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  ملخص

حتویه من معالم ت، والتعریف بما یةالجزائر الصحراء السیاحة في  هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على تهدف    

أنه رغم قوة مقومات السیاحة وبینت الدراسة  لسیاحة الصحراویة،اكأهم معالم  الثقافیة المحمیات خاصةسیاحیة 

تبقى جهود الجزائر رغم و   إال أنها لم تسجل قوة جذب للسیاح سواء المحلیین أو األجانب، الداخلیة في الجزائر

على مستوى مؤشرات تنافسیة ثراء مقوماتها وكبر مساحتها الصحراویة غیر قادرة على تحقیق نتائج واضحة 

، ولم تتركز جهودها على إنعاش نقاط الجذب السیاحي في هذه المناطق وخاصة فیما یتعلق بالفنادق بكل القطاع

التنویع االقتصادي ضرورة االستفادة في الجزائر من سیاسات واستراتیجیات وخلصت الدراسة إلى أصنافها، 

ذب السائح المحلي واألجنبي معا لما تحتویه من مقومات بیئیة قویة لج السیاحة الصحراویة في مجال الجدیدة

 .واالستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال الفنادق البیئیة ككل لتحقیق النجاح للقطاع السیاحي

  ، السیاحة الصحراویة  السیاحة البیئیة، المحمیات :الكلمات المفتاحیة

Abstract 
The aim of this study is to highlight the tourism in the Algerian Sahara, and publicize their 

special cultural parks attractions as the highlights desert tourism, the study showed that despite the 
strong elements of domestic tourism in Algeria but did not record the power of attraction for tourists 
both local or Aliens, Algeria's efforts remain despite the wealth of its components and the large 
desert area is able to achieve clear results indicators level competitive sector, and not concentrated 
its efforts on revitalizing the tourist attractions in these areas, especially with regard to hotels of all 
types, the study concluded the necessity In Algeria from new economic diversification policies and 
strategies in the area of desert tourism to all it contains strong environmental elements to attract 
both local and foreign tourists for the success of the tourism sector as a whole and benefit from the 
experiences of successful environmental hotels States. 
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  تمهید

الجزائر بتنوع مناخي وموقع جغرافي متمیز وتتربع على صحراء شاسعة وهي من أكثر المناطق البیئیة  تتمتع   

واألنشطة الترفیهیة وتسمح بتطویر النشاط بتنوع ثقافي وطبیعي یجعلها قبلة لالستثمار السیاحي التي تزخر 

وهو ما یساعد كذلك على عدم  .یجب ماتم استغاللها ك االقتصادي والثقافي والمجتمعي بالمناطق المعنیة إذا ما

تركز النشاط السیاحي خالل فترة زمنیة محددة، ویؤدي إلى استمراریة النشاط السیاحي خالل كل فصول السنة 

وبالرغم من تعدد مقومات السیاحة في . أي هناك إمكانیة للقضاء على موسمیة النشاط السیاحي بالجزائر 

اریخیة والثقافیة إال أن هذه االمكانیات الهائلة غیر قادرة على االستجابة الجزائر خاصة منها الطبیعیة والت

لحاجات السیاح الجزائریین واألجانب على حد سواء، ولكن مع األزمة األخیرة ألسعار النفط تفطنت الحكومة 

محلي في الجزائریة ألهمیة استغالل مقوماتها للنهوض بهذا القطاع الحیوي خاصة مع تنامي رغبة السائح ال

لعل ذلك سیكون بمثابة انتعاش ...تنظیم خرجات سیاحیة أسبوعیة أو التنقل داخل الوطن لقضاء بعض العطل

  .محتمل للسیاحة الداخلیة بالجزائر

 : تقدم ذكره یمكن طرح سؤال االشكالیة اآلتي من خالل ما :مشكلة الدراسة -1

  ؟ البیئیة في الصحراء الجزائریة بین قوة المقومات وتعثر جاذبیتها الفندقیة السیاحة واقعهو  ما

األثر االقتصادي للسیاحة من جهة وفي نفس الوقت تتمتع الجزائر بطبیعة  تظهر من خالل: أهمیة الدراسة - 2

جمیلة ومتنوعة بحیث تعتبر من االماكن السیاحیة الجذابة لمختلف الحاجات واألذواق السیاحیة إذا تم استغاللها 

انعاش بشكل صحیح، فتنوع إرث الجزائر الحضاري وتعدده الثقافي ومقوماته السیاحیة الواسعة یساهم في 

خاصة  ،تحقیق صناعة للسیاحة البیئیة الداخلیةوالسیاحة البیئیة التي تهدف إلى تحقیق استدامة للتنمیة المحلیة، 

  .والجزائر تضم مجموعة من المواقع التراثیة المدرجة على الئحة التراث العالمي

  : تتمثل بعض أهداف الدراسة في ما یلي :أهداف الدراسة - 3

الجزائر، ودورها في صحراء على أهم مقومات السیاحة بصفة عامة والداخلیة خاصة والبیئیة منها في  التعرف - 

  .إنعاش قطاع السیاحة في الجزائر

  .التعرف على أهم محطات الترتیب العالمي والعربي للجزائر في مجال السیاحة وأهم تحدیاتها - 

 .   المتوفرة في الجزائر لخدمة السیاحة الداخلیة المقومات البیئیة السیاحیة  استغاللإظهار أهمیة  - 

  المناطق المحمیة في صحراء الجزائر: المحور األول

  السیاحة فیهاشروط ماهیة المحمیات و  - أوال

على الرغم من قدم فكرة إنشاء المناطق المحمیة، إال أن تأسیس أول محمیة بشكل  :مفهوم المحمیات - 1

الذي یعتبر األقدم عالمیا، وتعرف اللجنة " منتزه یولستون"في الوالیات المتحدة األمریكیة  1872 رسمي كان سنة

فضاء جغرافي  "بأنهاالمحمیات  UICNالطبیعة  وصون لحفظ الدولي لالتحاد الدولیة للفضاءات المحمیة التابعة

أجل ضمان الحفاظ على  محدد بوضوح، معترف به، مكرس ومدار بأي وسیلة فعالة؛ قانونیة أو غیر ذلك، من

 .Dudley Nigel, 2008, p) ".الطبیعة وخدمات النظم اإلیكولوجیة والقیم الثقافیة المرتبطة بها على المدى الطویل

كل إقــلیم كل أو جـزء "الجزائري المتعلق بالمناطق المحمیة في إطار التنمیة المستدامة بأنها  القانون ویعرفها (10



من بـلـدیـة أو بـلـدیات وكـذا المـناطق الـتابـعة لألمالك العمـومیة البحـریـة الخاضعة ألنـظـمة خـاصة یـحددها هذا 

قانون ( "أو البحریة المعنیة/یـئیة البـریـة والبحریة والساحلیة والـقانون من أجل حمایــة الحـیوان والـنبات واألنظمة البـ

المتعلق بالمجاالت المحمیة  2011فبرایر سنة  17الموافق  1432ربیع األول عام  14المؤرخ في  02- 11رقم 

من توفر مواصفات وشروط معینة حتى تصنف أي منطقة كمحمیة  والبد .)2011في اطار التنمیة المستدامة، 

   )السیاحة البیئیة والمحمیات( :طبیعیة، وتتمثل أهم هذه الشروط فیما یلي

 البیولوجي، بالتنوع الغنى - 

  ،)المتمیزة والبیئة الجیولوجي التنوع( متمیزة جیولوجیة تشكیالت - 

 .علیها من أجل الحفاظ وراثیة كمصادر فیها تعیش التي الحیوانات همیة - 

 والعلمیة، البیئیة لألبحاث علمیا مخبراً  لتكون تساعدها التي العوامل توفر - 

 البیئي، السیاحي االستغالل مكانیة - 

  .واالنقراضالتدهور  لخطر الموقع مكونات تعریض دون المحلیین للسكان دخل مصادر تقدیم إمكانیة - 

 السیاحیة سواء البیئیة، الجوانب من العدید في فوائد من تحققه فیما الطبیعیة المحمیات أهمیة وتكمن     

في  البیئیة العملیات صحة على والحفاظ الحیة الطبیعیة الموارد صون خالل من أو العلمیة والتراثیة، االقتصادیة

 إطار النظام في تتفاعل التي الحیة الكائنات مجموعات في الوراثي التنوع على المحافظة وكذلك البیئي، النظام

إسالم كمال البستاوي، ( .العلمیة والدارسات البحوث وٕاجراء أدوارها، أداء على قدرتها على والمحافظة البیئي

  )535، صفحة 2016

سیاحة التمتع للمحمیات الطبیعیة دور فعال لتنشیط السیاحة البیئیة وهي : السیاحة في المحمیاتشروط  - 2

تتحقق من دون اإلخالل بالنظم البیئیة ومن دون أي تأثیر سلبي على مكونات الملتزم بالطبیعة ومكوناتها، و 

، لحیوانیة والنباتیةیة ایركز السائح البیئي فیها على التمتع بمشاهدة النظم البیئیة ومكوناتها الحو   .التنوع الحیوي

كمراقبة الطیور مثًال كما یمكنه القیام ببعض أنواع الریاضة كالمشي وتسلق الجبال والغطس والصید المنظم 

كما یمكنه  ،حیث تتوفر هذه الكائنات بأعداد تضمن استمرار بقائها) في بعض أنواع المحمیات(والمدروس 

   )تنمیتها ودور المحمیات الطبیعیة..السیاحة البیئیة( .ة التي تمیز الموقعالتمتع بالمزایا التاریخیة والثقافیة والتراثی

تقدم النشاطات السیاحیة العدید من المنافع للمناطق المحمیة وذلك شریطة التخطیط واإلدارة المثلى لها؛ وذلك و 

 :اآلتي سالمة المناطق الحساسة، وهو ما یستوجب مراعاةمن أجل تخفیف آثارها السلبیة والتي یمكن أن تهدد 

احترام الثقافة المحلیة للسكان  تقلیل األثر على النظام البیئي إلى أقل مستوى،)126، صفحة 2009رواشدة، (

في عملیة تطویر وٕادارة وتنفیذ  مشاركة كل العناصر المحلیة القاطنین في المناطق المحمیة أو بالقرب منها،

تفعیل نظام المراقبة المستمر من أجل الكشف عن اآلثار السلبیة واالیجابیة  النشاط السیاحي في المنطقة،

فكلما كان النشاط السیاحي مسؤوال كلما عاد بالنفع على المحمیات  .الناجمة عن النشاط السیاحي بالمنطقة

الفرص التي یمكن أن تحققها النشاطات السیاحیة المسؤولة للمناطق وشكل دعما الستمرارها، وفیما یلي 

تولید الدخل، توظیف السكان المحلیین، تعزیز الثقافة البیئیة للسكان  )129، صفحة 2009رواشدة، ( :المحمیة



إدراك  المناطق الطبیعیة والحفاظ على التنوع البیولوجي،التبادل الثقافي، حمایة  المحلیین والزوار على حد سواء،

  .تعزیز اقتصادیات المناطق المحمیة وتقویتها الزوار للقیمة البیئیة للمحمیات،

تعتبر الصحراء الجزائریة جزء من الصحراء  :صحراء الجزائراإلمكانیات السیاحیة الطبیعیة والثقافیة في  - ثانیا

 ²كم1987600اإلفریقیة الكبرى وهي ثاني أكبر الصحاري بالعالم، حیث تمتد على مساحة شاسعة تقدر ب بـ

 وتتنوع مظاهرها بین الواحات الخصبة الغنیة، الكثبان. من المساحة اإلجمالیة للجزائر %84مغطیة بذلك 

م 31شط ملغیغ (ففي شمالها الشرقي منطقة منخفضة . الحجریة ول والجبالوالسه الصخریة الرملیة، الهضاب

تتجمع فیها أهم الواحات، ثم منطقة الكثبان الرملیة في العرق الشرقي الكبیر والعرق الغربي، ) تحت سطح البحر

في الجنوب  ثم منطقة الهضاب في تادمایت، وأخیرًا منطقة جبلیة. م500و 200ویتراوح ارتفاع هذه الكثبان بین 

قمة تاهات (الشرقي وأقصى الجنوب كجبال الطاسیلي واألهقار الشاهقة، أین توجد أعلى قمة بالجزائر 

مناخها قاري قلیل األمطار، شدید الحرارة، ویتدرج مناخ اإلقلیم الصحراوي تدریجیا ابتدائیا من السفوح ). م3003

دة حیث السفوح الشمالیة تكسوها الغابات وقممها الجنوبیة لألطلس الصحراوي الذي یقدم صورة مناخیة فری

تغطیها الثلوج بسبب وصول التأثیرات البحریة الرطبة الباردة والسفوح الجنوبیة المواجهة للصحراء تتأثر بالمناخ 

األقالیم ( .كم فقط 30الصحراوي القاحل وهكذا تتعایش غابات الصنوبر و السدر مع واحات النخیل على بعد 

ولطالما شكلت الصحراء الجزائریة موطنا لمختلف القبائل منذ آالف السنین فهي غنیة جدا بالشواهد   )الصحراویة

التاریخیة التي هي جزء من الذاكرة المحفوظة للمنطقة، حیث تروي لزوارها تلك الحقب الزمنیة المتعاقبة 

تي تعود إلى أزمنة جیولوجیة غابرة والحضارة اإلنسانیة التي عرفتها، والمتجلیة أساسا في الغابات المتحجرة ال

إضافة إلى مواقع الكتابات البربریة التي تحمل رسائل مشفرة كانت بمثابة وسائل اتصال بین القوافل التجاریة، 

وهي بذلك تمتلك إمكانیات سیاحیة . حیث كانت الصحراء محطة عبور مهمة تربط شمال القارة األفریقیة بجنوبها

فباإلضافة لكون الصحراء  )2009جعفري، ( .ة ترابها وثرائها المتعدد طبیعیا وثقافیاهائلة جدا من خالل شساع

فهي أیضا منهل وخزان لكنوز وثروات إنسانیة من  الجزائریة أغنى إقلیم فیما یخص الثروات الطبیعیة الطاقویة

الجزائر بإمكانیات الصحراء في  تتمتعومن هنا . نوع أخر بل یصنف العدید من مواقعها كإرث لإلنسانیة جمعاء

، أو إمكانیات تاریخیة من معالم أثریة، وتتنوع انت طبیعیة من موقع جغرافي ومناخسیاحیة جذابة سواء أك

  )113، صفحة 1999الركیبي، ( :بها وفقا لتنوع المعطیات الجغرافیة إلى مناطق كاآلتي المناطق السیاحیة

وهي المناطق الواقعة بین الهضاب العلیا والصحراء الكبرى، والتي یمكن فیها  :منطقة األطلس الصحراوي - 1

  .الخ...تنمیة السیاحة المناخیة، المعدنیة، الصید

والتي تتمیز باعتدال درجات الحرارة، فهي أقل درجة من الصحراء الكبرى، وبها  :منطقة واحات الصحراء - 2

القصور الصحراویة التي كانت  تتركز الواحات بنخیلها وبحیراتها، وفیها عدة صناعات تقلیدیة، كما تنتشر بها

تشكل في القدیم مناطق عیش للسكان المحلیین كواحات بسكرة وواحات غردایة التي تشكل قبلة سیاحیة بامتیاز 

  .بفضل طابعها المعماري الفرید

، وتتمیز بالمساحات )الهقار والطاسیلي( وهي المنطقة المعروفة بالجنوب الكبیر  :منطقة الصحراء الكبرى - 3

شاسعة، والجبال الشامخة، وبالحرارة المعتدلة طوال فصول السنة، والتي تشكل مصدرا هاما للسیاحة الشتویة ال



كما تعتبر منطقتي الهقار والطاسیلي من أكبر المتاحف المفتوحة على الطبیعة في العالم حیث . الصحراویة

ما جعلها وجهة لمحبي االكتشاف والتعرف  تنتشر بها آثار وكنوز إنسانیة تعود إلى إنسان ما قبل التاریخ وهو

  .على الحضارات القدیمة

تخضع المناطق المحمیة بالجزائر لعدة تصنیفات؛ حیث :  الحظائر الثقافیة بالصحراء الجزائریةمقومات  -ثالثا

تصنف وتعتبر هذه األخیرة أهم هذه األنواع و نمیز بین المحمیات الطبیعیة، محمیات الصید والحظائر الطبیعیة، 

الحظائر الوطنیة وتتواجد بالمنطقة الشمالیة للوطن، والحظائر الثقافیة التي تتواجد : هي األخرى إلى صنفین

خصوصیة هذه المناطق وغناها الثقافي وقد سمیت بالحظائر الثقافیة ل) المناطق الصحراویة(بالجنوب الجزائري 

الثقافیة فیها، و التي هي جزء ال یتجزأ من البیئة فهي مساحات تتمیز بغلبة و أهمیة الممتلكات الطبیعي، 

جوان  15 الموافق لـ 1419عام  صفر 20المؤرخ في 04-98وتعرف الحظیرة الثقافیة حسب قانون . الطبیعیة

 منظور من بین الطبیعي والثقافي، یالحظ ویدرك  فضاء ال یمیز: "المتعلق بحمایة التراث الثقافي بأنها 1998

السكان  المشتركة بین  منتج تاریخي للعالقات تشكیل مستمر، في إعادة ومنجز جماعي ثقافیة اةبیئي وثقافي كأد

رمضان عام  2مؤرخ في  291-12مرسوم تنفیذي رقم ( .'یتقاسمونها ونشاطاتهم وتصوراتهم الذهنیة والبیئة التي

ویبلغ عدد الحظائر الثقافیة خمس حظائر تتربع   )2012، 2، المادة 2012یولیو سنة 21الموافق ل 1433

، حیث توسعت مساحة المناطق المحمیة في )01الخریطة رقم(على مساحة جد شاسعة من الصحراء الجزائریة 

 فباإلضافة إلى  حظیرتي األهقار (Ministere de la culture, 2010, p. 3) ؛ 2كم 937430الجنوب الجزائري إلى

حظیرة األطلس : الطاسیلي التي تعتبر أقدم حظیرة على المستوى الوطني؛ تم إنشاء ثالث حظائر أخرىو 

  : وتتمثل هذه الحظائر فیما یلي تیدكلت؛ -قورارة - تواتالصحراوي و حظیرة تیندوف وحظیرة 

 : وتتمثل هذه الحظائر فیما یلي

تقع حظیرة األهقار بوالیة تمنراست بجبال األهقار حیث صنفت كحظیرة وطنیة  :األهقارالحظیرة الثقافیة  - 1

، ثم صنفت كحظیرة ثقافیة 1988ودخلت في تصنیف الیونسكو كتراث عالمي لإلنسانیة سنة  1987منذ عام 

عه وتعود و تأوي تراثا ثقافیا وطبیعیا فریدا من نو  ²كم 600.000وتمتد هذه األخیرة على مدى   2011سنة 

  .حقبته إلى ملیون سنة

تقع الحدیقة الوطنیة طاسیلي ناجر في الجنوب الشرقي من الجزائر بجبال  :الحظیرة الثقافیة طاسیلي ناجر - 2 

تتمتع الحدیقة بثروة كبیرة بما تمتلكه من النقوش الشهیرة واللوحات . تاسیلي ناجر في جانت في والیة إلیزي

وصنف مع مواقع التراث العالمي في عام  . 1972حظیرة وطنیة في عام الصخریة، وقد صنفت طاسیلي ك

  .1986من قبل الیونسكو ، و ضمن المحیط الحیوي لإلنسان في عام  1982

وتتربع على مساحة  2008ماي،  28بتاریخ  158- 08أنشئت بموجب المرسوم :الحظیرة الثقافیة تندوف - 3

مع والیتي بشار ) المغرب الصحراء الغربیة و موریتانیة(بلدان مجاورة  3ولها حدود مع  2كم 168.000تقدر ب 

  .وأدرار

وتبلغ   2008ماي  28بتاریخ  159- 08أنشئت بموجب المرسوم :الحظیرة الثقافیة لألطلس الصحراوي - 4

  . 2كم63.930مساحتها 



وتبلغ  2008ماي  28بتاریخ  157- 08رسومأنشئت بموجب الم :تیدكلت -قورارة -الحظیرة الثقافیة توات - 5

 (Minister de la Culture, 2010, p. 3).2كم 38.740مساحتها 
   

وتقع هذه الحظائر تحت وصایة وزارة الثقافة، حیث یشرف على كل حظیرة دیوان وطني یتولى مهام حمایة      

للتهیئة الذي  طط العاملمخإعداد ا التراث الثقافي، الطبیعي لألقالیم الموجودة داخل حدود كل حظیرة ال سیما

وتكلف هذه الدواوین على والثقافیة،  الطبیعیة األبعاد بین تحقق التجانس للحمایة التي وأداة للتخطیط یعتبر أداة

الموافق ل  1430ذي الحجة عام  12المؤرخ في  407- 09المرسوم التنفیذي رقم ( :الخصوص بالمهام التالیة

   )2009نوفمبر سنة  29

 على التراث الحمایة والمحافظة بدراسات حول والقیامللحظیرة الثقافیة ودراستها،  الثقافیة -البیئیة جرد الثروات - 

  التراث مجال الثقافیة في داخل حدود الحظیرة التنسیق مع القطاعات الناشطة، و الثقافي للحظیرة -البیئي 

 .الثقافي للحظیرة -البیئي

 التنظیم المتعلق الطبیعي، وتطبیق یعیق تطورها أو یفسد مظهرها قد تدخل من كل الحظیرة الثقافیة حمایة - 

 وسائل بواسطة مختلف بنشر المعلومات االتصال ضمان مهام، و الثقافي واستغالله التراث البیئي باستعمال

 والثقافیة الوطنیة العلمیة التظاهرات المشاركة في، و الثقافیة وحفظها وتثمینها الحظیرة حمایة اإلعالم حول

  .الثقافیة  الثقافي للحظیرة -إلى تثمین التراث البیئي التي تهدف والدولیة

الدواوین المكلفة بتسییر الحظائر الثقافیة بإعداد   تكلف :تنظیم النشاط السیاحي داخل الحظائر الثقافیة -رابعا

الحجة ذي  12المؤرخ في  408- 09المرسوم التنفیذي رقم ( :العام لتهیئة هذه الحظائر، والذي یتضمن ططلمخا

وضع  للزیارة، تفتح تعیین المواقع التي المحمیة، تحدید المناطق )2009نوفمبر سنة 29الموافق ل 1430عام 

 ووضع معالمها، تؤدي إلى المواقع المفتوحة للزیارة التي والسبل الدروب تهیئة واإلسعاف، والرقابة مراكز الحراسة

  .تلفةلمخاالمحمیة  المناطق العامة والخاصة في اإلشارة

بمرافقة إحدى الوكاالت السیاحیة المعتمدة وبحضور  منظم إطار حیث یشترط أن تتم الجوالت السیاحیة في    

 عشرة مرشد واحد لكل بمعدل(مرشد سیاحي تابع للوكالة أو عون حفظ ومراقبة معین من بین أعوان الحظیرة 

تعلم مصالح الدیوان بمسار الجولة وعدد ، حیث تحصل هذه الوكاالت على ترخیص مسبق، و )زوار تقریبا

السیاح وجنسیاتهم، كما یتوجب على كل سائح اإلمضاء على میثاق حسن السلوك من أجل الحفاظ على 

حیث یلزم السیاح بما . الممتلكات الطبیعیة والثقافیة المنتشرة في أرجاء الحظیرة وذلك قبل االنطالق في جولته

، 2009نوفمبر سنة 29الموافق ل 1430ذي الحجة عام  12المؤرخ في  408- 09المرسوم التنفیذي رقم ( :یلي

 المعدات عن حمل واستعمال االمتناع فوتوغرافیة، التقاط صور من أجل المهنیة اآلالت استعمال  عدم )2009

الثقافي  بالتراث العینات المتعلقة وأخذ والسبرالقیاسات والحفریات  القیام بأخذ االمتناع عن واألجهزة العلمیة،

  .الثقافیة  للحظیرة والطبیعي

ویقوم كل دیوان على السهر لحفظ وحمایة الممتلكات الطبیعیة والثقافیة الواقعة ضمن إقلیم الحظیرة التابعة       

سة التي یشترط أن یمر له، من خالل مراقبة كل التنقالت داخلها عن طریق مجموعة من البوابات ومراكز الحرا

إال أن المساحة الشاسعة للحظائر الثقافیة تصعب من مهمة مصالح الدیوان وتحول . بها السیاح دخوال وخروجا



دون تمكنها من مراقبة كل إقلیم الحظیرة وهو ما یتطلب تعاون كل الجهات المعنیة بدءا بالسكان المحلیین الذین 

 .  وكاالت السیاحیة والسیاح أنفسهمیشكلون أهم وسائل الحمایة ووصوال لل

  بما فیها الصحراویة في الجزائر السیاحة الداخلیةنظرة على واقع  : المحور الثاني

أشار التقریر الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي   :ترتیب الجزائر في قطاع السیاحة مع بقیة الدول - أوال

دولیا  123عربیة إلى أن الجزائر تحصلت على المرتبة  دولة 13دولة من بینهم  136والذي ضم  2017لسنة 

  ): TTCI(یبین تصنیف الجزائر حسب مؤشر) 01(في المؤشر العام للترتیب، والجدول رقم 

  2017و  2015ترتيب الجزائر في المؤشر العام لتنافسية السفر والسياحة لسنتي ): 01(الجدول رقم

  الدولة

  الترتیب حسب المؤشر العام

  2017سنة   2015سنة 

  )ولةد13(عربیا  )دولة136(دولیا  )دولة 14(عربیا  )دولة 141(دولیا

  12  118  12  123  الجزائر

Source : The Travel&Tourism Competitiveness Report 2015,2017. 

دولة في سنة  141من أصل  123وتحتل الجزائر حسب الجدول أعاله مراتب متأخرة حیث كانت بالرتبة     

إال أن هذا التغییر كان مصاحبا لتغیر في عدد الدول  118الى الرتبة  2017وتقدمت في سنة  2015

ن الترتیب بالنسبة للدول المشاركة في التصنیف مما یصعب المقارنة بین السنتین مالم یكن التقدم بمراتب كبیرة أل

العربیة التي خرجت موریتانیا من ترتیبها یوضح بأن الجزائر قد تراجعت بمرتبة واحدة في التصنیف لتكن 

  .بالمرتبة قبل األخیرة مما یؤكد أنها في ذیل الترتیب بالنسبة لتنافسیة الدول العالمیة والعربیة 

الجزائریة نسبة ضئیلة من إجمالي األنشطة  السیاحة المحلّیة تشّكل :في الجزائرالداخلیة السیاحة  - ثانیا

منشآت السیاحیة اهتماما السیاحّیة في الجزائر، حیث تعاني من ضعف شدید بسبب عدم إعطاء الكثیر من ال

عندها عدة  الجزائر في وضعیة ال تبعث على السرور ألن الجزائر السیاحة الداخلیة فيللسائح المحلي، ف

إمكانیات بشریة وسیاحیة، حیث تشیر االحصائیات المتوفرة في مجال السیاحة إلى تزاید النشاط السیاحي 

سائحا مقابل قضائهم  3.210.996قرابة  2010الداخلي في الجزائر حیث بلغ عدد السیاح الوطنیین سنة 

سائحا مقابل قضائهم  317278عدد السیاح األجانب في نفس السنة لیلة فندقیة، فیما بلغ  5.185.231

تریكي، ( .وهو مؤشر یبرز من خالله تزاید االقبال على السیاحة الداخلیة في الجزائر. لیلة فندقیة 754103

تناقص فعال، في الفترة الممتدة من  تونس الذین یذهبون إلى الجزائریین فمثال عدد السیاح )143، صفحة 2017

بدأوا رغم  التونسیونبلغ هذا التناقص حوالي خمسین في المائة لكن  2013جانفي إلى مارس من السنة الجاریة 

  .ذلك التحكم في الوضع، حیث عادت األمور نوعا ما إلى مجراها في هذا اإلطار خالل السنوات الالحقة

  لیة وخاصة الصحراویة في الجزائرعوائق السیاحة الداخ -ثالثا

لیست هناك كفایة في الفنادق، السیما مع قدوم  الجزائري في الداخل :إشارة لواقع السیاحة الصحراویة - 1

المهاجرین، وهناك أیضا غالء في األسعار عندما یتعلق األمر باإلقامة السیاحیة للجزائریین، والبد من إعطاء 

                                                           

 -   دولة فقط 13دولة ولكن بعد خروج موریتانیا من التصنیف أصبحت  14كانت القائمة بها.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3


أهمیة أكثر لتكوین الموظفین في هذا المجال باعتباره الركیزة األساسیة في هذا القطاع، والبد من تحسیس 

الجمعیات والمدارس من أجل تحضیر المواطنین في مجال الثقافة السیاحیة باعتبار ذلك أمرا مهما من أجل تقبل 

ویشیر  یزال بعیدا في المجال السیاحي، حیث یبقى هذا األخیر مهمة الجمیع ال الجزائري ، والمواطناآلخرین

   .2014و 2013إلى عدد السواح في الموسم الصحراوي لسنتي ) 02(الجدول رقم

  2014في الموسم السیاحي الصحراوي الى غایة نوفمبر  عدد السواح): 02(الجدول رقم

  المجموع  األجانب  المحلیین  الفترة

  126713  6618  120095  2013 سنة

  246238  21508  224730  2014 نوفمبر

العربیة واقعها وآفاقها المستقبلیه، مؤتمر السیاحة ، "بین الواقع المشهود والمستقبل المنشود"السیاحة البیئیة في الصحراء الجزائریة شالبي عمار: المصدر

  .18:، ص2017جامعة مؤتة، األردن 

الشرقي،  الجنوبوهناك إمكانیة إلعادة السیاحة الداخلیة، خاصة في مناطق الجنوب، وبصفة أخص في     

التي كانت تستقطب العدید من  تونس وذلك في ظل المشاكل الموجودة في دول الجوار، خاصة

السائح من البقاء على المستوى المحلي ، وبالتالي ینبغي إیجاد مناسبات محلیة وأعیاد تمكن الجزائریین السیاح

ألنه كي تسیر السیاحة الداخلیة  .ویستفید منها، ال سیما مراعاة األسعار في المجال السیاحي الخاص بالعائالت

هل هناك مرافق استقبال؟ هل هناك مؤهالت بشریة في االستقبال؟ : إلى األمام البد من اإلجابة على عدة أسئلة

ت وبعض األماكن السیاحیة لدیهم سیارا الجزائریین الالزمة على اعتبار أن لیس جمیعهل هناك المواصالت 

حیث  األول من ناحیة الظروف األمنیة العامة، والثاني من: كما أن هناك مسألة األمن من وجهین معزولة؟

من جهة أخرى هناك بعض المناطق تتوفر فیها  ،اإلجرام، وهو الجانب الذي توظف الدولة من أجله أعوان أمن

هذه الظروف ولكنها تحتاج إلى إشهار، حیث ال یمكن االستثمار في هذا الجانب الذي یتطلب أمواال ضخمة 

  .والبد من دعم من جانب وسائل اإلعالم

فمثال نجد فندقین فقط في تمنراست، وأیضا نقص في وكاالت أسفار، مما قد یصعب من التكفل بالسیاح      

ومع ذلك أطلقت منذ ثالث سنوات عملیات ترقیة وتطویر موجهة نحو السیاح الوطنیین،  ،في كافة المراحل

وأیضا بالنسبة " طاهات“بفندق  بالمائة 50سبتمبر نقوم بتخفیضات تصل إلى  30ومثال فمن الفاتح جوان إلى 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى لدینا أسعار تفضیلیة لفائدة وكاالت األسفار والطلبة، وأیضا  .للخرجات السیاحیة

من أجل إعالم المواطنین بهذه التخفیضات، مع وجود  أسعار ترقویة، والمشاركة في الصالونات السیاحیة هي

بالمائة،  50، حیث خفض السعر بواقع "الطاسیلي“وطیران  الجزائریة تخفیضات على مستوى الخطوط الجویة

یكون ممتلئا عن آخره في شهر دیسمبر دائما لمدة عشرة أیام، مع " طاهات“بالنسبة للتوافد والكثافة فإن فندق 

مع  الجزائر ر خدمات تأجیر السیارات لدى خواص الستغاللها في تلبیة حاجات الزبائن الذین كانوا منتوفی

 الجزائر ال یمكن فعل ذلك فيوبالنسبة لتطویر وترقیة السیاحة بما فیها الداخلیة  فأنه  .بعض السیاح األجانب

من دون الصحراء، على اعتبار أنه ال أحد یمكن له منافستنا في المنتوج الصحراوي، وذلك بالنظر إلى المقومات 

هناك نقصا في الهیاكل الفندقیة والموجودة هي قدیمة، ولكن  صحیح أن. التي منحنا إیاها المولى عز وجل

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


قالو بشأن السیاحة ( الدولة وضعت إمكانیات ومنحت أغلفة مالیة معتبرة من أجل ترمیم كافة فنادق الجنوب

    .)الداخلیة في الجزائر

، صفحة 2017شالبي، ( :يیمكن ایجازها في مایل :بعض أسباب تعثر السیاحة في الصحراء الجزائریة - 2

22(  

األوضاع األمنیة المشتعلة على الحدود الجنوبیة والغربیة، وتهدیدات التنظیمات المسلحة، إضافة، فالسیاحة  - 

نفقًا مظلمًا، وبقیت على مدار السنوات  األخیرة تئّن في اإلنعاش، على  2009في الصحراء الكبرى دخلت منذ 

زیارة مناطق الجنوب الكبیر، التي بقیت حكرًا عزوف السائح الجزائري عن ، و وقع هّزات الحروب ببلدان الجوار

 . في سنوات خلت على السیاح األجانب

التحذیرات الغربیة من السفر إلى الجزائر بفعل األوضاع األمنیة، لیضاف إلى متاعب السیاحة الصحراویة في  - 

والیات المتحدة األمیركیة الجزائر عبء آخر إثر إعالن عدد من الدول، آخرها فرنسا وبلجیكا، وقبلها إیطالیا وال

والمملكة المتحدة، منطقة الجنوب الجزائریة منطقًة حمراء تشكل خطرًا على حیاة األجانب الموجودین فیها، ولم 

 .یعد من المسموح نقل السیاح األجانب إلى الصحراء الكبرى أو إلى الواحات

حصارًا على منح التأشیرات للسیاح  تقلص المسالك المسموح بها، اضافة الى أن وزارة الخارجیة تفرض - 

 .األجانب الراغبین في زیارة الجنوب الكبیر، خاصة الصحراء الكبرى

نیسان من كل عام، لم یعد كما /تشرین األول إلى أبریل/موسم السیاحة الصحراویة الذي یبدأ عادة من أكتوبر -  

وكالة سیاحیة تجلب وحدها ما بین ثالثة ، كانت كل 2009إلى  2000كان، فالمواسم السیاحیة في الفترة بین 

ونصف هذه .آالف إلى أربعة آالف سائح في الموسم الواحد بإمكاناتها الخاصة وبعیدا عن مساعدات الدولة

ستة أشهر (سائح في الموسم كله  400الوكاالت توقفت عن النشاط وما استمر منها، ال یستطیع جلب أكثر من 

 ).كاملة

التي تبذلها الدولة الجزائریة لترقیة وتطویر السیاحة الصحراویة، إال أن الواقع المیداني  رغم الجهود الكبیرة -  

یؤكد وجود عجز فادح في مرافق اإلیواء والتسلیة بالجنوب الكبیر وهو ما یعّطل عجلة تنمیة هذا القطاع الحیوي 

 .عن الدوران إلى حین

غردایة ووادي (فظات السیاحیة الخمس في الجنوب إن السلطات اتخذت إجراءات أمنیة مشددة في المحا  - 

وخصصت قیادة الدرك الوطني وحدات مواكبة  .، بعد خطف ومقتل رهائن اجانب)سوف وتمنراست وٕالیزي وأدرار

لألفواج السیاحیة على مدار الساعة للسیاح األجانب، كما عززت وحدات الجیش تمركزها في محیط المحمیات 

  .اجر واألهفار، والقنادسة وبحیرة المنیعة وغردایةالطبیعیة في الطاسیلي ون

وتوقعت، منظمة السیاحة الدولیة التابعة لهیئة األمم المتحدة، مؤخرا، تراجع عدد السیاح األجانب إلى الجزائر 

بالرغم من أن الحكومة اتخذت كافة ) إیبوال(خالل الموسم السیاحي الصحراوي بسبب تخوفات من انتشار فیروس 

  . ات لحمایة حدودها من دخول العدوىاإلجراء



تشیر المعطیات االحصائیة المتعلقة بالسیاحة الصحراویة إلى : في السیاحة الصحراویةوالفنادق اإلیواء  -رابعا

تدفقا هاما للسیاح  2010إلى غایة سنة  2001تطور السیاحة الداخلیة في الجزائر حیث شهدت السنوات من 

  :التالي) 03(الجزائریة وهذا ما یوضحه الجدول رقم الوطنیین على الصحراء 

  )2010-2001(تطور التدفق السیاحي حسب النزالء واللیالي الفندقیة بوالیة غردایة خالل الفترة): 03(الجدول رقم

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنة

  50621  25840  36300  39152  36112  52598  53753  55543  58394  44315  النزالء الوطنيني

  13554  8337  2203  2985  2338  2593  10325  3538  5693  1940  املزالء األجانب

، 2، مجلة آفاق للعلوم، جامعة الجلفة، العدد الثامن، الجزء عوامل التطور وتحدیات المستقبل: السیاحة الداخلیة في الجزائرحسان تریكي،  :المصدر

  .143:، ص2017

أن عدد السیاح الوطنیین في تزاید مستمر وبصورة أكبر بكثیر من ) 03(من خالل الجدول رقمنالحظ     

سائح أجنبي  13554سائح محلي مقارنة ب  50621ما یقارب 2010السیاح األجانب حیث بلغت في سنة 

والجدول  .لنة إحصائیاتهاوهذا ما یوضح إهتمام الجزائریین بالسیاحة الصحراویة على األقل في هذه الفترة المع

التدفقات على الفنادق بالمناطق الصحراویة حسب الوالیة وحسب صنف الفندق خالل سنة  یوضح) 04(رقم 

2011.  

  2011التدفقات على الفنادق بالمناطق الصحراویة حسب الوالیة وحسب صنف الفندق خالل سنة ): 04(الجدول رقم

 تصنیف الفنادق
1* 2* 3* 4* 5* 

غیر فنادق 
 مصنفة

  المجموع
 الوالیة

 636 49 673 22 0 0 963 26 0 0 أدرار

 022 40 846 22 0 0 689 14 487 2 0 االغواط

 646 133 708 62 0 1 031 45 032 11 874 14 بسكرة

 955 71 741 26 0 0 264 34 950 10 0 بشار

 731 34 061 20 0 0 670 14 0 0 تمنغاست

 118 89 184 43 0 399 14 533 31 2 0 ورقلة

 346 13 346 13 0 0 0 0 0 البیض

 179 4 179 4 0 0 0 0 0 الیزي

 293 21 293 21 0 0 0 0 0 تندوف

 272 28 471 21 0 0 0 0 801 6 تیسمسیلت

 098 44 671 17 714 1 388 1 689 13 636 9 0 الواد

 836 37 648 20 0 0 188 17 0 0 النعامة

 521 55 793 43 0 0 858 1 553 5 317 4 غردایة

  623650 340614 714 1 15787 199885 39658 25992 المجموع
Source : Direction du tourisme des wilayas du Sud 

المبیت في الفنادق الصحراویة یتركز في الفنادق غیر المصنفة أكثر  أن) 04(من خالل الجدول رقمنالحظ     

شيء وهذا ما یدل على ضعف عناصر الجذب في الفنادق المصنفة وغالء أسعارها مما یجعلها ال تعرف عدد 

 من النزالء لفترات طویلة فمثال الفنادق المصنفة بخمس نجوم لم یظهر ماعدا بوالیة الواد، وتبقى والیة بسكرة

لیلة تلیها بشار بحوالي  89118لیلة ثم ورقلة بحوالي  133646تعرف أكبر عدد من اللیالي اإلیواء بمجموع 

نفرق بین النزالء األجانب والمحلیین في ) 05(وفي الجدول رقم . لیلة 55521لیلة ثم غردایة بــت  71955

  :كمایلي 2008و  2006األقطاب األربعة للصحراء الجزائریة خالل سنتي 

   



  2008و  2006النزالء األجانب والمحلیین في األقطاب األربعة للصحراء الجزائریة خالل سنتي ): 05(الجدول رقم

  االنحراف  النزالء المحلیین  اإلنحراف  النزالء األجانب  القطب

 2006  السنوات
 

2008 2008/2006  2006 2008  2008/2006  

 %18- 2008 183 309 %17- 084 9 948 10  الواحات 

 - 008 253 - %22+ 160 27 080 21  الهقار

 - 000 1 - %3 - 000 8 059 8  طاسیلي

 %02- 00 5 985 65 %26+ 158 5 069 4  ساورة-قورارة-توات

Source : Direction du tourisme des wilayas du Sud 

-على التوالي ( اتانخفاض ملحوظ في الحضور، سواء األجانب أو المواطنین، في قطب الواحنالحظ 

ویخص ذلك بشكل خاص والیة المسیلة وبالألخص منطقة بوسعادة وبسكرة على التوالي  ،)٪18-٪ و 17

وهذا االنخفاض في التدفق أقل أهمیة في غردایة، التي ال تزال تستضیف متوسط . ٪ 36٪ وناقص 59ناقص 

ار الهقسجلت و .  ن صناعة المحروقاتومن ناحیة أخرى، تنمو والیة ورقلة بفضل قربها م. سائح سنویا 2000

هذا األداء هو نتیجة حصریة ) 2008-2006 (٪ خالل الفترة22٪، وبلغت ذروتها 12نموا سنویا متوسطا قدره 

/  ةورار ق/ مجموعة توات  ونمتسیلي انخفاضا طاوفي الوقت نفسه، شهدت  .من الطلب الدولي) ٪95(تقریبا 

ویعزى هذا النمو أساسا إلى . السیاح المحلیین٪ من حیث التدفقات األجنبیة وتباطؤ وصول 26بنسبة  ساورة

وفي مایخص السیاحة . )٪ من المواطنین17٪ من األجانب و 13(+ مدینتي تیمیمون وأدارار السیاحیتین 

ویؤثر . ٪18جمالیة هي ، فإن الفجوة اإل2006مقارنة بعام  2008انخفضت التدفقات أیضا في عام الداخلیة 

ومن ناحیة أخرى، یسجل . ٪34إلى  32المسیلة وبسكرة إلى  الوالیةفي الوافدین على نفس  االنخفاضهذا 

 الهقار، رحبت 2008في عام  وأما سیاحة األجانب .محلي وافد 36000غردایة معدل سنوي یصل إلى حوالي 

منذ لم یالحظ وقد سجل هذا نموا سنویا . 2006 ٪ مقارنة بعام22سائحا أجنبیا، بزیادة قدرها  27160ب 

 8000یقدر ب  2008األجانب عدد الوافدین في عام ف سیليطاالقطب وفي  .٪12بعض السنوات بنحو 

جانب ارتفعت التدفقات ساورة األ- غورارة-، وبقطب توات2006با نفس العدد المسجل في عام شخص هو تقری

. ٪26+ ، أي بفارق إیجابي قدره 2008في عام  5200إلى  2006في عام  4100جنبیة بشكل حاد، من األ

تسجل الكتلة ما یقرب  والمحلیون .إقامة 3000سائح سنویا وحوالي  1700تستضیف والیة أدرار في المتوسط 

مقارنة  2008عام  ٪ في17من ناحیة أخرى شهدت والیة أدرار فقط زیادة بنسبة  ،مواطن سنویا 65000من 

 Elaboration d'un plan stratégique de) .من المحلیینآخرین  20.000، وتسجل سنویا حوالي 2006بعام 

commercialisation des destinations et des produits touristiques sahariens, 2009)  06(والجدول رقم (

  .2011الفندقیة االستیعابیة لكل أقطاب الصحراء إلى غایة نهایة  یبین الطاقة

  

  

  

  



  2011سنة یبین الطاقة الفندقیة االستیعابیة لكل أقطاب الصحراء إلى غایة نهایة  :)06(الجدول رقم 

 الطاعة الفندقیة  االستیعابیة لكل أقطاب الصحراء

  مشاریع قید االنجاز
 )عدد األسرة(

  معدل اإلیواء
 )الفندقة والتخییم خالل الموسم(

  صنف الفندق عدد األسرة

 فنادق المصنفة 3255  0

 فنادق غیر مصنفة 3392  1273

 مجموع 647 6 % 26 

 مخیمات )مكان( 1305  0

 1فنادق من   أقطاب الصحراء
  نجوم 3إلى 

فنادق غیر 
  مصنفة

  مشاریع فنادق قید االنجاز  المخیمات  المجموع

 سریر 646 مكان  493 سریر 1904 سریر 1018 سریر 886  ساورة/قورارة/توات

 سریر1273 مكان  30 سریر 3869 سریر1945 سریر 1924  الواحات

 سریر 24 مكان  498 سریر 734 سریر 314 سریر 420  الھقار

 سریر 0 مكان  314 سریر 140 سریر 115 سریر 25  الطاسیلي

 سریر 943 1 مكان  305 1 سریر 647 6 سریر392 3 سریر255 3  المجموع

Source : Direction du tourisme des wilayas du Sud 

ینطوي على عجز كمي ونوعي كبیر وفجوة من  الفنادق في السیاحة الصحراویةوفي الختام، فإن عرض      

وال یتوافق توزیع  ، من المحلیین أو األجانبتوقعات العمالء یلبي حیث اإلقامة والخدمات المرتبطة بها، وال

الجذب السیاحي من مقومات طبیعیة قدرات االستقبال بین مختلف أنواع أماكن اإلقامة مع إمكانیاتها في 

فنادق  ه سواءتتألف من ، بكل ماالصحراویة تعتبر العمود الفقري للنشاط السیاحي رغم أن الفنادق. وتاریخیة

، وتحتاج إلى إلتفاتة جادة من المهتمین والمسؤولین عن ةمصنفة وغیر مصنفة، ومساكن، ومخیمات وأماكن إقام

  .تطویر القطاع السیاحي في الجزائر

  النتائج والتوصیات

  :یلي من خالل ما سبق یمكن ذكر أهم النتائج في ما: الدراسة نتائج - أوال

یتمیز اإلقلیم الصحراوي في الجزائر بخصائص فریدة ویمتلك ثروات طبیعیة وثقافیة كبیرة، وهو ما ساهم في  - 

تصنیف مساحات شاسعة منه كمناطق محمیة، وتمثل الحظائر الثقافیة في الجزائر أكبر المناطق المحمیة 

تتربع على مساحة تفوق  مساحة على المستوى الوطني ومن بین األكبر عالمیا، فحظیرة األهقار مثال

  .وهي ثالث أكبر محمیة عالمیا 2كم 600.000ال

تتمیز الحظائر الثقافیة الخمسة بثراء وغنى طبیعي وثقافي الفت ومتنوع وهو ما یساهم في إثراء المنتج  - 

ة السیاحة االستكشافیة وسیاح: السیاحي بها وتنوعه، حیث یمكن أن یمارس بها مختلف األنماط السیاحیة مثل

الخ، وتأخذ العدید من ...المغامرات، السیاحة الثقافیة، السیاحة الریاضیة، السیاحة العلمیة، السیاحة العالجیة

المناطق في هذه الحظائر بعدا عالمیا حیث تم تسجیلها في قائمة التراث اإلنساني، وهو ما یشكل لها فرصة 

  .  حلتحقیق شهرة على المستوى الدولي وجذب عدد أكبر من السیا



یخضع النشاط السیاحي في هذه المناطق المحمیة للعدید من القواعد واإلجراءات التي تهدف للحفاظ على  - 

ممتلكات الحظائر والتي تبقى فعالیتها محدودة في ظل المساحة الشاسعة للحظائر وانتشار المعالم والقطع األثریة 

هود الجمیع من أجل النجاح في حمایة التي ال یمكن فصلها عن محیطها الطبیعي، وهو ما یتطلب تضافر ج

  .هذا الموروث

لتحسین وتطویر الضخمة خاصة الفندقیة لدعم الفنادق الموجودة تم تنفیذ المشاریع لم یفي الصحراء الجزائریة  - 

لتكون قادرة على تقدیم الخدمة األمثل للسیاح مثل الجزائریة  أقطاب الصحراءالمواقع السیاحیة في مختلف 

تطویر وتأهیل مراكز الزوار والمسارات السیاحیة المختلفة، وتطویر وصیانة المواقع السیاحیة واألثریة وهذا ما 

في  السیاحةبما یخدم  الصحراءیساهم في حمایة التراث الحضاري من جهة وتفعیل السیاحة بكل أنواعها في 

  .ستقبلالحاضر والم

  : بناءا على النتائج السابقة یمكن ذكر أهم التوصیات في مایلي: توصیات الدراسة - ثانیا

أن تستغل مقوماتها الطبیعیة وخاصة المحمیات الصحراویة لتحسین صناعة السیاحة لدیها  الجزائرعلى  - 

  :ویكون ذلك بناءا على مایلي 

إدماج السكان المحلیین في سیرورة حمایة  ناطق وحساسیتها،توعیة السیاح والسكان المحلیین بأهمیة هذه الم - 

المناطق ذات األهمیة وتكوینهم حول كیفیة التعامل مع السیاح ومواجهة مختلف التجاوزات التي یمكن أن یقع 

 التنسیق بین مختلف الهیئات واإلدارات التي لها عالقة بالحظائر الثقافیة والنشاط السیاحي بها،و  فیها السیاح،

الترویج للوجهة الصحراویة بالجزائر  وفقا لمتطلبات التنمیة المستدامة وذلك الستهداف شریحة السیاح  - 

  تنویع العروض السیاحیة وذلك باستغالل مختلف إمكانیات الحظائر، و  المسؤولة بیئیا واجتماعیا،

وٕاصدار  واللقاءات ؤتمراتوالم الندوات إقامة خالل في الجزائر من والبیئي السیاحي الوعي ضرورة نشر -  

رب في إدارة المساحات المحمیة االنشاط، واالستفادة من التج هذا أهمیة تبرز التي التعریفیة الكراسات

  .رب الفنادق البیئیةاواستراتیجیتها لترقیة السیاحیة البیئیة فیها وكذا تج

الترویج لصورة الوجهة الجزائریة كمقصد سیاحي بیئي، واالعتماد على برامج متكاملة وتكثیف الجهود  - 

 المائیة كالریاضة الریاضیة بالنشاطات الخاصة والمرافق والمطاعم الفنادق وتشبیكها لنجاح هذه البرامج، وٕانشاء

  .، وتطویر ماهو قائم منهاالطبیعیة والمناطق واألثریة التاریخیة للمناطق الرحالت الجماعیة وتنظیم

السیاحي لذلك على  مكون أساسي من عناصر العرض يه الفنادق الموجودة في الصحراء الجزائریةإن  - 

وتقلیل الفجوة بین النقص الكمي والمواصفات العالمیة المطلوبة لكل السلطات المعنیة التركیز على تؤهیلها 

نطقة، حتى تضمن الصحراء توافد متواصل للسائح مع التركیز على صنف من أصناف اإلقامات الموجودة بالم

زیادة الكفاءة المهنیة لمقدمي السیاحة كخدمة من خالل المعاهد والدورات التدریبیة، وكذلك االهتمام بالترویج 

  .للمنطقة ومقوماتها السیاحیة عبر كل الوسائل المتوفرة محلیا ودولیا

  

  

  



 الهوامش والمراجع 
1 -Dudley Nigel, éd. , Lignes directrices pour l’application des catégories de gestion aux aires protégées, Gland, 
Suisse, UICN, 2008, p10. 
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