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مقدمة عامة:
لقد عرفت السياحة مند القدـ بوصفها ظاىرة طبيعية ربتم على اإلنساف االنتقاؿ من مكاف آلخر ألسباب
متعددة،فقد كانت يف فجر التاريخ بسيطة و بدائية يف مظاىرىا،أسباهبا و وسائلها مث تطورت ىذه الظاىرة
البسيطة حىت أصبحت يف ىذا العصر تشكل نشاطا لو أسسو و مبادئو.
فالسياحة أحد األنشطة االقتصادية اليت تتمتع بأنبية كبَتة يف العاَف تقوـ عليها اقتصاديات كثَت من الدوؿ و اليت
تنطلق من اؼبكانة اليت وصلت إليها كصناعة قائمة بذاهتا ؽبا مدخالهتا و ـبرجاهتا كما يتميز اؼبردود اؼبادي لصناعة
السياحة عن غَته من مردودات اؼبرافق اإلنتاجية بأنو مردود متفرع و متشعب تستفيد منو ـبتلف األنشطة سواء
اقتصادية،اجتماعية،سياسية أو ثقافية.
فهي بذلك واحد ة من أىم مصادر الدخل لالقتصاد الوطٍت للعديد من الدوؿ حيث سبثل أحد أىم مكونات
الصادرات اػبدمية ذات التأثَت الكبَت على ميزاف اؼبدفوعات كما أهنا من األنشطة اليت تساىم بفعالية يف زيادة
الناتج احمللي اإلصباِف و زيادة إيرادات النقد األجنيب فقد انتقلت اإليرادات السياحية الدولية من
دوالر عاـ 1990ـ إُف  852مليار دوالر عاـ 2009ـ فهي صناعة متطورة و متعددة االذباىات و التشابكات.
264.1

مليار

كما تشَت اإلحصائيات اغبديثة للسياحة العاؼبية إُف أف النشاط السياحي ال يزاؿ يرتكز يف البلداف الصناعية
دبنطقيت أوروبا و األمريكيتُت ،و مع ذلك فقد شهدت األسواؽ السياحية اعبديدة سواء اؼبرسلة للسياح أو اؼبستقبلة
ؽبم باؼبناطق النائية يف شرؽ آسيا و الباسيفيكي و جنوب آسيا و إفريقيا و الشرؽ األوسط مبوا كبَتا،و عموما
تتميز أمباط النمو يف تلك اؼبراكز السياحية الصاعدة بديناميكية كبَتة حبيث سجلت بعض تلك اؼبناطق معدالت
مبو مرتفعة على مدى سنوات متتالية.
أدى النمو اؼبتسارع للسياحة إُف بروز ظواىر سلبية على البيئة و الثقافة احمللية و تبلورت عن ىذه التأثَتات مفاىيم
و مواقف و سياسات أبرزىا مفهوـ االستدامة و الذي جاء يف جدوؿ أعماؿ القرف  21خالؿ مؤسبر األمم اؼبتحدة
للتنمية و البيئة اؼبعروؼ بقمة األرض و الذي انعقد سنة 1992ـ بالربازيل تضمن خطة لضماف مستقبل مستداـ
لكوكب األرض خالؿ الفًتة اغبالية و حىت بداية القرف القادـ ،حيث وبدد اؼبسائل البيئية و التنموية اليت هتدد
بأحداث و كوارث اقتصادية وبيئية ،و يطرح إسًتاتيجية للتحوؿ إُف فبارسات تنموية أكثر استدامة و قد طورت
مبادئ االستدامة أكثر سنة 2002ـ يف قمة العاؼبية للتنمية اؼبستدامة ،حيث شددت منظمة السياحة العاؼبية
باؼبناسبة على أنبية أخذ السياحة يف االعتبار يف أي إسًتاتيجية وطنية للتنمية اؼبستدامة.
و على اعتبار اؼبقومات الطبيعية و التارىبية من أىم عوامل اعبذب السياحي فاعبزائر أحد ىذه البلداف اليت
تزخر هبذه اؼبقومات فهي تتميز بتنوع اؼبناخ و امتالكها الشريط ساحلي يقدر ب  1200كم و صحراء صنفت من
أصبل الصحاري يف العاَف باإلضافة إُف موقعها اؼبتميز و احتوائها على معاَف و آثار تارىبية تدؿ على عراقة التاريخ
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من صبيلة يف سطيف ،اؽبوقار و التاسيلي و قلعة بٍت ضباد كما ربتوي على أكثر من  200منبع معدٓف سبتد من
الشرؽ إُف الغرب و من الشماؿ إُف اعبنوب،لكن و رغم امتالكها ؽبذه اإلمكانيات إال أهنا تسجل تدفقات بشرية
ضعيفة إذا ما قورنت بكل من اؼبغرب،تونس و مصر .
و عليو فإف وضع إسًتاتيجية وطنية من أجل تنمية سياحية فعالة ىو مصدر من اؼبصادر اؽبامة لتمويل اػبزينة
الوطنية خاصة أهنا تعتمد بشكل أساسي على إيرادات احملروقات،و عليو سوؼ نقوـ بطرح اإلشكالية التالية:
ما دور القطاع السياحي في تمويل االقتصاد الوطني الجزائري لتحقيق تنمية مستدامة؟
التساؤالت الفرعية:
لإلجابة على اإلشكالية نقوـ بطرح التساؤالت التالية:
 -1كيف يساىم النشاط السياحي يف ربقيق التنمية اؼبستدامة؟
 -2ما ىي السياسات اؼبتبعة من أجل تنمية سياحية ؟
 -3ما دور القطاع السياحي يف ربسُت ميزاف اؼبدفوعات؟
 -4ما دور القطاع السياحي يف زبفيض نسب البطالة و ربسُت اؼبستوى اؼبعيشي؟
 -5ىل تتبٌت اعبزائر إسًتاتيجية سياحية؟
و لإلجابة على ىذه التساؤالت قمنا بوضع الفرضيات التالية:
 ىناؾ عجز يف اؼبيزاف السياحي اعبزائري؛ تلعب السياحة دور ضعيف يف االقتصاد اعبزائري؛ تتبٌت اعبزائر إسًتاتيجية لتشجيع السياحة اؼبستدامة.أىداؼ الدراسة:
هندؼ من خالؿ ىذه الدراسة إُف:
 معرفة ما مدى مسانبة القطاع السياحي يف النهوض باالقتصاد الوطٍت و ربقيق تنمية مستدامة؛ إبراز القطاع السياحي كقطاع مساىم يف سبويل االقتصاد الوطٍت بالعملة األجنبية؛ إبراز جهود الدولة من خالؿ إتباع ؾبموعة من الربامج و السياسات و ىل ىناؾ تشجيع للنهوض هبذاالقطاع من خالؿ االستثمار احمللي و األجنيب؛
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مبررات الدراسة :ىناؾ عدة أسباب كانت الدافع وراء اختيار ىذا اؼبوضوع و ىي:
 إبراز الدور اؽباـ الذي يلعبو القطاع السياحي يف اقتصاديات البلداف؛ إبراز اؼبقومات و اإلمكانيات السياحية للجزائر ؛ إبراز اؼبكانة االقتصادية لقطاع السياحة و الدور الذي يلعبو يف عملية التنمية؛أىمية الدراسة:
تتمثل أنبية دراسة القطاع السياحي يف كونو مورد ىاـ للخزينة و لو دور فعاؿ يف ربقيق التنمية اؼبستدامة
من خالؿ اؼبسانبة يف ربقيق فائض يف العملة و خلقو لفرص التشغيل باإلضافة إُف ذلك تكمن أنبية الدراسة يف
إظهار القدرات السياحية اليت تتمتع هبا اعبزائر و تبياف ما مدى اىتماـ اعبزائر هبذا القطاع.
المنهج المتبع:
بالنظر إُف طبيعة اؼبوضوع ؿبل الدراسة ومن أجل اإلجابة على اإلشكالية اؼبطروحة اعتمدنا على اؼبنهجُت
الوصفي التحليلي حيث انتهجنا اؼبنهج الوصفي يف إعطاء شرح ؼبختلف اؼبفاىيم حوؿ السياحة والتنمية
اؼبستدامة والتحليلي يف ربليل اإلحصاءات اليت يتم صبعها حوؿ اؼبوضوع .
صعوبات الدراسة :من خالؿ حبثنا يف ىذا اؼبوضوع واجهتنا صعوبات منها قلة اؼبصادر خاصة فيما
يتعلق باإلحصاءات حوؿ اعبزائر و تضارهبا إف وجدت،كذلك عدـ وجود التقارير و اإلفصاح عن
اإلحصاءات واؼبؤشرات السياحية يف اعبزائر سواء بالنسبة للديواف الوطٍت للسياحة أو للوزارة .
الدراسات السابقة:
من الرسائل و األطروحات اليت تناولت موضوع السياحة سبكنا من اإلطالع على ؾبموعة منها و من
بينها:
 األطروحة األوُف ػبالد كواش بعنواف "أنبية السياحة يف ظل التحوالت االقتصادية حالة اعبزائر"(-2003)2004

تطرؽ إُف تاريخ و مفهوـ السياحة و السائح كنشاط اقتصادي أنبيتها ومؤشراهتا و مقومات

تنظيم و أداء السياحة يف اعبزائر و يف الفصل األخَت تناوؿ آفاؽ و مستقبل السياحة يف اعبزائر و ذلك
بالنظر إُف النتائج احملققة على اؼبستوى العاؼبي بالرجوع إُف ذبارب بعض الدوؿ العربية ،و قد توصل يف
اآلخر إُف ضعف أداء القطاع السياحي مقارنة مع بعض مؤشرات اؼبغرب و تونس.
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 أطروحة دكتوراه ؿ عامر عيسآف بعنواف "األنبية االقتصادية لتنمية السياحة اؼبستدامة حالة اعبزائر()2010-2009

تناوؿ خلفية عن السياحة و آثارىا اؼبختلفة كما تطرؽ إُف التنمية السياحية اؼبستدامة و

السياحة الدولية وتطورىا كما تطرؽ إُف واقع السياحة يف اعبزائر أما الفصل األخَت و ما قبل األخَت
فتطرؽ إُف التنمية السياحية لكل من مصر و تونس و تقيم ىذه التجارب،و قد توصل إُف ضعف اآلداء
االقتصادي للقطاع السياحي للجزائر مقارنة مع كل من مصر و تونس.
 -رسالة ماجيسًت ؿ علي موفق ربت عنواف أنبية السياحة يف االقتصاد الوطٍت

()2002

حيث تطرؽ فيو

الباحث إُف مفهوـ االقتصاد السياحي متناوال بذلك نشأة السياحة و تطورىا و أثرىا على ميزاف
اؼبدفوعات كما تطرؽ إُف السوؽ السياحي من حيث العرض و الطلب وآثار اإلصالحات باعبزائر على
االستثمارات،بالرغم من ذلك فهو َف يقم بالتطرؽ إُف األنبية االقتصادية و االجتماعية للقطاع السياحي
على االقتصاد الوطٍت اعبزائري.
محتويات الدراسة:
قمنا بتقسيم البحث إُف أربع فصوؿ حيث تناوؿ الفصل األوؿ مفاىيم حوؿ السياحة من حيث
األسباب،األركاف،األنواع و األسس باإلضافة إُف آثارىا االقتصادية االجتماعية و البيئية ،و يف األخَت تطور حركة
السياحة العاؼبية من حيث التدفقات البشرية و النقدية.
أما الفصل الثاني فتناولنا فيو التنمية اؼبستدامة و السياحة اؼبستدامة حيث تطرقنا إُف تطور مفهوـ التنمية

وصوال إُف التنمية اؼبستدامة دبؤشراهتا و أبعادىا مث لتنمية السياحية اؼبستدامة و عالقة السياحة بالبيئة و دور
احملميات الطبيعية.
الفصل الثالث سلطنا الضوء خالؿ ىذا الفصل على دور القطاع السياحي يف االقتصاديات الوطنية لبعض
الدوؿ العربية لناجحة يف اجملاؿ السياحي و ذلك قبل االنتقاؿ إُف دورىا يف االقتصاد الوطٍت اعبزائري ،و قد قمنا
باالستعراض ذب ربة كل من مصر،تونس و اؼبغرب من حيث اؼبؤشرات السياحية و االسًتاتيجيات اؼبتبعة و الدور
الذي يلعبو يف االقتصاد الوطٍت.
الفصل الرابع سبحور حوؿ السياحة يف االقتصاد الوطٍت اعبزائري من حيث االسًتاتيجة و اآلثار ،حيث قمنا

بتسليط الضوء على اؼبقومات الطبيعية و التارىبية و اؼبؤشرات السياحية من حيث طاقات اإليواء و التدفقات
البشرية وصوال إُف تاريخ السياحة يف اعبزائر و ذلك خالؿ اؼبخططات الوطنية من ( )1989-1964و بعدىا
االستثمارات السياحية و خوصصة ىذا القطاع و أىم الشركات اؼبستثمرة يف اعبزائر و اسًتاتيجية السياحة يف
اعبزائر لسنة  2025و يف األخَت تطرقنا إُف آثار السياحة االقتصادية و االجتماعية على االقتصاد الوطٍت اعبزائري
10

من حيث اؼبيزاف السياحي و دوره يف اؼبيزاف التجاري كذلك مسانبة اإليرادات السياحية يف الناتج احمللي اإلصباِف
و يف األخَت مسانبة السياحة يف امتصاص البطالة و ربسُت اؼبستوى اؼبعيشي لألفراد.
الكلمات المفتاحية:سياحة،تنمية مستدامة،سياحة مستدامة،إيرادات سياحية،سبويل،سياحة
دولية،اؼبيزاف السياحي.

11

12

مقدمة الفصل:
لقد عرفت ظاىرة السفر مند القدـ فقد كانت بسيطة و بدائية يف مظاىرىا و أسباهبا و أىدافها و وسائلها مث
تطورت ىذه الظاىرة البسيطة حىت أصبحت اليوـ نشاطا لو أسسو و مبادئو خاصة بعد التقدـ التكنولوجي يف
ؾباؿ النقل و االتصاالت و ارتفاع الدخوؿ و ربسُت ظروؼ العمل و ارتفاع مستوى التعليم و الثقافة.
فالسياحة تعد احد األنشطة الطبيعية اؼبهمة لإلنساف تتعلق باغبركة و التنقل قد يقوـ بو فرد أو ؾبموعة من األفراد
و يتم االنتقاؿ من مكاف إُف آخر بغرض الًتفيو أو قضاء وقت الفراغ أو غبضور اؼبؤسبرات و اؼبهرجانات.
و عليو فالسياحة نشاط يتعلق بالسفر و البقاء لفًتة خارج اؼبكاف اؼبعتاد لغرض التسلية و الًتفيو ،كما ؽبا
أركاف وأسباب و أنواع منها الدينية ،رياضية ،عالجية ....و ىي كأي نشاط لو آثار و انعكاسات اهبابية أو
سلبية سواء على الناحية االقتصادية،االجتماعية أو البيئية.
سوؼ كباوؿ يف ىذا الفصل التطرؽ إُف السياؽ التارىبي للسياحة مع الوقوؼ عند مفهوـ السياحة من حيث
األركاف و األسس و العوامل اليت ساعدت على انتشارىا كما سنتطرؽ إُف آثارىا االهبابية و السلبية.
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المبحث األوؿ :مفهوـ السياحة
عرفت السياحة مند العصور القديبة أنبية لدى معظم الدوؿ و حظيت باىتماـ معظم الباحثُت خاصة و أهنا
أصبحت تشكل قاطرة للتنمية و عامل من عوامل التطور االقتصادي و نشاطا حركيا يكمل بقية األنشطة
االقتصادية االجتماعية و الثقافية و عليو و نظرا ألنبية ىذا النشاط و قبل التطرؽ إُف اؼبفاىيم سوؼ نسلط
الضوء على نشأة السياحة و تطورىا التارىبي.
المطلب األوؿ :تاريخ نشأة السياحة
لقد تطور مفهوـ السياحة و معناىا مع تطور اجملتمعات و سوؼ نستعرض بصورة ـبتصرة ثالث مراحل من
مراحل تطور السياحة و ىي:
أوال:مرحلة العصور القديمة
إف غريزة التنقل و الًتحاؿ من مكاف آلخر كانت موجودة عند اإلنساف مند نشأتو األوُف سعيا غبياة أفضل حيث
َف تكن ىناؾ منظمات أو جهات رظبية توفر لو احتياجاتو الضرورية،فكاف عليو أف يسعى إُف توفَتىا بنفسو بدوف
وجود قوانُت أو أعراؼ ربد و ربكم تصرفاتو و التزاماتو1وقد بدأت ىذه اؼبرحلة مع نشأة حضارة بالد الرافدين
و الفراعنة يف األلف اػبامس قبل اؼبيالد و تنتهي بسقوط الدولة الرومانية يف هناية القرف الرابع ومن خصائص ىذه
2
اؼبرحلة ىي:
 ظهور الدوؿ مثل اغبضارة الفرعونية يف مصر و اغبضارة الرومانية؛ ظهور العلوـ و تطور وسائل النقل و اؼبواصالت و خاصة السفن الشراعية.أما عن أنواع الرحالت اليت قاـ هبا اإلنساف يف عصور ما قبل اؼبيالد فكانت ترتكز على ما يلي:3
 ربقيق الفائدة حب االستطالع -الدافع الديٍت

 1ماىر عبد العزيز توفيق،صناعة السياحة،دار زىراف،األردف،2008،ص .14
2

نعيم الطاىر،سراب إلياس،مبادئ السياحة ،ط ،2دار اؼبسَتة للنشر و التوزيع،األردف، 2007،ص .12

 3ماىر عبد العزيز توفيق،مرجع سبق ذكره،ص ص.15-14 ،
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أ-تحقيق الفائدة :ونعٍت هبا خلق عالقات متبادلة بُت القبائل اؼبختلفة و اليت تكوف أحيانا متجاورة و قد تكوف
بعيدة،و لقد أنشأ اليونانيوف يف العصور القديبة مستعمرات على شاطئ البحر األبيض اؼبتوسط حيث كانت
ذبارهتم مع الشعوب اجملاورة ،كما كانت ىناؾ رحالت يقوـ هبا أىل قريش قبل اإلسالـ بقصد التجارة بُت
بلدىم و بالد الشاـ و اليمن كما ورد يف القرآف الكرٔف "اياليف قريش ايالفهم رحلة الشتاء و الصيف" و الكتب
الدينية غنية دبثل ىذه الرحالت.
ب-حب االستطالع :أدى الدافع ؼبعرفة عادات و تقاليد الشعوب إُف القياـ برحالت طويلة لغرض التعرؼ

عليها و أىم الرحالة (ىَتودت اؼبؤلف االغريقي) من أوائل الرواد يف العصور القديبة .

4

ج-الدافع الديني :دفع ىذا الشعور الناس إُف القياـ برحالت بعيدة لغرض زيارة األماكن اؼبقدسة مثل الصينُت
الذين يعبدوف "البوذا" يقطعوف آالؼ الكيلومًتات،كما كاف يقوـ العرب بزيارة مكة لغرض العبادة و التجارة وىو
5
ما يطلق عليها السياحة الدينية.
ثانيا :مرحلة العصور الوسطى:

تبدأ ىذه اؼبرحلة بسقوط اإلمرباطورية الرومانية حىت القرف اػبامس عشر و اؼبعروؼ أف اإلمرباطورية الرومانية آخر
إمرباطورية نشأت يف العصور القديبة،و قد كانت مركز اإلشعاع الفكري و اغبضاري و التجاري وكاف ؽبا الفضل
األكرب يف تطوير حركة األسفار عرب العاَف،6و قد كاف اذباه السياحة يف تلك العصور إُف التجارة،اغبج،رحالت
الدراسة حيث انفرد العرب من الفًتة اؼبمتدة للقرف الرابع عشر و الثامن عشر على تطوير مبادئ السياحة و وضع
األسس األوُف،و كانت البالد اإلسالمية أكثر تقدما من أوروبا و بغداد و قرطبة اليت كانت أكثر اؼبدف ثراء من
حيث التجارة و مركز اغبياة الثقافية و اغبضارية و قد انطلق الرحالة العرب هبوبوف العاَف و من أشهرىم ابن
بطوطة،ابنجبَت،البَتوٓف ...و غَتىم،و قد أخذت السياحة الدينية أبعاد جديدة يف العصور الوسطى حيث كاف
اغبجاج على اختالؼ أدياهنم يقوموف برحالهتم الدينية إُف األماكن اؼبقدسة،وكثَتا منهم كتبوا أوصافا لرحالهتم
ويف هناية العصور الوسطى ظهرت فئة طاليب العلم الذين يقوموف برحالت لغرض العلم و التعرؼ على آراء الغَت
والنظم السياسية اؼبوجودة يف الدوؿ األخرى ،ىذه الفًتة دبثابة بداية الرحالت اليت كانت قاصرة على طبقة
األرستقراطيُت ألف السفر يتطلب وقت فراغ و أمواؿ فائضة عن اغباجة.

4نعيم الظاىر،سراب الياس،مرجع سبق ذكره،ص .14
5ماىر عبد العزيز توفيق،مرجع سبق ذكره،ص. 15
 6نعيم الظاىر،سراب إلياس ،مرجع سبق ذكره،ص ص.16-15،
7

ماىر عبد العزيز توفيق ،مرجع سبق ذكره،ص ص.18-17،
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ثالثا :مرحلة العصر الحديث:
بداية العصور اغبديثة كانت يف عصر النهضة اليت حدثت فيها تغَتات عديدة يف اجملاؿ العلمي مثل
االستكشافات اعبغرافية اليت أدت إُف زيادة األسفار،كما أحدثت الثورة الصناعية تغيَتا واضحا يف وسائل
اؼبواصالت و تطويرىا ما أدى إُف سهولة السفر و التنقل و اختصار الوقت و ازدادت بعد اغبرب العاؼبية الثانية
بَتس DOUGLAS

حيث بدأ تطوير الطائرات اغبربية إُف مدنية و كذلك السيارات و القطارات 8و يرى دوكالس
 PEARCEأف علم السياحة تطور تطورا ملحوظا دبا يتوافق مع حركة السياحة الدولية بعد اغبرب العاؼبية الثانية و
9
يرجع ذلك إُف:
 التطورات التكنولوجية اليت أدت إُف ربسُت طرؽ و وسائل اإلنتاج فبا أدى إُف توفَت اعبهد اإلنسآفوربسُت ظروؼ العمل و زيادة أوقات الفراغ و اإلجازات اؼبمنوحة؛
 تقدـ و تطور وسائل النقل و اؼبواصالت و االتصاالت و بالتاِف تقارب اؼبسافات؛ سهولة تبادؿ اػبربات و انتشار اؼبعرفة ؛ ارتفاع معدالت الدخوؿ و الثروات و النظرة للسياحة كضرورة حتمية؛ اىتماـ اؼبنظمات و اؽبيئات الدولية و اجملتمع الدوِف بالسياحة و أنبيتها اقتصاديا اجتماعيا و سياسيا.و عليو َف يعد سفر اليوـ كشأنو باألمس ،كما َف يعد رحالة اليوـ مثل الرحالة القدامى ألف الثروة
التكنولوجية و تقدـ وسائل النقل و كثرة عدد اؼبسافرين َف ذبعل من اؼبسافر رحالة (باؼبعٌت
ال تقليدي)حيث تدير اؼبكاتب السياحية و تعلن عن موضوع الرحلة يف عدة طرؽ عن طريق وضع العديد
10
من الصور اليت تنقل اغبقيقة و تكتشف ـبتلف األماكن اليت تكوف كامنة.

8ماىر عبد العزيز توفيق،مرجع سبق ذكره،ص .19
 9وفاء زكي إبراىيم ،دور السياحة في التنمية االجتماعية دراسة تقويمية للقرى السياحية،،مصر،2006،ص ص.67-66،
10ىالة عبد الرضباف الرفاعي،التأثيرات االجتماعية و الثقافية للسياحة،اؼبلتقى اؼبصري لإلبداع و التنمية،مصر،1998،ص .29
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المطلب الثاني :مفهوـ السياحة و السائح
لقد تنوعت التعاريف بشأف السياحة و السائح نظرا الختالؼ الباحثُت و اختالؼ معايَت التمييز بينها وسوؼ
نلقي الضوء على بعض التعاريف منها:
أوال:مفهوـ السياحة في اإلسالـ:
إ ف اؼبفهوـ اللغوي للفظ السياحة قبد انو يعٍت التجواؿ و عبارة"ساح يف األرض" تعٍت ذىب و سار على وجو
األرض و جاء يف كتب أخرى لفظ السياحة يعٍت "الضرب يف األرض و منها سيح اؼباء" أي جريانو ،و لقد ورد
لفظ السياحة يف القرآف الكرٔف يف أكثر من موضع ففي سورة التوبة ورد قولو تعاُف "براءة من اهلل و رسولو إُف

اللذين عاىدمت من اؼبشركُت فسيحوا يف األرض أربعة أشهر و أعلموا أنكم غَت معجزي اهلل و أف اهلل ـبزي
الكافرين" ،11و معٌت سَتوا أيها اؼبشركُت سَت السائحُت آمنُت مدة أربعة أشهر ال يتعرض من خالؽبا لكم
أحد،إضافة إُف ذلك فإف من فرائض اإلسالـ حج البيت من استطاع إليو سبيال و ىذا ما يدخل اآلف ضمن
السياحة الدينية ،و يف نفس السورة اآلية (" )112-111إف اهلل اشًتى من اؼبؤمنُت أنفسهم و أمواؽبم بأف ؽبم واعبنة
يقاتلوف يف سبيل اهلل فيقاتلوف يف سبيل اهلل فيقتلوف و يقتلوف وعدا عليو حقا يف التوراة و اإلقبيل و القرآف و من
أوىف بعهده من اهلل فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم بو و ذلك ىو الفوز العظيم التائبوف العابدوف اغبامدوف
12
السائحوف الراكعوف الساجدوف اآلمروف باؼبعروؼ و الناىوف عن اؼبنكر و اغبافظوف غبدود اهلل "
و معٌت السائحوف ىنا الصائموف لقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو و سلم"سياحة أميت الصوـ" ويقوؿ اؼبفسروف أف
السائحوف ىم اؼبسافروف للجهاد أو طلب العلم ،و يف سورة التحرٔف ورد قولو تعاُف يف اآلية الرابعة" عسى ربو أف
طلقكن أف يبدلو أزواجا خَتا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات و

أبكارا"13ومعٌت السائحات ىنا صائمات ظبي الصائم سائحا ألنو يسيح من النهار بال زاد و قاؿ بعض اؼبفسروف
مهاجرات أو صائمات.

11سورة التوبة،رقمها ،09مدنية،اآلية رقم .2 -1
12سورة التوبة،اآلية .112 -111
 13سورة التحرٔف،رقمها ،66مدنية،اآلية رقم. 4
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ثانيا:مفهوـ السياحة عند بعض الباحثين:لقد تعددت التعاريف و اختلفت بُت الباحثُت منها:
 تعريف السويسري  Akollerآكلور أف السياحة السويسرية تتكوف من أولئك األفراد الذين يقيموف
مؤقتا بسويسرا بعيدا عن مقر إقامتهم لألسباب التالية:

14

 األسباب الصحية أو الًتويح أو إرضاء احتياجات ثقافية؛ األسباب اؼبهنية ( رحالت رجاؿ األعماؿ،مؤسبرات)؛ األسباب التعليمية(الطلبة)؛نلمس من خالؿ ىذا التعريف أف

Akoller

قد حدد أنواع السائحُت اؼبًتددين على سويسرا كمجتمع مضيف

دوف اإلشارة إُف اؼبدة اليت هبب أف يقضيها السائح كحد أدْف أو أقصى لكي نعتربه سائحا.
 تعريف االقتصادي النمساوي  VAU SCHULLERفونش وليرف للسياحة على أهنا ":كل العمليات
اؼبتداخلة و خصوصا العمليات االقتصادية اؼبتعلقة بدخوؿ األجانب و إقامتهم اؼبؤقتة و انتشارىم داخل
و خارج منطقة أو والية أو دولة معينة" قبد أنو من خالؿ ىذا التعريف قد ركز على النواحي االقتصادية
فضال عن إشارتو إُف السياحة الداخلية و اػبارجية.
 تعريف ماكنتوش و زمالئو  "Mclntoshأهنا ؾبموعة الظواىر و العالقات الناذبة عن عمليات التفاعل
بُت السياح و منشآت األعماؿ،و الدوؿ و اجملتمعات اؼبضيفة و ذلك هبدؼ استقطاب واستضافة ىؤالء
السياح و الزائرين".

15

نالحظ أف ىذا التعريف يركز على أربعة عناصر للسياحة ىي :السائح،مؤسسات الضيافة،اغبكومات اليت
سبارس نوعا من الضيافة،الناس الذين يقطنوف يف اؼبناطق اليت يزورىا السائح.

 تعريف العاؼبُت السويسريُت سنة Hunziker et Kraft 1924السياحة "ؾبموعة النشاطات الناذبة عن
السفر أو انتقاؿ األفراد من مكاف اإلقامة األصلي،طاؼبا أف ىذا االنتقاؿ ال يدخل يف إطار النشاط
اؼبربح"
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14يسرى دعبس ،السلوؾ االستهالكي للسائح في ضوء واقع الدوؿ المتقدمة و النامية،ط،1البيطاش للنشر و التوزيع،مصر،2002،ص.14
15ضبيد عبد النيب الطائي,أصوؿ صناعة السياحة،ط،2الوراؽ للنشر و التوزيع،األردف،2006،ص.23
Ahmed Tessa, Economie Touristique et Aménagement du Territoire, OPU, Alger ,p21.

18

16

ثالثا:مفهوـ السياحة لبعض المنظمات و المؤتمرات الدولية العالمية للسياحة:
أ -تعريف مؤتمر األمم المتحدة للسياحة و السفر الدولي اؼبنعقد يف روما 1963ـ أقرر أف السياحة "ظاىرة
اجتماعية و إنسانية تقوـ على انتقاؿ الفرد من مكاف إقامتو الدائمة إُف مكاف آخر لفًتة مؤقتة ال تقل عن
أربعة و عشرين ساعة،و ال تزيد عن اثٍت عشر شهرا هبدؼ السياحة الًتفيهية،العالجية أو التارىبية،و
السياحة كالطائر ؽبا جناحاف نبا السياحة اػبارجية و السياحة الداخلية"
ب -مؤتمر (أوتاوا) بكندا

1991

17

عرؼ السياحة بأهنا" األنشطة اليت يقوـ هبا الشخص اؼبسافر إُف مكاف

خارج بيئتو اؼبعتادة ؼبدة أقل من فًتة معينة من الزمن ،و أف ال يكوف غرضو من السفر فبارسة نشاط
يكتسب منو دخال يف اؼبكاف الذي يسافر إليو".18
من خالؿ ىذين التعريفُت نالحظ:
 السياحة ىي عملية انتقاؿ من مكاف إُف آخر لفًتة قصَتة و مؤقتة. الغرض من السياحة ال يكوف الكسب اؼبادي كما أهنا قد تكوف داخلية أو خارجية.ج-المنظمة العالمية للسياحة:
قامت اؼبنظمة العاؼبية للسياحة بإعطاء تعريف للسياحة على أهنا":ؾبموعة من النشاطات اليت يقوـ هبا األفراد
19
خالؿ السفر و االنتقاؿ إُف األماكن خارج ؿبيطهم اؼبعتاد بغرض الراحة أو ألغراض أخرى"
رابعا:مفهوـ السائح:
لقد تعددت تعاريف السائح منها:
تعريف مؤتمر األمم المتحدة للسفر و السياحة الدوليين(روما 1963ـ):

حيث عرؼ السائح على أنو":أي شخص يزور دولة أخرى غَت الدولة اليت اعتاد اإلقامة فيها ألي سبب غَت
السعي وراء عمل هبزى منو يف الدولة اليت يزورىا"

20

17ؿبي ؿبمد مسعد،اإلطار القانوني للنشاط السياحي و الفندقي،اؼبكتب العريب اغبديث،مصر،ب ت ،ص .61
18نفس اؼبرجع ،ص .62
19

Jean Pierre et Michel Balfet, Management du tourisme , 2ème Edition, Pearson Education France,2007,p4.
 20يسرى دعبس،مرجع سبق ذكره،ص .23

19

وبناء عليو قبد أف ىذا التعريف قد مشل فئتُت من الزائرين نبا :السائحُت و اؼبتنزىُت
أ -السائحُت ) :(touristsو ىم الزائروف اؼبؤقتوف الذين يقيموف على األقل ؼبدة

24

ساعة يف الدولة

اليت يزوروهنا.
ب-

اؼبتنزىوف)(excursionists

يزوروهنا

:و ىم الزائروف اؼبؤقتوف ؼبدة تقل عن

21

و يبكن توضيح التطور من اؼبسافر إُف السائح باؼبخطط التاِف:

21ماىر عبد العزيز توفيق،مرجع سبق ذكره،ص .27

20

24

ساعة يف الدولة اليت

الشكل رقم:01مفهوـ السائح

اؼبسافر

v
ال يتصل سفره بالسياحة

الزائر

غَت مقيم

عابر سريع

اؼبقيم

السائح

s

لألعماؿ
 -1أعضاء اؽبيئات الدبلوماسية؛
 -2أفراد القوات اؼبسلحة األجنبية؛
 -3العاملوف اؼبؤقتوف فبن يرتبطوف بعقود يف دولة أجنبية كأف يكونوا خرباء أو موظفوف أو عماؿ أو
أي عمل آخر بشكل مؤقت؛
 -4األشخاص اؼبقيمُت عند اغبدود و يعملوا يف أراضي دولة أخرى.
المصدر:
-Michel Balfet, Marketing des services touristiques et hoteliers,Ellipses,p10.
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المبحث الثاني:السياحة أركانها،أنواعها و أسسها
المطلب األوؿ :أركاف السياحة و العوامل التي ساعدت على انتشارىا
أوال:أركاف و خصائص السياحة
يبكن تقسيم أركاف السياحة إُف:22
 -1نقل
 -2إيواء
 -3برامج
*النقل:إف النشاط السياحي مرتبط ارتباطا وثيقا بقطاع النقل إذ أنو ال يبكن أف تنشأ السياحة و تتطور دوف تطور
وسائل النقل و توفر طرؽ اؼبواصالت و خدماهتا.

أ -النقل البري :و تشمل السيارات اػباصة و اؼبؤجرة،القطارات،الدراجات النارية...اٍف.
ب-

النقل البحري :و يشمل اؼبراكب،الزوارؽ...اٍف.

ت-

النقل الجوي :و يشمل الطائرات بأنواعها.

*اإليواء :ال توجد سياحة بدوف أماكن اإليواء فأوؿ ما يبحث عنو السائح حُت وصولو إُف إي دولة أو مكاف ىو
البحث عن مكاف مناسب لإلقامة إذ يبحث عن اإلقامة قبل البحث عن الًتفيو ،و يتمثل اإليواء يف
الفنادؽ،الشقق السياحية ،اؼبخيمات.

*البرامج:ال تنجح أي سياحة بدوف برنامج معُت يتمتع بو السائح ،و تتمثل ىذه الربامج يف زيارات اؼبتاحف
واألماكن األثرية و التارىبية و أماكن الًتفيو و اؼبناطق العالجية أو الدينية أو الطبيعية أو الرياضية...اٍف ،باإلضافة
إُف اػبدمات السياحية األخرى مثل احملالت،األسواؽ،اؼبنتزىات...اٍف.
يعترب القطاع السياحي جزء من قطاع اػبدمات إال أنو يتشكل من سلع مادية تتمثل يف الفنادؽ ،اؼبطاعم
واؼبقاىي...كما يتكوف من سلع غَت مادية كاإلجراءات اإلدارية ....و غَتىا و تتمثل خصائص القطاع السياحي
فيما يلي: 23
 22أضبد ؿبمود مقابلة ،صناعة السياحة،ط،1دار كنوز للنشر و التوزيع،2007،ص ص.29-28 ،
23برقبي أيبن ،الخدمات السياحية و أثرىا على سلوؾ المستهلك دراسة حالة مجموعة من الفنادؽ الجزائرية،مذكرة ماجيستَت،فرع اإلدارة التسويقية،جامعة بومرداس،2009ص
.47

22

-

تعدد مكونات النشاط السياحي و ارتباطها بالكثَت من األنشطة االقتصادية األخرى(صناعية،خدمية)...؛

 العرض السياحي ال يتوقف فقط على مدى توافر اؼبوارد و تنوع اؼبقومات و اػبدمات و التجهيزات السياحيةبل و على غَتىا من العوامل كأسعار خدمات السياحة األساسية أو التكميلية؛
 تعترب السياحة صادرات غَت منظورة فهي ال تتمثل يف ناتج مادي يبكن نقلو من مكاف إُف آخر ،فهي واحدةمن الصناعات القليلة اليت يقوـ فيها اؼبستهلك باغبصوؿ على اؼبنتج بنفسو من مكاف إنتاجو،و عليو فإف
الدولة اؼبصدرة للمنتج السياحي ال تتحمل نفقات نقل خارج حدودىا كما ىو اغباؿ بالنسبة للمنتجات
األخرى اليت تتطلب باإلضافة إُف تكاليف إنتاجها،تكاليف نقلها؛
 أف الطلب السياحي يتوقف إُف حد كبَت على القدرة اؼبالية للسائح ،خاصة أف الطلب السياحي يف صبلتو اليرتبط بإشباع اغباجات الضرورية بل يرتبط غالبا بإشباع اغباجات الكمالية؛
 يتأثر الطلب السياحي دبستوى الرفاىية االقتصادية للدولة و التقدـ التكنولوجي يف وسائل اؼبواصالتواالتصاالت و التقلبات االقتصادية (الرواج و الكساد) باإلضافة إُف عوامل ثقافية و سياسية اليت يصعب
على الدولة التحكم و التأثَت فيها؛
 ارتباط الطلب على اؼبوارد و اػبدمات السياحية بدولة ما بدوافع ذاتية لدى صبهور السائحُت يف معظماغباالت يتصف بدرجة عالية من اؼبرونة؛
 سبتع بعض الدوؿ ببعض اؼبوارد السياحية النادرة يشكل صعوبة لدوؿ أخرى يف إنتاج سلع سياحية بديلة؛ صناعة السياحة سبثل حافزا لإلبداع الثقايف و االجتماعي و ؾباال الستخداـ التكنولوجيا اؼبتطورة لذا فهيتتطلب مستوى أكرب من الكفاءة و التأىيل يف ظل وجود منافسة دولية؛
 عدـ قابلية اؼبنتج السياحي للتخزين أو النقل من مكاف إُف آخر كما يف العديد من الصناعات األخرى اليتتصلح منتجاهتا للتخزين لفًتات زمنية دبا يتفق و حجم العرض و األسعار و خاصة و أف الطلب السياحي
يتصف باؼبوظبية يف معظم األحواؿ فبا يؤدي إُف عدـ ثبات مستويات التشغيل يف صناعة السياحة ،لذا تسعى
اؼبؤسسات السياحية و الفندقية إُف ضرورة ربقيق أرباح كافية خالؿ اؼبوسم و ادخار جزء من العائد السياحي
ؼبواجهة الًتاجع خالؿ الفًتات الباقية من السنة.
23

ثانيا:العوامل التي ساعدت على انتشار السياحة
ىناؾ ؾبموعة من األسباب اليت أدت إُف انتشار السياحة منها:24
 االنتقاؿ من الريف إُف اؼبدينة أدى إُف زيادة الطلب على اػبدمات باإلضافة إُف تعرضهم للروتُت أدى إُفضرورة التمتع بإجازة سنوية و اؽبروب من زخم اؼبدينة؛
-

تقليل ساعات العمل نتيجة دخوؿ اآلالت اغبديثة أدى إُف زيادة أوقات الفراغ و أصبحت ىناؾ اغباجة إُف
السفر؛

 التمتع باإلجازات اؼبدفوعة الثمن بعد إحداث العديد من قوانُت العمل و التنظيم و التشريعات اليت ربدداإلجازات اإلجبارية اؼبدفوعة الثمن؛
 زيادة وحدات اإلنتاج أدى إُف حصوؿ فائض يف اإلنتاج و بدء التجار و الصناعيُت يف البحث عن أسواؽجديدة لتصريف بضائعهم و ىذا وبتاج إُف السفر؛
 تطور وسائل و طرؽ النقل و خاصة بعد اغبرب العاؼبية الثانية حيث تطورت الطائرات اغبربية إُف مدنية أدىبدوره إُف إلغاء اؼبسافات؛
 تلوث البيئة و خاصة جو اؼبدف الصناعية الكبَتة أدى إُف ىروب الناس فًتة من الزمن إُف اؼبناطق األخرى؛ تطور و تقدـ وسائل االتصاالت اغبديثة و اليت سانبت بشكل فعاؿ يف السياحة و السفركاغباسوب،التليفوف،الفاكس...
 التقدـ العلمي يف ؾباالت الطب و األدوية و معاعبة األمراض و القضاء على األوبئة ساعد على زيادةالسياحة و عدـ خوؼ السواح من تعرضهم إُف اإلصابة باألمراض؛
 زيادة الوعي الثقايف و االجتماعي و انتشار اؼبعلومات أدت إُف زيادة الرغبة لدى كثَت من الناس إُف زيارةالبلداف لغرض اإلطالع على ثقافتهم و أمور معيشتهم.

24

أضبد ؿبمود مقابلة،مرجع سبق ذكره،ص ص . 28 -27
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المطلب الثاني:أنواع السياحة
تتعد أنواع السياحة تبعا للدوافع و الرغبات و االحتياجات اؼبختلفة فهناؾ السياحة الثقافية،الًتفيهية،العالجية
وغَتىا و اليت ساعد على انتشارىا التطور العلمي االقتصادي و االجتماعي و ما صاحبها من تطلعات ومتطلبات
َف تكن معروفة من قبل مثل سياحة اؼبؤسبرات و اؼبعارض ،و قد صنفت أنواع السياحة و ذلك وفقا لعدة عناصر
ىي:

25

أوال :وفقا للدافع أو الهدؼ:
 -1السياحة الدينية:
يبكن تعريف السياحة الدينية بأهنا":ذلك التدفق اؼبنظم من السواح القادمُت من الداخل أو اػبارج هبدؼ
التعرؼ على األماكن الدينية و تارىبها وما سبثلو من قيم روحية ؽبذا الدين أو اؼبعتقد أو ذاؾ فهي سياحة
تقليدية سبثل مصدرا للتعرؼ على الًتاث الديٍت لدولة ما مثل:زيارة مكة و اؼبدينة اؼبنورة بالنسبة للمسلمُت
والفاتيكاف بالنسبة للمسيحيُت.

26

 -2السياحة الرياضية:
يقصد بالسياحة الرياضية االنتقاؿ من مكاف اإلقامة إُف مكاف آخر يف دولة أخرى لفًتة مؤقتة هبدؼ فبارسة
األنشطة الرياضية اؼبختلفة أو االستمتاع دبشاىدهتا مثل اؼبشاركة يف دورات األلعاب األوؼببية و بطوالت
العاَف27ويعترب ىذا النوع من السياحة من األنواع القديبة و اليت كانت تشمل رحالت الصيد،و يف الوقت اغباضر
أصبح يبثل ىذا النوع صيد األظباؾ،التجديف،ركوب اػبيل...و غَتىا  28و قد تزايدت أنبيتها نتيجة زيادة اىتماـ
اجملتمعات البشرية هبذا النوع من النشاط ،و السمة األساسية ؽبذا النوع ىو إقامة اؼبهرجانات السياحية و الرياضية
و ذلك الستقطاب أكرب عدد فبكن من فبارسيها 29و فقد شهد ىذا النوع من السياحة تطورات نوعية يف عدد
كبَت من البلداف مثل اسبانيا،اليوناف،تركيا،لبناف...حيث تتوفر اػبدمات الًتفيهية اؼبكملة و اػبدمات الصحية و
ما زالت ربظى بإقباؿ شعيب كبَت فبا هبعلها سفَتا للتعريف بالدوؿ و وسيلة لتسويق منتوجاهتا

 25ؿبمد الصَتيف،التخطيط السياحي،ط،1دار الفكر اعبامعي،مصر،2007،ص .48
 26ؿبمد عبيدات،التسويق السياحي،دار وائل للنشر و التوزيع،األردف،2005،ص .141
27ؿبمد الصَتيف،مرجع سبق ذكره،ص .62
 28ماىر عبد العزيز،مرجع سبق ذكره،ص .147
29وفاء زكي إبراىيم،مرجع سبق ذكره،ص .147
30ضبيد عبد النيب الطائي،مرجع سبق ذكره،ص .259
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 -3سياحة المؤتمرات:
يعترب ىذا النوع من أمباط السياحة اغبديثة اليت ظهرت يف أواخر القرف العشرين حيث ارتبطت ارتباطا كبَتا بالنمو
اغبضاري الكبَت الذي شهده العاَف يف السنوات العشرين األخَتة وما تبع ىذا من تطور كبَت يف العالقات
االقتصادية ،السياسية،الثقافية واجتماعية بُت معظم دوؿ العاَف و يرتبط ىذا النوع بأنواع أخرى كسياحة اؼبعارض
ومن عوامل ظهورىا ىو زي ادة التخصص العلمي واؼبهٍت ما يًتتب على ذلك من تغَت يف الًتكيب االجتماعي
والتطور التكنولوجي األمر الذي يؤدي إُف كثرة عقد اللقاءات العلمية واؼبهنية والثقافية......

31

و تعرؼ سياحة اؼبؤسبرات بأهنا تطور لصناعة السياحة عن طريق تنظيم مؤسبرات دولية مهمةسبتاز بضخامة اغبجم
32
وعلو الدرجات ووفرة األرباح باإلضافة إُف تطوير البلد اؼبضيف.
ويتطلب ىذا النوع من السياحة وجود تسهيالت و خدمات سياحية لقاعة اؼبؤسبرات باإلضافة إُف أساليب الًتصبة

الفورية ىذا من ناحية و توفَت اإلقامة اؼبناسبة و النقل و التسهيالت من ناحية أخرى 33ألف اؼبشاركُت يف ىذا
النوع من السياحة ال يقضوف معظم وقتهم يف الفنادؽ و القاعات بل يكرسوف جزء من وقتهم يف االستجماـ
والرحالت السياحية القصَتةو من الدوؿ العاؼبية اؼبشهورة هبذا النوع من السياحة اسبانيا،ىولندا،أمريكا و من
34
الدوؿ العربية قطر،اإلمارات العربية اؼبتحدة،تونس...
 -4السياحة الثقافية:
عرؼ ظبيث  Smithالسياحة الثقافية بأهنا :امتصاص السائح ؼبظاىر اغبياة اؼباضية جملتمعات قديبة ونالحظ
من خالؿ ذلك ظواىر مثل :أساليب اؼبنازؿ واغبرؼ ،ومعدالت الزراعة والري .....كما عرؼ ريتش وزينز
السياحة ثقافية بأهنا عنصر جاذبية للمناطق السياحية وقد أبرز ؾبموعة عناصر ذبذب السائحُت إُف أماكن معينة
35
منها:اغبرؼ اليدوية،اللغة،التقاليد،الدين،فن اؼبعمار،الفن واؼبوسيقى.....
إف السفر لإلطالع على طراز اغبياة اؼبتنوعة يبثل نوعا من السياحة الثقافية وفرصة لإلطالع على ما كانت عليو
حياة الناس وثقافتهم وحضارهتم يف األزمنة القديبة ،فالزيارات إُف بيوت الشخصيات البارزة اليت أثرت التاريخ مثل

31ؿبمد الصَتيف،مرجع سبق ذكره،ص .34
32حبوث و أوراؽ عمل اؼبلتقى العريب الثآف االتجاىات الحديثة في السياحة –نحو سياحة عربية غير نمطية ،مصر،2007 ،ص .63
 33حبوث و أوراؽ عمل اؼبلتقى العريب الثآف ،مرجع سبق ذكره،ص .64
 34ماىر عبد العزيز توفيق،مرجع سبق ذكره،ص .63
 35يسرى دعبس،مرجع سبق ذكره،ص .169
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شكسبَت ونابليوف وسجن مانديال جنوب إفريقيا.....وغَتىا سبثل نوعا من أنواع السياحة الثقافية اليت تستقطب

فضوؿ السياح من شىت أكباء العاَف .36

كما يعتمد ىذا النوع من السياحة ع لى إقامة اؼبهرجانات الثقافية والشعرية مثل مهرجاف بابل يف العراؽ ومهرجاف
السينما العربية أو توزيع جوائز األوسكار يف أمريكا أو مهرجاف كاف للسينما العاؼبية 37.....و يعد ىذا النوع من
السياحة أحد أشكاؿ السياحة اليت يسعى إليها السائحوف هبدؼ إشباع رغباهتم اؼبعرفية حيث يعتمد ىذا النوع
38
على إقامة الندوات الثقافية وكذا اؼبعارض اػباصة بالكتب و اؼبسابقات الثقافية.
 -5السياحة العالجية:
تعد السياحة العالجية من األنواع اؽبامة للسياحة اغبديثة خصوصا يف الدوؿ اليت تتمتع بوجود العيوف و اآلبار
الكربيتية اليت تساعد و تشجع على ال شفاء من بعض األمراض كما ترجع أنبية ىذا النوع من السياحة إُف التطور
التكنولوجي و التقٍت اؽبائل و ما تبع ذلك من زيادة سرعة اغبياة و ضيق الوقت اليت أدت إُف ظهور أمراض كثَتة
مثل القلق و التوتر النفسي و أمراض اعبهاز التنفسي فبا دفع اؼبعاعبُت للعودة إُف الطب الطبيعي عن طريق
استخداـ ضبامات الرماؿ و عيوف اؼبياه الساخنة و أشعة الشمس...و غَتىا

39

و تعد مدينة باث يف بريطانيا و مدينة مونتاكاتيٍت يف ايطاليا و البحر اؼبيت و ضبامات ماعُت يف األردف من اؼبعاَف
السياحية اؼبعروفة عاؼبيا حيث تتوفر فيها اؼبسابح و الينابيع الطبيعية اػبالبة 40فهذا النوع يساعد على خلق انطباع
اهبايب للسياح خاصة بالنسبة للمرضى الذين يتم معاعبتهم بصورة جيدة أو يشفوف من أمراضهم و ىذا يتطلب
ضرورة تطوير اؼبناطق السياحية و العالجية و توفَت اػبدمات اؼبساعدة اعبيدة ؽبا،كما يؤدي إُف تشغيل الكادر
الطيب و زيادة كفاءتو و مهاراتو و توفَت عدد كبَت من العاملُت يف اجملاؿ الطيب وىذا بدوره يساعد على رفع الدخل
الفردي والقومي للبلد اؼبعٍت.41

36عبد اإللو أبو عياش،ضبيد عبد النيب الطائي،صباؿ اغبرامي،مدخل إلى السياحة في األردف بين نظرية و تطبيق،ط،1الوراؽ للنشر و التوزيع ،2007ص .23
 37ماىر عبد العزيز،مرجع سبق ذكره،ص .65
 38وفاء زكي إبراىيم،،مرجع سبق ذكره،ص .139
 39يسرى دعبس،مرجع سبق ذكره،ص .174
 40عبد اإللو أبو عياش،ضبيد عبد النيب الطائي،صباؿ اغبرامي.مرجع سبق ذكره،ص .25
 41ماىر عبد العزيز توفيق  ،مرجع سبق ذكره،ص.57
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 -6السياحة الترفيهية:
السياحة الًتفيهية و كما يعرفها بعض اؼبتخصصُت ىي تغيَت مكاف اإلقامة لفًتة لغرض االستمتاع و الًتفيو عن
النفس و ليس لغرض آخر ،و يتخلل ىذا النوع االستمتاع دبمارسة اؽبوايات اؼبختلفة كصيد السمك و الغوص
ربت اؼباء و غَتىا من اؽبوايات اؼبختلفة اليت يبارسها السائحوف و يعترب ىذا النوع من أقدـ األمباط السياحية اليت
عرفها العاَف حيث تشَت بعض الدراسات إُف أف السياحة الًتفيهية تسَت دبعدؿ أسرع من األنواع األخرى يف كثَت
من الدوؿ و مثاؿ ذلك دوؿ حبر اؼبتوسط اليت تعترب من أكثر اؼبناطق اجتذابا غبركة السياحة الًتفيهية ؼبا تتمتع بو
من مقومات كثَتة  42خاصة اؼبنتزىات الطبيعية و اؼبناظر اػبالبة و اغبدائق العامة و اعتداؿ اؼبناخ صيفا و شتاءا
واؽبدؼ من ىذه الرحلة ىو قضاء وقت الفراغ و العطالت الستعادة النشاط و اغبيوية و ال تقتصر السياحة
43
الًتفيهية على التنوع الطبيعي و إمبا تشمل أيضا اؼبؤسسات الًتفيهية اليت ىي من صنع اإلنساف.
ثانيا :وفقا للموقع الجغرافي
-1السياحة الداخلية :سبثل السياحة الداخلية انتقاؿ مواطٍت الدولة داخل حدود دولتهم و ىنا ينتقل السائح من
مكاف إقامتو ليزور مكاف آخر داخل حدود الدولة اليت يقيم فيهاو أف يقضي ليلة على األقل يف اؼبكاف اؼبزار ليس
بغرض العمل و لكن بغرض الًتفيو و االستجماـ أو ألسباب دينية أو حضور مؤسبر أو ندوة.
و ترجع أنبية السياحة الداخلية يف أهنا تزيد من وحدة اجملتمع و التضامن االجتماعي و التمسك بالقيم السائدة
فبا ىبلق شعور بالقومية و االنتماء و اؽبدؼ من ىذا النوع أنو مصدر ال ينضب للدخل القومي حيث يساعد
ذلك يف ربقيق التوازف االقتصادي بُت األقاليم اؼبختلفة داخل الدولة و ذلك من خالؿ التوزيع األمثل للدخل
القومي باإلضافة إُف تنمية القطاعات اإلنتاجية اؼبختلفة داخل البالد و يعد ىذا النوع من السياحة ركيزة مهمة
تعتمد عليها السياحة اػبارجية حيث أف تنشيطها يشجع على استكماؿ و ربسُت اؼبرافق السياحية اؼبتعددة
وخلق أماكن جديدة و بالتاِف خلق قيادات فنية قادرة على تقدٔف أنواع ـبتلفة من اػبدمات السياحية .44
-2السياحة اإلقليمية :و يقصد هبا السفر و التنقل بُت دوؿ ؾباورة تكوف منطقة سياحية واحدة مثل الدوؿ
العربية أو اإلفريقية أو دوؿ جنوب آسيا(أندونيسيا،ماليزيا،الفليبُت،سنغافورة،تايالند) و تتميز السياحة اإلقليمية
بقلة التكلف اإلصبالية للرحلة نظرا لقصر اؼبسافة اليت يقطعها السائح باإلضافة إُف تنوع و تعدد وسائل النقل
اؼبتاحة فبا يغري الكثَتين باالذباه كبو الدوؿ القريبة أوال مث يلي ذلك التفكَت يف زيارة الدوؿ األبعد خاصة عند
وجود تسهيالت و فبيزات و مغريات سياحة تشجعهم على األسفار الطويلة أو السياحة بُت القارات.45
 42ؿبمد الصَتيف،مرجع سبق ذكره،ص .56
43يسرى دعبس،مرجع سبق ذكره،ص .154
 44وفاء زكي عامر،مرجع سبق ذكره،ص ص.155 -154،
 45ؿبمد الصَتيف،مرجع سبق ذكره،ص ص.50 -49،
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-3السياحة الخارجية(الدولية) :و يقصد هبا انتقاؿ السواح األجانب إُف بلد ما وىذا النوع من السياحة تشجعو
معظم دوؿ العاَف و ذلك للحصوؿ على العمالت الصعبة كما يتطلب ىذا النوع خدمات ـبتلفة حيث كلما
تنوعت اػبدمات السياحية من ناحية اعبودة و األسعار و تطورت البنية التحتية و الفوقية كلما زاد عدد السواح
األجانب و عليو يعتمد ىذا النوع من السياحة على:توفر اػبدمات السياحية،تطور البنية التحتية،توفر األمن

واالستقرار و احًتاـ السواح،ثبات القوانُت و البفاض األسعار.46
ثالثا :وفقا لمدة اإلقامة
وتنقسم السياحة حسب ىذا اؼبعيار إُف:47

أ -سياحة موسمية :ويقصد هبا اذباه السائحُت يف مواسم معينة صوب مناطق معينة دوف أخرى كما ىو
اغباؿ يف اذباه السائحُت إُف الشواطئ و اعبزر البحرية يف فصل الصيف لالستجماـ و االستمتاع
باعتداؿ اؼبناخ و فبارسة الرياضة اؼبائية و الغوص و الصيد...و يندرج ضمن ىذا النوع من السياحة
زيارة األماكن اؼبقدسة يف مواسم معينة و كذلك حضور اؼبوالد و ما يصاحبها من شعائر يف مواعيد
ؿبددة من السنة وىذا ما يطلق عليها سياحة موظبية الرتباطها بأوقات ؿبددة من السنة.
ب -السياحة العابرة:و يتكوف ىذا النوع من السياحة من نوعُت:
أ -سياحة عابرة تكوف أثناء انتقاؿ السواح بالطرؽ الربية عن طريق اغبافالت السياحية حيث أثناء توجهها
إُف بلد ما يبر ببلد معُت و يبقى فيها ؼبدة يوـ أو يومُت ففي ىذه اغبالة تقوـ بعض الشركات السياحية
بتنظيم رحالت سياحية قصَتة ؽبؤالء السواح.
ب -سياحة عابرة ربصل أثناء االنتقاؿ بالطائرات كأف يكوف تعطل طائرة أو وجود إضرابات،فتقوـ بعض
الشركات السياحية بتنظيم رحالت لزيارة أماكن أثرية و يكوف ىذا النوع من السياحة بدوف زبطيط
مسبق أو تنظيم و يتم تنفيذ براؾبو بسرعة كما تعتمد على اؼبرونة اؼبتوفرة يف الشركات السياحية و مدى
وجود عالقة بينها و بُت شركات الطَتاف.48

 46ماىر عبد العزيز توفيق،مرجع سبق ذكره،ص ص.71 -70،
47يسرى دعبس،مرجع سبق ذكره،ص .234
 48فؤاد رشيد ظبارة،تسويق الخدمات السياحية،ط،1دار اؼبستقبل للنشر و التوزيع،األردف،2001،ص ص.108 -107،
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رابعا :وفقا للعدد
أ -السياحة الفردية :ىذا النوع من السياحة غَت منظمة يقوـ هبا الشخص أو ؾبموعة أشخاص لزيارة بلد
أو مكاف ما و تًتاوح مدة إقا مة حسب سبتعهم باؼبكاف أو حسب وقت الفراغ اؼبتوفر لديهم وكل سائح
من ىذه اجملموعة لو دوافعو اػباصة ورغباتو اػباصة اليت جاء لتحقيقها ومدى سبتع ىؤالء السواح
باػبدمات السياحية تعتمد على مقدرهتم اؼبادية و الرغبة اليت وبققوهنا و يعتمد ىذا النوع من السياحة
على تأثَت األصدقاء و تأثَت اإلعالف و الًتويج السياحي و مدى ثقافة السائح،إذ أهنا سياحية ال تعتمد
على برنامج منظم أو ؿبدد.
ب-

49

السياحة الجماعية :و تكوف عندما يسافر السياح مع بعضهم صباعيا و ضمن برنامج يشمل

األماكن اؼبنوي زيارهتا ومكاف اؼبناـ و الطعاـ و غَتىا و تنضم عن طريق وكاالت السياحة و السفر
و تنقسم إُف قسمُت:
 -1سياحة غير منظمة:تنظم اجملموعة الواحدة برنامج الرحلة لوحدىا من حيث مدة اإلقامة يف اؼبناطق
السياحية واإلقليمية اؼبنوي استخدامها أي بدوف زبطيط مسبق.
-2

سياحة جماعية منظمة  :يكوف برنامج الرحلة معد مسبقا من قبل شركات السياحة أو وكاالت

السياحة و السفر و ؿبددة ظروؼ الطعاـ و اؼببيت و األماكن اؼبنوي زيارهتا

50

المطلب الثالث:أسس السياحة:
يبكن تلخيص أسس السياحة فيما يلي:
أوال:الطلب السياحي :يقصد بالطلب على سلعة أو خدمة معينة بأنو الكمية من السلعة أو اػبدمة اليت يرغب
اؼبشًتوف يف اغبصوؿ عليها نظَت شبن معُت و يف سوؽ معينة و ىذا يعٍت بشكل عاـ أف الطلب يبثل الرغبة
51
والقدرة على الشراء
كما يعرؼ البعض أف الطلب السياحي على أنو ؾبموع الوافدين إُف البلد ،كما يتأثر الطلب على اؼبنتج السياحي

بنوعُت من العوامل ىي:52
 49نفس اؼبرجع،ص .104

50مرواف السكر،مختارات من االقتصاد السياحي،ط ،1دار ؾبداوي للنشر،األردف،1999،ص ص .23-22
 51اؼبؤسسة العامة للتعليم الفٍت و التدريب اؼبهٍت ،اؼبملكة العربية السعودية،سفر و سياحة (تسويق سياحي)،ص  .41ربت اؼبوقع:
. (09-04-2011).www.aliahmedali.com/pdf/library/063:pdf
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أ -عوامل الدفع :و تشمل اؽبروب من الروتُت اليومي الذي يعيش بو الفرد مثل طبيعة العمل،اؼبلل،اغباجة
النفسية إُف التغيَت و البحث عن اعبديد.
ب -عوامل الجذب :و تشمل نقاط اعبذب يف اؼبواقع السياحية و ىنا يربز دور ترويج اؼبنتج السياحي يف
األسواؽ العاؼبية.

ىذا و قد شهد الطلب السياحي العاؼبي ارتفاعا فبعدما كاف  438,4مليوف سائح عاـ  1990أصبح  880مليوف
سائح عاـ 2009كما يوضحو الشكل:
الشكل رقم:02تطور عدد السياح الدوليين خالؿ الفترة 2009-1990

الوحدة :مليوف سائح
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المصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على:
-Centre de Recherches Statistiques, Economiques et sociales et de Formation pour les pays

Islamique(SESRIC)Tourisme international dans les Pays de l’OCDE perspectives et défis, 2010
,p04.

 مركز األحباث االقتصادية و االجتماعية والتدريب للدوؿ اإلسالمية ،السياحة الدولية في البلداف األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي اآلفاؽ و التحدياتأنقرة،2006،ص.4

نالحظ من خالؿ الشكل أنو يوجد تطور يف حركة السياحة الدولية من سنة  1990و اليت كانت حصتها
 438.4مليوف سائح أصبحت  880عاـ  2009مع وجود بعض التذبذبات فقد شهد عدد السياح البفاض عاـ

 4اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،صناعة السياحة في الوطن العربي من منظور استراتيجي و إداري و تنموي،أوراؽ عمل اؼبلتقى العريب األوؿ للتنمية اإلدارية،تونس  6-2يوليو
،2006ص ص.204-203،
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2001ـ

و ذلك بسبب بطئ أداء االقتصاد العاؼبي خصوصا يف أمريكا الشمالية و أوروبا و آسيا باإلضافة إُف

أحداث اغبادي عشر من سبتمرب من نفس العاـ.
كما شهد عاـ  2003و  2004البفاض حيث واجهت السياحة الدولية اؼبزيد من الصعوبات سبثلت يف اجتماع
ث الث عوامل سلبية و ىي اغبرب يف العراؽ و انتشار مرض االلتهاب التنفسي السارس يف آسيا و الباسيفيكي و
ضعف أداء االقتصاد العاؼبي،فقد تراجع عدد السياح الدوليُت عاؼبيا بنسبة  %1.8أي  692.2مليوف سائح و يرتبط
ذلك االلبفاض ارتباطا و ثيقا بااللبفاض الذي شهدتو منطقة آسيا الباسيفيكي بواقع  11.7مليوف سائح (-9.4
 )%كما شهدت األمريكيتاف بدورىا البفاض بنسبة  %3بينما سبكنت أوروبا بالكاد ربقيق نفس أدائها لسنة
2002ـ أما إقليم إفريقيا و الشرؽ األوسط فلم يتأثرا كثَتا بتلك العوامل السلبية حيث سجلتا زيادة كبَتة نسبيا يف
عدد السياح الدوليُت الوافدين إليها بنسبيت  5.4و  %3.9على التواِف،باإلضافة إُف الزلزاؿ الذي ضرب منطقة
احمليط اؽبندي و ما تبعو من أمواج تسونامي اليت أغبقت الضرر باؼبناطق الشمالية من جزيرة سومطرة األندلوسية و
اؼبالديف و الساحل الشرقي من سريالنكا و اؽبند و الساحل الغريب من تايالندا.
كما شهدت السياحة العاؼبية البفاضا آخر سنة 2009ـ و ذلك بسبب تفاقم الركود و انتشار مرض اإلنفلونزا
فقد وصل عدد الوافدين يف ىذه السنة سواء للعمل أو للراحة أو ألغراض أخرى إُف  880مليوف سائح ،أوروبا
مثال سجلت البفاض ب (، )%5.6-الشرؽ األوسط (،)%5,4-أمريكا (،)%4.7-آسيا و الباسفيك ()%1.7
باستثناء إفريقيا اليت سجلت ارتفاع ب ،%3الرسم يوضح نسب االلبفاض بُت 2009-2008ـ.

53

ىذا و يتميز الطلب السياحي ببعض السمات و اػبصائص و ىي :
*الحساسية :تعٍت ىذه اػباصية أف الطلب السياحي ذو حساسية شديدة كبو الظروؼ و العوامل االقتصادية و
االجتماعية و السياسية السائدة يف الدوؿ اؼبستقبلة للسياحة،ألنو إذا واجهت إحدى ىذه الدوؿ مشكالت
اقتصادية كاهنيار ا لنظاـ االقتصادي أو مشكالت اجتماعية كحدوث ؾباعات أو كوارث طبيعية،أو تعرض الدولة
النقالبات عسكرية أو مشكالت سياسية أدى إُف تقلص اؼبد السياحي،ألف السائح يبحث دائما عن اؼبتعة و
الًتفيو و اؽبدوء و ال يبحث عن التوتر واؼبشاكل و بذلك يصبح مناخ ىذه الدوؿ غَت مالئم للحركة السياحية و
يقلل الطلب عليها أي ىناؾ قوة ارتباط بُت أمن و استقرار اؼبنطقة و بُت زيادة الطلب السياحي عليها.
*المرونة:يقصد باؼبرونة قابلية الطلب السياحي للتغيَت تبعا للظروؼ و اؼبؤثرات السائدة فالظروؼ و
العوامل االقتصادية السائدة يف الدوؿ اؼبستقبلة للسياحة اليت ترتبط بتغَت اػبدمات السياحية تؤثر
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UNWTO, World Tourism Barometer, 2010 ,p 10.
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ىي أيضا يف مرونة الطلب السياحي،ألنو كلما البفضت ىذه األسعار اذبو الطلب إُف االرتفاع
والعكس صحيح أي كلما ارتفعت ىذه اػبدمات اذبو الطلب إُف االلبفاض ،لذلك هبب على
54
الدوؿ اؼبستقبلة للسياحة دراسة مرونة الطلب السياحي و بُت البفاض األسعار و ارتفاع الطلب
*الموسمية:يقصد دبوظبية الطلب السياحي ىو اذباه ىذا الطلب إُف االرتفاع يف أوقات زمنية معينة
مرتبطة باؼبناخ و العوامل التنظيمية واألعياد أو مواسم معينة حيث يصل يف ىذه الفًتات إُف أعلى
مستوياتو خالؿ العاـ وينخفض يف باقي أشهر السنة و اؼبوظبية ال ترتبط فقط باؼبواسم اؼبوجودة
بالدوؿ اؼبصدرة للسائحُت و لكنها ترتبط أيضا دبواسم الدوؿ اؼبستقبلة ففي دوؿ أمريكا و أوروبا
تزداد اغبركة السياحية القادمة منها بشكل واضح يف فصل الشتاء أما الدوؿ العربية فتزداد حركتها يف
55
فصل الصيف باإلضافة إُف فًتات األعياد الدينية و موسم اغبج و العمرة.
*المنافسة:عدـ سيادة اؼبنافسة الصافية أو احتكار القلة يف السياحة يف كثَت من اغباالت و خاصة الدوؿ اليت

سبتلك آثار قديبة يصعب على الدوؿ األخرى منافستها يف ىذا اجملاؿ أو الدوؿ اليت سبتلك مقومات سياحية من

صنع اػبالق و ىذا بدوره يصعب على الدوؿ اؼبنافسة إنتاج مثل ىذه اػبدمات و ىذا ما هبعل اؼبنافسة صعبة
جدا.56
ثانيا :العرض السياحي:يتضمن العرض السياحي صبيع ما تقدمو و تعرضو اؼبنطقة السياحية على سواحها الفعليُت
و اؼبتوقعُت و يتضمن العرض السياحي عوامل اعبذب الطبيعية،التارىبية و الصناعية و كذلك اػبدمات و السلع
58
اليت قد تؤثر على األفراد لزيارة بلد معُت و تفضيلو عن بلد آخر 57و من مكونات العرض السياحي ما يلي:
 المناخ و ما يتصف بو من اعتداؿ و جفاؼ و مشس و ىواء؛ التضاريس :و ما ربتويو من جباؿ و سهوؿ وحبَتات و الشواطئ البحرية و التكوينات اعبغرافية من شالالتو كهوؼ...اٍف؛
 المراكز الصحية الطبيعية :من عيوف معدنية و ضبامات ذات اػبصائص الشفائية؛ -النباتات المختلفة:و تشمل اؼبزروعات و الطيور دبختلف أنواعها و األظباؾ و اغبياة الربية و البحرية.

54

اؼبؤسسة العامة للتعليم الفٍت و التدريب اؼبهٍت،مرجع سبق ذكره،ص ص. 44-43،

55ؿبمد الصَتيف،مرجع سبق ذكره،ص .46
56باللطة مبارؾ  ،كواش خالد،سوؽ الخدمات السياحية،ؾبلة العلوـ االقتصادية و علوـ التسيَت،العدد،2005 ،04ص .163
57فؤاد رشيد ظبارة،مرجع سبق ذكره،ص .14
 58ؿبمد الصَتيف،مرجع سبق ذكره،ص .77
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يتصف العرض السياحي يف أي دولة من الدوؿ السياحية بعدد من اػبصائص اؽبامة اليت ربدد مالؿبو الرئيسية
أنبها:

59

*استخدامو في أماكن تواجده :يتميز العرض السياحي بأف السائحوف ينتقلوف إُف الدوؿ و اؼبناطق اليت يوجد

هبا اؼبنتج السياحي اؼبناسب ؽبم حيث يستمتعوف بكل اؼبقومات السياحية اؼبوجودة هبذه الدوؿ و يستخدموف
ـبتلف اػبدمات السياحية كوسائل االتصاالت و اإلقامة و الًتفيو.
*عدـ المرونة :يقصد بعدـ مرونة العرض السياحي عدـ القابلية للتغيَت طبقا ألذواؽ و رغبات و اذباىات

بعكس ما ىو بالنسبة للسلع اؼبادية،فالعرض السياحي يصعب تغيَت اؼبكونات الرئيسية لو كاؼبقومات الطبيعية أما
بالنسبة للخدمات السياحية فإنو يبكن تطويرىا و تعديلها إُف حد ما يالءـ رغبات و ميوؿ شرائح سوقية معينة.
*السلعة السياحية ال تنتقل إلى المستهلك :و نعٍت هبا أف ىذا النوع من السلع يتميز خباصية سبيزه عن باقي

السلع األخرى أي أهنا ال تنتقل إُف اؼبستهلك و إمبا ىو من ينتقل إليها على عكس السلع األخرى اليت تنتقل إُف
اؼبستهلك و قد عرؼ اؼبنتوج السياحي تطورا ىائال من حيث اعبودة و حىت ابتكار منتجات سياحية جديدة
60
سباشيا مع التطورات اليت عرفها العاَف على صبيع األصعدة.
ثالثا :اإليرادات السياحية :ىي كل ما ربققو الدولة من إيرادات السائحُت و ما ربققو السياحة كنشاط اقتصادي
و كوعاء ضرييب إُف جانب ما وبققو األفراد،شركات وطنية،اؼبؤسسات العمومية و اػباصة يف ؾباؿ السياحة
الفنادؽ،الطَتاف،اؼبالحة… و تتأثر ىذه اإليرادات دبجموعة من العوامل و اؼبتغَتات منها:قوة اؼبنتوج السياحي
للدولة،مستوى اػبدمات السياحية اؼبختلفة،أسعار السلع و اػبدمات السياحية يف الدولة،طبيعة النظاـ السياسي و
االقتصاد يف الدولة اؼبصدرة للسياحة و يف الدوؿ اؼبصدرة للسائحُت إُف جانب العالقة بُت الدولتُت،حجم
اإلمكانيات الطبيعية و اؼبادية اؼبتوفرة يف الدوؿ السياحية.61

ىذا وقد سجلت اإليرادات السياحية العاؼبية تدفقات مالية قدرت ب  264.1مليار دوالر عاـ  1995بينما بلغت
 852مليار دوالر عاـ  2009و الشكل سيوضح اإليرادات الدولية خالؿ ىذه الفًتة.

 59اؼبؤسسة العامة للتعليم الفٍت و التدريب اؼبهٍت ،اؼبملكة العربية السعودية،سفر و سياحة (تسويق سياحي)،مرجع سبق ذكره،ص .57
60بوفليح نبيل،تقرورت ؿبمد،دراسة مقارنة لواقع قطاع السياحة في دوؿ شماؿ إفريقيا الجزائر،تونس،المغرب،اؼبلتقى الوطٍت األوؿ حوؿ السياحة يف اعبزائر الواقع و
اآلفاؽ 12-11،ماي ،2010البويرة،ص .4
61نفس اؼبرجع،ص.6
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الشكل رقم: 03تطور إيرادات السياحية الدولية من 2009-1990

الوحدة :مليار دوالر
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المصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على:
-Centre de Recherches Statistiques ,Economiques et sociales et de Formation pour les pays Islamique,
Op-cit,2010,p04.

 مركز األحباث االقتصادية و االجتماعية والتدريب للدوؿ اإلسالمية،السياحة الدولية في البلداف األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي اآلفاؽ والتحديات،أنقرة.2006،

شهدت اإليرادات السياحية الدولية ارتفاعا عدا سنة

2001

و السبب يعود إُف أحداث

11

سبتمرب و

االلبفاض الثآف عاـ  2009و قد تزامن مع البفاض عدد الوافدين بسبب انتشار األنفلونزا و الركود االقتصادي
الذي شهده العاَف،و قد كاف النصيب األكرب لدوؿ أوروبا حيث بلغت نسبتها من اإليرادات السياحية412.4
مليار دوالر لعاـ  2009تليها دوؿ شرؽ آسيا و الباسفيك ب  202,8مليار دوالر مث أمريكا ب  165,6مليار
دوالر بينما بلغت نسبة اإليرادات السياحية لكل من إفريقيا و الشرؽ األوسط ب
على التواِف.62

28,1

و

43,3

مليار دوالر

رابعا :اإلنفاؽ السياحي :يشَت إُف اؼببالغ اؼبدفوعة مقابل حيازة السلع و اػبدمات االستهالكية و كذلك األشياء
الثمينة الستعماؿ الزائر أو للتصرؼ فيها أثناء زيارتو و ىو يشمل إنفاؽ الزائر نفسو باإلضافة إُف اإلنفاؽ النقدي
على السلع و اػبدمات االستهالكية اليت يدفعها الزوار مباشرة يشمل اإلنفاؽ االستهالكي،و اإلنفاؽ يعد دبثابة
عائدات سياحية للدوؿ اؼبضيفة و يدوف يف جانب اؼبتحصالت يف ميزاف اؼبدفوعات و تتوقف حجم اإليرادات
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Centre de Recherches Statistiques , Economiques et Sociales et de Formation pour les pays Islamique, 2010,op-

cit, p30.
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على حجم ما ينفق داخل الدوؿ اؼبضيفة و ذلك حسب ؾبموعة متغَتات منها عدد اللياِف اليت يقضيها السائح و
نوعية اإلقامة....و غَتىا

63

المبحث الثالث :أىمية و أثر السياحة على الجانب االقتصادي و االجتماعي و البيئي:
المطلب األوؿ:أىمية و أثر السياحة على الجانب االقتصادي:
تعترب السياحة نشاطا هبلب اؼبداخيل للبلد دوف اغباجة إُف شحنها و توصيلها للمستهلك،بل إف الزائر يأيت إُف
م وقع اإلنتاج و يشًتي ؾبموعة متنوعة من السلع و اػبدمات يف البلد اؼبضيف،وىذا يف الواقع يولد أمباط من
اؼبنافع و التكاليف زبتلف اختالفا تاما عن الصادرات التقليدية اليت تشحن إُف اػبارج حىت تصل إُف اؼبستهلك
ويتمثل ربليل األثر االقتصادي للسياحة حسب اؼبنظمة العاؼبية للسياحة يف:
 ربديد موقع و أنبية و دور السياحة يف االقتصاديات الوطنية؛ تقدير و ربديد العوامل اؼبؤثرة يف تنمية القطاع السياحي؛ ربديد العوامل الرئيسية احملفزة وكذا العوامل اؼبعرقلة لنمو القطاع السياحي يف اؼبستقبل؛ ربليل و دراسة نتائج النشاط السياحي و مقارنتها بنتائج القطاعات االقتصادية األخرى.و يبكن إبراز دور السياحة يف ربفيز النشاط االقتصادي من خالؿ دراسة اآلثار االقتصادية للسياحة على بعض
متغَتات االقتصاد الوطٍت منها:التشغيل،ميزاف اؼبدفوعات،تشكيل الدخل الوطٍت و إعادة توزيعو،االستثمار يف البٌت
التحتية.

64

أوال:خلق مناصب الشغل :فبا الشك فيو أف القطاع السياحي يؤدي إُف ربقيق العديد من الفوائد لالقتصاد
الوطٍت خاصة يف ؾباؿ خلق مناصب الشغل باعتبار السياحة قطاع متعدد ومتشعب النشاطات والفروع،وؽبا

عالقات عديدة مع القطاعات االقتصادية و االجتماعية والثقافية األخرى فهي تساىم بطريقة مباشرة أو غَت
مباشرة يف خلق العديد من مناصب العمل باؼبنطقة اليت تنشأ فيها اؼبرافق أو اؼبركبات السياحية ( الفنادؽ مثال )
أو اؼبرافق اؼبكملة ؽبا ألنو دبجرد إنشاء فندؽ سياحي يسع ل ػ 200سرير ومطعم ومقهى ب ػ 300مكاف أو مقصد
يتم بدورىا خلق  60منصب عمل دائم داخل ىذه اؼبرافق هبدؼ القياـ بتقدٔف اػبدمات الفندقية والقياـ بالصيانة
والتسيَت واغبراسة واإلدارة من جهة ومن جهة أخرى فإف عملية إقباز فندؽ مثال جبميع مراحلو تتطلب العديد من
اؼبوظفُت والباحثُت اؼبختصُت واػبرباء والعماؿ البسطاء وذلك من الدراسة األولية إُف عملية االقباز إُف عملية
التهيئة وعملية التأثيث والتجهيز الداخلي للفندؽ ،وىذا ما يػؤدي إُف إتاحة فرص عمل غَت مباشرة عن طريق
استعماؿ منتجات القطاعات األخرى لقطاعي النقل أو الصناعة ،و عليو فإف السياحة نشاط يعتمد على اليد

63األمم اؼبتحدة ،إدارة الشؤوف االقتصادية و االجتماعية،اغبساب الفرعي للسياحة اإلطار اؼبنهجي اؼبوصي بو ،2008العدد ،80ص .14
 64ؿبمد فوزي شعويب،السياحة و الفندقة في الجزائر دراسة قياسية ،2002-1974أطروحة دكتوراه،جامعة اعبزائر،2007،ص ص.22-21،
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العاملة بالدرجة األوُف اليت تساىم يف زبفيض نسبة البطالة يف البلد السياحي على سبيل اؼبثاؿ الفنادؽ من الدرجة
اؼبمتازة تتطلب عمالة بنسبة عاملُت اثنُت مقابل كل غرفة فأي غرفة فندقية تنشأ يف بلد ما توفر منصب عمل
أكثر كذلك سيارة أو حافلة تستعمل يف عملية النقل تتطلب على األقل شخصُت،إضافة إُف اؼبناصب اليت
تلحقها وكاالت السفر،اؼبطاعم فاؼبطاعم ىي األكثر احتياجا إُف اليد اؼبؤىلة من طباخُت ومقدمي الطلبات.
وال شك أف ازدياد حجم اغبركة السياحية يساىم قي ربسُت دخوؿ اؼبواطنُت خاصة التجار اغبرفُت وأصحاب
الفنادؽ أو اؼبطاعم الف السائح أثناء إقامتو يستهلك عدة مواد مثال اػبضر الفواكو،اؼبشروبات،العطور،اعبرائد و
اجملالت،الكتب والتحف التذكارية واغبلي التقليدية فبا يعود باألرباح للتجار واؼبنتجُت ما يساىم يف ربسُت
مستوى معيشتهم وزيادة تشغيل اليد العاملة اؼبؤىلة مثل اليت تقوـ بعملية تكوين يف اؼبراكز اؼبهنية،إف اىتماـ
أي بلد بالسياحة يدفعو إُف العمل على النهوض وتطوير اؼبناطق السياحية وذلك لكسب ود السائحُت وذلك
الف النشاط السياحي يوفر فرص ل تبادؿ اؼبعارؼ و األذواؽ والفنوف فيما يكفل االستفادة من مظاىر التقدـ
وربقيق الرقي الفٍت واغبضاري لالقتصاد الوطٍت.
كما تلعب اغبرؼ واؽبوايات دورا ىاما يف السياحة حيث ذبلب مداخيل معتربة عن طريق بيع التحف واؽبدايا
التذكارية اليت يصنعها اغبرفيوف،أما اؽبوايات مثل اؼبسرح الغناء و الرقص الشعيب فهي وسيلة فعالة عبلب السواح
إُف البلد وكذلك خلق مناصب شغل جديدة .65
فبا سبق يبكن استنتاج أف للعمل السػياحي أنواع ىي :66
العمل المباشر :وىو ؾبمل مناصب العمل احملدثة من طرؼ الوحدات السياحية نفسها مثل اإلي ػواء،اؼبطاعم

وكاالت سياحية ،النقل السياحي  ،والتنظيم السياحي  ..اٍف .

العمل غير المباشر :وىو ؾبمل مناصب العمل الناذبة من النشاطات والقطاعات اليت ؽبا عالقة بشكل أو
بآخر مع القطاع السياحي مثل البناء،التأثيث،ىياكل القاعدية ..اٍف .
ثانيا :األثر على تحسين ميزاف المدفوعات :تساىم السياحة كصناعة تصديرية يف ربسُت ميزاف اؼبدفوعات
اػباص بالدولة ويتحقق ىذا نتيجة تدفق رؤوس األمواؿ األجنبية اؼبستثمرة يف اؼبشروعات السياحية و اإليرادات

السياحية اليت تقوـ الدولة بتحصيلها من السائحُت وخلق استخدامات جديدة للموارد الطبيعية واؼبنافع اؼبمكن
ربقيقها نتيجة خلق عالقات اقتصادية بُت قطاع السياحة والقطاعات األخرى.67
و تعرؼ صادرات السياحة بأهنا إنفاؽ السائح األجنيب يف البلد اؼبضيف يأخذ اإلنفاؽ عدة أشكاؿ أنبها:

65علي موفق،أىمية القطاع السياحي في االقتصاد الوطني،رسالة ماجيستَت،جامعة اعبزائر،2002،ص.21
Alain Mesphier ,Pierre Bloc-Duraffour, Tourisme dans le monde,6ème Edition ,Bréal, Paris,2005,p53 .
 67آسيا ؿبمد إماـ األنصاري،إبراىيم خالد عواد،إدارة المنشآت السياحية،ط،1دار صفاء للنشر و التوزيع،األردف،2002،ص .32
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66

اإلقامة يف الفنادؽ؛استخداـ وسائل النقل (جوي،حبري،بري)؛اإلنفاؽ االستهالكي الضروري للحياة(الغداء مثال)؛ اإلنفاؽ على اؼبشًتيات السلعية؛رسوـ التأشَتات اؼبفروضة على السياح؛رسوـ اؽببوط و مغادرة اؼبوانئ و اؼبطارات اليت ربصل من الشركات.وعلى أية حاؿ فقدوـ الزوار األجانب يسهم يف تنشيط ميزاف اؼبدفوعات يف البلداف اليت تستضيفهم دبا أهنم
يدخلوف إُف ىذه البلداف عمالت أجنبية كما أف تنقل اؼبواطنُت اؼبقيمُت إِف اػبارج يف إطار السياحة يؤدي إُف
خروج العمالت ما يؤثر سلبا على ميزاف اؼبدفوعات و يبثل النشاط السياحي موردا ىاما للعديد من الدوؿ
68ومن بُت الدوؿ اليت تسجل ميزاف سياحي اهبايب بلداف  OCDEمنها الواليات اؼبتحدة األمريكية ب  43مليار
دوالر تليها اسبانيا ب  35مليار دوالر ،فرنسا ب  13مليار دوالر و من البلداف األقل تطورا تركيا حيث سجل
ميزاف اؼبدفوعات السياحي 11مليار،ايطاليا  8.8مليار،تايلندا ب  6.3مليار دوالر

69

ثالثا :األثر على تدفق رؤوس األمواؿ األجنبية :يساىم القطاع السياحي بدرجة ملموسة يف توفَت جزء من النقد
األجنيب لتنفيذ خطط التنمية ،و يبكن تلخيص بعض أنواع التدفقات من النقد األجنيب الناتج عن السياحة كما

يلي:70

 مسانبة رؤوس األمواؿ األجنبية يف االستثمارات اػباصة بقطاع السياحة (بناء فنادؽ)...؛ اؼبدفوعات السياحية اليت ربصل عليها الدولة مقابل منح تأشَتات الدخوؿ إُف البالد؛ فروؽ ربويل العملة؛ اإلنفاؽ اليومي للسائحُت مقابل اػبدمات السياحية (األساسية و التكميلية) باإلضافة إُف اإلنفاؽ على طلبالسلع اإلنتاجية و اػبدمات لقطاعات اقتصادية أخري؛
 اإليرادات األخرى للفنادؽ من السائحُت.رابعا:األثر على تنمية بعض المرافق األساسية يظهر ىذا األثر بوضوح يف الدوؿ النامية اليت َف تصل فيها اؼبرافق

األساسية إُف مستواىا اؼبناسب،نظرا اللبفاض مستوى اؼبعيشة و تنميتها ربتاج إُف رؤوس أمواؿ ضخمة و لذلك

68

ؿبمد فوزي شعويب،مرجع سبق ذكره،ص .24
Alain Mesphier ,Pierre Bloc-Duraffour ,Op-cit ,p52.

70

69

موسى سعداوي،حكيم بوجطو،أىمية مقومات السياحية الجزائرية في التنمية االقتصادية للدولة،اؼبلتقى الدوِف اقتصاديات السياحة و دورىا يف التنمية اؼبستدامة،جامعة

بسكرة،2010،ص .5
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فإف تقدـ السياحة و ما يًتتب عنها من دخل سريع بالعمالت الصعبة

71

يزيد من قدرة الدولة على زيادة

االستثمارات يف البٌت التحتية و اؼبتمثلة يف :اؼبطارات ،الطرؽ ،اؼبوانئ،معامل تنقية اؼبياه ،اؼبتاحف  ...و غَتىا و
72
ىذا بدوره يؤدي إُف زيادة مستوى الرفاه االقتصادي للمقيمُت و السياح على حد سواء
خامسا:األثر على األنشطة االقتصادية األخرى:إف اإلنفاؽ السياحي ال يؤثر بطريقة مباشرة فقط بل يساعد
على العديد من األنشطة األخرى اليت تزود النشاط السياحي بالسلع و اػبدمات،كما تؤدي السياحة إُف تطوير
و تنمية اؼبناطق اؼبعزولة نتيجة االستثمارات اليت تصحب دخوؿ اؼبشروعات السياحية األمر الذي يًتتب عليو
إعادة توزيع الدخل،كما أف الدراسات تشَت إُف أف السائحُت وبتفظوف جبزء كبَت من ميزانيتهم لإلنفاؽ على
اؼبشًتيات من الدوؿ اليت يزوروهنا حيث يعترب ىذا اإلنفاؽ تصدير للمنتجات الوطنية دوف اغباجة إُف شحن أو
تسويق خارجي حيث كلما زادت حركة السياحة كلما ارتفعت حصيلة ىذا النوع من التصدير.73
المطلب الثاني :أىمية و أثر السياحة على الجانب االجتماعي و الثقافي
قد يؤدي التطور االقتصادي و التقدـ التكنولوجي و احتكاؾ واختالط السكاف بالسائحُت ذوي اللغات
والثقافات و العادات و الديانات اؼبختلفة إُف انعكاسات اهبابية كما قد تكوف ؽبا آثار سلبية.
أوال:اآلثار االيجابية:
*التوازف االجتماعي:حيث تتقارب الطبقات االجتماعية من بعضها البعض نتيجة لزيادة دخوؿ األفراد و
العاملُت يف القطاع السياحي بشكل مباشر أو غَت مباشر.
*النمو الحضاري :نتيجة للحركة السياحية تتجو األنظار إُف االىتماـ الدائم واالرتقاء بالقيم اغبضارية
واؼبعاَف السياحية،و بذلك تعترب السياحة سببا رئيسيا من أسباب الرقي اغبضاري من حيث االىتماـ
باؼبقومات السياحية األثرية و الطبيعية.
كما سبثل وسيلة حضارية اجتماعية لنقل و تبادؿ الثقافات و اغبضارات بُت شعوب العاَف اؼبختلفة فعن طريقها
يتحقق التبادؿ الثقايف بُت الدوؿ السياحية حيث تنتقل اللغات و اؼبعتقدات الفكرية و الفنوف و اآلداب وـبتلف
ألواف الثقافة عن طريق اغبركة السياحية الوافدة إليها فتؤثر فيها ثقافيا و تتأثر ىي أيضا دبا يف الدوؿ السياحية من
ثقافة و حضارة و بذلك يتحقق التأثَت الثقايف للسياحة الذي يبثل ؿبورا ىاما من ؿباور التنمية يف اجملتمع.74

 71ؿبمد صبحي عبد اغبكيم،ضبدي أضبد الديب،جغرافية السياحة،ط ،2مكتبة األقبلو،مصر،2001،ص .160
 72أضبد قايد نور الدين،األىمية و األثر االقتصادي لتنمية قطاع السياحة -حالة الجزائر -اؼبلتقى الوطٍت حوؿ اقتصاديات السياحة و دورىا يف التنمية السياحة،جامعة
بسكرة،2010،ص .4
 73ؿبمد صبحي عبد اغبكيم،ضبدي أضبد الديب،مرجع سبق ذكره،ص .158
 74ؿبمد منَت حجاب،اإلعالـ السياحي،ط،1دار الفجر للنشر و التوزيع،2002 ،ص .28

39

*التبادؿ الثقافي :يعد الوعي بالتبادؿ الثقايف أحد أىم التأثَتات االهبابية للسياحة حيث يعمل على تنمية التفاىم
بُت الشعوب و الذي أصبح اآلف فرصة متاحة لتبادؿ اؼبعرفة و األفكار كما أف أبناء ىذه الشعوب اؼبضيفة
يتعرفوف على عادات و سلوكيات الزائرين و لذلك تتقارب اؼبسافات االجتماعية بينهم و ىذا بدوره يعمل على
دعم الًتاث اإلنسآف و اتساع اغبلقة اغبضارية على مستوى العاَف،وَف تصبح السياحة إشباعا للفضوؿ و حسب و

إمبا تعمل على اكتساب االحًتاـ و التعاوف اؼبتبادؿ و تبادؿ اؼبعارؼ و القيم الثقافية.75

*االىتماـ بالتراث:تؤدي السياحة إُف االىتماـ بالقيم اعبمالية و اؼبعاَف الفنية يف الدوؿ اؼبستقبلة للسياحة و

يكوف ذلك من خالؿ الفنوف و اؼبهارات اػباصة هبم مثل الرقص الشعيب ،و االحتفاالت اػباصة باألعياد و

اؼبناسبات وحفالت الزواج،باإلضافة إُف إحياء بعض العادات الدينية و أنشطة أوقات الفراغ اليت ذبذب السواح
ؼبشاىدة ذلك حيث ينتقل الًتاث االجتماعي الذي يرثو أعضاء اجملتمع من األجياؿ السابقة،فالسمات الثقافية ؽبا
قدرة ىائلة على االنتقاؿ عرب الزمن.
ثانيا:اآلثار السلبية:
على الرغم من وجود آثار اهبابية للسياحة على الناحية االجتماعية و الثقافية فهي ؽبا آثار سلبية على البلد
اؼبضيف و ىي كالتاِف:76
*التحوالت االجتماعية :إف النشاط االقتصادي يتطلب االىتماـ باؼبناطق السياحية اؼبختلفة و تنميتها و إعدادىا
الستقباؿ السائحُت دبا يف ذلك أماكن اإلقامة اؼبختلفة (قرى سياحية و فنادؽ ومنتجعات) و يتولد عن ذلك قيم
و تقاليد جديدة و غَت مألوفة بصورة سريعة و مفاجئة بالنسبة لسكاف ىذه اؼبناطق زبتلف عن موروثاهتم اغبضارية
و االجتماعية اليت نشؤ و تربوا عليها فبا يؤدي إُف ربوالت و تغَتات جذرية يف ىذه اؼبنتجعات.
*انتشار عوامل الفساد و التدىور االجتماعي و الثقافي:تعآف بعض الدوؿ من البفاض مستويات اؼبعيشة

ونقص اإلمكانيات اؼبتاحة يف الوقت الذي توفد إُف الدوؿ أمباط ـبتلفة من السائحُت بعاداهتم االستهالكية
وقدراهتم اؼبالية فبا يؤدي إُف اذباه نسبة من أبناء ىذه الدوؿ إُف ؿباولة ربقيق مكاسب مادية سريعة و إف كانت
بوسائل غَت مشروعة،فتظهر عند كافة الوسطاء و اؼبستغلُت للسائح يف ـبتلف اجملاالت و اؼبروجُت لبعض صور
االكبراؼ ربت مسميات متعددة مثل :التسلية و الًتفيو و اؼبتعة.
*التصادـ الثقافي :تتعارض و زبتلف األفكار و األساليب الغالبة يف اجملتمع و القادمة من اػبارج نتيجة لسلوؾ
بعض السائحُت و تصرفاهتم اليت ال تعرب بالضرورة عن أسلوب حياهتم اليومية يف بالدىم و إمبا ذلك راجع

 75وفاء زكي إبراىيم،مرجع سبق ذكره،ص .184
76نعيم الظاىر،سراب الياس،مرجع سبق ذكره،ص ص.98-97،
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ألسباب منها اؼبيل إُف حب اؼبغامرة و حب االستطالع األمر الذي يؤدي إُف إثارة وضيق أفراد البلد اؼبضيف و
رفضهم للسياحة.
المطلب الثالث:أىمية و آثر السياحة على الجانب البيئي
أوال:اآلثار اإليجابية
كأي قطاع اقتصادي آخر فإف قطاع السياحة يعتمد يف إنتاج اػبدمات السياحية على اؼبوارد الطبيعية و من
اؼبالحظ أف غالبية عناصر السياحة ترتبط بصورة مباشرة أو غَت مباشرة باؼبوارد البيئية و تتمثل السياحة يف ؾبموعة
من األنشطة اليت يقوـ هبا األفراد خالؿ انتقاؽبم اؼبؤقت إُف مناطق غَت أماكن سكنهم الدائم و يبكن تلخيص
اآلثار اإلهبابية للسياحة على البيئة فيما يلي:

77

تعود السياحة باؼبنفعة على البيئة من خالؿ التدابَت احملفزة على ضباية السمات اؼبادية للبيئة و اؼبواقع واؼبعاَفالتارىبية و اغبياة الربية؛
إف الًتاث التارىبي و الثقايف وبدد جاذبية بلد ما للسياح كما يشجع اغبكومات احملافظة على معاؼبو و لذافإف كثَت من الدوؿ تبذؿ جهودا كبَتة لتوفَت ضباية منتظمة للمدف و القرى و اؼبناطق األثرية اعبمالية و خاصة
ذات األنبية التارىبية و الفنية؛
يعترب النشاط السياحي وسيلة لرفع الوعي بأنبية الطبيعة و نشر التوعية بُت السياح و أصحاب اؼبشاريع واغبكومة و السكاف احملليُت؛
توليد األمواؿ تساىم يف احملافظة على الطبيعة و البيئة و بذلك ربقيق االستغالؿ األمثل للموارد السياحية.ثانيا:اآلثار السلبية:إف وجود اآلثار اإلهبابية للسياحة على البيئة ال يبنع من وجود بعض اآلثار السلبية و ىي:
-1أثر السياحة على النظم اإليكولوجية:
إف النشاط السياحي يتداخل مع اغبياة النباتية و الربية و تسبب بدلك أضرار ال رجعة فيها على النظم
اإليكولوجية خاصة إذا َف تكن البنية التحتية على استعداد كاؼ الستيعاب ىذا النشاط،كما يبكن للنشاط
السياحي أف يؤدي إُف اضطراب يف اغبياة الربية و تزايد الضغوط على األنواع اؼبهددة باالنقراض فظاىرة
التذكارات السياحية تؤدي إُف تدمَت البيئة الربية إذ أف عمليات قتل اغبيوانات بغرض التجارة قد زادت نتيجة
للطلب اؼبتزايد على التذكارات اليت تأخذ شكل فراء و جلود و قروف...اٍف كما يبكن أف يؤدي إُف إزالة النباتات
من خالؿ زيادة الطلب على اغبطب و هتديد للمناطق اؽبشة مثل الغابات و األراضي الرطبة و أشجار
77

Sounh Manivong, Souxay Sipaseuth, Environmental impacts of Trade liberalization in the tourism

sector, commissioned for the rapid trade and environment assessment project,December,2007,p02.
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اؼبانغروؼ،كما هتدد أيضا الشعاب اؼبرجانية و النظم اإليكولوجية البحرية نتيجة لزيادة النفايات و اؼبواد الكيميائية
الغَت معاعبة و بذلك يلحق الضرر بقيمتها السياحية.
ىذا و هتدد السياحة النظم اإليكولوجية اؽبشة يف اؼبناطق اعببلية من خالؿ اؼبشي و فبارسة التزًف على اعبليد فهي
واحدة من أخطر اؼبشاكل البيئية يف البلداف النامية اعببلية،باإلضافة إُف مشكلة إزالة الغابات الناصبة عن زيادة
است هالؾ اغبطب فهذه النتائج يف كثَت من األحياف ال تؤدي إُف تدمَت النظم اإليكولوجية احمللية فقط و لكن
78
أيضا تسريع عملية التعرية و االهنيارات األرضية.
-2التلوث و النفايات:
با إلضافة إُف كوف السياحة تؤدي إُف استهالؾ كميات كبَتة من اؼبواد احمللية الطبيعية فهي نشاط يولد أيضا
النفايات السائلة و الصلبة و اليت أصبحت مشكلة بالنسبة للعديد من البلداف اليت تفتقر إُف القدرة على
معاعبتها.
و بغض النظر عن تلوث اؼبياه العذبة دبياه الصرؼ الصحي فالنشاط السياحي يؤدي أيضا إُف تلوث األرض و
التلوث الناتج عن الضوضاء اليت ربدثها وسائل النقل و تلوث اؼبناطق الساحلية و الشواطئ الناصبة عن الفنادؽ و
السفن و تشَت التقديرات إُف أف السفن السياحية يف حبر الكارييب وحدىا تنتج  70000طن من النفايات،كما أف
استهالؾ الطاقة يف الفنادؽ اؼبستخدمة يف تكييف اؽبواء و الوقود اؼبستخدـ يف العمليات اؼبرتبطة بالنشاط
السياحي كالنقل،التدفئة،الطهي...و اليت تساىم بشكل كبَت يف تلوث اؽبواء للعديد من البلداف اؼبضيفة.79
-3االستغالؿ المفرط للموارد الطبيعية:
إف تطوير السياحة و البٌت التحتية ذات الصلة هبذا النشاط غالبا ما يسبب تدىور الًتبة مثل تآكل الًتبة و
الكثباف الرملية وتدىور اؼبناظر الطبيعية بسبب التوسع العمرآف.
إف مصادر اؼبياه العذبة ؿبدودة يف بعض اؼبناطق و يتم استغالؽبا يف صناعة السياحة باإلضافة إُف سلوؾ السائح
الغَت عقالٓف فحسب التقديرات تبُت أف السائح يستعمل مرتُت اؼبياه أكثر من اؼبقيم باإلضافة إُف أف بعض

78

Frederico Neto, Sustainable Tourism, Environmental protection and natural resource management:

paradise on earth? International colloquium on regional governance and sustainable development in tourismdriven economic,Mexico,20 -22 February 2002 ,p 08.
79

Ibid,p09.
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فإذا كانت السياحة تؤدي إُف ندرة اؼبياه،احتياجات األنشطة الًتفيهية مثل ضبامات السباحة و مالعب الغولف
80

.الغذاء و اؼبواد األولية،الطاقة:فهي كذلك تؤدي إُف اإلفراط يف استغالؿ اؼبوارد احمللية مثل

80

Jeane-Cherles, Briquet- Laugier, le Tourisme durable dans les pays méditerranéens ;état des lieux et

nouveaux cadre d’analyse ,communication pour le cinquième colloque international « Energies ,changements
climatiques et développement durable Hammamet (Tunisie),15 -17 juin 2009,p9 .

43

44

مقدمة الفصل:
إف اؼبتتبع لتاريخ التنمية هبد أنو قد طرأ تطور مستمر و واضح ؼبفهوـ و ؿبتوى ىذه األخَتة و كاف ىذا التطور
استجابة واقعية لطبيعة اؼبشكالت اليت تواجهها اجملتمعات و انعكاسا حقيقيا للخربات الدولية اليت تراكمت عرب
الزمن،فقد ولد ىذا اؼبفهوـ ناقصا و غَت مكتمل اؼبعٌت ففي بادئ األمر كاف لفظ التنمية يعرب عن عملية اقتصادية
مادية يف أساسها،لكن ىذا اؼبفهوـ بقي أسَت األبعاد االقتصادية اؼبادية لعملية تطوير اجملتمعات و ترقيتها فالتعليم
يقاس بالبنية اؼبادية و ليس بالتنشئة االجتماعية و مضموهنا الثقايف و األخالقي،و االقتصاد يقاس بسوؽ العمل
واالستثمار األمثل للموارد اؼبتاحة و ليس دبعيار التوزيع و تطوير زيادة اؼبوارد و القدرات.
و مع تفاقم مش كلة التدىور البيئي و بداية اصطداـ مطالب ضباية البيئة دبطالب التنمية االقتصادية و بعد أف
دقت منظمة األمم اؼبتحدة ناقوس اػبطر و نبهت إُف اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا كوكب األرض جاء مفهوـ التنمية
اؼبستدامة كبديل موسع ؼبفاىيم تنموية سابقة و خالؿ ىذا الفصل سوؼ نتطرؽ إُف مفهوـ التنمية عرب الزمن من
التنمية باعتبارىا مرادفا للنمو إُف تنمية اجتماعية مث الوقوؼ عند التنمية اؼبستدامة من حيث التاريخ اؼببادئ
األبعاد و اؼبؤشرات و يف األخَت السياحة اؼبستدامة و احملميات الطبيعية.
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المبحث األوؿ:اإلطار النظري للتنمية
إف الناظر يف سَتورة حقل دراسات التنمية هبد أف ىذا اغبقل قد ولد غَت مكتمل اؼبعٌت و لعل ربليل التطور الذي
مر بو مفهوـ التنمية ففي بادئ األمر كانت التنمية كلفظ تعرب عن عملية اقتصادية مادية يف أساسها تتم على
مستوى البٌت االقتصادية و التكنولوجية و تطوير الوسائل اؼبعيشية أي أف ىذا اؼبفهوـ على الرغم من ادعاءه
الشموؿ إال أنو ظل ناقص اؼبعٌت ؽبذا أضيف لو لفظ الشاملة و اؼبستدامة.
المطلب األوؿ :مراحل تطور التنمية
مر مفهوـ التنمية دبراحل ىي:
أوال:التنمية باعتبارىا مرادفا للنمو االقتصادي
سبتد ىذه اؼبرحلة من اػبمسينات إُف أوائل الستينات من القرف اؼباضي حيث ساوت خالؿ ىذه الفًتة بُت التنمية
االقتصادية و النمو االقتصادي و مت تعريفها بالزيادة اؼبستدامة غبصة الفرد من إصباِف الدخل الوطٍت و قد كانت
السياسات اليت مت تبنيها خالؿ تلك الفًتة ناجحة 81حيث تأخذ قدرة اجملتمع على توسع و زيادة الناتج دبعدالت
أسرع من مبو سكاف الدوؿ من خالؿ استخداـ معدالت و مستويات مبو الناتج القومي اغبقيقي للفرد لقياس
الرفاىية االقتصادية العامة اليت يتمتع هبا السكاف أي كم السلع و اػبدمات اغبقيقية اؼبتاحة للمواطنُت من أجل
االستهالؾ أو االستثمار 82فمثال تبُت اإلحصائيات أنو بُت عامي 1950و  1975ـ وصل معدؿ النمو يف حصة

الفرد من إصباِف الناتج احمللي إُف  % 3.4سنويا عبميع الدوؿ النامية و عليو كانت التنمية قبل فًتة السبعينات غالبا
ما ينظر إليها على أهنا ظاىرة اقتصادية و اليت هبب من خالؽبا ربقيق مكاسب سريعة يف معدالت مبو الناتج
القومي اإلصباِف و نصيب كل فرد منو.
و يعد مبوذج روستو اؼبعروؼ باسم مراحل النمو أحد النماذج اؼبشهورة اليت تعكس مفهوـ عملية التنمية و ؿبتواىا
يف ىذه اؼبرحلة حيث صنفها إُف طبس مراحل ىي:83
 -1مرحلة المجتمع التقليدي :من أىم ظباتو غلبة الطابع الزراعي البدائي على اغبياة االقتصادية و سيطرة
التقاليد و األعراؼ االجتماعية اليت تعمر طويال و سيادة اعبماعات ذات النفوذ و اإلقطاعيُت و التطور
البطيء ؽبذه اجملتمعات.

81دوناتو رومانو ،االقتصاد البيئي و التنمية المستدامة ،ورقة عمل تدريبية،اؼبركز الوطٍت للسياسات الزراعية،دمشق،2003،ص.51
 82ميشاؿ تودارو،ترصبة ؿبمود حسن مدٓف و ؿبمود حامد،التنمية االقتصادية،دار اؼبريخ للنشر،السعودية،2009،ص.51
83فاِف نبيلة،التنمية:من النمو إلى االستدامة،انمهتقى انذونً حول انتنمٍة انمستذامة و انكفاءة االستخذامٍة نهموارد انمتاحة/70-70،أفرٌم8770/و،جامعة
سطٍف،ص .224
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 -2مرحلة التهيئ لالنطالؽ :تعترب ىذه اؼبرحلة انتقالية يتهيأ فيها اجملتمع للتخلص التدرهبي من مرحلتو
التقليدية استعدادا الستقباؿ مرحلة االنطالؽ مع توفر شروط اقتصادية و سياسية و اجتماعية معينة
لتهيئة مرحلة التهيؤ فيتحوؿ اجملتمع من نظاـ االقتصاد اؼبعيشي الزراعي اؼبتخلف إُف نظاـ معامالت
اقتصاد السوؽ اؼبتقدـ
كما اشًتط روستو ضرورة البفاض معدؿ اؼبواليد لكي ال تستمر البطالة اؼبقنعة اليت كانت سائدة يف
اؼبرحلة التقليدية الزراعية و البد من ظهور طبقة واعية ربظى بدعم اؼبواطنُت إيبانا منهم بضرورة التغيَت
وبناء ؾبتمع حديث.
 -3مرحلة االنطالؽ :تعترب ىذه اؼبرحلة مهمة و حساسة حيث يتم فيها القضاء على القوى اليت تعًتض
طريق ا لنمو و تعبأ فيها طاقات اجملتمع،و يشًتط روستو توفر شروط أساسية ؽبذه اؼبرحلة منها ارتفاع
معدؿ االدخار و معدؿ االستثمار عند اؼبواطنُت بنسبة % 10-5من صايف الدخل القومي مث تنمية قطاع
أو أكثر من القطاعات الصناعية الرائدة حىت ينشط اإلنتاج يف قطاعات أخرى و يزدىر النمو االقتصادي
القومي.
 -4مرحلة النضج :تتغَت ىذه اؼبرحلة بزيادة نسبة االستثمار من % 20-10من الدخل القومي حبيث تصبح
زيادة معدؿ اإلنتاج تفوؽ نسبة الزيادة يف معدؿ مبو السكاف مث يبدأ االقتصاد يزدىر يف اجملاؿ التجاري
الدوِف فتزداد الصادرات و تزداد طاقة أفراد اجملتمع الشرائية.
 -5مرحلة االستهالؾ الوفير :ىنا يتم انتقاؿ النشاط االقتصادي إُف قطاع اػبدمات و إنتاج السلع اؼبعمرة
كاألجهزة الكهربائية و صناعة التكنولوجيا اؼبتقدمة يف ـبتلف اجملاالت و تقل نسبة العاملُت يف القطاعُت
الزراعي و الصناعي التقليدي و تشهد اجملتمعات اؼبتقدمة يف ىذه اؼبرحلة ارتفاع متوسط دخل الفرد يفوؽ
بكثَت معدؿ ما وبتاجو يف إنفاقو على اؼبأكل و اؼبشرب و اؼبسكن ،كما يالحظ زيادة نسبة السكاف
القاطنُت باؼبدف و ضواحيها دبا يًتتب عليو بالتاِف زيادة سبتع اؼبواطنُت باػبدمات الصحية والثقافية و
الًتفيهية.
ثانيا :التنمية االجتماعية
امتدت ىذه الفًتة من منتصف الستينات إُف منتصف الثمانينات من القرف العشرين حيث أدركت العديد من
الدوؿ أنو رغم ربقيق معدالت مبو مرتفعة إال أف مستويات معيشة السكاف ظلت دوف تغيَت و قد طالب الكثَت
من االقتصاديُت بعدـ الًتكيز على الناتج القومي اإلصباِف فقط،و االىتماـ باعبوانب االجتماعية األخرى برفع
شعار"إعادة التوزيع من النمو" الذي يبكن أف وبسن ظروؼ اؼبعيشة للمجموعات ذات الدخل األدْف حيث
47

أصبحت الزراعة ىي القطاع الذي وبظى باألولوية على اعتبار انو يتمتع بإمكانيات القضاء على سوء التغذية و
اعبوع و استيعاب الفائض من اليد العاملة و زيادة األرباح،كما مت تشجيع التصنيع الذي يستوجب قدرا كبَتا من
اليد العاملة و يفتح األسواؽ اػبارجية للزراعة و التجارة.
و تتجسد ىذه اؼبرحلة بشكل واضح يف مبوذج سَتز الذي يعرؼ التنمية من خالؿ حجم مشكالت الفقر و
البطالة و الالمساواة يف التوزيع،فالتنمية يف نظره ىي مكافحة كل ىذه اؼبشاكل فإذا تفاقمت حدة واحدة أو أكثر
منها فإنو ال يبكن القوؿ بوجود تنمية يف تلك الدولة حىت لو تضاعف الدخل القومي و الفردي ،فقد شهدت
الكثَت من الدوؿ النامية معدالت مبو عالية نسبيا ؼبتوسط دخل الفرد أثناء فًتة الستينات و السبعينات لكنها
84
فشلت يف زبفيض و مواجهة البطالة و عدـ اؼبساواة
و قد ناصر البنك الدوِف النمو االقتصادي كهدؼ للتنمية يف الثمانينات حيث انضم إُف الذين ينظروف لعملية
التنمية دبنظور أوسع و أمشل حيث أكد قائال":أف التحدي يف التنمية ىو ربسُت جودة اغبياة خاصة يف دوؿ
العاَف الفقَتة ،فجودة حياة أفضل تفضل بشكل عاـ عن ؾبرد ربقيق دخوؿ أعلى و لكنها تستلزـ أكثر بكثَت من
ذلك أهنا تتناوؿ موضوعات مهمة نسبيا مثل:تعليم أفضل،مستويات أعلى من التغذية و الصحة ،فقر أقل ،بيئة
أنقى،توازف أكثر و مساواة يف الفرص،حرية شخصية و فردية أكرب و حياة أغٌت بالثقافة".
و عليو فإف مفهوـ التنمية هبذه الفًتة أكثر اتساعا و مشوال عن تلك اؼبفاىيم التنموية اليت كانت سائدة أعقاب
اغبرب العاؼبية الثانية ،و اليت تسند على أف التنمية تقتصر على كمية ما وبصل عليو الفرد من سلع و خدمات إمبا
أصبحت ترتبط جبودة حياة البشر مثل:الفقر،الصحة،القدرة على اإلبداع و اؼبساواة بُت اعبنسُت.
لكن السمة اليت غلبت على ىذا النوع من التنمية سبثلت يف معاعبة كل جانب من جوانب اجملتمع بشكل مستقل
عن اعبوانب األخرى و وضعت اغبلوؿ لكل مشكلة على حدا األمر الذي جعل ىذه التنمية غَت قادرة على
ربقيق األىداؼ اؼبنشودة يف كثَت من اجملتمعات ىذا ما دفع إُف تعزيز التنمية اؼبستدامة اليت تعٌت جبميع جوانب
التنمية.85

 84ميشاؿ تودارو،مرجع سبق ذكره،ص .52
 85غنيم ؿبمد غنيم،ماجدة أبو زنط،التنمية المستديمة،دار صفاء للنشر و التوزيع،عماف،2007،ص .91
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المطلب الثاني :السياؽ التاريخي و مفهوـ التنمية المستدامة:
أوال :السياؽ التاريخي
حبلوؿ أواخر السبعينات و بداية الثمانينات ظهرت نظريات تنموية أكثر تقدما و كانت ىذه األخَتة تنطوي على
وجهة نظر أكثر عمقا و مشوال بالنسبة للنمو و التنمية حيث مت التطرؽ إُف مسائل اجتماعية و بيئية مثل:
الفقر،نضوب اؼبوارد الطبيعية،التلوث...وقد بنت التوقعات العاؼبية بأنو إذا ما استمرت االذباىات اغبالية يف النمو
الديبوغرايف و األمباط االستهالكية ،فستزداد الضغوط بصورة كبَتة على البيئة الطبيعية تفوؽ قدرهتا اإلستعابية و
لعل أوؿ فكرة لظهور االىتماـ بالبيئة و التنمية اؼبستدامة ىو إنشاء نادي روما سنة 1968ـ الذي ضم عدد من
العلماء و اؼبفكرين و االقتصاديُت و كذا رجاؿ األعماؿ من ـبتلف أكباء العاَف حيث دعا إُف ضرورة إجراء أحباث
زبص ؾباالت التطور العلمي لتحديد حدود النمو يف الدوؿ اؼبتقدمة.
و خالؿ نفس السنة انعقدت الدورة اػبامسة و األربعُت للمجلس االقتصادي و االجتماعي (األمم اؼبتحدة
 1968ـ) حيث ازب ذ قرار أكد فيو اغباجة إلجراء مكثف على اؼبستويُت الوطٍت و الدوِف للحد من اؼبخاطر اليت
تواجو البيئة ،و دعت إُف عقد مؤسبر سنة

1972ـ

حيث مت تشكيل عبنة ربضَتية مؤلفة من فبثلي  27دولة

86

و يف نفس السنة أصدر نادي روما تقريرا مفصال حوؿ تطور اجملتمع البشري و عالقة ذلك باؼبوارد االقتصادية و
توقعاتو حىت عاـ  2100و لعل من أىم نتائجو ىو أف مسار النمو االقتصادي يف العاَف سوؼ وبدث خلال
بسبب التلوث و نضوب اؼبوارد الطبيعية،و تعرية الًتبة ...اٍف و أنو إذا استمر تزايد معدالت االستهالؾ فإف اؼبوارد
الطبيعية لن تفي باحتياجات اؼب ستقبل و أف استنزاؼ اؼبوارد اؼبتجددة و الغَت متجددة يهدد األجياؿ اغبالية
87
واؼبستقبلية
كما مت نشر دراسة جاي فورسًت بعنواف"حدود النمو" اليت احتوت على مبوذج رياضي ػبمس متغَتات أساسية
وىي استنزاؼ اؼبوارد الطبيعية،النمو السكآف،التصنيع،سوء التغذية،تدىور البيئة،حيث أبرزت الدراسة اذباىات
88
ىذه اؼبتغَتات اػبمس و أثرىا على كوكب األرض ؼبدة ثالثُت سنة
و بتاريخ  16جواف من نفس السنة عقدت األمم اؼبتحدة مؤسبر بستوكهوَف حبضور
مرة العالقة بُت اجملتمع و اػبطر البيئي و الفعالية االقتصادية

89

112

دولة و الذي يظهر ألوؿ

 86عماري عمار،إشكالية التنمية المستدامة و أبعادىا،انمهتقى انذونً حول انتنمٍة انمستذامة و انكفاءة اإلستخذامٍة نهموارد انمتاحة/70-70،أفرٌم8770/و
جامعة سطٍف،ص.36
 87فروحات حدة،استراتيجيات المؤسسات المالية في تمويل المشاريع البيئية من اجل تحقيق التنمية المستدامة-حالة الجزائر-ؾبلة الباحث،العدد  ،7ورقلة،2009 ،ص
.125
88طاىر خامرة ،المسؤولية البيئية و االجتماعية مدخل لمساىمة المؤسسات االقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة-حالة الجزائر-جامعة ورقلة،2007،ص .25
.
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يف سنة

1987ـ

قدمت اللجنة الدولية للبيئة و التنمية التابعة لألمم اؼبتحدة تقرير بعنواف "مستقبلنا المشترؾ" و

يعرؼ كذلك بتقرير برانتدالند  Bruntlandحيث أظهر التقرير فصال كامال عن التنمية اؼبستدامة و مت بلورة
90
تعريف دقيق ؽبا و قد كانت رسالة ىذا التقرير دعوة إُف مراعاة اؼبوارد البيئية و تلبية اغباجات اؼبستقبلية
إف ىذا الكتاب األوؿ من نوعو الذي يعلن أف التنمية اؼبستدامة ىي قضية أخالقية و إنسانية بقدر ما ىي قضية
تنموية و بيئية و قد وضح أف كل األمباط التنموية السائدة يف الشماؿ و اعبنوب يف الدوؿ الصناعية اؼبتقدمة
والدوؿ اؼبتخلفة اقتصاديا ال ربقق حاليا شرط االستدامة حىت لو كانت ىذه األمباط التنموية تبدو ناجحة دبقياس
اغباضر،فإهنا تبدو عاجزة و ضارة دبقياس اؼبستقبل ألهنا تتم على حساب استهالؾ و استنزاؼ الرصيد الطبيعي
لألجياؿ القادمة و بذلك فهو يتوجو بتوصياتو إُف األفراد و اؼبؤسسات اغباكمة يف الدوؿ كافة و يدعوىم صبيعا
91
إُف القياـ حبمالت تربوية واسعة لوضع العاَف على مسار التنمية اؼبستدامة
بعد مرور طبس سنوات من مؤسبر البيئة و التنمية انعقد مؤتمر ريو ديجانيرو بالربازيل حبضور عدد من الدوؿ

حيث تبٌت فكرة التنمية اؼبستدامة و جعلها مصدر خطة العمل اليت وضعها للقرف اغبادي و العشرين حيث برزت
ؽبا أبعاد جديدة تتصل بالوسائل التقنية اليت يعتمد عليها الناس يف جهدىم التنموي،وبذلك كاف ىدؼ اؼبؤسبر ىو
وضع أسس بيئية عاؼبية للتعاوف بُت الدوؿ اؼبختلفة و الدوؿ اؼبتقدمة من منطلق اؼبصاٌف اؼبشًتكة غبماية مستقبل
األرض و قد نقلت قمة األرض الوعي البيئي العاؼبي من مرحلة الًتكيز على الظواىر البيئية إُف مرحلة البحث عن
العوامل االقتصادية و السياسية و االجتماعية اؼبسؤولة عن خلق األزمات البيئية و استمرار التلوث و االستنزاؼ
اؼبتزايد الذي تتعرض لو البيئة و النتائج اليت سبخض عنها مؤسبر ريو تعترب معاَف بيئية و تنموية بارزة ىي:92
*األجندة :و ىي عبارة عن "خطة عمل" دولية للتنمية اؼبستدامة و تقسم إُف أربعة ؾباالت يف أربعُت
بندا تغطي نطاقا واسعا من اجملاالت اليت تسعى إُف اغبفاظ على اؼبوارد الطبيعية و تعزيز دور اجملموعات
اؼبختلفة يف إدارة اؼبوارد الطبيعية،كما تتعرض أجندة الواحد و العشرين إُف مواضيع تنموية اجتماعية
واقتصادية مثل:ؿباربة الفقر و تغيَت أمباط اإلنتاج و االستهالؾ و غَتىا و تعترب أجندة القرف الواحد
والعشرين اقبازا تارىبيا حيث أدمج االىتمامات البيئية و االقتصادية و االجتماعية و وبتوي جدوؿ
األعماؿ على ؾبموعة واسعة من توصيات العمل  2500توصية و مقًتحات مفصلة لكيفية اغبد من
أمباط االستهالؾ مكافحة الفقر و ضباية الغالؼ اعبوي و التنوع البيولوجي و تشجيع الزراعة اؼبستدامة.
* إعالف ريو :يتشكل إعالف ريو الذي أقرتو قمة األرض

1992ـ

من سبعة و ستوف مبدأ لتوجيو

العمل البيئي و التنموي،بعض ىذه اؼببادئ يتناوؿ االىتمامات التنموية يف الًتكيز على اغبق يف التنمية

90

Yvette Lazzeri, le Développement durable du concept à la mesure, l’harmattan, Paris,2008,p13
91زرنوخ ياظبينة،إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر دراسة تقييمية ،مذكرة ماجيستَت ،فرع زبطيط،2006-2005،ص .126
92باتر ؿبمد علي وردـ،العالم ليس للبيع،ط،1األىلية للنشر و التوزيع،عماف،2003،ص.195
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ومكافحة الفقر يف حُت تركز مبادئ أخرى على حقوؽ و أدوار اجملموعات االجتماعية و من اؼببادئ
اليت جاء هبا:93
 أف اإلنساف يأيت يف مركز اىتماـ التنمية اؼبستدامة دبعٌت أف لو اغبق يف حياة صحية؛ -للحكومات اغبق يف استغالؿ مواردىا دوف التسبب يف ضرر بيئي للدوؿ األخرى؛

 اؼبشاركة الكاملة للمرأة أمر ضروري من اجل ربقيق التنمية اؼبستدامة؛ أف الدوؿ اؼبتقدمة تقر دبسؤوليتها يف ربقيق التنمية اؼبستدامة نظرا لألثر اغباصل من ؾبتمعاهتا.* اتفاقية التنوع البيولوجي :تسعى ىذه االتفاقية إُف ضباية التنوع البيولوجي لكوكب األرض من خالؿ
ضباية األنواع و النظم البيئية،و قد خاضت اغبكومات اؼبختلفة نقاشا أفضى إُف اتفاؽ ملحق هبذه
االتفاقية يتناوؿ اؼبخاطر الناذبة عن التجارة بالكائنات اغبية اؼبعدلة وراثيا و يف جانفي 2002ـ جرى تبٍت
بروتوكوؿ كارتاخينا حوؿ األمن البيولوجي و الذي يسمح للحكومات باإلشارة يف حاؿ رغبتها أو عدمها
يف قبوؿ السلع الزراعية احملتوية على الكائنات اؼبعدلة وراثيا و اليت هبب أف يظهر ذلك عليها بوضوح من
خالؿ اؼبلصق.
*اتفاقية التغير المناخي:تطرؽ إُف أف التغَت اؼبناخي اغباصل إمبا ىو مشكلة جدية هتدد العاَف و أف
اػبطوات الواجب إتباعها ال ربتمل التأخَت أو انتظار نتائج دراسات العلماء الغَت اؼبؤكدة و على الدوؿ

زبصيص ميزانيات لتنفيذ بنود االتفاقية سنة 1998ـ و التوقيع على بروتوكوؿ كيوتو الذي وبدد التزامات
للحد من تأثَت الغازات.
مؤتمر كيوتو  1998ي هدؼ ىذا اؼبؤسبر أساسا إُف الوصوؿ إُف تثبيت تركيز الغازات الدفيئة يف الغالؼ اعبوي عند
مستوى وبوؿ دوف تدخل اإلنساف يف النظاـ اؼبناخي يف إطار فًتة زمنية كافية،و وسط انقساـ حاد بُت دوؿ
العاَف و خالفات بُت الدوؿ اؼبتقدمة و اؼبتخلفة تبٍت مؤسبر األطراؼ يف هناية اجتماعات دورتو الثالثة يف كيوتو
الياباف "بروتوكوؿ كيوتو" الذي نص على أف تقوـ الدوؿ الصناعية ككل بتخفيض إنبعاثاهتا من غازات االحتباس
اغبراري دبا نسبتو  %5.2من مستويات انبعاث ىذه الغازات و سيكوف معدؿ اػبفض يف الواليات اؼبتحدة

األمريكية ،%7االرباد األورويب،% 8الياباف ،%6كندا .94% 6

كما حدد الربتوكوؿ ستة غازات زبضع لالتفاقية و ىي ثآف أكسيد الكربوف ( )CO2اؼبيثاف،أكسيد
النيًتوز( )N2Oاؼبركبات الكربونية الفلورية اؼبشبعة ( )PFCSسادس فلوريد الكربيت ( )SF6و من أىم اإلجراءات
و التدابَت اليت نص عليها الربتوكوؿ و اليت يتوجب على الدوؿ الصناعية ازباذىا ما يلي:95

93باتر ؿبمد علي وردـ ،مرجع سبق ذكره،ص ص.197-196،
94روال فؤاد نصر الدين،منظمة األقطار العربية اؼبصدرة للبًتوؿ،آلية التنمية النظيفة في بروتوكوؿ كيوتو،الكويت،2007،ص.6
95نفس اؼبرجع،ص .10
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 رفع كفاءة الطاقة يف صبيع القطاعات االقتصادية؛ ضباية الغابات و زيادة مساحة الغطاء األخضر و ربسُت أساليب الزراعة؛ التوسع يف زيادة استخداـ مصادر الطاقة البديلة و تطوير تقنيات التخلص من ثآف أكسيد الكربوف؛ تنفيذ التدابَت اؼبناسبة ػبفض االنبعاثات يف قطاع النقل؛ اغبد من انبعاث غاز اؼبيثاف يف عمليات إنتاج و نقل توزيع الطاقة؛ زبفيض اآلثار السلبية لتغَت اؼبناخ و كذلك اآلثار االجتماعية و االقتصادية و البيئية خاصة الدوؿ الناميةاليت تعتمد اقتصادياهتا على الوقود األحفوري.
مؤتمر

جوىانزبورغ2002

انعقد يف جنوب إفريقيا بُت  26أوث و  4سبتمرب و قد حضي باىتماـ بالغ من قبل

خرباء و أخصائي البيئة و الناشطُت على الصعيد العاؼبي و قد خرج مؤسبر التنمية اؼبستدامة خبطة عمل طويلة أبرز

بنودىا:
 اإلقرار بضعف التقدـ احملرز منذ مؤسبر ريو سنة 1992؛ إعادة التأكيد على اؼبقررات السابقة اػباصة بتمويل التنمية و ؿباربة الفقر و تشجيع حركة التجارة العاؼبية؛ تعهد الشعوب خبفض عدد السكاف احملرومُت من الصرؼ الصحي دبقدار النصف حبلوؿ عاـ 2015ـ كماتعهدت الواليات اؼبتحدة بتقدٔف  970مليوف دوالر للمشاريع اؼبرتبطة بذلك؛
 -تعهد اؼبشاركوف بزيادة كفاءة الطاقة النفطية كما أعلن االرباد األورويب على شراكة قيمتها

400

مليوف

دوالر؛
 ضرورة تقليص الفجوة بُت دوؿ الشماؿ و اعبنوب و توفَت اإلمكانيات اؼبادية و البشرية للقضاء علىالفقر.
ثانيا :مفهوـ التنمية المستدامة
استخدـ مفهوـ التنمية اؼبستدامة للتعبَت عن طبيعة العالقة بُت علم االقتصاد  Economyو علم االيكولوجي
 Ecologyعلى اعتبار أف العلمُت مشتقاف من نفس األصل اإلغريقي،حيث يبدأ كل منهما باعبذر  ecoالذي
يعٍت بالعربية البيت أو اؼبنزؿ و لو افًتضنا ىنا أف البيت ىو إقليم فإف االستدامة بذلك تكوف مفهوما يتناوؿ
بالدراسة و التحليل العالقة بُت أنواع و خصائص مكونات اؼبدينة أو اإلقليم.
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أما عن اؼبفهوـ العلمي فقد تعددت تعاريف التنمية اؼبستدامة ما يزيد عن ستُت تعريفا منها تعريف اللجنة العاؼبية
للتنمية اؼبستدامة سنة 1987ـ حيث عرفها على أهنا":التنمية اليت تليب احتياجات اغباضر دوف اإلخالؿ بقدرة
األجياؿ القادمة على تلبية احتياجاهتا" و يف ىذا التعريف قبد ؿبتويُت ؽبذه الفكرة نبا :96
 مفهوـ اغباجات األساسية السيما أكثر و أشد الناس فقرا و أف سبنح ؽبم األولوية.
 تشجيع التكنولوجيات اليت ربافظ على البيئة و تليب االحتياجات اغبالية و اؼبستقبلية.
تعريف منظمة الغذاء العالمي ( )FAOللتنمية اؼبستدامة على أهنا":إدارة و ضباية قاعدة اؼبوارد الطبيعية و توجيو

التغيَت التقٍت و اؼبؤسسايت بطريقة تضمن ربقيق و استمرار إرضاء اغباجات البشرية لألجياؿ اغبالية و اؼبستقبلية أف

تلك التنمية اؼبستدامة ( يف الزراعة و الغابات) ربمي األرض و اؼبياه و اؼبصادر الوراثية و اغبيوانية و ال تضر
بالبيئة،و تتسم على أهنا مالئمة من الناحية الفنية و مناسبة من الناحية االقتصادية و مقبولة من الناحية
97
االجتماعية"
تعريف  Yves Boquetا لتنمية اؼبستدامة أهنا":إشكالية حديثة نسبيا نتيجة التفكَت العقالٓف اؼبتعلق بالتدىور
النسيب الناتج عن التطور السريع للنشاطات اإلنسانية فالتنمية اؼبستدامة ىي الطاقة اليت هبب أف ربفظ قيمة
98
األجياؿ اؼبستقبلية أو ترفع منها"
أما تعريف " Sart Gogiterra 2006تنمية توفق بُت التنمية البيئية االقتصادية و االجتماعية فتنشأ دائرة صاغبة
بُت ىذه األقطاب الثالثة فعالة من الناحية االقتصادية،عادلة من الناحية االجتماعية و فبكنة من الناحية
البيئية،إهنا تنمية ربًتـ اؼب وارد الطبيعية و النظم البيئية و تدعم اغبياة على األرض و تضمن الناحية االقتصادية دوف
99
نسياف اؽبدؼ االجتماعي و الذي يتجلى دبكافحة الفقر و البطالة و عدـ اؼبساواة و البحث عن العدالة"
و عليو من أكثر السيمات اؼبميزة ؽبذه التعاريف ما يلي:100
 االعتماد على التكنولوجيا اغبديثة و التغَت التقٍت للمؤسسات دبا يضمن استمرار إرضاء حاجات األجياؿاغبالية و اؼبستقبلية؛
 -التقليل من الظواىر و اؼبشاكل اليت تؤثر على البيئة؛

Guide pratique de développement durable : un savoir faire à l’usage de tous, Afnor,2005,p 9 .

96

 97كرباِف بغداد،ضبدآف ؿبمد ،استراتيجيات و سياسات التنمية المستدامة في ظل التحوالت االقتصادية و التكنولوجية بالجزائر،ؾبلة العلوـ اإلنسانية،العدد،45جامعة
وىراف،2010،ص .11
98

Ouvrage collectif sous la direction de Gabriel Wackerman, le Développement durable, Edition
Ellipses,2008,p31 .
 99ريدة ديب ،سليماف مهنا،التخطيط من أجل التنمية المستدامة،ؾبلة جامعة دمشق لعلوـ اؽبندسة،اجمللد،25العدد األوؿ،2009،ص .3
100استنتاج من التعاريف
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 ربقيق النمو االقتصادي ال يكوف على حساب األفراد و البيئة على اعتبار أهنا عملية متكاملة و ليستمتناقضة.
المبحث الثاني:التنمية المستدامة مبادئها ،أبعادىا و مؤشراتها
المطلب األوؿ :مبادئ و أبعاد التنمية المستدامة
أوال:مبادئ التنمية المستدامة
يبكن إبراز اؼببادئ األساسية للتنمية اؼبستدامة اليت بدورىا تشكل اؼبقومات االجتماعية األخالقية و السياسية.
 -1المشاركة :دبعٌت إعطاء أفراد اجملتمع إمكانية اؼبشاركة الكاملة الفعالة يف صنع القرارات و اآلليات أو التأثَت
عليها،و ذلك من اجل زيادة حسن االنتماء لدى ىؤالء األفراد بالشكل الذي يبكنهم من مشاركة فاعلة يف
عملية التنمية و مثل ىذه اؼبشاركة ضرورية لألسباب التالية:101
 قدرة اؼبواطنُت على اؼبستوى احمللي على ربديد األولويات؛ أعضاء اجملتمعات احمللية يعملوف غالبا على مراقبة اؼبشاريع البيئية؛ أعضاء اجملتمعات احمللية يعرفوف حلوال فبكنة على اؼبستوى احمللي؛ أف مشاركة اؼبواطنُت يبكن أف تساعد على بناء قواعد صباىَتية تؤيد التغَت. -2حسن اإلدارة و المساءلة:أي خضوع أىل اغبكم و اإلدارة إُف مبادئ الشفافية،احملاسبة،اغبوار،الرقابة
واؼبسؤولية من أجل ذبنب الفساد و صبيع العوامل األخرى اليت من شأهنا أف تشكل عقبة يف طريق التنمية
اؼبستدامة.
 -3التضامن :أي التضامن بُت األجياؿ و الفئات االجتماعية داخل اجملتمع و بُت اجملتمعات األخرى و ذلك
من خالؿ اغبفاظ على البيئة و اؼبوارد الطبيعية و عدـ تراكم اؼبديونية على كاىل األجياؿ الالحقة و تأمُت
اغبصص العادلة من النمو لكافة الفئات االجتماعية.
 -4حماية التنوع البيولوجي و الحفاظ على الموارد الطبيعية :يتمثل ىذا اؼببدأ يف ضباية الكائنات اغبية النباتية
واغبيوانية من االنقراض باإلضافة إُف منع استنزاؼ اؼبوارد الطبيعية و تشجيع استخداـ الطاقات
اؼبتجددة،فعندما يتعلق األمر حبماية البيئة فإف الوقاية تكوف أقل بكثَت و أكثر فعالية من العالج حيث تسعى
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Jean Luc Bourdages, le Développement durable, Edition bibliothèque du parlement Canada,1997,p7-11.
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معظم البلداف اآلف إُف تقييم و زبفيف الضرر احملتمل من االستثمارات يف البنية التحتية و تضع معظمها يف
اغبسباف التكاليف عند تصميم اسًتاتيجياهتا اؼبتعلقة بالطاقة.102
 -5تحقيق المعرفة:هبب أخذ التدابَت لتعزيز التعليم و الوصوؿ إُف معلومات ربفز االبتكار و الوعي و اؼبشاركة
الفعالة للجميع من أجل التنمية اؼبستدامة.
 -6استيعاب التكاليف :دبعٌت أف قيمة السلع و اػبدمات هبب أف تعكس صبيع التكاليف خالؿ دورة حياهتا من
التصميم و االستهالؾ إُف التخلص النهائي.
 -7اإلنتاج و االستهالؾ المسؤوؿ :هبب إجراء تغيَتات يف اإلنتاج واالستهالؾ حىت تكوف ىذه األخَتة أكثر
قابلية لالستمرار من الناحية االجتماعية و البيئية باعتماد الكفاءة البيئية من خالؿ ذبنب النفايات و حسن
استخداـ اؼبوارد.

103

ثانيا:أبعاد التنمية المستدامة
إف التنمية اؼبستدامة ىي تنمية ال تركز على اعبانب البيئي فقط بل تشمل أيضا اعبوانب االقتصادية واالجتماعية
فهي تنمية بثالثة أبعاد مًتابطة ومتكاملة تتمثل يف البعد االقتصادي،البعد االجتماعي والبعد البيئي واليت هبب
الًتكيز عليها صبيعها بنفس اؼبستوى و األنبية و فيما يلي عرض لألبعاد الثالثة للتنمية اؼبستدامة:
أ -البعد االقتصادي:
 -1حصة االستهالؾ الفردي من الموارد الطبيعية:نالحظ أف سكاف البلداف الصناعية يستغلوف أضعاؼ
ما يستخدمو سكاف البلداف النامية من اؼبوارد الطبيعية و من ذلك مثال استهالؾ الطاقة الناصبة عن
النفط و الغاز و الفحم يف الواليات اؼبتحدة األمريكية أعلى منو يف اؽبند ب  33مرة و يف بلداف
منظمة التعاوف و التنمية االقتصادية

OCDE

ؾبتمعة،كما أف الدوؿ اؼبتقدمة تتحكم حبواِف

أعلى ب
% 90

10

من الناتج العاؼبي و سبتلك حواِف

إصباِف النشاط التجاري العاؼبي يف حُت يبلغ عدد سكاهنا
تستهلك

12

مرات يف اؼبتوسط يف البلداف النامية

% 25

% 84

من

من سكاف الكرة األرضية وىي

ضعف ما تستهلكو دوؿ اعبنوب و يبلغ متوسط دخل الفرد فيها حبدود  20ضعف من

متوسط دخل الفرد يف دوؿ اعبنوب.104
102غالب ؿبمود حسُت الساَف ،واقع و إمكانيات التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية في منطقة طوباس،أطروحة دكتوراه،جامعة فلسطُت،2008،ص .33
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Développement durable environnement et parcs ,Québec, article 6, pp 1-2.

104بوعشة مبارؾ،التنمية اؼبستدامة:مقاربة اقتصادية في إشكالية المفاىيم و األبعاد،انمهتقى انذونً حول انتنمٍة انمستذامة و انكفاءة اإلستخذامٍة نهموارد
انمتاحة/70-70،أفرٌم8770/و،جامعة سطٍف،ص .58
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 -1الحد من التفاوت في المداخيل :التنمية اؼبستدامة تعٍت إذف اغبد من التفاوت اؼبتنامي يف الدخل
ويف فرص اغبصوؿ على الرعاية الصحية يف البلداف الصناعية و إتاحة حيازة األراضي الواسعة و غَت
اؼبنتجة للفقراء الذين ال يبلكوف أراضي يف مناطق أمريكا اعبنوبية أو اؼبهندسُت الزراعيُت العاطلُت كما
ىو الشأف بالنسبة ألغلب الدوؿ النامية و تقدٔف القروض إُف القطاعات االقتصادية الغَت رظبية
وإكساهبا الشرعية و ربسُت فرص اغبصوؿ على األراضي و التعليم و غَت ذلك من اػبدمات
االجتماعية اليت لعبت دورا حاظبا يف ربفيز التنمية السريعة والنمو يف اقتصاديات النمور اآلسيوية مثل:
ماليزيا،كوريا اعبنوبية،تايواف ...اٍف

105

 -2إيقاؼ تبذيذ الموارد :التنمية اؼبستدامة بالنسبة للبلداف الغنية تتلخص يف إجراء زبفيضات متواصلة من
مستويات االستهالؾ اؼببددة للطاقة و اؼبوارد الطبيعية،و ذلك عرب ربسُت مستوى كفاءة استخداـ
الطاقة دبا يتيح للبيئة من استيعاب ـبلفات استخدامها مع إمكانية ذبدد األنظمة البيئية و إحداث
ت غيَتات جذرية يف أسلوب اغبياة،إال انو هبب التأكد من عدـ تصدير الضغوط البيئية إُف البلداف
النامية،و تعٌت التنمية اؼبستدامة أيضا تغيَت االستهالؾ الذي يهدد التنوع البيولوجي يف البلداف األخرى
كاستهالؾ اؼبنتجات اغبيوانية اؼبهددة باالنقراض.106
 -3المساواة في توزيع الموارد :إف الوسيلة الناجعة للتخفيف من عبئ الفقر و ربسُت مستويات اؼبعيشة
أصبحت مسؤولية كل من البلداف الغنية و الفقَتة و تعترب ىذه الوسيلة غاية يف حد ذاهتا و تتمثل يف
جعل فرص اغبصوؿ على اؼبوارد و اؼبنتجات و اػبدمات بُت صبيع األفراد داخل اجملتمع أقرب إُف
اؼبساواة.

107

-4مسؤولية البلداف المتقدمة عن التلوث و عن معالجتو:تقع على البلداف الصناعية مسؤولية خاصة يف
قيادة التنمية اؼبستدامة ألف استهالكها اؼبًتاكم يف اؼباضي للموارد الطبيعية مثل احملروقات كاف كبَت،يضاؼ
إُف ىذا أف الدوؿ الغنية لديها اؼبوارد اؼبالية التقنية والبشرية الكفيلة بأف تضطلع بالصدارة يف استخداـ
تكنولوجيات أنظف وتستخدـ اؼبوارد بكثافة أقل،و يف القياـ بتحويل اقتصادياهتا كبو ضباية النظم الطبيعية

105عبد القادر بلخضر،استراتيجيات الطاقة و إمكانيات التوازف البيئي في ظل التنمية المستدامة-حالة الجزائر -مذكرة ماجيستَت،جامع البليدة،2005،ص .99
106نفس اؼبرجع،ص .98
107

بن طيب ىديات خدهبة ،بنيوب لطيفة،دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المستدامة،انمهتقى انذونً حول انتنمٍة انمستذامة و انكفاءة اإلستخذامٍة

نهموارد انمتاحة )/70-07أفرٌم8770/و( ،جامعة سطٍف،ص .272
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و العمل معها و يف هتيئة أسباب ترمي إُف ربقيق نوع من اؼبساواة و اؼبشاركة للوصوؿ إُف الفرص
االقتصادية و اػبدمات االجتماعية داخل ؾبتمعاهتا و توفَت اؼبوارد التقنية و اؼبالية لتعزيز التنمية اؼبستدامة يف
البلداف األخرى باعتبار ذلك استثمار يف مستقبل الكرة األرضية.108
ب-األبعاد االجتماعية:
يبكن تلخيص األبعاد االجتماعية للتنمية اؼبستدامة فيما يلي:
 -1تثبيت النمو السكاني:إف الزيادة السكانية اؼبرتفعة يف كل سنة ال تتسع ؽبا األوضاع االقتصادية
واالجتماعية السائدة،إضافة إُف ذلك فإف
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%من الزيادة تكوف يف الدوؿ اؼبتخلفة،و تعٍت التنمية

اؼبستدامة ؽبذا البعد العمل على تثبيت مبو السكاف فالتزايد اؼبستمر ؽبذا األخَت يؤدي إُف ضغوط حادة
على اؼبوارد الطبيعية احملدودة و على إمكانيات الدوؿ و قدرهتا على توفَت اػبدمات الالزمة عبميع
السكاف على اعتبار أنو يعيق التنمية.
 -2حجم السكاف و أىمية توزيعو :إف النظرة اغباضرة للخصوبة تتنبأ بأف عدد سكاف العاَف يتزايد و ىذا
يشكل بدوره هتديد لقدرة األرض على إعالة البشر،كما أف االذباىات اغبالية كبو توسيع اؼبناطق اغبضرية
ال سيما تطور اؼبدف الكبَتة،ؽبا عواقب بيئية ضخمة حيث تكثر النفايات و اؼبواد اؼبلوثة و اليت ؽبا خطورة
على األفراد و النظم الطبيعية احمليطة هبا و عليو فإف التنمية الريفية ضرورة لتطور التنمية اؼبستدامة و
انتهاج أساليب اإلصالح الزراعي واستخداـ طرؽ تكنولوجية متطورة للحد من اآلثار البيئية للتحضر.

109

ج -األبعاد البيئية:تتلخص األبعاد البيئية للتنمية اؼبستدامة فيما يلي:
 -1االستخداـ المستداـ لألراضي:تتمثل اآلثار الرئيسية لتدىور األراضي بتلوث تربة األراضي الزراعية
وإزالة الغطاء النبايت نتيجة عوامل التعرية و التملح،و تدىور األراضي الرعوية و تناقص الغابات وزيادة
رقعة التصحر،األمر الذي يؤدي إُف ضغوط اقتصادية لذا يوصي بإعادة النظر يف السياسات الزراعية بغية
الوصوؿ لالستخداـ اؼبستداـ ؽبا.
 -2تحسين الخدمات و البنية التحتية في المراكز الحضرية:يؤدي التلوث الناجم عن مصادر عديدة
السيما الصرؼ الصحي و وسائل النقل إُف آثار ضارة على صحة اإلنساف،لذا أصبحت ىناؾ ضرورة أو

108بوعشة مبارؾ،مقاربة اقتصادية في إشكالية المفاىيم و األبعاد،مرجع سبق ذكره،ص .58
109نفس اؼبرجع ،ص .60
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حاجة ماسة إُف تطبيق إجراءات بيئية و االستثمار يف ؿبطات معاعبة النفايات و إلزاـ اعبهات اؼبلوثة
باؼبعايَت البيئية و حدود االنبعاثات و ذلك غبماية األفراد و زبفيض حدوث األوبئة.

110

 -3االستخداـ المستداـ للموارد المائية :إف االستخداـ الغَت مستداـ للموارد اؼبائية من أكرب اؼبشكالت
البيئية اليت تواجو العاَف لذا يوصي بإعادة النظر يف السياسات اليت تتسبب يف استنزاؼ ىذه اؼبوارد
والوصوؿ إُف االستخداـ األمثل ؽبا و وضع حد لالستخدامات اؼببددة و ربسُت كفاءة شبكات
اؼبياه،ففي بعض اؼبناطق يتم ضخ اؼبياه اعبوفية دبعدالت غَت مستدامة باإلضافة إُف إلقاء النفايات
الصناعية و الزراعية و البشرية اليت تلوث اؼبياه السطحية و اعبوفية و هتددىا للحياة.111
 -4تقليص مالجئ األنواع البيولوجية :إف تواصل مساحة األراضي القابلة للزراعة يف االلبفاض يؤدي إُف
تقليص اؼب الجئ اؼبتاحة لألنواع اغبيوانية و النباتية،كما تتعرض الغابات اؼبدارية و النظم اإليكولوجية و
الشعب اؼبرجانية و الغابات الساحلية و غَتىا من األراضي الرطبة إُف تدمَت سريع،كما أف انقراض
األنواع اغبيوانية و النباتية آخذا يف التسارع حيث تشَت اإلحصائيات إُف أف أكثر من  25ألف من اػباليا
النباتية و اغبيوانية يف طريقها لالنقراض،والتنمية اؼبستدامة يف ىذا اجملاؿ تعٍت صيانة ثراء األرض من التنوع
البيولوجي لألجياؿ اؼبقبلة و ذلك بإبطاء عمليات االنقراض و تدمَت اؼبالجئ و إف أمكن وقفها.112
المطلب الثاني :مؤشرات التنمية المستدامة
بالرغم من انتشار مفهوـ التنمية اؼبستدامة إال أف اؼبعضلة الرئيسية فيو بقيت اغباجة اؼباسة إُف ربديد مؤشرات
يبكن قياس مدى التقدـ كبو التنمية اؼبستدامة و اليت تساىم يف تقييم مدى تقدـ الدوؿ و اؼبؤسسات،و تتمثل
ىذه اؼبؤشرات فيما يلي:
أوال:المؤشرات االقتصادية
 -1أنماط اإلنتاج و االستهالؾ:إف األمباط الغَت مستدامة لإلنتاج يف الدوؿ اؼبتقدمة ىي السبب الرئيسي
الستمرار استنزاؼ اؼبوارد الطبيعية و تدىور البيئة فتغَت ىذه األمباط يستدعي تظافر جهود كل من
اغبكومات و اؼبنتجُت و اؼبستهلكُت حبيث تتطلب الًتكيز بصورة أقل على استهالؾ اؼبوارد الطبيعية واستخداـ
تكنولوجيا موفرة للطاقة،و يف جدوؿ أعماؿ القرف الواحد و العشرين دعت البلداف إُف أف تأخذ زماـ اؼببادرة
لتعزيز أمباط اإلنتاج و توصي بإجراءات للمساعدة على استهالؾ و إنتاج أكثر استدامة و ىي:
110مطانوس ـبوؿ،عدناف غاّف ،نظم اإلدارة البيئية و دورىا في التنمية المستدامة،ؾبلة جامعة دمشق للعلوـ االقتصادية و القانونية،اجمللد  ، 25العدد ،2009 ،02ص.48
111نفس اؼبرجع ،ص .49
 112بن طيب ىديات خدهبة،بنيوب لطيفة،مرجع سبق ذكره،ص .275
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 تشجيع اؼبزيد من الكفاءة يف استخداـ الطاقة و اؼبوارد؛ التقليل من إنتاج النفايات؛ مساعدة األفراد على ازباذ القرارات السليمة بيئيا.و على الرغم من اجملهوذات اؼببذولة من أجل زيادة كفاءة استخداـ أكثر للمعدات و تقليل الطلب على الطاقة
وإنتاج النفايات و استخداـ نقل مستداـ يف الدوؿ الصناعية قبد باؼبقابل البلداف النامية حباجة إُف زيادة يف ؾباؿ
خدمات الطاقة لتحسُت مستوى معيشة السكاف الذين يتزايد عددىم و حسب ما تشَت إليو اإلحصائيات فإف
استخداـ الطاقة ارتفع ب  % 74بُت 1980و 1997ـ وإنتاج البلداف اؼبتقدمة للنفايات سوؼ يتزايد ب  5أضعاؼ
حبلوؿ عاـ 2025ـ أي حبواِف  6مرات أعلى منو يف البلداف اؼبتخلفة،و ىذه األمباط الراىنة الستخداـ الطاقة
ستضاعف اؼبشكلة يف اؼبستقبل بشكل كبَت على البيئة و صحة اإلنساف.113

 -2الهيكل االقتصادي:تعترب التجارة و االستثمار من العوامل اؽبامة يف النمو االقتصادي و التنمية اؼبستدامة
فتحسُت فرص الوصوؿ إُف األسواؽ و نقل اؼبوارد اؼبالية و التكنولوجية و زبفيف عبئ الديوف أمرا حاظبا
ؼبساعدة البلداف النامية على ربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة.
إف استغالؿ اؼبوارد الطبيعية و االستهالؾ و اإلنتاج يرتبط ارتباطا و ثيقا بالنمو االقتصادي فهو يبثل ربدي كبَت
للتأكد من أف النمو يؤدي إُف ربقيق العدالة االجتماعية.
إف تطوير مؤشرات اقتصادية مستدامة ؽبا عالقة مباشرة بالتنمية و تعكس طبيعة تأثَت السياسات االقتصادية على
اؼبوارد الطبيعية ىي يف طليعة أولويات قياس التنمية اؼبستدامة كما أف التحديات اليت تضعها التجارة العاؼبية و
زيادة معدالت االستهالؾ تعطي إحساسا بنمو اقتصادي كبَت و لكنو يف الواقع ىبفي حقيقة التدىور البيئي
واالجتماعي الذي تسببو السياسات االقتصادية،و عليو فإف أىم مؤشرات البنية االقتصادية لدولة ما ىي:
 األداء االقتصادي:يبكن قياسو من خالؿ معدؿ الدخل القومي للفرد و نسبة االستثمار يف معدؿ الدخلالقومي.
 -التجارة:و تقاس باؼبيزاف التجاري ما بُت السلع و اػبدمات.

Jeanne Disano ,Indicator of sustainable development: guidelines and methodologies, commissions of
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ثانيا:المؤشرات االجتماعية
 -1العدالة االجتماعية:إف العدالة االجتماعية واحدة من القيم الرئيسية الكامنة وراء التنمية اؼبستدامة،إذ تعكس
نوعية حياة األفراد من اإلنصاؼ و توزيع اؼبوارد،كما تشمل توفَت فرص العمل و زبفيف حدة الفقر و عدـ
التمييز بُت اعبنسُت،فبالنظر إُف األفراد الذين يعيشوف يف اؼبناطق الفقَتة و اؼبعزولة تزداد لديهم مشاكل سبل
العيش و سوء التغذية و األمية و انعداـ األمن و ازدياد الصراع و الفساد و زيادة السعي وراء سبل العيش
يؤدي إُف استغالؿ اؼبوارد و استنزافها،و كل ىذا تطرؽ إليو جدوؿ أعماؿ القرف الواحد و العشرين باإلضافة
إُف عدة مؤسبرات منها إعالف فينا غبقوؽ اإلنساف ،مؤسبر القمة العاؼبي من أجل الطفل،اؼبؤسبر الدوِف للسكن
و التنمية،اؼبؤسبر الدوِف الثآف للمستوطنات البشرية.
وعلى الرغم من اؼبساعي اؼببذولة من قبل البلداف حملاولة التوظيف الكامل و اؼبساواة بُت الرجل و اؼبرأة إال أهنا
فشلت يف الكثَت من النواحي فالكثَت من الدوؿ اؼبتخلفة مازالت تعآف من تزايد الفقر،فبحسب تقرير البنك
الدوِف فإف أكثر من مليار شخص يف العاَف يعيشوف يف فقر مدقع و عدد األفراد الذين يعيشوف على أقل من
 2دوالر يوميا يف تزايد.
إف قضايا الفقر و عدـ اؼبساواة يف الدخل و البطالة و اؼبساواة بُت اعبنسُت سبثل القضايا ذات األولوية ؼبعظم
البلداف و اجملتمع الدوِف و أكثر قضايا التنمية صعوبة يف التحقيق و قد مت اختيار مؤشرين رئيسيُت لقياس
اؼبساواة االجتماعية و نبا:
 الفقر :يقاس بنسبة السكاف الذين يعيشوف ربت خط الفقر و نسبة السكاف العاطلُت عن العمل منالسكاف يف سن العمل.
-

المساواة في النوع االجتماعي:و يبكن قياسها من خالؿ حساب مقارنة معدؿ أجرة اؼبرأة مقارنة دبعدؿ أجرة الرجل .114

 -2األمن :إف اجملتمع اؼبدٓف و اغبكم الراشد و الديبوقراطية تقوـ على تعزيز العدالة بوصفها عنصرا جوىريا وشرط
لالستمرار االجتماعي و السالـ،ىذا اؼبناخ اؼبستقر ضروري لدعم أىداؼ القضاء على الفقر واالستثمار
االقتصادي و اؼبشاركة و سبل العيش اؼبستدامة.
و يعترب األمن بعدا جديدا ؼبؤشرات التنمية اؼبستدامة حيث يعكس أولوية متزايدة و يف جدوؿ أعماؿ القرف
الواحد و العشرين مت منع اعبريبة ضد األطفاؿ و اؼبرأة و جرائم اؼبخدرات كما دعت مؤسبر القمة العاؼبي للتنمية
114

Jeanne Disano, Op-cit, p 29.

60

االجتماعية حيث كانت الدوؿ األعضاء تشجع على معاعبة مشاكل اعبريبة و العنف و اؼبخدرات باعتبارىا من
عوامل التفكك االجتماعي،و يتم قياس األمن االجتماعي عادة من خالؿ عدد اعبرائم اؼبرتكبة لكل
شخص من سكاف الدولة.115

100

ألف

 -3السكاف :ىناؾ عالقة عكسية واضحة و ال جداؿ عليها ما بُت النمو السكآف و التنمية اؼبستدامة،فكلما زاد
معدؿ النمو السكآف يف دولة أو منطقة جغرافية معينة زادت نسبة استهالؾ اؼبوارد الطبيعية و نسبة التصنيع
العشوائي و النمو االقتصادي الغَت مستداـ فبا يؤدي يف النهاية إُف كل أنواع اؼبشاكل البيئية و بالتاِف تقليل
فرص ربقيق التنمية اؼبستدامة،و من اؼبعروؼ أيضا أف النمو السكآف العاِف اؼبصحوب باؽبجرة من الريف إُف
اؼبدينة يؤدي إُف ضغوطات اقتصادية و اجتماعية كبَتة على اؼبوارد و إُف سوء توزيع الدخل و زيادة نسبة
الفقر و البطالة حيث تعجز السياسات االقتصادية يف معظم األحياف عن الوفاء باحتياجات السكاف
األساسية و قد أصبحت النسبة اؼبؤوية للنمو السكآف ىي اؼبؤشر الرئيسي الذي يتم استخدامو لقياس مدى
التطور اذباه زبفيض النمو السكآف.116
 -4التعليم :إف التعليم عملية مستمرة طوؿ العمر و متطلبا رئيسيا لتحقيق التنمية اؼبستدامة و قد مت الًتكيز عليو
يف فصوؿ وثيقة األجندة واحد و العشرين ،حيث أف االستثمار يف التعليم و تنمية اؼبهارات ضروري لألفراد
خاصة للبلداف النامية من أجل اؼبنافسة يف ظل التغيَت السريع لالقتصاد القائم على اؼبعرفة و الذي يعزز
إنتاجية العمل و القدرة على توليد دخل أكرب فاالستثمار يف التعليم أساسي ليس فقط لنجاح االقتصاد و إمبا
للمواطنُت على اعتبار أنو أساس الديبوقراطية و تعزيز االرتقاء و إعادة التدوير،فقد حققت الكثَت من البلداف
قباحات مل موسة يف ىذا اجملاؿ لكن ال يزاؿ ىناؾ الكثَت من اعبهد الذي ينبغي بدلو،أما مؤشرات التعليم
فهي:
 مستوى التعليم :يقاس بنسبة األطفاؿ الذين يصلوف إُف الصف اػبامس من التعليم االبتدائي. -محو األمية :يقاس بنسبة الكبار اؼبتعلمُت يف اجملتمع.117
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 -5الصحة العامة:ىناؾ ارتباط وثيق ما بُت الصحة و التنمية اؼبستدامة ،فاغبصوؿ على مياه شرب نظيفة وغذاء
صحي و رعاية صحية دقيقة ىو من مبادئ التنمية اؼبستدامة والعكس فإف الفقر و تزايد التهميش السكآف و
تلوث البيئة احمليطة ذلك يؤدي إُف تدىور األوضاع الصحية و بالتاِف الفشل يف ربقيق التنمية اؼبستدامة،و قد
ورد يف إعالف ريو بشأف البيئة و التنمية أف البشر ىم صميم التنمية اؼبستدامة و أف من حقهم أف وبيوا حياة
صحية يف وئاـ مع الطبيعة ،و ال يبكن ربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة إال إذا مت القضاء على األمراض اليت
تنتشر بكثرة و مت ربقيق مكاسب صحية للبشر م ع التشديد خاصة على اؼبرأة و الطفل و على فئات اجملتمع
الضعيفة مثل :اؼبعوقُت و اؼبسنُت.
و يتعُت تعزيز قدرة أنظمة الرعاية الصحية على توفَت اػبدمات األساسية للجميع على أسس الكفاءة و سهولة
اؼبناؿ و يسر التكلفة للوقاية من األمراض و مكافحتها و معاعبتها و التقليل من األخطار الصحية دبا يتماشى مع
حقوؽ اإلنساف و اغبريات األساسية و يتفق مع القوانُت احمللية و القيم الثقافية و الدينية و يشمل ذلك ازباذ
تدابَت على صبيع اؼبستويات مثل:
 دمج اؼبتطلبات الصحية يف االسًتاتيجيات و الربامج اؼبتعلقة بالقضاء على الفقر و ربقيق التنميةاؼبستدامة؛
 تعزيز إمكانية اغبصوؿ بصورة منصفة و ؿبسنة على خدمات رعاية صحية كفؤة ورخيصة تشمل الوقايةعلى كافة مستويات النظاـ الصحي و اغبصوؿ على األدوية الضرورية بأسعار ميسورة و خدمات
التحصُت و اللقاحات و التكنولوجيا الطبية.118
ثالثا:المؤشرات البيئية
 -1الغالؼ الجوي :ىناؾ قضايا ذات األولوية تندرج ضمن الغالؼ اعبوي منها تغيَت اؼبناخ و استنفاذ طبقة
األوزوف و األمطار اغبمضية و نوعية اؽبواء يف اؼبناطق اغبضرية حيث تنعكس آثارىا على صحة اإلنساف
وصحة النظم االيكولوجية و التنوع البيولوجي.
و اىتمت وثيقة أجندة الواحد و العشرين على وجود هنج متكامل غبماية الغالؼ اعبوي منسقة مع التنمية
االجتماعية و االقتصادية و اليت تركز على:
 -ربسُت األسس العلمية ؼبعاعبة عدـ اليقُت؛

118األمم اؼبتحدة ،تقرير مؤسبر القمة العاؼبي للتنمية اؼبستدامة جوىانزبورغ،نيويورؾ ، 2002،ص .51
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 ذبنب استنفاذ طبقة األوزوف يف الغالؼ اعبوي؛ معاعبة تلوث اؽبواء الغَت ؿبدود؛ تشجيع اؼبزيد من االستخدامات اؼبستدامة للطاقة و كفاءة النقل و االستهالؾ على اعتبار أف األنشطةالرئيسية اليت تسهم يف تغَت الغالؼ اعبوي تتصل بالوقود األحفوري يف اإلنتاج و النقل الذي يتسبب يف
انبعاث ثآف أكسيد الكربوف و العديد من اؼبواد اؼبلوثة الناذبة عن اؼبصانع،باإلضافة إُف إزالة الغابات
والزراعة اؼبكثفة،ومن اؼبسلم بو أف تغَت اؼبناخ يشكل هتديدا خطَتا للبيئة يف العاَف يتمثل يف ارتفاع مستوى
سطح البحر و الفيضانات يف اؼبناطق اؼبنخفضة و ارتفاع درجات اغبرارة و ذوباف اعبليد

119

 -2المياه العذبة  :تعترب اؼبياه العذبة أمر أساسي لدعم اغبياة البشرية و النظم اإليكولوجية من خالؿ إمدادات
اؼبياه إُف اؼبنازؿ و إنتاج األغذية و مصائد األظباؾ و اؼبالحة،إف استدامة اؼبياه مشكلة تعآف منو مناطق كثَتة
يف العاَف و أف عدد من اؼبناطق تعآف نقصا مزمنا يف اؼبياه وارتفاع معدؿ االستخداـ و تسرب اؼبياه يف
الصناعة و الزراعة و اليت ؽبا آثار خطَتة السيما على إنتاج الغذاء فالزراعة والري مسؤولة عن % 40من اؼبياه
تستخدـ حواِف

% 70

من ؾبموع اؼبياه اعبوفية

(% 90

يف اؼبناطق اعبافة) و ىذا بدوره يؤدي إُف خفض

منسوب اؼبياه فبا يزيد من تكلفة اغبصوؿ عليها باإلضافة إُف مشكلة زبفيض اؼبياه للفقراء و التسعَت و
االستخداـ الغَت كفئ و أصبحت القضايا اػباصة بكمية و نوعية اؼبياه من القضايا الرئيسية يف العديد من
البلداف يف ظل التزايد السكآف و اعتبارىا مورد معرض لالستنزاؼ و التلوث الناتج عن االستخداـ اؼبكثف
لألظبدة و اؼببيدات اغبشرية و النفايات الصناعية و مياه الصرؼ الصحي و قد أكدت وثيقة جدوؿ أعماؿ
القرف الواحد و العشرين إُف اغباجة للمحافظة على اؼبياه و نوعيتها و زيادة إمدادات مياه الشرب و قد مت
ربديد ؿباوالت ذات أولوية و ىي:
 إمدادات اؼبياه يف اؼبناطق اغبضرية و الريفية و الصرؼ الصحي؛ توفَت اؼبياه إلنتاج الغذاء؛ استخداـ تكنولوجيات اؼبياه النظيفة؛ كفاءة استخداـ اؼبياه.و يتم قياس التنمية اؼبستدامة للمياه العذبة دبؤشرين نبا:
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 نوعية المياه :و تقاس بًتكيز األكسجُت اؼبذاب و نسبة البكتَتيا اؼبعوية يف اؼبياه. كمية المياه :و تقاس من حساب كمية اؼبياه السطحية و اعبوفية اليت يتم ضخها و استنزافها سنويامقارنة بكمية اؼبياه الكلية.
 -3التنوع الحيوي :قد تكوف عالقة التنوع اغبيوي بالتنمية اؼبستدامة غَت واضحة أحيانا حيث يعتقد البعض أف
التنوع اغبيوي يعٍت فقط ضباية اغبيوانات و النباتات الربية و إنشاء احملميات و أف ذلك يصطدـ عادة مع
التقدـ االقتصادي و لكن التنوع اغبيوي يف الواقع من أىم عناصر التنمية اؼبستدامة إذ ال يعترب ضباية التنوع
اغبيوي واجبا بيئيا و أخالقيا فحسب،لكنها أساسية لتأمُت التنمية اؼبستدامة حيث مت اإلقرار بالًتابط الوثيق
بُت ال تنمية و البيئة،فتوسع األوُف أصبح مرتبطا جبودة األخَتة و نظرا لالعتماد القوي لالقتصاديات الوطنية
على اؼبوارد اغبيوية و الوراثية و األنواع و األنظمة البيئية فإف ضباية التنوع اغبيوي و االستخداـ اؼبستداـ
لعناصره و كذلك التنمية اؼبستدامة شرطا الستدامة التنمية،و ىناؾ أيضا قيم اقتصادية و تنموية ىامة للتنوع
اغبيوي و على سبيل اؼبثاؿ فإف حواِف

% 75

من األدوية اليت يتم تداوؽبا يف العاَف مصنوعة و مركبة من

نباتات برية ذات خصائص طبية و عالجية متميزة ،و ىذه النباتات إذا ما فقدت من الطبيعة فإف قيمتها
العالجية قد تفقد أيضا.
و دبا أف العلم يتطور يوميا كما تتغَت و تتزايد مشاكل اإلنساف يوميا فإف الكثَت من الكائنات النباتية و اغبيوانية
واليت ال تعرؼ حاليا قيمها العالجية قد تقدـ اغبلوؿ للمشاكل القادمة و كذلك فإف ضباية التنوع اغبيوي تضمن
بأف تبقى األنظمة البيئية سبارس أدوارىا اغبيوية اؼبعتادة يف تنظيف البيئة و استقرار اؼبناخ و غَتىا ،و من اؼبسائل
اؽبامة جدا يف التنوع اغبيوي االستخداـ اؼبستداـ للموارد الطبيعية أي الكائنات اغبية من حيوانات و نباتات من
أجل الوفاء باحتياجات اإلنساف و لكن بدوف التأثَت سلبا على التوازف الطبيعي ،و ىذه مهمة صعبة أيضا و يتم
قياس التنوع اغبيوي من خالؿ مؤشرين رئيسيُت نبا:
 األنظمة البيئية:و اليت يتم قياسها حبساب نسبة مساحة اؼبناطق احملمية مقارنة باؼبساحة الكلية وكذلك مساحةاألنظمة البيئية اغبساسة.
 -األنواع و اليت يتم قياسها حبساب نسب الكائنات اغبية اؼبهددة باالنقراض

120

 -4األرض :و ىي قضية معقدة و ىامة و ذات تشعبات كثَتة يف عالقتها بالتنمية اؼبستدامة فاألرض ال تتكوف
فقط من البنية الفيزيائية و طبوغرافية السطح بل أيضا من اؼبوارد الطبيعية اؼبوجودة فيها ،و حىت اؼبياه اليت
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ربتويها و الكائنات اغبية اليت تعيش عليها ،و بالتاِف فإف طرؽ و وسائل استخداـ األراضي ىي اليت ربدد
بشكل رئيسي مدى التزاـ الدوؿ بالتنمية اؼبستدامة و تطبيقها ؼببادئها ،فاستخدامات األرض تتطلب قرارات
سياسية و اقتصادية على درجات متفاوتة من اؼبسؤولية ،فقد تكوف قرارات وطنية أو إقليمية أو ؿبلية و بالتاِف
فإف طرؽ استخدامات األراضي ىي اليت ربدد كيفية التعامل مع اؼبوارد الطبيعية و التلوث الذي يصيبها
وطرؽ العناية هبا،أما أىم اؼبؤشرات اؼبتعلقة باستخدامات األراضي ىي:
 الزراعة :و يتم قياسها دبساحة األراضي اؼبزروعة مقارنة باؼبساحة الكلية و استخداـ اؼببيدات واؼبخصباتالزراعية.
 الغابات:و يتم قياسها دبساحة الغابات مقارنة باؼبساحة الكلية لألرض و كذلك معدالت قطع الغابات. التصحر:و يتم قياسو من خالؿ حساب نسبة األرض اؼبتأثرة بالتصحر مقارنة دبساحة األرض الكلية. الحضرنة:و يتم قياسها دبساحة األراضي اؼبستخدمة كمستوطنات بشرية دائمة أو مؤقتة.121المبحث الثالث:التنمية السياحة المستدامة
المطلب األوؿ :عالقة السياحة بالبيئة
نتيجة للتوسع السريع يف القطاع السياحي تواجو الوجهات السياحية التقليدية و الناشئة مزيدا من الضغط
على بيئاهتا الطبيعية و الثقافية و االجتماعية و االقتصادية و شبة اآلف إقرار بأف مبو السياحة اعبامح اؽبادؼ إُف
ربقيق فوائد قصَتة األمد كثَتا ما يؤدي إُف حدوث آثار سلبية تضر البيئة و اجملتمعات و تدمر األساس الذي
تقوـ عليو السياحة و تزدىر.
فقد كانت بعض اغبكومات و اؼبنظمات الدولية قبل التسعينات قد عاعبت بعض اآلثار السلبية للسياحة دبا
فيها الطرؽ الغَت مستقرة للعمالة و استغالؿ األطفاؿ و تدىور التقاليد و القيم الثقافية و األضرار البيئية يف اؼبواقع
السياحية و األماكن الطبيعية،و قد حدثت ىذه اآلثار البيئية اؼبضرة بفعل اإلفراط يف استهالؾ اؼبوارد و التلوث و
النفايات اليت تنجم عن تطوير البنية التحتية و اؼبرافق السياحية ما هبعلها تعود بفوائد اقتصادية على اجملتمعات
122
اؼبضيفة و تتخذ كوسيلة من وسائل زبفيف حدة الفقر و اغبفاظ على الثروات الطبيعية و الثقافية و غَتىا.
أوال:مفهوـ البيئة و السياحة البيئية :قبل التطرؽ إُف عالقة السياحية بالبيئة هبب الوقوؼ عند بعض اؼبفاىيم
منها:

 121باتر ؿبمد علي وردـ،مرجع سبق ذكره،ص .215
122
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*مفهوـ البيئة:لقد اختلفت وجهيت النظر بُت الدوؿ الصناعية و الدوؿ النامية بأسلوب التعامل مع البيئة و
السلوؾ البشري الواجب إتباعو يف مؤسبر ستوكهوَف عاـ 1972ـو قد كاف لفظ البيئة يدؿ على أكثر من ؾبرد
عناصر طبيعية (ماء ،ىواء ،مصادر الطاقة ،النبات ،اغبيواف )..بل ىي رصيد اؼبوارد اؼبادية و االجتماعية اؼبتاحة
يف وقت ما و يف مكاف ما إلشباع حاجات اإلنساف و تطلعاتو و التمييز بُت اؼبوارد اؼبادية و االجتماعية يساعد
على الفهم و لكن ىناؾ صالت معقدة بُت ىذين النظامُت فالبيئة الطبيعية تتكوف من اؼباء و اؽبواء و الًتبة و
النباتات...و غَتىا و ىي صبيعها سبثل"اؼبوارد"اليت أتاحها اهلل لإلنساف كي وبصل منها على مقومات
حياتو(غذاء،دواء كساء.)...
أما البيئة االجتماعية فتتكوف من البيئة األساسية اؼبادية اليت شيدىا اإلنساف(البيئة اؼبشيدة)-كما يطلق عليها
غالبا -من النظم االجتماعية و اؼبؤسسات اليت أقامها و عليو فالبيئة االجتماعية ىي الطريقة اليت نظمت هبا
اجملتمعات البشرية.
و عليو يبكن تعريف البيئة على أهنا "اإلطار الذي يعيش فيو اإلنساف و وبصل منو على مقومات حياتو من غذاء
كساء ،دواء أو مأوى و يبارس فيو عالقاتو مع أقرانو من بٍت بشره"

123

و عليو و وفق ىذا التعريف يتبُت أف البيئة ليست ؾبرد موا رد يتجو إليها اإلنساف ليستمد مقومات حياتو و إمبا
تشمل عالقة اإلنساف باإلنساف اليت يستمد منها عيشو و بعبارة أخرى":البيئة ىي كل ما وبيط باإلنساف أو ىي
ذلك القطاع اػبارجي الذي يؤثر تأثَتا مباشرا على اإلنساف".
من خالؿ ىذه التعاريف نستنتج أف للبيئة ثالث عناصر و ىي:124
*البيئة الطبيعية :و تتكوف من نظم مًتابطة و ىي من خلق اهلل و اليت أتاحها لإلنساف كي وبصل منها على
مقومات حياتو من غذاء و كساء و مأوى كاؽبواء،اؼباء،اؼبعادف،النبات ...

*البيئة االجتماعية :و يقصد هبا ذلك اإلطار من العالقات الذي ىو األساس يف تنظيم أي صباعة من اعبماعات
سواء بُت أفرادىا بعضهم ببعض يف بيئة ما.

*البيئة المشيدة:و تتمثل يف كل ما صنعو اإلنساف على سطح األرض من متاحف و مبآف و طرؽ.
*نشأة السياحة البيئية:
يعترب ويلياـ موريس(  ) 1896-1834الفناف و الكاتب و عاَف االجتماع و الناشط االقبليزي أوؿ من دعا إُف
السياحة البيئية و عرؼ بتصاميمو لورؽ اعبدراف و اؼبنسوجات كما شكل صبعية تدعو إُف العودة إُف حرفية اليد
كما دعا إُف نظافة اؼبدف و اؼبناخ.

 123رشيد اغبمد،ؿبمد سعيد صباريٍت،البيئة و مشكالتها،عاَف اؼبعرفة،الكويت، 1979،ص .25
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و ىناؾ من ينتسب اؼبصطلح األوؿ للسياحة البيئية إُف عاـ

1983ـ

إُف ىيكتور سيبالوسالسكورين اؼبهندس

اؼبعماري اؼبكسيكي و أحد د عاة احملافظة على البيئة و الرئيس و اليت البرطت يف أنشطة اغبفاظ
 PRONATURاؼبؤسس ؼبنظمة غَت حكومية تدعى على األراضي الرطبة بغية تأمُت و ضماف استمرارية إكثار
و تغذية الطيور يف مواطنها مثل الطائر الغالمنغو األمريكي و كاف سيبالوسالسكورين قد الحظ أف شبة أعداد
متنامية من السياح خصوصا من أمريكا الشمالية مهتمُت بالدرجة األوُف ؼبراقبة الطيور فقد آمن أف مثل ىؤالء
الناس يبكن أف يلعبوا دورا ىاما يف تعزيز وتشجيع االقتصاد الريفي احمللي وخلف فرص عمل جديدة واغبفاظ علي
البيئة يف اؼبنطقة وبدأ استخداـ كلمة السياحة البيئية ليصف تلك الظاىرة ومند ذلك اغبُت قاـ خرباء من منظمات
دولية عديدة كاإلرباد العاؼبي لصور الطبيعة ومنظمة السياحة العاؼبية بتطوير مفهوـ السياحة البيئية و وضع شروط
وقبل إطالؽ اؼبصطلح كانت العديد من النشاطات السياحية قد بدأت تنشأ بُت السياح الواعدوف والذين بدءوا
125
يدركوف اآلثار سلبية على اجملتمع والبيئة و االقتصاد
خاصة مع تدفق أعداد السياح بأعداد كبَتة للمواقع السياحية واىتماـ السياح بالتنوع اغبيوي فقد جرى
زبريب وتدمَت للعديد من البيئات وهتديد للحياة الفطرية،ولذلك بدأت تتعاُف األصوات بضرورة اىتماـ السياحة

باألمور البيئية وتبُت أنو ال يبكن اغبفاظ على البيئة إال بإشراؾ السكاف احملليُت يف احملافظة عليها ورعايتها.

*مفهوـ السياحة البيئية:
ظهر مصطلح السياحة البيئية منذ مطلع الثمانينات من القرف العشرين و ىو مصطلح حديث نسبياً جاء ليعرب عن

نوع جديد من النشاط السياحي الصديق للبيئة الذي يبارسو اإلنساف ؿبافظاً على اؼبَتاث الفطري الطبيعي
واغبضاري للبيئة اليت يعيش فيها.
فالسياحة البيئية ىي ذلك النوع الًتفيهي و الًتووبي عن النفس و الذي يوضح العالقة اليت تربط السياحة بالبيئة
أو دبعٌت أخر كيف يتم توظيف البيئة من حولنا لكي سبثل مبطا من أمباط السياحة اليت يلجأ إليها الفرد
لالستماع ،فالسياحة البيئية ىي متعة طبيعية تعٍت دبفهومها العاـ اػبروج من الروتُت اليومي إُف ارتياد الصحراء
للتمتع جبماؽبا و طبيعتها دبا فيها اغبياة الفطرية النباتية و اغبيوانية و فبارسة كافة األنشطة اؼبعتادة فيها أو السياحة
إُف اؼبناطق الساحلية و األثرية أو للمناطق اعببلية و قد تكوف سياحة البحر للنزىة و االستمتاع بالصيد للكشف
عن ما يف أعماقو من كائنات حبرية فريدة و شعاب و أحجار نادرة قلما توجد يف حبار أخرى،و ىناؾ عدة
تعاريف للسياحة البيئية منها:

125
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أ -الصندوؽ العالمي للبيئة :تعرؼ السياحة البيئية حسب الصندوؽ العاؼبي للبيئة بأهنا":السفر إُف مناطق طبيعية
َف يلحق هبا تلوث و َف يتعرض توازهنا الطبيعي إُف اػبلل و ذلك لالستمتاع دبناظرىا ونبتاهتا و حيواناهتا الربية و
يعترب ىذا النوع من السياحة ىاما جدا للدوؿ النامية لكونو يبثل مصدرا للدخل،إضافة إُف دوره يف اغبفاظ على
البيئة و ترسيخ ثقافة و فبارسات التنمية اؼبستدامة".126
ب-إعالف مانيال :إف العالقة بُت السياحة و البيئة ىي عالقة توازف بُت التنمية و ضباية البيئة و يؤكد إعالف مانيال

1980ـعلى أف االحتياجات السياحية ال ينبغي أف تليب بطريقة تلحق الضرر باؼبصاٌف االجتماعية و االقتصادية
لسكاف اؼبناطق السياحية أو البيئية أو باؼبوارد الطبيعية و اؼبواقع التارىبية و الثقافية اليت تعترب عامل جذب رئيسية
للسياحة و يشدد اإلعالف على أف ىذه اؼبوارد جزء من تراث البشرية و أنو ينبغي على اجملتمعات احمللية و الوطنية
و اجملتمع الدوِف بأكملو القياـ باػبطوات الالزمة للحفاظ عليها.127
ج-تعريف الجمعية الدولية لصيانة الطبيعة و الموارد الطبيعية للسياحة البيئة لسنة

1991ـ

اؼبسؤوؿ إُف اؼبناطق الطبيعية الذي وبافظ على البيئة و يكفل استمرار رفاىية سكاهنا األصليُت"

على أهنا"السفر

128

ومن خالؿ ما سبق يبكن الوقوؼ على مفهوـ شامل للسياحة البيئة يبكن ربديد أىم عناصره يف النقاط التالية:
 .1السياحة البيئية نشاط إنسآف يبارسو البشر وفق قواعد وضوابط ربمي وتصوف اغبياة الفطرية الطبيعية
وترتقي جبودهتا وربوؿ دوف تلوثها وتعمل على احملافظة عليها لألجياؿ اغبالية واألجياؿ القادمة؛
 .2السياحة البيئية ربافظ وربمي الكائنات من االنقراض وتعيد لإلنساف إنسانيتو يف ضباية اغبياة الربية
وصيانتها وزيادة عناصر اعبماؿ الطبيعي فيها؛
 .3السياحة البيئية نشاط لو عائد ومردود اقتصادي متعدد اعبوانب ذبمع بُت اعبانب اؼبادي اؼبلموس
واعبانب اؼبعنوي األخالقي اؼبؤثر واؼببادئ والقيم اغبميدة حيث تتحوؿ احملافظة على سالمة البيئة بفعل
ىذه القيم إُف مبادئ سامية؛
 .4السياحة البيئية نشاط هبمع بُت األصالة يف اؼبوروث اغبضاري الطبيعي واغبداثة يف ربضرىا األخالقي و
القيمي حيث ذبمع بُت القدٔف و اغبديث فبا ىبلق مبطاً رائعاً من التجانس والتوافق؛
 .5السياحة البيئية التزاـ أخالقي وأديب أكثر منها التزاـ قانوٓف تعاقدي أو تعهدي ومن مث فإف تأثَت القيم و
اؼببادئ سوؼ ربكم ىذا النوع من السياحة.
126

مرزوؽ عايد القعيد،الريادة و اإلبداع:اسًتاتيجيات األعماؿ يف مواجهة ربديات العوؼبة-السياحة البيئية في األردف و السبل الكفيلة لتنميتها،اؼبؤسبر العلمي الرابع،جامعة

فيالدلفيا،كلية العلوـ اإلدارية و اؼبالية،األردف 16-15( ،مارس ، )2005ص . 04
127عايد راضي خنفر،إياد عبد اهلل خنفر،تسويق السياحة البيئية و التنوع الحيوي(Ass.univ.bull.environ.n°9) 2006،
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ثانيا:عناصر السياحة البيئية:تتمثل أىم عناصر السياحة البيئية فيما يلي:129
-1عدـ إحداث إخالؿ بالتوازف البيئي الناتج عن تصرفات اإلنساف و اليت تكوف متمثلة يف تصرفات السائح وما
قد وبدثو من تلوث فيها،و من ىنا ظهرت عالقة أخرى و لكن بُت السياحة و البيئة ككل و بُت مفهوـ التنمية
اؼبستدامة حيث تعترب التنمية إحدى الوسائل لالرتقاء باإلنساف و لكن ما حدث ىو العكس سباما حيث
أصبحت التنمية ىي إحدى الوسائل اليت سانبت يف استنفار موارد البيئة و إيقاع الضرر هبا بل و إحداث التلوث
فيها.
 -2تنطوي السياحة على إبراز اؼبعاَف اعبمالية ألي بيئة يف العاَف فكلما كانت نظيفة و صحية كلما ازدىرت
السياحة و انتعشت فهي إحدى مصادر احملافظة على البيئة.
 -3ربقيق التوازف بُت السياحة و البيئة من ناحية و بيئتها و بُت اؼبصاٌف االقتصادية و االجتماعية اليت ىي يف
األساس تقوـ عليها.
-4التنوع البيولوجي و نقاء البيئة الطبيعية و بقاء األنواع النادرة و اؼبهددة باالنقراض عامالف أساسياف يف تنشيط
السياحة البيئية و لذا هبب أف يؤخذ باغبسباف أف تدىور البيئة وبد من فرص تنمية السياحة.
فإذا مت التخطيط اعبيد و السليم للسياحة و طبقت قواعد االستدامة فإف النتائج االهبابية اليت يبكن ربقيقها
للمنطقة يبكن إبرازىا فيما يلي:130
 تساعد و سبوؿ اغبفاظ على اؼبوارد الطبيعية و على البيئة الصاغبة للحياة الربية و البحرية باعتبارىا مطلوبةمن السياح؛
 تساعد على ربسُت نوعية و مستويات البيئة ألف النظافة و نقاء البيئة و البنية التحتية اعبيدة من أىمشروط البيئة السياحية؛
 تنشر الوعي البيئي لدى السكاف احملليُت عندما يروف حرص السياح على البيئة و اىتمامهم هبا و سبسكهمبالسلوؾ الصحيح ذباه التعليمات البيئية.
*مجاالت تحسين العالقة بين السياحة و البيئة:تتمثل ىذه اجملاالت فيما يلي:131
أىداؼ اجتذاب السياحة للمنطقة هبب أف تستند إُف طاقة االستيعاب للمواقع لتحقيق االستدامة للبيئةوتكاملها مع التنمية اإلقليمية و الثقافة و ما يناسب استخدامات األرض؛

129نفس اؼبرجع ،ص .59
 130صالح الدين خربوطلي،السياحة المستدامة،سلسلة الرضا للمعلومات،دمشق، 2004،ص.147
131
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 القرارات هبب أف تستند إُف معلومات كاملة و واقعية عن أوضاع البيئة و النواحي اليت قد تتأثر هبا و أف تشملتلك القرارات صبيع اجملاالت بعد تقييم دقيق ألية أخطار ؿبتملة مع النمو السياحي اؼبتوقع و التغَتات احملتملة يف
تركيب الطلب،كما يبكن أف تتضمن اػبطط مواقع بديلة ذبهز لتكوف وسيلة الستيعاب الزيادة يف طاقة
االستيعاب؛
 مقاييس و معايَت بيئية مناسبة ؼبستويات التخطيط هبب أف ربدد يف برامج التنفيذ و خاصة تلك اليت زبصفًتة الذروة يف اغبركة السياحية و األمور اليت تتعلق دبعاعبة الصرؼ الصحي و تصريف النفايات و اؼبخلفات ومنع
تلوث و غَتىا؛
 هبب وضع و إعالف الئحة تعليمات و ضوابط عن حدود التنمية يف اؼبناطق اغبساسة و اؽبشة،كما هببتشريعات خاصة غبماية البيئة اغبساسة و النادرة و اليت من خصائصها سرعة التأثر ؛
 هبب ربديد اغبوافز للقطاع العاـ و اػباص لتشجيع السياح على القدوـ خارج فًتة اؼبوسم أو يف فًتات الركودهبدؼ ربقيق االستخداـ األمثل لوسائل اؼببيت و التسهيالت السياحية؛
 هبب أف تكوف االعتبارات البيئية متمثلة يف خطط التنمية و خاصة يف ؾباالت ربقيق نقاء اؽبواء و اؼباء و ضبايةالًتبة و اؼبوارد الطبيعية و الثقافية و نوعية احمليط البيئي.
المطلب الثاني:السياحة المستدامة و المحميات الطبيعية
أوال:السياحة المستدامة في المؤتمرات الدولية:
*ميثاؽ السياحة المستدامة:مت إصدار ىذا اؼبيثاؽ بالنزروت ( )lanzaroteباسبانيا سنة 1995ـ حيث مت التطرؽ
إُف أف السياحة ظاىرة عاؼبية و أهنا عنصر أساسي و اهبايب من الناحية االقتصادية و االجتماعية و السياسية

لكثَت من البلداف كما أنو عنصر يؤدي إُف تدىور البيئة و فقداف اؽبوية احمللية لذلك هبب وضع إسًتاتيجية عاؼبية
ؼبواجهة التحديات البيئية ؽبذا القطاع كما دعا اؼبيثاؽ اجملتمع الدوِف سواء كاف اغبكومات أو اؼبشتغلُت يف
السياحة من القطاع العاـ و اػباص أو السلطات العامة و حىت السياح أنفسهم إُف تطبيق و اعتماد اؼببادئ و
األىداؼ اليت جاء هبا اإلعالف من حيث احًتاـ التوازف يف اؼبناطق اؽبشة و اغبساسة بيئيا.132
*إعالف برلين: 1997و ىي اتفاقية دولية حوؿ التنوع البيولوجي و السياحة اؼبستدامة يف مارس 1997ـ حيث أدرؾ
اؼبشاركُت أنبية القطاع السياحي و عالقتو مع البيئة و بعض اؼبناطق اؽبشة و اغبساسة يف العاَف وأنو هبب التعاوف
ؿبليا وطنيا و دوليا و أف ضباية التنوع البيولوجي من أولويات اغبكومة و اؼبنظمات الدولية كما ينبغي لألنشطة
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Organisation Mondiale du Tourisme,Charte mondiale du tourisme durable, Lanzarote ,avril 1995 .
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السياحية استخداـ التكنولوجيا السليمة لتوفَت اؼبياه و الطاقة و منع التلوث وذبنب النفايات الصلبة و تشجيع

استخداـ وسائل النقل اؼبستداـ.133

*المدونة العالمية ألخالقيات السياحة اليت سبت

سنة 1999ـ

بسانتياغو تركز بشكل خاص على الدور الذي

تلعبو السياحة يف التفاىم و االحًتاـ اؼبتبادؿ بُت الشعوب و إمكانية التمتع دبوارد األرض الذي يعود بالفائدة ىو

حق للجميع دوف سبييز كما دعا إُف حرية تنقل السياح و يستند يف جزء منو إُف اإلعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف
كما وبدد حقوؽ العماؿ و أصحاب اؼبشاريع يف القطاع السياحي يف التدريب و اغبماية االجتماعية ...اٍف.134
*إعالف كبيك:مت ىذا اإلعالف سنة

2002ـ

تضمن تقدٔف توصيات للمشاركُت يف القمة إُف اغبكومات و

اؼبشتغلُت يف قطاع السياحة و اعبهات اؼبعنية األخرى إُف ازباذ تدابَت ـبتلفة لتعزيز تنمية السياحة البيئية و جعل
صبيع أنواع السياحة أكثر استدامة من خالؿ اغبفاظ على الًتاث الطبيعي و اؼبناطق اغبساسة بيئيا.
و عليو فالسياحة اؼبستدامة تقوـ على ؾبموعة مبادئ يبكن توضيحها يف النقاط التالية:135
 هبب أف تكوف كل العمليات اؼبتعلقة بالسياحة و تنميتها جزءا من إسًتاتيجية اغبفاظ على البيئة و أفذبمع بُت القطاعات و أف تكوف متكاملة؛
 يتعُت على الوكاالت و الشركات و اجملموعات و األفراد احًتاـ اؼببادئ األخالقية و غَتىا من اؼببادئ اليتربًتـ الثقافة و البيئة يف اؼبنطقة اؼبضيفة و طريقة العيش التقليدية؛
 هبب تشجيع السكاف احملليُت على لعب دور القيادة يف التخطيط و التنمية دبساعدة اؼبصاٌف اغبكومية والتجارية و اؼبالية؛
 هبب أف تتوفر الدراسات و اؼبعلومات عن طبيعة السياحة و تأثَتاهتا على السكاف و البيئة قبل و أثناءالتنمية خاصة للمجتمع احمللي حىت يبكنهم اؼبشاركة و التأثَت على اذباىات التنمية الشاملة؛
 هبب أف هتتم السياحة بعدالة توزيع اؼبكاسب بُت مروجي السياحة و أفراد اجملتمع اؼبضيف.من خالؿ التطرؽ لكل من السياحة البيئة و السياحة اؼبستدامة قبد أف السياحة البيئية ىي عملية تعليمية
و تثقيفية و تربوية ؼبكونات البيئة فهي وسيلة ىامة لتثقيف و تعليم السياح و اجملتمع بكل ما يتعلق بالبيئة
و االنسجاـ معها،و من ىنا يأيت دور السياحة اؼبستدامة يف االستغالؿ األمثل للموارد الطبيعية(اؼبواقع
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)Berlin déclaration biological diversity and sustainable tourism (Http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/berlin.html
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Programme des Nations Unies pour l’Environnement et Organisation Mondiale du Tourisme, Vers un

tourisme durable, 2006 ,p15.
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السياحية) فبعد القياـ بعملية التوعية و التثقيف و التعليم و إعطاء صبيع اؼبعلومات اؼبتعلقة دبدى أنبية
اغبفاظ على البيئة و بالتاِف النهوض بالسياحة البيئية يأيت دور استدامة ىذه السياحة بواسطة االستغالؿ
األمثل و الفعاؿ لل مواقع السياحية اليت تزخر ببيئة ىائلة و طبيعة خالبة...و بالتاِف دفع عجلة التنمية
اؼبستدامة إُف األماـ فالتنمية و البيئة نبا عمليتاف متالزمتاف و ال يبكن الفصل بُت أىدافهما ألف ضباية
البيئة جزء ال يتجزأ من عملية التنمية فالسياحة البيئية ال يبكن أف تشكل عامال للتنمية إال إذا سعت إُف
ربقيق سياحة بيئية مستدامة و بالتاِف تنمية مستدامة.
كما البد أف يعتمد التطور السياحي على معايَت دائمة ال تؤثر على البيئة يف اؼبدى البعيد و إف تكوف
ىذه اؼبعايَت الناجعة على صبيع اؼبستويات فتطبيق مفهوـ السياحة اؼبستدامة معناه وجود سياحة نظيفة
هتتم بالبيئة و رفيقة للمجتمع و يف اؼبقابل ربقق مردود ماِف عاِف ،فالسياحة البيئية تعد جزء ال يتجزأ من
السياحة اؼبستدامة تنبع أسسها من النواحي البيئية،االقتصادية و االجتماعية و تساىم بشكل فعاؿ يف
احملافظة على اؼبوروث الوطٍت الطبيعي و البيئي و الثقايف.136
ثانيا:دور المحميات الطبيعية في تحقيق السياحة المستدامة:
يعود تعريف اؼبناطق احملمية إُف أكثر من قرف مضى فقد قاـ علماء اعبغرافيا و اعبيولوجيا و اؼبستكشفُت القدامى
بتحديد بعض اؼبناطق ذات الطبيعة اػبالبة أو الغنية بأحيائها الربية كمنتزىات وطنية يف أمريكا الشمالية و بعض
الدوؿ األوروبية و األفريقية و وضعوا قواعد الرتيادىا و التنزه فيها مثل:االلتزاـ بالسَت يف طرؽ معينة ،عدـ اصطياد
الطيور،عدـ إلقاء اؼبخلفات فيها و قد تطور مفهوـ اؼبناطق احملمية مند ذلك الوقت تطورا كبَتا ،أما التعريف
اغبديث للمحمية فهو ساحة واسعة من األراضي زبصصها الدولة بقانوف غبماية اؼبصادر الطبيعية اؼبوجودة ضمن
حدودىا و تشمل أشكاؿ األرض و الطبيعة و تضاريسها و اؼبصادر اغبيوانية و التارىبية و الثقافية...
أما االتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة فيعرؼ احملميات بأهنا" األقاليم اليت ربتوي على نظاـ أو عدد من
األنظمة البيئية اليت بدورىا تعطي فصائل النباتات و اغبيوانات و اؼبواقع اعبيولوجية فائدة خاصة من اعبانب
العلمي و الًتبوي و الًتفيهي أو اليت توجد فيها مناظر ذات قيمة صبالية كبَتة"

و يقسم االرباد الدوِف لصوف الطبيعة اؼبناطق احملمية إُف أنواع منها:137
 ؿبمية طبيعية أو منطقة براري باؼبعٌت اؼبطلق أي يتم إدارهتا ألغراض علمية أو للرصد البيئي فقط. منتزىات وطنية أرضية أو ساحلية و ىو منطقة ؿبمية تدار بصورة رئيسية لغرض ضباية النظمااليكولوجية.

 136رايس مربوؾ و آخروف،مرجع سبق ذكره،ص.06
137الطيب داودي،دالؿ بن طيب،مرجع سبق ذكره،ص .14
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*أىداؼ المحميات الطبيعية:تتمثل أىداؼ احملميات الطبيعية فيما يلي:138
 صوف اؼبوارد الطبيعية اغبية؛ اغبفاظ على صحة العمليات البيئية يف النظاـ البيئي؛ احملافظة على التنوع الوراثي للكائنات اغبية اليت تتفاعل يف إطار النظاـ البيئي و احملافظة على قدرهتا يف أداءأدوارىا؛
 إجراء البحوث و الدراسات العلمية؛التخطيط اإلقليمي و التنموي؛ ؿباولة ربقيق االكتفاء الذايت من خالؿ أرباح زيارة احملميات؛ تعميق إدراؾ اإلنساف للبيئات الزراعية و الصحراوية و البحرية و الساحلية و اؼبياه العذبة و توفَت أشكاؿ الًتفيوو السياحة لكي يتمتع اعبمهور بتلك اؼبوارد الطبيعية يف اؼبنطقة دبناظرىا و تراثها اغبضاري.
تساىم احملميات يف عملية التنمية اؼبستدامة من خالؿ احملافظة على استقرار البيئة اليت سبثلها ىذه اؼبناطق،و تقلل
تبعا لذلك من الفيضانات أو اعبفاؼ و ربمي الًتبة و ضماف استقرار التوازف البيئي و توفَت الفرص للبحث
العلمي و متابعة األحياء الربية و النظم البيئية و دراسة عالقتها مع اإلنساف و توفَت الفرص الستمرار التنمية يف
اؼبناطق النائية و االستغالؿ األمثل لألراضي اؽبامشية و استغالؿ الفرصة للتوعية البيئية و تسهيل التنزه و
االستجماـ و االقًتاب من عاَف الطبيعة اعبذابة،كما تساىم احملميات يف احملافظة على التنوع اإلحيائي بشقيو
النبايت و اغبيوآف و ىي أىم أنواع السياحة البيئية و حاؽبا حاؿ غَتىا من ؾباالت السياحة األخرى باإلضافة إُف
اعتبارىا مصدر جذب سياحي حيث تعد من األنشطة االقتصادية اؼبهمة يف الدوؿ اؼبتقدمة األوروبية و األمريكية
ؼبا توفره من عائدات مالية أكثر فب ا تولده صادراهتا الصناعية و اؼبنتجات الزراعية باإلضافة إُف دورىا األساسي يف
احملافظة على األنواع اغبيوانية من االنقراض أو للحد من تناقص أعدادىا و إمكانية تربية اغبيوانات و الطيور و
الربمائيات و األظباؾ و منع يد اإلنساف من اقتناصها عبثا و تسلية و كذلك اغباؿ بالنسبة إُف الثروة النباتية
الطبيعية للبلد.139

 138ؿبمد إبراىيم ؿبمد إبراىيم،يوـ البيئة العاؼبي،المنتدى البيئي"السياحة البيئية"،وزارة الدولة لشؤوف البيئة،القاىرة،جواف ،2006 ،ص .3
139

الطيب داودي،دالؿ بن طيب،مرجع سبق ذكره،ص .14

73

ثالثا:تجارب لبعض البلداف لتطبيق السياحة البيئية المستدامة:
ىناؾ بعض الدوؿ اليت قامت بتطبيق السياحة اؼبستدامة نذكر منها ذبربة ؿبمية ضانا باألردف،واحة أرز الشوؼ
بلبناف،واحة سيوة دبصر
*واحة سيوة بمصر:تقع واحة سيوة يف قلب صحراء مصر الغربية يقطنها ؾبموعة من السكاف احملليُت
الذين انقطعوا عن العاَف بالرغم من تارىبهم الطويل،و كاف اؽبدؼ من اؼبشروع ىو التعريف حبضارة و طبيعة ىذه
اؼبنطقة من خالؿ مشروع اقتصادي كبَت يهدؼ إُف إبراز اعبانب الثقايف و الًتاثي و البيئي،فقد مت االستفادة أوال
من األماكن السكنية اليت قاـ القدامى ببناءىا مند أكثر من 2500سنة و اليت تبٌت من الصخور اؼبلحية كما خلق
ىذا اؼبشروع اؼبئات من فرص العمل للسكاف احملليُت و عمل على تشجيع التجارة اغبرفية و التقليدية القديبة
باإلضافة إُف تعريف العاَف دبنطقة سيوة اليت تعد من أكثر البيئات اغبساسة يف العاَف.
يعترب مشروع سيوة من أفضل اؼبشاريع االقتصادية استدامة من خالؿ ربقيقو لألرباح و احملافظة على
اإلرث الثقايف و الطبيعي للمجتمع،كما بدأ السكاف يعتمدوف على أنفسهم يف توفَت و تصنيع احتياجاهتم بدال
من استَتادىا من اػبارج ،باإلضافة إُف مسانبتو يف تنقية اؼبياه بطريقة ال ربتاج إُف أية مواد كيمائية و ذلك من
اجل احملافظة على البيئة فقد وفر اؼبشروع أكثر من  200فرصة عمل دائمة و مباشرة و كبو  400فرصة عمل غَت
مباشرة كالعمل يف الصناعات اغبرفية و اآلثاث و النقل كما ساىم يف إعادة االىتماـ بالًتاث اؼبعماري القدٔف

حيث مت إنشاء أكثر من  50مسكن.140

*محمية أرز الشوؼ بلبناف:أنشئت دبوجب قانوف رقم

532

عاـ

1996

و تديرىا صبعية أرز الشوؼ

ربت إشراؼ وزارة البيئة ،سبتد من ظهر البيدر مشاال حىت جبل نيحا قرب جزين جنوبا و تطل اؼبنحدرات الشرقية
للمحمية اليت تغطيها أشجار السندياف على مناظر صبيلة و ذلك بعد منع الرعي اعبائر و قياـ اإلنساف باغبفاظ
على الغابات حيث تشكل أشجار األرز كبو  %5.5من مساحة احملمية و يقدر عمر بعض األشجار ب 2000
سنة ،و نتيجة لزيادة درجة األماف يف احملمية فقد غدت موقعا فبتازا للحفاظ على الثديات الضخمة كالذئاب و
األضباع و الغزالف اعببلية إضافة إُف أصناؼ متنوعة من الطيور و النباتات الربية.
*محمية ضانا باألردف:تعد ؿبمية ضانا أكرب ؿبمية طبيعية يف األردف حيث تغطي مساحتها 320كم ²سبتد على
سفوح عدد من اعبباؿ من منطقة القادسية اليت تقع 1500ـ عن سطح البحر فهي من أكثر اؼبناطق تنوعا يف
األردف من ناحية األنظمة البيئية و األمباط النباتية مثل العرعر ،البلوط الدائم اػبضرة ...فقد مت تسجيل  700نوعا

من النباتات و  190نوعا من الطيور و  37نوعا من الثديات و  36نوعا من الزواحف و قدر أف أكثر من

 140جامعة الدوؿ العربية،الدليل اإلرشادي للسياحة المستدامة في الوطن العربي،ص .15
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25

نوعا مت تسجيلها يف احملمية مهددة باالنقراض عاؼبيا و ؿبليا كالقط الرملي و الذئب السوري و الضب ...و
غَتىا.

141

*المحميات في الجزائر:تتوفر اعبزائر على ثروات طبيعية ىامة تساىم بشكل كبَت يف التوازف البيئي يف ربتوي

على11حضَتة وطنية تًتبع على

100

ألف ىكتار و ىي تشكل أحد اؼبقاصد السياحية الطبيعية الوطنية و

العاؼبية،يوجد منها  8يف مشاؿ البالد و منها حضَتة ثنية األحد بتيسمسيلت غرب البالد تًتبع على مساحة قدرىا
 3425ىكتار مت تأسيسها عاـ 1983ـ تكسوىا أشجار األرز بنسبة  %87و اؼبنطقة الوحيدة يف حوض اؼبتوسط
اليت تنمو فيها أشجار الفلُت على ارتفاع  1600مًت،كما تعترب حضَتة القالة بالطارؼ أكرب اغبضائر يف اعبزائر
دبساحة تبلغ  77ألف ىكتار و ىي فسيفساء ايكولوجية حبرية و غابية،كما تعد ملجأ لعديد من اغبيوانات احملمية
حيث ربوي  617نوع حيوآف و  60ألف رأس من اإلبط و  964نوع من النبات،ىذا و توجد أيضا حضَتة بلزمة
بباتنة مساحتها  60ألف ىكتار تتوفر على  447نوع نبات و  309نوع حيوآف منها  59نوعا ؿبميا كما تعترب
اؼبكاف الوحيد الذي تنمو فيو أشجار األرز على الصخور البعض منها يعود إُف  300سنة كما ربتوي على 4
أشجار أرز من منطقة اؽبيمااليا و تغطي ىذه األشجار ما نسبتو  % 12من اؼبساحة اإلصبالية للحضَتة.142

 141ساَف اللوزي،دراسة تنسيق و تطوير التشريعات الخاصة بالحياة البرية في الوطن العربي،اؼبنظمة العربية للتنمية الزراعية،ص .21
 142جريدة اؼبساء اليومية.2009/08/07،
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خاتمة الفصل:
كخالصة ؽبذا الفصل يبكن القوؿ أف مفهوـ التنمية يف اؼباضي كاف يقاس بالعائد اؼبادي أو معدؿ الدخل الوطٍت
و بعد ذلك تطورت إُف أف البشر ىم الثروة اغبقيقية و أنو هبب االىتماـ بتلبية حاجاهتم من حيث التعليم و
الصحة و اؼبساواة بُت اعبنسُت و اؼبشاركة يف ازباذ القرارات،لكن مفهوـ التنمية اؼبستدامة كاف شامال من خالؿ
وقوفو عند حدود معينة يف التعامل مع اؼبوارد الطبيعية و توظيفها دبعٌت ربسُت ظروؼ اؼبعيشة عبميع األفراد دوف
زيادة استخداـ اؼبوارد الطبيعية و يف حدود قدرة األرض على التحمل و ىذا واضح من خالؿ اؼبؤسبرات و
االتفاق يات اليت كانت تدعوا إُف ضرورة اغبفاظ على اؼبوارد الطبيعية و تقليل انبعاث الغازات من أجل ضماف
مستقبل األجياؿ اغبالية و اؼبستقبلية و يتجلى ذلك يف االرتباط الوثيق بُت األبعاد الثالثة.
إف التداخل و التواصل ما بُت السياحة كنشاط و بُت البيئة كمجاؿ و إطار تعيد اإلنساف إُف عاَف الفطرة و
بذلك فال ؾباؿ للسياحة بدوف بيئة طبيعية و ال ؾباؿ لبيئة صاغبة بدوف سياحة توفر ؽبا الدعم و اؼبساندة ،لذا
برزت أنبية استخداـ اؼبنهج البيئي و تطبيق نظم ربقيق اعبودة البيئية يف أداء الوحدات السياحية و معاعبة إيقاؼ
اؽبدر البيئي و جعل نشاط السياحة صديقا للبيئة سواء من خالؿ إقامة اؼبقاصد السياحية البيئية أو إقامة احملميات
أو غَتىا من األساليب.
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مقدمة الفصل:
ربتوي الدوؿ العربية على ثروات و مقومات طبيعية و حضارية ـبتلفة ما يؤىلها ألف تكوف قبلة سياحية
ىامة لذلك فقد أدركت أنبية القطاع السياحي يف النمو االقتصادي و زبفيض نسب البطالة و بذلك زيادة
االىتماـ من اجل تنمية ىذا القطاع الذي يعد مصدر ىاـ يف سبويل االقتصاديات الوطنية و خالؿ ىذا الفصل و
قبل التطرؽ إُف دور السياحة يف االقتصاد الوطٍت اعبزائري سنحاوؿ التطرؽ إُف دور القطاع السياحي يف إعطاء
حركة تنموية لبعض البلداف العربية الناجحة يف اجملاؿ السياحي( تونس،اؼبغرب و مصر) من حيث اؼبؤشرات
السياحية كطاقات اإليواء باالختالؼ تصنيفاهتا باإلضافة إُف عدد الوافدين إُف ىذه الدوؿ و جنسياهتم و عدد
اللياِف اليت يقضيها.
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المبحث األوؿ:التجربة المصرية
تعترب مصر أىم بلد سياحي يف منطقة الشرؽ األوسط فهي سبلك الكثَت من اؼبقومات الثقافية و الطبيعية اليت
ذبعلها متميزة على خريطة السياحة الدولية ،لكن َف وبظ ىذا القطاع إال مؤخرا باألولوية يف عملية التنمية مع
بداية عملية السالـ يف الشرؽ األوسط سنة 1991ـ ومنذ ذلك الوقت شرعت مصر يف إعداد خطة للتنمية
السياحية مدهتا  20عاما.
المطلب األوؿ :المؤشرات السياحية المصرية
تعترب اؼبؤشرات الرئيسية لالقتصاد اؼبصري إطارا مهما للحديث عن أنبية ىذا القطاع يف مصر و تتمثل ىذه
اؼبؤشرات فيما يلي:
أوال:طاقات اإليواء :تعترب طاقات اإليواء ألي بلد من اؼبؤشرات السياحية اؽبامة نظرا لقدرهتا على تلبية الطلب
السياحي حيث تطورت طاقات اإليواء يف مصر خالؿ الفًتة 2009-1994ـ موضحة يف اعبدوؿ التاِف:
الجدوؿ رقم:01تطور طاقات اإليواء في مصر خالؿ الفترة (2009- 1994ـ)
السنوات

عدد الوحدات

عدد األسرة

عدد الغرؼ

-العدد

نسبة التطور%

العدد

نسبة التطور%

العدد

نسبة التطور%

718

-

61068

-

120854

-

1994
1995

752

4.7

64958

6.4

128957

6.7

1996

789

4.3

70471

8.5

140741

9.1

1997

829

5.1

75679

7.4

150986

7.3

1998

869

4.8

82925

9.6

166817

10.5

1999

914

5.2

93822

13.1

187284

12.3

2000

1010

10.5

113611

21.1

227222

21.3

2001

1057

4.7

120720

6.3

241440

6.3

2002

1127

6.6

132109

9.4

264218

9.4

2003

1152

2.2

136510

3.3

273020

3.3

2004

1207

4.8

148039

8.4

296078

8.4

2005

1321

9.4

170776

15.4

349552

15.4

2006

1309

0.9-

177613

4

355226

4

2007

1370

4.7

190191

7.1

380382

7.1

2008

1490

8.8

210847

10.9

421694

10.9

2009

1458

2.1-

214533

1.7

429066

1.7

المصدر:
Ministry of Tourism, Tourist accommodation hotel capacity « Growth in existing hotel

-

capacity 1994 -2009,Egypt.
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نالحظ من خالؿ اعبدوؿ تطور يف عدد الوحدات و الغرؼ و يف عدد األسرة حيث تضاعف عدد
الوحدات من  718وحدة سنة 1994ـ إُف  1458سنة 2009ـ وحدة و نفس الشيء بالنسبة للغرؼ فقد انتقل من
 61068إُف  214533غرفة لنفس الفًتة ،كما تطور عدد األسرة من  120854إُف  429066سرير سنة 2009ـ و
ىذا نتيجة زيادة االىتماـ هبذا القطاع باعتباره أحد القطاعات اؽبامة و نتيجة لتزايد عدد السياح إُف مصر.
ثانيا:التدفقات البشرية
تعترب مصر من أكثر بلداف الشرؽ األوسط استقباال للسياح فقد بلغ عدد الوافدين  2.4مليوف سائح سنة
 1990منتقال إُف  14مليوف سائح سنة 2010ـ ويقدر أف يصل سنة 2017ـ إُف  26مليوف سائح.
الجدوؿ رقم :02تطور عدد الوافدين إلى مصر خالؿ الفترة 2010-1990ـ

الوحدة:مليوف سائح

السنوات

1990

1991

1995

1997

1998

2000

2001

2002

2004

2008

2009

2010

عدد

2.4

2.2

2.8

4

3.5

5.1

4.9

5.9

5.74

12.29

11.91

14.7

الوافدين

المصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على:
-Jean Yves Moisserons, Hoda Youssef, Contraintes structurelles et ajustement par les

changes en Egypt,novembre2004,p 10.

-Adel Rady, Tourism and sustainable development in Egypt, plan blue,2002,p09.

نالحظ من خالؿ اعبدوؿ أف ىناؾ تطور يف عدد الوافدين إُف مصر من سنة  1990إُف غاية
ماعدا االلبفاض اغباصل سنة 1991ـ و ىذا بسبب تقلبات الشرؽ األوسط و حرب اػبليج فقد البفض عدد
السائحُت إُف النصف منتقال بذلك من  2.4إُف  2.2مليوف سائح،كما شهدت البفاض آخر حيث انتقل العدد
2010ـ

من  4مليوف سائح سنة 1997ـ إُف  3.5مليوف سائح سنة  1998و ىذا نتيجة األحداث اإلرىابية اليت شهدهتا
منطقة األقصر سنة 1997ـ ،أما االلبفاض الذي حصل سنة  2001حيث انتقل العدد من  5.1مليوف سائح سنة
 2000ـ إُف  4.9مليوف سائح بسبب أحداث  11سبتمرب بالواليات اؼبتحدة كل ىذه األحداث زادت من زبوؼ
السائحُت خاصة و أف القطاع السياحي من أشد القطاعات حساسية للظروؼ االقتصادية ،السياسية أو الطبيعية
و ىذا ما يبينو االلبفاض اغباصل سنة 2009ـ حيث البفض عدد السائحُت من  12.29إُف  11.91مليوف سائح
نتيجة ظهور مرض األنفلونزا الذي أثر على السياحة العاؼبية.
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ثالثا :اإليرادات السياحية
من اؼبتعارؼ عليو أف التدفقات البشرية ألي بلد يتبعو تدفقات نقدية يقوـ السياح بإنفاقها سواء على األكل
الشرب،النقل،اؼببيت أو اؽبدايا ...وباعتبار مصر بلد سياحي ىاـ يف منطقة الشرؽ األوسط يبكن التطرؽ
لإليرادات خالؿ الفًتة 2010-1995ـ.
الجدوؿ رقم:03تطور اإليرادات السياحية في مصر خالؿ الفترة  2010-1995ـ

الوحدة :مليار دوالر

السنوات

1995

1997

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

اإليرادات

2.68

3,72

2,56

4.34

3,67

3,58

6,12

6.85

7.59

8.2

10.8

10.5

12.5

المصدر:
-la Banque Mondiale, Perspectives économiques mondiales vents budgétaires

contraires et reprise,2010,p 09.

 -عادلة رجب،مرجع سبق ذكره،ص .07

على اعتبار أف التدفقات النقدية تتماشى مع التدفقات البشرية يف معظم األحياف و تًتاوح بُت االرتفاع
وااللبفاض نتيجة الظروؼ العاؼبية سواء كانت اقتصادية،سياسية أو الظروؼ احمللية للبلداف اؼبستقبلة فمن خالؿ
اعبدوؿ قبد ىناؾ تطور يف العوائد فبعدما كاف  2.68مليار دوالر سنة  1995أصبح  12.5مليار دوالر سنة 2010
مع وجود بعض االلبفاض سنة 1998ـ و ذلك بسبب اؽبجوـ الذي وقع يف األقصر سنة 1997ـ فبعدما كاف
 3.72مليار دوالر لنفس السنة أصبح  2.56مليار دوالر سنة 1998ـ و ثآف البفاض شهدتو اإليرادات اؼبصرية
عاـ 2001ـ و ذلك بسبب أحداث  11سبتمرب و اليت أدت إُف التخوؼ من السفر وااللبفاض اآلخر سنة
2009ـ مقارنة بسنة 2008ـ حيث البفض من
األنفلونزا و األزمة اؼبالية العاؼبية.

10.8

إُف

10.5

مليار دوالر وذلك بسبب انتشار مرض

رابعا :الليالي السياحية
باإلضافة إُف الزيادة يف عدد السائحُت ىناؾ أيضا مبو فباثل يف عدد اللياِف اليت يقضيها السياح يف مصر كما
توضح األرقاـ التالية:
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الجدوؿ رقم :04عدد الليالي التي يقضيها السياح في مصر للفترة  2010-1996ـ
الوحدة:مليوف ليلة سياحية
السنوات

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2010

عدد

24

27

20

31

33

30

33

53

82

85

89

111

129

147

الليالي

المصدر:

-Ministry of Tourism ,Egypt tourism in figures, 2012, p13.
-عادلة رجب،نحو تعزيز التنافسية السياحية في مصر،اؼبركز اؼبصري للدراسات االقتصادية،2011،ص.6

يوضح اعبدوؿ أف تطور اللياِف السياحية ىو أيضا شهد تذبذبا و البفاض بُت 2010-1996ـ و عموما شهد
تطورا فقد تطورت من
االلبفاض كاف سنة

24

1998ـ

مليوف ليلة سياحية سنة
فبعدما كاف

27

1996

مليوف ليلة سنة

إُف

147

1997

مليوف ليلة سياحية سنة

2010ـ

،لكن

مليوف ليلة سنة

1998ـ

و ثآف

أصبح

20

البفاض كاف سنة 2001ـ حيث كاف عدد اللياِف  33مليوف ليلة سنة 2000ـ أصبح

30

مليوف ليلة وىذا بسبب

األحداث اإلرىابية احمللية و العاؼبية ،وىنا هبدر اإلشارة إُف أف ىناؾ عامالف يؤثراف بصورة مباشرة على العدد
اإلصباِف للياِف اليت يقضيها السياح ونبا العدد اإلصباِف للسياح الوافدين و الثآف ىو متوسط إقامة السائح وعليو
يبكن زيادة العدد باستحداث أنشطة سياحية إضافية كجعل السياح يبددوف إقامتهم يف مصر وىناؾ عامل أخر
يتمثل يف كوف اؼبواقع األثرية يف مصر منتشرة على مساحة كبَتة سبتد من األىرامات يف القاىرة إُف األقصر وأسواف
يف اعبنوب فبا يعٍت أف زيادة كل ىذه اؼبواقع قد تستغرؽ أسبوعا كامال.
خامسا:إستراتيجية التنمية السياحية في مصر
سبلك مصر الكثَت من اؼبقومات التارىبية و الثقافية و الطبيعية اليت ذبعلها ربظى دبكانة متميزة و متقدمة على
خريطة السياحة الدولية سواء يف ؾباؿ السياحة الشاطئية ،الًتفيهية ،العالجية أو الدينية.
و نظرا لتعدد و تنوع عناصر اعبذب السياحي و انتشارىا اؼبكآف يف كافة أكباء البالد بدرجات متفاوتة فإف
االستغالؿ األمثل لإلمكانات السياحية اغبالية و احملتملة يقضي بطرح إسًتاتيجية قومية للتنمية السياحية تقرر
على ضوئها أولويات التنمية اؼبستقبلية للمواقع واؼبناطق السياحية اؼبختلفة اسًتشادا دبقومات و خصائص كل منها
ومركزىا التنافسي يف األسواؽ الداخلية و اػبارجية و انعكاسات ذلك على توقعات الطلب السياحي واؼبردود اؼباِف
و االقتصادي من االستثمار يف اؼبواقع اؼبختارة و قد مت طرح عدة بدائل كمية إلسًتاتيجية التنمية السياحية
(.)2017-1997
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و اؽبدؼ من ىذه اػبطة ىو تطوير البنية األساسية للبلد و اؼبرافق السياحية حبيث تستقبل أكثر من
سائح سنويا حبلوؿ عاـ

2017ـ

26

مليوف

و قد شددت اغبكومة على تنمية ىذا القطاع نظرا ألنبيتو االقتصادية حيث

قسمت اؼبراكز السياحية إُف مراكز تقليدية مثل اؼبراكز الواقعة يف القاىرة الكربى وحوؽبا و مراكز أخرى مثل
الساحل الشماِف و البحر األضبر و منطقة سيوة يف الصحراء الغربية و تستند خطة التنمية السياحية اؼبمتدة على
 20عاما إُف االفًتاضات التالية :143
 أف القطاع سيحقق معدؿ مبو سنويا يبلغ  % 8خالؿ فًتة اػبطة؛ -ؾبموع عدد السياح الوافدين إُف مصر سيبلغ  26مليوف سائح حبلوؿ

2017ـ

أي سَتتفع من  3.9مليوف عاـ

1996ـ ليتجاوز ستة أمثالو؛
 أف اغباجة تدعو إُف إنشاء مرافق إضافية لتوفَت اإلقامة ؽبذا العدد اؼبتوقع من السياح الوافدين و تقدر اػبطة أفؾبموع عدد غرؼ الفنادؽ سيبلغ  % 400عما كاف عليو عاـ 1996ـ.
أما عن اغبركة السياحية و الطاقات اإليوائية اؼبستهدفة يف ظل توجهات ؾبلس إدارة ىيئة التنمية السياحية اؼبصرية
آلفاؽ  2017فهي موضحة باعبدوؿ التاِف:
الجدوؿ رقم :05التقديرات األولية لخطة التنمية السياحية في مصر لفترة  20عاما.
تطور عدد السائحين
تطور

الليالي السياحية
ليلة /زائر

عدد الليالي باأللف

عدد

باأللف

األشغاؿ

1997-1996

4087

-

6.4

52990

73

%65

2002-2001

5264

%6

6.5

35555

98

%66

2007-2002

7735

%8

7.5

60285

160

%67

2012-2011

12458

%10

8.5

110032

294

%68

2017-2013

21956

%12

9.5

216733

598

%70

باأللف

السائحين معدؿ النمو%

الطاقة اإليوائية
الغرؼ معدؿ

المصدر:علي رحاؿ،عامر عيسآف إستراتيجية التنمية السياحية دراسة مقارنة (الجزائر،تونس،مصر)،ملتقى دوِف حوؿ اقتصاديات السياحة و
دورىا يف التنمية اؼبستدامة،جامعة بسكرة،مارس ،2010ص.08

باإلضافة إُف تنويع األنشطة السياحية هتدؼ اغبكومة إُف ربقيق التنمية السياحية الشاملة من خالؿ تنمية
اؼبواقع السياحية اعبديدة خاصة يف اؼبناطق األقل مبوا مثل:سيناء حيث تدعو اػبطة إُف إنشاء  90922غرفة فندقية
لتوسيع نطاؽ السياحة و إُف خلق  169366فرصة عمل إضافية،و تعترب منطقة سيناء اليت تتضمن البحر األضبر
و ساحل سيناء الشماِف أىم منطقة سياحية خارج اؼبناطق السياحية التقليدية.
 143ناجي توٓف ،دور و آفاؽ القطاع السياحي في اقتصاديات األقطار العربية،اؼبعهد العريب للتخطيط ،الكويت، 2000 ،ص .11
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كما تدعو اػبطة السياحية إُف توسيع نطاؽ التدريب السياحي لتلبية الزيادة اؼبتوقعة يف الطلب على اؼبوارد البشرية
اؼبؤىلة،و تدعو اػبطة أيضا إ ُف التوجو كبو نوعية جيدة من السياحة حىت تتمكن مصر من منافسة البلداف
السياحية الرئيسية األخرى و يتضمن ىذا رفع درجة اػبدمات السياحية و تنويع األنشطة السياحية و ترقيتها و
ربسُت معاملة السياح.
باإلضافة إُف ذلك فإف خطة التنمية السياحية هتدؼ إُف ترميم اؼبواقع السياحية اؽبامة اؼبوجودة حاليا وضبايتها،و
تركز على ضرورة توفَت مزيد من اغبماية للًتاث الثقايف اؽبائل الذي سبلكو مصر.
و هبدؼ اجتذاب اؼبوارد اؼبالية الالزمة لتنفيذ مشاريع اػبطة قدمت اغبكومة ؾبموعة كبَتة من حوافز االستثمار يف
القطاع اػباص الذي يتوقع لو أف يؤدي الدور األساسي يف تنفيذ خطة التنمية السياحية و فيما يلي بعض اغبوافز
اؼبقدمة لتشجيع تدفق االستثمارات اػباصة:144
 حق اؼبستثمر يف إعادة رأس اؼباؿ و األرباح إُف وطنو األصلي؛اإلعفاء من الضرائب ؼبدة  10سنوات؛اغبد من ضريبة االستَتاد اؼبفروضة على اؼبعدات و اآلالت اؼبستوردة حبيث ال يتجاوز  %5؛ االستثمار يف اجملاالت اليت زبدـ قطاع السياحة و إف كانت غَت متصلة بو مباشرة مثل إقامة شبكات الطرؽ واؼبطارات و ؿبطات الطاقة الكهربائية؛
 اغبق يف سبلك األراضي.و يف اؼبقابل فسوؼ يركز دور اغبكومة يف تنمية قطاع السياحي السيما اؼبواقع السياحية اعبديدة على ما يلي:
 استكماؿ اػبدمات األساسية الالزمة (البنية التحتية) لتنمية ىذه اؼبناطق؛ تيسَت مشاركة القطاع اػباص من خالؿ توفَت حوافز لالستثمار و اختصار اإلجراءات لتوفَت الوقت و اعبهدعلى اؼبستثمرين؛
 تنظيم قطاع السياحة دبا يف ذلك اختيار اؼبناطق السياحية و تنظيم االستثمار و دمج ىذه اؼبناطق يف خطةالتنمية العامة هبدؼ ضماف إتباع هنج متكامل للتنمية االقتصادية؛
 التسويق و الًتويج دبا يف ذلك تنظيم اؼبعارض السياحية و اؼبشاركة يف اؼبؤسبرات و االجتماعات اإلقليمية والدولية و تنظيم األسابيع السياحية يف ـبتلف البلداف و خاصة يف البلداف اليت تشكل أسواقا سياحية ىامة؛
 التنفيذ يف اؼبواقع األثرية و ترميمها؛ 144ناجي التوٓف ،مرجع سبق ذكره،ص .13
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 التثقيف و التدريب.المطلب الثاني :مساىمة السياحة في تنمية االقتصاد المصري
أوال :مساىمة السياحة في النقد األجنبي
إذا اعتربنا أف اإليرادات السياحية كمصدر من مصادر العملة األجنبية لالقتصاد الوطٍت اؼبصري فسوؼ نقوـ
دبقارنتها مع أىم مصادر العملة األجنبية لالقتصاد اؼبصري للفًتة اؼبمتدة

(.)2006-2002

الجدوؿ رقم:06أىم مصادر العملة األجنبية لالقتصاد المصري ()2006-2002

الوحدة:مليار دوالر

2002

السنوات

النسبة من

المجموع

2003

الكلي%

النسبة
من

2004

المجموع

النسبة من

المجموع

2005

الكلي%

النسبة من

المجموع

2006

الكلي%

تحويالت

العاملين

2.95

23,06

2.96

من

المجموع

الكلي%
19,87

النسبة

الكلي%
2.99

16.13

4.32

18,38

5.03

16,72

المصريين بالخارج
صادرات البتروؿ

2.38

18,62

3.16

21,25

3.91

21,1

5.30

22,55

10.22

33,98

صادرات الزراعة

0.268

2,1

0.486

3,26

0.674

3,64

0.731

3,11

0.668

2,22

صادرات الصناعة

3.426

26,8

3.709

24,9

4.836

26,1

6.303

26,82

6.567

21,84

اإليرادات السياحية

3,76

29,42

4,58

30,75

6,12

33,03

6,85

29,14

7,59

25,24

المجموع

12,784

100

14,895

100

18,53

100

23,504

100

30,075

100

المصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على:
 إحصاءات ـبتلفة للبنك اؼبركزي اؼبصري. عادلة رجب،مرجع سبق ذكره،ص .07-la Banque Mondiale, Perspectives économiques mondiales vents budgétaires
contraires et reprise,2010,p 09.

من خالؿ اعبدوؿ يتضح لنا أف ىناؾ تنوع ؼبصادر العملة األجنبية ؼبصر كما أف ىناؾ تطور من سنة إُف
أخرى ،فبعدما كاف  12,78مليار دوالر سنة  2001ارتفع إُف  30,07مليار دوالر حبواِف  2,3مرات ،ىذا و قد
احتلت اإليرادات السياحية اؼبرتبة األوُف من بُت مصادر العملة األجنبية عدا سنة  2006فقد احتلت صادرات
البًتوؿ اؼبرتبة األوُف ب حواِف  %40بينما بلغت نسبة اإليرادات السياحية ب  ،%25,5ىذا و قد بلغ متوسط
مسانبة اإليرادات السياحية ب  % 29,51تليو صادرات البًتوؿ ب  %23.5من خالؿ ىذه األرقاـ يتبُت لنا أنبية
اإليرادات يف خلق الثروة لالقتصاد اؼبصري من خالؿ سبويل االقتصاد بالنقد األجنيب.
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ثانيا:مساىمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي
بالنظر إُف التدفقات البشرية الوافدة إُف مصر و ما ت بعها من إيرادات مالية يبكننا تصور الدور و األنبية اليت تلعبو
يف الناتج احمللي اإلصباِف لذلك سنقوـ بإبراز دور اإليرادات السياحية يف الناتج احمللي اإلصباِف قبل و بعد
اؼبضاعف الذي قدرتو بعض الدراسات ب  1.9يف مصر.145
الجدوؿ رقم :07مساىمة اإليرادات السياحية في الناتج المحلي اإلجمالي المصري
خالؿ الفترة ()2010-1995

الناتج

المحلي

1995

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

المتوسط

60,106

99.590

81.400

87.623

89.528

107.378

130.367

162.464

187.848

218.393

122,46

اإلجمالي(مليوف
دوالر)
حصة

السياحة

4,46

4,36

4,67

6,28

7,07

7,65

6,29

6,65

5,59

5.72

5,9

قبل
المضاعف%
حصة

السياحة

8.48

8.28

8.83

11.93

14.54

13.43

11,95

12.64

10,62

10.87

11,16

من الناتج بعد
المضاعف
)%(1,9

المصدر:
-Jean- Charles Briquet-Laugier,Op-cit,p17

 -صندوؽ النقد العريب،إحصاءات ،2011ص.286

يتضح لنا من اعبدوؿ أف متوسط حصة السياحة يف الناتج احمللي اإلصباِف بلغ  % 5,90بلغت أعلى مسانبة سنة
 2005حيث بلغت  ،%7,65ىذا و يستحوذ قطاع اػبدمات على أكثر من نصف الناتج احمللي اإلصباِف حواِف
 %54بينما بلغت مسانبة القطاع الصناعي  56.518 ( %30.1مليوف دوالر) و عليو يبكن القوؿ أف للسياحة
جزء ىاـ من الناتج احمللي اإلصباِف ؼبصر والذي يعرب عن أنبية ىذا القطاع لبلد احتل اؼبرتبة الرابعة عربيا و األوُف
يف دوؿ الشرؽ األوسط،و إذا أخذنا بعُت االعتبار اؼبضاعف السياحي الذي قدر يف مصر ب  1.9فقد حقق
أعلى نسبة عاـ  2005قدرت ب  % 14.54و عليو فإف إضافة اؼبضاعف يعزز أنبية اإليرادات السياحية يف الناتج
احمللي اإلصباِف و بذلك فإبراز أنبية ىذا القطاع يستوجب إبراز العالقات التشابكية مع قطاعات أخرى بسبب
الطبيعة اؼبركبة للسياحة و اليت تشمل على أنشطة تسهم يف إخراج اؼبنتج السياحي و من جهة أخرى إذا أردنا
مقارنة مسانبة اإليرادات السياحية يف الناتج احمللي اإلصباِف إُف إصباِف قطاعات اػبدمات اإلنتاجية سوؼ نقوـ
بعرض اعبدوؿ التاِف:

 145جامعة الدوؿ العربية،الفصل الثآف عشر،التعاوف العربي في قطاع السياحة،ص .224
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الجدوؿ رقم:08تطور إجمالي قطاعات الخدمات اإلنتاجية إلى إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي ()2010-2008
السنوات
إجمالي

2008
قطاعات

الخدمات 50.727

2009

2010

57.693

65.976

اإلنتاجية (مليوف دوالر)

المصدر:بيانات ـبتلفة لصندوؽ النقد العريب

من اعبدوؿ يتضح التطور الذي عرفو قطاع اػبدمات يف الناتج احمللي اإلصباِف فقد انتقل من
مليوف دوالر عاـ  2008إُف  65.976مليوف دوالر عاـ  2010حيث بلغت متوسط نسبة مسانبة ىذا القطاع يف
50.717

الناتج احمللي اإلصباِف خالؿ ىذه الفًتة ب  %30.71بينما بلغ متوسط نسبة مسانبة اإليرادات السياحة يف قطاع
اػبدمات ب  %19,4و ىنا يتضح لنا الدور الذي تلعبو اإليرادات السياحية اؼبصرية يف قطاع اػبدمات ما
ينعكس على خلق الثروة لالقتصاد الوطٍت .
ثالثا:الميزاف السياحي في مصر:
إف التطور الذي شهدتو اإليرادات السياحية اؼبصرية لعب دورا ىاما يف الناتج احمللي اإلصباِف و من أجل معرفة
الدور الذي يلعبو اؼبيزاف السياحي يف اؼبيزاف التجاري و ميزاف اؼبدفوعات بصفة عامة سوؼ نقوـ بعرض الشكل
التاِف الذي يوضح رصيد اؼبيزاف السياحي اؼبصري.
الشكل رقم :04تطور الميزاف السياحي المصري خالؿ الفترة () 2009-2000

12
10

مليار دوالرر

8
6
4
2
0

2006
7,59

2000
4,34

2001
3,4

2003
3,8

2004
5,5

2005
6,85

1,05

1,2

1,4

1,3

1,4

1,6

3,29

2,7

2,4

4,2

5,45

5,99

2007
8,2

2008
10,8

2009
10,5

2,4

2,7

2,9

النفقات

5,8

8,1

7,6

الرصٌد

اإلٌرادات

المصدر:مت حساب النسب اعتمادا على البيانات التالية.
- Adla Ragab, Assessment of trade in tourism and travel related services in Egypt in
relation to the gats ,Egypt, p22.
- la Banque Mondiale, Perspectives économiques mondiales vents budgétaires contraires et
reprise,2010,p09.

- Centre Bank of Egypt, Egypt in figure, 2010.
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يتضح من اعبدوؿ أف اؼبيزاف السياحي اؼبصري موجب على طوؿ فًتة الدراسة و بذلك لإليرادات السياحية
دور ىاـ يف زبفيض العجز ؼبيزاف اؼبدفوعات،فمصر تعمل على استقطاب السياح األجانب و ىذا ما تدؿ عليو
اإليرادات اليت تفوؽ النفقات أي ما ينفق داخل البلد يفوؽ ما ينفق خارج حدود دولتهم و عليو السياحة
الداخلية يف مصر ؽبا دور كبَت فقد وصلت عاـ  2008إُف  10,8مليار دوالر كإيرادات بينما بلغت النفقات 2,7
مليار دوالر ىذا و يوضح اعبدوؿ التاِف مسانبة اإليرادات السياحية خالؿ الفًتة
العجز للميزاف التجاري.

() 2006-2001

يف زبفيض

الجدوؿ رقم:09مساىمة السياحة في الميزاف التجاري المصري خالؿ الفترة 2006-2001
الوحدة:مليار دوالر
صادرات السلع

صادرات

العجز التجاري

نسبة اإليرادات السياحية%

الخدمات

نسبة

صافي

الميزاف

السياحي%

صادرات السلع

صادرات

العجز التجاري

الخدمات
2001

7.16

9.62

7.52-

47.49

35.34

35,9

2003

8.21

10.44

6.62-

46.29

36.4

36.25

2004

10.45

12.98

7.83-

52.63

42.37

53,64

2005

13.83

15.03

10.36-

49.53

45.58

52,61

2006

18.46

17.44

11.99-

41.12

43.52

48,37

المصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على إحصائيات ـبتلفة للبنك اؼبركزي اؼبصري

بالنظر إُف ىذا اعبدوؿ و اعبدوؿ اػباص باإليرادات السياحية خالؿ الفًتة ( )2006-2001قبد أف اإليرادات
السياحية تلعب دورا ىاما يف تنمية االقتصاد اؼبصري و ىذا ما تعكسو النسب أعاله فقد بلغ متوسط اإليرادات
السياحية مقارنة بصادرات السلع إُف  % 47.41ؿبققة بذلك أعلى نسبة  % 52.63سنة  2004و على اعتبار ىذا
القطاع جزء من قطاع اػبدمات فقد بلغ متوسط نسبة اإليرادات السياحية إُف صادرات اػبدمات  %40.64ؿبققة
بذلك أعلى نسبة خالؿ سنة  2005كما أف اإليرادات السياحية تلعب دورا كبَت يف ربقيق فائض يف العملة
تستعُت بو يف سبويل احتياجاهتا من النقد األجنيب لتسديد مدفوعاهتا اػبارجية باإلضافة إُف كوهنا تلعب دور كبَت
يف زبفيض العجز يف اؼبيزاف التجاري اؼبصري من خالؿ صايف القيمة للميزاف السياحي(الشكل اػباص باؼبيزاف
السياحي اؼبصري) حيث بلغ متوسط اؼبسانبة يف زبفيض العجز ب  % 45,35ؿبققا بذلك أعلى نسبة عاـ
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2004

و ىذا مؤشر جيد يعكس الدور الذي يلعبو ىذا القطاع كما و قد بلغت نسبة ىذه اإليرادات يف ميزاف اػبدمات

اؼبصري إُف %50,1عاـ  2010و بذلك بلغت يف اؼبتوسط  % 42,92خالؿ الفًتة ( .146 )2010-1990
رابعا:مساىمة السياحة في التشغيل

إف مصطلح عمالة السياحة يف حد ذاتو يصعب ربديد معاؼبو فالسياحة زبلق فرص عمل مباشرة و غَت مباشرة
دائمة و مؤقتة بل سبتد إُف عدة أنشطة مثل الفنادؽ و اؼبطاعم و السفر اعبوي و الًتفيو و وكاالت السفر و على
صعيد آخر تشكل فرص العمل اليت زبلقها معظم األنشطة السياحية نتاجا ـبتلطا من الطلب السياحي الدوِف و
احمللي فتنمية ىذا القطاع يلعب دورا ىاما يف زبفيض نسب البطالة من خالؿ توفَت مناصب الشغل واعبدوؿ
التاِف يبُت عدد العماؿ اؼبباشرين من إصباِف العماؿ يف القطاع خالؿ الفًتة

 2008-2001ـ.

الجدوؿ رقم:10تطور عدد العماؿ في القطاع السياحي المصري خالؿ الفترة 2008-2001ـ
السنوات

2001

عدد العماؿ 845

2002

2004 2003

2005

2006

2007

2008

908

1346 1143

1.525,2

1.579,6

1.705,4

1.712,8

المباشرين
عدد العماؿ 1670

في

1730

2488 2135

3259.9

3435.9

3747.1

3789.0

القطاع

السياحي
المصدر:
World Travel & Tourism Counsil, Travel, travel and tourism economic

-

impact,Egypt,2011
Adla Ragab, Assessment of trade in tourism and travel related services in

-

Egypt in relation to the gats, Egypt, 2007,p24.

إف دبجرد النظر إُف األرقاـ يف اعبدوؿ قبد ىناؾ تطور سواء من حيث العماؿ اؼبباشرين و كذلك بالنسبة
للمجموع الكلي ىذا األخَت الذي ارتفع حىت وصل سنة  2008إُف  3789000عامل،كما ارتفعت نسبة مسانبة
قطاع السياحة يف االقتصاد ككل فينما كانت  %7,4عاـ  1990ارتفعت إُف  10,9عاـ  2010و ىذا مؤشر ىاـ
للدور الذي تلعبو السياحة يف سبويل االقتصاد الوطٍت بفرص العمل مقارنة دبسانبة األنشطة االقتصادية األخرى
كالزراعة اليت تساىم ب  ،%31,6الصناعات التحويلية ، %11,4التشييد ،10,1اػبدمات (كالتعليم ) .%9,1

Robert Lanquar, case net work report, Centre for Social and Economic Research,N°98/2011,poland,p20.
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و طبقا لدراسات مكتب العمل الدوِف فإف معدؿ خلق وظائف مباشرة يف قطاع الفنادؽ يًتاوح من  0,5إُف
فرصة عمل لكل غرفة لكل غرفة جديدة ففي مصر يقدر عدد الغرؼ سنة  2009ب  214533غرفة وىذا يعٍت
توظيف  107266,5فرصة عمل،كما و من اؼبتوقع أف تزيد العمالة يف قطاع السياحة بصورة مطردة خالؿ
السنوات القادمة على كبو يتجلى فيو التوسع السريع الذي يتوقع أف وبققو ىذا القطاع السيما يف ؾباؿ اؼبنشآت
كالقرى السياحية و اؼبرافق اؼبتصلة هبا كالنوادي و اؼبرافق الرياضية و الًتفيهية و التوسع يف العمالة يف ىذا القطاع
وثيق الصلة بالزيادة يف عدد الفنادؽ السياحية و الذي يتوقع أف يصل عدد العاملُت عاـ  2021إُف 4518.6
ألف عامل.
ىذا عن ؾبموع العاملُت بالقطاع السياحي و من جهة أخرى إذا ربدثنا عن دور اؼبرأة يف اجملتمع فيمكن
تسليط الضوء على نسبة اؼبرأة يف التشغيل بالفنادؽ و اؼبطاعم حيث قدر متوسط مسانبة اؼبرأة خالؿ الفًتة
( )2008-2004ب  %3,3بالرغم من أف ىذه اؼبسانبة ضعيفة كوف مصر دولة ذات تقاليد اجتماعية إال أنو يعود
بالفائدة يعٍت دخل للمرأة و بذلك ربسُت يف اؼبستوى اؼبعيشي و ما يؤكد معدؿ البفاض مشاركة اؼبرأة بالتحديد
هبذا القطاع إذا علمنا أف نسبة مسانبتها يف إصباِف العمالة يف مصر بلغت

%20

عاـ (2008حسب مصادر

الجهاز المركزي للتعبئة و اإلحصاء المصري) ،كما أف العمالة يف ىذا القطاع تتطلب قدرات فنية و إدارية
ؼبواجهة احتياجات ىذا القطاع و تنميتها باستمرار أي تشغيل أفراد يعززىم التعليم والتأىيل و التدريب الكايف

مقارنة ببعض أنشطة االقتصاد ككل فنسبة األميُت اؼبشتغلُت يف الفندقة ال تتجاوز (%1,6حسب مصادر الجهاز
المركزي للتعبئة و اإلحصاء المصري,إحصاءات القرى و الفنادؽ السياحية) و الذي ينعكس بدوره على

جودة اػبدمات اؼبقدمة و الدليل ازدياد عدد الوافدين من سنة إُف أخرى.
خامسا:مساىمة السياحة في تحسين المستوى المعيشي

إف النشاط السياحي من األنشطة اؽبامة لال قتصاد اؼبصري و ىذا ما توضحو اؼبؤشرات السياحية و بذلك فهو
يساعد على تنمية االقتصاد الوطٍت بتمويلو بالنقد األجنيب و خلق فرص العمل اليت تساعد على ربسُت النمط
واؼبستوى اؼبعيشي لألفراد و عليو سوؼ يتم إلقاء الضوء على نصيب الفرد من اإليرادات السياحية ؼبصر.
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الجدوؿ رقم:11تطور نصيب الفرد من اإليرادات السياحية في مصر خالؿ الفترة ()2009-1995
الوحدة1:دوالر أمريكي
السنوات

1995

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

نصيب

43,20

68,55

54,07

76,87

94,04

102,35

123,61

140,5

129,15

الفرد من
اإليرادات
السياحية

المصدر :مت حساب النسب اعتمادا من البيانات التالية:
-la Banque Mondiale, Perspectives économiques mondiales vents budgétaires

contraires et reprise,2010,p09

- African Statistic year book , Egypt. 2009

إف نصيب الفرد من اإليرادات السياحية ؼبصر يتطور من سنة إُف أخرى فقد ارتفع من  43,2دوالر عاـ
1995إُف  129,15دوالر عاـ  2009حيث كانت أعلى نسبة سنة 2008ـ وصلت إُف  140.5دوالر بالرغم أف
اإليرادات السياحية اؼبصرية تفوؽ اإليرادات السياحية لكل من تونس و اؼبغرب حيث وصلت إُف  10.5مليار
دوالر و لكن عدد السكاف يف ارتفاع حيث فاؽ  80مليوف نسمة عاـ ،2009و لكن بالرغم من ىذه األرقاـ إال
أف نسبة الفقراء يف مصر مرتفعة.
المبحث الثاني:التجربة التونسية و المغربية
تعترب تونس من أىم البلداف السياحية الرئيسية يف حوض البحر األبيض اؼبتوسط فهي ذبتذب عادة أنواع
ـبتلفة من السياح من صبيع أكباء العاَف و ذلك مند االستقالؿ حيث عملت على ربسُت البٌت التحتية ما ساعدىا
على ذلك ىو سبتعها دبقومات طبيعية و حضارية و لذلك تبنت اغبكومة وضع إسًتاتيجية من أجل تنمية ىذا
القطاع.
المطلب األوؿ:مؤشرات السياحة في تونس
-1طاقات اإليواء :شهدت اللياِف السياحية التونسية تطورا عرب الزمن و ذلك نظرا ؼبا تعمل عليو تونس من أجل
الرفع من مدة اإلقامة للسياح فقد بلغت عاـ
السياحية يف تونس خالؿ الفًتة 2008-1996ـ.

2008

إُف
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مليوف ليلة و اعبدوؿ التاِف يوضح تطور اللياِف

الجدوؿ رقم:12تطور طاقات اإليواء في تونس للفترة 2009-1990ـ
السنوات

عدد المؤسسات

األسرة

الطاقة المتوسطة لألسرة

1990

508

196534

229

1991

532

123188

232

1992

563

135561

240

1993

571

144008

252

1994

583

152933

262

1995

612

161498

264

1996

641

169945

265

1997

662

178176

269

1998

692

184616

267

1999

722

191955

266

2000

736

197453

268

2001

755

205605

272

2002

777

214319

276

2003

790

222018

281

2004

800

226153

283

2005

816

229837

282

2006

825

231838

281

2007

834

235727

283

2008

836

238495

285

2009

856

239900

285

المصدر:
- Institut Arabe des Chefs d’Entreprises, le Tourisme en Tunisie, Constat du secteurs défis et
perspectives, juin 2011,p 04.

نالحظ من خالؿ اعبدوؿ أف ىناؾ ارتفاع يف عدد اؼبؤسسات حبواِف  348مؤسسة فقد انتقلت من  508سنة
 1990إُف  856مؤسسة سنة 2009ـ ىذه الزيادة يف اؼبؤسسات رافقتو زيادة يف عدد األسرة حبواِف 123366
سرير فقد انتقل من  116534سنة 1990ـ إُف  239900سرير سنة 2009ـ و ىذا دليل على االىتماـ من قبل
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اؼبعنيُت هبذا القطاع بزيادة طاقات اإليواء دبا يتماشى و الطلب عليها حيث خصصت مند هناية التسعينات جزء
كبَت من االستثمارات لصيانة و ذبديد الفنادؽ.
الجدوؿ رقم :13توزيع الطاقة الفندقية باألسرة و حسب التصنيف للفترة (2009-1990ـ)
1990

السنوات

2002

2004

2009

طاقات اإليواء
 5نجوـ

7100

24156

25724

28709

 4نجوـ

12800

62649

74774

77138

3نجوـ

45500

78196

78149

85379

نجمتين

23100

22627

21771

22609

نجمة واحدة

3100

2965

2987

5249

مجموع الفنادؽ المصنفة

91600

190593

203405

219084

88.9

89.9

91.32

النسبة المؤوية

الفنادؽ

لمجموع 81

قرى سياحية

11600

12087

10105

9047

النسبة المؤوية

10.26

5.6

4.47

3.77

اقامات عائلية

900

1340

1416

2144

النسبة المؤوية

0.8

0.6

0.6

0.9

10299

11227

9615

مجموع

المصنفة

الفنادؽ

غير 9000

النسبة المؤوية%

7.96

4.8

4.96

4

المجموع الكلي

113100

214319

226153

239890

المصدر:
-Institut Arabe des Chefs d’Entreprises, op cit ,p 05.

نالحظ من جدوؿ تطور يف عدد الفنادؽ من  1990إُف 2009ـ فقد انتقل من  91600فندؽ سنة 1990ـ إُف
 219084فندؽ سنة 2009ـ و نفس الشيئ بالنسبة للفنادؽ الغَت مصنفة فقد انتقل من  113100سنة 1990ـ إُف
 239890سنة 2009ـ و ىذا تبعا لإلسًتاتيجية و األىداؼ اؼبراد ربقيقها،أما عن الفنادؽ اؼبصنفة فقد كاف
النصيب األكرب لفنادؽ أربع و ثالث قبوـ بنسبة  32.26و  % 40.75على التواِف سباشيا للطلب السياحي على
ىذا النوع دبا أهنا تقدـ خدمات ذات جودة و أقل تكلفة من فنادؽ اػبمس قبوـ اؼبوجهة لفئة معينة
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-2التدفقات البشرية
على اعتبار تونس من أىم بلداف البحر األبيض اؼبتوسط استقباال للسياح نظرا لعدة عوامل مشجعة و اعبدوؿ
التاِف يوضح تطور عدد الوافدين إُف تونس.
الجدوؿ رقم  :14تطور عدد الوافدين إلى تونس خالؿ الفترة 2009-1990ـ
الوحدة:مليوف سائح
السنوات

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2007

2008

2009

عدد الوافدين

3.2

4.12

5.17

5.387

5.064

5.114

6.762

7.049

6.901

المصدر:

-UNWTO, Tourism highlights, Edition 2010, p09.
-Office National du Tourisme Tunisien, Entrée des non résidents en Tunisie selon les mois
1990-2001.

نالحظ من خالؿ اعبدوؿ أف ىناؾ تزايد يف عدد السياح الوافدين إُف تونس فقد انتقل عدد الوافدين من
مليوف سائح سنة 1990ـ إُف  6.90مليوف سائح سنة 2009ـ و ذلك بسبب إتباع إسًتاتيجية هتدؼ أساسا إُف
3.2

توفَت البنية التحتية و زيادة برامج الًتويج و انتشار وسائل االتصاؿ اعبديدة و فتح اػبطوط اعبوية إُف بلداف
عربية أو دولية كما تقوـ تونس بربامج للتحديث الفندقي يتضمن ربديث  800مؤسسة و إطالؽ إسًتاتيجية
جديدة لإلعالـ و االتصاؿ،كما شرعت تونس و فرنسا يف برنامج للتعاوف مند 2003ـ و ال يزاؿ متواصال يدور
حوؿ تأىيل اغبظَتة الفندقي ة و إعداد ـبطط توجيهي لتهيئة الساحل موجو ألنشطة النزىة والرحالت البحرية و
وضع مسعى نوعي بالنسبة لفرع العالج دبياه البحر لكن ىذا َف يبنع من وجود البفاضات مثال سنة 2002ـ
فبعدما كاف  5.38مليوف سائح سنة 2001ـ أصبح  5.06مليوف سائح سنة 2002ـ و ىذا بسبب أحداث 11
سبتمرب و اغبدث اإلرىايب سنة  2002يف جربة التونسية خاصة و أهنا من اؼبناطق السياحية اؽبامة وااللبفاض
اآلخر سنة 2009ـ بسبب انتشار مرض االنفلونزا .
أما عن جنسيات الوافدين إُف تونس فهي ـبتلفة بُت دوؿ مغربية و أروبية يف مقدمتها الفرنسيوف ب  %19.5تليها
ايطاليا و بريطانيا،و عن الدوؿ العربية فتأيت يف مقدمتها الدوؿ اؼبغربية تتقدمها ليبيا ب  %28,9مث اعبزائر ب
%13.9

لعاـ 2009ـ كما يوضحها اعبدوؿ التاِف:
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الجدوؿ رقم :15دخوؿ غير المقيمين إلى تونس خالؿ الفترة 2009-1990ـ
البلداف

1990

2000

2004

2009

ليبيوف

24.8

13.5

23.9

28.9

جزائريوف

13.6

12.1

15.2

13.9

النمساويين

1.2

2.2

1.4

0.9

البلجيكين

2.3

2.8

2.3

2.4

بريطانيوف

6

5.9

5

4

اسبانيوف

1

2

1.9

1.3

فرنسيوف

13.3

19.7

17

19.5

ىولنديوف

3

1.3

0.9

1.2

ايطاليوف

5.9

7.8

7.5

5.6

مغربيوف

4.5

0.7

0.6

0.4

شرؽ أوسط

1.4

0.5

0.6

0.6

السويديين

1

0.5

0.6

1.5

سويسرا

1.5

2.3

1.7

1.4

واليات متحدة األمريكية

0.3

0.3

0.2

0.6

جنسيات أخرى

3.3

7.8

11.3

10.1

المجموع

%100

%100

%100

%100

المصدر:

-Institut Arabe des Chefs d’Entreprises,Op-cit,p09.
 -3الليالي السياحي:
شهدت اللياِف السياحية التونسية تطورا عرب الزمن و ذلك نظرا ؼبا تعمل عليو تونس من أجل الرفع من مدة
اإلقامة للسياح فقد بلغت عاـ  2008إُف  38مليوف ليلة و اعبدوؿ التاِف يوضح تطور اللياِف السياحية يف تونس
خالؿ الفًتة 2008-1996ـ.
الجدوؿ رقم:16تطور الليالي السياحية في تونس خالؿ الفترة 2008-1996ـ
الوحدة:مليوف ليلة سياحية
السنوات

1996

1998

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

الليالي

23,124

30.981

35,423

35,33

28,518

28,11

33,48

36,30

36,84

37,36

38.023

السياحية

المصدر:عامر عيسآف،األىمية االقتصادية لتنمية السياحة المستدامة ،أطروحة دكتوراه،شعبة تسيَت اؼبؤسسات،جامعة باتنة،2010،ص
.209
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شهدت اللياِف السياحية تطورا من  1996إُف 2008ـ كما شهدت تذبذبا بُت الفًتة و األخرى مثل سنة  2002و
2003ـ و ذلك بسبب أحداث  11سبتمرب و األحداث اإلرىابية يف جربة سنة 2002ـ و كذلك الغزو على
العراؽ سنة 2003ـ كل ىذه األحداث أثرت بطريقة أو بأخرى على اللياِف السياحية اليت يقضيها السياح.
المطلب الثاني:إستراتيجية التنمية السياحية في تونس
 -1األىداؼ الكمية
أ -تقديرات التدفقات البشرية(السياح األجانب):لقد تركزت عملية التدفقات البشرية خالؿ مرحلة اػبطة
(2016-2001ـ)

على تنبؤات اؼبنظمة العاؼبية للسياحة للتدفقات الصادرة و األسواؽ اؼبستقطبة آلفاؽ

 2020باإلضافة إُف اعتبارات أخرى تؤثر على الطلب اؼبستقبلي منها:
 ربسُت البنية التحتية احمللية،اإلنشاءات و اػبدمات،كثافة التسويق،ترقية اؼبنتوج...اٍف. األوضاع االقتصادية بالدوؿ الرئيسية اؼبصدرة للسياح كبو تونس؛ االستقرار السياسي باؼبنطقة. لقد مت اعتماد صبلة من الفرضيات يف التنبؤ بالطلب السياحي على اؼبنتوج التونسي منها :147  -ارتفاع وتَتة الدخوؿ السياحية كنتيجة جملهودات التسويق السياحي الذي تقوـ بو تونس اذباهالسوؽ األورويب فمعدؿ النمو اؼبتوقع سيكوف مستقرا على اؼبدى الطويل ؿبصورا بُت  3و

%3.5

سنويا و ىو ما يتقارب مع معدؿ تقديرات اؼبنظمة العاؼبية للسياحة لنمو السياحة األوروبية خارج
حدود أوروبا؛
 ارتفاع عدد السياح القادمُت من أوروبا الشرقية بوتَتة متسارعة دبا يتوافق مع النمو االقتصادي اغباصليف ىذه البلداف؛
 -معدؿ مبو التدفق السياحي من بلداف اؼبغرب العريب سيبقى ؿبافظا على نفس الوتَتة قبل

2001

رغم التغَت يف اؼبناخ السياسي مثل ليبيا بعد رفع اغبظر اعبوي سيؤثر بالسلب على التدفقات البشرية
من ليبيا كبو تونس و ذلك باختيار وجهات سياحية أخرى من قبل السياح الليبيوف لكن اجملهودات
التسويقية من قبل السلطات التونسية سوؼ يكوف ىذا التأثَت ؿبدود على اؼبدى الطويل،و على
الرغم من أف عدد السياح القادمُت من أمريكا،الياباف،اسًتاليا قليل لكنو يتوقع أف يكوف معدؿ مبو
147عهً رحال،عامر عٍسانً،مرجع سبق ذكره،ص .10
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التدفقات يف ىذه البلداف كبو تونس يف تزايد مستمر بسبب اعبهود اؼببذولة يف ؾباؿ ترقية اؼبنتوج
السياحي التونسي هبذه اؼبناطق.
 بناءا على ما سبق فقد اعتمدت سياسة التنمية السياحية لتونس يف تقدير التدفقات اؼبستهدفة علىاثنُت من السيناريوىات.
 السيناريو أ :يفًتض ىذا السيناريو وجود ـبطط وطٍت للتنمية السياحية و تظهر مالؿبو من خالؿاعتماده على معدؿ مبو مرتفع على أساس أف احملددات اػبارجية سوؼ لن تشهد تغَت على اؼبدى
القصَت و أف اؼبنشآت السياحية و اػبدمات اؼبقدمة و ىياكل االستقباؿ القاعدية األخرى سيتم
ربسينها بصورة قوية حىت تستطيع تلبية احتياجات السواح،ىذا ما يؤدي يف نفس الوقت إُف بدؿ
جهد من أجل تنمية السوؽ السياحي و فيما يلي اعبدوؿ الذي يبُت التقديرات اؼبرصودة ضمن
السيناريو أ.
الجدوؿ رقم :17تقديرات السواح القادمين وفق السيناريو أ إلى تونس للفترة()2016-2001
 99تدفق

2001

حقيقي

معدؿ

2006

معدؿ

2011

معدؿ

2016

متوسط

النمو-99

النمو

النمو-06

معدؿ

01

06-01

11

النمو
السنوي

إجمالي

3461

3926

%6.5

5070

%5.2

6362

%4.6

7850

%4.3

أوروبا
المغرب

1263

1263

-

1429

%2.5

1656

%3

1967

%3.5

العربي
أمريكا

27

32

%8

46

%8

68

%8

100

%8

الشمالية
أخرى

81

83

%1

108

%5.5

152

%7

213

%7

المجموع

4832

5303

%4.8

6653

%4.6

8238

%4.4

10130

%4.2

المصدر :علي رحاؿ،عامر عيسآف،مرجع سبق ذكره،ص.11

وفق السيناريو أ قدر عدد السياح األجانب اؼبستهدفُت خالؿ مدة اػبطة على النحو التاِف  6.7مليوف سائح
يف هناية  2006و  8.2مليوف سائح  2011ليصلوا إُف حدود  10.1مليوف سائح مع هناية اػبطة يف  2016أي
دبتوسط مبو متوسط سنوي قدر ب % 4.4خالؿ فًتة اػبطة 15سنة و ىو معدؿ مبو يتوافق مع تقديرات اؼبنظمة
العاؼبية للسياحة ضمن التقديرات الدولية آلفاؽ .2020
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السيناريو ب :يفًتض ىذا السيناريو عدـ وجود ـبطط وطٍت للتنمية السياحية مع تبٍت معدؿ مبو منخفض على
أساس أف احملددات اػبارجية لن تتغَت بشكل جذري على اؼبدى الطويل كما أف اؼبنشآت السياحية اؼبختلفة
للدعم و اإلسناد ستبقى يف مستوى يليب اغبد األدْف الحتياجات السياح .148
و أف اجملهوذات التنموية لقطاع السياحة ستبقى يف نفس اؼبستوى اغباِف طيلة مدة اإلسًتاتيجية و فيما يلي
اعبدوؿ يبُت التقديرات اؼبرصودة وفق ىذا السيناريو ب.
الجدوؿ رقم :18تقديرات السواح وفق السيناريو ب القادمين إلى تونس ()2016-2001
المنطقة

99

تدفق

2001

حقيقي
إجمالي

3461

معدؿ النمو

2006

2001-99
3926

%6.5

معدؿ النمو

2011

06-01
4802

%4.1

معدؿ النمو

2016

11-06
5668

%3.4

متوسط
معدؿ النمو

السنوي
6581

%3

أوروبا
المغرب

1263

1263

-

1360

%1.5

1465

%1.5

1579

%1.5

العربي
أمريكا

27

32

%8

42

%6

57

%6

76

%6

الشمالية
أخرى

81

83

%1

101

%44

128

%5

164

%5

المجموع

4832

5304

%4.8

6305

%3.5

7318

%3

8400

%2.8

المصدر:علي رحاؿ،عامر عيسآف،مرجع سبق ذكره ،ص .12

من اعبدوؿ نالحظ أف التقديرات وفق السيناريو ب يقدر عدد السياح اؼبستهدفُت أف يصل عددىم إُف
مليوف سائح مع هناية  2006و  7.3مليوف سنة  2011و  8.4مليوف سائح سنة  2016أي دبعدؿ مبو متوسط يصل
6.3

إُف  %3.1خالؿ فًتة اػبطة ( )2016-2001و ىو ما يتوافق مع تقديرات اؼبنظمة العاؼبية للسياحة.
*تقديرات الليالي السياحية :لقد مت إعداد التقديرات اػباصة باللياِف السياحية بناء عل تقديرات دخوؿ السواح
اؼبنجزة سابقا باإلضافة إُف فرضية متوسط اإلقامة أما من حسب تقديرات متوسط اإلقامة فقد مت تقسيم السوؽ
السياحي إُف  4مناطق وىي دوؿ غرب أوروبا دوؿ شرؽ أوروبا ،اؼبغرب العريب،مناطق أخرى واعبدوؿ اؼبواِف يبُت
متوسط مدة اإلقامة حسب مناطق اؼبشار إليها يف اعبدوؿ أعاله تقديرات متوسط مدة اإلقامة لكل سائح حسب
اؼبناطق للفًتة ()2016- 2001

148عهً رحال،عامرعٍسانً  ،مرجع سبق ذكره،ص .11
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الجدوؿ رقم:19تقديرات متوسط مدة اإلقامة لكل سائح حسب المناطق للفترة()2016-2001
2001

2006

2011

2016

غرب أوروبا

9.2

8.9

9.2

8.8

شرؽ أوروبا

8.8

8.8

9.2

8.8

المغرب العربي

0.8

1.2

1.5

1.5

الجهات األخرى

6.7

6.7

6.7

6.7

المصدر:علي رحاؿ،عامر عيسآف،مرجع سبق ذكره ،ص.13

من خالؿ اعبدوؿ يالحظ أف دوؿ غرب أوروبا تتصدر بقية اؼبناطق من حيث طوؿ مدة اإلقامة اػباصة
بسائحيها اؼبتوجهُت إُف تونس و يبيل السياح القادمُت من ىذه اؼبنطقة إُف قضاء عطل قصَتة اؼبدة إال أهنا متكررة
خالؿ السنة.
بالنسبة للسياح دوؿ شرؽ أوروبا فإف متوسط مدة اإلقامة كاف يف حدود  8.8ليلة سياحية و ىو متوسط ثابت فبا
يعٍت أف اذباه النمو يف وضعية التشبع.
أما دوؿ اؼبغرب العريب فإف متوسط اإلقامة يف تزايد مستمر مدفوعا بالنمو االقتصادي الذي تشدده ىذه اؼبناطق
والذي يسمح لسواح اؼبنطقة بقضاء عطلهم بتونس،و بالنسبة للمناطق األخرى فإف تقدير متوسط مدة اإلقامة
بقي ثابت خالؿ فًتة اػبطة و يف حدود  6.7ليلة سياحية السبب كوف أكثر سواح باقي اؼبناطق اؼبتوجهوف إُف
تونس يفضلوف السياحة الثقافية و ىذا النوع من السياحة ال يتطلب مدة إقامة طويلة مقارنة بالسياحة الشاطئية.
انطالقا من اعبدوؿ السابق اػباص بتقديرات متوسط مدة اإلقامة و اعبداوؿ اؼبتعلقة بتقديرات السواح القادمُت
إُف تونس للفًتة
التاِف:

(2016-2001ـ)

وفق السيناريو أ و ب فإف تقديرات اللياِف السياحية تأيت مفصلة يف اعبدوؿ
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الجدوؿ رقم  : 20تقديرات الليالي السياحية للفترة ( )2016-2001و فق السيناريو أ(معدؿ النمو مرتفع) و السيناريو
ب (معدؿ النمو منخفض).

الوحدة:ألف ليلة سياحية
المنطقة

1999

2001

2006

2011

2016

إجمالي السيناريو أ

33151

37782

47997

60003

74130

متوسط معدؿ النمو
السنوي
2016-11
4.6%

معدؿ النمو مرتفع
إجمالي
ب

السيناريو

معدؿ

33151

37782

53380

45448

61888

33%

نمو

منخفض

المصدر:علي رحاؿ،عامر عيسآف،مرجع سبق ذكره،ص .14

من اعبدوؿ نالحظ أف تقديرات اللياِف السياحية جاءت على النحو  48مليوف ليلة سياحية مقدرة مع هناية
و  60مليوف ليلة سياحية مع هناية  2011و  74مليوف ليلة سياحية مع هناية فًتة اػبطة  2016و كاف معدؿ النمو

2006

اؼبتوسط السنوي للياِف السياحية خالؿ الفًتة مقدرة ب

%4,6

سنويا و ىذا سباشيا مع مستوى مبو التدفقات

السياحية اؼبرصودة ضمن السيناريو أ ،و سباشيا مع تقديرات دخوؿ السياح وفق السيناريو ب فإف التقديرات
اػباصة باللياِف السياحية جاءت موزعة على النحو  45.4مليوف ليلة سياحية مع هناية  2006و  61.9مليوف ليلة
سياحة يف هناية اػبطة  2016ألي دبعدؿ مبو متوسط سنوي .%3.3
-1

تقديرات االحتياجات في عدد األسرة (طاقات اإليواء) :مت تقدير طاقات اإليواء اؼبطلوب اقبازىا

سباشيا مع أىداؼ السياسة السياحية و بناء على توقعات تدفقات السياح األجانب من جهة و من
جهة أخرى متوسط اإلقامة اؼبرصودتُت خالؿ فًتة اػبطة و قد سبت على أساس السيناريو أ (معدؿ مبو
مرتفع) كما مشلت التقديرات شبانية مناطق سياحية و اعبدوؿ اؼبواِف يبُت تقدير االحتياجات يف عدد
األسرة اؼبطلوب توفَتىا سباشيا ومرحلة اػبطة.
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الجدوؿ رقم:21تقدير االحتياجات في عدد األسرة حسب المناطق للفترة ()2016-2001
الوحدة:ألف سرير
1999

2006

2011

2016

منطقة تونس العاصمة

18.1

21.8

24.9

29

الحمامات ،نابل

54.6

53.4

42

72.9

سوسة

40.4

56.7

68.4

80.6

جربة

41.1

60.8

75.1

88.6

توزر

10.2

11.7

14.1

19.2

بنزرت

2.7

2.2

2.5

2.9

تبرقة

3.9

4.8

5.8

6.7

المونستير

29.9

42.2

50.7

59.8

اإلجمالي

192

253.6

303.5

359.6

المصدر :علي رحاؿ،عامر عيسآف،مرجع سبق ذكره،ص 15

المطلب الثالث:التجربة المغربية
تعمل اؼبغرب على منافسة البلداف السياحية باؼبنطقة خاصة و أف لديو فبيزات سياحية منها اؼبوقع اعبغرايف و قربو
من بلداف أوروبا الغربية و طبيعتو اعببلية اػبالبة و امتداد شواطئو على البحر األبيض اؼبتوسط و احمليط األطلسي
باإلضافة إُف الزخم الًتاثي و اإلسالمي الكبَت لذلك عملت على تطوير ىياكلها السياحية و ىذا ما سنتطرؽ لو
من الطاقات اإليوائية ،اللياِف السياحية،التدفقات البشرية.
 -1طاقات اإليواء:
إف تطور الطاقات االستيعابية للفنادؽ اؼبصنفة دبعيار عدد األسرة يف اؼبغرب خالؿ الفًتة
يبكن توضيحها يف اعبدوؿ التاِف:
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2008-2001ـ

الجدوؿ رقم: 22تطور عدد األسرة في المغرب خالؿ الفترة 2008-2001ـ
السنوات

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

عدد

97001

102097

109615

119248

124270

133230

143221

152936

األسرة

المصدر:
Ministère du Tourisme du Maroc 2009.

-

نالحظ من خالؿ اعبدوؿ تطور يف عدد األسرة يف الفنادؽ اؼبصنفة باؼبغرب خالؿ الفًتة 2008-2001ـ حيث
قدرت الزيادة ب  %1.58أي ما يعادؿ زيادة عدد األسرة ب  55935سرير و يعترب مبو ضعيف و ىذا ما يتطلع
لو اؼبغرب هناية  2010لزيادة  55ألف غرفة جديدة و ربقيق طاقة إيواء تقدر ب  230ألف سرير.
 -2التدفقات البشرية:
تعمل اؼبغرب على جلب أكرب عدد من السياح فهي بذلك تعمل على تنويع اؼبنتوج السياحي و الًتويج
لو سعيا بذلك ألف تصبح من بُت

20

دولة سياحية عاؼبية عاـ

2020

و عن تطور عدد الوافدين إُف

اؼبغرب سنوضحها يف اعبدوؿ التاِف:
الجدوؿ رقم: 23تطور عدد الوافدين إلى المغرب خالؿ الفترة 2009-2000ـ

الوحدة:مليوف سائح

السنوات

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

الوافدين

4,278

4,761

5,477

5,843

6,558

7,408

7,879

8,341

المصدر:
-UNWTO, International tourist arrivals by country of destination, Tourism market

trends,2006 Edition-Annex

- UNWTO, Tourism Highlights, 2007 Edition, p09.
- UNWTO, Tourism Highlights, 2010 Edition, p10.

شهدت السياحة الدولية الوافدة إُف اؼبغرب تطورا خالؿ الفًتة

2009-2000ـ

بزيادة تقدر ب

%1.95

أي ما

يعادؿ  4.06مليوف سائح و ىذا دليل على اىتماـ السلطات جبلب السياح هناية  2010حواِف  10مليوف سائح،
خاصة و أنو يبثل مصدر ىاـ من العملة األجنبية تليو عائدات تصدير الفوسفات فقد عملت السلطات على
اإلعالف و الًتويج احمللي و األجنيب عرب ـبتلف الوسائل و تشجيع للبنية التحتية و رفع و ربسُت ىياكل االستقباؿ
خاصة و أف لو فبيزات خاصة من حيث اؼبوقع سواء يف بلداف إفريقيا أو بلداف أوروبا و امتالكو ؼبعاَف أثرية و
تارىبية .
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 -3الليالي السياحية:
يعمل اؼبغرب على جلب أكرب عدد من السياح و من أجل إطالة مدة اإلقامة،عمل على رفع الطاقة االستيعابية
األسرة من  97001سرير سنة 2001ـ إُف  152936سرير
للفنادؽ و ىذا ما مت التطرؽ إليو سابقا فقد ارتفع عدد ّ
سنة 2008ـ أما عن اللياِف اليت يقضيها السياح فكانت كما يلي:
الجدوؿ رقم :24تطور عدد الليالي السياحية في الفنادؽ المصنفة في المغرب خالؿ الفترة 2009-2001ـ
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

فرنسا

4436713

4152369

4329870

5240184

6231344

6405716

6419752

5936414

5550236

اسبانيا

468163

344587

354495

559481

699362

816842

766553

816985

921990

بريطانيا

606881

485281

450654

567385

860904

1202223

1367142

1074673

922970

ألمانيا

1563578

1089132

761604

823916

904777

985685

988958

959079

895617

بلجيكا

435533

386412

356957

498876

624088

688878

667906

590868

582277

ايطاليا

663287

551389

439014

519290

568695

633102

604219

570730

571376

مجموع

1029312
3

8865997

8515293

10307268

12259489

1334586
7

13703222

1306759
2

1252080
3

الغير

مقيمين
المقيمين

2402104

2454885

المجموع

1269522
7

11173119 11320882

2657826

2857602

2956100

2981018

3190581

3393925

3717778

13164870

15215589

1632688
5

16893803

1646151
7

1623858
1

المصدر:
-Office National du Tourisme du Maroc,2010.

يتبُت من اعبدوؿ أف ىناؾ تطور يف اللياِف السياحية خالؿ الفًتة 2009-2001ـ فقد كاف النصيب األكرب
للسياح األجانب و ىذا دليل على تفضيل األجانب للفنادؽ اؼبصنفة نظرا ؼبا تقدمو من خدمات جيدة رغم
ارتفاع أسعارىا عكس الفنادؽ الغَت مصنفة اليت تكوف نوعية اػبدمات رديئة و قد ال تتناسب مع طبيعة الفرد
األجنيب كما قبد أف معظمهم أوروبيُت،أما بالنسبة للمقيمُت فقد كانت النسبة قليلة و ىذا دليل تفضيلهم ىذا
النوع لطبيعة األسعار اؼبنخفضة اليت تتناسب معهم.
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خاتمة الفصل:
من خالؿ التطرؽ إُف بعض النماذج العربية يف اجملاؿ السياحي قبد مصر مثال شهدت تطورا ملحوظا يف
عدد السياح حيث بلغ عدد السياح الوافدين سنة  14.7( 2010مليوف سائح) بعدما كانت سنة 11.91( 2009
مليوف سائح) ىذا و قد تبعها تدفقات مالية قدرت ب  12.5مليار دوالر بعدما كانت سنة  10.5( 2009مليار
دوالر) و سباشيا مع زيادة الطلب فقد شهدت اؼبؤسسات الفندقية ارتفاعا حيث بلغ  1458فندؽ سنة
ؿبققا بذلك  429066سرير وقد ساىم ىذا االرتفاع يف الفنادؽ و عدد األسرة بتحقيق  147.4مليوف ليلة خالؿ
 2010وبذلك احتلت السياحة اؼبصرية مرتبة ىامة يف االقتصاد الوطٍت اؼبصري،كما احتلت مصر اؼبركز األوؿ بُت
2009

دوؿ الشرؽ األوسط و األوؿ بُت دوؿ مشاؿ إفريقيا،أما عن مركزىا التنافسي لسنة  2009احتلت اؼبرتبة  64من بُت
 133دولة اإلطار التنظيمي الرتبة  52مناخ العمل و البنية التحتية  65و عن الثقافة و اؼبوارد الطبيعية اؼبرتبة ،73و
عن مركزىا التنافسي بُت الدوؿ العربية فقد احتلت اؼبرتبة الرابعة.
أما عن تونس فقد شهدت ىي األخرى تطورا يف عدد السياح بلغ سنة

6.901( 2009

مليوف سائح)

معظمهم من أوروبا كما أهنا تستقطب أعداد ىائلة من البلداف اجملاورة فعدد الليبيوف قدر ب %28,9يليها
اعبزائريوف ب  %13,9ىذا و قد تبعها تدفقات مالية قدرت ب  2773مليوف دوالر كما ارتفعت اؼبؤسسات
الفندقية خالؿ نفس السنة إُف  856فندؽ ؿبققا بذلك  239900سرير و قد ساىم ىذا االرتفاع يف الفنادؽ و
عدد األسرة بتحقيق  38.02مليوف ليلة خالؿ  2009و بذلك احتلت السياحة التونسية اؼبرتبة الثانية بعد النسيج
من حيث الصادرات،أما عن مركزىا التنافسي اؼبرتبة  44من بُت  133دولة لسنة  2009ؿبتلة بذلك اؼبركز  31من
حيث اإلطار التنظيمي 49،من حيث مناخ العمل و البنية التحتية و اؼبرتبة  56من حيث الثقافة و اؼبوارد الطبيعية.
أما عن السياحة يف اؼبغرب فال تقل عن نضَتهتا يف من تونس و مصر تعمل على منافسة البلداف السياحية
باؼبنطقة خاصة و أف لديو فبيزات سياحية ىامة و تراث حضاري وثقايف ىاـ يعرب عن عراقة التاريخ اؼبغريب حيث
تعمل اؼبغرب على تطويرىا للقطاع السياحي نظرا للمكانة اؽبامة اليت وبتلها بعد الفوسفات،فقد استطاعت عرب
الزمن جلب أعداد ال بأس هبا من السياح دبختلف اعبنسيات فقد بلغ عدد الوافدين سنة  8.341( 2009مليوف
سائح) بعدما كاف سنة  2008ب  7.87مليوف سائح ؿبققا بذلك إيرادات تقدر ب 6556مليوف دوالر سنة
 ،2009احتلت اؼبغرب خالؿ نفس السنة اؼبرتبة  75من بُت 133دولة ؿبققة بذلك اؼبرتبة  64من حيث اإلطار
التنظيمي 78،ؼبناخ العمل و البنية التحتية و اؼبرتبة  83للثقافة و اؼبوارد الطبيعية.
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مقدمة الفصل:
تعترب اؼبقومات الطبيعية و اؼبادية أحد أىم عناصر اعبذب السياحي ألي بلد و اعبزائر من البلداف اليت ربتوي
على ىذه اؼبقومات من موقع اسًتاتيجي و مناخ ومعاَف تارىبية و حضارية تعرب عن تاريخ ىذا البلد و طاقات
إيواء ما يؤىلها ألف تكوف قبلة سياحية .
و قد ظهر ىذا النشاط من خالؿ اؼبخططات الوطنية بتخصيص مبالغ مالية و ىذا خالؿ الفًتة
و يف هناية ىذه الفًتة قامت اعبزائر بتشجيع االستثمار يف ىذا اجملاؿ باإلضافة إُف خوصصتو ،و رغبة يف جعل
اعبزائر بلدا سياحيا وفقا لشروط التنمية اؼبستدامة فقد وضعت إسًتاتيجية سبثلت اؼبخطط التوجيهي للتهيئة
1989 -1967

السياحية آلفاؽ  2025ألجل تطبيق تنمية سياحية مستدامة.
إف التدفقات البشرية و النقدية ينتج عنها انعكاسات سواء على اؼبستوى االقتصادي من حيث اؼبسانبة يف
الناتج احمللي اإلصباِف و ربسُت ميزاف اؼبدفوعات و من الناحية االجتماعية فتشمل زبفيض نسب البطالة و ربسُت
مستوى اؼبعيشة.
و عليو و خالؿ ىذا الفصل سوؼ نقوـ بإبراز اإلمكانيات الطبيعية للجزائر و اؼبؤشرات السياحية،و دور
القطاع السياحي من الناحية االقتصادية و االجتماعية يف االقتصاد الوطٍت اعبزائري،كما سنقوـ دبقارنة آثارىا
السياحة مع كل من تونس و اؼبغرب و اعتبار ىذه األخَتة كشاىد ) ) témoinنظرا لقرهبا اعبغرايف (يف جنوب
البحر اؼبتوسط) و لديها قواسم مشًتكة ما يؤىلها ألف تكوف قبلة سياحية و بلداف منافسة.

106

المبحث األوؿ:مقومات ،مؤشرات و تاريخ السياحة في الجزائر
إف اؼبقومات السياحية سبثل تلك اإلمكانيات الطبيعية و اؼبادية اليت يتوفر عليها أي بلد و اليت ىي دبثابة الركائز
األساسية للعرض السياحي،و يعترب التميز بُت الدوؿ يف مدى توافر ىذه اؼبوارد و اؼبقومات شرطا ضروريا أو أحد
العوامل الرئيسية احملددة للطلب السياحي يف أغلب األحياف و لبعض األمباط السياحية بشكل خاص مثل
السياحة التارىبية و الدينية أما اػبدمات السياحية تعترب شرطا لتحقيق اعبذب السياحي اؼبطلوب.
المطلب األوؿ:المقومات الطبيعية و التاريخية
تعترب اعبزائر من الدوؿ العربية اليت ربتوي على مقومات و إمكانيات سياحية ىامة سواء كانت طبيعية حضارية أو
تارىبية و إمكانيات مادية من مواصالت و اتصاالت ...و سوؼ يتم التطرؽ ؽبا بشيئ من التفصيل.
أوال:الموقع
تعد اعبزائر القلب النابض للمغرب العريب و البوابة اإلفريقية اؼبطلة على أوروبا و البحر األبيض اؼبتوسط فهي دولة
ذبمع بُت الصفات اإلفريقية و اؼبتوسطية،وبدىا من الشماؿ البحر األبيض اؼبتوسط و من الغرب اؼبغرب،و من
اعبنوب الغريب موريتانيا،و من الشرؽ تونس و ليبيا،و من اعبنوب ماِف و النيجر فهي ثآف أكرب بلد إفريقي من
حيث اؼبساحة بعد السوداف،تقع بُت خطي عرض °18و  °38مشاال و بُت خطي طوؿ  °9غربا و  °12مشاال
دبساحة تقدر ب ( 2381741كم )²و شريط ساحلي يقدر ب

 1200كلم

يتسم بأروع اؼبناظر و الشواطئ.

ثانيا:األقاليم
تنقسم اعبزائر إُف أقاليم طبيعية سبتد من الشرؽ إُف الغرب بشكل متوازي و ىي:
*اإلقليم األوؿ :ىو إقليم الساحل و الذي يبتد على شكل شريط ضيق دبحاذاة الساحل و تتكوف أراضي ىذا
اإلقليم من سالسل صخرية عالية و عدد من الشواطئ الرملية و اػبلجاف.
*اإلقليم الثاني:و ىو إقليم التل و يتكوف من عدد من السهوؿ الساحلية اؼبنخفضة و السهوؿ الداخلية اؼبرتفعة و

تنحصر ىذه السهوؿ بُت اؼبرتفعات اعببلية و توجد معظم األراضي الصاغبة للزراعة يف منطقة الودياف الوفَتة -

اؼبوجودة هبا.
*اإلقليم الثالث:و ىو إقليم الصحراء و يشكل أكرب مساحة يف األراضي اعبزائرية حيث وبتل حواِف  % 80من
األراضي اعبزائرية و تقع يف الشماؿ الشرقي منو منطقة تتجمع فيها أىم الواحات.

ثالثا:المناخ
تتميز اعبزائر بتنوع مناخها حيث يسود منطقة التل يف الشماؿ مناخ البحر اؼبتوسط فهو دافئ جاؼ صيفا معتدؿ
فبطر شتاء و ىي أكثر اؼبناطق رطوبة حيث يبلغ معدؿ سقوط األمطار ما بُت  400إُف 1000مم و تًتاوح
درجات اغبرارة ما بُت  °25يف الصيف و  °11يف الشتاء ،و مناخ شبو قاري يف مناطق اؽبضاب العليا يتميز دبوسم
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بارد و رطب يف الفًتة من أكتوبر إُف ماي و تصل درجة اغبرارة أحيانا إُف  °5أو أقل يف بعض اؼبناطق أما باقي
أشهر السنة فتتميز حبرارة تصل إُف أكثر من  ،°30أما منطقة الصحراء فتعترب من اؼبناطق اؼبتطرفة يف درجات اغبرارة
اليومية فضال عن الرياح و اعبفاؼ الشديد،و عموما ال يزيد معدؿ سقوط األمطار سنويا عن 102مم حيث تصل
أحيانا درجات اغبرارة إُف أكثر من  °40أما باقي أشهر السنة فتتميز دبناخ متوسط و دافئ ما يبكن نشاط حركة
السواح يف فصل الصيف.
رابعا:الحمامات المعدنية
تتوفر اعبزائر على ما يفوت  200منبع للمياه اغبموية اعبوفية و  7ؿبطات ضبامات معدنية ذات طابع وطٍت ومركز
واحد للعالج دبياه البحر،كما يوجد ما يقارب  50ؿبطة ضبوية ذات طابع ؿبلي تستغل بطريقة تقليدية وبالنسبة
للحمامات اؼبعدنية فهي ضباـ بوغرارة بتلمساف (500كم غرب العاصمة) القريبة من اغبدود مع اؼبغرب،ضباـ
بوحنيفة دبنطقة معسكر،ضباـ ريغة بعُت الدفلى (170كم) غربا ،و يف الشرؽ يوجد ضباـ الشاللة بوالية قاؼبة ،ضباـ
قرقور بوالية سطيف،ضباـ الصاغبُت ببسكرة ،أما عن اؼبنابع اغبموية غَت مستغلة اليت ال تزاؿ على حالتها الطبيعية

ما يفوؽ  %60من اؼبنابع احملصاة .149
خامسا:المواقع التاريخية

عرفت اعبزائر حضارات عرب ـبتلف العصور فقد عثر على بقايا و آثار نشاط إنسآف تعود إُف سبعة آالؼ عاـ
قبل اؼبيالد،و احتكت بعدة حضارات سجلها التاريخ كاغبضارة الفينيقية اليت تعامل معها األمازيغ سكاف اعبزائر
آنذاؾ،كما خضعت اعبزائر يف القرف السابع ميالدي غبكم قرطاج مث احتلها الروماف سنة  42قبل اؼبيالد و يف عاـ
 682ـ بدأ العصر اإلسالمي.
وبالرجوع إُف قائمة الًتاث العاؼبي اؼبدرجة يف عبنة الًتاث العاؼبي يف اليونيسكو ضمن مواقع الًتاث الدولية اليت
يبكن أف تكوف ىذه اؼبواقع طبيعية كالغابات و سالسل اعبباؿ و قد تكوف من صنع اإلنساف كالبنياف و اؼبدف و
سوؼ نتطرؽ ؽبا بشئ من التفصيل.
*قلعة بني حماد:و ىي من اؼبواقع اليت بنيت يف 1007ـ على يد ضباد بن بلكُت و تقع مشاؿ شرؽ والية مسيلة
على بعد  36كم أحد رموز الدولة اإلسالمية باعبزائر و يوجد هبا الكثَت من الكنوز و اؼبعاَف األثرية أنبها اؼبسجد
الكبَت و مصلى قصر اؼبنار الذي يعترب أصغر مسجد يف العاَف،باإلضافة إُف القصور اؼبمتدة عرب مساحات القلعة
و على امتداد أكثر من  50كم على غرار قصر األمَت الذي وبتوي على حبَتة تعد مشاهبة لقصر اغبمراء

باألندلس.150

 149بوعالـ غمراسة،اغبمامات اؼبعدنية باعبزائر مقصد السائح من كل مكاف ربت موقع:
http://www.aawawsat.com/details.aps?section=41&article=404131&issueno=10291.(28-05-2011).
International council on monument and sites,Paris,1980,p1.
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*جميلة:صبيلة كويكل

()cuicul

القديبة على بعد

 50كم

من مدينة ستيفيس سطيف حاليا ربتوي على أصبل

اؼبعاَف األثرية القديبة أسسها اإلمرباطور الرومآف نرفا  Nervaيف عامي  96و  98ـ توسعت إثرىا اؼبدينة يف القرنُت
151
الثآف و الرابع حسب ـبطط ىندسي مدروس من ضبامات،حدائق،متاحف...
*وادي ميزاب:أدرجتو اليونيسكو ضمن الًتاث العاؼبي يف 1982ـ و ىو ىضبة كلسية تقع مشاؿ الصحراء ظبيت
ببالد الشبكة نظرا لشبكة األودية العديدة و اليت ال يتجاوز عمقها
اعبنوب الشرقي لتنتهي عند حبَتة تكتنفها الرماؿ مشاؿ غرب مدينة اعبزائر.

100ـ

تتجو كلها من الشماؿ الغريب كبو

*تيمقاد:تقع تيمقاد على بعد  36كم شرؽ والية باتنة بناىا الروماف سنة 100ـ يف عهد اإلمرباطور تراجاف الذي
أمر ببنائها ألغراض إسًتاتيجية شيدت على مساحة  11ىكتار ظباىا الروماف تاموقادي و ربظى اؼبدينة بتصميم
صبيل إذ يشقها طريقاف كبَتاف متقاطعاف من الشرؽ إُف الغرب و من الشماؿ إُف اعبنوب ينتهي كل شارع ببنياين
كبَتين يف طرفيو يزينها قوساف ضخماف من اغبجارة و أعمدة منحوتة،و ابتدءا من النصف الثآف ميالدي عرفت
اؼبدينة تطورا عمرانيا ىاما تطلب مساحات إضافية فظهرت أحياء سكنية جديدة و شيدت اؼبعابد و بلغ التطور
العمرآف ذروتو يف القرف الثالث ميالد إذ بنيت منشآت جديدة مثل اؼبكتبة العمومية و السوؽ و مساكن أوسع و
أكثر رفاىية و يف القرف اػبامس ميالدي احتل الونداؿ اؼبدينة و داـ االحتالؿ قرابة قرف بعد أف احتل البيزنطيوف
مكاهنم.152
*تيبازة :تقع على ساحل البحر األبيض اؼبتوسط تبعد عن اعبزائر العاصمة ب

50كم

غربا أسسها الفينيقيوف

كإحدى مستعمراهتم التجارية العديدة حيث كانت ؽبا مكانة مرموقة،و تعٍت كلمة تيبازة يف اللغة الفينيقية (اؼبمر)
ألهنا كانت معربا و فبرا لألفراد بُت مدينيت إيكوزيوـ (اعبزائر) و إيوؿ (شرشاؿ) مث أصبحت تعرؼ بقرطاجية و قد

عرفت أياـ ؾبدىا إباف ح كم اؼبلك النوميدي جوبا الثآف وأصبحت مستعمرة التينية إباف إمارة كلوديوس يف القرف
األوؿ لتتحوؿ إُف مستعمرة رومانية يف القرف الثآف ميالدي.
*القصبة :اليت تكتظ باؼبساجد و تتميز بشوارعها الضيقة و قلعتها األثرية و اليت مت بنائها يف القرف

16ـ

و تتميز

بثرائها اؼب عماري التارىبي اؽباـ و الذي دفع منظمة اليونيسكو تسجيلها ضمن الًتاث العاؼبي عاـ 1992ـ ومن
اؼبعاَف الشهَتة بالقصبة،اغبدائق،اؼبرصد الفلكي،اؼبتحف الوطٍت،دار الكتب الوطنية،جامعة اعبزائر اليت تأسست

 151الديواف الوطٍت للسياحة ،من المعالم الرومانية بالجزائر ،ص  .3ربت موقع:
- 2011)www.ont-dz.org (01-06
National Tourism Office ,Algeria travel of heart ,press book,p11.
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عاـ 1909ـ كما يوجد هبا الكثَت من القصور و اؼبنازؿ الفاخرة ذات طراز عريب إسالمي و من أبرز مساجدىا
اؼبسجد الكبَت و مسجد كتشاوة الذي مت بناءه يف العصر الًتكي 1021ـ .153
سادسا:المواصالت و االتصاالت
أ -المواصالت:ربتوي اعبزائر على عدة وسائل و طرؽ للمواصالت أنبها:
*الطرؽ البرية:سبتلك اعبزائر أكثر من  104ألف كم

()%25

وطنية تزداد كثافتها يف الشماؿ أكثر من

اعبنوب 38100،كم ( ( %37طرؽ ترابية صاغبة للسَت و اغبركة و الباقي دوف نوعية متوسطة ،كما تربط
اعبزائر مع دوؿ الساحل طريق عابر للصحراء يسمى طريق الوحدة اإلفريقية على مسافة  2344كم
لتسهيل الوصوؿ إُف موانئ اعبزائر،كما أنشئت الطريق السيار شرؽ غرب و الذي يربط حدودىا مع كل
من تونس و اؼبغرب لتسهيل اغبركة بُت جهات الوطن و الذي يبلغ مسافة  1216كم.
*السكك الحديدية :تربط شبكة السكة اغبديدية أىم اؼبدف الشمالية ببعضها و تصل خطوطها من
مناطق استخراج اؼبواد األولية إُف وصوؽبا للمدف الصناعية و اؼبوانئ،و تعد من أىم الدوؿ اإلفريقية من

حيث كثافة السكك اغبديدية و اليت يبلغ طوؽبا  4200كم منها  215كم خطوط مكهربة و تغطي
من النقل الربي.

%17

*النقل الجوي:نظرا لشساعة اؼبساحة و بعد اؼبسافات بُت جهات اعبزائر و اتساع مساحة الصحراء أصبح
للنقل اعبوي أنبية خاصة،و يتكوف األسطوؿ اعبوي من  63طائرة معظمها من نوع بوينغ و ايرباص وتضمن
شركة اػبطوط اعبوية اعبزائرية سنويا نقل  3.6مليوف مسافر و كبو  30ألف طن من البضائع ،كما يوجد 55
مطار منها  12مطار دوِف و الباقي داخلي جهوي أو خاص أنبها مطار ىواري بومدين و مطار وىراف.
*النقل البحري:يتم النقل البحري عرب 17ميناء بعضها ـبصص لتصدير احملروقات كميناء جباية سكيكدة
بينما ميناء اعبزائر العاصمة ،وىراف و عنابة موانئ متعددة النشاطات كما يتضمن األسطوؿ البحري
74سفينة حبرية منها  5ناقالت بًتوؿ  9ناقالت الغاز السائل7،لنقل اؼبواد الكيميائية و  3لنقل األفراد و
البضائع.
*االتصاالت :أدت التحوالت االقتصادية الكربى اليت اعتمدهتا اعبزائر و اليت ارتكزت على االنفتاح على
األسواؽ الدولة إُف ربرير قطاع االتصاالت السلكية و الالسلكية ما أدى إُف ثورة االتصاالت من خالؿ
التطور الكبَت الذي عرفو اؽباتف احملموؿ،فاإلضافة إُف اؼبتعامل موبيليس فقد تعززت ىذه الوضعية بدخوؿ

متعاملُت جدد و نبا اؼبتعامل اؼبصري أراسكوـ تليكوـ ربت اسم "جيزي" و القطري كيوتيل ربت اسم "قبمة"
ما أدى إُف زيادة اؼبنافسة و ازدياد عدد مستعملي اؽباتف.
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National Tourism Office, Op-cit,,P9.
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المطلب الثاني:المؤشرات السياحية في الجزائر
بالنظر إُف ما تنعم بو اعبزائر من تراث غٍت ومتنوع سواء طبيعيا،تارىبيا أو ثقافيا ما يؤىلها ألف تكوف وجهة
سياحية،فإف لديها كذلك إمكانيات مادية كالطاقات الفندقية و عدد األسرة باختالؼ تصنيفاهتا و سوؼ يتم
التطرؽ إليها و تطورىا عرب الزمن.
أوال:الطاقات الفندقية
سبثل الطاقات الفندقية إمكانية البلد على استيعاب السياح فهي تعكس مدى اىتماـ و تقدـ البلد و قد عرفت
اعبزائر تطورا يف ؾباؿ الفنادؽ من سنة  1990إُف 2008ـ.
الشكل رقم:05التطور التأشيري لعدد الفنادؽ في الجزائر حسب الدرجات خالؿ الفترة
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المصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على:
)Office National des Statistiques (Algérie) et Ministère du Tourisme et de l’Artisanat (1985-2008

-

Répartition des hôtels et des établissements assimilés par catégorie d’établissement.

عرفت الفنادؽ يف اعبزائر تطورا منتقلة بذلك من  100نقطة تأشَتية عاـ  1990إُف  301.8نقطة تأشَتية عاـ
 2008مسجال ارتفاع ب  201.8نقطة تأشَتية  ،بالرغم من أف ىناؾ تطور يف اجملموع الكلي للفنادؽ إال أنو بقي
ثابتا خالؿ أربع سنوات األخَتة كما أف فنادؽ اػبمس قبوـ تتطور بنفس وتَتة اجملموع الكلي للفنادؽ حيث
بلغت  160نقطة تأشَتية بعدما كاف  100نقطة عاـ  1990أصبح  260نقطة عاـ  ،2008لكن بالنظر إُف اعبدوؿ
قبد أف الفنادؽ الغَت مصنفة تطورت بشكل أعلى و متسارع من سنة إُف أخرى فقد قدرت الزيادة ب  344نقطة
تأشَتية ،أما بالنسبة لباقي األصناؼ فقد تطورت و لكن بوتَتة أقل مع وجود بعض التذبذبات
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وعليو يبكن القوؿ أف الفنادؽ األقل درجة و الغَت مصنفة ىي اليت ربتل النسبة األكرب و اؼبعروؼ عن ىذا
النوع أهنا عادة تكوف رديئة أو غَت تنافسية كما و أف ىذا النوع تكوف أسعاره معقولة.
أما عن عدد األسرة يف اؼبؤسسات الفندقية حبسب الدرجات يبكن توضيحها يف الشكل التاِف:
الشكل رقم:06التطور التأشيري لعدد األسرة في الجزائر حسب الدرجة خالؿ الفترة
2008-1990ـ
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المصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على:
Office National des Statistiques (Algérie) & Ministère du Tourisme et l’Artisanat :Répartition

-

de la capacité des hôtels et des établissements par catégorie d’établissement(19852008).

شهد عدد األسرة يف اعبزائر حبسب درجات التصنيف تطور تأشَتي بلغت الزيادة  55,78نقطة تأشَتية
فبعدما كانت يف سنة األساس  100نقطة أصبحت  155نقطة عاـ  ،2008و قد كانت فنادؽ اػبمس قبوـ و
الغَت مصنفة ترتفع بوتَتة أعلى مع وجود بعض التذبذبات فقد شهدت فنادؽ اػبمس قبوـ ارتفاع ب  97نقطة
تأشَتية بينما بلغت الزيادة يف الفنادؽ الغَت مصنفة  229نقطة تأشَتية ،أما بالنسبة لباقي األصناؼ فقد كانت
تتطور بوتَتة ضعيفة مع وجود بعض التذبذبات.
أما عن توزيع طاقات اإليواء حسب نوع اؼبنتوج السياحي خالؿ الفًتة
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2008-1991ـ

فكانت كالتاِف:

الشكل رقم :07التطور التأشيري لتوزيع طاقات اإليواء بحسب نوع المنتوج في الجزائر
خالؿ الفترة .2008-1991
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المصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على:
Office National des Statistiques et Ministère du Tourisme et de l’Artisanat :Répartition

-

de la capacité hôtelière par vocation(1991-2008).
-

من خالؿ اعبدوؿ نالحظ أف ىناؾ تطور يف ؾبموع طاقات اإليواء حبسب نوع اؼبنتوج يف اعبزائر خالؿ الفًتة
 (1991- 2008).فقد قدرت الزيادة للمجموع الكلي ب  56.18نقطة تأشَتية ،ىذا و قد كاف التطور لكل من
اؼبنتوج الشاطئي و اغبضري يتماشى مع الوتَتة بالنسبة للمنتوج العاـ ،لكن اؼبنتوج اغبضري ابتداء من سنة 2000
أصبح يتطور بوتَتة أسرع و قد قدرت الزيادة خالؿ ىذه الفًتة ب  70نقطة تأشَتية ،بينما شهد اؼبنتوج الشاطئ
تذبذب مند سنة  2000و قد بلغت نسبة الزيادة  23نقطة تأشَتية.
ثانيا:الوافدين إلى الجزائر
إف التدفقات السياحية ألي بلد تعرب عن أنبيتو و قدرتو على جلب السياح و سوؼ يتم التطرؽ إُف التدفقات
البشرية يف اعبزائر و مقارنتها مع تونس و اؼبغرب
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الشكل رقم :08التطور التأشيري للوافدين إلى الجزائر خالؿ الفترة 2008-1990ـ
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المصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على:
-Ministère de l’Aménagement du Territoire , de l’Environnement et du Tourisme.
-UNTWO, Tourism market trends « International tourist arrivals by country of
destination,2006 Edition.

شهد عدد الوافدين إُف اعبرائر تطورا مسجال بذلك زيادة تقدر ب  68.19نقطة تأشَتية فبعدما كانت  100نقطة
يف سنة األساس و أصبحت  168.1نقطة تأشَتية عاـ  2009بالرغم من وجود البفاض عاـ  ،1995كما شهد
اعبزائريُت اؼبقيمُت يف اػبارج تطورا أعلى من وتَتة اجملموع اإلصباِف بينما كاف تطور الوافدين األجانب أقل من وتَتة
اجملموع العاـ.
و بذلك فقد احتل عدد اعبزائريُت اؼبقيمُت باػبارج أعلى نسبة ما قيمتو  % 66,73من ؾبموع الوافدين بينما بلغ
عدد األجانب  % 33,27مع وجود البفاض سنة  1995والسبب يعود إُف الظروؼ السياسية و األمنية اليت عاشتها
البالد خاصة و أف توفر األمن و االستقرار أحد الشروط اؽبامة عبلب السياح أما بعد فًتة 2000ـ فقد انتعشت
السياحة ؾبددا بعد عودة االستقرار و االىتماـ بالنشاط السياحي ،و السبب يف ضعف قدوـ األجانب ىو
ضعف اػبدمات اؼبقدمة و ارتفاع األسعار باإلضافة إُف ضعف طاقات اإليواء و عدـ تنوع اؼبنتوج السياحي و
الًتويج لو .إف اعبزائر و رغم التطور يف عدد السياح من سنة إُف أخرى تبقى يف اؼبرتبة الثالثة بعد تونس و اؼبغرب
فمثال يف عاـ 2009ـ وصل عدد الوافدين إُف اؼبغرب كاف  8341ألف سائح و  6901ألف سائح يف تونس وىذا
يعكس عدـ قدرة اؼبنتوج السياحي اعبزائري على اؼبنافسة لذلك هبب إعادة النظر يف اػبدمات اؼبطبقة و األسعار
و اإلسًتاتيجية السياحية بصفة عامة.
ىذا عن الوافدين إُف اعبزائر أما عن اػبارجُت أي السياحة العكسية فيمكن إبرازىا يف اعبدوؿ التاِف:
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الجدوؿ رقم :25تطور عدد الخارجين من الجزائر (سياحة عكسية)خالؿ الفترة 2009-1999ـ
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المصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على إحصائيات وزارة السياحة اعبزائرية

لقد تطور عدد اػبارجُت من اعبزائر من سنة  1999إُف 2009ـ فقد ارتفع من  903286إُف  1677000سائح و
معظم اػبارجُت كاف إُف تونس فحسب اإلحصائيات فقد بلغ عدد اعبزائرين الوافدين إُف تونس يف اؼبتوسط
 %13,7من عدد الوافدين و ذلك بسبب القرب اعبغرايف و غياب التأشَتة و وجود اػبدمات تليها كل من
فرنسا،السعودية ،اؼبغرب و تركيا ،و ما رافق ذلك من إنفاؽ و مع ذلك و بداية من سنة  2005أصبح عدد
الوافدين إُف اعبزائر أكرب من عدد اػبارجُت و ىذا مؤشر جيد ؼبا لو من أنبية على االقتصاد الوطٍت.
ثالثا:الليالي السياحية
إف اللياِف السياحية تعكس اؼبدة اليت يقضيها السائح يف البلد اؼبضيف و قد زبتلف اؼبدة من بلد إُف آخر و ذلك
حسب الظروؼ اؼبؤثرة منها احمللية و الدولية باإلضافة إُف نوعية اػبدمات اؼبقدمة و اؽبدؼ من الزيارة و عن
اللياِف السياحة يف اعبزائر فيمكن توضيحها يف الشكل التاِف:
الشكل رقم:09تطور الليالي السياحية في الجزائر خالؿ الفترة ()2007-2000
الوحدة:ألف ليلة سياحية
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:من إعداد الطالبة اعتمادا على:
Statistiques euro-méditerranéennes, Eurostat, Edition 2009,p149-152
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-

نالحظ من اعبدوؿ أف ىناؾ تطور يف عدد اللياِف السياحية خالؿ الفًتة اؼبمتدة من

2000

إُف

2007

فبعدما كاف العدد اإلصباِف للياِف  3748ألف ليلة عاـ  2000أصبح  5120ألف ليلة عاـ  2007أي بزيادة قدرت
ب

1372

ألف ليلة و إف كاف التطور من سنة إُف أخرى ضعيف،و من جهة أخرى فقد كاف النصيب األكرب

للياِف السياحية للجزائرين اؼبقيمُت باػبارج بنسبة  %90.92بينما بلغ عدد اللياِف لغَت اؼبقيمُت

%9.07

و ىذا تبعا

لعدد الوافدين إُف اعبزائر و الذي كاف أغلبهم جزائريوف مقيموف باػبارج باإلضافة إُف عدـ قدرة اؼبنتوج اعبزائري
على تلبية ا لطلب و بذلك عدـ القدرة على اؼبنافسة و ىذا ما جعل األجانب يفضلوف وجهات سياحية أخرى
غَت اعبزائر.
المطلب الثالث:السياحة ضمن المخططات الوطنية
تبنت اعبزائر مند االستقالؿ ـبططات وطنية كاف اؽبدؼ منها النهوض بالقطاعات الوطنية من خالؿ زبصيص
مبالغ مالية ،و خالؿ ىذا اؼببحث سوؼ يتم التطرؽ إُف حجم االستثمارات السياحية اؼبخصصة خالؿ الثالث
مراحل.
الجدوؿ رقم :26توزيع االستثمارات خالؿ الفترة 1984-1967ـ
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المصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على:
-

زرنوخ ياظبينة،مرجع سبق ذكره،ص ص.169-156
التقرير العاـ للمخطط اػبماسي األوؿ،وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية

قدرت اؼبيزانية اؼبخصصة للمخطط الثالثي ب  11.081مليار دج من أجل إعداد مشاريع تنموية موزعة
على عدة قطاعات و من اعبدوؿ يتضح أف اغبصة األكرب من نصيب قطاع الصناعة دببلغ  5400مليوف دج أي ما
116

يعادؿ

%49

حىت أف معدؿ تنفيذ االستثمارات بلغ  %87أما قطاع السياحة فجاء يف اؼبراتب األخَتة دببلغ

285

مليوف دج ما نسبتو  %2.5و ىي آخر القطاعات من حيث معدالت التنفيذ فحواِف َ %40ف ينفذ و ىذا يعكس
لنا سياسة الدولة بعد االستقالؿ و التوجو اإلمبائي الذي اختاره و ىو التصنيع بالدرجة األوُف بينما قطاع
السياحة َف يكن ضمن اىتمامات الدولة.
و قد تقرر إنشاء  13080سرير لكن يف هناية ىذه الفًتة َف يتم إنشاء سوى  2736سرير فقط أي ما نسبتو
 %20.9أما باقي اؼبشاريع فتم تأجيلها للمخطط الالحق حيث وزعت األسرة على احملطات كما يلي:
الجدوؿ رقم:27حصيلة برنامج المخطط الثالثي للفترة ()1969-1967
العمليات المقررة

النسبة%

عدد األسرة

عدد األسرة لسنة

المبرمجة

العجز

النسبة%

1969
النسبة%

عدد األسرة
محطات شاطئية

6766

51.7

2406

35.5

4360

64.5

محطات حضارية

1650

12.6

254

15.4

1396

84.6

محطات صحراوية

1818

13.9

286

15.7

1532

84.2

حمامات معدنية

2847

21.8

00

00

2847

76.2

13080

100

2946

22.5

10135

77.5

المجموع

المصدر :بزة صاٌف،تنمية السوؽ السياحية بالجزائر –دراسة حالة والية مسيلة -مذكرة ماجيستَت،جامعة مسيلة،ص.67

من خالؿ اعبدوؿ نالحظ أف أكرب نسبة كانت للمحطات الشاطئية بنسبة  %51.7و اليت َف يتم اقباز سوى
 %35.5حيث قدر العجز ب  %64.5كما يتضح أيضا أف العجز يف عدد األسرة قدر ب 10135سرير أي ما
يعادؿ  %77.5و ىذا راجع إُف ضعف قدرة االقباز و سوء التسيَت بسبب سوء ربديد اؼبسؤوليات اإلدارية.
أما عن اؼبخطط الرباعي األوؿ فكاف اؽبدؼ منو ىو بناء اقتصاد اشًتاكي حيث كاف حجم االستثمارات
إُف يف ىذا اؼبخطط أعلى من حجم االستثمارات يف اؼبخطط السابق فقد ارتفعت اؼبيزانية العامة من
مليار دينار

إُف27.740

11.081

مليار دينار و لكن بالرغم من ذلك بقيت النسبة األكرب للقطاع الصناعي بنسبة

 %45يليو القطاع الزراعي بنسبة  %15و ذلك بسبب طبيعة االقتصاد القائم على تشجيع الصناعة الثقيلة.
و لكن بالرغم من زيادة اؼببلغ اؼبخصص للسياحة و الذي قدر ب 700مليوف إال أف النسبة من اجملموع
كانت أقل من النسبة يف اؼبخطط الثالثي األوؿ حيث بلغت ، %2و اؽبدؼ من اؼببلغ ىو اقباز  35000سرير
117

لتلبية زيادة عدد الوافدين،لكن َف يتم اقباز سوى  9220سرير حيث قدر العجز ب  25780سرير،و قد مت
توزيع ىذا اؼببلغ على اؼبشاريع السياحية التالية:
الجدوؿ رقم: 28توزيع المبالغ االستثمارية حسب المشاريع للفترة ()1973-1970
الوحدة:مليوف دج
المبلغ
المشاريع الباقية من المخطط الثالثي

حجم االستثمار
420

المشاريع الجديدة
*ىياكل قاعدية

44

*إقامة سياحية

221

*النقل السياحي

15

المبلغ الكلي

700

المصدر:
Ahmed Tessa,Op-cit,p12

-

من خالؿ نتائج اعبدوؿ قبد أنو مت إعطاء األولوية للمشاريع اؼبتبقية من اؼبخطط الثالثي ( )1969-1967بنسبة
 %60و دببلغ إصباِف قدره  420مليوف دج،أمل باقي مشاريع الفًتة ( )1973-1970فكانت نسبتو  %40من
اؼبيزانية اإلصبالية ما يعادؿ  280مليوف دج حبيث كانت اغبصة األكرب من نصيب الفنادؽ دببلغ  221مليوف دج
بنسبة  %78.92تليها اؽبياكل القاعدية و النقل السياحي و ىنا يتضح تراكم اؼبشاريع بسبب عدـ القدرة على
اإلقباز يف اؼبوعد و االىتماـ بطاقات اإليواء و إسباـ ما تبقى من مشاريع اؼبخطط الثالثي إضافة إُف ما يلي
:154
توسيع اؼبناطق السياحية اليت أقبزت و اليت يف طور اإلقباز كمركب مورييت (زرالدة)؛ هتيئة نادي الصنوبر؛ إصالح و إعداد الفنادؽ اغبضرية؛ وضع شبكة موسعة للفنادؽ الصحراوية؛-تنمية السياحة يف تيبازة و بالد القبائل.

154

Boutros Ghali, Protection et mise en valeur de patrimoine monument, UNESCO ,n°2214,1970, p9
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كما عرؼ القطاع إصالحات ىيكلية على مستوى اؼبؤسسات من خالؿ إنشاء عدة مؤسسات:155
اؼبؤسسة الوطنية للسياحة و الفنادؽ سنة 1970؛ اؼبؤسسة الوطنية للسياحة 1970؛ اؼبؤسسة الوطنية للمحطات اؼبعدنية؛ -مؤسسة األعماؿ السياحية

.1970

بالنسبة للمخطط الرباعي الثآف مت زبصيص مبالغ مالية أكثر من الفًتة اؼباضية ألجل تنفيذ اؼبشاريع اؼبتبقية من
الفًتة السابقة و تنفيذ مشاريع جديدة لكن بالرغم من زيادة اؼببالغ اؼبالية إال أف الصناعة مازالت تستحوذ على
النسبة األكرب  %44أما قطاع السياحة كاف نصيبو  %1,1فقط بالرغم من زيادة اؼببلغ اؼبخصص لو مقارنة
باؼبخطط الرباعي األوؿ،أما طاقات اإليواء حسب اؼبنتوج السياحي كما يلي:
الجدوؿ رقم :29توزيع طاقات اإليواء للفترة ( ) 1978-1974حسب نوع المنتوج السياحي
المنتوج

الشاطئي

الصحراوي

الحضري

المناخي

المعدني

المجموع

عدد األسرة

3400

800

2620

300

1700

8820

النسبة المؤوية

38.54

9.07

29.7

3.4

19.27

100

المصدر:خالد كواش،أىمية السياحة في ظل التحوالت االقتصادية حالة الجزائر،أطروحة دكتوراه،فرع زبطيط،جامعة اعبزائر،2003،ص.145

لقد أعطت األولوية للسياحة الشاطئية بعدد أسرة قدرىا  3400سرير بنسبة  %38.54من ؾبموع

8820

سرير تليها السياحة اغبضارية بنسبة  %29.2و ذلك تبعا لسياسة تشجيع السياحة الداخلية.
كما عرفت ىذه الفًتة تغَتات سبثلت فيما يلي:156
 يف سنة  1976ـ أنشئت الشركة الوطنية للسياحة ( )SONALTOURاليت أسندت إليها مهمة تسويقاؼبنتج السياحي اعبزائري.

Grimes Saïd, le Tourisme environnemental et l’aménagement urbain du littoral« Cas de la ville de

155

Jijel »thèse de magistère, Université de constantine ,2002, p92.
156ىدير عبد القادر،واقع السياحة في الجزائر وآفاؽ تطورىا،رسالة ماجيستَت،جامعة اعبزائر،كلية العلوـ االقتصادية و التسيَت،جامعة اعبزائر، 2006 -2005،ص153
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 إنشاء مؤسسة األعماؿ السياحية اعبزائرية ( )ETTاليت تولت مهمة إقباز مشاريع التنمية السياحية لكن ىياألخرى فشلت فمن بُت  50000سرير اؼبربمج إقبازىا َف ينجز سوى  18000سرير.
إف إقباز ىذه اؼبشاريع اؼبربؾبة يف العديد من اؼبخططات أرىقت طاقات القطاع السياحي و جعل تسيَته
معقدا و اؼبالحظ كذلك ىو البفاض يف جودة اػبدمات السياحية اؼبعروضة و العجز اؼباِف الذي أغبق القطاع.
مع بداية الثمانينات مت الًتكيز أكثر على السياحة الداخلية هبدؼ خلق مناصب الشغل إُف جانب السياحة
اػبارجية هبدؼ توفَت العملة الصعبة من خالؿ اؼبخطط اػبماسي األوؿ دبجموع االستثمارات اؼبخصصة
للمخطط اػبماسي األوؿ

400

مليار دج بلغ نصيب القطاع السياحي  3400مليوف دج أي بنسبة  %0.85من

أجل بلوغ طاقة إيواء قدرىا  50880سرير حيث مت برؾبة

89

مشروع سياحي موزعة كما يلي:

الجدوؿ رقم:30توزيع المشاريع السياحية حسب نوع المنتج للفترة()1984-1980
نوع المنتج

شاطئي

صحراوي

معدني

مناخي

حضري

مخيمات

المجموع

عدد

02

01

09

05

32

40

89

المشاريع
عدد األسرة

3300

2350

1650

1150

6900

1200

16550

المصدر:خالد كواش،مرجع سبق ذكره،ص.154

بالنظر إُف اعبدوؿ قبد أف اغبصة األكرب كانت للمشاريع اغبضرية و اؼبخيمات ب  32و  40مشروع على التواِف
بعدد أسرة قدر ب  6900للمنتوج اغبضري و  1200للمخيمات،لكن عند هناية الفًتة َف يتم اقباز سوى

20

مشروع من أصل  89ما يعادؿ  4050سرير فقط و بذلك قدر العجز ب 12500سرير.
أما من أىداؼ اؼبخطط اػبماسي الثآف للفًتة 1989-1985ـ فكانت كما يلي:
استمرار سياسة تنمية السياحة؛تطوير اغبمامات اؼبعدنية و اؼبراكز اؼبناخية؛ المركزية االستثمارات و تنويع اؼبتعاملُت من اعبماعات احمللية و القطاع اػباص؛كما مت الًتكيز خالؿ ىذا اؼبخطط على السياحة الداخلية مع تنفيذ برامج الستقباؿ السياح األجانب
وتشجيع القطاع العاـ و اػباص حيث بلغت طاقات اإليواء  48332سرير حيث كاف نصيب القطاع العاـ
%

48.7

و ما يعادؿ  %46.7للقطاع اػباص ما يعادؿ  22640سرير ىذا عن القطاعات اؼبسانبة يف االستثمار أما
120

عن نوع اؼبنتج فكانت النسبة األكرب من نصيب السياحة اغبضرية بنسبة  % 46.4تليها الشاطئية بنسبة

%27.6

وىي موضحة يف اعبدوؿ التاِف:
الجدوؿ رقم :31توزيع ىياكل االستقباؿ حسب نوع السياحة للفترة (1989-1985ـ)
نوع السياحة

عدد األسرة

النسبة المؤوية

القطاع

عدد األسرة

النسبة المؤوية

حضارية

22428

46.4

الخاص

22640

46.6

شاطئية

13327

27.6

العاـ

23574

48.7

صحراوية

1130

2.5

جماعات محلية

1468

3.02

مناخية

6331

13.1

منظمات حكومية

801

1.7

معدني

5116

11

المصدر
-Ahmed Tessa,Op-cit,p14

كما كانت ىناؾ احتماالت القباز مشاريع خالؿ ىذه الفًتة موضحة يف اعبدوؿ التاِف:
الجدوؿ رقم :32المشاريع التي برمج انجازىا خالؿ الفترة ( 1988-1985ـ)
السنوات
1985

المشاريع
إعادة ربريك اؼبشاريع قيد اإلقباز-توسيع العديد من الفنادؽ كفندؽ بٍت عباس،سبيموف،ضباـ بوغرارة،جباية،مسيلة

1986

إنشاء 1000سرير خاص باؼبنتوج اؼبناخي(ؿبطة تيكجدة)-إنشاء  600سرير بوىراف(فندؽ الشاطوفاف)

1987

إقباز فندؽ دبدينة جيجل يضم  300سرير إقباز فندؽ بآرزيو يضم  300سرير -برنامج ذبديد بعض الوحدات الصحراوية.

1988

من اؼبقرر إنشاء مشاريع:
فندؽ دبدينة غرداية يضم  600سريرفندؽ دبدينة الوادي يضم  300سرير-توسيع الفنادؽ السياحية بتيميموف ب  120سرير.

المصدر :بزة صاٌف ،مرجع سبق ذكره،ص ص.72-71 ،
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إف االىتماـ الذي أبدتو اعبزائر للقطاع السياحي كاف اؽبدؼ منو تشجيع السياح خاصة و أهنا ذباور
بلداف ذات مقومات سياحية مادية و طبيعية ما هبعل اؼبنافسة شديدة بينها،و سوؼ نتطرؽ إُف عدد السياح
الوافدين إُف اعبزائر مقارنة بتونس و اؼبغرب.
الجدوؿ رقم: 33عدد الوافدين إلى الجزائر،تونس و المغرب خالؿ الفترة( 1984-1981ـ)
السنوات

1981

النسبة%

1982

النسبة%

1983

النسبة%

1984

النسبة%

البلداف
المغرب

1600

39,80

1800

51,87

1800

50,85

1900

50

تونس

2100

52,23

1400

40,35

1400

39,55

1500

39,47

الجزائر

320

7,96

340

7,8

340

9,60

400

10,53

المجموع

4020

100

3470

100

3540

100

3800

100

المصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على:
-Ahmed Tessa,Op-cit,p111

نالحظ من اعبدوؿ أف عدد الوافدين إُف اعبزائر شهد تطورا خالؿ الفًتة (1984-1981ـ) بلغ كأقصى نسبة
 %10,5سنة 1984ـ بينما بلغت حصة اؼبغرب  %50خالؿ نفس السنة بينما بلغ عدد الوافدين إُف تونس
 ،% 39.47و بذلك بقيت اعبزائر يف اؼبرتبة الثالثة بعد اؼبغرب و تونس بالرغم من اجملهودات اؼببذولة ،ىذا من
ناحية التدفقات البشرية أما عن التدفقات اؼبالية فكانت كما يلي:

122

الجدوؿ رقم: 34اإليرادات السياحة لكل من الجزائر،تونس و المغرب خالؿ الفترة () 86 -85 -84
الوحدة:مليوف دوالر
السنوات

1985

1984

1986

البلداف
الجزائر

135

91

137

المغرب

440

60

800

تونس

463

65-

488

المجموع

1089

1307

1442

المصدر:
-Ahmed Tessa,Op-cit,p60.

من خالؿ اعبدوؿ أف ىناؾ تطور يف اإليرادات السياحية خالؿ الثالث سنوات فبعدما كانت عاـ
 1089( 1984مليوف دوالر) أصبحت  1442مليوف دوالر عاـ  1986قبد أف اعبزائر ربتل اؼبرتبة الثالثة بعد
اؼبغرب،تونس و ذلك يعكس ضعف يف عدد الوافدين نتيجة عدـ وجود ؿبفزات لتشجيع السياحة كبو اعبزائر.
المبحث الثاني:إستراتيجية السياحية في الجزائر فترة التسعينات
المطلب األوؿ :االستثمار و الشراكة في المجاؿ السياحي
إف االستثمار األجنيب يف أي قطاع من اؼبؤشرات اليت تعكس مدى اىتماـ الدولة بتنمية اقتصادىا من خالؿ
جلب رؤوس األمواؿ و خلق فرص العمل و جلب التكنولوجيا فهو بذلك مصدر من مصادر سبويل االقتصاد ألي
بلد،و سوؼ يتم التطرؽ ىنا إُف واقع االستثمار يف القطاع السياحي اعبزائري و قبل ذلك نقف عند اإلطار
القانوٓف لالستثمار يف اعبزائر.
أوال:اإلطار القانوني لالستثمار في الجزائر:
تبنت اعبزائر بعد اسًتجاع سيادهتا الوطنية قوانُت تتعلق باالستثمار عرب الزمن وىي:

123

أ -فترة الستينات:يتعلق األمر بقانوف االستثمارات الصادر يف سنة 1963ـ الذي يهدؼ إُف بعث النشاط
االقتصادي و إن عاش اغبياة االقتصادية من جديد و إعادة بناء و تنمية االقتصاد اعبزائري الذي كاف
يعآف فراغا بعد االستقالؿ و احملافظة على إبقاء رؤوس األمواؿ األجنبية.
حيث كاف موجها إُف رؤوس األمواؿ اإلنتاجية األجنبية أساسا أما عن الضمانات العامة فتتمثل يف :157
حرية االستثمار لألشخاص اؼبعنويُت و الطبيعيُت األجانب؛حرية التنقل و اإلقامة بالنسبة ؼبستخدمي و مسَتي ىذه اؼبؤسسة؛اؼبساواة أماـ القانوف و السيما اؼبساواة اعببائية .*قانوف االستثمارات لسنة 1966ـ:بعد فشل قانوف
:158

1963ـ

تبنت اعبزائر قانونا جديدا و من مبادئو

المبدأ األوؿ :يكوف للدولة األولوية يف االستثمارات يف القطاعات اغبيوية و هبذا أصبحت الدولة و
ىيئاهتا ربتكر االستثمار يف ىذه القطاعات،أما رأس اؼباؿ األجنيب يبكن لو أف يستثمر يف قطاعات أخرى
و ىذا بعد حصولو على اعتماد مسبق من قبل السلطات اإلدارية.
المبدأ الثاني:يتعلق دبنح الضمانات و االمتيازات و اليت تكوف كما يلي:
اؼبساواة أماـ القانوف و السيما اؼبساواة اعببائية؛ربويل األمواؿ و األرباح الصافية؛ الضماف ضد التأميم و يف حالة قرار التأميم يؤدي ىذا إُف تعويض القيمة الصافية لألمواؿ احملولة إُفالدولة ،كما يبكن أف سبنح امتيازات خاصة و ىي امتيازات مالية و تتمثل يف ضمانات القروض اؼبتوسطة

و الطويلة اؼبدى و التخفيضات َف يطبق ىذا القانوف على االستثمارات األجنبية بل طبق على
االستثمارات اػباصة اعبزائرية.
*فترة الثمانينات:يف سنة 1982ـ تبنت اعبزائر قانونا يتعلق بتأسيس الشركات اؼبختلطة و كيفية تسيَتىا
و بذلك تكوف قد أكدت نيتها يف رفض االستثمار اؼبباشر لتدخل الرأس اؼباؿ األجنيب و فضلت

االستثمار عن طريق الشركات اؼبختلطة و تأكد ىذا االذباه سنة 1986ـ و يف سنة 1988ـ تبنت اعبزائر
اإلصالحا ت االقتصادية اليت أدت إُف ظهور اؼبؤسسة العمومية االقتصادية بدال من اؼبؤسسات أو
الشركات االشًتاكية .159
157

Nacer Eddine Sadi ,La Privatisation des entreprises publiques en Algérie, OPU, France,2005,p29.
 158تشاـ فاروؽ،االستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر و آثارىا على التنمية االقتصادية،نادي الدراسات االقتصادية ،وىراف،ص .17
159تشاـ فاروؽ ،مرجع سبق ذكره،ص .18
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* فترة التسعينات:صدر سنة 1990ـ قانوف النقد و القرض الذي يهدؼ إُف إضفاء األنبية ؼبكانة النظاـ
البنكي اعبزائري باإلضافة إُف ذلك يعترب دبثابة تنظيم جديد ؼبعاعبة ملفات االستثمارات األجنبية على
مستوى بنك اعبزائر و ىذا القانوف ليس خاصا باالستثمار فقط،فهو منظم غبركة رؤوس األمواؿ كما
يرخص لغَت اؼبقيمُت بتحويل رؤوس األمواؿ إُف اعبزائر لتمويل نشاطات اقتصادية كما وبرص أف ربقق

ىذه اؼبشاريع ما يلي:160

 ترقية و خلق مناصب الشغل؛تكوين و ربسُت مستوى العماؿ و اإلطارات اعبزائرية؛استعماؿ التكنولوجيا اغبديثة.ثانيا:االمتيازات الجبائية الممنوحة للمستثمرين
تتمثل ىذه االمتيازات يف النظاـ العاـ و اػباص و ىي:
 -1امتيازات النظاـ العاـ :باإلضافة إُف اغبوافز الضريبية و الغَت الضريبية و اعبمركية اؼبنصوص عليها يف القانوف
العاـ حيث هبوز للمستثمرين التمتع باؼبزايا التالية :161

تطبيق النسبة اؼبنخفضة للرسوـ اعبمركية بشأف األجهزة اؼبستوردة اليت تدخل مباشرة يف اقباز اؼبشروعاالستثماري
اإلعفاء من ضريبة القيمة اؼبضافة بالنسبة للسلع و اػبدمات اليت تدخل مباشرة يف إقباز اؼبشروع االستثمارياإلعفاء من رسوـ نقل ملكية العقارات الالزمة إلقباز اؼبشروع االستثماري. -2امتيازات النظاـ الخاص :سبنح مزايا خاصة للمشاريع االستثمارية اليت تنفد يف اؼبناطق اليت ربتاج تنميتها إُف
مسانبة خاصة من جانب الدولة و اؼبشاريع االستثمارية اليت تكوف ؽبا أنبية خاصة بالنسبة لالقتصاد الوطٍت
(قطاع اؼبياه،الري،البناء،اؽبياكل القاعدية للطرقات و اؼبطارات...اٍف وكذلك القطاعات اليت تستخدـ
التكنولوجيات النظيفة اليت تساعد على ضباية البيئة و اؼبوارد الطبيعية و اليت تقتصد استخداـ اؼبوارد الطبيعية غَت

اؼبتجددة.
و يبيز اؼبشروع بُت مرحلتُت:مرحلة إقباز االستثمار و مرحلة دخولو قيد االستغالؿ فبالنسبة ؼبرحلة اقباز االستثمار
فإف اؼبزايا اؼبمنوحة للمستثمر ىي :162
-اإلعفاء من حقوؽ نقل اؼبلكية فيما ىبص اؼبقتنيات العقارية؛

160ساحل ؿبمد،تجربة الجزائر في مجاؿ جذب االستثمار األجنبي المباشر،ؾبلة العلوـ اإلنسانية،جامعة البليدة ،ص .16
 161دليل االستثمار يف اعبزائر،2006 ،ص .60
 162دليل االستثمار يف اعبزائر ،2007 ،ص ص. 5-4،
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تطبيق معدؿ منخفض بالنسبة لرسوـ التسجيل فيما ىبص العقود التأسيسية و الزيادات يف رأس اؼباؿ؛تتحمل الدولة جزء من تكاليف اؽبياكل األساسية الالزمة إلقباز اؼبشروع االستثماري أو كل التكاليف بعد تقييماؼبشروع من جانب الوكالة الوطنية لتنمية االستثمار.
ىذا عن االمتيازات بشكل عاـ أما عن االمتيازات اؼبمنوحة للقطاع السياحي ضمن قانوف

1993ـ

فهي:

الجدوؿ رقم :35امتيازات االستثمار الممنوحة حسب قانوف 1993
إمتيازات النظاـ

النظاـ العاـ

المناطق الخاصة

الطوؽ الثاني للجنوب

الجنوب الكبير

المساعدات على اإلنجاز

03سنوات

03سنوات

03سنوات

03سنوات

حقوؽ التسجيل

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

%0.5

%0.5

%0.5

حقوؽ التسجيل بعقود تأسيس
الشركات و رفع رؤوس أموالها

%0.5

الرسم العقاري

إعفاء من  02إُف

إعفاء من05

إعفاء  07سنوات على

إعفاء10

05سنوات

سنوات إُف10

األقل

سنوات

سنوات
TVA

إعفاء

إعفاء

إعفاء

إعفاء

الحقوؽ الجمركية

%3

%3

%3

%3

أشغاؿ المنشآت القاعدية

الشيء

تكفل جزئي

%50

تكفل جزئي

التنازؿ عن األراضي العمومية

إتاوة التأجَت

امتيازات يبكن

بقيمة حقيقية

أف تصل إُف

أنتصل إُف

الدينار الرمزي

الدينارا لرمزي

أوكلي

التخفيض على نسبة الفوائد

ال شيئ

أوكلي
زبفيض50%

ال شيئ

ال شيئ

امتيازات يبكن

ال شيئ

المصدر:ىدير عبد القادر،مرجع سبق ذكره،ص161

ثالثا:أىم الشركات المستثمرة في المجاؿ السياحي
بدأت عدة شركات فندقية دولية لالستثمارات يف إطار الشركات اؼبختلطة و يبكن ربديد أىم ىذه الشركات اليت
دخلت يف إقباز عدة مشاريع سياحية فيما يلي:
 -اشًتكت سنة

1988ـ

اجملموعة الكندية

PGL

مع الديواف الوطٍت للسياحة إلنشاء شركة ـبتلطة ظبيت

 SEGTOURتسمح بإقباز مركبتُت شاطئيُت دبرسى بن مهيدي و سكيكدة و فنادؽ يف اعبنوب جبنات
و ايليزي و عُت أمناس و ـبيمات يف اؽبوقار و الطاسيلي و فنادؽ يف منطقيت وىراف و قسنطينة دبجموع
 3000سرير و تكوف نسبة سبويل ىذه اؼبشاريع %51ـبصصة للجزائر و  %49لألجانب.
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 أمضت ؾبموعة  Accorسنة  89عقدا مع مؤسسة التسيَت السياحي للوسط ىدفو استغالؿ فندؽ اغبامةباعبزائر العاصمة يسع ؿ

700

سرير ،و يكوف مسَتا من طرؼ مؤسسة  sofitelكما وضعت ؾبموعة

 Accorبرناؾبا تطمح من خاللو فتح

20

فندؽ حىت هناية

2000

خاصة يف اؼبدف الكربى اؼبتمركزة يف

اؼبناطق الشاطئية و يف منطقة اعبنوب غَت مستغلة و ىذا حسب أنواع الفروع التابعة ؽبا

Sofitel,

 novotel, Urbisو تبلغ طاقة اإليواء ؽبذه الفنادؽ  4720فندؽ.163
 يف سنة 2001ـ أنشأت شركة تطوير الفندقة ) (SDHو ىي شركة ـبتلطة ) (SIHو  la Ficoالليبية إلقبازفندقُت من طراز شَتاطوف يف وىراف و حاسي مسعود  92مليوف دوالر.
 ؾبموعة  SAFIRالكويتية تقوـ بتسيَت فندؽ مزفراف الذي رمم حديثا. يف سنةبنسبة

2004ـ

%50

قامت فرنسا باالستثمار مشًتؾ يف اعبزائر لفنادؽ

لكل جهة إلنشاء

36

ACCOR

مع ؾبموعة

MEHRI

فندؽ من فئة الثالث و األربع قبوـ و ىي موزعة على عدة مدف

ذات التدفقات السياحية يف اؼبرحلة األوُف منها اعبزائر العاصمة ،قسنطينة ،وىراف و عنابة و تليها مدف
أخرى ىامة باعبنوب اعبزائري.
 سنة 2005ـ افتتاح فندؽ شَتاطوف وىراف و ىو أوؿ مشروع يتحقق يف إطار الشراكة اعبزائرية الليبية يفؾباؿ الفندقة حيث بلغ حجم اؼبشروع

122

مليوف دوالر أمريكي ـبصص لسياحة األعماؿ بالدرجة

األوُف حيث وبتوي على  324غرفة و جناح رئاسي،كما ستتوسع ىذه الشراكة إُف مشاريع أخرى منها
ف ندؽ طبس قبوـ بالعاصمة و آخر حباسي مسعود تصل قيمة االستثمارات الليبية يف اعبزائر إُف

500

مليوف دوالر أمريكي.
 ويف نفس السنة قاـ اؼبستثمر السعودي سيدار باالستثمار مباشر يف اعبزائر من خالؿ إنشاء ثالثمشاريع سياحية ضخمة بتكلفة تقدر ب  280مليوف أورو .
 -سنة

2007ـ

قامت سويسرا بإنشاء فندؽ  274غرفة للمستثمر .MARRIOT

 -كما كاف للكويت كذلك اغبظ من خالؿ اؼبستثمر

FAKI

باؼبشاركة يف رأس اؼباؿ و تسيَت فندؽ

األوراسي .164

 163بزرة صاٌف،مرجع سبق ذكره،ص . 76
164

Ouvrage collectif dirigé par Fabrice Hatem, La filière tourisme dans les pays méditerranéens, notes de

documents ANIMA n°17,juin 2006,p82.
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الجدوؿ رقم : 36توزيع مشاريع الستثمار األجنبي المباشر المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار خارج
قطاع المحروقات .2005-2000
المشروع

عدد المشاريع

النسبة%

المبلغ (مليوف دج)

النسبة %

الفالحة

10

2

2110

0.37

البناء و أشغاؿ عمومية

54

10.75

19799

3.5

الصناعة

322

64.14

229407

40.3

الصحة

4

0.8

891

0.15

النقل

12

2.4

1624

0.28

السياحة

9

1.8

14685

2.9

الخدمات

87

17.31

36348

6.42

االتصاالت

4

0.8

260627

46.08

المجموع

502

100

565491

100

المصدر :ساحل ؿبمد،مرجع سبق ذكره.16 ،

نالحظ من اعبدوؿ أف اعبزائر و غبد اآلف ال تزاؿ هتمش قطاع السياحة فقد كاف العدد األكرب من نصيب
القطاع الصناعي ب  322مشروع بنسبة  % 64.14أما القطاع السياحي فكاف  9مشاريع فقط بنسبة

%1.8

أما

عن نسبتو من اؼببلغ الكلي بلغ  %2.9و أىم اؼبشاريع من نصيب شركة اغبامل إلنشاء مركب سياحي بسيدي
فرج و مشروع ؾبمع سيدار السعودي لتأسيس قريتُت سياحيتُت باعبزائر العاصمة.
المطلب الثاني :إستراتيجية خوصصة القطاع السياحي
لقد ظهر ىذا اؼبصطلح ألوؿ مرة يف اؼبعجم سنة 1983ـ حيث كانت تعرؼ اػبوصصة يف إطار ؿبدود كنتيجة
للمصلحة اػباصة بل أكثر كم ذلك اؼبرور من نشاط أو قطاع يتميز بنظاـ اؼبراقبة أو اؼبلكية اعبماعية إُف نظاـ
خاص إذف فهي عملية هتدي تقليص دور الدولة و توسيع أنشطة القطاع اػباص.
أوال :تعريف الخوصصة :تعرؼ اػبوصصة على أهنا":التنقل الكلي أو اعبزئي للملكية أو مراقبة التسيَت من
القطاع العمومي للقطاع اػباص فهي تعٍت وضع إطار مؤسسايت و تنظيمي مشجع لتطور القطاع اػباص متماشيا
128

و قوانُت السوؽ اؼبعتمدة أساسا على إلغاء احملتكر و ربويل التجارة اػبارجية و اؼبنافسة و تسعى الدولة من وراء
تغيَت كل من القطاع العاـ و القطاع اػباص إُف رفع الفعالية االقتصادية و عقالنية استعماؿ اؼبوارد يف كل من
اإلدارات و اؼبؤسسات"
و اؽبدؼ من اػبوصصة ىي:
 إزالة االختالالت الداخلية و اػبارجية اليت تعآف منها اؼبؤسسات العمومية و ىذا بتفرغها آلداء مهامها الرئيسيةو الًتكيز على قطاعاهتا األكثر مردودية من أجل رفع الكفاءة اإلنتاجية؛
 تطوير األطر القانونية وفق اؼبعايَت الدولية للشفافية و سرعة اؼبعامالت و ضباية اؼبستثمر عبعلها تتماشى معاؼبتغَتات اغباصلة يف اؼبيداف االقتصادي
 زيادة موارد الدولة بعد عملية البيع فبا يقلل اغباجة إُف االقًتاض و بالتاِف زبفيض دين اغبكومة؛ االلتحاؽ بالسوؽ الدولية يف اؼبيداف التكنولوجي و اؼباِف.أما عن أسباب اػبوصصة يف القطاع السياحي فتعود إُف:165
 تسجيل عجز ماِف ؿ1992؛

13

مؤسسة من بُت

17

مؤسسة عمومية اقتصادية للتسيَت الفندقي و السياحي سنة

 ارتفاع أسعار اػبدمات الفندقية و السياحية مقارنة بنوعيتها؛ عدـ استطاعة القطاع السياحي عكس الصورة السياحية للجزائر يف األسواؽ الدولية من خالؿ سيطرت القطاعالعمومي؛
 االستفادة من القطاع اػباص فيما ىبص الصيانة و النظافة و اؼبراقبة.ثانيا :واقع خوصصة القطاع السياحي في الجزائر
سبت عملية اػبوصصة للقطاع السياحي على مرحلتُت:
المرحلة األولى :سبثلت يف العرض الفوري للمشاريع الفندقية اليت ىي يف طور اإلقباز أو يف طريق االنتهاء حيث مت
يف 1995ـ عرض مزايدة وطنية و دولية لبيع  5فنادؽ و ىي:

165حيزية حاج اهلل،االستثمار السياحي في الجزائر،مذكرة ماجيستَت،البليدة،2006،ص .165
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الجدوؿ رقم:37الفنادؽ المعروضة للخوصصة في المرحلة األولى
المشروع

الترتيب

طاقات اإليواء (سرير)

نوع المنتوج

نسبة االنجاز

الفندؽ الدولي لمطار الجزائر

04

660

حضري

90

فندؽ لوس الواد

03

300

صحراوي

98

فندؽ بجاية

03

300

حضري

50

فندؽ المسيلة

02

300

حضري

85

فندؽ شاطوناؼ بوىراف

04

600

حضري

60

المصدر:وزارة السياحة اعبزائرية

المرحلة الثانية:مت خالؿ ىذه اؼبرحلة عرض إضايف يشمل اؼبؤسسات الفندقية قيد االستغالؿ و دبا أهنا ال تتمتع
بنفس الصحة التجارية اؼبالية و اؼبادية كما أهنا ال تتوفر على نفس التجهيزات فقد اعتمد اؼببدأ اؼبطبق يف
خوصصتها على تصنيفها إُف ثالث أصناؼ:
الصنف أ و ىي الفنادؽ اغبسنة،الصنف ب و ىي الفنادؽ اؼبتوسطة،و الصنف ج و ىي الفنادؽ األقل حسنة،و
يتم ترتيبها وفق طبس معايَت تبعا للموقع،السوؽ اؼبستقبلية،حالة ذبهيزات اؼبؤسسات،اإلقبازات السابقة و
اؼبردودية التقديرية و تعرض ىذه الفنادؽ يف شكل مزايدة وطنية و دولية و َف يتم أي عرض لشرائها بسبب:
تأخر عملية تقدٔف اؼبؤسسات اؼبراد خوصصتها . مشكل ملكية األراضي اليت تقاـ عليها اؼبؤسسات ،وقد مت يف ىذه الفًتة تصنيفاالستغالؿ و اليت تشملها عملية اػبوصصة و ىي موضحة يف اعبدوؿ.
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60

مؤسسة فندقية قيد

الجدوؿ رقم: 38تصنيف الوحدات الفندقية لغرض الخوصصة خالؿ المرحلة الثانية
المؤسسات

الصنف ب

الصنف أ

المجموع

الصنف ج

فنادؽ حضرية صنف عالي

03

-

-

03

فنادؽ صنف متوسط

06

10

02

18

مركبات شاطئية

07

02

01

10

فنادؽ صحراوية

06

07

05

18

محطات مياه معدنية

-

07

01

08

محطات مناخية

-

02

-

02

مراكز التداوي بمياه البحر

01

-

-

01

المجموع

23

28

09

60

المصدر:حيزية حاج اهلل،مرجع سبق ذكره،ص.169
و بناءا على ىذا التصنيف حددت الوزارة ترتيبا للمستثمرين الذين يقوموف خبوصصة كل نوع من ىذه األصناؼ و
ىذا حسب اإلمكانيات اؼبالية لكل منهم كما يلي:
*المستثمروف المستهدفوف للصنف أ:و األفضلية ىنا تكوف ألكرب البلداف اؼبوفدة للسياح كأوروبا الغربية،أمريكا
الشمالية و دوؿ اػبليج.
الوطنيوف اؼبقيموف يف اػبارج و الذين لديهم ذبربة يف الفندقة.
اؼبستثمروف الوطنيوف و اؼبؤسسات(بنوؾ،مؤسسات خاصة)
*المستثمروف المستهدفوف للصنف ب و تشمل:
 احملًتفوف األجانب غَت اؼبختارين (ؾبموعات فندقية ،وكاالت)... مستثمروف مؤسساتيوف جزائريوف مقيموف و غَت مقيمُت.*المستثمروف المستهدفوف للصنف ج و تشمل مستثمروف وطنيوف و أجانب غَت ـبتارين

131

المطلب الثالث:إستراتيجية السياحة في الجزائر آلفاؽ( 2025المخطط التوجيهي للتهيئة السياحة)
اؼبخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  SDATىو جزء من اؼبخطط الوطٍت للتهيئة اإلقليمية
الذي من خاللو تعلن الدولة عبميع الفاعلُت و عبميع القطاعات و صبيع اؼبناطق عن مشروعها السياحي آلفاؽ
 2025و ذلك بنظرهتا للتنمية السياحية الوطنية للمدى القصَت ( )2009اؼبدى اؼبتوسط ( )2015و اؼبدى الطويل
SNAT 2025

( )2025يف إطار التنمية اؼبستدامة بضماف التوازف الثالث ي اؼبتمثل يف العدالة االجتماعية،الفعالية االقتصادية و
ضباية البيئة على مستوى كامل الًتاب الوطٍت.
إف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة السياحية تتويج ناضج ؼبسار طويل من البحث،التحقيقات،الدراسات اػبربات
و االستشارات ،إنو نتيجة لعمل فكري كبَت و الستشارة واسعة دبشاركة اؼبتعاملُت الوطنيُت و احملليُت العموميُت و
اػبواص على مدار اللقاءات اعبهوية و اإلثراء الذي أسفر عنو.
أوال:األىداؼ المادية و النقدية ؿ  :2025يفرض اؼبخطط التوجيهي للتهيئة السياحية تعريف األىداؼ اؼبادية و

صيغة اؼبيزانية اؼبطلوبة لبلوغ ذلك (عدد األسرة،عدد السياح ،اؼبداخيل،العماؿ الواجب تكوينهم )...و بصيغة
أخرى يتعلق األمر بتحديد خطة األعماؿ للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية،كما يهدؼ إُف ضماف االنطالؽ
السريع للسياحة اعبزائرية إذ يركز على "ـبطط األعماؿ" بأىداؼ مادية و نقدية للمرحلة األوُف () 2015-2008
فخطة األعماؿ ترمي إُف تلبية الطلب الدوِف و الطلب الوطٍت الذي سيزيد عن  11مليوف سائح يف آفاؽ .2025
 -1األىداؼ المادية للمرحلة األولى  : 2015-2008بمعنى عدد األسرة المطلوب توفيرىا:
 -على سبيل اؼبثاؿ و من أجل استقباؿ  6.5مليوف سائح يف ظروؼ جيدة سبتلك تونس اليوـ

220000

سرير ذباري؛
 -استقباؿ آفاؽ  2025ىو استقباؿ  2.5مليوف سائح و باحًتاـ نسب اعبَتاف،فهي ربتاج على

75000

سرير من النوعية اعبيدة؛
 -ىدؼ األقطاب ذات األولوية ما يقارب نصف قدرة االستقباؿ اؼبتوقع أي

40000

سرير دبقياس

دوِف منها  30000من الطراز الرفيع يف اؼبدى القصَت و  10000سرير إضايف يف اؼبدى اؼبتوسط؛
 خلق  40000منصب شغل (بشكل مباشر و غَت مباشر ) و  91600مقعد بيداغوجي. -2األىداؼ النقدية للمرحلة األولى 2015-2008

األىداؼ اليت يسعى إُف ربقيقها خالؿ اؼبرحلة األوُف يستوجب استثمارات عمومية و خاصة تقدر ب

2.5

مليار دوالر أمريكي ذلك أف االستثمار اإلصباِف عمومي و خاص،مادي و غَت مادي الالزـ ػبلق سرير جديد
يقدر ب  60000دوالر منها  55000لالستثمارات اؼبادية و  5000دوالر لالستثمارات الغَت مادية،و عليو فإف
مشروع اقباز  40000سرير على مستوى أقطاب االمتياز السياحية السبعة يقضي ما قيمتو  2.5مليار دوالر خالؿ
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سبع سنوات

()2015-2008

دبا معدلو

350

مليوف دوالر كل سنة ،و إذا أخذنا اؼبعدؿ االعتيادي لنسبة

االستثمارات العمومية من إصباِف االستثمارات يف قطاع السياحة و الذي يقدر ب ( %15مادية و غَت مادية) فإف
السلطات العمومية يتوجب عليها إنفاؽ ما قيمتو  375مليوف دوالر أمريكي خالؿ السبع سنوات القادمة من أجل
تطوير أقطاب االمتياز السياحية السبعة ما يعٍت استثمار  54مليوف دوالر سنويا ،و يوضح اعبدوؿ التاِف بلغة
األرقاـ األىداؼ اليت يسعى اؼبخطط إُف ربقيقها يف اؼبدى اؼبتوسط (.166 )2015-2008

الجدوؿ رقم : 39توضيح باألرقاـ لمخطط األعماؿ الخاص بتنمية القطاع السياحي بالجزائر
السنة

2007

2015

المضاعف

عدد السياح (بالمليوف)

1.7

2.5

×1.47

عدد األسرة

84869

75000

1.8×159869

(تتطلب التهيئة)

(عالية اعبودة)

مساىمة السياحة في PIB

%1.7

%3

×13

اإليرادات (مليوف دوالر أمريكي)

215

 1500إُف 2000

من × 7إُف ×9

400000

×2

مناصب العمل(مباشرة و غير 200000

مباشرة )

التكوين(مقعد بيداغوجي)

91600

51200

×142.8

المصدر:
- Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme,
Livre 02,Op-cit,p19.

 -3المشاريع ذات األولوية للمرحلة األولى :2015-2008

لقد مت ربديد اؼبشاريع ذات األولوية يف إطار اؼبخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  2025و يبكن تقسيم
ىذه اؼبشاريع إُف األنواع التالية:
 فنادؽ تابعة لسالسل عاؼبية مشهورة يصل عدد األسرة هبا إُف  29386سرير. أكثر من  20قرية سياحية متميزة ( )VTEباإلضافة إُف زبصيص عدة أرضيات للتوسع السياحي منأجل تلبية الطلب الوطٍت و العاؼبي
166

Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme ,Livre 02,le plan stratégique:
Les Cinq dynamique et les programmes d’Action Touristiques Prioritaire, janvier 2008,p18
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 حدائق تسلية سياحية (حديقة دنيا بعنابة،حديقة دنيا بقسنطينة ،دنيا باعبزائر العاصمة ووىراف،حدائق الواحات)..
 مراكز العالج،الصحة و الرفاىية (ضباـ قرقور،ضباـ ملواف الشريعة). -إطالؽ  80مشروع سياحي يف  6أقطاب سياحية باالمتياز

5986

سرير و

8000

منصب شغل يف

األفق .167
الجدوؿ رقم: 40توزيع األقطاب السياحية باإلمتياز بالجزائر
األقطاب السياحية باالمتياز

عدد المشاريع

الشماؿ الشرقي

23

مشاؿ الوسط

32

الشماؿ الغريب

18

اعبنوب الغريب الواحات

04

اعبنوب الغريب توات –قورارة

02

اعبنوب الكبَت األىقار

01

ؾبموع اؼبشاريع

80

المصدر:
-Ministère de l’Aménagement du territoire ,de l’Environnement et du Tourisme Livre 02, Op- cit ,
p 20.

ثانيا:الحركيات الخمس للتفعيل السياحي بالجزائر
تشكل اغبركيات اػبمس الطريق إلنعاش سريع و مستداـ للسياحة مدعومة بعودة اعبزائر إُف الساحة الدولية و
موقعها االسًتاتيجي و سبثلت ىذه اغبركيات فيما يلي:168
 -1ـبطط وجهة اعبزائر
 -2األقطاب السياحية السبع لالمتياز الوجهات الناشئة لوجهة اعبديدة للجزائر
 -3ـبطط نوعية السياحة
 -4الشراكة العمومية و اػباصة
 -5ـبطط التمويل.

Ministére de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme, Livre 02, Op-cit,p19
Ibid,p21.
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167
168

و قد شرعت برامج العمل السياحية ذات األولوية ابتداء من

2008

يف تفعيل التحوؿ السياحي اعبزائري

بواسطة مضاعفة جاذبية و شهرة وجهة اعبزائر و ذلك عن طريق إطالؽ األقطاب السياحية األوُف لالمتياز
اؼبدرجة كمشاريع ذات أولوية و كدوافع لالنطالؽ السياحي مدعمة دبخطط تسويق و اتصاؿ،ـبطط
النوعية،الشراكة العمومية و اػباصة و مرافقة اؼبالية.
 -1مخطط وجهة الجزائر :يتعلق األمر ببناء صورة سهلة القراءة لوجهة اعبزائر فًتقية صورة اعبزائر
مسألة أساسية لتصبح وجهة سياحية تنافسية من خالؿ إسًتاتيجية التسويق السياحي إلعطاء صورة
جيدة للجزائر،و من أجل ذلك
بشعار()LOGO

هبب ابتكار عالمة و تسجيل اؼبنتوج جزائري مزودا

و لنجاح ـبطط تسويق وجهة اعبزائر هبب االرتكاز على سبع قواعد أساسية

ضرورية ىي:
*ثقافة و ذىنية  :اختيار وضعية ىجومية مستمرة لغزو األسواؽ لعدة سنوات،إعداد الصورة و إعداد
السوؽ من أجل "االتصاؿ و البيع" .
*االلتزاـ:تنشيط و تنسيق متناسب و دائم لكل ـبطط تسويق و ذبنيد وسائل االتصاؿ
اغبديثة:مالية،بشرية و تقنية.

* األدوات:اللجوء إُف التنشيط باإلعالـ اؼبتعدد :أفالـ،أقراص،صفقات،انًتنت،شاشات
فيديو،فضاءات مرئية...
* فضاءات االتصاؿ:تبٍت وضعية مراقبة و رصد إسًتاتيجية على اؼبستوى الوطٍت جناح لكل قطب
امتياز يوفر طبس وظائف:االستقباؿ،اإلعالـ ،فضاءات احملالت اؼبعارض ..
*المسعى:شراكة فعالة على اؼبستوى احمللي و الدوِف.

 -توحيد العمل يف كافة اؽبيئات:الوكالة الوطنية اعبزائرية للسياحة ( )ONATالوكالة الوطنية للسياحة

(. 169 )ONT

:1-1األسواؽ الثالثة المطلوب المحافظة عليها و الفئات السكانية األربع المستهدفة
هبب تعزيز جاذبية وجهة اعبزائر بالبقاء يف الصورة على مستوى األسواؽ مع اغبفاظ على الفئات السكانية
اؼبستهدفة ،ففي اؼبرحلة األوُف هبب منح األولوية لألسواؽ الواعدة اؼبطلوب احملافظة عليها مع حصر الفروع و
اؼبنتوج الواجب تطويره،كما يتعُت ربديد األىداؼ ؽبذه األسواؽ أما الفئات اؼبستهدفة فهي :170
Ministère de l’Aménagement du Territoire ,de l’Environnement et du Tourisme, Livre 02,Op-cit,p26
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169

 السياح احملليوف اعبزائريوف اؼبقيموف باػبارج متوسط السن يف األسواؽ اؼبطلوب احملافظة عليها السياح يف البلداف اؼبطلوب احملافظة عليها.الجدوؿ رقم : 41مخطط الوجهة حسب األىداؼ،الفروع و األسواؽ
األسواؽ المستهدفة

الفروع المختارة

أىداؼ التسويق في المخطط

السوؽ الداخلية

اؼبواد الواسعة االستهالؾ يف اغبمامات البحرية

ربديد التدفقات(البديل اعباذب بالنسبة للوجهات

تسوؽ اؼبتعة:التسلية حوؿ اؼبدف

اجملاورة)

 -1الجزائريوف المقيموف

العالج و الصحة التجواؿ -الرياضة

-

التحريض إُف قضاء العطل

-

تطوير استهالؾ التسلية
اعبوارية على مدار السنة

-

تشجيع السياحة العالجية
بغية ربسُت الصحة العمومية.

-

ربديد التدفقات باقًتاح منتوج
ذو قيمة إضافية

-

زيادة النفقات السياحية

.
منتوج الفروع اعبديدة ()Nich
 -السياحة الصحية

 -2الجزائريوف الغير مقيمين

-

األعماؿ و اؼبؤسبرات
ثقايف:اكتشاؼ اغبرؼ و اؼبهارة و

-

اؼبواقع األثرية.
اذباىات اعبنوب

-

الصيد البحري

-

أنشطة الثلج

-

االستجماـ البحري

-

-

التسلية حوؿ اؼبدف
اكتشاؼ اغبرؼ و اؼبهارات اغبديثة

-

و اؼبواقع األثرية و التعبدية.

-

اغبفاظ على إقامة اعبزائريُت
غَت اؼبقيمُت
تطوير و مضاعفة اإلقامات
إغراء
جذابة

اإلقامات

بعروض

المصدر:
Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme, Livre

-

02,Op-cit,p27.

كما يبكن تنظيم األسواؽ اػبارجية يف أسواؽ ذات أولوية للحفاظ عليها و األسواؽ الواعدة و البعيدة لكن
ذات مستقبل.

170

Ministère de l’Aménagement du Territoire ,de l’Environnement et du Tourisme, Livre 02,Op-cit,p27
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الجدوؿ رقم: 42األسواؽ المطلوب الحفاظ عليها لجلب الوافدين
األسواؽ المطلوب الحفاظ عليها
*األسواؽ ذات األولوية (األسواؽ
التقليدية المرسلة للسياح نحو

الجزائر)
-

فرنسا،اسبانيا،ايطاليا و أؼبانيا
*األسواؽ الواعدة
 بريطانيا البنيلكس(ىولندا) النمسا -الدوؿ االسكندنافية

الفروع المختارة
-

أىداؼ مخطط التسويق
اذباىات اعبنوب الثقايف
السياحة العالجية و الصحية
ذات الطراز الرفيع
أعماؿ/مؤسبرات
فروع تكميلية
ثقافية و تعبدية
النوعي(الصيد،
اؼبنتوج
الغطس)...

*األسواؽ البعيدة و ذات مستقبل
 األسواؽ اآلسيوية (الصُت والياباف)
 السوؽ الروسية -أسواؽ أمريكا الشمالية (كندا و

التدفقات
االستهالؾ

الواليات اؼبتحدة)
دوؿ الخليج

 إعادة الثقة و ذبديدصورة اعبزائر باإلعتماد
على ميزهتا الرئيسية
بالنسبة لوجهات اؼبغرب و
على
تونس:الصحراء
أبواب افريقيا السوداء
 الًتكيز على القيمالقوية:سحر
العاطفية
الصحراء( يف مواجهة
السياحة الشعبية و اؼبركبة
للًتاث)
 الًتكيز على السياحةاعبوارية
 إظهار و تأمُت طريقةو
ؿبًتمة
سياحة
دائمة:سياحة مسؤولة
 -التطوير و احملافظة على

-

اذباىات اعبنوب
اعماؿ/مؤسبرات
الصيد البحري
سياحة عالجية

و

تشجيع

الًتكيز على الشركاتجبعل زبائنها يستهلكوف
اؼبنتوج السياحي ذو
القيمة اؼبضافة العالية
الًتكيز على اؼبواقع واؼبناسبات الدينية

المصدر:
- Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme, Livre
02,op-cit,p28.
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-2األقطاب السياحية لالمتياز):)POT
القطب السياحي ىو تركيبة من القرى السياحية لالمتياز يف رقعة جغرافية معينة مزود بتجهيزات
اإلقامة،التسلية،األنشطة السياحية يف تعاوف مع مشروع التنمية اإلقليمية فالقطب يدمج اؼبنطق االجتماعي
(االحتياجات األولية للسكاف)الثقافية،اإلقليمية(خاصيات،ميزات اإلقليم)التجارية(األخذ بعُت االعتبار لتوقعات و
متطلبات السوؽ،فهو يركز على موضوع رئيسي( السياحة الصحراوية،سياحة االستجماـ،السياحة العالجية و
الصحية) من أجل التماسك يف سبوقعو و تتمركز ىذه األقطاب يف: 171
 -القطب السياحي لالمتياز مشاؿ شرؽ

(NE

:)POTعنابة،الطارؼ،سكيكدة،قاؼبة،سوؽ

أىراس،تبسة.
 -القطب السياحي لالمتياز مشاؿ وسط

(NC

:)POTاعبزائر ،تيبازة،بومرداس البليدة الشلف،عُت

الدفلى،اؼبدية،البويرة،تيزي وزو،جباية.
 -القطب السياحي لالمتياز مشاؿ غرب

(NO

:)POTمستغاّف،وىراف،عُت سبوشنت

تلمساف،معسكر،سيدي بلعباس،غليزاف.
 القطب السياحي لالمتياز جنوب شرؽ ( )POT SEالواحات،غرداية ،بسكرة الواد اؼبنيعة. -القطب السياحي لالمتياز جنوب غرب

()POT SO

توات،القرارة ،طرؽ القصور أدرار ،سبيموف

وبشار.
 القطب السياحي لالمتياز للجنوب الكبَت (: )POT GSطاسيلي ناجر،إليزي،جانت. القطب السياحي لالمتياز للجنوب الكبَت :اؽبوقار و سبنراست.يتشكل كل قطب من ىذه األقطاب السبعة من عدة مركبات تستدعي وضعها يف تكامل و وفقا لقدراهتا
سيتم تطوير عدة مواضيع يكوف إحداىا دليال مرشدا و ذلك لضماف عرض متعدد و متنوع يستجيب لتوقعات
ـبتلف أنواع الزبائن.
و من أجل ذلك يعرؼ كل قطب من خالؿ موضوع رئيسي و مسيطر وبدد ىويتو و يبنحو صورتو و عالمتو

Sa

 :signatureقطب صحراوي جنويب،غريب،مشاِف غريب...

Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme, Livre 03,Les Sept Pôles

171

Touristiques d’Excellences(POT),janvier 2008,p06.
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سيسمح ربديد أقطاب ساحة االمتياز بربوز سياحي واسع على اؼبستوى اعبهوي و يستخدـ كنقطة ارتكاز
و كقاطرة للتطوير السياحي على مستوى اؼبناطق اؼبربؾبة كمرجع بالنسبة للمخطط اعبهوي لتهيئة اإلقليم
،SRATإف اؽبدؼ اؼبتوخى من بناء ىذه األقطاب السبعة ىو ربريك االنتشار السياحي يف كافة الًتاب الوطٍت.
-3مخطط نوعية السياحة (:)PQTيرمي ىذا اؼبخطط إُف تطوير نوعية العرض السياحي الوطٍت فهو يرتكز على
التكوين و التعليم و يدرج تكنولوجيات اإلعالـ و االتصاؿ يف تناسق مع تطور اؼبنتوج السياحي يف العاَف كما

يهدؼ إُف :172

 إطالؽ ـبطط لنوعية السياحة  PQTمع الرغبة يف االنضماـ ؼباركات موحدة "النوعية السياحية" و ىي حصيلةكل مسعى نوعي.
 ربسُت نوعية العرض السياحي و تشجيع ترقيتو يف اعبزائر و يف اػبارج. بعث ديناميكية تقؤف و ترقية الوجهة السياحية للجزائر.ىذا من جهة أما من جهة أخرى و من أجل االستجابة للهدؼ اؼبادي و النقدي يف ـبطط األعماؿ
173
أصبح تكوين اؼبورد البشري أمرا ضروريا و قد حددت ثالث أىداؼ إسًتاتيجية للتكوين ىي :

2025

 تعزيز القدرات التنظيمية،الكفاءات و احًتافية القيادات و عماؿ التأطَت يف اؼبدارس. ضماف ميزة التنافسية للربامج البيداغوجية داخل اؼبدارس. إعداد مقاييس االمتياز للًتبية و التكوين السياحي و يتعلق األمر باعتماد التصديق و التسجيل الرظبي. استعماؿ تكنولوجيات اإلعالـ و االتصاؿ يف ـبطط النوعية السياحية من خالؿ التسويق عرب االنًتنت كوهناعملية تسمح بالعرض اؼبباشر للمنتوج و اػبدمات السياحية لعدد كبَت من مستخدمي االنًتنت.
 -4مخطط الشراكة العمومية-الخاصة:تلعب الدولة و اعبماعات احمللية دورا ضروريا يف اجملاؿ السياحي خاصة
يف هتيئة اإلقليم و ضباية اؼبناظر العامة و وضع اؼبنشآت كاؼبطارات و الطرؽ يف خدمة السياحة كما أهنا تسهر
على النظاـ العاـ و األمن و تدير اؼبتاحف و األضرحة التارىبية أما القطاع اػباص فيضمن أساسيات االستثمارات
و االستغالؿ السياحي يثمن و يسوؽ اػبدمات اليت تضعها الدولة ربت التصرؼ،و من أجل جعل اعبزائر أكثر

جاذبية و تنافسية هبب :174

 جعل بوابات الدخوؿ إُف الًتاب الوطٍت أكثر جاذبية ،السفارات ،القنصليات،اؼبطاراتاؼبوانئ،احملطات...
Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme, Livre 02,OP-cit,p46

172
173

Ibid,p50
Ibid ,P 52
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174

 ربسُت اػبدمات القاعدية يف اؼبواقع السياحية:النظافة،اؼبياه ،تكنولوجيات اإلعالـ و االتصاؿ... تسهيل الوصوؿ إُف اؼبواقع السياحية و القرى السياحية لالمتياز صيانة الثروة الطبيعية و البيئية ربسُت النوعية بالتكوين اؼبستمر.-5مخطط تمويل السياحة :حبكم أف السياحة ذات عائد استثماري بطيء فإف عملية ربسُت الربح يتطلب
ذلك إهباد دعم و مرافقة من الدولة يف العمليات اػبمس و ىذا ىو دور ـبطط التمويل :175

 -1ضباية و مرافقة اؼبؤسسة السياحية الصغَتة و اؼبتوسطة .
 -2السهر على ذبنيب اؼبشاريع السياحية التوقف و الذوباف.
 -3جذب و ضباية كبار اؼبستثمرين الوطنيُت و األجانب.
 -4تشجيع االستثمار يف القطاع السياحي باللجوء إُف اغبوافز الضريبية و اؼبالية.
 -5تسهيل و تكييف التمويل البنكي للنشاطات السياحية و خباصة االستثمار يف إطار بنك االستثمار
السياحي.
أما عن ؿبتوى ـبطط سبويل السياحة فيتعلق األمر ب:
 مرافقة اؼبستثمرين و أصحاب اؼبشاريع باؼبساعدة يف ازباذ القرار يف تقدير اؼبخاطر و يف سبويل عتاداالستغالؿ.
 زبفيف إجراءات منح القروض البنكية و منح اغبسم. التمديد يف مدة القرضالمبحث الثالث:آثار السياحة على االقتصاد الوطني الجزائري
المطلب األوؿ:اآلثار االقتصادية للسياحة
تعد السياحة بأشكاؽبا اؼبختلفة ركيزة أساسية من الركائز االقتصادية اليت تزداد أنبيتها مع ارتفاع مردودىا
اؼبادي والذي بات يشكل مصدرا من مصادر سبويل 176االقتصاد الوطٍت تستفيد منو الدوؿ ذات اإلمكانيات
السياحية كونو يساىم يف زيادة الدخل القومي بالعمالت األجنبية و بذلك قدرة البلد على تسديد الديوف و

Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme, Livre 02,Op-cit, p58
 176التمويل ىنا و يقصد بو إعطاء حركة تنموية لالقتصاد الوطٍت من الناحية االقتصادية و االجتماعية
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تغطية العجز يف ميزاف اؼبدفوعات للدولة باعتبار النشاط السياحي جزء من قطاع اػبدمات كالنقل و اؼبالحة و
اػبدمات اؼبالية ...كما يلعب دورا ىاما يف خلق فرص العمل للعديد من القطاعات اؼبرتبطة بو.
أوال:اإليرادات السياحية
تع رب اإليرادات السياحية ألي بلد على مدى قدرتو على تلبية احتياجات السائح و مقابل ذلك يقوـ
باإلنفاؽ على ـبتلف السلع و اػبدمات فهي ترتبط بشكل كبَت حبجم الوافدين،و اعبدوؿ التاِف يوضح لنا التطور
التأشَتي لإليرادات السياحية يف اعبزائر مقارنة ببعض البلداف اجملاورة خالؿ الفًتة 2009-1995ـ
الشكل رقم:10التطور التأشيري لإليرادات السياحية الجزائرية،التونسية و المغربية خالؿ الفترة ()2009-1995
1200
1000
800
600
400

200
0

1995
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2000
=100
 377,8 1111 811,1 796,3 681,5 659,3 414,8 370,4 100الجزائر
 181,2 193 168,3 145,6 140,1 128,8 103,4 110 100تونس
 502,8 553,8 550,7 458,9 353,5 300,8 247 156,4 100المغرب

المصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على:
- Problèmes et perspectives concernant le développement durable du tourisme dans les pays de
L’OCI,Op-cit,p38
-Tourisme international dans les pays de L’OCI perspectives et défis,Op-cit,p32.
-UNWTO, tourism highlights,2010 Edition, p 10.

- UNWTO, tourism highlights, 2007 Edition ,p 09.
- UNWTO, International tourism receipts by country by desdination, Tourism market trends,2006
Edition – Annex.

عرفت اإليرادات السياحية يف اعبزائر تطورا ملحوظا بزيادة قدرت بػ ػ ػ ػ ػ ػ  277.7نقطة تأشَتية حيث انتقلت
 100نقطة تأشَتية عاـ 1995ـ إُف  377عاـ 2009ـ من مع وجود بعض التذبذبات و ما يبكن قولو ىو أف وتَتة
التطور باعبزائر تفوؽ كل من تونس و اؼبغرب فقد سجلت تونس ارتفاع قدر ب  81نقطة تأشَتية بينما سجلت
اؼبغرب  402.7نقطة تأشَتية و لكن بالرغم من أف التطور التأشَتي لإليرادات كاف بوتَتة مرتفعة إال أننا إذا أخذنا
بالقيمة اغبقيقية قبد أف متوسط اإليرادات باعبزائر بلغت  159.66مليوف دوالر ،بينما شهت تذبذبات خالؿ فًتة
التسعينات و السبب يف ذلك ىو عدـ االستقرار السياسي و ما رافقو من انعداـ العرض السياحي اؼبناسب و
نقص االستثمار يف ىذا اجملاؿ سواء األجنيب أو الوطٍت و اعتماد االقتصاد الوطٍت على إيرادات احملروقات بالدرجة
141

األوُف باعتبار أهنا من البلداف اليت يعتمد اقتصادىا على النفط ولكن مع بداية  2000شهدت اإليرادات ارتفاعا
وذلك نتيجة ربسن الظروؼ األمنية وعودة االستقرار وزيادة عدد الوافدين وبذلك زيادة اإلنفاؽ وبداية االىتماـ
هبذا القطاع من قبل اغبكومة و إذا قمنا باؼبقارنة مع البلداف اجملاورة كتونس مثال قبد أنو و خالؿ ىذه الفًتة بلغ
متوسط اإليرادات  2157مليوف دوالر ىذا و قد شهت تونس كذلك تذبذبات و ىذا النقص سببو أحداث
11سبتمرب بالواليات اؼبتحدة و التفجَت الذي وقع يف جربة عاـ  2002و الذي أودى حبياة عدد من السياح ىذا
ما جعل اؼبخاوؼ تزداد من السفر إُف تونس و بالرغم من كوف الزيادة من سنة إُف أخرى ضعيفة لكن عدد
اإليرادات تفوؽ نضَتهتا يف اعبزائر و السبب ىو إعطاء تونس أنبية للسياحة سواء كاف للصناعات التقليدية من
حلي و زرايب أو للمواقع الًتاثية و األثرية باإلضافة إُف تنويع اؼبنتوج السياحي من سياحة
صحية ،ترفيهية،شاطئية،غولف ....و تطور طاقات اإليواء و ربسينها سواء من حيث الكمية أو النوعية دبا
يتماشى و الطلب السياحي.
ىذا و قد بلغ متوسط اإليرادات السياحية باؼبغرب  4671مليوف دوالر و ىذا بسبب االىتماـ هبذا القطاع من
تنويع للمنتوج و جودة اػبدمات اليت ذبعل السائح يزيد من مدة اإلقامة وبذلك زيادة عدد اللياِف السياحية.
وعليو بالنظر إُف الشكل قبد أف اعبزائر من حيث التطور التأشَتي لإليرادات ربتل اؼبرتبة األوُف لكن بالنظر
إُف طبيعة ىذه اإليرادات قبد أهنا بالرغم من أف التطور التأشَتي مرتفع و ىذا مؤشر جيد يدؿ على زيادة كبَتة
من سنة إُف أخرى و إف استمر التطور بنفس الوتَتة فسوؼ تصل إُف نضَتهتا يف تونس و اؼبغرب إال أف ىذا ال
يعكس الواقع واؼبكانة اغبقيقية لإليرادات السياحية اعبزائرية فهي ربتل اؼبرتبة األخَتة بعد اؼبغرب وتونس.
ثانيا:مساىمة السياحة في الصادرات
كما ىو معروؼ أف القطاع السياحي يؤثر و يتأثر بالقطاعات األخرى و تتناسب اغبركة االقتصادية يف البلد
طردا مع اغبركة السياحية فكلما تطورت ىذه األخَتة كلما ارتفع الطلب على السلع و اػبدمات و اعبدوؿ التاِف
سيوضح ؾبموع الصادرات من السلع و اػبدمات اعبزائرية للفًتة اؼبمتدة من ( )2007-2000مقارنة مع كل من
تونس و اؼبغرب .
الجدوؿ رقم :43مجموع الصادرات من السلع و الخدمات الجزائرية،التونسية و المغربية خالؿ الفترة()2007-2000

الوحدة:مليوف دوالر
السنوات

2000

2003

2004

2005

2006

2007

المتوسط

الجزائر

21650.0

24460.0

32220.0

46330.0

54740.0

63480.0

40480

تونس

8606.7

10964.2

13308.3

14654

15984

20057

13929.03

المغرب

10452.6

14249.5

16632.2

18788.1

21714.9

27311.5

18191.47

المصدر:
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& -Arab Monetary Fund, statistic-balance of payment of Arab countries, exports of goods
services

بالنظر إُف اعبدوؿ قبد أف الصادرات من السلع و اػبدمات للبلداف الثالثة تتزايد من سنة إُف أخرى ففي
اعبزائر مثال انتقلت من  21650مليوف دوالر عاـ  2000إُف  63480مليوف دوالر عاـ  2007حيث قدر اؼبتوسط
ب  40480مليوف دوالر و ىذا مؤشر جيد لبنية االقتصاد الوطٍت اعبزائري كما انتقلت الصادرات من السلع و
اػبدمات يف تونس من  8606.7مليوف دوالر عاـ  2000إُف  20057عاـ  2007دبتوسط بلغ  13929.03مليوف
دوالر،أما ؾبموع الصادرات من السلع و اػبدمات اؼبغربية فقد بلغت عاـ 10452.6( 2000مليوف دوالر) منتقلة إُف
 27311.5عاـ  2007و بذلك نالحظ أف اعبزائر ربتل اؼبرتبة األوُف لكن معظم ىذه الصادرات ىي لقطاع
احملروقات و مشتقاتو،تليها اؼبغرب مث تونس ىذه األخَتة اليت ربتل السياحة اؼبرتبة األوُف من حيث الصادرات يليها
قطاع النسيج و اؼبالبس و بعدىا النفط و مشتقاتو.
و اؼبعروؼ أف القطاع السياحي يؤثر و يتأثر بالقطاعات األخرى و تتناسب اغبركة االقتصادية طردا مع اغبركة
السياحية فكلما تطورت ىذه األخَتة كلما ارتفع الطلب على السلع و اػبدمات على اعتبار النشاط السياحي
نشاطا مركبا و ألجل معرفة مسانبة ىذا القطاع و اؼبكانة اليت وبتلها من ؾبموع الصادرات ؽبذه البلداف سوؼ
نقوـ بعرض اعبدوؿ التاِف:
الجدوؿ رقم: 44مساىمة السياحة ( )%من مجموع صادرات السلع و الخدمات بالجزائر،تونس و المغرب
خالؿ الفترة ()2007-2000
2000

2003

2004

2005

2006

2007

المتوسط

الجزائر

0.46

0.46

0.55

0.40

0.39

0.35

0.44

تونس

19.55

14.43

14.8

14.08

13.93

12.84

14.94

المغرب

19.52

22.6

23.58

24.57

27.56

26.29

24.02

المصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على :
-Arab Monetary Fund, statistic-balance of payment of Arab countries ,exports of
goods & services
- UNWTO, tourism highlights,2010 Edition, p 10.
- UNWTO, tourism highlights, 2007 Edition ,p 09.
- UNWTO, International tourism receipts by country by destination, Tourism
market trends,2006 Edition – Annex.
- Problèmes et perspectives concernant le développement durable du tourisme dans
les pays de L’OCI,Op-cit,p38
-Tourisme international dans les pays de L’OCI perspectives et défis,Op-cit,p32.
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يتضح لنا من اعبدوؿ أف ى ناؾ تطور ؼبسانبة اإليرادات السياحية يف ؾبموع الصادرات من السلع و
اػبدمات للجزائر بالرغم من وجود بعض التذبذبات حيث حققت أعلى نسبة عاـ  2004و ذلك تزامنا مع بداية
االىتماـ هبذا القطاع حيث بلغ اؼبتوسط  % 0.44و قد تراوحت النسب بُت  0.35و  % 0.55و ىذا التطور
يعكس وجود اىتماـ من اغبكومة هبذا القطاع و ربسُت يف البنية اؼبؤسساتية السياحية و لكن إذا ما قورنت ىذه
األرقاـ مع البلداف اجملاورة فيتضح لنا الفرؽ ففي تونس مثال شهدت ىي األخرى تطور من سنة إُف أخرى مع
وجود بعض التذبذبات فقد بلغ اؼبتوسط  % 14,94و ىذا الرقم يعكس اؼبكانة اليت وبتلها ىذا القطاع من ؾبموع
الصادرات من السلع و اػبدمات التونسية خاصة و أف لديها نقص يف الثروة النفطية و الغازية.
ىذا و قد شهدت اؼبغرب ىي األخرى تطورا فقد بلغ اؼبتوسط  % 24,02حيث بلغت أعلى نسبة
عاـ  2006و ىذه اؼبسانبة أعلى من تونس و اعبزائر بالرغم من أف اعبزائر ربتل اؼبرتبة األوُف من حيث الصادرات
% 27.56

من السلع و اػبدمات إال اهنا ربتل اؼبرتبة األخَتة من حيث مسانبة السياحة يف ؾبموع السلع و اػبدمات.
ثالثا:مساىمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي
إف الناتج احمللي اإلصباِف لصناعة السياحة و السفر يقصد بو القيمة اؼبضافة لألنشطة اليت تنتج سلعا و
خدمات موجهة للسياح كالفنادؽ و شركات الطَتاف و النقل،بينما يبثل الناتج احمللي القتصاد السياحة و السفر
الناتج السابق باإلضافة إُف قيمة السلع و اػبدمات اؼبنتجة يف األنشطة اؼبرتبطة ارتباطا قويا بإنفاؽ السياح و ىذا
الناتج يبثل يف الواقع التأثَت األوسع نطاقا للطلب من السفر و السياحة بعد أخد التداخل بُت القطاعات
السياحية وغَتىا من األنشطة اؼبساندة كقطاع البيع و التجزئة و البناء و التشييد ...و غَتىا.
كما أف اإلنفاؽ السياحي يبثل دخال مباشرا للعاملُت يف القطاع السياحي و الذين بدورىم يقوموف بإنفاؽ جزء
منو لتلبية احتياجاهتم االستهالكية من السلع و اػبدمات و من مث دخوؿ أخرى جديدة لألصحاب عناصر
اإلنتاج و اليت ستقوـ بدورىا بإنفاؽ جزء منها على احتياجاهتم االستهالكية و ىذا ما يسمى بالمضاعف
السياحي و يًتاوح ىذا األخَت يف الدوؿ النامية بُت  1.5و
السياحية و نسبتها إُف الناتج احمللي اإلصباِف.177

2.6

و وفق ىذه األرقاـ يبكننا تقدير أثر اإليرادات

كما تشَت إحصاءات اجمللس العاؼبي للسياحة و السفر إُف أف متوسط مسانبة قطاع السياحة يف الناتج احمللي
اإلصباِف تصل إُف  %10على اؼبستوى العاؼبي حيث يعترب ىذا القطاع أكرب قطاع مكوف للناتج احمللي يف كثَت من
الدوؿ غَت البًتولية،كما أف الدوؿ اؼبصدرة للبًتوؿ أعطت السياحة أنبية كربى كقطاع رئيسي يف االقتصاد أما يف
اعبزائر و من أجل معرفة الناتج احمللي اإلصباِف للجزائر فسنوضحها يف اعبدوؿ التاِف مقارنة مع كل من تونس و
اؼبغرب:
 177جامعة الدوؿ العربية،الفصل الثآف عشر،التعاوف العربي في قطاع السياحة،ص .224
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الجدوؿ رقم: 45تطور الناتج المحلي اإلجمالي بالجزائر،تونس و المغرب خالؿ الفترة ()2009-1995

الوحدة:مليوف دوالر
1995

2000

2003

الجزائر

6786 54793 42072

تونس

2004

2005

2006

2007

2008

2009

المتوسط

94911,22 138126 171756 135032 117220 103066 85350

32256 31881 24980 21459 18050

34419

38967

44924

43551

23276.33

المغرب 59524 56948 49820 36968 33184

65637

75227

89072

90515

61877.22

المصدر:

-

صندوؽ النقد العريب،التقرير االقتصادي العربي الموحد،اإلمارات العربية اؼبتحدة"،إحصاءات مالحق"،2011ص.286

إف اؼبالحظ ؽبذا اعبدوؿ هبد أف ىناؾ تطور خالؿ فًتة الدراسة للناتج احمللى اإلصباِف اعبزائري
مليوف دوالر سنة  1995إُف  138126مليوف دوالر سنة 2009ـ أي ارتفع ب ثالث مرات و ىذا مؤشر جيد
لالقتصاد الوطٍت اعبزائري والسبب يف ذلك يعود بالدرجة األوُف إُف ارتفاع أسعار النفط و ىذا واضح ألف
االقتصاد اعبزائري يعتمد بشكل أساسي على استغالؿ الثروات البًتولية و الغازية فهو وبتل مكانة ىامة و خطَتة
42072

يف نفس الوقت فأي تأثَتات سلبية على ىذا القطاع ستؤثر على  %50من الناتج احمللي للبلد و ىذا األمر إذا
استمر يعد من أكرب التحديات اليت هتدد األمن القومي و االقتصادي للدولة،فقد عمل مبو القطاع النفطي على
تدىور القطاعات األخرى فبالقدر الذي تزداد فيو أنبيتو يف الناتج احمللي اإلصباِف و اعتباره إحدى الوسائل اليت
مكنت االقتصاد اعبزائري من بناء قاعدة مالية ىامة و أكرب قطاع مساىم يف جلب العملة الصعبة ػبزينة الدولة
فقد تراجع وزف قطاعات أخرى .
كما شهدت كل من تونس و اؼبغرب تطورا يف الناتج احمللي اإلصباِف خالؿ الفًتة ؿبل الدراسة حيث انتقل
العدد يف تونس من  18050مليوف دوالر عاـ  1995إُف  43551مليوف دوالر عاـ  2009دبتوسط بلغ
 23276.33مليوف دوالر كما تطور الناتج احمللي اإلصباِف باؼبغرب من  33184عاـ  1995إُف  90519عاـ
دبتوسط قدر ب  61877.22مليوف دوالر و عليو من خالؿ التحليل للجدوؿ قبد أف اعبزائر ربتل اؼبرتبة األوُف من
حيث الناتج احمللي تليها اؼبغرب مث تونس.
2009

و من أجل معرفة مسانبة اإليرادات السياحية يف الناتج احمللي اإلصباِف للجزائر سنوضحها يف اعبدوؿ التاِف مقارنة
مع كل من تونس و اؼبغرب.
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الجدوؿ رقم:46مساىمة السياحة ( )%في الناتج المحلي اإلجمالي الجزائري ،التونسي و المغربي قبل المضاعف
خالؿ الفترة ()2009-1995
1995

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

المتوسط

الجزائر

0.06

0.18

1.65

0.21

0.18

0.18

0.16

0.17

0.07

0.32

تونس

8.48

7.84

6.33

6.18

6.58

6.47

6.61

6.57

6.37

6.83

المغرب

3.93

5.52

6.47

6.87

7.76

9.12

9.56

8.11

7.24

7.18

المصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على:
- UNWTO, tourism highlights,2010 Edition, p 10.
-UNWTO, tourism highlights, 2007 Edition ,p 09.
- UNWTO, International tourism receipts by country by desdination, Tourism
market trends,2006 Edition – Annex.
- Problèmes et perspectives concernant le développement durable du tourisme dans
les pays de L’OCI, Op-cit, p 38.
-Tourisme international dans les pays de L’OCI perspectives et défis,Op-cit,p32.
-صندوؽ النقد العريب،التقرير االقتصادي العربي الموحد،اإلمارات العربية اؼبتحدة"،إحصاءات مالحق" ، 2011ص .286

شهدت مسانبة السياحة يف الناتج احمللي اإلصباِف اعبزائري تطورا مع بعض التذبذبات حيث قدرت أعلى
نسبة ب  %1.65عاـ  2003وبذلك بلغ متوسط مسانبة السياحة خالؿ ىذه الفًتة  %0,32بينما كانت حصة
السياحة يف الناتج احمللي اإلصباِف التونسي مرتفعة حيث بلغ اؼبتوسط  %6,83وىذا الرقم يقًتب من اؼبتوسط
العاؼبي  %10بينما كاف اؼبتوسط يف اعبزائر  %0,32و من الواضح أف اإليرادات السياحية التونسية تساىم بشكل
كبَت يف سبويل اػبزينة بالعملة الصعبة على اعتبار أف تونس تفتقر للثروة النفطية عكس اعبزائر بذلك فهي توِف
أنبية ؽبذا القطاع الذي يعترب مورد ىاـ لالقتصاد التونسي و ىذا واضح من خالؿ اجملهوذات اؼببذولة لتنمية ىذا
القطاع سواء من حيث طاقات اإليواء أو تنوع اؼبنتوج السياحي،ىذا و قد شهدت اإليرادات السياحية تطورا من
خالؿ مسانبتها يف الناتج احمللي اإلصباِف حيث انتقلت حصة اؼبسانبة من  %3.93إُف  %7,24دبتوسط بلغ خالؿ
فًتة الدراسة  %7,18و ىذا الرقم يقًتب من اؼبتوسط العاؼبي و ىنا تربز لنا مدى مسانبة اإليرادات السياحية يف
الناتج احمللي اإلصباِف اؼبغريب حيث أنو ال يقل أنبية عن نضَته يف تونس و بذلك قبد أف الفرؽ كبَت بُت مدى
مسانبة السياحة يف الناتج احمللي اعبزائري مقارنة مع البلداف األخرى حيث أهنا احتلت اؼبرتبة األوُف من حيث
الناتج احمللي اإلصباِف و اؼبرتبة األخَتة من حيث مسانبة السياحة يف ىذا األخَت.
ىذا عن مسانبة السياحة يف الناتج احمللي اإلصباِف قبل اؼبضاعف أما عن مسانبتها بعد اؼبضاعف فسنوضحها يف
اعبدوؿ التاِف:
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الجدوؿ رقم: 47مساىمة السياحة ( )%في الناتج المحلي اإلجمالي الجزائري،التونسي و المغربي بعد المضاعف
خالؿ الفترة ()2009-1995
المضاعف
السياحي
1.5

المضاعف
السياحي
2.6

1995

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

المتوسط

الجزائر

0,09

0,27

2,47

0,32

0,27

0.27

0,24

0,26

0,11

0,48

تونس

12.72

11.76

9.5

9.27

9.87

9,71

9,92

9,86

9,56

10.24

المغرب

5.9

8.28

9.71

10.31

11.64

13.68

14.34

12.17

10.86

10,77

الجزائر

2,23

0,70

6,42

0,83

0,7

0,7

0,62

0,68

0,29

1,46

تونس

22.05

20.38

16,46

16,07

17,11

16,82

17,19

17,08

16,56

17,75

المغرب

10.22

14.35

16.82

17.86

20.18

23.71

24.86

21.09

18.82

18,66

المصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على:
- UNWTO, tourism highlights,2010 Edition, p 10.
-UNWTO, tourism highlights, 2007 Edition ,p 09.
- UNWTO, International tourism receipts by country by desdination, Tourism
market trends,2006 Edition – Annex.
- Problèmes et perspectives concernant le développement durable du tourisme dans
les pays de L’OCI,Op-cit,p38
-Tourisme international dans les pays de L’OCI perspectives et défis,Op-cit,p32.
 -صندوؽ النقد العريب،مرجع سبق ذكره،ص.286

نالحظ أنو بعد إضافة اؼبضاعف ( )1.5تنتقل اؼبسانبة من  0.09إُف  % 0.11مع وجود بعض التذبذبات
نتيجة للتذبذبات يف اإليرادات السياحية ىذا و قد بلغ اؼبتوسط  % 0.48و إذا اعتربنا اؼبضاعف السياحي يف
اعبزائر( )2.6فإف النسبة تصبح  % 1.46و ىنا يبكن القوؿ أنو بالرغم من أف للسياحة عالقات و تشابكات مع
نشاطات أخرى إال أنو يف اعبزائر ال تربز األنبية و الدور الذي تلعبو يف االقتصاد الوطٍت الدليل على ذلك األرقاـ
اؼبوضحة يف اعبدوؿ.
و إذا أخذنا بعُت االعتبار اؼبضاعف السياحي يف تونس سواء كاف ( )1.5أو (  )2.6فقد بلغ يف اؼبتوسط
 10.24و  17.75على التواِف وعليو فإف إضافة ىذا األخَت يصحح و يعزز النشاط السياحي ويربز أنبية اإليرادات
السياحية يف الناتج احمللي اإلصباِف و يف النشاطات اليت ؽبا عالقة هبذا القطاع سواء(أمامية أو خلفية) اليت تكسبها
القدرة على حفز االستثمار يف قطاعات عديدة(صناعية،زراعية،ذبارية و خدمية )...و ىنا تربز أنبية و أثر ىذا
القطاع على االقتصاد الوطٍت.
أما يف اؼبغرب إذا أخذنا بعُت االعتبار اؼبضاعف السياحي ( )1.5فإف اؼبتوسط يبلغ  % 10.77ؿبققة بذلك
أعلى نسبة عاـ  2007حيث بلغت  %14.34أما إذا اعتربنا اؼبضاعف  2.6فإف اؼبتوسط يبلغ  %18.66ؿبققا
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أعلى نسبة  %24.8عاـ  2007و ىنا تربز مدى مسانبة اإليرادات السياحية يف الناتج احمللي اإلصباِف اؼبغريب كما
أف القطاع السياحي ال يقل أنبية عن نضَته يف تونس من حيث جودة اػبدمات أو تنوع اؼبنتوج السياحي،و من
خالؿ ىذا التحليل قبد أف مسانبة اإليرادات السياحية يف الناتج احمللي سواء قبل أو بعد إضافة اؼبضاعف تبقى
اعبزائر يف اؼبرتبة األخَتة.
رابعا:الميزاف السياحي و مساىمتو في الميزاف التجاري
إف ميزاف اؼبدفوعات ىو السجل األساسي اؼبنظم و اؼبوجز الذي تدوف فيو صبيع اؼبعامالت االقتصادية اليت
تتم بُت حكومات و مواطنُت و مؤسسات ؿبلية لبلد ما مع مثيلتها لبلد أجنيب خالؿ فًتة معينة عادة سنة
واحدة.
يقوـ ميزاف اؼبدفوعات على مبدأ القيد اؼبزدوج لو جانب دائن تندرج ربتو كافة اؼبعامالت اليت ربصل الدولة من
خالؽبا على إيرادات من العاَف اػبارجي و جانب مدين تنطوي ربتو صبيع اؼبعامالت اليت تؤدي الدولة من خالؽبا
مدفوعات العاَف اػبارجي.
أما عن ميزاف السياحة و السفر فيقصد بو الفرؽ بُت مصروفات اؼبسافرين األجانب يف الدولة (اإلنفاؽ
السياحي لألجانب يف البلد) و مصروفات اؼبسافرين اؼبقيمُت يف اػبارج (اإلنفاؽ السياحي خارج البالد).
تعترب السياحة عامال مهما يف سبويل ميزاف اؼبدفوعات لكثَت من الدوؿ دبا ربققو من عوائد و تشَت اإلحصاءات
إُف أف عوائد النقد األجنيب اؼبتحصل عليها بسبب السياحة على اؼبستوى العاؼبي تبلغ
2000ـ أما عن اؼبيزاف السياحي اعبزائري يبكن توضيحو يف الشكل التاِف:

476

بليوف دوالر عاـ

الشكل رقم :11تطور الميزاف السياحي الجزائري خالؿ الفترة 2009 -2000ـ
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المصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على:
- UNWTO, tourism highlights, 2010 Edition, p 10.
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-UNWTO, tourism highlights, 2007 Edition ,p 09.
- UNWTO, International tourism receipts by country by desdination, Tourism
market trends,2006 Edition – Annex.

 إحصائيات وزارة السياحة اعبزائرية.2008نالحظ من الشكل أف رصيد اؼبيزاف السياحي اعبزائري خالؿ الفًتة من 2009-2000ـ سالبا و ذلك بسبب
ارتفاع النفقات عن اإليرادات أي مقدار ما ينفق يف اػبارج أكثر بكثَت من إيرادات الوافدين إُف اعبزائر و ذلك
بسبب الظروؼ السياسية خاصة يف فًتة التسعينات اليت زادت من السياحة العكسية أي تفضيل اػبروج من
اعبزائر بدؿ من السياحة الداخلية باإلضافة إُف عدـ قدرة اؼبنتوج اعبزائري على اؼبنافسة فبا أثر سلبا على اؼبيزاف
السياحي اعبزائري ىذا و قد بلغ أكرب معدؿ لعجز الرصيد عاـ  2009حيث بلغ  368مليوف دوالر و ؼبزيد من
التوضيح للدور الذي يلعبو اؼبيزاف السياحي اعبزائري سوؼ نقوـ دبقارنتو مع البلداف اجملاورة فتونس مثال حقق
ميزاهنا السياحي نسب اهبابية و ذلك أف اإليرادات تفوؽ النفقات فقد بلغ أعلى رصيد سنة  2008قدر ب 2690
مليوف دوالر و ىذا راجع إُف تشجيع القطاع السياحي و اعتباره من القطاعات اؽبامة و مصدر من مصادر سبويل
االقتصاد بالنقد األجنيب  -على عكس اعبزائر-كما أهنا استطاعت اغبفاظ على الًتاث و اإلرث الثقايف
والصناعات التقليدية و تشجيع السياحة الداخلية فمعظم التونسيُت يفضلوف البقاء يف بلدىم بدؿ التوجو إُف
اػبارج نظرا ؼبا تقدمو من خدمات رفيعة اؼبستوى تليب احتياجات السائح و قدرة منتوجها على اؼبنافسة يف اػبارج
باإلضافة إُف الًتويج ؼبنتجاهتا السياحية هبدؼ بقاء حصتها من الطلب السياحي العاؼبي و بذلك زبفيض
النفقات الناذبة عن السياحة العكسية،كما أف مسانبة ىذه اإليرادات يف ميزاف اػبدمات وصلت عاـ  2010إُف
 %63,6و بلغت يف اؼبتوسط  %92.68خالؿ الفًتة (( )2010-1990حسب اؼبلحق رقم .)06
ىذا و قد سجل اؼبيزاف السياحي اؼبغريب ارتفاعا خالؿ فًتة الدراسة و ىذا يدؿ أف اؼبغرب تقوـ بتشجيع
ىذا القطاع سواء بتنويع اؼبنتوج أو زيادة طاقات اإليواء و الدليل على ذلك ىو ارتفاع اإليرادات و اللياِف
السياحية والبفاض النفقات أي أف ما تقوـ بتحصيلو أعلى فبا ينفق يف اػبارج(سياحة عكسية) فقد بلغت أعلى
رصيد سنة  2007حيث قدر ب  6301مليوف دوالر بينما سجل عجز قدر ب  181مليوف دوالر يف اعبزائر
خالؿ نفس السنة ،لذلك تسعى اؼبغرب للحصوؿ على نصيب متزايد من الطلب السياحي العاؼبي من أجل ربقيق
فائض من العمالت األجنبية لتسديد العجز يف موازينها (حسب اؼبلحق رقم.)07

و من أجل معرفة اؼبكانة و الدور الذي يلعبو اؼبيزاف السياحي يف اؼبيزاف التجاري اعبزائري سوؼ نقوـ أوال بعرض
تطور اؼبيزاف التجاري اعبزائري مقارنة مع البلداف اجملاورة مث نقوـ بعرض مسانبة السياحة يف ىذا األخَت.
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الجدوؿ رقم:48تطور الميزاف التجاري الجزائري،التونسي و المغربي خالؿ الفترة()2007-2000
الوحدة:مليوف دوالر
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

المتوسط

الجزائر

12300

9610

6710

11140

14270

26470

34060

34240

22080

تونس

-2252.9

-2368.8

-2123,5

-2269.4

-2430.4

-1963

-2513

-2876

-2384.12

المغرب

3235-

-3021,9

-3061,4

-4345.2

-6486.5

-8203.8

-9756.5

-14169.6

-7699.43

المصدر:

-Arab Monetary Fund, statistic-balance of payment of Arab countries :trade balance.
تتأثر القيمة الصافية للميزاف السياحي و نسبتها إُف النتيجة الصافية للميزاف التجاري سواء كانت إهبابية أو
سلبية فإذا كانت النتيجة الصافية للميزاف التجاري سالبة و كاف التأثَت للميزاف السياحي موجب فإنو قد يغَت
العجز يف اؼبيزاف التجاري و بذلك سيكوف لو تأثَت اهبايب،و كما يتضح يف اعبدوؿ فإف اؼبيزاف التجاري اعبزائري
سجل فائضا طيلة فًتة الدراسة حيث بلغ اؼبتوسط  22080مليوف دوالر ىذا و قد سجلت تونس عجز يف ميزاهنا
التجاري بلغ اؼبتوسط  2384,1مليوف دوالر بينما بلغ العجز اؼبسجل يف اؼبغرب
أجل معرفة مسانبة السياحة يف اؼبيزاف التجاري اعبزائري سوؼ نقوـ بعرض اعبدوؿ التاِف:

7699.43

مليوف دوالر و من

الجدوؿ رقم: 49مساىمة الميزاف السياحي ( )%في الميزاف التجاري الجزائري،التونسي و المغربي للفترة(-2000
)2007

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

المتوسط

الجزائر

0.76

0.98

2.04

1,28

1,14

0,70

0.49

0.53

0.99

تونس

63.03

62.39

59.52

56,53

67,19

90,11

74,21

75,9

68,61

المغرب

49.86

72.6

71.93

61.51

51.61

48.73

54.23

44.47

56.87

المصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على:

-

إحصائيات وزارة السياحة اعبزائرية. 2008 ،

- Arab Monetary Fund ,statistic-balance of payment of Arab countries: trade balance
-Arab Monetary Fund ,statistic-balance of payment: Morocco
-Arab Monetary Fund, statistic-balance of payment: Tunisia.
- UNWTO, tourism highlights,2010 Edition, p 10.
-UNWTO, tourism highlights, 2007 Edition ,p 09.
- UNWTO, International tourism receipts by country by desdination, Tourism
market trends,2006 Edition – Annex.
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من خالؿ اعبدوؿ اػباص باؼبيزاف السياحي اعبزائري قبد أنو سالب طوؿ فًتة الدراسة و ىذا ما ينعكس
على اؼبيزاف التجاري الذي كاف موجبا و يرتفع من سنة إُف أخرى و عليو يكوف تأثَت السياحة سليب حيث بلغ
اؼبتوسط  % 0.99أما بالنسبة لتونس فهي العكس فقد كاف اؼبيزاف التجاري يعآف العجز خالؿ فًتة الدراسة لكن
كاف للميزاف السياحي دور يف التخفيف من العجز فقد سجلت أعلى نسبة  % 90,11عاـ  2005و متوسط قدر
ب  % 68,61و ىنا يربز الدور الذي يلعبو ىذا القطاع يف االقتصاد الوطٍت،أما يف اؼبغرب فيربز لنا الدور اإلهبايب
الذي يلعبو اؼبيزاف السياحي يف زبفيض نسبة العجز للميزاف التجاري اؼبغريب للفًتة ( )2007-2000حيث بلغ
متوسط مسانبة نسبة السياحة  % 56,87حيث بلغت أعلى نسبة  72,6نسبة  %عاـ  2001و ىذا يعكس واقع
صايف قيمة اؼبيزاف السياحي يف اؼبيزاف التجاري و بذلك ميزاف اؼبدفوعات.
المطلب الثاني:اآلثار االجتماعية للسياحة
باإلضافة إُف أف للسياحة دورا من الناحية االقتصادية من خالؿ مسانبتها يف الناتج احمللي اإلصباِف و مسانبتها
يف الصادرات من السلع و اػبدمات فإف للسياحة آثار على االقتصاد الوطٍت من الناحية االجتماعية من خالؿ
توفَت فرص العمل و ربسُت اؼبستوى اؼبعيشي لألفراد و ىذا ما سنتطرؽ لو يف ىذا اؼبطلب.
أوال:أثر السياحة على التشغيل
تعد السياحة من أكرب القطاعات توليدا للوظائف يف ؾباالت عديدة و متنوعة ،فهي صناعة كثيفة العمالة
كما أف معدؿ خلق الوظائف يف قطاع السياحة يعد أسرع من اؼبعدالت السائدة يف القطاعات األخرى بنمو
 %1.5و يعد للنشاط السياحي دورا ىاما يف خلق فرص التوظيف سواء بشكل مباشر يتصل باستغالؿ اؼبقاصد
السياحية أي داخل قطاع السياحة ذاتو كالعمالة اؼبخصصة للنقل السياحي و اإلرشاد السياحي و ضباية السياح و
حفظ شؤوهنم أ و بشكل غَت مباشر باؼبسانبة يف خلق فرص العمل بالتفاعالت اليت سبد السياحة باحتياجاهتا من
السلع و اػبدمات كالعاملُت يف البنية التحتية و الزراعة و ذبارة اؼبواد الغذائية و الرعاية الصحية.
0.5

و طبقا لدراسات مكتب العمل الدوِف فإف معدؿ خلق وظائف مباشرة يف قطاع الفنادؽ فقد يًتاوح بُت
إُف فرصة عمل واحدة لكل غرفة جديدة يف فندؽ،و يرتفع ىذا اؼبعدؿ يف الدوؿ ذات الرواتب اؼبنخفضة

نسبيا ليصل إُف  1.5أو أكثر .178

و يتوقع من منظمة السياحة العاؼبية أف يتمتع القطاع السياحي العاؼبي بنمو مستداـ بواقع  %4.3سنويا خالؿ
الفًتة  2017-2008و سَتافق ىذا النمو زيادة يف تشغيل األيدي العاملة يف ىذا القطاع و قد بلغ عدد العاملُت
الكلي يف القطاع السياحي (مباشر و غَت مباشر)  231.2مليوف عامل دبا سبثل نسبتو  % 8.3من حجم العمالة،و

 178جامعة الدوؿ العربية،مرجع سبق ذكره،ص.219
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من اؼبتوقع أف يرتفع ىذا العدد إُف  262.6مليوف فرصة عمل يف عاـ  2017ؿبافظا على نسبتو اغبالية  % 8.3من
حجم العمالة العاؼبي و  2.1من كل فرصة عمل عاؼبية و يالحظ أف عدد العاملُت مباشرة بالقطاع السياحي لعاـ
2007ـ بلغ  67.1مليوف أي ما نسبتو  % 2.7من إصباِف العمالة و من اؼبتوقع أف يبلغ عدد العاملُت مباشرة
بالقطاع  86.8مليوف وظيفة يف عاـ 2017ـ أي ما نسبتو  % 2.8من العدد الكلي للعاملُت هبذه الصناعة .179
إف التشغيل يف اجملاؿ السياحي باعبزائر فيمكن اعتباره من جهة أنو يتطور عرب الزمن و من جهة أخرى تعترب ىذه
األرقاـ ضعيفة مقارنة دبا سبلكو من مقومات و إمكانيات فيمكن إبراز عدد اؼبستخدمُت يف قطاع السياحة يف
اعبدوؿ التاِف:
الشكل رقم:12تطور عدد العماؿ في القطاع السياحي بالجزائر خالؿ الفترة 2008-1995ـ
تطور عدد العمال في القطاع السياحي بالجزائر خالل الفترة 2008-1995

ألف عامل

600
500
400
300
200
100
0

2008 2007 2006 2005 2004 2003 1995
العمال المباشرٌن فً القطاع
138 133,8 133,1 127,1 128,2 115,2 97
السٌاحً
 506 480 474,8 445,1 410,2 346 268,5مجموع العمال فً القطاع السٌاحً

المصدر:
-Word Travel & Tourism Counsil,Travel & tourism economy employment, travel & tourism
direct industry Algeria,2008.

بالنسبة ؽبذا الشكل نالحظ أف ىناؾ زيادة لعدد العماؿ اؼبباشرين يف القطاع السياحي فقد ارتفعت ب
 41ألف عامل من  1995إُف  2008كما ارتفع العدد اإلصباِف للعماؿ يف ىذا القطاع ب  237,5ألف عامل و
ىذه الزيادة نتيجة زيادة اؼبنشآت الفندقية خاصة بعد عودة األمن و االستقرار للبلد فبعدما كانت  653سنة
 1995أصبحت  1147فندؽ (مت توضيحو يف اؼبطلب اػباص باؼبؤشرات السياحية باعبزائر) ىذا ما يستدعي اؼبزيد
من اليد العاملة سواء كاف بالفنادؽ و اؼبطاعم أو بالقطاعات ذات الصلة كالبناء و التجهيزات ...وغَتىا خاصة
و أنو يتداخل مع قطاعات أخرى ما يؤدي إُف خلق اؼبزيد من فرص عمل كما تعمل اعبزائر على تشجيع
االستثمار يف ىذا اجملاؿ باإلضافة إُف اعتماد إسًتاتيجية لتنمية القطاع على اؼبدى اؼبتوسط و البعيد،فمن اؼبتوقع
179نفس اؼبرجع،ص .220
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أف يصل عدد العماؿ يف ىذا القطاع عاـ  2018إُف  666,4ألف عامل و ذلك تبعا لالستثمارات اؼبربؾبة يف الفًتة
الالحقة،فقد بلغت مسانبة ىذا القطاع بنسبة

%5,1

لعاـ  2010من حجم العمالة لالقتصاد الوطٍت

و إذا قمنا باؼبقارنة مع بعض القطاعات قبد أف قطاع اػبدمات وبوي أكرب عدد من العمالة يليو قطاع الزراعة مث
قطاع الصناعة ؿبققة بذلك السياحة نسبة  % 9.89خالؿ الفًتة ( )2007-2003من قطاع اػبدمات و ىذا ما
يوضحو اعبدوؿ التاِف:
الجدوؿ رقم: 50توزيع العماؿ في الجزائر حسب القطاعات االقتصادية خالؿ الفترة ()2007-2003
الوحدة:ألف عامل
السنوات

2003

2005

2006

2007

الزراعة

1413

1381

1610

1171

الصناعة

804

1059

1264

1028

التجارة و الخدمات

3668

4393

4738

4872

المصدر:
Rafik Bouklia-Hassane,Fatiha Talahite, Labour Market performance and migration

-

flows in Algeria, European commission, occasional paper 60,chapter 02,volume 02 ,p110.

أما عن التشغيل يف القطاع السياحي التونسي فقد شهد تطورا و ارتفاعا يف عدد العماؿ اؼبباشرين ب  81ألف
عامل خالؿ الفًتة ( )2008 -1995و ذلك بسبب اعتماد االقتصاد التونسي بصفة خاصة على القطاع السياحي
مند االستقالؿ و حىت اليوـ و الدليل على ذلك فقد ارتفاع عدد االستثمارات يف الفنادؽ و اؼبطاعم(حسب اعبزء
اػباص باؼبؤشرات السياحية التونسية)،كما يتميز اؼبنتوج السياحي التونسي بالتنوع من سياحة الغولف فهي ربتوي
على  9مالعب غولف و أوؿ ملعب يف إفريقيا باإلضافة إُف السياحة الصحراوية و ذلك بتوفَت شبكات النقل
اعبوي مباشرة مع أوروبا دوف أف ننسى السياحة العالجية حيث يوجد  40مركز صحي للعالج دبياه البحر فهي
ثآف بلد بعد فرنسا كل ىذا يتطلب يد عاملة كما يتوقع ارتفاع عدد العاملُت على اؼبدى البعيد ليصل إُف 594
ألف عامل عاـ  2016وىذا يف إطار ـبطط تنمية اؼبوارد البشرية اؼبرافق ؼبخطط التنمية السياحية(مت التطرؽ لو يف
اؼبؤشرات السياحية لتونس) و أف يصل عاـ  2018إُف  622ألف عامل،وعليو تصل نسبة التشغيل يف ىذا القطاع
إُف  %15,1من حجم العمالة لالقتصاد الوطٍت  2010ىذا من جهة أما من جهة النوعية يف التشغيل فهي تقوـ
باالعتماد على الكفاءات اؼبهنية فقد قامت بإنشاء أوؿ مدرسة سياحية يف بنزرت عاـ  1960كما أنو اليوـ تضم
جهاز التكوين السياحي و الفندقي معهد عاؿ للسياحة و ثالث مراكز تكوين و أربع مدارس سياحية موزعة على
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كامل الًتاب الوطٍت(حسب الديواف الوطٍت للسياحة التونسية) وما ىذا إال دليل على االىتماـ الذي توليو ؽبذا
180

القطاع واعتمادىا على العماؿ اؼبؤىلُت دليل إُف حرصها على تقدٔف خدمات ذات اعبودة .

ىذا و قد شهد عدد العماؿ يف القطاع السياحي اؼبغريب نسب أعلى من اعبزائر و تونس فقد ارتفع عدد العماؿ
اؼبباشرين ب  734,8ألف عامل و ىذا مؤشر جيد يبُت ما مدى أنبية ىذا القطاع يف خلق فرص التوظيف كما
يتوقع أف يصل العدد إُف  2377100عامل عاـ  2018ؿبتلة
لعاـ .181 2010

بذلك % 12,2

من حجم العمالة يف االقتصاد الوطٍت

ثانيا:آثار السياحة على المستوى المعيشي
إف االنعكاسات اإلهبابية للسياحة على االقتصاد الوطٍت سواء من حيث مسانبتها يف الناتج احمللي اإلصباِف
وخلق الثروة للبلد أو بتوفَت مناصب الشغل اليت تسمح باالستيطاف الدائم كل ىذا ينعكس بطريقة اهبابية على
أفراد ىذه اجملتمعات بتحقيق الرفاىية لألفراد و ربسُت ظروؼ حياهتم ىذه األخَتة اليت زبتلف من بلد إُف آخر و
ذلك حبسب اإليرادات السياحية و العدد اإلصباِف للسكاف،فكما سبق الذكر فإف عدد الوافدين إُف اعبزائر كاف
أقل من نضَته يف تونس،اؼبغرب و بذلك كانت اإليرادات أقل مقارنة هبذه الدوؿ والسبب البفاض الطلب
السياحي على السلع و اػبدمات و ىذا يعكس البفاض اؼبؤسسات القائمة على تقدٔف اػبدمات و بذلك
البفاض الدخوؿ و سوؼ نتطرؽ إُف آثار السياحية من الناحية االجتماعية من خالؿ حساب نصيب الفرد من
اإليرادات السياحية للجزائر خالؿ الفًتة اؼبمتدة من (.)2009-1995
الجدوؿ رقم: 51تطور نصيب الفرد من اإليرادات السياحية الجزائرية،التونسية و المغربية خالؿ الفترة (-1995
)2009

الوحدة1:دوالر أمريكي
نصيب

اإليرادات
بالجزائر
نصيب

اإليرادات

بتونس

نصيب

اإليرادات

الفرد

من

1995

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

المتوسط

0.96

3.24

3.54

5.51

5.55

6.47

6.57

8.42

2.84

4.79

السياحية

الفرد

من

170.75

175.5

160.12

198.39

205.89

220.05

251.95

286.14

264.09

214.76

السياحية

الفرد

من

49,43

71.08

108.23

131.21

153.34

188.88

220.95

210.27

187.31

146.74

السياحية

بالمغرب

Word Travel & Tourism Counsil,Travel & tourism economy employment ,travel & tourism direct industry
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Tunisia,2008.
Word Travel & Tourism Counsil ,Travel & tourism economy employment,travel & tourism direct industry
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Morocco, 2008.
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المصدر:مت حساب النسب اعتمادا من البيانات التالية:
- Problèmes et perspectives concernant le développement durable du tourisme dans les pays
de L’OCI,Op-cit,p38
-Tourisme international dans les pays de L’OCI perspectives et défis,Op-cit,p32.

-UNWTO, tourism highlights,2010 Edition, p 10.
- UNWTO, tourism highlights, 2007 Edition ,p 09.
- UNWTO, International tourism receipts by country of desdination, Tourism market
trends,2006 Edition – Annex.
.

من خالؿ اإلطالع على اعبدوؿ قبد أف نصيب الفرد من اإليرادات السياحية باعبزائر يتطور من سنة إُف
أخرى حيث بلغ يف اؼبتوسط  4,79دوالر للفرد ،و قد بلغت أقصى حد عاـ  2008ؿبققا  8,42دوالر و ىي
نسبة ضعيفة و ىذا يعود إُف تطور حجم اإليرادات و ارتفاع عدد السكاف يف اعبزائر من سنة إُف أخرى،وىذا
بدوره سي نعكس على اؼبستوى و النمط اؼبعيشي لألفراد و ىذا ما الحظناه من خالؿ دراستنا لنصيب الفرد من
اإليرادات السياحية لكل من تونس و اؼبغرب فالقطاع السياحي بتونس يعترب من أىم القطاعات الفاعلة يف
النشاط االقتصادي و يتضح من خالؿ أعداد السياح الوافدة و ما يًتتب عنها من زيادة يف اإليرادات و يتضح
أكثر من خالؿ مسانبتها يف الناتج احمللي اإلصباِف إذ بلغ يف اؼبتوسط  % 6,83كما فتح اجملاؿ أماـ األفراد من
خالؿ توفَت مناصب شغل و بذلك زبفيض نسب البطالة و ربسُت اؼبستوى اؼبعيشي لألفراد..
فقد شهد نصيب الفرد من اإليرادات السياحية التونسية ارتفاعا من سنة إُف أخرى ،فبعدما كانت
دوالر أمريكي عاـ  1995أصبحت  264.9عاـ  2009حيث بلغ اؼبتوسط  214.76دوالر و ىذا دليل على أف
للفرد التونسي نصيب من اإليرادات السياحية ما يساعد على ربسينو للمستوى اؼبعيشي فقد بلغت كأقصى حد
 286.14دوالر خالؿ  2008و ىذا راجع إُف ارتفاع اإليرادات السياحية و البفاض يف عدد السكاف حيث أف
170.75

ىذا األخَت ال يتجاوز  10.5مليوف.
كما أدى االىتماـ بالقطاع السياحي اؼبغريب إُف زيادة الطلب على السلع و اػبدمات السياحية فبا أدى إُف
زيادة طاقات اإليواء من سنة إُف أ خرى و ىذا األخَت الذي ينعكس على قطاعات أخرى كالنقل و البناء...و
غَتىا و اليت بدورىا تساىم يف خلق مناصب شغل و ىذا ما ترصبتو أرقاـ اعبدوؿ اػباص بالتشغيل يف اؼبغرب،كل
ىذا أثر على اؼبستوى اؼبعيشي لألفراد من خالؿ نصيب كل فرد من اإليرادات السياحية فقد شهد نصيب الفرد من
اإليرادات السياحية باؼبغرب ارتفاعا من سنة إُف أخرى فبعدما كاف  49,43دوالر عاـ  1995أصبح  187.3عاـ
 2009ؿبققا بذلك أعلى معدؿ عاـ  2007حيث بلغ  220,95دوالر رغم أف اإليرادات السياحية اؼبغربية أعلى
بالتونسية إال أف نصيب الفرد اؼبغريب أقل من نصيب الفرد التونسي و ىذا راجع إُف أف عدد سكاف اؼبغرب أعلى
من تونس ب  3مرات.
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خاتمة الفصل:
رغم ما تتوفر عليو اعبزائر من إمكانيات سياحية إال أهنا بقيت دوف اؼبستوى اؼبطلوب مقارنة مع تونس
واؼبغرب و يتجلى ذلك يف عدـ االىتماـ من خالؿ التأخر يف اؼبشاريع اؼبربؾبة يف اؼبخططات الوطنية و عدـ
زبصيص اؼببالغ الكافية و ىذا نتيجة لطبيعة االقتصاد اؼبنتهج بعد االستقالؿ و ىو تشجيع الصناعات الثقيلة
واعتبارىا ركيزة االقتصاد فلم تتعدى نسبة السياحة  %2,5من اؼببالغ اؼبخصصة بينما بلغ القطاع الصناعي
النصف.
أما عن تشجيع االستثمارات يف ىذا القطاع فتزامن مع فًتة عدـ االستقرار و الالمن اليت عاشتها اعبزائر واليت
أدت إُف قلة االستثمار و الشراكة بالرغم من صدور قانوف االستثمار لسنة 1993ـ .
إف تبٍت اعبزائر للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية اؽبدؼ منو ىو تطوير القطاع السياحي و جعل اعبزائر قبلة
سياحية و استقطاب عدد اكرب من السياح من ـبتلف البلداف و ذلك بفضل حجم االستثمارات الوطنية و
األجنبية.
ىذا و يتضح أف لإليرادات السياحية اعبزائرية دور يف االقتصاد الوطٍت اعبزائري حيث بلغ متوسط نسبة
اؼبسانبة يف الصادرات من السلع و اػبدمات  % 0,44و ىي نسب ضعيفة مقارنة مع تونس اليت كانت نسبة
مسانبتها

% 14.94

بينما بلغت يف اؼبغرب  ،% 24.02ىذا وقد بلغ متوسط مسانبتها يف الناتج احمللي اإلصباِف

اعبزائري  %0.32بينما حققت كل من تونس و

اؼبغرب  6.83و % 7.18

على التواِف بينما و ىي نسب تقًتب من

اؼبتوسط العاؼبي ،ىذا من جهة و من جهة أخرى فقد شهد اؼبيزاف السياحي اعبزائري عجز طوؿ فًتة الدراسة
فكاف لو تأثَت سليب على ميزاف اؼبدفوعات و يف نفس الوقت حققت كل من تونس و اؼبغرب فائض يف اؼبيزاف
السياحي و الذي لعب دورا ىاما يف زبفيض عجز ميزاف اؼبدفوعات.
و من الناحية االجتماعية فقد استطاع القطاع السياحي امتصاص البطالة بتوفَته ؼبناصب شغل سواء مباشرة
أو غَت مباشرة ىذا بدوره كاف لو انعكاس على اؼبستوى اؼبعيشي لألفراد و إف كاف ضعيف يف اعبزائر إذا قارناه
بكل من تونس و اؼبغرب.
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الخاتمة:
لقد شهدت السياحة مبوا متواصال على مدى العقود األخَتة سواء من حيث اؼبداخيل أو عدد السياح فهي
تدر منافع كبَتة على البلداف اؼبستضيفة للسياح من خالؿ اآلثار االقتصادية االجتماعية أو البيئية اليت طالت كل
بقعة يف العاَف.
لصناعة السياحة ؽبا أبعادىا و أىدافها بداية يف مسانبتها يف الدخل الوطٍت و مسانبتها يف دعم االقتصاد
الوطٍت من خالؿ ما ذبنيو من عملة و رؤوس أمواؿ و الرفع من ميزاف اؼبدفوعات و التقليل من البطالة بتشغيل اليد
العاملة و بذلك اإلسهاـ يف اإليرادات اغبكومية و خلق اؼبزيد من فرص العمل و ربسُت مستوى اؼبعيشة حافزا
أساسيا لكل بلد و خصوصا البلداف النامية .
لذا فالسياحة يف بعض الدوؿ ربتل مكانة مرموقة ففي مصر ،تونس و اؼبغرب حظي القطاع السياحي باىتماـ
كبَت و يتضح ذلك من خالؿ اؼبؤشرات السياحية من طاقات إيواء ،إيرادات سياحية  .....و اإلسًتاتيجية اؼبتبعة
على اؼبدى البعيد فبا انعكس على اقتصادياهتا الوطنية من خالؿ مسانبتها يف زبفيض العجز ؼبيزاهنا التجاري و
مسانبتها يف توليد النقد األجنيب ،أما من الناحية االجتماعية للسياحة على ىذه البلداف فقد كاف ؽبذا القطاع دورا
ىاما يف توفَت مناصب الشغل و ربسُت اؼبستوى اؼبعيشي لألفراد.
لكن يف اعبزائر و رغم امتالكها للمؤىالت إال أف حصتها تبقى ضعيفة يف االقتصاد الوطٍت مقارنة بالدوؿ
الثالث و ىذا واضح من خالؿ ضعف اإليرادات السياحية و عجز اؼبيزاف السياحي و ضعف عدد اؼبشتغلُت يف
القطاع مقارنة بتونس و اؼبغرب و حىت مصر مع ذلك ال يبكن أف ننفي أف ىناؾ جهودا تبدؿ من أجل النهوض
هبذا القطاع نظرا ألنبيتو ،و عليو يبكن التطرؽ إُف أىم النتائج:
النتائج:
من خالؿ دراستنا ؽبذا اؼبوضوع خرجنا دبجموعة استنتاجات ىي:
 -1ضعف أداء القطاع السياحي يف اعبزائر يعود إُف ضعف االستثمار يف ىذا القطاع مند اؼبخطط الثالثي
الذي كاف بعد االستقالؿ و ما تبعو من ـبططات أعطت األولوية لقطاع الصناعات الثقيلة على حساب
قطاع اػبدمات بصفة عامة و السياحة بصفة خاصة وىذا سباشيا مع اؼبنهج االشًتاكي لتلك الفًتة؛
 -2تأخر يف إقباز اؼبشاريع اؼبقررة خالؿ اؼبخططات الوطنية و تراكمها بسبب سوء التسيَت زادت من
ضعف ىذا القطاع؛
 -3عدـ االستقرار السياسي و اؼبؤسسايت كاف من األسباب اليت لعبت دورا ىاما يف تعطيل و إنباؿ ىذا
القطاع رافقها تراجع يف عدد الوافدين؛
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 -4عدـ وجود طاقات إيواء كافية و توزيعها مرتكز أساسا على اؼبنتوج اغبضري بنسبة
الشاطئي بنسبة

%30

% 51

يليو اؼبنتوج

أما باقي اؼبنتجات فطاقات إيواءىا ضعيفة؛

 -5عدـ وجود مناخ مالئم لتشجيع االستثمار يف ىذا القطاع؛
 -6ضعف نوعية اؼبنتوج السياحي بالرغم من اؼبؤىالت اؼبميزة للمنتوج السياحي اعبزائري إال أنو غَت تنافسي
فيما ىبص نوعية اػبدمات السياحية اؼبقدمة على مستوى اؼبؤسسات الفندقية و ىياكل االستقباؿ اليت
تتميز ىي األخرى بضعف طاقاهتا و عدـ احًتامها للمعايَت اؼبعموؿ هبا عاؼبيا؛
 -7تدفق ضعيف للسياح ففي سنة

2009ـ

بلغ عدد الوافدين

1.912

مليوف سائح معظمهم جزائريُت

مقيمُت باػبارج بينما بلغ  6.901مليوف سائح يف تونس،أما اؼبغرب فقد بلغ العدد

8.34

مليوف سائح

بينما ب حققت مصر  11,9مليوف سائح خالؿ نفس السنة؛
 -8ضعف اإليرادات السياحية للجزائر فقد بلغت  102مليوف دوالر سنة 2009ـ بينما بلغت يف تونس

2.7

مليار دوالر لنفس السنة بينما حققت اؼبغرب  6.5مليار دوالر أما مصر فقد وصلت اإليرادات السياحية
 10,5مليار دوالر ؛
 -9عجز اؼبيزاف السياحي اعبزائري طوؿ فًتة الدراسة

()2009-1990

نتيجة زيادة النفقات و الذي كاف

السبب ىو ازدياد السياحة العكسية بسبب عدـ وجود ربفيزات لتشجيع السياحة الداخلية على عكس
تونس و اليت كاف ميزاهنا السياحي موجب و يف ارتفاع فقد وصل الرصيد إُف
2008ـ

بينما اؼبغرب فقد حققت ميزاف سياحي موجب بلغ الرصيد

6.1

2.6

مليار دوالر سنة

مليار دوالر بينما كاف رصيد

مصر األعلى فقد حقق خالؿ نفس السنة  8.1مليار دوالر و هبذا قمنا بإثبات الفرضية األوُف؛
 -10ضعف مسانبة القطاع السياحي يف سبويل االقتصاد الوطٍت بفرص العمل و يف خلق حركة تنموية
لالقتصاد الوطٍت بصفة عامة فقد بلغت اؼبسانبة من حجم العمالة السياحية بالنسبة غبجم العمالة لالقتصاد
الوطٍت اعبزائري ب  %5,1بينما بلغ يف تونس  % 15,1أما اؼبغرب فقد بلغت  % 12,2خالؿ سنة ،2010
وبهذا تم إثبات الفرضية

الثانية.

 -11تطمح اعبزائر إُف ربقيق تنمية سياحية مستدامة من خالؿ اؼبخطط التوجيهي للتهيئة السياحية
) (SDATالذي يعمل على جلب األسواؽ و زيادة االستثمار و بهذا قمنا بإثبات الفرضية األخيرة؛
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التوصيات:
من أجل مسانبة القطاع السياحي اعبزائري يف سبويل االقتصاد الوطٍت و ربقيقو لفوائض مالية ػبزينة الدولة
بدؿ االعتماد الكامل على قطاع احملروقات سوؼ نقوـ بعرض بعض التوصيات وىي:
-1

دعم مناطق اعبذب السياحي عموما و منتجات السياحة البيئية على اػبصوص من أجل

اغبفاظ على الطابع ال بيئي و الثقايف لتلك اؼبناطق كما هبب أف يرتكز زبطيط قطاع السياحة على اؼبعايَت و
اللوائح الدولية؛
-2

ربسُت جودة و كفاءة البٌت األساسية و اػبدمات اؼبتعلقة بالسياحة مثل الفنادؽ و الطرؽ و

اؼبرافق العامة و وسائل النقل و اؼبواصالت من أجل تقدٔف خدمات سياحية على اؼبستوى العاؼبي،كما تشمل
تلك اػبدمات االستعالمات و إجراءات اؽبجرة و اػبدمات األمنية و ينبغي يف ىذا السياؽ سن القوانُت و
اللوائح الرامية إُف مراقبة جودة اػبدمات اؼبقدمة للسياح؛
-3

توفَت الربامج التدريبية و التعليمية حوؿ ـبتلف جوانب السياحة و خصوصا لفائدة اؼبوظفُت

ا ؼبعنيُت مباشرة بالنشاطات السياحية كما هبب أف تشمل تلك الربامج ؾبموعة واسعة من اؼبواضيع مثل تعلم
اللغات األجنبية و تقنيات األعماؿ و السياحة و التأثَتات البيئية االجتماعية و الثقافية و تسهيال لذلك
هبب ازباذ اػبطوات الكفيلة بتوفَت الدعم اؼباِف و الفٍت للجماعات احمللية؛
-4

تشجيع الشراكة و االستثمار يف ىذا القطاع خاصة أهنا تعترب مصدرا ىاما لتمويل االقتصاد بدؿ

االعتماد الكامل على االستثمار يف قطاع احملروقات؛
-5
الساحلي

تنويع اؼبنتوج السياحي خاصة و أف ؽبا مقومات قد ال توجد يف بلداف أخرى كطوؿ الشريط
1200كم

الذي يشجع على تطوير السياحة الشاطئية ،و صحراء كربى ربتل  %80من اؼبساحة

الكلية و اليت ربتوي على معاَف أثرية و تارىبية كاؽبوقار و التاسيلي كما ربتوي على أكثر من

200

منبع

معدٓف منتشرة عرب ـبتلف أكباء الوطن.
-6

االستفادة من ذبارب البلداف اجملاورة فتونس مثال استطاعت جلب السياح من ـبتلف البلداف و

حىت من البلداف السياحية كليبيا ربتل اؼبرتبة األوُف من حيث تدفقها السياحي إُف تونس قدرت ب
تليها اعبزائر ب  %13,9لسنة
-7

%28,9

2009ـ؛

تطبيق سياسات صارمة بتطبيق معايَت االستدامة يف اؼبؤسسات السياحية من إعادة تدوير

النفايات ،استخداـ الطاقة البديلة ،حسن استغالؿ اؼبوارد الطبيعية...لتحقيق سياحة مستدامة.
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-8

تشجيع السياحة العربية البينية و ذلك من خالؿ فتح اػبطوط اعبوية بُت الدوؿ و إقامة اؼبعارض

و اؼبشاركة يف اؼبهرجانات اليت تفتح اجملاؿ للتبادؿ الثقايف و فرصة للتعريف باؼبنتوج السياحي،
-9

وضع عالمات ذبارية على اؼبنتجات اغبرفية التقليدية اؼبصدرة كبو األسواؽ األجنبية و ىذا ما

تسعى من أجلو خالؿ اؼبخطط التوجيهي للتنمية السياحية آلفاؽ 2025؛
-10

الًتويج للسياحة اعبزائرية عرب ـبتلف الوسائل كاعبرائد ،التلفاز و االنًتنت؛

-11

إتباع تكنولوجيات جديدة لتسهيل عمليات الدفع و اغبجز و ربويل األمواؿ فهذا يعترب من

اؼبعوقات اليت تواجو األجانب؛
-12

اؼبشاركة يف اؼبعارض ،الندوات و اؼبلتقيات الدولية من أجل التعريف باؼبنتوج اعبزائري و ربسُت

صورة اعبزائر دوليا؛
-13

توفَت األمن شرط أساسي لتطوير ىذا القطاع باعتباره من القطاعات اغبساسة؛

-14

نشر ثقافة السياحة بُت األفراد لتشجيع السياحة الداخلية؛

لكي نتجنب اآلثار السلبية للتنمية السياحية على البيئة الطبيعية علينا االبتعاد عن الضغط اؼبفرط على البيئة
و مصادرىا و التمسك بإعالف مانيال 1980ـ الذي أكد على أف االحتياجات السياحية ال ينبغي أف تلىب بطريقة
تلحق الضرر باؼبصاٌف االقتصادية و االجتماعية أو البيئية و ىذا ال يتم سوى عن طريق التنمية السياحية اؼبستدامة
اليت تعد السبيل الوحيد لصيانة البيئة الطبيعية اليت تكفل لألجياؿ اغبالية و اؼبستقبلية حقها يف االستمتاع بالبيئة
الطبيعية اليت وىبها اهلل لإلنساف.
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تطور عدد األسرة في الجزائر حسب الدرجة خالؿ الفترة
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تطور عدد العماؿ في القطاع السياحي المغربي خالؿ الفترة2008- 1995ـ
الوحدة:ألف عامل
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:الملخص
على اعتبار أف السياحة أحد األنشطة اؽبامة اليت تقوـ عليها اقتصاديات كثَت من الدوؿ فقد قمنا بتسليط
الضوء يف ىذا البحث على معرفة مدى قدرت القطاع السياحي على إعطاء حركة تنموية لالقتصاد الوطٍت
اعبزائري و بذلك فاإلشكالية تتمحور حوؿ اؼبكانة اليت وبتلها ىذا القطاع يف الصادرات من السلع واػبدمات
اعبزائرية و معرفة نسبة اؼبيزاف السياحي و دوره يف اؼبيزاف التجاري و ميزاف اؼبدفوعات بصفة عامة سواء باإلهباب
كما قمنا بإلقاء الضوء على مسانبة القطاع السياحي يف حل مشكلة البطالة و مدى قدرتو على،أو السلب
كما هتدؼ الدراسة إُف معرفة،استيعاب اليد العاملة و اليت بدورىا تؤدي إُف ربسُت اؼبستوى اؼبعيشي لألفرادػ
اؼبعوقات اليت تواجو القطاع السياحي باعبزائر و آفاؽ السياحة باعبزائر و ذلك بوضعها للمخطط التوجيهي
.2025 للتهيئة السياحية لعاـ
اؼبيزاف السياحي،إيرادات سياحية،سياحة مستدامة،تنمية مستدامة،سياحة:الكلمات المفتاحية
Résumé:
Le tourisme est considéré comme l’une des activités les plus importantes pour l’économie de
nombreux pays, notamment dans le cadre de la décadence des ressources fossiles. Nous avons
tenté dans cette modeste recherche de déterminer l’aptitude du secteur touristique à donner un
nouveau souffle au développement de l’économie algérienne, notre problématique était centré
sur la mesure de la place occupée par ce secteur dans les exportations de biens et services
algériens et de déterminer la proportion de la balance du tourisme ainsi que le rôle que ce
dernier pourra accomplir en matière de balance commerciale et de balance des paiements.
Nous avons cherché à mettre en lumière la contribution du secteur du tourisme ainsi que
son aptitude à résoudre les problèmes de chômage en absorbant le surplus de main d’œuvre, qui
entraînent à leur tour l’amélioration du niveau de vie des individus. Notre étude cherche à
montrer les obstacles auxquels est confronté le secteur du tourisme en Algérie ainsi que les
perspectives pour le développement de ce secteur, en le mettant à la ligne de mir d’un plan
d’aménagement approprié d’ici 2025.
Mots clés : Tourisme, Développement durable, Tourisme durable, Recettes touristiques,
Balance du tourisme.
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