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 الشكر و التقدير
ا و جعلنا من أمة حبيبه ذعلم مالم نكن نعلم و هدانا الي هي رزقنا من الذنشكر هللا الواحد األحد ال

 املصطفى صلى عليه و سلم  .

يد العون و ساهم و لو من بعيد بكلمة أو بدعوة أو ابتسامة تكون  يلمد  كل من  إلىالجزيل  بالشكر أوال نتقدم 

و انطالقا من قول الرسول "صلى هللا عليه و سلم ": }و من صنع لكم معروفا فكافئوه  يقد رفعت من معنويات

 فان لم تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه .{

كر ذدون أن ننس ى بال،ها توجهاتعلى  "  رقية مالحي " ة املشرف ة الى الدكتور  االمتناننتقدم بخالص الشكر و 

 "بن شني يوسف " . الدكتور 

ي في حيات يووجهون ية كلية العلوم التجارية و كل من ساعدونذكل أساتو ال يفوتني  في هذا املقام ان نشكر 

 . الدراسية

 



هدإء  إ 
إلى التي ظلت تحترق في صمت من أجل أن تض ئ لي دربي , إلى التي زرعت في نفس ي التفاؤل و لم تبخل يوما 

 بنصيحة أو دعوة صالحة ,جوهرتي الغالية "أمي"  حفظها هللا و أطال في عمرها .

إلى الذي له فضل تربيتي إلي الذي كان درع أمان و تحمل عبئ الحياة حتى ال أحس بالحرمان ,"والذي" العزيز 

 حفظه هللا و أطال في عمره .

إلى األروع و األقرب إلى قلبي أختي "نجمة جنات الفردوس." و أخي "محمد نور اإلسالم."أتمنى لهما النجاح و 

 التوفيق في مشوارهما الدراس ي .

 إلى كل األهل و األقارب و من يحمل لقب مستورة ,ليرش ,كل بإسمه .

 ".  رقية مالحي إلى الدكتورة  "

 بن شني يوسف "إلى الدكتور"

 تسويق  خدمات . الثانية ماستر إلى كل طلبة السنة 

 رة جهدي .إلى كل من مد لي يد العون و ساندني ولو بكلمة طيبة إلى كل من أحبهم ....إلى كل هؤالء أهدي ثم
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 أ

 

 مقدمة : 

يشهد النشاط السياحي في العالم نمو و تطور كبير في الوقت الراهن ، حيث اصبحت السياحة  ترتبط     

ة لألمم و الشعوب اإلنسانيو هي جسر التواصل بين الثقافات و املعارف  لإلنسان  بالجوانب الثقافية و الحضارية

، لتطور املجتمعات السياحية و ارتفاع مستوى معيشة األفراد باإلضافة إلي ان السياحة أصبحت اليوم من أهم 

القطاعات في التجارة الدولية حيث إن السياحة من منظور اقتصادي تعتبر قطاع إنتاجي بلعب دورا مهما في 

 هدفا لتحقيق برامج التنمية . زيادة الدخل و مصدر  للعمالت الصعبة و 

في الطبيعة و النباتات و  التأمل إلى البحث و التوازن البيئي ظاهرة جديدة تهدف  ذات إن السياحة الخضراء 

 إلسثتمار توفير الراحة لإلنسان و املساهمة في التنمية املستدامة ، فامليزة التي تتيحها السياحة الخضراء هي ربط ا

ية للمجتمع املحلي مع حماية البيئية و التنوع الحيوي و الثقافي للمناطق  السياحية ،  وفق و املشاريع اإلنتاج

معادلة تنموي واحد ، تهدف التنمية في السياحة البيئية إلى أن يكون مواردها املختلفة نافعة و مفيدة و يمكن 

ل الجوانب  األخرى ، فال بد إن تسيير استعمالها و اإلستفادة منها كمردود اقتصادي ، على إن يكون هذا على إهما

يالشكل الصحيح ، مما التنمية في كافة القطاعات بالتوازي ، و من بينها املوارد الثقافية و البيئية و اإلجتماعية 

فإن العوائد التي يتم توفيرها يمكن استخدام جزء منها في  الالزمة لخدمة املجتمعات ، اإلمكانات يزيد من 

 عمليات الحفاظ على مكونات التراث الثقافي و الطبيعي .

و على ضوء ما سبق فإن السؤال الجوهري الذي  يفرض نفسه ، و الذي يشكل التساؤل الرئيس ي لبحثنا  

 هذا يمكن بلورته على النحو التالي : 

 

 اإلشكالية 

 " ؟  في تحقيق التنمية السياحية املستدامة األخضر  التسويق يساهم "كيف 

 

 لتوضيح أكثر لإلشكال املطروح ارتأينا التساؤالت الفرعية األتية :

 / مامدى أهمية التسويق  األخضر في تنمية السياحة ؟1

 واقع و تحديات التسويق األخضر لتحقيق  سياحة مستدامة  في الجزائر ؟ / 2

 

  فرضيات البحث :

ملعالجة موضوعنا قمنا بصياغة الفرضيات التي تمسكنا فيها أكثر قرابة لإلستجابة للتساؤالت املطروحة و التي 

 تبقي دائما قابلة لإلختيار و املناقشة .

 أهمية التسويق األخضر في تطوير  و تنمية السياحة املستدامة  . الفرضية األولى
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 ب

القطاعات البديلة لإلقتصاد الوطني دون املراعات فعاليتها في التنمية  : تعتبر السياحة بين أهم الفرضية الثانية

 السياحية املستدامة . 

 

 أهمية الدراسة : 

في غاية األهمية ، أال و هو قطاع السياحة  و تتمثل أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على موضوع 

و  ثروة األجيال الحاضرة و القادمة  و نظرا إلهتمام العديد من الهيئات  كمورد إستراتيجي في الجزائر ، بإعتباره

املنظمات و أصبحت  تدعو بالتحول إلى السياحة املستدامة التي تحتفظ باملوارد الطبيعية  ، بينما تهدف 

الجزائر ، الدراسة إلى تحليل الواقع السياحي في الجزائر من خالل عرض املرحلة الحالية للسياحة الخضراء في 

 . 2222خاصة في ظل اإللتفاتة األخيرة و إدراجه ضمن األولويات من قبل الدولة للنهوض به في أفاق 

 

 أهداف الدراسة : 

 إبراز أهمية التسويق  األخضر في تطوير التنمية السياحية املستدامة . -

 املستدامة .التعرف على األفاق واإلستراتيجيات املنتهجة لتطوير التنمية السياحية  -

 

 :  هذه الدراسة أسباب و دوافع اختيار 

 قلة األبحات في هدا املجال . -

 قلة اإلهتمام بالتسويق األخضر في التنمية السياحية . -

 

 

 صعوبة الدراسة : 

 قلة اعتماد اللغة العربية في ميدان السياحة خاصة في املواقع العاملية  -

 عدم تقديم لنا عن معلومات كافية حول الجانب التطبيقي  -

 عدم توفر إحصائيات حديثة و جدية و غياب بنك املعلومات  -

 

 منهجية الدراسة : 

لإلجابة على التساؤالت و تكييف فرضيات البحث نظر الطبيعة املوضوع .تم إعتماد على املنهج  الوصفي 

السياحية بالجزائر من خالل املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  التحليلي من خالل عرض إستراتيجية التنمية

 املتعلقة  عرض حالة مستغانمل تحليلي ، باإلضافة اإلعتماد في جانب أخر من موضوعنا ملنهج  2222في أفاق سنة 

 محل الدراسة .  ZINA BEACH نجوم  2و ذلك من خالل مركب السياحي من    ZETبمناطق اإلستغالل 
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 ت

 

 هيكل البحث : 

 لإلجابة عن التساؤالت الفرعية املطروحة تم تقسيم هذا البحث إلى الفصول التالية : 

 

 التنمية السياحية املستدامة . التسويق األخضر و مفاهيم أساسية حول  تم التطرق إلى  :  الفصل األول 

اإلقتراحات و اإلستنتاجات للتساؤل ملعالجة  مختلف جوانب موضوعنا هذا و حتى يتسني لنا الوصول إلى 

املطروح في بداية البحث قمنا بتبسيط تقسيم البحث إلى محورين رئيسيين في شكل فصلين ، الفصل األول 

 خصص للمفاهيم العامة لاللتسويق األخضر و التنمية السياحية املستدامة  .

 

 . 2222في الجزائر أفاق و التنمية املستدامة   التسويق األخضر: واقع و أفاق  الفصل الثاني

أما الفصل الثاني  فقد شمل على الجانب التطبيقي و دلك بتعريج على األفاق و اإلستراتيجية املنتهجة مع دراسة 

حالة مشروع املركب السياحي بمواصفات عصرية تدعم السياحة و التنمية السياحية املستدامة بمنطقة 

 .  2202 والية مستغانماإلستغالل السياحي ل



 

 
 
 
 
 

 
الفصل األول : التسويق األخضر 

 و التنمية السياحية
 المستدامة 

 



 الفصل األول :                           التسويق االخضر و التنمية المستدامة السياحية
 

 
5 

 املقدمة : 

 

الحديثة في مجال إدارة األعمال بشكل عام و إدارة التسويق بشكل  املصطلحاتيعد مصطلح التسويق االخضر من 

. و هذه الحداثة أكسبته نوع من الغموض و  التسويقاملتداولة في مجال األعمال و  املصطلحاتخاص قياسا بغيره من 

التوجس في بعض الحاالت تجاه فهم مصطلح ذاته من قبل الكثير من املستهلكين أو حتى املسوقين و في بعض املجاالت 

 يزداد االمر أكثر غموضا و قبوال عند التطبيق لهذا املفهوم في ظل أسواق غير ناضجة .

املفهوم يعني لدى املستهلكون بأنه ذات صلة بحماية البيئة أو بمسؤولية الشركة  و في هذا الصدد يرى البعض بأن هذا

في مجال اإلنتاج أو التسويق ، كما يراها البعض على أنها تعبير عن توجه املنظمة غير الهادف للربح في تعامالتها  االجتماعية

 مع املجتمع و الزبائن ، فضال عن سعيها لتحقيق حماية املستهلك .
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 التسويق االخضر ل املبحث االول : مفاهيم عامة حو 

يعد مصطلح التسويق االخضر من املصطالحات الحديثة في مجال إدارة األعمال بشكل عام و إدارة التسويق 

 بشكل خاص قياسا بغيره من املصطالحات املتداولة في مجال األعمال و التسوبق .

 

 األخضر التسويق ملفهوم الفكري  التطور املطلب األول :  

  

 عالقته و ، املوضوع لذلك األولى الجذور  على بالتعرف تبدأ أن البد موضوع ألي التاريخي البعد دراسة إن

 . املفهوم ذلك تطور  في املؤثرة األحداث و األسباب على دقيق بشكل للتعريف الصلة ذات باملوضوعات

 : هي رئيسية مراحل ثالثة إلى األخضر للتسويق التاريخي التطور  سيقسم ذلك من انطالقا و

 

 ( : social marketing االجتماعي التسويق ) االجتماعية املسؤولية مرحلة .1

 

 املجتمع لحماية املنظمة تتبناها التي اإللتزامات من مجموعة" بأنها العام بإطارها اإلجتماعية املسؤولية تعريف يمكن

 بأنها اإلجتماعية املسؤولية تعريف فيمكن التسويقية النظر وجهة من أما "1 أنشطتها في اإلجتماعي تعزيزاملحتوى  و

 ملجموع الكلي األثر مع تتعامل فإنها هكدا و “ املجتمع في السلبي أثرها تقليل و اإليجابي أثرها بتعظيم املنظمة إلتزام“

 على عملي منطقي كرد برز  إنما و الفراغ من يأت لم اإلجتماعية املسؤولية مفهوم أن2 املجتمع في التسويقية القرارات

 و املجتمع في السلبي أثرها و اإلنتاجية للعمليات نتيجة أنها على تؤول كانت التي و املجتمع تصيب بدأت التي املشكالت

 ونتيجة. غيرها و البطالة و الفقر مشاكل ،وتفاقم اإلجتماعية الخدمات في القصور  و ، الطبيعية املوارد إستنزاف

 هو التسويق دراسة في املنحنى هذا إلى أشار من أول  و  SOCIAL MARKETING اإلجتماعي التسويق مفهوم برز  لذلك

،PETER DRUCKER  تحدث التي و األعمال ملنشأت الديناميكية بالعمليات يتمثل التسويق إن “ بقوله 1957 عام 

 و األفراد قبل من املتخدة القرارات على التركيز يتم فإنه الشكل بهذا و ”املجتمع قيم و أهداف مع بمنتجاتها التكامل

 . املجتمع لعموم و لهم الفردية القيم مع يتناسب بما

 إلى اإلشارة من البد لذلك ،و أكبر بشكل للمنتجات البيئية التأثيرات على يركز بدأ اإلجتماعي التوجه فإن هكذا و

 إلى يشير و البيئية املسؤولية و اإلجتماعية املسؤولية بين الوتيقة العالقة يبرز الذي التسويقي اإلجتماعي املفهوم

 : هي و املفهوم لهذا األساسية الخصائص من مجموعة

 و اإلنساني البعد ذات التوجهات و اإلهتمامات اإلعتبار بنظر يأخد أن التسويق على يجب حيث: اإلنساني املفهوم/أ

 ليتعامل مستجدات من املتطورة الحياة بيئة تفرضها ما و الفرد يعيشها التي  LIFE STYLES الحياة بأنماط املتعلقة

 . األفراد معها

                                                           
Geiffin , ricky managment 6th ed hompany mifflin company , new york 1999 . 1 

Pride , william et ferrell , oc , marketing concepts et strategies 1st ed houghton mirflin company 2000,p 81 . 2 
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 و حياته دورة و املنتج بتركيبة املتعلقة التفاصيل بمعرفة الزبائن إهتمام إلى يشير الذي و: الذكي اإلستهالك /ب

 . للبيئة الصديقة التصاميم

 في للبيئة ضرر  أي يسبب ال أنه من للتأكد حياته دورة خالل للمنتج البيئية األثار متابعة خالل من: البيئي املفهوم/ج

   . حياته مراحل من مرحلة أي

 أو اإلجتماعية املسؤولية مفهوم تطور  نتيجة كانت األخضر التسويق ملفهوم األولى البذرة أن يستنتج تقدم مما و

 اإلجتماعي للتوجه الشرعي الوليد هو األخضر التسويق أن القول  يمكن بالتالي و للتسويق اإلجتماعي التوجه

 . التسويقي

 

  CONSUMER PROTECT ET ENVIRONMENTALISM البيئي التوجه و املستهلك حماية مرحلة .2

 

 للشركات السيئة املمارسات إلى باإلضافة الضارة املنتجات من الزبائن حماية إلى تهدف حركة هي املستهلك حماية  أن 
 زبائن أو كمستهلكين حقوقهم لحماية املنظمات،الجماعات،واألفراد بها تقوم التي األنشطة مجموعة عن عبارة أوهي1
2 

 إداري  مدخل" بأنها تعرف التي و البيئية بالديمومة يعرف ما تتبنى التي الشركات  من العديد لجأت التوجه لهذا نتيجة

 البيئة حماية أن أي " للشركة األرباح تحقيق إستمرار و البيئة على للحفاظ تسعى إستراتيجيات تطوير يتضمن

 . األرباح بتحقيق املتمثل التقليدي الهدف مع جنب إلى جنبا تحقيقها إلى الشركات تسعى التى االهداف أحد أصبحت

 دعوة نشير هنا املوضوع بهذا يهتموا أن إلى املسوقين دفع إلى املوضوع بهذا الشركات و املختصين اهتمام أدى قد و

 إلى تهدف كانت حيث 1975 عام اإلحيائي التسويق بعنوان عمل ورشة عقد إلى " A.M.A" األمريكية التسويق جمعية

 املوضوع هذا في كتاب أول  صدور  الورشة نتائج من كان و 3الطبيعية البيئة على التسويقية األنشطة تأثير دراسة

 . 1976 عام في "  HENION ET KINNEAR من لكل " ECOLOGICAL MARKETING" عنوان حمل

 بدرات من البيئية الحركات نمو شهدت كونها جدا مهمة تعد األخضر التسويق تطور  مراحل من املرحلة هذه إن

 هو و األخضر بالتسويق قربا املواضيع الكثر مفاهيمي تأطير أول  شهدت أنها إلى باإلضافة اإلجتماعية املسؤولية

 . اإلحيائي التسويق موضوع

 

 

 

 

                                                           
1 Jornal of marketing . stelow , all , consomer behavior , p 56 , 1996 . 

 
2 Pride , william et ferrell , oc , marketing concepts et strategies 1st ed houghton mirflin company p 21 ,2000 . 

3 Michael jay polonsky , Journal of consumer marketing , p 2; 1995 . 
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  GREEN MARKETING األخضر التسويق مرحلة .3

 

 في األعمال منظمات بدأت و الطبيعية بالبيئة اهتماما أكثر الثمانينات منتصف و بداية في املجتمع أصبح لقد

 من العديد قامت لقد و 1الجديدة البيئية و اإلجتماعية اإلهتمامات تضمين نحو السعي في البيئي سلوكها تعديل

 قامت قد و . غيرها و التلف تقليل و البيئية اإلدراة أنظمة من بسرعة الحديثة املفاهيم من مجموعة بتقبل الشركات

  2املنظمة األنشطة و البيئية القضايا بين التكامل تحقيق نحو بالسعي

 التغيرات هذه مع يتناسب جديد مدخل إليجاد األعمال منظمات سعي و املختلفة الجهات بذلتها التي الجهود بسبب و

 ظهوره منذ املفهوم هذا نال قد و 1995 عام مطلع في بالتحديد و  الثمانينات نهاية في االخضر التسويق مفهوم برز  ،

 . املوضوع هذا في املؤتمرات عقد توالى و املختصة األكاديمية املؤسسات و الشركات اهتمام

 في أسهم ما ولعل . ناجحا تنافسيا كمدخال األخضر التسويق مدخل شركات عدة تبنت الالحقة السنوات في و هكذا و

 يعزز  االخضر التسويق أن إذا ISO 14000 البيئية اإلدارة معايير وضع مع ظهوره تزامن هو تبنيه و املفهوم هذا بروز

 . أخرى  لشركة التمييز يعطي إبداعي مدخل عبر لكن و املعايير هذه

 و املفهوم هذا تبلور  إلى وصوال . رئيسية مراحل بثالثة مر قد األخضر التسويق أن القول  يمكن سبق ما على بناءا و

  سابقا ذكر كما. األساسية لسماته اكتسابه

 

 

 االخضر التسويق مفهوم تطور  و نشوء مراحل (1) (  : 1)الشكل

  
 

 

 

                                                           
1 M , j polonsky , journal of consumer marketing , p 1 , 1995 . 

2 Lormant don , green marketing 2001 , site web . 

المسؤلية 
اإلجتماعية

1950
حماية 

المستهلك 
1960

حماية 
البيئة 

الطبيعية 
1980
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  األخضر التسويق تعريف و مفهوماملطلب الثاني :  

 

 األطراف من العديد لدى التساؤالت من العديد األن حتى و عرف مند األخضر التسويق مفهوم أثار لقد

 تشير قد ذاتها بحد أخضر كلمة أن إلى  MCDONGH أشار الصدد هذا ضمن ،و الزبائن أوساط في سيما وال املعنية،

 و للربحية الهادف غير التوجه اإلجتماعية، الشركة ،مسؤولية البيئة حماية ،مثل الزبائن أذهان في معنى من أكثر إلى

 1املستهلك حماية

 فمثال ، منهم العديد لدى مبهما مايزال األخضر التسويق مفهوم فإن التسويق مجال في العاملين أوساط في حتى و

 األنشطة في املساهمة أو ، فقط    RECYCLING التدوير إعادة أنشطة في األخضر التسويق يحصر من هناك

 . فقط البيئة حماية في الرامية اإلجتماعية

 دراسة " أنه على 1975 عام األمريكية الجمعية عرفته حيث بكثير ذلك من أوسع هو االخضر التسويق مفهوم أن إال

 " املوارد من غيرها و الطاقة استهالك من الحد و التلوث على للتسويق السلبية  الجوانب و  اإليجابيات

  "بيئيا وعيا تكسبه و السوق  من شريحة تستهدف التي و التسويق برامج تنفيد "2 عرفه

 تستوفي بحيث بطريقة املنتجات توزيع مراقبة و تنفيد و تخطيط عملية :أنه على 3بتعريف مرورا املفهوم ذلك تطور  و

  : التالية الثالث املعايير

 و  رغبات لتلبية تسعى املنظمات فكل ، املنظمات على السهل باألمر ليس هذا و :العمالء إحتياجات تلبية •

 . السوقية املنافسة و البدائل من األعداد تلك وجود مع متزايدة الرغبات فتلك املستمرة املستهلك حاجات

 تلك أهم و ، التنظيمية أهدافها تحقيق هو نجاحها أساس املنظمات أن حيث: التنظيمية األهداف تحقيق •

 فضال اإلنسان و البيئة خدمة نحو الربحية تلك وجه االخضر التسويق لكن و ، املالية الربحية االهداف

 . البعيد األمد على الربحية تحقيق عن

 ابتداءا متكاملة سلسلة تمثل هي ابعادها بكافة التسويق عملية  :اإليكولوجية النظم مع التوافق عملية •

 الرسالة إيصال عبر خصوصيتها لها السلسلة هذه و املستهلك شراء بقرار انتهاء و املنتج فكرة بطرح

 و املستهلك مع التسويقية الرسالة بتوافق تتمثل التي و اإليكولوجية التوافق فعملية ، للمستهلك التسويقية

 .خصائصه

 

 تأثير خلق إلى يهدف الذي و معينة بشركة خاص تسويقي نشاط أي هو "أنه على األخضر التسويق إلى فيشير 1أما

 األخضر للتسويق البيئي للمحتوى  تقديمه هو التعريف هذا في " البيئة على معين ملنتج السلبي التأثير إزالة أو إيجابي

 : هو التعريف هذا على مايالحظ لكن و جلى، و واضح بشكل

                                                           
1 Ken peattie , article of journal marketing management , july 1993 p 26 . 

2 Karle e , henion , thomas c , kinner , american marketing association 1976 p 35 . 
3 Fuller et donald a , sustainable marketing 16 mars 1999  
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 . الزبائن قبل من تقبله و األخضر التسويق تطبيق بخصوص زبائنها و الشركة بين العالقة تغيب •

 أنه حيث بكثير ذلك من أوسع األخضر التسويق و تسويقي نشاط أي أنه على األخضر التسويق إلى إشارته •

 . مستمر و متكامل بشكل التسويقية األنشطة ملجمل نتيجة

 الرغبات و الحاجات في تتشارك التي الجماعات و األفراد لحصول  االفراد لحصول  مجتمعية عملية  "بأنه 2عرفه و

 مضامين عدة على ركز  التعريف هذا و " مطلقة بحرية الخدمات و املنتجات تبادل و تقديم و خلق خالل من

 تلبية هي العملية هذه و ، شرائحه بجميع املجتمع تخدم عملية هو ذاته بحد  األخضر التسويق أن هي و إال أساسية

 البيئية بالطريقة الخدمة أو املنتج تقديم عبر طبعا يحصل ذلك كل و املتزايدة، رغباته و املجتمع هذا احتياجات

 . الصحيحة

 ضمن التسويقية باالنشطة القيام على تركيزها في البعض بعضها مع تنسجم التعاريف هذه كل أن الواضح من و

 بما اإلستهالكية عاداتهم و املستهلكين سلوكيات في التأثير و للبيئة صديقة سلع تقديم نحو توجه و قوي  بيئى التزام

 تبني إلى تشير التي املظاهر أبرز  من و . للمنظمة الربحية األهداف مع أيضا يتعارض ال بما و التوجه هذا مع ينسجم

  و البيئية ملسؤولياتها املنظمات تحمل إطار في االخضر التسويق مفهوم

 . عليها املحافظة و الطبيعية البيئة لحماية التسويقية البرامج تطور  هو االخالقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
1 Stanton william , et others , marketing 11 edition irwin mcgrawhill 1997 . 

2 Philip kotler , marketing management ; édition 12 illustrée ; 2006 . 
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 املزيج التسويقي :  الثالث  املطلب 

 

مازال املزيج التسويقي التقليدي و املتمثل ب ) املنتج ،السعر ، التريج ، التوزيع ( يمثل املبادئ أو 

الذي يركز عليه كل من املزيجين  العناصر التسويقية املركزية حتي في التسويق االخضر ، فالهدف الرئس ي

.فالتسويق التقليدي مثال يركز على زيادة أو نمو املبيعات و هذا التوجه قد أدى إلى زيادة اللوم املوجه 

للعملية التسويقية بسبب تزايد اآلثار السلبية على البيئة و استنزاف املوارد الطبيعية.وكل ذلك بسبب 

جدا و التركيز املبالغ به على رغبات الزبائن ،فضال عن اإلرتفاع في العمل على زيادة الطلب بشكل كبير 

 مستويات التلوث الناتجة عن العمليات التصنيعية 

أما فيما يخص التسويق األخضر فإنه يركز  عبر مزيجه الخاص على وضع اإلعتبارات البيئية كأحد 

 1ام العوامل املهمة في عملية اتخاد القرارات التسويقية بشكلها الع

و البيئية تؤدي دورا أساسا في إعتبارات  وعلى العكس من التسويق التقليدي فإن املسؤولية اإلجتماعية 

الشركات املتبنية ملدخل التسويق االخضر، جنبا إلى جنب مع الهدف املتعلق بتحقيق النمو و زيادة 

 2املبيعات 

تعرف املحددات الخاصة بإستعمال املوارد  و هكذا فإن الشركة املتبنية لهذا املدخل ستحاول أن تميز و 

،و تبحث عن إيجاد بدائل للموارد و املستنزفة بشكل كبير، باإلضافة إلى تركيزها على إختزال الطبيعية 

اإلطار تهتم   الطاقة املستخدمة في العملية اإلنتاجية و بناءا على ذلك فإن الشركات العامة ضمن هذا 

 عادة بالتركيز ضمن نطاقها بشكل عام ، و هطا التوجه يحمل الشركة مسؤولية إضافية .

أنه تقع على عاتق الشركات ذات التوجه التسويقي  األخضر مسؤولية تنمية الوعي  3k  cberhofeو يري 

حبة لتقديم تلك املنتجات البيئي لدى الزبائن من خالل املنتجات التي تقدمها و الحمالت الترويجية املصا

.بحيث يستطيع أولئك الزبائن بيان الفوائد املصاحبة من استخدام تلك املنتجات  بالنسبة لهم أو للبيئة 

بشكل عام ، أو حتى التأكد من تلك املنافع خصوصا إن كانت لديهم أفكار و تصورات مسبقة عن هذا 

 املوضوع .

تالفات األساسية بين املزيج التسويقي التقليدي و املزيج يمكن القول أن اإلخ و بناءا على ما تقدم

التسويقي األخضر ، تتركز في الهدف املنشود منه ، إذا  أن املزيج التسويقي األخضر يعد ذو هدف أوسع  

 و أشمل كونه يعمل على تحقي

 باإلضافة إلى الهدف التقليدي املتمثل بالنمو و زيادة املبيعات . ق  أهداف بيئية و إجتماعية

                                                           
, photo disc , inc, p 179 , 1999 ; greener marketing  jay Charter, martin et polonsky , michel 1 

hall , london , 1992 , p 100. –Peattie , k , green marketing , pittman , prentice  2 
3 Hoferbeck , w the green marketing management revolvtion , 1993 , p 147 . 
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و هذا اإلختالف يقود إلى تغييرات جوهرية في عدد من املجاالت األخرى و الجدول املوالي يقدم اإلختالفات 

 األساسية بين املزيجين :

 

 اإلختالف الجوهري بين املزيجين .( 11(:)11)الجدول 

 جوهر اإلختالف

 

 املزيج األخضر التقليدي املزيج

 

مراعات متطلبات البيئة و املجتمع  نمو املبيعات و زيادتها  الهدف  -1

 على قدم املساواة مع هدف النمو 

 

 الحفاظ عليها و إستخدامها بحرص  تسخيرها لصالح هدف املبيعات  املوارد املتاحة  -2

 

ينسجم مع حماية تكييفها بما  تسخيرها لصالح هدف الربحية  أدوات املزيج -3

 البيئة و تحقيق الربحية

 

اإلستجابة لجميع حاجات و رغبات  العالقات مع الزبون  -4

الزبائن دون األخد بنظر اإلعتبار 

 متطلبات البيئة 

توجيه الزبون و حمايته من 

العادات اإلستهالكية الخاطئة ذات 

األثار السلبية على البيئة  و املجتمع 

. 

 

تنصب على التعاون و التعاضد و  تنصب نحو املنافسة الربحية  اإلستراتيجيات  -5

 األطراف األخري 

 

في الغالب سوق شامل متسع  السوق  -6

 جغرافيا 

سوق مستهدف و محدد بدقة و 

 أبعاده الجغرافية ضيقة 

 

 

إن هذه العناصر ذات تأثير مباشر على املزيج التسويقي األخضر إذا هي تساعد على تكيف و تجانس  

عناصر املزيج و قد تم تصنيفها  إلى عناصر املزيج األخضر الخارجي و عناصر املزيج االخضر الداخلي و كما 

 هو موضح بالشكل التالي : 
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 االخضرعناصر املزيج التسويقي ( 12(: )11الشكل )

 

 
 

Source : peattie, k,1992, green marketing , pitman , prentice-hall,london, p .104  

 

 المزيج التسويقي الخارجي 

 الزبائن المشترون  

 المجهزون  

 السياسيون  

 جماعات الضغط  

 المشكالت  

 التنبؤات  

 الشركاء   

 

 لمزيج التسويقي الداخلي ا

 المنتج  

 الترويج  

 التسعير  

 التوزيع  

 توفير المعلومات  

 العمليات  

 السياسات  

 االفراد  

 عناصر نجاح التسويق االخضر 

 إشباع حاجات المساهمين  

 سالمة المنتج و العمليات  

 القبول اإلجتماعي  

إستمرارية ) ديمومة (  

 النشاطات 

 التسويق االخضر 



 الفصل األول :                           التسويق االخضر و التنمية المستدامة السياحية
 

 
14 

 

 

في كل القرارات  أما التسويق األخضر فإنه يركز على البعد البيئي و املسؤولية اإلجتماعية

التسويقية املتعلقة باملزيج التسويقي األخضر . و من هذا املنطلق فإن املزيج التسويقي األخضر يشمل 

 :  1على عناصر جديدة ، تم تصنيفها ضمن بعدين داخلي و خارجي ، كما يلي 

 

 :  (ps) 7أوال املزيج التسويقي االخضر الخارجي ، و يتألف من سبعة عناصر 

، و يشمل العمالء املقتنعين بفلسفة التسويق األخضر و الذين يرغبون  ( people)العمالء الخضر   -1

 بشراء املنتجات الخضر .

:و يشمل املزودون الذين يعملون ضمن مظلة التسويق االخضر و الذين   ( providers)املزودون  -2

 يتعاملوا مع املواد و التجهيزات الصديقة للبيئة .

: و هم السياسيون الذين يؤمنوا بالفكر األخضر و الذين لهم تأثير على القرار  ( politicians)الساسة  -3

الحكومي و الذين يمكن أن يمارسوا نفوذهم السياس ي من أجل استصدار قوانين و تشريعات لدعم 

يا و هولندة التوجه البيئي بشكل عام .فعلى سبيل املثال تشهد دول مثل الواليات املتحدة األمريكية و أملان

اتجاها متصاعدا سعيا وراء اإللتزام باملضامين البيئية من خالل إصدار القوانين و التشريعات امللزمة 

للمنظمات و الشركات الصناعية في تحديد أسلوب تعاملها مع البيئة ، و لذلك بات لزما اإلجابة على 

 ار تشريعات تنسجم و التوجه البيئي ؟ .تساؤل مفادها ، هل بإمكان التأثير في القرارات الحكومية إلصد

: وهم مثل الساسة من حيث إيمانهم بالفكر األخضر ، و  ( pressure groups )جماعات الضغط  -4

ممارسة الضغوطات على اصحاب القرار. نتيجة لتزايد الوعي البيئي شهدت الساحة العاملية بروز العديد 

البيئة ، و باتت منظمات مثل السالم األخضر و أحزاب  من الهيئات الساعية إلى التصدي للتجاوزات على

الخضر تمثل مجاميع ضاغطة بإتجاه إلتزام الشركات الصناعية بضرورة توخي الحذر في تعاملها مع 

مسألة البيئية و على هذا األساس فإن معرفة توجهات هذه الجماعات يعد أحد العوامل األساسية في 

 تحديد املزيج التسويقي .

: ربط منظمة االعمال بقضايا املجتمع و التي تتعلق باإللتزام البيئي   ( problems)ت و القضايا ملشكال ا -5

 و املسؤولية االخالقية و اإلجتماعية .

: و هو التنبؤ باملشكالت و التغيرات البيئية التي يمكن ان تواجه املنظمة عند  ( prediction)التنبؤ  -6

 ستعداد للتعامل معها في املستقبل .قيامها بأنشطة التسويق األخضر و اإل 

محاولة ربط شركاء املنظمة بقضايا تتعلق بالجوانب البيئية و املسؤولية  : ( partners )الشركاء  -7

 اإلجتماعية .
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 كالتالي :    (8ps)ثانيا : املزيج التسويقي األخضر الداخلي ، و يتألف من ثمانية عناصر 

: املنتج هو أي ش ىء مادي او غير مادي يتم الحصول عليه عبر عملية التبادل و يخلق  ( product )املنتج  -1

اإلشباع و الرضا لدى املشتري ، و املنتج سواء كان سلعة أو خدمة ، أما املنتج األخضر فهو أي منتج 

الطبيعية  مصمم و مصنع وفقا ملجموعة من املعايير التي تهدف إلى حماية البيئة و تقلل استنزاف املواد

 مع املحافظة على خصائص االداء االصلية .

يمتلك املنتج أهمية كبيرة في مدخل التسويق األخضر ألن أغلب الجهود الداعية إلى التوجه البيئي ترتكز 

على املنتجين و هذا ما يتطلب تعاون مستمر و دائم بين قسمي التسويق و اإلنتاج و على قسم التسويق 

ملعلومات املتعلقة بتوجهات و تفضيالت الزبائن الخضر من الخصائص البيئية و على أن يوفر وبإستمرار ا

قسم اإلنتاج أن يوفق بين املعايير البيئية املطلوبة مع معايير التقنية املتوفرة بحيث يمكن التواصل إلى 

ية أفضل صيغة إلنتاج و تقديم هذه املنتجات و هذا ما يعرف بالتصميم الصديق للبيئة ، و عمل

التصنيع األخضر هي التحسس ملختلف القضايا البيئية و أخدها بعين اإلعتبار عند القيام بالعمليات 

 اإلنتاجية و يمكن القيام بذلك باإلعتماد على االسس التالية :

  

جعل املنتجات قابلة للتدوير : و ذلك عبر تصميم منتجات بشكل يجعل من املمكن إعادة إستخدام  -

 رى .مكوناتها مرة أخ

استعمال مواد معادة: وذلك بإعادة جمع ماتبقى من املنتجات بعد إستعمالها و معالجتها و من ثم  -

 إعادة استعمالها في العملية التصنيعية .

استعمال مواد أولية سليمة من الناحية البيئية : و ذلك عبر دراسة خصائص مكونات املواد األولية  -

 أو استبدال املواد املضرة بالبيئة .

استعمال مواد و مكونات أخف وزنا : أي تقليل كمية املواد املستخدمة و هذا ما يكون عادة في  -

 صناعة السيارات .

 

 باإلضافة إلى ضرورة متابعة املنتجات خالل دورة حياتها لضمان استخدامها ضمن التوجه البيئي :

ج من الناحية البيئية بشكل يعطيه إطالة دورة حياة املنتج قدر اإلمكان عبر السعي دائما لتمييز املنت -

 األسبقية عن املنتجات األخرى .

متابعة جميع مراحل حياة املنتج بشكل دقيق للتعرف على االثار البيئية الجانبية التي قد تظهر في  -

 أحد املراحل .
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عند تقديم منتجات الخضراء يجب الحفاظ على خصائص املنتج األصلية مع تمييزه باملتطلبات و 

 الصفات البيئية الطويلة .

 

هو مجموع كل القيم )النقود ( و التي يستبدلها املستهلك مقابل فوائد أو امتالك  : ( price)/ التسعير 2

 أو استخدام املنتج أو الخدمة .

دة ما تحمل إضافة سعرية بسبب التكاليف اإلضافية الخاصة بجعل املنتج صالحا املنتجات الخضراء عا

من ناحية البيئية .ألن املنتجات الخضراء عادة ما تتطلب جهودا و تكاليف كبيرة في مجال البحث و 

التطوير و التعديل في االساليب اإلنتاجية بما ينسجم مع هدف اإلستخدام الكفء للطاقة و التقليل 

 و الضياع في استعمال املواد األولية . التلف

 هناك جملة من العوامل الؤثرة في قرارات التسعير و املتمثلة في :

 العوامل النفسية . -1

 العوامل الديمغرافية . -2

 العوامل املتعلقة بالتكاليف . -3

 املنافسة . -4

 التشريعات القانونية  -5

 

التوزيعية الحلقة االساسية في تحقيق هدف أي منظمة أال و هو  : تعتبر املنافد  ( place)/ املكان 3

وصول البضاعة التي تقوم بإنتاجها إلى الزبون النهائي ، فهي بذلك بمثابة املنظمات الوسيطة الهادفة إلى 

جعل املنتج أو الخدمة متاحة لإلستخدام أو اإلستهالك ، فبائعي املفرد أو املوزعين قد ينتفعوا من 

خل التسويق األخضر عبر تقوية الصالت مع الشركات املنتجة و زبائنهم بسبب استمرار العالقة تطبيق مد

الذي يعتمد و بشكل كبير على التدوير الذي  ( two-way)مع الطرفين عبر نظام التوزيع دو اإلتجاهين 

الفارغة ( إلى مكان  نعني به عملية إعادة املخلفات أو بقايا املواد املستعملة ) كالقارورات البالستيكية

إنتاجها أو بيعها و هذا ما يعرف بنقطة البيع عوضا عن رميها مقابل الحصول على مبالغ مالية ، أو 

الحصول على منتجات جديدة و هذا مطبق في الكثير من الدول و بالرغم مما تحمله عملية التدوير من 

زة تنافسية لصالحها من خالل إدامة تكاليف و جهود إال أن عددا من الشركات جعلت من العملية مي

العالقة مع الزبائن و املوزعين و بناء تقنيات جديدة تميزها عن غيرها و حصولهاعلى تأييد الجماعات 

 البيئية .

يعرف الترويج على انه عملية اإلتصال التي تهدف إلى بناء العالقة مع  :  ( promotion) / الترويج4

المهم و إقناعهم بما تقوم الشركة ببيعه أو تسويقه و يعد الترويج أحد الزبائن و إدامتها من خالل إع

العناصر األساسية في املزيج التسويقي األخضر ألن من خالله تنتقل املنظمة توجهاتها و صورتها البيئية 
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في  إلى الزبائن مع نقل رسالتها التسويقية الخاصة باملنتجات أو الخدمات التي تقدمها و قد يأخد الترويج

التسويق األخضر عدة أشكال كاإلعالن و ترويج املبيعات ، العالقات العامة ، البيع الشخص ي ، التعبئة و 

التغليف و امللصقات البيئية هي نوع من العالمات املستعملة لتقديم ضمانات للزبون بان املنتجات 

 الحاملة للعالمة تتطابق مع  املعايير البيئية .

ترسخ دعامات بيئية يمكن لها ان تنشر اإلعالم التسويقي ، و لكن عليها ان تمتاز لذلك على الشركات ان 

بالشفافية الكافية لعرض األفكار اإلعالمية املطلوبة و هناط مجموعة من األسس التي يمكن لها ان 

 :1تسهم في تحسين صورة الشركة و التي يمكن تلخيصها بالتالي 

 مة االرض و منظمة السالم األخضر .التضامن مع الشركات البيئية مثل منظ -

عقد املؤتمرات و إبراز املقاالت الصحفية إلبقاء الصحافة على تماس مع اإلنجازات التي تقدمها  -

 الشركة 

 إصدار التقارير البيئية ، كالتقارير البيئية السنوية . -

توجيه الدعوات عقد الحلقات الدراسية و املحاضرات البيئية و تحديد أيام محدودة لعقدها و  -

 العامة .

تقديم املعلومات إذ يتوجب على الشركات ان تراقب القضايا الداخلية و الخارجية ذات الصلة  -

 باألداء البيئي ، و توفير املعلومات املتعلقة بهذا الصدد .

 قد تختلف االهداف الترويجية للتسويق األخضر من منظمة إلى أخرى و  تتمثل فيما يلي : 

 خلق الوعي . -1

 تحفيز الطلب . -2

 التشجيع على تجربة املنتج . -3

 اإلحتفاظ بالزبائن املخلصين ملواجهة الجهود الترويجية املنافسة . -4

 : ( providing information )/ املعلومات 5

تقديم املعلومات و تلقيها ) من و إلى داخل املنظمة ، و خارجها ( بخصوص مراقبة القضايا البيئية 

 ئي و بقاء املنظمة ضمن إطار التسويق األخضر .لضمان اإللتزام البي

 ( التأكد من إستخدام الحد األدنى من الطاقة في العمليات processes/ العمليات )6

 اإلنتاجية مع إختزال الفاقد ) الضائع ( .

تبني سياسات لتشجيع و دعم التوجه البيئي في املنظمة و مراقبة  و تقييم  (  policies/ السياسات ) 7

 ألداء البيئي بشكل مستمر .ا

و تدريب الكادر البشري لرفع قدراتهم ، و  توظيف الكفاءات ذات التوجه البيئي (  people / األفراد )8

 مهارتهم في مجال اإللتزام البيئي . 

                                                           
  57، ص  6002، التسويق ،دار الفكر الجامعي ، عدنان رؤوف رعد 1 
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  : األخضر التسويق : أهمية الرابع  املطلب 

 

 تبني أن الواضح من و .البيئي و اإلجتماعي تأثيرها و لها املسوق  املنتجات أهمية من االخضر التسويق أهمية تنبع

 الهرم قمة على املنظمة يضع أن يمكن و كبيرة مكاسب و فوائد األعمال ملنظمات يحقق األخضر التسويق مفهوم

 و عمالئها من قريبة املنظمة يجعل األخضر التسويق فلسفة فتبني. السوق  في القيادة يمنحها لربما و التنافس ي،

 يجدر ما و الطبيعية، املوارد استخدام ترشيد و البيئة على املحافظة عن فضال .بيئي توجه لديهم الذين  بالذات

  :1التالي النحو على هي و األخضر التسويق أهمية بيان على املترتبة املؤشرات من العديد هنا ذكره

 

  : االعمال إدارة و املنتجات تقديم في االمان تحقيق •

 تخفض بحيث ، اإلنتاجية عملياتها كفاءة لرفع باملنظمة يدفع للبيئة صديقة و آمنة سلع إنتاج على التركيز

 القانونية املالحقات تجنب عن ،فضال العمليات تلك عن الناجم البيئي التلوث و التلف مستويات من

 .ضدها املستهلك حماية و البيئة جمعيات إثارة و للمتضررين تعويضات دفع إلى املؤدية

 :للمنظمة اإلجتماعي القبول  تحقيق •

 الحاليين عمالئها مع عالقاتها توطيد على و لها اإلجتماعي التأييد كسب على للمنظمة البيئي اإللتزام يساعد

 . املستقبل في جدد عمالء كسب و

 :  األنشطة ديمومة •

 فلسفتها و ألهدافها العام القبول  بسبب لها املجتمع تأييد و القانونية للمالحقات الخضراء املنظمة تجنب

 . التجارية أنشطتها و عملياتها دعم و للبيئة الصديقة  منتجاتها تقديم في اإلستمرار من يمكنها

 : املالكين حاجات إرضاء •

 و تمارسه، التي املنظمات أمام مغرية تسويقية فرص و جديدة آفاقا األخضر التسويق منهج يفتح أن يتوقع

 في جيدة سمعة إكتساب عن فضال أعلى أرباحا املنظمة يكسب مما السوق  في تنافسية ريادة تحقيق بالتالي

 . الجديد الحيوي  املجال هذا في اإلستثمار عمليات من املالكين حاجات تلبية و املجتمع

 

                                                           
2 .Philip kotler , marketing management ed 11 th , 200 1 
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 املبحث الثاني : السياحة و التنمية املستدامة 

العالمي مؤخرا مصطلح التنمية املستدامة . و ذلك بعد األثار الوخيمة التي سببها بعض  اإلقتصاد  عرف

كفقدان التنوع البيئي و تقلص املساحات الخضراء و تلوث املياه  البرامج التنموية  على حساب الطبيعة و البيئة ،

 و الهواء و إرتفاع درجة حرارة األرض .

و عليه ظهر من أشكال التنمية املستدامة ما يعرف بالسياحة املستدامة ، كبديل للسياحة التقليدية و مالها من 

املفاهيم األساسية للتنمية إلى مختلف  تداعيات على البيئة . و من خالل  هذا املبحث سوف  نتطرق فيه

 املستدامة و السياحة املستدامة ، و أبعاد كل منها مع ذكر مجموعة من الخصائص .

 

 املطلب األول : اإلطار النظري للتنمية املستدامة: 

 سوف نستعرض أهم  التعاريف املتعلقة بالتنمية املستدامة .

ب العاملية الثانية ، و تعني إحدات تغيرات في جميع مجاالت الحياة : ظهر املصطلح بعد الحر  / تعريف التنمية1

اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية لتكون في مستوى تطلعات هذه الشعوب . و بمعنى آخر التنمية اإلقتصادية 

الوسائل  هي العملية الهادفة إلى القضاء على التخلف و تطوير مختلف فروع اإلقتصاد الوطني عبر اإلستفادة من

 1التكنولوجية و إستخدامها في شتى امليادين اإلنتاجية لتحقيق أهداف اقتصادية .

 

 أما فيما يتعلق بالتنمية املستدامة سنستعرضها في املحطات األتية : 

على أنها " تلك العملية التي تحقق بضرورة تحقيق نمو    W.RUCKELHAWSعرفها وليام روكزهاوس  -أ 

يتالءم مع قدرات البيئية ، و ذلك من منطلق أن التنمية اإلقتصادية و املحافظة على البيئة هي عملية  إقتصادي

 متكاملة ال متناقصة .

: التنمية املستدامة تعني تلبية  حاجات األجيال   JEAN PIERRE HAUETتعريف املفكر جون بيار هوي  -ب

القادمة ، تحدث نتيجة تفاعل مجموعة من أعمال ة حاجات  األجيال الحالية دون املساس بإمكانية تلبي

السلطات العمومية و الخاصة باملجتمع ، من اجل تلبية الحاجات االساسية و الصحية لإلنسان .و تنظم 

 التنمية اإلقتصادية لفائدته .

إن أهم شروط التنمية املستدامة القدرة على تصميم تدابير في  تعريف األستاذ مصطفي كمال طلبة : " -ج

مجال السياسات تستطيع استغالل التآزر املحتمل بين أهداف النمو اإلقتصادي الوطني و بين السياسات 

 التي ترتكز على البيئة .

 

                                                           
 . 111، ص  3002عبد هللا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الية لتحقيق التنمية المستدامة ، دار الجامعة الجديدة الجزائر  خبابة -1 
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و اإلقتصادي و البيئي  تعريف التنمية املستدامة حسب العناصر املكونة لها : و املثمثلة في العنصر اإلجتماعي -ذ

 و التكنولوجي .

: إن التنمية املستدامة تعني خفض عميق و متواصل في إستهالك من الطاقة و  التعريف اإلقتصادي -

املوارد الطبيعية و إجراء تحويالت جذرية في األنماط الجبائية السائدة ، أما بالنسبة للدول الفقيرة 

 من أجل رفع املستوي املعيش ي للسكان االكثر فقرا . فالتنمية املستدامة تعني توظيف املوارد

و هي إعادة توجيه للطاقات البشرية للمجتمع عن طريق تزويد األفراد بقدر من  1:  التعريف اإلجتماعي -

يتيح  لهم  هذا القدر الخدمات اإلجتماعية العامة كالتعليم ، النقل ، الصحة و املوصالت ...بحيث 

 اط اإلجتماعي و اإلقتصادي .الفرصة للمشاركة في النش

األمثل لألرض الزراعية ، و املوارد املائية في العالم  :التنمية املستدامة هي اإلستخدام  التعريف البيئي -

 .بما يؤدي إلى مضاعفة املساحة الخضراء في األرض .

اإلنبعاث و رفيقة للبيئة ، كمحاربة :  و هي نقل املجتمع إلى صناعات حديثة  التعريف التكنولوجي -

 الثلوث .

 

تتميز التنمية املستدامة بأربعة أبعاد متكاملة و مترابطة فيما بينها ،  2: / أبعاد التنمية املستدامة 2

فإذا لم يتوفر بعد واحد  لن يتحقق شرط اإلستدامة ، و هي ممثلة في البعد البيئي ، اإلقتصادي ، 

 اإلجتماعي .

املوارد الطبيعية و اإلستخدام األمثل لها على أساس مستديم  : يتمثل في الحفاظ على البعد البيئي -أ

 و التنبؤ لها بغرض اإلحتياط و الوقاية ، و يتمحور البعد البيئي حول مجموعة من العناصر نذكر : 

 التنوع البيولوجي . -

 القدرة على التكيف . -

 اإلنتاجية البيولوجية . -

للتنمية املستديمة حول اإلنعكاسات الراهنة و  : محور البعد اإلقتصاديالبعد اإلقتصادي  -ب

املستقبلية لإلقتصاد على البيئة إذ يطرح مسألة اختيار و تمويل و تحسين التقنيات الصناعية في 

 مجال توظيف املوارد الطبيعية . و تمثل العناصر التالية البعد اإلقتصادي : 

 النمو اإلقتصادي املستديم . -

 العدالة اإلقتصادية . -

 إشباع الحاجات األساسية  -

 على الطبيعة من جهة أخرى املحافظة على الطبيعة من جهة و ضرورة تقدير نتائج األعمال البشرية  -

                                                           
 . 11، ص 3002طلعت مصطفي التنمية اإلجتماعية من العدالة و العولمة .المكتب الجامعي اإلسكندرية  -1 

 . 3010العدد السابع جوان –ية زرمان كريم جامعة خنشلة أبحاث اقتصادية و إدار -2 
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: تتميز التنمية املستدامة بهذا البعد الذي يمثل البعد اإلنساني ، اذ يتوجب على  البعد اإلجتماعية  -ج

 رغباتها و رغبات األجيال القادمة .األجيال الراهنة القيام باختيارات النمو وفقا ل

عد اإلجتماعي . و نذكر فيما يلي و هكذا فإن كل من البعد البيئي و اإلقتصادي يرتبط بشكل كبير بالب

 أهم العناصر البعد اإلجتماعي :

 املساواة في التوزيع . -

 املشاركة الشعبية . -

 التنوع الثقافي . -

 اإلنصاف و العدل في إختيارات النمو . -

-  

 : أهداف التنمية املستدامة  /3

مما سبق نستنتج ان اهم التحديات التي تواجهها التنمية املستدامة هي القضاء على الفقر كما تسعى 

 إلى تحقيق العديد من األهداف دون اإلفراط في اإلعتماد على املوارد الطبيعية .

اه و رفع كفاءة استخدام املياه في : تهدف اإلستدامة اإلقتصادية إلى ضمان إمداد كاف من املي املياه-

التنمية الزراعية و الصناعية و الحضرية و الريفية . و تهدف اإلستدامة اإلجتماعية إلى تأمين الحصول 

على املياه في املنطقة الكافية لإلستعمال املنزلي و الزراعة الصغيرة و األغلبية الفقيرة . و تهدف 

الكافية للمستجمعات املائية و املياه الجوفية و موارد املياه العذبة  اإلستدامة البيئية إلى ضمان الحماية

. 

: تهدف اإلستدامة اإلقتصادية فيه إلى رفع اإلنتاجية الزراعية و اإلنتاج من أجل تحقيق األمن  الغداء -

اعة الغدائي اإلقليمي و التصديري . و تهدف اإلستدامة اإلجتماعية إلى تحسين اإلنتاجية و أرباح الزر 

الصغيرة و ضمانا ألمن الغدائي املنزلي .و تهدف اإلستدامة البيئية إلى ضمان اإلستخدام املستدام و 

 و املياه و الحياة البرية و األسماك و موارد املياه . الحفاظ على األراض ي و الغابات

فيها إلى زيادة اإلنتاجية من خالل الرعاية الصحية و الوقاية و  : تهدف اإلستدامة اإلقتصادية الصحة -

تحسين الصحة و األمن في األماكن العمل و تهدف اإلستدامة اإلجتماعية إلى فرض معايير للهواء و املياه 

 و الضوضاء لحماية صحة البشر و ضمانا لرعاية الصحية األولية لألغلبية الفقيرة .

ة إلى ضمان الحماية الكافية للموارد البيولوجية و االنظمة اإليكولوجية و و تهدف اإلستدامة البيئي

 االنظمة الداعمة للصحة .

: تهدف اإلستدامة اإلقتصادية فيها إلى ضمان اإلمداد الكافي و اإلستعمال الكفء  السكن و الخدمات -

ل السكن املناسب ملوارد  البناء و نظم املواصالت. و تهدف اإلستدامة اإلجتماعية لضمان الحصو 

بالسعر املناسب باإلضافة إلى الصرف الصحي و املواصالت إلى الطبقة الفقيرة . و تهدف اإلستدامة 

 البيئية إلى ضمان اإلستخدام املستدام أو املثالي لألراض ي و الغابات و الطاقة و املوارد املعدنية .



 الفصل االول               التسويق االخضر و التنمية السياحية المستدامة
 

 
22 

تعمال املستدام للموارد الطبيعية : تهدف اإلستدامة البيئية إلى ضمان اإلس الدخول و التشغيل -

 دي في القطاعين العمومي و الخاصالضرورية للنمو اإلقتصا

 

 

   1:  املطلب الثاني : مؤشرات التنمية املستدامة

املؤشرات املؤسسية : تعني إلى مدى تتصف املؤسسات الحكومية بالهياكل التنظيمية القادرة على أداء و 

. بجانب دور املنظمات غير الحكومية  ، و إلى مدى متاح لتلك املؤسسات أن  ظائفها في خدمة مجتماتها

دور في تنمية مجتمعاتها ، و مدى مشاركة القطاع الخاص متمثال في الشركات العاملة في يكون لها 

 املجاالت املختلفة في خدمة املجتمع املحيط .

 املؤشرات اإليكولوجية :  

:  و يتضمن هذا املؤشر قياس نصيب الفرد من االراض ي  الزراعيةنصيب الفرد من األراض ي  -أ

الزراعية الصالحة للزراعة ، و نصيب الفرد من االراض ي املتاحة لإلنتاج الزراعي ، فالزراعة توفر 

الغداء و فرص العمل ، و تعد املحرك للنمو اإلقتصادي ، خاصة و إنها تساهم في تخفيف حدة 

 الفقر و البطالة .

يبين هذا املؤشر نسبة التغير في مساحة االراض ي  ر في مساحات الغابات و االراض ي الراعية :التغيي -ب

الخضراء إلى مساحة البلد اإلجمالية ، فإذا كانت نسبة هذا املؤشر مرتفعة على إمكانية زيادة 

 اإلنتاج الزراعي ، أما العكس فيشير إلى توسع التصحر و زحفه إلى األراض ي الخضراء .

و نسبتها إلى املساحة اإلجمالية للبلد ، و يعد تقليص : قياس األراض ي املصابة  بالتصحر  رالتصح -ت

 مساحات االراض ي الصحراوية من شروط تحقيق التنمية املستدامة .
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 املطلب الثالث : تطوير النشاط السياحي إلى تنمية مستدامة : 

 

تشكل عامال للتقدم بصفة دائمة فهذا ال يظهر سوى بعدا كميا ،  التنمية اإلقتصادية إذا كانت 

ففي مجال السياحة أجمع الخبراء على أن هذا النشاط ال يشكل قطبا اقتصاديا إال إذا اتصف بنوع 

من الديمومة يجعله عامال ثابثا في املحيط اإلقتصادي ، و من شأنه أن يكون أحد املحركات الرئيسية 

في هذا الصدد يذكر التقرير املنجز من طرف املجلس اإلقتصادي و اإلجتماعي سنة لعجلة التقدم ، و 

" أن التنمية السياحية يجب أن تبني على أساس إيكولوجي على املدى الطويل و كذا على  0222

 املستويين اإلقتصادي و اإلجتماعي للمجتمعات املحلية "

لسياحي أصبحت تقوم على املخططات طويلة و يتضح جليا من خالل ما سبق أن النظرة إلى قطاع ا

 املدى لخلق قواعد ثابتة لهذه الصناعة قصد تحويلها إلى عامل أساس ي في تحقيق التنمية املستدامة 

 

  النشاط اإلقتصادي :/  دور السياحة في تفعيل 1.

 

إبراز هذا الدور من خالل  يمكن إبراز هذا الدور من خالل دراسة األثار اإلقتصادية للسياحة عليمكن

دراسة األثار اإلقتصادية للسياحة على بعض متغيرات اإلقتصاد الوطني منها : التشغيل ، ميزان 

 املدفوعات ، تشكيل الدخل الوطني إعادة التوزيع ، التضخيم .

اهم إن تدفق السياح إلى دول العالم  يس  GDP   :1دور السياحة في زيادة الناتج املحلي اإلجمالي  -أ

بشكل مباشر في زيادة الناتج املحلي اإلجمالي لدول املستقبلة لهؤالء ، و بهذا تعتبر السياحة أحد 

املصادر الدخل القومي من خالل مشاركتها في توفير قدر من العمالت االجنبية الالزمة لعمليات 

بقطاع  التنمية و ذلك من خالل مساهمة رؤوس األموال األجنبية  في اإلستثمارات الخاصة

السياحة ، املدفوعات التي تحصل عليها الدول مقابل منح تأشيرات الدخول ، فورقات تحويل 

 العملة ، اإلنفاق  اليومي للسياح على السلع و الخدمات املتعلقة بقطاع السياحة .

                                                           
  UNTOW 2016تقرير المنظمة العالمي للسياحة  -1 
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وفقا لتقرير املنظمة العاملية  كما ان عائدات السياحة تسهم في الناتج املحلي اإلجمالي العالمي ،

باملئة في التجارة العاملية ، حيث أعلنت الجمعية العامة لألمم  7باملئة و  02للسياح ، بنسبة 

 هي سنة دولية للسياحة املستدامة في التنمية . 0207، أن سنة  0202املتحدة في ديسمبر 

  0232ؤولية الجميع من خطة ، بمس 0202رجت املنظمة العاملية للسياحة في تقريرها لسنة خ

 املتعلقة بالتنمية املستدامة و أهدافها .

،  0207باملئة من عان  6مليونا أو  62نموا في عدد الوافدين الدوليين بنحو  0202حيث شهد عام 

 .  0202سنة مليون سائح  0.032ليصل عدد السياح 

 السياحة  النفط  السيارات  اإللكترونيات  النسيج  الحديد 

 باملئة  2.2 باملئة  7 باملئة  2 باملئة  2 باملئة  0 باملئة  0

 

 1مساهمات القطاعات في اإلقتصاد العالمي  ( :20)–( 20)الجدول 

: تساهم السياحة في خلق فرص العمل في القطاعات التي لها عالقة  دور السياحة في خلق فرص العمل  -ب 

 0207بالقطاع السياحي و املتمثلة في شركات الطيران و الفنادق و املطاعم و شركات النقل و غيرها ، بحلول عام 

 مليون . 322من املتوقع أن يدعم السفر و السياحة أكثر من 

باملئة من إجمالي خلق فرص العمل الصافية العاملية على مدى العقد  03و ظيفة عبر العالم أي أن تسهم بنحو 

 املقبل .

يشير تقرير األثر اإلقتصادي السنوي ملجلس السياحة و السفر العالمي عن مساهمة  السفر و السياحة في 

، ما يقرب مليون  62ماليين وظيفة في جميع أنحاء العالم من إجمالي  7عن خلق  0207اإلقتصاد العالمي في عام 

 ، جميع الوظائف التي تم إنشاؤها عامليا . 2من  0من 

و بالتالي تعتبر صناعة السياحة على إيجاد فرص العمل من اهم  أكبر مالمحها ، خاصة أنها صناعة كثيفة 

 اإلحتياج للقوى البشرية بمستويات مختلفة من املهارات و هي بذلك عكس الصناعات امليكانيكية و التكنولوجية 

و التي تكون كثافة العمالة فيها منخفضة و لهذا السبب فإن تكلفة إيجاد وظائف في قطاع صناعة السياحة أقل 

بكثير بتكلفة إيجاد وظائف في العديد من القطاعات األخرى ، و بذلك فإن اإلستثمار الالزم إليجاد وظيفة في 

 يفة في صناعة أخرى .قطاع السياحة أقل بكثير من اإلستثمارات  املطلوبة إليجاد وظ
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إن السياحة نشاط يعتمد على اليد العاملة بالدرجة األولى ألن إقامة سياحة يتطلب إنشاء فنادق و مرافق عامة 

و توفير و سائل النقل و هذا يحتاج إلى يد عاملة معتبرة و تشغيل أكثر لألفراد ، و ال شك إن ازدياد حجم الحركة 

ملواطنين خاصة التجار الحرفين و أصحاب الفنادق  أو املطاعم ألن السائح السياحية يساهم في تحسين دخول ا

أثناء إقامته يستهلك عدة مواد مثال : الخضر و الفواكه ، املشروبات العطور ، الجرائد و املجاالت و الكتب و 

 مستواهم املعيش ي . التحف التذكارية  و الحلي التقليدية مما يعود باألرباح للتجار و املنتجين مما يسمح بتحسين

 

 مما سبق يمكن أن نستنتج أن السياحة تساهم في ثالثة فئات من العمل : 

 العمل الدائم . -

 العمل املوسمي . -

 العمل املباشر . -

 العمل الغير املباشر . -

: تساهم السياحة في جلب املستثمرين إلى الدول التي لها مناطق جدب  جدب اإلستثمارات الرأسمالية  -ج. 

السياح ، بإنشاء فنادق و قرى سياحية و مخيمات ... إلخ ، و من املتوقع أن تشهد اإلستثمارات  العاملية في قطاع 

املجلس الدولي ) تقرير  0200باملئة في سنة  6.2مقارنة ب  0200باملئة في حدود  6.2السياحة نسبة نمو يعادل 

 للسياحة و السفر ( 

: السياحة تساهم كصناعة تصديرية في تحسين ميزان املدفوعات الخاص أثر السياحة على ميزان املدفوعات  -د

بالدولة ، و يتحقق هذا نتيجة تدفق رؤوس األموال لإلستثمارات األجنبية إيرادات السائحين و تفعيل النشاطات 

 األخرى .

 

 ماعية و الثقافية للسياحة : / األثار اإلجت2

تؤدي أنشطة السياحة إلى حدوث تأثيرات على الحياة اإلجتماعية و الثقافية للمجتمع املستضيف ، و هنا يجب 

اإلشارة إلى أن كل مجتمع لديه مميزات و خصائص يتميز بها . و غالبا ما يتم التعبير عن طريقة العيش بما يسمى 

ليس من وجهة نظر أو باملعنى الذي يقره علماء اإلجتماع ، و لكن يكون التركيز على بالثقافة و يكون حديثنا هنا 

 مجاالت اإلهتمام بالتأثيرات غير اإلقتصادية ممثلة في املشاكل الناتجة عن السياحة .

 تأثيرات السياحة في القيم و السلوك اإلجتماعي :  -أ

كن الزيارة و تطويع كل اإلمكانات إلستخدامها ، و ال يقتصر تأثير السائحين في رفع القوة الشرائية في أما

كبير في تبديل أو تحويل العادات لكن فوق ذلك يجلبون معهم بعض أنواع السلوك التي يكون لها تأثير 

اإلجتماعية املحلية بطريق اإلحالل أو عن طريق أحدات تشويش و اضطراب للقواعد األساسية القائمة و 

املجتمع املستضيف ، و السياحة كما هو معلوم  هي نشاط اجتماعي يؤدي إلى املستقرة لفترات طويلة في 

تغيرات في تركيب سلوك املجتمع ، و يمكن مالحظة العديد من هذه التغيرات في كل مناطق العالم  ، 
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فنجد أنه على سكان املجتمع املستضيف ، ليس فقط قبول و تحمل التعامل مع ظاهرة اإلزدحام أثناء 

روة السياحية ، بل عليهم تطويع ظروف حياتهم للتعامل مع مثل هذه املعطيات ، و عليهم مواسم الد

العيش عن قرب أو معايشة مختلف أنواع الزائرين و خاصة الدين لترفيه و اإلستمتاع ، و لكن يجب أن 

إلى زيادة  نعلم أن أمرا مثل هذا التعايش ال يكون سهال في كثير من األحيان . بل يؤدي في بعض األحيان

 كراهية األجانب .

 

و يكون هذا األمر في األماكن السياحية املشهورة أو األماكن التي يقطنها سكان ليسوا على استعداد ، 

 ألسباب اجتماعية و ثقافية و سيكولوجية لقبول أو الخضوع لفكرة الغزو السياحي .

املجموعات املختلفة  من البشر عن  و املسمى بظاهرة التقليد من تفاعل  و ينتج تأثير التفاعل اإلجتماعي

طريق تغير القيم . و ملا كانت السياحة نشاطا إنسانيا فإنه من الضروري تجنب حدوث تصادم بين 

 الزائرين و السائحين و أهالي املجتمع املضيف .

تقبله املجتمع املضيف و ال شك أن و يجب أن تكون سلوكيات الزائرين و السائحين باملستوى الذي ي

 مرونة املجتمع املضيف لقبول السياحة يخضع لعديد من الدالالت الوصيفة أهمها : 

 التركيب اإلجتماعي املنهي ألفراد املجتمع املحلي . -

 مستوى التعليم و الوعي و املعرفة بظاهرة السياحة . -

 قوة و أصالة الثقافة املحلية و مستوياتها . -

اإلعتراف  أن أعراف املجتمع جزء من التراث الثقافي و يستحق الحماية مثل حماية املناطق السياحية ، و و يجب 

للعالقات العامة أهمية كبرى ، حيث أن زيادة أعداد السائحين بشكل كبير يصاحبها تلف مضاعف يمثل في 

ية تؤدي إلى الحد من العالقات تحويل مسار أسلوب الضيافة التقليدي في العديد من الدول إلى أغراض تجار 

 الشخصية .

 1التأثيرات الثقافية : -ب

تدل املشاهدات على أن للسياحة تكلفة أو ثمنا اجتماعيا يصعب في معظم األحيان تقديره ، و منها على 

و من جهة أخرى  سبيل املثال تهديدات العادات و التقاليد الخاصة لكل دولة و أحيانا الخاصة باإلقليم ،

تكون السياحة هي الوسيلة أو الضمان الحقيقي للمحافظة على التقاليد األصلية التي تجذب السياح ، و 

على الثراث الثقافي و اإلهتمام باملشاكل ال شك أنه من األهمية بمكان العمل على حماية ة املحافظة 

البحوث األثرية الرسمية ، اختالف وثيقة الصلة بها و خاصة التجارة املمنوعة في الحيوانات ، 

 الصناعات اليدوية 

و تحوبل الثقافات التقليدية للشعوب إلى أحدات تجارية تعني إيجاد أو توليد ثقافية زائفة و غير حقيقية 

، فمثال الفولكلور البديل أو الصناعي يكون معدوم القيمة سواء للسكان األصليين أو للسائحين ، و ذات 
                                                           

 .22ن ص  3002،  1التنمية السياحية ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ط أحمد فوزي ملوخية ، -1 
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يث عن الصانع اليدوي املاهر ، و يمكن جوهر األمر في عدم  التوافق أو التنافر بين الش يء عند الحد

األهمية الثقافية و اإلقتصادية ، التي تؤدي في نهاية إلى أن تكون هناك تضحية بالقيم الثقافية من أجل 

تعريض  التنمية السياحية ، بمعنى إضافة قيمة اقتصادية مقابل فقد قيمة ثقافية ، و مع ذلك فإن

السكان املحليين لثقافات أخرى نتيجة لوجود السائحين باملناطق الساحلية ذات تأثير عكس ي ملا سبق 

 توضيحه .

إداراتها ينتج عنه تبادل ثقافي جيد و مرغوب بين و على مستوى اإلجتماعي ، فإن حسن تنظيم السياحة و 

الصداقة و اإلستمتاع املسؤول املتبادل  السائحين و قاطني املناطق السياحية . و كذلك توطيد عالقات

بينهما . و تؤذي حسن اإلدارة على املدى الطويل باملحافظة على املنتجعات الطبيعية ، و تؤدي السياحة 

إلى تجديد الفنون التقليدية و إعادة إحياء الفنون األصيلة املميزة للبالد املضيفة للسائحين ، كما تؤدي 

 إحياء الحياة اإلجتماعية و الثقافية للعديد من املجتمعات . في الكثير من األحيان إلى

 1: السياحة املستدامة و ابعادها في التنمية املستدامة / 3

: تعني تحقيق مستوى الرفاهية لألجيال الحالية التي تأتي من السياحة  مفهوم السياحة املستدامة -أ

من هذه الرفاهية ، و املقصود باألجيال الحالية و  ، مع عدم اإلضرار بحصة األجيال القادمة 

القادمة كال من السائح و السكان املحليين في مناطق الجدب السياحي التي تتوفر فيها املوارد 

هذه املواقع و التمتع بها  سواء كانت املختلفة ، و بالتالي فإن السائح الحالي يستفيد من مشاهدة 

من ثم عليه عدم  اإلضرار بها تاركا  إياها لألجيال القادمة من السياح  طبيعية أو تراثية أو غيرها ، و 

ليستفيدوا منها ، أما سكان املناطق القريبة من املواقع السياحية فعليهم عدم إستغالل مواردها 

 بشكل يس يء إلى ديمومتها لالجيال القادمة ليستفيدوا من املردود املالي املتأتي من زوارها .

ملنظمة العاملية للسياحة على أنها تلك السياحة التي تلبي احتياجات السياح و املواقع كما عرفتها ا

املضيفة إلى جانب حماية و توفير الفرص للمستقبل ، و إنها القواعد املرشدة في مجال إدارة املوارد 

ا التكامل ق معهبطريقة تتحقق فيها متطلبات املسائل اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية ، و يتحق

 الثقافي و العوامل البيئية و التنوع و دعم نظم الحياة .

: تساعد السياحة املستدامة على وضع تصور واضح مبني على فهم  فوائد السياحة املستدامة -ب

و تضمن توزيعا عادال  أفضل للمقومات السياحية البيئية ، الطبيعية و الثقافية و اإلنسانية ،

للفوائد و التكاليف كما تساهم في العمالة و تعزيز القطاعات املحلية مثل املطاعم ، الفنادق ، نظم 

 النقل ، الصناعات التقليدية ، و الحرف اليدوية ، و خدمات املرشدين السياحيين .

 التالية : : تقوم السياحة املستدامة على جملة املبادئ  مبادئ السياحة املستدامة -ت

يجب أن يكون التخطيط للسياحة و تنميتها و إدارتها جزء من استراتيجيات التنمية املستدامة -

للدولة ، كما يجب أن يتم تخطيط و إدارة السياحة بشكل متداخل و موحديتضمن إشراك وكاالت 
                                                           

 . 3011/3013مذكرة تخرج لنيل  شهادة ماجستير جامعة وهران بعنوان السياحة و التنمية المستدامة  -1 
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أكبر قدر  حكومية مختلفة ، و مؤسسات خاصة ، و مواطنين سواء كانوا مجموعات أم أفراد لتوفير 

 من املنافع .

ب أن تتبع هذه الوكاالت ، و املؤسسات ، و الجماعات ، و األفراد املبادئ التي تحترم ثقافة و يج -

 بيئة و اقتصاد املنطقة املضيفة .

يجب أن تهتم السياحة بعدالة توزيع املكاسب بين مروجي السياحة و أفراد املجتمع املضيف و  -

 املنطقة .

عمل تحليل متداخل للتخطيط البيئي و اإلجتماعي و اإلقتصادي قبل تنمية سياحية  يجب أن يتم  -

 أو أي مشاريع أخرى بحيث يتم األخد بمتطلبات  البيئية و املجتمع .

بما  يجب تنفيد برنامج للرقابة و التدقيق و التصحيح أثناء جميع مراحل التنمية و إدارة الساحة ، -

يسمح للسكان املحليين و غيرهم من اإلنتفاع من الفرص املتوفرة و التكيف مع التغيرات التي ستطرأ 

 على حياتهم .

املنشور  و هذه املبادئ عموما ما تتوافق مع مبادئ التنمية املستدامة التي وردت من تقرير بروتالند

من قبل اللجنة العاملية للبيئة و التنمية تحث عنوان " مستقبلنا مشترك " حيث استند  0827سنة 

عليه معظم معظم الباحثون في تعريفهم للتنمية املستدامة بأنها " تلك التنمية التي تلبي احتياجات 

ة " كما حدد هذا التقرير الحاضر دون املساس  بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاتها الخاص

ثالثة مجالت للتنمية : اقتصادية ، اجتماعية ، بيئية ، ذات أهمية متساوية تتقاطع فيما بينها ، 

حيث عندما يتقاطع املجال اإلقتصادي باإلجتماعي يؤدي إلى فكرة العدالة و عندما يتقاطع املجال 

اطع املجال البيئي و اإلقتصادي يقود إلى اإلجتماعي بالبيئي يعطينا فكرة صالحة للعيش ، في حين تق

اإلجتماعية ، البيئية و فكرة املردود . و لذلك  هناك اتجاه عام للتنمية يدمج و يؤلف  بين  األبعاد 

املردودية اإلقتصادية ، أو على األقل يضعها في نفس املستوى ، و هو نهج لخصه منظر و 

 .   people-planet – profitاإلنجلوسكسونية في قاعدة سميث ب 

: سنورد جملة من اإلجراءات التي من شأنها  متطلبات تحقيق التنمية السياحية املستدامة  -د

 التجاوب و متطلبات التنمية السياحية املستدامة : 

 

ضرورة النظر ملكونات  سن القوانين و التشريعات ذات العالقة بحماية البيئة على أن نأخد في اإلعتبار  -

 البيئية السياحية كوحدة واحدة أي لنظام بيئي متكامل غير قابل للتجزئة .

وجود مراكز دخول في املواقع السياحية لتنظيم حركة السياح و تسهيل املراقبة الحذرة لسلوكهم تجاه  -

فدين و توفير األمن و البيئة السياحية ، و إيجاد أنظمة و قوانين تمن السيطرة على أعداد السياح الوا

 الحماية بدون إحداث أضرار بالبيئة .
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تحديد الفترة اإلستعابية للمواقع السياحية ، تفاديا لإلزدحام خاصة في املناطق االثرية و التاريخية حتى  -

 ال يؤثر ذلك على البيئة الطبيعية و الثقافية و يعرضها للخطر .

لسكان املحليين ، فغالبا ما يكون هم سبب في التخريب نشر الوعي السياحي و الثقافة البيئية بين ا -

 لدواعي مادية .

تشجيع إقامة املشاريع التي توفر مذاخيل لسكان املحليين كاألعمال التقليدية ،الحرف اإلرشاد السياحي  -

 .... إلخ 

و تعاون كل القطاعات ذات الصلة بالقطاع السياحي إلنجاح إقامة املحميات الطبيعية و التراثية  -

إدارتهم من قبل إطارات بشرية مؤهلة و إعتماد السياحة البيئية كوسيلة مالئمة لتحقيق التنمة 

 1السياحية املستدامة .

                                                           
المستدامة من إعداد العايب احسن و زرقين تحث عنوان أهمية السياحة  – 3012- 11مجلة البحوث و الدراسات اإلنسانية ، جامعة سكيكدة العدد  -1 

 عبود .



تدامةالفصل األول                                           التسويق األخضر و التنمية السياحية المس  
 

 
30 

 00111املبحث الثالث : املواصفة البيئية ايزو 

طورت املنظمات طواعية أنظمة اإلدارة البيئية الخاصة بها ، ولكن هذا جعل مقارنات اآلثار البيئية بين    

 .العاملية ISO 14000 الشركات صعبة ؛ لذلك ، تم تطوير سلسلة

 

 00111لطب  اوأو  : اايية ييزو امل 

معايير نظام اإلدارة البيئية. تنص على متطلبات األداء البيئي ، بل تحدد  ISO 14001 تحدد املواصفة   

إطاًرا يمكن لشركة أو مؤسسة اتباعه إلعداد نظام فعال. يمكن استخدامه من قبل أي منظمة ترغب في تحسين 

إلى ضمان إدارة الشركة  ISO 14001 وارد وتقليل الفاقد وتخفيض التكاليف. يمكن أن يؤدي استخدامكفاءة امل

 .وموظفيها باإلضافة إلى أصحاب املصلحة الخارجيين بأن يتم قياس التأثير البيئي وتحسينه

 

 : 00111نشأة ايزو -0

صالحية إنشاء و إصدار مواصفات عاملية  6491خولت مند عام   ISOإن منظمة الدولية للتقييس    

 متناسقة و موحدة لقطاعات التصنيع و اإلتصاالت و التجارة في الجوانب الفنية و الخاصة بالسالمة .

 6491الصادرة عام  4999إيزو و قد دخلت اإليزو في مجال اإلدارة بقوة و تأثير واضحين بدء مع إصدار سلسلة 

 69999أصدرت سلسلة مواصفات إيزو  6441اسية موجهة لحاجات االعمال في مجال الجودة .و في عام كمعايير قي

 لتوجه اإلهتمام إلى البيئة و انظمة اإلدارة البيئية على مستوى الشركات و الدول .

 في امستردام حيث ثم تشكيل مجموعتي عمل ، 6441منذ أكتوبر  69999لقد تم العمل على مجموعة اإليزو 

 . ( من أجل التوجيهاتWG 2( من أجل وضع املواصفة ، و الثانية )WG 1مجموعة العمل األولى )

 إن املجموعتين عملت على ثالثة مجاالت هي : 

 أنظمة اإلدارية البيئية : مكونات املواصفة و التوجيهات حول استخدامها . -أ

 .أنظمة اإلدارة البيئية : توجيهات عامة حول املبادئ و تطبيقها  -ب

أنظمة اإلدارة البيئية : توجيهات حول اإلعتبارات الخاصة املؤثرة في املشروعات الصغيرة و متوسطة  -ت

 الحجم .

أثمرت جهود مجموعتي العمل بتطوير مجموعة متكاملة بقدر كبير من املواصفات البيئة املعروفة بسلسلة  و قد 

إدخال البيئة ضمن إهتمامات الدول و الشركات  التي يمكن إعتبارها أول محاولة دولية من أجل 69999اإليزو 

على حد سواء .فهي بقدرما توجه الشركات نحو األخذ بأنظمة اإلدارة البيئية فإنها توجد آلية من أجل الحصول 

و التي تمكن الشركات من اإليفاء باملتطلبات الضرورية التي تفرضها  69996الطوعي على شهادة مولصفة اإليزو 

ية و العقود الحكومية في دول كثيرة. إضافة إلى إكتساب ثقة الجمهور القابلة للتحول إلى ميزة في التجارة الدول

 .1تسويق منتجاتها و خدماتها 

                                                           
 . 313، ص  2102نجم عبود نجم ، المسؤولية البيئية في منظمات األعمال الحديثة ، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع ، عمان ، الطبعة األولى ،  -1 
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 :  00111افهوم إيزو  2

بأنها " عبارة  عن مجموعة من املقاييس التي تمثل مدخل يحدد أنظمة إدارة عمليات أي منظمة  69999إيزو  تعرف 

على النواحي البيئية النشطتها و منتجاتها الخدمات التي تقدمها ، حيث على املؤسسات ليس ان تسعي مع التركيز 

 1فقط إلرضاء عمالئها بل أيضا إدارة قضايا البيئية التي تخصها بفعالية ".

 و الهيئاتو تعرف بأنها " مجموعة من املوصفات اإلختيارية التي تحافظ على البيئة ، و من ثم  فهي تتيح للمنظمة 

على مستوى العالم اتباع إدارة بيئية واحدة متفق عليها ، و بالتالي هي تتضمن و تكفل حماية البيئة من التلوث 

 2بالتوازي مع متطلبات اإلقتصادية و اإلجتماعية ".

 :  00111يدف سبسبة اإليزو  3

 : خفض العقبات التجارية الناتجة عن تباين املوصفات القياسية البيئية الوطنية . أوال

: تشجيع املدخل املشترك و اللغة املشتركة في مجال اإلدارة البيئية بما يئه املوصفات القياسية إلدارة الجودة ثانيا 

 الشاملة .

 ي مجال األداء البيئي .: إغناء قدرة الشركات على اإلنجاز و القياس للتحسينات فثالثا 

وضع متطلبات التسجيل و الحصول على الشهادة البيئية التي على الشركات اإليفاء بها على شاكلة متطلبات : رابعا 

 في مجال الجودة . 4999التسجيل و الحصول على شهادة اإليزو 

القيام بها و املفروضة من قبل اللوائح  : تقايص اإلزدواجية في املراجعة ) التي يقوم بها املراجعين ( التي يجب خااسا

 3القانونية و الزبائن و الشركات و غيرهم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 222، ص  2112عالم عبد الرحيم ، مقدمة في نظم اإلدارة البيئية ، منشورات المنظمة العربية اإلدارية ، القاهرة ،  -1 

 . 092، ص 2112محمود ، القصر داليا الحميد ، نظم اإلدارة البيئية و التكنولوجيا ، دار الفكر العربي ، الطبعة االولى ، القاهرة ،  الحجار صالح2 

 . 313. نجم عبود نجم ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 3 



تدامةالفصل األول                                           التسويق األخضر و التنمية السياحية المس  
 

 
32 

 :  00111املكونات اوأساسية لعائبة اإليزو  0

يوضح املكونات األساسية لعائلة  ( 91)–( 96) الجدول و من أجل تقديم صورة واضحة عن هذه املوصفات فإن 

 . 69999اإليزو 

  ISO 14000ييكل سبسبة املواصفة 

 العنوان  رقم و تاريخ املواصفة  الحالة 

ISO  69996:6441  نظم اإلجارة البيئية : موصفات مع مرشد اإلستخدام 

ISO 69999:6441  نظم اإلدارة البيئية : ارشادات عامة : للمبادئ و األنظمة و التقنيات

 املساندة 

ISO 69969:6441  تدقيق نظم اإلدارة البيئية : إرشادات التدقيق البيئي : مبادئ عامة 

ISO 69966:6441  تدقيق نظم اإلدارة البيئية : إرشادات التدقيق البيئي : إجراء

 التدقيق 

ISO  6996::6441  تدقيق نظم اإلدارة البيئية :إرشادات التدقيق البيئي : معايير مؤهالت

 املدققين البيئيين .

W/D 69961 تدقيق اإلدارة البيئية : التقييم البيئي للموقع  :لم يحدد 

ISO 699:9:6449   امللصقات البيئية : مبادئ عامة 

ISO 699:6:6444  امللصقات البيئية : اإلعالن البيئي الذاتي 

ISO 699:9:6449  املبادئ و اإلجراءات 6امللصقات البيئية : النوع : 

W/D 

T.R 

 : مرشد املبادئ و اإلجراءات  1امللصقات البيئية : النوع  :لم تحدد699:1

ISO 69916:6444  اإلدارة البيئية : تقويم األداء البيئي : اإلرشادات 

T.R 6991::6444  األداء البيئي : تقويم األداء البيئي : دراسة حالة لتوضيح استخدام

 69916إيزو 

ISO 69999:6441  اإلدارة البيئية : تقدير دور الحياة : املبادئ و اطار العمل 

ISO 69996:6449  اإلدارة البيئية : تقدير دور الحياة : تعريف الهدف و املجال و تحليل

 املخزون 

ISO 6999:::999  اإلدارة البيئية: تقدير دور الحياة : تقدير تأثير دورة الحياة 

ISO 69991::999  اإلدارة البيئية : تقدير دور الحياة : تفسير دورة الحياة 

T.R 69999:6444  اإلدارة البيئية : تقدير دورة الحياة: توثيق بيانات دورة الحياة 

T.R 69994:6444  69999اإلدارة البيئية : تقدير دور الحياة : أمثلة تطبيق إيزو 

ISO 69919:6449  اإلدارة البيئية : املفردات 

T.R 69916:6449  69999معلومات ملساعدة املنظمات لرعاية الغابات بإستخدام إيزو-

69996 

ISO 69919:6441 دليل الجوانب البيئية في مقاس النتوج 
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 املالحظات :  

International standard organization ISO  مواصفات دولية 

Working draft W.D  مسودة العمل 

Technical report T.R  تقرير اللجنة 

 

 . 6:1املصدر :.نجم العزاوي . د. عبد هللا النقار ، مرجع سبق ذكره ، ص 

 يمكن تلخيص ما سبق فيما يلي : 

 69991و 69999، باإلضافة إلى املواصفتين  69996يبني نظام اإلدارة البيئية وفق متطلبات الواردة في املواصفة  -

البد من تنفيد نظام  iso 14001التين تمتالن إرشادات حول نظام اإلدارة البيئية ، للحصول على شهادة املطابقة 

في تقديم اإلرشادات و  69996سلة املواصفة التابعة ل تدقيق بيئي حول متطلبات نظام اإلدارة البيئية ، و سل

 عملية رقابة و تقييم األداء . iso 14001اإلجراءات الخاصة بنظام التدقيق ، يستلزم تطبيق 

 

 :  00110/ يلية الحصو  على شهادة اإليزو 5

يجب على املنشأة ان تقوم بإنشاء و املحافظة على نظام اإلدارة البيئية طبقا ملتطلبات املواصفة . و يشمل ذلك 

 الخطوات و املراحل التالية: 

.و إعتمادها من اعلى توثيق سياسة البيئية للشركة : بحيث تغطي كافة العمليات و املنتجات و الخدمات  -6

 املستويات في اإلدارة .

البيئية : بحيث يتم دراسة املظاهر البيئية الناجمة عن العمليات و املنتجات التي تقدمها  املراجعة -:

الشركة .يمكن أن تتراوح عملية املراجعة هذه من عمليات تقييم للمظاهر البيئية و التأثير البيئي لها و من 

 دام املواد الخام .املمكن أن تكون عملية تقييم موسعة يتم فيها دراسة استهالك الطاقة ، و استخ

بيئي ، ووضعها في إطار واضح التخطيط : و ذلك من خالل تحديد املشاكل البيئية و فرص التحسين ال -1

 : يغطي

 املظاهر البيئية و الثأثيرالبيئي . -

 املتطلبات القانونية و باقي املتطلبات . -

 األهداف و توقيتات إنجازها ) املستهدفات ( . -

 برامج إدارة البيئة . -

بيق و العمليات : و يشمل وضع هيكل واضح لنظام إدارة البيئة يضمن ان كافة العاملين على علم التط -9

 بمسؤوليتهم . و كيف تؤثر العمليات اليومية للمؤسسة على البيئة ، و يشمل ذلك : 
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 التنظيم و املسؤوليات . -

 التدريب و التوعية و الكفاءة . -

 اإلتصاالت  -

 توثيق نظام إدارة البيئية . -

 مراقبة الوثائق . -

 مراقبة العمليات . -

 اإلستعداد و اإلستجابة للطوارئ . -

التحقيق و اإلجراءات التصحيحية : و ذلك من خالل إنشاء مراقبة و متابعة للتاكد من املطابقة  -1

 للتشريعات البيئية و املستهدفات التي حددتها الشركة يشمل هذا الجزء : 

 الرصد و القياس . -

 جراءات التصحيحية و الوقائية .عدم املطابقة و اإل  -

 السجالت . -

 مراجعة نظام إدارة البيئة . -

مراجعة اإلدارة ألداء النظام و بشكل دوري و التأكد من أن التطوير املستمر حاصل بما يتعلق باألداء  -1

 1البيئي للشركة .
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 االها و ااعبيها  00111امللطب  الثاني : اإليزو 

كانت تمثل و عيا بيئيا كانت جميع الشركات  االعمال بحاجة إليه ليس فقط  69999ال شك في ان اإليزو 

من اجل إدخال البيئة كبعد من أبعاد االداء اإلستراتيجي للشركة و إنما أيضا من أجل ميزتها التنافسية 

( و  stead et alب ستيد و زميله )، املستدامة تعبير جاء من الحركة البيئية إلى االعمال و كتااملستدامة 

" مع   sustainable strategic managementحمل عنوانا معبر في هذا اإلتجاه هو " 999:الذي صادر عام 

 التركيز فيه على امليزة البيئية املستدامة و الكفاءة .

السيئة و إن من اللذين استطلعت أرائهم قد توقفوا عن شراء املنتجات من الشركات ذات الصورة  %:1

 إنشاء صورة بيئية قوية يعمل على إجتداب الزبائن الواعيين بيئيا .

و لديه نظام إدارة بيئية مؤهل للتعامل مع القضايا  69999إن املجتمع يدعم املصانع التي تعتمد اإليزو 

 و املشكالت البيئية .

 العاملين .تسوق الشركة للزبائن ، املستثمرين ، املوردين ،  69999إن اإليزو 

و مع أن هذه املنافع تمثل البعد اإلقتصادي املباشر الذي تركز عليه االعمال ، إال ان اإليزو تتجاوز بكثير 

البيئة عموما بما يعطي لهذه املنافع بعدا شموليا و نعوض املنافع اإلقتصادية إلى املنافع اإلجتماعية 

 فيما يأتي لهذه املنافع بعدا شموليا .

 : نعرض فيما يأتي لهذه املنافع مصنفة إلى ثالث مجموعات :  املنافع -6

  أوال : املنافع اإلقتصادية 

مع الوقت يخفض تكاليف تطبيقها مما يحقق املنافع الناجمة عنها  69999إن تنفيد موصفات اإليزو  -

 بتكاليف قليلة .

و كلفة املنتج و تكلفة مناولة كمية املواد و الطاقة املستخدمة في اإلنتاج و يمكن تقليصها مما يخفض ت -

 تكلفة تخلص من النفايات أقل .

يمكن ان يجتنب الشركات تحمل  69999( في ظل اإليزو EMSلقد وجد أن تكلفة نظام اإلدارة البيئية ) -

 تكاليف اكثر عن تعرضها للشكاوي جراء عدم اإللتزام البيئي .

 املطلوبة للمعالجة و اإلستشفاء .( يقلص حوادث التلوث و النفقات العالية  EMSإن ) -

 إن إعادة تدوير نفايات التصنيع و املدخالت غير املستخدمة تزيد العوائد . -

تحسين صحة و سالمة العاملين يرفع اإلنتاجية و يقلص أيام املرض و خفض املخاطر التي يتم التأمين  -

 عليها .

 اليف التغطية .مطالبات التأمين جراء التعرض للمخاطر تنخفض مما و يقلص تك -
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 ثانيا : املنافع اإلجتماعية 

 أن تعمل على إيجاد لغة مشتركة حول القضايا البيئية لدى جميع أطراف و أصحاب املصلحة . -

 أن تحقق من خالل التزام الشركات بمتطلباتها هواء ، مياه ، تربة أنظف . -

 ترشيده .اإلستخدام و أنها تؤدي إلى مصادر ذات عمر أطول من خالل خفض  -

 أن ترفع مستوى الوعي البيئي من أجل التقدم نحو مستقبل مستدام . -

 يؤدي إلى نفايات و مكبات أقل . 69999أن تبني اإليزو  -

 ثالثا : املنافع البيئية 

انها تعمل على اعتبار القرار البيئي جزء من قرارات بيئة األعمال بما يجعل البيئة أوال مكافئا و لو من جوانب  -

 لإلعمال أوال .معينة 

تعزيز الوعي البيئي في الدول النامية التي استغلت بيئتها بسبب عدم تطور التشريعات البيئية الالزمة لحمايتها ،  -

 مما يحد من الدور املدمر لشركات الدول النامية لبيئتها .

لبوا بحماية البيئة من ن لكي يطاأنها توفر أسسا شرعيا على الصعيد الوطني أو الدولي لدعاة البيئة و الناشطي -

 قبل  الشركات الوطنية و الدولية على حد سواء .

إنها تساهم في إنشاء و تعزيز منظمات إقليمية و دولية من أجل حماية البيئة بالنظر لتوفير إطار شمولي ألنظمة  -

 اإلدارة البيئية على الشركات لإللتزام به .

أخد و عيوب تحد من اإلستفادة منها يمكن أن نشير إليها فيما ليست بدون م 69999رغم هذه املزايا فإن اإليزو 

 يأتي : 

 العيوب :  2

ال يمكن أن توضح للشركة  69996: ضعف املعايير التنافسية في املواصفات : البعض يرى أن شهادة اإليزو أوال 

و معايير مدخالت و ليس  هل في حالة مالئمة من حيث الداء ال بيئي ، الصحي ، السالمة ، ألنها تتطلب فقط أداء

مخرجات مما ينتج مواصفة تعمل على تحقيق كفاءة العملية فقط . في حين إن املعايير التنافسية تضمن كفاءة 

 األعمال أي األداء البيئي لألعمال .

ليس هناك معلومات بيئية مجمعة من قبل الشركة مطلوبة للكشف للجمهور .ألن هذه  69996اإليزو : في ثانيا 

 (  REGRESSIVEعلومات تعتبر سرية و هذا ما يجعل املواصفة و كأنها مواصفة إنكفائية )امل

إن الشركة املتعددة الجنسيات حسب املواصفة لن تكون مطالبة أن تستخدم نفس املواصفات البيئية عبر  ثالثا:

قليمية للموقع الذي تعمل العالم بل أن كل شركة فردية تتطلب أن تكون ممثلة إلجراء املواجهة الوطنية أو اإل

 (  DOUBLE STANDARDSفيه مما يعني أن تطبيق املواصفة سيخضع للمعايير املزدوجة )

: إلن املواصفة طوعية فإنها تخضع للقرارالخيارات الشركة و حسب مستوى الوعي البيئي و هذا يمكن أن   رابعا

 للمواصفات . تجاهلها الكلييؤدي بكثير من الشركات إلى عدم اإللتزام بها 
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: الن املواصفة طوعية ستجعل الشركات تعمل على الحد األدنى و ربما دون ذلك ، أي أن السمة الطوعية في خااسا 

 املواصفة يخفض الحد األدنى املطلوب لإللتزامات البيئية .

جماعات : إن وضع مواصفات بيئية طوعية يمكن ان يكون خط دفاع قوي لدى الشركات في مواجهة سادسا 

 عاتها التي تطالب الشركات باإلرتقاء بالتزاماتها البيئية بإستمرار .الضغط البيئي في مجتم

ليست مواصفة واحدة بل هي عائلة مترابطة من املواصفات الدولية التي تغطي اإلدارة البيئية و ما  69999ان اإليزو 

ساسية التصدي لها .لهذا فإن هذه املوصفات يرتبط من قضايا و مشكالت بيئية مطلوب من الشركة ووظائفها األ 

الجميع عن القضايا البيئية  تتسم باإلشتراك الواسع لجميع الوحدات التنظيمية للشركة و أفرادها  أي مسؤلية 

 1ذات العالقات بالشركة .
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  ISO 14000 امللطب  الثالث : التسويق اوأخضر و املواصفة 

 

هي لتحديد  أوجه التشابه و اإلختالف بينها و بين   ISO 14000 إن الغاية األساسية  من عرض مفهوم املواصفة 

 مدخل التسويق األخضر .فهناك العديد  من التساؤالت التي تثار حول هذا املوضوع  .

  يمكن أن نقدم النقاط األساسية التالية لتوضيح العالقة و اإلختالف بين املوضوعين :

أساسية  هي حماية البيئة و إرضاء الزبائن و تحقيق هدف مدخل التسويق األخضر ينطلق من ثالثة قواعد   -6

باإلعتماد على هدف وحيد هو حماية  البيئة    ISO 14000الربحية بينما أسست  القواعد األساسية ملواصفة 

يوضح  .مما جعل العديد من منظمات األعمال تنظر لهذا املوضوع على أنه قد يضر بموقعها التنافس ي .بينما 

 مدخل التسويق األخضر أنه يسعي لتعزيز املوقع التنافس ي ملنظمات األعمال .

يمكن للمنظمة املنفدة لهذا و إنتقائيا . بعبارة أخرى  تطبيق مدخل التسويق األخضر ممكن أن يكون اختياريا -:

املدخل  أن تختار سوقا  محددا أو منتجات كخطوة أولى لتبني هذا املدخل ، بينما تشترط املواصفة وجود  

 تغيرات هيكلية أساسية للتطبيق .

شكل أساس ي في تعزيز املوقع يرتكز مدخل التسويق االخضر على أساس اإلبداع التسويقي البيئي و بالتالي يسهم و ب -1

 التنافس ي و تمييز املنظمة  و بالتالي تؤخر و تقلل من مستوى اإلبداع 

 ISOالنجاح ، فالشركة الحاصلة على شهادة  يمكن تحقيق التكامل بين املوضوعين و الوصول إلى درجة متقدمة  -9

مثال  يمكنها أن تعزز فعها التنافس ي باإلعتماد مبادي  التسويق األخضر  و تفعيل املهارات التسويقية التي   14000

 تمتلكها و العكس صحيح .

هو وجود بعض الجوانب املبهمة  فيها  كونها خارجية تحتاج   ISO 14000 من اإلنتقادات التي وجهت ملواصفة  -1

د خارجية  بينما تطبيق مدخل التسويق األخضر ال غموض أو إبهام فيه املنظمة لفهمها  إلى استشارات و جهو 

.فهو يعتمد على بناء إستراتيجية منظمة برسمها باإلعتماد على قدرتها و إمكانياتها وفقا إلستراتيجية  العامة مما 

 يولد القبول و الوضوح لهذا األسلوب .

املوضوعين و ال ينفي  ك ال يقلل من مدى أهمية كل من و أخيرا على الرغم من وجود هذه اإلختالفات إال أن ذل -1

 1إمكانية اإلستفادة من تحقيق التكامل  فيما بينها و صوال إلى تحقيق أهداف  املنظمة األساسية .
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 خالصة الفصل : 

 

منذ بداية الثمانينات من القرن املاض ي بدأ ت تظهر العديد من املشكالت البيئية الخطيرة ،  فوجدت  

املؤسسات  نفسها أمام تحديات بيئية مختلفة األمر التي دفعها لإلهتمام بالجوانب و القضايا البيئية بشكل جدي 

إن زيادة  اإلهتمام بالبيئة و املحافظة عليها في ظل املشؤولية  اإلجتماعية  و  .و سليم للتغلب على هذه املشكالت

 التنمية السياحية املستدامة أدى إلى إصدار 

التي تهدف إلى تحقيق قدرا من التوازن باملؤسسة للتحكم في    ISO 14000ة التقييس العاملية ملواصفة منظم

 أثارها اليئية .



 

 
 
 
 
 
 

واقع و  الفصل الثاني :
 أفاق السياحة في الجزائر 
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 املقدمة : 

 

تعد السياحة في العصر الحالي موردا هاما لكثير من الدول يتطلب االهتمام به والقيام بتطويره         

وفي هذا الشأن بادرت الجزائر نظرا ملا  املتعاقبة ليصبح موردا مستداما تستفيد منه األجيال  وتنميته

تملكه من منتجات سياحية هامة ومتنوعة بمشاريع إستراتيجية موجهة أساسا لتنمية قطاع السياحة 

بداية باملخططات التنموية ثم املخطط التوجيهي لتهيئة  والخارجينوجعله أكثر جاذبية السياح الداخليين 

ليضع معالم قيام صناعة سياحية جذابة  فه وبرامجه وآلياتهداالذي يأتي بأه 2025السياحية آلفاق 

شعارها التميز والنوعية لضمان موارد بشرية ومالية إضافية أكثر استقرارا ونموا وإستراتيجية تنميته 

 . 2025واستدامته آلفاق 
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 : 2025املبحث األول: املخطط التوجيهي لتهيئة السياحية آفاق  

 

إلقامة تتمتع الجزائر بموقع جغرافي مهم، والتنوع في خصوصيتها يجعل منها ارض خصبة،                

مستدامة، فعمدت إلى إطالق مخطط توجيهي لنشاط السياحي على غرار معظم الدول باألخص  سياحة 

 األعضاء في املنظمة العاملية للسياحة.     

 

 ( SDAT 2025محتويات املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية )  املطلب األول:

 

يعد املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية اإلستراتيجية الجديدة والكفيلة للسياحة الجزائرية، حيث 

تعتزم الدولة من خاللها النهوض بالقطاع السياحي الجزائري، وجعله في مصف القطاعات السياحية 

سنتعرض فيما يلي بعض املقومات السياحية للجزائر كمادة خامة متسمة لفعالية هذا  األخرى.وعليه

  املخطط

 

 ومقومات السياحة في الجزائر:  2025أوال: املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق 

 يشكل املخطط التوجيهي للتهيئة السياحة التزام الدولة بتنفيذ السياسات السياحية، وكذلك من        

خالل وضع الشروط الرئيسية للتهيئة السياحية والعامل األساس ي لدعم النمو االقتصادي ،وبالتالي فهذا 

املخطط يسعى إلعادة االرتقاء إلى املرتبة الثانية في األنشطة االقتصادية املصدرة بعد املحروقات، هذا 

داده وتحديد معامله بالقانون املخطط هو جزء من املخطط الوطني للتهيئة اإلقليمية، والذي تقرر إع

، واملتعلق بتهيئة اإلقليم والتنمية املستدامة و بالتالي تصبوا الدولة  2001ديسمبر 12 املؤرخ في   02/01

 من خالل هذا املخطط إلى ما يلي: 

تحديد املحطات الرئيسية للتنمية السياحية الوطنية على فترات مختلفة، حيث عمدت الدولة إلى اختيار  -

، ثم املحطة الثانية تكون على املدى املتوسط وذلك في 2009حطة األولى على املدى القصير خالل سنة امل

تحديد  - 2025، واملحطة األخيرة للتنمية السياحية تكون على املدى البعيد وذلك في آفاق  2015آفاق 

قتصادية الكلية) تحسين التوازنات اال -وسائل وضعه حيز التنفيذ وتحديد شروط قابلية تجسيده؛ 

 التشغيل ، امليزان التجاري، االستثمار(

 املساهمة في املباد الت واالنفتاح على الصعيد الوطني والدولي؛  -

 تقويم الثروة الطبيعية والثقافية والتاريخية للبالد ووضعها في خدمة السياحة؛  -
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 : املقومات السياحية التي تنطوي عليها الجزائر:  1-1

 

 تمتاز الجزائر بمقومات سياحية متميزة تجعل منها قطب سياحي بامتياز بفضل توفرها على املادة 

  

 1الخام لصناعة السياحة نستعرضها كما يلي: 

إن املوقع الجغرافي املمتاز للجزائر املطل على البحر األبيضاملتوسط جعل من * السياحة الساحلية: 

ركيزة أساسية داخل قطاع السياحة، خاصةأنها تملك عدة أقطاب متميزة على طول  السياحةاملحلية

 كلم.  1200شريطها السياحي املمتد على طول 

   

 تقع على شاطئ املتوسط في منتف الطريق الساحلي ، تنتشر أحياءها  الجزائر العاصمة: -

لم تاريخية وحضارية منها ، القصبة ، فوق مجموعة من التالل املطلة على البحر، إضافة إلى امتالكها ملعا

 جامع كتشاوة ، القصر  التركي....، 

تقع في الغرب على ساحل البحر األبيض املتوسط ، تتميز بجمعها بين الطرازين املعماري الفرنس وهران:  -

جامع الباشا وعين  وامتالكها للعديد من املعالم السياسية كحي الدرب،، ي الحديث واألندلس ي القديم

 الترك السياحية. 

تدعى بغرناطة إفريقيا و لؤلؤة املغرب العربي ، تتميز بمناظر طبيعية خالبة و مقاصد سياحية تلمسان :  -

 هامة مثل محطة شيقر ، إضافة إلى العمارة املغربية واألندلسية. كما تتميز بماض ي فكري وثقافي غني. 

ة سهلية ، وتمتلك نا القديمة ، تقع على سفح جبل ايدوغ في منطق: بنيت على أنقاض مدينة بو  عنابة -

شاطئا، تتميز الوالية بعدة معالم تاريخية منها اللة بونة ، تماثيل وقبور كتمثال   15شريط ساحلي يضم

هاكيوس ، متحف هيبون الذي يضم مجموعة من التماثيل واألواني ولوحات من الفسيفساء تعبر عن 

 التي مرت بها املدينة.  الحقبات التاريخية

 كما يضم الشريط الساحلي عدة واليات أخرى قمة في الجمال كبجاية وجيجل ومستغانم محل دراستنا.  

تمتلك الجزائر سالسل جبلية صنفت من اكبر السالسل في إفريقيا، ومغارات تمتد على * السياحة الجبلية: 

لعصور الجيولوجية الغابرة ،باإلضافةإلى ينابيع مسافات طويلة ، كهوف عجيبة أوجدتها الطبيعة منذ ا

 مائية ، وفيما يليألبرزأقطاب السياحة الجبلية في الجزائر: 

متر، تعتبر قمة في الجمال  1700تقع في جبال جرجرة بوالية البويرة بعلو عن سطح البحر ب  تيكجدة:  -1

 المي البيئي. ضمن التراث الع 1998وتحفة تسلب عقول السياح. صنفت تيكجدة سنة 

  26متر ، تمتد على مساحة تفوق  1600تقع بواليةالبليدة، تلو عن سطح البحر بأكثر من الشريعة: -0

                                                                 
 جامعة بسكرة . 2014-2013مذكرة تخرج بعنوان مساهمة القطاع السياحي في تحقيق التنمية املستدامة - 1
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ألف هكتار ، تنطوي على غابة أكثر تنوعا بيئيا ، وتستغل أيضا للتزلج والترويج عن النفس عند تساقط 

 الثلوج. 

ى الجنوب الشرقي بوالية تمنراست، تضم احد : هي سلسلة جبلية شهيرة تقع في أقص  جبال الهقار -3

متر وأجمل املمرات في العالم وهو ممر السكرام  3013أعلى القمم في الجزائر، وهي قمة تاهاتأتاكور بطول 

 الذي يمكن مشاهدة من خالله أجمل شروق وغروب للشمس في العالم. وهي مصنفة من طرف اليونيسكوا. 

 وب الشرقي وهي عبارة عن هضاب حصوية قاحلة ترتفع بأكثر من : تقع في الجن جبال الطاسيلي -2

متر عن سطح األرض ، وهي كذلك مصنفة من طرف اليونيسكواكاءرث تاريخي وطني وارث حضاري  1000

 عالمي ، كما اعتبرت محمية طبيعية. 

مليون كم ،  0تعتبر الصحراء الجزائرية ثاني صحراء في العالم حيث تغطي حوالي * السياحة الصحراوية:

 وتنطوي على العديد من األقطاب السياحية نذكر أبرزها : 

الجنوب، تتميز باءمتالكها لهضبة االتاكور، وحظيرة الوطنية للهقار املمتدة على  ىتقع في اقص  تمنراست:  -1

 كلم التي تعتبر من اكبر املتاحف املفتوحة على الطبيعة في العالم.  450مساحة 

كلم عن العاصمة تزيد مساحتها  1400لواحة الحمراء، تقع في الجنوب الغربي على بعد او ا تيميمون : -0

كما هو الحال لقصر ايغزوا وقصر اغالت  12كلم، تحتوي على قصور بعضها يعود الى القرن  1000عن 

 الذي استفاد من مشروع ترميم من ط رف األمم املتحدة للتنمية. 

كلم من العاصمة، تنطوي على ثروة طبيعية  2000بعد  تقع في الجنوب الشرقي على اليزي : -3

ألف  30وحضارية تعكسها منطقة الطاسيلي ، إضافة إلى كهوف منقوشة تعود إلى حضارة قديمة بحوالي 

 سنة. 

م ، أدرجت ضمن املناطق التاريخية العاملية من طرف  1053أسسهااالءباضية سنة غرداية :  -4

المتالكها للعديد من املعالم التاريخية والحضارية ومن اهمها قصر م نظرا  1982منظمة اليونسكوا سنة 

 ميزاب، املسجد الكبير، ساحة السوق القديم ، كما تنطوي على أجمل وحات النخيل. 

تمتلك الجزائر العديد من األحواض والحمامات املعدنية الطبيعية ، حيث يتوفر بها * السياحة الحموية: 

منبع للمياه الجوفية املعدنية الطبيعية اغلبها قابلة لالستغالل كمحطات حموية ، غير انه لم  200أكثر من 

يتم استغاللها بشكل كامل مثل حمام بوحجر ، بوحنيفية ، حمام ريغة بعين الدفلى ، حمام الشاللة بقاملة 

لجزائريين واألجانب على مدار ...، ومركز واحد للعالج بمياه البحر بسيدي فرج الذي يتردد عليه اآلالف من ا

السنة لالستفادة من خدمات فريق طبي متخصص ،ويتواجد اكبر خزان حمو ي في كل من واليتي ميلة 

  1وقاملة

 ثانيا: مضمون املخطط الوطني للتهيئة اإلقليمية: 

                                                                 
 . السبتي وسيلة والطالب محمد صحراوي تاج الدين .  2017مجلة نماء لإلقتصاد و التجارة ديسمبر  السياحة في الجزائر بين الواقع و املأمول  .- 1
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الث محاور تسعى الدولة من خالل املخطط الوطني للتهيئة اإلقليمية إلى تحقيق و تجسيد ث               

 تحقيق الفعالية االقتصادية؛  -تحقيق العدالة االجتماعية؛  -كبرى لهذا املخطط وهي: 

 القيام بعملية الدعم االيكولوجي.  -

  

 : SDAT 2025املطلب الثاني : األهداف اإلستراتيجية للمخطط  

 . األهداف العامة: تتمثل في: 1

مثل: الصناعة التقليدية، النقل، )املترتبة عن هذه السياسة إلى قطاعات أخرى  توسع اآلثار  -

  (الخدمات، الصناعة، التشغيل

 تحسين التوازنات الكلية: التشغيل، النمو، امليزان التجاري واملالي واالستثمار؛ -

 التوفيق بين الترقية السياحية والبيئية؛  -

ذه العناصر تمثل عوامل جذب هامة، فإن إستراتيجية تثمين التراث الثقافي، التاريخي، كون ه -

 السياحة املتواصلة، عليها احترام التنوع الثقافي وحماية التراث واملساهمة في التنمية املحلية؛ 

التحسين الدائم لصورة الجزائر: بحيث يرمي البرنامج إلى إحداث تغييرات في التص ور الذي  -

  سوق الجزائرية.يحمله املتعاملون الدوليون اتجاه ال

من أجل تنفيذ خطة األعمال، والوصول إلى األهداف املادية للمخطط التوجيهي، . األهداف النقدية: 2

تحتاج الجزائر إلى ميزانية معتبرة، بحيث قدر االستثمار العمومي والخاص الضروري إلنجاز املشاريع 

مليون دوالر سنويا، حيث  350نوات أي مليار دوالر، على مدى سبعة س 5,2ب    2015/2008السياحية بين

عملت الجزائر من خالله على وضع اإلستراتيجية الالزمة لتسويق املنتج السياحي الجزائري وبيان 

. ومن بين هذه االستثمارات هناك  2025 و البعيد 2015االستثمارات الواجب القيام على املدى املتوسط 

 . ق اإلنجازمشا ريع جاري إنجازها ومنها ما هو في طري

ويتطلب دلك إدخال مصطلح االستدامة في جميع تحقيق التوافق بين الترقية السياحية والبيئة:  .3

 مراحل التنمية السياحية ، بدراسة العالقة مع املجتمع االقتصاد والبيئة. 

ودلك من خالل تحسين صورة الجزائر من خالل تصور التحسين املتواصل لصورة الجزائر:  .4

 املتعاملين اتجاه السوق الجزائرية. وجعل هده األخيرة من بين أهم األسواق العاملية. 
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 SDAT 2025 1الخمسة للمخطط ( األهداف 03(:)02)الشكل 

 

 

SDAT 2025 

  
  

 2025املصدر : وزارة السياحة مخطط التوجيهي السياحي أفاق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
  2018موقع وزارة السياحة و تهيئة اإلقليم  - 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تشجيع   االقتصاد   /  1

   للمحروقات البديل   

رالتاثي   االيجابي /  2    
   القطاعات   على

   االخرى

   التراث   تثمين   / 4
 التاريخي     الطبيعي

   والثقافي

  
وجهة تثمين   الجزائر  5    

 بين تحقيق   التوافق     /  3
ةوالبيئ    الترقية   السياحية   



 واقع و أفاق السياحة في الجزائر                                                      الفصل الثاني  

 

 

 
61 

 1( بين االنجازات وتطلعات:SDAT 2025 ) املطلب الثالث : واقع املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية

طط الوالئي محليا والدي يعتبر بمثابة ، املخ2025انبثق من املخطط التوجيهي الوطني للتهيئة السياحية 

، حيث يكرس اإلستراتجية 2008ورقة الطريق ألهداف املخطط الوطني املسطر من قبل الحكومة مند سنة 

 مخطط على املدى القصير املتوسط والطويل:  48املعتمدة  املتكونة من 

 مخطط تم االنتهاء منه   22 *

 مخطط في طريق االنجاز. 26 *

أطلقت وزارة السياحة وتهيئة اإلقليم والصناعة التقليدية دراسة تهدف من تهيئة العقار السياحي:           

، التي فقدت طبيعتها   ZETخاللها إعادة استصالح العقار السياحي، املتعلقة بمناطق االستغالل السياحي 

رى. وعليه يهدف املخطط إلى إعادة السياحي، نتيجة التوسع العمراني او استغاللها من طرف قطاعات أخ

 تعيين الوعاء السياحي و إعداده حسب طبيعته. من بين النتائج:  

 منطقة جديدة الستغالل سياحي تم إرسالها األمانة العامة للحكومة لترتيبها عبر مراسيم.  28 *

 منطقة استغالل سياحي قيد الدراسة.  158 *

 86-07ناطق التوسع السياحي الى املرسوم التنفيدي رقم يخضع تطوير م PATمخطط التهيئة السياحية : 

، واملعدل  ZETالدي يحدد اجراءات وضع خطة تنمية مناطق االستغالل السياحي  11/03/2007الصادر في 

 مترسمة نجد: ZET 205.من بين 03/03/2015الصادر بتاريخ 15-78عبر املرسوم رقم 

  

 ق عليها. مصاد PATمخطط توجيه للتهيئة السياحية  21 -

 جاري املصادقة عليها.    PATمخطط توجيه للتهيئة السياحية  13 -

 في قيد اإلعداد.    PATمخطط توجيه للتهيئة السياحية  134 -

في إطار تشجيع االستثمار السياحي لصالح  ZETالتهيئة والوصول إلى مناطق االستغالل السياحي : 

 هم كمايلي: املستثمرين، عمليتين للتهيئة والوصول تم إطالق
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 :  ZETمناطق  8تهيئة   : أوال 

 ZET( تهيئة مناطق 04(: )02الجدول )

 الرقم    ZETتعيين املنطقة  الوالية 

 EL OUANA 01  جيجل 

 SIDI KHELIFA 02  تيزي وزو 

 CAP IVI 03  مستغانم 

 BOUZEDJAR 04  عين تموشنت 

 AGRIOUN 05  بجاية 

 /  AOKAS 06 

 EL MARSA 07  سكيكدة 

 TADLES 08  ادرار 

الجدول يمثل مناطق التعيين الثمانية و الواليات التابعة لها  فاملنطقة األولى للوالية جيجل تم تليها تيزي وزو  

 ومستغانم كانت من بين مناطق التعيين و كانت في املرتبة التالثة و الوالية األخيرة  أدرار .

 مناطق وأقطاب سياحية:  06تحسين ودعم  *

 ZET( تحسين و دعم مناطق 05(: )02الجدول)

 الرقم  تعيين املنطقة   الوالية 

  BAIEOUEST عنابة 

CHETAIBI 

01 

 TIGZIRT OUEST  02  تيزي وزوا 

  ABDELMALEK مستغانم 

RAMDANE PLAGE 

 03 

 BOUZEDJAR 04  عين تموشنت 

 GRANDE PLAGE 05  سكيكدة 

 AIN ADJROUD  06  تلمسان 

الجدول يمثل املناطق املحستة إلستقطاب السياحة  من بينها كانت مستغانم و املنطقة املحسنة عبد املالك 

 رمضان التي توخر بشواطئها الخالبة تعتبر وجهة سياحية بمتياز .
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تم اطالق دراسات تتعلق بتهيئة  في اطار تحسين موسم االصطياف، ثانيا: دراسة وتهيئة الشواطىء:

  من ناحية الدراسة:شواطىءكمايلي: 

 تم املوافقة عليه.  PAPمخطط تهيئة الشواطئ  92 *

 جاري اإلعداد.   PAPمخطط تهيئة الشواطئ  136 *

    من ناحية التهيئة: 

 شاطئ تم تهيئته.  39 *

  شاطئ في أشغال التهيئة. 68 *

 الوالئية املتممة :  ثالثا: مشاريع التهيئة السياحية 

 ( مشاريع التهيئة السياحية املتممة 06(:)02الجدول )

 الرقم  الوالية  تقدم االشغال  

  

  

  

 انتهاء األشغال 

 01 ادرار 

 02  الشلف 

 03 االغواط 

 04  بويرة 

 05  عين تموشنت 

 06  املدية 

 07 معسكر 

  

  

  

  

  

  

 انتهاء األشغال 

 08 الجلفة 

 09  برج بوعريريج 

 10  ورقلة 

 11  تيزي وزو 

 12  تيسمسيلت 

 13  الطارف 

 14  املسيلة 

 15  سطيف 

 16  تندوف 

 17  بومرداس 

 18  سعيدة 

 19  عنابة 

 20  سوق اهراس 

 21  نعامة 

 22  تمنراست 
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 منطقة من بينها عنابة ، سعيدة ، نعامة ، تمراست ... إلخ   22للسياحة كانت في  املشاريع السياحية املهيئة 

 و قد كانت الدولة قد أنهت األشغال بها و أصبحت وجهات سياحية تستقطب السياح .

منطقة مقسمة على  28: وتشمل املناطق الجديدة لالستغالل السياحي قيد الترسم( 07( )02الجدول )

 :  الواليات كمايلي

 الرقم  تعيين منطقة االستغالل السياحي  الوالية  البلدية 

 01 بسكرة  بسكرة  بسكرة 

 الهاشيمية 

  

 البويرة 

 02 حمام كسينة 

 03  عريش  بويرة 

 04  1توم لينين  بشلول االصنام 

 05 2توم لينين  بشلو ل 

 06  ماخالد  تلمسان  الحناين 

 07  اوجابوب تيزي  تيزي وزوا  بونوح 

   حمام سوخنة 

 سطيف 

 08  حمام سوخنة 

 09  ماقراس  عين عباسة 

 10  عين سخونة  سعيدة  عين سخونة 

   بوحنيفية 

 معسكر 

 11  حمام بوحنيفية 

 12 حمام الحمات  بوحنيفية 

 عزابة و عين شرشار 
 سكيكدة 

 13  حمام الصالحين 

 14 بني سعيد  كولو 

 برواقية 

 املدية 

 15 حمام صالحين 

 16 تيبحرين  دراع سمار 

 17  منبع قصر البخار ي  قصر البخار ي 

 18 غابة حناشة  قصر البخار ي 

 غابة الحوضين 

 املدية 

 19  غابة الحوضين 

 20 جواب  جواب 

 21  سد بولرجم  جواب 

 22  غابة جواب  جواب 

 امال 

 بومرداس 

 23  حمام ثيالت 

 24 الكحلة  الربطاش 

 25 بودواو  بودواو البحر ي 
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املعنية مع   ذكر الوالية و البلدية و املنطقة الخاصة باإلستغالل فكل والية  28الجدول يمثل مناطق اإلستغالل 

 لها عدة مناطق  و جهات التي هيئتها الدولة .

 : PATيتعلق بمخطط التهيئة املصادق عليه ( 08(: )02)جدول 

 الوالية

تعيين منطقة االستغالل 

 الرقم السياحي

 01 العوانة جيجل

 تيزي وزوا
 02 سيدي خليفة

 03 ازفو ن

 مستغانم
CAP IVI 04 

 05 بن عبد املالك رمضان

 06 بوزجار عين تموشنت

 07 مسيدة الطارف

 عنابة
 08 شطيبي

 09 واد بقرات

 10 جانت اليز ي

 الشلف

 11 ماينييس

 12 تيغزاواد 

 13 عين حمادي

 بجاية
 14 اقريو ن

 15 اوقاس

 16 الوادي الوادي

 17 تادلست ادرار

 بسكرة

 18 طولقة

 19 عين بيناو ي

 20 فم الغورزة

 21 الشقة

 عشر والية في الوطن و مستغانم واحدة منهم   12مخطط التهيئة املصادق عليه ل الجدول التالي يمثل 
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 الثاني: دراسة حالة القطاع السياحي مستغانم: املبحث 

يدور محتوى هدا املبحث من خالل مطالبه الثالثة  حول منطقة االستغالل السياحي               

بمستغانم، حيث سنستعرض من خالله املادة الخام السياحية التي تتميز بها املنطقة باإلضافة إلى معرفة  

ه الوالية، حيث ستتم هده الدراسة بناءا على ما تقدم في الجانب النظري. العرض السياحي الذي تتوفر علي

 ودلك بتسليط الضوء على إحدى ثمار املخطط التوجيهي للمركب السياحي محل دراستنا. 

 املطلب األول:  نظرة عن قطاع السياحة مستغانم  

الغربية للجزائر نظرا ملوقعها االستراتيجي  تعتبر والية مستغانم من أهم املدن الساحلية بالجهة                 

كلم،  124الهام إذ أنها تطل على البحر األبيض املتوسط مباشرة وذلك على ساحل يمتد على طول 

واملؤهالت السياحية التي تزخر بها من شواطئ برمال ذهبية، وخضرة خ البة، ومناظر أخاذة، التي جعلتها 

 ا     خالل فصل الصيف الذي تشهد فيه توافد محل أنظار واهتمام السّياح، السيما

 1كبيرا للسياح من مختلف ربوع الوطن.

 

 : أوال: اإلمكانيات الطبيعية التي تزخر بها الوالية

 :  ) الشواطـئ1

: تتمتع الوالية على قدر معتبر من الشواطئ املسموحة للسباحة والتي تبلغ  الشواطئ املسموحة للسباحة -

 أهمها في بلدية عشعاشة وسيدي لخضر.     تتمركز 34

 شواطئ تتميز بمناظر جد خالبة.  10الشواطئ املمنوعة للسباحة: عددها  -

 : الغـابات (2

 منها غابات منها:  ℅14، أكثر من  2كلم 2269تغطي والية مستغانم مساحة قدرها 

 غابة استيديا.  -غابة زريفة. -غابة يدواة -

   غابة بن عبد املالك رمضان. -

 غابة شواش ي.  -

  غابة أوالد سيدي العربي -

 : : اإلمكانات الحموية(3

درجة  22: يقع ببلدية عين النويص ي، تصل درجة حرارة مياهه إلى الحمام املعدني لعين النويص ي

 مؤوية وتستعمل ملعالجة األمراض الجلدية والروماتيزم. 
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درجة مؤوية، مياهه 25غير مستغل تصل درجة حرارة مياهه إلى  : يقع ببلدية سيرات،املنبع الحموي مكبرتة

 نافعة لألمراض الجلدية.  

: يقع ببلدية سيدي علي، مغمور حاليا بمياه سد بن يفرن، تصل درجة حرارة املنبع الحموي سيدي بشاعة

 درجة مؤوية مياهه نافعة لألمراض الجلد واملعدة.  22مياهه إلى 

  

 : ) املناطق الرطبة4

 : تقع بالجهة الغربية للوالية وتعد مالجئ هاما الستقبال الطيور املهاجرة. املنطقة الرطبة املقطع

منطقة توسع سياحي، تبلغ املساحة  ( 16)يضم ساحل الوالية ستة عشر:): مناطق التوسع السياحي2

 هكتار. 4339.1اإلجمالية لهذه املناطق 
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  املوقع 

 التوسع السياحي  منطقة
 البلدية   الدائرة 

 حاس ي ماماش 

 1  املقطع  فرناكة  

 2 ستيديا  ستيديا  

 3  صبالت –اوريعة  مزغران  

 مستغانم 

 

 مستغانم 

 4  خروبة 

 5  شلف شاطئ 

 سيدي لخضر 

 
 6  حجاج  حجاج 

 

 بن عبد املالك رمضان 

 7 رأس ايفي 

 8  بن ع م رمضان 

 9 الصخرة 

 

 سيدي لخضر 

 10 كاف األصفر 

 11   امليناء الصغير 

 12  عين ابراهيم 

 عشعاشة 

 
 خضرة 

 13   زريفة 

 14   كاف قادوس 

 15   سيدي عبد القادر  عشعاشة  

 16   بحارة  اوالد بوغالم  

 

  ZETمناطق التوسع السياحي مستغانم ( 09(: )02الجدول )

 منطقة في الوالية . 16مناطق التوسع السياحي لوالية مستغانم ضمن املخطط التهيئة و تضم 
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 : ثانيا) االمكانات الثقافية والتاريخية

 : ) الجانب الثقافي1

دون التطرق إلى تراثها الثقافي والتنوع الفني وتنوع رجال الفن  ال يمكننا الحديث عن والية مستغانم 

املشهورين على مستوى الوالية، من بينهم ولد عبد الرحمان عبد القادر املقلب بكاكي الدراماتيكي، الفنان 

املعروف بالغناء البدوي الشيخ حمادة، عميد األغنية الشعبية معزوز بوعجاج، ومن بين النشاطات 

 التي تشتهر بها الوالية: الثقافية 

 املهرجان الوطني للمسرح املدرس ي.  -

مهرجان سيدي لخضر بن خلوف الذي يحتفل كل شهر أوت من كل سنة و الذي يكون مخصص ألشعار  -

 الفنان نفسه و الفروسية. 

 املهرجان الوطني للتراث  العيساوي الذي ينظم كل صائفة وه و نوع من الفلكلور املحلي.  -

شعر واملوسيقى البدوية الذي يحتفل به في كل شهر سبتمبر من كل سنة بعين تادلس تكريما مهرجان ال -

 للفقيد الشيخ حمادة و الشيخ الجياللي عين تادلس. 

 اللقاء الوطني للموسيقى التقليدية و البدوية.  -

  : نذكر منها:) املعالم اآلثارية والتاريخية0 

 هي إحدى املواقع السكنية للعهد الفينيقي معروفة باسم أسان  : تقع بدوار الشعايبيةمدينة كيزا -

،ورد ذكرها في كتاب البكري ـ املمالك واملسالك تمتد على سطح هضبة في غربه نهر الشلف بلدية سيدي 

 بلعطار. 

م من طرف إبنتاجفين،حيث كان م ركزا إداريا أو املكتبة في  1082يعتبر شبه قلعة بني عام برج محل:  -

 م  1083ميد العبد سنة وقت ح
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في زمن السلطان املريني أبي عبد هللا  م 1340املسجد القديم يسمى أيضا بالطبانة بني   سنة برج الترك:   -

بن أبي الحسن بن سعيد املريني و مناراته تذكر بمسجد الباشا علي بوهران الذي صنف معلما تاريخيا في 

 م و اغلق و هو في أجل إعادة ترميمه.  1979ماي 

بنيت في القرن الحادي عشر و كباقي املدن الساحلية جهزت بصور لحمايتها من  الحي القديم الطبانة: -

الهجمات الخارجية ( وراء البحار ) و هذا الجدار دعم بحصن أو أحصنة برج املحل وباب الجراد طبيعة 

 لقصبة. املخطط العمراني يعطي لهذا الحي طابع ا

: اعتبرت املدينة التوأم للطبانة من طرف اإلنجليز و الشرقيين، بنيت من قبل البربر تيجديت الحي القديم -

 طابعها املحلي، أعطى القدرة على مالحظتها بصورة أوسع. 

 بالطبانة مستغانم  1340:بني في  املسجد املريني الكبير -

) دليل على وحشية املستعمر. أين أحرقت قبيلة كاملة  ( النقمارية املغامرات املشهورة بغار الفراشيح: -

م و يمكننا أيضا ذكر هروب الشهيد بن عبد املالك رمضان إلى بلدية التي تحمل إسمه حيث أعتبر 1845في 

م، يستلزم تنظيم مجموعة من الرحالت 1954من األوائل الذين استشهدوا في ميدان الشرف سنة 

 خية التي شهدت أحداث الثورة العظيمة. للتعرف على هذه األماكن التاري

 . يفي عهد االحتالل الفرنس  1878سنة  ئ أنش منارة "رأس إفي": 

 املطلب الثاني:  املنشات القاعدية للنقل واألسفار لوالية مستغانم:  

مثل وتشمل مراكز التسلية ووكاالت السفر ، الفنادق، االداعة الجهوية ، إضافة إلى املشاريع قيد االنجاز  

 ترامواي مستغانم والطريق الرابط للطريق السيار شرق غرب ، حديقة التسلية مستاالند..الخ 

  1: قائمة املؤسسات الفندقية املتواجدة على مستوى إقليم والية مستغانم أوال

 

 قائمة املؤسسات الفندقية مستغانم  (10(:)02الجدول)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
  04/2018ستغانم إحصائيات مديرية السياحة م - 1



 واقع و أفاق السياحة في الجزائر                                                      الفصل الثاني  

 

 

 
61 

 ثانيا

 :2019:قائمة وكاالت السياحة واألسفار أفريل

 : : الهياكل القاعديةاملطلب الثاني 

 تحتوي والية مستغانم بفضل الجهود الكبيرة على هياكل قاعدية جد هامة منها: 

 ميناء تجاري.    -

 ميناءين للصيد (امليناء الصغير ببلدية سيدي لخضر، ميناء صالمندر ببلدية مستغانم.)  -

مخصصة لتزويد منطقة الظهرة واملناطق  2ماليين م 10من املياه، منها  2مليون م 45سد كراميس بسعة  -

 الساحلية باملياه الصالحة للشرب والباقي للري. 

منها في حالة جيدة،  70كلم موزعة بصفة جيدة ومحكمة ٪2048شبكة كثيفة من طرقات تقدر بحوالي   -

يوجد أشغال جارية إلعادة تهيئة بعض الطرقات مما يسهل الوصول من جميع واليات املحيطة بها، هذا و 

 لتسهيل حركة املرور. 

 ميدان للفروسية.  -

 املكتبة الوالئية والجامعة .  -

 اإلذاعة املحلية لوالية مستغانم.  -

 دار الثقافة ولد عبد الرحمان كاكي.  -

 مسرح الهواء الطلق.  -

 مراكز ثقافية.  -

 مركز للتسلية بصالمندر.  -

غرب، مما يسهل -إضافة إلى الطريق الرابط بين امليناء والطريق السيار شر ق’ مستاالندحديقة التسلية  -

 الوصول إلى املدينة. 
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 دراسة حالة:   ZINA BEACHاملطلب الثالث:  املركب السياحي 

   2و  1انظر امللحق رقم (  1أوال: تقديم املشروع

 منطقة االستغالل السياحي راس ايفي، التي تسخر بمناظر  ’يقع املشروع ببلدية بن عبد املالك رمضان

كما تشتمل على منابع ماء صالحة للشرب سيتم استغاللها في حاجيات املركب ’ جد خالبة وطبيعة متنوعة

 السياحي. 

عبر مقرر منح  2016تم انطالق االشغال به سنة ’ % 80جاوز املشروع حاليا نسبة األشغاليت                

   06/09/2016بتاريخ  ANDIمتيازات اال 

 ثانيا: أبعاد املشروع االقتصادية االجتماعية وااليكولوجية: 

 البعد االجتماعي:   *

  عون مع بداية املشروع  61تكوين متخصص ل 

  شخص خالل موسم االصطياف كاءضافة  70تشغيل 

 التنسيق مع مختلف القطاعات األخرى في املنطقة من تجار وحرفيين  

 البعد االيكولوجي:   *

  .البنايات املعتمدة في املشروع من الخشب على غرار املشاريع التي تستخدم  االسمنت املسلح 

  .إعادة استخدام للمياه املستعملة عبر محطة خاصة بدلك 

  الحفاظ على الحيوانات واألشجار التي تتميز بها املنطقة 

 للمشروع  انسجام التجهيزات املستخدمة مع املنظر الخارجي 

  .استخدام مولدات الطاقة الشمسية 
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 : éco-tourismeلسياحة االقتصادية ا *

                                      

على سياحة اقتصادية مستدامة، ودلك من خالل اعتماد املعايير ’  ZINA BEACHيعتمد املركب السياحي  

 التالية:  

 اإلقتصادية( بيان السياحة 12(: )02الجدول )

 الطريقة املعتمدة  الهدف والنتائج 

 اإلنشاء اللين   OSBويشمل البناء بأقل استخدام للطاقة مايعرف بنظام 

 السقي االقتصادي  ودلك من خالل استخدام نظام التقطير 

 حماية املحيط  يضع املركب أولويات للمحيط مع الحماية الدورية. 

 الطاقة الشمسية  تستخدم في اإلرشاد والتنقل داخل املركب 

 معالجة املياه املستخدمة  ودلك بتحويلها إلى مياه السقي 

 املسبح الطبيعي  حيث يتم تصفية املسبح بنظام خارج العالج الكيميائي 

 الكهربائية  السيارات يتم التنقل داخل املركب عبر الدراجة آو السيارة الكهربائية 

 مواد املعالجة  تستعمل مواد التنظيف واملعالجة بيولوجية  خاصة منتجة محليا  

يضع املركب إشارات توعية ودورات تكوينية الهدف منها الصداقة 

 مع املحيط 

 التكوين والتوعية 

األكياس املستخدمة من الورق فقط حيث ال توجد أكياس من 

 البالستيك 

 املستعملة  األكياس 
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  3و   2و 1ثالثا: الخدمات الخاصة باملركب:. ........انظر املالحق 

 ينقسم املركب إلى ثالثة مناطق للخدمات سنتطرق إليها كمايلي :                    

املحالت واملطعم  بما فيها االستقبال، 2م 1726تحتوي على املبنى الرئيس ي بمساحة قدرها املنطقة األولى: 

مجهز لقاعة متعددة الخدمات والتي تسمح      باء قامة ملتقيات بما يسمى    2م 1590و مبنى ثاني من

الستقبال الزبائن على مدار 2م 998بسياحة األعمال. كما تشمل املنطقة على قاعة الرياضة بمساحة قدرها 

  السنة.

تخييم وشقق واملساحات الخضراء واأللعاب ومسارات السير وتشمل اإلقامة بانوعها أي الاملنطقة الثانية: 

 داخل املركب. 

: وتتكون هده املنطقة مناملنتزه املائي مع مسبح لألطفال والكبار مع مسلك إلى الشاطئ املنطقة الثالثة

 الخاص بالنشطات املالحية، باإلضافة إلى فضاء خاص بالحصص الترفيهية. 

 1رابعا: الفاعلين في املشروع:

يتم مرافقة املشروع من عدة هيئات ومؤسسات تسهر على نجاح هدا النموذج الفاعل في السياحة 

 االيكولوجية والسياحة املستدامة من اهمها. 

  

 الجهة أو الهيئة   التقديم  

  CAEBمكتب الدراسات العمرانية والبناء شارع حسيبة بن بوعلي الجزائر  16

  PRINCE 31مكتب االنجازات السياحية  شارع جيش التحرير وهران  56

  HTR DZمكتب التحكم في االنجازات  بن عكنون الجزائر 

 القرض الشعبي الجزائري      405وكالة مستغانم 
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 خالصة الفصل:  

 مستغانم                
ٌ
حة في والية

ٌ
 عما تناولناه من خالل دراستنا لواقع السيا

ٌ
, كعينة فمشكلة  قبل الحديث

االستغالل  السياحي ال يقتصر على هده الوالية  فقط بل هو في الجزائر كافة رغم املؤهالت و مقومات جدب  

 هاته  املوارد , و التي يٌفترض منها 
ٌ
السياحٌي الهائلة التي تسخر بها الوالية خاصة  إال أنها لم تكن عند قيٌمة و أهمية

ائدة , و يمكن أن نستخلص  من خالل دراستنا هاته أنه ٌمكن اعتبار والية  أن تجعل منها وجهة سياحية  ر 

مستغانم  نموذجا عن وضع السياحة في  الجزائر , و التي تعتبر مشكلة محدودية و نقص التأهيل الذي نلتمسه 

علق بتنمية  السياحة  و ضعف تجسيد املخططات  التنم
ٌ
وية  للقطاع , في جلٌ   املنشآت السياحية  عائقا فيٌما ت

ت الطبيعية و املوروث الثقافي و الحضاري للمنطقة , الذي من شانه  العمل به لتحقيٌق 
ٌ
و عدم استغالل اإلمكانا

استدامة هذه العناصر لضمان أداء القطاع و دوره الحالي و املستقبلي على أحسن صورة . من هدا املنطلق 

كمنفذ جديد لسياحة تحترم كل األبعاد التي تسموا   ZINA BEACHارتأينا تفقد ودراسة مشروع املركب السياحي 

والتي نتمنى    2025SDATإلى التنمية املستدامة، والدي يعتبر احد ثمار املخطط التوجيهي لتنمية قطاع السياحة 

 أن تكون بنفس الوتيرة أو أحسن عبر كل مناطق االستغالل السياحي التي تسخر بها الجزائر
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 الخاتمة العامة :

  

ية السياحية املستدامة ، تبين أنه من خالل مناقشة و عرض مساهمة القطاع السياحي في تحقيق التنم

و الحد من مستوى الفقر السيما في البلدان النامية ذات   بإستطاعة السياحة أن تساهم في النمو اإلقتصادي

الدخل املنخفض ، و قدرة هذا القطاع على خلق فرص العمل و توليد الدخل بفضل روابطه الخلفية و األمامية 

التي تجعل منه قطاعا هاما لتنوع اإلقتصاد و نموه ، و مع ذلك اليمكن في الوقت ذاته تجاهل األثر السلبي  الذي 

مكن أن يلحقه هذا القطاع بالبيئة و الثقافة  و لكي توفر السياحة فرص العمل و الدخل في األمد الطويل و ي

تساهم في التنمية السياحية املستدامة ، يجب أن تكون عملياتها بما في ذلك األنشطة املرتبطة بها مستدامة 

 أيضا و يتطلب ذلك استراتيجيات و برامج و سياسات طموحة .

النظر للجزائر نجد أنها تمتلك مزايا سياحية  تؤهلها إلحتالل الصدارة على األقل في املستوى  و عند

نشاطها السياحي ضئيل جدا مقارنة بمجموعة من الدول السياحية ، و هذا إلعتبار القطاع اإلفريقي ، غير أن 

 السياحي قطاعا ثانويا رغم البرامج و اإلستراتيجيات .

 

 :ت الدراسة تحليل فرضيا –أوال 

 

 أهمية التسوبق األخضر في تنمية السياحة املستدامة : الفرضية األولى. 

 جغرافية  قةطمن منها تعاني لتيا لمشكلةا و  ربق نع لسائحا عيو تشكيل في وي ق رتأثي لسياحيا طللنشا

 مالهتماا لىإ مبهذج ملواع مهأ دحوأ ،لبيئةا بقضايا ني راألخا فيرتع درمصا دحأ حينها يصبحو ،معينة

 ثحي ،لبيئيةا لسالمةوا للصحة دمسان وي ق معاأري  تشكيل في ميساه مث نمو ،الخضراء  بالسياحة

 ةبالحيا عالستمتاا على ما نعتيومجم لىإ متنقس دتكاو ،لبيئيةا بالسياحة مالهتماا تمجاالو  ور محا دتتع

 هرفوت ذيلا بالجمالو ،وطبيعة  رض،ألا بكوك علىة  لحياا على وثلتلا ر ثأ نم وفلخا على ماإ نقائمتي

 البيئية  لسالمةوا لصحةا

  تعتير السياحة بين اهم القطاعات البديلة لإلقتصاد الوطني دون مراعاة فعاليتها في  الفرضية الثانية

 التنمية السياحية املستدامة .

ذا القطاع من مختلف الجوانب و هذا صحيح تعتبر التنمية السياحية املستدامة مرتكز لتفعيل دور ه

بالنسبة ملا تطرق في بحثنا هذا ، حيث تعتبر السياحة املستدامة من خالل ثالث جوانب مهمة أولها 

العائد املادي ألصحاب املشاريع السياحية و ثانيها البعد اإلجتماعي ن على إعتبار أن هذه املؤسسات هي 

إشراك املجتمع ستفادة من الخبرات و الكفاءات املحلية باإلضافة إىى جزء من املجتمع  الحلي و عليها اإل 

املحلي و األخد برأيه ، أما البعد الثالث فهو البيئة حيث تعامل هذه املؤسسات على أنها جزء من البيئة و 

تنمية بالتاىي يجب عليها املحافظة على املوارد الطبيعية و األثرية و التاريخية و عليه فرض اإلعتبار لل
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السياحية املستدامة عامة و التخلي عن القطاعات الكالسيكية من طرف الدولة على غرار السياحة و 

ذلك برد اإلعتبار لها في هذا اإلتجاه دون نقص أو كلل للوصول إىى ما وصلت  إليه معظم الدول .و 

 تحويل مخططات الحبر على الورق إىى مشاريع ميدانية .

 اإلقتراحات  ثانيا : اإلستنتاجات و 

 اإلستنتاجات : 

 بيعيةطلا لبيئيةا على سلبيةو  يجابيةإ ر ثاآ لها رى ألخا يةدالقتصاا تاطلنشاا نم هاركغي لسياحةا، 

   لسلبيةا ر آلثاا كتل  نم  دللح حقيقيا  بديال  لبيئيةا لسياحةا تشكل ذال

 و  ور يأو ط جميلة ظرمنا نم يهوتحت بما بيعةطلا لوح ور يتمح نسانيإ طنشا لبيئيةا لسياحةا

 لناتجا لبيئيا وازن بالت إلخاللا لبيئيةا لسياحةا بتجن - خاصة تثقافاو  يةرثأ قعوام وأ درةنا تناواحي

 دتساع فهي ،فيها وثلتلا داثحو إ هاواردم ازفباستن ،لبيئةا تجاه نلإلنسا دشيرلا ر غي وكلسلا نع

  بيعةطلا ءنقا نتضمو  جيولولبيا وعلتنا حماية على

 تجمعياو  األفراد إلحتياجات رضلتعا لدولا ببتجني لبيئيا نألما قتحقي في لبيئيةا لسياحةا متساه 

  وثلتلا شكالأ لكل لمناهضةا بيعةطلا

 ريطوت لىإ ؤديي مما ،لتحيةا لبنيةا نتحسيو  لشغلا بمناص رفيوتو  خلدلا در مصا يعوتن في متساه 

 دةيرلفا متهداعاو  لمحليةا مبثقافاته متمسكه نم ديزيو  نلمحلييا نلسكاا معيشة وى مست

 اإلقتراحات : 

من خالل ما تم إستعراضه في دراسة الجانب النظري و التطبيقي عن أهمية قطاع السياحة في تحقيق التنمية 

 السياحية املستدامة ، يمكن استخالص اإلقتراحات التالية : 

 

 . تحسين الصور السائدة من خالل الندوات و املؤتمرات و املعارض و كافة وسائل اإلعالم 

 . تحسين واقع الخدمات السياحية خاصة أنظمة النقل و اإلتصال 

 . تسخير وسائل اإلعالم للتعريف بالكنوز السياحية املتنوعة التي تزخر بها بالدنا 

 إلدالء و املرافقين للوفود السياحية و إنشاء معاهد فتح مؤسسات تعليمية عالية لتوفير و تأهيل ا

 مختصة في ذلك .

 . إعادة تأهيل املشاريع السياحية الحالية العامة و الخاصة و اإلسراع في إنجازها 

  وجوب التحلي باللياقة األدبية في التعامل مع السياح . املحليين أم االجانب و هدا باإلختبار الدقيق

 للقائمين في القطاع .

 . دعم القطاعات اإلقتصادية التي لها عالقة بالصناعة السياحية 

  دعم مناطق الجدب السياحي عموما و منتجات السياحة البيئية على الخصوص من أجل الحفاظ على

 الطابع البيئي و الثقافي لتلك املنطقة .
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  تسهيالت و تشجيع و جذب رؤوس األموال إلقامة مرافق سياحية عمالقة و متطورة من خالل وضع

 . االمتيازات للمستثمرين .

  إستراتيجية تنموية سياحية تعمل على تفادي اإلضرار بالبيئة الطبيعية من خالل عدم تجاوز إتباع

للمنطقة السياحية و تفادي التلوث البيئي الناتج عن النفايات السياح ، و نشر الوعي  االستيعابيةالقدرة 

 صة في نشر الوعي بضرورة املحافظة على البيئة .بينهم من خالل اللفتات و لجان متخص

 . تطوير حماية املواقع التاريخية من أجل تنمية سياحية مستدامة 

 

و في األخير يبقي هذا العمل كبداية جديدة لدراسات قادمة من شأنها تسليط الضوء على الجوانب 

 األخرى التي أغفلها املوضوع ، أو لم يتم التطرق لها .

 



 

 
 
 
 
 
 

  قائمة المراجع 
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 مللخص : ا

 

تحظي السياحة املستدامة بأهمية خاصة في برامج التنمية السياحية التي تقوم بها  معضم الدول ، على 

إعتبار أنها تراعي األبعاد اإلقتصادية، اإلجتماعية و البيئية للتنمية املستدامة ، و عليه تهدف هذه الدراسة 

بتلك األبعاد من قبل القائمين على التسويق األخضر في الجزائر ، ضمن إستراتيجية  إلى تبيان مدى األخد

التي جاء بها املخطط التوجيهي  SDAT 2025تنمية القطاع السياحي ، و قد بينت الدراسات أنه بالنظر إلى 

ولة قد أعطت للتهيئة السياحية  محدودية البعد البيئي الذي أفرزته سياسات التنمية السابقة ، فإن الد

أهمية خاصة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة في إطار استراتيجيتها الجديدة لتطوير القطاع بما يمكن أن 

 يعيد الجزائر للعب دورها اإلستراتيجي .

 

 . الكلمات املفتاحية : التسويق األخضر ، التنمية املستدامة ، التنمية السياحية املستدامة

 

Résumé: 

 

 

Le tourisme durable est particulièrement important dans les programmes de développement 

touristique menés par tous les pays, car ils prennent en compte les dimensions économique, 

sociale et environnementale du développement durable. Cette étude a pour objectif de montrer 

l’ampleur de ces dimensions chez les commerçants verts en Algérie, Développement du secteur 

du tourisme: des études ont montré que, compte tenu de la SDAT 2025, que la ligne directrice 

pour le développement du tourisme vise à limiter la dimension environnementale des 

politiques de développement antérieures, le pays a accordé une importance particulière à la 

réalisation du développement du tourisme durable dans le cadre de sa nouvelle stratégie. 

Développer le secteur afin de permettre à l'Algérie de jouer son rôle stratégique . 

 

Mots-clés: marketing vert, développement durable, développement du tourisme durable. 
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