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عرف اإلنسان السیاحة منذ وجوده على المعمورة، وكانت في البدایة ذات مفهوم     
أن تكون من أجل التجارة أو الصید أو زیارة المعابد، لكنها سرعان  وبسیط وبدائي ال تعد

علما یدرس ما تطورت في اآلونة األخیرة تطورا زحزح مصادر الثروة التقلیدیة، وأصبحت 
ونشاطا له مبادئه وقواعده وتأثیراته المباشرة وغیر المباشرة على مختلف مجاالت الحیاة 

الصناعة التصدیریة األولى في العالم لبعض الدول السیاحیة الكبرى وتعد السیاحة اآلن 
خاصة في ظل التطورات التي یشهدها العالم والتي ساعدت على تطور الحركة 

هذه التطورات التطور التكنولوجي، ظهور العولمة وتحریر تجارة  ومن بین ،السیاحیة
  .الخدمات

وتعتبر السیاحة ظاهرة إنسانیة، ثقافیة، اجتماعیة واقتصادیة بكامل أبعادها ولها      
والمجاالت، وبذلك لم یستطع العلماء تؤثر في كافة العلوم  تتأثر فهي ؛عالقات متشابكة

عریفها بأنها انتقال شخص ما خارج محل إقامته المعتاد وضع تعریف موحد لها، ویمكن ت
على أال یتخذ  ...لفترة زمنیة مؤقتة من أجل الترفیه أو المعرفة أو االستجمام أو العالج

المكان الذي قصده محال لإلقامة؛ وأال یكون الهدف من رحلته ممارسة نشاطا تجاریا 
وي السیاحة بالمفهوم الحالي ألنها مربحا، لكن ما یالحظ على هذا التعریف أنه ال یحت

أصبحت صناعة العصر بامتیاز ومصدرا للعملة الصعبة وتدفق رؤوس األموال، لذلك 
احتواها القانون الدولي من خالل المؤسسات والمنظمات فهي ظاهرة اقتصادیة عالمیة 

  .تعنى بها الدولیة التي 

طاعات نموا في بر من أسرع القالسیاحة جزءا مهما من تجارة الخدمات التي تعتتعد     
من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي وحوالي  %60تساهم بحوالي االقتصاد العالمي إذ 

من التجارة في الدول  %30من التجارة الدولیة وحوالي  %20من الید العاملة و 30%
لذلك سعى صناع القرار في بعض الدول إلى إیالء القطاع السیاحي أهمیة  .المتقدمة
وقد تعاظم هذا االهتمام إلى أن أصبح التعاطي معها على أساس أنها صناعة،  ،قصوى
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وال تنمیة معتمد مفهوما متداوال وأصبحت السیاحة من" صناعة السیاحة"وأصبح مصطلح 
أصبحت الدول  ،وشعورا بأهمیة هذا الدور المتنامي للقطاع السیاحي لدى عدید الدول

تبحث عن السبل الكفیلة بتحقیق صناعة سیاحیة رائدة، ویكفي للتدلیل على أهمیة 
السیاحة من الناحیة االقتصادیة لدى بعض الدول إلى كونها تكاد تمثل أهم دخل وأحد 

بل تعدت  ؛أعمدتها االقتصادیة، وال تقتصر هذه األهمیة فقط على الترویج والتسویق فقط
طار قانوني یشجع على نماء النشاط السیاحي وتوفیر  ذلك إلى توفیر مناخ تشریعي وإ

فالتشریع ینظم ویؤطر  ؛1مقومات االزدهار واالندماج في اقتصادیات الدول األخرى
الهیكل التنظیمي واإلداري القائم على النشاط السیاحي من  إدارة مركزیة إلى مؤسسات 

باإلضافة  ،االقتصادیین في القطاع السیاحيالتنفیذ للسیاسة السیاحیة وكذا المتعاملین 
دون أن ننسى دور التشریع في تنظیم  سسات التكوین والتدریب السیاحیینلمراكز ومؤ 

المنشآت الفندقیة والسیاحیة من فنادق، مطاعم منتجعات سیاحیة، مالهي، مقاهي، 
سع والمواقع شواطئ ساحلیة، مواقع أثریة تاریخیة وطبیعیة، أماكن التخییم، مناطق التو 

 رسمهالسیاحیة وغیرها من المنشآت السیاحیة األخرى، وتظهر أهمیة التشریع أیضا في 
إلستراتیجیة سیاحیة تنمویة تحقق تطورا للخدمات الفندقیة والسیاحیة، وكذا تثمین 
االستغالل للموارد السیاحیة، تطویر األنماط السیاحیة التي تعد أسس لجذب السیاح 

، توفیر األمن هم، تهیئة وترقیة مناطق التوسع والمواقع السیاحیةخاصة األجانب من
لذلك أصبحت السیاحة الیوم محرك التنمیة المستدامة من خالل اآلثار  والراحة للسیاح

  الفالحة، الصناعة، الثقافة، النقل، العمرانكالمترتبة عنها على بقیة القطاعات األخرى 
واهتماما  ،درا لخلق الثروة والمداخیل المستدامةوتشكل دعما للنمو ومص .والري البناء

                                                             
1   الشاذلي بن عمیره رحماني، دور القوانین والتشریعات العربیة في تحقیق األمن السیاحي، الحلقة العلمیة حول

   .02، كلیة التدریب، قسم البرامج التدریبیة، تونس، ص 2012أكتوبر  10 -09األمن السیاحي، یومي 
  repository.nauss.edu.sa/en/handle/123456789/55444 : متوفر على الموقع اإللكتروني 
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وتلك التي سجلت نجاحات في األنشطة السیاحیة واستلهاما من  بتجارب الدول المجاورة
 .قررت الجزائر إعطاء السیاحة بعدا یعكس قدراتها ومؤهالتها ؛نجاحاتها وعبرة بخیباتها

القوي للسیاحة الوطنیة  عتمدت الدولة في ذلك سبیل مرافقة وتأطیر الصعودابحیث و 
دماجها في الشبكات التجاریة للسیاحة العالمیة، من خالل بعث وجهة الجزائر كوجهة  وإ

  .سیاحیة مرجعیة على الصعید الدولي

تحدید مسعى منظم یسمح  ؛بعث وجهة سیاحیة وطنیة ذات عالمةتستدعي عملیة      
اقتصاد سیاحي بدیل للموارد بمد النشاط السیاحي بالرؤى والنظرة الضروریة لتكریس 

  .في المحروقات ةالقابلة للنضوب وغیر المتجددة والمتمثل
وفي سبیل تجسید ذلك كله یؤكد التشریع الجزائري وبصفة خاصة التشریع السیاحي       

عطائه الصورة التي تعكس اإلمكانات  رادتها في النهوض بالقطاع السیاحي، وإ رغبة الدولة وإ
لكها، والتي قلما نجدها مجتمعة في دولة واحدة، فسارعت لوضع ترسانة من الهائلة التي تمت

، ویقصد )01ملحق رقم ( التشریعات التي تتعلق بتنظیم جمیع جوانب النشاط السیاحي
عطائها قوة بالتشریع   قیام السلطة المختصة بصیاغة القاعدة القانونیة صیاغة فنیة مكتوبة وإ

قیق تنمیة سیاحیة تجعل الجزائر في مصاف الدول الكبرى من أجل تحاإللزام في العمل، و  
  .من جهة، وتحقیق اقتصاد سیاحي مندمج في االقتصاد العالمي من جهة أخرى

الجزائر كغیرها من الدول التي سعت لتحقیق اقتصاد سیاحي مندمج في االقتصاد     
فتح المجال مع الدول، العالمي من خالل إجراءات عدیدة مثل إبرام االتفاقیات السیاحیة 

للمستثمرین األجانب والمحلیین لالستثمار من خالل التسهیالت والحوافز الضریبیة 
والجمركیة كل ذلك تضمنه التشریع بصفة عامة والتشریع السیاحي بصفة خاصة، ولعل من 
أبرز هذه النصوص القانونیة والتنظیمیة نذكر تلك التي تتعلق باالستثمار السیاحي، تنظیم 
األجهزة اإلداریة القائمة على النشاط السیاحي، باإلضافة لمجموعة النصوص القانونیة 
والتنظیمیة التي تتعلق بتسییر واستغالل المؤسسات السیاحیة والفندقیة، تنظیم استغالل 
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التشریعات المتعلقة بالتنمیة المستدامة للسیاحة، ونظرا لكثرة التشریع  ،الموارد السیاحیة
اقب التعدیالت المتالحقة له ال یسعنا التطرق لها كلها في هذا البحث، لذلك السیاحي وتع

  :سنتطرق بصفة خاصة وبنوع من التفصیل لتلك المتعلقة بالتنمیة المستدامة للسیاحة وهي
المتعلق بالتنمیة المستدامة  2003 -02 -17المؤرخ في  01 -03القانون رقم   -

  .للسیاحة
المتعلق بالقواعد العامة  2003 -02 -17في المؤرخ  02 -03القانون رقم  -

  .لالستعمال واالستغالل السیاحیین للشواطئ
المتعلق بمناطق التوسع  2003 -02 -17المؤرخ في  03 -03القانون رقم  -

 .والمواقع السیاحیة
والجدیر بالذكر أن هذه القوانین عرفت نقلة نوعیة في اإلستراتیجیة السیاحیة الجزائریة     

مبدأ االستدامة في النشاط السیاحي الذي كان مستبعدا في السیاسات السابقة  فاعتمدت
ستراتیجیة التنمیة  2013من خالل إستراتیجیة التنمیة المستدامة للسیاحة آلفاق  وإ

التي تبناها المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة  2025المستدامة للسیاحة آلفاق 
)SDAT2025(مختلف السیاسات السیاحیة المتعاقبة، لذلك سیتطرق هذا البحث ل.  

  إشكالیة البحث
أصبحت السیاحة تلعب دورا مهما في االقتصاد العالمي، وبذلك أزاحت مصادر الثروة     

التقلیدیة لتصبح الصناعة التصدیریة األولى لبعض الدول، وتمثل المصدر األول في 
الحصول على العملة الصعبة، لكن اإلشكال المطروح هو أنه بالرغم من المقومات السیاحیة 

الجزائر والتي قلما نجدها مجتمعة في دولة واحدة، وبالرغم من الجهود الهائلة التي تمتلكها 
التي تبذلها الدولة في سبیل ترقیة هذا القطاع الحساس إال أنه تبقى مساهمة هذا القطاع في 

، لذلك سیعالج هذا البحث %02مساهمة ضئیلة والتي ال تتعدى نسبة  ،االقتصاد الوطني
 في تحقیق تنمیة سیاحیة حقیقیة یة التشریعات السیاحیةإشكالیة أساسیة تتعلق بمدى أهم

  .وبالتالي تحقیق اقتصاد سیاحي بدیال لالقتصاد الریعي ومندمجا في االقتصاد العالمي
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  :ستوجب اإلجابة عنها هيتاإلشكاالت التي فوعلیه    
ما مدى أهمیة التشریع السیاحي في تحقیق تنمیة سیاحیة حقیقیة تجعل الجزائر في    

هل تبنت الجزائر سیاسة سیاحیة واضحة المعالم من مصاف الدول السیاحیة الكبرى؟ و 
وما مدى نجاعة اإلستراتیجیة السیاحیة لتمكین السیاحة أجل النهوض بالقطاع السیاحي؟ 

  .الجزائریة من التموقع في األسواق السیاحیة الدولیة؟
  أهمیة الدراسة

في رفع الناتج تظهر أهمیة دراسة الموضوع في قیمته العملیة من حیث أهمیة السیاحة      
تعد موردا لتدفق النقد األجنبي، مصدرا مهما للتوظیف وتنویع قاعدة المحلي اإلجمالي، 
زیادة القدرة اإلنتاجیة مما ینعكس إیجابا على كافة مجاالت الحیاة من  االقتصاد الوطني،

وى التوظیف، تحسین المستوى المعیشي والصحي لألفراد، رفع المستوى حیث رفع مست
الثقافي، وبذلك یعتبر االقتصاد السیاحي بدیال لالقتصاد الریعي خاصة في ظل أزمة 

ني بصفة عامة والحیاة االقتصادیة سلبا على االقتصاد الوط تأثر  تيفاض األسعار الانخ
االعتماد على السیاحة في تنمیة االقتصاد الوطني  لذلك فإن ،الثقافیة للمواطن و االجتماعیة

أصبح ضرورة ال مطلبا فرضته الظروف والمعطیات، وألن تحقیق اقتصاد سیاحي حقیقي ال 
یكون إال بإستراتیجیة تنمویة مستدامة والتي تنطوي بدورها في مجموعة النصوص القانونیة 

البحوث في مجال القانون السیاحي إن والتنظیمیة التي تحوي هذه اإلستراتیجیة، ونظرا لقلة 
لم نقل غیابها، لذلك جاء هذا البحث لیعطي إشارة ودفعا للخوض في البحث في هذا المجال 
مستقبال، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف للنشاط السیاحي من أجل إبداء الرؤى التي 

  .تهدف إلثراء وتثمین هذا القطاع الحساس والمهم
  أهداف البحث

  :یهدف البحث إلى تسلیط الضوء على العناصر التالیة   
 .تحدید مفهوم السیاحة وتبیان دورها التنموي االقتصادي، االجتماعي، السیاسي والثقافي -
 .تحدید ضوابط حق اإلنسان في السیاحة من منظور القانون الدولي -
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على النشاط  تحدید األجهزة والمنظمات السیاحیة الدولیة اإلقلیمیة والمحلیة القائمة -
 .السیاحي

تبیان مدى أهمیة التشریع السیاحي في تحقیق تنمیة سیاحیة حقیقیة ترقى الستیفاء    -
المواصفات والشروط التي تجعلها تنافس الدول التي حققت صناعة سیاحیة بامتیاز 

 .بل حققت تنمیة سیاحیة مستدامة ومسؤولة
للنهوض بالقطاع السیاحي عبر  تحدید االستراتیجیات السیاحیة التي تبنتها الدولة -

مختلف الحقبات التاریخیة والسیاسیة التي مرت بها البالد، وبصفة خاصة على واقع 
 .االستثمار السیاحي

تشخیص وضعیة السیاحة الجزائریة من خالل تحدید مكانتها السیاحیة بین الدول  -
 .األخرى

قیة تعكس القدرات تشخیص أهم المعوقات التي تحول دون تحقیق تنمیة سیاحیة حقی -
 .واإلمكانات السیاحیة الهائلة التي تملكها الجزائر

محاولة إیجاد الحلول للمشاكل التي تعرقل تنمیة السیاحة الجزائریة اعتبارا بسیاسات  -
 .الدول التي لها تجارب رائدة في السیاحة

  مبررات البحث
  :تعددت أسباب اختیار موضوع هذا البحث، والتي تتمثل فیما یلي

همیة موضوع السیاحة ذاتها في العصر الحالي إذ یرجح أن تصبح السیاحة أ -
لذلك أصبح یصطلح علیها  2020الصناعة التصدیریة األولى في العالم مطلع سنة 

 ".الصناعة بدون مداخن"و" صناعة السیاحة" 
البشریة والصناعیة التي تؤهلها كي  ،توفر الجزائر على اإلمكانات السیاحیة الطبیعیة -

 .كون قطبا سیاحیا متمیزا عالمیات
عدم فاعلیة أو نجاح الجهود التي تبذلها الدولة الجزائریة في تحقیق تنمیة سیاحیة  -

 .حقیقیة
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غیاب الدراسات القانونیة في المجال السیاحي إذ أن معظم الدراسات  قلة إن لم نقل -
وعرض  اقتصادیة محضة تهتم بالجانب النظري للسیاحة فقط مثل تحدید المفاهیم

 .ةلسیاحلدراسة المنظومة القانونیة االستراتیجیات التي تبنتها الدولة دون التطرق ل
تشجیع الباحثین على البحث في الواقع القانوني للسیاحة الجزائریة وتنویره بالرؤى  -

  . واألفكار البدیلة التي قد تكون ناجعة في تنمیة السیاحة
  منهج البحث   
لدراسة موضوع دور التشریع السیاحي في ترقیة ودمج االقتصاد السیاحي في االقتصاد     

العالمي تم االعتماد على المنهج الوصفي في تحدید مفهوم السیاحة والعناصر المرتبطة بها 
وكذلك لعرض ما جاءت به النصوص القانونیة والتنظیمیة في هذا الصدد، إضافة العتماد 

الذي تم االستعانة به في تحلیل بعض البیانات خاصة ما تعلق بتحلیل  المنهج التحلیلي
اإلستراتیجیة السیاحیة الجزائریة، وتحلیل اإلحصائیات التي تم جمعها، واعتمد في إنجاز هذا 
البحث على مادة علمیة تمثلت في مجموعة من النصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلقة 

، باإلضافة لبعض الكتب العامة والخاصة التي تطرقت أساسا بالسیاحة بالدرجة األولى
لإلطار المفاهیمي للموضوع، كما تم االستعانة بالبحوث والدراسات والدوریات المتصلة 

  . باقتصاد السیاحة وكذا اإلحصائیات المنشورة من قبل الهیئات المختلفة المحلیة والدولیة
  : ومن أجل اإلجابة على إشكالیة البحث تم اعتماد الخطة العلمیة  التالیة    

، ویمثل هذا الباب اإلطار لسیاحة في القانون الدوليعالج الظاهرة ا :الباب األول
النظري والمفاهیمي للسیاحة، وقد جاء في ثالثة فصول، تناول الفصل األول نشأة 

في الشرع اإلسالمي، الفقه الدولي والقوانین الدولیة، السیاحة وتطورها التاریخي، مفهومها 
أنواعها، ودورها التنموي في مختلف القطاعات، فبعد ظهور السیاحة وتطورها لتصبح 
ظاهرة إنسانیة واقتصادیة اجتماعیة وثقافیة، جاء الفصل الثاني لیثبت حق اإلنسان في 

لضوابط والمبادئ التي تحكم السیاحة في القانون الدولي من جهة، ویضع إطارا عاما ل
ممارسته لهذا الحق في إطار ما یعرف بالتقنین العالمي ألخالق السیاحة من جهة 
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أخرى، ولما تطورت السیاحة لتصبح حقا من حقوق اإلنسان وتصبح صناعة قائمة بذاتها 
جاء  تي تهتم بالنشاط السیاحي وتنمیتهظهرت المنظمات الدولیة اإلقلیمیة والمحلیة ال

وكذا التنظیم اإلداري  ،المنظمات الدولیة واإلقلیمیة ل الثالث لیسلط الضوء على أهمفصال
وكذا المتعاملین  ،ةیمن هیئات إداریة تنفیذیة للسیاسة السیاح ؛للسیاحة في الجزائر

وبعد أن رسمت ووضحت الصورة العامة للسیاحة وتبیان . االقتصادیین في هذا المجال
 إلستراتیجیةدور اا جاء الباب الثاني من هذا البحث تحت عنوان نظرة القانون الدولي له

دماجه في الّس الجزائري یاحي ج الّس في ترقیة المنت الّسیاحیة  ،یاحیة العالمیةوق الّس وإ
ستراتیجیة تنمیتها من خالل  وبذلك خصص الفصل األول لواقع السیاحة في الجزائر وإ

التنمیة السیاحیة في الجزائر، فقد تم تحدید أسس وبواعث القطاع السیاحي وسیاسة 
تسلیط الضوء على أهم المقومات السیاحیة التي تتوفر علیها الجزائر الطبیعیة منها 
والصناعیة، وتمت معالجة اإلطار القانوني للمنشآت السیاحیة والفندقیة باعتبارها األساس 

اسة السیاحیة في الذي ال غنى عنه في استغالل تلك الموارد، وتم التطرق أیضا للسی
الجزائر ضمن المخططات الوطنیة، وبعد فشل السیاسة السیاحیة ضمن المخططات 

سعت الجزائر في السنوات األخیرة جاهدة لتنمیة قطاع السیاحة من خالل تبني  ،الوطنیة
آلت إلیه من  الجزائریة من الوضع المتأزم الذي لعلها تخرج السیاحة ،إستراتیجیة جدیدة

دماج ها في اقتصادیات دول العالم من جهة أخرى، لذلك تناول الفصل الثاني جهة، وإ
، إذ شرعت الوزارة الوصیة في سنة 2013إستراتیجیة التنمیة المستدامة للسیاحة آلفاق 

في إعداد خطة تنمیة اعتمدت أساسا على إدراج مفهوم التنمیة المستدامة في  2000
مخطط " ة مستدامة سمیت في البدایة بـالنشاط السیاحي، وجسدت ذلك ضمن إستراتیجی

، 2001وكان ذلك سنة "  2010أعمال التنمیة المستدامة للسیاحة في الجزائر آلفاق 
ایرة التطورات وبعد مرور سنتین على تنفیذ هذا المخطط ارتأت أنه البد من تعدیله لمس

یة السیاحة إستراتیجیة تنم"فغیرت المخطط السابق بمخطط  .الدولیةو  الراهنة الوطنیة
لیتطرق الفصل الثالث لمضمون المخطط التوجیهي للتهیئة "   2013الجزائریة آلفاق 
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باعتباره اإلطار االستراتیجي المرجعي للسیاحة الجزائریة، ) SDAT 2025( السیاحیة 
ویمثل األداة التي تترجم إرادة الدولة في تثمین القدرات الطبیعیة الثقافیة والتاریخیة للبالد، 

تحقیق تنمیة سیاحیة حقیقیة أصبح ال بد من إدراجها كضرورة تقتضیها معطیات ول
وحقائق عن االقتصاد الوطني الذي ال یعتمد إال على الریع البترولي، والمخططات 

بمثابة آلیات لتنمیة  2025الخمسة التي تضمنها المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة
الحقیقیة في السوق السیاحیة الدولیة، لیختم هذا  السیاحة الجزائریة، وفرصة لرسم صورتها

الفصل بتبیان مكانة السیاحة الجزائریة الدولیة وتحدید دورها في التنمیة االقتصادیة 
أهم كذا واالجتماعیة، وأهم المعوقات التي تحول دون تحقیق اقتصاد سیاحي حقیقي، و 

  .سواق العالمیةالحلول التي تساعد السیاحة الجزائریة على التموقع في األ

أما الخاتمة العامة لهذا البحث فتضمنت أهم النتائج واالستنتاجات التي تم التوصل      
إلیها والتصورات واالقتراحات التي من شأنها أن تسهم في تحقیق اقتصاد سیاحي مسؤول 

  .مستدام ومندمج في االقتصاد العالمي
وفي األخیر ال یعدو أن یكون هذا البحث سوى نقطة البدایة لإلبحار في البحث العلمي     

والقانوني في مجال النشاط السیاحي وطرح التصورات واألفكار التي من شأنها أن تجعل من 
  .السیاحة موردا هاما لالقتصاد الوطني

  صعوبات البحث  
حث تمثلت في حداثة الموضوع ذاته لقد واجهنا عدة صعوبات في إنجاز هذا الب    

دنا على التشریع السیاحي بنسبة باإلضافة لقلة المؤلفات الجزائریة المتخصصة، فقد اعتم
یرة وهذا ما أثر على طبیعته، فالدراسة كانت دراسة وصفیة إلى حد بعید باعتبارها دراسة بك

یة من جهة وعدم أولیة، باإلضافة لصعوبة الحصول على اإلحصائیات من الجهات المعن
 .دقتها من جهة أخرى

  



 

:باب األولال  

  الظاهرة السياحية في القـانون الدولي

ماهيــــــــــــــــة السياحة  : الفصل األول    

اني   ياحة من منظور القـانون الدّولي: الفصل الثـّ   ضوابط حق اإلنسان في السّ

الث  الفصل اإلطار القـانوني ألهم األجهزة والمنظمات الدّولية واإلقـليمية المعنية  : الثـّ
ياحي    بالنّشاط السّ
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وهي  ،تعتبر السیاحة ظاهرة إنسانیة واجتماعیة وثقافیة واقتصادیة بكامل أبعادها    
السفر والتنقل فمنذ زمن بعید عرف اإلنسان  قدیمة قدم وجود اإلنسان في المعمورة،

الزمن سرعان ما تطور مع مرور سفر تمیز بالبساطة والبدائیة، لكن هذا ال ،ألسباب كثیرة
لها مة بذاتها، ئصناعة قا بذلك السیاحة صبحلت" لصناعة السیاحیةا" لـ لیتطور مفهومه

 القطاعاتمختلف  لها تأثیر فيو االجتماعیة واإلنسانیة، العلوم عالقات بمختلف 
  .األخرى

اصة یاحة دورا هاما في تدعیم االقتصاد القومي بصفة خلّس ل أصبحوبهذا التطور        
رواجا  -خاصة المتقدمة منها-وحققت بعض الدول  ،واالقتصاد العالمي بصفة عامة

  .تعتمد علیها بصفة كلیة في تدعیم اقتصادها صارتلدرجة أنها  ونموا سیاحیا مذهال

لنشأة السیاحة  نعرض ومن أجل التعرف على التطور الذي عرفته السیاحة      
 نونیةوباألخص العلوم القا ،اإلنسانیةتها بمختلف العلوم االجتماعیة و اعالقو  هامفهومو 

  .ختلف القطاعات خاصة الحیویة منهام للنشاط السیاحي علىالتنموي دور اللنبین 

  مفهومهانشأة السیاحة و : األول المبحث

باعتبارها ظاهرة من  وذلك ،مذهال مقارنة بالعصور السالفةعرفت السیاحة  تطورا       
 من وقت آلخر ومن بلد آلخر الظروفو  المعطیاتتتأثر بتغیر تؤثر و ظواهر العصر 

والبنى  ةوالفندقی مدى تطور المنشآت السیاحیةو حسب تطور اإلبداعات اإلنسانیة، 
لذلك واستراتجیات الدول في تطویرها، ، تطور مستوى الوعي الثقافي السیاحيو  القاعدیة،

  . مفهومهالتحدید لننتقل عبر مختلف العصور لمراحل التي مرت بها السیاحة سنتطرق ل

  نشأة السیاحة :المطلب األول

فقد عرف  ،اإلنسان على المعمورة وجود تعد ظاهرة السیاحة ظاهرة قدیمة قدم      
ثم سرعان ما  ،خلقه اهللا تعالىالبدائي منذ الطابع البسیط  اقال والترحال ذاالنت اإلنسان
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، إذ  تطور 1ت عبر العصور المختلفة إلى أن أصبحت ظاهرة بالمفهوم الحدیثتطور 
  . االنتقال والترحال لمفهوم السیاحة والسفرمصطلح 

  وعصر النهضة الوسطىالقدیمة العصور السیاحة في : الفرع األول

وعصر  الوسطى تختلف السیاحة كمفهوم وممارسة في عصري الحضارات القدیمة   
وذلك باختالف الظروف والمعطیات، ولتسلیط الضوء على هذا االختالف  النهضة

والوسطى، وواقع السیاحة في  نتطرق أوال لواقع السیاحة في عصر الحضارات القدیمة
  .ثانیا عصر النهضة

  السیاحة في العصور القدیمة والوسطى: أوال

مرت السیاحة في تطورها التاریخي بعدة مراحل اختلفت وتباینت فیها معالم السیاحة    
  .باختالف الظروف والمعطیات المحیطة بها

  القدیمةر و عصالالسیاحة في  .1

به للتنقل والترحال من مكان حب -2عصر الحضارات القدیمةفي  -اإلنسان اشتهر     
فكان  ،تنقالته سوى الطبیعة من تنظم أو تحدوقیود لم تكن هناك أیة قوانین و  آلخر

یعتبر و  الطبیعةجمال التجارة أو زیارة األماكن المقدسة أو التمتع ب الهدف من التنقل هو
بحثا عن  نقلالتب لذلك اشتهروا ،الشعوب المعروفة بممارسة التجارةأكثر  الفینیقیون

                                                             
1   ،بحث مقدم ضمن فعالیات الملتقى الدولي أثر اتفاق الشراكة على القطاع السیاحي في الجزائرخالد كواش ،

الصغیرة والمتوسطة، المنعقد آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائري وعلى منظومة المؤسسات : حول
، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، بمشاركة مخبر الشراكة واالستثمار في 2006نوفمبر  14 -13الفترة  خالل

  .02الصغیرة والمتوسطة في الفضاء األورومغاربي، جامعة فرحات عباس، سطیف، ص المؤسسات 
2   تبدأ هذه المرحلة من نشأة حضارة بالد الرافدین والفراعنة في األلفیة الخامسة قبل المیالد، وتنتهي بسقوط الدولة

 – ودوره في تفعیل قطاع السیاحةالتسویق السیاحي زهیر بوعكریف، : ینظر. الرومانیة في القرن الرابع میالدي
، كلیة  - قسنطینة –مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم التجاریة، جامعة منتوري  -دراسة حالة الجزائر

  .03، ص 2012 -2011العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، تخصص تسویق، السنة الجامعیة 
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فاستخدموا أقدامهم وسیلة للتنقل  وعرفوا أیضا بحب االستطالع، ،3سلعهملاألسواق 
انت في بالد كتلك التي من أشهر الرحالت آنذاك و  .4القوارب الشراعیةالدواب و  بعضو 

بعض سكان األقالیم األوروبیة مجموعة من الیونانیین القدماء و  اإلغریق من خالل انتقال
قبل  776 التي نظمت سنة  ،لمشاهدة األلعاب األولمبیة" أولمبیا"المجاورة لمنطقة جبل 

التي عرفت إقباال " أثینا"ید الفنادق الستقبال زوارشجعت على تشی ةهذه األخیر  ،المیالد
 "هیرودوت"من أبرز الرحالة اإلغریق المؤرخ و  ،5التنزهللسیاح من أجل المتعة و هائال 
السیاحة  ما یالحظ على .6الذي سجل أسفاره في تسعة مؤلفات قبل المیالد 485-425

خاصة عند ظهور المقایضة  لتجارةفي هذه الفترة أن دواعي السفر فیها كانت مرتبطة با
من خالل التطور الفكري لإلنسان الذي جعله یفكر في  والنقود، وكانت ألسباب دینیة

فكان دون أن ننسى األسباب العالجیة  ،، ببناء المعابد وزیارتهاالمعتقدات الدینیة
لسفر كان من باإلضافة إلى أن  ا على العیون المعدنیة قصد العالج ونالرومانیون یتردد

ن الملوك الزیارات بی تقویتها بین األمم عن طریق تبادلتحسین العالقات و  أجل
  .7األمراءو 

                                                             

3 ) Walid Ben Cheikh Ahmed, Introduction au Tourisme: Le Phénomène du Tourisme, Année 
universitaire  2007- 2008, p 01.  Sur le site : 
www.ihet.rnu.tn/.../TC%20Le%20phenomene%20du%20tourisme.pdf 

4   ،دراسة حالة والیة مستغانمدور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تطویر القطاع السیاحي بالجزائرقارة ابتسام ، 
  قتصادیة والتجاریة وعلوم التسییركلیة العلوم اال -تلمسان -شهادة الماجستیر جامعة أبي بكر بلقایدمذكرة لنیل 

  .77، ص2012- 2011تسویق دولي، السنة الجامعیة : التسییر الدولي للمؤسسات، تخصص: مدرسة الدكتوراه
5   في ظل اإلستراتیجیة ) 2025 -2000(، السیاحة في الجزائر اإلمكانیات والمعوقات عوینان عبد القادر

، أطروحة دكتوراه العلوم في العلوم SDAT 2025السیاحیة الجدیدة للمخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة 
نقود  : ، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم االقتصادیة، تخصص03االقتصادیة، جامعة الجزائر 

  .05ص ، 2013 - 2012ومالیة، السنة الجامعیة 
6   85قارة ابتسام، المرجع السابق، ص.  

  7 -وكالة جیجل  -بنك الجزائر الخارجي: ، دور البنوك في تمویل المشاریع السیاحیة  دراسة حالةسعاد صدیقي

العلوم االقتصادیة وعلوم كلیة  ، -قسنطینة -ر في العلوم االقتصادیة، جامعة منتوريالماجستی مقدمة لنیل شهادةمذكرة  
  .10، ص2006- 2005السنة الجامعیة  شعبة بنوك وتأمینات، ،التسییر
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  عصور الوسطىالسیاحة في ال. 2

للمیالد  935من سقوط اإلمبراطوریة الرومانیة سنة  مرحلة العصور الوسطىتبدأ    
وما یالحظ على السیاحة في هذه المرحلة أنها تأثرت  ، )15(حتى القرن الخامس عشر

سلبا بسقوط اإلمبراطوریة الرومانیة التي كانت مركزا هاما في التجارة ومعلما متمیزا في 
ومع محدودیة دور أوربا في حركة  التجارة إلى الدولة البیزنطیةاألسفار، لكن بانتقال 

األسفار برزت الدول العربیة التي أصبحت مركزا لإلشعاع الفكري والتطور العلمي في 
كانت بغداد وقرطبة أكثر المدن إذ  ،)14(والرابع عشر )08( بین القرن الثامن الفترة ما

وكانتا تشكالن مركزین یستقطبان طالبي العلم بهدف الدراسة والتعلم وتطور الوازع  ثراء
، وتطور 8سنویا إلى مكة ألداء مناسك الحجالدیني عند المسلمین، مما أدى إلى السفر 
  .9عند العرب السفر بدافع الترحال واالستكشاف

دینیة خاصة فع تجاریة و دوا  المرحلة فتمثلت فيأما بالنسبة لدوافع السفر في هذه     
دوافع حب الحمالت التبشیریة المسیحیة، عند ظهور األماكن المقدسة، باإلضافة لظهور 

  .10االستكشاف، طلب العلم وتوطید العالقات

  النهضة السیاحة في عصر  :ثانیا 

من تاریخ انتهاء عصر اإلقطاع في أوروبا في القرن الخامس لة تبدأ هذه المرح      
  عشر میالدي ونشوء الرأسمالیة التجاریة إلى قیام الثورة الصناعیة في النصف الثاني من 

                                                             
8   04زهیر بوعكریف، المرجع السابق، ص.  
9  زهیر : ینظر .المسعودي، ابن جبیر، ابن عبید البكري، ابن بطوطة :م الرحالة العرب في هذه المرحلةمن أه

  .04بوعكریف، المرجع السابق، ص 
10  مثل زیارة الملك شارلمان إلى بغداد في عهد الخلیفة هارون الرشید.  
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خاصة  التطور في شتى المیادیناآللة و  مرحلة عصر أي ،11القرن الثامن عشر للمیالد
ائل ، وتطورت وسالمستوى المعیشي لألفرادن ارتفع أیاالجتماعي المیدان االقتصادي و 

ظهرت الرحلة الجماعیة التي میزت هذه والسفینة، و  ،النقل نتیجة اختراع السیارة، القطار
 12حیث سمحت لمختلف الطبقات خاصة الدنیا منها القیام بالرحالت السیاحیة ،المرحلة

 واإلبحاررة واالستكشاف مباإلضافة لظهور الرحالت البحریة التي تمیزت بالمغا
وزادها رواجا إنشاء  الجامعات في أوروبا مثل جامعة ، 13باتجاهات لم تكن معروفة سابقا

حب و  التنزهالرغبة في و  طلب العلمل اضروریأصبح السفر ، لذلك بفرنسا"  السربون" 
ما یالحظ على لكن  .14السیاحة الثقافیة بالتالي ظهرت، و التجوال من أجل الثقافة

  ر، مع اقتصاالرقعة الجغرافیة لحركة األسفارالمرحلة أنها تمیزت بتطور  هذهالسیاحة في 

  .15"السیاحي اإلرشاد" لظهورالسفر على الطبقة الثریة ، إضافة 

  الثورة الصناعیة  عصر ما بعدالسیاحة : الفرع الثاني 

مقارنة  شهدت الحركة السیاحیة تطورا ملحوظا بعد النهضة التي عرفها العالم   
، وذلك نتیجة التطور التكنولوجي وانتشار الوعي الفارطة التاریخیة بالعصور والحقبات

  .السیاحي، وعوامل أخرى كان لها األثر اإلیجابي في تطور السیاحة
                                                             

11   05زهیر بوعكریف، المرجع السابق، ص.  
12  ،78و79، المرجع السابق، ص قارة ابتسام: وینظر أیضا .11المرجع السابق، ص سعاد صدیقي.  
13  رحلة البحار، 1942أمریكا سنة إلى " وف كولمبوسكریست" رحلة البحار :من أهم الرحالت البحریة نذكر 

متجها إلى " بنما"الذي وصل إلى البحر الكاریبي وعبر مضیق " بیزا"رحلة البحار ، "المكسیك"إلى " كورتیز"االسباني
  .05زهیر بوعكریف، المرجع السابق، : ینظر .1530عام " بیرو"

14   20عصمت عدلي، المرجع السابق، ص.  
15  الذي یتولى إدارة وتنظیم الرحالت السیاحیة من خالل نه أحد أركان العملیة السیاحیة، یعرف المرشد السیاحي بأ

مرافقة المجموعات السیاحیة في المواقع السیاحیة، ویقوم بعملیات التوضیح والشرح عن مناطق الجذب السیاحي ألفراد 
ة السیاحیة التي یرافقها، فهو السفیر المجموعة السیاحیة التي یرافقها، وعلیه تقع مسؤولیة المحافظة على المجموع

  السیاحة والسفرفرحان العمایرة، إبراهیم خلیل بظاظو، أحمد : ینظر .لم والناقل لحضارة وثقافة األمةوالمرافق والمع
  . 07، األردن، ص 2011وزارة التربیة والتعلیم، الطبعة األولى، 
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  السیاحة ما بعد الثورة الصناعیة: أوال

 للمیالد )18(تبدأ هذه المرحلة من قیام الثورة الصناعیة في القرن الثامن عشر   
، وتمیزت بتطور وسائل 1945واستمرت إلى غایة نهایة الحرب العالمیة الثانیة عام 

كما النقل بظهور السكك الحدیدیة، وتطور النقل من نقل البضائع إلى نقل المسافرین، 
ظهرت البواخر التي تعمل بالطاقة البخاریة مما سهل عملیة اتصال أوروبا بالعالم 

ازدیاد أهمیة القطاع الصناعي الذي صاحبه ارتفاع مستوى الدخل الفردي و الجدید، 
إلى دویالت، من أجل  وظهور القیود على السفر بسبب انقسام العالموالمستوى المعیشي، 

الحد من الهجرة وتنظیم إقامة األجانب، ومنع التهریب، وظهرت جوازات السفر 
ولة بأهمیة القطاع السیاحي في تنمیة والتأشیرات، واألهم في هذه المرحلة شعور الد

  .16االقتصاد القومي

افع السفر ألغراض و د تالمباشر بحیث أصبح بمعناها في هذه المرحلة ظهر لفظ السیاحة إن    
مات ، زیادة على العشرات من المنظیة المسؤولة عن تنظیمهاواستحدثت األجهزة اإلدار  ،سیاحیة بحتة

  .17في هذه المرحلة تالسیاحیة والفندقیة التي أنشئ

  السیاحة في العصر الحدیث :ثانیا

رة سریعة أثرت على جمیع بوتیة في العصر الحدیث تطورا مذهال و عرفت السیاح    
تطرق ألسباب تطور السیاحة ثم یتم اللذلك س ،خاصة االقتصادیة منها المجاالت؛

  .سماتهال

  أسباب تطور السیاحة في العصر الحدیث .1

من نهایة الحرب  الحدیث بعصر السیاحة الجماعیة، الذي یمتد یسمى العصر     
بعد  ا، وما میز السیاحة في هذا العصر أنهإلى وقتنا هذا 1945سنة  الثانیةالعالمیة 

  الثانیة، وبانتهاء الحرب العالمیة األولى و )البري، البحري، الجوي( تكامل وسائل النقل
 بدأ مفهوم السیاحة یتطور فأصبحت وبذلك ،فر األفواج البشریة بأعداد كبیرةبدأ س

                                                             
16  ،05 ص زهیر بوعكریف، المرجع السابق.  
17   07بوعكریف، المرجع السابق، زهیر.  
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الصناعة " ،"الصناعة السیاحیة"أطلقت علیها تسمیات عدیدة مثل  ،صناعة قائمة بذاتها 
سیاحة وعلى رأسها األمم المنظمات العالمیة تهتم بال، وبدأت الدول و "بدون مداخن

یمیة اإلقلالدولیة و المنظمات المختصین و هدت هذه المرحلة ظهور الباحثین ، وشالمتحدة
 السیاحیة ظهور المعاهدالخاصة بالمجال السیاحي و  )المنظمة العالمیة للسیاحة(

  .18لمیةاالع

ي العصر دراسة الحقبات التاریخیة لتطور السیاحة نجد أن السیاحة فمن خالل      
أزاحت جانبا من  لدرجة أنها ،تطورا مذهالعرفت في السنوات األخیرة خاصة  الحدیث

المختلفة  حلت محلها صناعة الخدمات، و )صناعةالزراعة و ال(مصادر الثروة التقلیدیة 
وصناعة  المصارف المالیة صناعة، االتصاالت وتكنولوجیا المعلوماتمثل صناعة 
بأن اقتصاد  "جون نیبزت"توقع عالم المستقبلیات األمریكي  مثلما ذلك، و السیاحة والسفر

 هي االتصاالتصناعات خدمیة  ثالثةن ستقوده العشریو العالم في القرن الواحد 
بیوم السیاحة العالمي تحت  27/09/1997في  العالم واحتفل .ةالمعلومات والسیاح

كما  ،19"لخلق العمالة وحمایة البیئة العشرینرائد في القرن الواحد و  السیاحة قطاع" شعار

                                                             
18    20عصمت عدلي، المرجع السابق، ص.  
.    87قارة ابتسام، المرجع السابق، ص : وینظر أیضا      

19   تأسیس یوم السیاحة  1979قررت الجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة في دورتها الثالثة بإسبانیا في سبتمبر
وقع االختیار على هذا التاریخ لیتزامن مع حدث بارز في تاریخ السیاحة هو بحیث  ،1980العالمي ابتداء من سنة 

العالمي  إن الغایة من االحتفال بالیوم. 1970سبتمبر  27الذكرى السنویة العتماد النظام األساسي للمنظمة في 
 افیة والسیاسیة واالقتصادیةثقللسیاحة هي زیادة الوعي في المجتمع الدولي بأهمیة السیاحة وقیمتها االجتماعیة وال

براز ما یمكن لقطاع السیاحة أن یقدمه من إسهام في تحقیق التنمیة، حیث أنه في كل سنة تدعو منظمة السیاحة  وإ
أو  ،العالمیة الناس على اختالف أعمارهم ومشاربهم إلى االحتفال والمشاركة بیوم السیاحة العالمي في بلدانهم المختلفة

التي یقصدونها للعطلة، ویوجه األمین العام للمنظمة في كل سنة رسالة لالحتفال بالمناسبة، ویقوم  في مختلف األماكن
بترؤس االحتفاالت الرسمیة، واالحتفال بیوم السیاحة العالمي یأتي في موعد مناسب جدا أي بنهایة موسم الذروة في 

لجنوبي، حین تكون السیاحة في بال مالیین النصف الشمالي من الكرة األرضیة، وفي بدایة الموسم في النصف ا
                                      wtd.unwto.org/ar/node/29083:       متوفر على الموقع اإللكتروني. الناس في العالم أجمع
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أن حجم السیاحة الدولیة أصبح في ازدیاد مستمر إذ من المتوقع أن یصل حجم السیاحة 
ولذلك ستصبح  السیاحة  ،20ستة مئة ملیون سائحملیار و  إلى 2020في عام  الدولیة 

  .! ناعة التصدیریة األولى في العالمالص

ونجد أن الدول حالیا وضعت خططا وبرامج الجتذاب أكبر عدد من السیاح، لما     
كبیرا في  ایمثله ذلك من دخل كبیر لالقتصاد حتى أضحت بعض الدول تعتمد اعتماد

كشفت اإلحصائیات الصادرة عن منظمة السیاحة إذ  ،مدخولها القومي على السیاحة
تحتل المرتبة األولى في العالم بالنسبة للدول التي یفضل السیاح  العالمیة بأن فرنسا

ملیون سائح، ثم تأتي في المرتبة الثانیة إسبانیا  77زیارتها، حیث بلغ عدد السائحین 
ملیون سائح، تلیها الوالیات المتحدة األمریكیة في  51,7بها  السیاحالذي بلغ عدد 

ملیون  39,8 سیاحهامرتبة الرابعة بحیث بلغ عدد المرتبة الثالثة، وبعدها إیطالیا في ال
ملیون سائح، وأوضح التقریر بأن فرنسا بالرغم من أنها تحتل  36,8 ، ثم الصین بـسائح

المرتبة األولى من حیث عدد السیاح إال أن عائداتها تجعلها في المرتبة الثالثة، حیث 
لمتحدة في المرتبة األولى حیث ملیار دوالر، وتأتي الوالیات ا 23,3تصل قیمة عائداتها 

ملیار دوالر، وتلیها إسبانیا في المرتبة الثانیة  66,55تصل قیمة عائداتها من السیاحة 
   .21ملیار دوالر 20,4ملیار دوالر، تلیها الصین في المرتبة الرابعة بـ  33,6بـ

  سمات السیاحة في العصر الحدیث. 2

عن العصور السابقة  مختلفةتتمیز السیاحة في العصر الحدیث بخصائص تجعلها       
تطور ، ازدیاد االهتمام بالنشاط السیاحي الذي أدى إلىنمو الوعي الثقافي السیاحي  حیث

ة أخذت السیاح، مختلف الوسائل الترویجیة للسیاحة تالتكنولوجیا الحدیثة وبذلك تطور 
قیام ، ودیة واللغویة بین سكان المعمورةحواجز النفسیة والحدالعالمیة وذلك بإزالة ال صفة

افظة على سمعتها العدید من الدول بإحداث أنشطة سیاحة متمیزة داخل حدودها للمح
لوسائل اعتماد التسویق السیاحي على استخدام شبكة االنترنت وعلى ا، وترقیة اقتصادها

                                                             
20  21عصمت عدلي، المرجع السابق، ص.  
21   ،11، دون معلومات أخرى، ص2009ى، ، الطبعة األولفقه السیاحة والسفرالسید محمد الصاخن.  
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 مناطق المغامرة واالستكشاف إیجاد عن السیاح مما شجع التكنولوجیة الحدیثة لذلك 
اتجاه المهتمین بالسیاحة إلى ، حیث أصبحت كمرشد سیاحي عن بعد بكیفیة أیسر وأسرع

بذلك  و أبعد من التجول في بقاع األرض بل تطورت رغبتهم إلى اكتشاف الفضاء أیضا
أصبحت السیاحة في متناول جمیع الطبقات حتى الطبقة ، ظهرت السیاحة الفضائیة

فر وسائل وتو  العاملة ذات الدخل المحدود وذلك نظرا النخفاض تكالیف السفر نسبیا
ذات المستوى الفاخر من  والفندقیة تشیید المنشآت السیاحیة، النقل السریعة والمریحة

اإلقلیمیة مات الدولیة ظهور المنظ، خیمات سیاحیة وبیوت الشبابفنادق ومطاعم وم
  .22 الحقا السیاحي كما سنبینة للنشاط المنظم محلیةوال

سیاسیة  یة، ثقافیة،عاجتما لسیاحة ظاهرة ذات آثار اقتصادیة،وبذلك أضحت ا      
ت المولدة االمي بها بوصفها أكبر الصناععلذلك ازداد االهتمام البعیدة المدى  بیئیةو 

 .23 أصبحت قاطرة التنمیة االقتصادیة، بل لفرص العملللدخل و 

   مفهوم السیاحة: المطلب الثاني

تعددت تعاریف السیاحة تبعا لتنوع معاییر التمییز بینها، ووفقا للزاویة التي ینظر       
على أنها ظاهرة اقتصادیة، والبعض اآلخر ینظر إلیها  هایعرفمنها للسیاحة، فالبعض 

  ، ومنهم من یركز على دورها في تنمیة العالقات الدولیةوثقافیة كظاهرة اجتماعیة
  :يالتالعلى النحو ها لمفهوم عرضیتوبتباین وجهات النظر في تحدید مفهوم السیاحة س

  تعریف السیاحة : الفرع األول

نتقل یل ،في الفقه الدوليو في اإلسالم  لمفهومها نظرلتحدید تعریف السیاحة سی    
  .خصائصهابتحدید في األخیر ختم ، لیفي بعض المؤتمرات والمنظمات الدولیة لمفهومها

                                                             
22  ،21المرجع السابق، ص  عصمت عدلي.   
  .02، المرجع السابق، ص أثر اتفاق الشراكة على القطاع السیاحي في الجزائرخالد كواش، : وینظر   
23   ،الطبعة ، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، السیاحة واإلرهاب في ضوء الفقه اإلسالميرشدى شحاتة أبو زید

  .18، اإلسكندریة  ص 2008األولى، 
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  من المنظور الشرعي والفقهي  تعریف السیاحة: أوال

تطرق الدین اإلسالمي الحنیف للسیاحة من حیث مفهومها وتنظیمها، كما تطرق       
  .على حدىلهذا النشاط ا مكل منهنظرة لها الفقه الدولي، لذلك سیتطرق ل

 من المنظور الشرعي لسیاحةا تعریف .1

  .عي ال بد من تحدید معناها اللغويالسیاحة من المنظور الشر قبل التطرق لتعریف     

 سیاحةللالتعریف اللغوي  1.1

 :ومنه جاء قوله تعالى" في األرض  مطلق الذهاب"  :تعرف السیاحة لغة على أنها     

 براءة من اهللا ورسوله إلى الذین عاهدتهم من المشركین فسیحوا في األرض أربعة أشهر( 

الّسیح هو الماء الظاهر و  .24)ن اهللا مخزي الكافرین أواعلموا أنكم غیر معجزي اهللا و 

العباءة تشبه الشيء وذلك ألن خطوط  ،25العباءة المخططةالجاري، ویعني أیضا 

 .میمة والشر واإلفساد بین الناسالمساییح هم الذین یسیحون في األرض بالنالجاري، و 

إنها التي ال یصیبها سیح وال " األرض البعل یل قال الجوهري في معنى یح الّس ویقابل الّس 

وقد بین  ،مقابلة بین اللفظتین لزم التدقیقومن أجل بیان الفرق الذي تقتضیه ال" سیل 

بین أن  فت ،"ومنه سیح الماء وهو الجاري المنبسط : " لك أبو حیان في التفسیر فقالذ

                                                             
24    سورة التوبةمن ) 01(اآلیة رقم.   
25   ،55، دون معلومات أخرى، ص الحق في السیاحة بین القانون الدولي والمنظور الشرعيحسن سعد سند .  
 لتوزیع، الطبعة األولى، دار الرایة للنشر وا -األسس والمرتكزات  -، السیاحة  البیئیة رواشدة أكرم عاطف :وینظر  

.    17، األردن، ص2009  
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اء أنه ذاهب فصفة الم، "سیح"ماء معا لیقال فیه وصفة ال ،ثمة تفصیال في صفة األرض

  .26وصفة األرض أنها منبسطة ال حاجز یمنع ذهاب الماء فیها ،في األرض جار علیها

أما فیما یخص معنى السیاحة في اللغة األجنبیة فإن المراجع الحدیثة تشیر إلى أن     
الذي أصدرته فرنسا عام ي فرنسیة األصل ظهرت أول مرة في الدلیل السیاح" tour"كلمة 

وهو أول دلیل سیاحي في العالم، وانتشر المصطلح للغات أخرى، ثم تطور  1672
" أكس فورد"في قاموس   (tourism)، أما مفهوم السیاحة 27استعماله لیشیر للسیاحة

رحلة تبدأ من المنزل وتنتهي إلیه یتم من خاللها اختیار "والتي تعني " tour"یعود لكلمة 
  28"القصد والذهاب إلیها بصورة فردیة أو من خالل االشتراك برحلة منظمةمناطق 

لیدل على السفر أو " Tourisme"وهناك من یقول بأنه تم وألول مرة استخدام المصطلح 
التجوال من مكان إلى آخر ویتضمن المفهوم كل المهن والتي معا تشبع الحاجات 

  .29المختلفة للمسافرین

 سیاحة لاالصطالحي لتعریف ال 2.1

التائبون العابدون (:یات قرآنیة نذكر منها قوله تعالىورد مصطلح السیاحة في عدة آ    
الحامدون السائحون الراكعون الساجدون اآلمرون بالمعروف والناهون عن المنكر 

ه عسى ربّ ( :تعالى كما أنها ذكرت في قوله .30 )المؤمنین افظون لحدود اهللا وبّشروالح
                                                             

ش فیه تطور العلوم الفقهیة فقه رؤیة العالم والعی: ، ندوةقواعد فقه السیاحة في اإلسالمإدریس الفاسي الفهري،  )26 
  .06، المملكة المغربیة، ص2013أفریل  09-  06المعاصرة،  المذاهب الفقهیة والتجارب

، دراسات الضوابط الشرعیة للسیاحة الترویحیة في الفقه اإلسالميمحمد خالد منصور، خالد شجاع العتیبي، : وینظر
  :االلكتروني متوفر على الموقع. 02، ص 2009، )ملحق(  ،36علوم الشریعة والقانون، المجلد 

journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/view/1876/1864   
27  02محمد خالد منصور، خالد شجاع العتیبي، المرجع السابق، ص.   
تخطیط وتنمیة خدمات السیاحة الدینیة وأثرها في نمو الطلب السیاحي في محافظة نینوى سعد إبراهیم حمد،  )29

   : متوفر على الموقع اإللكتروني. 36، ص 2008 -12 -07جامعة سانت كلمنتس العالمیة قسم السیاحة، 
stclements.edu/grad/gradsaad.pdf  

  
30    من سورة التوبة 112اآلیة  رقم.  
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ا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات أزواجا خیر  إن طلقكن أن یبدله
  .31 )أبكاراثیبات و 

عاقبة الذین من  یسیروا في األرض فینظروا كیف كانلم  أو(  :أیضا تعالى وفي قوله   
ءتهم رسلهم قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا األرض وعمروها أكثر مما عمروها وجا

نات فما كان اهللا أو لم ( :في قوله عز وجلو  .32)لیظلمهم ولكن كانوا أنفسهم یظلمون بالبیّ
دمر اهللا علیهم وللكافرین یسیروا في األرض فینظروا كیف كان عاقبة الذین من قبلهم 

  .33 )أمثالها

 مم السابقة لالستفادة من تجاربهمتدعوا هذه اآلیات الكریمة إلى االعتبار بسیر األ   
والتفكر في مصیرهم وكیف استطاعوا أن یعمروا األرض بالبناء العظیم، لكنهم بظلمهم 

  .34 وعدم االستجابة لنداء األنبیاء كانت عاقبتهم الهالك

ووردت روایات ومأثورات تدعوا اإلنسان إلى السیاحة لما یكتسبه من تجارب حیاتیة       
سافروا " -صلى اهللا علیه وسلم –هللا مهمة، وما فیها من ترویح عن النفس، قال رسول ا

سافروا، : "أیضا -صلى اهللا علیه وسلم -، ویقول"تصحوا، وجاهدوا تغنموا، وحجوا تغنموا
 -سعود رضي اهللا عنه عن رسول اهللا عن ابن م، و 35"فإنكم إن لم تغنموا ماال أفدتم عقال

 ، وعن"أمتي السالمسیاحیین یبلغونني من  إن هللا مالئكة ":قال –اهللا علیه وسلم  صلى
مالئكة  إن هللا" :لقا -اهللا علیه وسلم صلى - أبي هریرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا

رق یلتمسون أهل سیاحیین في األرض فضال عن كتاب الناس یطوفون في الط

                                                             
31    سورة التحریم من  05اآلیة رقم.  
32   من سورة الروم) 09(اآلیة رقم.  
33   من سورة محمد )10(اآلیة رقم.  
34  15لسید محمد الصاخن، المرجع السابق، صا.  
35   16السید محمد الصاخن، المرجع السابق، ص.   
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، وفي لفضة "مالئكة یطوفون في الطرق" :روایة البخاريوفي لفضة ، "الحدیث...الذكر
  .36"سیارة فضالمالئكة " :روایة مسلم

السیاحة في  طائفة من األنبیاء والرسل واألولیاء الصالحین أغلب حیاتهموقد قضى      
ویرشدون الناس إلى الدین والعقیدة والقیم الربانیة األصیلة، ومنهم  ،والتنقل یدعون إلى اهللا
عرف بالمسیح لكثرة سیاحته في األرض، ولقد  - علیه السالم  -نجد بأن النبي عیسى 

عما  )نهج البالغة(في  -رضي اهللا عنه - علي بن أبي طالب -خلیفة المسلمینعبر 
ن شئت قلت في عیسى بن مریم " :یفید هذا المعنى بقوله فلقد كان   -علیه السالم -وإ

یتوسد الحجر ویلبس الخشن وكان إدامه الجوع وسراجه باللیل القمر وظالله في الشتاء 
مشارق األرض ومغاربها وفاكهته ریحانة ما أنبتت األرض للبهائم ولم تكن له زوجة تفتنه 

  .37"وال ولد یحزنه وال مال یتلفه وال طمع یذله ودابته رجاله وخادمه یداه

یم اإلنسان في األرض تاركا أهله ومكانه دون في اإلسالم أن یهلیست السیاحة      
أو الجهاد  ،ادةلسیاحة قد تكون من أجل الترهب والعبا فاألصل العام أن ،هدف وال غایة

وقد سئل اإلمام أحمد بن حنبل رضي اهللا عنه فیما رواه ابن هانئ عن أحمد بن ج العالو 
؟ فقال رضي إلیك أم المقیم في األمصار و أحبحنبل أنه سئل عن الرجل یسیح یتعبد ه

وهكذا  ،"وال من فعل النبیین وال الصالحینما السیاحة من اإلسالم في شيء : "اهللا عنه
أنها الهیام في األرض بال حیث ارتقى اإلسالم بمعنى السیاحة بما كان سائدا قبله من 

  .38تعاب النفسإل المباحاتفارقة المألوفات و وكأنما هي هروب أو مجرد م ،هدى

  مدلوالت السیاحة في اإلسالم 3.1

  .فقد تكون بمعنى الجهاد أو الصوم أو السفر، لسیاحة في اإلسالمتتعدد معاني ا   

  السیاحة بمعنى الجهاد  1.3.1

                                                             
36  09، ص إدریس الفاسي الفهري، المرجع السابق.  
37   17السید محمد الصاخن، المرجع السابق، ص.  

.57حسن سعد سند، المرجع السابق، ص   38  
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أخبرني عمارة بن  :روایة البن المبارك عن ابن لهیعةفهناك  الجهادتعني  السیاحة       
اهللا بذلك أبدلنا : " فقال -صلى اهللا علیه وسلم-غزیة أن السیاحة ذكرت عند رسول اهللا 

ویفهم من هذا الحدیث الشریف أن  ،"التكبیر على كل شرف الجهاد في سبیل اهللا و 
سند هذا ما رواه ، و بل هو رهبانیة اإلسالم ،السیاحة بمعنى الجهاد في سبیل اهللا تعالى

إن ":  -صلى اهللا علیه وسلم  -قال رسول اهللا  :اني بإسناده عن أبي أمامة قالبر الط
ن لكل أمة رهبانیة ،وسیاحة أمتي الجهاد في سبیل اهللالكل أمة سیاحة  ورهبانیة أمتي  ،وإ

  ، والسیاحة في39 "الرباط في نحور العدو

إن هذه . 40أساس التقوىكل ملذات الدنیا للجهاد في سبیل اهللا ألنه اإلسالم ترك األهل و  
بعدا تعبدیا  لهو متداوال في عهد النبوة كان السیاحة مفهوم األحادیث تشترك في أن 

  .41االنعزالمالزما للرهبانیة و 

السیاحة بمعنى الصوم  2.3.1  

                                                             
.60حسن سعد سند، المرجع السابق، ص    39    

40    سألت  :فقال ،أوصني :أن رجال جاءه فقال  -نهمارضي اهللا ع - فیروي اإلمام أحمد عن أبي سعید الخدري
أوصیك بتقوى اهللا فإنه رأس كل شيء، وعلیك : "من قبلك فقال -صلى اهللا علیه وسلم  - عما سألت عنه رسول اهللا 

نیة أن وصلة الجهاد بالرهبا". بالجهاد فإنه رهبانیة اإلسالم، وعلیك بذكر اهللا وتالوة القرآن فإنه روحك في السماء
النصارى قبل اإلسالم كانوا یترهبون بالتخلي عن االنشغال بالدنیا، ومن ثم فلیس هناك تخل عن الدنیا أكثر من بذل 
النفس في سبیل اهللا، كما أنه إذا كانت الرهبنة في عرفهم هي دفع األذى عن الناس فإن أهم دفع لألذى عن الناس هو 

ماطة الخطر واألذى عنهم   .59حسن سعد سند، المرجع السابق، ص: ینظر".  الدفاع عنهم، وإ
 41   ونص  -رضي اهللا عنه -وقد جاء تبیین ذلك المعنى في بعض الروایات ضمن قصة تبتل عثمان بن مظغون

  السیاحة صیام النهار وقیام اللیلكان عثمان بن مظغون یرید هل یستطیع السیاحة، وكانوا یعدون : " ما أورد ذلك
وورد في لفظ آخر أن عثمان بن مظغون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن األسود وسالما مولى أبي 
حذیفة في أصحاب تبتلوا فجلسوا في البیوت، واعتزلوا النساء، ولبسوا المسیح، وحرموا طیبات الطعام واللباس إال ما 

إنما قیل للصائم سائح ألنه یترك : "طبي عن سفیان بن عیینةكر القر ، وذ..."أكل ولبس أهل السیاحة من بني إسرائیل 
ري ومعناه أن السیاحة نوع من الرهبانیة ومقتضاه على اإلجمال أن یج". كلها من المطعم والمشرب والمنكح اللذات

  .11حسن سعد سند، المرجع السابق، ص : ینظر .علیها ما یجري على الرهبانیة
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ن من فإ ،عني الجهاد في سبیل اهللا تعالىإذا كانت الّسیاحة بالمعنى المتقدم ت    
ها الّصومالمفسرین من فّسرها على  أي " عابدات سائحات" :له تعالىوذلك استنادا لقو  ،أنّ

 الّصائمون"بمعنى " الّسائحون"وذهب جمهور من المفّسرین إلى تفسیر كلمة  ،صائمات
اكع" :حیث وردت في قوله تعالى ائبون العابدون الحامدون الّسائحون الرّ ون الّساجدون التّ

اهون عن المنكر و  وقال  .42"بشر المؤمنینالحافظون لحدود اهللا و اآلمرون بالمعروف والنّ
سئل النبي : أخرج بسنده عن عبید ابن عمیر قالن هم الصائمون و جریر إن السائحی ابن
ویقول ابن القیم بأن . "هم الصائمون" :السائحین فقال عن -السالمالصالة و  علیه -

هي الطاعة و في هاد أو المداومة طلب العلم أو الجل الصیام أو هي السفر"السیاحة هي 
  .43"سیاحة القلب في محبة اهللا

  السیاحة بمعنى السفر  3.3.1 

في األرض  قل سیروا: "الذهاب قوله تعالىیعزز بأن السیاحة معناها السفر و مما        
م انظروا كیف كان قل سیروا في األرض ث" :وقوله تعالى، 44"فانظروا كیف بدأ الخلق

  .45"عاقبة المكذبین

ر أفلم یسیروا في األرض فینظروا كیف كان عاقبة ا: "وقوله تعالى      لذین من قبلهم دمّ
 هذه اآلیات ال یكون إال بالمسیر النظر المأمور به فيو  .46"للكافرین أمثالهااهللا علیهم و 

وهذا ما یزید  ،االعتبار والتدبر في قدرة الخالق وعظمته في أرض اهللا من أجل التجوالو 
في تفسیره لآلیة السابقة من سورة  "محمد رشید رضا"قوة اإلیمان للفرد حیث یقول الشیخ 

ن لسیاحة حتى و یدل بعمومه على وجوب ا) سیروا في األرض (إن قوله تعالى  "األنعام  إ

                                                             
.سورة التوبة 112اآلیة رقم    42   

 

.10إدریس الفاسي الفهري، المرجع السابق، ص: وینظر أیضا .61حسن سعد سند، المرجع السابق، ص   43 
.من سورة العنكبوت  20اآلیة رقم   44  
.من سورة األنعام 11اآلیة رقم    45  

.من  سورة محمد   10اآلیة رقم   46  
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نعم إن هذا الخطاب في اآلیة السابقة ...البیضاوي األمر فیه لإلباحة جعل الّزمخشري و 
  47".االحتجاج بهالخاص لنزوله و  ولكن العبرة بعموم اللفظ دون السبب...ذبین للمك

وهكذا یتبین أن السیاحة جدیرة باالهتمام امتثاال ألمر اهللا تعالى سواء على الوجوب      
ب أو اإلباحة كما قال الزمخشري أو على الند "محمد رشید رضا"كما تقدم لدى الشیخ 

 اهللا تعالى وتعمیق لمعنى اإلیمان به المتیقن أنها تطبیق ألمرابت و فإن الث ،البیضاويو 
 48الثقافةطلب العلم، التجارة و ، األجناس المتباینةوأمره بالتعارف بین الشعوب والقبائل و 

  :وائد الهامة للسیاحة یقول اإلمام الشافعي رضي اهللا عنهوفي هذه الف

                 ففي األسفار خمس فوائدوسافر             ن األوطان في طلب العلمعتغرب 

ــــتفریج هم واكتس ــــ ــــــاب معیشــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــوعلم وأدب، وصحبة ماج           ة ـ   .49دــــــــ

رع اإلسالمي ینظر إلیها من عدة زوایا الشّ  في األخیر نستخلص أن السیاحة في     
فقد تكون من أجل   ،مقترنة بأهداف مختلفة شریا تكونكونها نشاطا إنسانیا أو فعال ب

أو تكون بهدف التعرف على آیات الخلق من  ،التدبر في خلق اهللا، التعبد طلب العلم
وتقالیدهم مما یقوي أواصر اتهم وعادتهم ثقافو  أجناس الشعوب وألوانهم وألسنتهماختالف 

كي تتحقق الغایة التي لو  ،ونظرا لألهمیة البالغة للسیاحة .الشعوب األخوة بینالصداقة و 
 :اآلتیة آلداببجملة التعالیم واب على السائح أن یتخلق ویتحلى یج ،شرعت من أجلها

هدف الرحلة مشروعا مثل أن یكون سبب أو ،  یفوت السائح واجبا دینیا أو دنیویاأّال 
لمجرد أو  ،طریقا الرتكاب محظور السیاحة  تكونأّال ، أو الحج أو العالج ،طلب العلم

هو و  عدم اإلفراط، ض بال هدففي األر  تجوال ضیاع الوقت في اإلنفاق على الترفیه والّل
مما یستلزم ضرورة المفاضلة بین الحاجات الضروریة واألقل  على حساب أوقات العمل

وهي تنطبق على  ؛وللسیاحة في المفهوم اإلسالمي آداب یستحسن إتباعها .50 ضرورة
                                                             

.65حسن سعد سند، المرجع السابق، ص    47  
.65المرجع السابق، ص حسن سعد سند،   48  

.10أكرم عاطف رواشدة، المرجع السابق، ص   49  
 

  50 ، دار الرایة للنشر والتوزیعالسیاحة في الوطن العربي، دراسة ألهم المواقع السیاحة العربیةزید سلمان العبوي،  
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 من جمیع المعاصي ورد المظالم إلى والتوبة ،واالستخارةستشارة مجمل السفر ومنها اال
ترك المسافر ألهله ما ، و طلب المسامحة ،هلهاألرد الودائع و  ینأهلها وقضاء الدّ 

 یقرأعلى المسافر أن یتعین ووفقا للّسنة النبویة الشریفة . 51 أساسیات الحیاةیحتاجون من 
نا إلى ربنا  سبحان اهللا الذي سخر لنا" :أن  یقولكأذكارا  هذا وما كنا له مقرنین وإ

هم إني ظلمت "ثم یقول  ،ثالثا "اهللا أكبر"ثالثا " الحمد هللا" :ویقول. "لمنقلبون سبحانك الّل
هم" :یستحب أن یتبعها بقولهو  "فإنه ال یغفر الّذنوب إال أنت نفسي فاغفر لي إنا  الّل

هم هون علینا سفرنا اللّ "، "ترضىالتّقوى ومن العمل ما تحب و نسألك في سفرنا هذا البرّ و 
هم إنا نعوذ " ،هم أنت الّصاحب في الّسفر والخلیفة في األهل والمالاللّ  ،ا بعدهطوعنّ او  الّل

  ."والولدواألهل المنقلب في المال وسوء المنظر  وكآبة بك من عناء الّسفر

   من المنظور الفقهي السیاحة  تعریف .2

  وذلك باختالف الزاویة التي ینظر منها لها اختلف الفقهاء في تعریف السیاحة     
من خالل تأثیرها على سلوك الفرد  یعرفها على أنها ظاهرة اجتماعیة فمنهم من
ي ، فمن خالل تأثیرها االقتصادي اقتصادیة نها ظاهرة والبعض یعرفها على أ ،والمجتمع

من خالل تأثیرها على  ها ظاهرة إنسانیة بالدرجة األولىأن آخرون إلیهاحین ینظر 
  .التعریفات الفقهیة سنتعرض لبعض هذهو  ،العالقات اإلنسانیة والدولیة

   G. Gazeالفقیه  السیاحة عند تعریف  1.2

                                                                                                                                                                                       
  . 37ص  ،، األردن2008األولى،  الطبعة   

دراسة   –السیاحي في تمویل االقتصاد الوطني لتحقیق التنمیة المستدامة دور القطاع حمیدة  بوعموشة، : وینظر
العلوم مدرسة الدكتوراه في  -سطیف -مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة فرحات عباس ،حالة الجزائر

  .170 ، ص2011/2012تخصص اقتصاد دولي في التنمیة المستدامة، السنة الجامعیة ،االقتصادیة وعلوم التسییر

51 38المرجع السابق، ص ، زید سلمان العبوي.  
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النشأة برزت في  ظاهرة حدیثة" :السیاحة بأنها) G.Gaze  )1989یعرف الفقیه    
وانتشرت بسرعة في تطورت الحیاة الیومیة خالل أقل من نصف قرن، لكنها سرعان ما 

 .52"وأصبحت تشكل عنصرا طبیعیا ومهما في الحیاة الیومیة المجتمع

   Guyer freuler  "53 " الفقیه  السیاحة عندتعریف  2.2

نتجت ظاهرة من ظواهر العصر السیاحة أنها  "ریر فرویلجوی"األلماني  الفقیه عرف   
والشعور بالبهجة  بجمال الطبیعة والتمتع ،تزایدة إلي الراحة وتغییر الهواءمن الحاجة  الم

ونمو االتصاالت وخاصة بین الشعوب  ،ي مناطق لها طبیعتها الخاصةواإلقامة ف والمتعة
 االتصاالت التي كانت نتیجة لتطور وهذه ،ط مختلفة من التجمعات اإلنسانیةأوساو 

  .54"وثمرة تقدم وسائل النقل  التجارة والصناعة

للسیاحة  الجتماعيالثقافي وامما یالحظ على هذا التعریف أنه ركز على الجانب      
 ، في المقابل نجد أنلسیاحةالرغبة في الترویح عن النفس هي محرك اأن  وركز على

تطور وسائل أهمل عوامل مهمة كان لها األثر االیجابي في رواجها مثل هذا التعریف قد 

                                                             
52 )« le tourisme est un phénomène nouveau qui n’a vraiment  émergé dans la réalité quotidienne  
que depuis moins d’un  demi- siècle. Mais il a connu une expansion et une généralisation si rapide 
dans la société comme un élément banal et naturellement constitutif de cette vis quotidienne ». 
Harouat Fatima Zohra, Comment promouvoir  le tourisme en Algérie? Mémoire 
présente en vue de l’obtention d’un magister en marketing des services, Université Abou 
Bakr Balkaid Tlemcen, Faculté des sciences économiques, commerciale et de gestion, 
Année universitaire 2011- 2012, p13. 

-حالة الجزائر –، مساهمة قطاع السیاحة في تحقیق التنمیة االقتصادیة یحي سعیدي، سلیم العمراوي   53 
  .97ص، 2013،  36بغداد للعلوم االقتصادیة  مجلة كلیة

، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة فاق تطوهاآواقع السیاحة في الجزائر و قادر، هدیر عبد ال: وینظر   
    .25، ص 2006 -  2005جامعة الجزائر، مالیة وبنوك،  تخصص نقود ،الماجستیر في علوم التسییر، 

Tourism: European Origins and Development, London:   Graham Dann,The  Sociology of )54 
     Emerad Group Publishing, 2009, p 89. 
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، وكذا بروز السیاحي الوعي الثقافيتطور عة، النقل، تطور حركة التجارة والصنا
ادر الثروة التقلیدیة من زراعة تراجع مصتصادیة مثل تنامي قطاع الخدمات و متغیرات اق

صر أهدافها أضف إلى ذلك أن هذا التعریف ضیق من مفهوم السیاحة ألنه ح ،وصناعة
ف من شخص تختلعدیدة الترفیه في حین أن أهداف السیاحة في البحث عن المتعة و 

 .حضور المؤتمراتو  االستجمام، آلخر كالعالج

  

  AKOLLER    الفقیه السیاحة عند  تعریف  3.2

السیاحة  السویسریة  " :كما یليالسیاحة  فقد عرف" آكلور"الفقیه السویسريأما     
الذین یقیمون مؤقتا بسویسرا بعیدا عن مقر إقامتهم لألسباب   تتكون من أوالئك األفراد

ي األسباب المهنیة الت، اء حاجات ثقافیةاألسباب الصحیة أو الترویح أو إرض :التالیة
األسباب التعلیمیة ، كذا حضور المؤتمرات الدولیةو  تتمثل في رحالت رجال األعمال،

  .55" ثلة في خروج األشخاص  لطلب العلمالمتم

 نشاطال أن حیث؛ ترك في عناصر أساسیة منتش نستنتج أنها هذه  التعاریفبتحلیل     
سواء كان في إقلیم  ،یمارسه الفرد بتنقله أو ترحاله من مكان إقامته لمكان آخر السیاحي

العالج زیارة أماكن  لنفس، التسلیة،الدولة الواحدة أو خارج إقلیمها من أجل الترفیه عن ا
  .ا العملعداعات ومؤتمرات أو أي نشاط آخر مادینیة أو حضور اجتم

 قد كونن اط إنسانيأن السیاحة هي نش إذا اعتبرنا ننافي األخیر یمكننا القول أ    
 56"صناعة السیاحة "أن نقول النشاط السیاحي نقول  عوضلذلك  ضیقنا من مفهومها

                                                             
.18حمیدة بوعموشة، المرجع السابق، ص   55  

56)  " L’industrie touristique est l’une des composantes majeures du secteur des services .En raison 
de son caractère transversal, mais aussi transfrontalier, il est difficile d’en comptabiliser 
précisément le poids économique .Le compte satellite du tourisme en Espagne ( CSTE ) tente 
d’évaluer de la manière la plus fidèle possible son pois dons l’économie nationale ".  
 Le tourisme en Espagne, Missions économiques, Fiche de synthèse, 17-07-2006.sur le site : 
www.camarazaragoza.com/docs/.../Documento26.pdf 
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بل األبعد من ذلك فإن هناك من یدعو ألنها أصبحت علما من العلوم الحدیثة والحیویة، 
في كل المشاریع والنشاطات المرتبطة بصناعة السیاحة  اإلحیائیةلتبني مفهوم السیاحة 

كل نشاط  بارواعتبار ذلك من المهمات األخالقیة و الحضاریة اتجاه حضارتنا، واعت
  . 57أو ترفیهیةقبل أن تكون أنشطة اقتصادیة أو ثقافیة على أنه عملیة إحیائیة 

معاهد وكلیات خاصة تهتم بهذا الصرح، وتعمل على تكوین  الدوللها أنشأت لذلك     
متخصصین یبدعون في هذا الفن، ووضعت خططا وبرامج الجتذاب أكبر عدد من 

أضحت الدول ، حیث 58السیاح، لما یمثله من دور فعال في االقتصاد القومي العالمي
ومن بین هذه الدول  ،لیةتعتمد علیها في اقتصادها بدرجة عظیمة إن لم نقل بصفة ك

یطالیاو الصین الشعبیة  ،فرنسا ،الوالیات المتحدة األمریكیة سبانیامثال إ ومن الدول  ،إ
  .المغربمصر و  ،تونس العربیة

  القانون الدوليالسیاحة في تعریف : ثانیا

هتمام العدید من المنظمات والمؤتمرات الدولیة، لذلك سیتم التطرق ات السیاحة بحظی    
عالقة مباشرة  لتعریفها في بعض هذه المنظمات والمؤتمرات خاصة تلك التي لها

  .وبعدها یبین تعریف الجزائر لها بالسیاحة

 تعریف السیاحة في بعض المؤتمرات والمنظمات الدولیة .1
   :هامننذكر  ،العلمیة بتحدید مفهوم السیاحةاهتمت المنظمات الدولیة والتظاهرات 

  متحدة للسیاحة والسفر الدوليمؤتمر األمم ال تعریف السیاحة في 1.1  

 1963في روما سنة السفر الدولي المنعقد ف مؤتمر األمم المتحدة للسیاحة و عر       
نسانیة تقوم على انتقال الفرد من مكان "السیاحة أنها  إقامته الدائمة ظاهرة اجتماعیة وإ

وال تزید عن اثني  ،ساعة) 24(ن یتقل عن أربعة  وعشر  ال لمدة مؤقتة إلى مكان آخر

                                                             
57  ،مجلة كلیة  بغداد للعلوم أثر االستثمار السیاحي على التواصل الحضاري للمجتمع نبیل فیصل موسى ،

  .  204، ص 2013، 36االقتصادیة  الجامعة، العدد
58   10السید محمد الصاخن، المرجع السابق، ص.  
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والسیاحة كالطائر لها  ،فیهیة أو العالجیة أو التاریخیةبهدف السیاحة التر  ،عشر شهرا
  . 59"جناحان هما السیاحة الخارجیة والسیاحة الداخلیة 

والسفر الدولي ركز على أن السیاحة ظاهرة إن مؤتمر األمم المتحدة للسیاحة    
نسانیة تطور بمدى  حین أنها تعتبر ظاهرة ثقافیة بالدرجة األولى مرتبطةي ف ،اجتماعیة وإ

  .تعتبر ظاهرة اقتصادیة بكامل أبعادهاكما أنها  ،لدى األفراد السیاحي مستوى الوعي

  مؤتمر أوتاواتعریف السیاحة في  2.1 

األنشطة التي " :السیاحة على أنها  1991المنعقد بكـندا سنة  )أوتاوا(عرف مؤتمر    
 أّال المعتادة لمدة معینة من الزمن، على  تهیقوم بها الشخص المسافر إلى مكان خارج بیئ

  .60 "یكون غرضه من السفر ممارسة نشاط یكتسب منه دخال في المكان الذي یسافر إلیه

یة الدنیا أو القصوى أنه لم یحدد المدة الزمن )أوتاوا(ما یالحظ على تعریف مؤتمر      
  .یعتبر سائحایقضیها المسافر خارج محل إقامته كي  التي یجب أن

 61المنظمة العالمیة للسیاحة تعریف السیاحة في  3.1

 انتقال األشخاص خارج محل" :أنهابتعرف منظمة السیاحة العالمیة السیاحة       
أشهر من أجل الترفیه أو من أجل  )04( ةعتتجاوز أربال ساعة و  24إقامتهم لمدة تفوق 

  .62) "السیاحة العالجیة( أو من أجل العالج ) سیاحة األعمال( سبب مهني 
                                                             

.  18حمیدة  بوعموشة، المرجع السابق، ص    59 
 
  
 ل شهادةمذكرة لنی ،باالقتصادي واالجتماعي للسیاحة  في الجزائر وتونس والمغر  األداء واألثرصلیحة عشي، ) 60 

تخصص اقتصاد التنمیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة  ،االقتصادیة العلوم دكتوراه علوم في
  .31، ص2011 - 2010السنة الجامعیة  ،- باتنة - الحاج لخضر

61   لقد كانت اختصارات منظمة السیاحة العالمیة تختلط مع اختصارات منظمة التجارة العالمیة، ومن ثم اتفق على
لتمییز األولى عن الثانیة، وتم ذلك من خالل الجمعیة العمومیة لمنظمة السیاحة  UNإضافة اختصارات األمم المتحدة 

  .2006 -06 -18العالمیة في 
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التعریف الذي جاءت به المنظمة العالمیة للسیاحة یمكن من خالل تحلیل       
مختلف أن تكون الرحلة لمكان ؛ مفهوم السیاحةاستخالص عناصر أو معاییر لتحدید 

انتقالهم بشكل مستمر  رر مع استبعاد األشخاص الذین یتكر عن البیئة المعتادة للزائ
أال تتعدى مدة الرحلة اثنتي ، و یومیا أو أسبوعیا للدراسة أو للتسوق أو ألي غرض آخر

ناحیة ال، ذلك أنه إذا تجاوزت هذه المدة یعتبر الشخص من شهرا متصال )12( عشر
تكون الرحلة ألي غرض غیر العمل حتى تستبعد الهجرة المؤقتة أن ، و اإلجرائیة مقیما

  .63لذات الغرض من الحركة السیاحیة

میع المسافرین المعنیین یطلق على ج" الزوار" تجدر المالحظة إلى أن مصطلح       
  :هما فئتینل الزوار یمكن تصنیفو  ،بالسیاحة

خارج محل إقامتهم  وأقل من سنة واحدة لیلةعلى األقل السائحون الذین یقضون  -
 .64المعتادة

 .ال یقضون لیلة خارج محل إقامتهم المعتادةالمتنزهون الذین  -

 إذا  ما كانتغیر السائح یستوجب األخذ بعین االعتبار و للتفریق بین السائح و 
التنقالت ، و المعتادة إقامتهمالدراسة التي یقوم بها األفراد خارج التنقالت الیومیة للعمل و 

محل  تمییز یمكن، كما انویة خارج محل اإلقامة المعتادةلإلقامة الث التي یقوم بها األفراد
 باستثناء الزیارات(تكرر الرحلة معیار ذي یزوره السائح بال اإلقلیمعن اإلقامة المعتادة 

                                                                                                                                                                                       
62) « Le tourisme est un déplacement hors de son lieu de résidence habituel pour plus de 24 heures 
mais moins de 4 mois, dans un but de loisirs, un but professionnel (tourisme d’affaire) ou 
un but sanitaire (tourisme de santé).    
Harouat Fatima Zohra, op. cit. p13.   

 Le tourisme: Essai de définition. Sur le site :)63  

www.ecofine.com/.../Le%20Tourisme%20-%20Essai%20de%20définitio...  
  
64) Tous les voyageurs intéressant le tourisme sont appelés visiteurs. On distingue deux catégories de 
visiteurs: les touristes, qui passent au moins une nuit (et moins d’un an) hors de leur environnement 
habituel, et les excursionnistes, qui ne passent pas de nuit hors de leur environnement habituel. Sur le site : 
www.ecofine.com/.../Le%20Tourisme%20-%20Essai%20de%20définitio... 
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إضافة لعبور الحدود اإلداریة أو الوطنیة  مدة الرحلة،وكذا  ،)إلى بیوت اإلجازات 
 .65المسافة من محل اإلقامة المعتادو 

مجموع األنشطة  السیاحة أنهاتعرف منظمة العمل الدولیة  تجدر المالحظة إلى أن   
سنة ألسباب  أقصاهاالتي یقوم بها األفراد عند انتقالهم خارج موطن إقامتهم المعتادة لمدة 

  .66أو األعمال أو ألسباب أخرى الترفیه

ظاهرة انتقال األفراد بطریقة مشروعة إلى في األخیر یمكننا تعریف السیاحة بأنها     
ألي  ،ساعة وال تزید عن سنة 24أماكن غیر موطن إقامتهم الدائمة لفترة ال تقل عن 

 قصد كان عدا الحصول على عمل، وما یترتب عن ذلك من آثار اقتصادیة واجتماعیة
  .67"وحضاریة

  لسیاحة ائر لز الجتعریف  .2

تعرف السیاحة على  بحیث أنهاتبنت الجزائر نفس تعریف منظمة السیاحة العالمیة    
تماعیة تقوم على انتقال األفراد من أماكن اإلقامة الدائمة نشاط إنساني وظاهرة اج": أنها

وال تزید عن سنة ساعة،  24لهم إلى مناطق خارج مجتمعاتهم، لفترة مؤقتة ال تقل عن 

                                                             
65   ،األمم 2008التوصیات الدولیة المتعلقة بإحصاءات السیاحة تقریر إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة ،

 gof.sa .http://www.mofa:   متوفر على الموقع االلكتروني  .18، ص 2011المتحدة 
66 ) BIT ( Bureau International du Travail ), Outils sur la Réduction de la Pauvreté par le 
Tourisme en Zone Rurale, Organisation Internationale du Travail, première édition  2011, 
Genève, p 11. Sur le site :  www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/.../wcms_176291.pdf 

67   ،بحث تقییم تنافسیة صناعة السیاحة في لیبیا كمصدر بدیل للدخل في ظل تحریر تجارة الخدماتمحمد مجدوب الحداد ،
للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المنافسة واالستراتیجیات التنافسیة : مقدم ضمن فعالیات الملتقى الدولي الرابع حول

  .04المحروقات في الدول العربیة، كلیة االقتصاد، جامعة مصراته، ص 
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لكنها أضافت . 68"كاملة لغرض من أغراض السیاحة المعروفة ماعدا الدراسة والعمل
  :بعض المفاهیم وهي

دخل التراب الوطني خارج مساحة العبور یعتبر  ،كل مسافر عبر الحدود :الداخل -
  . الاخد

مهما كان سبب تنقله ودوافع دخوله  يكل شخص یدخل التراب الوطن: رالمساف -
في نزهة أو رحلة بحریة والذین  السیاح، باستثناء ومهما كانت جنسیته ومكان إقامته

  .اخرهم طول مدة إقامتهم في البالدیقیمون في بو 
كل شخص یدخل الحدود البحریة الوطنیة ویغادرها في  :الجوال في رحلة بحریة -

قامته بحیث مدة إوأن یقیم على متنها طول  ،دخل بهاالتي نفس السفینة أو الباخرة 
  .69نال یعتبرون مقیمی

كل شخص یدخل التراب الجزائري وال یمارس نشاطا مأجورا ویشمل هذا : لزائرا -
  : ما یلي التعریف

ب مختلفة ألسبا البالد،ساعة في  24 على األقل لفترة محدودةهو زائر  :السائح -
 الدراسة، الدینارة األهل واألقارب، قضاء العطلة، الصحة، زی ،الترفیه منها المتعة،

  .70یاضةالر 
  في نزهة أو رحلة بحریة فكل المسافر باستثناء غیر المقیمین والسیاحهو : المقیم -

.                                                                      71ن بما فیهم المقیمون في الخارجین یعتبرون مقیمییالجزائر 

                                                             
68   12زهیر بوعكریف، المرجع السابق، ص.  

.49قارة ابتسام، المرجع السابق، ص    69 
 

70   ،لنیل  ، أطروحة مقدمة2002 -1974السیاحة والفندقة في الجزائر دراسة قیاسیة محمود فوزي شعوبي
القتصادیة، فرع االقتصاد شهادة دكتوراه العلوم، جامعة الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم ا

  . 17، ص 2007 - 2006، السنة الجامعیة 2007 -07 -12نوقشت بتاریخ  القیاسي
. 38برنجي أیمن، المرجع السابق، ص   71  



ماهیة السیاحة:                                             الفصل األول  
 

35 
 

هو كل زائر مؤقت لمدة إقامة محدودة في الجزائر ال تتجاوز  :)الجوال ( المتنزه  -
یدخلون الذین  نیساعة بما في ذلك المسافر في رحلة بحریة باستثناء المسافر  24

  .الجزائرفي الذین یعملون وكذا سكان الحدود  ،التراب الجزائري

نتها المنظمة من خالل هذه التعاریف نالحظ أن الجزائر تبنت نفس المفاهیم التي تب      
یعتبر كل  بحیث أنه وفقا للقانون الجزائري ،ة للسیاحة باستثناء مفهوم المقیمالعالمی

بینما تنص المنظمة العالمیة للسیاحة على  ،ن بما فیهم المقیمون بالخارجییمالجزائریین مق
بعید اختالف وهو ما یفسر إلى حد  ،نین یعاملون معاملة غیر المقیمیر أن المهاج

  .72الجزائرفي ة یاإلحصائیات السیاح

في األخیر یمكن استخالص خصائص السیاحة من خالل تحدید مفهومها، وتتمثل     
  :هذه الخصائص فیما یلي

مول لتصبح ظاهرة إنسانیة تتمیز السیاحة بتنوعها المطرد واتجاهها نحو الش  -
وتعتبر من أساسیات سلوكیات الحیاة الحدیثة، حتى أنها أصبحت تمثل  متكاملة

المصدر الثالث من مصادر الدخل بعد قطاع النفط، و تجارة السیارات وقطع 
الغیار، ومن المتوقع وطبقا لمعدالت النمو الحالیة في اإلیراد السیاحي أن تصبح 

ي والعشرین حسب بعض السیاحة مصدر الدخل األول في العالم خالل القرن الحاد
والمنظمة العالمیة للسیاحة تشیر في إحصائیاتها أن یبلغ عدد . 73اإلحصائیات

  .74ملیار سائح 1.56حوالي  2020السیاح  خالل 
 التطور التكنولوجي والبحث العلميإن السیاحة ظاهرة تتأثر إلى حد بعید بمستوى   -

دولة ذات المستوى العلمي ومدى تحكم الدولة في إدارة المعلومات، وبذلك تكون ال
العالي أكثر تحكما في إدارة المعلومات وأكثر قدرة على المنافسة في المجال 

  .السیاحي
                                                             

. 39برنجي أیمن، المرجع السابق، ص  72 
73   ،ي الحقوقیة، الطبعة األولى، منشورات الجبلالسیاحة والتشریعات السیاحیة في لبنان والبالد العربیةفوزي عطوي 

  .39لبنان، ص ،  2004
74  ) Harouat  Fatima Zohra, op. cit. p 17. 
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إن الظاهرة السیاحیة ظاهرة متشعبة تؤثر وتتأثر بجوانب وقطاعات حساسة سواء   -
حضاریة، فبالقدر الذي تتأثر  كانت اقتصادیة، بیئیة اجتماعیة، ثقافیة، سیاسیة أو

التغییرات بقدر ما تؤثر هذه األخیرة على اتجاهاتها وأنماطها كظاهرة، وعلى  بهذه
  .هیاكلها كصناعة قائمة بذاتها

تعتبر صناعة السیاحة حافزا لإلبداع الثقافي واالجتماعي ومجاال الستخدام   -
التكنولوجیا المتطورة، لذا فهي تتطلب مستوى أكبر من الكفاءة والتأهیل في ظل 

 .75دولیةوجود منافسة 
إن السیاحة كظاهرة تحتوي على مجموعة من العناصر من مقومات وموارد   -

وتجهیزات وخدمات سیاحیة باختالف أنواعها المحلیة منها والدولیة، وكذا وسائل 
  .الدعایة واإلعالم والترویج والطلب السیاحي، فهي صناعة مركبة ومتشابكة

غیر المادیة، فهي صناعات ذات تعتبر السیاحة من الصادرات غیر الملموسة أو   -
إلى مكان الخدمة أو ) السائح(ترتكز على تنقل المستهلك طبیعة خاصة ألنها 

على خالف المنتوجات المادیة التي تنتقل ذاتها إلى ) المناطق السیاحیة(السلعة 
المستهلك، أضف إلى ذلك فإن المقومات أو الموارد السیاحیة ال یمكن تخزینها  

ما ال یتم استخدام أي غرفة من ، فعندوائیة أو مقاعد المطعم مثالكالطاقات اإلی
غرف الفندق تعتبر خسارة له، باإلضافة  إلى أنه ال یمكن  تخزین الغرفة ونقلها 

هي استحالة أو صعوبة تحویل لمكان آخر، وهذه الخاصیة تفرز خاصیة أخرى 
ر مثل تحویل فندق جات أو الموارد المستخدمة في السیاحة إلى استخدام آخالمنت

  .76لمطار مثال
بحیث یتذبذب الطلب  ،إذ تمر بثالث مواسم 77كما أن السیاحة تتمیز بالموسمیة  -

  :على الخدمات السیاحیة من موسم آلخر على النحو األتي

                                                             
75   47برنجي أیمن، المرجع  السابق، ص.  

 76   18صدیقي، المرجع السابق، صسعاد.  

77   15زهیر بوعكریف، المرجع السابق، ص.  
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  موسم الذروة ویعتبر األفضل من حیث الفرص  التسویقیة  والتشغیلیة، كما أن أسعار
  .  الخدمات السیاحیة وأجور اإلقامة تكون مرتفعة

  موسم الوسط وفیه یتذبذب الطلب على الخدمات السیاحیة ویكون عدد السیاح
معینة من متوسطا واألسعار فیه  تكون أقل من أسعار موسم الذروة، باستثناء مناطق 

  .)الكاریبي(وبعض جزر  )الهاي(العالم التي ال تتأثر بالموسمیة، مثل جزر 
 خدمات السیاحیة وقد ینعدم نهائیاموسم الكساد وفي هذا الموسم یقل الطلب على ال 

وفي هذه الحالة تلجأ معظم المنشئات السیاحیة إلى تخفیض األسعار الستقطاب 
  .78السیاح

في التنقل من مكان آلخر تختلف غایات الناس  أما فیما یخص تعریف السائح فإن    
سواء داخل إقلیم الدولة الواحدة أو خارجها، فمنهم من ینتقل للعمل، ومنهم من ینتقل 

 والتخلص من الروتین الیومي للعمللزیارة األقارب ومنهم ینتقل من أجل االستمتاع 
  .79تعریف السائح أي م هذه الفئة األخیرة منهمونحن بهذا الصدد نبحث عن مفهو 

یعرف السائح بأنه الشخص الذي یقضي على األقل لیلة واحدة خارج محل إقامته      
أي شخص یزور بلد غیر البلد الذي یقیم فیه على وجه بأنه  :ویعرف أیضا، 80المعتادة

 .81"التي یزورهااالعتیاد ألي سبب من األسباب من غیر قبول وظیفة بأجر في الدولة 
أعضاء  هم ال ینطبق علیهم مفهوم السائح وتجدر المالحظة إلى أن األشخاص الذین

رتبطون المؤقتون ممن ی العاملون، بیةأفراد القوات المسلحة األجن، الهیئات الدبلوماسیة
عملون في أراضي دولة األشخاص المقیمون عند الحدود ویو  بعقود عمل في دولة أجنبیة

                                                             
78  19سعاد صدیقي، المرجع السابق، ص.  

79    ،التسویق السیاحي في دعم التنمیة السیاحیة والحد من أزمات القطاع السیاحي دورفراح رشید، بودلة یوسف 
داریة، العدد    .03ص الجزائر، ، 2012، دیسمبر 12أبحاث اقتصادیة وإ

80  ) le Touriste c’est un voyageur qui passe au moins une nuit hors de son lieu de résidence 
habituel. 
Fiche thématique, le tourisme dans l’économie, Le tourisme en France, édition 2008, p 03. 
Sur le site:  www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/fratour08g.PDF 

  .33صلیحة عشي، المرجع السابق، ص  ) 81
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ما بهدف اللجوء السیاسي أو االستقرار والسكن في بلد ما  امن یقصد بلد، ةأخرى مجاور 
 )الترانزیت(المسافرون العابرون كمسافرین ، ن في الحصول على اإلقامة الدائمةوالراغبو 

 24خر، سائقي الشاحنات ممن یعبرون البلد ویبقون فیه أقل من واطاقم الطائرات، الب
 .82ساعة

 معتادةأنه كل شخص ینتقل خارج محل إقامته البوفي األخیر یمكن تعریف السائح    
أو من أشهر من أجل الترفیه والمتعة ) 04(ساعة وال تتعدى أربعة  24لمدة ال تقل عن 

  .83أجل العالج أو القیام بمهمات أو حضور التظاهرات واالجتماعات

  أنواع السیاحة: الفرع الثاني

وفقا لألسباب المعتمدة في و  السیاحة حسب نظرة العدید من الفقهاءتتعدد أنواع      
أو وفقا للنطاق الجغرافي أو طبقا ، جلهفتصنف طبقا للغرض الذي برمجت من أ تصنیفها

سیلة وهناك من یصنفها حسب و  ،أو بحسب عمر السائح، أو وفقا لإلقامة السیاحلعدد 
  .نیفات بنوع من التفصیلالتصوسنتطرق لبعض  ،النقل المستعملة في السیاحة

تصنیف السیاحة وفقا للغرض أو الدافع: أوال  

لك وكذ ،یقصد بدوافع السیاحة الرغبة التي تدفع اإلنسان إلى القیام بالرحلة السیاحیة     
فهو عامل هام ذو أثر فاعل في التحكم في وجهة  ،تفضیله ألماكن معینة دون أخرى

:سیاحة إلىتقسم ال وفقا للغرضو  ،84السائح  

  السیاحة الطبیعیة  .1
                                                             

82    ،حالة مدینة : اسة میدانیة، در التسویق السیاحي في إنعاش الصناعة التقلیدیة والحرفیة دورشنیني عبد الرحیم
بكر بلقاید، تلمسان، كلیة العلوم االقتصادیة  مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، جامعة أبو غردایة

  .19، ص 2010 -2009السنة الجامعیة  ،والتسییر والعلوم التجاریة، تخصص تسویق الخدمات
83 ) Y. Tinard, Le tourisme : Economie et Management, Mc  Graw-Hill, sans édition, Paris, 1992, p 
01.   
 
 

84   22السابق، صعصمت عدلي، المرجع.  
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السیاحة "أو  "السیاحة الجمالیة"أو  "السیاحة الطبیعیة"یطلق على هذا النوع من السیاحة  

، وتعتبر سیاحة نظیفة تقوم على زیارة األماكن الطبیعیة "السیاحة البیئیة"و "اإلیكولوجیة

كوسیلة  ودراسة الكائنات الحیةي لمشاهدة مثل الشواطئ والجبال والمحمیات والصحار 

 ،لدعم حمایة البیئة والحفاظ على الموارد البیئیة بأقل آثار سلبیة ممكنة على البیئة

، وهي مجاال جیدا لنشر الوعي البیئي لدى الناس في وبأكثر آثار إیجابیة على المنطقة

 ك عرفت بأنهالذل .85المنطقة ولدى السیاح البیئیین بشأن كل ما یتعلق بالقضایا البیئیة

السفر لزیارة المواقع الطبیعیة من أجل االستمتاع بالطبیعة وما یصاحبها من معالم "

ثقافیة بروح من المسؤولیة البیئیة التي تضمن المحافظة على المواقع الطبیعیة وعدم 

 المساس بها، وتقلل من التأثیرات السلبیة للزیارة، ویوفر فرصا للمشاركة االقتصادیة

  .86"عیة للسكان المحلیین واالجتما

                                                             
85   ،36، ص2012، دار ناشري للنشر اإللكتروني، مارس السیاحة البیئیةخلیف مصطفى غرایبة.  

  www.nashiri.net/ebooks/339-2015-08-10-19-36-35-12/file.html  :متوفر على الموقع االلكتروني 

86    ،18، األردن، ص 2013، طبعة السیاحة البیئیة المفاهیم واألسس والمقوماتزیاد عید الرواضیة.   

  ‹ ... ‹ www.kutub.info :متوفر على الموقع اإللكتروني  

، بحث مقدم ضمن البیئیة كمدخل لتحقیق التنمیة المستدامةالسیاحة الطیب داودي، دالل بن طبي، : وینظر  

، جامعة 2010مارس  10 - 09اقتصادیات السیاحة ودورها في التنمیة المستدامة، : فعالیات الملتقى الدولي حول

  .04كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، ص   بسكرة 
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فهي تجمع بین غایة  ؛وعلیه فالسیاحة الطبیعیة وباألخص السیاحة البیئیة سیاحة هامة 
باإلطالع على إبداعات الخالق  رفةعالمغایته في و ، 87السائح في الترفیه والراحة النفسیة

تحافظ على الجانب المادي  طبیعیةن السیاحة ال، بل األهم أیزیده قوة في إیمانهمما 
فعلى السائح إن لم  ،طبقات المجتمع حتى الفقیرة منها وهي في متناول جمیع ،للفرد

                                                             
87  السیاحة یقتضي السفر إلى مناطق طبیعیة مستقرة نسبیا لهدف معین  عرف السیاحة البیئیة أیضا بأنها نوع منت

یتمثل في الدراسة، اإلعجاب واالستمتاع بالمناظر الطبیعیة ونباتاتها وحیواناتها البریة، باإلضافة إلى أیة مظاهر ثقافیة 
م حدیث جاء لیعبر على ناشئة، سواء كانت من الماضي أو الحاضر موجودة في تلك المناطق، والسیاحة البیئیة مفهو 

ري نوع جدید من النشاط السیاحي الصدیق للبیئة الذي یمارسه اإلنسان محافظا على المیراث الفطري الطبیعي والحضا
  السیاحة البیئیة وأثرها على التنمیة في المناطق الریفیةأحالم خان، زاوي صوریة، : ینظر. للبیئة التي یعیش فیها

داریة، العدد السابع، جوان    .281، ص 2010مجلة أبحاث اقتصادیة وإ

توصیة أعلنت الجمعیة  1998ونظرا لألهمیة البالغة للسیاحة البیئة تبنى المجلس االقتصادي واالجتماعي في جوان   
ابة خطوة تشجیعیة وقد كان ذلك بمث. عاما دولیا للسیاحة البیئة 2002عام من خاللها العامة لمنظمة األمم المتحدة 

المنظمات الدولیة واإلقلیمیة، وكذا المنظمات غیر الحكومیة من أجل ثیف جهود التعاون بین الحكومات و من أجل تك
مشاكل وآفاق التنمیة السیاحیة المستدامة في البلدان نبیل دبور، : ینظر .لبیئةتحقیق وتعزیز التنمیة وحمایة ا

تصادي بین الدول مجلة التعاون االق ع إشارة خاصة للسیاحة البیئیة،األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي م
-www.sesric.org/jecd/jecd.../ART04020101 : متوفر على الموقع اإللكتروني. 18ص  2004اإلسالمیة، 

2.pdf  
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طبیعتها كأبسط تعبیر عن یساهم في ترقیة المناطق البیئیة فعلیه المحافظة على 
  .احترامها

  

 السیاحة الثقافیة .2

الحضاریة  المعرفة وتوسیع دائرة المعلومات اكتساب تهدف السیاحة الثقافیة إلى   
عرفة حضارات موتشمل زیارة المواقع األثریة لالطالع علیها و  ،والتاریخیة لدى السائح

وكذا حضور  ،88المنطقة خالل العصور الغابرة تلك وتقالید الشعوب التي عاشت في
، ویمثل هذا النوع 89الندوات الثقافیة والمؤتمرات والمهرجانات وزیارة المتاحف والمكتبات

  .90من حركة السیاحة العالمیة %10من السیاحة نسبة 

   السیاحة الترفیهیة  .3

في السفر تتمثل في محاولة إشباع رغباته التي تتجلى في یعتبر الفقه أن رغبة الفرد     
الفرد بالسرور والراحة  فالسفر یغمر ،سعادة والتخلص من الروتین الیوميالشعور بال

وتتضمن السیاحة الترفیهیة تغییر مكان اإلقامة الدائمة لفترة أكثر من یوم واحد  النفسیة
 البحیرات، زهاتتنبزیارة الم ،إلي مناطق أخرى لغرض المتعة والترفیه عن النفس

لتمتع بمناظر االمعالم األثریة،  رؤیة الحیوانات النادرة،، لشالالتا الجبال، الشواطئ

                                                             
88   ،قیاسیة دراسة : العوامل المؤثرة في الدخل السیاحي في األردنهانم رجب آل درویش، أحمد إبراهیم مالوي

متوفر على الموقع . 05، ص2010، 02، العدد 37، المجلد دراسات العلوم اإلداریة) 2005 - 1975(للفترة 
  https://dspace.ju.edu.jo/xmlui/handle/.../160695 :االلكتروني

:وینظر أیضا    
Alain Mesphier ,Pierre Bloc-Duraffour, Tourisme dans le monde, 6ème Edition,bréal paris, 

2005,p 9 .  .92  
89   211عشي صلیحة، المرجع السابق، ص .  
90   ،مجلة البحوث التنمیة السیاحیة وأثرها على التنمیة االقتصادیة المتكاملة في الوطن العربيفالق علي ،

  . 64،  كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة المدیة، ص 2012العدد السادس، مارس  العلمیةوالدراسات 
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ممارسة  وتتضمن أیضا ،المنافسات الریاضیة العالمیةحضور المناطق الصحراویة و 
  . 91والغوص في البحار والتزلج على الثلوج مختلف الهوایات مثل الصید

  السیاحة العالجیة .4

تعتبر السیاحة العالجیة من األنماط السیاحیة التقلیدیة القدیمة التي مارسها        
طرق ثم تطورت وتعددت وسائل و  ،والرومانعید كالفراعنة والیونان اإلنسان منذ عهد ب

وباختالف طرق  ،، وتختلف السیاحة العالجیة باختالف مقوماتها في العالجالعالج فیها
دنیة تستعمل للشرب أو مناطق لها میاه مع إلىاستغاللها في هذا المجال وتقسم 

مناطق تتوفر على وسائل طبیعیة أخرى ، مناطق تستعمل میاه البحر للعالج، االستحمام
وهناك بعض  ،تاغیت )بسكرة(كالدفن في الرمال مثل المناطق الصحراویة بالجزائر 

حمام (عالج بعض األمراض مثل في الكهوف تنبعث منها غازات بخاریة تستعمل 
  .92بمدینة خنشلة) كریف

  السیاحة الصحراویة.5

سیاحي یختلف في طبیعته واحتیاجاته عن باقي تعرف السیاحة الصحراویة بأنها نمط    
أنواع السیاحة األخرى، وتعتبر من طراز سیاحة المغامرات في الطبیعة، وهي نوع حدیث 
تشهد إقباال متزایدا علیها، نتیجة للعادات والتقالید والثقافات التي تمیز مجتمعات هذه 

  .93المناطق، والتي تمثل كلها مقومات للسیاحة الصحراویة

                                                             
91   ،جامعي ، دراسة تقویمیة للقرى السیاحیة، المكتب الدور السیاحة في التنمیة االجتماعیةوفاء زكي إبراهیم

  .138ص الجزائر، ، 2006الحدیث، طبعة 
  .19المرجع السابق، ص  سعاد صدیقي،: أیضا وینظر   

    
92  40عشي صلیحة، المرجع السابق، ص.  
93   ،بحث مقدم ضمن مجتمع الصحراء كمقوم أساسي للسیاحة الصحراویة في الجزائرحبة نجوى، حبة ودیعة ،

مارس  12 - 11دور السیاحة الصحراویة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، یومي : فعالیات الملتقى الوطني حول
  . 03، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 2012
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السیاحیة الدینیة.6                                                                                               

ن من یالقادم السیاحلك التدفق المنتظم من ة الدینیة بأنها ذتعریف السیاح ویمكن    
ثله من قیم روحیة وما تم ،الدینیة وتاریخها خارج بهدف التعرف على األماكنالالداخل أو 

  .94قاع المقدسة بالنسبة للمسلمینبلهذا الدین أو المعتقد مثل زیارة ال

السیاحة الریاضیة  .7   

في ممارسة ریاضتهم المفضلة  یاحتهدف السیاحة الریاضیة إلي إشباع رغبات الس     
والصید والفروسیة وكذا المشاهدة أو  التزلجعن طریق استغالل عناصر الطبیعة مثل 

  .95س العالم لكرة القدملمناسبات الریاضیة مثل مباریات كأاالستمتاع ببعض ا

سیاحة المؤتمرات  .8  

تعرف سیاحة المؤتمرات بأنها تطور لصناعة السیاحة عن طریق تنظیم مؤتمرات       
من قاعات ویتطلب هذا النوع من السیاحة وجود تسهیالت وخدمات سیاحیة  ،دولیة مهمة

من و  .96وتوفیر اإلقامة المناسبة والنقل اإلضافة ألسالیب الترجمة الفوریةمؤتمرات بلل

                                                                                                                                                                                       
 –السیاحة الصحراویة المستدامة بالدول العربیة دراسة حالة الجزائر حامد نور الدین، ساسي  فطیمة، : وینظر

  :متوفر على الموقع اإللكتروني. 02بسكرة، ص  -، جامعة محمد خیضرمصر -نستو 
univ-Biskra .dz/fac/fsecsg/…/tourisme2/dr%20daden.   
 
 
 
  

94  141حمیدة بوعموشة، المرجع السابق، ص.  
95  45وفاء زكي إبراهیم، المرجع السابق، ص.  
96  148وفاء زكي إبراهیم، المرجع السابق، ص.  
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ومن  ،هولنداو  األمریكیةیاحة إسبانیا، الوالیات المتحدة الس الدول المشهورة بهذا النوع من
  .97اإلمارات العربیة وتونسو  قطر الدول العربیة

  أنواع السیاحة وفقا للموقع أو الحدود: ثانیا

  :إلىر الموقع أو الحدود ایتقسم أنواع السیاحة وفقا لمع   

  

  السیاحة الداخلیة  .1

داخل حدود بلدهم ویقوم  یقوم بها األفرادالتي سیاحة ال تعرف السیاحة الداخلیة بأنها   
نوع من السیاحة مهم جدا الن من الطبقة المتوسطة، ویعتبر هذا و المواطن -عادة- بها

  .ألنه یساهم في التنمیة المحلیة

   دولیةالسیاحة ال.2

أنها تلك النشاطات التي یقوم بها  "السیاحة الدولیة"تعرف منظمة السیاحة العالمیة    
شهرا من  12األشخاص من خالل سفرهم خارج محل إقامتهم المعتادة لمدة ال تتجاوز 

یطلق هذا التعبیر على السیاح الذین یقصدون  .من أجل أهداف أخرىو أأجل المتعة، 
  .98) السیاحة الخارجیة(أماكن سیاحیة خارج وطنهم األصلي، وتسمى أیضا 

                                                             
97  46ة بوعموشة، المرجع السابق، ص حمید.  

  
  

98 ) « le tourisme international comporte les activités des personnes voyageant à et restant aux 
endroits en dehors de leurs domiciles permanents habituels lors d’une période ne dépassant pas 12 
mois pour des loisirs, des affaires et d’autre buts ». 
Savas  Alpay, Tourisme international dans les pays de l’OCI: perspectives et défis 2010, 
Organisation de la Conférence Islamique, Centre de Recherches Statistique, Economiques et 
Sociales et de Formation pour les payes Islamiques (SESRIC),  p01. Sur le site: www.sesric.org  
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وتعد السیاحة الدولیة وسیلة هامة الكتساب النقد األجنبي، وفي كثیر من الحاالت    
من إجمالي حصیلته، بل أصبحت في بعض الدول الوعاء األول  % 25تسهم بنحو

وبلغ عدد السیاح ، 99لتحصیله مثل إسبانیا، إیطالیا، الیونان، تركیا وجزر الكاریبي
سنة  املیون سائح 25بعدما كان  اسائحملیون  900حوالي  2007الدولیین سنة 

تمثل هذه األخیرة مصدرا مهما في تنمیة القطاع االقتصادي وبذلك  ،1950100
  .واالجتماعي للعدید من دول العالم

أمواال طائلة تكون دولة السائح  تستنزفأنها لكن مما یعاب على السیاحة الخارجیة     
احیة داخلیة ناجحة تكون البد علینا أن نتجه نحو إحداث بدائل سی في حاجة إلیها، لذلك

الخروج إلى  ، ومن هذه البدائلاعا من السیاحة الخارجیة المحفوفة بالمخاطرأكثر انتف
ارتیاد ، ق الخضراء التي لم یلحقها التلوثوالتجوال في المناط المتنزهات والمالهي

االشتراك ، تدبر في خلق اهللا وجمال إبداعاتهالحدائق العمومیة مثل حدائق الحیوانات لل
زیارة المعالم ، 101ومتعةلما فیها من فوائد  یة والثقافیةالجمعیات الریاضفي النوادي و 

قد زیارة البقاع المقدسة فیكون بذالك السائح ، 102التاریخیة واألثریة كالمتاحف والمعارض
الواجبات  أدى واجبا من ومن جهة أخرى یكون قدتخلص من اإلرهاق والروتین الیومي 

 .التي فرضها اهللا علینا

                                                             
99    ،المعهد العربي للتخطیط، ماي ، دور وآفاق القطاع السیاحي في اقتصادیات األقطار العربیةناجي التوني

 www.arab-api.org :متوفر على الموقع اإللكتروني  .04الكویت، ص  2001

100 ) Isabelle Vandewalle, Manouk  Borzakian avec la collaboration de François Gourdikain, Le 
tourisme durable  possibilite d’un autre voyage, Centre de recherche pour  l’études et 
l’observation des Conditions  de vie , décembre 2009, Paris, p12. Sur le site :   
www.credoc.fr/pdf/Rech/C269.pdf 

101   155و 154وفاء زكي إبراهیم، المرجع السابق، ص.  
102  40زید سلمان عبوي، المرجع السابق، ص.  
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في هذا  ال یسعنا ذكرها كلها عدیدة للسیاحةفقهیة هناك تقسیمات الجدیر بالذكر أن  و 
  .103البحث

  الدور التنموي للنشاط السیاحي :المبحث الثاني

وبین تمثل السیاحة الدولیة إحدى الرهانات األساسیة بین البلدان ذات الطابع السیاحي    
مختلف المتعاملین االقتصادیین، هذا ما یفرض على هذه البلدان السعي لتطویرها 

لذلك  .104وتنمیتها وذلك نظرا لدورها الفعال في تحقیق التنمیة على اختالف أنواعها
 ملیار دوالر 622السیاحة الدولیة مثال بلغ حجم المداخیل من  2004نجدها في سنة 
حوالي  2005سنة في أوروبا وبلغ عدد السیاح  ،105حملیون سائ 760بعدد سواح بلغ 

وقبل دراسة  ،106ملیون سائح 476,5حوالي  2010ملیون سائح، لیبلغ سنة  444,1
الدور التنموي للنشاط السیاحي البد من دراسة عالقة السیاحة بمختلف العلوم اإلنسانیة 

  .واالجتماعیة

  عالقة السیاحة بالعلوم االجتماعیة واإلنسانیة :المطلب األول 

                                                             
103    من بین التقسیمات األخرى للسیاحة تقسم وفقا لعدد السیاح إلى سیاحة فردیة وسیاحة جماعیة، وتقسم حسب

قامة إلى سیاحة عمر السائح إلى سیاحة الشباب، متوسطي األعمار وسیاحة كبار السن، وتقسم أیضا حسب مدة اإل
وتقسم  طبقا لوسیلة االنتقال إلى سیاحة بطریق عابرة وسیاحة شبه مقیمة،  سیاحة موسمیة، سیاحة  تستغرق عدة أیام

  .الجو، سیاحة بحریة ونهریة وسیاحة بریة

104   ،بحث نحو تنمیة سیاحیة مستدامة: السیاحة أحد محركات التنمیة المستدامةدلیلة طالب، عبد الكریم وهراني ،
نمو المؤسسات واالقتصادیات بین  -داء المتمیز للمنظمات والحكوماتاأل: مقدم ضمن فعالیات الملتقى الدولي حول

  .02بجامعة ورقلة، ص  2011نوفمبر  23 -  22، المنعقد یومي -تحقیق األداء المالي وتحدیات األداء البیئي
105  ) Organisation Mondiale du Tourisme et Programme des Nations Unies pour l’environnement 
 ( PNUE), Vers un Tourisme durable, Guide à l’usage des décideurs, 2006,  p 20. 
www.pcet-ademe.fr/.../Vers_un_tourisme_durable_guide%20decideurs_pn... 
106)  Jean  - Pierre Lozato - Giotart, Erick Leroux, Michel Balfet, La « filière tourisme » : concepts, 
dimension économique, institutions, Management du tourisme, 3eme édition, Pearson France, 2012, 
p06.   Sur le site : www.pearson.fr/resources/download.cfm?GCOI...thefile=7591...pdf 
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العالقة متبادلة  الظواهر المختلفة نجد أن هذهد دراسة عالقة السیاحة بالعلوم و عن    
هذا التفاعل انعكاسات على كل من ینتج عن ، و تتأثر بهاو  فهي تؤثر وتعمل باتجاهین،

  .    طرفي العالقة

  االقتصادیة السیاسیة و و  القانونیة عالقة السیاحة بالعلوم: الفرع األول 

تعرف السیاحة بتداخل عالقاتها مع كافة القطاعات القانونیة السیاسیة       
واالقتصادیة، لذلك سیتم التطرق أوال لعالقة السیاحة بالعلوم القانونیة والسیاسیة وثانیا 

  .لعالقة السیاحة بالعلوم االقتصادیة

  السیاسیةالقانونیة و سیاحة بالعلوم عالقة ال: أوال

  :للسیاحة عالقة وطیدة بكل من العلوم القانونیة والعلوم السیاسیة نبینها فیما یلي

  عالقة السیاحة بالعلوم القانونیة .1

لعالقة بینهما لدرجة أن ا ،بالعلوم القانونیة ارتباطا وثیقایرتبط النشاط السیاحي      
مجموعة من النصوص لذلك فإن النشاط السیاحي في الدولة مؤطر ب ،عالقة تالزمیة

منح  ،خروج السیاحضها الدولة من خالل تنظیم دخول و تفر  القانونیة والتنظیمیة،
 یتعلق بالنقد ما تنظیم ،قامة بالمنشآت السیاحیة والفندقیة بأنواعهااإلالتأشیرات، تنظیم 
، وما السیاحیة جاتالمنت النقل، ،داب العامةاآلاالستثمار، التقالید و  الجمارك، الضرائب

ضمان وتوفیر  ىدون أن ننس، 107یتعلق بممارسة النشاط السیاحي والفندقي بصفة عامة
لتشریع والتنظیم بل تظهر الحاجة الماسة ل ،األمن السیاحي واألثري في تلك الدولة

السیاحي في بناء االستراتیجیات والخطط السیاحیة الكفیلة بتنمیة القطاع وتحقیق تنمیته 
والمصادقة على االتفاقیات الدولیة  من خالل التشریعات الوطنیةالمستدامة، وذلك 

  .المتعلقة بالنشاط السیاحي خاصة فیما یتعلق باالستثمار السیاحي

                                                             
107    61وفاء زكي إبراهیم، المرجع السابق، ص.  
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فكلما كانت  ،تطور حركة السیاحةم القانونیة أساس ازدهار و العلو  وهكذا تبقى      
ات والقوانین األخرى بصفة عامة التشریعالقوانین والتشریعات السیاحیة بصفة خاصة، و 

توفر متطلبات السائح وتوفر له األمن واالستقرار في شخصه وماله، كلما كانت حافزا 
كلما عزف االحتیاجات المتطلبات و األخیرة ال توفر هذه كلما كانت هذه و  ،الستقطابه

   .سائح عن ارتیاد إقلیم تلك الدولةال

  عالقة السیاحة بالعلوم السیاسیة .  2

ات تقوم السیاحة الدولیة باعتبارها ظاهرة إنسانیة على التفاعل والتعامل بین الجنسی    
مختلف ورة التعرف على األمر الذي یتطلب معه ضر  ،المختلفة عبر حدود دول العالم

غالبا ما تكون والتي  ،إلجراءات والتسهیالت المتبعة في هذه الدولاالقوانین والسیاسات و 
ة أسلوب بدراس تختص ولما كانت العلوم السیاسیة ،انعكاسا لنظمها السیاسیة السائدة

اءات التي تتخذ اإلجر و  ،ممارسة الدولة لسلطتها وطرق حكمها وحقوق وواجبات األفراد
 للدولة المجتمع مما یشكل اإلطار السیاسيالنظام داخل م وحفظ األمن و لمراعاة السال

یجابیة على النشاط السیاحي داخل فإن وضوح هذا اإلطار سوف تكون له نتائجه اال
  .108تنمیتهالمالئمة لدعم النشاط السیاحي و  الدولة من خالل اتخاذ القرارات السیاسیة

السیاسیة من خالل المحاوالت المستمرة لكافة العلوم وتتضح العالقة بین السیاحة و       
عن طریق  ،الدول إلیجاد نوع من التعاون المنظم الذي یساعدها على تنشیط السیاحة

ا من بغرض تحقیق مستوى حیاة أفضل لشعوبه، إبرام االتفاقیات والمعاهدات الدولیة
رخاء لسالم و واالحترام العالمي، الذي یهدف  ووصوال إلى التقارب والتفاهم ،ناحیة

ة تفرض  ، ألن هذا االحترام بدوره یعتبر ضرور 109اإلنسانیة كلها من ناحیة أخرى
احة الدولیة في السی أهدافبما یكفل تحقیق  ،التنسیق في إطار النظم والقوانین الدولیة

السیاسیة  النظمومن ثم كانت التشریعات الدولیة و  ،حقوق اإلنسانظل احترام حریة و 

                                                             
.34المرجع السابق، ص   عصمت عدلي،   108  
109  ،34السابق، ص المرجع  عصمت عدلي.  
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ومن هنا كان االتجاه  ،110تنشیطهاحقوقه ودعم السیاحة و ضمان كفیلة بحمایة السائح و 
  .أشكالهاأغراضها بالسیاحة بمختلف صورها وأنماطها و إلى إنشاء منظمات دولیة تتصل 

 نشاط السیاحي نجدهما یتأثران ببعضهمابالترتبط العلوم السیاسیة  ولما كانت     
الحكم وطرق سیاحة تتأثر بالعلوم السیاسیة من حیث طبیعة نظام ن اللذلك فإالبعض 

اإلجراءات التي تتخذها هذه األخیرة التي فكلما كانت القوانین و ممارسة الدولة للسلطة 
ارتیاد  إقلیم تشجعهم على و ، للدولة تساعد على استقطاب السیاحتترجم النظام السیاسي 

، في المقابل نجد تنمیة حركة السیاحةلتنشیط و  فزاكلما كان ذلك حا ،دولة ما دون سواها
 من حیث أنه یقید ا بل كانمنغلق وأأنه كلما كان النظام السیاسي في الدولة غیر متفتح 

اإلداریة كلما انعكس سلبا  حركة السائح عن طریق القوانین واللوائح التنظیمیة واإلجراءات
  . ى النشاط السیاحي في تلك الدولةعل

جع یاحة تؤثر في العلوم السیاسیة من حیث أن ازدهار النشاط السیاحي یشكما أن الس  
تشریعات الداخلیة للدولة مالئمة مع الجعل القوانین و الدولة على تیسیر اإلجراءات، و 

 .الحركة السیاحیة

  عالقة السیاحة  بالعلوم االقتصادیة :ثانیا

بحیث أن السیاحة تؤثر في  ،متبادلةالعالقة بین السیاحة واالقتصاد عالقة تداخلیة    
  .االقتصاد واالقتصاد بدوره یؤثر في السیاحة

  تأثیر االقتصاد في السیاحة .1

ال بد ف ،وتقدمها القاعدة األساسیة لنشوء السیاحة) المادي ( یعد العامل االقتصادي      
افي لإلنفاق على الرحلة السیاحیة التي یود القیام بها السائح أن یمتلك المال الكعلى 

                                                             
110   61وفاء زكي إبراهیم، المرجع السابق، ص.  
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یشكو تزدهر في ظل اقتصاد مختل اهرة السیاحیة ال یمكن أن تنشأ و وبالتالي فإن الظ
كل فالمعروف أن  ،والصحي واالجتماعي والثقافي تدني المستوى المعیشيالتخلف و 

الضروریة تحتل  فالسلع ،مستهلك یرتب في جدول حاجیاته حسب أهمیتها وضرورتها
ي أن والسیاحة كما هي معروفة تعد من الكمالیات فمن الطبیع ،في الجدولأعلى قمة 

واضعة فإذا كانت اإلمكانات المادیة للمستهلك مت ،تكون مصنفة في أسفل القائمة
بموجبه أن إلى أن یصل إلى مستوى مادي وفیر یستطیع  فسیكتفي بالطلبات الضروریة

المحدد  فهووهكذا نفهم أن االقتصاد ممثال بعامل الدخل  ،حيیمارس اإلنفاق السیا
  .111للطلب السیاحي يالرئیس

تؤثر في العرض وبقدر ما تؤثر اإلمكانات المادیة على الطلب السیاحي نجدها     
االستثمار  ، وتطور معهكلما تطور العرض السیاحي االدخارفكلما ارتفع حجم  السیاحي

والفندقیة المنشآت السیاحیة وتهیئة بإنشاء ، اإلنفاق السیاحينعكس إیجابا على وهذا ما ی
  .112وتوفیر كل ما یحتاجه السائح وبحسب قدراته المالیةمالهي من فنادق ومطاعم و 

مل االقتصادي مهم جدا وبصفة أدق العا االدخارهذه العالقة نستنتج أن  لمن خال   
بدلیل  ،عملیتي العرض والطلبن خالل تأثیره في م، في تطویر ورواج النشاط السیاحي

  .أنه في الفترة التي یعاني االقتصاد من الكساد أو التدهور یتراجع حجم النشاط السیاحي

  تأثیر السیاحة في االقتصاد .2

خاصة في  ،بالنسبة لالقتصاد القومي للدولالسیاحة القطاع األكثر أهمیة  تعتبر    
 منهاالبشریة المدربة سواء المادیة و  السیاحیةالموارد والمقومات الدول التي تتوفر لدیها 

  .113بمستوى عال من التكوین والتأهیل السیاحیین تتمتعوالتي 

                                                             
2006ستان المعرفة، مكتبة ب مبادئ علم السیاحة،فتحي محمد الشرقاوي، نرمین الشرقاوي، وائل أمین،    111  

.97اإلسكندریة، ص   
.97فتحي محمد الشرقاوي،  نرمین الشرقاوي، وائل أمین،  المرجع السابق، ص   112  

 
. 33وفاء زكي إبراهیم، المرجع السابق، ص   113 . 
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، وذلك من خالل ما یحققه 114أهم بنود التجارة الدولیة بعد النفط منبل أصبحت       
ش فیساهم بدرجة كبیرة في إنعا ،ستثمارات ومزایا اقتصادیة متعددةهذا النشاط من ا

 2030منظمة العالمیة للسیاحة أن یبلغ عدد السیاح الدولیین سنة الوتتوقع   االقتصاد
لقطاعات األخرى خاصة ل خاءالر و  وهذا ما یحقق التنمیة ملیار سائح 1.8حوالي 

  .115االجتماعیة منها

ات جدیدة تمارس مشروع إنشاء یؤدي إلى تطور االستثمار السیاحي لذلك فإن    
عاب الزیادة في الحركة السیاحیة المتصاص واستی ،أخرى دماتیةأنشطة اقتصادیة وخ
مثال في عدد الفنادق مع افتراض زیادة  وبعبارة أخرى فإن الزیادة ،ونشاطها عرضا وطلبا

الزیادة في الطلب على المواد الزراعیة من خضر  حتما إلىیؤدي  السیاحموازیة في عدد 
 116ةیصنعة المتعلقة بلواحق الخدمة السیاحوفواكه وغیرها، والمواد المصنعة والنصف م

تأثر القطاع یص تأثیر و خلویمكن ت .وهذا من شأنه أن یؤدي إلى دخول موردین جدد
  : السیاحي بالقطاع االقتصادي في بعض المجاالت التي نذكر منها

  قطاع النقل  1.2

مما یؤدي  ،قل بأنواعه البري والجوي والبحريیساهم قطاع السیاحة في تفعیل حركة الن   
 اریع السیاحیة تساهم في دعم البنىكما أن المش ،رفع مداخیل شركات النقل بأنواعهال

ومن جهة أخرى ال یمكن إقامة سیاحة مزدهرة في ظل ضعف شبكة  التحتیة للقطاع

                                                             
.49حسن سعد سند، المرجع السابق، ص   114  
   Un itinéraire vers la croissance, plant de développement de l’industrie touristique   )115 

 - 2020, Québec, p05. Sur le site:2012 
www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/.../plan-dev-abrege.pdf  

مذكرة مقدمة لنیل شهادة ، ، السیاسات السیاحیة والتنمیة في الجزائر، مثال والیة  بومرداسأبركان فؤاد   116  
 – 2009الجزائر، امعة ، تخصص رسم السیاسیات العامة، جوالعالقات الدولیة الماجستیر في العلوم السیاسیة 

.31ص، 2010  
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لذلك یمكن اعتبار قطاع النقل  ،هذه المناطق قل، إذ أن السیاح یحجمون عن زیارةالن
  .117لنشاط السیاحيأحد الشركاء األساسین ل

  قطاع التجارة  2.2

من العرض  اءتعتبر جز  في ترقیة التجارة بحیثالنشاط السیاحي  أهمیةتظهر      
ثریة ال یكتفي فقط بزیارة المعالم األ مابلد ، فالسائح أثناء إقامته في السیاحي للبلد

لب زاد الط، فكلما المحالت التجاریة یة یقتنیها من، بل یحتاج لحاجیات یوموالحضاریة
، بالمقابل نجد أن التالي تحقیق عائدات مالیة جدیدةوب على هذه السلع كلما زاد العرض

د هائل على البلد المتطور النشاط التجاري إذا كان مزدهرا یكون حافزا إلقبال السیاح بعد
  .هملذلك یؤثر هذا النشاط  سلبا على القطاع السیاحي إذا كان ال یلبي طلبات ،تجاریا

  االتصاالت   قطاع 3.2

 تطورا هائال في اآلونة األخیرةتكنولوجیا المعلومات االتصاالت و  قطاعیعرف     
وصناعة السیاحة من أولى الصناعات التي ارتبطت ارتباطا وثیقا بالتقدم في مجال 

وأصبحت السیاحة صناعة خدمیة غیر ملموسة باعتبار  ،م تكنولوجیا االتصاالتاستخدا
تقدیم خدمة سیاحیة ذات جودة عالمیة في بیئة تسویقیة لااللكترونیة شرطا مهما  السیاحة
  .118طالبها لوقت بین عارض الخدمة السیاحیة و االمسافة و  ا، ألغي فیها عنصر جدیدة

لكترونیة اإل ا تحتل المرتبة األولى في السیاحةیذكر أن الخدمات السیاحیة حالیو       
بغرض  واالتصالمات لمعلو االتي تعرف على أنها تلك الخدمات التي توفرها تكنولوجیا 

                                                             
. 33أبركان فؤاد، المرجع السابق، ص   117  

، بحث مقدم ضمن ، دور التسویق االلكتروني للسیاحة في تنشیط صناعة السیاحةتومي میلود، خریف نادیة  118 
الموقع متوفر على . 04اقتصادیات السیاحة ودورها في التنمیة المستدامة، ص  :الملتقى الوطني حول فعالیات 

  univ-biskra.dz/fac/.../tourisme/toumi%20miloude.pdf   :االلكتروني
.34أبركان فؤاد، المرجع السابق، ص: ینظر أیضا     
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یة، عبر مختلف الشبكات المفتوحة والمنغلقة الفندقنجاز وترویج الخدمات السیاحیة و إ
  .119لكترونیةأسس التجارة اإلباالعتماد على مبادئ و 

دفعا قویا وساهم في  أعطى السیاحة التطور الهائل في مجال االتصاالتلذلك فإن      
نعاشها في المقابل  ،باقي القطاعات األخرىه ینعكس إیجابا على وذلك بدور  ،ترقیتها وإ

هذا ما االتصاالت لتقدیم األفضل لزبائنه، و عند ازدهار النشاط السیاحي یسعى قطاع 
  .لتحسین العرض كما ونوعاجنبیة األو  المحلیة لتطویر االستثماراتیدفعه 

  عالقة  السیاحة بعلم االجتماع وعلم النفس و علم اإلدارة: الفرع الثاني

ترتبط السیاحة ارتباطا وثیقا بعلم االجتماع وعلم النفس وعلم اإلدارة، لذلك سنتطرق    
   .عالقتها بعلم اإلدارةوكذا علم النفس ب ، ثم لعالقتهاأوال لعالقة السیاحة بعلم االجتماع

  وعلم النفسعالقة  السیاحة بعلم االجتماع : أوال 

  عالقة  السیاحة بعلم االجتماع .1

ن ، حیث أبعلم االجتماعفإنها ترتبط اجتماعیة ظاهرة إنسانیة و لما كانت السیاحة      
ما یتعلق اإلنسان من الناحیة االجتماعیة، و علم االجتماع یختص بكل ما یتعلق ب

عالقات الیعالج الخصائص المشتركة والتأثیرات و  كما ،لمجتمع من الناحیة اإلنسانیةبا
حیطة به بقصد كما یتناول عالقة اإلنسان بالبیئة الم ،المتبادلة بین المجتمعات المتباینة

ا في تحلیل الظواهر االجتماعیة وتفسیرها القوانین التي یعتمد علیهالوصول إلى القواعد و 
  .120التنبؤ بالمستقبلو 

معرفة النظم  بستوجتسویقها یالسیاحة وتنمیتها و وعلى أساس أن تنشیط      
االجتماعیة القائمة، وعالقتها باألنظمة القانونیة واالقتصادیة والسیاسیة واألخالقیة 
باإلضافة للعادات والتقالید السائدة في المجتمع، واألسباب التي ساعدت على تكوینها 

                                                             
دور تكنولوجیا المعلومات واالتصال في تنمیة القطاعات السیاحیة   بختي إبراهیم، شعوبي محمود فوزي،    119 

.275ص الجزائر، ،2010 -2009السابع، مجلة الباحث، العدد  والفندقیة،   
120  ،58المرجع السابق، ص  وفاء زكي إبراهیم.  
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والعوامل المشكالت االجتماعیة أهم وسلوك األفراد والجماعات من الجنسیات المختلفة، و 
ط السیاحیة ووضع الخط ن االستعانة به عند رسم السیاساتهو ما یمك ،التي تسببت فیها

  .لكي تبنى على حقائق وأسس علمیة

منها جهات نظر یة علم االجتماع للسیاحة ثماني و في رؤ  1984سنة  "كوهین"حدد و    
 السفر الدیمقراطياحة و السی، تجاري السیاحة والضیافة على أساس: 121للسیاحة كما یلي

تلف عن السیاحة شيء حدیث مخ، السیاحة كأنها نشاط حدیث لقضاء وقت الفراغ
لسیاحة تعبر عن موضوعات ثقافیة ا، الرحالت التقلیدیة للحج والمراسیم العقائدیة

باإلضافة إلى  .عمارنوع جدید من اإلالسیاحة  و عملیة تبادل ثقافيالسیاحة ، وأساسیة
تتمثل في ي السیاحة أربع اتجاهات أساسیة اقترح للبحث االجتماعي ف" كوهین " أن 

ثار آ، البناء الوظیفي للنظام السیاحي، المحلیینالعالقة بین السیاح  و ، السیاحة ذاتها
" جرابورن"أما األنثروبولوجیون عند دراسة السیاحة فقد ركزوا كما یقول .السیاحة

"Graburn "1983 السیاح أنفسهم و الضیافة الشعبیة، آثار السیاحة 122على دراسة.    

تماع دور فعال في من خالل دراسة عالقة السیاحة بعلم االجتماع نجد أن لعلم االج    
تنمیة النشاط  من أجلمن خالل الدراسات التي یقوم  ،رسم السیاسات والخطط السیاحیة

  .السیاحي

  

  

  عالقة السیاحة بعلم النفس  .2

                                                             
121   ،59المرجع السابق، ص  وفاء زكي إبراهیم.    
122  ،60المرجع السابق، ص  وفاء زكي إبراهیم.  
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وكل ، میولهالنفس على معالجة سلوك اإلنسان ودوافعه الداخلیة وانفعاالته و یقوم علم     
تتمثل في ردود أفعاله  ،الجوانب النفسیة وما یترتب عن ذلك من مظاهر خارجیة

ها في تنفیذ حیث یساعد اإللمام ب جوانب لها أهمیتها   یحوي، و عالقاته مع اآلخرینو 
  . 123یجیة  في األسواق المصدرة للمنتج السیاحيالترو الحمالت التنشیطیة و 

 نسانیة التي یسعى الفرد إلشباعهابالدوافع اإللك فإن السیاحة ترتبط بالرغبات و لذ     
احیة تركز على دراسة االتجاهات لذلك فإن الدول قبل القیام بتخطیط برامجها السی

الطرق المستخدمة في تقدیمها یاحیة، و مالئمة منتجاتها الس، و الرغبات المختلفة للسائحینو 
  .124تبعا لذلك

  اإلدارة عالقة السیاحة بالعلوم التقنیة و : ثانیا

التي تعكس ، و بجوانبه األكادیمیة الجوانب التطبیقیة للسیاحة دارةیبحث علم اإل    
المتبادل بین فیكون التفاعل  ،اإلدارة الحدیثة أسالیبلتقنیات و معدالت نموها مواكبة 

فسرعة الحصول على المعلومات  ،وسائل التقنیة المتطورةالوأحدث األسالیب و السیاحة 
وتكالیف النقل  اإلقامةل المناخ وأسعار صرف العمالت، وأسعار السیاحیة من أحوا

أصبحت تعتمد على شبكة  ،مما یهم السائح قبل بدء الرحلة والمواصالت وغیر ذلك
  .125لكترونیةواسب اإلمتكاملة في ظل بنوك المعلومات والح معلومات

تأثر بمختلف العلوم تو ظاهرة متشعبة تؤثر السیاحة  إن في األخیر یمكن القول     
 وضحنا عالقتها بالعلوم السیاحیة بغض النظر عن العلوم التيو  ،االجتماعیة واإلنسانیة

 ، فالضرورة السیاحیة تقتضيمنها علم اللغات الحیةفإنها أیضا ترتبط بعلوم أخرى 
لعالي في كذا إعداد الخبرات الفنیة ذات المستوى او ، وجوب التحكم في اللغات األجنبیة
علم التغذیة، فن االستقبال والمعاملة، فن تنظیم  ،مجال اإلرشاد السیاحي والفندقة

                                                             
123    35عصمت عدلي، المرجع السابق، ص.  
124  62المرجع السابق، ص  ،وفاء زكي إبراهیم.  
125  63زكي إبراهیم، المرجع السابق، ص  وفاء.  
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اإللمام بالثقافات مع االهتمام بعلم و  ،مختلف التظاهرات السیاحیةالمعارض والندوات و 
  . 126 العالقات اإلنسانیة

التاریخ على أساس أن اإلنسان بما یخلده في أن السیاحة ترتبط بعلم اآلثار و  كما    
من معجزات ورموز  ،متدة بجذورها تصل الماضي بالحاضرماضیه من منجزات م

 ثقافیة للسیاحة یجعلها  اإلنسان تشكل مقومات كلها هذه  ،صامدة ومعالم أثریة ومتاحف
التاریخ یقوم بمختلف الدراسات لذلك فعلم اآلثار و  ،سیاحیةامال مهما لتحدید وجهته الع

التظاهرات هذه المنجزات لترقیتها من جهة، ومن جهة أخرى ینظم الندوات و  التي تخص
  .اعد على إعطائها الشهرة العالمیةالثقافیة التي تس

  الدور التنموي للنشاط السیاحي : المطلب الثاني

دراسة أفادت أن عدد السیاح  2005ة في سنة أجرت منظمة السیاحة العالمی     
سیبلغ ملیار ونصف سائح هذا ما یؤثر إیجابا على میزان  2020الدولیین في سنة 

لذلك  127المدفوعات في الدول السیاحیة ویساهم بدرجة كبیرة في جلب العملة الصعبة لها
الهام  في الدور إن الدالئل العلمیة وتجارب الدول في العالم تشیر إلى التزاید الملحوظ

الذي تلعبه السیاحة بصفة عامة في قضایا التنمیة بمفهومها الشامل في اقتصادیات 
وتعتبر التنمیة  ،128یترجمه االهتمام المتزاید للدول المتقدمة بهذا القطاعوهذا ما  الدول،

واالقتصادیة  ات األخرى االجتماعیة، الثقافیةالسیاحیة مصدر وأساس تطور باقي القطاع
تنمیة سیاحیة  ولتحقیق 129ألنها توجه كل عملیات التهیئة اإلقلیمیة ؛دولة أو اإلقلیملل

                                                             
126  ،65المرجع السابق، ص  وفاء زكي إبراهیم.  

127)Mike Robinson, David Picard, Tourisme, culture et développement durable,  « Programme  
Tourisme, culture et développement durable » Division des politiques culturelles et du 
dialogue interculturel, Secteur de la culture, UNESCO, 2006,  p 09.sur le site : 
whc.unesco.org/sustainabletourismtoolkit/.../2.%20UNESCO%20(2006)...pdf 

128   ،حالة الجزائر، مجلة كلیة مساهمة قطاع السیاحة في تحقیق التنمیة االقتصادیة، یحي سعیدي، سلیم العمراوي
  .09، ص2013العدد السادس والثالثون،   ،بغداد للعلوم االقتصادیة الجامعة

129) Nassima Djouher  Kacimi Zeggai, pour un développement intégré du tourisme en Algérie- 
le cas du littoral algérois-, thèse pour obtenir le grade de Docteur, Université Paris-Sorbonne, 
spécialité: Aménagement, Urbanisme et Dynamique des Espaces, 25 juin 2013, P 08. 
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عطاء جنبیة و استراتیجیات متباینة منها ما عمدت لتشجیع  االستثمارات األتبنت الدول  إ
إلضافة باللقطاعین العام والخاص إلنشاء المشروعات السیاحیة  المزید من الحریة 

نلخص الدور التنموي للنشاط  لذلك ،التهیئة للمواقع السیاحیةو لعملیات التخطیط السیاحي 
  :ةالسیاحي في العناصر اآلتی

  االجتماعیة و التنمیة االقتصادیة  دور السیاحة في: الفرع األول 

تعد السیاحة مصدرا مهما في تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة للدولة التي      
حققت صناعة سیاحیة، وذلك من خالل ما تدره السیاحة من أموال طائلة التي تستثمر 

  .في سبیل تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة

  دور السیاحة في التنمیة االقتصادیة : أوال

حة كما كانت في السابق، بل تشعبت فروعها وتداخلت وأصبحت لم تعد صناعة السیا  
حاضرة في كل مجاالت الحیاة الیومیة، لكل فرد وعائلة ومجتمع، بحیث توقعت منظمة 

ملیار سائح سنة  1.6السیاحة العالمیة أن یصل عدد السیاح في العالم إلى ما یقارب 
2020130.  

 دالت مهمة خالل العقدین األخیرینبمعنما الدخل العالمي من السیاحة حیث أنه     
لي الناتج المحلي لكثیر وأصبح العائد من أعمال السیاحة یساهم مساهمة فعالة في إجما

نه یزید عن الدخل من أمنظمة السیاحة العالمیة إلى حد  وتشیر تقاریر من الدول
وصناعة  ي البترول والصناعات المرتبطة بهالقطاعات األخرى باستثناء قطاع

                                                             
130) Francesco Frangialli, Klaus Toepfer, Vers un Tourisme Durable, Guide à l’usage des 
décideurs, Organisation mondiale du tourisme et  Programme des Nations Unies pour 
l’environnement, 2006, p 08. 

، مجلة البحوث والدراسات العلمیة، الدور االقتصادي للسیاحة مع اإلشارة لحالة الجزائرشبوطي حكیم، : وینظر  
، كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة یحي فارس، المدیة، 2011العدد الخامس، جویلیة 

  .05ص 
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، لذلك أصبحت من أهم مصادر الدخل القومي، كما أن السیاحة تزید من 131لسیاراتا
العائد االقتصادي الذي یدعم البناء االقتصادي للمجتمع، ویرفع معدالت التنمیة 
االقتصادیة، كما أنها تحقق التوازن االقتصادي بین النشاط الزراعي والصناعي 

  .132ومتطلبات التنمیة

وقد أكدت تقاریر المجلس العالمي للسیاحة والسفر على أن السیاحة قد ساهمت في      
إیجاد أكثر من ملیون فرصة عمل شهریا بشكل مباشر وغیر مباشر في جمیع أنحاء 

ة في العالم ، وهكذا یعتبر النشاط السیاحي من أهم مصادر العمل1997العالم خالل عام 
ك عند تحویل السائحین ألموالهم إلى عمالت الدول ویظهر ذل وخاصة األجنبیة منها

المستقبلة لهم لسداد تكالیف الخدمات التي تقدم إلیهم، مما یؤدي إلى تحریك اقتصاد 
ویمكن تلخیص  .تنشیط عملیات النقل داخل الوطنالدولة و تنوع األنشطة االقتصادیة و 

  :لنشاط السیاحي في النقاط التالیةاألهمیة االقتصادیة ل

  تدفق رؤوس األموال األجنبیة  .1

یساهم القطاع السیاحي بدرجة ملموسة في توفیر جزء مهم من النقد األجنبي الالزم      
، ویتحقق هذا نتیجة تدفق رؤوس األموال األجنبیة 133لتنفیذ خطط التنمیة الشاملة

لها من المستثمرة في المشروعات السیاحیة، واإلیرادات السیاحیة التي تقوم الدولة بتحصی
، نتیجة 134السائحین، وخلق استخدامات جدیدة للموارد الطبیعیة والمنافع الممكن تحقیقها

خلق عالقات اقتصادیة بین قطاع السیاحة والقطاعات األخرى، وتتحصل هذه األموال 
اقتناء ، استخدام وسائل النقل، اإلقامة في الفنادق ن خالل نفقات السائح األجنبي فيم

                                                             
131   ،حالة االقتصاد الجزائريالسیاحة وأثرها في التنمیة االقتصادیة العالمیةهواري معراج، محمد سلیمان جردات ، 

  .23ص الجزائر، ، 2004مجلة الباحث، العدد األول، 

132  26عصمت عدلي، المرجع السابق، ص.  

133   20عبد السالم أبو قحف، المرجع السابق، ص.  

134   37المرجع السابق، ص بوعموشة،حمیدة.  



ماهیة السیاحة:                                             الفصل األول  
 

59 
 

 م التأشیرات المفروضة على السیاحرسو ، وریة للحیاة من أغذیة ومالبسالحاجات  الضر 
قروض تحویل ، تي تحصل من الشركاترسوم الهبوط ومغادرة الموانئ أو المطارات ال

یل اإلیرادات وتظهر اإلحصائیات المتعلقة بالسیاحة األثر الهام لها في تحص .135العملة
ح یمثل المصدر األول للعمالت األجنبیة حیث أن دخل السیاحة أصبمن النقد األجنبي، 

  .136من دول العالم %38لحوالي 

  تحسین میزان المدفوعات .2

 ن میزان المدفوعات الخاص بالدولةتساهم السیاحة كصناعة تصدیریة في تحسی     
 المستثمرة في المشروعات السیاحیةویتحقق هذا نتیجة تدفق رؤوس األموال األجنبیة 

اإلیرادات السیادیة التي تقوم الدولة بتحصیلها من جمهور السائحین، وخلق استخدامات 
جدیدة للموارد الطبیعیة، والمنافع الممكن تحقیقها نتیجة خلق عالقات اقتصادیة بین 

لي یبین حجم العائدات السیاحیة والجدول التا .137قطاع السیاحة والقطاعات األخرى
  :2010 -2009من حیث التحصیل السیاحي لسنتي عشر دول األولى عالمیا ل

  

  

  

  

                                                             
135 ،21المرجع السابق،  ص عبد السالم أبو قحف.  

136   09یحي سعیدي، سلیم العمراوي، المرجع السابق، ص.  
137   دراسة أداء وفعالیة مؤسسات القطاع السیاحي في "عیسى مرزاقة، التنمیة السیاحیة المستدامة في الجزائر

اقتصادیات السیاحة ودورها في التنمیة المستدامة، یومي : ، بحث مقدم ضمن فعالیات الملتقى الدولي حول"الجزائر
  .05جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص ، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، 2010مارس  10 -09
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یبین العائدات السیاحیة لعشر دول األولى عالمیا من حیث التحصیل ) 01(جدول رقم  
  .)ملیار دوالر أمریكي: الوحدة. ( 2008/2009السیاحي لسنتي 

  2009  2008  الدولة  المرتبة
  93.9  110  الوالیات المتحدة األمریكیة  1
  53.24  61.6  اسبانیا  2
  49.4  56.6  فرنسا   3
  40.2  45.7  إیطالیا 4
  39.7  40.8  الصین  5
  7. 34  40  ألمانیا  6
  30  36  المملكة المتحدة  7
  25.6  24.8  استرالیا  8
  21.3  22  تركیا  9

  19.4  21.6  النمسا  10
  407.4  459.1    المجموع
  .103، ص یحي سعیدي، سلیم العمراوي، المرجع السابق: المصدر

 ةمن خالل الجدول نالحظ بأن القطاع السیاحي لهذه الدول یدر أرباحا مهم  
یات المتحدة ویساهم في تحسین ورفع میزان مدفوعاتها بمداخیل هامة، خاصة الوال

یطالیا، هذا ما یبرر االهتمام الكبیر لهذه الدول بتنمیة  األمریكیة، اسبانیا فرنسا وإ
 .القطاع السیاحي

  كنولوجیا الحدیثةنقل تقنیات الت .3

تعتبر عملیة نقل التكنولوجیا خاصة عن طریق الشركات األجنبیة مهمة جدا في    
  :وذلك من خالل ،تحقیق التقدم السیاحي
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إدخال تجهیزات جدیدة یمكن استخدامها إما في تسهیل الخدمات السیاحیة بأنواعها  -
إلى الخدمات المختلفة أو إنتاج سلع صناعیة لألغراض السیاحیة، باإلضافة 

  .المرفقیة المختلفة
  .ذات المستوى العالي للقوى العاملة ياالستفادة من برامج التدریب والتكوین السیاح -
  .تشجیع البحث العلمي السیاحي في المعاهد والكلیات ومراكز التدریب المتخصصة -
نقل طرق وتقنیات التسویق السیاحي الحدیثة من خالل استخدام تكنولوجیا  -

: واالتصاالت، الذي یتجسد في السیاحة اإللكترونیة، والتي تعني أنها المعلومات
تتم بین مؤسسة سیاحیة ومستهلك  نمط سیاحي یتم تنفیذ بعض معامالته التي"
من خالل استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، بحیث تتالقى في ) سائح(

مع رغبات جموع  عروض الخدمات السیاحیة من خالل شبكة المعلومات الدولیة،
 . 138"االنترنتالسائحین الراغبین في هذه الخدمات السیاحیة المقدمة عبر شبكة 

وتظهر  139فالسیاحة اإللكترونیة تشكل الجزء األكبر من حجم التجارة االلكترونیة     
أهمیة التسویق السیاحي عن طریق استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في 

یراداتها  للمؤسسات السیاحیة بما یسهم في زیادة 140زیادة القدرة التنافسیة مبیعاتها، وإ
الذي بدوره یرفع القیمة المضافة للقطاع السیاحي في الناتج المحلي  وأرباحها

                                                             
138   ،بحث مقدم ضمن  أهمیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تطویر الخدمات السیاحیة،تقرورت محمد

یومي  –اإلمكانیات والتحدیات التنافسیة  –السیاحة والتسویق السیاحي في الجزائر : فعالیات الملتقى الوطني حول
  .09، قالمة، ص 1945ماي  08العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة ، كلیة 2009أكتوبر  - 26 -25

139  إنجاز مختلف األعمال عن طریق الشبكة الدولیة للمعلومات بما في ذلك : "تعرف التجارة اإللكترونیة بأنها
  ".فیما بینها على شبكة االنترنت التعامالت بین الشركات والمستهلكین، وبین الشركات

  .07تقرورت محمد، المرجع السابق، ص : ینظر
140   تمثل التنافسیة معیارا لتقییم األداء للدول مقارنة بغیرها من دول العالم، وذلك للوقوف على جوانب القوة والضعف

لها في مجال المقارنة، وقد اهتمت كثیر من المؤسسات الدولیة بإعداد تقاریر عن مستوى تنافسیة الدول في مجاالت 
عدیدة كان أحدثها مجال السیاحة والسفر، بحیث أطلق المنتدى االقتصادي العالمي تقریره األول عن تنافسیة  اقتصادیة

مل التي تؤثر في مؤشر تظم معظم العوا 14، ویعتمد هذا التقریر في ذلك على 2007السیاحة والسفر في سنة 
،  2013، 13مجلة الباحث، عدد  دول العربیة،تنافسیة القطاع السیاحي في ال ،هاني نوال: ینظر. تنافسیة القطاع

  . 05جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص  التجاریة وعلوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة و 
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احة االلكترونیة القسم األكبر من حجم التجارة اإلجمالي، بحیث تشكل السی
، ففي فرنسا 2004ملیار دوالر عام  89االلكترونیة بحیث تخطى دخل هذا القطاع 

جارة تمن حجم ال 2005سنة  %45مثال بلغت نسبة السیاحة االلكترونیة إلى 
  .141االلكترونیة، وهي دائما في ارتفاع مستمر

قة جدیدة من المدراء، وذلك ألن وجود الشركات تنمیة المهارات اإلداریة وخلق طب -
وتطویر أنظمة األجنبیة في مجال صناعة السیاحة یمكن أن یؤدي إلى تحسین 

 شأنوتبرز أهمیة العقود اإلداریة بصفة خاصة في هذا ال وفنون اإلدارة فیها
كأسلوب لنقل التقنیات التكنولوجیة الحدیثة في مجال إدارة الفنادق واألنشطة 

  .142السیاحیة  األخرى

   دور السیاحة في التنمیة االجتماعیة: ثانیا

تلعب السیاحة دورا مهما في عملیة التنمیة االجتماعیة من خالل توفیر مناصب      
الضرورة لرفع المستوى المعیشي الشغل، وكذا تحقیق الرخاء االقتصادي الذي یؤدي ب

  : والصحي لألفراد، ویمكن توضیح هذا الدور الفعال أكثر فیما یلي

 دور السیاحة في توفیر مناصب العمل .1

دیة إسهاما في توفیر مناصب یعد القطاع السیاحي من أكبر القطاعات االقتصا    
وتشیر  من إجمالي القوى العاملة على مستوى العالم، %11بحیث یستوعب  العمل

عدد العاملین في قطاع السیاحة قد بلغ أن إحصائیات منظمة السیاحة العالمیة إلى 
، ومن المتوقع طبقا لتوقعات إحصائیات 2010ملیون عامل نهایة سنة  202حوالي 

ن إجمالي م  %11,8مجلس السیاحة والسفر العالمي أن یستوعب القطاع السیاحي 
، وأكدت دراسة أجراها الخبیر المكسیكي 2014143التوظیف العالمي بحلول سنة 

                                                             
141   ،دور تكنولوجیا المعلومات واالتصال في تنمیة قطاع السیاحة والفندقةبختي إبراهیم، شعوبي محمود فوزي  

  .02ص  الجزائر،  ،2010 -2009العدد السابع،   ،مجلة الباحث
142   في جمیع أنحاء العالم" هیلتون"ومن أمثلة العقود اإلداریة ما هو مطبق بالنسبة لسلسة فنادق.  

143   09یحي سعیدي، سلیم العمراوي، المرجع السابق، ص.  
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« jude »  أن االستثمار في الفنادق یؤدي لتوفیر فرص عمالة بمعدل أكبر من قطاع آخر في
وما یفسر هذه القدرة االستیعابیة للسیاحة من الید العاملة هو ، 144االقتصاد المكسیكي

عالقاته العدیدة مع باقي القطاعات األخرى  من حیث تشعب القطاع السیاحي
االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، فهي تساهم بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في خلق 

  یها المؤسسات السیاحیة والفندقیةالعدید من مناصب العمل بالمنطقة التي تنشأ ف
 مقعد 300ومقهى بـ سریر ومطعم 200ألنه بمجرد إنشاء فندق سیاحي بطاقة إیواء 

منصب عمل دائم داخل هذه المرافق، بهدف تقدیم الخدمات ) 60(یتم خلق ستین
الفندقیة والسیاحیة من تنظیم اإلقامة، اإلطعام، النظافة، األمن، الصیانة والتسییر 
وحراسة اإلدارة، ومن جهة أخرى فإن عملیة إنجاز فندق مثال تتطلب العدید من 

المتخصصین والخبراء والعمال البسطاء، وذلك من مرحلة الموظفین والمهندسین 
الدراسات األولیة إلى عملیة اإلنجاز والتهیئة والتأثیث والتجهیز الداخلي للفندق، وهذا 

ال توفر األنشطة السیاحیة في فرنسا ثما یؤدي إلتاحة فرص عمل غیر مباشرة، فم
احي یعتمد ، وعلیه فإن النشاط السی145منصب عمل مباشر 800000حوالي 

بالدرجة األولى على الید العاملة التي تساهم في تخفیض نسبة البطالة في البلد 
  .146السیاحي

  الثقافي نب االجتماعي و لسیاحة على الجاا آثار .2 

یخلف النشاط السیاحي كغیره من النشاطات األخرى آثارا على الجانب االجتماعي 
  .إیجابیة وقد تكون سلبیةوالثقافي علما أن هذه اآلثار قد تكون 

                                                             
144   ،الستغالل الثروة النفطیة الناضبة من ترقیة القطاع السیاحي كبدیل نور الدین شارف، نصر الدین بوعمامة

التنمیة المستدامة : ، بحث مقدم ضمن فعالیات المؤتمر العلمي الدولي حولأجل تحقیق تنمیة مستدامة في الجزائر
، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر بالتعاون 2008أفریل  08 -07یومي  ستخدامیة للموارد المتاحة،والكفاءة اال

راكة واالستثمار في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الفضاء األورومغاربي، جامعة فرحات عباس، مع مخبر الش
  .11سطیف، ص 

145) J.M. Horrner, Géographie de l’industrie  touristique, Ellipses, Edition Marketing S.A, Paris, 
1997,  p 40. 

146  ،180المرجع السابق، ص  وفاء زكي إبراهیم.  
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  الثقافي للسیاحة على الجانب االجتماعي و اآلثار االیجابیة  1.2

ن مما یمكّ االجتماعي للشعوب الثقافي و  ایجابي على المستوىم و اهللسیاحة دور       
تقارب ابیة المترتبة على ذلك االیج لتعارف بینها، ومن بین اآلثارامن االحتكاك و 

في  الطبقة العاملةلزیادة دخل  بعضها البعض معمما یحقق التوازن االجتماعیة  الطبقات
استعادة الفرد لنشاطه وحیویته، ، وكذا 147قطاع السیاحة بشكل مباشر أو غیر مباشر

تحقیق ، وكذا نتیجة التخلص من الروتین الیومي للعمل وعودته للعمل بنفسیة مطمئنة
تحسین ، إضافة ل148حتكاك المباشر بینهمالتآلف والتالحم بین أفراد المجتمع من خالل اال

ة لالتصال أداأیضا تعد السیاحة ، و من ظاهرة البطالة والحد المستوى المعیشي لألفراد
تعمل على تبادل وانتشار ، كما والعادات والتقالید بین الشعوبات الفكري وتبادل الثقاف

الحضاري  نموباإلضافة لل، 149ثقافات الشعوب وحضارات األمم بین أقالیم العالم المختلفة
ه األنظار إلى االهتمام الدائم واالرتقاء بالقیم الحضاریة نتیجة الحركة السیاحیة بحیث تتج

تكتسب فالطبیعیة م بالمقومات السیاحیة األثریة و من حیث االهتما ،والمعالم السیاحیة
، القادمین إلیها المختلفة من سائحي الدولالخبرات ول السیاحیة المهارات الثقافیة و الد

وبذلك تكون  .احترام القوانین والنظم  للبلد المضیفو م السلیمة القیمثل اللغة واألفكار و 
غزو وهذا ما ینتج   السیاحة وسیلة اتصال ثقافیة بین السائحین وأبناء البلد المضیف

بعض عناصر  لتنتقلون مادیة أو معنویة للبلد المضیف قد تك ،سمات ثقافات مختلفة
من خالل  نقله لبعض األدوات والوسائل أثناء عودته  ،الثقافة القادمة عن طریق السائح

لفنیة في الدول القیم الجمالیة والمعالم اخاصة و االهتمام بالتراث دون أن ننسى  .150لبالده
ویكون ذلك من خالل الفنون والمهارات الخاصة بهم مثل الرقص  المستقبلة للسیاح

                                                             
147  34المرجع السابق،  ص  ،حمیدة بوعموشة.  

148) Grimes Saïd, Le Tourisme environnemental et l’aménagement urbain du littoral «Cas de 
la ville de Jijel » ,  thèse de magistère, Université de Constantine, 2002,  p 87. 

149  ،103ص  یحي سعیدي، سلیم العمراوي، المرجع السابق.  
150   28عصمت عدلي، المرجع السابق، ص.  
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التظاهرات التي حفالت الزواج و ، 151الحتفاالت الخاصة باألعیاد والمناسباتالشعبي ا
حین ینتقل التراث االجتماعي والذي یرثه أعضاء ي ف ،السیاح لمشاهدة ذلكتجذب 

فالسمات الثقافیة لها قدرة هائلة على االنتقال عبر  ،المجتمع من األجیال السابقة
ل من مجتمع آلخر نتیجة الهجرة تنتقل بالفعمالمح الثقافیة وسماتها الن إبل  ،152الزمن

 .153غیرها من وسائل االتصال الثقافيو 

  الثقافي للسیاحة على الجانب االجتماعي و اآلثار السلبیة  2.2

إال  الثقافي،السیاحي على الجانب االجتماعي و  ة للقطاعمن اآلثار االیجابی بالرغم       
  :من بین هذه اآلثار نذكر ،مایمنع من وجود تأثیرات سلبیة علیه أن هذا ال

عندما یحل السائح بالبلد المزار ف الثقافيانتشار عوامل الفساد والتدهور االجتماعي و  -
 الالمسؤول دم هذا اإلنفاقاصتقابل یمیمارس اإلنفاق السیاحي بمعناه الواسع، في ال

الربح یكون یعاني من الفقر والتخلف، فتتولد له فكرة  قدمع أبناء هذا البلد الذي 
مثل السرقة  فتظهر صور االنحراف  ،السریع بشتى الطرق حتى غیر المشروعة منها

  .154بكل صورها اآلفات االجتماعیةو المخذرات المتاجرة بو 
القادمة ال وأسالیب الحیاة في المجتمع تتعارض مختلف أشكبحیث التصادم الثقافي  -

الضرورة عن التي ال تعبر ب ،تصرفاتهمك بعض السیاح و نتیجة لسلو  ،من الخارج
أفراد  ةیقاضمإلى إثارة و  حتماالذي یؤدي  في بالهم، األمر أسلوب حیاتهم الیومیة

                                                             
151   40حمیدة بوعموشة، المرجع السابق، ص.  

 152   ،مجلة البحوث التنمیة السیاحیة وأثرها على التنمیة االقتصادیة المتكاملة في الوطن العربيفالق علي ،
  .16، ص 2012العدد السابع، مارس المدیة، وعلوم التسییر، جامعة  العلمیة، كلیة العلوم االقتصادیةوالدراسات 

153   185وفاء زكي إبراهیم، المرجع السابق، ص.  

154  40المرجع السابق، ص  ،حمیدة بوعموشة.  

  .101وفاء زكي إبراهیم، المرجع السابق، ص:  وینظر    

  



ماهیة السیاحة:                                             الفصل األول  
 

66 
 

البلد المضیف ورفضهم للسیاحة أصال، ویظهر هذا االختالف جلیا بین ثقافة الدول 
العادات والتقالید والمثل اإلسالمیة والدول الغربیة اللتان ال تلتقیان في كثیر من 

  .إلنسانیةا

  دور السیاحة في التنمیة السیاسیة والبیئیة :الفرع الثاني

تساهم السیاحة بدرجة فعالة على التنمیة السیاسیة وفي مجال العالقات الدولیة للبلد 
  .السیاحي، كما أنها تؤثر تأثیرا بالغا على التنمیة البیئیة

  الدولیةدور السیاحة في مجال التنمیة السیاسیة والعالقات : أوال

تساهم السیاحة بدور كبیر في تدعیم أواصر الصداقة بین مختلف الدول، وذلك       
من خالل العالقات الطیبة التي یمكن أن تنشأ بین مختلف الشعوب، ویظهر دور 
السیاحة جلیا في تعزیز سبل السالم والتفاهم والتواصل اإلنساني بینهما، وتعمیق أواصر 

، بل تسهم بصفة فعالة 155ري بین مختلف المجتمعات اإلنسانیة التبادل الثقافي والحضا
  .156في تطویر العالقات السیاسیة بین الحكومات في الدول السیاحیة

، الذي صدر بحضور 1980للسیاحة العالمیة عام " مانیال"وجدیر بالذكر أن إعالن     
دولة قد أكد مبدأ هاما هو أن یكون للسیاحة العالمیة القدرة على أن تكون قوة فعالة  120

الذي صدر عن مؤتمر  )كولومبیا(لتحقیق السالم العالمي، ونفس المفهوم تأكد في إعالن 
  .157)بكندا( 1988للسالم الذي عقد في أكتوبر  السیاحة قوة دافعة

                                                             
155  29عصمت عدلي، المرجع السابق، ص.  

، مجلة أبحاث اقتصادیة على التنمیة في المناطق الریفیةالبیئیة وأثرها  السیاحةخان أحالم، زاوي صوریة، :وینظر
داریة، العدد السابع، جوان    .12، جامعة بسكرة، ص 2010وإ

156   ،سلسلة  - ، مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیةالتخطیط السیاحي والتنمیة السیاحیةنور الدین هرمز
  .21، ص 2006، 03العدد  28العلوم االقتصادیة والقانونیة ، المجلد 

 157   29عصمت عدلي، المرجع السابق، ص.  
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ب الشعوب مع بعضها ومن أهم الصور الفعلیة التي تجعل من السیاحة سببا في تقار 
التقارب بین الدول عن طریق االستثمار السیاحي بینها وبین الشركات األجنبیة ، البعض

قلیمیة التي تعنى ظهور المؤسسات الدولیة واإل، و ت الشراكة والتعاونمن خالل اتفاقیا
بتنمیة السیاحة، خاصة تلك التي تقوم بتقدیم المساعدة للدول النامیة، ومن أمثلة ذلك قیام 
نشاء برامج تدریس  منظمة الدول األمریكیة بإجراء البحوث الخاصة بالسیاحة وتطویرها وإ

عن التي تعمل بهذا القطاع، وتنظیم جامعة الدول العربیة لمؤتمرات " اإلكوادور"بـ 
 .158السیاحة والسفر على مستوى العالم العربي بین الحین واآلخر

أن السیاحة تلعب دورا محوریا في إرساء العالقات  في األخیر یمكن استخالص    
الطیبة والودیة بین الدول وشعوبها، من خالل التعارف والتآلف والتعاون في ذات 

  .المجال، كما أنها تسهم في تدعیم الوحدة اإلنسانیة بین مجتمعات هذا العالم

  دور السیاحة في مجال التنمیة البیئیة  :ثانیا

باعتبار أن السیاحة تعتمد بالدرجة األولى على الموارد الطبیعیة فإن األنشطة السیاحیة   
  :تؤثر إیجابا وسلبا على البیئة، وتتمثل هذه اآلثار فیما یلي

  اآلثار اإلیجابیة للسیاحة على البیئة.1

 10-03انون رقم من الق 4/7إذا كانت البیئة حسب المعیار التشریعي وطبقا للمادة      
  159المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003-06-19المؤرخ في 

حیویة كالهواء والجو والماء ّال ال ن من الموارد الطبیعیة الحیویة وتتكو ": تعرف كما یلي
                                                             

158  لهامة في التطور االقتصادي للدولكما زاد اهتمام األمم المتحدة بموضوع السیاحة كأحد العناصر االقتصادیة ا 
وتهتم منظمات دولیة أخرى  بهذا الوضع منها مؤسسة النقل الجوي الدولیة التي تقوم بعقد االتفاقیات بین أعضائها 
فیما یتعلق بأسعار تذاكر السفر، وهناك منظمة دولیة تابعة لهیئة األمم المتحدة تقوم بدور هام في مسائل خدمات 

أنشأت منظمة السیاحة العالمیة التي تهدف  1974ي، وفي سنة الطیران المدني، وهي منظمة الطیران المدني الدول
إلى تطویر الدول اقتصادیا عبر تطویر القطاع السیاحي، وكذا تشجیع التفاهم الدولي من أجل السالم واالزدهار 

  .30عصمت عدلي، المرجع السابق، ص: ینظر.  واالحترام بین الدول

159    2003 – 06 -21المؤرخة في   43جریدة رسمیة عدد.  
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واألرض وباطن األرض والنبات والحیوان، بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل 
ه من بما تحوی ، فإنها160"المعالم الطبیعیةاألماكن والمناظر و بین هذه المواد وكذا 

كان حالسیاازد، ذلك ألن تطورو مواد تشكل المادة الخام لتأسیس النشاط السیاحيو  عناصر
حیث المناظر الجمیلة والمناخ المعتدل والبحار واألنهار  ،نتاجا لتفاعلها مع البیئة

األثریة، المحمیات الطبیعیة، كلها تشكل الحجر اآلثار التاریخیة، والمعالم و الشواطئ و 
  .161األساس للنشاط السیاحي

التي المستدامة التنمیة السیاحیة  أنشطة تظهر التأثیرات البیئیة التي تولدت عن      
ناصر البیئیة المختلفة كالتربة والماء والتراث الطبیعي أحدثت تطورا كبیرا في الع

وذلك من خالل  ،التلوث منالمحافظة علیها نتیجة االهتمام بها وحمایتها و  ،الحضاريو 
التدابیر المحفزة على حمایة السمات المادیة للبیئة والمواقع والمعالم التاریخیة والحیاة 

المرافق كما أن السیاحة تساعد على إنشاء  ،162لتحقیق تنمیة سیاحیة مستدامة البریة
للنفایات تحقیق إدارة جیدة من خالل ظة على البیئة ى المحافتعمل علو  السیاحیة،

، باإلضافة أنها تزید من الوعي البیئي لدى أفراد البلد والتخلص منها بشكل علمي سلیم
، فهي وسیلة لتعریف ربیة وثقافة وتعلموبذلك فإن السیاحة البیئیة هي عملیة ت .المضیف

النمط البیئي والتنوع الحیوي وجمیع ها، للمحافظة على فیالسائح بالبیئة واالنخراط 
  .163أنظمتهالحیاة و مستلزمات ا

                                                             
160   ،ام، جامعة أبو بكر بلقاید رسالة دكتوراه في القانون الع ة لحمایة البیئة في الجزائر،یاآللیات القانونوناس یحي

  .08، ص 2007 تلمسان

161  12خان أحالم، زاوي صوریة،  المرجع السابق، ص.  

162  مجلة الدراسات والبحوث المستدامة التفاعلیة بین السیاحة البیئیة والتنمیة العالقةالجلیل،  هویدي عبد  ،
  .214، ص 2014، دیسمبر 09العدد ،  االجتماعیة

163   ،دور التنویع االقتصادي من خالل الصناعة السیاحیة في الجزائر لتحقیق التنمیة بربیش السعید، شابي حلیمة
إستراتیجیة الحكومة في القضاء على البطالة : بحث مقدم ضمن فعالیات الملتقى الوطني حول والتقلیص من البطالة،

، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر 2011نوفمبر  16 – 15وتحقیق التنمیة المستدامة، المنعقد خالل الفترة 
  .06المسیلة، ص  بالتعاون مع مخبر االستراتیجیات والسیاسات االقتصادیة في الجزائر، جامعة



ماهیة السیاحة:                                             الفصل األول  
 

69 
 

  

  اآلثار السلبیة للسیاحة  على البیئة .2

إال أن هذا ال یمنع من  ،بالرغم من اآلثار اإلیجابیة للنشاط السیاحي على البیئة    
  :نذكرمن بین هذه اآلثار ككل، و  النظام البیئيسلبیة علیها وعلى حدوث بعض اآلثار ال

  التأثیر على النظم االیكولوجیة 1.2

وخیمة على أضرار اط السیاحي مع الحیاة النباتیة والبریة في خل النشاتدیتسبب        
استعداد كاف الستیعاب هذا یكولوجي خاصة إذا لم تكن البنیة التحتیة على النظام اإل

 164العناصر الحیة في البیئة حیاة اضطرابإلى قد یؤدي هذا األخیر و ، النشاط
عب ات، الشّ مثل الغاب الحساسةتهدید المناطق ، المهددة باالنقراضتلك باألخص و 

فهي واحدة من أخطر المشاكل  ،المناطق الجبلیة من خالل التزلج على الجلیدالمرجانیة و 
  .165البیئة في البلدان النامیة

 التلوث البیئي2.2

التلوث الناجم عن النفایات خاصة بالنسبة للدول غیر تتسبب األنشطة السیاحیة في     
خاصة تلك فاألنشطة السیاحیة و  ؛ثة والسلیمةالقادرة على معالجتها بالطرق الحدی

لنسبة النفایات خاصة باالممارسة من طرف المؤسسات السیاحیة تخلف كما هائال من 
التي تسببها وسائل  ملوثةالمواد الناهیك عن الضوضاء  و  للفنادق والمطاعم والمالهي

 )الكاریبي(وتشیر التقدیرات إلى أن السفن السیاحیة في بحر ، النقل وحتى السیاح ذاتهم

                                                             
 164  206السابق، ص  المرجع، وفاء زكي إبراهیم.  

165  42و 41المرجع السابق،  ص ،حمیدة بوعموشة.  

  . 206المرجع السابق، ص وفاء زكي إبراهیم، : و ینظر   
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باإلضافة لممارسة السیاح لبعض المسابقات  .166طن من النفایات 70000وحدها تنتج 
  .إلضرار باألحیاء البحریةإلى االبحریة التي تؤدي 

 المواقع السیاحیةالسیاحیة في المعالم  تشویه 3.2

نتیجة  إن األنشطة السیاحیة قد تؤدي لتخریب اآلثار التاریخیة والمعالم السیاحیة    
من المبانمن جهة، وسوء التخطیط العمراني لبعض  بعض الممارسات الالأخالقیة للسیاح

حیث التوزیع والشكل والهندسة المعماریة، إضافة لتآكل وتالشي المدن الحضاریة 
  . 167على مستوى مناطق الجذب السیاحيالموجودة 

  االستغالل المفرط للموارد الطبیعیة  4.2

خص رفع مستوى باألو  ،لسیاحي تطویر األنشطة السیاحیةقتضي تطویر القطاع ای    
من  ،هذا غالبا ما یؤدي إلى االستغالل الالعقالني للموارد الطبیعیةو  ،الخدمة السیاحیة

تشیید الفنادق والمطاعم وغیرها من المنشآت  عملیات التهیئة السیاحیة من أجل لخال
یتسبب في هدر األراضي  بدوره هذاو  على حساب األراضي الفالحیة، السیاحیة والفندقیة

القضاء على الغابات وتحویلها بسبب وانجراف التربة  التصحرتفاقم ظاهرة  ،الزراعیة
كل هذه اآلثار تؤدي حتما ، اإلیكولوجیة تالل النظمیؤدي الخ ألماكن عمرانیة، مما

  .لهشاشة النظام البیئي والتنوع الحیاتي

في األخیر ومن خالل ما تقدم نستخلص بأن السیاحة كمفهوم وكظاهرة عرفت    
تطورات حقیقیة خالل الحقبات التاریخیة، كان الفضل في ذلك التطور للتطور 

                                                             
166   ،بحث مقدم ضمن فعالیات السیاحة المستدامة في بعض الدول العربیةحاوشین ابتسام، بوعوینة سلیمة ،

، ص 2014نوفمبر  27و  26االستثمار السیاحي ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة یومي : الدولي حول المؤتمر 
12.  

167   ،یة لبحوث السوق وحمایة ، المجلة العراقاألصالة التفاعلیة والبیئة المستدامةسالم حمید سالم، طارق سلمان
 :االلكرتوينالموقع متوفر على . 12، ص 2009دد الثاني، ، الع)01(مجلد  المستهلك

www.mracpc.uobaghdad.edu.iq/.../Magazen%20PDf  
  



ماهیة السیاحة:                                             الفصل األول  
 

71 
 

التكنولوجي وانتشار الوعي السیاحي وتوفر الخدمات السیاحیة والفندقیة، وغیرها من 
التطور، وتطورت بذلك من مجرد نشاط إلى العوامل التي ساهمت إسهاما إیجابیا في هذا 

بذلك المصدر األول في  صبحلتمؤخرا صناعة قائمة بذاتها، ظاهرة بكافة األبعاد لتصبح 
بحیث بلغت نسبة . تدعیم اقتصادیات بعض الدول التي نجحت في ترقیة هذا القطاع

 2009ات العالمیة في الخدمات سنة من إجمالي الصادر  %26الصادرات السیاحیة 
ملیون سائح، لتبلغ حجم إیراداتها  935حوالي  2010وبلغ عدد السیاح في العالم سنة 

ویبقى النصیب األكبر من هذه  ملیار دوالر أمریكي 919نة حوالي خالل نفس الس
أعداد هائلة من السیاح مثل اإلیرادات لمجموعة من الدول التي استطاعت أن تستقطب 

  .ة األمریكیةإسبانیا والوالیات المتحد فرنسا

المالحظة إلى أنه بالرغم من الدور الهام للسیاحة في ترقیة االقتصاد الدولي  تجدر    
مسؤولیة المحافظة على النظام البیئي تبقى مسؤولیة كل الدول التي تهتم  ككل إال أن

نظام سیاحي مسؤول  إتباعوالذي بدوره ال یتحقق إال من خالل  السیاحي  بالنشاط
  .ومستدام
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ا وافرا من المواثیق  نالت هذه الحقوق حظو  2؛بحقوق االنسان 1الدولي القانون اهتم      
ذا كانو  ،الدولیة المؤتمرات االتفاقات و و  العیش  الحق فيالحق في الحیاة هو الحق األول و  إ

ي نسان فقه الدولیین قد اعتبرا أن حق اإلالفهو الحق الثاني، فإن القانون و سلیمة في بیئة 
بشكل طبیعي دون ال یمكن أن تستمر حیاة الفرد  ألن ،في الحیاة السیاحة حقا مالزما لحقه

  ....سفر أو تنقل مهما كان سببه عمال أو استجماما أو عالجا

كباقي الظواهر في كافة القطاعات  تتأثر وتؤثركانت السیاحة ظاهرة دولیة لما و       
على أساس أن السیاحة تقوم على  ئة كبیرفإن تأثیرها على البیوبصفة خاصة  ،األخرى

فإن  ،، شواطئ ومنابع معدنیةمغارات ،ن مناظر طبیعیة، كهوفعناصر الحیویة مال
   .يالبیئالنظام ه الموارد یؤثر سلبا على االستغالل غیر العقالني لهذاالستنزاف و 

واإلعالنات الدولیة السیاحة حقا من حقوق اإلنسان كما تحدثت عنها المواثیق تعد      
خصوصیة ممارسة الفرد لهذا الحق من حیث من جهة أخرى نظرا لطبیعة و و  ،من جهة

ثر على الجانب األخالقي التي قد تؤ  ،االحتكاك الذي یحدث مع الثقافات األخرى

                                                             
1   أشخاص القانون الدولي هي الدول التي  تعتبر أشخاص قانونیة أصلیة أو أصیلة، المنظمات الدولیة الحكومیة

مثل البنك الدولي (، المنظمات الدولیة المتخصصة )المنظمات الدولیة التي تتكون من الدول مثل منظمة األمم المتحدة(
جامعة الدول العربیة ، منظمة الوحدة االفریقیة ( الحكومیة اإلقلیمیة ، والمنظمات )للتعمیر والتنمیة وصندوق النقد الدولي

، دون 2009، الكتاب الثاني، دراسات في القانون الدولي العامجمیل محمد حسین، : ینظر .)ومنظمة الدول األمریكیة
  .03معلومات أخرى، ص 

2   مكان بصرف النظر عن جنسه أو عرقه أو تعرف حقوق اإلنسان بأنها ضمانات عالمیة یتمتع بها اإلنسان في كل
لونه أو دینه أو انتمائه السیاسي، في مواجهة االعتداءات التي قد تقع علیه من الدولة أو األفراد، وقسم الفقیه التشیكي 

ي حقوق اإلنسان إلى ثالثة أجیال، الجیل األول ویتمثل في الحقوق المدنیة والسیاسیة، الجیل الثان" كارل فاسك" األصل 
ویتمثل في الحقوق االجتماعیة واالقتصادیة واالجتماعیة، أما الجیل الثالث فیتمثل في الحق في البیئة النظیفة والحق في 

واقع الحقوق البیئیة في دساتیر دول عبد الناصر هیاجنه، محمد الشوابكة، : ینظر. التنمیة والحق في الموارد الطبیعیة
  :متوفر على الموقع االلكتروني. 03معهد التدریب والدراسات القضائیة، ص  مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

 https://www.gulfpolicies.com/index.php?...  
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كان البد على القانون الدولي أن یضع ضوابط تكون بمثابة  ،والعقائدي لكیان الدولة ككل
تحمي البیئة في إطار االستغالل العقالني للفرد ممارسة هذا الحق و یاج تضمن الس

السالم و ومن جانب آخر تحقیق الهدف السامي للسیاحة باعتبارها وسیلة للحوار  ،لمواردها
كما أنها  ،رق سلمیةبط بینهاوحل النزاعات سیلة للتنمیة داخل الدول، بین الشعوب وو 

لك اتفق المجتمع الدولي على صیاغة مجموعة لذ .التآلف بین الشعوبلتعارف و تحقق ا
ین العالمي آلداب التقن" في إطار ما أسماه بـلممارسة السیاحة من الضوابط واألسس 

  ".المدونة العالمیة ألخالق السیاحة"أو " السیاحة 

  من منظور القانون الدوليالحق في السیاحة : المبحث األول

األنشطة األخرى باهتمام وعنایة بالغین من جانب ظفر النشاط السیاحي كغیره من      
القانون الدولي، فقد رسم هذا األخیر معالم وضوابط النشاط السیاحي من أجل ضمان حق 
االنسان في السیاحة من جهة، وضمان استدامة هذا النشاط من جهة أخرى، كل ذلك في 

هناك العدید من التظاهرات  إطار أخلقة السیاحة الذي كان مستبعدا ألمد بعید، لذلك نجد أن
واالتفاقات الدولیة واإلقلیمیة حاولت تنظیم النشاط السیاحي من أجل تحقیق نظام سیاحي 

    .مستدام ومسؤول

  اإلقلیمیة المواثیق الدولیة و في السیاحة  حق :األول لبالمط

من قبل التظاهرات  اكبیر  ااهتمامنال  كغیره من األنشطة األخرى النشاط السیاحي     
العلمیة الدولیة وكذا اإلتفاقات والمؤتمرات واإلعالنات العالمیة، صب تفكیر هذه األخیرة 

وأقروا بحریته في اختیار محل  ،كلها في اإلعتراف بحق اإلنسان في التنقل من بلد آلخر
بنوع  إقامته، هذا ما شجع ظهور االتفاقات والمنظمات اإلقلیمیة التي كرست هذه الحقوق

  .من التباین
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  المواثیق الدولیة  السیاحة فيحق  :الفرع األول

غیر مترابطة تعد حقوق اإلنسان أساس الوجود اإلنساني والتعایش، وهي حقوق عالمیة   
، وهي غایة األمم المتحدة في مهمتها العالمیة لحقوق اإلنسان، وفي وضع قابلة للتجزئة

قامة المؤسسات واآللیات لتوفیر   نصاف والعدالةاإلاإلطار القانوني لصالح البشریة وإ
حقوق اإلنسان في الوقت الحاضر من أوسع المجاالت التي تستقطب  تعتبرو  .والحمایة

بة للحقوق التي یجب أن یتمتع بح مجاال للدراسة بالنسأصبل االهتمام في العالقات الدولیة، 
  .3یاحةومن بین هذه الحقوق حق الس بها

نسان والعهد الدولي للحقوق المدنیة احة في اإلعالن العالمي لحقوق اإل حق السی: أوال
   والسیاسیة

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي للحقوق المدنیة  كل من تضمن      
وأقر حریة اختیاره لمحل اإلقامة الذي  ،والسیاسیة حق اإلنسان في التنقل  من بلد آلخر

  .یریده دون قید إال ما اقتضاه القانون

  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  في السیاحة حق  .1

  حدةتالصادر عن الجمعیة العامة لألمم الم لحقوق اإلنساننص اإلعالن العالمي       

لكل فرد " :على أنه  )13(في مادته الثالثة عشر 2174بالقرار رقم  1948 -12 -10في  
یحق لكل فرد أن یغادر أیة بالد بما  ،اختیار محل إقامة داخل حدود كل دولةحریة التنقل و 

                                                             
3   ،دار الفكر والقانون، طبعة   ،-دراسة مقارنة في الدساتیر العربیة –الحق في التنقل مها على إحسان محمد العزاوي

  .69ص ، مصر، 2011

4 ) The Universal Declaration of Human Rights. for the text see the following web site : 
www.un.org/Overview/rights.html 02- 10 – 2015  14 :30 

www.moj.pna.ps/.../Universal%20Declaration%20of  االلكتروني الموقعویرجى االطالع على:  
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خالل هذه المادة نجد أن اإلعالن العالمي من  ."ذلك بلده كما یحق له العودة إلیهفي 
حق التنقل داخل  أقربحیث احة على حق اإلنسان في التنقل لحقوق اإلنسان قد نص صر 

رافقة لهذا الحق من حقوق یتمتع بجمیع الحقوق المإقلیم الدولة واإلقامة في أي إقلیم یختاره و 
حق مغادرة حدود إقلیم الدولة أي ، كما أنه نص على اجتماعیةمدنیة، سیاسیة، اقتصادیة و 

 أخرى في إطار ما یسمح به القانون،یحق للشخص بكل حریة أن یغادر إقلیم دولته لدولة 
تخوله تلك الدولة جمیع الحقوق التي تخولها لمواطنیها ماعدا ما كما یحق له أن یعود إلیها و 
 احقوقنسان إلل أننسان لقد بین اإلعالن العالمي لحقوق اإل .یتعارض مع قانونها الداخلي

لمكان الذي لال تكتمل إال إذا شعر أنه حر غیر مقید في تنقالته، وفي اختیاره  اتوحری
لإلقامة داخل حدود بلده، وكذلك حقه في مغادرة أي بلد یشاء بما في ذلك بلده  یناسبه

 والعودة إلیه، وحتى ال تنتقص هذه الحقوق وتصبح ذات طابع عالمي فقد صدر اإلعالن
درة في اإلعالن وتجدر المالحظة إلى أن حق التنقل والمغا .5العالمي لحقوق اإلنسان

ماعدا ما یتعلق بالقیود  ،مطلقة دون قیود أو تحدیدات ورد بصفة نسانالعالمي لحقوق اإل
لتي ذكرت في المادة رقم وا القانونیة التي تسن من أجل دواعي حفظ األمن والنظام العامین

  .6العالمي لحقوق االنسان عالنمن اإل 29

 

                                                             
5  74، المرجع السابق، ص مها على إحسان محمد العزاوي.  

6  ) Article 29 of The Universal Declaration of Human Rights : 

 (1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of 
his personality is possible. 

 (2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such 
limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and 
respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of 
morality, public order and the general welfare in a democratic society. 

 (3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and 
principles of the United Nations. 
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  السیاسیة العهد الدولي للحقوق المدنیة و في  السیاحة  حق .2

الجمعیة العامة لألمم المتحدة  اعتمدتهالسیاسیة الذي ر العهد الدولي للحقوق المدنیة و أق   
 من خالل حق اإلنسان في التنقل8طرفا  167والذي یضم  7 1966 -12 -16في 

ال یجوز و  ،ریة الشخصیةاإلقامة هي فرع من الحنصه صراحة على أن حریة التنقل و 
االنتقال من مكان إلى آخر والخروج من  دلفر إذ یحق ل ،تقییده دون مبرر قويمصادرته و 

أنه یشمل الكافة دون استثناء بحیث  اإلطالق هو األصل فضال علىو إلیها، العودة البالد و 
ال یجوز تقیید ، ة مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهلكل فرد حری :حدد العهد البنود التالیة

شرط أن تكون هذه  ،الحقوق السابقة الذكر بأیة قیود غیر تلك التي نص علیها القانون
لعامة أو حقوق اآلخرین الصحة ا القیود ضروریة لحمایة األمن القومي أو النظام العام أو

لكل فرد یوجد على ، ي العهدشیة مع الحقوق األخرى المعترف بها فاتكون متموحریاتهم و 
ال ، وحریة اختیار مكان إقامته حق وحریة التنقل فیه ،قانوني داخل إقلیم  دولة مانحو 

من العهد  13ووفرت المادة رقم  .9یجوز حرمان أحد تعسفا من حق الدخول إلى بلده
حمایة قانونیة خاصة لألجنبي المقیم في دولة عضو في العهد بحیث ال یجوز طرده إال 

  .10ألسباب أمنیة یقرها قانون تلك الدولة

                                                             
7   21 -د(ألف  2200رقم اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة (

  .منه 49وفقا للمادة رقم  1976مارس  23، تاریخ بدأ النفاذ في 1966دیسمبر  16المؤرخ في 
8   09 -12وانضمت إلیه في  1968 - 12 -10وقعت الجزائر على العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة في - 

   /.../https://ar.wikipedia.org :متوفر على الموقع االلكتروني. 1989
9   من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 12المادة رقم.  

10   ال یجوز إبعاد األجنبي المقیم بصفة قانونیة في إقلیم دولة طرف في هذا العهد : "ى ما یليعل 10تنص المادة رقم
إال تنفیذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكینه مالم تحتم دواعي األمن القومي خالف ذلك، من عرض األسباب المؤدیة 

و تعینهم خصیصا لذلك أو من توكیل من یمثله لعدم إبعاده ومن عرض قضیته على السلطة المختصة أو على من تعینه أ
  ".أمامها أو أمامهم
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 بموجب هذا الحق یصبح لكل إنسان مقیم بصفة قانونیة داخل إقلیم دولة ما       
ذلك اإلقلیم وله  إلقامة فياختیار مكان او  لى آخر،إیة االنتقال من مكان الحق في حر 

لى إال یجوز حرمان أحد من حق الدخول الحریة في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، و 
لیها أعاله یمكن أن تخضع لقیود ینص علیها إده، ویذكر هنا أن الحقوق المشار بال

 النظام العام ،یة ضروریة لحمایة األمن الوطنيإذا كانت هذه القیود القانون ،القانون
  .حقوق وحریات اآلخرین كذاو األخالق  ،الصحة العامة

  الثقافیةلعهد الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة و افي السیاحة  حق :ثانیا

ة الدولیة لحقوق یالشرع الثقافیةلحقوق االقتصادیة واالجتماعیة و العهد الدولي ل یعتبر   
 الحق في التمتع بشروط عمل عادلة وأهم الحقوق التي تناولها الحق في العمل، ،اإلنسان

الحق و  الحق النقابي والحریة النقابیة، الحق في الضمان االجتماعي، الحق في العیش الكریم
  .11وغیرها من الحقوق یمفي التربیة والتعل

عترف كل نص على أن تو  ،الراحة والتمتع بأوقات الفراغبحق اإلنسان في العهد هذا یقر  
مرضیة لحق في التمتع بشروط عمل عادیة و ابأن لكل شخص  ،األطراف في هذا العهد

  التحدید المعقول لساعات العملفراغ، أوقات ال، ل له على وجه الخصوص االستراحةتكف

  

  

  

                                                             
11  ،ص ، 2004العربي لحقوق اإلنسان، طبعة ، المعهد دلیل الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیةحاتم قطران
  . ، تعریف بالعهد الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة03الوحدة رقم : وینظر . 17

  www1.umn.edu/humanrts/arab/M3.pdf:  متوفر على الموقع اإللكتروني 
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یأتي على رأس الحقوق " حق العمل"لذلك فإن  .12اإلجازات الدوریة المدفوعة األجرو  
یعتبر  ؛متع بأوقات الفراغوالت جازةواإلوالحق في الراحة االقتصادیة واالجتماعیة لإلنسان 

ل على الحد حقا أصیال مرتبطا بحق العمل وال ینفصل عنه، إذ أن الحق في الحصو 
عتبر ضرورة الستعادة الصحة والقوة للعامل، یجازة المقررة قانونا األدنى من الراحة واإل

ضعاف ،ألنه من المعروف أن العمل المتواصل یؤدي إلى إنهاك العامل انتاجیته مع  وإ
والراحة تشكل  ةجاز مرور الزمن، لذلك فإن التشریعات الخاصة بتحدید ساعات العمل واإل

  .13هذا الحق توظیفطار التشریعي الالزم لاإل

وبالنظر ألوضاع الكثیر من البلدان العربیة فإننا نجد أن هناك مفارقة قویة من       
فإن  الذین یعانون من البطالة المواطنینالذي یوجد فیه قسم كبیر من حیث أنه في الوقت 

، بل یعملون طویال اهائلة من الموظفین الذین یعملون في وظائف وقت اهناك أعداد
ال یقبلها المواطن  ر أن سن التقاعد متأخر بصفةب في األمیغر الو  لساعات إضافیة،

 ءیع عباألمر الذي یؤدي لضعف توز  ،إلى هذه الوظیفة ماسة البطال الذي هو في حاجة

                                                             
12  تعترف الدول : " من العهد الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة على ما یلي 07المادة رقم  تنص

  :الخصوصاألطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضیة تكفل على 
 :مكافأة توفر لجمیع العمال كحد أدنى -
  أجرا منصفا ومكافأة متساویة لدى تساوي قیمة العمل دون أي تمییز، على أن یضمن للمرأة خصوصا تمتعها

 .بشروط عمل ال تكون أدنى من تلك التي یتمتع بها الرجل، وتقاضیها أجرا یساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل
  هم طبقا ألحكام هذا العهدعیشا كریما لهم وألسر. 
 .ظروف عمل تكفل السالمة والصحة -
تساوي الجمیع في فرص الترقیة داخل عملهم إلى مرتبة أعلى مالئمة دون إخضاع ذلك إال العتباري األقدمیة  -

 .والكفاءة
المكافأة عن  االستراحة وأوقات الفراغ والتحدید المعقول لساعات العمل واإلجازات الدوریة المدفوعة األجر، وكذلك -

    www.unicef.org/arabic/crc/files/cescr_arabic: متوفر على الموقع االلكتروني ". أیام العطل الرسمیة 
13   ،المنظمة العربیة لحقوق اإلنسان، الطبعة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في الوطن العربيممدوح سالم ،

  /aohr.smartfeel.net/wp-content:... متوفر على الموقع االلكتروني. 52، ص 2003األولى، 
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الذین یعملون في وظائف  األفراد ، لذلك نجد أنالعمل ویؤدي لخلق الفوارق االجتماعیة
ثابتة ومستقرة یعززون أوضاعهم في سوق العمل، ویحصلون على أعمال إضافیة من 

، بینما الذین یعانون من سوء التوظیف وحاالت التعطل، یتم 14خالل مواقعهم القائمة
لذلك  ،15الزمن، سواء في سوق العمل األولي أو الثانويتكریس أوضاعهم على مدار 

على الدول العربیة إعادة النظر في هذه األوضاع وعلى رأسها الدولة الجزائریة من أجل 
  .تحقیق العدالة االجتماعیة، وتحقیق النمو والرخاء االقتصادي

  على الصعید اإلقلیميالسیاحة حق   :الفرع الثاني

ات اإلقلیمیة لحقوق كما أقرته االتفاق لیة حق التنقل،ات الدو واالتفاقأقرت المواثیق   
  .لذلك سنتطرق لهذا الحق على الصعید األوروبي، األمریكي، اإلفریقي والعربي ،اإلنسان

  واألمریكي على الصعید األوروبي السیاحة حق   :أوال

في  عرضلذلك سنكرس كل من النظام األوروبي واألمریكي حق اإلنسان في التنقل،   
  .هذا المقام لحق اإلنسان في السیاحة في النظام األوروبي والنظام األمریكي

  على الصعید األوروبي حق  السیاحة. 1

االتفاقیة األوروبیة  ن هماااتفاقیت أو السیاحة اإلنسان في التنقل لقد نص على حق     
  ).Schengen(االتفاقیة األوروبیة و  لحقوق اإلنسان

  

                                                             
14  تحدث قدیما المفكر الفرنسي"Paul Lafargue " الحق في العمل"مقابل " الحق في الكسل" في أحد مؤلفاته عن "

  .طاقاتهم، وال یتمتعون بالحد األدنى من الراحة واالستمتاع بوقت الفراغبالنسبة للذین یعملون فوق 
  .53ممدوح سالم، المرجع السابق، ص : ینظر
15   53ممدوح سالم، المرجع السابق، ص.  
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 اإلنسانلحقوق  األوروبیةاالتفاقیة  1.1

الثانیة  المادة في بروتوكولها الرابع في 16تضمنت االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان     
الفقرة األولى والثانیة الحق في التنقل والحق في اختیار مكان اإلقامة وعدم جواز الطرد 

 اإلقامةحریة اختیار مكان التنقل و لكل فرد الحق في حیث أنه  17الفردي لألجانبالجماعي و 
ال ، بما في ذلك بلدهلكل شخص حریة مغادرة أیة بلد ، داخل أراضي دولة مابشكل قانوني 

م تكن تلك القیود وفقا للقانون ما ل ،یجوز فرض أیة قیود على ممارسة هذه الحقوق
أجل حفظ  حیاة العامة منضروریة في المجتمع الدیمقراطي لصالح األمن القومي أو الو 

یضمن حق اإلنسان في وما یدعم و  .حریات اآلخرینالنظام ومنع الجریمة وحمایة حقوق و 
 ،في االتفاقیةالتنقل في هذه االتفاقیة الوضع القانوني لألجنبي المقیم في البلد العضو 

  فیه أوكل البّت و  ر،نفیذ هذا القرامدى إمكانیة تضمن حقوقه في حالة تعرضه للطرد و تو 

  

                                                             
16    ودخلت حیز التنفیذ 1950نوفمبر  04األوروبیة لحقوق اإلنسان وحریاته األساسیة تم التوقیع علیها فياالتفاقیة ،

، وتم بعد ذلك التوقیع على عدة مالحق وبروتوكوالت أضیفت لالتفاقیة، حیث ألحق 1953سبتمبر  03الفعلي في 
، تضمنت أحكاما إضافیة لالتفاقیة، وكذا تعدیال في بعض 1994 - 1952باالتفاقیة إحدى عشر بروتوكوال خالل الفترة 

لى التاسع دخلت حیز التنفیذ أما البروتوكول العاشر فتم توقیعه توكوالت من األول إو وتجدر المالحظة إلى أن البر . دهاموا
، إال أنهما لم یدخال حیز التنفیذ، وقد كان الهدف الرئیسي من 1994ماي  11والحادي عشر في  1992مارس  25في 

 ن المحلي لبلدهانطالقا من القانو هذه االتفاقیة حمایة حقوق االنسان وحریاته األساسیة، وتحسین مركز الفرد األوروبي 
نشاء آلیات محددة تسمح للفرد باالنتصاف أمامها م خاصة وأن أحكام  ن االنتهاكات التي قد تتعرض لها حقوق اإلنسانوإ

  .هذه االتفاقیة تطبق بشكل نافذ على الصعید الوطني بالنسبة للدول األطراف
  .11، ص 29، الوحدة رقم جتماعیة والثقافیةالنظام األوروبي لحمایة حقوق النسان والحقوق االقتصادیة واال: ینظر

  www1.umn.edu/humanrts/arab/M29.pdf     00: 15 2015 -09 -25:متوفر على الموقع اإللكتروني
  .83مها على إحسان محمد العزاوى، المرجع السابق، ص : وینظر أیضا

17 )  European Court of Human Rights. for the text see the following web site :  : 

www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdf  
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  .18تقدم ذلك األجنبي بشكوى لحقوق اإلنسان إذا مالجنة األوربیة للّ  

ما یالحظ على االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان أنها أولت عنایة خاصة للحقوق     
المدنیة لإلنسان والتي من بینها الحق في الحیاة، منع التعذیب والعقوبات والمعامالت غیر 

من، الحق في المحاكمة جباري، الحق في الحریة واألاإلاإلنسانیة، تحریم الرق والعمل 
العادلة، حریةالفكر والمعتقد والدین، حریة الرأي والتعبیر، حق االجتماع وتكوین الجمعیات 

، إال أن هذه الحقوق تبقى ناقصة وتقلیدیة بالنظر 19سرةأحق الزواج وتأسیس و  والنقابات
هرت حدیثا مثل الحق في البیئة السلیمة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة الحدیثة التي ظ

  . والحق في التنمیة

  SCHENGEN20االتفاقیة األوروبیة  2.1

التي دخلت حیز و  1985جوان  14المبرمة في األوروبیة  )شنغنت( تفاقیةا كرست    
من خالل  ،دون قیودلألشخاص ب والسفر تنقلحریة ال 1985 -03 -05التنفیذ في 

                                                             
18   یعد دخول البروتكول الحادي عشر المعدل لالتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان والحریات األساسیة حیز التنفیذ في
تطورا جدیدا في آلیات حمایة حقوق اإلنسان التي أنشأتها هذه االتفاقیة، وأحدثت هذه األخیرة  2010 -06 -01

بیة لحمایة حقوق اإلنسان، المحكمة األوروبیة لحمایة حقوق هیئات لحمایة حقوق اإلنسان هي اللجنة األورو ) 03(ثالث
لكن البروتكول الحادي عشر أحدث تغییرا جذریا في النظام األوروبي بهدف تفعیل آلیات المراقبة . اإلنسان ولجنة الوزراء

  وروبیة وتحسین فاعلیة حمایة حقوق اإلنسان، إذ ألغى هذا البروتكول اللجنة األوروبیة وأنشأ المحكمة األ
انتهاكات حقوق اإلنسان المركز القانوني  ى أساس دائم، ومنح األفراد ضحایالحمایة حقوق اإلنسان التي تعمل عل 

  .لإلدعاء مباشرة أمام المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان
، مجلة سانتطور إجراءات النظر في الطلبات الفردیة أمام المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنریاض العجالني، : ینظر

  .01، ص 2012العدد الثاني،  - 28المجلد  –جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة 
www.damascusuniversity.edu.sy/mag/.../165-195.pdf  متوفر على الموقع االلكتروني:  

19   85مها على إحسان محمد العزاوى، المرجع السابق، ص.  
20    لوكسمبورغ والبرتغال، ویبلغ مجموع الدول األوروبیة المنظمة ، ألمانیا، بلجیكا، هولندافرنسا، أبرمت االتفاقیة كل من

یطالیا، وهي تمثل  15لالتفاقیة حوالي  دولة إضافة إلى  النمسا، إسبانیا، الیونان، الدانمارك، السوید، فنلندا، هولندا وإ
نجلترامعظم دول االتحاد    .86لى إحسان محمد العزاوى، المرجع السابق، ص مها ع: ینظر .األوربي ماعدا إیرلندا وإ
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تفاقیة كخطوة أولى بتوقیع الدول األوروبیة على اال ،الواقعتطبیقها على أرض ترجمتها و 
  .وروبيإلى الوحدة النهائیة لالتحاد األ للوصول

ونظرا لألوضاع التي خلفتها الحرب الباردة مثل الهجرة غیر الشرعیة والجریمة المنظمة     
سمي باالتفاق  )شنغنت(كان على الدول األوروبیة إبرام اتفاق آخر مكمل التفاقیة 

إلغاء التفتیش  وأهم ما جاءت به االتفاقیة. 199021 - 06 -19في  )شنغنتل(اإلضافي
تنطبق على التي رسم مجموعة من القواعد ، یات األفراد على الحدود الداخلیةعلى هو 

توحید شروط ، رجیة للدول األعضاء في االتفاقیةاألشخاص الذین یعبرون الحدود الخا
تعزیز التعاون القضائي فیما ، قة بتأشیرات اإلقامة قصیرة المدىالمتعلالدخول والقواعد 

  .22یخص نظام تسلیم المجرمین وسرعة تنفیذ األحكام الجنائیة

بالتالي عضاء و ة على حدود الدول األعلى غرار هذه االتفاقیة تزول القیود الموضوعیو      
جانب المقیمین ضافة إلى األ، باإللة تأشیرة دخو یحق لرعایاها التنقل دون جواز السفر أو أی

الدول  منها اقیة في المادة السابعةقد ألزمت االتفالدول، و بصفة قانونیة في إحدى هذه 
جانب تأشیرات الدخول مع تبني نظام واحد للرقابة ة في منح األعضاء اتباع سیاسة موحداأل

المعلومات الخاصة امل لتبادل متكطریق موحد و واتباع  ،على مجموع حدود الدول
ى الدول الموقعة على شخاص المطلوبین أو الممنوعین من الدخول ألراضي إحدباأل

  .23المعلومات األمنیة األخرىاالتفاقیة و 

                                                             
21  )Berger Nathalie, La politique européenne d’assile et d’immigration, Bruxlles, Bruylant, 2000, 
p93 . 

22   ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في السیاسة األمنیة األوروبیة في مواجهة الهجرة غیر الشرعیةخدیجة بتقة ،
العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، تخصص 

  : على الموقع اإللكتروني متوفر. 77، ص 2014 -2013 - بسكرة - عالقات دولیة واستراتیجیة، جامعة محمد خیضر
thesis.univ-biskra.dz/937/1/scien_Po_m1_2010.pdf  

23   86مها على إحسان محمد العزاوى، المرجع السابق، ص.  
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  في النظام األوروبي  التنقل الحمایة المكفولة لحق3.1

أنه  أقرانه من األنظمة اإلقلیمیة المماثلة في هذا الصددیتمیز النظام األوروبي عن     
ل االتفاقیة األوروبیة السفر من خالیة خاصة لحق األفراد في التنقل و نظام قد كفل حما

 24التي نفذت نصوصها عن طریق المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسانو  ،لحقوق اإلنسان
نسان الفصل في قضایا حقوق اإلتختص ب ،سابفرن )ستراسبورغ( التي یقع مقرها بمدینة

و عن أ ،تنقل والسفر بإحالة من اللجنة األوربیةالمتعلقة بحریة الرفع أمامها الدعاوى تو 
عى علیها قد قبلت شرط أن تكون الدولة المد ،طرف في االتفاقیةهي طریق دولة 

تقدیم الشكاوى مباشرة أمام المحكمة طبقا  أیضایحق لألفراد و  ،اختصاص المحكمة
  .25للبروتوكول التاسع الملحق باالتفاقیة

لقیود نسان قد أزالت كل اأن االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلوفي األخیر نخلص إلى    
وعززت ذلك برقابة قضائیة صارمة على قرارات إدارات  ،المفروضة على تنقل األشخاص

هذا یجعلنا نقول أن و  ،نسانمة األوروبیة لحقوق اإلعن طریق المحكالدول المنظمة إلیها 
وحق التنقل  ،ایة حقوق اإلنسان بصفة عامةفي مجال حم زمتمیالنظام األوربي نظام 

  .السفر بصفة خاصةو 

  على الصعید األمریكي  السیاحةاإلنسان في حق .  2

  :السفر یركز على دعامتین همافي مجال حریة التنقل و إن النظام األمریكي     

                                                             
24  ) Cour Européenne des Droits de l'Homme. Sur le site web: www.echr.coe.int/ 

25   88مها على إحسان محمد العزاوى، المرجع السابق، ص.  
  .30، الوحدة رقم حقوق اإلنسان والحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیةالنظام األمریكي لحمایة : وینظر

  www1.umn.edu/humanrts/arab/M30.pdf: متوفر على الموقع االلكتروني
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 .194826 نسان الصادر في عاممنظمة الدول األمریكیة لحقوق اإل میثاق -
 . 1969عام لنسان حقوق اإلفاقیة األمریكیة لاالت -

نسان في فل حمایة حق اإلأحكاما تك 27نسانحقوق اإلل األمریكیةتفاقیة تضمنت اإل     
 تفاقیةكل شخص یقیم بطریقة شرعیة في دولة طرف في االلحق التنقل واإلقامة، بحیث ی

ذلك أي بلد بحریة بما في ذلك بلده، و  مغادرة ، ویحق لهقامة فیهااإلالتنقل داخل الدولة و 
لة طرف في االتفاقیة لكل شخص متواجد بطریقة شرعیة في أراضي دو  :على النحو اآلتي

لكل شخص حق مغادرة البالد المتواجد  ، القانون وفقا لمقتضیاتقامة فیها اإلحق التنقل و 
بموجب  رة إالالمذكو  ال یجوز تقیید ممارسة الحقوق، ادرة وطنهفیها بحریة بما في ذلك مغ

لدولة التي ال یمكن طرد أحد من أراضي ا، الالزم في المجتمع الدیمقراطيبالقدر و  ؛القانون
لكل ، یمنع الطرد الجماعي لألجانب، حرمانه من حق دخولهایجوز مواطنیها وال  هو أحد

ات االتفاقوفقا لتشریعات الدولة و  ،یمنح ملجأ في قطر أجنبيشخص الحق في أن یطلب و 
ال یمكن طرد أجنبي ، سیاسیة أو جرائم عادیة ملحقة بها إذا كان مالحقا بجرائم الدولیة إال

متواجد بصورة شرعیة على أرض دولة طرف في هذه االتفاقیة بموجب قرار مخالف 
 .28للقانون

نسان عبر طرق عن حاالت انتهاك حقوق اإل نساناألمریكیة لحقوق اإل قیةاالتفاتبحث      
جراء دراسات قومیة للتحري عنها،خاصة  في حالة وقوع االنتهاك و  منها إیفاد بعثات وإ

                                                             
26   والمسمى باإلعالن األمریكي لحقوق اإلنسان 1948سنة ) بوجوتا بكلومبیا(أعید النظر في تنظیمها بموجب میثاق ،

ب هذه المنظمة دورا مهما في حمایة حقوق اإلنسان وحریاته في دول أمریكا الشمالیة والوسطى والجنوبیة وواجباته، وتلع
  .عن طریق اللجنة األمریكیة لحقوق اإلنسان

27)American Convention on Human Rights. for the text see the following web site : 
www.oas.org/.../treaties_B-32_American_Convention  

28   من االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان 22المادة رقم.  
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جراء مشاورات مع الحكومة المعنیة  29بالفعل تقوم اللجنة بإجراء تحقیق وسماع الشهود، وإ
وتحاول الحصول عل تصریح من الدولة المنسوب إلیها االنتهاك، وتملك اللجنة إجراء 

 األمریكیة، أو إحدى الحكومات تحقیق في مكان االنتهاك بناءا على طلب منظمة الدول
تقدیم التماسات إلى اللجنة بدعوى انتهاكات لحق الحیاة والحریة واألمن كما یمكن لألفراد 
  .انون وحریة التعبیر والدیانةوالمساواة أمام الق

في التنقل نسان اإلل الحمایة القانونیة لحق خالصة القول إن النظام األمریكي قد كفو     
المحكمة األمریكیة لحقوق اإلنسان نسان و من خالل االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإل والسفر،

  .ساسي لحمایة هذا الحقة دولیة بعد المحكمة األوروبیة والضامن األمحكم يالتي تعتبر ثان

  فریقي والعربيد اإلعلى الصعی سیاحةالحق  :ثانیا

  .سنتطرق في هذا المقام لحق التنقل على الصعید اإلفریقي ثم على الصعید العربي  

   30الشعوبلمیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و في احق التنقل  .1

 21، وبدأ نفاذه في 1981 نسان والشعوب في عامقوق اإلفریقي لحثاق اإلاعتمد المی   
المیثاق اإلفریقي لحقوق و  .دولة 53بلغ عدد أعضائه  2002، وفي سنة 1986أكتوبر 

                                                             
29   90مها على إحسان محمد العزاوى، المرجع السابق، ص.  
30   منظمة الوحدة تعود فكرة إنشاء نظام قانوني إفریقي لحمایة حقوق اإلنسان في الدول اإلفریقیة إلى ما قبل إنشاء

، فقد كانت هناك عدة نداءات تندد بضرورة إبرام معاهدة إفریقیة في هذا الشأن، فقد اقترح 1963اإلفریقیة عام 
بعث فكرة الوالیات المتحدة " نیكروما"اقترح الرئیس  1961، وفي سنة 1943إبرام تلك المعاهدة عام " اذبیكوى"الدكتور
اجتمع أول مؤتمر للحقوقیین األفارقة، وقررت  1961لحقوق اإلنسان، وفي عام  ریقیةیة بمشروع إبرام اتفاقیة إفاإلفریق

تحت إشراف اللجنة الدولیة للحقوقیین دعوة الحكومات اإلفریقیة إلبرام میثاق إفریقي لحقوق اإلنسان، واستمرت الجهود إلى 
. بإعداد میثاق إفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب 115أن استشعر القادة األفارقة األعضاء في القمة اإلفریقیة توصیة رقم 

  .92مها على إحسان محمد العزاوى، المرجع السابق، ص  :ینظر
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من  یتكون ،31میدان حقوق اإلنسان في إفریقیا في نسان والشعوب شكل بدایة عهد جدیداإل
شعوب فریقي و تحدد المعالم الرئیسیة لحقوق اإلنسان اإل ،مادة )68(نیثمانیة وستدیباجة و 
إلى  27د واجباته أیضا في مواجهة الدولة في مواده من المادة رقم بل حد ؛فریقیةالقارة اإل

  .2932المادة رقم 

أفكاره إلى یأخذ وتجدر المالحظة إلى أن المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب      
العهد ( نسانحد بعید من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان والعهدین الدولیین لحقوق اإل

 )قتصادیة واالجتماعیة والثقافیةالدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والعهد الدولي للحقوق اال
إال أنه یبقى یتسم  ،االتفاقیة األوروبیة لحقوق االنسان وغیرها من االتفاقات اإلقلیمیةكذا و 

المیثاق نسان في التنقل فقد نص وفیما یخص حق اإل .33بالخصوصیة للمفاهیم اإلفریقیة
اختیار محل إقامته داخل دولة ما شریطة و  ،لكل شخص الحق في التنقل بحریة أنه على

ا أن له ، كمي مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهلكل شخص الحق ف، االلتزام بأحكام القانون
، القانونوال یخضع هذا الحق ألي قیود إال إذا نص علیها  ،الحق في العودة إلى بلده

 .34خالق العامةاألو  الصحة العامةو لنظام العام الحمایة األمن القومي و  نت ضروریةوكا

غرار ما السفر على على تقریر حق التنقل و مما سبق نالحظ أن المیثاق اإلفریقي نص    
  .األخرىجاءت به المواثیق الدولیة 

                                                             
31 ) Fatsah Ouguergouz, La sharte Africaine des droits de l’homme et des peoples- une approche 

juridique des  droits de l’homme entre tradition et modernité, Paris, Presses Universitaires de 
France, 1993, Publications de L’institut Universitaire de hautes études internationales,Genève, p50. 

32  المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب متوفر على الموقع اإللكتروني:  
primena.org/admin/Upload/.../______1420837984.p...  

33  ) Kaba, Mbaye, les droit de l’ homme en Afrique, paris, Editions A,Pedone/ Commission 
Internationale de juristes, 1992, p 162. 

34   لحقوق اإلنسان والشعوب من المیثاق اإلفریقي 12المادة رقم.  
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  على الصعید العربي سیاحةالحق  .2

 - 03 -04في جامعة الدول العربیة نسان الصادر عن یعتبر المیثاق العربي لحقوق اإل    
 - 15والذي بدأ نفاذه في  ،21في الدورة العادیة رقم  6405بالقرار الوزاري رقم  2004

- ، ویبلغ عدد الدول ثیق العالقات بین الدول العربیةو خطوة عربیة هامة لت 2008 -03
لتأكید جاءت مادة ) 40(ن أربعیمن ویتكون ، 35دولة 14التي صادقت على المیثاق  -حالیا

أحكام العهدین الدولیین و  ،نسانعالن العالمي لحقوق اإلاإلتحدة و مبادئ میثاق األمم الم
التي من و  ،الثقافیةسیة واالقتصادیة واالجتماعیة و االمتحدة بشأن الحقوق المدنیة والسیلألمم 

على ما من المیثاق العربي  27رقم بحیث نصت المادة  ،36السفرلتنقل و ضمنها حریة ا
وني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ال یجوز بشكل تعسفي أو غیر قان: " یلي

  ".في هذا البلد على اإلقامة أو إلزامه  ،أو فرض حظر على إقامته في أي جهة ،ذلك بلده

وني لكل شخص یوجد بشكل قان"  :أنهالمیثاق على  المذكورة أعاله منتنص المادة و      
جهة من هذا اإلقلیم في  أياختیار مكان اإلقامة في حریة التنقل و  فیه لى إقلیم دولة طرفع

علیه فال یجوز ألي دولة من الدول المصادقة على المیثاق و  ".حدود التشریعات النافذة 
 ،بموجب قرار صادر وفقا للقانون شخص مقیم بشكل قانوني على أراضیها إال أي إبعاد

طني ذلك، م دواعي األمن الو كمن عرض تظلمه على الجهة المختصة مالم تحبعد تمكینه و 
  .37بعاد الجماعي وفي كل األحوال یمنع اإل

                                                             

35   06 - 11وأودعت وثیقة التصدیق في  ،2004 - 08 -02وقعت الجزائر على المیثاق العربي لحقوق االنسان في- 
 : بیان تصدیق الدول العربیة على المیثاق العربي لحقوق اإلنسان على الموقع االلكترونينشر في . 2006

www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?...  

36  96محمد العزاوى، المرجع السابق، ص  مها على إحسان.  
37   97مها على إحسان محمد العزاوى، المرجع السابق، ص.  



يالسیاحة من منظور القانون الدول ضوابط حق اإلنسان في: الفصل الثاني  
 

87 
 

حق التنقل على الصعید اإلفریقي، العربي، األوروبي  بمقارنةو من خالل ما سبق     
بصفة و  ،دة في مجال حمایة حقوق اإلنسانالتجربة األوروبیة تجربة رائ نجد أناألمریكي و 

ى تلك الحریة من خالل بحیث تم إزالة كل القیود المفروضة عل ،السفرحق التنقل و خاصة 
األجانب بالتنقل بحریة في أرجاء الدول التي تسمح للوطنیین و و " وروبیة ن األشینغ" اتفاقیة 

المحكمة  هذه االتفاقیةما دعم و  ،على تلك االتفاقیة دون جواز سفراألوروبیة الموقعة 
وهذا  التجربة األوروبیة في هذا الصدد كي نفسیتبنى النظام األمر و  ،یة لحقوق اإلنساناألورب

التي لعبت دور الریادة في تحقیق الرخاء االقتصادي بدوره شجع التكتالت االقتصادیة أیضا 
بالرغم من فریقي والعربي و أما على المستوى اإل .واالجتماعي للدول األعضاء في االتفاقیة

الممهورة الیسمح بعبورها إال بجوازات السفر و  ،ال تزال حدود تلك الدول مغلقة المحاوالتكل 
العربیة بذل المزید من الجهود في سبیل لذلك على الدول اإلفریقیة و  .بتأشیرات الدخول

، وذلك نظرا لما تحققه هذه الوحدة كافة العقبات خاصة السیاسیة منهاتحقیق الوحدة بتجاوز 
ویر فإن تط ، لذلكاعي والثقافياالجتمإیجابیة على المستوى االقتصادي و ات من انعكاس

إبرام اتفاقیة عربیة مشتركة إلزالة القیود والحواجز بین حدود الدول  السیاحة العربیة یقتضي
بدون جواز سفر أو  ،العربیة من خالل منح المواطن العربي حریة التنقل عبر حدود الدول

ضرورة ، فات السیاسیة وغیرها من المشاكلتأشیرة دخول عن طریق التحرر من فكرة الخال
المحكمة األمریكیة إنشاء محكمة إفریقیة لحقوق اإلنسان على غرار المحكمة األوروبیة و 

حیث بذلت بعض الجهود لكنها  ،تفعیل المحكمة العربیة لحقوق اإلنسان، لحقوق اإلنسان
قى ضعیفة على المستوى العربي في مجال حقوق اإلنسان، وقد تم وضع مشروع للنظام تب

ضرورة إعالن قرارت الممنوعین من ، ل العربیة لكنها لم تر النور بعداألساسي لمحكمة العد
یتعارض مع ن السفر لحظة سفره یكلفه خسائر و السفر ألن مفاجأة الشخص الممنوع م

ید صالحیات السلطات التي تعنى بتنظیم تنقل المواطنیین ضرورة تحد، المنطق القانوني
أن ینص الدستور صراحة على عدم ، لشرعیة في قرارات المنع من السفرقصد تحقیق ا

جواز تعدیل النصوص الدستوریة المتعلقة بصیانة الحقوق والحریات العامة بما فیها حریة 
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ضمانات المقررة لهذه الحقوق، وهذا التنقل، إذا كان هذا التعدیل من شأنه أن ینتقص من ال
األخذ بمبدأ الرقابة على دستوریة ، منه 58في المادة  2005عراق لعام ما فعله دستور ال

القوانین ألنه السبیل األنجع لحمایة حقوق وحریات األفراد، إذ یتم بموجبه إعطاء هیئة معنیة 
الذي یكون له  س الدستوري،قد تكون قضائیة كما هو الحال في فرنسا والمتمثلة في المجل

الحق في رقابة مشروعیة القوانین للتأكد من مدى توافقها مع النصوص الدستوریة وهذا ما 
  .38نجده في الدستور

 الغربیة  في بعض الدساتیر العربیة و   السیاحة حق :المطلب الثاني

الداخلي  والقانون للمواطن في القانون الدوليمكفوال یعد الحق في التنقل حقا شخصیا     
إلیه  أن یعود له أیضاوج من دولته لیستقر في بلد آخر، و یحق للمواطن الخر  كما ،للدولة

لتنقل في بعض لذلك سوف نتطرق لحق ا، ر ما یسمح به القانون والتنظیممتى شاء في إطا
  .الغربیةالدساتیر العربیة و 

  الدساتیر العربیة بعض في  سیاحةال حق :الفرع األول

تضمنت الدساتیر العربیة حق االنسان في التنقل من بلد آلخر، واعتبرت أن هذا الحق    
  .حقا مقدسا الیجوز التعدي علیه بأي شكل من االشكال

  حق السیاحة في الدستور الجزائري والدستور المصري: أوال

العربیة یعتبر كل من الدستور الجزائري والدستور المصري بمثابة نماذج عن الدساتیر     
  .وبالتالي صانت حقه في السیاحة ،التي كرست حق االنسان في التنقل من بلد آلخر

  

                                                             
38  98 مها على إحسان محمد العزاوى، المرجع السابق، ص.  
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  حق السیاحة  في الدستور الجزائري .1

یضمن الدستور الجزائري حریة التنقل واإلقامة في جمیع أرجاء الجزائر إذ نجد أن المادة    
یحق لكل مواطن یتمتع " : تنص على ما یلي 39المعدل والمتمم 1996من دستور  44رقم 

حق  ته، وأن یتنقل عبر التراب الوطنيبحقوقه المدنیة والسیاسیة أن یختار بحریة موطن إقام
  ".الدخول  إلى التراب الوطني والخروج منه مضمونا له 

أن الدستور الجزائري یكفل للمواطن حق لمادة یتبین من خالل استقراء نص هذه ا     
ع أنحاء الجزائر وله أن یختار مقر اإلقامة الذي یریده، كما له أیضا التنقل واإلقامة في جمی

  .مغادرة اإلقلیم الوطني بكل حریة والعودة إلیه متى أراد ذلك

إن ضمان حریة التنقل للمواطن ال یعني أنها حریة مطلقة ال ترد علیها أیة قیود، لذلك     
تنقل األشخاص في حاالت نجد أن التشریع الجزائري مضطر لوضع بعض القیود على 

استثنائیة تقتضیها غایة النظام واألمن العامین، وفي بعض الحاالت تقتضیها إجراءات 
وظروف معینة مثل إجراء التحقیق القضائي مثال، لذلك نجد بعض النصوص القانونیة تمنع 

  .المواطنین من السفربعض 

  الدستور المصري في السیاحة حق  .2

دستور و  1923دستور  فيقامة صریة  المتعاقبة حریة التنقل واإللمتناولت الدساتیر ا  
تبر اع بل ؛على اعتبار حریة التنقل حریة دستوریةقد نص  1971دستور  دفنج ،1956

  .نص على أنها مصونة ال تمسو  ،الحریة الشخصیة حقا طبیعیا

مصونة ال الحریة الشخصیة حق طبیعي وهي : "ه على أنمن 41 رقم تنص المادةبحیث    
فیما عدا حالة التلبس ال یجوز القبض على أحد أو تقیید حریته بأي قید أو منع أو و  ،تمس

                                                             
39  المتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس  06المؤرخ في  01 – 16قانون رقم آخر تعدیل له تم بموجب ال.  
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یصدر هذا نة أمن المجتمع و منعه من التنقل إال بأمر تستلزمه ضرورة التحقیق وصیاحتى 
  ".ذلك وفقا ألحكام القانوننیابة العامة و األمر من القاضي المختص أو ال

أكدت  ،رتبط ارتباطا وثیقا بحریة التنقلمن الحقوق التي ت هيقامة و وبصدد حق اإل      
ى أي مواطن اإلقامة حظر علیال یجوز أن : " الدستور على أنهنفس من  50لمادة رقم ا

. "في األحوال المبینة في القانون ، وال أن یلزم باإلقامة في مكان معین إال في جهة معینة
ال یجوز إبعاد أي مواطن : " نصت على أنه حیثإجراء النفي ه من 51 رقم المادة ومنعت

طنین لموالمن ذات الدستور  52 رقم كفلت المادةو  ."البالد أو منعه من العودة إلیه عن 
جراءات وشروط ینظم القانون هذا الحق و  ،ة إلى الخارجتحق الهجرة الدائمة أو المؤق وإ

  ".مغادرة البالد و  الهجرة 

ردعا لمن قد تسول له نفسه و  ،للحریات العامة وخاصة الحریة الشخصیةوضمانا       
كل اعتداء على : " همنه على أن  57رقم نص الدستور في المادة  االعتداء على أي منها 

ات العامة الحریلخاصة للمواطنین وغیرها من الحقوق و لشخصیة أو حرمة الحیاة ااحریة ال
 المدنیة الناشئة عنها الة ال تسقط الدعوى الجنائیة و جریم التي یكفلها الدستور والقانون

  .40"تكفل الدولة تعویضا عادال لمن وقع علیه االعتداء و  ،بالتقادم

من خالل تحلیل مواد الدستور نجد أن المشرع المصري قد كفل حمایة خاصة لحق      
حقا شخصیا ال یجوز تقییده بأي شكل من األشكال إال وفقا لما یقتضیه  اعتبرهو  ،التنقل

والمصلحة  األمن فقا إلجراءات قانونیة محددة وذلك حفاظا على النظام العام و و ، و القانون
  .العامة

  
                                                             

40  110محمد العزاوى، المرجع السابق، ص  مها على إحسان.  
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  والدستور الیمني تي یفي الدستور الكو  السیاحةحق : ثانیا

الیمني كغیرهما من الدساتیر العربیة األخرى الدستور طرق كل من الدستور الكویتي و ت    
  .، وفیما یلي تبیان ذلك هلحق الفرد في التنقل واختیار محل اإلقامة الذي یرید

  حق السیاحة في الدستور الكویتي. 1

: التي قضت بما یلي 28رقم  تهماد السفر فيحریة التنقل و  نص الدستور الكویتي على    
من  31واعتبرت المادة رقم  ".الكویت أو منعه من العودة إلیه عن ال یجوز إبعاد كویتي "

ال یجوز "  :الحریة الشخصیة حیث قضت بما یلي حریة التنقل أحد عناصرنفس الدستور 
القبض على إنسان أو حبسه أو تفتیشه أو تحدید إقامته أو تقیید حریته في اإلقامة أو التنقل 

  ".حكام القانونأل اإال وفق

تثناءات، ضمانا السفر لیست حریة مطلقة بل ترد علیها بعض االسیة التنقل و إن حر      
ذلك نجد أن التشریعات الكویتیة قد تصدر أوامر المنع من السفر ل ؛من العامیناألللنظام و 

  .41جرائم معینة مثال لقانون حمایة األموال العامة من وفقا

  الیمني دستورالفي  السیاحةحق  .2

 58من خالل المادة رقم  دستور الجمهوریة العربیة الیمنیة التنقل حظا منلقد نال حق      
حریة التنقل من مكان آلخر في " :ما یليالتي نصت على  1991من دستور عام 

یبینها القانون إال في الحاالت التي  ، وال یجوز تقییدهلكل مواطن ةاألراضي الیمنیة مكفول
وحریة الدخول إلى الجمهوریة والخروج منها ینظمها  ،ینسالمة المواطنلمقتضیات األمن و 

  .42"ال یجوز إبعاد أي مواطن عن األراضي الیمنیة أو منعه من العودة إلیهاالقانون، و 

                                                             
41   113مها على إحسان محمد العزاوى، المرجع السابق، ص.  
42   112مها على إحسان محمد العزاوى، المرجع السابق، ص.  
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الحق في لمواطن تور الیمني قد كفل لیتضح من نص المادة السابقة الذكر أن الدس    
ق ضمن ، وكان هذا الحدة إلیهاداخل الدولة الیمنیة والخروج منها والعو السفر التنقل و 

ا نصت الجوازات هذا الحق من خالل مالحقوق األساسیة للمواطن، ونظم قانون الهجرة و 
مغادرة األراضي الیمنیة یحق لمن یتمتعون بالجنسیة الیمنیة "  :بقولها 11علیه المادة رقم 

ن ذلك یكو وبإذن من الموظف المختص و  ،ة إلیها من األماكن المخصصة لذلكالعودو 
من ذات  13ة رقم وتنص الماد .43"بالتأشیر على جواز سفره أو الوثیقة التي تقوم مقامه 

أعاله أن یعترض على قرار المنع لكل شخص منع من السفر وفقا للمادة : "القانون على أنه
  ".لدى أجهزة النیابة العامة 

السفر حق التنقل و  ریة الیمنیة قد نظمتمن خالل نصوص هذه المواد نجد أن الجمهو      
  .44جاءت به المواثیق الدولیة التي صادقت علیها عالوة على ما جاء في دستورها مال اوفق

ا المتعلق بتوفیر في مضمونهتتشابه الدساتیر العربیة في األخیر یمكننا القول أن       
الواجبات دون انوني لهذا الحق بتحدید الحقوق و فهي تبین البعد الق ،حریة  التنقل والسفر

لذلك نجد أن  ،ل عدم المساس واالعتداء على هذا الحقوضع الضمانات الكافیة التي تكف
بإصدار أوامر أو السفر تتطاول أحیانا على حریة التنقل و السلطة في الدول العربیة قد 

تحت غطاء حمایة المصلحة  السفر للمواطنین سحب جوازاتات المنع من السفر أو قرار 
في المقابل نجد أن حریة السفر بین الدول العربیة  ،الواحدة ةعلى مستوى الدول هذا ،العامة

ة هذه العراقیل لاز والت التي قامت بها في سبیل إاحمال تزال مكبلة بقیود عدیدة بالرغم من ال
 یة، هذا عكسالتاریخطغت علیها االختالفات السیاسیة و لكنها كانت محاوالت محتشمة 

                                                             
43  113العزاوى، المرجع السابق، ص  مها على إحسان محمد.  
44  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تؤكد الدولة العمل بمیثاق األمم المتحدة ،: " منه على ما یلي  06رقم  المادة تنص 

  ".میثاق جامعة الدول العربیة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصفة عامة 
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افة ة كلاز قدمت نماذج رائعة بإقامة تكتالت تعد تجارب رائدة في إالتي وروبیة الدول األ
التكتل الواحد یجوبون كل بقاع الدول  او لذلك فمواطن، العراقیل على اختالف أنواعها

هذا یعكس االرتقاء االقتصادي و د أو التكتل دون تقدیم أیة وثیقة، المنظمة لإلتحا
  .لدولالذي بلغته هذه ا واالجتماعي والثقافي

  الدول الغربیةدساتیر بعض في  السیاحة حق: ثانيالفرع ال

أولت الدساتیر الغربیة أهمیة للسیاحة واعتبرتها حقا من حقوق االنسان، ومن بین هذه    
  . الدول أمریكا، فرنسا وانجلترا

   حق السیاحة في الدستور األمریكي والدستور الفرنسي: أوال

اتفقت معظم الدساتیر الغربیة إن لم نقل كلها على ضرورة اعتبار أن السیاحة هي حق    
مقدس ومصون ال یمكن المساس به، لذلك سنتطرق لحق السیاحة في  كل من الدستور 

  . األمریكي والدستور الفرنسي

  في الوالیات المتحدة األمریكیة السیاحةحق  .1  

أكید الحق في التنقل بت في الوالیات المتحدة األمریكیة المحكمة الدستوریة العلیا قضت     
، كما للمواطن الحق الدستوري في الحصول على جواز سفر حریة من دولة ألخرى بكل
، ولما تمسكت الحكومة بأن الوالیات المتحدة األمریكیة نه من السفر بكل حریة خارجیمك

قد خولها سلطة رفض إصدار جواز السفر لعضو من أعضاء الحزب  )الكنجرس األمریكي(
المحكمة الدستوریة العلیا بأغلبیة ستة أصوات إلى ثالثة أصوات أن ما  قضت ،الشیوعي
  .45هو اعتداء على حریة المواطنغیر دستوري و في هذا الشأن  )الكنجرس(أصدره 

                                                             
45  119مها على إحسان محمد العزاوي، المرجع السابق، ص.  
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ذهبت المحكمة الدستوریة العلیا إلى أن الحق في السفر هو جزء من  1964وفي سنة     
كما أن  ة اتباعه إلجراءات قانونیة سلیمةحریة المواطن التي ال یمكن حرمانه منها في حال

یعتز بها الشعب  هو من الموروثات التي حریة التنقل سواء داخل الحدود أو خارجها
  .46لحركة هي بال شك أساسیة في إطار القیم القانونیة ة افحری ...األمریكي 

  الفرنسي الدستور فيالسیاحة  حق  .2

لم ینص صراحة على حریة  1958أكتوبر عام  14إن الدستور الفرنسي الصادر في     
 34في المادة  "الحریة العامة"تعبیرات و " الحریة"، لكنه وردت كلمة بصفة خاصة التنقل

منه إلى البرلمان  34لت المادة اقد أحو  ،منه 26الفردیة في المادة رقم ت الحریا، و منه
للمواطنیین لممارسة الممنوحة للنص على الضمانات األساسیة  الالزمن ر القانو ادإلص

 1969نفي عام جا 03في  3/69وتطبیقا لذلك صدر القانون رقم  ،47الحریات العامة 
  .القیود على حریة التنقللفرض بعض  772/85المعدل بالقانون رقم و 

بل  ؛ونجد أن المجلس الدستوري الفرنسي أكد على أن حریة التنقل مبدأ دستوري      
لفرنسي بأنه من الحریات األساسیة مجلس الدولة او  محكمة النقضمة التنازع و وصفته محك

بینما استندت  لتلك الحریة على قواعد القانون الدولي ااستندت محكمة النقض في تأكیدهو 
  .48مجلس الدولة على قواعد القانون الداخليالتنازع و  ةمحكم

  في انجلترا السیاحةحق  :ثانیا

الذي  نجلیزيالمواطن اإلالسفر من الحریات األساسیة التي یتمتع بها تعتبر حریة التنقل و    
ما ل اللتنظیم وفقولكن هذه الحریة تخضع  ،له أن ینتقل داخل البالد وأن یغادرها وقت شاء

                                                             
46   119العزاوي، المرجع السابق، صمها على إحسان محمد.  
47  120مها على إحسان محمد العزاوي، المرجع السابق، ص.  
48  120مها على إحسان محمد العزاوي، المرجع السابق، ص.  
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في القوانین المدونة ذات  اردةو الشروط الضوابط و الو قیود الجاءت به الشریعة العامة من 
  .49الصلة 

عات الهامة في الدولة مثل قطاع النقل طاقونظرا للتطورات التي شهدتها خاصة ال    
هذا القطاع فرضت السلطات اإلنجلیزیة رقابة  في نظرا للجرائم التي ترتكب، و المواصالتو 

یلزم وسائل  1989، بحیث نجد قانون مكافحة الفساد الصادر عام مشددة عل التنقل والسفر
توجهین إلى إیرلندا من الموانئ نقل الركاب أن تقل وتنزل ركابها القادمین إلى بریطانیا أو الم

  .اء الرقابة الالزمة على السفرالمطارات إلجر و 

لنقل وما تحمله من ویمنح القانون لرجال الضبط سلطات واسعة في تفتیش وسیلة ا    
تبلغ المدة المحددة إلجراء بحیث  ،جراء التفتیش العشوائي للمسافرینإ بل و  ،أمتعة وبضائع
ساعة من  )48(أربعینیمكن أن تصل إلى ثمان و  ساعة و) 12(  ةي عشر تاثنذلك الفحص 

الفحص لفترات أخرى  آجال یدمدتوز بإذن من الوزیر المختص ویج، تاریخ الفحص األول
ة الفحص یاحتجاز الشخص المسافر لعمل، و أیام) 05( تتجاوز بأیة حال خمسة بشرط أّال 

 نسانالتفاقیة األوربیة لحقوق اإلهو تقیید مشروع لحریة الشخص في التنقل وفقا ألحكام ا
المرتبطة بشؤون رهابیة الجرائم واألعمال اإلر اإلبعاد على نظام أوام صر ذلك القانونویق

خلیة سلطة إصدار أوامر اإلبعاد بهدف منع دخول ، ویخول القانون وزیر الداإیرلندا الشمالیة
 ، وقكفایة محاكمتهم ىتقوى الدالئل عل ، والاإلرهابیین ومن یشتبه فیه أنه ینتمي إلیهم

                                                             
49  120مها على إحسان محمد العزاوي، المرجع السابق، ص.  
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أوامر أو  قة معینة، لذلك فنظاماص ممن ذكروا في منطیكون الهدف منها حظر وجود أشخ
  .50مستقبال الجرائم اإلرهابیة الغرض منه منع رارات اإلبعاد یعد ذا طابع قضائيق

فعلیا ارتكابهم لجرائم ومن ناحیة أخرى تستخدم أوامر اإلبعاد ضد األشخاص الذین ثبت     
صدار أوامر اإلبعاد إلصالح معهم مستقبالقررت المحاكم إدانتهم وال یجدي اإرهابیة، و  ، وإ
إذا ما ر أمر اإلبعاد اصدالذي یكون له سلطة إ ،السلطة التقدیریة لوزیر الداخلیةیدخل في 

أو  اددعبارتكاب أو باإلأن الشخص المطلوب إبعاده على صلة أو كان على صلة  اقتنع
ص أن الشخ، أو اب یتعلق بشؤون إیرلندا الشمالیةعمل من أعمال اإلره ىالتحریض عل

   .51یحاول أو ربما یحاول أن یدخل اإلقلیم بقصد أن یكون على صلة بمثل تلك األنشطة

أن حق اإلنسان في السیاحة حق مقدس مفادها  في األخیر یمكن أن نخلص إلى فكرة      
     سالمیة سعى القانون الدولي لضمانه من جهةوشرعي ومصون في أحكام الشریعة اإل

من خالل ما  یةالمحلاألعراف الدولیة و و  قتضیه النظموفق ما توحث على ضرورة ممارسته 
السیاحي الدولیة منها بالنشاط  كذا المنظمات المعنیةو  ،عالنات الدولیةجاء في المواثیق واإل

ذا الحق في تشریعاتها الداخلیة ، ونجد أن الدول قد كرست همن جهة أخرى واإلقلیمیة
  .تحقیق تنمیته المستدامةوتطویره لتحسین مردودیته و قطاع تنافست على تنمیة هذا الو 

نسان في التنقل تكریس حق اإل يمن المالحظ على جهود الدول العربیة فإال أنه     
لذلك  لوعي بأهمیة القیم الدیمقراطیة، وذلك لغیاب اسیاحة تبقى جهودا محتشمةباألحرى الو 

  .میع الدول العربیة ضمن هدف موحدبتظافر وتالحم ج إّال  الوحدة العربیة ال تتحقق فإن
                                                             

50   یقصد بمنع الجریمة التخطیط العلمي القائم على التجربة والدراسة السدیدة بهدف عدم تمكین المجرم من ارتكاب
واإلجراءات التي تتخذ في سبیل ذلك ال . الجریمة التي خطط لها، وبالتالي تجنیب المجتمع هذا العدوان على كیانه وأفراده

  . حصر بل تختلف باختالف الظروف والمالبسات والجرائمالتقع تحت 
  .14، المركز العربي للدراسات األمنیة والتدریب، الریاض، صمكافحة جرائم السیاحةعبد الحكم عباس، : ینظر 

51  122مها على إحسان محمد العزاوي، المرجع السابق، ص.  
  



يالسیاحة من منظور القانون الدول ضوابط حق اإلنسان في: الفصل الثاني  
 

97 
 

  نسان في السیاحة من منظور القانون الدوليحق اإل المبادئ العامة ل :المبحث الثاني

تعتمد الدول السیاحیة في زیادة نصیبها من الحركة السیاحیة على دراسة وتنظیم    
فإن الفهم السیاحة المستدیمة، وبالتالي النشاط السیاحي من خالل االهتمام بما یعرف ب

الدقیق للعالقة المتبادلة بین االعتبارات األخالقیة في المجتمعات الدولیة المختلفة 
 هاالدول وتعزیز دور وصناعة السیاحة أمر في غایة األهمیة لتنمیة وتطویر السیاحة ب

رافدا أساسیا من روافد االقتصاد القومي، لذا یجب أن تحكم المجتمعات السیاحیة  اباعتباره
  . منظومة من القیم األخالقیة نحو النشاطات السیاحیة

أخالقیات السائح نفسه  تنمیة السیاحي بشكل عام في نشاطال قةأخلفكرة وتتمثل     
دول المضیفة والمستقبلة وأخالقیات المهنة والمشتغلین بالسیاحة وأیضا أخالقیات ال

خصائص  ىحین قبل مغادرة بالدهم التعرف علالسائ ى، فبادئ ذي بدء ینبغي عل للسائح
التقالید واألعراف  ىإلیها بغرض السیاحة مع التعرف علالدول التي یعتزمون السفر 

ع مواق ى، كما ینبغي المحافظة عل الشعوب والقوانین والعادات االجتماعیة والثقافیة لتلك
الجذب السیاحي بالبلد المضیف من مواقع طبیعیة وتراثیة ومقاصد سیاحیة تتعلق 
بالحضارات السابقة، ومن هنا أطلقت منظمة السیاحة العالمیة مصطلح السیاحة 
المستدیمة أي السیاحة التي تسمح بالفرصة لألجیال القادمة االستفادة منها كما استفدنا 

ممارسة السیاحة تعتمد على االحتكاك بین الثقافات  ، ولما كانتهذا من جهة نحن منها
والمجتمعات ظهرت بعض الممارسات الالأخالقیة التي ال تمد للسیاحة بصلة، هذه 
المعطیات أدت إلى بروز النداءات والتندیدات بضرورة أخلقة النشاط السیاحي من خالل 

  .هة أخرىمن ج ضبطه بضوابط ومبادئ تعمل على خلق سیاحة مسؤولة ومستدامة
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  أخلقة األنشطة السیاحیة: المطلب األول

من أجل خلق نظام سیاحي مسؤول ومتوازن ومستدام كرس مبدأ أخلقة األنشطة    
التقنین العالمي آلداب "تجسید ذلك السیاحیة في القانون الدولي، وأهم نموذج عن 

  ."السیاحة

  التقنین العالمي ألخالق السیاحةمفهوم : الفرع األول

داب السیاحة مثاال رائدا في الممارسات األخالقیة للنشاط یعتبر التقنین العالمي آل     
مة في مجال حمایة البیئة وترشید االستغالل للموارد السیاحي، ألنه یحمل أفكارا قیّ 

ي ظل احترام قیم الطبیعیة من جهة، وضرورة ربط الممارسات السیاحیة باألخالق ف
  .الدولوعادات وتقالید 

   ب السیاحةلمي آلداالتقنین العاومضمون نشأة : أوال 

  .سنتطرق في هذا المجال لنشأة التقنین العالمي آلداب السیاحة ثم لمضمونه   

   ب السیاحةنشأة التقنین العالمي آلدا .1

للجمعیة  23في الدورة  1999 -10 -01في  ب السیاحةالتقنین العالمي آلدا اعتمد     
علیه بحیث وافقت  ،52)13-د( 406العالمیة آلداب السیاحة بموجب القرار العامة للمنظمة 

 - 1998الجمعیة العمومیة للمنظمة العالمیة للسیاحة، التي انعقدت في استنبول بتركیا سنة 
 اللجان اإلقلیمیةو  المجلس المهني : إلعداد هذا التقنیین وذلك بعد استشارة كل من 1999

 ار القانوني للمنظمةالمجلس التنفیذي للمنظمة العالمیة للسیاحة، األمانة العامة والمستش
هذا التقنین  1999وأیدت لجنة التنمیة الدائمة التابعة لألمم المتحدة عند انعقادها في عام 

                                                             

52  ) Global Codes of Ethics for Tourism. for the text see the following web site : 
www.gdrc.org/uem/eco-tour/principles.html 
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عند اقتراحه وطالبت اللجنة منظمة السیاحة العالمیة بتوسیع المشاركة في إعداده القطاع 
وتم إرسال اقتراحات أكثر من سبعین  ،ونقابات العمال 53اص والمنظمات غیر الحكومیةالخ
دولة من الدول األعضاء في منظمة السیاحة العالمیة ثم وافقت أخیرا الجمعیة ) 70(

باإلجماع على  1999في أكتوبر سنة  )سنتیاجو(العمومیة للمنظمة العالمیة للسیاحة في 
  . "سیاحةالتقنین العالمي آلداب ال"

من مجموعة من المبادئ األساسیة التي تهدف التقنین العالمي ألخالق السیاحة یتألف     
لتوجیه التنمیة السیاحیة كإطار مرجعي لمختلف أصحاب المصلحة بغرض التقلیل إلى أدنى 
حد ممكن من األثر السلبي للسیاحة في البیئة وفي التراث الثقافي مع االستفادة إلى أقصى 

مكن من مزایا السیاحة في تعزیز التنمیة المستدامة والمسؤولة، بما في ذلك التخفیف حد م
ویشتمل هیكل التقنین العالمي ألخالق السیاحة  .من حدة الفقر وتعزیز التفاهم بین األمم

  ).10المادة رقم (وعلى آلیة تنفیذها ) مواد 09(على الدیباجة والمبادئ 

  التقنین العالمي آلداب السیاحة  مضمون .2

إلى ربط هذا  -یما تلك المعنیة بالنشاط السیاحيسال-لقد سعت المنظمات الدولیة     
نهما، ویقلل من شأن وقیمة العالقة بیینفي وذلك ردا على الفكر الذي النشاط باألخالق 

الزم هذا التیار ت وفي نفس الوق ،، بل اعتبر بأن الصلة بینهما جد بعیدةالنشاط السیاحي
، ومن هنا كان من الضروري تصحیح هذه األفكار قيخالاالنحالل األبین السیاحة و 

فالسیاحة نشاط نافع للدول  ،ن للنشاط السیاحي انعكاسات سلبیةالتي تفید أالخاطئة 
تهدف  هاأنو  ،في مبادئ التقنین العالمي ألخالق السیاحة اسنبینه الحق المضیفة كما

أهداف عدیدة  ولها ،لمستدامة وتحقیق الرقي الثقافي واالجتماعي للشعوبلتحقیق التنمیة ا
أهداف اقتصادیة نظرا لما  لهاكما  ...قد تكون عالجیة أو ثقافیة أو استجمامیة أو ریاضیة

                                                             
53   90حسن سعد سند، المرجع السابق، ص.  
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لذلك أصبحت بعض الدول ذات اقتصاد  ،)العملة الصعبة(  تدره من عائدات مالیة هائلة
  .54لدرجة األولىسیاحي با

بعض تصرفات تخلو من  یجابیات للنشاط السیاحي فهي البالرغم من هذه اإل      
ومن هذا ، الدولة المضیفةالعقائدیة لمجتمع ال تتوافق والقیم األخالقیة و التي السائحین 

ثبات أال تنافر بین السیاحة واألخالق  .المنطلق ترسخت فكرة الدفاع عن السیاحة وإ

  داب السیاحة ین العالمي آلالسیاحة في التقنحق  :ثانیا

على أنه یتمتع جمیع سكان العالم على قدم  55میة آلداب السیاحة لنصت المدونة العا    
ع إلى اكتشاف موارد هذا الكوكب واالستمتاع بها بصورة مباشرة المساواة بالحق في التطل

الدولیة تعد أحد الداخلیة و  وشخصیة، كما أن المشاركة المكثفة والمتزایدة في السیاحة
النمو المطرد في أوقات الفراغ وال ینبغي وضع  أفضل الطرق الممكنة لالستفادة من

  . المعوقات أمامها

بما  ،احة حقا مالزما للحق في الراحة والترفیهبل اعتبرت أن حق اإلنسان في السی     
صول على إجازات الحق في الحو  ،ن وضع حد معقول لعدد ساعات العملیشمله ذلك م
من اإلعالن العالمي لحقوق  24 رقم ما نصت علیه المادة األجر، وهذا دوریة مدفوعة

  القتصادیة واالجتماعیة والثقافیةلعهد الدولي للحقوق االمادة السابعة من او ، 56اإلنسان

                                                             
54   86حسن سعد سند، المرجع السابق، ص .  
55  داب السیاحةمن المدونة العالمیة آل 07دة رقم الما.  
56    لكل شخص الحق في الراحة ، وفي أوقات الفراغ ، وال سیما في تحدید معقول : " تنص هذه المادة على ما یلي

  ".لساعات العمل وفي عطالت دوریة بأجر 
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ورسمت أعطتها ضمانات و  ،57والمدونة العالمیة آلداب السیاحة أكدت هذه الحقوق 
نمیة السیاحیة من القطاع العام واجبات أصحاب المصلحة في التحقوق و حدودها من 

ت النفع العام من سیاحة تشجیع السیاحة ذاوألزمتهم بالمساهمة في تنمیة و  الخاصو 
  .سیاحة المعاقینالطلبة والسیاحة العائلیة وسیاحة الشباب وكبار السن و 

نال حضا وافرا من المواثیق  ین لنا أن حق اإلنسان في السیاحةما سبق یتب من خالل  
لكن سرعان ما  ،التنقل أنه في بدایة األمر عرف بالحق في تجدر المالحظة إلى، و الدولیة

عالنات عن األممصدرت عدة قرارات و و  ،یاحةالمفهوم لحق اإلنسان في الّس  تطور هذا   إ

  

  
                                                             

57   الحق في السیاحة:" من المدونة العالمیة آلداب السیاحة على 07تنص المادة رقم :  

یتمتع جمیع سكان العالم على قدم المساواة بالحق في التطلع إلى اكتشاف موارد هذا الكوكب واالستمتاع بها   - 
كما أن المشاركة المكثفة والمتزایدة في السیاحة الداخلیة والدولیة تعد أحد أفضل الطرق  بصورة مباشرة وشخصیة،

  .  ینبغي وضع المعوقات أمامها الممكنة لالستفادة من النمو المطرد في أوقات الفراغ وال

ینبغي النظر إلى حق الجمیع في السیاحة باعتباره مالزما للحق في الراحة والترفیه، بما یشمله ذلك من وضع حد  -  
من  24معقول لعدد ساعات العمل، والحق في الحصول على إجازات دوریة مدفوعة األجر، وهو ما نصت علیه المادة 

  .القتصادیة واالجتماعیة والثقافیةمن العهد الدولي للحقوق ا) 07(وق اإلنسان  والمادة اإلعالن العالمي لحق

ینبغي أن تساعد السلطات العامة على تنمیة السیاحة االجتماعیة السیما السیاحة الجماعیة التي تسهل بدرجة كبیرة  -  
  .من إمكانیة الترفیه والسفر واالنتفاع من اإلجازات

  ".وتسهیل السیاحة العائلیة وسیاحة الشباب والطلبة وكبار السن وسیاحة المعاقین  ینبغي تشجیع -   
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  .58یاحة في حد ذاتهاالمتحدة خاصة بالّس 

  یاحیةأخلقة األنشطة الّس  :الفرع الثاني

في التنمیة  ةموضوع حدیث ناد إلیه أصحاب المصلحأخلقة األنشطة السیاحیة     
سیاحة، وذلك جراء انتشار بعض السیاحیة من أجل الحفاظ على األهداف النبیلة لل

   .الممارسات الالأخالقیة والتي ال تبت للسیاحة بصلة
                                                             

58  ومن بین هذه اإلعالنات والقرارات ما یلي:  

 .1929 -10 -12اتفاقیة وارسو بشأن النقل الجوي بتاریخ  -
والهاي ومونتلایر بهذا واتفاقیات طوكیو  1944 -12 -07اتفاقیة شیكاغو بشأن الطیران المدني الدولي بتاریخ  -

 .الشأن
 .والبروتوكول الخاص بها 1954 – 07 – 04اتفاقیة التسهیالت الجمركیة للسیاحة بتاریخ  -
 . 1972 -11 – 23اتفاقیة حمایة التراث الثقافي والطبیعي بتاریخ  -
فیه  والذي أقرت 1977دیسمبر سنة  19الصادر في و  156/ 32امة لألمم المتحدة رقم قرار الجمعیة الع -

 .المتحدة ومنظمة السیاحة العالمیةالجمعیة العامة لألمم المتحدة االتفاق بشأن التعاون والعالقات بین األمم 
 . 1980 -10 - 10إعالن مانیال بشأن السیاحة العالمیة بتاریخ  -
قوق السیاسیة قرار الجمعیة لمنظمة السیاحة العالمیة في دورتها السادسة المنعقدة في صوفیا باعتماد میثاق الح -

 .1985 – 09 – 26مدونة السائح بتاریخ 
 .1990 – 01 -26اتفاقیة حقوق الطفل بتاریخ  -
قرار الجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة في دورتها التاسعة المنعقدة في بوینوس بشأن تیسیرات السفر  -

 .1991 -10 -04وسالمة وأمن السائحین بتاریخ 
 . 1992 – 06 -13البیئة والتنمیة بتاریخ  إعالن ریو دي جانیرو بشأن -
 .1994 -04 -15االتفاقیة العامة لتجارة الخدمات بتاریخ  -
 .1995 – 01 – 06اتفاقیة التنوع البیولوجي بتاریخ  -
قرار الجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة في دورتها الحادیة عشرة المنعقدة بالقاهرة بشأن منع السیاحة  -

 .1995-10 – 22مة بتاریخ الجنسیة المنظ
 .ضد تجارة االستغالل الجنسي لألطفال 1996 - 08 – 28إعالن ستوكهولم بتاریخ  -
 .1997 - 05 -22إعالن مانیال بشأن التأثیر االجتماعي للسیاحة بتاریخ  -
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   أخلقة األنشطة السیاحیةوأهداف  مفهوم: أوال

أهدافها  ها،ال بد من تحدید مفهوم موضوع أخلقة األنشطة السیاحیةللتعرف على     
  .والمعاییر المعتمدة في ذلك

  مفهوم أخلقة األنشطة السیاحیة. 1

خاصة خالل  لقد تزاید االهتمام بدراسة السلوك بصفة عامة والسلوك السیاحي بصفة      
یقصد  ، وبهذا الصدد59البالغة لهذه الدراسةوذلك نظرا لألهمیة  بدایة القرن العشرین

 شري في كافة العالقات والمعامالتباألخالق مجموعة المبادئ والقیم التي تحكم السلوك الب
هي بالضبط ما یمیز اإلنسان ویفرقه عن الحیوان، وفي  "Schéou"فاألخالق كما یقول 

على الرغم من أن  "Moral"أكثر من كلمة  "Ethics"المصطلح الغربي تستعمل كلمة 
ق أو "Ethikos"أصلهما واحد وهو الكلمة اإلغریقیة   وتعني الطبع "Ethos"، وتعني الُخُل

ولقد بات إدراج البعد األخالقي في مجال  ذلك أن هذا األخیر له نوع من اإلیقاع الدیني، 
  . العلوم واألعمال عموما یمثل انشغاال متنامیا على كافة المستویات

 خالقیة في كافة األنشطة السیاحیةأخلقة السیاحة على إدخال االعتبارات األ لذلك تدل     
أو على مستوى المؤسسات السیاحیة، وبرز هذا االنشغال ) السائح(سواء على مستوى الفرد 

 ة متنافیة واألغراض المرجوة منهاخصوصا بعد أن أخذت األنشطة السیاحیة مناحي سلبی

                                                             
59   ،13واإلداریة، المجلد القتصادیة ، مجلة العلوم اسلوك السائح ودوره في تحدید النمط السیاحيسالم حمید سالم 

  .68، ص 2007، 48العدد 
  
  



يالسیاحة من منظور القانون الدول ضوابط حق اإلنسان في: الفصل الثاني  
 

104 
 

بالفطرة السلیمة في بعضها، ومضرة بالبیئة والموارد  تجلت في عالقات وممارسات مخلة
  .60الطبیعیة في بعضها اآلخر

وفي ظل هذا المسعى برزت مصطلحات جدیدة نسبیا في الغرب بخصوص السیاحة       
سیاحة مسؤولة، سیاحة مستدامة، سیاحة تضامنیة، سیاحة عادلة وسیاحة : من ضمنها

"  سیاحة بدیلة"مدمجة أو متكاملة، وهذه المصطلحات تنبئ في الواقع عن توجه جدید نحو 
ربحیة مجردة من األخالق والمسؤولیة " صناعة"أو ال تكون فیها السیاحة مجرد نشاط 

  .المجتمعیة

یجسد هذا التوجه نحو إرساء قواعد لسیاحة بدیلة نداء مسؤوال في سبیل مواجهة      
التشوهات التي علقت بعدید األنشطة السیاحیة، والتي عمقت من نتوئها ظاهرة العولمة 

االعتبارات االقتصادیة على حساب  االقتصادیة والثقافیة، حیث طغت على هذه األنشطة
 السیاحةنه برزت أنماط غریبة من أوالثقافیة واألخالقیة، حتى  االعتبارات االجتماعیة
رمزا في ) شمس، بحر، رمال وجنس( یعرف بالرباعیةما أصبح كالسیاحة الجنسیة، و 

 میلوحها، وجعلت من السائح مجرد عالتسویق السیاحي، فسلخت السیاحة من معانیها ور 
ولعل من أسوء آثار هذا التحول تهدیم الثقافات وطمس ومن الوجهة السیاحیة مجرد سوق  

  .61القیم

                                                             

60  ،مجلة االقتصاد معالم أساسیة لمدونة إسالمیة ألخالقیات السیاحة: أخلقة األنشطة السیاحة رحیم حسین ،
 :متوفر على الموقع االلكتروني. 01، ص 2015اإلسالمي العالمیة، سبتمبر 

www.giem.info/article/details/ID/44  

61   02حسین، المرجع السابق، ص رحیم.  
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وذلك نظرا لطبیعتها  أكثر من غیرها عرضة لهذا الخطر،  وتظل األنشطة السیاحیة     
، ویكمن الخطر األخالقي في مجال 62واعتمادها على االحتكاك السلوكي بین الثقافات

 ات سیاحیةسیاح، مؤسس(مختلف األعوان السیاحیین  السیاحیة في ممارساتاألنشطة 
التي تستهدف تعظیم المنافع الخاصة ولو على حساب اآلخرین أو على ) هیئات ومرشدین

  .حساب البیئة

  أهداف قواعد األخالق .2

تنمیة اإلدراك في القضایا األخالقیة التي  ة إلىییاحالّس  أخالقیات األعمال برامج تهدف   
تحیط بصنع القرارات اإلداریة والتي تتحول إلى أعمال ونشاطات یقوم بها العاملون والتي 

خلق إدارة مهنیة من خالل الممارسات ، وكذا مؤسسات الفندقیة والسیاحیةتنعكس على ال
مشكالت على المدى القصیر، اإلداریة التي تركز على التفكیر بعید المدى بدال من حل ال

ألن اإلدارة الناجحة البد أن تكون لها رسالة واستراتیجیة بعیدة المدى ضمن عملیات 
توعیة القائمین ، كما أنها تهدف لعلیم والتدریب للمدراء والموظفینتخطیطها من خالل الت

ن هذا  على النشاط السیاحي بنتائج أعمالهم التي تمس حدودا واسعة من مؤسساتهم، وإ
  . 63اإلحساس یولد الحاجة إلى المسؤولیة المهنیة

  

                                                             
62   ،مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة أثر االستثمار السیاحي على التواصل الحضاري للمجتمعنبیل فیصل موسى ،

: متوفر على الموقع اإللكتروني. 18، ص 2013، 36الجامعة، العدد 
www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=82768  

63  ،دراسة استطالعیة في فنادق   -أثر تطبیق أخالقیات المهنة في صناعة السیاحة على اإلنجاز سعد إبراهیم حمد
  :متوفر على الموقع االلكتروني. 05ص ، كربالء ،النجف -الدرجة األولى في محافظات بغداد

 www.iasj.net/iasj?func=fulltext fald=28404.30- 09- 2015 11 :04. 
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  أخالقیات العاملین في النشاط السیاحي: ثانیا

من أجل التعرف على بعض أخالقیات العاملین في القطاع السیاحي ال بد من التعرف   
  .جاءت به المواثیق الدولیة أوال على المعاییر األخالقیة لهذا النشاط في إطار ما

  األخالقیة للنشاط السیاحيالمعاییر  .1

سیاحة من اإلعالن العالمي حول اآلثار مدت المعاییر األخالقیة لصناعة التاس     
الصادر عن منظمة السیاحة " إعالن مانیال " أصبح یعرف باسم االجتماعیة للسیاحة الذي 

في النشاط  أي أن العاملین األمانة في المعاییر تتمثل هذه، 1997عام  العالمیة في الفیلبین
أي یعبرون عن  االستقامة، وكذا خرینالسیاحي یجب أن یتحلوا بالصدق ال یخدعون اآل

، باإلضافة إلى حتى عندما یكونوا تحت ضغط العمل قناعاتهم بعمل ما یعرفون أنه صحیح
ت الصحیحة التي الثقة بمعنى أن یكون العاملون جدیرون بالثقة بتزوید اآلخرین بالمعلوما

، وأیضا هم السیاحیة بتكریس أنفسهم للعملالوالء أي والئهم لمؤسسات، و ة العملتعكس حقیق
اإلهتمام واإلحترام بمعنى ، أضف إلى ذلك بالمثلبمعنى معاملة جمیع األفراد ة العدالمعیار 

ه المشكالت یهتمون ویحترمون اآلخرین ویتمیزون باللطف ولدیهم شعور إیجابي تجا
 وتعني القیادة، یتمیز العمال في تأدیة واجباتهم مفاده أنو م االلتزا، الشخصیة لزمالئهم

ن أفضل طریقة أإدراك العمال للمسؤولیة والفرص المتاحة لمركزهم في القیادة، ویعلمون 
السمعة ، یم المثال وهم یطبقون التزاماتهملغرس قواعد األخالقیات في مؤسساتهم هو تقد
حمایة سمعة المؤسسة السیاحیة ومعنویات والمعنویات أي یجب أن یعمل العمال على 

المحاسبة أي أنهم مسؤولون عن ، وأخیرا اركتهم في تحقیق االحترام للجمیعموظفیها بمش
 .64أخالقیات قراراتهم وقرارات مساعدیهم

                                                             
64   06سعد إبراهیم حمد، المرجع السابق، ص.  
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في  إصدارهاوتجدر المالحظة إلى أن إیصال قواعد األخالق للموظف تكون من خالل    
واإلشراف  القیاتخببرامج تدریبیة حول االلتزام باألالمنشورات التي تعطى للموظف، والقیام 

  .65كذا طلب منهم اإلشراف على اآلخرینعلى الموظفین و 

  یاحیة والفندقیةخالقیات العاملین في المؤسسات الّس أ .2

خالقیات المهنیة مجموعة من الضوابط واأل" للفنادقشركة میلیا العالمیة " وضعت       
خاصة بالعمال داخل الفنادق من أجل ضبط سلوكیاتهم ومحاسبتهم عند المخالفة، وكذا ال

 ،من أجل وضع إجراءات احترازیة لمنع وقوع األحداث التي تخل بأداء المؤسسات الفندقیة
على یكون السائح دائما  أنخالقیات العمال والسیاح، ومن بین هذه األ ولتنظیم العالقة بین

ابلة یجب مق، ق و یجب معاملته على هذا األساسحق مع احترامه لقواعد ونظام الفند
تقدیم المساعدة ، لخلق الرفیع واالبتعاد عن التملقااللتزام با، السائح ببشاشة واحترام ولطف

االستعداد ، الحدیث معه أو الحدیث بصوت مرتفعللسائح بكل أدب واالبتعاد عن إطالة 
نة دائما وحتى في االلتزام بالهدوء والسكی، بصورة جیدة عند طلبهاالخدمة و  الدائم لتقدیم

زام بالزي الرسمي االلت، في المجاملة واللطافة مع السائح عدم اإلفراط، الحاالت الصعبة
دیم الخدمة تق، خین أو األكل والشرب أمام السائحاالبتعاد عن التد، النظیف والالئق

 . 66 ف عند الدخول والخروج في الممراتاء األولویة للضیإعط، المطلوبة وبزمن قیاسي

وهناك أیضا مجموعة مبادئ أخالقیة تتعلق بالمسافرین تعكس بعض السلوكیات     
األخالقیة في التعامل مع السكان وحمایة المناطق السیاحیة والموروثات الحضاریة من أجل 

اس االحترام المتبادل ومن هذه أسمبنیة على التفعیل العالقات اإلنسانیة واالجتماعیة 

                                                             
65   07سعد إبراهیم حمد، المرجع السابق، ص.  
66   ،مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة أخالقیات الخدمة السیاحیة في ضوء متغیرات العصرطارق سلمان، سالم حمید ،

 : متوفر على الموقع اإللكتروني. 10، ص 2010، 24الجامعة، العدد 
www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=53248  
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إبداء روح التواضع مع رغبة ، ى التقالید المحلیة للبلد المضیفالتعرف عل خالقیاتاأل
مراقبة ، تصویر أفراد المجتمعذن قبل طلب اإل، یلة في التعرف على مشاعر اآلخرینأص

  .67نمط االستهالك الشخصي للضروریات األساسیة كالماء ومصادر الطاقة

  یاحة بین الجانب النظري والتطبیقيضوابط حق اإلنسان في الّس  :الثاني المطلب

داب من أجل یاحة لوضع مجموعة من الضوابط واآلداب السسعى التقنین العالمي آل  
ملزمة لجمیع أصحاب المصلحة في التنمیة أخلقة النشاط السیاحي، تكون هذه المبادئ 

  .السیاحةالسیاحیة لتحقیق الغایة السامیة من 

  ضوابط حق اإلنسان في السیاحة ضمن التقنین العالمي آلداب السیاحة: الفرع األول

وضبطت هذا الحق  ،نسان في السیاحةنة العالمیة آلداب السیاحة حق اإلالمدو  بینت     
 عامةال بادئ األخالقیةلما : حسب مضمونها لعنصرین همابط نقسمها بمجموعة من الضوا

  .للسیاحة وحقوق والتزامات أطراف النشاط السیاحي

  المبادئ األخالقیة العامة للنشاط السیاحي: أوال

وضعت المدونة العالمیة آلداب السیاحة مجموعة من المبادئ تعتبر بمثابة مبادئ عامة    
  :لممارسة النشاط السیاحي، وهذه المبادئ هي

  المجتمعاتالمتبادل بین الشعوب و االحترام التفاهم و  وسیلة لتحقیقالسیاحة .1

رساء التفاهم و تلعب السیاحة دورا ه      االحترام بین اما في تنمیة العالقات الودیة وإ
خالقیة المتعارف علیها بین تعزیز القیم األتحقیق التفاهم و  ، وذلك من خاللالشعوب
لذلك على أصحاب المصلحة في التنمیة السیاحیة مراعاة واحترام تقالید وعادات  ،الشعوب

                                                             
67   10طارق سلمان، سالم حمید، االمرجع السابق، ص.  
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أثناء تواجده   الدول المضیفة وأعراف قوانینو تقالید لالسائح  احترام، وكذا 68هذه األخیرة
من خالل التدریب ترقیة مستوى أداء الخدمة السیاحیة والفندقیة ، وأیضا على إقلیمها

لتقدیم الخدمة األفضل للسیاح، كأن تتعرف ، ن بالسیاحةو المشتغلالتكوین الذي یتلقاه و 
، اق وتوقعات السائحین الذین یزورونهاأذو على أسالیب حیاة و المجتمعات المضیفة محلیا 

یئات القائمة على النشاط من طرف اله ممتلكاتهو  لسائحضرورة توفیر الحمایة لإضافة ل
قایة واألمن الو الحصول على المعلومات و ام وسائل علیها أن تسهل استخدو  السیاحي

ن بشدة أیة هجمات أو اعتداءات كما ینبغي أن تدی یحتاجون إلیها، المساعدة التيوالتأمین و 
والمعاقبة علیها بشدة وفقا للقوانین دید للسیاحة أو المشتغلین بها أو عملیات خطف أو ته

عناصر التراث الثقافي أو حیة أو لذلك بالنسبة ألي تخریب متعمد للمرافق السیاوك ،الوطنیة
كان مؤذ سواء عدم ارتكاب أي فعل إجرامي ب بالسلوك الحسن التحلي، و الطبیعي

الكائنات  تجار بالمخدرات غیر المشروعة أو اآلثار أولبیئة المحلیة مثل اإلألشخاص أو لل
، دون أن 69الوطنیةالمواد الخطرة أو المحظورة بمقتضى التشریعات المحمیة أو المنتجات و 

یه توخي الحذر علو  ،بخصائص الدولة التي یود زیارتهاالسائح  ضرورة وعيننسى 
  .ها للتقلیل من خطرهاتعترضه لیحسن التصرف إزاء األمنیة التي قدبالمخاطر الصحیة و 

 

                                                             
68    الحكومات ": أصحاب المصالح في التنمیة السیاحیة " في المدونة العالمیة آلداب السیاحة  یشمل مصطلح

 سات والشركات السیاحیة ورابطاتهاالوطنیة، الحكومات المحلیة ذات صالحیات محددة في الشؤون السیاحیة، المؤس
مهنیین والمستشارین السیاحیین، نقابات عمال السیاحة، المؤسسات المضطلعة بتمویل المشاریع السیاحیة، عمال السیاحة ال

المسافرون بما فیهم مسافري األعمال، زوار المقاصد والمواقع والجواذب السیاحیة، السكان المحلیین والمجتمعات المضیفة 
لسیاحیة ومنهم في المقاصد السیاحیة بواسطة ممثلین عنهم، أشخاص اعتباریین وطبیعیین آخرین  لهم مصالح في التنمیة ا

  ".المنظمات غیر الحكومیة المتخصصة بالسیاحة المضطلعة مباشرة بالمشاریع السیاحیة وبتوفیر الخدمات السیاحیة 
69   من المدونة العالمیة آلداب السیاحة 01 رقم المادة.   
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  70ةالجماعالسیاحة وسیلة لتحقیق الرفاهیة للفرد و . 2

تحقیق الراحة  المجتمع من خاللواالزدهار للفرد و تساعد السیاحة على تحقیق الرقي     
یجب مراعاة ذلك لذلك ة الثمن مدرسة باهظنها فهناك من یقول إ المعرفة،الثقافة و والترفیه و 

ألن ممارستها بعقلیة متفتحة مع التركیز على  ،لممارستهاالدور الراقي لها أثناء التخطیط 
احترام حقوق اإلنسان ، و المتبادل بین الشعوباالحترام یولد التعارف والتفاهم و   ذلك

ات األكثر قابلیة للتعرض المجموع األجدر باإلحتراموبصفة خاصة مبدأ المساواة، و 
االبتعاد ، وكذا السكان األصلییناألقلیات العرقیة و ، المعاقین، الشیوخ، األطفال؛ لألخطار

انون الدولي نبغي وفقا للقیو  ،الستغالل الجنسي للبشر خاصة إذا استهدف األطفالاعن 
تي ینتمي الدول الالوطنیة لكل من الدول المضیفة و  أن تعاقب علیه التشریعاتب محاربته

، الدینیة، سیاحة الصحیةال تشجیع ، و 71حتى لو حدثت بالخارجإلیها مرتكبوا الجرائم 
التشجیع على أن تتضمن  يینبغ، كما ألنها من أشكال السیاحة المفیدة اللغویةو  الثقافیة

نا بأهمیة ما یتبادله السائحون وبجدوى السیاحة اقتصادیا واجتماعیا المناهج التعلیمیة بیا
 .ثقافیا فضال عن بیان مخاطرهاو 

  72 المستدامةالسیاحة عامل للتنمیة .3

لتطویر مختلف األنشطة التي تهدف على أساس أن  یاحة بالبیئة ارتباطا وثیقاترتبط الس       
 ة مفهوم التنمیة السیاحیة المستدام لذلك ظهر ،المورد السیاحي تمارس على البیئة

devlopment Sustainable Tourism  والتي ترمي إلى عدم النظر إلى البعد االقتصادي
                                                             

70  من المدونة العالمیة آلداب السیاحة 02رقم  المادة.  
71   تقریر مقدم من المقررة نجاة معال اهللا مجید المعنیة بمسألة : الشأن یرجى اإلطالع علىهذا لمزید من المعلومات في

 03البند   22لعامة لألمم المتحدة، الدورة بیع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال في الموارد اإلباحیة، الجمعیة ا
السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، بما في ذلك تعزیز وحمایة جمیع حقوق اإلنسان المدنیة و : من جدول األعمال

: على الموقع اإللكتروني متوفر. 2012 - 12 -24الحق في التنمیة، 
https://www1.umn.edu/humanrts/.../AHRC12-68.pdf 

72  المادة السادسة من المدونة العالمیة آلداب السیاحة.  
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حیث لو طغت السیاحة على جمال فقط أي مقدار ما تدره السیاحة من ربح آني، 
بیئة على جمالها نتهت السیاحة، فال سیاحة دامت وال وا وخصوصیة البیئة ألتلفت البیئة

حمایة البیئة الطبیعیة بقصد تحقیق نمو من الضروري  فإنهومن أجل ذلك  ،73بقیت
یتجه نحو تلبیة احتیاجات وتطلعات الجیل الحالي  حتى ،اقتصادي متواصل ومستدام

شكال التنمیة السیاحیة التي أل السلطاتتشجیع ، كما یجب واألجیال القادمة بصورة عادلة
مكان أن تتجنب بقدر اإلتؤدي إلى صون الموارد األساسیة والقیمة خصوصا المیاه والطاقة و 

 لتحقیقتوزیع السیاح من حیث الزمان والمكان ، وأیضا یجب اإلنتاج الذي یخلف النفایات
ره المفید على أثیعزز ، و یخفف ضغط النشاط السیاحي على البیئة بإمكانه أن توازن أفضل

من  حمایة النظم البیئیة والتنوع البیولوجيضرورة ، مع االقتصاد المحليصناعة السیاحة و 
یود على األنشطة قفرض حدود و  وعلیهم تقبل ،السیاحیة أصحاب المصلحة في التنمیةقبل 

لمحمیات الئمة إلیجاد امو حساسة تتم في مناطق سیما إذا كانت ال التي یقومون بها
 .الطبیعیة

  74وسیلة لتعزیز التراث الثقافيالسیاحة . 4

 مسؤولة على تعزیزه والحفاظ علیه ها في التراث الثقافي لذلك فإنهاتشترك اإلنسانیة كل    
ي أراضي المجتمعات یة الواقعة فالبشریة كلها في الموارد السیاح اشتراك من خالل وذلك

والمحافظة على احترام ، القوميالقانون الدولي و ما یقتضیه لواجبات وفقا و  والكل له حقوق
مة ضروري للزوار بما یضمن نقله لألجیال القاد ماوتهیئتهالموارد السیاحیة التراث الثقافي و 

ا على األقل في أو جزء منه السیاحة خیلاستغالل  مدا، السیاحیة أثناء تنفیذ السیاسات
بأسلوب یسمح للمنتجات الثقافیة السیاحي  التخطیطنبغي أن یتم ی، كما أنه اوتطویره تهاتنمی

 .االبتذالیؤدي بها إلى التدهور و أن بدال من  تزدهروالتراث الشعبي بأن تبقى و  یةوالحرف
                                                             

73   98محمد سعد سند، المرجع السابق، ص.  
74   من المدونة العالمیة آلداب السیاحة 04المادة رقم.  
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  75المجتمعات المحلیة المضیفةالسیاحة نشاط نافع للدول و .5

مصدرا االقتصاد القومي للدولة  المضیفة بل تعد  تلعب السیاحة دورا مهما في تطویر    
، لذلك یجب علیها أن تستغل هذه األموال فیما یحقق الرفاهیة أساسیا لجلب العملة الصعبة

المشاركة في األنشطة السیاحیة وفي المنافع االقتصادیة  من خالل ، وذلكلشعوبها
ما تدره من فرص العمل یل و الثقافیة الناجمة عنها خصوصا في مجال التشغواالجتماعیة و 

كس إیجابا نعالتي تق السیاسات السیاحیة یتطب، وأیضا عن طریق غیر المباشرةالمباشرة و 
هدف النهج یه فیجب أن علیعلى المستوى المعیشي والصحي لسكان األقالیم المضیفة، و 

ر دمجها بقدأسلوب تشغیلها إلى منتجات السیاحیة وأماكن اإلقامة و المعماري للالتخطیطي و 
عطاء األولویة ،اإلمكان في النسیج االقتصادي واالجتماعي والمحلي  في حالة تساوي وإ

ل التي تعترض توجیه عنایة خاصة للمشاك ضرورة، مع المهارات للقوى العاملة المحلیة
التي تمثل السیاحة یم الریفیة والجبلیة شدیدة التأثر، و األقالالمناطق الساحلیة والجزر و 

یجب ، كما ص النشاطات االقتصادیة التقلیدیةة لها فرصة نادرة للتنمیة في مواجهة تقلبالنسب
التأثیر لمشاریعهم على ن منهم بإجراء دراسات المشتغلین بالسیاحة السیما المستثمریعلى 

م بیانات واضحة عن برامجهم المستقبلیة وتأثیراتها المتوقعة وتقدی ،البیئة ومحیطها الطبیعي
  .المعنیین حول مضمون هذه البرامج حوار مع السكانتعمیق الو 

   التزامات أطراف النشاط السیاحيحقوق و : ثانیا

ها القوانین الدولیة والوطنیة في حین علیهم تیتمتع أطراف النشاط السیاحي بحقوق تضمن   
  .التزامات یلتزمون بها أثناء ممارسة نشاطهم

  أطراف النشاط السیاحيحقوق  .1

  :النشاط السیاحي بمجموعة من الحقوق هيیتمتع أطراف 
                                                             

75   من المدونة العالمیة آلداب السیاحة  04المادة رقم.  
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  حریة تنقل األشخاص  1.1

نصت علیها المدونة العالمیة آلداب السیاحة بمجموعة من الحقوق  السائح  یتمتع   
رى وفقا لقواعد القانون حریة تنقل السائح داخل إقلیم دولته أو إقلیم دولة أخ76وهي 

 ،عبور واإلقامةوصولهم إلى أماكن الضمان وتیسیر سبل و  ،الدولي والتشریع الوطني
، إضافة المعاملة وبلوغ المواقع السیاحیة والثقافیة وتیسیر اإلجراءات وعدم التمییز في

 المستخدمة  ستخدام وسائل االتصال الداخلیة والخارجیة، وكل الوسائلا السائح في حقل
بالممثلین ، كما له الحق في  االتصال ول على الخدمات اإلداریة المحلیةللحص

نفس یتمتع السائح أو الزائر ب، كما لالتفاقیات الدبلوماسیة الساریة القنصلیین لبلدانهم وفقا
یما یخص سریة البیانات الشخصیة ها فالدولة التي یزور  االحقوق التي یتمتع بها مواطنو 
، م تخزین هذه المعلومات إلكترونیابصفة خاصة عندما یتوالمعلومات المتعلقة بهم، و 

اإلجراءات اإلداریة المتعلقة بعبور الحدود بقدر اإلمكان  فقایجب أن تتو ضافة إلى أنه إ
، كما أقصى حد ممكناالنتفاع بالسیاحة الدولیة إلى مع السعي إلى كفالة حریة السفر و 

 ،ي تشجیع االتفاقات التي تبرم بین الدول لتبسیط تلك اإلجراءات والتنسیق بینهاینبغ
ق صناعة السیاحة لرسوم التي تعیاى إلغاء أو تصحیح الضرائب و یا علالعمل تدریجو 
أن یسمح للمسافرین الحصول على مخصصات  ، ویجبتضر بقدرتها على المنافسةو 

الالزمة ألسفارهم مادام الوضع االقتصادي لدولهم ة للتحویل و مالیة من العمالت القابل
  .یسمح بذلك

 

                                                             
76   من المدونة العالمیة آلداب السیاحة 08رقم المادة.  
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 77المقاولین في صناعة السیاحة حقوق العاملین و  2.1

 لحقوق توفرها السلطاتالمقاولون في صناعة السیاحة بمجموعة من ایتمتع العاملون و      
 وضمان الجهاتر یتوفضرورة  ، ومن بین هذه الحقوقالمسؤولة في الدولةالمعنیة و 

ذلك و  ،النشاط السیاحيحسابهم الخاص في لالمسؤولة الحقوق األساسیة للعاملین بأجر و 
، المتواصلالتدریب رفع  مستوى التأهیل لعمال السیاحة من خالل ، مراعاة لطبیعة عملهم

إعطاء مكانة ، مالمالئمة للعمال من أجل تحسین مردودیة عمله االجتماعیةالظروف  توفیر
لضمان وضعهم  الزمةخاصة للعمال الموسمیین في القطاع تسمح بتوجیه عنایة 

المهارات الضروریة الحق في تتوفر له اإلمكانات المادیة و من لكل یحق ، كما االجتماعي
االستثمار تشجیع مع ل السیاحة وفقا للقوانین الوطنیة، ممارسة نشاط مهني في مجا

في التنمیة السیاحیة في العاملین ملیات تبادل الخبرات لإلداریین و ع تشجیع، وأیضا السیاحي
على  یجب، كما ات الدولیة المعنیةاالتفاقوانین و سمح به القالعالم  وذلك في إطار ما ت

تطویر المبادالت الدولیة ونموها العمل على الشركات السیاحیة متعددة الجنسیات 
العمل و في أطر قانونیة سلیمة  ،والمشاركة في التنمیة المحلیة للبلدان المضیفة الدینامیكي

ها عن طریق المبالغة في على عدم تقلیص مساهمتها في اقتصاد البالد التي تعمل ب
ضرورة إسهام الشراكة ، إضافة لأو االستیراد منهادة أرباحها إلى بلدانها األصلیة استعا

المستدامة للسیاحة في التنمیة المستقبلة اریع الدول المصدرة و العالقات المتوازنة بین مشو 
  .في توزیع منافع نموها توزیعا عادالو 

 

                                                             
77    من المدونة العالمیة آلداب السیاحة 09المادة رقم.  
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  78تزامات أطراف النشاط السیاحي ال. 2

اإلعالم السیاحي  ترشیدب تتعلقیلتزم أطراف النشاط السیاحي بمجموعة من االلتزامات    
عن طریق المصداقیة في تزوید السائح بالمعلومات الضروریة لألماكن التي یود زیارتها 

التعویض یضمن حقوق نظام قانوني للتأمین و  إیجاد، مع أو التزاماته هسواء من ناحیة حقوق
، باإلضافة مة للزوار ووقایتهم من الحوادث، وتوفیر األمن والسالبصفة عادلة السائح

، ن بتیسیر ممارسة شعائرهم الدینیةالروحیة لدى السائحیلرغبات الثقافیة و ضرورة إشباع ال
في الدول  لةیقتضي على السلطات العامفي حالة إفالس الشركة التي نظمت السفر و 

إلى تهم ضمان إعادلون مع  المعنیین بتنظیم الرحالت بالتعاو  ،حیایفة والمصدرة للّس المض
اطر بالمخن خاصة أثناء الظروف الصعبة واالستثنائیة یإعالم المواطن، كما یجب بلدانهم

ي شرط أن یكون اإلعالم بطریقة ال تؤثر سلبا على صناعة السیاحة ف ،المحتمل حدوثها
وسائل اإلعالم السیما الصحافة  تحلي، باإلضافة لضرورة مبالغة فیهاالبلد المعني ودون 

حداث بما ال یؤثر سلبا على بالصدق عند معالجتها لألالمتخصصة في شؤون السفر 
االتصال والتجارة االلكترونیة الحدیثة ها تطویر تكنولوجیا یلوع ة في الدولة المعنیة،السیاح

  .عدم تشجیع السیاحة المحرمة دولیاو 

   الجانب التطبیقي ألخلقة األنشطة السیاحیة: الفرع الثاني

إن المبادئ التي جاءت بها المدونة العالمیة آلداب السیاحة مبادئ قیمة ال تتحقق      
على  لذلك كان على الهیئات المعنیة السهر ،ة من النشاط السیاحي دون تنفیذهاالغای

  .تطبیقها

                                                             
78    العالمیة آلداب السیاحةمن المدونة  06المادة رقم.  
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    السیاحة تطبیق التقنین العالمي ألخالق: أوال

لسیاحة أهمیة بالغة في تحقیق تنمیة سیاحیة مستدامة التطبیق التقنین العالمي ألخالق   
  .خاصة في ظل المكانة الهامة التي أصبحت تحتلها السیاحة في اقتصادیات الدول

  للتقنین العالمي ألخالق السیاحةالقیمة القانونیة  .1

 طوعي صكا ملزما قانونا ولذلك فإن قبولهالتقنین العالمي ألخالق السیاحة لیس     
وتشدد المنظمة العالمیة للسیاحة على الطابع الطوعي الذي یتسم به هذا الصك، ومع ذلك 
یمكن تعزیز تطبیقه عن طریق إدراج محتویاتها وأحكامها التي دعت كل من الجمعیة 

لحكومات وغیرها من ا ،العامة للمنظمة العالمیة للسیاحة والجمعیة العامة لألمم المتحدة
أصحاب المصلحة في قطاع السیاحة إلى النظر في التشریعات واألنظمة ومدونات 
الممارسات المهنیة ذات الصلة، وستكون هذه األحكام التي تستند إلى المدونة والمعتمدة 

أو على صعید الصناعة ملزمة تبعا الختصاصات كل دائرة من  على الصعید الوطني
مدها، لكنها لن تغیر من الطابع الطوعي للمدونة نفسها التي ستظل وثیقة الدوائر التي تعت
رشادیة   .79مرجعیة وإ

وتجدر المالحظة إلى أن النص األولي للتقنین العالمي ألخالق السیاحة الذي قدم عام    
إنشاء لجنة  إلى الجمعیة العامة للمنظمة العالمیة للسیاحة كان مستكمال بمشروع 1999

قیات السیاحة كآلیة للمراقبة والتقییم، ووضع إجراءات التوفیق على أساس عالمیة ألخال
القبول الطوعي، إال أن الجمعیة العامة اعتمدت المتن الرئیسي للمدونة وأرجأت النظر في 

  .ذاك المشروع لتمكین الدول األعضاء من إبداء رأیها واقتراح التعدیالت الالزمة

                                                             
79   من جدول  43، البند 60، الدورة تنفیذ المدونة العالمیة ألخالقیات السیاحةتقریر المنظمة العالمیة للسیاحة بشأن

   www.iasj.netiasjfunc=fulltext&aId=284 : متوفر على الموقع اإللكتروني. 02األعمال المؤقت، ص 
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بموجب  منقح يمشروع بروتوكول تنفیذ 2001واعتمدت الجمعیة العامة في سبتمبر    
لجنة العالمیة ال" الجزء األول من البروتوكول التنفیذي المعنون بـ) 14 -د( 438القرار 

الهیئة المسؤولة عن تفسیر أحكام المدونة العالمیة ألخالق السیاحة  "ألخالقیات السیاحة
 .80"وتطبیقها وتقییمها

  تطبیق التقنیین العالمي ألخالق السیاحة.2

الدول  التقنین العالمي ألخالق السیاحة بقوة إلزامیة تستلزم تنفیذه من قبل جمیع یتمتع 
ة التعاون یعلى أصحاب المصلحة في التنمیة السیاح یجب المصادقة علیه، لذلك فإنه

االعتراف بدور لهم ینبغي ، كما ألخالق السیاحة المدونة العالمیةبادئ م تطبیقعلى 
ر الحكومیة ذات الصلة المنظمات غیكمنظمة السیاحة العالمیة و السیاحیة المنظمات 

ة المبادئ الصحة مع مراعاوحمایة حقوق اإلنسان والبیئة و  ،بالترویج والتنمیة السیاحیین
 اللجوءفي حالة حدوث خالفات جوهریة في مسائل معینة یجب ، و العامة للقانون الدولي

  .للتوفیق بینهم" اللجنة العالمیة آلداب السیاحة"إلى هیئة محایدة تتمثل في 

  ومصر الجزائركل من في  أخلقة األنشطة السیاحیة: ثانیا

داب السیاحة، لذلك فإنهما ائر ومصر على المدونة العالمیة آلوقعت كل من الجز     
  . هءسنحاول استقرا ن بتنفیذ المبادئ التي تحملها، وهذا مااملزمت

 في مصر  أخلقة األنشطة السیاحیة .1

لقد عملت مصر على تجسید المبادئ التي جاءت بها المدونة العالمیة آلداب السیاحة      
نه أل، عن مجلس إدارة الغرفة السیاحیة" بمیثاق الشرف المهني"أسمته  مامن خالل إصدار 

ما بین أعضاء الجمعیة العمومیة فییوضح األسس والقواعد التي یجب أن تسود التعامل 

                                                             
80   02للسیاحة بشأن تنفیذ المدونة العالمیة ألخالقیات السیاحة، المرجع السابق، ص تقریر المنظمة العالمیة.  
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على أن یعتبر هذا المیثاق ا كانت صفته أو طبیعته القانونیة بین الغیر أیوكذا فیما بینهما و 
ینتمون إلیها ویلتزم بها كافة من یخضعون لها و  ،من الالئحة الداخلیة للغرفة أجزءا ال یتجز 

  .أو یتعاملون معها

  81مع الشركات السیاحیةأخالقیات التعامل تجاه المتعاملین  1.1

تتمثل في األخالق من یجب على العاملین في الشركات السیاحیة التخلق بمجموعة    
االعتزاز ، وكذا قدراتها وخبراتها بصدق لمن یهمه األمرلالمنشأة السیاحیة  ضرورة عرض

القدوة الطیب و م النموذج یقدعلى العامل ت، كما یجب بالمجال السیاحي الذي ینتمي إلیه
 .األمانة في أدائه لعملهب التحليمع  الحسنة

  األخرى أخالقیات التعامل تجاه الشركات السیاحیة 2.1

بین هذه  منو  ،تلتزم الشركات السیاحیة بمجموعة من األخالق تجاه غیرها من الشركات
محافظة على ضرورة إحترام الشركات األخرى العاملة في المجال السیاحي وال خالقاأل

عدم اإلساءة بأي ، دعم الشركات السیاحیة األخرى مهنیا وعلمیا، معهم العالقات الطیبة
، خرى أو محاولة التقلیل من شأنهاشكل أو صورة من الصور للشركات السیاحیة األ

االلتزام بالمعامالت ، في التعامل مع المنشآت السیاحیة االلتزام بالعدل والموضوعیة
االلتزام بروح ، العادلةالمناقشات الشریفة و الطیبة بین الشركات السیاحیة من ناحیة 

تجنب اإلغراءات غیر الشریفة و غیر ، مع المنافسة الشریفة بین الشركات السیاحیة
  . 82العادلة في استمالة عمالء وموظفي الشركات السیاحیة األخرى

  
                                                             

81  2005، وزارة السیاحة المصریة.  
82   ،2005وزارة السیاحة المصریة.  
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  اتحاد الغرف مل تجاه غرفة الشركات السیاحیة و أخالقیات التعا 3.1

التام تنفیذ ضرورة الت السیاحیة واتحاد الغرف بالسیاحیة تجاه غرفة الشركاتلتزم الشركات 
سواء بطریقة مباشرة أو  ةعاملة الالئقمااللتزام بال، وحسن النیة قرارات الغرفة بكل دقةل

 حط من شأن الغرفةاالبتعاد عن كل ما ی، و للغرفة السیاحیة أو اتحاد الغرف غیر مباشرة
 .من ممثلیها أو أّي  السیاحیة

 أخالقیات الشركات السیاحیة تجاه المجتمع 4.1

المساهمة في  لتزامات تجاه المجتمع تتمثل فيتلتزم الشركات السیاحیة بمجموعة من اال   
من أجل  دیثة في الجذب السیاحيحالعمل على استخدام األسالیب ال، تقدمهتنمیة المجتمع و 

 .وینمیه المجتمعإنجاز كل ما یفید  ، مع ضرورة تحقیق التنمیة السیاحیة

  قرار اعتمادهرفي و مخالفة بنود المیثاق الش عندالجزاءات التي توقع  5.1

یجوز  فإنه في حالة مخالفة أي بند من بنوده ؛حرصا على تنفیذ ما جاء في المیثاق    
التي  وقیع الجزاء على الشركة السیاحیةشأن تبللغرفة ممارسة صالحیاتها واختصاصاتها 

كما یحق لمجلس إدارة  ،بعد إجراء التحقیق الالزم83عقوبة اإلنذاربتوقیع  ،ارتكبت المخالفة
 بعد إجراء التحقیق معهاها یاحة توقیع الجزاءات التالیة علیالغرفة أن یطلب من وزیر الس

ثة أشهر بعد موافقة المخالفة لمدة ال تقل عن شهر وال تزید عن ثال السیاحیة المنشأة توقیف
، أشهر وال تزید عن إثني عشر شهرا سحب الترخیص لمدة ال تقل عن ستة، السیاحة وزیر

                                                             

83   لسنة  124  رقــم  بشأن إنشاء غرف سیاحیة وتنظیم اتحاد لها المعدل بالقانون  1968لسنة  85القانون رقم   
  :متوفر على الموقع االلكتروني. 1981جویلیة   22 بتاریخ    1981

site.eastlaws.com/GeneralSearch/.../ArticlesTDetails?  
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إدارة الغرفة من عضویة الغرفة  لقرار مجلسلمنشأة المخالفة لبنود المیثاق و شطب اوأخیرا 
 .اإلتحادو 

وفي جمیع األحوال السابقة یتم إیقاف تعامل الغرفة مع الشركة مرتكبة المخالفة إذا     
لحین و  إدارة الغرفة باإلدانة صدور قرار من مجلسة الشركة من خالل التحقیق و إدان ثبت

  .84اعتماد القرار من وزارة السیاحة

  في الجزائر أخلقة األنشطة السیاحیة .2

احة في كغیرها من الدول كرست ما جاء به التقنیین العالمي ألخالق السیإن الجزائر        
وذلك بهدف أخلقة النشاط  ،المنظمة للنشاط السیاحي التنظیمیةمختلف النصوص القانونیة و 

السیاحي في الجزائر من أجل تحقیق سیاحة مسؤولة تتحقق فیها التنمیة السیاحیة ویضمن 
ومن  قق بذلك األهداف السامیة للسیاحةالبیئیة، وتتحو احترام الموارد والثروات الطبیعیة 

   :یأتي ماتلك النصوص القانونیة 

التي تحكم  الذي یحدد القواعد 1999أفریل سنة  04المؤرخ في  06 -99القانون رقم  -
العالمیة ألخالق ویجسد هذا القانون محتوى المدونة  ،85األسفارنشاط وكالة السیاحة و 

یات مهنیة وضع أخالق، وكذا رقیة النشاطات واألسفار السیاحیةتنظیم وت السیاحة من خالل
رساء قواعد ممارستها   .االحترافیة وتحسین نوعیة الخدماتدعم ، إضافة لوإ

جاءت به المدونة العالمیة ألخالق  وبذلك یكون المشرع الجزائري قد حرص على تنفیذ ما   
من خالل وضع نظام قانوني وتنظیم وكاالت السیاحة واألسفار  ما یخص سیرالسیاحة فی

                                                             
84   للتحقیق في المخالفة التي ترتكبها الشركة السیاحیة تشكل لجنة تتكون من:  

  .عضو قانوني من غرفة شركات السیاحة  -
  .اإلتحاد المصري  للغرف السیاحیة عضو قانوني من -
  .عضو قانوني من وزارة السیاحة - 

ویصح انعقاد وتوصیات اللجنة بحضور اثنین من األعضاء المذكورین، وتصدر قرارات اللجنة وتوصیاتها بأغلبیة 
  .أعضائها طبقا لما جاء في المیثاق

85   1999 – 04 – 07المؤرخة في  24جریدة رسمیة عدد.   
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وضع مجموعة من العقوبات في حالة عدم احترام و  ،)مجموعة من االلتزامات (رها یسیتل
 .االلتزاماتهذه 

 42جریدة رسمیة عدد ( 2006جوان سنة  21المؤرخ في  224 -06القانون رقم  -
ة نشاط الدلیل في السیاحة الذي یحدد شروط ممارس) 2006 -06 – 25المؤرخة في 

مبادئ المدونة العالمیة ألخالق السیاحة ضمن مضمون  توتجسد ،86ذلك وكیفیات 
جراءا من خاللذلك و  ومحتوى هذا القانون، ت ممارسة نشاط الدلیل في تحدید شروط  وإ

 العقوبات المقررة على المخالفاته وكذا تزامات  التي تقع على عاتقلاال، و تحدید السیاحة
 .التي یرتكبها

الذي یحدد القواعد المتعلقة  1999 -01 -06المؤرخ في  01 - 99القانون رقم   -
  ).1999 -01 -10المؤرخة في  02جریدة رسمیة عدد . (بالفندقة

الذي یعرف  2000مارس سنة  01المؤرخ في  46 - 2000تنفیذي رقم المرسوم ال -
 جریدة رسمیة عدد( .المؤسسات الفندقیة ویحدد تنظیمها وسیرها وكذا كیفیة استغاللها

 .87)2000 – 10عدد 

                                                             
86  الذي یحدد االعتمادین النموذجین للدلیل  2008مارس سنة  18القرار المؤرخ في : التنظیمي لهذا القانون هو النص

  ).2008 – 05 – 28المؤرخة في  27جریدة رسمیة عدد . (في السیاحة وكذا بطاقة الدلیل في السیاحة

87  یتمم هذا المرسوم بـ: 

المؤرخ  46 -2000الذي یتمم المرسوم التنفیذي رقم  2009جوان  29المؤرخ في  227 -09مرسوم تنفیذي رقم  -
جریدة . ( الذي یعرف المؤسسات الفندقیة  ویحدد تنظیمها وسیرها وكذا كیفیات استغاللها 2000مارس  01في 

  ). 2009 – 39رسمیة عدد 
جریدة رسمیة عدد ( . یحدد خصائص رخصة استغالل المؤسسة الفندقیة وشكلها  2001فبرایر  26 قرار مؤرخ في -

18 – 2001.( 
. یحدد شروط وكیفیات ومقاییس استغالل الهیاكل األخرى المعدة للفندقة 2009سبتمبر سنة  10 قرار مؤرخ في -

 ).2009 – 62جریدة رسمیة عدد (
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المتعلق بالتنمیة المستدامة  2003 -02 -17المؤرخ في  01 -03القانون رقم   -
 ).2003 -02 -19المؤرخة في  11جریدة رسمیة عدد ( للسیاحة

الذي یحدد القواعد العامة  2003 -02 -17المؤرخ في  02 -03القانون رقم   -
 -19المؤرخة في  11عدد جریدة رسمیة ( . لالستعمال واالستغالل السیاحیین للشواطئ

02- 2003.( 

المتعلق بمناطق التوسع والمواقع  2003 -02 -17المؤرخ في  03 -03القانون رقم  -
 ).2003 -02 -19المؤرخة في  11جریدة رسمیة عدد . (السیاحیة

قواعد األخالق هي قواعد منظمة للسلوك الوظیفي یستوجب  وتجدر المالحظة إلى أن      
لذلك على المؤسسات السیاحیة والفندقیة حینما تطبیقها من أجل االرتقاء بالنشاط السیاحي، 

تشجیع الحمالت اط، باإلضافة لتعلن عنها یجب أن تتوافق بصورة كبیرة مع طبیعة النش
ؤولیة في ممارسة األنشطة السیاحیة من یة بضرورة وأهمیة مبدأ االستدامة والمسو التوع

، لتحقیق تنمیة سیاحة مستدامة ومسؤولة حاب المصلحة في التنمیة السیاحیةطرف أص
االهتمام بنوعیة الخدمة في النشاط السیاحي والفندقي  ، كذلكومتضامنة مع النظام البیئي
ال یتعارض مع بما  وذلك ثقافي والحضاري واإلنساني للدولةضروري لتقدیم المستوى ال

المحافظة على الموارد و  بالمؤسسات السیاحیة العالمیةخالقیات الخاصة السلوكیات واأل
الطبیعیة والموروثات الحضاریة بما یضمن استثمارها لفترة أطول وتخفیض مستویات التلوث 

  .بأنواعه المختلفة

قدسة في نسان الممن خالل ما تقدم نستخلص بأن السیاحة هي حق من حقوق اإل     
 العهد الدولي لحقوق اإلنسانالمواثیق الدولیة بدایة من  وهذا ما تضمنته ،القانون الدولي

واالجتماعیة العهد الدولي للحقوق االقتصادیة العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة و 
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 مال اكلها اتفقت على مبدأ حریة تنقل اإلنسان في إقلیم دولته أو خارجها وفق ،الثقافیةو 
  .القانون الداخلي لدولة الفرد أو الدولة المضیفة یقتضیه

عدى آثارها إقلیم ثقافیة تتاقتصادیة واجتماعیة و السیاحة ظاهرة إنسانیة و ولما كانت      
اساتها من خالل تصادم ، فهي ظاهرة متشابكة یصعب التحكم في انعكالدولة الواحدة

اآلثار والممارسات التي تتعارض مع هذه  ظهرت بعض ،األدیانالثقافات والقیم واألخالق و 
والمبادئ من  ضوابطمجموعة من الفي وضع یفكر المجتمع الدولي  األخیرة، هذا ما جعل

ونظرا  التقنین العالمي ألخالق السیاحة أجل أخلقة األنشطة السیاحیة، والتي تجسدت في
من طرف  ترامه واجبا، كان احألهمیة هذا التقنین ودوره الفعال في تحقیق سیاحة مسؤولة

ح وعاملین في القطاع وسلطات یالسیاحیة من سة في التنمیة اجمیع أصحاب المصلح
لم االحترام بین دول العارغبة في تنمیة العالقات الودیة وتعزیز التفاهم و  وذلك ،هیئاتو 

  .لخلق نظام سیاحي عالمي عادل ومستدام

في األخیر مهما كانت جهود القانون الدولي في تحقیق  الهدف األسمى للسیاحة تبقى       
  : المسؤولیة ملقاة على عاتق  المجتمع الدولي ككل بأفراده وهیئاته ومؤسساته  من خالل

 ."الشرطة السیاحیة" السیاحي من خالل خلق جهاز یسمى توفیر األمن  -
للحد من  التقنین العالمي آلداب السیاحة ذهیئات دولیة مسؤولة عن ضرورة تنفی خلق -

 .االنتهاكات المتكررة لمبادئه
التي تهدف لتوعیة السیاح بمخاطر انتهاك حرمة  الدولیة لتظاهرات العلمیةاتنظیم  -

 .األهداف النبیلة للسیاحة
 .ضرورة االستغالل العقالني والمستدام للموارد السیاحیة للحفاظ على النظام البیئي -
عن طریق وسائل االتصال الحدیثة خاصة مواقع التواصل  السیاحي نشر الوعي  -

  .االجتماعي
 .التقنین العالمي ألخالق السیاحة التي جاء بهاللسیاحة  األخالقیةاحترام المبادئ  -
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تكون ذات طابع دولي ولها فروع وعالقات في كافة دول إنشاء هیئات رقابة ذات فعالیة  -
مكافحة و  ،خالقیةأارسات الّال میكون دورها التصدي للمالعالم من خالل التنسیق بینها، 

 .بكافة الطرق واالجراءاتالسیاحة الجنسیة لألطفال 
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 في االقتصاد الدوليور الذي لحق النشاط السیاحي وتعاظم مكانته صاحب التط    
 ؛أصحاب القرارلتي أصبحت محل اهتمام الباحثین و العراقیل اظهور بعض المشاكل و 

ا النشاط في إطار إلى ضرورة إیجاد جهاز إداري یسهر على تسییر هذ أدت هذه العوامل
األفكار وظهرت فكرة التعاون بین الدول ظهرت منظمات ولما توسعت  ،الدولة الواحدة

 .إقلیمیة ودولیة تنظم العالقات بینها في هذا الشأن

اإلطار القانوني ألهم المنظمات الدولیة واإلقلیمیة المعنیة بالنشاط : األولالمبحث 
  السیاحي

عرفت السیاحة تطورا مذهال خاصة في السنوات األخیرة إذ أصبحت صناعة عالمیة     
على المجتمع الدولي تنظیمها من خالل إنشاء  فرض هذا ما ؛عالقات دولیة تنشئ

قلیمیة تسهر على تنظیم وتطویر صناعة السیاحة    .منظمات دولیة وإ

  یة الدولیة اإلطار القانوني ألهم المنظمات السیاح: المطلب األول

تطلب تضامن الدول على الصعید العالمي من أجل تحقیق یالتنظیم السیاحي الدولي   
مجموعة من الدول التي  تضمأهداف معینة، وحتى تكون المنظمة السیاحیة فاعلة یجب 

  .وقضایاها مع الدول األخرى للقانون الدوليتقبل إخضاع شؤونها 

  لیة ودورها في التنمیة السیاحیة المنظمات السیاحیة الدو : الفرع األول

باعتبارها ظاهرة إنسانیة واجتماعیة ال تختلف في السیاحیة إن العالقات الدولیة     
على أن كالهما یتضمن أهداف مادیة أو  ،األخرى مضمونها عن العالقات الدولیة

  الطائفتین من العالقات هو الوسط االجتماعي الذي تتم هاتینمعنویة، لكن الذي یمیز 
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  .1فیه والذي یطلق علیه المجتمع الدولي 

   المنظمات الدولیة مفهوم :أوال

  .لتحدید مفهوم المنظمات الدولیة ال بد من التطرق لتعریفها أوال وتحدید أنواعها ثانیا  

  تعریف المنظمات الدولیة  .1

تجمع إرادي لعدد من أشخاص القانون الدولي : "أنها على تعرف المنظمة الدولیة       
متجسد في شكل هیئة دائمة یتم إنشاؤها بموجب اتفاق دولي ویتمتع بإرادة ذاتیة ومزود 

نشاطها لتحقیق الهدف  ة مستقلة تمارس المنظمة من خاللهبنظام قانوني متمیز وبأجهز 
  .2" لمشترك الذي  من أجله تم إنشاؤهاا

هیئة دائمة ذات إرادة ذاتیة وشخصیة " :أیضا على أنهاالمنظمة الدولیة وتعرف      
اف قانونیة دولیة مستقلة نشأت باتفاق إرادات مجموعة من الدول لتحقیق هدف أو أهد

  .3" محددة في وثیقة إنشائها

الدول (تنشأ المنظمة الدولیة بمقتضى اتفاقیة تعقد بین الدول الموقعة والمنظمة إلیها     
، واألعضاء هم الدول أو الجهات التي تنتمي لهذه الدول وتمثلها تمثیال )األعضاء

  .4كامال

                                                             
 

.143، المكتب العربي الحدیث، اإلسكندریة، ص اإلطار القانوني للنشاط السیاحي والفندقيمحي محمد مسعد،   1  
. 145محي محمد مسعد، المرجع السابق، ص   2  
، المستوى األول، السداسي األول، جامعة الدولي العالميبرنامج الدراسات القانونیة، التنظیم إیمان أحمد عالم، ) 47

 :الموقع اإللكتروني متوفر على. 12، ص 2010 -2009بنها، كلیة الحقوق، مركز  التعلیم المفتوح، 
www.olc.bu.edu.eg/olc/images/drsatlaw.pdf  

.133، ص 2008الجدیدة، طبعة ، دار الجامعة األمن السیاحي واألثري في ظل قوانین السیاحةعصمت عدلي،   4  



بالنشاط السياحياإلقليمية المعنية ألهم األجهزة والمنظمات الدولية و اإلطار القانوني : الفصل الثالث  
 

127 
 

من خالل هذه التعاریف للمنظمة الدولیة یمكن استخالص العناصر األساسیة التي     
أ باتفاق هیئة تنش ذات إرادة ذاتیة مستقلة،هیئة ، هیئة دائمة: وهي هارها فیالبد من تواف

وجدیر بالذكر أن المنظمات ، تنشأ لتحقیق أهداف محددةإرادات مجموعة من الدول، 
الدولیة تخضع في إنشائها وممارستها ووظائفها لقواعد القانون الدولي، بل تعتبر أحد 

  .5أشخاصه

   أنواع المنظمات الدولیة .2

التقسیمات لم یتفق الفقهاء حول معیار معین لتقسیم المنظمات الدولیة نتیجة لتعدد      
، فقد تعرف من زاویة النشاط أو االختصاص أو نطاق العضویة یهابتعدد زوایا النظر إل

الجغرافي، والتقسیم الشائع هو الذي یجعل من األهداف والنشاط زاویة النظر أو محور 
  .العضویةالتقسیم ونطاق 

تقسم المنظمات الدولیة إلى منظمات دولیة عامة ومنظمات : من حیث النظام 1.2
  .دولیة متخصصة

تعرف المنظمة الدولیة العامة على أنها المنظمة التي یكون : المنظمة الدولیة العامة -
یشمل كافة أوجه النشاط  ،الغرض من إنشائها حسب االتفاق الدولي المنشئ لها

                                                                                                                                                                                       
 

من المتفق علیه أن الدول هي األشخاص القانونیة األصلیة أو األصیلة، وتعد المنظمات الدولیة الحكومیة أي  )5  
المنظمات الدولیة التي تتكون من الدول كاألمم المتحدة والمنظمات الدولیة المتخصصة مثل البنك الدولي للتعمیر 

منظمة الوحدة اإلفریقیة ، حكومیة مثل جامعة الدول العربیةوكذا المنظمات اإلقلیمیة ال ،النقد الدوليوالتنمیة وصندوق 
ومنظمة الدول األمریكیة، وغیرها من المنظمات الدولیة الحكومیة تعد جمیعها أشخاصا قانونیة دولیة، والمنظمات 

ألنشطتها وممارسة اختصاصاتها من أجل تحقیق األهداف  الدولیة تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة بالقدر الالزم فقط
  .واألغراض المنصوص علیها في مواثیق إنشائها

  ، دون معلومات أخرى2009 - 2008ي، ، الكتاب الثاندراسات في القانون الدولي العامجمیل محمد حسین، : ینظر
  .4ص 
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واالجتماعي، أي أن تكون المنظمة الدولیة العامة ذات الدولي السیاسي واالقتصادي 
  .6نشاط عام وشامل مثل منظمة األمم المتحدة

المنظمة  بأنهاالمنظمة الدولیة المتخصصة  تعرف: المنظمة الدولیة المتخصصة -
ادي الدولیة التي ترتبط مع األمم المتحدة باتفاقات وصل یعقدها المجلس االقتص

واالجتماعي ثم یقوم بعرضها على الجمعیة العامة للتصویت علیها، تعمل في 
  . "الوكاالت المتخصصة"مجاالت وأنشطة غیر سیاسیة ویطلق علیها 

منه والتي جاء  58وقد جاء تعریفها في میثاق هیئة األمم المتحدة في المادة رقم        
الوكاالت المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بین الحكومات والتي : "نصها كاألتي

تضطلع بمقتضى نظمها األساسیة بتبعات دولیة واسعة في االقتصاد واالجتماع والثقافة 
م المتحدة وفقا تصل بذلك من الشؤون یوصل بینها وبین األموما ی ،والتعلیم والصحة

منظمة الصحة  ه المنظمات منظمة العمل الدولیة،، ومثال هذ7"63 ألحكام المادة
  .العالمیة

تقسم المنظمات الدولیة من حیث العضویة إلى منظمات : من حیث العضویة 2.2
  .دولیة عالمیة ومنظمات دولیة إقلیمیة

تعرف المنظمة العالمیة على أنها المنظمة الدولیة التي : العالمیةالمنظمات الدولیة  -
نطبق علیها ت تتسمح وفق میثاقها بقبول انضمام أیة دولة في عضویتها مادام

  .8المتحدةالمنظمة الشروط اإلجرائیة والموضوعیة مثل منظمة األمم 

                                                             
.125إیمان أحمد عالم، المرجع السابق، ص    6 

. 123إیمان أحمد عالم، المرجع السابق، ص   7  
.126إیمان أحمد عالم، المرجع السابق، ص   8  
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لمنظمة اإلقلیمیة هي المنظمة التي تقتصر فیها ا: اإلقلیمیةالمنظمات الدولیة  -
 وأالعضویة على مجموعة من الدول ترتبط فیما بینها برابطة معینة دینیة، لغویة 

  .إقلیمیة مثل منظمة جامعة الدول العربیة ومنظمة الوحدة اإلفریقیة

  الدولیة ودورها في التنمیة السیاحیة السیاحیة مفهوم المنظمات : ثانیا

  ةالدولیالسیاحیة منظمات تعریف ال .1

المنظمة السیاحیة الدولیة هي هیئة دائمة تتمتع باإلرادة الذاتیة وبالشخصیة القانونیة     
اون االختیاري الدولیة حین تتفق مجموعة من الدول على إنشائها كوسیلة من وسائل التع

مثال و  ،9لمنظمةلهذه ا في مجاالت معینة یحددها االتفاق المنشئو  في المجال السیاحي
وقد ظهرت المنظمات السیاحیة الدولیة عندما استشعر ، ذلك منظمة السیاحة العالمیة

االتحاد " ویعتبرأصحاب الفنادق أهمیة وجود تنظیم دولي یمثلهم ویدافع عن حقوقهم، 
أولى  1829سنة  International Union of Hoteliers"الدولي ألصحاب الفنادق

 1925سنة " المؤتمر الدولي لروابط الدعایة السیاحیة الرسمیة"ظهر ثم ، هذه المنظمات
االتحاد الدولي لمنظمات الدعایة السیاحیة "لیصبح  1927الذي غیر اسمه سنة 

وقد قطعت الحرب العالمیة الثانیة نشاطاته ولكنه ظهر من جدید في سنة  ،"الرسمیة
" السیاحیة الرسمیة االتحاد الدولي للهیئات"أي " األیوتو"تحت اسم  1946

International Union of Official Travel Organisations (I.U.O.T.O)   
  .10بمساعدة األمم المتحدة 1969وقد تحول إلى منظمة حكومیة سنة 

                                                             
9  األردن2011وزارة التربیة والتعلیم، الطبعة األولى،  ،السیاحة والسفرمد فرحان عمایرة، حإبراهیم خلیل بظاظو، أ ، 

  .50ص 
.178، اإلسكندریة، ص 2001الجامعة الجدیدة للنشر،، دار التشریعات السیاحیة والفندقیةحسن،  ىسوزان عل   10  
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  دور المنظمات السیاحیة الدولیة في التنمیة السیاحیة .2

خاصة أن  ،اقتصادیا یعتبر النشاط الذي تقوم به المنظمات الدولیة السیاحیة نشاطا    
التدفق السیاحي العالمي  كان 1986ففي عام  ،هذا النشاط یتزاید حجمه یوما بعد یوم

وتشكل  ملیار دوالر 115ملیون نسمة كما بلغ إجمالي اإلنفاق علیه حوالي  336حوالي 
من الخدمات التجاریة وتعتبر من أسرع  1/3حصة السیاحة في الدول المتقدمة حوالي 

الصناعات نموا في العالم، وتؤكد األرقام أن النمو السیاحي على الصعید العالمي في 
  .11كان أسرع من نمو حركة التجارة بشكل عام  1980و 1974الفترة مابین 

خدمات السیاحیة التي تقوم بها المنظمات السیاحیة ومما ال شك فیه أن تطور ال       
في كثیر من دول العالم سیؤدي حتما إلى تطور أوسع في السیاحة الدولیة ككل، األمر 

السیاحیة  وقصد تحقیق المنظمات  ،نعاش التبادل الثقافي بین الشعوبالذي یؤدي إلى إ
، ة والسفر الدولیة بصفة عامةلسیاحرسم السیاسة العامة لصناعة ا ألهدافها علیها مراعاة

التسهیالت الخاصة دراسة من خالل  تنشیط وتنمیة األنشطة السیاحیةالعمل على وكذا 
المحافظة ، مع التعاون والتشاور بین أعضاء المنظمةالذي ال یتم إّال ب بین الدول هاب

بنشاط لمعلومات الخاصة تبادل الخبرات وامن خالل ها األعضاء فیالدول على مصالح 
لخاصة باألنشطة السیاحیة المساهمة في حل المشاكل ا، باإلضافة لضرورة المنظمات

التعاون مع المنظمات ، و هذا المجال التعرف على أهم التطورات الحدیثة فيو  الدولیة
 .12األخرى والحكومات من أجل تنمیة النشاط السیاحي وترقیته

                                                             
.134عصمت عدلي، المرجع السابق، ص   11  
.133عصمت عدلي، المرجع السابق، ص   12  
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ي إزاحة العقبات والمحددات الدولیة تظهر أهمیة المنظمات السیاحیة الدولیة ف      
واإلجراءات الحكومیة التي تواجه السیاحة كصعوبة الحصول على تأشیرات الدخول 

  .13وغیرها من القیود التي ترد على انتقال األفراد وعلى العملة وكذا الرسوم الجمركیة

  أهم المنظمات السیاحیة الدولیة: الفرع الثاني  

تنقسم المنظمات السیاحیة الدولیة إلى منظمات سیاحیة دولیة حكومیة ومنظمات     
  .سیاحیة دولیة غیر حكومیة

  المنظمات السیاحیة الدولیة الحكومیة: أوال

المنظمة السیاحیة الدولیة الحكومیة هي منظمة یكون أعضاؤها إما دول أو جهات    
  :كرتنتمي لهذه الدول ومن بین هذه المنظمات نذ

 المنظمة العالمیة للسیاحة  .1
 المنظمة العالمیة للسیاحةوتعریف  نشأة  1.1

نشأت المنظمة العالمیة للسیاحة في البدایة كمؤتمر دولي التحادات النقل السیاحي      
عدل  الحرب العالمیة الثانیةبعد ، و  )الهاي(في   1925 سنةالرسمیة، الذي أسس 

كان هذا  ،)جنیف(اسمها إلى االتحاد الدولي لمنظمات السفر الرسمیة وانتقلت إلى 
عضو،  109ووصل عدد أعضائه أثناء ذروته إلى  وغیر حكومیةاالتحاد منظمة فنیة 

كیان حكومي دولي یفوض إجراء طالب أعضاء االتحاد بتحویله إلى   1967وفي عام
االتفاقات على أساس عالمي بخصوص كل المسائل المتعلقة بالسیاحة، وللتعاون مع 

خصوصا تلك التابعة لنظام األمم المتحدة مثل منظمة  ،المنظمات المنافسة األخرى
 الصحة العالمیة والیونسكو ومنظمة الطیران المدني الدولیة، واتخذ قرار لنفس الغرض في

                                                             
.179حسن، المرجع السابق، ص  ىسوزان عل  13  



بالنشاط السياحياإلقليمية المعنية ألهم األجهزة والمنظمات الدولية و اإلطار القانوني : الفصل الثالث  
 

132 
 

لتنظیم الدور المركزي لالتحاد الذي  لألمم المتحدةمن قبل الجمعیة العمومیة   1969نةس
یجب أن یلعبه في مجال السیاحة العالمیة بالتعاون مع الكیانات الموجودة ضمن األمم 

من   1974المتحدة، وبعد ذلك القرار أقر النظام األساسي لمنظمة السیاحة العالمیة في 
حیث  ،قبل الدول التي انتسبت منظماتها السیاحیة الرسمیة إلى االتحاد الدولي السابق

، وعینت األمانة 1975 ةسن مدریدعقدت المنظمة الجدیدة أولى جمعیاتها العمومیة في 
التي قدمت مبنى  الحكومة اإلسبانیةالعامة في مدرید ببدایة السنة التالیة باقتراح من 

المتحدة للتنمیة أصبحت المنظمة وكالة تنفیذیة لبرنامج األمم  1976العام، وفي  للمقر
 2003اتفاقیة تعاون رسمیة مع األمم المتحدة نفسها، وفي عام 1977وقعت سنة  بحیث

 2005بلغ  عدد أعضائها سنة إلى وكالة متخصصة لألمم المتحدة حولت المنظمة  
عضوا منتدبا یمثلون القطاع الخاص والمؤسسات  350بلدا وسبعة أقالیم و 145حوالي 

 .14التعلیمیة واالتحادات السیاحیة والسلطات السیاحیة المحلیة

  أهداف منظمة السیاحة العالمیة 2.1

النشاط السیاحي الدولي من  تلعب منظمة السیاحة العالمیة دورا هاما قي تطویر    
العمل على دعم التعاون من خالل تنمیة صناعة السیاحة على مستوى العالم  خالل

العمل على ، و مصالحهم خاصة في النشاط السیاحي الفعال بین الدول األعضاء ورعایة
نشاء المساعدات الفنیة فیما یخص برامج التدریب وإ تقدیم الدعم للدول النامیة بتقدیم 

، یر واستحداث مناطق الجذب السیاحيعلى تطو  ، كما تعملالمعاهد السیاحیة والفندقیة
تسویق لألنشطة السیاحیة تنظیم الندوات والدراسات التي تضمن الترویج والوكذا 

المتحدة المتخصصة  على توثیق الصلة باألجهزة المعنیة لألمم، وتعمل أیضا المتنوعة
وكذا  األنشطة السیاحیة عقد المؤتمرات والدورات لتطویر، إضافة ل15في مجال السیاحة

                                                             
14   منظمة السیاحة العالمیة :  / الموقع اإللكتروني متوفر على/https://ar.wikipedia.org/wiki   

.140عصمت عدلي، المرجع السابق، ص   15  
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الحدود والموانئ وتأشیرات تطویر وتحسین إجراءات عبور تقدیم التوصیات حول 
 . 16حركة السیاحة الدولیة حولتقدیم اإلحصائیات ، وقوم أیضا بالدخول

  العضویة في منظمة السیاحة العالمیة  3.1

تتشكل منظمة السیاحة العالمیة من أعضاء عاملین وأعضاء منتسبین وأعضاء     
  .17منضمین

یتمثل األعضاء العاملون في  :األعضاء العاملون في منظمة السیاحة العالمیة -
یبلغ عددهم و الدول ذات السیادة والتي تعد من األعضاء المؤسسین لها، 

  .18عضوا109
یتمثل األعضاء المنتسبون في : األعضاء المنتسبون في منظمة السیاحة العالمیة -

الهیئات الحكومیة وغیر الحكومیة التي تتصل أنشطتها بالسیاحة ویمثلون القطاع 
  .عضوا 165الفنادق، ویبلغ عددهم حوالي فیذي والتجاري، النقل، الطیران و التن

ن إلى یمیتمثل األعضاء المنض: السیاحة العالمیةاألعضاء المنضمین إلى منظمة  -
منظمة السیاحة العالمیة في األقالیم والمقاطعات غیر المسؤولة عن عالقاتها 

  .19أعضاء ) 04(الخارجیة وعددهم أربعة 

                                                             
.180حسن، المرجع السابق، ص ىسوزان عل  16 

بنك الجزائر الخارجي  وكالة : دور البنوك في تمویل المشاریع السیاحیة  دراسة حالة ،سعاد صدیقي : وینظر
كلیة العلوم   -قسنطینة -الماجستیر في العلوم االقتصادیة، جامعة منتوري مذكرة مقدمة لنیل شهادة، جیجل

   .44ص ، 2006-2005مینات، السنة الجامعیة االقتصادیة وعلوم التسییر، شعبة بنوك وتأ
17   1976انضمت الجزائر إلى منظمة السیاحة العالمیة في سنة.  

.139 عصمت عدلي، المرجع السابق، ص  18  

.180حسن، المرجع السابق، ص ىسوزان عل: وینظر   
.الخارجیة تحدید مسؤولیتهم عن عالقاتهملموافقة دولهم على عضویتهم   على البد من حصول هؤالء األعضاء  19 
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  االتحاد الدولي للنقل الجوي .2
    نشأة االتحاد الدولي للنقل الجوي   1.2

 International Air Transport Association االتحاد الدولي للنقل الجوي تأسس     

لمواجهة المشاكل التي قد تنجم عن التوسع السریع لخدمات  1945 فریلأ  19في
، ولم یكن تأسیسه سـابقة فریـدة فـي الحرب العالمیة الثانیةالطیران المدني في أعقاب 

وكانت  ،1919 وتأ  28في "االتحاد الدولي للحركة الجویة"، إذ سبقه الطیرانعالم 
ویقع المكتب ،  1939وتوسعت أعماله عام أوروبامهمته تنحصر أساسًا داخل قارة 

، ومكاتب )جنیف(، ومكتب تنفیذي رئیسي في )مونتلایر( الرئیسي لإلتحاد بمدینة
 سنغافورة ،ریو دي جانیرو، لندن، دكار، بروكسل، عمان كل من إقلیمیة في

   .وواشنطن

  أهداف االتحاد الدولي للنقل الجوي 2.2

تطویر النقل بدور مهم في المجال السیاحي من خالل   االتحاد الدولي للنقل الجوي یقوم 
التعاون  على ترقیة كما یعمل، العالمالجوي اآلمن والمنتظم واالقتصادي لصالح شعوب 

وبصفة  بین شركات ومؤسسات النقل الجوي العاملة في خدمات النقل الجوي الدولي
العالمیة واإلقلیمیة وثیقة  المنظماتمع منظمة الطیران المدني الدولي وغیرها من خاصة 

بین  تنظیم العالقات القانونیة، باإلضافة ل20 الصلة بأمور الطیران المدني والنقل الجوي
تشجیع وتنمیة وتطویر حركة ، دون أن ننسى دوره في الشركات األعضاء في االتحاد

 أداء، وأیضا سعیه لتطویر الركاب والبضائع بین مختلف الدولالنقل الجوي وتسهیل نقل 
ت التدریبیة على مختلف لعاملین في الشركات المنضمة لالتحاد عن طریق عقد الدوراا

توحید اإلجراءات والشروط الخاصة بمستندات السفر كما یهدف أیضا إلى  ، المستویات

                                                             
20    الموقع اإللكترونيیرجى االطالع على :https://ar.wikipedia.org/wiki/   
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لمشاكل التي العمل على إیجاد حلول لمع  بین الدول األعضاء )تذاكر السفر(والنقل 
  .21تواجه شركات النقل الجوي الدولي

  تشكیل االتحاد الدولي للنقل الجوي  3.2

  :22اآلتیةیتكون االتحاد الدولي للنقل الجوي من األعضاء   

 .هي الشركات ذات الخطوط الجویة الدولیة المنتظمة :األعضاء العاملون - 

هي الشركات ذات الخطوط المحلیة وكذا شركات ووكاالت  :األعضاء المنتسبون - 
السفر، یحصلون مقابل عضویتهم على امتیازات معینة منها تخفیضات على بعض 

حركة  التذاكر التي یقومون بإصدارها تقدیرا لدور هؤالء األعضاء في تنمیة وتنشیط
 .23الطیران المدني بین الدول المختلفة

  24مقر االتحاد ومناطقه 4.2

بكندا، وینقسم إلى ثالث مناطق  )مونتلایر(یقع االتحاد الدولي للنقل الجوي في مدینة     
تشمل أمریكا الشمالیة، أمریكا الجنوبیة والجزر المحیطة بهما  و المنطقة األولى :هي

، )هاوايجزیرة جرینلند، جزیرة برامودا، جزیرة الهند الغربیة، جزر البحر الكاریبي، جزر (
الجزء  بها، إفریقیا والجزر المحیطة بهاتضم أوروبا والجزر المحیطة  و المنطقة الثانیة

                                                             
.135عصمت عدلي، المرجع السابق، ص   21  

عضویة االتحاد الدولي للنقل الجوي مفتوحة أمام شركات الطیران بشرط أن یكون للشركة خط جوي منتظم  بین  )23
، وأن تحمل الشركة جنسیة دولة یجوز لها االنضمام لمنظمة الطیران البریددولة أو أكثر لنقل الركاب أو البضائع أو 

، كما یجوز للشركات المحلیة لهذه الدول أن تنضم لالتحاد كأعضاء غیر عاملین ویبلغ "ICAO" إیكاوالمدني الدولي 
:  لكترونيالموقع اإلیرجى االطالع على  .شركة طیران 265عدد األعضاء حالیًا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/  

.135عصمت عدلي، المرجع السابق، ص   23  
.136عصمت عدلي، المرجع السابق، ص   24  
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یرانالشرق ( الغربي من قارة  آسیا تشمل باقي دول آسیا  و المنطقة الثالثة، )األوسط وإ
  .والجزر المحیطة بها، أسترالیا، نیوزلندا وجزر المحیط الهادي

  أجهزة االتحاد الدولي للنقل الجوي 5.2
  .من الجمعیة العامة واللجان الفرعیة  یتكون االتحاد الدولي للنقل الجوي

لالتحاد مصدر السلطة الرئیسیة بحیث تعقد تعتبر الجمعیة العامة : الجمعیة العامة -
عترض األعضاء اجتماعا سنویا لمناقشة السیاسة العامة لالتحاد ودراسة أي مشكلة ت

  .ن فیهالعاملی
تنبثق اللجان الفرعیة عن الجمعیة العامة لالتحاد على النحو : اللجان الفرعیة -

  :التالي
 الخاصة بالطیران المدنيونیة القانوالمشكالت  وتختص بالمسائل اللجنة القانونیة.  
 25وتختص بالمسائل المالیة لشركات النقل الجوي للجنة المالیةا.  
 وتختص بتقدیم المساعدات الفنیة لتطویر خدمات الطیران مثل  اللجنة الفنیة

تكنولوجیا وسائل االتصال الالسلكیة، التقنیات الحدیثة (وسائل المالحة الجویة 
  ).الطبي على أطقم القیادة وغیرهالوسائل الصیانة، اإلشراف 

 وتختص بأسعار السفر، النقل، المنقوالت الزائدة، الـتأمین ضد  لجنة الحركة
 .26الحوادث وأمن الركاب

  

  

  
                                                             

25   136عصمت عدلي، المرجع السابق، ص.  
  

.136عصمت عدلي، المرجع السابق، ص   26  
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 27 االتحاد الدولي لوكاالت السیاحة والسفر. 3
  نشأة االتحاد الدولي لوكاالت السیاحة والسفر 1.3

 )روما(بمدینة  1966.11.22تأسس االتحاد الدولي لوكاالت السیاحة والسفر في    
بإیطالیا وذلك نتیجة اندماج منظمتین دولیتین هما االتحاد الدولي لوكالء السیاحة 
والمنظمة الدولیة لوكالء السفر، ویعتبر هذا االتحاد الممثل الوحید في العالم لوكالء 

في بلجیكا مقرا له في بدایة األمر، ثم نقل بعد ذلك  )بروكسل(ة السفر واتخذ االتحاد مدین
عاصمة موناكو في الوقت الحالي، ویعتبر االتحاد من أهم المنظمات " مونت كارلو"إلى 

العالمیة التي تمثل صناعة السیاحة والسفر، وهو عبارة عن تجمعات لمنظمات الشركات 
 شركات الطیران، الفنادقالسیاحة، السیاحیة، حیث یضم في عضویته وكاالت وشركات 

شركات البواخر، شركات النقل البري وكافة المؤسسات الدولیة التي یتصل نشاطها 
  .28بالسیاحة والسفر 

 أهداف االتحاد الدولي لوكاالت السیاحة والسفر 2.3

 بین تشجیع حركة السیاحة الدولیة إلى دولي لوكاالت السیاحة والسفریهدف االتحاد ال   
دول األعضاء على رعایة مصالح ال ، كما یعملالدول األعضاء وجمیع دول العالم

من والحمایة الالزمین األ ،توفیر حریة السفر والتنقل، وكذا وتوثیق الصلة بینهم
رفع مستوى األداء المهني والمستوى العلمي والثقافي  ، كما یهدف أیضا إلىللمسافرین

حل ، إضافة ل29تنظیم المؤتمرات الدولیة من خالل للعاملین بوكاالت السفر والسیاحة
المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل وكاالت السفر والسیاحة في الدول األعضاء 

                                                             
.138عصمت عدلي، المرجع السابق، ص   27  

.138عصمت عدلي، المرجع السابق، ص    28  
.44سعاد صدیقي، المرجع السابق، ص   29 
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نشر المعلومات السیاحیة المتعلقة بوكیل السفر ودراسة المصالح ، و 30والدول المختلفة
 .المهنیة لجمیع مكاتب السفر

  المنظمات السیاحیة غیر الحكومیة : ثانیا

المنظمات السیاحیة غیر الحكومیة وفقا لوثائق األمم المتحدة الصادرة في عام     
ن ؤه مواطنون أو جماعات من المواطنیوأعضا ،تمثل كیانا غیر هادف للربح 1994

عضائها وتتحدد أنشطتهم بفعل اإلرادة الجماعیة أل ،ینتمون إلى دولة واحدة أو أكثر
استجابة لحاجات أعضاء واحدة أو أكثر من الجماعات التي تتعاون معها المنظمة غیر 

  . 31الحكومیة

  32للفنادق والمطاعم االتحاد الدولي.1

 تعریف االتحاد الدولي للفنادق والمطاعم 1.1

 International Hotel Resturantیعتبر االتحاد الدولي للفنادق والمطاعم     

Association    من أهم المنظمات الدولیة الفندقیة، تتكون عضویة هذا االتحاد من
مختلف االتحادات الفندقیة المحلیة بالدول المختلفة والمنشآت السیاحیة سواء كانت فنادق 

في الجمعیة أو االتحاد الذي یتمتع  أعضاءشرط أن تكون تلك المنشآت  ؛أو مطاعم
   في األساس بمصالح هذا االتحاد عنىوی ،بعضویة االتحاد الدولي للفنادق  والمطاعم

قطاعي الفنادق والمطاعم في العالم من خالل العمل على إزالة المعوقات التي تمنع هذه 
، سواء  كانت هذه المعوقات القطاعات من تقدیم خدماتها وفقًا للمستویات المقبولة عالمیًا

ذات طابع محلى أو إقلیمي أو دولي، وذلك بالتصدي لها من خالل المباحثات مع 

                                                             
.138عصمت عدلي، المرجع السابق، ص   30  
31   55إبراهیم خلیل بظاظو، أحمد فرحان العمایرة، المرجع السابق، ص.  
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وبالتعاون مع المنظمات  ،الحكومات أو غیرها من الجهات المعنیة بكافة دول العالم
  .33الدولیة األخرى

 االتحاد الدولي للفنادق والمطاعم  أهداف 2.1

 أصحاب الفنادق والمطاعمبمصالح لرعایة للفنادق والمطاعم  یهدف االتحاد الدولي     
الفندقیة رفع مستوى الصناعة ؛ وبصفة خاصة السیاحة الدولیة حركةتنشیط عن طریق 

، ملین في المجال الفندقي وتدریبهمعلى رفع أداء العاها، كما یعمل الدولیة  واالرتقاء ب
صدار ، و ات المتعلقة بالنشاط الفندقيعلومتنظیم الندوات والمؤتمرات وتبادل الموكذا  إ

لنشاط السیاحي والفندقي للفنادق بهدف خدمة ا ةالدولی واألدلةالمنشورات والمطبوعات 
 .الدولي الحلول للمعوقات التي تعترض العمل الفندقي ، مع البحث عنالدولیین

  الجمعیة األمریكیة لوكالء السیاحة والسفر  .2

  لوكالء السیاحة والسفر األمریكیةنشأة الجمعیة  1.2   

 Amrican Society of Travelتم تأسیس الجمعیة األمریكیة لوكالء السیاحة والسفر     
Agents   بواشنطن بالوالیات المتحدة األمریكیة، یتكون أعضاؤها من كافة  1930عام

الحدیدیة والفنادق السكك ، شركات الطیران والمالحة البحریةدول العالم باإلضافة إلى 
  .العالمیة

  أهداف الجمعیة األمریكیة لوكالء السیاحة والسفر  2.2

 شیط حركة السفر والسیاحة الدولیةتنبوالسفر  تقوم  الجمعیة األمریكیة لوكالء السیاحة   
، كما عضاء الجمعیة على المستوى الدوليتوثیق عالقات التعاون بین جمیع أمن خالل 

رفع الكفاءة العلمیة والمهنیة والثقافیة للعاملین بالقطاع السیاحي بكافة صوره تعمل على 
                                                             

33   الموقع اإللكترونيیرجى االطالع على:www.alborsanews.com ›   
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ورشات العمل التي یشارك فیها  عقد المؤتمرات والندوات العلمیة وعن طریق وأشكاله 
وضع القواعد واألسس التي یقوم ، إضافة لراء والمتخصصین في العمل السیاحيالخب

موضوعات المتعلقة مناقشة جمیع ال، و الجمعیةلتعامل المهني بین أعضاء علیها ا
من أجل تسویق المنتج السیاحي الدولیة إنشاء المعارض ، وكذا بصناعة السیاحة

 .34العالمي

  I.A.Tاألكادیمیة الدولیة للسیاحة . 3
 نشأة األكادیمیة الدولیة للسیاحة 1.3

في عام   International Academy of Tourismأنشأت األكادیمیة الدولیة للسیاحة       
عاصمة موناكو، وتتكون من الشخصیات العالمیة في " مونت كارلو"ومقرها  1951

  .مجال النشاط السیاحي إلى جانب األعضاء من الخبراء السیاحیین

 أهداف األكادیمیة الدولیة للسیاحة 2.3

حقق السیاحیة بما ی األنماطتشجیع مختلف الدولیة للسیاحة ب تقوم األكادیمیة    
، ینالتعلیم والوعي السیاحی تطویر وتنمیة انتعاش حركة السیاحة الدولیة، وكذا 

 .نشر المطبوعات والكتب والقوامیس السیاحیة الدولیةإضافة ل

  I.A.S.E.Tاالتحاد الدولي للخبراء االختصاصیین العلمیین في السیاحة . 4

تم إنشاء االتحاد الدولي للخبراء االختصاصیین العلمیین في السیاحة     
International Association of Seintific Experts in Tourism   1949في عام 

بسویسرا، تتكون عضویة االتحاد من الخبراء والشخصیات البارزة " بارن "ومقره مدینة 
  .في عالم السیاحة

                                                             
34   141عصمت عدلي، المرجع السابق، ص.  
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تنظیم إلى السیاحة  للخبراء االختصاصیین العلمیین فيالدولي  یهدف االتحاد   
 بهمناقشة المشكالت المتعلقة مع  السیاحي بالنشاطالمؤتمرات الدولیة التي تهتم 

یجاد الحلول لها ، دعم األنشطة والمعاهد العلمیة السیاحیة على المستوى الدولي، و وإ
یاحة الدولیة عن طریق على تنمیة الوعي السیاحي واالرتقاء بصناعة الس كما یعمل

 .35تبادل الخبرات العلمیة والمهنیة المتخصصة في مجال السیاحة

 F.I .J.E.Tاالتحاد الدولي للصحفیین والكتاب السیاحیین .5

 International Federationتم إنشاء االتحاد الدولي للصحفیین والكتاب السیاحیین   

Journalists and Writers   إلى االتحاد هذا یهدف و، في باریس بفرنسا 1945سنة
، الجدیدة طق والمنشآت والمشروعات السیاحیةللمنائه تنظیم الزیارات المتنوعة ألعضا

عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المختلفة خاصة الدولیة والتي تعنى بالسیاحة وكذا 
ة المختلفة التي یكلف بها اإلعالمیتیسیر المهام ، كما یقوم بها ومشكالتهاوأنشطت

ن والكتاب الذین یعملون في القطاع من أجل تغطیة كافة األخبار المتعلقة الصحفیو 
 .بالنشاط السیاحي الدولي

   C.H.R.I.Eالمنظمة الدولیة للتعلیم الفندقي والسیاحي  .6

 Coucil of Hotels ;Restourantتضم المنظمة الدولیة للتعلیم الفندقي والسیاحي    

International Education 1250  مؤسسات ، جامعات، مراكز تدریب، معاهدمن
دولة وله فروع في مختلف  180سیاحیة وفندقیة وشركات الطیران بلغت أكثر من 

تسعى حدة األمریكیة، و ، یقع مقر هذه المنظمة بواشنطن بالوالیات المت36القارات
تدعیم المعاهد والمؤسسات العلمیة إلى للتعلیم الفندقي والسیاحي  المنظمة الدولیة

                                                             
35   142عصمت عدلي، المرجع السابق، ص.  
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تشجیع البحوث العلمیة ، و والكلیات المتخصصة في مجال السیاحة والفنادق
والدراسات األكادیمیة وتطویر أسالیب التعلیم والتدریب في المجاالت السیاحیة 

 .والفندقیة

  االتحاد الدولي للمنظمات الوطنیة للفنادق والمطاعم وأصحاب المقاهي  3

تم إنشاء االتحاد الدولي للمنظمات الوطنیة للفنادق والمطاعم وأصحاب       
 International Union of National Association of Hotel restourantالمقاهي 

and Cafe Keepers  بسویسرا ویضم في عضویته  "زیورخ"ـ ومقره ب 1949في سنة
عالم التي تعمل في مجال منظمة من المنظمات الوطنیة في دول ال 29حوالي 

 النشاط السیاحي والفندقي خاصة المطاعم والمقاهي ذات الطابع السیاحي العالمي
الدفاع ب یقوم االتحاد الدولي للمنظمات الوطنیة للفنادق والمطاعم وأصحاب المقاهيو 

على دعم التعاون بین جمیع  ، ویعمل أیضاصالحهمعن حقوق األعضاء ورعایة م
رفع مستوى العاملین في هذه اتحادات الفنادق والمطاعم وأصحاب المقاهي من أجل 

  . 37 المهن

  أهم الهیئات والمنظمات اإلقلیمیة المعنیة بالنشاط السیاحي  :المطلب الثاني

تتعدد الهیئات والمنظمات اإلقلیمیة المعنیة بالنشاط السیاحي منها المنظمات السیاحیة    
  .العربیة، اإلفریقیة واألمریكیة وغیرها من المنظمات األخرى
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  المنظمات السیاحیة العربیة: الفرع األول

المنظمات السیاحیة العربیة عدیدة تختلف باختالف أهدافها منها اإلتحاد العربي    
للسیاحة، اإلتحاد العربي للنقل الجوي، الهیئة العربیة للطیران المدني والمجلس الوزاري 

  .العربي للسیاحة

  لنقل الجوي وااإلتحاد العربي للسیاحة : أوال

   .اإلتحاد العربي للنقل الجويثانیا للسیاحة و إلتحاد العربي ل أوالسیتم التطرق   

  اإلتحاد العربي للسیاحة . 1

 نشأة االتحاد العربي للسیاحة 1.1

االتحاد العربي للسیاحة أحد منظمات العمل العربي المشترك التي تعمل في إطار     
وكان  1954في عام ، أنشئ 38مجلس وزراء السیاحة العرب في جامعة الدول العربیة

انتقل إلى  1967القاهرة إال أنه بعد االعتداء اإلسرائیلي على مصر في حرب مقره في 
األردن وأصبح مقره عمان، بحیث یرتبط االتحاد العربي للسیاحة بروابط وعالقات وثیقة 

 وكاالتها المتعددةمع مختلق الهیئات والمنظمات العالمیة كاألمم المتحدة ومنظماتها و 
          .ادات والمنظمات السیاحیة الدولیةضافة إلى الهیئات واالتحمنظمة السیاحة العالمیة باإل

تتكون األجهزة اإلداریة لالتحاد العربي للسیاحة من الجمعیة العامة، اللجان التنفیذیة و 
  . 39واألمین العام 

  
                                                             

38   ،66، ص2014أفریل ، رؤى إستراتیجیة، العقبات والحلول: تنمیة السیاحة العربیة البینیةفیصل شیاد.  
.150عصمت عدلي، المرجع السابق، ص   39 
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  أهداف االتحاد العربي للسیاحة 2.1

إیجاد حلول ومحاولة  السیاحةو تنمیة تشجیع إلى االتحاد العربي للسیاحة  یهدف  
دعم التعاون وتبادل الخبرات الفنیة والمواد اإلعالمیة بین ، وكذا لمشكالتها ومعوقاتها

في تشجیع الدراسات والبحوث المختلفة مع من أجل النهوض بصناعة السیاحة  األعضاء
وضع خطة موحدة مدروسة من أجل تنمیة النشاط السیاحي مجال، كما یقوم بهذا ال

، ومن بین عربیة على خریطة السیاحة الدولیةلبالد العربیة ووضع السیاحة الالدولي ل
المتعلقة بالعمل السیاحي  لقاءاتالإقامة المعارض والمؤتمرات والندوات و مهامه أیضا 

 .40بهدف رفع مستوى الفكر السیاحي للدول األعضاء

 A.A.C.Oاالتحاد العربي للنقل الجوي . 2

عام    Arab Air Carriers Organizationالعربي للنقل الجوينشاء االتحاد تم إ   
  .بناءا على توصیة من وزراء النقل العربي وقد تم اختیار بیروت مقرا له 1965

  أهداف االتحاد العربي للنقل الجوي 1.2

 تعاون بین شركات الطیران العربیةال تطویرإلى لنقل الجوي یهدف االتحاد العربي ل
توفیر ، وكذلك شركاتهذه الالمتمیزة بهدف تنمیة الموارد المالیة لتحدیث الخدمات و 

على رفع مستوى أداء الموارد البشریة ، كما یعمل للمسافرینوسائل األمان والسالمة 
 .41العلمیة عن طریق الندوات والمؤتمرات

  أجهزة االتحاد العربي للنقل الجوي 2.2

 . یتشكل االتحاد العربي للنقل الجوي من الجمعیة العامة واللجان الفرعیة
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تضم الجمعیة العامة شركات الطیران العربیة التي تمثل السلطة : الجمعیة العامة -
  .العلیا التي توجه األمانة العامة واللجان من خالل دورات تعقد مرتین في العام

مختلف  الهیكل الرئیسي لالتحاد وتغطيتمثل اللجان الفرعیة : اللجان الفرعیة -
جنة الشحن، اللجنة التجاریة، لجنة السیاسات الجویة، لقطاعات النقل الجوي منها 

لجنة التخطیط والشؤون  ،لجنة العالقات العامة واإلعالم ،لجنة العملیات الجویة
  .42، وتلك اللجان تعطي االتحاد مرونة في العملاللجنة التنفیذیةو  المالیة

  الهیئة العربیة للطیران المدني والمجلس الوزاري العربي للسیاحة: ثانیا

  الهیئة العربیة للطیران المدني   .1

بالمغرب وعقد االجتماع  1996تم إنشاء الهیئة العربیة للطیران المدني في جوان      
قامت الدول المشاركة في االجتماع التأسیسي بانتخاب ، بحیث لتأسیسي للهیئة بها

 یضم كل من مصر، السعودیة، األردنجلس التنفیذي للهیئة العربیة للطیران المدني و الم
  .43سوریا والمغرب

  أجهزة الهیئة العربیة للطیران المدني  1.1

  :تتشكل الهیئة العربیة للطیران المدني من الهیئات التالیة

 الجمعیة العامة -
لجنة المالحة و  الجویةاللجان الدائمة وتتشكل من لجنة النقل الجوي، لجنة السالمة  -

  .الجویة
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عتبر الهیئة العربیة للطیران المدني مرجعیة عربیة تتولى تمثیل وت المجلس التنفیذي - 
كما تتفاوض باسم الدول في المحافل الدولیة  ،دول العربیة المشاركة أو األعضاءال

  .44للحصول على أكبر قدر من الحقوق المتكافئة في مجال النقل الجوي

  الهیئة العربیة للطیران المدني أهداف 2.1
تطویر الخدمات الخاصة  لعربیة للطیران المدني فيتتمثل أهداف الهیئة ا

الجهود و توحید القوانین ، لى مستوى الدول األعضاء باالتحادبالطیران المدني ع
ى العربیة في مجال الطیران المدني لمواكبة التغیرات والمستجدات على المستو 

إقامة مشروعات عربیة مشتركة مثل إنشاء مؤسسة الخطوط العربیة ، الدولي
العاملة في مجال الطیران  مستوى الشركات العمالقة العالمیةالعالمیة على 

 تطویر شبكة الخطوط العربیة بما یخدم حركة النقل الجوي المدني العربي، المدني
االحتماالت والتطورات مواجهة كافة ، وكذا زیادة االستثمارات في هذا المجالو 

وضع إستراتیجیة عربیة للنقل الجوي ، و همة التي تتسارع في مجال الطیرانالم
 .45لمواجهة كافة التطورات والتحدیات العالمیة

وجدیر بالذكر أن الهیئة العربیة للطیران المدني تحتاج لدعم مالي خاصة أن       
½ أجلها حیث ال تتجاوز میزانیتها ت من ئمیزانیة الهیئة ال تغطي األهداف التي أنش

  .كاشتراكملیون دوالر سنویا من  قبل األعضاء التي صادقت على اتفاقیة إنشائها 
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 المجلس الوزاري العربي للسیاحة    .2
  نشأة المجلس الوزاري العربي للسیاحة 1.2

نظرا للتطور الذي عرفته السیاحة لدرجة أنها أصبحت قاطرة التنمیة، األمر      
ضرورة إنشاء مجلس  إلىة العربیة الذي دعا المجلس االقتصادي واالجتماعي للجامع

لذلك بدأت الدعوة إلنشاء مجلس وزراء  ،وزاري متخصص في شؤون السیاحة
 -06 -23السیاحة العرب للنهوض بصناعة السیاحة العربیة، حیث أنه بتاریخ 

تم عقد االجتماع التأسیسي له باجتماع وزراء السیاحة العرب المعنیین  1997
لعمل التي سوف یقوم علیها وبحث خطة ا ،العتماد مشروع النظام األساسي للمجلس

لما له  ،نعقد المجلس بشكل دوري في كل عام وبمشاركة القطاع الخاصویالمجلس، 
  . 46من أهمیة كبیرة في تقدیم وتنشیط الصناعة السیاحیة العربیة

  أهداف المجلس الوزاري العربي للسیاحة 2.2

 العربي -یط العمل السیاحي العربيتنش المجلس الوزاري العربي في تتمثل أهداف   
المرتبطة بالنشاط السیاحي تنسیق الجهود والتعاون الفعال خاصة في المجاالت و 

ة بین الدول العربیة لزیادة الدخل الناتج عن یتنشیط الحركة السیاح، إضافة لالعربي
ترویج وتسویق المنتج السیاحي العربي في ، كما یهدف لالنشاط السیاحي العربي

  .47یاحیة الدولیة الوافدة إلى الدول العربیةالخارج مما یؤدي إلى زیادة الحركة الس
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  بعض المنظمات السیاحیة األخرى: الفرع الثاني 

تتعدد المنظمات السیاحیة فال یمكن حصرها كلها في هذا البحث لذلك سیتم التطرق    
 .لبعضها فقط

  االتحاد اإلفریقي للنقل الجوي : أوال

 نشأة االتحاد اإلفریقي للنقل الجوي .1

اإلفریقیة  ل الجوي اسم اتحاد شركات الطیرانیطلق أیضا على االتحاد اإلفریقي للنق   
بأكرا عاصمة غانا، وقد عقد أول اجتماع له 1968- 04-14بحیث أنشئ هذا االتحاد في

بالقاهرة، ومقره الرئیسي بنیروبي بكینیا، ویضم أعضاء االتحاد الدول  1969في سبتمبر 
  .48عضوا 34 همة الوحدة اإلفریقیة ویبلغ عدداإلفریقیة المنظمین لمنظم

  اإلفریقي للنقل الجوي أهداف االتحاد .2

فاءة خدمات تنمیة سالمة الطیران ورفع ك تتمثل أهداف االتحاد اإلفریقي للنقل الجوي في
العمل على توثیق التعاون بین المنشآت الخاصة بالنقل ، وكذا النقل الجوي اإلفریقي

بحركة الطیران والسفر اإلفریقیة مما یؤدي لرفع المستوى الجوي بغرض النهوض 
دراسة المشكالت المتعلقة بشركات ، كما یقوم بقتصادي للدول األعضاء في االتحاداال

التعاون مع جمیع ، و الدفاع عن مصالح األعضاءمع  حاد وحلهاطیران األعضاء في االت
تجمیع وتحلیل ، إضافة لفریقيهتم بتطویر النقل الجوي اإلالهیئات والمنظمات التي ت

عداد الدراسات والتقاریر الدوریة عن كفاءة االقتصاد والتشغیل للشركات  البیانات وإ
 . 49اإلفریقیة
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  C.O.T. A.Lاتحاد المنظمات السیاحیة ألمریكا الالتینیة : ثانیا

 نشأة اتحاد المنظمات السیاحیة ألمریكا الالتینیة.1

 Latin Americanأنشئ اتحاد المنظمات السیاحیة ألمریكا الالتینیة    

Confederation of Tourism Organization     بینس " ومقره  1957في عام
عضوا تشمل الهیئات الوطنیة  19باألرجنتین، ویضم في عضویته حوالي " أیرس

دد كبیر من المنظمات لوكاالت السفر والسیاحة بدول أمریكا الالتینیة، باإلضافة لع
، وعقد  ...التي تمثل شركات السیاحة والفنادق وشركات الطیران ،السیاحیة المختلفة

المرة األولى التي  يوه 2000االتحاد مؤتمره السنوي بالقاهرة في شهر ماي سنة 
  .50یعقد فیها االتحاد مؤتمره خارج أمریكا الالتینیة

  ألمریكا الالتینیةأهداف اتحاد المنظمات السیاحیة .2

ي دول أمریكا تشجیع السیاحة فالتینیة لیهدف اتحاد المنظمات السیاحیة ألمریكا ال
لیة لتلك المحافظة على المقومات الطبیعیة والتاریخیة والجما، وكذا الالتینیة وتنمیتها

، كما یعمل وكاالت السیاحة والسفر بالمنطقة التنسیق بین جمیع أنشطة، و المنطقة
  .51ئهرویج وتسویق المنتج السیاحي بین أعضاتعلى 

    في الجزائر التنظیم الهیكلي والعضوي لقطاع السیاحة :الثانيالمبحث 

من أجل تسییر النشاط السیاحي في أي بلد ال بد من مؤسسات سیاحیة تسهر على     
ذلك، ویكمن دور هذه المؤسسات في تنفیذ السیاسة السیاحیة المسطرة من طرف السلطة 
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كلها  لتنمیة وترقیة القطاع  نها تهدفالمختصة، وتختلف هذه المؤسسات من بلد آلخر لك
  . السیاحي

  تنفیذ السیاسة السیاحیة في الجزائر هیئات :المطلب األول

مؤسسات الفي  هذه األدوات تتعدد أدوات تنفیذ السیاسة السیاحیة في الجزائر وتتمثل    
  .البرامج والخطط السیاحیةالسیاحیة التي تسهر على تنفیذ 

   المصالح الخارجیة لها الوزارة و : الفرع األول

تعد وزارة السیاحة أعلى سلطة؛ وهي الجهاز التنفیذي األول في تنفیذ السیاسة      
      .باإلضافة للمصالح الخارجیة التابعة لوزارة السیاحة لسیاحیة في الجزائرا

  وزارة السیاحة : أوال

  السیاحة وتطورها التاریخينشأة وزارة . 1

 - 20المؤرخ في  474 -63 بموجب المرسوم التنفیذي رقم وزارة السیاحة تأسست    
أین تم  1964، لكنها كانت مرتبطة بوزارة الشباب والریاضة حتى سنة 1963 -12

تم توحید قطاع السیاحة والصناعة  1992إنشاء وزارة مكلفة بالسیاحة، وفي سنة 
نشا وتوالت التغییرات فیما یخص إلحاق  ،زارة السیاحة والصناعة التقلیدیةء و التقلیدیة وإ

المؤرخ  216 -05بموجب المرسوم التنفیذي رقم بحیث أنه  ،52السیاحة بقطاعات عدیدة
ت بوزارة البیئة فصلت السیاحة عن الصناعة التقلیدیة وألحق 2005 -06 -11في 
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 2015في ، لیتم إلحاقها مؤخرا 53الصناعة التقلیدیةلیعاد إلحاقها بوزارة وتهیئة اإلقلیم 
   .بوزارة التهیئة العمرانیة والبیئة

بوزارة مستقلة لوحده بل ألحق بقطاعات  یتمتعما یالحظ على قطاع السیاحة أنه لم    
الریاضة، الصناعات التقلیدیة وتهیئة اإلقلیم، وهذا ما یبرر عدم  ،عدیدة مثل البیئة

یاحیة للدولة من جهة وعدم إعطاء المكانة الحقیقیة لهذا القطاع وضوح السیاسیة الس
  .من جهة أخرىالحساس 

  مهام وزارة السیاحة . 2

 أكتوبر 20المؤرخ في  254-10م للمرسوم التنفیذي رق لف وزارة السیاحة طبقاتك   
قتراح اب والصناعة التقلیدیة وزیر السیاحةوصالحیات الذي یحدد مهام  54 2010
، باإلضافة للقوانین والتنظیمات المعمول بهامتابعة تطبیقها طبقا و ة یالسیاح السیاسة

تنفیذ السیاسة الوطنیة للسیاحة بحیث تكلف بهذا بقتراح اإلجراءات والهیئات الخاصة ال
إعداد وتنفیذ إستراتیجیة تنمیة السیاحة وضمان تنفیذها، السهر على تنفیذ آلیات بالشأن 

والمراقبة وضبط النشاطات السیاحیة والفندقیة والمناخیة، والسهر  ترقیة وتقییس االعتماد
إعداد واقتراح آلیات التهیئة ، كما تقوم باجها في مخططات التهیئة السیاحیةعلى إدر 

السیاحیة والتدابیر المرتبطة بالحصول على العقار السیاحي والمحافظة على التراث 
ة على العقار ظالتقییسیة المخصصة للمحافاقتراح كل التدابیر وتكلف أیضا ب .السیاحي

                                                             
53   ،دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ترقیة ونمو القطاع السیاحي دراسة حالة والیة مسدوي دلیلة

مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في علوم التسییر، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، كلیة العلوم  بومرداس
 - 2008االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، فرع تسییر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، السنة الجامعیة 

  .106، ص 2009
54   2010 -10 -26المؤرخة في  63جریدة رسمیة عدد.  
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إلى جانب المبادرة بالدراسات  ، 55 السیاحي ومناطق التوسع والمواقع السیاحیة وتثمینها
االستشرافیة المتعلقة بتنمیة القدرات الوطنیة في مجال السیاحة والحمامات المعدنیة 

، جات السیاحیة وتنفیذهاوأعشاش المنت الجدیدةوالعالج بمیاه البحر والفروع  ،والمناخیة
ضمان تأطیر ومتابعة إنجاز مشاریع االستثمارات السیاحیة مع وضع كما تسهر على 

كل تطویر وتثمین وتضطلع ب، التطور السیاحي الداخلي والدولي آلیات التخطیط ومتابعة
المنشآت والقدرات السیاحیة الوطنیة والمشاركة في وضع اآللیات الضروریة للمحافظة 

تنفیذ المخطط التوجیهي ، وكذا ساسة ذات جلب سیاحي قوي وترقیتهاعلى الفضاءات الح
والمخططات التوجیهیة للوالیة بتصور وتوفیر جمیع  2025للتهیئة السیاحیة آفاق 

الضروریة إلقامة المشاریع الكبرى لتجهیزات السیاحة طبقا ألدوات تنمیة مناطق  الشروط
لترقیة وتوجیه الفضاء  التوسع السیاحي مع اقتراح كل األشكال التحفیزیة المدعمة

 وكذا تشجیع إنجاز مجمعات سیاحیة كبرى ذات طاقة إیوائیة كبیرة، كما تقوم بلالستثمار
سیاسة السهر على تنفیذ ، و ممارسة نشاطات السیاحةالمراقبة لتحدید ووضع أدوات 

علقة بالسیاحة على النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتتثمین الموارد البشریة واقتراح 
 .56والعمل على تنفیذها الحكومة

المؤرخ في  255 -10طبقا للمرسوم التنفیذي رقم تتشكل اإلدارة المركزیة للسیاحة      
والذي یتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة لوزارة السیاحة والصناعة  2010 -10 -20

                                                             
55   المذكور أعاله 254 - 10 ممن المرسوم التنفیذي رق 03المادة رقم.  
56   السابق 254 - 10من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة رقم.  

  www.djazairess.com/akhbarelyoum/12303: ویرجى االطالع على الموقع اإللكتروني 
دراسة تقییمیة لمؤسسة  -أثر االتصاالت التسویقیة اإللكترونیة في استقطاب السیاح حماني أمینة، : وینظر 

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم التجاریة، جامعة  -الدیوان الوطني الجزائري للسیاحة
لعلوم التجاریة، تخصص إدارة وتسویق الخدمات، السنة ، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم ا03الجزائر 

  .184، ص 2012 -2011الجامعیة 
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من أمین عام، ورئیس الدیوان الذي یكلف بتحضیر وترتیب أعمال ونشاطات  57التقلیدیة
باإلضافة لمدیریة عامة  ،58للسیاحة والصناعة التقلیدیة القطاع، المفتشیة العامةوزیر 

 مدیریة العامة للصناعة التقلیدیةتتمثل في الوهیاكل أخرى  ،خاصة بالقطاع السیاحي
لتخطیط واإلحصائیات، مدیریة التكوین وتثمین الموارد البشریة، مدیریة لمدیریة الدراسات 

ة العامة االتصال والتعاون، مدیریة التنظیم والشؤون القانونیة والوثائق، مدیریة اإلدار 
  .ةالمدیریة العامة للسیاح مهام، وبهذا الصدد نسلط الضوء على والوسائل

  المدیریة العامة للسیاحة .3 

  مهام المدیریة العامة للسیاحة 1.3

، مع نمیة المستدامة للسیاحة وتنفیذهاالت ستراتیجیةإاقتراح تقوم المدیریة العامة للسیاحة ب
نفیذ وسائل مخطط ت، و سهر على تنفیذهاالسیاحیة والضبط النشاطات لإستراتیجیة وضع 

، النشاطات السیاحیة تسهر على تنفیذ آلیات التقییس والرقابة على، كما الجودة السیاحیة
، وكذا تعلقة بالنشاطات والمهن السیاحیةتسلیم الرخص القانونیة واالعتمادات الموتقوم ب

 ومناطق التوسع والمواقع السیاحیةحة اقتراح كل اإلجراءات التي من شأنها ترقیة السیا
اقتراح تدابیر الحصول ، و یئة السیاحیة والعمل على تنفیذهااقتراح وتقییم دراسات التهوكذا 
بیر المحافظة على التراث باقتراح تدا ، وتبادر أیضاالعقار السیاحي ووسائله وآلیاته على

حي بالتنسیق مع طاع السیاالقتوجیه وترقیة االستثمار والشراكة في إضافة ل 59،السیاحي

                                                             
57   2010 - 10 - 26المؤرخة في  63جریدة رسمیة عدد.  
58    26المؤرخة في  63جریدة رسمیة عدد . (2010 -10 – 20المؤرخ في  256 - 10المرسوم التنفیذي رقم- 
10- 2010(.  
59   السابق 255 - 10من المرسوم التنفیذي رقم  01المادة رقم.  
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النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة واقتراح المبادرة ، كما تضطلع بالقطاعات المعنیة
 .60بالقطاع السیاحي

  تنظیم المدیریة العامة للسیاحة  2.3

  :    61هيمدیریات فرعیة  )04( لسیاحة أربعةتضم المدیریة العامة ل     

  مدیریة مخطط جودة السیاحة والضبط    1.2.3

متعلقة إعداد واقتراح اإلستراتیجیة البمدیریة مخطط جودة السیاحة والضبط   تكلف 
سهر على ، كما تهالمحفزة لترسیخوضع اآللیات امع  بخطط جودة السیاحة والضبط

، فیذهاوسائل مخطط جودة السیاحة وترقیة المقصد السیاحي الجزائري ومتابعة تن وضع
كل نشاط من شأنه اقتراح ، مع تنفیذهاآلیات تطویر النشاطات السیاحیة و المبادرة بوكذا 

ة یالسیاحتقدیم التسهیالت ، كما تقوم أیضا بتشجیع الشراكة والتعاون بین مهني السیاحة
تسلیم الرخص التنظیمیة واالعتمادات ، وأیضا تقوم ببالتشاور مع القطاعات المعنیة

ألمانة التقنیة للجان االعتماد والتصدیق تولي او  ات والمهن السیاحیةالمتعلقة بالنشاط
 .القانونیین للمهن والنشاطات ذات الصلة بالسیاحة

 :62مدیریات فرعیة هي )03(الضبط ثالثوتضم مدیریة مخطط جودة السیاحة و 
 المدیریة الفرعیة لمخطط جودة السیاحة. 
  المراقبةالمدیریة الفرعیة للضبط و. 
 فرعیة للترقیة السیاحیةال المدیریة. 

                                                             
60   السابق 255 - 10من المرسوم التنفیذي رقم  01المادة رقم .  
61   السابق 255 -10من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة رقم .    
62   السابق 255 -10من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة رقم.  
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  مدیریة التهیئة السیاحیة   2.2.3
إعداد واقتراح اإلستراتیجیة المتعلقة بتطویر ب  تكلف مدیریة التهیئة السیاحیة

اقتراح التدابیر الرامیة إلى االستغالل العقالني للعقار ، وكذا السیاحة وتهیئتها
القواعد تنفیذ  و ةالسیاحي المخصص لالستثمار باالتصال مع القطاعات المعنی

 .63المنصوص علیها في المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة
  :مدیریات فرعیة هي )03( تضم مدیریة التهیئة السیاحیة ثالث

 مدیریة الفرعیة للتهیئة السیاحیةال.  
 المدیریة الفرعیة ألقطاب االمتیاز السیاحي.  
  السیاحیةالمواقع عیة للمحافظة على مناطق التوسع و المدیریة الفر. 

  دعم المشاریع السیاحیة مدیریة تقییم و  3.2.3

إستراتیجیة دعم ومرافقة اقتراح تكلف مدیریة تقییم ودعم المشاریع السیاحیة  ب       
وكذا  دراسة وتقییم والبت في جدوى مشاریع االستثمار السیاحيمع المشاریع السیاحیة 

توجیه االستثمارات السیاحیة و ، وكذا لمخططات التهیئة السیاحیة تهاالتأكد من مطابق
تحدید شروط ومعاییر تموقع المشاریع ، مع ترقیتها واقتراح كل التدابیر قصد تشجیعها

مسك بطاقة وطنیة وجهویة ومحلیة للمشاریع ذات و  یاحیة في المناطق الواجب ترقیتهاالس
  .64العالقة مع السیاحة

  : هما مدیریتین فرعیتینمدیریة تقییم ودعم المشاریع السیاحیة تضم     

 لفرعیة لتقییم المشاریع السیاحیةالمدیریة ا.  
 متابعتهالفرعیة لدعم المشاریع السیاحیة و المدیریة ا. 

                                                             
63   السابق 255 -10المرسوم التنفیذي رقم  من 02المادة رقم.  
64   السابق 255 -10من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة رقم.  



بالنشاط السياحياإلقليمية المعنية ألهم األجهزة والمنظمات الدولية و اإلطار القانوني : الفصل الثالث  
 

156 
 

  النشاطات الحمویة مدیریة الحمامات المعدنیة و  4.2.3

إستراتیجیة إحصاء اقتراح  النشاطات الحمویة بتكلف مدیریة الحمامات المعدنیة و   
تحدید واقتراح التدابیر ، كما تقوم بوتحدیدها واستغاللها وترقیتهاالمیاه المعدنیة 

إحصاء ، وتضطلع أیضا بوالنشاطات الضروریة لحمایة وحفظ المیاه الحمویة والمعدنیة
إحصاء والسهر على تحیینها، وكذا  المیاه الحمویة والمعدنیة وضمان محیط حمایتها
، وتكلف أیضا ان المحافظة علیها ضمالمناطق التي یمكن أن تشكل مواقع مناخیة و 

تصنیف المیاه الحمویة والمعدنیة وترتیب المؤسسات المكلفة باستغاللها والقیام بكل عمل ب
اقتراح نماذج وقواعد تسییر المحطات ، و الدوليیرمي إلى ترقیتها على المستوى الوطني و 

التدابیر الرامیة إلى  بكل، كما تقوم الحمویة وفقا للمعاییر الدولیة ووضعها حیز التنفیذ
، وكذا عصرنة وتأهیل المؤسسات والمحطات الحمویة باالتصال مع القطاعات المعنیة

، دون أن ننسى دورها في الراحةترقیة وتطویر الحمامات المعدنیة والنشاطات العالجیة و 
المبادرة بمخططات التكوین وتحسین المستوى في مجال الحرف والمهن ذات العالقة 

منح الرخص المتعلقة بامتیاز استغالل المیاه ، وأیضا اقتراحهاات المعدنیة و بالحمام
اقتراح التدابیر ، و لجنة التقنیة للحمامات المعدنیةضمان األمانة التقنیة للّ ، مع الحمویة

  . 65التحفیزیة الرامیة إلى تطویر االستثمار في میدان الحمامات المعدنیة

 النشاطات الحمویةالمعدنیة و نظیم مدیریة الحمامات ت 2.4  

  :66مدیریتین فرعیتین هما مدیریة الحمامات المعدنیة والنشاطات الحمویةتضم     

 ة لتثمین استعمال المیاه الحمویةالمدیریة الفرعی.  
 حرف الحمامات المعدنیةلمدیریة الفرعیة لتأطیر نشاطات ومهن و ا.   

                                                             
65   السابق 255 -10من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة رقم.  
66   السابق 255 -10من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة رقم.  
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السیاحي بوزارة مستقلة قد یعني إن عدم تخصیص القطاع  في األخیر یمكن القول     
عدم وضوح إستراتیجیة الدولة في هذا القطاع الحساس، وهذا ما یؤثر سلبا على 

خاصة في ظل األزمة  ؛مردودیته في الوقت الذي یجب أن تعول علیه الدولة بصفة كبیرة
  .االقتصادیة التي تمر بها  الجزائر إثر انخفاض أسعار البترول

  السیاحة رجیة لوزارةالمصالح الخا: ثانیا

  للمصالح الخارجیة لوزارة السیاحة اإلطار القانوني.1

 20المؤرخ في  257 – 10بموجب المرسوم التنفیذي رقم  أنشأت مدیریة السیاحة    
مصالح الخارجیة لوزارة السیاحة والصناعة التقلیدیة تضمن إنشاء الالذي ی 2010أكتوبر 

یهدف " :أنه على المرسومهذا بحیث تنص المادة األولى من ، 67تنظیمهاویحدد مهامها و 
كل والیة ویحدد الصناعة التقلیدیة على مستوى رسوم إلى إنشاء مدیریة للسیاحة و هذا الم

  ".تنظیمهامهامها و 

وعلیه توجد مدیریة للسیاحة على مستوى كل والیة شأنها شأن القطاعات األخرى تقوم    
  .فقا للمهام الموكولة إلیها قانونابتأطیر األنشطة السیاحیة و 

  مهام مدیریات السیاحة.2

مجال الراحة تلبیة متطلبات السیاح في ب كل والیةتقوم مدیریات السیاحة على مستوى    
اقتراح كل عمل أو إجراء من شأنه تحقیق التنمیة السیاحیة و  واالستجمام والترفیه

تشجیع العروض ، و بالنشاطات السیاحیةل سنوي یتعلق إعداد مخطط عم مع المستدامة
السیاحیة على األنشطة الجودة  تطبیق قواعدمع  ذات النوعیة المتمیزة خاصةالسیاحیة 
مات تنفیذ برامج ترقیة النشاطات السیاحیة خاصة في مجال الحما، وكذا  السیاحیة

                                                             
67   2010 – 10 – 26الصادرة في  63جریدة رسمیة عدد.  
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واألجنبیة كأساس اعتماد الشراكة الوطنیة منها كما تقوم ب ،68 المعدنیة وتقییم هذه البرامج
إدماج ، وتضطلع أیضا بمجال االستثمار والموارد البشریةخاصة في  لتطویر السیاحة

مین مناطق ومواقع التوسع األنشطة السیاحیة ضمن أدوات تهیئة اإلقلیم والعمران وتث
، كما أنها ریة بالتنسیق مع الهیئات المعنیةتوجیه ومتابعة المشاریع االستثما، و السیاحي

متابعة تنفیذ عملیات الدعم ، جهیز والتسییر في القطاع السیاحيتنفیذ میزانیة التبتقوم 
تمویل و  إعداد وتنفیذوكذا  االستثمار وترقیة وجودة السیاحة بعنوان صندوق دعم

إعداد وتنفیذ برامج ، وتكلف بة بصنادیق الجنوب والهضاب العلیاالنشاطات السیاحی
یة بالتنسیق مع وتثمین الموارد البشر  ،لمعارفالتكوین وتحسین المستوى وتجدید ا

إعداد المخطط السنوي والمتعدد السنوات لتنمیة السیاحة ، ولها مهمة القطاعات المعنیة
عداد حصیلة النشاطات السیاحیة، و 69على مستوى الوالیة ، للوالیة الثالثیة منها والسنویة إ

والحركة الجمعویة التي تنشط في وسیطة الفضاءات الالمصالح الخارجیة و تأطیر وأیضا 
 .70السیاحة على المستوى المحلي

  تنفیذ السیاسة السیاحیة ل األخرى هیئاتال :الفرع الثاني

تعتبر كل من الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة والمؤسسة الوطنیة للدراسات السیاحیة     
  .مؤسستین سیاحیتین ذات أهمیة بالغة في عملیة تنفیذ السیاسة السیاحیة

 

                                                             
68   السابق 257 – 10من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة رقم.  
69   السابق 257 - 10من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة رقم.  
70   السابق 257 - 10من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة رقم.  
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  والمؤسسة الوطنیة للدراسات السیاحیة الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة: أوال

  السیاحیةلوكالة الوطنیة للتنمیة ا. 1

  اإلطار القانوني للوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة 1.1

ذات طابع صناعي وتجاري عمومیة مؤسسة  لتنمیة السیاحیةالوكالة الوطنیة ل تعتبر    
 - 98ت بموجب المرسوم التنفیذي رقم ، أنشئتتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي

  كالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة إنشاء الو المتضمن  1998فبرایر  21المؤرخ في  70

مع  71)1998 -03 -01الصادرة في  11جریدة رسمیة عدد (تحدید قانونها األساسيو 
تعد و  للعالقات المطبقة على اإلدارة تخضع في عالقتها مع الدولة العلم أن هذه األخیرة

  .72تاجرة في عالقتها مع الغیر

  السیاحیةالوكالة الوطنیة للتنمیة  مهام2.1

أطیر النشاطات السیاحیة في تهتم الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة بتنشیط وترقیة وت   
الوكالة الوطنیة للتنمیة  لسیاسة الوطنیة لتطویر السیاحة والتهیئة العمرانیة، وتقومإطار ا

اقتناء األراضي ، و المحافظة علیهاحمایة مناطق التوسع السیاحي و السیاحیة أیضا ب
 عملیاتالدراسات و إعداد ، وتكلف أیضا بملحقاتهاروریة إلنشاء الهیاكل السیاحیة و الض

                                                             
71  المعدل بـ:  

جریدة (  .الذي یتضمن إنشاء ملحقات للوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة 2008ینایر سنة  31القرار المؤرخ في  -  

  ).2008 -  19رسمیة  عدد 

الذي یتضمن تعیین أعضاء مجلس اإلدارة للوكالة الوطنیة لتنمیة  2011ینایر سنة  27القرار المؤرخ في  -   
   .)2011 – 31جریدة رسمیة عدد ( .السیاحة

72   السابق 70 – 98من المرسوم  التنفیذي رقم  01المادة رقم .  
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تساهم مع ، كما الحمامات المعدنیةالفندقیة و لنشاطات السیاحیة و التهیئة المخصصة ل
حول منابع المیاه اكن داخل مناطق التوسع السیاحي و المؤسسات المعنیة في ترقیة األم

ضمان التسییر العقالني لألماكن ، وتسهر على أو في الخارجیة سواء في الجزائر المعدن
 لتحسینها ات التي تهدفتراحقالا خالل تقدیم من ،والتجهیزات ذات المنفعة المشتركة

اقتناء األراضي ، و 73ترقیة مناطق التوسع السیاحيو  تطویر ، وكذا توسیعهاو  تحدیثهاو 
وتقوم  ،المعدنیة ذات القیمة العالجیة العالیةالضروریة لالستغالل السیاحي لمنابع المیاه 

لحساب الدولة حق تمارس الوكالة التي تعمل ، كما 74بدراسات التهیئة الضروریة لذلك
تؤهل ، و ضوع تصرف إرادي بعوض أو دون عوضالشفعة على كل عقار یكون مو 

 :سیماللقیام بكل عمل یدعم تطورها الالوطنیة للتنمیة السیاحیة ة الوكال

   كذا صناعیة و ، تجاریة انت مالیة،سواء ك بنشاطهاكل العملیات المرتبطة إنجاز
 .العقارات أوالمتعلقة بالمنقوالت 

 بموضوعها ذات الصلةاالتفاقات و  العقود إبرام. 
  75المنظمات المرتبطة بمجال نشاطهابادالت مع المؤسسات و یر المتطو تعمل على.  

  المؤسسة الوطنیة للدراسات السیاحیة  .2

  اإلطار القانوني للمؤسسة الوطنیة للدراسات السیاحیة1.2

أو مؤسسة تقوم األنشطة السیاحیة وجود هیئة تقتضي مخططات التهیئة السیاحیة و     
وجدت  لذلك ،البیانات ذات الصلة بالنشاطمعطیات و تحلیل الو  ،بإعداد الدراسات

                                                             
73   السابق 70 -98من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة رقم.  
74  السابق 70 - 98من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة رقم.  
75   السابق 70 -98رسوم التنفیذي رقم من الم 08المادة رقم.  
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 – 98التي أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي رقم " للدراسات السیاحیةالمؤسسة الوطنیة "
  . 199876 فیفري 21المؤرخ في  70

  مهام المؤسسة الوطنیة للدراسات السیاحیة  2.2

للمؤسسات السیاحیة القدرات السیاحیة  تقییم الوطنیة للدراسات السیاحیة بتقوم المؤسسة 
تلك التي علقة بمخططات التهیئة السیاحیة و المتإعداد الدراسات ، وكذا وتنمیتهاوالفندقیة 

یاحیة متابعة المنشآت السمراقبة و ، كما تضطلع بمهمة مامات المعدنیةتخص الح
اسات الدر جمیع  إنجاز، مع معاینتهاوخاصة المؤسسات الفندقیة والمیاه المعدنیة و 

كما تقوم أیضا ، تلك المقدمة بطلب من المؤسسات العمومیةالمتعلقة بالنشاط السیاحي و 
اقتناء األراضي الضروریة ، و 77إنشاء بنك للمعلومات المتعلق بالتهیئة السیاحیةب

العالیة وتقوم بالدراسات لالستغالل السیاحي لمنابع المیاه المعدنیة ذات القیمة العالجیة 
 .الضروریة

  السیاحة بنك معطیات :ثانیا 

   بنك معطیات للسیاحةالقانوني ل اإلطار .1

 78المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة 01 -03قانون رقم المن  27طبقا للمادة رقم    
المؤرخ في  81 – 04تم إنشاء بنك معطیات للسیاحة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .79المتعلق بتحدید كیفیات وضع بنك معطیات للسیاحة  2004 -03  -14

                                                             
76   ،119المرجع السابق، ص سعاد صدیقي.  
77   119سعاد صدیقي، المرجع السابق، ص.  
78   2003 - 01 – 19المؤرخة في  11جریدة رسمیة عدد.  
79   2004 -03 -14المؤرخة في  15جریدة رسمیة عدد.  
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  بنك معطیات السیاحةهام م .2

بهذه ع المعلومات عن النشاط السیاحي ومعالجتها و جمبیختص بنك معطیات السیاحة 
د الهیئات القائمة على النشاط السیاحي والهیئات األخرى المعنیة یزو تب الصفة یقوم

ر نظام یطو تخلق و ، كما یقوم بصحیحة عن القطاع السیاحيبمعلومات دقیقة و 
 .80لتقدیر تأثیره على االقتصاد الوطنيإحصائیات لتعمیم المعلومات السیاحیة 

  المعطیات للسیاحةطبیعة المعلومات التي یحوزها بنك  .3

القدرات السیاحیة التي تحوزها یحوز بنك المعطیات للسیاحة على المعلومات المتعلقة ب
طاقات االستقبال وأصناف ، قانوني لتشجیع االستثمار السیاحياإلطار ال، البالد

   .81توفیر جمیع المعلومات ذات الصلة بالقطاع السیاحيو  اإلیواءمؤسسات 

  مصدر تمویل بنك معطیات السیاحة  .4

كالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة الو تكلف المدیریات الوالئیة والدیوان الوطني للسیاحة و    
رسال المعطیات المجمعة إلى اإلدارات إب ،الجمعیات التي تنشط في المجال السیاحيو 

  .iذلك بقرار من وزیر السیاحة و  ،وزارة المكلفة بالسیاحةالمكلفة بال

بتزوید  تقوم المؤسسات الوطنیة واإلدارات العمومیة والهیئات العمومیة المتخصصة    
والتي تتعلق  ،المؤشرات التي تحوزهابنك معطیات السیاحة بالمعلومات والبیانات و 

 .82بالقطاع السیاحي حسب رزنامة یحددها الوزیر المكلف بالسیاحة

                                                             
80   السابق 81 - 04من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة رقم.  
81   السابق 81 - 04من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة رقم.  
82   بالمعلومات والبیانات والمؤشرات التي تحوزها  یحدد الرزنامة المتعلقة 2006سنة أكتوبر  23قرار مؤرخ في

رسمیة جریدة . (المؤسسات الوطنیة واإلدارات  العمومیة والهیئات العمومیة المتخصصة لتزوید بنك المعطیات السیاحي
  ).2007 -  01 -25المؤرخة في  15عدد 
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  المتعاملون االقتصادیون في المجال السیاحي: المطلب الثاني

  .يصة في المجال االقتصادوبصفة خاتنشط في القطاع السیاحي  مؤسسات وجد عدةت  

  الجزائري للسیاحةالدیوان الوطني للسیاحة والدیوان الوطني : الفرع األول

یمثل كل من الدیوان الوطني للسیاحة والدیوان الوطني الجزائري للسیاحة أهم    
  .المتعاملین االقتصادیین في مجال تسویق السیاحة الجزائریة

  الدیوان الوطني للسیاحة : أوال

  القانوني للدیوان الوطني للسیاحة اإلطار.1

تتمتع بالشخصیة  ،هو مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري الدیوان الوطني للسیاحة     
المؤرخ في   214 -88بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ، أنشئالمعنویة واالستقالل المالي

 جریدة رسمیة( والمتضمن إنشاء الدیوان الوطني للسیاحة وتنظیمه 1988 أكتوبر 31
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سیاسة الوطنیة في لتحدید العتبر أداة الحكومة وی، 83)1988نوفمبر سنة  02مؤرخة في 
 .84تنفیذهامجال السیاحة و 

  مهام الدیوان الوطني للسیاحة.2

ادیة تتمثل مهمة الدیوان الوطني للسیاحة في إطار المخطط الوطني للتنمیة االقتص     
واقتراحها  ة التنمیة السیاحیة والحمامات المعدنیة والمناخیةفي إعداد سیاساالجتماعیة و 

  :ویقوم بما یلي وتنظیمها وتنفیذها، 

د یحدیقوم الدیوان الوطني للسیاحة في میدان التخطیط بت: في میدان التخطیط 1.2
، وكذا یقترحهااع السیاحي في األمدین المتوسط والطویل و محاور تنمیة القط

هیئة في إطار مخطط التبإنجاز الدراسات تحدید مناطق التوسع السیاحي 
االستثمارات  ومتابعة وتنسیق توجیه، كما یقوم بیة أو یأمر بإنجازهااإلقلیم

الجاري عها بتدابیر خاصة في إطار التشریع یشجوت ،الخاصةمیة و العمو السیاحیة 

                                                             

83   المعدل والمتمم بـ:  

 214-88الذي یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  1990دیسمبر  22 مؤرخ في 409-90مرسوم تنفیذي رقم  -
  ).1990 -  65جریدة رسمیة عدد ( .والمتضمن إنشاء الدیوان الوطني للسیاحة وتنظیمه 1988أكتوبر  31مؤرخ في 

 214-88الذي یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  1992أكتوبر  31في مؤرخ  402-92مرسوم تنفیذي رقم  -
  ).1992- 79جریدة رسمیة عدد . (مهوالمتضمن إنشاء الدیوان الوطني للسیاحة وتنظی 1988أكتوبر  31المؤرخ في 

جریدة رسمیة (  .ي للدیوان الوطني للسیاحةیتضمن التنظیم الداخل 2002نوفمبر  25  قرار وزاري مشترك مؤرخ في -
  ).2002 -  78عدد 

یتضمن تصنیف الدیوان الوطني للسیاحة وشروط االلتحاق  2012ینایر  22قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -
  ).2012 -  46جریدة رسمیة عدد ( .بالمناصب العلیا التابعة له

   .مجلس إدارة الدیوان الوطني للسیاحة یتضمن تعیین أعضاء 2011ینایر  27 قرار وزاري مؤرخ في  -
84   السابق  214 – 88من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة رقم.  
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یم یقتو علقة بالسیاحة اإلحصاءات المتجمع المعلومات و ، ویكلف أیضا ببه العمل
 ، كما یقومالدولیةحالة السوق السیاحیة الداخلیة و  بحثدراسة و ، مع أداء القطاع

في التظاهرات  المشاركةمن خالل  بعملیات الترویج السیاحي الداخلي والدولي
، كما الدولیةیل الجزائر في المحافل السیاحیة الداخلیة و مثتو  السیاحیة الدولیة

بقتها مع یسهر على مطاالسیاحي و  إعداد منظومات التكوینرك في ایش
 . 85التشغیلالتكنولوجیات الحدیثة وبصفة خاصة بین التكوین و 

 في میدان ضبط المقاییس 2.3
الذي تخضع د التقنین یحدتیقوم الدیوان الوطني للسیاحة في مجال ضبط المقاییس ب

ارد الخاصة ستغالل المو ضبط ا، و یسهر على تطبیقهسیاحیة و الله األعمال الفندقیة و 
تحدید ، و بتها في إطار التشریع المعمول بهرقاو بالحمامات المعدنیة وحمایتها 

ضبط قواعد ، ویضطلع أیضا بمهمة السیاحيالمعاییر الخاصة بالتسییر الفندقي و 
ضع أسس و ، وكذا لیم الرخص واالعتمادات القانونیةممارسة األنشطة السیاحیة وتس

  .سهر على تطبیقهالمؤسسات الفندقیة والسیاحیة والترتیب ا

  Office National de Tourismeحة الدیوان الوطني الجزائري للسیا: ثانیا

           اإلطار القانوني للدیوان الوطني الجزائري للسیاحة .1

على شكل مؤسسة  1962سنة  0NATالدیوان الوطني الجزائري للسیاحة تم تأسیس     
بعد و  السیاح،استقبال لسیاحة و ذات أسهم وكان هدفه الرئیسي في األصل ممارسة ا

التراب أوكلت لها مهمة تنظیم الرحالت السیاحیة عبر  1964تأسیس وزارة السیاحة سنة 
مؤسسة سیاحیة تقوم  أصبحو  ي لهاألساس القانون عدل  1985الوطني، وفي عام 

                                                             
85   السابق 214 - 98یذي رقم من المرسوم التنف 04المادة رقم.  
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المتعلقة بالتسلیة والترفیه بالتنسیق مع  بالتظاهراتالسیاحیة الخاصة برامج ال تنظیم ب
 اإلعالم السیاحي ترقیةتنشیط و ، النقابات وممثلیات التظاهرات السیاحیة عبر الوطن

 .86المشاركة في عملیات الترقیة التجاریةو 

حیز المؤسسات  ONAT دخل الدیوان الوطني الجزائري للسیاحة 1990وفي عام     
 عمومیة ذات طابع تجاري واقتصادي ل مؤسسةاألساسي شك وتبنى في قانونه ،المستقلة

المؤسسة مكلفة في إطار المخطط  " :االستراتیجي كاآلتي حیث أصبح یعرف هدفه
لبرامج السیاحیة تصمیم ا ،الوطني لتطویر االقتصاد االجتماعي للتنظیم المعمول به

  ." نشر المعلومات السیاحیةالترویج و 

  الجزائري للسیاحةمهام الدیوان الوطني  .2

ونشر وتوزیع كل ما هو  تحقیقإنتاج و جزائري للسیاحة بیقوم الدیوان الوطني ال 
تجات السیاحیة في السوق المحلي توسیع المن مضمون وترویجي من شأنه أن یشجع

 ONATالفروع التابعة لمؤسسة ة التوزیع المكونة من الوكاالت و تسییر شبك، الدوليو 
 ة للسیاح أثناء سفرهم أو إقامتهمتقدیم المساعد، الوطن التي تغطي جمیع أنحاء

صدار و  والتظاهرات السیاحیة تنظیم المؤتمرات، الحجز الفندقيالمتعلقة بخاصة  إ
  .87الخاصة بالسفر التذاكر

                                                             
86  الدیوان دراسة تقییمیة لمؤسسة  -أثر االتصاالت التسویقیة اإللكترونیة في استقطاب السیاح ، حماني أمینة

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم التجاریة، جامعة  -الوطني الجزائري للسیاحة
دمات، السنة ، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم التجاریة تخصص إدارة وتسویق الخ03الجزائر

  .187ص ، 2012 -2011الجامعیة 
87   193حماني أمینة، المرجع السابق، ص.  
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 وظائف الدیوان الوطني الجزائري للسیاحة  .3

  :88یلي مافی الدیوان الوطني الجزائري للسیاحة  فتتمثل أهم وظائ     

  :الذي یتمثل فیما یلي التوزیع -
 اشر للجمهور المستهدف من منتوجات وخدمات سیاحیةالتسویق المب. 
  وكالة سفر تقع في  35الجوي عبر البحري و  ،البريحجز وبیع أنواع تذاكر النقل

 .مدینة موزعة عبر التراب الوطني التي تملك عقود مع منظمات دولیة  25
  :ویتمثل فیما یلي النقل -

  مسافات طویلةلمنظمة لنقل المسافرین النقل الویر خطوط تطوضع و.   
 تأجیر وسائل النقل.  

طول النقل من سألم خدمات الصیانة یتقدتسییر و  وتتمثل في الصیانةالتسییر و  -
كذا اإلصالح و  تصحیحیةصیانة وقائیة  التي تضمن ،یرة مركزیة وورشاتخالل حظ

 .المعالجةو 

  ووكاالت السیاحة واألسفار الجزائريالنادي السیاحي : الفرع الثاني

یعتبر كل من النادي السیاحي الجزائري ووكاالت السیاحة والسفر أهم المتعاملین     
 .االقتصادیین في المجال السیاحي

  TCA 89النادي السیاحي الجزائري: أوال

                                                             
88  194حماني أمینة، المرجع السابق، ص.  
89   185حماني أمینة، المرجع السابق، ص.  

  .109مسدوي دلیلة، المرجع السابق، ص : وینظر
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أصبح متعامال  1980وفي سنة  1963تأسس النادي السیاحي الجزائري في أكتوبر     
 السفر خدماتالتي یقدمها في میدان الترفیه، التخییم،  اقتصادیا من خالل النشاطات

هما مؤسسة واتخذ طابعا جدیدا مؤخرا من طرف مؤسستین عمومیتین  ،العمرة والحج
  .1995في عام   اتئلتان أنشالدولیة للسیاحة الومؤسسة الخدمات  أسفار الجزائرسیاحة و 

  راسفاألالسیاحة و  كاالتو : ثانیا

 -24 جریدة رسمیة عدد(1999 04 - 04المؤرخ في  06 -99القانون رقم  حدد   
وتعرف وكالة السیاحة  ،األسفارو  حكم نشاط وكالة السیاحةالتي ت القواعد 90)1999
یع نشاطا سیاحیا یتمثل في ب –بصفة دائمة  -كل مؤسسة تجاریة تمارس بأنها ر اواألسف

قامات فردیة أو جماعیة و رحالت ل مباشر أو غیر مباشر كل أنواع الخدمات المرتبطة وإ

                                                             

 :المذكور أعاله هي  06 -99النصوص التنظیمیة للقانون رقم  )91

د الذي یحدد تنظیم اللجنة الوطنیة العتما 2000مارس سنة  01المؤرخ في  47 – 2000مرسوم تنفیذي رقم  -
 ).2000 – 10جریدة رسمیة عدد ( .وكالة السیاحة واألسفار وسیرها

الذي یحدد  شروط وكیفیات إنشاء  وكاالت  2000مارس سنة  01المؤرخ في  48 – 2000مرسوم تنفیذي رقم  -
  :المعدل والمتمم بـ) 2000 – 10جریدة رسمیة عدد . (السیاحة واألسفار واستغاللها

 2000الذي یعدل ویتمم مرسوم تنفیذي رقم  2010جویلیة سنة  14المؤرخ في  186 – 10مرسوم تنفیذي رقم  -
الذي یحدد  شروط وكیفیات إنشاء  وكاالت السیاحة واألسفار  2000مارس سنة  01المؤرخ في  48 –

  یتبع..). 2010 – 44جریدة رسمیة عدد . (واستغاللها
الذي یتعلق بتمدید أجل امتثال وكاالت السیاحة  2011جانفي سنة  20المؤرخ في  10 -11وم تنفیذي رقم مرس -

 ). 2011 – 04جریدة رسمیة عدد . (واألسفار للتنظیم الجدید
. الذي یحدد ممیزات المنشآت المادیة الخاصة بوكالة السیاحة واألسفار 2001فبرایر سنة  26قرار مؤرخ في  -

 ).2001 - 18ة عدد جریدة رسمی(
جریدة . ( الذي یحدد خصائص رخصة استغالل وكالة السیاحة واألسفار 2011مارس سنة  01قرار مؤرخ في  -

  ).2011 – 22رسمیة عدد 
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تباري یملك قانونا وكالة سیاحة وصاحب الوكالة هو كل شخص طبیعي أو اع ،بها
ذا القانون لتسییر وكالة معتمد بموجب هوالوكیل هو كل شخص طبیعي مؤهل و  ،اأسفار و 

د دویبلغ ع ،91ح الغیرشریكا مستخدما فیها لصال أسفار سواء أكان مالكا لها أوسیاحة و 
   .92وكالة موزعة عبر التراب الوطني 348األسفار وكاالت السیاحة و 

تنظیم وتسویق ثل في مفتت األسفارنشاطات وكاالت السیاحة و  أما في ما یخص     
قامات فردیةالرحالت لا تنظیم جوالت وزیارات رفقة مرشدین ، جماعیة وأ سیاحیة وإ

تنظیم نشاطات الصید البحري، ، وكذا یة السیاحیةر األثسیاحیین داخل المدن والمواقع 
نشاط الوكالة أو لالملتقیات المكملة التظاهرات الفنیة والثقافیة والریاضیة، المؤتمرات و 

رشدین السیاحیین تحت المخدمات المترجمین و ، كما تقوم بوضع بطلب من منظمیها
، في المؤسسات الفندقیةأو حجز غرف اإلیواء تنظیم خدمات ، إضافة لتصرف السیاح

التنظیم أنواع تذاكر النقل حسب الشروط و  بیع كلالنقل السیاحي و وتقوم أیضا بتنظیم 
التظاهرات تذاكر أماكن الحفالت الترفیهیة و بیع ، وكذا 93المعمول به لدى مؤسسات النقل

خالل ال و مساعدة السیاح استقب، وتقوم ب94ذات الطابع الثقافي أو الریاضي أو غیر ذلك
طر الناجمة عن نشاطاتهم القیام لصالح الزبائن بإجراءات التأمین من كل المخا، إقامتهم

صد تقدیم مختلف الخدمات باسمها أخرى قتمثیل وكاالت محلیة أو أجنبیة ، السیاحیة

                                                             
91   السابق 06 –99من القانون رقم  03المادة رقم.  
92   وبلغ عدد  األشخاص  ،1999مستخدم في سنة  618بلغ عدد المستخدمین على مستوى هذه الوكاالت ما یقارب

سائح أغلبهم جزائریین، وتم تقدیر رقم أعمال الوكاالت  40789الذین استخدموا هذه الوكاالت في تنقلهم حوالي 
  . 1999ملیون دینار جزائري  في سنة 47,96  الوطنیة للسیاحة واألسفار حوالي

  .186حماني أمینة، المرجع السابق، ص : ینظر
 .122صدیقي، المرجع السابق، صسعاد : وینظر أیضا

93   السابق  06 -99من القانون رقم  04المادة رقم.  
94  السابق 06 –99من القانون رقم   04المادة رقم.  
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غیرها األمتعة وكراء البیوت المنقولة و نقل كراء سیارات بسائق وبدون سائق و و  مكانتهاو 
 .95ییممن معدات التخ

من الدولي سعى إلى تنظیم القطاع السیاحي نخلص إلى أن المجتمع في األخیر     
خالل إنشاء مجموعة من المنظمات والهیئات السیاحیة الدولیة التي تهدف إلى تنمیة 

  .النشاط السیاحي في الدول، وبالتالي زیادة دوره في التنمیة الشاملة لتلك الدول

الدول سعت لتطویر القطاع السیاحي بناءا على المقومات الجزائر كغیرها من  و    
 تقوم على جهزة والهیاكلوالموارد السیاحیة الهائلة التي تمتلكها، فوضعت مجموعة من األ

كل ذلك . تنفیذ الخطط السیاحیة من جهة وتنمیة وترقیة النشاط السیاحي من جهة أخرى
  .الهیئات واألجهزة في إطار خطة تسویقیة ترویجیة سیاحیة تتبناها هذه

لكن بالرغم من الجهود التي تبذلها هذه المنظمات السیاحیة وخاصة المحلیة منها    
 مردودیة القطاع السیاحي الجزائريیبقى أداؤها محدودا نوعا ما وغیر فعال وذلك بحكم 

خاصة في مجال التنفیذ الصارم لخطط التنمیة واعتماد لذلك علیها تفعیل دورها أكثر 
وسائل التكنولوجیا الحدیثة في التسویق والترویج السیاحي، واستغالل معظم إن لم نقل 

  .كل الموارد السیاحیة المتوفرة
                                                             

i   المدیریات الوالئیة للسیاحة یحدد كیفیات إرسال المعلومات  المجمعة من  2006أكتوبر سنة  23قرار مؤرخ في
جریدة رسمیة (. والدیوان الوطني للسیاحة والوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة والجمعیات التي تنشط في المجال السیاحي

  ).2007 -  01 -25المؤرخة في  15عدد 

                                                             
95   السابق 06 –99من القانون رقم  04المادة رقم.  



 

اني ياحي  : الباب الثـّ ياحية في ترقية المنتج السّ دور اإلستراتيجية السّ
ياحية العالمية وق السّ  الجزائري وإدماجه في السّ

ياحة في الجزائر وإستراتيجية تنميتها :الفصل األول  واقع السّ

اني ياحة في التّشريع الجزائري :الفصل الثـّ  إستراتيجية التّنمية المستدامة للسّ

الث  الفصل ياحي ودورها في تحقيق االندماج االقتصادي   :الثـّ برامج تنمية القطاع السّ
  العالمي
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قمة في الجمال والتنوع والوفرة، فهي تتمتع سیاحیة وموارد مقومات الجزائر ب ظىتح    
 یةبجمیع أنواع مقومات السیاحة على اختالف أنواعها شاطئیة، ثقافیة، صحراویة، حمو 

باإلضافة للمقومات المتصلة باإلنتاج البشري المعاصر، من وسائل االتصال 
والمواصالت على اختالف أنواعها، وتوفر المؤسسات السیاحیة والفندقیة التي تحوي 

ومن أجل جعل الجزائر مقصدا سیاحیا له مكانته بین الدول السیاحیة  ،طلب السیاحيال
 ل الفعال والمنسجم لهذه المواردرة االستغالوجدت الجزائر نفسها أمام ضرو  ؛الكبرى

 بهاخطط تنمویة سیاحیة عبر مختلف الحقبات التاریخیة التي مرت  إتباعبجسدت ذلك 
 سس وبواعثسیتم التطرق ألوقصد تسلیط الضوء على واقع السیاحة في الجزائر ، البالد

 المخططات التنمویةضمن ة في الجزائر یسیاسة التنمیة السیاحكذا و  السیاحة في الجزائر
  .وفترة اإلصالحات السیاسیة واالقتصادیة

  أسس وبواعث القطاع السیاحي في الجزائر: المبحث األول

موارد ومقومات تعتبر بمثابة الحجر في أي دولة التنمیة السیاحیة عملیة تستدعي      
، والجزائر تتمتع بكل ما یؤهلها لتكون وجهة سیاحیة لها مكانتها بین مثیالتها هااألساس ل

غایة تاریخیة وحضاریة من الدول السیاحیة الكبرى، فهي تتمتع بموارد سیاحیة طبیعیة 
هیل استغالل هذه في الجمال والتنوع، باإلضافة لما حققته من إنجازات صناعیة لتس

دقیة الحتواء الطلب واصالت، ومنشآت سیاحیة وفنائل لالتصال والممن وس الموارد
 ف وحده لجعلها بلدا سیاحیا رائدالكن تمتع الدولة بكل هذه المقومات غیر كا ؛السیاحي

بل ال بد من إتباع سیاسة سیاحیة تكون قادرة وكفیلة بتحقیق تنمیة سیاحیة تنعكس 
  .باإلیجاب على االقتصاد الوطني

 في الجزائر موارد السیاحة :المطلب األول

تتجسد هذه  سیاحیة مادیة وبشریة هائلة،إمكانات ومقومات  تتوفر الجزائر على   
قومات الموارد في المعطیات الطبیعیة من تضاریس وصحاري وثروة حمویة، إضافة للم

لما ها تعاقب الحضارات عبر ممر العصور، إضافة تشكلالتاریخیة والحضاریة التي 
  .خلق نشاط وحركة سیاحیةمن أجل  هذه األخیرةستغالل ة التحتیحققته الجزائر من بنى 
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  التاریخیة الموارد الطبیعیة و  :الفرع األول

هائلة ترشحها إلى أن تكون التاریخیة الطبیعیة و السیاحیة ال مكاناتباإلالجزائر  تمتعإن 
للمقومات وجهة سیاحیة لها مكانتها بین الدول السیاحیة الكبرى، لذلك سنتطرق أوال 

  .وثانیا للمقومات السیاحیة التاریخیة ،السیاحیة الطبیعیة

  الموارد الطبیعیة :أوال

ي موقع الجغرافي االستراتیجالالموارد الطبیعیة السیاحیة في الجزائر في  أهم  تتمثل   
  . التضاریس، الصحراء والثروة الحمویة

  الموقع .1

مركزا محوریا في  لحوض المتوسط، تحتلتقع الجزائر في الضفة الجنوبیة الغربیة     
إفریقیا والبحر األبیض المتوسط، بفضل طابعها الجغرافي واالقتصادي المغرب العربي، 

، ونظرا وممیزاتها االجتماعیة والثقافیة وسمات مورفولوجیتها الخاصة ومواردها المتعددة
التي ارات الحضاریة القویة والمتنوعة للتی ىلهذا الواقع جعلت الطبیعة من الجزائر ملتق

إلفریقیا فهي تطل بوابة  فتعتبر ،1تاریخ مجموعة من أشهر المجموعات في العالم شكلت
البحر األبیض المتوسط، من  الشمالن یحدها م ،البحر األبیض المتوسطعلى أوروبا و 
الجنوب مالي ق تونس ولیبیا ومن من الجنوب الغربي موریتانیا، من الشر  ،الغرب المغرب

درجة غربا  9وبین خطي طول  ،درجة شماال 38و  18وتقع بین خطي عرض ،النیجرو 

                                                             
1   ،مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد األول، جامعة  مقومات ومؤشرات السیاحة في الجزائرخالد كواش ،

  .215الجزائر، ص 
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ى بشریط ساحلي یبلغ ظتحو ، 2كلم 2381741 بـ تقدر مساحتهاو  ،درجة شماال 12و 
  .2یتمیز بشواطئ خالبةو كلم  1200وله ط

  التضاریس .2

تتربع الجزائر على أربع أنواع من التضاریس المتباینة من ناحیة االمتداد، وهي تتتابع    
" متیجة"ل التل الجزائري مثل سهل من الشمال إلى الجنوب، ففي الشمال تمتد سهو 

الهضاب "و" سیدي بلعباس"، "تلمسان" ، وسهوال داخلیة أهمها سهول"عنابة"و "وهران"
حزام جبلي یحتوي على سالسل جبلیة متفاوتة االرتفاع مثل جبال ، ویأتي بعدها "العلیا

بجرجرة بمنطقة القبائل " اللة خدیجة"مترا، وقمة  2328باألوراس بارتفاع قدره " شیلیا"
 مترا 2320ا الذي یبلع ارتفاعه "القصور"مترا، وجبال  2308الكبرى الذي یبلغ ارتفاعها 

مترا، وغیرها من  1930" عمور"مترا، جبال  1985ذات ارتفاع " الونشریس"وكذا جبال 
خاصة الجبال التي تتمیز بها الجزائر التي یمكن استغاللها في تطویر السیاحة الجبلیة، 

ن جمال الطبیعة، غابات وثلوج أن هذه الجبال تتوفر على مقومات الجذب السیاحي م
ذا ما یؤهل هنواع، و وتتخلل هذه الجبال شعابا ومنابع مائیة وحیوانات وطیور بمختلف األ

هذا المنتج السیاحي لیرقى لمستوى الطلب علیه، وتلبیة رغبات هواة السیاحة الجبلیة 
  .3والترفیهیة

  الصحراء  .3

، تقدر ج سیاحي تتوفر علیه البالدر منتتمثل الصحراء جنوب الجزائر وهي أكب     
یترامى ، و من المساحة الكلیة للبالد %80أي ما یعادل  2ملیون كلم  2 ـمساحتها ب

واحاتها الخالبة بحیث تتمیز ب، یةشبه الجزیرة العرب إلىاالمتداد الصحراوي للجزائر 

                                                             
2   ،بحث مقدم  أهمیة مقومات السیاحة الجزائریة في التنمیة االقتصادیة للدولة،موسى سعداوي، حكیم بوجطو

مارس  10 -09یومي  احة ودورها في التنمیة المستدامةاقتصادیات السی: ضمن فعالیات الملتقى العلمي الدولي حول
  .09جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص  ،، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر2010

3   216ع السابق، ص خالد كواش، المرج: وینظر  .70صلیحة عشي، المرجع السابق، ص.  
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وادي " و " وادي سوف " ثبانها الرملیة منها واحات غابات النخیل وتربتها الخصبة، وكو 
  .4"الزیبان"و " الساورة " و " میزاب 

باإلضافة إلى أن الصحراء الجزائریة تتمتع بأثمن محمیات التنوع البیئي، وتشكل     
وهضبة  " تاسیلي ناجر"، "األهقار"األنسب للسیاحة البیئیة بمواقعها الشهیرة مثل  اإلطار

تنوع تضاریسها و التي تحتضن أجمل لحظات شروق وغروب الشمس، " اإلسكرام"
  .5مترا 2918بارتفاع قدره " األتاكور"ة في كتل" تاهات"ومناخها وتحتضن قمة 

  الثروة الحمویة المعدنیة .4

منبع طبیعي موثق ومسجل  200تتمتع الجزائر بثروة حمویة معدنیة هائلة تقدر بـ   
باإلضافة إلى العالج صائص عالجیة هامة لمختلف األمراض، بصفة رسمیة، وتتمتع بخ

) 02(وواد سوف، والملحق رقمي الرمال خاصة في بسكرة عن طریق الدفن والطمي ف
  .یبین أهم الحمامات المعدنیة في الجزائر

بالرغم من األهمیة البالغة للحمامات المعدنیة في تطویر السیاحة وخاصة الحمویة     
منها غیر مستغلة لحد اآلن، لذلك تبقى مسؤولیة إحیاء  %60منها إال أننا نجد حوالي 

المسؤولة، خاصة في ظل الوضع الراهن  هذه الحمامات ملقاة على عاتق الجهات
   .لالقتصاد الجزائري الذي أحرجته أزمة انخفاض أسعار البترول

  المقومات التاریخیة والحضاریة: ثانیا

وفر الجزائر على معالم تاریخیة وحضاریة تجعلها تنفرد بمقومات سیاحیة غایة في تت   
 والوثائق التاریخیة الموجودة في الجزائر تشهدالجمال والبهاء، فالمعالم األثریة والمتاحف 

                                                             
4   70صلیحة عشي، المرجع السابق، ص.  
5   70صلیحة عشي، المرجع السابق، ص.  
  .216خالد كواش، المرجع السابق، ص : وینظر  
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، الفینیقیة، البیزنطیة على عراقة وعظمة الحضارات المتعاقبة علیها من األمازیغیة
  .6اإلسالمیةالحضارة  والرومانیة، وأخیرا

  المدن السیاحیة والمواقع التاریخیة  .1

  :من بینهانذكر ، تتعدد المواقع التاریخیة والمدن السیاحیة في الجزائر    

الذي یعتبر من أهم وأروع المواقع العالمیة السیاحیة، باإلضافة  7"التاسیلي"موقع  -
 "تیمیمون"، "غردایة"" تمنراست": هاولعل أشهر  ،لتعدد المدن الصحراویة في الجزائر

تج أجود أنواع وغیرها من المناطق التي تن ،"القرارة"، "ورقلة"، "تقرت"، "أدرار" ،"بسكرة"
التقلیدیة التي تتناغم أشكالها في هندسة  للصناعاتباإلضافة ، )دقلة نور( التمور

  .8"الصناعات الجلدیة"و" الفضة"و" السجاد"اداتها مثل مستمدة من تاریخ المنطقة وع
یعرف  مدینة الجزائر والتي تتمیز بتصمیمها اإلسالمي القدیم واألوروبي الحدیث، -

قلعتها التي شیدها العثمانیون على أنقاذ جزر وأشهر معالمها  ،القدیم منها بالقصبة
 باإلضافة، صغیرة كانت موقعا لمرفأ تجاري قرطاجي خالل القرن الرابع قبل المیالد

وتوجد بالعاصمة  ،لمتحف الوطني، دار الكتب الوطنیةلحدائق، المرصد الفلكي، ال
  .عریقةالمساجد وكذا القصورا فاخرة ذات الطراز العربي اإلسالمي 

مدینة وهران التي تعتبر عاصمة الغرب الجزائري، وهي ثان أكبر مدن الجزائر بعد   -
ذو الطابع " حي القصبة"الجزائر العاصمة، وتحتوي على عدة معالم تاریخیة منها 

، حي الدرب وساحة "الباشا التركي"، مسجد "انتا كروزس"، حصن "االسباني الموري"
الذي یطل على البحر " السیاحي ألندلسامجمع " ، وتحتوي أیضا علىأول نوفمبر

 .وغیرها من المعالم السیاحیة األخرى ،"عین الترك"األبیض المتوسط، وكذا منطقة 
 وتعتبر عاصمة الشرق الجزائري مدینة قسنطینة التي تعرف بمدینة الجسور المعلقة -

لذي یحتوي على ا كهف الدببة، كهف األروي، موقع تیدیسمن أهم معالمها التاریخیة 
                                                             

6  ،144ص  زهیر بوعكریف، المرجع السابق.  
7  وصنف 1982 صنف موقع التاسیلي ضمن التراث العالمي من طرف منظمة الیونیسكو للتراث العالمي سنة ،

  .1986كخزان للكائنات الحیة من النبات والحیوان سنة 
8   78صلیحة عشي، المرجع السابق، ص.  
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إقامة " "أحمد باي"ومن أهم قصورها قصر ، كهوف عدیدة كان أهلها یتعبدون بها
مع الكبیر، جامع سوق ا، وتوجد بها مساجد عریقة أهمها مسجد الج"صالح باي

ل، وجامع سیدي لخضر، مسجد األمیر عبد القادر، وتتمیز قسنطینة بأسواقها االغز 
  .9لاالحدادین، سوق الغز  ،زارینالجالمتخصصة مثل سوق الدباغین، 

مدینة تلمسان عاصمة الزیانیین باإلضافة لمدن عدیدة غایة في الجمال منها    
وغیرها من  مدینة تیبازة، 10"تیفست"مدینة تبسة المعروفة بمدینة ، سطیفمدینة 

 .المدن األخرى
الموروث في األخیر نقّر بأن الجزائر تملك ثروة سیاحیة هائلة خاصة منها      

التّاریخي والحضاري التي ال یسعنا حصرها كلها في هذا البحث، لكننا نشیر إلى 
أنها تستوجب عنایة واهتمام بالغین من قبل السلطات المسؤولة من أجل تثمین 

  .اإلرث الحضاري والتاریخي لتحقیق تنمیة سیاحیة مستدامة
  المتاحف .2

أبرز المعالم الحضاریة والتاریخیة  تعتبر المتاحف إحدى الكنوز السیاحیة وأحد     
، بل تعتبر ذاكرة الشعوب، والجزائر تملك رصیدا معتبرا من المتاحف التي تجعل للدولة

الذي تم تدشینه  المتحف الوطني لآلثار القدیمة 11منها قبلة سیاحیة رائدة، ولعل أبرزها
ون الجمیلة یقع في وسط حدیقة الحریة بالعاصمة، المتحف الوطني للفن ،1897سنة 

" باردو الوطني"متحف بالجزائر العاصمة،  1930 -1927الذي أنجز خالل الفترة 
 المتحف الوطني للمجاهد، بالجزائر العاصمة، المتحف الوطني لآلثار سیرتا بقسنطینة

صنف متحف شرشال الذي و وهران، ب أحمد زبانة الوطني متحفالبالجزائر العاصمة، 
، باإلضافة لمجموعة أخرى من 198112سنة  المحمیة ضمن قائمة األمالك الوطنیة

 . المتاحف التي تشكل تراثا سیاحیا، تاریخیا وحضاریا
                                                             

9   83عشي صلیحة، المرجع السابق، ص.  
10  86عشي صلیحة، المرجع السابق، ص.  
11   08نور الدین شارف، نصر الدین بوعمامة، المرجع السابق، ص.  
12   90السابق، صعشي صلیحة، المرجع.  
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  التراث الثقافي الشعبي .3

تتمثل  لجزائر ثروة ثقافیة شعبیة متمیزةإضافة للموروث التاریخي والحضاري تمتلك ا     
في العادات والتقالید المحلیة، وكذا امتالكها لثروة من الفنون التقلیدیة التي تعبر عن 
ثقافة الشعب الجزائري وأصالته، ولعل أهمها الصناعات التقلیدیة المتنوعة مثل صناعة 

  .13صناعة الجلود، الحلي، الفضة، الفخار، الطرز ،النسیج

لذلك  لف الحضارات اإلنسانیة المتعاقبةبین مخت تمثل الصناعات التقلیدیة همزة وصل   
تبقى مسؤولیة ترقیة الصناعات التقلیدیة في الجزائر مسؤولیة كافة األطراف الفاعلة في 

عطا ئها فرصة لتكون ضمن استراتیجیات التنمیة المحلیة، ودراسة اآللیات التي الدولة، وإ
وتنویع مصادر الدخل  ،لوطنيمن شأنها تثمینها وترقیتها من أجل تنمیة االقتصاد ا

  .القومي للبالد

  المتصلة باإلنتاج البشري المعاصر المقومات: الفرع الثاني

الصناعیة في المنجزات الحضاریة الحدیثة وهیاكل البنیة  تتمثل المقومات السیاحیة    
التحتیة من وسائل النقل على اختالف أنواعها، مطارات، شبكة اتصاالت وغیرها من 
المؤسسات والهیاكل التي تساعد على استغالل المقومات السیاحیة من جهة، وتساعد 

عطائها المكان   .من جهة أخرىبرز إمكاناتها ة التي تعلى ترقیة السیاحة وإ

  المواصالت واالتصاالت :أوال

یعتبر كل من قطاعي المواصالت واالتصاالت أهم البنى التحتیة لتنمیة القطاع   
  .السیاحي في أي دولة

  

                                                             
13  92، المرجع السابق، صعشي صلیحة.  
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  المواصالت .1

یؤدي النقل و  ،14یسیة في تطویر المشاریع السیاحیةیعتبر النقل السیاحي منشأة رئ     
، إذ یعمل على تخفیف حدة الفروق وكسر طوق العزلة دورا أساسیا في عملیة االنفتاح

 ویسهم في تنمیة روح التفاهم والتقارب واالندماج ،الحضاریة والثقافیة بین مختلف األقالیم
میدان تطویر وتنمیة شبكات النقل والجزائر حققت منجزات هامة في  ،15بینها

  .16لجوي والبحريوالمواصالت فیما یخص النقل البري، السكك الحدیدیة، النقل ا

 000104 هامة یبلغ طولها حوالي یةطرق بر  شبكةتملك الجزائر  :الطرق البریة1.1
 كلم 38100طرق وطنیة تزداد كثافتها في الشمال أكثر من الجنوب، و %25 منها كلم
، إضافة لذلك نوعیة متوسطة ، والباقي ذوطرق ترابیة صالحة للسیر والحركة %37 منها

تربطها مع دول الساحل طریق عابر للصحراء الكبرى یسمى طریق الوحدة فإن الجزائر 
لتسهیل حركة السیر والنشاط االقتصادي  لهذه الدول  ،كلم 2344على مسافة  اإلفریقیة

غرب  -یار شرقالوصول إلى الجزائر والخارج، وأنجزت الجزائر الطریق الّس أجل من 
 .كلم 1216الذي یبلغ طوله و  الذي یربط حدودها مع كل من تونس والمغرب

یبلغ القتصاد الجزائري، دورا أساسیا في االسكك الحدیدیة تؤدي  :السكك الحدیدیة2.1
 طوط مكهربة، كلها ذات اتجاه وحیدخ كلم 215كلم، منها  4500طول الشبكة نحو 

 حوالي تستغل هذه الشبكة من طرف الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة التي تمتلك
مدینة كبرى ومتوسطة، وتتوفر  17قطارا یومیا یربط  187وتوظف  عربة، 10300

من حركة النقل البري، كما أن الجزائر تسیر  % 17محطة، وتغطي حوالي  200على 

                                                             
14   ،دراسة حالة مجموعة من الفنادق الخدمات السیاحیة والفندقیة وتأثیرها على سلوك المستهلكمساوي مباركة ،

مدرسة كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر،  ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،"مستغانم"لوالیة  
 - 2011، تخصص تسویق دولي، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة كتوراه التسییر الدولي للمؤسساتالد

  .91، ص 2012
15   ،واالقتصادیة وتنمیتها في  أهمیة قطاعي النقل والسیاحة ودورهما في استثمار الموارد البشریةهیثم ناعس

  .27، ص2009العدد األول والثاني،  - 26امعة دمشق، المجلد ، مجلة جمدینة دمشق ومنطقة الزبداني
16    144زهیر بوعكریف، المرجع السابق، ص.  
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، إضافة إلى قطار األنفاق "الترامواي"نحو التطور بتوفیر وسائل النقل الحدیثة مثل 
 .17القطارات القدیمة بالقطارات السریعة لبالعاصمة، واستبدا) مترو الجزائر(

مطارا دولیا، تربط الجزائر  13مطارا منها  42یوجد في الجزائر  :النقل الجوي 3.1
 وروبا، باإلضافة للخطوط الداخلیةخط اتجاه أ 37بالعدید من المطارات األوروبیة عبر 

ن من ط 30000ونحو  رملیون مساف 3,6وتضمن شركة الخطوط الجویة نقل حوالي 
 ة لشركة الخطوط الجویة الجزائریةطائرة تابع 63البضائع في السنة، كما أنها تمتلك 

 .إضافة لشركة طیران الطاسیلي

) 06(المختلفة منها ستة میناء لالستعماالت  13تتوفر الجزائر على  :النقل البحري4.1
إلى عدد كبیر ، إضافة النقل البحري اتمعظم نشاط تتركز فیها مستوى عالمي موانئ ذو

مؤسسات وطنیة ) 05(الصغیرة الخاصة بالصید واالستجمام، وهناك خمسة  من الموانئ
 .18دولة 60تنشط في مجال النقل البحري تربط الجزائر بنحو 

تقدیم خدمات محلیة ودولیة ب والالسلكیةتتمیز شبكة االتصاالت السلكیة  :االتصاالت.2
 مع كل من فرنسا، إیطالیا، بحیث ترتبط الجزائر بعدة كوابل تحت البحر وبخطوط متمیزة

وجد عدد من المحطات األرضیة لالتصاالت باألقمار الصناعیة یالمغرب وتونس، و 
وتدعمت بخدمات المعلومات والربط التكنولوجي بشبكة االنترنت الدولیة، كما عرفت 

تحریر قطاع االتصاالت السلكیة والالسلكیة، مما الجزائر انفتاحا على األسواق الدولیة و 
" أراسكوم تیلیكوم"سمح بدخول متعاملین جدد إلى السوق الوطنیة وهما المتعامل المصري 

، إلى جانب المتعامل الوطني "نجمة"باسم " كیوتل"، والقطري "جازي"تحت اسم 
 .19"موبیلیس"

                                                             
17   145زهیر بوعكریف، المرجع السابق، ص.  
  .142هدیر عبد القادر، المرجع السابق، ص : وینظر   
18    145بوعكریف، المرجع السابق، ص زهیر.  
19   145زهیر بوعكریف، المرجع السابق، ص.  
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  قدرات االستقبال: ثانیا

یمتلكها وسیاحیة تتمثل في مؤسسات فندقیة  إیواء متنوعة،جزائر طاقات تمتلك ال   
  .)الحقا سنتطرق لها( القطاعین العام والخاص

  النظام القانوني للمنشآت السیاحیة والفندقیة في الجزائر :المطلب الثاني

ملت ع یةتنمیة االقتصادالفي ظل التطور الذي عرفته السیاحة وتنامي دورها في    
 شیید المنشآت السیاحیة والفندقیةالسیاحي خاصة في ت االستثمار الدولة على  تشجیع

  . وذلك الحتواء الطلب السیاحي علیها وتقدیم الخدمات الضروریة التي یطلبها السیاح

  مفهوم المؤسسات السیاحیة والفندقیة: الفرع األول

خاصة  رةاالهتمام أكثر بتشیید المنشآت السیاحیة والفندقیة في اآلونة األخی تطور   
بتوافر عوامل الجذب السیاحي من جهة، وبتوفر الظروف القانونیة التي تساعد على 

  .تشجیع االستثمار في هذا المجال

  تعریف المؤسسات السیاحیة والفندقیة: أوال

قصد تحدید مفهوم المنشأة السیاحیة والفندقیة البد من تحدید مفهوم المنشأة الفندقیة    
  .المنشأة السیاحیة ثانیاأوال ثم تحدید مفهوم 

  تعریف المؤسسات الفندقیة .1

 01-99للفقرة الثانیة من المادة الرابعة من القانون رقم  طبقا المؤسسة الفندقیة تعرف    
على أنها كل مؤسسة  20الذي یحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 1999-01- 06المؤرخ في

أما النشاط الفندقي  تستقبل الزبائن إلیوائهم مع تقدیم خدمات إضافیة لهم أو بدونها،
  فیعني كل استغالل بمقابل لمؤسسة فندقیة، أما الشخص الذي یقوم بالعمل الفندقي فه

                                                             
20   1999 -01 -10مؤرخة في  02جریدة رسمیة عدد.  
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  .21و كل شخص طبیعي أو اعتباري یمارس نشاطا فندقیا

تعریف وتنظیم  في مادته الخامسة المذكور أعاله 01 -99وقد أحال القانون رقم      
 -2000رقم  وتسییر المؤسسات الفندقیة إلى التنظیم، لذلك نجد أن المرسوم التنفیذي

ید تنظیمها حدتعلق بتعریف المؤسسات الفندقیة وتالم 2000 -03 -01المؤرخ في  46
 22)2000 -03 - 05مؤرخة في  10جریدة رسمیة عدد ( كیفیات استغاللهاوسیرها و 

بمؤسسة فندقیة في مفهوم یقصد " :يكما یلالثانیة  قد عرف المؤسسة الفندقیة في مادته
فندقیا كل استعمال بمقابل  ویعد نشاطا ،هذا المرسوم كل مؤسسة تمارس نشاطا فندقیا

تتكون هذه و  ،المرتبطة بهتقدیم الخدمات الموجهة أساسا لإلیواء و للهیاكل األساسیة 
یقیمون  یستأجرها زبنحددها المواد المذكورة أدناه و الهیاكل األساسیة من مؤسسات إیواء ت

  ".بها من أسبوع واحد إلى شهر دون أن یتخذوها سكنا لهم

سسة الفندقیة بأنها كل مؤسسة من خالل المادتین المذكورتین أعاله یمكننا تعریف المؤ    
اء الزبائن مع إمكانیة تقدیم بعض الخدمات المرتبطة باإلیواء عن خصیصا إلیو  معدة

                                                             
21  یعتبر في مفهوم هذا القانون:" جاء نص المادة كاألتي:  

 كل استغالل بمقابل لمؤسسة فندقیة كما هو محدد أدناه،: نشاطا فندقیا -
 تقدیم خدمات إضافیة لهم أو بدونها، كل مؤسسة تستقبل الزبائن إلیوائهم مع: مؤسسة فندقیة -
  ".كل شخص طبیعي أو اعتباري یمارس نشاطا فندقیا كما هو مبین أعاله: فندقیا -

  :المتمم بـ )22

 46 - 2000الذي یتمم المرسوم التنفیذي رقم  2009جوان  29المؤرخ في  227 -09مرسوم تنفیذي رقم  -
ویحدد تنظیمها وسیرها وكذا كیفیات  الفندقیةالذي یعرف المؤسسات  2000مارس  01المؤرخ في 

 ).2009 - 07 -01مؤرخة في  39جریدة رسمیة عدد . (استغاللها
جریدة . ( الذي یحدد خصائص رخصة استغالل المؤسسة الفندقیة وشكلها 2001رایر فب 26قرار مؤرخ في  -

 ).2001 – 18رسمیة عدد 
وكیفیات ومقاییس استغالل الهیاكل األخرى المعدة الذي یحدد شروط  2009سبتمبر سنة  10قرار مؤرخ في  -

  ).2009 – 62جریدة رسمیة عدد . (للفندقة
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183 
 

دون أن  ؛طریق مقابل یدفعه المستأجر لصاحبها، لمدة تحدد من أسبوع إلى شهر واحد
  . 23یتخذها الزبون مسكنا له

 أنواع المؤسسات الفندقیة .2

من المرسوم التنفیذي رقم ) 03(تشمل المؤسسات الفندقیة طبقا للمادة الثالثة     
 قرى أو المحطة،) الموتیل(نزل الطریق  ،الفنادقالسابق كل من  46 -2000
المنازل  ،الشالیهات، ةالنزل العائلی ة،النزل الریفی ،السیاحیة اإلقامات ،العطل

  . االستراحةحطة م ،المخیمات ،السیاحیة المفروشة

احتماال إلطعام قامة و یعرف الفندق على أنه هیكل إیواء مهیأ لإل :دقالفن 1.2
 ، بحیث یأوي إلیهبصفة خاصة سة موجهة إلیواء الزبونسمؤ  أوهو هیكل ، ف24الزبائن

مع صاحب الزبون من خالل عقد یبرمه  ته المعتادعندما یكون بعیدا عن محل إقام
مستحق یدفعه  مقابل أجر واإلطعام اإلیواءفالفندقي یقدم خدمات معینة مثال  الفندق،
  .الزبون

                                                             
    الذي یحدد األعمال الفندقیة والسیاحیة وینظمها 1985-01-26المؤرخ في  12-85حدد المرسوم رقم  )23 
- 20المؤرخ في   477 -63المعدل والمتمم للمرسوم رقم ) 1985 -01-27مؤرخة في  05جریدة رسمیة عدد (

یعد عمال : "والمتضمن تنظیم مهنة الفندقة والسیاحة مفهوم األعمال الفندقیة في المادة الثانیة منه كما یلي 12-1963
فندقیا كل استعمال بأجر لهیكل عمومي أو خاص أعد في األصل لإلیواء وتقدیم الخدمات المرتبطة به، ویتكون هذا 

ترتب وتحدد في المواد أدناه ویستأجرها حرفاء یقیمون بها مدة تتراوح بین أسبوع الهیكل األساسي من مؤسسات إیواء 
  ".وشهر ولكنهم ال یتخذونها سكنا لهم

هیكل إیواء مهیأ لیقیم فیه حرفاء ویناولوا طعامهم عند :" من نفس المرسوم الفندق بأنه 03وتعرف المادة رقم    
  ".االقتضاء، ترتب الفنادق في ستة  أصناف

نجد )  46 -2000والمرسوم التنفیذي رقم  01 - 99القانون رقم (بمقارنة هاتین المادتین مع المواد المذكورة أعاله  
" حرفاء "استبدل مصطلح أن المشرع الجزائري قد أدخل بعض التعدیالت الطفیفة على مفهوم المؤسسة الفندقیة، ف

  .مل الفندقي بعد جمعهما في القانون القدیموفرق بین مفهومي المؤسسة الفندقیة والع" زبن"بمصطلح 
24   السابق  46-2000من المرسوم التنفیذي رقم   04المادة رقم.  
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الصنف  نجوم، 05 الصنف األول :25أصناف كما یلي) 06( ترتب الفنادق في ستة    
الصنف الخامس  ،)02(نجمتانالصنف الرابع  نجوم، 03الصنف الثالث نجوم، 04الثاني

 .26)غیر مصنف(بدون نجمة  الصنف السادس نجمة واحدة،

إیواء مبني خارج المناطق السكنیة الموتیل هو هیكل  :)نزل الطریق( الموتیل 2.2
حتوائه على عشرة مع ضرورة ا ،طریق مفتوح لحركة مرور السیارات یصل إلیه مباشرة
وتوفیره لمساحة  ،ومیوفر لزبائنه الوجبات الرئیسیة الثالثة في الیو  ،غرف على األقل

في حالة عدم توفر هذه المحطة یجب أن یكون و  ،لتوقف السیارات ومحطة بنزین
من محطة تكفل التمویل بالوقود وزیوت التشحیم ومراقبة العجالت  الموتیل قریبا

صالحهاو    .27إ

تعرف قریة العطل بأنها مجموعة هیاكل إیواء مبنیة خارج المناطق : قریة العطل 3.2
ویجب أن توفر لزبائنها  ،كنیة تشتمل على شقق عائلیة صغیرةتوفر أجنحة سو  ،كنیةالس

                                                             

  . السابق 46 -2000من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة رقم  )25

  :لمزید من المعلومات عن تصنیف الفنادق ینظر النصوص التنظیمیة التالیة )26

الذي یحدد معاییر تصنیف المؤسسات  2000جوان سنة   11المؤرخ في  130 -2000مرسوم تنفیذي رقم  -
  :المعدل والمتمم بـ). 2000 –35جریدة رسمیة عدد . ( الفندقیة إلى رتب وشروط

 -2000الذي یعدل المرسوم التنفیذي رقم  2005نوفمبر سنة  24المؤرخ في  457 -  05مرسوم تنفیذي رقم  -
مؤسسات الفندقیة إلى رتب الذي یحدد معاییر تصنیف ال 2000جوان سنة   11المؤرخ في  130

 ).2005 - 77جریدة رسمیة عدد .(وشروط
لجنة الوطنیة واللجان الوالئیة لّ الذي یحدد األنظمة الداخلیة النموذجیة ل 2001فبرایر  26قرار مؤرخ في  -

 ).2001 – 18جریدة رسمیة عدد . (لتصنیف المؤسسات الفندقیة إلى رتب
جنة الوطنیة لتصنیف المؤسسات الفندقیة الذي یتضمن تعیین أعضاء اللّ  2010دیسمبر 30خ في قرار مؤر  -

  ).2010 – 22جریدة رسمیة عدد . ( إلى رتب

27   السابق 46 -2000من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة رقم.  
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ومستوصف  ،ات الرئیسیة الثالثة في الیوم، وكذا توفیر المنشآت الریاضیة والثقافیةالوجب
  .28محطة بنزینمركز تجاري و میداني و 

نیة في اإلقامة السیاحیة هي هیكل إیواء یقع خارج المناطق السك: اإلقامة السیاحیة 4.2
ر وتوفوي على شقق مجهزة باألثاث تأماكن مشتركة تتمتع بجمال طبیعي خاص وتح

  .29النشاطات التجاریةلزبائنها وسائل الترفیه والریاضة و 

یشتمل على ستة هیكل یقع خارج المناطق السكنیة و النزل الریفي  :النزل الریفي 5.2
  .30 فطور الصباح مع تقدیم وجبة ،غرف على األقل

النزل العائلي هو هیكل إیواء یشتمل على غرف من خمسة إلى  :النزل العائلي 6.2
  .31 وجبة فطور الصباح على األقللزبائنه ویوفر  ،غرفة خمسة عشر

ن في المحطات البحریة یعرف الشالیه على أنه هیكل معد الستقبال الزبائ: الشالیه 7.2
أو األسبوع أو الشهر أو  یومللیؤجر و  ،وقد یكون مؤثث أو غیر مؤثث ،أو الجبلیة

  .32الفصل

فروش وعدد غرفه ال یفوق المنزل السیاحي هو هیكل إیواء م :المنزل السیاحي 8.2
منزل السیاحي المفروش من فیالت ویتكون ال یؤجر لمدة أقصاها شهرا ،عشرة غرف

  .غرف مؤثثةوشقق و 

  
                                                             

28   السابق 46 -2000من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة رقم  
29   السابق 46 -2000من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  رقم.  
30   السابق 46 -2000من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة رقم.  
31   السابق 46 -2000من المرسوم التنفیذي رقم   09المادة رقم.  
32   السابق 46 -2000من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة رقم.  

  
  
  
  



ستراتیجیة تنمیتها: الفصل األول  واقع السیاحة في الجزائر وإ
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من المرسوم  12طبقا للمادة رقم  یعرف المخیم السیاحي :33السیاحي المخیم 9.2  
وذلك  حأنه مساحة مهیأة لضمان إقامة منتظمة للسیاب السابق 46 -2000التنفیذي رقم 

تقدم لهم في عین المكان، وكذا  أوفي إطار تجهیزات خفیفة یحضرونها الزبائن بأنفسهم 
بحیث یمكن ألي شخص أن یخصص أي مساحة أو  ،34عربات التخییم المقطورة

تراب الوطني مع للتخییم على أرض یملكها أو ینتفع بها في أي ناحیة من ال مساحات
المرسوم التنفیذي رقم  الثانیة منطبقا للمادة األولى و  بهاحترام التشریع والتنظیم المعمول 

 138 -01من المرسوم التنفیذي رقم  04طبقا للمادة رقم و  المذكور أعاله، 14 – 85
 شواطئ البحر ،جوانب الطرق العمومیةقامة المخیمات على یمنع إ 35المذكور أعاله

تاریخي مصنف أو في طریق  متر عن أثر أو موقع 500محیط یبعد بأقل من 
المؤرخ  17 – 83بموجب أحكام القانون رقم  داخل مناطق الحمایة المحدثة التصنیف،

التخییم  ممارسةاألماكن التي قد تلحق  المیاه، تضمن قانونالم 1983جویلیة  16في 
  .بها أضرار بالبیئة أو بأمن األشخاص

                                                             
33   التخییم بموجب النصوص التنظیمیة التالیةنظمت أماكن:  

الذي یتضمن التنازل للبلدیات عن أراضي  1984جویلیة  سنة  07المؤرخ في  161 – 84مرسوم تنفیذي رقم  -
 ).1984جویلیة سنة  10جریدة رسمیة مؤرخة في . ( للمخیمات

  :المعدل والمتمم بـ

الذي یحدد شروط تخصیص أماكن التخییم  1985ینایر سنة  26المؤرخ في  14 – 85مرسوم تنفیذي رقم  -
 ). 1985 -01 -27مؤرخة في  05جریدة رسمیة عدد .( واستغاللها

الذي یحدد شروط تخصیص أماكن التخییم  2001ماي سنة  26المؤرخ في  138 - 01مرسوم تنفیذي رقم  -
  ).2001  - 05 – 27مؤرخة في  30دد جریدة رسمیة ع.(واستغاللها

34   مساحة مهیأة " بأنهالذكور أعاله  14 – 85المرسوم التنفیذي رقم یعرف المخیم السیاحي طبقا للمادة الثانیة من 
      لها المخیمون معهم أو یجدونها تجهیزات خفیفة یحم: لغرض تجاري قصد توفیر إقامة منتظمة للمخیمین فیما یأتي   
 " .عربات مقطورة المكان، عین  في
   لكن في رأینا كان من " باإلقامة المنتظمة" غرض تجاري "ما یالحظ على هذا التعدیل أن المشرع استبدل تعبیر    
  ".الزبن" بمصطلح " المخیمون"األجدر أن یستعمل مصطلح اإلیواء بدال من اإلقامة، واستبدل مصطلح     
35   الطرق العمومیة: منه على 03رقم  بموجب المادة  14 -85التخییم في القانون رقم اقتصر منع إقامة أماكن 

  . متر 500ــ في أماكن تبعد عن أثر تاریخي مرتب أو في طریق الترتیب ب شواطئ البحر،
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نفسهم أو تقدم لهم ح بأیاتجهیزات خفیفة یحضرونها السیتكون المخیم السیاحي من      
ویجب أن تشتمل المخیمات على المرافق  عربات التخییم المقطورة،في ذلك المكان و 
 الحمامات المراحیض،(الصحیة المراكز اإلدارة، مركز االستقبال و  :الضروریة التالیة

محل بیع المواد الغذائیة ، مركز لتقدیم اإلسعافات األولیة، مركز للطبخ مجهز، )المغاسل
تدل على مة الفتات على مقربة منه لترشد و مع إقا تسییج المخیم كلیا، الضروریة

الذي  عن طریق قرار وتنشأ المخیمات بترخیص من الوالي المختص إقلیمیا ،36وجوده
 .37والتأكد من مطابقتها لمخططات تهیئة المخیماتانتهاء أشغال التهیئة  دبع یسلمه

تمكین ل ،تقام محطات االستراحة في طریق الرحالت السیاحیة :محطة االستراحة 10.2 
ركة یجب أن تتوفر المحطة على األقل على غرفة مشتالسیاح العابرین من الراحة، و 

  .وغرفة أو صالة وتجهیز صحي مالئم اإلطعاممهیأة بقاعة للطبخ و 

 السیاحیة تعریف المنشأة. 2

تحدید وتنظیم األعمال الفندقیة المتعلق ب 12 -85رقم  التنفیذي عرف المرسوم    
كل استعمال بأجر لهیكل : "منه كما یلي 13رقم في المادة  السیاحیة العمل السیاحيو 

أساسي مختص لتقدیم طعام أو مشروبات على اختالف أنواعها للحرفاء سواء كان 
 أن یشمل أي شكل من أشكال اإلیواءمشفوعا بعروض ترفیهیة أو غیر مشفوع بها دون 

  ".ویتكون هذا الهیكل األساسي من مؤسسات تحدد في المواد اآلتیة أدناه

 لتقدیم طعام أو مشروبات للزبائن الهیاكل الموجهة خصیصایة ة السیاحالمنشأعني ت     
 فیعني العمل السیاحياإلیواء، أما مع إمكانیة تقدیم هذه الهیاكل لخدمات ترفیهیة دون 

شراب وعروض طعام و هذه المنشأة السیاحیة لزبائنها من تلك الخدمة التي تقدمها 
  .في الجزائر سیاحیةالمؤسسات الأنواع  والجدول التالي یبین .ترفیهیة

                                                             
36   المذكور أعاله 14-85من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة رقم.  
37   من المرسوم  05والمعدلتین بموجب المادة رقم  14- 85من المرسوم التنفیذي رقم  06و 05المادتین رقم

 .السابق 138 -01التنفیذي رقم 
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  .یبین أنواع المؤسسات السیاحیة والخدمات التي تقدم بها) 2(جدول رقم     

  الخدمات المقدمة بها  المؤسسة السیاحیة
  تقدیم الوجبات العادیة والوجبات الخفیفة والمشروبات  المطاعم
  تقدیم المشروبات الكحولیة  الحانات 
  الحلویات، والباردةتقدیم المشروبات الساخنة   المقاهي

قاعات الشاي ومحالت بیع 
  المثلجات

  المثلجات والحلویات، تقدیم المشروبات الساخنة والباردة

تقدیم الطعام محالت 
  السریع

  لمشروباتتقدیم وجبات خفیفة التحضیر وا

  تقدیم المشروبات مع إمكانیة تقدیم الطعام، الغناء، التسلیة الموسیقیة  النادي اللیلي
  التسلیة الموسیقیة  المرقص

  تقدیم عروض ترفیهیة ،بیع المشروبات الكحولیة والمبردات  الملهى اللیلي
  .باالعتماد على ما سبق بیانه من إعداد الباحثة :المصدر

الدلیل ت السیاحیة وكذا شركات الطیران و أما بالنسبة لكل من الشركات أو الوكاال  
برحلته على القیام السائح  تساعدسیاحیة تتدخل و عتبر أیضا مؤسسات السیاحي فهي ت

لمعلومات الكافیة فالسائح مثال عندما یرید القیام برحلة سیاحیة لدولة ما ال تتوفر لدیه ا
الرحلة األسفار التي تقوم بتنظیم هذه یتعاقد مع وكالة السیاحة و لذلك  ،عن تلك الدولة

 مع شركات الطیران لتنقل السائحهذه األخیرة بدورها تتعاقد و  ،لقاء مقابل محدد في العقد
مع تقدیم المعلومات  تستخدم الدلیل السیاحي لمرافقة السائح قصد توجیهه بدورهاو 

  .الضروریة

  الفندقیةالسیاحیة و  استغالل المؤسسات: ثانیا

قصد ضمان  والسیاحیة بموجب نصوص قانونیةت الفندقیة نظم استغالل المؤسسا     
لذلك  ،مة األحسن بما یتالءم مع رغبات الزبائنتقدیم الخدالسیر الحسن للمؤسسة و 

سنتطرق (.طة المختصةوبصفة عامة یتم استغاللها بموجب ترخیص تصدره السل
  ).قیة فقطالستغالل المؤسسات الفند
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السیاحة ستغالل المؤسسات الفندقیة ذات نجمتین إلى خمسة نجوم فإن وزیر إن ا      
أما بالنسبة لباقي األصناف األخرى من  ،تص قانونا بتسلیم رخصة االستغاللهو المخ

نونا بتسلیم المؤسسات الفندقیة فإن المدیر الوالئي أو المفتش الوالئي هو المكلف قا
  .38بتفویض من وزیر السیاحة  رخصة االستغالل

 إجراءات تسلیم رخصة االستغالل .1

 اإلجراءاتلمجموعة من لمؤسسة فندقیة تخضع عملیة تسلیم رخصة االستغالل       
في ثالث نسخ  طلب استغالل المؤسسة الفندقیة تقدیمففي البدایة یجب والمراحل 

عنوان مقر مقر السكن و  المدنیة، الوظیفة،تحدید الحالة ، بحث یتم للسلطات المختصة
ذا كان مقدم الطلب شخص أما إ ،الطبیعيفي الطلب بالنسبة للشخص  المؤسسة الفندقیة

 مال،رأس الالقانونیة، قیمة الطبیعة  یجب أن یتضمن اسم الشركة، معنوي فإن الطلب
انونیین المؤهلین لتقدیم ثل أو الممثلین القمالحالة المدنیة للمو  عنوان الشركةتوزیعه، 
 : تالیةبملف یحتوي على الوثائق ال، مع إرفاقه 39عنوانهمالطلب و 

مستخرج من شهادة میالد الطالب وشهادة یتم تقدیم : بالنسبة لألشخاص الطبیعیة  -
بطاقة رقم (مستخرج من شهادة السوابق القضائیة ، میالد المسیر عند االقتضاء

في حالة تقدیم طلب الرخصة من طرف ، ال یتجاوز تاریخ إصداره ثالثة أشهر) ثالثة
ن یقدموا زیادة على ذلك، صحیفة أشخاص من جنسیة أجنبیة فإنه یجب علیهم أ

تصدرها السلطات القضائیة لبلدهم األصلي ال ) 3بطاقة رقم (السوابق القضائیة 
تتجاوز مدة صالحیتها ثالثة أشهر یثبت بموجبها أن الطالب أو الطالبین یستوفون 

نسخة مطابقة لسند ملكیة المؤسسة الفندقیة أو عقد ، شروط حسن السلوك المطلوبة
محضر معاینة یحدد المقاسات المؤسسة الفندقیة ووضعیتها یعده ، أو التسییر اإلیجار

نسخة من رخصة البناء أو التهیئة یقدمها الوزیر المكلف ، المحضر القضائي
                                                             

38   السابق 46 -2000من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة رقم.  
39   السابق 46 - 2000من القانون رقم  16المادة رقم.  
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شهادة تأمین من العواقب على ، نسخة من قرار التصنیف إن وجدت، بالسیاحة
عل الزبائن یحترمون األخالق تعهد موثق عن التزامه بج، المسؤولیة المدنیة والمهنیة

 .تقریر تقدیري عن النشاط، والقیم
نسخة ، القانون األساسي للشخص المعنوي یتم تقدیم :بالنسبة لألشخاص المعنویة -

من المداولة التي عین خاللها الرئیس والمدیر العام أو المسیر إال إذا كان هؤالء 
ستیفاء المدیر إثبات ا .منهم معینین بموجب القانون األساسي وكذا شهادة میالد كل

شهادة تأمین من العواقب المالیة  .أو المسیر القانوني للفندق شروط التأهیل العام
تعهد موثق عن التزامه بجعل الزبائن یحترمون  .على المسؤولیة المدنیة والمهنیة

بعد تقدیم الملف یتم دراسته من و  .40تقریر تقدیري عن النشاطو  ،الق والقیماألخ
في أجل  الوالئي الوالئي أو المفتش الوزیر أو المدیر أي  السلطة المختصةطرف 

 .41مهاستالمن تاریخ  ابتداءثالثین یوما 

توفر عدم  ستغالل في حالةب االلیمكن أن یرفض طوتجدر المالحظة إلى أنه      
سلبیة أو في حالة وجود  األمنإذا كانت نتائج تحریات سلطات ، أو ضروریةالشروط ال

إذا كان صاحب ، ویمكن رفضه أیضا إحدى مؤسسات أو إدارات الدولةاعتراض من 
 وفي حالة صدور قرار الرفض یجب أن یكون .42المؤسسة تعرض من قبل للغلق النهائي

یمكن لطالب ، كما 43إشعار باالستالممع للمعني برسالة موصى بها  مسببا ویبلغ
من تاریخ تبلیغ قرار ثالثین یوما خالل  للوزیر المكلف بالسیاحةالرخصة أن یقدم طعنا 

یجب أن یتضمن القرار اسم ولقب وعنوان  في حالة منح رخصة االستغاللأما  .الرفض
، أما إذا كان شخصا معنویا المؤسسة الفندقیة ومقرها إذا تعلق األمر بشخص طبیعي

اسم ممثلها أو ممثلیها ، طبیعتها، عنوانها، یجب أن یتضمن القرار تسمیة المؤسسة
  .التأهیل ولقبه عند االقتضاء الشخص الذي یحوز اسمالقانونیین وألقابهم و 

                                                             
40   السابق 46 -2000من القانون رقم  17رقم  لمادةا.  
41   السابق 46 -2000من القانون رقم  19المادة رقم.  
42   السابق 46 -2000من القانون رقم  20المادة رقم.  
43   السابق 46 -2000من القانون رقم  21المادة رقم.  
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  كیفیات استغالل المؤسسات الفندقیة .2

متطلبات  أجل تحقیق  استغالل المؤسسة الفندقیة منحدد المشرع الجزائري كیفیة     
لما یتطلعون إلیه، لذلك على المؤسسة  السیاح في اإلیواء وتقدیم الخدمات الفندقیة وفقا

، وكذا األمن للزبون في شخصه وممتلكاته ضرورة توفیر الفندقیة أثناء مزاولتها لنشاطها
، وعلیها جسماني نظیف وزي مهني الئق لمستخدمین یتمتعون بمظهرها ضرورة استخدام
عن هویة زبائنهم عدم إفشاء السر المهني من خالل عدم تقدیم المعلومات أیضا االلتزام ب

تقدیم المعلومات الضروریة ، ویتعین علیها ا طلبت منهم عن طریق مصالح األمنإال إذ
إظهار أسعار الخدمات التي تقدمها في مدخلها ، كما یجب التي یطلبها أعوان المراقبة أثناء التفتیش

، الصحة واألمن أثناء احترام قواعد النظافة، مع ضرورة وفي مكاتب االستقبال وفقا لنظامها الداخلي
على سجل ظاهر للشكاوى مرقم ومؤشر وتراقبه ، باإلضافة لضرورة توفرها لمهامهاتها ممارس

إیداع أمتعة الزبون ولوازمه الثمینة في خزائن ، كما علیها المصالح الوالئیة المكلفة بالسیاحة شهریا
یعة وقیمة الشيء المودع عند المؤسسات الفندقیة مقابل وصل استالم تبین فیه هویة المودع وطب

أن تكون جمیع الخدمات التي تقدمها المؤسسة أیضا یجب ، و االقتضاء وتاریخ وساعة اإلیداع
  .44 موضوع فاتورة وفقا للتنظیم المعمول به في مجال األسعار

   )العقود السیاحیة(النشاط السیاحي : الفرع الثاني

خدمات عقد ال(عقد وكالة السیاحة واألسفار و  )اإلیواءعقد ( عقد الفندقة نوعانالعقود السیاحیة     
  .)السیاحیة

  العقد الفندقي: أوال

 -01 -06المؤرخ في  01 -99نظم المشرع الجزائري العقود الفندقیة من خالل القانون رقم    
   -01 -10مؤرخة في  02جریدة رسمیة عدد ( فندقةالمتعلق بتحدید القواعد المتعلقة بال 1999

  

                                                             
44   السابق 46 -2000من القانون رقم  35إلى المادة رقم  29ینظر من المادة رقم.  
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تحسین ، یث وتطویر وترقیة القطاع الفندقيحمایة وتحد ا القانون إلىیهدف هذبحیث ، 45)1999
یفیات وشروط وكمستوى أداء المؤسسات الفندقیة من خالل تحدید حقوق والتزامات الفندقي والزبون 

رساء ووضع أخالقیات مهنیة للفندقة، و و  استغالل هذه األخیرة   .46تطویر النشاط الفندقيإ

  الفندقي تعریف العقد .1

یقصد بعقد :" العقد الفندقي كما یلي 06 -99من القانون رقم  07تعرف المادة رقم    
الفندقة في مفهوم هذا القانون، كل عقد یلتزم بمقتضاه الفندقي، الذي یمارس نشاطه 

على بمقابل، بإیواء الزبون مؤقتا دون أن یتخذ هذا األخیر الفندق مسكنا له، والمحافظة 
د الحاجة مقابل موافقة ي یودعها في المؤسسة، وتقدیم خدمات إضافیة له عنأمتعته الت

  ".تعلیمات النظام الداخلي ودفعه مبلغا تقدر قیمته حسب نوعیة الخدمات الزبون على

أسبوعیة  ،یومیة مدة زمنیة ي بإیواء الزبونالعقد الفندقي هو اتفاق یلتزم بمقتضاه الفندق   
مع إمكانیة تقدیم بعض الخدمات المرافقة لإلیواء  دون أن یتخذه مسكنا له، 47أو شهریة

                                                             
45  النصوص التنظیمیة لهذا القانون هي:  

  .السابق  46 -2000المرسوم التنفیذي رقم  -
الذي یحدد معاییر تصنیف المؤسسات  2000جوان سنة   11المؤرخ في  130 -2000مرسوم تنفیذي رقم  -

  ).2000 –35جریدة رسمیة عدد . (وشروط المعدل الفندقیة إلى رتب
الذي یحدد تشكیلة اللجنة المختصة بدراسة  2000جوان سنة   11المؤرخ في  131 -2000مرسوم تنفیذي رقم  -

  ).2000 –35جریدة رسمیة عدد . ( مخططات المشاریع الفندقیة وطریقة عملها
الذي یحدد كیفیات اعتماد مسیر مؤسسة  2000جوان سنة   11المؤرخ في  132 -2000مرسوم تنفیذي رقم  -

  ).2000 –35جریدة رسمیة عدد . (فندقیة وشروط ذلك
الذي یحدد شروط إعداد المذكرة اإلحصائیة  2000جوان سنة   11المؤرخ في  133 -2000مرسوم تنفیذي رقم  -

 ).2000 –35جریدة رسمیة عدد . ( الخاصة بالمؤسسات الفندقیة وكیفیات ذلك
الذي یحدد الشارة المبنیة لرتبة المؤسسات  2000جوان سنة   11المؤرخ في  134 -2000یذي رقم مرسوم تنف -

  ).2000 –35جریدة رسمیة عدد . (الفندقیة
46   المذكور أعاله 01 -99من القانون رقم  02المادة رقم.  
47   ة عقدا مبرما لمدة محددة، وتكون یعتبر العقد المبرم لمدة تقریبی: "من ذات القانون على أنه 12تنص المادة رقم

یكون اإلیجار األسبوعي في مفهوم هذه المادة لمدة سبعة ، إلى التاریخ األقرب لهذه المدة نهایة هذا العقد باالستناد
  ".یوما) 28(أیام واإلیجار الشهري لمدة ثمانیة وعشرون ) 07(
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الترفیه مع ضمان سالمة شخصه وماله لقاء مقابل محدد في المشرب و مثل المأكل، 
  .العقد

تجدر المالحظة إلى أنه یمكن للزبون أن یبرم العقد بنفسه، أو یوكل شخصا طبیعیا     
صراحة أحد طرفیه العرض ، مع اعتبار العقد الفندقي مبرما إذا قبل 48أو اعتباریا عنه

، مع العلم أنه ال یوجد أي شكل معین منصوص علیه الذي یتقدم به الطرف اآلخر
   .49بالنسبة للعقد 

  حقوق وواجبات الفندقي .2

یتمتع الفندقي بحقوق یكفلها له القانون لتوفیر الحمایة له من كل ما یعرقل سیر    
یلتزم بها لضمان مصالح الزبائن وضمان السیر قابل علیه التزامات م، في المؤسسته

  .الحسن لمرفقه

مطالبة الحق في بمجموعة من الحقوق تتمثل في الفندقي  ظىیح: حقوق الفندقي 1.2
 ،بدفع ضمانا عند الحجز مقابل ثمن الخدمات المطلوبةالتسبیق المالي ب الزبون
الزبون كضمان لدفع المبالغ المستحقة مقابل یمكن للفندقي حجز محضرات كما 

الخدمات المطلوبة، إال إذا كان المبلغ المستحق مستحقا من طرف غیر 
عن له حق االمتیاز إذ یكون للمبالغ المستحقة ، ویتمتع الفندقي أیضا ب50الزبون

امتیاز على األمتعة التي أحضرها هذا األخیر إلى  الخدمات المقدمة للزبون
ما لم  فندقیة أو ملحقاتها، حتى لو كانت األمتعة غیر مملوكة له،المؤسسة ال
وقت إدخالها عنده بحق الغیر علیها، شرط أن تكون هذه األمتعة ه یثبت علم

حقه كامال معارضة نقل  ، ویمكن للفندقي إذا لم یستوفغیر مسروقة أو ضائعة
ون علمه، ویستمر ویتبعها حق االمتیاز إذا تم نقلها رغم معارضته أو د ،األمتعة

                                                             
48   السابق 01 -99من القانون رقم  08المادة رقم.  
49   السابق 01 -99من القانون رقم  09المادة رقم.  
50   من القانون المذكور أعاله فإنه ال یمكن للفندقي أن یحجز أشیاء الزبون إذا     02فقرة رقم  15طبقا للمادة رقم

تحصل على ضمان كاف لتغطیة المبالغ المستحقة، أو إذا تم إیداع مبلغ معادل لدى طرف ثالث تم االتفاق علیه أو 
  .لدى مؤسسة رسمیة
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علما أنه . تیاز بغض النظر عن حقوق األطراف األخرى ذات حسن النیةمحق اال
ذا تزاحم الحقان یقدم من سبق في  یكون للفندقي نفس مرتبة امتیاز المؤجر، وإ

یحق للفندقي فحص كما . 51ج به تجاه الغیرلم یكن غیر قابل لالحتجا التاریخ ما
ي علبة مغلقة ومختومة، وفي یطالب بوضعها فلتي تودع عنده وأن األمتعة ا

حالة قبوله إیداع األمتعة لدیه یمكن له تحدید مسؤولیته عن كل إیداع بمبلغ 
مرة قیمة اإلیجار، شریطة إشعار ) 1000(إلى ألف) 500(یعادل خمسمائة

، مع العلم أن مسؤولیة الفندقي تبقى قائمة إذا لم یقبل الزبون بذلك قبل اإلیداع
رفض إیداع في لفندقي احق إضافة ل .52أمتعة یكون قبولها واجبا علیهإیداع 

 أیضا یحق للفندقيو  .أمتعة یرى بأنها مضایقة له، أو أنه غیر قادر على حمایتها
إذا كان یحمل أمتعة ، ال یقبل أسعار الخدمات المطلوبة أن یرفض الزبون الذي

إذا كان ال یحمل أو  الفندقإذا تم طرده سابقا من ، مضایقة أو یحمل معه حیوان
 .53وثائق رسمیة تثبت هویته

  تقادم الحقوق المستحقة للفندقي على النزیل -

تسري من تاریخ إبرام ) 01( تتقادم حقوق الفندقي على النزیل بمرور سنة واحدة     
كل ما صرفه الفندقي لحساب وتتمثل هذه الحقوق في أجر اإلقامة، اإلطعام و  العقد

 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 -75من األمر رقم  312للمادة رقم طبقا  الزبون
 - 13المؤرخ في  05 -07المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

 . 54 )2007 -05 -13مؤرخة في  31ة عدد جریدة رسمی.(2007 -05

                                                             
51    السابق 01 -99من القانون رقم  16المادة رقم.  
52   السابق 01 - 99من القانون رقم  17المادة رقم.  
53   السابق 01 - 99من القانون رقم  19المادة رقم.  
54   حقوق التجار :واحدة الحقوق اآلتیة) 01(بسنة  تتقادم: " من القانون المدني كما یلي 312جاء نص المادة رقم 

والصناع عن أشیاء وردوها ألشخاص ال یتجرون فیها، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر اإلقامة، وثمن 
یجب على من  المبالغ المستحقة للعمال واألجراء اآلخرون مقابل عملهم،، الطعام وكل ما صرفوه لحساب عمالئهم

أن یحلف الیمین على أنه أدى الدین فعال وهذه الیمین توجه تلقائیا من القاضي إلى ورثة المدین  یتمسك بالتقادم لسنة
  ".أو إلى أوصیائهم إن كان الورثة قاصرین على أنهم ال یعلمون بوجود الدین أو یعلمون بحصول الوفاء
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ضرورة  التزامات اتجاه الزبون تتمثل في یقع على عاتق الفندقي: التزامات الفندقي 2.2
یجب أن تكون جمیع ، كما توفیر الهدوء والراحة للزبون في المؤسسة الفندقیة

موضوع فاتورة طبقا للتنظیم المعمول به في  هذه األخیرةالخدمات التي تقدمها 
الذي یقبله في ضمان أمن الزبون  یهیجب علإلى أنه  إضافة .55مجال األسعار

عن التلف والتخریب والسرقة الواقعة داخل  ، ویكون مسؤوالأمن ممتلكاتهمؤسسته و 
رافقین له إما خطا الزبون أو األشخاص الم ا إال في حالةالمؤسسة الفندقیة وتوابعه

اهرة ال یكون له دخال في حادث فجائي أو قوة ق، أو في حالة لخدمته أو لزیارته
یكون الفندقي مسؤوال و  .56الشيء اإلتالف الناجم عن طبیعة، أو لسبب وقوعهما

وقع له  عن الضرر المترتب على وفاة الزبون أو الجروح الناجمة عن حادث
والعنایة  منها إذا كان قد اتخذ كل الحیطة ىیعف داخل المؤسسة الفندقیة، إال أنه

مسؤوال عن كل ضرر أو وفاة  ، كما أنهالمطلوبة لتفادي وقوعه ولم یستطع تجنبها
أن الضرر أو الوفاة ال  نتیجة تناول أطعمة أو مشروبات قدمت له، إال إذا أثبت

 یلتزم، كما 57بها، أو أنها كانت صالحة لالستهالك بدون أي خطر عالقة له
، نظافةالتقدیم االنطباع الحسن على مؤسسته من خالل الحرص على بالفندقي 

عدم إفشاء ، وعلیه أن یلتزم ب58لالئق أثناء تقدیم الخدمةتحلي مستخدمیه بالزي او 
 یجب أن، كم إال إذا طلبتها منه مصالح األمن أیة معلومات عن هویة النزیل

مراقبة مع دق لعملیات تفتیش مباغتة یقوم بها أعوان مكلفون بالاخضع الفنت
، إضافة لضرورة 59المعلومات الالزمة ألعوان المراقبةضرورة تقدیم الوثائق و 

احترام جمیع االلتزامات ویكون مسؤوال أیضا في حالة اإلهمال، غیر أنه یعفى 
منها إذا أثبت أنه وفر للزبون خدمات مماثلة أو أحسن منها في نفس التاریخ 

، 60علما أنه یتكفل بمصاریف هذا التبدیل بما في ذلك تكلفة النقل. ونفس المنطقة
                                                             

55   السابق 46 -2000من المرسوم التنفیذي رقم  35المادة رقم.  
56  السابق 01 - 99من القانون رقم  23 المادة رقم.  
57   السابق 01 - 99من القانون رقم  26المادة رقم.  
58   السابق 46 -2000من المرسوم التنفیذي رقم  29المادة رقم.  
59   السابق 46 -2000من المرسوم التنفیذي رقم  30المادة رقم.  
60   السابق 01 - 99من القانون رقم  22المادة رقم.  
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ظهار أسعار ا ضرورة المشروبات في الفتات تعلق إلیواء والمأكوالت و تحدید وإ
وفقا  ،مطاعمالوالدفع وفي الغرف و  ،االستقبالفي مكاتب و  ،عند مدخل الفندق
باستقبال أي زبون  أیضایلتزم ، 61لنظام الداخلي للفندقه واللتنظیم المعمول ب

أن یجب ، كما 62بمؤسسته دون تمییز مبني على الجنس أو العنصر أو الدین
الصحة وفقا األمن و  ،مسیریها على النظافةصاحب المؤسسة الفندقیة و یسهر 

فندقیة سجال للشكاوي أن یكون للمؤسسة الأیضا یجب ، و 63للتنظیم المعمول به
یرقم ویراقب من طرف  مصالح المدیریة الوالئیة المكلفة بالسیاحة ظاهر یؤشر و 

لوازمه الثمینة في خزائن المؤسسات أمتعة النزیل و ، إضافة لضرورة إیداع 64شهریا
یمة الشيء المودع قطبیعة و ، ل استالم تبین فیه هویة المودعمقابل وص ،الفندقیة

أن توقع ، ومن التزامات الفندقي أیضا 65تاریخهاوساعة اإلیداع و  عند االقتضاء
المؤسسة الفندقیة عقد تأمین من جمیع األخطار التي قد تحدث فیها وفقا للتشریع 

 .66عمول بهالم
  الزبون التزاماتحقوق و .3

یتمتع الزبون بحقوق یضمن توفیرها الفندقي، في المقابل علیه التزامات تعتبر 
  .حقوقا للفندقي

بالهدوء داخل متع الت هي الحقوقمجموعة من یتمتع الزبون ب: حقوق الزبون 1.3
بإلغاء الحجز على  للزبون أال یدفع أي مبلغ إذا أشعره الفندقي، و المؤسسة الفندقیة
 :أقصى تقدیر في

 .منتصف النهار الذي یفترض فیه شغل األماكن لمدة ال تتعدى یومین -
 .أیام) 07( وسبعة) 03(یوم واحد قبل شغل األماكن إلقامة تتراوح بین ثالثة  -

                                                             
61  السابق 46 -2000من المرسوم التنفیذي رقم  31دة رقم الما.  
62   السابق 01 - 99من القانون رقم  28المادة رقم.  
63   السابق 46 -2000من المرسوم التنفیذي رقم  32المادة رقم.  
64   السابق 46 -2000من المرسوم التنفیذي رقم  33المادة رقم.  
65   السابق 46 -2000من المرسوم التنفیذي رقم  34المادة رقم.  
66   المتعلق باألعمال السیاحیة  1985ینایر  26المؤرخ في  12 – 85ذكر هذا االلتزام في المرسوم التنفیذي رقم

  .والفندقیة وتنظیمها 
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 .67أیام) 07(ثالثة أیام قبل تاریخ شغل األماكن لمدة تفوق سبعة  -
مبلغ إذا أشعر الفندقي بإلغاء الحجز على مجموعة ال یلتزم الزبون بدفع أي كما   

من سعة اإلیواء اإلجمالیة للمؤسسة الفندقیة على  %20من الغرف یفوق عددها 
 :أقصى تقدیر

 .)02(یومان قبل تاریخ شغل األماكن لمدة ال تتعدى یومین -
 .امأی )07(وسبعة  )03( ثالثة أیام قبل تاریخ شغل األماكن إلقامة تتراوح بین ثالثة -
  .68أیام) 07(وسبعة ) 03(بین ثالثة سبعة أیام قبل شغل األماكن إلقامة تتراوح  -

عند مغادرته األماكن قبل انتهاء  بدفع أي مبلغ للفندقيأیضا ال یلتزم الزبون كما 
 :مدة العقد إذا أطلع الفندقي عن نیته على أقصى تقدیر

على نهایته سوى یومین منتصف نهار یوم المغادرة بالنسبة للعقد الذي لم یبق  -
)02.( 

) 07(یوم واحد قبل یوم المغادرة بالنسبة للعقد الذي لم یبق على نهایته سوى سبعة  -
 .أیام

قبل یوم المغادرة بالنسبة لعقد بقیت على نهایته أكثر من ) 03(ثالثة أیام  -
 .أیام) 07(سبعة

ندقي مسبقا یحق للزبون رفض أیة خدمة غیر مطابقة لتلك التي عرضها علیه الفو  
 .ووقع علیها اختیاره

عن  تهمسؤولی مجموعة من االلتزامات تتمثل فيیلتزم الزبون ب: التزامات الزبون 2.3
كل ضرر لحق الفندقي خالل مدة إقامته جراء شغل المؤسسة الفندقیة بطریقة 

ت التي تلقاها یلتزم بتسدید الفاتورات مقابل الخدما، كما غیر المتفق علیها
تخریب أي شيء مملوك له  إخطار الفندقي عن تلف أو، وعلیه دقیةبالمؤسسة الفن

أن و  النظام الداخلي للمؤسسة الفندقیةاحترام  ، كما یجب علیه أیضاحال علمه
یتعرف على أسعار الخدمات التي تقدم له وطرق تسدیدها وعلى كل معلومة لها 

                                                             
67   السابق 01 -99من القانون رقم  31المادة رقم .  
68   السابق 01 - 99القانون رقم من  32المادة رقم.  
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یلتزم في حالة ، كما  69ي قد یطلبها من المؤسسة الفندقیةعالقة بالخدمات الت
 .70عدم تجدید العقد بإخالء األماكن عند انتهاء المدة المتفق علیها

  بطالن العقد الفندقي وفسخه.4

  بطالن العقد الفندقي 1.4

یبطل العقد الفندقي ویصبح بدون أثر إذا جاء هذا العقد مخالفا ألحكام القانون رقم    
 بالقواعد التي تنظم طریقة إبرامهالمتعلق بالفندقة، أي إذا ما تم اإلخالل  01 -99

تنفیذه، حقوق وواجبات الفندقي، حقوق وواجبات الزبون، وبصفة عامة یعتبر باطال كل 
  .71عقد فندقي لم یحترم فیه األحكام التي تنظمه سواء من طرف الفندقي أو الزبون

  فسخ العقد الفندقي 2.4
أطرافه یحق للطرف الثاني عندما یتم اإلخالل ببنود العقد الفندقي من طرف أحد   

  .72فسخ العقد، مع العلم أنه على هذا األخیر إخطار الطرف اآلخر مسبقا
الزبون  تصرفحالة سخ العقد في یحق للفندقي ف: فسخ العقد من طرف الفندقي 1.2.4

بمرض معد یستوجب معاینته  إذا كان الزبون مصابا، أو غیر الئق تصرفا
ؤسسة شخص غیر معني بالعقد إلى الم إذا أدخل حیوانا أو، وفي حالة قانونا

إذا أدخل الزبون مواد سامة أو ، ویفسخ العقد أیضا الفندقیة دون إبالغ الفندقي
في حالة حدوث ، وفي 73خطیرة أو سالحا أو عتادا محظورا دون علم الفندقي

                                                             
69   40إلى  35التزامات الزبون في مواده من  01 -99حدد القانون رقم .  
70   السابق یعتبر عدم إخالء األماكن من قبل الزبون بعد انتهاء المدة  01 -99من القانون رقم  40طبقا للمادة رقم

خالال بالنظام العام، وفي بناءا على طلب الفندقي   هذه الحالة یؤمر وكیل الجمهوریة المتفق علیها كشغل تعسفي وإ
) دج 20000(باإلخالء باللجوء إلى القوة العمومیة، باإلضافة لتوقیع غرامة مالیة علیه تقدر ما بین عشرون ألف دینار

  .أشهر، أو بإحدى هاتین العقوبتین) 06(إلى ستة ) 01(، وبالحبس من شهر )دج 50000(وخمسین ألف دینار
71   السابق 01 -99من القانون رقم  41المادة رقم.  
72   السابق 01 -99من القانون رقم  42المادة رقم.  
73   السابق 01 -99من القانون رقم  44المادة رقم.  
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199 
 

ظروف طارئة تحول دون توفیر الفندقي اإلیواء للزبون، شرط إبالغ الزبون 
 .74مسبقا بذلك

إذا تصرف حالة ون فسخ العقد في یحق للزب: العقد من طرف الزبون فسخ 1.2.5
أخل بأعراف تصرفا غیر الئق تجاه الزبون، أو مس بشرفه وكرامته، أو  الفندقي

لجو المالئم في حالة عدم توفیر المؤسسة الفندقیة ل، وأیضا یفسخ مهنة الفندقة
علق بالتزاماته فیما یتإخالل الفندقي ، أو وظروف الراحة للتمتع بهدوء المكان

في حالة تقدیم الفندقي خدمات أقل نوعیة من و  بالخدمات التي تعهد بتوفیرها
  .75تلك التي تطابق صنف المؤسسة الفندقیة

  )جزاء مخالفة الفندقي اللتزاماته اتجاه الزبائن( الضبط الفندقي.5
من أجل ضمان السیر الحسن للمؤسسة الفندقیة تسهر الدولة عن التنفیذ       

الصارم لألحكام المنظمة للعقود الفندقیة، ومن أجل ذلك خولت سلطات للبحث 
، وتطبیق الجزاء المناسب على تلك 76عن المخالفات التي ترتكب في هذا الشأن

  .المخالفات
  :داریة فیما یليتتمثل العقوبات اإل: العقوبات اإلداریة 1.5

تقریرا عن مخالفة  ون عن النشاط السیاحي فور تلقیهمیقوم المسؤول :اإلنذار1.1.5
بإنذار المخالف  ،ما لألحكام التي تنظم استغالل المؤسسات السیاحیة والفندقیة

لزامه باالمتثال ل عدم الوفاء بااللتزامات حالة یكون اإلنذار في هذه األحكام، و وإ
حكم قضائي بسبب عدم التنفیذ الجزئي وغیر المبرر لاللتزامات  صدورأو  المهنیة

 .التعاقدیة تجاه الزبائن أو مع الشركاء

                                                             
74   السابق 01 -99من القانون رقم  43المادة رقم.  

 75   السابق 01 -99من القانون رقم  45المادة رقم.  
76   السابق في 01 -99من القانون رقم  69تتمثل أعوان البحث عن المخالفات طبقا للمادة رقم:  

 .السیاحة وامفتش -
 .أعوان المراقبة االقتصادیة -
  .ضباط وأعوان الشرطة القضائیة -
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ویصدر في حالة عدم تطابق أوصاف المؤسسة : تنزیل رتبة المؤسسة  2.1.5
 .77الفندقیة مع ما تستلزمه الرتبة التي صنفت فیها هذه األخیرة

ویمكن أشهر، ) 06(تفوق ستة  ال لمدةویكون  :السحب المؤقت للرخصة 3.1.5
ویصدر أن یكون السحب المؤقت للرخصة مصحوبا بشروط یمتثل لها الفندقي، 

إذا لم تتوفر الشروط القانونیة لتسلیم ، تلقي المؤسسة الفندقیة إنذارین حالةفي 
 في حالة عدم احترام الفندقي ألعراف مهنة، و رخصة استغالل المؤسسة الفندقیة

في حالة عدم إجراء المؤسسة الفندقیة للفحص الطبي لمستخدمیها ، وأیضا الفندقة
 06 -99من القانون رقم  63مرتین على األقل في السنة حسب نص المادة رقم 

، یتم غلق المؤسسة الفندقیة لمدة أسبوع، وال تفتح إال بزوال  78 المتعلق بالفندقة
 .79دون المساس بالمتابعات القضائیة سبب الغلق

عدم امتثال  حالةفي  السحب النهائي للرخصة یكون :السحب النهائي للرخصة 4.1.5
في حالة ، وكذا السحب المؤقت للرخصة بعد إعذاره الفندقي للشروط المحددة عند

في حالة خطأ أو تقصیر ، وأیضا المؤقت العود للمخالفات المحددة في السحب
ذا حكم على الفندقو  .مهني بالغ اللتزاماته المهنیة في حالة الغش ، ي باإلفالسإ

ذ الكلي تجاه الزبائن أو في حالة صدور حكم قضائي بسبب عدم التنفی، و الجبائي
 .80 الشركاء

یتمثل الجزاء الجنائي غالبا في تعرض المخالف لألحكام التي : العقوبات الجزائیة 2.4
التي تتراوح قیمتها ما بین عشرة  الیةالم الغرامة تنظم سیر المؤسسات الفندقیة في

تتراوح ما بین لمدة  الحبس و، أ)دج100.000(ومائة ألف ) دج 10.000(أالف 
وذلك طبقا لما  ،العقوبتین معاب یعاقبوأحیانا ، )06(إلى ستة أشهر) 01(شهر

إلى  78في مواده من المادة رقم  المتعلق بالفندقة 01 -99القانون رقم جاء به 
وكمثال على هذه العقوبات یتعرض كل مسیر  یرفض توفیر  .94المادة رقم 

                                                             
77   السابق 01 - 99من القانون رقم  74المادة رقم.  
78   السابق 01 - 99من القانون رقم  75المادة رقم.  
79   السابق 06 - 99القانون رقم من  76المادة رقم.  
80   السابق 01 - 99من القانون رقم  77المادة رقم.  
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سریر أو غرفة شاغرة للزبون، لدفع غرامة مالیة تتراوح مابین عشرة أالف 
وذلك بعد معاینة هذا  )دج50000(وخمسین ألف دینار) دج10000(دینار

 .81الرفض من قبل األعوان المؤهلین

  وكالة السیاحة واألسفار عقد : ثانیا

 وكالة السیاحة واألسفارعقد  مفهوم .1

  تعریف عقد وكالة السیاحة واألسفار في القوانین الدولیة 1.1

 ومهام وكاالت السیاحة واألسفار بتطور دور 82عقد الخدمات السیاحيتطور مفهوم      
أو من مجرد وسیط سیاحي أو وكیل سیاحي إلى ناقل سیاحي  )الشركات السیاحیة(

، بعد أن اتجهت إلى شراء واستئجار وسائل سیاحي أو بائع للخدمات السیاحیة لمقاو 
 واإلقامة، وتنظیم رحالت شاملة لعملیات النقل النقل وتسییر الفنادق والمركبات السیاحیة

عقد یبرم بین لذلك فالعقد السیاحي هو  .83الجوالت لزیارة معالم دول معینة وتنظیم
یرتب هذا لكن أثناء التنفیذ  ،لتقدیم خدمات سیاحیة لقاء مقابلالشركة السیاحیة السائح و 

 الواحد اإلقلیمغالبا ما یتجاوز حدود و  ،مركبةو  تالیة ومتداخلةالعقد عالقات قانونیة مت
  .85اإلشكاالتمتعاقدین مما یثیر العدید من و  84ینیحیث یتم مع وكالء سیاح

من القانون رقم  14في المادة رقم  عقد السیاحة واألسفاریعرف المشرع الجزائري       
كل اتفاق : " بأنه الذي یحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السیاحة واألسفار 06 -99

                                                             
81   السابق 01 - 99من القانون رقم  87المادة رقم.  
82   ال یوجد اتفاق في الفقه على تسمیة العالقة التي تربط وكالة السیاحة واألسفار و زبائنها، فیطلق علیها العقد

  .عقد وكالة السیاحة واألسفار، عقد السفر أو عقد الرحلةالسیاحي، 
83    ،ي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة القانوني لعقد وكالة السیاحة واألسفار في التشریع الجزائر النظامرابح بلعزوز

الماجستیر في القانون، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة بومرداس، تاریخ المناقشة 
  .11ص ، 2005 - 11 -21
84   عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصا " منه على أنها  571یعرف القانون المدني الجزائري الوكالة في المادة رقم

  ".ام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه آخر للقی
85   139محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص.  
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وحقوق والتزامات مبرم بین الوكیل والزبون والمتضمن وصفا لطبیعة الخدمات المقدمة 
جراءات التسدید ومراجعة األسعار ال محتملة الطرفین خاصة فیما یتعلق بالسعر وإ

  .86"والجدول الزمني وشروط بطالن وفسخ العقد

مع  87إن العقد السیاحي هو ذلك العقد الذي تبرمه وكالة السیاحة واألسفاروعلیه ف     
إجراءات التسدید  سعرها، (ومضمونها الزبون بحیث یتضمن بصفة عامة برنامج الرحلة

حقوق والتزامات كل من مع تحدید  ،)وط إبطال أو فسخ العقدر وش للرحلة المدة الزمنیة
جاءت المادة الرابعة من نفس القانون لتبین الخدمات التي تتعلق  و .الوكیل والزبون

بوكالة السیاحة واألسفار والتي ذكرتها على سبیل المثال ال على سبیل الحصر بدلیل 
سیاحیة تسویق أسفار ورحالت تنظیم و ي وهذه الخدمات ه" على وجه الخصوص" عبارة

تنظیم جوالت وزیارات رفقة مرشدین داخل المدن والمواقع ، إقامات فردیة وجماعیة و
تنظیم نشاطات الصید البحري ، طابع السیاحي والثقافي والتاریخيواآلثار ذات ال

 والتظاهرات الفنیة والثقافیة والریاضیة والمؤتمرات والملتقیات المكملة لنشاط الوكالة أو
رشدین السیاحیین تحت تصرف وضع خدمات المترجمین والم، بطلب من منظمیها

، وكذا تقدیم الخدمات المرتبطة بهااإلیواء أو حجز غرف في المؤسسات الفندقیة ، السیاح
النقل السیاحي وبیع كل أنواع تذاكر النقل حسب الشروط والتنظیم المعمول به لدى 

 ةأو الریاضی ةالثقافی والتظاهراتالترفیهیة  بیع تذاكر أماكن الحفالت، 88مؤسسات النقل
القیام لصالح الزبائن بإجراءات ، و مساعدة السیاح خالل إقامتهماستقبال و ، 89رهاغیو 

  .التأمین من كل المخاطر الناجمة عن نشاطاتهم السیاحیة
                                                             

86   السابق 06 -99من القانون رقم  14المادة رقم.  
87   مصطلح الوكالة هي ترجمة حرفیة للكلمة الفرنسیة"Agence " التي تعني أیضا مكتبا أو فرعا، لذا یستحسن

واألسفار ألنه یشتمل على كل الخدمات التي تقدم للسائح بغض النظر عن الصفة استعمال مصطلح مكتب السیاحة 
الشركات "التي تقدم بها، وهو المصطلح الذي استعمله المشرع الكویتي، أما المشرع المصري فقد استعمل مصطلح 

  .48رابح بلعزوز، المرجع السابق، ص : لمزید من المعلومات ینظر". السیاحیة
88   السابق 06 -99من القانون رقم  04المادة رقم.  
89   السابق 06 –99من القانون رقم  04المادة رقم.  
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من خالل هذا التعریف یتبین لنا أن المشرع الجزائري ترك الحریة ألطراف العقد في    
وهذا أمر مقبول إلى حد  ؛االتفاق على نوع الخدمات السیاحیة المقدمة وسعرها وزمنها

من غیر المعقول أن تترك ألطراف  شروط إبطال العقد أو فسخهلكن فیما یتعلق ب ،بعید
بینما الزبون  ،احي هو شخص محترف یتعاقد على بینة من أمرهألن الوكیل السی ،العقد

سیما ال ،أو عن الخدمات التي تقدم إلیهزیارته  م إال القلیل عن البلد الذي یرغبفال یعل
والمرشد  عهدت الوكالة بتنفیذ التزاماتها إلى أشخاص آخرین كالناقل والفندقي إذا ما

 أنه في غالب العقود یتم تحدید شروط ، هذا باإلضافة إالالسیاحي وأصحاب المطاعم
فسخ العقد التي یمكن شروط بة لسبطالن العقد بموجب القانون ولیس باالتفاق، أما بالن

االتفاق علیها قد تجعل الوكیل السیاحي في مركز أقوى بكثیر من مركز الزبون على 
فسخه أساس أنه ذو خبرة واحتراف في عمله، وذلك من شأنه تضمین العقد شروطا ل

في  یتعمقوعلیه یمكننا القول أنه كان من المستحسن على المشرع أال  .ألبسط األسباب
وأن یتعمق أكثر  تعریف عقد السیاحة واألسفار بل كان علیه االكتفاء بتحدید عناصره،

یثبت عقد السیاحة واألسفار عن طریق تسلیم مستند معد من طرف  ، وفي تنظیم أحكامه
  .90أطراف العقد ویوافق علیه الزبون حقوق وواجبات یحدد  الوكالة الذي 

  آثار عقد وكالة السیاحة واألسفار .2

باعتبار عقد وكالة السیاحة واألسفار عقد ملزم لجانبین فإنه یرتب التزامات على        
طرفیه كل من الوكیل السیاحي والزبون، وبالتالي فإن اإلخالل بهذه االلتزامات یرتب قیام 

  .الطرف المخل بتنفیذ التزاماتهمسؤولیة 

  

  

                                                             
90    من  16ال یترتب على ضیاع المستند أي أثر على وجود وصحة عقد السیاحة واألسفار حسب المادة رقم

  .السابق 06 – 99القانون رقم 
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  ة السیاحة واألسفارلوكا التزامات 1.2

أثناء التعاقد مع الزبون بمجموعة من االلتزامات التي تسهر  السیاحيیلتزم الوكیل    
للزبون من  األفضلوضمان مصالح وتقدیم الخدمة  ،السیر الحسن للوكالة من جهةعلى 

  :91هي كاألتي مجموعة من االلتزاماتمشرع لوضع عمد اللذلك  ، جهة أخرى

االلتزام بضمان سالمة السائح أي ضرورة التزام الوكالة بتوفیر أمن الزبون وأمن  -
 06 -99من القانون رقم  18ممتلكاته التي تقبل التكفل بها طبقا لنص المادة رقم 

 ، لذلك جاءت92المتعلق بالقواعد العامة التي تحكم نشاط وكالة السیاحة واألسفار
من ذات القانون لتثبت مسؤولیتها عن األضرار التي قد تلحق به من  21المادة رقم 

تكون الوكالة مسؤولة عن كل ضرر یتعرض له الزبون : "أنه خالل نصها على
مترتب عن عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي اللتزاماتها وكذا كل ضرر آخر ناتج عن 

 ، وعلیه فإن"الخدمات المتفق علیهاأي مقدم خدمة تلجأ إلیه الوكالة عند إنجاز 
 .التزام بتحقیق نتیجة هوالطبیعة القانونیة لاللتزام بضمان سالمة السائح 

وتجدر المالحظة إلى أن تكییف عقود السیاحة تتنازعها عدة اتجاهات من    
وبهذا تكون االلتزامات الملقاة على  ؛أهمها أن هذه العقود عقود وكالةالناحیة الفقهیة 

أي عنایة الشخص العادي وهذا ما ذهب  ق وكالة السیاحة التزامات ببذل عنایةعات
وبذلك تكون الوكالة  ، أو أنها على العكس تعد عقود مقاولةإلیه القضاء الفرنسي

  .93بتحقیق نتیجة التزامات السیاحیة مقاوال وبذلك تكون التزاماتها
 06 -99من القانون رقم  14 االلتزام المبدئي باإلعالم وذلك وفقا لنص المادة رقم -

السابق الذكر التي ضمنت عقد السیاحة واألسفار وصفا لطبیعة الخدمات المقدمة 
جراءات  ،من طرف الوكیل وكذا حقوق والتزامات الطرفین فیما یتعلق بالسعر وإ

 ل الزمني وشروط بطالن وفسخ العقدالتسدید ومراجعة األسعار المحتملة والجدو 
                                                             

91   المذكور أعاله 06 – 99من القانون رقم  27إلى المادة رقم  18من المادة رقم.  
92   یجب على هذه األخیرة في إطار ممارسة نشاطاتها، أن تتخذ جمیع اإلجراءات : " التي تنص على أنه

  ".واالحتیاطات التي من شأنها توفیر أمن الزبون وممتلكاته التي تقبل التكفل بها
93   ،االلتزام بضمان السالمة في عقود السیاحة في ضوء قواعد حمایة المستهلك دراسة عابد فاید عبد الفتاح فاید

  . 66، 65مصر، ص  2010، دار الكتب القانونیة،  مقارنة
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قد السیاحة واألسفار یثبت عن طریق تسلیم مستند معد من باإلضافة إلى أن ع
طرف الوكالة الذي یحدد حقوق وواجبات أطراف العقد ویوافق علیه الزبون طبقا 

لذلك فمخالفة وكالة السیاحة واألسفار لهذا  ،94من ذات القانون 16للمادة رقم 
یرتب  الكاذب عن األسعار والخدمات الخاصة بالرحلة لإلشهارااللتزام كأن تلجأ 

المتعلق  06 -99من القانون رقم  45مسؤولیتها الجزائیة طبقا لنص المادة رقم 
 .95بالقواعد التي تحكم وكالة السیاحة واألسفار

 .المهنیةتأمین یغطي مسؤولیتها المدنیة و  یجب على الوكالة اكتتاب عقد -
أن تضع یقوم به األعوان المؤهلون لذلك و لتفتیش الذي ب على الوكالة االمتثال لیج -

 .الوثائق المتعلقة بنشاطهاتحت تصرفهم 
 تكون الوكالة مسؤولة عن كل ضرر یتعرض له الزبون مترتب عن عدم التنفیذ -

ذا كل ضرر آخر ناتج عن أي مقدم خدمة تلجأ إلیه الكلي أو الجزئي اللتزاماتها وك
 .عند إنجاز الخدمات المتفق علیها الوكالة

ستغالل أن یمنع على كل شخص طبیعي أو اعتباري غیر حائز على رخصة اال -
 .أسفار بأي شكل من األشكالیتخذ صفة وكیل سیاحة و 

األسفار األجنبیة غیر المعتمدة في الجزائر بموجب هذا یاحة و ال یسمح لوكاالت الس -
إال عن القانون بممارسة أي نشاط تجاري ذي طابع سیاحي داخل التراب الوطني 

 .أسفار جزائریة معتمدةطریق وساطة وكالة سیاحة و 
األسفار اسم تجاري متمیز عن تسمیات الوكاالت یجب أن یكون لوكالة السیاحة و  -

 .األخرى
اإلحصائیات المتعلقة بنشاطها للوزارة تقدیم المعلومات و بلة بصفة دوریة اتلتزم الوك -

 .المكلفة بالسیاحة
                                                             

94   من  16على وجود وصحة عقد السیاحة واألسفار حسب المادة رقم  ال یترتب على ضیاع المستند أي أثر
  .السابق 06 – 99م القانون رق

95  تعاقب الوكالة عن اإلشهار الكاذب الخاص باألسعار أو الخدمات بغرامة مالیة من خمسین ألف : "تنص على أنه
وفي حالة العود تضاعف هذه الغرامة ویتعرض صاحب ، ) دج 100000(إلى مائة ألف دینار) دج 50000(دینار 

  ".إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتین العقوبتین) 2(الوكالة أو الوكیل المخالف للحبس من شهرین 
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رخصتها في كل العقود التجاریة والفواتیر المسلمة  یتوجب على الوكالة ذكر رقم -
 .الترقویةواإلعالنات والنشریات والوثائق اإلعالمیة و 

المعتمدین من طرف الوزارة المكلفة على الوكاالت استخدام المرشدین السیاحیین  -
ر التاریخیة والمواقع اآلثاالسیاح خالل زیاراتهم للمتاحف و  بالسیاحة في مرافقة

 .تقدیم شروحات لهماألثریة و 
 التزامات الزبون 2.2

أو دفع مقابل الرحلة  منها تقع على عاتق الزبون مجموعة من االلتزامات نذكر   
االلتزام بتعلیمات ، قا لما تم االتفاق علیه في العقدوفالمصاریف المتعلقة بها امة و اإلق

الطعام والتعامل مع أمكنة تناول یاحي فیما یتعلق بأماكن التنزه و الوكیل الس
ألن مسؤولیة تى ال یتعرض السائح لما یعرقل وینكس علیه رحلته ح ؛المواطنین

اآلداب العامة في مراعاة النظام العام و ، ب للوكالة السیاحیةحمایة السائح قد تنس
البلد  امواطنو ، فال یمكن له القیام بأفعال یستنفرها األمكنة التي یتردد علیها السائح

 اإلیاب لضمانلسائح احترام مواعید الذهاب و احترام برنامج الرحلة فعلى ا، المزار
للسائح الحق في إلغاء الرحلة أو تعدیلها ، األسفارالتنظیم الحسن لوكالة السیاحة و 

من لتعویضها عما لحقها  باإلضافةكالة في الوقت المناسب علیه إعالم الو  لكن
 .96وفقا للتنظیم المعمول بهخسارة 

  الضبط السیاحي .3

تتعرض وكالة السیاحة واألسفار التي تخالف األحكام التي تنظم سیرها إلى    
 والجزائیةلعقوبتین معا اإلداریة علیها ا جزائیة، وقد توقع اریة أوعقوبات قد تكون إد

مادة لل وفقا األسفارا وكاالت السیاحة و یقوم بالبحث عن المخالفات التي قد ترتكبهو 
، أعوان 97مفتشي السیاحة  كل منالسابق  06 - 99من القانون رقم  28رقم 

                                                             
96   144و 143محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص .  
97  یؤدي مفتشوا السیاحة أمام الجهة القضائیة المختصة إقلیمیا القسم التالي:  

وأكتم سرها وأتعهد أقسم باهللا العلي العظیم أن أقوم بعملي على أكمل وجه وأن أؤدي مهنتي بأمانة وصدق ونزاهة " 
  ".باحترام أخالقیاتها وألتزم في كل األحوال بالواجبات التي تفرضها علي
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تقوم هذه األعوان عند بحیث  أعوان الشرطة القضائیة،ضباط و المراقبة االقتصادیة، 
ر یسرد فیه بدقة العون المعاین المؤهل قانونا كل إعداد محضبمعاینة المخالفات 

وفي حالة رفض المخالف  ،ي عاینها، ویوقع المحضر مع مرتكب المخالفةالوقائع الت
یرسل المحضر حسب ذو حجیة إلى غایة إثبات العكس،  التوقیع یبقى المحضر

أجل ال  الحاالت إلى اإلدارة المكلفة بالسیاحة أو إلى الجهة القضائیة المختصة في
  .98)01(یتعدى شهرا واحدا

  العقوبات اإلداریة  1.3  

 لتي ترتكبها وكاالت السیاحة واألسفار دون المساسالمخالفات ا ىتترتب عل   
  :بالمتابعات الجزائیة إحدى العقوبات اإلداریة التالیة

صدور حكم ، ثبوت عدم احترام الوكالة لقواعد المهنة حالةفي ویصدر  :اإلنذار 1.1.3
ة تجاه الزبائن بسبب عدم التنفیذ الجزئي وغیر المبرر لاللتزامات التعاقدیقضائي 

إذا كانت الوكالة ال تحمل اسما تجاریا أو كان هذا االسم ال ، أو مع المتعاملین
في حالة عدم تقدیم الوكالة السیاحیة للمعلومات ، یتوفر على الشروط القانونیة

عدم ذكر الوكالة ، ة لوزارة السیاحةشاطها بصفة دوریواإلحصائیات المتعلقة بن
السیاحیة لرقم رخصتها في العقود التجاریة والفواتیر المسلمة واإلعالنات 

استخدام الوكالة السیاحیة وفي حالة  والنشریات والوثائق اإلعالمیة والترقویة
 .99لمرشدین سیاحیین غیر معتمدین من طرف الوزارة المكلفة بالسیاحة

یصدر السحب المؤقت للرخصة خالل مدة ال  :المؤقت للرخصةالسحب  2.1.3  
عدم توفر أحد الشروط ، وكذلك في حالة بعد تلقي الوكالة إلنذارین تتجاوز ستة أشهر

 06 -99القانونیة للحصول على الرخصة والمذكورة في المادة السابعة من القانون رقم 
 . 100 السابق

                                                             
98   السابق 06 - 99من القانون رقم  29المادة رقم.  
99   السابق 06 -99من القانون رقم  31المادة رقم .  
100   السابق 06 - 99من القانون رقم  32المادة رقم.  



ستراتیجیة تنمیتها: الفصل األول  واقع السیاحة في الجزائر وإ
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حالة عدم  السحب النهائي للرخصة فيیصدر  :السحب النهائي للرخصة 3.1.3     
 بعدذلك صاحب الوكالة للشروط المحددة في حالة السحب المؤقت للرخصة و امتثال 
وأیضا  عذارالعود للمخالفات المقررة في السحب المؤقت بعد اإل، وكذا في حالة إعذاره

على الوكالة  في حالة الحكم، المهنیةفي حالة الخطأ أو التقصیر المهني البالغ اللتزاماته 
في حالة الغش الجبائي والجمركي أو في مجال ، اإلفالس وفقا للتشریع المعمول بهب

إذا تمت إدانة صاحب الوكالة ، مخالفة تنظیم الصرف المثبت قانونا من اإلدارة المؤهلة
أو الوكیل أو ثبوت تواطؤ أحدهما أو كالهما مع أحد المستخدمین بتشویه أو إتالف أو 

أو المساعدة اث الوطني التاریخي واإلضرار بالمساحات والفصائل الطبیعیة، تهریب التر 
 . 101الحكم على صاحب الوكالة بعقوبة شائنةوأخیرا في حالة  على ذلك

  المسؤولیة الجزائیة 2.3

األحكام باإلضافة للعقوبات اإلداریة تتعرض وكاالت السیاحة واألسفار التي تخالف     
، وبصفة عامة كل األحكام التي تنظم سیر هذه األخیرة 06 -99 لقانون رقمالواردة في ا

، تتمثل هذه العقوبات في الغرامة القضائیة المختصة تصدرها الجهاتعقوبات إلى 
إلى مائتي ألف ) دج10.000(تتراوح مابین عشرة أالف دینارالتي المالیة 

أو بإحدى  أشهر،) 06( إلى ستة) 02( ، وبالحبس لمدة شهرین)دج200.000(دینار
  .102هاتین العقوبتین معا

  التنمیة السیاحیة في الجزائر سیاسة: المبحث الثاني

عرفت سیاسة التنمیة السیاحیة في الجزائر تطورا سواء من الناحیة االقتصادیة أو    
تنمیة النشاط السیاحي الف الظروف التي أحاطت بمحاولة السیاسیة، لكن بالرغم من اخت

  .لترقیة المنتج السیاحي في الجزائرإلى أنها هدفت كلها 
                                                             

101   السابق 06 - 99القانون رقم من  33المادة رقم.  
102   المسؤولیة الجزائیة عن مخالفة األحكام التي تنظم وكاالت السیاحة واألسفار في  06 - 99حدد القانون رقم

  .45إلى المادة رقم  34مواده من المادة رقم 
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  1989 -1962السیاحة في الجزائر في الفترة ما بین : المطلب األول

  السیاحیة في الجزائر التطور التاریخي للظاهرة :الفرع األول

، وذلك بتطور االهتمام خالل الحقبات التاریخیةتطور النشاط السیاحي في الجزائر    
  .الوعي الثقافي السیاحي لدى المواطن من جهة أخرىبهذا النشاط من جهة، وتطور 

  قبل االستقاللفي الجزائر السیاحة : أوال

االحتالل فترة تاسع عشر خالل ظهر النشاط السیاحي في الجزائر بدایة القرن ال     
ویة الجزائریة وبواسطة أسس المستعمر الفرنسي اللجنة الشت 1897ففي سنة الفرنسي 
تمكنت من تنظیم قوافل سیاحیة عدیدة من أوروبا نحو الجزائر، وخالل اإلشهار الدعایة و 

تلك المرحلة جلبت العدید من السیاح األوروبیین الكتشاف مناظرها الطبیعیة، وهو ما 
دفع المستعمر آنذاك إلى التفكیر في إنشاء هیاكل قاعدیة لتلبیة حاجیات السیاح 

وأخرى في  ،سیاحیة في مدینة وهرانتم تشكیل نقابة  1914وفي سنة  .103األوروبیین
، تمثلت مهام هذه النقابات في التنسیق بینها لتنظیم رحالت سیاحیة 1916قسنطینة سنة 
التي جمعت  1919هذا باإلضافة لتشكیل فیدرالیة للسیاحة سنة  ؛104اتجاه الجزائر

ة م مالي من طرف الحكومنقابة سیاحیة، وتستفید هذه الفیدرالیة من دع) 20(عشرون 
وفي نفس السنة تم تشكیل فیدرالیة خاصة بالفنادق، باإلضافة لمصادقة الحكومة الفرنسیة 

تم إنشاء  1928وفي سنة . الفرنسیة على تقدیم إعانات مالیة ألصحاب الفنادق السیاحیة
السیاحي، وهو بمثابة بنك القرض الفندقي المكلف بمنح القروض للمستثمرین في المجال 

وتم إنشاء أیضا الدیوان الجزائري للنشاط  ،ع وتجدید وتوسیع الفنادقأجل تشجی أنشأ من
        .105االقتصادي والسیاحي من أجل تنمیة السیاحة، استمر نشاطه حتى بعد االستقالل

بلغ مئة  1950الذین زاروا الجزائر في سنة  السیاحوتجدر المالحظة إلى أن عدد 
                                                             

103   ،11األول، ص ، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد مقومات ومؤشرات السیاحة في الجزائرخالد كواش.  
104  ،12المرجع السابق، ص  ،مقومات ومؤشرات السیاحة في الجزائر خالد كواش.  
105  ،وینظر. 12المرجع السابق، ص  ،مقومات ومؤشرات السیاحة في الجزائر خالد كواش: 

Heddar  Belkacem,  Rôle socio-économique du tourisme OPU, 1988, Alger, p 48.  
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خالل اندالع الثورة التحریریة سنة ألف سائح، وتقلص هذا العدد ) 150(وخمسون 
یاحیة التي تتوفر علیها إن المستعمر الفرنسي كان یدرك أهمیة الموارد الس .1954
 مخطط وما البرنامج الموسع الذي وضعه الخاص بالتجهیزات السیاحیة في ر الجزائ

منها ممركزة  %17غرفة لفنادق حضریة،  17200نجاز المتعلق بإ 1957قسنطینة لسنة
، إال 106غرفة في المحطات المعدنیة والمناخیة 1130في الجزائر العاصمة، باإلضافة لـ 

  . 107دلیال على أهمیة السیاحة في الجزائر

  السیاحة في الجزائر غداة االستقالل: ثانیا

سریر، تولت تسییر هذه  5922ورثت الجزائر غداة االستقالل طاقات إیواء قدرت بـ     
، وفي 1965التي تأسست في سنة مختصة في تسییر الفنادق والمطاعم لجنة الهیاكل 

) ONT(أسندت مهام هذه اللجنة إلى الدیوان الوطني الجزائري للسیاحة  1966سنة 
 1964یة ، وكان تحت وصایة وزارة الشباب والریاضة إلى غا1962الذي أنشأ سنة 

لجزائري في السوق وتمثلت مهامه في تسییر أمالك الدولة، والتعریف بالمنتج السیاحي ا
. 108)ستوكهولم، باریس، فرانكفورت (بواسطة وسطائه الثالث في الخارج  الدولي للسیاحة

تفید من أیة تنمیة محددة لم یس) 1966- 1962(لكن القطاع السیاحي خالل الفترة 
ضعف احي بمجموعة من النقائص تمثلت في السی عموما اتصف القطاعو  المعالم

غیاب الثقافة السیاحیة لدى قدرتها على تلبیة حاجیات السیاح،  الصناعة الفندقیة وعدم
حي، التخلف الجزائریون عشیة االستقالل الذي كان نتیجة تدني المستوى المعیشي الص

راغ الذي تركه غیاب اإلطارات والكفاءات التي تعوض الفاالقتصادي واالجتماعي، 
 .109المستعمر في القطاع السیاحي

                                                             
 

107   ،12المرجع السابق، ص ، مقومات ومؤشرات السیاحة في الجزائرخالد كواش.  
108   ،14المرجع السابق، ص ، مقومات ومؤشرات السیاحة في الجزائرخالد كواش.  

 109  ،14المرجع السابق، ص  ،مقومات ومؤشرات السیاحة في الجزائر خالد كواش.  
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تعتبر الظروف السیئة التي الزمت المجال السیاحي الدافع الذي أدى بالدولة ابتدءا     
إلى محاولة استغالل الثروات السیاحیة، غیر أن الظروف االقتصادیة  1963من سنة 

ستغاللها إلى غایة سنة واالجتماعیة التي سادت غداة االستقالل أدت إلى تأخیر عملیة ا
على التي تعتبر بدایة االهتمام الحقیقي بالقطاع السیاحي، من خالل التصدیق  1966

صدار المرسوم رقم  فاق تنمیة السیاحة في الجزائر،آالمیثاق السیاحي الذي یتضمن  وإ
وكذا إدماج السیاحة في مختلف  الذي یتضمن مناطق التوسع السیاحي، 75 -66

 المیثاق السیاحي، والمتمثلة أساستم تحدید توجهات او  .110ة االقتصادیةمجاالت التنمی
تحسین الشروط السیاحیة الطبیعیة والثقافیة من خالل القیام بعملیة الجرد الشامل لكل  في

ءات اإلداریة الالزمة لحمایتها الثروات السیاحیة قصد تصنیفها وتهیئتها، والقیام باإلجرا
 ن التنمیةاختیار مناطق التوسع السیاحي أل، وتنظیمیة جدیدةوضع نصوص قانونیة و 
شاملة لكل الثروات السیاحیة التي تتوفر علیها  لسیاحیة تتطلب إجراء عملیة تخطیطا

اختیار الفنادق والمطاعم  إنشاء وتطویر الصناعة الفندقیة التي تمت من خالل، الدولة
المرافق المخصصة للعطل عبر والمقاهي ذات الطابع السیاحي، وكذا إصالح كل 

التي تتوزع عبر مختلف ) المركبات السیاحیة(یاحیة الضخمة الشواطئ، إنشاء الفنادق الس
النشاط  ألن مناصب عمل خلق، 111المناطق الشاطئیة، الحمامات المعدنیة والصحراء

و السیاحي یعتمد بالدرجة األولى على الید العاملة فكان من أهداف التنمیة السیاحیة ه
تحقیق مناصب شغل جدیدة في الوحدات السیاحیة المقرر إنشاؤها من أجل امتصاص 

، واإلعالمیة الالزمة لجلب السیاحتحسین وتهیئة الظروف المالیة واإلداریة ، 112البطالة
إقبال األفراد ذوي الدخل ب ظىدمات السیاحیة والفندقیة لكي تحتخفیض أسعار الخ

إن إقامة المشاریع السیاحیة ، تطویره لتلبیة حاجیات السیاحتنظیم حركة النقل و ، المحدود
تعمل السیاحة على ، التي یحتاجها سكان  هذه األقالیمیؤدي إلى تطویر البنى التحتیة 

المساهمة في تشجیع الهجرة ، ألقالیمتنمیة بعض الصناعات الریفیة الفولكلوریة في هذه ا

                                                             
110   148هدیر عبد القادر، المرجع السابق، ص.  
111  ،15المرجع السابق، ص  ،مقومات ومؤشرات السیاحة في الجزائر خالد كواش.  
112  ،16المرجع السابق، ص  ،مقومات ومؤشرات السیاحة في الجزائر خالد كواش.  



ستراتیجیة تنمیتها: الفصل األول  واقع السیاحة في الجزائر وإ
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ن آثار إیجابیة تعمل على تخفیف الضغط العكسیة من المدن إلى األریاف، وما یخلف م
  113على المدن الكبرى

  التنمیة السیاحیة في الجزائر ضمن المخططات الوطنیة: الفرع الثاني

 إن القطاع السیاحي في الجزائر لم یكن ضمن القطاعات ذات األولویة في التنمیة     
نما كان مدمجا في المخطط الوطني للتنمیة، والذي شرعت فیه  الحكومة في بدایة عام وإ

، من خالل میثاق 1966، فبعدما رسمت الجزائر سیاستها السیاحیة لما بعد 1967
   .114السیاحة بقي علیها تجسید هذه السیاسة على أرض الواقع

  1977 - 1967بین  التنمیة السیاحیة في الجزائر للفترة ما: أوال

   1969 -1967 األول المخطط الثالثي .1

تمثلت في  ،سیاحةبتطویر أنواع معینة من ال من خالل هذا المخططهتمت الدولة ا    
سریر  13081حیث أنه تقرر إنجاز  ،الحمویةالسیاحة الصحراویة و  ،السیاحة الشاطئیة

یبین حصیلة ، والجدول التالي ملیون دینار جزائري 285مالي قدره  خصص لذلك مبلغو 
  :األول المخطط الثالثي

  

  

  

                                                             
113   ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  ،مثال والیة بومرداس ،السیاسات السیاحیة والتنمیة في الجزائرأبركان فؤاد 

  .68، ص 2009 - 2008السیاسیة والعالقات الدولیة ، تخصص رسم السیاسات العامة، جامعة الجزائر، العلوم 
114   130زهیر بوعكریف، المرجع السابق، ص.  
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المخطط الثالثي برنامج االستثمارات السیاحیة خالل یبین حصیلة ) 03( جدول رقم   
  .)1969- 1967( األول

العملیات 
  المقررة

ة  عدد األسرّ
  المبرمجة

ة عدد   النسبة المئویة األسرّ
  المنجزة 

  العجز     النسبة المئویة
عدد 
ة   األسرّ

  النسبة 
  المئویة

 المحطات
  الشاطئیة

6766  51.7  24.6  35.5  4360  64.5  

المحطات 
  الحضریة

1650   12.6  254  15.4  1396  84.6  

المحطات 
  الصحراویة

1818  13.9  286  15.7  1532  84.3  

حمامات 
  معدنیة

2847  21.8  00  00  2847  100  

  77.5  10135  22.5  2946  100  13081  المجموع
Source: Ministre de tourisme et de l’artisanat, bilan du développement 
touristique, 1977, p27. 

ا الحصة األكبر له تالجدول نجد أن السیاحة الشاطئیة كانبیانات من خالل تحلیل     
ة، و  وزع باقي عدد األسرة یل %51أي بنسبة  ، سریر 6766ـالتي قدرت بمن عدد األسرّ

، ولكن ما یالحظ على هذا مبین في الجدولكما هو أنواع السیاحة األخرى  على
سریر من بین  2946فقد تم إنجاز  ،البرنامجالمخطط أنه شهد عجزا شبه تاما في إنجاز 

   .فقط %22,5أي بنسبة  سریر 13081

   1973 -1970المخطط الرباعي األول  .2

 إنجاز خمسة وثالثون 1973-1970برمج خالل المخطط الرباعي األول      
 ینجز خالل المخطط الثالثي األول سریر باإلضافة الستكمال ما لمألف  )35000(
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لبیة متطلبات السیاحة الداخلیة والدولیة، بحیث تم رصد مبلغ ویهدف هذا المخطط إلى ت
  .115ملیار دینار 27,736نجاز هذا المخطط قدر بـ مالي إل

للمخطط  عودسریر ت 10817سریر منها 19815تقرر خالل هذا المخطط إنجاز      
سریر  6860وفي نهایة المخطط الرباعي األول بلغت اإلنجازات  ،السابق والتي لم تنجز

  :، والجدول التالي یبین ذلك%34,62بـ  فقط، بمعدل یقدر

 -1970یبین عدد األسرة المنجزة خالل المخطط الرباعي األول ) 04(جدول رقم 
1973  

  المجموع  المعدني  المناخي  الحضري  الصحراوي  يالشاطئ  السیاحي المنتج
  6860  300  300  710  1250  4300  عدد األسرة

  100  04,37  04,37  10,34  18,22  62.68  النسبة المئویة
  .1973وزارة السیاحة، مدیریة اإلحصائیات، : المصدر

سریر من  6860من خالل الجدول نالحظ أن مجموع اإلنجازات المحققة بلغت     
  . %65,38هذا المخطط عجزا في اإلنجاز بنسبة سریر، لذلك شهد 19815أصل 

   1977 - 1974المخطط الرباعي الثاني  .3

سریر مع  25000إنجاز  1977 -1974المخطط الرباعي الثاني  برمج خالل   
متابعة إنجاز المشاریع السیاحیة غیر المنجزة في المخططات السابقة، لكن تم إنجاز 

حجم االستثمار السیاحي  1978ة ، وقد بلغ سن%31,84سریر أي بمعدل  7960
في  اإلجمالیةسریر لتصبح الطاقة  860، حیث تم إنجاز جزائري ملیون دینار 328,5

  :سریر، والجدول التالي یبین ذلك 8820نهایة هذه السنة 

                                                             
115   153زهیر بوعكریف، المرجع السابق، ص.  
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 -1974یبین عدد األسرة المنجزة خالل المخطط الرباعي الثاني ) 05(جدول رقم 
1978  

  المجموع  المعدني  المناخي  الحضري  الصحراوي  الشاطئي  السیاحيالمنتج 
  8820  1700  300  2620  800  3400  عدد األسرة

  100  19,27  03,40  29.70  9,07  38,54  النسبة المئویة
  .1978وزارة السیاحة، مدیریة اإلحصائیات، : المصدر

تغیرت لمدة سنتین  بعد المخطط الرباعي األول والثاني مرت الجزائر بفترة انتقالیة      
فیها السلطة السیاسیة والخطة االقتصادیة، واالستثمارات السیاحیة المبرمجة في إطار 

 ر صناعة فندقیة رغم تأخر اإلنجازأدت إلى ظهو  )03(المخططات التنمویة الثالث
اجع إلى الخطط متوسطة حیث أن نسبة اإلنجاز لم تكن موافقة لما هو مبرمج، وذلك ر 

المشروعات الواجب تنفیذها خالل فترة الخطة حدید األهداف و بت فكثیرا ما تكتفياألجل 
متوسطة األجل، دون تحدید البرنامج التنفیذي أو ربط لنشاط الوحدات االقتصادیة 
المختلفة بمتطلبات الخطة سنة بعد األخرى، األمر الذي یجعل المنجزات تبعد كثیرا عن 

نشاء عد، واتتقدیر المخطط   .ة مؤسسات سیاحیةعرفت هذه الفترة تغییر وإ

   1989 - 1980التنمیة السیاحیة في الجزائر للفترة ما بین : ثانیا

   1984 – 1980المخطط الخماسي األول  .1

وذلك  ،في هذا المخطط حاولت الدولة إحداث التوازن الجهوي بسبب النزوح الریفي    
خصص  فقد ،دون سواها في المخططات السابقةإلعطاء األولویة للسیاحة الحضریة 

الجدیدة في بالعملیات المنجزة و  لتغطیة التكالیف الخاصةملیون دینار  3400مبلغ قدره 
 ما تبقّ سریر،  25000قید اإلنجاز  عدد األسرة :116كما یلي األول الخماسيالمخطط 

عدد األسرة الجدیدة المقررة خالل سریر،  12000إنجازه خالل المخططات السابقة 
                                                             

116  214، المرجع السابق، صعوینان عبد القادر.  
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تجدر المالحظة إال أن هذا المخطط كان  .سریر 14000 المخطط الخماسي األول
 89ومن أجل تحقیق ذلك تم برمجة  ،1985سریر سنة  50880مسطر إلنجاز 
ه فعال خالل ما تم تحقیق، و والجدول التالي یبین ما كان مسطر إنجازه مشروعا سیاحیا،

  .هذا المخطط

المخطط الخماسي األول یبین عدد األسرة المبرمجة والمنجزة خالل ) 06(جدول رقم 
1980 - 1984  

المنتج 
  السیاحي

هیاكل   معدني+يمناخ  صحراوي  شاطئي
  المؤتمرات 

  المجموع  حضري

األسرة 
  المسطرة

12850  6200  8830  3000  20000  50880  

  17732  5405  1148  2000  2144  4035  األسرة المنجزة
  100  36,68  79, 7  13,57  14,55 38, 27  نجازنسبة اإل

                        .215صالمرجع السابق،  ،عوینان عبد القادرباالعتماد  من إعداد الباحثة :المصدر 

نجاز قدر عجزا في اإللجدول یتبین أن هذا المخطط عرف من خالل تحلیل هذا ا    
متابعة الدولة ،  وهذا العجز یعكس عدم اهتمام و %  71,04بنسبة  أي ریسر  36148ـب

لذلك فإن ، لقي ما سطر فیه للمخطط الذي یلیهفكل مخطط ی ،السیاحیةلتنفیذ السیاسة 
  .غیر رشیدةسیاسة االستثمار السیاحي في القطاع السیاحي كانت ضعیفة و 

   1989 - 1985المخطط الخماسي الثاني .2

إلعادة االعتبار للسیاحة الداخلیة  1989 -1985الخماسي الثاني المخطط جاء   
الستقبال السیاح األجانب، ومن بین األهداف التي سعى رنامج باإلضافة لتسطیر ب

والمعدنیة  النهوض بالسیاحة الحمویة، متابعة التهیئة السیاحیةمواصلة و  لتحقیقها
لقطاع ا الجماعات المحلیة( تنویع المتعاملینالمركزیة االستثمارات و ، المحطات المناخیةو 

 خصصت ألجل ذلكو .  السیاحيالتحكم في الطلب  ،)مؤسسات عمومیة أخرى ،الخاص
باإلضافة  ،ینار جزائري لتحقیق هذه المشاریعن دو ملی 1800مبلغ مالي قدره  الدولة
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من أهمها حل ، ي إعادة هیكلة المؤسسات السیاحیةإلجراء إصالحات اقتصادیة تمثلت ف
 "ألتور"الشركة الوطنیة محلها عدة مؤسسات هي  لتحل ئریة للسیاحةالوكالة الوطنیة الجزا

-SNالصحراویة موقعها بتیبازة مكلفة بتسییر الوحدات الشاطئیة و بطبیعة جدیدة 
altour)( ، الشركة الوطنیة للفنادق الحضریة موقعها بالمدیة)SNHU( ، الدیوان الوطني

مؤسسة الوطنیة للدراسات ال الملتقیات المتمركزة بنادي الصنوبر البحريللمؤتمرات و 
 هموقعدیوان الوطني الجزائري للسیاحة و ال ،)ENET(بالجزائر العاصمةوموقعها السیاحیة 
سیاحیة لم تنجح إن عملیة إعادة هیكلة المؤسسات ال .ONA(117(العاصمة  بالجزائر

ارتفاع تكلفة التسییر،  غیاب الكفاءة فيذلك لعدة عوامل تمثلت في بالشكل المطلوب و 
غیاب التكوین ، % 17ازدیاد عدد العمال بنسبة من رقم األعمال،   %40األجور بنسبة 

  .1989118الجدول التالي یبین طاقات االستقبال نهایة سنة و  للعمال السیاحي التأهیلو 

  1989یبین طاقات اإلیواء السیاحي حسب النوع في نهایة ) 07(جدول رقم 

  النسبة المئویة  المجموع  الخاص  العام  القطاع
  النوع

  27.60  13327  1145  12182  البحري
  13.10  6331  2250  3731  الصحراوي
  10.60  5116  1528  3588  الحمامات
  02.13  1030  76  954  اإلقلیمي
  46.57  22498  17161  5337  الحضري
  100  48302  22460  25842  المجموع

    100  46.5  53.5  النسبة المئویة
  .1990وزارة السیاحة، مدیریة اإلحصائیات، : المصدر

                                                             
117  216ص ، المرجع السابق، عوینان عبد القادر.  
118   153هدیر عبد القادر، المرجع السابق، ص  
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ا الدولة الرغم من اإلصالحات التي بادرت بهبمن خالل ما سبق طرحه نالحظ بأنه      
إلصالحات عدة عقبات حلت دون إال أنه وقفت حیال هذه ا ،للنهوض بالقطاع السیاحي

ما انعكس سلبا على احتیاطي م ،برزها أزمة انهیار أسعار البترولأ، ولعل السیاحة تنمیة
 منیة خالل التسعینیات التي شوهت صورة الجزائرأضف إلى ذلك األزمة األ ،الصرف

  .باألخص القطاع السیاحي الذي یعتمد على االستقرار األمني بالدرجة األولىو 

  االقتصادیةأثناء مرحلة التحوالت السیاسیة و التنمیة السیاحیة : المطلب الثاني

تمثل في التخلي عن  ؛لتسعینات تحوال سیاسیا واقتصادیاشهدت الجزائر خالل بدایة ا    
النظام االشتراكي والتوجه نحو االقتصاد الحر، وبذلك تقلص دور الدولة في النشاط 

عطاء الفرصة للقطاع الخاص في كل  الوطني واألجنبي لالستثمار ،االقتصادي وإ
نظرا لما تتوفر علیه الجزائر من  طاء مكانة حقیقیة للقطاع السیاحيالقطاعات، وإلع

، ووضعت عدة هامة، شرعت الدولة في خوصصة القطاع السیاحيمقومات سیاحیة 
  .119 هامتیازات لالستثمار فی

  صة السیاحیة في التشریع الجزائريوصإستراتیجیة الخ :الفرع األول

الصادر في  22 -95صة بموجب األمر رقم وصتبنت الدولة الجزائریة سیاسة الخ    
ولكنها لم تنفذ هذه السیاسة إال  ،صة الشركات العمومیةوصالمتعلق بخ 1995أوت  26

المتعلق  2001أوت  20الصادر في  04 -01بعد ستة سنوات من خالل األمر رقم 
  . صة المؤسسات العمومیة االقتصادیةوصخوتسییر و بتنظیم 

  

  

  

                                                             
119   140زهیر بوعكریف، المرجع السابق، ص.  
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  تقنیاتهاو صة وصمفهوم الخ :أوال

 صةوصمفهوم الخ .1

المؤسسات الفندقیة صة وصفوجدت خسعت الدولة لتطویر القطاع السیاحي     
 .الستثمار الخاص سبیال لتحقیق ذلكتشجیع او  ،والسیاحیة

 صةوصتعریف الخ 1.1

كل معاملة تؤدي إلى تحویل تسییر مؤسسة عمومیة صة على أنها وصتعرف الخ    
، وذلك بواسطة صیغ لقانون الخاصاطبیعیین أو معنویین تابعین إلى  إلى أشخاص

  .120 تحدید تحویل التسییر وشروطه وممارستهتعاقدیة یجب أن تحدد كیفیة 

عملیات "السابق الذكر  04 -01من األمر رقم  17وهذا ما نصت علیه المادة رقم     
أو /صة التي یلتزم فیها المشتري أو المشترون بإصالح المؤسسة أو تحدیثها وخصالخ

یمكنها  ،اإلبقاء على نشاط الشركةالشغل و الحفاظ على كل أو جزء من مناصب 
  ."االستفادة من امتیازات خاصة یتم التفاوض بشأنها حالة بحالة

صة المفیدة للمجموعة الوطنیة هي التي تسمح للمؤسسات خصالخ وبذلك فإن    
لتمكینها من  ،)تسییریة ،تكنولوجیة ،مالیة(ستفادة من مساهمة خارجیة الموجودة باال

  .مناصب شغل جدیدةخلق و  اإلنتاجیةدعم قدراتها  ،تطویر نشاطاتها

  السیاحیة صةخصأسباب الخ 2.1

 السیاحیة لعل منهاصة المؤسسات الفندقیة و خصسیاسة ختعددت أسباب لجوء الدولة ل   
تدني الخدمات السیاحیة المقدمة للسیاح التي ال ترقى لتطلعات السیاح خاصة األجانب 

 13 لـ مالیاعجزا  1992عجز المؤسسات السیاحیة حیث أنه سجل في سنة ، منهم
ضعف ، السیاحيمؤسسة عمومیة اقتصادیة للتسییر الفندقي و  17مؤسسة من بین 

                                                             
120   ،مجلة المفكرتقییم إعادة هیكلة المؤسسات االقتصادیة العمومیة الجزائریةالطیب داودي، ماني عبد الحق ، 

  .14العدد الثالث، ص 
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ضعف المستوى ، س اإلمكانات التي تحوزها الجزائرالقطاع السیاحي الذي ال یعك
تدني دور القطاع السیاحي في امتصاص البطالة ، لتكویني لمستخدمي القطاع السیاحيا
الصیانة والمتابعة في المرافق ، غیاب الثقافةباإلضافة ل خلق مناصب العملو 

 .121السیاحیة

  صة السیاحیة خصأهداف الخ 3.1

صة خصالخ ىلإالفندقیة صة المؤسسات السیاحیة و خصخالل خ تهدف الدولة من    
ة الكلیة صخصالخ، صة الكلیة أو الجزئیة لرأس المالخصالختسییر، الكلیة لل

المؤسسات السیاحیة إلخراجها من طرق التسییر إعادة توجیه لالستثمارات المستقبلیة، 
  .122القدیمة

  صةخصالخ تقنیات .2

حسب المؤسسات من حیث طبیعة نشاطها، و  صة باختالفخصتختلف تقنیات الخ    
  :من بین أشهر هذه التقنیات نذكرو  ،ولةاألهداف المسطرة من الد

  Contrat de management عقد التسییر 1.2

یتمثل في و  ،ة القطاع السیاحي خاصة الفنادقصخصفي خعقد التسییر یستعمل     
الخبرة من أجل التسییر الجید للفندق أو لى مسیر خاص یتوفر على الكفاءة و اللجوء إ

حمل كامل المسؤولیة في التسییر یتو  ،عقدالمطعم وفق دفتر الشروط المحدد في ال
  .أجرلكل النشاطات مقابل حصوله على  المراقبةو 

   Contrat de franchise)  الكراء (اإلیجارعقد  2.2

الهیاكل السیاحیة لمصلحته عقد اإلیجار هو عقد یقوم فیه شخص خاص بإیجار     
جاریة التي قد یتعرض لها شریطة تحمله المسؤولیة الكاملة لكل المخاطر الت ،الخاصة

                                                             
121  74المرجع السابق، ص ، عوینان عبد القادر.  
122  75، المرجع السابق، ص عوینان عبد القادر.  
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ذا قامت الدولة بتسلیمه عقد اإلیجار ففي المقاو  وله  ،یمة جزافیةبل سیدفع مبلغ دوري كقإ
  .عدد الذي یریده منهمالوله السلطة التقدیریة في  ،الحریة الكاملة في اختیار الموظفین

  المستخدمینبیع األصول للمسیرین و  3.2

ولها لمن تتوفر فیهم الكفاءة والخبرة الالزمتین یمكن ألي مؤسسة سیاحیة أن تبیع أص   
سنة  "موریتي"تسییر السیاحي مؤسسة الهذا ما قامت به و  ،من مسیرین ومستخدمین

    .TCA(123(النادي السیاحي الجزائريو  1992

  االكتتاب في رأس المال 4.2

االكتتاب في رأس المال یتمثل في بیع الدولة لجزء من األسهم التي تمتلكها المؤسسات   
سة السیاحیة للجمهور بمعناه الواسع، بهدف الرقابة الجزئیة أو التامة للدولة على المؤس

تتوفر فیها مجموعة من األوصاف  ، وعلى المؤسسة المعنیة أنصةخصللخ الخاضعة
كما أن عملیة البیع لألسهم تتم حسب اإلجراءات القانونیة  ،والمالیة الشروط القانونیةو 

التطهیر ، قدرة التسییرولین من ناحیة المقدرة المالیة و دراسة المترشحین المقب :التالیة
نشر و  صتها مسبقا ومنحها رأس مال اجتماعيخصالعمومیة المراد خالمالي للمؤسسة 

  .االختیار المسبقنونیة التي تحدد أهداف الحكومة واإلجراءات القانونیة و النصوص القا

  الفنادقبیع الوحدات و  5.2

التابعة السیاحیة نادق في بیع المؤسسات الفندقیة و الفثل عملیة بیع الوحدات و تتم    
عن طریق  ؛نجازوتكون في أغلب األحیان حدیثة اإلنجاز أو في طور اإل، للدولة

  .124مناقصات دولیة لمستثمرین خواص أو شركات مختلطة وفق شروط محددة قانونا

  

                                                             
123  138سعاد صدیقي،  المرجع السابق، ص.  
124   139سعاد صدیقي، المرجع السابق، ص.  

  
  



ستراتیجیة تنمیتها: الفصل األول  واقع السیاحة في الجزائر وإ
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  صة المؤسسات السیاحیة في الجزائرخصواقع خ: ثانیا

  صة في الجزائرخصبعض تجارب الخ  .1

المتضمن و  1989 -02 -07المؤرخ في  01 – 89بعد صدور القانون رقم     
صة في خصقامت الحكومة ببعض تجارب الخ ،العامة التي تحكم عقود التسییر المبادئ

  :نذكر منها ،القطاع السیاحي

وهو مجمع فرنسي   (L’Expérience de groupe Accor)"آكور"تجربة مجمع  -
مع د التسییر عقع الجزائر من خالل عقدي التسییر، بدأ التعامل مة له شهرة عالمی

عقد التسییر مع ، 1992سنة ) فندق سوفیتال(ي للوسط مؤسسة التسییر السیاح
وتم ، )2000دق مطار الجزائر مركیر سنة فن( مؤسسة التسییر السیاحي للوسط 

 أن یقدم عدة  "أكور"وقد استطاع مجمع  ،اظ على العقدین حتى الوقت الحاليالحف
  .الفعالبالتسییر الجید و  یتعلقخدمات خاصة فیما یتعلق بفندق سوفیتال فیما 

وهو  (L’Expérience de groupe Flamengo) "فالمینكو"تجربة مجمع  -
وقام بإبرام عقدي تسییر  ،الفندقيي یعمل في إطار النشاط السیاحي و مجمع إسبان

، عقد مع فندق )مؤسسة التسییر السیاحي سیدي فرج( عقد مع فندق الریاض  هما
غیاب الخبرة لكن المجمع فشل ل ،)السیاحي تلمسان التسییرمؤسسة (الزیانیین 

ضعف شبكته االتصالیة وضعف عملیة الترویج السیاحي على المستوى ، للمجمع
 .الدولي

أبرم مجمع و   (L’Expérience de groupe Hilton) "هیلتون"تجربة مجمع  -
 ، وكانت المؤسسةیخص فندق الجزائر الدولي 1993نة هیلتون عقد تسییر س

، وهي مؤسسة مختلطة ما بین الطرف الثاني في العقد (Sahli) "ساحلي" الجزائریة
لكن  (Daewoo) "داییو"المؤسسة الكوریة و   (Safax)"سفاكس"المؤسسة الجزائریة 

مالي المتدهور إضافة للوضع ال ،عمر طویال وتم فسخه لعوامل أمنیةالعقد لم ی
   .125أعید إبرام العقد بین المؤسستین ذاتهما 2000وفي عام  للفندق

                                                             
125  78، المرجع السابق، ص عوینان عبد القادر.  
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  الفندقیةصة المؤسسات السیاحیة و خصمشاكل خ .2

عدم تمثلت في الفندقیة مشاكل عدیدة صة المؤسسات السیاحیة و خصعملیة خواجهت 
الكافیة حول المعطیات عدم توفر المعلومات ، مبالغ المالیة الكافیة للمشتریینتوفر ال

عدم توافق اآلراء حول عملیة ، ذلك لغیاب بنك معطیات سیاحيالسیاحیة و 
تعاني منها المؤسسات  ألنه هناك من یرى أن المشاكل التي ،صة ذاتهاخصالخ

غیاب سندات ملكیة األراضي ، األمنندقیة ترجع أساسا لضعف التسییر و الفالسیاحیة و 
اللجوء مخاطرة و غیاب روح ال، الفندقیةالمؤسسات السیاحیة و التي أقیمت علیها 

االفتقار ، مام بإحداث تنمیة حقیقیة للمجتمعللمشاریع ذات الربح السریع دون االهت
المشكل ، یادة المدخرات الموجهة لالستثمارلسوق مالي الذي من شأنه أن یؤدي لز 

م كما أن التقیی ،حدیثة للتسییر المتعلق بتقییم المؤسسات العمومیة نظرا لغیاب أجهزة
غیاب السوق و  النزاهة في الوثائق المحاسبیة وغیاب ،للمؤسسات شبه منعدمالمحاسبي 

  .الذي یسمح بالتقییم الموضوعي لقیمة األصول

  سیاحي في التشریع الجزائرياالستثمار ال: الفرع الثاني

ـــلسا لالستثمار     ــــ ــقص أهمیة حيیاـ ــــ ـــــجاوت التي ،ةــــــــلنامیا الدول اقتصادیات يفى وــ ه ـــ
ــیدلعا ــــ ــــم دــ ـــیولتنما المعوقات والمشاكل نــــ ــــه فـــــعلیو ،ةــ ــــهن إـ ــلاه ذـ ــــمنهول ودـــ  الجزائرا ـ

ــــلتسانح ـــــمو ،مالئم ياستثمار خ اـــــمن قـــــخل يف سافـــــتتن  المختلفةت لضمانات واهیالـ
  .نیرللمستثم

  محدداتهو أهمیة االستثمار السیاحي في الجزائر : أوال

العصر الحالي                            صناعة ص خا لبشک حيلسیاا رستثمام واالعا لبشکر ستثمایشكل اال  
لذا فإن أغلب الدول  دي،القتصاط ابالنشاض وفعالة للنهوأداة حساسا ا رعنص رهباعتبا

توجد فیها العدید من المزایا المغریة التي تحفزها على تطویره مع الرغبة منها في تسطیر 
بالجزائر أهمیة بالغة في تحقیق السیاحي ولالستثمار  عدة أهداف تتوقع تحقیقها مستقبال،

  .هالتنمیة الشاملة من خالل المحفزات التي تتوفر علیها وتمنحها الدولة لتطویر 
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  أهمیة االستثمار السیاحي في الجزائر.1

توفر في  ، وتظهر أهمیتهیكتسي االستثمار السیاحي في الجزائر أهمیة بالغة     
فرص االستثمار خاصة أمام نقص العرض وازدیاد الطلب، إذ نجد أن معظم المناطق 

السیاحیة لیها المنشآت ولم تشید ع ،السیاحیة الرائعة لم تمسها أیة عملیة تهیئة
من االعتماد على قطاع  تعتبر السیاحة البدیل االقتصادي الحقیقي للتحرر، والفندقیة

وتنویع الموارد خاصة في ظل أزمة  انخفاض أسعار النفط التي أصبحت  المحروقات
مساهمة القطاع السیاحي في الحد من مشكل ، الشبح الذي یهدد االقتصاد الوطني

ولة، فالسیاحة بحسب طبیعتها التي تتداخل مع قطاعات البطالة التي تعاني منه الد
وجود التحفیزات ، و شغل هائلة بخالف القطاعات األخرىعدیدة توفر مناصب 

ي خاصة الجبائیة والقانونیة الضروریة لتشجیع وجلب االستثمارات للقطاع السیاح
  .منها

  محددات نمو االستثمار السیاحي في الجزائر. 2

 تطویر وتنمیة االستثمار السیاحي الجزائر بمحفزات قویة وفعالة تساعدها على ظىتح   
  :126وتتمثل هذه الحوافز فیما یلي

المحددات الطبیعیة التي تتمثل في قرب البلد من األسواق الهامة في حركة السیاحة  -
الدولیة، لتربح بذلك الوقت وتكلفة المواصالت، ناهیك عن المقومات السیاحیة 

 .والمتنوعة التي تتوفر علیها والتي قلما نجدها تجتمع في دولة واحدةالهامة 
التسهیالت السیاحیة التي تتمثل في توفر البنى التحتیة والقاعدیة مثل شبكة  -

 ...، األمن، الفنادق والمطاعم المواصالت

                                                             
126   ،2010برنامج االستثمارات العامة تنمیة السیاحة في الجزائر واستدامتها ضمن سامیة لدول، راویة حناشي - 

تقییم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على : بحث مقدم ضمن فعالیات المؤتمر الدولي حول ،2014
كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة  2014 -2001التشغیل والنمو االقتصادي خالل الفترة 

  .14، ص 1سطیف 
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الحوافز واإلعفاءات فالدولة التي تهدف لتطویر االستثمار البد أن تعمل على تحفیز  -
اع الخاص وجذب المزید من االستثمارات لتهیئة البنى التحتیة، وتأخذ هذه القط

 :الحوافز عدة أشكال منها
  اإلعانات وتكون إما نقدیة أو عینیة فالمبالغ النقدیة تشكل جزء من تكالیف

استثمار المشروع، وتقدم من الحكومة كمساعدة للمستثمرین من أجل إقامة 
الدولة لحمایتها، بینما المساعدات العینیة  مشروعات سیاحیة في مناطق تهدف

تقدمها الدولة في شكل أراضي دون مقابل وبأسعار منخفضة أو حق االنتفاع بها 
 .لمدة معینة وبشروط مقبولة 

  القروض طویلة األجل بنسب فوائد منخفضة والتي عادة ما تقدم من قبل البنوك
 .المتخصصة السیما في الدول النامیة

  یبي والجمركي ویمكن أن تكون هذه اإلعفاءات جزئیة أو كلیة مثل اإلعفاء الضر
اإلعفاءات على الواردات من التجهیزات التي تحتاجها المرافق السیاحیة 

 .127والفندقیة
  تقدیم المزایا المتنوعة لالستثمارات األجنبیة كتوفیر السیولة، األمن، االستقرار

 .قوانین االستثمارالسیاسي واالقتصادي الذي جسدته الجزائر في 
  الترویج لفرص االستثمار المتمثل في إعداد الدراسات النوعیة والكمیة للمنتجات

م  كانیة بیعها في األسواق الخارجیةالسیاحیة الناتجة عن العملیة االستثماریة وإ
  .128ومن بین هذه الدراسات تلك األبحاث التي تقوم بها الجامعات

  في الجزائر السیاحي الستثمارواقع ا :ثانیا

 اإلطار القانوني لالستثمار السیاحي في الجزائر .1

 سواء كان استثمار وطني أو أجنبي ر التحرر الماليیعتبر االستثمار أهم مظاه    
الجزائر كغیرها من الدول تبنت حریة االستثمارات مع بدایة التسعینات أین انتقلت من و 

                                                             
127  14ة لدول، راویة حناشي، المرجع السابق، ص سامی.  
128   15سامیة لدول، راویة حناشي، المرجع السابق، ص.  
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النصوص في ترسانة من القوانین و  سدت ذلكج، و االقتصاد الموجه إلى االقتصاد الحر
  :التنظیمیة هي

 129القرضالمتعلق بالنقد و  1990 – 04 -14 المؤرخ في 10 -90القانون رقم  -
سمح لألجانب ف ،لالستثمار في الجزائر األساسحیث أن هذا القانون یعتبر حجر 

إلى الجزائر لتمویل النشاطات  همبتحویل رؤوس أموال130الجزائریین غیر المقیمینو 
أو ألي  ،للدولة أو المؤسسات المتفرعة عنها ر المخصصة صراحةغی االقتصادیة

 183طبقا للمادة رقم  شخص معنوي مشار إلیه صراحة بموجب نص قانوني
توازن  ع نظاما لتمویل المشاریع بمراعاة، لذلك فإن هذا القانون یهدف لوض131منه

تنمیة القوة العاملة تطویر الشغل و ، 132البنك المركزيریق طعن  سوق الصرف
لى یحدد القانون النظام الذي یطلق ع، جلب التكنولوجیا الحدیثة،  المحلیة

ن التي تنجز ضم، و على االستثمارات األجنبیةو  االستثمارات الوطنیة الخاصة
صراحة بموجب الخدمات إلى غیر المخصصة األنشطة الخاصة بإنشاء السلع و 

مشروع تصریح قبل إنجازها ا یجب أن تكون هذه االستثمارات و كم ،شریعينص ت
  .133(APSI)االستثمارات میدعتلدى وكالة الترقیة و 

                                                             
129   1990 -04 -18مؤرخة في  16جریدة رسمیة عدد.  
130   من قانون القرض والنقد یعتبر غیر مقیم كل شخص طبیعي أو معنوي یكون المركز  181طبقا لنص المادة

الرئیسي لنشاطه االقتصادي في الجزائر، أما المقیم في الجزائر فهو كل شخص طبیعي أو معنوي یكون المركز 
  .من نفس القانون 182وفقا للمادة  سي لنشاطه االقتصادي في الجزائرالرئی

131  یرخص لغیر المقیمین بتحویل رؤوس األموال إلى الجزائر لتمویل أیة نشاطات :" جاء نص المادة كما یلي
اقتصادیة غیر مخصصة صراحة للدولة أو المؤسسات المتفرعة عنها أو ألي شخص معنوي مشار إلیه صراحة 

ء هذه التمویالت مع مراعاة حاجات یحدد مجلس النقد والقرض بموجب نظام یصدره كیفیة إجرا. بموجب نص قانوني
شراء وسائل  تحسین مستوى اإلطارات والمستخدمین الجزائریین، إحداث وترقیة الشغل،: االقتصاد الوطني في مجال

تقنیة وعلمیة واالستغالل األمثل محلیا لبراءات االختراع والعالمات التجاریة المسجلة والعالمات المحمیة في الجزائر 
  ".توازن سوق الصرف ات الدولیة،طبقا لالتفاقی

132   المتعلق بالنقد والقرض 10 - 90من القانون رقم  188المادة رقم.  
133   ،75، ص 4، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد معوقات االستثمار في الجزائربعلوج بولعید.  
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 134والمتعلق بترقیة االستثمار 1993 -10 -05المؤرخ في  12 -93القانون رقم  -
 یهدفقویا لتشجیع االستثمار المحلي واألجنبي، و  بحیث یعتبر هذا القانون محفزا

معاملة بین المساواة في ال، الجمركیة للمستثمرینمنح التحفیزات الجبائیة و  إلى
امات المتعلقة االلتز المستثمرین األجانب والجزائریین فیما یخص الحقوق و 

یق المعاهدات الدولیة الثنائیة والمتعددة االستثمارات عن طر تغطیة ، باالستثمار
، انات التي وقعت علیها الجزائرالضماألطراف والمتعلقة بتشجیع االستثمارات و 

 لمستثمرین غیر المقیمین بالجزائرجوء للمحاكم الدولیة لحل النزاعات بالنسبة لاللّ 
 .135الخارجیة لتسهیل إرساء الجزائر لقواعد السوقمنح الضمانات الداخلیة و و 

الذي یتضمن  1994 -10 -17المؤرخ في  319 – 94مرسوم التنفیذي رقم ال -
بحیث ، 136صالحیات وتنظیم وسیر وكالة ترقیة االستثمارات ودعمها ومتابعتها

ما یتعلق باالستثمارات المرجع األساسي لكل تعتبر وكالة دعم وترقیة االستثمارات 
 فهي تهدف إلى ،سیما بعد إنشاء الشباك الموحدر الاألجنبیة في الجزائالمحلیة و 

ضمان ترقیة ، المشاریع االستثماریة تدعیم ومساعدة المستثمرین في إطار تنفیذ 
منح المزایا االستثماریة المقررة في ، تنفیذ كل التدابیر التنظیمیةاالستثمارات و 

ضمان احترام المستثمرین ، المذكور أعاله 12 -93المرسوم التشریعي رقم 
ع االستثماریة وجمع اإلحصاءات المتعلقة تقییم المشاری، هایلاللتزامات المتعاقد عل

تزوید المستثمرین بجمیع المعلومات االقتصادیة والتقنیة والتشریعیة والتنظیمیة ، بها
توزیع  ، ضمانالمتعلقة بممارسة نشاطهم وكیفیات منح االمتیازات المرتبطة بها

 نشر القرارات المتعلقة، معلومات المتعلقة بفرص االستثمارالمعطیات وال
، یق بین الوكالء في المناطق الحرةالتنس، ارات التي استفادت من االمتیازاتباالستثم

االعتماد على ،  137ألیام الدراسیة لتنشیط االستثمارتنظیم الندوات والملتقیات وا
                                                             

134   1993 -10 - 10الصادرة في  64جریدة رسمیة عدد.  
135  سامیة لدول، راویة حناشي، المرجع السابق، : وینظر في ذلك .78المرجع السابق، ص  ،عوینان عبد القادر  
  .17ص 

136   1994أكتوبر  19المؤرخة في  67جریدة رسمیة عدد.  
137   السابق 319 - 94من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة رقم.  
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 متابعة إنجازخبرات وأجهزة الشباك الوحید وتشغیل أجهزة تنسیقیة في تقییم و 
یام دراسیة یرتبط محتواها تنظیم ندوات وملتقیات وأ ، من خاللاالستثماریة المشاریع

إحداث بنك ؛ هیئات األجنبیة المماثلة وتطورهاإقامة عالقات تعاون مع ال؛ بهدفها
لإلعالم الوطني  قنواتفتح ؛ 138 ول إمكانیات االستثمار في البالدمعلومات ح

  .139أجانبخبراء اختصاصیین محلیین و االعتماد على و  العالميو 

 140لمتعلق بتطویر االستثمارا 2001أوت  20المؤرخ في  03 -01القانون رقم  -
المتعلق بتطویر  2006جوان  15المؤرخ في  08 -06المعدل والمتمم باألمر رقم 

یحدد هذا القانون النظام الذي یطبق على االستثمارات المحلیة  ،141االستثمار
واألجنبیة المنجزة في النشاطات االقتصادیة المنتجة للسلع والخدمات وكذا 

یهدف لتشجیع  الذي ؛142االستثمارات التي تنجز في إطار منح االمتیاز أو الرخصة
 نوعین إلى تصنف عن طریق االمتیازات التي االستثمار سواء المحلي أو األجنبي

متیازات النظام ؛ أما بالنسبة العام وامتیازات النظام االستثنائيامتیازات النظام ال هما
تتمثل في تطبیق النسبة المنخفضة للحقوق الجمركیة الخاصة بالتجهیزات فالعام 

                                                             
138   السابق 319 - 94من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة رقم.  
139  ینظر 319 -94مرسوم التنفیذي رقم لمزید من المعلومات حول تطبیق ال:  

جریدة رسمیة عدد .( المتعلق بالمناطق الحرة 1994أكتوبر  17المؤرخ في  320 -94المرسوم التنفیذي رقم  -
 ).1994أكتوبر  19المؤرخة في  67

من  24تطبیق أحكام المادة الذي یتضمن  1994أكتوبر  17المؤرخ في  321 - 94المرسوم التنفیذي رقم  -
والمتعلق بترقیة االستثمار ویحدد شروط تعیین  1993أكتوبر  05المؤرخ في  12 -93المرسوم التشریعي رقم 

  ).1994أكتوبر  19المؤرخة في  67جریدة رسمیة عدد .( المناطق الخاصة وضبط حدودها
ز أراضي األمالك یتعلق بمنح امتیاالذي  1994أكتوبر  17المؤرخ في  322 -94المرسوم التنفیذي رقم  -

أكتوبر  19المؤرخة في  67جریدة رسمیة عدد .( في مناطق خاصة في إطار ترقیة االستثمار الوطنیة الواقعة
1994.(  

الذي یحدد الحد األدنى لألموال الخاصة  1994أكتوبر  17المؤرخ في  323 -94المرسوم التنفیذي رقم  -
  ).1994أكتوبر  19المؤرخة في  67رسمیة عدد جریدة .( المتعلقة باالستثمارات

140   2001أوت  22المؤرخة في  47جریدة رسمیة عدد.  
141   2006جوان  19الصادرة في  47جریدة رسمیة عدد.  
142   المذكور أعاله 03 -01من القانون رقم  01المادة رقم.  
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من دفع رسم نقل  واإلعفاءالمستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمارات 
لكل المقتنیات العقاریة التي تمت في إطار االستثمار المعني، باإلضافة  الملكیة

لإلعفاء من الضریبة على القیمة المضافة للسلع والخدمات التي تدخل مباشرة في 
االستثمارات ب فتتعلقالنظام االستثنائي امتیازات أما فیما یخص  .إنشاء االستثمارات

ا مساهمة خاصة من الدولة، باإلضافة المنجزة في المناطق التي تتطلب تنمیته
لالستثمارات ذات األهمیة الخاصة بالنسبة لالقتصاد الوطني السیما عند استخدام 

ثم ومن  ي الموارد الطبیعیة وتوفر الطاقةتكنولوجیا خاصة تحافظ على البیئة، وتحم
 :143وبذلك تتعدد مزایا هذا النظام تحقق أهداف التنمیة المستدامة

اإلعفاء من دفع حقوق نقل الملكیة  وتتمثل المزایا في :إنجاز االستثماربعنوان  - 
تطبیق حق ثابت في مجال التسجیل بنسبة ، للمقتنیات العقاریة الخاصة باالستثمار

، لتأسیسیة والزیادات في رأس المالفیما یخص العقود ا  %02منخفضة قدرها 
ا من طرف الوكالة فیما یخص تكفل الدولة كلیا أو جزئیا بالمصاریف بعد تقییمهت

اإلعفاء من ، إلنجاز االستثماراألشغال المتعلقة بالمنشآت األساسیة الضروریة 
على القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في الضریبة 

تطبیق النسبة المنخفضة في مجال ، إنجاز االستثمار سواء مستوردة أو محلیة
یما یخص السلع المستوردة والتي تدخل مباشرة في الحقوق الجمركیة ف

 .144االستثمار

سنوات من النشاط  10لمدة  اإلعفاء وتتمثل المزایا في بعد معاینة انطالق االستغالل - 
من الضریبة على أرباح الشركات ومن الضریبة على الدخل اإلجمالي على الفعلي 

 10اإلعفاء لمدة ، ومن الرسم على النشاط المهني رباح الموزعة، ومن الدفع الجزافياأل
عقاري على الملكیات العقاریة التي تدخل في السنوات ابتداء من تاریخ االقتناء من الرسم 

                                                             
143   السابق 03 -01من القانون رقم  11المادة رقم.  
144   السابق 03 -01فقرة أولى من القانون رقم  11المادة رقم.  
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منح مزایا إضافیة من شأنها أن تحسن أو تسهل االستثمار مثل تأجیل ، و إطار االستثمار
  .145العجز وآجال االستهالك

المتعلق بالتنمیة  2003 -02 – 17المؤرخ في  01 -03القانون رقم  -       
سنتطرق له (اإلطار العام لالستثمار السیاحي، الذي وضع  146 السیاحیة المستدامة

   .147)بالتفصیل في الفصل الثاني من الباب الثاني

  معوقات االستثمار السیاحي في الجزائر .2

في الجزائر من عدة عراقیل تحول دون تحقیق استثمار  السیاحي یعاني االستثمار   
فالمستثمر السیاحي یتلقى عدة سیاحي ناجح، ومن بین العراقیل إشكالیة العقار السیاحي 

غیاب المتابعة الفعلیة لعملیات التهیئة صعوبات فیما یتعلق بالعقار السیاحي مثل 
لدراسات التهیئة السیاحیة ضعف الموارد المالیة المخصصة ، لمناطق التوسع السیاحي

لسیاحي الذي أصبح یرهق المستثمر، غالء أسعار العقار ااحي، لمناطق التوسع السی
لفوضویة في مناطق التوسع السیاحي وتعرض العقار السیاحي انتشار البناءات ا

انتشار كثرة اإلجراءات و إضافة لمشكل . 148لمضاربة في الصفقات العقاریة ل
باإلضافة قبل إنشاء مؤسسته ة یده المستثمر السیاحي إجراءات عدالبیروقراطیة إذ یواج

كما  .التالعبات التي أصبحت ترهق االقتصاد الوطنينتشار الفساد في تطبیق القانون و ال
غیاب الشفافیة إذ نالحظ أن المستثمر الفساد اإلداري و أن االستثمار السیاحي یعاني من 

قیق مشروعه االستثماري من رشوة ووساطة لتحالسیاحي یلجأ إلى الطرق غیر المشروعة 

                                                             
145  السابق 03 -01فقرة ثانیة من القانون رقم  11المادة رقم.  
146   2003فیفري  19المؤرخة في  11جریدة رسمیة عدد.  

  :أیضاالنصوص القانونیة المتعلقة باالستثمار ومن بین  )147

 80جریدة رسمیة عدد . ( المتضمن قانون االستثمار 1966سبتمبر  10المؤرخ في  284 -66األمر رقم   -
  ).1966سبتمبر 17المؤرخة في 

  .المتعلق باالستثمار االقتصادي الخاص الوطني 1982أوت  21المؤرخ في  11 – 82القانون رقم  -
148  220، المرجع السابق، ص عوینان عبد القادر.  
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الشفافة في ل دون تحقیق التنافسیة العادلة و وهذا ما یحو  ومحسوبیة لتسهیل اإلجراءات
االستقرار السیاسي فاألزمة تدهور األمن و باإلضافة ل .العقود االقتصادیةالصفقات و إبرام 

المكانة والسمعة السیاحیة  زحزحتاألمنیة التي مرت بها الجزائر خالل فترة التسعینات 
الدول عن االستثمار فیها بل عزفت حتى عن زیارتها ألنها  للبالد، مما ولد عزوف

وكذا . صنفت ضمن البلدان ذات درجة الخطر المرتفع من قبل مراكز التقییم الدولیة
اریع السیاحیة من عائق التمویل إشكالیة تمویل االستثمار السیاحي فتعاني معظم المش

دیتها ال تظهر إال ك راجع لعدة أسباب منها خصوصیة هذه المشاریع ذاتها ألن مردو ذلو 
أشغال لذلك تصبح سد في بنایات و ، فیبقى رأس مال المستثمر مجبعد عدة سنوات

باإلضافة لضعف النظام البنكي الجزائري الذي  القروض قصیرة األجل ال تفي بالغرض،
مثال  2005ففي سنة  ،وتعقده من جهة أخرى ي الغالب بعدم الفعالیة من جهةیوصف ف

حوالي  2008في سنة مشروع و  125دد المشاریع السیاحیة العاجزة حوالي ع وصل
الجاد بالقطاع السیاحي إذ نجد أن الدولة عدم االهتمام الفعلي و وكذا  .149مشروعا  217
التي دم تخصیص المیزانیة یظهر جلیا في ععل من هذا القطاع محور سیاستها و ال تج

باإلضافة لعدم خصه بامتیازات خاصة الضریبیة منها، لذلك تطبق علیه قوانین  ،یستحقها
االستثمار العامة الموجهة لكافة القطاعات عكس ما نجده مثال في تونس، فالدولة 

تلوث البیئة السیاحیة بمختلف أنواع  >و. الستثمار السیاحي بامتیازات خاصةاخصت 
ت ضحیة التلوث جراء عدم اهتمام البیئات رائعة المناظر راحالنفایات إذ نجد أن بعض 

  .غیاب السلطات المسؤولةو 

 مقومات سیاحیة هائلة طبیعیةبتزخر الجزائر  سبق تقدیمه یتبین لنا أن من خالل ما     
للبنى التحتیة التي باإلضافة  ،تاریخیة وحضاریة شكلتها تعاقب الحضارات التي مرت بها

التي شیدتها الدولة والمتمثلة في وسائل المواصالت  استغالل هذه المواردتساعد على 
                                                             

149  227، المرجع السابق، ص عوینان عبد القادر.  
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ستراتیجیتها إل امحور الدولة جعلتها واالتصاالت إضافة للمنشآت السیاحیة والفندقیة التي 
ومن أجل تحقیق تنمیة سیاحیة تعود  فیها، وفتحت أبوابها لالستثمار المحلي واألجنبي

تباینت حیة عبر فترات زمنیة تبنت الدولة سیاسة سیا بالنفع على االقتصاد الوطني 
ستراتیجیتها بتباین الظروف واألوضاع   . معالمها وإ
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من خالل تبني سعت الجزائر في السنوات األخیرة جاهدة لتنمیة قطاع السیاحة     
من جدیدة لعلها تخرج السیاحة الجزائریة من الوضع المتأزم التي آلت إلیه  إستراتیجیة

دماجها في اقتصادیات  ،جهة   .دول العالم من جهة أخرىوإ

اعتمدت أساسا على  تنمویة في إعداد خطة 2000في سنة  الوزارة الوصیة شرعت   
 إستراتیجیةإدراج مفهوم التنمیة المستدامة في النشاط السیاحي، وجسدت ذلك ضمن 

آلفاق  للسیاحة في الجزائرمخطط أعمال التنمیة المستدامة " سمیت في البدایة بـمستدامة 
أنه وبعد مرور سنتین على تنفیذ هذا المخطط ارتأت  ،2001وكان ذلك سنة " 2010

فغیرت المخطط السابق  ؛الدولیة لمسایرة التطورات الراهنة الوطنیة أو البد من تعدیله
 الذي جسدته من خالل "2013یة السیاحة الجزائریة آلفاق إستراتیجیة تنم" بمخطط

   :وانین التالیةالق

المتعلق بالتنمیة المستدامة  2003 -02 -17المؤرخ في  01 - 03رقم القانون  -
 .للسیاحة

المتعلق بالقواعد العامة  2003 -02 -17المؤرخ في  02 -03القانون رقم   -
 .االستغالل السیاحیین للشواطئالستعمال و ل

مناطق التوسع المتعلق ب 2003 -02 -17المؤرخ في  03 -03القانون رقم  -
  .ع السیاحیةوالمواق

التشریع  فيمستدامة للسیاحة التنمیة الستراتیجیة اإلطار العام إل: األولالمبحث 
  الجزائري

ضرورة المجتمع الدولي ككل من منظمات دولیة وحكومات وأفراد یعي ب أصبح     
وخاصة تلك  ،إدخال مبدأ االستدامة في جمیع األنشطة التي لها تأثیر سلبي على البیئة

نجد أن السیاحة من بین و  ،التي تعتمد على استنزاف الثروات البیئیة أو الطبیعیة
إدخال لذلك أصبح من الضروري یة، البیئ الثروات لىاالقتصادیة التي تعتمد عاألنشطة 

وتحقیق الرقي  ؛ةللحفاظ على البیئة من جه ةالسیاحی الموارداستغالل مبدأ االستدامة في 
  .جهة أخرى من التطور السیاحيو 
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من أجل المحافظة نحو بناء تنمیة سیاحیة مستدامة كغیرها من الدول  سعت الجزائر    
محاولة منها لتحقیق تنمیة سیاحیة تجعلها في مصاف  السیاحي والبیئي، هاوروثلى مع

 ا شبحطلقة للریع البترولي الذي أصبح من التبعیة المص خللتاو  ،الدول السیاحیة الكبرى
  .الوطنيقتصاد الیهدد ا

تحلیل ثم  ،المستدامة ةیالسیاحالتنمیة المبحث التطرق لمفهوم هذا وعلیه سنحاول في     
من خالل  2013آلفاق  السیاحة المستدامةتنمیة  لمحتوى إستراتیجیةالعام  اإلطار

  .المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة 01 -03رقم قانون ال

  مفهوم التنمیة المستدامة للسیاحة :المطلب األول

االتحاد ، للسیاحةالمنظمة العالمیة من المنظمات السیاحیة الدولیة  ركزت معظم   
مبدأ تجسید ضرورة  ىعلالدولي لصون البیئة والطبیعة وكذا المرفق العالمي للبیئة 

  وذلك ألن ،القرن العشرین من االستدامة في النشاط السیاحي منذ بدایة الثمانینات
سكان لسلبا على المصالح االقتصادیة واالجتماعیة  ینبغي أن تؤثر الاحتیاجات السیاحة 
لإلنسان لالنتفاع  -عز وجل-أو على البیئة الطبیعیة التي خلقها اهللا المناطق السیاحیة 

  .، وأن الموروث البیئي أو الطبیعي هو جزء من تراث البشریة جمعاءبها

  ومبدأ استدامتهاالتنمیة السیاحیة  :الفرع األول

إلى تجسید مبدأ االستدامة في األنشطة  -خاصة السیاحیة منها-تسعى الدول    
با أو سلبا السیاحیة وذلك على أساس التأثیر والنمو السریع والمتزاید للنشاط السیاحي إیجا

والمجتمع في جمیع الدول المصدرة والمستقبلة وعلى المجتمعات  على البیئة، االقتصاد
، وذلك لتحقیق سیاحة والتجارة الدولیة على العالقات المحلیة والسكان األصلیون و
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مسؤولة ومستدامة تكون في متناول الجمیع في إطار حق كل فرد في استخدام وقت 
  .1الفراغ في الترفیه والسفر لشتى األغراض السیاحیة

  تعریف التنمیة السیاحیة  :أوال

 التنمیة وتمییزه عن مفهوم النمو قبل تعریف التنمیة السیاحیة ال بد من تحدید مفهوم   
  .ص لمفهوم التنمیة السیاحیةلنخل

  تعریف التنمیة.1

  .یختلف مفهوم التنمیة عن مفهوم النمو لذلك ال بد من التمییز بینهما

  النمو االقتصاديتعریف  1.1  

حدوث زیادة مستمرة في متوسط الدخل الفردي : "على أنه یعرف النمو االقتصادي   
الدخل الكلي نسبة إلى عدد : "ویعرف متوسط الدخل بأنه ،"الحقیقي مع مرور الزمن 

السكان، أي أن النمو االقتصادي یشیر لنصیب الفرد في المتوسط من الدخل الكلي 
السلع  إنتاجات االقتصاد على الزیادة المضطردة في إمكان: "أنه، ویعرف أیضا ب"للمجتمع

  .2"والخدمات التي یرغبها المجتمع

االقتصادي یركز على قدرة االقتصاد في توسیع إنتاج السلع وعلیه فإن النمو    
والخدمات، ومدى نمو الطاقة اإلنتاجیة، التي تعتبر مسألة حیویة ویراها البعض أنها 

  يمرادفة لعملیة النمو االقتصاد

                                                             
1   التي تم " المدونة العالمیة آلداب السیاحة " مبدأ السیاحة المسؤولة والمستدامة تجسد بصفة عملیة وواضحة في

بتشیلي، في " سنتیاغو"اعتمادها بموجب القرار الصادر عن الجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة التي انعقدت في 
  .1999أكتوبر  01سبتمبر و  27الفترة الممتدة ما بین 

2   ،التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادیة في الجزائر في ظل تحدیات التنمیة العایب عبد الرحمان
رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة المستدامة، 

  .05، ص 2011 -2010نة الجامعیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، الس
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 تعریف التنمیة 2 .1

من الصعب حصره في تعریف واحد  متشعبایعتبر مفهوم التنمیة مفهوما معقدا و     
فهناك من ینظر إلیه  ،واألزمنةوذلك ألنه مفهوم مرن یتغیر بتغیر المعطیات والظروف 

ه بأنه مفهوم و مفهوم اجتماعي بخالف من یر  ونهیعتبر  وآخرونأنه مفهوم اقتصادي 
بین یجمع للتنمیة المقام إعطاء تعریف  ا، لذلك سنحاول في هذبیئي أو سیاسي وأ ثقافي

  .وشموالأكثر اتساعا  هلعمختلف هذه الرؤى لنج

إن التحدي في التنمیة هو تحسین جودة : " كما یليعرف البنك الدولي التنمیة      
تحقیق الحیاة خاصة في الدول الفقیرة، فجودة حیاة أفضل تفضل بشكل عام عن مجرد 

 وعات مهمة نسبیاولكنها تستلزم أكثر بكثیر من ذلك، ألنها تتناول موض ،أعلىل دخ
مثل تعلیم أفضل، مستویات أعلى من التغذیة والصحة، فقر أقل، بیئة أنقى، توازن أكثر 

  .3"أكثر وحیاة أغنى بالثقافة ومساواة في الفرص، حریة فردیة وشخصیة 

تعریف أنه وسع من مفهوم التنمیة ألنه اعتبر بأن التنمیة ال ما یالحظ على هذا ال    
وذلك عن طریق تحقیق الرخاء االقتصادي تتحقق إال إذا شملت جمیع نواحي الحیاة 

المحافظة وكذا  ،تعلیمال تغذیة،ال صحة،، رفع مستوى التقلیل نسبة الفقرواالجتماعي من 
الفردیة والجماعیة  واحترام الحریات تحقیق العدالة االجتماعیة،على التوازن البیئي، 

  .4واالعتناء بالجانب الثقافي

                                                             
3   48حمیدة بوعموشة، المرجع السابق، ص.  
4   في القدیم كان ال یفرق االقتصادیون بین مفهومي النمو والتنمیة، إذ كان یعتبرانهما  مفهومان مترادفان، ومن ذلك

ون ذلك ببذل الجهد الكافي في عملیة الخروج من التخلف انطالقا من النمو ویك: "التنمیة على أنها" روستو "عرف 
وبذلك یكون قد جمع بین هذین المفهومین، لكن توصل االقتصادیون فیما بعد إلى أن مفهوم النمو " مجال االستثمار

ینحصر في زیادة اإلنتاج فقط، فحین أن التنمیة أوسع وأشمل من ذلك بكثیر لذلك أصبح یرى بأن مفهوم التنمیة 
  .االقتصادي عن النمو لطبیعة الفوارق الموجودة بینهما االقتصادیة یختلف في الفكر

  .07العایب عبد الرحمان، المرجع السابق، ص : لمزید من المعلومات ینظر
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تعریف واسع وشامل شمل جمیع جاء به البنك الدولي  بالرغم من أن التعریف الذي    
تنمیة الشاملة نواحي الحیاة إال أنه أغفل مبدأ االستدامة، فمن غیر المعقول أن تتحقق ال

  .االستدامة وهي مجردة من مبدأ

عملیة تهدف : "على أنهالألمم المتحدة  اإلنمائيوفقا للبرنامج أیضا عرفت التنمیة    
، وتركز تلك الخیارات األساسیة في أن یحیا الناس لزیادة الخیارات المتاحة أمام الناس

 الالزمةوأن یحصلوا على الموارد المعرفة  اوأن یكتسبو  ،حیاة طویلة خالیة من العلل
األول هو تشكیل القدرات البشریة مثل  ومن ثم فإن للتنمیة جانبان،، لتحقیق حیاة كریمة

والثاني یتمثل في انتفاع الناس بقدراتهم المكتسبة في  ،والمعرفة والمهارات تحسین الصحة
الثقافیة أو االجتماعیة أو السیاسیة، ولكي تكون أو  اإلنتاجیةالمجاالت الشخصیة أو 

  .5"نبینمن وجود توازن دقیق بین هذین الجاالتنمیة البشریة ناجحة فإنه البد 

نواحي الحیاة أن التنمیة الحقیقیة هي التنمیة التي تشمل جمیع  یبین هذا التعریف   
، لكنه أهمل قطاعا حساسا یستوجب االجتماعیة، الثقافیة، السیاسیة ،سواء االقتصادیة

شغل اهتمام والذي أصبح ی اء القیام بأي نوع من التنمیة  وهو القطاع البیئي،مراعاته أثن
  .نظمات دولیة وحكومیة وأفرادجمیع الفاعلین الدولیین من م

  التنمیة المستدامةتعریف  .2

ألول مرة في تقریر  هذا المفهومبحیث ورد  تعددت التعاریف بشأن التنمیة المستدامة     
التنمیة التي تلبي تلك  : "كما یلي هاالتي عرفت 1987عالمیة للبیئة والتنمیة عام اللجنة ال

  ".حاجیات الحاضر دون المساومة على قدرة األجیال القادمة في تلبیة حاجیاتهم

تلك التنمیة التي تستخدم الموارد الطبیعیة : "بأنها  (Webester)وعرفت في قاموس     
  ."دون أن تسمح باستنزافها أو تدمیرها جزئیا أو كلیا 

                                                             
5    08العایب عبد الرحمان، المرجع السابق، ص.  
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العملیة التي تقر بضرورة تحقیق نمو  تلك: "بأنها W. Ruchelshaus وعرفها     
اقتصادي یتالءم والقدرات البیئیة، وذلك من منطلق أن التنمیة االقتصادیة والمحافظة 

المنظمة العالمیة وتعرفها  .6"على البیئة هي عملیات متكاملة ولیست متناقضة
دارة قاعدة الموارد الطبیعیة وتوجیه التغییر التقني " :بأنها  FAOللتغذیة حمایة وإ

والمؤسساتي بطریقة تضمن تحقیق واستمرار إرضاء الحاجات البشریة لألجیال الحالیة 
والمیاه والمصادر الوراثیة والحیوانیة  األرضإن تلك التنمیة المستدامة تحمي  ،والمستقبلیة

من الناحیة الفنیة ومناسبة من الناحیة مة وال تضر بالبیئة، وتتسم على أنها مالئ
سنة   Sart Gogiterraعرفهاكما  .7"االقتصادیة ومقبولة من الناحیة االجتماعیة 

فتنشأ دائرة  ،البیئیة واالجتماعیة ،تنمیة توفق بین التنمیة االقتصادیة: "بأنها 2006
صالحة بین هذه األقطاب الثالثة، فعالة من الناحیة االقتصادیة، عادلة من الناحیة 

إنها تنمیة تحترم الموارد الطبیعیة والنظم البیئیة  من الناحیة البیئیةاالجتماعیة، ممكنة 
وتضمن الناحیة االقتصادیة دون نسیان الهدف االجتماعي،  ،وتدعم الحیاة على األرض

  ".والبحث عن العدالة  ساواةملى بمكافحة الفقر والبطالة والّال والذي یتج

 01 -03ونجد أن المشرع الجزائري قد عرف التنمیة المستدامة في القانون رقم     
نمط تنمیة : "أنها ىمنه عل 03یة المستدامة للسیاحة في المادة رقم المتعلق بالتنم

الخیارات وفرص التنمیة التي تحافظ على البیئة والموارد الطبیعیة والتراث  تضمن فیه
  .8"الثقافي لألجیال القادمة

                                                             
6     ،دمشق للعلوم  مجلة جامعة نظم اإلدارة البیئیة ودورها في التنمیة المستدامة،مطانیوس مخول، عدنان غانم

 .38، ص 2009، العدد الثاني، 25االقتصادیة والقانونیة، المجلد 
  ...www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/.../33-51.pd : متوفر على الموقع االلكتروني  

7   53حمیدة بوعموشة، المرجع السابق، ص.  
8   تعریف المشرع الجزائري جاء تعریفا مقتضبا لم یعطي مفهوما وافیا للتنمیة المستدامة، ألنه أغفل جوانب أساسیة

للتنمیة وهي الجانب االقتصادي، االجتماعي، الثقافي، السیاسي والبیئي، كل ذلك یجب أن یندرج في إطار مستدام 
فادة من الموارد الطبیعیة والبیئیة ، وذلك ال یتحقق إال من خالل للحفاظ على حق األجیال المستقبلیة في التنمیة واالست

  .االستغالل العقالني والمتوازن لهذه الموارد
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أنها اشتركت في فكرة واحدة هي أن التنمیة  ما یالحظ على هذه التعاریف   
بعین االعتبار  ، وتأخذالمستدامة توازن بین احتیاجات األجیال الحاضرة والمستقبلیة

كل ذلك في إطار  ،االجتماعیة البیئیة ،التوفیق بین أنواع التنمیة االقتصادیة
  .س أنها ملك للبشریة جمعاءعلى أسااالستغالل العقالني للموارد الطبیعیة والبیئیة 

  تعریف التنمیة السیاحیة .3

في القوانین الوضعیة و  اسع اختلف الفقه الدوليو لتنمیة السیاحیة مفهوم متشعب و ا     
فقد عرفها بعض  ،ذلك باختالف الرؤى التي ینظر منها إلى هذا المفهومو  ،تعریفها

تشیید مراكز سیاحیة تتضمن صنیع المتكامل الذي یعني إقامة و الت" :الفقهاء على أنها
بالشكل الذي یتالءم مع القدرات و  ،اجها السائح أثناء إقامته بهامختلف الخدمات التي یحت

  .9"مالیة لمختلف الفئات من السائحینال

ما یالحظ على هذا التعریف أنه ركز على تطویر العرض السیاحي وحصره في     
تطویر المنشآت السیاحیة والفندقیة، في حین أن مفهوم التنمیة السیاحیة أوسع وأشمل من 

تهیئة  بد منفلتحقیق تنمیة سیاحیة ال ،ذلك بكثیر لیشمل العرض والطلب السیاحیین
تشمل جمیع عناصر التنمیة السیاحیة من تشیید للمنشآت  ،األرضیة لعملیات عدة مركبة

تحسین مستوى الخدمات التي ناطق التوسع والمواقع السیاحیة، السیاحیة والفندقیة في م
ات تحسین أداء جمیع الهیئالل تكوین وتأطیر العاملین بها، تقدمها هذه األخیرة من خ

بد أن یندرج كل ذلك ال، لوعي الثقافي السیاحيا تنمیةوكذا  النشاط السیاحيالقائمة على 
  .ضمن إستراتیجیة سیاحیة تنمویة

تنمیة مكونات المنتج السیاحي وبوجه : "تعرف التنمیة السیاحیة أیضا على أنها      
خاص في إطاره الحضاري والطبیعي، وتنطلق أساسا من قدرة البالد على اجتذاب أكبر 

                                                             
9   ،داریة، السیاحة البیئیة وأثرها على التنمیة في المناطق الریفیةخان أحالم، زاوي صوریة ، أبحاث اقتصادیة وإ

  .10، ص2010العدد السابع، 
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تركز على سیاسات  باالعتماد على استراتیجیات ممكن من حركة السیاحة الدولیة قدر
  .10"وبرامج هامة تسعى إلى جذب السیاح واالستثمار األجنبي

ج لتنمیة السیاحیة على تطویر المنتنالحظ على هذا التعریف أنه ركز في تعریف ا     
  .جذب السیاح إلى إستراتیجیة تنمویة تسعىالسیاحي وفق 

المستدامة والمتوازنة أنها تلك اإلستراتیجیة بتعریف التنمیة السیاحیة  نفي األخیر یمك    
الطلب ترقیة العرض و یق صناعة سیاحیة من خالل تطویر و التي تتبناها الدولة لتحق

  .11السیاحیین وفق ما تقتضیه المعاییر الدولیة 

  مبدأ االستدامة في التنمیة السیاحیة :ثانیا

لخصوصیة النشاط السیاحي وطبیعته التي تعتمد بالدرجة األولى على المورد نظرا    
حاولت األطراف الفاعلة والقائمة على النشاط السیاحي تجسید مبدأ  ،الطبیعي أو البیئي

 دیم للموردمن أجل االستغالل العقالني والمست ،االستدامة في جمیع األنشطة السیاحیة
  .البیئي

  لیةفي المؤتمرات الدو  السیاحة المستدامة .1

التظاهرات المؤتمرات و  في العدید منوافر  دامة باهتمامالسیاحة المست ظفرت    
  :نذكر منها ،الدولیة

                                                             
10  189، المرجع السابق، ص هدیر عبد القادر.  
11   نقصد بالعرض والطلب السیاحیین تطویر المنشآت السیاحیة والفندقیة وتحسین أدائها، رفع مستوى التأهیل

والتكوین السیاحیین، نشر الوعي الثقافي السیاحي لدى شعوب الدولة المضیفة والمضافة، توفیر السالمة واألمن 
، كل ذلك مع احترام "السیاحة االلكترونیة " لسیاحیة للسیاح، اعتماد وسائل التكنولوجیا الحدیثة في جمیع األنشطة  ا

  .القدرات المادیة والفروق االجتماعیة لمختلف الفئات
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تحدید الذي تضمن  1982بالمكسیك سنة  "Acapulco" "أكابولكو" إعالن -
مسؤولیات الدول في تدعیم سیاسات السیاحة بشكل أكثر فعالیة من ذي قبل 

 وأوقات الفراغ إدارة السیاحة والسفر، الحق في الراحة في العطل،لضمان الحق 
نداء لكافة  اإلعالنحریة حركة السیاحة، كما وجه هذا ازات مدفوعة األجر و جاإل

 .12"مانیال" ، وتنفیذ تدریجي لألهداف التي حددها إعالن إلقامة سالم دائم الدول
الذي تضمن حق كل  1985ببلغاریا سنة  "صوفیا"قانون السیاحة الصادر في  -

الحریة المطلقة للحركة جر، شخص في الراحة واإلجازة والعطل المدفوعة األ
بین الشعوب ضمان دیمومة التفاهم ود القوانین الداخلیة والدولیة، ضمن حد

    .13وتأمین حمایة الزوار وممتلكاتهم
بإسبانیا سنة ) Lanzarote( "بالنزروت"میثاق السیاحة المستدامة الصادر  -

و الیونسكو  )UNEP(األمم المتحدة للبیئة  باالشتراك مع برنامج 199514
(UNSECO)  بي و واالتحاد األور(EU)  یثاق المجتمع الدولي من الم ادعبحیث

كذا السیاح إلى ضرورة مشتغلین بالقطاع السیاحي و  ،حكومات، سلطات عامة
وذلك على أساس أنه  ،الهشة والحساسة بیئیافي المناطق احترام التوازن البیئي 

بالقدر التي تكون األنشطة السیاحیة ذات األثر االیجابي على جمیع النواحي 
 .وبصفة خاصة على النظام البیئي ؛بالقدر التي  تكون ذات أثر سلبي

الذي دعا  1996سنة ) السوید( "استكهولم"ـ بیان السیاحة الجنسیة المنعقد ب -
لعدم استغالل السیاحة ألغراض جنسیة، وعلى المنظمات السیاحیة  الدول واألفراد

وكذا الجهات القائمة على النشاط السیاحي منع المعنیة الحكومیة وغیر الحكومیة 
على الصحة وعلى الحیاة لما له من آثار سلبیة وخیمة  ،هذا النوع من السیاحة

 .نفس الوقت فیة لشعوب الدول المضیفة والمضافة فيااالجتماعیة والثق
                                                             

12   225صلیحة عشي، المرجع السابق، ص .  
13   221صلیحة عشي، المرجع السابق، ص .  
14   ،الصناعة السیاحیة في الجزائر كأحد شروط تأهیل االقتصاد الجزائري لالندماج في االقتصاد بودالل علي

االستثمار السیاحي بالجزائر ودوره في تحقیق التنمیة : بحث مقدم ضمن فعالیات الملتقى الدولي حولالعالمي، 
 مخبر البحث االقتصاد والتنمیةمع ،  المركز الجامعي لتیبازة بالتعاون 2014نوفمبر  27و 26 المستدامة، یومي 

  .05ص 
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الذي یعتبر اتفاقیة دولیة حول التنوع البیولوجي والسیاحة  1997سنة  "برلین"إعالن  -
الذي اعتبر ضرورة حمایة التنوع البیولوجي مسؤولیة جمیع أعضاء المجتمع  ،المستدامة

 ،منع التلوث ،الطاقة ،تكنولوجیا السلیمة لتوفیر المیاهوحث على ضرورة استخدام ال ،الدولي
 .ب النفایات الصلبة وتشجیع استخدام وسائل النقل المستدامتجن

السیاحي من حیث إقرار التي نظمت النشاط  1999سنة المدونة العالمیة آلداب السیاحة  -
، اتجاه حمایة البیئة من جهة أخرى 15وبینت مسؤولیتهم ،في السیاحة من جهة حق األفراد

  .واحترام تنوع المعتقدات الدینیة وصیانة القیم األخالقیة
توصیات للحكومات والمشتغلین في  ن تضمالمنعقد بكندا  الذي   2002سنة  "كبیك"إعالن  -

وجعل  ،لتعزیز تنمیة السیاحة البیئیة السیاحة وجمیع الجهات المعنیة من أجل اتخاذ تدابیر
لطبیعي والمناطق جمیع أنواع السیاحة أكثر استدامة من خالل الحفاظ على التراث ا

  .الحساسة بیئیا
  السیاحة المستدامة  تعریف .2

تلك التنمیة التي تعمل على سد : "المیة السیاحة المستدامة بأنهاتعرف منظمة السیاحة الع      
  في المواقع المضیفة إلى جانب حمایة حق األجیال القادمة السیاحاحتیاجات 

  .16"التمتع بهذه المواقع في المستقبلفي  

كاملة مخططة داخل إطار  تي یبدأ تنفیذها بعد دراسة علمیةالتنمیة ال: "أنهابأیضا  تعرفو     
أو داخل أي إقلیم ككل  ،البیئیة داخل الدولة ككلط المتكامل للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة و التخطی

طبیعیة تتجمع فیه مقومات التنمیة السیاحیة من عناصر جذب ، أو داخل أي إقلیم من الدولة
  .17" أو أیهما حضاریة

                                                             
15   71حمیدة بوعموشة، المرجع السابق، ص.  

16) Matouk Balattaf, Evolution, Formes et Impacts de l’activité touristique: pour un tourisme 

durable, Colloque international sur l’économie du tourisme et développement durable , 
l’Université de Biskra, Algérie, 2010, P6. 

17   ،07، ص المرجع السابقسامیة لدول، راویة حناشي.  
  :وینظر أیضا

Ayouni Karima, née Yacine1, L’application des principes du développement durable dans le 
secteur touristique, communication pour participer de colloque international sur : 
L’investissement dans le secteur du tourisme et son impact sur le développement durable en 
Algérie, Tipaza : 26&27 Novembre 2014, Laboratoire de Recherche en Economie et 
Développement, Le Centre Universitaire de Tipaza, p 11. 
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: بأنها السیاحة المستدامة الدلیل اإلرشادي للسیاحة المستدامة في الوطن العربيعرف   
بأعداد متوازنة للمواقع  السیاحاالستغالل األمثل للمواقع السیاحیة من حیث دخول "

التعامل معرفة بأهمیة المناطق السیاحیة و السیاحیة، على أن یكونوا على علم مسبق و 
  .18" الطرفینعلى ذلك للحیلولة دون وقوع األضرار معها بشكل ودي و 

تحقیق السیاحة فیلة بتصور للمبادئ الك 1988وضعت منظمة السیاحة العالمیة سنة     
ما یلبي االحتیاجات االقتصادیة واالجتماعیة إدارة كافة الموارد بالمتمثلة في المستدامة و 

لمحافظة على المقومات الثقافیة والتفاعالت البیئیة األساسیة مع ا ،الجمالیة من جهةو 
  .19 أنظمة دعم الحیاة من جهة أخرىوالتنوع الحیوي و 

: تعرف السیاحة المستدامة بأنها 2011وفقا لبرنامج األمم المتحدة للبیئة سنة       
نظمة تحسین شروط وجود المجتمعات البشریة مع البقاء في حدود قدرة تحمل أعباء األ"

  . 20"البیئیة

السیاحیة المستدامة یمكننا تعریفها على أنها من خالل تحلیل هذه التعاریف للتنمیة       
ي التمتع بموارد الحق ف تمنحهمتلبي احتیاجات األجیال الحاضرة و نمط سیاحة مسؤولة 

ذلك في إطار نظام سیاحي تحفظ هذا الحق لألجیال القادمة كل و  ،البیئة والطبیعة
قافیة وبین الثاالجتماعیة و ، یع األنظمة البیئیة االقتصادیةمسؤول یوفق بین جممستدام و 

  .المضافةمصالح الدول المضیفة و 

  
                                                             

18   ،على التراث العمراني لتحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة من خالل مؤسسات  الحفاظرهام كامل الخضراوي
رسالة مقدمة كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في التخطیط  -دراسة حالة سیوه –المجتمع المدني 

  .61، ص 2012م العمراني، العمراني، جامعة عین شمس، كلیة الهندسة، قسم التخطیط والتصمی
  www.cpas-egypt.com/pdf/Reham_Kamel/M.sc.pdf : متوفر على الموقع االلكتروني 

19   16نبیل دبور، المرجع السابق، ص .  
20   ،السیاحة " تطویر قطاع السیاحة كمدخل للنهوض بالتنمیة المحلیة المستدامة عمر حوتیة، عمر حوري

االستثمار السیاحي بالجزائر ودوره في : بحث مقدم ضمن فعالیات الملتقى الدولي حول ،"العالجیة في األردن نموذجا 
  .04المرجع السابق، ص  تحقیق التنمیة المستدامة،
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 خصائص التنمیة السیاحیة المستدامة .3

طویر تعمل على تفهي تتمیز التنمیة السیاحیة المستدامة بمجموعة من الخصائص 
على المحافظة على البیئة من خالل  ترتكز، و صناعة السیاحة على أمد بعید

، كما ما یضمن حق األجیال القادمة فیهااالستغالل العقالني للثروات السیاحیة وفق 
ن أوساط الشعوب المضیفة تعمل على تنمیة الوعي الثقافي السیاحي بیأنها 

 تحسین المستوى المعیشي للسكان عن طریق تنمیة مساهمة السیاحة، وكذا والمضافة
تأخذ بعین فإنها التخطیط السیاحي ، وفیما یخص یات التنمیة على اختالفهافي عمل

، كما أنها تعمل ة المستدامة لإلقلیم والدولة ككلاالعتبار استراتجیات الحمایة والتنمی
الثقافة  الزائر بتنمیة إیجاد صیغة توفیقیة بین ثقافة المجتمع المضیف والسائحعلى 

، إضافة یتها بنقلها والتعریف بها للسائحمل على استمرار المحلیة والمحافظة علیها والع
لمجتمع المحلي في التنمیة السیاحیة من خالل جعل المناطق المضیفة إلشراكها ل

 .21تكتسب الصفة السیاحیة القادرة على استقطاب السائح والمستثمر

 من خالل تحدید مفهوم التنمیة السیاحیة المستدامة یمكن أن نستخلص بأنها    
  :نبینها في الشكل التالي ،تنطوي على أربعة محاور

  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
21   88بهاز الجیاللي، المرجع السابق، ص.  
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  یبین محاور السیاحة المستدامة) 01(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

مذكرة مقدمة  مساهمة القطاع السیاحي في تحقیق التنمیة المستدامة،بهاز الجیاللي،  :المصدر
 قتصادیة، قسم العلوم االقتصادیةكلیة الحقوق والعلوم اال الستكمال متطلبات شهادة الماجستیر،

 ،2008 – 01 -13ورقلة، نوقشت یوم  تخصص اقتصاد وتسییر البیئة، جامعة قاصدي مرباح،
  .89ص 

  وأهدافها مبادئ التنمیة السیاحیة المستدامة: الفرع الثاني

عن باقي أنواع التنمیة األخرى من حیث أنها تنمیة لتنمیة السیاحیة المستدامة تختلف ا  
 أهدافو  لك في هذا المقام سنتطرق لمبادئتعمل على تثمین المورد السیاحي، لذ متوازنة

  .التنمیة السیاحیة المستدامة

 مبادئ التنمیة السیاحیة المستدامة :أوال

من  منصف مسؤول ومستدام احيتسعى التنمیة السیاحیة المستدامة لخلق نظام سی    
مبدأ الحفاظ  ع األنشطة السیاحیةأن تأخذ جمیفي ضرورة المبادئ مجموعة من خالل 

 السياحة املستدامة

 حمور احليز الزمين

تفضيل التواصل والدميومة يف النشاط 
 السياحي على التطورات املؤقتة

 حمور احليز الزمين

والدميومة يف النشاط تفضيل التواصل 
 السياحي على التطورات املؤقتة

 السياحة املستدامة

 حمور احليز الزمين

تفضيل التواصل والدميومة يف النشاط 
 السياحي على التطورات املؤقتة

كاينحمور احليز امل  

تفضيل محاية البيئة الطبيعية و   
 أنظمتها   

 حمور احليز الزمين

التواصل والدميومة يف النشاط  تفضيل
 السياحي على التطورات املؤقتة

 حمور احليز الزمين

تفضيل التواصل والدميومة يف النشاط 
 السياحي على التطورات املؤقتة

عامالتحمور امل  

التداخل والتفاعل البشري تفضيل 
 واالجتماعي والثقايف واالقتصادي

القيميور احمل  

التضامن والسلوكات تفضيل قيم 
 املسؤولة لدى اجلميع والسواح خاصة
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یجب على كل األشخاص ، كما في ظل التوفیق بین جمیع القطاعاتعلى البیئة 
رام المبادئ األخالقیة لألفراد والشعوب الهیئات القائمة على النشاط السیاحي احتو 

ضرورة إشراك جمیع فئات المجتمع المدني في عملیات ، إضافة لالمضافةالمضیفة و 
تحقیق العدالة ، ومن مبادئها أیضا احیة لإلسهام في التنمیة الشاملةلسیالتنمیة ا

  .22أفراد المجتمع المضیفات السیاحیة بین مروجي السیاحة و االجتماعیة في توزیع الثرو 

  أهداف التنمیة السیاحیة المستدامة: ثانیا

  :اآلتیةاألهداف تهدف التنمیة السیاحیة المستدامة لتحقیق    

تنمیة میزان لتنمیة السیاحیة المستدامة لـتحسین و تسعى ا :األهداف االقتصادیة  .1
یاحة رفع نسبة مساهمة الس، رفع مستوى اإلیرادات السیاحیةالمدفوعات السیاحي، 

سیة، زیادة تثمار السیاحي وتشجیع التنافتطویر االس في الناتج المحلي اإلجمالي،
 .االقتصادي تحقیق الرخاءو  مستویات الدخل القومي

ـتحقیق الرفاهیة للسكان تسعى السیاحة المستدامة ل :األهداف االجتماعیة  .2
شباع القضاء على البطالة و توفیر مناصب الشغل و المحلیین،  حاجیات و  رغباتإ

  .األفراد

لمحافظة على الثروات الطبیعیة تسعى السیاحة المستدامة لـ: األهداف البیئیة. 3 
  .حمایة البیئة من التلوثالعقالني لها و تشجیع االستغالل و 

       توطیدتطویر و تسعى السیاحة المستدامة لـ: الثقافیةاألهداف السیاسیة و  .4
تشجیع التواصل بین المساهمة في االنفتاح الثقافي و  ،23العالقات بین الدول

  .المجتمعات
                                                             

22   71حمیدة بوعموشة، المرجع السابق، ص.  
  .59مر عیساني، المرجع السابق، ص عا: وینظر   
23   21نور الدین هرمز، المرجع السابق، ص .  
  .60عامر عیساني، المرجع السابق، ص : لمزید من المعلومات ینظر   
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 فعال ورشید یعمل نمیة السیاحیة المستدامة أسلوب ونمط تنمیةفإن التفي األخیر       
عتبر یألن الحق في بیئة سلیمة  ،شاملة في ظل الحفاظ على البیئةالعلى تحقیق التنمیة 

تداخل عدة عوامل نبرزها ولتحقیقها ال بد من تضافر و ، الحق الرابع من حقوق اإلنسان
  :في الشكل التالي

  یبین عوامل تحقیق التنمیة المستدامة للسیاحة) 02(شكل رقم

  
  

 

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحثة: المصدر   

  من إعداد الباحثة: المصدر 

    لتنمیة  المستدامة للسیاحةا إلستراتیجیةالعام  اإلطار: المطلب الثاني

بلورتها حیة و تبنت الجزائر كغیرها من الدول مبدأ االستدامة في إستراتیجیتها السیا     
تنمیة السیاحة  إستراتیجیةوفي هذا المطلب سنقوم بدراسة  ،تشریعاتهافي أنظمتها و 

 - 02 -17المؤرخ في  01 - 03القانون رقم  جاء به  وفق ما 2013آلفاق المستدامة 
العام لهذه  اإلطارهذا القانون ر تبالمتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، إذ یع 2003

 حمور احليز الزمين

تفضيل التواصل والدميومة يف النشاط 
التطورات املؤقتةالسياحي على   

 حمور احليز الزمين

تفضيل التواصل والدميومة يف النشاط 
 السياحي على التطورات املؤقتة

تشیید مؤسسات سیاحیة 
وفندقیة ذات المعاییر الدولیة 

  وتحسین أدائها 

شبكة مواصالت ذات إحداث 
 مستوى عالي وسلیم

 

 حمور احليز الزمين

تفضيل التواصل والدميومة يف النشاط 
 السياحي على التطورات املؤقتة

 حمور احليز الزمين

تفضيل التواصل والدميومة يف النشاط 
 السياحي على التطورات املؤقتة

إستراتیجیة سیاحیة مستدامة 
مع تشدید الصرامة والرقابة 

 على تنفیذها

نشر الوعي السیاحي الثقافي 
عن طریق وسائل اإلعالم 
المختلفة والتظاهرات العلمیة 
 والثقافیة

 التنمیة 

السیاحیة 
 المستدامة

اعتماد وسائل التكنولوجیا الحدیثة 
في جمیع األنشطة السیاحیة 

  )االلكترونیة ةالسیاح(

 

إشراك المجتمع المدني في 
 التنمیة السیاحیة 
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سنتطرق لها من خالل تحدید أهداف ومبادئ  لخطة تنمیةمن خالل تصوره اإلستراتیجیة 
دعم التنمیة وكذا أنماط السیاحة الواجب تنمیتها، وتحدید إجراءات تنفیذ خطة  هذا القانون

  .وترقیتها السیاحیة

 2013إستراتیجیة آفاق ضمن  لسیاحةاتنمیة  مجاالت: الفرع األول

المتعلق بالتنمیة المستدامة  2003فبرایر  17 المؤرخ في 01 -03رسم القانون رقم     
العام لهذه  اإلطاربتحدیده األسس العامة للتنمیة المستدامة للسیاحة  24للسیاحة

ترقیة إلى  ویهدف هذا القانون، 25جعلها ضرورة تقتضیها المصلحة العامةو  اإلستراتیجیة
ریة في الجزائترقیة الصورة السیاحیة من خالل  تطویر الشراكةاالستثمار السیاحي و 

قیة من خالل رفع الفندترقیة المؤسسات السیاحیة و ، وكذا األسواق السیاحیة الدولیة
تحسین ، نشطة السیاحیةبتنویع األتنویع العرض السیاحي ، تحسین أدائهاطاقات اإلیواء و 

التكوین والتأهیل  ریقالفندقیة عن طلكافة المؤسسات السیاحیة و نوعیة الخدمات السیاحیة 
تحسین المستوى ، التاریخیةتثمین القدرات الطبیعیة والثقافیة و مایة البیئة و ح، السیاحیین

تثمین التراث و  تنمیة الشغل في القطاع السیاحيترقیة و عن طریق  المعیشي للسكان
  .26المتوازن لألنشطة السیاحیةالتطویر المنسجم و السیاحي الوطني و 

  يالجزائر التشریع في التنمیة المستدامة للسیاحة أهداف مبادئ و  :أوال 

المبادئ واألهداف من أجل تحقیق تنمیة وضع المشرع الجزائري مجموعة من      
  .سیاحیة مستدامة

  
                                                             

24   2003فبرایر  19الصادرة في  11جریدة رسمیة عدد.  
25    تكتسي تنمیة األنشطة السیاحیة  : " من قانون التنمیة المستدامة للسیاحة على ما یلي 04تنص المادة رقم

  ".وترقیتها طابع المصلحة العامة، وتستفید بهذه الصفة من دعم الدولة والجماعات اإلقلیمیة 
26   من قانون التنمیة المستدامة للسیاحة 02المادة رقم.  
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 27التنمیة المستدامة للسیاحة مبادئ .1

حدد المشرع الجزائري من خالل قانون التنمیة المستدامة للسیاحة مجموعة من     
هذه المبادئ في ، تتمثل مد في جمیع األنشطة السیاحیةالمبادئ التي یجب أن تعت

ع جمیع األنشطة السیاحیة لقواعد ومبادئ حمایة الموارد الطبیعیة والثقافیة و خض
ضرورة ، سیة للعرض السیاحي وضمان دیمومتهوالتاریخیة قصد ضمان القدرة التناف

لمخطط التوجیهي للتهیئة لمبادئ والكیفیات المحددة في الاألنشطة السیاحیة جمیع  مراعاة
ل یجب أن تستند البرامج السیاحیة على مبدأ االستغالل العقالني والمتوازن لك، السیاحیة

، یة لترقیة االستثمار السیاحيضرور تسهر الدولة على توفیر الشروط ال، الموارد الطبیعیة
یجب أن تكون البرامج السیاحیة داخل مناطق التوسع السیاحي على أن تتكفل الدولة 

یجب على اإلدارات العمومیة ، كما تهیئة القاعدیة داخل هذه األخیرةبإعداد دراسات ال
یة للدولة والجماعات اإلقلیمیة والهیئات العمومیة في إطار اختصاصهم إدراج الترق

  .السیاحة ضمن سیاساتها القاعدیة

  التنمیة المستدامة للسیاحةأهداف .2

هدافا نوعیة وأخرى أ 2013الجزائریة آلفاق  سطر برنامج التنمیة المستدامة للسیاحة    
   :ها على النحو التاليكمیة نعرض ل

 األهداف النوعیة 1.2

االقتصادي الذي ینعكس التطور تحقیق النمو و ة للسیاحة لنمیة المستدامتهدف الت     
وسائل التقنیات و  ضرورة اعتماد، ى مختلف القطاعات ومجاالت الحیاةإیجابا عل

من أجل تحقیق نقلة في القطاع السیاحي  )السیاحة االلكترونیة( التكنولوجیا الحدیثة
تقدم خدمات ذات متمیزة فندقیة و سیاحیة مؤسسات  خلق، لسیاحينوعیة في القطاع ا

الحدیثة  اإلعالماستخدام مختلف وسائل تطویر اإلعالم السیاحي و ، مستوى رفیع
خلق ب التكوین السیاحیینرفع مستوى التأهیل و ، الوعي الثقافي السیاحي نشرللترویج و 

                                                             
27   التنمیة المستدامة للسیاحةمن قانون   08إلى المادة رقم  04قم من المادة ر.  
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تحسین الخدمات البنكیة فیما یتعلق بتمویل المشاریع ، مراكز ومعاهد تكوین جدیدة
بصفة خاصة في سیاحي و في القطاع التشجیع القدرة التنافسیة ، السیاحیةاالستثماریة 

االقتصادیة ر الظروف القانونیة و توفیبدعم األنشطة السیاحیة ، مجال االستثمار
تشجیع االستثمار السیاحي من خالل توفیر الخدمات المالیة ، المالئمة لها

 .28الضروریة

  األهداف الكمیة لبرنامج التنمیة المستدامة للسیاحة 2.2

من أجل بلوغ األهداف العامة أو النوعیة لبرنامج التنمیة المستدامة للسیاحة كان البد     
  :ما یلي من تسطیر إستراتیجیة محددة تمثلت في

 تثمین االستثمار السیاحي 1.2.2

بین تم تسطیر برنامجا خالل الفترة ماقصد ترقیة االستثمار السیاحي الجزائري     
  :ین هماوذلك خالل مرحلت،  2013 -2004

 55000إنجاز  تم برمجت خالل هذه الفترة: 2007 -2004المرحلة األولى  -
وبالتالي ستصل  ،ملیون دینار جزائري للسریر 1.5وباعتماد قیمة  سریر

  .ملیون دینار جزائري في نهایة هذه المرحلة 82.5االستثمارات إلى حوالي 
الل هذه الفترة إنجازها ختعتبر المشاریع المبرمج : 2013 - 2008المرحلة الثانیة  -

ملیار دینار جزائري إلنجاز  150یكون حجم االستثمار فیها ذات مستوى رفیع 
والجدول التالي یبین  ،29للسریرجزائري ملیون دینار  2.5سریر أي بقیمة  60000

  .2013تطور طاقات اإلیواء في آفاق 

                                                             
28    من قانون التنمیة المستدامة للسیاحة 19المادة رقم.  
.278عوینان عبد القادر، المرجع السابق، ص   29 
.118عامر عیساني، المرجع السابق، ص : وینظر      

 
  



إستراتیجیة التنمیة المستدامة للسیاحة في التشریع الجزائري: الفصل الثاني  
 

251 
 

  2013یبین تطور طاقات اإلیواء آلفاق ) 08(جدول رقم    
  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

  عدد
  األسرة

10500  116000  127000  137000  147000  157000  167000  177000  187000  

  نسبة
  النمو 

11.7% 10.4%  9.48%  7.87%  7.30%  6.80%  6.37%  5.99% 5.65%  

  .118عامر عیساني، المرجع السابق، ص : المصدر

 السیاحیةرفع التدفقات  2.2.2

  كمرجع إلجراء التقدیرات حیث سجلت هذه السنة توافد  2003تم اعتماد سنة     
وكان من المنتظر أن تصل التدفقات  ،%10ـب تقدر وبنسبة نمو  ،سائحا 1086866

  .2007سائحا في سنة  1591281السیاحیة إلى 

خالل   %11 كانت فإن نسبة النمو المنتظرة 2013 -2008أما خالل مرحلة       
بنسبة و  2011 -2010خالل سنتي  %12، والزیادة تقدر بـ 2009 -2008سنتي 

وستبلغ المحصلة النهائیة للتدفقات المنتظرة خالل  ،2013 -2012خالل سنتي  13%
  :30والجدول التالي یوضح ذلك ،3098531حوالي  2013سنة 

  2013یوضح التدفقات السیاحیة آلفاق ) 09(جدول رقم   
  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

عدد 
  الوافدین

1315108  1446619  1591281  1758365  1951785  2176240  243789  27420663  3098531  

نسبة 
  13  13  12  12  11  11  10  10  10  %النمو

 .119عامر عیساني، المرجع السابق، ص  :المصدر
  
 

                                                             
30   119عامر عیساني، المرجع السابق، ص.  
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  رفع مناصب الشغل 3.2.2

 57500حوالي  2013الشغل المبرمج خلقها في نهایة سنة یبلغ عدد مناصب    
منصب غیر مباشر، وبالتالي مجموع مناصب العمل  172500منصب عمل مباشر و

  .31منصب 230000المزمع تحقیقها 

 زیادة المداخیل من العملة الصعبة 4.2.2

والتي  2003تم تقدیر الزیادة في اإلیرادات على أساس اإلیرادات المسجلة سنة     
اعتمدت كمرجع أساسي لتحدید مؤشر النفقات المتوسطة السنویة لكل سائح، أما بالنسبة 

إن  ،التالي ال یمكن حسابها بشكل دقیقوب ،إلیرادات الجزائریین فال یمكن التحكم فیها
حساب اإلیرادات یدخل في الحسبان نفقات السیاح األجانب خارج مصاریف النقل مع 

 2002دوالر أمریكي بالنسبة لسنة  520 ـكل سائح قدر باعتبار أن متوسط اإلنفاق ل
كما أن توقعات اإلیرادات السنویة على مدى العشریة تم إعدادها بتطبیق اإلنفاق 

مما یرفع حجم  %3دوالر وبزیادة سنویة تقدر بـ  520المتوسط لكل سائح والمقدر بـ
ر دوالر في نهایة ملیا 1.3إلى  2002ملیون دوالر أمریكي سنة  133اإلیرادات من 

   .والجدول التالي یبین ذلك 201332سنة 

                      )ملیون دوالر أمریكيالوحدة ( 2013یوضح المداخیل السنویة آلفاق  )10(جدول رقم
  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  السنوات
المداخیل 
  السنویة

200 252  316  397  485  592  722  882  1076  1313  

 .120، ص المرجع السابقعامر عیساني، : المصدر  

  جات السیاحیةالمنتلتثمین المستقبلیة  االختیارات :ثانیا

یة معینة ركز المشرع الجزائري على تنمیة أنماط سیاحقصد إحداث سیاحة مستدامة     
  .الهیئات العمومیةو  اإلقلیمیةالجماعات تستوجب عنایة ودعم خاصین من الدولة و 

                                                             
31   278عوینان عبد القادر، المرجع السابق، ص.  
32   119عامر عیساني، المرجع السابق، ص.  
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  33السیاحة الثقافیة .1

كل نشاط " :یة المستدامة للسیاحة على أنهاتعرف السیاحة الثقافیة طبقا لقانون التنم     
استجمام یكون الدافع الرئیسي فیه البحث عن المعرفة وانفعاالت من خالل اكتشاف 

التاریخیة والحدائق والمباني الدینیة أو التراث التراث العمراني مثل  المدن والقرى والمعالم 
ن وفقا لهذا المفهوم فإو  ،"یة والتقالید الوطنیة أو المحلیةالروحي مثل الحفالت التقلید

السیاحة الثقافیة تعني كل نشاط یقوم به الفرد من أجل الراحة والتخلص من الروتین 
یاة لتعرف على الحالمعرفة باهذا النشاط هو  الیومي الذي یعیشه، شرط أن یكون دافع

المتاحف ، األثریةالمعالم  ،األحیاء ،بزیارة المدن العتیقة ،الحضاریة والتاریخیة للشعوب
بها  فیة التي تزخروكذا محاولة اإلطالع على مختلف الصناعات التقلیدیة والحر 

  .34، ومحاولة معرفة طریقة عیش تلك الشعوبالحضارات

ي تؤهلها لتطویر الدول تملك مقومات السیاحة الثقافیة التالجزائر كغیرها من إن      
ألن هذا التراث ذي مردود كبیر یبرر ضرورة تقویمه تنافسي ع و متنو عرض سیاحي ثري و 

البعیدة حیث أن الطاقة ة من األسواق السیاحیة القریبة و قصد الحصول على حص
  .35جفرة أثبتت أهمیة خاصة لهذا المنتالمتو 

  
                                                             

33   المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة 01-03الفقرة السابعة من القانون رقم  02المادة رقم.  

34   ما یالحظ على هذا التعریف أنه ضیق من  مفهوم السیاحة الثقافیة وحصرها في التعرف على الحضارات القدیمة
والموروث الثقافي التقلیدي فحین أن السیاحة الثقافیة أشمل من ذلك ، ألن الفرد أصبح یتشوق لمعرفة  آخر المنجزات 

لمثال انتقال األفراد لحضور المعارض الدولیة التي تعرض في العصر الحالي من اكتشافات واختراعات، وعلى سبیل ا
  . فیها آخر االبتكارات وأیضا زیارة المدن الحدیثة الراقیة فهذه أیضا سیاحة ثقافیة

35   ،إستراتیجیة تنمیة مستدامة للقطاع السیاحي في الجزائر على ضوء ما جاء به المخطط لحسین عبد القادر
 02/2012ؤسسات الجزائریة، العدد مجلة أداء الم –اآللیات والبرامج  – 2025آلفاق التوجیهي للتهیئة السیاحیة 

  .178ص
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  المؤتمرات سیاحة األعمال و  .2

ج كل إقامة مؤقتة ألشخاص خار " :المؤتمرات على أنهاتعرف سیاحة األعمال و     
   .36 "خالل أیام األسبوع لدوافع مهنیة تتم أساسا ،منازلهم

یمكن تعریف سیاحة األعمال والمؤتمرات بأنها انتقال الشخص خارج محل لذالك      
تنمیة هذا  فإن لذلك ة أسندت له ولمدة محددة أو مؤقتة، إقامته األصلیة ألغراض مهنی

قات ونمو العال ریةالتجااالقتصادیة و ج ضرورة تقتضیها من جهة كثافة األنشطة المنت
الشراكة األجنبیة تبقى ذلك فإن فرصة االستثمار الوطني و ل ،الخارجیة من جهة أخرى

  .37مفتوحة في هذا النوع من السیاحة

 والمعالجة بمیاه البحرالسیاحة الحمویة  .3

بأنها تقدیم التسهیالت  )الحمویة( یعرف االتحاد العالمي للسیاحة السیاحة العالجیة     
 .38وبشكل خاص المیاه المعدنیة والمناخ ،استخدام المصادر الطبیعیة للدولةالصحیة ب

میاه جیة طبیعیة بواسطة كل تنقل ألغراض عال" المشرع الجزائري بأنها فحین یعرفها
ویستفید منها  الحمویة ذات المزایا االستشفائیة العالیة أو بواسطة میاه البحر، المنابع

  .39"زبائن یحتاجون إلى عالج في محیط مجهز بمنشآت عالجیة واستجمامیة 

بإمكانات هائلة في مجال السیاحة الحمویة فهي تتوفر على أكثر من الجزائر تزخر      
وعلى أساس أن السیاحة الحمویة تندرج ضمن االختیارات منبع حموي، ) 200(مائتي 

 المستدامة للسیاحة التي عولت علیها الدولة في تنمیة السیاحة ضمن قانون التنمیة
نجدها خصتها بنظام محكم الستعمالها واستغاللها المتوازن والمنسجم من أجل تثمین 
                                                             

 36    السابق  01 -03الفقرة الثامنة من القانون رقم  02المادة رقم.  
37   178لحسین عبد القادر، المرجع السابق، ص.  
38   ،03، ص في التنمیة السیاحة الصحراویة الثقافة السیاحیة للمجتمع ودورهادادن عبد الغني، تلي سعیدة .  
  ...univ-biskra.dz/fac/fsecsg/.../tourisme2/dr%20daden.p :متوفر على الموقع اإللكتروني    
39    المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة 01 -03من القانون رقم  03المادة رقم.  
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فالسیاحة  .40تنظیمیةالثروة الحمویة جسدته في مجموعة من النصوص القانونیة وال
ر میاه البح أو التي تتمیز بخصائص استشفائیة 41 حمویةالحمویة ترتكز على المیاه ال

في مؤسسات تدعى المؤسسات  وتستعمل هذه األخیرة  ،42نقلها ومعالجتهاالتي یعاد 
  .43ؤسسات المعالجة بمیاه البحرمو الحمویة 

 لقرارإن أي استغالل لمیاه حمویة ال یكون إال وفقا طریقة االستغالل ف فیما یخصأما    
بعد موافقة اللجنة التقنیة للمیاه الحمویة  ،یمنحه الوزیر المكلف بالمیاه الحمویةامتیاز 

الذي تقدم بطلب لكل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص 
  .44االستغالل

                                                             

 : من بین النصوص التنظیمیة )40
الذي یحدد شروط وكیفیات منح امتیاز استعمال  2007فبرایر سنة  19المؤرخ في  69 – 07 مرسوم تنفیذي رقم -

  :المعدل بـ) 2007فیفري  21المؤرخة في  13جریدة رسمیة عدد (واستغالل المیاه الحمویة 
المؤرخ  69 – 07الذي یعدل المرسوم التنفیذي   2012ماي سنة  06المؤرخ في  205 - 12مرسوم تنفیذي رقم  -

جریدة . (الذي یحدد شروط وكیفیات منح امتیاز استعمال واستغالل المیاه الحمویة 2007فبرایر سنة  19في 
 ) .2012 – 29رسمیة عدد 

جریدة رسمیة . ( الذي یتضمن تعیین أعضاء اللجنة التقنیة للمیاه الحمویة 2009جانفي سنة  12قرار مؤرخ في  -
  ).2009 – 19عدد 

41   على أنهاالسابق  69 – 07تنفیذي رقم  من المرسوم ال 02تعرف المیاه الحمویة بناءا على نص المادة رقم :
میاه مجذوبة انطالقا من منبع طبیعي أو بئر محفورة والتي یمكن أن تكون لها خاصیات عالجیة نظرا للطبیعة "

  ".ةالخاصة لمصادرها وثبات ممیزاتها الطبیعیة ومكوناتها الكیمیاوی
42   تعد میاه البحر التي یمكن " : السابق الذكر على أنه  69 – 07تنفیذي رقم  من المرسوم ال 03تنص المادة رقم

  ".بعد معالجتها ونقلها أن تكون لها خاصیات عالجیة بمثابة میاه حمویة وتخضع ألحكام هذا المرسوم
43  تقاتها لألغراض العالجیة  واستعادة اللیاقة البدنیة تعتبر مؤسسة حمویة كل مؤسسة تستعمل المیاه الحمویة ومش

وتعتبر مؤسسة للمعالجة بمیاه البحر كل مؤسسة تستعمل میاه البحر والموارد الطبیعة المستخرجة من البحر ألغراض 
  .قالساب  69 – 07تنفیذي رقم  من المرسوم ال 06و  05عالجیة واستعادة اللیاقة البدنیة طبقا لنصي المادتین رقم 

44   السابق  69 – 07تنفیذي رقم  من المرسوم ال 23المادة رقم.  
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  السیاحة الصحراویة .4

كل إقامة سیاحیة في محیط صحراوي تقوم على " :تعرف السیاحة الصحراویة بأنها    
ة مرتبطة بهذا مرفقة بأنشط ،الثقافیة ،التاریخیة ،ستغالل مختلف القدرات الطبیعیةا

   .45" استكشافالمحیط من تسلیة وترفیه و 

في القرن بدأ اكتشافها  ،عبارة عن صحراءمن مساحتها  %80إذ أن سعة او  تملك الجزائر صحراء   
بمعالم أثریة ومدن  ظىتح الصحاري في العالم ألنها من أجمل  تعتبرو  ،46التاسع عشر للمیالد

ومن بین  ،تمتع بواحات قمة في الجمالتو  47آثار تعود ألزمنة بعیدة جدا مثل آثار الطاسیليتاریخیة و 
  .48جانتو  تقرت ،تمنراست ،ورقلة ،غردایة ،أدرار، عین صالح ،بسكرةهذه المناطق الصحراویة 

 السیاحة الصحراویة من خالل أن الدولة أصبحت تولي اهتماما لترقیة في اآلونة األخیرةنالحظ     
خاصة من خالل من أجل التعریف بالموروث الصحراوي  ؛وسائل الترویج السیاحي المختلفة

للسیاحة  المهرجان الدولي تم تأسیس إذ ذلك،دورا مهما في  التي تلعبالوطنیة والدولیة المهرجانات 
تضمن تأسیس مال 2008 - 11- 26المؤرخ في  384 - 08واألسفار بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

   .49 رالمهرجان الدولي للسیاحة واألسفا

                                                             
45   المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة 01 -03من القانون رقم  03المادة رقم.  
46   1922حیث اكتشفت الحدود الشمالیة لیتم اكتشاف باقي المناطق سنة  1919بدأ اكتشاف الصحراء الجزائریة في سنة  ،

لتفتح بعد عدة سنوات خطوط   Citroënبالتوغل في الصحاري بسیارات  Dubreui, Audoin, Haardtبحیث قام كل من 
، لینظم أول رالي 1934وخط موریتانیا عام  1923في  وخط تنزروفت ،)1929 -1922(  العبور للسیاح كخط الهقار

  . صحراوي من الصحراء الجزائریة تمنراست إلى  الحدود النیجیریة
 المهرجانات السیاحیة كآلیة لتنشیط السیاحة الصحراویة، عرض لتجربتي الجزائر وتونس،عباز زهیة، العابد سمیرة، : ینظر
  .univ-biskra.dz/fac/.../tourisme2/abaz%20zahiya : متوفر على الموقع االلكتروني  .03ص 

47   سنة قبل المیالد 6000تعود جذورها إلى.  
48   ،جامعة محمد وتحدیات السیاحة الصحراویة في الجزائر ودورها في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة واقعمبروك رایس ،

  :متوفر على الموقع االلكتروني. 08خیضر، بسكرة، ص
  univ-biskra.dz/.../tourisme2/dr%20rais%20mabrouk.p..   

 .03دادن عبد الغني، تلي سعیدة، المرجع السابق، ص : وینظر أیضا 
49   2008 – 68جریدة رسمیة عدد.  



إستراتیجیة التنمیة المستدامة للسیاحة في التشریع الجزائري: الفصل الثاني  
 

257 
 

  50السیاحة الحمویة البحریة .5   

ى شاطئ البحر یتمتع كل إقامة سیاحیة عل" ویة بأنها حماحة الیطبقا للتشریع الجزائري تعرف الس    
تعتبر  ".بأنشطة أخرى مرتبطة بالتنشیط في المحیط البحريفیها السیاح زیادة على التسلیة البحریة 

لوجود مقوماتها من شواطئ ذلك و  ،هورة خاصة على المستوى الداخليالمشالشاطئیة السیاحة السیاحة 
كما أنها ذات  العطلة الصیفیة، مع هاتزامنمتناول جمیع طبقات المجتمع لفي إلى أنها  إضافة ،خالبة

وتدني احیة السیمشاكل التهیئة من تعاني لكنها تبقى دائما  ،مكانة مرموقة على المستوى العالمي
تنمیة هذا النوع من السیاحة  لذلك فإن ،هاحول دون تحقیق الهدف منمستوى الخدمات كل ذلك ی

تحسین  تشیید المنشآت السیاحیة والفندقیة ،التكوین السیاحیینرفع مستوى التأطیر و  تقتضيضرورة 
نظم المشرع الجزائري استغالل وقد االستثمار السیاحي  تشجیع ذلك في إطار و  ،ة المواصالتكشب

 02 -03بینها القانون رقم  من 51التنظیمیةل مجموعة من النصوص القانونیة و الشواطئ من خال
   .للشواطئ یناالستغالل السیاحیالمتعلق باالستعمال و 

                                                             
50   المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة  01 -03من القانون رقم  03المادة رقم.  

 2004أفریل سنة  13المؤرخ في  111 – 04المرسوم التنفیذي رقم  -: من بین النصوص التنظیمیة ما یلي )51   
  ).2004 – 24جریدة رسمیة عدد ( . الذي یحدد شروط فتح ومنع الشواطئ للسباحة

اح فتح الذي یحدد مهام اللجنة المكلفة باقتر  2004أفریل سنة  13المؤرخ في  112 – 04المرسوم التنفیذي رقم  -
  ).2004 – 24جریدة رسمیة عدد (. ومنع الشواطئ للسباحة تنظیمها وكیفیة سیرها

الذي یحدد شروط االستغالل السیاحي  2004سبتمبر سنة  05المؤرخ في  274 -04المرسوم التنفیذي رقم  -
 ...یتبع ).2004-56جریدة رسمیة عدد . ( للشواطئ المفتوحة للسباحة وكیفیات ذلك

الذي یحدد نماذج االتفاقیة ودفتر الشروط المتعلق بامتیاز   2006ماي  18القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -
أما فیما یخص استغالل  ).2006 -70جریدة رسمیة عدد ( . االستغالل السیاحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
   :أماكن التخییم فتنظم بالنصوص التنظیمیة التالیة

الذي یحدد شروط تخصیص أماكن التخییم  1985ینایر سنة  26المؤرخ في  14 – 85ذي رقم المرسوم التنفی -
المؤرخ في  138 -01المرسوم التنفیذي رقم  :المتمم بـو المعدل  ) 2001 -30جریدة رسمیة عدد ( . واستغاللها

الذي  1985سنة  ینایر 26المؤرخ في  14 – 85الذي یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  2001ماي سنة  26
 ).2001 – 30جریدة رسمیة عدد . (یحدد شروط تخصیص أماكن التخییم واستغاللها

الذي یتضمن التنازل للبلدیات عن أراض  1984جویلیة سنة  07المؤرخ في  161 – 84المرسوم التنفیذي رقم  -
  ).1984جویلیة سنة  10جریدة رسمیة مؤرخة في ( . للمخیمات
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  52السیاحة االستجمامیة الترفیهیة.6

كل نشاط استجمامي یمارسه السیاح " :ة االستجمامیة الترفیهیة بأنهاتعرف السیاح    
لترفیه ات السیاحیة مثل حظائر التسلیة وابالمواقع السیاحیة أو بالمؤسس مخالل إقامته

شكل الترفیهیة تاالستجمامیة و  لسیاحةاف ،الریاضیةالثقافیة و  والمنشآتوالمواقع الجبلیة 
 االستكشاف والترفیه بحبالمولعین  وسیلة لتطویر السیاحة الموجهة بالخصوص للشباب

 . 53" الذین یبحثون عن الراحة والتسلیةو 

من من تطویر مختلف أنواع السیاحة  لتحقیق تنمیة سیاحیة مستدامة ال بد وعلیه    
  .ى عملیات التنمیةتنمیة سیاحیة تدر أرباحا تصب في شت أجل خلق

  إجراءات تطبیق برنامج التنمیة المستدامة للسیاحة: الفرع الثاني

عیة منها إن األهداف التي سطرت ضمن قانون التنمیة المستدامة للسیاحة سواء النو      
دولة في بناء تترجم إرادة ال ،صارمةتقنیة إال بموجب إجراءات الكمیة ال یمكن تحقیقها  وأ

  :اتخذت الدولة اإلجراءات التالیةلذلك  ،دمج في االقتصاد العالميمستدام ومناقتصاد 

  االستثمار والتكوین السیاحیین دعم :أوال

یعتبر كل من دعم االستثمار والتكوین السیاحیین بمثابة آلیات لتحقیق تنمیة سیاحیة     
  .مستدامة، لذلك سنتطرق لكل منهما على حدى

  

  

  
                                                             

52   المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة 01 -03القانون رقم من  03المادة رقم.  
53   178لحسین عبد القادر، المرجع السابق، ص .  
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   دعم االستثمار السیاحي .1

تحول دون  عمدت الدولة الجزائریة لتطویر االستثمارات السیاحیة إلزالة العقبات التي   
تقدیم أدوات تنفیذیة لو عن طریق وضع تدابیر تحفیزیة وذلك  ،تنمیة القطاع السیاحي

  :ومن أهم هذه التدابیر نذكر ،المتعاملین في هذا القطاعالدعم الالزم للمستثمرین و 

  التحكم في العقار السیاحيالتهیئة السیاحیة و  1.1

نجاز المنشآت القاعدیة لفضاءات التهیئة السیاحیة بأنها مجموعة أشغال إ تعرف    
لتي تحدد طبیعة تتجسد في الدراسات ا ،مساحات موجهة الستقبال استثمارات سیاحیةو 

  .األنشطة للمنشآت المراد تحقیقها طبیعة مشاریععملیات التهیئة و 

الجدیر بالذكر أن المشاریع السیاحیة الموجهة لالستثمار تقام على أراضي مخصصة و    
 03 -03التي نظمها القانون رقم " السیاحیةالمواقع مناطق التوسع و "أساسا لذلك تدعى 

 أولى الذي ،54المواقع السیاحیةالمتعلق بمناطق التوسع و  2003 -02 -17المؤرخ في 
لدرجة  ،ها إنجاز جمیع المشاریع السیاحیةتقتضیواعتبرها ضرورة  تهاة خاصة لتهیئعنای

 2005 -2004سنة  وفي .ز قبل االنتهاء من عملیة التهیئةأنه أبطل المشاریع التي تنج
  :سطرت األعمال التالیةو ) SDAT(تم إعداد مخطط للتهیئة السیاحیة 

دراسات  المواقع  السیاحیة بحیث تم الشروع فيو  القیام بتحدید  مناطق التوسع  -
 .منطقة توسع سیاحي) 100(التهیئة لمائة 

مائة  التنازل عن طریق التراضي عن حوالي ستةفي إطار توفیر العقار السیاحي تم  -
هكتار في السنة من القطع األرضیة المتواجدة داخل مناطق التوسع ) 600(

وذلك بغرض تهیئتها ووضعها   ،تنمیة السیاحیةالسیاحي لفائدة الوكالة الوطنیة لل
 .تحت تصرف المستثمرین

 .منطقة توسع سیاحي) 70( سبعینإنجاز التهیئة القاعدیة ل -

                                                             
54   2003 – 02 - 19الصادرة في  11جریدة رسمیة عدد.  
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المالیة البشریة و  ،بالوسائل المادیة) ANDT(حیة تدعیم الوكالة الوطنیة للتنمیة السیا -
 .التي تمكنها من القیام بجمیع المهام الموكلة لها

تثمار السیاحي تقدر تخصیص موارد مالیة لفائدة الصندوق الخاص بدعم االس -
 .55في السنة ناردیملیون  640أي بدفعة تصل إلى  ملیار دینار 6.4ـب

  تمویل المشاریع السیاحیةتأطیر و  2.1

 نظرا لخصوصیة النشاطخاصة به تمویل یستوجب طرق إن االستثمار السیاحي    
  :ك تم اتخاذ اإلجراءات التالیةلذل السیاحي،

من االستفادة من األدوات والخدمات المالیة المالئمة مع  مكین المستثمرینت -
 .متطلباتهم

  .56السیاحیةریع تحسین الخدمات البنكیة المتعلقة بدراسة ملفات تمویل المشا -
وتتمثل في  مع طبیعة النشاط السیاحي فقجات مالیة ذات خصوصیة تتوامنت خلق -

 .األجلطویلة  ةفندقیالض و قر ال
مع تخفیض نسبة  ،خصصة في تمویل االستثمار السیاحيتشجیع تأسیس بنوك مت -

 .الفوائد على القروض للمستثمرین في النشاط السیاحي
دراستها من أجل منبع و )  200( تقدر بمائتین  لتياإعداد حصیلة للطاقة الحمویة و  -

فهذه الطاقة تشكل أداة لدعم  ي،تحدید الخصوصیات االستثنائیة لكل منبع حمو 
 .57توجیه االستثمار في المیدان الحموي مستقبالو 

افق الضروریة من أجل تقلیص مدة المر ق الجنوب بالقیام بتهیئة الطرق و تنمیة مناط -
   .58االستثمار في هذه المناطق شجیعمن أجل توعراقیل التنقل 

                                                             
55   08لحسین عبد القادر، المرجع السابق، ص.  
  .147سعاد صدیقي، المرجع السابق، ص : وینظر    
56   من قانون التنمیة المستدامة للسیاحة 19و 18لمزید من المعلومات ینظر المادتین رقم.  
57   تستفید مناطق التوسع والمنابع الحمویة من : "من قانون التنمیة المستدامة للسیاحة على أنه 17تنص المادة رقم

 2001أوت سنة  20المؤرخ في  03 -01من األمر رقم  24إلى  20النظام التفضیلي المقرر في أحكام المواد من 
  ".والمذكور أعاله



إستراتیجیة التنمیة المستدامة للسیاحة في التشریع الجزائري: الفصل الثاني  
 

261 
 

  السیاحيدعم التكوین  .2

  :قصد دعم التكوین في قطاع السیاحة تم اتخاذ اإلجراءات التالیة   

تأسیس بكالوریا تقنیة في السیاحة باإلضافة لفتح فرع االقتصاد السیاحي بالجامعات  -
           59المستدامة للسیاحةوتوسیعه إلى ما بعد التدرج وهذا ما جاء به قانون التنمیة 

وتجدر المالحظة إلى أنه لم یتم حتى اآلن تأسیس بكالوریا تقنیة في السیاحة وال 
؛ وهذا ما یبقي السیاسة السیاحیة في فتح فرع االقتصاد السیاحي في الجامعات

 .الجزائر دون جدوى
والتربیة الوطنیة مواصلة دمج المهن السیاحیة في النظام الوطني للتكوین المهني  -

وتبادل الخبرات مع معاهد  ،وتشجیع إنشاء مراكز تكوینیة من خالل برامج الدعم
دولیة متخصصة من أجل تحسین المستوى ومواجهة الطلب المتوقع نتیجة تنمیة 

 .وتطویر القطاع
 .تشجیع تبادل الخبرات وتحسین المستوى مع معاهد دولیة متخصصة في التكوین -
؛ لكن بالرغم من  60دة للتكوین السیاحي لمواجهة الطلب المتوقعإنشاء مراكز جدی -

هذا لم تأسس مراكز تكوین جدیدة وحتى القدیمة تبقى محدودة ال تفي بالغرض 
 .المنشود

  والترویج السیاحیین دعم النوعیة :ثانیا

باإلضافة لدعم االستثمار السیاحي وتطویر التكوین السیاحي تبنت الدولة االهتمام     
  .وتحدیث الترویج السیاحي من أجل تحقیق تنمیة سیاحیة حقیقیة ،بالنوعیة السیاحیة

  

                                                                                                                                                                                       
58  148قي، المرجع السابق، ص سعاد صدی.  
59   علق بالتنمیة المستدامة للسیاحةالمت 01 -03من القانون رقم  22المادة رقم.  
60   من قانون التنمیة المستدامة للسیاحة 22المادة رقم.  
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 دعم النوعیة السیاحیة .1

بیال لتطویر االستثمار اتخذت الدولة من أجل دعم نوعیة الخدمة السیاحیة س     
میة التي تحكم التنظیرص على تطبیق النصوص القانونیة و الح من خالل السیاحي

في العالم  ةاللجوء لنظام منح الشهادات النوعیة للمتعاملین المعتمد، السیاحیةالنشاطات 
تطویر األسس الضروریة تحسین و ، 61خاصة المعمول به في میدان السیاحة المستدامة

توفیر  ،بالنظافة العمومیة، حمایة الصحة لتقدیم خدمة سیاحیة راقیة خاصة فیما یتعلق
أمن  ،المتاحف ،الثقافيالتراث  ،حمایة الموارد السیاحیة ،حمایة المستهلك ،األمن

، إلى خارج حدود الدولةوالخروج من و تسهیل إجراءات الدخول و  ،ممتلكاتهماألشخاص و 
تطویر شبكة النقل ، 62تطبیق إجراءات تهدف إلى تعمیم نظام الدفع ببطاقة القرض

ع البنكي على مستوى فتح مكاتب صرف دائمة بالتنسیق مع القطاو  بمختلف أنواعه
ارع الرئیسیة للمدن الساحلیة حتى في نهایة و الشالفنادق المصنفة و  ،نئ المطاراتالموا

 . األسبوع

 دعم الترویج السیاحي .2

المنظمات السیاحیة الربحیة یعرف الترویج السیاحي بأنه جهود موحدة ومنسقة تتبعها     
قامة قنوات  وغیر الربحیة بوضع سیاسات لإلعالن وبیع المنتجات والخدمات واألفكار، وإ

ومنافذ وباستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال للتأثیر في أذهان السیاح الختیار وجهة 
  .63سیاحیة معینة

                                                             
61   09لحسین عبد القادر، المرجع السابق، ص.  
62   122عامر عیساني، المرجع السابق، ص.  
63   مجلة اإلدارة دراسة میدانیة لعینة فنادق في محافظة أربیل وبغداد والنجفخلود، . م.ولید العكیلي، م ،

  .116،  ص 2011واالقتصاد العدد السابع والثمانون، 
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تحریك الطلب السیاحي والرفع من القدرة  الترویج السیاحي هو إن الهدف من    
لسیاحي في اإلعالم، اإلقناع التنافسیة للمنتج السیاحي، ویمكن تلخیص أهمیة الترویج ا

 ساهمةمفي ترقیة الترویج السیاحي ، ومن بین الطرق التي اعتمدتها الجزائر 64 والتذكیر
كذا الجمعیات ذات العالقة بالنشاط الدیوان الوطني للسیاحة والدواوین المحلیة السیاحیة و 

إنشاء بنك ، وكذا 65القنصلیات المتواجدة بالخارجاحي والممثلیات الدبلوماسیة و السی
الذي یتولى جمع المعلومات السیاحیة ومعالجتها  66معطیات خاص بالقطاع السیاحي

ونشرها، وبذلك یضع تحت تصرف الحكومة والمؤسسات واإلدارات العمومیة والهیئات 
معلومات موثوقة عن السیاحة وتطورها، كما أنه یعمم  ؛هیئة أخرى وشخص معنويوكل 

المعلومة السیاحیة، باإلضافة إلى أنه ینشئ نظام إحصائیات ناجح للسیاحة من أجل 
ددة عداد مخططات متع، باإلضافة إل67تقدیر مساهمة السیاحة في االقتصاد الوطني

رمي لسد االتصال قویة تیجب أن تكون مخططات السنوات لالتصال المؤسساتي و 
اعتماد تقنیات اإلعالم : تشملو  ،د على المؤسسات الوطنیة والدولیةالعجز تعتم

                                                             
64  تلك البرامج بأنواعها وأشكالها المختلفة التي تهدف إلى  إقناع الجمهور : "یعرف الترویج السیاحي أیضا بأنه

عالمه والتأثیر علیه للقیام باالستجابة للرسالة اإلعالمیة التي تهدف إلى جذب السیاح إلى المواقع السیاحیة وتنمیة  وإ
  ".واتجاهاتهم للسیاحة الداخلیة الثقافة السیاحیة لدى األفراد وتحسین نظرتهم 

، رسالة مقدمة نموذجا"  FMإذاعة سیاحة : "اإلعالم السیاحي في األردنفایز محمد علي الحمیدات، : ینظر   
، 2013ضمن استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في اإلعالم، كلیة اإلعالم، جامعة الشرق األوسط، 

  .08ص 
تلك المجهودات واألنشطة التي تستهدف تحقیق االتصال المباشر وغیر المباشر : ویعرف الترویج السیاحي أیضا بأنه 

  .بالسوق، وذلك من خالل تقدیم المعلومات والحث على اإلقناع باختیار وجهات سیاحیة معینة
  .04حماني أمینة، المرجع السابق، ص : ینظر 

65   لتنمیة المستدامة للسیاحةمن قانون ا 26المادة رقم.  
66    الذي یحدد كیفیات وضع      2004مارس سنة  14المؤرخ في  81 – 04التنفیذي رقم تم إنشاؤه بموجب المرسوم

  ).2004مارس   14المؤرخة في 15جریدة رسمیة عدد . (بنك معطیات السیاحة
67   هالمذكور أعال 81 – 04التنفیذي رقم من المرسوم  02المادة رقم.  
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إنجاز ، إعداد دعائم مكتویة سمعیة بصریة، تعمیمهاالحدیثة و  68السیاحییناالتصال و 
تنظیم رحالت ، قنوات التلفزیون المتخصصةر تحقیقات سیاحیة في المنشورات و نشو 

عالمیة على مستوىاستكشافیة و  یاحیة لفائدة الصحافة المتخصصة األقطاب الس إ
، 69جمیلةات بعد دولي مثل مهرجان تیمقاد و تنظیم مواسم ثقافیة ذ، سفارصانعي األو 

یة في البرامج المقبلة للترویج جب أن تأخذ مكانتها الطبیعی إعداد دراسات األسواق بحیث
شراكة لتدقیق توقعات الأن تمتد أیضا لترقیة االستثمار و ینبغي و  السیاحي، التسویقو 

إشراك الحركة الجمعویة ، 70مناصب العمل بالقطاع السیاحياإلیرادات والتدفقات و 
قصد ، یة السكان بأهمیة النشاط السیاحيتوعالمنظمات المدنیة في الترویج السیاحي لو 

 .إنشاء ثقافة سیاحیة لدى السكان

المتعلق بالتنمیة المستدامة  01 -03في األخیر نخلص إلى أن القانون رقم     
 في ما یخص تحقیق استدامة السیاحةللسیاحیة تضمن مبادئ سامیة وأفكار صائبة 

وجعل من تطویر االستثمار السیاحي والشراكة سبیال وخیارا استراتیجیا إلدماج مقصد 
 لسیاحیة وتحسین الخدمات السیاحیةد اوتثمین الموار  ،الجزائر ضمن السوق الدولیة

وبصفة عامة كان هدفه التطویر المنسجم والمتوازن لجمیع األنشطة السیاحیة في إطار 
  .التنمیة المستدامة

  2013 لتنمیة السیاحة ضمن إستراتیجیة تثمین الموارد السیاحیةدعائم  :الثاني المبحث

 باإلضافةعمد المشرع الجزائري تنمویة مستدامة للسیاحة  إستراتیجیةمن أجل تحقیق      
االستعمال واالستغالل  إلى تثمین وترشیدالعام للتنمیة المستدامة للسیاحة  اإلطارلرسم 

على أساس أن السیاحة البحریة أو الشاطئیة كانت ضمن االختیارات  السیاحیین للشواطئ
                                                             

68  خدمة المجال السیاحي بمختلف األشكال اإلعالمیة لتلبیة االحتیاجات السیاحیة  : یعرف اإلعالم السیاحي على أنه
واالستخدام األمثل لكافة وسائل اإلعالم للوصول إلى الجمهور والتعریف بما تحویه منطقة ما من مكونات ثقافیة 

   .وتراثیة، ومعالم سیاحیة وبیان مجاالت الجذب السیاحي
  . 08فایز محمد علي الحمیدات، المرجع السابق، ص : ینظر  

69   123عامر عیساني، المرجع السابق، ص .  
70   من قانون التنمیة المستدامة للسیاحة 25المادة رقم.  
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في إدماج الجزائر ضمن السوق السیاحیة  الجزائریةالدولة المستقبلیة التي عولت علیها 
  .وجعلها في مصاف الدول السیاحیة الكبرى ،الدولیة

بحیث  من الضروري تقنین االستعمال واالستغالل السیاحیین للشواطئلذلك كان      
المتعلق باالستعمال واالستغالل السیاحیین  02-03في القانون رقم هذا التقنین تجسد 

أضف تي تبین كیفیة تنظیم هذا القانون، ومجموعة من النصوص التنظیمیة ال ،للشواطئ
من إلى ذلك عمدت الدولة إلى تهیئة وحمایة وتسییر مناطق التوسع والمواقع السیاحیة 

ومن ثم تحقیق عمران مهیأ  ،للمتاحات والموارد السیاحیةأجل االستغالل األمثل والمتوازن 
المتعلق بحمایة وتسییر  03 -03كل ذلك جاء في إطار القانون رقم  ،منسجم ومتوازن

  .مناطق التوسع والمواقع السیاحیة

  االستغالل السیاحیین للشواطئالستعمال و ا :المطلب األول

ستعمال واالستغالل السیاحیین للشواطئ باال المتعلق 02 -03قانون رقم الرسم     
 ، فنظم شروطلشواطئالسیاحي ل الستغاللواالتي تحكم االستعمال مة القواعد العا

وبین االلتزامات  ،وكیفیات االستغالل من حیث منح قرار االمتیاز الخاص باالستغالل
سبل التي توفر  التي تقع على عاتق الدولة والمستغل من حیث توفیر كافة الظروف

الحترام ووضع نظاما عقابیا منع الشواطئ للسباحة و وطرق فتح  ،الراحة للمصطافین
  .قواعد االستغالل

  لالستعمال واالستغالل السیاحیین للشواطئ القواعد العامة: الفرع األول

لهذا قیق تنمیة سیاحیة مستدامة حألحكام وقواعد تضمن ت تستغل الشواطئ وفقا      
 االستعمال  وكیفیات وشروطمبادئ  الجزائري لذلك ضبط المشرع ،نوع من السیاحةال
  .السیاحیین للشواطئاالستغالل و 

  الستعمال واالستغالل السیاحیین للشواطئاف اأهد: أوال

ال واالستغالل الستعما من أجلهداف مجموعة من األوضع المشرع الجزائري    
  :تتمثل هذه األخیرة فیما یلي السیاحیین للشواطئ
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 - 03قصد تحقیق تنمیة سیاحیة مستدامة عمد المشرع الجزائري إلصدار القانون رقم     
االستغالل حدید القواعد العامة لالستعمال و المتعلق بت 2003فبرایر  17المؤرخ في  02

ما  طئیةمقومات السیاحة الشامن على أساس أن الجزائر تملك  ،71السیاحیین للشواطئ
لذلك یسعى هذا  ،72یجعلها وجهة سیاحیة تنافس أكبر الدول رواجا في القطاع السیاحي

كل حمایتها قصد توفیر تثمین الشواطئ و  لتحقیق مجموعة من األهداف أبرزهاالقانون 
شباع حاجیات االستجمام للمصطافینظروف الراحة و  هم من جمیع الخدمات المرتبطة وإ

طار تحقیق ة في إأمن وحمایة للبیئالمصطافین من نظافة وصحة و یر متطلبات توف، بها
لمصطافین من إیواء، إطعام، تحسین خدمات إقامة ا، متوازنةتنمیة سیاحیة منسجمة و 

 .73ومتناسب مع نشاطات السیاحة الشاطئیةتحدید نظام تسلیة مدمج ، و صحةأمن و 

  االستغالل السیاحیین للشواطئمبادئ االستعمال و  :ثانیا

لمجموعة من المبادئ نجملها  االستغالل السیاحیین للشواطئیخضع االستعمال و      
والذي یخضع  تعتبر الشواطئ المفتوحة للسباحة فضاءات لالستجمام :في النقاط التالیة

في  ،ونناستغاللها لحق االمتیاز حسب دفتر الشروط المتفق علیه ووفقا لما یقتضیه القا
علیها المقابل یمنع كل استغالل للشواطئ دون حق االمتیاز وتزال كل التجهیزات المقامة 

التي تعلن عن طریق لوحات  مجانیة الدخول إلى الشواطئ، على حساب المخالف
 .إعالمیة تضعها السلطات البلدیة المختصة

                                                             
71   2003فبرایر  19المؤرخة في  11جریدة رسمیة عدد.  
72   المتعلق بتحدید القواعد العامة لالستعمال  02-03من القانون رقم 03یعرف الشاطئ حسب المادة رقم

شریط إقلیمي للساحل الطبیعي یضم المنطقة المغطاة بأمواج البحر في أعلى : "بأنه واالستغالل السیاحیین للشواطئ
وقعها وقابلیتها مستواها خالل السنة في الظروف الجویة العادیة والملحقات المتاخمة لها والتي تضبط حدودها بحكم م

  .السیاحیة الستقبال بعض التهیئات بغرض استغاللها السیاحي
سبتمبر، تتخذ خاللها الجهات المعنیة   03جویلیة إلى  01أما موسم االصطیاف فهو فترة من السنة تمتد من      

  ".كل التدابیر واإلجراءات الالزمة من أجل استعمال واستغالل الشواطئ ألغراض سیاحیة
73   السابق 02 -03من القانون رقم  02المادة رقم.  
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، بمقابل 74لللمصطافین من طرف المستغ یكون االنتفاع بالتجهیزات والخدمات المقدمة
ها للغرض المخصص ة للشواطئ وذلك في إطار استغاللیجب حمایة الحالة الطبیعیكما 
بما في ذلك منع رمي النفایات المنزلیة  ،مع احترام الشروط والقواعد الصحیة لها

یحضر فتح الشواطئ التي یتسبب ، كما أو الفالحیة فیها أو بمحاذاتهاالصناعیة 
تلقى على ، باإلضافة إلى أنه أو موقع ایكولوجي هشمنطقة محمیة  إتالفاستغاللها في 
مع إعالم مستغلي هذه الشواطئ  لنوعیة میاه السباحةالدوریة  لیلاإجراء التحعاتق الدولة 

 .لیلاالتحهذه بنتائج 

   شروط وكیفیات استغالل الشواطئ: الفرع الثاني

المتعلق  02 -03حددها القانون رقم  الشواطئ لشروط وكیفیاتیخضع استغالل     
ضمان  من أجلبتحدید القواعد العامة لالستعمال واالستغالل السیاحیین للشواطئ 

  .75مستدام الو توازن مالفعال ال ستغاللالا

  76شروط فتح الشواطئ للسباحة: أوال  

إن استغالل الشواطئ ال یكون إال وفقا لترخیص تمنحه السلطات المختصة      
الشواطئ المفتوحة  تستوفيأن ضرورة االستغالل في  ، وتتمثل شروطلصاحب االمتیاز

 تكون محاذیة أّال ، و قابلیة االستعمال وأال تشكل أي خطر على المصطافینللسباحة شرط 
ة ألغراض الدفاع ألمالك العمومیة المخصصبصفة مباشرة لألمالك العسكریة أو ل

كأن ضروریة بمرافق  مهیأةالمفتوحة للسباحة یجب أن تكون الشواطئ ، كما الوطني
                                                             

74   كل شخص طبیعي أو اعتباري حائز : " من القانون المذكور أعاله بأنه 03یعرف المستغل حسب المادة رقم
  ".على حق امتیاز لالستغالل السیاحي للشواطئ

75  الذي یحدد شروط  2004سبتمبر سنة  05المؤرخ في  274 - 04المرسوم التنفیذي رقم ب المعدل والمتمم
سبتمبر  05المؤرخة في   56جریدة رسمیة عدد ( . االستغالل السیاحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكیفیات ذلك

2004.(  
76    المؤرخ في  111 – 04قم التنفیذي ر لمزید من المعلومات حول شروط فتح الشواطئ للسباحة یراجع المرسوم
أفریل   18المؤرخة في  24جریدة رسمیة عدد ( . الذي یحدد شروط فتح ومنع الشواطئ للسباحة 2004 -04 – 13

2004.(  
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 ،االستجماملسیارات بعید عن أماكن السباحة و موقف ل ،ممر للدخول إلیهاتهیئ ب
وبعض مناسبة التجهیزات الالعالج االستعجالي و  ،أعوان األمن ،تجهیزات صحیة مالئمة

أن یرخص باستغالل الشواطئ ، و 77المرتبطة باستغالل الشواطئ األخرى التجهیزات
والذي یبلغ  ،تنشأ لهذا الغرض 78من لجنة والئیة بناءا على اقتراح بموجب قرار والئي

 ،اإلعالمالسلطات المعنیة وكذا المصطافین بمختلف وسائل و للمجالس الشعبیة البلدیة 
 .79التي فتح بها اإلجراءاتالشاطئ بنفس  منع فتحوی

  كیفیات استغالل الشواطئ: ثانیا

 80مزایدة المفتوحة عن طریق الوفق نظام االمتیاز یتم االستغالل السیاحي للشواطئ     
ویتعهد باحترام دفتر لكل شخص طبیعي أو معنوي ترسو علیه المزایدة مع العلم أنه یمنح 

ویة للمؤسسات الفندقیة المصنفة بالنسبة للشواطئ التي الشروط، على أنه یمنح بصفة أول
باالستغالل الشخصي للشاطئ مع ضرورة یلزم صاحب االمتیاز و  .81تمتد في إقلیمها

والراسي  ،توقع لحساب الدولة من طرف الوالي المختص إقلیمیاإرفاق االمتیاز باتفاقیة 
لمخطط تهیئة الشاطئ  باإلضافة ،المعنيعلیه المزاد أو رئیس المجلس الشعبي البلدي 

  .82الذي یلزم صاحب االمتیاز باحترامه

                                                             
77   السابق 02 -03من القانون رقم  17المادة رقم.  
78   الذي یحدد مهام اللجنة الوالئیة المكلفة باقتراح        2003 -04 -13المؤرخ في  111 -04المرسوم التنفیذي رقم
  ).2004 - 24جریدة رسمیة عدد .( ومنع الشواطئ للسباحةفتح 
79   من القانون السابق 21، 20، 19لمزید من المعلومات ینظر المواد رقم.  
80   من  23یمكن أن یؤول االمتیاز للمجالس الشعبیة البلدیة المعنیة عندما تكون المزایدة غیر مثمرة وفقا للمادة رقم

  .القانون السابق

81   روط المتعلق الذي یحدد نماذج االتفاقیة ودفتر الش 2006ماي  18الوزاري المشترك المؤرخ فيالقرار
  ).2006 -70جریدة رسمیة عدد  (. االستغالل السیاحي للشواطئ المفتوحة للسباحة بامتیاز

82   من نفس القانون 26إلى المادة رقم  22لمزید من المعلومات ینظر من المادة رقم.  
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شرع الجزائري جملة من االلتزامات وقصد ضمان االستغالل األمثل للشواطئ حدد الم    
  .صاحب االمتیازة أو لدولل سواء بالنسبة

  التزامات الدولة في إطار االمتیاز 1.2

ضبط حدود ومناطق السباحة ب 83تلتزم الدولة في إطار حق االمتیاز بما یلي   
البرتقالي األخضر و حمر، وضع ثالثة أعمدة إشارات ذات اللون األ، وكذا معالمهاو 

تجهیز الشاطئ بمراكز إسعاف أولیة ومراكز النجدة ، إضافة لةلتحدید إمكانیة السباح
فرع أو فروع ألسالك  إیجادضرورة  وكذا، مزودة بالوسائل الضروریةللحمایة المدنیة 

 .األمن

 التزامات صاحب االمتیاز 2.2

قصد استغالله  تهیئة الشاطئ وملحقاتهم باحب االمتیاز االلتزاصعاتق یقع على  
إعادة ، وصیانة ملحقاته وتجهیزاته السهر على العنایة المستمرة بالشاطئ، السیاحي

السهر على راحة وأمن ، بعد انتهاء موسم االصطیافإلى حالتها الطبیعیة ماكن ألا
لتقدیم الخدمات توظیف مستخدمین وأعوان مؤهلین ، وطمأنینة المصطافین

صیانة العتاد الضروري ، أولیة إسعافاتمركز فتح ، للمصطافین الضروریة
زالة  ئطالمحافظة على نظافة الشا، ستغالل الشاطئال  تسيءالتي النفایات وإ

عالن أسعار الخدمات ، الجمالي هلمظهر  حمایة واحترام أعمدة ، للمصطافینتحدید وإ
 یمنع على صاحب االمتیازو  عالم مناطق السباحةمالتي تحدد حدود و  اإلشارات

 .84الحجارةالرمل والحصى و نزع أو استخراج 

   التزامات المجالس الشعبیة البلدیة3.2

لسهر على ضمان مسؤولیة ا المجالس الشعبیة البلدیة كلف المشرع الجزائري    
الحرص على  :المهام التالیةبـ اتكلیفهوذلك من خالل  ،االستغالل الفعال للشواطئ

                                                             
83   من نفس القانون 29المادة رقم.  
84   من نفس القانون 31و 30المادتین رقم.  



إستراتیجیة التنمیة المستدامة للسیاحة في التشریع الجزائري: الفصل الثاني  
 

270 
 

زالة ظافة الدوریة المنتظمة للشواطئ و الن كن  من أما اإلكثار وكذا الحشرات الضارةإ
  .85فتح الطرق المؤدیة للشواطئتهیئة و ل باإلضافة ووسائل جمع النفایات

  االستعمال واالستغالل السیاحیین للشواطئضبط القانوني لالنظام  .3

طئ وضع المشرع الجزائري نظاما لشواالمتوازن والفعال ل السیاحي ستغاللمن أجل اال   
وكلف أشخاص  ،في هذا الشأنالمخالفات  على مرتكبي العقوباتبتوقیع  جزائیا خاصا

  :هي هذه العقوباتو  ،86مؤهلین لمعاینة هذه المخالفات

 :تتمثل العقوبات اإلداریة فیما یلي: اإلداریةالعقوبات  1.3

ألحكام دفتر الشروط  في حالة مخالفة صاحب االمتیازعذار اإلیكون  :ذارعاإل 1.1.3
إقلیمیا بناءا على تقریر من المدیر الوالئي المكلف ویكون من قبل الوالي المختص 

عذار خالل مدة االستجابة لإل في حالة عدمعذار األول و بحیث یتلقى اإل ،بالسیاحة
  .87أسبوع یعذر للمرة الثانیة

  

  
                                                             

85  المتعلق بتحدید القواعد العامة لالستعمال واالستغالل السیاحیین  02 -03من القانون رقم  33ة رقم الماد
    .للشواطئ

86   األعوان هم 39وفقا لنص المادة رقم:  
 .ضباط وأعوان الشرطة القضائیة -
 .السیاحةمفتشو  -
 .مفتشو األسعار والتحقیقات االقتصادیة -
 .مفتشو مراقبة النوعیة وقمع الغش -
 .مفتشو البیئة -

مفصلة ویوقعه مع  أعاله محضرا یسرد فیه الوقائع بصفةین خالفة یحرر أحد األعوان المذكور وفي إطار معاینة الم   
یوما  15الجهة القضائیة المختصة في أجل ال یتعدى أو إلى  ،یرسله إلى الوالي المختص إقلیمیاو  ،مرتكب المخالفة

  .من نفس القانون 40ص المادة رقم ابتداء من تاریخ المعاینة وفقا لن
87   من نفس القانون 45و 44المادتین رقم.  
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  سحب رخصة االمتیاز 2.1.3 

 اإلخاللدون عذار الثاني في حالة عدم االستجابة لإلتسحب رخصة االستغالل     
إلى حالته الطبیعیة  إرغام صاحب االمتیاز على إعادة الشاطئ( ،بالمتابعات القضائیة

 .88في حالة عدم االستغالل الشخصي للشاطئ اوتسحب منه أیض ،)على حسابهو 

  العقوبات الجزائیة 2.3

فرض المشرع الجزائري المتابعة الجزائیة على كل من یخالف النظام القانوني   
 .89ات في الحبس والغرامة المالیةبمثل هذه العقو تلالستغالل السیاحي للشواطئ، وت

المتعلق باالستعمال واالستغالل السیاحیین  02 -03من خالل دراسة القانون رقم     
في تطویر السیاحة  كلها تصب ،سامیة احمل في طیاته أهدافبأنه نجد للشواطئ 

                                                             
88   من نفس القانون 46المادة رقم.  

 المتعلق باالستعمال 02 -03 ن رقممن القانو  54إلى المادة  48تتمثل هذه العقوبات طبقا للمواد من ) 89  
  :السیاحیین للشواطئ في ما یليواالستغالل 

یعاقب على كل استغالل سیاحي للشواطئ دون حق االمتیاز بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة   -
 .العقوبتینأو بإحدى هاتین ) دج300.000(وثالثمائة ألف دینار) دج100.000( تتراوح مابین مائة ألف دینار 

) 100(یعاقب كل من استعمل أي مركبة سواء بمحرك أو شراعیة وكل اآلالت البحریة األخرى في مسافة مائة  -
إلى ستین ألف دینار ) دج20.000( متر على األقل من المجال المحدد للسباحة بغرامة من عشرون ألف دینار

لقضائیة المختصة أن تأمر بمصادرة اآللة أو ، وفي حالة العود تضاعف الغرامة، ویمكن للجهة ا)دج60.000(
 .المركبة البحریة المستعملة

عن كل أشغال تهیئة ) دج100.000(إلى مائة ألف دینار ) دج 60.000(یعاقب بغرامة من ستین ألف دینار  -
أو تجهیز مخالفة لشروط مخطط تهیئة الشاطئ، وفي حالة العود یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة 

 .ع مضاعفة الغرامةم
عن الصید ) دج 50.000(إلى خمسین ألف دینار ) دج 20.000(یعاقب بغرامة من عشرین ألف دینار  -

بالغوص تحت الماء بجوار الشاطئ خالل موسم االصطیاف وفي حالة العود تضاعف الغرامة، ویمكن للجهة 
 .خالفةالقضائیة المختصة أن تأمر بمصادرة اآللة المستعملة في ارتكاب الم

كل من یمارس ) دج 30.000(إلى ثالثین ألف دینار) دج 10.000(یعاقب بغرامة من عشرة أالف دینار -
الفروسیة بجمیع أشكالها على الشاطئ بصورة فردیة أو جماعیة في أوقات تواجد المصطافین، وفي حالة العود 

  .تضاعف العقوبة
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لبات وتحقیق سیاحة بحریة منسجمة ومتوازنة تتناسب وتطلعات ومتط الشاطئیة
مثیل لها سواء من الناحیة  بشواطئ العلى أساس أن الجزائر تزخر  المصطافین، وذلك

لكن بالرغم من أهمیة  ،كم 1200الجمالیة أو بالنسبة لطول الشریط الساحلي الذي یبلغ 
النقائص في تنظیم االستعمال واالستغالل بعض  یوجدمحتوى هذا القانون إال أنه 

عدم  ؛ على سبیلهاةة شاطئییسیاحتنمیة السیاحیین للشواطئ التي حالت دون تحقیق 
تفعیل الرقابة على نظافة الشواطئ، نقص األمن السیاحي مما یقتضي خلق جهاز 

یواء لیبقى ، النقص الفادح في مؤسسات اإل"شرطة الشواطئ" الشرطة السیاحیة وباألخص
السائح في متاهات البحث عنها، وقد یعزف عن االصطیاف بها لهذا المشكل، ضعف 

على تقدیم الخدمات في هذا النوع من السیاحة  ینوالتأهیل السیاحیین للقائم التكوین
  .وغیرها من العراقیل التي تعیق تنمیة السیاحة الشاطئیة

  المواقع السیاحیةمناطق التوسع و وحمایة تهیئة وتسییر  :مطلب الثانيال

سع المتعلق بمناطق التو  2003فبرایر  17المؤرخ في  03 -03حدد القانون رقم    
حمایة وتهیئة وترقیة وتسییر مناطق التوسع والمواقع  قواعد ومبادئ المواقع السیاحیةو 

ضمان التنمیة  عقلنة استعمال الموارد السیاحیة قصدلهذا القانون یهدف  بحیث ،السیاحیة
تنمیة النشاطات  منشآت إدراج مناطق التوسع والمواقع السیاحیة وكذا، المستدامة للسیاحة

، عیة للسیاحةحمایة المقومات الطبی، اإلقلیمئة في المخطط الوطني لتهی السیاحیة
تغالل التراث واس السیاحیة من خالل استعمال والموارد المحافظة على التراث الثقافي

مهیأ ومنسجم ومناسب  إنشاء عمران، والفني ألغراض سیاحیة الثقافي والتاریخي والدیني
  .90زمیتالنشاطات السیاحیة والحفاظ على طابعه الم مع تنمیة

  

 
                                                             

90   ناطق التوسع والمواقع السیاحیةالمتعلق بم 03 -03من القانون رقم  01المادة رقم.  
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  حمایة وتسییر مناطق التوسع والمواقع السیاحیة: الفرع األول

وذلك ألن هذه  ،خاصلنظام حمائي ضع مناطق التوسع والمواقع السیاحیة تخ    
  .األخیرة تقام علیها جمیع المشاریع السیاحیة

 هیئة وتسییر مناطق التوسع والمواقع السیاحیةمفهوم ومبادئ ت: أوال

تعتبر مناطق التوسع والمواقع السیاحیة بمثابة الحجر األساس للسیاحة، ألنها     
 سیاحیة من فنادق، مطاعم، منتزهاتتشكل العقار الذي یشید علیه جمیع المشاریع ال

 .حدائق وغیرها من المنشآت السیاحیة والفندقیة

   والمواقع السیاحیة مناطق التوسعمفهوم  .1

لمفهومي كل من مناطق التوسع والمواقع السیاحیة  اتحدیدالجزائري وضع المشرع      
میز وما تحویه من ا المتهوذلك للحفاظ على طابعاألخیرة، قصد وضع إطار عام لهذه 

  .الیةمأثریة وجمعالم ثقافیة و 

یتمیز معین  إقلیمعلى أنها كل منطقة أو امتداد من تعرف مناطق التوسع السیاحي      
بداعیة خصوصیات طبیعیة ب   قامة بها مشاریع سیاحیة تتالءمیمكن إوثقافیة وبشریة وإ

  .91أكثر من أنواع السیاحةأو تنمیة نوع واحد فیها بحیث یمكن طبیعتها، و  

ر أو مواقع تنفرد مناظ بأنهافتعرف ف المواقع السیاحیة یتعر  أما فیما یخص      
أو بما تحتوي علیه من عجائب أو خصوصیات  بسبب مظهرها الخالب بممیزات سیاحیة

یة أو فنیة أو أسطوریة أو وهي تتمتع بأهمیة تاریخ، طبیعیة أو بناءات مشیدة علیها

                                                             
91  كل منطقة أو : "بأنها ةالسیاحیو المواقع مناطق التوسع المتعلق ب 03 - 03القانون رقم من  02المادة رقم  هاتعرف

مؤهلة إلقامة  ،بشریة و إبداعیة مناسبة للسیاحة امتداد من اإلقلیم  یتمیز بصفات أو خصوصیات طبیعیة و ثقافیة و
  ".منشأة سیاحیة ویمكن استغاللها في تنمیة نمط أو أكثر من السیاحة ذات مردودیةأو تنمیة 

  



إستراتیجیة التنمیة المستدامة للسیاحة في التشریع الجزائري: الفصل الثاني  
 

274 
 

ثمین أصالته والمحافظة علیه من التلف أو االندثار بفعل الطبیعة والذي یجب ت ،ثقافیة
   .92أو اإلنسان

بحیث یمنع المواقع السیاحیة  أوعلى مناطق التوسع طبیعیة ویمكن إقامة محمیات      
من أجل الحفاظ على مؤهالتها  تقتضي حمایتها حمایة خاصةو  ،علیها تشیید البناءات

  .األثریة والثقافیة ،الطبیعة

یتشكل العقار السیاحي القابل للبناء من األراضي المحددة لهذا الغرض في مخطط     
ویظم األراضي التابعة لألمالك الوطنیة العمومیة والخاصة، وتلك  ،التهیئة السیاحیة
لكن  ،واص طبقا التفاق ودي بین الطرفینویمكن اقتناؤه لدى الخ ،93التابعة للخواص

عندما تفشل الطرق الودیة في تحقیق االقتناء تلجأ الدولة إلى إجراء نزع الملكیة من أجل 
  .95من الوزیر المكلف بالسیاحةوذلك بناءا على طلب ، 94المنفعة العامة 

تباع األراضي التابعة لألمالك الوطنیة الخاصة المتواجدة داخل مناطق التوسع     
والمواقع السیاحیة والضروریة إلنجاز المشاریع االستثماریة الضروریة في مخطط التهیئة 

  .96بناءا على اتفاق ودي" الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة"السیاحیة لـ

من أجل تشجیع االستثمار السیاحي وباإلضافة لإلجراءات المذكورة في قانون و     
 بإنشاء صندوق 97التنمیة المستدامة للسیاحة تقوم الدولة بدعم أسعار العقار السیاحي

  .98مكلف بدعم االستثمار

                                                             
92   السابق 03 -03من القانون رقم  02المادة رقم.  
93   السابق 03 -03من القانون رقم  20المادة رقم.  
94    الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بنزع الملكیة من أجل  1991 - 04 – 27المؤرخ في  11 – 91القانون رقم

  .المنفعة العمومیة
95   السابق 03 -03من القانون رقم  22المادة رقم.  
96   السابق 03 -03من القانون رقم  22المادة رقم.  
97   السابق 03 -03من القانون رقم  22المادة رقم.  
98   السابق 03 -03من القانون رقم  32المادة رقم.  
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  المواقع السیاحیةعامة لتهیئة وتسییر مناطق التوسع و  مبادئ .2

ع السیاحیة مجموعة من المبادئ المواقاستغالل مناطق التوسع السیاحي و  یقتضي     
ة وترقیة مناطق التوسع تهیئ، حمایة، تصنیف، تحدید أن تتخذ عملیات تتمثل في ضرورة

استراتیجیات بإعداد الدولة  تتكفل، كما طابع المنفعة العامة المواقع السیاحیةالسیاحي و 
المواقع السیاحیة من أجل تطویر االقتصاد السیاحي و وترقیة مناطق التوسع تنمیة 
التي تخص مناطق التوسع جمیع العملیات  یجب أن تكونباإلضافة إلى أنه  .الوطني

حمایة الساحل والتراث الثقافي و مع التشریعات البیئیة  متطابقةالمواقع السیاحیة السیاحي و 
، المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیمأن تندرج ضمن و  عندما تحتوي على تراث ثقافي مصنف

یجب أن تكون جمیع األشغال التي تخص تهیئة واستغالل مناطق التوسع السیاحي كما 
یمنع كل استغالل أو استعمال ، بحیث موافقة لمخطط التهیئة السیاحیة والمواقع السیاحیة

 99یؤدي إلى تشویه الطابع السیاحي لهالمناطق التوسع والمواقع السیاحیة 

  حمایة وتهیئة وتسییر مناطق التوسع والمواقع السیاحیة: ثانیا 

مواقع السیاحیة البد من وضع نظام من أجل االستغالل الفعال لمناطق التوسع وال     
  .المواطنو  اإلقلیمیةكل من الدولة والجماعات  ى تطبیقهبها، تسهر علخاصا  حمائي

  حمایة مناطق التوسع والمواقع السیاحیة .1

وضع المشرع  للحفاظ على الطابع السیاحي لمناطق التوسع والمواقع السیاحیة      
یتمثل في جعلها مناطق محمیة وهي بذلك  ، األخیرةنظاما حمائیا خاصا لهذه  الجزائري

 أثناء احترام قواعد التهیئة والتعمیر ضرورة تستفید من إجراءات خاصة للحمایة تتمثل في
، باإلضافة لضرورة خل مناطق التوسع والمواقع السیاحیةاستغالل المناطق التي تقع دا

یجب ، كما التلوث وتدهور الموارد الطبیعیة من حمایة مناطق التوسع والمواقع السیاحیة
التي تتنافى منع الممارسات ، وكذا الموارد السیاحیةراك المواطنین في حمایة التراث و إش

                                                             
99    السابق 03 - 03إلى المادة السابعة من القانون رقم  03رقم ینظر من المادة.    
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لمحلیة ولة والجماعات ادتسهر ال، كما 100أخالقیةخاصة تلك الّال  مع النشاط السیاحي
 ،البناءات غیر المرخصة قانونالألراضي و مشروع ّال بمحاربة الشغل ال تهاعلى حمای

أو تهدیم البناءات مع إعادة المواقع إلى حالتها وبذلك تتخذ إجراءات توقیف األشغال 
  . 101حساب المستغل ىوعل الطبیعیة

  السیاحیةالمواقع تهیئة وتسییر مناطق التوسع و  .2

استغالل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة  أوتسییر تخضع جمیع عملیات التهیئة و     
من  102لألجزاء القابلة للبناء بها الذي یعتبر رخصة تجزئة مخطط التهیئة السیاحیة ل

  .103األخیرةأجل تحقیق االستغالل المستدام لهذه 

ة التي تشكل الطبیعي والمعالم الثقافیحمایة الجمال یشمل مخطط التهیئة السیاحیة     
لتطویر المتاحات  فوكذا إنجاز االستثمارات السیاحیة التي تهد ،عامال للجذب السیاحي

  .التي تزخر بها مناطق التوسع والمواقع السیاحیة

المواقع السیاحیة یأخذ مخطط التهیئة ستغالل العقالني لمناطق التوسع و وفي إطار اال    
لها مع مراعاة  الحاجات االقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة االعتبارالسیاحیة بعین 

والتعمیر وتلك  طق القابلة للبناءتحدید المنالـهذا األخیر یهدف ، هاخصوصیاتها وموارد
تحدید ، وكذا المزمع إنجازها عملیات التهیئةو  برنامج النشاطاتوكذا  التي یجب حمایتها

عداد التجزئة المخصصة ، باإلضافة إلالمناسبةواالستثمارات الوظائف المتطابقة 
 .104تحقیقها للمشاریع المراد

                                                             
100   السابق 03 -03من القانون رقم  10المادة رقم.  
101   السابق 03 -03من القانون رقم  30المادة رقم.    
102   السابق 03 -03من القانون رقم  13المادة رقم.  
103    الذي یحدد  2007مارس سنة  11المؤرخ في  86 -07التنفیذي رقم لمزید من المعلومات یراجع المرسوم

   ).2007 -17جریدة رسمیة عدد . (كیفیات إعداد مخطط  التهیئة السیاحیة لمناطق التوسع السیاحي
104   السابق 03 -03من القانون رقم  15المادة رقم.  
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مناطق التوسع والمواقع  على األراضي الواقعة داخلتقع تسند جمیع العملیات التي     
إلى للمستثمرین  التأجیرو إعادة البیع  ،الترقیة ،االقتناء ،لیات التهیئةالسیاحیة من عم

  .105"الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة"

  قع السیاحیةاتهیئة وتسییر مناطق التوسع والمو  ضبط: الفرع الثاني

من أجل ضمان التهیئة والتسییر العقالني والمستدام لمناطق التوسع والمواقع      
لحمایة هذه األخیرة، في المقابل وضعت السیاحیة وضع المشرع الجزائري نظاما قانونیا 

  .نظاما عقابیا على كل من یخالف هذا النظام القانوني

   مناطق التوسع والمواقع السیاحیةتهیئة وتسییر التي ترتكب أثناء المخالفات : أوال

ة السیاحیوالمواقع من أجل ضمان تنفیذ النظام القانوني المتعلق بمناطق التوسع       
بشأنها  مرتكبي المخالفاتیطبق على خاصا  ضبطیاوضع المشرع الجزائري نظاما 

ترتكب في حق األحكام السابقة للمخالفات التي  فباإلضافة ،106لمعاینتها وكلف أعوانا
ط التهیئة السیاحیة ودفتر مخالفة أحكام مخطثل تكب مخالفات أخرى میمكن أن تر 

ادق علیها من قبل السلطة البناء والتعمیر المصعدم احترام مختلف وثائق ، الشروط
 التحري أومثل منعهم من الرقابة و عدم مساعدة األعوان على القیام بمهامهم ، المختصة

المتعلقة بالمیراث أو  اإلجراءاتالتصریحات الكاذبة عند تنفیذ ، الضروریةرفض تزویدهم بالمعلومات 
  .المرافق المبنیةلعقار السیاحي و لتغییر الطبیعة السیاحیة ، أو بمنح رخص البناءالشراء 

 
                                                             

105   السابق 03 -03من القانون رقم  18المادة رقم.  
106    فإن األعوان هم 03 -03من القانون رقم  33طبقا للمادة رقم:  

  .ضباط وأعوان الشرطة القضائیة -       
  .السیاحة ومفتش -      
  .البیئة ومفتش -      

  .التعمیر ومفتش -      
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  مخالفة النظام القانوني لمناطق التوسع والمواقع السیاحیةجزاء : ثانیا

 كل عملیة إعادة بیع أو تأجیر :بإحدى العقوبات التالیةالسالفة الذكر یعاقب مرتكبي المخالفات       
أشغال تهیئتها من طرف الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة تعد  األراضي المكتسبة تمت قبل انتهاء

واجدة داخل مناطق المتكل عملیة بیع أو تأجیر لألمالك الخاصة د باطلة عتكما  .وال أثر لهاباطلة 
كل مشروع وال أثر له  عد باطالیكما ، لم تكن محل إشعار لدى وزارة السیاحة التوسع السیاحي

حیة سواء طریق االقتناء لدى یاالمواقع الس المستثمر داخل مناطق التوسع أواستثماري استفاد منه 
ولم یبدأ في  أو في إطار االمتیاز من المؤسسة العمومیة المختصةالوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة 

السالفة الذكر التي تسلط على  باإلضافة للعقوباتو  .107األشغال في اآلجال المحددة في دفتر الشروط
جنائي أیضا یتمثل في كل من یخالف النظام القانوني لمناطق ومواقع التوسع السیاحي، هناك جزاء 

  .108والغرامة المالیةس عقوبتي الحب

                                                             
107   كل عملیة بیع وشراء لقطع أراضي متواجدة في : "السابق الذكر على أنه 03-03من القانون رقم  46تنص المادة رقم

كما تعد باطلة . من هذا القانون تعد باطلة وال أثر لها 28و  26مناطق التوسع والمواقع السیاحیة، تمت خالفا ألحكام المادتین 
  ".من هذا القانون  27تمت قبل تنفیذ االلتزام المذكور في المادة كل عملیة بیع وشراء 

108   المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحي  03 -03من القانون رقم  54إلى  49تتمثل العقوبات طبقا للمواد من
  :فیما یلي

السیاحیة بالحبس من ثالثة  یعاقب كل من یخالف أحكام مخطط التهیئة السیاحیة عند استغالل مناطق التوسع والمواقع -
، )دج300.000(إلى ثالثمائة ألف دینار ) دج100.000(أشهر إلى سنة واحدة، وبغرامة تتراوح مابین مائة ألف دینار 
 .أو بإحدى هاتین العقوبتین، وفي حالة العود تضاعف العقوبة

یة من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة یعاقب على كل استغالل یغیر الطابع السیاحي لمناطق التوسع والمواقع السیاح -
أو بإحدى هاتین العقوبتین، وفي حالة ) دج1.000.000(إلى ملیون دینار) دج200.000(تتراوح مابین مائتي ألف دینار

 .العود تضاعف العقوبة
دینار إلى ملیوني ) دج500.000(یعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى سنتین وبغرامة تتراوح ما بین خمسمائة ألف دینار -

أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من یقوم بتنفیذ األشغال أو استغالل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة ) دج2.000.000(
 .ص بها، وفي حالة العود تضاعف العقوبةخالفا لما ینص علیه التنظیم الخا

إلى ثالثمائة ألف ) دج100.000(ر یعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة تتراوح مابین مائة ألف دینا -
، أو بإحدى هاتین العقوبتین في حالة ممارسة نشاطات في مناطق التوسع والمواقع السیاحیة تتنافى )دج300.000(دینار

  .وفي حالة العود تضاعف العقوبة. مع النشاط السیاحي
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التنمیة المستدامة المتعلق ب 01 -03من خالل ما تقدم یمكننا القول أن القانون رقم      
  .اإلطار العام لمحتوى إستراتیجیة تنمیة السیاحة المستدامة للسیاحة یعتبر

دیالت من التع بالرغم فإنه 2013ستراتیجیة تنمیة السیاحة آلفاق إلتقییم كأخیرا       
من ناحیة األهداف الكمیة بزیادة التوقعات من حیث  2010التي أدخلت على خطة 

  :الوصول إلى

سریر منذ االستقالل لنهایة سنة  187000مجموع عدد األسرة المنجزة یصل إلى  -
2013. 

سائح أجنبي حتى  1900000سائح منهم  3100000تدفقات السیاح تصل إلى  -
 . 2013نهایة سنة 

 .2013ملیار دینار نهایة سنة  315حجم االستثمارات إلى  رفع  -

 سوى 2008د الفنادق سنة دع یبلغأنه ومن الناحیة الكمیة لم  لكن ما یالحظ هو     
فقط تستجیب  %10فندق منها  1094ووصل عدد الفنادق حوالي  ،سریر 86870

  .والجدول التالي یبین ذلك ،109السیاحة الشاطئیة علىمعاییر الدولیة، كما أنها ركزت لل

  حسب النوع 2010یبین عدد األسرة المنجزة حتى سنة ) 11(جدول رقم 

  المجموع  شاطئیة  حضریة  صحراویة  حمویة  مناخیة  نوع اإلیواء
عدد 
  األسرة

1089  4111  3770  52085  31322  92377  

 %100  %34  %56.4  %4  %4.45  %1.17  النسبة
  وزارة السیاحة والصناعة التقلیدیة :المصدر

 72000كان عدد األسرة المنجزة إجماال هو  2002فإذا علمنا أنه في نهایة سنة     
فإن ما أنجز  ،سریر 92377إلى وصل عدد األسرة الكلي  2010سریر وفي نهایة سنة 

                                                             
109  مداخلة للمشاركة ق، وآفا واقع الجزائر في السیاحیة التنمیة إستراتیجیة، آیت محمد مراد  ،محمدي الدین عز

  .14، المرجع السابق، ص المستدامة التنمیة تحقیق في ودوره بالجزائر السیاحي االستثمار: في الملتقى الوطني حول
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ذا ،  2002عن سنة  %22أي بنمو قدره  20377هو  2010إلى  2003من سنة  وإ
وهذا بعید جدا عن حجم  ،2013سریر في سنة 187000كان الهدف هو الوصول إلى 

، وبالتالي فإن الفرق بین ما هو مسطر والواقع هو  2010اإلیواء المنجز في سنة 
  .2013وبالتالي لم یتحقق برنامج  ، سریر 94623

قق منها إلى باإلضافة إلى أن اإلجراءات المتخذة والمدعمة للتنمیة السیاحیة لم یح  
ئة العقار السیاحي في المناطق ذات األولویة والمقدرة بعشرین یفبالنسبة لته ،القلیل

عقار وكل الجهود كانت منصبة في تحدید ال ،منطقة لم تنطلق بها التهیئة) 20(
تمام اإلجراءات مع مالك األراضي في المناطق  ،السیاحي وتحدیده تحدیدا دقیقا وإ

  . السیاحیة وتسویة وضعیتها القانونیة

فیما یخص القروض المدعمة  شيءوفیما یتعلق بالتمویل لم یتحقق أي    
ولم یتم وضع البنك المتخصص في  ،تتناسب وطبیعة االستثمارالتي للمستثمرین 

المتعلق بالتنمیة  01 -03تمویل االستثمار السیاحي كما جاء في القانون رقم 
   .المستدامة للسیاحة

وهذه المؤسسات  1976وفي التكوین الزالت المؤسسات الثالثة التي أنشأت سنة    
بالنسبة  الشيء، ونفس تلك الموجودة في بوسعادة، تیزي وزو والجزائر العاصمة

  .السیاحي بقي على حاله حتى اآلن واإلعالم رلإلشها

لم تنجح على مستوى جمیع  2013لذلك فإن كل النتائج تشیر إلى أن خطة   
مثل عزوف القطاع الخاص  ،األصعدة بسبب ما یعانیه القطاع من مشاكل وأزمات

السیاحیة ، وكذا الشدة التنافسیة الدولیة مع تواضع الخدمة عن االستثمار فیه
أصبحت غیر مجدیة  2013الجزائریة، وبذلك تبین للسلطة المسؤولة بأن خطة 

لذلك راحت تبحث عن سبل أخرى لتنمیة السیاحة فعمدت إلى إستراتیجیة تضمنها 
  .2025المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة آلفاق 

باالرتجالیة في في األخیر یمكننا القول أن القطاع السیاحي في الجزائر یتمیز        
التخطیط وغیاب الواقعیة هذا یلمس في فشل اإلستراتیجیة التي تبنتها الدولة آلفاق 
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وظلت حبرا على ورق ، وهذا بدوره راجع لربط الخطة بمدة زمنیة قصیرة المدى  2013
وباتخاذ إجراءات یحتاج تحضیرها لخطط متكاملة نظرا لتشابك قطاع السیاحة مع الكثیر 

 الخبرةاألخرى منها التشریع الخاص بالقطاع، العقار، التمویل، التجهیز،  من القطاعات
التكوین، التسویق، الترویج اإلعالم، الثقافة السیاحیة، لذلك باءت السیاسة السیاحیة 

  .بالفشل وبقت الجزائر تحتل مراكز متدنیة ال تتناسب مع اإلمكانات التي تحوزها
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برنامج اعتمدت وزارة السیاحة  2013فاق ل إستراتیجیة التنمیة السیاحیة آلبعد فش     
جهوي  ،، وكان هذا النقاش محلي2006سیاحي من خالل النقاش الذي فتحته سنة 

ووطني مع جمیع الفاعلین والعاملین في السیاحة الوطنیة من مستثمرین، أصحاب 
 دواوین السیاحة ،فندقیین، أصحاب المطاعمسیاحیین، وكاالت السیاحة، مرشدین 

جمع و  المقومات السیاحیةالحركات الجمعویة والجماعات المحلیة، وبعد إحصاء وجرد 
عداد تقریر نهائي حول الوضع السیاحي لكل  التقاریر العملیة على المستوى الوالئي، وإ

ى رصد ما یمكن أن ینجز فیها مستقبال ومدى قدرتها عل من خالل معرفة والیة
طبیعة السیاحة التي یمكن االستثمار فیها  مع دراسةالوطنیة أو الدولیة، االستثمارات 
عرضت هذه التقاریر الوالئیة بعد إثرائها على مستوى  جمع هذه البیانات بعدو وتنشیطها، 

 إلى سبع جهات وفق معاییر جغرافیةالجلسات السیاحیة الجهویة، بحیث قسمت الجزائر 
عداد التقریر الخاص بكل جهة من حیث اإلمكانات  وبعد االنتهاء من هذه الجلسات وإ
الطبیعیة، اإلمكانات المادیة من فنادق وشواطئ مهیأة وحمامات معدنیة، الحركة 
السیاحیة داخل كل جهة وتطورها من سنة ألخرى، تقدیم االقتراحات حول االستثمارات 

، سبل ووسائل ترقیة المنتج السیاحي في هذه السیاحیة الواجب توجیهها لكل جهة
العراقیل التي تواجه القطاع السیاحي على و  اإلمكانات المادیة الواجب توفرهاالمناطق و 

  .1مستوى كل جهة

بالجزائر العاصمة في " الشیراتون"وبعد جمع هذه التقاریر تم عقد جلسة وطنیة بفندق     
المتعاملین في القطاع  لجهویة، وكذلكممثلي الجلسات ا ضمت كل 2008جانفي سنة 

السیاحي ومكاتب الدراسات المتخصصة ورجال األعمال والمؤسسات المالیة، وكان 
المشرف على هذه الجلسات وزارة السیاحة والبیئة وتهیئة اإلقلیم، وبعد الدراسة والنقاش 

وثیقة مفصلة ، انبثقت عنها واإلثراء شكلت لجنة إلعداد خطة متكاملة للتنمیة السیاحیة

                                                             
1   ،بحث مقدم ضمن فعالیات  ،إستراتیجیة التنمیة السیاحیة للجزائر واقع وآفاقعز الدین محمدي، آیت محمد مراد

نوفمبر  27 -26مستدامة یومي االستثمار السیاحي بالجزائر ودوره في تحقیق التنمیة ال: الملتقى الدولي الثاني حول
االستثمار السیاحي بالجزائر ودوره في تحقیق التنمیة : بحث مقدم ضمن فعالیات الملتقى الدولي حول 2014

  .22، ص ،  المركز الجامعي بتیبازة2014ر نوفمب 27و 26المستدامة، یومي 
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واختصارا سمیت " 2025فاق آمخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة ال"سمیت 
واعتمدت على  ،"اوطنی االسیاحة لیست اختیارا بل مطلب"تحت شعار " SDAT2025"بـ

القطب السیاحي " عرفت كما یليبحیث  )POT(سیاحیة لالمتیاز القطاب مفهوم األ
لالمتیاز في رقعة جغرافیة معینة مزودة بتجهیزات  لالمتیاز هو تركیبة من القرى السیاحیة

بحیث تكون في تعاون مع  ،اإلقامة والتسلیة واألنشطة السیاحیة والدراسات السیاحیة
ویستجیب لطلب السوق ویتمتع باالستقاللیة الكافیة لیكون له  ،مشروع التنمیة اإلقلیمیة

از طاب السیاحیة لالمتیذلك اإلشعاع على المستوى الوطني والدولي، وتحدید األق
حقیقیة لبروز وجهة سیاحیة لالمتیاز " وجهات رمزیة"كفضاءات سیاحیة مؤهلة لتكون 

  .2دائمة وابتكاریة

تفعیل السیاحي التدرجي والمستدام للجزائر إلى إرساء األساسیات الضروریة الیرمي     
البالد على المستوى تنافسیة قادرة على موقعة سیاحیة لبروز وجهة الجزائر كوجهة 

واالستجابة الحتیاجات المواطنین في میدان الراحة والعطل  ،المتوسطي والدولي من جهة
لترقیة وتنمیة لذلك تبنت الجزائر سیاسة سیاحیة تهدف  .3واالستجمام من جهة أخرى

لذلك نجد أن المخطط ، میةالالجزائري ودمجه في السوق السیاحیة العالسیاحي  ج المنت
تبنى مجموعة من اآللیات العملیة إلحداث انطالقة  2025 یهي للتهیئة السیاحیةالتوج

قویة للسیاحة الجزائریة، تمثلت هذه اآللیات في المخططات الخمسة التي تعتبر بمثابة 
ومدى  ،لفصل آلیات تنمیة القطاع السیاحيمحركات لتنمیة السیاحة، لذلك سیتناول هذا ا

نجاعة هذه المخططات في تحقیق تنمیة سیاحیة حقیقیة من خالل تحدید مساهمتها في 
سیاحي االقتصاد الوطني، وفي األخیر أهم المعوقات التي حالت دون بناء اقتصاد 

أن تسهم في تنمیة لیختم بأهم الحلول التي بإمكانها  ،مندمج في االقتصاد العالمي
  .السیاحة الجزائریة

                                                             
 2  22عز الدین محمدي، آیت محمد مراد، المرجع السابق، ص.  

3   ،2030س .ت.ت.المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة م، البیئة والسیاحةوزارة تهیئة اإلقلیم SDAT 2، الكتاب 
متوفر . 06، ص 2008ذات األولویة، جانفي الحركیات الخمسة وبرامج األعمال السیاحیة : المخطط االستراتیجي

  ?http://www.4shared.com/web/preview/pdf/XaVMh1sdba :على الموقع اإللكتروني
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          المخطط  ضمن تفعیل التحول السیاحي في الجزائرالخمسة ل المخططات: ألولالمبحث ا
  ) SDAT 2025( التوجیهي للتهیئة السیاحیة

اإلطار االستراتیجي ) SDAT 2025(خطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة یعتبر الم     
األداة التي تترجم إرادة الدولة في تثمین  إذ أنه یمثل المرجعي للسیاحة الجزائریة، 

القدرات الطبیعیة، الثقافیة والتاریخیة للبالد، ولتحقیق تنمیة سیاحیة حقیقیة أصبح ال بد 
من إدراجها كضرورة تقتضیها معطیات وحقائق عن االقتصاد الوطني الذي ال یعتمد إال 

   .4على الریع البترولي

 2025 ا المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیةوالمخططات الخمسة التي تضمنه    
وفرصة لرسم صورتها الحقیقیة في السوق  ،تنمیة السیاحة الجزائریةبمثابة آلیات ل

 .السیاحیة الدولیة، وفیما یلي عرض لهذه المخططات

  زوجهة الجزائر واألقطاب السیاحیة لالمتیاتسویق مخططي  :المطلب األول

ومخطط األقطاب السیاحیة لالمتیاز  ،وجهة الجزائریعتبر كل من مخطط تسویق     
من بین المخططات الخمسة التي اعتمدها المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة آلفاق 

  .في تنمیة السیاحة الجزائریة 2025

  مخطط وجهة الجزائر: الفرع األول

المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة  ینبغي قبل التطرق للمخططات التي تضمنها    
  .هذا المخطط ثم التطرق للمخططات التي تضمنها أوال لمفهومالتطرق  2025آلفاق 

  

  

                                                             
4  09، المرجع السابق، ص لحسین عبد القادر  
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  SDAT 2025المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة آلفاق  مفهوم: أوال

اإلستراتیجي  يالمرجعاإلطار  20255یعتبر المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة    
 أدائهوتحسین اع السیاحة طقیة قرت ىلإ من الدولةسعیا وذلك  ،یةالسیاحیة الجزائر لسیاسة ل

في  اإلصالحات امجرب جدید ضمن قامت الجزائر بتبني مخططومن أجل تحقیق ذلك 
    .السیاسة السیاحیة

  SDAT 2025تعریف المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة آلفاق .1

هو جزء من المخطط  SDAT 2025المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة آلفاق     
 - 12المؤرخ في  02 -01التوجیهي للتهیئة اإلقلیمیة الذي تقرر بموجب القانون رقم 

ویهدف المخطط التوجیهي  ،6تنمیته المستدامة المتعلق بتهیئة اإلقلیم و  2001 -12
یزان ین التوازنات االقتصادیة الكلیة التشغیل، المتحس إلى 2025للتهیئة السیاحیة آلفاق 

ع السیاحة لباقي القطاعات توسیع اآلثار المترتبة عن قطا، التجاري والمالي واالستثمار
لذلك سعت الدولة  .7تطویر  المبادالت واالنفتاح على االقتصاد العالميو  األخرى

  ،2009على المدى القصیر لتحدید المحطات الرئیسیة للتنمیة المستدامة للسیاحة 
 .2025والمدى البعید  2015المدى المتوسط 

   2025األهداف النوعیة والمادیة للمخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة .2

لتحقیق مجموعة من األهداف  2025یهدف المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة      
  :تتمثل هذه األهداف في ،النوعیة والمادیة

                                                             
5 Le Schéma Directeur d’Aménagement Touristique SDAT .  

6   2001-12-15المؤرخة في  77جریدة رسمیة عدد.   
7   ،لوطني الرابع للمعلومات ، المؤتمر ااستخدام نظم المعلومات الجغرافیة لنقل وتوطین السیاحةمریم بلخیر

 :متوفر على الموقع االلكتروني .08والشبكات، جامعة الجزائر، ص  الصناعیة
www.aidmo.org/aiinc4/index.php?...  
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هي تتمثل األهداف العامة أو النوعیة للمخطط التوجی: األهداف النوعیة أو العامة 1.2
التشغیل، نمو المیزان المالي ( تحسین التوازنات الكلیة في 2025للتهیئة السیاحیة 

عن هذه السیاسة إلى قطاعات  توسیع اآلثار المترتبة، )التجاري واالستثمارو 
التوفیق ، واالنفتاح على الصعید الدولي التالمساعدة على تشجیع المباد، أخرى

أ االستدامة في األنشطة بین الترقیة السیاحیة والبیئیة من خالل اعتماد مبد
ري والمساهمة في التنمیة تثمین التراث الثقافي والتاریخي والشعائ، السیاحیة
 .8التحسین الدائم لصورة الجزائر في األسواق الدولیةوكذا  المحلیة

  2025دیة للمخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة األهداف الما 2.2

   2015 – 2008األهداف المادیة للفترة 1.2.2

  : یهدف المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة لتحقیق األهداف المادیة التالیة  

سریر ) 75000(لتي تحتاج إلى خمسة وسبعون ألف ملیون سائح وا 2.5استقبال  -
 .من النوعیة الجیدة

السیاحیة ذات األولویة إلى تحقیق ما یقارب نصف قدرة االستقبال تهدف األقطاب  -
) 30000( سریر بمقاییس دولیة منها ثالثون ألف) 40000(المتوقعة أربعون ألف 

سریر في ) 10000(، وعشرة آالف سریر من الطراز الرفیع في المدى القصیر
 .المدى المتوسط

 .وغیر مباشرمنصب شغل مباشر ) 400000( توفیر أربعة مئة ألف -
   2015 - 2008األهداف النقدیة للمرحلة  2.2.2

بحیث تم  ،الخاصملیار دوالر بنوعیه العام و  2.5تم تقدیر االستثمار السیاحي بـ        
وتم تقدیر االستثمارات المادیة سواء  ،الستثمارات المادیة وغیر المادیةالفصل بین ا
أما  دوالر للسریر الواحد،) 55000(لخاصة بـخمسة وخمسون ألف العامة أو ا

                                                             
8  10، لحسین عبد القادر، المرجع السابق: وینظر  .128المرجع السابق، ص  ،عامر عیساني.    
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لیبلغ إجمالي  ،دوالر للسریر )5000(ت غیر المادیة فقدرت بخمسة أالفاالستثمارا
االستثمارات السیاحیة بنوعیه العمومي والخاص المادي وغیر المادي خالل هذه المرحلة 

ملیون  2.5كما یتوقع أن یزید المبلغ عن   .9دوالر للسریر الواحد) 60000(ستون ألف 
سریر في إطار األقطاب السیاحیة  40000دوالر لالستثمارات المخصصة إلنجاز 

  .ملیون دوالر سنویا 350، أي بتخصیص 2015خالل سبع سنوات إلى نهایة  لالمتیاز
ذا احتفظ      نا بالنسبة أما حصة االستثمارات العمومیة في األقطاب السبعة لالمتیاز وإ

 ثمار العمومي المادي وغیر الماديبالنسبة لحصة االست %15االعتباریة المقدرة بـ 
ملیون دوالر على مدى سبع سنوات  375بـ  ب على السلطات العمومیة التكفلفیتوج

، والجدول التالي یبین 10ملیون دوالر سنویا 54الخاصة باألقطاب السبعة لالمتیاز أي 
  :2015 -2008األهداف المادیة والنقدیة للفترة 

  2015یبین خطة العمل باألرقام آلفاق ) 12(جدول رقم  

  2015  2007  السنة
   5. 2 ملیون سائح 1.7     )ملیون سائح( السیاحعدد 

  )سریر فخم(75000  )یعاد تأهیلها(  84869  عدد األسرة
المساهمة في الناتج المحلي 

  )%(اإلجمالي 
1 .7   3   

  2000إلى1500   250  )ملیون دوالر( اإلیرادات 
غیر الشغل المباشرة و مناصب 
  المباشرة

200000  400000  

  91600  51200  تكوین مقاعد بیداغوجیة
  .130، ص لمرجع السابق، اعامر عیساني: المصدر      

                                                             
9    302عوینان عبد القادر، المرجع السابق، ص.  
10   ،لقطاع المحروقات،تحلیلیة وتقییمیة إلستراتیجیة تنمیة السیاحة كقطاع بدیل  دراسةحفیظ إلیاس، علي حمزة 

  .10لحسین عبد القادر، المرجع السابق، ص : وینظر أیضا .10، ص 5التنظیم والعمل، العدد  حالة الجزائر، مجلة
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 2015في نهایة  السیاحمن خالل تحلیل نتائج الجدول فیما یخص تطور عدد         
، أما عدد األسرة فعرفت تطورا 2007ضعف ما هو محقق سنة  %1.47ارتفع بنسبة 

سریر، وفیما یخص مساهمة  159868لتصبح الطاقة اإلجمالیة  %1.8بنسبة 
مع نهایة المرحلة، وبالنسبة  %1.3السیاحة في الناتج المحلي اإلجمالي فتطور بنسبة 

  2007مقارنة في سنة  09مرات إلى  07 حواليلإلیرادات فشهدت زیادة تقدر بـ
، ووضعت 2015ناصب ما یقارب الضعف في سنة وعرفت الزیادة في عدد الم

الخطة تصورا لتطور الید العاملة المؤهلة في نهایة الفترة لتبلغ المناصب البیداغوجیة 
  .مقعدا 142800المتاحة 

ز لالمتیا لقرى السیاحیة واألقطاب السیاحیةتعتبر ا: المشاریع ذات األولویة 3.2.2
للمخطط التوجیهي للتهیئة  2015 -2008من المشاریع ذات األولویة للفترة 

 .2025السیاحیة آلفاق 
 عشرون 2025هي للتهیئة السیاحیة آلفاق المخطط التوجی حدد: القرى السیاحیة -

قریة سیاحیة لالمتیاز متمیزة وأرضیات جدیدة مبرمجة مخصصة للتوسع  )20(
السیاحي، ومصممة لتتناسب مع الطلب الدولي والمحلي، إلى جانب مجموعة من 

  ).03 ینظر الملحق رقم(  .11سریر 29386فنادق السلسلة التي توفر 

 مال الجزائري فيما یالحظ على القرى السیاحیة لالمتیاز أنه تم تركیزها  في الش      
الجنوب بقریة واحدة فقط بوالیة أدرار، وهذا ما یبین عدم احترام التوازن  ظيحین ح

الساحلیة على حساب السیاحة الصحراویة  واهتمام الدولة بالسیاحة ،هاالجهوي في توزیع
  .وانعدام أو قلة المرافق التي یحتاجها السیاح ،التي تعاني غیاب التهیئة السیاحیة

  األقطاب السیاحیة لالمتیاز -

مشروعا ) 80(ثمانون 2015 -2008یئة السیاحیة للفترة حدد المخطط التوجیهي للته   
  :في الجدول التالي تبین ،سیاحیا في ستة أقطاب سیاحیة لالمتیاز

                                                             
11   305عوینان عبد القادر، المرجع السابق، ص.  
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  یبین المشاریع قید اإلنجاز باألقطاب السیاحیة لالمتیاز ) 13(جدول رقم    

 السیاحیة بامتیازاألقطاب    عدد المشاریع 
 القطب السیاحي شمال شرق 23
 القطب السیاحي شمال وسط 32
 القطب السیاحي شمال غرب 18
 القطب السیاحي الجنوب الغربي الواحات  04
 القطب السیاحي الجنوب الغربي توات قورارة  02
 القطب السیاحي الجنوب الكبیر األهقار  01
 المجموع  80

  .132عیساني، المرجع السابق، ص عامر  :المصدر    

من خالل هذا الجدول ینتظر أن تساهم مجموع المشاریع قید االنجاز باألقطاب      
سریر وتوفیر  5986طاقة إیواء جدیدة تقدر بـ  لالمتیاز في تحقیق  السیاحیة الستة

  .نصب شغل بعد االنتهاء من إنجازهام 8000

  یبین الفنادق التي شرع في إنجازها والتي بصدد االنطالق  )14(رقم  جدول

  عدد األسرة  عدد الفنادق  األقطاب  
  5965 86  القطب السیاحي شمال شرق
  9295  49  القطب السیاحي شمال وسط

  10146  85  القطب السیاحي شمال غرب 
  2092  26  القطب السیاحي جنوب شرق الواحات

  1513  23  القطب السیاحي جنوب غرب توات
  150  01  لجنوب الكبیر طاسیليلالقطب السیاحي  

  225  04  القطب السیاحي الجنوب الكبیر
  29386  274  المجموع

  .132ص  ،عامر عیساني، المرجع السابق :المصدر              
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من خالل الجدول یتبین أن المشاریع التي شرع في إنجازها والتي هي بصدد       
  .12مشروع 274سریرا عبر  29386االنطالق ستساهم في رفع طاقة اإلیواء بما یقارب 

  مخطط تسویق وجهة الجزائر: ثانیا

جاهدة لتحسین صورة السیاحة الجزائریة التي فقدت مكانتها في الدولة سعت      
اعتماد إستراتیجیة تسویقیة للمنتج السیاحي الجزائري تمكنه ب اق الدولیة السیاحیة،األسو 

  .األسواقمختلف من التموقع في 

 أهداف مخطط وجهة الجزائر .1

یاحة في تنمیة القدرة التساهمیة للس13یهدف مخطط وجهة الجزائر لتحقیق    
  العدالة االجتماعیةافسیة، تحقیق االقتصاد الوطني من خالل تحسین القدرة التن

جعل الجزائر وجهة تثمین الموروث السیاحي، تشجیع الشراكة الوطنیة والدولیة، 
مغرب والمنطقة المتوسطیة من خالل تقویم الخاصیات التنافسیة في ال بامتیازسیاحیة 

ویسعى ، استعادة الثقة، تنشیط الجاذبیة العامة للبالد و )الصحراء، الموروث، المواقع(
  تكییف العرض مع الطلبمركز والتموقع في األسواق الهامة من خالل التإلى 

  .ن صورة الجزائر االیجابیة للسیاحتثمیبروز األقطاب السیاحیة لالمتیاز و  تشجیع

یرتكز مخطط وجهة الجزائر على المحاور  :محاور مخطط وجهة الجزائر .2
  :14التالیة

 التعرف علىیجب أن یرتكز على دراسة سوق العرض والطلب، : التسویق السیاحي -
تحدید الثنائیة األسواق المستهدفة ذات األولویة، توجهات أهداف التسویق لكل سوق، 

 .تحدید االستراتیجیات التجاریةق و األسوا/منتج 

                                                             
12   132عامر عیساني، المرجع السابق، ص.  
13  310قادر، المرجع السابق، ص عوینان عبد ال.  
14   176و  175زهیر بوعكریف، المرجع السابق، ص.  
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رمي إلیها التحدید والتدریب التدریجي لألهداف التي ییرتكز على : تنفیذ األعمال -
بناء صورة جدیدة أدوات االتصال والترقیة والتنفیذ، إعداد تصال والترقیة، مخطط اال

 .وتوسیع شهرة وجهة الجزائر
 .رصد الموارد واألسواقخلق نظام مستدام لمراقبة و  -

  األسواق المطلوب الحفاظ علیها ضمن مخطط وجهة الجزائر .3

ولویة وفئات یهدف مخطط وجهة الجزائر إلى المحافظة على أسواق ذات األ    
في البدایة المحافظة على األسواق الواعدة مع حصر الفروع  مستهدفة من السیاح، ویجب

والمنتج السیاحي الواجب تطویره، وتحدید األهداف الواجب تحقیقها في هذه األسواق، وقد 
  :یة من أجل تسویق وجهة الجزائرتم تحدید األسواق التال

 .)خارجهداخل الوطن و لجزائریون المقیمون ا(السوق الوفي  -
 .)إسبانیا ،ألمانیا ،إیطالیا ،فرنسا( األسواق ذات األولویة  -
دول  ،كندا الوالیات المتحدة األمریكیة، ،روسیا ،الیابان ،الصین(األسواق البعیدة  -

 .)الخلیج
) 04(ینظر الملحق رقم ). (بریطانیا ،هولندا ،الدول االسكندینافیة(ق الواعدة األسوا -

           .)واق، الفئات، واألهداف التسویقیةاألسالذي یبین 
  األجهزة المكلفة بتسویق وجهة الجزائر .4

مهمة التسویق السیاحي إلى الدیوان الوطني للسیاحة وأنشأت أوكلت وزارة السیاحة     
  ".دار الجزائر"مؤخرا مؤسسة أخرى تدعى 

  الدیوان الوطني للسیاحة 1.4
  :للسیاحة فیما یليتتمثل مهام الدیوان الوطني  
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إعداد الدراسات ب بالمهام التالیةیكلف الدیوان الوطني للسیاحة : 15الترقیة السیاحیة -
جمع وتحلیل المعلومات ، وكذا ترقیة السیاحیة والعالقات العامةالمتعلقة بالتسویق، ال

 المشاركة في، م النشاطات المنجزةخاصة تقییة واإلحصاءات المتعلقة بالترقیة السیاحی
خارجیة في التبادالت مع المؤسسات والهیئات التنشیط ، التظاهرات السیاحیة الدولیة

جراء كل بحث أو دراسة بغیة ضبط األسالیب ، باإلضافة إلمجال الترقیة السیاحیة
 .16الداخلیة والخارجیةة وتحوالت األسواق السیاحی

 17التخطیط السیاحي -
وضع  التخطیط السیاحي فيي مجال یتمثل دور الدیوان الوطني للساحة ف

تشجیع وتوجیه االستثمار ، سیاحة على األمد المتوسط والبعیداستراتیجیات تنمیة ال
إنجاز الدراسات العامة المتعلقة ، فقا لمقتضیات التشریع المعمول بهالسیاحي و 

متابعة المشاریع االستثماریة و  لتوسع السیاحي أو األمر بإنجازهابتحدید مناطق ا
 .األجنبیة وكل شكل من أشكال التدخل األجنبي في القطاع السیاحيالسیاحیة 

د التقنین الذي تعمل به یحدتالدیوان الوطني للسیاحة ب یقوم: 18ضبط المقاییس -
تسلیم الرخص واالعتمادات ، احیة والفندقیة ویسهر على تطبیقهالمؤسسات السی

التقنیة الخاصة بالتسییر الفندقي تحدید المعاییر و  رد السیاحیةالخاصة باستغالل الموا
  .والسیاحي

                                                             
15   88الذي یعدل ویتمم المرسوم رقم  1992 -10 -31المؤرخ في  402 – 92من المرسوم رقم  04المادة رقم - 

 79جریدة رسمیة عدد .( المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للسیاحة وتنظیمه  1988 -10- 31المؤرخ في  214
  ).1992 -11 -02الصادرة في 

16   الذي یعدل  1992 - 10 -31المؤرخ في  402 – 92ما یالحظ على التعدیل الذي جاء بمقتضى المرسوم رقم
المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للسیاحة وتنظیمه أنه  1988 -10-31المؤرخ في  214 -88ویتمم المرسوم رقم 

 إضافة لدوره في التخطیط والتقییس" لترقیة السیاحیة ا" استدرك دورا مهما للدیوان الوطني للسیاحة والذي یتمثل في
  .التقییسو  لیصبح هذا األخیر یقوم بثالثة أدوار مهمة تتمثل في الترقیة السیاحیة، التخطیط السیاحي

17   المتضمن إنشاء الدیوان الوطني  1988 – 10 - 31المؤرخ في  214 -88من المرسوم رقم  04المادة رقم
  ).1988 – 11 – 02الصادرة في  44جریدة رسمیة عدد . ( للسیاحة

 18   السابق 214 -88من المرسوم رقم  04المادة رقم.  
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یعتمد الدیوان الوطني للسیاحة على عدة وسائل في العملیة الترویجیة إلعادة      
 الدعائم الترقویة االشهاریة ، ومن بین هذه الطرقاالعتبار للصورة السیاحیة بالخارج

قام الدیوان الوطني للسیاحة بإعداد ومضات إشهاریة تبث على الفضائیات  بحیث
وتتضمن  ،2009سنة  NADJMA"19"الوطنیة وبعض القنوات الدولیة من طرف مؤسسة 

إلى كل رائط السیاحیة، الدالئل السیاحیة، باإلضافة الدعائم الترقویة أیضا الكتیبات، الخ
  .عارض والصالوناتالم، الرحالت االستكشافیة، المجالتمن 

تعتبر األدوات التي یستعملها الدیوان الوطني للسیاحة في مجال الترویج السیاحي      
تقلیدیة ال تحقق الهدف مقارنة بوسائل اإلعالم واالتصال الحدیثة مثل مواقع أدوات 

 .االنترنت ومواقع التواصل الحدیثة وفتح القنوات التلفزیونیة الخاصة بالترویج فقط
  لتسویق السیاحيكجهاز لدار الجزائر  2.4

تعتبر دار الجزائر ثاني هیئة تسویق لصورة ووجهة الجزائر في األسواق السیاحیة في    
مثیلیات في ، وذلك من خالل فتح ت2025جیهي للتهیئة السیاحیة إطار المخطط التو 

  . صورة السیاحیة االیجابیة للجزائرمن أجل إیصال ال الدول المرسلة للسیاح

المعلومات عن طریق شبكة توزیع في  تتمثل مهام دار الجزائر: مهام دار الجزائر 1.2.4
في الدول الرئیسیة المرسلة للسیاح من خالل مكاتب سیاحیة مستقلة  االنترنت

وكذا  بالتنسیق مع البعثات والتمثیلیات الدبلوماسیة الجزائریة في تلك الدول
الشركة الوطنیة للنقل  تاسیلي للطیرانلجویة الجزائریة، الخطوط ا(شركات الطیران 

افة ضمان عالقات مهمة مع الصح ،عن طریق خلق عالقات طیبة معهم )الجوي
تنظیم مشاركة الفاعلین في السیاحة من خالل  و  األجنبیة والجمهور بصفة عامة

 . 20الصالونات والتظاهرات السیاحیة بالخارج
 أهداف دار الجزائر 2.2.4

  :على المستوى المحلي والدوليلتحقیق مجموعة من األهداف الجزائر دار  تهدف   
                                                             

19  ع من مجموعة الشركة الوطنیة لالتصاالت الكویتیة لمؤسسة االتصاالت بالهاتف النقال، وهي فر  التجاري االسم
  .186زهیر بوعكریف، المرجع السابق، ص : ینظر. وهي مؤسسة تعمل بالجزائر في مجال االتصال بالهاتف النقال

20   189زهیر بوعكریف، المرجع السابق، ص.  
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صورة السیاحیة إعادة االعتبار للالجزائر  لتحقیق تهدف دار  :على المستوى الدولي -
وافقه مع الطلب مراقبة وتقییم المنتج السیاحي الجزائري لضمان ت، الجزائریة بالخارج

بالخارج عبر الجزائریون المقیمون تحسین صورة الجزائر و  في السوق الدولیة
 .21بالخارج

 االنترنتنشر المعلومة عن بعد بواسطة الجزائر ل تهدف دار :حليعلى المستوى الم -
في المواقع الرئیسة الموفدة عن طریق مكاتب التمثیل السیاحي من شركات النقل 

لمحترفي ضمان المشاركة الفعالة ، ي ووكاالت السیاحة واألسفارالجوي والبحر 
دعم األنشطة الترویجیة ، ات والتظاهرات السیاحیة المختلفةالسیاحة في الصالون

ت التي تساهم في الترویج المؤطرة من طرف شركاء مختلف القطاعات والمنظما
احي مراقبة أوضاع األسواق السیاحیة في ما یخص االستثمار السیو  السیاحي

  .22)عادات وسلوكیات المستهلكین(

  األقطاب السیاحیة لالمتیازمخطط : انيالفرع الث

 لذلك أوجد على كافة التراب الوطني، لسیاحة أن تتطور على نمط معین ال یمكن ل    
تنظیم حول األقطاب ذات األولویة، والتي تشكل محركات إلحیاء السیاحة عبر كامل 

  . التراب الوطني وبصفة تدریجیة

  وأهدافه تعریف القطب السیاحي لالمتیاز:أوال

  تعریف القطب السیاحي لالمتیاز .1

القطب هو مفهوم قوي في اقتصاد اإلقلیم وأداة جد متطورة في الخط التوجیهي     
الثالث فیما یخص الجاذبیة وتنافسیة اإلقلیم، وأقطاب االمتیاز هي الفضاءات التي 
تقدم القدرات السیاحیة النوعیة بشكل یساعد على تشیید إقامات سهلة الوصول والبلوغ 

بط وتعاون الكفاءات، المعارف واإلمكانات وذات إشعاع، فهي بطبیعتها إطار لر 

                                                             
21   189زهیر بوعكریف، المرجع السابق، ص.  
22  317سابق، ص عوینان عبد القادر، المرجع ال.  
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وبهدف االزدهار الذي تتیحه  ،المادیة والمالیة، كما أنها تشجع االبتكار وخلق القیم
  .23من خالل انعكاساتها على باقي األنشطة المحلیة خاصة الخدمیة والمالیة

ة معینة القطب السیاحي هو تركیبة من القرى السیاحیة لالمتیاز في رقعة جغرافی     
مزودة بتجهیزات اإلقامة، التسلیة، األنشطة السیاحیة، في تعاون مع مشروع التنمیة 

یدمج أنه حیث  ،المحلیة، ویستجیب لطلب السوق ویتمتع باالستقاللیة ومتعدد األبعاد
، ویأخذ بعین التجاري، الثقافي و )لسكاناالحتیاجات األولیة ل(البعد االجتماعي 
وتوقعات السوق، ویمكن القطب السیاحي أن یدمج منطقة أو عدة االعتبار متطلبات 

السیاحة  مثل فهو یركز على موضوع رئیسي(ZET) مناطق للتوسع السیاحي
، من أجل التماسك السیاحة العالجیة، السیاحة الثقافیة، سیاحة االستجمامالصحراویة 
  .24ة یر أنه یخوض في مواضیع أخرى قصد تجنب أحادیة الوظیففي موقعه غ

 أهداف األقطاب السیاحیة لالمتیاز .2

یل ضمان استمراریة التنمیة المتوازنة وتسهألقطاب السیاحیة لالمتیاز لتهدف ا    
، لیین في عملیات التنمیة السیاحیةإشراك السكان المح، التنافسیة والجاذبیة السیاحیة

قا لخصائصها األقالیم وفتطویر ، النوعیة لوجهة الجزائر السیاحیة ضمان امتیاز الصورة
 .)والمؤتمرات السیاحة البحریةالسیاحة العالجیة، سیاحة األعمال (ومیزاتها السیاحیة 

  تیازماألقطاب السیاحیة السبعة لال: ثانیا

یبلغ عدد األقطاب السیاحیة سبعة أقطاب وقبل التطرق إلیها ال بد من التطرق     
  .لهندستها

                                                             
23   ،2030 ة السیاحیةالمخطط التوجیهي للتهیئ، البیئة والسیاحةوزارة تهیئة اإلقلیم SDAT المرجع 2، الكتاب ،

  .39ص السابق، 
24  2030المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة  ، البیئة والسیاحة،وزارة تهیئة اإلقلیم SDAT المرجع 2، الكتاب ،

  .39السابق، ص 
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  المتیازالسبعة لسیاحیة القطاب األهندسة .1

اإلرادة السیاسیة للتنمیة  لالمتیاز بتظافر عدة عوامل منها تبنى األقطاب السیاحیة    
، المشتركة لنمط تنموي سیاحي معین مراعاة المصلحة، االقتصادیة، االجتماعیة والبیئیة

املون متع، عقاریة، مالیة ومصالح المستثمرین، مواقع یین فرصة واحدة أو عدة فرصتع
حدید نوعیة التهیئة ت، متعاملون مستغلون ومحترفون، وشركاء ومؤسساتیون ومالیون

  .طبیعة الواقع المعاشو  اق التي یراها المتعاملون مناسبةاألسو ، المرغوب فیها

  السبعة لالمتیاز السیاحیة األقطاب  .2
  :25هي احیة سبعة أقطاب سیاحیة لالمتیازحدد المخطط التوجیهي للتهیئة السی

 عنابة، الطارف، سكیكدة :شرق یضم كل من -حي لالمتیاز شمالالقطب السیا -
  .وسوق أهراس قالمة، تبسة

 الجزائر، تیبازة، بومرداس: كل منوسط یضم  -القطب السیاحي لالمتیاز شمال  -
 .تیزي وزو، بجایة البلیدة، عین الدفلى، البویرة، شلف، المدیة،

 مستغانم، عین تموشنت: یضم كل من غرب -القطب السیاحي لالمتیاز شمال   -
 .معسكر، سیدي بلعباس، غلیزان ،وهران، تلمسان

 الواحات، غردایة، بسكرة :شرق یضم كل من -لالمتیاز جنوب  القطب السیاحي -
 .الوادي، المنیعة

توات بشار  ،أدرار، تیمیمون: غرب یضم كل من -لسیاحي لالمتیاز جنوبطب االق -
 .قورارة

 .ناجر إیلیزيتیاز الجنوب الكبیر ویضم لالمالقطب السیاحي  -
 .األهقار ویشمل تمنراست  - القطب السیاحي لالمتیاز الجنوب الكبیر -

في األخیر یمكن القول أن رهان السیاسة السیاحیة في تعزیز التنافسیة والجاذبیة      
، وجعلها مفتوحة على العالم، ودافعة للفضاءات التي تشكل أقطاب سیاحة االمتیاز

                                                             
25   ،2030س .ت.ت.المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة م البیئة والسیاحة،وزارة تهیئة اإلقلیم SDAT 2، الكتاب 

 .44ص 
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ب إذا تشجیع الجاذبیة السیاحي في كافة البالد عن طریق مضاعفتها، فالمطلو  تطورلل
  .والتنافسیة

  الشراكة والتمویل السیاحي مخطط النوعیة: المطلب الثاني

الخاصة  –یعتبر كل من مخطط النوعیة السیاحیة، مخطط الشراكة العمومیة     
  .التي تهدف لتنمیة السیاحةومخطط التمویل السیاحي من بین المخططات الخمسة 

  مخططي النوعیة والشراكة السیاحیین: الفرع األول

  .ال من دراسة كل مخطط على حدى ینوالشراكة السیاحیلدراسة مخططي النوعیة    

  مخطط النوعیة السیاحیة : أوال

األساس التي جعلت مخطط السیاحة یرمي إلى تطویر نوعیة السیاحیة تعتبر النوعیة    
، كما أنه یدرج تكنولوجیا التعلیملوطني، فهو یرتكز على التكوین و السیاحي االعرض 
   .ج السیاحي في العالمواالتصال في تناسق مع تطور المنت اإلعالم

ة جمیع عملیة تلبی"تعرف الجودة السیاحیة حسب المنظمة العالمیة للسیاحة على أنها    
 تجات وخدمات سیاحیة بأقل األسعارمن من) المستهلكون(متطلبات وحاجیات السیاح 

وتكون متطابقة مع الشروط التعاقدیة المتفق علیها ومحددات الجودة الشاملة مثل 
السالمة، األمن، الصحة، النظافة، سهولة الوصول، الشفافیة، األصالة وتجانس النشاط 

  .26"السیاحي المعني مع بیئته البشریة والطبیعیة

  السیاحیة أهداف مخطط الجودة .1
طالق مخطط النوعیة السیاحیة مع الرغبة في ط الجودة السیاحیة إلیهدف مخط
التموقع ضمن منظور تحسین النوعیة ، "النوعیة السیاحیة"لعالمة موحدة االنضمام 

باإلضافة لبعث دینامیكیة  ،والعرض السیاحي وتشجیع ترقیته في الجزائر والخارج
                                                             

26  336د القادر، المرجع السابق، ص بعوینان ع.  
  . 12جامعة األغواط، ص -حالة الجزائر –متطلبات اعتماد مدخل الجودة بالقطاع السیاحي مراد رایس،  :وینظر   
  iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/07  :متوفر على الموقع االلكتروني   
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یز القدرة التنافسیة الوطنیة من خالل تعز ، وترقیة الوجهة السیاحیة للجزائرتقویم 
، یة في مجال السیاحة على نحو أفضلدمج مفهوم الجودة في كافة المشاریع التنمو 

ضمان ترویج ممیز للمتعاملین المشاركین في المقاربة الخاصة بالنوعیة من و 
، "نوعیة السیاحة الجزائریة" خالل إدماجهم في شبكة المؤسسات التي تحمل عالمة

  .27ریق ضمان أفضل اندماج في القنوات التجاریةعن ط
  الجهات المسؤولة عن تنفیذ الجودة السیاحیة .2

  :تتمثل فيالنوعیة في النشاط السیاحي جهات مخولة بذلك  تسهر على ضمان      

الدیوان الوطني الجزائري للسیاحة  :وتشملاألجهزة والمنظمات السیاحیة  1.2
الدیوان الوطني النادي السیاحي الجزائري، وكاالت السیاحة واألسفار، 

المؤسسة الوطنیة للدراسات ، الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة، للسیاحة
 .السیاحیة

  .المالهيت النقل و شركا، المطاعمالفنادق،  وتشمل ت السیاحیةآالمنش 2.2

  إجراءات تنفیذ مخطط النوعیة السیاحیة .3  

اإلعالن  فیما یخص إجراءات التنفیذ لمخطط النوعیة السیاحیة فتأتي من خاللأما    
قییم التزامات ت، وكذا عن أهداف ومساعي وتحدید التزامات مخطط النوعیة السیاحیة

النظافة ، كفاءة العمال، االستقبال الشخصيالمحترفین من خالل اإلعالم واالتصال، 
النوعیة "إبرام عقود الرخص ، 28اقبة المواقع السیاحیةمر و  تقویم الموارد المحلیة، والصیانة
إیجاد دمغة تقویم المحترفین ب، سسات التي تنخرط في مسعى النوعیةمع المؤ " السیاحیة

مخطط تكوین ، مؤسساتالتوضع على مدخل " النوعیة الجزائریة السیاحة"علیها ) ختم(
، إذ أصبح تكوین المورد النوعیة الذي یعتبر حجر الزاویة لمخطط النوعیة السیاحیة

  :یتحقق إال من خالل البشري ضرورة لتحقیق النوعیة، والذي ال

                                                             
27   161زهیر بوعكریف ،المرجع السابق ،ص.  
28   147عامر عیساني، المرجع السابق، ص.  
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  تعزیز القدرات التنظیمیة، الكفاءات واحترافیة القیادات وعمال التأطیر في
  .المدارس

 البیداغوجیین  ة التربویة وتأهیل المؤطرینضمان میزة التنافسیة للبرامج البیداغوجی
  .داخل المدارس

 مقاییس االمتیاز للتربیة والتكوین السیاحي، ویتعلق األمر بالتصدیق  إعداد
  .والتسجیل الرسمي

مدرستین ة الجدیدة للمدارس السیاحیة فقد برمج إنجاز یخص الخریط في ما أما   
، تحدیث )المدرسة السیاحیة بعین تموشنتالمدرسة السیاحیة لتیبازة، (دتین جدی

  درسة الوطنیة العلیا للسیاحة بالجزائر العاصمةالم(المدارس الثالثة الموجودة 
والسیاحة بتیزي وزو، المعهد الوطني للفندقة  المعهد الوطني لتقنیات الفندقة

 الطارف(دارس تكوین مهني مخصصة للسیاحة م سبعة، )والسیاحة ببوسعادة
  ). تلمسان، عین البنیان، بومرداس، تیزي وزو، تمنراست وغردایة 

التسویق ( االبتكار واستعمال تكنولوجیا اإلعالم واالتصالكما ینفذ عن طریق 
 ).االلكتروني

  الخاصة –مخطط الشراكة العمومیة : ثانیا

تقتضي عملیة التنمیة السیاحیة تعاون وتضامن القطاعین العام والخاص لتلبیة     
الموارد واألرباح  من وال یتحقق ذلك إال من خالل تقاسمهما كل ،حاجیات هذا القطاع

یتجسد ذلك من خالل توفیر الدولة وسهرها على تشیید البنى القاعدیة من واألخطار، 
تهیئة اإلقلیم وضمان  ،وسائل النقل على اختالف أنواعهامطارات وموانئ، وتوفیر 

النظام و ، وكذا توفیر األمن 29استدامته وتهیئة األرضیة الستقبال المشاریع السیاحیة
مشاریع وتوفیر أساسیات لیبقى على عاتق القطاع الخاص استقبال هذه الالعامین، 
وتثمین وتسویق األمالك والخدمات التي تضعها الدولة  ،واالستغالل السیاحیین االستثمار

   .تحت تصرفه

                                                             
29   180زهیر بوعكریف، المرجع السابق، ص.  

  



تنمیة القطاع السیاحي الجزائري ودورها في تحقیق االندماج االقتصادي العالميبرامج : الفصل الثالث  
 

300 
 

اع لقطلذلك تبقى عملیة تحقیق منتج سیاحي نوعي مسؤولیة كل من القطاع العام وا    
  .ضامن عدة جهات وعدة عواملتافر و نتیجة تظو  الخاص،

  الخاصة –أهداف مخطط الشراكة العمومیة .1

یسعى مخطط الشراكة العمومیة الخاصة لتحقیق الربط بین مختلف الفاعلین والعاملین    
في شبكة اإلنتاج وتوزیع المنتج السیاحي، وذلك من أجل مواجهة المنافسة األجنبیة 

لجعل الجزائر مخطط هذا الوتقدیم منتج ذو نوعیة تنافسیة، لذلك تتطلع الدولة من خالل 
یمكن تلخیص أهداف مخطط  .صاف البلدان السیاحیة الراقیةي موجهة سیاحیة تنافسیة ف

تحسین الخدمات السیاحیة في المواقع السیاحیة من نظافة،  لشراكة العمومیة الخاصة فيا
صحة واعتماد وسائل تكنولوجیا اإلعالم واالتصال في النشاط السیاحي خاصة في 

 تطویر مستوى التكوین، توفیر األمن السیاحي، جالي الترویج والتسویق السیاحیینم
تسهیل ، قة االستیعابیة للمقاصد السیاحیةاحترام الطا، السیاحي باعتماد مبدأ التنافسیة

صیانة الثروة الطبیعیة والبیئیة ، و سیاحیة والقرى السیاحیة لالمتیازالوصول إلى المواقع ال
 .30لتحقیق تنمیة سیاحیة مستدامة

  التنمیة المستدیمة للسیاحةدور القطاعین العام والخاص في .2

یلعب كل من القطاع العام والخاص دورا مهما في تنفیذ خطة التنمیة السیاحیة     
  .المستدیمة وسنتطرق لدور كل منهما على حدى

  مة للسیاحةخاص في تنفیذ خطة التنمیة المستدادور القطاع ال 1.2
العمل  السیاحیة من خاللیذ خطة التنمیة یساهم القطاع الخاص بصفة فعالة في تنف

على االستخدام األمثل للموارد السیاحیة المتاحة وتحسین المنتج السیاحي كما 
االعتماد على العمالة الوطنیة في تطویر قطاع السیاحة لضمان مساهمة ، ونوعا

                                                             
30   144عامر عیساني، المرجع السابق، ص.  

  .161زهیر بوعكریف، المرجع السابق، ص : وینظر كل من     
  .347عوینان عبد القادر، المرجع السابق، ص      
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العقالنیة في توزیع االستثمارات السیاحیة عبر ، المواطنین في التنمیة السیاحیة
التفاوض مع ، یة مما یتالءم وطبیعتها السیاحیةلمواقع السیاحمناطق التوسع وا
العمل على خلق منتجات وكذا  في األنشطة والمشاریع السیاحیة الشركات األجنبیة

 .سیاحیة ذو قدرة تنافسیة عالیة
 مة للسیاحةعام في تنفیذ خطة التنمیة المستدادور القطاع ال 2.2

 مة من خاللالتنمیة السیاحیة المستدافیذ خطط یشارك القطاع العمومي في تن
اإلنفاق المباشر على المشاریع ، شاریع البنى التحتیة أو القاعدیةاإلنفاق على م

السیاحیة التي تعتبر سلعا عامة التي قد ال یجد فیها القطاع الخاص الحافز في 
 تسطیر، زهات العامة وتهیئة الشواطئتهیئتها مثل استصالح األراضي، تشیید المنت

، 31السیاسة السیاحیة من خالل مجموع األنظمة والنصوص القانونیة والتنظیمیة
العمل على تحفیز االستثمارات السیاحیة من خالل منح االمتیازات والتسهیالت و 

 .الجبائیة والمالیة للمستثمرین المحلیین واألجانب

  مخطط تمویل السیاحة: الفرع الثاني

نظرا لما للسیاحة من خصوصیة تجعلها تتمیز عن باقي القطاعات االقتصادیة    
وبطئ تحصیل  ،األخرى من حیث أنها تحتاج للعملة الصعبة في تسییرها من جهة

عوائدها من جهة أخرى، هذا ما جعل الدولة تفكر في طریقة لتمویل المشاریع السیاحیة 
ذلك في و  ،2025لتهیئة السیاحیة آلفاق ي لوالتي جسدتها من خالل المخطط التوجیه

  ".السیاحي مخطط التمویل"إطار 

  السیاحي أهداف مخطط التمویل: أوال

سسات السیاحیة الصغیرة حمایة ومرافقة المؤ ل السیاحي یهدف مخطط التمویل   
افز الضریبیة عن طریق الحو مرین المحلیین واألجانب جذب كبار المستث، والمتوسطة

السهر على ضمان السیر ، لتمویل البنكي للنشاطات السیاحیةتسهیل وتكییف ا، والمالیة
 .الحسن والمستمر لألنشطة السیاحیة

                                                             
31   349، المرجع السابق، ص ینان عبد القادرعو.  
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  32سیاحيالمحتوى مخطط التمویل : ثانیا

  :ما یليالسیاحي یتضمن مخطط التمویل 
 .تخفیض إجراءات منح القروض البنكیة للمستثمرین وتمدید آجالها -
وأصحاب المشاریع السیاحیة بمساعدتهم في اتخاذ القرار مساعدة ومرافقة المستثمرین  -

تتمثل احتیاجات بحیث  .المتعلق بتقدیر المخاطر وفي تمویل عتاد االستغالل
للمخاطر خاصة ممكنة  دراسة جادة وعمیقةفي المقاولین العمومیین والخواص 

والتوسع واقتناء  تمویل مخطط النوعیة ألشغال إعادة التأهیل، وكذا الحدوث منها
تمویل ، باإلضافة لن وفق المناهج والتقنیات الحدیثةضرورة التكوی، و عتاد االستغالل

 .التسویق والترقیة السیاحیة ،وید بتكنولوجیا اإلعالم واالتصالالتز 

نظام مالي للمراقبة، مساعدات للتكوین أخذ عملیة المساعدة في هذا الشأن ت     
أداة جدیدة لتمویل االستثمارات السیاحیة وهي بنك واالحتراف، تشجیع شامل للنوعیة، 

في االشتراك تدابیر الدعم مع االلتزام و  ، الذي یعمل على تطویر33االستثمار السیاحي
روض األسهم، تمویل متكیف مع خصائص دعم عخطة النوعیة السیاحیة عن طریق 

اتخاذ إجراءات ار المباشر في المرتفعات والجنوب، تقدیم حوافز مباشرة لالستثمالسیاحة، 
 .من أجل رفع االحتیاطي المخصص لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

تكییف شروط  معینة والتي یتم تشجیعها عن طریقتقدیم حوافز ألنماط سیاحیة  -
الممنوحة في سیاق رفع مستوى الفنادق من جهة وتحقیق مشاریع جدیدة من االئتمان 

حوافز ضریبیة ممنوحة لألنشطة السیاحیة بما في ذلك اإلعفاء من ، جهة أخرى
دعم اتخاذ القرارات ، افة وبصفة خاصة للسیاحة العالجیةالضریبة على القیمة المض

تشجیع االستثمار السیاحي من بهدف إزالة الخوف و ) تقدیم الدعم لتقدیر المخاطر(
  .34وبالتالي تحدید جدوى المشروع ،خالل إمكانیة تقلیل المخاطر

                                                             
32   162زهیر بوعكریف، المرجع السابق، ص.  
33   146عامر عیساني، المرجع السابق، ص.  
34   163زهیر بوعكریف، المرجع السابق، ص.  
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لمشاریع التي انطلقت بها األشغال من المخطط التوجیهي في األخیر وبالنسبة ل    
استثمارات هامة یعرف   2008السیاحة بالجزائر منذ سنة  قطاعفإن  للتهیئة السیاحیة

مومیة في بناء والقائمة على وقف االستثمارات الع ؛الجدیدة للقطاعوفق اإلستراتیجیة 
واإلبقاء على دور الدولة في مجال التكوین ومرافقة الخواص في تجسید  الهیاكل السیاحیة

ر االستثمارات المشروع الكبیهذه مشاریع جادة في مناطق التوسع السیاحي، ومن أهم 
ى في أوروبا مع شركة السیاحة لرجل األعمال األول" أكور"الذي نتج عن شراكة مجموعة 

فندقا بمواصفات عالمیة ذات  30الذي یرمي لبناء أكثر من  ،"جیاللي مهري"الجزائري 
" أكور"خمس نجوم على مدى تسع سنوات ، بینما یتولى عملیة التسییر الشریك األجنبي 

العالمي في التسییر  وهي الشراكة التي تفید الجزائر في كسب الخبرة ،الرائد في أوروبا
تاحة الفرصة لتكوین عصري " رمضاني"لرجل األعمال " أركونسیال"شركة إضافة ل. وإ

ببناء عدة فنادق ذات أربع وخمس نجوم بقسنطینة وسكیكدة، خاصة مشروع خمس نجوم 
ملیار دینار بشراكة  4.5الذي بلغت تكلفته  ،بسكیكدة من الطراز العالمي" فلفلة"بمنطقة 

الهولندي المختص في التسییر والهندسة الفندقیة، باإلضافة " غولدن تولیب"مع مجمع 
سنة ووافقت البنوك على  40لعزم الدولة على ترمیم المركبات السیاحیة التي بنیت قبل 

منح القروض المتوسطة المدى مما یسمح لهذه المركبات بإعادة تصنیفها وعصرنتها 
عادة ترقیتها إلى المواصفات العالم ، علما أن العملیة ستمس كل من 2014یة قبل سنة وإ

 متارسي، القرن الذهبي وس بعنابةفندق المرجان، تیشي ببجایة، سیرتا، األوراسي، سیب
استثمار خاص في  460ومركب القریة بتیبازة، إضافة إلى أن وزارة السیاحة سجلت 

 35ألف سریر عصري 70التي توفر طاقة إیواء قدرها  2008مجال الفنادق منذ سنة 
ویمكن للجزائر بذلك المشاركة  ،هذه االستثمارات ستمنح الجزائر نوعا من التقدم لسنوات

وجهة الجزائر وفقا للمخطط الذي یعتمد على رؤیة والترویج ل ،رض الدولیةافي المع
 وهي المرحلة التي تعید الجزائر إلى الخارطة السیاحیة 2025مستقبلیة تمتد إلى غایة 

  .المتوسطیة

                                                             
35   23عز الدین محمدي، آیت محمد مراد، المرجع السابق، ص.  



تنمیة القطاع السیاحي الجزائري ودورها في تحقیق االندماج االقتصادي العالميبرامج : الفصل الثالث  
 

304 
 

تجدر المالحظة إلى أن الجزائر في اآلونة األخیرة زادت من اهتمامها بقطاع السیاحة    
؛ إذ ستدعم قطاع السیاحة بأزید من للتخفیف من حدة أزمة انخفاض أسعار البترول

، بحیث  2017-2016مشروع جدید سیدخل حیز الخدمة خالل سنتي  100000
انطلقت أشغال إنجاز مختلف الهیاكل على غرار الفنادق والمركبات السیاحیة بالعاصمة 

حسبما أكده  والوالیات األخرى، لیبقى الهدف تشجیع السیاحة الداخلیة واستقطاب األجانب
  .36یر السیاحة األسبق عمار غولوز 

وفي سبیل تطویر حركة السیاحة الجزائریة فإن الدولة تتعهد بتذلیل كل الصعوبات    
اعتمادها مخطط وطني لتنمیة السیاحة التي تعترض االستثمار السیاحي من خالل 

من إنجاز المخططات وتهیئة   %70، بحیث أن تنفیذه بلغ حدود 2030ضمن مخطط 
النهوض بالقطاع  إستراتیجیة، وأن قید الدراسة %30مناطق التوسع السیاحي فیما بقیت 

 بحیث رصدت أغلفة مالیة مهمة للدراسات والتهیئة 2008شهدت قفزة نوعیة منذ 
التحفیزیة على غرار تسهیل الحصول على العقار  باإلضافة إلى القوانین واإلجراءات

أما فیما یخص  فقط؛ 03وثائق إلى  07ي وتقلیص وثائق ملفات االستثمار من السیاح
مشروع  400منطقة توسع سیاحي بـ  205مناطق التوسع السیاحي فإنه قد تم إحصاء 

مشروعا خالل سنة  118منها، وسیتسلم  50یضم فنادق ومؤسسات سیاحیة تم تسلیم 
حسبما أفاد به مدیر التقییم لك فضال عن اإلعفاءات الضریبیة والجمركیة وذ ؛2016

  .37" زبیر محمد سفیان"ودعم المشاریع السیاحیة واالستثمار بوزارة السیاحة 

دماجه ضمن : المبحث الثاني دور اإلستراتیجیة السیاحیة في ترقیة المنتج السیاحي وإ
  السوق الدولیة

 أكثر من ملیار شخص خارج بلدانهم تنتج الحركة السیاحیة في العالم تنقل وتحرك    
اإلیجابیة على االقتصاد ینتظر من صناعة السیاحة في أي بلد جملة من اآلثار  لذلك

من حیث تحسن موارد الدولة من العملة الصعبة، رفع معدل التشغیل  ؛والمجتمع
                                                             

36  یرجى االطالع على الموقع االلكتروني: www. el-massa .com 

 37 متوفر على الموقع االلكتروني: www.ennaharonline.com  
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 التنمیة من بلد ثار أداء قطاع السیاحة على مستویات، وتختلف آ38واالنتعاش االقتصادي
وفقا لحجم المقومات السیاحیة الموجودة من جهة، ومدى نجاح االستراتیجیات التي  آلخر

مدى لذلك سنحاول دراسة  ،تتخذها الدولة في سبیل ترقیة هذا القطاع من جهة أخرى
أثر السیاحة على التنمیة نجاح اإلستراتیجیة السیاحیة الجزائریة من خالل دراسة 

خیر إلى معوقات السیاحة التي لجزائر، لنتطرق في األاالقتصادیة واالجتماعیة في ا
  .دون تحقیق الغایة المنشودة من هذا القطاع الحساس تحول

ومكانتها في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة  الجزائریة دور السیاحة: المطلب األول
  الدولیة

المبادالت السیاحیة في االقتصاد العالمي بفضل ما تقدمه تلعب السیاحة دورا مهما    
من نتائج معتبرة، تفوق أحیانا نتائج باقي المجاالت االقتصادیة األخرى، لذلك تعد 

  إلیرادات النفطیة في بعض البلدانصناعة تصدیریة تتقارب إیراداتها مع ما تحققه ا
ونظرا لهذه المكانة الهامة یساهم القطاع السیاحي بشكل فعال في عملیة التنمیة 

وذلك  ،التقلیدیةاألسواق االقتصادیة واالجتماعیة من خالل فتحه أسواقا جدیدة إلى جانب 
  .39السیاحي طیلة السنة االنتعاشضمانا الستمراریة 

   تماعیةواالج دور السیاحة في التنمیة االقتصادیة: الفرع األول

وذلك حسب  ، من الطبیعي أن یؤثر القطاع السیاحي على االقتصاد بشكل أو بآخر     
وضعیة السیاحة من حیث التطور أو الضعف، وفي هذا المقام سنتطرق لتأثیر السیاحة 

                                                             
38   ،حصائیةبوبكر بداش بحوث  ،-صناعة السیاحة في الجزائر بین المؤهالت والسیاسات رؤیة استكشافیة وإ

  .18، ص 2014، 22اقتصادیة عربیة، العدد 
39   ،بحث السیاحة اإللكترونیة ودورها في تنشیط القطاع السیاحيرایس حدة، جنان عبد الحق، بن التركي زینب ،

مارس  10و  09اقتصادیات السیاحة ودورها في التنمیة المستدامة یومي : الدولي حولمقدم ضمن فعالیات الملتقى 
  .01كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، ص  -بسكرة –، جامعة محمد خیضر 2010
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مساهمته في الدخل اإلجمالي ومیزان و  ،ععلى االقتصاد من حیث إیرادات هذا القطا
  .لدور السیاحة في مجال التنمیة االجتماعیة لننتقل،  السیاحي المدفوعات

  دور السیاحة في التنمیة االقتصادیة :أوال

ة من الناحیة االقتصادیة في نسبة مساهمتها في اإلیرادات تظهر أهمیة السیاح   
  .السیاحیة، مساهمتها في الدخل اإلجمالي وكذا وضعیة میزان المدفوعات

التطرق لإلیرادات السیاحیة ال بد من التطرق لحجم قبل : اإلیرادات السیاحیة  .1
  .السیاحة الدولیة الوافدة إلى الجزائر

 السیاحة الدولیة الوافدة إلى الجزائر1.1

 افد السیاحة الدولیة إلى الجزائرأثر الوضع األمني والسیاسي للبالد سلبا على تو      
تنمویة تهدف إلى بعث السیاحة  إستراتیجیة من خالل تبنيلكن بدأ الوضع یتحسن 

بیانات الفي السنوات األخیرة، فقد أظهرت  خاصةبدیل مولد لمناصب الشغل والثروة، ك
 196229إلى  2001عام  % 4.09السیاح األجانب في الجزائر ارتفع بنسبة أن عدد 

سائحا بما  70880بتصدر الفرنسیین بإجمالي  2000خالل عام  17553سائحا من 
سائح واحتل القادمون من  33607ویلیهم التونسیون  ،من المجموع %36یمثل 

االیطالیین  السیاح وبلغ عدد ،سائحا 9244الجمهوریة المالیة المركز الثالث بإجمالي 
     واإلسبان سائحا 6444واأللمان بـ  ،سائحا 6983لیبیون بـ یلیهم الّ  ،سائحا 8260

  . 40سائحا  4585بـ 

أكدت وزارة السیاحة أن الزیادات المعتبرة التي سجلت في نسبة قدوم السیاح إلى      
الجزائر في السنوات األخیرة أدت إلى ارتفاع مداخیل السیاحة بالعملة الصعبة، بحیث 

مقارنة  %11.76بزیادة و  2004سنة لسائح خالل الثالثي األول  222414سجل قدوم 
  .2003بسنة 

                                                             
40   ،حالة الجزائر، تونس  دراسة مقارنة لواقع قطاع السیاحة في دول شمال إفریقیا،بوفلیح نبیل، تقرورت محمد

السیاحة في الجزائر الواقع واآلفاق، المرجع السابق ، ص : بحث مقدم ضمن فعالیات الملتقى الوطني حول والمغرب
15 .  
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  اإلیرادات السیاحیة 2.1

من السیاح وما تحققه  مداخیلاإلیرادات السیاحیة هي كل ما تحققه الدولة من    
یحققه األفراد، الشركات إلى جانب ما  ؛وكوعاء ضریبيالسیاحة كنشاط اقتصادي 

 المؤسسات العمومیة والخاصة في مجال السیاحة، الفنادق، الطیران والمالحة ،الوطنیة
مات حجم ونوعیة المقو  41تتمثل فيبمجموعة من العوامل  السیاحیة اإلیرادات تتأثرو

، قوة المنتج السیاحیة في الدولة اإلستراتجیةمدى نجاح والموارد السیاحیة في الدولة، 
خدمات طبیعة ومستوى التوفر األمن واالستقرار في الدولة، مدى السیاحي للدولة، 

  مدى انتشارسلع والخدمات السیاحیة في الدولة، أسعار الالسیاحیة التي تقدم للسیاح، 
طبیعة ، قدرة السائحین على اإلنفاق السیاحي في الدولة، الوعي الثقافي السیاحي لألفراد

 .یاحة وفي الدول المصدرة للسائحینالنظام السیاسي واالقتصادي في الدولة المصدرة للس

 2002 -1990ور خالل فترة بما أن حجم السیاحة الوافدة إلى الجزائر لم یتط    
  :والجدول التالي یبین ذلك ،انعكس ذلك على حجم اإلیرادات المتحصل علیها

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
41  05، المرجع السابق، ص حمدبوفلیح نبیل، تقرورت م.    
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 -1990یبین تطور اإلیرادات السیاحیة في الجزائر خالل الفترة  )15( جدول رقم
                                            )ملیون دوالر أمریكي: الوحدة( .2002

  .2008الوطني لإلحصائیات الدیوان  :المصدر

من خالل تحلیل نتائج الجدول یتبین لنا اإلیرادات السیاحیة الجزائریة خالل الفترة    
ملیون دوالر في  105قد عرفت تقلبات حادة بحیث تراجعت من حوالي  2002 -1990
، ثم ارتفعت في السنوات التالیة 1995عام  ملیون دوالر 33إلى حوالي  1990عام 

، ویرجع ذلك إلى تحسن الوضع األمني 2002عام  ون دوالرملی 133الي لتصل حو 
  . للبالد خالل هذه الفترة

  

 % معدل التغییر  اإلیرادات السیاحیة  السنة  
1990  105  _  
1991  83.9  20 .9 -  
1992  74 .4  11.32 -  
1993  72.8  2 .13 -  
1994  49.5  32-  
1995  33  33.33 -  
1996  45.8  40 .06  
1997  28.8  37.12 -  
1998  74.3  158  
1999  80  7.67  
2000  96  2  
2001  100  4.17  
2002  133  33  
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   السیاحة في الناتج المحلي اإلجماليمساهمة .2

یعبر الناتج السیاحي المحلي اإلجمالي عن قیمة المنتجات والخدمات التي قدمها     
سنة، ویعتبر مؤشرا لمعرفة مدى تكون  القطاع السیاحي خالل فترة معینة عادة ما

یبین تطور الناتج  الجدول التالي، و 42مساهمة القطاع السیاحي في االقتصاد الوطني
   .2009إلى سنة  2000المحلي السیاحي من سنة 

 الناتج المحلي اإلجمالي للفترة  یبین نسبة مساهمة السیاحة في )16(جدول رقم  
2000 -2009  

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 2000  نةالس

الناتج المحلي 
  اإلجمالي

1.4  1.6  1.6  1.7  1.8  1.7  1 .02  1.7  2.05  2.3  

  الدیوان الوطني لإلحصائیات: المصدر    

من خالل الجدول نالحظ أن مساهمة السیاحة في الناتج المحلي اإلجمالي متدنیة       
كحد أقصى خالل هذه الفترة، وقد كانت هذه المساهمة في  % 2.3جدا ولم تتجاوز 

تج اویعود هذا االنخفاض الرتفاع الن  % 1,02بنسبة  2006أدنى مستوى لها في سنة 
ولیس نتیجة انخفاض إیرادات القطاع  ،الرتفاع أسعار البترولالمحلي اإلجمالي 

  .43السیاحي

المحلي اإلجمالي نجد أن بعض  أمام ضعف مساهمة السیاحة الجزائریة في الناتج    
 % 07الدول العربیة بلغت نسبة مساهمة السیاحة في الناتج المحلي اإلجمالي ما یفوق 

  :مثل مصر، تونس، المغرب، األردن والبحرین والجدول التالي یبین ذلك
                                                             

42   ،دراسة تحلیلیة لالئتمان المصرفي  -إشكالیة تمویل االستثمار السیاحي بالجزائربوالملح منیرة، بوسعدي إلهام
: ، بحث مقدم ضمن فعالیات الملتقى الدولي حول2011 -2000للقطاع السیاحي في الجزائر خالل الفترة 

،  المركز الجامعي 2014نوفمبر  27و 26االستثمار السیاحي بالجزائر ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة، یومي 
  .10القتصاد والتنمیة، ص لتیبازة بالتعاون مع مخبر البحث ا

43   104یحي سعیدي، سلیم العمراوي، المرجع السابق، ص.  
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نسبة مساهمة الناتج السیاحي في الناتج المحلي اإلجمالي  یبین )16(جدول رقم 
  .2007لبعض الدول العربیة لسنة 

  المغرب  مصر  تونس  البحرین  األردن  البلد
  10  8.7  9.3  7.6 8.6  %ناتج مباشر

  7.9  7.6  8.8  12.4  2. 12  %ناتج غیر مباشر
  .104ص یحي سعیدي، سلیم العمراوي، : المصدر     

من خالل هذا الجدول یتبین لنا أن هذه الدول حققت نتائج جد إیجابیة في ما یخص    
هذا القطاع عكس الجزائر التي ب، وهذا ما یعكس اهتمامها البالغ تطویر قطاعها السیاحي

  .جعلت من قطاع المحروقات ركیزة القتصادها

  مساهمة السیاحة في میزان المدفوعات.3

عبارة عن سجل یتكون من جانبین جانب مدین تدرج فیه كافة  میزان المدفوعات هو     
وجانب  خدمات من العالم الخارجي ها الدولة مقابل ما تستورده منالعملیات التي تدفع فی

نقد األجنبي مقابل ما الدائن تدرج فیه كافة العملیات التي تحصل منها الدولة على ال
  .44خدمات إلى العالم الخارجيتصدره من 

 نسبة للدول المستقبلة من خالل مابال میزان المدفوعات عمل السیاحة على تحسینت     
ب، فعندما تكون تضخه من عائدات سواء على شكل استثمارات أو رسوم أو ضرائ

فإن رصید هذا  ،مداخیل من العملة الصعبة أكبر أو تساوي نسبة خروج العملة األجنبیةال
  .45المیزان یكون عامال لتوازن میزان المدفوعات على مستوى االقتصاد الوطني

ونسبتها إلى  ،بالقیمة الصافیة للمیزان السیاحيیتحدد هذا التأثیر  للتوضیح أكثر فإنو 
النتیجة الصافیة للمیزان التجاري سواء كانت إیجابیة أو سلبیة، فإذا كانت النتیجة 

                                                             
44   243عامر عیساني، المرجع السابق، ص.  

45   ،بحث مقدم ضمن أهمیة القطاع السیاحي في تحقیق التنمیة بالجزائرالعثماني مصطفى، بوسهوة نذیر ،
بالجزائر ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة، المرجع السابق،  ص االستثمار السیاحي : فعالیات الملتقى الدولي حول

17.  
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فإنه قد  ،زان التجاري سلبیة وكانت النتیجة الصافیة للمیزان السیاحي إیجابیةالصافیة للمی
ن التجاري إلى فائض أو یخفف منه على األقل، أما إذا كانت ایغیر العجز في المیز 

النتیجة الصافیة للمیزان التجاري إیجابیة وكانت النتیجة الصافیة للمیزان السیاحي إیجابیة 
، والجدول التالي یوضح 46ة اإلیجابیة المحققة في المیزان التجاريالنتیج أیضا فإنها تعزز

  .وضعیة المیزان التجاري السیاحي للجزائر

  )2009 -2000(یبین میزان المدفوعات السیاحي للجزائر للفترة  )17( جدول رقم  

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة
قیمة 

  عجزال
-91   -94  -137  -143  -163  -186  - 166  - 158  -94  -140  

  الدیوان الوطني لإلحصائیات :المصدر       

من خالل الجدول یتبین أن میزان المدفوعات السیاحي الجزائري یشهد عجزا مالیا     
وم به الدولة من بالرغم ما تق ،وخسائر متنامیة، وهذا ما یعكس ضعف تسییر هذا القطاع

بعض الدول التي نجحت في تحقیق تنمیة سیاحیة حقیقیة  عكسقیته، جهود في سبیل تر 
  :، والجدول التالي یبین ذلكومن بین هذه الدول مصر

  ).2007-2000(المدفوعات السیاحي لمصر للفترة یبین میزان  )18( جدول رقم

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة
  6857  5807  5222  4868  3263  2498  2746  3273  قیمة المداخیل

  .106ص  المرجع السابق، یحي سعیدي، سلیم العمراوي، :المصدر

  )السیاحة والتشغیل( أهمیة السیاحة من الناحیة االجتماعیة :ثانیا

تعتبر السیاحة مصدرا مهما في توفیر فرص العمل وتساهم بنسبة مهمة في خفض       
وذلك لكونها تعتمد بالدرجة األولى على المورد البشري من جهة، وتشعب  نسبة البطالة،

                                                             
46   106یحي سعیدي، سلیم العمراوي، المرجع السابق، ص.  
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بحیث تشیر   ،47األخرى  وتداخلها مع العدید من القطاعات االقتصادیةصناعة السیاحة 
ملیون شخص على  230إلى أن قطاع السیاحة استوعب أكثر من اإلحصائیات 

وتبین  ،2006سنة ل والسفرات المجلس الدولي للسیاحة المستوى الدولي حسب تقدیر 
نسبة التشغیل في هذا القطاع تنمو وتتطور بما یقارب الضعف مقارنة  ت بأنالدراسا

أما في الجزائر فقد لوحظ أن هناك تزاید مستمر في مساهمة   ،48بالقطاعات األخرى
ومن هذا المنطلق ، 49السیاحة في توفیر مناصب العمل والحد من تنامي نسبة البطالة

، وبالنسبة لمساهمة لمعالجة أزمة البطالة السیاحة ضرورة ومطلبا ال استغناء عنهتعتبر 
هذا القطاع في الشغل ونسبة العمالة المباشرة وغیر المباشرة الموزعة على األنشطة 

 .لى النحو المبین في الجدول أدناهالسیاحیة فقد جاءت ع

للفترة  المؤسسات الفندقیةفي  یبین تطور نسبة العمالة المباشرة )19(رقم  جدول   
  .2005 - 1999ما بین 

  2005  2004  2003  2002  2001  2000 1999  السنوات
عدد 

  ینالمستخدم
7000  11290  11288  12261  16516  18040  24412  

  32. 35  9.23  34.7  62. 8 -0.02  29. 61  /   %معدل النمو

  .248عامر عیساني، المرجع السابق، ص : المصدر     

أن مناصب الشغل في المؤسسات الفندقیة قد تزایدت  خالل هذا الجدول یتبن لنامن      
منصب شغل، والجدول التالي یبین  17412بما یقارب  2005 -1999خالل الفترة 

  :2005 – 2001عدد العاملین في المطاعم والمقاهي للفترة ما بین 

                                                             
47   ،بحث قدم أهمیة مقومات السیاحة الجزائریة في التنمیة االقتصادیة للدولةموسى سعداوي، حكیم بوجطو ،

نوفمبر  01 -09السیاحة ودورها في التنمیة المستدامة، یومي ضمن فعالیات الملتقى الدولي حول اقتصادیات 
  .06ص  -بسكرة -، جامعة محمد خیضر2010

48   248عامر عیساني، المرجع السابق، ص.  
49   ،14، ص المرجع السابقبوبكر بداش.  
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  .2005 – 2001خالل الفترة  یبین تطور نسبة العمالة في المطاعم والمقاهي) 20(جدول رقم 

  2005  2004  2003  2002  2001  السنة
  172000  165000  103000  95000  82000  عدد المستخدمین

  4.24  60.19  8.42  15.85  / % معدل النمو
  .249عامر عیساني، المرجع السابق، ص : المصدر     

العمالة في المطاعم والمقاهي تزایدت  أن الجدول یتبین لنا نتائج من خالل تحلیل        
غیر مباشر، ویعد هذا  منصب شغل 90000بحوالي  2005 -2001خالل الفترة 

الموجودة لو اعتبرنا عدد األسرة كأحد المؤشرات التي  اإلیواءالنمو قلیال مقارنة بطاقات 
فإن مساهمة  النتائج المحققةهذه یمكن االعتماد علیها في عملیة التوظیف، وبالنظر إلى 

من حجم  % 5.4القطاع السیاحي في التشغیل تبقى مساهمة ضعیفة لم تتعدى نسبة 
العمالة في االقتصاد الوطني حسب دراسة للمجلس العالمي للسفر والسیاحة لسنة 

2007.  

وفي األخیر یمكن القول أن توسیع وزیادة المشاریع السیاحیة وكذا المشاریع المرتبطة   
لق العدید من فرص التشغیل الجدیدة، كما یترتب عن زیادة فرص بها یساعد في خ

، ویمكن تخفیض نسبة لألفراد المستوى المعیشيالتشغیل ارتفاع مستوى الرفاهیة وتحسین 
ویزید من ثقة المجتمع في  ،البطالة وتحقیق نسبة عالیة من االستقرار والسالم االجتماعي

  .السلطة الحاكمة

 السیاحة الجزائریة على الصعید الدوليتنافسیة : الثاني لفرعا

، وبالرغم من الجهود التي تتوفر علیها الجزائرالسیاحیة بالرغم من اإلمكانات      
جعل  هذه الجهود عاجزة عن تبقى  سبیل تحقیق صناعة سیاحیة حقیقیة،المبذولة في 

بحیث أوضح تقریر قطاع السیاحة والسفر كما  ائر قطبا سیاحیا متطورا ومتمیزا،الجز 
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یبرز الجدول أدناه مكانة تنافسیة هذا القطاع في الجزائر مع بقیة الدول األخرى، بحیث 
  .50لهذا القطاعجاء ترتیبها في مراكز متدنیة تعكس الواقع المتردي 

  السیاحة تنافسیة قطاع مفهوم : أوال

قدرة المؤسسات السیاحیة في دولة ما على تحقیق تعرف تنافسیة قطاع السیاحة بأنها     
نجاح مستمر في األسواق الدولیة دون االعتماد على الدعم والحمایة الحكومیة، وهذا ما 

في هذا القطاع، والقطاع التنافسي هو القطاع الذي تكون  یؤدي  إلى تمیز تلك الدول
نبیة، من خالل محافظتها مؤسساته قادرة على التصدي للمنافسة سواء الداخلیة أو األج

  . 51على حصتها من السوق والعمل على تنمیتها باستمرار وتحقیق األرباح

  .2011، 2009، 2007یبین تنافسیة قطاع السیاحة في الجزائر لسنوات ) 21(جدول رقم   

  )دولة139( 2011  )دولة133( 2009  )دولة124(2007  السنوات
  113  115  93  الترتیب العام
  3.37  3.31  3.67  قیمة المؤشر

  .09ص المرجع السابق،  بودخدخ كریم، بودخدخ مسعود، :المصدر   

  معاییر تنافسیة القطاع السیاحي الجزائري على الصعید الدولي: ثانیا

  :عدة معاییر، تتمثل هذه المعاییر فیما یلي في دراسة تنافسیة القطاع السیاحيتعتمد 

  

  

                                                             
50  ،تنافسیته تحدیات قطاع السیاحة في الجزائر من خالل قراءة حول واقع  بودخدخ كریم، بودخدخ مسعود

أفریل   25و  24دیمة ، یومي السیاحة رهان للتنمیة المست: بحث مقدم ضمن فعالیات الملتقى الدولي حول العالمیة
  .09كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة البلیدة، ص  2012

51   ،74ص  المرجع السابق،هاني نوال.  
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 من حیث اإلطار التنظیمي یةالجزائر تنافسیة قطاع السیاحة  .1

یستند یعتمد اإلطار التنظیمي للقطاع السیاحي الجزائري على جملة من المقومات    
یرتكز على دراسة األطر القانونیة والتنظیمیة  تنافسیة هذا القطاع ، بحیثعلیها في تقییم 

فیما یخص  واإلداریةمرونة القوانین واإلجراءات التنظیمیة مدى  52والتي من خاللها یتبین
مدى احترام الدولة ، التكالیف، التوقیت الالزم للبدء في المشروع االستثماري منح التأشیرة

مدى االهتمام بصحة السائح ، ذ المشاریع السیاحیةیللبیئة وأخذها بعین االعتبار في تنف
حجم نفقات الدولة على ، و ات العالجیة وتوفر المیاه الصحیةمن حیث توفر اإلمكان

 .السیاحة ومدى مشاركتها في التظاهرات السیاحیة الدولیة

على مستوى اإلطار الجدول التالي یبین تنافسیة السیاحة الجزائریة ومكانتها و     
تقریر المنتدى االقتصادي العالمي حسب  2011 -2009 – 2007التنظیمي لسنوات 

  .دولة 140حول تنافسیة السیاحة والسفر، علما أن عدد الدول المشاركة 

یبین تنافسیة قطاع السیاحة في الجزائر من حیث اإلطار التنظیمي لسنوات  )22(جدول رقم
2007 ،2009 ،2011  

  2011  2009  2007  السنوات  المؤشرات
  112  108  89  التنظیمي اإلطار

  118  111 113  السیاسات والقواعد التنظیمیة 
  120  116  82  بیئة قطاع السیاحة والسفر

  95  97  74  واألمنالسالمة 
  84  81  53  الصحة العامة

  130  124  109  یات إستراتیجیة القطاعو أول
  .12بودخدخ كریم، بودخدخ مسعود، المرجع السابق، ص : المصدر

                                                             
52   11السابق، ص بودخدخ كریم، بودخدخ مسعود، المرجع.  
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قطاع السیاحة في الجزائر من حیث  تنافسیة أن من خالل نتائج الجدول یتبین     
التراجع والتدني یرجع إلى عدم  اإلطار التنظیمي تحتل مراتب متدنیة، ولعل سبب هذا

جدوى السیاسات السیاحیة للبلد، وعدم قدرتها على منافسة الدول الكبرى التي حققت نموا 
سیاحیا هائال، هذا ما یستلزم مراجعة الدولة لإلطار التنظیمي للسیاحة من حیث مرونته 

  .مع مقتضیات االستثمار في هذا المجال

  الجزائر في والسفر لسیاحةا لقطاع األساسیة والبنیة األعمال بیئة تنافسیة .2

تتعلق بیئة األعمال والبنیة األساسیة لقطاع السیاحة في الجزائر بمستوى تطور     
البحري والبري، مستوى تطور  ،البنیة التحتیة فیما یتعلق األمر بالنقل بأنواعه الجوي

بحكم ما توفره البنى التحتیة من مرونة أكبر وراحة  ؛ت والمعلوماتاالتصاالقطاع 
متمیزة في ما یخص سهولة انتقال األشخاص، باإلضافة لتنافسیة األسعار فیما یخص 

  .تذاكر النقل، مستوى التضخم المحلي وأسعار الوقود واإلقامة في الفنادق

ألعمال والبنیة فیما یخص بیئة ا الجزائریة والجدول التالي یبین تنافسیة السیاحة    
  :التحتیة

تنافسیة السیاحة الجزائریة فیما یخص بیئة األعمال والبنیة یبین  )23(جدول رقم 
  . 2011، 2009، 2007التحتیة لسنوات 

  2011  2009  2007  السنوات  المؤشرات
  110  98  93  بیئة األعمال والبنیة األساسیة
  103  110  101  البیئة األساسیة للنقل الجوي

  105  101  78  األساسیة للنقل البرية نیالب
  122  95 114  البنیة األساسیة للسیاحة

  107  97  118  البنیة األساسیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصال
  35  32  09  تنافسیة األسعار في قطاع السیاحة

  .11بودخدخ كریم، بودخدخ مسعود، المرجع السابق، ص  :المصدر
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لنا أن تنافسیة قطاع السیاحة في الجزائر من حیث من خالل نتائج الجدول یتبین     
بیئة األعمال والبنى التحتیة عرفت تذبذبا مستمرا عبر الفترات الزمنیة، وهذا مفاده أن 
البنیة التحتیة للسیاحة في الجزائر ال ترقى لتطلعات السیاح، وبذلك فإن السیاحة 

   .الجزائریة لم تستطع التموقع بین الدول السیاحیة األخرى

  تنافسیة الموارد البشریة الثقافیة والطبیعیة للسیاحة في الجزائر .3

تمثل الموارد البشریة أحد المقومات األساسیة للنشاط السیاحي على أساس أن هذا    
النشاط یعتمد بالدرجة األولى على الید العاملة، لذلك یعتمد في قیاس تنافسیة السیاحة 
في أي بلد، بحیث یشیر إلى مدى تطور الموارد البشریة من حیث التأهیل والمستوى 

العالمي  الصدىعدد المواقع الثقافیة والطبیعیة ذات  المعرفي والدراسي، زیادة على
  .والتي تبرز في مجملها المؤهالت السیاحیة للبلد

احة الجزائریة من حیث الموارد البشریة الثقافیة یوالجدول التالي یبین تنافسیة الس   
  .2011، 2007،2009والطبیعیة لسنوات 

یبین تنافسیة السیاحة الجزائریة من حیث الموارد البشریة الثقافیة والطبیعیة  )24( جدول رقم
  .2011، 2009، 2007لسنوات 

  
  2011  2009  2007  السنوات     المؤشرات

  116  127  127  الموارد البشریة الثقافیة والطبیعیة
  91  101  101  الموارد البشریة

  129  132  /  الوطني للسیاحة  الوعي
  99  105  65  الطبیعیةالموارد 

  72  69  65  الموارد الثقافیة
  .12بودخدخ كریم، بودخدخ مسعود، المرجع السابق، ص : المصدر

بقیت تنافسیة السیاحة في الجزائر في  2012تجدر المالحظة إلى أنه في سنة    
نفس المراتب المتدنیة ولم تتحسن حسب تقریر المنتدى االقتصادي العالمي حول 
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دولة  140من بین  132ف الجزائر في المرتبة صنتنافسیة السیاحة والسفر الذي 
مؤشرا قسمت هذه المؤشرات إلى ثالث مجموعات  14واعتمد التقریر في ذلك على 

ر، والجدول رئیسیة، ووضع لكل مجموعة نقاطا في كل فرع محدد من فروع المعیا
 :التالي یلخص ذلك

  2012لسیاحة في الجزائر لسنة یبین تنافسیة ا )25( جدول رقم
  الترتیب  النقاط   المعاییر

  134    اإلطار القانوني والتنظیمي: المعیار الفرعي األول
  المحافظة على البیئة، القوانین واللوائح التشریعیة

  والضمان األمن
  الصحة والنظافة 

  مكانة السیاحة والسفر

  133 
136 
132 
90 

132  
  126    األعمال والبنیة التحتیة بیئة: المعیار الفرعي الثاني

  البنیة التحتیة للنقل الجوي
  البنیة التحتیة للنقل البري 

  البنیة التحتیة للسیاحة 
  البنیة التحتیة للمعلومات واالتصاالت 

  تنافسیة األسعار في قطاع السیاحة

  115 
126 
131 
115 
28  

  123     والطبیعیة الموارد البشریة الثقافیة المعیار الفرعي الثالث
  الموارد البشریة

  قابلیة المجتمع للسیاحة 
  الموارد الثقافیة

  الموارد الطبیعیة

  103 
137 
121 
74  

       Source  : Jennifer Blanke and Thea Chiesa, eds, The Travel and 
Tourism Competitiveness  Report 2013: Reducing Barriers  to Economic  
Growth and Job Creation (Geneva: World Economie Forum, 2013. 

  www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf 
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بالرغم من اإلمكانات السیاحیة الثقافیة والطبیعیة التي تملكها الجزائر ال تزال تحتل      
المتدنیة التي تحتلها في ، باإلضافة للمراكز في هذا القطاع الحساس مراتب دون المستوى

وذلك لعدة عوامل منها نقص حمالت  ،الموارد البشریة ،ما یخص الوعي السیاحي
، باإلضافة لضعف التأهیل والتكوین السیاحیین حيالتوعیة وضعف دور اإلعالم السیا

للموارد البشریة، كل هذه النقائص انعكست سلبا على مردودیة السیاحة وضعف 
  .ة االقتصادیةمساهمتها في التنمی

دماجها في االقتصاد : المطلب الثاني تحدیات السیاحة الجزائریة وسبل تنمیتها وإ
  العالمي

تعاني السیاحة الجزائریة من عدة معوقات ومشاكل حالت دون تحقیق اقتصاد سیاحي    
حقیقي، وتختلف هذه المعوقات من معوقات قانونیة، ومعوقات تتعلق بالتسییر أو 

وأخرى تتعلق بغیاب اإلستراتیجیة الواضحة وأحیانا أخرى تتعلق بتنفیذ  ،االستغالل
لذلك ال بد من العمل على تشخیص هذه المعوقات والبحث في كیفیة . اإلستراتیجیة ذاتها

  .التصدي لها من أجل تحقیق تنمیة سیاحیة حقیقیة

  یةالسیاحة الجزائر  تحدیات: الفرع األول

الفرصة تاریخیة وثقافیة هائلة بما یتیح لها ، جغرافیة، یعیةبمزایا طبتتمتع الجزائر      
إال أنه بالنظر إلى المكانة المتدنیة التي تحتلها في قطاع  ،إلرساء قطاع سیاحي مستدام

، یمكن السیاحة بین دول العالم والمساهمة المتواضعة أو البسیطة في االقتصاد الوطني
بأنها لم تترجم هذه اإلمكانات الكامنة والهائلة إلى المعدالت المطلوبة لنمو السیاحة  القول

ویمكن تلخیص أهم العوائق التي حالت دون تحقیق  ،ولم تحقق الغایة المنشودة منها
  :تنمیة سیاحیة في ما یلي
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  التعلیمیة والثقافیة المعوقات القانونیة: أوال

 فة األصعدة القانونیة، التعلیمیةعدة عوائق على كا یعاني القطاع السیاحي من    
 الجادةواضحة أو اإلرادة السیاحیة الثقافیة، البیئیة، وعوائق تتعلق بغیاب اإلستراتیجیة ال
  .في تنمیة هذا القطاع، وفیما یلي عرض لهذه العوائق

  المعوقات القانونیة .1

في الجزائر بصفة عامة واالستثمار السیاحي بصفة خاصة السیاحي  یواجه القطاع    
 األنظمة والتعدیالت المستمرة لهاجملة من العوائق القانونیة تتعلق أساسا بتعدد القوانین و 

، وهذا بدوره یولد مشكلة تنفیذ ةالسیاحی المنظومةاستقرار في  هذا ما ینتج وضعیة الال
من طرف عدم االطالع علیها كلها وبالتالي  ،النصوص القانونیة نظرا لتداخلها وتشعبها

لضعف التكوین والتأهیل السیاحیین، هذا ما یفتح باب موظفي وعمال السیاحة نظرا 
  .انتشار مظاهر الفساد اإلداريو التالعبات 

  إشكالیات تتعلق باالستثمار السیاحي .2

ت في الدول المتقدمة قطاعا اقتصادیا هاما یعد االستثمار في قطاع الخدما    
إال أنه ال یزال متأخرا في الدول النامیة، إذ ینظر إلیه بأنه  ،السیاحي المجالوباألخص 

محفوف بالمخاطر، فمن الصعب أن تحصل المشاریع السیاحیة على التمویل حتى إن 
ل االستثمار نجحت في التعامل مع مشاكل تحدید وتخطیط تلك المشاریع، وهذا هو حا

 :نذكرتي یعاني منها السیاحي في الجزائر، ومن جملة العوائق ال

 احي عدة تحدیات من أجل النهوض بهواجه القطاع السیی :إشكالیة العقار السیاحي -
ة من على رأسها مشكل العقّار السیاحي الذي یعّد عائقا أمام إنجاز م شاریع هامّ

ا السیاحي، القطاع شأنها بعث ا وهامّ  في إرساء التنمیة االقتصادیة الذي یعّد حیویّ
 :ما یلي 53ومن بین العوائق المتعلقة بالعقار السیاحي

                                                             
53   تقسم العقارات في الجزائر إلى عقارات سكنیة مثل الشقق والمنازل، عقارات تجاریة  مثل محالت البیع، المراكز

  .التجاریة، العقارات الزراعیة والفالحیة، وعقارات اإلدارات العمومیة والحكومیة والعقارات الصناعیة
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 فغالبا ما یكون العقّار تابعا لمصالح الغابات أو  الوضعیة القانونیة للعقار السیاحي
ة  القطاع الفالحي، أو ملكا للخواص، ما یحول دون استغالله بسبب الوضعیّ

ة للمنطقة التي سیتّم فیها إنجاز المشروع السیاحيالقانو  تسویة  هذا ما یستدعي ،نیّ
ة أوال حتى یستفید المستثمر من العقّار، إضافة إلى كون الدراسة  ة القانونیّ الوضعیّ
ب وقتا لتوفیر أقطاب  ة، وهو ما یتطّل الكاملة له تجرى من طرف السلطات المحلیّ

ة المخّطط  ة، وبمجرد جاهزیّ  .یتّم االنطالق في المشروعسیاحیّ
  التدهور المستمر لمواقع التوسع تقلص مساحات مناطق التوسع السیاحي بسبب

 .السیاحي
  الشغل العشوائي لمناطق التوسع السیاحي وانتشار البناءات الفوضویة وغیر

 .القانونیة في مناطق التوسع السیاحي
 عد العمران مما أدى إلى تدهور المحیط الطبیعي كنهب الرمال والتلوث وغیاب قوا

تحویل الموارد عن طبیعتها السیاحیة، هذا ما أدى إلى التقلیل من فرص االستثمار 
 .في بعض المناطق ذات القیمة السیاحیة العالیة

  تعرض العقار السیاحي للمضاربة في الصفقات العقاریة المتعلقة بالقطع األرضیة
بصفة عامة د البیئیة وقواعد التعمیر الواقعة في مناطق التوسع، وذلك خرقا للقواع

 .54والعقار السیاحي بصفة خاصة

  ة معقّدة حالت دون إنشاء مناطق التوسع السیاحي؛ ما جعل وجود إجراءات إداریّ
 جزیاح بعد أن فشل في تلبیة طلباتهم وعالقطاع یواجه االنتقادات من طرف الس

ها فتح فرص عن جذب الّسیاح األجانب، ومن أجل توفیر المرافق التي من شأن
مخطط المناطق السیاحیة وتمت  1988 عام صدر في االختیار أمام الزوار

 ةطقمن 205وتحصي وزارة السیاحة  اجعته بغرض االستثمار في القطاع،مر 
الشریط  منطقة توجد على 160سیاحي على المستوى الوطني، منها التوّسع لل

منطقة في الجنوب الكبیر، غیر  23منطقة في الهضاب العلیا، و 22الساحلي و

                                                             
54   ،مجلة أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمیة االستثمار األجنبيبن حمودة محبوب، بن قانة إسماعیل ،

  .67، ص 2007الباحث، العدد الخامس، 
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ه ال یمكن استغالل تلك المناطق بسبب غیاب آلیات التعمیر الخاصة بها،  أنّ
إضافة إلى ضرورة توفّر مخطط التهیئة السیاحي الذي بدونه لن تمنح رخص 

ه ومنذ صدور أول فوبالعودة إلى أرقام الوزارة  مر،البناء للمستث مرسوم یحّدد إنّ
 205طقة توّسع سیاحي من مجموع من 13لم تُنَشأ سوى  ةالمخّططات السیاحی

ة المعقّدة التي جعةطقمن ة اإلجراءات اإلداریّ ة تتعثر وتستغرق ، على خلفیّ لت العملیّ
  .وقتا
 ع غیاب المتابعة الفعلیة في إنجاز المشاریع اإلجمالیة المتعلقة بمناطق التوس

والجماعات والمتعاملین المحلیین نظرا  ،وارتباطه بالسلطات المركزیة السیاحي
للغیاب الطویل للمصالح المختصة التابعة إلدارة القطاع السیاحي على الصعید 

 .)المدیریات والمفتشیات الوالئیة للسیاحة( مركزي الالّ 
  مناطق التوسع وتنمیة عدم التطبیق الصارم والفعلي للتنظیم الخاص بحمایة

 .55لغیاب السلطات المذكورة آنفا السیاحي
 عدم وجود اآللیات الكفیلة باالستغالل والتسییر الفعال لمناطق التوسع السیاحي. 
 دراسات التهیئة السیاحیة والتي لم تنتهي في ما یخص مراحل  عدم استكمال معظم

 .56اإلنجاز والتمویل

یعاني االستثمار السیاحي في الجزائر من : إشكالیة تمویل االستثمار السیاحي -
، وتتمثل عوائق ي التنمیة السیاحیة، الذي یعتبر العنصر الفعال فالتمویلمشكل 

  :التمویل في ما یلي

 المؤسسات المالیة والبنكیة المتخصصة، هذا ما أدى لنقص االستثمارات  قلة
في المقابل توجد  %92القطاع العام بنسبة تتجاوز  لهیمنة  باإلضافةالسیاحیة، 

لكن مؤخرا نالحظ بأن الدولة تسعى للقضاء . فقط من البنوك الخاصة 08%
لكن یبقى مشكل صعوبة الحصول  ،على هذه العراقیل المتعلقة بتمویل االستثمار

 .على الموارد المالیة وكیفیة استغاللها مطروحا
                                                             

55   67بن حمودة محبوب، بن قانة إسماعیل، المرجع السابق، ص.  
56   67بن حمودة محبوب، بن قانة إسماعیل، المرجع السابق، ص.  



تنمیة القطاع السیاحي الجزائري ودورها في تحقیق االندماج االقتصادي العالميبرامج : الفصل الثالث  
 

323 
 

 ضخامة المبالغ المالیة التي تتطلبها المشاریع السیاحیة. 
  وبالتالي تأخر مردودیة المشروع، فالمشروع  إنجاز المشاریع السیاحیةأمد طول

سنوات، لیكون رأس  08السیاحي عادة ال یدخل مرحلة المردودیة إال بعد حوالي 
یات وتجهیزات، هذا ما یجعل القروض البنكیة المقدمة امال المستثمر في شكل بن

طبیعة هذا النوع من االستثمارات لتمویل االستثمارات السیاحیة ال تتوافق مع 
عدد المشاریع  توبلغ. التي تحقق أرباح لتغطیة القروض على المدى الطویل

 مشروعا 125حوالي  2005تمویل سنة الغیاب السیاحیة التي تعثرت بسبب 
 .57مشروعا 217حوالي 2008لیبلغ عددها سنة 

 ود برامج تمویل ارتفاع نسب الفوائد على القروض الممنوحة باإلضافة لعدم وج
  .58وكذا عدم وجود الضمانات الكافیة للتمویل متخصصة

 غیاب التعلیم السیاحي في المنظومة التربویة والتعلیمیة الجزائریة .3

ال تطور وال  هیعتبر التعلیم السیاحي اللبنة األساسیة لتحقیق صناعة سیاحیة ألن    
تنمیة في أي مجال دون تشجیع وتطویر التعلیم، فالنشاط السیاحي في الجزائر یملك 

نجاحه وتطوراته لكن غیاب التعلیم الزم كل السیاسات واالستراتیجیات كل مقومات 
المتعاقبة وهذا ما یفسر تدهور أداء القطاع وضعف مساهمته في تنمیة االقتصاد 

أن الدول التي حققت تطورا سیاحیا تهتم بالتعلیم السیاحي  والجدیر بالذكر. الوطني
االقتصاد  وذلك ألن التعلیم أو العلوم السیاحیة هي التي تبني ،بصفة عالیة من االهتمام

 در نشر الثقافة السیاحیة المتزنةالسیاحي، فالمؤسسات التربویة والتعلیمیة هي مص
كما أنها تقوم برسم  ،ذي یعمل بالقطاعومصدر إلخراج النخب والمورد البشري الراقي ال

اإلستراتیجیة السیاحیة الصحیحة وتسهر على االستغالل الفعال والمستدام للموارد 

                                                             
57   227هدیر عبد القادر، المرجع السابق، ص. 
58   ،مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد الثاني، ص واقع وآفاق سیاسة االستثمار في الجزائرمنصوري زین ،
142.  
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بل األهم من ذلك أن المؤسسات التعلیمیة السیاحیة هي ذاتها التي تبحث في  ،السیاحیة
  . معوقات التنمیة السیاحیة وتبحث في الحلول األنسب لتلك العوائق

  كثرة اإلجراءات اإلداریة وانتشار البیروقراطیة  .4

یعاني االستثمار السیاحي في الجزائر من مشكل كثرة اإلجراءات اإلداریة التي تنص     
مرحلة كاملة قبل إنشاء  14علیها القوانین، بحیث یضطر المستثمر إلى المرور بحوالي 
مستثمر في تونس والمغرب مؤسسته، في المقابل فإن عدد المراحل التي یمر علیها ال

الفساد  ،اإلضافة لمشكل بطء العمل اإلداريمراحل، ب 09إلى  05مثال تبلغ من 
تعدد القوانین والتنظیمات  جراءات االستثمار السیاحي،إلاإلداري، صعوبة فهم الموظف 

لذلك نجد أن المستثمر اإلماراتي الذي . المتعلقة باالستثمار والتعدیالت المستمرة فیها
واجه العدید من العراقیل البیروقراطیة لذلك  2000ان یرید االستثمار في الجزائر سنة ك

هذه تسهیالت التي منحت له، بحیث قدرت غیر وجهته لالستثمار في المغرب نظرا لل
  .ملیار دوالر 18االستثمارات بحوالي 

  المعوقات الثقافیة والتسویقیة: ثانیا

  الجزائریینضعف الثقافة السیاحیة لدى  .1

امتالك الفرد لقدر من المعارف والمعلومات والمفاهیم  تعني الثقافة السیاحیة    
الفرد والمهارات واالتجاهات والقیم، والتي تمثل في مجملها خلفیة مناسبة لكي یسلك 

سلوكا سیاحیا رشیدا نحو كل المشتمالت والمظاهر السیاحیة، وكذا العملیات الالزمة 
  .59واألماكن السیاحیة والسیاحیم والتعامل مع المؤسسات للتخطیط والتنظ

  :وللثقافة السیاحیة أهمیة بالغة تكمن في   

                                                             
59   ،06، ص الثقافة السیاحیة للمجتمع ودورها في تنمیة السیاحة الصحراویةدادن عبد الغني، تلي سعیدة .  
  univ-biskra.dz/fac/fsecsg/images/.../dr%20daden : يعلى الموقع اإللكترونمتوفر    
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فهم وتنمیة التراث ألن الذاكرة التاریخیة ألي دولة هي تراثها الحضاري إذ تعمل  -
 .تنمیته والمحافظة علیهو  الثقافة السیاحیة على التعریف به

عالمیة الثقافة السیاحیة والتي تعمل على تقدیم المعلومات والمفاهیم والمهارات  -
ما یعرف بظاهرة واالتجاهات لجمیع أفراد المجتمع محلیا ودولیا، وذلك من خالل 

 .العولمة
 .المجتمع في حاجة إلى التغییر في أنماط العالقات االجتماعیة ألن ضرورة التغییر -
للتنمیة ألنها تعمل على إحالل قیم وتقالید جدیدة تتماشى مع ضرورة الثقافة السیاحیة  -

 .البیئة المحیطة بالفرد والتي هدفها التغییر ورفع مستوى المعیشة
الثقافة السیاحیة نشاط اجتماعي ألنها ضروریة إلعداد وتنفیذ خطط التنمیة السیاحیة  -

 .60مهمومشاركة الجماهیر في إعداد برامج لتنمیة الثقافة السیاحیة جد 
من ضعف كبیر في الثقافة السیاحیة یعاني المجتمع الجزائري  والجدیر بالذكر أن     

 داخل وفي المرافق السیاحیة وضمن العروض السیاحیة، ولهذا أكد وزیر السیاحة السابق
أنه یقتضي  بناء هذه الثقافة التي تراجعت بعد فترة الركود المسجلة منذ فترة  "بن مرادي"

التركیز على إستراتیجیة تكوین وتربیة  یجب ، ولبناء ثقافة سیاحیةالجزائرالثمانینات في 
وذلك على خلفیة الشعار الذي  ،ة باألساس نحو شریحة األطفال والشبابواتصال موجه

وأوضح في هذا السیاق أن ، "سائح الغدطفل الیوم "رفع في الطبعة الثالثة للتظاهرة 
الفاعلین حد سیكون بال شك أ"سنة  15و  10الطفل الذي یبلغ من العمر الیوم ما بین 

 "الوافدین للسیاحج السیاحي أو فاعال ومستقبال تإما مستهلكا للمنفي السلسلة السیاحیة 
 2013سنة في في تدخله بمناسبة الیوم الوطني للسیاحة المقام رمزیا  "بن مرادي"وأعلن 

ملیون جزائري  11ة تشیر إلى یبریاض الفتح أن تقدیرات المخطط الوطني للتنمیة السیاح
لیدیة في هذا السیاق قوزیر السیاحة والصناعة التوأضاف  ،202561سائح محتمل في

وذلك  ،والقیم المتصلة بالثقافة السیاحیةفي المفاهیم  "نقص فادح"وجود  للتأكید على
نتیجة للسنوات العجاف التي عرفتها السیاحة في بالدنا منذ منتصف الثمانینات، مسجال 

كبیرا في المحیط العام  تدهورا ت أن هذه الوضعیة خلفت من جهتها في نفس الوق
                                                             

60   07دادن عبد الغني، تلي سعیدة، المرجع السابق، ص.  
61   لمزید من المعلومات یرجى االطالع على الموقع اإللكتروني  :www.djazairess.com/alahrar/111298  
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إلى غیاب إضافة  في الخدمات واألداء سواء داخل أو خارج المؤسسات الفندقیة،وضعفا 
  .ظاهرة سلبیة تشوب المدن واألریاف وجمیع األماكن السیاحیة تالنظافة الذي بات

من یتطلب نشر الثقافة السیاحیة وتصحیح هذه النقائص استدراك األمور  لذلك فإن     
ة سیاحي في دعم الحركأهمیة االقتصاد الخالل تكوین مواطن له حس سیاحي یعي 

ج المنتبحیث یستهلك  ،درایة بمقومات بلده السیاحیةو إلى جانب معرفة  ،التنمویة
ات التي اإلمكانتسخیر افر الجهود و ظت هذا كله یقتضي، السیاحي الوطني ویحافظ علیه

 ضرورة ابتكار عروض استهالكیةمع ، تتمتع بها مختلف القطاعات في سبیل ذلك
ثقافة  ودى البعید تكوین مواطن ومجتمع ذوعلى الم ،موجهة لفئة األطفال والشباب

 .سیاحیة
السیاحیة من التدفقات  % 20المنظمة العالمیة للسیاحة فإن  إحصائیات وحسب    

  ملیار دوالر 165كانت من طرف الشباب بقیمة مالیة بلغت  2010 العالمیة سنة
ملیون رحلة عبر العالم ما یمثل زیادة  300 ـب 2020ي ویتوقع أن تقوم شریحة الشباب ف

وهي أكبر نسبة زیادة تعرفها صناعة األسفار في ،  2010مقارنة بسنة  % 63 ـتقدر ب
   .62العالم
ه نقطة سوداء خاصة في تعامل الجزائري یشكل غیاب الثقافة السیاحیة لدى المواطنو     

على السیاحة الداخلیة بمختلف أنواعها القطاع  وامع األجنبي في حین یراهن مسؤول
  .لتغییر هذه الثقافة لدى المواطن

  والتسویق والترویج السیاحي  اإلعالم ضعف. 2
ومواقع  االنترنتخاصة  ر الهائل لوسائل االتصال الحدیثةبالرغم من التطو     

  ریة ال تعي بأهمیة كل من اإلعالمإال أن السیاسة الجزائ ،التواصل االجتماعي
بالقدر الذي  هذه الوسائل لم تستثمرو  ،یاحي في التنمیة السیاحیةالتسویق والترویج الس

باإلضافة لغیاب إستراتیجیة تسویقیة واضحة بحیث یعد . یحقق اقتصاد سیاحي حقیقي
التسویق السیاحي أداة ترویجیة هامة للمنتجات والخدمات السیاحیة، وكذا قلة الحمالت 

فال نجدها على مواقع الهیئات السیاحیة والنشرات وغیاب األدلة  ،رویجیةتالتوعویة وال
                                                             

 62  یرجى االطالع على الموقع االلكتروني  :www.djazairess.com/alahrar/111298  
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باإلضافة لعراقیل أخرى یعاني منها القطاع  .حیة وال على موقع وزارة السیاحةالسیا
  :تتمثل في ما یلي السیاحي الجزائري

عدم استغالل الموارد السیاحیة إذ أن معظم مناطق الجذب السیاحي ال تزال عذراء  -
المناطق  خاصة ما یتعلق بالثروة الحمویة بسط عملیات التهیئة السیاحیة،ولم تشملها أ
 .المناطق االستجمامیةو  السیاحة الشاطئیة، الصحراویة

غیاب السیاحة العالجیة في الجزائر بالرغم من اإلمكانات المالیة التي تمتلكها  -
ئیة االستشفا فعوض أن تكون الجزائر قبل للسیاحة العالجیة الدولیة بتشیید المؤسسات

 .الجزائریین أنفسهم یتوجهون للعالج بالخارج ذات المعاییر الدولیة نجد أن
وهذا  نتجعات السیاحیة یغیب فیها األمنالسیاحي فمعظم المرافق أو الم األمنضعف  -

ما یفتح الباب أمام انتشار اآلفات االجتماعیة التي تجعل السیاح یعزفون على التردد 
 .63إلیها

 .السیاحیة والفندقیة التي ال ترقى لمطالب السیاح ضعف الخدمات -
ارتفاع على سلبا  ما ینعكسم ،طاقات اإلیواء بها قلة المؤسسات الفندقیة وضعف -

  .وهذا بدوره یحرم المواطن البسیط من اإلقبال علیها ،أسعار اإلیواء بها

االقتصاد أهم الحلول والسبل لتحقیق اقتصاد سیاحي مندمج في : الفرع الثاني
  العالمي

افر كل الجهود وكل قطاع السیاحي الجزائري البد من تظمن أجل النهوض بال   
المؤسسات الوطنیة العامة منها والخاصة، وكل أفراد المجتمع المدني، وتكون هذه 

  :الجهود منصبة في اإلجراءات أو الحلول التالیة

  

                                                             
63)  Ahmed Tessa, Economie touristique et aménagement du territoire, OPU , Alger, 2010, p  
42. 
 
 
 
 



تنمیة القطاع السیاحي الجزائري ودورها في تحقیق االندماج االقتصادي العالميبرامج : الفصل الثالث  
 

328 
 

  لتنمیة السیاحةالحلول القانونیة التعلیمیة واألمنیة : أوال   

  وضع إطار قانوني سیاحي متمیز ومستدام .1

من أجل تطویر النشاط السیاحي ال بد من وضعه في إطار قانوني وتنظیمي یرقى    
الحتواء وتسییر الموارد السیاحیة من كافة الجوانب من حیث اإلحصاء، االستغالل 
والتسییر، الحمایة، االستثمار، بل تحتاج إلى قوانین ونصوص تنظیمیة تسعى لتطویر 

فرادها بمنظومة قانونیة وتنمیة هذه الموارد، فعلى السلطة ا لجزائریة رعایة السیاحة وإ
تسهل عملیة استغالل وممارسة النشاط السیاحي، ألنها تعاني أوال من عدم استقرار 

خاصة االستثمار فضرورة القوانین العامة األخرى ثانیا،  التشریع السیاحي، وتبعثرها بین
ودة والبیروقراطیة وضع تشریع سیاحي خاص به سیقضي حتما على الثغرات الموج

وأشكال الفساد، فالسیاحة الجزائریة تحتاج إلى نظام قانوني سیاحي واضح ومستدام 
  .یرقى لمستوى نظیراتها من الدول الكبرى

  في المنظومة التربویة والتعلیمیة الجزائریة إدراج التعلیم السیاحي .2

فالرقي والتطور  دورا مهما في  بناء الوعي السیاحي، السیاحيیلعب التعلیم       
ال القادر  المنشود في صناعة السیاحة یتوقف على توافر العنصر البشري الكفء والفعّ
على التعامل مع متطلبات السوق العالمیة، وهو ما یمكن تحقیقه من خالل خضوع 

  .64عملیة التعلیم بكل مستویاته للتطویر في إطار منظومة تعلیمیة متكاملة

التي ینبغي لها تربیة  ،السیاحي من األسرة الجزائریة أوال تبدأ مهمة نشر الوعي      
 أبنائها على ثقافة السیاحة وتلقینهم قیمها وأخالقها، لتنتقل المهمة إلى المدارس

المساجد، وسائل االتصال الحدیثة، البرامج التلفزیونیة  المتوسطات، الثانویات، الجامعات
ل مختلف التظاهرات العلمیة والثقافیة، نشر واإلذاعیة، والقیام بحمالت التوعیة من خال

                                                             
64   ،السیاحي الجامعي بالتطبیق على قسم تطبیق معاییر الجودة الشاملة في التعلیم سامح أحمد رفعت عبد الباقي

  .09، مصر، ص 2011، دار الكتب القانونیة، السیاحة بكلیات السیاحة والفنادق



تنمیة القطاع السیاحي الجزائري ودورها في تحقیق االندماج االقتصادي العالميبرامج : الفصل الثالث  
 

329 
 

األدلة السیاحیة، اعتماد مواقع التواصل االجتماعي الحدیثة التي تمتاز بالسرعة والقابلیة 
  .لالستجابة

ویقتضي تحقیق مسعى نشر الثقافة السیاحیة ضرورة إدخال التعلیم السیاحي في     
نشاء  تخصصات تعنى بتخریج فتح كلیات و المناهج الدراسیة في المدارس والجامعات وإ

المتخصصین في السیاحة والضیافة، كما أن األستاذ یلعب دورا أساسیا في تعلیم السیاحة 
وتعلیم التراث وتدعیم السلوكیات االیجابیة تجاهها، لذلك ینبغي لصناع القرار في الدولة 

نمیة سیاحیة وهذا الجزائریة أخذ هذه المبادئ الضروریة بعین االعتبار من أجل تحقیق ت
قبل أي مساعي وجهود أخرى، وتجدر المالحظة إلى أن كل الدول التي حققت صناعة 
سیاحیة بامتیاز تعتمد المناهج التعلیمیة السیاحیة في منظوماتها التعلیمیة على كافة 

هذا باإلضافة إلى أنه یجب على شخصیات وقادة الرأي في . األطوار والمستویات
لهم مساهمة في هذا البناء من خالل إلقاء محاضرات والمشاركة في المجتمع أن تكون 

  . 65 الندوات والمؤتمرات التي تعنى بالسیاحة

  السیاحي األمنتوفیر  .3

األمن واالقتصاد والسیاحة عناصر هامة للرقي واالزدهار في الدولة، فال یمكن    
لالقتصاد أن ینمو ویزدهر بدون توافر عوامل االستقرار واألمن، وهي أدوات هامة 
لجذب االستثمارات ورؤوس األموال الخارجیة، وتعتبر السیاحة الشریان األهم في 

ش والقوة التي تتمثل في زیادة المدخرات من صناعة االقتصاد على استمرار االنتعا
  . العمالت الصعبة

  من لكل من السائح وموضوع السیاحةیعرف األمن السیاحي على أنه توفیر األ   
وأمن السائح یشمل أمنه على نفسه وماله وعرضه وحمایته من الجرائم والمضایقات 
التي یمكن أن تقع علیه، كما أن أمن موضوع السیاحة یعني أمن المنشآت السیاحیة 

                                                             
65   ،الوعي السیاحي ودوره في تعزیز القدرة التنافسیة لقطاع أسعد حماد موسى أبو رمان، ممدوح عبد اهللا أبو رمان

: متوفر على الموقع اإللكتروني. 11ص  - ةدراسة تحلیلیة میدانی -السیاحة والسفر في األردن
ecc.isc.gov.ir/showJournal/3147/36771/606079  
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، باإلضافة ألمن المجتمع من الجرائم 66والمناطق األثریة والطبیعیة والدینیة والتاریخیة
  .67هالتي قد یرتكبها السائح ذات

یعني األمن السیاحي بمفهومه الواسع جمیع التشریعات واألنظمة التي تتعلق بضبط      
ناحیة مخالفة قوانین وأنظمة السیاحة أو عدم االمتثال    سواء من ،عملیة األمن السیاحي

تبقى مهنة خالیة لألخالقیات المهن السیاحیة التي تعتبر السیاج الذي یحیط بهذه العملیة 
وش أو عیوب، في حین إن اإلجراءات التي تتخذ من قبل األجهزة من أیة خد

عامة والشرطة السیاحیة خاصة تعتبر الجانب األهم في األمن السیاحي سواء من  األمنیة
ناحیة اإلجراءات أو التخطیط، فاإلجراءات هو ما یتعلق بأمن السائح من جمیع الجوانب 

قدیم التسهیالت أو استقبال الشكاوى أو مراقبة سواء من ناحیة مرافقة األفواج السیاحیة، وت
الفعالیات السیاحیة على كافة أشكالها، من أجل التصدي ألي تصرف مشین باستغالل 
فسحة األمن واالستقرار التي ینعم بها الوطن للقیام بأعمال تنافي المعاییر األمنیة 

یاحي من خالل إعداد فله الحیز األكبر في مفهوم األمن الس   أما التخطیط ،68ومقایسیه
وتأهیل األفراد العاملین في هذا المجال بحجم معین من التدریب العلمي والعملي من أجل 

وكیفیة  ،على مواجهة ما قد یمكن أن یعكر صفو األمن السیاحي  أن یكونوا قادرین
 ساس بأمن السائحعدم اإلضرار بسمعة السیاحة أو الم  مجابهته بالطرق التي تكفل

ل إرهابیة على باإلضافة إلى إعداد الخطط الالزمة لمواجهة أیة اعتداءات أو أیة أعما
 ة وكیفیة تطویقها بالطرق األمنیةالمواقع األثریة، المنتجعات السیاحی السیاحة،  األماكن

                                                             
66   ،الحلقة العلمیة  حولدور القوانین والتشریعات العربیة في تحقیق األمن السیاحيالشاذلي بن عمیره رحماني ، :

متوفر على . 03التدریبیة، تونس، ص ، كلیة التدریب، قسم البرامج 2012أكتوبر  11 - 09األمن السیاحي في 
 /.../repository.nauss.edu.sa   :الموقع اإللكتروني

Abraham Pizam and Yoel Mansfeld, Toward  a Theory of Tourism Security              :وینظر أیضا 
booksite.elsevier.com/.../9780750678797.PDF 

67   ،بحث مقدم ضمن فعالیات الملتقى الدولي حول االقتصاد الوطني، حالة الجزائرالسیاحة كصناعة في زاید مراد ،
، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة 2010مارس  10 - 09اقتصادیات السیاحة ودورها في التنمیة المستدامة  في 

  .14وعلوم التسییر،  جامعة محمد خیضر بسكرة، جامعة  ص 
68  متوفر على الموقع اإللكترونيالسیاحياألهمیة االقتصادیة لألمن ، :www.albawaba.com › ... ›  
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نهائها والسیطرة علیها بأقل الخسائر  لذلك البد من تنمیة الحس األمني لدى العاملین .69وإ
  .70السیاحي عن طریق التدریب والتعلیم، وكذا التوجیه والممارسة واإلرشاد في القطاع

في األخیر نخلص إلى أن توفیر األمن السیاحي ضروري لترقیة النشاط السیاحي     
على السلطات المسؤولة في الجزائر التركیز على توفیر هذا الركن مما یستوجب 

  :المحوري من خالل
 .السیاحیة لتأمین السائحإحداث ما یعرف بالشرطة  -
 .تبادل الخبرات بین المنشآت السیاحیة الوطنیة والدولیة في مجال األمن السیاحي  -
السیاحة وحمایة اآلثار والحفاظ  إشراك مؤسسات المجتمع المدني في التوعیة بأهمیة -

 .على التراث الثقافي
الكامیرات التقنیة  اعتماد طرق وأسالیب تأمین المنشآت السیاحیة الحدیثة مثل اعتماد -

الحدیثة، اعتماد مضادات الحرائق، تدریب العاملین بالمجال السیاحي على التصدي 
لكل ما من شأنه اإلخالل بأمن المنشأة، فحص كافة العاملین جنائیا وسیاسیا 

                                                             
69   إن توفیر األمن للسائح یستوجب التزود بقدر كبیر من الثقافة السیاحیة الغائبة عن مجتمعنا، ومتى توفرت هذه

ركت أهمیة هذا القطاع األخیرة تزداد أهمیته وحیویته على اعتبار أنه یدر مبالغ مالیة هامة على خزائن الدول التي أد
وطورته، إال أن عدم االهتمام به جعل مساهمة هذا القطاع في التنمیة االقتصادیة غیر ذي أهمیة من حیث اإلیرادات 

بأن الجزائر تحصلت على  2009، وأفادت منظمة السیاحة العالمیة لسنة )تونس والمغرب(المالیة مقارنة بدول الجوار 
 6.500لیار دوالر، والمغرب م 2.700ملیون دوالر، في حین كانت إیرادات تونس  267إیرادات من السیاحة قدرها 

  .دوالر ملیار
70   الحس األمني هو ملكة فطریة من حیث النشأة، ولكنها مكتسبة من حیث وصفها وتوظیفها، وهي ملكة یكتسبها

  .للثقافة األمنیة التي اكتسبهااإلنسان كنتیجة تراكمیة للمعلومات األمنیة التي تلقاها، وكمحصلة نهائیة 
األمن : الحلقة العلمیة حول تنمیة الثقافة األمنیة لدى العاملین في المجال السیاحي،عصمت الغباري، : ینظر  

، كلیة التدریب، قسم البرامج التدریبیة، جامعة نایف العربیة للعلوم 2007دیسمبر  05 -01السیاحي خالل الفترة 
  : متوفر على الموقع االلكتروني. 07األمنیة، القاهرة، ص 

www.nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/.../6.pdf 
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واستبعاد كل من ال یصلح للعمل بالمجال األمني السیاحي، استخدام الدوائر 
  .71ت السیاحیة والفندقیةابعة المنشآمتالتلفزیونیة المغلقة  ل

  شجیع االستثمار السیاحي ت .4

من أجل تنشیط االستثمار في المجال السیاحي یجب تشجیع ذلك من خالل إنشاء     
یعمل على مساعدة الشباب الجزائري على إقامة  ،صندوق لتمویل المشاریع السیاحیة

مشاریع خاصة بهم في كافة أنحاء البالد، بحیث یكون بمثابة مؤسسة خیریة تقوم 
  :بمساعدة الشباب على تحقیق استقالل اقتصادي ذاتي، ویقوم بالمهام التالیة

التمویل أي قیام الصندوق بتمویل جزئي أو كلي على شكل قروض حسنة ألصحاب  -
 .شاریع السیاحیةالم

اإلرشاد ویعتبر توفیر المرشد شرط أساسي للتمویل وكذا قیام صندوق التمویل بتوفیر  -
 ).قیامه بدور المرافق للمشروع السیاحي.( اإلرشادات لصاحب المشروع السیاحي

تسهیل اإلجراءات اإلداریة بحیث یتلقى صاحب المشروع السیاحي كافة التسهیالت  -
یقوم الصندوق بدور الوسیط بین المستثمر والسلطة القائمة (عه اإلداریة إلقامة مشرو 
وله في سبیل تحقیق ذلك التعاون مع الجهات ذات العالقة،  ).على النشاط السیاحي

  :بحیث یقوم صندوق  التمویل بالمهام التالیة
 .تمویل المشاریع السیاحیة وتقدیم خدمات اإلرشاد وتسهیل اإلجراءات اإلداریة -
هیل وتدریب المستفیدین من القروض المقدمة للمشاریع السیاحیة مع تقدیم القیام بتأ -

 .االستشارة الفنیة واإلداریة لصاحب المشروع
إعداد وتطویر قائمة بالمشاریع السیاحیة الصغیرة والمتوسطة التي تتمتع بمزایا  -

 .الصنادیق وفقا لشروطها وضوابطها

                                                             
71   ،األمن السیاحي خالل الفترة : ، الحلقة العلمیة حولطرق وأسالیب تأمین المنشآت السیاحیةأحمد أبو الروس
 07العربیة للعلوم األمنیة، القاهرة، ص ، كلیة التدریب، قسم البرامج التدریبیة، جامعة نایف 2007دیسمبر  05 -01

  nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/.../act.../4.pdf :متوفر على الموقع االلكتروني. وما یلیها
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معلومات مفصلة عن المشاریع تزوید السلطة القائمة على النشاط السیاحي ب -
 .االستثماریة السیاحیة بشكل مستمر للتعریف بها

 .المشاركة في تقییم المشاریع السیاحیة القائمة والعمل على تطویرها -
 .دعم تبني السلطة القائمة على النشاط السیاحي لبرنامج التسویق السیاحي المشترك -
النشاط السیاحي وصنادیق التمویل إنشاء قاعدة بیانات بین السلطة القائمة على  -

 .یتضمن معلومات عن المستثمرین السیاحیین
تنظیم محاضرات ولقاءات تثقیفیة خاصة بأفضل أسالیب إدارة المشاریع الصغیرة  -

 .والمتوسطة والمشاكل التي تواجهها واقتراح الحلول لها
المشروعات السیاحیة االستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال تنمیة وتطویر  -

  .الصغیرة والمتوسطة
  والفندقیةتشیید المنشآت السیاحیة  .5

تعتبر الهیاكل السیاحیة من بین األولویات التي ال غنى عنها لترقیة السیاحة     
وتطویرها وجعل االستفادة منها أمرا ممكنا، وتتمثل هذه الهیاكل في المنشآت السیاحیة 

من فنادق، مطاعم، مقاهي، وبصفة خاصة یجب والفندقیة على اختالف أنواعها 
ها بل اإلكثار منها وتوزیعها على جمیع أنحاء ماالهتمام أكثر بهیاكل اإلیواء، وتعمی

البالد وبصفة خاصة في المناطق الجنوبیة، من أجل تغطیة الطلب من جهة وتوفیر 
توفرت بعدد أكبر ، فكلما من جهة أخرى النوعیة التي یرغبها السائح حسب قدراته المالیة
باإلضافة لتوفیر وسائل المواصالت، . كلما تواضعت أسعار الخدمات المقدمة بها

الموانئ والمطارات ومراجعة أسعار تذاكر النقل هذا كله في إطار تحسین الخدمات 
  .المقدمة بها

نشر الثقافة السیاحیة. 6  

ة والتقلیل من بعض یشكل الوعي السیاحي أهمیة كبیرة في تحسین الصورة السیاحی   
اآلثار السلبیة التي ترافق صناعة السیاحة، ویكون ذلك من خالل بناء مجتمع مثقف 

أهمیة القطاع بما یساهم في بثقافة على أساس إدراك ووعي عالي سیاحیا، وتبنى هذه ال
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جهود كافة  افرتظتشكیل محیط سیاحي سلیم، وهذا الوعي ال یتحقق إال من خالل 
تزدهر إال إذا حضنها المجتمع بحیث لن ، السیاحة مرتبطة بسلوكیات األفرادالمجتمع، فالجهات داخل 

  :ف الفاعلین في نشر الوعي السیاحيوالجدول التالي یبین أهم األطرا .ككل واعتبرها قضیة مجتمع

  یبین أهم الفاعلین في نشر الوعي السیاحي )24(جدول رقم
القطاعات 
 المستهدفة

من القطاعات النتائج المتوقعة 
 المستهدفة

الجهود المبذولة من هذه القطاعات لبناء 
 الوعي

 مؤشرات النجاح للقطاعات المستهدفة

تقدیم الدعم التشریعي والقانوني  صناع القرار 
للرقي بالقطاع السیاحي وتبني 

  االستراتیجیات الحدیثة 

تبیان القیمة االقتصادیة للسیاحة، إعادة 
الخاصة بالقطاع صیاغة السیاسة العامة 

السیاحي، توسیع الدعم المالي لوزارة 
  .السیاحة والهیئات القائمة على السیاحة

 

زیادة الدعم لسن السیاسات والتشریعات 
ذات العالقة بالسیاحة، التحسن في 

زیادة تبني  حالة التأیید لقطاع السیاحة،
  .سلوك المبادرة الموجه في السیاحة

الجماهیر 
  العامة

المنافع االقتصادیة معرفة 
جتماعیة للسیاحة، ومعرفة واال

  .التوظیف في القطاع أهمیة 

تشجیع االستثمارات السیاحیة، احترام 
أخالقیات السیاحة، احترام البیئة وتشجیع 

  .االستغالل العقالني للموارد السیاحیة

 ع نسبة الوعي السیاحي لدى السكانرف
التعامل اللطیف مع السیاح، المحافظة 

  . على الموارد السیاحیة

المنافع 
  الوظیفیة

إدراك المدرسین في الجامعات 
والمدارس ألهمیة الفرص 
الوظیفیة التي یوفرها القطاع 

هوترغیب ودعم الطلبة للعمل فی  

تفعیل  دور الشباب الناصحین حول 
عجاب الطلبة بالسیاحة  السیاحة، وإ
والفرص الوظیفیة المتاحة، الترویج 

  . للسلوكیات المرحبة بالسیاح

توجیه العملیة التعلیمیة لصالح القطاع 
س السیاحي، زیادة عدد المدار 

  والتخصصات الجامعیة في السیاحة
  .مع توصیات أكثر للعمل في السیاحة

طاع إدراك الطلبة ألهمیة ق   لبةالط
 السیاحة في االقتصاد والحیاة

 هلفرص الوظیفیة الواعدة فیوا
إدراك أهمیة سلوكیات الترحاب 
واحترام السیاح، البیئة، اآلثار 

  تراث والمنتجات السیاحیة ال

إدراك قیمة السیاحة في البلد كمدخل 
ألسباب العیش الكریم، البحث عن 

یاحة، احترام الوظائف في صناعة الس
  .البیئة واآلثار والتراث

زیادة عدد الطلبة الدارسین 
دراج مواد  للتخصصات السیاحیة، وإ
دراسیة في متطلبات الجامعة والكلیة 
حول السیاحة، زیادة عدد الخریجین 
المدربین في تخصصات السیاحة 

  .والضیافة

العاملین في 
  قطاع السیاحة

تنمیة الموارد البشریة العاملة 
المجال السیاحي خاصة من في 

حیث السلوكیات األخالقیة التي 
  .تعود على السائح بالرضا

تحسین سلوكیات الضیافة الجیدة 
والسلوكیات تجاه السیاح، الترویج 
لسلوكیات االحتفاظ بالوظیفة والتطور 
الوظیفي، تقبل الممارسات البیئیة والسلوك 

  .األخالقي مع الضیوف والسیاح

العاملین الخاضعین زیادة أعداد 
للتدریب ألجل التطویر الوظیفي، ورفع 
مستوى الخدمات التي تتوافق وأفضل 

  .المعاییر

أسعد حماد موسى أبو رمان، ممدوح عبد اهللا أبو رمان، : من إعداد الباحثة باالعتماد على: المصدر
دراسة  -األردنالوعي السیاحي ودوره في تعزیز القدرة التنافسیة لقطاع السیاحة والسفر في 
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 :الموقع االلكتروني متوفر على. 10ص  - تحلیلیة میدانیة
www.researchgate.net/.../publication/.../0deec52de42c..  

  بعض الحلول األخرى لتنمیة السیاحة الجزائریة: ثانیا
  :باإلضافة للحلول التي اقترحت سابقا یمكن تطویر السیاحة الجزائریة من خالل

 بتقنیات حدیثة ذات صدى إیجابي االنترنت استخدام  .1
 باالشتراكأن تقوم  السیاحة وزارةمن أجل استثمار االنترنت في تنمیة السیاحة على   -

 تخطیط الرحالت مثل  في المتخصصة العالمیة المواقع بعض أو أحد عضویة في
Dopllr, Travelmuse, Yahoo, Trip Planner, Tript  یمكن مما وغیرها 

 عن النشاط لةؤو المس الجهات ویمكن المستقبلیة، رحالتهم اختیار من السائحین
 .أخرى جهة من المتوقع الطلب خصائص على التعرف من الجزائر في السیاحي

 متعددة انترنت ألعاب لتصمیم البرمجیات شركات إحدى مع السیاحة وزارة تعاقد -
الجزائر،   في السیاحیة المناطق لبعض افتراضي عالم اللعبة تتضمن بحیث الالعبین

 الالعب أن المعتقد ومن العالم، أنحاء عبر بالمجان االنترنت على عبةاللّ  وتتاح
 زیارة في رغبته على ینعكس قد مما لعبةللّ  االفتراضي العالم ارتباط مع له یحدث
 التطبیقات هذه وأن خاصة ،االنترنت على فیه طالما لعب الذي الحقیقي المكان
 .سنوات ثالث من أكثر منذ السیاحیة العالمیة المقاصد تسویق في تستخدم

الداخلیة   السیاحة لتنشیط وتویتر فیسبوك موقعا التواصل االجتماعي  استخدام -
 .والدولیة

 التواصل مواقع بین الربط من تُمكن االجتماعي بروابط التواصل مواقع تغذیة -
 اإللكترونیة الجغرافیة الخرائط مثل التوضیحیة اإللكترونیة األدوات وبین االجتماعیة
 وموثقة مفصلة على معلومات الحصول من السائح تمكن التي؛ اإللكترونیة والكتیبات

 .عنها یبحث التي المناطق أو الخدمات عن
 على تنشر وأن المتخصصة والفیدیوهات بالصور االجتماعي التواصل مواقع تغذیة  -

 المادة تجهیز یتم أن على الخاصة، والشركات لألفراد المملوكة حتى الصفحات كافة
 .والتكنولوجیا السیاحة في المتخصصین قبل والفنیة من العلمیة
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وفقا لخطة تسویق  للتنشیط السیاحي ماعي في التخطیطاعتماد مواقع التواصل االجت -
رضا  تحقیق التكالیف، خفض األرباح، تعظیم مثل إستراتیجیة واضحة األهداف

 التوجه یتم على أن  ؛األسواق عبر المنتجات تنویع جدیدة، أسواق اختراق العمالء،
 كافة مع التنسیق یتم بحیث ،متكامل منظور من االجتماعي التواصل مواقع إلى

 موردي   النقل شركات، الفنادق مثل في الجزائر السیاحي بالنشاط المعنیة القطاعات
 االجتماعي التواصل مواقع تتضمن على أن السیاحة والسفر، وكاالتخدمات، ال

 الرحالت برامج لعرض مستقلة  موضوعات التسویقیة بالمهام للقیام المقترحة
 للرحالت الجداول الزمنیة في ومناقشتهم العمالء مع للتواصل األسعار وعروض
  .72المعلنة واألسعار

هدفها التواصل مع السیاح لرصد انطباعاتها إحداث هیئة خاصة بتنشیط السیاحة  - 
 غیر المتوفرة التي یرغبها السائحعن زیارتهم للجزائر، من أجل تلبیة الحاجیات 

ویكون ذلك من خالل قیام هیئة تنشیط السیاحة بالتنسیق مع المكاتب الداخلیة في 
اقة للسائحین وكذا المواقع السیاحیة واألثریة بتقدیم بط ؛المنشآت السیاحیة والفندقیة

یقومون من خاللها بتسجیل مالحظاتهم على الزیارة أو تزویدهم ببطاقة مدرج علیها 
عناوین صفحات التواصل االجتماعي لتسجیل تجربتهم في الجزائر واالستفادة 

 لتواصل االجتماعي الخاصة بالهیئةبالتجارب اإلیجابیة إلدراجها في صفحات ا
لمرشدین السیاحیین الناطقین بلغات مختلفة لتفعیل وكذلك بحث إمكانیة االستعانة با

التي یمكن إضافتها على موقع هیئة تنشیط السیاحة  chatting online خدمة الـ
 .للرد على استفسارات السائحین

  الهیاكل السیاحیةتشیید  .2
من بین األولویات التي ال غنى عنها لترقیة السیاحة الهیاكل السیاحیة تعتبر       

وجعل االستفادة منها أمرا ممكنا، وفي الدول المتقدمة تدرج هذه الهیاكل  وتطویرها
في المركبات السیاحیة الضخمة وما الصنف األول یتمثل ، ضمن صنفین متمایزین

                                                             
72  ،وزارة السیاحةدور مواقع التواصل االجتماعي في تسویق مصر كمقصد سیاحي دولي محمد فراج عبد السمیع ، 

  .30و  29، المرجع السابق، ص 2012قطاع التخطیط والبحوث والتدریب، مسابقة وزارة السیاحة لعام 
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إن هذه . تحتویه من التجهیزات ووسائل النقل واالتصال ومرافق ریاضیة وترفیهیة
ا غالبا ما تتواجد في المدن الهیاكل ونظرا لضخامتها وارتفاع تكالیف إنشائه

الحضریة ذات الكثافة السكانیة إلمكانیة التوافد علیها من طرف أكبر قدر من 
أما النوع الثاني فیتمثل في رجال األعمال وأثریاء، ، المیسورین من تجارالزوار 

الهیاكل األقل تكلفة مثل الموتیالت أو مساكن منفصلة یراعى في بنائها خفض 
هو الحال في السیاحة الجبلیة، ومن ثم إمكانیة جذب السائح لیستفید  التكالیف، كما

غیر أن تدني . منها بأسعار تكاد تكون في متناول السواد األعظم من السیاح
ن یكون على حساب نوعیة الخدمات المفترض وهو مطلب عام ال ینبغي أ األسعار

حیث یقل اطق الداخلیة وهذا النوع من الهیاكل یتالءم مع المن. التي تقدم للسائح
     .السكان والسیاح أیضا

  السیاحي التسویق والترویج التخطیطتطویر  .3

  ضرورة لنشر الوعي السیاحي من خالل إشراك كافة أفراد 73یعتبر التخطیط السیاحي    

المجتمع في عملیة التخطیط وذلك عن طریق فتح باب المناقشة والحوار لهم، وتفعیل  
أفكارهم في إطار التنمیة السیاحیة، فضال عن إشراكهم في االستثمارات السیاحیة حتى 
یسود الشعور لدیهم بأن المردود السیاحي السیما العائد االقتصادي هو لكافة أطراف 

معینة، كما یجب إیجاد آلیات للتواصل بین السائح  المجتمع ولیس حكرا على فئة
  .والمواطن في المجتمعات السیاحیة في مختلف أنحاء الدولة

إذ یعتبر النشاط التصدیري الوحید في قطاع السیاحة،  74یشكل التسویق السیاحيو   
 التسویق السیاحي المتمیز المفتاح لتحقیق التنمیة السیاحیة من خالل تحدید االحتیاجات
                                                             

73   التخطیط السیاحي هو وضع خطة للتنمیة السیاحیة لمنطقة ما في مستوى تخطیطي معین، لتحقیق أهداف معینة
قصى درجات المنفعة، ومتابعة وتوجیه وضبط للتنمیة، باالستغالل األمثل لعناصر الجذب السیاحي المتاحة والكامنة أل

هذا االستغالل إلبقائه ضمن قائمة المرغوب والمنشود في ظل الظروف واإلمكانات المتاحة، والعمل على منع حدوث 
  .أیة نتائج سلبیة ناجمة عن هذا االستغالل خالل مرحلة التنمیة، مع تحقیق التوازن بین العرض والطلب

، مجلة جامعة شندي، العدد التخطیط السیاحي وأثره في مناطق ومواقع التراث األثريكباشي حسین قسیمة، : ینظر 
  .135، ص 2010التاسع، 

  ...journal.ush.sd/_pdf/_.../ush_journal_tourism%20plan: متوفر على الموقع اإللكتروني
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والحصول على الرضا المرغوب بفاعلیة وكفاءة أكثر من  والرغبات للسوق المستهدفة
في عملیة السیاح، لذلك نجد أن الدول المتقدمة اعتمدت على نظام المعلومات الجغرافي 

  :من خالل نظرا لسرعته الفائقة في التسویقالتسویق 

ي تسویق المواقع السیاحیة إمكانیة استخدام نظام المعلومات الجغرافي بكفاءة عالیة ف -
 .إذ یربط بها كافة البیانات الوصفیة المتعلقة بها مثل مكانها، خدماتها أسعارها

الكفاءة العالیة لهذا النظام في عملیة تحلیل الشبكات وهو ما یعتمد علیه نظام  -
 .الدراسة في التعامل مع شبكة الطرق والمواصالت والمواقع السیاحیة

القدرة العالیة لنظام المعلومات الجغرافي بالتعامل مع عدة أنواع من البیانات مثل  -
خرائط وهو ما یضفي نوعا من الدقة على ، الجداول، الاإلحصائیاتالتقاریر، 

أدوات االتصال التسویقیة المسموعة والمرئیة  كما یمكن استخدام ،75مخرجات النظام
لكترونیة، مواقع التواصل االجتماعي، شاشة على اختالف أشكالها مثل المواقع اال

 عات والمنشورات، الكتب والمقاالتالتلفزیون المحلي والفضائي، الصحف، المطبو 
رادیو، شبكة االنترنت، ال صصة بالسیاحة، األفالم التسجیلیةالمجالت المتخ

الوالئیة  ،المجالس المحلیة 76الدراما المحلیة، العاملین في اإلعالم السیاحي المؤتمرات
  ...التظاهرات العلمیة والثقافیة والتوعویة الحمالت التحسیسیة  والبلدیة

     عملیة مهمة في التعریف بالمنتج السیاحي، لذلك ال السیاحي تعتبر عملیة الترویج       
  :بد من اعتماد الوسائل الفاعلة في هذه العملیة، ونذكر منها

                                                                                                                                                                                       
74  تقوم به المنشآت السیاحیة داخل الدولة وخارجها، في سبیل  نشاط إداري وفني: "یعرف التسویق السیاحي على أنه

تحدید األسواق السیاحیة المرتقبة والتعرف علیها والتأثیر فیها، بهدف تنمیة وزیادة الحركة السیاحیة القادمة منها 
  .10ص  ،، المرجع السابقفراح رشید، بودلة یوسف: ینظر ".وتحقیق التوافق بین المنتج السیاحي ورغبات السیاح

75   ،تخطیط وتطویر المواقع السیاحیة في األردن وتسویقها باستخدام نظام المعلوماتإبراهیم خلیل بظاظو 
، 2006أطروحة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الجغرافیا، الجامعة األردنیة،  ،الجغرافي

  .225ص
76    11أسعد حماد موسى أبو رمان، ممدوح عبد اهللا أبو رمان، المرجع السابق، ص.  
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 وسائل تمثل: ینوالترویج السیاحیتسویق الاعتماد مواقع التواصل االجتماعي في  -
 أسالیب تعد فلم األعمال، لمؤسسات بالنسبة هائالً  تحدیاً  77االجتماعي التواصل
 المؤسسة مع یتواصل أن یرید الذي العمیل احتیاجات يتلب التقلیدیة التواصل
 نتائج هذا ویفسر مباشرة، منها ویسمع المؤسسة إلى یتحدث یرید أن والذي باستمرار

 واضحة إستراتیجیة وضوح عدم أن أوضحت والتي) Kietzmann (أعدها  دراسة
 تعوق رئیسیة عناصر سبعة من واحد هو مؤسسات،لل االجتماعي التواصل لوسائل
 والعمالء األخرى المؤسسات وبین جهة المؤسسات من بین الفعال االتصال عملیة

 .أخرى جهة من

التواصل االجتماعي تؤثر بشكل كبیر على اآللیات تطبیقات أن  والجدیر بالذكر   
 جهة من للمقصد السیاحي 78التسویقیة والترویجیة األعمال إدارة والمناهج المتبعة في

أخرى، وفیما یخص تأثیرها على السائح فتتمثل فیما  جهة من وقراراته السائح وعلى
  :79یلي
 المقصد عن وتقییمها المعلومات واكتشاف إمداد المسافر بطرق جدیدة للبحث عن 

 .والرحلة السیاحي
 إیجابي ومستهلك منتج إلى سلبي مجرد مستهلك من بالعمیل االنتقال.  
 الرحلة وشراء منتجات لحجز اآلمنة بالقنوات المسافر تزوید.  
 السابقة السیاحیة والبرامج بالرحالت المتعلقة المعلومات ونشر تبادل.  

                                                             
77 االتصال عملیة لتحویل المحمولة، الهواتف نترنت وتكنولوجیااال شبكة یعرف التواصل االجتماعي بأنه استخدام 
 تداول یتم بحیث النترنتا  عبر اتصالیة تفاعلي، أما عملیة التواصل االجتماعي فتعرف على أنها مشاركة حوار إلى

  .المختلفة االجتماعي التواصل مواقع للجمهور عبر الصوتیة والمدونات والمقاالت واألخبار والفیدیوهات الصور
78   ج إلى السائحنافذ للمعلومات لتسهیل بیع المنتفي إقامة م بأنه التنسیق بین البائع والسائحیعرف الترویج السیاحي .

، مجلة اإلدارة واالقتصاد، دراسة میدانیة لعینة فنادق في محافظة أربیل وبغداد والنجفخلود ولید العكیلي، : ینظر
  www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=12256 :متوفر على الموقع االلكتروني. 05، ص 2011، 87العدد 
79   14محمد فراج عبد السمیع، المرجع السابق، ص.  
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نماذج  وتعریف صیاغة أن تغیر وتعید السیاحیة تآعلى المنش ومن جهة أخرى     
 من ؛المسافرین من الجدید النمط هذا وتوقعات احتیاجات تلبیة من تتمكن أعمالها لكي

  :خالل
 ومتطورة جذابة بطریقة والتسهیالت والخدمات عرض المعلومات.  
 والخارجیة الداخلیة األعمال التقلیدیة منظومة صیاغة إعادة. 
 مستهدف مجرد كان أن ومساهم بعد مصلحة صاحب أنه على الزبون إلى النظر. 
 لهم االجتماعي التواصل شبكات من خالله یتواصلون وما المسافرین بأن القناعة 

 .السیاحي والمنتج للمقصد الذهنیة الصورة تعظیم على عالیة قدرة
 عبر اآلخرین مع تفاعلهم خالل من للمقصد یروجوا أن یمكن المسافرین بأن القناعة 

 .االجتماعي شبكات التواصل
 لتحسین الرحالت الفرصة یمنح الرحلة بعد المسافرین مع التواصل أن كما 

 وتطویر تنمیة ینعكس على مما الزبائن شكاوى إدارة عملیات وتحسین المستقبلیة
 .الجدیدة المنتجات

 إلى والوصول الحالیین، مع العمالء والتواصل الخدمات موردي عن بكفاءة البحث 
 .المرتقبین العمالء

 نتاج وتسویق في تصمیم شركاء أنهم على للمسافرین النظر  .السیاحیة التجربة وإ
 .السیاحة عن والتلیفزیون للسینما إضافة لتصویر أفالم للصحافة بیانات إنتاج -
 واإلعالم لزیارة الصحافة ورجال الوكاالت السیاحیة موظفي لمختلف رحالت تنظیم -

 .المتوفرة الخدمات عن شخصیة بصورة إلعالمهم السیاحیة المناطق
الدول  في المختلفة والجهات الشركات مع والمعارض السیاحیة األسابیع تنظیم -

شعبیة  حفالت السیاحیة األسابیع هذه تتضمن ن، إذالمصدرة للسائحی األجنبیة
 معارض للمنتجات ریاضیة، مسابقات أشكاله، بكافة الوطني الطعام لتقدیم ودعوات
 .السیاحیة

 .السیاحیة الدول معالم حول تدور وتلیفزیونیة إذاعیة مسابقات تنظیم -
 .جوائز مقابل السیاحة الجزائریة عن دولیة للكتابة مسابقات عقد -
 .للسیاحة مغریة أسواقاً  تمثل التي الدول عن السیاحة في دوریة صحفیة مؤتمرات عقد -
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 .كبیرة سیاحیة تجمعات لتمث التي الدولیة السیاحیة المعارض في االشتراك -
 وبث األخبار علیها القائمین مع العالقة وتوطید المختلفة اإلعالم بوسائل االتصال -

 وتحلیلها اإلعالم المختلفة وسائل تنشرها التي األخبار وجمع النشاط السیاحي الیومیة
 .منها واالستفادة

 "فرانس كونسیل"  شركة مثل العالمیة السیاحة لتنشیط العالمیة الشركات مع االتفاق -
 في الدولیة ومكاتبها  "سلینتا"  شركة السویسریة، "لیفرت فراي" شركة الفرنسیة،

یطالیا الیابان   .80وألمانیا وإ
  :وهناك بعض التدابیر األخرى لعلها تسهم في ترقیة السیاحة منها 

 .توفیر بنك معلومات خاص باالستثمار السیاحي وكل الجوانب المتعلقة به -
نتائج  ،لجنة خبراء لتقییم كل ما یتعلق باالستثمار السیاحي من إستراتیجیة تشكیل -

 . وآفاق
 .تأسیس هیئة لمتابعة المشاریع االستثماریة متابعة فعلیة وجدیة -
 .تأسیس مؤسسات مالیة خاصة بتمویل المشاریع السیاحیة -
 .القضاء على البیروقراطیة والرشوة وجمیع مظاهر الفساد اإلداري -
 .استقرار الوضع القانوني والتنظیمي الخاص بالقطاع السیاحيضرورة  -
إنجاز سوق مالیة مفتوحة لرأس المال وبعث البنوك والهیئات المالیة الخاصة  -

 .باالستثمار السیاحي
 .احترام نظام الضمانات واالتفاقیات التي وقعتها الجزائر مع الدول األخرى -
 .یة المتاحة استغالال فعاال ومستدامااستغالل معظم إن لم نقل كل الموارد السیاح -
 .تشجیع السیاحة العالجیة بتشیید المراكز العالجیة ذات الجودة العالمیة -
 .الترویج للسیاحة المحلیة بمختلف وسائل الترویج الحدیثة -

                                                             
80   ،رفع كفاءة العاملین في : دور اإلعالم في الترویج للسیاحة، الدورة التدریبیة حولعلي السید إبراهیم عجوة

. 15، كلیة التدریب، قسم البرامج التدریبیة مدینة أبها، ص )2011سبتمبر  14 -10( األمن السیاحي خالل الفترة 
   :متوفر على الموقع االلكتروني

www.nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/.../4.pdf  



تنمیة القطاع السیاحي الجزائري ودورها في تحقیق االندماج االقتصادي العالميبرامج : الفصل الثالث  
 

342 
 

في األخیر یمكن القول أن الجزائر وبالرغم من اإلمكانات التي تمتلكها ال تزال تعاني     
من نكسات  التخطیط العشوائي، لذلك علیها االستفادة من تجارب الدول التي حققت 
تنمیة سیاحیة حقیقیة وذلك من أجل دفع عجلة التنمیة السیاحیة التي یعرقل تطورها 

الثقافة السیاحیة لدى الهتمام بالتعلیم السیاحي، غیاب غیاب التخطیط الفعال، عدم ا
عدم استعمال وسائل التكنولوجیا الحدیثة في التسویق والترویج السیاحي  الجزائریین

أن الجزائر هو الحظ في السنوات األخیرة ن المیرها من المعوقات األخرى، إال أوغ
احة الجزائریة، خاصة ما عازمة على بعث حركة تنمویة هامة قد تعید االعتبار للسی

، وبصفة خاصة خالل هذه 2025تضمنه المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة آلفاق 
اء انخفاض أسعار البترول   .المرحلة الحرجة التي یمر بها االقتصاد الوطني جرّ
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 اجتماعیة ،ظاهرة اقتصادیة، إنسانیةلسیاحة إلى أن افي نهایة هذه الدراسة نخلص     
ثقافیة وسیاسیة ظهرت منذ القدم وتطورت عبر مرور الزمن لتصبح  حقا من حقوق 

 ا واهتمت بها التنظیمات الدولیةشأنها شأن باقي الحقوق األخرى، لذلك احتوته ؛اإلنسان
  .تطویره وتنمیته من جهة أخرىو من أجل تقنین هذا القطاع من جهة اإلقلیمیة والمحلیة 

أصبحت في اقتصاد العدید من الدول من حیث أنها  اماه ادور للسیاحة  اتضح بأنو     
توفیر النقد ، أثیر الكبیر في میزان المدفوعاتأحد أهم الصادرات الخدمیة ذات الت تمثل

  .ورفع مستوى التشغیلالمساهمة في رفع الناتج المحلي ، األجنبي

إتباع بلالهتمام بها الجزائریة أهمیة السیاحة سعت الدولة تنامي دور و وأمام      
لكن ما   ،خر منذ االستقالل لحد الساعةن آلاستراتیجیات سیاحیة تباینت معالمها من زم

لیها أنه بالرغم من اإلمكانات الهائلة التي تتوفر ع الجزائرفي السیاحة قطاع یالحظ على 
وبالرغم من  ؛والتي تمكنها من أن تكون قبلة سیاحیة رائدة الصناعیة والبشریة ،الطبیعیة

القطاع ال یعكس هذه الجهود المبذولة من طرف الدولة في سبیل تطویرها إال أن واقع 
من السیاحة العالمیة  % 0.02، إذ أن حصة السیاحة بها ال تمثل سوى اإلمكانات

، وحسب التقریر الذي أعده المنتدى االقتصادي العالمي 2008سنة حسب إحصائیات 
دولة  130من مجموع  102صنف الجزائر ضمن المرتبة  لسنةا لهذه في تقریره الثاني

  .رقریر حول تنافسیة السیاحة والسفشملها الت

  االستنتاجات

  :ما یليفي الجزائر نستنتج  السیاحةتقدم دراسته وعرضه عن  من خالل ما

لقطاع السیاحي والذي یظهر من خالل إدراجه في عدة تمام الفعلي باعدم االه -
  .دائهآ الستقرار، وهذا أثر بدوره سلبا علىا مما أفقدهوزارات متعاقبة 
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لمعظم القوانین لسنوات عدیدة مما یجعل تنفیذ  التنظیمیةتأخر صدور النصوص  -
احیة التي نص علیها مثل عدم فتح بكالوریا سی اإلستراتیجیة السیاحیة معلقا لسنوات

عدم فتح  ،المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة لحد الساعة 01 -03نون رقم االق
من القانون  22المادة (شعب في االقتصاد السیاحي على مستوى التعلیم العالي

 ).المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة 01 -03
فتحال المشاریع عدم تخصیص نصوص قانونیة متعلقة باالستثمار السیاحي  -

 یعمق من إشكاالت التنفیذذا ما هالسیاحیة للقوانین العامة لالستثمار، و  االستثماریة
 .البیروقراطیة وغیرها من مظاهر الفساد

هذا في  هاعلى تنفیذسلبا السیاحیة التي تؤثر  بالتشریعات الملحقةكثرة التعدیالت  -
 .ظل ضعف التكوین والتأهیل السیاحي لعمال القطاع

 .ككل عمال المؤسسات السیاحیةوالتأطیر ل وى الثقافي والتكوینالمست رديت -
ات والمقومات ال تزال عذراء الموارد السیاحیة فمعظم اإلمكان عدم استغالل كل -

خاصة المصادر الحمویة، الشواطئ التي تفتقد للتهیئة السیاحیة، األماكن الخضراء 
مثل غیاب  السیاح ضروریات استقطابتنعدم فیها أدنى خاصة الغابویة منها التي 

ن المتطلبات التي یحتاجها محطات الراحة وغیرها م، حالت التجاریةاألمن، الم
 .سائحال

الستغالل المحطات  المتعلقة بمنح االمتیازالقانونیة واإلداریة  تعقید اإلجراءات -
 .الحمویة

غیاب الرقابة الفعلیة المعتمدة في استغالل المنتجعات السیاحیة فمعظم هذه  -
المنتزهات بأن فنلحظ  یراقبها،المنتجعات ترتكب فیه مخالفات عدیدة وال تجد من 

االجتماعیة وغیاب النظافة وشروط الصحة  اآلفاتوالشواطئ تنتشر فیه مختلف 
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غیاب اإلرادة الحقیقیة في تنفیذ  ، فهنا تطرح إشكالیةوعدم احترام النظام العام
 .محتوى التشریع

غیاب التعلیم السیاحي من المنظومة التعلیمیة في الجزائر فمن غیر الممكن تطویر  -
القطاع السیاحي دون االهتمام بالتعلیم السیاحي ألن العلم أساس كل تنمیة مهما 

 .بذلت الجهود في ذلك
السیاحي الجزائري ففي ظل تطور ضعف الترویج والتسویق السیاحیین للمنتج  -

وسائل اإلعالم واالتصال الحدیثة مثل مواقع التواصل االجتماعي، القنوات 
التلفزیونیة الخاصة، نظام المعلومات الجغرافي وغیرها من الوسائل ذات السرعة 

 .الفائقة في التسویق تبقى الجزائر تعتمد الوسائل التقلیدیة في التسویق السیاحي
ات السیاحیة والفندقیة في المواقع السیاحیة مما یجعل السائح یعزف نقص المؤسس -

 .عن زیارتها
ذات الدخل المحدود من ممارسة حقها في غالء أسعار اإلیواء مما یحرم الطبقة  -

 .ضعف حركة السیاحة  التجوال وبالتالي
غیاب أو ضعف الوعي السیاحي لدى المواطن الجزائري مما یجعله یعزف عن  -

الداخلیة لیمارس السیاحة الخارجیة وبالتالي االنفاق السیاحي یكون السیاحة 
  .لمصلحة الدول األجنبیة

  التوصیــــــــــــــــــــات

من خالل ما تقدم یمكن الخروج بمجموعة من التوصیات التي یمكن أن تسهم في     
 :تتمثل هذه التوصیات في ما یلي، السیاحة الجزائریة تنمیة

من خالل فتح التخصصات الجامعیة في المجال ، والفندقي حيم السیاتطویر التعلی -
عبر كافة التراب  السیاحي، وكذا توسیع إنشاء المعاهد السیاحیة ومراكز التكوین
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الوطني، فمن غیر المنطقي أن تكون مدرسة وطنیة واحدة في القطاع السیاحي وهي 
القطاع السیاحي في الجزائر المدرسة العلیا للسیاحة بالجزائر العاصمة؛ فأهمیة 

لعاملین في لبناء قدرات ومهارات كل ذلك من أجل  .تقتضي أكثر من ذلك بكثیر
التعلیم، التأهیل، التكوین والتدریب للحصول على العامل  من خاللالقطاع السیاحي 

المتمیز بالوعي في أداء مهنته السیاحیة، وتلبیة حاجیات السوق العالمیة من الید 
إیجاد تعلیم فندقي یضمن مخرجات مطابقة للمعاییر والذي یتحقق ب .الفندقیةالعاملة 
 .الدولیة

ولتحقیق تنمیة حقیقیة  ؛وتحفیزهم على تطویر قدراتهم اءاتتشجیع االستثمار في الكف -
 :للموارد البشریة الفندقیة والسیاحیة البد من

 مع تحدید  المطلوبةیات والمهارات واألعداد العاملة بتحدید النوع یدتخطیط ال
 .مصادر الحصول علیها

 ضمان الحقوق الوظیفیة للعامل السیاحي والفندقي.  
  غیر المطلوبة، والتي ال تتناسب مع  العاملة بالتخلص من النوعیة الیدتعدیل هیكل

 .متطلبات السوق الدولیة
  ،إعادة تأكید هیكل المهارات الجدیدة بتصمیم برامج التدریب، تقییم كفاءة األداء

 .توزیع العمال حسب ما یتناسب مع قدراتهم المهنیة
 ت المباشرة توثیق العالقة مع مراكز البحث والمعرفة ومصادر المعلومات، باالتصاال

 .الدخول في مشروعات البحوث المشتركةو  من خالل إبرام العقود
 ة والسیاحیة، بتعدیل نظم الرواتب تعدیل نظم التعامل مع الموارد البشریة الفندقی

  .االستخدام، التعاقد وشروط العمل، الترقیة والتنمیة الوظیفیةالحوافز، المكافئات، 
حملت هذه و  ،الذي كان ضمن استراتیجیات الدولة االستثمار السیاحيتطویر  -

السیاحیة النوعیة تطویر ، تراتیجیة أفكارا غایة في األهمیة، من دعم لالستثماراإلس
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لكن اإلشكال یبقى قائما في تنفیذ  ،اإلعالمي السیاحي الفعال التكوین والترویجدعم 
كذا الشأن بالنسبة و ؛ تماطل في إصدار النصوص التنظیمیةهذه اإلستراتیجیة وهو ال

من اتخاذ البد  هتطویر  ومن أجلللمؤسسات المالیة التي تدعم االستثمار السیاحي، 
  :اإلجراءات التالیة

 ار النصوص التنظیمیة حال إصدار النصوص القانونیة لكي ال ضرورة إصد
 .یبقى تنفیذ هذه األخیرة معلقا

  شراك مختلف المالي تیسیر الحصول على التمویل الالزم للمشاریع السیاحیة وإ
  . المعنیة من القطاعین العام والخاص الفئات

  المستثمرین األجانب تسهیل اإلجراءات أمام القضاء على البیروقراطیة والرشوة و
 .و المحلیین

  الضریبیة تشجیع االستثمار السیاحي عن طریق التحفیزات واالمتیازات خاصة
 .الجمركیة منها

 العقار السیاحي لتشجیع األنشطة السیاحیة تسهیل إجراءات الحصول على.  
 :من خالل تطویر السیاحة الحمویة -
  تشجیع االستثمار السیاحي في هذا النوع من السیاحة من خالل تخفیف إجراءات

المتعلق بشروط   69 -07رقم  المرسوم التنفیذيوشروط االستغالل التي تضمنها 
وكیفیات منح امتیاز استعمال واستغالل المیاه الحمویة التي اتسمت بالتعقید 

ت من جهة وتخفیف الشروط من والكثرة، لذلك البد من تقلیص واختصار اإلجراءا
  .ر العقار السیاحيیجهة أخرى خاصة فیما یتعلق بتوف

 ویة منح التحفیزات الجبائیة والمساعدات المالیة بشأن مشاریع استغالل المیاه الحم
تشجیع إحداث بنوك تمویلیة خاصة بهذا النوع  ،كتخفیف نسبة الرسوم والضرائب

عفاء من نسبة الفوائد التخفیف أو اإل( نكيمن السیاحة لتسهیل عملیة اإلقراض الب



 الخاتمـــــــــــــــــــــــــة
 

348 
 

إلداریة التي تطلب عند االستغالل التخفیف من أعباء الملفات ا ،على القروض
 ).تدعیم أسعار العقار السیاحي إلقامة المؤسسات الحمویة

  تقوم بدور المراقب فقط على مشاریع استغالل المیاه الحمویة، بل على الدولة أّال 
المرافق المالزم الذي یسهر على التسییر الفعال والجید الذي  علیها القیام بدور

یسهر على تقدیم األفضل للسیاح، فإذا نجح  صاحب االمتیاز في استغالل المیاه 
ذا لم ینجح بالصفة المطلوبة  الحمویة هنأته وكافأته وفتحت له آفاقا جدیدة، وإ

 .حالت دون نجاحهبحثت عن األسباب وكانت له السند في إزالة العقبات التي 
  المذكور أعاله  69 -07رقم التنفیذي من المرسوم  37إعادة النظر في المادة رقم

للتجدید، فمن غیر  قابلةالتي تتعلق بمدة منح االمتیاز المحددة بعشرین سنة 
المستغل بكل هذه المدة وأكثر خاصة إذا كان تسییره ال یرقى  ظىالمنطقي أن یح

یاح من جهة، وفتح الفرص أمام مستغلین جدد إلبداء إلى تطلعات ومتطلبات الس
 .مهاراتهم من جهة أخرى

  والتي تتعلق  69 -07التنفیذي رقم  من المرسوم 39إعادة النظر في المادة رقم
بمنح مدة سنتین كاملتین لصاحب االمتیاز للبدء في استغالل المیاه الحمویة، فال 
یتصور أن یبقى مشروعا سیاحیا بهذه األهمیة معطال لهذه المدة كلها، ناهیك عن 

 .الوقت الذي یهدر في سحب االمتیاز ومنحه لمستغل جدید
  القائمین على هذا النوع من رفع مستوى التكوین والتأطیر للمسیرین وكافة

 .السیاحة
  تشجیع تشیید المنشآت السیاحیة والفندقیة بالمؤسسات الحمویة مع تحدید أسعار

 .الخدمات ودعمها ألن المواطن البسیط ال یقدر على االستفادة من العالج بها
 :من خالل تنمیة السیاحة الصحراویة -
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 حة وخصه بنظام تفضیلي تشجیع االستثمار السیاحي في هذا النوع من السیا
مختلف عن أنواع السیاحة األخرى قصد اجتذاب السیاح، ألن معظم المناطق 

أو التهیئة  الصحراویة السیاحیة ال تزال عذراء ولم تلحقها أدنى شروط التنمیة
 .السیاحیة

 لمرافق السیاحیة خلق مدن سیاحیة جدیدة تتوفر على متطلبات السیاح خاصة ا
وغیرها  توفیر األمن،  ، المحالت التجارةوسائل النقل، طعاماإل، أماكن اإلیواء

 .من الخدمات األخرى
  بإجراءات استثنائیة تمویل المشاریع االستثماریة في المناطق الصحراویة

 .وتفضیلیة
  نشر الوعي السیاحي للتعریف بأهمیة السیاحة الصحراویة عبر مختلف وسائل

 .مثل مواقع التواصل االجتماعيواالتصال خاصة الحدیثة منها اإلعالم 
منح الجماعات اإلقلیمیة وباألخص البلدیات سلطات واسعة في ما یخص  ضرورة -

دد نوع السیاحة التي فهي التي تح ،لنشاط السیاحي على مستوى إقلیمهاتنمیة ا
زمة لتنمیة هذا النوع من وبذلك تقترح المشاریع االستثماریة الال ،تتوفر علیها
لتبقى الدولة  ،یاحیة بهاخطة لتنمیتها ألنها أدرى بكل المعطیات السح اقتر السیاحة وا

لتستقل بمیزانیتها وتخفیف العبء عن  ،في البدایة فقتهااومر تقدم الدعم الالزم لها 
 .إذا نجحت في االستثمار في هذا القطاع االستراتیجي ما یخص التمویلالدولة في 

عطاء إشارة تنفیذهاضرورة تحدید إجراءات دعم التنمیة  -  تتركال أن  السیاحیة وإ
فحبذا لو قام بتحدید نظام قانوني خاص بتشجیع  للتنظیم  لكي ال تبقى مجرد أفكار،

لذلك نالحظ بأنه حتى االمتیازات التي منحت  ،االستثمار السیاحي دون غیره
 .للمستثمرین نجدها في قوانین االستثمار العامة
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المشرع الجزائري على  نصفحبذا لو  المتخصصةاإلكثار من مراكز التكوین  -
 وذلك ألن القطاع یعاني من نقائص ،ركز تكوین في كل والیة على األقلتأسیس م

 .)التكوین السیاحي(  خاصة في مجال تثمین الخدمات السیاحیة عدیدة
إحداثها في كل نشاط سیاحي  من المفروضقلة أو انعدام مؤسسات الرقابة والتي  -

 .فعالة تهالتكون رقاب انشاطها إقلیمی أن یكونعلى 
الوكالة "إن إسناد مهمة تنفیذ سیاسة التنمیة السیاحیة لمؤسسة وطنیة واحدة وهي -

فمن غیر المعقول أن  ،ال تعود بالنفع على النشاط السیاحي" الوطنیة لتنمیة السیاحة
السیاحیة على المستوى الوطني وجمیع اإلجراءات نشطة جمیع األتوفق في متابعة 

عادة بیع أو تأجیر األراضي داخل  مناطق التوسع والمواقع السیاحیة كتهیئة وترقیة وإ
ي یتولى عملیة الترقیة الذ" للدیوان الوطني السیاحة"ونفس المالحظة بالنسبة 

المشاركة في  ،داد دراسات السوق وبرامج االتصالوالمتمثلة في إعالسیاحیة 
، فكان من األجدر توسیع هذه وغیرها من النشاطات األخرى المعارض السیاحیة

 .المؤسسات وتبقى تابعة لمؤسسة وطنیة تبعیة نسبیة
  :وذلك من خالل استدراك النقاط التالیة االستغالل األمثل للشواطئ -
  عاف بل األمن والنظافة ومراكز اإلس ال تقتصر فقط على توفیرإن تهیئة الشواطئ

یستوجب توفیر الظروف التي تضمن اإلقامة المریحة فیها وباألخص مراكز 
اإلیواء على اختالف أنواعها وحسب اإلمكانات المادیة للسیاح خاصة وأن 
الشواطئ الجزائریة تتوفر على مواقع ومناطق جد مناسبة لتشیید المنشآت السیاحیة 

 .لالقامةل والبحث عن محل والفندقیة، وذلك لتجنیب المصطاف عناء االنتقا
  حبذا لو أن المشرع حفز على استغالل الشواطئ العذراء من خالل تشجیع

االستثمار فیها وتقدیم الدعم المادي للمستثمرین وتسهیل إجراءات االستغالل ومرافقة 
 .المستثمرین في إنجاز مشاریعهم االستثماریة
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 یجعلها تأخذ الریادة في تحقیق تنمیة بالدور الذي  ظن المجالس الشعبیة البلدیة لم تحإ
السیاحة الشاطئیة ألن التسییر الناجح ألي مشروع ال یكون إال بالمالزمة المستمرة 

وفي نظرنا أن المجالس الشعبیة البلدیة هي األدرى  ،والرقابة والمتابعة لهذا المشروع
لس الشعبیة واألقدر على تسییر شواطئها، ومن جهة ثانیة تخفیف األعباء على المجا

 . الوالئیة

  حمل المشرع الجزائري مسؤولیة نظافة الشواطئ لمستغلیها وكذا السلطات البلدیة

فحین أعفى العنصر الفعال والمتسبب الرئیسي في تلویث الشاطئ وهو المصطاف 

أو السائح، فلنفترض أنه لو وقع المشرع غرامة مالیة على كل من یقوم بتصرف 

كرمي الفضالت مثال لتجنبت الدولة مصاریف التنظیف یؤدي لتلویث الشاطئ 

على سبیل المثال فإن دولة ف ،وتوفرت كل سبل الراحة واالستجمام للمصطاف

سنغافورة تفرض غرامة مالیة على كل من یتناول العلك إال ألسباب صحیة ألنها 

ن أولى ی، لذلك فنحن المسلمتنظیف العلك فقط یكلفها الكثیروجدت أن مصاریف 

 .من غیرناالحرص على نظافة مرافقنا وبیئتنا ب

  مة الشاطئ لقد أغفل المشرع الجزائري تجریم األفعال التي تؤدي إلى انتهاك حر
معة السیاحة الجزائریة والتي من بینها ارتكاب األفعال المخلة سوبالتالي اإلساءة ل
انتشار اآلفات أضف إلى ذلك  ،ل العائالت تعزف عن التردد إلیهابالحیاء التي تجع

حبذا لو أن المشرع قام ، فطات الرقابة الفعلیة التي تكبحهااالجتماعیة التي لم تجد سل
 .بتوقیع الجزاء على كل هذه األفعال
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 بمشروع استثماري ولم یبدء في األشغال في  ظيعلى صاحب االمتیاز الذي ح
، فعقوبة سحب اآلجال المحددة في دفتر الشروط أن یقوم بالتعویض عن  هذا التأخر

االمتیاز منه غیر كفیلة لتعویض ما فات من فرص، ألنه فوت على غیره فرصة 
  .استغالل هذا المشروع وفوت على الدولة فرصة استثماره واالستفادة منه

بوسائل التكنولوجیا  یة لدى جمیع فئات المجتمع المدنيتوعیة ونشر الثقافة السیاح   -
قامة الحمالت التوعوی  .ة والتظاهرات العلمیةالحدیثة، وإ

إنشاء مواقع خاصة بالسیاحة على شبكة االنترنت من أجل نشر المعلومات   -
 .السیاحیة التي تتضمن التعریف بالثروات والموارد السیاحیة التي تمتلكها الجزائر

 .استخدام نظام المعلومات الجغرافي في التسویق والترویج السیاحیین -
 .السیاحیة التي تشجع على اجتذاب السیاحتنظیم المعارض والمهرجانات  -
 تشجیع اإلنتاج التسجیلي من أفالم تلفزیونیة وأقراص مضغوطة ونشرات صحفیة -

 .للتعریف بالمنتج السیاحي الجزائري
تطویر جودة وكفاءة البنى األساسیة والخدمات المتعلقة بالسیاحة مثل الفنادق  -

 . م خدمة سیاحیة ذات جودة عالمیةالمطاعم، وسائل النقل والمواصالت من أجل تقدی
تشجیع الشراكة األجنبیة في مجال تبادل الخبرات والتدریب المشترك للموارد البشریة  -

  .في المجال السیاحي

إلى أي مدى یمكن تنفیذ إستراتیجیة : في األخیر اإلشكالیة التي تطرح في هذا المقام    
الة في ظل األزمة االقتصادیة التي أ صابت االقتصاد الوطني جراء انخفاض سیاحیة فعّ

أسعار البترول؟ وما مدى تأثیر األزمة االقتصادیة على تنفیذ المشاریع السیاحیة 
  .الضخمة المسطرة التي تتطلب موارد مالیة هائلة؟

 .كل هذه اإلشكاالت نأمل أن تكون مواضیع بحوث مستقبال   
 



  ملخص
أصبحت السیاحة تلعب دورا مهما في االقتصاد العالمي، وبذلك أزاحت مصادر الثروة التقلیدیة لتصبح     

الصناعة التصدیریة األولى لبعض الدول، وتمثل المصدر األول في الحصول على العملة الصعبة، لكن 
تمتلكها الجزائر والتي قلما نجدها اإلشكال المطروح هو أنه بالرغم من المقومات السیاحیة الهائلة التي 

وبالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في سبیل ترقیة هذا القطاع الحساس إال أنه  ؛مجتمعة في دولة واحدة
، لذلك سیعالج هذا %02یبقى ال یساهم إال بنسبة ضئیلة في االقتصاد الوطني والتي ال تتعدى نسبة 

میة التشریعات السیاحیة في تحقیق تنمیة سیاحیة حقیقیة، وبالتالي البحث إشكالیة أساسیة تتعلق بمدى أه
 .تحقیق اقتصاد سیاحي بدیال لالقتصاد الریعي ومندمجا في االقتصاد العالمي

     Résumé : 
    Le tourisme est devenu très indispensable car il joue un rôle indéniable dans 
l’économie mondiale. 
     Ainsi il a pris le relais et même écarté les ressources de richesse 
traditionnelles et devient l’industrie exportative par excellence pour certains 
pays. Il est aussi considèré comme la première ressource de l’échange mais le 
problème posé c’est que malgré les moyens touristiques énormes que possède 
l’Algérie et qui sont indispensables ailleurs et en dépris des efforts dispensés par 
l’Etat en vue de promouvoir ce secteur sensible, il contribue médiocrement dans 
l’économie nationale et ne dépasse par 02% ; donc cette recherche vise a traiter 
une problématique de fond celle de l’importance de la législation  touristique 
dans le développement d’un tourisme idéal , et réaliser par conséquent une 
économie touristique qui prend le relai d’une économie dépendante d’une seule 
ressource , une économie contribuant dans l’économie mondiale .    

Summary : 

    Tourism is playing an important role in world economy . it replaced the  
traditional resources  of  fortune. So tourism  becames  the first exporting  
industry for some countries and the source of huge revenues  despite the fact 
that Algeria  possessed  all touristic  chracteristics and zones it is late in this 
sector althaugh efforts made by the country to devlop this field, it does not 
contribute in the national economy ; tourism  contributes less  than 02% in the 
Algerian  economy . 

   This research  is made to  discuss  how much are touristic  legislations 
inportant  for  a real  touristic  devlopment, therefore the achievment of 
alternative  touristic  economy  instead of an economy which  relies  on petrol 
An economy which is  integrated on the world  economy. 
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  یعات السیاحیةیبین أهم التشر  )01(ملحق رقم 

  أهم المؤسسات السیاحیة في الجزائر: أوال

  الدیوان الوطني للتنشیط والتطویر واإلعالم في المیدان السیاحي .1

 1980مارس سنة  15الموافق  1400ربیع الثاني عام  28مؤرخ في  77-80رقم  المرسوم  -
ر مؤرخة في .ج( .والمتضمن إنشاء الدیوان الوطني للتنشیط والتطویر واإلعالم في المیدان السیاحي

  :ـالمعدل والمتمم ب )1980مارس سنة  18

 1983مارس سنة  26الموافق  1403جمادى الثانیة عام  11  مؤرخ في 208-83المرسوم رقم  -
مارس سنة  15الموافق  1400ربیع الثاني عام  28مؤرخ في  77-8880یعدل ویتمم المرسوم رقم 

ر .ج(. لسیاحيشیط والتطویر واإلعالم في المیدان اوالمتضمن إنشاء الدیوان الوطني للتن 1980
  .)1983مارس سنة  29في  مؤرخة

  الدیوان الوطني للسیاحة. 2

والمتضمن إنشاء الدیوان  1988أكتوبر سنة  31مؤرخ في  214-88المرسوم التنفیذي رقم  -
  :المعدل والمتمم بـ )1988نوفمبر سنة  2ر المؤرخة في .ج. (الوطني للسیاحة وتنظیمه

دیسمبر سنة   22الموافق  1411جمادى الثانیة عام  5 مؤرخ في 409-90المرسوم التنفیذي رقم  -
والمتضمن  1988أكتوبر سنة  31مؤرخ في  214-88المرسوم التنفیذي رقم  یعدل ویتمم 1990

  .)1990 - 65ر عدد .ج( .إنشاء الدیوان الوطني للسیاحة وتنظیمه

 1992أكتوبر سنة  31 1413جمادى األولى عام  5 مؤرخ في 402-92المرسوم التنفیذي رقم  -
والمتضمن إنشاء  1988كتوبر سنة أ 31مؤرخ في  214- 88یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 

  ).1992- 79ر رقم .ج(  .الدیوان الوطني للسیاحة وتنظیمه

 2002نوفمبر سنة  25الموافق  1423رمضان عام  20 القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -
  .)2002 - 78ر عدد .ج(  .یتضمن التنظیم الداخلي للدیوان الوطني للسیاحة
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، یتضمن 2012ینایر سنة  22الموافق  1433صفر عام  28القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
 -  46ر عدد .ج( .تصنیف الدیوان الوطني للسیاحة وشروط االلتحاق بالمناصب العلیا التابعة له

2012(.  

 یتضمن تعیین 2011ینایر سنة  27 الموافق 1432صفر عام  22القرار الوزاري المؤرخ في   -
  .)2011 – 22عدد ر .ج( .أعضاء مجلس إدارة الدیوان الوطني للسیاحة

 الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة. 3

 1998فبرایر سنة  21موافق  1418شوال عام  24المؤرخ في  70-98مرسوم التنفیذي رقم ال -
 .)1998 - 11ر عدد .ج(  .یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة وتحدید قانونها األساسي

یتضمن تعیین أعضاء  2011ینایر سنة  27الموافق  1432صفر عام  22القرار المؤرخ في  -
  .)2011 - 31ر عدد .ج( .مجلس إدارة للوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة

یتضمن إنشاء ملحقات  2008ینایر سنة  31الموافق  1429محرم عام  22المؤرخ في  القرار -
  .)2008 - 19ر رقم .ج(  .للوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة

  المدرسة الوطنیة العلیا للسیاحة. 4

غشت سنة  17موافق  1415ربیع األول عام  9المؤرخ في  255-94المرسوم التنفیذي رقم  -
  :بـ المعدل والمتمم )1994 - 54ر عدد . ج(.المدرسة الوطنیة العلیا للسیاحةیتضمن إنشاء  1994

مارس سنة  31الموافق  1418ذي الحجة عام  3  المؤرخ في 104-98المرسوم التنفیذي رقم    -
 17الموافق  1415ربیع األول عام  9مؤرخ في  255- 94یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  1998

  ).1998 - 19ر عدد .ج(  .المدرسة الوطنیة العلیا للسیاحة والمتضمن إنشاء 1994سنة    أوت

یتضمن  2011سبتمبر سنة  21الموافق لـ 1432شوال  23القرار الوزاري المشترك المؤرخ في   -
  إنشاء اللجنة القطاعیة لممارسة الوصایة التربویة على المدرسة الوطنیة العلیا للسیاحة 

  ).2012 - 07ر عدد .ج . (ة والصناعة التقلیدیة وتشكیلها وتنظیمها وعملهاالتابعة لوزارة السیاح
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  المعهد الوطني للتقنیات الفندقیة والسیاحیة. 5

یتضمن إنشاء المعهد الوطني  1994أوت سنة  17المؤرخ في  256-94تنفیذي رقم الالمرسوم  -
  :المعدل و المتمم بـ) 1994سنة  54ر عدد . ج(. للتقنیات الفندقیة والسیاحیة

الذي یعدل  2002دیسمبر سنة  21المؤرخ في المؤرخ في  455 -02المرسوم التنفیذي رقم  -
المعهد والمتضمن إنشاء  1994أوت سنة  17المؤرخ في 256 -94ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 

 ).2002 - 85عدد.ر.ج. (الوطني للتقنیات الفندقیة والسیاحیة
الذي یحدد عدد الشعب وتقسیم عدد الطلبة بینها ونظام  1999ماي سنة  05القرار المؤرخ في  -

ر .ج(. الدراسات وكذا كیفیات عمل المجلس التربوي للمعهد الوطني للتقنیات الفندقیة والسیاحیة
 ).1999 - 64عدد 

 عاهد الوطنیة للفندقة والسیاحةالم. 6
الذي یحدد القانون األساسي  2012ماي  09المؤرخ في  210- 12المرسوم التنفیذي رقم  -

 ).2012- 29ر عدد .ج. (النموذجي للمعاهد الوطنیة للفندقة والسیاحة
المعهد  نالذي یحول النموذجی 2012ماي  09المؤرخ في  211-12المرسوم التنفیذي رقم   -

 – 29ر عدد .ج. (الوطني للتقنیات  الفندقیة والسیاحیة إلى معهدین وطنیین للفندقة والسیاحة
2012.( 

 التكوین في قطاع السیاحة. 8
الذي یحدد كیفیات تخصیص العائدات الناتجة عن  1996أفریل سنة  20القرار المؤرخ في  -

تكوین تحت وصایة وزارة السیاحة النشاطات واألشغال والخدمات التي تقوم بها مؤسسات ال
 ). 1996 – 4عدد .ر.ج. (ةوالصناعات التقلیدیة زیادة عن مهامها الرئیسی

یحدد قائمة النشاطات واألشغال والخدمات التي تقوم بها  2001فبرایر  26القرار المؤرخ في  -
. الرئیسیةمؤسسات التكوین تحت وصایة وزارة السیاحة والصناعات التقلیدیة زیادة عن مهمتها 

 ). 1996 – 18عدد .ر.ج(
  التنمیة السیاحیة المستدامة في الجزائر:ثانیا

 2003فبرایر سنة  17الموافق  1423ذي الحجة عام  16المؤرخ في  01 -03القانون رقم  -
 ).2003 -11عدد .ر.ج(. یتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة

 2003فبرایر سنة  17الموافق  1423ذي الحجة عام  16في  المؤرخ 02 – 03القانون رقم  -
 ).2003 -11عدد .ر.ج(. الذي یحدد القواعد العامة لالستعمال واالستغالل السیاحي للشواطئ
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فبرایر سنة  17الموافق  1423ذي الحجة عام  16المؤرخ في  03 -03القانون رقم  -

 ).2003 -11عدد .ر.ج. (ةیتعلق بمناطق التوسع و المواقع السیاحیالذي 2003
  المؤسسات الفندقیة: ثالثا

 استغالل المؤسسات الفندقیة .1
الذي یحدد األعمال الفندقیة  1985دیسمبر  20مؤرخ في  12 – 85المرسوم التنفیذي رقم  -

  :المتمم بـ) 1985جانفي 27مؤرخة في .ر.ج(.والسیاحیة وینظمها
الذي یعرف المؤسسات  2000مارس سنة  01المؤرخ في  46 - 2000التنفیذي رقم  المرسوم -

  ).2000 – 10رعدد .ج. (الفندقیة ویحدد تنظیمها وسیرها وكذا كیفیة استغاللها
الذي یتمم المرسوم التنفیذي رقم  2009جوان  29المؤرخ في  227 -09المرسوم التنفیذي رقم  -

الذي یعرف المؤسسات الفندقیة  ویحدد تنظیمها  2000مارس  01المؤرخ في  46 - 2000
 ).2009 – 39عدد .ر.ج(. وسیرها وكذا كیفیات استغاللها

الذي یحدد خصائص رخصة استغالل المؤسسة الفندقیة  2001فبرایر  26القرار المؤرخ في   -
 ).2001 – 18عدد .ر.ج. ( وشكلها

الذي یحدد شروط و كیفیات ومقاییس استغالل  2009سبتمبر سنة  10القرار المؤرخ في   -
 ).2009 – 62عدد .ر.ج(. الهیاكل األخرى المعدة للفندقة

  تصنیف المؤسسات الفندقیة .2
الذي یحدد معاییر  2000جوان سنة   11المؤرخ في  130 -2000المرسوم التنفیذي رقم  -

  :المعدل والمتمم بـ )2000 –عدد .ر.ج( . رتب وشروط تصنیف المؤسسات الفندقیة إلى
الذي یعدل المرسوم  2005نوفمبر سنة  24المؤرخ في  457 - 05المرسوم التنفیذي رقم  -

الذي یحدد معاییر تصنیف  2000جوان سنة   11المؤرخ في  130 -2000التنفیذي رقم 
 ).2005 -77عدد .ر.ج( . المؤسسات الفندقیة إلى رتب و شروط

الذي یحدد األنظمة الداخلیة النموذجیة للجنة الوطنیة  2001فبرایر  26لقرار المؤرخ في ا -
 ).2001 – 18عدد .ر.ج(. واللجان الوالئیة لتصنیف المؤسسات الفندقیة إلى رتب

تعیین أعضاء اللجنة الوطنیة لتصنیف  الذي یتضمن 2010دیسمبر 30القرار المؤرخ في  -
  ).2010 – 22عدد .ر.ج( . المؤسسات الفندقیة إلى رتب

  لجنة دراسة المخططات. 3
الذي یحدد تشكیلة اللجنة  2000جوان سنة  11المؤرخ في  131 -2000المرسوم التنفیذي رقم  -

 ).2000 – 35عدد .ر.ج(. المختصة بدراسة مخططات المشاریع الفندقیة وطریقة عملها
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  اعتماد مسیر مؤسسة فندقیة .4
الذي یحدد كیفیات  2000جوان سنة  11المؤرخ في  132 -2000المرسوم التنفیذي رقم  -

 ).2000 – 35عدد .ر.ج( . اعتماد مسیر مؤسسة فندقیة وشروط ذلك
. خصائص اعتماد مسیر مؤسسة فندقیة وشكله الذي یحدد 2001فبرایر سنة  26مؤرخ في  ارقر  -

 ).2001 -18عدد.ر.ج( 
  المذكرة اإلحصائیة الخاصة بالمؤسسات الفندقیة. 5

إعداد  الذي یحدد شروط 2000جوان سنة  11المؤرخ في  133 - 2000المرسوم التنفیذي رقم  -
 ).2000 – 35عدد .ر.ج(.  المذكرة اإلحصائیة الخاصة بالمؤسسات الفندقیة وكیفیات ذلك

 الشارة المؤسسات الفندقیة. 6
الذي یحدد الشارة المبینة  2000جوان سنة  11المؤرخ في  134 -2000المرسوم التنفیذي رقم  -

 ).2000 – 35عدد .ر.ج(. لرتبة المؤسسات الفندقیة
الذي یحدد مواصفات شارات تصنیف المؤسسات  2004دیسمبر سنة  27القرار المؤرخ في  -

 ).2004 – 07عدد .ر.ج(. بیانات المسجلة علیهاالفندقیة وكذا ال
 قواعد بناء المؤسسات الفندقیة. 7

الذي یحدد قواعد بناء  2006سبتمبر سنة  18المؤرخ في  325 – 06المرسوم التنفیذي رقم  -
 ). 2006 – 58عدد .ر.ج(. المؤسسات الفندقیة وتهیئتها

  وكالة السیاحة واألسفار: ثالثا

  نشاط وكالة السیاحة واألسفارالقواعد التي تحكم  .1

الذي یحدد القواعد التي تحكم نشاط  1999أفریل سنة  04المؤرخ في  06 -99القانون رقم  -
  ).1999 – 24عدد .ر.ج(. وكالة السیاحة واألسفار

 اللجنة الوطنیة العتماد وكالة السیاحة واألسفار. 2

الذي یحدد تنظیم اللجنة  2000مارس سنة  01المؤرخ في  47 – 2000التنفیذي رقم  المرسوم -
 ).2000 – 10عدد .ر.ج(. الوطنیة العتماد وكالة السیاحة واألسفار وسیرها

الذي یحدد  شروط  2000مارس سنة  01المؤرخ في  48 – 2000المرسوم التنفیذي رقم  -
 :المعدل بـ) 2000 – 10عدد .ر.ج(. إنشاء وكاالت السیاحة واألسفار واستغاللها وكیفیات
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الذي یعدل ویتمم مرسوم  2010جویلیة سنة  14المؤرخ في  186 – 10المرسوم التنفیذي رقم  -
الذي یحدد  شروط وكیفیات إنشاء   2000مارس سنة  01المؤرخ في  48 – 2000تنفیذي رقم 

  ).2010 – 44عدد .ر.ج(. وكاالت السیاحة واألسفار واستغاللها
الذي یتعلق بتمدید آجال  2011جانفي  سنة  20المؤرخ في  10 -11المرسوم التنفیذي رقم  -

 ). 2011 – 04عدد .ر.ج(. امتثال وكاالت السیاحة واألسفار للتنظیم الجدید
 لمنشآت المادیة الخاصة وكالةات االذي یحدد ممیز  2001فبرایر سنة  26قرار مؤرخ في  -

 ).2001 -  18عدد . ر. ج(. السیاحة واألسفار
،الذي یحدد خصائص رخصة استغالل وكالة السیاحة  2011مارس سنة  01قرار مؤرخ في  -

 .)2011 – 22عدد .ر.ج( .واألسفار
  شروط و كیفیات إنشاء فروع وكاالت السیاحة واألسفار  .3

الذي یحدد شروط و  2000المؤرخ في أول مارس سنة  49 -2000المرسوم التنفیذي رقم   -
 ).2000 - 10عدد .ر.ج(. واستغاللهاء فروع وكاالت السیاحة واألسفار كیفیات إنشا

  استغالل المیاه الحمویة: رابعا
منح  الذي یحدد شروط وكیفیات 2007فبرایر سنة  19المؤرخ في  69 – 07مرسوم تنفیذي رقم  -

  :المعدل بـ )2012 – 29عدد .ر .ج(امتیاز استعمال واستغالل المیاه الحمویة 
الذي یعدل المرسوم التنفیذي   2012ماي سنة  06المؤرخ في  205 -12المرسوم التنفیذي رقم  -

الذي یحدد شروط وكیفیات منح امتیاز استعمال  2007فبرایر سنة  19المؤرخ في  69 – 07
 ) .2012 – 29عدد .ر.ج(. حمویةواستغالل المیاه ال

الذي یتضمن تعیین أعضاء اللجنة التقنیة للمیاه  2009جانفي سنة  12القرار المؤرخ في  -
 ).2009 – 19عدد .ر.ج( . الحمویة

  استغالل أماكن التخییم: خامسا

الذي یحدد شروط تخصیص  1985ینایر سنة  26المؤرخ في  14 – 85المرسوم التنفیذي رقم  -
  :المتمم بـالمعدل و ) 2001 -30عدد .ر.ج( . أماكن التخییم واستغاللها

الذي یعدل ویتمم مرسوم  2001سنة  ماي 26المؤرخ في  138 -01المرسوم التنفیذي رقم  -
الذي یحدد شروط تخصیص أماكن  1985ینایر سنة  26المؤرخ في  14 – 85تنفیذي رقم 

 ).2001 – 30عدد .ر.ج(. التخییم واستغاللها
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الذي یتضمن التنازل  1984سنة   جویلیة 07المؤرخ في  161 – 84المرسوم التنفیذي رقم  -
 ).1984جویلیة سنة  10المؤرخة في .ر.ج( . للبلدیات عن أراض للمخیمات

  االستغالل السیاحي للشواطئ: سادسا

  فتح ومنع الشواطئ للسباحة. 1

الذي یحدد شروط فتح ومنع الشواطئ  2003فبرایر سنة  17المؤرخ في  02 – 03القانون رقم  -
  ).2004 – 24عدد .ر.ج( . للسباحة

الذي یحدد شروط فتح ومنع  2004أفریل سنة  13المؤرخ في  111 – 04المرسوم التنفیذي رقم  -
 ).2004 – 24عدد .ر.ج( . الشواطئ للسباحة

 اقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة. 2
الذي یحدد مهام اللجنة  2004سنة  أفریل 13المؤرخ في  112 – 04المرسوم التنفیذي رقم  -

 ).2004 – 24عدد .ر.ج(. المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة تنظیمها وكیفیة سیرها
   االستغالل السیاحي للشواطئ المفتوحة للسباحة .2

الذي یحدد شروط  2004سبتمبر سنة  05المؤرخ في  274 -04المرسوم التنفیذي رقم  -
 ).2004- 56عدد .ر.ج(.طئ المفتوحة للسباحة وكیفیات ذلكاالستغالل السیاحي للشوا

الذي یحدد نماذج االتفاقیة ودفتر الشروط  2006ماي  18القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -
 ).2006 - 70عدد .ر.ج(. المتعلق بامتیاز االستغالل السیاحي للشواطئ المفتوحة للسباحة

  الدلیل في السیاحة: سابعا

یحدد القواعد التي  1999أفریل سنة  04ذي الحجة الموافق  18المؤرخ في  06-99القانون رقم  -
  ).1999 - 04 – 07مؤرخة في  24ر .ج.(تحكم نشاط وكالة السیاحة واألسفار

الذي یحدد شروط ممارسة  2006جوان سنة  21المؤرخ في  224 – 06المرسوم التنفیذي رقم  -
 ).2006 -42عدد .ر.ج.( كیفیات ذلكنشاط الدلیل في السیاحة و 

الذي یحدد االعتمادین النموذجیین للدلیل في السیاحة و  2008مارس سنة  18القرار المؤرخ في  -
 ).2008 - 27عدد .ر.ج.  (كذا بطاقة الدلیل في السیاحة
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 منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع السیاحي: ثامنا

 المسبقة في مجال منح رخصة البناءاالستشارة  .1
یحدد كیفیات االستشارة  2004دیسمبر سنة  20المؤرخ في  421 -04المرسوم التنفیذي رقم  -

المسبقة لإلدارات المكلفة بالسیاحة والثقافة في مجال منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع 
 ).2004 – 83عدد .ر.ج(. والمواقع  السیاحیة

 ضي أو منح حق االمتیازإعادة بیع األرا. 2
الذي یحدد كیفیات إعادة بیع  2007جانفي سنة  28المؤرخ في  23-07مرسوم تنفیذي رقم  -

عدد .ر.ج. (األراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع  السیاحیة أو منح حق االمتیاز علیها
08 – 2007.( 
 كیفیات إعداد مخططات التهیئة السیاحیة.  3

الذي یحدد كیفیات إعداد  2007مارس سنة  11المؤرخ في  86 - 07المرسوم التنفیذي رقم  -
  ).2007 - 17عدد .ر.ج(مخطط  التهیئة السیاحیة لمناطق التوسع السیاحي 

  التحدید والتصریح والتصنیف .2
و المتضمن اإلعالن عن مناطق  1988نوفمبر  05المؤرخ في  232 – 88المرسوم رقم  -

  :المعدل بـ)  1988دیسمبر  14المؤرخة في .ر.ج.(يالتوسع السیاح
الذي یلغي بعض األحكام  2004دیسمبر سنة  06المؤرخ في  398 - 04المرسوم التنفیذي رقم  -

والمتضمن اإلعالن عن  1988نوفمبر  05المؤرخ في  232 – 88الملحقة بالمرسوم رقم 
 ).2004 – 79عدد .ر.ج. (مناطق التوسع السیاحي

الذي یعدل ملحق المرسوم  2006دیسمبر سنة  14المؤرخ في  477 -06التنفیذي رقم  المرسوم -
والمتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع  1988نوفمبر  05المؤرخ في  232 – 88رقم 

 ).2009 -10عدد .ر.ج(. السیاحي
الذي یعدل ملحق المرسوم  2009أكتوبر سنة  22المؤرخ في  338- 09المرسوم التنفیذي رقم  -

والمتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع  1988نوفمبر  05المؤرخ في  232 – 88م رق
 ).2009 -61عدد .ر.ج(. السیاحي

الذي یعدل ملحق المرسوم رقم  2011فبرایر سنة  16المؤرخ في  77 -11المرسوم التنفیذي رقم  -
. والمتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السیاحي 1988نوفمبر  05المؤرخ في  232 – 88

 ).2011 -11عدد .ر.ج(
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 بنك معطیات السیاحة: تاسعا

الذي یحدد كیفیات وضع  2004مارس سنة  14المؤرخ في  81 – 04المرسوم التنفیذي رقم  -
  ).2004 - 15عدد .ر.ج(. بنك معطیات السیاحة

 صندوق الترقیة السیاحیة: عاشرا

الذي یحدد كیفیات تسییر  1990أفریل سنة  17المؤرخ في  112 – 90المرسوم التنفیذي رقم  -
صندوق تخصیص المساهمة للترقیة  57 – 302حساب التخصیص الخاص بالخزینة رقم 

  :بـ والمتمم  المعدل )1990 -16عدد .ر.ج(. السیاحیة
الذي یعدل المرسوم التنفیذي  1997مارس سنة  16المؤرخ في  86 - 97المرسوم التنفیذي رقم -

الذي یحدد كیفیات تسییر حساب التخصیص  1990أفریل سنة  17المؤرخ في  112 – 90رقم 
 15عدد .ر.ج(. صندوق تخصیص المساهمة للترقیة السیاحیة 57 – 302الخاص بالخزینة رقم 

– 1997.( 
الذي یحدد مدونة إیرادات ونفقات صندوق  2005جوان سنة  12مشترك مؤرخ في  قرار وزاري -

صندوق تخصیص المساهمة للترقیة "الذي عنوانه  302 -57التخصیص الخاص بالخزینة رقم 
 ).2005 – 84عدد .ر.ج(". السیاحیة

الذي یحدد كیفیات متابعة وتقییم حساب  2005جوان سنة  12قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -
صندوق تخصیص المساهمة للترقیة "الذي عنوانه  302 -57التخصیص الخاص بالخزینة رقم 

 .)2005 – 84عدد  .ر.ج(". السیاحیة
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اسم   العنوان المؤشرات العالجیة  تجهیزات العالج التجهیزات الفندقیة
 المحطة

، )سریر 2إلى  6(اإلیواء  -
وجبة، مركز  150المطعم 
 تجاري

مسبح وملعب    

 مرشة خارجیة 
 حمامات محلیة
بوخاریة وحمام 

 تدلیك

أمرض الروماتیزم  
الجلد، التنفس 

 والعظام

المحطة المعدنیة 
حمام بوحجر عین 

 تموشنت
043.63.63.78 

حمام 
 بوحجر

 اإلیواء  واإلطعام
) مقعد 300(  

 مركز تجاري

حمامات عادیة و 
 محلیة ومرشاة 

األعصابالمفاصل    
 االقزیما ، الجلد

المحطة المعدنیة 
قرقور دائرة بوقاعة  

 سطیف 
036.80.28.65 

 حمام قرقور

  سریر  182اإلیواء 
اإلطعام،قاعة سینما ملعب،  

 مركز تجاري 

حمام محلي  -  
حمام عادي  -  
حمام تدلیك -  

الكسور المفاصل   
 والروماتیزم

المركب المعدني حمام 
الشاللة، قالمة، دائرة 

 حمام دباغ، قالمة 
 

حمام 
الشاللة 

المسخوطی(
)ن سابقا  

سریر  92اإلیواء -  
مركز  )وجبة 124( اإلطعام
وسائل  تجاري،

ملعب للتنس ،مسبح:ترفیهال
 وكرة الید 

حمام عادي -  
حمام محلي  -  
حمام تدلیك -  

أمراض 
 البشرة،الزكام 

 أمراض األعصاب 
 الهضم

المحطة المعدنیة 
. لحمام بوغرارة ص

والیة تلمسان  50ب   

حمام 
 بوغرارة 

 اإلطعام )سریر 800(اإلیواء 
ملعب  ،وسائل الترفیه  مسرح

مركز تجاري ریاضي،  

 حمام محلي
 مرشات 

قاعة للتمارین  
 الریاضیة 

الهضم ،المفاصل  
العالج ، الجلد

الكهربائي بالمیاه 
 المعدنیة

المحطة المعدنیة 
لحمام ریغة عین 

 الدفلى 
043.30.11.77 

 حمام ریغة

سریر 310اإلیواء   
منتزه  وسائل الترفیه اإلطعام، 

)كبیر  

مرشات حمامات،  
حمامات بوخاریة  

والتدلیك بالماء 
 وبدون ماء 

المفاصل  العظام،  
 ،الهضم األعصاب 
تنفسال  

المركب المعدني  
 بوحنفیة معسكر 

045.86.71.33 

حمام 
 بوحنفیة

سریر،اإلطعام  300اإلیواء  
 مركز تجاري )مقعد 20(

 مسبح 

 مرشات
 حمامات محلیة

قاعات الریاضة  -  
 

األمراض  -
 الصدریة

الروماتیزم -  
الهضم -  

المركب المعدني 
 لحمام الصالحین

 بلدیة الحامة

حمام 
 الصالحین 
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  األسرة  المستثمر  اسم المشروع  األقطاب
 2440  الشركة اإلماراتیة  القریة السیاحیة مسیدة  القطب السیاحي شمال شرق

  4938  الشركة السعودیة سیدار  سیدي سالم  القطب السیاحي شمال شرق
  1282  سیفیتال  اقریون بجایة  القطب السیاحي شمال شرق
  2697  الشركة اإلماراتیة  صیران بومرداس القطب السیاحي شمال شرق
األمریكیة التونسیة   مدیسیا بومرداس القطب السیاحي شمال شرق

  الجزائریة سیاح
17510  

الشركة اإلماراتیة و   عین طایة الجزائر القطب السیاحي شمال وسط
  المجموعة الكویتیة

5985  

  2004  المجموعة اإلماراتیة  موریتي الجزائر السیاحي شمال وسط القطب
شركة التنمیة الفندقیة   الساحل الجزائر القطب السیاحي شمال وسط

  الجزائر
460  

  360  الشركة اإلماراتیة القدرة  سیدي فرج الجزائر القطب السیاحي شمال وسط
  6885  الشركة السعودیة سیدار  زرالدة القطب السیاحي شمال وسط
  1240  الشركة اإلماراتیة أعمار  العقید عباس تیبازة القطب السیاحي شمال وسط
  1426  مجموعة سیفیتال  واد بالح سیزاري تیبازة القطب السیاحي شمال وسط
  5900  مراء وهران  الحلم السیاحي وهران القطب السیاحي شمال وسط
  220  هیلیو فرنساإقامة   هیلیوس كریستیل وهران  القطب السیاحي شمال غرب
  732  الشركة اإلماراتیة  موسكاردا تلمسان  القطب السیاحي شمال غرب

  92  مجموعة الجنوب  قصر ماسین تیمیمون   غرب القطب السیاحي جنوب
  1000  المجموعة اإلماراتیة  حدیقة دیتا الجزائر  القطب السیاحي شمال وسط

  55166  المجموع                
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  یبین األسواق، الفئات، واألهداف التسویقیة ضمن مخطط وجهة الجزائر ) 04(رقم  ملحق

  أهداف التسویق في المخطط  الفروع المختارة  األسواق المستهدفة
  

السوق (السوق الوفي 
الجزائریون ) الداخلیة

  المحلیون
 
 
 
 
 

  
  
  

  الجزائریون غیر المقیمون

  :المواد واسعة االستهالك
 المعدنیة، الشواطئالحمامات 

متعة التسوق، التسلیة حول 
 ،التعبد ،المدن

  الریاضة،التجوال
السیاحة :ج الفروع الجدیدةمنت

 سیاحة األعمال ،الصحیة
والمؤتمرات، التظاهرات 

أنشطة الثلج، اكتشاف  الثقافیة
  .الحرف والصناعات التقلیدیة

تحدید التدفقات، تشجیع التنزه 
في العطل، تشجیع السیاحة 

العالجیة بغیة تحسین 
  .الصحة العمومیة

تحدید التدفقات باقتراح منتج 
ذو قیمة إضافیة عالیة، زیادة 
النفقة السیاحیة،تنمیة المنتج 

المتمحور حول الفروع المؤثرة 
  .في الصورة االیجابیة

) الشواطئ(السیاحة البحریة 
اكتشاف الحرف والصناعات 
 التقلیدیة، التظاهرات الثقافیة،

  .رفةالمع

الحفاظ على إقامة السیاح 
األجانب، زیادة محالت 

اإلقامة، زیادة القیمة 
المضافة لالستهالك في 
محالت اإلقامة، إغراء 

  .اإلقامة بعرض جذاب
األسواق ذات األولویة 

  )السوق التقلیدیة(
  فرنسا 
  ألمانیا
  إسبانیا
  إیطالیا

  
السیاحة الصحراویة ،السیاحة 

توى، العالجیة رفیعة المس
سیاحة األعمال و المؤتمرات 

ثقافیة تعبدیة، ( فروع تكمیلیة
الصید ( منتجات متخصصة 

  )وفن استكشاف المغاویر

  
تجدید صورة الجزائر، إعادة 

  الثقة 
 
 التركیز على المقومات القویة 

،تأمین طریقة ) الصحاري( 
استهالك قویة محترمة و 

دائمة، المحافظة على 
.الكوتشجیع االسته التدفقات  

  األسواق الواعدة
  بریطانیا
  النمسا 
  هولندا

  الدول االسكندینافیة
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األسواق ،األسواق البعیدة
  األسیویة

، أمریكا  روسیا
  )أ،كندا.م.الو(الشمالیة

  السیاحة الصحراویة  دول الخلیج
ألعمال و الشاطئیة،ا

 المؤتمرات الصید البحري
  .العالج والثقافة

االستفادة من المواقع و 
المناسبات الدینیة، التركیز 

على الشركات لجعل زبائنها 
  یستهلكون المنتج السیاحي
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 قائمة المراجع باللغة العربیة: أوال

 االتفاقیات الدولیة 

 .1969لعام  االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان .1
 .1985لعام  االتفاقیة األوروبیة تشنجن .2
  1950نوفمبر  04في التي أنشأت تفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان اال .3
 1948 -12 -10الصادر في  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  .4
  اإلعالن العالمي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة .5
  1966دیسمبر  16الصادر  في  اإلعالن العالمي للحقوق المدنیة والسیاسیة .6

  .1999في أكتوبر الصادرة  المدونة العالمیة آلداب السیاحة  .7
 1981عام لاإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب  المیثاق .8

  التشریعیة والتنظیمیةالنصوص 
 الدساتیر 

  .المعدل والمتمم 1996الجزائري لعام الدستور  .01
  مریكي الدستور األ .02
  المعدل والمتمم 1958لعام  الدستور الفرنسي .03

  1991لعام  الدستور الیمني. 04

  المعدل والمتمم 1971 الدستور المصري.05     

 ر ـــــــاألوام  
المتضمن  1966بر سبتم 10المؤرخ في  284 - 66األمر رقم  .01

 ).1966سبتمبر 17المؤرخة في  80جریدة رسمیة عدد ( االستثمار قانون
 القوانین 

المتعلق باالستثمار  1982أوت  21المؤرخ في  11 – 82القانون رقم . 01
 .االقتصادي الخاص الوطني
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المتعلق  2003فبرایر سنة  17المؤرخ في  01- 03القانون رقم  .02
فبرایر  19مؤرخة في  11جریدة رسمیة عدد ( .بالتنمیة المستدامة للسیاحة

2003.( 

المتعلق بالقواعد  2003 -02 -17المؤرخ في  02 -03القانون رقم  .03
 11جریدة رسمیة عدد . (العامة لالستعمال واالستغالل السیاحیین للشواطئ

 ).2003فبرایر  19مؤرخة في 
المتعلق بمناطق  2003 -02 -17المؤرخ في  03 -03القانون رقم  .04

فبرایر  19مؤرخة في  11جریدة رسمیة عدد . (السیاحیةالتوسع والمواقع 
2003.( 

 المراسیم التنفیذیة  

الذي  1984سنة  جویلیة 07المؤرخ في  161 – 84قم مرسوم تنفیذي ر .01
 10جریدة رسمیة مؤرخة في . ( یتضمن التنازل للبلدیات عن أراضي للمخیمات

 ).1984جویلیة سنة 

الذي یحدد شروط  1985ینایر  26المؤرخ في  14 – 85مرسوم تنفیذي رقم .02
 -27مؤرخة في  05جریدة رسمیة عدد .( تخصیص أماكن التخییم واستغاللها

01- 1985.(  

الذي یعدل ویتمم  1990دیسمبر  22 مؤرخ في 409- 90مرسوم تنفیذي رقم .03
والمتضمن إنشاء  1988أكتوبر  31مؤرخ في  214-88المرسوم التنفیذي رقم 

دیسمبر  26مؤرخة في  56جریدة رسمیة عدد ( .لوطني للسیاحة وتنظیمهالدیوان ا
1990.(   

الذي یعدل ویتمم  1992أكتوبر  31في مؤرخ  402-92مرسوم تنفیذي رقم   .04
والمتضمن إنشاء  1988أكتوبر  31المؤرخ في  214-88المرسوم التنفیذي رقم 

  ). 1992-  79جریدة رسمیة عدد . (الدیوان الوطني للسیاحة وتنظیمه
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الذي  2000سنة  جوان  11المؤرخ في  134 -2000مرسوم تنفیذي رقم .05
  ).2000 –35جریدة رسمیة عدد . (ة لرتبة المؤسسات الفندقیةنییحدد الشارة المب

الذي یحدد شروط  2001ماي سنة  26المؤرخ في  138 -01مرسوم تنفیذي رقم  
  - 05 – 27مؤرخة في  30جریدة رسمیة عدد .(تخصیص أماكن التخییم واستغاللها

2001.(  

الذي یعدل  2005نوفمبر سنة  24المؤرخ في  457 - 05مرسوم تنفیذي رقم .06
الذي یحدد  2000جوان سنة   11المؤرخ في  130 -2000المرسوم التنفیذي رقم 

 -77جریدة رسمیة عدد (  .معاییر تصنیف المؤسسات الفندقیة إلى رتب وشروط
2005.( 

الذي یتمم  2009جوان  29المؤرخ في  227 -09مرسوم تنفیذي رقم  .07
الذي یعرف  2000مارس  01المؤرخ في  46 -2000المرسوم التنفیذي رقم 

جریدة رسمیة . (ا وسیرها وكذا كیفیات استغاللهاالمؤسسات الفندقیة  ویحدد تنظیمه
  ).2009 -07 -01مؤرخة في  39عدد 

الذي یعدل  2010جویلیة سنة  14المؤرخ في  186 – 10مرسوم تنفیذي رقم  .08
الذي  2000مارس سنة  01المؤرخ في  48 – 2000ویتمم مرسوم تنفیذي رقم 

جریدة رسمیة . (واألسفار واستغاللهایحدد  شروط وكیفیات إنشاء  وكاالت السیاحة 
  ). 2010 – 44عدد 

 الكتــــــــــــــــــــب  

  المتخصصةالكتــــــــــــــب  
ین السیاحة، دار عصمت عدلي، األمن السیاحي واألثري في ظل قوان . 01

  .2008طبعة  الجامعة الجدیدة
إبراهیم خلیل بظاظو، أحمد فرحان العمایرة، السیاحة والسفر، وزارة التربیة  . 02

  . ، األردن2011والتعلیم، الطبعة األولى، 
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، دون 2009السید محمد الصاخن، فقه السیاحة والسفر، الطبعة األولى،  . 03    
  .معلومات أخرى

سالمي، دار رشدى شحاتة أبو زید، السیاحة واإلرهاب في ضوء الفقه اإل . 04
  .، اإلسكندریة2008الطبعة األولى، الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 

حسن سعد سند، الحق في السیاحة بین القانون الدولي والمنظور الشرعي،  . 05
  . دون معلومات أخرى

، دار  -ت األسس والمرتكزا -أكرم عاطف رواشدة، السیاحة  البیئیة  . 06
 .، األردن2009الطبعة األولى،  الرایة للنشر والتوزیع

زید سلمان العبوي، السیاحة في الوطن العربي، دراسة ألهم المواقع  . 07
 .  ، األردن2008السیاحة العربیة، دار الرایة للنشر والتوزیع، الطبعة  األولى، 

فوزي عطوي، السیاحة والتشریعات السیاحیة في لبنان والبالد العربیة،  . 08
   .، لبنان2004ي الحقوقیة، الطبعة األولى، منشورات الجبل

خلیف مصطفى غرایبة، السیاحة البیئیة، دار ناشري للنشر اإللكتروني،  .09
www.nashiri.net/ebooks/339-2015-08-10-19-. 2012مارس 

12/file.html-35-36  
زیاد عید الرواضیة، السیاحة البیئیة المفاهیم واألسس والمقومات، طبعة  . 10

 .، األردن2013

ة، دراسة تقویمیة وفاء زكي إبراهیم، دور السیاحة في التنمیة االجتماعی. 11
  .2006المكتب الجامعي الحدیث، طبعة  للقرى السیاحیة

فتحي محمد الشرقاوي، نرمین الشرقاوي، وائل أمین، مبادئ علم السیاحة،  . 12
 .، اإلسكندریة2006مكتبة بستان المعرفة، 

دراسة مقارنة في  –مها على إحسان محمد العزاوي، الحق في التنقل  . 13
  .، مصر2011دار الفكر والقانون، طبعة   -الدساتیر العربیة

للدراسات عبد الحكم عباس، مكافحة جرائم السیاحة، المركز العربي . 14 
  ).بدون طبعة(الریاض،  األمنیة والتدریب
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والفندقي، المكتب  محي محمد مسعد، اإلطار القانوني للنشاط السیاحي .15
  ).دون طبعة( العربي الحدیث اإلسكندریة، 

دار الجامعة الجدیدة  السیاحیة والفندقیة،سوزان على حسن، التشریعات  . 16
 .اإلسكندریة 2001للنشر،

المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة وزارة تهیئة اإلقلیم، البیئة والسیاحة،  . 17
الحركیات الخمسة : المخطط االستراتیجي 2، الكتاب SDAT 2030س .ت.ت.م

 . 2008وبرامج األعمال السیاحیة ذات األولویة، جانفي 

. م"وجیهي للتهیئة السیاحیة وزارة تهیئة اإلقلیم البیئة والسیاحة، المخطط الت . 18
، تشخیص وفحص السیاحة الجزائریة، 01الكتاب " SDAT 2030س  ت. ت

 .2008جانفي 
سامح أحمد رفعت عبد الباقي، تطبیق معاییر الجودة الشاملة في التعلیم    .19

السیاحة بكلیات السیاحة والفنادق، دار الكتب السیاحي الجامعي بالتطبیق على قسم 
 .، مصر2011القانونیة، 

عابد فاید عبد الفتاح فاید، االلتزام بضمان السالمة في عقود السیاحة في ضوء . 20
 .مصر 2010قواعد حمایة المستهلك دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة،  

 الكتب العامة  
، اسات القانونیة، التنظیم الدولي العالميإیمان أحمد عالم،  برنامج الدر  . 01

السداسي األول، جامعة بنها، كلیة الحقوق، مركز  التعلیم  المستوى األول
 . 2010 -2009المفتوح، 

، المعهد حاتم قطران، دلیل الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة . 02
  . 2004طبعة  العربي لحقوق اإلنسان

ممدوح سالم، الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في الوطن العربي  .03
 .2003المنظمة العربیة لحقوق اإلنسان، الطبعة األولى، 
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جمیل محمد حسین، دراسات في القانون الدولي العام، الكتاب الثاني،  . 04
  .دون معلومات أخرى 2009

  الدكتوراهرسائل 
تخطیط وتطویر المواقع السیاحیة في األردن وتسویقها إبراهیم خلیل بظاظو، . 01

باستخدام نظام المعلومات الجغرافي، أطروحة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول 
 .2006جغرافیا، الجامعة األردنیة، على درجة الدكتوراه في ال

 -2000(عوینان عبد القادر، السیاحة في الجزائر اإلمكانیات والمعوقات  . 02
ي ظل اإلستراتیجیة السیاحیة الجدیدة للمخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة ف) 2025
2025 SDAT03وم االقتصادیة، جامعة الجزائر ، أطروحة دكتوراه العلوم في العل 
نقود  : قسم العلوم االقتصادیة، تخصصلعلوم االقتصادیة وعلوم التسییر كلیة ا

  .2013 -2012ومالیة، السنة الجامعیة 
في الجزائر  ثر االقتصادي واالجتماعي للسیاحةعشي، األداء واأل صلیحة. 03

مذكرة لنیل شهادة دكتوراه علوم في العلوم االقتصادیة، تخصص  وتونس والمغرب
اقتصاد التنمیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الحاج 

  .2011 -2010، السنة الجامعیة -باتنة -لخضر
 - 1974ود فوزي شعوبي، السیاحة والفندقة في الجزائر دراسة قیاسیة محم . 04

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم، جامعة الجزائر، كلیة العلوم 2002
االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم االقتصادیة، فرع االقتصاد القیاسي، نوقشت 

 .2007 -2006، السنة الجامعیة 2007 -07 -12بتاریخ 
رسالة دكتوراه في  وناس یحي، اآللیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر،. 05

  .2007بو بكر بلقاید تلمسان، جامعة أ القانون العام

 السیاحة المستدامة حالة الجزائر عامر عیساني، األهمیة االقتصادیة لتنمیة. 06
أطروحة دكتوراه علوم في علوم التسییر، شعبة تسییر المؤسسات كلیة العلوم 

 -2009 -باتنة –االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم التسییر، جامعة الحاج لخضر 
2010.  
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 رسائل الماجستیر  
مثال والیة  –أبركان فؤاد، السیاسات السیاحیة والتنمیة في الجزائر  .01

لیة ، الماجستیر في العلوم السیاسیة والعالقات الدو  مذكرة لنیل شهادة -بومرداس
  .2009 - 2008جامعة الجزائر، تخصص رسم السیاسات العامة 

هدیر عبد القادر، واقع السیاحة في الجزائر وآفاق تطورها، رسالة مقدمة  .02
ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص نقود، مالیة 

وم االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر، جامعة وبنوك، كلیة العل
 .2006 -2005الجزائر 

رابح بلعزوز، النظام القانوني لعقد وكالة السیاحة واألسفار في التشریع  .03
الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص عقود 

 -21بومرداس، تاریخ المناقشة ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة 
11- 2005. 
دراسة  –التسویق السیاحي ودوره في تفعیل قطاع السیاحة زهیر بوعكریف، . 04

حالة الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم التجاریة، جامعة 
تخصص منتوري  قسنطینة، كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، 

  .2012 -2011ویق، السنة الجامعیة تس
قارة ابتسام، دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تطویر القطاع السیاحي  . 05 

بالجزائر، دراسة حالة والیة مستغانم، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر جامعة أبي بكر 
: رسة الدكتوراهكلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، مد -تلمسان -بلقاید

-2011تسویق دولي، السنة الجامعیة : التسییر الدولي للمؤسسات، تخصص
2012.  

بنك : دراسة حالةسعاد صدیقي، دور البنوك في تمویل المشاریع السیاحیة   .06 
الماجستیر في العلوم  مذكرة مقدمة لنیل شهادةالجزائر الخارجي  وكالة جیجل، 
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متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، جامعة الجزائر، تخصص نقود 

  .  2006 -  2005مالیة وبنوك، 
الصناعة التقلیدیة شنیني عبد الرحیم، دور التسویق السیاحي في إنعاش  .09
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في علوم التسییر، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر 
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  .5كقطاع بدیل لقطاع المحروقات، حالة الجزائر، مجلة التنظیم والعمل، العدد 

 -حالة الجزائر –مراد رایس، متطلبات اعتماد مدخل الجودة بالقطاع السیاحي  .05 
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-univ :متوفر على الموقع االلكتروني
Biskra .dz/fac/fsecsg/…/tourisme2/dr%20daden 

بختي إبراهیم، شعوبي محمود فوزي، دور تكنولوجیا المعلومات واالتصال في  . 21
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هاني نوال، تنافسیة القطاع السیاحي في الدول العربیة، مجلة الباحث، عدد  .26
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من السیاحیة في الجزائر لتحقیق التنمیة والتقلیص من البطالة، بحث مقدم ض

إستراتیجیة الحكومة في القضاء على البطالة وتحقیق : فعالیات الملتقى الوطني حول
، كلیة العلوم 2011نوفمبر  16 – 15التنمیة المستدامة، المنعقد خالل الفترة 

االقتصادیة وعلوم التسییر بالتعاون مع مخبر االستراتیجیات والسیاسات االقتصادیة 
  .في الجزائر، جامعة المسیلة

: دلیلة طالب، عبد الكریم وهراني، السیاحة أحد محركات التنمیة المستدامة . 11
األداء : نحو تنمیة سیاحیة مستدامة، بحث مقدم ضمن فعالیات الملتقى الدولي حول

اء نمو المؤسسات واالقتصادیات بین تحقیق األد –المتمیز للمنظمات والحكومات 
بجامعة  2011نوفمبر  23 - 22یومي المنعقد  المالي وتحدیات األداء البیئي

 .ورقلة

موسى سعداوي، حكیم بوجطو، أهمیة مقومات السیاحة الجزائریة في التنمیة  .12
: االقتصادیة للدولة، بحث مقدم ضمن فعالیات الملتقى العلمي الدولي حول

، 2010مارس  10 -09اقتصادیات السیاحة ودورها في التنمیة المستدامة، یومي 
  .وم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر جامعة محمد خیضر، بسكرةكلیة العل

مریم بلخیر، استخدام نظم المعلومات الجغرافیة لنقل وتوطین السیاحة، المؤتمر  .13
متوفر على الموقع . الوطني الرابع للمعلومات الصناعیة  والشبكات، جامعة الجزائر

  www.aidmo.org/aiinc4/index.php..?: االلكتروني
رایس حدة، جنان عبد الحق، بن التركي زینب، السیاحة اإللكترونیة ودورها  . 14

: في تنشیط القطاع السیاحي، بحث مقدم ضمن فعالیات الملتقى الدولي حول
، 2010مارس  10و  09اقتصادیات السیاحة ودورها في التنمیة المستدامة یومي 

  .كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر -بسكرة –جامعة محمد خیضر 
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بوفلیح نبیل، تقرورت محمد، دراسة مقارنة لواقع قطاع السیاحة في دول شمال  .15
بحث مقدم ضمن فعالیات الملتقى الوطني  ،إفریقیا، حالة الجزائر، تونس والمغرب

   .لواقع واآلفاقة في الجزائر االسیاح: حول
موسى سعداوي، حكیم بوجطو، أهمیة مقومات السیاحة الجزائریة في التنمیة  . 16

االقتصادیة للدولة، بحث قدم ضمن فعالیات الملتقى الدولي حول اقتصادیات 
، جامعة 2010نوفمبر  01 -09السیاحة ودورها في التنمیة المستدامة، یومي 

  .محمد خیضر بسكرة
العربیة في تحقیق األمن  عمیره رحماني، دور القوانین والتشریعات الشاذلي بن . 17

، كلیة 2012أكتوبر  11 -09األمن السیاحي في : الحلقة العلمیة  حول السیاحي
  .: متوفر على الموقع االلكتروني التدریب، قسم البرامج التدریبیة، تونس

repository.nauss.edu.sa/.../  

كصناعة في االقتصاد الوطني، حالة الجزائر، بحث مقدم زاید مراد، السیاحة  . 18
ضمن فعالیات الملتقى الدولي حول اقتصادیات السیاحة ودورها في التنمیة 

، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم 2010مارس  10 -09المستدامة  في 
 .التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة

عالم في الترویج للسیاحة، الدورة علي السید إبراهیم عجوة، دور اإل . 19 -
 14 -10في األمن السیاحي خالل الفترة  رفع كفاءة العاملین: التدریبیة حول

متوفر على  .، كلیة التدریب، قسم البرامج التدریبیة مدینة أبها2011سبتمبر  
  www.nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/.../4.pdf: الموقع االلكتروني

الحداد، تقییم تنافسیة صناعة السیاحة في لیبیا كمصدر بدیل   محمد محجوب .20
للدخل في ظل تحریر تجارة الخدمات، بحث مقدم ضمن فعالیات الملتقى الدولي 

المنافسة واالستراتیجیات التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع : الرابع حول
متوفر على الموقع .المحروقات في الدول العربیة، جامعة مصراته، كلیة االقتصاد

labocolloque5.voila.net/106mohamedmahdjob.pdf   : االلكتروني
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سامیة لدول، راویة حناشي، تنمیة السیاحة في الجزائر واستدامتها ضمن  .21
، بحث مقدم ضمن فعالیات المؤتمر 2014 -2010برنامج االستثمارات العامة 

العامة وانعكاساتها على التشغیل والنمو تقییم آثار برامج االستثمارات : الدولي حول
كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم  2014 -2001االقتصادي خالل الفترة 
 .التسییر، جامعة سطیف

 -بولملح منیرة، بوسعدي إلهام، إشكالیة تمویل االستثمار السیاحي بالجزائر .22   
 -2000الجزائر خالل الفترة  دراسة تحلیلیة لالئتمان المصرفي للقطاع السیاحي في

االستثمار السیاحي : ، بحث مقدم ضمن فعالیات الملتقى الدولي حول2011
،  2014نوفمبر  27و 26بالجزائر ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة، یومي 

  .المركز الجامعي لتیبازة بالتعاون مع مخبر البحث االقتصاد والتنمیة

راد، إستراتیجیة التنمیة السیاحیة للجزائر واقع عز الدین محمدي، آیت محمد م .23
االستثمار السیاحي بالجزائر : وآفاق، بحث مقدم ضمن فعالیات الملتقى الدولي حول

،  المركز 2014نوفمبر  27و 26ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة، یومي 
  .الجامعي بتیبازة

حي في تحقیق التنمیة العثماني مصطفى، بوسهوة نذیر، أهمیة القطاع السیا. 24
االستثمار السیاحي : بالجزائر، بحث مقدم ضمن فعالیات الملتقى الدولي حول

، المركز 2014نوفمبر  27 - 26بالجزائر ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة یومي 
  .الجامعي بتیبازة

حاوشین ابتسام، بوعوینة سلیمة، السیاحة المستدامة في بعض الدول العربیة،  . 25
االستثمار السیاحي ودوره في : حث مقدم ضمن فعالیات المؤتمر الدولي حولب

  .المركز الجامعي بتیبازة. 2014نوفمبر  27و  26تحقیق التنمیة المستدامة یومي 
حمد مجدوب الحداد، تقییم تنافسیة صناعة السیاحة في لیبیا كمصدر بدیل م. 26

للدخل في ظل تحریر تجارة الخدمات، بحث مقدم ضمن فعالیات الملتقى الدولي 
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المنافسة واالستراتیجیات التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع : الرابع حول
  .ة مصراتهالمحروقات في الدول العربیة، كلیة االقتصاد، جامع

للسیاحة في تنشیط  تومي میلود، خریف نادیة، دور التسویق االلكتروني . 27
اقتصادیات  :الملتقى الوطني حول فعالیات بحث مقدم ضمن  صناعة السیاحة

، كلیة 2010مارس  10 -09السیاحة ودورها في التنمیة المستدامة المستدامة  في 
   .ییر،  جامعة محمد خیضر بسكرةالعلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التس

حیة في دول مجلس التعاون الهیئة العلیا للسیاحة، تحریر تجارة الخدمات السیا . 28
، بحث مقدم ضمن فعالیات ملتقى السیاحة واالستثمار الخلیجي األول، الخلیجي
  .، البحرین2006فبرایر  16 -14یومي 

، مؤتمر GATSصفیة أحمد أبو بكر، االتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات . 29
متوفر على الموقع  .الجوانب االقتصادیة والقانونیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

 :االلكتروني
-  slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/.../drsafiaabubaker.pdf  

تطور العلوم : في اإلسالم، ندوة إدریس الفاسي الفهري، قواعد فقه السیاحة . 30
 09- 06الفقهیة فقه رؤیة العالم والعیش فیه، المذاهب الفقهیة والتجارب المعاصرة، 

  .، المملكة المغربیة2013أفریل 
 التقاریر والبحوث 

والحقوق االقتصادیة واالجتماعیة  اإلنسانالنظام األوروبي لحمایة حقوق .01
  www1.umn.edu/humanrts/arab/M29.pdf    .29والثقافیة، الوحدة رقم 

تقریر المنظمة العالمیة للسیاحة بشأن تنفیذ المدونة العالمیة ألخالقیات . 02
من جدول األعمال  43، البند 60السیاحة، الدورة 

   www.iasj.netiasjfunc=fulltext&aId=284.المؤقت
.    ، تعریف بالعهد الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة03الوحدة رقم .03

www1.umn.edu/humanrts/arab/M3.pdf.  
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تقریر مقدم من المقررة نجاة معال اهللا مجید المعنیة بمسألة بیع األطفال،  . 04 
لألمم المتحدة، بغاء األطفال واستغالل األطفال في الموارد اإلباحیة، الجمعیة العامة 

تعزیز وحمایة جمیع حقوق اإلنسان : من جدول األعمال 03، البند 22الدورة 
المدنیة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، بما في ذلك الحق في التنمیة، 

24- 12- 2012 .-edu/humanrts/.../AHRC12https://www1.umn.
68.pd 

واالجتماعیة النظام األمریكي لحمایة حقوق اإلنسان والحقوق االقتصادیة . 05
   www1.umn.edu/humanrts/arab/M30.pd.30الوحدة رقم والثقافیة، 

 ضائعة في القطاع السیاحي األردني،خلیل بظاظو، استعادة الفرص الإبراهیم   . 06
تقریر حول أهم القضایا االقتصادیة واالجتماعیة في األردن، المجلس االقتصادي 

صفیة أحمد أبو بكر، االتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات  .2012واالجتماعي، 
GATSمؤتمر الجوانب االقتصادیة والقانونیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة ،. 

 :متوفر على الموقع االلكتروني
-  slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/.../drsafiaabubaker.pdf  

تطور العلوم : إدریس الفاسي الفهري، قواعد فقه السیاحة في اإلسالم، ندوة .07
 09- 06الفقهیة فقه رؤیة العالم والعیش فیه، المذاهب الفقهیة والتجارب المعاصرة، 

     meutourism.com/research/27.doc .، لمملكة المغربیة2013أفریل 
تقریر إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة، التوصیات الدولیة المتعلقة  .08

 gof.sa. 2011، األمم المتحدة 2008بإحصاءات السیاحة 
.http://www.mofa 
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5. www.alborsanews.com     
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7. www.moj.pna.ps/.../Universal%20Declaration%20of.02- 10 

8.www.albawaba.com › ...  
- 9.booksite.elsevier.com/.../9780750678797.PDF  
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  38................................................................السیاحة

  38...............................................تصنیف السیاحة وفقا للغرض أو الدافع: أوال
  43................................................ أنواع السیاحة وفقا للموقع أو الحدود: ثانیا

 45...........................................الدور التنموي للنشاط السیاحي: المبحث الثاني
  46..............................عالقة السیاحة بالعلوم االجتماعیة واإلنسانیة:المطلب األول 

  46.........................عالقة السیاحة بالعلوم القانونیة والسیاسیة واالقتصادیة: الفرع األول
 46.............................................بالعلوم القانونیة والسیاسیةعالقة السیاحة : أوال
  49..................................................عالقة السیاحة  بالعلوم االقتصادیة :ثانیا
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 52.......................عالقة  السیاحة بعلم االجتماع وعلم النفس و علم اإلدارة: الفرع الثاني   
 52...........................................عالقة  السیاحة بعلم االجتماع وعلم النفس: أوال 
  59 ..............................................عالقة السیاحة بالعلوم التقنیة واإلدارة: ثانیا 

  55...........................................الدور التنموي للنشاط السیاحي: المطلب الثاني
 56..............................دور السیاحة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة : الفرع األول

   56..................................................دور السیاحة في التنمیة االقتصادیة: أوال
  61 .................................................االجتماعیةدور السیاحة في التنمیة : ثانیا

  65........ ............................دور السیاحة في التنمیة السیاسیة والبیئیة: الفرع الثاني
 65.............................دور السیاحة في مجال التنمیة السیاسیة والعالقات الدولیة: أوال
  66 ...............................................دور السیاحة في مجال التنمیة البیئیة: ثانیا

   71...............ضوابط حق اإلنسان في السیاحة من منظور القانون الدولي: الفصل الثاني
  72.............................الحق في السیاحة من منظور القانون الدولي: المبحث األول
  72...............................حق السیاحة في المواثیق الدولیة واإلقلیمیة: المطلب األول

  80 .............................................حق السیاحة في المواثیق الدولیة :الفرع األول
المدنیة حق السیاحة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي للحقوق : أوال

  73................................................................................والسیاسیة
  76.............. حق السیاحة في العهد الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة  :ثانیا

  78...........................................حق السیاحة على الصعید اإلقلیمي: الفرع الثاني
  78......................................حق  السیاحة  على الصعید األوروبي واألمریكي: أوال

  84.........................................حق السیاحة على الصعید اإلفریقي والعربي: ثانیا 
  88 ........................والغربیةحق السیاحة  في بعض الدساتیر العربیة : المطلب الثاني

  88 ......................................حق السیاحة في بعض الدساتیر العربیة :الفرع األول
  88.................................حق السیاحة في الدستور الجزائري والدستور المصري: أوال
  91 ..................................ور الیمنيحق السیاحة في الدستور الكویتي والدست: ثانیا

  93......... ........................حق السیاحة في بعض دساتیر الدول الغربیة: الفرع الثاني
  93 ................................حق السیاحة في الدستور األمریكي والدستور الفرنسي: أوال

  94.. .........................................................إنجلتراحق السیاحة في : ثانیا 
حق اإلنسان في السیاحة من منظور القانون المبادئ العامة ل :المبحث الثاني

  97...................................................................................الدولي
  97..................................................األنشطة السیاحیةأخلقة : المطلب األول
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  97........................................مفهوم التقنین العالمي ألخالق السیاحة: الفرع األول
 97 .....................................نشأة ومضمون التقنین العالمي آلداب السیاحة: أوال
  100 ...................................حق السیاحة في التقنین العالمي آلداب السیاحة: ثانیا

  102........ ...........................................أخلقة األنشطة السیاحیة :الفرع الثاني
 103 ............................................مفهوم وأهداف أخلقة األنشطة السیاحیة: أوال

  106.. .........................................أخالقیات العاملین في النشاط السیاحي: ثانیا 
  108.........ضوابط حق اإلنسان في السیاحة بین الجانب النظري والتطبیقي: المطلب الثاني

  108.......ةسیاحآلداب ال ضوابط حق اإلنسان في السیاحة ضمن التقنین العالمي: الفرع األول
  108...........................................المبادئ األخالقیة العامة للنشاط السیاحي: أوال
  112 ..........................................حقوق والتزامات أطراف النشاط السیاحي: ثانیا

  115 .................................السیاحیةالجانب التطبیقي ألخلقة األنشطة : الفرع الثاني
  116............................................تطبیق التقنین العالمي ألخالق السیاحة: أوال 
  117..........................  .....أخلقة األنشطة السیاحیة في كل من مصر والجزائر: ثانیا 

هم األجهزة والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة المعنیة بالنشاط اإلطار القانوني أل: الفصل الثالث
  125  .............................................................................السیاحي

اإلطار القانوني ألهم المنظمات الدولیة واإلقلیمیة المعنیة بالنشاط : المبحث األول
  125 ..............................................................................السیاحي

  125 ........................اإلطار القانوني ألهم المنظمات السیاحیة الدولیة: المطلب األول
 125......................المنظمات السیاحیة الدولیة و دورها في التنمیة السیاحیة: الفرع األول

  126......................................................مفهوم المنظمات الدولیة: أوال      
  129... .............مفهوم المنظمات السیاحیة الدولیة ودورها في التنمیة السیاحیة: ثانیا      

  131.... ........................................أهم المنظمات السیاحیة الدولیة: الفرع الثاني
  131.......................................... المنظمات السیاحیة الدولیة الحكومیة: أوال     
 138............................................المنظمات السیاحیة غیر الحكومیة: ثانیا     

   142.......اإلقلیمیة المعنیة بالنشاط السیاحياإلطار القانوني ألهم المنظمات : الثاني المطلب
 143.................................................المنظمات السیاحیة العربیة: الفرع األول

  143.................................اإلتحاد العربي للسیاحة واإلتحاد العربي للنقل الجوي: أوال
 145......................للطیران المدني والمجلس الوزاري العربي للسیاحةالهیئة العربیة : ثانیا

  148..........................................بعض المنظمات السیاحیة األخرى: الفرع الثاني
  148.......................................................اإلتحاد اإلفریقي للنقل الجوي: أوال
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  149..........................................إتحاد المنظمات السیاحیة ألمریكا الالتینیة: ثانیا
  149....................التنظیم الهیكلي والعضوي لقطاع السیاحة في الجزائر :الثانيالمبحث 

  150...............................تنفیذ السیاسة السیاحیة في الجزائر هیئات :المطلب األول
  150.......................................وزارة السیاحة والمصالح الخارجیة لها: الفرع األول 

 150......................................................................وزارة السیاحة: أوال
  157..................................................المصالح الخارجیة لوزارة السیاحة: ثانیا

 158.....................................الهیئات األخرى لتنفیذ السیاسة السیاحیة: الفرع الثاني
  159.. .............الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة والمؤسسة الوطنیة للدراسات السیاحیة: أوال
  161.............................................................بنك معطیات السیاحة: ثانیا

  163...........................المتعاملون االقتصادیون في المجال السیاحي: المطلب الثاني
 163...................الدیوان الوطني للسیاحة والدیوان الوطني الجزائري للسیاحة: الفرع األول

  163............................................................الوطني للسیاحةالدیوان : أوال
 165..................................................الدیوان الوطني الجزائري للسیاحة: ثانیا

  167.......................النادي السیاحي الجزائري و وكاالت السیاحة واألسفار: الفرع الثاني
  167..........................................................النادي السیاحي الجزائري: أوال
  168.........................................................وكاالت السیاحة واألسفار: ثانیا

دماجه في الجزائري إلستراتیجیة السیاحیة في ترقیة المنتج السیاحي دور ا: الباب الثاني وإ
  187..............................................................العالمیة السوق السیاحیة

ستراتیجیة تنمیتها: الفصل األول   172.............................واقع السیاحة في الجزائر وإ
  172..............................أسس وبواعث القطاع السیاحي في الجزائر: المبحث األول
  172...............................................موارد السیاحة في الجزائر: المطلب األول

  173 .................................................الموارد الطبیعیة والتاریخیة: الفرع األول
  173....................................................................الموارد الطبیعیة: أوال
  175.....................................................المقومات التاریخیة والحضاریة: ثانیا

  178................................المقومات المتصلة باإلنتاج البشري المعاصر: الفرع الثاني
  178 ..........................................................واالتصاالتالمواصالت : أوال
  181...................................................................قدرات االستقبال: ثانیا

  181.................النظام القانوني للمنشآت السیاحیة والفندقیة في الجزائر: المطلب الثاني
  181.........................................مفهوم المؤسسات السیاحیة والفندقیة: لفرع األولا
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تعریف المؤسسات السیاحیة والفندقیة : أوال
  181........................................وأنواعها

  188.............................................استغالل المؤسسات السیاحیة والفندقیة: ثانیا
 191............................................................النشاط السیاحي: الفرع الثاني

 191.......................................................................العقد الفندقي: أوال
  201.......................................................عقد وكالة السیاحة واألسفار: ثانیا

  208................... ................سیاسة التنمیة السیاحیة في الجزائر: المبحث الثاني
   208................. 1989 -1962السیاحة في الجزائر في الفترة ما بین : المطلب األول

  209...............................التاریخي للظاهرة السیاحیة في الجزائرالتطور : الفرع األول
  209................. ...............................السیاحة في الجزائر قبل االستقالل: أوال
  210................................................السیاحة في الجزائر غداة االستقالل: ثانیا

  212 .....................التنمیة السیاحیة في الجزائر ضمن المخططات الوطنیة: الفرع الثاني
  212 ..........................1977 -1967التنمیة السیاحیة في الجزائر للفترة مابین : أوال
 215  .......................1989 – 1980التنمیة السیاحیة في الجزائر للفترة ما بین : ثانیا

  218...........التنمیة السیاحیة أثناء مرحلة التحوالت السیاسیة واالقتصادیة: المطلب الثاني
  218.......................إستراتیجیة الخوصصة السیاحیة في التشریع الجزائري: الفرع األول 
  219. ......................................................امفهوم الخوصصة وتقنیاته: أوال 
 222 ..................................واقع خوصصة المؤسسات السیاحیة في الجزائر: ثانیا 

  223....................................االستثمار السیاحي في التشریع الجزائري: الفرع الثاني
 ....................................ومحدداته أهمیة االستثمار السیاحي في الجزائر: أوال 

223  
  225 ..............................................واقع االستثمار السیاحي في الجزائر: ثانیا 

  233..............إستراتیجیة التنمیة المستدامة للسیاحة في التشریع الجزائري: الفصل الثاني
إلستراتیجیة التنمیة المستدامة للسیاحة في التشریع  اإلطار العام: المبحث األول

  233................................................................................الجزائري
  234.......................................مفهوم التنمیة المستدامة للسیاحة: المطلب األول

  234 ...........................................السیاحیة ومبدأ استدامتهاالتنمیة : الفرع األول
 235...........................................................تعریف التنمیة السیاحیة: أوال 
 240................................................مبدأ االستدامة في التنمیة السیاحیة: ثانیا 



رســــــــــــــــــالفھ  
 

394 
 

 ..................................مبادئ التنمیة السیاحیة المستدامة وأهدافها: الفرع الثاني
245 

 245...................................................مبادئ التنمیة السیاحیة المستدامة: أوال
أهداف التنمیة السیاحیة : ثانیا

 246..................................................المستدامة
 247.....................اإلطار العام إلستراتیجیة التنمیة المستدامة للسیاحة: المطلب الثاني

 248.. ......................213مجاالت تنمیة السیاحة ضمن إستراتیجیة آفاق : الفرع األول
 248.......................المستدامة للسیاحة في التشریع الجزائري مبادئ وأهداف التنمیة: أوال

 252...................................االختیارات المستقبلیة لتثمین المنتجات السیاحیة: ثانیا 
 258 ..................................إجراءات تطبیق التنمیة المستدامة للسیاحة: الفرع الثاني

 258..................................................دعم االستثمار والتكوین السیاحیین: أوال
 261....................................................دعم النوعیة والترویج السیاحیین: ثانیا

دعائم تثمین الموارد السیاحیة لتنمیة السیاحة ضمن استراتیجیة : المبحث الثاني
2013................................... ............................................264  

  265...............................االستعمال واالستغالل السیاحیین للشواطئ: المطلب األول
  265........ ...........القواعد العامة لالستعمال واالستغالل السیاحیین للشواطئ: الفرع األول

  265...................................أهداف االستعمال واالستغالل السیاحیین للشواطئ: أوال
  266 ..................................االستعمال واالستغالل السیاحیین للشواطئ مبادئ: ثانیا

  267 .................ئاالستعمال واالستغالل السیاحیین للشواطشروط وكیفیات : الفرع الثاني
  267 ......................................................شروط فتح الشواطئ للسباحة: أوال
  268 ........................................................كیفیات استغالل الشواطئ: ثانیا

  272.................والمواقع السیاحیةحمایة وتسییر مناطق التوسع تهیئة و : المطلب الثاني
  273.............................حمایة وتسییر مناطق التوسع والمواقع السیاحیة:  الفرع األول

  273.......................مفهوم ومبادئ تهیئة وتسییر مناطق التوسع والمواقع السیاحیة:  أوال
  275.................................... حمایة وتسییر مناطق التوسع والمواقع السیاحي :ثانیا

  277........................وتسییر مناطق التوسع والمواقع السیاحي ضبط تهیئة :الفرع الثاني
  277............المخالفات التي ترتكب أثناء تهیة وتسییر مناطق التوسع والمواقع السیاحیة: أوال
  278....................... جزاء مخالفة النظام القانوني لمناطق التوسع والمواقع السیاحیة:ثانیا

برامج تنمیة القطاع السیاحي الجزائري ودورها في تحقیق االندماج االقتصادي : الفصل الثالث
  282................................................................................العالمي
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المخططات الخمسة لتفعیل التحول السیاحي في الجزائر ضمن المخطط : المبحث األول
  SDAT(......................................... 284 2025(التوجیهي للتهیئة السیاحیة 

  284. .............مخططي تسویق وجهة الجزائر واألقطاب السیاحیة لالمتیاز: المطلب األول
  284.......................................................مخطط وجهة الجزائر: الفرع األول

  285 ............................2025مفهوم المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة آلفاق : أوال
  290.....................................................مخطط تسویق وجهة الجزائر: ثانیا 

  294............................ .............مخطط األقطاب السیاحیة لالمتیاز: الفرع الثاني
  294............................................تعریف القطب السیاحي لالمتیاز وأهدافه: أوال
  295..................... ...........................األقطاب السیاحیة السبعة لالمتیاز: ثانیا

  297................................مخطط النوعیة الشراكة والتمویل السیاحي: المطلب الثاني
  297........................................مخططي النوعیة والشراكة السیاحیین: الفرع األول

 297...........................................................یةمخطط النوعیة السیاح: أوال 
 299 .............................................الخاصة –مخطط الشراكة العمومیة : ثانیا 

  301.....................................................مخطط تمویل السیاحة: الفرع الثاني
  301...................................................طط التمویل السیاحيأهداف مخ: أوال
  302............................................................محتوى مخطط التمویل: ثانیا

دماجه ضمن السوق : المبحث الثاني دور اإلستراتیجیة السیاحیة في ترقیة المنتج السیاحي وإ
  304.......... .....................................................................الدولیة

دور السیاحة الجزائریة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ومكانتها : المطلب األول
  305.................................................................................الدولیة

  305.............................دور السیاحة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة: الفرع األول
 306.................................................دور السیاحة في التنمیة االقتصادیة: أوال
  311..............................................أهمیة السیاحة من الناحیة االجتماعیة: ثانیا

 313........ .....................تنافسیة السیاحة الجزائریة على الصعید الدولي: الفرع الثاني
  314.......................................................مفهوم تنافسیة قطاع السیاحة: أوال
  314......................د الدوليمعاییر تنافسیة القطاع السیاحي الجزائري على الصعی: ثانیا

دماجها في االقتصاد العالمتحدیات السیاحة الجزائریة وسبل تنمی: المطلب الثاني   319....يتها وإ
  319..................................................تحدیات السیاحة الجزائریة: الفرع األول

  320................................................واإلداریةالمعوقات القانونیة التعلیمیة : أوال
  324........ ..............................................المعوقات الثقافیة والتسویقیة: ثانیا
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  327......أهم الحلول والسبل لتحقیق اقتصاد سیاحي مندمج في االقتصاد العالمي: الفرع الثاني
  328........................... ........لقانونیة التعلیمیة واألمنیة لتنمیة السیاحةالحلول ا: أوال
 335......................................بعض الحلول األخرى لتنمیة السیاحة الجزائریة: ثانیا

 381 ..........................................................................الخاتـــــــــــــــمة
 354.........................................................................قائمة المالحق
  367..........................................................................قائمة المراجع

 389................................................................................الفهرس


