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اهلدف من هذه الدراسة هو حتديد دور السياحة الريفية يف التنمية االقتصادية، حيث مت االعتماد 
بفرنسا، وهذا ما جعلها جمال  حتتل مكانة معتربةسا كنموذج ناجح يف هذا النوع من السياحة اليت على فرن

 .خصب إلجراء الدراسة
من املساحة  % 51ما يقارب  املناطق الريفية تشكل أن وقد توصلنا من خالل هذه الدراسة
يل الثلث وهذا حسب ايل السواح أي حو من إمجا % 2..3اإلمجالية لفرنسا، كما أهنا جتذب ما يقارب 

أما االستهالك السياحي ، (4152) عامل 54222سامهت يف توظيف ما يقارب كما   ،4152إحصائيات 
 .مليار أورو 9..فبلغ 

 .السياحة الريفية، التنمية االقتصادية، االقتصاد السياحي الفرنسي، السواح :كلمات مفتاحية 
Abstract:  

This study aims to define the role of rural tourism in the economic 

development; France is taked as a successful model to do this study. 

The study appears that the rural areas represent around 15 percent of 

the total area of France, also it attracts nearly 29.3% of total tourist in 2014, 

contributed to employ nearly 17444 workers (2014), and the consumption 

tourism arrived at 9.6 billion Euros. 

Key words: Rural tourism, economic development, French tourist 

economy, tourists. 
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 :ةـــمقدم
 نشاط السياحة أن كما العامل، دول من كثري واقتصاديات موارد من مهما   موردا   السياحة متثل

 مت لقد .البيئة واقتصاديات اآلخرين مع والتفاعل املتاحة، املوارد ظل يف اإلنساين يقيس السلوك بشري
 أن إذ، والزراعة بني السياحة قةالعال خالل من الريفية والتنمية للسياحة االسرتاتيجية الدراسة تناول

 للحفاظ على املناظر الريفية للمناطق االقتصادي والنمو االزدهار، من مناذج تقدم مؤخرا   أصبحت السياحة
 وبريطانيا، وايرلندا اسبانيا، واعتربت فرنسا،  الريفية، املناطق يف املختلفة األراضي واستخدمت الطبيعية،

 بالواقع مرتبطة فقط ليست، متعددة ريفية بأوجه فيها الريفية السياحة تارتبط حيث ذلك، مثال على خري
 1.اخليل وركوب والتزجل، واملشي، الريفية املناطق يف بقضايا العطالت وإمنا الزراعي،

مت تطوير السياحة الريفية يف كل من إسبانيا وفرنسا على وجه اخلصوص حيث مت تقدمي وقد 
 2.هبذا القطاعالدعم املايل احلكومي للنهوض 

املتبعة لرتقية وتنويع القطاع السياحي،  االسرتاتيجياتتعترب السياحة الريفية من أهم : البحث إشكالية -أ
راجع لالهتمام بالبيئة واملناظر الطبيعة اليت أثرت بشكل إجيايب على السواح، فالسياحة الريفية تعيد  وهذا

ليدية، وتعترب السياحة الريفية ظاهرة قدمية مستحدثة، وقد السائح إىل البيئة الطبيعة وأمناط العيش التق
 .اهتمت العديد من الدول خاصة األوروبية هبذا النوع من السياحة مبختلف أشكاهلا

ما دور السياحة الريفية في التنمية االقتصادية : التايل السؤال الرئيسيمن هذا املنطلق نطرح 
 ؟بفرنسا

 :الفرعية التالية ألسئلةانطرح  هذا السؤالولإلجابة على 

 ماهو واقع السياحة الريفية بفرنسا وما هي مقاومتها؟ -

                                                 
 متطلبات من كجزء مقدم حبثتنميتها،  وسبل مقوماتها : جازان منطقة في السياحةحياة حممد الصديق العريشي،   1

 .32، ص 3002املاجستري، جامعة امللك عبد العزيز،  درجة على احلصول
2
 M. Pakurar, J. Olah, definition of rural tourism and it’s characteristics in the northern 

Great plain region, ANALELE UNIVERSITATII DIN ORADEA, 2008 , p 778. 
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 مما يتشكل النسيج السياحي الريفي الفرنسي؟ -

ما هي اإلسرتاتيجيات املتبعة لتنمية السياحة الريفية بفرنسا وما هو وزهنا على مستوى االقتصاد  -
 السياحي الفرنسي؟ 

يتها من كون السياحة أصبحت من أهم املوارد االقتصادية للدول تستمد الدراسة أمه: بحثأهمية ال -ب
بعد األزمات اليت عرفها العامل مؤخرا يف القطاعات األخرى، ولكن السياحة الريفية أحد مناذج السياحة 
التقليدية املستحدثة اليت شدة انتباه العديد من الدول، كوهنا سياحة تقليدية األصل مستحدثة متاشيا 

سواح، وقد مت إعادة إحياءها للحفاظ على الرتاث الوطين واألماكن السياحية القدمية، كما نأمل ورغبات ال
من أن نستفيد من هذه الدراسة واعتمادها يف اجلزائر حىت نتمكن من إعادة احلياة هلذا النوع من السياحة  

برمتها عبارة على لوحة سياحية  كوننا من الدول اليت ال حنتاج إىل معامل أثرية أو مناطق سياحية بل اجلزائر
 .ذات صبغة متنوعة من املنظر واملناطق والسواحل السياحية واجلبال واملناطق الريفية احلضرية

 : اآليت إىل الدراسة هذه دفهت: أهداف الدراسة -ج
  ؛توضيح مفهوم السياحة الريفية -
 ؛مقومات السياحة الريفية استعراض -
  ؛على السياحة الريفية بفرنسا طرق جذب السواح باالعتماد إبراز -
السياحية الريفية يف اجلزائر وهذا  التنمية عجلة دفع يف تسهم أن ميكن اليت التوصيات بعض وضع -

من خالل االستفادة من التجربة الفرنسية أو غريها من التجارب العاملية األخرى، فاجلزائر تزخر 
 .مبقومات سياحية ال حتصى لكنها غري مستغلة بشكل فعال

  :منهج وأسلوب الدراسة -د
وصف السياحة الريفية ومعاملها باإلضافة ، حيث حاولنا التحليليو  الوصفي نياملنهجمت استخدام 

 .حتليل مؤشرات التنمية االقتصادية من خالل مداخيل السياحة وتعداد السواححتليل إجراء إىل 
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يف معاجلة اإلطار النظري للدراسة  اجتهناحيث  :ذه الدراسةيف ه املصادر الثانوية استخداموقد مت 
إىل مصادر البيانات الثانوية واليت تتمثل يف املقاالت اخلاصة واملراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، 

 .بفرنسا يف مواقع األنرتنيت املختلفة، باإلضافة إىل التقارير اإلحصائية املتعلقة بالسياحة الريفية واالطالع
 

   اإلطار النظري للدراسة: أوال
 حول السياحة الريفية مفاهيم -1

 املاضي، القرن من التسعينيات أواخر منذ الباحثني قبل من الريفية بالسياحة الكبري االهتمام بدأ
 حد يف الريفية السياحة تكن ومل .الريفي للمجتمع السياحة هذه تقدمها اليت تعاظم املنافع مع وخاصة  

 السياحة بتنمية االهتمام فإن لذا اجملتمعات، من جمتمع وضع وسيلة لتحسني هي وإمنا للدول، هدفا   هتاذا
 .الريفية للتنمية حمتملة كأداة الريفي على االقتصاد كبرية تأثريات من هلا ملا يعود الريفية
 تعريف السياحة الريفية -1.1

مت ممارستها يف البيئة الريفية، لكن بشكل عام ميكن تعريفها عل أهنا شكل من أشكال السياحة 
 Aurelهذه الساحة بشكل دقيق، وقد أشار يبقى هذا التعريف غامض ال يوضح أشكال وأمناط 

Petru, 2010)  ) من األنشطة واخلدمات اليت يقدمها املزارعون  أن السياحة الريفية تتضمن سلسلة
وهذا ما يولد عوائد إضافية ألعماهلم، ومن  والفالحني من سكان املناطق الريفية، من أجل جذب السياح

السياحة الريفية ال ترتبط هبذا النوع من السياحة لكنها تتعلق أيضا بإقامة الرحالت يف املالحظ كذلك أن 
 .3وسط الطبيعة وقضاء عطالت أهل املدينة يف بيوت ريفية لكي يعايشوا حياة أهل الريف أثناء اإلجازة

جمموعة األنشطة واخلدمات واملتطلبات املرتقب توفرها، وإدارهتا من قبل الزراع كما مت تعريفها على أهنا 
وسكان الريف، مبشاركة ومعاونة املسؤلني باجلهات املعنية ذات االختصاص، وفق ختطيط هادف للحفاظ 

ريها على البيئة الطبيعية واالجتماعية واحلضارية بكل عناصرها، اعتمادا على استخدام األرض والطبيعة وغ

                                                 
3
 Aurel Petru Darău,  Maior Corneli, Mihai Larian Brad , Eugeniu Avram, the concept of 

rural tourism and agritourism, “Vasile Goldiş” Western University of Arad, 2010, 

p 01. 
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من املغريات املتوفرة بالريف، هبدف جذب الزائرين للريف واملناطق الريفية واستمتاعهم وتعلمهم، مبا يسمح 
 .يساهم يف حتسني نوعية احلياة الريفية وأفرادهاما   ،بتوليد دخل إضايف لألعمال الزراعية

يف دول أوروبية كثرية منها بريطانيا وفرنسا حيث يقوم أفراد  السياحةالنوع من وقد انتشر هذا 
وتربية احليوانات والقيام مبشاركة القرويني نشاطاهتم اليومية مثل جتميع البيض  الزراعةمبمارسة أعمال  العائلة

لكوهنا تأيت برافد مباشر يف اقتصاد  الدول الناميةوحلب املاعز كما انتشرت السياحة الريفية يف كثري من 
أن الفالح حيتاج فقط إىل ختصيص جزء من بيته للتأجري للعائلة  القرية أفضل من مردود الزراعة حيث

ة أو بناء بيت مستقل يف جزء من أرضه الزراعية هلذا الغرض ومن مث يكون املردود مضاعفا  الوافده من املدين
 4.عدة مرات عن دخل تلك األرض من الزراعة

خيتلف مفهوم السياحة الريفية من دولة إىل أخرى فعلى سبيل املثال نقدم التعاريف  العموموعلى 
 5:التالية

احة الريفية بتقدمي أو كراء الغرف وتقدمي اخلدمات يف يلسيرتبط مفهوم ا كفنلندافي بعض الدول ف -
 ؛...(النقل، الغذاء التقليدي)البيئة الريفية 

فيستخدم مصطلح السياحة القروية والذي يعين أن األنشطة واخلدمات املقدمة يف هذه  المجرأما يف  -
اركة يف احلياة الريفية أماكن اإلقامة بأسعار معقولة وإمكانية املش" القرى مدرجة ضمن الئحة واضحة 

 ؛وخمتلف األنشطة مثل ممارسة الزراعة وتربية احليوانات

أهم شكل من السياحة الريفية  هي السياحة الزراعية، حيث ميكن للضيوف إما العيش  سلوفينيايف  -
 ؛مع أسر املزارعني، أو يف بيوت الضيافة من أجل تناول وجباهتم أو استكشاف الطبيعة احمليطة

حيث غالبية اخلدمات املقدمة ، تتمثل أهم وسائل السياحة الريفية يف التخييم باملزارع :ولندا أما في ه -
 ؛إخل....مرتبطة بركوب الدراجات واألحصنة والعدو الريفي

                                                 
4
  https://ar.wikipedia.org/wiki (28/1/2015).  

5
 Aurel Petru et autre ; op. cit,  pp 01-02.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki
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فالسياحة الريفية تعين اإلقامة يف غرف مفروشة بشكل تقليدي، مع تقدمي وجبات تقليدية  النمساويف  -
 .يةتكون مصنوعة من منتجات حمل

 :وانطالقا من خمتلف هذه التعاريف ميكن تلخيص مفهوم السياحة الريفية وفقا للشكل التايل
 تعريف السياحة الريفية كنظام متكامل:  11شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : M. Pakurar, J. Olah, op. cit , p 779 
 

 مردود إىل وغريها الطبيعية قوماتامل حتويل ميكن اجلزم أن السياحة الريفية هي الشكلمن خالل 
 .عمل ودخل إضايف فرص وخلق مستدامة مهم، باإلضافة إىل تنمية اقتصادي
 
 
 

 

 السياحــة الريفية

النشاطات املرتبطة بالسياحة 
 الريفية

 جاذبية املناطق الريفية

 اإلقامة الريفية

 األوقات الرتفيهية يف املناطق الريفية

 التنمية الريفية املستدامة

 البيئة الريفية  

 دخل اضايف للعائالت الريفية

 الثقافة الريفية

 استخدام الموارد المحلية
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 أهمية السياحة الريفية -1.1
  6:تكمن أمهية السياحة الريفية يف التايل

 ؛رفع رفاهية سكان الريف من خالل توفري عوائد مالية إضافية -

 وتنمية املناطق الريفية؛ تقليل أو مكافحة ظاهرة النزوح الريفي -

 الفجوة بني املناطق احلضرية والريفية؛ صيف تقلي املسامهة -

ال ميكن اعتبار السياحة الريفية كقطاع مهيمن يف األرياف ولكن ميكنها أن تشكل قوة اقتصادية  -
 إضافية لالقتصاد الوطين؛

 .لى اهلوية الريفيةاالستمرار يف مزاولة النشاط الزراعي واحلفاظ ع -
 

 واقع السياحة الريفية في فرنسا ودورها في التنمية االقتصادية -1
مليار  1.6 من يقرب ما إىل العامل يف السياح عدد يصل أن العاملية السياحة منظمة لقد توقعت

األوسط  والشرق اهلادئ واحمليط آسيا شرق مناطق تسجل أن املنظمة توقعت كما  2020عام  حبلول
 األزمة وبعد % 4.1 البالغ العاملي باملتوسط مقارنة سنويا، % 5 على تزيد منو يقيا معدالتوأفر 

 حالة من إلخراج العامل رئيسيا   عامال   تكون أن ميكن السياحة أن اخلرباء اعترب األخرية، العاملية االقتصادية
إىل أهنا األكثر استقباال للسياح وقد مت اختيار فرنسا كدراسة حالة ألن البيانات تشري  7االقتصادي الركود

مليونا عن زوار الواليات املتحدة  41مليون زائر سنويا، وهو ما يزيد  15يف العامل حيث تستقبل أكثر 
مرة عن فرنسا وهذا حسب إحصائيات املنظمة العاملية   15تزيدوذلك على الرغم من أن مساحة أمريكا 

 8. 4152 للسياحة
 

                                                 
6
 M. Pakurar, J. Olah, op. cit, p. 781. 

تنافسية، تقرير وزارة السياحة اللبنانية، و  مسؤولة ،امةمتطورة مستد سياحية صناعة نحوفادي عبود،   7
 .9، ص 3010/3014

8
 http://www.alborsanews.com//(28/10/015)  
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 االقتصاد السياحي بفرنسا مكانة السياحة الريفية في  -1.1
من هذه األخرية  % 41ويتمثل ( % 2..4)متثل السياحة الريفية بفرنسا ثلث السياحة اإلمجالية 

عبارة على سياح قدموا هبدف االستكشاف  % 21ويف السياح الذين قدموا لزيارة أصدقائهم أو أقارهبم 
 .الرتفيه

من السياحة الساحلية وتليها السياحة يف املناطق احلضرية  % 01تتشكل السياحة بفرنسا من 
ويوضح اجلدول التايل طرق  9.وهي تضم املناطق الريفية واجلبلية % 51وبعدها السياحة الريفية  44%

 .االستضافة الريفية بفرنسا
   2014تعداد طرق االستضافة الريفية لسنة :  11جدول رقم 

 االستضافة نوع العدد

 gîtes de séjour+ gîte d ’enfant les gites + األكواخ 49800

 Chambres d ’hôtesغرف االستضافة  9600

 (املزارع)التخييم يف اهلواء الطلق  600
Source : Géraldine Gauthier, Gîtes de France, 2014 , p 07 

 

ح يف املناطق الريفية، حيث نالحظ التنوع يف طرق االستضافة للسيا  (01)دول من خالل اجل
أي ، 2.111حوايل  4152نالحظ أمهية األكواخ العائلية يف استقطاب السواح حيث بلغ عددها سنة 

، مث تأيت يف املرتبة الثانية غرف االستضافة البالغ من طرق االستضافة الريفية % 22حتتل ما يقارب 
ث جند هناك مزارع قامت بإنشاء خميمات على اهلواء وبعدها التخييم يف اهلواء الطلق حي ،011.عددها 

 .الطلق وهي طريقة حديثة يف السياحة جتعل السائح يستمتع باحلياة الريفية وهي يف تزايد مستمر

                                                 
9
 Comité régionale de  tourisme en France, Chiffres clés du tourisme en Franche-

Comté, Ed. 4151, p. 42. 
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كما شهدت السياحة الريفية بفرنسا نوع أخر من طرق االستضافة يف اهلواء الطلق يطلق عليها 
 الستضافة السياح داخل خميمات باملزارع اخلاصة بلغ عددها التخييم يف املزارع، حيث يلجأ املزارعني

 10.مزرعة استقبال 244ما يقارب  3014سنة 
وفقا  4152إىل غاية  4155وميكن توضيح تطور عدد السياحة الريفية وفقا لعدد السياح من 

 :للجدول التايل
 

 (مليون)السياحة الريفية وفقا لعدد السياح  حجمتطور :  11جدول رقم 
 (11نظر الملحق رقم أ)

 السنوات  4152 4152 4154 4155
 عدد السياح 13.431 .52.12 52.221 .52.15

Source: François Magnien mémento du tourisme, Ed 2014, p. 104. 

                et François Magnien mémento du tourisme, Ed 2015, p. 94. 
 

 3014و 4152سياحة الريفية عرفت ارتفاعا ملحوظا بني سنيت اجلدول نالحظ أن ال خاللمن 
ناتج عن اجلهود اليت تبذهلا اجلمعيات واملؤسسات السياحية الفرنسية من أجل تطوير وترقية هذا  وهذا

النوع من السياحة وتدعيم كل ما ميكن أن يؤثر إجيابا على السياحة الريفية من خالل إنفاق األموال 
 .صال والتواصل يف خمتلف هذه املناطق كذلك توفري األمن الالزم لضمان عودة السياحوتامني وسائل االت

 :الوظائف السياحية في المناطق الريفية الفرنسية -1.1
 11:تقدم املناطق الريفية العديد من الوظائف ميكن تقسيمها إىل أربعة عناصر 

د يعملون باملدن الكربى ولكن هناك العديد من القرى الريفية اليت يقطنها أفرا: وظيفية اإلسكان -
 ؛مقر سكنهم يكون يف األرياف

                                                 
10 

Les chiffres clés du tourisme en région Centre-Val de Loire, France, 2014, p. 01. 
11

 Amandine TESTARD, Stratégie de développement touristique et territoire rural,  

MASTER TOURISME, Parcours «Tourisme et Développement», université de 

Toulouse, 2013 ; p.17. 
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فهي تؤمن العديد  الفرنسية،تشكل الزراعة القطاع املهيمن يف املناطق الريفية : الوظيفية اإلنتاجية -
 ؛من مناصب الشغل من جهة وتوفر املنتجات احمللية من جهة ثانية

من خالل محاية املوارد الطبيعية والعمل حيث ينظر لألرياف كمحمية طبيعية : الوظيفة الطبيعية -
على استمرارية التنوع البيولوجي وعالوة على ذلك احلفاظ على املظهر الطبيعي الذي جيعل 

 ؛األفراد يستقرون يف األرياف

سنة بعد سنة يصبح الريف وجهة رئيسية للسياحة، ينمو مع : الوظيفية الترفيهية والسياحية -
 .إخل...املشي بني اجلبال وركوب الدرجات اجلبليةاألنشطة الرتفيهية كالصيد و 

: خاصة ذات مميزات ريفية ةكما ظهرت مفاهيم مبتكرة يف املناطق الريفية الفرنسية متثلت يف إقام
قامات الريفية ذات خصائص ختتلف عن اليت ميكن اجياها يف زت يف السنوات األخرية نوع من اإلحيث بر 

ملدن، واإلقامات الريفية هي األكثر جاذبية من قبل السواح وجند ضمن وا مناطق أخرى كالبحر واجلبال
 12:هذه األخرية

، مداخيلهميف أراضي تعود للمزارعني هتدف إىل زيادة   وظهرتتطورت  :التخييم في المزرعة -
وهي توفر خدمات إضافية إضافة إىل تلك اليت تقدمها الفنادق واملطاعم التقليدية، ويقوم 

ملصقات على مزارعهم يرحبون بالسياح ويستقبلوهنم وقد بلغ عدد املزارعني  املزارعني بوضع
 ؛مزارع 0111حوايل  4152الذين وضعوا خميمات يف مزارعهم سنة 

هي عبارة على مباين قدمية مرممة كانت عبارة على قصور مهجورة اهنارت خالل : أكواخ ريفية -
الرتاث الريفي، وغالبا ما تكون مستقلة  إحياء السكن هذا النوع من تطوير وقد ساعداحلروب 

 ؛على منازل الريفيني األصلية

على عكس األكواخ الريفية االستضافة تكون ضمن منزل أصحابه، تؤجر  :االستضافةغرف  -
 ؛لنزيل واحد لفرتة حمدودة، وتتميز بإمكانية حصول النزيل على وجبة اإلفطار

                                                 
12 Amandine TESTARD, op.cit., pp 25-26.   



 " فرنسا نموذجا"  السياحة الريفية ودورها في التنمية االقتصادية موسي سهام. د

 

265 

 

ناطق الريفية مع تطور متطلبات الزبائن، فهناك فئة تطورت اإلقامة يف امل: اإلقامة الريفية الفاخرة -
من السواح يريدون املزج بني الرفاهية والعيش يف كنف الطبيعة، لذا ظهرت مثل هذه اإلقامة 

 .الفخمة اليت تتوافر على كل مستلزمات الراحة والرفاهية احلديثة
 13:املناطق السياحية يف فرنسا إىل أربعة وجهات كما يلي تقسموعموما 

 ؛من مساحة فرنسا % 50.0املناطق احلضرية واليت تشكل  -

 وتتمثل يف املخيمات اجلبلية والريفية واحلضرية؛ % 11.1املخيمات وتشكل  -

 ؛% Gite rural  52.4األكواخ الريفية  -

 .% 4..استضافة مجاعية  -
بارة على سياحة ريفية يف قصور تعود إىل واملالحظ أن األكواخ الريفية جتذب اهتمام السياح ألهنا ع

مناطق حقب زمنية قدمية مت إعادة إحيائها من طرف الفالحني واملزارعني يف األرياف، حيث تشكل نسبة 
 .من جمموع املناطق السياحية يف فرنسا % 15.4السياحة الريفية 

 

 مساهمة السياحة الريفية في التنمية االقتصادية بفرنسا -3
 تصاد السياحي الفرنسي االق -1.3

من األقطاب السياحية العاملية نظرا، ملا تزخر به من معامل أثرية وتارخيية، باإلضافة إىل  فرنساتعترب 
املناظر الطبيعية واجلبلية اليت جتذب آالف السواح سنويا، باإلضافة إىل كون فرنسا من الدول اليت تشجع 

 .ل معتربة على االقتصاد الوطينهذا القطاع وهتتم به ملا يعود به من مداخي
 :وميكن توضيح أمهية السياحة يف االقتصاد الفرنسي من خالل اإلحصائيات التالية

 
 

                                                 
13

 Comité régionale de  tourisme en France, Chiffres Clés du tourisme en Franche-Comté, 

Ed 2014, p. 14. 
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 ترتيب تعداد السواح في العالم  - أ
يف فرنسا تطور ملحوظا عرب الزمن وهي من الدول اليت تعرف ازدهارا يف هذا  ةالسياحعرفت 

يشري اجلدول التايل تعداد الدول و  ر استقباال للسياح يف العاملتوضح البيانات ان فرنسا هي األكثالقطاع، و 
 .4152من حيث اجلذب السياحي لسنة وترتيبها 

 ترتيب تعداد السواح في العالم:  13جدول رقم 
 (11نظر الملحق رقم أ)

 0891الترتيب  3102الترتيب  الدولة 3102عدد السواح  3102-3102التطور 

 1 1 فرنسا 83,2 0,2

 2 2 أ.م.و 74,8 6,8

 3 3 اسبانيا 65 7,1

 18 4 الصني 55,6 0,1-

 4 5 ايطاليا 48,61 1,8

 52 6 تركيا 39,8 5,3

 9 7 أملانيا 33,04 4,6

Source : Direction générale des entreprises, chiffres clés du tourisme, Ed 2015, p.06. 
 

، 5.11سية حتتل املرتبة األوىل من حيث جذب السواح منذ من اجلدول نالحظ أن السياحة الفرن
سبانيا، يف حني جند أن كل من الصني وتركيا انتقلت بشكل ملحوظ من املراتب إتليها الواليات املتحدة مث 

، مما يؤكد شدة التنافس الدويل يف قطاع السياحة من 4152إىل املراتب املتقدمة سنة  5.11املتأخرة يف 
ممكن من السياح  عدد أكربمن اجل استقطاب ، اليت عرفها القطاع يف خمتلف أحناء العاملجهة والصحوة 

من خدمة وفندقة ومواصالت وتسهيالت  السياحة مقوماتاملناسبة وإجياد كل البنية التحتية توفري ب
 . إخل..، وابتكار خدمات جديدةت سياحيةآومنش
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ويضم  العاملي،درجة يف قائمة اليونسكو للرتاث مواقع م 24فرنسا لديها ويف هذا اإلطار جند أن 
ومناطق ريفية تتمتع جبماهلا واهلدوء ، منتجع للتزجل، والشواطئ و منتجع، يةاملدن ذات األمهية الثقافية العامل

 14.(السياحة اخلضراء)
 تعداد المؤسسات السياحية بفرنسا ووزنها في االقتصاد الكلي -ب 

 .املؤشرات اليت توضح أمهية املؤسسات السياحية باالقتصاد الفرنسي يوضح اجلدول التايل جمموعة من
 وزن االقتصاد السياحي بفرنسا:  10جدول رقم 

 (10نظر الملحق رقم أ) 
 

 العدد
حجم العمالة 

 بالمليار
رقم األعمال 
 بالمليار أوروا

القيمة المضافة 
 أوروا.م

 ...1 511.1 10.2. 12..4 مجموع قطاعات النشاط السياحي

الوزن اإلجمالي بالنسبة لالقتصاد 
 1.0 2.5 4.4 4.2 (%)الوطني 

Source : Direction générale des entreprises, chiffres clés du tourisme, Ed 2015, p.02. 
 

كمصدر مهم من مصادر الدخل الوطين، واستطاعت هذه  على السياحةتعتمد العديد من الدول 
وإيطاليا  وإسبانيايف الواليات املتحدة  حدثكما ة من االستثمار السياحي  حتقيق نتائج إجيابيالدول 
من خالل اجلدول نالحظ األمهية االقتصادية لالقتصاد السياحي الفرنسي وهذا ، و وإنكلرتا وتركيا وفرنسا

فرنسا  يفملسامهته يف التوظيف من ناحية ويف املداخيل والقيمة املضافة بالنسبة لالقتصاد الكلي، فالسياحة 
 .هلا دور هام وواضح يف التنمية االقتصادية

فإن (  والسفراجمللس العاملي للسياحي )وكمثال على أمهية السياحة يف قطاع العمل، ووفقا  لتقارير 
صناعة السياحة والسفر سامهت يف إجياد أكثر من مليون فرصة عمل شهريا  بشكل مباشر أو غري مباشر 

وقد تضاعفت فرص العمل يف السنوات األخرية واليت توفرها . م1.11عام  يف مجيع أحناء العامل خالل
 .صناعة السياحة والسفر يف مجيع أحناء العامل

                                                 
14 https://ar.wikipedia.org/wiki (16/02/2016). 
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 السياحية بفرنسا مقارنة مع باقي الدول الرائدة المداخيل-جـ
يوضح اجلدول التايل املداخيل السياحية يف جمموعة من الدول اليت تسعى إىل تطوير القطاع 

وهذا ملقارنتها مع  4152-4152مع توضيح التطور احلاصل بني سنيت  4152إىل  5.11من السياحي 
 .االقتصاد السياحي الفرنسي وحتديد أهم منافسيه العامليني

 المداخيل السياحية بفرنسا مقارنة مع باقي الدول الرائدة :10جدول رقم 
 (13نظر الملحق رقم أ) 

 3102-3102 التطور
المداخيل 

 ةالسياحي
الترتيب  الدولة

3102 
الترتيب 
0891 

 1 1 أ.م.و 133,4 2,5

 4 2 اسبانيا 49,1 4,2

 2 3 فرنسا 43,2 1,5

 3 4 الصني 42,8 10,2

Source : Direction générale des entreprises, chiffres clés du tourisme, Ed 2015, p.06. 
 

لثالثة من حيث املداخيل السياحية سنة من خالل اجلدول نالحظ أن فرنسا احتلت املرتبة ا
يف حني جند أهنا حتتل املرتبة األوىل عامليا من حيث عدد السياح يف نفس السنة على عكس  ،4152

مليون سائح يف حني  1.2 السياح البالغالواليات املتحدة األمريكية بالرغم من االختالف الواضح يف عدد 
مليار أوروا وهذا التناقض جيب البحث  1.2.فوقها مبقدار واضح أ ت.م.تنجد أن املداخيل السياحية يف و

 .فيه ووضع االسرتاتيجيات الالزمة لرفع مداخيل هذا القطاع
وفرنسا ففرنسا تفوقت من حيث عدد ( املرتبة الثالثة)نفس املالحظة لو نقارن بني كل من إسبانيا 

ملداخيل السياحية يف إسبانيا تفوقت على مليون سائح يف حني جند أن ا 51.4مبقدار  4152السياح سنة 
 .مليار أورو ..1نظرياهتا بفرنسا مبقدار 
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-4152أما بالنسبة ملقارنة التطور احلاصل يف قطاع السياحة من حيث املداخيل بني سنيت 

 4.1، مث األمريكية 2.4فنالحظ أن هناك تطور واضح يف املداخيل السياحية االسبانية والبالغة  4152
مليار أوروا لكن امللفت لالنتباه أن الصني أيضا تعترب من الدول اليت تعرتف تطور  5.1فرنسا بـ وتليها 

خالل سنة  51.4بوترية متسارعة يف جمال اخلدمات السياحية فنالحظ أن حجم املداخيل تضاعف إىل 
 .بلةفقط مما ينبأ بإمكانية حدوث قفزة ملحوظة يف جمال السياحة بالصني خالل السنوات املق

 تطور االستهالك السياحي الفرنسي  -د
، 4152-4151يوضح اجلدول التايل تطور االستهالك السياحي بفرنسا خالل الفرتة املمتدة ما بني 

 .  مع اإلشارة إىل أن هناك نوعني من السواح األجانب والفرنسيني الذين يدعمون حركة السياحة الداخلية

  (مليار أورو: الوحدة)احي الفرنسي السي (تهالكاالس)اإلنفاق تطور :  06 جدول رقم
2010 2011 2012 2013 2014  

140,4 150,6 153,7 155,4 158,3 
 تطور االستهالك السياحي

 السواح الفرنسيني  106,4 105,3 103,7 103,0 96,9

 السواح األجانب 51,9 50,1 50,0 47,6 43,4
Source: http://www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme/satisfaction-

des-clienteles-touristiques-france(15/02/2015) 
 

نالحظ تطور االستهالك السياحي الفرنسي بوترية متزايدة خالل الفرتة  (09) من خالل اجلدول
حيث  وهذا ما يدل االهتمام املتنامي لفرنسا بالسياحة بنوعيها الداخلية واخلارجية، 4152-4151الزمنية 

مقارنة  % 2.4وارتفع مبقدار  4152مليار أوروا سنة  ..15( األجانب)بلغ االستهالك السياحي اخلارجي 
أما السياحة  4152من إمجايل االستهالك السياحي سنة  % 22، وشكلت السياحة اخلارجية 4152مع 

 .% 04الداخلية فقد مثلت 
على حجم االستهالك السياحي بفرنسا إال أن مؤشر  بالرغم من مستوى التطور املالحظ

االستهالك السياحي الداخلي يشكل نسبة معتربة، لذا فإن هناك العديد من برامج ترقية السياحة اخلارجية 
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املسطرة من طرف وزارة السياحة بفرنسا واليت هتدف إىل ترقية هذا النوع من السياحة يف مقدمتها إعادة 
 .ية اليت ميكن أن جتذب األجانب بشكل فعالإحياء السياحة الريف

 وزن االنفاق السياحي في الناتج المحلي الخام بفرنسا -ه
اإلنفاق السياحي هو اإلنفاق الذي يقوم به السائحون على خمتلف السلع واخلدمات السياحية 

ممن يعد سائحا  وغري السياحية خالل إقامتهم يف الدولة املضيفة، فكل إنفاق يتم داخل الدولة املضيفة 
 .فهو إنفاق سياحي استهالك

 (الوحدة مليار أورو)مساهمة االنفاق السياحي في الناتج المحلي الخام بفرنسا :  07جدول رقم  
2010 2011 2012 2013 2014  

 الناتج المحلي الخام 2132,4 2116,6 2086,9 2059,3 1998,5

حيالسيااإلنفاق  158,3 155,4 153,7 150,6 140,4  

 نسبة المساهمة 7,42 7,34 7,36 7,31 7,03
Source : www.entreprises.gouv.fr/files/files/...et.../Tableaux-CST-2014.xlsx 

(16/02/2016) 
 

من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة مسامهة االنفاق السياحي بفرنسا يف تزايد بنسب متفاوتة، 
مما يدل على اجلهود املبذولة لتطوير السياحة يف  % 5.10قدر بـ  3012/3014عرفت تطور خالل 

فرنسا بالرغم من املنافسة الشديدة اليت تواجهها من طرف جمموعة من الدول كالواليات املتحدة األمريكية 
 . وإسبانيا والصني وغريها من الدول اليت رأت يف السياحة حل ناجع للتنمية االقتصادية

 

 ودورها في التنمية االقتصادية بفرنسا بعض مؤشرات السياحة الريفية -1.3
من خالل هذا العنصر سنتطرق إىل حتديد تأثري السياحة الريفية بفرنسا على جمموعة من املتغريات 

نفاق السياحي من خالل دراسة اإل)الدخل السياحي االقتصادية، منها التوظيف، اجلذب السياحي و 
 (.باملناطق الريفية
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 الجذب السياحي بفرنسا مساهمة السياحة الريفية في - أ
إن تنوع األقاليم الفرنسية ساعدها يف تقدمي وجهات سياحية خمتلفة، لتليب حاجات السواح، وجند 

 .يف مقدمتها السياحة الريفية اليت عرفت تطورا خالل السنوات األخرية، واجلدول التايل يوضح لنا ذلك
 (1113/1110)السياحي  مساهمة السياحة الريفية في الجذب:  08 جدول رقم

 (1113/1110)نسبة النمو  (مليون) 1110عدد السياح  المنطقة 
 1.4 18,52 المناطق الشاطئية

 1.5- 18,89 المناطق الريفية

 ..5 25,97 المناطق الحضرية

 ..4- 19,81 مناطق اخرى

 133 9233 المجموع

Source : Direction générale des entreprises, le tourisme des Français en 2014, 

2015, p. 02. 
 

من جمموع السواح  % 44.45من خالل اجلدول نالحظ أن السياحة الريفية سامهت مبا يعادل 
وهذه النسبة تقرتب اىل ما تساهم به السياحة الشاطئية بفرنسا، حيث أصبحت املناطق  4152سنة 

ظريهتا الشاطئية واملالحظ أن السياحة يف املناطق الريفية تلعب دورا يف اجلذب السياحي مثلها مثل ن
، كما توجد هناك مناطق سياحية أخرى بفرنسا هلا دور يف % 25.44احلضرية بفرنسا تصدرت بنسبة 

 .% 42.15 نسبة اجلذب السياحي مثل املناطق اجلبلية واملخيمات وغريها شكلت
ما أ، 4152مقارنة مع سنة  % 1.5كما ميكن ان نالحظ أن السياحة الريفية اخنفضت مبقدار 

 .4152مقارنة مع  % 1.4مجايل السياح فقد شهد تطور بلغ إ
 مساهمة السياحة الريفية في التوظيف - ب

 .(فصلي الصيف والشتاء)يوضح اجلدول التايل مسامهة السياحة يف التوظيف املومسي 
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 (10انظر الملحق رقم )مساهمة السياحة في التوظيف الموسمي بفرنسا :  09الجدول رقم 
 المناطق الريفية المناطق الجبلية المناطق الحضرية الموسم

 في وسط الصيف
 في نهاية الصيف
 في بداية الصيف

1152 

2.11 

1252 

254 

2041 

4122 

2222 

2.11 

4.14 

 في وسط الشتاء
 في نهاية الشتاء
 في بداية الشتاء

2402 

2511 

220. 

4155 

4.11 

4414 

4241 

4221 

4211 

 54222 514.4 44442 المجموع

Source : Comité régionale de tourisme en France, Chiffres clés du tourisme en 

Franche-Comté, Ed 2014, p. 13 
 

من خالل اجلدول نالحظ أن السياحة الريفية أضحت تلعب مكانة يف االقتصاد السياحي 
العمالة املومسية خالل فصلي الصيف والشتاء، وهذا ما يؤكد من  % 32.23الفرنسي فهي توفر ما يقارب 

 أندور السياحة الريفية يف توفري مناصب الشغل وجلب عائدات إضافية للمزارعني، كذلك نالحظ 
مما يؤكد جناح  % 35.1السياحة اجلبلية تلعب دورا يف توفري مناصب الشغل حيث بلغ معدل العمالة 

هذا يعين أن النشاط  السياحة إىل قطاع اخلدمات، فكون نويع املناطق السياحيةفرنسا يف ت اسرتاتيجية
السياحي ميتاز بدرجة عالية من االعتماد على اجلهود البشرية املتمثلة بعنصر العمل ومن الصعوبة مبكان 

وهو وهذا ما أّكدُه أحد العلماء الفرنسيني  .إحالل املكننة حمل عنصر العمل إال يف حدود نطاق ضيق
فورستيه من خالل نظريته املبنية على جمموعة من أرقام وحقائق مستنبطة من واقع التطور للقطاع السياحي، 
وكانت النتيجة أنه كلما تطور القطاع السياحي كلما زاد اعتماده على عنصر العمل، وهذا يعين أن 

 15.يللسياحة قابلية فائقة على إجياد فرص عمل جيدة ضمن حدود القطاع السياح
 
 

                                                 
15

 . http://annabaa.org/arabic/development/2760 (16/02/2016) 

http://annabaa.org/arabic/development/2760
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 اإلنفاق السياحي في المناطق الريفية  - ج

يوضح اجلدول التايل تطور حجم اإلنفاق السياحي يف بعض املناطق الريفية خالل الفرتة املمتدة 
 .3012/3014بني 

  (مليار أورو: الوحدة) بالمناطق الريفية السياحي الفرنسياإلنفاق تطور :  10 جدول رقم
 4151 4155 4154 4152 4152 

ة النمو نسب

(152/4152) 

 camping 5.1 5.. 4 4.5 4.524 5.1المخيمات 

 ومناطق السياحة الموسميةالريفية األكواخ 
 les gîtes ruraux et location saisonnières  

0 0.0 0.1 4.4 4.0 1.11 

 2.12 4.. 2.. 1.1 1.1 4.1 اإلجمالي

Source :www.entreprises.gouv.fr/files/files/...et.../Tableaux-CST-2014.xlsx  (50/14/4152)  
 

نالحظ تطور االنفاق السياحي باملناطق الريفية، بشكل واضح، حيث ( 10) اجلدولمن خالل 
، وهذا ما يؤكد سياسة إعادة إحياء املناطق % 2.12 مقدار 4152و 4152بلغت نسبة النمو بني سنيت 

تقام يف مزارع الفالحني والقصور العتيقة اليت الريفية واستغالهلا يف جذب السياح خصوصا املخيمات اليت 
فالسياحة الريفية تشجع اإلنفاق يف سبيل ، (les gites ruraux)أعيد ترميمها وجعلها كفنادق تقليدية 
وحماولة حماكاة الواقع الذي يعيشه الفالح  يف القرى الفرنسية العتيقة الرتفيه والتعرف على املناطق السياحية

  .السكن وسط املزارع مباشرةالفرنسي من خالل 
 

 : اتمةــــخ
صل إىل ، نومقوماهتاعلى واقع السياحة الريفية يف فرنسا وأهم معاملها  ةالتحليليبعد هذه الدراسة 

مجلة من النتائج اليت تؤكد الدور الذي تلعبه السياحة الريفية يف التنمية االقتصادية من خالل التوظيف 
الناجتة على االستهالك السياحي  ، واملداخيل السياحية املختلفة4152سنة  54222البالغ   املومسي

أما مسامهة السياحة الريفية يف اجلذب السياحي فقد بلغت ، 4152مليار أورو سنة  4..والذي قدر 
هذا بشكل خاص وعلى العموم ميكن للسياحة الريفية أن تؤثر على مؤشرات  .مليون سائح .12.2
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لتنمية السياحة الريفية مما يؤدي إىل التأثري على السياح بشكل  اسرتاتيجيةاعتماد : ن خاللالتنمية الريفية م
صحاب املزارع والفالحني دة الدخل السياحي خاصة بالنسبة ألإجيايب وجيذهبم وهذا ما ينتج عنه فرص لزيا

هلا بشكل فعال، وهذا ما يف األرياف والقاطنني باملناطق األثرية ذات القصور العتيقة، إذا ما مت استغال
سيؤثر حتما بشكل مباشر على زيادة فرص العمل من جهة وجلب مداخيل سياحية من ناحية ثانية مما 
يساهم يف زيادة االستثمارات السياحية يف األرياف وبالتايل سوف ينتج على هذا منو القطاع االقتصادي 

 .للدولة واستقراره
املتبعة يف األرياف لتنمية السياحة الريفية من خالل تنويع  تاالسرتاتيجياويف فرنسا وجدنا خمتلف 

طرق االستضافة مبختلف أشكاهلا وجعلها أكثر جاذبية للسياح، كما الحظنا النمو املتزايد يف مستوى 
 .توفره السياحة الريفية ذيالدخل السياحي ومستوى التوظيف املومسي الضافة إىل ، باإلالسياحة الريفية

 :وج مبجموعة من التوصيات اليت قد تساعد يف تنمية السياحة الريفية باجلزائرومن هنا ميكن لنا اخلر 

اقتصاديا  من خالل استغالل ما تزخر  وجمدي ومستدمي منضبط بأسلوب السياحة الريفية قطاع تطوير -
 ؛به اجلزائر من مزارع وحقول ومناطق أثرية وقصور عتيقة ميكن استغالهلا يف خمتلف مناطق الوطن

السياحية عموما والريفية على وجه  بالتنمية العالقة ذات املختلفة اجلهات ئولياتمس تفعيل -
 اخلصوص؛

 السياحة؛ بقطاع واملتعلقة احمللية واإلجراءات األنظمة مراجعة -

الريفية وتوضيح  للسياحة واعي فهم إجياد يف واملواطنني واإلعالم الوطنية املؤسسات مع العمل -
 مفهومها العام واخلاص؛

 البشرية اليت تسهر على متابعة ومراقبة قطاع السياحة الريفية؛ القوى لتأهي -

  واألمن للسياح؛ السالمة ووسائل اخلدمات توفري -

تنويع طرق اجلذب السياحي من خالل وضع كتالوجات تضم خمتلف املناطق السياحية الريفية باجلزائر  -
 يش مع حياة أصحاب األرياف؛وطرق االستضافة خاصة التقليدية حىت يتمكن السياح من التعا
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 :قائمة المالحق
 تطور السياحة وفق  المناطق  الفرنسية -1

 
Source: François Magnien mémento du tourisme ,Ed 2014, p.104. 

                Et, François Magnien mémento du tourisme ,Ed 2015, p. 94. 
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 ترتيب تعداد السواح في العالم -1

 
 المداخيل السياحية بفرنسا مقارنة مع باقي الدول الرائدة -3
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مساهمة السياحة في التوظيف الموسمي بفرنسا  -4

 
Source ; Comité régionale de  tourisme en France, Chiffres Clés du tourisme en Franche-Comté 

 وزن االقتصاد السياحي بفرنسا -5

 

 


