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  ملخصال

نتيجة لعالقتها املباشرة وغري املباشرة مع  ،ليت تلحق باجملتمعات املضيفةااآلثار اإلجتماعية  تَنتج
عادة ما تعد اجملتمعات املضيفة الطرف و ألسباب متعددة ، و ونتيجة للتعامل مع صناعة السياحة ،السائحني

ا مع الضيوف ما جتلب السياحة التغريات يف وتنشأ اآلثار السلبية عند ،وموفري اخلدمات ،األضعف يف تعامال
التغريات باهلياكل اجملتمعية والعالقات  حدوثعالوة على هذا ، مبا يهدد اهلوية القومية ،نظم القيم والسلوكيات

جيابية للسياحة يف التبادل تتمثل اآلثار اإلجتماعية اإلو . األسرية وطرق احلياة اجلماعية التقليدية واألخالقيات
ن والسائح، ورفع املستوى اإلقتصادى واحلضاري، إحياء التقاليد املعمارية احمللية، رفع مستوى احلضاري بني املواط

وتطوير السياحة املسئولة قد يساهم يف القضاء على  ،الصحة النفسية للمجتمع، تشجيع الفنون والصناعات احمللية
.                             ع السياحي  مصدر منو وتنميةالذي ميثل أحد أهداف األلفية من أجل التنمية حبيث يعترب القطا  ،الفقر

  يف اجلزائر ؟  ر الرتقية السياحية على التنمية اإلجتماعيةاثآ ماهي :نطرح التساؤل التايل أن ميكننا هنا ومن
Abstract :  Social effects Produced by  host communities, as a result of direct and indirect 
relationship with the  tourists  , the deal with the tourism industry, multiple reasons and 
usually longer host communities party weaker in its dealings with the guests, and service 
providers, and created adverse effects when tourism brings changes in values and behaviors 
systems , thus threatening the national identity, as well as the occurrence of changes societal 
structures and family relations and traditional ways of life and collective ethics. There are  
positive social impacts for tourism in the cultural exchange between the citizen and the tourist 
such as : the increase of the economic level, civilization, the revival of local architectural 
traditions, improvement of the mental health level of the community, the encouragement of  
local arts and industries. The development of responsible tourism may contribute to the 
eradication of poverty, which is one of the millennium goals so that the tourism sector is a 
source of growth and development in several fields. 
     Hence we can ask the following question: What are the effects of tourism promotion on 
social development in Algeria?  
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ه أدائحماولة تقييم تعىن بتشخيصهو اليت  ،ظى قطاع السياحة بنصيب كبري من األحباث والدراساتحي : تمهيد
ا،  الذي ما يتعلق باجلانب االقتصاديخاصة  أصبح حيتل مكانة كبرية، ويتم  قياسه بعائدات السياحة ونفقا

بل  ،فحسب اإلقتصاديةالكلي، لكن النشاط السياحي ال ينحصر يف اآلثار  اإلقتصادمؤشرات  إىلباإلضافة 
خلق مناصب شغل  إىلحني يهدف من ورائها  ،اإلعتباراليت جيب أن تؤخذ بعني  اإلجتماعيةاآلثار  إىليتعداها 

 االقتصاديةاآلثار  إىلللمجتمعات املضيفة وباإلضافة  اإلجتماعيةوالرتكيبة  ،تكياأو التأثري على السلو  ،باشرةم
هنالك أثر آخر ال ميكن إغفاله، يتمثل يف تأثري هذا النوع من األنشطة على البيئة احمليطة،  ،للسياحة واالجتماعية

ا على امل إىلبالنظر  تأثريه  إىلواملدى الطويل، باإلضافة  ،واملدى املتوسط ،دى القصريتأثريه على األقاليم وسكا
وكذا  ،وقد ركزت العديد من الدراسات على أمهية اآلثار البيئية للسياحة. على البلدان املضيفة والسكان احملليني

  .اهيةتأثريها على السكان احملليني من ناحية فقدان اهلوية التارخيية والثقافية وحىت من ناحية الرف

  : ومن خالل ما سبق ميكننا معاجلة املوضوع من خالل احملاور التالية

وأثرها على  ،عناصر القياس لتقييم التنمية السياحية املستدامة تتمثل:  االجتماعيةقياس المؤشرات :  أوال
الشراء  أجلهيلية،وحضور املنظمات من أتوفر الرتبصات الت، و عدد السكنات املخصصة للمومسنياجملتمع يف 

  .  األمهية النسبية للزبائن ذوي الدخل الضعيفو  والتسويق والنقل

  :يف  اإلجتماعي يف اجلزائر تتمثلبالنسبة للمعايري املعتمدة لقياس البعد 

ونقصد به هل الفاعلني احمللني يثمنون األنشطة السياحية ؟ واملؤشرات املمكنة لقياس هذا : التعرفمعيار  -1
  .الكثافة السياحية، و ياة للمومسنياملعيار جند ظروف احل

 ملؤشرات املمكنةاونقصد به هل قطاع السياحة يشجع إدماج كافة املتعاملني يف القطاع ؟ و : معيار اإلدماج -2
 .التكوين، وإقامة املؤسسات لقياس هذا املعيار جند

 واملؤشرات املمكنة عمل مشرتك ؟ إطاريون متضامنون يف اإلقتصادونقصد به هل املتعاملون : معيار الشراكة -3
 .التنشيطالسياحي، و اخلدمات املشرتكة لقياس هذا املعيار جند

املواقع السياحية ؟ وفيما خيص  إىلونقصد به هل بإمكان السكان الوصول بسهولة : مكانية الوصولإمعيار  -4
 .السياحة على أطراف املدينة، و تنوع الزبائن لقياس هذا املعيار جند املؤشرات املمكنة

 نأ1.بريطانيايف  جتماعياجلديد، الذي صدر يف منتدى سكول العاملي بأوكسفوردمؤشر التقّدم اإل أظهر
فريقيا حتتل مراتب متقدمة يف إمنطقة الشرق األوسط ومشال من دول  5اليت مشلها املؤشر،  50الـمن بني الدول 

مرتبة دنيا يف  إىلوتدحرجت اجلزائر .مصروهي اإلمارات العربية املتحدة، وتونس، واألردن، واملغرب و  ،هذا اجملال
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تليها بريطانيا متقدمة  ،السويد حتتل املركز األول يف هذا اجملال أنإلىالتقرير  جتماعي، وأشار مؤشر التقدم اإل
 2.املرتبة الثامنة واليابانبذلك على أملانيا اليت حتتل املرتبة اخلامسة، والوالياتاملتحدة املرتبة السادسة 

، إن اإلمارات اإلقتصاديةتقرير الذي وزعته شركة ديلويت يف بريوت املتخصصة بالدراسات ال وأوضح
حتلتدول املنطقة إمن بني الدول األكثر تقدمًا إجتماعيًا يف العامل، يف حني  19حتلت املرتبة إالعربية املتحدة 

حتلت إقد، و )40(ومصر (37)املغرب  ،)31( ، األردن)82(تونس : على الشكل التايل40و25املتبقية ما بني املرتبة 
  3.)2013(لعام مؤشر التنمية البشريةدولة وفق  187من أصل  93اجلزائر املرتبة 

املدن العاصمة اجلزائر ضمن قائمة  ، أنالربيطانية 4نتلجانسإويف تقرير دويل أجنزته صحيفة اإلكونومست 
، لتصنف بذلك ضمن أسوء العواصم عرب )2013(العشرة األخرية يف املؤشر العام للمدن القابلة للعيش لسنة 

حمتلة بذلك املرتبة الـ  )2013(يف قائمة املدن املتطورة خالل الفرتة  ،وجاءت اجلزائر يف املركز الرابع عربياً 5.العامل
جانب عاصمة مجهورية إيران اإلسالمية  إىلألخرية يف املؤشر العام، ا 10، وحلت يف قائمة املدن الـ عاملياً  134

، 104يف حني حلت اجلارة الشرقية تونس يف املرتبة الـ . طهران، وعاصمة ليبيا طرابلس ودمشق عاصمة سوريا
مؤخرة مدن ليست هي املرة األوىل اليت تصنف فيها اجلزائر العاصمة يف و  ،112والدار البيضاء املغربية يف املرتبة 

أسوء دول  5ضمن )1012(من حيث ظروف املعيشة، فقد سبق وأن صنفتها أكونومست إنتلجنس العام ، العامل
يئة اإلقليم   .واحملافظة على الوجه العام للعاصمة ،للعيش، بالرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة يف 

ألف سرير مما يتطلب  75حوايل  )2015(أواخر إجناز بالنسبة لتوفري مناصب العمل جند أنه من املتوقع
خمتص يف  5625و%10أي  ستقبالخمتص يف اإل 3750و .%5مسري أي  1875ـبويتعلق األمر  ،مستخدم 37500

خمتص يف اإلطعام  16875وحوايل %25أييف اإليواء  كوكذل،9375و.%15أي)مرشدو وكيل السياحة(السياحة 
 .% 45أي

 ،ومراكز التكوين املتخصصة يف جمال الفندقة والسياحة ،عليااملدارس ال ،توجدخبصوص جمال التكوينو 
  :وهي 

  شهادة تقين سامي يف ( متنحمعاهد للتكوين  10 يوجد :املعاهد الوطنية املتخصصة للتدريب املهين
  ؛)دليل مرافقو  إدارة الفندق،و ، ستقبالاإل،و اإليواءو املطاعم، و فن الطبخ، (  فروع الفندقة

  الشهادات يف الفروع املتخصصة يف الفندقة  ومنحللتكوين  اً مركز  55يوجد : يوالتعلممراكز التدريب املهن )
 ؛) ستقبالفن الطبخ، املطاعم واإل

   ؛)تيزي وزو(املعهد الوطين للتقنيات الفندقية والسياحية  
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  ؛)اجلزائر العاصمة(املدرسة الوطنية العليا للسياحة  
    ةبوسعاد(مركز الفندقة والسياحة.( 
 إىلتنظر فقط  جيب أنالاملستدامةالتنمية السياحية  إنَّ : لحد من ظاهرة الفقرفي االمستدامةالسياحة دور  :ثانيا

دف و  تقليص اآلثار السلبية للسياحة على البيئة وجعله يف قائمة األولويات  ،إشراك اجملتمع إىلإمنا جيب أن 
بشكل متسارع، نتيجة السياحةمن املتوقع منو و ،عاملياللي و احملهتمامعن طريقاإلذلك ، و للحد من ظاهرة الفقر

وقد ،وعوامل أخرى ،زيادة العروض اجملانية، و خنفاض كلفة الرحالتإإلرتفاع مستوى املعيشة ومستوى املداخيل،و 
ا،و  هي دعامة املستدامةالسياحةعتربت أن إوضعت األمم املتحدة هدف القضاء على الفقر يف قائمة أولويا

 يوجدو . ميكن أن تلعب دور أساسي يف القضاء على الفقرواإلقتصادية، و ،اإلجتماعيةأساسية كامنة خلف التنمية 
  6:نذكرها كما يلي من األسباب اليت جتعل من تنمية النشاط السياحي وسيلة فعالة ملكافحة الفقرالكثري 

  ويف القطاعات املكملة للسياحة لفئة غري املتخصصني،وللنساء ذوات  ،تؤمن العمل يف القطاع السياحي
دوام جزئي إن توفري فرص للريفيني النازحني للمدن،وللراغبني بالعمل ب، و الدخل املتدين يف املدن واألرياف

  ؛احلد من ظاهرة الفقر إىلعمل ملختلف الفئات يؤدي بدون شك 
 ؤمن بدائل معيشية هي تُ ، و هو ذو تاثري مضاعف على اجملموعات الفقرية، و هناك رابط مع القطاع اخلاص

 ؛هلم
   بشكل كبري على محاية العوامل الطبيعية مثل احلياة الربية واحلضارات املوروثةاملستدامةالسياحةتعتمد ،

   .هذه األخرية متثل موارد مالية للمجموعات الفقريةو 
  :تعتمد على ثالث مكونات ملكافحة الفقراملستدامةالسياحةإن تنمية 

ص العمل وفرص املشاريع للفقراء، وتأمني تدريب عادل عن طريق توسيع نطاق فر  قتصاديةزيادة الفوائد اإل .1
  .لغري املؤهلني منهم ملضاعفة هذه الفرص

مثل تغري عادات اجملتمعالضغط والبيئية للتنمية السياحية،،جتماعيةإعتماد القياس للتعامل مع اآلثار اإل .2
   .على املوارد الطبيعية ،التلوث، وتدمري النظام اإليكولوجي

م،مشاركة الفقراء بالتخطيطوضع سياسة تضمن  .3 إزالة بعض و  ،واإلدارة لألنشطة السياحية املرتبطة 
والقطاع اخلاص والفقراء لتطوير منتج  ،دعم الشراكة بني احلكومة، و احلواجز لضمان مشاركة أوسع من قبل الفقراء

 .أو خدمة سياحية جديدة
ميكن للسياحة كذلك أن حتدث : المجتمع لتجنب اآلثار السلبية لسياحة على  المتخذةاإلجراءات :ثالثا

الرئيسية اليت  نشغالسلبية،ففي الكثري من اجملتمعات تكون ندرة املياه العذبة من أسباب اإل إجتماعيةتأثريات 
ففي بعض املناطق ميكن أن يستخدم السياح من املياه  ،ميكن أن تزداد سوءًا بسبب منو السياحة يف تلك املناطق
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حتقان املروري الناتج عن السياحة ميكن أن كما أن اإل  ،ستخدام السكان املقيمنيإمرة عن  15إىل10يومياً ما يزيد 
وينطبق نفس الشيء على فقدان  ،اإلدارة لحمللية، مما يستدعي حلوًال من قبحيدث تأثرياً خطرياً على نوعية احلياة ا

ااملادية اليت يستخدمها السكان احملليون أو اإلض العامة املرافق   .رار 

 السلبية  اآلثار -1
 ول ساعات مثل يف طُ لعديد من الوظائف بقطاع السياحة ظروف عمل جيدة أو ُمرضية، وتتَ توفر ا ال

خنفاض األجور وسوء التدريب وقلة الفرص يف احلصول على التأهيل إو ، والتوظيف غري املستقر ،العمل
دم عة، و م ميثلون العمالة الرخيصة واملرنبعض من هذه الوظائف ألالكما يتم تشغيل األطفال يف  ،اجليد

  7. املساواة اإلقتصادية بني السكان احملليني والسائحني الذين ينفقون أكثر من معدالت إنفاقهم يف بالدهم
 والقيم األخالقية  ،حرتام العادات والتقاليدإأو التجاهل يف  ،عادة ما خيفق السائحون إما بسبب اجلهل

اليت طاملا مثلت قوة كبرية يف عامل السياحة، جند أن الصورة 8ملثال يف حالة كاتالونيافعلى سبيل ا ،احمللية
البلد  إىلفإن السائحني الذين يأتون  ،ستمتاع بالشمس والرتفيهاملروجة هلا هي السياحة القائمة على اإل

ألشخاص الذين وهم نفس ا  ،كرتاث بالقيم احملليةيسعون فقط للحصول على تلك الصور الثابتة دون اإل 
اراً  ا  ،ال جيرأون يف بالدهم على الصياح بالشوارع أو شرب اخلمر ليًال و أو تكسري نوافذ احملال اليت جيدو

  ؛سكنهم إىليف طريقهم 
  جتماعي حاد إذ إضغط  إىلميكن لآلثار املادية اليت تسبب فيها زيادة معدالت النشاط السياحي أن تؤدي

  ؛تؤثر على اجملتمع احمللي
  التدهور الثقايف وإحلاق الضرر بالرتاث الثقايف الذي قد ينشأ عن التخريب أو النهب أو النقل غري الشرعي

ا   ؛لبعض مكونات الرتاث الثقايف أو تغيري املشهد التارخيي احمليط 
  ستخدام إوالسكان احملليني على  ،ستخدام املوارد مثل املنافسة بني قطاع السياحةإنزاعات تتصل بحدوث

ا   ؛بعض املوارد األساسية مثل املياه والطاقة نتيجة لندر
 زدهار إوعادة ما يصاحب  ،معدالت اجلرمية بشكل واضح مع حدوث النمو والتحول احلضري ارتفاع

إذ يزيد وجود عدد كبري من السائحني حيملون قدرًا كبريًا من  ،السياحة اجلماعية زيادة يف معدالت اجلرمية
واجملوهرات من جاذبية املكان للمجرمني مبا جيلب  ،يمة مثل آالت التصويرخصية قَ ومتعلقات ش ،النقود

والقيم  ،للسياحة أن تتسبب يف تغيريات أو فقدان اهلوية ميكن، و نشاطات مثل السرقة وجتارة املخدرات
  9: وسببها عدد من املؤثرات املرتابطة كما يلي تفصيالً  ،احمللية

سلعة عندما ُختتزل التقاليد الدينية  إىلكن للسياحة أن حتول الثقافة احمللية مي:المتاجرة بالثقافة المحلية  )أ 
  ؛حتفاالت احمللية يف صورة تتسق مع توقعات السائحنيوالعادات واإل

تواجه املقاصد السياحية خطر املعيارية يف حماولتها إرضاء رغبات السائحني، فعلىالرغم من :المعيارية  )ب 
السائح من رؤية  إحتياجات لكي يليب.. والطعام والشراب اخل ،والسكن ،يةضرورة تنوع املناظر الطبيع
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ما هو جديد وغري معروف، فهي يف الوقت نفسه جيب أال تكون غريبة أو جديدة متاماً ألن القليل من 
  . السائحني يبحث بالفعل عن أشياء جديدة متاماً 

واألشغال  ،والفنون ،لتذكاريةيرغب السائحون يف شراء القطع ا:التكيف مع مطالب السائحين  )ج 
ستجاب العديد من الصناع املهرة باملقاصد إوقد  ،عن املظاهر الثقافية للمكان يعربوكل ما  ،اليدوية

م إىلالسياحية  لكي جيعلوها أكثر تالءمًا مع ذوق  ،الطلب املتزايد بل وعدلوا تصميمات منتجا
ه السائحون يف الشعور بقيمة الذات بالنسبة الذي يظهر  اإلهتماموميكن أن يسهم  ،العمالء اجلدد

ولكن التآكل الثقايف قد حيدث  ،للفنانني كما ميكنه أن يساعد على احلفاظ على التقاليد الثقافية
 . بضاعة تُباع وُتشرتى إىلعندما تتحول املنتجات الثقافية 

يف هذا :  التنمية اإلجتماعيةتخذتها الجزائر لتفادي اآلثار السلبية للسياحة على إأهم اإلجراءات التي  -2
كونفيديرالية وطنية للمتعاملني يف جماالت السياحة واألسفار والفندقة والصناعات التقليدية   اإلطار، مت إستحداث

جتاه قطاعات أخرى إهذه اهليئة تلعب دور احملاور  ،والتفكري والعمل املوحد ،حىت يكون هلم فضاء للتشاور
ا املتعلقة إالعاملة يف نفس اجملال، وهذه اهليئة هلا دور مهم من خالل والشركاء واهليئات الدولية  ا وقرارا قرتاحا

بالتنمية الوطنية، حبيث أن جودة األداء وإجنازات قطاع السياحة مرهونة بطبيعة عالقات قطاع السياحة مع بيئته 
  .واملهنية واإلجتماعية ،اإلقتصادية

عتبار أن السلسلة السياحية يف اجلزائر تعرف إطاعني العام واخلاص،بالشراكة بني الق ترقيةباإلضافة إىل 
ا دفع وترية ...)األشغال العمومية والنقل واملوارد املائية (ديناميكية حقيقية يف خمتلف القطاعات  واليت من شأ

  .لتذاكربتقدمي ختفيضات يف أسعار ا، القطاع السياحي ومن بينها مبادرة شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية

ترتكز على إرساء شراكة بني القطاع  ،السياحي يف اجلزائر ومنذ عدة سنوات ديناميكية القطاعاعتمد قد 
وتقوم اجلهات الوصية يف هذا الصدد بإيالء أمهية  ،بإمتيازوجهة سياحية  إىلحتويل اجلزائر  أجلالعام واخلاص من 

رافقة املستثمرين، حيث أضحى مبقدور املستثمر اخلاص قصوى للقطاع اخلاص من خالل تقدمي التمويل الالزم وم
 ،تفاقيات مع ستة بنوك يف هذا االجتاهإإبرام  ،ويف هذا اإلطار متسنة 12إىلتسديد القرض على مدة قد تصل 

سنة  15إىلمتتد  ،سنوات 10على مستوى اهلضاب العليا يكون بالدينار الرمزي ملدة  ،إلمتيازومنح حقوق ا
 .الكبري بالنسبة للجنوب

مشروعا بتكلفة  712 وزارة السياحة اجلزائريةواملسجلة على مستوى  ،ويبلغ عدد املشاريع التابعة للخواص
الطلب األكرب  أنَّ  إىلمليار دينار جزائري، حيث تتمركز أغلبيتها باملناطق احلضرية بالنظر  240إمجالية تقدر بـ 

يئة فنادق يعود تاريخ  إىلفاجلهات الوصية عمدت،العامما فيما يتعلق بالقطاع أ، يوجد على مستوى املدن إعادة 
واألندلسيات  ،شكلت أجماد السياحة اجلزائرية آنذاك على غرار األوراسي بالعاصمة ،السبعينيات إىلها إجناز 
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يبلغ عدد ، و مليار دينار جزائري 70ذلك من خالل ختصيص ، و كردادة ببوسعادة، و بوهران، والزيانيني بتلمسان
ذه العملية ا جلأت  ،لكن ومع وجود بعض العراقيل ،فندقا تابعا للقطاع العام 63ملؤسسات الفندقية املعنية 

اع العام واخلاص يف جمال طواجلدول التايل يوضح نسبة الشراكة بني الق10.معاجلتها حالة حبالة إىلاجلهات الوصية 
  )2012(السياحة خالل سنة 

  1: الشكل رقم    1: الجدول رقم

  القطاعملكية عدد الفنادق على حسب 
  )2014(لعام 

  عدد الفنادق على حسب القطاع  
  )2014(لعام 

   )2014(عدد الفنادق  القطاع

  

   16302  القطاع العام

   74233 القطاع الخاص

   5962  القطاع المختلط

 96497  المجموع
  

Source :Ministère du Tourisme et de l’Artisanat © (2013) 
http://www.mta.gov.dz/site_relooke/fr/IndicEco.php 

من إعداد الباحثة باإلعتماد على بيانات اجلدول : املصدر 
  ) 1( :رقم

والعام تعد ضئيلة حبيث قدرت  ، القطاع اخلاصنالحظ أن نسبة الشراكة بني )1(: اجلدول رقم من خالل
 ،على دعم اجملتمع احمللي وإشراك ذوي اخلربة احلصول، ويف هذا اإلطار قامت اجلهات الوصية مبحاولة %6حوايل 

إنشاء جملس شامل يضم ممثلني حمليني ،باإلضافة إلىومدنية تعىن بالسياحة ،لعمل على إنشاء منظمات حكوميةاو 
لتشغيل مركز للمعلومات  ،تقدمي الدعم املايل ، وكذاواملعرفة يف السياحة ،ذوي اخلربةباب األعمال و وأر  ،وحكوميني

يف جمال السياحة املوجهة  ستثمارلإلحنو دعم املتعاملني الراغبني  التوجهو وتطوير البنية التحتية  ،احمللية للسائح
انته ضمن برامج القطاع، إذ يؤكد خرباء املنظمة ستعادة هذا النوع مكإللشباب، من منطلق أن الرهان يكمن يف 

مليار  165وهي ما متثل سنويا حوايل  ،من التدفقات السياحية يف العامل من فئة الشباب%20العاملية للسياحة أن 
وهذه اخلطوة تندرج ضمن تفعيل وجهة اجلزائر السياحية، السيما أن تقرير خمطط القطاع يتوقع أن يصل  ،دوالر

مليون سائح، من خالل تفعيل وجتنيد جهود مجيع الفاعلني يف  11إىل)2030(آفاقح اجلزائريني يف عدد السوا 
  .وأصحاب املؤسسات الفندقية ،دور الوكاالت السياحية إىلالقطاع أيضا، يف إشارة 

حتقيق األهداف  إىلسيؤدي حتما ،خنراط اجلميع يف الفعل السياحي حتت شعار السياحة مهمة اجلميعإ
حرتافية وحتقيق اإل ،وكذا سيضمن قدرة للقطاع ملواجهة التحديات ،واملتوسط األمدين البعيدوة على املرج
توفري وسائل الرتفيه والراحة واملرافق  إىلفاملفهوم الواسع للسياحة ميتد  ،احلقيقي يتجاوز الفندقة اإلستثمار.العالية
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د العاملة والوسائل فنادق فخمة إن كانت الي إجنازيكفي  رتقاء بالفعل السياحي، فالوكل ما من شأنه اإل ،الثقافية
  .البشرية املسرية هلا ليست يف املستوى املطلوب، فالسياحة هي قبل كل شيء اخلدمات املقدمة

 االقتصادية يف األنظمة جوهرية تغريات إحداث يتطلبإّن جتسيد أبعاد وأُسس التنمية املستدامة،:  خالصةال
 يعرف ما وتفعيل،تنشيط خالل من يكون فقط،بل الدولة خالل من التغيري ذلك يتم أن يكفي وال،واالجتماعية

 هذه لتذكري فإنلو  .وتشاوري تعاوين منظم إطار يف ومنظمات حقوقية، شعبية مجعيات من:املدين باجملتمع
 ،لعيشا يف حقه للجميع يكفل وحضاري، منظم إطار يف مضت عشر قرنا أربعة منذ جتسيدها مت قد،ألبعادا

، للموارد الطبيعية أو إهدار إفساد دون تنمية حداثإب،املقبلة األجيال حقوق ويضمن،والعدالة واحلرية ،والكرامة
  .من خالل دراستنا ملفهوم التنمية املستدامة يف اإلسالم والبيئية

يف  واملسؤوليات يف قطاع السياحة بدقة وذلك من خالل الوضوح التام ،جيب أن حتدد الصالحياتكما
، فمىت غاب حتديد تقصريأو ومن مث يتسىن لنا مساءلة املعنيني عن أي إمهال  ،والقوانني املهتمة بالقطاع ،اللوائح

ويف احلالتني ال حياسب  ،والقصور إىل اجملهول أو إىل الكل ،ونسبت أسباب الفشل ،غابت املساءلة ،الصالحيات
 .املسؤول عن خطئه

                                                            
  .واحللول املبتكرة للتحديات اإلجتماعية األكثر إحلاحاً يف العامل ،وهو املنرب العاملي األول لتحفيز اإلجتاهات الريادية-1

ة األساسية، اهلواء واملاء والصرف الصحي، التغذية والرعاية الصحي :ملؤشر التقّدم االجتماعي وهي 12تسجل أي  دولة عالمات عالية يف املكونات الـ ملَْ  نْ إِ إلىولفت التقرير  -2
املعرفة األساسية، واحلصول على املعلومات والتواصل، والصحة والعيش اجليد، والنظام البيئي املستدام، واحلقوق الشخصية، والتعليم  إىلوتأمني املأوى، والسالمة الشخصية، والنفاذ 

 %/http://www.elhayatalarabiya.com/home/index.php.احلياة العربية :املرجع  أنظرواالندماج ، واإلنصاف ختيارالعايل، واحلرية الشخصية وحرية اإل

وض اجلنوب وتقدم البشرية يف عامل متنوع )2013(صدر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تقريرًا عن التنمية البشرية أ-3 حول املنطقة  وإحصائياتيتضمن التقرير معلومات و . بعنوان 
مؤشر التنمية البشرية املعدل بعامل عدم املساواة بني اجلنسني ومؤشر الفقر  إىلوإقليماباإلضافةبلدًا  187لـبية، كما يعرض تقرير التنمية البشرية قيم مؤشر التنمية البشرية ومراتبه العر 

  .جريدة األنباء االلكرتونية:املرجع  أنظر، املتعدد األبعاد
http://1.psp.org.lb.s3.amazonaws.com/wp‐content/themes/anbaa/img/anbaa‐logo2.png 
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