
 

 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسسســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                     ادارة اعمال الفنون الفنون  قسم

  
 
 
 
 
 

 الفنون التشكيليةات ر ي املمذكرة خترج لنيل شهادة 
 ادارة اعمال فنية و ثقافية تخصص: ال
 
 :إبشــراف األتتاذ        :من إعداد الطالبني 
                   بن يلس حكيم              حساين دواجي فؤاد                                                  - 
 نقاز فتحي  - 

 جلنة املناقشــــة
 

يف اللجنةالصفة  اسم ولقب األستــــاذ)ة(  
 مشرف بن يلس حكيم 
 رئيس عبد االله كمال

 اول مناقشـــــا فجال اندية
 مناقشا اثين خدومة عبد القادر

 

 دور السياحة الصحراوية في تنمية االقتصاد  

 2020/2021السنة الجامعيــــة: 



 

                                                            

 شكر والعرفان

 

 لل  ه عليه وسلمبسم الل  ه والحمد لل  ه والصلاة والسلام على خير خلق الل  ه سيدنا محمد صلى ا

والشكر الخالص والحمد لل  ه الذي تفضل علينا واعاننا برحمته وقوته والقائل من يتوكل على الل  ه فهو 

 حبيبه

يل الى من أول بحثنا بالعناية  وسدد خطة عملنا ونصحتنا الاستاذ  نتقدم بالشكر الجز

يل الى كل من قدم لنا في خدمه العلم ونقدم شكرا الجز  وادامه اطال الل  ه عمرهبن يلس حكيم    

يد العون دون ان ننسى من ساعدنا و شجعنا من بعيد او قريب في إنجاز هذا البحث و تقبلوا منا 

 .فائق عبارات الاحترام و التقدير و الامتنان و العرفان و شكرا

 ان الطالب                                                                           

 

 

 

 



 

 

 اهداء

الى اغلى انسانة بالوجود الى من احبتني بلاقيود الى من منحتني كل شيء  بلا حدود الى اميرة 

 . قلبي الى  نبع الدفء والحنان . الى الحبيبة امي جزاك الل  ه خيرا وامد عمرك بالصالحات امي

و واصل الى رونق حياتي وفرحتي ايامي الى من سهرت الليالي الى من سهرت لاجلي ل كي اسم

 .  المعالي الى منبع الحب والحنان  اليك جدتي

يق رمز الهبية والوقار الى من كلل  العرق جبينه وشققت  الى الذي باع راحة شبابه ليشق لي الطر

 . الايام يديه الى من علمني ان الاعمال كبيرة لا تتم الا بالصبر والعزيمة والاسرار

 . صحة والعافيةالى جدي اطال الل  ه بقاءه والبسه ثوب ال

 .، منير . الى اخي عزتي وفرحتي ومفخرتي وسندي في هذه الحياة وبه احتمي واتكى عليه مروان

جيلالي ، نبيل  والى سر سعادتي   . 

يقي  . والى كل من علمني حرفا وازاح عثرة من طر

 

 فؤاد

 



 

 اهداء

 ا بعدالحمد لل  ه الذي وفقني لهذا ولم نكن لنصل اعليه لول ضل الل  ه علينا ام

يق النجاح ،  الى من سعى وشقى لانعم بالراحة والهناء الذي لم يبخل بشيء من اجل دفعي الى طر
 . الذي علمني  ان ارتقي سلم الحياة بحكمة والصبر الى والدي العزيز شفاه الل  ه

الى الينبوع الذي لا يمل عطاءه الى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها الى والدتي 
 . العزيزة

ياحين حياتي اخوتي واخواتي  يلهج بذكراهم فؤادي الى ر الى من حبهم يجري في عروقي و
 . وابناءهم

 . الى الذين احبهم واحبوني زملائي و زميلاتي

 . الى من علموني حرفا من ذهب وكلمات من درر وعبارات من اسمى واحلى عبارات في العلم

 . ة تنير لنا مسيرة العلم والنجاحالى من صاغوا لنا علمهم حروفا ومن فكرهم منار

 .  والى اساتذتنا ال كرام

 . اهدي هذا البحث المتواضع ....... راجية من المولى عزوجل ان يجد القبول والنجاح

 فتحي 
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 مقدمة 



 مقدمة 

  أ

 

 مقدمة 
 على للحفاظ اإلقليمية ظهرت مظاهرها وكأحد ة،العومل مفهوم ظهر العاض، عرفها ايل االقتصادية التحوالت ظل يف      

 اقتصادية قوة بذلك مشكلة أقاليم شكل على الكربى، الدول أمام للوقوف بينها فيما الدول وتكتلت الدول، كياانت
 الجتماعية،وا االقتصادية التنمية قاطرة تعترب الش األخرية هذه... السياحة أو الزراعة الصناعة، جنمعها اقتصادية مبيزة متغردة

 و الدولية التجارة من %06 و العاملة األيدي من %06 وحوايل العاملي اإلمجايل املي الناتج من %06 جوايل) تساهم إذ
 سنة جلول) سائح مليار 6.0 خو العاض يف السياح عدد يبلغ أن املتوقع ومن املتقدمة، الدول يف التجارة من 06%

 .ردوال مليار 066 من أكثر ينفقوا م 0606
. العاملية السياحة خريطة يف وقعملتل تسعى الش للدول ابلنسبة واعدا سياحيا منتجا الصحراوية السياحة تعد و       
 و متعددة، سياحية أنواعا للسائح يوفر متميزا سياحيا قطبا جتعلها هامة سياحية مقومات على استحواذها وحبكم واجلزائر

 مصنفة و غنية أثرية مواقع و معاض من تكتنزه مبا متميزا سياحيا مقصدا أصبحت لشا الصحراوية السياحة األنواع هذه من
 املستدامة للتنمية أساسيا سركا جعله حناول إفريقيا يف صحراوي إقليم أكرب تتلك اجلزائر أن اعتبار على العاملي، الرتاث ضمن
 .خاصة بصفة السياحية والتنمية عامة بصفة
 ميتد ساحلي شريط من واحد بلد يف جمتمعة تكون ما اندرا جدا كبرية سياحية مقومات من كهتتل ما رغم واجلزائر      
 مع وخاصة املستدامة التنمية عجلة دفع على قادرة العاض، صحاري أمجل من مصنفة وصحاري كلم، 6066 طول على

 عائدات من/ 06 بنسبة تساهم إذ ، األغنياء بسياحة تعرف أصبحت والش الصحراوية السياحة صناعة إىل العاملي التوجه
 املطلوب املستوى إىل ترتقى ض اجلزائرية السياحة لكن املتحدة، العربية كاإلمارات العربية الدول بعض يف السياحي القطاع

  %61 إفريقيا، جلنوب % 06.2 مقابل اإلفريقي السوق نسبة من % 6.6 تثل حيث اجملاورة ابلبلدان قورنت ما إذا
 .للمغرب ا %9.1و لتونس،

 والش اجلديدة، السياحية السياسة إطار يف السياحة بقطاع متصاعدا اهتماما األخرية السنوات يف اجلزائر أولت لذلك    
 كتآلية القطاع هذا إنعاش قصد اسرتاتيجيات عدة على االعتماد خالل من فيها رئيسا عنصرا الصحراوية السياحة تعد

 خمتلف يف جنا تروج الش السلطات قبل من متواصال دعما تشهد الش األخرية هذه خاص، بشكل الصحراوية الوجهة
 نتناول الش البحثية الورقة هذه جاءت املنطلق هذا ومن واعدة، جزائرية سياحية كعالمة الوطنية و العاملية السياحية احملافل

 .اجلزائر يف الصحراوية السياحة تطوير و ترقية و دعم يف املستدامة السياحية التنمية دور
 :التايل الرئيس التساؤل على اإلجابة إىل البحثية الورقة هذه خالل من نسعى سبق مما انطالقا و

 اجلزائر؟ ي الصحراوية السياحة وتطوير ترقية ي املستدامة السياحية التنمية تساهم كيف
 



 

 

 
 الفصل األول  

مفاهيم عامة حول   
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  متهيد 
 س السياحة مدى التقدم احلضاري و االجتماعي و العلمي للشعوب و ذلك ملا هلا من أبعاد اقتصادية وتعك     

 ثقافية و سياسية و اجتماعية.  و هي كذلك ظاهرة إنسانية تتصف ابحلركة و تتصل اتصاال وثيقا ابلعامل 

احلايل غذاء الروح و الرتفيه على النفس  اخلارجي و ابجملتمع احمللي داخل حدود الدولة. و قد أضحت السياحة يف عصران
 .لكل إنسان

العملة   يف العامل، فهي قادرة على جلب مداخيل هامة من  ديناميكيةثر أمهية و كفالسياحة تعد احد القطاعات اال     
صادها ، و هلذا فكثري من الدول جعلت هذا القطاع  حجر أساس اقتملهاكأبالصعبة و امتصاص البطالة و ترقية مناطق 

 .شبكاهتا السياحية  الوطين، و أصبح انجتها الداخلي اخلام يرتكز بشكل كبري على النشاط السياحي عرب مداخيل

 السياحة  و عليه أصبحت السياحة تكتسي أمهية يف اجملاالت املختلفة، فجاء هذا الفصل إللقاء نظرة عامة حول      

 

 .نشأة السياحة و مفهومها   -

 .سياحة و امهيتهاأنواع و خصائص ال -

  طبيعة النشاط السياحي  -
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 خاصية السياحة اجلزائرية 
 نشأة السياحة و مفهومها  -أ  

متكامال، كما سنتطرق  سنتطرق يف هذا املبحث إىل اتريخ السياحة و اليت الزمت اإلنسان منذ والدته إىل أن أصبح علما
 .لفة للسياحة و السائحإىل تطور مفهوم السياحة وكذا املفاهيم املخت

 اتريخ السياحة 
مستخدما وسائل التنقل  ل و املشرباحمنذ أن خلق هللا اإلنسان على وجه األرض وهو يف احلاجة إىل التنقل حبثا عن امل

  .و اخلاصة بكل حقبة زمنية كااملتاحة آنذ
 :ينستعرض يف ما يلي املراحل الزمنية اليت مرت هبا السياحة يف تطورها التارخي

 وال: العصور القدمية أ
بدائيا يف حركاته و  وهي بداية نشأة اإلنسان على وجه األرض وحىت القرن الرابع عشر و خالل تلك الفرتة كان اإلنسان    

حتكم وتضبط حركة البشر سوى  قوانني كاسكناته حيث كان يسري على األقدام ويستخدم الدواب يف تنقله ومل تكن هن
اخلدمات هي طريقة املقايضة و املبادلة ويف الغالب   انت الوسائل اليت تستخدم يف احلصول على السلع وقوانني الطبيعة وك

كان اإلنسان يتحصل على حاجاته بنفسه، ومن أنواع الرحالت اليت قام هبا اإلنسان يف العصور القدمية كانت على النحو 
   1:التايل

املسيحية و أخريا  املختلفة بدءا ابملعابد الفرعونية و املعابد الدينية اليهودية و االنتقال لغرض ديين لزايرة املعامل الدينية -
االنتقال لتلقي العالج، اما   - .ن املقدسة يف مكة املكرمة و املدينة املنورة و فلسطنيكا اإلسالمية املتمثلة يف زايرة األم

مناطق عيون املاء أو مصبات األهنار يف بعض  مناخ جيد أواليت هبا  نماكاألابلذهاب إىل املعابد للتربك أو ابلذهاب إىل 
 .األحيان

 . االنتقال بغرض الرتفيه و عادة ما يكون يف مناطق املناخ املعتدل -
 .االنتقال بغرض التجارة ويشمل تنقل التجار من مكان ألخر يف قوافل لبيع منتجاهتم البدائية -

 العصور الوتطى  اثنيا:
الثورة الصناعية وهي فرتة اخرتاع  ة ما بني القرن الرابع عشر و بداية القرن التاسع عشر واليت شهدت قياموهي متثل الفرت      

  .السياحة و تشجيع اإلنسان على السفر احملركات التجارية، مثل السفن والقطارات وكان هذا دافعا كبريا حنو
 هذه املرحلة، حيث دأب ابناء الطبقة العليا إن اإلشارات األوىل لبدء السياحة بدأت يف العقود األخرية من

وكانت رحلة ذات طابع Grand Tour "من االجنليز )على سبيل املثال( على القيام برحلة عرفت ابسم "الرحلة الكربى

                                                             

 دمشق- الندوة العلمية " اثر األعمال اإلرهابية على السياحة:" "صناعة السياحة و أهميتها االقتصادية"، ل د. دمحم العطا عمر، 1 
،60/60/0606 . 
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اان تثقيفي تشمل زايرة معامل فرنسا و ايطاليا ويف كثري من األحيان أملانيا و النمسا، و قد اتسمت بطول املدة إذ كانت أحي
  1تساب اللغة.احمتتد ملا يزيد على ثالثة سنوات مبا يسمح بدراسة تفاصيل املعامل وكذلك 

 وكذلك من األسباب اليت أدت إىل تطور السياحة يف تلك الفرتة تعاظم دور الكنيسة و الكاتدرائيات اليت
 .كانت مزارات سياحة يف كثري من بلدان العامل 

 ن اخلامس عشر واعداد الكتب عن الرحالة األوائل عن رحالهتم إىلوأيضا أدى ظهور الطباعة يف القر 
ثر بالد احتطوير القطاع السياحي حيث كان للرحالة العرب الفضل يف ذلك، و قد ظلت بالد العرب خالل تلك الفرتة من 

 العامل تقدما و كان ابرز هؤالء الرحالة )ابن بطوطة(، )أبو عبيدة البكري(، )ابن جبري(.
ثر شيوعيا يف احد اتسمت هذه احلقبة بكثرة الرحالت البحرية، مث أصبح السفر ألغراض سياحية وثقافية و فنية وق     
  .أورواب

 كما عرفت هذه احلقبة بقيام بعض املغامرين و املكتشفني ألسفار طويلة، ومن أشهر هذه الرحالت
ح الربتغايل "فاسكودي كاما" طريق الرجاء الصاح تشاف املالكا مث 6910 2 تشاف "كريستوفر كولومبوس" ألمريكا عام كا 

و غريهم من املكتشفني كما أخذت السياحة الدينية إبعادا جديدة فكان عدد كبري من 6912 خالل رحلته إىل اهلند يف 
 .ن املقدسةكا احلجاج يقومون برحالت دينية إىل األم

 بية خاصة يف جمال الزراعة و السياحة وكما شهدت هناية تلك الفرتة ازدهار العديد من املدن األورو  
 .التجارة و زايدة عدد السكان و ظهور اجلمعيات و املنظمات السياسية و التجارية

 اثلثا: العصور احلديثة  
 "يف هذه احلقبة ازدهرت صناعة السياحة و بدأت الدول هتتم هبا، فيعترب القرن العشرين "قرن السياحة    

رغم أن هذا القرن شهد حربني عامليتني مدمرتني استمرات اقل قليال من عشر سنوات وعلى الرغم مبا أحدثه من ابتكارات، 
  .من الدمار الذي أحدثته هذه احلروب إال أهنا تعترب نقطة حتول يف كثري من القطاعات خاصة قطاع النقل

 حلقيقية للسياحة مبفهومهاإضافة إىل زايدة تنقل األفواج البشرية من مكان إىل آخر، كل هذا يعد البداية ا
 وبدأTourisme " " احلديث. و اليت أصبحت تسمى ابلصناعة السياحية، و حديثا ظهر االسم اجلديد

  .االهتمام ابلسياحة من طرف املنظمات العاملية خاصة األمم املتحدة
 له إطارا خاصاوعليه فقد أوىل الباحثون اهتماما بليغا هبذا النشاط وأنشأ له معاهد متخصصة و وضعوا 

  .منفصال عن التجارة و النقل و األنشطة األخرى و صارت السياحة علما مستقال
السياحة الدولية و هذا  يف اكاالشرت عموما و يف هذه الفرتة و تزامنا مع هناية احلرب العاملية الثانية عمد األوروبيون إىل 
 ت شركات كربى لتنظيمإلعادة الثقة يف النفوس بعد احلربني العامليتني، فقد ظهر 

 الربامج السياحية، وقد مسيت فرتة الستينات بعصر السياحة االجتماعية، إذ مل تقتصر هذه الظاهرة على
                                                             

 02. ص 0660،  -مدخل إلى علم السياحة"، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية مصرد. احمد فوزي ملوخية: "  1

2
 60نفس المرجع السابق، ص . 
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 األغنياء فقط بل مشلت الطبقات االجتماعية األخرى و أصبحت يف متناول اجلميع، و ظهور السياحة

 .ابلتقسيط
 عن طريق التوسع الغري املنتظم و املدروس الذي أضحى يؤثركما أصبح للسياحة بتطورها أاثرا سلبية،      

على مستقبل األصول الطبيعية و احلضارية للدول املستقبلة للنشاط السياحي، وكذا اآلاثر االجتماعية على السلوك البشري 
س، هذا األخري قد و امللب ل و املشرباحو القيم، حيث يؤدي اثر املشاهدة إىل تقليد سلوك السائحني و عاداهتم يف امل

يف الدول املستقبلة للسياح، و ظهور العديد  يؤدي إىل ظهور عادات سيئة، أما اآلاثر البيئية فتمثلت يف تلوث املاء و اهلواء
األملان و النمساويني خاصة عناية كبرية بدراسة السياحة   من األمراض القاتلة نتيجة االختالط، فأوىل العديد من الباحثني

املنافع و التكاليف، اليت ستعود على البيئة و االقتصاد الوطين ككل، و قد  نتجات اجملتمع الصناعي و حتليلكمنتج من م
 .1 فأصبحت حمل اهتمام العديد من الباحثني و الدارسني أعطوا للبيئة أمهية قصوى

 و ميكن القول أن كل مرحلة من مراحل التطور البشري السياحي متيزت بسمات خاصة ميزت كل
 .مرحلة

 التعاريف األتاتية للسياحة -ب
 تنوعت التعاريف الواردة بشان السياحة يف األدبيات احلديثة تبعا لتنوع معايري التمييز بينها، و ظهور     

 مصطلحات جديدة. و من هذا املنطلق ميكن تسليط األضواء على بعض من هذه التعاريف على النحو
 :التايل

 تالم أوال: مفهوم السياحة ي اإل
 اعترب ديننا اإلسالمي السياحة من خالل ما ورد يف القران الكرمي من وسائل تقرب العبد إىل ربه عز    

  :وجل حني امتدح السائحني و السائحات يف قوله تعاىل
عون الساجدون اآلمرون ابملعروف و الناهون عن املنكر و احلافظون كا التائبون العابدون احلامدون السائحون الر "
و ورد لفظ  " 3.....مسلمات قانتات اتئبات عابدات تائحات"...  :وقوله تعاىل أيضا  2"دود  هلل و بشر املؤمننيحل

 4"فسيحوا ي األرض أربعة أشهر و اعلموا أنكم غري معجزي  هلل و أن  هلل خمزي الكافرين " :السياحة يف قوله تعاىل
بد اما للتقرب من خالقه ابلصالة و الصوم، أو جتوال يف األرض للتعبد و ومعىن السياحة من هذه اآلايت الكرمية سياحة الع

  :التأمل يف ملكوت اخلالق و آايته يف خلقه كما ورد يف قوله تعاىل

                                                             
 5ص. منير عبد القادر : " واقع السياحة في الجزائر و آفاق تطورها"، رسالة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر،    1

 000رقم . اآليةمدنية، 9سورة التوبة، رقمها ،  2

 65رقم . اآليةمدنية، 00سورة التحريم، رقمها ،  3

 60رقم . اآليةسورة التوبة، مرجع سابق،   4
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  1 "النشأة اآلخرة أن  هلل على كل شيء قدير ينشئقل تريوا ي األرض فانظروا كيف بدا اخللق مث  هلل  "
  .لذين يضربون يف األرض للعلم أو العملو اما مسرية استثمار ابلنسبة ل

 ومما سبق يستخلص أن السياحة يف الشريعة اإلسالمية تعين ذلك النشاط اإلنساين أو الفعل البشري
الذي ينبغي أن يتقيد جبملة من التعاليم و األدلة الشرعية، منها عدم ترك واجب ديين كالصالة و الصوم الزكاة من اجل 

 م الوقوع يف احملرمات و املبالغة يف اإلنفاق على اللهو و الرتفيه، والرتفيه و السفر، وعد
  .ضياع الوقت يف اللعب و املبالغة يف الراحة

 مما يستلزم املوازنة و املفاضلة بني احلاجات الضرورية و األقل ضرورة. وأخريا فان مفهوم السياحة يف
 ف السائحني تفاداي من الوقوع يف حمظوراتاإلسالم يتضمن إتباع آداب و سنن يستحسن مراعاهتا من طر 

 .هنى عنها اإلسالم
 اثنيا: تعاريف خمتلفة للسياحة 

 بذل الكثري من الفقهاء جهودهم لتعريف السياحة تعريفا منضبطا، وكانت أول هذه احملاوالت هي اليت     
ي ظاهرة طبيعية من ظواهر حيث يقول: ) السياحة ابملفهوم احلديث هGuyer Freuler "كتب عنها "جوير فرولر 

العصر احلديث، و األساس فيها احلاجة املتزايدة للحصول على عمليات االستجمام، و تغيري اجلو و الوعي الثقايف لتذوق 
  2مجال املشاهد الطبيعية و نشوة االستمتاع جبمال الطبيعة

 لسياحة على أهناعرف اHerman Von Scholleron"أما االقتصادي النمساوي "هريمان فوشولريون 
 االصطالح الذي يطلق على أي عملية من العمليات االقتصادية اليت تتعلق ابنتقال و إقامة و انتشار
 3األجانب داخل و خارج منطقة معينة، أو أية بلدة ترتبط هبم ارتباطا مباشرا.

 تمقاال حت6166و هو أستاذ جبامعة بروكسل سنة Edmond Picard "كما نشر "ايدموند بكاد 
 عنوان "صناعة املسافر" وصف فيه مهمة السياحة و دورها كصناعة بقوله: )أن املهمة اليت تقوم هبا

السياحة و املدى الواسع اليت تعمل فيه كل فروعها ال يتضح فقط من وجهة نظر أولئك السائحني و لكن من الوجه املالية، 
هبا أولئك الذين ينتقل إليهم السائح ويتجول يف بلداهنم و تكون أي من جهة األموال الوفرية اليت ينفقها السائح و ينتفع 

الفائدة مباشرة لصناعة الفنادق و غري مباشرة عن طريق املصاريف اليت ينفقها السائح إلشباع رغباته سواء من اجل التعليم 
  :رنسي، عرفها كما يليأما السياحة حسب تعريف "جون ميشو" و هو مسؤول يف اجمللس األعلى للسياحة الف 4أو املتعة

                                                             
 .  06رقم اآليةمكية، 09سورة العنكبوت، رقمها ،  1

2
 22احمد فوزي ملوخية، مرجع سابق، ص .  

3
 .  00ص  0990، -علوم االقتصادية، جامعة الجزائرريان درويش: " االستثمارات السياحية في األردن"، رسالة ماجستير، معهد ال  

 
 .  01ص  0990، -دمحم مرسي الحريري: "جغرافية السياحة"، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، مصر  4
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 حتتم تنقالت خاصة هبا خارج مقر اإلقامة كالسياحة هي نشاط حيتوي على عملييت إنتاج و استهال "
 األصلي ليلة على األقل، حيث يكون السبب هو التسلية، التداوي، اجتماعات، زايرة املقدسات الدينية،

  1جتمعات رايضية.....اخل.
يعرفها على أهنا: "فن تلبية 6100قتصادي و االجتماعي الفرنسي يف قراره الصادر يف ،تعريف السياحة حسب اجمللس اال

 2"الرغبات الشديدة التنوع اليت تدفع إىل التنقل خارج اجملال اليومي
 من التعاريف السابقة تبدو أمهية السياحة يف كوهنا نشاطا اقتصاداي و صناعة قائمة، تؤدي دورا رايداي

 وطين و حتسني ميزان املدفوعات من خالل ما تساهم به من إيرادات سياحية ابلنقديف زايدة الدخل ال
 .األجنيب. و تعترب السياحة أيضا نشاطا اجتماعيا و ثقافيا الرتباطها ابجلوانب السلوكية و احلضارية لإلنسان

وب. و ما من شك أن تطور أي أهنا رسالة حضارية و جسر للتواصل بني الثقافات و املعارف اإلنسانية لألمم و الشع
اجملتمعات و ارتفاع املستوى املعيشي للفرد ساهم يف استغالل اإلجازات و أوقات الفراغ يف رحالت سياحية لتحقيق اإلشباع 

  .النفسي و الروحي لألفراد
 « Organisation Mondiale du Tourisme « OMTتعريف املنظمة العاملية للسياحة  -
هو كاآليت  اإلحصائيات السياحية قامت املنظمة العاملية للسياحة بتحديد تعريف هلذه الظاهرة و هبدف توحيد أسس      

يقيمون فيها ملدة ال تزيد عن سنة  ن تقع خارج بيئتهم املعتادة، واحالسياحة تشمل أنشطة األشخاص الذين يسافرون إىل أم
ة للشخص من منطقة  حمددة قريبة من مكان إقامته مضافا إليه  بغري انقطاع للراحة أو ألغراض أخرى و تتألف البيئة املعتاد

 3متكررة. ن اليت يزورها بصورة مستمرة كا كافة األم
 4 : تعريف اجلزائر للسياحة -

 إال أهنا أضافت بعض املفاهيمOMT" "ابلنسبة للجزائر فإهنا تبنت تعاريف املنظمة العاملية للسياحة 
 :تعلقة بتوافد السواح و املنشآت الفندقية، حيثاليت حددهتا وزارة السياحة و امل

 .كل مسافر تطأ أقدامه ارض اجلزائر}الرتاب الوطين{، خارج منطقة العبور :الداخل -أ 
 كل شخص يدخل الرتاب الوطين، مهما كان سبب تنقله و دوافع دخوله، و مهما كانت :املسافر -ب 

 .إقامتهم يف البالد أو رحلة حبرية و الذين يقيمون يف بواخرهم طوال مدةجنسيته و مكان إقامته، ابستثناء السواح يف نزهة 
نفس السفينة أو الباخرة اليت دخل  كل شخص يدخل احلدود البحرية الوطنية و يغادرها يف :اجلوال ي رحلة حبرية –ت 

 .هبا، و اليت يقيم على متنها طول مدة إقامته

                                                             
1  - la Zoto géographique du tourisme ; maison Paris -1990 ;p13 

 01.ص 0910، -رسالة ماجستير، جامعة الجزائر0910لى ، إ0900احمد لشهب: "السياسة السياحية في الجزائر من   2

 06ص .0995سنة ،60المنظمة العالمية للسياحة : مفاهيم، تعاريف، و تصانيف إلحصاءات السياحة، دليل فني رقم ،  3

  0054، ص .الجزائر   2000نشرة ،18الديوان الوطني لإلحصائيات: مجموعة اإلحصائيات السنوية رقم ،
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هو زائر  :السائح- :و ال ميارس نشاطا مأجورا و يشمل هذا التعريف كل شخص يدخل الرتاب اجلزائري :الزائر –ث 
املتعة و الرتفيه، زايرة األهل و  :ساعة يف اجلزائر ألسباب أو لدوافع خمتلفة منها 09مؤقت و لفرتة حمدودة على األقل 

 أعمال....اخل  األقارب، قضاء عطلة، الصحة، الدراسة، الدين، الرايضة، أشغال، مهام،
  .البحرية هو السائح، اجلوال، املسافر، العابر للجزائر ابستثناء املتجولني يف إطار النزهة أو الرحلة :املقيم غري-
ساعة مبا يف ذلك املسافر يف رحلة حبرية، 09هو كل زائر مؤقت و له مدة إقامة حمدودة يف اجلزائر ال تتجاوز  :املتنزه-

  .يدخلون الرتاب اجلزائري و كذا سكان احلدود الذين يعملون ابجلزائر ابستثناء املسافرين الذين حبكم القانون ال
 تعريف السائح -ج

 للسائح أبنه " كل شخص يسافر خارج موطنهO.M.Tلقد ورد يف تعريف املنظمة العاملية للسياحة 
أو بلد آخر حمل إقامته األصلي ألي سبب من األسباب غري الكسب املادي سواء كان داخل بلده "السائح الوطين" 

ساعة و حسب ما أقرته منظمة السياحة العاملية فان مواطين أي دولة الذين يعملون  09"السائح األجنيب " لفرتة تزيد عن 
خارجها و يتقاضون رواتب يف تلك الدولة اليت يعملون هبا و الذين حيضرون بصفة مؤقتة لزايرة أوطاهنم و العودة مرة أخرى، 

حيث أن إنفاقهم أثناء زايرهتم يعد دخال إضافيا لالقتصاد القومي من العمالت األجنبية اليت  يعدون يف عداد السائحني
  1".جيلبوهنا معهم نتيجة لعملهم ابخلارج

 2التايل: جلنة خرباء السياحة هبيئة األمم املتحدة بتعريف السائح على الوجه 6100كما قامت و يف عام 
 .عة أو ألسباب صحية أو ألسباب خاصةاألشخاص الذين يسافرون من اجل املت1-

)النواحي العلمية و اإلدارية و  :األشخاص الذين يسافرون من اجل حضور اجتماعات أو ميثلون نواحي خمتلفة مثل2 -
 السياسية و الدينية و الرايضية........اخل(.

اجلماعة على أهنا مجاعة خاصة  ساعة  و تقيد هذه 09ثر من احاملسافرون يف رحالت حبرية حىت و لو قضوا إقامة 3 -
 .بصرف النظر عن مكان إقامتهم املعتاد إذا كان ذلك ضروراي

 :أما اجلماعات اآلتية ذكرهم فهم ال ينطبق عليهم التعريف اخلاص ابلسائحني و هم
  .األشخاص الذين يرغبون يف احلصول على إقامة دائمة ابلدولة1-

 د بقصد احلصول هلم على مهنة أو القيام ببعض أعمالكل األشخاص الذين يفدون على إىل البال2 -
 .النشاط التجاري دون احلصول هلم على عقد عمل

 .الطلبة و الدارسون الذين يلتحقون ابملعاهد العلمية و األقسام الداخلية3-
 .سكان احلدود و األشخاص الذين يقيمون يف الدولة و لكنهم يؤدون أعماهلم يف دول أخرى4 -
 09ثر من احالذين يعربون ابلبالد حىت لو كانت مدة عبورهم تستغرق Transitون العابرون املسافر 5 -
 .ساعة
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 يف مناسبة افتتاح اجلمعية العامة هليئةU.O.T.Oأيد االحتاد الدويل للمنظمات السياحية الرمسية        
دارسني الذين يقيمون ابخلارج يسجلون على و التغيري الوحيد الذي طرأ عليه هو أن الطلبة و ال 6196األمم املتحدة عام ،

أهنم سائحون، و هلذا أدرجت جلنة خرباء السياحة اليت عهدت إليها هيئة األمم املتحدة ابإلعداد ووضع الربامج اخلاصة 
مسألة إعادة تعريف  6100ابملؤمتر الدويل للسياحة الذي تقرر عقده يف روما يف شهري أغسطس و سبتمرب سنة ، 

 :ظة "سائح" يف جدول أعمال املؤمتر. و قد اقرتح فريق خرباء السياحة النمساويني تقدمي التعريف كما يلياصطالح لف
أشهر و أال تكون هذه  0ساعة  و ال تزيد عن  09السائح هو من يقوم بزايرة مؤقتة لدولة أجنبية يف مدة ال تقل عن  "

  ".الزايرة ألغراض غري سياحية مثل العمالة
  :املؤمتر العاملي للسياحة إىل تعريف الزائر على الوجه التايل و لقد انتهى

يقصد بكلمة زائر أي شخص يزور بلد غري البلد الذي يقيم فيها على وجه االعتياد ألي سبب من األسباب غري قبول "
 1 ."وظيفة ابجر يف الدولة اليت يزورها

 أنواع وخصائص السياحة و أمهيتها
 تصنيفات املختلفة للسياحة و اليت تتعدد لتنوع الرغبات و االحتياجاتسنتناول يف هذا املبحث ال

 املختلفة و كذا سامهت يف التطور العلمي و االقتصادي و االجتماعي على هذا التنوع إضافة إىل
  .اخلصائص اليت متيز هذا النشاط احليوي

 تصنيفات السياحة وخصائصها
 أوال: تصنيفات السياحة

 مستمرة بسبب التحوالت االقتصادية و االجتماعية و كذا تغري و تزايد حاجات عرفت السياحة تطورات
  :األفراد و رغباهتم، هلذا ميكن تصنيف السياحة وفقا للمعايري التالية

 2 :وفقا ملعيار احلدود السياتية -أ 
 ، و مبوجبيعتمد هذا املعيار على حركة السياح فيما إذا كانت داخل حدود البلد السياسية ام تتعداها

 .ذلك منيز بني شكلني من السياحة
 السياحة الداخلية: )السياحة احمللية (  –

 و تشمل حركة السياح املواطنني من محلة جنسية البلد داخل حدود البلد السياسية، و تشري تقديرات      
 من إمجايل% 26-06 منظمة السياحة العاملية على أن ما ينفق على السياحة الداخلية يرتاوح ما بني 

 اإلنفاق السياحي العاملي، و خيتلف هذا املعدل من بلد ألخر. ففي الوالايت املتحدة األمريكية يصل إىل
 كاو هن 99 %و سويسرا  90%و ايطاليا 06%و يف اململكة املتحدة حبدود  16 %ثر من اح

 .خلارجيةإحصائية تشري إىل أن حجم السياحة احمللية يعادل تسعة أضعاف حجم السياحة ا
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 :و ميكن حتديد العوامل اليت ساعدت على حتقيق النمو السريع للسياحة احمللية فيما يلي
  .الرغبة يف االستمتاع و استثمار أوقات الفراغ يف أنشطة ترفيهية -
 .تشجيع احلكومات للسياحة الداخلية -

 سية و االقتصادية اليت تؤثر علىتعد السياحة الداخلية اقل أتثريا من السياحة اخلارجية ابلظروف السيا -
 .السياحة الدولية

اخنفاض تكاليف الرحالت السياحية الداخلية مقارنة ابلرحالت السياحية اخلارجية، و ارتفاع أسعار النقل اجلوي يف العامل  -
 تفاء الكثري من األفراد إبشباع رغباهتم من خالل السياحة الداخليةاحمؤخرا أدى إىل 

  .نقل داخلية اقل تكلفةمستخدمني وسائل 
إجراءات الرحلة السياحية الداخلية اقل تعقيدا من إجراءات الرحلة اخلارجية و كنتيجة هلذه العوامل القت السياحة  -

الداخلية اهتماما كبريا من احلكومات و ابلذات املخطط السياحي على اعتبار أهنا متثل قاعدة واسعة للسياحة الدولية و 
االقتصادية داخل البلد و بديال عن السياحة الدولية، ابإلضافة إىل أهنا تشبع حاجات كامنة يف نفس  منشط هام للدورة

 .املواطن و ترفه عن كاهله
 السياحة اخلارجية )السياحة الدولية أو العاملية(: –

 غايراو تشمل حركة السياح من اجلنسيات املختلفة عرب احلدود السياسية الدولية، و فيها جيد السائح ت
يف أمور متعددة كاللغة و العادات و التقاليد و النظم السياسية واالجتماعية و االقتصادية ابإلضافة إىل أن هذا النمط من 
السياحة يتطلب جمموعة من اإلجراءات املعقدة أمهها احلصول على إذن بدخول البلد "أتشرية دخول" و إجراءات تصريف 

  .خرىالعملة و غريها من اإلجراءات األ
 وفقا ملعيار العدد  -ب

 :و يتم تقسيم السياحة وفقا هلذا املعيار إىل صنفني
 :السياحة الفردية –

 و االتصال املباشر 1أي قيام السائح مبفرده أو بصحبة العائلة بتنفيذ رحلة على حسابه اخلاص
 لرحالت اجلماعية، و بذلكابملشروعات السياحية املختلفة و تتميز الرحالت الفردية بكرب تكلفتها مقارنة اب

 .فهي متارس من طرف السواح الذين ميتلكون إمكانيات مادية عالية
 

 :السياحة اجلماعية –
 يقوم هبا جمموعة من األشخاص ابلسفر مع بعضهم البعض مرتبطني برابطة معينة، مثل كوهنم زمالء،

فهي تشمل السواح الذين ال مييلون إىل حتمل 1  .ةأصدقاء، أصحاب، أعضاء يف اندي أو مدرسة أو رابطة طالبية أو عمالي
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 خماطر السفر، لذلك يفضلون الرحالت املنظمة من قبل وكاالت السفر و الشركات
 السياحية املختصة و يقوم السائح بدفع تكلفة الرحلة مسبقا للشركة، ويف هذا النمط من السياحة غالبا ما

مباشر، حبيث تكون الشركة املنظمة للرحلة هي الوسيط بينه و بني حيصل السائح على اخلدمات السياحية بشكل غري 
  .املشروعات السياحية، و يتميز هذا النوع من الرحالت ابخنفاض أسعاره ابملقارنة ابلسياحة الفردية

 وفقا ملعيار الغرض من السياحة -ج
 :ميكن تقسيم السياحة وفقا هلذا املعيار إىل األقسام التالية

 :قافيةالسياحة الث –
تتم عرب زايرة السائح بالد أجنبية و دراسة أو معرفة شعوهبا و خصائصها اليت متيزها عن غريها، و زايرة املعامل األثرية و        

حيث تعمل هذه السياحة على زايدة معلومات السائـــــــــــــح و إشباع حاجاته من الناحية الثقافية، عرب 2احلضارية لذلك البلد 
قافة العربية لـــــندوات و الدورات الثقافيــــــــــــــــة و املعارض اخلاصــــــــــــة و املسابقات الفنية مثل: "تظاهرة اجلزائر عاصمة للثإقامة ا
و اجلزائر مثال و بتارخيها العريق عرفت حضارات متعاقبة   0666تلمسان عاصمة للثقافة اإلسالمية  0660 "لسنة ،

ية، رومانية، إسالمية، عثمانية....(. انهيك عن تنوع و اختالف العادات و التقاليد و احلرف أو الصناعات )فينيقية، يوانن
  .اليدوية و اللهجات و االزايء

 و تنقسم إىل نوعني سالبة و موجبة، و السياحة الرايضية املوجبة تتمثل يف السفر و اإلقامة للمشاركة 
ضم هذا النوع مجيع أنواع الرايضات املعروفة و متثل السياحة الرايضية السالبة ابلسفر و الفعلية يف املبارايت الرايضية و ي

 3اإلقامة من اجل مشاهدة املبارايت و االحتفاالت الرايضية . 
 : السياحة العالجية )االتتشفائية أو الصحية( –

 يعانون منها، و تتميز ن معينة توفر هلم العالج من األمراض اليتاححيث يقوم املرضى ابلسفر إىل أم
ن أو املناطق مبناخها الصحي و غناها ابملياه و الينابيع املعدنية األعشاب الطبيعية، و العيون الطبيعية الساخنة و كا هذه األم

 4.محامات الرمل ) الدفن يف الرمل( و العالج مبياه البحر
 السياحة الدينية: –

 رة املواقع الدينية، و من أشهر املواقع الدينية اليت شهدتتعترب من أقدم أنواع السياحة و تتمثل يف زاي
 زايرات دينية منقطعة النظري مكة املكرمة و املدينة املنورة يف اململكة العربية السعودية و كذلك دولة

  .الفاتيكان يف روما للمؤمنني ابلعقيدة املسيحية
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  :تياحة األعمال -
ل و ممثلي الشركات الكربى إىل دول خارجية هبدف متابعة أشغاهلم، و هي الزايرات اليت يقوم هبا أصحاب األعما"

  1" يلجا معظم رجال األعمال إىل االستجمام يف البلد الذي يزورونه
كما يعين هذا النوع من السياحة أن ينتقل السائح إىل مكان آخر أو دولة أخرى بغرض العمل املؤقت ولفرتة زمنية 

،  و يعود السبب يف ازدهار هذه السياحة إىل التقدم التقين و 2أو موارده حمدودة أيضاحمددة، و يكون العمل حمدودا 
  .التكنولوجي كما يعود إىل ظروف الركود و الكساد الذي يصيب بعض الدول و ازدهار بعض األعمال يف دول أخرى

 :تياحة املعارض  -
ء أو ابلطائرات املدنية أو احلربية أو السيارات أو تشمل الرحالت حلضور املعارض الدولية سواء املتعلقة مبواد البنا

، فاملعارض الدولية تستقطب ابإلضافة إىل رجال األعمال عددا كبريا من السواح هبدف املشاهدة 3ابلكتاب و الباحثني 
  .و التمتع و غالبا التسوق

 :تياحة املؤمترات  -
من األنشطة السياحية املتطورة، و هي تتطلب  هي استضافة املؤمترات على اختالف أنواعها و تنظيمها       

ن اإليواء ووسائل النقل السياحي و التسهيالت السياحية األخرى احإمكانيات سياحية كبرية من حيث توفري أم
ابإلضافة إىل توفري مستوى رفيع من حيث إعداد خرباء و منظمي مدن املؤمترات. و تعترب سياحة املؤمترات ذات مغزى 

و تتسابق الدول املختلفة علي استضافة و تنظيم املؤمترات لتحقق من ورائها مكاسب سياسية و اقتصادية  إعالمي كبري
  4. و إعالمية كبرية

 :السياحة ال رفيهية –
يف السياحة الرتفيهية أو كما تسمى بسياحة االستجمام يكون اهلدف األساسي من وراء الرحلة هو حتقيق الرتفيه و 

مط من السياحة ابلسياحة األصلية. و يقصد ابلرتفيه أن حتقق الرحلة السياحية االستجمام و لذلك يسمى هذا الن
الراحة للسياح و يتحقق ذلك من خالل املوقع السياحي الذي يوفر هذه الراحة من خالل جمموعة من الظروف و 

 .العوامل اليت حتقق للجسم و الذهن الراحة املنشودة
ة و الشتوية من أهم حركات السياحة الرتفيهية و تستحوذ على أمهية بنسبة كربى يف و تعترب السياحة الصيفي    

 – 66السياحة العاملية. و بشكل عام متتاز السياحة الرتفيهية بطول فرتة بقاء السائح الذي يصل يف العادة إىل ما بني 
 5 .يوم 06

                                                             
1

 .16،ص 0991، – دمحم خميس الزوكة: "صناعة السياحة"، دار المعرفة الجامعية، الطبعة الثانية ، مصر 

 .  00، ص  0990-،عمان ،األردن هران للنشر و التوزيعماهر عبد العزيز توفيق: "صناعة السياحة"، دار ز  2

3
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 :السياحة التارخيية –
حية املهمة عند السياح لذلك يعتمد الكثري منهم زايرهتا ليقف أمام ما تركته أيدي تعترب اآلاثر التارخيية من املواضع السيا

  .األجيال السابقة من فن معماري يتجلى أبهبى و أمجل صورة يف واجهة الزائر
 و يستقطب هذا النوع من السياحة أفواجا من السياح و خاصة من كبار السن و العلماء و املثقفني و

رب من أرقى تصنيفات السياحة لكنها تتطلب اهتمام الدولة و مؤسساهتا الرمسية للمحافظة على الباحثني، لذلك تعت
 .املناطق األثرية

 وفقا ملعيار اإلقامة  -د
      :و يعتمد هذا املعيار على مدة الرحلة السياحية و ميكن التمييز فيه بني نوعني من السياحة

 :السياحة املومسية -
حيث تتدفق  "الطلب السياحي يتحقق يف موسم معني من السنة يسمى "موسم الذروة السياحي و مسيت ابملومسية الن

 :األفواج السياحية و أبرقام كبرية جدا على املواقع السياحية، و ميكن أن تقسم السياحة املومسية إىل
السياحة الصيفية 
السياحة الشتوية 
سياحة املناسبات 
 :تياحة شبه املقيم –

السواح يستقرون فرتة طويلة نسبيا يف موقع سياحي واحد قد تتعدى شهرا كامال، و هي ختص يف الغالب  و تعين أن 
كبار السن، و تعد السياحة العالجية خري مثال على سياحة اإلقامة و تشري إىل أن مع بداية الثمانينيات استقرت 

 1. أايم 69إىل  60قصرية ما بني أايم بينما ترتاوح مدة اإلقامة ال 66اإلقامة ملدة طويلة يف حدود 
 2: إضافة إىل التقسيمات السابقة ميكن استخراج أنواع أخرى من السياحة استنادا جملموع من املعايري نذكر منها

 تبعا لوسيلة النقل: حبرية، برية، جوية، هنرية -
 ....تبعا الجتاه الرحلة)مكان ممارسة السياحة(: ساحلية، جبلية، ريفية -
 .لسن)العمر(: سياحة الشباب، الناضجني، ما بعد التقاعدتبعا ل -
  .سياحة األجانب، سياحة املواطنني الذين يعملون ابخلارج، سياحة املواطنني الذين يعملون ابلداخل حسب اجلنسية:-
 :و الشكل املوايل يلخص أهم تصنيفات السياحة حسب ميزانية السائح: سياحة رفيعة، سياحة اجتماعية،-
 
 
 

                                                             
1  - Philipe Duhamel, Isabelle Socareau ; "le tourisme dans le monde" , Edition colin, Paris, 1998, p52 
2 - Girasol Guilbert ;" Economie touristique", Edition Deliua SPES. Suisse- 1984, p24. 
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 (10رقم ) شكل

من إعداد الطالبني  :املصدر
 اعتمادا على املعلومات السابقة
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 اثنيا: خصائص السياحة
 تعترب السياحة من أهم القطاعات اليت تساهم يف حتقيق النمو االقتصادي، وهي تنطوي على عدد من

 : 1اخلصائص نذكر منها
ري من األنشطة االقتصادية األخرى)صناعية، تشعب و تعدد مكوانت النشاط السياحي و ارتباطها ابلكث -

 ...(.خدمية
 .مدى مالئمة املناخ السياحي مبفهومه الشامل من العوامل املؤثرة على الطلب على املنتج السياحي حمليا و دوليا -

 الطلب السياحي ال يتوقف فقط على مدى توافر املوارد و تنوع املقومات و اخلدمات و التجهيزات -
 .بل وعلى غريها من العوامل كأسعار اخلدمات السياحية األساسية أو التكميليةالسياحية، 

الطلب السياحي يتوقف على و إىل حد كبري على القدرة املالية للسائح )خاصة أن الطلب السياحي يف مجلته ال  -
 يرتبط إبشباع حاجة ضرورية، بل يرتبط غالبا إبشباع حاجة كمالية(.

مبستوى الرفاهية االقتصادية يف الدولة و التقدم التكنولوجي يف وسائل املواصالت و االتصال  يتأثر الطلب السياحي -
و التقلبات االقتصادية )كالرواج و الكساد( ابإلضافة إىل عوامل ثقافية و سياسية يصعب على الدولة التأثري و التحكم 

  .فيها
  :2كما متتاز السوق السياحية ابخلصائص التالية 

مما يستوجب تنقل املستهلك حبثا  كالسياحية سوق للتداول بسرعة بسبب ارتباط عملية اإلنتاج ابالستهال السوق -
  .دون احلاجة إىل شحن للمنتج السياحي تصديراعن السلعة أو اخلدمة و ابلتايل متثل السياحة قطاعا 

اضها، تنوع و اختالف و تشعب السوق السياحي سوق قابل للتوسع بسبب تعدد و تباين أنواع السياحة و أغر  -
  .األنشطة و طبيعة اخلدمات السياحية

صناعة السياحة متثل حافز لإلبداع الثقايف و االجتماعي و جماال الستخدام التكنولوجيا املتطورة، لذا فهي تتطلب  -
  .رب من الكفاءة و التأهيل يف ظل وجود منافسة دوليةاحمستوى 

 3ر من بينها: كذلك للسياحة مزااي عديدة، نذك
صناعة السياحة تتطلب استثمارات مالية أقل نسبيا إذا ما قورنت بقطاعات إنتاجية أخرى مثل الصناعات الثقيلة و  -

  .صناعة التعدين
ن اترخيية و احاملنتوج السياحي املباع يقوم أساسا على ثروات غري مادية، مثل نوع املناخ و مجال الطبيعة، ووجود أم -

ذات إمكانيات كبرية لتحقيق عوائد مالية غري حمدودة، إذا ما أحسن ختطيطها و تسويق املنتج فيها وفقا  أثرية، و هي
 .لقواعد علمية و جتارية

                                                             
 .01- 00، ص  0990، -عبد السالم أبو قحف: "محاضرات في صناعة السياحة في مصر"، المكتب العربي الحديث ، مصر  1

  
2Jean Louis Michaud ; " Tourisme chance pour l’économie ; risque pour les sociétés" ,EditionPuf, 

France- 1992, p68. 

 .11، ص 0669،  بومرداس ماجستير جامعةبرنجي أيمن: " الخدمات السياحية و أثرها على سلوك المستهلك"، رسالة    3
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تعترب السياحة أداة فعالة و مؤثرة للنظام العام خللق تكامل اجتماعي على املستوى الوطين و الدويل، و هي سبيل  -
التفاهم الدويل بني خمتلف الدول املتجاورة بوجه خاص و على املستوى الدويل  لتنمية صناعات أخرى و بعث نوع من

  .بوجه عام
 :1و ميكن إضافة خصائص أخرى للسياحة وهي

ارتباط صناعة السياحة كنشاط إنتاجي يقدم خدمات ذات طبيعة خاصة بقضااي التنمية االقتصادية و االجتماعية و  -
 .مية و املتقدمة على حد سواءالسياسية يف الكثري من الدول النا

السياحة كصناعة حتتوي على جمموعة من العناصر و هي: املقومات و املوارد السياحية ، التجهيزات و اخلدمات  -
السياحية، خدمات املواصالت و االتصاالت السلكية و الالسلكية احمللية و الدولية، الدعاية و الرتويج السياحي، 

 .ة مركبة و متشابكةالطلب السياحي، فهي صناع
عدم سيادة املنافسة الصافية أو حىت احتكار القلة يف كثري من احلاالت اخلاصة ابلنسبة لبعض املقومات و املوارد  -

 .السياحية النادرة و صعوبة قيام بعض الدول إبنتاج سلع سياحية بديلة
ية لدى مجهور السائحني أو مبعىن آخر أن ارتباط الطلب على املوارد و اخلدمات السياحية بدولة ما بدوافع ذات -

 .الطلب السياحي يف معظم احلاالت يتصف بدرجة عالية من املرونة
إن توافر اخلصائص السابقة و غريها من القوى و املتغريات البيئية الداخلية و اخلارجية اليت متارس أتثريا مباشرا أو غري 

ت اليت تواجه القائمني على التخطيط السياحي يف دولة ما، مباشر على الطلب السياحي يضيف الكثري من الصعواب
   .فالكثري من العوامل البيئية املؤثرة على الطلب السياحي ال ميكن السيطرة عليها أو التنبؤ هبا

 : دوافع السياحة   الرابعاملطلب 
 لسريع ويف هذا الزمن العجيب املتقلب املزدحم قد يصعب على اإلنسان أن يتماشى مع إيقاعه ا

 متطلباته املتوالية فيكون نتاج ذلك وجود دافع قوي يؤدي إىل حتركات البشر من مكان آلخر داخليا و
و من هذه العوامل أو الدوافع اليت تؤدي إىل  2خارجيا نتيجة لعوامل روحية و اجتماعية أو عوامل نفسية أو اقتصادية

 :حركة اإلنسان من مكان آلخر
  :ية، تعليميةدوافع ثقافية، اترخي1 –

 تتعلق ابلرغبات املختلفة للتعرف على احلضارات القدمية و مشاهدة اآلاثر، و التعرف على حياة
الشعوب و معرفة حياهتم، أعماهلم، ثقافتهم و حياهتم االجتماعية، احلضارية و الثقافية، كحضور بعض األحداث املهمة 

  .العلمي و مشاهدة األحداث العلمية اجلديدة ابلعامل و معرفة ما يدور من حوادث الساعة و التقدم
 
 
 

                                                             
. 116، ص  0995عبد السالم ابو قحف : اساسيات التسويق الدار الجامعية ، مصر ،  
1  

. 00د دمحم العطا عمر ، مرجع سابق ، ص  
2  
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 :دوافع دينية2 –
 ن املقدسة أو زايرة املعابد و األضرحة املختلفة حول العامل، نظرا ملا متثله هذهكا تتمثل يف زايرة األم

  .1ن من قيم روحية ملختلف األداين و املعتقداتكا األم
  :دوافع الراحة و االتتجمام و ال رفيه3 –
هذا الدافع مبحاولة اهلروب املؤقت من اجلو الروتيين اليومي للعمل و االبتعاد عن ضجة املدن املزدمحة ابلسكان،  يرتبط

  .ن اهلادئة من اجل االستمتاع أبوقات الفراغ و الرتفيه عن النفس بتوفري الوقت و املالكا و اللجوء إىل األم
  :دوافع عرقية4 –

 بني عن بلدهم، يولد لديهم حافز قوي لزايرة بلدهم األم و جتديد الروابطهذا الدافع ينشا بقوة لدى املغرت 
 .األسرية، أو زايرة مناطق تركت لديهم انطباعا معينا عنها

 :دوافع صحية5 –
ن ذات كا يرتبط هذا الدافع ابلرغبة يف العالج و البحث عن بيئة نقية بعيدة عن التلوث و الضجيج و التوجه حنو األم

 .جية لغرض االستشفاء و االسرتخاء من اجل الراحة النفسيةاخلصائص العال
 :دوافع رايضية6 –

 السفر بغرض مشاهدة املبارايت الرايضية و تشجيع فرق معينة أو ممارسة الرايضة و املشاركة يف
 .املنتدايت و التجمعات الرايضية

لعملة يف التحويل و هذا يؤدي توجه السياح تتمثل يف االستفادة من اخنفاض األسعار و من فرق ا :دوافع اقتصادية7 –
إىل البلد الذي اخنفضت عملته للتمتع ابخلدمات و السلع أبسعار أقل، أو ألسباب مهنية كحضور املؤمترات أو سياحة 

  .رجال األعمال و عقد الصفقات أو زايرة املؤسسات
  :دوافع أخرى8 –

 يدة و متطورة أو جتريبها مثل طائرةتتمثل يف املغامرة، املخاطرة أو شراء وسيلة نقل جد
 .الكونكورد.....اخل، أو السفر لغرض علمي مثل دراسة الصخور و الرتبة

  .ثر لدى سائح معنياحمما هو جدير ابلذكر أن هذه الدوافع ختتلف من سائح إىل آخر، كما انه قد جيتمع دافعني أو 
 رابعا: أمهية و دور السياحة 
  :واهر املميزة لعصران احلاضر نظرا ملا تتمتع به من أمهية يف جوانب عديدة منهاأصبحت السياحة من أهم الظ

 األمهية االقتصادية
 :ميكن إبراز األمهية االقتصادية من خالل النقاط التالية

                                                             
. 040، ص  1111دمحم عبيدات : التسويق السياحي ، الطبعة االولى ، در وائل ، عمان ، االردن  
1  
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خلق مناصب عمل: إن القطاع السياحي كثيف التشابك و يرتبط مع العديد من القطاعات األخرى ، و هذا يعين 
ياحة على توليد فرص العمل حبيث تفوق حدود القطاع السياحي و متتد لتصل حدود القطاعات األخرى إمكانية الس

  .اليت جتهزه مبستلزمات اإلنتاج
ثر من احثر من أغلب األنشطة الصناعية الكالسيكية، فهي توظف احفالسياحة هلا القدرة على توليد مناصب عمل 

 سرير( . 666غرفة ) 96رات قطاع البناء، فمثل فندق ب م 66مرات ابلنسبة لصناعة السيارات و  69
منصب عمل   60عمال مؤقتني، و اجملموعة يكون  66عمال مومسيني و  66عمال دائمني و  69يوظف على األقل 

  . 1دائم مباشر يضاف هلا مناصب العمل غري املباشرة
 د األجنيب الناتج عن السياحة يف اآليت: تدفق رؤوس األموال األجنبية: تساهم السياحة يف توفري جزء من النق

 .مسامهة رؤوس األموال األجنبية يف االستثمارات اخلاصة بقطاع السياحة -
 .املدفوعات السياحية اليت حتصل عليها الدولة مقابل منح أتشريات الدخول للبالد -
 .فروق حتويل العملة -

 ابإلضافة إىل اإلنفاق على الطلب على السلعاإلنفاق اليومي للسائحني مقابل اخلدمات السياحية ،  -
 .اإلنتاجية و اخلدمات لقطاعات اقتصادية أخرى

حتسني ميزان املدفوعات: السياحة تساهم كصناعة تصديرية يف حتسني ميزان املدفوعات اخلاص ابلدولة، و يتحقق هذا 
يرادات السياحية اليت تقوم الدولة بتحصيلها نتيجة تدفق رؤوس األموال األجنبية املستثمرة يف املشروعات السياحية، اإل

من مجهور السائحني، و خلق استخدامات جديدة للموارد الطبيعية، و املنافع املمكن حتقيقها نتيجة خلق عالقات 
  .2اقتصادية بني قطاع السياحة و القطاعات األخرى
 اثنيا: األمهية االجتماعية و الثقافية و السياتية

 : اعيةمن الناحية االجتم
 3 .السياحة مطلب اجتماعي و نفسي هام من اجل استعادة اإلنسان لنشاطه و عودته للعمل بكفاءة من جديد –أ 

 : من الناحية الثقافية .تساهم السياحة يف احلد من ظاهرة البطالة و حتسني املستوى املعيشي للمواطنني –ب 
 و العادات و التقاليد بني الشعوب تعد السياحة أداة لالتصال الفكري و تبادل الثقافة –أ 

 ، كما تعترب كذلك أداة للتبادل4و أداة إلجياد مناخ مشبع بروح التفاهم و التسامح بينهم
 . املعريف )تداول العلوم و املعارف(

                                                             
1 - Jean Michel Hoerner ; "Géographie de l’industrie touristique", Ellipses, Edition Marketing- 

1997, p40.  
مد ماهر االمام االنصاري اح 
2  
  . 006ص  0992دمحم يسري دعبس: "العالقات االجتماعية للسائح"، الملتقى المصري لإلبداع و التنمية، مصر، 3

، ص  0991 مصر التأثيرات االجتماعية و الثقافية للسياحة في المجتمع المحلي"، الملتقى المصري لإلبداع و التنمية هالة الرفاعي4
002 .  
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املختلفة، كما تعمل على زايدة  تعمل السياحة على انتشار ثقافات الشعوب و حضارات األمم بني أقاليم العامل –ب 
  .1تقريب املسافات الثقافية بينهم عرفة الشعوب ببعضها البعض، و توطيد العالقات وم

 2: من الناحية السياتية
 .تؤدي السياحة إىل حتسني العالقات بني الدول –أ 

حل الكثري من املشكالت  إن النتائج االجيابية للسياحة على املستوى االقتصادي و االجتماعي تساهم يف –ب 
 .السياسية

 طبيعة النشاط السياحي
مقومات، إضافة إىل  سنتطرق يف هذا املبحث إىل العناصر األساسية ملقومات اجلذب السياحي واليت تنقسم إىل عدة

 .األسس اليت تقوم عليها صناعة السياحة
 مقومات اجلذب السياحي -0

 :ميكن تقسيم مقومات اجلذب السياحي إىل
 أوال: املقومات الطبيعية

 الفقري لتطوير السياحة ، خصوصا يف ظل االهتمام الدويل ابلنواحي البيئية و احملاوالتتعد العمود 
 :املتكررة حلل مشكالت البيئة، ومن هذه املقومات

 :املناخ –أ 
يعد املناخ الداعم و احملرك حلركة السياح و ذلك لتأثريه املباشر على حركة اإلنسان و نشاطه و تكمن جاذبية املناخ يف 

أو تباينه يف الدولة ، فبموجب هذه اخلاصية تتاح الفرصة لتدفق السياح على مدار العام ويرتتب على ذلك تنوعه 
إحداث معدالت منو واسعة يف النواحي االقتصادية و االجتماعية و الثقافية ومن أمثلة املناخ املعتدل سواحل البحر 

 .األبيض املتوسط و البحر األمحر و احمليط األطلسي
 :شواطئ و املسطحات املائيةال –ب 

هلا وضع خاص يف نفوس و خواطر عدد كبري من السياح ملا هلا من متعة و هدوء لألعصاب، و هي تعترب من أهم 
 .املكوانت السياحية لعدد من الدول

 :الشمس –ج 
 .تعد أشعة الشمس من املطالب املهمة للسياح نظرا لفائدهتا الصحية و حاجة الناس إليها

 
 
 

                                                             
         . 00، ص  0999 عمان، األردن،  دار صفاء للنشر و التوزيع، الطبعة االولى ، عثمان دمحم غنيم، نبيل سعد: "التخطيط السياحي  1

  2 . 00، مرجع سابق ، ص  احمد ماهر عبد السالم أبو قحف 
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 :لنبااتت الطبيعيةا –د 
 إن للغاابت و النبااتت الطبيعية و احلشائش أثرا عظيما يف نفوس السياح و تعترب من وسائل اجلذب
الكبرية اليت تثري إعجاب حميب الطبيعة مما ساعد يف احلفاظ عليها كثروة قومية تقلل من خماطر التغريات املناخية فضال 

  :الشعاب املرجانية و رايضة الغوص –ذ  .ية لنسل احليواانت النادرةعن تشكيل حمميات حتافظ على احلياة الرب 
 تعد من وسائل اجلذب السياحي اليت تلعب دورا كبريا يف تطوير السياحة، و هي متوفرة يف كثري من

 .الدول العربية خاصة يف منطقة خليج العقبة و منطقة شرم الشيخ و على خليج العرب
 ارخييةاثنيا: املقومات األثرية الت

 ز العلمية و الثقافية و البحثية و هي متثل عمق املعرفة اإلنسانية و ربطكا احلضارات القدمية و املر 
املاضي و احلاضر و من ضمن هذه احلضارات احلضارة الفرعونية و مقابر امللوك يف مصر و احلضارة النوبية يف السودان 

وراي و أاثر األقباط يف األردن و أاثر الفينيقيني يف لبنان و آاثر و آاثر الكنعانيني يف فلسطني و آاثر األمويني يف س
  .املسلمني و الرومان يف كثري من دول العامل مثال اجلزائر )تيبازة، ابتنة( و آاثر العباسيني يف العراق

 اثلثا: املقومات الثقافية
 بية و الفنون التشكيلية وو تشمل األنشطة الثقافية اليت ميارسها الزوار املتمثلة يف الرقصات الشع

  .املطارحات الشعرية و املتاحف األثرية و األفالم السينمائية احمللية اليت تعكس العادات و التقاليد و الفلكلور للسكان
 رابعا: املقومات احلديثة 

ثلتها السدود وهي املقومات اليت تشري إىل التطور احلضاري مثل املشروعات الضخمة ذات التأثري االقتصادي و من أم
 العمالقة اليت حتافظ على الثروات املختلفة كالثروة السمكية و الثروة الغابية و الطاقة و كذلك .

املطارات العاملية اليت جتذب السياح و اجلسور املعلقة و القنوات اليت تربط البحار و اخللجان و خطوط السكك 
 .احلديدية و املوانئ البحرية و النهرية

 ومات اإلنسانية خامسا: املق
و هي متثل جانبا مهما يف جذب السياح و ذلك للتطور الذي وصل إليه اإلنسان يف هذا العصر من منو يف الفكر و 
الثقافة و التنمية و ما ينعكس من مشاركة شعبية لكل فئات الناس يف التعبري عن ثقافاهتم و تقاليدهم احمللية يف 

 .الفعاليات اخلاصةاملناسبات املختلفة و يف املعارض و 
 تادتا: املقومات الدينية

ن املقدسة و اآلاثر كاملساجد و املزارات و الكنائس املوجودة يف بعض املدن املقدسة مثل مكة املكرمة و كا و هي األم
ية املدينة املنورة و القدس و بيت حلم و اخلليل. و قد متيز الوطن العريب هبذه اخلصائص نسبة ملهبط الدايانت السماو 

 .الثالث: اليهودية، املسيحية، و اإلسالمية فيه
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 تابعا: مقومات اجلذب االصطناعية 

ز النشاطات املختلفة، كالرايضية و الثقافية و املنتجعات اخلضراء يف كا و تشمل بيع القطع األثرية و التذكارية و مر 
 .املناطق الصحراوية و على سفوح اجلبال

 اثمنا: مقومات اجلذب السياتية
من املؤكد أن النظام السياسي يف الدولة هو احملرك الرئيسي لكافة األنشطة فيها. و السياحة واحدة من هذه األنشطة 
اليت حتتاج إىل اهتمام الساسة من خالل تبسيط اإلجراءات للمستثمرين األجانب و فتح احلدود أمام حركة السياح و 

 .منتجعات و قرى سياحية و حممياتاالهتمام ابلبنية التحتية للسياحة من فنادق و 
 أتس السياحة -ب 

تبىن السياحة كغريها من العلوم األخرى على جمموعة من األسس، و اليت تتكامل فيما بينها لقيام هذا النشاط، وجعله 
 :ذي فعالية يف اقتصادايت البلدان السياحية، و تظهر هذه األسس يف العناصر التالية

 أوال: الطلب السياحي
  الطلب السياحي كرغبة لدى الشخص ذات أهداف متعددة قد تكون مادية أو معنوية، مث تتحوليعترب

هذه الرغبة إىل تصرف مادي يف شكل انتقال و سفر الشخص من مكان إقامته املعتادة إىل اجلهة اليت يقصدها إلشباع 
االجتاهات و الرغبات و ردود الفعل اجتاه تلك الرغبة، و من احد التعاريف الواردة بشان الطلب السياحي انه " جمموع 

منطقة معينة، و طاملا أن هذه الرغبة يف السفر هي دافع مكتسب و متأخر نوعا ما يف سلم الدوافع النفسية ، إذ أييت 
دوره بعد الدوافع األصلية اليت تقوم على أساسيات بيولوجية متعلقة حبياة اإلنسان ، مثل اجلوع و العطش و امللبس و 

  1سكن و ما إىل ذلك، فان الدافع إىل السفر خيضع ملؤشرات متنوعة تؤدي إىل وجود متغريات متعددة يف آراء الناس.امل
إذن فالطلب السياحي ينشا نتيجة دوافع نفسية و روحية لدى الشخص اجتاه منطقة معينة، و الذي يتأثر بعدد من 

عمل على املستوى العاملي و ما نتج عنها من استفادة القوى العوامل منها، ارتفاع مستوايت املعيشة، حتسن ظروف ال
العاملة ابلعطل و أوقات الفراغ، التطورات التكنولوجية يف وسائل النقل و االتصال، و عوامل أخرى سامهت يف منو 

لدولية يف الطلب السياحي العاملي، مما فتح جماالت واسعة للتنقل و السفر. و انعكس ذلك على منو احلركة السياحية ا
 609.2ليصل إىل  6196مليون سائح عام  09.0العامل، إذ تطور عدد السائحني على املستوى العاملي مثال من 

 2. 6106مليون سائح عام 
  060.2، مث إىل  0666مليون سائح عام  012.0. لريتفع عددهم إىل  6116مليون سائح عام  909مث إىل  

عدد  بلغ 0660  أما يف سنة 0660- 6109للفرتة  9.2متوسط سنوي  أي مبعدل منو  0660مليون سائح عام 
كما تعترب عملية  9 %  بلغ مليون سائح، مبعدل منو412إىل 0666مليون سائح، لريتفع عددهم يف 496السواح 

                                                             

، 50ص  0992دمحم يسري دعبس: "التربية السياحية و التنمية الشاملة"، دار المعارف، القاهرة 1  

W.T.O " Tourism Highlights", 1990 ; 2000 ; 2001  
2
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إشباع حاجات السياح من اهتمامات الدول املستقطبة للسياحة ابعتبارها أيضا من عوامل اجلذب السياحي، و اليت 
 .تساهم يف جذب اعداد كبرية من السياح وما يرتتب على ذلك من طلب على السلع و اخلدمات املختلفة

و يتسم الطلب السياحي ابملرونة و قابليته للتغيري تبعا لألحداث السياسية و االقتصادية اليت تشهدها الدول املستقطبة 
البلدان نتيجة هلذه األحداث، و ما ينجر عنها من تراجع للسياح، مما حيدث تغريات يف حجم احلركة السياحية حنو هذه 

يف مستوى الطلب السياحي ومن مث اخنفاض يف اإليرادات املتأتية من السياحة. و هذا ما حدث نتيجة حرب اخلليج و 
ابملائة  0ة انعكاساهتا السلبية على السياحة العربية حيث شهد عدد الوافدين من السياح إىل املنطقة العربية تراجعا بنسب

 6116.1 مقارنة بعام6116عام 
سائح  0920000كما كان للثورات العربية أثرا على السياحة فقد تراجع عدد السياح الوافدين إىل تونس مثال من 

 2و ذلك النعدام األمن و االستقرار يف البالد. 0666سائح يف سنة  9990066إىل  0666سنة 
لة للسياحة يضمن هلا مناخا مالئما لالستثمار و استقطاب املزيد من االستثمارات فاالستقرار السياسي للبلدان املستقب

يف خمتلف األنشطة منها السياحية و اليت تشجع على التدفق السياحي حنو هذه املناطق، كما يتيح هلا ذلك تنظيم 
 .البلدان تظاهرات و مؤمترات اقتصادية لتفعيل القطاع السياحي و رفع مسامهته يف اقتصادايت هذه

و الطلب السياحي سرعان ما يتحول إىل طلب السائحني الوافدين إىل املناطق السياحية املختارة على السلع و 
 .اخلدمات، حيث تعد هذه األخرية مبثابة املنتج السياحي أو جانب العرض يف قطاع السياحة

 اثنيا: العرض السياحي و املنتوج السياحي
ية السلع و اخلدمات املتواجدة يف السوق و بسعر معطى. أما العرض السياحي فيعترب يعرف العرض عموما بكم      

عامال جوهراي يف جذب احلركة السياحية أو ما يسمى ابلطلب السياحي على انه خليط من العناصر غري املتجانسة اليت 
العرض السياحي يتضمن كل مبعىن أن  3تؤخذ مستقلة عن بعضها البعض لتشكل العرض السياحي الوطين أو الدويل 

 "ما ميكن عرضه من مغرايت و وسائل جذب للسياح، ومن مث تنمية احلركة السياحية. و يف هذا السياق صنف
"Rober Manquer4 : املنتوج السياحي إىل ثالث عناصر أساسية و هي 

 ليت جتذب السائحجمموعة الرتاث املتكون من املوارد الطبيعية، الثقافية، الصناعية و التارخيية ا1 –
  .لالستمتاع هبا

جمموعة التجهيزات اليت ال تعترب العامل األساسي يف جذب السائح غري أن عدم توفرها مينع السائح من السفر،  2 –
  .كوسائل النقل املختلفة، و وسائل اإليواء و اإلطعام، و التجهيزات الثقافية و الرايضية  و الرتفيهية

 ارية املتعلقة بتسهيالت الدخول و اخلروج ذات العالقة بوسائل النقل اليتجمموعة اإلجراءات اإلد3 –
  .يستخدمها السائح للوصول إىل املنطقة املرغوب فيها

                                                             
1 UNWTO, World Tourism Organization , Tourism Highlights- Edition 2012, p02  

.  0ص  0660ماي  –د. ناجي التوني: "دور و آفاق القطاع السياحي في اقتصاديات األقطار العربية"، المعهد العربي للتخطيط  2  
3Robert Laquer ;" le tourisme International, Série que sais-je" n_1964 ; France -1981, p39.                      

4  Robert Laquer, opcit , p-40  
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 :أما تصنيف منظمة السياحة العاملية للمنتوج السياحي فكان امشل من التصنيف السابق و تضمن سبعة عناصر و هي
1 

 . قومات سياحية طبيعية كالبحار و األهنار و الصحاري و اجلبالالرتاث الطبيعي و ما حيتويه من م1 -
 .الرتاث الطاقوي التقليدي مثل الطرق املستخدمة يف استخراج املياه و يف الطواحن2 -
 .الرتاث البشري و ما يتضمنه من التنوع يف أمناط احلياة كالعادات و التقاليد و غريها3 -
 .السياسيةاجلوانب التنظيمية و اإلدارية و 4 -
 .اجلوانب االجتماعية مثل بنية اجملتمع، العرق، الدين و اللغة5 -
 .األنشطة االقتصادية و املالية6 -
 .التسهيالت اخلدمية كوسائل النقل، اإليواء و املطاعم7 -

 و يلتقي التصنيفان السابقان يف كون العرض السياحي يتجسد يف جمموعة عناصر و مقومات غري متجانسة من حيث
طبيعتها ، إال أهنا متكاملة فيما بينها من اجل حتقيق إشباع رغبات السائحني من هذه العناصر السياحية اليت تشكل 

 .املنتوج السياحي
و ميكن التمييز بني عرض املنتوج السياحي و عرض السلع األخرى. فهذا األخري يتصف ابملرونة و قابليته للتغيري تبعا 

 :. أما عرض املنتوج السياحي فيتميز جبملة من اخلصائص ميكن إدراجها على النحو التايلألذواق و رغبات املستهلكني
 :عدم املرونة –أ 

 يعين ذلك أن العرض السياحي غري مرن و غري قابل للتغري وفقا لرغبات و أذواق السائحني سيما
 1 .ملرونة استجابة ملتطلبات السوق السياحيةالعناصر الطبيعية و الثقافية و التارخيية، أما عرض السلع األخرى فيتميز اب

 :اتتقاللية العناصر املكونة للعرض السياحي عن بعضها –ب 
 تتميز عناصر العرض السياحي ابستقاللية عناصره كل منها عن اآلخر، حيث يالحظ أن املقومات

يالت السياحية األخرى، يف حني الطبيعية مستقلة عن املقومات الصناعية، و هذه األخرية مستقلة عن اخلدمات والتسه
 2 .يتميز عرض السلع األخرى ابلتداخل التام بني مكوانهتا املختلفة

 :السلعة السياحية ال تنتقل إىل املستهلك –ج 
تتميز السلعة السياحية اليت متثل العرض السياحي أبهنا ال تنتقل إىل مستهلكيها، كما هو احلال يف السلع املادية      

 3 .لكن املستهلكني هم الذين ينتقلون إىل مواقع تواجد السلعة لالستفادة منها يف عني املكان امللموسة و

                                                             
 ،"دراسة حالة والية تيبازة –بديعة بوعقلين: "السياسات السياحية في الجزائر و انعكاساتها على العرض و الطلب السياحي   1

 .  000، ص  0990رسالة ماجستير، جامعة الجزائر

 2 أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطينة -حالة الجزائر" -مليكة حفيظ شبايكي : "السياحة و أثارها االقتصادية و االجتماعية
. 02، ص  0661   

. 06 ص 0991صبري عبد السميع : " نظرية السياحة"، مطبعة كلية السياحة و الفنادق، جامعة حلوان، مصر 3  
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 إضافة إىل اخلصائص السابقة الذكر و اليت متيز العرض و الطلب السياحي يتأثر أبسعار السلع و
األسعار يشكل حافزا لدى اخلدمات السياحية، فبارتفاع أسعارها يرتفع العرض السياحي، طاملا أن هذا االرتفاع يف 

املستثمرين يف جمال السياحة لتوسيع أنشطتهم االستثمارية، و ابخنفاضها يتقلص العرض السياحي لعدم إقبال أصحاب 
األموال على االستثمار يف هذا النشاط لقلة مردوديته ، و هكذا يالحظ أن العالقة طردية بني األسعار و العرض 

 .السياحي
ات الرتويج و التسويق للمنتوج السياحي ملنطقة معينة عرب األسواق احمللية و الدولية احد عوامل و تعترب طرق و كيفي

 .تنشيط الطلب السياحي، و جذب احلركة السياحية الدولية حنو هذه املناطق
 اثلثا: التسويق السياحي 

ؤسسات داخل الدولة و خارجها يقصد ابلتسويق السياحي ذلك النشاط اإلداري و الفين الذي تقوم به هيئات و م   
 1 .للتعرف على األسواق السياحية احلالية و احملتملة و التأثري فيها لتنمية احلركة السياحية الدولية القادمة منها

 و يتضمن التسويق السياحي تسويق املنتوج السياحي و التعريف به داخليا و خارجيا يف أسواق الدول  
نظمة من اجل إاثرة الدوافع املختلفة لدى السائحني لرفع حجم الطلب على املنتوج املصدرة للسياحة، عرب قنوات م

 2السياحي للدول املستقطبة للسياحة و من هذا التصور يتضح ابن عملية التسويق السياحي متثل ما يلي : 
ر ذلك وظيفة إدارية عملية إدارية و فنية يف آن واحد فهي تقوم أساسا على التخطيط ووضع سياسات تسويقية، ابعتبا 

 .و فنية من حيث املنهج و األسلوب املستخدم يف عملية التسويق
 نشاط مشرتك بني اهليئات و املؤسسات السياحية املتعددة مثل شركات نقل سياحية، فنادق، بنوك، -

 .شركات سياحية
يث تقوم بتوفري سبل النجاح مبا نشاط متعدد اجلوانب، و ينبع هذا النشاط من داخل الدولة ابعتبارها مصدرا له، ح -

  .متلكه من إمكاانت مادية و بشرية
و يف الواقع فان عملية تنشيط التسويق السياحي تتوقف على مدى قوة املنتوج السياحي ملنطقة معينة، و على دور 

املنطقة السياحية من  اإلعالم و اإلشهار بكل أنواعه) املسموعة و املرئية و املكتوبة( يف تزويد السائح ابملعلومات حول
حيث تعريف السائح مبقوماهتا الطبيعية و املادية و البحث عن أسواق سياحية جديدة لرفع مستوى العرض السياحي و 
من مث ترقية املنتوج السياحي لتوسيع نطاق األسواق السياحية، و إحداث منو يف احلركة السياحية الدولية، إضافة إىل 

قات بني الدول املصدرة للسياحة و الدول املستوردة هلا، غري أن ذلك يتوقف على وجود متغريات عديدة كالعال
 .الظروف األمنية و السياسية السائدة يف هذه الدول

 

                                                             
1Sellali- M ; "la production touristique", Alger, SNED, 1980, p28  
2
 Boretje- R ; "Aspects Economique du tourisme", Paris-press universitaires de France, 199052,           
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 رابعا: اإلنفاق السياحي 
ال شك انه كلما زاد تدفق حجم احلركة السياحية زاد حجم اإلنفاق العام على السلع و اخلدمات السياحية، و ابلتايل 

تفاع يف معدالت االدخار مما ينشط الصناعات و اخلدمات املرتبطة بصناعة السياحة، األمر الذي يتولد عن ذلك ار 
 1اتساع نطاق هذه الصناعات أو اخلدمات الن كل استثمار جديد يعين إنفاقا جديدا و الذي ينشا عنه دخوال جديدا

 فإذا كانت مستقبلة ولة املعنية هبذا اإلنفاق.و ينظر إىل اإلنفاق السياحي الدويل من وجهة تقدير الد   
 للسياح فان هؤالء يعد إنفاقهم مبثابة عائدات سياحية هلذه الدولة و يدون يف جانب املتحصالت مبيزان

املدفوعات وهنا تعد صفقة دائنة، و يف احلالة العكسية فان اإلنفاق السياحي يعد مبثابة مدفوعات تتحملها الدول املعنية ، 
 2.  صفقات مدينة تدون يف جانب املدفوعات من هذا امليزان للبلد املعني و هي

و تتوقف أمهية و حجم اإليرادات السياحية على حجم ما ينفقه السائحون يف الدولة املضيفة للسياح و ذلك تبعا لعدة 
السياح يف خمتلف املؤسسات متغريات منها الغرض من السياحة ، نوعية اإلقامة، و عدد الليايل السياحية اليت يقضيها 

دوالر أمريكي، بينما ينفق نظريه  6269و يالحظ أن إنفاق السائح اخلليجي يف الرحلة الواحدة حوايل 3 الفندقية و غريها
مرة، مما حفز بعض الدول العربية  060أي اقل من السائح اخلليجي ب 4 دوالر أمريكي يف الرحلة الواحدة 200األورويب 

رب حصة ممكنة من السياح اخلليجيني، احاي و لبنان و األردن و املغرب و تونس على التخطيط الستحواذ مثل، مصر و سور 
    .مليار دوالر أمريكي سنواي 00و الذي يقدر إنفاقهم على السياحة اخلارجية حبوايل 

 ح األجانبإن ظاهرة ارتفاع حجم اإلنفاق لدى السياح العرب اخلليجيني مقارنة إبنفاق غريهم من السيا 
يعود أساسا إىل أن الدخل الفردي للخليجيني مرتفع، مما يسمح هلم إبنفاق جزء منه يف رحالهتم السياحية، إضافة إىل أن 
مدة إقامتهم عادة ما تكون أطول و ابلتايل يزيد إنفاقهم على اإلقامة و خمتلف السلع و اخلدمات السياحية اليت يستفيدون 

فة إىل هذه العوامل عدم مالئمة ظروف بلداهنم، و هذا ما يؤدي إىل ارتفاع إنفاقهم مما ينعكس منها طوال مدة رحلتهم إضا
  .سلبا على موازين مدفوعات هذه الدول

و يف اجلانب اآلخر يشكل اإلنفاق السياحي للدول املصدرة للسياح إيرادات سياحية ابلنسبة للدول املستقطبة هلم، و 
التنمية السياحية يف مناطق كثرية من العامل، و ترجع األمهية يف املقام األول إىل اعتبارها  اليت تعترب أهم املتغريات يف

مصدرا مهما من املصادر املالية خلزينة الدولة، و تعمل على حتسني ميزان املدفوعات، و حتقيق رواج على مستوى كل 
  .النقل الصناعات و األنشطة املرتبطة بصناعة السياحة كالزراعة و الصناعة و

 
 

                                                             

  www.patdq.com 1 . :على الموقع9 1مناخ و حوافز االستثمار في الدول العربية، ص

2 0660 د. محيا زيتون: " السياحة و مستقبل مصر بين إمكانيات التنمية و مخاطر الهدر"، دار الشروق ، الطبعة األولى،
 

10نفس المرجع السابق ، ص . 3  

0مناخ و حوافز االستثمار في الدول العربية، مرجع سابق، ص . 4  
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 خامسا: اإليرادات السياحية 
 متثل اإليرادات السياحية مصدرا مهما للعمالت األجنبية لكثري من الدول املتقدمة و النامية اليت أولت

                    :اهتماما لقطاعها السياحي، و تعرف اإليرادات السياحية على أهنا
ني و ما حتققه السياحة كنشاط اقتصادي و كوعاء ضرييب، و ما حيققه كافة ما حتققه الدولة من إيرادات من السائح"

األفراد و الشركات الوطنية و املؤسسات العمومية و اخلاصة يف حقل السياحة و الفنادق و الطريان و املالحة نظري ما 
  2تغريات و هي:و املالحظ أن اإليرادات السياحية تتأثر بعدد من امل1يؤدونه من اخلدمات السياحية املختلفة .

 قوة املنتوج السياحي ملنطقة معينة على جذب السياح1-
 .مستوى اخلدمات السياحية املختلفة املقدمة للسياح2 -
 .أسعار السلع و اخلدمات السياحية3 -
 .مدى الوعي السياحي لدى املواطنني و العاملني يف حقل السياحة4 -
 .قدرة السائح على اإلنفاق5 -
اءات اإلدارية و اجلمركية و النقدية املتبعة من طرف املؤسسات و األجهزة املعنية يف الدول املضيفة طبيعة اإلجر 6 -

  .للسياح
العالقات السياسية بني الدول املستقطبة للسياح و الدول املصدرة هلم إضافة إىل هذه املتغريات فان اإليرادات 7 -

دد الليايل السياحية و هذين املتغريين يتأثران عكسيا ابلظروف األمنية السياحية تتأثر ابلتغريات يف احلركة السياحية و ع
و يعود ارتفاع حجم اإليرادات السياحية الدولية أساسا إىل منو  .و السياسية و االقتصادية السائدة يف البلدان السياحية

و حتسن ظروف املعيشة و ظروف احلركة السياحية على املستوى العاملي، و ذلك نتيجة ارتفاع مستوايت دخول األفراد 
العمل و تطور مستوى التسهيالت السياحية اليت ترافق املنتوج السياحي ، كمشروعات البنية التحتية و مؤسسات 
اإلقامة و مشروعات النقل ، كما يتوقف حتقيق هذه اإليرادات على حجم و أمهية االستثمارات املخصصة للقطاع 

 .لية يف املناطق السياحيةالسياحي ضمن االستثمارات اإلمجا
 تادتا: االتتثمار السياحي

االستثمار هو اجملال الذي يسمح خبلق ثروة جديدة و جتديد الثروات القائمة، و هو أحد املراحل الرئيسية يف الدورة 
ية ابن ارتفاع ، االدخار و االستثمار. و تؤكد الدراسات االقتصادكاالقتصادية اليت تتمثل يف اإلنتاج، التوزيع، االستهال

                                                             
، ص  0919لعمل السياحي العربي المشترك"، االتحاد العربي للسياحة، مصرا ةلالستراتيجيعبد الرحمن أبو رياح : " دراسة أولية  1

000 .  

المتخصصة ، مصر  مجلس الشورى المصري : " دراسات و توصيات بخصوص العمل السياحي"، سلسلة دراسات المجالس القومية
. 001، ص  0912  2  
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رب ة العكس احار و الذي يؤدي بدوره إىل معدل منو ــــــمعدالت االدخار تساعد على ارتفاع معدالت االستثم
 1 .ابلعكس

 و أوضح االقتصادي "أ. لويس" احلائز على جائزة نوبل يف االقتصاد إن" التحول احلاسم يف حياة
ما تضع هذه اجملتمعات يف املقام األول االستثمار املنتج و من مث ما اجملتمعات ال يبدأ مع احرتامها للثروة و لكن عند

 2يرتتب على ذلك من ثروة.
و يعترب االستثمار السياحي جزءا من االستثمارات اإلمجالية للدول و هو ما خيصص من رؤوس األموال لتمويل مشاريع 

تثمار تبعا لتعدد أهدافه و أنواعه، و من هنا ميكن القطاع السياحي و قد تعددت املفاهيم الواردة يف حتديد ماهية االس
 :النظر إليه على انه

 3إمجايل تكوين رأس املال الثابت و التغري يف املخزون "
و ميثل االستثمار حسب هذا املفهوم إمجايل ما انفق يف سبيل اقتناء رأس املال الثابت و ما ينفق من أموال لتجديد 

لتغري يف خمزوانت املؤسسات املتواجدة مبخازهنا من املواد األولية و خمتلف املنتجات يف االستثمارات القائمة، و أيضا ا
 .هناية الدورة املالية

وعرف أيضا أبنه: " أي استعمال لرأس املال سعيا لتحقيق الربح مهما كان شكل االستعمال، كإنشاء مصنع، مشغل، 
 مزرعة، فندق، ملكية عقارية . 

اليب االستثمار فان اهلدف منه يكمن يف حتقيق عوائد معتربة خلزينة الدولة،  وزايدة رؤوس و مهما تعددت طرق و أس
 .األموال احلقيقية للمجتمعات و الدول، ومن مث املسامهة يف حتسني املستوى املعيشي للمواطنني

 ة يف سوقويعد االستثمار السياحي من األنشطة الواعدة اليت تتيح فرصا استثمارية قادرة على املنافس
 السياحة العاملية، ذلك أن رواج صناعة السياحة يؤثر بشكل مباشر على اقتصادايت الدول، و منو

  .الصناعات و األنشطة املرتبطة بصناعتها
و االستثمارات السياحية شأهنا شأن أي نشاط استثماري من قطاعات أخرى تبحث عن ركيزتني أساسيتني ملباشرة 

مثالن يف الضماانت و احلوافز، كتوفري االستقرار السياحي الذي يشكل مناخا مالئما نشاطها يف أي مكان، و تت
لالستثمار إىل جانب حمفزات عديدة أمهها القوانني و التشريعات املتعلقة ابالستثمار احمللي و/أو األجنيب و أيضا توافر 

 4بنية حتتية مالئمة، و انتشار وعي سياحي بني خمتلف شرائح اجملتمع.

                                                             
1

،  0660اليونيسكو ركز اإلنمائي لشمال إفريقيا، نشرة التنمية، العدد عبد الوهاب رزيق : " منتدى االستثمار في شمال إفريقيا"، الم  
                                                                                            ديسمبر1،. 0ص 

  2 عبد الوهاب رزيق : نفس المرجع السابق

. 010، ص  0661ة االقتصادي الموحد" ، القاهر  األمانة العامة لجامعة الدول العربية : " التقرير 3  

0مناخ و حوافز االستثمار في الدول العربية، مرجع سابق، ص 4  
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 .ن لتطور حجم االستثمارات السياحية أتثريا واضحا على تطور صناعة السياحة على املستوى العلميوكا
ويتجلى ذلك يف الزايدة امللحوظة يف تدفق االستثمار األجنيب على املستوى العاملي منذ العقد األخري من القرن املاضي. 

لدول الرأمسالية الصناعية املتقدمة، كالوالايت املتحدة كانت استثمارات متبادلة بني ا25 %وتؤكد البياانت أن حوايل 
و االحتاد األورويب و الياابن. أما اجلزء الباقي للدول النامية يرتكز على عدد حمدود منها ال يزيد إال قليال  األمريكية، كندا

 1على عدد أصابع اليد الواحدة.
س األموال احمللية و األجنبية لالستثمار يف القطاع ويضل تطور االستثمارات السياحية متوقفا على مدى تدفق رؤو 

 السياحي، و على مدى قوة عناصر اجلذب السياحي، و على الضماانت و احلوافز املمنوحة للمستثمرين يف هذا اجملال.
 يف ما يلي شكل يوضح بعض املعطيات املتعلقة بتطور السياح يف العامل، ابإلضافة إىل اإليرادات

 . 0666- 6116ة خالل الفرتة السياحية الدولي
 . 0100-0991تطور السياحة الدولية خالل الف رة0شكل رقم ) :(

 
 

Source: World Tourism Organization; U.N.W.T.O: “Tourism  
Highlights” 

 

                                                             

، 70ص 13/70/3991: " التعليم و االستثمار"، يومية الدستور األردني، ملحق الدستور االقتصادي،حصانةمنير  1  
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 ( التطور احلاصل يف السياحة الدولية من حيث عدد السياح و ايضا60نالحظ من خالل الشكل رقم ) 

 و ذلك راجع حسب 0661لتعرف تراجعا يف سنة  0662اىل غاية ، 6116السياحية من سنة االيرادات 
 .نفس املصدر اىل التغريات االقتصادية و السياسية خاصة يف الشرق االوسط و مشال افريقيا
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 :خـامتـة الفصـل
 قتصادية و االجتماعية يف عاملرب و أهم الظواهر االاحمما سبق يتضح ابن السياحة أصبحت احد 

اليوم، فبعد أن كانت السياحة نشاطا يقتصر على فئة قليلة من األثرايء يف مستهل القرن العشرين أصبحت ظاهرة 
ر منوا حبلول السبعينات و غدت يف متناول فئات أوسع من الناس يف معظم البلدان كثمجاهريية خاصة يف البلدان اال 
ة و العمل، و تطور وسائل النقل، و ظهور احلاجة إىل الراحة و الرتفيه أثناء العطل و بسبب حتسن ظروف املعيش

 .اإلجازات
 و يستفاد أيضا ابن السياحة صناعة قائمة و متكاملة، تتضمن التخطيط و االستثمار يف املرافق

ياحي خصوصية من حيث اليت هلا عالقة ابلنشاط السياحي و التسويق و الرتويج، و هذا ما أضفى على النشاط الس
  .اتساع مفاهيمه و أنشطته اليت متيزه عن ابقي األنشطة االقتصادية

 كما يالحظ تعدد يف املفاهيم اليت تناولت السائح يف األدبيات االقتصادية ابعتباره أساس قيام
حني، و أيضا حبسب والت و رغبات السائيالنشاط السياحي، و اتساع يف جمال السياحة و تنوع أمناطها تبعا لتعدد م

 .املستوايت االقتصادية و التكنولوجية اليت وصلت إليها الدول و املناطق السياحية
 إضافة إىل منو احلركة السياحية على املستوى العلمي منذ العقدين األخريين من القرن املاضي، و

 .سباب املذكورة آنفاما صحبها من منو مماثل يف حجم اإليرادات السياحية العاملية لنفس الفرتة، لأل
 تزايد يف حجم االستثمار السياحي يف الدول املتقدمة لتوفر مناخ االستثمار املالئم اقتصاداي و

سياسيا و اجتماعيا، و قلتها يف الدول النامية مع تفاوهتا من منطقة إىل أخرى تبعا ملقومات اجلذب السياحي و 
  .مغرايت و حوافز االستثمار يف هذا اجملال
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I- نشأة وتطور السياحة ي اجلزائر 

وقد مرت السياحة يف تطورها  األرض وما عليها هللاالسياحة ظاهرة من الظواهر االنسانية اليت نشأت منذ أن خلق 
ذه التغريات جاءت تبعًا لتغريات اجلزائر عدة تغريات ه التارخيي منذ االستقالل إىل يومنا هذا شهدت السياحة يف

 : اليت عرفتها البالد، وميكننا اتباع هذه السياسة عرب عدة فرتات زمنية السياسية واالجتماعية واالقتصادية
 1م: السياحة املبنية على االرث االتتعماري0933/0930بني  ف رة ما

السياحة الساحلية والسياحة  على الرتكيز علىبعد حصوهلا على االستقالل ورثت اجلزائر هيكل سياحي مرتكز أساسًا 
طبيعة املنتوجات االستعمارية اليت جتلب رجال  مع لتتماشيالعمرانية وذلك لتلبية ذوق الزابئن االجانب وكذلك 

 .بنفس الوقت ابلسياحة األعمال للحصول على صفقات والقيام
 يف اجلدول التايل ميكننا توضيح القدرات السياحية اليت ورثتها اجلزائر عن فرنسا

 
 091.ص الفرنسي االستعمار عن املوروثة السياحية القدرات ( 6)  اجلدول ميثل

  : ييل مبا الفرتة هذه متيزت
 .السياحي التوسع مناطق خلق
 املعلومات مجع

 .السياحي املوروث محاية
 .واملطاعم الفنادق تسيري جلنة إنشاء
 السوق يف السياحي املنتوج وترقية السياحي رعقا بتسيري يهتم والذي م6100 ديوان إنشاء
 .العاملية
 2:اجلزائر يف السياحي القطاع أتسيس: م6126/6100 ما بني الفرتة

                                                             
 52ص 5102،عمان،، ية والتطبيق، دار صفاء للنشر والتوزيعفؤاد بن غضبان، السياحة البيئية المستدامة بين النظر 1
 5المرجع نفسه، ص .  2
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 واليت اجلزائر يف للسياحة وزارة أول فيها أتسست اليت السنة وهي اجلزائر يف للسياحة اترخيية سنة م6100 سنة تعد
 ذو قطاع أهنا على السياحية الوثيقة هذه أتخذ الوطين، ابمليثاق املعروفة ابلسياحة متعلقة وثيقة أول إبصدار قامت

 :األهداف هذه مهمة أهداف
 الصعبة العملة جلب
 .الشغل مناصب وخلق

 تركيز: يف تتمثل اسرتاتيجية الوثيقة هذه رمست أهداف هذه حتقيق أجل من للسياحة العاملية السوق يف البلد إدخال
 واألجانب السياح من طبقة على الرفيع النوع من سياحية مركبات نوع من االنتاجي لوحداتوا السياحة االستثمارات

 .املرتفعة الشرائية القدرة ذوي
 .والفندقة السياحة جمال يف للتكوين نظام وضع
 .الوطنية للتمية املردودية والتوجيه للتصدير موجه منتوج السياحة تعترب
 التنموية املخططات من املقدمة االستثمارية املشاريع واجناز لتنمية أساسياً  مصدراً  "الوطين امليثاق" الوثيقة تعترب كما

 1: يلي فيما املشاريع هذه وتتمثل الثالثة الوطنية

 
 

 096. ص6100/6100  االقتصادية املخططات من السياحي القطاع نصيب ( 0)  اجلدول ميثل
 .السياحية الرحالت وتنفيذ تنظيم: إىل يهدف الذي ةاجلزائري السياحة مكتب أتسيس الفرتة هذه شهدت كما
 .البعيدة السياحية للرحالت النقل وسائل توفري

 :التأسيس ذلك إىل إضافة
 .والسياحة الفندقة مؤسسة

                                                             
 صالح موهوب، تشخيص واقع السياحة في الجزائر واقتراح سبل تطويرها، ماجيستير، تخصص التسيير، كلية العلوم االقتصادية  1

 . 2272ص.5112-5112جامعة الجزائر،(،) وعلوم التسيير،
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 .السياحي القطاع إىل السياحية النوادي انضمام
 املخطط ميزانية من0.9 ب واملقدرة املرحلة هذه يف السياحة قطاع إىل املقدمة امليزانية إىل وابلنظر ذلك كل رغم

 القول ميكننا املربجمة السياحية مشاريع إجناز نسبة إىل ،وابلنظر الثاين الرابعي املخطط ميزانية من6.66 و األول الرابعي
 1.الوطنية االقتصادية للتنمية أولوية ذو وقطاع الفرتة هذه يف احلقيقية مكانتها أتخذ مل السياحة أن

 2 :اإلصالح بداية م0933/0931 ما بني الف رة
 ميثاق مبوجب صالحيات عدة السياحة قطاع شهد البالد، عرفتها اليت واالقتصادية االجتماعية التغريات مع متاشياً 

 .السابقة املخططات يف املسجلة الربامج إهناء: على ينص الذي 6126 تغريات
 .الوطنية السياحية نكا ابألم املتعلقة املعلومات مجع
 .السياحية هتيئة خمططات اجناز

 .امنائها املربمج السياحية النشاطات نوعية حتديد
 .اجلميع متناول يف وجعلها االجتماعية السياحة التسهيل أجل من الوطين الرتاب كل على السياحية االستثمارات توزيع
 .واإلشهار واالستثمار السياحي املنتوج ترقية
 .العلمية للسوق موجه جتاري طابع ذات صحراوية سياحة إقامة
 . والايت مجيع يف سياحية مكاتب فتح

 .السياحية املناطق ومحاية حتديد
 .االجتماعية السياحة تشجيع
 3 :تياحية ات راتيجية عن البحث م0939/0936 ما بني الف رة
 األجنيب لاالقبا لضعف ونظر اخلاص، للقطاع موجه سرير00666  بينها من سرير666666  إنشاء الفرتة هلذه برمج

 وطنية سياحية اسرتاتيجية غياب إىل األساس يف يرجع  الفشل هذا للسياحة العاملية السوق دخول يف والفشل املسجل
 .اجلزائري السياحي املنتوج تسويق حنو موجه
 :يف تتمثل جديدة توجهات اجلزائرية السلطات تبنت
 اجلزائرية السياحية للسياسة الكربى احملاور حتديد
 .الوطنية السياحة وبعث برتقية املتعلقة ألهدافا حتقيق
 .خمتلطة سياحية شركات إنشاء
 حبث، اقتصادي طابع ذو حمور أول أن نالحظ الفرتة هذه يف اجلزائرية السياحية للسياسة الكربى ابحملاور يتعلق فيما

 مليار ستمائة على ولللحص وذلك جزائري، سائح ومليوين أجنيب، سائح ونصف مليون إىل الوصول إىل يهدف حيث
 .سنوايً  سنتيم

                                                             
 . 020. ،ص لمرجع السابقا ؤاد بن غضبان،ف  1
 . 150 ص المرجع، نفس  2
 520،  525نفس المرجع، ص .  3



 الفصل الثاني                                                                السياحة الصحراوية في الجزائر         

36 

 

 والسياحية الفندقية املؤسسات لتصنيف معايري وضعت حيث الفندقية املؤسسات بنوعية االرتقاء األخرى احملاور بني من
 .والسياحة الثقافة وزارة عن الصادر م6129 فيفري6 يف املؤرخ القرار عليه ينص ما وهذا

 1:هذا يومنا إىل م0939 لف رةا
 يف جذرية تغريات بدورها اجلزائرية السياحة عرفت احلر، االقتصاد حنو والتحول اجلزائرية السياحة عرفته الذي تغريال مع

 :ما يلي يف وتتمثل سياستها
 السياحي للقطاع الداعمة اجلديدة السياسية االرادة توضيح مع السياحة لقطاع احلقيقية للوضعية كامل جبرد القيام

 .بذاهتا قائمة صناعة إىل السياحة قطاع لتحويل األجانب مع ةكا شر  لقخ يف والرغبة اخلاص
 للسياحة العاملية املعارض يف ابملشاركة وذلك السابق من فعالية ثراح بصورة السياحية العاملية السوق على االنفتاح
 جانفي01  و00 ما بنيCASA BLAMCA( ) البيضاء الدار يف أقيم الذي ابملعرض ابملشاركة ابتداء واألسفار
 .اإلفريقية السياحية ابلسنة االحتفال إطار يف م6116
 :وهو األهم منها نذكر لكن متعددة املشاركة هذه من األهداف كانت
 تنظيم إىل االنفتاح هذا حيتاج والزابئن، العاملية السفر ووكاالت األجنبية االعالم لوسائل ابلنسبة اجلزائر صورة حتسني

 التنفيذي املرسوم وفق وهذا السياحية للتنمية الوطنية الوكالة أتسيس مت ذلك أجل من الداخل يف السياحة بتنمية يهتم
 . م6112.   ديسمرب06  يف الصادر 06/ 12 رقم
II- اجلزائر ي الصحراوية السياحة 
 مــــــن جــــــزء هــــــي التــــــي التارخييــــــة ابلشــــــواهد جـــــداً  يـــــةغن فهـــــي العـــــامل، فـــــي الصـــــحاري أروع مـــــن اجلزائريـــــة الصـــــحراء تعتبـــــر
 هـــــاعرفت التـــــي اإلنســـــانية واحلضـــــارة املتعاقبـــــة الزمنيـــــة احلقـــــب تلـــــك لزوارهـــــا تـــــروي حيــــــث للمنطقــــــة، احملفوظــــــة رةكا الــــــذ

 الرببرية الكتاابت مواقع إىل إضافة غابرة اجليولوجيــــــة أزمنــــــة إلـــــى تعــــــود التــــــي املتحجــــــرة الغابــــــات فــــــي أساســــــاً  واملتجليــــــة
 .مشفرة رسائل حتمل اليت

 :الصحراوية السياحة مفهوم0
 أجـــــــل مــــــن الصــــــحراوية الطبيعيـــــــة للمنــــــاطق والزيــــــارات الــــــرحالت أهنــــــا علــــــى: ـــحراويةالصـــ الســــــياحة تعـــــــرف

 اجتماعيــــــــة مكاســــــــب قــــــــقحت وأن ثقافيــــــــة معــــــــامل مــــــــن يصــــــــاحبها ومــــــا اخلالبــــــة الطبيعــــــة مبظــــــاهر االســــــتمتاع
 2.احمللية للمجتمعات واقتصــــــــادية

 واألثريـــــة الصـــــحراوية املنـــــاطق زيــــــارة إلــــى هتــــدف التــــي الســــياحة أنــــواع مــــن نــــوع أهنــــا علــــى كــــذلك تعــــرف كمــــا
 ابلــــــذهن جوهرهــــــا يــــــرتبط مــــــا أي الرمــــــال، عنـــــــق وفــــــي الصــــــحراء فــــــي املتواجـــــدة القدميـــــة املســـــائر ـــــىعل والتعـــــرف
 يـــــودون الــــذين ـائحنيالســــ مــــن معينـــــة فئــــات جتـــــذب جنــــدها لـــــذلك مباشــــرة، بصـــــورة والفكــــــر

 1.احلضارية املعامل زايرة

                                                             
1
 . 522-525 نفس المرجع، ص 

 قشوط الياس ،كحول صورية، مقومات السياحة الصحراوية في الجزائر ومتطلبات تنشيطها، والية بسكرة نموذجاً، جامعة دمحم 2

 57ص .، 5102ي العدد ، ،خيضر ، بسكرة، مجلة التنمية االقتصادية، الواد
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III- اجلزائر ي الصحراوية السياحة مقومات 
 ـــــرالكبيـ واجلنــــــوب الغربــــــي واجلنــــــوب الشـــــــرقي اجلنـــــــوب وهــــــــي األقطـــــــاب علـــــــى اجلزائـــــــر صـــــــحراء أقطـــــــاب تتـــــــوزع

 ومقصـــــــداً  وجهـــــــة منهــــــا جتعـــــــل التـــــــي واملقومـــــــات ابإلمكانيـــــــات األقطـــــــاب هـــــــذه تتميــــــز حبيــــــث ،اهلقار الكبيــــــر واجلنــــــوب
 .التاريخ عصور عرب البشر حياة حتكي وأســـــرار مجـــــال مـــــن حتتويـــــه ـــــامل وخارجـــــه، الـــــوطين القطـــــر داخـــــل مـــــن للســـــياح

 ةبســـــكر  غردايـــــة، التاليـــــة الواليـــــات مــــــن كــــــل القطــــــب هــــــذا يضــــــم (:الواحــــــــــات)الشــــــــــرقي اجلنــــــــــوب القطــــــــــب0. 
 .مقومات على القطـــــب هـــــذا واليـــــات وحتتـــــوي ورقلـــــة، الـــــوادي،

 واحــــــة لمثــــــ للســــــائحني مغريــــــات تشــــــكل والتــــــي اجلزائريــــــة الصــــــحراء هبــــــا تزخــــــر التــــــي الطبيعيــــــة املقومــــــات أحــــــد ومتثــــــل
 تتـــــوزع واحـــــة مـــــائيت عـــــن يقـــــل ال مـــــا اجلزائـــــر وتســـــتوعب الكبيـــــر الغربـــــي العـــــرق فــــــي واحــــــة أروع تعتبــــــر التــــــي اتهيت
 ـــــت، ـمتنراست جانــــــت، النعامــــــة، أدرار، و غردايـــــة وبســـــكرة ورقلـــــة و ــــواطاألغـ وهـــــي جنوبيـــــة، حمافظـــــة عشـــــر اثنـــــي علــــــى

 يـــــنعكسو  للشـــــمس، سكا العـــــ األمحـــــر لوهنـــــا فــــــي اجلزائـــــري اجلنـــــوب واحـــــات تشــــــرتك وبشــــــار، واليــــــزي الــــــوادي البــــــيض،
 تــــــأمني فــــــي يســــــاهم الطبيعــــــي وتراثهــــــا الواحــــــات عمـــــوم فــــــي الســــــائد املنــــــاخ أن حيــــــث الواحــــــات ســــــكان علــــــى هـــــذا
 الصــــــخرية النقـــــوش فــــــي تتمثــــــل اترخييــــــة أثريــــــة مبقومــــــات تتمتــــــع حيــــــث هــــــا،ومزااي املنطقــــــة فــــــي البيولوجيــــــة احليــــــاة منــــــط

 الســـــائد املنـــــاخ أمــــا ق،العتيـــــ أو القـــــدمي القصـــــر قصـــــورها وأهـــــم بقصـــــورها تتمتـــــع كمــــــا زوفاان وادي طـــــول علـــــى املمتــــــدة
 واهلضـــــبة الرمليـــــة ابلكثبـــــان تتميـــــز الصـــــيف، فـــــي وحـــــار الشـــــتاء فـــــي بـــــارد القـــــاري النـــــوع مـــــن موحـــــد منـــــاخ فيهـــــا

 2.ميزاب وادي ريغ، وادي  مثــــــل واألوديـــــة
 القــــــرارة، وتيممون أدرار بشــــــار، واليــــات مــــن كــــل القطــــب هــــذا يضــــم (:تــــــــوات)الغربــــــــي اجلنــــــــويب القطــــــــب-0

 3:دجن حبيث مشرتكة ومقومات خصائص على القطــــــب هــــــذا أيضــــــاً  وحيتــــــوي القصــــــور، وطــــــرق
 :الطبيعية املقومات
 ومـــــــن وغردايـــــــة، متنراســـــــت وشـــــــرقاً  والبــــــيض، النعامــــــة واليتــــــي شــــــماالا  حيــــــده اجلزائــــــر، غــــــرب جنــــــوب يقــــــع :املوقــــــع
. مســــــــــاحة علــــــــــى القطــــــــــب هــــــــــذا يرتبــــــــــع موريتانيــــــــــا، ومجهوريــــــــــة النيجــــــــــر دولتـــــــي ـــــدهفيحــ جنوبـــــــاً  ،أمـــــــا املغرب الغـــــــرب

 0كلم  060.666
 .والسدود والفقارات وأابر الكبري الغريب والعــــــرق اتهيت ــــــيف احلجريــــــة بــــــالنقوش القطــــــب هــــــذا فــــــي يتميــــــز :التضــــــاريس
 بشـــــــار واليــــــة شــــــمال حلمــــــر موغــــــول، بوفــــــارس، قصــــــر مثــــــل العتيقــــــة ابلقصــــــور تتميـــــــز :التارخييــــــة األثريــــــة املقومــــــات

 بنـــــي وقصـــــر اتهيت قصـــــر حـــــي مثـــــل التارخييـــــة ـــــزكا واملر  العمالقـــــة ألضـــــرحة اخلفــــــي الســــــر القطــــــب هــــــذا ـــرفيعـــ ،كما
 .الصيت الذائعة الشخصيات وأاثر الرمال ورود حقول وحي عباس

                                                                                                                                                                                                               
 تمنراست، مجلة التنمية االقتصادية ،-الهقارمحمودي مليك، زروقي صباح، مقومات السياحة الصحراوية في الجزائر، دراسة اقليم   1

 .002 الوادي ].د ت[ ص شهيد حمه لخضر،
2
االقتصادية التنمية مجلة الجزائر، في راويةالصح السياحة ترقية في المستدامة السياحية التنمية دور لعالم، سعدي، المية هاجر   

 .78.ص1106، لخضر ،الوادي، حمه الشهيد جامعة0العدد،
الصحراوية، السياحية واإلمكانيات بالمقومات النهوض في الترويجي المزيج الترويج عناصر أهمية اسماعيلي، خولة جروة، بن حكيم  3  

 . 117.ص1106، لخضر ،الوادي، حمه الشهيد جامعة1  ، صادية،  العدداالقت التنمية مجلة ورقلة، بمدينة السياحة حالة
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 مثل جهوية تقاليد يف يتمثل روحـــي وتـــراث يدوس كابل يـــدعى مشـــرتك ابلفلكلور ةاملنطقـــ تتميـــز :الثقافيـــة املقومـــات
 .الواعدات و الزايرات و الفانتازاي

 إيــــــاه منحتهــــــا عامليــــــة مكانــــــة اإلقلــــــيم هــــذا حيتــــل متنراســــت واليــــة القطــــب هــــذا يضــــم الكبيــــــــر: اجلنــــــــويب القطــــــــب -3
 6:كاآليت وهي السياحية واإلمكانيات املقومات من ابلعديــــــد يتمتــــــع حبيــــــث اليونســــــكو، منظمــــــة

 ،حيــــــد0كلــــــم990.066 حبــــــــــــوايل ـــــــــاحتهامســـ تقــــــــــــدر جي واسرتاتيجي موقــــــــــــع حتتــــــــــــل :الطبيعية املوقــــــــــــع املقومات
 .ومايل النيجر دوليت من كل فيحده جنوابً  أما أدرار وغرابً  إليزي، وشــــــرقاً  وغردايــــــة، ورقلـــــــة واليتــــــي شــــــماالً  القطــــــب هــــــذا

 واســـــرتكام، واملـــــان هتـــــات قمـــــة مثـــــل وجبـــــــال م0666  علوهـــــــا وهضـــــــاب ســـــــهول مـــــــن القطـــــــب يتكـــــــون :التضـــــــاريس
 نبـــــــايت نـــــــوع066  مـــــــن ثـــــــراح املنطقـــــــة تغطـــــــي النباتـــــــات حـــــــني فـــــــي متكرســـــت شـــــالالت ابلقطـــــب يتواجـــــد كمـــــا

 .للتداوي وتريكت كالشـــــــيح
 احلجــري العصــر منـــذ اإلنســان تواجــــد علــــى تشــــهد أثريــــة مواقــــع القطــــب فــــي تتواجــــد :والتارخييــــة األثريــــة املقومــــات

 ســـيدي أوالد وقصـــبة صـــاح بعـــني أبسودة وقصـــر ســـيال وقصـــبة مســتان ابــن موســى ـروقصـ تني هينان ضــريح مثــل القــدمي،
 .تيديكلت مبنطقة املتحجرة الغابة وكذا فوكو،  األب ومعبـــد املختـــار

 وهــــــي واتفســــــيت األسيار مثــــــل والتظـــــاهرات ـــاتاملهرجانــ مـــــن ابلعديـــــد اهلقـــــار قطـــــب يتميـــــز :الثقافيـــــة املقومـــــات
 خـــــالل يقــــــام كـــــذلك اتفســـــيت ومهرجـــــان فيفـــــري إلـــــى جـــــانفي شـــــهر مــــــن تقــــــام وســــــياحية ثقافيــــــة اقتصــــــادية تظـــــاهرة

 . ريلوأف مـــــارس شـــــهر
 شـــــهر خـــــالل متنراســـــت شـــــمال وتقـــــام احلســـــان مـــــوالي زيـــــارة بينهـــــا مـــــن الزيـــــارات، فـــــي تتجلـــــى :الدينيـــــة املقومـــــات

 خـــــالل متنراســـــت غـــــرب شـــــمال داغمـــــويل زيـــــارة وكـــــذا صـــــاح، عـــــني فـــــي مـــــاي شـــــهر تقـــــام صـــــاح ســـــبعني وزيـــــارة أوت
 مـــــاي، شـــــهر
 واأللبسة اخلشب وصناعة األواين وصـــــناعة كالفخـــــار التقليديـــــة الصـــــناعات مـــــن كبيـــــر بتنـــــوع القطـــــب يشـــــتهر كمــــــا
 .يديةالتقل

   IVالتفاعـــــل ودرجـــــة وشـــــعبها أرضـــــها طبيعـــــة مــــن تســـــتمد خصوصـــــيتها صـــــحراء لكـــــل : الصحراوية السياحة أشكال 
 :يلي مـــــا ويةالصـــــحرا الســـــياحة أشـــــكال أهـــــم ومـــــن الزمـــــان، عبـــــر والســـــكان املكـــــان بـــــني

 البيولــــــوجي التنــــــوع علــــــى حيــــــاة للتعــــــرف (:االيكولوجيـــــة: )الصــــــــــحراوية البيئيــــــــــة الســــــــــياحة أشــــــــــكال 
 انتبـــــــاه يلفـــــــت مـــــــا ثـــــــراحو ( الرحييـــــــة) اهلوائيـــــــة عريـــــــةتصــــــنعها الت التــــــي الغريبــــــة التضــــــاريس وأشــــــكال للصــــــحراء
الصــــــــحراء  واتســــــــاع وامتــــــــداد للشــــــــمس والغــــــــروب الشــــــــروق ومجــــــــال أشـــــــكال الواحــــــــات هنـــــــا الســـــــياح

 بتمنراســــــــــت، الغابــــــات املتحجــــــــــرة مثــــــل والكهــــــوف املغــــــاور مــــــن الصــــــخور وتشــــــكيالت الرمليــــــة لكثبــــــانوا
 1. اجلافة واألودية املدهش الصحراء وليل كانيةالرب  أدرار واجلبال بواليــــــــــة متاســــــــــخت مغــــــــــارة مثــــــــــل واملغــــــــــارات

                                                             
 . 037ص1101 ، األردن، والتوزيع، للنشر الناشري دار ،[ د.ط] البيئية، السياحة غرايبة، مصطفى خليف  1
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 معروفـــــــة غيـــــــر مبنـــــــاطق معرفـــــة الشـــــــخص زيـــــادة إلـــــى الســـــياحة هـــــذه وهتـــــدف :الثقافيـــــــــة الســـــــــياحة أشـــــــــكال 
 وهضــــــبة طاســــــيلي حمميــــــات كزيــــــارة والتقاليــــــد، والعــــــادات واملنـــــــاطق األثريــــــة ــــــاريخالتـ علـــــــى والتعـــــــرف لديـــــــه،

 الليــــــل مثـــــل أهــــــل عيبالشـــــ واملـــــوروث التقاليـــــد وكـــــذلك البـــــدائيني الســـــكان أثـــــار مـــــن بـــــه ومــــــا تـــــدخر جانــــــت،
 .الفضية واحللي والساللة والنحــــــاس والفخار اجللــــــود صــــــناعة منهــــــا التقليديــــــة والصــــــناعات بتيميمــــــون،

 املشـــروع عـــن تبحـــث ـــياحةس ألهنـــا الصـــحراوية، الســـياحة وأخطـــر أهـــم مـــن تعـــد :االستكشافية السياحة أشكال 
 أو فيهـــا معلومــــات مشـــكوك مــــن التحقــــق أو جديــــدة، معــــارف إلــــى الوصــــول بغيــــة املأهولــــة األماكنوارتيـــاد 

 والبــاحثني املستكشــفني يقصــده ذياخلـــاص الــ املكـــان الصـــحراء وتعتبـــر بعـــد، تكتمـــل لـــم معلومـــات اســـتكمال
 1.الشعوب وتقاليد وعادات وقوانني خملوقــات ونظم مــن الصــحراء فــي متــوفر هو مــا ملعرفــة

 :العالجية السياحة أشكال 
 الســـــائحني، عنـــــد أخـــــرى وأمـــــراض والنفســـــي اجلســـــمي العـــــالج فـــــي الســـــياحة مـــــن النـــــوع هـــــذا فـــــي احلاجـــــة وتكمـــــن
 نـــــــوعني إلـــــــى تنقســـــــم وهـــــــي واألوجـــــــاع، اآلالم مـــــــن التخفيـــــــف أو التـــــام الشـــــفاء هبـــــدف الســـــياحة هـــــذه ومتـــــارس
 :وهي العالج يف تخدمةاملس الوســـــــائل حســـــــب

 ابلرمال التداوي -
 عنـــــــد للعـــــــالج أساســـــــية املعدنيـــــــة كوســـــــيلة الينـــــــابيع فيهـــــــا تســـــــتخدم حبيـــــــث املعدنيـــــــة، العالجيـــــــة الســـــــياحة -

 النـــــوع هـــــذا عــــن أمثلـــــة الســـــياحة أنـــــواع أقـــــدم مـــــن وهـــــي والشـــــــرب معـــــاً  حماماالســـــــت أو الشـــــــرب أو االســـــــتحمام
 الصاحلني أدرار، محام بــــــودة ببلديــــــة الشــــــافية اللــــــة عــــــني طبيعــــــي ومنبــــــع الرمــــــال جبــــــال جنـــــد حــــــرارة الســـــياحة مـــــن

 2. .بسكرة بوالية
 3:األثرية التارخيية السياحة أشكال 

 والدليل والراحة الرتفيه وسائل فيهــــــا تــــــوفر إذا الســـــيما الســــــياح اجتــــــذاب فــــــي عــــــامالً  التارخييــــــة اآلثــــــار تعتبــــــر
 .املدرب السياحي

 والنقــــــوش القصــــــور فــــــي املتمثلــــــة األثريـــــــة التارخييـــــــة نكا األمـــــــ مـــــــن العديـــــــد علـــــــى اجلزائريـــــــة الصـــــــحراء حتتـــــــوي
 تيممون وقصـــــر متنطـــــيط قصـــــر مثـــــل القدميـــــة القصـــــور جنـــــد النـــــوع هـــــذا عــــــن أمثلــــــة. والصــــــخرية اجلداريــــــة والكتابـــــــات

 طاسيلي، وحظرية تيديكلت، مبدينـــــة" التيفينـــــاغ" الرببريـــــة الكتابـــــات ســـــكرة،ب القنطـــــرة فـــــي املتواجــــــدة الرومانيـــــة اآلثـــــار
 .زابمي وواد
 الدينية السياحة أشكال: 

                                                             
 .59.  ص السابق، المرجع حورية، إلياس،كحول قشوط 1
 .59 ص نفسه المرجع 2
3

 .009 ص1101، والدراسات السيايت،بيروت، لألبحات العربي المركز) ، العربي الوطن في الصحراء تنمية(صحراويةال السياحة غرايبة، مصطفى خليف
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 األمـــم قبـــل مـــن اهتمـــام موضـــع جعلهـــا ممـــا روحيـــة قـــيم مـــن متثلـــه ملـــا رواجـــاً  رهـــاكثا و  الســـياحة أنـــواع أقـــدم مـــن تعتبـــر
 يف املتمثلة الدينية واملعامل اآلاثر وزايرة هبا للتربك الصاحلني اءاألولي أضـــرحة بوجـــود تتمثـــل حبيـــث األزمــان، عبـــر والشـــعوب
 1.املساجد

Vالصحراوية السياحة تنشيط متطلبات 
 تؤهلهــــــا التـــــي ــيةاألساســـ املتطلبــــــات مــــــن جمموعــــــة تــــــوفري إلــــــى اجلزائــــــر فــــــي الصــــــحراوية الســــــياحة تنشــــــيط حيتــــــاج 

 هـــــذه تتمثـــــل حبيـــــث الســـــياح، احتياجـــــات تلبـــــي املســـــتوى رفيعـــــة خـــــدمات تقـــــدم مميـــــزة ســـــياحية وجهـــــة لتكـــــون
 :يلي ما فـــــي املتطلبـــــات

 الصــــــحراوية الســــــياحة لرتقيــــــة عنهـــــــا ألغىن التـــــــي األولويـــــــات مـــــــن تعتبـــــــر :ـــياحيةالســــ واملرافـــــــق ـــــــلكا اهلي أ-
 الفنـــــــادق مثـــــــل اإلطعـــــــامو  اإليـــــــواء خـــــــدمات وتتضـــــــمن ممكـــــــن، أمــــــر عائــــــداهتا مــــــن االســــــتفادة وجعــــــل وتنشــــــيطها،

 الصحراوي الطابع ابراز بناءهـــــــا تصـــــــاميم فـــــــي يراعـــــــى أن ويشـــــــرتط واالســـــــرتاحات، واملطـــــــاعم الضـــــــيافة وبيـــــــوت والنـــــــزل
 .السياح جلذب

 امليـــاه وتــوفري والنظافـــة اإلقامـــة نوعيـــة حيـــث مـــن اجليـــد املســـتوى ذات الســـياحية ـــدماتاخل فـــي تتمثــــل :اخلـــدمات -ب
 اخلــدمات مــن أخــرى أنــواع كاوهنــ املنطقــة مــع ومالئمتــه ـلكاال  تنـــوع والنقـــل االتصـــال وســـائل تـــوفري للشـــرب، الصـــاحلة

 املنتجــــات وبيــــع صــــناعة ـــــزكا مر  الســــياحية، املعلومــــات ــــزكا مر  كتــــوفر الســــائح لــــدى اجيــايب أثــر ــركتت التــي
 .الرايضية األلعــــاب ممارســــة ناحأمــــ الســــياحيني األدالء الربيــــد الطبيــــة، زكا ،املر  البنــــوك التقليديــــة

 إلـــــى حتمـــــاً  ســـــيؤدي بـــــه إخــــــالل وأي أساســـــي، شـــــرط وهـــــذا وســـــالمته أمنـــــه لضـــــمان الســـــائح حيتـــــاج: األمـــــن ــــوفريتـ-ج
 عـــــــدد فــــــي مقلـــــــق تراجـــــــع م0666  ســـــــنة تســـــــجيل ـــــمتــ فإنـــــــه لإلشـــــــارة الســـــياحة، بقطـــــاع البليغـــــة األضـــــرار إحلـــــاق

 2.األمنية األوضاع تــــــردي بســــــبب املاضــــــية، الســــــنوات فـــــــي يتواجــــــدون الــــــذين اجلزائريــــــة ابلصــــــحراء الســـــــياح
 حــــول معلومــــات تقــــدمي خــــالل مــــن الصــــحراوية، الســــياحة ينشــــط إعــــالم وجــــود ضــــرورة: ياحيالســــ إلعــــالم د-ا

 .اإلعالمية الوسائل خمتلف ابســــتخدام فيهــــا اجلــــذب عناصــــر وابــــراز الصــــحراوية املقومــــات
 :منها الصحراوية السياحة تنشـــــيط فـــــي كـــــذلك تســـــاهم التـــــي العناصـــــر بعـــــض جـــــدتو  ذلـــــك إلـــــى ابإلضـــــافة

 اجلزائـــــري شــــــعبال تشـــــجيع علـــــى الســـــياحية الشــــــــركات مــــــــع القطــــــــاع هــــــــذا عـــــــــن املســــــــؤولة املؤسســــــــات تعــــــــاون •
 .فيه املتوفرة السياحية واملنـــــاطق بلـــــده علـــــى التعـــــرف علـــــى

 .ارشادية نشرات خالل من توعوية برامج تكثيف •
 .صحراوية سياحية مبعامل خاصة إعالمية برامج توجيه •
 .ابجلمال الساحرة ومناطقها الصحراوية الســــــياحة ابــــــراز أجــــــل مــــــن طنيــــــةوالو  الدوليــــــة املهرجانــــــات فــــــي املشــــــاركة •
 .السياحي اجلذب عوامل هبــــــا تتــــــوفر التــــــي ابملنــــــاطق تعريفيــــــة تنشـــــــيطية ســــــياحية رحــــــالت تنظــــــيم•

                                                             
 .038 ص بق، اسال المرجع البيئية، غرايبة،السياحة مصطفى خليف 1
 ص 01، 1103العدد، صادية،االقت العلوم كجلة الصحراوية، السياحة حركة لتنشيط رافد الترويج دليلة، شيراز،بركان حايف سي حايف  2

77 .76 ،  
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 الفصل خالصة
 غايـــــة إلـــــى االســـــتقالل مـــــن اجلزائـــــر فـــــي للســـــياحة التـــــارخيي التطـــــور مراحـــــل إلـــــى التوصـــــل تـــــم الفصـــــل هـــــذا ــاللخـــ مـــــن

 للســــــياح، مقصــــــداً  منهــــــا جعلــــــت التــــــي متنوعــــــة ـــياحيســـ جــــــذب مبقومــــــات الصـــــحراوية الســـــياحة تتميـــــز كمـــــا اليـــــوم،
 عمــــــ وخــــــدمات ســــــياحية ومرافــــــق ــــلكا هي تـــــــوفري خـــــــالل مـــــــن الصـــــــحراوية الســـــــياحة تنشـــــــيط ملتطلبـــــــات التطـــــــرق تــــــم

 وفـــــتح توعويـــــة ببـــــرامج قيامـــــه خـــــالل مـــــن الصــــحراء فـــــي الســـــياحة بتنشـــــيط يقــــــوم إعــــــالم وجــــــود للســــــياح، األمــــــن تــــــوفري
 جمانيــــــة رحــــــالت تنظــــــيم مــــــع للبلــــــد الســــــياحي التــــــرويج إلــــــى هتـــــــدف ســــــياحية مكاتـــــب
 .الصحراوية السياحية املناطق على للتعرف للمواطن



 

41 

 

 
 

 الفصل الثالث
ال رويج السياحي الرافد لتنشيط حركة 

 السياحة الصحراوية



 الترويج السياحي الرافد لتنشيط حركة السياحة الصحراوية                            الفصل الثالث

43 

 

 السياحي ال رويج حول نظرية مفاهيم0-
 السياحي ال رويج ماهية0-0-

 من السياحية للصناعة املادي الدليل هو ، ف السياحي التسويقي املزيج عناصر أبرز أحد السياحي الرتويج يعد
 أم اترخيية أثرية، أم طبيعية نتكا سواء سياحية معامل من البلد حيتويه امب التعريف وجوهرها األساسية وظيفته خالل
 .السياح جذب على القادرة ئلالوسا كافة ابستخدام وذلك السياحي، اجلذب جماالت من جمال أي أو فندقية
 بني إجيايب تفاعل وإحداث وبراجمها، الشركة عن السائح لدى املعرفة إحداث عملية" :  أبنّه السياحي الرتويج ويعرف
 على التعاقد حموره إجيايب بسلوك القيام على وحتفيزه الرتوجيية، اجلهود طريق عن عليها حيصل اليت واملعلومات السائح

 االتصاالت جمموع: "أبنه أيضا ويعرف0." لديه كامن طلب خلق أو الشركة مهاتقد اليت السياحية الربامج أحد
 جوالت أو بفندق إقامة أو جوي سفر تذكرة مثل سياحية سلعة شراء جمال يف املستهلك سلوك تغيري إىل هتدف اليت

 للقياس قابلة كميا مقدرة تكون حبيث بدقة األهداف حتديد يتطلب وجناحها شامل، برانمج يف كلها أو سياحية
 الرتوجيية والرسائل املواد وحتضري احملتملون، الزابئن يتواجد وأين احلاليني الزابئن حتديد مث ومن وماليا، زمنيا ومربجمة
 0."واستقطاهبم عليهم التأثري على القادرة املناسبة
 9:يلي فيما هابعض ذكر ميكن األهداف من العديد حتقيق إىل السياحي الرتويج يسعى
 معني سلوك انتهاج حنو دوافعهم وحتريك السياح اجتاهات تغيري هبدف اخليال وإيقاظ العواطف خماطبة. 
 السياحة حركة لتنشيط رافد السياحي الرتويج .للبلد احلضاري الوجه وإبراز املواطنني لدى االنتماء روح غرس 

 والتسيري االقتصادية العلوم بركان دليلة جملة ا. ازشري  حايف سي حايف ا. منوذجا بسكرة والية - الصحراوية
 . 0660/66: العدد06  التجارية والعلوم

 السياحة على اإلقبال دوافع وحتفيز البلد، عليها يتوفر اليت املتعددة السياحية املقومات عن الكشف 
 .الداخلية

 السياحية للمنتجات األمثل واالستخدام الطبيعية البيئة عناصر مع األمثل التعامل أبساليب العام الوعي تنمية. 
 ابلدولة للسياحة العليا اهليئة طرف يف املعتمد ملفهومها وفقا السياحة لتقبل اجملتمع هتيئة. 
 السياحية املناطق يف االجتماعية احلياة ومظاهر التقاليد على احملافظة. 
 التقليدية احلرف على حملافظةوا الثقايف ابلرتاث والتعريف السياحة لصناعة اإلجيايب التفاعل دعم. 
 واخلدمات التصنيع التجارة، مثل أخرى جماالت تنشيط يف السياحة دور إبراز. 
 9.وثقافته احمللي اجملتمع خلصوصية األجانب السياح احرتام دعم 

 0: يف أبرزها يتمثل واليت مزااي من حيققه فيما السياحي الرتويج أمهية وتكمن
 يف السياحة بواقع اجلماهري توعية وتثقيف السياحية الثقافة ترسيخ يف هاما دورا الرتويج يلعب :السياحية الّتوعية حتقيق 

 .ومقوماهتا معاملها على التعامل وكيفية أمهيتها، ومدى بلداهنم
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 ،السياحي اجلذب وأوجه والربامج السياحية واملعامل اآلاثر حول تنشر اليت املعلومات خالل من: السياحية املعرفة نشر
 .األمم وحضارات ثقافات نشر يف واملسامهة السياح ومواقف اجّتاهات على التأثري ميكن
 واضح تغيري إحداث أجل من الرتوجيية الوسائل ابستخدام السائح على التأثري مكن:  ي السائح لدى اإلقناع حتقيق
 .به وإقناعه السياحي املنتوج جتاه سلوكه على
 توجه اليت السياحي اجلذب عناصر إمجايل إالّ  هو ما السياحي املضمون إن :حيالسيا املضمون على الطلب حتفيز

 التدفق على واحملفزة املميزة السياحية مقوماهتا إببراز وذلك زايرهتا، إىل وتدفعهم ما منطقة أو دولة حنو السياح
 0.املمنوحة، والتسهيالت الربامج وعرض السياحي،
 األجانب، خصوصا السياح من السياحي املنتوج تقريب على الرتويج يساعد : السياحية احلركة تنشيط ي املسامهة

 2.هلا ترويج اليت اإلعالنية ابحلمالت لتأثره نتيجة معينة منطقة زايرة السائح يفضل ما فكثريا
 -السياحي ال روجيي املزيج– السياحي ال رويج عناصر0-0-

 سياحي برانمج مع التعامل أبمهية السائح إقناع على قدرهتا يف احيةالسي الربامج إلجناح الرتوجيية اجلهود أمهية تكمن
 املزيج مكوانت داخل الفعال احملور يعترب الذي املباشر، غري أو املباشر االتصال خالل من بتقدميه، الشركة تقوم معني

 :يف واملتمثلة األربعة السياحي الرتوجيي
 من البيع رجال جهود على السياحية الشركات يف لشخصيا البيع يعتمد :السياحي للمنتج الشخصي البيع0-

 وذلك برتوجيه، يقومون الذي السياحي الربانمج على ابلتعاقد السياح إقناع على يعملون الذين السياحيني املندوبني
 يتوقف مهمته أداء يف األخري هذا جناح أن غري1، البيع ورجل السائح بني والشخصي املباشر االتصال خالل من
 66:إىل تصنيفها ميكن املواصفات، من جملموعة هكامتال  ىعل

 البديهة، سرعة الشخصية، قوة تتضمن البيع لرجل هللا وهبها صفات هي: الطبيعية ابملواهب املتعلقة املواصفات
 .الصدر رحابة الصعبة، املواقف حتمل على القدرة اإلقناع، على القدرة النزاهة، التصرف، حسن

 غزارة وأمهها العمل، وممارسة والتدريب التعليم خالل من البيع رجل يكتسبها صفات وهي: ةاملكتسب املواصفات
 ... التعامل حسن املهنة، بشؤون اخلربة اللغات، إتقان احلديث، أدب اآلخرين، رأي احرتام املعرفة،

 لقدرته نظرا لسياح،ا وجذب السياحية احلركة تنشيط وسائل من هامة وسيلة اإلعالن يعد :السياحـي اإلعـالن0-
 تساعد سياحية معلومات تتضمن إعالنية رسائل إرسال خالل من السياح، وسلوك واجتاهات جا إدر  يف التأثري على
 من جمموعة فيه تتوافر أن يتطلب أهدافه حتقيق على اإلعالن قدرة أن غري. السياحي اجلذب عناصر إبراز على

 :يلي ما منها نذكر اخلصائص
 الثقايف والنشاط زايرهتا، سيتم اليت السياحية املعامل حول الصحيحة والبياانت احلقائق على عالناإل يعتمد أن -

 .ستمنحها اليت والتسهيالت السياحية الشركة ستقدمها اليت اخلدمات ومستوى خالل، هلا املروج املنطقة لسكان
 السياحية لألسواق العامة االجتاهات عن خترج ال أن على والتجديد ابالبتكار اإلعالنية الرسالة تتميز أن  -

 .ختاطبه الذي اجملتمع وقيم وتقاليد عادات مع تتناسب وأن العاملية،
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 .هلا املروج املنطقة لزايرة للسياح حمفزة عناصر على اإلعالن ينطوي أن  -
 من سبةاملنا اإلعالنية الوسيلة اختيار على السياح مجهور يف التأثري على السياحي اإلعالن قدرة وتتوقف

 :منها ونذكر ومتنوعة، عديدة وهي املتاحة الوسائل بني
 الداخلية اإلذاعة الكاسيت، اإلذاعة، املؤمترات، الندوات، احملاضرات، يف وتتمثل: الصوتية الوسائل. 
 الدعائية  النشرات السياحية، األدلة الدورايت، اجملالت، الصحف، يف تتمثل: املطبوعة الوسائل

 .وامللصقات
 .والشارات األعالم املصغرة، السياحية النماذج املعارض، الضوئية، اإلعالانت يف تتمثل: املرئية لالوسائ
 املسرحية والعروض الشعبية الفرق التليفزيون، السينمائية، األفالم يف تتمثل: الصوتية املرئية الوسائل . 

 مادي، مقابل بدون متخصصون إعالميون ميارسها اليت املخططة االتصالية األنشطة كافة هو: السياحي اإلعالم3-
 خمتلفة وسائل ابستخدام60 موضوعية، بطريقة ابلسياحة املتعلقة واحلقائق املعلومات بكافة السياح مجهور تزويد هبدف

 وأن خاصة األجر، مدفوع إعالان وليس الصدق كاملة حقائق أهنا على املعلومات هذه إىل عادة السائح ينظر.  و
 مكان أو شكله أو حجمه أو اللفظي حمتواه يف أو املنشورة صيغته يف السياحية الشركة تتحكم ال يالسياح اإلعالم
 رجل بني العالقات توطيد الضروري من لذلك اإلعالمية، الوسيلة يف اخلرب حمرر وتنفيذه بصياغته يقوم بل نشره،

 لصاح وتوجيهه اإلعالمي النشاط من دةاالستفا تعظيم على والعمل السياحية، األخبار وحمرري السياحي التسويق
 :على يتوقف هذا أن غري السياحة، الشركة
 املزيد منها عن يبحث وجيعله احملرر يثري جذاب بشكل املعلومات صياغة يف السياحي التسويق رجل براعة. 
 خماطبته سيتم الذي السياحي اجلمهور وحتديد رواجا ثركاال  اإلعالمية الوسيلة اختيار. 
 كيوم السائح استغالهلا ميكن اليت املناسبات من الكثري كاوهن اإلعالمي، ابلنشاط للقيام املناسب الوقت اختيار 

 .السياحي املوسم بدء السياحية، الشركة أتسيس عيد العاملي،
 روجامل املنطقة السياحية لزايرة السياحيني احملررين بعض دعوة خالل من وبراجمها الشركة حول اجلذابة األخبار نشر 

 60.السياحية مقوماهتا حول املعلومات مبختلف وتزويدهم هلا،
 عناصر أهم أحد السياحية الربامج على التعاقدات أو املبيعات تنشيط يعد :السياحية السوق ي املبيعات تنشيط4

 جمموعة ذلك يف وتستخدم كبري، بشكل السياحية الشركات عليها تعتمد اليت السياحي الرتوجيي املزيج
 :يلي ما نذكر الوسائل هذه وأهم املبيعات، تنشيط على املباشر وغيـر املباشر التأثري ذات الوسائل من
 ومناذج إعالمية أفالم بعرض خالهلا من الشركات تقوم حيث الرتوجيية الوسائل أهم من وهي:  السياحية املعارض 

 ابلوكالء اتصاالت ربط إىل ابإلضافة ،السياحية لرباجمها مطوايت ونشر السياحية، واملعامل نكا لألم مصغرة
 69.املنافسة الشركات تقدمها اليت السياحية اخلدمات وكذا السياحي، السوق احتياجات عرفة مل السياحيني

 أساسية وسيلة السياحية وغري السياحية والندوات املؤمترات متثل: السياحية وغري السياحية والندوات املؤمترات 
 السياحية الشركة وقدرات إمكانيات وشرح الربامج هذه حول احلوار إدارة يتم خالهلا فمن حية،السيا الربامج لرتويج
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 ورجال ملندويب مؤمترات بعقد الشركات تقوم السياحية املؤمترات إطار يف. املطلوب السياحي اإلشباع حتقيق على
 اإلذاعة مندويب ويقوم الشركة، دافوأه وخطط اجلديدة السياحية ابلربامج لتعريفهم السياحيني والوكالء البيع

 السياحية الندوات أما. للسياح وإاثرة جذب عناصر متثل عنها إخبارية فقرات وإذاعة املؤمترات هذه بتغطية واحملررين
 املتخصصني، من جمموعة بني املناظرة أسلوب ابستخدامية السياح الربامج عن لإلعالن فعال كأسلوب فتستخدم

 غري للندوات وابلنسبة. السياح جلمهور وجذابة مشوقة كانت كلما هاما، سياحيا موضوعاً  الندوة عاجلت وكلما
 بسكرة والية - الصحراوية السياحة حركة لتنشيط رافد السياحي لرتويج حجما لزايدة فعالة أداة فهي السياحية

: العدد00  التجارية والعلوم والتسيري االقتصادية العلوم جملة دليلة بركان ا. شرياز حايف سي حايف ا. منوذجا
 ميكنه الندوة يف السياحية الشركة من مندوب وجود أن حيث أعضائها، بني الربامج على التعاقدات 0660/66

 .املشاركني األعضاء بني لرباجمها الرتويج من
 خالل من املسموعة احملاضرات خاصة السياحية، للربامج الرتويج يف فعال بشكل تساهم: السياحية احملاضرات 

 69.احملاضر اختيار حسن فيها ويشرتط الصوت، مكربات من أو الكاسيت من غريها أو اإلذاعية األحاديث
 زائري إىل ابإلضافة واملشرتين، البائعني من العديد ابلتقاء الدولية املعارض تسمح: السياحية الدولية املعارض 

 العارضة، الدولة عن املعلومات من املزيد على حلصولا يف يرغبون الذين السياحية، االهتمامات ذوي املعارض
 والنشرات الكتيبات وكذلك امللصقات، ووضع براجمها، لعرض الفرصة انتهاز السياحية الشركات على جيب لذلك

 60.للزوار متاحة لتكون السياحية
 السياحية احلركة تنشيط ي السياحي ال رويج دور3-0- 

 60:على لقدرته نتيجة السياح واستقطاب السياحي احلركة يطتنش يف هاما دورا الرتويج يلعب
 السياح الستقطاب وإمكانياهتا السياحية للمنطقة جذابة صورة إعطاء. 
 والتسهيالت السياحية الربامج عرض خالل من السياحية املناطق على للتوافد السياح وترغيب إقناع 
 .املمنوحة
 السياحي اإلشهار خالل من املمنوحة يازاتواالمت املقدمة السياحية ابخلدمات التعريف. 

 السائح  جهل مشكلة على للتغلب السوقية القطاعات من ابلعديد االتصال طريق عن السياحي الطلب زايدة
 .السياحي املنتج شراء قرار الختاذ وتدفعه لديه الرغبة تولد اليت احلقيقية املعلومات وتقدمي السياحي، ابملنتج
 تلميع خالل من السياحي التسويق نشاط وتدعيم اخلارجية األسواق حنو لالنطالق صفر  خلق 62:إىل إضافة
 اىل البلد . الصورة
 فيها اخلدمات مستوى ورفع السياحية احمللية األسواق وفعالية كفاءة وزايدة املنافسة متطلبات مع التكيف. 
 االستثمارات جلذب املناسب املناخ هتيئة. 
 على واحلفاظ السياحي، الرتويج رسائل مستقبلي من ربكاال  القدر لدى ابيةإجي وخلفية جذابة صورة بناء 

 .عليها األضواء تسليط مبداومة بريقها
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 تنشيطها ومتطلبات مقوماهتا ابجلزائر، الصحراوية السياحة -0
 والثقافية االجتماعية االقتصادية، التنمية حتقيق ي ودورها الصحراوية السياحة تعريف -0-0
 الكون هذا حقائق على للوقوف ذلك تفعل وإمنا الوقت، وضياع اللهو على أمواهلا تنفق شعوبال تعد مل

 من قدر رباح اكوإدر  السنني، عرب تامحتر  اليت الثقافية الكنوز على والتعرف اخلالق، أبدعه فيما والتأمل
 النفس عن الرتفيه يعين حةالسيا مفهوم أصبح املنطلق هذا من. و البشرية اجملتمعات حبياة املتعلقة اجلوانب
    األملاين عرفها وقد61. تشافكواال  املتعة أجل من املغامرة أيضا ويعين اجملاهيل، عن اللبس وإزالة العقل بتوظيف

E.Gurer ferullerالراحة على للحصول املتزايدة احلاجة من تنبثق العصر ظواهر من ظاهرة: "أبهنا 
 املناطق يف اإلقامة نتيجة واملتعة ابلبهجة والشعور توفرها اليت الطبيعة مالجب واإلحساس اجلو وتغيري واالستجمام

 06.خاصة طبيعة ذات
 وازدهار، منو من السياحة قطاع شهده ما سياق يف برز جديد، ملنتوج جديد مفهوم يه ف الصحراوية السياحة أما

 فيها متثل حيث أخرى، جهة من عليها الشديد ولإلقبال جهة من الطبيعي لتنوعها السياحة أنواع أهم من تعترب
 ابحلصباء، مفروشة مرتفعات هضاب، جبال، بني تضاريسها بتباين السياح جذب مصدر الصحراوية املناطق

 بسبب ضيقة، حدود يف إال النباتية احلياة انتشار على تساعد ال املناطق هذه ورمال، الشعاب، أودية، الصخور،
 صحراوية منطقة إىل بلده من اإلنسان انتقال: "أبهنا الصحراوية السياحة عرفوت06. األمطار وقلة الرتبة جفاف

 صحراوي حميط يف سياحية إقامة كل" :  أبهنا أيضا وتعرف00." االستكشاف أو االستطالع، أو للتنـزه، طلبا
 وترفيه تسلية من حمليطا هبذا مرتبطة أبنشطة مرفقة والثقافية، والتارخيية الطبيعية القدرات خمتلف استغالل على تقوم

 ".واستكشاف
 حيث الدخل، مصادر وتنويع االقتصادي النمو مسرية دعم يف الصحراوية السياحة على الدول من الكثري عتمدت

 السياحة دور برز لذلك والثقايف، احلضاري ومستواه للمجتمع املعيشي املستوى على مباشر بشكل رواجها يؤثر
 09:يف ملسامهتها نتيجة والثقافية، االجتماعية االقتصادية، التنمية يقحتق يف فعالة كأداة الصحراوية

 .العمالت حتويل فـروق من واالستفادة للدولة الصعبة العملة توفري -
 .البطالة حماربة يف واملسامهة جديدة عمل مناصب إنشاء -
 عليه يطلق ما طريق نع بل السياح ينفقه ما مبقدار فقط ليس املدفوعات ميزان وحتسني الدخل زايدة -
 يف تساهم اليت االستثمارات من سلسلة إىل تؤدي السياحية االستثمارات ن"  ، االقتصادي املضاعف"

 الدخل . زايدة
 .جديدة مشروعات حنو وتوجيهها استخداماهتا وتنويع الوطنية األموال رؤوس استثمار تشجيع -
 .اخل... السياحية القرى الفنادق، بناء السياحة عقطا  يف لالستثمار األجنبية األموال رؤوس استقطاب -
 .السياحي للقطاع املساعدة األخرى اخلدماتية القطاعات وتنمية تشجيع -
 .هلا جديدة استخدامات وخلق الطبيعية املوارد استغالل -
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 .دالبال إىل الدخول أتشريات منح مقابل الدولة عليها حتصل اليت السياحية املدفوعات من االستفادة -
 طلب على واإلنفاق والتكميلية، األساسية السياحية اخلدمات مقابل للسائحني اليومي اإلنفاق زايدة -

 .اخرى  اقتصادية لقطاعات واخلدمات اإلنتاجية السلع
 .واستجمام راحة من الصحراوية السياحة توفره ملا نتيجة لقوهتا العمل طاقات اسرتجاع -
 .حياهتم منط وتطوير اجملتمعات معيشة مستوى حتسني -
 .أخرى وحضارات ثقافات على واالطالع الشعوب بني العالقات وتدعيم والثقايف احلضاري االتصال حتقيق -
 .الثقايف الرتاث وإثراء التقليدية الصناعات وترقية الوطنية والتقاليد والعادات التارخيية اآلاثر على احلفاظ -
 أقطاهبا وأبرز ئريةاجلزا للصحراء السياحية املقومات -0-0

% 26  من ثراح ومتثل كلم² مليون0  حوايل تغطي العامل، يف صحراء رباح اثين اجلزائرية الصحراء تعترب        
 على الشاهدة وطاسيلي اهلقار حظرييت مييزها ما أبرز ²كلم0026096 ، تبلغ اليت للجزائر اإلمجالية املساحة من

 عيش أمناط عن حكاايت املتعاقبة لألجيال تروي الزالت اليت الصخور، على ةاملنقوش الرسوم يف اجملسدة احلضارة
 والكهوف ابآلاثر اجلزائر صحراء تشتهر كما. التاريخ أعماق يف الضاربة األزمنة تلك يف الرتقي لإلنسان متميزة

 ، العصر تشافاتكا  همأ من واحدة اآلاثر علماء اعتربها اليت6102  سنة )بربنان ( الرحالة تشفهاكا  اليت العجيبة
 السائحني بلب أتخذ اليت الرملية الغرود وحركة الربكانية، اجلبال الغريبة، الصخرية التشكيالت إىل ابإلضافة09

 إىل إضافة العامل، واحات أمجل من تعترب اليت واحاهتا وكذا وسياحية، علمية قيمة من تعكسه ملا انتباههم وجتذب
 العامل اآلخر اجلانب يف يوجد ما ،00 واحلبار الفنك الغزال، كالظيب، آخر مكان يف جتدها قلما اليت احليواانت

 .األصيل وتراثهم تقاليدهم بعاداهتم، الصحراء لسكان االجتماعي
  سنة ويف للصحراء، الشمالية احلدود تف تشاح ملا6161  سنة إىل اجلزائر يف الصحراوية السياحة نشاط يعود  

 فتح ليتمCitroën  بسيارات الصحراء يف ابلتوغلHaardt ,Audoin ,Dubreui  من كل قام6100
 109   يف موريتانيا وخط6100  يف تنزروفت وخط6100  يف اهلقار كخط للسياح العبور خطوط سنوات بعد

   إىل بتمنراست عبورا اجلزائر من6106  سنة صحراوي رايل أول تنظيم مت حيث كلية، األمور ذلك بعد لتتغري
 00.الصحراء يف السياحي التوغل بداية رسم الذي احلدث اركا د ابريس رايل ويبقى نيجرية،ال حدود

 البيئية، السياحة تنامي مع األخرية السنوات يف عليها اإلقبال تزايد واعدة سياحة الصحراوية السياحة تعترب  
 من%16  يشكلون حيث يني،أوروب أغلبهم األجانب السياح بتوافد كبري نشاط الشتوي السياحي املوسم ويشهد
 لقضاء الصحراء تستهويهم الذين واإليطاليون، األملان الفرنسيون، اخلصوص وجه على ومنهم األجانب، السياح
  السياحي الرتويج أوروبية جنسيات من السياح عدد فإن للسياحة العاملية املنظمة وحسب02. السنة رأس عطلة

 دليلة بركان ا. شرياز حايف سي حايف ا. منوذجا بسكرة اليةو  - الصحراوية السياحة حركة لتنشيط افد
 بلغ0661  سنة وآسيوية وأمريكية 0660/66: العدد09  التجارية والعلوم والتسيري االقتصادية العلوم جملة

   01.0666 سنة خالل% 66  بنسبة زايدة تسجيل مت وقد سائح، ألف66.0  حوايل
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 تتوفر األخرية هذه أن على الدراسات دتاح وقد الصحراوية، ياحةالس أقطاب من العديد  اجلزائر متتلك
 واحلرف الشعبية احلفالت الشعيب، الرتاث الصحراوي، العيش منط يف تنعكس فريدة، سياحية مؤهالت على

 :األقطاب هذه أبرز ذكر يلي وفيما كبري، بشكل السياح يقصدها لذلك... التقليدية
 : أدرار0 
 اللون، القرميدية املدينة تلك أغوار يف للبحث اندرة فرصة زايرهتا متثل للبالد، الغريب اجلنوب يف أدرار والية تقع 

 وشعوب إفريقيا، غرب مشال لشعوب وثقافية جتارية التقاء ونقطة مركزا وكانت عديدة، حضارات عليها تعاقبت اليت
 .الصوفية الطقوس فيها زترب  اليت الدينية وتقاليدها بعاداهتا تتميز اإلفريقي، الساحل بلدان
 حركة املاضية القرون يف شهدت اليت التارخيية وتوات تيدكلت القورارة، جند أبدرار املوجودة السياحية املناطق وأهم
 حاليا وأشهرها الصوفية، واملدارس الزوااي من كبري عدد تواجد بسبب علمي إشعاع مركز وكانت كربى، جتارية

 06.ريابلكب دمحم سيدي الشيخ مدرسة
 :متنراتت0
 بعراقتها تفتخر ، تينهنان التوارق أسطورة وموطن اهلقار عاصمة هي البالد، جنوب أقصى يف متنراست تقع 

 الرسومات عليها تشهد راقية، حضارة وشيد البدائي اإلنسان ظهر حيث البعيد الزمن ذلك إىل يعود الذي واترخيها
 النباتية احلظرية تضم اليت ورحاألات هلضبيت هاكابمتال  متنراست تتميز .املنطقة بتاريخ حتتفظ اليت احلجرية والنقوش
 اندرة يولوجية  مواقع تضم كما06، سنة 60666 إىل اترخيها يعود أثرية منحواتت إىل إضافة احليوانية، واحلظرية
 متنراست، مييز ما أبرز ارابهلق الوطنية احلظرية وتعترب اإلسالم، ظهور قبل ما إىل تعود مقابر وبقااي وأثرايت ومناجم

 من صنفت لذلك العامل، يف الطبيعة على املفتوحة املتاحف رباح وتعد ²كلم ألف996  مساحة على متتد واليت
 حية طبيعية شواهد من به تزخر ملا نظرا عريق، حضاري كإرث العاملي الرتاث قائمة يف اليونسكو منظمة طرف

 00.املنطقة هبذه والنبايت واحليواين اإلنساين الوجود رارأس عن السنني آالف مدى على تعرب الزالت
 :تيممون 3
 مساحتها تقدر العاصمة، عن كلم6966  بعد على الغريب اجلنوب يف تقع احلمراء الواحة اسم عليها يطلق 

 هي والقصور. قصر06   من أزيد على يتوزعون نسمة9666  من ثراح يقطنها ²كلم6666 ،  حوايل
 هبا حتيط اليت النخيل وواحات والبساتني احلقول يكسب ما األمحر ابلطوب مبنية سكانية تجتمعا عن عبارة
 قمم على ت ة ديش قدمي سكانية جتمعات عن عبارة وهي القصبات كاهن القصور جانب إىل ، و األمحر اللون

 من العدو رؤية من كنهامت للمراقبة، أبراج أربعة القصبة تضم حيث احلروب، أثناء لالختباء تستعمل كانت جبلية،
 احلقبة هذه عن يزيد أو ميالدي،60  القرن إىل اترخيها يعود والقصور القصبات هذه بعض. بعيدة مسافات
 األمم برانمج طرف من ترميم مشروع من استفاد الذي أغالد وقصر إيغزر، لقصر ابلنسبة احلال هو كما التارخيية
 00".القصور طريق" يهعل أطلق ضخم برانمج ضمن للتنمية املتحدة
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  :إليزي4
 فريدة وحضارية طبيعية لثروة هاكابمتال  متيز كم 0666  بـ العاصمة عن تبعد الشرقي اجلنوب يف إليزي تقع

 اإلرث ضمن اليونيسكو صنفتها وقد ، ²كلم ألف60 بـ مساحتها تقدر اليت للطا سيلي الوطنية احلظرية تعكسها
 من6120  من ابتداء واعتربت6120،  يف عاملي حضاري كإرث رجتهاأد مث6100،  سنة الوطين التارخيي
 متحف رباح اعتربت إذ العاملية، السياحية واملعارض املزارات خمتلف يف إدراجها مت مث ومن الطبيعية، احملميات

 املناخ حتوالت يعكس رسم، ألف06  من ثراح إحصاء مت حيث العامل، يف الصخرية والرسوم للنقوش طبيعي
 تنطوي كما امليالد، قبل سنة0666  منذ الصحراء أعماق يف البشرية احلياة تطور مع أبصنافها احليواانت رةوهج
  كهوف إىل إضافة احلجرية، الغاابت ابسم تعرف الغريبة والرملية الربكانية الصخور من تشكيالت على إليزي
 .09الف سنة  06  إىل هااترخي يعود قدمية حلضارة كاملة حياة متثل رسوم جدراهنا على نقوش

 :غرداية6
 أدرجت وقد  م،6690 سنة األابضية أسسها اجلزائرية، العاصمة عن جنواب كم066  بعد على غرداية تقع 

 واملعامل املناطق من العديد غرداية متتلك6120.  سنة اليونيسكو منظمة طرف من العاملية التارخيية املناطق ضمن
 درجة669  هبا مئذنة تعلوه الذي الكبري املسجد ميزاب، قصر مليكة، بونورة، ،يزقن بين أمهها ومن السياحية

  رافد السياحي الرتويج القدمي، القصر وسط الرحبة تسمى اليت القدمي السوق ساحة الكرمي، القرآن سور بعدد
 العلوم جلة  ةدليل بركان ا. شرياز ايفك سي ايفك ا. منوذجا بسكرة والية - الصحراوية السياحة حركة تنشيط

 مسجد النصر، ساحة يسمى الذي الكبري السوق 0660/66: العدد00  التجارية والعلوم والتسيري االقتصادية
 09.العامل واحات أمجل من تعترب اليت النخيل بواحات تشتهر و، ومقربته سعيد عمي الشيخ

  :بسكرة3
  إىل تعود اليت جبذورها التاريخ أعماق يف الضاربة املدينة وهي للبالد الشرقية اجلنوبية الناحية يف بسكرة تقع
 اسم الروماين العهد يف ادبسينام عليها أطلق طقسها، ونعومة متورها حالوة من تسميتها اشتقت سنة، ألف06

 الطرق لتوسطها واجلنوب الشمال بني الوصل مهزة وتعين فيسرا أصبحت مث الصايف، املاء منبع وتعين سكرة،
 املنتوج لنوعية ابلنسبة 00.بسكرة مث العربة مسيت اإلسالمي الفتح وبعد الرومانية، اخلريطة حسب كاآنذ التجارية

 والرحالت الشاسعة الصحاري جتوب الدفع رابعية بسيارات الرحالت بني فيتنوع اجلزائرية للصحراء السياحي
 السياح يفضله ما ثراح هوو  والتصوير األقدام على املشي رحالت إىل إضافة الرمال، كثبان وسط ابجلمال

 يف اخليام نصب جانب إىل التارخيية، املناطق يف والتجول والذهب اآلاثر عن التنقيب مواقع وزايرة األوروبيون
 على يضفي مما القمر، وضوء الليل وسكون النجوم حبركة ويستمتعون الصحراء عمق يف السياح ينام حيث اخلالء،
 بني تدرجييا ختتفي وهي الشمس، مغيب عند مجاال املنظر ويزداد دافئة، مشس ارالنه يف تطبعه أمجل منظرا املكان
 . الصحراء يف إال رؤيته ميكن ال مشهد يف األرض مع الشمس تلتقي أين الرمال كثبان
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 هبا للنهوض املتبعة واإلجراءات اجلزائر ي الصحراوية السياحة وتنشيط ترقية متطلبات -0-3
 :اجلزائر ي الصحراوية السياحة وتنشيط ةترقي متطلبات  -0-3-0 

 توسعت السياحي، املنتوج مبردود االرتقاء و، سياحية أقطاب عدة ترقية حمورها املدى بعيدة لالسرتاتيجية تبعا
 تساهم أن شأهنا من هائلة قدرات من عليه تتوفر ملا نظرا وثقايف، سياحي كمعطى الصحراء استغالل يف الدولة
 أن غري والتهميش، اإلمهال من طويلة لسنوات عانت اليت الصحراوية ابملناطق التنمية عجلة دفع يف فعال بشكل

 00:خالل من وتنشيطها الصحراوية السياحة ترقية على العمل يستوجب هذا
 العناية على واملداومة واالستثمار االقتصادية التعامالت فضاءات ضمن الصحراوية السياحة إدماج -
 .هبا.
  .اجلزائرية الصحراء يف ذهبية فرصا يفتح الذي السياحي االستثمار لتمويل اتييكانيزمم اعتماد -
 ابعتبارها السياحة، قطاع بتنمية املرتبطة اجلهود خمتلف يف هاكا وإشر  السياحة الوكاالت دور تفعيل -

 .طاعالق عن املسئولني قبل من أفضل وبشكل الوكاالت هذه مرافقة وضرورة الفاعلة، األطراف أحد
 .الصحراوية املناطق إىل املؤدية الطرق طول على املتواجدة االستقبال مرافق حول للمعلومات بنك إنشاء -
 الزايرات تكثيف خالل من ابجلنوب السياحية احلركة نشاط السرتجاع جديدة ديناميكية بعث على العمل -

 .واألجنبية الوطنية الصحافة لفائدة اإلعالمية
.املناطق هذه إىل للتوجه املواطنني وتشجيع املعنية، اجلهات مع ابلتنسيق داخلية الة ياحللس برامج إعداد -  

 .األجانب املتعاملني مع اتصال وخطط برامج لوضع السياحية الوكاالت ممثلي من مكونة فرق تشكيل -
 .يديةالتقل الصناعات نوعية حتسني على والعمل احمللية واملهرجاانت لألعياد االعتبار إعادة -
 .األوروبية الدول مبطارات وربطها للسياح املفضلة الصحراوية املناطق حنو اجلوي النقل نشاط ترقية -

 لتكون تؤهلها اليت األساسية املتطلبات من جمموعة توفري إىل اجلزائر يف الصحراوية السياحة تنشيط حيتاج كما
 02:يف املتطلبات هذه وتتمثل السياح، اتاحتياج تليب املستوى رفيعة خدمات تقدم مميزة سياحية وجهة

 وتنشيطها الصحراوية السياحة لرتقية عنها غىن ال اليت األولوايت من تعترب: السياحية واملرافق ل كا اهلي - 0
 وبيوت والنزل الفنادق مثل واإلطعام اإليواء خدمات وتتضمن ممكنا، أمرا عائداهتا من االستفادة وجعل

 الصحراوي الطابع إبراز بنائها تصاميم يف يراعى أن ويشرتط...  واالسرتاحات طاعموامل واملخيمات الضيافة
 سي حايف ا. منوذجا بسكرة والية - الصحراوية السياحة حركة لتنشيط رافد السياحي الرتويج حيا. الس جلذب
 0660/66: العدد00  التجارية والعلوم والتسيري االقتصادية العلوم جملة دليلة بركان ا. شرياز حايف

 املياه توفري النظافة، اإلقامة، نوعية حيث من اجليد املستوى ذات السياحية اخلدمات يف وتتمثل: اخلدمات0
 كاهن و، والسعر والكيف الكم انحية من ومالءمته لكاال  تنوع والنقل، االتصال وسائل توفري للشرب، الصاحلة

 وبيع صناعة زكا مر  السياحية، املعلومات زكا مر  كتوفر السائح ىلد إجيابية آاثرا ترتك اليت اخلدمات من أخرى أنواع
 .الرايضية األلعاب ممارسة ناحأم السياحيني، األدالء الربيد، الطبية، زكا املر  البنوك، التقليدية، املنتجات
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  إىل حتما سيؤدي به إخالل وأي أساسي، شرط هذا ته و وسالم أمنه ضمان إىل السائح حيتاج:  االمن -0
 ابلصحراء السياح عدد يف مقلق تراجع0666  سنة تسجيل مت فإنه ولإلشارة السياحة، بقطاع بليغة أضرار قحلا

 حاالت من عدد وتسجيل األمنية األوضاع تردي بسبب املاضية، السنوات يف بكثافة تواجدوا الذين اجلزائرية،
 وطلب اجلنوبية احلدود حنو هتريبهمو  والطاسلي اهلقار األسكرام، عرب رحالت بعد األجانب السياح اختطاف

 01.أخرى دول إىل وحتويلها سفرايهتم إلغاء إىل األجانب السياح من العديد دفع مما بشأهنم، فدايت
 وعدم واحملدودية، ابلضعف يتميز اجلزائر يف السياحي الرتويج نشاط أن يثبت الواقع نا: السياحي ال رويج - 4

 اليت اجلزائر، صحراء عليها تنطوي اليت خاصة النادرة السياحية للمقومات احلقيقية الصورة إبراز على قدرته
 مما األمنية، األوضاع وتردي البالد هبا مرت اليت األحداث بسبب التشويه من تعاين اخلارج يف صورهتا تزال ال

 لىع يفرض الوضع هذا إن. األجنبية الدول من خاصة السياح استقطاب على قدرهتا على اسلب انعكس
 أبهنا اجلزائرية الصحراء حول اخلارجي العامل لدى الذهنية الصورة لتغيري الالزم اإلجيايب ابلدور القيام املسئولة اجلهات

 الرتويج حمورها فعالة تسويق اسرتاتيجية تبين خالل من مبقوماهتا، والتعريف فيها، اجلذب عناصر وإبراز آمنة غري
 طبيعة مع أنشطته تتوافق اخلارج، يف اجلزائر صورة بناء إعادة يف ساسيأ دور يلعب أن ميكنه الذي السياحي،
 واألمناط املالئمة الرتوجيية األساليب ابستخدام وذلك املختلفة، السياحية والفئات املستهدفة السياحية األسواق
  املصدرة سواقواأل اجلزائرية السياحية والوكاالت اهليئات بني العالقات جسور إلقامة هتيئ اليت االتصالية

 96.للسياح
 :اجلزائر ي الصحراوية ابلسياحة للنهوض املتبعة اإلجراءات - 0-3-0
  العام حىت متتد وطنية اسرتاتيجية اعتماد عن احلكومة أعلنت اجلزائر يف السياحة بقطاع النهوض إطار يف

 اجلزائر متكني هبدف اجلنوب، والايت يف التحتية للبىن االعتبار إعادة حمورها مهنية ثراح مقاربة على تنطوي0609
 اليت الفندقية لاكاهلي من% 00 حنو تصنيف من االنتهاء بعد خصوصا العاملية، السياحة سوق يف حصتها رفع من
 العمومية السياحية للفنادق االعتبار إلعادة دينار مليار0  اجلزائرية احلكومة خصصت وقد96، مصنفة غري تزال ال
 غرداية بوالييت السياحي التوسع مناطق وهتيئة واألغواط، ورقلة إليزي، متنراست، رداية،غ أدرار، والايت يف

  نسبة ختفيض منها االستثمار لفائدة حتفيزية إجراءات على0661  التكميلي املالية قانون ينطوي كما. ومتنراست
 املطبقة الفائدة عدلم من ختفيض وكذا اجلنوب، يف السياحي لالستثمار ختصص اليت األراضي سعر من26%
 الطاسيلي مبنطقة الصحراوية السياحة وتتصدر %9.9 .  بنسبة السياحية املشاريع إلجناز البنكية القروض على
 وإجناز الصحراوي، الطراز من فنادق بناء ابملنطقة السياحية التنمية خمطط ضمن ويندرج احلكومة، أولوايت قائمة

 األهقار يف الوطنية للحظائر قانونية محاية توفري إىل ابإلضافة جبانت، امنه واحدة السياحية القرى من العديد
 90.الفوضوي ابلبناء املهددة القدمية الواحات يف السياحية املناطق ومحاية والطاسيلي،

 أسلوب يف جذري لتحول اجملال سيفتح الذي0606  آلفاق السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط إطار يف
 املادية املقومات إحصاء مت حيث اجلزائر، يف السياحة قطاع وإحياء بعث إعادة على عمللل ويدفع التفكري
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 من العديد وفتح معه، املتوافقة واملشاريع الصحراوية السياحة منتوج لتنمية عمل برانمج وحتديد املادية وغري
 كما. الشعيب الثقايف املوروث وبعث القدمية، القصور ترميم إىل ابإلضافة السياحية، للمواقع املؤدية املسالك

 على القضاء هبدف جلانت، مربمج ومكتب إبيليزي مكتب منها السياحي والتوجيه لإلعالم مكاتب66  إنشاء مت
 .اجملال هذا يف تطورت اليت الشقيقة الدول يف املوجودة النماذج اتكا حم و،90 اإلعالمي العمل ضعف

 ابلرتويج خاصة عمل ورشة خالل من طريق ورقة ضبط على حاليا السياحة وزارة تعمل ذلك إىل ابإلضافة
 مقوماهتا، وإبراز الصحراوية ابلسياحة خاصة والتعريف اجلزائري السياحي املنتوج تسويق قصد السياحي

 مسئويل يتوقع. و99 والدولية الوطنية املعارض يف واملشاركة الصحفيني لصاح استكشافية دورات وتنظيم
 ترويج يف جنحنا إذا املقبلة السنوات خالل مرتني تتضاعف أن ميكنها الصحراوية سياحةال مداخيل أن القطاع
 ا. شرياز حايف سي حايف ا. منوذجا بسكرة والية - الصحراوية السياحة حركة لتنشيط رافد السياحي الرتويج
 اجلزائرية الصحراء وجهة 0660/66: العدد02  التجارية والعلوم والتسيري االقتصادية العلوم جملة  دليلة بركان
 على تتوافر اليت والصني األوسط، والشرق الغربية أورواب يف الرئيسة األسواق يف السياحية املقاصد الئحة على

 .السياح لتصدير هائلة إمكاانت
 :اجلزائر ي الصحراوية السياحة حركة تنشيط على السياحي ال رويج عناصر أتثري  -0-4

 99:يلي كما عناصره خالل من اجلزائر يف الصحراوية السياحة تنشيط أجل من وجييالرت  املزيج استغالل ميكن
 :اجلزائر ي الصحراوية السياحة حركة على السياحي اإلعالن أتثري  -0-9-6

 السياحة ملنتج اجليد التقدمي على لقدرته نظرا السياحية، احلركة تنشيط وسائل من هامة وسيلة اإلعالن يعد
 عوامل من اإلعالنية الرسالة عليه تنطوي ملا نظرا اجتاهاهتم، على والتأثري به وإقناعهم السياح مجهور إىل الصحراوية

 اإلعالن فاعلية أن غري. السياحية واخلدمات الفنادق ومستوى زايرهتا ميكن اليت ناكاألم حول واإلاثرة التشويق
 :وأبرزها املتاحة، الوسائل بني من سبةاملنا الوسيلة اختيار على يتوقف التأثري على وقدرته السياحي
 اليت واخلصائص الصحراوية السياحة مناطق حول املعلومات كل االلكرتونية املواقع توفر: االن رنت 

 السائح يستطيع وبذلك احلديثة، التكنولوجيا وفرهتا اليت السياحي اجلذب عناصر وتربز منطقة، كل هبا تتميز
 السياحية واخلدمات األسعار حيث من بينها واملقارنة الصحراوية، السياحة مبواقع يتعلق ما كل على االطالع
 اليت االلكرتونية املواقع أغلب أن يثبت الواقع أن غري. السياحي املنتوج بشراء قراره يتخذ مث ومن املتوفرة،
 .خالهلا من التواصل ميكن وال نةكا س مواقع هي اجلزائرية السياحية الشركات متتلكها
  على ابالعتماد ومميزاته، خصائصه حيث من السياحي، ابملنتج التعريف على يساعد: يونالتلفز 

 خالهلا من ميكن فضائيات متتلك اجلزائر أن ورغم الشراء، قرار ابختاذ اجلمهور إلقناع التلفزيونية اإلعالانت
 :أن جند حيث جيد، كلبش مستغلة غري هي اهلامة الوسيلة هذه أن غري الصحراوية، السياحة مبناطق التعريف
 املشاهد إلغراء املطلوب الغرض تؤدي وال جذابة غري إعالانت هي املربجمة اإلعالانت. 

  ن السياحيةكا األم إىل للسفر املمنوحة التسهيالت توضيح وعدم املشاهد ذهن يف لرتسيخه اإلعالن تكرار عدم. 
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 السياحة الصحراوية خصائص لتوضيح ةمتخصص وليست عادية إعالانت أهنا التلفزيونية اإلعالانت تظهر . 
 .الصحراوية
 املنتجات لرتويج استخدامها ميكن اليت الوسائل أهم من واجملالت الصحف تعترب: واجملالت الصحف 

 السياحي املنتج خصائص جممل وعرض توضيح من السياحية الشركات ومتكن تكلفة أقل ألهنا السياحية،
 .اجلذابة السياحية واألخبار واملوضوعات ،املشوقة املقاالت خالل من الصحراوي
 السياحة منتوج حول املعلومات خمتلف السياح جلمهور تقدمي ميكن اإلذاعة خالل من: اإلذاعة 
 .املمنوحة والتسهيالت واخلدمات السياحية الشركات وبرامج عروض وخمتلف الصحراوية،

 
 ائر :اجلز  ي الصحراوية السياحة تنشيط ي اإلعالم دور  -0-4-0
 املستهدف، اجلمهور وعي درجة رفع على ويعمل املتكامل، التسويقي االتصال برامج اجناز يف اإلعالم يساهم 

 املتعلقة األمور عن موضوعية وأخبار حقائق من يوفره ما خالل من وبراجمها، السياحية الشركات مبنتجات والتعريف
 االتصال أدوات ابستخدام والتسهيالت، اخلدمات ل،كا اهليك السياحية احملفزات خمتلف ، و ما مبنطقة ابلسياحة
 كبري اهتمام تويل ال اجلزائرية السياحة شركات أن جند اإلعالم يلعبه الذي الكبري الدور رغم لكن املختلف، التسويقي

 .اهلامة االتصالية الوسيلة هلذه
 :اجلزائر ي الصحراوية السياحة تنشيط ي الشخصي البيع دور
  لتنشيط املستخدمة الوسائل أهم من يعد أنه رغم اجلزائر يف استخداما األقل الطرق من الشخصي تصالاال يعترب

 لرجل ميكن كما السياح، وميول ورغبات حلاجات وفقا اإلقناعية الرسائل تصميم على لقدرته نظرا السياحي، لطلب
 السياحي ابملنتج السائح تعريف تجمعاتوال السياحية واألسواق املعارض يف املشاركة خالل من الشخصي البيع

 .مباشر بشكل الصحراوي
  :اجلزائر ي الصحراوية السياحة تنمية ي املبيعات تنشيط دور
 كبري، بشكل السياحية الشركات عليها تعتمد اليت السياحي الرتويج املزيج عناصر أهم أحد املبيعات تنشيط عملية تعد

 منحت فمثال اخلاصة، والعروض االمتيازات بعض كمنح الكبري، التأثري ذات الوسائل من جمموعة ذلك يف وتستخدم
 شرياز حايف سي حايف ا. منوذجا بسكرة والية - الصحراوية السياحة حركة لتنشيط رافد السياحي الرتويج اخلطوط

 شهر بداية منذ زائريةاجل اجلوية 0660/66: العدد01  التجارية والعلوم والتسيري االقتصادية العلوم جملة دليلة بركان
 بشار، أدرار، متنراست، ،تيممون(  اجلنوب حنو الرحالت ركا تذ ألسعار96%  إىل تصل ختفيضات0660  جانفي
 90:منها نذكر املبيعات لتنشيط أخرى وسائل استخدام إىل ابإلضافة ،) وجنات إليزي ورقلة،
 مما بقطاع السياحة، املهتمني ابلتقاء وتسمح رياجلزائ السياحي املنتج لعرض الفرصة هتيئ :السياحية املعارض 

 آخر على السياحية، التعرف املؤسسات بني والتعاقدات االتفاقيات إبرام السياحية، الربامج ترويج على يساعد



 الترويج السياحي الرافد لتنشيط حركة السياحة الصحراوية                            الفصل الثالث

55 

 

 ميكن من املعارض العديد اجلزائر تنظم اجملال هذا ويف السياحية، األسواق يف الطلب واجتاهات األخبار
  .الصحراوية السياحة مبنتجات خالهلا من للتعريف هايف املشارك السياحية للشركات

 أن ميكنها اليت السياحية لكا واهلي الوكاالت من العديد اجلزائر تضم: والسفر السياحة لكا وهي وكاالت 
 الديوان واألسفار، السياحة وكالة يف وتتمثل الصحراوية، ابملناطق السياحية احلركة تنشيط يف فعال بشكل تساهم
 السياحية، للتنمية الوطنية املؤسسة اجلزائري، السياحي النادي للسياحة، الوطين الديوان للسياحة، اجلزائري الوطين

 .التقليدية والصناعات السياحة مديرايت السياحة، يف اجلمعية احلركات
 طقةابملن السياحية احلركة تنشيط ي ال رويج ومسامهة بسكرة بوالية السياحة قطاع واقع - 3 

 اسرتاتيجي مبوقع متع تتو واجلنوب، الشمال بني يوصل سياحيا معربا متثل الصحراء، وبوابة الزيبان بعروس بسكرة تلقب
 جتعل ومؤهالت خبصائص وأمدها خاصا، طابعا ابملنطقة السياحة حركة على أضفى مما األوراس، جبال سفوح على
 بسكرة،: هي سياحي توسع مناطق60  تضم هامة سياحية ةكمنطق إدراجها مت ذلك ، ول ابرز سياحيا قطبا منها

 رغم90. مقرتحة جديدة سياحي توسع مناطق2  إىل ابإلضافة انجي، سيدي خنقة الغرزة، فم الشقة، القنطرة، طولقة،
 سبب إرجاع وميكن انجحة، سياحية صناعة حتقيق من بعد تتمكن مل أهنا إال متميزة سياحية إلمكانيات بسكرة حامتال

 ابلرتويج اخلاصة اجلهود لضعف نتيجة بسكرة والية هبا تزخر اليت السياحية الكنوز إبراز على قدرهتا عدم إىل لكذ
 .شيئا عنها اآلخرون يعرف أن دون السياحي اجلذب عناصر كل حامتال من جدوى فما السياحي،

 بسكرة بوالية التعريف- 0– 3
 وبني بينها الطبيعي احلد متثل اليت األوراس، جبال كتلة سفوح حتت دللبال الشرقية اجلنوبية الناحية يف بسكرة تقع

 ما االتصال هذا يشكل حيث واألطلسي، الصحراوي النطاقني بني البحر، سطح عن م606 ارتفاع على الشمال
 ويقطنها ،0كلم961.26 06  بـ تقدر مساحتها)  ، الصحراوي األطلس جنوب تصدع( الكبري التصدع يسمى
 حيدها دائرة،60 و بلدية00  ضم ت،0666/60/06  يف السكان تقديرات حسب نسمة010096  حوايل
الشمال الشرقي، والية اجللفة من اجلنوب الغريب،  من خنشلة والية الغريب، الشمال من مسيلة والية ابتنة، والية مشاال

 اجلبال حتتل حيث متباينة ن عناصروالية الوادي من اجلنوب الشرقي وجنواب والية ورقلة. تتشكل تضاريس الوالية م
 طولقة، ليوة، الدوسن، لوطاية، سهوب متثلها غرب/شرق حمور على السهول ومتتد الشمال، يف وتتمركز هامة مساحة
 تغطى فيما خالد، وسيدى جالل أوالد دائريت وتشمل الغربية، الناحية يف فتقع اهلضاب أما الوادي، وزريبة عقبة سيدى

 .ملغيغ شط وأمهها والشرقية اجلنوبية قاملناط املنخفضات
 حيث نسبيا، جاف إىل جاف شبه مبناخ تتميز الصحراء مشارف على موقعها حبكم فبسكرة للمناخ وابلنسبة

 كرة: بس بوالية السياحي والطلب العرض0-0- 92.وجاف ابرد والشتاء احلرارة شديد الصيف فصل يكون
 :بسكرة بوالية السياحي العرض -3-0
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 املتعاقبة احلضارات بتنوع املتنوعة والثقافية الدينية واملعامل التارخيية ابآلاثر غنيا طبيعيا متحفا على بسكرة والية تنطوي
 احملليني السياح واستقطاب انجحة سياحية صناعة لتحقيق خصبا فضاء جعلها ثري سياحي عرض مشكلتا عليها،

 .واألجانب
 األودية اجلبال، بني والتناسق التمازج إن:  والثقافية الدينية تارخيية،ال الطبيعية، السياحيـة املوارد -3-0-0

 رافد السياحي الرتويج اليت اخلالبة، الطبيعية املناظر مبختلف التمتع إمكانية الزائر مينح بسكرة به تتميز الذي والصحراء
  العلوم جملة دليلة بركان ا. شرياز سيحاف حايف ا. منوذجا بسكرة والية - الصحراوية السياحة حركة لتنشيط

 منعرجات غويف، حنو مشونش منعرجات يف جندها 0660/66: العدد26  التجارية والعلوم والتسيري القتصاديةا
 مصمودي، سيدي مضايق مجينة، وقرية مضايق انجي، سيدي خنقة مضيق الربانيس، إىل مجورة طريق القنطرة، ومضيق

 ،الز ابلغريب منطقة يف أغلبها يتواجد اليت النخيل واحات إىل ابإلضافة ،زعطوط عني وجبال غاابت سويك، بين فج
 التمور أنواع أجود من تعترب اليت نور دقلة خنلة0929096  منها خنلة،9060000  حوايل بسكرة متتلك حيث
 91. عامليا
 ابحلضارات مرورا التاريخ قبل ما عصور من امتدت اليت التارخيية واملعامل اآلاثر من العديد على بسكرة تنطوي كما

 96:يلي ما نذكر املعامل هذه أهم ومن االستعمارية، احلقبة إىل وصوال واإلسالمية الرومانية
 طولقة عقبة، بسيدي هتودة امليلي، أورالل، الوادي، زريبة ابدس، يف اآلاثر هذه توجد: الرومانية اآلثـار 

 .وليشانة جالل أوالد برانيس، لوطاية، فيض،ال مجورة، القنطرة، بسكرة، احلوش، ليوة، القدمية،
 مبزيرعة، اتمجونت مجينة آاثر جالل، أبوالد موجودة الصخور على رسوم يف تتمثل: واملخطوطات اآلاثر 

 .املهدي املسجد وابب عقبة بسيدي منقوطة غري عربية نقشيه أقدم وبسكرة، ابحلوش تركية آاثر
 العامري ابلغروس، ثورة بليشانـة، الزعاطشـة ثورة آاثر: لفرنسيا االتتعمـار ضد الشعبيـة الثورات آثـار 

 .سراينة معركة وآاثر عزوز بن بربج حمتشد
 خالد، سيدي وضريح مسجد انفع، ابن عقبة وضريح مسجد: الديين الطابع ذات الثقافية املعامل 

 زوااي بطولقة، العثمانية الزاوية سكرة،ب زرزور سيدي ضريح انجي، سيدي خبنقة مبارك مسجد سيدي
  .أوالد جالل

 

أخرى   تشتهر والية بسكرة بصناعات تقليدية أمهها صناعة اخلزف، الفخار واحللي، ابإلضافة إىل صناعات كما
حرفيون، وحدات  كاأللبسة الصوفية، صناعة اجللود واحلدادة، ويقام هلذه الصناعات عدة معارض تقليدية يشارك فيها

الزيبان و. توجد عرب الوالية  ن احمللية للسياحة، اهلدف منها هو عرض التقاليد العريقة ملنطقةالصناعة التقليدية والدواوي
 خالد سيدي والنسيج الغزل وحدة ، بسكرة والطرز للزرايب الصناعة مركز: هيأربع وحدات متثل نواة الصناعة التقليدية 

 .القنطرة والفخار اخلزف وحدة)  و مشونش التقليدي والفخار اخلزف وحدة) ،
 السياحية املقومات من ابلعديد بسكرة والية تزخر: بسكرة لوالية املادية السياحية اإلمكانيات0-0-0-3 

 تكفي ال املقومات هذه أن غري ودوليا، وطنيا مها سياحي قطب تكون ألن تؤهلها اليت واحلضارية، الثقافية الطبيعية،
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 أن خاصة ابملنطقة، السياحة حركة لتنشيط أساسيا شرطا تعد ليتا املادية اإلمكانيات توفري يستوجب مما وحدها
 :يف وتتمثل والقصور، ابحملدودية تتميز املتاحة اإلمكانيات
 االستيعابية طاقتها تتعدى ال إذ السياحية لاكاهلي يف كبري عجز من بسكرة والية تعاين: السياحية لاكاهلي 

 منها فقط، فندق69  يف تتمثل الفندقية، املنشأة من لقلي عدد هاكالمتال  نظرا سرير،6096  اإلمجالية
 للشباب بيتان مها فندقية شبه لاكهي إىل ابإلضافة مصنفة، غري فهي الفنادق ابقي أما مصنفة، فنادق 69

 مليار9  مبلغ الدولة خصصت الفندقية احلظرية تدعيم إطار ويف96. القنطرة يف واآلخر بسكرة إحدامها يف
 ، و إضايف سرير0966  ب االستيعابية الطاقة رفع أجل من ابملنطقة سياحيا مشروعا00  دينار إلجناز

 فنادق يتضمن سياحي، منتجع يف تتمثل تركية، شركة مع ةكا شر  إطار يف اخلواص ألحد عدة مشاريع كاهن
 حمسب إىل ابإلضافة جتاراي، ومركزا  الصحراوية السياحة حركة لتنشيط رافد السياحي ن الرتويجاحومس

  . 90دينار مليار0  هذا االستثمار قيمة بلغت وقد الفندقة، يف تكوين مدرسة وكذا مائية ألعاب وحديقة
 سياحية وكالة62  بسكرة والية مستوى على ينشط:  ةوالسياح السفر وكاالت. 
 لب أغ طرف من املعتمدة املعدنية ابملياه للعالج هائلة قدرات على بسكرة والية تتوفر: احلموي النشاط

 بينها املركب من هامة طبية زكا مر  تعترب اليت املركبات من عدد يف احلموي النشاط تركز وقد الطبية، األوساط
  سنة سجل وقد الدموية، والدورة والروماتيزم اجللد أمراض يعاجل الذي الصاحلني حلمام املعدين

 مركبات  إىل ةابإلضاف90، تقليدي عالج حالة99206 و طيب عالج حالة00690  حوايل0666
عدد  إىل ابإلضافة احلامية، بعني الروضة محام ابلشقة، الشفاء محام ابحلاجب، الربكة املعدين أخرى كاملركب

  .مستغلة الغري املنابع من
 محام الصاحلني فندق ومطعم الزيبان فندق كمطعم املصنفة منها املطاعم من العديد بسكرة متتلك: املطاعم 

 99.كالشخشوخة والدوابرة واملشهورة املتنوعة الشعبية لألطباق إعدادها بطريقة يزتتم مصنفة، غري وأخرى
 كما  موزعة كلم،0021809  طول على متتد خاصة طبيعة ذات طرقات شبكة بسكرة والية متتلك: النقل

 99:يلي
 . كلم996866:  الوطنية الطرق 
 كلم920806:  الوالئية الطرق 
 .معبدة غري كلم010896  هامن كلم6090819 ،: البلديـة الطرق 

 09200 يوفرون حافلة،6619  مبجموع خاصا انقال091  منهم انقال016   الوالية مستوى على ينشط
 كما. الوالئي املستوى على عاملة سيارة0000  األجرة سيارات عدد يقدر ، و مستغال خطا690  بعدد مقعدا
 حمطة منها حمطات، ثالث تتخلله كلم606.60  بطول باجلنو  إىل الشمال من الوالية احلديدية السكة خط يقطع

   سنة رحلة 900الرحالت  عدد بلغ فقد اجلوي النقـل أما. القنطرة يف وأخرى الوطاية يف وحمطة بسكرة، رئيسية
 63:منها 0666
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 .مقعد 90062 بطاقة الداخلية اخلطوط على رحلة066   
 مقعد96929   بطاقة اخلارجية اخلطوط على رحلة600   

 .الداخلية ابخلطوط مسافر00006   منهم مسافر00696   املسافرين عدد إمجايل بلغ حني يف
 حملية  دواوين سبعة بسكرة بوالية يوجد: السياحي الطابـع ذات واجلمعيـات للسياحة احمللية الدواوين

املديرية  لتمثيل مكاتب احمللية الدواوين وتعترب السياحي، القطاع يف الفاعلة اجلمعيات من وعدد للسياحة
 السياحية احلركة تفعيل على وتعمل السياحي النشاط ترقية عملية ترعى حيث البلدايت، مبختلف السياحية

 90.ابلوالية
 :بسكرة بوالية السياحي الطلب-3-0-0 

  الدينية، الثقافية، السياحة لغرض سواء الوطن وخارج داخل من للسياح هامة سياحية وجهة بسكرة والية تعد
 و سائح  زائري01920  دخول0666  ديسمرب06  إىل توبراح66  من تسجيل مت حيث غريها، أو االستشفائية

 0666  سنة إىل0660  السنة من السياح عدد تطور عرض سيتم يلي وفيما92. أجنيب سائح6909
 بسكرة بوالية السياحية احلركة تنشيط ي السياحي ال رويج مسامهة3-0-3 

 الذي السياحي، ابلقطاع النهوض بعد ستتع تلم أهنا إال بسكرة، والية متتلكها اليت السياحية ملقوماتا تعدد رغم      
 مع املقومات يتناسب ال الذي متواضع ال السياح عدد يعكسه ما وهذا املطلوب، املستوى عن البعد كل بعيدا زال ما

 يف املتواجدة الصحراوية السياحية املدن متتلكها اليت تلك من أمهية أقل ليست أهنا رغم للوالية، السياحية واملؤهالت
 على القدرة عدم يف يكمن وجه االختالف إن. السياح ماليني سنواي تستقطب واليت واملغرب كتونس اجلوار بلدان

 تسيري ويف القطاع هلذا خدمتهم يف بسكرة بوالية السياحيني للفاعلني السليب للدور نظرا السياحي املنتوج تسويق
 ، و السياح جذب على قادراً  متكامالً  سياحياً  منتجاً  م يتقد عن عاجزين جندهم لذلك السياحية، املؤهالت واستغالل

 ضعف بسبب مغرايت، من عليه تنطوي ما وإبراز ابملنطقة السياحية للمقومات احلقيقية الصورة نقل على القدرة عدم
 بعض وإقامة األثرية، املواقع لبعض والربوشورات الصور بعض توزيع على فقط يقتصر جنده إذ الرتوجيي النشاط

 :املستخدمة الرتوجيية الوسائل أهم عرض يلي وفيما. واملهرجاانت التظاهرات
 بسكرة  متتلكها اليت السياحية ابملقومات والتعريف السياحي القطاع تنشيط إطار يف: السياحية التظاهرات

من  إقامته بشرف حضت والذي الصحراوية، للسياحة الثاين املهرجان منها فعاليات عدة ابحتضان قامت
املهرجان  هذا حضر وقد 0660،  مارس 09-02  بني وذلك متنافسة جنوبية صحراوية والية60  بني

 69.أورواب بلدان معظم من الرحالت ومنظمي وإعالميني صحفيني
 من  الكثري على تنطوي تقليدية االتواحتف تظاهرات بسكرة والية حتي:  التقليدية واالحتفاالت التظاهرات

خنقة  أتسيس بذكرى كاالحتفال وفكرية اترخيية أخرى فلكلورية تظاهرات ، و التمور عيد الربيع، كعيد املتعة
  والفنون السياحة مهرجان مبشونش، الواحاتية السياحة مهرجان خالد، سيدي وتظاهرة انجي سيدي

 .التشكيلية ابلقنطرة
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 اليوم  للسياحة، العاملي اليوم منها السياحية واألايم الفعاليات من العديد بسكرة تنظم: السياحية الفعاليات
الوطين  اليوم بطولقة، الواحاتية والسياحة للتمور التجاري الدويل الصالون فعاليات للسياحة، العريب

 .للتمور الوطين الصالون فعاليات التقليدية، للصناعات
 الدولية امللتقيات من العديد تنظيم يف ابملشاركة بسكرة بوالية السياحة ديريةم : قامت  الدولية امللتقيات 

 الدويل منها امللتقي املنطقة، يف السياحة تنشيط بكيفية تتعلق مناسبة قرارات أو توصيات أو آراء إىل التوصل هبدف
 السياحة اقتصادايت حول دمحم خيضر ةجبامع التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية مع ابلتعاون نظمته الذي

 يف الصحراوية السياحة دور حول الثاين امللتقى الدويل ، و0666  مارس61/66  يف املستدامة التنمية يف ودورها
 . 0100 مارس60/66  بتاريخ واالجتماعية االقتصادية التنمية

 يتم وتقاليدها، عاداهتا تعرض ، و ابلوالية السياحية املناطق ألهم صورة الكتيبات هذه تضم: الكتيبات 
 .السياحة مديرية على املرتددين للزوار تقدميها
 املنطقة، عليها تنطوي اليت السياحية املقومات إبراز يف هاما دورا احمللية اإلذاعة تلعب: احمللية اإلذاعة 

 السياحي واملناطق ابلنشاط صلة له ما كل عن معلومات املستمع للجمهور تقدم اليت املذاعة احلصص خالل من
 .بسكرة بوالية السياحية

 وهذا السياحية، احلركة على ضعيف أتثري بسكرة والية مستوى على املستخدمة السياحي الرتويج وسائل أن احلقيقة يف
 قادر غري السياحي الرتويج نشاط لكون ذلك سبب ويعود السياحي، املنتوج على احملدود السياحي الطلب يعكسه ما

 :يلي ملا نتيجة أهدافه، وحتقيق بفعالية دوره أداء على
 .السياحية املنتجات لرتويج تنفيذية خطة وجود وعدم احلديث السياحي التسويق مفهوم تبين عدم -
 .املستخدمة الرتويج وسائل وضعف حملدودية نتيجة السياحي اجلذب عناصر وضوح عدم -
  السياحة تنشيط املراد املناطق تعرض سياحية برامج وجود عدم -
 .ابملنطقة السياحية للمناطق تروج تلفزيونية إعالانت وجود عدم -
 .املطار يف حىت أو التجمعات ناحأم يف السياحي املنتوج عن إعالمية إشهارية ملصقات تواجد عدم -
 موقع أنه ريغ بسكرة بوالية السياحة ملديرية االلكرتوين موقع وجود ورغم احلديثة التكنولوجيا من االستفادة عدم -
 املعدنية واملنشآت الفنادق والوكاالت، ختص اليت املعلومات بعض فقط يعرض خالله، من التواصل ميكن وال ناحس

 .السياحية املعامل ختص اليت الصور وبعض
 .ابملنطقة وتنشيطها السياحة تشجيع يف كبري دور هلا اليت واملهرجاانت ابملعارض االهتمام ضعف -
 .السياحي ابلرتويج املتخصصة اإلعالمية لكوادرا استخدام عدم -
 .السياحيني املرشدين وغياب ابملنطقة التعريف يف السياحية الوكاالت فعالية نقص -
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 اخلامتة
 انجحة سياحية تسويقية اسرتاتيجية لرتسيم اجلهود تكاثفت إىل حيتاج اجلزائر يف الصحراوية السياحة تنشيط إن

 السياحية اجلزائر إمكانيات مبستوى الالئقة املكانة وبلوغ متواصل سياحي تدفق على صولاحل هبدف بكفاءة وتطبيقها
 الفعال، لدوره نظرا االسرتاتيجيات هذه ضمن الصدارة مكانة السياحي الرتويج ويتبوأ والعاملي، اإلقليمي املستوى على
 :يلي ما حتقيق يتطلب أهدافه وحتقيق دوره أداء يف جناحه أن غري
 .واضحة معطيات على قائمة مدروسة تروجيية اسرتاتيجية وضع -
 .سياحيا اجلزائرية الصحراء وأمهية موقع مع يتوافق مبا املناسبة الرتوجيية امليزانية رصد -
 .للسياح املصدرة األسواق يف الصحراوي السياحي املنتج تسويق أجل من السياحي للرتويج خطط وتنفيذ إعداد -
 .السياح تدفق زايدة يكفل مبا هلا والرتويج السياحية واقاألس متطلبات دراسة -
 املتنوعة السياحية ابلكنوز التعريف هبدف الدولية املنظمات أنشطة يف واملشاركة السياحية، واملعارض املؤمترات إقامة -
 .منةآ غري أبهنا امنة . أبهنا اجلزائرية الصحراء حول اخلارجي العامل لدى الذهنية الصورة تغيري ، و
 .وغريها الفيديو وأفالم وامللصقات والنشرات واملطبوعات األدلة ووضع السياحي واإلعالم الدعاية أساليب توفري -
 .السياحي الرتويج جمالس يف يتم ملا ووفقا تنفيذي جهاز خالل من الرتوجيية العمليات من متكاملة برامج تنفيذ -
 .عليها للحفاظ الالزمة الربامج ووضع اليدوية التواملشغو  احلرفية الصناعات تطوير على العمل -
 .السياحي الرتويج نشاط لتنسيق السياحية اهليئات بني وثيق تعاون إجياد -
 حول املعلومات وخمتلف السياحية الربامج كافة فيه عرض يتم اجلزائرية، للسياحة ديناميكي الكرتوين موقع إنشاء -

 العاملية السياحية البواابت من العديد يف احلال هو كما الفيديو ولقطات ابلصور مدعومة السياحي، اجلذب عناصر
 .االنرتنت شبكة على

 األجنبية اخلربات من واالستفادة تدريبية دورات برجمة خالل من السياحي الرتويج جمال يف الكفاءات تطوير -
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 :متهيد
 التجـارة ي القطاعـات أهـم مـن اليـوم أصـبحت فقـد العـامل، ي منـًوا الصـناعات أكـرب مـن واحـدة السـياحة تعـد

 املـدفوعات، ميـزان وحتسـني الـوطين، الـدخل زيـادة ي كبـريةً  أمهيـةً  يكتسـي إنتاجًيـا عاقطا ابعتبارها الدولية،
 االقتصـادية، التنميـة بـرامج لتحقيـق وهـدًفا العاملـة، لأليـادي التشـغيل فـرص وإاتحـة الصـعبة، التللعمـ ومصـًدرا

 تم فهـي ذلـك إىل ابإلضـافة املاليني، مئات السائحني وعدد الدوالرات، من املليارات مئات اēعائدا بلغـت إذ
 واخلـدمات القطاعـات نطـاق واتساع احلكومية، غري واملنظمات اخلاص القطاع مؤتسات فيها مبا كثـريةً  أطرافًـا
 مؤتسـات املاليــة، املؤتسـات املصـاريف، النقــل،( لـدعمها املطلوبـة األتاتــية البنيـة ضـخامة وكـذا ، املعنيـة

 :التاليني املبحثني إىل الفصل نقسم هذا وإلبراز). اخل...وال رويج والتشــجيع الدعايـة
 اجلزائر ي السياحي للنشاط االقتصادية اآلاثر: األول املبحث
 التطبيقية الدراتة: الثاين املبحث
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 اآلثار االقتصادية للنشاط السياحي في الجزائر

 أمهيـة اىل اإلشـارة حـول املاضـي القـرن مـن الثالثينيـات منـذ السـياحية الدراتـات ي األتاتـي االهتمـام تركـز
 فلـم الكليـة االقتصـادية واملتغـريات التنمية على وأثرها السياحة مسامهة أما. األجنيب للنقد كمصدر حةالسيا

 هلـا وأن الـدول، القتصـادايت أتاتـي حمـرك هـي السـياحة كـون مـن شـك ادىن هنـاك يكـن ومل. مـؤخرا إال تنـاقش
 اىل تـدرج الـيت اēتـلبيا هلـل السـياحة أن ورغـم وحمليـا، وقوميـا، ـا،عاملي االقتصـاد علـى امللحوظـة اإلجيابيـة أاثرهــا
 فيمـا إجيابيـة، دائمـا هـي االقتصـادية آاثرهـا أن إال والبيئيـة، االجتماعيـة النـواحي خيـص فيمـا اإلجيابيـات جانـب

 .والتحليل حثابلب السابقة الدراتات تناولته ما اندرا والذي االتعار، على أتثريهـا عـدا
 فاقت إذ احلاضر، الوقت ي العامل ي املهمة الصناعات إحدى السياحة أضحت:  السياح تدفق على األثر

 النشـاط حيتـل كمـا مجيعها، واخلدمية التحويلية الصناعات أمهيتها جتاوزت كما والصـناعة، الزراعـة منـو معدالت
 السـياح عـدد ي زيـادة0100  عـام العاملية السياحة منظمة تجلت العاملي، االقتصـاد ي مهمـا مكانـا السـياحي

 و0101  العـامني ي تـائح مليـوين إىل اجلزائـر توصـلت أن بعـد وهذا 0100، بعـام مقارنـة01%  تقـارب
 ـكوذلــ0119-0100)،(  الفـــ رة خـــال اجلزائـــر إىل الســـياحي التـدفق يوضـح  (03-3)  واجلـدول0100،

  1.التقليدية والصـــناعة الســـياحة وزارة إحصـــائيات حبســـب
 011-0100. الف رة خالل اجلزائر إىل السياح تدفق03-3( :) اجلدول

 
 0 009( التقليدية والصناعة السياحة وزارة: )املصدر
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 اخلام احمللي الناتج على األثر
 :يلي ما ي منها بعض ذكر وميكن للدول، املنافع بعض هاحتقيق خالل من للسياحة االقتصادية األمهية تنبع
 الالزمـة االجنبية العمالت من قدر توفري ي ملموتة بدرجة وتساهم القومي، الدخل مصادر أحد تعد السياحة -

 بقطـاع اخلاصـة االتـتثمارات ي األجنبيـة األمـوال رؤوس مسـامهة خـالل من وذلك التنمية، لعمليات
 إىل الـدخول أتشـريات مـنح مقابـل الـدول عليهـا حتصـل الـيت السـياحية واملـدفوعات ،)الفنـادق نـاءب(السـياحة

 .السياحية اخلدمات السلع على للسائحني اليومي واإلنفاق العملة،   حتويـل وفـروق البلـد،
 تـوفر الـيت املهمـة قطاعـاتال مـن تعترب ألهنا كما واملتوتطة، الصغرية املشروعات تنمية ي دور للسياحة -

 .أقل تكلفة مع لالتتثمار تريعة عائـدات
 الـوطين النـاتج ي مباشـرة بصـورة مسـامهته خـالل مـن الـوطين الـدخل زيـادة ي فعـال دور للسـياحة -

 سياحةال حصة من%0.3  نسبة اجلزائر تجلت للسياحة العاملية املنظمة إحصائيات إىل واتتنادا PIB()اخلـام
 1.الف رة خالل اخلام الوطين الناتج حصة تطور وضحي(01-3) والشكل0100،  لعام اخلام احمللـي الناتج ي
 الف رة خالل للجزائرPIB  اخلام احمللي الناتج ي السياحة قطاع صةح(3-00:) الشكل (0111-0100)
(0111-0100) . 

 
 (0100) التقليدية والصناعة السياحة وزارة: املصدر

 املدفوعات ميزان على ألثرا
 حيث منافسا، جديدا تعم ديراي تياحيا ا٠مذتج تقدميها خالل ملنت املدفوعا ميزان حتسني ي السياحة تساهم

 قد واخلدمات السلعةه هذ من احنلي االنتاج فإن ،ال رفيهية اخلدمات وعلى السلع على الطلب لتحفيز نتيجة إنه
 لوالشك واخلدمات، السلع ههذ بعط تصدير ميالن. وحبذا ،اقتصادية فهرتهب  قعو التم من متكنه بصدرة يزداد

 (.0100—0111) رةللف اجلزائري املدفوعات ميزن تعه كيهلض( 00-3)
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 0100-0111 الف رة خالل السياحة لقطاع اجلزائري املدفوعات ميزان(: 3-00) الشكل

 

 (0660در: وزرة السياحة واصناعة انشيدية )صال
  نستد عب- حيث العمز لفرص تد فريرا ا كرب القطاعات االقتصادية ياحة مننعترب الس-
نعتما. ابلدرجة األوىل على املد رد ا -العاملة على مستدى العا مل، ذن لك لكد هلا  ىو لقا من إمجايل % 66دجن

اه تقراي 6.اا2ة ايح-لبشري، منا أنه من املتدئع. طبقا إلحصائيات جملس السفر والسياحة العلمي أن تستوعب الس
. منا تساهم السياحة يف تنميان عدد ضخم من اخلدمات املتكاملة واملرنبة نثيفة 0669من التوظيف الكلي يف العام 

ندليا. عمالة مباشرة وغري مباشرة، ذائمة ومؤقتة، وعمالة حمفزة انجتة من -العمالة مبختلف مستدايهلا، فهي تعما على 
عدة أنشطةكالغنادق واملطاعم السياحية ونكاالت السفر والقطاعات الين يعمما. عييها  االنفاق السياحي، ومتتا. إىل

 القطاع السياحي كالصناعات التقليدية والزرعية وغريها.
 األثر على العمالة:

تشكا فرص العما الين ختلقها معظم األ نشطة السياحية نتاجا خمتلطا من الطلب السياحي الدويل واحنلي، فتنمية هذا 
نطور -( يوضح 0-60القطاع تؤدي دور مهما يف خفض نسهب البطالة من خالل توفري مناصب الشغل، والشكل)

 .0666-0666العمالة يف القطاع السياحي اجلزائري خالل الغرة 
 .0100-0111لقطاع تاحي اجلزائري خالل الف رة ١(: تطور تالة ي 3-00الشكل )
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 نفسه جعاملر : املصدر
 يف حظا األقل اجلديدة العمانية املناطق وتنمية تطوير إلىل السياحية املناطق تنمية خالل من ةالسياح وتؤدي —

 السياحية املدن بزق الدخول زع تو إعادة عليبه يرتانب وبذا التنمية، يف االقليمي التوازن من قدر حيقن ما التنمية،
 .والتقليدية اجديدة

 للشردات السماح حالة يف وخاصة ساهم، حيث احلديثة، لوجيةالتكنو  التقنيات نقا على السياحة نعما- —
 ت٠آال بضورة أم ومهارمت رف معا بضورة دانت أ ء ا سو التقنية نقا يف السياحية، اطثاريع يف ر ستثما ال اب األجنبية

. تقدمي تلرق من حديد نوء وإجياد وحتسينها السياحية األنشطة يف احلالية العما تغرق ير تعلو يف تساهم ومنا ومعدات،
 .وبيعها السياحية واحلدمات السلع
 من العديد يف مسامهته إىل ترجع السياحي ع للقطا االقتصادية األمهية أبن ل القو ميكنن سبق، ما خالل من —

 بضفة األجين النقد موارد من وموردا عامة، بضفة للدخا مهما مصدر دونه حيث من الرئيسية، االقتعادية املتغريات
 التوازن واننمية احتلي الناتج يف يساهم وبو حديدة، عما فرص وخلق االستثمار اننشيعذ يف مؤثر عنصر يعد منا ،خاصة

 .1 املتوازنة االقليمية التنمية حقني أي للسكان، واالجتماعي االقتصادي
 التطبيقية الدراتة

 :للدراتة النظري اإلطار -أوال
 مها ندد- الين احلدمات إىل حتتاج فهي االقتعادية، األنشطة من العديد يف تؤثر الين االنشطة من السياحة تعتري

 مما.ومؤ واملعارف والرتفيهية، الققافية، واملوسات روابت،-واملش األطعمة. تندمي ومؤسسات والغنادىف ، النقا قطاعات
  يف يف التأثري مهما دور نلعب- السياحة وهو ماجيعل وغريها، السياحي، والرتويج الدءية ت

 :التايل النحو على وذلك مباشرة، غري أو مباشرة، بطريقة لدخل  القوميا
 . 2مباشر غري املباشر،األثر األثر قسمني إىل السياحة عن املتولد األثر االقتصاديون يقسم 

 السياحي للنشاط املباشر األثر -0
 االنتاج ضر عنا نشفيا- يطلب السوق يف السياحي املنتتج عرض ألن وذللط القومي الدخا حجم يف التأثري يف وميثل

 الريس املتغري بو االستثمار أن الكينية النظرية ترى ذلك ويف العناصركافة، يف يتداخل فاملنتج؛السياحي وابلتايل املختلفة،
 دياإلستهال االنفاق زايدة إىل نؤدي- السياحي الدخا زايدة فان النفرية، هلذد ووفقا. االقتعادي النظام يف ثر املؤ

 االنفاق زايدة على حمفر يعترب ما وهو النهائية، واخلدمات السلع خمتلف على فيها والعمدي السياحية للمنشئات
 ٠ بينهما املتشابكة العالقات إىل ظر املشروعات، من وغريها املدروعات؛السياحية، إلنشاء االستثماري

 السياحي، االنفاق دورت خالل تتولد اليت الدخول عجمم أنه على القومي الدخل يف السياحي االنفاق أثر إىل وينظر
 السياحة عقطا  بني الرابط ودرجة العالقة طبيعة على قيمته نعتمد- الذي السياحي، عف املئنا أثر عليه يطلق ما وهه
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 قتصاداال العلمية ةلمجل،ا(" 1101-0990) السعودية العربية المملكة في قتصاديالا والنمو التنمية في السياحة أثر"بوخاري، مدحم ميدحلا عبد عبلة 2

 . 837 ص والتجارة،
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 بطالرا لدرجة طبقا أخررى إىل دولة من السياحي عف املئنا قيمة وختتلف. الدولة يف األخدرى االقتصادية والقطاعات
. االستخدام الكثرية االرق منم السياحي عف املئنا ويعترب ٠االخري االقتصادية والقطاعات السياحي. القطاع بني

 على ؛الفومي الدخل يف السياحي الدخل دور يقتصر ال حيث القومي، االقتعاد يف السياحي الدخل آاثر لتقدير
 من؛الدخل انجتة  اجتتمع يف متتالية زايدات إىل  (ميتا إمنا ؛السياحي، ؛الدخل يف األوالية لرادةاى

 إىل نؤدي- الدخل حجم يف التغريات إن حيث ، املعجل أثر أمهلت دينز نظرية أن يرى هيكس أن إال ٠ 1السياحي
 منا ٠ 2ثمارتاالس وحجم الدخل حجم بني طردية عالقة د وجو أي شه؛ اإلجتاه يف التابع االستثمار حجم يف تغريات

 ، الدخل: يف التغريات من فائية ال سلسلة.أىل يؤدي واملعجل املضاعف بني التفاعل أن 3ضريته ن يف نصامويلسو  يرى
 هذه على وبناءا ٠ واملعجل عف املئنا عمل قيها يتداخل اليت الطريفة على التغريات هذه وتووقف. االستهالك اإلنتاج؛
 إنفاق أن ،ابإلضاقة املعجل خالل من السياحي ستثماراال زايدة يؤدي؛إىل السياحي الدخل ى مستو زايدة يف النفرية

 الدخل يف زايدة إىل يف؛النهاية يؤدي ما وهو الفادرت، يف زايدة ذاته حد يف يعترب السياحي املنتج شراء على األجانب
 ٠القومي
 السياحي. للقطاع ابعالت االستثمار حجم زايدة إىل نؤدي- السياحي الدخل زايدة فإن االقتعادية، الدورة لنظرية ووقفا
 رجال_ل حاذر يعد السياحي الدخل مستوى. إرتفاع إن حيث إليه؛ متا خدما نقدم- اليت القطاعات من وغريه

 4٠ ع لقطا ا هدا يف اإلستثمار ة د لزاي واملستثمرين مالعألا
 السياحي للشاط املباشر غري األثر -0

 .القطاع انفاق زايدة نتيجة املتحقق، القومي الناتج حجم ةزايد يف السياحي للنثاد مباشر الغري التأثري بتمثل
 االقتصادية القطاعات من الطلب يف الزايدة أثر جبانب القومي، اإلقتثاد داخل املنتجة واخلدمات السلع على السياحي

 .األخرى القطاعات مع التشابك عالقات خالل من كذلك السياحي القطاع مع تتعاما اليت
 التجارة يف اولني —هكشر نظرية تطبيق خالل من القومي الدخل يف السياحية اإليردات أتثري استنتاج ميكن كما

 عليها ، العما لعشر العالية الكثافة وذات السياحي، اجلذب عناصر متتلك اليت الدول أن النظرية ترى حيث اخلارجية،
 التجارة لقيام ونتيجة .5 ل املا رس عشر يف الكثافة ذات السلع مع ومبادلته السياحي، املنتج إنتاج يف تتخعذ ان

 عن إال إشباعها ميكنت ال اليت احلاجات اشباء من متكنها خالل من نظهر- أمهيتها فإن مل، العا دول بني اخلارجية
 السياحية اإليرادات وتعترب املدفوعات، ميزان يف املعامالت هذد ذسجا-و. البلدان بني الدوين التجاري الببادل طريق

 .املنخورة غري اإليرادات عناصر أحد األجانب السائحني من ضلةاخل

                                                             
- 69ص 1104، القاهرة، 65، العدد وعربية، اقتصادية وثحب ،"مصر في قتصاديالا النمو في السياحي النشاط أثر تقييم" عليوة، السيد توفيق زينب  1

71. 
2  John R.Hicks, The teory of Wages,London:Macmillan,1932 
3
  Paul A. Samuelson, Interaction Between the Multiplier Analysis and the Principle of Acceleration, Review of 

Economics and -  86                Statistics,Vol.21,1939,p66 
4  Roy F. Harrod, The trade Cycle: An Essay, New York: M.Kelley,1961,P.209. 

 99.ص 0981، سكندرية،الا للنشر، الجامعة دار قتصادية،الا النظرية تاريخ نايهانز، جورج 5
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 ا د لنثا ا خيضع مث ومن املدفوعات، ميزان يف اإلجيايب األثر زد السياحي اإلنفاق على السياحية اإليرادات زدت فكلما
 دمامت٠خلا وسوق لسلع ا سوق من جيا ٠٠م حة لسيا ا سوق يعترب حينن لطاب،ا هذا  ض رالع ية لنفر حي لسيا

 اإلنفاق السياحية اإليرادات ق نفو- عندما وذلك املدفوعات، ميزان يف إجيابيا أنثريا- للسياحة إن منا. السياحية
 يكون حىت احلدود أدىن إىل التسرب نقليا- ولة وحما السياحية، اردامتا. تعظيم حماولة إىل الدول يدفع ما وبو السياحي

 .1 وميقال الدخل ويف املدفوعات ميزن يف إجيايب أثر ذا السياحي النشاد
 :للدراتة التطبيقي اإلطار -اثنيا

 -ملعا شر)منة االمجايل اخللي ابلناتج يتمثل الذي االقتثادي النمو يف السياحي للنثاد اجيايب أثر د وجو الدرسة افعت
 .االسثثمارت8 وحجم التجاري امليزان مثل الطلية االقتعادية املتغريات بعتم يف االجيايب اتثريد جبانب االقتعادي النمو
 اخللي الناتج مؤشر ختالل من االقتصادي النمو يف السياحية االيردات أتثري توضيح ميكن..التطبيقي االطار هذا ويف

 امليزان وعايف أجنبية، أو حملية سواءا) االسثثمارت إمجايل:  مثل الكلية االقتصادية املتغريات من وجمموعة.( االمجايل
 وقيمة العادرت قيمة بني ابلغرق يقاس والذي اخلارجي مل العا على االقتعادي االنفتاح درجة ميثل. الذي اريالتج

  .االستثمارت وإمجايل الواردات،
 النموذج وشل:  مناذج ثالثة غ صه مت اإلمجايل، احنلي الناتج يف السياحي النشاط أثر. تقييم يف الدراسة هلدف وحتقيقا
 ٠( اتبع متغري)االمجايل احتلي الناتج يف واحد عام إبطاخ لغزة االمجايل احنلي والناتح السياحية راداتاالي ابثر األول
 ابإلصافة بقة، منا ا االقتعادية واملتغريات ،( اتبع متغري) االمجايل احنلي الناتج بني االرنبات مبفقوفة الثاين الذمهذج ومتثل

 املستقبلية القيم بتقدير الثالث النموذج ومتثا ٠( مستقل متغري) واحد. اذع ابطاخ بغزة االمجايل احنلي الناتج إىل
 .سنوات مخس خالل السياحية لإليرادات

( ols)العادية العفرى املربعات على إعتمادا املتعدد؛ اخلطيب اإلحندار أساب. استخدام مت النموذج، تقدير حررققة ويف
 إدرء( وبعد ٠(Log) واللوغاريتمية ،(linear) اخلطية: الرايضية الفيغ من مناذج ثالثة جتريب ومت النموذج، ريتقد يف

 األددر الغيفة أن وجد الصيغتني، على 06 دار-االص ،(spss) اجلاهز اإلحعائي الربانمج خالل ومن حماوالت، عدة
 ان املشا من للحد كوذل دوغالس نوب دالة على دين-معتم اللوغاريتمية؛ الغيفة هي النتائج أفضا تععلي واليت مالئمة

 ٠املطلقة صورمتا يف املتغريات استعمال عن عادة ننشاً  اليت
 املتغريات نذر أ إىل ل صو هلل تدحيا اختصارد مث موسع، بنموذج البدء على النموذج ر-تقدي منهجية اعتمدت. وقا

 تلك لتقدير حماوالت عدة إدرء وبعد ، اخلاص إىل العام من مبنهجية يعرف ما وهو اإلمجايل احنلي الناتج يف اتثريا
 :التايل النحو على دوال ثالث صوغ مت النماذج

 .اإلمجايل احمللي الناتج يف واحد عام إبطاء لغرتة اإلمجايل احمللي والناتج السياحية االيرادات أثر:  األول النموذج —6
 :األول النموذج تقدير —أ

 التالية : الدالة يتموذج اإلمجايل احنلي الناتج يف واحد عام إبطاء لغبة ايلاإلمج احنلي والتاتج السياحية االيرادات أثر منثل
                                                             

 والدراسات البحوث مركز 37، اقتصادية، أوراق سلسلة مصر، في السياحية التنمية على وأثرها الجديدة حالصالا سياسات صقر، وهالة رجب عادلة  1

8.ص ،1117القاهرة، جامعةلمالية، وا قتصاديةالا  
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  خامتة

 تظح و واألمنية، السياسية الدولية األوضاع استقرار بعد خاصة عاملية، ظاهرة أصبحت و السياحة تطورت لقد
 و للسياحة، العاملية كاملنظمة الدولية املنظمات و االقتصادية و السياسية أنظمتها ابختالف الدول من الكثري ابهتمام

 زايدة و التعليمي املستوى ارتفاع و العامل وبعش لدى الوعي زايدة ىلإ أدى مما ، يدرس علما السياحة أصبحت مدا
 و االقتصادية التنمية يف مسامهتها حيث من ملحوظا، تطورا عرفت صناعة السياحة أصبحت هكذا و الفردي، الدخل

 حيث أخرى، مناطق يف منها أكثر جغرافية مناطق يف توزعت و السياحة ازدهرت قد و املدفوعات، ميزان حتني
 ، متواضعة الدولية السياحة من إفريقيا حصة كانت حني يف الدولية، السياحة من هام جزء على أرواي استحوذت

 التجارب من ربتعت املغرب و مصر و فتونس سياحيا انتعاشا عرف منها الشمايل اجلزء أما منها، اجلنويب اجلزء خاصة
 ،اجملاورة الدول مع مقارنة املطلوب املستوى دون اجلزائري السياحي القطاع يزال ال حني يف الناجحة، العربية السياحية

 األوىل السياحية الدول منافسة على قادر و ابمتياز، سياحيا قطبا تصبح ألن تؤهلها إمكانيات من اجلزائر متلكه ما رغم
 سنة 96 تقارب ملدة ائرياجلز  السياحي القطاع على كبرية بدرجة سلبا أثرت عراقيل بوجود يوحي ما هذا ، العامل يف

 من بداية جدية التغاتة السياحي القطاع عرف حاليا و التسعينيات، غاية إىل االستقالل بعد ما مرحلة من انطالقا
 غاية إىل متتد مراحل على اجلزائرية للسياحة جديدة اسرتاتيجية وضع إىل الدولة سعت حيث ،االلفينيات سنوات
 و ابلنهوض للدولة احلسنة والنية الرغبة عن يعري الذي السياحية، للتهيئة التوجيهي املخطط به جاء ما هذا و ، 0609

 .املستقبل يف اخلروقات لقطاع كبديل جعله و السياحي، قطاعها تطوير

 .الفرضيات اختبار: أوال

 املعاصرة. فرضية املرحلة غاية إىل القدمية العصور من بداية سريعا تطورا الدولية السياحة عرفت: األوىل الفرضية —
 استقرت أين الثانية، العاملية احلرب بعد وخاصة املعاصرة، املرحلة يف كبريا تطور شهدت السياحة الن نطرا خاطئة،
 .اثنية جهة من والتكنولوجي العلمي والتطور جهة، من العامل يف السياسية األوضاع

. ودليا صحيحة، فرضية. جدا ضئاال كان الناجحة بيةالعر  السياحة التجارب من اجلزائر استفادة: الثانية الفرضية—
 . اجملاورة الدول يف السياحة مع مقارنة اجلزائرية السياحة ضعف استمرار ذلك

 يف الرائدة الدول.. ينافس سياحيا .بلدا اجلرائر جعل على قادرة و كبرية السياحية اجلرائر إمكانيات: الثالثة الفرضية—
 ابإلمكانيات ق^ذعال٠ ما سواء كبرية، مؤهالت على اجلزائر المتالك نظرا ة،صحيح رضيةف. السياحي اجلال

 .واملالية املؤسساتية لإلمكانيات أو الطبيعية،
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 رضيةف. السياحي القطاع ضعف يف كبرية بدرجة االستقالل بعد االسرتاتيجية اخليارات سامهت:  الرابعة الفرضية—
 هو. ليم ولكن اجلزائرية، السياحية ضعف يف االستقالل بعد سرتاتيجيةاال؛ اخليارات فعال سامهت إذ جزئيا، صحيحة
 .اجلزائر يف السياحي القطاع تدهور يف بعضها مع سامهت عديدة أسباب هناك. بل السبب

 االسرتاتيجية الفعلي ابلتطابق مرتبط اجلزائر يف السياحي القطاع عجلة ودفع السياحة تطوير: اجلامسة الفرضية—
 شاملة سياسية حطة جاء التوجيهي املخطط أن ابعتبار صحيحة، فرضية.0609 السياحية للتهيئة وجيهيالت املخطط

 خمتلقة. مراحا وعلى السياحة اجلوانب لكافة

 .الدراتة ئجتان: اثنيا

 :يلي فيما موضحة الدراسة هذه من استنتاجه مت ما

 مع خاصة الدويل الوضع استقرار8 مع ،( 06)ين رالعش القرن بداية يف ازدهرت و تطورت عاملية ظاهرة املياحة-—6
. أجل من. للتنقا الشجي الوعي ارتفاع و التعليمي املستوى و الفردي. الدخل زايدة أدى حيث اخلمسينات، بداية
 .صاغة السياحة أصبحت و واالستجمام، الراحة

 ميزان وضعية خلني و الصعبة ابلعملة. لياملداخ زايدة حيث من كبرية، بنبة االقتصادية التنمية يف السياحة اتهم —60
 يف مهمة اهنا  إىل ابإلضافة مباشرة، غري أو مباشر بطريقة الكانية الفئات من للكثري الشفا ايماد وتوفري املدفوعات،

 .العامل دول من للكثري اإلمجايل اجللي. الناتج

 الدولية، السياحة من حام جزء على ابو ور ا استحوذت حيث أخرى، يف. تقل و مناطق يف الدولية السياحة ترتكز-60
 مما الدول، هذه لدى السياحي ابلقطاع الكبري واالهتمام املتاحة واإلمكانيات اورواب عرفته الذي االستقرار حكم هذا و

 دوليةال السياحة من إفريقيا حني يف البيئية، حىت و الثقافية و االجتماعية و االقتصادية امليادين شىت على إجيااب انعكس
 —69 القارة هذه ننعرفه الذي خاصة األمين االستقرار لعدم نظرا هذا و منها، اجلنويب اجلزء يف خاصة ضعيفة، كانت

 لآلاثر نظرا العربية، الدول يف السياحية التجارب أجنح من واملغرب ومصر تونس من. لكا السياحة التجربة ربتعت
 احلد يف اهم الدول هذه يف املياحة قطاع جعا ما هذا االجتماعية، و قتصاديةاال امليادين شىتاكثرها يف   اليت االجيابية

 .هلا االقتصادية املشكالت من

 منه، املرجوة األهداف حتقيق إىل يرقى مل و املطلوب، املستوى ودون ضعيف يزال ال اجلزائر يف السياحي القطاع -69
 على قادرة و ،حللسيا  مستقطبا بلدا اجلزائر من. جتعا أن كنمب. اليت منها، الطبيعية خاصة اإلمكانيات توفر رغم هذا
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 هذه.. تواضع رغم اليوم، غاية إىل االستقالل منذ املبذولة اجلهود إىل ابإلضافة السياحي، احتال يف الرائدة الدول منافة
 .األحيان من كثري يف اجلهود

 و. العراقيل هذه اختلفت و ، وتطويره به لنهوضا دون حالت وعراقيل عقبات اجلزائر يف السياحة قطاع ضااعرت  -60
 الصعب األمين. الوضع و االستقالل، بعد االقتصادية للتنمية االسرتاتيجية احليارات أمهها و اجملاالت شىت يف تنوعت

 .التسعينات فرتة اجلزائر به مرت اليت

 السياحي، اطاعها الدولة قبل من اجلدية فاتةااللت مرحلة ياتنيفاالل سنوات بداية من انطالقا احلالية الفرتة تعد —60
 اسرتاتيجية. بوضع وهذا ،الدول اجملاورة األقل على السياحية ططاءات١ا معاف يف وجعله والقيته به النهوض بغية

 التوجيهي املخطط. ظل يف هذا ، 0609. الطويل املدى و 0669 املتوسط املدى لىع خمتلفة فرتات ىلع جديدة
 .السياحي القطاع يف الفاعلني مبشاركة و ،. طويل ملار تتوجيا تعترب الذي ةالسياحي للتهيئة
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 .املراجع قائمة

 .العربية ابللغة املراجع: اوال

 .املقدتة الكتب —ا

 الكرمي القرآن -66

 الكتب — ب

 العريب املكتئب الثانية، الطبعة دقية،فنال و السياحية املنشآت إدارة و تنظيم قحف، أبو الالم عبد و ماهر أمحد —66
 .6111 مصر، ،ثاحلدي

 . 6110 القاهرة، الكتاب، عامل بق،االتط و النظرية بني السياحة اجلالد، أمحد —60

 مصر، القاهرة، الكتاب، عامل األوىل، ،الطبعة بقاالتط و النظرية بني البيئي و السياحي التخطيط اجلالد، أمحد -60
6122 . 

 .6116،بريوت، الدويل والقانون اإلرهاب الغزال، إمساعيل -69

 .نشر سنة دون األردن، املعرفة، الكنوز دار السياحة، صناعة مقابلة، دمحم أمحد-69

 .األردن الراية، دار األوىل، الطبعة العريب، الوطن يف املياحة منري، زيد العبوي —60

 . 0661 عمان، ، التوزيع و للنشر الوراق األوىل، الطبعة السياحية، مل املعا و اجلغرافيا بظاظو، خليأ إبراهيم —60

 و للنشر الوراق مؤسسة األوىل، الطبعة العريب، الوطن على طبيقات يةهامليا اجلغرافيا بظاظو،. خلط إبراهيم —62
 . 0666 األردن، التوزيع،

 .0660 ، األردن والتوزيع، للنشر الوراق ةمؤسس األوىل، الطبعة االنرتنت، عرب التسويق العالق،8 عبا بشري —61

 . 0669 التوزيع، و النشر ه لطباعة املميزو دار ، التفاود و االتصال فن حي امليا التسويق مام،. أمحا ترريد —66

 البحوث و انت ا ١الد ممركز. القانونية اإلدارة العام، الدويل القانون يف اإلرهاب مفهوم الفقيه، حيي حزام محيد—66
 . شر سنة ن دو ء، ينعا ، ليمينا
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 0660 مصر، اإلسكندرية، جامعة منشورات السياحة، اقتصادايت حنني، حسن جليلة—60

 .0669 سوراي، رضا، دار املعتدامة، السياحة الدين،. صالم خربوطلي—60

 عمان، لعشر،ل وائل دار والفنادق، السياحة سلسلة احلديث، السياحي التسويق الراين، وعالء مقابلة خالد—69
 .0666 األردن،

 .0660 مصر، النشر، و للطباعة الفتح دار السياحة، صناعة اقتصادايت اهلادي، عبد دالل-ا9

 األردن، عمان، احلامد، دار األوىل، الطبعة معات،اجل سياحة و السياحية اجلغرافية يف الوجيز العاين، رعد—60
0669. 

 .0669 ، األردن التوزيع، و للنشر احلامد دار األوىل، الطبعة سياحية،ال الداللة و االستعالمات العاين، رعد—60

 الرضا ،دار األوىل الطبعة للمعلومات، الرضا سلة ، 69666 وااليزو البيئية اإلدارة نظم الصرن، حسن رعد—62
 .0666سوراي، دمشق، للنشر،

 .0662 األردن، الراية، دار السياحي، ادصاالقت سلمان، منري زيد—61

 .0662 األردن، عمان، الراية، دار األوىل، الطبعة العريب، الوطن يف السياحة عبوي، ساحان زيد—06

 .0669 األردن، املناهج، دار وطبيقاته، دماتخلا تسويق املاعد،. خليل زكي—06

 و للثقافة ةالعام الشعبية اللجنة منشورات األوىل، الطبعة اآلاثر، و السياحة يف املعتمد اليب، عبد8 ونس صاح—00
 . 0660 العظمى، االشرتاكية الشعبية الليبية العربية اجلماهريية الم،عاإل

 .0660 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر زهراء دار األوىل، الطبعة السياحية، دماتاخل ترويج غزالة، أبو صفاء—00

 .6122 زيع،التو  و للنشر الوطنية الشركة اجلزائر،. اتريخ امليلي، دمحم و هللا عبد—09

 .6129للكتاب، الوطنية املؤسسة دار اجلرائر، يف الغذاء جغرافية عون، الكرمي عبد—09

 .األردن عمان، العقا، دار األوىل، الطبعة ومبادئها، هلا تشريعا املياحة منال، املنعم عبد—00

 .6111األردن، صفاء، ،دار األوىل الطبعة ومبادئ، أسس التخطيط، غنيم، دمحم عممان—00
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 . 0662 األردن، للنشر،. وائل دار ة،لثالثا الطبعة سلوكي،. حل السياحي الرتيق دمحم، عبيدات—02

 0666. األردن، التوزيع، و للنشر الراية دار األوىل، الطبعة السياحية، املعلومات نظم الععيدي، حسن ععام—01

 السياحي للتسويق راسةد ندقي،فال و السياحي يج الرتو و التسويق الثفعيدي، حسن ععام—06

  األردنية اململكة والتوزيع، للنشر الراية دار األوىل، الطبعة ، العربية الدول يف الفدقي و
 هلامشية

، 0661 . 

 .0660مصر، الثالث، اجلزء طيبة، مؤسسة الرتويج، علقة، أبو الدين عصام — 06

 القومي، التخطيط معهد أمهيتها، و هلا حمددا مفهومها، السياحية، التنمية الرفاعي، اهلادي عبد—00
 .0666القاهرة،

 السعودية، الرايض، البحوث، و الدراسات مركز األوىل، الطبعة السياحي، األذىن اجلحين، فايز بن علي—00
0669. 

 مركز ،( املامول و الواقع)  الشرقية املنطقة يف السياحة حسني، الطاهر. الشيخ و القروح أمحد بن الرمحن عبد—09
 .0660السعودية، العربية ملكةامل

 .0660 مصر، احلديث، اجلامعي املكتئب التسويق، وآخرون، قحف أبو السالم عبد—09

 .6112 اجلامعية، املطبوعات ديوان اجلرائر، يف االمسار قانون كمال، قريوع عاض—00

 األولوايت، و األهداف اتيجيات،االستئر  العريب، العامل و مصر يف السياحية التنمية البكري، املنعم عبد فؤاد —00
 .0669 الكتب، عامل األوىل، الطبعة

 ، 0662 لبنان، بريوت، النشر، دار اجلامعية املؤسسة األوىل، الطبعة راشد، وردية ترمجة التسويق، قبو، كاترين-02

 0660 التغوير، دار األوىل، الطبعة أنواعها، ا،هنأركا مفهومها، السياحة خالد، كواش—01
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 الوراق، مؤسسة األوىل، الطبعة السياحة، و السفر مبادئ الدابغ، عاي دمحم. امساعيل و احلوري طه ىنمث—96
 ، 0666 األردن،

 . 0660 اجلامعي، الفكر دار السياحي، التخطيط الصرييف، دمحم—96

 . 0662 ، اإلسكندرية احلديث، اجلامعي املكتئب السياحة، يف احلديثة االجتاهات مسعد، دمحم حمي—90

 . 0669 مصر، القاهرة، العربية،. النيل جمموعة البيئية، السياحة اخلضريي، أمحد حمسن —90

 .6110 اجلامعية، املعرفة دار اجلغرايف، منظور من السياحة رايغة الزوكة، مخيسي دمحم —99

 األردن، عمان، ،التوزيع و للنشر الربكة دار األوىل، الطبعة السياحة، مبادئ آخرون، و رمحة أبو مروان —99
0666 . 

 6109. مصر، للكتاب، املصرفية اهليئة احلديثة، السياحة ،. كامل حممود —90

 .6111 ، األردن عمان، جمدالوي، دار األوىل، الطبعة السياحي، ادصاالقت الكر، مروان —90

 ، األردن ، االول اجلزء  السياحي، االقتصاد سلسلة أهدافها، و مثلموهلا السياحة الكر، حمسن ان مرو —92
6119. 

 0660. ، األردن ، عمان املرية، دار األوىل، الطبعة السياحية، الربامج حطيط آخرون، و الدمياسي حممود —91

 مصر، الشروق، دار األوىل، الطبعة اهلدر، خماطر و التنمية إمكاانت بني مصر معتقبا و السياحة زيتون، حميا —96
0660 . 

 وشر سنة دون معمر، احلديث، العريب املكتئب دقي،نوالف ياحيسال للنشاط القانوين طاراإل مسعد، دمحم حمي —96
. 

 .0666 ، مصر القاهرة، العربية،. النيل جمموعة األوىل، الطبعة ياحة،سال مبادئ السيسي، احلالق عبد هر ن؛ —90

 .0662 األردن، عمان، زهراء، دار ياحة،سال صناعة العزيز، عبد ماهر —90

 0660 لبنان، الشر، و للدراسات اجلامعية املؤسسة ياحي،سال التعويق يف اإلعالن دور القادر، عبد معطفى —99
. 
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 .نعشر سنة دون اجلهود، لتوحيد.. أسام اجلودة مفاهيم علي، بن دمحم الغامدي — 99

 0660. األردن، املرية، دار الثانية، الطبعة املياحة، مبادئ ،.8 اليا سراب و الطاهر نعيم —90

 0666 األردن، املرية، دار األوىل، الطبعة املياحة، مبادئ ، .8اليا سراب و الطاهر نعيم—90

 الكويت، للتخطيط، العريب املعهد العربية، األقطار ادايتصاقت يف السياحي القطاع وآفاق دور الرتين، ذاجي —92
0666 . 

 .0661 ألردن،ا احلامد، دار السياحية، الررى إدارة الدابسة، نزيه —91

 التطبيقية البلقان جامعة األوىل، الطبعة السياحة، مبادئ سرحان، حممود موسى. ذائل —06

،0660. 

 . 0660،مصر، التنمية و لإلبداع املصري امللتقى والتطبيق، النظرية بني السياحة صناعة دعبس، يرى. —06

 .0669، مصر الكتاب، عامل ألوىل،ا الطبعة والتطبيق، النظرية بني السياحة ،صاغة دعبس يرى. —00

 . 0666 مصر، التنمية، و ۶ لإلبدا املصري امللتقى السياحة، ،8 عبس د يرى —00

 املصري امللتقى األوىل، طبعةلا املتاحف، أنثروبولوجيا يف وحبوث دراسات السياحي، اإلرشاد عبس، د يرى —09
 .0660 مصر، والتنمية، لإلبداع

 مصر، التوزيع، و للنشر سنرت8  البيطاش األول، اجلزء التحدايت، و املقومات بني حةالسيا ،.. دعبس يرى — 09
0669. 

 .ةياجلامع الرتائل و األطروحات-ج

 منطقة على ميدانية دراسة السياحي األمن إجراءات حنو السياح اجتاهات إبراهيم، بن دمحم الغامدي اجلمعات —66
 السعودية، ، الرايض اإلنسانية، للعلوم انيف جامعة العليا، الدراسات كلية الشرطية، العلوم يف إجترب رسالة الباحة،

0669. 

 حالة دراسة اخلوصصة، عملية إطار يف السياحي ع للقطا العمومية املؤسسات أصول تقييم وهيبة، بوخدوين —60
 .اجلزائر جامعة ،التسيري وعلوم اديةصاالقت العلوم كلية دية،صااالقت العلوم يف إجترب رسالة سفري، فندق
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 العلوم كلية التسيري، علوم يف دكتوراه أطروحة اجلرائر، يف االقتصادية التنمية يف البيئة تلوث أثر رشيد، املي.8 —60
 .0660اجلرائر، جامعة التسيري، وعلوم اديةصاالقت

 ماجستري، سالةر  سيناء، جنوب يف اديةصاالقت التنمية على السياحة أثر. حتايل نعري، حسن عادل شرين —69
 .0669 مصر، اإلسكندرية، جامعة

 ديةصااالقت العلوم كلية إجترب، رسالة اسيلة، والية حالة دراسة — اجلزائرية السياحية السوق تنمية يزة، صاح —69
 . 0660 اسيلة، بورايف دمحم جامعة التسيري، علوم و

 ،. جيجل وكالة اخلارجي اجلزائر بنك حالة سةدرا السياحية املثاريع. متويل يف البنوك دور سعاد، صديقي —60
 قستطينة — منتوري جامعة التسيري، وعلوم اديةصاالقت العلوم كلية ادية،صاالقت العلوم يف إجترب رسالة

0660/0669. 

 دكتوراه أطروحة املررب، و تونس و اجلزائر يف للسياحة االجتماعي و اديصاالقت األثر و األداء مليحة، عشي —60
 ابتنة، خلضر احلاح جامعة التسيري، عاوم و اديةصاالقت العلوم كلية التنمية، اقتعاد حصص ادية،صاالقت علومال يف

0666  

 حالة دراسة — استدامة التنمية. ظل يف البيئية للمثكاالت اديةصاالقت اآلاثر. حتليل القادر، عبد عوينان —62
— حلب د سعد جامعة التسيري، علوم و ديةصااالقت العلوم كلية ،بنوك و مالية نقود،:  ٠حتعع إجترب، رسالة اجلزائر،
 . 0662 البليدة،

:  حتععم عاوم، دكتوراه أطروحة اجلزائر، حالة — استدامة السياحية للتنمية اديةصاالقت األمهية عامر،. عياين —61
/ 0661،دفعة ابتنة - خلضر احلاح جامعةاالقتصادية وعلوم التسيري  العلوم كلية التسيري، عاوم قم انت،و املؤ  سيريت

0666 . 

 اجلرائر، حالة دراسة والبيئي اديصاالقت التوازن على وأثرها النفاايت تنيري إشكالية زرواط، الزهراء فاطمة —66
 جامعة التسيري، وعلوم اديةصاالقت العلوم كلية ادي،صاالقتس القيا فرع ادية،صاالقت العلوم يف دكتوراه أطروحة
 .0660/0669اجلرائر،

 جامعة ادية،صاالقت العلوم معهد ،اجترب رسالة السياح، جذب و لكري كأداة التسويقي املزيج لرقط، فريدة —66
 . 0666 سطيف، ،8 عبا فرحات
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 والية حالة دراسة — ابجلزائر السياحي القطاع تطوير يف واملتوسطة العفرية املؤسسات دور ابتام، قارة —60
 بكر أيب جامعة التسيري، وعلوم والتجارية اديةصاالقت العلوم كلية دويل، تسويق:  ٠عع،حت إجترب رسالة مستغامن،

 .0660/0666 تلمان، —بلقايد

 اجلزائر، جامعة التسيري، وعلوم اديةصاالقت العلوم كلية ،اجترب مذكرة ابجلزائر، السياحي التطور الدين، عز دمحم —60
0660 

 علوم و االقتصادية العلوم كلية ماجستري، رسالة تطورها، آفاق و اجلزائر يف السياحة واقع القادر، عبد هدير—69
 0660. اجلرائر، جامعة التسيري،

 ،السياسية والعلوم احلقوق كلية السياسية، العلوم قم اجترب،8 رسالة؛ ابجلزائر، والتنمية السياحة هادية، حيياوي—69
 .0660/0660 ابتنة، خلضر احلاح جامعة

 .القاقيات—د

 و االقتصادية العلوم كلية االقتصادية، التحوالت ضوء يف اجللية اجلماعات. ومتويل تنيري:  حول الدويل امللتقى —66
 .0660 أفراي 00/00 يومي ابتنة، حلضر، ح احلا العقيد جامعة التسيري، عاوم

 العلوم كلية ا، املستدمية التنمية يف ودورها السياحة اقتصادايت 66حول الدويل تقىلامل —60

 .0666 مارس 66/61 يومي بكرة، خيضر دمحم جامعة التسيري، عاوم و االقتصادية

 ،(  الدول بعض جتارب حالة) دراسة التنمية رهان السياحة حول الدويل العلمي املؤمتر —60

 . 0660. أفريل 09/09 يومي البليدة، جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية

 يومي البويرة،— اجلامعي املركز االقتصادية، العلوم معهد واآلفاق، الواقع اجلزائر يف املياحة حول ينالوط امللتقى —69
 0666.ماي 60و 66:

 لإلدارة احلاس العريب املؤمتر استدامة، التنمية على وآاثرها الدولية التجارة استدامة، للتنمية االقتصادي املنظور —69
 .0660 البيئية،

 الفقر ملكافحة متجدد متويل كمصدر السياحة تنمية الثامن، الدويل يالعلم استقى —60
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 مربسدي 06/61 يومي اجلرائر، اجلزائريني، لالقتصادين الوطنية اجلمعية، العربية الدول8 بعض ويف اجلزائر، يف خلفتوال
0661. 

 .0660 بثار، فة،الثقا دار اجلرائر، يف التقليدية الصناعات. متقبل و واقع حول الدويل امللتقى —60

 و االقتصادية العلوم ةكلي املتاحة، للموارد االستخدامية الكفاءة و استدامة التنمية حول الدويل العلمي املؤمتر —62
 حول الثاين الدويل امللتقى -61. 0662 أفريل 62/60 يومي سطيف، — عباس فرحات جامعة التسيري، علوم
 واجلزائر، العربية البلدان حالة —املتقدمة الدول اقتصادايت يف اراتاالستثم وترقية تنشيط. نبل- يف البحث 66

 .سكيكدة جامعة

 امللتقى السعودية، العربية اململكة يف السياحة يف اجلودة مخان لنظم املستقبلية الرؤية القايف، الرمحان عبد بن سعد—66
 . 0669/60/01 يوم املياحة، خناعة يف اجلودة حول

 علوم و االقتصادية العلوم كلية ،املستدامة التنمية لتحقيق و البطالة على القضاء يف احلكومة ةاسرتاتيجي ملتقى—66
 .املسيلة ليافك بو دمحم معةجا التسيري،

 .اجملاالت-،

 وشر سنة دون ، 00 العدد سياحة، اجلزائر جملة ، خات متتوح املعدنية ت احلمان؛ للسياحة، الوطين الديوان —66
. 

 00 العدد سياحة، اجلزائر جملة جديد، إنعاث. أجل من التقليدية الصناعات جالون للمياحة، الوطين الديوان —60
 .نثر سنة دون اجلزائر، ،

 . 0660 ليبيا، ، 60 العدد الليبية، العامة اهليئة البيئة، جملة البيئة، و املياحة املنجي، الرجباين — 60

 ،06 اجللد ، 6110 ديسمرب التنمية، و. التمويل جملة املقدامة، يةالتنم تصبح حىت الدين، سراج. ..إمساعيل —10
 69.العدد

 دمحم جامعة اإلنسانية، العلوم جملة جلقيقه، وإمكانية االلكرتونية احلكومة لعمل الفعلي اإلطار عطية، العريب —69
 .0666 بكرة، خيضر
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 جنوم8  احلم فنادق من عينة على ميدانية راسةد نادقالف يف املةلشا اجلودة إدارة تطبيق واقع تقييم بظاظو، اهلام —69
 .0666 ، 99العدد السابعة، السنة اإلنسانية، العلوم جملة األردن، يف

 العدد سياحة، اجلزائر جملة ، 0660 آلفاق ابجلزائر للمياحة املستدمية التنمية تصور للمياحة، الوطين الديوان —60
 .اجلزائر ، 00

 . 0661 ، 69 العدد االقتصادية، اجللة املتوسطية، املوق يف هاحصتن تريد اجلزائر —60

 جملة دقة،نوالف املياحة قطاع تنمية يف واالتعال ت املعلوط تكنولوجيا دور فوزي، دمحم وشعويب إبراهيم خبيت —62
 .0666 ، 60العدد الباحث،

 الباث، جملة ، االجنيب االستثمار تنمية يف ودوره اجلرائر يف العقار أزمة إمساعيل، قانة وبن حمبوب محودة بن —61
 ، 0660 ، 69العدد

 .69العدد إفريقيا، مشال اقتصادايت جملة اجلزائر، يف االستثمار معوقات بولعيد، ح بعلو —66

 مع اإلسالمي، املؤمتر مبنظمة األعضاء البلدان يف املستدامة السياحية التنمية وآفاق مثاكل ،. نبيج دبوز —66
 .0669 ، اإلسالمية الدول بني االقتصادي التعاون جمإة البيئية، املياحة إىل ةخاص اإلشارة

 جامعة العلمية، والدراسات البحوث جملة اجلزائر، حلالة اإلشارة مع للسياحة االقتصادي الدور حكيم، خبوطي —60
 .0666 ،69 العدد املدية،—8  فارس حيي الدكتور

 .0660،92العدد ،60 اجللد والتنمية، البيئة جملة افوس، د انامتح يف العربية البيئة حيب، صعب —60

 السياحية للتهيئة الوطين املخطط. ظل يف والرهاانت التحدايت اجلزائر، يف املياحة القادر، عبد عوينان —69
 .0660 ؤوحلاح، حمند أكلي جامعة ، 60 العدد معارف، جملة ، 0609

 .األول العدد إفريقيا، مشال اقتعاد جملة اجلزائر، يف املياحة مؤخرات و مقومات خالد، كواش —69

 علوم و االقتصادية العلوم جملة اجلزائر، حالة —للمياحة االجتماعية و االقتصادية األمهية خالد، كواش —60
 . 0669 اجلزائر، جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية ، 60 العدد التجارة، و التسيري

 .60 العدد إفريقيا، مشال اقتصادايت جملة اجلرائر، يف االستثمار سياسة وآفاق واقع ن،الزي منصوري —60
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 االقتصادية، األحباث جملة اجلزائرية، السياحية الوجهة ح مفتا االحرتاقية، و اجلودة آخرون، و يدة حمجوب —62
 . 0661 اجلرائر، األحياث دار ، 60 العدد

 اجلندول، جملة استقبلية، التحدايت و الراهنة احلالة العربية، املنطقة يف استدامة نميةالت اهلييت، الرمحان عبد نوزاد —61
 .0669 نوفمرب ، 09 العدد

 االقتصاد حالة العاملية، االقتصادية التنمية على أثرها و املياحة جردات، ساحان دمحم و ح معرا هواري —06
 0669. ورقلة، ، 60 العدد ،صاديةاالقت العلوم و احلقوق كلية الباحث، جملة اجلزائري،

 .6119 املياحة، يف والشراكة االستثمار جملة التقليدية، الصناعات و املياحة وزارة —06

 .والتقارير القوانني و ابت.الدور-و

 .خمتلفة أعداد االقتصادية النشرة املصري، األهلي البنك—66

 .األسفار و السياحة وكاالت نشاط حكم اليت عدالقوا حيدد ، 6111 سنة يف املؤرخ 61/01 رقم القانون —60

 اإلصدار اإلعالمي، اإلنتاح مركز يصدرها دراسات سلة واملأمول، الواقع بني العريب الوطن يف استدامة التنمية —60
 .0660يز،.العز عبد مايل جامعة عشر، احلادي

 .0660 فيعري 60 يف املؤرخ 66/60 رقم القانون من 61 املادة —69

 رقم للقانون واملتغمنة ، 0660/66/69 بتاريخ الصادرة ، 66 رقم اجلزائرية، للجمهورية الرمسية ريدةاجل —69
(66/60.) 

 00 ل املوافق ه6906 عام القعدة ذو 62 يف املؤرخة ، 00 العدد اجلزائرية، للجمهورية الرمسية اجلريدة —60
 .0666 سنة أكتوبر

 .6110 ، 01 العدد الشعبية، الدميقراطية ةاجلزائري للجمهورية الرمسية اجلريدة-60

 .6112 فيقري 06 بتاريخ ، 66 العدد الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة —62

 . 6111 أفريل 60 ، 09 العدد اجلزائرية، للجمهورية الرمسية اجلريدة —61

 6112. ،61 العدد شعبية،ال الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة —66
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 يف املؤرخ 60/10 رقم القانون ، 6110/66/66 يف املؤرخة 69العدد اجلزائرية، للجمهورية الرمسية اجلريدة -66
 .6110 أكتوبر69

 .60/66 رقم القانون ، 0666 أوت 00 يف املؤرخة 90 رقم اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة -60

 يرو بتط املتعلق و ، 0666 سنة غثت06 ل املوافق 6900 عام الثانية مجادي أول يف مؤرخ 60/66 رقم أنر -60
 .االستثمار

 وإعادة وتطوير تنمية حول. عما ورشة اجلزائر، يف ف احلر و التقليدية الصناعة اهلادي، عبد بن أمحد —69
 .اجلرائر ،  واألصالة والثقافة الرتاث من جلزء االعتبار

 .0666 األردن، النوي، التقرير ية،السياح الشرطة إدارة —69

 عن تصدر إعالمية شرة سياحة، اجلزائر ، 0660 آفاق اجلزائر يف المياحة املستدامة التنمية اسرتاتيجية —60
 0669. ، 00 رقم ،ال سياحة الوطين الديوان

 . 0661أغسطس املصري، املركزي البنك —60

 .0660اجلزائرية،ذشرة املعدنية احلمامات للمياحة، الوطين الديوان —62

 .0666 نشرة ، 62 رقم النوية اإلحصائيات جمموعة لإلحصائيات، الوطين الديوان —61

 . 6121 الإلهنار، الوطنية املؤسسة االجتماعي، و االقتصادي الدليل —06

 جامعة قاحلا،تطبي و السياحة املستدامة  مفهوم. دليل العريب، الوطن يف املستدامة السياحة اإلرشادي. الدليل —06
 .0666 مصر، العربية، الدول

 جتديد إعادة. أجل من مسامهة االجتماعية، و االقتصادية التنمية آفاق جلنة االجتماعي، و االقتصادي اجللس —00
 .الوطنية السياحة

 .0660 شرة اجلزائر، يف االستثمار بتطوير املتعلقة القانونية النصوص االستثمار، لتطوير الوطنية الوكالة —00

 .شرن الثاين الفصل السياحة، قطاع يف العريب التعاون —09

 .التونسي ال سياحة الوطين الديوان — 09
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 .0660 ششورات ،االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة —00

 الكوببت ، 0661 لعام العربية الدول يف االستثمار خ منا االستثمار، لضمان العربية املؤسسة —00

 اإلنسانية التنمية تررير االجتماعي، و االقتصادي لإلمناء العريب الصندوق اإلمنائي، املتحدة األمم برانمج —02
 . 0660 العربية،

 االجتماعية، و االقتصادية التنمية آفاق جلنة الوطنية، السياحة جتديد إعادة. أجل من املامهة حول تقرير —01
 0666. نوفمرب، عثر، االدسة الدورة االجتماعي، و االقتصادي الوطين اجللس

 .الزراعية للدراسات الوطين املركز املستدامة، والتنمية البيئي االقتصاد رومانو، دوانتو —06

 مملكة للشرطة، امللكية األكادميية مقاالت، سللة من الثاين اجلزء اإلرهاب، تعريف صالح، دمحم شوقي —06
 األمين اإلعالمي مركز البحرين،

 السياحة مفهوم ليل د العريب، الوطن يف املستدامة سياحة اإلرشادي. الدليل اهلرب، حبيب و احلايل الرمحن عبد —00
 .66 سلسلة ،املستدامة

 66 العدد مصر، بنك االقتصادية، النشرة مصر، يف السياحة األزمة االقتصادية اآلاثر األمحدي، الدين عصام—00
 .6112 الة ،

 االجتماعية للدراسات األكادميية اجلزائر، يف السياحي ابلقطاع النهوض اسرتاتيجية العزيز، عبد عراب —09
 ،0660، 62العدد واإلاننية،

 .0661 إحصائيات العريب، النقد صندوق مؤخرات—09

 . 0660اجلزائر، املياحة، ع بقطا املتعلقة التنظيمية و التشريعية النصوص مدونة —00

 العريب املعهد العربية، األقطار يف التنمية قضااي تعين دورية سلسلة قياسها، و التنافمية القدرة وديع، عدانن دمحم—00
 .0660 ديسمرب ، 09 العدد ت،يالكو  للتخطيط،

 .متنراست لوالية املياحة مديرية — 02

 .0662 اإلحصائيات، ،مديرية احةلسيا وزارة —01
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 (.01/00) الثالثي املخطط إنشاء العمرانية، التهيئة و التخطيط وزارة —96

 (.00/06) األول الرابعي املخطط إنشاء العمرانية، التهيئة و التخطيط وزارة —96

 (.00/09) الثاين الرابعي املخطط العمرانية، التهيئة و التخطيط رة١ور —90

 (.00/09)الثاين الرابعي املخطط حول تررير العمرانية، التهيئة و التخطيط وزارة —90

 0666 اجلزائر، يف البيئة. ممتقبل و حالة حول تررير املياحة، و اإلقليم يئةه البيئة، وزارة —99

 (.0660/0669) للعشرية املياحة قطاع تطور اإلقليم، يئةه و البيئة املياحة، وزارة —99

(: 66) رقم الكتاب ،( 2660609) السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط املياحة، و البيئة اإلقليم يئةه وزارة —90
 . 0662 جانفي اجلزائرية، ملياحةا فحص و تشخيص

( : 60) رقم الكتاب ،( 2660609) السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط املياحة، و البيئة اإلقليم يئةه وزارة —90
 .0662 جانفي األولوية، ذات السياحية األعمال برامج و اخلمسة احلركيات االسرتاتيجي، املخطط

 رقم الكتاب ،6268!060966 السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط ملياحة،ا و البيئة اإلقليم، يئةه رةوزا —92
 .0662 جانفي لالمتياز، البعة السياحية األقطاب (60)

 ا(69)رقم الكتاب ،( 2660609) السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط املياحة، و البيئة اإلقليم، يئةه وزارة —91
 .0662 جانفي ،السياحية األولوية ذات املشاريع

 .0660اجلزائر، يف البيئة ومستقبل حالة حول تقرير والبيئة، اإلقليم هليئة وزارة —96

 .0669—0660النفاايت، لتسيري الوطين الربانمج والبيئة، اإلقليم هليئة وزارة —96

 (.0666/0669) للعشرية السياحة تطوير تصور التقليدية، الصناعات و السياحة وزارة —90

 يفجان ،0666آفاق ابجلزائر للمياحة املستدامة التنمية اسرتاتيجية التقليدية، الصناعات و احةالسي وزارة —90
0666 

 . 0661 أكتوبر، املصرية، املياحة رة١وز —99
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 .0661 سبتمرب املصرية، املالية رة١وز —99

 .0661،حةالسيا صناعة على ومواردهاة يونرت اإللك السياحة نظيمت كيفية ، ورداين دمحم يوسف —90

 :األجنبية ابللغة جع١ملر١:الذاي
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 ملخص 

الصحراوية بشكل خاص، ل تم حقق بعد  ن السياحة في الجزائر بشكل عام والسياحةا      

إمكانيات الجزائر  ولم تصل بعد إلى المستوى المطلوب الذي يتناسب مع جوة ،األهداف المر

 صنفت من أجمل صحاري العالم ، والتي يمكن أن تؤهلها ا التيوية والمقومات السياحية لصحرا

امتالك المقومات السياحي ة المتميزة وحده  لتصبح وجهة سياحية مرغوبة ومفضلة للسياح، ألن

لم يكونوا مطلعين على  تحريك رغبة السائحين واستقطابهم، ما السياحة و  حركة ال يكفي لتنشيط

 المزيد عنها . وهنا تبرز الحاجة إلى الترويج لما يشكله من هذه المقومات ويتطلعون لمعرفة

يوفره من معلومات حديثة بأساليب متنوعة  أهمية قصوى في تسويق المنتج السياحي من خالل ما

ونقل صورتها الحقيقية،  الكنوز التي تزخر به ا المناطق الصحراوية الكشف عن تساعد على

لتصبح قطبا  النادرة، التي تحتاج فقط إلى قدر من العناية والترويج والتعريف بمقوماتها السياحية

 .  العالم سياحيا عالميا يجذب السياح من مختلف بقاع

، تنمية القطاع السياحي، المقومات السياحي الكلمات المفتاحية: السياحة الصحراوية، الترويج . 

 .السياحية

Résumé  

En Algérie le tourisme en général et le tourisme saharien en particulier n’ 

a encore atteint ni le niveau escompte ni les objectifs visés au vu du 

potentiel existant, et potentialités touristiques saharienne qui ont lui 

permis d‘être classe parmi les déserts les plus beaux du monde, ce qui 

donc le prédestine a devenir une destination touristique attractive et une 

préférence pour les touristes, parce que la possession d'infrastructure 

touristique original seul n'est pas assez pour promouvoir le secteur 

touristique, motiver les touristes et l'attraction du nombre le plus grand 

d'entre eux, à moins qu'ils connaissent ces potentialités de la, s’impose le 

besoin impérieux de promouvoir un marketing pour proposer un produit 

touristique de qualité par une information multiforme et savamment 

étudiée, ce qui permettra plus d’attraction et la découverte des trésors 

classes au patrimoine mondial que recèlent les régions sahariennes et qui 

reflètent l’image réelle des potentialités du tourisme saharien .ce riche 

patrimoine ne nécessite en fait qu’un tant soit peu d’intérêt et de publicité 

pour devenir un pôle et une destination touristique des plus prisées au 

niveau mondial.  
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Les mots clés: Tourisme saharien-promotion touristique développement 

du secteur touristique- potentialités touristique. 

summary 

In Algeria tourism in general and Saharan tourism in particular has not 

yet reached either the discount level or the objectives set in view of the 

existing potential, and Saharan tourism potentialities which have allowed 

it to be ranked among the most beautiful deserts of the region. world, 

which therefore predestines it to become an attractive tourist destination 

and a preference for tourists, because the possession of original tourist 

infrastructure alone is not enough to promote the tourism sector, motivate 

tourists and attract many the largest of them, unless they know these 

potentialities of the, the imperative need to promote a marketing to 

propose a quality tourist product by a multiform and skilfully studied 

information is imposed, which will allow more attraction and discovery 

of treasures classified as world heritage that conceal the Saharan regions 

and which reflect the real image of the potential of Sah tourism this rich 

heritage does in fact require even a little bit of interest and publicity to 

become one of the most popular tourist hubs and destinations in the 

world. 

The key words: Saharan tourism - tourism promotion development of the 

tourism sector - tourism potential. 
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