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  :المقدمـــــــــة العامة

إن السیاحة ظاھرة بشریة ظھرت منذ عصور قدیمة وتطورت وازدادت بزیادة حاجة اإلنسان ورغباتھ في      

حتى تحولت إلى حركة ثقافیة، ... التنقل والسفر من مكان إلى آخر ألسباب متنوعة اقتصادیة منھا واجتماعیة

وبذلك أصبح لھا مفھوم واضح وتأثیر ملموس في شتى مجاالت الحیاة وھي تقوم على  ،اقتصادیة واجتماعیة

  .مقومات أساسیة تمثل عناصر اإلنتاج الموارد الطبیعیة، رأس المال باإلضافة إلى الجانب العمراني  

مل وتلعب السیاحة في الوقت الحاضر دورا رائدا في االقتصاد العالمي نظرا لما توفره من فرص ع     

باإلضافة إلى ما تدره من عملة صعبة مما جعل العدید من الدول الغربیة والعربیة تركز على مثل ھذا النوع من 

الصناعة المندمجة والمتكاملة في الطبیعة حیث أن دخلھا في بعض البلدان یفوق ما تحققھ المبادالت النفطیة 

ادیة واالجتماعیة، إال أنھا تختلف من دولة ألخرى وبالتالي فھو قطاع اقتصادي ھام في عملیة التنمیة االقتص

حسب ما تمتلكھ من مقومات سیاحیة متنوعة، وأدوات قانونیة تحكم ھدا القطاع والحالة االجتماعیة واألمنیة لھذا 

البلد أو ذاك ومدى تقبل المجتمع للسیاح باإلضافة إلى اھتمام الدولة بھذا القطاع الحساس ووعي المواطنین 

  .ات المساھمة في ھذا المجالوالجمعی

ونتیجة الزدیاد الطلب العالمي على مثل ھدا النوع من الصناعة الذي یوفر الراحة والھدوء واالستجمام     

خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد كلیتا في اقتصادھا على مداخیل السیاحة أن تدعم وتنھض بھذا القطاع وتوفر كل 

ستكشاف كل ما ھو جدید وكل ما ال یتوفر لھ شروط الراحة ومتطلبات السیاح خاصة وأن السائح یطمح دائما ال

 .في موطنھ األصلي

أثناء الفترة ما قبل االستقالل بھدف توفیر كل شروط  یھاالسیاحي فأما عن الجزائر بدأ االھتمام بالنشاط          

حیة متنوعة ال إمكانیات سیامن تمتلك نظرا لما  االستقرار والراحة والترفیھ لجماعات المستعمرین الوافدین إلیھا

.... تتوفر في بلدان أخرى تطور لھا كل أسالیب وأنواع السیاحة من شاطئیة، بیئیة، جبلیة، ثقافیة، حمویة وغابیة 

تمكن السائح من أن یرى في أسبوع كل فصول السنة فقد نجد الصیف في الصحراء والخریف في المناطق شبھ 

  .ربیعي على مستوى الشواطئالصحراویة والثلوج في مرتفعات تیكجدة والجو ال

ھذا القطاع وأنكبًت على مشاریع حیویة أخرى المتعلقة بالتصنیع والبناء الجزائر وبعد االستقالل أھملت       

 والبنى التحتیة وفي الواقع أنھ لم یتم وضع إستراتیجیة سیاحیة حقیقیة ال قبل وال بعد االستقالل وما كانت إال

، إلى أن تم 1966ا ظھرت فكرة تحدید أھم المناطق السیاحیة كالخطوة األولى سنة خطوات محتشمة من بینھا أنھ

أغلبھا مبرمجة في الساحل، ولعدة  1988منطقة توسع سیاحي كان ذلك سنة  174: تحدید ھذه المناطق جغرافیا بـ

األمنیة التي  أسباب منھا نقص رؤوس األموال وتركیز الدولة على مداخیل المحروقات باإلضافة إلى األوضاع

وبتحسن الوضع السیاسي ، 2003، بقیت ھذه المناطق والبرامج  جامدة دون تھیئة إلى غایة ...مرت بھا البالد
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إلى االھتمام بھذا القطاع أین أصدرت مراسیم وقوانین من أھمھا تلك التي اھتمت بالتنمیة  جزائرواألمني عادت ال

یة البیئة في إطار التنمیة المستدامة وحمایة الساحل باإلضافة إلى فتح المستدامة للسیاحة والمواقع السیاحیة، حما

مجال الخوصصة واالستثمار في ھذا المجال وتدعم اإلطار القانوني بالمخطط الوطني للتھیئة السیاحیة 

)S.D.A.T(  وضم وزارتي البیئة والسیاحة إلى وزارة السیاحة والبیئة وتھیئة اإلقلیم تحت 2025الممتد إلى ،

تم فصلھا عن البیئة  2010إشراف وزیر واحد كون كل منھا مرتبط ومكمل لآلخر، ومؤخرا خالل شھر جوان 

  .وتھیئة اإلقلیم بحیث أصبحت وزارة السیاحة والصناعات التقلیدیة

محتشمة وتحتاج وقت طویل إلعطاء ثمارھا بالمقارنة مع دول الجوار في البحر  إال أن ھذه المبادرات تبقى    

في اقتصادھا علیھا رغم أنھا ال تمتلك نفس  بشكل كبیرالتي تعتمد  )...فرنسا  -ربغالم -تونس (المتوسط  

تطلب منا اإلمكانیات التي رزق هللا بھا الجزائر وتبقى الجزائر أضعف وجھة سیاحیة في حوض المتوسط مما ی

  .اھتمام وجدیة أكثر للرقي بھذا القطاع إلى مصاف دول الجوار وحتى منافستھا في استقطاب السیاح

من  %80 قطاع وكون السیاحة الشاطئیة تمثلوتماشیا مع السیاسات والتشریعات المنتھجة للنھوض بھذا ال      

تزخر بشواطئ من أجمل شواطئ العالم  وبفضل تموضعھا على البحر المتوسط الذي  الجزائرالسیاحة العالمیة و

إال تطویر قدراتنا الستقطاب ما یمكن من سیاح اخترنا البحث في  ھامن السیاحة العالمیة، ما علی % 34یستقطب 

" القالة قطاعلطبیعي بالسیاحة الشاطئیة في إطار المحافظة على النظام البیئي ا نمیةت"المتمثل في  ھذا الموضوع

تخدم التنمیة المستدامة وجزء منھا، مع حمایة الساحل من الطبیعیة األنظمة البیئیة مختلف كون الحفاظ على 

التعمیر تماشیا مع استراتیجیات التنمیة المستدامة كون القالة أحد األقطاب السیاحیة بالساحل الجزائري نظرا 

ا بتطویر عدة أنواع من السیاحة، إال أنھا تبقى ضعیفة االستقطاب خاصة لتوفرھا على إمكانیات طبیعة تسمح لھ

  :األجانب حیث تقتصر على المحلیین الشيء الذي دفعنا إلى طرح التساؤالت التالیة

v  أین یكمن المشكل في تطویر السیاحة في المنطقة ھل ھو مرتبط بالمقومات السیاحیة أم بالھیاكل والبنى

  الھیاكل ھل ھي ترقى الحتیاجات السیاح؟ التحتیة؟ وان وجدت ھذه

v  كیف یمكن تحقیق التنمیة السیاحیة عامة والشاطئیة خاصة بحیث تراعي الجانب الطبیعي والبیئي

 وخصوصیات المجتمع؟

v  ما مدى فعالیة المخططات والبرامج الموضوعة من طرف الدولة في الرقي والتطویر لھذا النوع من

 السیاحة مع مراعاة معاییر االستدامة؟ 

  

إلى إعطاء الوضعیة الحالیة والصورة المستقبلیة للسیاحة منھا ھدف ومن خالل التساؤالت المطروحة ن       

عدم األضرار بالبیئة وحمایتھا من كل الملوثات أو أي ( رام المعاییر البیئیة والمنشآت والمرافق السیاحیة مع احت

المحافظة على تقالید ( واالجتماعیة ) تدخل یفقدھا خصوصیاتھا مع ضمان حق األجیال القادمة في التمتع بھا 
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كما ھو ) اد الوطني المجتمع وعاداتھ باإلضافة إلى التوعیة اإلعالمیة بأھمیة مساھمة السیاحة في تطویر االقتص

  :محدد في القوانین ساریة المفعول وذلك مع تحسین اإلطار العام للمدن الساحلیة وذلك بـ

التعریف باإلمكانیات والمقومات السیاحیة الطبیعیة والتاریخیة المتوفرة بالمنطقة وتقییم الھیاكل والبنى  •

لحاجیات السیاح وكذا طبیعة السیاح الذین التحتیة المتوفرة بھا لمعرفة مدى وظیفیتھا ومدى تلبیتھا 

  .یرتادونھا

وضع میكانیزمات تسمح بتسییر المناطق السیاحیة الساحلیة وفق مقاییس االستدامة وتراعي خصوصیات  •

المجتمع المحلي وتحافظ على التنوع البیولوجي والبیئي بالمنطقة كونھا محمیة طبیعیة، ناھیك عن 

  .رقیة للبالدموقعھا الذي یمثل البوابة الش

معرفة مدى فعالیة المخططات والبرامج الموضوعة من أجل النھوض بھذا القطاع الذي یمكن أن یساھم  •

 .بشكل كبیر في ضمان مناصب شغل وقد یكون فعاال في تنمیة االقتصاد المحلي وكذا الوطني

  

من ناحیة واجتماعیة، السیاحة ظاھرة حضریة سلوكیة وكان اختیرنا لموضوع السیاحة والبیئة كون      

اقتصادیة من ناحیة أخرى حیث أن لھا نتائج وآثار اقتصادیة، اجتماعیة، ثقافیة، بیئیة وعمرانیة على حیاة 

مما یستوجب منا توجیھ االھتمام لھا من حیث الدراسة وكذا المدن والتجمعات السكنیة المجتمعات والشعوب 

علما  علما أن أسرع طریق لتحقیق التنمیة السیاحیة ھو االستثمار، الجزائروالتحلیل لمعرفة كیفیة تطویرھا في 

وزارة بعینھا بل ھي مھمة وطنیة لمجموع الوزارات والمؤسسات والھیئات الحكومیة أن ھذه التنمیة لیست مھمة 

وغیر الحكومیة من جمعیات وغیرھا إضافة إلى إشراك المواطن حیث أنھم یشكلون حلقات متكاملة تعمل جمیعا 

ي إطار تنمیة السیاحة وتسویقھا لزیادة فائدتھا مع المحافظة على البنیة الثقافیة، االجتماعیة، االقتصادیة وعلى ف

  :      على أن تبقى صالحة لألجیال القادمة ویتجلى اھتمامنا بالموضوع من أجل... الموارد الطبیعیة والبیئیة

 .الوطني والدولي ،إبراز أھمیة السیاحة على المستوى المحلي •

ضرورة خلق موارد جدیدة للبلد غیر موارد قطاع المحروقات كون السیاحة أحد الخیارات اإلستراتیجیة  •

 .للتنمیة االقتصادیة

التنبیھ إلى ضرورة استغالل وتطبیق القوانین والسیاسات والبرامج الموضوعة من الجھات الوصیة من  •

 .أجل الرقي بالقطاع

وعناصر الجذب السیاحیة الطبیعیة والتاریخیة والعمل على حمایتھا وتوفیر اإلجراءات استغالل مناطق  •

 .الالزمة لصیانتھا وتوازنھا بشكل مستمر یضمن المحافظة علیھا ألطول فترة زمنیة ممكنة

 .إنعاش سوق الشغل بانتعاش التجارة الداخلیة والخارجیة ومجال التسویق السیاحي •

 .ت السیاحیة وزیادة التبادل الثقافي والفكري بین الدول والشعوبتشجیع وتسھیل االستثمارا •
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وتظل السیاحة الصناعة النظیفة التي یتوجب علینا التوجھ لھا نظرا لما یعانیھ العالم الیوم من مظاھر التلوث     

االجتماعیة المختلفة إضافة لكونھا مصدر للدخل ال یحتاج إلى رأس مال ضخم ولھا األثر الكبیر على العالقات 

حیث من خاللھا نتبادل المعارف وتتوسع مداركنا وتتفتح أفكارنا وبھا یتمكن اإلنسان من تغییر األجواء واالطالع 

  .  على عادات وتقالید شعوب العالم

  

من خالل اإلشكالیة المطروحة، ومحاولة منا لتحلیلھا ودراستھا بعمق، ارتأینا إلى وضع فرضیات تخص و       

  :من أجل بلورتھ من جمیع الجوانب كما یليالموضوع 

v  تمتلك المنطقة إمكانیات ومؤھالت طبیعیة وتاریخیة ھائلة والمشكل في تطویر السیاحة في المنطقة

ال یتعلق بالمؤھالت بل یرتبط أساسا بالھیاكل والبنى التحتیة حیث أنھا ال ترقى إلى احتیاجات السائح 

  .خاصة األجنبي

v  سع السیاحي بالمحافظة على سیاحیة شاملة بوضع إستراتیجیة لتھیئة مناطق التویكون تحقیق تنمیة

وأن تحول ھذه التھیئة دون تدھور عناصر الجذب السیاحیة الطبیعیة والتاریخیة وتعمل على  الساحل

توفیر اإلجراءات الالزمة  لصیانتھا بشكل مستمر وتضمن المحافظة علیھا ألطول فترة زمنیة ممكنة 

ن ھذه الھیاكل ذات نوع راقي مما یضمن توافد السیاح إلى المنطقة واستكشاف ما تزخر بھ وأن تكو

من مقومات سیاحیة وما توفره من أنواع السیاحة مع حمایة الساحل والشواطئ من االستغالل 

  .العشوائي

v ه البرامج والمخططات الموضوعة من طرف الدولة ھي فعالة وذات مردودیة إذا طبقت من ذھ

أي أن ھناك ثراء في اإلطار ( اإلدارات والھیئات المسؤولة بمشاركة المجتمع المدني طرف 

  ).القانوني دون تطبیقھ

  

  :ینسلیمة كان خیارنا تقسیمھ إلى جزأ الموضوع بطریقة وبلورة ولصیاغتھ   

Ø وھو مقسم إلى ثالثة فصول ظاھرة السیاحـــة، البیئة والتنمیة المستدامة: الجــزء األول 

  

البیئة تعریفھا والنظم البیئیة ادھا ثم أشكالھا وأبع ،یختص بنشأة السیاحة وتطورھا :الفصل األول •

 الموجودة إضافة إلى التوازن البیئي واختاللھ 
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خطیط التثم  ، وأھدافھاأبعـــادھا مبادئھا، ھا،مفھوممن حیث التنمیة المستدامة بیختص  :الفصل الثاني  •

عناصرھا، أھدافھا، أشكالھا  السیاحیة مستویاتھ وأھدافھ، وكذا التنمیةالسیاحي بمفھومھ، أبعاده، 

 . ومحدداتھا

أھم  ،معطیات عن السیاحة في الجزائر یختص بالسیاحة في الجزائر حیث نتطرق فیھ إلى :الفصل الثالث •

 .السیاسات وآلیات التخطیط والتھیئة السیاحیة في الجزائر

 

Ø ھو أیضا قمنا بتحدید ثالثة فصول قطاع القالــــــة  والبیئة في السیاحــــةیتضمن  :الجزء الثاني

 ضمنھ

 

 ،من حیث البنیة الفیزیائیة إلقلیم الحظیرة الوطنیة للقالةتص بوصف وتحلیل عام یخ :ولالفصل األ •

من حیث الموقع  واإلمكانیات السیاحیة للحظیرة الوطنیة للقالة ثم مدینة القالةاالجتماعیة واالقتصادیة 

من حیث اإلمكانیات والقدرات السیاحیة من والبنیة التحتیة واالجتماعیة العمرانیة ثم الجانب السیاحي 

 طبیعیة وعمرانیة

من خالل نتائج االستمارات الموزعة على عینة والبیئي تحلیل الوضع السیاحي یختص ب :ثانيالفصل ال •

  لتي لھا عالقة بالقطاع السیاحيادارات السكان وعینة من السیاح وبعض اإل من

فیتضمن توصیات وتوجیھات ألفضل استغالل للموارد السیاحیة مع حسن  :الفصل الثالث •

تسییرھا وصیانتھا بشكل متوازن ومتكامل مما یضمن حق األجیال القادمة في التمتع بھا 

  .  واستغاللھا

 

مع كون أي دراسة أو بحث علمي یبنى على منھج معین یتالءم مع موضوع الدراسة، ارتأینا إلى اختیار       

 القائم الوضع لتشخیص مالئم نراه بحیثالدراسة  محل للموضوع موافقوال المناسب ھو التحلیلي الوصفي المنھج

 المعطیات تلك تحلیل ثم عنھ، واضحة ةصور القطاع وإعطاءالمتوفرة بھذا  والمعلومات  المعطیات خالل من

 البیانات في المتمثلة األدوات من مجموعة باستعمال بھ وھذا للنھوض الكفیلة الحلول معرفةل والمعلومات

بالنسبة  الجزائریة السیاحة معرفة موقع وكذلك والقوانین والتشریعات، والمحلیة الدولیة السیاحیة واإلحصاءات

  في العالم

 

  : كاآلتي كانت الدراسة محل الموضوع في المستعملة البحث تقنیات أما عن   

  

Ø المالحظة: 
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 أو المقابلة أو كاالستمارة أداة ألي یمكن ال التي والبیانات المعلومات بعض لجمع المالحظة تقنیة استعملت    

 والتصرفات السلوكات بعض ستمارة عنلال ةمكمل المالحظةكانت  وبذلك جمعھا، النظریة والمعلومات الوثائق

  .للسكان المحلین وكذا السیاح المختلفة

  

Ø المقابلة: 

المقابلة مع بعض المسؤولین ضمن اإلدارات والھیئات المسؤولة على القطاع السیاحي والبیئي  تقنیة استعملت   

ت وكذا أو لھم عالقة بھذا القطاع وذلك لإلجابة على األسئلة الموجودة ضمن االستمارة المخصصة لإلدارا

  .النقاش حول القطاع وما یعانیھ على المستوى المحلي

  

Ø االستمارة: 

إضافة إلى االستمارة المقدمة لإلدارات قمت بتوزیع نوعین من االستمارات على عینة من السكان المحلیین    

  :وعلى عینة من السیاح الذین كانوا متواجدین ضمن إقلیم الدراسة وتضم كل استمارة جزئین

حیث لم نركز علیھ كوني وزعت االستمارات الخاصة : لق بالمعلومات الشخصیةجزء یتع •

 .بالسكان المحلیین ضمن ثالث مؤسسات تربویة ومعھد متخصص في السیاحة

 .والجزء الثاني الذي یظم األسئلة التي تساعدنا في تحلیل الوضع السیاحي والبیئي لقطاع القــالة •

  

Ø النظریة الوثائق: 

التي لھا  المعلومات لجمع النظریة الوثائق بعض علىاعتمدت  فإنني المیدانیة البیانات جمعإلى  باإلضافة    

 الرسمیة اإلحصائیات ،جامعیةال بحوثالو الرسائل مطبوعات، الالكتب صلة بموضوع الدراسة والمتمثلة في

  .اإلنترنت، المخططات والخرائط ووالتقاریر
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  :الجزء النظري

  
  السیاحة البیئة والتنمیة المستدامة

  
 السیاحة والبیئة: الفصل األول -
 .التنمیة المستدامة، التخطیط والتنمیة السیاحیة: الفصل الثاني -
  السیاحة في الجزائر: الفصل الثالث -
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  جزء النظري  مقدمة ال

الثمانینات أزمة اقتصادیة خانقة حیث سجل تراجع في مختلف النشاطات وتفاقم  مرحلةلقد عرف العالم      

ھذه األزمة االقتصادیة أخذت األنظار إلى ثروة دائمة، بل كلما اھتممنا بھا كانت كالسبیل الجاري بخیراتھ، 

مكملة  تنافس القطاعات األخرى من خالل مداخیلھا وخلق نشاطاتالیوم التي أصبحت " السیاحة"أال وھي 

الفنادق، المطاعم، (لھا والدلیل على ھذا اھتمام جل بلدان العالم بتشیید الھیاكل والبنى السیاحیة والخدماتیة 

  ...).الوكاالت السیاحیة

ولكي تكون دراستنا مبنیة بطریقة سلیمة ارتأینا في ھذا الجزء إلى تناول ثالثة فصول نظریة حیث    

ل المتعلقة بالسیاحة والمحافظة على مختلف النظم البیئیة التي تعتبر بعد معرفة العوام سنحاول اإلسھاب في

أساسي من أبعاد التنمیة المستدامة وعامل أساسي لتنشیط القطاع السیاحي من الركود، ویحوي ھذا الجزء 

سیاحة النظري الفصل األول السیاحة والبیئة حیث سنتطرق فیھ إلى لمحة تاریخیة عن السیاحة والمفاھیم ثم ال

في العالم وأھم األحواض السیاحیة في العالم ثم البیئة والنظم البیئیة الطبیعیة والحضریة إضافة إلى التوازن 

البیئي واختالل النظم البیئیة الطبیعیة التي یتسبب فیھا اإلنسان وبعض أنواع التلوث الذي تعاني منھ البیئة، 

والنظم البیئیة الطبیعیة سنتطرق إلى التنمیة المستدامة  وفي الفصل الثاني ومن أجل التوفیق بین السیاحة

كونھا الطریق الصحیح من أجل المحافظة على البیئة والقضاء على الفوارق وضمان حق األجیال القادمة 

باالستغالل العقالني لمختلف الموارد التي رزق هللا بھا اإلنسان حیث سنتناول لمحة عن اإلطار التاریخي 

دامة وتعریفھا ومنھ إلى مبادئھا، أبعادھا وأھدافھا، ثم التخطیط السیاحي والتنمیة السیاحیة حیث للتنمیة المست

أن أي قطاع یبنى أساسا على التخطیط بوضع إستراتیجیة تنبؤیة للتنمیة المستقبلیة وربط ھذه الخطط 

یاتھ وأھدافھ، ثم التنمیة مفھوم التخطیط السیاحي، أبعاده، مستو بمخططات التنمیة االقتصادیة حیث سنتناول

السیاحیة من حیث مفھومھا، عناصرھا، أھدافھا، دعائمھا، أشكالھا ومحدداتھا، وأخیرا الفصل الثالث السیاحة 

في الجزائر بإعطاء لمحة عن تاریخ السیاحة في الجزائر ثم السیاسات السیاحیة في الجزائر من حیث 

ة ومنھ إلى اإلمكانیات التي تزخر بھا الجزائر ومنھ إلى المواثیق الوطنیة ومخططات التنمیة االقتصادی

من حیث القوانین والتشریعات والتي أھمھا المخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة  2000السیاسات بعد سنة 

)SDAT 2025( وأخیرا الھیئات المسؤولة على القطاع السیاحي في الجزائر       .  
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  :ل األولــــالفص
  

  ةــــــاحة والبیئـــــــــالسی
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  :تمھیــــد            

إن للسیاحة أھمیة بالغة على المستوى العالمي بفضل ما تدره من مداخیل تساھم في تطویر االقتصاد         

الوطني لبعض الدول السیاحیة، إال أن لھا تأثیر سلبي على البیئة والنظم البیئیة الطبیعیة إذا استغلت بطریقة 

ظم البیئیة الطبیعیة التي ظل والزال اإلنسان عشوائیة لذلك یجب احترام البیئة والمحافظة على مختلف ھذه الن

منذ وجوده على ھذه المعمورة یتدخل علیھا ویساھم في تدھورھا واإلضرار بھا بشكل مقصود أو غیر 

مقصود لذا یجب على كل الدول وفي كل المجاالت االستغالل العقالني لكل الموارد والخیرات الموجودة 

  على األرض   

وفي دراستنا ھذه قسمنا ھذا الفصل إلى قسمین، القسم األول نتطرق فیھ إلى ظاھرة السیاحة في العالم 

 مع توضیح بعض المفاھیم السیاحیة ثم التطرق إلى أھمیتھا والتعرف على أھم األحواض السیاحیة في العالم

المیا من حیث تدفق السیاح باألخص حوض البحر المتوسط حیث أخذنا مثالي كل من فرنسا كونھا األولى ع

  .وتونس كونھا دولة مجاورة معتمدة بشكل ھام على قطاع السیاحة في الدخل العام للبلد

نتطرق إلى مفھوم البیئة والنظام البیئي ثم نتطرق إلى مختلف النظم البیئیة الطبیعیة  الثانيوفي القسم     

  .بیئيوالحضریة ومنھ إلى التوازن البیئي واختالل التوازن ال

I- السیــــــــــاحـــة  
  

  نشأة و تطور السیاحة - 1

بحاجة إلى الترحال ألغراض  السیاحة إلى بدایة الحیاة اإلنسانیة حیث كان اإلنسانظاھرة  تعود نشأة       

 أوقد بدمین الطعام أو لالستقرار، أو بحثا عن أناس للقاء معھم تحقیقا لغرض اجتماعي، أسواء كانت لت، عدیدة

لكن و ،سائحا في األرضل اإلنسان األول حیاتھ وھو یسعى وراء االستقرار على األرض مما أدى بھ إلى الترحا

، واالحتكاك بغیره من الناس لیتعرف على ما ترحال سعیا وراء المتعة والترفیھحتى بعد االستقرار استمر في ال

من أجل التعرف إلى أجواء جدیدة، والتمتع  التنقل والسفر"أنجزوه وما ھم قائمون بھ، لذلك فان عادة حب 

  :فیما یلي السیاحة مراحل تطورأھم ویمكن تلخیص  1" بمناخات جدیدة ھي رغبة قدیمة جدا ولدت مع اإلنسان

  :قبل التاریخ حلة مامر - 1- 1

ظھرت السیاحة على ما یبدو في فترة ما قبل التاریخ وكان ذلك في مقدسات الھندوس والبوذیة في الھند حیث     

كان الزائرون یتوافدون علیھا من كل صوب وحدب فظھرت بما یسمى بصناعة السیاحة حیث كان السكان 

                                                             
 33ص  -دار النشر عالم الكتاب القاھرة -مدخل الى علم السیاحة -األستاذ الجالد أحمد -  1
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ومازالت بعض ھذه الزیارات غداء وماء، مختلف الخدمات للزائرین من سلع والمجاورین للمعابد یقدمون 

 .مستمرة في الھند حتى الیوم

  :العصور الوسطىمرحلة الحضارات و - 2- 1

ن یالمصریفعند ، كتساب مختلف الثقافاتاسفر وسیلة التجارة والمتعة وبقیام الحضارات القدیمة أصبح ال   

مع بالد الشام للحصول على األخشاب، وكذا  وثیقجل التجارة وخاصة بتعلقھم الأالسفر من القدماء عرف 

ھتمامھم أیضا بالتجارة على نطاق واسع في حوض البحر المتوسط، وأكبر شاھد  على  نییالفینیق األوائل كان اِ

عالقاتھم التجاریة الوثیقة مع أھل ھذه المدن تلك اآلثار التي وجدت في الكثیر من المدن الساحلیة الواقعة على 

  .حیث كانت التجارة عامل مھم النتشار السیاحة  البحر المتوسط

شتھروا باأللعاب األولمبیة التي كانت تنظم بجبل أولمبیا ً والتي شاركت فیھا شعوب كثیرة االیونانیون فقد أما    

من مختلف أنحاء العالم وخاصة التي كانت تخضع لإلمبراطوریة الیونانیة آنذاك، األمر الذي أدى إلى تطویر 

  .المسافرالعدید من الخدمات التي یحتاجھا 

منھم كانوا یسافرون إلى كل من مصر وبالد ما بین النھرین  لراقیةالطبقة االرومان أیضا وخاصة        

ا ذإلفریقیا وكل المناطق التابعة لإلمبراطوریة خاصة لقضاء عطالتھم الدینیة بزیارة المعابد وك والطرف الشمالي

من تدھور وبانھیار اإلمبراطوریة الرومانیة وما صاحب ذلك ، المدینة ورؤیة الثقافة المحلیة الھروب من ضغوط

 في نظام المواصالت واألمن مما حطم االنتعاش االقتصادي وأدى كل ذلك إلى انحطاط حركة السفر والسیاحة

  .لدى الرومان

ا عن الترفیھ من أھم أسباب السفر لدى  في العصور الوسطى كانت التجارة وزیارة األماكن المقدسة       وبحثً

متداد الطرق كانت تبنى االستراحات االمراكز الدینیة مثل روما، وعلى  أھل أوروبا فقد كانوا یسافرون إلى

المقدسات واألماكن التي زاروھا شواھد سیاحیة  والنزل وكانت وما زالت العدید من الطرق التي سلكھا زوار

   .ھامة حتى الیوم

جل الدعوة أمن نتقال والسفر بظھور اإلسالم وانتشاره في عدید من بلدان العالم انتعشت بشكل كبیر حركة اال     

ب إلیھا ذاإلسالمیة كانت مزدھرة بالثقافة ومراكز العلم، فتج، ومن الوقائع المعروفة أن المدن للدین والدراسة

من أرجاء العالم  في حین كانت التجارة والرغبة في الكسب عامل لتطور وطالب العلم العلماء والمفكرین 

  .العربیة إلى غایة قارتي آسیا وإفریقیا السیاحة وقد امتدت دائرة الرحالت

وقام العدید من المستكشفین والمغامرین بأسفار طویلة من أھمھم الرحالة العربي ابن بطوطة وغیره والتي      

  .نتج عنھا  خدمات كبیرة للعالم 
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یكن ھناك تطور یذكر وتمیزت المراحل األولى للسیاحة بعدم وجود قیود أو قوانین منظمة لالنتقال، كما لم      

  .أي تعریف أو مدلول واضح" السیاحة"في وسائل النقل والمواصالت، ولم یظھر لكلمة 

  

 :مر حلة عصر النھضة والثورة الصناعیة - 3- 1

والتثقف بحیث كانت رؤیة العالم  شھد عصر النھضة تنقل الشباب األرستقراطیین عبر أوروبا للتعلم    

ا وخاصة لدى  مع ازداد االھتمام برؤیة المناظر والمواقع والمتعلم  الشباب اإلنجلیزياألوروبي مھمة جدً

ا ال یتجزأ عن السیاحة،   .ثار القدیمةاآلالقصور و، الكنائس، فأولت الدول عنایتھا للكاتدرائیات باعتبارھا جزءً

أماكن معروفة جل متعتھم الذاتیة، إلى أفي القرن السادس عشر بدأت تظھر مجموعة أفراد یسافرون من     

حیث أخذت ھذه الطائفة تتزاید تدریجیا وبدأت العواصم الكبرى والمدن الشھیرة والمراكز الثقافیة ، بجمالھا

  .المھمة تجذب الزوار من كل أنحاء العالم

  

وارتبط تطور السیاحة بالثورة الصناعیة، حیث كان الدور األبرز لوسائل النقل أین یمكن القول إن ھذه      

النقل -ئل ساعدت في نشأة السیاحة ففي بادئ األمر فكر اإلنسان في االنتقال بین مكانین مستخدما المیاه ً الوسا

  .ثم فكر في استخدام السكك الحدیدیة، ثم استخدام البواخر -المائيً 

 في أنماط السفر وسلوكیات المسافرین حیث أصبح بمقدور ظھرت تغیرات ھامة  وبحلول القرن التاسع عشر    

ا  الطبقة الوسطى وطبقة العاملین التنقل بسھولة بفضل السكك الحدیدیة والسفن البخاریة وأدت ھذه التطورات أیضً

ضافة وبالكبول باإل إنشاء المنتجعات والقرى السیاحیة الجماعیة في المملكة المتحدة مثل ساوثند ومارجیت إلى

ویومینج، (القومیة كمتنزه یلوستون الوطني  ء أولى الحدائقلى االھتمام بالمناظر والمواقع الطبیعیة حیث تم إنشاإ

، ومتنزه بانف )1879نیو ساوث ویلز، أسترالیا (ومتنزه رویال الوطني  ،)1872الوالیات المتحدة األمریكیة، 

 ) .1885كندا،  ألبرتا،(الوطني 

 :مرحلة العصر الحدیث والمعاصر - 4- 1

عندما غادرت أول رحلة بالقطار نظمھا  1841لك عام ذه المرحلة ظھرت السیاحة الجماعیة وكان ذفي ھ    

لك أصبح كوك أول منظم ذمن محطة السكك الحدیدیة في لیستر بإنجلترا وب – thomas Cook-توماس كوك

مضاعفة  إلى أدىرحالت حیث أسھم في توفیر السیاحة خاصة بالنسبة للطبقات االجتماعیة الدنیا األمر الذي 

الطلب السیاحي  واستمر كوك في تنظیم زیارات یومیة تتم بالقطار وكانت وظیفة ھذه الرحالت تتمثل في نقل 

  .لمدة یوم واحد ش  أماكن مختلفةأفراد الطبقات الشعبیة المختلفة إلى 
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الشمالیة وقد نظم  ، وكانت من لیستر إلى لیفربول وویلز1845نظم كوك أول رحلة بغرض تجاري في عام     

م والمعرض العالمي في 1851عام  الرحالت األولى إلى أحداث رئیسیة مثل المعرض الكبیر في لندن في

م نظم أول رحلة إلى 1867السویسریة وفي عام  م، كما نظم رحلة سیر إلى جبال األلب1855باریس في عام 

  .الوالیات المتحدة

أنحاء العالم المختلفة مما أسھم  وكالة في 60ماس كوك السیاحیة م بلغ عدد وكاالت تو1880وبحلول عام     

السیاح وظھرت أشكاالً سیاحیة أخرى  في سفر سیاح الطبقة الوسطى إلى أماكن كانت حكرا على األثریاء من

البلجیكي جورج ناجلماكرز قطار الشرق السریع، وكان أول قطار أوروبي  م سیر1883أكثر رفھیھ وفي عام 

 ومطعم وانتظمت رحالت قطار الشرق السریع في البدایة من باریس إلى البحر األسود ثم امتدت بغرف نوم

ا  رحالتھ فیما بعد إلى إسطنبول بتركیا وكان قطار الشرق السریع ا تأثیثً ، وفي أواخر القرن التاسع كبیرامؤثثً

ا في الفاخر، حیث وفرت السفن األولى مستوى  عشر بدأ تسییر السفن ذات التأثیث من الفخامة لم یكن متوفرً

  .الفنادق أفضل

إال أنھا تطورت في القرن ، وعلى الرغم من التقدم الذي لحق بصناعة السیاحة في القرن التاسع عشر وقبلھ    

العشرین بصورة لم تشھدھا في أیة فترة سابقة وخاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة حین استقرت األوضاع 

ألوضاع االقتصادیة وزاد االھتمام بالجوانب االجتماعیة والنفسیة لإلنسان في العدید من وازدھرت ا، السیاسیة

  .أقالیم العالم 

 خاصا إطارا لھ ووضعوا  متخصصة معاھد تم إنشاءو  النشاط بھذا بلیغا اھتماما الباحثون أولى فقد وعلیھ     

   .مستقال علما السیاحة وصارت األخرى واألنشطة والنقل  التجارة عن منفصال

 الثانیة، العالمیة الحرب نھایة مع تزامن والذي السیاحي لنشاطل االنطالقة الحقیقیة عرفت الخمسینیات وبعد   

 العالمتین، الحربین بعد النفوس في الثقة إلعادة وھذا الدولیة السیاحة في االشتراك إلى األوروبیون عمد حیث

 األوربیة الدول أول إسبانیا وتعد ودولیا، أوربیا سیاحیة رحالت بتنظیم سیاحیة شركات الفترة ھذه في قامت حیث

 جھة من مناخھا العتدال یرجع وھذا بجیرانھا، مقارنة أوربا إلى الوافدین باستقبال السیاح حضت التي

 . أخرى جھة من فیھا األسعار والنخفاض

 وسیاحة وجبال جزر من السیاحي منتجوھا تنوع بفضل إلیھا الوافدین احیالس في زیادة إیطالیا شھدت كما     

والصحیة،  الثقافیة للسیاحة المستقبلة الدول أھم من كانتا اللتان وسویسرا فرنسا ننسى أن دون وعالجیة، ثقافیة

 إلى راجع تاریخي والسبب الدینیة، السیاحة سوى بالمعنى المعروف، سیاحیا نشاطا تعرف فلم النامیة الدول أما

 .الدول ھذه عرفتھا التي االستعمار فترات
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 المخطط خالل من لھا تخطط األوروبیة الدول وبدأت عالمیة ظاھرة الستینات خالل السیاحة أصبحت    

 الدولیة للمنافسة النامیة الدول دخول الفترة ھذه عرفت كما شواطئھا، بتطویر وھذا السیاحیة لتنمیة اإلسباني

 ،وغیرھا وكوبا وإندونیسیا وتایلندا وتونس والمغرب كمصر االستقرار، من نوعا عرفت بعدما السیاح، لجذب

   .الغربیة الدول على واالنفتاح الثالث العالم في السیاحیة للتنمیة لبنة الدول ھذه تعتبر حیث

ظلت  السیاحة أسعار الوقود، ولكن بنكسة الرتفاع السیاحة وفي أوائل الثمانینیات من القرن العشرین أصیبت     

ه الفترة تطور أشكال أخرى من التنقل فبالرغم من ذوقد شھدت ھ ،تنمو باستمرار أثناء فترة الركود االقتصادي

ا ا من صناعة أن سیاحة العطالت تمثل جزءً ا كبیرة من السیاح مازالوا یسافرون بغرض السیاحة أساسیً  فإن أعدادً

العطالت القصیرة  ا لتغیر أنماط الحیاة أصبح قضاءونظرً  ،اكتساب ثقافات جدیدة واالحتكاك ببیئات مغایرة

 .وعطالت نھایة األسبوع خارج المنازل عادة شائعة

 السیاححیث أصبح  %4العالمیة بمعدل سنوي بلغ حوالي  السیاحة وفي التسعینیات من القرن العشرین نمت     

وإندونیسیا وكوریا الجنوبیة  فبسبب النمو السریع الذي تشھده الصین ،في السابق قصدإلى أماكن لم تكن م یذھبون

ومن المتوقع أن  ،للسیاحة العالمیة مھمةاستقطاب  وتایوان والیابان أصبحت منطقة آسیا والمحیط الھادئ مركز

تایالند  في إندونیسیا والحاجز المرجاني الكبیر في أسترالیا ومناطق في تحافظ مناطق سیاحیة جدیدة مثل بالي

  .نموھا في السنوات القادمة وسنغافورة على

  ة ـــــــــــــــمفاھیم عام - 2
  :مفھوم السیاحة - 1- 2

  :یوجد ھناك العدید من التعریفات التي اصطلحت للسیاحة ارتأینا اٍختیار التعریفات التالیة   

ھي عملیة القیام بالسفر من أجل معاینة وزیارة منطقة ما بغیة معرفة معالمھا وممیزاتھا  :السیاحة •

  .الطبیعیة أو الثقافیة أو تاریخیة

فتعتبر وظیفة من وظائف المدن، وتلعب دور ھام في تنمیتھا فیزیائیا  :أما السیاحة من الناحیة العمرانیة •

 .ووظیفیا

 :یلي كما عرفھا والذي ، 1905 عام "فرویلر جویبر" لأللماني تعریف •

 مولد ىإلو الھواء، وتغیر الراحة إلى المتزایدة الحاجة من تنبثق عصرنا ظواھر من ظاھرة السیاحة    

 طبیعتھا لھا مناطق في واإلقامة ، ةوالمتع بالبھجة والشعور اإلحساس، ھذا ونمو الطبیعة بجمال اإلحساس

 وھي اإلنسانیة، الجماعات من مختلفة وأوساط الشعوب بین وخاصة االتصاالت نمو وأیضا الخاصة
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 وثمرة صغیرة أو متوسطة أو كبیرة أكانت ءواس والصناعة التجارة نطاق اتساع ثمرة كانت التي االتصاالت

 . 2النقل وسائل تقدم

  

 :  التالي المفھوم اعتمدت فقد للسیاحة العالمیة المنظمة أما •

 خارج محیط مناطق وإقامتھم في سفرھم فترة خالل األشخاص بھا یقوم التي النشاطات كل تشمل" السیاحة     

 في عائدا ردال ت أخرى أغراض أي أو أعمال، أو الترفیھ، ألغراض السنة تتجاوز ال لفترة وھذا الدائمة، إقامتھم

  3"ھایزورو التي المنطقة

  عرف السیاحة الفرنسي، للسیاحة األعلى المجلس في مسؤول وھو  میشو جون تعریف حسب السیاحة •

 اإلقامة مقر خارج بھا تنقالت خاصة تحتم واستھالك إنتاج عملیتي على یحتوي نشاط ھي السیاحة": یلي كما 

 تجمعات الدینیة، المقدسات زیارة اجتماعات، التداوي، التسلیة، ھو السبب یكون حیث األقل، على لیلة األصلي

  4 الخ… ریاضیة

 : Universalis  تعریف الموسوعة •

ت الفراغ خارج السیاحة تعبیر عن حركة إنسانیة واجتماعیة تعتمد على فائض مالي من شأنھ أن یخصص لوق   

لیالي  5 الى 4التعاریف تفسر ذلك بقضاء بعض یقتضي ذلك قضاء لیلة خارج اإلقامة ولو أن اإلقامة األصلیة و

 على األقل خارج السكن األصلي

  :مفھوم السائح  - 2- 2

  :المنظمة العالمیة للسیاحة یعرف  السائح كما یليحسب  •

ساعة ألغراض  )24(ھو المسافر إلى بلد غیر البلد الذي یقیم فیھ لمدة ال تقل عن أربع وعشرین  السائح     

  :ویستثنى من مفھوم السائح األشخاص، ال تتضمن الحصول على عمل یدر علیھ منفعة مالیة، مختلفة

  .یفة أو االٍلتحاق بالعملوضقود لشغل الواصلون بعقود أو دون ع -

  .الواصلون لإلقامة الدائمة -

المقیمون في منطقة مجاورة للحدود واألشخاص الذین یستوطنون في منطقة ما ویعملون في منطقة  -

 .أخرى مجاورة لھا

-  

 

                                                             
 108 ،ص  القاھرة األولى، طبعة الكتاب عالم ،التطبیق و النظریة بین البیئي و السیاحي التخطیط ،(1988)الجالد أحمد -  2
 

3  -  Recommandations sur les statistiques du tourisme ONU-WTO série M No 83 (1994), chapitre II, paragraphe 09 
4   - G.P la zoto (1990) :géographique du tourisme, maison Paris P13 
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 :مفھوم المتنزھون - 3- 2

 :ھم و ساعة )24(ھم الزوار الذین ال تتعدى مدة نزھتھم أربع وعشرین  المتنزھون •

 .مھمات أداء أو اجتماعات لحضور یسافرون الذین األشخاص -  

 .ساعة 24 إقامتھم مدة تعدت إن و حتى السفن، ظھور على البحریة الرحالت في المشتركون - 

 .ساعة 24 على زادوا ولو حتى الطرق في یتوقفون الذین المسافرون - 

  

  :مفھوم التھیئة السیاحیة  - 4- 2

تعد التھیئة السیاحیة فرع من فروع التھیئة العمرانیة وھي جمیع الترتیبات الخاصة بتحسین المجال      

  السوسیوفیزیائي المتكون من األفراد ونشاطاتھم 

وتعرف أیضا على أنھا التھیئة التي تسمح بتنظیم المجاالت الجاذبة لعدد كبیر من السیاح خاصة في أیام     

وتطویر وتنمیة ھذا النوع من السیاحة جعلھا قطاعا مھما في التھیئة  ،سیاحة الكتلةالعطل وھو ما یسمى ب

  .العمرانیة االٍقتصادیة

  :مفھوم المشاریع السیاحیة  - 5- 2
ستثمار السیاحي كالقرھي مجموع المشاریع العمرانیة ا :المشاریع السیاحیة      ،السیاحیة ىلموجھة لالٍ

  .السیاحیةزات السیاحیة والمركبات التجھی

  : مفھوم العقار السیاحي  - 6- 2

المنشآت السیاحیة وكذا مناطق  ،السیاحیة ىالقر ،ھو كل عقار لھ وضیفة سیاحیة كالفنادق :العقار السیاحي   

 .  التوسع السیاحي

 5:منطقة التوسع السیاحي - 7- 2
یتمیز بصفات أو خصوصیات طبیعیة، ثقافیة  اإلقلیمكل منطقة أو امتداد من  :منطقة التوسع السیاحي     

سیاحیة، ویمكن استغاللھا في تطویر نمط أو أكثر من  منشآتوبشریة مناسبة للسیاحة ومؤھلة إلقامة أو تنمیة 

  .ةودیمردالسیاحة ذات 

  

   5:الموقع السیاحي  - 8- 2
ما یحتوي علیھ من كل منظر أو موقع یتمیز بجاذبیة سیاحیة بسبب مظھره الخالب أو  :الموقع السیاحي  

عجائب أو خصوصیات طبیعیة أو بناءات مشیدة علیھ، یعترف لھ بأھمیة تاریخیة أو فنیة أو ثقافیة، والذي یجب 

 . ندثار بفعل الطبیعة أو اإلنسانة علیھ من التلف أو االتثمین أصالتھ والمحافظ

                                                             
 05ص  .المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة 17/02/2003المؤرخ في ) 01-03(القانون رقم  11الجریدة الرسمیة رقم  -  5
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  :أنواع السیاحة - 3

  :السیاحة الشاطئیة-1

وبھا شواطئ رملیة ناعمة وھذا النوع من  تنتشر ھذه السیاحة في البلدان التي تتوفر لھا مناطق ساحلیة جذابة    

سھولة كونھا مرتبطة أساسا بالبحر مثل دول حوض البحر  واألكثرالسیاحة ھو األكثر شعبیة وجذب في العالم 

  .المتوسط

  :السیاحة الثقافیة- 2

ھو السعي وراء المعرفة واكتشاف التراث المعماري،  ایكون الدافع الرئیسي فیھوھي كل نشاطات االستجمام،    

، أو تراث روحي مثل المھرجانات ثریة، الحدائق والمباني الدینیةمثل المدن، القرى، المواقع والمعالم األ

  .6والحفالت التقلیدیة والعادات المحلیة أو الوطنیة

  :السیاحة الدینیة - 3

وھي أقدم أنواع السیاحة التي تفاعل معھا اإلنسان كونھا تجسد رغبة لدیھ لزیارة المناطق والمواقع المقدسة      

لمعرفة دینھ وممارسة شعائره أو تقوسھ، حیث تعتبر زیاراتھا من التعالیم الدینیة وعلى سبیل المثال یمارس 

سك الحج بالذھاب إلى مكة المكرمة والمدینة المنورة المسلمون أحد األركان المقدسة في اإلسالم وھو أداء منا

بصفتھما أقدس المواقع الدینیة ھذا بالنسبة للمسلمین، أما المسیحیین فھم یتنقلون ویسافرون إلحیاء بعض التقوس 

  ) ....الفاتیكان(الدینیة في األماكن المخصصة لذلك كزیارة الكنائس العالمیة في روما 

  :عمالسیاحة المؤتمرات واأل - 4

ھي انتقال وإقامة األشخاص خارج أوطانھم أو خارج محل إقامتھم وھذا لدوافع مھنیة وھذا النوع من السیاحة     

وھذا النوع من السیاحة ھو ...  یخص فئات معینة من أفراد المجتمع منھم الباحثین ورجال األعمال والمستثمرین

لمناطق المستضیفة لھذه المؤتمرات والمعارض ویعتبر وسیلة في حد ذاتھ یساھم في التعریف واإلشھار السیاحي ل

  .دعائیة ناجحة

  :السیاحة الترفیھیة - 5

ھذا النوع من السیاحة یتضمن تغییر محل اإلقامة الدائمة لفترة أكثر من یوم واحد لغرض االستمتاع والترفیھ     

ص في البحار والتزلج على الثلوج في عن النفس، وھي تتضمن أیضا ممارسة الھوایات المختلفة كالصید والغو

مناطق كثیرة من الجزء الشمالي من الكرة األرضیة وعادة ما یلجا السیاح إلى األقالیم ذات المناظر الطبیعیة 

                                                             
 .  04ص .  نفس المرجع السابق -  6



20 
 

الخالبة ، والمناطق الھادئة والبعیدة عن الضوضاء ومصادر التلوث كالسواحل ، الغابات ، واألریاف لقضاء 

  . 7ا عن العمل و المسؤولیاتأوقات الفراغ والعطل بعید

  :السیاحة الصحراویة- 6

یوجد ھذا النوع من السیاحة في الصحاري حیث تشكل میزة للتراث السیاحي، كما تعتبر میزة اقتصادیة على    

المناطق السیاحیة التي تتمتع بھا مناطق الجنوب ، قد لمزایا األمنیة مقارنة بالشمال والمدى القصیر، إذ أن ا

لجلب السیاح األجانب ومن ناحیة أخرى تشكل ھذه السیاحة مصدرا ھاما إلنشاء  قطاب سیاحیة حقیقیةتجعلھا أ

  .8مناصب الشغل في مناطق تعاني من نقص اإلمكانیات في مجال تطویر نشاطات في قطاعات أخرى

  :السیاحة العالجیة -7 

سیاحة العالج من أمراض الجسد مع الترویح عن النفس  ھيبالعالج أو  النفس والجسد معاً  إلمتاع سفر  ھي   

المراكز والمستشفیات الحدیثة بما فیھا من تجھیزات طبیة وكوادر بشریة  وتعتمد السیاحة العالجیة على استخدام

المیاه المعدنیة ومیاه البحر  حمامات(ن إلى ھذه المراكز ؤعالج األفراد الذین یلج يتساھم فالكفاءة  لدیھا من

 ..).لمصحات العالجیةوا

للسیاحة السیاحة العالجیة  بأنھا تقدیم التسھیالت الصحیة باستخدام المصادر الطبیعیة  العالمیة المنظمة عرفت  

  .للبلد وبشكل خاص المیاه المعدنیة

  :أھم العناصر لقیام صناعة السیاحة - 4

من أھم  البعض لة لبعضھاتكون مكمإن السیاحة تعتبر صناعة مركبة تدخل فیھا عدة نشاطات وفعالیات      

 :عناصر قیامھا

تختلف من تتمثل في المؤھالت السیاحیة والموارد الطبیعیة والتاریخیة واألثریة التي  :المادة األولیة     -أ  

 .أخرى وتمثل القیمة األصلیة للمنتوج السیاحي إلى منطقة

لى رأس مال عالي، لیكون ھذا األخیر إن إلنشاء أو تطویر مشروع سیاحي یحتاج إ :رأس المال       - ب

إلیھا كإنشاء منتجعات وقرى سیاحیة وفنادق راقیة  السیاحمكانھا تسھیل عملیة جذب إعلى ھیئة سیاحیة ب

لمواصالت، كل ھذا یحتاج إلى رؤوس أموال  باإلضافةوفخمة  إلى الوكاالت السیاحیة وتوفیر وسائل ا

 .ضخمة

                                                             
 13ص– االثار التنمویة السیاحیة دراسة مقارنة بین الجزائر تونس والمغرب ).2005-2004(مذكرة ماجستیر :عشي صلیحة  -7
 . 04ص .  مرجع سبق ذكره) 01-03(القانون  11الجریدة الرسمیة رقم  -  8
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القطاع السیاحي یقوم بالنھوض بقطاعات أخرى فھذا یستلزم توفیر مناصب عمل كثیرة، فكل  :العمل      - ج

فرد یشارك في خلق وتطویر صناعة السیاحة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، ونأخذ على سبیل المثال 

ة، أما السیاح صناعةفئات ریفیة تقوم بممارسة الصناعات التقلیدیة والشعبیة وبھذا تكون قد شاركت في 

الصورة المباشرة فنحن نحتاج إلى أیادي عاملة مختصة ومؤھلة حتى نستطیع أن نقدم خدمات راقیة تعجب 

 .كالمرشد السیاحي السائح وتلبي ما یحتاجھ

إن توفر البنى التحتیة عنصر مھم جدا في تطویر والنھوض بالقطاع السیاحي وتطویره :البنى التحتیة     - د

 .ى حاجة ملحة بالنسبة للسائحبصفة مباشرة كون ھذه البن

ما نشطت لعنصر أساسي حیث یساعد في تطویر ونجاح السیاحة في أي مكان من العالم، فك :النقل   -ھـ

 . السیاحة یصحبھا بالتأكید نشاط ملموس في قطاع النقل ووسائل المواصالت المختلفة

یعتمد بالدرجة  نھإعندما یرغب أي شخص في التوجھ إلى منطقة ما ف :الدعایة واإلعالم والترویج   -  و

 .األولى على اإلعالنات والدعایة ألنھ لم یسبق لھ أن شاھد تلك المنطقة من قبل

موما بنجاح الترویج واإلعالن عن سیاحة في بلد ما بالتأكید ستنجح السیاحة في ذلك البلد ولو على فع       

   .مراحل

  

  السیاحیةالمرافق  - 5

یعتبر الفندق من األماكن التي یستعملھا اإلنسان كمكان لإلقامة المؤقتة حیث یقدم خدمات مقابل : الفندق •

فندق : على عدة أنواع وھو..  .الراحة والنوم ،اھض في أغلب األحیان منھا الطعامأجر معین یكون ب

 ...فندق شاطئي، فندق حموي، فندق المسافرین ،فندق صحراوي ،حضري

غرفة یقدم فطور الصباح ویمنح للزائرین حق  15إلى  05ھو مرفق لإلقامة یحوي من : البانسیون •

 .تحضیر طعامھم بأنفسھم

وكذا  ،احة و االستجمام مع العالج الصحيھو یعمل من أجل توفیر و تحقیق الر: المركب المعدني •

 .عة مكملة لبعضھا البعضجناح اإلقامة وانطالقا من تسمیة مركب فھو یقدم خدمات مختلفة ومتنو

ة غیر مكلفة مع مغاسل ودورات المیاه وجناح للطبخ معد : بیوت الشباب • ھي مرافق تتوفر على أسرّ

 .سنة وبالتالي فھو اٍجتماعي إنساني 30و 14للشباب الذین یتراوح عمرھم بین 

یف أو الجبال أو ھو مكان للعیش في الھواء الطلق كخیمة أو عربة متنقلة یكون عادة في الر: المخیم •

بالقرب من الشواطئ إال انھ یجب اٍختیار مكان تموضعھ ومراعاة الحفاظ على البیئة باإلضافة إلى 

 .كیفیة التعامل مع السكان األصلیین
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الترفیھ والتسلیة مع إمكانیة ممارسة  ،تتوفر فیھ جمیع أسباب الراحةھي مكان قد : القریة السیاحیة •

 .ود مرافق اإلیواء بمختلف األنواعالریاضة بشكل واسع وكذا وج

إذن المرافق السیاحیة ھي تخضع لنوع وشكل عمراني معماري باإلضافة إلى خصائص المنطقة المراد    

 . إنشاؤھا علیھا باإلضافة إلى الخصائص البشریة والطبیعیة

  :مدى تأثیر السیاحة - 6

  :ولھا آثار من بینھاإن لظاھرة السیاحة تأثیر على مختلف الجوانب خاصة االقتصادي   

 : آثار إیجابیة •

  .بفضل السیاح األجانب توفیر العملة الصعبة -

 .وبالتالي التقلیل من البطالةجدیدة إحداث مناصب شغل  -

 .زیادة الدخل الوطني وجلب االستثمارات -

 .تدعیم العالقات بین الشعوب نتیجة التعارف وتبادل الثقافات -

 .وإثراء التراث الثقافي تنشیط وترقیة الصناعات الحرفیة -

 

 : باإلضافة إلى اآلثار االیجابیة للسیاحة فلھا أثار سلبیة ممثلة في ما یلي :آثار سلبیة•  

  .إتالف المناطق الطبیعیة نتیجة إنجاز ھیاكل وبنى سیاحیة في المناطق الطبیعیة أو الزراعیة -

 .لرقابةالسرقة وانعدام ا ،الف المواقع األثریة نتیجة النھبتدھور وإت -

 .انتشار بناءات عشوائیة وفوضویة نتیجة عدم تطبیق القوانین بصرامة -

 .نتیجة التقلید تضر بالمجتمعظھور آفات  -

 . فقدان الھویة الوطنیة والتقالید في حال عدم التمسك بالعادات والتقالید وإھمالھا والتي تمثل ثقافة شعب -

 

لم یكن لھا وجود من قبل، ومن أحسن األمثلة  الت عمرانیةمجاأوجدت كما أن للسیاحة أثار على المدن حیث      

ولھا على الخریطة السیاحیة  ر كل مرةظھتتجعات السیاحیة المتواجدة في الجبال والسواحل والتي نعلى ذلك الم

  .تأثیر مباشر على تطویر السیاحة وترقیة خدمات السیاحة 

على بقیة القطاعات كقطاع النقل والمواصالت، الصحة، تأثیرات مباشرة وغیر مباشرة لسیاحة ل أنكما      

  .التجارة وغیرھا من القطاعات

 

  



23 
 

     :العوامل المعرقلة للسیاحة - 7

  :ھي كل ما یؤدي إلى ركود في مجال السیاحة أو الحد منھا من بینھا

  .التكالیف المرتفعة سواء أثناء التنقل أو اإلقامة: األسعار الباھظة •

 .واالقتصادیة للبلداالضطرابات السیاسیة  •

 .الحروب ومختلف النزاعات السیاسیة بین الدول •

 .انعدام األمن وتدني مستوى الخدمات •

 .الكوارث الطبیعیة •

 .األزمات االقتصادیة •

  

  التدفقات السیاحیة في العالم - 8

شمال حیث تتواجد أھم األحواض المصدرة  -إن معظم التدفقات السیاحیة في العالم تندرج ضمن المحور شمال   

المرتبة األولى في استقبال  2008حیث تسجل أوربا خالل  أمریكاوأسیا وتلیھا أوروبا : والمستقبلة للسیاحة وھي

  :وھذا راجع لألسباب التالیة وتورید السیاح

  .باعتبارھا دول غنیة -

 .ارتفاع المستوى المعیشي -

 .السیاح المختلفة الحتیاجاتل احتوائھا على بنى تحتیة للسیاحة وتقدم خدمات عدیدة ومالئمة- 

 

 :األحواض السیاحیة في العالم - 9

عرف فیما بعد باألحواض إن الزیادة في عدد السیاح أعطى فكرة زیادة المناطق السیاحیة في العالم لتصبح ت    

أن الدول المتقدمة تعتبر من أوائل البلدان من حیث عدد السیاح وقیمة المداخیل، ثم تلیھا الدول األقل إذ السیاحیة 

من  % 32,4 نسبة حوالي استفادت خمسة دول من 2009 ففي سنة...تركیا و تقدما كالصین وتونس، مصر

ونفس  " ایطالیا والصین ، فرنسا،اسبانیاالوالیات المتحدة األمریكیة، "  كل من  مداخیل السیاحة العالمیة وھي

من مداخیل السیاحة   %34,7من  2006 الدول الخمسة األولي المتصدرة لمداخیل السیاحة العالمیة استفادت سنة

  :في العالم منھاسیاحیة الحواض إبراز أھم األیمكن و، "العالمیة 

  :حوض أوروبا .1

تعتبر أوروبا من أھم المناطق السیاحیة في العالم حیث تحل المرتبة األولى من حیث استقبال السیاح أین      

 ) COSTA D’EL SOL(ـ)(CASTA BRAVAالمتوسط منھا  تدفقات السیاحیة نحو سواحل البحرغلب الأتتوجھ 
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الیونانیة وتقصد ھذه  وبعض الجزر )RIVIRA(و الفرنسیة COTE D’AZUR)( و " LANGUE DOC"األسبانیة و

  .التفوق في الخدمات السیاحیةناطق العتدال المناخ بھا والم

من سیاح العالم، أما في   %60,44بنسبة  1990ملیون سائح خالل  265,6یسجل حوض أوربا تدفق  حیث     

 457,5سجلت أوربا  2006من سیاح العالم وفي سنة  % 57,4ملیون سائح بنسبة  392,5فقد سجل  2000سنة 

ورغم تناقص نسبة السیاح القادمین إلیھا إال أنھا تبقى أكبر مستقطب بنسبة أكثر من  %54,33ملیون سائح بنسبة 

نصف السیاح بالعالم وكذلك مداخیل السیاحة في أوربا تبقي األولى في العالم بحیث أنھا تحصد دوما حوالي 

من مداخیل   %  52,9بنسبة  1990والر خالل سنة ملیار د 142,89نصف مداخیل السیاحة العالمیة فقد سجلت 

من مداخیل السیاحة العالمیة   % 49ملیار دوالر بنسبة  232,56فقد حصدت  2000السیاحة العالمیة، وفي سنة 

، وبالتالي یبقى من مداخیل السیاحة العالمیة  %51,35ملیار دوالر بنسبة  377,63حصدت  2006وفي سنة 

 . حیث عدد السیاح وعائدات السیاحة العالمیةحوض أوربا المتصدر من 

  :حوض آسیا .2

لمیة خاصة دول جنوب القارة حیث عرفت السیاحة اھتماما اتحتل آسیا المرتبة الثانیة في السیاحة الع       

إلى التي احتلت المرتبة األولى من حیث عدد السیاح الوافدین  الصینوتطورا بتطور اقتصادھا وأكثر ھذه الدول 

التي احتلت أیضا ترتیبا ضمن العشرین دولة عالمیا باإلضافة إلى تایالند  2006ة والرابعة عالمیا خالل سنة القار

التي تعتبر من الوجھات السیاحیة خالل السنوات  إندونیسیا وبعض جزر المحیط الھاديفي استقبال السیاح وكذا 

ملیون  41من سیاح العالم ما یقدر بـحوالي   %5 يدون أن ننسى دول الشرق األوسط التي سجلت حوال األخیرة

  . 2006سائح خالل 

من سیاح العالم منھا حوالي   %15ملیون سائح بنسبة حوالي  66حوالي  1990سجل حوض أسیا خالل سنة      

من سیاح  % 19,75ملیون سائح بنسبة  135سجلت آسیا  2000ملیون سائح لدول الشرق األوسط، وفي سنة  10

ملیون سائح لدول الشرق  41منھا حوالي    %24,7ملیون سائح بنسبة  208 اليسجلت حو 2006العالم وفي سنة 

 % 19,1ملیار دوالر أي ما نسبتھ  51,6ما یقدر بـ  1990األوسط، أما عن مداخیل السیاحة فقد سجلت خالل سنة 

من  % 21,2ملیار دوالر ما نسبتھ حوالي  100,5سجلت حوالي  2000من مداخیل السیاحة العالمیة، في سنة 

من مداخیل  % 24,5ملیار دوالر ما نسبتھ  180,22سجلت حوالي  2006مداخیل السیاحة العالمیة وفي سنة 

من  % 3,6ملیار دوالر ما نسبتھ حوالي  26,75السیاحة العالمیة والشرق األوسط لوحده سجل مداخیل مقدرة بـ 

  .ملیار دوالر خالل نفس السنة 735,45مداخیل السیاحة العالمیة المقدرة بـ 
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  :حوض أمریكا الشمالیة .3

وسبب ھذا  2001یحتل حوض أمریكا الشمالیة المرتبة الثالثة بعد أن كان في المرتبة الثانیة قبل سنة       

حدة األمریكیة الشيء الذي أدى إلى اإلرھابیة على الوالیات المت اتھو سوء الوضع األمني خاصة الھجمالتراجع 

السیاحیة في القارة أین  انخفاض حركة السیاح نحو ھذه المنطقة وتعد الوالیات المتحدة األمریكیة أھم المناطق

حة األلعاب في مجال السیاحة الساحلیة كما نجد أیضا سیا ،كالیفورنیا ،لسیاحیة مثل فلوریداكبر المدن اأتتواجد 

  :وغیرھا أما فیما یخص اإلحصاءات فقد آلس فیقاسكما ھو في والتي تتضح في حدائق التسلیة 

حیث من سیاح العالم   %21,1ملیون سائح بنسبة حوالي  93حوالي  1990ا خالل سنة أمریكسجل حوض      

أمریكا  سجلت 2000في سنة ، و2001كان یحتل ھذا الحوض الترتیب الثاني إال أنھ تراجع خاصة بعد ھجمات 

ملیون سائح بنسبة  136سجلت حوالي  2006من سیاح العالم وفي سنة  % 18,75ملیون سائح بنسبة  128,2

، أما عن مداخیل السیاحة فقد سجلت خالل سنة وھي أضعف من النسبة السابقة وھذا راجع ألسباب  16,2%

سجلت  2000من مداخیل السیاحة العالمیة، في سنة  % 25,65ملیار دوالر أي ما نسبتھ  69,28ما یقدر بـ  1990

سجلت حوالي  2006من مداخیل السیاحة العالمیة وفي سنة  % 27,6ملیار دوالر ما نسبتھ حوالي  130,8حوالي 

  .من مداخیل السیاحة العالمیة % 20,9ملیار دوالر ما نسبتھ 153,37

ورغم تناقص عدد السیاح على ھذا الحوض خالل السنوات األخیرة إال أنھ یبقى مستفید من حوالي خمس     

  .مداخیل السیاحة العالمیة

اقل أھمیة  احوض إفریقیا وحوض استرالیا إال أنھم: اھم انخرآحوضان باإلضافة إلى ھذه األحواض ھناك       

حیث یمكن ، بشریةطبیعیة ومن إمكانیات  امكانیات الھائلة التي تتوفر بھمبالنسبة للسیاحة العالمیة، بالرغم من اإل

  .أن تحقق بھا مكانة بین األحواض العالمیة في حالة استغاللھا استغالال جیدا

حیث نالحظ أن  2008والجدول الموالي یوضح لنا عدد السیاح الوافدین على األحواض العالمیة لسنة        

 924ملیون سائح من مجموع  489بـ   % 52,93حوض أوروبا یستحوذ على اكبر نسبة للسیاح في العالم بنسبة 

ملیون سائح في العالم ونجد كل من فرنسا وأسبانیا وایطالیا على رأس الدول األوروبیة بمجموع السیاح على 

ملیون سائح  188: عن المرتبة الثانیة فتعود إلى حوض آسیا بـ أما) ملیون سائح 42,7، 57,3، 79,3 :(التوالي

ملیون سائح ثم نجد  53ما یعادل أي  % 5,7 حواليمنھا الصین بالمرتبة األولى بنسبة  % 20,3بنسبة حوالي 

ملیون سائح ما  53من سیاح العالم ، ثم الشرق األوسط بـ  % 16ما نسبتھ ملیون سائح 148حوض أمریكا محققة 

 نجد انمن سیاح العالم و % 5,1بنسیة حوالي ملیون سائح  47: والمرتبة األخیرة حوض إفریقیا بـ  % 5,7ل یعاد

   .اإلفریقیوالتاریخیة ة یباإلمكانیات الطبیع أیضا مقارنةمقارنة ببقیة الوجھات و ةضعیف ھذه الوجھة تبقى
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        المنظمة العالمیة للسیاحة: المصدر                                                                                                                  

   – 2008 –تدفق السیاح على األحواض السیاحیة العالمیة : (01)جدول رقم            

  )%(النسبة   )بالملیون(عدد السیاح   

  100  924  العالم

  52,93  489  أوربا

     8,6                   79,3  فرنسا                                 

  6,2       57,3  أسبانیا                                 

  4,6  42,7  ایطالیا                                 

  20,35  188  آسیا

  5,7  53  الصین                                

  16,01  148  أمریكا

  6,3  58  الوالیات المتحدة األمریكیة                      

  5,7  53  الشرق األوسط

  5,1  47  أفریقیا

  0.76  7.05  تونس                              

  0,45  4,21  المغرب                             

  0.19  1.77  الجزائر                             

        المنظمة العالمیة للسیاحة: المصدر                                                                                                             

  

  :السیاحة في حوض البحر المتوسط  - 4

تعتبر منطقة البحر المتوسط منطقة مھمة بالنسبة للحركة السیاحیة في العالم بحكم أنھا تضم أھم الدول         

تمتلكھا من مقومات ، باإلضافة إلى المقومات السیاحیة التي ...)فرنسا، أسبانیا، ایطالیا، تركیا(السیاحیة في العالم 
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وكذا تفوقھا في الخدمات ویمكن تقسیم حوض  ،نماط السیاحةي یعطیھا تنوعا في أالشيء الذ ،بشریة وطبیعیة

 :المتوسط إلى قسمین حسب قدرة الجذب والتدفق السیاحي إلیھا حیث نمیز

 : الضفة الشمالیة - 1- 4

الخدمات السیاحیة، زیادة  وتشھد انتعاشا وتفوقا في ،طھذه الضفة تتموقع في الجزء الشمالي للبحر المتوس                  

والعالج، سیاحة  لى سیاحة الصحةإوالبیئیة  الشاطئیةوالسیاحة تنوع في السیاحة من سیاحة االستجمام على ال

  ....والثقافة األعمال، الریاضة، اآلثار

فرنسا التي تحتل المرتبة األولى عالمیا تلیھا أسبانیا، ثم إیطالیا باإلضافة إلى :  وأھم دول ھذه الضفة                  

أكثر ارتأینا إلقاء نظرة على السیاحة في فرنسا  موضوع، ومن أجل بلورة ال...والیونانمانیا، النمسا، أل البرتغال،

  . ، والبحث عن األسرار التي جعلت منھا القبلة األولى في العالممن حیث عدد السیاح بحكم أنھا األولى عالمیا

Ø السیاحة في فرنسا  

ملیار  48,7محققة دخال قدره ملیون سائح  74,2 حوالي 2009سنة بلغ عدد السیاح الوافدین إلى  فرنسا          

والمرتبة الثالثة من حیث المداخیل بعد كل من الوالیات  ،مسجلة المرتبة األولى من حیث عدد السیاح دوالر

  .في المرتبة الثانیة  دوالرملیار  53,5في المرتبة األولى وإسبانیا بـ  دوالرملیار   94,2ـالمتحدة األمریكیة ب

بانیا التي سحققت فرنسا المرتبة األولى عالمیاً على صعید عدد السیاح، متقدمة على أ قد 2005وفي سنة        

ملیون سائح محققة  76استقبلت فرنسا  حیث ،جاءت في المرتبة الثانیة تلیھا الوالیات المتحدة في المرتبة الثالثة

رغم التفوق الذي حققتھ فرنسا من حیث عدد السیاح، فإن العائد المالي یضعھا و ،دوالرملیار  43.3 دخالً مقداره

ملیون سائح،  49,4ملیار دوالر عن  81.7 محققةوجاءت الوالیات المتحدة في المرتبة األولى  ،في المرتبة الثالثة

وجاءت الوالیات المتحدة في المرتبة ، 2005خالل سنة  ملیون سائح 55,6ملیار دوالر عن  47,9 ثم إسبانیا بـ

من مداخیل السیاحة  % 11,7 ما یعادل حوالي ملیون سائح 51 حواليملیار دوالر عن  85,7 محققةاألولى 

من مداخیل السیاحة  % 7 ما یعادل حوالي ملیون سائح 58,45ملیار دوالر عن  51,12 ، ثم إسبانیا بـالعالمیة 

من مداخیل السیاحة  % 6,3 ملیون سائح ما یعادل حوالي 79ملیار دوالر عن  46,35وفرنسا بدخل قدره العالمیة 

  .2006خالل سنة العالمیة 

ھذا الخلل إلى أن عدداً كبیراً من السیاح یدخلون فرنسا كمحطة عبور إلى دولة ثانیة مثل أسبانیا یعود و      

                      .ما یقلل من حجم اإلنفاق الذي یرتفع بشكل ملحوظ في الدولة التي تمثل الوجھة النھائیة للسائحوألمانیا، م

إلى استقطاب  وھذا ما أدى  ،وزت نسبة الطلب السیاحي في البلدباإلضافة إلى نسبة النمو السیاحي الداخلي تجا

  :الكبیر علیھا یفسر بعدة عوامل منھاالسیاح األجانب أكثر فأكثر وإن ھذا التردد 
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مما جعلھا جسر عبور لدول الجوار األوربیة منھا والتوسطیة ، موقعھا االستراتیجي كونھا في قلب أوربا •

  .ودول أخرى

استقبال ونقل العدد الھائل من السیاح ال  ،الطاقة الھائلة من المرافق والبنى التحتیة والخدمات الستیعاب •

  .مثیل لھا على الصعید العالمي

  تطور عدد السیاح الوافدین إلى فرنسا خالل السنوات األخیرة: )02( جدول رقم                 

  2009  2008  2007  2006  2005  السنة

  74,2  79,3  81,9  78,9  76  )بالملیون(عدد السیاح 

                                 Source: Gouvernement Français Bilan2009  :Tourisme en France 2009 / P 09  

  

ملیون  82 من خالل الجدول نالحظ أن عدد السیاح ظل في تزاید مستمر حتى وصل إلى الذروة بحوالي         

ثم بدأ في االنخفاض وذلك ألسباب من أھمھا ارتفاع أسعار البترول حیث وصل سعر البرمیل  2007سائح سنة 

دوالر للبرمیل واألزمة المالیة العالمیة ورغم كل ھذا تبقى فرنسا  147إلى أعلى مستوى وھو  2008في جویلیة 

  . یل السیاحة العالمیةالمتصدر األول من حیث التدفقات السیاحیة العالمیة والثالثة عالمیا من حیث مداخ

   2009فرنسا الغرف المتوفرة في الفنادق وعدد : )03(جدول رقم                                 

Source: www.tourisme.gouv.fr/hotel/hot-tour/hotels-ccles.php 
  

 الصنف *0 *1 *2 *3 *4وأكثر المجموع
 عدد الفنادق 025 2 401 1 328 9 864 3 869 487 17

612 082 64 321 173 393 265 002 31 888 77 478  عدد الغرف
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ألف غرفة وأن أكثر نوع فیھا ذو  600من خالل الجدول نالحظ أن فرنسا تمتلك طاقة إیواء ھائلة بأكثر من     

صنف نجمتین بنسبة أقل من نصف العدد اإلجمالي، ثم یلیھ صنف ثالث نجوم بأكثر من ربع العدد اإلجمالي 

نجوم وأكثر تشغل نسبة أكثر من  4وھما ما یشغالن حوالي ثالث أرباع العدد اإلجمالي من الغرف وفنادق من 

  .من عدد الغرف 10%

  :السیاحیة في فرنسااألقالیم  - أ    

  :لفرنسا ثالثة أقالیم رئیسیة یتردد علیھا السیاح بكثرة وھي   

  .بصفتھا أكبر العواصم السیاحیة في العالم: العاصمة باریس •

حیث تستقطب الفرنسیین واألجانب لفترة إقامة صیفیة حیث ارتفعت نسبة اإلقامة الصیفیة : السواحل •

 .من نسبة الترددات % 45اإلقامة الصیفیة خاصة في السنوات األخیرة حیث تسجل 

ملیون  1,5ملیون فرنسي وحوالي  09سجل ما یقارب تحیث : )الریاضات الشتویة ( محطات التزلج  •

 بـالشتویة المقدر عددھا یوم في إحدى محطات الریاضات  01یقیم الواحد منھم على األقل  سنویا أجنبي

  .خاصة منھا المجاورة لمرتفعات األلب ،محطة 429

  :تنوع العرض السیاحي - ب   

أصبح العرض السیاحي  ،بعدما كان العرض السیاحي في فرنسا یقتصر على المبیتات البسیطة والفنادق الفخمة   

نوعیة  حسب(في األسعار ذو طابع جد متنوع من حیث تعدد مرافق اإلیواء الذي نتج عنھ تنوع واختالف

ویتجسد ذلك التنوع في ، ..)حدیثة ،كالسیكیة(نتج عن ذلك تجانس في أصناف الخدمات ، )الخدمات المقدمة
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 ،القرى السیاحیة ،البیوت المؤجرة والمخیمات وقد ظھرت أیضا البیوت العائلیة ،اإلقامات السیاحیة ،الفنادق

داخل الحظائر الترفیھیة والفنادق االقتصادیة  والفنادق الترفیھیة الموجودة) الواقعة في الریف(الفنادق الریفیة 

  ).موتیل(

  :السیاسة السیاحیة في فرنسا - ج    

العالمي في الفترة الحالیة أدى إلى جعل  وعدم االستقرار األمني االقتصادیة ،إن توتر العالقات السیاسیة      

احیة عملت الدولة الفرنسیة على تجاوز الظاھرة أصعب وفي إطار المنافسة المتزایدة والمتنامیة في السوق السی

  :التحدیات القائمة ومن ھذه التحدیات

حدوث تسارع في النمو السیاحي العالمي مصحوب بسیاسات تفتحیة متبعة من طرف العدید من الدول  •

  ...مما خلق وجھات سیاحیة جدیدة مثل الصین

المجاورة وغیرھا كإسبانیا باإلضافة إلى تطور منتوجات سیاحیة ذات نوعیة جد تنافسیة في البلدان  •

 .تسخیرھم میزانیات ضخمة لھذه المنتوجات وللترویج السیاحي

 .وجود شبكات تصنیع لإلنتاج والتوزیع باإلضافة إلى شبكة اإلنترنت لترویج وتسویق المنتج السیاحي •

 .توفر المواصالت والنقل بأسعار معقولة بین ونحو الدول المتنافسة •

 م 2001سبتمبر  11البحث عن األمان في الوجھات السیاحیة باألخص بعد أحداث تنامي روح  •

فمن السیاسات التي اتبعتھا فرنسا حدیثا ھي الحفاظ على السیاح المحلیین فمثال في العاصمة باریس قامت       

نھر السین  موسمیا لتحویل حرارة الصیف على ضفاف  ترفیھیا السلطات بإنشاء شواطئ وذلك بابتكار مشروعا

 فصل الصیف وسط جواء ساحلیة تالئمسیاحي لسكان المدینة والزوار األجانب وذلك بخلق أ إلى عامل جذب

  . العاصمة باریس

الفرنسیة من أجواء ساحلیة تجعل  ن ما أوجدتھ السلطاتإوعلى الرغم من بعد باریس عن المنافذ البحریة ف    

  .شواطئ حقیقیة وسط العاصمة بوجود  السیاح المحلیین واألجانب یقتنعون

  الضفة الجنوبیة للمتوسط - 2- 4

المغرب باإلضافة إلى دول ونمیز في الضفة الجنوبیة للمتوسط ثالثة أقطاب سیاحیة متمثلة في مصر، تونس     

وألنھ یصعب علینا ، ...)كالجزائر ولیبیا(أخرى تزخر بإمكانیات ھائلة إال أن الحركیة السیاحیة بھا تبقى ضئیلة 

ألخذ ولو فكرة ة في تونس التطرق إلى كل دول الضفة الجنوبیة سنحاول قدر المستطاع إلقاء نظرة على السیاح

بسیطة عنھا بحكم أن الجزائر تتموضع ضمن نفس الضفة والشتراكھا كذلك في نفس الخصائص الطبیعیة 

 .. والمناجیة 
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Ø السیاحة التونسیة  
v واقع السیاحة في تونس:  

طوالً،  كیلومتر 1300تمتد على أكثر من التي  شواطئال في السیاحة والمنتج السیاحي في تونستتمثل قوة     

وبھا واالجتماعي اعتدال المناخ من نوع المتوسطي الحار، القرب من السوق األوروبیة، االستقرار السیاسي 

رقة وبنزرت، شواطئ ضفاف المرجان في طب :سبعة مناطق سیاحیة رئیسیة تمتد من الشمال إلى الجنوب وھي

الحمامات، یاسمین الحمامات، منطقة سوسة، منطقة المنستیر والمھدیة، وأخیراً منطقة  - قرطاج، منطقة نابل 

  .جرجیس -جربة 

الصحراویة المتمیزة بھدوئھا واتساعھا الشاسع، وذلك من مسافة ال تبعد كثیراً عن المناطق باإلضافة إلى     

كما نجد أیضاً في  ،ل المكسوة باألشجار وعن المراكز العمرانیة النابضة بالحركةالشواطئ الجمیلة وعن الجبا

 860حوالي  م2000تجاوز عدد السیاح المھتمین بالسیاحة الصحراویة عام  ، حیثتونس القرى الجبلیة والواحات

  .ألف سائح

تعد السیاحة في تونس من أقدم وأھم القطاعات حیث حققت السیاحة التونسیة خالل السنوات القلیلة الماضیة و   

 في الحیاة االقتصادیة إستراتیجیةأداءً متمیزاً یثیر اإلعجاب، األمر الذي مكنھا من أن تحتل الیوم مكانة 

إحداث حركة تجاریة شاملة، حیث تحتل واالجتماعیة لتونس، ویتمثل ذلك بشكل خاص في توفیر فرص العمل و

من إجمالي  %28السیاحة المرتبة الثانیة في قائمة الصادرات التونسیة بعد قطاع النسیج، وتتجاوز إیراداتھا نسبة 

الصادرات التونسیة وتربط السیاحة والصناعات التقلیدیة عالقة وثیقة جداً إلى درجة أن ھذین القطاعین یبدوان 

فرص  حد،وكأنھما قطاع وا وبفضل السیاحة تمكنت الصناعات التقلیدیة من استرجاع حیویتھا، إذ ھي توفر حالیاً 

  .شخصألف  300لحوالي عمل 

من إجمالي % 3.4ملیون دینار تونسي، أي بنسبة  250وتقدر مبیعات الصناعات التقلیدیة بحوالي       

  .التونسیة الصادرات

طاقة النقل البري واالتصاالت السلكیة والالسلكیة، كما تمكن قطاع النقل من % 3وتستعمل السیاحة حوالي       

الجوي من تحقیق نسبة نمو عالیة بفضل السیاحة، وفي الواقع فإن السیاحة تقوم بدور فاعل في قطاع التشغیل، 

د في ألف فرصة عمل غیر مباشرة، فالفئة التي تعتم 240ألف فرصة عمل مباشرة و 80ذلك أنھا توفر حوالي 

ملیون عامل، وھو ما یمثل خمس سكان  2 حواليمعیشتھا بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على قطاع السیاحة، 

 . البالد تقریباً 

زاروا تونس في العام  ألول مرة وزاد عدد السیاح الذین 2006ملیار دوالر عام  2وتجاوز دخل ھذا القطاع      

ألف سائح فرنسي وبذلك تحتل فرنسا المرتبة األولى ضمن  200وملیون سائح من بینھم ملیون  6.5الماضي عن 
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ألف فرصة  360ویوفر قطاع السیاحة ما یزید عن  مجموعة األسواق األوروبیة المصدرة للسیاح في اتجاه تونس

عمل، ومن األسباب التي جعلت تونس قبلة العدید من السیاح ھي أماكن اإلیواء حیث تبلغ طاقة اإلیواء السیاحیة 

خمسة  من الفنادق من فئة أربعة و  %27ما نسبتھ حوالي (سریر  231838حوالي  2006سنة ي تونس ف

الفندقة بتونس سریعاً جدًا، إذ تحملت الدولة مسؤولیة القیام بالبنیة األساسیة التي  ، وكان تطور قطاع9)نجوم

  : 10السیاحیة في تونس على ، وتقوم التنمیةأسھمت بشكل كبیر في توفیر البیئة االستثماریة المناسبة

Ø من عرض اإلیواء في المناطق الشاطئیة، تم تطویر العدید من  %80وجود أكثر من :أنشطة االستجمام
 .الفروع لضمان النمو

 .مستشفى 110000مركز وأكثر من  20:العالج بمیاه البحر •

 .مالعب للقولف، غیر أن نجاح ھذا الفرع الیوم ال یزال متوسطا 08: القولف •

 .میناء ومحطة للنزھة البحریة 16: النزھة •

 .2003مسافر تم استقبالھم في  378129: الرحالت البحریة •

  .تنمیة ھامة في محیط توزر، مضاعفة عدد الوكاالت المتخصصة: الصحراء •

v المتبعة في تونس السیاحیة اإلستراتیجیة:  

للتنمیة السیاحیة في ظل التحوالت العمیقة  إستراتیجیة األخیرةوضعت تونس مؤخرا على مدى السنوات       

یتسم بھ من منافسة حادة اقتضت تطویر السیاسات المنتھجة  التي بات یشھدھا المشھد السیاحي العالمي وما 

  :ومنھا

الموسم الصیفي وسیاحة الشواطئ وذلك بتشجیع المنتجات  تمدید الموسم السیاحي وعدم اقتصاره على  •

في بالده على   تغالل األمثل لما یتوفر في ھذا البلد من خیرات یفتقد لھا السائحواالس السیاحیة الجدیدة

  .الترفیھ والسیاحة الصحراویة غرار السیاحة الثقافیة والسیاحة االستشفائیة وسیاحة 

 .ترویحیة ھامة للسیاحة التونسیة انطلقت من مدینة مدرید األسبانیة  قیادة حمالت  بدأ •

 المدن الساحلیة التونسیة لدعم موانئ سیدي بورسعید، لترفیھیة في عدد من إقامة عدد من الموانئ ا •

مسافة أكثر من   القنطاوي والمنستیر خاصة أن الشریط الساحلي التونسي یمتد على جربة، طبرقة،

 .فمنھ المتاخم للجبال ومنھ للغابات ومنھ للمدن كلم ویتمیز بالجمال والمناظر الطبیعیة الخالبة  1300

جدیدة خاصة الستقطاب السائح األمریكي ذي الدخل  طاب مزید من السیاح بطرق أبواب أسواق استق •

كثافة والجیدة  ألكثرا المرتفع باإلضافة للسیاح اآلسیویین وأبرزھم من السوق الصیني العالي واإلنفاق 

                                                             
 9- fr.wiklipedia.org/wiki/Tourisme_Tunisie. 

 89: ص – تشخیص وفحص السیاحة الجزائریة -الكتاب األول )SDAT 2025(المخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة  -10
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مباشرة مع إنفاقا وتبقى السوق الخلیجیة كذلك من بین األھداف المرسومة وذلك بفتح خطوط طیران 

 .عدة دول منھا الكویت

تأكید تأھیل الوحدات المتقادمة التي تعد أحد الركائز األساسیة في مخططات الجودة في المجال  •

  .السیاحي مشیرا إلى مختلف الحوافز والتشجیعات التي تم إقرارھا

اكتسبتھا تونس سیاحة الشباب واستغالل البنیة الریاضیة المتطورة التي ، النھوض بالسیاحة الریاضیة •

  وتوظیفھا في ھذا المجال وإبراز أھمیة تطویر السیاحة الثقافیة والبیئیة

بفضل ي الترویج لسیاحة المؤتمرات كون تونس ال ینقصھا أي شيء لترویج مثل ھذا المنتج السیاح •

 . عدد الفنادق الذي تجاوز المائة وأغلبھا فنادق من فئة خمسة نجوم

ثمار في المناطق الصحراویة للقیام بأعمال كبیرة في مجال البنیة األساسیة تقدیم حوافز تشجیعیة لالست •

  .في إطار تھیئة المناطق السیاحیة

  . سیاح قدموا ضمن وكاالت األسفار 5من  4االعتماد على نشاط الوكاالت السیاحیة حیث أن  •

مؤسسة والھدف ھو رفع طاقة اإلیواء إلى  800برنامج للتحدیث الفندقي یتضمن تحدیث  تقكما أطل •

 .2006سریر في سنة  275000

 

  أھمیة السیاحة  -10

ما تعتمد على ما تتوفر علیھ من مقومات سیاحیة جاذبة وذلك من ناحیة  نطقةال شك أن التنمیة السیاحیة لم      

والخدمات السیاحیة  سیاحةالتقدم مما یمكن ھذه المدینة أن  الثقافي والتاریخي، الموقع والبیئة والمناخ والتراث

سواء اقتصادیا أو عمرانیا أو ثقافیا وبالتالي نرى أن للسیاحة أھمیة  تھاالتي تساھم في تنمیالممكنة بالمنطقة، و

  : على مستویات عدة نذكر منھا

  

  :على المستوى االقتصاديأھمیة السیاحة  -10-1

االقتصادیة والتنمیة االقتصادیة للدول المستقبلة حیث تعمل على تحسین تعتبر السیاحة عامال إیجابیا للحركة     

  :تبرز األھمیة االقتصادیة للسیاحة من خالل النقاط التالیةمیزان المدفوعات و

 من أغلب األنشطة الصناعیةالسیاحة لھا القدرة على تولید مناصب عمل أكثر  :خلق مناصب عمل •

مرات قطاع البناء فمثال في فرنسا  10ات بالنسبة لصناعة السیارات و مر 4الكالسیكیة، فھي توظف أكثر من 

  11.منصب عمل مباشرة عدا النقل موزعین على مختلف األنشطة السیاحیة 800000السیاحة توظف 

                                                             
11  -  Jean MICHEL HOERNER(1997).: Géographie de l’industrie touristique. Edition ellipses. P 40. 
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السیاحة تساھم كصناعة تصدیریة في تحسین میزان المدفوعات الخاص :تحسین میزان المدفوعات •

تدفق رؤوس األموال األجنبیة المستثمرة في المشاریع السیاحیة، واالیرادات التي بالدول ویتحقق ھذا نتیجة 

تقوم الدولة بتحصیلھا من جمھور السائحین، وخلق استخدامات جدیدة للموارد الطبیعیة، والمنافع الممكن 

  12.تحقیقھا نتیجة خلق عالقات اقتصادیة بین قطاع السیاحة والقطاعات األخرى

تساھم السیاحة في توفیر جزء من النقد األجنبي لتنفیذ خطط التنمیة  :ال األجنبیةتدفق رؤوس األمو •

  13:الشاملة، ویمكن تلخیص بعض أنواع التدفقات للنقد األجنبي الناتج عن السیاحة في اآلتي

  .األموال األجنبیة لالستثمار في المشاریع السیاحیة مساھمة رؤوس -

  .مقابل منح تأشیرات الدخول للبالد المدفوعات التي تحصل علیھا الدولة -

 .تنمیة الصناعات التقلیدیة والخدمات السیاحیة األخرى -

 .تدفق األموال من جراء فروق تحویل العملة -

  .  المقدمة والسلع المعروضةمقابل الخدمات  اإلنفاق الیومي للسائحین -

  .ولو بمناصب الشغل الموسمیة البطالة تقلیصوبالتالي دائمة وأخرى مؤقتة تعمل على خلق مناصب شغل  -    

       

 

 

  

                                                             
 .32، األردن،  ص  1دار صفاء للنشر والتوزیع، ط .إدارة المنشآت السیاحیة): 2002(أسیا محمد إمام األنصاري،إبراھیم خالد عواد- 12
  .17مصر،  ص  ، 2، المكتب العربي الحدیث، طتنظیم وإدارة المنشآت السیاحیة والفندقیة ) : 1999(أحمد ماھر ، عبد السالم أبو قحف - 13
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Source:Revue de l’Organisation mondiale du tourisme(2009:) La feuille de route pour la relance.P 07   

 

سنة أما المداخیل  20رف حوالي لتالي یتضح أن عدد السیاح تضاعف في ظني ااالمنحنى البیفمن خالل      

السیاحیة  فقد تضاعفت حوالي ثالث أضعاف في نفس الفترة وھي في شكل متوازي كلما زاد عدد السیاح وزیادة 

إنفاقھم كلما زادت قیمة المداخیل السیاحیة العالمیة وتبقى الوالیات المتحدة ھي المستفید األول بأكبر مداخیل 

  . دد السیاح والجدول الموالي یبین ذلكالسیاحة وفرنسا المتصدر األول من حیث ع

  2009الدول العشر األولى عالمیا في السیاحة لسنة ): 04(الجدول رقم             

 العشر دول األولى عالمیا من حیث التدفقات السیاحیة  العشر دول األولى عالمیا من حیث المداخیل السیاحیة 

النسبة من مداخیل السیاحة 
 )%(العالمیة 

العائدات السیاحیة 
 )بالملیار دوالر(

التدفقات السیاحیة  الدول
 )بالملیون(

  الترتیب الدول 

 1  فرنسا 74,2 أ. م.و 94,2 11,05

 2 أ. م.و 54,9 اسبانیا 53,5 6,24

 3 اسبانیا 52,2 فرنسا 48,7 5,71

 4 الصین 50,9 ایطالیا 40,2 4,71

 5 ایطالیا 43,2 الصین 39,7 4,65

 6 بریطانیا 28 ألمانیا 34,7 4,07

  7 تركیا 25,5 بریطانیا 30,1 3,53

  8 ألمانیا 24,2 استرالیا 25,6 3

  9 مالیزیا 23,6 تركیا 21,3 2,5

  10 المكسیك 21,5 النمسا - -

Source:Revue de l’Organisation mondiale du tourisme(2010) : Intègre le tourisme dans le programme mondiale . P 09 

1990 1995    2000  2001  2002   2003   2004   2005  2006  2007   2008  2009
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من خالل ھذا الجدول الذي یوضح العشر دول األولى عالمیا من حیث عدد السیاح والمداخیل حیث أن        

ریكیة تبقى متصدرة من حیث مداخیل مالدول الخمسة األولى تبقى متصدرة لعدة سنوات فالوالیات المتحدة األ

من مداخیل السیاحة العالمیة وھذه التسع دول األولى  % 11,05ملیار دوالر بنسبة  94,2السیاحة بما یعادل 

من مداخیل السیاحة العالمیة، أما من حیث عدد السیاح فتبقى فرنسا،  % 45,5عالمیا فھي تستولي على حوالي 

الوالیات المتحدة األمریكیة، اسبانیا، الصین وایطالیا الدول المتصدرة على الترتیب لعدة سنوات ففرنسا لوحدھا 

من سیاح % 45من سیاح العالم وھذه الدول العشر األوائل تستقطب حوالي  % 8,5ب ما نسبتھ حوالي تستقط

  .فالسیاحة أھمیة اقتصادیة كبیرة العالم  وبالتالي 

  

  :على المستوى االجتماعيأھمیة السیاحة  -10-2    

  14.للعمل بكفاءة من جدیدالسیاحة مطلب اجتماعي ونفسي ھام من أجل استعادة اإلنسان لنشاطھ وعودتھ  -

  .ھمحیاتعلى رفع مستوى معیشة المجتمعات والشعوب وتحسین نمط تعمل  -

 .تعمل على خلق وإیجاد تسھیالت ترفیھیة وثقافیة للمواطنین إلى جانب الزائرین -

  .تساعد على رفع مستوى الوعي السیاحي لدى المواطنین -

  :على المستوى الثقافيأھمیة السیاحة  -10-3

انتشار ثقافات الشعوب وحضارات األمم بین أقالیم العالم المختلفة، كما تعمل على زیادة معرفة تعمل على  -       

  15.الشعوب ببعضھا البعض، وتوطید العالقات وتقریب المسافات الثقافیة بینھم

  .المحلیین بین السیاح والسكانتدعیم عملیة تبادل األفكار واالھتمامات المھنیة والثقافیة  -     

  ).التاریخیة ،المواقع األثریة ،المباني(توفر التمویل الالزم للحفاظ على التراث الثقافي  -     

تعد أداة لالتصال الفكري وتبادل الثقافات والعادات والتقالید بین شعوب وأداة إلیجاد مناخ  -     

   16.ل المعرفيمشبع بروح التفاھم والتسامح بینھم، كما تعتبر أیضا أداة للتباد

     :على المستوى البیئيأھمیة السیاحة  -4- 10      

تأخذ بعین االعتبار الحفاظ یجب أن والمشاریع السیاحیة  منشآتتعتبر السیاحة صدیقة للبیئة حیث أن كل ال     

الطبیعیة وحمایتھا من المنتزھات فاظ على الغابات وحمع ال ،التصمیم ومواد البناء المستعملة من حیث على البیئة

                                                             
 120الملتقى المصري لإلبداع والتنمیة، مصر، ، ص . العالقات االجتماعیة للسائح): 1993(یسرى دعبس .د - 14
 .22عمانص  2دار صفاء للنشر والتوزیع، ط .التخطیط السیاحي في سبیل تخطیط مكاني شامل ومتكامل): 2003(بنتا نبیل سعد. عثمان محمود غنیم، م.د - 15
 . 223الملتقى المصري لإلبداع والتنمیة، مصر،  ص .التأثیرات االجتماعیة والثقافیة للسیاحة في المجتمع المحلي ):1998(الرفاعي ھالة - 16
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المخلفات بكل  لتخلص منلقضاء واإدارة جیدة ل األضرار التي یمكن أن یتسبب فیھا اإلنسان كالحرائق وتصخیر

تزید من وبذلك فالسیاحة كمختلف النفایات بشكل علمي وصحي أنواعھا وفي جمیع األوساط بریة، جویة وبحریة 

           .             الوعي البیئي لدى المواطنین

باإلضافة إلى ھذه المستویات ھناك أھمیة للسیاحة على المستوى العمراني وتتمثل أھمیتھا توفیر وتحسین       

والمواصالت بحیث تكون متوافقة  النقلوتطویر المتمثلة في تنشیط  ،الخدمات المساعدة على الجذب السیاحي

العام للمدینة، وھناك أیضا أھمیة على الصعید السیاسي  والعمل على تحسین المظھر والشروط البیئیة والجمالیة

كما أن النتائج االیجابیة للسیاحة على المستوى االقتصادي  المتمثل في تعزیز أواصر الصداقة بین شعوب العالم

 17.واالجتماعي تساھم في حل الكثیر من المشكالت السیاسیة

  

II-       البیئــــــــــــــــة 
 :البیئة تعریف - 1

رصید الموارد المادیة : 18البیئة بأنھا 1972ة الذي عقد في ستوكھولم عرف مؤتمر األمم المتحدة للبیئ    

  .واالجتماعیة المتاحة في وقت ما وفي مكان ما إلشباع حاجیات اإلنسان وتطلعاتھ

في مكان محدد، مخزون أو مستودع للموارد الطبیعیة والبشریة المتوفرة : 19وھناك من یعرف البیئة بأنھا    

  .وزمان معین، والمستخدمة إلشباع حاجیات اإلنسان

المجال الذي یعیش فیھ اإلنسان ویحصل منھ على الموارد الالزمة إلشباع 20وھناك من یعرفھا أیضا بأنھا    

  .حاجیاتھ فیؤثر فیھ ویتأثر بھ

بأنھا  2003جویلیة  19مؤرخ في ال 10- 03وقد أعطى المشرع الجزائري تعریف للبیئة من خالل القانون رقم     

تتكون من الموارد الطبیعیة الالحیویة والحیویة كالھواء والجو والماء واألرض وباطن األرض والنباتات 

والحیوانات بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بین ھذه الموارد وكذلك األماكن والمناظر والمعالم 

  .الطبیعیة

كل ما یحیط باإلنسان من مقومات طبیعیة قد أبدعھا الخالق عز وجل أو موارد  21ھيبیئة الوفي تعریف أخر      

ومقومات من صنع اإلنسان نفسھ، وتنقسم البیئة بالمفھوم الواسع على ثالث عناصر تشكل منظومات بیئیة تؤثر 

  :وتتأثر یبعضھا البعض وھي

                                                             
 67ص مرجع سابق ، : أحمد ماھر، عبد السالم أبو قحف - 17
 14الجزائر  ص. البیئة في مواجھة التلوث): 2002(فتحي دردار . د - 18
  16، مصر  ص1طاآلثار االقتصادیة والمالیة لتلوث البیئة ووسائل الحمایة منھا، ):2002(الشیخمحمد صالح  - 19
 .10مصر  ، صاقتصاد حمایة البیئة ، ):2003(محمد عبد البدیع - 20
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كیان اإلنسان وكل ما یحیط بھ من موجودات تعد البیئة الطبیعیة كل ما ھو خارج عن : البیئة الطبیعیة •

فتشمل الھواء الذي یتنفسھ والماء الذي یشربھ واألرض التي سیسكن علیھا، وما یحیط بھ من كائنات حیة 

 .أو جماد ھي عناصر البیئة التي یعیش فیھا وھي اإلطار الذي یمارس فیھ حیاتھ وأنشطتھ المختلفة

جتماعیة المحیط الذي یعیش خاللھ اإلنسان یمارس فیھا جمیع أنشطتھ تمثل البیئة اال: البیئة االجتماعیة •

الحیاتیة من أنماط السكن وأنماط العمل وعادات الطعام وكافة المظاھر الحیاتیة في تفاعلھ مع بني البشر 

 .وكذلك أنشطة الترویح وكافة النظم االجتماعیة التي تجسد أسالیب الحیاة االجتماعیة

تشكل البیئة االصطناعیة العنصر الثالث من المنظومة المتكاملة للبیئة وتشمل على : البیئة االصطناعیة •

كافة الموارد واإلمكانیات التي صنعھا اإلنسان بنفسھ لیخلد نفسھ ولتكون شاھدا على وجود اإلنسان 

ظم الري والصرف وظروف حیاتھ في مكان معین وزمان محدد مثل اآلثار، القرى، المدن، الطرق ون

وشبكات المواصالت وكافة االنجازات التي ھي من صنع اإلنسان وتخضع في معظمھا لھ فیما عدا 

    .الحالة التي تحدث فیھا ككوارث طبیعیة

  :  22(Ecosystème) النظام البیئي - 2

مجموعة األجزاء الفرعیة تتعامل فیما بینھا لخدمة ھدف مشترك، أما النظام البیئي فیتمثل  بالنظامیقصد       

وحدة تنظیمیة في حیز معین، ویتكون من كائنات حیة ومكونات غیر حیة في مكان معین یتفاعل بعضھا ببعض 

  .وفق نظام دقیق ومتوازن في دینامیكیة ذاتیة لتستمر في أداء وظائفھا الحیویة

النظام البیئي ھو مجموعة "  2003جویلیة  19المؤرخ في  10-03تعریف النظام البیئي حسب القانون رقم       

دینامیكیة مشكلة من أصناف النباتات والحیوانات وأعضاء ممیزة وبیئتھا غیر الحیة، والتي حسب تفاعلھا تشكل 

  "وحدة وظیفیة

 : وینقسم النظام البیئي إلى فرعین أساسیة     

  :23الطبیعیة م البیئیةالنظ - 1- 2

لى نظم بیئیة بریة ومـــائیة ونظم إنظم البیئیة والتي یمكن تصنیفھا یتضمن كوكب األرض عددا كبیرا من ال    

المستنقعات  بیئیة رطبة ویتكون كل نظام بیئي رئیسي من عدة نظم بیئیة فرعیة مثل الغابات، الصحراء،

ویتألف كل نظام بیئي من مجموعة من المكونات الحیة وغیر الحیة وكذا یتمیز كل نظام بیئي بموارده .... والمیاه

                                                                                                                                                                                                             
 346، 345ص  . والتوزیع توزیع البیطاش سنتر للنشر . دراسات وبحوث في أنثربولوجیا السیاحةالسیاحة والبیئة ): 2007(یسرى دعبس  /د - 21

  .21دار الشروق عمان ، ص ، علم البیــئة  :)1994(علياء حاتوغ بوران وحممد محدان أبو دية/ د -  22
 72ص . دار وائل للنشر عمان . أساسیات علم البیئة ): 2004(عبد القادر عابد ، د غازي سفراني. د - 23
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الطبیعیة الخاصة بھ والتي یعني استغاللھا بشكل غیر متوازن ظھور مشكالت بیئیة تختلف في قوتھا وأھمیتھا 

 .من نظام ألخر

  :البریة النظم البیئیة - 1- 1- 2

البریة  من مساحة كوكب األرض، إال أن النظم البیئیة  %25 من أن األرض الیابسة ال تكون سوىعلى الرغم   

أكثر تنوع وتعقد من النظم المائیة ویسھم تنوع العوامل المناخیة وأشكال سطح األرض والتربة وغیرھا من 

التي  بیئة الصحاريأولھا ثالثة نظم فرعیة  حیث تضم د كبیرة من النظم البیئیة البریةالعوامل في تشكیل أعدا

تظھر أكثر النظم البیئیة جفافا وتتمیز بتباین حراري كبیر سواء یومیا أو فصلیا، إذ ترتفع درجات الحرارة في 

أثناء النھار وتنخفض في اللیل وھذا یعود إلى أن التربة الصحراویة تستقبل اإلشعاع الشمسي أثناء النھار وتفقد 

حراریة أثناء اللیل لعدم توفر غطاء نباتي كثیف أو غیوم تمنع فقدان الحرارة، وباإلضافة إلى قلة المعدل طاقتھا ال

السنوي للتساقط ، وتمثل الصحاري المجدبة ثلث الیابسة، وھناك أسباب عدیدة لتكون الصحاري نذكر منھا 

 بیئة الغابات، وثانیا  24..في المناطق الجافةالتغیرات المناخیة العالمیة، األنشطة البشریة من قطع الغابات ورعي 

حوالي ثلث الیابسة على الكرة األرضیة وتعتمد ھذه الغابات في نوعیتھا وتوزعھا على المناخ التي تغطي 

والتربة، وتستعمل ھذه الغابات لمختلف األغراض كالحصول على األخشاب ألغراض متنوعة وھي من 

غلت بحكمة وبطریقة عقالنیة رغم أن تجددھا یكون على مدى البعید والبعید المصادر الطبیعیة المتجددة إذا است

 والتي تمثل المناطق بیئة األعشاب، وثالثا 25ویتوقف ذلك على نوعیة الغابة وبیئتھا) سنة 300إلى  30(جدا من 

للجفاف المنتظم األعشاب وبعض األشجار المتفرقة، وتتعرض ھذه المناطق لنمو التي یكون فیھا التساقط كاف 

 .26والحرائق مما یحد من نمو األشجار

  :27الرطبة النظم البیئیة - 2- 1- 2

تشمل األراضي الرطبة المستنقعات عذبة المیاه والمستنقعات مالحة المیاه وتمتاز جمیعھا بكونھا مغطاة بمیاه      

ضحلة راكدة وتوجد األراضي الرطبة في خطوط عرض مختلفة في مناطق منخفضة مغلقة تتغذى من المیاه 

لمجاورة أو توجد بالقرب من البحیرات أو الجوفیة وتتجمع فیھا میاه األمطار والجریان السطحي من المناطق ا

  .سواحل البحار والمحیطات حیث تصل إلیھا المیاه المالحة

 

  

                                                             
  142، دار الشروق عمان االردن  ، ص  المدخل الى العلوم البیئیة): 2002(یحي الفرحان -سامح العربیة و د -د -  24
  147ص .  مرجع سابق:یحي الفرحان - سامح العربیة و د -د-25
 154ص .  مرجع سابق:یحي الفرحان -سامح العربیة و د -د - 26
  101. مرجع سابق:عبد القادر عابد ، د غازي سفراني. د - 27
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  :28المائیة النظم البیئیة - 3- 1- 2

ویتم ربط  ،طالقعد من أكبر النظم البیئیة على اإلمن سطح كوكب األرض وت % 71تغطي المیاه حوالي     

تالف كثافة المیاه بسبب اخالمائیة التي تحدث بفعل الریاح وأجزاء المیاه مع بعضھا البعض من خالل التیارات 

وفي المناطق الساحلیة تتكون التیارات المائیة نتیجة لعملیتي  ،لحرارة وتركیز األمالح في المیاهتفاوت درجات ا

 رئیسیةاألرض وتوجد ثالثة أنواع  المد والجزر الناجمة عن جاذبیة القمر، وتأخذ التیارات المائیة اتجاه دوران

التیارات المائیة السطحیة والتیارات المائیة الوسطیة والتیارات المائیة العمیقة وتتكون : من التیارات المائیة وھي

قسما بسیطا من الغالف المائي وتكون  غالبا ذات  التي تحتل بیئة المیاه العذبة منأوال النظم البیئة المائیة 

فقط  % 3یوجد حوالي ( ط بھا یاحات الكبیرة من الیابسة التي تحمع المس مساحات قلیلة، لذا یكون ارتباطھا كبیرا

والتي تضم ، 29 )البحار والمحیطات(بیئة المیاه المالحة كالبحیرات واألنھار، وثانیا )میاه عذبة في العالم 

  .المناطق الساحلیة

  

 ):البشریة ( النظم البیئیة الحضریة  - 2- 2

نسان عیة على مر األزمان بحیث یقوم اإلالنظم البیئیة الحضریة ھي نتاج تغییر اإلنسان للنظم البیئیة الطبی     

یومیا بالقضاء على مساحات واسعة من األراضي للحصول على أراضي زراعیة أو مناطق سكنیة وغیر ذلك 

یر من النظم البیئیة الطبیعیة كالغابات، لى تدمیر الكثإة وقد أدت ھذه النشاطات البشریة من النشاطات البشری

نسان باستبدال بشریة بدرجات متفاوتة كتحویل اإل ى نظم بیئیة طبیعیةإلمستنقعات والحشائش، أو تحویلھا ال

والمبیدات مما یغیر طبیعة ھذه  كاألسمدةمواد أخرى لھا  وإضافةالنباتات الطبیعیة ببعض المحاصیل الزراعیة 

 . عیة العذراءالنظم البیئیة الطبی

 :وتشتمل النظم البیئیة الحضریة على عدة نظم أھمھا    

یقصد بالبیئة االجتماعیة األفراد والجماعات وتفاعلھم وأنماط العالقات االجتماعیة القائمة  :النظم االجتماعیة .1

یرة كالقرى، بینھم أفراد وجماعات وقد تكون العالقة بینھم وطیدة كما ھو موجود في التجمعات المحلیة الصغ

 .وقد تكون ثانویة أو اقتصادیة بحتة تحددھا المصالح الشخصیة كما ھو في المدن

وھي تلعب دور مھم في التنمیة البیئیة واستغالل الموارد الطبیعیة سواء بالنسبة للمجتمعات  :النظم السیاسیة .2

السیاسي بمؤسساتھ وتشریعاتھ تتخذ القرارات الخاصة بالتنمیة من قبل النظام  إذالتقلیدیة أو المتقدمة، 

تبعا لمدى تدخل  ألخروقوانینھ المختلفة، ویختلف تأثیر القرارات السیاسیة على العملیة التنمویة من مجتمع 

الشعب في اتخاذ القرارات  إشراكوالھیئات الحكومیة في تخطیط المشاریع التنمویة وتنفیذھا ومدى  اإلدارة

                                                             
 158ص .  مرجع سابق:رحانیحي الف -سامح العربیة و د -د - 28
 103.  مرجع سابق:عبد القادر عابد ، د غازي سفراني. د - 29
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ھذه  وأھمیةلنتاجھا االقتصادي،  واإلدراكذا مدى تقبلھ للمشاریع ومدى وعي البیئي والتنموي لدیة وك

 .الشعب ومستواه المعیشي وكذا تطلعاتھ ةلرفاھیالمشاریع بالنسبة 

 األخرىوھي تشتمل على المعرفة، العقائد، الفنون، األخالق، القوانین واألعراف والعادات  :النظم الثقافیة .3

، ویمكن أن نمیز نوعین من الثقافة األولى الثقافة المادیة وھي ناتج التكنولوجیا التي تعد اإلنسانالتي یكتسبھا 

الالمادیة التي تمثل العادات  األخرىوالوسط الطبیعي الذي یحیط بھ، والثقافة  اإلنسانعامال وسطیا بین 

 .والمعتقدات واألفكاروالتقالید وتعبر عن القیم والمثل 

دد النظام االقتصادي في أي مجتمع كان طبیعة حركة الموارد الطبیعیة خالل النظام تح :النظم االقتصادیة .4

ونوعیة الموارد المتحركة، وما ینتج عنھا من نتائج اقتصادیة واجتماعیة كارتفاع مستوى المعیشة، واإلخالل 

ت التغیر في نوعیة بالوسط البیئي، وتغیر نوعیة البیئة، كذلك ترتبط بالنظام االقتصادي ودرجة تقدمھ معدال

البیئة كزیادة طرح النفایات والفضالت والملوثات المختلفة التي تؤدي إلى تدھور البیئة، ففي المجتمعات 

الزراعیة یكون إسھام األنشطة االقتصادیة في تدھور نوعیة البیئة ضئیال بالمقارنة مع دورھا في المجتمعات 

 .ت تلوث التربة والماء والھواء واألزمات البیئیة األخرىالصناعیة المتقدمة ففي األخیرة تتعاظم مشكال

تعتمد على استخدام المعرفة العلمیة في التطبیق العملي الستثمار الموارد البیئیة من  وھي :النظم التكنولوجیة .5

جھة، وحل المشكالت البیئیة والتصدي لألخطار من جھة أخرى، وإن كل ما یحرزه العلم من تقدم یتمثل 

م تطور بسرعة في اختراعات تكنولوجیة جدیدة ومن ثم تساعد تلك االختراعات على تقدم العلم، وقد أسھ

وسائط النقل واالتصال في الوقت الحالي في نقل التكنولوجیا وانتشارھا في أنحاء العالم المختلفة بعد أن 

كانت مقتصرة في مراحل معینة على أماكن محدودة وقد أدى تحسن وسائط النقل أیضا إلى فك العزلة 

تجمعات مندمجة اقتصادیا النسبیة التي كانت تمیز بعض المجتمعات المحلیة بحیث أصبحت تلك الم

واجتماعیا وسیاسیا في المجتمع الوطني الذي تنتمي إلیھ، كما أضحت متصلة اتصاال وثیقا بثقافات 

المجتمعات الحضریة ومراكز الفكر والفن والتقدم عالوة على زیادة االحتكاك الثقافي بین المجتمعات 

 .   الثقافیة وانتشارھا المختلفة األمر الذي أدى إلى انتقال العدید من العناصر
 
 :30الرطبة باألراضي المعنیة رامسار اتفاقیة - 3

یرانیة التي بمدینة رامسار اإل 1971فیفري  2معاھدة دولیة حكومیة تم التوقیع علیھا في  رامسار ھي اتفاقیة    

تقع على الساحل الجنوبي لبحر قزوین، وعلى الرغم من أن االسم المستخدم حالیا عند الكتابة على االتفاقیة ھو 

رامسار ، وتعد  اتفاقیةیوعا وتداوال ھو شسم األكثر فإن اال)" 1971رامسار، إیران، (اتفاقیة األراضي الرطبة "

العالمیة الحدیثة المعنیة بتحقیق االستخدام المستدام والحفاظ على رامسار أولى المعاھدات الحكومیة الدولیة 

الموارد الطبیعیة، غیر أنھا إذا ما قورنت بغیرھا من المعاھدات األكثر حداثة، فسنجد أن أحكامھا تتسم نسبیا 

  .بالوضوح والعمومیة
                                                             

 .06ص  – دلیل اتفاقیة رامسار لألراضي الرطبة" كتیب رامسار" -)2006(أمانة اتفاقیة رامسار اإلصدار الرابع - 30
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 السیما الدولیة األھمیة ذات الرطبة األراضي اتفاقیة"فھو المعاھدة على أما عن االسم الرسمي الذي تم إطالقھ    

 الرشید والحفاظ االستخدام على ینصب الذي الرئیسي التركیز یعكس اسم ، وھو"المائیة للطیور بوصفھا موئال

 مر على االتفاقیة، حرصت فقد ذلك، المائیة ومع للطیور موئال األول، المقام الرطبة بوصفھا في األراضي على

ھا، یعل والحفاظ الرطبة لألراضي الرشید باالستخدام تتعلق التي الجوانب لیشمل كافة نطاقھا توسیع السنین على

 دخلت البشریة وقد ورفاھیةوالبیولوجي  البیئي التنوع على في الحفاظ بالغة أھمیة ذات بیئیة أنظمة باعتبارھا

في شتى أنحاء العالم،  160األعضاء  الدول المتعاقدة أو األطراف عدد وبلغ ، 1975 عام يف التنفیذ حیز االتفاقیة

 المستدام لجمیع االستخدام إلى الحاجة على تؤكد رامسار بھا تنادي التي الرئیسیة الرسالة أن من الرغم وعلى

 .)”رامسار قائمة”بـ  المعروفة( الدولیة األھمیة ذات الرطبة لألراضي قائمة ھناك أن إال الرطبة، األراضي

 الدول قبل من تحدیدھا تم خاصة، حمایة إلى تحتاج أرض رطبة 1634على  یربو ما حالیاً  ھذه القائمة وتضم

مجموع  عن تزید مساحة ھكتار وھي ملیون 187مساحة  بذلك ولتغطي ”رامسار مناطق“دائرة  لتدخل األعضاء،

  وسویسرا  وأسبانیا وألمانیا فرنسا من كل مساحات

  

v 31الرطبة األراضي:  

 النباتیة الحیاة وعلى البیئة على المسیطر األساسي العامل المیاه فیھا تمثل التي المناطق ھي الرطبة األراضي  

 تغمر حین أو األرض، سطح قرب أو عند التشبع یحدث حین الرطبة األراضي بھا، وتتواجد والحیوانیة المرتبطة

  .سطح األرض الضحلة المیاه

 سواءً  المیاه، أو والمستنقعات والسبخات األھوار مناطقالرطبة حسب االتفاقیة على أنھا  ألراضيا تعریف  

 في بما مالحة، أو كانت عذبةً  متدفقة، أو راكدة كانت المیاه وسواءً  مؤقتة، أو دائمة اصطناعیة، أو طبیعیة كانت

، أمتار ستة عن المنخفضة، والجزر المد أوقات في فیھا، عمق المیاه یتجاوز ال التي البحریة المیاه مناطق ذلك

 األھمیة العالمیة ذات الرطبة لألراضي رامسار قائمة أنب التفاقیةت اجاء المتماسكة، المناطق حمایة ومن أجل

 المائیة المسطحات أو والجزر ، الرطبة لألراضي المتاخمة والساحلیة الشاطئیة المناطق تلك تضم أن یجب

  الرطبة األراضي داخل تقع والتي المنخفض، الجزر أوقات في أمتار، عن ستة أعماقھا التي تزید البحریة

  :تحدیدھا تم التي الرطبة األراضي من أنواع خمسة وھناك    

 الصخریة، والشواطئ الساحلیة، البحیرات ذلك في بما الساحلیة الرطبة راضياأل( :البحریة المناطق •

  .)والشعاب المرجانیة

  ) مستنقعاتالو والجزر المد المستنقعات الدلتا، مناطق ذلك في بما(:األنھار مصبات •

  )بالبحیرات المتصلة الرطبة األراضي في وتتمثل(  بحیریةمناطق الال •

                                                             
 . 07ص  -نفس المرجع السابق - أمانة اتفاقیة رامسار اإلصدار الرابع  - 31
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  )والجداول األنھار طول على الممتدة الرطبة األراضي في وتتمثل( النھریة المناطق  •

  )والسباخات والمستنقعات األھوار وتشمل(  المستنقعات •

 والجمبري، السمك مثل أحواض اإلنسان، صنع من رطبة أراضي ھناك الذكر، السالفة األنواع جانب لىوإ    

، الصرف وقنوات ومزراع والخزانات، المالحة، والمسطحات المرویة، الزراعیة واألراضي والبرك الزراعیة،

 ثالث تحت تندرج الرطبة لألراضي اً نوع 42 یتضمن الرطبة لألراضي اً تصنیف رامسار اتفاقیة وقد اعتمدت ھذا

  .اإلنسان التي صنعھا الرطبة واألراضي الداخلیة، الرطبة األراضي والساحلیة، البحریة األراضي الرطبة :فئات

 أمتار ستة حتى عمقھا یصل التي األراضي تلك أنھا على االتفاقیة في البحریة الرطبة األراضي تعرف تم وقد    

 بحثھا أثناء البط طیور إلیھ تصل أن یمكن عمق أقصى إلى بالقیاس العمق ھذا تقدیر تم وقد( المد  عند انخفاض

 الجزر، إلى باإلضافة متار،أ ستة عمقھا یتجاوز التي المیاه على اشتملت أیضاً  المعاھدة أن إال ،)الطعام عن

 واألنھار، البحیرات جمیع أن أیضا بالذكر الجدیر من، والمحمیة الرطبة قائمة األراضي ضمنا جمیع لتندرج

  .الرطبة لألراضي تعریف رامسار یشملھا أعماقھا، عن النظر بغض

 المناطق إلى وصوالً   )التاندرا( الجلیدیة  الصحاري من بدءاً  المناطق، شتى في الرطبة األراضي وتكون  

 وجھ على معروفة غیر الكلیة األرض لمساحة بالنسبة الرطبة األراضي ا تشغلھ التي المساحة إال أن ، االستوائیة

 بحوالي الرطبة األراضي مساحة تقدر المتحدة، األمم لبرنامج التابع العالمي رصد الحفظ لمركز التحدید، ووفقاً 

سباخ،  ٪30 و بحیرات؛ ٪ 2 تنقسم إلى األرض، سطح مساحة من ٪ 6 یعادل حوالي ما ھكتار، أي ملیون 187

 من 2 كم 240,000 نحو حالیا المانجاروف غابات وتغطي سھول ، ٪ 15 ،و مستنقعات ٪ 20 و ؛فینات ٪ 26و

وطبقاً  العالم ، مستوى على  2 كم 600,000 حوالي المرجانیة الشعاب مساحة تقدر كما المنطقة الساحلیة،

 بأنھ علماً   1999 عام في السابع األطراف مؤتمر انعقاد بمناسبة إعداده تم الرطبة لألراضي عالمي الستعراض

 على تقدیر أقل یتراوح ”العالمي النطاق على الرطبة األراضي تشغلھا التي المساحة تحدید في اإلمكان لیس“

 یرتفع قد “ األدنى“ الحد ذلك أن إلى التقریر نفس أشار ھكتار، وقد ملیون 778 و 748بین  ما العالمي المستوى

  .االعتبار في األخرى المعلومات بعض أخذ تم ما إذا ملیون ھكتار، 4,462 و 999 بین لیتراوح

v 32الرطبة األراضي على الحفاظ:  

 المتنوعة الخام والمواد بالطعام تمدنا يفھ ياألحیائ لإلنتاج البیئیة النظم أخصب من الرطبة يراضاأل تعتبر   

، واإلنسان والحیوان والطیور األسماك من لكل الغذاء تمد أنھا حیث السلسلة إتمام يف أساسیا تعتبر عنصراً  كما

 المیاه توفیر خالل من األحیائى التنوع مصدر فھي العالم، في إنتاجیة البیئات الرطبة ھي أكثر األراضيو

 األراضي تعتبر، وبقائھا من أجل والحیوانات النباتات من تحصى ال تحتاج إلیھا أعداداً  التي األولیة الخام والمواد
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 في الشائعة النباتات من یعد الذي المثال، سبیلعلي  كاألرز، النباتیة، للموارد الوراثیة ھامة مستودعات الرطبة

  .العالم سكان نصف من أكثر علیھ الذي یعتمد الرئیسي الغذاء وھو الرطبة، األراضي

 واسعاً  ااھتمام اكتسبت فقد البشر، حیاة في الرطبة األراضي تؤدیھا يالت المتعددة البیئیة الوظائف ونظر ألھمیة  

 المائیة وظائفھا تستعید حتى الرطبة األراضي مجال في اإلنفاق زیادة إلى دعا الذي األمر األخیرة، في السنوات

 زعماء بقیادة محموم سباق ففي الحد، ھذا عند األمر یقف وال، للتدھور أو للفقدان إما التي تعرضت والحیویة

 نفس وفي، المناخ تغییر عن الناجمة اآلثار وكذلك المتفاقمة المیاه أزمة معالجة من أجل الجھود بذل یتم العالم

 مدار على عام كل نسمة ملیون 70 بحوالي تقدر السكان عدد زیادة في العالم یشھد أن المتوقع من الوقت،

 في معدالتھ أضعاف ستة ارتفع العالم في العذبة المیاه استھالك أن بالذكر الجدیر ومن، القادمة العشرین السنوات

 العالم سكان ثلث من یقرب ما وھناك كان،الس زیادة معدل ضعف أي1995 – إلى 1900 عام بین ما الفترة

 أن2025  عام بحلولالمتوقع  من، والمیاه على الحصول في من مشاكل بالفعل تعاني بلدان في الیوم یعیشون

  .میاه الشرب على الحصول في صعوبات العالم سكان ثلثي یواجھ

 التأثیر كان كلما المتسارعة، التغییر وتیرة ومع المتغیرة الظروف مع التأقلم من الرطبة األراضي تمكنت كلما   

 على المناخي التغییر یحدثھ الذي الكبیر لألثر نظراً  وذلك مكان، كل في البریة والحیاة للبشریة، حاسماً بالنسبة

 خدمات من تؤدیھ لما الرطبة األراضي على العالمي االھتمام ینصب أن عجب وال، الیوم في حیاتنا البیئي النظام

  .حیاتنا في

 العملیات بعض إجراء بعد التنمویة القرارات باتخاذ القرار وصانعي السیاسات واضعي یقوم ما عادةً و    

، علیھم المعروضة المقترحات على المترتبة المالیة والخسائر المكاسب على بمقتضاھا البسیطة للتعرف الحسابیة

 سواء، حدٍ  على البشریة وللمجتمعات للبیئة بالنسبة الرطبة األراضي أھمیة تغفلالحسابات  تلك كانت ما وغالباً 

 والخدمات المنافع، عن ناھیك الرطبة، لألراضي البیئي للنظام القیمة الدوالریة تحدید لصعوبة نظراً  وذلك

 تقییم أجل من الجھود لبذل اآلخرین العلماء من وغیره االقتصاد اھتمام رجال تزاید اھن ومن، بھا المرتبطة

 واضعي لدى تتوافر حتى اجتیازھا، عن غنىً  ال التي المھام الشاقة من یعد ما وھو البیئي، النظام خدمات

 مقابل في السلیمة الرطبة لألراضي النقدیة بین القیمة للمقارنة الصحیحة المعلومات القرار وصانعي السیاسات

   .األراضي تلك تدھور أو لفقدان نتیجة المتكبدة االقتصادیة الخسائر

 یقل ال بما تقدر خدمات توفیر على تساعد البیئیة النظم أن إلى مؤخرا أجریت التي الدراسات بعض أشارت وقد  

  .سنویا دوالر تریلیون 33  عن
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v 33الرطبة األراضي بشأن حكومیة دولیة اتفاقیة توقیع أھمیة:  

 السبب وأن االختفاء، في آخذة الرطبة األراضي قدرات أن إلى العالمي االنتباه لجذب رامسار اتفاقیة وضعت   

 وقد، األراضي تلك توفرھا التي والخدمات ،موالقی الوظائف، بأھمیة الوعي نقص إلى جزئيٍ  بشكل ذلك یعود في

 الفقدان لحالة حد وضع أجل من المساعدة بتقدیم التزامھا عن االتفاقیة إلى انضمت التي أعربت الحكومات

  .الرطبة أصابت األراضي التي والتدھور

 أو دولتین حدود عبر تمتد دولیة أنظمة تمثل أنھا إما الرطبة األراضي من الكثیر تعتبر أخرى ناحیةٍ  ومن    

 األراضي تلك سالمة وتتوقف، واحدة دولة من أكثر تشمل التي األنھار أحواض من جزءاً  تشكل وإما أنھا أكثر،

 الجداول، أو األنھار، طریق عن سواءً  للحدود العابرة المیاه إمدادات وكمیة نوعیة على ومثیالتھا األخرى الرطبة

 الدولي المستوى على والتعاون للنقاش إطارا وضع یتم أنا لزام كان ھنا ومن، الجوفیة المیاه أو البحیرات، أو

  .الحدود على الدول الواقعة لكافة المتبادلة المنافع حمایة أجل من

 تحدث قد المنزلي، أو الصناعي، أو الزراعي، التلوث مثل المیاه، مصادر على تؤثر التي البشریة النفایاتوإن   

األحوال  تلك وفي، المتضررة للدول حدود عن بعیداً  تحدث ما وكثیرا الرطبة، المناطق من مسافات شاسعة على

 المحلیین السكان ومعیشة صحة یعرض الذي األمر بالتدمیر، أو بالتدھور إما األراضي الرطبة موائل تصاب

  .للخطر

 أنواع بعض مثل الرطبة، األراضي في تعیش التي البریة الحیوانات من الكثیر أن نجد أخرى ناحیةٍ  ومن    

 المیاه، كثعالب الثدییات إلى باإلضافة والیعسوب، الفراشات مثل والحشرات المائیة، من الطیور والعدید األسماك،

  ورعایتھ علیھا الحفاظ أجل من الدولي التعاون حشد إلى تحتاج المھاجرة التي الفصائل من جمیعھا تعد

 والعلمیة والثقافیة االقتصادیة األصعدة كافة على عظیمة قیمة ذا مورداً  الرطبة األراضي تشكل وإجماالً     

، والبشر الرطبة األراضي من كل بین العالقة تشابك إلى النھایة في یؤدي مما البشر، بالنسبة لحیاة والترفیھیة

 كما وتدمیرھا، الرطبة األراضي على المتواصل التعدي أشكال لكافة وجب التصدي األمر ھذا من وانطالقاً 

 ینبغي الھدف ھذا تحقیق أجل ومن، استخدامھا وترشید تلك األراضي على للحفاظ الالزمة التدابیر اتخاذ وجب

 تضع فھي لتحقیقھ رامسار اتفاقیة جاءت ما والحكومیة، وھذا الدولیة األصعدة كافة على التعاون سبل حشد

  .والمحلي والوطني العالمي، للتحرك اإلطار

  

  

                                                             
 11ص  نفس المرجع السابق -أمانة اتفاقیة رامسار اإلصدار الرابع - 33



46 
 

 :البیئي التوازن - 4

التوازن البیئي ھو المحافظة على مكونات البیئة بأعداد وكمیات مناسبة على الرغم من نقصانھا وتجددھا       

البقاء، المستمرین، ولتوازن البیئة ستة مظاھر تعمل على استمرار التوازن واستعادتھ إذا تعرض لخلل وھي 
  34.التجدد، االستقرار، النقاء، النمو والتعایش

كون استعمال الموارد الطبیعیة في حدود قدرة البیئة على إفراز بدیل للموارد غیر المتجددة یقصد بالبقاء أن ی   

بما یضمن استمرار تواجدھا بالنسق الذي وجدت علیھ، أما االستقرار فیعني عدم تغیر معالم البیئة ألن خالف 

تتجاوز المخلفات القدرة االستیعابیة ذلك یعتبر خلل جسیم یفوق قدرتھا على استعادة توازنھا، ویقصد بالنقاء أن ال 

للبیئة، ونعني بالنمو أن یكون متوازن ومتناسق مع سائر محددات توازن البیئة التي سبق ذكرھا، ویعتبر التعایش 

  . أھم مظاھر ھذا التوازن حیث تتفاعل الكائنات فیما بینھا بشكل یضمن بقاءھا

وازن دینامیكي یتصف بالمرونة التي تحفظ للنظام وحدتھ ھو في الواقع ت 35:التوازن البیئي في الطبیعة    

وأنبتنا فیھا من كل (وتكاملھ في صورتھ الطبیعیة، وإن موازین البیئة الطبیعیة وقوانینھا تتمثل في قولھ تعالى 

من سورة  02اآلیة ) وخلق كل شيء فقدره تقدیرا(من سورة الحجر، وقولھ تعالى  19اآلیة ) شيء موزون

  الفرقان

 

 :اختالل التوازن البیئي - 5

v تعریف ظاھرة اختالل التوازن البیئي:  

ھي الحالة التي تفوق فیھا المخلفات القدرة االستیعابیة للبیئة، مما یؤدي إلى ظھور مشاكل بیئیة، والتي أخذت     

یة على المستوى طابعا دولیا، نتیجة زیادة التشابك االقتصادي والتأثیر المتبادل بین الدول، وأھم المشكالت البیئ

العالمي التي حظیت باالھتمام خالل العقود األخیرة مشكلة ارتفاع درجة حرارة األرض، الخطر النووي، مشكلة 

  ....اتساع ثقب األوزون، مشكلة الجفاف والتصحر ومشكلة تھدید التنوع البیولوجي ومخاطر األمراض األوبئة

v اإلخالل بالتوازن البیئي الطبیعي: 

ظام كبیر معقد یتكون من مجموعة من العناصر تتفاعل فیما بینھا مؤثرة ومتأثرة، تحكمھا عالقات البیئة ن    

أساسیة تحفظ لھا تعقیدھا ومرونة اتزانھا، وقد تعرضت األنظمة البیئیة ومازالت تتعرض لتغییرات من صنع 
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كثیر من األحیان في دوراتھا  لم تقدر في) الزیادة المفرطة في السكان، التلوث واستنزاف الموارد( اإلنسان 

   36.الطبیعیة مما أدى إلى إرباكھا وتدھورھا

ولقد أحدث تدخل اإلنسان في التوازن الطبیعي لألنظمة البیئیة الكثیر من المشكالت لبعضھا آثار عالمیة كتغیر    

المناخ، وھناك مشاكل تقتصر على أجزاء معینة من سطح األرض مثل انحسار الغابات في بعض المناطق 

  .ظاھرة التصحركذا وانقراض بعض الحیوانات و

كریمة، إال  حیاة دائمة والمتجددة وغیر المتجددة ثروات متاحة لإلنسان یأخذ منھا ما یوفر لھإن موارد البیئة ال   

، ولم تتمكن ...أن اإلنسان أسرف في استغالل ھذه الموارد من غابات، تربة، أسماك، طیور، فحم، نفط ومیاه

ارد الطبیعیة المستنزفة ولیس ھناك التكنولوجیا التي طورھا اإلنسان من إنتاج بدائل توازي النقص الكبیر في المو

  .بدیل عن ھذه الموارد الطبیعیة والحل الوحید ھو ترشید استغالل ھذه النعم

فالغابات مورد متجدد یجتث اإلنسان الكثیر منھا الستعمالھا في أغراض مختلفة إال أن معدل تجدد الغابات أقل    

ذا التدھور بل یؤثر أیضا على الحیوانات التي تعتبر بكثیر من معدل اجتثاثھا، وال یضر اإلنسان نفسھ من ھ

الغابات مأوى لھا، إضافة إلى تعرض مختلف أنواع الحیوانات البریة والمائیة إلى عملیات الصید الجائر 

  .فاإلنسان یساھم بیدیھ في تخریب بیئتھ وندرة موارد عیشھ

المردود العالي ما یعرف بزحف االسمنت على  وقد أثر التوسع العمراني الواسع على األراضي الزراعیة ذات   

المناطق الطبیعیة وبذلك یساھم في تقلیص المساحات الزراعیة والغابیة، أما في ما یخص الفحم، المعادن، النفط 

  .والغاز الطبیعي ھذه الموارد الطبیعیة غیر المتجددة أي أنھا ال تجدد نفسھا وبذلك یجب ترشید استغاللھا

في التوازن الطبیعي لألنظمة البیئیة لیست مشكلة مستقلة عن المشكالت البیئیة األخرى كالزیادة  إن اإلخالل     

، بل اإلخالل في التوازن البیئي ھو ناتج عن ھذه المشكالت، فالزیادة ...المفرطة في عدد السكان والتلوث

أنھا تؤدي إلى استھالك كمیات كبیرة السكانیة مثال تتسبب في زیادة الفضالت التي تلقى في النظام البیئي، كما 

من موارده، ومن ذلك یظھر أن في التوازن البیئي الطبیعي قد ینتج من الزیادة في السكان والزیادة في الفضالت 

المطروحة والزیادة في استھالك الموارد، إال أن الزیادة الصغیرة في السكان ال تحدث مشكالت تخل في التوازن 

یة، وإذا أمعنا النظر نمو السكان الحضر فإننا نجدھا ظاھرة عالمیة والسكان الحضر ھم الذین الطبیعي للنظم البیئ

والتجمع ...) البحر، النفط، غابة، ماء(یتركزون في المدن التي تنشأ عادة بالقرب من مورد طبیعي أو أكثر 

یھا المدن، ونتخیل اإلخالل بالنظم السكاني یحدث إخالل بارز في االتزان الطبیعي القائم في المناطق التي تنشأ ف

البیئیة الذي ینشأ في موقع المدن  من بینھا نسبة زیادة الفضالت التي تطرح والموارد التي تستنزف والزحام 

  .الذي ینشأ من التركز السكاني المكثف
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ال شك یوسع إن ظاھرة نمو المدن تتزاید في اطراد ونمو سكان الحضر یفوق نسبة التزاید السكاني وھذا ب    

مدى التدخل في األنظمة البیئیة مما یعرض التوازن فیھا إلى اإلخالل المؤذي الذي ال یعطیھا الفرصة لالستمرار 

في العطاء، لذلك یجب االعتراف بأن متطلبات المدن من البیئة قد تجاوزت الحدود في كثیر من الحاالت بدرجة 

من األنظمة البیئیة في مناطق مختلفة وأصبحت تشكل خطرا  أخلت إخالالْ كبیرا في التوازن الطبیعي لكثیر

حقیقیا على التوازن الطبیعي للغالف الحیوي العالمي واألمثلة على األنظمة البیئیة التي بسطت وأختل توازنھا 

كل ھذه وغیرھا ال ... كثیرة، فغابات انحسرت وبحیرات جفت وأنھار تحتضر ومراعي أبیدت وصحاري زحفت

  .37آثارھا على العالم ككل ألن البیئة كل متكاملشك أن لھا 

أما عن طبقة األوزون الواقعیة للحیاة من األشعة فوق البنفسجیة فھناك أدلة متعددة تبین أن حزام األوزون    

الواقي یتعرض للدمار والتحلل واألوزون ھو شكل من أشكال األكسجین موجود في الطبقة العلیا من الجوویحول 

یات كبیرة من اإلشعاع الذي تبثھ الشمس على الموجات فوق البنفسجیة فإذا فسد أو قضي علیھ دون وصول كم

   .               تصبح األرض عندئذ معرضة لمزید من اإلشعاع الضار

كل تغیر مباشر أو غیر مباشر للبیئة یتسبب فیھ كل فعل یحدث أو قد یحدث وضعیة مضرة  38التلوثویعتبر    

بالصحة وسالمة اإلنسان والنبات والحیوان والھواء والجو والماء واألرض والممتلكات الجماعیة والفردیة وتأخذ 

  :مشكلة التلوث ھذه األوجھ

أو  /و ةنھا أن تغیر الخصائص الفیزیائیة والكیمیائی، من شأإدخال أیة مادة في الوسط المائي: تلوث المیاه •

البیولوجیة للماء، وتسبب في مخاطر على صحة اإلنسان، وتضر بالحیوانات والنباتات البریة والمائیة وتمس 

 .بجمال الموقع، أو تعرقل أي استعمال طبیعي أخر للمیاه

غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزیئات سائلة إدخال أي مادة في الھواء أو الجو بسبب انبعاث : التلوث الجوي •

 .أو صلبة، من شأنھا التسبب في أضرار وأخطار على اإلطار المعیشي

وجود مواد غریبة على التربة، كالمخلفات الصناعیة واالستخدام المفرط للمبیدات واألسمدة  :تلوث التربة •

 . ةالكیمیائی

لتلوث كالتلوث الضوضائي، التلوث الحراري وكذا تلوث لى ھذه األنواع ھناك أنواع أخرى من اباإلضافة إ 

  . الغذاء
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  خالصة الفصل     

من خالل تتبعنا لظاھرة السیاحة في العالم وجدنا األھمیة البالغة لھا على جمیع األصعدة خصوصا           

لھا عالقة بھا، كفرنسا مثال االقتصادیة منھا، وھذا الھتمام جل دول العالم بتنمیتھا وتنمیة كافة القطاعات التي 

  .كبر عدد ممكن من السیاحأھا اھتمامات كبیرة بغرض استقطاب التي تولی

ن وبدراستنا لھذه الظاھرة في حوض المتوسط وجدنا أن تطورھا ال یكمن في توفر المقومات السیاحیة أل        

طاع یشھد نمو مرتفع في الضفة الشمالیة في ھذه المقومات المتواجدة بھذا الحوض تقریبا متشابھة، إال أن ھذا الق

حین نجده ذو نمو منخفض في الضفة الجنوبیة وھذا ما یدل على أن تطور السیاحة ال یعتمد على الكمائن 

  .السیاحیة فقط بل باھتمام الدولة أیضا

والموارد الطبیعیة  مع حتمیة أن ال تكون السیاحة عشوائیة ال تراعي الجانب البیئي حیث أن استغالل البیئة      

یجب أن یكون بشكل عقالني وفعال وكذا المنشآت والھیاكل السیاحیة یجب أن تكون مندمجة في الطبیعة المقامة 

فیھا وتضفي الطابع العام للمنطقة من حیث تصمیمھا ومظھرھا العام كما نحترم حق األجیال القادمة في التمتع 

  .رام ھذه الجوانب نكون قد حققنا نوعا من االستدامة في الجانب السیاحيبھذه اإلمكانیات الطبیعیة وغیرھا، وباحت

وال تبنى السیاحة كأي قطاع آخر إال على وضع إستراتیجیة تنمویة لھذا القطاع بتخطیط مسبق على كل      

شریعي المستویات وھذه السیاسات تكون قابلة للتعدیل والتغییر حسب الزمن والعصر ومحمیة في إطار قانوني وت

 .منسق
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  :لثانيل اــــالفص
  

التنمیة المستدامة، التخطیط 
  والتنمیــــة السیــــاحیة
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  تمھیــــد           

إن إي بلد كان ال یمكن أن یتطور أو ینمي أي قطاع باالستغالل العشوائي والمفرط لموارده وإمكانیاتھ التي        

یزخر بھا بل باالعتماد على نھج سلیم یرتكز أساسا على التخطیط والتنمیة الھادفة لھذا القطاع أو ذاك، وفي ما 

قطاعات ومكمل لغیره، ال یمكن تطویره والرقي بھ إال یخص القطاع السیاحي كونھ جزء ال یتجزأ من باقي ال

باتخاذ سبل وسیاسات تخطیطیة سیاحیة تراعي الجوانب الطبیعیة البیئیة، االجتماعیة واالقتصادیة لھذا البلد أو 

  .ذاك وبعد التخطیط تأتي مرحلة التنمیة التي یجب أن تراعي معاییر االستدامة

طار التاریخي باإلبدایتا ى التنمیة المستدامة كونھا المنھج السلیم والصحیح الجزء سنتطرق إل ومنھ في ھذا     

، ومنھا إلى التخطیط السیاحي من حیث لى مبادئ التنمیة المستدامة ثم أبعادھا وأھدافھاإومنھا  لھا ثم تعریفھا

أھدافھا، دعائمھا، أشكالھا مفھومھ، أبعاده، مستویاتھ وأھدافھ، ثم التنمیة السیاحیة من حیث مفھومھا، عناصرھا، 

  .ومحدداتھا

III- التنمیة المستدامـــــــــــــــــة  

  :اإلطار التاریخي للتنمیة المستدامة - 1

 1972إن أول مالمح ظھور مفھوم التنمیة المستدامة كان خالل المؤتمر المنعقد في أستكھولم بالسوید سنة      

حیث بدأت باسم التنمیة  حول البیئة اإلنسانیة، الذي نظمتھ األمم المحتدة بمثابة خطوة نحو االھتمام العالمي بالبیئة

وانتقد ھذا المؤتمر الدول والحكومات التي الزالت تتجاھل البیئة عند التخطیط  « écodéveloppement »البیئیة 

ة القضا 39للتنمیة  یا البیئیة وعالقتھا بواقع الفقر وغیاب التنمیة في العالم بحیث تم وناقش ھذا المؤتمر ألول مرّ

  40 :التوصل فیھ إلى أنّ الفقر وغیاب التنمیة ھما أشد أعداء البیئة، وترتكز التنمیة البیئیة على ثالثة أسس

  .استقاللیة القرارات والبحث عن نماذج تنمویة خاصة لكل الجوانب التاریخیة، الثقافیة واالقتصادیة •

 .ضمان المساواة واإلنصاف من حیث حاجیات الناس •

  . الحذر في التعامل مع المحیط أي البحث عن تنمیة متجانسة مع البیئة •

                                                             
  .238بیروت، ص ، مركز دراسات الوحدة العربیة،دراسات في التنمیة العربیة الواقع و اآلفاقسلیمان الریاشي،  . د -  39
 

40  -  Univ-Paris 8 :   RONAN MARJOLET   La notion de développement durable dans les projets urbains français » P 12 
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وتم فیھ إقرار التعاون  وبعدھا تم إنشاء برنامج األمم المتحدة للبیئة من طرف الجمعیة العامة لألمم المتحدة    

رامج البیئیة، وجعـل األنـظمة والتدابیر البیئیة الوطنیة والدولیة في الدول بین الدول فـي مجال البیئة ومتابعة البـ

   41برامج ورسم الخطط والسیاسات التي یستلزمھا ذلكتلك ال المتخلفة تحت المراجعة المستمرة، إضافة إلى تمویل

المغلقة التي كانت تحاول وبقیت التنمیة المستدامة خالل السبعینیات غامضة وتقتصر على الندوات العلمیة      

الجمیع یتساءل إن كان بإمكان تحقیق تنمیة منسجمة مع متطلبات البیئة،  أن تضع تعریفا مقبوال لھذا التنمیة وكان

وإن كان بإمكان التخطیط لتنمیة اقتصادیة غیر ضارة بالبیئة وال تضع في الوقت نفسھ قیودا غیر مقبولة على 

یق التقدم والرقي والنمو االجتماعي واالقتصادي، وإن كان باإلمكان أن تكون طموحات اإلنسان المشروعة لتحق

 یة مستمرة ومتواصلة وال نھائیة التنم

   Gro Harlem Brundtlandھارلم بریتالند قــرووزیرة النرویج للبیئة وبعد أكثر من عشر سنوات وبترأس ال   

الوزیر األول، أخذ البعض یطرح التنمیة المستدامة كنموذج  1990التي أصبحت في سنة منظمة األمم المتحدة 

تنموي بدیل، في ھذا الصدد بدأ تخیل وطرح إمكانیة وضع إستراتیجیة تنمویة حدیثة تجعل االنسجام ما بین النمو 

  االقتصادي، وحمایة المحیط مع األخذ باالعتبار المتطلبات االجتماعیة 

، "ما بعدھاو 2000المنظور البیئي في سنة "عامة لألمم المتحدة قرارا أصدرت الجمعیة ال 1987وفي سنة     

ھذا القرار یھدف إلى تحقیق التنمیة االقتصادیة المستدامة بیئیا بوصف ذلك ھدفا عاما منشود للمجتمع الدولي 

د للتنمیة المستدامة وفي التقریر النھائي للجنة، قامت قروھارلم  وفي ھذا التقریر وللمرة األولى وضع تعریف محدّ

الذي وجد أكبر سند لمفھوم التنمیة المستدامة، حیث أن ھذا " مستقبلنا المشترك" بریتالند بإصدار كتاب بعنوان  

الكتاب ھو األول من نوعھ الذي یعلن أن التنمیة المستدامة ھـي قضیة أخـالقیة وإنسانیة بقدر ما ھي قضیة 

تقبلیة بقدر ما ھي قضیة تتطلب اھتمام الحاضر أفراد أو مؤسسات تنمویة وبیئیة، كما أنھا قضیة مصیریة ومس

وحكومات، ولقد وضح أن كل األنماط التنمویة السائدة في الشمال والجنوب، في الدول الصناعیة المتقدمة وكذا 

یس المتخلفة اقتصادیا ال تحقق حالیا شروط االستدامة، حتى لو كانت ھذه األنماط التنمویة تبدو ناجحة بمقای

الحاضر، فإنھا تبدو عاجزة وضارة بمقاییس المستقبل ألنھا تتم على حساب استھالك واستنزاف الرصید الطبیعي 

  ..لألجیال القادمة

كان الكتاب یتوجھ بتوصیاتھ إلى األفـراد والمؤسسات الحاكمة فـي الدول كـافة ویدعوھم جمیعا، إلى القیام      

على مسار التنمیة المستدامة وبشكل خاص إلى عقد مؤتمر دولي یجمع كل بحمالت تربویة واسعة لوضع العالم 

  42.زعماء العالم للنظر في قضایا البیئة والتنمیة

                                                             
Lavoisier, (2004)- Revue Française de gestion, le développement durable, N152, HERMES,  P 118. - 41  

 125جامعة باتنة  ص   )2006(ماجستیر  اقتصاد   إشكالیة التنمیة المستدامة في الجزائرزرنــوح یــاسمینة    - 42
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، الذي شكل أكبر حشد 1992جوان  14وبعد خمس سنوات عقد مؤتمر في ریو دیجانیرو بالبرازیل في     

ف تدلیال على " قمة األرض"ھذا المؤتمر باسم  عالمي حول البیئة والتنمیة تحت إشراف األمم المحتدة، وعرّ

  .43أھمیتھ العالمي

وكان ھدف ھذا المؤتمر ھـو وضع أسس بیئیة عالمیة للتعاون بین الدول المتخلفـة والدول المتقدمة من منطلق     

على المصالح المشتركة لحمایة مستقبل األرض، وقد نقلت قمة األرض الوعي البیئي العالمي من مرحلة التركیز 

الظواھر البیئیة إلى مرحلة البحث عـن العوامل االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة المسؤولة عـن خلق األزمـات 

  .البیئیة واستمرار التلوث واالستنزاف المتزاید الذي تتعرض لھ البیئة الطبیعیة

  :تو تمثلت النتائج الفوریة المترتبة على مؤتمر قمة األرض في بعض االتفاقیا     

 .اتفاقیة متعلقة بالتغییر المناخي والتنوع البیولوجي لمواجھة آثار التلوث •

 .وثیقة تتمثل في تقدیم توجیھات من أجل التسییر المستدام للغابات في العالم •

، خطة عمل تسمح من شأنھا أن تستجیب بصفة متتالیة لألھداف فیما یخص البیئة والتنمیة في 21األجندة  •

 .شرونالقرن الحادي والع

دة لحقوق وواجبات الدول في  • وإعالن ریو حول البیئة و التنمیة الذي یحتوي على مجموعة المبادئ المحدّ

 .44لھذا المجا

 

   21األجنــــــــدة      
 

المستقبل المتواصل دولة، والخطة التفصیلیة لتحقیق  182ھي برنامج العمل الشامل الذي تبنیھ  21 األجندة إن    

دولي واسع یعكس إجماعا عالمیا  ھي أول وثیقة من نوعھا تحظى باتفاق، و21خالل القرن لكوكب األرض 

خمسة عشر مجاال من مجاالت العمل، فصال، ومائة و 40 إلىسیاسیا من أعلى مستوى، وھي مقسمة  التزاماو

القیام بھا لحمایة البیئة، یمثل كل منھا بعدا ھاما من أبعاد إستراتیجیة لفترة انتقالیة شاملة لألعمال التي یلزم 

دة لتقلیص الفجوة بین األمم  والتنمیة البشریة بشكل متكامل، حیث نصت في مضمونھا على حوافز وتدابیر محدّ

الغنیة واألمـم الفقیرة، ودفع عجلة التنمیة االقتصادیة للدول النامیة، والقضاء على مشكلة الفقر والتوجیھ الستخدام 

  .ة المتنوعة وضبط معدالت الزیادة السكانیة التي تھدد تنمیة الموارد والبیئة معاعقالني للموارد الطبیعی

  

الموافقة علیھا، ورغم أنھا وثائق الدولیة، التي تـم بحثھا والتفاوض بشأنھا وواألجندة المشار إلیھا تعتبر من ال     

عة قیة تكمن في أنھا لم توضع بواسطة مجموولعلل قوتھا الحقی ،قانونا فإن لھا قوة نفاذ أدبیة وعملیةلیست ملـزمة 
                                                             

 .197، لبنان ، ص 1، دار األمواج، ط،  نظریة العالقات الدولیة)2003(عدنان السید حسین. د - 43
44 Jean – Marie Harribey(1998)- le développement soutenable, Economica, Paris P8. - 
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تم التفاوض بشأنھا في مؤتمر دولي كلمة كلمة، بواسطة ممثلي من الخبراء لصالح الحكومات، ولكنھا نوقشت و

  .45االحكومات التي ستقوم بتنفیذھ

یة المستدامة إضافة إلى ذلك، لقد أوصت القمة بعدد من المبادرات األساسیة في میادین أخرى رئیسیة للتنم     

التي ھي في طریق النمو، إعداد دول الصغیرة التي تقع في الجزر والتي تخص أساسا بعقد ندوة عالمیة حول ال

األسمـاك الكبـرى (المصادقة على اتفاق حـول التحفظـات فیما یخـص دراسة األسماك اتفاقیة حول منع التصحر و

  )  .Poissons grands migrateurs et stocks chevauchants - المھاجـرة و المخزونات 

، لقد عقدت الجمعیة العامة دورة 5+ أي خمس سنوات بعد انعقاد قمة كوكب األرض  1997في سنة و      

، فأبرزت الدول األعضاء اختالفھا حول كیفیات تمویل التنمیة المستدامة " 21األجندة " استثنائیة حول تطبیق 

یشكل أولویة أكثر من أي وقت " 21األجندة "دت على أن وضع حیّز التنفیذ على الصعید الدولي، إال أنھا أك

  :ھي أساسال عدد من اإلجراءات لھذا الغرض ومضى   وفي الوثیقة النھائیة للدورة، أعطیت توصیات حو

ھداف الرامیة إلى التقلیص من إطالق الغازات الحابسة للحرارة التي تؤدي إلى التغییر األالمصادقة على  -

 .المناخي

 .بكل جد على النمو نحو أنماط مستدامة لإلنتاج، التوزیع واستخدام الطاقةالعمل أكثر و  -

  .التركیز على القضاء على الفقر، ھو شرط مسبق لكل تنمیة مستدامة  -

بجنوب أفریقیا في سبتمبر من سنة  مؤتمر جوھانسبورغسنوات من مؤتمر ریودیجانیرو عقد  10وبعد    

  :عدة نقاشات مرتبطة أساسا بالتنمیة المستدامة من أھمھاوتم فیھ  2002

 .تسخیر العولمة لخدمة التنمیة المستدامة -

 .القضاء على الفقر وتوفیر السبل المعیشیة المستدامة -

 .االھتمام بالصحة وتعزیزھا -

 .نتاج غیر المستدامتغییر أنماط االستھالك واإل -

لتكنولوجیا -  .المساعدات المالیة ونقل ا

 .التنمیة المستدامة من أجل أفریقیا مبادرات -

 .الحصول على الطاقة وحسن استغاللھا -

 .دارة المستدامة لألنظمة االیكولوجیة والتنوع البیولوجيإلا -

 .دارة الموارد المائیة العذبة والمحافظة علیھاإ -

 

                                                             
 .113و  112، البیطاش سنتر، األسكندریة ، ص العولمة السیاحیة وواقع الدول المتقدمة و الدول النامیة: )2002(،یسري دعبس. د - 45
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عادة التفاوض على المسار نحو االستدامة الذي ورد في جدول أعمال إوكان الغرض من ھذا المؤتمر لیس     

    .بل تعزیز التنفیذ وأخذ التوجھات الجدیدة بعین االعتبار)  21األجندة ( القرن 

 

 :تعریف التنمیة المستدامة - 2

  :ھذه التعریفات مستدامة ذات مضمون واسع من بینللتنمیة المستدامة العدید من التعریفات فالتنمیة ال إن    

أو (ة التي تضمن حیاة أفضل لكل فرد التنمیة المستدامة على أنھا التنمی46 تعریف األكادیمیة الروسیة للعلوم •

 ).في المجتمع والطبیعة ( نسان في بیئتھ وحمایة اإل) على المستوى الحالي  على األقل الحفاظ

التنمیة المستدامة على أنھا مجموعة الطموحات   ) David Pearce (ویعرف االقتصادي دافید بیرسي  •

   .االقتصادیة واالجتماعیة الممكنة باحترام أسس العدالة بین الشعوب واألجیال في ما یخص الموارد البیئیة

 النمو استقرار أجل من السعي تعنيالتنمیة المستدامة ف واإلنساني الصعید االجتماعي"أما تعریفھا على  •

 .الریف في خاصة والتعلیمیة الصحیة الخدمات مستوى ورفع السكاني

 والموارد الزراعیة لألرض األمثل واالستخدام الطبیعیة الموارد حمایة تعني فھي البیئي الصعید ومن •

  .المائیة

 منظفة تكنولوجیا تستخدم التي ةالنظیف الصناعات عصر إلى المجتمع نقل تعني التكنولوجي الصعید ومن •

  47".باألوزون والضارة للحرارة الحابسة الملوثة الغازات من األدنى الحد وتنتج للبیئة،

نشر من قبل اللجنة عبر الحكومیة ( تقریر بروندتالند ومن أھم التعریفات وأوسعھا انتشارا ذلك الوارد في •

تقدیم التي أنشأتھا األمم المتحدة في أواسط الثمانینات من القرن العشرین بزعامة جروھارلن بروندتالند ل

جیال التنمیة التي تلبي احتیاجات األ"، والذي عرف التنمیة المستدامة على أنھا )تقریر عن القضایا البیئیة

 48."الحاضرة دون التضحیة أو اإلضرار بقدرة األجیال القادمة على تلبیة احتیاجاتھا

 2003جویلیة  19المؤرخ في  )03-10( التنمیة المستدامة فحسب القانون المشرع الجزائريولقد عرف  •

التوفیق بین تنمیة اجتماعیة '' التنمیة المستدامة على أن التنمیة المستدامة ھي  طارإالمتعلق بحمایة البیئة في 

حاجات  تنمیة تضمن تلبیة إطارالبعد البیئي في  إدراجبیئیة، أي الواقتصادیة قابلة لالستمرار وحمایة 

  ''.مستقبلیةاألجیال الحاضرة واألجیال ال

  

                                                             
46 -  Univ-Paris 8. RONAN MARJOLET Mémoire DESS :La Notion De Développement Durable Dans Les Projets 

Urbains Français 2004-2005 P 15 
ص  اإلسكندریة ،1 ط الفنیة، اإلشعاع مطبعة و مكتبة ،منھا الحمایة ووسائل البیئة لتلوث المالیة و اإلقتصادیة اآلثار):2002( ،الشیخ صالح محمد .د - 47

94 
الریاض  -المسـتدامة بین الحق في استغالل الموارد الطبیعیة والمسئولیة عن حمایة البیئةالـتنمیة  - )2007( عبدهللا بن جمعان الغامدي. د - 48

 10ص .السعودیة
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  "إدوارد باربیي : " فقد حددت إحدى الدراسات لـ أما عن السمات األساسیة للتنمیة المستدامة    

)Edward Barbier, The concept of sustai nable Economic Development 1987(    

  49:أربع سمات أساسیة للتنمیة المستدامة ھي

خاصة فیما یتعلق بما ھو تداخال وأكثـر تعقیدا و في كونـھا أشد أن التنمیة المستدامـة تختلف عـن التنمیة .1

 .طبیعي و ما ھو اجتماعي في التنمیة

أن التنمیة المستدامة تتوجھ أساسا لتلبیة احتیاجات أكثر الطبقات فقرا، أي أن التنمیة تسعى للحد من الفقر  .2

 .العالمي

 .اإلبقاء على الحضارة الخاصة بكل مجتمعو رص على تطویر الجوانب الثقافیةأن التنمیة المستدامة تح .3

مكن فصل بعضھا عن البعض اآلخر، وذلك لشدة تداخل األبعاد أن عناصر التنمیة المستدامة ال ی .4

 .النوعیة لھذه التنمیةوالعناصر الكمیة و

  

واالجتماعي وتساھم وبذلك تعتبر التنمیة المستدامة التنمیة التي تحقق التوازن بین النظام البیئي واالقتصادي،    

في تحقیق أقصى قدر من النمو في كل نظام من ھذه األنظمة الثالثة، دون أن یؤثر التطور في أي نظام على 

 .األنظمة األخرى تأثیرا سلبیا

 50:مبادئ التنمیة المستدامة - 3

تكاملیة ولیست تفھم العالقة بین النمو من جھة والبیئة بما تحویھ من موارد من جھة أخرى على أنھا عالقة    

ھذه  ذا ما كانتإلى وجود موارد، وإج عالقة تنافریة، ذلك أن تحقیق نمو اقتصادي یعتمد على حمایة البیئة ویحتا

نھ ال یمكن أن یتحقق النمو بالكم والكیف الذي نرید، كذلك أن المحافظة على إالموارد مدمرة أو مستنزفة ف

صول النمو االقتصادي، وھذا یعني أن الجھود المبذولة لحمایة الموارد واستغاللھا بشكل عقالني یساھم في ح

البیئة تعزز من حمایة التنمیة واستمراریتھا، وان ھذه العالقة بین النمو من جھة والبیئة من جھة أخرى ھي التي 

  :حددت المبادئ األساسیة التي قام علیھا مفھوم التنمیة المستدامة ومحتواھا وھذه المبادئ ھي

 :أسلوب النظم في إعداد وتنفیذ خطط التنمیة المستدامةاستخدام  •

یعد أسلوب النظم شرطا أساسیا إلعداد وتنفیذ خطط التنمیة المستدامة وذلك من منطلق أن البیئة بشقیھا    

ما ھي إال نظام فرعي صغیر من النظام الكوني ككل، وإن أي تغییر یطرأ على ) البشري ( الطبیعي والحضري 

ر أي نظام فرعي مھما كان حجمھ ینعكس ویوثر تأثیرا مباشرا في عناصر ومحتویات النظم محتوى وعناص

                                                             
 .132ص   2006-2005_ أشكالیة التنمیة المستدامة في الجزائر دراسة تقییمیة –مذكرة ماجستیر علوم اقتصادیة فرع التخطیط : زرنوح یاسمین - 49
دار صفاء للنشر والتوزیع عمان  – المستدیمة فلسفتھا وأسباب تخطیطھا وأدوات قیاسھاالتنمیة  -)2007(ماجدة أحمد أبوزنط .عثمان محمد غنیم و د.د - 50

 30األردن  ص 
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الفرعیة األخرى ومنھ على النظام الكلي لألرض، لذلك تعمل التنمیة المستدامة من خالل ھذا األسلوب على 

ضمان توازن بیئة  لىإضمان تحقیق توازن النظم الفرعیة برتبھا وأحجامھا المختلفة وبشكل یفضي في النھایة 

  .األرض عامة

عداد وتنفیذ خطط التنمیة المستدامة ھو أسلوب متكامل یھدف إلقول أن استخدام أسلوب النظم في ویمكن ا   

للمحافظة على حیاة المجتمعات من خالل االھتمام بجمیع جوانبھا االقتصادیة، االجتماعیة والبیئیة دون أن یقدم 

خرى خرى أو یوثر فیھا بشكل سلبي، فالمشاكل البیئیة ترتبط إحداھا باألأي جانب على حساب الجوانب األ

ھا، لى انجراف التربة وتعریتإلى سرعة تدفق المیاه السطحیة وھذا بدوره یؤدي إفاجتثاث األشجار مثال یؤدي 

 لى تدمیر الغابات والمسطحات المائیة بالذات المغلقة، من جھة أخرىإویؤدي التلوث والمطر الحمضي 

المشكالت البیئیة مرتبطة بأنماط التنمیة االقتصادیة، فالسیاسات الزراعیة المطبقة في العدید من دول العالم ھي 

  .المسؤول المباشر والرئیس عن تدھور التربة واجتثاث الغابات وغیرھا

  

 51:المشاركة الشعبیة •

العالقة في اتخاذ قرارات جماعیة من التنمیة المستدامة عبارة عن میثاق یقر بمشاركة جمیع الجھات ذات    

، فالتنمیة المستدامة تبدأ لمستدامة ووضع السیاسات وتنفیذھاخالل الحوار، خصوصا في مجال تخطیط التنمیة ا

 في المستوى المكاني المحلي أي مستوى التجمعات المحلیة سواء أكانت مدن أو قرى، ھذا یعني أنھا تنمیة تبدأ

بشكل فاعل توفیر شكل مناسب من أشكال الالمركزیة التي تمكن الھیئات الرسمیة  من األسفل یتطلب تحقیقھا

والشعبیة واألھلیة والسكان بشكل عام من المشاركة في خطوات إعداد وتنفیذ ومتابعة خططھا أي أنھا تبدأ من 

لیة بالعمل على المستوى المحلي فاإلقلیمي فالوطني ویكون الدور على المستوى المحلي من خالل المجالس المح

  :خدمة حاجیات وأولویات المجتمع المحلي ویمكن تلخیص دورھا في النقاط التالیة

یجاد أنماط فاعلة الستخدامات األرض إاع درجات الحرارة لألرض من خالل تستطیع الحد من ارتف -

ون تكوتطویر برنامج خاص بترشید استھالك الطاقة، و) ترونزیت ( وتحسین نظم المواصالت والعبور 

 .واالزدحام المروري مما یساعد على تحسین نوعیة حیاة السكان ثالنتیجة الحد من مشكالت التلو

دارة ومعالجة النفایات البیئیة والتجاریة والصناعیة السائلة والصلبة حیث أنھا معنیة إعلى ھذه الھیئات  -

یجاد إلكمیات كبیرة منھا وعادة التصنیع إلیل كمیة النفایات مثل الرسكلة وبتطویر برامج خاصة لتق

لى إعادة التصنیع ھذه للنفایات توفر فرص شغل إأسواق لھذه المنتجات المعادة التصنیع حیث أن برامج 

 .جانب الفائدة الكبیرة واألھم وھي الحفاظ على البیئة سلیمة

                                                             
 31ص  نفس المرجع السابق -ماجدة أحمد أبوزنط.عثمان محمد غنیم و د.د - 51
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حلة یجاد أنماط استخدام أرض تعمل على تقصیر مسافة رإك مشتقات النفط من خالل تخفیض استھال -

المواصالت وتسھیل حركات العمل الیومیة وتشجیع استعمال وسائل النقل الجماعیة واالستثمار في نظم 

نشاء شبكات نقل فعالة وھذا بدوره سیعمل على تحقیق االزدھار المحلي من خالل تقلیل كلفة إالمرور ب

 .التنقل للسكان وأیضا التقلیل من تلوث الھواء

 

 :أبعاد التنمیة المستدامة - 4

 :ن للتنمیة المستدامة ثالثة أبعاد أساسیة متكاملة ومتداخلة فیما بینھا وھذه األبعاد الثالثة ھيإ

  :البعد االقتصادي -4-1   

 واالستھالك، اإلنتاج طریق عن لإلنسان المادیة والمتطلبات الحاجات تلبیة خالل من البعد االقتصادي یتجلى   

 إجراء تتطلب منھا المتقدمة الدول في المستدامة والنامیة وبذلك فان التنمیة المتقدمة البلدان بین تختلف حیث

 الكفاءة، مستوى تحسین عبر وذلك الطبیعیة والموارد للطاقة المبددة االستھالك مستویات من متواصلة تخفیضات

 أنماط تغییر مةالمستدا التنمیة تعني كما الدول النامیة، إلى البیئیة الضغوط تصدیر عدم من التأكد شریطة

 ةأن المسؤولیة وكل المسؤولیة ملقاباالنقراض كما  الحیوانیة والمنتجات البیولوجي التنوع التي تھدد االستھالك

 والبشریة والتقنیة المالیة ھي أكبر مسبب لتلوث ولدیھا الموارد دامت ما الماضي في على عاتق الدول المصنعة

أقل، كما یجب علي الدول النامیة تقلیص استغالل  بكثافة الموارد واستخدام أنظف تكنولوجیا باستخدام الكفیلة

الموارد الطبیعیة والعمل علي وضع سیاسات تنمویة أقل ضرر علي الموارد الطبیعیة رغم كون ھذه الموارد ھي 

 .الفقر على ھذه الدول عبء وتخفیف المعیشة لمستویات المستمر المصدر األساسي للتحسین

  

  :البعد االجتماعي -4-2   

التمنیة المستدامة من خالل ھذا البعد أداة للتكافل االجتماعي والمساواة بین أفراد المجتمع والعمل على تثبیت     

النمو الدیمغرافي مع التركیز على التوزیع المتوازن للسكان كون الزیادة المفرطة في عدد سكان العالم لھ أثار 

معات السكنیة وذلك یكون على حساب األوساط البیئیة الطبیعیة وكذا زیادة حجم متعددة كتوسع وزیادة حجم التج

وكمیة الملوثات وكل ھذا على حساب البیئة الطبیعیة وعلى حساب األجیال القادمة، ویعتبر أیضا ھذا البعد وسیلة 

المستویات وإشراكھم  لتطویر عملیة االختیار السیاسي، وھذا بزرع روح المسؤولیة لدى األجیال الراھنة على كل

في اتخاذ القرارات وھي صفة من صفات الحكم الراشدة، التي تقوم بترقیة االستدامة االجتماعیة والمحافظة على 

القیم االجتماعیة والثقافیة مع العمل على تبني سیاسات لمحاربة الفقر وتطویر مستوي التعلیم وضمان الحق في 

وصحیة، مع التفكیر والعمل من أجل ضمان حق األجیال القادمة على األقل  بیئـة سلیمة وفي تغذیة سلیمة وكافیة

 . بالعیش في نفس الظروف أن لم نقل أحسن
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  :البعد البیئي -4-3   

 راف البیئي ھو أحدشالفقري للتنمیة المستدامة وعامل االستالمصادر الطبیعیة ھو العمود  بإدارةاالھتمام    

المصادر الطبیعیة لسنوات  إلدارةلعوامل التي تتعارض مع التنمیة المستدامة لذلك نحن بحاجة لمعرفة علمیة ا

نظام البیئة مثل تحسین الطرق الزراعیة وبالتالي  إدارةقادمة من أجل الحصول على منھجیة مترابطة مع 

استھالك مصادر المیاه المختلفة حسب مراعاة  إلى وباإلضافةالحصول على منتج صحي وغني بالقیم الغذائیة، 

فترات زمنیة محددة، الحفاظ على الغابات من الرعي الجائر وقطع األشجار لما للغابات من تأثیر مھم في تلطیف 

الجو وتخفیف اآلثار السلبیة الناتجة من غاز أول أكسید الكربون وثاني أكسید الكربون من حیث التلوث وارتفاع 

ة، المعادن الطبیعیة، الفوسفات یجب تبني برنامج لالستخدام األمثل لكمیة المیاه، الطاقدرجات الحرارة، كما 

  .النباتالحیواني و اإلنتاج إلى باإلضافةالبوتاس، الطیور والزواحف النادرة و
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 البعد االقتصادي  

 البعد االیكولوجي البعد االجتماعي

النظم البیئیةتكامل   

 التنوع البیولوجي

 الطاقة االستیعابیة

 الموارد الطبیعیة

ة ـــــــیـالتنم
ةــــــالمستدام  

ترابط أبعاد التنمیة المستدامة: )04(الشكل رقم   

 المساواة في التوزیع

 الحراك االجتماعي

 المشاركة الشعبیة

 تفویض الصالحیات

 

 النمو المستدام

كفاءة رأس 
 المال
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  :   أھداف التنمیة المستدامة - 5

تھدف التنمیة المستدامة إلى عدة أھداف تتمحور أساسا حول الطبیعة واإلنسان حیث تھدف أساسا إلى تلبیة     

 :بحق األجیال القادمة لذلك فھي تھدف إلىحاجیات األجیال الحاضرة دون المساس 

 .تحسین المستوى االقتصادي، االجتماعي والبیئي للمستوطنات البشریة -

 .الحد أو التقلیل من ظاھرة الفقر والبطالة -

 .تحقیق العدالة االجتماعیة والمساواة بین المجتمعات وأفراد المجتمع الواحد وكذا بین الجنسین -

 . المحافظة على الھویة الثقافیة والتماسك االجتماعي في المجتمعات -

 ...حمایة التنوع البیولوجي لمختلف المجموعات المكونة لألنظمة البیئیة البریة والرطبة والبحریة -

 .ضمان حق األجیال القادمة في التمتع بالثروات واإلمكانیات المتاحة وذاك بترشید استغالل ھذه الموارد -

 .التوازن بین التوزیع الجغرافي للسكان واألنشطة االقتصادیة تحقیق  -

 .إشراك المواطن أو ممثلیھ في وضع السیاسات وصنع القرارات -

  .استغالل مصادر الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسیة -

  

IV- التخطیط السیاحي والتنمیة السیاحیة: 

II -1 - التخطیط السیاحي:  

    :مفاھیم - 1
   :تعاریف عدیدة نذكر منھا إن للتخطیط:  مفھوم التخطیط - 1- 1

  : 52تعریف ھنري فایول  •

نظر ھنري فایول للتخطیط على أنھ یمثل الواقع على اعتبارین أساسیین ھما التنبأ بما سیكون علیھ المستقبل ثم    

  .االستعداد لھذا المستقبل

  :  53تعریف كونتز •

یرى كونتز للتخطیط على أنھ التقریر المقدم لما یجب عملھ وكیف یجب عملھ ومتى یمكن عملھ ومن الذي    

  .لیھإما نحن فیھ وما نرغب في الوصول  یقوم بالعمل وھو یغطي الفجوة بین
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  :تعریف ھاریمان سكوت •

ر االستراتیجیات التي یجب قراإومات وتحدید األھداف والسیاسات ونظر للتخطیط على أنھ عملیة جمع المعل   

 ویشكل ویوزع ویراقب لكي یضمن تحقیق األھداف طبقا للخططأن یتبعھا المشروع ومن ثم فان المدیر ینظم 

  . الموضوعة

   :أیضا لتخطیطا عریفوی •

یعد التخطیط أسلوب في التنظیم یھدف إلى استخدام الموارد على أفضل وجھ ممكن وفقا ألھداف محددة    

ویقصد بھ على النطاق القومي وضع خطة یسیر علیھا المجتمع خالل فترة معینة بقصد التنمیة االقتصادیة 

  . واالجتماعیة

  

  54:مفھوم التخطیط السیاحي -1-2
ھدف إلى تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة خالل فترة زمنیة أسلوب تنظیمي ی: التخطیط السیاحي •

معلومة، وذلك عن طریق حصر إمكانیات المجتمع السیاحیة، مادیة وبشریة وتعریفھا وتحریكھا نحو 

  .تحقیق أھداف المجتمع وفلسفتھ االجتماعیة التي ارتضاھا إطارا لوجوده ونموه

في العالم منذ الستینات وأصبحت معظم دول العالم ال سیما الدول  وقد انتشرت ظاھرة التخطیط السیاحي    

، والحقیقة أن خطة )وطنیة(المتقدمة وكذا النامیة تدیر شؤونھا االقتصادیة من خالل خطة اقتصادیة قومیة 

یاتي إال التخطیط على المستوى القومي لم تكن موجودة قبل الحرب العالمیة الثانیة إال في ألمانیا واالتحاد السیوف

أن ھذه الظاھرة انتشرت بسرعة في كثیر من دول العالم المعاصر وأخذ التخطیط أشكال متعددة ترجع الختالف 

النظم السیاسیة واالقتصادیة السائدة أو تربط بالضرورة بالفكر االیدیولوجي السائد في المجتمع، والغرض من 

بالظروف المحیطة ببرنامج العمل المقترح، وذلك كي  التخطیط السیاحي ھو تزوید اإلدارة بالمعلومات الخاصة

یتسنى معرفة الخطر المحتمل ووضعھ في شكل احتمال وینبغي مالحظة أن التخطیط ال یستبعد الخطر أو یلغیھ 

  .كل ما في األمر أنھ یحدد نسبتھ واحتمال حدوثھ

  :وھناك سببان یؤكدان أھمیة التخطیط السیاحي وھما   

بر التخطیط الوظیفة اإلداریة األولى ألي مؤسسة سیاحیة وبدون التخطیط ال یوجد ما حیث یعت :األولویة •

 .نعملھ أو ننظمھ أو نتابعھ

یؤثر التخطیط في الوظائف اإلداریة األخرى فالخطة أو البرنامج ھو األساس في تحدید من  :الشمولیة •

 .طرق المتابعة والرقابةیشترك فیھا وتنفیذھا، وتؤخذ الخطة كأساس الختبار وسائل التوجیھ و
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  :55مستویات التخطیط السیاحي -2

  :ھيوالتي لتخطیط السیاحي ل ربعاألرئیسیة الالمستویات المكانیة إلى بشكل عام نا التطرق یمكن

 :التخطیط السیاحي على المستوى المحلي   - أ

وتفصیلیاً أكثر منھ في      المستویات المكانیة یكون التخطیط السیاحي في ھذا المستوى المكاني متخصصاً 

  :األخرى، وعادة یتضمن تفاصیل عن جوانب عدیدة منھا

 .التوزیع الجغرافي للخدمات السیاحیة ومنشآت النوم  -

 .السیاحیةالخدمات والتسھیالت  -

 .مناطق وعناصر الجذب السیاحي -

 .شبكات الطرق المعبدة ومحالت تجارة التجزئة والمنتزھات والمحمیات -

 .والمطارات ومحطات السكك الحدیدیة نظام النقل على الطرق -

تسبق كثیر من خطط التنمیة في ھذا المستوى المكاني بدراسات جدوى اقتصادیة أولیة وكذلك دراسات   

لتقییم المردودات البیئیة واالجتماعیة والثقافیة، وكذلك تقییم لبرامج التنمیة والھیاكل اإلداریة والمالیة المناسبة 

التنظیم المكاني والتصمیم الھندسي، وتشمل مثل ھذه الدراسات كذلك على تحلیل حركة  للتنفیذ، وأیضاً قواعد

  .الزوار وتوصیات متعلقة بذلك

 :التخطیط السیاحي على المستوى اإلقلیمي  - ب

  :یركز التخطیط السیاحي في مستواه اإلقلیمي على جوانب عدیدة منھا على سبیل المثل ال الحصر  

 .ما یرتبط بھا من طرق مواصالت إقلیمیة ودولیة بأنواعھابوابات العبور اإلقلیمیة و -

 .منشآت النوم بأنواعھا وكافة الخدمات السیاحیة األخرى -

 .السیاسات السیاحیة واالستثماریة والتشریعیة وھیاكل التنظیم السیاحیة اإلقلیمیة -

 .برامج الترویج والتسویق السیاحي -

یة واالجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة، إلى جانب تحلیل برامج التدریب والتعلیم، واالعتبارات الثقاف -

 .اآلثار والمردودات

 .مراحل واستراتیجیات التنمیة وبرمجة المشاریع -

والتخطیط السیاحي في المستوى اإلقلیمي متخصص وتفصیلي بدرجة أقل من المستوى المحلي وأكبر من    

حجم الدولة وحجم اإلقلیم، فخطة وطنیة في دولة المستوى الوطني، علماً أن مستوى التخصیص یعتمد على 

صغیرة المساحة قد تحوي من التفاصیل ما تحویھ خطة إقلیمیة في دولة كبیرة المساحة، وقد ال تحتاج البالد 

  .الصغیرة المساحة إلى تخطیط وطني وآخر إقلیمي
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  :التخطیط السیاحي على المستوى الوطني  - ت

المستوى جمیع الجوانب التي یغطیھا في المستوى اإلقلیمي، ولكن بشكل یغطي التخطیط السیاحي في ھذا      

  .أقل تخصصاً وتفصیالً وعلى مستوى القطر أو الدولة بجمیع أقالیمھا ومناطقھا

  : التخطیط السیاحي على المستوى الدولي  - ث

مجموعة من تقتصر عملیات التخطیط السیاحي في ھذا المستوى على خدمات النقل وطرق المواصالت بین     

الدول، كما ھو الحال في مجموعة دول االتحاد األوربي، ویشمل ھذا التخطیط كذلك تطویر وتنمیة بعض 

عناصر الجذب السیاحي التي تتوزع جغرافیاً في عدة دول متجاورة، كما ھو الحال في جبال األلب في القارة 

 ،مجاالت الترویج والتسویق السیاحيفي إلى جانب ذلك ھناك التخطیط السیاحي بین عدة دول  . األوروبیة

منظمة السیاحة العالمیة غالباً ما تشارك في مثل ھذا : والجدیر بالذكر أن المنظمات والھیئات السیاحیة الدولیة مثل

  .الدعم المادي والمعنوي الكامل في ھذا المجال النوع من التخطیط وأحیاناً تقدیم

 :56أھداف التخطیط السیاحي -3

  :المحددة للتخطیط السیاحي األھداف -4-1

 .العمل على زیادة الحركة السیاحیة بنسبة معینة سنویا -

 .توفیر وإشباع رغبات السیاح -

 .الحصول على العائد السیاحي بنسبة معینة -

 .العمل لرفع مستوى معیشة سكان اإلقلیم السیاحي -

 .المحافظة على التراث الثقافي والمعماري -

 .فنیا في المنطقة أو اإلقلیمزیادة الید العاملة المدربة  -

  .المشاركة الشعبیة في التخطیط السیاحي -

  :األھداف القومیة للتخطیط السیاحي -4-2  

األھداف القومیة للسیاسة السیاحیة الشاملة ھي أھداف وصفیة عامة ولیست أھداف تفصیلیة، فالسیاسة     

التنمیة السیاحیة المتعددة، والخطة القومیة، والخطة  تالسیاحیة العامة تبدأ برسم األھداف القومیة من استراتجیا

  .المحلیة، والخطة القطاعیة، لتكون ھادیا لھذه األسباب

 :وتتضمن األھداف القومیة للسیاحة مجموعة أھداف وھي على النحو التالي   
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 :قتصادیةاالھداف األ •

 :طریقدعم میزان المدفوعات،ویكون ذلك عن و زیادة معدل النمو السیاحي   

 .زیادة عدد الزیارات السیاحیة -1

 . رفع نوعیة ومستوى السیاح -2

 .ارتفاع معدل إقامة السیاح -3

 .زیادة معدل اإلنفاق الیومي للسیاح -4

ویكون ذلك بتنویع مكونات العرض السیاحي ونوعیة الخدمات المقدمة للسیاح مع استحداث أنماط سیاحیة     

  .جدیدة

 :یةجتماعاالف األھدا  •

 .لصورة السیاحیة للبلد في الخارجرفع مستوى ا -1

رفع مستوى الصحة النفسیة للمواطنین عن طریق تشجیع وتنظیم السیاحة الداخلیة، والعمل على تدریب  -2

 .المواطن حسن استغالل أوقات الفراغ واإلجازات استغالال صحیحا

ار على مكان، زاد تجنب الصراع بین احتیاجات السیاح ومصالح السكان المقیمین، فكلما زاد تدفق الزو -3

خطر المضایقات وقلت الخدمات والتسھیالت للسكان المقیمین فالتخطیط الدقیق ھو الذي یقلل من وطأة 

 .ھذه المشاكل

العمل على حمایة قیم المجتمع وتقالیده، فقد یحدث تبادل ثقافي یثري كل من یسافرون ومن یستقبلون ھذه  -4

 .ھذه اآلثار مزعجةالرحالت قد تكون لھا آثار معینة وقد تكون 

 .ضمان حسن أسلوب الضیافة للسائحین، وحسن معاملتھم وانضباط السلوك الفردي -5

 .تفادي اآلثار السلبیة على السلوك االجتماعي ونظم القیم الدینیة والسلوكیة والتقالید في المجتمع -6

 .االھتمام بالمصنوعات الیدویة والنشاطات الحضاریة وبوجھ خاص إحیاء التقالید -7

ب أن ال یشعر السكان المحلیین بأنھم غرباء عن خطة التنمیة بل یجب إشراكھم لتتوافق خطط التنمیة یج -8

 .  السیاحیة مع المتطلبات والرغبات الحقیقیة لسكان المنطقة ومع السمات األساسیة لھذه المنطقة

 

 :األھداف البیئیة   •

مباشرة أو غیر مباشرة إلى اإلضرار  حمایة البیئة الطبیعیة من أي خواص البیئة مما یؤدي بطریقة -1

بالكائنات الحیة، أو المنشآت، أو یؤثر على ممارسة اإلنسان لحیاتھ الطبیعیة، أو التأثیر على البیئیة بما 

 .یقلل من قیمتھا أو یشوھھا أو یستنزف مواردھا

 .ة التلوثالمحافظة على مكونات البیئة واالرتقاء بھا ومنع تدھورھا أو تلوثھا والتقلیل من حد -2
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العمل على تفادي النمو العشوائي للعمران بصورة تقضي على الجمال الطبیعي الذي تتمیز بھ التضاریس  -3

الجغرافیة وذلك بمراقبة الكثافة البنائیة وخاصة منھا المناطق السیاحیة وتحدید الطاقات القصوى 

 .تھا وأمنھاللمشروعات السیاحیة وتزویدھا بكل ما یلزم من تدابیر لحمایتھا ونظاف

 .العنایة بالمناطق والمدن القدیمة التي تمثل تراث األمة وتاریخھا -4

نشر وتوزیع المعلومات والمنشورات على السائحین والمواطنین لتحفیزھم على المحافظة على البیئة  -5

 .وحمایتھا من التلوث مع ضرورة االھتمام ببرامج توعیة الجماھیر وخاصة الشباب

مشرفة على السیاحة دورھا الفعال في وضع القواعد وتنفیذ الخطط السیاحیة وتنسیق أن تتولى الھیئات ال -6

 .دور األجھزة المختلفة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة فیما یضمن المحافظة على البیئة ومنع تدھورھا

ار ضرورة إشراك المواطنین في وضع الخطط والقرارات المتعلقة بالتنمیة السیاحیة في مناطقھم واختی -7

 .األنشطة السیاحیة التي تتفق مع ظروفھم وتقالیدھم من أجل كسب والء المواطن ورضائھ

أن تتولى الھیئات المشرفة على السیاحة على وضع برامج تنمویة خاصة وإستراتیجیة ثابتة للتنمیة   -8

 .السیاحیة خاصة بالمناطق التي من السھل تعرض التوازن البیئي فیھا للمخاطر

 

 :یةاألھداف الفن •

تحدید مكانة النشاط السیاحي وأولویاتھ بین القطاعات اإلنتاجیة في الدولة تحدیدا واضحا، مع اعتبار  -1

تخطیط التنمیة السیاحیة جزء ال یتجزأ من خطة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة واعتبارھا صناعة تعتمد 

 .ى عمل مكثف في كل المجاالتعلى العلم والخبرة الفنیة، والتحرك بخطوات علمیة محسوبة تحتاج إل

العمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من السیاح وذلك بتطویر المنتج السیاحي وتنویعھ بتدعیم قنوات  -2

االتصال مع األسواق العالمیة وإتباع أسالیب تسویقیة وتنشیطیة متطورة والعمل على استقطاب نوعیة 

 .أعلى من السیاح وإتباع سیاسة تسعیریة علمیة وعملیة

العنایة بالعنصر البشري في السیاحة عنایة خاصة تتفق مع كونھ العنصر الفعال في تحقیق تنمیة سیاحیة  -3

 .متوازنة وفي نجاح المشروعات االستثماریة السیاحیة

وضع خطة متطورة لدفع الحركة السیاحیة وتوسیع قاعدتھا لتشمل مختلف الفئات وتحفیزھم لقضاء  -4

 .السفر للخارج إجازاتھم داخل وطنھم بدل 

العمل على توسیع وتطویر مستوى الخدمات بالمطارات مع ترقیة المطارات من مستوى وطني إلى   -5

 .  مستوى دولي وبالتالي فتح خطوط نقل جدیدة

وضع إستراتیجیة علمیة مرنة للتسویق السیاحي تقوم على دراسة األسواق السیاحیة الدولیة یعقبھا بحوث  -6

 .رة بحیث تھدف إلى تحقیق مضاعفة العائد السیاحيومعلومات متطورة ومستم

  



66 
 

             II-2-  التنمیة السیاحیة 
 :تعریفھا - 1

 تعتبر فھي لذا مخطط تغیر إلى تھدف مخططة عملیة وھي التغیر، تعني شكالھاأ من شكل يأ في :التنمیة •

، والسیطرة التنظیم من معین قدر لھا یتوفر نأ یجب قلاأل على وأ ساساأل في مخططا رادیاإ ونموا تغیرا

 ضمن مناسبة ووسائل جراءاتإ اتخاذ تحقیقھا ویتطلب نسبیا طویلة زمنیة فترة عادة التنمیة تستغرق

 .نسانیةاإل وطموحات الحاجات تلبیة ھي للتنمیة الرئیسي الھدف وان المتاحة والموارد مكاناتاإل

 

 وتنطلق المحتملة ثیراتھاأوت المستقبلیة حداثاأل ترسم منظم نحو على تغیر عملیة ھي :السیاحیة التنمیة •

 البیئة على الحفاظ السیاحیة التنمیة في المھمو السیاح من عدد برأك اجتذاب على القدرات تعظیم من

   .السیاحیة التنمیة مال سأر تشكل التي الطبیعیة ومصادرھا

بدورھا متغلغلة في كل عناصر ھي أحدث ما ظھر من أنواع التنمیة العدیدة، وھي :السیاحیة  التنمیة •

التنمیة المختلفة، وتكاد تكون متطابقة مع التنمیة الشاملة، فكل مقومات التنمیة الشاملة ھي مقومات التنمیة 

  .السیاحیة

على أنھا توفیر التسھیالت والخدمات إلشباع حاجات ورغبات السیاح، وتشمل كذلك أیضا  التنمیة السیاحة •

  . إیجاد فرص عمل جدیدة: بعض تأثیرات السیاحة مثل

وتشمل التنمیة السیاحیة جمیع الجوانب المتعلقة باألنماط المكانیة للعرض والطلب السیاحیین، التوزیع     

  .الجغرافي للمنتجات السیاحیة، التدفق والحركة السیاحیة، تأثیرات السیاحة المختلفة

وتتطلب التنمیة السیاحیة تدخل  ،ھي االرتقاء والتوسع بالخدمات السیاحیة واحتیاجاتھا :التنمیة السیاحیة •

تكلفة  التخطیط السیاحي باعتباره أسلوبا علمیاً یستھدف تحقیق أكبر معدل ممكن من النمو السیاحي بأقل

السیاحیة ومن ھنا فالتخطیط السیاحي یعتبر ضرورة من ضرورات التنمیة  مكن،ممكنة وفي أقرب وقت م

  .الرشیدة لمواجھة المنافسة في السوق السیاحیة الدولیة

  
 دون وطموحاتھم للجمیع السیاحیة الحاجات تلبي التي التنمیة ھي :مةاالمستد السیاحیة التنمیة أما •

 التنمیة فان لذا .(الطموحات تلك وتحقیق الحاجات تلك تلبیة في المقبلة جیالاأل قدرة على المساومة

 :تتطلب المستدیمة السیاحیة

 .للسیاح والمستقبلیة نیةاآل الحاجات لتحقیق السیاحیة الخطط وضع  -أ

 وذلك الطبیعیة السیاحیة المصادر من وغیرھا والماء بالھواء المضرة ثاراآل من دنىاأل الحد إلى التقلیل  -ب

 .الطبیعیة للبیئة الكاملة السالمة على للحفاظ



67 
 

 نواعأ فقدان یؤدي نأ یمكن ذ، إوالحیوانیة النباتیة نواعاأل حمایة المستدیمة السیاحیة التنمیة تستدعي  -ت

 .المقبلة جیالاأل خیارات من بیرك بشكل الحد إلى والحیوان النبات

 وخلق البیئیة مكاناتاإل حدود ضمن والطبیعیة البشریة السیاحیة المصادر استغالل تشجع التي القیم نشر  -ث

 .بینھما التناغم

 على غاللتسلال الواسعة ثاراآل االعتبار بعین خذاأل بعد السیاحیة المصادر الستغالل قصىاأل الحد تحدید - ج

 .ة المختلفةالبیئی مالنظ

  .البیئي للنظام نتاجیةاإل مكاناتواإل السكانیة التطورات بین تناغم وجود ضرورة - ح

  

  :عناصر التنمیة السیاحیة - 2

  :و تتكون من عناصر عدة أھمھا

أشكال السطح والمناخ والحیاة والغابات  :مثل العناصر الطبیعیة وتشمل السیاحيعناصر الجذب  •

  . كالمتنزھات والمتاحف والمواقع األثریة التاریخیة اإلنسان،وعناصر من صنع 

 .النقل بأنواعھ المختلفة البري، البحري والجوي •

بیوت الضیافة وشقق : لنوم الخاص مثلا والنزل وأماكنأماكن النوم سواء التجاري منھا كالفنادق  •

 . اإلیجار

 .... التسھیالت المساندة بجمیع أنواعھا كاإلعالن السیاحي واإلدارة السیاحیة واألشغال الیدویة والبنوك  •

 .... خدمات البنیة التحتیة كالمیاه والكھرباء واالتصاالت  •

تنمیة السیاحیة تنفذ عادة من قبل القطاع ویضاف إلى ھذه العناصر جمیعھا الجھات المنفذة للتنمیة، فال  

 .العام أو الخاص أو االثنین معاً 

 :أھداف التنمیة السیاحة - 3

وإن أول محور في ، ة ومتوازنة في الموارد السیاحیةتھدف تنمیة الصناعة السیاحیة إلى تحقیق زیادة مستمر     

الدولة مطالبة بالسعي إلى توفیر كل ما یحتاج إلیھ لھذا فإن ، نسان الذي یعد أداتھا الرئیسیةعملیة التنمیة ھو اإل

  .لتبقى القدرات البدنیة والعقلیة والنفسیة لھذا اإلنسان على أكمل وجھ

المصادر التي یمكن استخدامھا في الصناعة السیاحیة وتقویمھا  تكون بجردإن عملیة تنمیة وتطویر السیاحة     

األماكن المبنیة خصوصاً  إلیھا السائحین مثل القرى السیاحیة أوبشكل علمي بل وإیجاد مناطق جدیدة قد تجذب 

والتقویم ھنا لیس مجرد تخمین نظري، وإنما تقویم مقارن مع المنتجات السیاحیة للدول المنافسة  ،للسیاحة

واعتمادھا على اتجاھات وخصائص الطلب السیاحي العالمي والذي یعد األساس في تحدید وإیجاد البنیة التحتیة 

عبر تشجیع االستثمار السیاحي وتسھیل عمل شركات االستثمار من خالل تخفیض الضرائب  والقومیة للسیاحة

   .واإلجراءات الجمركیة على األجھزة والمعدات الالزمة لمشاریعھم



68 
 

 ،احيإن تنمیة النشاط السیاحي بحاجة إلى تعاون كافة العناصر واإلمكانیات والجھود العاملة في الحقل السی   

لذلك فإن أي تخطیط للتنمیة ، عدیدة ونشاطات اقتصادیة مختلفة ألن السیاحة قطاع اقتصادي یضم مرافق

السیاحیة یجب أن یھدف إلى وضع برامج من أجل استخدام األماكن والمناطق والمواد سیاحیاً، ثم تطویرھا لتكون 

غیره من مزیج  عبر اإلعالن السیاحي أومراكز سیاحیة ممتازة تجذب السائحین إلیھا سواء أكان مباشرة أو 

تدریب الجھاز البشري الالزم الذي یحتاج إلیھ القطاع السیاحي حتى تتمكن ، إضافة إلى االتصال التسویقي

 .المنشآت السیاحیة من القیام بدورھا بالشكل المطلوب

 :دعائم التنمیة السیاحیة - 4

المحافظة على حقیقة المواقع السیاحیة، ألن جذب السیاح  إلى ھذه المناطق قد تعتمد على المناخ أو  •

 .المنطقة السیاحیة ھبیالطبیعیة أو التاریخ أو أي عامل آخر تتمیز 

االستغالل الجید للموارد السیاحیة المتاحة مع توفیر المرونة لھا لتتمكن من مواكبة احتیاجات الطلب  •

 . المحلي والعالمي السیاحي

إجراء دراسة شاملة للتأكد من الجدوى االقتصادیة لالستثمارات السیاحیة المقترحة وفیما إذا كان االستثمار  •

 .سیدرّ أرباحاً أم ال

دعم الدولة للقطاع السیاحي، عبر معاونة القطاع الخاص في تنفیذ البرامج السیاحیة ویكون ذلك عبر خطة  •

 .لةإعالنیة تسویقیة متكام

ربط خطة التنمیة السیاحیة مع خطط التنمیة االقتصادیة األخرى لمختلف القطاعات االقتصادیة لتحقیق نمو  •

 .متوازن ولیس مجرد االھتمام بالسیاحة فقط

تحدید المشاكل التي قد تعترض تنمیة الصناعة السیاحیة ثم وضع خطط بدیلة في حال حدوث طارئ  •

 .معین

للسعي  نوع الخدمات المطلوبةلسیاح الوافدین وما یة، من أجل معرفة نوعیة ادراسة السوق السیاحي المحل •

 . إلى تأمینھا قدر اإلمكان

خاصة المناسبة منھا كال الدخل، ولكل نماذج الرغبات، توفیر شبكة من الفنادق المناسبة لكل شكل من أش •

 .، فحركة السیاحة لم تعد مقتصرة على األغنیاءدولذوي الدخل المحد

مھماً في تطویر التنمیة السیاحة، فحین یتم رفع  • مستوى النظافة والخدمات السیاحیة ألنھما یؤدیان دوراً 

الحفاظ على نظافة الشوارع والشواطئ واآلثار وغیرھا من عوامل الجذب السیاحي، تجعل السائح یرغب في 

 .العودة إلى ھذا البلد

ة متوازنة ومستمرة في الموارد السیاحیة، إضافة إلى إن التنمیة السیاحیة یجب أن تھدف إلى تحقیق زیادو 

ترشید وتعمیق درجة اإلنتاجیة في قطاع السیاحة، وبالتالي فھي تتطلب تنسیق السیاسات المختلفة داخل البلد نظرا 

، الرتباط السیاحة مع مختلف تلك األنشطة األخرى مثل النقل والجمارك والتجارة والخدمات بصفة عامة
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من  ةمجموعاألولى من عمیلة التخطیط السیاحي، في عادة في المراحل  أھداف التنمیة السیاحیةدد وباختصار تح

  :األھداف كالتالي

Ø على الصعید االقتصادي:  

  .تحسین وضع میزان المدفوعات •

  .تحقیق التنمیة اإلقلیمیة خصوصاً إیجاد فرص عمل جدیدة في المناطق الریفیة •

  .توفیر خدمات البنیة التحتیة •

  .زیادة مستویات الدخل •

  .زیادة إیرادات الدولة من الضرائب •

  .خلق فرص عمل جدیدة •

Ø على الصعید االجتماعي:  

  .توفیر تسھیالت ترفیھ واستجمام للسكان المحلیین •

  .حمایة وإشباع الرغبات االجتماعیة لألفراد والجماعات •

Ø على الصعید البیئي:  

  .حمایة مشددة لھا المحافظة على البیئة ومنع تدھورھا ووضع إجراءات •

Ø على الصعید السیاسي والثقافي:  

  .نشر الثقافات وزیادة التواصل بین الشعوب •

 .تطویر العالقات السیاسیة بین الحكومات في الدول السیاحیة •

 

 :أشكال التنمیة السیاحیة - 5
  :تأخذ التنمیة السیاحیة أشكاالً متعددة منھا        

ü تطویر المنتجعات السیاحیة:  

من التنمیة یركز على سیاحة اإلجازات والعطل، وتعرف المنتجعات على أنھا المواقع التي  وھذا النوع  

توفر االكتفاء الذاتي وتتوفر فیھا أنشطة سیاحیة مختلفة وخدمات متعددة ألغراض الترفیھ واالستراحة 

  .واالستجمام

ü القرى السیاحیة:  

، ت تنتشر في العدید من دول العالمأوروبا كما بدأالسیاحة المنتشرة جداً في البنى وھي شكل من أشكال 

  .سكان المدن حباً في التغییر والبساطة يختلف عن الحیاة في المدن، وتستھوالحیاة في القریة نموذج یف
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، مناطق الموانئ، أنشطة التزلج، الجبال، )الشاطئ ( ویعتمد قیام القرى السیاحیة على وجود عنصر الماء       

، أنشطة ریاضیة وترفیھیة فولیكمة، مواقع طبیعیة، مواقع تاریخیة أثریة، مواقع عالجیة، مالعب الحدائق العا

تختلف مساحات ھذا النوع من المواقع وتتعدد فیھا أنواع مرافق اإلقامة ومنشآت النوم والمرافق ، وأخرى

للمؤثرات ومرافق سكنیة خاصة األسواق والمناطق التجاریة، خدمات ترفیھیة وثقافیة، مراكز : التكمیلیة مثل

  .مختلفة األحجام

یتم التخطیط إلنشاء القرى السیاحیة عادة في وقت واحد أي ضمن خطة سیاحیة واحدة ویأخذ التنفیذ مراحل 

  .متعددة وعلى فترات زمنیة طویلة تحددھا عناصر الطلب السیاحي والطاقة االستیعابیة

ü منتجعات المدن :  

تجعات دمج برامج استعماالت األراضي والتنمیة االجتماعیة، مع عدم إھمال یتطلب ھذا النوع من المن  

في المنطقة، وتحتاج .) ..فنادق، استراحات،( للمشاریع البعد االقتصادي الذي یوفر فرص الجذب االستثماري

د، وجود التزلج على الجلی: إقامة ھذا النوع من المنتجعات وجود نشاط سیاحي ممیز أو رئیسي في المواقع مثل

  .شاطئ، أنشطة سیاحیة عالجیة، مواقع أثریة أو دینیة

ü منتجعات العزلة:  

أصبح ھذا النوع من المنتجعات من المناطق السیاحیة المفضلة في جمیع أنحاء العالم، وتتمیز ھذه   

 وعادة یتم اختیار مواقعھا في مناطق بعیدة عن المناطقا، المنتجعات بصغر حجمھا ودقة تخطیطھا وشمولھ

ت الصغیرة أو الطرق المطارا ،الوصول إلیھا یتم بواسطة القواربالجزر الصغیرة أو الجبال، و: المأھولة مثل

  .البریة 

  :مراحل إعداد خطة التنمیة السیاحیة - 6

  :تشمل عملیة إعداد خطة التنمیة السیاحیة على عدد من الخطوات المتسلسلة والمترابطة كالتالي

  .إعداد الدراسات األولیة •

دید أھداف التخطیط بشكل أولي بحیث یمكن تعدیلھا من خالل التغذیة الراجعة خالل عملیة إعداد تح •

 .الخطة ومرحلة تقییم اآلثار

 .وتقییم الوضع الراھن للمنطقة السیاحیة المسحاتجمع المعلومات وإجراء  •

وتشمل ھذه المرحلة على تحلیل وتفسیر البیانات التي تم جمعھا من خالل ): المسحات(تحلیل البیانات  •

  .والخروج بحقائق وتعمیمات تساعد في إعداد الخطة، ورسم خطواتھا العامة والتفصیلیة المسحات

الختیار ما ) البدائل( وھنا یتم وضع السیاسات السیاحیة المناسبة ویتم تقییم ھذه السیاسات: إعداد الخطة •

  .مالئم ومناسب لتنفیذ الخطة، وكذلك یتم تحدید البرامج والمشاریع التي یجب تنفیذھا لتحقیق أھداف الخطةھو 
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  .تنفیذ الخطة بتوصیاتھا وبالوسائل التي یتم تحدیدھا في المرحلة السابقة •

  .متطلبات والتوقعاتحیة وتعدیلھا وفق التقییم ومتابعة الخطة السیا •

األساسیة لخطط التنمیة السیاحیة  تالمداخالوجمع البیانات وتحلیلھا تشكل  حاتالمسوالجدیر بالذكر أن     

  :وتحتاج ھذه المرحلة إلى دقة وتنظیم كبیرین، وأھم الجوانب التي یمكن جمع معلومات عنھا

  .عناصر الجذب السیاحي -

 .المرافق والخدمات -

 .وسائل النقل -

 .خدمات ومرافق البنیة التحتیة -

األخذ بآراء المسؤولین في أجھزة الدولة كل حسب تخصصھ، وأیضاً ممثلي القطاع  وتتطلب ھذه المرحلة  

الخاص وممثلي المجتمعات المحلیة، ومراجعة الدراسات المتوفرة والخرائط والبیانات الجغرافیة والخصائص 

السیاحي وكفاءة  الطبیعیة والبیئیة ودراسة األسواق السیاحیة ، وخصائص السیاح ومعدالت إنفاقھم وأوجھ اإلنفاق

 ...السیاحة المحلیة ، وخطوط النقل الجوي

  

 :السیاحیة التنمیة محددات - 7

 الجوانب ببعض االھتمام و اإلجراءات من مجموعة االعتبار بعین أخذ یجب سیاحیة سیاسة أي إلنجاح   

 : وھي النامیة الدول في وبخاصة

 ملحة ضرورة تعد والتي األساسیة البنیة مشروعات عن النظر بغض : السیاح متناول في أسعار وضع •

 وكھرباء وماء كفاءة، ذات وخدمات فعالة اتصال ووسائل طرقات شبكة من سیاحي، نشاط بأي للقیام

 وخدمات والشرب واإلطعام اإلقامة في تسھیالت توفیر من أیضا بد فال األمن، وتوفیر صحي وصرف

 مقارنة التنافسیة واألسعار الجیدة النوعیة ذات السیاحي النشاط ومتطلبات وغیرھا، السیاحي النقل

 .األخرى بالمناطق

 حیث من الرحلة نفقات تحدد أساسھ فعلى السیاحة، في األساسي العامل الجغرافي الموقع یعد : الموقع •

 المكان، ھذا إلى الوصول ھو المھم ولكن یدفع، كم یھمھ ال السائح فإن جید موقع ھناك كان فإذا األھمیة،

 الوافدین اغلب نجد نھأ إال المواصالت وقلة الطبیعة قساوة من برغمف الجزائري، الجنوب في كالسیاحة

 الجغرافي الموقع فان ھنا ومن والوسط، الشمال على الجنوبیة السیاحیة األماكن یفضلون الجزائر إلى

 الدول نجاح ویتوقف واآلثار، الموجودة بالمناطق لالستمتاع الدولیة السیاحة حركة في كبیرا دورا یلعب

 من عدد یظھر قد إذ الجوي، النقل شركات وبین بینھا التعاون على المسافة بعد مشكلة لمواجھة النامیة

 :منھا الشأن ھذا في االحتماالت
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 الرحالت مجال في السیاحیة البرامج ووضع السیاحي التسویق في للتدخل مزایا النقل شركات إعطاء  -

 .األسعار بدعم القیام أو الجویة

 .الجوي للنقل شركات إنشاء للسیاحة المستقبلة الدولة على -

 .معھا المتعاملین لجلب مزایا الجوي النقل شركات تحقق أن -

ى إل األثریة المواقع وتقسم ،نوع من السیاح في استقطاب  كبیر دور لھا :خیةیوالتار األثریة األماكن •

 :نوعین

 قیس وأم باألردن الروماني كالجرش اإلنسانیة الثقافات بكل مرتبطة ھي والتي  :تاریخیة أثریة مواقع -

 .بمصر واألھرامات

 والدارسون الباحثون إلیھا یتجھ و الناس عامة طرف من معروفة لیست التي وھي  :خاصة أثریة مواقع -

 .السیاح من متوسطة نسبة العادة في وتجذب والمتخصصون،

 المرافق إلنشاء موارد یتطلب السیاحي النشاط ألن نظرا :السیاحي السوق في االستثمار ومصدر طبیعة •

 تخدم التي المشروعات من وغیره إلخ،...ومراكز فنادق من السیاحیة والمنشآت األساسیة السیاحیة

 المستثمرین عن فضال البالد، ھذه في السیاحي بالطلب تحیط التي لالعتبارات نظرا السیاحي القطاع

 طویلة لمدة ثابتة أصول في االستثمار لبقاء وھذا االستثمارات، من النوع لھذا مطمئنین یكونون ال الذین

 .االجتماعیة و السیاسیة التغیرات إلى باإلضافة ھذا متغیرات، من السوق في یحدث لما مخاطر من

 والتي بلد ألي السیاحیة العجلة لدفع توفرھا یجب عامة أخرى عوامل منھا نذكر العوامل ھذه إلى إضافة     

 :منھا نذكر

 .الفراغ وقت وجود -

 للدولة االقتصادیة الحالة -

 للشعب العالي المادي و الثقافي المستوى -

 .المتطورة المواصالت -

 .المستقر السیاسي الوضع -
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  خالصة الفصل       

إن بفضل التخطیط والتنمیة اللذان یساھمان بشكل كبیر في وضع السیاسات والبرامج التنمویة ألي قطاع،     

وقطاع السیاحة قطاع جد مھم كونھا الصناعة النظیفة، فالتخطیط السیاحي الذي یعطي النظرة المستقبلیة 

حدد مھام كل من لھ عالقة بالقطاع للرقي بھذا القطاع من حیث القوانین التي تعتبر اإلطار الذي یحمي وی

والخطة التنمویة أو سبل التنمیة السیاحیة التي یجب أن تراعي أبعاد االستدامة الثالثة البعد البیئي الذي ھو 

مھم جدا من حیث استغالل الموارد الطبیعیة بشكل عقالني ویحافظ على اتزان النظم البیئیة الطبیعیة 

والحیلولة دون تدھورھا، والبعد االجتماعي والمتمثل في المساواة بین أفراد  الموجودة في ھذا المكان أو ذاك

المجتمع واإلحساس بالمسؤولیة لدى األجیال الحاضرة لضمان حق األجیال القادمة والبعد االقتصادي من 

ف مع حیث تسخیر أكبر قدر ممكن من الموارد المالیة والتقنیة والبشریة الكفیلة باستخدام تكنولوجیا أنظ

ترشید االستھالك لمختلف المصادر والموارد الطبیعیة رغم كون ھذه الموارد المصدر األساسي للتحسین 

  .المستمر لمستوى المعیشة خاصة بالنسبة لدول العالم الثالث

مع العلم أنھ ال یكفي وضع الخطط وبرامج التنمیة السیاحیة فحسب بل یجب ربطھا أو التكفل بھا ضمن     

وتخصیص میزانیات كفیلة بتحقیق ھذه الخطط مع تقدیم تسھیالت مخططات و برامج التنمیة االقتصادیة 

ونزع كل العوائق أمام المستثمرین في ھذا المجال سواء محلیین أو أجانب وال یتحقق كل ھذا إال بإرادة 

 .      سیاسیة حازمة وحقیقیة للنھوض بھذا القطاع المھم
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  :ثالثل الــــالفص
  

  في الجزائراحة ـــــــــالسی
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  :تمھیـــد            

إقتداء بالدول السیاحیة، تبنت العدید من دول العالم الثالث السائرة في طریق النمو سیاسة النھوض       

الصعبة، بالسیاحة، وكان علیھا أن تعمل على إحداث منتجات سیاحیة وتسویقھا لجلب المزید من السیاح والعملة 

إنشاء المطارات، الموانئ، الطرق (وھذا یعني القیام بعملیات إنتاجیة سیاحیة تشمل توفیر التجھیزات األساسیة 

  ...) وإحداث المنشآت السیاحیة 

وكانت الجزائر من بین دول العالم الثالث التي أولت اھتماما لھذا القطاع، خاصة في السنوات األخیرة أین      

دیمومة قطاع المحروقات، الذي كانت تولیھ االھتمام الكامل، وتفطنھا إلى أن السیاحة ھي  تفطنت إلى عدم

  .المورد الدائم من جھة أخرى، كما أنھا تتوفر على اإلمكانیات السیاحیة المختلفة من طبیعیة إلى بشریة

اإلمكانیات والمقومات ومن أجل النھوض بھذا القطاع تبنت الجزائر سیاسات من شأنھا استغالل كافة     

كذا تطور السیاحیة التي تزخر بھا، لذلك سنقوم في ھذا الفصل بالتطرق إلى ظاھرة السیاحة في الجزائر و

السیاسات السیاحیة في الجزائر بدأ بالمواثیق مرورا إلى المخططات التنمویة من ثالثي إلى الخماسي الثاني ثم 

ار القوانین المتعلقة بالسیاحة والتنمیة المستدامة ومنھا إلى المخطط أین تم بدایة إصد 2000السیاسات بعد سنة 

  .بالجزائرتوفرة المالسیاحیة الطبیعیة والتاریخیة الثقافیة اإلمكانیات وبعدھا ،  2025التوجیھي للتھیئة السیاحیة 

  

  رــة في الجزائــــــــالسیاح          

  :تاریخ السیاحة في الجزائر - 1

نستدرج كل  نأنھ  یصعب علینا ي العالم ككل، منذ عصور قدیمة وألنشأت السیاحة في الجزائر كما نشأت ف     

  :ھم المراحل التي مرت بھا وھي  كما یليأتھا وتطورھا، سنكتفي بذكر أالتفاصیل عن تاریخ نش

  

  :المرحلة الرومانیة  - 1

مدنھم وجودة بحیث كانت من أھم المرافق الم اشتھرت ھذه المرحلة بإنشاء واسع للحمامات المعدنیة      

  ".سیاحة الحمامات المعدنیة"الرومانیة، الشيء الذي شھرھا بالسیاحة الحمویة 

 :المرحلة العربیة اإلسالمیة  - 2

، حیث كانت ور كبیر في ظھور السیاحة الدینیةكان لظھور األماكن المقدسة والمساجد نتیجة انتشار اإلسالم د    

احي أو جو للتبادل غیر تدعوا للتجمع والزیارة، كذلك یعتبر للحج الدور األسبق في خلق جو سیھذه األماكن 

  .االقتصادي
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  : عثمانیةالمرحلة ال - 3

حیث جسدوا فنھم وثقافتھم  نالعثمانییظھرت في ھذه المرحلة على امتداد الساحل مدن كبیرة، أین تمركز    

  .راحتھم وحماماتھمینوا بھا أماكن بصناعة الرخام والخزف التي ز

  :المرحلة االستعماریة  - 4

في ھذه المرحلة تدخل المستعمر في عملیة التشیید والبناء حیث احتلوا الشواطئ وأقاموا الفنادق والنوادي    

  .إلضافة إلى مراكز العالج المعدنياللیلیة في مراكز المدن با

  :مرحلة ما بعد االستقالل  - 5

قصد الكثیرین، وعرفت بأرض االلتقاء وأوكلت مھمة السیاحة للبلدیة حیث أصبحت الجزائر بعد االستقالل م   

تم تطویر السیاسة الخاصة بالسیاحة واعتمدت أساسا  1966أنشأت لجنة التجھیزات الفندقیة والترمیم، وفي سنة 

  :على 

  .في ھذا المیدان  داريإلاضرورة التنظیم  •

 .السیاح خلق المتطلبات والتجھیزات األساسیة الستقبال  •

  ... )النقل ، في الخدمات الفندقیة( تكوین مستخدمین مؤھلین  •

تضمن إنشاء  1957وبدأ االھتمام بالبرامج السیاحیة وتوزیع الھیاكل في ھذا المجال فبرنامج قسنطینة سنة   

 5922 ـب الستیعاب الفندقیةقدرت سعة ا 1962في العاصمة ، أما في سنة   %17غرفة فندقیة منھا  17200

مناخي، وھذا یدل على زیادة  % 02، صحراوي % 08ساحلي،  % 50حضري،  % 40: سریر موزعة كما یلي 

  .التكفل بمراكز اإلیواء وإنتاجھا

  :السیاسات السیاحة في الجزائر بعد االستقالل - 2

ولیتین العشریتین األأي خالل  اھتمام الدولة الجزائریة بالقطاع السیاحي لیس ولید الیوم بل منذ االستقالل،    

المتوسط، لكن عرفت تدھورا ملحوظا  ن المغرب العربي في سیاحة البحرس بلداأحیث كانت على ر لالستقالل،

ونظرا ألھمیة النشاط السیاحي فقد تم إعداد ووضع مجموعة من المواثیق بعد الثمانینات في مداخیل ھذا القطاع، 

  :ا والمشاریع وذلك حسب نصوص تشریعیة من أھمھ

  :1966المیثاق الوطني للسیاحة لسنة  1- 2    

متمثلة في المیثاق الوطني للسیاحة الذي نص  1966مارس  26صدرت أول وثیقة رسمیة متعلقة بالسیاحة في    

احة الداخلیة والخارجیة مع على ضرورة استغالل الثروات السیاحیة التي تمتلكھا الجزائر لتلبیة احتیاجات السی

أھمیة السیاحة كقطاع اقتصادي منتج لرؤوس األموال ومناصب الشغل، كما نص على تطویر الحرف  ةمراعا

التقلیدیة التي یمكن أن تكون مصادر األرباح ومن أجل ازدھار القطاع السیاحي في الجزائر، الذي یجب أن 
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شواطئ، جبال، (الطبیعیة  لتعریف بثروات البالدتندمج ضمن السوق الدولیة للسیاحة ھذا من جھة والعمل على ا

من جھة أخرى، ...) تظاھرات فنیة، معارض، مھرجانات (والثروات الثقافیة واالجتماعیة ...) معدنیةمنابع 

ح خاصة األجانب منھم، حیث قامت یاامة منشآت االستقبال المخصصة للسألجل ھذا تم تخصیص استثمارات إلق

بھدف رفع القدرات م  1966سبتمبر  15األمر الصادر في وجاء الدولة بفسح المجال لالستثمارات الخاصة 

ة القطاع الخاص بقیت ، لكن مساھم57 سریر 7600إلى  5922من  )1969-1967(ما بین  الوطنیةاإلیوائیة 

  .أما االستثمارات األجنبیة فكانت منعدمة ضعیفة جدا، 

  :1976لسنة  المیثاق الوطني 2- 2    

أعطى بعد جدید للسیاحة وذلك لمنح األولویة للسیاحة الداخلیة من أجل م   1976ن المیثاق الوطني للسیاحة إ   

یخص الترفیھ، وكذالك تشجیع السیاحة الدولیة التي تشكل وسیلة اتصال  اتلبیة رغبات المواطنین الجزائریین فیم

جھة أخرى، وفي ھذا اإلطار تم تسجیل  مع الشعوب األخرى من جھة، وعامل لتحفیز االقتصاد الوطني من

ضمن مخططات التنمیة على المدى المتوسط والبعید عدة مشاریع إلنجاز فنادق وقري ومركبات سیاحیة عبر 

  .التراب الوطني

باألخص الدائمین في العملیة اإلنتاجیة والذین ھم بحاجة للتمتع لى كل ھذا قد أھتم براحة العمال إإضافة     

  :فترات العطل، ومنھ نستنتج ما یليزمة في بالراحة الال

  .إعطاء األولویة للسیاحة الداخلیة  -

 .تشجیع االدخار الخاص  -

 .االھتمام براحة العمال  -

 .ضرورة مساھمة القطاع الخاص  -

 

  :1989المیثاق الوطني للسیاحة لسنة  3- 2    

تمثلت الجھود المبذولة من خالل ھذا المیثاق من أجل تأمین تنمیة سیاحیة جماھیریة داخلیة تھدف أساسا لسد    

احتیاجات المواطنین، وتطویر السیاحة الخارجیة كونھا مكملة للسیاحة الداخلیة الستقبال التدفقات السیاحیة للسیاح 

إطار صیاغة تبادالت جماعیة منظمة بشكل یفید كل  األجانب وتوجھ السیاحة للبلدان الشقیقة والصدیقة في

  .األطراف 

فالبد من تدعیم الدور الذي تقوم بھ المؤسسات االشتراكیة والھیئات الوطنیة أما مجال االستثمار والتسییر    

والجماعات المحلیة بإنجاز ھیاكل بسیطة ذات طابع متكرر وتكالیف منخفضة بھذا تجتمع كل الظروف من أجل 

                                                             
57-Hadder Belkacem (1988). Role socio-economique du tourisme. Opu  alger. P 50  
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إشباع حاجیات السیاحة الجماھیریة لصالح المواطنین وأیضا تحقیق المنفعة في االقتصاد الوطني من خالل 

  .الطلب الخارجي 

 :)1989-1967(السیاحة في الجزائر ضمن المخططات التنمویة  - 3

من أجل النھوض بالقطاع السیاحي قامت الدولة بوضع منشات وتجھیزات سیاحیة عبر كافة التراب الوطني    

  : المخططات التنمویة والمتمثلة في من خالل برامج التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة المحددة في

 ):1969-1967(المخطط الثالثي  -3-1  

 ھذا كان وإنما السیاحي، للقطاع أولویات تحدد لم القطاعات لكل البدایة في المتبناة التطور إستراتیجیة إن   

 رسمت فبعدما ، 1967 عام بدایة في الحكومة فیھ شرعت والذي للتنمیة، الوطني المخطط في مدمجا القطاع

 أرض على السیاسة ھذه تجسید علیھا بقي السیاحة، میثاق خالل من ، 1966 بعد لما السیاحیة سیاستھا الجزائر

 %2,55ملیون دینار جزائري بنسبة  285تخصیص  فیھ تقرر والذي الثالثي، المخطط مع البدایة فكانت الواقع،

 سریر 13081 نشاءملیار دینار جزائري إل 11,078الكلیة المخصصة لھذا المخطط المقدرة بـ  ةعتمادامن اال

موزعة على مختلف المناطق السیاحیة وكان التركیز على السیاحة الشاطئیة وكذا الصحراویة كما ھو موضح في 

  :التاليالجدول 

  .األسرة المبرمجة حسب المناطق نجازإبة حصیلة المخطط الثالثي مع نس: )05(الجدول رقم 

Source : Bilan de développement touristique Ministre de tourisme1977 p27.  

 حوالي بنسبة أي سریر، 2946سوى  نجازإیتم  لم الفترة ھذه نھایة غایة إلى أنھ الجدول من یالحظ ما     

ى للمشاریع الشاطئیة إلولویة أعطیت األحیث حتى في االنجاز  المخطط سرة المبرمجة ضمن ھذامن األ 22,5%

بتیبازة وغیرھا كما والمتمثلة في المركبات السیاحیة الكبرى  %35,5ر بنسبة یسر 6763سریر من  2400بقدر 

العملیات المقررة 
  خالل المخطط

عدد األسرة 
  المبرمجة

النسبة 
من  المئویة

  البرنامج

سرة األ عدد
المنجزة 

حتى 
1969  

النسبة 
المئویة 
  المنجزة

  العجز

النسبة   عدد األسرة 
  المئویة 

  % 64,5  4363  % 35,5 2400 % 51,7 6763  محطات شاطئیة

  % 84,6  1396  % 15,4  254  % 12,6  1650  محطات حضریة

  % 84,3  1532  % 15,7  286  % 13,9  1818  محطات صحراویة

  % 100  2850  % 00  00  % 21,8  2850  حمامات معدنیة

  % 77,5  10141  % 22,5  2940  % 100  13081  المجموع
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 :بـ قدر فادح عجز وسجل الصحراویة والحضریةة ضعیفة في انجاز المشاریع في كل من المحطات بسجلنا نس

  58:لىإویعود ھذا أساسا  % 77,5نسبة  أي سریر  10141

 .عدم وجود شركات متخصصة في انجاز مثل ھذه المشاریع •

 ).والرقابة  رسوء التسیی(داریة سوء تحدید المسؤولیة اإل •

 .أساسیة دون سواھاالتركیز على إنشاء المرافق السیاحیة في المناطق التي بھا منشات  •
  

  :)1973- 1970(المخطط الرباعي األول  -3-2  

 بعملیة اھتمت المعنیة السلطات فإن الثالثي مع كل ما سجل من عجز في إنجاز ما سطر ضمن المخطط    

 بین ما اإلیواء قدرات رفع لھدف سیاحیة مشاریع إنجاز تقرر بحیث ،( 1973 - 1970 )  الجدیدة للفترة التخطیط

 تم ذلك أجل ومن الفترة ھذه خالل سریر 35.000 تم برمجة بحیث العشریة، نھایة في سریر 90.000و 70.000

عتمادات الكلیة المخصصة لھذا من اإل %2,5بنسبة حوالي ج .د ملیون 700 :بـ یقدر مالي غالف تخصیص

 المشاریع على المبلغ ھذا توزیع تم وقد االستثمارات، لھذه ملیار دینار جزائري 27,740المخطط المقدرة بـ 

 :كما ھو موضح في الجدول السیاحیة

  .األول الرباعي المخطط خالل المشاریع حسب االستثماریة المبالغ توزیع (06) : رقم الجدول

  % النسبة  )ملیون دج(الكلي المبلغ  )ملیون دج( الجزئي المبلغ  المشاریع

  60  420  /   الثالثي المخطط من الباقیة المشاریع

  40  280  /  الجدیدة المشاریع

  /  /  44  قاعدیة وھیاكل دراسات

  /  /  221  ) فنادق(سیاحیة إقامات

  / /  15  السیاحي النقل

Ministère du tourisme et de l’artisanat : Bilan de développement touristique  (1972–1977). P 09  : Source  

 المبلغ من 60% بنسبة الثالثي المخطط من المتبقیة للمشاریع األولویة أعطت أنھ نجد الجدول ھذا خالل من     

 إنجاز على القدرة عدم یبین ما وھذا ج،.د ملیون 420 یعادل ما أي السیاحیة لالستثمارات المخصص اإلجمالي

 الفندقیة التي للمنشات منحت التي الكبرى األھمیة الجدول ھذا یبین كما المحددة، اآلجال في السابقة المشاریع

 بتحقیق االھتمام یعكس ما وھو الجدیدة، للمشاریع المخصص المبلغ إجمالي من   78 %من أكثر على تستحوذ

                                                             
   )1969-1967(المخطط الثالثي  وزارة التخطیط والتھیئة العمرانیة تقریر عام عن  -58

  



80 
 

 من تبقى ما وإتمام األجانب، احیالس الستقبال اإلیواء طاقات مضاعفة في المتمثلة السیاحي المیثاق توجھات

   :59یلي ما تھیئة إلى إضافة الثالثي، المخطط

 موریتي، كمركب اإلنجاز طور في ھي التي أو أنجزت التي السیاحیة المراكز توسیع •

   .فرج األندلسیات وسیدي

 .البحري الصنوبر نادي تھیئة إعادة •

 .جدیدة فنادق وبناء الحضریة الفنادق وتھیئة إصالح •

 .القبائل وبالد تیبازة في السیاحة تنمیة •

 .حمامات معدنیة 8 ملیون دینار جزائري إلنجاز 120تخصیص میزانیة  •

سریر التي برمجت أي بنسبة  35000سریر من  9000ول لم یتم انجاز سوى ألومع نھایة المخطط الرباعي ا  
25,7 %                                       

                     

  :)1977-1974( المخطط الرباعي الثاني -3- 3  

من االعتمادات الكلیة  % 1,4 ج بنسبة.د ارملی 1.5: ضمن ھذا المخطط قدر بـ إن ما رصد للقطاع السیاحي     

تمام إسریر ومتابعة  2500مر ببرمجة األعلق ج ، حیث ت.دملیار  110,217المخصصة لھذا المخطط المقدرة بـ 

  60:یلي فیما تمثلت تغیرات عدة الفترة ھذه المشاریع السابقة وقد عرفت

 األخیرة ھذه لكن ، (ATA)للسیاحة الجزائریة بالوكالة   (SONATOUR)التابعة التجاریة المصالح إلحاق •

 .سنتین سوى العملیة تدم لم و نجاعتھا، عدم أثبتت

 تسویق مھمة إلیھا أسندت التي   (SON- ALTOUR)للسیاحة الوطنیة الشركة أنشئت 1976 سنة في •

 .الجزائري السیاحي المنتج

 السیاحیة، التنمیة  مشاریع إنجاز مھمة تولت ،التي (E.T.T) الجزائریة السیاحیة األعمال مؤسسة إنشاء  •

 المخطط( المخططات الثالثة  ضمن  المبرمج إنجازھا سریر 50000 بین فمن فشلت، األخرى ھي لكن

 .سریر 18000 سوى ینجز لم )الثالثي، الرباعیین األول والثاني 

 تسیره وجعلت السیاحي القطاع طاقات أرھقت المخططات ھذه في المبرمجة المشاریع ھذه مع أن إنجاز    

 .معقدا

 

                                                             
59 -    Ahmed tessa (1993): Economie touristique et amenagemant de territoire/opu  P 11 
60 -     Ahmed tessa (1993): Economie touristique et amenagemant de territoire/opu P 13 
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  :)1984-1980(المخطط الخماسي األول  - 3- 3  

من االعتمادات الكلیة  % 1ج بنسبة أقل من .د ارملی 3,4ضمن ھذا المخطط  رصد للقطاع السیاحي    

وتم   ضمن ھذا المخططتجاه للسیاحة ، حیث تغیر االج .دملیار  400,6المخصصة لھذا المخطط المقدرة بـ 

 لتغطیة السابقة، ورصد ھذا المبلغ  المخططات سواھا لیس كما في دون الحضریة األولویة للسیاحة أعطاء

 نحو أساسا والموجھة البالد غرب و وسط و شرق في نموذجیة سیاحیة مناطق بتطویر ثالثة الخاصة التكالیف

 61 :یلي كما المبالغ ھذا ووزع الجزائریة، التقالید توافق الداخلیة والتي السیاحة

 .االنجاز قید الجدیدة للمشاریع مخصصة سنتیم ملیار 1.6 •

 .الجدیدة للمشاریع مخصصة سنتیم ملیار 1.8 •

 

  89 ولذلك برمج ، 1985 سنة سریر، 50880 :بـ تقدر إیواء طاقة إلى ھو الوصول المخطط من ھذا والھدف   

   :یلي كما ھذه موزع مشروع

 .األول الخماسي المخطط في المبرمجة المشاریع (07) :الجدول

 

 

  1980والصناعات التقلیدیة وزارة السیاحة : المصدر                             

     

أن ھناك اختالف بین الھدف من ھذا المخطط والمخططات السابقة حیث نسجل فیھ  من خالل الجدول  نالحظ

 89مشروع من جملة  49غل والحمامات التي تش التركیز على السیاحة الداخلیة من خالل مشاریع الخیمات

سرة یة تشغل أكبر نسبة من حیث عدد األالسیاحیة الحضرال أنھ من جھة أخرى نجد المشاریع إمشروع ، 

 .  من مجمل األسرة المبرمجة   % 41بحوالي 

 

 

 

                                                             
61 - Ministère de planification et de l’aménagement du territoire, Rapport général du plan quinquennal 1980- 1984  

  المجموع  حمامات  تخییم  حضري  مناخي  صحراوي  ساحلي  النوع

  89  09  40  32  05  01 02  عدد المشاریع

  16550  1650  1200  6900  1150  2350  3300  عدد األسرة
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  ):1989 - 1985(المخطط الخماسي الثاني  - 4- 3  

 غالف  لذا خصصت االقتصادي النشاط تفعیل في السیاحة أھمیة المخطط ھذا في الجزائریة الدولة أدركت     

  :أھداف ممثلة في عدة لتحقیق جزائري دینار ارملی 1.8 :قدر بـ كبیر مالي

 .السیاحیة التھیئة سیاسة متابعة •

 .والمناخیة المعدنیة الحمامات تطویر •

 .الخاص والقطاع المحلیة كالجماعات المتعاملین، تنویع •

 .السیاحي الطلب في التحكم •

سریر كما ھو موضح في الجدول  48300حوالي  إلى 1989 نھایة الكلیة مع االستقبال طاقات وصلت قد   

  :التالي

   1989 نھایة   الجزائریة االستقبال طاقة (08) : الجدول            

النسبة المئویة   )سریر(المجموع   )سریر(الخاص   )سریر(العام   
%  

   27,60   13327   1145  12182  الشاطیة

   13,10   6331   2250   3731  الصحراویة

   10,60   5116   1528   3588  الحمامات المعدنیة

   2,13   1030   76   954  اإلقلیمي

   46,57   22498   77161   5337  الحضري

   100   48302   22460   25842  المجموع

     100   46,5   53,5  %النسبة المئویة 

 1990وزارة السیاحة : المصدر                                                                                          

العامة والخاصة تقریبا متكافئة ومن جھة أخرى أن الفنادق  الفنادق من خالل الجدول من جھة أن نالحظ      

مباشرة الفنادق  ، تلیھا 46.57 %:بنسبة تقدر بـ األولى تقریبا بنصف الطاقة اإلجمالیة المرتبة تحتل الحضریة

  2.13%بنسبة أي ضئیلة جد تبقى الفنادق اإلقلیمیة أو المناخیة نسبة بینما  % 27,60الساحلیة أو الشاطئیة بنسبة 

 .نفتاح على القطاع الخاصحلیة والحضریة، مع ظھور بوادر االأي أن التركیز كبیر على المناطق السا

ومن أجل التعرف على طاقة االستقبال حسب األقالیم ارتأینا إلى أن نتعرف على صنف أو نوعیة ھیاكل     

 :االستقبال حسب كل فئة كما في الجدول التالي
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   1989 الجزائریة حسب الصنف    االستقبال طاقة (09) :الجدول              

  المجموع  معدني  صحراوي  إقلیمي مناخي  شاطئي  حضري  الدرجة النوع       

  2358  -  -  -  - 2358  )*****( 1الصنف 

  3868  60  198  -  1603  2007  )****( 2الصنف 

  17861  3476  3069  493  8805  2018  )***( 3الصنف 

  6562  162  426  292  2120  3562  )**( 4الصنف 

  2213  -  155  -  46  2052  )*( 5الصنف 

  15440  1418  2523  245  753  10501  6الصنف 

  48302  5116  6331  1030  13327  22498  المجموع

  1990وزارة السیاحة : المصدر                                                   

نجوم  4نجوم و  5من خالل الجدول أن الفنادق الحضریة تحتل المرتبة األولى في التصنیف بصنف  نالحظ      

نجوم أما في ما یخص الفنادق غیر المصنفة تأتي أیضا في المرتبة  3وتلیھا مباشرة الفنادق الشاطئیة في صنف 

  األولى الفنادق الحضریة والصحراویة

  :وخالل ھذه الفترة تم تحدید وظائف ھیأت القطاع السیاحي كما یلي    

 وزارة السیاحة والصناعات التقلیدیة مكلفة بتسییر القطاع السیاحي •

 .وترقیة المنتج السیاحي الدیوان الوطني للسیاحة مكلف بتطویر •

وھي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري لھ  1989نشاء المركز الوطني للسیاحة سنة إ •

 .ثالثة مراكز تكوین الجزائر العاصمة، تیزي وزو والمسیلة

قطاع الخاص والخروج من نفتاح على المع ظھور بوادر االفعال نوعا ما  روكان لھذه المخططات دو   

  :الالمركزیة  في التسییر كإنشاء منظمات جھویة مثل إلىالمركزیة 

یوجد مقرھا بالشركة  لفندقة الحضریةمكلف بتسییر ا )ONAT(الدیوان الوطني الجزائري للسیاحة  •

 . الوطنیة للفندقة الحضریة بوالیة المدیة

 .فرج سیدي ،مقرھا (ENET)السیاحیة  للدراسات الوطنیة المؤسسة •
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  :    السیاحي بالجزائرمناطق التوسع  - 4

 و نوعیة طبیعیة،أمن التراب الوطني یتمتع بخصائص  یقصد بمنطقة التوسع السیاحي كل منطقة أو امتداد    

التنمیة للبنى التحتیة السیاحیة، كما یمنع أي نشاط ولھا قابلیة االستغالل و و غیرھا لھا عالقة بالسیاحة،أثقافیة 

  .مناطق باستثناء النشاطات المصرحة من طرف الدولةمھما كان نوعھ على حساب ھذه ال

 ـین تم تحدید ھذه المناطق بأ 1988لى غایة سنة إ 1966ق التوسع السیاحي خالل سنة وقد جاءت فكرة مناط   

وھذه المناطق موزعة  1988نوفمبر  05المؤرخ في  88/232بمقتضى المرسوم رقم  منطقة توسع سیاحي 174

  :على النحو التالي

  :مناطق التوسع السیاحي الساحلیة  - أ

 منطقة توسع تشغل مساحة 141ویبلغ عددھا  ،لیة أو الواقعة بالقرب من الساحلھي المواقع الساح    

وھذه المناطق  ،ناطق التوسع السیاحي في الجزائرجمالیة لممن مساحة اإل % 74ھكتار ما یعادل  35903.96

  :تتوفر على مؤھالت سیاحیة عدیدة حیث تعتبر 

  …الغطس والرحالت البحریة  ،الصید ،االستجمام ،الراحة ،كن لالصطیافأما -    

  .بفضل المواقع األثریة التي تعتبر ثروة تاریخیة تجلب عدد من السیاح وبذلك نروج لھذه السیاحة الثقافیة -    

الصید االستجمام  ،ا من جلب ھواة الریاضات الجبلیةمناطق غابیة ساحلیة تمكنن لى وجودإباإلضافة  -    

  .والحرف الیدویة 

  :مناطق التوسع السیاحي بالھضاب العلیا  - ب       

من %  7ما یعادل  ،ھكتار 4347تتربع ھذه المناطق على مساحة منطقة توسع سیاحي و 12یقدر عددھا بـ     

حیث یتمركز أھمھا في الجھة الشمالیة والشرقیة للھضاب  ،التوسع السیاحي في الجزائرناطق جمالیة لممساحة اإل

  وبھا ثروة تاریخیة كبقایا المدن الرومانیة والحمامات المعدنیة 

  : مناطق التوسع السیاحي الصحراویة  - ج       

من المساحة اإلجمالیة  % 19ھكتار ما یعادل  9437تبلغ مساحتھا منطقة توسع سیاحي و 21یقدر عددھا بـ    

لمناطق التوسع السیاحي الوطنیة، وبفضل الواحات التي تعتبر دعامة السیاحة الصحراویة ناھیك عن الجو 

  . المعتدل شتاءا وعادات وتقالید المنطقة حیث تبھر السیاح
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  مناطق التوسع السیاحیة :)10(الجدول رقم 

  %  المساحة بالھكتار   عدد المناطق   الجھة

  74  35903.96  141  الساحل

  07  4347.00  12  الھضاب العلیا

  19  9437.00  21  الصحراء

  100  49687.96  174  المجموع

  2008 مدیریة السیاحة لوالیة الطارف:المصدر                                           

أن الساحل و الصحراء  حیث نالحظ من خالل الجدول االختالف الكبیر في توزیع مناطق التوسع السیاحیة    

نجد السیاحة الصیفیة في الشمال كبر النسب وھذا راجع لكون المنطقتین تمتازا بالسیاحة الموسمیة فأتحصال على 

  .ذلك على مدار السنة الشتویة في الجنوب مما یجعل من السیاحة موردا ھاما للتنمیة و و

  في الجزائرتوزیع مناطق التوسع السیاحي ): 01(خریطة رقم              

  )SDAT 2025  )2008المخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة : المصدر
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  :في الجزائر ولویة للتھیئةذات األ 22الـ  منطقة التوسع السیاحي         

ر الموزعة على مستوى التراب الوطني أولت الدولة أھمیة كبیرة من أجل توفیمن بین مناطق التوسع السیاحي   

منطقة  22یوائیة خاصة منھا المصنفة على المدى المتوسط حیث ركزت على ھیاكل سیاحیة ولرفع القدرة اإل

لالمتیاز توسع سیاحي جلھا في شمال البالد وتكون تھیئتھا في األقطاب السیاحیة لالمتیاز على شكل قرى سیاحیة 

والخریطة التالیة توضح تموضع  ( SDAT 2025)كما ھي موضحة في المخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة 

  .مناطق التوسع السیاحي ذات األولویة للتھیئة

  .في الجزائر منطقة التوسع السیاحي المعدة للتھیئة 22موقع : (02)خریطة رقم            

  ( SDAT 2025)المخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة  :المصدر                                                                    

 

   :إلى الیوم  1990بین وضعیة السیاحة الجزائریة  - 5

االستثمارات  نمویة، وخاصة قلةبعدما عرفنا المراحل التي مرت بھا السیاحة الجزائریة عبر المخططات الت    

وفي ھذا اإلطار ولتجاوز تلك النقائص التي بقیت من المخططات  المذكورة سالفا وخاصة من سنة ، جنبیةاأل

صاد السوق، وحریة التعامل االقتصادي، سارعت الجزائر إلى والمرور إلى مرحلة اقت 1989إلى سنة  1980

شریعي وقانوني یخففان من الضغوطات  التي طار تإصالحي، ھذا البرنامج یحتوي على تجسید إوضع برنامج 
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لى المستوى إ ، وتشجیعھا حتى تتطور السیاحة  الجزائریةجنبیةا االستثمارات الوطنیة  خاصة واألتعاني منھ

ردیة حیث الدولي مع أن السیاسات السیاحیة في الجزائر غابت خالل العشریة السوداء نظرا لألوضاع األمنیة المت

حسن الوضع األمني عاد االھتمام من جدید بالقطاع السیاحي حیث تبحالل األمن وإة ھو كانت أولویة الدول

وحمایة الساحل أصدرت تشریعات وقوانین من بین ھذه النصوص القانونیة الجدیدة  والمتضمنة ترقیة السیاحة 

  :ما یلي 2001الصادرة بعد 

  :المتعلق بحمایة الساحل وتثمینھ 2002فیفري  05المؤرخ في ) 02-02(القانون  - 1

  :لى عدة مفاھیم من أھمھاإتطرق ھذا القانون 

شریط رملي في شكل خلیج أو شرم یتكون من بقایا ناتجة عن تیار ساحلي یمكن  :شریط كثباني ساحلي •

  .أن تنمو علیھ نباتات خاصة

  .ربوة أو ھضبة رملیة دقیقة تتكون على المنطقة الساحلیة: كثبان •

طبقة ترابیة من أصل محدد تنمو علیھا مجموعة من الفصائل النباتیة ذات سمات : تكون ساحلي •

  .متناظرة

مجموع الصخور أو الكتل الخرسانیة التي تكدس على أرض مغمورة تستعمل كأسس حمائیة  :الرصیف •

  .لمنشات مغمورة

  .ء نباتيطبقة مائیة راكدة قلیلة العمق تغطي أرضا یكسوھا جزئیا غطا :المستنقع •

كل منطقة تغطیھا أو تجردھا المیاه العالیة والمنخفضة، والكثبان واألشرطة الساحلیة،  :الضفة الطبیعیة •

والشواطئ والبحیرات الشاطئیة، والسواحل الصخریة والطبقات المائیة الساحلیة التي تصل مستوى 

  .السطح بین البحر واألجزاء الطبیعیة من المصبات

  :ومن مبادئ ھذا القانون 

األعمال قلیم والبیئة ویقتضي تنسیق لساحل ضمن برنامج وطني لتھیئة اإلتندرج جمیع أعمال التنمیة في ا -

قلیمیة والمنظمات والجمعیات التي تنشط في ھذا المجال وترتكز على مبادئ بین الدولة والجماعات اإل

 .التنمیة المستدامة والوقایة والحیطة

 :قلیمیة السھر علىالدولة والجماعات اإلیجب على  -

Ø ةتوجیھ توسع المراكز الحضریة القائمة نحو مناطق بعیدة عن الساحل والشواطئ البحری. 

Ø یكولوجیا أو الطبیعیة أو الثقافیة وتصنف في وثائق تھیئة الساحلحمایة المواقع اال. 

Ø لى مواقع مالئمةإعد نشاطھا مضر بالبیئة الساحلیة تحویل المنشات الصناعیة التي ی. 

Ø العمل على استغالل الموارد الساحلیة بصورة مستدامة أثناء تطویر وترقیة األنشطة على الساحل. 
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یشمل الساحل في مضمون ھدا القانون جمیع الجزر والجزیرات والجرف القاري وكذا شریطا ترابیا بعرض  -

 :متر على طول البحر وتظم 800أقلھ 

 .لیھا میاه البحرإكلم ابتداء من أعلى نقطة تصل  3 مقھا عنالسھول الساحلیة التي یقل ع •

 .سفوح الروابي والجبال المرئیة في البحر وغیر المفصولة عن الشاطئ بسھل ساحلي •

 .كامل األجمات الغابیة واألراضي ذات الوجھة الفالحیة •

لیھا میاه إكامل المناطق الرطبة وشواطئھا التي یقع جزء منھا في الساحل ابتداء من أعلى نقطة تصل  •

 البحر

 .المواقع التي تظم مناظر طبیعیة أو تحمل طابعا ثقافیا أو تاریخیا •

البحریة  كما یجب حمایة وتثمین المناطق الشاطئیة التي تظم الشاطئ الطبیعي، الجزر والجزیرات، المیاه -

 .قلیمي وداخلھالداخلیة وسطح البحر اإل

مامیة، والریاضات البحریة، التخییم جستنشطة اإلنشطة السیاحیة السیما األتحدد الفضاءات المخصصة لأل -

ولو كان مؤقتا وشروط استعمالھا وفقا للتنظیم كما یمنع على مستوى المناطق المحمیة واالیكولوجیة 

 تیبات خاصة في المناطق التي تظم مواقع ثقافیة وتاریخیةالحساسة كما تكون موضوع تر

یمنع التوسع الطولي للمحیط العمراني للتجمعات السكانیة الموجودة على الشریط الساحلي على مسافة تزید  -

 .النسیج الموجود أو الجدیدشریط الساحلي وتشمل ھذه المسافة كلم من ال 3عن 

ساحل سوى المنشات الصناعیة والمرفئیة ذات األھمیة الوطنیة قامة أي نشاط صناعي جدید على الإیمنع  -

 .قلیمالمنصوص علیھا في أدوات تھیئة اإل

متر ویمنع ذلك في الكثبان  800یمنع انجاز المسالك الجدیدة الموازیة للشریط ضمن شریط عرضھ  -

 كم 3سافة تزید عن واألشرطة الكثبانیة الساحلیة، كما یمنع انجاز طرق العبور الموازیة للشاطئ على م

نسمة والواقعة على الساحل على أسالیب وأنظمة  100000یجب أن تتوفر التجمعات التي یقل عددھا عن  -

 .نسمة 100000لتصفیة المیاه القذرة، وحتمیة وجود محطة تصفیة بالنسبة للتجمعات أكثر من 

ة الوطنیة لحمایة الساحل وتثمینھ نشاء المحافظة الوطنیة للساحل وھي المكلفة بالسھر على تنفیذ السیاسإ -

 .على العموم والمنطقة الشاطئیة على الخصوص

نشاء مخطط لتھیئة وتسییر المنطقة الساحلیة في البلدیات المجاورة للبحر من أجل حمایة الفضاءات إ -

 .الشاطئیة ال سیما الحساسة منھا یسمى مخطط تھیئة الشاطئ

یر الملوثة ووسائل أخرى تتوافق تشجع على تطبیق التكنولوجیا غحفیزیة اقتصادیة وجبائیة تتؤسس تدابیر  -

 .طار التنمیة المستدامة للساحل والمناطق الشاطئیةإستدخال التكالیف االیكولوجیة في إو

على السلطات المعنیة والمخول لھا قانونا تحریر محاضر المخالفات في حال أي تعدي على القانون في ھذا  -

 .واتخاذ التدابیر الالزمة تجاه ھذه المخالفات وفقا للتنظیمالمجال وكل حسب مھامھ 
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 :المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة 2003فیفري  17المؤرخ في  )01-03(القانون  - 2

  :حداث محیط مالئم ومحفز من أجلإلى إیھدف ھذا القانون  

 .ترقیة االستثمار وتطویر الشراكة في السیاحة -

 .السوق الدولیة للسیاحة من خالل ترقیة الصورة السیاحیةدماج مقصد الجزائر ضمن إ -

 .یواء واالستقبالاحیة والفندقیة قصد رفع قدرات اإلعادة االعتبار للمؤسسات السیإ -

 .تنویع العرض السیاحي وتطویر أشكال جدیدة لألنشطة السیاحیة -

 .تلبیة حاجیات المواطنین وطموحاتھم في مجال السیاحة واالستجمام والتسلیة -

 .طار المعیشة وتثمین القدرات الطبیعیة، الثقافیة والتاریخیةإلمساھمة في حمایة البیئة وتحسین ا -

 .تحسین نوعیة الخدمات السیاحیة وترقیة الشغل في ھذا المیدان -

 .التطویر المنسجم والمتوازن للنشاطات السیاحیة -

  :لى أھداف ھذا القانون فھو ینص أیضا علىإضافة إ

مكانیات الثقافیة والتاریخیة في تنمیة األنشطة السیاحیة بادئ حمایة الموارد الطبیعیة واإلمالخضوع لقواعد و -

االستغالل  ةللعرض السیاحي ودیمومتھ مع مراعاوھذا لغرض حمایة أصالتھا وضمان القدرة التنافسیة 

 .العقالني والمتوازن لكل الموارد المتاحة

 .ئ والكیفیات المحددة في المخطط الوطني للتھیئة السیاحیة تقوم تنمیة النشاطات السیاحیة على المباد -

انجاز برامج تطویر األنشطة السیاحیة بصفة أولیة داخل مناطق التوسع السیاحي وتتكفل الدولة بأعباء   -

 .عداد الدراسات وأشغال التھیئة القاعدیةإ

 .اختصاصھا دراج ترقیة السیاحة كل فيإرات العمومیة على كل مستویاتھا بداتلزم اإل -

 .ترقیة وتشجیع االستثمار خاصة في مناطق التوسع السیاحي -

 .طار احترام األحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بحمایة التراث الثقافي والعمرانيإتتم التھیئة في  -

یكون تحدید، تشخیص وتثمین المنابع الحمویة من طرف الدولة كونھا تكتسي طابع المنفعة العامة ویكون  -

 .ستغاللھا وفقا لنظام االمتیاز ووفقا لدفتر شروط خاصا

لسھر تشجیع السلطات العمومیة تطویر التكوین المتخصص والمالئم لمھن السیاحة واألنشطة السیاحیة مع ا -

لسیاحة ضمن المنظومة التكوینیة دماج المكثف لحرف اإلعالم السیاحیین باعلى توسیع مجال الترقیة واإل

 .ینیة جدیدة ومتخصصة في المجال السیاحي سواء عمومیة أو خاصةنشاء مؤسسات تكوإو

عالمي واتصالي موجھ لتثمین القدرات السیاحیة قصد استغاللھا التجاري إكما تعتبر ترقیة كل عمل  -

عالم المتخصصة والتقنیات العصریة في مجال التصویر لى المعارض والمنتوجات ووسائل اإلواالعتماد ع

  ).لتسویق السیاحيا(واالنجاز والنشر 
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المتعلق بتحدید القواعد العامة لالستعمال واالستغالل  2003فیفري  17المؤرخ في  )02- 03( القانون - 3
 :لىإیھدف ھذا القانون  :السیاحیین للشواطئ

  

 .حمایة وتثمین الشواطئ قصد استفادة المصطافین منھا بالسباحة واالستجمام والخدمات المرتبطة بھا -

تنمیة منسجمة ومتوازنة للشواطئ تستجیب لحاجیات المصطافین من حیث النظافة، الصحة، توفیر شروط  -

 .األمن وحمایة البیئة

 .قامة المصطافینإتحسین خدمات  -

 .تحدید نظام تسلیة مدمج ومتناسب مع نشاطات السیاحة الشاطئیة -

 :كما عرف ھدا القانون بعض المصطلحات منھا

Ø قلیمي للساحل الطبیعي یضم المنطقة المغطاة بأمواج البحر في أعلى مستواه خالل إشریط  :الشــاطئ

السنة في الظروف الجویة العادیة والملحقات المتاخمة لھا والتي تضبط حدودھا بحكم موقعھا وقابلیتھا 

  . السیاحیة الستقبال بعض التھیئات بغرض استغاللھا السیاحي

Ø الجھات  سبتمبر، تتخذ خاللھا 30لى غایة إد من أول جوان فترة من السنة تمت: موسم االصطیاف

  .جراءات الالزمة من خالل استعمال واستغالل الشواطئ ألغراض سیاحیةالمعنیة كل التدابیر واإل

Ø كل شخص طبیعي أو معنوي حائز على حق امتیاز لالستغالل السیاحي للشاطئ :المستغل.  

 :أن لىإلى ذلك فقد نص أیضا إضافة إ           

الشواطئ المفتوحة للسباحة فضاءات لالستجمام والتسلیة ویكون استغاللھا وفقا لدفتر شروط خاص وفقا  -

شھاریة واضحة تضعھا البلدیة مع أن اكون معلنا في لوحات للتنظیم ویكون الدخول للشواطئ مجاني وی

 .المصطاف یكون حرا في تنقلھ على طول الشاطئ

ئ وترقیة النشاطات الحالة الطبیعیة للشواطئ كما یخضع استغالل الشواطیجب المحافظة والحمایة على  -

 .لى شروط الصحة، األمن وحمایة المحیطإالسیاحیة بھا 

 .و موقع ایكولوجي ھشأتالف منطقة محمیة إذا كان استغاللھ یتسبب في إھور یمنع فتح الشاطئ للجم -

 .شواطئ أو بمحاذاتھایمنع رمي النفایات المنزلیة، الصناعیة والفالحیة في ال -

یجب أن تتوفر الشواطئ المفتوحة للسیاحة ال سیما ممر للدخول مھیأ ومبني وموقف سیارات مھیأ وبعید عن  -

 .لى تجھیزات صحیة مالئمة وأعوان األمنإضافة جمام باإلأماكن السباحة واالست

رجاع الحال إمع ضمان ) بھ ع التجھیزات الخاصةوض( ھمستفید من االمتیاز للشاطئ تھیئتیقع على عاتق ال -

زالة النفایات الیومیة في المجال إاف مع العنایة بالشاطئ ونظافتھ ولى وضعھ بعد انتھاء فترة االصطیإ

 .المستغل من طرفھ
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ر المخالفات في حال أي تعدي ضیة والمخول لھا قانونا تحریر محاعلى السلطات المعن -

خاذ التدابیر الالزمة تجاه ھذه على القانون في ھذا المجال وكل حسب مھامھ وات

 .المخالفات وفقا للتنظیم
 

  : ةالسیاحیوالمواقع التوسع  بمناطق المتعلق 2003فیفري  17المؤرخ في  )03-03(القانون  - 4

م وقد أخذت التعدیالت  2003-01- 06 حیث صودق علیھ من طرف المجلس الشعبي الوطني یوم االثنین       

  :المقترحة على المشروع 

  لى مصاف القطاعات األخرى وتسییره عقالنیا إر ضرورة االرتقاء بقطاع السیاحة بعین االعتبا أخذ -

وضع حد للفوضى وعدم االنسجام السائدین في التنمیة السیاحیة الذین تعرفھم المؤسسات السیاحیة الوطنیة عن  -

تمد على تثمین الثروات ویعطریق تبني أسلوب جدید في تسییر ھذه المؤسسات یضمن االستمراریة في العمل 

 .الثقافیة والحضاریة المتاحة  ،الطبیعیة

یوائیة واالستقبالیة مع تنویع العرض قیة والسیاحیة قصد رفع قدرتھا اإللى المؤسسات الفندإإعادة االعتبار  -

 .ب السیاحي وتطویر أشكال جدیدة من األنشطة السیاحیة التي تلبي حاجیات السیاح الوطنیین منھم واألجان

ستراتیجیة وطنیة واضحة في میدان السیاحة تحدد األولویات وأشكال السیاحة المراد تطویرھا وكذا إضبط  -

الوسائل المسخرة لذلك وفي مقدمتھا مخطط توجیھي للتھیئة السیاحیة في إطار المخطط الوطني لتھیئة اإلقلیم 

 المستدامة  ةتنمیالو

من المبادئ العامة للتنمیة المستدامة وھذا قصد االستغالل العقالني بناء سیاسة سیاحیة تستمد قواعدھا وأسسھا  -

للموارد السیاحیة المتاحة لتلبیة الطلب الحالي على المنتوج السیاحي دون رھن مستقبل األجیال القادمة في ھذا 

 .المجال 

یاحي وتحسین مستوى ترقیة االستثمار والشراكة واالستغالل األمثل للعقار السیاحي وكذا تنویع المنتوج الس -

 الخدمات تلبیة لحاجیات المواطن الجزائري والطلب األجنبي 

إدراج الجزائر كمقصد سیاحي في السوق الدولیة للسیاحة حتى تأخذ حصتھا من المداخیل الناجمة عن  -

 .التدفقات السیاحیة على المستوى الدولي 

السیاحي عبر مختلف والیات  عرقل االستثماروقد تركزت التعدیالت المقترحة حول العقار السیاحي الذي ی  -

ومخطط التھیئة  اتقوبعالوطن مقترحین إلغاء أو تعدیل بعض المواد الواردة في المشروع كتلك المتعلقة بال

 .السیاحیة وآلیات المراقبة ال سیما الخاصة بتحویل األمالك العقاریة واالستثمار

  

 



92 
 

:   المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003جویلیة  19المؤرخ في  )10-03(القانون  - 5

 أھم ما جاء في ھذا القانون النقاط التالیة

 :تھدف حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على الخصوص إلى ما یلي -

 .تحدید المبادئ األساسیة وقواعد تسییر البیئة •

 .والعمل على ضمان إطار معیشي سلیمترقیة تنمیة وطنیة مستدامة بتحسین شروط المعیشة،  •

 .الوقایة من كل أشكال التلوث واألضرار الملحقة بالبیئة، وذلك بضمان الحفاظ على مكوناتھا •

 .إصالح األوساط المتضررة •

 .ترقیة االستعمال االیكولوجي العقالني للموارد الطبیعیة المتوفرة، وكذلك استعمال التكنولوجیا األكثر نقاء •

 .اإلعالم والتحسیس ومشاركة الجمھور ومختلف المتدخلین في تدابیر حمایة البیئةتدعیم  •

 :یتأسس ھذا القانون على المبادئ العامة اآلتیة -

، الذي بمقتضاه على كل نشاط تجنب إلحاق ضرر معتبر بالتنوع مبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي •

 .البیولوجي

بغي بمقتضاه تجنب إلحاق الضرر بالموارد الطبیعیة، كالماء والھواء الذي ین: مبدأ تدھور الموارد الطبیعیة •

واألرض وباطن األرض والتي تعتبر في كل الحاالت جزء ال یتجزأ من مسار التنمیة ویجب أن ال یؤخذ 

 .بصفة منعزلة في تحقیق تنمیة مستدامة

خطرا علیھا، ویختار ھذا النشاط الذي بمقتضاه استبدال عمل مضر بالبیئة بآخر یكون أقل  :مبدأ االستبدال •

 .األخیر حتى لو كانت تكلفتھ مرتفعة ما دامت مناسبة للقیم البیئیة

الذي یجب بمقتضاه دمج الترتیبات المتعلقة بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة عند إعداد  :مبدأ اإلدماج •

 .المخططات والبرامج القطاعیة وتطبیقھا

یكون ذلك باستعمال أحسن التقنیات  :ضرار البیئیة باألولویة عند المصدرمبدأ النشاط الوقائي وتصحیح األ •

 .المتوفرة وبتكلفة اقتصادیة مقبولة ویلزم كل شخص یمكن أن یلحق نشاطھ ضرر كبیر بالبیئة

الذي بمقتضاه أال یكون عدم توفر التقنیات نظرا للمعارف العلمیة والتقنیة الخالیة سببا في  :مبدأ الحیطة •

 .تخاذ التدابیر الفعلیة والمناسبة للوقایة من خطر األضرار الجسیمة المضرة بالبیئة اتأخر 

الذي بمقتضاه یحمل كل شخص یتسبب نشاطھ أو یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر  :مبدأ الملوث الدافع •

 .ا األصلیةبالبیئة نفقات كل تدابیر الوقایة من التلوث والتقلیص منھ وإعادة األماكن وبیئتھا إلى حالتھ

الذي بمقتضاه لكل شخص الحق في أن یكون على علم بحالة البیئة  :مبدأ اإلعالم والمشاركة •

  .والمشاركة في اإلجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي قد تضر بالبیئة
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 : (SDAT)  2025 المخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة  - 6

تشریعات وأطر قانونیة ممثلة في القانون الخاصة بالتنمیة المستدامة لى ما أصدرتھ الدولة من إضافة إ     

للسیاحة وبمناطق التوسع السیاحي، القانون الخاصة بحمایة وتثمین الساحل والقانون الخاص بالقواعد العامة 

مرجعي قلیم البیئة والسیاحة مخطط استراتیجي احي للشواطئ وضعت وزارة تھیئة اإللالستعمال واالستغالل السی

جزء من المخطط الوطني الذي یعتبر  للسیاحة وسبل النھوض بھا ممثل في المخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة

طار التنمیة المستدامة الذي یبرز الكیفیة التي تعتزم الدولة من خاللھا إالمندرج في  (SNAT)قلیمیة للتھیئة اإل

طار التنمیة المستدامة إالقتصادیة والدعم االیكولوجي في ة اضمان التوازن الثالثي العدالة االجتماعیة، الفعالی

 )2025(والمدى البعید  )2015(على مستوى البالد خالل عشرین سنة موزعة على مدى قریب و المتوسط 

 :ا یليتحتوي على مكتب  خمسةویندرج تقریر المخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة ضمن 

لى التعریف بالمخطط التوجیھي إتم فیھ التطرق  :الجزائریةتشخیص وفحص السیاحة : الكتاب األول •

مكانیات لى القدرات واإلإمیة ومنھ التطرق قلیالوطني للتھیئة اإلالمخطط  للتھیئة السیاحیة كونھ جزء من

عرض والطلب السیاحي مقارنة لى الإضافة لبشریة التي تمتلكھا الجزائر باإلالسیاحیة الطبیعیة، المادیة وا

 .كانیات والقدرات خاصة المادیة ممع اإل

 :المخطط اإلستراتیجي الحركیات الخمسة وبرامج األعمال السیاحیة ذات األولویة: الكتاب الثاني •

لى الحركیات الخمسة التي ستكون بمثابة قواعد تفعیل وتنشیط  التحول السیاحي للبالد وفق إتم فیھ التطرق   

  :الحركیات ھي المفھوم الجدید للسیاحة الجزائریة وھذه

 .مخطط وجھة الجزائر .1

 .الوجھات الرمزیة الناشئة للوجھة الجدیدة للجزائر (POT) األقطاب السیاحیة لالمتیاز .2
 .(PQT)مخطط نوعیة السیاحة  .3

 .الخاصة –مخطط الشراكة العامة  .4
 .(PFT)مخطط التمویل السیاحي  .5

 62:لىإوتھدف ھذه الحركیات السیاحیة  

 .سیاحیة من أجل زیادة جاذبیة وتنافسیة الجزائرتثمین الجزائر كوجھة  -

 .تطویر األقطاب والقرى السیاحیة لالمتیاز عن طریق عقلنة االستثمار والتنمیة -

                                                             
المخط�ط اإلس�تراتیجي الحركی�ات الخمس�ة وب�رامج األعم�ال الس�یاحیة ذات  -)2008(الكتاب الثاني )SDAT 2025(المخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة  - 62

  05: ص – األولویة
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دراج إاالمتیاز للعرض السیاحي الوطني بمن أجل تطویر  )PQT( وضع ونشر مخطط سیاحة نوعیة -

عالم واالتصال والتموقع في ى تكنولوجیات اإلیة، واالنفتاح علالتكوین بالترقیة المھنیة، التربیة والتوع

 .میادین سیاحیة جدیدة تماشیا مع التوجھات العالمیة الجدیدة

 .الخاصة –قامة الشراكة العامة إیق، التشاور والتواصل في العمل وسالتن -

تعریف وتنفیذ مخطط تمویل عملیاتي لدعم النشاطات السیاحیة والمرقین واستقطاب المستثمرین  -

  .ین والدولیینالمحلی

  :(POT)األقطاب السیاحیة السبعة لالمتیاز : الكتاب الثالث •

كل قطب  في (VTE)لى األقطاب السیاحیة السبعة المقترحة وتوزیع القرى السیاحیة لالمتیازإتم فیھ التطرق     

استغالل االمتیاز ھو وأقطاب  ىمن الوالیات والھدف من ھذه القر سیاحي الذي بدوره مندمج ضمن مجموعة

قلیم أو ذاك حسب قدراتھ تنشیط وتطویر السیاحة في ھذا اإل قلیم من أجلإمكانیات السیاحیة لكل القدرات واإل

وتنمیة وترقیة ھذه القدرات وتطمح الدولة بعد انتھاء ھذه األقطاب لتصبح واجھات ورموز حقیقیة تجعل الجزائر 

  :الل الجدول التاليمقصد سیاحي متمیز ومستدام ونعرض ھذه األقطاب من خ

  (POT) األقطاب السیاحیة السبعة لالمتیاز (11) : الجدول              

  ظمن األقالیم التي یغطیھا كل قطب (VTE)القرى السیاحیة لالمتیاز  (POT)األقطاب السیاحیة السبعة لالمتیاز 

  عنابة، الطارف، سكیكدة، قالمة، سوق أھراس وتبسة  (POT-N-E)شمال شرق 

الجزائر، تیبازة، بومرداس، البلیدة، الشلف، عین الفلى، المدیة، البویرة، تیزي وزو  (POT-N-C)شمال وسط 
  وبجایة

  مستغانم، وھران، عین تیموشنت، تلمسان، معسكر، سیدي بلعباس وغیلیزان (POT-N-O)شمال غرب 

  ...الواحات، غردایة، بسكرة، الوادي والمنیعة (POT-S-E)جنوب شرق 

  توات القرارة، طرق القصور، أدرار، تیمیمون وبشار   (POT-S-O)جنوب غرب 

  ...طاسیلي ناجر، إلیزي وجانیت  (POT-G-O)الجنوب الكبیر

  ...الھقار وتمنراست  (POT-G-O)الجنوب الكبیر

  .وتھیئة اإلقلیم والسیاحةوزارة البیئة : المصدر                                                                      

  

 ):المخطط العملي(تنفیذ المخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة : الكتاب الرابع •

ث المخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة بحی في ھذا الكتاب ھو أجندة تنفیذ یھلإن أھم ما تم التطرق إ    

  :تيحددت في مراحل متتالیة وھي كاآل
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Ø القیادةوضع ھیكل : ولىالمرحلة األ  

وتم فیھا تحدید المسؤولیات لمختلف الھیئات من مدیر الھیئة ومختلف رؤساء المھام والمكلفین   

  :المحلیین بالمھام من أجل

 .وشرح أھدافھ ومحتواه تقدیم المخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة  -

 تنظیم المستفیدین من المتعاملین في السیاحة -

 ).في المجال السیاحيالفاعلین (توضیح أدوار كل متدخل  -

 .تحدید البرنامج التقدیري النجاز المخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة  -

 .تحدید طریقة سیر التھیئة -

 تخطیط اجتماعات العمل -

  

Ø تنظیم ورشات العمل لكل مشروع: المرحلة الثانیة  

یتمثل ھدف ورشات العمل كل أعضاء الخلیة للعمل حول مشروع محدد وتحدید الطریقة العملیة المناسبة مع     

المطروحة في ما بین القطاعات والمتعلقة خاصة بالمشاریع ذات األولویة ویتم  اإلشكالیاتمعالجة مختلف 

طعام، یواء واإلسبیل المثال اإلیمكن أن تكون على التطرق لكل مشروع من مختلف أوجھ موضوعاتھ والتي 

جانب االستدامة، كما یتوجب على كل  ةواتصال، مقاربة عمرانیة مع مراعاتجھیزات سیاحیة وتسلیة، ترقیة 

طرق (زانیة التقدیریة ورشة أن تسمح بتحدید مخطط العمل وأولویات التدخل وكذا التقید بالحصة المالیة من المی

  . النجاز المشروع...) یع مطارضاءة العمومیة، توسالدخول، اإل

Ø ستراتیجیة وفقا لكل قطب امتیاز سیاحيتعریف اإل: المرحلة الثالثة  

وجب على كل مكلف بمھمة محلیة أن تنظیم ورشات العمل لكل مشروع یت بناء على ما تم تحدیده في مرحلة    

أولویات التدخل كما حددتھا حدد مراحل تنفیذ المخطط على مستوى القطب المسؤول علیھ، وبذلك سیبرز ی

  .مختلف الورشات التي تخص القطب السیاحي الذي یتولى التكفل بھ

بالمھمات مخطط العمل لكل قطب ویعدون رزنامة تقدیریة تعتمد بعد مرورھا  یحدد المكلفون وانطالقا من ھذا  

( نجاز األقطاب السیاحیة ویتم تحدید مختلف الدراسات الضروریة ال، رؤساء  المھمات وموافقتھم علیھا على

  ).دراسة السوق وقابلیة االنجاز وكذا دراسات التھیئة 
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Ø انطالق المرحلة قبل العملیة للمخطط: المرحلة الرابعة  

اجتماع اتصالي مع ممثلي القطاعات األخرى، الفاعلین المحلیین المعنیین بكل مشروع وممثلي مختلف الفروع    

  :من أجل

 .اختیار مقدمي الخدمات ومتابعة الدراسات الشروع في الدراسات، -

 .البحث عن مستثمرین ومرقیین -

 تنظیم الفروع والمھنیین االجتماعیین -

ومن أجل كل ھذا أیضا تم تنظیم جلسات وطنیة على مستوى الجزائر العاصمة وجلسات جھویة للتعریف    

لة في أقطاب االمتیاز السیاحي وكانت ھذه بالمخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة وما جاء بھ من سیاسة جدیدة ممث

من ھذه الجلسات ھو الجلسات الجھویة على مستوي عنابة، وھران، العاصمة وبسكرة، وكان الھدف أیضا 

نجاح ھذا إدور التشاور من أجل المساھمة في شراك كافة المتعاملین والشركاء في السیاحة من أجل تفعیل إ

  .للنھوض بھذا القطاعستراتیجیة الوطنیة المسعى أو اإل

  

Ø انطالق أول الورشات والمفاوضات: المرحلة الخامسة 

وقبل ، الورشات األولى ھي الورشات ذات األولویة، والتي ال تعترضھا صعوبات خاصة كالعقار  

  : انطالق الورشات یتم

 .تنظیم مسابقات التحكم في األعمال -

 .اختیار مقدمي الخدمات -

 دراسة التنفیذ -

وبعدھا یتم انطالق الورشات بحیث یتعین على رؤساء المھام بمجرد انطالق الورشات األولى الشروع في     

شراك القطاعات إ(  2025المفاوضات من أجل تنفیذ المشاریع األخرى للمخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة 

  ...)خرى، اقتناء العقار، البحث عن التمویل والتعرف على الشركاءاأل

  

Ø ستراتیجیة للترقیة واالتصالإوضع : المرحلة السادسة  

ادة الثقة الستع) المتعامل السیاحي ووكاالت السیاحة ( لى المحترفین إعالم في مرحلة أولى أوال یتوجھ اإل  

ستراتیجیة التنمیة على إسیاحیة ذات نوعیة ویجب أن تكون  عطاء ضمانات بتنمیةإوتجدید صورة الجزائر و

  ).تحدید األسواق المستھدفة واألھداف حسب األسواق وتحدید ركائز ووسائل االتصال ( ة مراحل متتالی
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Ø طالق مخطط نوعیة السیاحة إ: المرحلة السابعة(PQT)   

أصحاب ...) قاماتإفنادق، مخیمات و(ؤسسات الفندقیة ضرورة دعم تجسید مخطط نوعیة السیاحة بمعرفة الم   

مخطط (المطاعم والدواوین السیاحیة المحلیة، وكاالت السیاحة واألسفار والناقلین، بحیث یشمل ھذا المخطط 

بواسطة تنشیط ) وحدة مصنفة أو یعاد تصنیفھا  200( من الحظیرة الفندقیة  PQT % 20 )نوعیة السیاحة 

) نشاؤھا وتشجیعھاإ، جمعیة أصحاب المطاعم التي یجب ندقییناالتحادیة الوطنیة للف( بات المھنیة االھیئات، النق

  :كما یجب أن تدعم أیضا بواسطة

 .عصرنة المؤسسات السیاحیة -

 .التصنیف القانوني -
 .مخطط التموین -

 
Ø تنفیذ المخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة : المرحلة الثامنة)SDAT 2025(  

جراءات المرافقة  باالرتكاز على المشاریع المدعومة بمختلف اإلجاز یجب على الحركیة التي شرع فیھا الن    

  .مخططات العمل المحددة في المرحلتین الثانیة والثالثة

حصاء إالمشاریع و ویتعین على ھیئة القیادة عقد اجتماع كل ستة أشھر من أجل الوقوف على درجة تقدم   

  .عادة ضبط طریقة العمل الضروریةإختالالت مع اإل

 

 : ولویة السیاحیةالمشاریع ذات األ: اب الخامسالكت •

لى المشاریع السیاحیة ذات األولویة وھي القرى السیاحیة التي تعزم الدولة انجازھا على إتم فیھ التطرق      

  :تيوھي كما في الجدول اآل)  2015- 2008( المدیین القریب والمتوسط 
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  (POT) توزیع المشاریع ضمن األقطاب السیاحیة لالمتیاز (12) : الجدول      

  عدد األسرة  (VTE)القرى السیاحیة لالمتیاز   عدد المشاریع  (POT)األقطاب السیاحیة لالمتیاز 

  میسیدا، الطارف 23 (POT-N-E)شمال شرق 

  سیدي سالم، عنابة

  أقریون، بجایة

  حدیقة دنیا عنابة

2440 

4938 

1282 

  الصغیرات بومرداس  32 (POT-N-C)شمال وسط 

  بودواو البحري

  عین الشرب عین طایة

  1ملتقى الجزائر موریتي 

  الساحل الجزائر

  سیدي فرج الجزائر

  زرالدة غرب

  العقید عباس تیبازة

  واد بالح سیزاري تیبازة

  حدیقة دنیا الجزائر

1697 

17510 

5985 

2004 

460 

360 

6885 

1240 

1426 

1000 

  الحلم السیاحي مداغ وھران  18 (POT-N-O)شمال غرب 

  ھیلیوس كریسل وھران

  موسكاردا تلمسان 

  حدیقة دنیا وھران

5900 

220 

732 

 

  واد میزاب  الزیبان  04  (POT-S-O)جنوب غرب 

  واد سوف

  

  92  ماسین تیمیمون أدرار  02  (POT-G-O)الجنوب الكبیر

      01  الھقار  (POT-G-O)الجنوب الكبیر

  .وزارة البیئة وتھیئة اإلقلیم والسیاحة: المصدر                                                                          

  

 أقطاب سیاحیة مبرمجة خالل المرحلة 6مشروع سیاحي ضمن  80من خالل الجدول نالحظ أن ھناك      

نشاء قرى سیاحیة لالمتیاز بحیث أن التركیز على شمال البالد من حیث إترتكز أساسا على )  2008-2015(

جبال، بحار، ( المشاریع مقارنة بجنوب البالد وھذا أمر طبیعي كون أغلب الموارد السیاحیة من طبیعیة 

، )...أثار ومعالم تاریخیة، مدن أثریة( وتاریخیة، ثقافیة وأثریة ....) شواطئ، بحیرات وغابات، منابع حمویة
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ز شمال شرق، شمال غرب، ونالحظ أیضا أن توزیع المشاریع في الشمال تقریبا متقاربة بین أقطاب االمتیا

خرین یاز شمال وسط أكثر من القطبین اآلال أن عدد القرى السیاحیة المبرمجة في قطب االمتإشمال وسط 

  .شمال شرق وشمال غرب 

 

  :اإلمكانیات السیاحیة في الجزائر  - 7

لى ورشة كبیرة إفرض على الجزائر النھوض والتحول االتفاقات الدولیة المبرمجة في نطاق السیاحة تإن    

یتنافس بھا رجال األعمال، المستثمرین، الممولین والشركات الكبرى باعتبارھا أو بصفتھا أحد المعنیین، 

فالجزائر تعرف بحسن ضیافتھا عبر األجیال وتعدد حرفھا وصناعتھا التقلیدیة والتي یجب أن تخرج من قوقعتھا 

 .  

الوصول إلى سیاحة لھا مكانة معتبرة، وھذا یعني أن الجزائر  ھذه المؤھالت السیاحیة المتوفرة تمكنھا من    

إضافة إلى المیاه الجوفیة الساخنة  ،جبال ومناطق صحراویة ،من سواحلتمتاز بروعة المظاھر الطبیعیة الخالبة 

  :الصحي ویمكن استظھار أھم المعطیات السیاحیة في الجزائر في ما یلي لجانبالتي ترجع بالنفع في ا

 :الطبیعیة  یاتاإلمكان  - أ

  الموقع والمناخ .1

طولھ تحتل الجزائر موقعا أفریقیا استراتیجیا، یحدھا شماال البحر األبیض المتوسط على امتداد شریط ساحلي    

من تونس ولیبیا ومن الجنوب كل من مالي والنیجر ومن الغرب كل من المغرب  ،  ومن الشرق كلكم 1200

تتربع وملیون نسمة،  35حوالي  2008خیر حصاء األعدد سكانھا حسب اإلالغربیة، بلغ وموریتانیا والصحراء 

وتتمیز بتنوع  ،، تتمتع بتنوع أجناسھا من حیث العادات والتقالید واللھجات 2كــم 2.381.471: على مساحة تقدر بـ

  : مناخھا من الشمال إلى الجنوب وھي ثالثة أنواع 

لغرب ویصل متوسط الحرارة بھذه المناطق ما یقارب مناخ متوسطي على طول الساحل من الشرق إلى ا -

في شھري جویلیة وأوت ویكون الجو حار ° 30خالل شھري أكتوبر وأفریل وتصل إلى أكثر من  18°

  .ورطب 

أي موسم طویل بارد ° 0مناخ شبھ قاري یسود المناطق الداخلیة الھضاب العلیا، تصل درجة الحرارة إلى  -

أما باقي األشھر فتتمیز بحرارة جافة تصل إلى أكثر من ي شھر أكتوبر إلى ماة الممتدة من ورطب في الفتر

30 °. 
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مناخ صحراوي یسود المناطق الجنوبیة والواحات یتمیز بموسم طویل حار من شھر ماي إلى سبتمبر حیث  -

یدعوا ، أما باقي أشھر السنة فتتمیز بمناخ متوسطي دافئ مما °40تصل درجة الحرارة أحیانا إلى أكثر من 

  .إلى تدفق عدد معتبر من السیاح في فصل الشتاء 

  :ونمیز ثالثة أقالیم یمكن إبرازھا كما یلي 

o  الساحل والسھوب: 

الطارف، عنابة، سكیكدة، جیجل، بجایة، تیزي وزو، ( والیة من الشرق الى الغرب  15حیث یشمل الساحل     

بلدیة  136ما یمثل ) بومرداس، الجزائر، تیبازة، الشلف، مستغانم، معسكر، وھران، عین تیموشنت وتلمسان 

تمل الساحل ضمن ھذه الوالیات لھا واجھة بحریة تحتضن عدد ھائل من الشواطئ المستغلة وغیر المستغلة، ویش

 63:على 

 .مناطق جد حساسة معرضة ألخطار بیئیة خاصة: منطقة ذات أولویة ھامة 41 -

  .ب حمایة خاصة نظرا ألھمیتھا البیئیة والجمالیة والثقافیةجمنطقة حساسة تستو 47 -

 .جزیٌرة 208جزیرة و  32 -

 .منطقة رطبة ومركبین للمناطق الرطبة 26 -

 .ھضبة أو شریط كثباني 54 -

 .غابة 138 -

 .فضاء بحري وبري ذو فائدة ایكولوجیا 71 -

 .موقع ومناظر بریة وبحریة مرموقة 32 -

 

o السلسلة األطلسیة والھضاب العلیا:  

وجبال األوراس والونشریس والمنطقة الجبلیة الموازیة " م 2302قمة لال خدیجة "بھا أكبر قمة جبلیة     

  .والسیاحة البیئیةللسواحل تتمیز بالریاضات الشتویة، التسلق، الصید 

 

o  الصحراء:  

جزأین واحات شمال الصحراء حیث تقل بھا درجات الحرارة مقارنة بالصحراء تتمیز بواحات النخیل    

حیث تتمیز بالمساحات الشاسعة والجبال الشامخة وحرارة مرتفعة طول ) الھقار والطاسیلي ( والصحراء الكبرى 

  .السنة وھي منطقة جذب للسیاح في الشتاء 

  

 

                                                             
63 - Assistance à la mise en œuvre des plans d’aménagement côtier (2009)  – Métropole annabie– P : 07 
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 :الحمامات المعدنیة .2

ھناك أیضا الحمامات والینابیع الحمویة حیث أحصت  ،لى ما تمتلكھ بالدنا من مقومات طبیعیةإضافة باإل    

منبع حموي ذات خصائص وممیزات معدنیة متنوعة من حیث  202المؤسسة الوطنیة للدراسات السیاحیة 

مكونات میاھھا ودرجة حرارتھا وكل منھا لھ فوائده العالجیة، وأغلب ھذه الینابیع موجودة في الشمال الجزائري 

من أھمھا حمام ملوان بوالیة البلیدة، حمام بوحنیفیة بوالیة معسكر، حمام قرقور بوالیة سطیف، وحمام ریغة 

  ... ة عین الدفلةبوالی

  

 :الحظائر الوطنیة .3

  :من بینھاتمتلك الجزائر حظائر وطنیة متواجدة في مختلف أرجاء الوطن   

تقع في الشمال الشرقي للجزائر بوالیة الطارف محاذیة للبحر  :ألف ھكتار 78الحظیرة الوطنیة للقالة  -3-1   

بلدیات من والیة الطارف یعیش فیھا العدید من الطیور النادرة نظر للتنوع  9األبیض المتوسط، تغطي حوالي 

  . والثراء الطبیعي

كم عن الجزائر العاصمة  50تقع في قلب األطلس التلي تبعد بحوالي  :ھكتار 500,18حظیرة جرجرة  -3-2   

  .تستقر فیھا الثلوج لثالثة أشھر دیسمبر، جانفي وفیفري

كم عن مدینة ثنیة الحد وتقع الى حافة سلسلة  3 تبعد: ھكتار 616,3" ثنیة الحد"حظیرة غابات األرز  -3-3   

  . الونشریس وفي قلب األطلس التلي

وتشمل الطابع األثري واألركیولوجي، تتمیز بمختلف النقوش  :ھكتار 100حظیرة الطاسیلي  -3-4   

  .مي محميوالرسومات الصخریة وھي مصنفة كإرث عال

 304إضافة إلى الحظائر الوطنیة ھناك حدائق التسلیة والترفیھ كحدیقة التسلیة والترفیھ بن عكنون بمساحة    

  .  ھكتار وغیرھا عبر التراب الوطني
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  )2008( المخطط التوجیھي للتھیئة للسیاحیة: المصدر

  

 :الثقافیة والدینیة التاریخیة اإلمكانیات  - ب

غنیة بمؤھالت سیاحیة تاریخیة وثقافیة متنوعة نظرا لما تعاقب علیھا من حضارات وحقب  الجزائرن إ    

تاریخیة  مختلفة والدلیل على ذلك المعالم األثریة المنتشرة عبر التراب الوطني والواقفة شاھد عبر الزمن على 

ة الیونسكو قد صنفت بعض حضارات قامت ھنا وھناك ونظرا لقیمة ھذا اإلرث التاریخي والثقافي نجد أن منظم

  64:المواقع كتراث عالمي وتتمثل ھذه المواقع في

                                                             
64 - Ministre de tourisme (2005): Sept sites algérien figurent dans la patrimoine culturel de l’UNESCO  - P 21. 

 خریطة رقم(03) الطبیعیة للجزائر والموارد اإلمكانیات: 

 مفتاح الخریطة

 شواطئ

 سبخات

 ھضبات

 غابات

 مداخل ضیقة

 بحیرة

 جبال

 حظیرة وطنیة

 الطاسیلي

 واحات

 مناطق رطبة
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لوحة تعكس تحوالت المناخ  15000وھي متحف على الھواء الطلق تحتوي على أكثر من  :الطاسیلي -

 .سنة قبل المیالد 6000وھجرة الحیوانات وتطور الحیاة البشریة في الصحراء منذ 

 .وھي من المدن الرومانیة العتیقة :تیبازة -

 .من طرف اإلمبراطور الروماني ترجانم  100وھي تقع في والیة باتنة وتم إنشاؤھا سنة  :تیمقاد -

 .وھي تقع في والیة سطیف وھي من أقدم المدن الرومانیة في الجزائر :جمیلة -

 .وھي تقع في العاصمة وھي مدینة تعبر عن معمار المدن اإلسالمیة :القصبة -

لتكون م  1007وھي تقع في والیة المسیلة ھي مدینة ذات طابع إسالمي أسست سنة  :قلعة بني حماد -

 .عاصمة الدولة الحمادیة

 .وھو یقع في والیة غردایة أنشأ من طرف اإلباضیین :قصر میزاب -

تاریخیة  فنجد كما نجد أیضا إضافة إلى ھذه المعالم المصنفة كتراث عالمي ھناك معالم كثیرة تعبر عن حقب    

ما یعبر عن الرومان الذین عمروا قرابة خمسة قرون إضافة إلى ... في كل من شرشال، تبسھ، مداوروش، قالمة 

الحقبة اإلسالمیة التي تبقى معالمھا شاھدة كقلعة بني حماد، المساجد العتیقة بالعاصمة والمنصورة بوالیة 

في الدین اإلسالمي، دون أن ننسى الحقبة اإلستدماریة حیث أنشأ إضافة إلى الزوایا التي أنجبت علماء ... تلمسان

المستدمر عدة فنادق من أجل راحة المستوطنین األوربیین ناھیك عن المواقع الحربیة ومواقع أخرى أصبحت 

مناطق أثریة، مع ما تحتوي علیھ المتاحف المنتشرة في العدید من الوالیات من آثار وتحف تعبر عن تاریخ 

  .أمم وشعوب وثقافة

لى جنوبھا بلد غني بالمعالم التاریخیة واألثریة التي إلى غربھا ومن شمالھا إوبذلك تعتبر الجزائر من شرقا    

 .  تعبر عن أصالتھا وثرائھا
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  )2008(المخطط التوجیھي للتھیئة للسیاحة  :المصدر

  

 :السیاحیةوالھیاكل التجھیزات   - ت

تشمل التجھیزات السیاحیة كل الھیاكل والبنى التحتیة التي یستعملھا السائح من أجل ممارسة نشاطاتھ السیاحیة   

 :المختلفة والمتمثلة في ما یلي

 65ویشمل: النقل .1
 : النقل البري -

تتوفر الجزائر على شبكة طرقیة كبیرة تعتبر األھم من نوعھا في الوطن العربي حیث بلغ طول ھذه الشبكة    

، ویعتبر النقل البري األھم استعماال بالنسبة للسیاح باألخص بالسیاحة م 2007كلم خالل  109452الطرقیة 

  :66لىإخلیة وتنقسم ھذه الشبكة الطرقیة الدا

                                                             
  21ص  –– دلیل االستثمار في الجزائر: )2006نوفمبر ( الجزائر   - 65

 خریطة رقم(04) اإلمكانیات التاریخیة والثقافیة للجزائر :

 حدود دولیة

 حدود والئیة

 مواقع أثریة

تاریخیةمواقع   

 متاحف

 معالم معماریة واضحة

 صناعت تقلیدیة

 أعیاد وتظاھرات ثقافیة مختلفة

 مفتاح الخریطة
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 كم 28275الطرق الوطنیة  -

 كم 23926الطرق الوالئیة  -

 كم 57251الطرق البلدیة  -

كلم، بحیث أنجزت منھ  2000وقد تدعمت الشبكة الطرقیة بالطریق السیار شرق غرب الذي سیغطي حوالي    

  .م 2012نسبة معتبرة وحدد تاریخ استالمھ بـ 

 :النقل الجوي -

كم وتتوفر على  96400شبكة الخطوط الجویة منھا مطارات دولیة وتغطي  15مطار،  35تتوفر الجزائر على    

وكالة موزعة في الجزائر وخارج الجزائر ومن أھم المطارات نجد مطار ھواري بومدین الجدید الذي  150

  .مالیین مسافر سنویا ومجھز وفق أحدث التقنیات 6یتوفر على طاقة استیعاب مقدرة بـ 

 :النقل البحري -

ستقبال وتنقل األشخاص والبضائع موانئ متعددة معدة ال 09سیا منھا میناء بحریا رئی 13تتوفر الجزائر على    

من واردات بالدنا، وأربع موانئ مخصصة للمحروقات ومن أھم  % 30من أھمھا میناء الجزائر الذي یستقبل 

  ...الموانئ التي تستعملھا السیاح نجد الجزائر، وھران، عنابة، بجایة والغزوات

محطة للسكك الحدیدیة وتمتد شبكتھ على  200تتوفر الجزائر على أزید من   :كك الحدیدیةالنقل بالس -

كلم عبر التراب الوطني وقد أعد مخطط لعصرنة وتنمیة النقل بالسكك الحدیدیة بین المدن،  4500مسافة 

 . وھذا النوع من النقل یستعمل أیضا من السیاح باألخص السیاحة الداخلیة

                                                                                                                                                                                                             
 48: ص – وفحص السیاحة الجزائریةتشخیص  -)2008(الكتاب األول )SDAT 2025(المخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة  - 66
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  )2008(المخطط التوجیھي للتھیئة للسیاحة  :المصدر                                                                                          

  

 :  االتصال .2

ساھمت االتصاالت السلكیة والالسلكیة بشكل كبیر في التواصل والتعارف بین الشعوب فبترخیص الجزائر     

تصاالت حیث أصبح لغاء االحتكار العمومي وفصل البرید عن االإباالستثمار في ھذا المجال وللمستثمرین 

لى اتصاالت الجزائر حیث إضافة إاصة بعد دخول المتعاملین الخواص سھلة المنال خ نتاالنترالھاتف وشبكة 

احي لبالدنا عبر السیشھار لى التسویق واإلإضافة إحیث نطمح  ساھمت المنافسة في سھولة وتكلفة االتصال،

لى الحجز للتذاكر والفنادق عبر نفس الشبكة كما ھو موجود في العدید من الدول إلى الوصول إ االنترنتشبكة 

  . في العدید من دول العالم

 

 

خریطة النقل في الجزائر      ): 05(خریطة رقم   

 مفتاح الخریطة
 حدود الدولة 

 حدود والئیة

 مطار دولي

 محطة سكة حدیدیة

 طرق موجودة

 طرق سریعة

 مطار وطني

 مینـــــاء

 محطة بریة



107 
 

 :ةالفندق .3

لى تطور إي بدرجة أكبر ولذالك سنتطرق بجنلتي یحتاج لھا السائح الوطني واألھي أھم الھیاكل القاعدیة ا   

  :الحظیرة الفندقیة وطاقات استیعابھا حسب تصنیف الفنادق في بالدنا مند التسعینات ونتناولھا في مرحلتبن

   1999- 1990الفترة  -3-1      

 )1999-  1990(الفترة توزیع المؤسسات الفندقیة حسب الصنف في الجزائر   (13) : الجدول      

  السنوات              
        الصنف      

  النسبة  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990

  60,75  486  477  450  371  370  337  251  237 234  153   6الصنف 

  9  72  70  70  70  70  69  69  68  66  55  )*( 5الصنف 

  11,25  90  87  87  85  83  73  73  72  68  63  )**( 4الصنف 

  13,4  107  104  91  91  91  90  89  89  87  87  )***( 3الصنف 

  4,25  34  34  33  33  31  29  21  22  20  17  )****( 2الصنف 

  1,35  11  9  9  9  8  7  7  5  5  5  )*****( 1الصنف 

 %100  800  781  739  655  653  604  510  493  480  380  المجموع

  2000وزارة السیاحة : المصدر                                

 100نسجل انجاز  1991و 1990من خالل الجدول نالحظ أن زیادة الفنادق  تعتبر ضعیفة سوى بین سنة     

سجلنا زیادة عدد الفنادق بأكثر من الضعف أي أن نسبة الزیادة السنویة  1999-  1990فندق وخالل العشریة 

فنادق غیر المصنفة وذات فندق كل سنة والمشكل الكبیر أن نسبة ال 50ما یعادل حوالي  %6مقدرة بحوالي 

  .جنبيادق ال ترقى الحتیاجات السائح األمن ھذه الفنادق وبذلك الفن % 70 تشغل نسبة تقارب 5الصنف 

  )1999- 1990(الفترة توزیع األسرة الفندقیة حسب الصنف في الجزائر  (14) : الجدول             

  السنوات              
          الصنف      

  النسبة  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992 1991  1990

  8  000 6  785 5  158 5  158 5  943 4  802 4  566 4  400 2  400 2  758 2  )*****( 1الصنف 

  7,1  330 5  093 5  047 5  001 5  792 4  656 4  429 4  844 6  844 6  535 3  )****( 2الصنف 

  38,6  206 29  968 28  204 27  040 27  914 25  176 25  947 23  908 23  630 23  715 21  )***( 3الصنف 

  10,95  250 8  284 7  374 6  345 6  081 6  908 5  620 5  192 3  192 3  151 6  )**( 4الصنف 

  3,95  941 2  975 2  827 2  772 2  657 2  581 2  452 2  194 3  534 2  534 2  )*( 5الصنف 

  31,4  778 23  876 20  094 19  379 18  613 17  112 17  276 16  386 16  386 16  119 17  6الصنف 

 %100  705 75  981 70  704 65  695 64  000 62  235 60  290 57  924 55  986 54  812 53  المجموع

  2000وزارة السیاحة : المصدر                                 
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على طول المدة  % 30جمالیة مقدرة بحوالي یواء اإله المرحلة أن نسبة زیادة طاقة اإلمن خالل الجدول في ھذ  

وزیادة متقاربة سریر  6000لى إ 3000أي من حوالي ) *****( 1یواء في الصنف ة اإلونالحظ تضاعف طاق

  سنویا % 3سرة بحوالي صناف وتقدر الزیادة السنویة في عدد األبالنسبة لباقي األ

   2000الفترة بعد  -3-2      

  )2004 - 2000( الفترةتوزیع المؤسسات الفندقیة حسب الصنف في الجزائر   (15) :الجدول      

  

  

  

  

  

  

  السیاحیةوزارة السیاحة والمخطط التوجیھي للتھیئة : المصدر                                                                         

 1990تحمل نفس الوتیرة للفترة السابقة   2006-2000من خالل الجدول نالحظ أن زیادة الفنادق خالل الفترة     

فندق كل سنة والحظنا تذبذب في عدد    40 حیث سجلنا زیادة سنویة في عدد الفنادق مقدرة بحوالي 1999-

     .عادة تصنیفھاالصنف الثاني نظرا إل إلى الفنادق من الصنف الخامس

 )2004 - 2000( الفترة توزیع األسرة الفندقیة حسب الصنف في الجزائر (16) :الجدول            
  

  

  

  

  

 

 

    

  

  وزارة السیاحة والمخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة: المصدر                                                                 

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000السنوات                          

  -  -  851  800  729  724  507   6الصنف 

  -  -  42  53  47  43  72  )*( 5الصنف 

  -  -  62  68  58  62  93  )**( 4الصنف 

  -  -  67  74  69  67  110  )***( 3الصنف 

  -  -  22  34  20  20  34  )****( 2الصنف 

  -  -  13  13  12  11  11  )*****( 1الصنف 

  1064  1038  1057  1042  935  927  827  المجموع

  السنوات              
          الصنف      

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

  -  -  4590  4212  000 6  4832  200 6  )*****( 1الصنف 

  -  -  3383  5424  975 2  3621  100 5  )****( 2الصنف 

  -  -  14857  740 14  717 11  15808  330 30  )***( 3الصنف 

  -  -  5415  757 3  338 3  5331  190 5  )**( 4الصنف 

  -  -  315 2  4959  033 2  2165  322 3  )*( 5الصنف 

  -  -  51474  44381  485 47  40728  100 27  6الصنف 

  84870  82808  034 82  473 77  548 73  72485  042 76  المجموع
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فندق سنویا  1471 تقدر بحوالي  2006-2000من خالل الجدول نالحظ أن زیادة عدد األسرة خالل الفترة        

حیث  1999-  1990وتعتبر وتیرة ضعیفة مقارنة بالفترة السابقة   % 1,93ما یعادل زیادة سنویة مقدرة بحوالي 

ھو أن الزیادة المسجلة في عدد والمالحظ أیضا  %1,5سجلنا نسبة زیادة سنویة في عدد األسرة مقدرة بحوالي 

 2000عادة تصنیف الفنادق وقد صدر في سنة إھو  والسبب) غیر مصنفة (  6لصنف سرة ال تشمل سوى ااأل

الذي یحدد  2000یونیو  11الموافق لـ  1421األول  ربیع 08المؤرخ في  130-2000 رقم التنفیذيالمرسوم 

مؤرخ  457-05ي رقم ذذلك وقد صدر بعده المرسوم التنفیشروط رتب و معاییر تصنیف المؤسسات الفندقیة إلى

  .  130-2000السابق رقم  التنفیذيالذي یعدل المرسوم   2005نوفمبر  24لـ  1426 شوال 22في 

  توزیع األسرة الفندقیة حسب النوع في الجزائر  (17) : الجدول              

               السنوات 
    الصنف

1991  1992  1994  1996  1998  2000  2001  2002  2003  2004  2006 67   

  40738  48680  35126  126 35  495 33  000 33  777 32  980 30  304 29  928 26  286 26  حضري

  27158  21710  26034  624 23  485 23  442 25  000 23  254 20  263 20  972 18  972 18  شاطئي

  8487  4431  8105  197 7  723 7  000 9  000 9  946 7  415 5  026 5  026 5  صحراوي

  7638  5742  905 6  504 6  536 6  500 8  629 4  105 4  903 3  714 3  696 3  معدني

  849  411 1  225 1  097 1  246 1  300 1  575 1  410 1  350 1  284 1  006 1  مناخي

  84870  034 82  473 77  548 73  72485  042 76  981 70  695 64  235 60  924 55  986 54  المجموع

  وزارة السیاحة والمخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة: المصدر

 ألف سریر 85لى قرابة إحیث وصلت  2006جمالي خالل سنة نالحظ زیادة عدد األسرة اإللجدول من خالل ا   

سرة المناخیة، سریر وانخفاض طفیف في األ 8000لي وسجلنا انخفاض معتبر في عدد أسرة الحضریة تقدر بحوا

األسرة في أسرة الفنادق المعدنیة وزیادة بالضعف في  % 30والزیادة أیضا تختلف حیث زیادة بحوالي 

سریر في األسرة الشاطئیة أي أن ھناك اھتمام كبیر بالسیاحة الشاطئیة  6000الصحراویة وزیادة بحوالي 

 .والصحراویة

ورغم ھذه القدرات االستیعابیة للفنادق الجزائریة تبقى ضعیفة مقارنة مع ما تمتلكھ دول الجوار تونس      

 :والمغرب كما ھو موضح في الجدول التالي

 

 

                                                             
: ص – تشخیص وفحص السیاحة الجزائری�ة -)2008(ولالكتاب األ) SDAT 2025(المخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة مـأخوذة عن  2006المعطیات  - 67
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  في الجزائر ودول الجوار توزیع األسرة الفندقیة (18) : الجدول                  

السنوات                    
        الصنف      

1990  1992  1994  1996  1998  2000  2001  2002  2003  2004  2006   

  84870  034 82  473 77  548 73  72485  042 76  981 70  695 64  235 60  924 55  812 53  الجزائر

  -  226,153  -  214300  205600  197500  184600  169900  152900  135600 116500  تونس

  133230  119248  109615  102097  97001  95180  91300  91081  89953  88881  88578  المغرب

  2005- 2004جامعة باتنة  للسیاحة دراسة مقارنة بین الجزائر، تونس والمغرباآلثار التنمویة مذكرة ماجستیر في االقتصاد تخصص إقتصاد التنمیة بعنوان  - عشي صلیحة: المصدر  

     SDAT 2025والمخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة 

  

  

  )2008(المخطط التوجیھي للتھیئة للسیاحة :المصدر                                                                           

  :لى الجزائرإالتدفقات السیاحیة    - ث

ان السیاحة الجزائریة كانت خالل التسعینیات تعاني من ركود كبیر نظرا لتردي الوضع األمني خالل العشریة    

ح والتدفقات السیاحیة خاصة األجانب حیث یالى انخفاض عدد السإمع نقص ھیاكل االستقبال مما أدى السوداء 

أین قدر عدد السیاح  1995ء مستوى سنة لى أسوإسائح وانخفضت  1136918السیاح بـ عدد  1990قدر في سنة 

النشاطات السیاحیة في الجزائرالتجھیزات و   :(06) خریطة رقم    

 مفتاح الخریطة
 منابع حمویة معدنیة

 محطة تزلج

 محطة معدنیة

 مرفأ تسلسة

 حظیرة حیوات

 مركز راحة واستجمام

.............trek 

 مناطق تجوال

 صید في أعماق البحر

 صید متنوع

 تزلج على الھضبات

 محاصیل العنب

 أشجار الفلین

 دقلة نور

محمي الغطس في األعماق موقع  
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سائح أجنبي ولذلك ستقتصر في دراستنا من خالل  98000سائح ال یتعدى عدد األجانب منھم  519556بـ 

 . )2008 – 1998( الجدول على المرحلة

  )2008 – 1998(جانب والجزائریین المقیمین بالخارج خالل المرحلة توافد السیاح األ (19) : الجدول     

  المجموع  المقیمین بالخارج  األجانب  السنوات              

1998  107213  571234  678448  

1999  147611  607675  755286  

2000  175538  690446  865984  

2001  196229 705187 901416 

2002  251141 736917 988060 

2003 304914 861373 1166287 

2004 368662 865157 1233719 

2005 441206 1001884 1443090 

2006 478358 1159224 1637582 

2007 511000 1230000 1741000 

2008 556697 1215052 1771749 

2009 - - 1911568 

  وزارة البیئة وتھیئة اإلقلیم والسیاحة: المصدر                                                                                            

  
 وزارة البیئة وتھیئة اإلقلیم والسیاحة: المصدر                                                                                                               
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في تزاید مستمر حیث تضاعف في  1998نالحظ أن عدد السیاح منذ والشكل السابق من خالل الجدول       

 3 لىإوتقریبا  2005سائح سنة  1443090لى إ 1998سائح سنة  678448سنوات ووصل من  6 رفظ

وھذا مؤشر جید على  2009 سائح سنة 1911568لى إحیث وصل  1998مقارنة بسنة  2009أضعاف سنة 

قبال على الجزائر، والمنحنى البیاني الموالي یوضح تطور عدد السیاح، أما بالنسبة للسیاح األجانب فقد تطور اإل

 556697لى إسائح أجنبي  107213أي وصلت من  2008لى إ 1998تضاعف بخمسة أضعاف خالل الفترة 

سائح ویبقى ھذا الرقم ضعیف مقارنة مع عدد السیاح الجزائریین المقیمین في الخارج حیث نالحظ أنھم في كل 

جمالي للسیاح في كل سنة العشریة السوداء وذلك ألسباب على أكثر من الثلثین من العدد اإلالسنوات یستحوذون 

تطویر السیاحة  ین في الخارج لھم القدرة فيم، مع أن السیاح الجزائریین المقیاألصول والروابط االجتماعیة

عطاء وتوضیح صورة الجزائر في بلدانھم المختلفة التي یقیمون فیھا كما ھو معمول بھ في إالوطنیة عن طریق 

مكانات إك البلد من حیث ما یتوفر فیھ من لى بلد ما وأعجبھ ذاإذا ذھب إالعدید من الدول، حیث أن السائح 

لى حسن االستقبال والخدمات وتقبلھ من طرف إضافة إ...) قامیةإثقافیة و یعیة، تاریخیة،مقومات طب( سیاحیة 

  . خرینآلى ذلك البلد ویجلب معھ سیاح إحتما یعود ) فور منھ وعدم تقبلھ أي عدم احساسھ بالن( المحلیین 

  :الصناعات التقلیدیة  - ج

تلعب الصناعات التقلیدیة والحرف دور مھم في تنشیط القطاع السیاحي رغم أنھا خرجت من وصایة وزارة     

كونھا من القطاعات المنتجة والتي یجب  السیاحة وانطوائھا تحت وزارة الصناعات الصغیرة والمتوسطة

توجب اھتمام اكبر من االعتماد علیھا في خلق مناصب شغل عن طریق الورشات والمؤسسات الصغیرة وتس

نشاء مثل ھذه المؤسسات ومتابعتھا مع توفیر تكوین مستمر ومتخصص لة بتسھیل االستفادة من القروض إلالدو

الترویج  ألصحاب ھذه المشاریع مع الترویج لھذه الصناعات التقلیدیة على شبكة األنترنات مع العمل على

م بشكل مھم في تطویر قطاعي السیاحة والصناعات التقلیدیة التي عیاد المحلیة التي تساھللتظاھرات الثقافیة واأل

 الخزف كالفخار، المنتوجات من سلسلة غنیة وتشمل المناطق في بالدنا حسب وتختلف ، حضاریا فنا تعتبر

 والزجاج الخشب الموسیقیة، الحلفاء، اآلالت ،الجلود، ،النحاس ،الحلي الزرابي النسیج، الفني،

ھذا االختالف في األماكن والتنوع في المناطق واألقالیم المناخیة یفرض علینا مواجھة ھذا الواقع أوال وقبل     

  . كل شيء بالترقیة، التجدید واالستغالل األمثل، ثم التطویر والتغییر ثانیا 
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  :الھیئات المسؤولة عن القطاع السیاحي  - ح
 : الوزارة الوصیة §

 1963لى أن انفصلت عنھا وزارة السیاحة سنة إحة تتبع وزارة الشبیبة والریاضة كانت السیامنذ االستقالل     

أین تم فصل ھذه الوزارة وتم دمج الصناعات  2005لى غایة إالسیاحة والصناعات التقلیدیة  وأصبحت وزارة

ئة مع وزارة التھیئة احة والبیالتقلیدیة مع وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ودمج كل من وزارتي السی

 :قلیمیة وتعد أعلى سلطة في القطاع السیاحي ومن مھامھااإل

 .تجسید السیاسات الحكومیة في مجال السیاحة -

 .السھر على تطبیق القوانین والتشریعات في المجال السیاحي -

نجاح وتنفیذ إف الدول المستقطبة للسیاح خاصة ببذل كل الجھود من أجل االرتقاء بالجزائر الى مصا -

 .SDAT 2025السیاسة المسطرة في المخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة 

 . برام الصفقات مع المستثمرین لتطویر وترقیة القدرات السیاحیة ونوعیة الخدمات المقدمة للسیاحإعقد و -

  ....التنسیق بین مختلف الھیئات المرتبطة بالمجال السیاحي من أجل الرقي بھ -

 

  :(ONT) ي للسیاحةالدیوان الوطن §

، ھو 1988أكتوبر  31المؤرخ في  214- 88 الدیوان الوطني للسیاحة بموجب المرسوم الرئاسي رقم أنشأ    

المسؤول األول عن ترقیة السیاحة الجزائریة وفق توجیھات الدولة واستراتیجیات الوزارة الوصیة المكلفة 

  68:بالسیاحة ومن مھامھ

 .الدراسات العامة والخاصة في المجال السیاحيانجاز أو متابعة انجاز  -

 .جمع واستغالل المعلومات المرتبطة بترقیة السیاحة وتقییم التجارب                                       -

 . السوق السیاحیة الداخلیة والخارجیة میكانیزمات متابعة -

 .بالقدرات السیاحیة الوطنیةتمثیل الجزائر في التظاھرات السیاحیة الدولیة والتعریف  -

 .تنشیط وتطویر المبادالت مع المؤسسات والمنظمات الخارجیة للتعریف بالجزائر -

تصمیم، إصدار وتوزیع المنشورات التي تساھم في تنشیط وترقیة السیاحة سواء مكتوبة أو مسموعة  -

 ).ملصقات، كتیبات، دلیل وأقراص مضغوطة  المطویات،( ومرئیة 

 .اركة في الصالونات الدولیة للسیاحة واألسفارالتنظیم والمش -

 .تأطیر وترقیة األعیاد واالحتفاالت المحلیة -

 . الدعایة والتعریف بفرص االستثمار السیاحي في الجزائر -

                                                             
68 - Spécial Algérie Tourisme (Avril 2009): Algérie destination méditerranéenne. / P 07  
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 :مدیریات السیاحة على مستوى الوالیة §

جوان  11المؤرخ في  216-05 الوالیات بموجب المرسوم التنفیذي رقمأنشئت مدیریات السیاحة على مستوى    

  :وھي ممثل الوزارة على مستوى الوالیة ومن مھامھا 2005

 .على المستوى المحلي العمل على توفیر مناخ مالئم لتطویر وتنمیة النشاطات السیاحیة -

 .تطبیق مبادئ التنمیة المستدامة للسیاحة المحلیة بترقیة السیاحة البیئیة والسیاحة الثقافیة والتاریخیة -

 .لتظاھرات والعروض السیاحیة المحلیة المتنوعة لترقیة وتسویق المنتوج السیاحي المحليتشجیع ا -

الملفات والمستندات من ضحصائیة للنشاط السیاحي ونشرھا ع وتحلیل المعلومات والمعطیات اإلجم -

 .مكانیات والقدرات السیاحیة المحلیةالمرتبطة باإل

لعمرانیة والتعمیر المحلیة باألخص مناطق التوسع دمج النشاطات السیاحیة ضمن وسائل التھیئة ا -

 .السیاحي

 .مراقبة ومتابعة الفنادق والوكاالت وفقا للتنظیم المعمول بھ -

 .توجیھ ومتابعة مشاریع االستثمار السیاحي بالتنسیق مع الھیئات المسؤولة ووفقا لدفتر الشروط -

 .بالنسبة للنشاطات السیاحیة والحمویةضمان الرقابة وتطبیق األحكام التشریعیة والقانونیة  -

 

 : (ONAT)الدیوان الوطني الجزائري للسیاحة §

لى إوالمطاعم، وكان تحت وصایة وزارة الشباب والریاضة حیث كانت مھامھ تسییر الفنادق  1962أنشأ سنة    

تسییر األمالك عادة ھیكلة الوزارات حیث أصبح تحت وصایة وزارة السیاحة ومھامھ إأین تم  1964غایة 

وكالة موزعة  35 ن منویتكون اآل السیاحیة والتعریف بالمنتج السیاحي الجزائري في السوق الدولي للسیاحة،

عالم السیاحي وتساھم في تنظیم النشاطات ى الوطني مھمتھا تنشیط وترقیة اإلوالیة على المستو 25عبر 

سة التسلیة والترفیھ وذلك بالتنسیق مع النقابات وممثلیات والمؤتمرات الخاصة بالتظاھرات السیاحیة المتعلقة بسیا

 ...ھذه التظاھرات السیاحیة عبر الوطن وغیرھا

 : (ANDT)الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة §

شراف على تھیئة وتسییر مناطق ساسیة اإلمھمتھا األ 1998تنفیذي في فیفري  أنشأت ھذه الوكالة بمرسوم       

قلیمیة لھا من أجل السھر على أقطاب االمتیاز إدارات إتجسید الالمركزیة تم وضع التوسع السیاحي ومن أجل 

السیاحي بغیة ضمان دورھا المیداني في التكفل الفعلي بالمھام الرئیسیة األربعة المسندة لھا ضمن المخطط 

دارة ملفات إبة أصحاب المشاریع والمستثمرین وة في تطویر، ترقیة، مراقالتوجیھي للتھیئة السیاحیة الممثل

  .االستثمار على المستوى المحلي
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 : (ENET)المؤسسة الوطنیة للدراسات السیاحیة  §

وھي مؤسسة ذات  1998مارس  10المؤرخ في  94-98أنشأت ھذه المؤسسة بموجب مرسوم تنفیذي رقم      

  69:طابع صناعي وتجاري من مھامھا

 ...القیام بالدراسات والتھیئة للمناطق السیاحیة من فنادق، حمامات -

 .حمایة مناطق التوسع السیاحي والحفاظ علیھا -

 ..راضي الضروریة لالستغالل السیاحي كمنابع المیاه الحمویةتناء األاق -

 .شراف على دراسة مناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیةاإل -

 

 : (ATV)وكاالت السیاحة واألسفار §

الذي یحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السیاحة  1999أفریل  4المؤرخ في  06- 99القانون رقم   صدر    

وكالة في  248منھا  2006وكالة سنة  783واألسفار بحیث وصل في الجزائر عدد وكاالت السیاحة واألسفار 

 :في والیة تامنراست وضیفت ھذه الوكاالت تجاریة تسویقیة للمنتوج السیاحي من خالل 77العاصمة و 

شراف على الرحالت السیاحیة مع ضمان تقدیم أحسن الخدمات للسیاح من حیث الحجز المسبق اإل -

 للغرف في المؤسسات الفندقیة
 ...قامتھم كتوفیر دلیل سیاحيإمساعدة السیاح األجانب خالل  -

 .مكانیات السیاحیة للوطنرث واإلالسیاحیة في الخارج والتعریف باإلتلمیع صورة الجزائر  -
 

 :الجمعویة اتالحرك §

ھي تلك الجمعیات والمنظمات التي تنشط في المجال السیاحي أو لھا عالقة بھ، فھذه الجمعیات لھا دور فعال    

مكانیات السیاحیة والقیمة الحقیقیة للتراث ف باإلیة بین أوساط الشعب والتعریفي نشر الوعي والثقافة السیاح

التاریخي والثقافي للمواقع التاریخیة والصناعات التقلیدیة والحرفیة من خالل تنشط المعارض للمنتجات التقلیدیة 

مكانیات السیاحیة الموجودة وھذا بالتنسیق مع مدیریات منشورات والملصقات للتعریف باإلالمحلیة وتوزیع ال

لى دورھا الفعال إضافة إت والملصقات واألقراص المضغوطة، السیاحة على مستوى الوالیات للتدعیم المنشورا

 ...أیضا في حمایة المواقع األثریة خاصة منھا الجمعیات الناشطة في مجال حمایة البیئة

 

                                                             
جامعة بومرداس  -دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في نمو القطاع السیاحي لوالیة بومرداس - )2009(مذكرة ماجستیر علوم التسییر: مسیودي ذلیلة -  69
  109ص  --
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 :مؤسسات التكوین §

  :70ھد رئیسیة ھيھي المعاھد التكوینیة في المجال السیاحي وھناك ثالث معا        

مقعد ویكون  100بطاقة تقدر بـ  1976نشاءھا سنة إة للسیاحة باألوراسي الجزائر تم المدرسة الوطنی -

 .لیسانس في التسییر الفندقي والسیاحي

مقعد ویكون تقني سامي في  300المعھد الوطني للتقنیات الفندقیة والسیاحیة بتیزي وزو بطاقة تقدر بـ  -

 .دارة الفندقیة والسیاحیةوالطبخ، الحلویات، اإلل، المطاعم االستقبا

مقعد ویكون تقني سامي في  300بطاقة تقدر بـ  1970نشاءه سنة إھد الفندقة والسیاحة بوسعادة تم مع -

 .االستقبال، المطاعم والطبخ

تلمسان، لى ھذه المعاھد ھناك مراكز التكوین التابعة للوزارة الموجودة في كل من الطارف، إ باإلضافة  

  ...عین البنیان، تیزي وزو، تمنراست وبومرداس

كما یوجد أیضا مراكز التكوین الخاصة التي تمنح شھادات في العدید من التخصصات التابعة للسیاحة   

  ...كالطبخ والمطاعم واالستقبال 

عین تیموشنت من برمجة المدرسة العلیا للسیاحة بوالیة تیبازة وكذا مدرسة السیاحة ب 2007كما تم سنة    

 أجل تدعیم وتطویر التكوین المتخصص في مجال السیاحة 

  

  الفصل خالصة          

من خالل دراستنا التحلیلیة لظاھرة السیاحة في الجزائر الحظنا أن ھذا القطاع عرف عدة تحوالت       

المقومات واإلمكانیات التي واھتمامات و ترجمت ھذه االھتمامات في سن تشریعات وقوانین، تضبط وتحمي كل 

ساسیة وھیكلیة أریع تنمویة من شانھا النھوض بالقطاع السیاحي، وتمثلت ھذه االھتمامات أساسا  في بعث مشا

متمثلة في وضع ستة أقطاب (SDAT 2025) السیاحیة في القطاع السیاحي ضمن المخطط التوجیھي للتھیئة 

مناطق التوسع السیاحي الـ السیاحیة والتي أغلبھا مبرمجة في  لالمتیاز السیاحي موزعة ضمنھا قرى االمتیاز

ذات األلویة لـلتھیئة  والتي جلھا متمركزة على الشریط الساحلي، وھذا مؤشر مھم لترقیة وتطویر السیاحة  )22(

وخاصة  الشاطئیة منھا ألنھا تمثل الوجھة األولى للسیاح عبر العالم، كما أن ھذا الصنف من السیاحة في الجزائر 

ل المجاورة كتونس والمغرب التي تعدت في یشھد نوعا من الركود في استقطاب السیاح األجانب عكس الدو

  .استراتیجیتھا إلى البحث عن تطویر أصناف أخرى من السیاحة

                                                             
70 - Hachmi Madouche (2003) :le tourisme en algérie- édition Houma/ Alger  . P  16. 
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  :وعلى ضوء ھذه المعطیات یتضح أن األسس التي تعمل على تنشیط السیاحة ھي   

  .توفیر الھیاكل السیاحیة بمختلف أنواعھا -

 .تحسین وتطویر مستوى الخدمات -

 .السیاحيالتسویق والترویج للمنتوج  -

 .االشھار والدعایة االعالمیة -
  

 

  

  النظري الجزءخاتمة          

إن ظاھرة السیاحة ھي ظاھرة من ظواھر النشاط اإلنساني الذي یطمح دوما إلى شروط الراحة والترفیھ ولو     

مكانیات على حساب عناصر أخرى كالموارد الطبیعیة والتاریخیة، لذلك یجب ترشید استھالك ھذه الموارد واإل

  .وذلك لضمان حق األجیال القادمة في التمتع بھذه الموارد

وتعتبر السیاحة من بین النشاطات التجاریة في العالم من حیث مداخیلھا حیث أن بعض دول العالم تعتمد بشكل   

ن كبیر في اقتصادھا على مداخیل السیاحة كما أن ھذه الظاھرة تتأثر بشكل كبیر من حاالت الحروب، ألألم

  .واإلرھاب إضافة إلى األوبئة كأنفلونزا الطیور والخنازیر

عن ھذا  2009ملیار دوالر وتراجعت سنة  942مسجلة  2008وقد وصلت مداخیل السیاحة العالمیة ذروتھا سنة    

ملیون سائح على مستوى العالم، وتبقى أوربا ھي المتصدر  880 ملیار دوالر عن حوالي 852المستوى إلى 

من تدفقات السیاحة   %53حوالي  2008األول من حیث المداخیل والتدفقات السیاحیة العالمیة حیث سجلت سنة 

العالمیة، وضمن القارة األوربیة تبقى فرنسا مسجلة المرتبة األولى عالمیا من حیث التدفقات السیاحیة بحوالي 

من السیاحة العالمیة كونھا منطقة سیاحیة إضافة إلى موقعھا الذي یمثل  % 8,6ملیون سائح بنسبة حوالي   79,3

منطقة عبور نحو باقي دول أوربا وتحقق فرنسا لوحدھا أكثر مما تحققھ القارة األفریقیة بمجملھا حیث أن أفریقیا 

  .من التدفقات السیاحیة العالمیة  % 5ملیون سائح ما نسبتھ حوالي  47لم تسجل سوى  2008سنة 

ولم تصل كل ھذه الدول السیاحیة األولى عالمیا إلى ھذا المستوى عفویا وإنما أساسا الستقرارھا وعدم    

تعرضھا إلى االستعمار إلى انتھاجھا إلى سبل وسیاسات تخطیطیة مدروسة بشكل جید وفعال من حیث توفیر 

  .لسیاحالھیاكل وكل شروط الراحة والرفاھیة ل

ومع أن القطاع السیاحي یعتمد بشكل كبیر على البیئة الطبیعیة التي یجب المحافظة علیھا ألطول مدة ممكنة   

وعدم إتالفھا وإھدارھا وحمایة مختلف النظم البیئیة الطبیعیة الموجودة في ھذا الكون، ألن ھذا اإلنسان ھو الذي 
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جب ترشید ھذا االستھالك واالستغالل لھذه الموارد في كل عمر األرض وأستنزف ثرواتھا ومواردھا إال أنھ ی

الجوانب واستخدام التقنیات والتكنولوجیات النظیفة من أجل المساھمة ولو بشكل ضئیل في المحافظة على ھذه 

  .النعم

وبما أن الجزائر تمتلك إمكانیات طبیعیة وثقافیة قد تساھم ولو بشكل محسوس في زیادة االقتصاد الوطني من    

خالل تطویر القطاع السیاحي حیث أبدت الجزائر اھتمامھا ولو بشكل محتشم بھذا القطاع منذ االستقالل ولم ترى 

صدر قانون تثمین وحمایة الساحل وتوالت  حیث 2002قوانین أو مراسیم فعلیة تحسس بأھمیة ھذا القطاع إال منذ 

بعده القوانین والمراسیم المتعلقة بالتنمیة المستدامة للسیاحة واستغالل الشواطئ والمواقع السیاحیة ومناطق 

الذي جاء ببرنامج ثري لتطویر مختلف  2025التوسع السیاحي وجاء بعدھا المخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة 

احة في مختلف األقالیم، إال أن ھذه البرامج والقوانین والمراسیم یجب أن تدعم بإرادة سیاسیة حازمة أنواع السی

وفعلیة لتحقیق ھذه األھداف ویكون بتخصیص میزانیات ضخمة ضمن مخططات التنمیة االقتصادیة مع حتمیة 

            . واألجنبيالرقابة والمتابعة والدقیقة لھذه البرامج وتسھیل إجرآت االستثمار المحلي 
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: الجزء التطبیقي  

 
قطاع  السیاحــــة والبیئة في

 القالــــــة
 

 .دراسة الحظیرة الوطنیة للقالة: ألولالفصل ا -
 .ةالدراسة المیدانیة التطبیقی: الفصل الثاني -
  .التوصیات  والتوجیھات: الفصل الثالث -

  

 
 

 

  



120 
 

  الجزء التطبیقيمقدمة         

ھذا الجزء ھو المھم وأساس الدراسة وھو مقسم أیضا إلى ثالثة فصول، الفصل األول نتناول فیھ دراسة إن       

تحلیلیة للحظیرة الوطنیة للقالة وذلك بالتعرف على مكوناتھا وعلى كل ما تزخر بھ ھذه الحظیرة التي تقارب 

ومتمیزة حیث تحتوي على أربعة نظم بیئیة  ھكتار وما تزخر بھ من عناصر ومكونات متنوعة 80000مساحتھا 

طبیعیة ذات خصائص ممیزة وھي النظام البیئي الطبیعي البحري، البحیري، الغابي والكثباني وبھا مناطق محمیة 

مصنفة ضمن اتفاقیة رامسار للمناطق الرطبة ویعتبر إقلیم القالة األكبر تساقطا على المستوى الوطني ومنھ 

قالة بكونھا مندمجة كلیا ضمن إقلیم الحظیرة الوطنیة للقالة والتعرف على كل اإلمكانیات التعرف على بلدیة ال

الطبیعیة والتاریخیة الثقافیة التي ھي من بین العوامل التي تساعد على تنمیة القطاع السیاحي باإلضافة إلى 

ما تتوفر علیھ من إمكانیات على لتعرف وامدینة القالة الھیاكل والبنى القاعدیة والتطور السكاني للبلدیة ثم 

الجوانب انطالقا من دون أن نھمل باقي  وجودة فیھازات السیاحیة المتجھیومقومات القطاع السیاحي والھیاكل وال

وثائق العلى  عتمادوكل باال الدراسة السكانیة إلى ومنھاالموقع الجغرافي ثم الجانب الطبیعي والمناخي، 

على مستوى والیة الطارف وإدارة الحظیرة الوطنیة للقالة وكذا  المدیریات والمصالحمعطیات من مختلف الو

  .بلدیة القالة

وفي الفصل الثاني نطرق إلى الدراسة المیدانیة التطبیقیة ولكي تكون الدراسة ممنھجة بطریقة سلیمة وضعنا       

نیة خاصة باإلدارات والھیئات المسؤولة، ثالثة أنواع من االستمارات، األولى خاصة بالسكان المحلیین والثا

  .واألخیرة خاصة بالسیاح

استمارة خاصة بالسكان المحلیین على مستوي مدینة القالة، وقد قمنا بتوزیع ھذه  300وقد قمنا بتوزیع      

 195االستمارات مباشرة وكذا باالستعانة بالمؤسسات تربویة والتكوینیة، لم نسترجع من ھذه االستمارات سوى 

استمارة قمنا بتوزیعھا على مستوى الفنادق  250استمارة، أما في ما یخص استمارات السیاح فقد قمنا بتوزیع 

استمارة، وفي ما یخص االستمارات الموزعة على اإلدارات والھیئات  176والشواطئ، ولم نسترجع سوى 

ض المسؤولین والموظفین بمختلف على بع) مقابلة بعض المسؤولین(المسؤولة فقد قمنا بتوزیعھا مباشرة 

  .المدیریات والمسیرین وكذا إدارة الحظیرة الوطنیة للقالة وبلدیة القالة

وفي الفصل الثالث المتعلق باالقتراحات والتوصیات بعد عملیة دراسة وتحلیل االستمارات الموزعة على     

ة والتطرق إلى اإلطار القانوني والتشریعي العینات المختلفة من السكان المحلیین والسیاح واإلدارات المسؤول

على المستوي الوطني من خالل القوانین والمراسیم التنفیذیة، وكذا توجیھات المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر 

                  . في المجال السیاحي والبیئي على المستوي المحلي
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:ولل األــــالفص  
 

ةدراسة الحظیرة الوطنیة للقال  
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  :تمھیــــــد            

الحظیرة الوطنیة إن الغرض من ھذا الفصل ھو اإلحاطة واإللمام الشامل بالجوانب الداخلة في تكوین          

التي تضم عدة للقالة مع التعرف على كل ما تزخر بھ ھذه الحظیرة األكبر مساحة وتنوعا في الحظائر الوطنیة و

تزخر بھ من عناصر ومكونات متنوعة ومتمیزة ثم التعرف على بلدیة القالة بكونھا ، وباألخص ما بلدیات

مندمجة كلیا ضمن الحظیرة الوطنیة للقالة والتعرف على كل اإلمكانیات الطبیعیة والتاریخیة الثقافیة التي ھي من 

لقاعدیة والتطور السكاني بین العوامل التي تساعد على تنمیة القطاع السیاحي باإلضافة إلى الھیاكل والبنى ا

  .للبلدیة

عتمدنا في ھذا الفصل التطرق امجاالت، ال كلن للسیاحة عالقة مع أب ةالسابق لووكما الحظنا في الفص         

ي القطاع إلى بعض المجاالت ابتداء من الموقع ثم دراسة نظریة لبعض القطاعات والتي یمكن أن تتدخل ف

غیر مباشرة، سواء من ناحیة إنعاشھا أو من ناحیة إضعافھا إلى غایة اإلمكانیات  وأالسیاحي بطریقة مباشرة 

  .ابھوالمغریات السیاحیة التي تمتاز 

ما تتوفر علیھ من لتعرف على بابالتركیز على الجانب السیاحي ة لمدینة القالة إلى الدراسة التحلیلی ومنھا       

الجوانب انطالقا من دون أن نھمل باقي  وجودة فیھاالسیاحیة المزات تجھیمقومات الجذب السیاحي والھیاكل وال

الموقع الجغرافي ثم الجانب الطبیعي والمناخي، بعدھا التطرق الى الجانب العمراني باإلضافة إلى الدراسة 

على مستوى والیة الطارف  اعتمادا على وثائق ومعطیات من مختلف المدیریات والمصالحوكل ھذا  السكانیة

  . ة الحظیرة الوطنیة للقالة وكذا بلدیة القالةوإدار

 

  

I- الحظیرة الوطنیة للقالة  
  

  :التعریف بالحظیرة الوطنیة للقالة - 1    

الحظیرة ھي إقلیم محدد یحتوي على ثروات طبیعیة، حیوانیة ونباتیة خاصة ومتمیزة، توجد بھا آثار ومواقع     

بمجال طبیعي خالب وثقافات موروثة من الحضارات التي تركت تاریخیة، تحمیھا قوانین محددة،  والقالة تزخر 

  .بصماتھا شاھدا على وجودھا

كما ینتشر بمجال ھذه الحظیرة التي نحن بصدد دراستھا العدید من المواقع األثریة والتاریخیة التي تشھد على     

ز یجھبتاإلنسان  ، وقاممختلفةمن مؤھالت  يالطبیع الثراءتعاقب حضارات عدیدة على ھذه المنطقة، إضافة إلى 

  .المنطقة بمدینة جمیلة أكمل بھا فسیفساء الحظیرة، ومن جھة أخرى فھي مركز خدمات لكل الوافدین إلى المنطقة
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  71:نشأة الحظیرة الوطنیة للقالة - 1- 1

تمتاز بمناطقھا من ضمن األسباب التي أدت إلى وجود الحظیرة الوطنیة ھو وجود أنظمة بیئیة فسیفسائیة التي     

الرطبة التي تتنوع مكوناتھا لتشكل مركبا بیئیا یعتبر وحیدا من نوعھ في حوض البحر األبیض المتوسط، بداخل 

ھذه الحظیرة تقع منطقتین من أحسن مواقع التوسع السیاحي ھما منطقة میسیدا، ومنطقة قمة روزا، إضافة إلى 

الذي یحدد  1983جویلیة  23المؤرخ في  ) 458-83( م رقم فبموجب المرسو ،بحیرات أوبیرا، المالح وطونقا

ھكتار،  76438:د حدد مساحتھا بـقوالقانون األساسي للحظائر الوطنیة صنف المنطقة ضمن المحمیات الوطنیة 

 .التراث الطبیعي الثقافي العالميضمن )  UNESCO(من طرف الیونسكو  1990دیسمبر  17صنفت في 

  :للحظیرة الوطنیة للقالة الموقع اإلداري -1-2   

  :تقع الحظیرة الوطنیة للقالة شرق والیة الطارف یحدھا   

  .البحر األبیض المتوسط: شماال -        

  .الجمھوریة التونسیة: شرقا -        

  .سوق أھراس: جنوبا -        

  .الطارف وبوثلجة: غربا -        

  

فحظیرة القالة تظم ستة بلدیات، باإلضافة إلى أجزاء من بلدیات الطارف، بوثلجة وبریحان والجدول الموالي    

 لھا اإلداريیوضح التقسیم 

 

 

 

 

 

  

                                                             
  إدارة الحظیرة الوطنیة للقالة  - 71
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 .التقسیم اإلداري للحظیرة: (20)الجدول رقم       

  

                                                                                                                  للقالة الحظیرة الوطنیة إدارة :المصدر                                                                    

        

كبر نسبة من المساحة اإلجمالیة للحظیرة تلیھا أبلدیة القالة تستحوذ على  من خالل قراءتنا للجدول نالحظ أن    

 )%100(بلدیة بوقوس ثم بلدیة بریحان ثم بوثلجة، كما نالحظ أن دائرة القالة ككل عبارة عن محمیة بنسبة 

 

 

  

 )2كلم(المساحة      البلدیات     الدوائر       
 النسبة المئویة    

   

  

 القالة          

 القالة          
   280,92         100 

 100       87    أم الطبول     

 100                       58,50    العیون     

 100       70,25     رمل السوق     

 100       94,25    عین العسل    

 100       215,80    بوقوس     

 الطارف     
 50       111,4    الطارف     

 بوثلجة      بوثلجة     
   113,53       14,77 

 14,70       202,50    بریحان      بن مھیدي    
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  11ص  دراسة اقتصادیة اجتماعیة للحظیرة الوطنیة للقالة): 2004(بوعزوني عمار : المصدر                                                     

 

 دراسة اقتصادیة اجتماعیة للحظیرة الوطنیة للقالة): 2004(بوعزوني عمار : المصدر                                                              

  12ص 

 القالة

 العیون
رمل 
 عین العسل السوق

 السوارخ

 الزیتونة

 بریحان

 بوقوس

 بوثلجة

 بوحجار

 بحیرة الطیور
 بن مھیدي

 العصفور الشافیة

 عین كرمة

 حمام بن صالح

 الطارف

 شیحاني

 البسباس زریزر

 الشط

 الذرعان

 واد الزیتون

 شبیطة مختار

 بالنسبة لوالیة الطارف موقع الحظیرة الوطنیة القالة ): 08(الخریطة رقم 

 البحر المتوسط

 المفتاح

 حدود الساحل
 حدود دولیة
 حدود والئیة

 مقرالوالیة

 مقر بلدیة القالة
 مقر البلدیات

 حدود بلدیة

       0        10 
 

والیة 
 عنابة

 

 

 

 والیة سوق أھراس

 الحظیرة الوطنیة للقاللة

الجمھوریة 
 التونسیة

ةــــالقال  

 الطارف

 باتنة

 خنشلة تبسة

 بسكرة

 قالمة

 مسیلة

 برج بوعریریج سطیف

 عنابة

 أم البواقي

 بجایة
 جیجل

 قسنطبنة

 سكیكدة

 میلة
 سوق أھراس

(الخریطة رقم  07 موقع قطاع القالة بالنسبة لشرق الجزائر):   

 ش

 تونس

 حدود الساحل

 حدود والئیة

حدود دولیة       

 والیة الطارف

 مقر الوالیات     

 المفتـــــــاح

كم 50  0
 



126 
 

 

 ): P.N.E.K( مكونات الحظیرة الوطنیة للقالة  - 3 - 1

ما ھي أصناف ك 05المخطط التوجیھي لتھیئة الحظیرة یحدد تقسیمھا وطرق التدخل علیھا حیث یقسمھا إلى   

  :موضحة في الجدول التالي

  مكونات الحظیرة الوطنیة للقالة: (21)جدول رقم 

النسبة المئویة من  المكونات الطبیعیة    التوجھات     الصنف والمساحة
  مساحة الوالیة

     

مناطق ذات حمایة 
  مطلقة

  

 )ھكتار 9,292( 

خالیة من كل التدخالت بكل أنواعھا إال   
الدراسات العلمیة المرخصة من طرف 

 وزارة البیئة 

مواقع  -غابتي الصنوبر واأللب   -
  تاریخیة 

  غابة مختلطة األلب والصنوبر البحري -

  غابة القورا ومستنقع بوردیم    -

  المالح وطونقا  ،بحیرات آوبیرا -

 البحیرتین الزرقاء والسوداء      -

3.21% 

                  منطقة بریة     
)      بدائیة ( 
 )ھكتار9,222(

التدخالت الممكنة في ھذه المنطقة ال بد أن   
ال تغیر في المحیط الطبیعي وكل تدخل 
  خاضع لترخیص من طرف وزارة البیئة

  كثبان قمة روزا -

  قمة میریزاكثبان  -

  كثبان میسیدا -

 ناھد وفدان،غابات جبل حدادة  -

3.18% 

مناطق              
ذات نمو ونشاط    

  ضعیفین 

     

 )ھك 29,859(

تتمثل في مواقع ذات نشاط ثقافي علمي،    
ترفھي واستراحة على  ،سیاحي، بیداغوجي

أن تكون لھذه النشاطات لھا عالقة بالطبیعة 
وھي أیضا لتطویر الثروات الفالحیة 

والصناعات التقلیدیة وكل تدخل في ھذه 
 المنطقة خاضع لترخیص من طرف الوالي

  غابتي الخروب ببوفحل وكورسي -

  غابتي برابطیة وعین الكبیر  -

  غابتي العیون وشبیطة -

  سیاحیة الطارفالمنطقة ال -

 المنطقة السیاحیة بوقوس       -

10.32% 

مناطق حافظة       
 26,274(حاجزة  

 )ھك

تحجز بین المناطق الجد محمیة والمناطق   
الطبیعیة ، المفتوحة للنشاطات الفالحیة

والتشجیر وأي تدخل علیھا خاضع لتصریح 
من طرف الوالي بعد أخذ رأي مدیر 

  الحظیرة  

  بحیرة آوبیرا  منطقة حمایة -

  منطقة حمایة بحیرة طونقا -

منطقة حمایة مستنقعات بوردیم والبحیرة  -
 السوداء

9.08% 
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 للقالة الحظیرة الوطنیة إدارة: المصدر                                                                                      

     

من خالل مالحظتنا ھذا الجدول نجد تنوع في المناطق الشيء الذي یوضح أن للحظیرة عدة مھام تتماشى مع   

مكوناتھا، كما أنھا تساعد على خلق تنوع في السیاحة في حالة االستغالل العقالني لھا مع احترام كل القوانین 

 .بالحظیرةالمتعلقة 

 

  :األنظمة البیئیة الطبیعیة الموجودة بالحظیرة -1-4       

  :ھيھذه النظم متنوعة والطبیعیة البیئیة النظم على العدید من الوتحوي الحظیرة الوطنیة للقالة     

  :النظام البیئي البحري •

كلم ویتمتع بخاصیة بیئیة نوعیة، وتحمل ھذه  56,7یتربع ھذا الشریط الساحلي على امتداد خطي یبلغ طولھ     

المیاه في أعماقھا كنز ثمین إذ نجد تجمعات حیوانیة ونباتیة فریدة من نوعھا كونھا أصناف مھددة في البحر 

البوزیطونیا المغمورة من المرجان وشعب كثیفة من  السیزطوزیا، األرصفةاألبیض المتوسط مثل مستعمرات 

للبحر المتوسط باعتبارھا منبع ھام لألكسجین وھي من األصناف المحمیة كونھا صعبة  تمثل القلب النابض التي

وبطیئة التكاثر، وإضافة إلى ھذه التجمعات الفریدة فان توسع الحظیرة الوطنیة للقالة لتشمل الجزء البحري یفسره 

زة، وتمتلك الجزائر إحدى وجود أصناف بارزة خاصة منھا المیرو، عرق اللؤلؤ، قنفد البحر وأعشاب بحریة ممی

أكبر احتیاطي للمرجان األحمر في البحر األبیض المتوسط الذي یعتبر مصدر ذا أھمیة تجاریة كبیرة فھو یشكل 

میالدي كان في البدایة باستعمال طرق تقلیدیة ومنذ السبعینات  16ثروة حقیقیة، تم صیده في الجزائر منذ القرن 

میالدي وبرواج الصیاغة الرفیعة أصبح المرجان مادة  18ثة وفي القرن عرف استعمال تقنیات الغطس الحدی

مرموقة ورمز للثراء نظرا لطبیعتھ السلیمة ومقاومتھ الطویلة للتلف حیث جعلتا منھ مادة ممتازة لصناعة مختلف 

لتغییر ھذه  الحلي ویثیر االستغالل المفرط للمرجان في أعماق البحار حالة تدعو للخطر وبال شك فقد آن األوان

منع استخراج ھذه الثروة قصد حمایة ھذه الثروة، ویتمتع نشاط  1998الوضعیة فقد قررت الجزائر في سنة 

الصید البحري في المنطقة بتقلید عریق یظم ھذا القطاع حرف بسیطة مختلفة مثل الصید الیدوي، الصید التقلیدي 

                          
  المنطقة المحیطة

           1,791  
 ھكتار

تشمل المناطق العمرانیة داخل الحظیرة   
  وبھا كل الھیاكل االجتماعیة واالقتصادیة 

أي تدخل خارج توجھات وتوصیات   
P.D.A.U  یجب أن یرخص من طرف

  الوالي  

   

مناطق الترفیھ والراحة باألخص    
عین العسل، قمة روزا  ،القالة ،الطارف
 .ومیسیدا

0.61% 

 %26.4  -  -  الحظیرة
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ویعد كل من الصید في أعماق البحر، رمي النفایات  والصید المتنوع باستعمال الشباك، الحبال والصنارات،

الصلبة والسائلة والمخیمات العشوائیة من بین العوامل التي تؤثر سلبا على الطبیعة والبیئة البحریة، ومما یزید 

القانونیة المنظمة للبیادر البحریة المحمیة، وتخبئ الحظیرة الوطنیة للقالة كنز من تأزم الوضع غیاب النصوص 

المناطق البحریة التي حظیت بتنظیم محكم  ین في أعماق البحار كنزا ثمین ھش یستدعي عنایة الناس وتعرفدف

عودة أصناف كانت في صدد االختفاء ویشكل ھذا التنوع البیولوجي ارث یجب المحافظة علیھ لما لھ من فائدة 

  .    تتجاوز المستوى الوطني

 :النظام البیئي الكثباني •

كلم تتربع  4إلى  1كلم وعرض یتراوح من  40من رأس روزا شرقا إلى سقالب غربا وعلى امتداد طولھ    

سلسلة من المناظر المنفردة التي تمیز ھذا الجزء من الساحل بشواطئ، شریط كثباني ، ودیان، مجاري وبحیرات 

نباتیة وحیوانیة معتبرة، منظر مشكلة في مجملھا فضاء یلتقي فیھ الوسطان البري والبحري ویظم إلیھ ثروة 

، ةمنفرد یرسم مالمحھ الشریط الكثباني للحظیرة الوطنیة للقالة الذي یفصل البحر عن البحیرات والغابات الكثیف

ھذه المنطقة الكثبانیة وبحكم طبیعتھا الجافة تظم إلیھا بعض النباتات المتمیزة التي تتالءم معھا مثل العرعار، 

نوبر، وتتخلل ھذا الشریط الكثباني بعض البحیرات التي تحیط بھا نباتات ممیزة ویلعب الرتم، الكشرید والص

الشریط الكثباني الدور الذي یوقف الودیان الساحلیة فتركد میاھھا مشكلة بحیرات أحیانا تكون مالحة مثل بحیرة 

ممیزة مثل األرانب البریة،  المالح وأحیانا أخرى عذبة مثل البحیرة الزرقاء، ویعیش في ھذه الكثبان حیوانات

القنافد وھي حیوانات ثدیة وجدت في ھذه المنطقة المأوى والطعام، وتتمتع ھذه الخاصیة الجیومورفولوجیا بتاریخ 

عریق والكثبان الرملیة ال توحي بوجود أي نشاط بشري، أما في القرى المجاورة تمارس زراعة الفول السوداني 

راسخة في تقالید ھذه القرى، وتؤثر نشاطات اإلنسان على ھذه الكثبان بحیث یعد  حیث أن ھذه الزراعة ھي ثقافة

كل من انتزاع الرمال وغیرھا من النشاطات الضارة عوامل سلبیة تضعف ھذا النظام البیئي الطبیعي وال یتم 

 . حمایتھ إال باحترام القوانین والطبیعة

 :النظام البیئي البحیري •

تحظى المناطق الرطبة عبر العالم بنظام بیئي نظرا لما تتمتع بھ من درجة من التنوع البیولوجي النباتي    

والحیواني في الوقت ذاتھ كونھا أوساط سریعة التدھور بإمكانھا االختفاء بسرعة تحت التأثیر السلبي لعمل 

التي تشكل في مجملھا إحدى المناظر  اإلنسان، وتحتوي الحظیرة الوطنیة للقالة على فسیفساء من البحیرات

الرائعة في المنطقة، وتقع الحظیرة في مسالك الھجرة لعشرات اآلالف من الطیور المائیة التي تأتي لقضاء فصل 

م وحتى قبل إنشاء الحظیرة الوطنیة 1982الشتاء قبل قطع مسافات الصحراء والبحر األبیض المتوسط، وفي عام 

تمتعان بأھمیة دولیة تم تسجیلھما على قائمة رامسار یتعلق األمر ببحیرة طونقا ذات للقالة موقعان بحیریان ی

م تم ضم كل من نشعة عین خیار ومتربة البحیرة  2002ھكتار ، وفي سنة  2200ھكتار وأوبیرا  2600المساحة 

ام للقائمة ، وفي م جاء دور بحیرة المالح والبحیرة الزرقاء لالنضم 2004السوداء ضمن القائمة رامسار وفي 
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الجھة الشمالیة الشرقیة تبرز بصورة متألقة إحدى الجواھر الممیزة  للحظیرة الوطنیة للقالة أنھا موقع محمي 

داخل الحظیرة وموقع رامسار مشكلة متحف طبیعي یزخر باألنواع المختلفة من الكائنات الحیة النباتیة والحیوانیة 

من  فاألبیض وفي الفترة الشتویة تستقبل البحیرة عشرات آالال لالنوفوفي فصل الشتاء تكتسي حلة بیضاء من 

البطیات وطیور الغر وتشكل البحیرة موقع ممیز لتعشیش أنواع كثیرة من الطیور النادرة والسائرة في طریق 

وربة االنقراض في المناطق توزعھا مثل طائر أبو مروحة المھدد باالنقراض، الدجاجة السلطانیة والخرشنة المش

، وفي الفترة الممتدة من الخریف إلى الربیع وعند ارتفاع مستوى المیاه یعرف ھذا االمتداد نشاط ممیز یتعلق 

بصید الحنكلیس، أما بحیرة أوبیرا والموجودة في وسط اإلقلیم تعرض مشھد أخر لالنبھار باكتساء جل مساحتھا 

ثل المیروفیل والسیراتوفیل وتعتبر المحطة الوحیدة في حلة جمیلة تنسجھا مجموعة كثیفة من النباتات الممیزة م

إلف طائر  20الجزائر التي تظم نوعین نادرین من النوفل األصفر وكسناء الماء وتأوي المنطقة عادة ما یزید عن 

من العدد الكلي الدولي لطیور الحمراوي وأبو خصلة ، كما تعشیش الكثیر من الطیور مثل  % 1شتوي وأكثر من 

  .الصغیر، الدجاجة السلطانیة مرسة المستنقعات كما تعتبر أوبیرا أیضا مھمة لصید سمك الشبوط  الواق

ھكتار یتعلق األمر بنشعة عین خیار تركیبة  170م تم تصنیف رامسار وسط نادر جدا مساحتھ 2002وفي سنة   

األحمر والصفصاف تشكل  حیوانیة تظم بصورة خاصة الجوارح وغطاء نباتي یتكون أساسا من الدردار، العود

 5في مجملھا نظام بیئي حساس وخالل نفس السنة جاء دور متربة البحیرة السوداء التي ال تتعدى مساحتھا 

ھكتار لتثري مواقع رامسار نظرا لندرة مثل ھذا النوع من األوساط، وھناك أیضا جوھرة أخرى ھي بحیرة 

محمیا داخل الحظیرة كونھا مصنفة أیضا ضمن رامسار  المالح ذات األلوان الزمردیة وتعد ھي أیضا موقعا

متر تكتسي غطاء نباتي كثیف من النباتات  900وھذه البحیرة متصلة مباشرة بالبحر بقناة طبیعیة یبلغ طولھا 

المائیة ، في الجزء الشرقي نجد تركیبة نباتیة مائیة ممیزة إضافة إلى أنھا تحتوي على ثروة سمكیة ھامة تعیش 

فیھا خاصة سمك موسى، الحنكلیس والمحار، وھناك أیضا البحیرة الزرقاء وتعد أیضا موقعا محمیا وھي  وتتكاثر

ھكتار ویحوي ھذا النظام البیئي المحدود على نماذج حیة لدراسة ومالحظة النباتات المائیة  3صغیرة ال تتعدى 

الیعاسیب، ویعد كل من ضخ  ویشكل بصورة خاصة موقعا ممتاز لتكاثر بعض أنواع الحشرات خاصة منھا

المیاه، والصید المحظور، تلوث المیاه والتوسع العمراني على حساب أراضي الحظیرة عوامل تھدد المواقع 

الحساسة خاصة منھا البحیرات، المتربات والنشعات ھذه العوامل یجب أن تكون أكثر تعریفا من جھة ومن جھة 

ات المسؤولة وكذا الجمعیات والباحثین نحو برامج الحمایة وكل الھیئ  أخرى یجب توجیھ نشاطات الحظیرة

  .   والتوعیة بأھمیة ھذه المجموعة من المواقع الطبیعیة والنظم البیئیة الحساسة بغرض تحقیق منفعة بیئیة كبیرة
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 :النظام البیئي الغابي •

تزخر الحظیرة الوطنیة للقالة بثراء غابي بحیث تحظى الغابة والشجرة بحضور ممیز وتغطي الغابة أزید من    

من الحظیرة بحیث تصنع الغابات نسیج یلف المكان، ویتكون النظام البیئي الغابي  % 70 ھكتار ما یعادل 54000

والجبال، بصورة خاصة من تجمعات طبیعیة تتمثل في غابات البلوط الفلیني المتواجدة على مستوى السھول 

ا وعلى ارتفاع غابات الصنوبر الحلبي في الشریط الكثباني ، أدغال الكشرید في الكثبان الساحلیة إضافة إلى ھذ

التي تشكلھا ھذه  ھكتار، غابات العود األحمر 3000م توجد غابات بلوط الزان وھي تغطي مساحة تقارب  900

م ، إضافة إلى  2002األشجار في غایة الجمال واألھمیة مثل نشعة عین خیار المصنفة ضمن قائمة رامسار سنة 

لمختلف أراضي المنطقة حیث نجد فیھا بعض النباتات  ھذا النسیج الغابي نجد تركیبات غابیة مائیة محاذیة

الممیزة مثل الصفصاف، الدردار، والعود األحمر، وعلى ضفاف األنھار یمثل البلوط الفلیني النوع البارز في 

ھكتار وفي  43000اإلقلیم یتوزع خاصة في سھول وتالل المنطقة حیث تغطي غابات البلوط الفلیني ما یزید عن 

الفترة الصیفیة تقام العدید من الورشات الستغالل الفلین داخل أراضي الحظیرة وبد عاملة محلیة  كل سنة خالل

مؤھلة ویعتبر استغاللھ من أھم النشاطات االقتصادیة داخل الحظیرة الوطنیة بحیث یعد مصدر دخل لبعض 

ھكتار توجد في التالل  5000سكان المنطقة وتزخر الحظیرة بغابات الصنوبر البحري إذ تصل مساحتھا إلى 

ھكتار من األوكالیبتیس  8000ھكتار ، وما یزید عن  1000المحاذیة للبحر، وتغطي أشجار األكاسیا ما یزید عن 

، وتوجد أیضا أشجار الخلنج وتنتشر بشكل معتبر في المنطقة بحیث یمثل خشب ھذا النوع من )الكالیتوس ( 

اصة منھا الغالیین التي تعرف شھرة تتعدى حدود الوطن وھذه األشجار مادة أولیة لصناعة أشیاء مختلفة خ

األشجار ھي من أولى المواد األولیة للحرف والصناعات التقلیدیة التي تساھم بشكل فعال في ترقیة المنتوج 

التقلیدي إضافة إلى أراضي الصلصال المجاورة التي تعتبر مصدر لنشاط ممیز أال وھو الصناعات الفخاریة 

ما زال في بعض القرى یمارس خاصة من طرف النساء إال أنھ آیل للزوال، إضافة إلى ھذه األنواع من رغم أنھ 

األشجار نجد المشاتل بحیث تعتبر قطب ممیز یجذب إلیھ الزوار مثل مشتلة طونقا أین نجد أنواع أخرى من 

  .األشجار مثل الصرو األصلع والصفصاف

النسیج الغابي الممیز الذي یغطي جل الحظیرة وبشكل خاص بالنسبة  اوتستفید الحیوانات بشكل معتبر لھذ   

للثدیات كونھا تعیش في ھذا النسیج مثل األیل البربري الذي یعد من األنواع النادرة، الخنزیر الوحشي، الثعلب، 

افة إلى وتوجد أیضا أنواع أخرى مھددة باالنقراض مثل القط البري، الوشق، القط النمر والضبع إض.. ابن آوى

العدیدة من الطیور التي تجد في نسیجھا الكثیف الطعام والمأوى المناسب للتعشیش وبعض الحیوانات الحذرة 

والزواحف   .كالبرمائیات 

وھناك العدید من العوامل المختلفة تھدد النظام البیئي الغابي تتمثل في إزالة األشجار، والقطع العشوائي،      

ایات والحرائق وغیرھا، وتعتبر الغابة من المكونات األساسیة للنظام البیئي وتشكل الرعي الجائر، تفریغ النف
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ھذه على متحف طبیعي ولذالك یجب المحافظة علیھا ومن أھم السبل إعادة التشجیر للمحافظة ولو بشكل ضئیل 

  .   الثروة

       

  72:مھام الحظیرة الوطنیة للقالة - 5- 1

المعین للقانون األساسي للحظائر الوطنیة  1983-07-23الصادر بتاریخ  462-83وفقا للمرسوم الرئاسي رقم      

  :ومنھ حددت مھام الحظیرة الوطنیة للقالة كالتالي

 المناجم وبصفة عامة كل الوسط ،المیاه ،الجو ،األرض ،النباتات ،حمایة الحیوانات •

  .طبیعيال

التدھور الطبیعي القادر على كبح نموه حمایة ھذا الوسط من كل التدخالت االصطناعیة وكل عوامل  •

 .وتطوره

 . تنشیط وتشجیع كل النشاطات الترفیھیة والریاضیة التي لھا عالقة بالطبیعة •

 .على اإلدارات والمسؤولین المعنیین وضع المنشآت السیاحیة في المنطقة المحیطة •

 .مشاھدة ودراسة التطور الطبیعي والتوازن البیئي •

 . الجلسات والمؤتمرات التي لھا عالقة بالموضوع ،العلمیةالمشاركة في الندوات  •

 

  :الدراسة المناخیة - 2     

  :التساقط -2-1       

ات البحریة كونھا مقابلة للبحر نظرا لموقع الحظیرة الوطنیة للقالة أقصى الشرق الجزائري، وتأثرھا بالتیار -  

  .ن المناخ السائد بالمنطقة ھو مناخ متوسطي رطبإف

  . مم 1000و 900المعدل السنوي للتساقط یتراوح بین  -  

ة وأوت أما المرحلة الرطبة من شھر أكتوبر یإن الفصل الجاف یتوافق مع الثالثة أشھر التالیة جوان، جویل -  

  .إلى أفریل

 

  
                                                             

 .إدارة الحظیرة الوطنیة للقالة - 72
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  :الحرارة درجة -2-2      

أما على مستوى البحر وتنخفض في فصل الشتاء خاصة في المرتفعات °35تصل في فصل الصیف حتى    

  .°0 نادرا ما تنخفض إلى

 

  :الریاح -2-3      

 .الریاح السائدة ھي شمالیة غربیة باإلضافة إلى ریاح جنوب غربیة

  

  :مصادر میاه الحظیرة -3 

  :مصدرین للمیاه ھما كالتاليالوطنیة للقالة للحظیرة إن 

  

  :تتمثل في ما یلي:المیاه السطحیة -3-1   

  :الطبیعیة - 3-1-1      

 2كم  763.48یعتبر حوض الكبیر في الجزء الشرقي للحظیرة أھم مصدر، ویتربع ھذا الحوض على مساحة     

  .مم من األمطار سنویا  1000ویستقبل حوالي 

وتتمیز المنطقة بشبكة ھیدروغرافیة مھمة ذات ودیان متنوعة تتمیز بسیالن في معظم فترات السنة مثل واد    

  ...بوقوسالكبیر، واد 

حصة الودیان من السیولة سواء من البحر أو البحیرات تكون بكمیات كبیرة كما أن ھناك ثالثة خزانات مائیة     

  . طبیعیة تتمثل في البحیرات حیث تتموقع على السھول الساحلیة

  :المیاه المعبأة- 2- 1- 3     

، والحظیرة أیضا تحتوي على ستة خزانات أھم العملیات لھذا الغرض تتمثل في سد مكسنة في بلدیة بوقوس    

  3.73م 190000مائیة لكل بلدیة خزان بحجم إجمالي یقدر ب 

  

                                                             
 مدیریة الري لوالیة الطارف- 73
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   :المیاه الجوفیة -3-2  

المیاه الجوفیة تأخذ من الطبقات الرباعیة المشكلة من الطمي وأشھرھا توجد في جنوب المنطقة، أما أدناھا     

وتبقى المیاه الجوفیة دائما المغذي الرئیسي لسكان المنطقة حیث یقدر معدل  ،فتوجد في المجموعة الحدودیة

ثانیة وھو معدل خاص بمدینة القالة وبعض / لتر 265الصرف اإلجمالي النظري للتزوید بمیاه الشرب ب 

میاه من البلدیات والتجمعات الثانویة، أما باقي القرى فإنھا تزود انطالقا من المنابع الصغیرة التي تستمد ال

 .یزودون بمیاه اآلبار الفردیة أو الجماعیة) السكنات المبعثرة (الودیان، وفي ما یخص السكان المتفرقین 

  

 :الطابع العام للشبكات -4  

 

  :شبكة میاه الشرب  -4-1 

تتجھز بلدیات ومركز الحظیرة وبعض الحمامات بشبكات میاه الشرب وھذه الشبكات في مجملھا محكمة     

 .إال أنھا تبقى تعاني من سوء التسییر وغیاب المراقبة وإھمال صیانتھا % 80 بنسبة تصل التغطیةوتصل 

  

  :شبكة الصرف الصحي  -2- 4  

لكن ھذه  % 75: شبكة الصرف الصحي بالمنطقة متنوعة بین الموحدة والمنفصلة بتحقیق نسبة ربط تقدر بـ   

  :الشبكات بدورھا تعاني من عدة مشاكل أھمھا

  .غیاب تجھیزات صرف میاه األمطار -        

  .سوء التسییر وأحیانا التوقف لعدة مرات بسبب غیاب التطھیر والتنظیف ولو لفترات -    

في بعض األحیان یكون طرح ھذه المیاه المستعملة في الوسط الطبیعي مباشرة دون معالجة  -    

فھا بسبب عدم قدرتھا على استیعاب كمیة المیاه مسبقة وذلك إما لتوقف محطات التطھیر نھائیا أو تل

  .المصروفة
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 :الدراسة السكانیة - 5

  :2008/  1987تطور عدد السكان المقیمین  •

  

  1998/  1987بین في الحظیرة تطور عدد السكان :(22)الجدول رقم        

  مدیریة التخطیط والتھیئة العمرانیة :المصدر                                                                                                            
 

نالحظ أن  2008و 1987 في الفترة ما بین حظیرةال الذي یبین تطور عدد السكان في) 22(حسب الجدول رقم    

أعلى نسبة مسجلة في  جدأین ن ،نسبة نمو السكان مختلفة من بلدیة إلى أخرىكانت  )1998-1987(خالل الفترة 

  ).٪  02.59(: ، تلیھا بلدیة بوثلجة بـ)٪03,39(:بلدیة الطارف بنسبة نمو تقدر بـ

بلدیة ، )٪  01,43(بلدیة بوقوس : بینما نجد بعض البلدیات تعرف انخفاض كبیر في نسبة النمو وتتمثل في     

  .)% 01.69(بریحان

نسمة في  129258:بـ 2008قدر في سنة  الحظیرةن عدد سكان أالحظ ن )2008-1998(أما خالل المرحلة     

  % 1,8 حوالي وإنخفض معدل النمو إلى نسمة 21681:أي بزیادة تقدر بـ ،1998نسمة سنة  107.577مقابل 

  النسبة المئویة للنمو ٪

  2008 إلى 98من 

  عدد السكان

  2008إ .س.ع.إ

  المئویة للنمو ٪النسبة 

  98/  87من   

  عدد السكان

  1998إ .س.ع.إ

  عدد السكان

  1987إ .س.ع.إ
  البلدیة

2,4  25594  03,39  20362  
13916 

  الطارف

2,7 
16285 

02,06  12482  9859  
 عین العسل

  بوقوس  9043  10576  01,43  11272  0,7

  القالة  19515  24793  02,20  28411  1,4

  أم الطبول  6070  7457  01,88  8173  0,9

  رمل السوق  2931  3715  01,97  4356  1,6

  العیون  3590  4591  02,19  5347  1,6

  بریحان  6903  8326  01,69  9605  1,5

  بوثلجة  11479  15275  02,59  20215  2,2

1,8  129258 

  

  مجموع الحظیرة  83306  107577  02.35
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  :  العمل والوظائف االقتصادیة-6   

 :العمل - 1- 6    

في مجال بلدیات الحظیرة وبمیلھا الطبیعي لخصائص الریف، فان أول قطاع بھذه المنطقة ھو قطاع      

الفالحة، یلیھ قطاع المالحة والصید البحري وأخیرا قطاع الصناعة واإلدارة باإلضافة إلى األعمال الحرة، مع 

  .ظائف المفروضة مقارنة مع باقي بلدیات الحظیرةالعلم أن بلدیة القالة تشغل ما یقارب نصف ھذه الو

  

  :القطاعات االقتصادیة- 2- 6    

باإلضافة إلى كونھا ) البحیرات(المنطقة حساسة للغایة فھي تكون تحف وخصائص طبیعیة مھمة وعالمیة   

  .محمیة قانونا بمرسوم فھذه الحظیرة ال تسمح بأس تدخل أو تحدید دون دراسة سلمیة المحاور

  

  :الفالحة-6-2-1   

تخضع لشروط مناخیة جیدة من أجل تطویرھا غیر أن ھناك شروط أو التي الزراعة في تلك المناطق     

  .خصائص طبیعیة وحواجز تمنع عملیات توسیع نطاقاتھا

ذات مساحات  د بھا شعاب وأودیة قلیلة الخصوبةالتي توج" المجردة"بھا سلسلة جبلیة عالیة : في الجنوب -   

  .دةمحدو

  .وجود كثبان رملیة ال تساعد على العمل الفالحي: في الشمال -   

أما الغطاء النباتي الطبیعي والكثیف فھو متواجد تقریبا في مختلف الفضاءات والمجاالت الموجودة بالحظیرة،    

  .نھ یمكن القول أن األراضي الصالحة للزراعة قلیلة جدا وتوجد بمساحات صغیرة ومتفرقةأإال 

وفیما یخص األراضي المسقیة فھي تقریبا توجد كلھا بجانب البحیرات عموما ھي مسطحة وھذه الزراعة غیر    

  . منصوح بھا في ھذه المناطق قانونا كونھا تؤثر على البحیرات بحث التربة وتكدسھا في أسفل ھذه البحیرات
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  :الصید البحري -6-2-2   

اھھ ــم وعمق می800لھ ھو المیناء الموجود بمدینة القالة الذي یصل طو المیناء الوحید الذي ینشط بالمنطقة    

  . السنة/یوم 200قارب صید ، أما فترة الصید فھي تصل  180: ،  بقدرة استیعاب تقدر بـمتر 4,6

  .باإلضافة إلى وجود میناء جدید بالقالة وھو أكبر من المیناء القدیم ولم تنتھي األشغال فیھ بعد    

  :فھي) بالمیناء القدیم (وفیما یخص وسائل الصید المتوفرة بالمنطقة           

  طن  8,255زورق صید بشبكات سعتھا  21 •

  .أطنان 07زوارق خاصة بصید السردین سعتھا  07 •

  74.طن 1,33وحدة صغیرة سعتھا  20 •

  

  :التسویق-6-2-3   

إن إنتاج الوالیة أو المنطقة من األسماك والصید بصفة عامة یذھب إلى التسویق المباشر وتبلغ الكمیة التي     

من ھذا  %90سنویا، ویتاجر القطاع الخاص بنسبة /طن 732) الوالیات المجاورة( تدفع إلى األسواق المجاورة 

  .المنتوج

  

  :النقل -6-2-4  

یعتبر عامال مھما في تطویر إقلیم معین، فیؤثر في بعض األحیان على نمط كونھ فرعا من فروع االقتصاد    

معیشة السكان خاصة إذا كانت المنطقة ذات طابع سیاحي كالحظیرة الوطنیة للقالة التي تعرف حركیة نوعا ما 

عن طریق كبیرة في فترات مختلفة من السنة، والحظیرة تغطي خطوط النقل الخارجیة البریة والمسافات الطویلة 

  .الحافالت وسیارات األجرة

  

  :الصناعة -6-2-5  

نظرا للخصائص الطبیعیة والمھمة للمنطقة فإن الحظیرة الوطنیة للقالة تھتم بالمجالین الفالحي والسیاحي، لذا    

نجد أن النشاط الصناعي ضئیل وقلیل جدا ال یتعدى الصناعات الصغیرة والمتوسطة، ومدینة القالة تتربع على 

  .تجزئة 19ھكتار مقسمة إلى  05منطقة صناعیة مساحتھا 
                                                             

    . )2009(الدلیل اإلحصائي لوالیة الطارف   -74
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مجمل القول إن النشاط الصناعي غیر مسموح بھ في المنطقة لما لھ من آثار سلبیة على المجال الطبیعي  وفي   

والبیئي، إال أن الدولة لجأت إلى إنشاء الوحدات الصغیرة والمتوسطة الستغالل الطاقات الموجودة لتحقیق تنمیة 

  .بالمنطقة

  

  :الصناعات التقلیدیة -6-2-6   

الصناعیة التقلیدیة األكثر رواجا في المنطقة ھي التي تستعمل المواد األولیة المحلیة بحیث إن النشاطات    

   :تستعمل وتحول إلى منتوجات تقلیدیة جاھزة منھا

حیث تسمى بالبوحداد توجد في الجھة الشرقیة أكثر من الجھات األخرى یستعملونھا  :صناعة الغلیون -    

سكان بلدیة القالة وعین العسل كصناعة تقلیدیة نذكر بعض األدوات الواردة من تحویل ھذه المادة أدوات 

  ...المدخنین، أزرار، لعبة الشطرنج، مقبض محول سرعة السیارات

ضت والصیادون یستخرجون من أعماق ساحل القالة مادة ثمینة وراقیة ھي منذ قرون م :المرجان -        

المرجان وكانت تصدر إلى الخارج، والزالت إلى اآلن تجلب اھتمام الحرفیین المحلیین الذین یقومون بتحویلھا 

  ...إلى منتوجات مختلفة كالعقود والمشابك الصغیرة

القفف، الزرابي ویوجد حرفیین قالئل جدا یستعملون ھذه  وھي مادة تستعمل في صناعة  :قصب السمار -       

  . المادة

تكاد ال تخلوا منطقة من الحظیرة وال من الوالیة وال یوجد فیھا من یجید ھذه : صناعة الطین والخزف -       

  .الحرفة باإلضافة إلى انتشار حرف أخرى بالمنطقة كالطرز واأللبسة التقلیدیة

  

  : دةالتجھیزات الموجو -7   

تعتبر القالة المركز األكثر تجھیزا على مستوى الحظیرة ففیھا معظم التجھیزات االجتماعیة الثقافیة، واإلداریة     

  .  التي لھا عالقة مع أدوار مركز الدائرة ومركز البلدیة

والتي ال تتعدى أما البلدیات األخرى للحظیرة ال تحتوي إال على تجھیزات إداریة ضروریة للوظائف الیومیة     

  ...مقرات البلدیات، البرید، المدارس
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فنقص التجھیزات بھذه البلدیات یعود إلى أھمیة الغطاء النباتي والحالة الغابیة ألربع بلدیات من الحظیرة في     

ایات حین أنھ یوجد حضور معتبر في الخدمات النوعیة الممثلة في إعداد األقالیم الغابیة، الوحدات الجمركیة، الحم

  .الغابیة المساعدة على حمایة البیئة

  

  75:المنشآت القاعدیة -8  

  

  :شبكة الطرق-8-1 

  :ممثلة في :وطنیةالطرق ال - 1- 1- 8     

بن ( الذي یربط عنابة والحدود التونسیة وھو یمر على أھم بلدیات والیة الطارف : 44الطریق الوطني رقم  •

  ). مھیدي، بوثلجة، الطارف، القالة وأم الطبول

الذي یربط الحدود الجنوبیة للقالة مع الحدود الوالئیة للطارف إلى والیة سوق : 82الطریق الوطني رقم  •

 .أھراس مرورا بالزیتونة، عین الكرمة وبوثلجة

  

  ممثلة في:والئیةالطرق ال -2- 1- 8    

لوجھة مطار  الساحل یمتد من بدایة القالة باتجاه بحیرة مالح وأوبیرا على طول: 109الطریق الوالئي رقم  •

  .ویصل حتى الطرق البلدیة 44عنابة، ویمتد ھذا الطریق إلى الشواطئ ویتصل بالطریق الوطني رقم 

  .یربط بین القالة وقمة روزا على طول الساحل: 110الطریق الوالئي رقم  •

تستثنى بلدیة بوقوس من خدمات شبكة الطرق الوطنیة والوالئیة فھي موصولة إال بالطرق البلدیة ویبلغ إجمالي       

  .كم 100الطرق البلدیة التي تربط بین مختلف البلدیات بحوالي 

  

  :ةــــــــالطاق- 2- 8

كیلو فولط، وھذه  90 -30مزودة بمحطة طاقة كھربائیة تصل قدرتھا من  الحظیرة الوطنیة :الكھرباء •

  :مراكز توزیع للكھرباء ھي 03المحطة تمول 

                                                             
   . )2009(الدلیل اإلحصائي لوالیة الطارف  - 75
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مشترك في كل من بلدیات القالة، عین العسل، أم  57064ذات تغطیة جیدة تضم : محطة التوزیع القالة -   

  .الطبول والعیون

) بوقوس(ة مشترك للبلدیات الموجودة أما البلدیة السادس 4300تغطي احتیاج :محطة التوزیع برمل السوق -   

  .فھي تمول من منطقة بوثلجة وأیضا من بلدیتي الطارف وبریحان

رغم الطابع الجبلي الممیز للمنطقة وكذا األودیة والتالل وتشتت التجمعات السكانیة : تولید الكھرباء الریفیة -   

 . %89إال أن بلدیات الحظیرة عرفت نتائج مرضیة في مجال التزوید بالكھرباء حیث سجلت نسبة 

  

 76:اإلمكانیات السیاحیة على مستوى الحظیرة -9 

تزخر الحظیرة الوطنیة بإمكانیات سیاحیة ھائلة من شأنھا جعل والیة الطارف ضمن أوائل الوالیات     

الجزائریة المستقبلة للسیاح فھي تملك مؤھالت سیاحیة مؤكد أن بعضھا فرید من نوعھ على مستوى القطر 

 .اإلمكانیات إما طبیعیة أو بشریةالوطني، وھذه 

  

  :اإلمكانیات الطبیعیة -9-1 

  

  :الساحل - 1- 1- 9     

توسع سیاحي  مناطق (03)كم، وھذا الشریط الساحلي یزخر بـ  56,7تتمتع الحظیرة بساحل یمتد على طول     

  شواطئ  08مناطق على مستوى الوالیة ككل وھي تتربع على  (05)من بین 

كلھا متواجدة ببلدیة القالة، باإلضافة إلى غنا )شاطئ على مستوى الوالیة  11من ضمن ( مسموحة للسباحة 

  .المنطقة بثروة المرجان التي تبقى مھددة بالنھب

، القالة )المرجان(الشواطئ المسموحة للسباحة المتواجدة ضمن محیط الحظیرة ممثلة في النوارس، المصنع      

  .میسیدا، قمة روزا، الشاطئ الكبیر والسرنوبالقدیمة، 

 

  
                                                             

 .نفس المرجع السابق - 76
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  مناطق التوسع السیاحي الموجودة ضمن الحظیرة الوطنیة للقالة :(09)خریطة رقم

  

  إدارة الحظیرة الوطنیة للقالة: المصدر                                                                                       

 

  :البحیرات- 9-1-2      

  :   تتمثل ھذه البحیرات في  

  .ھكتار میاھھا عذبة 2600بحیرة طونقا مساحتھا  -         

  .ھكتار میاھھا عذبة 2200بحیرة أوبیرا مساحتھا  -         

  .ھكتار میاھھا عذبة 06البحیرة الزرقاء مساحتھا  -         

  .ھكتار میاھھا مالحة 860بحیرة المالح مساحتھا  -         

  .باإلضافة إلى البحیرة السوداء ومستنقع بوردیم وبحیرات أخرى     

  

 القالة

 ZETمیسیدا 

 ZETالحنایة 

 ZETقمة روزا 
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)  RAMSAR(ھي موقع محمي داخل الحظیرة ومصنف عالمیا حسب اتفاقیة رامسار : بحیرة طونقا - 1

كم عرض، یتراوح متوسط العمق بھا  04كم و  07الخاصة بالمناطق الرطبة، تمتد ھذه البحیرة على طول 

ھكتار تتمیز بمیاه عذبة وھي تعتبر مأوى للعدید من   2600م ، تتربع على مساحة   1,5 و 1ما بین 

  .الطیور المائیة وبعض أنواع األسماك باإلضافة إلى أنواع من النباتات 

)  RAMSAR(ھي موقع محمي داخل الحظیرة ومصنف عالمیا حسب اتفاقیة رامسار : بحیرة أوبیرا - 2

 تار، ھك 2200الخاصة بالمناطق الرطبة، تمتد ھذه البحیرة على مساحة 

م ، تتمیز بمیاه عذبة وھي  3و  2م  وفي فصل الشتاء بین   1,5 متوسط العمق یصل بھا: البحیرة الزرقاء - 3

 تمثل منطقة عبور للطیور المھاجرة خاصة تلك القادمة من أوربا 

ھكتار، تتمیز عن البحیرات األخري بمیاھھا المالحة كونھا ترتبط  860تقدر مساحتھا : بحیرة المالح - 4

م، ویتم استغاللھا من طرف الدیوان الوطني لتربیة وتنمیة الحیوانات  900ر عن طریق قناة طولھا بالبح

 .والنباتات المائیة، وتعیش فیھا عدة أصناف من الطیور واألسماك

 .ھكتار، یقع ببلدیة بوثلجة 22مساحتھ  مستنقع بوردیم  - 5

  .ھي بحیرة صغیرة توجد بالقالة: البحیرة السوداء - 6

  

 .البحیرات المتواجدة بالحظیرة الوطنیة للقالة: (23)جدول رقم      

 االحداثیات الجغرافیة

سنة 
 التصنیف

 

النسبة المئویة 
 من الحظیرة

 

  المساحة

(HA) 
 البحیرات والمستنقعات العمق

N 36°52’55”   S 8°30’40” 

E 36°49’35”   O 8°28’15” 
1982 3.40% 2600 1.5 -1 

 نقاوبحیرة ط

N 36°51’55”   S 8°25’10” 

E 36°49’40”   O 8°21’20” 
1982 2.87% 2200 04-0 

 بحیرة اوبیرا

N 36°55’00”   S 8°20’50” 

E 36°52’30”   O 8°18’20” 
2004 1.12% 2257 06-0 

البحیرة و بحیرة المالح
 الزرقاء

N 36°51’10” 

E 8°12’10” 
2002 0.006% 05 - 

 البحیرة السوداء

  بحیرة الطیور  170  1999 

N 36°47’51” 
في انتظار 

 التصنیف
0.014% 11 - 

 مستنقعات بوردیم
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E 8°14’50” 

- 
غیر 

 مصنفة
0.004% 03 - 

 قرعة الوز

N 36°50 

E 08°20 
2002 0.22% 170 - 

 نشعة عین خیار

  واد الكبیر - - - - -

   للقالة یرة الوطنیةظالح إدارة: المصدر                                                                                         

 

 بحیرة طونقابعض الطیور النادرة في : (02)صورة رقم                        بحیرة طونقا: (01)صورة رقم 

                

 إدارة الحظیرة الوطنیة للقالة   :المصدر                                            2010 من إعداد الطالب :المصدر      

 أوبیرا بحیرة: (04)صورة رقم                بعض الطیور والنبات النادر في أوبیرا: (03)صورة رقم 

        
   

  

  

  

  

 

                                                  2010 من إعداد الطالب :المصدر                                                                                                
  2010 من إعداد الطالب :المصدر
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 الطیوربحیرة بعض الطیور النادرة في : (06)صورة رقم   الطیور                   بحیرة : (05)صورة رقم 

   

   

  

  

  

  

 إدارة الحظیرة الوطنیة للقالة   :المصدر                                             2010 من إعداد الطالب :المصدر   

 الزرقاءبحیرة ال: (07)صورة رقم                                               

 

 

 

 

 

 

 

  2010إدارة الحظیرة الوطنیة للقالة وتنظیم الطالب   :المصدر                       
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                     المالح بحیرة :(08)صورة رقم                                     

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 2010الطالب  إدارة الحظیرة الوطنیة للقالة وتنظیم  :المصدر                       

                          السوداء بحیرةال :(09)صورة رقم                          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  2010إدارة الحظیرة الوطنیة للقالة وتنظیم الطالب   :المصدر                       
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  :الجبال -3- 1- 9    

تحتوي الحظیرة على عدة سالسل من الجبال في أقصى الجنوب، وھي امتداد سلسلة جبال المجردة     

المشھورة على المستوى اإلقلیمي وتتمیز بانحداراتھا الحادة وكثافة غطائھا النباتي الذي یتمثل في البلوط الفلیني، 

منطقة مفضلة لتطویر السیاحة الجبلیة  بلوط الزان، الصنوبر، الكلیتوس، الكشرید، الصفصاف وتمثل ھذه الجبال

خاصة وأن ھذا النوع من السیاحة ال یتطلب سوى تجسید مسالك سیاحیة وإنشاء بعض المرافق وتقدر مساحة 

  :ھكتار من أھمھا  54.587ھذه الجبال 

الثلج العزة وھي قمة جبلیة رائعة الجمال خاصة في فصل الشتاء حیث تكتسي ھذه القمة حلة بیضاء من  -   

  .فیمتزج البیاض مع خضرة الغابة مشكلة بساطا مزركش

  :الثروة الغابیة - 4- 1- 9

من المساحة اإلجمالیة للحظیرة الوطنیة للقالة وھذا راجع إلى توفر الشروط والظروف  %74تتربع على نسبة     

  :المناخیة المالئمة، ومن بین النباتات التي نجدھا

  . غذائیة ونباتات الزینة، طبیة ،صنف من بینھا نباتات عطریة 26ھناك :  المغروسات -أ        

 .نوع من الطحالب 114: الفطریات   - ب

نوع من األشجار مشكلة غابات مثل غابة الفلین باإلضافة إلى كونھا موارد خشبیة ھائلة  78: األشجار  - ج

 .تستعمل في الصناعة التقلیدیة مثل الغلیون

  

  بالحظیرة الثروة الغابیة: (10)صورة رقم 
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  غابة الصنوبر: (12)غیرة بالمنطقة              صورة رقم صشجیرات : (11)صورة رقم          

                
  للقالة الحظیرة الوطنیة إدارة :المصدر                                                       2010 من إعداد الطالب :المصدر

                          

الجدول التالي یوضح إضافة إلى أن الحظیرة تحوي ثلث النباتات الموجودة على مستوى التراب الوطني     

  :أصناف النباتات الموجودة

  أصناف النباتات) : 24(الجدول رقم 

 الصنف األصناف على المستوى الوطني األصناف على المستوى الحظیرة النسبة المئویة%

Cryptogames (نباتات بدون زھور) ال زھریة   

- - - Bactéries    بكتیریات 

85.93 110 128 Champignons فطریة 

13.25 70 528 Algues طحالب 

63.33 114 680 Lichen 

 Mousse 92 غیر محصي /

50.84 30 59 Fougère 

 نباتات زھریھ

29.57 930 3145 Plantes vertes 

  إدارة الحظیرة الوطنیة للقالة: المصدر
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، في الحظیرة الوطنیة متمثلة في الثدیات الحیواناتیوجد الكثیر من أصناف : الثروة الحیوانیة- 5- 1- 9     

 :، وھي مبینة في الجدول التاليكل ھذه األصناف من الحیوانات ھي محمیةواالسماك و الزواحف ،البرمائیات

 أصناف الحیوانات): 25(الجدول رقم                

  إدارة الحظیرة الوطنیة للقالة: المصدر

  بالمنطقةبعض الحیوانات : )13(الصورة رقم 

  

   2010وتنظیم الطالب  إدارة الحظیرة الوطنیة للقالة: المصدر

  

  ):المعدنیة ( الینابیع الحمویة - 1-6- 9

طبیعة الحظیرة خالبة منحت لھا سحرا جذابا، فامتزاج الیابس مع الماء یبدي جماال ال مثیل لھ، وبالحظیرة    

الوالیة، وقد تمت دراسات من طرف المؤسسة الوطنیة منبعي میاه معدنیة من بین خمسة منابع على مستوى 

للسیاحة بینت من خاللھا القیمة العالجیة لھذه المنابع، والمنبعین الموجودین ضمن الحظیرة ھما حمام سیدي 

 :طراد وحمام ماكسنة والجدول التالي یوضح خصائصھما

األصناف على المستوى  النسبة المئویة %
 الحظیرة 

األصناف على المستوى 
 الوطني

 الصنف

 الثدیات 108 39 36.11

 الطیور 378 195 51.58

 الزواحف 82 24 29.26

 األسماك 300 74 24.66
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 یرة الینابیع الحمویة المتواجدة بالحظ: (26)لجدول رقم ا             

  مدیریة التخطیط والتھیئة اإلقلیمیة والیة الطارف  :المصدر                                                                       

  

  : التاریخیة والثقافیةاإلمكانیات  - 2- 9

  :المعالم التاریخیة 9-2-1   

لقد توالت على المنطقة عدة حضارات والدلیل على ذلك تواجد أماكن أثریة وتاریخیة ، وقد تم إحصاء ما   

موقع أثري تعود لعصر ما قبل التاریخ وأھم ھذه المواقع ، موقع عین الخیار الذي عثر بھ على  110یقارب 

  :قطعة أثریة ، ومن المواقع األخرى  115000

  .العیون یعود للعصر الروماني ببلدیة: قصر فاطمة -       

  ببلدیة رمل السوق : قصر بئر الكرمة -     

  :أما عن المعالم التاریخیة التي تعود إلى الفترة االستعماریة  

  .م حیث كانت تستعمل لتجارة المرجان، تتواجد ببلدیة القالة1694التي أسست في : قلعة الطاحونة -     

میالدي یتواجد بمنطقة القالة القدیمة وقد صنف كتراث بتاریخ  16الذي بني في القرن : الحصن الفرنسي -     

  .م1930سبتمبر  09

میالدي توجد ببلدیة القالة وقد حولت إلى مسرح بلدي، واآلن ھي  19التي بنیت في القرن  :كنیسة القالة -     

  .في عملیة ترمیم لتحول إلى دار ثقافة

بھا بنایة كبیرة كانت في الفترة االستعماریة منزل إلقامة قدماء حكام االمتیازات : لةشبھ جزیرة القا -     

  .الفرنسیة بأفریقیا وقد حولت إلى متحف

  القیمة العالجیة

 درجة حرارة المیاه 
  معدل التوزیع

 ثا/ ل 
  البلدیة التسمیة

  –أمراض الروماتیزم 

 التنفس -األعصاب 
63° 2.5 

  الزیتونة حمام سیدي طراد

  –أمراض الروماتیزم 

 النساء -األعصاب 
38° 0.9 

  بوقوس حمام ماكسنة
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  المعالم التاریخیة بالمنطقة: (14)صورة رقم                                  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            
  2010من إعداد الطالب  :المصدر

  بعض األثار بالمنطقة: )15(صورة رقم                                  
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وعموما فان الحظیرة تتمتع بعدة معالم تاریخیة ومواقع أثریة حیث تتوزع على كامل محیطھا والخریطة                 

                                                                                                                                                                                               .توضح كافة المواقع) 10(رقم 

                                                                                                                                           

       

                                                  

  

  

  

  

 مفتاح الخریطة

 

 مخابئ صخریة

مسقولةصخور   

1/  2000000السلم     

(10)خریطة رقم     المواقع األثریة المتواجدة بالحظیرة:   

 

للقالة الحظیرة الوطنیة إدارة: المصدر                 
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II- مدینة القالة  
    :لمدینة القالة ةعام لمحة - 1

           : لمحة تاریخیة عن مدینة القالة -1-1   

بتجارة المرجان والصید البحري، كما تعتبر القالة مقر تبادالت تجاریة إن ساحل القالة معروف منذ القدم      

  ).استخراج المرجان، الفالحة، الصید البحري ( ھائلة 

وقد شھدت منطقة القالة عدة حضارات تعاقبت علیھا وفي العصر الحدیث كانت قبلة العدید من الوفود      

م ولعل أھم دلیل على ذلك حصن فرنسا الموجود 1928نة األجنبیة خاصة سكان مرسیلیا حیث استوطنوا بھا س

  .حالیا بالقالة القدیمة

  

               77:الموقع الجغرافي - 2- 1

تقع بلدیة القالة شمال الشرقي للجزائر و الشمال الشرقي لوالیة الطارف، تطل على البحر األبیض المتوسط     

كم، وتعتبر أكبر البلدیات مساحة في والیة  47شریطھا الساحلي 2كلم292من الجھة الشمالیة، تتربع على المساحة 

  :الطارف یحدھا

  

  .البحر البیض المتوسط: من الشمال -             

  .بلدیتي أم الطبول ورمل السوق: من الشرق -             

  .بلدیة عین العسل: من الجنوب الشرقي -             

  .الطارف و بوثلجةبلدیتي : من الجنوب -             

  .بلدیة بریحان: أما من الغرب والجنوب الغربي -             

     

: كلم وعن مدینة عنابة بـ20إذن فموقع بلدیة القالة یعتبر موقع استراتیجي فھي تبعد على مركز الوالیة بـ      

یخلق لھا سھولة الوصول وسیولة كلم ولھا نفاذیة من كل الجھات الشئ الذي 15: كلم وعن الحدود التونسیة بـ90

  .من مختلف الجھات كما تعتبر القالة المیناء األخیر نحو تونس
                                                             

 .6ص ) 2007(القالة المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر لبلدیة  - 77
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إن ھذه المكانة واألھمیة تفرض على السلطات المحلیة العمل على تحقیق المستوى النوعي لھا، وذلك بحسن    

یة دون إھمال البعد االجتماعي االستغالل واستثمار كل اإلمكانیات واالمتیازات التي تتمتع بھا خاصة الطبیع

  .واالقتصادي

  :موضع المدینة - 3- 1    

  : تتموضع مدینة القالة بین ثالثة بحیرات كبرى ھي

  .بحیرة طونقا من الجنوب الشرقي -

  .بحیرة أویبرا من الجنوب -

 بحیرة المالح من الغرب -

  للقالةموضع مدینة القالة ضمن إقلیم الحظیرة الوطنیة : )11(الخریطة رقم 

  

 إدارة الحظیرة الوطنیة للقالة :المصدر
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   78: الجانب الطبیعي والمناخي للمدینة - 2

 

  :الطبوغرافیة- 1- 2    

  :تتمثل تضاریس منطقة القالة بتجمع الكثیر من المنحدرات و یمكن تمییز مجموعتین طبوغرافیتین ھما  

  :المجموعة الجبلیة - 1

  .إلي الغرب وتقع أمام البحر حیث تنحصر بینھما المدینةتتكون من سلسلة جبلیة تمتد من الشرق   

  :المجموعة السھلیة - 2

  م35و 25قلیلة نسبیا وتتواجد حول البحیرات وعادة تكون ضیقة ارتفاعھا یتراوح بین    

  .فھاتان المجموعتان تلعبان دورا ھاما في تعدیل مناخ المنطقة

  

 :الجیوتقنیة - 2- 2    

  :لة للتوسع العمراني ممثلة بـاألراضي المناسبة والقاب

  األراضي الصلصالیة والرملیة غرب المدینة  -   

والتي تحتوي على صخور رسوبیة في الجزء الجنوبي المحاذي للطریق المؤدي  األراضي الصلصالیة -   

  .إلى الحدود الجزائریة التونسیة

   

  :الھیدرولوجیة -2-3  

  :فيمیاه منطقة القالة تتمثل ینابیعھا      

  .حواد بوعروق، المالحة، سوق رقیبات تصب في بحیرة المال: الودیان    

أما واد داي قرع، ودمة الریحانة فھي تصب في بحیرة أوبیرا جزء من ھذه المیاه تصب في بحیرة طونقا      

  . بواسطة واد الحوت، أما الجزء األخر یتجھ إلي باطن األرض لتشكل میاه جوفیة

                                                             
 .8و  7ص  2007المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر لبلدیة القالة  - 78
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  ..)أوبیرا، طونقا، الزرقاء(إلي مختلف المجاري المائیة نالحظ وجود بحیرات باإلضافة      

  

ذات نشاط زلزالي متوسط، حیث یجب مراعاة ھذه ) a 2(كما یجدر بالذكر أن بلدیة القالة مصنفة كمنطقة  

ف المنشآت المعاییر أثناء إنشاء المشاریع الضخمة كما أن أدنى مستوى حمایة زلزالیة یجب أن یتماشى مع مختل

  .حسب االستعمال واألھمیة وھذا لحمایة األشخاص والمرافق المختلفة

  :الدراسة المناخیة - 4- 2     

  :التساقط - 1    

  ) ملم  1000-900 بین(تعتبر منطقة القالة أكثر المناطق تساقطا في الجزائر  -

  :المناخ الذي یسود المنطقة مناخ متوسطي رطب یتمیز بوجود فصلین -

  .الخریف والشتاء ذو التساقط معتبر بأكبر نسبة: الفصل األول             

  .  الربیع والصیف ذو تساقط ضئیل في الربیع و نادر صیفا مشكال مناخ جاف: الفصل الثاني             

  .التساقط، التضاریس و البحیرات عامالن محددان لكمیة )orographique(إن التساقط في ھذه المنطقة من نوع  -

  

  :درجة الحرارة - 2    

في فصل الصیف ومنخفضة شتاءا خاصة في المرتفعات أما على مستوى ° 35تصل فیھا درجة الحرارة حتى   

  .°0البحر نادرا ما تنخفض إلي درجة 

  

  :الریاح - 3    

الغربیة والجنوب آتیة عادة من الشمال الغربي باألخص في فصل الصیف، والریاح الشمال الشرقیة والجنوب     

  .الشرقیة تكون تقریبا دائمة
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  :الرطوبة النسبیة- 4    

وھذا راجع إلي میاه البحر التي تعدلھا صیفا وكذلك تنخفض من شدة  )%78 - 72(ثابتة عموما على مدار السنة   

  .الجفاف ومدتھ

  

          :الجانب العمـــــــراني - 3

  :استغالل األرض - 1- 3     

تتمثل في الغابات ونظرا لطبیعة  ) ھكتار20184(من مساحة البلدیة أي ما یعادل  %69,12إن نسبة     

نطاق المساحة  ( )%3.56(التضاریس، فالقطاع الموجھ للتعمیر على المدى القصیر والمتوسط یكاد یكون مھمال 

 .، أما باقي المساحة فھي أراضي زراعیة وأخرى رعویة) المخططة للتوسع بالمدینة

ما یجدر باإلشارة أن بلدیة القالة لھا تجمع ثانوي واحد متمثل في القنطرة الحمراء باإلضافة إلى مناطق ك   

  .مبعثرة

  

  :البنیة التحتیة - 2- 3    

  :شبكة الطرق .1

شبكة طرق البلدیة كثیفة تضمن الربط والوصول بین مختلف التجمعات السكنیة وحتى المناطق المبعثرة،    

، اللذان یشھدان 109والطریق الوالئي رقم  44الطریق الوطني رقم : أغلبھا في حالة متوسطة عموما ومن أھمھا

بالنسبة لـلطریق  1927و 44وطني رقم الیوم بالنسبة لـلطریق ال/سیارة  4093(أكبر تدفق على مستوى البلدیة 

 79)109الوالئي رقم 

لذلك وجب إعادة ھیكلة وتحدیث بعض الطرق الردیئة خاصة التي تصل مركز البلدیة بالتجمعات األخرى    

لتسھیل تنقل األشخاص باإلضافة إلى تطویر وتنشیط وظائف یمكن أن تزدھر على إثرھا المنطقة من تجارة 

  ...وسیاحة

 

 

                                                             
 مدیریة النقل لوالیة الطارف 79
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  80:النقل .2

والطریق الوالئي رقم  44رقم  الطریق الوطني( البلدیة تقع ضمن ممر نقل استراتیجي یربط شرقھا بغربھا  

كما یربط والیة عنابة بالجمھوریة التونسیة، كون ھذان المعبران یجعالن من البلدیة رواق تبادل مغاربي ) 109

  .ومتوسطي

  81.حافلة نقل جماعي 100حوالي  استیعاببالبلدیة محطة بریة قادرة على     

  

  :الموانئ .3

) م منھا مسموح لالستعمال249(م، 800م برصیف یبلغ طولھ 1925تحتوي البلدیة على میناء صید أنشأ سنة    

ویوجد میناء صید جدید أھم من األول یبلغ طول رصیفھ ) من طاقة استیعابھ %100(وھذا المیناء مستغل كلیا 

قارب صید  26قارب باإلضافة إلى وجود مكان رسو تقلیدي لـ  142م في طور اإلنجاز بطاقة استیعاب تبلغ 780

  یبین ممیزاتھم )27(رقم تقلیدي والجدول 

  

  82ممیزات مینائي القالة ): 27(جدول رقم              

 الممیزات میناء الصید القدیم بالقالة القالةب میناء الصید الجدید

 )متر طولي(طول الرصیف  249 780

 )ھكتار(مساحة الحوض  1.6 5.3

 )عدد استقبال الزوارق( سعة المیناء  332 142

 )متر طولي(طول الممر الرئیسي  307.5 555

  اإلقلیمیةمدیریة التخطیط والتھیئة : المصدر                                                                                     

 

 

 

                                                             
 35ص  2007المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر لبلدیة القالة  -80
  10 نفس المرجع السابق ص -81
 رفامدیریة التخطیط والتھیئة االقلیمیة لوالیة الط -82
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  منظر عام للمیناء: (17)للقالة                       صورة رقم   المیناء القدیم: (16)صورة رقم       

 

 

 

 

 

  

  2010 من إعداد الطالب :المصدر                                                     2010 من إعداد الطالب :المصدر       

 

  83:الطاقة الكھربائیة .4

عن طریق محطة ) كیلوفولط 30( بلدیة القالة موصولة بالطاقة الكھربائیة عن طریق خط ذو توتر متوسط   

  .وتعتبر تغطیة جیدة %96 التوزیع الفرین، وتقدر تغطیة البلدیة بالكھرباء بنسبة

  

  :الغاز الطبیعي .5

عن طریق محطة التمییع الموجودة في مركب سكیكدة  )GPL(مدینة القالة مغذات بغاز البوبان الممیع    

  .مشترك 7281البتروكمیائي، بعدد مشتركین یقدر بـ 

  84:البرید واالتصاالت .6

تجمع ثانوي (البنى التحتیة البریدیة للبلدیة ممثلة بوكالة وشباك ملحق بالقالة، ومصلحة توزیع بالقنطرة الحمرة  

ف كبیرین في ما یخص البرید خاصة المناطق النائیة منھا التي تعرف ، وتبقى البلدیة تعاني من نقص وضع)

خر ذو واآل )ADSL(یقطع البلدیة خطین ھاتفیین واحد منھما ذو ألیاف بصریة و تأخر كبیر في مجال االتصاالت

  .خط 4512كما تزخر البلدیة بمركزین ھاتفیین ذوي قدرة كلیة تصل إلى ،)میقاھرتز 12( تردد منخفض 

 

  
                                                             

 11ص 2007المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر لبلدیة القالة  - 83
 11نفس المرجع السابق ص - 84
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  :تطور عدد السكان- 3- 3    

السابق  التحلیل الدیموغرافي واالجتماعي اآلتي خاص بسكان مدینة القالة، رغم أننا تناولنا ذلك في التحلیل   

الخاص بالحظیرة، ولكن إسقاط المعطیات اآلن سیكون بنوع من البساطة من أجل البلوغ لھدف فھم اإلقلیم 

  .یبین ذلك) 28(والجدول رقم  المدروس من جمیع االتجاھات

  

  تطور سكان بلدیة القالة: (28)الجدول رقم                 

  

 مدیریة التخطیط والتھیئة اإلقلیمیة :المصدر                                                                     

  

نسمة، والجدول  24944: قدر عدد سكان بلدیة القالة بـ م1998فحسب معطیات التعداد العام للسكان لعام      

من سكان البلدیة یتمركزون في التجمع  % 68 نسبة التالي یوضح تطور السكان في البلدیة الذي یوضح أن

من سكان البلدیة في التجمع الثانوي القنطرة الحمراء وباقي السكان في مناطق  %3.7و ، )ACL(الرئیسي للبلدیة 

  مبعثرة

ویضم التجمع الرئیسي نسبة  نسمة 27.867فقد قدر عدد سكان البلدیة  2008 األخیرأما بالنسبة للتعداد       

حیث زاد عدد السكان بأكثر من الضعف ونقص  %8.07أما التجمع الثانوي القنطرة الحمراء فیضم نسبة  84.74%

  .في المناطق المبعثرة

 

  :الجانب السیاحي - 4

موجودة ضمن محیط بیئي حساس یحظى بالحمایة العالمیة، فھي معروفة عالمیا بثرواتھا بما أن القالة     

معینة منھا طبیعیة، بشریة ) مقومات(الطبیعیة وكما ھو معروف فلقیام السیاحة في منطقة ما، وجب توفر شروط 

بال، البحر، الغابة، الج" وأحیانا عمرانیة، وفي منطقة دراستنا ھذه المقومات متمثلة في الثروات الطبیعیة 

ننا قمنا بذكر والتي نرى أنھا أھم ما یمیز القالة وضواحیھا التي تمثل عامل قوة للجذب السیاحي، وأل" الشواطئ

  
  المناطق

  )%(معدل النمو   عدد السكان
1987  1998  2008  1987-1998  1998-2008   

  2.47  2.46  23.615  21.251  16.253  مركز البلدیة
  2.23  0.86  2.251  927  844  القنطرة الحمراء

  2.34  0.71  2001  2.615  2.418  مناطق مبعثرة

  1.40  02.2  27.867  24.944  19.515  البلــــــــــدیة
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ما سبق سوف لن نتطرق لھا من جدید، باستثناء الشواطئ التي لم نستعرضھا بالتفصیل والن یھذه اإلمكانیات ف

 . تجھیزات السیاحیة تتمركز بالمدینةمعظمھا یتواجد بالقالة وكذلك كافة ال

  

   :الشواطئ - 1- 4     

میسیدا، القالة القدیمة، شواطئ ذات شھرة تعدت حدود الوطن كالمرجان  08: إن ساحل بلدیة القالة یتمتع بـ     

 ، ونفس الساحل یحوي ثروة ثمینة ھي المرجان التي یمكن استغاللھا لتطویر سیاحة الغوص التي تبقىاقمة روز

عشوائیة في المنطقة والشيء المالحظ على ھذه الشواطئ ھو التردد الذي تشھده في موسم االصطیاف وھذا 

اعتمادا على الجدول الموالي الذي یوضح توفد المصطافین علیھا كما نجد أن أھم الشواطئ التي تشھد أكبر تردد 

 .  ھي میسیدا، المصنع

  

  2008لسنة   )جوان، جویلیة، أوت(الشواطئ خالل األشھر  توفد المصطافین على): 29(الجدول رقم     

 لوالیة الطارف مدیریة السیاحة: المصدر                                                                                                                  
   

 :مناطق التوسع السیاحي-4-2 

العمراني كانت فكرة حمایة ھذه نظرا لما یتمتع بھ ساحل مدینة القالة من شواطئ لم یلحقھا بعد التوسع    

 مناطق توسع سیاحي )03(الشواطئ حیث تمثلت حمایة ھذه األخیرة بتعین

 

 

 

 

  

الشاطئ   السرنوب  النوارس  مسیدة  الشواطئ
  الكبیر

  المجموع  الحنایة  قمة روزة  القالة القدیمة  المصنع

عدد 
  المصطافین

331190  164280  66270  135040  248235  165730  109355  134340  1.354.440  
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  .مناطق التوسع السیاحي ببلدیة القالة) : 30(الجدول رقم 

 مناطق التوسع السیاحي الشواطئ

الشواطئ  )²م(المساحة 
 المحروسة

قابلة : منھا
 )ھكتار(للتھیئة

  المساحة

 )ھكتار(
 تعیین الموقع

  تسمیة

 )س. ت. م( 

 51 قمة روزا 12000

870 

 الحنایا

 الحنایا
 بالحاج 22 القالة القدیمة 45000

 عین طكوكة 34 المصنع 60000

 50 الشاطئ الكبیر 8000

900 

 قمة روزة

 قمة روزة
22500 

  العوینات

 
 قمة األسد --

 كال بریزونییر -- المالح 25000

 مسیدا مسیدا 565 45 مسیدا 40000

  لوالیة الطارف مدیریة السیاحة: المصدر                                                                                                              

  :السیاحیة المنشآت - 3- 4

اإلیواء ویمكن تقسیمھا إلى مخیمات معظم التجھیزات السیاحیة المتوفرة في المدینة متمثلة في مرافق    

 عائلیة وفنادق

  

  :الفنادق -1        

) سریر 1035(غرفة  395: فندق غیر مصنفة بطاقة استیعاب إجمالیة مقدرة بـ 13تتوفر ببلدیة القالة على      

والشيء .وتمثل ھذه الفنادق جل فنادق الوالیة 85أجنبي 790شخص منھم حوالي  20800: یتوافد علیھا ما یقارب

المالحظ على ھذه الفنادق ھو عدم تصنیفھا وتدني الخدمات بھا، كما أنھا ال تحترم أدنى المقاییس الدولیة، فھي ال 

ترقى الحتیاجات السیاح سواء كانوا أجانب أو محلیین، كما أن ھذه الفنادق ال تؤدي دورھا على أحسن فیما 

  . في موسم االصطیاف، أي أنھا تمتاز بالموسمیة غرف حیث تصل ذروتھایخص شغل ال

 . والذي یوضح األسرة والغرف على مستوى الفنادق الموجودة ببلدیة القالة) 31(وفي ما یلي الجدول رقم 

 

                                                             
 .2009السیاحة لوالیة الطارف مدیریة  - 85
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  2008 على مستوى الفنادق وعدد السیاح الوافدین لسنة المصنفة توزیع األسرة والغرف : )31(جدول رقم 

   

   التسمیة العدد الفنادق عدد اللیالي

  البلدیة

 

 السعة  عدد السیاح

  عدد الغرف  عدد اآلسرة  أجانب  محلیین

  القالة المنار 09  44 100 116 85 6468

 الحدیقة 15 60 02 372 374

 النور 19 48 06 736 780

 صحرة 13 50 05 109 481

 الجزیرة 15  75 / / /

 الرمال الذھبیة  24  80 / / /

 بوثلجة الجدید 22 38 07 1093 1755

  سیدي جابلة 30 60 07 1053 1089

 البحیرة 16 32 22 1385 1418

  لوالیة الطارف مدیریة السیاحة: المصدر                                                                                                        
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  بعض الفنادق المصنفة:  )18(الصورة رقم                   

  

  

 2010من إعداد الطالب : المصدر                                                                                                        

 

  

على مستوى الفنادق وعدد السیاح الوافدین لسنة غیر المصنفة توزیع األسرة والغرف : )32(جدول رقم
2008  

  

  التسمیة العدد الفنادق عدد اللیالي

 السعة  عدد السیاح  البلدیة

  عدد الغرف  عدد اآلسرة  أجانب  محلیین

12312 9063 177 206 103    

  

  

10  

   المراجان

  

  

  

 المرسى 32 80 92 5800 6102

 یوغرطا 60 200 84 4043 4129

 طارق 15 30 35 1246 1284
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2179 2177 02 70  25   

  

  

 

  القالة األمیر

 بولیف 23 66 / / /

 السداز 15   30 / / /

 نسیم كیمام 10 30 / / /

 دیار علي 30 150 / / /

 المولین 63 130 / / /

لوالیة  مدیریة السیاحة: المصدر                                                                                                                    

  الطارف

 

  :المخیمات العائلیة -2        

شخص، باإلضافة إلى دار الشباب التي  1836مخیمات بسعة  06تتلخص حظیرة المخیمات بمدینة القالة في       

حولت إلى بیت شباب لسد العجز في أماكن اإلیواء، والشيء المالحظ على ھذه المخیمات ھو الطلب الكبیر علیھا 

في موسم االصطیاف أین تشھد عجز في االستقبال، لذلك وجب علینا أخذه بعین االعتبار وفیما یلي جدول یبین 

  .   ة لكل مخیم وعدد الوافدین إلیھتوزیع القدرة االستیعابی

 

  توزیع القدرة االستیعابیة وعدد المصطافین على المخیمات): 33(جدول رقم 

          

  لوالیة الطارف مدیریة السیاحة: المصدر

  

 التسمیة  االستیعابقدرة  عدد المصطافین
 البلدیة

 مخیم األیام 346 650

 القالة

 مخیم الجسور 400 600

 ألحشیشيمخیم  240 500

 مخیم البلديال 250 750

 اإلفریقيمخیم ال 200 --

 مخیم الشبیبة و الریاضة 400 900
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من خالل ھذه الدراسة تبین أن الشيء الملفت لالنتباه ھو غیاب شبھ كلي لقطاع الصناعة بمدینة القالة حیث      

ن مردودیة إنتاج ھذه النشاطات غیر كافیة وأل صید البحري والفالحة والتجارةأن أھم النشاطات متمثلة في ال

تتوفر على نشاط یعتبر مھم وذو تأثیر ایجابي على التنمیة االقتصادیة في  أنھاللتنمیة المحلیة للبلدیة، في حین 

حالة استغاللھ بطریقة فعالة وھذا النشاط یكمن في السیاحة لما تتوفر علیھا البلدیة من مقومات سیاحیة والتي 

 إلىتنشیط ھذا القطاع والذي الحظنا انھ یقتصر على موسم االصطیاف فقط، لذا كان علینا الوصول لى تعمل ع

  .    إیجاد حل للنھوض بھذا القطاع وإنعاشھ

  :للنھوض بالسیاحة في اإلقلیم ولومن خالل ھذه المعطیات كان ھناك اقتراح حل

  .ھیكلة وتوسیع الفنادق والمنشآت الموجودة -

صناف المحلیین واألجانب وترقى عمل على استقطاب السیاح من كل األسیاحیة جدیدة تإنشاء مشاریع  -

 .الحتیاجات كل صنف

قلیم طبیعیة المتنوعة التي یمتلكھا اإلتوافق المشاریع مع مبادئ االستدامة والحفاظ على النظم البیئیة ال -

 .واستغالل ھذه الثروات بطریقة عقالنیة 

 .المسطرة بصرامة وتطبیق القوانین على كل المخالفینتطبیق القوانین والبرامج  -

 .في القطاع السیاحي SIGدخال نظام المعلومات الجغرافیة ویمكن حتى إ وضع مخطط للتسییر السیاحي -

 .  وضع برامج لصیانة وحمایة المواقع والمنشآت السیاحیة -
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  خالصة الفصل            

 

یتضح جلیا أنھا غنیة بطاقات مختلفة الوطنیة للقالة بعد التحلیل العام ألھم الجوانب المشكلة للحظیرة     

حیث تزخر بتنوع األنظمة البیئیة الطبیعیة ومنسجمة فیما باألخص تلك التي یمكن استغاللھا في القطاع السیاحي 

ئي بحري وبحیري وغابي وكثباني فھذا ثراء طبیعي بینھا مشكلة فسیفساء من النظم البیئیة الطبیعیة فنجد نظام بی

وحقیقي وكل نظام یتكون من نظم فرعیة باإلضافة إلى التنوع في األصناف الحیوانیة والنباتیة وباألخص النادرة 

ة منھا باإلضافة إلى اإلمكانیات الثقافیة والتاریخیة كالقلعة والكنیسة الموجودة بمدینة القالة وكذا المنارة الموجود

سیاحة السیاحة بالمنطقة أنواع  ید منعدة لتطویر العشجه العوامل ھي مساعدة ومھذبالمیناء القدیم للقالة، وكل 

لما تزخر بھ من غابات وثراء  غابیةسیاحة بیئیة، استكشافیة و، لما تتوفر علیھ من شواطئ خالبة وجمیلة شاطئیة

  ...معالم وآثار مازالت شاھدةسیاحة ثقافیة لما تزخر بھ من ، وتنوع نباتي وحیواني

وبالتحدید في مدینة القالة فجل  ببلدیة القالةوجل الحركة السیاحیة السیاحیة معظم التجھیزات  وتتركز

الھیاكل الفندقیة موجودة على مستوى المدینة وھي غیر كافیة باألخص في موسم االصطیاف فھناك عجز كبیر 

مسؤولة على القطاع على مستوى الوالیة وكذا على مستوى الوزارة في ھیاكل اإلیواء ویترتب على الھیئات ال

التفاتة لتحسین الوضع السیاحي واستغالل اإلمكانیات المتوفرة للرقي بھذا القطاع وسوف نعرف بالتفصیل على 

محلي المشاكل والمعوقات لقطاع السیاحة على مستوى مدینة وبلدیة القالة الذي قد یكون دعم لالقتصاد الوطني وال

لمدینة القالة من حیث المداخیل وكذا الید العاملة ھذا إذا استغل بشكل عقالني دون اإلضرار بالمقومات البیئیة 

   . والمجتمع المحلي من خالل الفصل القادم
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:ثانيل الــــالفص  
 

 الدراسة المیدانیة التطبیقیة
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  :تمھیــــد               

تطرقنا في الدراسة التحلیلیة للحظیرة الوطنیة للقالة وبلدیة ومدینة القالة إلى اإلمكانیات بعد             

والمؤھالت السیاحیة الطبیعیة والتاریخیة الثقافیة  والھیاكل والبنى التحتیة السیاحیة وجدنا أن مدینة القالة أنھا 

الھیاكل والبنى التحتیة السیاحیة رأینا أنھا غیر كافیة الستقطاب مدینة سیاحیة باألخص السیاحة الشاطئیة إال أن 

أعداد كبیرة من السیاح باألخص في موسم االصطیاف ولتأكید الدراسة وتفعیلھا ارتأینا إلى توزیع ثالثة أنواع من 

رة خاصة االستمارات، األولى خاصة بالسكان المحلیین والثانیة خاصة باإلدارات والھیئات المسؤولة، واألخی

  .بالسیاح

استمارة خاصة بالسكان المحلیین على مستوي مدینة القالة، وقد قمنا بتوزیع ھذه  300وقد قمنا بتوزیع      

استمارة،  195االستمارات مباشرة وكذا باالستعانة بالمؤسسات تربویة، لم نسترجع من ھذه االستمارات سوى 

استمارة قمنا بتوزیعھا على مستوى الفنادق والشواطئ،  250یع أما في ما یخص استمارات السیاح فقد قمنا بتوز

استمارة، وفي ما یخص االستمارات الموزعة على اإلدارات والھیئات المسؤولة فقد قمنا  176ولم نسترجع سوى 

بتوزیعھا مباشرة على بعض المسؤولین والموظفین بمختلف المدیریات والمسیرین وكذا إدارة الحظیرة الوطنیة 

  .الة وبلدیة القالةللق

وكانت النتائج كالتالي وفقا إلجابات األسئلة المطروحة في ھذه االستمارات بالترتیب السكان المحلیین،             

  السیاح واإلدارات والھیئات المسؤولة
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 :السكان المحلیین - 1

 : جاء تحلیل االستمارات كاآلتي

 :المشاریع السیاحیة من طرف المستثمرین على مستوى بلدیة القالة إقامةمدى رغبة السكان في  - 1- 1

  :للعینة المستجوبة كالتالي جاءت نتائج التحلیل لسؤال ھل ترید أن یقیم المستثمرین مشاریع سیاحیة في بلدیتكم   

          

  
  2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                                  

         

من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن أغلب العینة المستجوبة موافقة على إقامة المشاریع السیاحیة ظمن         

نظرا لوعیھم بأھمیة ھذه المشاریع في تنمیة االقتصاد المحلي والوطني وما   %385,1إقلیم البلدیة وھم بنسبة 

ستخلقھ من فرص شغل وقد تطور الحیاة االجتماعیة للسكان المحلیین، بینما كانت نسبة الرافضین إلقامة ھذه 

كنظرة مسبقة من العینة المستجوبة وھذه وجھة نظرھم ربما كانت اإلجابة ھكذا  % 13،34: المشاریع مقدرة بـ

لما تخلفھ السیاحة غیر المنظمة من مظاھر سلبیة على عادات وتقالید المجتمع المحلي وعلى البیئة الطبیعیة، فیما 

من العینة المأخوذة اإلجابة على ھذا السؤال ال بالقبول وال الرفض وكل ھذه تبقى وجھ  % 1،53رفضت نسبة 

  . نظرھم ربما لعدم اھتمامھم بھذا الموضوع 

  

 

  

0

50

100

150

200

نعم ال جوابدون

166

26
3

حسب العینة إقامة المشاریع السیاحیة من طرف المستثمرین) :06(الشكل رقم 
المستجوبة

نعم

ال

جوابدون



169 
 

 :مدى رغبة الموطن في تموضع المشاریع السیاحیة - 2- 1

  :للعینة المستجوبة كالتالي أین ترغب أن تقام المشاریع السیاحیة جاءت نتائج التحلیل لسؤال

 
  2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                                

  

ترى أن  % 50,77من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن أكثر من نصف العینة المستجوبة بنسبة         

على الشاطئ وھذا أمر طبیعي ألن المنطقة تمتاز  ةأفضل موقع إلقامة المشاریع السیاحیة تكون متموضع

بالسیاحة الموسمیة أي أن أغلب السیاح یقصدون المنطقة سوى في فصل الصیف نظرا لما تتوفر علیھ من 

شواطئ خالبة وأغلبھا بعیدة عن ضجیج المدینة وھذا ما یحتاجھ اإلنسان للخروج عن العادة من التزامات 

من العینة المستجوبة ترى أن المشاریع السیاحیة یجب أن تبرمج داخل  % 30,25العمل وغیرھا، ونسبة 

المدینة أو على حواف المدینة أي داخل النسیج العمراني وال تكون على الشواطئ وقد تكون وجھة نظرھم 

مركزة على عدم تدھور األوساط الطبیعیة والمحافظة على طبیعة ساحل المنطقة بخصائصھ الطبیعیة 

من العینة المستجوبة  % 18,98تدخل أي عناصر مھما كانت تظر بھ، بینما كانت إجابة نسبة  العذراء دون

  .رفضت إقامة المشاریع السیاحیة على الشاطئ وداخل المدینة وأجابت بأماكن أخرى
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 :طبیعة المشاریع السیاحیة المرغوب فیھا - 3- 1

 :للعینة المستجوبة كالتالي ترغب أن تقام ما طبیعة المشاریع السیاحیة التي جاءت نتائج التحلیل لسؤال 

      
  2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                                

  

مع إقامة  % 48,21من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن حوالي نصف العینة المستجوبة بنسبة          

المشاریع السیاحیة ذات الطابع الترفیھي أو الریاضي ربما الفتقادھا بنسبة كبیرة في المنطقة، بینما جاء في 

من العینة المستجوبة، أما نسبة  % 33,33الترتیب الثاني المشاریع السیاحیة ذات الطابع الثقافي أو العلمي بنسبة 

كل اإلیواء واإلطعام وھي نسبة ضعیفة رغم قلة ھذه الھیاكل وانعدام من العینة المستجوبة مع إقامة ھیا  13,33%

الھیاكل الراقیة التي یحتاجھا السائح باألخص األجنبي وھذه وجھة نظرھم ربما لما تخلفھ مثل ھذه المشاریع من 

ابع من العینة ترى ضرورة إقامة مشاریع سیاحیة ذات ط  %5,13أضرار على البیئة، وفي األخیر جاءت نسبة 

 .أخر غیر الطابع الترفي والریاضي، الثقافي والعلمي وھیاكل اإلیواء واإلطعام
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 : كیف ینظر للمشاریع السیاحیة - 4- 1

  :للعینة المستجوبة كالتالي لمشاریع السیاحیةمدى نظر ل جاءت نتائج التحلیل لسؤال  

  

  
  2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                           

  

كانت نظرتھم لھذه  %48,72من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن حوالي نصف العینة المستجوبة بنسبة        

، بینما حوالي ثلث ... جمیع النواحي المالیة واالجتماعیةالمشاریع السیاحیة على أنھا تنمیة شاملة للمنطقة من 

ترى ھذه المشاریع السیاحیة على أنھا فرص شغل نظرا لماتعانھ نسبة معتبرة  %30,77العینة المستجوبة بنسبة 

من الشباب یعاني من البطالة وھذا أمر طبیعي كون ھذه المشاریع توفر فرص شغل أثناء انجازھا وبعد ذلك من 

ھیاكل من العینة المستجوبة ترى ھذه المشاریع على أنھا وسیلة أو  %18,98توضیف للعمل فیھا، أما نسبة 

 . من العینة ترى لھذه المشاریع السیاحیة أمور أخري غیر المذكورة %1,53لتوفیر الراحة والمتعة، ونسبة 

  

 :المعاییر التي یجب أن تحترمھا المشاریع السیاحیة - 5- 1

للعینة المستجوبة  السیاحیة الجوانب التي یجب أن تحترمھا ھذه المشاریع جاءت نتائج التحلیل لسؤال     

 :كالتالي
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  2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                                

  

من خالل النتائج المسجلة جاء الترتیب للجوانب الواجب احترامھا في إقامة المشاریع السیاحیة حسب          

ترى أن احترام عادات وخصوصیات المنطقة  %39,5العینة المستجوبة كالتالي المرتبة األولى بنسبة 

ترى أن حمایة البیئة ھي الواجب احترامھا وھي ما یمثل  %31,8والمجتمع المحلى وفي المرتبة الثانیة بنسبة 

 %25,64حوالي ثلث العینة وھذا دلیل على وعي المواطن واھتمامھ بحمایة البیئة، وفي المرتبة الثالثة بنسبة 

من العینة تري جانب توفیر مناصب الشغل ھو الجانب المھم الذي یجب أن یراعى عند برمجة المشاریع 

بة مھمة تمثل ربع العینة وبذلك فاإلجابات جاءت مقسمة وموزعة تقریبا بشكل متوازن السیاحیة وھي نس

نوعا ما تراعي المعاییر الثالثة المعیار االجتماعي، المعیار البیئي والمعیار االقتصادي وھي عناصر 

المعاییر ترى جوانب أخرى یجب احترامھا وقد تكون مدمجة ضمن ھذه  %3,06االستدامة الثالثة، أما نسبة 

  .الثالثة

  

  :األمور والمشاكل التي تعیق السیاحة  - 6- 1

 :للعینة المستجوبة كالتالي معوقات السیاحة بالمنطقة جاءت نتائج التحلیل لسؤال         
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  2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                           

  

ترى أن أھم  %57,43من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن أكثر من نصف العینة المستجوبة بنسبة      

معیق للسیاحة في المنطقة ھو غیاب الھیاكل والمرافق السیاحیة بحیث تنعدم الھیاكل السیاحیة والفندقیة 

لى التوالي التلوث بنسبة الراقیة بالمنطقة وھذا أھم معیق الستقطاب السیاح باألخص األجانب، وجاء ع

من العینة وربما كان تركیزھم على التلوث مبني على میاه الصرف التي تفرز في میاه البحر، وجاء  15,9%

من العینة المستجوبة وھذا المشكل یمكن أن یكون غیر مطروح في  %12,3مشكل الوضع األمني بنسبة 

الوطني، وجاء على التوالي ندرة العقارات وتدھور الوقت الراھن نظرا لتحسن الوضع األمني على المستوى 

فندرة العقارات غیر مطروحة كون مناطق التوسع السیاحي ھي ضمن  %8,77األوساط معا یشكالن نسبة 

عقار سیاحي محمي قانونا وموضوع من أجل التجھیز السیاحي، أما عن تدھور األوساط الطبیعیة فأغلبھا 

مازالت على طبیعتھا سوى بعض المشاكل المتعلقة باالستغالل العشوائي لبعض الثروات كتھریب المرجان 

من العینة ترى معوقات ومشاكل أخرى غیر  %3,6وجاء بنسبة ...وحتى نھب رمال الشواطئوالصید الجائر 

  . المطروحة

  

  

 :التأثیرات السلبیة للمشاریع والمنشآت السیاحیة الموجودة على الطبیعة والبیئة - 7- 1

للعینة المستجوبة  تأثیرات السلبیة على الطبیعة والبیئة للمشاریع السیاحیة الموجودةالجاءت نتائج التحلیل لسؤال   

  :كالتالي

0

20

40

60

80

100

120

الوضع 
األمني

غیاب 
المرافق 
السیاحیة

ندرة 
العقارات

تدھور 
األوساط 
الطبیعیة

التلوث أخرى

24

112

11 10
31

7

العوائق والمشاكل التي تواجھ تطویر السیاحة في المنطقة ): 11(الشكل 
حسب العینة المستجوبة

الوضع األمني

غیاب المرافق السیاحیة

ندرة العقارات

تدھور األوساط الطبیعیة

التلوث

أخرى



174 
 

  
  2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                           

  

تقول أنھ  %52,82من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن أكثر من نصف العینة المستجوبة بنسبة         

لیس ھناك تأثیرات سلبیة للمنشآت والمشاریع السیاحیة الموجودة على الطبیعة والبیئة ونسبة معتبرة أیضا 

من العینة المستجوبة تقول أن ھناك تأثیرات سلبیة للمنشآت والمشاریع السیاحیة  %43,08ممثلة بنسبة 

  .اإلجابة على ھذا السؤالامتنعت عن  %4,1الموجودة على الطبیعة والبیئة بینما نسبة 

  

 :التأثیرات السلبیة للمشاریع والمنشآت السیاحیة الموجودة على عادات وتقالید المجتمع - 8- 1

للعینة  تأثیرات السلبیة على عادات وتقالید المجتمع للمشاریع السیاحیة الموجودةالجاءت نتائج التحلیل لسؤال   

  :المستجوبة كالتالي
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 %59,49من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن أكثر من نصف إجمالي العینة المستجوبة بنسبة         

یة على عادات وتقالید المجتمع المحلي وھي ترى أن المنشآت والمشاریع السیاحیة الموجودة لھا تأثیرات سلب

من العینة المستجوبة ترى أن لیس ھناك تأثیرات سلبیة للمنشآت  %33,33نسبة معتبرة، بینما نسبة 

من العینة  %7,18والمشاریع السیاحیة الموجودة على عادات وتقالید المجتمع المحلي وامتنعت نسبة 

  .المستجوبة عن اإلجابة بنعم أو ال

  

 :منھ المدینةطبیعة التلوث الذي تعاني  - 9- 1

  :للعینة المستجوبة كالتالي نوع التلوث الذي تعاني منھ مدینة القالة جاءت نتائج التحلیل لسؤال         

 
  2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                           

  

ترى أن  %56,92من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن أكثر من نصف العینة المستجوبة بنسبة           

التلوث الذي تعاني منھ المدینة والمنطقة كاملة ھو التلوث األرضي من نفایات وغیرھا، وجاء على التوالي 

أب أن ھناك میاه صرف صحي وغیرھا من العینة المستجوبة  %24,62التلوث المائي البحري والبحیري بنسبة 

من العینة المستجوبة تري أن التلوث السمعي والبصري  %15,38ترمى في میاه البحر، بینما كانت نسبة 

تري أن  %3,08والممثل في الضوضاء واألصوات إضافة إلى مناظر السیئة كالنفایات وغیرھا بینما نسبة 

وث في دخان العربات والسیارات كون المنطقة خالیة من المدینة تعاني من تلوث جوي وینحصر ھذا التل

  .المصانع أو الصناعات الملوثة وكل من النوعین األولین من التلوث یمكن التحكم فیھما والسیطرة علیھما
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 :مصدر التلوث -10- 1

  :للعینة المستجوبة كالتالي من المسؤول عن التلوثجاءت نتائج التحلیل لسؤال      

 
  2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                                          

  

من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن مصادر التلوث في المدینة جاءت بالترتیب األول بحوالي          

العشوائي لجمع  رترى أن مصدر التلوث الرئیسي ھو التسیی %64,1ثلثي إجمالي العینة المستجوبة وبنسبة 

النفایات أي أن المواطن یعاني من مشكل یمكن تداركھ بشكل سریع من طرف الھیئة المكلفة بذلك ضمن 

التلوث ھو عدم مصدر من العینة المستجوبة قالت أن  %12,3الجماعات المحلیة، وفي الترتیب الثاني بنسبة 

من العینة ترى مصدر  %11,08فیة لمیاه الصرف الصحي، وفي الترتیب الثالث بنسبة وجود محطة تص

ترى أن ھناك مصادر أخرى للتلوث غیر المذكورة،  %6,16التلوث ھي وسائل النقل، وتأتي بعدھا نسبة 

 المن العینة المستجوبة ترى أن مصدر التلوث ھي المصانع رغم أن المدینة  %5,64والباقي الممثل بنسبة 

  تتوفر على المصانع 

  

 :السیاحة المرغوب فیھا بالمنطقة -11- 1

  :للعینة المستجوبة كالتالي السیاحة المرغوب فیھا بالمنطقةجاءت نتائج التحلیل لسؤال        
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نوع التلوث الذي تعاني منھ المدینة حسب العینة المستجوبة): 15(الشكل 
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  2010 الطالبمن إعداد : المصدر                                                                                          

  

ترغب في  %52,3من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن أكثر من نصف العینة المستجوبة بنسبة     

السیاحة الشاطئیة بفضل ما تمتاز بھ المنطقة من شواطئ جمیلة ونظیفة وھناك العدید من الشواطئ رغم 

ثل ھذا النوع من السیاحة رغم أنھا روعتھا مازالت غیر مفتوحة أما السیاح أي أن ھناك حتمیة لتطویر م

من العینة المستجوبة ترغب في سیاحة الترفیھ واالستكشاف، ونسبة  %16,41موسمیة، وجاء بعدھا بنسبة 

من العینة تفضل السیاحة في  %11,28من العینة المستجوبة تفضل السیاحة الغابیة ونسبة  13,34%

من العینة تفضل السیاحة الحمویة وكل ھذه األنواع من السیاحة ھي متوفرة تحتاج  %4,1البحیرات ، ونسبة 

سوى الى االھتمام من الھیئات المسؤولة بدایة من المستوى المحلي إلى القمة الممثلة لقطاع السیاحة ونسبة 

  .من العینة المستجوبة تفضل أنواع أخرى من السیاحة 2,57%

   

 :لمشاریع السیاحة الموجودة واستقطابھامدى تنظیم وتخطیط المنشآت وا -12- 1

للسیاح  مدى تنظیم، تخطیط المنشآت والمشاریع السیاحة الموجودة واستقطابھاجاءت نتائج التحلیل لسؤال   

  :للعینة المستجوبة كالتالي
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السیاحة المرغوب فیھا بالمنطقة حسب العینة المستجوبة): 16(الشكل 
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  2010 الطالبمن إعداد : المصدر                                                                           

  

من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن النسب متقاربة في العینة المستجوبة وكانت نسبة كبیرة ممثلة         

كانت إجابتھم بعدم علمھم بھذا الجانب المتعلق بتنظیم وتخطیط المنشآت والمشاریع السیاحیة  %36,41في 

من العینة المستجوبة أجابت بأن ھناك تخطیط وتنظیم  %33,33الموجودة واستقطابھا للسیاح،وكانت نسبة 

من العینة المستجوبة بأن لیس  %30,26المنشآت والمشاریع السیاحیة الموجودة حالیا بالمنطقة وأجابت نسبة 

  . ھناك تخطیط وتنظیم للمنشآت والمرافق السیاحیة الموجودة

 :مدى احترام المنشآت والمشاریع السیاحیة للمعاییر البیئیة -13- 1

  :للعینة المستجوبة كالتالياحترام المنشآت والمشاریع السیاحیة للمعاییر البیئیة جاءت نتائج التحلیل لسؤال     

  
  2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                           
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من العینة المستجوبة ال تعلم  مدى احترام المنشآت  %40من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن نسبة       

أجابت بأنھ لیس ھناك احترام للمعاییر البیئیة أثناء إقامة  %31,8والمشاریع السیاحیة للمعاییر البیئیة، ونسبة 

ترام للمعاییر البیئیة أثناء اقامة المنشآت من العینة أكدت أن ھناك اح %28,2المشاریع السیاحیة، ونسبة 

  .والمشاریع السیاحیة 

  
  2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                           

  

من العینة المستجوبة التي أجابت بأن ھناك احترام للمنشآت والمشاریع السیاحیة للمعاییر البیئیة كانت       

من العینة التي أجابت بنعم أن الضوابط القانونیة ھي بالدرجة األولى  %72,72إجابتھم عن نوع الضوابط بنسبة 

 %7,28أجابوا بأن ھناك ضوابط تقنیة ونسبة  %20وھو ما یمثل حوالي ثالثة أرباع المجیبین بنعم أما نسبة 

 . أجابوا بأن ھناك ضوابط أخرى

  

 :التأثیرات السلبیة للسیاح على عادات، تقالید وثقافة المجتمع المحلي -14- 1

للعینة  التأثیرات السلبیة للسیاح على عادات، تقالید وثقافة المجتمع المحليجاءت نتائج التحلیل لسؤال       

  :المستجوبة كالتالي
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نوع الضوابط في احترام المنشآت والمشاریع السیاحیة في احترام ): 19(لشكل ا
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  2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                           

      

من العینة المستجوبة أجابت بأن ھناك  تأثیرات  %43,08من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن نسبة   

أجابت بأنھ لیس ھناك  تأثیرات سلبیة  %33,84سلبیة للسیاح على عادات وتقالید المجتمع المحلي، ونسبة 

من العینة المستجوبة أجابت بعدم علمھا بھذا  %23,08للسیاح على عادات وتقالید المجتمع المحلي، ونسبة 

  .السؤال

  

 :ائل النقل للسیاحةمدى خدمیة وس -15- 1

  :للعینة المستجوبة كالتالي ھل وسائل النقل العامة والخاصة تخدم جیدا السیاحةجاءت نتائج التحلیل لسؤال         
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أكدت بأن  %48,72من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن حوالي نصف العینة المستجوبة بنسبة       

من العینة  %44,61وسائل النقل  المتوفرة العامة والخاصة تخدم السیاحة بشكل جید ومن جھة أخرى نسبة 

شكل جید وامتنعت نسبة المستجوبة أكدت عكس ذلك فقد أجابت بأن وسائل النقل المتوفرة ال تخدم السیاحة ب

  .من العینة عن اإلجابة بنعم أو ال 6,67%

  

 :  میسیدا ومدى مالءمة  موقعھا )ZET(موقع منطقة التوسع السیاحي  -16- 1

للعینة  میسیدا  ومدى مالءمة  موقعھا )ZET(موقع منطقة التوسع السیاحي جاءت نتائج التحلیل لسؤال            

  :المستجوبة كالتالي

  
  2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                           

  

أكدت أنھا  %72,46من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن أكثر ثالثة أرباع العینة المستجوبة بنسبة       

أجابت بعدم علمھم بمنطقة التوسع السیاحي  %21,54میسیدا ونسبة  )ZET(تعرف منطقة التوسع السیاحي 
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  2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                           

  

میسیدا كانت إجابتھا عن مدى  )ZET(ومن بین العینة المستجوبة التي أجابت بعلمھا بمنطقة التوسع     

أجابت بأن موقعھا  %93,46مالءمة موقعھا إلقامة مشاریع تنمویة سیاحیة فكانت نسبة معتبرة جدا ممثلة بـ 

أجابت بعدم مالءمة موقعھا  %6,54مالئم ومناسب إلقامة المشاریع السیاحیة والنسبة المتبقیة الممثلة بـ 

  . إلقامة مشاریع سیاحیة تنمویة

  

  میسیدا ) ZET(المشاریع المقترحة في منطقة التوسع السیاحي  -17- 1

میسیدا  وكان أھم  )ZET(المشاریع المقترحة في منطقة التوسع السیاحي جاءت نتائج التحلیل لسؤال        

  للعینة المستجوبة كالتالي االقتراحات

 فنادق من مختلف األصناف  •

 مركب سیاحي   •

 منطقة محددة للزوارق الریاضیة البحریة  •

  

 :التفاعل بین السكان المحلیین والسیاح  -18- 1

مدى تفاعل السكان المحلیین والسیاح من حیث تبادل األفكار واالھتمامات جاءت نتائج التحلیل لسؤال        

  :للعینة المستجوبة كالتالي المھنیة والثقافیة
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  2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                           

أجابت بأن  %58,97من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن أكثر من نصف العینة المستجوبة بنسبة         

من العینة المستجوبة أجابت بأن لیس ھناك  %37,95ھناك تفاعل بین السیاح والسكان المحلیین، بینما نسبة 

 .بقیت رافضة لالجابة  %3,08تفاعل بین السیاح والسكان المحلیین، وبقیت نسبة 

  

 :مدى اھتمام وتشجیع السكان المحلیین بالسیاحة الشاطئیة -19- 1

ما مدى اھتمام بما أن منطقة القالة تمتاز بمواقع جمیلة وشواطئ خالبة جاءت نتائج التحلیل لسؤال          

  :للعینة المستجوبة كالتالي وتشجیع السكان المحلیین للسیاحة الشاطئیة
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مدى اھتمام وتشجیع السكان المحلیین للسیاحة عامة ): 25(الشكل 
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أكدت بأنھا  %91,28من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن نسبة كبیرة جدا من العینة المستجوبة بنسبة          

مھتمة بالسیاحة عامة والشاطئیة منھا خاصة وتشجعھا مما یدفعنا الى االھتمام بتطویرھا والرقي بھا، أما نسبة 

  .أجابت بأنھا غیر مھتمة بالسیاحة وال تشجعھا أصال 8,72%

  

 :علم المواطن بالبرامج المسطرة من طرف الدولة مدى -20- 1

) PTE(بما أن منطقة القالة تنتمي إلى قطب من األقطاب السیاحیة لالمتیاز جاءت نتائج التحلیل لسؤال             

وسوف تخلق مناصب شغل  )VTE(میسیدا قریة امتیاز سیاحي  )ZET(وقد برمج في منطقة التوسع السیاحي 

  :للعینة المستجوبة كالتاليوتخدم االقتصاد المحلي وحتى الوطني 

  
  2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                           

    

أجابت بعدم  %50,26من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن أكثر من نصف العینة المستجوبة بنسبة     

میسیدا  بینما نسبة مقاربة  )ZET(علمھا بالبرامج التنمویة السیاحیة المسطرة في منطقة التوسع السیاحي 

  .لمسطرة من طرف الدولةأكدت علمھا بالمشاریع التنمویة السیاحیة ا %49,74للسابقة ممثلة بــ 

  

 :مدى رضى المواطن عن البرامج المسطرة -21- 1

عن المشاریع والبرامج السیاحیة ) السكان المحلیین(مدى رضي المواطن جاءت نتائج التحلیل لسؤال         

  :للعینة المستجوبة كالتاليالمسطرة  
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  2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                           

أكدت  %86,15من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن نسبة كبیرة جدا من العینة المستجوبة ممثلة بــ      

ي بھذا القطاع الحساس والفعال، بینما نسبة رضاھا عن المشاریع والبرامج المسطرة من طرف الدولة للرق

  .أجابت بعدم رضاھا عن البرامج والمشاریع المسطرة 13,85%

 

 :یــــــاحالس - 2

 : جاء تحلیل االستمارات كاآلتي

 :قامةمحل اإل  - 1- 2

  :للعینة المستجوبة كالتالي ن أین جئتمجاءت نتائج التحلیل لسؤال        
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ھم سیاح  %92,04من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن نسبة كبیرة جدا من العینة المستجوبة ممثلة بــ       

ا من خارج الجزائر وجلھم مغتربین ینحدر أصلھم من من داخل الوطن من الوالیات المجاورة ونسبة ضعیفة جد

وحتى السیاح المحلین صرحوا بأن منطقة القالة ما ھي إال محطة مؤقتة وبعدھا  %7,96المنطقة ممثلین بنسبة 

  .العبور مباشرة إلى الجمھوریة التونسیة

  

 :ختیار مدینة القالة من أجلا - 2- 2

  :للعینة المستجوبة كالتالي القالة من أجلاخترت مدینة جاءت نتائج التحلیل لسؤال        
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من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن نسبة معتبرة من العینة المستجوبة ممثلة بحوالي ثلثي العینة       

المستجوبة كان العرض من زیارتھا للمنطقة ھو البحر والبحیرات نظرا لما تتمیز بھ المنطقة من شواطئ رائعة 

یرات أما الذین قالوا أن الھدف من الزیارة ھو ونظیفة خاصة منھا الواقعة خارج مدینة القالة إضافة إلى البح

الغابات والجبال فھي تمثل حوالي ربع العینة المستجوبة وكل ما تمتلكھ المنطقة من مؤھالت طبیعیة فھي عناصر 

  .أساسیة أو مادة أولیة لتطویر القطاع السیاحي

 

 :زیارة أو عدم زیارة مدینة القالة من قبل - 3- 2

  :للعینة المستجوبة كالتالي ھل سبق لك وأن زرت مدینة القالةجاءت نتائج التحلیل لسؤال        
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  2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                           

  

من العینة المستجوبة قد سبق لھا وأن زارة مدینة  % 55,68من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن نسبة     

لم یسبق لھا وأن زارت  % 44,32القالة وھذا دلیل على أن ھناك سیاح اعتادوا على السیاحة بالمنطقة بینما نسبة 

المنطقة وھذا عامل ایجابي أیضا لتطویر وترقیة السیاحة بالمنطقة وھذا إن دل فإنما یدل على أن المنطقة كل كرة 

  .قطب سیاح جددتست

 :أین تقیم في القالة - 4- 2

  :للعینة المستجوبة كالتالي أین تقیمجاءت نتائج التحلیل لسؤال        

  
  2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                           
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من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن نسبة معتبرة من العینة المستجوبة ممثلة بحوالي ثلث العینة المستجوبة     

تقیم أو تقضي أیامھا عند األقارب واألصدقاء بینما نسبة حوالي ربع العینة المستجوبة تقیم في المخیم وھذا راجع 

في الفنادق نظرا لعدم توفر أماكن في الھیاكل الفندقیة المتوفرة  تقیم %20,46إلى نقص ھیاكل اإلیواء بینما نسبة 

جلھا في مدینة القالة وكذا ارتفاع أسعار اإلیواء مقارنة مع كراء منزل أو اإلقامة في مخیم، أما عن الذین 

والي من العینة المستجوبة وقد أجابت نسبة معتبرة ح %4,52صرحوا بأنھم قد قاموا بكراء منزل فنسبتھم تمثل 

 .خارج اإلجابات المقترحة 17%

 :األماكن التي قمت بزیارتھا - 5- 2

متنوعة بین مختلف األماكن األماكن التي قمت بزیارتھا للعینة المستجوبة جاءت نتائج التحلیل لسؤال       

  :كالتالي

 الشواطئ المختلفة -

 البحیرات العدیدة  -

 الغابات  -

 

 :زیارتھامدى اإلعجاب باألماكن السیاحیة التي تم  - 6- 2

  :التي قمت بزیارتھا للعینة المستجوبة كالتالي السیاحیة األماكنھل أعجبتك جاءت نتائج التحلیل لسؤال        

  
  2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                           

من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن نسبة مھمة جدا ممثلة بأكثر من ثلثي العینة المستجوبة قد أبدت     

رضاھا وإعجابھا باألماكن السیاحیة التي قاموا بزیارتھا، بینما أقل من ثلث العینة المستجوبة أبدت عدم رضاھا 
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ائل النقل العامة لھذه األماكن أو لبعد أماكن اإلقامة عن عن األماكن السیاحیة التي تم زیارتھا وذلك لعدم توفر وس

 .ھذه األماكن

 :مدى وظیفیة وسائل النقل - 7- 2

للعینة  وسائل النقل كافیة للتنقل من مكان إلى أخر دون صعوبات ھلجاءت نتائج التحلیل لسؤال        

  :المستجوبة كالتالي

  
  2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                           

  

صرحت بعدم كفایة  %43,75من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن حوالي نصف العینة المستجوبة بنسبة       

وسائل النقل العام المتوفرة في المدینة وحوالي الثلث صرحوا بكفایة وسائل النقل المتوفر في المدینة بینما نسبة 

  .لم تجب عن ھذا السؤال نظرا لعدم اھتمامھا بھ ربما المتالكھم وسائل نقل خاصة  %20حوالي 

 

 :ھیاكل اإلیواء واإلطعام - 8- 2

  :للعینة المستجوبة كالتاليكافیة  ھیاكل اإلیواء واإلطعامترون  ھلل لسؤال جاءت نتائج التحلی       
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  2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                           

بأن ھیاكل  %59,09من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن نسبة أكثر من نصف العینة المستجوبة بنسبة     

اإلیواء واإلطعام المتوفرة بالمنطقة غیر كافیة بینما حوالي الثلث صرحت بكفایة ھیاكل اإلیواء واإلطعام المتوفرة 

  .امتنعت عن اإلجابة  %8,52بینما نسبة 

 

 :واألطعمة المقدمة أسعار اإلیواء - 9- 2

  :للعینة المستجوبة كالتاليالمقدمة  اإلیواء واإلطعامأسعار  ھلجاءت نتائج التحلیل لسؤال        

  
  2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                           

من العینة المستجوبة صرحت بأن تكالیف اإلیواء  % 46,02من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن نسبة        

تعتبر  %18,75واإلطعام مقبولة بینما أكثر من ثلث العینة تعتبر أسعار اإلیواء واإلطعام مرتفعة بینما نسبة 

  .األسعار منخفضة
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 :المشاكل التي واجھتھا في المنطقة -10- 2

للعینة المستجوبة جاءت نتائج التحلیل لسؤال ما ھي المشاكل التي واجھتھا أثناء إقامتكم في مدینة القالة        

  :كالتالي

  
   2010 من إعداد الطالب: المصدر        

ترى أن المشكل  %29,54من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن حوالي ثلث العینة المستجوبة بنسبة      

صرحت بأنھا  %23,30األساسي المطروح بالمنطقة ھو نقص ھیاكل اإلیواء، بینما حوالي ربع العینة بنسبة 

واجھت مشكل النقل وذلك لعدم كفایة وسائل النقل المتوفرة بالمنطقة باألخص في فصل الصیف، بینما نسبة 

من  %15,34المشكل األساسي الذي تواجھھ، ونسبة تري أن ارتفاع األسعار في اإلیواء واإلطعام ھو   21,59%

العینة المستجوبة ترى أن المشكل الذي واجھتھ ھو سوء الضیافة واالستقبال من طرف السكان المحلیین لھم 

  . قد واجھت مشاكل أمنیة   %6,25إضافة إلى ذلك ترى نسبة 

  

 :حالة الھیاكل والبنى التحتیة السیاحیة الموجودة -11- 2

  :حالة الھیاكل والبنى التحتیة السیاحیة الموجودة للعینة المستجوبة كالتاليجاءت نتائج التحلیل لسؤال        
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  2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                           

من العینة المستجوبة ترى أن حالة الھیاكل والبنى   %44,32من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن نسبة    

ترى أن ھذه الھیاكل والبنى المتوفرة في حالة   %31,82السیاحیة في حالة مقبولة بینما حوالي الثلث بنسبة 

  . ترى أن ھذه الھیاكل في حالة جیدة  %23,86سیئة وحوالي ربع العینة بنسبة 

  

 :المنشآت السیاحیة الموجودةمدى احترام خصائص المنطقة في تصمیم  -12- 2

للعینة  لمنطقةا السیاحیة جذاب ویبرز خصائصالمنشآت ھل تصمیم  جاءت نتائج التحلیل لسؤال       

  :المستجوبة كالتالي

  
  2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                           
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من العینة المستجوبة صرحت بعدم معرفتھا بمدى   %39,77من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن نسبة    

احترام خصائص المنطقة في تصمیم المنشآت السیاحیة الموجودة، بینما حوالي ثلث العینة صرحت بأن 

العینة ترى أن تصمیم تصمیم المنشآت السیاحیة الموجودة ھي تحترم خصائص المنطقة، بینما نسبة ربع 

  .المنشآت السیاحیة الموجودة ال تحترم خصائص المنطقة

  

 :مدى تزوید السیاح بالمنشورات عن المعالم السیاحیة واألنشطة -13- 2

 ھل زودتم بمنشورات عن المعالم السیاحیة المحلیة واألنشطة والمناسبات جاءت نتائج التحلیل لسؤال       

  :للعینة المستجوبة كالتالي

  

  2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                             

  

صرحت بعدم   %85,80من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن أكبر نسبة من العینة المستجوبة بنسبة            

من العینة  %10,23تزویدھم بالمنشورات عن المعالم السیاحیة واألنشطة الترفیھیة المبرمجة بینما نسبة 

صرحت باستالمھا لمنشورات عن المعالم واألنشطة  %3,97المستجوبة امتنعت عن اإلجابة عن ھذا السؤال بینما 

 .السیاحیة
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  :نطقةاألنماط السیاحیة المفضلة لدى السیاح بالم -14- 2

  :بالمنطقة للعینة المستجوبة كالتاليجاءت نتائج التحلیل لسؤال ما ھي األنماط السیاحیة التي تفضلونھا        

  
    2010من إعداد الطالب: المصدر       

  

أدلت بأن النمط  %57,95من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن أكبر من نصف العینة المستجوبة بنسبة     

المفضل من السیاحة في المنطقة ھي السیاحة الشاطئیة والبحیرات نظرا لما تتمیز بھ المنطقة من شواطئ 

جمیلة وبحیرات خالبة تتمیز بأنواع فریدة ومصنفة من الطیور، أما عن كل من السیاحة الترفیھیة أو 

یفضالن ھذین النوعین من السیاحة وھذا بفضل  االستكشافیة والسیاحة الغابیة فحوالي ربع العینة المستجوبة

من العینة  % 13,07ما تمتلكھ المنطقة من غابات وحیوانات ومناظر خالبة، أما عن السیاحة الحمویة فنسبة 

  .تفضل ھذا النوع من السیاحة وھذا لما تتوفر علیھ المنطقة من حمامات معدنیة

  

 :التفاعل بین السیاح والسكان المحلیین -15- 2

مدى تفاعل السیاح و السكان المحلیین من حیث تبادل األفكار واالھتمامات جاءت نتائج التحلیل لسؤال        

  :للعینة المستجوبة كالتالي المھنیة والثقافیة
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   من إعداد الطالب: المصدر     

  

من العینة المستجوبة تشجع وتفضل أن یكون ھناك  %44,89من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا نسبة   

تفاعل بینھم وبین السكان المحلیین من حیث تبادل األفكار واالھتمامات المھنیة والثقافیة، وحوالي ربع العینة 

صرحت بعدم تشجیع التفاعل بینھم وبین السكان المحلیین ربما لمالحظتھم عدم  % 24,43 المستجوبة بنسبة 

من العینة امتنعت عن  %30,68حیة أو اھتمام بھذا الجانب لدا السكان المحلیین، أما نسبة وجود ثقافة سیا

  .اإلجابة على ھذا السؤال

  

 :رأي السیاح في شواطئ المنطقة -16- 2

للعینة  والحمایة شروط النظافةرأیكم في شواطئ المنطقة من حیث ما جاءت نتائج التحلیل لسؤال        

  :المستجوبة كالتالي
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   2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                         

  

قالت أن شواطئ  %63,07من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن حوالي ثلثي العینة المستجوبة بنسبة      

من  %23,86أما حوالي ربع العینة بنسبة  المنطقة جمیلة ونظیفة باألخص الشواطئ البعیدة عن المدینة،

ترى أن شواطئ المنطقة سیئة وقد  %13,07العینة المستجوبة یرون أن شواطئ المنطقة متوسطة ونسبة 

یكون رأیھم بأنھا متوسطة أو سیئة لیس من حیث الشواطئ نفسھا بل من حیث عدم توفر وسائل النقل الكافیة 

وفر ھیاكل اإلیواء بجانب ھذه الشواطئ باستثناء شاطئ المرجان والمریحة الى ھذه الشواطئ أو عدم ت

  .الموجود في المدینة وبجانبھ ھیاكل اإلیواء واإلطعام

  

 :میسیدا من أجل إقامة مشاریع سیاحیة )ZET(رأي السیاح في منطقة التوسع السیاحي  -17- 2

میسیدا من أجل إقامة مشاریع (ZET)ما رأیكم في منطقة التوسع السیاحي جاءت نتائج التحلیل لسؤال        

  :للعینة المستجوبة كالتالي سیاحیة

0

20

40

60

80

100

120

جیدة متوسطة سیئة

111

42
23

حالة شواطئ المنطقة حسب رأى العینة المستجوبة): 42(الشكل 

جیدة

متوسطة

سیئة



197 
 

  
   2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                          

  

تري أن منطقة  %69,88من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن أكبر من ثلثي العینة المستجوبة بنسبة     

میسیدا مقبولة وجیدة إلقامة مشاریع سیاحیة تخدم القطاع السیاحي على مستوى  )ZET(التوسع السیاحي 

 %12,50لم تجب على ھذا السؤال ربما لعدم علمھم الجید بھذه المنطقة ونسبة  %17,62الوالیة ككل، ونسبة 

  .إلقامة مشاریع سیاحیةمن العینة المستجوبة ترى أن المنطقة میسیدا عیر مقبولة 

  

 :میسیدا من طرف السیاح )ZET(المشاریع السیاحیة المقترحة بمنطقة التوسع السیاحي  -18- 2

 میسیدا (ZET)منطقة التوسع السیاحي ذا تقترحون من مشاریع سیاحیة بماجاءت نتائج التحلیل لسؤال        

  :للعینة المستجوبة كالتالي

  
  2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                                                          
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من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن كل المشاریع المقترحة في منطقة میسیدا مرغوب فیھا إنما بنسب    

من  %31,25من العینة المستجوبة تفضل القرى السیاحیة، ونسبة  %40,91متفاوتة حیث وجدنا أن نسبة 

ال  %9,66فیما وجدنا أن نسبة تفضل مشاریع الفنادق  %18,18العینة تفضل المركبات السیاحیة بینما نسبة 

  .  ترید مثل ھذه المشاریع ربما تفضل ھیاكل بسیطة لإلیواء واإلطعام وكذا الترفیھ

  

 :مدى تشجیع وطلب السیاح لالھتمام وتطویر السیاحة الشاطئیة بالمنطقة -19- 2

 في المنطقة مستقبالھل تشجعون وتطلبون باالھتمام وتطویر السیاحة الشاطئیة  جاءت نتائج التحلیل لسؤال       

  :للعینة المستجوبة كالتالي

  
  2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                         

  

تشجع   %77,27من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن أكبر من ثالثة أرباع العینة المستجوبة بنسبة     

وتفضل تطویر مثل ھذا النوع من السیاحة الذي یمیز المنطقة ویكون بتوفیر ھیاكل إیواء وإطعام تفي 

باحتیاجات السیاح وتثبت السیاحة العابرة إلى دول الجوار كتونس وتكون ھذه الھیاكل تضاھي ما ھو متوفر 

لنوع من السیاحة ربما الھتمامھا ال تشجع مثل ھذا ا %13,63في دول الجوار وبأسعار مماثلة بینما نسبة 

  .من العینة المستجوبة لم یكن لھا رأي في ھذا السؤال  %9,10بنوع آخر من السیاحة بینما نسبة 
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 :لى منطقة القالةمدى رغبة السیاح للعودة ثانیة إ -20- 2

  :للعینة المستجوبة كالتالي ھل لدیكم الرغبة في العودة ثانیة لمنطقة القالة جاءت نتائج التحلیل لسؤال       

  
  2010 من إعداد الطالب: المصدر                                                                                                         

  

من العینة المستجوبة ترغب في العودة ثانیة إلى  %61,93من خالل النتائج المسجلة فقد وجدنا أن نسبة     

من العینة المستجوبة ال ترغب  %38,07المنطقة وھذا إذا توفرت الھیاكل والبنى التحتیة الالزمة بینما نسبة 

  .في العودة ثانیة إلى المنطقة لقلة ھیاكل اإلیواء وعدم توفر ثقافة سیاحیة لدى السكان المحلیین 

  

 :المسؤولةاإلدارات والھیئات  - 3

خالل االستمارات الموزعة على عدد من المسؤولین والمسیرین وكذا بعض المكونین بوالیة الطارف من      

ومدینة القالة الذین لھم عالقة مباشرة أو غیر مباشرة بقطاع السیاحة بھذه المدینة وبعد تحلیل االستمارات قمنا 

  :ھذه االستمارات النقاط التالیة وفقا لإلجابات الواردة فيبحوصلة 

طاقة و ن لم نقل كل المنشآت والمشاریع السیاحیة من حیث االحتیاجاتألغلب إلیس ھناك تخطیط مسبق  .1

 .المبرمجة االستیعاب

 :نأل خطط التنمیة المسطرةمع متوافقة غیر كافیة و والھیاكل المتوفرة غیر البنى التحتیة السیاحیةإن  .2

غیر كافیة في موسم االصطیاف مقارنة مع تدفق السیاح وبالتالي تصل ) الفنادق(ھذه الھیاكل السیاحیة  -

الى حالة تشبع تام في موسم االصطیاف وتعد فارغة في باقي المواسم أي أن السیاحة موسمیة في ھذه 
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حة في ھذه المنطقة المدینة، ورغم ھذا یتوجب علینا توفیر ھیاكل أكثر وبرامج تنمویة لتطویر السیا

 .وجعلھا على مدار السنة ولیس لموسم فقط

 .یتم احترام الجوانب البیئیة بشكل فعال أثناء إقامة المشاریع .3

تصامیم ومعاییر البناء للمنشآت السیاحیة متناسقة ومتناسبة مع النسیج العمراني والطابع العام للمنطقة إن  .4

 .في بعض المشاریع فقط ومع خصوصیات المجتمع المحلى وحمایة البیئة

مشاكل حسب الترتیب  ھي المشاریع السیاحیة الموجودة حالیا بالمنطقةالمنشآت والمشاكل التي تعاني منھا  .5

 .خارج موسم االصطیاف وأخیرا مشاكل أمنیة قلة الزوارومالیة 

 :المشاریع والمنشآت التي یجب أن تتوفر من أجل استقطاب السیاح وتلبیة حاجیاتھم ھي .6

أعادة ھیكلة الحمامات  -منتزھات   –تھیئة الشواطئ  -الفنادق   -قري سیاحیة  -مركبات سیاحیة   -

 .المعدنیة

 :ھي سبل تطویر السیاحة عامة والشاطئیة منھا خاصة .7

نشر الثقافة السیاحیة لدى السكان  –.  تكوین مؤھلین للخدمات السیاحیة –. توفیر الھیاكل السیاحیة -

 .  امج واتفاقیات وكذا تنظیم رحالت جماعیةوضع بر –. المحلیین

 :ھي اح األجانب وحتى الوطنیین للمنطقةیالسبل والطرق الفعالة الستقطاب الس .8

التسویق  - . وضع أسعار مرضیة –.  توفیر خدمات نوعیة للسیاح –.  توفیر ھیاكل اإلیواء واإلطعام -

 .واإلشھار السیاحي للمنطقة في الداخل والخارج

ھي قریة سیاحیة بمیسیدا وسلسلة فنادق وكذا مراكز عالج  السیاحیة المبرمجة في السنوات المقبلةالمشاریع  .9

 )حمامات(طبي 

اإلمكانیات الطبیعیة والبیئیة وكذا البرامج المسطرة من طرف الوزارة برمجت ھذه المشاریع على أساس  .10

 .الوصیة إضافة إلى اإلمكانیات االقتصادیة للمستثمرین الخواص

یتم إشراك الجمعیات الناشطة والمواطنین بآرائھم أثناء برمجة المشاریع كون ھذه المشاریع مبرمجة ال  .11

 .SDAT (2025(ضمن مخطط من الوزارة الوصیة كما جاء في المخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة 

 .ةیتم عموما االعتماد على الید العاملة المحلیة في المنطقة عند إقامة المشاریع السیاحی .12

یقدم المنظمون والمشرفون على الرحالت السیاحیة المعلومات والمنشورات الكفیلة بتعریف السائح  .13

 .بالمواقع السیاحیة للمنطقة

یرشد ویشجع منظمي الرحالت السیاحیة السیاح على احترام وتثمین التراث الثقافي والتاریخي  .14

 . والمحافظة على نظافة الشواطئ وحمایة البیئة الطبیعیة

یس ھناك فرص مناسبة للتفاعل بین السیاح والسكان المحلیین من أجل تبادل األفكار واالھتمامات ل .15

 .المھنیة والثقافیة والدینیة
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نادرا ما تنظم أیام إعالمیة وحمالت توعیة للمجتمع المحلي بأھمیة السیاحة وحمایة األوساط البیئیة  .16

 .الطبیعیة وكذا العالقة بینھما

الحرص على أن یكون التخطیط السیاحي یقوم على التخطیط البیئي واالقتصادي ووفق ربما مستقبال یتم  .17

 .المعطیات والخصائص االجتماعیة المحلیة للمنطقة

إن مسؤولیات وأدوار اإلدارة الحكومیة، القطاع الخاص، الھیئات غیر الحكومیة، المواطنین والسیاح  .18

 .معروفة ومحددة

قد برمجت فیھا قریة امتیاز  )ZET(نطقة التوسع السیاحي میسیدا بأن م لیس كل المواطنین على علم .19

الذي سیخدم السیاحة في المنطقة ویوفر فرص شغل ویخدم االقتصاد وھذا لنقص الوعي ) VTE( سیاحي

 .والثقافة السیاحیة لدى المواطنین وقد یكون عدم اھتمام المواطن بھذا القطاع المھم

السیاحة لحمایة مناطق التوسع السیاحي والمحافظة على الشواطئ  اإلجراءات المتخذة من طرف مدیریة .20

 :والساحل عامة ھي

 .تطبیق القوانین المتعلقة بمناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة وكذا قانون تثمین وحمایة الساحل -

 .القیام بعملیات تفتیش دوریة من أجل حمایة العقار السیاحي لمناطق التوسع السیاحي -

 .بحمالت تنظیف دوریة للشواطئ القیام -

 .منع أي بناءات أو مشاریع غیر مبرمجة ضمن ھذه المناطق -

 

  :خالصة تحلیل الوضع السیاحي بالقــــــــــــــــــــــــالة - 4

رغم كل ما یزخر بھ قطاع القالة من إمكانیات طبیعیة ومؤھالت سیاحیة إال أن ھناك نقائص تبقى مسجلة في    

  :ذكر منھاالقطاع السیاحي ن

 .نقص الھیاكل الفندقیة السیاحیة وتسجیل عجز في اإلیواء خاصة في موسم االصطیاف •

غیاب الوعي البیئي وھذا ما سجلناه من خالل األوساخ والقاذورات المرمیة داخل المدینة وفي العدید  •

 .من األماكن

 .عدم احترام الضوابط البیئیة في إقامة المشاریع السیاحیة •

ائل النقل المتوفرة خاصة بالنسبة للمواقع والمناطق السیاحیة البعیدة كشواطئ میسیدا عدم كفایة وس •

 .والعوینات وانعدامھا خارج موسم االصطیاف مما یتطلب وسیلة نقل خاصة

 .التفاعل بین السیاح والسكان المحلیین یكاد یكون منعدم •

 .عدم وجود رحالت سیاحیة منظمة من طرف الوكاالت السیاحیة •

 .العالقة بین السیاح والمواطنین والجماعات المحلیة تكاد تكون منعدمة •
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غیاب الوعي باألھمیة الحقیقیة للسیاحة ودورھا في دعم االقتصاد الوطني والمحلي وكذا سوء ضیافة  •

 .السیاح یؤثر على تدفق السیاح

برقة تمتلك نفس القرب من مدینة طبرقة التونسیة أثر على مدینة القالة تأثیر مباشر حیث أن ط •

الخصائص المناخیة والطبیعیة للقالة إال أنھا تفوق القالة من حیث المنشآت والھیاكل السیاحیة وكذا تنوع 

 .العرض السیاحي والوعي بأھمیة السیاحة مما جعل القالة منطقة عبور إلى تونس

ة السیاحیة والمشاریع عدم إشراك المجتمع المدني من خالل الجمعیات والمواطنین في البرامج التنموی •

 .السیاحیة

انعدام اإلعالم واإلشھار السیاحي حتى من ناحیة تزوید السیاح بالمعلومات والمنشورات عن المعالم  •

 .السیاحیة والمواقع األثریة واألنشطة المبرمجة

غیاب تخطیط مسبق ألغلب المشاریع والمنشآت السیاحیة من حیث االحتیاجات وطاقة االستیعاب  •

 .  جةالمبرم

وجود مشاكل تعاني منھا المنشآت والھیاكل السیاحیة وھي بالدرجة األولى مشاكل مالیة خاصة من جھة  •

 .انعدام االستثمارات ومشكل قلة الزوار والسیاح خارج موسم االصطیاف

 .األسعار من حیث اإلیواء واإلطعام مرتفعة نوعا ما خاصة بالنسبة لذوي الدخل المتوسط والضعیف •

غیاب األیام الدراسیة أو اإلعالمیة وحمالت التوعیة للمجتمع المحلي بأھمیة السیاحة وكذا  ندرة أو •

 .حمایة البیئة واألوساط الطبیعیة

ال یتم الحرص على أن یكون التخطیط السیاحي قائم على التخطیط البیئي واالقتصادي ووفقا للمعطیات  •

 .والخصائص االجتماعیة للمنطقة

  . یئة السیاحیة لبلدیة القالة إلى حد اآلن رغم القوانین والمراسیمعدم انجاز مخطط للتھ •

أن القطاع السیاحي بمدینة القالة لم ولن یقوم بدوره المنوط بھ إال إذا تم ربط  ومن خالل ھذه النتائج نجد   

  .عناصر االستدامة الثالثة العناصر البیئیة، العناصر االقتصادیة والعناصر االجتماعیة

  .ما سنتطرق إلیھ في االقتراحات والتوصیات على مستوى مدینة القالةوھذا    

 :تحلیل اإلطار القانوني والتشریعي - 5

من أجل النھوض بالقطاع السیاحي وتنمیتھ وباألخص السیاحة الشاطئیة بالمنطقة نتطرق إلى توجیھات المخطط   

ئة وبعدھا نقوم بتحلیل بسیط للتشریعات القانونیة التوجیھي للتھیئة والتعمیر المتعلقة بقطاع السیاحة وبحمایة البی

 :في ھذا المجال
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  :لبلدیة القالة )PDAU( لمخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیرتوجیھات ا -5-1       

 :التوجیھات العامة للمخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر •

  :في إطار التنمیة المستدامة ال بد أن یراعى أثناء التدخل والتھیئة على ھذه البلدیة معاییر من بینھا 

  ). 1983-07-  23المؤرخ في  )485-83(حسب القانون (الحفاظ على أراضي الحظیرة الوطنیة  -     

  ).2002- 02-05المؤرخ في  )02-02(حسب القانون ( الحفاظ على نوعیة الساحل  -     

  ). 2003- 02- 17 المؤرخ في )02-03(حسب القانون (الحمایة والحفاظ على الشواطئ وحسن تسییرھا  -     

الحفاظ على الثروات الطبیعیة عن طریق الحمایة التامة لألوساط الطبیعیة الحساسة ضد كل العوامل  -     
  .المضرة

  .توجیھ تطویر الشریط الحدودي في المجال السیاحي بأخذ بعین االعتبار حساسیة السلسلة الكثبانیة الكثیفة -     

  .تشجیع االنجذاب السیاحي والثقافي والتجاري وذلك بإعطاء قیمة إلمكانیات وثروات المنطقة  -     

  .تشجیع حمالت التشجیر وحمایة األراضي الزراعیة والرعویة -     

تطویر النشاطات (، اجتماعي واقتصاديتي یمكن أن تصبح منطقة جذب سیاحيإحیاء كامل البلدیة ال -     
  ...).السیاحیة الثقافیة

بفضل واجھتھا ونظرا لموقع القالة الجغرافي االستراتیجي والمتمثل في قربھا من قطب صناعي ضخم و   

كل ھذا یؤھلھا ) العاصمةمطار تونس و مطار عنابة، مطار طبرقة( ثالث مطارات دولیة  البحریة وقربھا من

  .شغل وكسب قیمة سیاحیة راقیة  إلى

كونھا ، االجتماعیة واالقتصادیة مع ة، المناخیتتمتع بتنوع في األوساط الطبیعیةلى أن بلدیة القالة إباإلضافة    

  .ن الحظیرة التي تتمتع بثراء على الصعید النباتي والحیواني ضم ةمدمج

لھا نخص بالذكر السیاحة كل ھذه اإلمكانیات تعطي فرصة ومجال للتقدم والنھوض بمیدان السیاحة بكل أشكا   

-02-17 المؤرخ في )01- 03(، البیئیة والعلمیة وقد یجعل منھا قطب لجلب االستثمارات طبقا للقانون الشاطئیة

  :ـلى خلق محیط مالئم لإامة في مجال السیاحة والذي یھدف المتعلق بالتنمیة المستد 2003

  .لتحسین الخدمات السیاحیة*                        

  .تطویر متناسق ومتكامل للنشاطات السیاحیة*                        

  .إعطاء قیمة للتراث السیاحي الوطني*                        

 .ترقیة وتطویر الشغل في المجال السیاحي*                        
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  :(P.D.A.U) التوجیھات الرئیسیة المتعلقة بتنمیة قطاع السیاحة في البلدیة حسب  •

 )03-03(ذا طبقا للقانون ھستغالل المواقع والمناظر الطبیعیة ذات الجمال الفرید بطریقة قانونیة وا - 1

نعاش السیاحة الجبلیة التي إسع والمواقع السیاحیة، مع المتعلق بمناطق التو 2003-02- 17المؤرخ في 

  ...یصحبھا خلق بنى تحتیة سیاحیة كالفنادق، فضاءات الترفیھ 

  .وضع مخطط لحمایة الغابات الراقیة والكثیفة ضد الحرائق - 2

 1998- 06-15ي المؤرخ ف )04- 98(المواقع التاریخیة یجب حمایتھا وإعطائھا قیمتھا طبقا للقانون  - 3

 .المتعلق بحمایة التراث الثقافي

 .المتعلق بحمایة الساحل )02-02(إعطاء قیمة للمنطقة الكثبانیة كفضاء محمي طبقا للقانون  - 4

مناطق البحیرات المتمثلة في بحیرة طونقا ، أوبیرا والمالح المصنفة والمحمیة والمدمجة ضمن   - 5

لحفاظ علیھا وإعطائھا قیمتھا وفقا للمواثیق واالتفاقات الحظیرة الوطنیة ،كل من ھذه البحیرات یجب ا

 .)RAMSAR(المتعلقة بالمناطق الرطبة كاتفاق 

ستغاللھا ال بد أن یراعي القواعد المتعلقة ایجب حمایتھا وإعطائھا قیمتھا، و الشواطئ ومناطق االستحمام - 6

 ...بالنظافة والصحة

ن خلق دروب وممرات للتنزه والتي تلعب دور في على مستوى ھذه المناطق ال بد م الشواطئ الصخریة - 7

 .التعرف على التنوع الطبیعي للساحل

منطقة التوسع السیاحي میسیدا ، : عتبار أھمیة السیاحةیاحي ال بد أن تھیأ آخذة بعین االمناطق التوسع الس - 8

 . و منطقة التوسع السیاحي قمة روزا

 .توفیر كل التجھیزات واألنشطة الالزمةیجب خلق القرى والمنتجعات السیاحیة للعائالت مع  - 9

 . یمكن تنظیم أنشطة صید ذات طابع ریاضي یراعي الحفاظ على التوازن الطبیعي والبیئي -10

  .ال بد من حمایتھا وتطویرھا برابطیھحدیقة الحیوانات  -11

 تشجیع السیاحة البیئیة بزیارة المناطق الطبیعیة بأفواج صغیرة وذلك للمالحظة والتمتع بالطبیعة -12

 .مع ضرورة المحافظة علیھا

 .تطویر الصناعات التقلیدیة والیدویة بتنظیم جید وفعال وأیضا باإلشھار والتعریف بھا -13

المتعلق بالتھیئة والتنمیة المستدامة لإلقلیم ،  2001- 12-12المؤرخ في  )20- 01(وطبقا للقانون  -14

ة والتنمیة المستدامة لإلقلیم وبذلك كل التطور السیاحي یكمل في أھدافھ السیاسة الوطنیة المتعلق بالتھیئ

تھیئة سیاحیة ال بد أن تراعي الشروط القانونیة المتعلقة بحمایة التراث الثقافي وقواعد التوسع الحضري 

 .شاطات السیاحیة بمقاییس دولیة قادرة على المنافسةوالتحكم في ترقیة الن
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  :(P.D.A.U) البیئة حسب  التوجیھات الرئیسیة المتعلقة بالحمایة والحفاظ على •

...) ، كثبانیة وغابیة بحریة، بحیراتیة(ات والنباتات وتعدد بیئاتھیتمیز الوسط الطبیعي بتعدد أصناف الحیوان  

  :ووسط البلدیة الطبیعي معرض بقوة للتلوث بسبب

میاه الصرف للتجمعات السكانیة والوحدات اإلنتاجیة التي تصب مباشرة في الوسط الطبیعي دون أي معالجة  -  

  .مسبقة مراعیة للوسط

  ...).مبیدات –أسمدة (انتشار النفایات والفضالت الناتجة عن مختلف الملوثات  -  

  .التوسع الفوضوي والالعقالني بجانب بحیرة طونقا -  

  .حساب األراضي الزراعیة والرعویة وغیاب التشجیرالتوسع على  -  

  .تدھور حالة السلسلة الكثبانیة والذي أتى بنتائج سلبیة على االختالف والتنوع البیولوجي وعلى تبات األرضیة -  

  :ومن بین التوجیھات المتعلقة بحمایة األوساط الطبیعیة والبیئیة الحساسة ما یلي     

  .وغیر المنظم وزحف االسمنت على الطبیعةإیقاف التوسع غیر المخطط  - 1

إنشاء مركز جمع النفایات على مستوى البلدیة مع مراعاة حمایة األوساط وبموافقة المصالح المسؤولة  - 2

  .بالنسبة للحظیرة الوطنیة للقالة

 .معالجة میاه الصرف وذلك بتشغیل محطات التطھیر الموجودة وإنشاء محطات أخرى - 3

 .والمنظم للموارد المائیة الجوفیة والبحریةاالستغالل العقالني  - 4

 .حمایة السلسلة الكثبانیة من كل عوامل التلف والتدھور والتلوث - 5

 .مراقبة میاه میناء القالة الذي یشكل مصدر تلوث میاه البحر - 6

وضع جھاز مراقب منسق بین مختلف الھیئات لمراقبة ومحاربة كل األخطار المحتملة على الحظیرة  - 7

 .الوطنیة

 .  ترام والسھر على تطبیق القوانین المتعلقة بحمایة البیئة وحمایة الساحل في إطار التنمیة المستدامةاح - 8

  .مع العلم أن سیاسة حمایة البیئة واألوساط الطبیعیة ال تكون ممكنة إال بمشاركة السكان المحلیین    

  ):القوانین والمراسیم التنفیذیة(التشریعات القانونیة  -5-2  

تشریعات وقوانین لتطویر السیاحة سواء على الصعید اتیجیة وإستر رفت ھذه المرحلة صدور عدة مخططاتع   

 :المحلي أو الدولي من بینھا
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  :المتعلق بحمایة الساحل وتثمینھ 2002فیفري  05المؤرخ في  )02-02(القانون  - 8

  :عدة مفاھیم من أھمھا إلىتطرق ھذا القانون 

شریط رملي في شكل خلیج أو شرم یتكون من بقایا ناتجة عن تیار ساحلي یمكن أن  :شریط كثباني ساحلي  

  .تنمو علیھ نباتات خاصة

  .ربوة أو ھضبة رملیة دقیقة تتكون على المنطقة الساحلیة: كثبان  

  .طبقة ترابیة من أصل محدد تنمو علیھا مجموعة من الفصائل النباتیة ذات سمات متناظرة: تكون ساحلي  

مجموع الصخور أو الكتل الخرسانیة التي تكدس على أرض مغمورة تستعمل كأسس حمائیة لمنشات  :رصیفال  

  .مغمورة

  .طبقة مائیة راكدة قلیلة العمق تغطي أرضا یكسوھا جزئیا غطاء نباتي :المستنقع  

شرطة الساحلیة، كل منطقة تغطیھا أو تجردھا المیاه العالیة والمنخفضة، والكثبان واأل :الضفة الطبیعیة  

والشواطئ والبحیرات الشاطئیة، والسواحل الصخریة والطبقات المائیة الساحلیة التي تصل مستوى السطح بین 

  .البحر واألجزاء الطبیعیة من المصبات

  :ومن مبادئ ھذا القانون 

األعمال  تنسیققلیم والبیئة ویقتضي لساحل ضمن برنامج وطني لتھیئة اإلتندرج جمیع أعمال التنمیة في ا -

قلیمیة والمنظمات والجمعیات التي تنشط في ھذا المجال وترتكز على مبادئ إلبین الدولة والجماعات ا

 .التنمیة المستدامة والوقایة والحیطة

 :قلیمیة السھر علىیجب على الدولة والجماعات اإل -

 .ئ البحريتوجیھ توسع المراكز الحضریة القائمة نحو مناطق بعیدة عن الساحل والشواط •

 .یكولوجیا أو الطبیعیة أو الثقافیة وتصنف في وثائق تھیئة الساحلحمایة المواقع اال •

 .لى مواقع مالئمةإعد نشاطھا مضر بالبیئة الساحلیة تحویل المنشات الصناعیة التي ی •

 .العمل على استغالل الموارد الساحلیة بصورة مستدامة أثناء تطویر وترقیة األنشطة على الساحل -

شمل الساحل في مضمون ھدا القانون جمیع الجزر والجزیرات والجرف القاري وكذا شریطا ترابیا بعرض ی -

 :متر على طول البحر وتظم 800أقلھ 

 .لیھا میاه البحرإكلم ابتداء من أعلى نقطة تصل  3 السھول الساحلیة التي یقل عمقھا عن •

 .عن الشاطئ بسھل ساحلي سفوح الروابي والجبال المرئیة في البحر وغیر المفصولة •

 كامل األجمات الغابیة واألراضي ذات الوجھة الفالحیة •
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لیھا میاه إالساحل ابتداء من أعلى نقطة تصل كامل المناطق الرطبة وشواطئھا التي یقع جزء منھا في  •

 البحر

 .المواقع التي تظم مناظر طبیعیة أو تحمل طابعا ثقافیا أو تاریخیا •

لمناطق الشاطئیة التي تظم الشاطئ الطبیعي، الجزر والجزیرات، المیاه البحریة كما یجب حمایة وتثمین ا -

 .قلیمي وداخلھطح البحر اإلالداخلیة وس

ستحمامیة، والریاضات البحریة، التخییم شطة االننشطة السیاحیة السیما األتحدد الفضاءات المخصصة لأل -

على مستوى المناطق المحمیة واالیكولوجیة ولو كان مؤقتا وشروط استعمالھا وفقا للتنظیم كما یمنع 

 الحساسة كما تكون موضوع ترتیبات خاصة في المناطق التي تظم مواقع ثقافیة وتاریخیة

یمنع التوسع الطولي للمحیط العمراني للتجمعات السكانیة الموجودة على الشریط الساحلي على مسافة تزید  -

 .كلم من الشریط الساحلي وتشمل ھذه المسافة النسیج الموجود أو الجدید 3عن 

قامة أي نشاط صناعي جدید على الساحل سوى المنشات الصناعیة والمرفئیة ذات األھمیة الوطنیة إیمنع  -

 .قلیمالمنصوص علیھا في أدوات تھیئة اإل

متر ویمنع ذلك في الكثبان  800یمنع انجاز المسالك الجدیدة الموازیة للشریط ضمن شریط عرضھ  -

 كم 3واألشرطة الكثبانیة الساحلیة، كما یمنع انجاز طرق العبور الموازیة للشاطئ على مسافة تزید عن 

نسمة والواقعة على الساحل على أسالیب وأنظمة  100000یجب أن تتوفر التجمعات التي یقل عددھا عن  -

 .نسمة 100000لتصفیة المیاه القذرة، وحتمیة وجود محطة تصفیة بالنسبة للتجمعات أكثر من 

نشاء المحافظة الوطنیة للساحل وھي المكلفة بالسھر على تنفیذ السیاسة الوطنیة لحمایة الساحل وتثمینھ إ -

 .الخصوص على العموم والمنطقة الشاطئیة على

نشاء مخطط لتھیئة وتسییر المنطقة الساحلیة في البلدیات المجاورة للبحر من أجل حمایة الفضاءات إ -

 .الشاطئیة ال سیما الحساسة منھا یسمى مخطط تھیئة الشاطئ

یر الملوثة ووسائل أخرى تتوافق تؤسس تدابیر بحفیزیة اقتصادیة وجبائیة تشجع على تطبیق التكنولوجیا غ -

 .طار التنمیة المستدامة للساحل والمناطق الشاطئیةإل التكالیف االیكولوجیة في ستدخااو

على السلطات المعنیة والمخول لھا قانونا تحریر محاضر المخالفات في حال أي تعدي على القانون في ھذا  -

 .المجال وكل حسب مھامھ واتخاذ التدابیر الالزمة تجاه ھذه المخالفات وفقا للتنظیم

 

 :المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة 2003فیفري  17المؤرخ في  )01-03(القانون  - 9

  :حداث محیط مالئم ومحفز من أجلإلى إیھدف ھذا القانون  

 .ترقیة االستثمار وتطویر الشراكة في السیاحة -

 .دماج مقصد الجزائر ضمن السوق الدولیة للسیاحة من خالل ترقیة الصورة السیاحیةإ -
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 .یواء واالستقبالاحیة والفندقیة قصد رفع قدرات اإلاالعتبار للمؤسسات السیعادة إ -

 .تنویع العرض السیاحي وتطویر أشكال جدیدة لألنشطة السیاحیة -

 .تلبیة حاجیات المواطنین وطموحاتھم في مجال السیاحة واالستجمام والتسلیة -

 .ت الطبیعیة، الثقافیة والتاریخیةطار المعیشة وتثمین القدراإیئة وتحسین المساھمة في حمایة الب -

 .تحسین نوعیة الخدمات السیاحیة وترقیة الشغل في ھذا المیدان -

 .التطویر المنسجم والمتوازن للنشاطات السیاحیة -

  :لى أھداف ھذا القانون فھو ینص أیضا علىإضافة إ

مكانیات الثقافیة والتاریخیة في تنمیة األنشطة السیاحیة طبیعیة واإلالخضوع لقواعد ومبادئ حمایة الموارد ال -

االستغالل  ةللعرض السیاحي ودیمومتھ مع مراعاوھذا لغرض حمایة أصالتھا وضمان القدرة التنافسیة 

 .العقالني والمتوازن لكل الموارد المتاحة

 .المحددة في المخطط الوطني للتھیئة السیاحیة  تت السیاحیة على المبادئ والكیفیاتقوم تنمیة النشاطا -

ع السیاحي وتتكفل الدولة بأعباء انجاز برامج تطویر األنشطة السیاحیة بصفة أولیة داخل مناطق التوس  -

 .عداد الدراسات وأشغال التھیئة القاعدیةإ

 .دراج ترقیة السیاحة كل في اختصاصھاإرات العمومیة على كل مستویاتھا بداتلزم اإل -

 .ترقیة وتشجیع االستثمار خاصة في مناطق التوسع السیاحي -

 .طار احترام األحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بحمایة التراث الثقافي والعمرانيإتتم التھیئة في  -

یكون تحدید، تشخیص وتثمین المنابع الحمویة من طرف الدولة كونھا تكتسي طابع المنفعة العامة ویكون  -

 .قا لنظام االمتیاز ووفقا لدفتر شروط خاصاستغاللھا وف

تشجیع السلطات العمومیة تطویر التكوین المتخصص والمالئم لمھن السیاحة واألنشطة السیاحیة مع السھر  -

لسیاحة ضمن المنظومة التكوینیة دماج المكثف لحرف اعالم السیاحیین باإلالترقیة واإل على توسیع مجال

 .ومتخصصة في المجال السیاحي سواء عمومیة أو خاصةنشاء مؤسسات تكوینیة جدیدة إو

عالمي واتصالي موجھ لتثمین القدرات السیاحیة قصد استغاللھا التجاري إكما تعتبر ترقیة كل عمل  -

عالم المتخصصة والتقنیات العصریة في مجال التصویر لى المعارض والمنتوجات ووسائل اإلواالعتماد ع

 ).احيالتسویق السی(واالنجاز والنشر 

 

المتعلق بتحدید القواعد العامة  2003فیفري  17المؤرخ في  )02-03(القانون  -10

 :لالستعمال واالستغالل السیاحیین للشواطئ

  :یھدف ھذا القانون الى   

 .حمایة وتثمین الشواطئ قصد استفادة المصطافین منھا بالسباحة واالستجمام والخدمات المرتبطة بھا -
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ومتوازنة للشواطئ تستجیب لحاجیات المصطافین من حیث النظافة، الصحة،  توفیر شروط تنمیة منسجمة -

 .األمن وحمایة البیئة

 .تحسین خدمات أقامة المصطافین -

 .تحدید نظام تسلیة مدمج ومتناسب مع نشاطات السیاحة الشاطئیة -

 :كما عرف ھدا القانون بعض المصطلحات منھا

المنطقة المغطاة بأمواج البحر في أعلى مستواه خالل السنة في  شریط اقلیمي للساحل الطبیعي یضم :الشــاطئ  

الظروف الجویة العادیة والملحقات المتاخمة لھا والتي تضبط حدودھا بحكم موقعھا وقابلیتھا السیاحیة الستقبال 

  . بعض التھیئات بغرض استغاللھا السیاحي

سبتمبر، تتخذ خاللھا الجھات المعنیة كل  30 فترة من السنة تمتد من أول جوان الى غایة: موسم االصطیاف  

  .التدابیر واالجراءات الالزمة من خالل استعمال واستغالل الشواطئ ألغراض سیاحیة

  .كل شخص طبیعي أو معنوي حائز على حق امتیاز لالستغالل السیاحي للشاطئ :المستغل  

 :لى أنإلى ذلك فقد نص أیضا إضافة إ

فضاءات لالستجمام والتسلیة ویكون استغاللھا وفقا لدفتر شروط خاص وفقا الشواطئ المفتوحة للسباحة  -

شھاریة واضحة تضعھا البلدیة مع أن إاطئ مجاني ویكون معلنا في لوحات للتنظیم ویكون الدخول للشو

 .المصطاف یكون حرا في تنقلھ على طول الشاطئ

ئ وترقیة النشاطات یخضع استغالل الشواطیجب المحافظة والحمایة على الحالة الطبیعیة للشواطئ كما  -

 .لى شروط الصحة، األمن وحمایة المحیطإالسیاحیة بھا 

 .و موقع ایكولوجي ھشأتالف منطقة محمیة إمھور اذا كان استغاللھ یتسبب في یمنع فتح الشاطئ للج -

 .یمنع رمي النفایات المنزلیة، الصناعیة والفالحیة في الشواطئ أو بمحاذاتھا -

عن توفر الشواطئ المفتوحة للسیاحة ال سیما ممر للدخول مھیأ ومبني وموقف سیارات مھیأ وبعید یجب أن ت -

 .ضافة الى تجھیزات صحیة مالئمة وأعوان األمنأماكن السباحة واالستجمام باإل

رجاع الحال إمع ضمان ) ع التجھیزات الخاصة بھوض(یقع على عاتق المستفید من االمتیاز للشاطئ تھیئتة  -

زالة النفایات الیومیة في المجال إاف مع العنایة بالشاطئ ونظافتھ ووضعھ بعد انتھاء فترة االصطی الى

 .المستغل من طرفھ

على السلطات المعنیة والمخول لھا قانونا تحریر محاظر المخالفات في حال أي تعدي على القانون في ھذا  -

 .ه المخالفات وفقا للتنظیمالمجال وكل حسب مھامھ واتخاذ التدابیر الالزمة تجاه ھذ
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  :القانون الخاص بالتنمیة المستدامة للسیاحة وبمناطق التوسع السیاحي  -11

م وقد أخذت التعدیالت  2003-01-06حیث صودق علیھ من طرف المجلس الشعبي الوطني یوم االثنین        

  :المقترحة على المشروع 

  لى مصاف القطاعات األخرى وتسییره عقالنیا إر ضرورة االرتقاء بقطاع السیاحة أخذ بعین االعتبا -

وضع حد للفوضى وعدم االنسجام السائدین في التنمیة السیاحیة الذین تعرفھم المؤسسات السیاحیة الوطنیة عن  -

ن الثروات تمد على تثمیطریق تبني أسلوب جدید في تسییر ھذه المؤسسات یضمن االستمراریة في العمل ویع

 .الثقافیة والحضاریة المتاحة  ،الطبیعیة

یوائیة واالستقبالیة مع تنویع العرض قیة والسیاحیة قصد رفع قدرتھا اإللى المؤسسات الفندإإعادة االعتبار  -

 .السیاحي وتطویر أشكال جدیدة من األنشطة السیاحیة التي تلبي حاجیات السیاح الوطنیین منھم واألجانب 

جیة وطنیة واضحة في میدان السیاحة تحدد األولویات وأشكال السیاحة المراد تطویرھا وكذا ستراتیإ ضبط -

الوسائل المسخرة لذلك وفي مقدمتھا مخطط توجیھي للتھیئة السیاحیة في إطار المخطط الوطني لتھیئة اإلقلیم 

 وتنمیتھ المستدامة 

ة للتنمیة المستدامة وھذا قصد االستغالل العقالني بناء سیاسة سیاحیة تستمد قواعدھا وأسسھا من المبادئ العام -

للموارد السیاحیة المتاحة لتلبیة الطلب الحالي على المنتوج السیاحي دون رھن مستقبل األجیال القادمة في ھذا 

 .المجال 

ى ترقیة االستثمار والشراكة واالستغالل األمثل للعقار السیاحي وكذا تنویع المنتوج السیاحي وتحسین مستو -

 الخدمات تلبیة لحاجیات المواطن الجزائري والطلب األجنبي 

إدراج الجزائر كمقصد سیاحي في السوق الدولیة للسیاحة حتى تأخذ حصتھا من المداخیل الناجمة عن  -

 .التدفقات السیاحیة على المستوى الدولي 

السیاحي عبر مختلف والیات  وقد تركزت التعدیالت المقترحة حول العقار السیاحي الذي یعرقل االستثمار  -

قوبات ومخطط التھیئة عالوطن مقترحین إلغاء أو تعدیل بعض المواد الواردة في المشروع كتلك المتعلقة بال

 .السیاحیة وآلیات المراقبة ال سیما الخاصة بتحویل األمالك العقاریة واالستثمار

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  2003جویلیة  19المؤرخ في  )10- 03( القانون -12

 أھم ما جاء في ھذا القانون النقاط التالیة: المستدامة

 :تھدف حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على الخصوص إلى ما یلي -

 .تحدید المبادئ األساسیة وقواعد تسییر البیئة •

 .على ضمان إطار معیشي سلیمترقیة تنمیة وطنیة مستدامة بتحسین شروط المعیشة، والعمل  •

 .الوقایة من كل أشكال التلوث واألضرار الملحقة بالبیئة، وذلك بضمان الحفاظ على مكوناتھا •

 .إصالح األوساط المتضررة •
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ترقیة االستعمال االیكولوجي العقالني للموارد الطبیعیة المتوفرة، وكذلك استعمال التكنولوجیا األكثر  •

 .نقاء

 .سیس ومشاركة الجمھور ومختلف المتدخلین في تدابیر حمایة البیئةتدعیم اإلعالم والتح •

 :یتأسس ھذا القانون على المبادئ العامة اآلتیة -

، الذي بمقتضاه على كل نشاط تجنب إلحاق ضرر معتبر مبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي •

 .بالتنوع البیولوجي

جنب إلحاق الضرر بالموارد الطبیعیة، كالماء الذي ینبغي بمقتضاه ت: مبدأ تدھور الموارد الطبیعیة •

والھواء واألرض وباطن األرض والتي تعتبر في كل الحاالت جزء ال یتجزأ من مسار التنمیة 

 .ویجب أن ال یؤخذ بصفة منعزلة في تحقیق تنمیة مستدامة

یختار ھذا الذي بمقتضاه استبدال عمل مضر بالبیئة بآخر یكون أقل خطرا علیھا، و :مبدأ االستبدال •

 .النشاط األخیر حتى لو كانت تكلفتھ مرتفعة ما دامت مناسبة للقیم البیئیة

الذي یجب بمقتضاه دمج الترتیبات المتعلقة بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة عند إعداد  :مبدأ اإلدماج •

 .المخططات والبرامج القطاعیة وتطبیقھا

یكون ذلك باستعمال أحسن  :باألولویة عند المصدر مبدأ النشاط الوقائي وتصحیح األضرار البیئیة •

التقنیات المتوفرة وبتكلفة اقتصادیة مقبولة ویلزم كل شخص یمكن أن یلحق نشاطھ ضرر كبیر 

 .بالبیئة

والتقنیة الخالیة سببا  الذي بمقتضاه أال یكون عدم توفر التقنیات نظرا للمعارف العلمیة :مبدأ الحیطة •

 .الفعلیة والمناسبة للوقایة من خطر األضرار الجسیمة المضرة بالبیئة  تخاذ التدابیرفي تأخر ا

الذي بمقتضاه یحمل كل شخص یتسبب نشاطھ أو یمكن أن یتسبب في إلحاق  :مبدأ الملوث الدافع •

الضرر بالبیئة نفقات كل تدابیر الوقایة من التلوث والتقلیص منھ وإعادة األماكن وبیئتھا إلى حالتھا 

 .األصلیة

الذي بمقتضاه لكل شخص الحق في أن یكون على علم بحالة البیئة  :مبدأ اإلعالم والمشاركة •

 والمشاركة في اإلجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي قد تضر بالبیئة 

  

المتعلق بإنشاء بنك معطیات  2004مارس  14المؤرخ في  )81-04( المرسوم التنفیذي رقم -13

 :للسیاحة

حیث یحدد ھذا المرسوم  المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة 01-03من القانون  27طبقا ألحكام المادة  -

 .بنك معطیات للسیاحةالتنفیذي كیفیات وضع 
 .یھدف بنك معطیات للسیاحة إلى جمع المعلومات السیاحیة ومعالجتھا ونشرھا -
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والبیانات والمؤشرات المتعلقة بالسیاحة وطنیة یجب أن یشمل بنك معطیات للسیاحة مجموع المعطیات  -

 :كانت أو دولیة وتتمثل في ما یلي

 .القدرات السیاحیة التي تزخر بھا البالد •

 .تنظیم السیاحة وكذا اإلطار القانوني لتشجیع االستثمار السیاحي في الجزائر •

 .طاقات االستقبال وأصناف اإلیواء •

 .ھا صلة بالنشاط السیاحيكل معلومة ذات طابع اقتصادي واجتماعي ل •

رسال المعلومات یكون من طرف المدیریات الوالئیة للسیاحة، الدیوان الوطني للسیاحة والوكالة الوطنیة إ -

 .للتنمیة السیاحیة وكذا الجمعیات الناشطة في المجال إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالسیاحة

میة والھیئات المتخصصة علیھا تزوید بنك المعطیات وأیضا المؤسسات الوطنیة واإلدارات العمو -

 .السیاحیة بالمعلومات والبیانات والمؤشرات التي تحوزھا

توضع المعلومات السیاحیة المسجلة على مستوى بنك المعطیات السیاحیة تحت تصرف الجمھور  -

 .لإلطالع علیھا

  

یحدد شروط فتح ومنع  2004أفریل  13المؤرخ في  )111- 04(المرسوم التنفیذي رقم  -14
 :الشواطئ للسباحة

یحدد ھذا المرسوم التنفیذي شروط فتح ومنع الشواطئ للسباحة  )01- 03(من القانون  17طبقا ألحكام المادة     

 :ومما تضمنھ ما یلي

یجب أن تكون الشواطئ المفتوحة للسباحة ذات قابلیة سھلة الستعمالھا من المصطافین من حیث حالتھا  -

 .أو بعد تھیئتھا الطبیعیة

 .یمنع السباحة في الشواطئ التي تشكل خطر في استعمالھا بسبب شكلھا الطبیعي إلى حین تھیئتھا -

 یجب أن تكون المیاه القذرة المستعملة للتنظیف أو الصناعة بعیدة عن الشواطئ المفتوحة للسباحة -

لصیانة بغرض استقبال یجب أن تكون الشواطئ المفتوحة للسباحة مھیأة وبھا إشارات وخاضعة ل -

 :الجمھور ال سیما

 .طریق للدخول ال یشكل أي خطر ویزود مدخلھ ومخرجھ بالفتات قانونیة  •

 .موقف سیارات مھیئ بشكل جید وبھدف تخصیص مساحات لتوقف السیارات مع منفذ للراجلین •

شرب التجھیزات الصحیة التي تتضمن على الخصوص دورات المیاه وحنفیات المیاه الصالحة لل •

 .ستحمامدة نوعا ما عن أماكن السباحة واالوتكون بعی

 .غرف لتغییر المالبس بعدد كاف تكون موجودة في أماكن السباحة •

 .نقاط جمع النفایات بعدد كاف •
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 .تكون الشواطئ المعدة للسباحة محددة النطاق ومزودة بأعمدة اإلشارات بعدد كاف  -

یة ودوریات ومراقبین مؤھلین باإلضافة إلى مراكز یجب توفیر الشروط األمنیة والصحیة كنقاط أمن -

 .اإلسعاف

 .الحفاظ على صحة المصطاف من أي خطر قد یمس بھ -

 

مھام اللجنة الوالئیة  یحدد 2004أفریل  13المؤرخ في  )112- 04(المرسوم التنفیذي رقم  -15

  :قتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة وتنظیمھا وكیفیة سیرھاالمكلفة با

 :قتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة ما یليالوالئیة المكلفة بامھام اللجنة  -

قتراحھا على الوالي المختص التي یمكن فتحھا أو منعھا واتكلف اللجنة بالتعرف على الشواطئ  •

 .إقلیمیا

 .متیازطئ التي من شأنھا أن تكون موضوع اقتراح تحدید أجزاء أو مساحات للشواا •

 .أو االستغالل التجاري للشواطئ طبقا لطابعھا/ االستعمال والقیام بكل رقابة أو تحریات قصد  •

 .تقییم حالة الشواطئ عند نھایة موسم االصطیاف •

قتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة األمین العام للوالیة وتتكون من یترأس اللجنة الوالئیة المكلفة با -

 .مختلف مدیري المدیریات على مستوى الوالیة

ستدعاءات مرفقة بجدول األعمال إلى األعضاء ناء على طلب رئیسھا وذلك بإرسال إیتم اجتماع اللجنة ب -

 .یوم على األقل من اجتماع اللجنة) 15(قبل 

 

  

یتضمن تنظیم المحافظة  2004أفریل  13المؤرخ في ) 113- 04(المرسوم التنفیذي رقم  -16

 :الوطنیة للساحل وسیرھا ومھامھا

یحدد ھذا المرسوم التنفیذي تنظیم المحافظة الوطنیة للساحل  )02-02( من القانون 24طبقا ألحكام المادة    

  وسیرھا ومھامھ

 ھذه المحافظة ھي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي -

 ھي تحت وصایة الوزیر المكلف بالبیئة، مقرھا الجزائر العاصمة وتضم مجلس علمي  -

 :م المحافظة الوطنیة للساحل ما یليمن مھا -

 .السھر على صون وتثمین الساحل والمناطق الساحلیة واألنظمة اإلیكولوجیة التي توجد فیھا •

 .حمایة الساحل والمناطق الساحلیةالتي یملیھا التنظیم المعمول بھا  تنفیذ التدابیر •

 .تقدیم كل مساعدة في میادین تدخلھا للجماعات المحلیة •
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وترمیم وإعادة تأھیل الفضاءات البریة والبحریة الفذة أو الضروریة للمحافظة على صیانة  •

 .التوازنات الطبیعیة من أجل المحافظة علیھا

عالمھ بالمحافظة على الفضاءات الساحلیة واستعمالھا الدائم ترقیة برامج تحسیس الجمھور وإ •

 .وكذا تنوعھا البیولوجي

 

یحدد شروط االستغالل  2004سبتمبر  05المؤرخ في  )274- 04(المرسوم التنفیذي رقم  -17
 :السیاحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكیفیات ذلك

 

یحدد ھذا المرسوم التنفیذي شروط االستغالل السیاحي للشواطئ  )02- 03( من القانون 28طبقا ألحكام المادة      

  .المفتوحة للسباحة وكیفیات ذلك

متیاز الممنوح عن طریق المزایدة المفتوحة للسباحة لالیخضع االستغالل السیاحي للشواطئ  -

 .العمومیة

متیاز بمخطط تھیئة الشاطئ كما ھو ة لالال یمكن أن یخص االمتیاز إال أجزاء الشاطئ المخصص -

 .محدد بقرار من الوالي المختص إقلیمیا

لألشخاص الطبیعیین والمعنویین الخاضعین للق - اص بما فیھا انون العام أو الخالمزایدة معروضة 

 .مجالس الشعبیة البلدیةال

 .متیاز الشواطئ المفتوحة للسباحة بموجب اتفاقیة وترفق بدفتر شروطیمنح ا -

 

  

یحدد كیفیات االستشارة  2004دیسمبر  20المؤرخ في  )421- 04(المرسوم التنفیذي رقم  -18

المسبقة لإلدارات المكلفة بالسیاحة والثقافة في مجال منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع 

 :والمواقع السیاحیة

یحدد ھذا المرسوم التنفیذي كیفیات االستشارة المسبقة لإلدارات  )03- 03(من القانون  24طبقا ألحكام المادة    

  في مجال منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة المكلفة بالسیاحة والثقافة

یخضع منح رخصة البناء للمشاریع الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة للرأي المسبق للٌدارة  -

تضم مناطق التوسع والمواقع السیاحیة المواقع الثقافیة المصنفة یكون الرأي  االمكلفة بالسیاحة وعندم

 .المسبق لإلدارة المكلفة بالثقافة مطلوبا

تھدف االستشارات المنصوص علیھا أعاله المحافظة على الطابع السیاحي للفضاءات التي تشكل مناطق  -

 .التوسع والمواقع السیاحیة
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مطابقة المشاریع المقررة مع التعلیمات القانونیة والتنظیمیة التي تحكم طبیعة االستشارة ھو التأكد من  -

مناطق التوسع والمواقع السیاحیة، ال سیما فیما یتعلق باحترام مخطط التھیئة السیاحي ودفتر شروطھ 

  .واحترام سالمة المواقع الثقافیة المصنفة الموجودة فیھا والمحافظة علیھا وحمایتھا ووقایتھا

  

یحدد كیفیات إعادة بیع األراضي  2007جانفي  28المؤرخ في  )23-07( المرسوم التنفیذي رقم -19

 :الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة أو منع حق االمتیاز علیھا

 

یھدف ھذا المرسوم إلى یحدد كیفیات إعادة بیع األراضي  )03-03(من القانون  25تطبیقا ألحكام المادة     

  .قعة داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة أو منع حق االمتیاز علیھاالوا

قصد استغالل ھذه األراضي كوعاء إلنجاز البرامج االستثماریة تباع أو تخصص األراضي المقبولة  -

بمخطط التھیئة السیاحیة لصالح الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة من طرف الدولة باتفاق ودي بین 

 .كلفین بالسیاحة والمالیة في إطار التشریع والتنظیم والمعمول بھما في ھذا المجالالوزیرین الم

ال یمكن إعادة بیع ھذه األراضي من طرف الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة أو منح حق االمتیاز علیھا  -

مخطط التھیئة  من طرف إدارة األمالك الوطنیة إال بعد تھیئتھا نھائیا مع احترام طابعھا كما ھو محدد في

 .السیاحیة

یقصد في ھذا المرسوم بالتھیئة النھائیة مجمل عملیات تحدید األراضي والتھیئة في مجال التطھیر  -

 .والتزوید بالمیاه واإلنارة العمومیة وشبكة الطرق والمساحات الخضراء

  

یحدد كیفیات إعداد مخطط  2007مارس  11المؤرخ في  )86-07( المرسوم التنفیذي رقم -20

  :التھیئة السیاحیة لمناطق التوسع والمواقع السیاحیة

  

فإن ھذا المرسوم یحدد كیفیات إعداد مخطط التھیئة السیاحیة  )03-03( من القانون 13تطبیقا ألحكام المادة      

  .لمناطق التوسع والمواقع السیاحیة

ة والخاصة بتھیئة واستعمال منطقة توسع سیاحیة مخطط التھیئة السیاحیة ھو مجموع القواعد العام -

والمواصفات الخاصة بالتعمیر والبناء وكذا االرتفاقات المطبقة فیما یخص استعمال وحمایة األمالك 

 . والعقارات المبنیة حسب الطابع السیاحي للموقع

بھا والمصنفة بانتظام تزود بمخطط التھیئة السیاحیة مناطق التوسع والمواقع السیاحیة المحددة والمصرح  -

 .دون سواھا

یقرر إعداد مخطط التھیئة السیاحیة بقرار من الوزیر المكلف بالسیاحة لكل منطقة توسع سیاحي محددة  -

 .ومصرح بھا ومصنفة
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یرسل الوزیر المكلف بالسیاحة القرار المتضمن تقریر إعداد مخطط التھیئة السیاحیة إلى الوالي أو  -

راسلون رؤساء المجالس الشعبیة الوالئیة والبلدیات المعنیة من أجل القیام بنشره الوالت المعنیین الذین ی

 .لمدة شھر بمقر البلدیات المعنیة

یكلف مدیر السیاحة بالوالیة المعني إقلیمیا تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع الوكالة الوطنیة للتنمیة  -

 .ئة السیاحیة طبقا للتنظیم المعمول بھالسیاحیة مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤھل في مجال التھی

 . یصادق على مشروع مخطط التھیئة السیاحیة بمداولة المجلس أو المجالس الشعبیة الوالئیة المعنیة -

یوما ویجب أن یكون موضوع إعالن على  )60(یخضع مشروع المخطط إلى التحقیق العمومي لمدة  -

 .مستوي مقر الوالیة والبلدیة أو البلدیات المعنیة خالل ھذه المدة

یكلف بھذا التحقیق المحقق المحافظ ویكون تسجیل انطباعاتھم في سجل مرقم ومؤشر  ویغلق ھذا السجل  -

یوم وترسل الى  15جل عند انقضاء األجل القانوني ویعد المحافظ المحقق محضر غلق التحقیق في أ

 .یوم من استالمھ الملف 15الوالي مرفوقا بالملف الكامل للتحقیق، ویصدر الوالي رأیھ في ظرف 

 :وتشمل مراحل اإلعداد ثالثة مراحل ھي -

 .عداد مختلف أنواع التھیئةتشخیص وإ .1

 .إعداد مخطط التھیئة السیاحیة .2

 .)VRD(والشبكات المختلفة  طرقملف تنفیذ شبكات ال .3

 

  

  :ة الفصلالصخ          

من خالل العینات المختلفة وجدنا أن العینة المستجوبة من السكان المحلیین ترغب في أن تقام مشاریع سیاحیة    

بالمنطقة وأن تكون ھذه المشاریع على الشاطئ ویفضلون المشاریع ذات الطابع الترفیھي الریاضي ویرون أنھا 

تحترم عادات وخصوصیات المنطقة مشاریع تساھم في تنمیة شاملة للمنطقة وتوفر فرص شغل على أن 

والمجتمع وتحافظ على البیئة الطبیعیة المتنوعة، ویرون أن غیاب وعدم كفایة المرافق السیاحیة المتوفرة ھي أھم 

 ما ھذهعائق للرقي بالسیاحة في المنطقة، وأن ھذه المنشآت المتوفرة ال تؤثر بشكل كبیر على البیئة الطبیعیة بین

ھ من سیاح فھي تؤثر على عادات وتقالید المجتمع، أما فیما یخص السیاحة المرغوب فیھا المنشآت بما تستقطب

والتي یرونھا أساسیة في ھذا القطاع ھي السیاحة الشاطئیة بأكثر من نصف العینة المستجوبة، وفیما یخص 

ن أنھا مناسبة إلقامة خدمیة وسائل النقل فھم یرون أنھا غیر كافیة، أما عن منطقة التوسع السیاحي میسیدا یرو

مشاریع سیاحیة كالمركبات والفنادق السیاحیة رغم أن نصفھم ال یعلم بأنھا برمجت فیھا مشاریع من ھذا النوع 

  .وھم راضون على ما برمج فیھا

القالة من أجل البحر والبحیرات  قطاعوفي ما یخص عینة السیاح الذین أغلبھم من داخل الجزائر وقد اختاروا    

وھم معجبون بالمنطقة رغم أنھم یرون أن وسائل النقل وھیاكل اإلیواء غیر كافیة لخمة القطاع واإلیواء  أساسا
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ھو المشكل األساسي الذي واجھوه إضافة إلى عدم تزویدھم بالمنشورات والمعلومات عن المنطقة وقد قصدوا 

لة جیدة وھي نظیفة خاصة منطقة المنطقة أساسا من أجل البحر والبحیرات ویرون أن شواطئ المنطقة في حا

البحر، الكثبان (میسیدا التي یرون أنھا جیدة من أجل إقامة مشاریع سیاحیة نظرا لتوفرھا على ظبیعة رائعة 

وبعیدة عن ضوضاء المدینة، ویرون أن أفضل مشروع فیھا ھو قریة سیاحیة أو مركب سیاحي، وھم ) والغابة

یر الھیاكل السیاحیة وترقیة الخدمات السیاحیة ، وجلھم یرغب في العودة ینادون بتطویر السیاحة الشاطئیة بتوف

  .ثانیة إلى المنطقة وتكون في وضع أحسن

أما عن اإلدارات والھیئات المسؤولة فھم یرون أن الھیاكل السیاحیة المتوفرة غیر كافیة خاصة في موسم    

شاكل مالیة وقلة الزوار خارج موسم االصطیاف االصطیاف، وأن ما تعانیھ الھیاكل السیاحیة الموجودة ھي م

ویرون إعادة ھیكلة الحظیرة الفندقیة وتوفیر ھیاكل سیاحیة جدیدة، وفیما یخص إشراك المواطن في برمجة 

المشاریع السیاحیة غیر واردة كون البرامج مركزیة تأتي مباشرة من الوزارة الوصیة، ولیس ھناك أي توعیة 

على البیئة فنادرا ما تقام أیام إعالمیة من ھذا النوع، وفي ما یخص برامج التسییر  بأھمیة السیاحة والحفاظ

المحلي كإطار قانوني فالمنطقة تحتاج إلى مخطط توجیھي للتھیئة السیاحیة المستدامة المحلیة الذي یساعد بشكل 

ا قانونیا یسییر القطاع محلیا كبیر في توضیح التفاصیل للبرامج السیاحیة المسطرة مركزیا، إضافة إلى كونھ إطار

مع باقي القوانین والمراسیم التنفیذیة، وبذلك یعتبر اإلطار القانوني متوفر نوعا ما من خالل القوانین والمراسیم 

التنفیذیة واضح ومتوفر إال أن تنفیذ ما جاء في ھذا اإلطار مرتبط بالھیئات المشرفة على تطبیقھ في كل 

  .     تالمستویات وفي كل القطاعا
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:الفصل الثالث  
 

والتوجیھات   التوصیات  
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  :تمھیـــد      

المحلیین والسیاح واإلدارات والتطرق إلى  بعد دراسة وتحلیل االستمارات الموزعة على العینات من السكان    

والمراسیم التنفیذیة، وعلى المستوي المحلي اإلطار القانوني والتشریعي على المستوي الوطني من خالل القوانین 

من خالل توجیھات المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر في المجال السیاحي والبیئي توصلنا إلى االقتراحات 

                     :والتوصیات التالیة

 :االقتراحات والتوصیات - 6

 

 :على مستوى مدینة القالة •

ضع السیاحي بمدینة القالة وبالوقوف على ممیزات وإمكانیات الوضع السیاحي من خالل الدراسة التحلیلیة للو    

بالمنطقة حاولنا أن نعطي بعض االقتراحات التي نراھا قد تكون مناسبة من أجل تطویر الوضع السیاحي عامة 

 .بالمنطقة والسیاحة الشاطئیة بالخصوص

 :الطبیعیةتطویر الوضع السیاحي بما یضمن الحفاظ على النظم البیئیة  •

إن القطاع السیاحي بمدینة القالة یحتاج إلى اھتمام أكبر وتسطیر برامج تنمویة للقطاع بأكثر شمولیة مع 

ومن والحساسة   مراعات خصائص المنطقة كونھا منطقة حساسة تتكون من العدید من النظم البیئیة المتنوعة

 :   أھم التوجیھات

وفرة مقارنة مع عدد السیاح الوافدین وتسطیر برنامج مكثف وضع دراسة مدققة لطاقات االستقبال المت -

 .من مختلف األصناف لتطویر طاقات االستقبال

میسیدا وأي برنامج آخر یجب أن  )ZET(قریة االمتیاز السیاحي المبرمجة في منطقة التوسع السیاحي  -

المراحل التي تمر بھا ھذه یراعى فیھا المعاییر البیئیة وعدم اإلخالل بالنظم البیئیة الموجودة في كل 

 .المشاریع وذلك بفرض دراسة التأثیر على البیئة في مثل ھذه المشاریع لتقییم األثر البیئي

 .االعتماد على المواد األولیة المحلیة أثناء إقامة المشاریع -

 .عطاء طابع المنطقة ألي مشروع سیاحي مبرمج فیھاإ  -

المحلي وذلك لتوعیة المواطن بأھمیة السیاحة وسبل المحافظة نشر الوعي السیاحي والبیئي لدى المجتمع  -

 .على البیئة

حاویات القمامة، ( فرض برامج وحمالت لتنظیف الشواطئ مع توفیر كل الوسائل للمحافظة علیھا  -

 ...).إشارات، لوحات اشھاریة 
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ة والمریحة إلى ھذه تحسین شبكة الطرق وربطھا بمختلف المواقع السیاحیة مع توفیر وسائل النقل الكافی -

 .المناطق

تقدیم التسھیالت للمستثمرین وذلك باإلعفاء من الضرائب والتسھیالت الجمركیة في جلب الوسائل  -

 ...والتجھیزات السیاحیة والفندقیة

عض ع المستثمرین على القدوم وتدارك بتكفل الدولة بإنجاز بعض ھذه القرى السیاحیة لالمتیاز لتشجی -

 .یواء خاصةالعجز في ھیاكل اإل

االھتمام بالسیاح وتزویدھم بالمنشورات وبكل المعلومات الالزمة عن اإلمكانات السیاحیة في المنطقة  -

 .لتسھیل تنقلھم في المنطقة

التركیز على ما تمتلكھ الحظیرة الوطنیة للقالة من مقومات طبیعیة من أجل تطویر العدید من أنواع  -

 .على مدار السنة وال تكون موسمیة فقطالسیاحة وبذلك تكون السیاحة مستمرة 

التركیز على الوكاالت السیاحیة وذلك بتقدیم كل التسھیالت لھا من أجل تنظیم رحالت وجوالت سیاحیة  -

رحلة مدتھا أسبوعین من دولة أوربیة یتم فیھا ( داخل الجزائر أو حتى بالشراكة مع دول الجوار مثال 

 ).ني في تونسقضاء أسبوع في الجزائر واألسبوع الثا

 .تخفیض تكالیف النقل الجوي والبحري  -

 .تصمیم المشاریع السیاحیة یجب أن یراعي فیھ كل شروط السالمة واألمن -

توفیر دعم للخواص أصحاب المؤسسات الفندقیة إلعادة ھیكلة الفنادق وتوفیر خدمات أحسن وأرقى وفق  -

 .دفتر شروط تعده الدول

 .مستوى الوالیةالمبرمجة على  )ZET(وسع السیاحي حمایة العقار السیاحي لمناطق الت -

 .إنشاء مخطط التھیئة السیاحیة لوالیة الطارف وتوضح فیھ مناھج وسبل تطویر السیاحة في المنطقة -

  

 :في مجال القوانین والتشریعات •

إن أي قطاع من أجل تنظیمھ وحسن تسییره ال بد من إطار قانوني یضبطھ ویحدد فیھ كل المستلزمات       

والشروط ھذا إذا طبقت بشكل فعال وفي ما یخص قطاع السیاحة في الجزائر الحظنا نوعا ما غیاب للتشریعات 

لم  2001إلى غایة  1962ة خاصة بعد االستقالل وھذا الھتمام الدولة بقطاعات أخرى حیث وجدنا أنھ منذ سن

صدر قانون متعلق بحمایة  2002یصدر أي قانون متعلق بالسیاحة ما عدا أمر ومرسومین تنفیذیین وفي سنة 

 2007و 2004صدرت قوانین أخرى متعلقة بالسیاحة وأتبعت ھذه القوانین منذ سنة  2003وتثمین الساحل ومنذ 

  :احة یحتاج إلىبمراسیم تنفیذیة ورغم كل ھذا یبقى قطاع السی

قانون ومراسیم تحمي وتحافظ على العقار السیاحي خاصة في المواقع السیاحیة ومناطق التوسع  -

 .السیاحي
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 .تطبیق كل ما جاء في القوانین والمراسیم التنفیذیة بصرامة دون أي محابات -

 .تكوین ھؤالء األشخاص المكلفین بتطبیق القوانین والمراسیم -

 .بشكل ملموس وواضح في التشریعات وعلى أرض الواقع في المشاریعتبني مبادئ االستدامة  -

قابلیة المراجعة والتعدیل لھذه القوانین والتشریعات في كل مرة من أجل مسایرة التطور الحاصل كلما  -

 .استلزم األمر

إلى ضرورة سن مواد ضمن القوانین تلزم دراسة تأثیر المشاریع السیاحیة على البیئة والمجتمع إضافة  -

 .المردود االقتصادي لھذه المشاریع مع قابلیة التعدیل وفق الشروط البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة

أخذ كل ما ھو ایجابي من تجارب دول الجوار أو الدول المھتمة بھذا القطاع السیاحي وتبنیھا وتطبیقھا  -

 .بشكل فعال ویتماشى والقوانین الساریة

بوجود لجنة مكلفة بالتنمیة المستدامة لتطبیق مبادئ التنمیة المستدامة إصدار مراسیم تلزم كل وزارة  -

 .على مستوى كل قطاع

  

 :في مجال أدوات التھیئة والتعمیر وأدوات التھیئة السیاحیة •

ھو قانون ساري المفعول إال أنھ یعتبر قدیم مقارنة مع تطلعات   )29- 90(إن قانون أدوات التھیئة والتعمیر     

إال أنھ لم یتطرق إلى  2004رغم تعدیل ھدا القانون سنة  2002ى مبادئ االستدامة وذلك منذ سنة الجزائر إل

  :التنمیة المستدامة ولذلك یجب

 .االستدامة بما یتماشى ومبادئ )29- 90(تعدیل ھذا القانون  -

جل إنشاء تطبیق القوانین المتعلقة بالعمران وكل ما جاء في المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر من أ -

 .مشاریع، أحیاء ومدن مخططة ومنظمة

 .إعطاء أھمیة أكثر لھذا القطاع السیاحي ضمن مخطط التھیئة والتعمیر -

على أنھا مشاریع قابلة  )ZET(اعتبار ھذه المشاریع السیاحیة المبرمجة في مناطق التوسع السیاحي  -

 .للتعدیل والمراجعة وفق الشروط والمتطلبات اآلنیة

خاصة بالتنمیة المستدامة تحت وصایة كل وزارة لمحاولة تطبیق مبادئ االستدامة وھذه إنشاء لجنة  -

 .اللجنة تكون لھا فروع على مستوى الوالیات والبلدیات

إشراك ھذه اللجنة في جمیع مراحل إعداد المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر وكذا مخططات التھیئة  -

 .السیاحیة

وى التراب الوطني وباألخص مناطق التوسع السیاحي ذات األولویة كل منطقة توسع سیاحي على مست -

أن تنجز لھا مخططات التھیئة السیاحیة وقد تكون مخططات التھیئة السیاحیة المستدامة في حال تطبیق 

 .مبادئ االستدامة
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 .إشراك الجمعیات والحركات الجمعویة والمواطنین في إعداد مخططات التھیئة السیاحیة -

على مستوى كل قطب سیاحي كما جاء في المخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة تكون ھذه  تخصیص لجان -

اللجان مكونة من أخصائیین في السیاحة والتعمیر والبیئة وكذا القطاعات التي لھا عالقة وذلك لمتابعة 

 . ومعاینة قري االمتیاز السیاحي وكل المشاریع المسطرة في ھذه األقطاب وفي كل المراحل

 

 :توجیھات عامة  •

 

الترویج للسیاحة والتنوع البیئي والبیولوجي للجزائر بشتى الوسائل كتخصیص حصص في التلفیزیون،  -

اإلذاعة وكذا مواقع على شبكة األنترنات للتعریف بالجزائر وكذا عن طریق المعارض في الخارج 

 .في تنمیة البالدواألیام التحسیسیة واإلعالمیة والملتقیات عن أھمیة السیاحة والبیئة 

عدم اإلفراط في استعمال الموارد الطبیعیة والسیاحیة والتفكیر في حق األجیال القادمة في التمتع بھذه  -

 .الموارد

بما أن مناطق التوسع السیاحي ھي مبرمجة على الساحل فإن تھیئتھا من أھم عوامل تطویر السیاحة  -

 .عامة والشاطئیة خاصة

 .حة للسائح على كامل أرجاء التراب الوطنيتوفیر كل شروط األمن والرا -

وضع مراكز خاصة في كل الموانئ والمطارات ومراكز الحدود مھمتھا األساسیة تزوید السیاح  -

 .بمطویات ومجالت ومنشورات وكل المعلومات عن المواقع واألماكن السیاحیة

لخلیجیین كونھم السیاح األكثر وا نتوفیر خدمات وھیاكل راقیة والتركیز على استقطاب السیاح األمریكیی -

 .إنفاقا في العالم

 .تكوین العمال والمؤھلین لخدمة السیاح یجب أن تكون متخصصة وذات نوعیة -

یجب أن تكون المنشآت والھیاكل السیاحیة في الجزائر تضاھي ما تمتلكھ دول الجوار كما ونوعا من  -

 .أجل المنافسة في السوق العالمیة

 .اآلخر لدى المواطن الجزائريإضفاء ذھنیة تقبل  -

استغالل الوضع األمني خاصة خالل ھذه المدة الستقطاب لو جزء من السیاح الذین كانوا یتوجھون إلى  -

لن یكون نفسھ بل سینقص  2010كل من تونس ومصر حیث نرى أن ما حققتھ ھاتین الدولتین لسنة 

 بشكل كبیر ھذه السنة

الجھود من طرف مختلف الفاعلین من القطاع الحكومي، والقطاع ولن یتحقق ھذا إال بعزم وتضافر     

الخاص والمؤسسات الرسمیة وكذا الجمعیات والسكان المحلیین كل حسب الدور الذي یجب أن یؤدیھ للرقي 
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بھذا القطاع الحساس والمھم دون اإلضرار أو اإلخالل بالنظم البیئیة المختلفة وخاصة الحساسة كالبحیرات 

  .ذا تقالید المجتمع المحلي وعاداتھوالغابات وك

  

  :خالصة الفصل        

من خالل ھذا الفصل توصلنا إلى حتمیة إعطاء أھمیة أكبر للقطاع السیاحي على مختلف المستویات    

الوطني والمحلیة ووضع مخطط توجیھي للتھیئة السیاحیة المستدامة وتثمین الموارد السیاحیة والطبیعیة على 

یة، وتتضمن البرامج والخطط المسطرة التي تعتمد أساسا على توجیھات المخطط الوطني مستوي كل وال

لتھیئة اإلقلیم والمخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة، إضافة إلى أخذ ھذه البرامج بعین االعتبار ضمن المخطط 

مة البیئیة والنظم التوجیھي للتھیئة والتعمیر على المستوى المحلي والعمل بشكل فعال على ضمان االستدا

البیئیة الطبیعیة خاصة الحساسة منھا ذات األھمیة الوطنیة والدولیة وأن قطاع القالة یظم مختلف أنواع النظم 

البیئیة الطبیعیة بحر، غابات، جبال وبحیرات ناھیك عما تضمھ ھذه النظم البیئیة الطبیعیة من ثروات نباتیة 

الوطنیة للقالة وھذه النباتات والحیوانات النادرة تتأثر بشكل كبیر من  وحیوانیة نادرة تعیش في إقلیم الحظیرة

تدخالت اإلنسان على ھذا اإلقلیم فالطریق السیار شرق غرب الذي یقطع الحظیرة الوطنیة للقالة رغم أھمیتھ 

ى على المستوى الوطني وفوائده في ربط دول المغرب العربي وتسھیل التنقل إال أن لھ تأثیر محسوس عل

بعض الحیوانات التي تعیش في بعض المناطق من اإلقلیم وال یمكن أن تعیش في المناطق التي یرتادھا 

اإلنسان أو فیھا ضجیج فقد بدأت تھجر إلى مناطق أكثر ھدوء وأمن خاصة وأن الشمال الغربي لتونس یتمیز 

دون تدھور مثل ھذه األوساط  بنفس الخصائص الطبیعیة والمناخیة للشمال الشرقي للجزائر لذلك یجب الحول

  .   الطبیعیة الحساسة وحمایة ھذه األنواع النباتیة والحیوانیة النادرة والمنفردة
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  :ةـــــة العامــــالخالص                                

تنمیة السیاحة الشاطئیة في إطار المحافظة على النظام البیئي الطبیعي دراسة حالة " إن موضوع بحثنا ھو     

  :جزئین فيوقد صغناه " قطاع القالة 

Ø ثالثة فصول الذي یضم ظاھرة السیاحـــة، البیئة والتنمیة المستدامة: الجــزء األول 

  

نشأة السیاحة تطرقنا فیھ إلى " السیاحة البیئة والتنمیة المستدامة"كان تحت عنوان :ألول الفصل ا      

حیث لم تعد ظاھرة فقط وإنما صناعة من أھم الصناعات التي ال یمكن تجاھلھا ولھا مكانة أشكالھا  ،وتطورھا

 مفھوم التنمیة المستدامة بارزة بین مختلف األنشطة على المستوى العالمي إال أنھ یجب ربطھا مباشرة مع

لضمان حق األجیال القادمة في التمتع واستغالل الموارد مستقبال وكل من األجیال الحاضرة أو  أبعـــادھاو

أجیال المستقبل یجب أن تحترم البیئة والشروط البیئیة السلیمة وكذا النظم البیئیة الطبیعیة والحضریة 

  .ظم البیئیة الطبیعیة الحساسةالموجودة وحمایتھا من أي ملوث وكذا كل ما یخل بھذه األوساط والن

  

حیث تطرقنا فیھ إلى  السیاحیة خطیط السیاحي والتنمیةالتالتنمیة المستدامة، الفصل الثاني یختص بوفي         

لكل جوانب الحیاة  وأھدافھا كونھا المنھج السلیم والصحیح أبعـــادھا مبادئھا، ھا،مفھومجذور التنمیة المستدامة 

حیث أنھا تحث على االستغالل العقالني للموارد الطبیعیة بشكل عقالني من طرف األجیال الحاضرة دون 

خطیط السیاحي بمفھومھ ، مستویاتھ وأھدافھ كون التاإلخالل بحق األجیال القادمة في التمتع بھذه الموارد ثم 

المدى القریب، المتوسط والطویل مع أن ھذه الخطط یجب التخطیط ھو الخطة المنتھجة لتطویر أي قطاع على 

عناصرھا، أھدافھا، أشكالھا  السیاحیة أن تكون قابلة للمراجعة والتعدیل حسب متطلبات العصر، وكذا التنمیة

ربط ھذه الخطط والتكفل بھا ضمن مخططات وبرامج التنمیة االقتصادیة وتخصیص ومحدداتھا حیث یتطلب 

حقیق ھذه الخطط مع تقدیم تسھیالت ونزع كل العوائق أمام المستثمرین مع إرادة سیاسیة میزانیات كفیلة بت

  .      حازمة لتطویر وتنمیة ھذا القطاع المھم

تاریخ السیاحة في فیھ إلى  ناحیث تطرق "السیاحة في الجزائر"تحت عنوان  الذي كانالفصل الثالث أما     

الجزائر من خالل المواثیق والمخططات التنمویة التي لم یكن لھا مردود الجزائر ثم السیاسات السیاحیة في 

على قطاعا التصنیع أما عن القوانین والمراسیم فلم یصدر أي  لى السیاحة كون الدولة كانت منكبھكبیر ع

حي یة ومناطق التوسع السیالى المواقع السیاحأین تم فیھ التطرق إ 1966أمر سنة قانون في تلك الفترة سوى 

منطقة  174أین صدر مرسوم تنفیذي یحدد ھذه المواقع ومناطق التوسع السیاحي جغرافیا بـ  1988یة إلى غا

توسع سیاحي أغلبھا مبرمجة على الساحل ومنذ تلك الفترة لم یصدر أي مرسوم مرتبط بالسیاحة نظرا لما 

عاودت الدولة  2002ومنذ  كانت تتخبط فیھ الدولة من أوضاع سیاسیة متوترة خالل العشریة السوداء
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یاحة وتم فیھا احل وكذا بالسالسحمایة وتثمین اھتمامھا بھذا القطاع حیث تم إصدار أول قوانین متعلقة ب

الحدیث عن التنمیة المستدامة للسیاحة إال أن ھذا الحدیث عن التنمیة المستدامة لم تبدو مالمحھ على أرض 

لتطبیق القوانین  2007و 2004بمراسیم تنفیذیة خالل السنوات  الواقع إلى حد اآلن وأتبعت ھذه القوانین

أین تم فیھ ) SDAT( ، وفي نفس الفترة تم إصدار المخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة2003الصادرة سنة 

تقسیم التراب الوطني إلى ستة أقطاب سیاحیة وكل قطب تم فیھ برمجة قرى ومشاریع سیاحیة حسب 

لتي یتوفر علیھا كل إقلیم، وتتوفر الجزائر على إمكانیات طبیعیة وتاریخیة، ثقافیة ھائلة اإلمكانیات والقدرات ا

ومتنوعة یجب استغاللھا بشكل عقالني دون اإلضرار أو اإلخالل بھا، إال أن الجزائر ال تتوفر على العدد 

ول األولى في القطاع الكافي والنوع من المنشآت والھیاكل السیاحیة مقارنة مع دول الجوار ناھیك عن الد

ة لتجدید السیاحي، وبالتالي فیتوجب على الجزائر أن تخصص قدر كبیر من االستثمارات العامة والخاص

  .دقیة فنیوائیة للمؤسسات الوتطویر ورفع القدرات اإل

  

Ø ثالثة فصول  قسمناه إلىھو أیضا قطاع القالــــــة  والبیئة في السیاحــــةیتضمن  :الجزء الثاني

 ضمنھ

  

تطرقنا فیھ إلى التعریف " دراسة تحلیلیة للحظیرة الوطنیة للقالة"جاء تحت عنوان  ولالفصل األ     

بالحظیرة الوطنیة ، نشأتھا، مكوناتھا ومختلف النظم البیئیة الطبیعیة التي تمیزھا من نظام بیئي بحري، 

جدا كونھا منطقة تتمیز بالتنوع والتمایز في النظم البیئیة البحر،  وھو قطاع رائعبحیري، كثباني وغابي 

للقالة من بین المناطق التي تحظى بمكانة مرموقة  البحیرات، الغابات والكثبان الرملیة وتعد الحظیرة الوطنیة

 لبحر المتوسط وبذلك فھي تحوي تراثا غنیا ولحمایة ھذا التراث یتم عقد اجتماع سنوي بمقرفي حوض ا

إدارة الحظیرة الوطنیة للقالة یضم كل من السلطات المحلیة، شخصیات علمیة وممثلین لقطاعات أخرى یتم 

فیھ تقدیم حوصلة لنشاطات الحظیرة وتسطیر األھداف المرجوة والمراد تحقیقھا في میدان التطور المستمر 

الحظیرة بترقیة وتجسید نشاطات لحمایة، حفظ وتقییم التراث الطبیعي الثقافي والتاریخي للمنطقة وتقوم 

واضیع تحسیسیة متنوعة في التوعیة والثقافة البیئیة وتنظیم معارض صور وإعالنات وبطاقات تتضمن م

ثراء البحث العلمي من خالل تعاقدھا مع العدید من جامعات الوطن ومن خالل مختلفة كما أنھا تساھم في إ

توعیة المجتمع المدني بأھمیة المحافظة وحمایة البیئة والتنوع  الدورات التكوینیة وبالتالي فلھا دور مھم في

البیولوجي، ثم تطرقنا إلى مدینة القالة وما تتوفر علیھ من مقومات طبیعیة ثقافیة وتاریخیة وبنى تحتیة 

ودراسة سكانیة وكذا التجھیزات والھیاكل السیاحیة التي تبقى تسجل عجزا من خالل طاقات استقبالھا خاصة 

موسم االصطیاف مما یتطلب على الدولة وممثلي القطاع على مستوى الوالیة تسطیر برامج تخصیص في 

میزانیات ومساعدة االستثمارات لتطویر ھذه الھیاكل وإنشاء ھیاكل جدیدة والترویج لمنطقة التوسع السیاحي 

  .میسیدا من أجل جلب االستثمارات إلى ھذه المنطقة
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القالة  قطاعحیث قمنا فیھ بتحلیل الوضع السیاحي ل الدراسة المیدانیة التطبیقیة الذي تضمن ثانيالفصل الو   

لمحلیین وعینة من السیاح من خالل نتائج االستمارات الموزعة على األطراف الثالثة عینة من السكان ا

طئیة یاحة عامة والشاالس تنمیةلى بالقطاع السیاحي من أجل الوصول إ دارات التي لھا عالقةوبعض اإل

وال بالمجتمع المحلي أي تطبیق مبادئ الحساسة  وساط والنظم البیئیة الطبیعیةضرار باألخاصة دون األ

ثم تطرقنا إلى تحلیل  الصة تحلیل الوضع السیاحي لقطاع القالةاالستدامة في السیاحة ومنھا حصلنا على خ

جیھات المخطط التوجیھي للتھیئة اإلطار القانوني والتشریعي للسیاحة في المنطقة حیث تطرقنا إلى تو

ثم القوانین والمراسیم  الطبیعیة والتعمیر لبلدیة القالة في ما یخص السیاحة وحمایة والمحافظة على البیئة

  .التنفیذیة المرتبطة بالسیاحة والبیئة

  

تسییرھا وصیانتھا توجیھات ألفضل استغالل للموارد السیاحیة مع حسن التوصیات والثالث الوأخیرا الفصل       

، ومن خالل اإلشكالیة بشكل متوازن ومتكامل مما یضمن حق األجیال القادمة في التمتع بھا واستغاللھا

تمتلك  المطروحة والفرضیات التي وجدنا أنھا صحیحة من خالل الدراسة التحلیلیة وكذا تحلیل االستمارات وبذلك

ة والمشكل في تطویر السیاحة في المنطقة ال یتعلق بالمؤھالت المنطقة إمكانیات ومؤھالت طبیعیة وتاریخیة ھائل

فالطاقة االستیعابیة لھیاكل اإلیواء غیر كافیة مقارنة بالتدفقات السیاحیة بل یرتبط أساسا بالھیاكل والبنى التحتیة 

تھیئة بوضع إستراتیجیة لباألخص في موسم االصطیاف، وبذلك یجب وضع برامج تنمویة سیاحیة شاملة للقطاع 

مناطق التوسع السیاحي بالمحافظة على الساحل  وأن تحول ھذه التھیئة دون تدھور عناصر الجذب السیاحیة 

عمل على توفیر اإلجراءات الالزمة  لصیانتھا والالتاریخیة كذا و خاصة األوساط الحساسة كالبحیرات الطبیعیة

وأن تكون ھذه الھیاكل ذات نوع راقي مما بشكل مستمر وتضمن المحافظة علیھا ألطول فترة زمنیة ممكنة 

یضمن توافد السیاح إلى المنطقة واستكشاف ما تزخر بھ من مقومات سیاحیة وما توفره من أنواع السیاحة مع 

والالعقالني، وتكون مندرجة في إطار قانوني یضبط كل ما  حمایة الساحل والشواطئ من االستغالل العشوائي

جیھي للتھیئة السیاحیة المستدامة على مستوى الوالیة أو القطاع إضافة إلى باقي ھو متعلق بالقطاع كمخطط تو

اإلطار القانوني الموجود على مستوى الوطن من قوانین ومراسیم تنفیذیة وكذا المخططات الوطنیة التي تحتاج 

اك المواطن إلى إشراف وتطبیق صارم على مختلف المستویات المحلیة واالقلیمیة والوطنیة مع حتمیة إشر

مباشرة أو من خالل الحركات الجمعویة وكذا من خالل ممثلیھ على مختلف المستویات، وبذلك نؤكد الفرضیات 

  .التي اقترحتھا في بدایة البحث
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  :آفاق البحث        

نظرا ألھمیة قطاع السیاحة وحمایة البیئة واألوساط الطبیعیة الحساسة، وكذا ترابط ھذا القطاع مع قطاعات     

القتصاد العالمي نظرا لما توفره من فرص عمل أخرى حیث أن السیاحة ھي قطاع اقتصادي مھم ولھا دور في ا

لغربیة والعربیة تركز على مثل ھذا النوع من باإلضافة إلى ما تدره من عملة صعبة مما جعل العدید من الدول ا

حیث أن دخلھا في بعض البلدان یفوق ما تحققھ المبادالت النفطیة  ،الصناعة المندمجة والمتكاملة في الطبیعة

، ویتوجب على الجزائر االھتمام أكثر وبالتالي فھو قطاع اقتصادي ھام في عملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

عة النظیفة والصدیقة للبیئة ونأمل أن تكون دراستنا ھذه مدخل لطرح مواضیع أخرى مرتبطة بالقطاع بھذه الصنا

السیاحي باألخص في قطاع القالة الغني بالموارد الطبیعیة والتاریخیة والمتمیزة بتنوع األوساط والنظم البیئیة 

  :لى المستوى الوطني والمحلي ما یليالطبیعیة ومن بین المواضیع التي نراھا مھمة للنھوض بھذا القطاع ع

 .السیاحة البیئیة وأھمیتھا في تحقیق مبادئ التنمیة المستدامة •

 السیاحة المستدامة  •

 .التسییر الرشید للموارد الطبیعیة والتاریخیة في القطاع السیاحي •

  .تھیئة مناطق التوسع السیاحي ودورھا في تنمیة القطاع السیاحي •
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 المراجــــــــــع 
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Ø الكتب باللغة العربیة:  

 . دار النشر عالم الكتاب القاھرة - مدخل الى علم السیاحة -أحمد الجالد  •

 األولى، طبعة الكتاب عالم ،التطبیق و النظریة بین البیئي و السیاحي التخطیط ، (1988)الجالد أحمد •

 .  القاھرة

، المكتب العربي تنظیم وإدارة المنشآت السیاحیة والفندقیة : أحمد ماھر ، عبد السالم أبو قحف •

 .، مصر 2الحدیث، ط

 .دلیل اتفاقیة رامسار لألراضي الرطبة" كتیب رامسار" -)2006( أمانة اتفاقیة رامسار اإلصدار الرابع •

دار صفاء للنشر  .إدارة المنشآت السیاحیة: )2002 (أسیا محمد إمام األنصاري،إبراھیم خالد عواد •

 .، األردن 1والتوزیع، ط

 -المجلس الوطني للثقافة واألدب. البیئة ومشكالتھا: )1979( رشید الحمد ومحمد سعید صابریني •

 .الكویت

 ، مصر 1طاآلثار االقتصادیة والمالیة لتلوث البیئة ووسائل الحمایة منھا، :)2002 (محمد صالح الشیخ •

 .مصراقتصاد حمایة البیئة ، :)2003(  محمد عبد البدیع •

 .دار الفكر الجامعي االسكندریة –التخطیط السیاحي : محمد الصیرفي •

 و مكتبة ،منھا الحمایة ووسائل البیئة لتلوث المالیة و اإلقتصادیة اآلثار :)2002(الشیخ صالح محمد •

 .اإلسكندریة ،1 ط الفنیة، اإلشعاع مطبعة

 . .دار وائل للنشر عمان . أساسیات علم البیئة :  )2004( عبد القادر عابد ، د غازي سفراني •

التخطیط السیاحي في سبیل تخطیط مكاني شامل : )2003 (بنتا نبیل سعد. عثمان محمود غنیم، م •

 .عمان 2دار صفاء للنشر والتوزیع، ط .ومتكامل

 .دار الفنون العلمیة االسكندریة - التخطیط السیاحي: عبد الفتاح غنیم •

 .، دار الشروق عمان علم البیــئة: )1994( بوران ومحمد حمدان أبو دیة علیاء حاتوغ •

التنمیة المستدیمة فلسفتھا وأسباب تخطیطھا  -)2007( ماجدة أحمد أبوزنط.عثمان محمد غنیم و د •

 .دار صفاء للنشر والتوزیع عمان األردن –وأدوات قیاسھا 

 .، لبنان1دار األمواج، ط، نظریة العالقات الدولیة:)2003( عدنان السید حسین •

 .األردن -التخطیط السیاحي والتنمیة: )2004( غنیم، محمد عثمان •

 .الجزائر  . البیئة في مواجھة التلوث: )2002(فتحي دردار  •

 .، دار الشروق عمان االردن المدخل الى العلوم البیئیة: )2002( یحي الفرحان -سامح العربیة و د •

بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة، التنمیة العربیة الواقع و اآلفاقدراسات في سلیمان الریاشي،   •

 .لبنان



230 
 

الملتقى المصري .التأثیرات االجتماعیة والثقافیة للسیاحة في المجتمع المحلي :)1998 (ھالة الرفاعي •

 .لإلبداع والتنمیة، مصر

 .لإلبداع والتنمیة، مصرالملتقى المصري . العالقات االجتماعیة للسائح: )1993(یسرى دعبس •

توزیع البیطاش . السیاحة والبیئة دراسات وبحوث في أنثربولوجیا السیاحة:  )2007( یسرى دعبس  •

 .سنتر للنشر والتوزیع

، البیطاش سنتر، العولمة السیاحیة وواقع الدول المتقدمة و الدول النامیة :)2002(یسري دعبس •

 .األسكندریة

الـتنمیة المسـتدامة بین الحق في استغالل الموارد الطبیعیة  - )2007( عبدهللا بن جمعان الغامدي  •

 .الریاض السعودیة - والمسئولیة عن حمایة البیئة
 

  
Ø مذكرات، تقاریر، قوانیین ومراسیم تنفیذیة بالعربیة:  

  

  .)2009(الدلیل اإلحصائي لوالیة الطارف  •

  .دلیل االستثمار في الجزائر:  )2006نوفمبر (الجزائر  •

  .مشروع تقریر حول المساھمة من أجل تجدید السیاحةالمجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي،  •

. مشروع التقریر حول مساھمة من أجل إعادة تحدید السیاسة : المجلس الوطني االقتصادي االجتماعي  •

 .لجنة آفاق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

  .)2007(المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر لبلدیة القالة  •

تشخیص وفحص السیاحة  -)2009( الكتاب األول )SDAT 2025(المخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة  •
  الجزائریة

المخطط اإلستراتیجي  -)2009(الكتاب الثاني )SDAT 2025( المخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة •

 .وبرامج األعمال السیاحیة ذات األولویةالحركیات الخمسة 

األقطاب السیاحیة السبعة  -)2009(الكتاب الثالث )SDAT 2025( المخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة •

 .(POT)لالمتیاز 

تنفیذ المخطط التوجیھي  -)2009(الكتاب الرابع )SDAT 2025(المخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة  •

 ).المخطط العملي(للتھیئة السیاحیة 

المشاریع ذات األولویة  -)2009(الكتاب الخامس )SDAT 2025( المخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة •

  .السیاحیة
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 .بإنشاء بنك معطیات للسیاحةالمتعلق  2004مارس  14المؤرخ في  )81-04(المرسوم التنفیذي رقم  •

یحدد شروط فتح ومنع الشواطئ  2004أفریل  13المؤرخ في ) 111-04(المرسوم التنفیذي رقم  •

 .للسباحة

یحدد مھام اللجنة الوالئیة المكلفة  2004أفریل  13المؤرخ في  )112-04( المرسوم التنفیذي رقم •
 .باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة وتنظیمھا وكیفیة سیرھا

یتضمن تنظیم المحافظة الوطنیة للساحل  2004أفریل  13المؤرخ في  )113-04(المرسوم التنفیذي رقم  •
 .وسیرھا ومھامھا

یحدد شروط االستغالل السیاحي  2004سبتمبر  05المؤرخ في  )274-04( المرسوم التنفیذي رقم •
 .للشواطئ المفتوحة للسباحة وكیفیات ذلك

یحدد كیفیات االستشارة المسبقة  2004دیسمبر  20المؤرخ في  )421-04(المرسوم التنفیذي رقم  •

لإلدارات المكلفة بالسیاحة والثقافة في مجال منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع والمواقع 
 .السیاحیة

یحدد كیفیات إعادة بیع األراضي الواقعة  2007جانفي  28المؤرخ في  )23-07(المرسوم التنفیذي رقم  •
 .داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة أو منع حق االمتیاز علیھا

یحدد كیفیات إعداد مخطط التھیئة  2007مارس  11المؤرخ في  )86-07(المرسوم التنفیذي رقم  •

 .السیاحیة لمناطق التوسع والمواقع السیاحیة

 . المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة 2003-02-17المؤرخ في  )01-03(القانون  •

 .بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق  2003جویلیة  19المؤرخ في  )10-03(القانون  •

بتحدید القواعد العامة لالستعمال واالستغالل  المتعلق 2003فیفري  17المؤرخ في  )02-03(القانون  •

 .السیاحیین للشواطئ

 .والمواقع السیاحیة بمناطق التوسع السیاحي المتعلق 2003فیفري  17المؤرخ في  )03-03( القانون •

ماجستیر  اقتصاد  جامعة   إشكالیة التنمیة المستدامة في الجزائر: )2006.-2005( زرنــوح یــاسمینة   •

 باتنة 

والمتوسطة في نمو دور المؤسسات الصغیرة  - مذكرة ماجستیر علوم التسییر:  )2009( مسیودي ذلیلة •

  .جامعة بومرداس - القطاع السیاحي لوالیة بومرداس

االثار التنمویة السیاحیة دراسة مقارنة بین الجزائر تونس : )2004(مذكرة ماجستیر: عشي صلیحة •

  والمغرب

 )1969-1967(المخطط الثالثي  وزارة التخطیط والتھیئة العمرانیة تقریر عام عن •
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Ø باللغة الفرنسیة الكتب:  

  

• Ahmed tessa (1993): Economie touristique et amenagemant de territoire/opu.  
• Assistance à la mise en œuvre des plans d’aménagement côtier (2009) : Métropole 

annabie, éditeur anonyme. 
• G.P la zoto (1990) :géographique du tourisme, maison Paris  . 
• Hachmi Madouche (2003): le tourisme en algérie- édition Houma/ Alger 
• Hadder Belkacem (1988): Role socio-economique du tourisme. Opu  alger.  
• Jean MICHEL HOERNER (1997): Géographie de l’industrie touristique. Edition ellipses.  
• Jean – Marie Harribey (1998): le développement soutenable, Economica, Paris. 

  

 
Ø مذكرات وتقاریر بالفرنسیة: 

• BOUAZOUNI Omar(2004)- Parc National d’El KALA Etude socio-économique du PNEK-  
• Dehaba Rachid (2002) l’aménagement touristique en algerie(wilaya d’el taref) magister 

urbanisme 
•  Gouvernement Français Bilan2009  :Tourisme en France 
• Lavoisier, Revue Française de gestion, le développement durable, N152, HERMES, 2004 
• Ministère de planification et de l’aménagement du territoire(1980- 1984), Rapport général du 

plan quinquennal   
• Rapport(2008) :Tourisme en France  
• Recommandations sur les statistiques du tourisme ONU-WTO série M No 83 (1994), chapitre 

II, paragraphe 09  
• Revue de l’Organisation mondiale du tourisme  (2009:) La feuille de route pour la relance. 
• Revue de l’Organisation mondiale du tourisme(2010) :"Intègre le tourisme dans le 

programme mondiale 
•  Spécial Algérie Tourisme (Avril2009): Algérie destination méditerranéenne  
• Univ-Paris 8. RONAN MARJOLET Mémoire DESS (2004-2005): La Notion De 

Développement Durable Dans Les Projets Urbains Français   
  
  

Ø مواقع األنترنات: 
  

• fr.wiklipedia.org/wiki/Tourisme_Tunisie. 
• www.tourisme.gouv.fr/hotel/hot-tour/hotels-ccles.php. 
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  الفھرس العام

  الصفحة  العناوین

  المدخل العام   

  أ  المقدمة العامة   

  ب  اإلشكالیة    

  ج  الفرضیات   

  ج  األھداف   

  د  دوافع إختیار الموضوع    

  ه  خطة البحث   

  و  منھج الدراسة   

  و  تقنیات البحث المستعملة   

  الجزء النظري      

  01 مقدمة الجزء النظري     

  السیاحة، البیئة والتنمیة المستدامة: الفصل األول     

  02  تمھیـــد          

I- 02  السیاحة  

  02  نشأة و تطور السیاحة -1

  02  قبل التاریخ مرحلة ما -1-1

  03  مرحلة الحضارات والعصور الوسطى -1-2

  04  مر حلة عصر النھضة والثورة الصناعیة -1-3

  04  مرحلة العصر الحدیث والمعاصر -1-4

  06  مفاھیم عامة -2

  08  أنواع السیاحة -3

  10  أھم العناصر لقیام صناعة السیاحة -4

  11  المرافق السیاحیة -5

  12  مدى تأثیر السیاحة -6
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  12  العوامل المعرقلة للسیاحة -7

  13  التدفقات السیاحیة في العالم -8

  13  األحواض السیاحیة في العالم -9

  13  حوض أوروبا .1

  14  سیاحوض أ .2

  15  أمریكا الشمالیةحوض  .3

  16   البحر المتوسط حوضالسیاحة في  .4

  16  الضفة الشمالیة -4-1           

  17  السیاحة في فرنسا •

  20  الضفة الجنوبیة -4-2           

  20  السیاحة في تونس •

  22  أھمیة السیاحة - 10

  23  على المستوى االقتصاديأھمیة السیاحة  - 1- 10

  25  االجتماعي على المستوىأھمیة السیاحة  - 2- 10

  25  الثقافي المستوىعلى أھمیة السیاحة  - 3- 10

  25  البیئي على المستوىأھمیة السیاحة  - 4- 10

II - 26  البیئة  

  26  البیئة تعریف - 1

  27  النظام البیئي - 2

  27  الطبیعیة النظم البیئیة -2-1        

  28  البریة النظم البیئیة -2-1-1            

  28  الرطبة النظم البیئیة -2-1-2            

  29  المائیة البیئیةالنظم  -2-1-3            

  29  النظم البیئیة الحضریة -2- 2         

  29  النظم االجتماعیة .1

  29  لسیاسیةالنظم ا .2

  30  ثقافیةالنظم ال .3
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  30  االقتصادیةالنظم  .4

  30  التكنولوجیةالنظم  .5

  30  اتفاقیة رامسار لحمایة المناطق الرطبة  - 3

  32  األراضي الرطبة

  32  الحفاظ على األراضي الرطبة

  34  أھمیة اتفاقیة رامسار لألراضي الرطبة

  35  التوازن البیئي - 4

  35  اختالل التوازن البیئي  - 5

  38  خالصة الفصل     

  التخطیط السیاحي والتنمیة السیاحیةالتنمیة المستدامة، : الفصل الثاني      

  39  تمھید     

I- 39  التنمیة المستدامة  

  39  اإلطار التاریخي للتنمیة المستدامة - 1

  41  21األجندة 

  43  تعریف التنمیة المستدامة - 2

  44  مبادئ التنمیة المستدامة - 3

  46  التنمیة المستدامة بعادأ - 4

  47  أھداف التنمیة المستدامة - 5

  التخطیط والتنمیة السیاحیة

      II -1 - التخطیط السیاحي  

  48  مفاھیم - 1

  48  مفھوم التخطیط  -1- 1

  49  مفھوم التخطیط السیاحي  -2- 1

  50  السیاحيمستویات التخطیط  - 2

  51  أھداف التخطیط السیاحي - 3

     II -2 - 54  التنمیة السیاحیة  
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  54  تعریفھا - 1

  55  عناصر التنمیة السیاحیة - 2

  55  أھداف التنمیة السیاحة - 3

  56  دعائم التنمیة السیاحیة - 4

  57  أشكال التنمیة السیاحیة - 5

  58  مراحل إعداد خطة التنمیة السیاحیة - 6

  59  السیاحیة التنمیة محددات - 7

  61  خالصة الفصل     

  السیاحة في الجزائر: الثالفصل الث      

  62  تمھیــــد    

  62  تاریخ السیاحة في الجزائر - 1

  63  السیاسات السیاحة في الجزائر بعد االستقالل - 2

  63  1966المیثاق الوطني للسیاحة لسنة  -1- 2         

  64  1976 المیثاق الوطني للسیاحة لسنة -2- 2         

  64  1989  المیثاق الوطني للسیاحة لسنة -3- 2         

  65  )1989- 1967(السیاحة في الجزائر ضمن المخططات التنمویة  - 3

  65  )1969-1967(المخطط الثالثي  -1- 3         

  66  )1973-1970(المخطط الرباعي األول  -2- 3         

  67  )1977-1974(المخطط الرباعي الثاني  -3- 3         

  68  )1984-1980(المخطط الخماسي األول  -4- 3         

  69  )1989- 1985(المخطط الخماسي الثاني  -5- 3         

  71  مناطق التوسع السیاحي بالجزائر - 4

  73  الى الیوم 1990السیاسات السیاحة من  - 5

  74  المتعلق بحمایة الساحل وتثمینھ 2002فیفري  05المؤرخ في ) 02- 02(القانون  .1

  76  المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة 2003فیفري  17المؤرخ في ) 01- 03(القانون  .2

المتعلق بتحدید القواعد العامة لالستعمال  2003فیفري  17المؤرخ في ) 02- 03(القانون  .3
  واالستغالل السیاحیین للشواطئ

77  
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  78  القانون الخاص بالتنمیة المستدامة للسیاحة وبمناطق التوسع السیاحي .4

  79  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003جویلیة  19المؤرخ في ) 10- 03(القانون  .5

  80  (SDAT)  2025 المخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة  .6

  86  اإلمكانیات السیاحیة في الجزائر - 6

  86  الطبیعیة االمكانیات  - أ

  89  الثقافیة والدینیة التاریخیة اإلمكانیات  -  ب

  91  السیاحیةوالھیاكل التجھیزات   -  ت

  99  الصناعات التقلیدیة  -  ث

  100  الھیئات المسؤولة عن القطاع السیاحي  - ج

  104  الفصل خالصة     

  104  خالصة الجزء النظري     

  الجزء التطبیقي     

  106  مقدمة الجزء التطبیقي     

  دراسة تحلیلیة للحظیرة الوطنیة للقالة: األولالفصل       

  107  تمھیــــد     

I- 107  الحظیرة الوطنیة للقالة  

  107  التعریف بالحظیرة الوطنیة للقالة - 1

  107  نشأة الحظیرة الوطنیة للقالة -1- 1

  108  الموقع اإلداري للحظیرة الوطنیة للقالة -2- 1

  P.N.E.K (  110( مكونات الحظیرة الوطنیة للقالة  -3- 1

  111  األنظمة البیئیة الطبیعیة الموجودة بالحظیرة -4- 1

  111  النظام البیئي البحري •

  111  النظام البیئي الكثباني •

  112  النظام البیئي البحیري •

  113  النظام البیئي الغابي •

  114  مھام الحظیرة الوطنیة للقالة -5- 1
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  115  الدراسة المناخیة - 2

  115  مصادر میاه الحظیرة - 3

  116  الطابع العام للشبكات - 4

  116  2008و  1987بین  الدراسة السكانیة - 5

  117  والوظائف االقتصادیةالعمل  - 6

  119  التجھیزات الموجودة - 7

  120  المنشآت القاعدیة - 8

  121  اإلمكانیات السیاحیة على مستوى الحظیرة - 9

  121  اإلمكانیات الطبیعیة -1- 9         

  128  التاریخیة والثقافیةاإلمكانیات  -2- 9         

II - 131  مدینة القالة  

  131  تناول عام لمدینة القالة - 1

  131  تاریخیة عن مدینة القالةلمحة  -1- 1

  132  الموقع الجغرافي -2- 1

  132  موضع المدینة -3- 1

  133  الجانب الطبیعي والمناخي للمدینة - 2

  135  الجانب العمـــــــراني - 3

  135  استغالل األرض -1- 3

  135  البنیة التحتیة -2- 3

  137  تطور عدد السكان -3- 3

  138  الجانب السیاحي - 4

  138  الشواطئ -1- 4

  138  مناطق التوسع السیاحي -2- 4

  139  السیاحیة المنشآت -3- 4

  142  الفصل خالصة     

  الدراسة المیدانیة: ثانيالفصل ال    
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  143  تمھیـــــــد     

  144  السكان المحلیین - 1

المشاریع السیاحیة من طرف المستثمرین على مستوى بلدیة  إقامةمدى رغبة السكان في  -1- 1
  القالة

144  

  145  مدى رغبة الموطن في تموضع المشاریع السیاحیة -2- 1

  146  طبیعة المشاریع السیاحیة المرغوب فیھا -3- 1

  146  كیف ینظر للمشاریع السیاحیة -4- 1

  147  المعاییر التي یجب أن تحترمھا المشاریع السیاحیة -5- 1

  148  األمور والمشاكل التي تعیق السیاحة -6- 1

  149  التأثیرات السلبیة للمشاریع والمنشآت السیاحیة الموجودة على الطبیعة والبیئة -7- 1

  150  التأثیرات السلبیة للمشاریع والمنشآت السیاحیة الموجودة على عادات وتقالید المجتمع -8- 1

  151  طبیعة التلوث الذي تعاني منھ المدینة -9- 1

  152  مصدر التلوث -10- 1

  152  السیاحة المرغوب فیھا بالمنطقة -11- 1

  153  مدى تنظیم وتخطیط المنشآت والمشاریع السیاحة الموجودة واستقطابھا -12- 1

  154  المنشآت والمشاریع السیاحیة للمعاییر البیئیة مدى احترام -13- 1

  155  التأثیرات السلبیة للسیاح على عادات، تقالید وثقافة المجتمع المحلي -14- 1

  156  مدى خدمیة وسائل النقل للسیاحة -15- 1

  157  میسیدا ومدى مالءمة  موقعھا) ZET(موقع منطقة التوسع السیاحي  -16- 1

  158  میسیدا) ZET(السیاحي المشاریع المقترحة في منطقة التوسع  -17- 1

  158  التفاعل بین السكان المحلیین والسیاح -18- 1

  159  مدى اھتمام وتشجیع السكان المحلیین بالسیاحة الشاطئیة -19- 1

  160  مدى علم المواطن بالبرامج المسطرة من طرف الدولة -20- 1

  160  مدى رضى المواطن عن البرامج المسطرة -21- 1

  161  السیاح - 2

  161  محل اإلقامة -1- 2

  162  مدینة القالة من أجلأختیار  -2- 2
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  162  زیارة أو عدم زیارة مدینة القالة من قبل -3- 2

  163  أین تقیم في القالة -4- 2

  164  األماكن التي قمت بزیارتھا -5- 2

  164  مدى اإلعجاب باألماكن السیاحیة التي تم زیارتھا -6- 2

  165  مدى وظیفیة وسائل النقل -7- 2

  165  ھیاكل اإلیواء واإلطعام -8- 2

  166  المقدمةأسعار اإلیواء واألطعمة  -9- 2

  167  المشاكل التي واجھتھا في المنطقة -10- 2

  167  حالة الھیاكل والبنى التحتیة السیاحیة الموجودة -11- 2

  168  مدى احترام خصائص المنطقة في تصمیم المنشآت السیاحیة الموجودة -12- 2

  169  مدى تزوید السیاح بالمنشورات عن المعالم السیاحیة واألنشطة -13- 2

  170  السیاح بالمنطقة األنماط السیاحیة المفضلة لدى -14- 2

  170  التفاعل بین السیاح والسكان المحلیین -15- 2

  171  رأي السیاح في شواطئ المنطقة -16- 2

  172  میسیدا من أجل إقامة مشاریع سیاحیة) ZET(رأي السیاح في منطقة التوسع السیاحي  -17- 2

  173  میسیدا من طرف السیاح) ZET(المشاریع السیاحیة المقترحة بمنطقة التوسع السیاحي  -18- 2

  174  مدى تشجیع وطلب السیاح لالھتمام وتطویر السیاحة الشاطئیة بالمنطقة -19- 2

  175  مدى رغبة السیاح للعودة ثانیة الى منطقة القالة -20- 2

  175  اإلدارات والھیئات المسؤولة - 3

  177  خالصة تحلیل الوضع السیاحي بالقــــــــــــــــــــــــالة - 4

  178  تحلیل اإلطار القانوني والتشریعي - 5

  179  لبلدیة القالة) PDAU( لمخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیرتوجیھات ا -1- 5

  181  )القوانین والمراسیم التنفیذیة(التشریعات القانونیة  -2- 5

  193  الفصل خالصة     

  التوصیات والتوجیھات: ثالثالفصل ال    

  194  تمھیـــــــد     
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  194  االقتراحات والتوصیات     

  194  القالةعلى مستوى مدینة  •

  195  في مجال القوانین والتشریعات •

  196  في مجال أدوات التھیئة والتعمیر وأدوات التھیئة السیاحیة •

  197  توجیھات عامة •

  198  خالصة الفصل    

  198  خالصة عامة   

  201  آفاق البحث    

  202  المراجع    

  

 

  فھرس األشكال

  الصفحة  العنوان   الرقم

  15  2008األحواض السیاحیة العالمیة لسنة تدفق السیاح على   1

  18  2009طاقة استیعاب الفنادق في فرنسا   2

  24  2009 -1990تطور عدد السیاح والمداخیل السیاحیة العالمیة بین   3

  47  ترابط أبعاد التنمیة المستدامة  4

  98 2008-1998تطور عدد السیاح القادمین إلى الجزائر   5

  144  السیاحیة من طرف المستثمرینإقامة المشاریع   6

  145  رغبة الموطن في تموضع المشاریع السیاحیة  7

  146  طبیعة المشاریع السیاحیة المرغوب فیھا  8

  147  مدى نظر المواطن للمشاریع السیاحیة  9

  148  الجوانب التي یجب أن نحترمھا عند انجاز المشاریع السیاحیة  10

  149  تواجھ القطاع السیاحي بالمنطقةالعوائق والمشاكل التي   11

  150  التأثیرات السلبیة للمشاریع والمنشآت السیاحیة الموجودة على الطبیعة والبیئة  12

  150  .التأثیرات السلبیة للمشاریع والمنشآت السیاحیة الموجودة على عادات وتقالید المجتمع  13
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  151  نوع التلوث الذي تعاني منھ مدینة القالة  14

  152  مصدر التلوث                  15

  153  السیاحة المرغوب فیھا بالمنطقة  16

  154  تنظیم وتخطیط المنشآت والمشاریع السیاحة الموجودة واستقطابھا  17

  154  مدى احترام المنشآت والمشاریع السیاحیة للمعاییر البیئیة  18

  155  للمعاییر البیئیةنوع الضوابط في احترام المنشآت والمشاریع السیاحیة   19

  156  التأثیرات السلبیة للسیاح على عادات، تقالید وثقافة المجتمع المحلي  20

  156  مدى خدمیة وسائل النقل للسیاحة  21

  157  میسیدا  ) ZET(منطقة التوسع السیاحي   22

  158  مشاریع سیاحیة إلقامةمیسیدا  ) ZET(مدى مالءمة  منطقة التوسع السیاحي   23

  159  التفاعل بین السكان المحلیین والسیاح  24

  159  مدى اھتمام وتشجیع السكان المحلیین بالسیاحة الشاطئیة  25

  160  مدى علم المواطن بالبرامج المسطرة  26

  161  مدى رضي السكان المحلیین عن المشاریع والبرامج السیاحیة المسطرة  27

  161  من أین جئت من داخل أو من خارج الجزائر  28

  162  اختیار مدینة القالة من أجل  29

  163  زیارة أو عدم زیارة مدینة القالة من قبل  30

  163  المؤقتة اإلقامةمحل   31

  164  باألماكن السیاحیة التي تم زیارتھا اإلعجابمدى   32

  165  مدى وظیفیة وسائل النقل المتوفرة  33

  166  مدى كفایة ھیاكل اإلیواء واإلطعام  34

  166  تكالیف اإلیواء واألطعمة المقدمةمدى   35

  167  المشاكل المطروحة في المنطقة  36

  168  حالة الھیاكل والبنى التحتیة السیاحیة الموجودة  37

  168  مدى احترام خصائص المنطقة في تصمیم المنشآت السیاحیة الموجودة  38

  169  المبرمجة واألنشطةمدى تزوید السیاح بالمنشورات عن المعالم السیاحیة   39
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  170  السیاحیة المفضلة لدى السیاح بالمنطقة األنماط  40

  171  التفاعل بین السیاح والسكان المحلیین  41

  172  رأي السیاح في شواطئ المنطقة من حیث شروط النظافة والحمایة  42

  173  میسیدا من أجل اقامة مشاریع سیاحیة) ZET(رأي السیاح في منطقة التوسع السیاحي   43

  173  میسیدا من طرف السیاح) ZET(المشاریع السیاحیة المقترحة بمنطقة التوسع السیاحي   44

  174  مدى تشجیع وطلب السیاح لالھتمام وتطویر السیاحة الشاطئیة بالمنطقة مستقبال  45

  175  منطقة القالة إلىمدى رغبة السیاح للعودة ثانیة   46

  

  :فھرس الجداول   

  الصفحة  العنوان   الرقم

  16  – 2008 –تدفق السیاح على األحواض السیاحیة العالمیة   1

  17 فرنسا خالل السنوات األخیرة إلىتطور عدد السیاح الوافدین   2

  18  2009فرنسا الغرف المتوفرة في الفنادق وعدد   3

  24  2009الدول العشر األولى عالمیا في السیاحة لسنة   4

  65  المبرمجة حسب المناطق ةألسرا نجازإحصیلة المخطط الثالثي مع نسبة   5

  66  األول الرباعي المخطط خالل المشاریع حسب االستثماریة المبالغ توزیع  6

  68  األول الخماسي المخطط في المبرمجة المشاریع  7

  69  1989 نھایة   الجزائریة االستقبال طاقة  8

  70  1989 الجزائریة حسب الصنف    االستقبال طاقة  9

  72  مناطق التوسع السیاحیة  10

  81  (POT)األقطاب السیاحیة السبعة لالمتیاز   11

  85  (POT)توزیع المشاریع ضمن األقطاب السیاحیة لالمتیاز   12

  94  )1999- 1990(توزیع المؤسسات الفندقیة حسب الصنف في الجزائر  الفترة   13

  94  )1999- 1990(الفندقیة حسب الصنف في الجزائر الفترة توزیع األسرة   14

  95  )2006 - 2000(توزیع المؤسسات الفندقیة حسب الصنف في الجزائر  الفترة   15

  95  )2006 -2000(توزیع األسرة الفندقیة حسب الصنف في الجزائر الفترة   16
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  96  توزیع األسرة الفندقیة حسب النوع في الجزائر  17

  97  األسرة الفندقیة في الجزائر ودول الجوارتوزیع   18

  98  )2008 – 1998(توافد السیاح االجانب والجزائریین المقیمین بالخارج خالل المرحلة   19

  108  التقسیم اإلداري للحظیرة  20

  110  مكونات الحظیرة الوطنیة للقالة                        21

  117  2008/  1987بین في الحظیرة تطور عدد السكان  22

  123  البحیرات المتواجدة بالحظیرة الوطنیة للقالة  23

  127  أصناف النباتات  24

  127  أصناف الحیوانات  25

  128  الینابیع الحمویة المتواجدة بالحظیرة  26

  136  ممیزات مینائي القالة  27

  137  تطور سكان بلدیة القالة  28

  138  2008لسنة  )جوان، جویلیة، أوت(خالل األشھر توفد المصطافین على الشواطئ   29

  139  مناطق التوسع السیاحي ببلدیة القالة  30

  140  2008توزیع األسرة والغرف المصنفة على مستوى الفنادق وعدد السیاح الوافدین لسنة   31

  141  2008توزیع األسرة والغرف وغیر المصنفة على مستوى الفنادق وعدد السیاح الوافدین لسنة   32

  141  توزیع القدرة االستیعابیة وعدد المصطافین على المخیمات  33
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  :فھرس الخرائط

  الصفحة  العنوان   الرقم

  72  توزیع مناطق التوسع السیاحي في الجزائر  01

  73  في الجزائر منطقة التوسع السیاحي المعدة للتھیئة 22موقع   02

  89 للجزائر اإلمكانیات والموارد الطبیعیة  03

  91  اإلمكانیات التاریخیة والثقافیة للجزائر  04

  93  خریطة النقل في الجزائر        05

  97  النشاطات السیاحیة في الجزائرالتجھیزات و  06

  112  الجزائر لشرققطاع القالة بالنسبة موقع   07

 112  موقع الحظیرة الوطنیة للقالة بالنسبة لوالیة الطارف  08

 121  التوسع السیاحي الموجودة ضمن الحظیرة الوطنیة للقالةمناطق   09

  131  المواقع األثریة المتواجدة بالحظیرة  10

  133  موضع مدینة القالة ضمن إقلیم الحظیرة الوطنیة للقالة  

  

  :فھرس الصور

  الصفحة  العنوان   الرقم

  123  بحیرة طونقل  01

  123  بعض الطیور النادرة في بحیرة طونقا  02

  124  بعض الطیور النادرة في بحیرة أوبیرا  03

  124 بحیرة أوبیرا  04

  124  بحیرة الطیور  05

  124  بعض الطیور النادرة في بحیرة الطیور  06

  124  البحیرة الزرقاء  07

  125  بحیرة المالح  08

  125  البحیرة السوداء  09
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  126  الثروة الغابیة بالحظیرة   10

  127  شجیرات صغیرة بالمنطقة   11

  127  غابة الصنوبر  12

  128  بعض الحیوانات بالمنطقة  13

  128  المعالم التاریخیة بالمنقة   14

  130  بعض اآلثار بالمنطقة  15

  136  المیناء القدیم للقالة  16

  136  منظر عام للمیناء  17

  140  بعض الفنادق المصنفة  18
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 المالحــــــــــق
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  جامعة العربي بن مھیدي بأم البواقي

  معھد التسییر والتقنیات الحضریة

 استمارة خاصة بالسكان

  مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر تخصص تسییر المدن والتنمیة المستدامة

  القالة قطاعالسیاحة الشاطئیة في إطار المحافظة على النظام البیئي الطبیعي حالة  نمیةت:موضوع المذكرة

  بوشمال صـالح: براھمي سامي                                  تحت إشراف أستاذ التعلیم العالي: إعداد الطالب من

 

  .في الخانة أمام الجواب المختار)  x( ضع عالمة   -      :مالحظات

الرجاء إفادتنا بمعلومات صحیحة ودقیقة . إن الھدف من ھذه االستمارة ھو البحث العلمي فقط -
  .وشكرا

  

    أنثى  -               ذكر - : الجنس -1

  سنة    60أكبر من  -      سنة60الى 45من   -        سنة 45إلى  30من  -         سنة 30إلى  18من  - : السن -2

  متزوج  -أعزب                 -:     الحالة االجتماعیة -3

  بطال             -طالب           -متقاعد             - مھن حرة          -إطار          - موظف          -: المھنة -4

  بدون مستوى  -ابتدائي          - متوسط            - ثانوي          - جامعي          - :   مستواك التعلیمي -5

  ال  - نعم                    -ھل ترید أن یقیم المستثمرین مشاریع سیاحیة في بلدیتكم ؟     -6

  أماكن أخرى  -    داخل مدینة القالة          -على الشواطئ             -أین ترغب أن تقام المشاریع السیاحیة؟    -7

 ما طبیعة المشاریع السیاحیة التي ترغب أن تقام؟ - 8

  أخرى-        علمیة     أو ثقافیة  -       إیواء وإطعام       -    ریاضیة        أو ترفیھیة -       

 ھل تنظر للمشاریع السیاحیة على أنھا؟ - 9

  أخرى -          وسیلة لتوفیر الراحة     -تنمیة شاملة للمنطقة          -فرصة عمل          -             

  ب التي یجب أن تحترمھا ھذه المشاریع؟ رتب حسب ما تراه ما ھي الجوان -10

  أخرى  -   توفیر مناصب شغل        -  احترام عادات وخصوصیات المنطقة         -حمایة البیئة          -  

 -               غیاب المرافق السیاحیة         -الوضع األمني           -ما ھي األمور التي تراھا تعیق السیاحة في المنطقة؟   -11

 أخرى -التلوث                 -تدھور األوساط الطبیعیة            -  قلة العقارات        
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  ال     -نعم                -للمشاریع السیاحیة الموجودة؟     ھل ھناك تأثیرات سلبیة على الطبیعة والبیئة- 12

  إذا كان الجواب نعم ما ھي ھذه التأثیرات؟ 

- ........................................ -...............................................-................................................................  

  ال     -نعم                - ھل المشاریع السیاحیة الموجودة تحترم عادات وتقالید مجتمعكم المحلي؟    - 13

     تلوث أرضي كالنفایات         -      ما نوع التلوث الذي تعاني منھ مدینتكم القالة ؟    - 14

  تلوث سمعي وبصري  -تلوث جوي              -            وبحیريبحري مائي تلوث  -   

                                تسییر عشوائي لجمع النفایات       -    وسائل النقل        -المصانع           -      من المسؤول عن التلوث؟ - 15

   الصرف الصحي  لمیاه عدم وجود محطة تصفیة -

  السیاحة الغابیة  - السیاحة البحیریة          -السیاحة الشاطئیة          -ما ھي السیاحة التي تراھا مناسبة بالمنطقة؟   - 16

  أخرى  -      سیاحة الترفیھ واالستكشاف          - السیاحة الحمویة             -          

  ال أدري - ال              -نعم           -الموجودة منظمة ومستقطبة للسیاح؟  ھل المشاریع السیاحیة - 17

  ال أدري         - ال              - نعم           - ھل ترى لھذه المشاریع ضوابط تحترم البیئة؟      - 18

  أخرى         - تقنیة               - قانونیة             - اذا كان الجواب نعم ھل ھذه الضوابط؟      

  ال أدري - ال              -نعم            -ھل ھناك تأثیرات سلبیة على ثقافة المجتمع المحلي سببھا السیاح؟   - 19

  :اذا كان الجواب نعم أذكر منھا اثنان

     -......................................   .. 

      - ..........................................  

  ال -نعم            -ھل وسائل النقل العامة والخاصة الموجودة تخدم جیدا السیاحة؟  - 20

  ال -نعم           -میسیدا؟    )ZET(السیاحي ھل تعرف منطقة التوسع - 21

  ال - نعم            - كان الجواب نعم ھل موقعھا مالئم إلقامة مشاریع سیاحیة؟  اذا  - 22

  ................................................-اذا كان الجواب ال ما ھو الموقع الذي ترونھ مناسب إلقامة مثل ھذه المشاریع؟   

  ماذا تقترح من مشاریع سیاحیة داخل منطقة میسیدا؟ - 23

 -...............................................               .......-..........................................................  

-.....................................................                 -....................................................... ...  
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  ال -نعم           -بما أن منطقة القالة تمتاز بمواقع جمیلة وشواطئ خالبة ھل تشجعون السیاحة الشاطئیة بالمنطقة؟  - 24

  ال -نعم             -  ھل ھناك تفاعل بینكم وبین السیاح من حیث تبادل األفكار واالھتمامات المھنیة والثقافیة؟  - 25

وقد برمج في منطقة میسیدا قریة امتیاز  )PTE( نطقة القالة تنتمي إلى قطب من األقطاب السیاحیة لالمتیارھل أنتم على علم أن م

  ال -نعم             -وسوف تخلق مناصب شغل وتخدم تنوعا ما االقتصاد المحلي والوطني؟      )VTE(سیاحي 

  ال -      نعم        -  ھل أنتم راضون عن ھذا البرنامج المسطر؟    - 26
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  جامعة العربي بن مھیدي بأم البواقي

  معھد التسییر والتقنیات الحضریة

  یاحاستمارة خاصة بالس

 مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر تخصص تسییر المدن والتنمیة المستدامة

  القالة قطاعالسیاحة الشاطئیة في إطار المحافظة على النظام البیئي الطبیعي حالة  تنمیة:موضوع المذكرة

La développement du tourisme balnéaire dans le cadre de la préservation de l’écosystème 
naturel cas de la secteur d’El kala 

  بوشمال صـالح: تحت إشراف أستاذ التعلیم العالي        براھمي سامي                                 : من إعداد الطالب

 

    )Féminin(أنثى  -               )Masculin( ذكر - : )Sexe(الجنس  -1

 سنة    60أكبر من  -            سنة60الى 45من   -          سنة 45إلى  30من  -       سنة 30إلى  18من  - ): Age(السن  -2

  )Mariée(متزوج  - )             Célibataire(أعزب - :     )Etat social( الحالة االجتماعیة -3

     (fonction libérale)مھن حرة  -       )   cadre(إطار -           )fonctionnaire(موظف  -: (profession) المھنة -4

            (Chômeur) بطال -         (Etudiant)طالب  -              (Retrètait)متقاعد  -      

متوسط  -        (Lycéen)   ثانوي -          (Universitaire)جامعي - : (Niveau éducatif)المستوى التعلیمي - 5
(Moyen)                         -  ابتدائي(Primaire)              -  بدون مستوى(Sans niveau)P  

 de) من خارج الجزائر -       (de l’intérieur d’Algérie)من داخل الجزائر  -: (D’où vous vounez)من أین جئت  -6
l’extérieur d’Algérie)                           

Vous avez choi)اخترت مدینة القالة من أجل  - 7 si la ville d’El kala pour )   : -  البحر(La mer)            - 
 Les)الجبال-                      (Les forets)الغابات  -                                                         (Les lacs)البحیرات 

montagnes)                      -  أخرى(Autre) 

 -               (Oui)نعم  - : ( Avez-vous déjà visité la ville d’El kala)ھل سبق لك وأن زرت مدینة القالة  - 8
 (Non)ال

 -           (Louer un logement)كراء بیت  -         (Hôtel)فندق  -: (.Ou vous êtes installez)أین تقیم  - 9
  (Camping)مخیم 

 (Autre)أخرى  -              (Chez des proches ou des amies)األصدقاء عند األقارب و-   

- : (Quel sont les sites touristiques que vous avez visité)ما ھي األماكن التي قمت بزیارتھا  - 10
..............................  

- ........................................... -................ ..................... .......... -
.....................................................  

 Avez-vous apprécié les sites touristiques que vous)ھل أعجبتك األماكن السیاحیة التي قمت بزیارتھا  - 11
avez visité ):  
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 (Non)ال -              (Oui)نعم  -             

Si non pourquoi)كان الجواب ال لماذا أذا  ) 
............................ ........................................................................  

 (Non)ال -                    (Oui)نعم  - :  ھل وسائل النقل كافیة للتنقل من مكان إلى أخر دون صعوبات - 12

   (Est-ce que les moyens de tr ansport sont suffisants pour se déplacer sans difficultés)  

 (Non suffisantes)غیر كافیة  -                 (Suffisantes)كافیة  - :    كیف ترون ھیاكل اإلیواء واإلطعام - 13

(Comment vous avez tr ouvez les infrastructures de r estauration et d’hébergement) 

  :(Est-ce que les prix d’hébergement et de repas)ھل أسعار اإلیواء واألطعمة المقدمة  -14

 (Bas)منخفضة  -                  (Abordable)مقبولة  -             (Elève)مرتفعة -   

 Quel sont les problèmes que vous avez rencontrez dans)القالة  ما ھي المشاكل التي واجھتھا أثناء إقامتكم في مدینة - 15
cette ville)   -        -  نقص ھیاكل االیواء(manque des infrastructures d’hébergements)            -  مشاكل أمنیة

(Problème de sécurité)                                                                    -   ارتفاع في أسعار االیواء واالطعام
(Les prix d’hébergement et de restauration sont élèvés)                                            - مشاكل في النقل

(Problème de transport)                                                                                                                   
Mauvais accueil et manque d)سوء الضیافة واالستقبال من طرف السكان المحلیین  - ’hospitalité )        -  أخرى

(Autre) 

 Bon)في حالة جیدة -):  Est-ce que les infrastuctures touristiques(ھل الھیاكل والبنى التحتیة السیاحیة - 16
état)                        -  مقبولة)     (Abordable         -  في حالة سیئة(Mauvais état) 

                                                  لمنطقة                                              ا السیاحیة جذاب ویبرز خصائصالمنشآت ھل تصمیم - 17
touristiques sont attractives et montre les caractéristiques de la région) (Est-ce que les conception des 

infrastructures                   : 

                                                                                            (Non)ال -               (Oui)نعم  -   

                                                       (Non)ال -               (Oui)نعم  -:    ھل زودتم بمنشورات عن المعالم السیاحیة المحلیة واألنشطة والمناسبات- 18
(Avez-vous recu des dépliants sur les sites touristique loucaux les activités et les 

événements)   

 Tourisme)السیاحة الشاطئیة  -   :(Quel type de tourisme préférez-vous)ما ھي األنماط السیاحیة التي تفضلونھا  - 19
balnéaire)        -  سیاحة بالبحیرات)Tourisme laceaise        ( سیاحة غابیة)Tourisme forestier      (-  سیاحة

Tourisme de loisir ou de découver(االستكشاف  سیاحة الترفیھ أو -)      maleTourisme ter(الحمویة  te           (
 )Autre(أخرى  -

)       oui(نعم - : تفاعل بینكم وبین السكان المحلیین من أجل تبادل األفكار واالھتمامات المھنیة والثقافیةھل تشجعون أن یكون - 20
 Encouragez-vous les échanges des idées. Des intérêts)                                             (non)ال -

professionnels et culturels entre vous et les habitants) 

                                                                     والحمایة  شروط النظافةما رأیكم في شواطئ المنطقة من حیث  - 21
                                      )comment voir les plages de la région a traverse les conditions 
d’hygiène et protection(  
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  )mauvais(سیئة  -)                  moyen(متوسطة  -                )bon(جیدة - 

غیر مقبولة  -  Abordable)     (مقبولة -میسیدا من أجل إقامة مشاریع   (ZET)ما رأیكم في منطقة التوسع السیاحي  - 22
(Non abordable) 

)comment voi r la zone d’expansion touristique Messida pour crée des projets touristiques ( 

 Quel sont les projets touristique que vous proposez(ماذا تقترحون من مشاریع في منطقة میسیدا  - 23
dans cette zone (  

                             (Villages touristiques)قرى سیاحیة  -                 (Complexes touristiques)مركبات سیاحیة -
 (Autres projets)مشاریع أخرى  - )                                                      Hotels(فنادق -

غیر مھتم  -       (Non)ال  -             (Oui)نعم  -.ھل تشجعون وتطلبون باالھتمام وتطویر السیاحة الشاطئیة في المنطقة مستقبال - 24
)Non intéresser       ()Est-ce que vous avez courage et intéresse pour évoluer et développer le 

tourisme balnéaire ou future(  

 Est-ce que vous intéresse de visite la région d’El kala(ھل لدیكم الرغبة في العودة ثانیة لمنطقة القالة - 25
autre fois                ( -  نعم(Oui)              - ال(Non)            

 (En cas de non pourquoi)في حالة الجواب ال لماذا -

...................................... ............................................................................................................
..................................................... .............................................................................................

......................................................................................................................................  
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  جامعة العربي بن مھیدي بأم البواقي

  والتقنیات الحضریة رمعھد التسیی

  باإلداراتاستمارة خاصة 

  مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر تخصص تسییر المدن والتنمیة المستدامة

  السیاحة الشاطئیة في إطار المحافظة على النظام البیئي الطبیعي حالة بلدیة القالةتنمیة :موضوع المذكرة

  بوشمال صـالح: براھمي سامي                                  تحت إشراف أستاذ التعلیم العالي: من إعداد الطالب

  .................................................................. :اإلدارة

  .................................................................. :الوظیفة

  طاقة االستیعاب المبرمجة ؟   نعم           الو ھل ھناك تخطیط مسبق لكل المشاریع السیاحیة من حیث االحتیاجات- 1

  المسطرة ؟         نعم           الھل البنى التحتیة السیاحیة كافیة ومتوافقة مع خطط التنمیة - 2

  إذا كان الجواب ال لماذا ؟ 

-.......................................................................................................................................  

  لمشاریع ؟     نعم           الھل یتم احترام الجوانب البیئیة بشكل فعال أثناء إقامة ا- 3

ھل تصامیم ومعاییر البناء للمنشآت السیاحیة متناسقة ومتناسبة مع النسیج العمراني والطابع العام للمنطقة ومع خصوصیات - 4
  المجتمع المحلى وحمایة البیئة ؟   نعم            ال              بعض المشاریع 

  ھا المشاریع السیاحیة الموجودة حالیا بالمنطقة ؟   رتب حسب األھمما ھي المشاكل التي تعاني من - 5

  مشاكل مالیة           مشاكل أمنیة           قلة الزوار             مشاكل أخرى  

  ما ھي المشاریع والمنشآت التي یجب أن تتوفر من أجل استقطاب السیاح وتلبیة حاجیاتھم ؟  - 6

-...............................................................-................................................................ -....................................................  

  ما ھي سبل تطویر السیاحة عامة والشاطئیة منھا خاصة ؟ - 7

-...............................................................-................................................................ -....................................................  

  ما ھي السبل والطرق الفعالة الستقطاب السیاح األجانب وحتى الوطنیین للمنطقة ؟ - 8

-...............................................................-................................................................ -....................................................  

  ما طبیعة المشاریع السیاحیة المبرمجة في السنوات المقبلة ؟ - 9

-...............................................................-................................................................ -....................................................  

  اإلمكانیات الطبیعیة والبیئیة  - اإلمكانیات االقتصادیة          -على أي أساس برمجت ھذه المشاریع ؟    - 10

  أخرى  - رغبات السیاح             -خصائص وثقافة المجتمع المحلي            -     

  ریع ؟    نعم          ال  ھل یتم إشراك الجمعیات الناشطة والمواطنین بآرائھم أثناء برمجة المشا - 11

  ھل تعتمدون على الید العاملة المحلیة في المشاریع السیاحیة عموما ؟    نعم               ال - 12
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ھل یقدم المنظمون والمشرفون على الرحالت السیاحیة المعلومات والمنشورات الكفیلة بتعریف السائح بالمواقع السیاحیة  - 13
  ..................................................................................إذا كان الجواب ال لماذا  -ال                   للمنطقة ؟    نعم   

ھل یرشد ویشجع منظمي الرحالت السیاح على احترام وتثمین التراث الثقافي والتاریخي والمحافظة على نظافة الشواطئ  - 14
  الطبیعیة ؟     نعم                   ال وحمایة البیئة 

ھل ھناك فرص مناسبة للتفاعل بین السیاح والسكان المحلیین من أجل تبادل األفكار واالھتمامات المھنیة والثقافیة والدینیة ؟       - 15
  نعم                   ال

السیاحة وحمایة األوساط البیئیة خاصة الطبیعیة منھا والعالقة ھل ھناك أیام إعالمیة وحمالت توعیة للمجتمع المحلي بأھمیة  - 16
  بینھما ؟     نعم              ال 

ھل تحرصون على أن یكون التخطیط السیاحي یقوم على التخطیط البیئي واالقتصادي ووفق المعطیات والخصائص - 17
  ربما مستقبال               االجتماعیة المحلیة للمنطقة ؟     نعم                  ال     

ھل مسؤولیات وأدوار اإلدارة الحكومیة، القطاع الخاص، الھیئات غیر الحكومیة، المواطنین والسیاح معروفة ومحددة ؟     - 18
  نعم                  ال

  

  

  خاصین بمدیریة السیاحة فقط  20و 19السؤال : مالحظة     

الذي سیخدم  )VTE(قد برمجت فیھا قریة امتیاز سیاحي  )ZET(التوسع السیاحي میسیدا  ھل المواطن على علم بأن منطقة - 19
  السیاحة في المنطقة ویوفر فرص شغل ویخدم االقتصاد ؟    نعم           ال 

  ............................................................................................................................................اذا كان الجواب ال لماذا ؟ 

  ما ھي اإلجراءات المتخذة من طرفكم لحمایة مناطق التوسع السیاحي والمحافظة على الشواطئ والساحل عامة ؟ - 20

-................................................................................................................................................................  

-................................................................................................................................................................  

-.................................................................................................................................................................  
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  :الملخص    

یتمحور ھذا البحث حول إشكالیة تتعلق بمدى محاولة ربط التنمیة السیاحیة والمحافظة على البیئة، ومن خالل    
ھذا الشأن نجد مجال الدراسة أال وھو قطاع القالة الواقع في الساحل الشرقي للجزائر، منطقة بمؤھالت سیاحیة 

  .واألوساط الرطبة التي تتمتع بھا ھذه المنطقةذات أھمیة عالمیة وھذا راجع إلى الحظیرة الطبیعیة للقالة 

على جزأین، الجزء األول یتعلق بكل األسئلة من الجانب النظري وكذلك المتعلق بالمسائل تتمحور المذكرة     
  .السیاحیة، البیئة والتنمیة المستدامة كما یتضمن حالة السیاحة في الجزائر بصفة عامة

والجزء الثاني وھو لب الموضوع الذي من خاللھ تمت الدراسة التطبیقیة وذلك بتحلیل دقیق للحظیرة الطبیعیة   
للقالة وذلك من أجل تقییم مؤھالتھا التي بإمكانھا خلق أمل فیما یتعلق بالتنمیة السیاحیة المستدامة، وذلك من خالل 

  .ائمة العالمیة لرامسار غاباتھا الخالبة وأوساطھا الرطبة المصنفة في الق

وذلك بتوزیع استمارات من أجل ) مدیریات، جماعات محلیة، مواطنین وسیاح(كما تم استشارة مختلف الفاعلین    
الخروج بحوصلة تظم مزایا ونقائص القطاع السیاحي في منطقة الدراسة، والتي بواسطتھا توصلنا إلى مجموعة 

لتنمیة السیاحیة بالموازات مع المنفعة العامة لسكان المنطقة والمحافظة على من االقتراحات التي من شأنھا تجسید ا
  .التوازن البیئي

  .السیاحة، التنمیة، النظام البیئي الطبیعي، البیئة، القالة :الكلمات المفتاحیة

  

 

Résumé : 

    Ce travail s’inscrit dans une problématique qui a pour intérêt de concilier développement 
touristique et préservation de l’environnement, le cadre d’étude étant le secteur d’El Kala, situé sur la 
côte Est algérienne, une région dont les potentialités, en matière de tourisme, lui confèrent une 
réputation de niveau international, grâce notamment au parc naturel et aux plans humides qui se 
trouvent en son sein. 

   Le mémoire est structuré en deux parties. Dans la première, il a été question de faire part de la 
littérature relative aux aspects traitant du tourisme, de l’environnement et du développement durable, 
ainsi que d’un exposé sur la situation du tourisme en Algérie. 

   La deuxième partie est le cœur du sujet. C’est là que le terrain d’étude a été investi en commençant 
par faire une description exhaustive du parc naturel d’El Kala pour mettre en valeur ses potentialités 
dont la grande qualité ouvre la porte à beaucoup d’espérance en matière de développement 
touristique durable, notamment grâce à ses belles forêts et ses plans humides classées sur la liste 
internationale de Ramsar. Par la suite, une investigation a été faite à partir d’un questionnaire afin de 
dresser un bilan des atouts et des insuffisances concernant le secteur du tourisme dans la zone 
d’étude, ce qui a permis de formuler des recommandations pour réaliser un développement allant en 
droite ligne avec l’intérêt des riverains et l’équilibre environnemental. 

Mots-clés : Tourisme, développement, écosystème naturel, environnement, El Kala. 


