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ٔانظالج ٔانغالو  تغى هللا ٔ انذًذ هلل ػهٗ ٔفٛش َؼًّ،ٔجهٛم لظذِ ،                

ػهٗ انذثٛة انًجرثٗ انشعٕل انًظطفٗ . انهٓى نك انذًذ درٗ ذشضـٗ ، ٔنك 

 انذًذ إرا سضٛـد ٔنك انذًذ تـؼذ انشضٗ .

كهًاخ ايرُاٌ،ٔآٚاخ ػشفاٌ تانجًٛم . انذًذ هلل انز٘ ْٔثُا َؼًح انؼمم           

ٔانظـالو ، ٔلادذُا انرٙ أَاسخ دستُا َذٕ طشٚك انؼهى ، ٔدطّـًد ػثٕدٚـح انجٓم 

 الكرشاف آٚاذّ فٙ اٜفاق ٔيٛضذُا ذفضٛال ػٍ تمٛح خهمـّ.

 كًا لال انشعٕل ػهّٛ انظالج ٔ انغالو "يٍ نى ٚشكش انُاط نى ٚشكش هللا"         

،أذمذو تانشكش انجضٚم،ٔانؼشفاٌ انجـًٛم إنٗ كم يٍ لَذَّو نٙ ٚذ انًغاػذج يٍ 

 لشٚة ٔيٍ تؼٛذ إلذًاو ْزا انؼًم.

ٔتذاٚح أٔجّ شكش٘ انخاص إنٗ جًٛغ أعاذزذٙ يٍ االترذائٙ إنٗ يا تؼذ         

انرذسج ػهٗ كم انز٘ لذيِٕ نٙ . كًا ألّذو شكش٘ انخاص ألعرارذٙ انًششفح 

انز٘ يُذرُٙ انثمح ٔانثثاخ تفضـم دلٛك ذٕجٛٓـاذٓا ،  ٙاألعرارج انذكرـٕسج يالد

 ٔطٕاب َمذْا ٔيالدظاذٓا.

 انجضٚم انٗ األعرار تٍ شُٙ ٕٚعف ٔ األعرارج دجاس .كًا أذمذو تانشكش 

 ٔأثُٙ شكش٘ إنٗ يٕظفٙ إداسج كهٛح ٔ يكرثح انجايؼاخ انرانٛـح:      

 * كهٛح انذمـٕق ٔ انؼهٕو انرجاسٚـح تجايؼح ػثذ انذًـٛذ تٍ تادٚـظ )يغرغاَـى( .

 *كهٛح انؼهـٕو االلرظادٚح ٔ انرغٛٛش تجايؼح يذًذ تٕضٛاف )ْٔشاٌ( .  

ثخم ٚ٘ نى زذٚشٚح انغٛادح نٕالٚح يغرغاَى اني ٔ نٙ أٚضا شكش خاص نًذٚش   

ػهُٛا فٙ إػطاء انًؼهٕياخ انخاطح تانًٕضٕع ، ٔ كم انًٕظفٍٛ دٌٔ اعرثُاء 

انزٍٚ عًذٕا نُا يٍ ٔلرٓى فٙ انرضٔٚذ تًؼظى انًؼطٛاخ انٕاسدج فٙ انذساعح 

 انرطثٛمٛح .

 

 

 



 ا                                                                

  

  ػُُٛا يذًذ طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى أإنٗ يٍ أدٖ األياَح ٔتهغ انشعانح إنٗ َثٙ انشدًح َثُٛا ٔدثٛثُا ٔلشج      

إنٗ يٍ ألف ػاجضج أياو جًٛهّ ٔػطائّ إنٗ سيض فخش٘ ٔلذٔذٙ إنٗ يٍ ػهًُٙ أٌ سدهح األنف يٛم ذثذأ 

 تخطٕج 

 أتٙ انغانٙ.َذٕ األياو إنٗ 

إنٗ يُثغ انذة ٔسيض انؼطاء إنٗ يٍ ألجم عؼادذٙ ضذد ٔاألفضم نٙ ذًُد  ٔألجهٙ انهٛانٙ انطٕال عٓشخ 

 انذثٛثح دفظٓا هللا ٔسػاْا.  أيٙ

 :فاطًح ، سدًح ، ٔفاء ٔانذنٕػح َٕس انٓذٖ انغانٛاخ سػاْى هللا أخٕاذٙإنٗ ٔسٔد لهثٙ إنٗ عُذ دٛاذٙ إنٗ  

 ٔ َٕس انٛمٍٛ فاذذح ٔ اٚاد ػثذ انظًذ .إنٗ انكراكٛد :أًٍٚ 

 . ىهللا ٔسػاْ ى دفظٓٔ أتُائٓى  ٔػًاذٙ ٔ أخٕانٙ ٔ خاالذٙ ٙايػًٔ كم أ إنٗ كم أجذاد٘ ٔ جذاذٙ 

 ػًٙ ػًش ٔ جذ٘ يظطفٗ سدًٓى هللا ٔ أعكُٓى فغٛذح جُاذّ تٍفرٛذح ٔ ا انطاْشج أخرٙ  إنٗ سٔح

 اخٕذٙ ٔ أخٕاذٙ انزٍٚ نى ذُجثٓى أيٙ :نذغٍ ،يشاد ،ٚاعٍٛ ، طانخ ،يذًذ  ،سشٛذج ، َظٛشج ،يهٛكح . إنٗ

 إنٗ يٍ سافمُٙ فٙ يغاس٘ انجايؼٙ أطذلائٙ األػضاء  :طثشُٚح ، يظطفٗ ، ػرٛمح ، َٕسٚح ، دًٕ تُاطش،

 فرذٙ .

 ػهٙ ،يذًذ . أششف ،إنٗ يٍ ذذًهٓى انظذٔس  أػض أطذلاء :أعًاء ، عاسج ، صْٕس ، عٕعٕ ، 

 إنٗ أطٓش لهة ٔ أغهٗ انُاط :جًؼح أدًذ دغٍٛ .

 كم انرمذٚش ٔاالدرشاو   اكثٛشا فهٓ رُٙ ٔدػً ذُٙٙ عاػذرػهٗ ْزا انؼًم انمٛى ان حانًششف ذٙ أعرارإنٗ 

 ٔ إنٗ كم يٍ ػهًُٙ دشفا . ٙ سلٛحكرٕسج يالدانذ

 . 7102ذخظض ذغٛٛش اعرشاذٛجٙ دٔنٙ دفؼح  إنٗ كم طهثح عُح ثاَٛح ياعرش

 ٔانٗ كم يٍ كاٌ نٙ ػَٕا ٔعُذا طٛهح دٛاذٙ.                                                              

                 ٔإنٗ كم يٍ ْٕ يذفٕس فٙ راكشذٙ غٛش                                                                           

 يكرٕب فٙ يزكشذٙ أْذ٘ نّ ثًشج جٓذ٘.                                                                        

                  َؼًٛح                                                                                         
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 العامة المقدمة                                                               

، فال يكفي أف رغم اغبداثة النسبية لفكرة التنمية اؼبستدامة ، إال أنو أصبح ؽبا بعد ىاـ يف اسًتاتيجية التنمية 
البد أف يضاؼ ؽبا وصف آخر  تقاس التنمية ببند الناتج احمللي االصبارل كما كاف اغباؿ اذل وقت قريب ، ولكن 

 و ىو أف تكوف متفقة مع مقتضيات االستدامة .

و التنمية اؼبستدامة تقتضي أف يكوف النمو االقتصادي يف الوقت اغباضر متفقا مع مصلحة األجياؿ القادمة و 
 .ضرار دبصاغبها ليس على حساهبا و اال

و مباذج االستهالؾ اؼبفهـو التنموي اؼبتطور ، اذل ما نتج عن أنظمة االنتاج  و قد كاف الدافع اذل ظهور ذلك
استقر يف أدبيات االقتصاد من أف اؼبتبعة من إضرار واضح باؼبوارد النادرة و التنوع البيولوجي و الثقايف ، و ما 

 على اعبيل اغبارل و األجياؿ اؼبقبلة . باىظةانباؿ البيئة و االعتداء عليها ينجم عنو تكاليف 

و يستمد مكوف السياحة اؼبستدامة أنبيتو داخل نسيج التنمية اؼبستدامة من واقع أف ؽبذه األخَتة أبعاد داخلية و 
بعاد اػبارجية و أحد أىم مكوناهتا اعبوىرية بل يبكن اعتبارىا ؿبور االرتكاز خارجية و تقع السياحة يف قلب األ

تغفل فيها الشق السياحي )التنمية ؽبذه التنمية اؼبستدامة ، فهناؾ قناعة تامة يف استحالة وجود تنمية مستدامة 
احية من جهة أخرى ، أي السياحية اؼبستدامة (، فهي تعمد اذل اهباد توازف بُت السياح من جهة و اؼبوارد السي
 أهنا عالقة بُت اغباضر و اؼبستقبل ، ذلك ىو جوىر التنمية اؼبستدامة على العمـو .

وقد تبنت ىذا اؼبفهـو العديد من اؼبنظمات الدولية منها على اػبصوص اؼبنظمة العاؼبية للسياحة ، و يتلخص ىذا 
السياسة السياحية ، حبيث دل يعد يقتصر اؼبفهـو اعبديد للسياحة اؼبستدامة يف حدوث تنوع تدرهبي يف مضموف 

الجتماعي و البيئي و الثقايف ، حبيث أضحت السياسة اعلى اؼبنظور االقتصادي ، و إمبا برز إذل جواره اؼبنظور 
 السياحية تبٌت على اسًتاتيجيتُت مزدوجتُت : 

اسًتاتيجية ذبارية مؤسسة على ربليل األسواؽ ، و تطوير الصناعة ، و هتيئة البنية األساسية و السياحية الالزمة 
 بغرض تعظيم اؼبكاسب اؼبادية للقطاع .

طبيعية يب ؼبقتضيات التنمية اؼبستدامة خبصوص انعكاسات النشاط على البيئة الاسًتاتيجية اجتماعية تستج
 )ضباية البيئة االجتماعية و الثقافية و رعاية حقوؽ األجياؿ اؼبقبلة ( .، و البشرية )ضباية البيئة الطبيعية (
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ع السياحي يف اعبزائر ، و إذا كاف ذلك ىو فحوى التنمية السياحية اؼبستدامة فهل ذبري مراعاتو على أرض الواق
، و أصبح يبثل وزنا نسبيا مرجحا يف معظم ق النموإذ يعترب قطاع السياحة من أىم القطاعات الرائدة اليت تستح

االقتصاديات اؼبتقدمة مستحوذا على ايرادات مرتفعة و إسهاـ متزايد يف توليد الناتج القومي ، و توفَت فرص 
يساىم بشكل كبَت يف اصالح اػبلل يف اؼبوازين التجارية و تنمية العالقات العمالة و جذب االستثمارات ، كما 

 االقتصادية الدولية .

الحظ أف صناعة السياحة قد أصبحت اػباصة بالسياحة العاؼبية بنوعيها : الداخلية و اػبارجية يو اؼبتتبع للبيانات 
 االطالؽ .واحدة من أكرب الصناعات يف العادل إف دل تكن أكربىا على 

مليوف سائح من شهر يناير إذل شهر  538إذل  2015عاـ  و حسب منظمة السياحة العاؼبية وصل عدد السياح
مليوف سائح ،   21أي بزيادة  2014من العاـ ئة عما كاف عليو يف الفًتة نفسها اباؼب 4جواف و قد ارتفع ب 

باؼبائة عما كاف  437ئح أي بزيادة نسبتها مليار سا 13138إذل  2014كما وصل عدد السياح حوؿ العادل يف 
،وتشَت األدلة اذل أف الوزف النسيب لقطاع السياحة مليوف سائح  51مليار( بزيادة  13087) 2013عليو يف عاـ 

لن يتوقف يف اؼبستقبل ، إذ تؤكد العديد من الدراسات إذل ارتفاع اؼبرونة الداخلية للطلب على السياحة الدولية  
 ن تزايد عدد كبَت يف الطلب السياحي اؼبستقبلي ، فيتوقع طبقا لتقديرات اؽبيئات السياحية االقليمية ،فبا ينبئ ع

 2000و إنفاؽ ما يقارب  2020مليار سائح يف عاـ  136و العاؼبية وصوؿ عدد السياح حوؿ العادل كبو 
ل السياحة يف مقدمة مليار سائح و ىذا سيجع 138إذل عدد السياح  2030مليار دوالر ، و سيصل سنة 

 الصناعات العاؼبية .

 االشكالية العامة :*

 السياحة في الجزائر ؟  ة السياحية لتطوير قطاعاألبعاد االستراتيجية لمخطط التهيئما ىي 

 األسئلة الفرعية :*

 ؟ و ما ىي آليات تحقيقها ؟في الجزائر لقطاع السياحة  كيف يمكن تخطيط تنمية مستدامة 

 الفرضيات :

 في قطاع السياحة .التنمية البيئية لها عالقة بالتنمية المستدامة *
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 آفاؽ تطوير المنتح السياحي الجزائري مرتبط بتنمية سياحية مستدامة .*

 أىمية الدراسة :

تكمن أنبية الدراسة يف إبراز الدور اؼبستقبلي الذي يبكن أف يلعبو قطاع السياحة يف تنويع قاعدة االقتصاد الوطٍت 
، و زيادة القدرة اإلنتاجية فبا ينعكس إهبابيا على اؼبوازين اػبارجية و الداخلية ،و يسهم يف توفَت الفرص الوظيفية 

نية من جهة ،و من جهة أخرى األنبية اليت بدأت توليها اعبزائر للقطاع لألعداد اؼبتزايدة من القوى العاملة الوط
السياحي من خالؿ اسًتاتيجية تطوير القطاع و سن صبلة من القوانُت التنظيمية لبناء سياحة مستدامة مع اؼبخطط 

 . 2025للتهيئة السياحية آلفاؽ التوجيهي 

 هتدؼ الدراسة اذل : :أىداؼ الدراسة 

 مفهـو السياحة و أنواعها و أنبيتها يف اعبزائر . توضيح و ربديد*

 *ربديد مفهـو وأىداؼ التنمية اؼبستدامة و آليات ربقيقها يف اعبزائر .

 *ربديد  مكونات السياحة اؼبستدامة  و ما موقعها من برامج  التنمية السياحية يف اعبزائر .

 هبا.من خالؿ الربامج التنموية اؼبعموؿ ة *دور القطاع من حيث اؼبسانبة يف ربسُت اؼبؤشرات االقتصادي

            مبررات الدراسة :

 :لدافع الختيار اؼبوضوع لعل أنبهاىناؾ عدة أسباب كانت ا

 .من حيث االىتماـ من قبل الباحثُت*حداثة اؼبوضوع 

و زبفيف االعتماد على مورد النفط  *رغم اعبهود اؼببذولة من طرؼ السلطات اعبزائرية لتنويع مصادر الدخل 
كمصدر أساسي للدخل من خالؿ تنمية القطاعات األخرى غَت النفطية ،فإهنا دل تكلل بالنجاح و بغية مسانبة 

ىذه القطاعات يف الناتج احمللي دوف اؼبستوى اؼبطلوب ،و لتجاوز ىذا اؼبصَت و النتيجة فإف الضرورة تقتضي 
حيويا متجددا يبكنو االسهاـ  عيل ىذه القطاعات ،و يبثل قطاع السياحة مصدر االىتماـ أكثر و العمل على تف

 .فرص العمالة بصورة فاعلة يف تكوين الناتج احمللي ،و ربسُت رصيد ميزاف اؼبدفوعات و توفَت
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بالسياحة ،ولد *النتائج اليت حققتها الدوؿ اجملاورة كتونس  و اؼبغرب األقصى يف ىذا اجملاؿ و االىتماـ اؼبتزايد 
فهي تعد  الكثَت من األسئلة فرغم تشابو االمكانات و الطاقات يف اعبزائر إال أنو ال نزاؿ متخلفُت باؼبقارنة معهم

 وجهات سياحية منافسة لنا .

 *اؼبوضوع كاف مشروع حبث للعديد من الباحثُت و األساتذة ألنبيتو البالغة.

 المنهجية المتبعة وخطة البحث:

لوصفي عداد البحث وفق اؼبنهج اشكالية اليت  م حصرىا من خالؿ عدد من التساؤالت فإنو  م إعلى ضوء اإل

وذلك بتناوؿ األسس النظرية واؼبنهج التحليلي التطبيقي اؼبقارف بغية التعمق والتحكم أكثر يف اؼبوضوع  التحليلي 

 التالية:وتطلب إقباز البحث اؼبراحل ʻللحصوؿ على معلومات ونتائج شاملة 

اعتمد البحث يف بداية األمر على البحث اؼبكتيب بالرجوع إذل الكتب الدراسة النظرية: .1

والدراسات األكاديبية واجملالت وـبتلف أعداد اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية واؼبطبوعات 

لية اليت ؽبا والتقارير السنوية وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية ؼبختلف اؽبيئات واإلدارات احمل

 صلة باؼبوضوع وىذا إلثراء البحث باألسس النظرية .

و م االتصاؿ دبعظم اؽبيئات والقطاعات ʻتدعم البحث بالدراسة اؼبيدانية الدراسة الميدانية: .2

سواء من قريب أو من بعيد واؼبتمثلة يف وزارة السياحة ʻاؼبكلفة بتسيَت اؼبناطق السياحية 

الوكالة الوطنية للتهيئة ENET  ʻؤسسة الوطنية للدراسات السياحية اؼبʻوالصناعات التقليدية 

اؼبركز الوطٍت للبحوث والدراسات العمرانية    ONTالديواف الوطٍت للسياح  ANATالعمرانية 

CNERU  الديواف الوطٍت لإلحصاءONS   مديرية السياحة لوالية مستغازل وكذا اؼبصاحل

ضافة إذل زيارات  ميدانية  لكل شواطئ ومناطق ومواقع باإلʻالتقنية لبلديات منطقة البحث 

 التوسع السياحية .

 و  م ترتيب خطة البحث على ضوء اإلشكالية اؼبطروحة واألىداؼ اؼبرجوة كما يلي :
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حيث يهدؼ إذل شرح بعض التعاريف بغية التحكم يف ʻاؼبستدامة  يتناوؿ مدخل عاـ للتنميةالفصل األوؿ:

كالتنمية ʻلتكوين قاعدة نظرية أساسية للبحث يرتكز عليها القادـ من الفصوؿ ʻ ـبتلف مصطلحات اؼبوضوع

 .وكذا أبعاد التنمية السياحية ʻتعريف السياحة ، السياحية بصفة خاصة

االطار اؼبفاىيمي للسياحة  ،مث االنتقاؿ حيث يربز الفصل واقع قطاع السياحة يف اعبزائر بعنواف الفصل الثاني:

السياحة اؼبستدامة  ، مث ؾبهودات اعبزائر يف اجملاؿ السياحي من خالؿ ذكر ؾباالت و آليات من السياحة اذل 

   تنميتو .

بالوالية   لسياحةالتعريف باؼبنطقة و ذكر خصائصها مث ننتقل إذل ذكر أنواع اإذل ا يتطرؽ الفصلالفصل الثالث:

األمن السياحي وسبويل القطاع السياحي  كما يتعرض إذل السوؽ السياحية اعبذابة من عرض سياحي وطلب وكذا

اؼبشاريع اؼبستقبلية اؼبرتقب إقبازىا يف إطار التنمية السياحية مع إبراز القوانُت واالستثمارات قة بالضافة اذل باؼبنط

 اؼبالية اؼبخصصة للنهوض بقطاع السياحة يف والية مستغازل وذلك لتحقيق تنمية سياحية مستدامة.

 كما نشَت أهنا صادفتنا أثناء دراسة و معاعبة ىذا البحث بعض اؼبشاكل :

  تضارب وعدـ توافق يف العديد من األرقاـ واإلحصاءاتʻ.بُت مصلحة وأخرى ومديرية وأخرى 

 . صعوبة اغبصوؿ على بعض اؼبعطيات من اؼبديريات واؼبصاحل اؼبعنية ؼبوضوع البحث نظرا ػبصوصيتو 

  ر الفوتوغرافية لشواطئ منطقة البحثمنع التقاط بعض الصو 
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  مدخل عاـ الى التنمية المستدامة                                             اٌفصً األوي

 مقدمة الفصل األول:                                   

اغبديث من طرؼ عدة مؤسسات و فاعلُت اجتماعيُت و اقتصاديُت و صبعويُت عن مفهـو  أسنة بد 15مند 

، االرباد االوريب و التعاونيات   مة االمم اؼبتحدةنظالتنمية اؼبستدامة و الذي يدخل يف اطار االسًتاتيجية  ؼب

الشركاء و اؼبنظمات "فإف التنمية اؼبستدامة أصبحت العامل اؼبشًتؾ و القاعدة التفاوضية بُت ـبتلف   .الفرنسية

واجتماعيُت ً" اليت يتم الرجوع  اقتصاديُتلية ،منضمات غَت حكومية ،فاعلُت احمل ،التنظيماتالدولية ،اغبكومات 

 : ريتينلجوء اليها من خالؿ نظالولقد ظهر .اليها دائما

مليار  6،5 من 4/3يعيشو قرابة الذيحيت اف الفقر  الفارؽ الشاسع بُت الشماؿ و اعبنوب :اوال

حوؿ التنمية البشرية و اليت يبكن اف تؤدي اذل اخراج  نسمة يبُت ؿبدودية النمادج التنموية جعل النقاشات تستمر

 .اغبقوؽ و القيم الديبوقراطية اكتسابو ، الثفافيةالبلداف ،اعبهات و االفراد من الفروؽ االجتماعية ػاالقتصادية و 

 على احمليط البيئي.ة البيئية وضرورة استعجاؿ اغبفاظ زماأل :اثاني

تتنامى مع ازدياد حجم  أخذتاعبماعية اذباه السلوكيات الشخصية و  إف الوعي بأنبية وضرورة تغيَت

اذل تنامي روات الطبيعية بسبب اؼبشاريع.وىذا ادى ولوجي و الصحي و استنزاؼ الثو التقدـ التكن التلوث

 التصحر ،من خالؿ ارتفاع درجة اغبرارة ،و  ي يهدد اجملتمعات البشريةالالتوازف البيئي و الذ

 و انقراض أنوع حيوانية و نباتية
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  المستدامةمدخل عاـ الى التنمية                                              اٌفصً األوي

 :ماهية التنمية المستدامة المبحث األول

  1:ها التنمية المستدامةت بلمراحل التي مر :ا  األول  المطلب

وبعد ذلك بدأت تظهر فكرة اغبفاظ  1890سنة يف  19ظهر مفهـو التنمية بعد الثورة وخالؿ القرف 

 Clube deظهرت ؾبموعة من اعبمعيات من بينها  1986ويف سنة  1948على البيئة وذلك سنة 

Rome  تقـو بربط البيئة وباؼبشاكل  ستوكهولمعقدت قمة  1972حيث قامت بربط البيئة بالنمو ويف سنة

شخصية من النخب  22" وىي رئيسة وزراء النرويج وعضوية برونتلوندترأست "  1987البيئية ويف سنة 

عادل. وبذلك هبدؼ مواصلة النمو االقتصادي باإلضافة إذل االىتماـ باؼبشاكل السياسية واالقتصادية اغباكمة يف ال

 1992سنوات أي سنة  5ه اللجنة اعتربت أف العادل ىو ملك للجميع واؼبستقبل مشًتؾ.وبعدهتتم بالبيئة ىذ اليت

عامة اؼبتعلقة مث من خالؽبا وضع ؾبموعة من التوصيات ال دي جانَتوالذي انعقد يف ريو األرض عقد مؤسبر قمة 

 عاؼبية للتنمية البشرية و اؼبوارد البشرية .ستقبل اإلنسانية و ضرورة تبٍت خطة باؼبخاطر اليت تواجو م

كوؿ يهتم بتدقيق العالقة اؼبوجودة بُت و تو وىو عبارة عن بر  كيوتوانعقدت قمة  2002ويف سنة 

 م التأكيد على  سياسي وكذا خريطة الطريق حيث ضرورة تبٍت إعالف و األنشطة البشرية وربطها بالتغَتات اؼبناخية

مكتسبات ريو إصباع الدوؿ على ضباية البيئة  إال أف ىذه التوصيات دل تطبق بكاملها نتيجة مصادقة بعد الدوؿ 

 عليها من جهة وعدـ مصادقة دوؿ أخرى وعدـ احًتامها ؽبذه التوصيات من جهة ثانية.

 

 
 
 
 
 

                                                           
1

،مذكرة تخرج لنٌل شهادة ماستر فً البٌئة و المجتمع تحت "عرض حول التنمية المستدامة"(،مذكرة 2008/2009تاج الدٌن الرحمانً ،) - 
 06،07اشراف د.جمال الكركوكً ،جامعة ابن طفٌل كلٌة األداب و العلوم اإلنسانٌة القنٌطرة،المغرب ،ص 
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  مدخل عاـ الى التنمية المستدامة                                             اٌفصً األوي

 2 مق اربات التنمية المستدامة :المطلب الثاني

 المقاربة الكالسيكية:-1

تتميز ىذه اؼبقاربة بكوهنا هتتم باعبانب االقتصادي والذي هبدؼ باألساس إذل ربقيق الربح وال شيء غَته فتكوف  

 النتيجة ىي االستغالؿ العشوائي للموارد وىذا بدوره يؤدي إذل تدىور وانقراض ىذه اؼبوارد.

ماعية والثقافية لذلك يبكن أف نعتربىا مقاربة جتواال واؼبالحظ أف ىذه اؼبقاربة االقتصادية ال هتتم باعبوانب البيئية

  غَت مشولية ويشوهبا عيوب كثَتة.

 :الجديدة اتالمقارب-2

 :المقاربة المندمجة -أ

تتميز بالشمولية فهي تقـو على ربقيق التوازف على صبيع اؼبستويات سواء االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية  

 ولكل مستوى أىداؼ ومعايَت.

تقليص نسبة الفقر والتقليص من نسبة األمية وكذا اؼبساواة بُت اعبنسُت : المستوى االجتماعي*

 والتأطَت الطيب واحًتاـ حقوؽ اإلنساف.

 خلق فرص الشغل والرفع من معدؿ الدخل الفردي المستوى االقتصادي:* 

 الرفع من نسب التمدرس. المستوى الثقافي:* 

 البعد البيئي يف ـبططات التنمية قبد مراعاة المستوى البيئي:* 

 

                                                           
2

"،أطزٔزخ ظكُٕراِ  ػهٕو فٙ ػهٕو انزسٛٛز  األهٍّح االلتصادٌح ٌٍتنٍّح اٌسٍاحٍح اٌّستذاِح )حاٌح اٌجزائز (" (،2010/ 2009ػبيز ػٛسبَٙ ،) -

 .  56ضؼجخ رسٛٛز انًؤسسبد ، خبيؼخ ثبرُخ ، اندشائز ، ظ 
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  مدخل عاـ الى التنمية المستدامة                                             اٌفصً األوي

 :المقاربة التشاركية-ب

غَت اغبكومية مات درج مثل اعبماعات احمللية والوزارات واؼبنظصبيع الفاعلُت ت تقـو على إشراؾ

إشراكهم يف ازباذ القرارات اليت تتعلق باقباز اؼبشاريع والقوانُت ألهنا الطريقة الوحيدة اليت والسكاف كل ىؤالء 

 ستؤدي إذل إقباح مشروع التنمية اؼبستدامة.

 المقاربة النوعية:-ج

وتتم ىذه  اوتقـو على تشخيص اغباالت والتساؤالت عن مسببات ىذه اغبالة لتصل يف األخَت إذل اإلجابة عنه

 غَت اغبكومية كالدوؿ السائرة يف طريق النمو.ودبسانبة اؼبنظمات  21ية للقرف العملية يف إطار جدولة زمن

 3 مؤشرات التنمية المستدامةالمطلب الثالث :      

، وافقت عبنة 1995 يف دورهتا الثالثة عاـبرنامج األمم المتحدة لمؤشرات التنمية المستدامة: (أ

لضماف  1992ت يف ديسمرب جتماعية لألمم اؼبتحدة، اليت أنشأاالقتصادية واال إلدارة الشؤوف اؼبستدامةالتنمية 

يغطي  التنمية اؼبستدامة الفعلية ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للبيئة والتنمية، على برنامج عمل بشأف مؤشرات اؼبتابعة

حكومية  وقد أسهمت منظمات .للتنمية اؼبستدامةاالجتماعية، واالقتصادية، والبيئية، واؼبؤسسية  اعبوانب

  .الربنامج وصباعات أساسية متدخلة كوكاالت مسؤولة عن مؤشرات معينة، يف بلورة ىذا

البلداف  اغبالية اػباصة جبمع البيانات اؼبتعلقة بالتنمية اؼبستدامة، فقد طلب من وإضافة إذل تعزيز األنشطة      

 اؼبدف، والفقر، والصحة، وحق  ؼبيادين مثل العوامل الديبوغرافية، وزبطيط ء اىتماـ خاصعلى اػبصوص إعطا

 

                                                           

3
 

،اؼبركز اعبامعي خبميس مليانة ،اعبزائر  اقع التسيير""تنمية مستدامة في الجزائر بين حتمية التطور و و أ.بوزياف الرضباشل و أ .بكدي فاطمة ، مداخاة بعنواف :

،ص2010،
3 
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القائمة بُت والشباب، واألطفاؿ اؼبعاقُت، والعالقة  اغبصوؿ على اؼبوارد وكذلك اجملموعات اػباصة مثل النساء،

 ىي ب اؼبستدامة عبنة األمم اؼبتحدة للتنمية إف الغاية من برنامج عمل .البيئة ىذه اؼبيادين ومشكلة

الوطٍت،  مكيفة على اؼبستوى ؼبستدامةاإذل قائمة دبؤشرات للتنمية  2001إذل حدود عاـ  صلاػبصوص التو 
 تنموية ـبتلفة بلداف ذات مستوياتوتتسم باؼبرونة الكافية حبيث يبكن قياسها واستخدامها يف 

تصرؼ صانعي القرار على اؼبستوى  ومتناسقة على كبو يبكن من إجراء اؼبقارنات ووضع ىذه اؼبؤشرات ربت

  .الوطٍت

ُنشرت يف شهر أغسطس من عاـ  مؤشراً للتنمية اؼبستدامة 134ووبتوي برنامج العمل على قائمة مكونة من     

ؾبمعة يف أربع فئات كبَتة ىي االقتصادية،  " الكتاب األزرؽ". ىذه اؼبؤشراتيف وثيقة تعرؼ باسم  1966

طبقًا لإلطار الكالسيكي : تركيز، وضعية، إجابة. وكل مؤشر من ىذه  واالجتماعية، والبيئية، واؼبؤسسية، ومنظمة

منظمة  اؼبؤشر من طرؼبطاقة منهجية مفصلة تبُت التعريف، ومناىج اغبساب، ومعايَت اختيار  اؼبؤشرات مبُت يف

تتوافق مع أولوياهتا الوطنية،  األمم اؼبتحدة. وقد طُلب من البلداف أف زبتار من بُت ىذه اؼبؤشرات تلك اليت

  .وأىدافها وغاياهتا

اليت بلورهتا  اؼبستدامة للتنمية 134صبيع أقاليم العادل أف زبترب اؼبؤشرات الػ  طُلب من بعض البلداف من         
 انطباقها على أوضاعها وإمكانية ترقيمها.  ، قصد ربليلاؼبستدامة ألمم اؼبتحدة للتنميةا عبنة

 معايير إعداد مؤشرات جيدة للتنمية  المستدامة: ب(

أف تعكس شيئا أساسيا وجوىريا لصحة اجملتمع االقتصػادية أو االجتماعيػة أو البيئيػة طويلػة األمػد علػى مػر  
 األجياؿ.

 قيقها أي ببساطة يستطيع اجملتمع فهمها وتقبلها أف تكوف واضحة ويبكن رب 
 .أف تكوف قابلة للقياس ويبكن التنبؤ هبا 
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 .أف تكوف ذات قيم حدية متاحة  
 توضح ما إذا كانت اؼبتغَتات قابلة للقلب ويبكن التحكم فيها أـ ال.  أف 
       النواحي اػباصػة : ينبغػي ربديػد األسػاليب اؼبسػتخدمة يف إعػداد أي مؤشػر بوضػوح واف يػتم توظيفهػا بدقػة  

 واف تكوف مقبولة اجتماعيا وعلميا واف يكوف من السهل إعادة إنتاجها .
 اؼبؤشر يشَت إذل اذباىات مبوذجية إذا استخدـ كل عاـ. اغبساسية للزمن :دبعٌت أف  

رباحهػػا يف سػوؽ تنافسػػية واف كػاف يف حػػدود مػا تسػػمح بػو الػػنظم أة اػباصػػة مؤسسػة هتػػدؼ إذل تعظػيم أواؼبنشػ
3والقوانُت والتقاليد.

.المبحث الثاني :مفهوم التنمية المستدامة ،أسسها و أهدافها

 4: مفهوم التنمية المستدامة :المطلب األول

ي التنميػػة التكنولوجيػػة وتغػػَت اؼبؤسسػػات خاؼبػػوارد وتوجيهػػات االسػػتثمار ومنػػاىػػي عمليػػة يتنػػاغم فيهػػا اسػػتغالؿ 
 على كبو يعزز كال من إمكانات اغباضر واؼبستقبل للوفاء حباجيات اإلنساف وتطلعاتو. 

القػػػدرة علػػػى االسػػػتمرار و التواصػػػل مػػػن منظػػػور اسػػػتخدامها للمػػػوارد كمػػػا تعػػػرؼ أيضػػػا بأهنػػػا التنميػػػة اغبقيقيػػػة ذات 
الطبيعيػػة والػػيت يبكػػن أف ربػػدث مػػن خػػالؿ إسػػًتاتيجية تتخػػذ التػػوازف البيئػػي كمحػػور ضػػابط ؽبػػا لػػذلك التػػوازف الػػذي 
يبكػػػن أف يتحقػػػق مػػػن خػػػالؿ اإلطػػػار االجتمػػػاعي البيئػػػي والػػػذي يهػػػدؼ إذل رفػػػع معيشػػػة األفػػػراد مػػػن خػػػالؿ الػػػنظم 

 سية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت ربافظ على تكامل اإلطار البيئيالسيا

يف التقرير اؼبعنوف " دبستقبلنا اؼبشًتؾ  والتنمية اؼبستدامة" تعريف اللجنة العالمية للتنمية المستدامة  –
دمَت قدرة ىي  " تلبية احتياجات اغباضر دوف أف تؤدي إذل ت 1987حسب تعريف وضعتو ىذه اللجنة عاـ 

اػباصة " .    ولقد ساد يف القرف اؼباضي الفكر االستهالكي الصناعي  احتياجاهتااألجياؿ اؼبقبلة على تلبية 
وخاصة بعد االنفتاح االقتصادي حيث عكف اإلنساف على التفكَت يف التكنولوجيا اليت تقدر رحبا سريعا عن 

 طريق إنتاج منتج لو سوؽ

                                                           

4
-
،اؼبركز اعبامعي خبميس مليانة ،اعبزائر  "تنمية مستدامة في الجزائر بين حتمية التطور و واقع التسيير"أ.بوزياف الرضباشل و أ .بكدي فاطمة ، مداخاة بعنواف : 

،ص2010،
10

، مرجع سابق  
 



12 
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اسػػتهالكي دوف النظػػر إذل جػػودة اؼبنػػتج أو نوعيػػة اؼبػػواد اػبػػاـ اؼبسػػتخدمة أو الطاقػػة اؼبسػػتهلكة ولقػػد أدى ذلػػك إذل  
 .استشار العديد من الصناعات اؼبلوثة وبالتارل وعلى اؼبدى البعيد سيؤدي إذل زيادة مستويات التلوث عن اغبدود 

 معدالت األمراض وخفض اإلنتاج وظهور أمراض جديدة هتدد اغبياة... اؼبسموح هبا وارتفاع

مي اقتصػادية تفػي باحتياجػات اغباضػر وربقػق التػوازف بينػو نػاية اؼبستدامة بأهنا ربقق تػامُت توعليو يبكن تعريف التنم
 وبُت متطلبات اؼبستقبل لتمكُت األجياؿ اؼبقبلة من استيفاء حاجياهتم

 :ج ما يليتوبالتارل نستن

أف التنمية اؼبطلوبة ال تسعى لتقدـ بشري موصػوؿ يف األمػاكن قليلػة لسػنوات معػدودات وإمبػا للبشػرية صبعػاء علػى -
 امتداد اؼبستقبل البعيد. 

إال عنػػدما تراعػػي  اسػػتدامتهاأف مسػػتويات اؼبعيشػػة الػػيت تتجػػاوز اغبػػد األدسل األساسػػي مػػن االحتياجػػات ال يبكػػن -
 على اؼبدى البعيد.  االستدامةف متطلبات مستويات االستهالؾ يف كل مكا

أف االحتياجات كما يتصورىا الناس تتحػدد اجتماعيػا وثقافيػا ومػن مث فػاف التنميػة اؼبسػتدامة تتطلػب انتشػار القػيم -
 مستويات االستهالؾ اليت ال تتجاوز حدود اؼبمكن بيئيا.  عاليت تشج

ـ إنتػػاج وبػػًـت االلتػػزاـ باغبفػػاظ علػػى تػػوازف القاعػػدة البيئيػػة وىكػػذا فػػاف السػػعي لتحقيػػق التنميػػة اؼبسػػتدامة يتطلػػب نظػػا
 4 . ؽبذه التنمية

 أسس وأهداف التنمية المستدامة::المطلب الثاني

دور كبَت يف ظهور ؾبموعة من  قمة األرض كاف ؼبؤسبرأسس التنمية المستدامة:-1

مبدأ وىذه  27اؼببادئ اؼبتعلقة بالبيئة والتنمية ىذه اؼببادئ منها ما ىو ثقايف واقتصادي وبيئي واجتماعي وتتضمن 

 *تدخل األعالـ واؼبشاركة يف ازباذ القرارات.  بعض من ىذه اؼببادئ:
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               *ؿباربة التهميش والفقر.           

 *قانوف ىبص اجملاؿ البيئي.          

 *التعاوف االقتصادي الدورل.           

 *دراسات الوقع.           

 *دور النساء يف التنمية.

 *دور الشباب يف التنمية.           

 *التعاوف يف دعم القرارات.

 *دمج البيئة وأبعاد التنمية األخرى.

 *التضامن والتعاوف.

 *اؼببادرة السلمية.

 *مساعدة الدوؿ اليت تعرؼ الكوارث.

 5وما يبكن استنتاجو من ىذه اؼببادئ ىي أهنا مشولية عبميع اؼبيادين.

 

 
                                                           

5 
،مذكرة زبرج لنيل شهادة ماسًت يف البيئة و اجملتمع ربت اشراؼ "عرض حوؿ التنمية المستدامة"(،مذكرة 2008/2009تاج الدين الرضباشل ،) -

11،ص  د.صباؿ الكركوكي ،جامعة ابن طفيل كلية األداب و العلـو اإلنسانية القنيطرة،اؼبغرب
 ،مرجع سابق .  
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دولة سنة  192قامت ؾبموعة من الدوؿ وعددىا من التنمية: تتوخااألهداف الم-2

 18وىذه األىداؼ بداخلها ؾبموعة من الغايات بلغ عددىا  8بوضع ؾبموعة من األىداؼ وعددىا  2000

 مؤشرا. 48وبداخلها ىذه الغايات مؤشرات لتحديد ىذه الغابات واؼبساعي اليت يبلغ عددىا 

 قـو بالتطرؽ إليها باختصار نظرا لعددىا الكبَت.كاملة وبالنسبة للغايات وسن  قـو بالتطرؽ إذل األىداؼوسن

 ربقيق اؼبساواة بُت األجناس. -1بالنسبة لألىداؼ:  

 تقليص الفقر واجملاعة.-2

 تأمُت الًتبية األوذل للجميع.-3

 االىتماـ والتحسيس بصحة األـ .-4

 سنوات.5تقليص عدد وفيات األطفاؿ اقل من -5

 ؿباربة داء فقداف اؼبناعة اؼبكتسب )السيدا ( وباقي األمراض األخرى اؼبعدية.-6

 ربقيق االستدامة يف اؼبوارد الطبيعية.-7

 . وضع اؼبكانة العاؼبية للتنمية-8

 : من ىذه األىداؼ الثمانيةالمساعي المتوخات ما ىي *

 .2015 و  2005تويات التدريس ما بُت رل والثاشل وصبيع مسو توفَت التعليم األ*     

 *إقصاء االختالفات بُت اعبنسُت.    
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 *الشراكة مع القطاع اػباص من اجل توفَت تقنيات االتصاؿ تكوف يف استطاعة اعبميع.  

 كة مع الشركات الصيدلية لتوفَت األدوية للدوؿ يف طور التقدـ.ا *الشر   

 *دراسة القرى ومشاكل الدوؿ الدائنة لكي ال تقف عائقا يف طريق النمو.  

 *اغبد من تطور السيدا وإرجاعو موضع الساعة.  

 *إدماج سياسة التنمية يف السياسات الوطنية.  

 .2015 باؼباء الشروب يف *تقليص النصف من عدد السكاف الذين ليس ؽبم الربط   

 6 .2015 ؼبالريا واألمراض اؼبماثلة يف *القضاء على ضبة ا  

 7. حتمية التطوير باتجاه التنمية المستدامةالمطلب الثالث :

تقـو تنشأ حتمية التطوير من كوف اف معظم دوؿ العادل تسَت باذباه التنمية اؼبستدامة حىت الدوؿ اجملاورة إذ       
على اؼبستوى الشمورل وحوؿ القطاعات اؼبختلفة للتنمية ومنها القطاع  بنشر تقارير سنوية حوؿ الوضع االقتصادي

الدراسة حوؿ اإلسًتاتيجية الوطنية من أجل  غرب، مكنتواالجتماعي، واالقتصادي، والبيئي.  ففي اؼب الديبغرايف،
هنج اقتصادي، انطالقا من البيانات اؼبوجودة واؼبتاحة عن حالة  ضباية البيئة والتنمية اؼبستدامة، اؼبعدة على أساس

واؼبناطق  ،من اؼبؤشرات بشأف اؼبياه واؽبواء، والنفايات الصلبة، والبيئة اغبضرية، والًتبة ؾبموعة البيئة، من وضع
تطبيق نظاـ للمعلومات والبيانات حوؿ  الطبيعية والساحلية. ويهدؼ برنامج إدارة البيئة، فيما يهدؼ إليو، إذل

اإلنساشل متطورة جدا يف  البشرية والفقر نشَت إذل أف مؤشرات التنمية ويف ىذا الصدد، من اؼبفيد أف  .البيئة
سنويا من طرؼ مديرية اإلحصاء التابعة لوزارة  اعية يتم إعدادهاؼبغرب. كما أف مطبوعا حوؿ اؼبؤشرات االجتم

شكل جداوؿ متسلسلة بًتتيب زمٍت، إمكانية   ىذا اؼبطبوع، اؼبقدـ يف التوقعات االقتصادية والتخطيط. ويتيح
  تقييم نتائج

                                                           
6

،مذكرة تخرج لنٌل شهادة ماستر فً البٌئة و المجتمع تحت "عرض حول التنمية المستدامة"(،مذكرة 2008/2009الرحمانً ،) تاج الدٌن - 
 اشراف د.جمال الكركوكً ،جامعة ابن طفٌل كلٌة األداب و العلوم اإلنسانٌة القنٌطرة،المغرب.مرجع سابق .

7
 

،اؼبركز اعبامعي خبميس مليانة ،اعبزائر  "تنمية مستدامة في الجزائر بين حتمية التطور و واقع التسيير"واف :أ.بوزياف الرضباشل و أ .بكدي فاطمة ، مداخاة بعن -

، مرجع سابق. 2010،
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ويف .األعماؿ اؼبنجزة يف ـبتلف اؼبيادين، وتقدير حجم اإلقبازات اؼبتوصل إليها يف إطار التنمية البشرية اؼبستدامة
األطراؼ األخرى اؼبعنية من أجل وضع اسًتاتيجية مشًتكة  تتعاوف مع صبيع مصر  م تشكيل عبنة للتنمية اؼبستدامة

دبتابعة وتنسيق  (EEAA) الوطٍت تقـو الوكالة اؼبصرية للشؤوف البيئية اؼبستوىوعلى  .لعملية التنمية اؼبستدامة
برنامج اإلعالـ  وسوؼ يقـو كل من .اؼبتعلقة بالبيئة مع الوزارات اؼبعنية، هبدؼ ضماف التنمية اؼبستدامة اؼبسائل

اإلقباز حاليا، دبساعدة صانعي  ومشروع نظاـ اإلعالـ البيئي اللذين نبا قيد ( EIMP)   واؼبتابعة يف ؾباؿ البيئة
ميداف البيئة. وقد  م اإلعداد ؼبشروع وطٍت يهدؼ إذل  القرار يف وضع وتطبيق السياسات والقوانُت والربامج يف

     .اؼبسؤوليات الوكاالت اغبكومية يف إطار قمة األرض هبدؼ ذبنب تداخل ربديد األدوار اؼبنوطة دبختلف
يف  ر سنوية حوؿ حالة البيئة. وتسعى مؤشرات اإلستدامة اؼبعروضة بصورة ؿبدودةتنشر، تقاري وتنشر تونس، فيما

واالقتصادي، واالجتماعي والبيئي، وتستند  اؼبرحلة اغبالية، إذل تقييم التطور العاـ اؼبالحظ على الصعيد البشري،
ة اؼبؤشرات ليست شاملة على الصعيد الوطٍت. وقائم 21أعماؿ القرف  ىذه اؼبؤشرات على الفلسفة العامة عبدوؿ

  .يزاؿ النهج استكشافياً  وإمبا ؿبدودة ، وال

 اٌّثحث اٌثاٌث :والغ اٌتنٍّح اٌّستذاِح فً اٌجزائز 

 8. :مجهودات الجزائر في مجال التنمية المستدامةالمطلب األول  

لضماف إدماج البيئة آليات مؤسسية وقانونية ومالية وداخلية  األخَتة، وضعت اعبزائر خالؿ السنوات اػبمس 
اؼبارل  القرار، منها على اػبصوص كتابة الدولة للبيئة و مديرية عامة تتمتع باالستقالؿ والتنمية يف عملية ازباذ

 اؼبتعدد وىو جهاز للتشاور والسلطة العامة، واجمللس األعلى للبيئة والتنمية اؼبستدامة

  .مؤسسة ذات صبغة استشارية االجتماعي الوطٍت، وىوالقطاعات ويرأسو رئيس اغبكومة، واجمللس االقتصادي و 

السنوات األخَتة واليت تدخل ضمن  خالؿ ؾبهودات التنمية وقد  م إقباز العديد من األعماؿ اؼبهمة يف إطار      
باالعتبار يف العديد من اؼبيادين، منها على اػبصوص ؿباربة  ، أعطت نتائج جديرة21تطبيق جدوؿ أعماؿ القرف 

البشرية  واغبماية واالرتقاء بالوقاية الصحية وربسُت اؼبستوطناتالتحوالت الديبوغرافية، ر، السيطرة علىالفق
 معوقات كبَتة منها على اػبصوص  واإلدماج يف عملية ازباذ القرار اؼبتعلقة بالبيئة . وقد لوحظ مع ذلك، أف
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،اؼبركز اعبامعي خبميس مليانة ،اعبزائر  "تنمية مستدامة في الجزائر بين حتمية التطور و واقع التسيير"أ.بوزياف الرضباشل و أ .بكدي فاطمة ، مداخاة بعنواف : .-

 ، مرجع سابق .2010،
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  مدخل عاـ الى التنمية المستدامة                                             اٌفصً األوي

التكنولوجيا وغياب أنظمة اإلعالـ الناجعة، قد أدت إذل اغبد  صعوبات سبويلية ومشاكل ذات صلة بالتمكن من
البيانات واؼبعلومات يتضح من اعبدوؿ  التارل أف .21أعماؿ القرف  من أجل تطبيق جدوؿ من ؾبهودات اعبزائر

  اؼبتعلقة بالصحة التحوالت الديبغرافية واالستدامة تعترب جيدة جدا يف اعبزائر، وكذلك تلك اؼبتوفرة بشأف

 ىزيلة البيانات الجيدة ولكنها ناقصة بعض جيدة
  ؿباربة الفقر ▪

 تغيَت أمباط االستهالؾ ▪

 مستوطنات بشرية ▪

التخطيط واإلدارة اؼبتكاملة  ▪
 األرضية للموارد

 ؿباربة إزالة الغابات ▪

 ؿباربة التصحر واعبفاؼ ▪

 اإلستغالؿ اؼبستداـ للجباؿ ▪

والريفية  الزراعيةالتنمية  دعم ▪
  اؼبستدامة.

 البيوتكنولوجيا ▪

احمليطات، البحار، اؼبناطق  ▪
 ومواردىا الساحلية

 نفايات خطرة

 والتدريب الًتبية والتوعية العامة ▪

يف  اإلشكالية البيئية والتنميةإدماج  ▪
  القرار عملية ازباذ

 ضباية اعبو ▪

 اغبفاظ على التنوع البيولوجي ▪

 اؼبوارد اؼبائية ▪

  اؼبواد الكيماوية السامة ▪

 اؼبزارعوف ▪

 اؼبوارد و اآلليات اؼبالية ▪

  التكنولوجيا والتعاوف وبناء القدرات ▪

 العلم يف خدمة التنمية اؼبستدامة ▪

 القدرات التعاوف الدورل من أجل بناء ▪

 الصكوؾ القانونية الدولية ▪

 اإلعالـ من أجل ازباذ القرارات ▪

  التعاوف و التجارة الدولياف ▪

  اغبفاظ على التنوع البيولوجي ▪

 اؼبزارعوف ▪

  الدولية الًتتيبات اؼبؤسسية ▪

 
www.uneca-na.org/arabe/un/documents%20et%20etudes/indicateurs-AR(8).doc :   المصدر     

   

http://www.uneca-na.org/arabe/un/documents%20et%20etudes/indicateurs-AR(8).doc
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  التنمية المستدامةمدخل عاـ الى                                              اٌفصً األوي

 : آلية تحقيق التنمية المستدامة .المطلب الثاني

ازبذت اعبزائر منذ بداية األلفية اعبديدة منحٌت جديدا يف سَت السياسة اإلقتصادية ذبلى يف الًتكيز على السياسة 
على أنبية دور الدولة اؼبالية يف شكل توسع يف النفقات العامة، وذلك يعٍت السَت وفق اؼبنهج الكينزي الذي يرتكز 

من خالؿ نفقاهتا العامة يف دعم النشاط اإلقتصادي، وقد كاف للوفرة اؼبالية الكبَتة اليت حقتها اعبزائر نتيجة ارتفاع 
أسعار النفط بداية األلفية الثالثة دورا ىاما يف اتباع ىذه السياسة اليت كاف ؽبا على غرار البعد اإلقتصادي بعدا 

صوصا وأف الفًتة السابقة شهدت ترديا كبَتا يف الوضع اإلجتماعي على غرار الوضع اإلقتصادي اجتماعيا كبَتا خ
بشكل يعكس الوضعية  %28يف حدود  2000-1995حبيث تراوح متوسط معدؿ البطالة خالؿ الفًتة 

 الصعبة اليت كاف عليها النشاط اإلقتصادي يف اعبزائر.

يف كل من ـبطط  2009-2001سع يف النفقات العامة للفًتة وقد ذبلت ىذه السياسة اؼبرتكزة على التو 
 وذلك كما يلي: 2009-2005والربنامج التكميلي لدعم النمو  2004-2001اإلنعاش اإلقتصادي 

 9: 2004-2001مخطط اإلنعاش اإلقتصادي  -2-1

مليار  7مليار دج أي ما يعادؿ  525حبيث بلغت قيمتو  2001أقر ىذا اؼبخطط يف أفريل من سنة  
دوالر، واعترب آنذاؾ برناؾبا قياسيا وذلك بالنظر إذل احتياطي الصرؼ اؼبًتاكم آنذاؾ قبل إقراره والذي قدر ب 

 مليار دوالر ، وكاف يهدؼ بشكل رئيسي إذل:  1139

 مستوى اؼبعيشة؛ اغبد من الفقر وربسُت -

 خلق مناصب عمل واغبد من البطالة؛ -

 دعم التوازف اعبهوي وإعادة تنشيط الفضاءات الريفية. -

 

                                                           

9 -
، ظ 2001/2009، اندشائز ،  ٍِتمى أثز اٌتىسغ فً اٌنفماخ اٌؼاِح ػٍى اٌثطاٌحكزٚى ٔ ساليُخ يسًع، ثٕظضعش

11،10،09،08 
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أربعة أوجو رئيسية كما يوضحو  وترتكز  اؼبخصصات اؼبالية ؼبخطط دعم اإلنعاش اإلقتصادي باألساس على
 اعبدوؿ التارل:

 2004-2001: مضموف مخطط دعم اإلنعاش االقتصادي  1الجدوؿ
 ) الوحدة: مليار دج(                                                                               

 
 السنوات          

 القطاعات

 المجموع 2004 2003 2002 2001

 مبالغ()

 المجموع

 )نسب(

 40.1 210.5 2.0 37.6 70.2 100.7 أشغاؿ كبرى و ىياكل قاعدية

 38.8 204.2 6.5 53.1 72.8 71.8 تنمية محلية و بشرية

 دعم قطاع الفالحة و الصيد
 البحري

10.6 20.3 22.5 12.0 65.4 12.4 

 8.6 45.0 / / 15.0 30.0 دعم اإلصالحات

 100 525.0 20.5 113.9 185.9 205.4 المجموع

 بوفليح نبيل : آثار برامج التنمية االقتصادية على اؼبوازنات العامة يف الدوؿ النامية، مذكرة ماجستَت، جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف،المصدر: 

 .107، ص2005

كاف يعاشل منها وارتكزت قيمة اؼبخطط بشكل كبَت على قطاع البناء واؽبياكل القاعدية نظرا للظروؼ الصعبة اليت  
اإلقتصاد اعبزائري قبيل بداية األلفية اعبديدة من تدىور يف البٌت التحتية القاعدية، إضافة إذل أنبيتها الكربى يف 
التأسيس حمليط مالئم لنهوض وتطور النشاط اإلقتصادي الذي كاف اؽبدؼ الرئيسي من ـبطط دعم اإلنعاش 

والبشرية نظرا ؼبا يكتسيو ىذا اعبانب من أنبية كبَتة يف ربسُت الظروؼ  اإلقتصادي،إضافة إذل ؾباؿ التنمية احمللية
 اإلجتماعية وتدعيم سبل التنمية اإلقتصادية.
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مليار دج و  20534دبا يقدر بػ  2002و  2001وقد خصصت النسبة األكرب من قيمة اؼبخطط لسنيت 
مليار دج على التوارل، وذلك يف إطار سعي الدولة إذل استغالؿ اإلنفراج اؼبارل ومن مث تسريع وتَتة  18539

 .اإلنفاؽ دبا يسمح بتحقيق قفزة كبَتة يف تطور النشاط اإلقتصادي 

بإنعاش مكلف للتنمية  2001/2004سبيزت السنوات  :10امج االنعاش االقتصادي نتائج برن*
 االقتصادية رافق استعادة األمن عرب ربوع بالدنا ،من نتائجو :

 2350مليار دوالر أي  30مليار دينار ، منها حوارل  3700مليار دوالر أي  46استثمار إصبارل حبوارل -
 مليار دينار من االنفاؽ العمومي.

 . 2003باؼبئة يف سنة  638باؼبئة طواؿ السنوات اػبمس بنسبة  338مبو مستمر يساوي يف اؼبتوسط -

 باؼبئة . 24باؼبئة اذل  29تراجع يف البطالة أكثر من -

 اآلالؼ من اؼبساكن  اعباىزة . لك بناء و تسليماآلالؼ من اؼبنشآت القاعدية و كذ اقباز

جربة ، اذ أف التوازنات االقتصادية الكلية قد اسًتجعت ،و حققت اعبزائر رجت اعبزائر بسالـ من ىذه التخلقد 
و  مليار دوالر يف زيادة مستمرة  3239قدرىا  باؼبئة و احتياطات صرؼ 638نسبة مبو قدرة  2003يف سنة 

مليار دوالر كما تقلصت الديوف  22مليار دوالر إذل  2333باؼبقابل فإف ديوف اعبزائر اػبارجية  قد البفظت من 
   . 2003مليار دج سنة  911إذل  1999مليار دج يف سنة  1059العمومية الداخلية للدولة من 

الربنامج جاء ىذا 11: 2009-2005 االقتصادي لبرنامج التكميلي لدعم النموا -2-2
، خصوصا مع 2001يف إطار السعي كبو مواصلة سياسة التوسع يف اإلنفاؽ اليت شرع يف تطبيقها بداية سنة 

استمرار ربسن الوضعية اؼبالية الناذبة عن تراكم احتياطي الصرؼ الذي سببتو أسعار النفط اؼبرتفعة منذ بداية 
 األلفية الثالثة.
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،اؼبركز اعبامعي حبشلة 2001/2009التنمية المستدامة في الجزائر  من خالؿ برنامج االنعاش االقتصادي أرزماف كرصل ، -
 

 مرجع سابق.13،12ص ،2001/2009،اعبزائر ، ملتقى أثر التوسع في النفقات العامة على البطالةبودخدخ كرصل و سالمنة ؿبمد ، 11

 



21 
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واعترب ىذا الربنامج خطوة غَت مسبوقة يف التاريخ اإلقتصادي اعبزائري وذلك من حيث قيمتو اؼبرتفعة، واليت بلغت 
 مليار دوالر ، وقد كاف يهدؼ باألساس إذل: 55مليار دج أي ما يعادؿ  4203ما يقارب 

 اؼبعيشي لألفراد سواء من خالؿ ربسُت اعبانب الصحي،التعليمي واألمٍت ؛ربسُت اؼبستوى  -

 ربديث وتوسيع اػبدمات العامة نظرا ألنبيتها يف تطوير كال من اعبانبُت اإلقتصادي واإلجتماعي؛ -

تطوير اؼبوارد البشرية والبٌت التحتية باعتبارنبا من أىم العوامل اؼبسانبة يف دعم عملية النمو  -
 صادي؛اإلقت

 ذا الربنامج والذي يسعى لتحقيقورفع معدالت النمو اإلقتصادي والذي يعترب اؽبدؼ الرئيسي والنهائي ؽب -
 انطالقا من ربقق األىداؼ الوسيطة السابقة الذكر.

 وقد تركزت اؼبخصصات اؼبالية ؽبذا الربنامج يف طبسة ؿباور رئيسية تتمثل فيما يلي:

 )الوحدة: مليار دج(  2009-2005تكميلي لدعم النمو : مضموف البرنامج ال 2الجدوؿ 
 النسب المبالغ القطاعات

 45.5 1908.5 تحسين ظروؼ معيشة السكاف

 40.5 1703.1 تطوير المنشآت األساسية

 8 337.2 دعم التنمية االقتصادية

 4.8 203.9 تطوير الخدمة العمومية

 1.1 50 تطوير تكنولوجيات االتصاؿ

 100 4202.7 المجموع

 2م النمو، بوابة الوزير األوؿ، صالربنامج التكميلي لدع لمصدر:ا
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 الفصل األوؿ                                             مدخل عاـ الى التنمية المستدامة 

السكاف من وارتكزت اؼبخصصات اؼبالية ؽبذا الربنامج على ؿبورين رئيسيُت، األوؿ تعلق بتحسُت مستوى معيشة 
خالؿ توفَت السكن وذبهيز مدارس ومطاعم مدرسية إضافية، وكذا تأىيل اؼبرافق الصحية،الرياضية والثقافية، أما 
احملور الثاشل فتعلق بتطوير اؼبنشآت األساسية والقاعدية سباشيا مع ما قد  م الشروع فيو من قبل يف إطار ـبطط 

طوير البٌت التحتية اليت كانت تشهد فيها اعبزائر تراجعا حادا نظرا اإلنعاش اإلقتصادي، وذلك يف إطار ربديث وت
للظروؼ األمنية الصعبة اليت عاشتها يف العشرية األخَتة من التسعينيات،خصوصا وأهنا سبثل دعما وحافزا قويا 

 لإلستثمار والتنمية اإلقتصادية.

 :2009-2001تطور معدالت البطالة خالؿ الفترة  -3-3

دعما معتربا للنشاط اإلقتصادي مقارنة  2009-2001اإلنفاؽ العاـ خالؿ الفًتة شكلت برامج 
بالفًتة السابقة ؽبا، اليت سبيزت باػبصوص بالبفاض يف حجم النفقات العامة نتيجة توصيات صندوؽ النقد الدورل 

ا انعكس سلبا على الذي كاف يهدؼ إذل اغبد من عجز اؼبيزانية اؼبتزايد عن طريق اتباع سياسة مالية مقيدة فب
 12النشاط اإلقتصادي.

 2004-2001أثر مخطط اإلنعاش اإلقتصادي على معدالت البطالة  -3-3-1

ما بُت سنة  %10قفزة كبَتة قدرت يف حدود  2004-2001شهدت معدالت البطالة خالؿ الفًتة        
ىبص تطور حجم العمالة  نتيجة استفادة أىم القطاعات اإلقتصادية من ىذا اؼبخطط فيما 2004و  2001

 ولو بشكل نسيب،وذلك كما يوضحو اعبدوؿ التارل:

 2004-2001: تطور حجم العمالة و معدالت البطالة في الجزائر  3الجدوؿ       
http://www.premier 
ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.p
df  

                                                           

12
 -

، اندشائز ،  ٍِتمى أثز اٌتىسغ فً اٌنفماخ اٌؼاِح ػٍى اٌثطاٌحكزٚى ٔ ساليُخ يسًع، ثٕظضعش ، . مرجع سابق  

 ، يزخغ سبثك.17،16،ظ 2001/2009
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 الوحدة: ألف عامل()                                                               
                                          

 السنوات

 المؤشرات

2001 2002 2003 2004 

 9780 9540 9305 9075 حجم العمالة النشطة

 5976 5741 5462 5199 حجم العمالة المشغلة

 1617 1565 1438 1328 الفالحة   

 523 510 504 503 الصناعة   

 977 907 860 803 بناء و أشغاؿ عمومية   

 1510 1490 1503 1456 إدارة   

 1349 1269 1157 1109 نقل ، مواصالت و تجارة   

 2070 1537 1455 1398 أعماؿ منزلية،خدمة وطنية و قطاعات أخرى  

 %17.7 %23.7 %25.7 %27.3 معدؿ البطالة

           Source : : banque d’Algérie : rapport annuel de la banque d’Algérie 2008, p180         
 
       ( www.bankofalgeria.dz/rapport.htm ).           
 
 
 
 
 

http://www.bankofalgeria.dz/rapport.htm
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ويتوضح من خالؿ اعبدوؿ السابق األثر اإلهبايب ؼبخطط اإلنعاش اإلقتصادي على أغلبية القطاعات، حيث شهد 
-2001القطاع الفالحي تطورات ملحوظة حبيث كاف أكرب قطاع مساىم يف اغبد من معدالت البطالة للفًتة 

اػبدمات فقد ساىم بدوره يف زيادة حجم ، أما قطاع %8نتيجة بلوغ متوسط معدؿ مبو حجم العمالة  2004
كمتوسط معدؿ مبو سنوي مستفيدا يف ذلك من تطور قطاع النقل نتيجة تطور البٌت   %331العمالة دبا يقدر بػ

التحتية من طرؽ و سكك حديدية، إضافة إذل تطور قطاع التجارة نتيجة ربسن مستوى معيشة السكاف وزيادة 
ناء واألشغاؿ العمومية فقد استفاد من ىذا اؼبخطط نظرا للمخصصات اؼبالية اليت وجهت لو الطلب، أما قطاع الب

القطاع الصناعي اإلستثناء  ، يف حُت شكل%531وذلك دبتوسط معدؿ مبو سنوي يف حجم العمالة قدر بػ 
اؼبسجل يف  بضعف تطور حجم العمالة فيو نظرا لضعف األداء وعدـ القدرة على اؼبنافسة خصوصا مع الًتاجع

 عدد الوحدات الصناعية خالؿ فًتة التسعينات. 

ومقارنة مع ما  م تسجيلو من ـبصصات مالية يف إطار ـبطط اإلنعاش اإلقتصادي من جهة ومع ما  م تسجيلو 
فإنو يبكن القوؿ أنو كاف من اؼبمكن ربقيق معدالت  2004-2001من تزايد يف قيمة الواردات خالؿ الفًتة 

ا قد  م ربقيقها لو سبيز اعبهاز اإلنتاجي يف اإلقتصاد اعبزائري بنوع من اؼبرونة واغبركية يف األداء تزامنا بطالة أدسل فب
مع الزيادة اؼبسجلة يف الطلب الكلي نتيجة ىذا اؼبخطط، حيث أف الزيادة يف حجم العمالة ال تعكس حقيقة 

إلقتصادي، وذلك يرجع باألساس إذل أف نسبة معتربة الزيادة الكبَتة يف الطلب الكلي اليت ولدىا ـبطط اإلنعاش ا
من الزيادة يف الطلب الكلي الناذبة عن ـبطط اإلنعاش اإلقتصادي قد  م تلبيتها عن طريق الطلب اػبارجي بدؿ 

 2004مليار دوالر سنة  17إذل  2001مليار دوالر سنة  9الطلب احمللي، حيث تزايدت قيمة الواردات من 
ضياع آالؼ فرص العمل اليت كاف من اؼبمكن اإلستفادة منها لو سبت تلبية ىذه الزيادة يف ، وىو ما يعٍت 15

  الطلب عن طريق اعبهاز اإلنتاجي احمللي بدؿ اعبهاز اإلنتاجي اػبارجي.

 2009-2005أثر البرنامج التكميلي لدعم النمو على معدالت البطالة  -2-3-2

نفس وتَتة ـبطط اإلنعاش اإلقتصادي من حيث التأثَت إهبابا سار الربنامج التكميلي لدعم النمو على 
على حجم العمالة ولو بشكل نسيب، حيث يوضح اعبدوؿ التارل تأثَتاتو على تغَتات حجم العمالة يف أىم 

 كما يلي  2009-2005ة خالؿ الفًتة القطاعات ومعدؿ البطال
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 مدخل عاـ الى التنمية المستدامة                                             اٌفصً األوي

 2009-2005: تطور حجم العمالة و معدالت البطالة في الجزائر  4الجدوؿ   

 ) الوحدة: ألف عامل(                                                                     
 السنوات

 المؤشرات

2005 2006 2007 2008       2009 

 10544        10801 10514 10267 10027 حجم العمالة النشطة

 9472       7002 6771 6517 6222 حجم العمالة المشغلة

 1242       1841 1842 1780 1683 الفالحة    

 /           530 522 525 523 الصناعة    

 1718       1371 1261 1160 1050 بناء و أشغاؿ عمومية    

 /           1572 1557 1542 1527 إدارة    

 5318         1688 1589 1510 1439 نقل،مواصالت و تجارة    

  /             2579 2498 2485 2275 أعماؿ منزلية و أخرى

        %11.3 %11.8 %12.3 %15.3 معدؿ البطالة   
10.2% 

                   Source : banque d’Algérie, rapport annuel  2009 : op-cit, p165.                         

 

 

 

 



26 
 

  مدخل عاـ الى التنمية المستدامة                                             اٌفصً األوي

وجاء تأثَت الربنامج التكميلي لدعم النمو على معدالت حجم العمالة يف القطاعات اإلقتصادية مشاهبا لتأثَت 
ـبطط اإلنعاش اإلقتصادي، حبيث ساىم يف تزايد حجم العمالة لكل من قطاعات: الفالحة،اػبدمات والبناء 

 ليو يف ـبطط اإلنعاش اإلقتصادي فلم يشهد واألشغاؿ العمومية، يف حُت أف القطاع الصناعي وكما سبق اإلشارة إ

حجم العمالة فيو تطورات ملحوظة وذلك نظرا ؼبا يعانيو ىذا القطاع من اختالالت ىيكلية تستدعي إعادة النظر 
 يف اإلسًتاتيجية الصناعية اليت يسَت وفقها. 

من تزايد يف حجم العمالة ونظرا للقيمة اؼبالية اليت خص هبا الربنامج التكميلي لدعم النمو فإف ما حقق 
ال يعرب حقيقة عن التأثَت اغبقيقي اؼبفروض أف ينتج عن ىذا الربنامج، خصوصا إذا ما الحظنا أف الفًتة 

مليار دوالر سنة  32إذل  2005مليار دوالر سنة  12شهدت تزايدا يف حجم الواردات من  2005-2002
قتصادي فإف نسبة كبَتة من الزيادة يف الطلب الكلي ، وىو ما يعٍت أنو وعلى غرار ـبطط اإلنعاش اإل 2002

الناذبة عن الربنامج التكميلي لدعم النمو قد  م تلبيتها عن طريق الطلب على الواردات وىو ما يعٍت ضياع آالؼ 
 13فرص عمل نتيجة عدـ ربقق استجابة للجهاز اإلنتاجي احمللي للزيادة يف الطلب الكلي.

 

 

 

 

 

 
                                                           

13
 -

، 2001/2009، اندشائز ،  ٍِتمى أثز اٌتىسغ فً اٌنفماخ اٌؼاِح ػٍى اٌثطاٌحكزٚى ٔ ساليُخ يسًع، ثٕظضعش ، . مرجع سابق  

 ، يزخغ سبثك .20،19ظ 
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 مدخل عاـ الى التنمية المست                                             اٌفصً األوي

 

 :خاتّح اٌفصً األوي                                          

حتمية ال مفر منها من اجل عدـ التخلف عن ركب األمم  أصبحت التنمية اؼبستدامة مسايرة مؤشرات       
اقتصاديا  كوف اف ثرواتنا اؼبستغلة يف جلب العملة الصعبة غَت متجددة فبا سياسيا من جهة ومن جهة أخرى 

يعكس مدى مالئمة اؼبضي يف تطبيق مؤشرات التنمية اؼبستدامة من استغالؿ لطاقات اؼبتجددة وعدـ اؼبساس 
ضي قدما فاعبزائر واف كانت بعض اؼبؤشرات تعكس رغبتها القوية يف اؼب  بنصيب األجياؿ القادمة من الثروات.

كبو إسًتاتيجية التنمية اؼبستدامة فاف مثاؿ لبسيط عن الفجوة بينها وبُت الدوؿ اجملاورة يف نفس اجملاؿ تبُت بوضوح  
ثاشل يف اؼبقدمة لذلك وجب مواجهة كل نقاط  حقيقة اف الرغبة غَت كافية وإمبا القدرة على تطبيق اؼبخطط 

 الضعف اؼبتعلقة باؼبسألة من:
 االنطالؽ يف سياسة إعادة تأىيل للبٌت التحتية . -

 تكثيف سياسات الوعي البيئي .- 

 ؿباربة كل أشكاؿ التلوث اليت من شاهنا هتديد الثروة البيئية عامة.-

 ؿباولة سد الفجوة بُت التعليم دبختلف مستوياتو )يف اجملاؿ البيئي خاصة( والواقع اؼبطروح.-
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 اٌفصً اٌثانً                                            والغ لطاع اٌسٍاحح فً اٌجزائز 

 

 ِمذِح اٌفصً اٌثانً :                                 

بدأت السياحة كنشاط إنساشل ضروري للحياة بداية بسيطة وبدائية يف مظهرىا وأسباهبا، و أىدافها كالبحث عن 

وأصبحت ثالث صناعة  الشراب ، أو البحث عن ذبمعات بشرية معينة لغرض اجتماعي  ، و اؼبسكن أو الطعاـ

يف عادل اليـو بعد صناعػيت االتصاالت و نظػم اؼبعلومات،إذ تعترب نشاطا متػعدد اعبوانب ومتنوع التأثَتات يف 

ومصدرا ىاما من مصادر الدخل  الدوؿ اؼبستقبلة للسػياح كالتأثَتات االقتصادية ، االجتماعية ، البيئية وغَتىا،

                         القومػي الذي تعػتمد عليو الدوؿ السياحػية اعتمادا أساسيا يف حل مشاكلها االقتصادية.                                            

ادية يف العادل. فقد ىذا التنوع ىو نتاج تطور صناعة السياحة ونتاج زحفها إذل مقدمة القطاعات االقتص   

سبكنت السياحة من ذباوز كل األزمات وأثبتت التػجارب أهنا صناعة ال تندثر بل تنػمو عاما بعد عاـ رغم كل 

األحداث اؼبؤسفة اليت قد سبر هبا.لقد توقع البعض منذ سنوات أف تقل حركة السياحة مع تطور اإلعالـ وظهور 

ور والبيانات. ولكن السػنوات أثبتت أهنا ستظل أكثر الصناعات مبوا شبكة اإلنًتنت اليت تعج باؼبعلومات والص

 وأكثرىا رسوخا.
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 في الجزائر  ثاني                            واقع قطاع السياحة الفصل ال

                                        

 اٌّثحث األوي :االطار اٌّفاهًٍّ ٌٍسٍاحح 

 و تطورها :  : نشأة السياحة المطلب األول :

امتيازا يتمتع بو األغنياء بشكل خاص ، فقد نشأت يف اليوناف  كانت السياحة  نشأة السياحة : 1-
منتجعات الراحة يف اؼبدف اجملاورة لشواطئ البحر، لتمكِّن من جذب أكرب عدد فبكن من السياح ذوي الدخل 

 اؼبرتفع.                                                               

ؽ لتسهيل التجارة و إعطاء اإلمكانػية ألباطرة الروماف للسػفر برًا، و االنتقاؿ أما يف إيطاليا  م إنشاء طر      

بسهولة أكثر، فاألغنياء كانوا يسَتوف بالعربات على الطرؽ ُصحبة دليل سػياحي الذي كاف ينظم النقل ،خدمات 

                                                              الطعاـ و اإلقامة ، و كاف يتوجب عليو ضباية الزبائن من قطاع الطرؽ.                

ويف الروماف السياح كاف ىدفهم البحػث عن الفن واألماكن اؼبميػزة اعبذابػة كالساحات الكبَتة واؼبدرجات ، و     

 -ألىراماتعجائب العالػم السبع اؼبتمثلة يف: ا  « philion»قبل اؼبيالد( وصف اؼبؤرخ فيليوف  164يف عاـ)

معبد آرتيمػس )آؽبة الصيد و اؼبراعي و  -اعبنائن اؼبعّلقة ؼبدينة بابا  سبثاؿ زيػوس يف اليوناف   -منارة اإلسكندرية 

مقربة موسوليس يف تركيا حيث دل يبق اليـو سوى األىرامات دبصر و اعبنائن ببابل اليت تثَت معظم   -الغابات(

 .14السياح للزيارة  

رفت ظاىرة السفر منذ القدـ بصفتها ظاىرة طبيعية ربتم ع :  التاريخية لتطور السياحةالعصور  - 2  

على اإلنساف االنتقاؿ من مكاف إذل آخر لعدة أسباب ، و كانت يف القدصل بسيطة و بدائية يف مظاىرىا و 

  أسباهبا ، أىدافها و وسائلها ، مث تطورت شيئا فشيئا إذل أف ظبيت بالسياحة ، اىتم هبا

                                                           
14

 الطبعة األولىالتوزٌع،عمان،األردن،،دار كنوز المعرفة العلمٌة للنشر و صناعة السياحة محمود مقابلة ، أحمد- 
 55-54،ص ص ،2007،
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 في الجزائر  ثاني                            واقع قطاع السياحة الفصل ال

عدة خرباء، تابعوا تارىبها وحبثوا تطورىا يف اؼبراحل التارىبية اؼبختلفة ؼبعرفة أسباهبا و فوائدىا اذباه اجملتمع ، و ىذه 
  :15اؼبراحل تدرج فيما يلي 

 ما قبل الميالد:                                                                                   أوالً :  مرحلة

 ( سنة قبل الميالد :                                                                                                         8000السنة ) - أ 

الزراعية يف الشرؽ األوسط إذل نشوء اجملتمعات وبدأ الشعور باؼبكاف، فاؼبسافروف عليهم   العودة أدت التنمية   

 إذل أماكن تواجدىم الدائم.

 ( قبل الميالد  :                                                               2175-3000الفترة ما بين ) - ب

ر،إذ أصبحت اؼبعابػد و األىرامات من اؼبعادل السػياحية اعباذبة لألجياؿ اليت كاف عصر الدولة الفرعونية يف مص  

 جاءت بعد ىذه اؼبرحلة التارىبية.                                 

 ( قبل الميالد  :                                                                              1200السنة ) - ت

 ىذه اؼبرحلة  ببداية استخداـ الفينيقيُت القوارَب الشراعية بشكل كبَت لغرض النقل . امتازت 

شهدت ىذه الفًتة بدء األوؼببياد الذي يعترب مؤشرا لبداية السياحة   :(  قبل الميالد  776السنة) - ث

اغبضارات اليونانية ، كاف فيها ازدىار و مبو ( قبل الميالد  :  400-500الفترة ما بين ) - ج. 16الرياضية  

 حيث رافقػتو تطورات يف الرياضػيات والعلػـو و الفلسفة ،  و بلغت فنوف العمارة ذروهتا.

 

                                                           
15

 -www.moe.edu.kw/pages/ECurriculum/stage/Elective/student/osra-2/01.pdf.p13.  

-16
 .57-56،ص،ص2001، الطبعة األولى،مؤسسة الوراق للنشر و التوزٌع،عمان ،األردن،أصول صناعة السياحةالطائً ، –ح.ع  
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 في الجزائر  ثاني                            واقع قطاع السياحة الفصل ال

  

 ( قبل الميالد  :                                                                                   200السنة) - ح

حققت فيها اإلمرباطورية الرومانية مبوا ،و بدأت اغبضارة الصينية تركز على الفنوف ، كبناء سور الصُت العظيم  

 للحماية من االعتداء و الغزو اػبارجي . 

 نيا :مرحلة ما بعد الميالد:ثا

    ( ميالدي:                                                                                        300السنة )-أ

سبثلت يف قياـ الدولة البيزنطيػة عند اعًتاؼ اإلمرباطور قسطنػطُت باؼبسيحػية كدين رظبي للدولة،  وانتقاؿ العاصمة 

سطنطينية ، و يف ىذه اؼبرحلة كثر بناء الكنائس  يف أوربا و ، ىذا ما أّدى إذل زيادة عدد اؼبسافرين لزيارهتا إذل الق

 للتعبد.

 ( ميالدي:                                                                     1100-600الفترة ما بين )-ب

سعاهتػا ،و قياـ حركة عمرانػية ، فبّا جعل العديد من الناس يتنقلوف شهدت قياـ الدولة العربية اإلسالمية و تو  

لزيارة اؼبقومات السياحية ، إضافة إذل ظهور الوازع الديٍت العتناؽ الدين اإلسػالمي اغبنيف الذي شجَّع اؼبسلػمُت 

ة، ىنا ظهرت العالقة بُت على زيارة األماكن الدينية اؼبقدسة يف مكة اؼبكرمة و اؼبدينة اؼبنورة ، و القدس الشريف

 التجارة و السياحة.

 ( ميالدي:                                                                    1270-1096الفترة ما بين )-ت

 نشوب اغبروب الصليبية يف ىذه اؼبرحلة ، أدى إذل ظهور طرؽ مواصالت جديدة أكثرىا برية.
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 في الجزائر  ثاني                            واقع قطاع السياحة الفصل ال

  

   ( ميالدي:                                                                   1300-1100الفترة ما بين )-ث

واء أوربا، حيث أصبحت الكنيسة  الكاثوليكية الرومانية تسيطر على القضايا الفنػية و الروحانية يف معظػم أج

صارت الكنيسة تدعم النظاـ اؼبستند على الشكلية و االنتفاع  دبشاركة اؼبلوؾ و األمراء ، و أصبحت سبتلك 

"اليت تعترب   magna cartaثروات ىائلة ، كما عرفػت ىذه الفًتة مصػادقة اؼبلك "جوف" على اؼباغػنا  كارتا "

 " Marco poloبولو" وثيػقة تتضػمن حق السفر، و  برز فيها ماركو 

كرحالة ، كتب العديد عن رحالتػو و جوالتو يف آسيا ، حيث أصبح السفر عرب البحار صفة فبيزة ، فبّا أّدى إذل 

 توسع التجارة الدولية.

 ( ميالدي:                                                                    1351-1347الفترة ما بين ) -ج

انتشار مرض الطاعوف القادـ من الشػرؽ إذل أوربا،و بدأ تأسيس مستوطنات للبيض يف إفريقيا ، و م إنشاء شهدت 

 العديد من القالع على سواحل البحار.

 ( ميالدي:                                                                                         1500سنة)-ح

اعبانب الفٍت، حيث بقيت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية راعية للفنوف و اإلضافات الفنية  فًتة النهوض إذل 

 .17الرائعة،إذ تعترب ىذه الفًتة مرحلة انتعاش للفنوف اعبميلة

 ( ميالدي:                                                                                    1600السنة )-د

 اؼبستوطنوف البيض يستعمروف مشاؿ إفريقػيا ، األسباف يفتػتحوف "ماياناس" و يبروف عرب أمريكا الالّتينية . 
                                                           

17
 59 -57،ص،صنفس المرجع السابق ،أصول صناعة السياحةالطائً ، –ح.ع  - 
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   في الجزائر  ثاني                            واقع قطاع السياحة الفصل ال

                        ( ميالدي:                                            1825-1700الفترة ما بين )-ذ

بدء الثورة الصناعية واآللة البخارية اليت غَتت اإلحبار الشراعي، وبدأت مرحلة السكك اغبديدية،  و ظهور  

 با فبا ساعد على تطور السياحة.و اغبانات، الفنادؽ، اؼبطاعم يف عواصم أور 

 ( ميالدي:                                                                                        1903-1841السنة)-ر

و " أوؿ وكالة سػفر يف العادل ،  وشرع يف تنػظيم الرحالت اعبماعية، Thomas cookأسَّػس توماس كوؾ"    

الطبقة الوسػطى يف الواليات اؼبتحدة األمريكية حيث  قاـ بدأ إنتاج السيارات على نطاؽ واسع ، و تشػكلت 

بتحقيق قباحات يف ؾباؿ الطَتاف ، حيث قاموا بصنػع طائرة " كييت   "wright brothersاإلخػوة رايت" 

 ىاوؾ" يف شػماؿ كارولينا.

                   ( ميالدي:                                                 1919-1914الفترة ما بين )-ز

فًتة اغبرب العاؼبية األولػى اليت أدت إذل حدوث تطػورات تكنولوجػية ىائلة ، بداية العػصر االجتماعي الدورل ، مث  

 عمل بشكل جدي بُت لندف و باريس تأسيس عصبة األمم اؼبتحدة ، إذ كانت تنظم رحالت الطَتاف اؼبنتظمة بال

 دي:                                                                   (ميال1939-1930الفترة ما بين ) -س

بدء الكساد العظيم الذي أثر سلبا على حركة السفر، و بدأت اؽبجػرة تنتشر و تتوّسػع خاصة يف أمريكا.      

  الثانية اليت شهدت تغَتات واسعة يف نشوب اغبرب العاؼبية  ي:( ميالد1945-1939لفترة ما بين )ا -ش
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اؿ التكنولوجػي ، وبدء اغبرب الباردة ، مث ترسيم اغبدود ،و أصبحت صناعة السػياحة ربػتل مكانة مرموقة جملا

اؼبية الثانية ، إذ بدأت الواليات اؼبػتحدة األمريكػية تتوسع يف بناء مستفػيدة من ضبالت اإلعمار ما بعد اغبرب الع

 الطرؽ السريعة ، و تنشيػط البنية التحتػية يف كامل أمريكا و أوربا.

 ( ميالدي:                                                                              1957) السنة-ص

 "sputnikربقيق النجاحات الباىرة، حيث  م إطالؽ اؼبركبة الفضائية" بدأ عصر الفضاء يف

 ( ميالدي:                                                            1970-1961الفترة مابين) -ض

و  "يوري غاغارين" أوؿ إنساف يهبط على سطح القمر، اعترب ىذه العصر عصر التكنولوجيا الفضائية الراقية،   

"  وبدأت مرحػلة السياحة jet انتهاء فتػرة الركود العلمي، و بدء ثورة اؼبعلوماتية ، واستخدمت الطائرات الكبَتة "

 الواسعة النطاؽ، و أصبحت أكرب من الصناعات يف العادل.

 مرحلة الثمانينات:                                                                                      -ط

و توسَّعػت بػتقدصل خدمات خاصة و عامة ،   ، بدأت صناعة السياحة تؤثِّر على اؼبرافق االقتصادية يف العادل   

 ادل.                         كمػا بدأت مرحلة السياحية الًتفيهية الواضحة اؼبع

:                                                                        -ظ  مرحلة التسعينات إلى ىذا اليـو

حصوؿ تطورات كبَتة يف القدرات الشرائية للمواطنُت بفضل اؼبعلوماتية و االتػصاالت الراقية، و البحث عن    

 .18الفراغ و االستمتاع باغبياةؾباالت لقضاء  أوقات 
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 62-59،ص ،ص نفس المرجع السابق،أصول صناعة السياحةالطائً ، –ح.ع  - 
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 تعريف ات السياحة:المطلب الثاني :

لقد ظهرت العديد من التعاريف اؼبختلفة للسياحة من قبل الباحثُت واؼبؤسسات الدولية والقائمُت عليها، كما  

  .19ارتبطت هبا عددا من اؼبصطلحات األساسية كظاىرة جديدة

 ضرورة تعريف السياحة وبروزىا كعلم: - 1

وظهرت غايات ـبتلفة لذلك وبذلت ؿباوالت عدة لقد تنوعت تعاريف السياحة تبعا للتنوع معايَت التمييز بينها، 

لتحديدىا توافقا مع بروز علم السياحة كعلم جديد و فبيز للقرف العشرين يف النصف الثاشل منو ومن ىذه الغايات 

 نذكر:

كإحصاءات السياح وعدد الزيارات للتفريق بُت السفر لغاية السياحة والسفر لغاية العبور   غاية إحصائية: -أ 

(Transit أو جملرد الزيارة فقط أو العمل وذلك على اؼبستويات احمللية والدولية واإلقليمية وذلك يتطلب توحيد )

 الضوابط اليت تتعلق بالتعداد واإلحصاء.

وذلك للوصوؿ إذل قواعد واضحة للنشاط السياحي وصناعتها مع تراخيص وإعفاءات  غاية قانونية: -ب 

 ضريبية وصبركية.

من اؼبهم ربديد ماىية السياحة ومضموهنا وتنظيم أشكاؽبا كي يتسٌت للدارسُت واؼبختصُت  لمية:غاية ع -ت 

 االنطالؽ منها للمزيد من البحوث والتحاليل والدراسات.
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 . 09، ظ1996رٚبٌ ظرٔٚص، االسزثًبراد انسٛبزٛخ فٙ األرظٌ، انسػٛهخ ٔاٜفبق انًسزمجهٛخ، رسبنخ يبخسزٛز غٛز يُطٕرح، خبيؼخ اندشائز،  - 
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وىي عبارة عن ؾبموعة اؼبعارؼ اؼبتعلقة بالنشاط السياحي عامة، ىذه ذا الغاية جعلت من  غاية نظرية: -ث 
السياحة علما ألهنا القاعدة األساسية أو اؽبيكلية ىذا ما أدى إذل ظهور علـو فرعية زبصصية يف السياحة جبوانبها 

 20والتسويق السياحي.الفكرية والعلمية كاإلحصاء السياحي، التخطيط السياحي، اإلعالـ السياحي 

 تعريف السياحة: -2

إف لفظ السياحة دبعناه اؼبعروؼ يف وقتنا اغباضر دل يكوف موجودا إال أنو كاف معروفا  -أ لفظ السياحة: -2-1

 يف الّلغة العربية قبل اإلسالـ وبعده.

أما يف  toronsتعٍت يدور وهبوؿ وسار على وجو األرض كلمة مشتقة من الالتينية   tourكلمة   لغويا :-   
ليدؿ على السفر و  1643تدؿ على الدوراف واالنتقاؿ أطلق عليها ىذا اؼبفهـو سنة  tourismاللغة االقبليزية 

 .21التجواؿ من مكاف إذل آخر 

،  22عرّفوا هبا األسفار الربيطانيوف اذباه أورباظهرت ىذه الكلمة يف القرف التاسع عشر ميالدي ،  اصطالحا:-

فتعرؼ بنشاط السفر هبدؼ الًتفيو، و توفَت اػبدمات اؼبتعلػقة هبذا النشاط ، وىي عبارة عن ذبواؿ اإلنساف من 

ساعة ، و تكوف لعدة أغراض ،  24مكاف آلخر، و من زمن إذل آخر، خػارج البػالد أو داخلو ؼبدة ال تقػل عن 

 كما كانت عليو  ة و دينية، رياضية واجتماعية ، أعماؿ وغَتىا   دل تعد صناعة السياحة منها ثقافي

بقوة إذل كل  منذ سنوات، فقد تدخلت يف معظم ؾباالت اغبياة اليومية ، و ذباوزت كل اغبدود الضيقة لتدخل
 23و تتأثَّر بو، فقد سبكنت من كل األزمات  إذ لوحظ مبوا مستمرا ؽبا عاما بعد عاـ   مكاف لتؤثِّر
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 .09،10ظ ،يزخغ سبثك،ظرٔٚص، االسزثًبراد انسٛبزٛخ فٙ األرظٌ، انسػٛهخ ٔاٜفبق انًسزمجهٛخ، رسبنخ يبخسزٛزرٚبٌ  - 
21

 - http://www.moe.edu.kw/pages-ECurrieulum/stage/Elective/student/osra-2/02.pdf.p13. 
22

 .22ص  1997الطبعة األولى،،عمان، األردن،عو التوزٌ،دار كنوز المعرفة العلمٌة لنشر صناعة السياحةماهر عبد العزٌز توفٌق، - 
 24ص. ،محمود مقابلة ،نفس المرجع أحمد 23-
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البضائع السياحة سبػثل التنظػيمات العامة و اػباصة اليت تشتػرؾ يف إنتاج اؼبنتج السػياحي عند شراء و توفَت  فصناعة
و اػبدمات اليت تلبػي حاجيات السياح و ترضيػهم ، حيث تقـو صناعة السيػاحة على عدة عناصر مهمة و 

 :ضرورية وفقا للشكل اؼبوارل

 ( "عناصر صناعة السياحة"1-2الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ECurrieulum/stage/Elective/student/osra-http://www.moe.edu.kw/pages : Source

2/02.pdf.p15 

 

 

 

 

 صناعة السٌاحة

 

لموارد البشرٌةا  

 رأس المال

 المنتج السٌاحً

 البنٌة التحتٌة

 التسوٌق واإلعالن

 وسائل النقل

http://www.moe.edu.kw/pages-ECurrieulum/stage/Elective/student/osra-2/02.pdf.p15
http://www.moe.edu.kw/pages-ECurrieulum/stage/Elective/student/osra-2/02.pdf.p15
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إذ سبثل أيضا عملية انتقاؿ زمنية يقـو هبا عدد ىائل من سكاف العادل حيث يًتكوف ؿبل إقامتهم الدائمة       
متجهُت كبو أماكن أخرى داخل حدود بلدىم أو خارجها ، و تكوف اإلقامة ـبػتلفة من شخص إذل آخر حسب 

 الظروؼ اؼبتمثلة يف :

 .فاؽ أثناء الرحلةاإلمكانيات اؼبادية للسائح وقدرتو على اإلن - أ
 قوانُت النقد وتقلبات أسعار الصرؼ. - ب
 مدى تأثَت اؼبغريات السياحية للبلد اؼبضيف.-ج

ىيرماف فونشوليروف فقد يطلق عليها بصناعة القرف العشرين أو بًتوؿ القرف الواحد والعشرين فالعادل النمساوي 
اؼبتداخلة خصوصا العمليات االقتصادية على أف ىذا االصطالح الذي يطلق على العمليات  1910عرفها سنة 

اؼبتعلقة بدخوؿ األجانب وإقامتهم اؼبؤقتة وانتشارىم داخل حدود منطقة معينة فالسياحة ماىي إال إبداع وابتكار 
وىي أيضا ؾبموعة من األنشطة البشرية اليت  MARC BOYERإنساشل حسبما جاء يف تعريف اؼبؤرخ
 عة واألسفار وتتعاوف على إشباع رغبات السائح.تعمل على ربقيق ىذا النوع من الصنا

 السياحة باللغة العربية :-

على الرغم من كوف اؼبصطلح حديثا يف اللغة الالتينية، إال أهنا كانت معروفة يف اللغة العربية ، و اليت تعٍت"  

الضرب على األرض" ،فقد وردت يف القرآف الكرصل لقولو تعاذل يف سورة التوبة :"براءة من اهلل و رسولو إذل الذين 

شهر ، واعلموا أّنكم غػَت معجزي اهلل ، و أفَّ اهلل ـبزي يف األرض أربعة أ فسيحوا، (*)عاىد م من اؼبشركُت

أيها اؼبشركوف سَت السائحُت آمنُت مدة أربعة أشهر ال 24(" فكلمة فسيحوا تعٍت سَتوا يف األرض*الكافرين)

 يتعرض لكم خالؽبا أحد.
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الطبعة األولى للنشر و التوزٌع،عمان، األردن، ق،مؤسسة الورامبادئ السفر و السياحةمثنى طه الحورى،إسماعٌل محمد الدباغ، - 
 45-44،ص،ص2001
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يف قولو تعاذل: "التائبوف العابدوف اغبامدوف  112يف اآلية  25كما جاء لفظ السياحة يف نفس السورة )التوبة(

 26الراكعوف الساجدوف اآلمروف باؼبعروؼ والناىوف عن اؼبنكر واغبافظوف غبدود اهلل وبشر اؼبؤمنُت". السائحوف

 اؼبفسروف ىم اؼبسافرين للجهاد أو لطلب العلم. والسائحوف حسب

بعد بياف األصل اللغوي ؼبصطلح السياحة ال بد من تعريف السياحة كظاىرة وىي األكثر انتشارا أو تطورا يف 

 27.العادل اغبديث

 تعاريف بعض المختصين والباحثين: -2-2

منهم عن اآلخر اختالؼ التخصص العلمي بذلت ؿباوالت عدة من قبل الباحثُت لتعريف السياحة وىبتلف كل 

أو اؼبوقع الوظيفي الذي ينتمي إليو وتتكامل تلك التعاريف بناء على مدى ارتباط التخصصات والعلـو األخرى 

 بعلم السياحة فالبعض يعرفو من منطلق اجتماعي وآخرين من منطلق اقتصادي.

 1905ن عرؼ السياحة عاـ وىو باحث أؼباشل أو م " جويير فرويلر:Feuler. E.gتعريف " - أ

حيث عرفها على أهنا" ظاىرة من ظواىر عصرنا تنبثق من اغباجة اؼبتزايدة للراحة وإذل تغيَت اؽبواء 

واإلحساس جبماؿ الطبيعة، وإذل الشعور بالبهجة واؼبتعة من اإلقامة يف مناطق ؽبا طبيعتها اػباصة، 

 28من اعبماعات اإلنسانية". وأيضا إذل مبو االتصاالت على األخص بُت شعوب ـبتلفة
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 .09ظظ. أزًع يسًٕظ يمبثهخ، َفس انًزخغ،  - 

26
 ( يٍ سٕرح انزٕثخ.112اٜٚخ ) - 

http://www.broonzyah.net/vb/t -
27

 62880.html )/20téléchargé le 24/0677) 
28

 .21، ظ.2003أ.ظ. يسًع يُٛز زدبة، اإلػالو انسٛبزٙ، ظار انفدز نهُطز ٔانزٕسٚغ، يػز،  - 

 

http://www.broonzyah.net/vb/t%2062880.html
http://www.broonzyah.net/vb/t%2062880.html


40 
 

 في الجزائر  ثاني                            واقع قطاع السياحة الفصل ال

  

اعترب أف السياحة ىي "التفاعالت االقتصادية اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة الناصبة عن  :1910تعريف شراتنهو  -ب

 وصوؿ زوار من خارج الدولة إذل إقليم أو دولة أخرى بعيدة عن موطنهم األصلي".

عرفا السياحة بأهنا "علم وفن ومهنة نقل  :Macintosh et Goeldner 1986تعريف  -ت

 السائحُت وإسكاهنم وتأمُت خدمات الطعاـ و الشراب وفقا غباجاهتم ورغباهتم".

أشار إذل مفهـو جديد للسياحة حيث يعتربىا "نشاط سياسي أكثر من كونو  :Dam "1988تعريف " -ث

عل، وإمبا ىي وسيلة لتحقيق السالـ يف اقتصادي وىو الذي يرى أف السياحة ال تقتصر يف كوهنا عملية تفا

 29العادل".

عرفها على أهنا "ؾبموعة االنشغاالت اليت يتعاطاىا الشخص  ":Joffre Dumarzedierتعريف " -ج

 من أجل الًتفيو عن النفس أو لتطوير معلوماتو أو تكوينو ومشاركتو 

 30اتو اؼبهنية، العائلية، االجتماعية...االجتماعية أو لتطوير قدراتو اإلبداعية اغبرة، بعد زبلصو من واجب

فقد سلط السياحة على األجانب والسياحة اػبارجية فقرر أف   تعريف الباحث اإلنجليزي "نورفاؿ": -خ     

"السائح ىو الشخص الذي يدخل بلدا أجنبيا ألي غرض عدا ازباذ ىذا البلد ؿبل إقامة دائمة أو عدد العمل يف 

ستمرا والذي ينفق يف ىذا البلد الذي يقيم فيو إقامة مؤقتة ما ال يكسبو يف مكاف ىذا البلد عمال منتظما م

 31آخر.
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 .24، 23، يزخغ سبثك، ظ2008ٕر أسس رسٕٚك انطعيبد انسٛبزٛخ انؼالخٛخ، ظ. إٚبظ ػجع انفزبذ انُس - 
30

 .25، 24.، يزخغ سبثك، ظ2007ضبنع كٕاش، انسٛبزخ، يفٕٓيٓب، إَٔاػٓب، أركبَٓب،  - 
31

 .12.يزخغ سبثك، ظ ،1996، رٚبٌ ظرٔٚص، االسزثًبراد انسٛبزٛخ فٙ األرظٌ، رسبنخ يبخسزٛز - 
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تعد صناعة السياحة مثلما كانت من قبل وإمبا أصبحت صناعة ىامة وواعدة تقـو على أسس من العلم  دل

 32والثقافة.

ظلت ىذه التعاريف السابقة الذكر ؾبرد ؿباوالت لإلىتداد إذل تعريف هبمع مقومات السياحة وعناصرىا 

الثانية. إال أف ىناؾ تعريفا شامال يبكن ازباذه أداة وخصائصها يف ضوء تطورىا يف األعواـ السابقة للحرب العاؼبية 

" يف حبث نشر لو بأؼبانيا عاـ Hunziker،وىو التعريف الذي أطلقو األستاذ "ىونزيكَت  33لالنطالؽ والتحليل

واستقر رأي معظم الباحثُت يف علم السياحة على أنو أوؿ تعريف علمي غطى ظبات السياحة الرئيسية  1959

تقـو عليها السياحة وىو" ؾبموع العالقات والظواىر الطبيعية اليت تًتتب على سفر وعلى إقامة  والقواعد اليت

مؤقتة لشخص أجنيب يف مكاف ما طاؼبا أف ىذه اإلقامة اؼبؤقتة ال تتحوؿ إذل إقامة دائمة وطاؼبا دل ترتبط ىذه 

  34اإلقامة بنشاط يغل رحبا ؽبذا األجنيب".

 ات الدولية للسياحة:تعريف الهيئات والمنظم -2-3

 تعريف مؤتمر األمم المتحدة للسياحة والسفر الدولي: -أ

، قرر أف السياحة  "ىي ظاىرة اجتماعية وإنسانية تقـو على انتقاؿ الفرد من مكاف 1963الذي انعقد عاـ 

الًتفيهية أو ساعة وال تزيد عن سنة هبدؼ السياحة  24إقامتو الدائمة إذل مكاف آخر لفًتة مؤقتة ال تقل عن 

 35العالجية أو التارىبية والسياحة كالطائر ؽبا جناحاف نبا السياحة اػبارجية والسياحة الداخلية".
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35
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 :ESCWAتعريف اللجنة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا  -ب

عبنة تابعة لألمم اؼبتحدة و ترى أف السياحة ىي "أي شخص يقـو برحلة بُت دولتُت أو أكثر ؼبدة تزيد عن  ىي

 ساعة وتقل عن سنة وذلك بغرض قضاء عطلة أو وقت فراغ أو فبارسة أعماؿ معينة أو للتجارة". 24

 :NTRRCتعريف مجلس رعاية السياحة الوطنية األمريكية  -ت

عرفها على أهنا "ؾبموعة من النشاطات اليت يقـو هبا األشخاص اؼبسافرين ال تقل عن حبيث  1972وذلك عاـ 

 ( ميال خارج بيئتهم االعتيادية".50)

( ميل، 100إذل ) 1993مث قاـ مكتب خدمات السفريات السياحية األمريكية بتعديل اؼبسافة السابقة عاـ 

من األشخاص الذين ينتقلوف من موقع إقامتو الدائمة ويرجع السبب الرئيسي يف ذلك التفسَت إذل وجود العديد 

( ميل، لذلك وجب التمييز بُت مسألة اإلقامة الدائمة يف النشاط 50إذل موقع العمل ؼبسافة تزيد عن )

 36السياحي.

على أهنا "عبارة عن لفظ ينصرؼ إذل )أسفار اؼبتعة( فالسياحة ىي  تعريف األكاديمية الدولية للسياحة: -ث

ألنشطة البشرية اليت تعمل على ربقيق ىذا النوع من األسفار أو إهنا الصناعة اليت تتعاوف على إشباع ؾبموعة ا

 37السائح. رغبات
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 المفهـو الحديث للسياحة حسب تعريف منظمة السياحة العالمية: -ج 

"ؾبموعة من النشاطات اليت يقـو هبا أشخاص مثل نشاط السفر واإلقامة يف أماكن بعيدة أو خارج البيئة  فإهنا
  38االعتيادية اليت يعيشوف فيها ؼبدة ال تزيد عن سنة متتالية وذلك هبدؼ التسلية أو العمل...".

السياحة كمفهـو وظاىرة من خالؿ من خالؿ التعاريف اليت قدمتها اؽبيئات الدولية نرى أهّنا قامت بتعريف 

 تعريف السائح حبيث اختلفت اآلراء حوؿ وضع تعريف موحد حوؿ السائح ونذكر أنبها:

 القاموس السياحي الدولي الصادر عن األكاديمية الدولية للسياحة:  -أ 

ا عن عرؼ السائح على أنو "ىو الشخص الذي يسافر من أجل اؼبتعة مبتعد 1961سنة   » مونت كارلو« ب

 ساعة تعد دبثابة رحالت". 24ساعة حيث أف التنقالت اليت تقل عن  24موطنو اؼبعتاد لفًتة تزيد عن 

على أنو أي شخص يقيم يف دولة ما أيا كانت جنسيتو يغادر  تعريف األمم المتحدة للسائح الداخلي: -ب 

 25يوما وحبيث يقطع مسافة ال تقل عن  364ساعة أو ليلة وال تزيد عن  24ؿبل إقامتو اؼبعتاد ؼبدة ال تقل عن 

 ميل وعلى أف ال يكوف انتقالو ؼبمارسة نشاط يؤجر عنو بل لقضاء وقت الفراغ يف الًتفيو أو 100ميال وتصل إذل 

  39العالج أو الدراسة أو ألجل دوافع دينية، ثقافية، رياضية، مؤسبرات...

 منظمة السياحة العالمية التابعة لهيئة األمم المتحدة: -ت 

 40كيلو مًتا على األقل من منزلو.  80السائح ىو ذلك الشخص الذي يقـو باالنتقاؿ لغرض السياحة ؼبسافة 
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 لى مفهومين:تعريف األمم المتحدة للسائح يشمل ع -ث 

وىو الشخص الذي يسمى  41ساعة يف البلد ؿبل السياحة  24* يشمل السياح الذين يبكثوف مدة أكثر من 
 42بالسائح اؼببيت.

ساعة يف البلد ؿبل السياحة ويشمل ىؤالء  24اؼبتنزىوف أو الزائروف اؼبؤقتُت: الذين يبكثوف أقل من  * يشمل

، ويسمى بزائر اليـو الواحد، والشكل التارل يبُت لنا العالقة اليت تربط بُت السياحة 43ركاب الرحالت البحرية.

 والزمن.

 المفهـو السياحي بالزمن( عالقة 2-2)الشكل                           

 إقامة         يـو         365               سياحة      ساعة    24               نزىة  

 ىجرة                                                               رحلة           

 .20المصدر: د. أكـر عاطف رواشدة، نفس المرجع ، ص.           

 إف األشخاص الذين ال ينطبق عليهم تعريف السائح باإلضافة إذل الرحالة البحارين عموما ىم:

 األشخاص اؼبقيموف عند اغبدود ويعملوف يف أرض دولة أخرى. -أ 

 أفراد القوات اؼبسلحة األجنبية. -ب 

 أعضاء اؽبيئات الدبلوماسية. -ت 
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 .37.يزخغ سبثك، ظ،2007 ظ. ضبنع كٕاش، انسٛبزخ، - 
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 أصحاب عقود العمل. -ث 

 44الالجئوف السياسيوف أو أصحاب اإلقامة الدائمة. -ج 

 ( الفرؽ بين السائح وغير السائح3-2)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 06لمصدر: بزة صالح، تنمية السوؽ السياحية بالجزائر، دراسة حالة "والية المسيلة"،رسالة ماجستير، جامعة المسيلة، الجزائر، ص.ا

 

                                                           
44

 .21.، ظ يزخغ سبثك، 2009انسٛبزخ انجٛئٛخ)األسس ٔ انًزركشاد(،ظ. أكزو ػبطف رٔاضعح ، - 

 المسافر

ال ٌتصل سفره 

 بالسٌاحة
 زائر

القوات 

المسلحة 

 األجنبٌة

غٌر  مقٌم

 مقٌم

 

الدبلوما

 سٌٌن

 طاقم

 أو الطائرة

 الباخرة

العاملون  المهاجرون

 المؤقتٌن
مسافرون 

 الترانزٌت

 لألعمال
عابر  سائح

 طرٌق

الطلبة 

 والمدارس
ألسباب 

 عائلٌة

قضاء 

اإلجازات 

 واالستحمام

 حضور

مؤتمرات 

 ومجتمعات

ألسباب 

 رٌاضٌة

لإلستفشاء 

 والعالج

 

 



46 
 

  في الجزائر  ثاني                            واقع قطاع السياحة الفصل ال

 )SALEH) www.univ_msila.dz/fr/.../file/.../sd/Mémoire(BOZZA%20ا.الموقع اإللكتروني:

من أجل توضيح أكثر لظاىرة السياحة ال بد من تعديد  مصطلحات أساسية لظاىرة السياحة:-2-3

اؼبصطلحات األساسية اليت ترتبط هبا ارتباطا عضويا وتعريفها بقدر يفسر التداخل الكبَت فيما بينها من جهة أو 

 فيما بينها وبُت ظاىرة السياحة من جهة أخرى وىي:

وىو مصطلح أكثر مشوال ويدخل يف كافة اجملاالت اؼبتعلقة بالسياحة وتتنوع أنشطتو تبعا لذلك  الترويح: -أ 

 أنشطة وقت الفراغ.*  وىي:

 *االنتقاؿ من مكاف آلخر أو داخل الدولة.      

 *ؾبموعة كبَتة من أنشطة الرياضيات واؽبوايات.      

 *أنشطة لفئات السن اؼبختلفة، وأنشطة فردية أو صباعية خاصة أو عامة لكال اعبنسُت.       

َت عن الرحلة اليت كاف يتعُت على الشباب للتعب 18ظهر مصطلح السائح يف إقبلًتا إباف القرف السائح: -ب 

 اإلقبليزي اؼبهذب أف يقـو هبا إذل اليابس األوريب إسباـ لتعليمو وتثقيفو.

أخذ وقت الفراغ أنبية قصوى يف تشريعات اجملتمعات اؼبتقدمة ألنو سيعود على اإلنتاجية  وقت الفراغ: -ت 

صدرت عن االجتماع السياحي العاؼبي باؼبكسيك عاـ بالزيادة والتحسن، وقد أكدت وثيقة "أكابولكو" اليت 

ث  على أولوية حق اإلنساف يف اغبصوؿ على الراحة وقضاء وقت الفراغ واإلجازة مدفوعة األجر للمواطن 1982

وىو مصطلح يستخدـ للتعبَت عن السياحة يف شكل مركب من اػبدمات والتسهيالت من  المنتج السياحي: -

 45نقل، سكن...إخل.
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 : و دوافعها و تقسيماتها  :أركان السياحةالمطلب الثالث

 أركانها:-1

 مشروع سياحي ال يستطيع أداء خدماتو بصورة متكاملة دوف توفر بنيتُت أساسيتُت نبا:             أي

 البنية  التحتية 
هبب أف يكوف اؼبنتج السياحي أو اؼبشروع السياحي متكامال ،تتوفر فيو اػبدمات األولية  كاؼبياه العذبة ،      

 الكهرباء، الغاز، اؽباتف، اػبدمات الصحية، الطػرؽ، البنوؾ،

  47حيث تكػوف ىذه اػبدمات وفقا للمواصفات الدولية،  46رعاية صحية ، األمن و األماف ...اخل

 وقيةالبنية الف : 
وكالء السفر والشركات السياحية (منشآت اإلقامة كالفنادؽ اؼبخيمات ومكاتب اؼبعلومات السياحية تتمثل يف 

إضافة إذل مكاتب إهبار السيارات اؼبًتصبُت واإلدالء السياحيُت  اؼبنظمات السياحية اؼبالعب اؼبسارح  السينما 
 حسب مستوى التقدـ فيها . فكل ىذه النشاطات زبتلف من بلد إذل أخر )وغَت ذلك

 :كن تقسيمها وفقا لعدة أسس منها يب    48: السياحة تقسيمات-2

 ىناؾ نوعاف من السياحة تتمثل يف: التقسيم على أساس العدد : 
1 ىي سياحة غَت منظمة يقـو هبا شخص أو ؾبموعة من األشخاص بزيارة بلد معُت تًتاوح : السياحة الفردية-

لو دوافع مدة اإلقامة حسب وقت الفراغ اؼبتوفر لديهم تشمل ىذه السياحة خدمات متنوعة فكل سائح من ىذه 
اؼبادية و الرغبة  و رغبات خاصة جاء لتحقيقها، ومدى سبتع ىؤالء السياح باػبدمات السياحية يعتمد على القدرة  
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اليت وبققوهنا ، فقد تعتمد على تأثَت األصدقاء، و تأثَت اإلعالف و الًتويج السياحي كما تعتمد على ثقافة 
 السائح.

2 و  هاسبثل سياحة لألفراد أو اجملموعات السياحية تقـو هبا الشػركات السياحػية بتنظيم ˸السياحة الجماعية  -
ترتيبها، فكل سفر لو برنامج ؿبّدد ، وسعر ؿبػّدد، يعػتمد على ربقيق اجملموعة للرغبات، إذ تكوف ىذه الرحالت 

ركز استقطاب و جذب .اليت تكوف م˓متعّددة و متػنوعة يف األماكن اؼبشػهورة و اؼبعروفة يف العادل   
 التقسيم على أساس الغرض˸ 

 يوجد العديد من األغراض و الدوافع اليت تدفع السائح إذل زيارة بلد معُت منها ما يلي :

 : السياحة لغرض العمل المؤقت-1

باب لشاىذا النوع منتػشر يف أمريكا و الدوؿ األوربيػة ، يف أوقػات الركود والكسػاد ، حيث يػنتقل السياح وخاصة 
و طلبة اعبامعات خالؿ فًتات العطل لغرض التمتع والعمل يف نفس الوقت ، كما ىو موجود يف اؼبملكة العربية 
السعودية خاصة يف موسم اغبج ، أين ينتقل الكثػَت من الشػباب السعوديُت إذل مكة اؼبكرمة للعمل، و بعد انتهاء 

 اؼبوسم يعودوف إذل أماكن سكناىم.

 ء اإلجازات والترفيو واالستجماـ :السياحة لقضا-2

مرتبطػة بأوقات اإلجازات اؼبدفوعة األجػر، كإجازات هناية األسبوع ، أو اإلجازات الصيفية و األعياد الدينية، 
فنجاح ىذا النوع من السياحة يعتمد على األسعار و نوعية اػبدمة و اؼبكاف اؼبناسب ، أواؼبرغوب فيو من قبل 

أيضا على مدى ثقة اؼبواطنُت بالشركة السياحية و ظبعتها ، وكذا ظبعة اؼبكاف اؼبرغوب زيارتو   السياح فقد تعتمد 
األردف حيث يكوف اؽبروب  -مصر -تونس -إضافة إذل توفر األمن ، و من اؼبناطق اؼبشهورة هبا: اسبانيا اؼبغرب 
احل الشواطئ، أو يف اؼبناطػق اعببلية ، إضافة اؼبؤقت من اعبو الروتينػي اليومي للعػمل إذل األماكن اؽبادئة ، أو سو 

 .إذل الًتفيو عن النفس
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 : سياحة الصحة والعالج-3

من الشماؿ و الوافدين    تكوف لغرض العالج من مرض معػُت ، أو االبػتعاد عن اعبو البارد و الثلوج مثل السياح
الدوؿ االسكندينافيػة حبثا عن اؼبناطق الدافئة ، أو االبتعاد عن اؼبناطق اغبارة أو لغرض النقاىػة و االسًتخاء بعد 

 . الشفاء من مرض معػُت أو للراحة النفسية

  : السياحة التعليمية-4

الت ابن بطوطة ، و ابن ماجد، تعترب من أقدـ أنواع السياحة هبدؼ الدراسة و التعليم، و الدليل على ذلك رح
فقد ركزت عليو الدوؿ اؼبتقدمة علميا و صناعيا، حيث تقـو الدوؿ بتشجيع السفر لغرض عقد ندوات تعليمية أو 
تدريبية  يف اعبامعات و اؼبعاىد، فالعديد من الدوؿ بدأت بتوفَت دورات خاصة يف فػًتة اإلقامػة من أسبوع إذل 

 .اريف السائح مرتفعة نوعا ما أشهر معدودة ، هبذا تكوف مص

 سياحة زيارة اآلثار و األماكن التاريخية : -5

ىذا النوع يبثل أىم أغراض السياحة ، فالدوؿ اليت ال سبتلػك آثارا و دل تعش حضارات قديبة ال يبكنها منافسة 
السياح  معظمهم كبار، الدوؿ اؼبشهورة هبا، باعتبارىا أرقى أنواع السياحة ، حيث تستقػطب عددا ىائال من 

العلماء،اؼبثقػفوف، ذوو اؼبسػتوى اؼبادي اؼبرتفع  الذين يفضلوف اإلقامة يف فنادؽ ذات جػودة عالية، حيث تًتاوح 
فالدولة اؼبختصة هبذه السياحة عليها الًتكيز على اآلثار و الًتاث  ˓مدة إقامتهم ما بُت أسبوع إذل أسبوعُت

 .التحتية و الفوقية السياحية بالبٌتمات ، إضافة إذل االىتماـ التارىبػي، و تقػدـ أفضل اػبد

 : السياحة الثقافية-6

تعتمد على إقامة الندوات والدورات الثقافية ،اؼبعارض الفنية أو حضور اؼبزادات العلنية الدولية للتحف ، واألشياء  
اؼبسػرح، اؼبقالة ، اؼبوسيقى ، مسابقات النفيسة إضافة إذل معارض الكتب واؼبسابقات الثقافية كمسابقة الشػعر، 

 .عروض األزياء...اخل

فكل من سياحة اآلثار و السياحة الثقافية يقػـو فػيهما السياح دبشاىدة اآلثار و التطلع على تاريخ اغبضارات   
  القديبة و اؼبواقع األثرية ، كزيارة األىرامات دبصر و تدمر بسوريا، و مشاىدة بعض األحداث اؼبهمة يف
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العادل.إضافة إذل اإلطالع على حياة الناس يف البلػداف و التعرؼ على أعماؽبم ، ثقافتهم، مبط حياهتم االجتماعية 
بباريػس و سبثاؿ اغبرية بنيويورؾ ، وكذا معرفة و اغبضارية ، و مشاىدة اؼبواقػع اغبضػارية اؼبهمة اؼبشهورة كربج إيفل 

 .ما يدور من حوادث السػاعة و التقدـ العلمي كمشاىدة انطالؽ اؼبركبات الفضائية

 :السياحة الرياضية-7

تعترب قديبة نوعا ما ، كانت تشمل رحالت صيد األظباؾ ،ركوب اػبيل ،التزحلق على الثلوج، وقد شهدت 
اجملاؿ ، كإقامة مباريات كأس العادل أو دورة األلعاب األوؼببية ، فهذا النػوع من السياحة منافسة دولية يف ىذا 

 -مصر-لبناف -قربص -تركيا –اليوناف  -يشهد تطورات نوعية يف عدد كبَت من البلداف السياحية منها إسبانيا
فة متكاملة  إضافة إذل توفر حيث تػتوفر اػبدمات السػياحية الرياضية بص˓قطر و اإلمارات العربيػة و غَتىا

خدمات الًتفيو و اػبدمات الصحية ، إذ تتطلب إنشػاء بٌت ربتيػة و فوقية عالية اؼبستوى من التقدـ ، و توفػَت 
وسائل االتصاؿ دبختلف األسعار الستقطاب أكرب عدد فبكن من السياح اؼبشاركُت، اؼبشجعُت واؽبواة ، رجاؿ 

كما ما حدث يف أؼبانػيا سنة    إذل استثمارات ضخمة و خدمات نوعية. األعماؿ والصحفيُت ، فقد ربتاج
مليوف سائػح( ، و ما  15حُت نظمت مباريات كأس العادل حيث استقبلت اؼباليُت من اعبماىَت  ) 2006

% 5( يف جنوب إفريقػيا ، حيث صّرحت اؼبنظمة العاؼبية لكرة القدـ مبػوا يف االقتصاد بنسبة 2010حػدث سػنة )
%( لسنة 1.5تقدر ِب )Pravin Gordha  تقديرات عالية أعلن عليها وزير اؼبالية عبنوب إفريقيا السيّػدب

إضافة ˓)أورو( لتجهيز اؼبالعػب € مليار 2.8حيث قامت اغبكومة بإنػفاؽ   2012%( لسػنة3.6َو)  2010
 إذل تقوية األمن الوطٍت.  

  : السياحة االقتصادية-8

العمل للحصوؿ على صفػقات ذبارية بالنسبػة لرجاؿ األعػماؿ بسبب البفاض األسعار  هتدؼ ىذه السياحة إذل
ما ِيؤدي إذل تدفق السياح و التمتع باػبدمات اؼبقدمة ؽبم، حػيث ىذا النوع تقـو بو الدوؿ اؼبعنية ˓يف بلد 

يهتموف هبا ، حيث بتخفيض تكاليف اليد العاملة ، و توفَت السلع بأسعار معقولة هبدؼ جذب السياح الذين 
ىذه األخَتة ربتاج إذل توفَت خدمات متنوعة و أماكن إقامة معينة ، فمن بُت الدوؿ اؼبهتمة هبا : الصػُت و أغلب 

 دوؿ جنوب آسيا ، اإلمارات العربية اؼبتحدة ، تايالند  و تايواف و غَتىم.



51 
 

  الجزائر في  ثاني                            واقع قطاع السياحة الفصل ال

 : سياحة المؤتمرات واالجتماعات-9

يتطلب ىذا النوع خدمات سياحية متطورة ، وسائل اتصاؿ و وسػائل نقل حديثػة ، بٌت ربتية و فوقية فبيزة  
لتسهيل حضور األشخاص الذين يزوروف البلد لغرض اجتماع أو مؤسبر معُت.  تزايد االىتماـ هبا بعد اغبرب 

استمرار األمن و االستقرار السياسػي يف العادل ، وحصوؿ الفائض من اؼبنتجات الصناعية والزراعية العاؼبية الثانية و 
، و بعد استعماؿ اآلالت اغبديثة يف اإلنتاج ،حيث انتشرت ظاىرة عقد الندوات و اؼبؤسبرات االجتماعية 

 الفنادؽ أو القاعات بل يستغلوف والسياسية والثقافية ورجاؿ األعماؿ، فاؼبشاركوف ال يقضوف معػظم أوقاهتم يف
 وقتهم يف االستجماـ ، الراحة و الرحالت السياحية القصَتة.

 السفر هبدؼ زيارة األماكن اؼبقدسة بالنسبة لألدياف مثل مكة واؼبدينة بالنسبة :  السياحة الدينية-10
جبنوب سينػاء يف مصر  اترينللمسلمُت والفاتيكاف واألديرة اؼبختلفة بالنسبة للمسيحيُت ومنها دير سانت ك

 . للهندوس والبوذيُت وكذلك زيػارة األىراـ أو اؼبعتزالت الدينية يف اعبباؿ بالنسبة

 السياحة االجتماعية:-11

تسمى أيضا بالسياحة العرقيػة ، و تكوف عادة سياحة عائلية ، أي زيارة السائح إذل وطنو األـ مع  أىلو ، تشًتط 
أماكن الطػعاـ ،اؼبسابح و أيضا اإلقامة ، و ˓ىذه السياحة خدمات متعددة كوسائل ترفيو لألطفاؿ كاؼبالعب 

شقق الفندقية ، و فًتة اإلقامة تكوف من أسبوع إذل غالبا ما يفضل السياح اإلقامة يف الشقق اؼبستقلة ، أو ال
موسم كامل.  فالبلد احملافظ على العادات و التقاليد يشجع ىذا النوع المتيازه باػبدمات السياحية اؼبناسبة و 

،  اؼبعقولة ، للبقاء لفًتة معينة ، كما تساىم ىذه السػياحة يف تشجػيع اؼبواطنيػن اؼبغًتبُت بزيارة أىلهم ووطنهم
 أقارهبم و أصدقائهم مع توفر األمن و اغبرية ؽبم.

تعترب الصحراء القبلة األوذل للسياح ، ؼبا ؽبا من صبػاؿ أخاذ و روعة اعبػباؿ والسكػوف   سياحة الصحراء:  – 12

ية من  تعد من األماكن الفريدة من نوعها ، زبلو اإلقامة فيها باؼبعسكػرات و اؼبخػيمات ، وتنوع اؼبناظر الطبيع إذ

كثباف رملية متحركة على أشكاؿ ىاللية ، و صخػور ـبتلػفة على جوانب الطرؽ تأخذ أشكاال متنوعة ، فهي 

 تنضم إذل سياحة 
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السفاري و اؼبغامرات ؽبا جاذبية خاصة للسياح  حيث يتجو البعض إذل زيارة الودياف و عيوف اؼبياه ، و البعض 
يهوى الصيد الربي يف اؼبناطق اؼبسموح فيها بالصيد.و يتجو البعض اآلخر إذل السالسل اعببلية و مغامرة تسلقها  

ؿ صحػراء الربع اػبارل الذىبيػة وبالرماؿ اغبمراء كتسلق جباؿ األطلس، وركوب األمواج وكذالك التزلػج برما
 باؼبملكة العربية السعودية مثال..

 السياحة الشاطئية:-13

اليت سبتازمناطقها بوفرة الشواطئ الرملية الناعمة ، واؼبياه الصافية اػبالية من الصخور ، و  تنتشر يف البلداف    
 .اؼبوجودة يف العديد من الدوؿ كدوؿ حوض البحر اؼبتوسط و دوؿ البحر الكاري
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 قضاء اإلجازات والترقٌة

 العمل 

 سٌاحة داخلٌة

 سٌاحة خارجٌة

 الصحة والعالج

 أغراض أخرى

 الثقافٌة

 الدٌنٌة

 المشترٌات

 المؤتمرات

 االجتماعٌة

 الدراسة والتعلٌم

 الرٌاضة  والتعلٌم

 التارٌخٌة

 الهواٌات

 وفقا للغرض

 وفقا للعدد
 سٌاحة فردٌة

 سٌاحة جماعٌة

 سٌاحة أٌام

 سٌاحة ما بعد التقاعد

 سٌاحة الناضجٌن

 سٌاحة الشباب

 سٌاحة الطالئع

 وفقا للعمر

 سٌاحة موسمٌة

 سٌاحة عابرة

 سٌاحة شبه مقٌمة

 من حٌث اإلقامة

 النطاق الجغرافً

 الجنسٌة

 سٌاحة مواطنٌن ٌعملون بالداخل

 سٌاحة مواطنٌن ٌعملون بالخارج

 سٌاحة األجانب
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  للسياحة :اإلنسانية الدوافع  -3

 الرغبة يف اكتشاؼ عادل جديد وحب اؼبغامرة واالستطالع والتسلق واالنطالؽ والتحرر من القيود والسفر. -أ 

 الرغبة يف زيادة الثقافة واكتساب اؼبعارؼ واػبربات اعبديدة والعالقات. -ب 

 دافع الدين والتعبئة الروحية واغبج وزيارة األماكن اؼبقدسة. -ت 

 49ء التاـ والراحة الكاملة يف مناطق طبيعية واالستجماـ والًتويح.اؼبيوؿ كبو االسًتخا -ث 

 :أهميتها  :المؤشرات األساسية للسياحة و  المطلب الرابع

 المؤشرات األساسية للسياحة :-1

تنوعت أنشطة السياح و اختلفت اذباىاتػها و نظمها ، و قوانينػها ، و أصبحت ظاىرة إنسانػية زبضع لعدة     

 : 50مؤشرات منها ما يلي

 : يعد من أىم مؤشرات السياحة يف تقدير حجم النشػاط السػياحي يف أي    إجمالي عدد السكاف

 دولة من الدوؿ ، حيث يبكن ربديد مدى مسانبة السياحة يف االقتصاد القومي .

  تتمثل يف عدد الليارل السياحية اليت يقضيها السائح يف البلد اؼبضيف ، حيث  عدد الليالي السياحية

السائح يف ىذا البلد ، فقد تربز مسألة أسعار السلع و اػبدمات و حجم األماكن  يرتبط ىذا اؼبؤشر دبتوسط إقامة

 السياحية و نوعػها، و العالقة بُت البلد اؼبضيف و الدوؿ اجملاورة لو .كل ىذه 

 

                                                           
49

،يذكزح رطزج نُٛم ضٓبظح  انًبخسزٛزرطػع اٌخذِاخ اٌسٍاحٍح و اٌفنذلٍح و تأثٍزها ػٍى سٍىن اٌّستهٍه، 2011/2012يسبٔ٘ يجبركخ، - 

 .         54رسٕٚك ظٔنٙ،رسذ اضزاف ظ.يهٛكٙ سًٛز ثٓبء انعٍٚ ،يعرسخ انعكزٕراِ ،رهًسبٌ ،ظ 
50

، خبيؼخ األسْز ،انمبْزح ، يػز  تطىٌز اإلدارج اٌؼزتٍح ٌجذب االستثّار–االستثّار فً ظً اٌؼىٌّح زبرى ػجع اندهٛم انمزَطبٔ٘،  - 

 .206،ظ2006،



55 
 

 والغ لطاع اٌسٍاحح  فً اٌجزائز                                 اٌثانً         اٌفصً 

بػعدد الليارل السياحية ، و بقسمة عدد الليارل السياحية على عدد السائحُت يتم اغبصوؿ على األمور ؽبا عالقة 

متوسػط عدد الليالػي التػي يقضيها السائح ، وقد ىبتلف ىذا العدد باختالؼ الظروؼ األمنية والسياسية  احمللية ، 

 اإلقليمػية و الدولية.

 : جنسيات السياح 

تشَت جنسيات السياح األجانب إذل درجة النمو السياحي يف البلد اؼبضيف ، فكل سائح لو ميوؿ خاص       

يف نوعية السكن ووسيلة االنتػقاؿ ، و كذا نوع النشػاط السياحي اؼبفضل لو ...اخل. فالسائح العريب يفضل مثال 

والسينما ، أما السائح الغريب يهتم  السكن اػباص يف الشقق اؼبفروشة أو الفيالت ، و الذىاب إذل اؼبسارح

 .51بالسكن يف الفنادؽ والقرى السياحية ، و يقبل على السياحة الثقافية واألثرية 

 أىميتها :-2

تعترب السياحة من أكثر الصناعات مبوًا يف العادل، فقد أصبحت اليـو من أىم القطاعات يف التجارة الدولية، 
إنتاجي يلعب دورًا مهمًا يف زيادة الدخل القومي وربسُت ميزاف  فالسياحة من منظور اقتصادي ىي قطاع

 اؼبدفوعات، ومصدراً للعمالت الصعبة، وفرصة لتشغيل األيدي العاملة، وىدفاً لتحقيق برامج التنمية. 

ومن منظور إجتماعي وحضاري،  فإف السياحة ىي حركة ديناميكية ترتبط باعبوانب الثقافية واغبضارية لإلنساف؛   
دبعٌت أهنا رسالة حضارية وجسر للتواصل بُت الثقافات واؼبعارؼ اإلنسانية لألمم والشعوب،  وؿبصلة طبيعية 
لتطور اجملتمعات السياحية وارتفاع مستوى معيشة الفرد. وعلى الصعيد البيئي تعترب السياحة عاماًل جاذبًا للسياح 

لفة والتعرؼ على تضاريسها وعلى نباتاهتا واغبياة الفطرية ،  وإشباع رغباهتم من حيث زيارة األماكن الطبيعية  اؼبخت
 52.اباإلضافة إذل زيارة اجملتمعات احمللية للتعرؼ على عاداهتا وتقاليدى

 


                                                           

51
 .27،انًزخغ انسبثك ،ظ يسًع انػٛزفٙ - 

52
سزعايخ فٙ انٕطٍ انؼزثٙ انسفٛز ػجع انززًٍ انسسٛجبَٙ ٔ ظ.زجٛت انٓجز ،ظنٛم يفٕٓو انسٛبزخ انًسزعايخ ٔ رطجٛمٓب ،انعنٛم االرضبظ٘ نهسٛبزخ انً- 

 .01،خبيؼخ انعٔل انؼزثٛخ ٔ ثزَبيح األيى انًزسعح نهجٛئخ ،ظ  01سهسهخ 
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 اٌّثحث اٌثاٌث :ِن اٌسٍاحح اٌى اٌسٍاحح اٌّستذاِح 

  5533::و االستدامةو االستدامة    مفهوم السياحة البيئيةمفهوم السياحة البيئية  : المطلب األول
  إف السياحة البيئية ىي عملية تعلم وثقافة وتربية دبكونات البيئة، وبذلك فهي وسيلة لتعريف السياح بالبيئة

وااللبراط هبا، أما السياحة اؼبستدامة فهي االستغالؿ األمثل للمواقع السياحية من حيث دخوؿ السياح بأعداد 
ومعرفة بأنبية اؼبناطق السياحية والتعامل معها بشكل مسبق ازنة للمواقع السياحية على أف يكونوا على علم متو 

 على الطرفُت. ضرارودي، وذلك للحيلولة دوف وقوع األ

تليب السياحة اؼبستدامة احتياجات السياح مثلما تعمل على اغبفاظ على اؼبناطق السياحية وزيادة فرص  و      
أو  للمجتمع احمللي.  وىي تعمل على إدارة كل اؼبوارد اؼبتاحة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو صباليةالعمل 
 يف التعامل مع اؼبعطيات الًتاثية والثقافية، باإلضافة إذل ضرورة احملافظة على التوازف البيئي والتنوع اغبيوي. طبيعية 

، ويف 1980فهـو السياحة اؼبستدامة يف إعالف مانيال على م WTOوقد ركزت اؼبنظمة العاؼبية للسياحة 
 .1995، ويف القاىرة 1985، ويف صوفيا 1982اكوبولكو 

  السياحة المستدامة؟السياحة المستدامة؟  ىيىي  ماما

السياحة اؼبستدامة ىي نقطة التالقي ما بُت احتياجات الزوار واؼبنطقة اؼبضيفة ؽبم،  فبا يؤدي إذل ضباية ودعم 
تم إدارة صبيع اؼبصادر بطريقة توفر االحتياجات االقتصادية واالجتماعية فرص التطوير اؼبستقبلي، حبيث ي

ربافظ على الواقع اغبضاري والنمط البيئي الضروري والتنوع اغبيوي وصبيع ذاتو ولكنها يف الوقت ،  والروحية
 مستلزمات اغبياة وأنظمتها.

    ثالث مظاىر متداخلة:،  ىنالك األخرىكما ىو الحاؿ بالنسبة الستدامة الصناعات ،   وإلستدامة السياحة
 االستدامة البيئية.، االستدامة االقتصادية ،االستدامة االجتماعية والثقافية
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والغ لطاع اٌسٍاحح  فً اٌجزائز                    اٌفصً اٌثانً                        

    

لموارد السياحة اؼبستدامة تتضمن االستخداـ األمثل ل االستدامة تشتمل بالضرورة على االستمرارية، وعليو فإف
وتعظيم الفوائد من ضباية  مصادر التنوع اغبيوي وزبفيف آثار السياحة على البيئة والثقافة، الطبيعية دبا يف ذلك 

 البيئة واجملتمعات احمللية.  وىي كذلك ربدد اؽبيكل التنظيمي اؼبطلوب للوصوؿ إذل ىذه األىداؼ.

 ( متطلبات اإلدارة السياحية المستدامة3-2الشكل رقم )

 . 50،ص2007جامعة اؼبلك سعود ، اؼبملكة العربية السعودية ،"، التنمية المستدامة:د.عبد اهلل بن صبعاف الغامدي ، مداخلة بعنواف " المصدر

مصطلح السياحة   من بعض الدراسات تفضل أف تطلق مصطلح التطوير اؼبستداـ للسياحة بدالً على أف  
 اؼبستدامة وذلك لسببُت:

 .لكي تصبح السياحة مستدامة هبب أف يتم دؾبها مع كل ؾباالت التطوير 

  التكنولوجيا أو بعض أوجو السياحة مثل رحالت الطَتاف الطويلة ال يبكنها أف تصبح مستدامة جملرد تطور
 ربسن الظروؼ اؼبرافقة.

  5544:مبادئ السياحة المستدامة::مبادئ السياحة المستدامة:  المطلب الثانيالمطلب الثاني

ؿباولة دمج الرؤى والقضايا سابقة الذكر واليت تتعلق بالسياسات واؼبمارسات احمللية، هبب أف تؤخذ عند  
 اؼببادئ التالية بعُت االعتبار:
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 والغ لطاع اٌسٍاحح  فً اٌجزائز                اٌفصً اٌثانً                         

  هبب أف يكوف التخطيط للسياحة وتنميتها وإدارهتا جزء من اسًتاتيجيات اغبماية أو التنمية اؼبستدامة
لإلقليم  أو الدولة.  كما هبب أف يتم زبطيط وإدارة السياحة بشكل متداخل وموحد يتضمن إشراؾ وكاالت 

 خاصة، ومواطنُت سواء كانوا ؾبموعات أـ أفراد لتوفَت أكرب قدر من اؼبنافع. حكومية ـبتلفة، ومؤسسات

  هبب أف تتبع ىذه الوكاالت، واؼبؤسسات، واعبماعات، واألفراد اؼببادئ األخالقية واؼببادئ األخرى اليت
  ذلك األمباط السياسية.ربًـت ثقافة وبيئة واقتصاد اؼبنطقة اؼبضيفة، والطريقة التقليدية غبياة اجملتمع وسلوكو دبا يف

  هبب أف يتم زبطيط وإدارة السياحة بطريقة مستدامة وذلك من أجل اغبماية واالستخدامات االقتصادية
 اؼبثلى للبيئة الطبيعية والبشرية يف اؼبنطقة اؼبضيفة.

 أف هتتم السياحة بعدالة توزيع اؼبكاسب بُت مروجي السياحة وأفراد اجملتمع اؼبضيف واؼبنطقة. هبب 

  هبب أف تتوفر الدراسات واؼبعلومات عن طبيعة السياحة  وتأثَتاهتا على السكاف والبيئة الثقافية قبل وأثناء
 ذباىات التنمية الشاملة. التنمية،   خاصة للمجتمع احمللي،  حىت يبكنهم اؼبشاركة والتأثَت على ا

  هبب أف يتم عمل ربليل متداخل للتخطيط البيئي واالجتماعي واالقتصادي قبل اؼبباشرة بأي تنمية سياحية
 أو أي مشاريع أخرى حبيث يتم األخذ دبتطلبات البيئة واجملتمع.

 ة دبساعدة اغبكومة، هبب أف يتم تشجيع األشخاص احملليُت على القياـ بأدوار قيادية يف التخطيط والتنمي
 وقطاع األعماؿ، والقطاع اؼبارل، وغَتىا من اؼبصاحل.

  هبب أف يتم تنفيذ برناؾبًا للرقابة والتدقيق والتصحيح أثناء صبيع مراحل تنمية وإدارة السياحة،  دبا يسمح
 لى حياهتم.للسكاف احملليُت وغَتىم من االنتفاع من الفرص اؼبتوفرة والتكيف مع التغيَتات اليت ستطرأ ع
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 والغ لطاع اٌسٍاحح  فً اٌجزائز                   اٌفصً اٌثانً                         

  5555:تنمية السياحة المستدامة::تنمية السياحة المستدامة:المطلب الثالثالمطلب الثالث

لتحقيق التنمية السياحية اؼبستدامة، سنورد بعض اؼببادئ واألنظمة اليت القت قباحًا يف اؼبواءمة بُت رغبات 
وذلك هبدؼ تطبيقها من جهة أخرى، واالجتماعية واالقتصادية ونشاطات السياح من جهة وضباية اؼبوارد البيئية 

 وىي:
 باؼبعلومات  الضرورية. وتزويدىم السياح  حركةوجود مراكز دخوؿ يف اؼبواقع السياحية لتنظيم   .1
حوؿ  ضرورة توفر مراكز للزوار تقدـ معلومات شاملة عن اؼبواقع، وإعطاء بعض اإلرشادات الضرورية    .2

كيفية التعامل مع اؼبوقع، ويفضل أف يعمل يف ىذه اؼبراكز السكاف احملليوف الذين يدربوف على إدارة اؼبوقع 
 يعية.والتعامل مع اؼبعطيات الطب

ضرورة وجود قوانُت وأنظمة تضمن السيطرة على أعداد السياح الوافدين وتأمينهم باػبدمات واؼبعلومات    .3
 وتوفَت األمن واغبماية بدوف إحداث أي أضرار بالبيئة.

ضرورة وجود إدارة سليمة للموارد الطبيعية والبشرية يف اؼبنطقة، يبكنها أف ربافظ على ىذه اؼبكتنزات    .4
 القادمة من خالؿ عناصر بشرية مدربة. لألجياؿ

التوعية والتثقيف البيئي من خالؿ توعية السكاف احملليُت أواًل بأنبية البيئة واحملافظة عليها، فكثَتاً ما نالحظ    .5
فوف أهنم عر أف السكاف احملليُت ىم الذين يسعوف إذل زبريب وتدمَت بيئتهم ألسباب مادية، ولكن ىؤالء ال ي

ومستقبل أوالدىم من خالؿ ىذا التخريب،  ولذلك هبب الًتكيز على التوعية والتثقيف البيئي  يدمروف قوهتم
 للسكاف احملليُت وللعاملُت يف اؼبوقع، مع اغبرص على وجود اللوحات اإلرشادية اليت تؤكد على أنبية ذلك.

ين للمنطقة السياحية حبيث وبدد أعداد السياح الوافد ربديد القدرة االستيعابية للمكاف السياحي،    .6
ال يؤثر ذلك على البيئة الطبيعية واالجتماعية من جهة وعلى السياح من جهة  حىت،  بدوف ازدحاـ واكتظاظ

 وىناؾ عدة مصطلحات للقدرة االستيعابية، منها:؛  اػبدمات واألنشطةفَتوف بيئة جاذبة توفر ؽبم أخرى 
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 والغ لطاع اٌسٍاحح  فً اٌجزائز                   اٌفصً اٌثانً                          

 –واليت تعتمد على قدرة اؼبكاف يف استيعاب اغبد األعلى من السياح  -الطاقة االحتمالية اؼبكانية     .أ 
 اػبدمات اؼبتوفرة يف اؼبوقع. حسب

االحتمالية البيئية وىي تعتمد على اغبد األعلى من الزوار الذين يبكن استقباؽبم بدوف حدوث  الطاقة .ب 
 تأثَتات سلبية على البيئة واغبياة الفطرية وعلى السكاف احملليُت.

الطاقة االحتمالية النباتية واغبيوانية، وىي تعتمد على اغبد األعلى من السياح الذين يفًتض    .ج 
َت على اغبياة الفطرية، وىي تعتمد على جيولوجية اؼبنطقة واغبياة الفطرية وطبيعة األنشطة وجودىم بدوف التأث

 السياحية.

الطاقة االحتمالية للسياحة البيئية، أي اغبد األعلى من السياح الذين يبكن استقباؽبم يف اؼبوقع     .د 
ىم على اغبياة الفطرية والبيئية وتوفَت كافة اؼبتطلبات واػبدمات ؽبم وبدوف ازدحاـ، على أف ال يؤثر عدد

واالجتماعية يف اؼبوقع.  وال يوجد رقم ؿبدد طواؿ العاـ ألعداد السياح،  وإمبا يزداد وينقص حسب مواسم 
 السنة من حيث موسم التزىَت عند النباتات والتفقيس عند الطيور.

 وتوعيتهم وتثقيفهم بيئياً وسياحياً.دمج السكاف احملليُت    .7

ريع مدرة للدخل للسكاف احملليُت، مثل الصناعات اغبرفية التقليدية ومرافقة الدواب لنقل توفَت مشا   .8
 السياح وتشجيع الزراعة العضوية فضال عن العمل كمرشدين سياحُت .

تضافر كل اعبهود لنجاح السياحة البيئية من خالؿ تعاوف كل القطاعات ذات العالقة بالسياحة،    .9
 ( والسكاف احملليُت.NGOsي واؼبؤسسات الرظبية واؽبيئات غَت اغبكومية )مثل القطاع اػباص واغبكوم
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في الجزائر  ثاني                            واقع قطاع السياحة الفصل ال  

 اٌّثحث اٌثاٌث :اٌسٍاحح فً اٌجزائز

وجعلها واحدة تطمح اعبزائر إذل دخوؿ سوؽ السياحة  56:: واقع السياحة في الجزائرالمطلب األول
من األولويات القومية، وربويل اعبزائر إذل أحد مراكز اعبذب السياحي من الدرجة األوذل، وذلك من خالؿ تطبيق 

 اسًتاتيجية

وطموحة وفعالة، ترتكز من جهة على التجارب الناجحة يف البلداف اؼبطلة على حوض البحر اؼبتوسط ويف  حكيمة
 البلداف األخرى، وترتكز من جهة أخرى 

ـ، والذي يقضي بأنو ينبغي أف  1995على الًتتيبات الوجيهة الواردة يف ميثاؽ السياحة اؼبستدامة الصادر سنة 
 اؼبدى الطويل، غَت مؤثرة يف اجملاؿ البيئي وذات ديبومة من الناحية االقتصادية. تكوف السياحة اؼبستدامة على

وعلى الرغم من األنبية اؼبتزايدة للقطاع السياحي يف العديد من دوؿ العادل، إال أّف الواقع السياحي يف اعبزائر ال 
لوصوؿ إذل األىداؼ اؼبرجوة منو، يبعث على التفاؤؿ، إذ دل يرؽ ىذا القطاع إذل اؼبستوى اؼبطلوب الذي يكفل ا

وبقيت إقبازاتو جدٌّ ؿبدودة، إذا ما قورنت ببلداف العادل بصفة عامة والبلداف اجملاورة والشقيقة بصفة خاصة، 
فحجم االستثمارات اليت خصصت ؽبذا القطاع، تعترب ضعيفة مقارنًة بكرب مساحة اعبزائر. كما أف اجملهودات اليت 

تشهد استمرارية، وأف ظاىرة الالأمن اليت عرفتها اعبزائر خالؿ العشرية اؼباضية، زادت من  بذلت يف السبعينات دل
 عزلة اعبزائر على اؼبستوى الدورل، وبالتارل القضاء على اآلماؿ اليت كانت قائمة إلعادة بناء قطاع السياحة.

نذ االستقالؿ إذل غاية يومنا ىذا، ربليل الواقع السياحي يف اعبزائر من خالؿ عرض مسَتة ىذا القطاع م سنحاوؿ
و بالتارل اؼبراحل اليت مر هبا ىذا القطاع، مث تسليط الضوء على اؼبرحلة اغبالية للسياحة يف اعبزائر، خاصًة يف ظل 

 . 2025االلتفاتة األخَتة ؽبذا القطاع من قبل الدولة للنهوض بو يف آفاؽ 

 أواًل: أسس القطاع السياحي في الجزائر

، أف العديد من الرحالة الذين زاروا الجزائر في عيوف الرحالة اإلنجليزيؤكد "عبد اهلل ركييب" يف مؤلفو:       
(، 1920-1912) رحلة في ربوع األوراسيف كتابو:  Simon Hiltonاعبزائر وكتبوا عنها، أمثاؿ: 

الجزائر على  كتابو: يف M.D. Stot(، و 1944يف كتابو: ريح الصحراء ) R.U.C. Bodlleyوكذلك:  
ىذه الكتابات تدؿ على اىتماـ الباحثُت والرحالة العرب والغرب، وذلك لتمتعها دبؤشرات للجذب حقيقتها . 

 السياحي أنبها:
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اٌىالغ يعاضهخ: -  
يب٘  12ٔ  11انسٛبزخ فٙ اندشائز ٔالغ ٔ آفبق" ،ٕٚيٙ،انًهزمٗ انؼهًٙ انٕطُٙ "  0205اٌسٍاحً فً اٌجزائز و آفاق اٌنهىض ته فً ِطٍغ 

                                                                              ،انًزكش اندبيؼٙ آكهٙ يسُع أٔنسبج ؛انجٕٚزح .                                                                                    2010
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  في الجزائر  ثاني                            واقع قطاع السياحة الفصل ال

حيث تقع اعبزائر يف الضفة اعبنوبية الغربية غبوض اؼبتوسط، وربتل مركزًا  الخصائص الطبيعية والجغرافية: -1
ؿبوريًا يف اؼبغرب العريب وألفريقيا والبحر األبيض اؼبتوسط، بفضل طابعها اعبغرايف واالقتصادي وفبيزاهتا االجتماعية 

حيث يبلغ طوؿ ساحلها حوارل ،ة والثقافية، وظبات مورفولوجيتها اػباصة، ووضع طبيعتها األصلية ومواردىا اؼبتعدد
كلم، وتعد اعبزائر من أكرب البلداف األفريقية من حيث اؼبساحة بعد السوداف، إذ تًتبع على مساحة   1200

 بعًضا، نبا: بعضهما عن متميزتُت مليوف نسمة. ويف اعبزائر منطقتُت 35، وعدد سكاهنا يفوؽ ²كلم  2381741

وتضم اؼبناطق التلية واؼبناطق السهلية، وىي مناطق عريضة أكثر منها طويلة، وىي تضم  منطقة الشماؿ: -أ
 أخصب األراضي، وربتوي السهوؿ واعبباؿ كالونشريس، القبائل، تلمساف، وجباؿ األطلس الصحراوي اليت تتكوف 

ري باؼبتوسط أساًسا وآخر بدورىا من جباؿ القصور، العمورية، أوالد نايل، و أخريباف. كما يتصف اؼبناخ اعبزائ
 قاري، ىذا ما هبعل الشتاء بارًدا قارًصا، والصيف حارًا و جافًا.

ويشمل اؼبنطقة الساحلية من الشرؽ إذل الغرب، بدرجات حرارة سنوية متوسطة تقدر بػ  المناخ المتوسط: -
18º 30، وتبلغ ذروهتا يف خالؿ شهر جويلية وأوت إذل º اؼبنطقة يتميز باغبرارة والرطوبة.، وعليو اؼبناخ يف ىذه 

ووبتوي منطقة اؽبضاب العليا، ويتميز بفصل بارد طويل ورطب أحيانًا، إذ يستمر من  المناخ الشبو الحار: -
 شهر أكتوبر إذل  شهر ماي.

ؽبا ثالثة صفات رئيسية، ىي: اؽبضاب األرضية، وتسمى باغبمادة والدروع،  منطقة الجنوب الصحراوي: -ب
ة تًتكز يف العروؽ وىي: العرؽ الغريب الكبَت، والعرؽ الشرقي الكبَت، وعرؽ شاش. والثالثة طبيعة اؽبقار، واليت والثاني

مًتًا ، ويبتاز مناخ منطقة الصحراء بقلة كمية األمطار  3003توجد هبا أعلى قمة باعبزائر، وىي قمة "هتات" بػ 
يف النهار ومنخفضة يف الليل، ويسودىا اؼبناخ اعباؼ الذي ملم يف السنة، وحبرارة شديدة  500اليت ال تزيد عن 

، وبقية األشهر 45ºو  40ºيتميز دبوسم حار طويل يبتد من شهر ماي إذل سبتمرب، بدرجات حرارة تًتاوح بُت 
 تتميز دبناخ متوسط اغبرارة، أما الغطاء النبايت فهو متكوف أساًسا من واحات النخيل.

 :مناطق سياحية يف اعبزائر تبًعا لتنوع اؼبعطيات اعبغرافية 06يبكن حصر جزائر: المناطق السياحية في ال -2

وتتميز ىذه اؼبنطقة بطوؿ شواطئها  الشمالي: األطلس وىضاب الشمالية والسهوؿ السواحل منطقة - أ
كلم، وبعدد كبَت من اؼبواقع األثرية، واليت تعود إذل عهد الروماف والعرب اؼبسلمُت، وآثار تعود إذل عصور   1200

 ما قبل التاريخ.
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مًتًا، كما  2308واليت توجد هبا أكرب قمة جبلية يف الشماؿ "اللة جدهبة" بػ  منطقة السلسلة األطلسية: -ب
قبد جباؿ األوراس، الونشريس، وسلسلة جباؿ موازية للساحل تتميز بإمكانيات كبَتة لتنمية أنواع سياحية عديدة،  

 كالنشاطات الرياضية الشتوية )التزحلق، التسلق، الصيد...(.

 واليت تتميز دبناخها القاري، ودبواقعها األثرية، وبضاعتها اغبرفية والتقليدية اؼبتنوعة. منطقة الهضاب العليا: -ت

وىي اؼبناطق الواقعة بُت اؽبضاب العليا والصحراء الكربى، واليت يبكن فيها  منطقة األطلس الصحراوي: -ث
 تنمية السياحة اؼبناخية، اؼبعدنية، الصيد...اخل.

يت تتميز باعتداؿ درجات اغبرارة، فهي أقل درجة من الصحراء الكربى، وهبا وال منطقة واحات الصحراء: -ج
 تًتكز الواحات بنخيلها وحبَتاهتا، وفيها عّدة صناعات تقليدية.

وىي اؼبنطقة اؼبعروفة باعبنوب الكبَت ) اؽبقار، التاسيلي(، وتتميز باؼبساحات  منطقة الصحراء الكبرى: -ح
اغبرارة اؼبعتدلة طواؿ فصوؿ السنة، واليت تشكل مصدرًا ىاًما للسياحة الشتوية، الشاسعة، واعبباؿ الشاـبة، وب

بفضل تنوع اؼبناطق السياحية واؼبناخ يف اعبزائر، األمر الذي يساعد على تنمية أنواع عديدة من السياحة، وىو ما 
رارية النشاط السياحي يساعد كذلك على عدـ تركز النشاط السياحي خالؿ فًتة زمنية ؿبددة، ويؤدي على استم

 خالؿ كل فصوؿ السنة )القضاء على اؼبوظبية(.

باعتبار الظاىرة السياحية يف اعبزائر حديثة النشأة، فإف ظهورىا يف  تاريخ الظاىرة السياحية في الجزائر: -2
، خالؿ عشر التاسع(، ويعود ذلك إذل بداية القرف 1962اعبزائر يعود إذل اغبقبة االستعمارية، أي قبل االستقالؿ )

أسس اؼبستعمر اللجنة الشتوية اعبزائرية ، وبواسطة الرعاية واإلشهار سبكنت  1897االحتالؿ الفرنسي، ففي سنة 
من تنظيم قوافل سياحية عديدة من أوربا كبو اعبزائر، فهذه اؼبرحلة جلبت العديد من السياح األوربيُت الكتشاؼ 

ستعمر الفرنسي إذل التفكَت يف إنشاء ىياكل قاعدية تلبية حاجيات الزبائن اؼبناظر الطبيعية لبالدنا، وىو ما دفع اؼب
 نقابة تشكلت 1916 م تشكيل نقابة سياحية يف مدينة وىراف، ويف  1914األوربيُت )السياح(، ويف سنة 

نقابة سياحية تواجدت  20 م تشكيل فدرالية السياحة، واليت ذبمع  1919يف قسنطينة، ويف سنة  سياحية
اؾ، ويف نفس السنة  م إنشاء القرض الفندقي اؼبكلف دبنح القروض للمستثمرين يف اجملاؿ السياحي، ويف سنة آنذ

 م إنشاء الديواف اعبزائري للنشاط االقتصادي و السياحي، الذي كاف يهدؼ إذل تنمية السياحة، وأصبح  1931
 .الستقالؿيسمى فيما بعد دبركز التنمية السياحية، واستمر نشاطو حىت بعد ا
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ألف سائح، لذا أدرؾ اؼبستعمر آنذاؾ أنبية اؼبوارد  150حوارل  1950وقد بلغ عدد السياح يف اعبزائر سنة 
السياحية يف اعبزائر، والربنامج اؼبوسع الذي  م وضعو، واػباص بالتجهيزات السياحية يف ـبطط قسنطينة سنة 

17200واػباص بإقباز  ،1957
منها فبركزة يف اعبزائر العاصمة، لدليل على  %17غرفة لفنادؽ حضرية،   

 أنبية السياحة يف اعبزائر.

 . ثانياً: واقع القطاع السياحي في الجزائر بعد االستقالؿ

بعد االستقالؿ، وجدت اعبزائر آنذاؾ نفسها أماـ ىياكل سياحية فقَتة، وعاجزة عن تلبية الطلب السياحي       
ؼبا تزخر بو بالدنا من تنوع سياحي كبَت، إال أف الدولة بادرت إذل إنشاء من حيث عدـ كفايتها أو مواكبتها 

من أجل بناء  1966و  1962برنامج يهدؼ إذل هتيئة مناطق التوسع السياحي، وذلك يف الفًتة ما بُت سنة 
 مرافق لألعماؿ واؼبؤسبرات، واؼبلتقيات اؼبختلفة. وحددت يف ثالث مناطق كربى ىي:

   للجزائر العاصمة: مركب مورييت، سيدي فرج، مركب تيبازة.اعبهة الغربية  -1

 اعبهة الشرقية: سرايدي لعنابة، فندؽ بالقالة. -2

 اعبهة الغربية للوطن: األندلسيات بوىراف. -3

:  ،1966وابتداًء من سنة         االىتماـ بداية اليت تعترب ،1966مارس  26ومع صدور أوؿ وثيقة رظبية يـو

 وحصر السياحي، القطاع منها يعاشل كاف اليت بالسياحة من قبل الدولة، فبعد تقييم شامل وعاـ للمشاكلاغبقيقي 

 ىذا يف الثروات السياحية عرب الوطن من طرؼ وزارة السياحة، اعتماًدا على ىذا  م ربديد سياسة الدولة ؾبمل

التوجيهات األساسية للقطاع  حددت وفيها السياحة، ميثاؽ ظبيت 1966 سنة اغبكومة صادرة عن وثيقة يف القطاع،
 السياحي، واؼبتمثلة يف:

توجيو النشاط السياحي كبو السياحة الدولية، أي اػبارجية من أجل جلب العملة الصعبة، وذلك غباجة  -1
 اعبزائر ؼبوارد مالية معتربة لتغطية وسبويل برامج التنمية اؼبختلفة.

كل ىذا القطاع مع إدماج اعبزائر يف السوؽ الدولية للسياحة، ومن خلق مناصب شغل، من خالؿ توسيع ىيا  -2
 أجل بلوغ تلك األىداؼ  م ربديد اسًتاتيجية لتنمية القطاع كما يلي:
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ألف سرير عند هناية اؼبخطط الثالثي، مع اختيار  11الشروع يف تطوير الصناعة الفندقية، حيث برمج إنشاء  -أ
الفنادؽ واؼبطاعم واؼبقاىي ذات الطابع السياحي وإصالحها وإعادة هتيئتها، فبا هبعلها تتماشى وتنوع الزبائن 

 اؼبقصودين "السواح األجانب".

 لية والريفية.إصالح كل اؼبرافق اؼبخصصة للسياحة عرب الشواطئ، الصحراء، واؼبناطق السياحية اعبب -ب

إحصاء كل اآلثار السياحية والتارىبية وربسينها، مع تنمية اعبوانب الثقافية والفنية، وخلق تقاليد وثقافة  -ت
 سياحية لدى اؼبواطن اعبزائري.

 الشروع يف إقامة اؽبياكل الالزمة لتكوين اإلطارات السياحية اؼبختصة واليد العاملة اؼبؤىلة. -ث

وؿ عرب اغبدود واؼبطارات، وإنشاء الوكاالت السياحية يف الداخل واػبارج، بغرض الدعاية تسهيل عملية الدخ -ج
 واإلشهار للمنَتج اعبزائري.

وحددت نوع  السياحية، التنمية من أىدافها بعدما حددت اغبكومةالسياحة ضمن المخطط الثالثي:  -1
السياحة اليت ترغب يف تطويرىا، حاولت ترصبة ذلك يف اؼبخطط الثالثي، حيث سجلت السياحة ضمن 
 االستثمارات الوطنية اليت ترصدىا الدولة للمشاريع التنموية دبختلف القطاعات االقتصادية، وكاف اؽبدؼ من وراء 

ة، ولكن ىل برامج تنمية القطاع السياحي حظيت ذلك ىو جعل القطاع السياحي يساىم يف عملية التنمية الوطني
بنفس العناية الالزمة، مثل بقية القطاعات االقتصادية األخرى )القطاع الصناعي، الزراعي، التعليم،...اخل(. وىذا 

 ما سوؼ نراه، من خالؿ االعتمادات اؼبالية اؼبخصصة ؼبختلف القطاعات االقتصادية يف اعبدوؿ التارل:

 1969-1967 : توزيع االستثمارات على القطاعات االقتصادية خالؿ المخطط الثالثي1-2جدوؿ رقم
 الوحدة: ملٌون دٌنار جزائري

 النسبة المئوٌة المبالغ المخصصة لكل قطاع القطاعات

 48.74 5400 الصناعة

 16.87 1869 الزراعة

 10.14 1124 الهٌاكل األساسٌة

 08.23 912 الترٌبة

 03.72 413 السكن

 02.54 282 السٌاحة



66 
 

 01.14 127 التكوٌن

 02.66 295 الضمان االجتماعً

 03.68 441 اإلدارة

 01.94 215 متفرقات

 %100 11078 المجموع

 .67/69المصدر: وزارة التخطٌط والتهٌئة العمرانٌة أثناء المخطط الثالثً 

خالؿ اعبدوؿ أعاله، نالحظ أف القطاع السياحي رتب يف آخر االىتمامات من حيث اؼببالغ اؼبالية  من       
من االعتمادات الكلية  %02.54مليوف دينار جزائري، أي نسبة  282اؼبخصصة لو، وذلك دببلغ ال يتجاوز 

مليوف دينار جزائري ، ونستنتج من ىذا التوزيع أف الدولة كانت  11078اؼبخصصة ؽبذا اؼبخطط، واؼبقدرة بػ 
حذرًة يف التعامل مع ىذا القطاع، من حيث اؼبسانبة اليت يبكن أف تقدمها للتنمية، وخاصًة اؼبردود من العملة 

يظهر من الصعبة مقارنًة مع القطاعات األخرى، مثل القطاع الصناعي الذي كانت الدولة تعوؿ عليو كثَتًا، وىذا 
من إصبارل  %48.74مليوف دينار جزائري، أي نسبة  5400خالؿ االعتماد اؼبارل اؼبخصص لو، واؼبقدر بػ 

االستثمارات اؼبخصصة ؽبذا اؼبخطط، ويف ىذا اؼبخطط بدأ بإنشاء بعض الفنادؽ، وإنشاء معاىد التكوين اؼبهٍت 
  سرير، واعبدوؿ التارل يوضح ذلك: 11308السياحي، وإقباز 

 1969-1967 : حصيلة برنامج المخطط الثالثي بين سنتي2-2دوؿ رقم ج

عدد األسرة  العملٌات المقررة
 المبرمجة

النسبة 
 المئوٌة

عدد األسرة 
 المنجزة

 العجز النسبة المئوٌة

 النسبة المئوٌة ع. األسرة

 64.5 4360 35.5 2406 51.7 6766 محطات شاطئٌة

 84.6 1396 15.4 254 12.6 1650 محطات حضرٌة

 84.3 1532 15.7 286 13.9 1818 محطات صحراوٌة

 76.2 2847 00 00 21.8 2847 حمامات معدنٌة

 %77.5 10135 %22.5 2946 %100 13081 المجموع

Source : Bilan du développement du secteur touristique, ministère du tourisme, 1977, P27. 

سرير،  10135قدر بػ  فادح عجز سجل ،1969 السنة ىذه هناية غاية إذل يتضح أنو أعاله، اعبدوؿ خالؿ من       
 ، وىذا مرده إذل ضعف قدرات اإلقباز، وسوء ربديد اؼبسؤولية اإلدارية. %77.5أي نسبة 

ا، وىي جاء ىذا اؼبخطط بنفس أىداؼ اؼبخطط السابق تقريبً  السياحة ضمن المخطط الرباعي األوؿ: -2
 العمل على بناء مرافق سياحية موجهة بالدرجة األوذل للسياحة اػبارجية، حيث ترمي األىداؼ اؼبسطرة يف ىذا 
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دد وحسب تقديرات اؼبختصُت، الربنامج إذل استقباؿ أكثر من مليوف سائح مع هناية العشرية، والستقباؿ ىذا الع
سرير مع هناية العشرية ومن أجل الوصوؿ إذل ىذا  900000و  700000فإنو هبب رفع قدرات االستقباؿ إذل 

 1973-1970سرير خالؿ هناية اؼبخطط الرباعي األوؿ و اؼبقرر تطبيقو يف الفًتة  35000اؽبدؼ برمج إقباز 
مليوف دينار اي  700وذلك من أجل تلبية اغباجيات السياحية الداخلية و اػبارجية حيث رصد ؽبذا الربنامج 

 مليوف دينار و اؼبوزعة حسب اعبدوؿ التارل 28من إصبارل االستثمارات اؼبقدرة حبوارل  %02.5نسبة 

 ؿ: توزيع االستثمارات على مختلف القطاعات خالؿ الرباعي األو 3-2جدوؿ رقم
 النسبة المبلغ المخصص لكل قطاع القطاعات التنموٌة

 40 12400 الصناعة

 15 4140 الزراعة

 08 2307 الهٌاكل الساسٌة

 05 1520 السكن

 10 2718 التربٌة

 02.5 700 السٌاحة

 02 585 التكوٌن

 03.5 934 الضمان االجتماعً

 03.2 870 اإلدارة

 03 800 متفرقات

 03.1 760 النقل

 100 27736 المجموع

 

 .1970سنة  70/73المصدر: وزارة التخطٌط والتهٌئة العمرانٌة أثناء المخطط الرباعً األول 

 االقتصادية، القطاعات بُت األخَتة من خالؿ اعبدوؿ أعاله، يتضح أف القطاع السياحي مازاؿ وبتل اؼبراتب       

رغم أف اؼبيزانية اؼبخصصة ؽبذا القطاع زادت إذل أكثر من نصف بالنسبة للمخطط الثالثي السابق، ولألسف ىذا 
ال يدؿ على إعطاء العناية الالزمة للقطاع السياحي، بل ىو ناتج عن الزيادة الكلية يف ميزانية اؼبخطط الرباعي 

 األوؿ. 
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ويظهر أيًضا يف اعبدوؿ أعاله، أف األنبية الكربى أعطيت للمشاريع اؼبتبقية من اؼبخطط الثالثي السابق، وىذا ما 
أدى إذل تداخل  يبُت عدـ القدرة على اإلقباز يف الفًتة احملددة، وعدـ تقدير ميزانية اؼبشاريع بطريقة ناجحة

اؼبشاريع اؼبتبقية على حساب اؼبشاريع اعبديدة، وىي من بُت األسباب اليت أدت إذل عدـ تطور القطاع السياحي 
، وصل 1973إذل  1967بالشكل اؼبناسب، وبعد هناية فًتة اؼبخططُت الثالثي والرباعي األوؿ اؼبمتدة من سنة 

 6860سرير عما كاف مقررًا إقبازه، حيث  م إقباز  26000ب سرير بعجز يقار  9230عدد األسرة اؼبنجزة إذل 
 % عما كاف 65.55سرير فقط من الربنامج اؼبقرر يف اؼبخطط الرباعي األوؿ، أي تسجيل عجز تقدر نسبتو بػ 

مقررًا، وبالتارل نقوؿ أف اؼبخطط الرباعي األوؿ يف اجملاؿ السياحي كاف كسابقو من حيث العجز اؼبسجل يف 
 وعدـ بلوغ األىداؼ اؼبسطرة يف ىذا اؼبخطط، وىي بوجو خاص: اإلقباز،

 زيادة الدخوؿ من العملة الصعبة عن طريق السياحة اػبارجية. -أ

 خلق مناصب شغل جديدة من خالؿ توسيع ىياكل االستقباؿ واؽبياكل اؼبرافقة ؽبا. -ب

 يلي: فيما سبثلت تغَتات عدة الفًتة ىذه عرفت(: 1977-1974السياحة ضمن المخطط الرباعي الثاني ) -3

لكن ىذه   (ATA)بالوكالة التجارية للسياحة (SONATOUR) إغباؽ اؼبصاحل التجارية التابعة لػ: -أ
 األخَتة أثبتت عدـ قباعتها، ودل تدـ العملية سوى سنتُت.

اليت أسندت إليها مهمة تسويق   (SAN-ALTOUR)أنشئت الشركة الوطنية للسياحة ،1976يف سنة  -ب
 اؼبنتوج السياحي اعبزائري.

اليت تولت مهمة إقباز مشاريع التنمية السياحية، لكن   (ETT)إنشاء مؤسسة األعماؿ السياحية اعبزائرية-ج
سرير، ويف ىذا  18000سرير اؼبربمج إقبازىا، دل ينجز سوى  50000ىي األخرى فشلت، فمن بُت 

مليوف دينار جزائري، أي بزيادة تفوؽ  1230اؼبخطط وصل حجم االستثمارات اؼبرصودة ؽبذه الفًتة حوارل 
% عما كاف عليو اغبجم يف اؼبخطط الرباعي األوؿ، غَت أف ذلك ال يعٍت أف القطاع ارتفع يف سلم 100

ا اؼبخطط كانت نفسها بالنسبة عبميع القطاعات أولويات التنمية الوطنية، ألف مقدار الزيادة اؼبقررة يف ىذ
األخرى، وذلك بسبب زيادة حجم اؼبيزانية العامة، وارتفاع تكاليف االستثمار يف صبيع القطاعات، فبا هبعل 
مكانة السياحة ثابتة يف السياسة التنموية للدولة اعبزائرية عرب اؼبخططات الثالثة. واعبدوؿ التارل يبُت كيفية توزيع 

زائد برنامج  1977إذل  1974تثمارات على ـبتلف القطاعات التنموية، يف اؼبخطط الرباعي الثاشل من االس
   :1978خاص بقطاع السياحة لسنة 
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 مختلف القطاعات التنموية خالؿ المخطط الرباعي الثاني توزيع االستثمارات على4-2جدوؿ رقم 
 جزائري الوحدة: ملٌون دٌنار

 النسبة المبلغ المخصص لكل قطاع القطاعات التنموٌة

 43.5 48000 الصناعة

 10 12005 الزراعة

 04.2 4600 المٌاه

 01.4 1500 السٌاحة

 01 155 الصٌد

 14 15500 البنٌة االقتصادٌة

 09 9947 والتكوٌن التربٌة

 13.3 14610 الشؤون االجتماعٌة

 01.3 1399 اإلدارة

 02.3 2520 دراسات مختلفة

 100 110236 المجموع

 .1974سنة  74/79المصدر: وزارة التخطٌط والتهٌئة العمرانٌة أثناء المخطط الرباعً الثانً 

 110236مالحظتنا للجدوؿ أعاله، فإف حصة السياحة يف توزيع االستثمارات اإلصبالية، واؼبقدرة بػ  من       
 إذل %02.5 نسبة من وذلك األوؿ، مليوف دينار جزائري، قد البفضت عما كانت عليو يف اؼبخطط الرباعي

مليوف دينار. أما الشيء الذي  1500%، ورغم ىذه الزيادة الرقمية يف االستثمار ؽبذا القطاع واؼبقدرة بػ 01.4
 م تأكيده يف ىذا اؼبخطط، ىو االىتماـ بالسياحة الداخلية اليت كانت مهملة من قبل، وىذا ما أكده اؼبخطط 
الرباعي الثاشل الذي جاء فيو:"يف إطار اؼببادرات اعبديدة للمخطط الرباعي الثاشل هبب أف نشرع يف ترقية السياحة 

اآلف فصاعًدا إذل تلبية حاجيات الراحة اؼبنتظمة، اليت أدى إليها ارتفاع مستوى اؼبعيشة  الداخلية، اليت توجو من
 اؼبعدنية، اغبمامات يف اؼبراكز ىذه وتتمثل اجملاؿ"، ىذا يف سياحيُت مركزين ومبو الدخل. وعليو، فإنو تقرر إقباز

 صيفية...إخل. والقرى الصيفية واػبدمات

إف ما يبيز ىذا اؼبخطط، ىو بلوغ الوعي  (:1984-1981الخماسي األوؿ )السياحة ضمن المخطط  -4
 اؼبخططات يف سواىا دوف اغبضرية للسياحة لدى اؼبسَتين بضرورة إحداث التوازف اعبهوي، واألولوية اليت أعطيت

 ، لتغطية التكاليف اػباصة بتطوير ثالثة مناطق سياحية مليوف دينار  34000خصص مبلغ:  السابقة، فقد
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 ووزعت اعبزائرية، التقاليد توافق واليت الداخلية، السياحة كبو أساًسا واؼبوجهة شرؽ وغرب ووسط البالد، يف مبوذجية،

 جزائري، سنتيم ميار 01.8 و قيد اإلقباز، اعبديدة للمشاريع مليار سنتيم جزائري، ـبصصة 01.6يلي:  كما اؼببالغ ىذه

، 1985سرير سنة  50880وكاف ىدؼ ىذا اؼبخطط الوصوؿ إذل طاقة إيواء تقدر بػ  اعبديدة. للمشاريع ـبصصة
 مشروع، وزعت كما يلي: 89وعليو برمج 

 : المشاريع المبرمجة في المخطط الخماسي األوؿ6-2جدوؿ رقم
 المجموع حمامات تخٌٌم حضري مناخً صحراوي ساحلً النوع

 89 09 40 32 05 01 02 عدد المشارٌع

 16550 1650 1200 6900 1150 2350 3300 عدد األسرة

 .1986المصدر: وزارة السٌاحة، 

 إطار يف وضعت اليت اعبديدة اؼبشروعات من مشروع أي انطالؽ يتم دل ما يالحظ من اعبدوؿ أعاله، أنو       

اؼبخطط، ىذا رغم انتهاء الدراسات اػباصة هبا، بسبب األزمة االقتصادية للدولة، والتوجهات السياسية 
 واالقتصادية اعبديدة.

أدركت الدولة اعبزائرية يف ىذا اؼبخطط، أنبية السياحة يف  المخطط الخماسي الثاني: السياحة ضمن -5 
تفعيل النشاط االقتصادي، لذا خصصت برناؾًبا مالًيا كبَتًا ىدفو متابعة سياسة التهيئة السياحية، وتطوير 

ية اغبمامات اؼبعدنية واؼبناخية، وكذا تنويع اؼبتعاملُت كاعبماعات احمللية والقطاع اػباص، والعمل على المركز 
مليوف دينار  1800االستثمار، والتحكم يف الطلب السياحي. وؽبذا الغرض، خصصت الدولة غالفًا مالًيا قدره 

 إذل ما يلي: 1989جزائري، لتحقيق ىذه اؼبشاريع فقد وصلت طاقات االستقباؿ يف هناية 
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 القطاع       

 النوع

 النسبة المجموع الخاص العام

 27.60 13327 1145 12182 البحري

 13.10 6331 2250 3731 الصحراوي

 10.60 5116 1528 3588 الحمامات

 02.13 1030 76 954 اإلقلٌمً

 46.57 22498 17161 5337 الحضري

 100 48302 22460 25842 المجموع

 // 100 46.5 53.5 النسبة

 

 .1986المصدر: وزارة السٌاحة والصناعات التقلٌدٌة، تقرٌر حول المخطط الخماسً األول، 

، 1989إذل  1980مع الفًتة اؼبمتدة بُت  1980إذل  1966إذا ما قارنا الفًتات السابقة أي من سنة       
% للقطاع اػباص، 46.57سرير بنسبة  30539نالحظ أف طاقات اإليواء قد ارتفعت خالؿ ىذه الفًتة حبوارل 

كما نالحظ أف الفنادؽ اغبضرية ربتل اؼبرتبة األوذل، بينما نسبة الفنادؽ اإلقليمية تبقى ضئيلة، أي بنسبة 
و  250000%.     أما التدفقات السياحية بقيت مستقرة مقارنة بالفًتة السابقة، إذ تراوحت بُت 02.13

 .سائح 324000ؿ سنوي يقدر بػ سائح حسب السنوات، ودبعد 400000

 ثالثًا: االستثمار في القطاع السياحي في الجزائر

يف ظل التغَتات اليت عرفتها اعبزائر اتبعت سياسة جديدة، وىي فتح اجملاؿ لالستثمار اػباص الوطٍت و       
األجنيب يف القطاع السياحي، وكذا الشروع يف خوصصة قطاع السياحة، وبالتارل قامت اعبزائر بوضع عدة قوانُت 

واعببائية، وذلك حسب قانوف االستثمار الصادر يف  لتشجيع االستثمار، كالتسهيالت اؼبالية واإلعفاءات اعبمركية
 ىي:، وأىم ىذه االمتيازات  1993أكتوبر  05

  :، واعبدوؿ التارل يوضح دلك1993االمتيازات اؼبمنوحة ضمن قانوف االستثمار لسنة  -1
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 1993امتيازات االستثمار الممنوحة حسب قانوف  :6-2الجدوؿ رقم 
 الجنوب الكبٌر   الطوق الثانً للجنوب  المناطق الخاصة النظام العام  امتٌازات النظام 

 سنوات  03 سنوات 03 سنوات 03  سنوات 03 المساعدات على االنجاز

 إعفاء  إعفاء  إعفاء  إعفاء  حقوق التسجٌل

تأسٌس  حقوق التسجٌل بعقود 
 الشركات ورفع رؤوس أموالها

 0.5 %  0.5 % 0.5 %   0.5 %  

 02إعفاء من   الرسم العقاري
 سنوات 05إلى 

سنوات  05إعفاء من  
 سنوات  10إلى 

سنوات  07إعفاء من  
 على األقل 

 سنوات  10إعفاء 

TVA إعفاء   إعفاء   إعفاء  إعفاء 

 سنوات  03   % 03  % 03  % 03 الحقوق الجمركٌة

 تكفل جزئً أو كلً   % 50 تكفل جزئً أو كلً  ال شًء أشغال المنشات القاعدٌة

إتاوة التأجٌر   التنازل على األراضً العمومٌة
 بقٌمة حقٌقٌة

امتٌازات ٌمكن آن تصل 
 إلى الدٌنار الرمزي 

امتٌازات ٌمكن تصل   % 50تخفٌض 
 حتى الدٌنار الرمزي 

 ال شًء   ال شًء   الشًء   الشًء   التخصٌص على نسبة الفوائد
 

 .15،ص 1994المصدر:  مجلة االستثمار والشراكة فً السٌاحة ، وزارة السٌاحة والصناعات التقلٌدٌة،  

مبدأ اؼبعاملة العادلة بُت اؼبستثمرين ك ،عدة ضمانات داخلية ودولية 1993وقد تضمن قانوف االستثمار لسنة 
   نص عليها ياللجوء إذل تسخَت من طرؼ العدالة إال يف اغباالت اليت  إمكانية وعدـ ،احملليُت واألجانب فيما بينهم

نص على إمكانية ربويل الذي  ،23/12 ضمانات التحويل أو التنازؿ مرسـو تشريعي ، وكذاالتشريع اؼبعموؿ بو
 .رأس اؼباؿ اؼبستثمر الناجم عنو

استمرت اغبكومة اعبزائرية جهودىا الًتوهبية عبلب االستثمارات حيث  ، 2001قانوف االستثمار لسنة  -2
فتم دبوجب  ،ا للقطاع السياحيا قويً هنا أف تعطي دفعً أجديدة من ش قوانُت إصداراألجنبية، ودلك من خالؿ 

خاص يوجو لتمويل والتكفل دبسانبة الدولة يف كافة  مار يف شكل حسابالقانوف  إنشاء صندوؽ لدعم االستث
الوكالة الوطنية لتطوير  إنشاءكما  م  ت الضرورية القباز االستثمار،آاؼبزايا اؼبمنوحة لالستثمار، السيما اؼبنش

ولقد قدـ ىدا القانوف ،  APSIبدال من الوكالة الوطنية اؼبكلفة بًتقية ومتابعة االستثمار  ، ANDIاالستثمار
 : وىي كالتارل واألجانب،للمستثمرين احملليُت  إضافيةمتيازات ا
 اؼبزايا فيما يلي: ىذهتتمثل و  ،النظاـ العاـ -أ

 قبازإ يف مباشرة تدخل واليت ،اؼبستوردة تطبيق النسبة اؼبخفضة يف ؾباؿ اغبقوؽ اعبمركية فيما ىبص التجهيزات -

  .االستثمارات

 .اؼبضافةاالعفاء من الضريبة على القيمة  -
  .نقل اؼبلكيةرسم االعفاء من دفع حقوؽ  -

 قباز االستثمار، يستفيد االستثمار من اؼبزايا التالية:إالنظاـ االستثنائي عند  -ب

  .االعفاء من دفع حقوؽ نقل اؼبلكية -
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  %.02حق ثابت يف ؾباؿ التسجيل بنسبة ـبفضة قدرىا  تطبيق -

ا باؼبصاريف بعد تقييمها من كليً   أوا الدولة جزئيً  تكفل ،اؼباؿ رأسوالزيادات يف  التأسيسيةفيما ىبص العقود أما 
  ، كما يلي:طرؼ الوكالة

 *عند انطالؽ االشغاؿ :
وفبن الضريبة على الدخل  ،الشركات األرباحالضريبة على  سنوات من النشاط الفعلي من 10ؼبدة  اإلعفاء -

  .على النشاط اؼبهٍت ومن الدفع اعبزايف ومن الرسم ،اؼبوزعة اإلرباحعلى  اإلصبارل
 إطارالرسم العقاري على اؼبلكيات العقارية اليت تدخل يف  من تاريخ االقتناء من ابتداءً سنوات  10ؼبدة  اإلعفاء -

  .االستثمار
 اسًتاتيجية اػبوصصة اعبزائرية يف قطاع السياحة:* 

 وكذلك االستثمارات، لتطوير القانوشل الضروري اإلطارسبيزت مرحلة خوصصة اؼبؤسسات السياحية اعبزائرية بتحديد 
اعبزائر من  إذلتراجع عدد السياح الوافدين  إذاا على القطاع السياحي، ، ىدا انعكس سلبً األمنية األوضاعتدىور 

  واألمن االستقرار رجوع مع سائح، وولكن 18000 إذلسائح  359895حبوارل  ،1996غاية  إذل 1990سنة 

ما  أيمليوف دينار جزائري،  3.622لفرع السياحة  األعماؿبلغ رقم  إذالقطاع،  إذلالوطن عاد االنتعاش  إذل
  :التارل يوضح الفنادؽ اليت عرضت للخوصصة، واعبدوؿ 1999مقارنة بنفس الفًتة لسنة  % 26يعادؿ 

 : الفنادؽ التي عرضت للخوصصة 7-2الجدوؿ رقم
 قدرة االطعام   الغرف الفاخرة  عدد الغرف المساحة الفندق  المدٌنة  

 400 9 141 26827 مٌزاب غرداٌة

 300 4 152 35155 عمراوة تٌزٌوزو

 300 7 61 1003 راٌس بومرداس

 200 4 48 5234 مهري ورقلة 

 200 / 45 / القائد بوسعادة

 240 1 66 4734 بانورمٌك قسنطٌنة

 200 7 135 30000 الزٌانٌٌن تلمسالن

 125 / 107 4000 المغرب تلمسان

 1125 / 49 2939 الشرق عنابة

 / / / / السفٌر+ السوفٌتال  الجزائر

 160 40 / 3695 البٌر االول الجزائر

 334 26 308 1105 الهضاب سطٌف

 186 03 68 143645 شٌلٌة باتنة

 200 03 71 9996 سٌبوس عنابة

 200 / 288 23000 الرمجان الطراف

 180 02 103 / الكبٌر وهران 

 160 04 81 2344 الشاطوناف وهران

  .، بتصرفالمصدر: وزارة السٌاحة 
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 سعة متوسطة ذاتمشاريع سياحية ىامة  أنشأالقطاع العمومي قد  أفيتضح  أعاله، من خالؿ اعبدوؿ      
وسياسة  ،التهاوف وعدـ قباعة التسيَت أف إاليف مواقع اسًتاتيجية ىامة من الناحية السياحية،  ،سنوات( 03)

 اؼبنوط هبا.دور ال تأديةعدـ  إذلهبده اؼبؤسسات  أدتاالتكاؿ 
 

  2125 آفاؽالنهوض بالقطاع السياحي في الجزائر  إستراتيجيةا: خامسً 
 يف ،2000الوزارة الوصية على قطاع السياحة خالؿ سنة  بدأتقد  ،2013 فاؽآل االسًتاتيجية السياحيةفعن 
 2011سنة النهائية  صياغتها إذل، وخلصت 2010 آفاؽجل تطوير قطاع السياحة يف أاسًتاتيجية من  إعداد

صبح فأتعديالت عليو  وأدخلت ،"2010 آفاؽللتنمية اؼبستدامة للسياحة يف اعبزائر  أعماؿ" ـبطط :ربت عنواف
  .2013 آفاؽجديد يف  امشروعً 

ربسُت نوعية اػبدمات السياحية ، و الثقافية والدينية واغبضاريةو تثمُت الطاقات الطبيعية   ىدا الربنامج أىداؼن وم
 والفضاءات البيئة على احملافظةو  ،احمللية التنمية يف اؼبسانبةو  ،والسياحية الفندقية عادة االعتبار للمؤسساتوكذا إ، 

قصد تقليص عدد  ،تلبية حاجات الطلب الوطٍت اؼبتزيد باستمرارىذا، باإلضافة إذل  .البيئية السياحة لتوسع اغبسنة
 التدفقات السياحية خالؿ ، فزيادة التدفقات السياحية ، وكذااػبارج لقضاء العطل إذلاؼبتوجهُت 

 أعيد، %10متوسط التدفقات عند بداية العشرية  و م اغبصوؿ عليها بتطبيق نسبة مب 2013و  2008الفًتة 
على التقديرات السابقة واالستقرار اؼبرحلي  ، وبناءً  2008من سنة  ابتداءً  % 0.5ا بنصف نقطة ا سنويً ػػتعديله

منهم  ،سائح 3.100.000سيقارب   2013ف عدد السياح اؼبرتقبُت يف إ، فاألجانبسياح لدخوؿ ال
  أجنيب.سائح  1900.000

ا بُت ػػواؼبرحلة م ،2007و  2004عرب اؼبرحلة اؼبمتدة ما بُت  اإليواء قد اىتم ىدا اؼبخطط برفع طاقاتو 
 :كما يلي  2013و  2008

 :2117-2114المرحلة ما بين  -1
و م  ،ر تدخل حيز االستغالؿيسر  13750حدود  إذلبطاقة سنوية تصل  ،ريسر  55000حوارل فيها قباز أ

يف حدود  تقديرية إيواءوبطاقة  %، 75قباز حبوارل إلبلغت نسبة ا إذ ،مشروع يف طور االقباز 387تسجيل 
 سرير  38000

  :2113-2118المرحلة ما بين  -2
 إذل إضافة ومنو ر،يسر  10000 قدره سنوي اؼبتوسط ،سرير 60000من  أكثرستكوف  إيواءطاقة  م تسجيل 

ىي  2017-2004والطاقات اليت  م توقعها للمرحلة  ،2002يف هناية  إحصاءىار اليت  م يسر  72000
55000 
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 يف سرير 187000 قدره كلي دبجموع أيسرير،  60000ىي  2013و  2008واؼبرحلة اؼبمتدة بُت  سرير، 

 .2013 آفاؽ

 مليوف دينار 232.5كبو  إذلسيصل  2013و  2004وفيما ىبص االستثمار السياحي يف اؼبرحلة ما بُت 
 ما يلي: تتمثل في 2013 آفاؽدعم االستثمار السياحي  إجراءاتىم أو  جزائري،

يتم هتيئة والتحكم يف العقار السياحي من خالؿ مواصلة ودعم  القطاع السياحي:التهيئة والتحكم في  -أ
 واليت سبثلت يف االقبازات التارل: ،2003 و 2002اليت  م اقبازىا خالؿ الفًتة  األعماؿ

تعلق بالتنمية اؼبستدامة اؼب 03/01القانوف رقم ك ،استحداث القطاع لنصوص قانونية متعلقة بالتنمية اؼبستدامة -
 . 2003فيفري  17صدر يف الذي للسياحة، 

 اإليراداتالعمل على رفع و  ،تنويع العرض السياحيو  ،اؼبسانبة يف التنمية والتوازف اعبهوي واحملافظة على البيئة -
  .السياحية

توفَت شروط تنمية و  ،منها لالستفادة الشواطئ تثمُت وضباية إذلويهدؼ  :الشواطئوف متعلق باستغالؿ نقا -ب
  .ربديد نظاـ تسلية مدمج ومنسجم مع النشاطات السياحية الشاطئية، مع منسجمة ومتوازنة

اؼبؤرخ يف  03-03جاء القانوف رقم  قانوف متعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية: -ت
 دبا يلي: الشواطئواؼبتعلق باستغالؿ  ،19/02/2003

 ،وبشرية ،وثقافية ،طبيعية خصائص أو بصفات يتمتع اإلقليم امتداد من أوىي كل منطقة و  ،السياحيمناطق التوسع  -
 ذاتالسياحة جعل  أويط شيبكن استغالؽبا يف تن ،ة سياحيةأتنمية منش أو إلقامةياحة مؤىلة سمناسبة لل وإبداعية،
  أكثر. اؼبردودية

 أوائب ػػػدبا وبتوي عليو من عج أوظهره اػبالب دب ،سياحية جباذبيةمنظر يتميز  أوكل موقع ، فاؼبوقع السياحي -
 .بناءات مشيدة عليو أو ،خصائص طبيعية

   .موقع سياحي أوىي جزء من منطقة التوسع السياحي و  ،منطقة ؿبمية -

مليوف سائح، وىدا ما يتطلب اسًتاتيجية حكيمة  11استقباؿ  إذلزبطط الوزارة الوصية  ،2025 آفاؽويف       
 من بد ال بل اعفويً  ربدد دل اختيار ىده الفًتة الزمنية إف، األوذلجل جعل اعبزائر مقصد سياحي من الدرجة أمن 

 يريدوف والدين ،وي اػبربات الواسعة يف اعبزائر وعرب العادلذجل تشجيع الشراكة مع أمن  ،الوقت الكايف أخذ

مغرية جد وبرامج  آلياتاعبزائر يف ميداف السياحة، بفضل ما جاءت بو الًتتيبات القانونية من  يف راالستثما
  .ا يف بالدناعموؿ هبا حاليً م

 ما يلي:يبكن استنتاج ، وبالتارل
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ا من الدرجة ا سياحيً ذبعل من السياحة اعبزائرية قطبً  أفطبيعية ىائلة، يبكن  إمكانياتتتوفر اعبزائر على  -1

  األوذل.

ؼ ىدا اضعإا يف على حساب القطاع السياحي، ساىم كثَتً  أخرىاىتماـ السلطات بعد االستقالؿ بقطاعات  -2
  .القطاع

ا القطاع، ؼبا ذلنهوض هبلاليت كانت قائمة  اآلماؿقضت على  ،من يف اعبزائرأمرحلة الال أومرحلة التسعينات  -3
  .اعبزائر إذلللدخوؿ  األجانب ُتحئوعزوؼ السا ،اعبزائر من عزلة أصاب

 إذل بو والوصوؿ ،القطاع ؽبدا االعتبار بإعادةة يلكف  األمناب دبوعودة است ،اؼبرحلة الراىنة تتميز باالستقرار -4

 اإلمكانيات النقل عنها شانًا يفالبلداف الشقيقة اليت  وخاصةً  األخرى،ؼ القطاعات السياحية يف البلداف امص
  .السياحية

   .الًتكيز على القطاعات اؼبرافقة لقطاع السياحة -5

 : :مناطق التوسع السياحي في الجزائرالمطلب الثاني

وقد نص يف مادتو األوذل " ،1966مارس  26(يتعلق باؼبناطق واألماكن السياحية  يف 62-66صدر أوؿ أمر)
إف اقباز مناطق التهيئة السياحية يتطلب ربديد أوال اؼبناطق واألماكن ذات األولوية السياحية اليت زبضع ؼبعايَت 

و يف ىذا اإلطار  م تقسيم اجملاؿ السياحي يف اعبزائر ،أين تًتكز االستثمارات والتجهيزات السياحية ،ضباية خاصة 
وقد ،لسياحي حيث لكل منطقة فبيزات خاصة هبا سبكنها من تطوير نوع السياحة اؼبوجودة هبا إذل مناطق للتوسع ا

جاء اؼبرسـو  1988ويف سنة ،منطقة توسع سياحي  113(ب 66-75)57قدر عددىا يف أوؿ مرسـو تنفيذي 
قى أحكامو ( ليحدد بشكل هنائي عدد ومواقع كل اؼبناطق السياحية يف اعبزائر والذي تب88-232)58التنفيذي 

 88, 287وقدرت مساحتها اإلصبالية ب،منطقة توسع سياحي  173لَتتفع عددىا إذل  ،سارية اؼبفعوؿ 
 ∙ىكتار
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 ∙انًزؼهك ثبنًُبطك ٔانًٕالغ انسٛبزٛخ 66-62انًزضًٍ رطجٛك األيز رلى 66-75انًزسٕو انزُفٛذ٘ رلى  
58

 ∙انًزضًٍ انزػزٚر ػٍ يُبطك انزٕسغ ٔانًٕالغ انسٛبزٛخ  88-232انًزسٕو انزُفٛذ٘ رلى  



77 
 

  في الجزائر  ثاني                            واقع قطاع السياحة الفصل ال

 zone d ᾽expansion(يبكن تسمية كل منطقة توسع سياحي 03-01)59وحسب القانوف
touristique  كل منطقة أو امتداد من اإلقليم يتميز بصفات أو خبصوصيات طبيعية وثقافية وبشرية وإبداعية"
مؤىلة إلقامة أو تنمية منشأة سياحية ويبكن استغالؽبا يف تنمية مبط أو أكثر من السياحة ذات ،مناسبة للسياحة 

 اؼبرد ودية " 

ية أف اؼبوقع السياحي ىو " كل منظر أو موقع يتميز جباذبية يف مادتو الثان 03-03رقم 60كما عرؼ القانوف 
أو ما وبتوي عليو من عجائب أو خصوصيات طبيعية أو بناءات مشيدة عليو ،سياحية بسبب مظهره اػبالب 

والذي هبب تثمُت أصالتو واحملافظة عليو من التلف أو االندثار بفعل ،يعًتؼ لو بأنبية تارىبية أو فنية أو ثقافية ،
 ∙لطبيعة أو اإلنسافا

 : : أىداؼ إنشاء مناطق التوسع السياحيالمطلب الثالث

نظرا لألنبية البالغة ؽبذه اؼبناطق السياحية بالنسبة إذل ربقيق التنمية الشاملة للقطاعات اؼبختلفة على اؼبستويُت 
وقصد تشجيع تنميتها وضبايتها فاف أىدافها هبب أف تكوف متطابقة مع التشريعات اؼبتعلقة 61احمللي والوطٍت 

"تتم هتيئتها 62حبماية البيئة والساحل وحبماية الًتاث الثقايف وىذا عندما ربتوي ىذه اؼبناطق على تراث ثقايف كما 
ة بالسياحة يف إطار تشاوري ومصادؽ وتسيَتىا وفق مواصفات ـبطط التهيئة السياحية الذي تعده اإلدارة اؼبكلف

 وعلى العمـو يبكن أف نستخلص أىداؼ إنشاء مناطق التوسع السياحي يف :،عليو عن طريق التنظيم" 

  إعطاء دفع وديناميكية جديدة لالقتصاد الوطٍت وذلك بالنظر يف العالقات العديدة اليت تربط السياحة مع
 ∙سمح خبلق انطالقة جديدة ؽبذه القطاعات وبالتارل فاف ترقيتها ت،القطاعات األخرى 

  واإلنساشل وترقيتو،التارىبي ،الثقايف ،احملافظة على الًتاث الطبيعي∙ 
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 ∙ٚزؼهك ثبنزًُٛخ انًسزعايخ نهسٛبزخ   03-01لبٌَٕ رلى  
60

 ∙ثًُبطك انزٕسغ انسٛبزٛخٚزؼهك  03-03لبٌَٕ رلى  
61

 )يزخغ سبثك( 03-03يٍ انمبٌَٕ  04انًبظح 
62

 )يزخغ سبثك(03-03يٍ انمبٌَٕ 12انًبظح 
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  السياحي اؼبمكن إذل جانب نوعية النشاط ،اختيار اؽبياكل والتجهيزات اؼبناسبة ػبصائص كل موقع
 ∙مع ؿباربة الشغل الالمشروع لألراضي والبناءات غَت مرخص ؽبا قانونا،فبارستو 

 إحداث التوازف اعبهوي بإنشاء مشاريع سياحية يف ـبتلف اعبهات وخاصة اؼبعزولة منها∙ 
  اخل∙∙∙الصيد والصناعات التقليدية ،ترقية بعض النشاطات اؼبالزمة للنشاط السياحي كالتجارة 
  خلق مناصب شغل مباشرة وغَت مباشرة على اؼبستوى احمللي∙ 

 ( التوزيع المجالي لمناطق التوسع السياحي4جدوؿ )

 

 

 

 

 

الوكالة  قسمت 
منطقة توسع سياحي تتوزع على  173(اجملاؿ السياحي الوطٍت إذل ENETالوطنية للدراسات السياحية )

 : ـبتلف أرجاء الوطن

 141 سبلك قدرات سياحية ساحلية يبكن استغالؽبا يف الصيد ،منطقة توسع سياحي مطلة على البحر
الرياضات اؼبائية و كذا التنزه والًتفيو إذل جانب قدرات اؼبناطق الغابية اليت يبكن استغالؽبا يف الصيد ،البحري 

الكلية ؼبناطق التوسع  من اؼبساحة   ٪74ىكتار أي بنسبة  35901حيث بلغت مساحتها اإلصبالية ب ،
 ∙السياحي

من اؼبساحة ٪ 07ىكتار اي نسبة  3447تًتبع على مساحة ،منطقة توسع سياحي يف اؽبضاب العليا   12
 ∙حيث تتميز ىذه اؼبناطق بطابعها الزراعي اغلبها متمركزة يف مشاؿ ويف شرؽ اؽبضاب العليا،الكلية ؼبناطق التوسع 

 

 

مناطق التوسع 
 السياحي

المساحة  النسبة٪ العدد
 )ىكتار(

 النسبة٪

 74 35901 50. 81 141 اؼبناطق الساحلية
 07 3447 6.93 12 اؽبضاب العليا

اؼبناطق 
 الصحراوية

20 11.56 9439 19 

 100 48787 100 173 المجموع
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 20  19ىكتار أي نسبة  9439تقدر مساحتها اإلصبالية ب  ،منطقة توسع سياحي يف الصحراء ٪
تعرض ،تنتشر هبا الواحات اليت تعترب منبع التنمية السياحية الصحراوية ،من اؼبساحة اإلصبالية ؼبناطق التوسع 

∙َتة مبط السياحة باؼبنطقة ىذه األخ
63 

 (التوزيع المجالي لمناطق التوسع السياحي4شكل)
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 2005رمزٚز ٔسارح رٓٛئخ اإللهٛى ٔانجٛئخ   

74 

7 

19 

 المناطق الساحلٌة

 الهضاب العلٌا

 المناطق الصحراوٌة
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 :    خاتمة الفصل الثاني                                     

    
 

حيث . اواتساع نشاطاهت يتهاوأنبالسياحة و اقعها يف اعبزائر إذل ىذا اغبد نكوف قد قدمنا عرضا ـبتصرا عن    

 ة فبا يتطلب ضرورة على يعيش العادل اآلف مرحلة مهمة من مراحل التحوؿ اعبذري اليت انتهى فيها إذل مرحلة العوؼب

 .كعامل مهم و مؤثر يف اجملتمعات اؼبختلفة   السياحي االىتماـ بالنشاط

أصبح قطاع السياحة عامال من عوامل التطور االقتصادي ونشاطا حركيا يكمل بقية األنشطة  فقد

االقتصادية والثقافية واالجتماعية، كما أنّو برزت أنبية السياحة  بصفة عامة وأنبية اػبدمات السياحية والفندقية 

  الفصل الثاشل.بصفة خاصة، فأصبحت ربتل مركز ىاـ يف صبيع الدوؿ وىذا ما سوؼ نتناولو يف

 

 

 

 

 

 



81 
 

 استراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغانم      اٌفصً اٌثاٌث

 

 مقدمة الفصل الثالث :                                  

 

تعترب والية مستغازل من أىم اؼبدف الساحلية باعبهة الغربية، وذلك ؼبا سبتاز بو من مؤىالت، قد تنفرد هبا، ما  

هبعلها ؿبل أنظار واىتماـ السّياح، السيما خالؿ فصل الصيف أين تشهد ىذه اؼبدينة توافدا كبَتا للمواطنُت من 

ثل يف كوهنا مدينة سياحية وفالحية يف آف واحد ، شواطئ ـبتلف ربوع الوطن، وأىم عنصر تنفرد بو مستغازل يتم

ذىبية، وخضرة خالبة، ومناظر أخاذة.. ليس ىذا فقط ما تقدمو مدينة مستغازل اعبزائرية، لكنها سبنحك أيضا 

 وتعترب مستغازل واحدا من اؼبعادل، اليت يبر هبا خط غرينتش يف اعبزائر.«. غرينتش»فرصة للوقوؼ عند خط 

دبوقع إسًتاتيجي جد ىاـ إذ أهنا تطل على البحر األبيض اؼبتوسط مباشرة وذلك على ساحل يبتد على  تتمّيز

 كلم.   124

وسنتعرؼ يف ىذا الفصل عن اػبصائص الطبيعية والبشرية واإلقتصادية اليت تتمتع هبا والية مستغازل وأنبية ىذه 

 ؽ اؼبستقبلية للتنمية السياحية يف اؼبنطقة .اػبصائص يف تنمية الوالية سياحيا ،كما سنتطرؽ اذل اآلفا
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 .اٌّثحث األوي : اٌتؼزٌف تاٌّنطمح 

 اٌطثٍؼٍح .اٌّطٍة األوي :اٌخصائض 

وتعد اؼبدينة التوأـ ؼبدينة جباية يف نظر اغلب ، مستغازل مدينة جزائرية ساحلية تطل على البحر األبيض اؼبتوسط
اؼبؤرخُت واعبغرافيُت  وىي مدينة تعود جذورىا إذل ما قبل العهد الفينيقي وكذا الروماشل حيث مرت على أراضيها 

 اف فاألتراؾ فاالستعمار الفرنسي.                                                                         الكثَت من الغزوات إذل أف حل هبا اإلسب

بعد  cartennaبٌت الفينيقيوف هبا ميناء بونيقي اظبو مرستاكا وأعاد الروماف بناء اؼبدينة وأعطوىا اسم كارتنا   
الموحدوف  والمرينيوف كما ،المرابطوف  ،أف تعرضت للزلزاؿ ىدمها كلية ثم حكم مستغانم كل من األدارسة

وبعدىا خضعت لالحتالؿ الفرنسي   1516خضعت مستغانم للحكم العثماني بعد الغزو اإلسباني سنة 
 أصل التسمية و للكلمة أصوؿ عدة :∙كغيرىا من واليات الوطن 

 .مربي األغناـ -و غانم  -محطة شتوية-مة مستغانم من كلمتين مختػػػػػلفػػتين : مشتى تػػػػػتألف كل-1
 .يرى بعض المؤرخين أف الكلمة تتألف من مرسى و غانم معناه مرسى الغنيمة -2
 .يرى آخروف أف الكلمة تعني مسك الغنم أي وفرة قطيع األغناـ -3

  muristagaاقا لكن أىم تعريف يتعلق ب اسم ميناء روماني موريست
تعد مزيجا من الثرات العربي اإلسالمي األندلسي التركي تتميز بجمالها و وتتميز بالعديد من الميزات 
المختلفة عن غيرىا وىي مدينة صوفية وأرضها طاىرة بأوليائها الصوفيين المرابطين المجاىدين تمتاز 

ز مستغانم بنظافة أزقتها و جماؿ شواطئها و بتحفظ سكانها منذ األزمنة الغابرة والى وقتنا الحاضر تتمي
∙منتجعاتها ىي مدينة التاريخ الثرات والفنوف و الثقافة 
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 استراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغانم      اٌفصً اٌثاٌث

 

 

  

 

من إعداد الباحثتين:المصدر  

 التقسيم اإلداري لوالية مستغانم:(1الخريطة رقم)
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 لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغانماستراتيجية سياحة مستدامة       اٌفصً اٌثاٌث

 الموقع والمساحة :*

وتعد ثاشل أىم مدينة يف الغرب اعبزائري بعد ،تقع مستغازل يف اعبهة الشمالية على شاطئ البحر األبيض اؼبتوسط 
لػيزاف ، و من اعبنوب واليتػي غليزاف و معسكر ، و من الغرب والييت وبدىا من الشرؽ والييت الشلف وغ ∙وىراف

                                                                                      ∙اؼبتوسط   معسكر و وىراف ، أما يف الشماؿ البحر األبيض
 10كلم تتكوف من   124، أكثر منها غابات ، و بطوؿ شريطها الساحلػي  2كلم  2269تغطي مساحة قدرىا 

 .27بلدية  ورمزىا اإلداري  32دوائر و 

 : *المناخ والتضاريس

ملم يف مرتفعػات جباؿ الظهرة ، تتنوع  350تتميز دبناخ شبو قاري ذو شتاء معتدؿ دبغياتية تًتاوح ما بُت      
تضاريسها إذل سهوؿ إذل أربع مناطق عبهتػُت أساسيتيػن : سهوؿ منخفػضة باؼبنطقة الغربية و ىضاب و سهوؿ 

اؼبقطع من أىم اؼبناطق الرطبة يف اعبهة الغربية ، تعد  اؼبنطقة الشرقية و امتداد جباؿ الظهرة ، و حيث تعترب منطقة
 65ملجأ الستقباؿ الطيور اؼبهاجرة .

سبلك والية مستغازل كمية معتربة من الشبكة اؽبيدروغرافية متعددة مابُت مياه جوفية و  : *الشبكة الهيدروغرافية
 ات معتربة ومن أىم احملطات قبد سدود كما أف الوالية هتتم كثَتا هبذا اجملاؿ اغبيوي و سخرت لو إمكان

  3ـ561600ؿبطة معاعبة اؼبياه لسيدي غبجل بطاقة استيعاب 
  3ـ9,5ؿبطة ضخ اؼبياه يف الضفة اليسرى لواد الشلف ب 
  3ـ120000حوض زبزين يف مستغازل ب 
  كم طوؿ و خزاف ضبط  6,7ؿبطة ب 

 كما أف ىناؾ مشاريع يف طور اإلقباز ؾ :

  3ـ2500مشروع إقباز ؿبطة معاعبة اؼبياه بقدرة استيعاب 
  سيدي ػبضر  ،أوالد بوغادل،يف كل من عشعاشة  3ـ5000أحواض بقدرة استيعاب  6مشروع إقباز

 ∙وسيدي علي 
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 و الصناعات التقليدية لوالية مستغانماستراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة       اٌفصً اٌثاٌث


 .3ـ20000مشروع إقباز ؿبطة ضخ بسيدي ػبضر بطاقة استيعاب  

  وأيضا مشروع تصفية األرض من اؼبلح وىي تقنية جديدة هتتم هبا شركة إسبانية باإلشراؾ مع وزارة اؼبوارد
 اؼبائية

 

 

 لوالية مستغانم مظاهر السطح:( 2) رقم اٌخزٌطح

 من إعداد الباحثتين :المصدر
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 استراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغانم      اٌفصً اٌثاٌث

 

  

 

 

 الشبكة الهيدروغرافية لوالية مستغانم:(3الخريطة رقم )

من إعداد الباحثتين:المصدر  
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 استراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغانم      اٌفصً اٌثاٌث

 : الخصائص البشريةالمطلب الثاني

كما ذكرنا سالفا وبلغ عدد   2كلم  2269تًتبع والية مستغازل على مساحة قدرىا النمو السكاني : .1
نسمة وقد شهدت والية مستغازل تطور معترب يف عدد  800.000سكاهنا حسب اإلحصاء األخَت للسكاف 

وىناؾ تفاوت بُت ʻوىذا يعود إذل الزيادة الطبيعية للسكاف من جهة وحركة اؽبجرة من جهة ثانية ʻالسكاف
سيدي ʻعشعاشةʻلديات حبيث قبد البلديات الساحلية ربتوي على نسبة مبو تفوؽ اؼبدف الداخلية مثل مزغرافالب

 وبطبيعة اغباؿ عاصمة الوالية بلدية مستغازل.ʻحجاج ʻػبضر 

 الكثافة السكانية:-2

                2كلم/نسمة   329بلغت الكثافة السكانية لوالية مستغازل حسب اإلحصاء العاـ األخَت

وانطالقا من ىذا اؼبؤشر يتسٌت لنا ربديد البيئة ʻتعترب دراسة الكثافة السكانية أحد اؼبقاييس الرئيسية لتوزيع السكاف 

فبا يشكل عامال ىاما يف تطور بلدية ما من بلديات اؼبنطقة قبل ʻوالطبيعة اليت يبيل اإلنساف إذل االستقرار فيها 

 غَتىا.

ح بُت البلديات وىذا ما تًتصبو اػبريطة واؼبناطق اليت تتميز بكثافة سكانية معتربة ىي عاصمة وىناؾ تباين واض

. فبا يربز طبيعة و أنبية 66صيادة ʻعُت تادلسʻحجاجʻخَت الدينʻعشعاشة ʻمنطقة مزغراف ʻالوالية مستغازل 

 منطقة الدراسة بتوفر إمكانيات طبيعية ىامة جعلتها منطقة مستقطبة .
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 يعٚزٚخ انسٛبزخ نٕالٚخ يسزغبَى  
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 استراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغانم      اٌفصً اٌثاٌث

 

 

   افة السكانية لوالية مستغانمالكث:( 4الخريطة رقم )

من إعداد الباحثتين:المصدر  
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 استراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغانم      اٌفصً اٌثاٌث

 يتوزع سكاف والية مستغازل حسب اغبظَتة السكانية إذل:: التوزيع المجالي للسكاف .2
 :87, 45  نسمة  أي بنسبة    338143التجمع اغبضري الرئيسي ٪ 
 34, 13نسمة    أي بنسبة     98394تجمع اغبضري الثانوي :  ال    ٪ 
    :    67    ٪40,77نسمة   أي بنسبة        300581اؼبنطقة اؼببعثرة 

 ( التوزيع السكاني حسب التشتت2-3شكل)                                       

 
مستغازل الرئيسي ىو أكرب نسبة وذلك لتوفره على كل يتضح من خالؿ الدائرة النسبية أف ذبمع سكاف والية 

 الوسائل .

من ؾبموع  68٪45,87نالحظ من خالؿ اعبدوؿ بأف التجمعات الرئيسية تستحوذ على أكرب نسبة بلغت
 كما قبد توضع ىذه التجمعات على واجهة البحر خاصة.ʻسكاف منطقة الدراسة

: الخصائص االقتصادية : المطلب الثالث  

 قطاع الفالحة: 1-

 :تتميز والية مستغازل عن غَتىا من واليات الوطن يف أهنا والية سياحية و  فالحية  معا   المزروعات
 فاقتصاد الوالية يعتمد على القطاع الفالحي والذي يتميز بإمكانات ىائلة  اليت يبكن أف تلعب 
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45.87 

13.34 

40.77 

 التجمع الرئٌسً

 التجمع الثانوي

 المنطقة المبعثرة
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 السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغانماستراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع    اٌفصً اٌثاٌث

 ٪63,81ىكتار أي بنسبة  144778حيث تقدر مساحة األراضي الزراعية حبوارل ،دورا ىاما يف تنمية الوالية 
                  اؼبساحة اإلصبالية للوالية وىذا ما يبُت أنبية القطاع                        من

اػبضراوات واؼبساحة اؼبقدرة للكرـو ،البقوليات ،أما بالنسبة ألىم اؼبزروعات فنجد اغببوب يف اؼبقدمة     
 15300وأيضا مساحات لغرس أشجار أخرى تقدر بىكتار  115.879واغبمضيات والفواكو اؼبختلفة ىي 

 69بالواليةواعبدوؿ اؼبوارل يبثل أىم اؼبزروعات اؼبوجودة ىكتار   

 ( أىم المحاصيل النباتية الموجودة بالوالية1-3جدوؿ)                       

   2011/ 2010انكًٛخ  انًسػٕل انُجبرٙ 

 72.747 غهت لًر 

 159.937 لًر نٍٛ

 235.834 ضؼٛز

 15.194 ضٕفبٌ

 2.605.194 ثطبطب

 662.643 طًبطى

 545.849 ثطٛص أزًز ٔأغفز

 1.086.808 زًضٛبد

 118.211 سٚزٌٕ

 92016 كزٔو

 593769 فٕاكّ أضزٖ
 يَٕٕغزافٛب يسزغبَى :اٌّصذر               

  70كما أف الوالية تزخر أيضا بإنتاج معترب للمواشي واعبدوؿ اؼبوارل يبُت لنا ذلك
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 ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغانماستراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة    اٌفصً اٌثاٌث

 (إنتاج اٌّىاشً تاٌىالٌح0-3جذوي)

 

 :اٌصٍذ

طن سنويا يوضح  3000يزخر الساحل اؼبستغامبي بثروة ظبكية ىائلة إال أف اإلنتاج السنوي واؼبقدر بػ  
لنا عدـ االستغالؿ اعبيد ؽبذه الثروة وىذا راجع لنقص اإلمكانات اؼبادية اػباصة بالصيد وكذلك اؽبياكل 

 ∙القاعدية للصيد. وتقـو الدولة ببناء ميناء جديد لتنشيط ىذا القطاع 

 ˸واعبدوؿ التارل يوضح إنتاج األظباؾ يف الوالية

 (إنتاج األسّان فً اٌىالٌح3-3جذوي)

 اٌحىخ اٌسنىاخ

 
 

 لشزٌاخ اٌسّه

 
 اٌّجّىع رخىٌاخ

2005 16300480 123,420 211,100 310,130 16.945,130 

2006 18732534 97,190 277,225 415,878 21.233,827 

2007 15432221 55,778 164,384 462,361 16.114,744 

2008 11130234 98,559 105,601 313,558 11647,952 

2009 1169080 64,986 146,204 212,260 12 042,530 

2010 9114722 67,924 92,964 369,043 9.644,653 

2011 8281431 220,683 98,498 501,889 9.102,501 

  يَٕٕغزافٛب يسزغبَى:اٌّصذر  

كما أف والية مستغازل ربتوي على موانئ مهمة ولديها ميناء لغرض الصيد والتجارة معا وىذا اؼبيناء يتكوف من 
وحدة صيد وأىم ميناء يف 183حوضُت أحدنبا يستعمل للصيد وبتوي على أسطوؿ صغَت بو يتكوف من 

وحدة صيد ىذا ومازالت موانئ مستغازل  205حبيث يبلك طاقة استيعاب تقدر ب صالمندرمستغازل ىو ميناء 
 ∙تعاشل من نقص كبَت يف التهيئة

 2010/2011انكًٛخ  انًُزٕج

 26.500رأس    أثمبر

 204.000رأس   أغُبو

 17.800رأس   يبػش

 3.200.000دجاجح   ظخبج فزٔج

 926.500دجاجح   ظخبج ثٛبؼ

 19.667خٍٍح    ضالٚب انؼسم
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 استراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغانم   اٌفصً اٌثاٌث

 :لطاع اٌصناػح– 0

يشهد القطاع الصناعي بالوالية أنبية كبَتة كغَته من القطاعات األخرى حبيث قبد شركة تكرير السكر حيث تعترب 
 ∙سيدي بلعباس وقاؼبة إضافة إذل ذلك قبد مصنعا للتبغ ،وحدة من الوحدات األربع اؼبوجودة يف اعبزائر )عُت الدفلى

 71اؼبناطق الصناعية اؼبوجودة يف الوالية واعبدوؿ اؼبوارل يوضح أىم

 (أهُ اٌّناطك اٌصناػٍح فً اٌىالٌح4-3جذوي)

 انًسبزخ ثبنٓكزبر انًُطمخ انػُبػٛخ

 10,01 ػٍٛ ربظنس
 9,58 يبسزح 

 55,12 غٛبظح

 31,52 1فزَبكخ       

 74,20 2فزَبكخ
 5,15 ثٕلٛزاط 

 10,62 سٛع٘ ػهٙ 

 2,31 ضضزاء 

 2,11 ضٛز انعٍٚ 
 200,62 انًدًٕع

 يَٕٕغزافٛب يسزغبَى:اٌّصذر                          

 72واعبدوؿ التارل يبثل أىم الشركات الصناعية اؼبوجودة بالوالية
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 التقليدية لوالية مستغانماستراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات    اٌفصً اٌثاٌث

 (أهُ اٌشزواخ اٌصناػٍح فً اٌىالٌح5-3جذوي)                          

 اٌّىاد اٌّصنؼح اسى انطزكخ 

SOFACAD أظٔاد ظراسٛخ 

 أظٔاد يكزجٛخ يبسزح انعراسٛخ

SOACHLORE يبظح انكهٕر 

GIPEP انٕرق 

 انفزُٚخ ضزكخ طبزَٕبد يسزغبَى
SORASUCRE األثٛؽ انسكز 

S . N . T . A 

MOSTAGANEM 
 انزجغ

GIPLAIT ٌاألنجب 
ICHAM انًالثس 

SOCIETE DE 

BENTONITE 

BENTONITE 

 يَٕٕغزافٛب يسزغبَى: اٌّصذر                 

  GIPLAIT 73يعملوف يف الشركة اػباصة  75عامل منهم  1160ىذه الشركات تشغل 

قطاع النقل:                                                                                                                   -3
إف قطاع النقل مهم جدا يف التنمية السياحية للوالية ألف تنقل السياح داخل الوالية يعتمد على وسائل النقل اليت 

 74ع اػباص وىي متعددة وعلى ىذا األساس تسعى الوالية جاىدة للنهوض هبذا القطاعتوفرىا الوالية أو القطا 

 ( شثىح نمً اٌثضائغ6-3جذوي)

 زًٕنخ انسفٍ ػعظ انطبزُبد انًدبل 

 60 03 ػًٕيٙ 

 2607373 2020 ضبظ
 يَٕٕغزافٛب يسزغبَى :اٌّصذر
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 السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغانماستراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع    اٌفصً اٌثاٌث

 ( حاٌح حزوح اإلتحار7-3جذوي)                   ˸اٌنمً اٌثحزي

 سؼخ انسًٕنخ ٍػعظ انسف 

 4991728 511 انعاضهخ

 4105362 512 انطبرخخ

 8197090 1033 انًدًٕع
 يسزغبَىيَٕٕغزافٛب  :اٌّصذر

 (ػذد اٌّزوثاخ اٌثزٌح ٌنمً اٌّسافزٌن8-3جذوي )                ˸اٌنمً اٌثزي

 انؼعظ  انًزكجخ  

 1020 انسبفهخ

 1628 سٛبرح األخزح
 يَٕٕغزافٛب يسزغبَى :اٌّصذر                  

لقد برؾبت ىذه اؼبشاريع ضمن اؼبخطط اػبماسي  :ٌتطىٌز لطاع اٌنمً تاٌىالٌحاٌّشارٌغ اٌّنجزج 
 ˸ـ2010/2014

  مشروع النقل اغبضري اؼبتمثل يف ترامواي وىذا يساعد كثَتا على ازدىار القطاع لكن االشغاؿ متوقفو
 حاليا الفالس الشركة االسبانية "كوساف كوريفاف " وفسخ العقد 

 15اؿ اقباز اؼبشروع بعدما ما كاف مربمج تدشينو يف معها و ال يزاؿ البحث عن اؼبؤسسة اليت بامكاهنا استكم
 مليوف دوالر. 240جانفي الفارط  دبيزانية قدرت ب 

 كم .  45احملمدية -مشروع ذبديد سكة اغبديد مستغازل 
 دراسة ؿبطتُت بريتُت يف بوقَتاط وعُت تادلس وؿبطة نقل يف عشعاشة .  
  يف  1،يف بوقَتاط 1،يف سيدي علي 1،تادلسيف عُت 1،يف مستغازل 2ؿبطات حضرية ) 6مشروع

 75ػبضر( سيدي

 

 

 

                                                           
 يَٕٕغزافٛب يسزغبَى  
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76 

 

 

 

                                                           
 يَٕٕغزافٛب يسزغبَى -13 

من إعداد الباحثتين:المصدر   

 شبكة الطرق لوالية مستغانم:( 5الخريطة رقم)
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 و أهٍّح اٌمطاع تها . أنىاع اٌسٍاحح فً اٌّنطمح  ˸اٌّثحث اٌثانً 

 أنىاع اٌسٍاحح فً اٌّنطمح . اٌّطٍة األوي  :

ناؿ الًتاث التارىبي و اغبضاري يف منطقػة مستغانػم اىتماما بالغػا   السياحة التاريخية و الحضارية: - 1     
من طرؼ الدولة منذ االستقالؿ إذل يومنا ىذا،إذ يعترب عنصرا ىاما من عناصر الًتاث االجتماعي ، يرجع فضلو 

ستوى اجتماعي و حضاري ، كما يشمل عدة أمور كالعادات و التقاليد ، و العقائد فيما وصل إليو الفرد من م
 ˸اليت سبػثل إرثا ال يستغنػى عنو ، و من بُت اؼبعادل األثرية اؼبتواجدة باؼبنطقة ما يلي 

    :الجامع المريني العتيق 

ـ من طرؼ 1340الكبَت سػنة  متواجد حبي الطبانة على شاطئ عميق "واد عُت الصفراء" ، بنػي اعبامع       
السلطاف أيب عبد اهلل بن أيب سعيد اؼبر يٍت، ربوؿ إذل ـبزف لألسلػحة من طرؼ اؼبستعمر الفرنسي بعد احتاللو 
ؼبستغازل ، عرؼ عدة ترميػمات ، فبا أدى إذل افتػقاده طابعو األصلي نوعا ما ، ُصنِّف وطنيا كمسجد أثري 

 . 1979/  15/04ادر يف دبوجػب قرار وزارة الثػقافة الص

  :ضريح سيدي عبد اهلل 

ينسب إذل الورل الصاحل سيدي عبد اهلل الذي عاش يف القرف اغبادي عشر، يعترب الشيخ بن تكوؾ شيخ الزاوية      
 السنوسية يف بلدية بوقَتاط من ساللتػو ، يستػقبل عددا ىائال من السػياح احملليُت و األجانب .

   ميناء كيزا:       

كلم عن   8أقدـ ميناء عرفتو اؼبنطقة ، يعود تارىبو إذل الفًتة الفينيقية ، يقع على ضػفاؼ واد الشػلف حبوارل    
مستغازل ،أقامو الفينيقيوف للمالحة التجارية و التنقل بُت األقاليػم ، مث احتلػو الروماف . ما تزاؿ آثاره إذل ىذا اليـو ، 

 .77و مساحة باطنيػة ، و عدد كبَت من الصهاريج مبنية ربت األرضتتواجد بو منشآت ضبامية زيتػية ، 

 

 

                                                           
 

77
 يعٚزٚخ انسٛبزخ نًسزغبَى-
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  :"متحف اآلثار "برج الترؾ 

 . برج عسكري يعود تاريخ تشييده إذل العهد الًتكي ما بُت القرف العاشر و اغبادي عشر،يقع شرؽ اؼبنطقة    

 : "دار القايد" دار الشعراء   
متحف الفنوف الشعبية ، كاف نزال للقايد" مصطفى اؼبسرايت" الذي كانت لو سلطة و نفوذ يف اؼبنطقة آنذاؾ    

، أقاـ فيو اعبنراؿ الفرنسي دوميشاؿ ، مث أصبح بيتا للسهر )ناديا( للضباط العسكريُت الفرنسيُت إذل غاية 
كل قاعة فيو هبا عروض خاصة : قاعة   االستقالؿ ، أصبح اآلف متحفا للسياح ، توجد بو عدة قاعات ،

للفناف اؼبسرحي ولد عبد الرضبن كاكي ، قاعة للرساـ ؿبمد خدة ، و قاعة للقعدة البدوية ،قاعة للباس 
التقليدي اؼبستغامبي ، قاعة الشيخ ضبادة و الشيخ اعبيالرل عُت تادلس ، و قاعة أخرى لسيدي ػبضر بن 

 78 خلوؼ

 وماف اؼبتواجد ببحارة ، بلدية بوغادلػ اؼبيناء القدصل من عهد الر 

 يف عهد االحتالؿ الفرنسي . 1878ػ منارة " رأس إيف " الذي أنشئ سنة 

 ػ مغارات ماسرى اليت تظم ؾبموعة من النحوت 

    السياحة الشاطئية :   -2    

 10،و  (2017شاطئا مفتوح للسػباحة ) 34إلطالؽبا على حوض البحر األبيض اؼبتوسط ، يتػواجد هبا  
شواطئ غَت ؿبمية ال تزاؿ على حالتها الطبيعية بالتناوب مع اؼبنحدرات الصخرية و الغابات الساحلية . تشكل 

 79روعة للسائح فيها لتجعل منها قبلة ؽبم .

(1(                    ضبطئ سٛع٘ يُػٕر ظ    

 

 

 

                                                           
78

 يؼهٕيبد يٍ ظار انثمبفخ نٕالٚخ يسزغبَى. - 
79

 يعٚزٚخ انسٛبزخ نًسزغبَى-
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 80شاطئ24:الشواطئ المسموحة للسباحة-(9-3جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 زػٛهخ َطبطبد لطبع انسٛبزخ--17

 

 

 

 الرقم الدائرة البلدية الشاطئ

 01 عين النويصي فرناكة سيدي منصور

 استيديا
 استيديا

 حاسي ماماش

20 

 23 استيديا شرقا

 أوريعة

 مزغراف

24 

 25 27صبالت 

 26 20صبالت 

 27 مستغانم مستغانم 27سونكتار 

 الصخرة

 بن عبد المالك رمضاف

 سيدي لخضر

28 

 29 27الشعايبية 

 72 20الشعايبية 

 )المرسى( 27بن عبد المالك رمضاف 

 سيدي لخضر

77 

 70 )كلوفيس( 20بن عبد المالك رمضاف 

 كاؼ وعير
 حجاج

73 

 74 27حجاج 

 75 20حجاج 

 الميناء الصغير

 سيدي لخضر

76 

 77 الميناء الصغير شرقا

 78 27عين إبراىيم 

 79 20عين إبراىيم 

 خضرة سيدي العجاؿ

 عشعاشة

02 

 07 عشعاشة سيدي عبد القادر

 27بحارة 
 أوالد بوغالم

00 

 03 20بحارة 

 04 23بحارة 
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 حصيلة نشاطات قطاع السياحة ˸المصدر

 : 2107لسنة  للسباحة المقترحة للفتح الشواطئ(01-3جدوؿ )*

 راي اللجنة الوالئية الشاطئاسم  لبلديةا الرقم
 توفير شروط الفتح مقبوؿ شريطة  المقطع فرناكة 27
 غير مقبوؿ الكريك مزغراف 20
 غير مقبوؿ )منطقة صخرية( صالمندر مستغانم 23
 توفير شروط الفتح مقبوؿ شريطة  مطحنة بيقور )مطربة( مستغانم 24
 القياـ باشغاؿ التهيئة مقبوؿ شريطة  خروبة مستغانم 25
 توفير شروط الفتح مقبوؿ شريطة  (20)سونكتار  20شيليف  مستغانم 26
 غير مقبوؿ خطر فيضاف الواد شرقاشيليف  بن عبد المالك رمضاف 27
 غير مقبوؿ )وجود مشاريع سياحية في طور االنجاز( كاب إيفي بن عبد المالك رمضاف 28
 غير مقبوؿ دكارة بن عبد المالك رمضاف 29

 توفير شروط الفتح مقبوؿ شريطة  شيليف شرقا بن عبد المالك رمضاف 72

 توفير شروط الفتح مقبوؿ شريطة  كاؼ لصفر سيدي لخضر 77
 توفير شروط الفتح مقبوؿ شريطة  واد الرماف سيدي لخضر 70
 غير مقبوؿ )خطر الصخور( سداوة سيدي لخضر 73
 توفير شروط الفتح مقبوؿ شريطة  لمحادنية(ا)  قادوسكاؼ  خضرة 74
 توفير شروط الفتح مقبوؿ شريطة  عابدةاللة  عشعاشة 75

 :مديرية السياحة لوالية مستغازلالمصدر 

السياحة الثقافية و الدينية: -3  

مستغازل مسك الغنائم كما ظبيت ، مدينة تناـ بُت جبل و حبر ، وتتوسد خضرة الغابات بنيت منذ القدصل ،   
ذبد فيها ىواء لطيفا ال يوجد يف مدف اعبزائر ، ذات شواطئ ساحػرة و جباؿ الظهرة شاـبة ،كتب عنها بعض 

لوؿ ، و مدينة مستغازل مسَتة يومُت ،و اؼبؤرخوف و الرحالة مثل : " البكػري الذي قاؿ:>> ... و من قلعة د
ىي على مقربة من البحر ، و ىي مدينة مسػورة ذات عيوف و بساتُت ، و طواحُت ماء ، و يبذر أىلها القطن 

فيجود ، و ىي بقرب مصب النهػر ...<< و ذكر اإلدريسػي عنػها يف القرف الثاشل عشر ، بأهنا >> مدينة  
وجنات كثَتة و سور على جبل مطل ناحية الغرب...<<،أقدـ مدنو مدينة  صغػَتة هبا أسػواؽ و ضبامات ،

 "ذبديت " اليت كانت منبع اؼبقاومة ، الثقافة و الفن.
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ال يبكن ؽبذه اؼبنطقة إال أف ذبعل الشخص واقعا متأمال يف مناظرىا اػبالبة ، ؽبا تػراث ثقايف كبَت كباقي اؼبناطق  
،من شعر و نغمات بدوية ، نوبات أندلسية ، طرب شعيب ، موسيقػى عصرية ، مداحات و إيقاعات عيساوية ، 

شعراء كبار كسيدي ػبضر بن خلوؼ ، أقدـ شاعر يف ظباع صويف و غَتىا من الفنوف .   أقببت ىذه اؼبنطقة 
سنة من عمره يف مدح الرسػوؿ صلى اهلل عليو و سّلم ، جعل  85اؼبلحوف على مستوى مشاؿ إفريقيا ، قضى 

مستغازل مرجعا و عاصمة للشعر اؼبلحوف و أصبح موروثا عرب األجياؿ . و للطرب البدوي طبع آخر ، إذ يبقى من 
 الساحة احمللية رغم التقدـ التكنولوجي يف اآلالت .أقوى األصوات على 

اؼبوقع اعبغرايف للمنطقة اؼبمتاز بواجهة حبرية صبيػلة ، كاف دبثابػة بابا )مرفأ( النجاة للعرب اؼبسلمُت الفارين        
 81من األندلس بعد سقوط آخر معاقل اغبضارة العربية باألندلس "غرناطة " فلقوا الراحة فيها و األماف

إضافة إذل الزوايا اليت تقاـ فيها اؼبدائح الدينية و السماع الصويف ، ال تزاؿ مستغازل ؿبافظة على ىذا الطبع و 
القيم اإلنسانية و اإلسالمية ، و من بُت الزوايا اؼبتواجدة هبا : زاوية سػيدي ضبو الشيخ ، سيدي قدور بن 

 ستوى الدورل ، الزاوية التيجانية و الزاوية السنوسية .سلماف ، الزاوية العالوية اليت ؽبا نفوذ حىت على اؼب
دوف أف ننسى طبوع أخرى من الفنوف كالفلكلور الذي يضفي البهجة يف األفراح و العادات الشعبية ، فكل    

األنواع الغنائية اليت تقدمت من الفن البدوي إذل األندلسي فالشػعيب مث عصػري عيساوي يبقى فضلو إذل اغبركة 
معوية اليت تنشط بكثافة على اؼبستػوى احمللػي ، الوطٍت و الدورل .اعب  
تعترب ىذه اغبركة قديبة ، تتمثل يف صبعية نادي اؽبالؿ اليت تعد من أقدـ اعبمػعيات على اؼبستوى الوطٍت ، و    

ذ يوجد :صبعية السعيدية اليت كانت تضم َخََتة أبناء مستغازل الذين برعوا فػي عدة أشكاؿ من الفنوف إ  
* ولد عبد الرضبن كاكي : رائد اؼبسرح يف اؼبنطقة .    
* معزوز بوعجاج  : شيخ األغنية الشعبية .    
* ؿبمد الطاىر :موسيقار ، ملحن و مطرب .    
* بن عنًت : رساـ دورل .    

تمثلة يف :يبقى الشاىد األكرب على ىذه الطبوع اؼبهرجانات السنوية اليت تقاـ ، منها الوطنية اؼب        
ػ مهرجاف مسرح اؽبواة الذي يستقطب أكرب عدد فبكن من السياح .   
 

                                                           
 مدٌرٌة السٌاحة لمنطقة مستغانم-18
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ػ مهرجاف اؼبسرح اؼبدرسي الذي يقاـ يف شهر جواف من كل سنة .   
ػ مهرجاف سيدي ػبضر بن خلوؼ .   
ػ مهرجاف األغنية البدوية ببلدية عُت تادلس .   
ػ مهرجاف األغنية الشعبية .   
ػ مهرجاف الًتاث العيساوي .   
.82ػ مهرجاف اؼبوسيقى األندلسية    

ىناؾ مركزا للفروسية أيضا الذي يستقطب عدد ىائل من السياح  ؿبليُت و أجانب خاصة يف فًتة اؼبهرجاف        
 الذي يقاـ يف أواخر شهر جويلية من كل سنة  ، تكثر زيارتو بسػبب اؼبناخ الطبيعي اؽبادئ و الرومانسي .

دورل للبطاطا يف كل سنة حيث يأيت العديد من تنظم فيو العديد من اؼبعارض و الصالونات ، كالصالوف ال      
الوفود السياسية كالوزراء و الوالة ، و العديد من اؼبستثمرين األجانب .   و يف الليل تقاـ فيو حفالت على اؽبػواء 

 الطػلق كاألفػراح ، زيادة االىتماـ بو من قبػل اؼبسؤولُت أعطى لو صورة و ذوقا فبيزا .   
قة الفن الرابع اؼبسرح ، إذ ظبيت بعاصمة اؼبسرح ، من رواد ىذا الفن : ولد عبد الرضبن كاكي كما تعرؼ اؼبنط      

، بلمقدـ عبد القادر ، باشالػي عالؿ و غَتىم ، الذين ذبمػعوا يف عدة صبعيات مثل صبعية اؼبوجة ، صبعية ولد عبد 
مسرح اؼبدينة . الرضبن كاكػي ، صبعية مصػطفى كاتب صبعية اػبشبة الزرقاء ، و صبعية  

إضافة إذل الفن التشكيلي إذ توجد هبا مدرسػة للفنوف اعبمػيلة اليت ربمل اسػم أحد كبار الرسامُت اؼبستغامبيُت "      
 ؿبمد خدة" و من روادىا : بن عنًت زرىوشل ، و ؽباصي موالي و بن ظباعيل و غَتىم .

.83دبجموعة كبػَتة من األعػماؿ  و يف السينما يوجد اؼبخرج الكبَت ؿبمد شويخ اؼبعروؼ    

 

 

 

 
                                                           

 مدٌرٌة السٌاحة لمنطقة مستغانم-19

 يؼهٕيبد يٍ يعٚزٚخ انثمبفٛخ-20
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 استراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغانم   اٌفصً اٌثاٌث

 

 

  مهرجاف سيدي لخضر بن خلوؼ  (  3ص)                        سيدي لخضر بن خلوؼ (2ص)

 

 

 

 

 

 

     ايفي( منارة راس 5ص)                 تيجديت                               (  المدينة القديمة :4ص)
              

 السياحة الحموية و العالجية:     4-  

 عالجية .يرتكز ىذا النوع من السياحة على استعماؿ اؼبياه اؼبعدنية ألغراض 
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 استراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغانم   اٌفصً اٌثاٌث



 :الحماـ المعدني لعين النويصي -

 يقع يف بلدية عُت النويصي، يستعمل 

 .اؼبخفي ىذا اغبماـ مياه اؼبنبع اغبموي سيدي 

                                                 ( حماـ معدني6ص)         :                    كما يوجد يف الوالية منبعُت  

 درجة مؤوية .                       25يقع ببلدية سَتات، حيث تصل درجة حرارة مياىو  منبع مكبرتة: -
84فهو قليل االستعماؿ، و يعترب ماؤه نافع لألمراض اعبلدية.  رغم سهولة الوصوؿ إليو ، 

( منبع مكبرتة                ص )7

يبقى على  سيدي علي، الوصوؿ إليو صعب، ويعترب منبع غَت مستغل. يقع ببلدية  منبع سيدي بشاعة: -
البلديات اؼبعنية إنشاء ضبامات و استغالؿ ىذه اؼبنابع لتحسُت مداخلها و رفع مستواىا لتكوف مقصد 

 جذب و قبوؿ .

 ( منبع سيدي بشاعة8ص)        

 

                                                           
 مدٌرٌة السٌاحة لمنطقة مستغانم  -21
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 ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغانماستراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة    اٌفصً اٌثاٌث

 5- اٌسٍاحح اٌّناخٍح و اٌؼٍٍّح :
إف تنوع الثروات الطبيعية يف الوالية كالسالسل اعببلية، و الغابات الشاسعة، واؼبستنقعات الرطبة اليت تستقبل 

 ال بتطوير ىذا النوع من السياحة يف والياتنا. الطيور اؼبهاجرة، وشبكة معتربة من الودياف والسدود ستسمح مستقب

 نذكر منها :

 غابة زريفة،  وغابة استيديا وغابة بن عبد اؼبالك رمضاف، غابة شواشي سيدي لعريب -
 .جبل الديس -
   واد و مغارات سداوة ببلدية سيدي ػبضر و مغارات الكاؼ لصفر. -
 .حظَتة "اؼبقطع" -
 .85سد كراميس -

 

 (9ص)

 سد 

 كراميس

 

 

 

 

 

 

 

 (   مغارات الكاؼ لصفر11ص)                             (غابة بن عبد اؼبالك10ص )  
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 استراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغانم   اٌفصً اٌثاٌث

تضم اؼبناطق الريفية على مستوى اؼبنطقة العديد من اؼبزارع و منشآت إلنػتاج اػبمور  السياحة الريفية :-6

اؼبتواجدة منذ العهد الفرنسي كمنطقة استيديا و عُت تادلس ، و اليت باإلمكاف تطوير ىذا النوع من السياحة 

 86باستغالؽبا بعد هتيئتها الستقباؿ السياح األجانب خاصة .

 القطاع السياحي بالمنطقة   : أىمية المطلب الثاني
 *السوؽ السياحية الجذابة للمنطقة  

سيتم عرض بعض اإلحصائيػات لواقع ىذه السوؽ باؼبنطػقة ، من خالؿ ربلػيل العرض و الطلب السياحيُت ، و   
، ذلك لدقتها و ضبطها من طرؼ مديرية 2017و  2016، 2015سيكوف الًتكيز على السنوات األخَتة :

و التفتيش على العديد من اؼبنشآت السياحة ؼبنطقة مستغازل أكثرو كذا غبداثة اؼبعلومات ، حيث تكثػفت اؼبراقبة 
 السياحية .سيعاجل كل منهما على حدى :

I. : العرض السياحي الجذاب بالمنطقة 
يشمل العرض السياحي يف أي منطقة على امتالكػها ؼبختلف عناصر اعبذب ، كاؼبقومات الطبيعية ، إضافة     

اؼبقدمة ؽبم و اليت تساىم يف جذهبم كبو اؼبنطقة إذل اػبدمات اليت تقدمػها الدولة إذل السياح و من بُت العروض 
˸ىي  

 ىياكل االستقباؿ :    1 -  
تتمثل يف ـبتلف اؼبؤسسات الفندقية و أماكن التخييم واؼبراكز الصيفية اؼبدرجة كما يلي :     

 : المؤسسات الفندقية 
(نزؿ 02امة سياحية   ،و )( إق12( موتيل و )02( فندقا و ) 12يتواجد حاليا على مستوى مستغازل )       

( ىياكل أخرى معدة للفندقة .  :05طريق ،نزؿ عائلي واحد و )  
  ".2017(:" تعداد الفنادؽ المتواجدة في والية مستغانم لسنة 11-3جدوؿ رقم )
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 سعة االستقباؿ
  المؤسسة الفندقية مالك المؤسسة المسير

 عدد الغرؼ/ الوحدات السكنية عدد األسرة
 7 الساحل براحيل بلخَت براحيل بلخَت 30 47

 الفنادؽ
(70) 

 0 اكيز  خليل فتيحة / 14 19
 3 بالسيو سويدي مصطفى سويدي مصطفى 18 19

 4 النخيل حراث ؿبمد بن قناديل ؿبمد 47 72

 5 قصر المنصور  ش.ذ.ـ.ـ "طاالسا موستا"  ميموشل رابح 150 290
 6 الفنيسية فينيسيا ـ .ـ .و .ش .ذ.ـ / 24 30
 7 ليتاب بن يبينة عبداهلل  / 24 44
 8 السانوسية سنوسي الشارؼ منور ؿبمد 54 94
 9 المنتزه    "اؼبنتزه للسياحة" ـ .ـ .و .ش .ذ.ـ  شفَت صباؿ الدين 25 34

 72 موريستاغا عبورة معمر حشود نبيل 26 47

 ش.ـ.ـ فندؽ مطعم "فندؽ كوت واست" شاكري موسى 24 38
فندؽ كوت 

 واست
77 

 70 برج الملوؾ ربج اؼبلوؾم .ـ .و .ش .ذ.ـ برقوؽ ميلود 26 42
 73 أوالد بن الزين بن مشومة نصَتة بن زين أضبد وحدة سكنية 33 50

 السياحية ماتقااإل
(70) 

 74 األمراء بوروباي عبد القادر صويلح رشيد وحدة سكنية 44 104

396 
 وحدة سكنية 66 

 غرفة 99
 75 الزىور الزىور ـ .ـ .و .ش .ذ.ـ معطي اهلل بوعالـ

62 
 وحدة سكنية 31

 76 الرحيل ش.ذ.ـ.ـ رحاب برـو حنياف عبد القادر غرفة 51

 ـ .ـ .و .ش .ذ.ـ حبيح ميلود وحدة سكنية 20 60
 77 الواحة "شركة الوحة الرمليات"

 شركة مسانبة سيدىم علي وحدة سكنية 56  211
 78 ىيبروؾ كومباشل"  "ىيربوؾ شيبنق

 79 السفير السفَت ـ .ـ .ش.ذ / وحدة سكنية 70 280
 02 صبالت شركة سوناطراؾ خالفة اؽبواري وحدة سكنية 42 210
 07 زكارة مشرية مصطفى / وحدة سكنية 31 63

 00 المنتزه ش.ذ.ـ.ـ "اؼبنتزه للسياحة"  / وحدة سكنية 78 328
 03 ديارالبحر عبد القادرسنينات  / وحدة سكنية 14 84

 04 الدروايش الدراويش"" ـ.ذ.ش.و.ـ.ـ درويش عسري وحدة سكنية  35 140
 (20) نزؿ الطريق 05 الباىية دضباشل ؿبمد دضباشل حاج 19 38
 06 الدوفاف اغبوت الشارؼ / 12 19
 (27) العائلية النزؿ 07 الشمس ميلودي ىنري مارساؿ شعباف ميلودي ىنري مارساؿ شعباف 9 9

 08 دار المعلم لًتبية والثقافةالتعاضدية الوطنية لعماال بلقرع مصابيح 36 72

 الهياكل األخرى
 المعدة للفندقة 

(25) 

 09 الجزائر باي براىيم عائشة نادية يوسف مهدي، كريتلي بن 14 14
 32 البدر ورثة بن حورة منور / 17 55

 37 الرياض بن ضبو تركية عنفاؼ زوبَت 24 48

 30 الرواياؿ براحيل ؿبمد براحيل ضبو 28 41

3060 
 غرفة 771

 وحدة سكنية 520



107 
 

 استراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغانم   اٌفصً اٌثاٌث

 

   .لوالية مستغازل: مديرية السياحة المصدر
( ؛ نفس الشيء فيما ىبص الفنادؽ إذ يبلغ عددىا يف اجململ 1ػ3حسب اإلحصائيات اؼبصنفة يف اعبدوؿ رقم ) 

منصب عمل  ،  2200يف خلق  2016فندقا اضافة اذل اؼبؤسسات الفندقية األخرى فقد سانبت سنة  12
السنة اؼباضية  .  منصب عمل عن 800منصب عمل أي بزيادة  3000( تساىم ب 2017ويف السنة اغبالية )

غرفة، وىو  771كبو 2017( أف عدد غرؼ الفنادؽ قدر عددىا يف  سػنة 21كما يبُت اعبدوؿ رقم )    
بالنظر إذل اؼبكانة السياحية للوالية يعترب مقبوؿ ، حيث بلغ أعلى  عدد للغرؼ يف فندؽ "قصر اؼبنصور" ب 

دؽ اذل أخر وىذا سباشػيا مع موسػم االصطيػاؼ، غرفة . واؼبالحظ أنو ىناؾ تفاوت يف عدد الغرؼ من فن150
نزيل. وىذا يدؿ على ربسن 3060وكما ىو اغباؿ بالنسبة لعدد الغرؼ، تبلغ سعة ؾبموع الفنػادؽ يف حدود

   87 خدمة الفندقة  يف والية مستغازل مقارنة بالسنوات اؼباضية .

 
 

   

  ) 13 ظ) فُبظق                                   

 

 

 

 

                 ) أيبكٍ رطٛٛى               ظ) 12  

 

 

 

 يف منطقة مستغازل  يوجد عدة ـبيمات صيفية  ، ومراكز عائلية ،  اكن التخييم و المراكز الصيفية :أم
والبعض من ىذه األماكن   شاطئ اوريعة . ، شاطئ سيدي عبد القادر :تقع ؾبملها يف كل من الشواطئ التالية

  88تابع للخدمات االجتماعية للمؤسسات العمومية و البعػض اآلخر تابع للبلديات .
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       استراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغانم   اٌفصً اٌثاٌث

كما تلعب  ىياكل االستقباؿ  دورا ىاما يف تلبية حاجات و رغبات السياح من خالؿ تقدصل ـبتلف اػبدمات      
السياحية كاإليواء و اإلطعاـ يف البعض منها و قليال خدمات النقل اؼبنحصرة على فندقي السنوسية و اؼبنتزه ، و 

ية لكل من اعبزائريُت و األجانب( على كل الفنادؽ اعبدوؿ اؼبوارل يوضح التدفق السياحي )توزيع الليارل السياح
 حسب نشاطات اؼبؤسسات الفندقية  : 2017و  2016و  2015اؼبتواجدة يف اؼبنطقة لسنوات  

 " 2017و  2016، 2015نشاطات المؤسسات الفندقية لسنوات " : "  (12-3الجدوؿ رقم)

 اعبزائريوف  األجانب اؼبؤسسات الفندقية
 الوصوؿ الليارل الوصوؿ الليارل

 59697 61817 3768 7519      2015سنة 
               75321   81638 2876 12964 2016سنة 
 19830 22088     586 1485 2017سنة 

 :مديرية السياحة دبستغازل المصدر

اتضح من ىذا اعبدوؿ إقباال كبَتا من طرؼ السياح اعبزائريُت مقارنة مع السياح األجانب ، دليل على أف        
األجانب لن يأتوا كثَتا لزيارة اؼبنطػقة إال أصحػاب القارة السػوداء و قليال ما يأتوا للمؤسبرات و األعماؿ ، أو يف 

 موسم االصطياؼ .

عبزائريُت لوحظ إقباؽبم على اؼبنطقة و ذلك من خالؿ عدد الليارل السياحية اليت أما بالنسبة للسياح ا      
  2016سجلتها معظم اؼبؤسسات الفندقية ، كما لوحظ تفاوت يف عددىا ، إذ كاف اإلقباؿ مرتفعا جدا يف سنة 

 حيث بلغ عدد 2015سائح يف الليارل وكذلك يف  سنة   81638سائح يف الوصوؿ و  75321حيث بلغ 
سائح وىذا االرتفاع راجع لتحسن اػبدمات  61817سائح ،أما الليارل فقد بلغ  59697السواح يف الوصوؿ 

البفض العدد فيها ، و ىذا االرتفاع يف عدد  2017الفندقية بالوالية و زيادة عدد الفنادؽ هبا ،ويف  السنة اغبالية 
تقدـ فيو من حفالت كما ذكػرت ، و توفيػر اؽبدوء و  الليارل السياحية يدؿ على نوعية اػبدمات و النشاطات اليت

الراحة ، و اؼبوقع االسًتاتيجػي اؽباـ لو ، و حسن االستضافة الذي يلعب دورا ىاما عبذب السياح ، إذ يعطي 
      89األماف و الطمأنينة ؽبم .
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   بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغانماستراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي    اٌفصً اٌثاٌث  

 وكاالت السياحة و األسفار:-2

عامال من ـبتلف  34( وكاالت سياحية ، تشغل ىذه األخَتة 17يوجد حاليا على مستوى والية مستغازل )    
 مؤقتوف . 13دائموف ، و  43اؼبستويات ، منهم 

الوكاالت ىذه على بيع التذاكر للسياح ، و البعض منها يقـو بعمليات تنظيم الرحالت و يقتصر منتوج 
 : 90االستقباؿ . ندوهنا يف اعبدوؿ التارل

 " :وكاالت السياحة و األسفار المتواجدة بوالية مستغانم: " (13-3الجدوؿ رقم )

                                                                                                                                                                                     
 

90
 يعٚزٚخ انسٛبزخ نٕالٚخ يسزغبَى 

 

 

 

 الصنف العنػػػػواف صاحب الوكالة الػػوكالة 

 ب بلدية مستغانم   نهج بن يحي بلقاسم 08 بن ادريس عبد القادر ةدريسياإل 10

12 
الحاج الجياللي 
 للسياحة واالسفار

 ب شارع العقيد عميروش بلدية مستغانم 96 دحماف بونوة حمزة

 فرحي ىواري أسفارميموزة  13
شارع مختاري الغالي بيموت  بلدية  15

 ب مستغانم

 ب بن سايح غالي بلدية مستغانمشارع  16 ماحي خيرة سفر وديسيأ 14

 عمور عمور تور  سابالت 15
 03شارع ولد عيسي بلقاسم رقم 

 بلدية مستغانم
 ب

 ب شارع طواىرية الشارؼ بلدية عين تادلسـ.ش.و.ذ.ـ.ـ شالونج ترافل شالونج ترافل أند  16
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     مديرية السياحة لوالية مستغازلالمصدر: 

 أند تورز تورز

17 
سيدي لخضر بن 

 خلوؼ
ش.ذ.ـ.ـ سيدي لخضر بن 

 خلوؼ
 ب شارع قاضي حليمة بلدية سيدي علي

 ب بلدية مستغانم5حي شمومة العماارة ب  جرورو لزرؽ بوقيرات فواياج 18

19 
وكالة السياحة 

 مجاىر
 حشالؼ جميلة 

حي العربي بن مهيدي شارع عمارة حميدة 
 أ بلدية مستغانم 48رقم 

 حنيفة محمد موستا تور 01
بلدية  25شارع خطاب عبد القادر رقم 

 أ مستغانم

 مبارؾ اسماء  ا تورقمريستا 00
بلدية  06شارع جلطي عريبي رقم 

 أ مستغانم

02 
مستغانم  نحمة

 أسفار
 بوقصارة شعباف

 17تعاونية الفجر رقم 

 صالمندر بلدية مستغانم
 أ

 جنسيأتوراؼ  03
 بن منصور منيب 

 عبد الجليل

بلدية  35شارع بن دولة العربي رقم 
 أ مستغانم

 قسوس العجاؿ تورقسوس  04
شارع بن عياد حي حمو بوتليليس حصة 

 أ بلدية مستغانم 16رقم 

05 
مقرار تور وكالة 
 السياحة واألسفار

 ش.ذ.ـ.ـ مقرار

 

 اإلقامة رياف طريق وىراف بلدية مستغانم

 

 أ

 بن زين أحمد  زين تورالبن  06
 مسكن قطعة "د" 72طريق وىراف حي 

 أ بلدية مستغانم 37رقم 

 بلهواري محمد الفانوس لألسفار 07
محل رقم  219شارع جبلي محمد رقم 

 أ بلدية مستغانم 13



111 
 

 لوالية مستغانماستراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية    اٌفصً اٌثاٌث  

سبثلت قنوات التوزيع السياحية للوالية ىذه السنوات ، من حيث الفنادؽ والوكاالت السياحية للسفر كما ىو   
موجود يف اعبدوؿ يدؿ على ضآلة ىذا العدد مقارنة مع موقع اؼبنطقة السياحػي و االسًتاتيجي ، و قلة نشاطو 

 .واقتصاره على تقدصل خدمات معينة غَت متطورة 

تقـو حاليا اؽبيئات اؼبعنية كمديرية السياحة باؼبنطقة على ربسيػن و تطوير أداء و عمل ىذه  الوكاالت،       
ووضع صبلة من التحفيػزات  وإلزامػها باستخداـ الوسائػل و التكنولوجيات اغبديثة لإلعالـ واالتصاؿ يف نشاطها 

لوكاالت ؿبليا و دوليا  لتنشيط العمل فيها و اؼبنافسة مع قصد تطويره ،و ذلك بالتجارة االلكًتونية مع باقي ا
 الغَت ال البقاء مكتويف األيدي و االعتماد على الطرؽ التقليدية يف تسويق اؼبنتوجات .

 :   والحرؼ الصناعات التقليدية3-

دبشاركة العديد  تساىم ىذه األخَتة يف عرض منتجاهتا السياحية ، إذ تنظم عدة تظاىرات وطنية ودولية          

،و قد  م خالؿ موسم من اغبرفيُت يف اؼبعارض و الصالونات اليت تؤدي إذل جذب السياح ، وتبادؿ الثقافات 

 ما يلي : 2017اصطياؼ 

 تنظيم معارض ؼبنتجات الصناعة التقليدية عرب ـبتلف شواطيء الوالية. -

 لبلديات الوالية اليت تعرؼ إستقطاب للمصطافُت.تنظيم معارض متنقلة  للصناعة التقليدية عرب نقاط ـبتلفة  -

 تنصيب منصات لعرض و بيع منتجات الصناعة التقليدية يف الساحات العمومية لوسط اؼبدينة. -
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 التقليدية لوالية مستغانماستراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات    اٌفصً اٌثاٌث  

 :منها ت عدة عروض للمنتجات التقليديػةوقد شاركت الغرفة يف عدة مسابقات وطنية و يف صالونات دولية ، مشل

 اػبياطة والنقش على الزجاج 
 الرسم على اغبرير واغبدادة 
 صناعة اػبزؼ الفٍت 
 صناعة الزرايب والنسيج 
 اجملوىرات واغبلي 
 اللباس التقليدي والنحاس 
 فن الطرز 

وغَتىا من العروض اليت تزيد من جاذبية اؼبنطقة واالبتهار دبنتجاهتا النادرة و شاركت الغرفة يف العديد من 
دج .وقد  قامت باؼبشاركة   30000.00اؼبهرجانات الدولية للمنتجات التقليدية يف :"أبو ظيب" قدرت مبيعاهتا 

بوالية غلػيزاف الذي يستضيف عددا ىائال من السياح ، و  يف فعاليات افتتػاح " وعدة سيدي ؿبمد بن عودة "
 . 91اؼبشاركة يف اليـو العاؼبػي للسياحػة اؼبنػظم من طرؼ مديرية السياحة

خصصت الوالية غالفا ماليا خاصا بعملية هتيئة و تنظيف شواطئ البلديات    تمويل القطاع السياحي: -4
نظرا ألنبية القطاع باؼبنطقة قامت اؽبيئات اؼبعنية   . دج 000.00 840 109يقدر بِ  2017السياحية ؼبوسم 
 بتمويل ما يلي :

 * هتيئة الطرؽ و اؼبسالك .
 * هتيئة مواقف السيارات.

 *هتيئة اؼبرافق الصحية .
 * هتيئة مراكز اغبماية اؼبدنية و الدرؾ الوطٍت غبماية السائح و طمأنتو.

 * هتيئة ؿبالت ذبارية و اؼبساحات اػبضراء.
 * هتيئة الشواطئ و تنظيفها.

 *إعادة تأىيل األرصفة و اإلنارة العمومية .
 * التشجَت و الطالء .
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 استراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغانم   اٌفصً اٌثاٌث 

 92كل ىذه األعماؿ تعطي نظرة جديدة للمنطقة و تزيد من قيمتها ، إذ هتيئ للسائح جوا مالئما لقضاء عطلتو .  
      األمن السياحي:    -5

يعترب األمن من الضروريات اليت يبحث عنها السائح يف اؼبنطقة السياحيػة ، و كمعيػار و مؤشر للجذب ،       
ت سياحية بشىت أنواعها و دل يتوفػر فيها أمن ، فال يقصدىا السياح مهما قدمػت فإذا كانت سبتلك اؼبنطقة مقوما

إذ يتواجد يف كل شاطئ ؿبروس مركزا للدرؾ الوطٍت ، أو مركزا للحرس البلدي ، و مركزا  ˓من التسهيالت 
 للحماية اؼبدنية غبماية 

تعزيز الوالية دبراكز  2017و قد  م ىذه السنة  اؼبصطافُت و تشتد اغبراسة و اغبماية يف موسم االصطياؼ .
مركز فقط لكل  24حيث كانت  2016مركز لكل منهما مقارنة بسنة  29الدرؾ الوطٍت و اغبماية اؼبدنية ب 
 ( : 14-3منهما حسب ما يبينو اعبدوؿ رقم )

 
 
 
 
 

 مديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغازل .المصدر :

 ˸الطلب السياحي-6
يتمثل الطلب السياحي يف السوؽ السياحية اؼبرتقبة اليت هتػدؼ الدوؿ إذل تنشيطو لتحقيق أكرب حركة           

اؼبستقبلي من أىم عناصر الدراسة التسويقية ، و ذلك من دراسة و سياحية ، و تعترب دراستو و تقدير حجمو 
 ربليل عدد السياح الوافدين إذل منطقة ما و عدد الليارل السياحية اليت يقضوىا.

 : مؤشرات الجذب السياحي 
لنقل و تُعرؼ جاذبية اؼبنطقة السياحية من خالؿ عدة مؤشرات منها عدد الليالػي السياحػية و األمن و ا          

 غَتىا اليت من خالؽبا يتم معرفة  نسبة الطلب  ، فمنطػقة مسػتغازل شهدت تغَتات عديدة يف عدد الليارل 
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  2017موسم االصطياؼ  2016موسم االصطياؼ  

 29 24 عدد مراكز الدرؾ الوطٍت  

 29 24 مراكز اغبماية اؼبدنيةعدد 
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 استراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغانم   اٌفصً اٌثاٌث  

السياحية  و تظهر بنسب متفاوتة كما اسلفنا الذكر .وإذا كاف عدد السياح أوؿ مؤشر اقتصادي يعرب على حاؿ 
السياحة، فعدد الليارل السياحية اليت يقضيها السياح أو القادموف للمنطقة يف الفنادؽ واؼبنتجعات تعد مؤشراً ىاماً 

 على عائدات االستثمار السياحي. 
 ˸ 2017 د الليالي السياحية لسنة(:عد15-3)جدوؿ رقم 

 المجموع السياح األجانب السياح الجزائريين

الجزائريوف 
 الوصوؿ

 الجزائريوف 

 الليالي       

األجانب  المجموع
 الوصوؿ 

األجانب 
 الليالي

 المجموع

 

 

 

43989 19830 22088 41918 586 1485 2071 

 .     : مديرية السياحة لوالية مستغازلالمصدر 

ليلة وىي منخفضة   43989فاف عدد الليارل السياحية اؼبسجلة يف ىذه سنة  قدرت بػ  ˓وكما ىو مالحظ 
مقارنة بالسنوات الفارطة، ىذا  رغم زيادة اعبهود اؼببذولة من قبل اؽبيئات اؼبعنية يف السنوات األخَتة يف الصناعة 

ية للسياح اعبزائريُت، ؛ أما عدد الليارل السياحية ليلة سياح 41918السياحية   فال تزاؿ جهودا متواضعة. منها 
فهي مرتفعة نوعا ما. وىذا ما يؤكد بأف السياحة يف والية مستغازل ال تزاؿ سياحة  2070لألجانب فقدرت بػ 

 داخلية.

كما تزايد عدد اؼبصطافُت يف السنوات األخَتة إذل اؼبنطقة ، حيث شهدت قبوال كبَتا من قبلهم ، و          
˸ 93شكل التارل يوضح ذلكال  
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 استراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغانم   اٌفصً اٌثاٌث  

 

  
 : يعٚزٚخ انسٛبزخ نٕالٚخ يسزغبَى ٌّصذرا

 عدد المصطافين لمنطقة مستغانم " .أعمدة بيانية  لتطور "( :3-3الشكل رقم )
              

تغَت عدد اؼبصطافُت يعترب كمؤشر للجذب السياحي يف اؼبنطقة ، من خالؿ الشكل أعاله اتضح زيادة يف     
إذل 2010إذل سنة  2008عدد اؼبصطافُت و زيادة الطلب على معظم الشواطئ اؼبتواجدة باؼبنطقة من سنػة 

و  000 12000اذل  2017مصطاؼ ،و البفض بعدىا تدرهبيا مث ارتفع يف السنة اغبالية  600 674 10
إذل نوعيػة الشواطئ اليت سبتاز بالرماؿ الذىبية و طوؿ الشريػط الساحلي ؽبا. إضافة إذل قرهبا من مدينة   ىذا راجع

 مستػغازل حيث ال 
النقل يف العديد منها حىت إذل ساعات متأخرة من  يتلقى السائح صعوبات يف الوصوؿ إليها ، إذ تتواجد وسػائل

 الليل كما ىو موجود يف شواطئ صبالت ، أوريعة و صالمندر. 
كما ُسجل قدـو وفود من السياح األجانب الذين يأتوف إذل اؼبنطقة من ـبتلػف القارات و يقيموف يف الفنادؽ   

 اؼبقدمة سابقا ،خاصة من قارة آسيا حيث يتواجد العديد من الصينيوف يف مستغازل و ىذا للعمل يف التجارة و 
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 القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغانماستراتيجية سياحة مستدامة لتطوير    اٌفصً اٌثاٌث  

البناء ، حيث استحوذت العديد من اؼبؤسسات الصينية  و السعودية و غَتىا من الدوؿ على االستثمار يف ىذه 
 94اؼبنطقة .

 اآلفاؽ المستقبلية لتنمية سياحية مستدامة بالمنطقة   ˸المبحث الثالث 

 : االستثمار السياحي المطلب األوؿ

 ىناؾ عدة مشاريع سياحية سبت دراستها يف اؼبنطقة منها ما يلي : 
   المشاريع السياحية المنجزة : -1
اؼبؤرخ  232-88رقم ( منطقة توسع سياحػي ، حددت دبوجب اؼبرسػـو التنفيذي 15تضم اؼبنطقة السياحية )  

ىكتار مساحة  1797.1ىكتار  منها  4238.1تقدر اؼبساحة اإلصبالية ؽبذه اؼبناطق و .05/11/1988يف 

 (مناطق التوسع السياحي16-3الجدوؿ رقم)قابلة للبناء، تتمثل ىذه اؼبناطق يف اعبدوؿ التارل: 

منطقة التوسع  البلدية
 السياحي

منطقة التوسع  البلدية
 السياحي

منطقة التوسع  البلدية
 السياحي

سيدي 
 ػبضر

بن عبد اؼبالك  ػ عُت براىيم11
 رمضاف

 ػ اؼبقطع1 فرناكة ػ رأس إيفي6

ػ بن عبد اؼبالك 7 ػ زريفة12 خضرة
 رمضاف

 ػ استيديا2 استيديا

 ػاوريعة_صبالت3 مزغراف ػ حجاج8 حجاج ػ كاؼ قادوس 13
ػ سيدي عبد 14 عشعاشة

 القادر
  ػ كاؼ األصفر9 سيدي ػبضػر

 
  

 ػ خروبة4

 ػ شلف شاطئ5 ػ اؼبيناء الصغَت10 ػ حبارة15 اوالد بو غادل

 : مديرية السياحة ؼبنطقة مستغازلالمصدر
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 لوالية مستغانماستراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية    اٌفصً اٌثاٌث 

( ، اليت تقع بُت 16كما  م اقًتاح منطقة " الصخرة " لتصنيفها كمنطقة التوسع السياحػي السادسة عشر )  

 ىكتار .   130منطقيت التوسع السياحي " رأس إيفي " و " شلف شاطئ" تبلغ مساحتها 

ػتثمار السياحي دبنطقة "صبالت" بادرت اؼبنطقة بالشروع يف دراسة هتيئة أوؿ قطب مبوذجي لالس 1987يف سنة 

ىكتار قابلة للبناء ، و الذي يبثل اآلف القطب السياحي الوحيد الذي  32ىكتار ، منها  42،الذي وبتل مساحة 

 ترتكز فيو معظم اؼبشاريع السياحية .

مناطق التوسع  يف إطار االستثمار السياحي اؼبتواجد باؼبنطقة  ، و تطبيقا للنصوص التشريعية اليت تنظم استغالؿ 

 السياحي ، ال سيما :

من  30اؼبتعلق حبماية الساحل و تثمينو .        ػ اؼبادة  2002فيفري  05اؼبؤرخ يف  02ػ02ػ القانوف رقم 

 اؼبتعػلق دبناطق التوسػع  و اؼبواقع السياحية . 17/02/2003اؼبؤرخ يف  03ػ03القانػوف رقم 

 29ػ 90اؼبعدؿ و اؼبتػمم للقانوف رقم  14/08/2004اؼبؤرخ يف  05ػ04من القانوف رقم  12و  07رقم  ػ اؼبادة

 اؼبتعلق بالتهيئة و التعمَت.  01/12/1990اؼبؤرخ يف 

احملدد لكيفػية إعداد ـبطط التهيػئة السياحية ؼبناطق التوسع  11/03/2007مؤرخ يف  86ػ07ػمرسـو تنفيذي رقم 

 .95اقع السياحية السياحي و اؼبو 

 م اقًتاح إلغاء اؼبساكن الفوضوية يف مناطق التوسع السياحي اؼبتواجدة يف البلديات اؼبدونة يف اعبدوؿ اؼبوارل و  

 :إعادة هتيئتها 
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 الصناعات التقليدية لوالية مستغانماستراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و    اٌفصً اٌثاٌث

 لفوضوية في مناطق التوسع السياحي "ا إلغاء المساكن: "  (17-3)الجدوؿ رقم 

عدد المساكن الفوضوية  وضعية األشغاؿ بهذه المساكن
داخل منطقة التوسع 

 السياحي

مناطق التوسع 
 السياحي 

 البلديات

 أوالد بوغادل حبارة مسكن 42 منجزة و أخرى يف طريق اإلقباز
 سيدي ػبضر اؼبيناء الصغَت مسكن 32 منجزة و أخرى يف طريق اإلقباز
 عُت براىيم مسكن 15 منجزة و أخرى يف طريق اإلقباز

 ستيدية مسكن 42 منجزة
 

 ستيدية

 مستغازل خروبة مساكن 06 يف طريق اإلقباز
( اقامات 04( سرير ، وىي فندقُت دبنطقة صبالت ، و فندؽ حضري ، و) 198توجد ثالث فنادؽ بسعة )  

( سرير ، دبنطقة صبالت و منطقة التوسع السياحي ببلدية بن عبد اؼبالك رمضاف ، و نزؿ 700سياحية بسعة )

 .( سرير باوريعة 28طريق )موتيل ( بسعة  )

 :2010المشاريع السياحية في سنة  -2  
منصب  770سرير ،  خلقت حوارل  5347( مشروعػًا ، تقدر سعة االستقباؿ فيها ب 38تقدر ب )        
( مشروعا سياحيا بقطب صبالت ،و ثالث فنادؽ حضرية ببلدية مستغازل ، مركز راحة  تابع للحرس 32شغل،)

نزؿ طريق ببلدية سَتات  ولوالية باؼبيناء الصغَت ليػة لالبلدي ببلديػة بن عبد اؼبالك رمضػاف ، و آخر تابع لإلدارة احمل  
إضافة إذل ذلك  م  هتيػئة كل مناطق التوسػع من ستيدية إذل خروبة . إضافة اذل هتيئة حظػَتة الًتفيو اؼبتواجدة    

،   بغابة خروبة ،اليت برمج فيها إنشاء أماكن للًتفيو للصغار و الكبار، اؼبقاىي و اؼبطاعم ، حديقة للحيوانات
96مسبح ، مرآب لتوقيف السيػارات و هتػيئة العديد من الغابات اليت سُتذكػر يف اعبػدوؿ اؼبوارل :  

 

                                                           
96 المدٌرٌة العامة للغابات ، محافظة الغابات لوالٌة مستغانم 
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 استراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغانم   اٌفصً اٌثاٌث  

 " تهيئة الغابات لوالية مستغانم:  (18-3الجدوؿ رقم )
 

 المساحة
 

 اسم الغابة أو فرعها
 

 األولوية الترتيب حسب
 

 
 البلديات

 مستغازل 01 هتيئة غابات و ابتكار غابة خروبة ىكتار 36
هتيئة غابات و ابتكار ىضاب  ىكتار 16

 1مستغازل فرع
 مستغازل 02

هتيئة غابات و ابتكار ىضاب  ىكتار 15
 2مستغازل فرع

 مستغازل 03

 هتيئة و ابتكار غابات ويليس  ىكتار 06
 فرع غابة بورضبة

بن عبد اؼبالك  04
 رمضاف

 هتيئة و ابتكار غابة سداوة،  ىكتار 05
 فرع غابة سداوة

 سيدي ػبضر 05

بن عبد اؼبالك  06 هتيئة و ابتكار غابة فرع غابة بورضبة ىكتار 10
 رمضاف

 ماسرى 07 ابتكار غابة ماسرىهتيئة و  ىكتار 10
 استيدية 08 هتيئة و ابتكار ىضاب  استيدية ىكتار 15
هتيئة  و ابتكار ىضاب ؿبارقو فرع  ىكتار 20

 غابة ؿبارقو 
 بوقَتاط 09

 السور 10 هتيئة و ابتكار غابة مشاتو ىكتار 40
: اؼبديرية العامة للغابات ، ؿبافظة الغابات لوالية مستغازل . المصدر  

 إضافة إذل ما يلي :

( سرير ، وواحد باستػيدية إضافة إذل مركز الراحة باستيدية دائما .50* بناء بيت الشباب خبروبة أيضا يتسع ِؿ)  

 *ـبيمات صيفية خاصة بأعواف اغبماية اؼبدنية و عائالهتم بسيدي ػبضر. 

 *إعادة هتيئة الساحل  منحدر إفريز ) كورنيش ( من  سػيدي اجملػذوب وصالمندر إذل غاية صبالت .  
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 استراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغانم   اٌفصً اٌثاٌث  

( سرير.300باوريعة يتسع ِؿ  )* إنشاء ـبيم للشباب   

( مشروعا ،  م 14( مشروعا ، ارتفػع بزيادة )24كاف عدد اؼبػشاريع يقدر ِب )  2005مقارنة بسنة        

. 97بقطب صبالت 2008انطالقها منذ سنة   

غَت  ىناؾ عدة مشاريع ؽبا عالقة مباشرة و: مشاريع مرتقبة أخرى لها عالقة بقطاع السياحة :   المطلب الثاني
 مباشرة بالسياحة ،تعطي صورة أصبل للمنطقة و تزيد من انتعاش اقتصادىا ،كما ؽبا تأثَت إهبايب عبذب السياح 

 من بينها ما يلي: 
 :مشاريع ذات أغراض اقتصادية 

كلم( الرابط بُت بلدية مستػغازل و بلدية كل من   32( ، الذي يتػراوح طولو )11* ربديث الطريق الوطٍت رقم )
ػبضر و بن عبد اؼبالك رمضاف ، ذلك لتجنب حوادث اؼبرور و التخفيف من ازدحاـ اؼبرور و اؼبخاطر .سيدي   

 * إنشاء ميناء جوي قيد اإلقباز .
*إنشاء ؿبطة نقل للمسافرين جديدة ببلدية مستغازل ،و ذلك لتخفيف الضغط على احملطة األوذل ، و ذلك لتوفَت 

 الراحة و الوقت للسياح .
منصب شغل  1000، يوفر  2010يناء للصيد بصالمندر ذباري و للسفر ، انطالقا من هناية سػنة * إنشاء م

 مباشر و غَت مباشر.
كلم( وبقق رغبات و 53.4* إنشاء مصب مائي يربط بُت قنوات )مستغازل ، ارزيو ووىراف( على يًتاوح طولو )

 حاجات اؼبستهلكُت. 
 
 
  

 

 
                                                           

97
 يعٚزٚخ انزططٛظ ٔ انزؼًٛز ٔ انجُبء نٕالٚخ يسزغبَى. 

 

 

 



121 
 

 استراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغانم   اٌفصً اٌثاٌث  

 : ما يلي نذكر من بُت اؼبشاريع الثقافية مشاريع ذات أغراض ثقافية: 
 * إنشاء مسرح جهوي.

 * إنشاء معهد موسيقي جبوار اؼبسرح اعبهوي .
اؼبتحف اعبهوي  .* إنشاء   

 * إنشاء مركز ثقايف ؾباور اؼبسرح اعبهوي .
 * إقباز ملحقة للمكتبة الوطنية تابعة للحامة اؼبتواجدة باعبزائر العاصمة .

مكتبة جديدة موزعة على ـبتلف البلديات يف اؼبنطقة .  26* إنشاء   
 رير . س 60* إنشاء مدرسة الفنوف اعبميلة مع إقامة خاصة لطلبتها تسع ِؿ   

 * إعادة هتيئة دار الثقافة ، ودار الراحة للمجاىدين باوريعة .
 * هتيئة ضريح سيدي ػبضر بن خلوؼ .

. 98* إعادة هتيئة قاعة السينما اإلفريقية  
 : من بُت ىذه اؼبشاريع نذكر ما يلي : مشاريع ذات أغراض رياضية 

متفرج ) القطب اؼبمتاز( ، يوجد بو  50.000ع ِؿ *إنشاء اؼبركب األوؼبيب الرياضي بالقرب من صبالت الذي يتسػ
مسبح ، و قاعات للرياضة ، و اؼبالحق األرضػية ، إضافة إذل اؼبػحالت التجارية و الفنادؽ ،أهنيت دراستو من 

 طرؼ مستثمرين كوريُت.ىذا ما سيدعم و ينشط السياحة الرياضية باؼبنطقة.
التالية : عشعاشة ، بلدية ستيدية وعُت تادلس . ثالث مسابح شبو أوؼببية بالبلديات 3* إنشاء   

  * إقباز معهد الرياضة خبروبة . 
 : مشاريع ذات أغراض دينية 
توجد عدة مشاريع ذات أغراض دينية منها ما سيتم ذكره :         

منها يف طريق اإلقباز. 60مسجدا ، و  277إنشاء  *  
مدرسة منها جاىزة ،و منها يف طور اإلقباز . 145إقباز عدة مدارس قرآنية يقدر عددىا *  
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 استراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغانم   اٌفصً اٌثاٌث

 :  مشاريع ذات أغراض اجتماعية 
  م إنشاء العديد من اؼبشاريع يف ىذا اجملاؿ من بينها ما يلي :      

*بناء ثالث مستشفيات ببلديات : بوقَتاط ، عشعاشة ، و ماسرى ، و عُت النويصي و ذلك لتخفيف 
سرير لكل مستشفى . 60الضغط على اؼبستشفى اؼبركزي اؼبتواجد ببلدية مستغازل و مستشفى عُت تادلس.   

سريرا .  240كز االستشفائي اعبامعي ببلدية مستغازل ،الذي تقدر عدد األسرة فيو * إنشاء اؼبر   
 : مشاريع ذات أغراض علمية  

ىناؾ مشاريع ذات أنبية بالغة يف اؼبنطقة منها ما يلي :    
سرير  وإقامتُت  1000مقعد بيداغوجي ،ترافقها إقامة خاصة تتسع ؿ  4000* إنشاء كلية الطب ، تتسع ؿِ 

سرير . 3000سرير و الثانية ؿ 2000تتسع األوذل ؿ  جامعية  
مقعد . 1000* بناء مكتبة مركزية خبروبة تتسع ؿ   

كل ىذه اؼبشاريع اؼبنجزة و اليت ىي يف طور اإلقبػاز سيكػوف ؽبا تأثَت على السياحة دبختلف أنواعها منها          
99زيد من قوة اعبذب فيها ، و تتضح صورهتا للسياح.الثقافية ، الرياضية ، الدينية ،و العلمية و غَتىا فبا سي  

 :الحصيلة اإلجمالية لمشاريع االستثمار السياحي بالمنطقة : المطلب الثالث
( مشروعا سياحي منجزا ، و اليت وفرت طاقة إيواء 80وصلت عدد اؼبشاريع إذل شبانُت) 2014يف سنة         

ل دائم ، الذي حضػى أصحابو بتكوين يف التخصصات منصب شغ 1500، مقابل  أكثر من  9487تقدر ِب 

اليت ؽبا عالقة بالقطاع السياحي ، كالفندقة و السياحة من قبل معهد التعليم اؼبهٍت للفندقة و السياحػة الذي  م 

 . و من بُت الربامج اليت  م االعتماد عليها و دراستها لتهيئة القطاع السياحي يف اؼبنطقة 2012إحداثو خالؿ سنة 

 ما يلي :

 م فيو اقًتاح إقباز أربع دراسات من طرؼ مديرية   :  2010/2014برنامج المخطط الخماسي    -1 

 السياحة لوالية مستغازل تتمثل فيما يلي :

  م ذكرىا مع اؼبػشاريع اؼبرتقبة *دراسة هتيئة منطقة التوسع السياحي خبروبة)حظَتة التسليػة ( اليت
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 استراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغانم   اٌفصً اٌثاٌث  

 *دراسة هتيئة منطقة التوسع السياحي بستيدية .

 *دراسة اؼبخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لوالية مستغازل  .

 و اإلعالـ السياحي باؼبنطقة .*دراسة إقباز مشروع مركز للتوجيو 

 برنامج مخطط تهيئة الساحل : 2-

( شواطئ باؼبنطقة فبثلة يف : شاطئ كلوفيس ببلدية بن عبد اؼبالك رمضاف ،شاطئ 05سبت دراسة هتيئة طبس )     

 . 02100و  01، و شاطئي سيدس منصور  02و 01الشعايبية 

 مخطط جودة السياحة :3-
يف إطار اؼبخطط التوجيهي للتػهيئة السياحيػة  م إرساؿ دليل اؼبخطط التوجيهػي لكل من اؼبؤسسات الفندقية     

اؼبعنية و الوكاالت السياحػية من قبل مديرية السياحة رغبة اللبراطػهم يف نوعية توافق و  ذبذب هبا السياح و تليب 
 SDATىا لكي يًتشحوا لعالمة " اعبودة السياحة اعبزائر" رغباهتم ، و اطالعهم على اػبطوات الواجب ازبػاذ

 .   2025على اػبطة الرئيسية للتنمية السياحية  اليت تعترب من بُت الديناميكيات اػبمسة اليت تقـو 
 ˸أىدافو -

 من بُت أىداؼ ىذا اؼبخطط ما يلي :     
 السياحة ، و أكثر مهنية اعبودة يف صبيع مشاريع التنميػة و * تعزيز القدرة التنافسػية الوطنػية من خالؿ إدماج مفهػـو 

 * تعزيز اؼبناطق السياحية ، و خلق استدامة السياحػة يف اعبزائر عن طريق ربسػُت الرؤيػة للجودة من قبل السياح .
نميتها ، و * استفادة اؼبؤسسات السياحيػة اؼبشاركة يف ىذه العملية بتقديػم اؼبساعدة و األدوات لتكييػفها و ت

 اؼبساعػدة يف عمليات الًتمػيم و إعادة التأىيػل و التحديث ، اإلرشاد و التدريب لألفراد .
* العمل على استخداـ وسائل التكنولوجيا اغبديثة لًتويج اؼبؤسسات اؼبشػاركة يف عملية نوعية من خالؿ االندماج 

ن طريق ضماف ربقيق تكامل أفضل يف قنوات التجارة يف شبكة االنًتنت ربمل عالمة " اعبودة السياحة اعبزائر" ع
                                                                       101االلكًتونية ، و ربسُت وضعها و نوعية خدماهتا 
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 لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغانماستراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية    اٌفصً اٌثاٌث

 : التسهيالت المالية˸ المطلب الرابع
( إجراءات ربفيزية اقتصاديػة ، ماليػة و جبائية لصاحل 09تسع) 2009تبٌت قانوف اؼبالية التكميلي لسنة         

 قطاع السياحة فبثلة يف :
ن لتشجيع االستثمارات السياحية  نبا :   قدـ ربفيزي  ديناميكية "مقصد الجزائر" : 1ػ  

* اإلعفاء من الضريبة اؼبرتبة على األنشطة اؼبهنية عبدوؿ األعماؿ اؼبنجز بالعمالت األجنبػية يف ؾباؿ السياحة و 
 الفنادؽ ، و اغبمامات اؼبعدنية و اؼبطاعم و منظمي الرحالت السياحية .

( على اػبدمات اؼبتعلػقة بقطاع السياحة كالفنادؽ ،  ℅7إذل ℅17* زبفيض الضريػبة على القيػمة اؼبضػافة من )
 اؼبطاعم السياحية اؼبصنفة، اغبمامات اؼبعدنية ،النقل السياحي

و تأجَت السيارات.   
ديناميكية "مخطط جودة السياحة" : 2ػ  

سبت االستفادة يف العديد من اؼبؤسسات اؼبالية و اليت من بينها:         
من سعر الفائدة على القروض اؼبصرفػية لتحديػث اؼبنشػآت السياحػية و الفندقية ،  ℅4.5و  ℅3*االستفادة ب 

 على التوارل يف واليات الشماؿ و اعبنوب.
*االستفادة من زبفيض اغبقوؽ اعبمركية القتناء اؼبعدات و األثاث اؼبستوردة و اليت تدخل يف مسار التحديث و 

حة .االرتقاء يف إطار ـبطط جودة السيا  
 *خلق صندوؽ لإليداع الضماف اؼبارل اؼبطلوب على الوكاالت السياحػية  ، لتغطية االلتػزامات اليت تعهدت هبا.

ديناميكية " تنمية االستثمار السياحي " : 3ػ  
 سبت االستفادة منها أيضا يف العديد من اؼبشاريع السياحية و اؼبؤسسات اؼبالية اؼبمثلة فيما يلي :

من تكلفة استئجػار األراضػي الالزمة لتحػقيق اؼبشاريع االستثمارية  ℅80و  ℅50زبفيض قدره *االستفادة من
 السياحية على التوارل : واليات اؽبضاب العليا و اعبنوب.
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 الصناعات التقليدية لوالية مستغانماستراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و    اٌفصً اٌثاٌث  

 
( من سعػر الفائػدة على القروض اؼبصرفيػة لالسػتثمار يف اؼبشاريع السياحية ℅4.5( و) ℅3*استفادة ب )

 اؼبتواجدة بواليات الشماؿ و اعبنوب
السياحية .*إنػشاء نػظم لدعػم االستثػمار من خالؿ " صػندوؽ لدعم االستػثمار " لًتوهبو و عبودة النشػاطات   

.102*اإلعفاء من رسـو التسجيل خالؿ تأسيس شركات تنشط يف السياحة   
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 استراتيجية سياحة مستدامة لتطوير القطاع السياحي بالجزائر دراسة ميدانية لمديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغانم   اٌفصً اٌثاٌث

 خاتمة الفصل الثالث:
ال يزاؿ قطاع السياحة  متأخرا نوعا ما يف ىذه اؼبنطقة ،فبالرغم من توفر اؼبقومات الطبيعية ، التارىبية و اغبضارية   

، الثقافية و الدينية  و غيػرىا إال أهنا ال تزاؿ على حاؽبا ، فنسػبة اعبذب فيها قليلة ، تقتصر على السياحة اؼبوظبية 

بػة األوذل أما بالنسبػة لألنواع األخرى فلسيػػت كثَتة ، حيث أف اؽبيئات اؼبعنية تعمل  منها الشاطئػية  و الثقافية باؼبرت

كل ما بوسعها لتطويرىا كالقياـ بالعديد من اؼبشاريع التنموية يف القطاع  جاىدة إعطاء صورة مثيلة ؽبا  ، و إدخاؽبا 

 مع األسواؽ الوطنية للتبادؿ و اؼبنافسة . 

ال يرجع النقص يف اعبذب السياحي إذل اؼبقومات السياحية اؼبتواجدة يف اؼبنطقة بل بالدرجة األوذل إذل نقص     

ثقافة اؼبواطن اؼبستغامبي السياحية ووعيو ،إذ تلعب الثقافة السياحية دورا ىامػا يف تنمية البشرية ، و إعداد العمل إذ 

زارة ربرص الدوؿ اؼبتقدمة على تنميػة وعي اؼبو 
ُ
اطنيػن دبدى أنبية السياحة ، و السائح الذي أصبح سفَتا للمنطقة اؼب

،  حيث تقـو بتعزيز أمنو و راحتو منذ غبظة وصولو إذل غاية ذىابو من تلك اؼبنطقة حىت  تؤدي مهمة اعبذب 

 السياحي ،و ذلك من خالؿ ما يلي :

 *فهم و تنمية الًتاث : 

و التارىبي الوطٍت من خالؿ تعريف اجملتمع دبكوناتو كما ىو موجود يف  تعمل على ؿبافظة اإلرث اغبضاري    

 تونس حيث يبدأ التعريف للمنطقة انطالقا من اؼبطار إذل غاية العودة إليو من طرؽ سائقي األجرة و غَتىم .
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  اتمة العامة :الخ                                    

يتضح من خالؿ دراسة ىذا البحث أف قطاع السػياحة ىو القطاع األكػثر جذب يف أي دولة كانت ،و اليت 
االستػثمارات األجنبية و احمللية ، و توفَت مناصب شغل ،  بدورىا تساىم يف تنمية عدة قطاعات اقتصػادية كزيادة

 اؼبعتمد عليها يف اعبزائر .النفطية و ؿباولة االبتعاد عن التبعية 

فبوجود اؼبقومات جبميع أنواعها ، و اؼبناخ اؼبالئم ذو الثالث طبوع : اؼبتوسطي، التلي و الصحراوي الذي ال      
قبػده يف دوؿ أخرى ، إال أف نشاط  القطاع السياحػي ال زاؿ متدىورا ، ذلك لسوء استغالؿ تلك اؼبقومات ، 

مناطق اعبذب السياحي اليت سبتلكها إال أهنا يف حيث صرحت العديد من الصحف األجنبية عن صباؿ اعبزائر و 
 طُبوؿ و ُسبات.

ألف  81يزاؿ نصيبها من السياحة الدولية قليل ، بسبب العجز يف ىياكل االستقباؿ اليت ال توفر إال كما ال       
ف  سرير حاليا منها غَت مصنػفة حسػب تصريح وزيػر السياحة السابق نور الدين موسى  ، الذي أشار إذل أ

 ( ماليُت سائح .04ستمػكن من استقباؿ أربع ) 2015اإلسًتاتيجية القطاعية إذل غاية سنة 

و يف تقرير صدر عن عدد كبَت من اػبرباء ربت إشراؼ " فابريػس ىا م " و دبشػاركة الوكالة الفرنسية       
ج احمللي اػباـ ، و يظل ربت ٪ من النات 10لالستثمارات الدولية ، فالقطاع السياحي دبنطقة اؼبتوسػط يبثل 

 اؼبستوى يف اعبزائر ، حيث يبقى القطاع غَت مستغل بصورة كبَتة مقارنة بالقدرات و الفرص اؼبتاحة .

٪ من قيمة 3.9حسب إحصائيات اؼبنظمة العاؼبية للسياحة، أقرت بأف القػطاع ال يبثل سوى نسػبة     
٪من الناتج احمللي اػباـ ، و صنفت اعبزائر يف  8.1، و  ٪ من نسبة االستثمارات اؼبنتجة 9.5الصادرات ، و

 دولة . 174من ؾبموع  147اؼبرتبة 

٪ من نسبػة التشػغيل اؼبباشر و غَت اؼبباشر ، و دل  6.5ألف عامل ، و يبثل  200إف القطاع يشغل أكثر من    
ىذا يرجع لعدة أسباب  ألف دخوؿ سائح ، حيث ال تستقطب الكثَت من السياح ، 23.1تسجل اعبزائر سوى 

 منها :
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سنوات التسعينات ، *نقص األمن الذي ال يضمن السالمة للسياح و خاصػة بعد اؼبرحلة اليت عاشػتها اعبزائر يف 

 لكنو بدأ يف استعادة مكانتو بفضل اؼبصاغبة الوطنية.
 *نقص الثقافة السياحية لدى اؼبواطن اعبزائري ، الذي يؤدي إذل نفور السياح .

 *نقص ىياكل االستقباؿ للسياح .
 * عدـ االىتماـ بالًتاث الثقايف و التارىبي .
  اؼبنشآت السياحية. *نقص التكوين و التأىيل لألفراد العاملُت يف

بسبب ىذه العراقيل تولت اعبزائر أنبية إلعادة إصالح القطاع السياحي ، ؿُباولة تفادي ما وقع فيو اآلخروف    
من أجل ربسُت مستوى القطاع ، كاحملافظة على البيئة ػبدمة مصاحل السكاف ، ىذا ما حرص عليو الوفد اعبزائري 

، كاف ىدفها   2006سبتمرب  15و  10فريقية اؼبنعقد يف جنيف ما بُت اؼبشارؾ يف أوؿ معرض للسياحة اإل
اؼبشاركة يف األسواؽ السياحية الدولية ، و ربط الصلة باحملًتفُت يف القطاع ، و دبن ؽبم الرغبة يف االستثمار ، و 

 إصالح كل البػنيات لكي تكوف يف مستوى اؼبعايَت الدولية من أجل التنافس .

ئر توفَت كل أوجو السياحة ، و السػَت يف طريق تطويػرىا ، و حبكم النػمو الديبغرايف الكبَت و نسبة قررت اعبزا     
٪ من ؾبػموع السػكاف ، يشكل القػطاع السياحي إحدى الوسائل لتوفَت مناصب شغل  75الشباب اليت تفػوؽ 

 يف اؼبستقبل .

يُت و احملػًتفُت فحػسب  إذ شرعت وزارة السياحة أصبح القطاع قضية اعبميع ، دل يعد من اختصاص السياح     
بتنظيم ملتقيات باالشػًتاؾ مع وزارات أخرى حوؿ مواضيع االستثمار، للتحسػيس دبدى أنبية القطاع ، إذ دل 

 يبكن إقباحو إال بتضافر جهود الكل حىت اؼبواطن أيضا .

ع خاصة من الناحية التسويقػية و ذلك باستعماؿ إضافة إذل التكوين الذي يعترب من األولويات يف تطوير القطا     
اؼبنتجات ذات اعبودة و اليت باستطاعتها منافسة اؼبنتجات اؼبتواجدة يف األسواؽ الدولية ، و إتباع الطرؽ اغبديثة 

يف التجارة كالتجارة االلكًتونية يف العديد من اؼبنشآت السياحية ، كالوكاالت السياحة و الفنادؽ حيث سبكن 
 ئح باغبجز و معرفة كل اؼبنتجات و التطلع علػى األسعار عرب شبكة اإلنًتنت .السا

 دوف أف ننسى تشجيع االستثمارات األجنػبية و ذلك بإعطائػهم تسهػيالت مالية ، صبركػية و جبائية.   
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و كذلك نشر الثقافة السياحية لدى اؼبواطػن اعبزائػري من خالؿ تدريػس موضوع السياحة كمادة يف اؼبدارس ،  
 اؼبعاىد و اعبامعات.

 و باؼبثل إقامة ملتقيات وطنية و دولية حوؿ السياحة ليتم التبادؿ يف الثقافات.

فرباير اؼبتعلق بالتنمية اؼبستدامة ،  17ذي اغبجة  اؼبوافق ِؿ  16اؼبؤرخ يف  01-03وجب اؼبرسـو رقم و دب     
ساعدات و منح االمتيازات اؼبالية و اعببائية ػتتخذ اعبزائر إجراءات و أعماؿ الدعم ، و تقدـ اؼب 18وفقا للمادة 

السريعة للسياحة ، و استحداث آثارىا على االقتصاد النوعية اػباصة باالستثمار السياحػي قصد تشجػيع التنمية 
 هبدؼ : 19الوطٍت ، و ذلك حسب اؼبادة 

 إعطاء دفع للنمو االقتصادي.-

 إدراج التنمية السياحية ضمن ديناميكية التطور  و التكيف التكنولوجي  .-

 تشجيع إحداث مؤسسات جديدة و توسيع ؾباؿ نشاطها .-

 ذباري اقتصادي و مهٍت متعلق بقطاع السياحة.ترقية نشر اإلعالـ ذو طابع -

 تشجيع كل عمل يرمي إذل رفع عدد مواقع ىياكل االستقباؿ اؼبوجهة للسياحة.-

 تشجيع القدرة التنافسية داخل القطاع.-

 ترقية ؿبيط مالئم لتطوير السياحة .-

 إنشاء مدرسة وطنية لصيانة و ترميم الًتاث الوطٍت قائمة على مبادئ ؿبكمة .-

ترسيخ مبدأ التعاوف بُت األثري و اؼبهندس اؼبعماري ، وتقٍت األشغاؿ العمومية و اؽبندسة اؼبدنية يف الصيانة بُت  -
 األثري و الكيميائي ، البيولوجي و الفيزيائي ،و  غَتىم للمحافظة على الًتاث 

بتوسيع العديد من اؼبناطق ، و ذلك  2025يف ىذا اجملاؿ برؾبت اعبزائر اؼبخطط التوجيهي لتنمية السياحة  
لتطوير االقتػصاد و تنميتو لالتصاؿ بالركب  ʻالسياحية واستغالؿ العديد من اؼبقومات باالستفادة من مواردىا 

 العاؼبي و ؿبػاولة االلتػحاؽ بو ، حيػث بدأ يف اإلقباز يف بعػض اؼبناطق بالبالد و مستغازل واحدة من مناطق الوطن 
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اليت تشهد حالػيا وفرة يف االستػثمارات السياحية وبداية توسع العديد من مناطقها السياحية حػيث ستصػبح يف 
احيا يف الغرب اعبزائري ، و ؼبا ال يف اعبزائػر . ما ينقػص إال الثقافة السياحية السنوات اؼبقػبلة وجهة و مقصدا سي

 واألمن أيضا ، يبقى التساؤؿ مفتوحا حوؿ ىذا اؼبشكل .

 :االقتراحات و التوصيات 

على ضوء النتائج اؼبتحصل عليها يف الدراسة اؼبيدانية ارتأينا وضع ؾبموعة من االقًتاحات و التوصيات اليت 

ساعد اؼبؤسسات الفندقية و السياحية يف القياـ بنشاطها على أكمل وجو و ؿباولة ضماف استمراريتها.قد ت  

  زيادة حجم الطاقة اإليوائية و اػبدمات األخرى اؼبتصلة بالسياحة مىت استدعت الضرورة لذلك وفق

الزوار أحباث و دراسات حقيقية ربدد حاجات السوؽ أو التوقعات بأي زيادات يف معدالت 

 القادمُت للمنطقة.

  االىتماـ بالتدريب السياحي ؼبواكبة أي مستجدات يف ؾباؿ اػبدمات السياحية و الفندقية و

 خالفها.

  االىتماـ باؼبنشآت اإليوائية دبختلف أنواعها و درجاهتا و التوسيع يف القرى السياحية و اؼبخيمات و

 غبات و متطلبات كل قطاعات السياح.بيوت الشباب و الشقق السياحية اؼبفروشة لتلبية ر 

  تشكيل عبنة دائمة يف إطار األمانة العامة للخدمات و التسهيالت السياحية و تقدصل الدراسات و

 األحباث للنهوض دبستوى اػبدمات و التسهيالت السياحية.

 ة و تشجيع قياـ اعبمعيات الطوعية العاملة يف ؾباالت السياحة اؼبختلفة كجمعيات تنمية السياح

أصدقاء السائح و ضباية البيئة و أصدقاء اؼبتاحف و خالفها لدورىا اؽباـ يف التعريف و التوعية 

 السياحية و كيفية معاملة صبهور السياح.
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  العمل على إنشاء صندوؽ مركزي عريب أو بنك للتمويل و االستثمار السياحي لتمويل أي عمليات

 تتعلق بًتقية و ربديد اؼبعدات اؼبستخدمة يف اػبدمات السياحية.

 فراد توفَت عدد كبَت من الفنادؽ ذات الدرجات اؼبتنوعة و األسعار اؼبعقولة اليت تناسب دخوؿ األ

 خاصة و أف السياحة أصبحت اآلف تتجو كبو متوسطي الدخوؿ و ليس كبارىا فقط.

  االعتناء بنظافة الفنادؽ، واألسعار اؼبعقولة، و اإلدارة اعبيدة، و العمالة اؼباىرة، و اؼبظهر الالئق و

زوارىا، و الشكل اؼبالئم ؽبا. فعادة ما تقـو الفنادؽ بتقدصل كل اػبدمات و التسهيالت لنزالئها و 

تنجز ؽبم كل طلباهتم أو تساعدىم يف إقبازىا، و ؼبا كاف الشعار الذي يًتدد يف عادل السياحة اليـو 

أف "السياحة اليـو ىي سياحة الفنادؽ" فقد أصبحت مركزا للًتفيو و التسويق و قضاء أمتع 

 األوقات، و ليس مكانا لإلقامة فحسب.

 ح و اؼبواطن و إمكانات البلد من أي مهددات داخلية أو االىتماـ باألمن السياحي غبماية السائ

 خارجية.

  االىتماـ باؼبواقع األثرية و السياحية و إدخاؿ التقنيات اغبديثة كاستخداـ الصوت و الضوء و

 خالفو.
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 األىمية االقتصادية للتنمية السياحية المستدامة )حالة الجزائر ((، "2010/ 2009عامر عيساشل ،) -1
  . 56"،أطروحة دكنوراه  علـو يف علـو التسيَت شعبة تسيَت اؼبؤسسات ، جامعة باتنة ، اعبزائر ، ص 

 الملتقيات:-4

،اؼبلتقى العلمي الوطٍت   2025الواقع السياحي في الجزائر و آفاؽ النهوض بو في مطلع مداخلة: -1
،اؼبركز اعبامعي آكلي ؿبند أوغباج ؛البويرة .      2010ماي  12و  11"السياحة يف اعبزائر واقع و آفاؽ" ،يومي

اؼبركز ،" 2001/2009خالؿ برنامج االنعاش االقتصادي  التنمية المستدامة في الجزائر  من "أرزماف كرصل ،-2

 اعبامعي حبشلة 

، 2001/2009، اعبزائر ، " ملتقى أثر التوسع في النفقات العامة على البطالة" بودخدخ كرصل و سالمنة ؿبمد،-3

 11،10،09،08ص 

 الجزائر بين حتمية التطور و واقع التسيير""تنمية مستدامة في بعنواف : لةلرضباشل و أ .بكدي فاطمة ، مداخأ.بوزياف ا4

  -3ص2010،اؼبركز اعبامعي خبميس مليانة ،اعبزائر ،

 المواقع االلكترونية :-5

1- 

-www.moe.edu.kw/pages/ECurriculum/stage/Elective/student/osra  

2/01.pdf.p13 

http://www.moe.edu.kw/pages/ECurriculum/stage/Elective/student/osra-
http://www.moe.edu.kw/pages/ECurriculum/stage/Elective/student/osra-
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2- 

http://www.broonzyah.net/vb/t 62880.html )0277/24/06 téléchargé l  

://www.discoverlex.com/hoteles/estates.asp http(téléchargé le   

30/06/2017 ). 

3-. 

 

 3-http://qassimy.com/vb/showtread php?t=321205(téléchargé le  

30/06/2017).  
4- 

)  téléchargé le 26/06/2017 http://www.lebnights.net/vb/t19260.html - 

5- 

http://www.discoverlex.com/generaldepart/description.asp -  

 téléchargé le 05/06/2017  
 6- 

http://www.moe.edu.kw/pages/ECurriculum/stage/Elective/student/osr

a-2/02.pdf.p17. 

 مراجع أحرى : -6

 ( من سورة التوبة.112آية )-1
 ∙اؼبتعلق باؼبناطق واؼبواقع السياحية 66-62اؼبتضمن تطبيق األمر رقم 66-75اؼبرسـو التنفيذي رقم -2
 ∙اؼبتضمن التصريح عن مناطق التوسع واؼبواقع السياحية  88-232اؼبرسـو التنفيذي رقم -3 
 ∙يتعلق بالتنمية اؼبستدامة للسياحة   03-01قانوف رقم -4 
 ∙يتعلق دبناطق التوسع السياحية 03-03قانوف رقم  -5
 )مرجع سابق( 03-03من القانوف  04اؼبادة -6
 )مرجع سابق(03-03من القانوف 12اؼبادة -7
 2005تقرير وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة  -8

 السياحة و الصناعات التقليدية لوالية مستغازل . مديرية -9

 اؼبركز الثقايف لوالية مستغازل . -10

 

http://www.broonzyah.net/vb/t%2062880.html
http://www.discoverlex.com/hoteles/estates.asp
http://www.discoverlex.com/hoteles/estates.asp
http://qassimy.com/vb/showtread%20php?t=321205
http://qassimy.com/vb/showtread%20php?t=321205
http://www.lebnights.net/vb/t19260.html
http://www.discoverlex.com/generaldepart/description.asp
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320 

 خريطة مناطق التوسع السياحي

الشواطئخريطة   
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 شاطئ بحارة 

 سيدي لخضر بن خلوف

 حظيرة العرصة
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(2-0شاطئ حجاج)  

 صناعة الفخار

 صناعة الزرابي
 دار القايد من الداخل

 صناعة الفخار
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 صورة قديمة لمدينة مستغانم

 شاطئ سيدي العجال

 برج الترك )العرصة(

 دار القايد من الخارج
 صورة قديمة لمدينة مستغانم
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