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     01/04/2020تاريخ النشر: 
 

 : ملخص
تسعى اجلزائر على غرار بقية الدول إىل تطوير قطاع السياحة بغية تنويع مصادر الدخل الوطين و 
لعل من أبرز أنواع السياحة اليت تطمح  إىل تطويرها و تفعيلها هو ما يعرف بالسياحة الصحراوية اليت 

ي، إال أهنا  تواجه تشهد خالل السنوات األخرية تطورا ملحوظا السيما بعد حتسن الوضع األمين الداخل
املسطرة سنحاول من خالل هذه الدراسة معرفتها واقرتاح احللول الالزمة  األهدافعدة معوقات حتول بلوغ 

 .هلا
 السياحة، السياحة الصحراوية، الدخل الوطين، الرتويج السياحي.كلمات مفتاحية: 

 JEL  :M31 ،M39 اتتصنيف

Abstract: 

Algeria, like other countries, seeks to develop the tourism sector in 

order to diversify the sources of national income. Perhaps one of the most 

prominent types of tourism that aspires to develop and activate it is what is 

known as desert tourism, which has witnessed a remarkable development in 
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recent years, especially after the improvement of the internal security 

situation, but it faces several Obstacles to the transformation of the 

achievement of the ruler goals. Through this study, we will try to know 

them and propose the necessary solutions to them. 

.Keywords: Tourism, desert tourism, national income, tourism promotion. 

JEL Classification Codes: M31, M39 
  

 مقدمة.1
وحتسني  الوطين الدخل مصادر من أساسي كمصدر السياحة على الدول من العديد تعتمد

 الفرص الصناعة من هذه به تزخر ما إىل إضافة هلم، الوظيفية الفرص وتوفري ملواطنيها املعيشة مستوى
 تنمية يف هاًما دورًا هلا واملتوسطة  اليت الصغرية املؤسسات  مستوى على وخصوًصا عام بشكل االستثمارية
تطوير هذا القطاع وإعطائه أمهية كبرية    إىلمن الدول   العديد سعت املنطلق هذا ومن احمللي،  اجملتمعات

 الصعبة العملة مداخيل من من ما توفره إىل بالنظر وهذا العامل يف األوىل الصناعة اليوم مما جعل السياحة ا
 الدول بني اشتد التنافس وعليه ، سائح مليار  حبوايل يقدر سياحي وتدفق شغل مناصب وخلق

 دول من العديد يف السياحي للقطاع املتزايدة األمهية هذه من بالرغم منهم و  ممكن عدد اكرب الستقطاب
 العامل.

 إجنازاته بقيت و منه، املرجوة األهداف بلوغ يكفل الذي املستوى إىل بعد يرتقي مل يف اجلزائر جنده أننا إال
 ساحلي ميتد وشريط خالبة ملناطق اجلزائر امتالك من بالرغم اجملاورة، بالبلدان قورنت ما إذا جد حمدودة

السنة،  مدار على تستمر اجلزائر يف السياحة من جيعل الذي املناخ وتنوع كلم، 1200 مسافة عل
  بالرغم منالوجهات  السياحية األوىل يف العامل،  ولكن و  إحدىوصحراء باهرة  ميكن ان جتعل من اجلزائر 

كان يف املرتبة   2018كل هذه املقومات إال أن ترتيب اجلزائر يف مؤشر تنافسية السياحة العاملي لعام 
 .4.41بدرجة  39بينما تونس حققت املرتبة  3.5بدرجة  102

 ومن أجل دراسة هذا املوضوع والوقوف على النتائج املرتتبة عليه قمنا بطرح اإلشكالية الرئيسية التالية:
 احلدودية باجلزائر؟ وكيف ميكن تطويرها؟  يف املناطقهي معوقات السياحة الصحراوية  ما
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 :الدراسة أهمية
واالجتماعية  االقتصادية القضايا واهم اخطر من لقضية تتصدى كوهنا من أمهيتها الدراسة هذه تكتسب
املناطق الصحراوية وخصوصا احلدودية منها  يف املستدامة السياحية التنمية معوقات تتناول حيث ، املعاصرة

البحث عن بدائل اقتصادية   ظل يف سيما ،املعوقات تلك على واالجتماعية املرتتبة االقتصادية واالثار 
 جلذب العملة الصعبة.

السياحية الصحراوية  للتنمية األساسية املفاهيم إليضاح تتصدى كوهنا يف الدراسة أمهية تربز كما 
 بعض املقرتحات الدراسة  تقدم كما ، هلا االقتصادية االثار وكذا ، تواجهها اليت وأهم املعوقات املستدامة
 . منها لالستفادة املعروضة للمشكالت واملعوقات واحللول
 :الدراسة أهداف
املستدامة يف املناطق الصحراوية وخصوصا  السياحية التنمية مالمح إلبراز أهم الدراسة  هذه هتدف

 إللقاء هتدف كما ، القادمة األجيال حقوق حفاظا على عليها والتأكيد ترسيخها وكيفية منها  احلدودية
املستدامة يف املناطق الصحراوية  السياحية قضية التنمية تعرقل اليت املعوقات وأبرز أهم على الضوء مزيد من

هتدف  كما ، املستدامة السياحية التنمية لعرقلة وكذا ابراز االثار االقتصادية ، وخصوصا احلدودية منها
 . املعوقات تلك ملواجهة واملقرتحات احللول بعض لتقدمي

 منهج البحث
البيانات سوف يتم االعتماد يف دراسة هذا املوضوع على املنهج الوصفي، الذي يقوم على جتميع 

 واملعلومات وحتليلها.
 الدراسة إىل أربعة حماور هي:ولإلجابة على اإلشكالية الرئيسية ، سوف يتم تقسيم هذه 

 .للسياحية األساسية التعاريف :الثاين املطلب 
 املبحث الثاين واقع ومقومات السياحة يف اجلزائر

 السياحة الصحراوية يف اجلزائرمقومات 
 معوقات السياحة الصحراوية يف املناطق احلدودية وآليات التصدي هلا
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 .للسياحية األساسية التعاريف. 2
 كظاهرة يعرفها من فمنهم منها، إليها ينظر اليت الزاوية باختالف السياحة تعاريف ختتلف

 العالقات لبعث عامل بأهنا يرى من منهم و اقتصادية، كظاهرة يعرفها األخر البعض و اجتماعية،
 جمموعة من التعاريف كالتايل:   ذكر ميكن و الثقافية التنمية و اإلنسانية

 عمليات أي على يطلق الذي االصطالح السياحة هي  " :شولريد شراتنهومنالنمساوي ' فقد عرف 
 أو معينة منطقة خارج و داخل األجانب انتشار و إقامة و بوفود تتعلق اليت االقتصادية العمليات خصوصا

 (249ص  ،1997احلمامحي ،  حممد درويش، كمال)." مباشرا ارتباطا هبم ترتبط بلدة أية
 تغيري و الراحة إىل املتزايدة احلاجة من تنبثق عصرنا ظواهر من ظاهرة بأهنا  :"فرويلر جويرب" وعرفها األملاين

 يف واملتعة، اإلقامة بالبهجة والشعور ، اإلحساس هذا ومنو الطبيعة جبمال اإلحساس مولد واىل اهلواء،
 اجلماعات من خمتلفة وأوساط الشعوب بني وخاصة االتصاالت منو وأيضا اخلاصة طبيعتها هلا مناطق

 متوسطة أو كبرية أكانت ساء والصناعة التجارة نطاق اتساع مثرة كانت اليت االتصاالت وهي ، اإلنسانية
 انه التعريف هذا من ، واملالحظ( 108  ،ص 1988،اجلالد أمحد) النقل وسائل تقدم ومثرة صغرية أو

 . االقتصادي اجلانب أمهل و للسياحة االجتماعي اجلانب على ركز
 على حيتوي فإن السياحة نشاط    الفرنسي للسياحة األعلى اجمللس يف املسؤول :ميشو جون حسبو 

 يكون حيث ، األقل على ليلة األصلي اإلقامة مقر خارج هبا خاصة تنقالت حتتم واستهالك انتاج عملييت
 اخل… رياضية جتمعات ، الدينية املقدسات زيارة ، اجتماعات ، ، التداوي التسلية هو السبب

 صناعة" عنوان وهو استاذ جبامعة بروكسل مقاال  حتت  Edmond Picardبكارد  كما نشر ايدموند
 املدى و السياحة هبا تقوم اليت املهمة أن": بقوله كصناعة، ودورها السياحة مهمة فيه وصف ،"املسافر
 الوجهة من لكن و السائحني أولئك نظر وجهة من فقط يتضح ال روعهاف كل فيه تعمل اليت الواسع
 و السائح إليها ينتقل الذين أولئك هبا ينتفع و السائح ينفقها اليت الوفرية األموال جهة من أي املالية،
 ينفقها اليت املصاريف طريق عن مباشرة غري و الفنادق لصناعة مباشرة الفائدة تكون و بلداهنم يف يتجول
 .( 18 ،ص 1991 ، احلريري مرسي حممد) املتعة أو التعليم أجل من سواء رغباته إلشباع "السائح
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 ."يسافر للمتعة شخص" :أنه هو و للسائح واحد تعريف على تقتصر للسياحة الدولية األكادميية أما
 إىل ساعة 24 عن تقل ال ملدة ينتقل شخص بأنه السائح االقتصادية والتنمية التعاون منظمة عرفت كما

 .املعتاد موطنه أي هبا اليت البلد غري أخرى بلدان
 واقع ومقومات السياحة في الجزائر .3

تتفاوت درجة وحجم املرتكزات السياحية من بلد إىل أخر، وذلك بسبب ما تنتجه الطبيعة من  
واجلزائر كبلد من بلدان البحر  .عليها من آثار تاريخ وحضارة اإلنسانمناخ، موقع وتضاريس وما حيدثه 

، ولقد اكتشفت للبلداملناطق اجلغرافية  باختالفبيض املتوسط تتمتع بثروات وخريات سياحية ختتلف ألا
على هذه ومن أجل التعرف أكثر  الحتاللل مرحلة االحىت خ األجانبهذه الثروات من طرف السياح 

لسياحة يف ل هذا املبحث التعرف على مفهوم السياحة وتعريفها، وأنواع االالثروات سوف حناول من خ
اجلزائر وأهداف السياحة، واملؤسسات التكوينية يف اجملال السياحي،و هلذا قمنا بتقسيم هذا املبحث اىل 

ول نتطرق اىل مفهوم السياحة،أما املطلب الثاين نتطرق اىل أليف املطلب اثالث مطالب و هي كالتايل: 
نتطرق اىل  األخريما املطلب الثالث و ا املؤسسات الفاعلة على النهوض بالقطاع السياحي يف اجلزائر،

  .املؤسسات التكوينية يف اجملال السياحي
 أنواع السياحة في الجزائر 1.3

كلم، وقد حظي   1200متتلك اجلزائر  شريطا ساحليا ممتد على مسافة  :السياحة الساحلية. 1
االصطياف وقد أختريت هذا النوع من السياحة، باالهتمام وجهز مبراكز سياحية ما بني فنادق وبيوت 

 مناطق كربى من أجل التوسع السياحي
إن السياحة الثقافية يف اجلزائر تكاد تنعدم وال جند إقبال كبري عليها من طرف  :السياحة الثقافية. 2

 بغية استكشاف املدن والقرى واملعامل التارخيية. األجانباجلزائريني وتبقى حكرا على السياح 
تتمتع املناطق الصحراوية مبناظر مجيلة وآثار ونقوش صخرية هذا ما جعلها قطب  :السياحة الصحراوية. 3

سياحي حقيقي جللب السياح األجانب وتقوم السياحة الصحراوية على استغالل خمتلف القدرات الطبيعية 
 والتارخيية والثقافية مرفقة بأنشطة مرتبطة هبذا احمليط من تسلية و استكشاف .
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السياحة الرتفيهية هي عبارة عن كل نشاط استجمامي ميارسه السياح خالل  :يةالسياحة الرتفيه. 4
 أقامتهم باملواقع السياحية أو باملؤسسات السياحية مثل حضائر التسلية والرتفيه.

اجلزائر من الدول الغنية باحلمامات املعدنية اليت تسمح هلا  تعترب  :السياحة احلموية، الصحية واملعدنية. 5
 باستقبال السياح املهتمني هبذه السياحة هبدف صحي أو االستجمام .

 مقومات السياحة في الجزائر 2.3
تتمتع اجلزائر بتنوٍع طبيعيٍّ من حيث التضاريس؛ بسبب اتساع مساحة أراضيها، فنجد الشريط 

كم، ويتخلل هذا الساحل الطويل سالسُل جبليٌة خضراء، 0021ثر من الساحلّي الذي ميتد ألك
، ومساحاٌت صحراويٌة جرداء تتمثل هبا خمتلف املظاهر الصحراوية من كثباٍن رمليٍة ومظاهر أخرى متنوعةً 

اآلثار املنتشرة على مساحات األراضي اجلزائرية، مثل: الكهوف القدمية اليت تعود إىل مراحل ما اضافة اىل 
اآلثار اإلسالمّية الكثرية، مثل: املساجد القدمية اليت تتميز بالفّن املعمارّي الرائع، باإلضافة ، و قبل التاريخ

 إىل األبراج، والقالع، والقصور، ومجيع هذه املعامل األثرية تعترب آيًة يف اجلمال وفّن البناء ودقته. 
 المقومات السياحية 3.3

مجلة من الشروط املوضوعية واألساسية، تتمثل هذه الشروط يف  البد للتنمية السياحية من توفر
املادية والبشرية املسخرة الستغالل تلك املوارد السياحية،  واإلمكاناتاملادة اخلام ) املوارد السياحية(، 

هنار، حيث تتمثل املوارد أساسا يف املعطيات اجلغرافية كاملناظر الطبيعية، أماكن الراحة، الرتفيه، اجلبال، األ
الشواطئ، الغابات، والصحاري باإلضافة إىل اآلثار التارخيية املعمارية، الدينية والصناعات التقليدية، 
الفلكلور، الفنون الشعبية املختلفة، العادات والتقاليد. وتعترب هذه املوارد أساس النشاط السياحي، فبدوهنا 

 ال وجود للنشاط السياحي.
 جزائرالمقومات الطبيعية لل 1.3.3

إن املقومات الطبيعية تعترب من أهم العوامل جلذب السياح إىل أي مكان أو منطقة سياحية معينة، 
ومتتاز اجلزائر مبوقع اسرتاتيجي جغرايف يربط بني الشمال واجلنوب، وميتاز مبناخ معتدل يساعد على استمرار 

 املوسم السياحي على مدار السنة.
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مع   فهي مربوطة اإلفريقية، تعترب اجلزائر بوابة القارة: اجلزائري االقتصاد يف السياحية املعطيات اجلغرافية -
 إفريقيا األول يف البلد كبرية جتعلها مبساحة اجلزائر وتتمتع  مباشرة جوية خبطوط املدن األوروبية من كثري
زائر كما متتلك اجل كلم،  1200طوله ساحلي بشريط كلم وتتمتع  2.381.741بـ   املساحة حيث من

 :تتمثل يف تضاريس
 للتل الساحلية السلسلة. 
 العليا اهلضاب. 
 الصحراوي لألطلس اجلبلية السلسلة . 

 05رتبع اجلزائر على  مساحات سياحية شاسعة ميكن تقسيمها اىل : تاملناطق السياحية يف اجلزائر -
 مناطق سياحية تبعا لتنوع املعطيات اجلغرافية:

  منطقة السواحل والسهول الشمالية وهضاب األطلس؛ 
  منطقة اهلضاب العليا؛ 
  منطقة األطلس الصحراوي؛ 
  منطقة واحات مشال الصحراء؛ 
  .منطقة الصحراء الكربى 

  : (2000.،االجتماعي و االقتصادي الوطين اجمللس) الثقافية و التاريخية الخصائص   2.3.3
 والوثائق واملتاحف األثرية فاملعامل ، املتنوعة احلضارية و التارخيية املعامل تنفرد اجلزائر بالعديد من

 إىل الفينيقية إىل األمازيغية من املتعاقبة، احلضارات وعظمة عراقة على تشهد اجلزائر يف املوجودة التارخيية
اليونسكو  منظمة صنفت قد و التاريخ، على نفسها فرضت اإلسالمية، اليت أخريا و الرومانية و البيزنطية

 وتيمقاد ومجيلة وتيبازة الطاسلي منطقة هي و التارخيي، العاملي الرتاث قائمة ضمن أثرية مناطق سبعة
 .القصبة وحي ميزاب ووادي

 يف انتعاشا خاصة أكثر الثقافية السياحة جتعل اجلزائر عليها تتوفر اليت احلرفية و التقليدية الصناعة كما أن
 هبا حيظى األمهية اليت نفس السياحة ترقية يف التقليدية الصناعات دور يكتسي حبيث االصطياف، موسم
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 فرصة يعطي حسب املناسبات الصناعات هبذه الشباب فاهتمام ككل، االقتصاد تنمية يف السياحة قطاع
 .األمة و حضارة بثقافة التعريف مث ومن املواهب، و القدرات هذه الكتشاف للسياح أكرب

 السياحة الصحراوية في الجزائرمقومات . 4
صحراء اجلزائر أرض خمتلفة، تضم تكوينات بركانية منحوتة بفعل الرياح، مدهشة بأشكاهلا  إن

الغريبة، كما لو أن الطبيعة تطلق العنان خلياهلا اجلامح يف تلك اجلغرافيا السحرية، وسنتطرق هنا اىل 
 املقومات السياحية للمناطق اجلنوبية وخصوصا احلدودية منها:

 والية تمنراست  1.3
ت عاصمة اهلقار باجلزائر مدينة تفتخر بعراقة تارخيها وتشهد على ذلك الرسومات والنقوش متنراس

احلجرية اليت حتتفظ بتاريخ املنطقة واليت اكتشفت بطاسيلي اهلقار وتيديكلت وهي متثل اليوم أغىن متحف 
ة للهقار ضمن يف اهلواء الطلق لفنون ما قبل التاريخ. ولذلك صنفت منظمة اليونسكو احلظرية الوطني

 .الرتاث العاملي احملفوظ
الذين اشتهروا بكنية ” أهل اللثام“أو ” الطوارق“وتشتهر متنراست بكوهنا ملحمة الرجال الزرق وهم 

لتفّننهم يف ارتداء الكوفية والعمامة الزرقاء، ولون بشرهتم الالفح، حيث حتدى هؤالء منذ ” الرجل األزرق“
كربى، وحّولوها إىل متحف فريد، فأينما توجهت حنو أضالع السلسلة قدمي الزمان، مصاعب الصحراء ال

اجلبلية الشهرية حتس وأّنك تتلمس حضارة العصر احلجري، وأنامل اإلنسان األول يف منطقة دلت 
 .احلفريات، على تواجد اإلنسان هبا قبل نصف مليون عام

زائر حتدها من الشمال واليتا غرداية كيلومرتا جنوب العاصمة اجل  1981وتقع والية متنراست علي مسافة 
وورقلة ومن الشرق والية أليزي ومن الغرب والية أدرار ومن اجلنوب النيجر ومايل وهي أكرب الواليات 
اجلزائرية مساحة. ومع أهنا تقع يف قلب الصحراء إال أن مناخ متنراست خمتلف يغلب عليه االعتدال نظرا 

 .لتضاريسها اجلبلية
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تستقطب اهتمام الشعوب وعرفت انتشار الرببر )الطوارق( الذين قدموا من )عزان( وظلت متنراست 
وشهدت حركة بشرية جد نشيطة عندما استفر الرومان بشمال أفريقيا وجعلوا منها مسلكا وقطبا جتاريا 

 .مهما وحتولت إىل ملتقى قوافل جتارية من أوروبا )روما( وأفريقيا
السياح األوىل يف اجلزائر من خمتلف بقاع العامل ملا حتتويه من معامل طبيعية أهلتها وتعترب مدينة متنراست قبلة 

جبدارة ألن تكون مدينة سياحية من الطراز األول، فصحراؤها تبعث يف النفس السكينة واهلدوء وروح 
 .التأمل، ليعود بك التاريخ إىل األصول األوىل لإلنسان

غروب مشس وذلك يف منطقة األسكرام اليت تتميز جبباهلا الفريدة وتشتهر املدينة بأمجل : امجل غروب -
مرت ويعترب هذا اجلبل مقصدا مهما للسياح،  2800والبديعة يف تركيبها حيث يبلغ جبل األسكرام حوايل 

فمن يزور مدينة متنراست فال بد أن ال يفّوت عليه فرصة التمتع مبنظر أمجل غروب على اإلطالق وسط 
 .عة متزج بني مشوخ جباهلا وصفاء رماهلا وروعة مسائها عند الغروبلوحة فنية رائ

  80والوصول إىل األسكرام ليس باألمر اهلني فهو يتم من خالل طريق غري مرصوف على مسافة تقدر بـ 
كيلومرتا، وتستغرق الرحلة أكثر من ساعتني تتخللها مشاهد يف منتهي الروعة تشاهد من خالهلا أشكال 

فهناك أشكال تشبه األسود والفيلة واألمساك وأخرى تشبه إصبع اإلهبام، وغريها كثري  جبلية خمتلفة
باإلضافة إىل صخور تزين طول الطريق توحي بأنك على سطح القمر، كما يوجد هنر قريب من األسكرام 

أيضا تزيد مياهه يف فرتة الصيف حيث يعترب فضاء مناسبا جدا للتوقف فيه من عناء السفر لالسرتخاء، و 
 .ميكنك رؤية جبل الطاهات، كما تضم املنطقة حمطة لألرصاد اجلوية

وتضم هذه املنطقة كنيسة بناها األب فوكو الذي عاش يف بداية القرن العشرين يف  :كنيسة األب فوكو  -
متنراست وهو متعبد مسيحي ترك دياره الفرنسية ليختلي بنفسه يف صحارى اجلزائر طلبا للعزلة والتأمل 
والتفكري يف شؤون اخللق، حيث أسس قاموسا حول الثقافة الطارقية )الطوارق( اليت هي يف األصل ثقافة 

 شفهية، ويعترب هذا املكان مبثابة حج بالنسبة إىل املسيحيني الذين يتجهون إليه بكثرة.
تقول األسطورة إهنا امرأة حسناء كانت هوايتها التنقل والرتحال  :ضريح تينهينان ملكة الطوراق األوىل -

الكتشاف قلب الصحراء العميقة، حيث غادرت مسقط راسها تافيالالت جنوب األطلس املغريب، متجهة 
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إىل منطقة اهلقار باجلنوب اجلزائري علي منت ناقة وبرفقة خادمتها وجمموعة من العبيد، وكما تقول الروايات 
ت يف تشكيل حتالف مع قبائل املنطقة لتتحول بذلك إىل امرأة حيكي عنها كل سكان املنطقة، فإهنا جنح

فأصبحت بذلك حمل إعجاب سكان الطوراق وامللكة األوىل هلم، وقد كانوا قدميا حيتفلون بذكرى قدومها 
 .إىل اهلقار

ريح ال تتبع العادات اجلنائزية وكانت تينهينان امرأة مسلمة غري أنه عند وفاهتا كانت طريقة دفنها يف الض
اإلسالمية، حبيث كان اهليكل نائما على الظهر متجها حنو الشرق ومغطى بقطعة جلد وبرفقته قطع من 

للميالد حسب ما حدده علماء اآلثار. ويقع ضريح تينهينان فوق  470احللّي واألشياء الثمينة وذلك عام
كيلومرتا يف اجلهة اجلنوبية الغربية هلضبة اهلقار، وقد   80يل تل وادي أباليسة بعيدا عن والية متنراست حبوا

ميالدية من قبل بعثة أمريكية فرنسية، مث نقل اهليكل بعد سنة من اكتشافه  1925اكُتِشَف هذا القرب عام 
عرض اهليكل يف متحف اإلنسان بباريس يف إطار معرض حول  1934إىل مدينة نيويورك، ويف سنة 

 .مبتحف باردو بالعاصمة التونسية الصحراء، مث استقر
غابت تينهينان وبقيت آثارها تشهد على أهنا امرأة كانت مثل مشس الصباح أشرقت يف صحراء اجلزائر 

 .ذكرها الباحثون والعلماء يف كتابات ونسجت حوهلا قصص وحكايات
 غرداية السياحة في 2.4

اهلندسة املعمارية الفريدة، بني موقعها مدينة غرداية جوهرة اجلزائر، ومدينة القصور السبع ذات 
مّيز، وتارخيها الثري، جعلوها قطًبا سياحًيا صحراويًا بامتياز، متتلك غرداية 

ُ
اجلغرايف، تقاليدها ذات الطابع امل

سياحة مبذاٍق خاص، فتتّسم جبمال الطبيعة بألواهنا اخلاّلبة بني اجلبال الشاخمة وأشجار تُزيّن أراضيها، فعند 
بني أزقّة قصورها العتيقة ينبهر السائح جلمال سحرها اآلخاذ، كما تضم الكثري من املناطق األثرية السري 

درجة ضمن قوائم الرُتاث اإلنساين العاملي حسب تقييم منظمة اليونيسكو هلا، كل هذا وأكثر يف واحدة 
ُ
امل

 .ة يف اجلزائرالسياح من أعرق مدن
يف خُمّيم اهلدارة تُقّدم مدينة الرمال واجلمال الطبيعي غرداية سياحة ذات طابع فريد، والذي  :خميم اهلدارة -

متعة للُسّياح، ومن بينها التزجل على الرمال الذهبية، التجول على ظهور 
ُ
يُتيح العديد من األنشطة امل

https://www.urtrips.com/algeria/
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أجواء ُمفعمة باملرح واإلنطالق، مع إطالالت خاّلبة متزج بني اجلمال، وركوب دراجات الدفع الرباعي يف 
خّيم مع 

ُ
متدة واملساحات اخلضراء الرائعة، كما مُيكنك االسرتخاء يف أحد اخليام اليت يـُّوفرها امل

ُ
الرمال امل

 .تناول وجبة شهّية من املأكوالت احمللية
صنفته منظمة اليونيسكو كواحد من يعود تأسيسه إىل ما يزيد عن ألف سنة، و : سهل وادي ميزاب -

مّيزة يتم تنظيم جوالت مجاعية باصطحاب 
ُ
ضمن مواقع الرُتاث اإلنساين العاملي، ولزيارة هذه املنطقة امل

ُمرشد ليساعد الُسّياح يف اكتشاف كنوز البالد، واالستمتاع مبُشاهدة معاملها التارخيية وهندستها املعمارية 
 .، اليت تتمثل يف األضرحة، املساجد، واملنازل ذات الطراز الواحدالفريدة من نوعها عرب العامل

القصور هي من أكثر ما مييز السياحة يف غرداية، حيث يرجع تارخيها إىل العصر احلجري : قصور غرداية -
اليت تشهد عليه النقوش الصخرية، وببداية الفرتة اإلسالمية اشتهرت بالتجمعات السكنية على شكل 

تجانسة، مما جعل هذه املدينة تتمّيز عن باقي املدن  قصور عتيقة
ُ
ُمّوحدة يف شكلها، تصميمها وألواهنا امل

 .اجلزائرية، املعروفة بُعمراهنا وقصورها
وقد مت إدراج قصور غرداية اخلمس ضمن قائمة الرُتاث العاملي، وهم قصر بين غرداية، بنورة، العطف، 

 .يعود تاريخ تأسيسها إىل القرن احلادي عشر وكذلك قصر مليكة وقصر بين يزقن، واليت
تتمّتع والية غرداية بالكثري من املساجد العتيقة اليت تأيت يف ُمقدمة كل مدينة من مدهنا   :مساجد غرداية -

، وال يوجد نقوش أو زخارف على واالنسيابيةكخط دفاع هلا، أما تكوينها الداخلي فهو يف غاية البساطة 
تلّفة حوله بصورة دائرية، ومن بني مساجد املدينة مسجد عتيق، ُجدراهنا، أما املئذ

ُ
نة فرتتقع فوق البيوت امل

 .مسجد املنارة الكبري، ومسجد بنورة، والعديد من املساجد التارخيية يف غرداية
األويل من نوعها يف والية واحد من أهم األماكن شعبية يف املدينة، و  :حديقة حيوانات سفينة نوح -

جاورة هلا، واليت يدل امسها على أهنا تضم ، غرداية
ُ
دن امل

ُ
فهي املالذ األعظم للعائالت من ُسّكان املدينة وامل

أعداد كبرية من احليوانات األليفة واملفرتسة، الطيور، والزواحف، مبُختلف أنواعها، واليت تُتيح لك جولة 
مّيزة

ُ
 .رائعة بني أرجائها، فال يفوتك زيارة هذه احلديقة امل
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يعترب السوق القدمي ناقل للحضارة وثقافة البالد، يتمّيز هبندسته املعمارية وتصميمه  :سوق غرداية القدمي -
ميالديًا، وقد كان ُمنذ القدم ِقبلة للقوافل  1884الرائع وكأنك تعود إىل قرون خلت، فقد مت تأسيسه عام 

داية فحسب ، بل يستقطب سنويًا ماليني التجارية احمللية، واألجنبية، هذا السوق ال يُعد وجهة ألهل غر 
من الزّوار من خُمتلف الواليات اجلزائرية ومن الُسّياح الوافدين من اخلارج، حيث جيدون به ضالتهم 

 .فيمنحهم فرصة للتعرف عن قُرب على حضارة ومنط معيشي فريد من نوعه
والسجاد املصنوع من الصوف، كل شئ تقليدي يُباع يف هذا السوق، وال سّيما نسيج الزرايب، الفرش، 

 .جبانب أعمال النحاس، الفخار، واملصنوعات اجللدية
واحدة من ينابيع املياه احلّموية، وتُعد من أشهر معامل املدينة، ومن خالهلا  :محامات زلفانة مياه معدنية -

فاء بعض تُقّدم غرداية سياحة عالجية، ملا مُيّيز هذه احلمامات من مياه ذات خواص قادرة على ش
والراحة، لينعموا بكل ما يُقدَّم هلم من خدمات وإقامة   األمراض، كما يأيت هلا الزّوار بغرض االستجمام

 .ُمرحية
 معوقات السياحة الصحراوية في المناطق الحدودية وآليات التصدي لها. 5

تعرف السياحة الصحراوية يف املناطق احلدودية معوقات كبرية حتد من  تفعيلها والنهوض هبا 
وجعلها قطبا سياحيا عامليا بامتياز وسنحاول هنا تشخيص هذه املعوقات واقرتاح احللول الالزمة هلا، 

 وتنحصر هذه املعوقات يف النقاط التالية: 
 : السياحي بالتخطيط الخاصة المشكالت 1.4

 توفر أن شك فال اإلحصائية املتعلقة بالسياحة، للمعلومات اجليد النظام غياب يف ثلوتتم
 أو يف الصحراء وخصوصا املناطق احلدودية منها السياحي اجلذب مبناطق والبيانات اخلاصة املعلومات

 العربية خصوصا الدول بعض اإلحصائي يف فالنظام ،التخطيطية األعمدة أحد تعترب معني بنشاط املتعلقة
 اجلنسية، حسب على بتصنيف السائحني اخلاصة األرقام بعض على ويقتصر الشمول بعدم يتصف منها

  .السياحية الليايل وعدد السنة شهور على موزعا السائحني وعدد
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 القائمني أو للباحثني الالزمة املهمة املعلومات من الكثري غياب يف يكمن النظام هذا يف اجلانب السليب إن
 حسب على السياح توزيع  :(بعدها وما 252 ، حسنني حسن جليلة)مثل السياحة جمال بالتخطيط يف

 – الفنادق – املصايف – املدن( السياح إقامة أماكن القدوم، و من الغرض و  البلد إىل الوصول طريقة
 . السائح يزورها اليت األماكن و.)... السياحية الشقق و السياحية القرى

 آراء  ، واستطالع واملدة اجلنسية حسب السياح اجلنس، وتصنيف السن، حسب على السياح وتصنيف
 . السياحية األماكن يف السياح

إنشاء  يف التوسع حنو جهودهم تركيز على بالتخطيط القائمني ميّكن واملعلومات البيانات هذه توفر إنّ 
جهة  من هبا امللحقة املرفقة اخلدمات تطويرو  جهة، من فيها اخلدمات أداء وحتسني معينة فئة من الفنادق
طبقا  موزعا السياح عدد معرفة أن كما .املوجودة السياحية املقومات املارد وتطوير تنمية وكذلك .أخرى
 أو اخلارج إىل البلد من الالزمة املواصالت ووسائل النقل طرق دعم أو تطوير يف يساعد الوصول لطريقة

 . البلد داخل املوجودة السياحية األماكن إىل البلد من خارج
مناطق  على حتتوي وشاملة كاملة سياحية وخرائط ارشادية كتيبات توفر عدم فان ،ذلك إىل باإلضافة
 وبعض بالسياحة املختصة الوزارة  بني االختصاصات وتشتت وتضارب القائمة، السياحي اجلذب

 العامل الثالث، دول بعض يف هو كما احلضاري الرتاث بأمهية الوعي اخنفاض العالقة، ذات املؤسسات
 أهم العوامل من مجيعها تعترب السياحي، لالستثمار الالزمة واألجنبية احمللية األموال رؤوس توفر وعدم

 السياحي. التخطيط على املؤثرة الرئيسية السلبية
 : السياحي التسويق فعالية بعدم خاصة معوقات 2.5

 من املتميز السياحي فالتسويق السياحي، املنتج  بيع يف هام بدور اجليد السياحي التسويق يقوم
 املستهلك يتوقعها اليت الرضا واملتعة على يعتمد ملنتج بالنسبة ضروريا أمرا يكون واإلعالن خالل الدعاية

املنتج  بان لديه القناعة ويولد املستهلك رغبة يثري الذي هو الناجح السياحي فالتسويق الشراء ، من عملية
 املطلوبة. رغباته ويليب العاملية السياحة سوق يف املتوفر أفضل هو عنه املعلن لسياحيا
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مشكلة  من تعاين ولكنها ، اجلزائرية هي الصحراء كما املهمة السياحية املوارد من العديد الدولة متتلك وقد
اجلهود واألنشطة  من األدىن احلد أن آخر مبعىن ، وخارجيا داخليا ومقوماهتا مواردها تسويق يف التقصري

 . السياحة على السليب األثر بالغ له يكون مبا بعد يتوفر مل السياحية احلركة لتنشيط الالزمة التسويقية
 وللتسويق يف السياحي اإلنفاق وراء من املنشودة اآلمال حتقيق يف اجليد السياحي التسويق أمهية وتكمن
حديثا  مفهوما السياحي التسويق كون األول :أساسيني جانبني يف تتمثل مضاعفة أمهية السياحة صناعة
 ركائز: ثالث إىل يستند نسبيا

 تعمل على اليت اخلدمات كل توفري على السياحي التسويق يركز أن جيب أي : للسائح موجه إنه : األوىل 
 أخرى فئة إىل من ختتلف اليت واملستقبلية احلالية ورغباته السائح حلاجات اإلشباع درجات أعلى حتقيق
 دور يكمن وهنا ، اخل ..... املسن السائح عن ختتلف السائح الشاب فحاجات آخر إىل سائح ومن

 .ذلك يف حتقيق التسويق
 حيث نوعية من ختتلف اليت والرغبات احلاجات من ومتباينة متنوعة تشكيلة إرضاء على يعتمد إنه :الثانية 

  التعامل وطريقة املوقع السعر
 ابتداء  والطاقات اجلهود مجيع تكاثف على يعتمد ومتجدد حديث كمفهوم السياحي التسويق إن :الثالثة

 املطعم و األخرى وصاحب املعابر املطارو مبوظف مرورا  اخلارج يف السياحي وامللحق السفارة جهود من
 .البلد يف املناطق كل إىل السياحي وصوال املرشد فيه والعاملني الفندق

الثقافية،  البيئية، االجتماعية، املسؤوليات من العديد اجلزائر يف السياحة بشؤون القائمني عاتق على وتقع
مباشر  غري أو مباشر حنو على بالسائح عالقة له من كل لدى تتوفر مل اذا السياحي، للتسويق والسلوكية

مردودها  هو وما السياحة وأمهية اخلدمة وثقافة السياحة ثقافة ملفهوم جيد ووعي وطين وحس ثقافية خلفية
طاملا  ، سياحيا نتطور أن لنا ميكن فال املواطن معيشة مستوى رفع يف ودورها املواطن للوطن و بالنسبة
 وما 252 ، حسنني حسن جليلة) اليوم حىت نعانيه الزلنا الذى اجليد السياحي التسويق اسس نتجاهل
 .(بعدها

 :المحيطة في الصحراء  والمرافق األثرية السياحية المناطق بإهمال خاصة معوقات 3.5
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 السياحية للمناطق املظهر اجلمايل حتسني وعدم ، املتسولني ، القمامة تكدس أن فيه شوك ال ومما
 ، السياحة يف صحرائنا سيئة عن صورة يعطى املشينة السلبيات من وغريها ... املرور حركة انتظام وعدم ،

 أال يزوره وينبغي الذي املكان يف حبرية التجوال حيب السائح أن حيث للسائح ضيق تسبب أهنا كما
 يتطلب ضرورة مبا ، اجلنسيات خمتلف من للزائرين  تقدميها يتم خدمة إال  هي ما السياحة ان ننسى

 السياحة والنهوض وتنشيط تنمية يف الناجحة العاملية والتجارب الوسائل الطرق افضل وتبين هبا االهتمام
 .السواء على والقادمة احلاضرة االجيال ختدم مستدامة سياحية تنمية حتقيق لضمان هبا
 بشكل اهتمت للدول اليت كان السياحية التنمية جمال يف الدولية التجارب أفضل ان ننكر ان نستطيع وال

 ذلك النقيض من وعلى .دائم بشكل وتطويرها السياحية املناطق يف املرافق واخلدمات جبودة اساسي
وقفات  اىل حيتاج السياحية واخلدمات  املرافق بتطوير يتعلق فيما الصحراء اجلزائرية يف الوضع ان نالحظ

 . املستدامة السياحية التنمية لتصحيح مسار
 :البيئي  بالتلوث خاصة معوقات 4.5

 املواطنني صحة على ذلك وتأثري البيئة بتلوث اخلاصة باملشكالت الدراسات من الكثري اهتمت
 تناولت فقد .العاملي السياحي اجلذب مقومات من كبرية أمهية من البيئة متثله ملا ،السائحني جذبوعلى 

 للسياسة تطوير بعمل اجلزر هذه فقامت كاريبية جزر ثالث هبا مرت اليت البيئية التجربة احدى الدراسات
 على سلبا أثر مما ، هبا السياحي اجلذب على البيئية للملوثات السليب التأثري أدركت أن هلا بعد البيئية

 البيئية األحوال حتسني ذلك نتيجة من وكان اجلزر هذه لسكان املعيشي املستوى على ومن مث اقتصادياهتا
  .هلا السياحي اجلذب يف أثر كبري له كان مما هلا

 الضار السليب االثر بالغ  له غريه أو مكاين أو مائي أو هوائي كان سواء البيئي التلوث ان القول وميكن
 يف حقيقية سياحية قيام تنمية يتصور وال ، عرقلتها اىل يؤدي حيث ، املستدامة السياحية التنمية على

 . البيئي التلوث ازمات مبعية تفاقم اجلزائر
 :الجمركية المالية االقتصادية بالسياسة خاصة معوقات 5.5
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 الطلب على املؤثرة االقتصادية العوامل أحدالسياحية اخلدمات  أسعار يف املستمر االرتفاع يعترب
 آثارها بدأت اليت الضريبية املشاكل من كبرية جمموعة فرتة منذ السياحة قطاع ويعاين .ما بلدٍ  السياحي يف

تطوير السياحة  سلبا تؤثر ضخمة خسارة يشكل مبا القطاع هبا مير اليت خالل األزمة بشدة تتضح
 الصحراوية.

 يف تتمثل الصحراوية وخاصة املناطق احلدودية أوما يعرف باجلنوب الكبري السياحة لقطاع ملحة ضرورة ومثة
 تصديري نشاط مبثابة باعتباره السياحي النشاط عليه والنظر إىل املفروضة الضريبية السياسة يف النظر إعادة
 الضريبة  خفض حبث خالل من وذلك البالد سنويا، حتتاجها اليت الصعبة العمالت من هاما جزءا يدر
 اخلاصة الرأمسالية السلع واجلمركي على الضرييب االعفاء وكذلك ، السياحية الصحراوية اخلدمات على

 ومعدات ومفروشات فندقي أثاث من للنشاط الالزمة واألدوات املعدات، لتشمل السياحي بالنشاط
 اجملاورة الدول مع الشرسة املنافسة املطاعم وذلك لدعم وحتفيز السياحة الصحراوية خاصة يف ظل تشغيل

 السياحي. اجلذب جماالت مجيع ىف
 :السياحي بالعمل تتعلق معوقات 6.5

 مدربة ليست السياحي اجلزائري والسياحة الصحراوية خصوصا القطاع يف العمالة  من املعلوم ان
  الطرق معرفة عدم منها مشكالت الفئة هذه تواجه حيث بالسائحني املباشر تؤهلهم لالحتكاك بطريقة

السائح، وعليه جيب تكوين ورسكلة واعادة تأهيل العمالة النشطة يف  مع للتعامل الصحيحة واألساليب
جمال السياحة الصحراوية وحتفيز اليد العاملة املؤهلة على العمل يف جمال السياحة يف املنطق الصحراوية 

  .وخصوصا احلدودية منها
 معوقات تتعلق باألمن: 7.5 

بات أمنية ايط احلدودي اجلنويب للجزائر وخصوصا مع دولة مايل اليت تشهد اضطر حيث أن الشر 
أمنية فرض على اجلزائر توفري محاية أمنية  للسياح  ليبيا اليت تعرف هي األخرى مشاكلخطرية واحلدود مع 

وخصوصا األجانب عن طريق املرافقة األمنية هلم، لكن هذا رغم الطمأنينة اليت يشعر هبا  السائح إال أن 
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هلا أثرا نفسيا مقلقا قد ينعكس سلبا على السياحة، مما يتطلب ختفيف هذه املرافقات وفرض محاية 
 ئح.حمسوسة وغري مرئية للسا

 : أخرى ومعوقات مشاكل 8.5
 : امهها النامية البلدان يف السياحية الدول معظم فيها تشرتك أخرى مشاكل أيضا هناك

 . منها األثرية خصوصا السياحية األماكن بنظافة االهتمام عدم -
 . التارخيية األثرية وخاصة السياحية املناطق بعض يف للسياحة شرطة وجود عدم -
 . الفنادق يف وخاصة البنوك يف املصرفية السياحة خدمات ختلف -
 خاتمة. 6

 أهنا كما دول العامل، من كبري لعدد بالنسبة للدخل مهما مصدرا أنواعها مبختلف السياحة تشكل
 خلزينة توفره الذي الكبري املادي نظرا للعائد البلدان من به البأس عدد يف للدخل األول املصدر أصبحت

 السياحة، قطاع يف العامل يف يوميا يصرف ما دوالر من مليار بأكثر احلديثة الدراسات قدرت حيث الدولة
 .املختلفة جماالت السياحة يف تنشط العامل يف العاملة القوى من % 15الـ  كما قدرت قرابة

 و معامل آثار و و طبيعية صحراوية إىل شاطئية من متعددة سياحية موارد توفرها على من واجلزائر بالرغم
 خمتلف عرب لتسويقها املرافقة اخلدمات توفر مستغلة ومل غري بقيت أهنا إال القدمية املعمارية اهلندسة و قصور
 . احملليني السياح جتذب سياسة إطار يف الشاطئية على السياحة ركزت بل السياحة أنواع

 وتطبيقها ناجحة اسرتاتيجية لرتسيم اجلهود تكاتف  إىل حيتاج اجلزائر يف الصحراوية السياحة تنشيط إن
 إمكانيات اجلزائر مبستوى الالئقة املكانة وبلوغ متواصل سياحي تدفق على احلصول هبدف بكفاءة

 والعاملي وذلك عن طريق:  اإلقليمي املستوى على السياحية

 السياح؛تطوير وترقية البىن التحتية كالطرقات واملطارات والفنادق  الالزمة والضرورية إلستقبال      -

حتفيز الشركات السياحية  للعمل يف الصحراء وخصوصا املناطق احلدودية  عن طريق ختفيض  -
 الضرائب والرسوم اجلمركية؛
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 التخطيط إىل التخطيط مرحلة من هبا واالنتقال السياحة مستقبل باستشراف أكثر االهتمام جيب -
 إىل االستدامة من السياحة طاعبق االنتقال جانب إىل اإلسرتاتيجي، التفكري إىل اإلسرتاتيجي

 واملعنوي املادي الثراث على حفاظًا ملوجهةا  بالسياحة يعرف ما أو للسياحة اجلديد املفهوم
 ؛للجزائر

 تكوين العنصر البشري املؤهل للتعامل مع السياح؛ -

  وسباق ورايل السيارات اجلمال ومسابقة الرمل على والتزحلق الصحراوية للرياضة الرتويح -
 ؛عليها للقائمني املساعدات تقدمي و الرباعي اجللب ذات الدراجات

 وممثليات االجنبية الصحافة ودعوة واالجنبية احمللية السياحية الوكاالت بني تبادل تقاليد خلق -
 ؛... الصحراوية املناطق لزيارة بالوطن االجنبية الدول

 التقليدية أنواع الصناعات خمتلف لعرض خمصصة باخلارج اجلزائرية القنصليات لدى أروقة فتح -
 مضغوطة أقراص و املنشورات وبطاقات توزيع وكذا السياحية للمواقع صور خمتلف و للوطن
 ؛ومطويات منطقة لكل سياحي ودليل

 ؛السياح تدفق زيادة يكفل مبا هلا والرتويج السياحية األسواق متطلبات دراسة -

 التعريف بالكنوز هبدف الدولية املنظمات أنشطة يف واملشاركة السياحية، واملعارض املؤمترات إقامة -
 غري اجلزائرية بأهنا الصحراء حول اخلارجي العامل لدى الذهنية الصورة وتغيري املتنوعة، السياحية

 ؛آمنة

وأفالم  وامللصقات والنشرات واملطبوعات األدلة ووضع السياحي واإلعالم الدعاية أساليب توفري -
 ؛وغريها الفيديو

 املرشحة تلك أو الزائر أو السائح الستقطاب املؤهلة املناطق يف االجتماعي القبول حتقيق -
 ليصبح العاملية الصناعة هذه بأمهية وحتسيسه املضيف إشراك خالل من واعدة، سياحية كأقطاب

 ؛السياحة ترقية يف به يساهم له اعتياديا سلوكا
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 النشاط هذا يف واملسامهني الفاعلني خمتلف طرف من احلديثة التكنولوجيات استخدام تشجيع -
 ؛احليوي

 احلديثة التكنولوجيا يف االستثمار بضرورة أقرت للسياحة الوطنية اإلسرتاتيجية أن من بالرغم -
 لتسويق كاف غري يبقى ذلك أن إال اجلزائر، بدار يسمى ما واستحدثت اجلزائرية السياحة خلدمة
 .أخرى ترقوية بدعائم تدعيمه يتم مل إذا واعدة سياحية كوجهة اجلزائر
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 : ملخص
يهدف هذا البحث إىل الوقوف على أمهية السياحة عموما و الصحراوية منها باخلصوص كعنصر 
اقتصادي مهم يف عملية التنمية املنشودة و رافدا ضروريا لتحقيق رؤى السلطات العمومية املتصلة بالشروع 

لغاز ( و ما صاحب على إرادات احملروقات ) النفط و ا األحادييف التنويع االقتصادي ملواجهة االعتماد 
ذلك من تشوهات هليكل اقتصادنا الوطين و هشاشة ملخططات التنمية ببالدنا و لعل صدمة اهنيار أسعار 

السياحة إىل  أمهيةوما تالها من تراجع يف املداخيل بالعملة الصعبة أعاد بعث  2014من  النفط ابتداء
 .دائرة ختطيط التنمية من جديد و بناء منوذج للنمو جمددا 

هبا من  نااملنهج االستنباطي من خالل أداتيه الوصف والتحليل لطبيعة تناسبه والدراسة اليت قم نالقد اعتمد
حبث تشخيصي لوضعية السياحة الصحراوية وسبل النهوض هبا ومعوقاهتا وآفاقها وخاصة يف ظل توجه 
 دويل جيعل من السياحة موردا مهما يف متويل التنمية احمللية والوطنية والسيطرة على معضلة البطالة املتفاقمة.

 .السياحي الرتويج ،السياحية التنمية ،السياحي املنتج ،الصحراوية السياحة ،السياحةكلمات مفتاحية: 
__________________________ 

 aladaoura26@gmail.com :يميل، اإلحيي جعفري: المؤلف المرسل
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 .JEL: O13 ،L83اتتصنيف

Abstract: 

This research aims at standing on the importance of tourism in 

general, and the desert tourism in particular as an important economic 

element in the desired development process, and also a necessary tributary 

to achieve the public authorities visions concerning the initiation to 

economic diversification in order to face the unilateral dependence on 

hydrocarbons revenues (gas and oil) and all accompanying distortions of 

the structure of our national economy as well as the precarious development 

plans of our country. The shock due to the fall of oil prices since 2014 and 

the resulting repercussions such as the decrease in foreign currency 

revenues have resurrected the importance of tourism again to be inducted in 

the development circle planning and rebuilding a progress model. 

In our study, we adopted the deductive approach through its two main tools 

description and analysis since it suits the study that I had carried out from a 

diagnostic research on the situation of desert tourism and the ways to 

advance it, its obstacles and prospects mainly in the light of the 

international orientation towards making out of tourism an important 

resource in financing local and national development, and to put an end to 

the increasing unemployment issue. 

Keywords: tourisme; désert tourisme; touriste Product; tourisme 

développement; tourisme promotion. 

JEL Classification Codes: O13, L83. 

  

 :مقدمة .1
القادرة على املسامهة يف تنويع حقيقي  التارخييةو  إن اجلزائر بلد متنوع باملقومات السياحة الطبيعية

القتصادها، فتميزها بطبيعتها الساحرة وموقعها اجلغرايف وتارخيها العريق، واليت تشكل جمموعة عناصر 
جذب سياحي ميكن ان تأسس عليه استثمارات واعدة قادرة على جذب رؤوس أموال كبرية قصد الدفع  

ينظر لالستثمار يف القطاع السياحي مبختلف أشكاله كأحد يف البلد، إذ بات  يبعجلة النمو االقتصاد
أوجه االستثمار الفاعل، و الذي بات من اكرب القطاعات مسامهة يف الناتج احمللي العاملي بنسبة تزيد عن 
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من سوق العمل الدويل،  % 10وظائف حول العامل أي حبجم  10صب عمل لكل اوتوفري من % 10
من دول العامل ومن أكرب مخسة  %38ألول جللب العملة الصعبة بنسبة فالسياحة حتولت إىل املصدر ا

مليار  1.4إىل  2018مصادر للدخل بالنسبة لباقي دول العامل، إذ وصل عدد السياح يف العامل للموسم 
 3،3تريليون دوالر وهو القطاع الذي من املتوقع أن يستمر بالنمو بنسبة  1،3سائح وبعائدات بلغت 

 29بل هناك دول أصبحت رائدة من حيث عوائد هذا القطاع ففي تركيا بلغت  2030م سنويا حىت عا
مليون سائح،  84،7أما يف فرنسا فسجلت  2018ألف سائح سنويا ملوسم  38مليار دوالر  وبتعداد 

 48مليون سائح، أنطاليا  56مليون سائح، الصني  61مليون سائح، اسبانيا  70الواليات املتحدة 
مليون سائح، فاإلمارات  20.5مليون سائح، روسيا  31مليون سائح، بريطانيا  27، أملانيا مليون سائح

مليون سائح ومن صفر مسامهة للقطاع يف الناتج احمللي إىل  21مثال انتقلت من صحراء بال سياح إىل 
ولذلك جند مليار درهم، هنا تربز السياحة يف الدول املتطورة كرافد أساسي للتنمية االقتصادية،  161

ضخامة االستثمارات املختلفة يف القطاع السياحي وهو األمر الذي حقق عوائد كبرية كما أشرنا سابقا، 
فالسياحة مصدر من مصادر الدخل الوطين فهو يعزز ميزان مدفوعات الدول كما يوفر فرص عمل لطاليب 

ذي دفع مبعظم الدول إىل اعتبار العمل مبا يدعم مستواهم املعيشي واالجتماعي، و لعل هذا هو األمر ال
السياحة صناعة معنية باكتساب العمالت االجنبية وذلك مبا ينفقه السائح على السلع واخلدمات من هذه 
التعامالت، ولذلك يتجه العامل اليوم إىل االستثمار يف القطاع السياحي من كل النواحي سواء من اعداد 

الربامج السياحية أو اعداد وتدريب الكوادر السياحية أو ونشر معلومات السياحية او ترتيب وتنفيذ 
هندسة وتصميم املنشآت السياحية انطالقا من أمهية التنمية السياحية يف ارساء تنمية اقتصادية واجتماعية 
ليس العتبارات اجتماعية واقتصادية فقط و لكنها تضع يف احلسبان احلفاظ على البيئة وعدم االضرار 

 ل احرتام موروههم الثقايف وقيمهم وعاداهتم وتقاليدهم    وطرق عيشهم .بالساكنة من خال
لقد أعطت اجلزائر قطاع التنمية السياحية أمهية متزايدة فوضعته من بني أهم حمركات التنمية املستدامة 

 مبا يعيد لإلقليم جاذبيته وللسكان توازهنم 2030والداعمة للنمو وهذا ما يستشف من خالل تبين رؤية 
مستهدفة تثمني الوجهة السياحية للجزائر من خالل رسم خطة نوعية للسياحة مرتكزة على تطوير وتأهيل 
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العرض عن طريق االستثمار يف األقطاب والقرى السياحية املميزة مستغلة تعزيز الشراكة بني القطاع العام 
 واخلاص لتطوير السلسلة السياحية مبا يتوفر من تدبري كفؤ للتمويل. 

لك كله من أجل تدارك النقص املسجل يف القطاع فاجلزائر تعاين من اخنفاض نصيبها من السياحة وذ
العاملية من جهة ومن تدين خدماهتا السياحية من جهة أخرى، رغم توفرها على كل مقومات اجلاذبية 

، 2وين كلمالسياحية وخاصة ما تزخر به من فضاء صحراوي هري ومتنوع طبيعيا وحضاريا على امتداد ملي
فإذا كان قدرنا هو العجز عن منافسة اآلخرين يف السياحة الشاطئية والدينية والتسوق واجلبلية، فإن 
السياحة الصحراوية تكاد تكون امتيازا جزائريا خالصا منلك فيه ميزة تنافسية ال متلكها دول اجلوار، فهو 

إىل احلمادة متعدد األنواع من الرق إىل العرق  قليل التكلفة، كثيف العمل، سريع املردودية، صديق للبيئة ،
 جلبل إىل السبخة.إىل ا

 التالية: االشكالية طرح دفعتنا اىل هذه املقومات وهذه الشساعة
 إىل أي مدى ميكن أن تتحول السياحة الصحراوية إىل قاطرة للسياحة يف اجلزائر؟

 لإلجابة عن هذا السؤال نطرح األسئلة الفرعية التالية:
 نعين بالتنمية السياحية وماهي مقوماهتا؟ ماذا -
 ما هي السياحة الصحراوية وأي دور تنموي هلا يف التنويع االقتصادي املنشود؟ -
 هل ميكن للسياحة الصحراوية ان تكون عنوانا للسياحة اجلزائرية؟ -
 القطاع؟وهل اجلهود املبذولة كافية لتطوير  لتطويرها؟هل اجملهودات املبذولة كافية وما السبل  -
التنمية  )أهداف SDGSالسياحة الصحراوية والبيئة أي تأهري للمشاريع االستثمارية يف ضوء  -

 .املستدامة(
 العاملية؟ما هي املعوقات اليت تقف دون انتاج صناعة سياحية على غرار التجارب  -

 :اآلتيةهذا البحث إىل احملاور  ارتأينا تقسيماألسئلة على هذه  لإلجابة
 .األهمية والمفهومالسياحة، .2
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لقد غدت السياحة احدى صناعات العامل األكثر أمهية فمعدل منوها فاق معدالت منو  :تعاريف  1.2
الزراعة والصناعة يف كثري من البالد كما جتاوزت عوائدها من حيث خلق الثروة والتوظيف واحملافظة على 

والعمالة وجلب الصرف األجنيب وهي البيئة مجيع الصناعات التحويلية واخلدمية من حيث املبيعات 
القطاع اآلخذ يف الصعود بشكل الفت منذ العقود األخرية يف اطار موجة من االنفتاح الدويل غري 
املسبوق، فالسياحة أصبحت اهم مكون للتجارة الدولية وأكثرها منوا بفعل تزايد االنفاق لدول العرض 

لنشاط االقتصادي الذي دفع به اىل الريادة تقاطع هوريت السياحي على الدعاية واالعالم هلذا النوع من ا
 .املواصالت واالتصاالت

حسب شراتنهوفن فهي التفاعالت، أي األنشطة االقتصادية املباشرة وغري ف :تعريف السياحة 1.1.2
املباشرة الناجتة عن وصول الزوار اىل إقليم او دولة بعيدا عن موطنهم األصلي، واليت توفر اخلدمات اليت 

،  (82، صفحة 2017حو فطوم، )عيساوي و حو  اقامتهمحيتاجوهنا وتشبع حاجياهتم املختلفة طوال فرتة 
بأهنا ظاهرة عصرية تنبثق من احلاجة املتزايدة للحصول على الراحة واالستجمام  فرويلر،كما عرفها جويري 

يف مناطق هلا طبيعتها  باإلقامةوتذوقها والشعور بالبهجة واملتعة  وتغيري اجلو واالحساس جبمال الطبيعة
 املنظمة العاملية للسياحةاما ، (2016)ليلى بوحديد و اهلام حيياوي، النقلاخلاصة وهي مثرة تقدم وسائل 

أنشطة املسافر اىل مكان خارج بيئته املألوفة لفرتة معينة من الوقت ال تزيد عن سنة على اهنا  عرفتهافقد 
عن مبعىن  للسياحةاالكادميية الدولية ويف ذات السياق جند تعريف ، أخرىبغري انقطاع للراحة أو ألغراض 

 األسفار.سفار املتعة فهي كل األنشطة البشرية اليت حتقق هذه ألفظ ينصرف اىل 
تعترب نوع من أنواع السياحة اليت هتدف اىل زيارة املناطق الصحراوية : السياحة الصحراوية 2.1.2

واالهرية والتعرف اىل ما تزخر به من قيم واهار قدمية وهنا جند تعريف املشرع اجلزائري الذي جاء شامال 
 اهنا كل إقامة يف احمليط الصحراوي تقوم على استغالل خمتلف القدرات الطبيعية يقول:لكل العناصر حيث 

)بن عيسى عبد القادر و واستكشافوالتارخيية والثقافية مرفقة بأنشطة مرتبطة هبذا احمليط من تسلية وترفيه 
 .(25، صفحة 2016جابو سليم، 

 :تعريف السائح الصحرواي 3.1.2
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هو كل شخص ينوي السفر اىل الصحراء لقضاء اجازته خارج موطنه األصلي او مكان عمله لفرتة 
ساعة وال تزيد سنة كاملة وذلك من اجل االستمتاع بالطبيعة الصحرواية واملعامل التارخيية  24ال تقل عن 

، 2016)قطوش الياس و كحول صورية، املنطقةوالتعرف اىل االبعاد الثقافية واالجتماعية لسكان تلك 
 .(57صفحة 
هو جمموع العوامل واملقومات الطبيعية، الثقافية، التارخيية واملادية مع : تعريف المنتج السياحي 1.2.4

، 1997درويش، )ريان عنيخمتلف الوسائل واإلجراءات اليت هلا القدرة على جذب السياح اىل مكامن
 :اىلاملنتج السياحي حسب املنظمة العاملية للسياحةويصنف ، (11صفحة 
 ؛الرتاث الطبيعي وما حيتويه من حبار واهنار وصحاري وجبال 
 ؛الرتاث الطاقوي التقليدي مثل الطواحني وغريها 
 ؛الرتاث البشري وما يتضمنه من تنوع وهراء 
 ؛اجلوانب السياسية واإلدارية 
تزخر الصحراء اجلزائرية مبعامل ومقومات مشكلة منتجا صحراويا مميز عامليا، : معالم صحراء الجزائر 2.2

 كااليت:وهو ما جعل عدة معامل منها مصنفة كرتاث عاملي، وهي تتوزع  
اهين عشرة  على( واحة تتوزع 200اجلزائرية ماال يقل عن مائيت ) الصحراءحتوي  الواحات الصحراوية: -

 .(، جانتادرار، النعامةغرداية،  بسكرة، ورقلة، األغواط،والية جنوبية )
وهي األكثر جذبا للسائحني بامتداداهتا الشاسعة وهي حمل شغف الكثري من  الرملية:الشواطئ  -

 الرمال.( لون من 40السائحني، وحتصي منطقة اهلقار لوحدها أكثر من )
فالصحراء اجلزائرية فاتنة هبندستها املعمارية اليت تتسم هبا القصور املرتامية يف خمتلف املناطق   القصور: -

 وتندوف. حضارات عديدة مرت هبا مثل قصور ورقلة علىكشاهد 
 العاملي.املصنفة ضمن الرتاث  كثرية، وهيحلضارات   العامليةتشكل اللوحات الصخرية والنقوش  االثار: -
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م ويتصل بوسط  3000بعلو  متنراست،كم من مشال   30بعد  علىيقع  لذيوا األسكرام:جبل  -
األتاكور، والذي جيعل السائح يشاهد مجل شروق وغروب للشمس، وحيوي أيضا ملجأ األب )شارل دي 

 كمقصد للسياح األجانب.  فوكو(
مستوي العامل  علىيقع يف تاغيت يف بشار وهو فريد من نوعه  الذي الصحاري:متحف علوم  -

 واحليوانية.وحفظه الكثري من األصناف النباتية  الحتوائه
 .الثقافاتالقالع القدمية وخمتلف  منطقة أدرار: -
كم( واليت تشكل متحف يف اهلواء الطلق، ويف اجلدول ادناه تظهر 168.000) علىاملمتدة  تندوف: -

 كرتاث مادي.  اليونسكواهم املواقع االهرية وتاريخ ادراجها يف 
 المواقع التراثية في الجزائر.أهم يبين : 1الجدول 
 تاريخ االدراج نوع التراث الموقع التراثي
 1980 هقايف قلعة بين محاد

 1980 هقايف وادي ميزاب

 1982 هقايف مجيلة

 .موسى سعداوي وزروق صدوقي، جملة االدارة والتنمية للبحوث والدراساتالمصدر: 

 الصحراوية:أبعاد االستدامة  3.2
إن السياحة الصحراوية بقدر ماهي مصدر قوة لالقتصاد الوطين ميكن أيضا أن تكون هدرا  

للموارد الطبيعية و هتديدا حقيقيا للرتاث املادي و الالمادي يف هذا احليز اجلغرايف املهم عامليا، و لذلك 
بات هذه التنمية من هياكل فهذا االستغالل يتطلب االلتزام بأبعاد التنمية املستدامة، مبعىن توفري كل متطل

بالنظام البيئي والتنوع احليوي للبيئة الصحراوية مبا حيافظ على محاية املوارد  األضراردون  أنظمةوقواعد و 
من جهة و تقدمي متطلبات السياح من جهة أخرى، فاالستدامة يف املناطق الصحراوية تتطلب إيالء أمهية 

بيئة الصحراوية والتسيري املدمج للمناطق السياحية من خالل تنفيذ خاصة لتنمية هذه األقاليم من محاية ال
 برنامج وطين لألعمال املتعلقة بالتسيري املدمج لألنظمة البيئية الصحراوية من خالل :  
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مستوى احساسهم بأمهية االندماج باملكان القابل الن  ورفعنشر الوعي وسط الساكنة الصحراوية  -
 ؛ونه ذلك املكانيتحول إىل مصدر عيش فقط لك

لالقتصاد الوطين مثل  هامةغىن الصحراء باملوارد الكبرية واليت ميكن استغالهلا يف إدرار مداخيل  -
ميكن أن تساهم يف التأسيس لسوق إفريقية رائدة وتبين هوية سياحية  واليتالصناعات التقليدية 

الوطين ككل بالنظر للتنوع واجلاذبية اليت  ولالقتصادمتكاملة للبلد، وتشكل قاطرة للسياحة اجلزائرية 
 أمهها: عندنامتتاز هبما املوارد السياحية 

 وايضاساخنة حلمامات معدنية  وينابيع وشالالتمن كثبان رملية وواحات خنيل  الطبيعي:التراث  
 وغريها. ونمالشمس من الواحة احلمراء تيمي وغروبمشاهد شروق 

 ومهرجانات ومعارض وفالحية ودينيةهقافية  وأعيادتقليدية  حفالتو من طبوع فنية  الثقافي:التراث 
 جتارية 

 والنسيجالصبغية  واملعادن والفخاركصناعة اجللد   التقليدية:الصناعات  
اخلدمات اليت انتعشت مع تطبيق اسرتاتيجية التنمية السياحية سواء من  وهي :وااليواء واالطعامالنقل 

 .املطاراتاملطاعم أو ، حيث الفنادق
 :التنمية السياحية .3

إن التنمية السياحية تعمل على النهوض باخلدمات السياحية إىل مستوى أفضل من التنمية 
االقتصادية، فهي تعرب عن الربامج املختلفة اهلادفة للزيادة املستدامة يف املوارد السياحية واليت هلا أهر إجيايب 

ت الوقت، تلك التنمية اليت ينبغي ختطيطها لتحقيق األهداف على معيشة السكان احملليني والسياح بذا
 اآلتية: 

 ؛األهداف السياسية: الرفع من مستوى الشراكة والتنسيق بني احلكومات املختلفة -

 ؛األهداف الثقافية: من خالل تعزيز هقافة التواصل بني الشعوب وإرساء قيم التسامح -

 ؛ودعم ميزان املدفوعات وتقليص البطالةاألهداف االقتصادية: حتسني الدخل الوطين  -

 ؛األهداف االجتماعية: دمج الساكنة احمللية ورفع مستواها املعيشي وال مجاعي -
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 األهداف البيئية: يف ضمان استدامة املوارد الطبيعية ومنع تدهورها. -
يف النصوص املتعلق بالتنمية املستدامة للسياحة على  لسياحة:للتنمية اتعريف المشرع الجزائري  1.3

اهنا "هتدف اىل رفع قدرات اإلنتاج السياحي خاصة عن طريق االستثمار السياحي مع احلرص على تثمني 
 (114، صفحة 2003، 03-01)القانون رقم الوطين" الرتاث السياحي

"االستثمار السياحي هو التنمية السياحية اليت تليب  لسياحةللتنمية اتعريف المنظمة العالمية  2.3
احتياجات السائح واملواقع املضيفة اىل جانب محاية وتوفري فرص للمستقبل، اهنا القواعد املرشدة يف جمال 

والثقافية ويتحقق معها العامل  إدارة املوارد الطريقة حلقق فيها متطلبات املسائل االقتصادية واالجتماعية
 .(82، صفحة 2017)عيساوي و حوحو فطوم، احلياة"الثقايف والعوامل البيئة والتنوع ودعم نظم 

ي األطراف ينجز ممما يالحظ هنا أن الصحراء ليست فقط مورد للثورات النفطية بل جمال جغرايف مرتا
تنويع مصادر الدخل الوطين املتمثل يف تراث يرفعها اىل احتضان صناعة سياحة تساهم و  عيواد طبيعية

ال أن هذا القطاع ما يزال مل ارغم هذه ألمهية االقتصادية و هبشاشة املورد النفطي الواحد كمورد حمدد، 
 متثل إال حقه من االهتمام وال أدل على ذلك من تواضع عوائد هذا القطاع فاملشاريع السياحية ال يأخذ
 لي اإلمجايل.يف الناتج احمل 1.5%من جمموع االستثمارات احمللية كما أهنا ال تشارك إال بـ %2
 هي:التنمية السياحية مبراحل  رمتحسب بيتلر السياحية: مراحل التنمية  3.3

 مرحلة االكتشاف: حيث يتم اكتشاف القدرات السياحية للمقصد السياحي. -
 ؛مرحلة االنطالق: حيث يتم توفري اخلدمات والتسهيالت وبشكل مكثف للسياح -
 ؛مرحلة النمو: وفيها مت تطوير املوارد السياحية للمنطقة بشكل تدرجيي -
وادر تنمية بمرحلة الثبات: وهي مرحلة يتوقف فيها عدد السياح عن النمو وما مل تظهر يف املنطقة  -

ور ولذلك من واجبات اإلدارة السياحية جتنب الوصول إىل مرحلة جديدة فإن القطاع يتجه للتده
 .(52، صفحة 2009/2010)عامر، الثبات
 ختتلف من بلد اىل بلد آخر ولكنها باجململ تكاد تتفق حول ما يلي:  مؤشرات التنمية السياحية: 4.3

 ؛امجايل عدد السياح: لتحديد مدى اسهام السياحة يف االقتصاد الوطين -
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 ؛عدد الليايل السياحية )متوسط إقامة السائح( مرتبط بزيادة معدل االنفاق -
 .جلسات السياح وهو اشارة لدرجيت النمو والتطور للقطاع مث للبلد -

املنتجعات السياحية والفنادق مبختلف تشييد و  تطوير القرى السياحية: مظاهر التنمية السياحية 5.3
 لإلقليم.تطوير املدن وفقا ملقاربة حضرية مستدامة باإلضافة اىل  التصنيفات

ميكن الوقوف على هذا األداء من خالل مجلة :مؤشرات أداء القطاع السياحي في الجزائر 6.3
 مؤشرات

 ؛ورواج أسواقهاامليزان السياحي: وهو مؤشر تقدمي مدى تطور صناعة السياحة  -
مسامهة قطاع السياحة يف ميزان املدفوعات: كلما حقق امليزان السياحي فوائض مالية كلما ساهم إجيابيا  -

 ؛يف ميزان املدفوعات
مسامهة السياحة يف الصادرات: يعين دور السياحة يف جلب العملة الصعب، حيث نسجل هنا بلوغ  -

، إذ حسب املنظمة العاملية للسياحة فإن 2019ل لسنة مليون دوالر كمداخي330القطاع ما مقداره 
 ؛دوالر سنويا من االيراد السياحي 9.2نصيب الفرد اجلزائري ال يتعدى 

 الوطنية. الثروةمن %1.4خلق يف  ساهم مسامهة السياحة يف الناتج الداخلي اخلام: -
 مساهمة السياحة في الناتج الداخلي الخام.:2الجدول 

 2018 2017 2016 2015 2014 السنوات
 PIB 1.1 1.2 - 1.3 1.4مسامهة السياحة يف 

 وزارة السياحة.المصدر: 

من نسبة التشغيل الكلي بينما يف اجلزائر  10%" قطاع السياحة يساهم عامليا بـ المساهمة في التشغيل:
 .2018على التوايل سنة  %18و %16.5ملغرب وتونس ا، 3.4% 2017بلغت سنة 
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 يبين قدرات التشغيل في قطاع السياحة.: 3الجدول 
 2019 2018 2017 2016 2015 السنوات

 325000 300000 290000 270317 265803 قدرة التشغيل

 وزارة السياحة.المصدر: 

تتميز الصناعة السياحية الناجتة يف أي دولة سياحية بقدراهتا على التنمية السياحية المستدامة:  7.3
التفاعل مع مشاكل اجملتمع، ومسامهتها يف حل خمتلف املشاكل االقتصادية واالجتماعية اليت تواجهها 
الدولة، من خالل خلق فرص عمل متزايدة، وتنمية مناطق نائبة، أي حتقيق تنمية سياحية إقليمية، فضال 

التقليدي يف دعم ميزان املدفوعات وتوفري العمالت الصعبة بعيدا عن املقاربة التقليدية للتنمية عن دورها 
، بقدر ماهي منوذج خمصوص يف التنمية سياحي فحسبالسياحية، ذلك أن التنمية السياحية ليست منتج 

 :  2030يعمل على حماور معينة ختدم اهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة 
 ؛ر احليز الزمين: بتفضيل التواصل السياحي على السفر العابر واملؤقتحمو  -
 ؛ور احليز املكاين: محاية البيئة الطبيعية وأنظمتهاحم -
 ؛حمور املعامالت: تفضيل التفاعل البشري اقتصاديا واجتماعيا وهقافيا -
 .املسؤولة وباألخص من السياح تحمور القيم: تفضيل قيم التضامن والتعاون والسلوكيا -

 :تنافسية القطاع السياحي الصادرة عن المنتدى االقتصادي العالمي مؤشر 8.3
يرتكز تقرير التنافسية السياحية والسفر الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي على هالهة جماميع 

: اجملاميع كما يليسفر، وتتوزع هذه رئيسية من املتغريات )املؤشرات( اليت حتدد تنافسية قطاع السياحية وال
 دليل اإلطار التنظيمي والقانوين لقطاع السياحة والسفر.

 ؛دليل بيئة النشاط والبنية التحتية لقطاع السياحة والسفر -

 دليل املوارد البشرية والطبيعية والثقافية لقطاع السياحة والسفر. -
تنافسية قطاع السياحة والسفر، ليبلغ بذلك  ويتكون كل دليل من جمموعة من املؤشرات الثانوية لقياس

 .(Jennifer & The , 2011, p. 04) ( مؤشرا14جمموع املؤشرات الثانوية أربعة عشر )
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للتنافسية يتضح أنه من بني  2013يبقى تصنيف اجلزائر وفق هذه املؤشرات ضعيف جدا ففي تقرير 
يتذيل الرتتيب وأحسن هالث مؤشرات جزئية بالنسبة إلينا كانت يف املوارد الثقافية  دولة كان بلدنا 140

 .90مث الصحة والنظافة برتتيب  82مث تنافسية األسعار برتتيب  74برتتيب 
 الصحراوية:األهمية االقتصادية للسياحة . 4

وإن كان  تقدم ملحوظيواصل قطاع السياحة يف تسجيل : جهود الدولة في تطوير قطاع السياحة 1.4
مليون سائح  20،5بلوغ رقم  2009بطيئا وبعيدا عن سقف طموحات القطاع الذي كان يتوقع سنة 

ألف منصب شغل ) مباشر وغري مباشر( من خالل  400ألف سرير وخلق  750وإجناز  2015أفاق 
الجتماعية، الفعالية العدالة ا :املخطط الوطين للتهيئة اإلقليمية اهلادف اىل ضمان التوازن الثالهي

االقتصادية، الدعم االيكولوجي، ويستجيب للرهانات الكربى لتنظيم اإلقليم بشكل منسق ومتزامن عرب: 
ضمان إقليم مستدام، خلق حركية إعادة توازن إقليمي، ضمان جاذبية وتنافسية اإلقليم، ضمان حكم 

 330لسياحة يف اجلزائر ال تتجاوز إيراداته راشد لإلقليم، غري أن املعطيات احلالية تشري اىل أن قطاع ا
يف الناتج احمللي اإلمجايل، وال تتجاوز قدرته  % 1.5وال يشارك إال بـ  2019مليون دوالر لسنة 

عامال، اما املشاريع السياحية فهي ال  325000سرير، كما ال يشغل إال  11500000 ةاالستيعابي
 .من املشاريع االستثمارية الكلية  % 2.5 سوى متثل

 في الجزائر: تطور السياحة  2.4
 :يليما نسجل على وجه اخلصوص : برسم تهيئة تأطير السياحة 1.2.4

 ؛شهدت هذه السنة استكمال خمططات التوجيه الثمانية واألربعني اخلاصة بالتهيئة السياحية الوالئية -
سرير  130.000املصادقة على خمططات التهيئة السياحية التسعة واخلمسني الستقبال أكثر من  -

 ؛هكتار ملنحها يف إطار االمتياز 3500يف هذا الصدد توفري أكثر من  ومتجديد، 
 ؛شاطئا حر 28شاطئ يف حني جيري التحضري لتهيئة  103هتيئة  -
 منطقة توسع سياحي مبساعدة من ميزانية 100يف هتيئة أكثر من  2019الشروع خالل سنة  -

 .(14، صفحة 2019)مصاحل الوزير االول، الدولة
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خضع هذا األخري لالمركزية من خالل حتويل مهمة تسيريه السياحي:ترقية االستثمار  برسم 2.2.4
وتشمل عملية الالمركزية هذه منح العقار السياحي يف  احمللي.ويساعدهم يف ذلك اجلهاز التنفيذي  للوالة،

 دج.مليار  05مشاريع االستثمار السياحي اليت ال تتعدي قيمتها  علىإطار االمتياز واملصادقة 
 يلي:تربز حصيلة السنتني املنصرمتني ما السياحية:برسم االستثمارات في الصناعة  3.2.4

 .منصب شغل 3300سرير، ومكن من خلق  8200ل اجنازا مت استكماله يسع  89 –
 ؛سرير 103.000مشاريع جاري اجنازها تتسع ألكثر من  809 –
 ؛سرير 145000مشروع ينتظر إطالقة قريبا بسعة تفوق  1037 –

 ؛مدرسة خاصة 30ومركز تكوين مهين له فروع سياحية  1379مدارس للتكوين يف الفندقة  3 -
استفادت هذه احلظرية من برنامج تقومي هام مس  العمومية:برسم عصرنة الحظيرة الفندقية  4.2.4

يف حني  مؤسسة أخري حاليا للتجديد 36ختضع و مؤسسة شرع يف استغالهلا  13وحدة مت جتديد  65
 فنادق عمومية الشروع يف جتديدها ويرافق كل هذه العمليات برنامج لتأهيل املوظفني. 08تنتظر 

مشروعا قيد اإلجناز، كما  32ومؤسسة يتم استغالهلا  36هناك  المعدني:القطاع برسم  5.2.4
 البحر.مبياه جلة املعامراكز  إلجنازمنها  03عقود امتياز جديدة لالستغالل املعدين،  09منحت 
نشاط يرتتب عنه توفري  360.000يغطي قطاع الصناعة التقليدية حاليا التقليدية:الصناعة  6.2.4

 الدولة.هذا األخري من دعم متعدد األشكال تقدمه  ويستفيد حقيقيمنصب شغل  960.000
 منها:عرب عدة أشكال  ذلك تأهيلهم وإعادةبالنسبة لتكوين احلرفيني 

 ؛حريف يف السنة 5300تكوين تقين ألكثر من  - 
 ؛حريف لديهم مشاريع 7000التكوين عن طريق التمهني ألكثر من  -
 تقين.  200تكوين املكونني حيث مشل أكثر من  -

إن السياحة الصحراوية هي نوع من انواع السياحة البيئية : واقع الهياكل السياحية الصحراوية 3.4
 باإلضافة الطبيعية جماهلا الصحراء مبا فيها من مناظر طبيعية وكثبان رملية وأودية جافة وواحات وضايات

من املساحة  ²كممليون   02إىل أسلوب حياة وهقافة جمتمع عملي شكلته مادة الصحراء وهي ترتبع على 
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االمجالية للبالد وهي هبذا التنوع مرشحة ألن تكون قطبا سياحيا عامليا منفردا ومن أبرز الواليات املشكلة 
ا يتوزع فيها من معامل سياحية، هلذه السياحة متنراست، إيليزي، أدرار، بشار، غرداية، وذلك من خالل م

 ومن اهم هياكلها نذكر: األهارسياحة دينية، سياحة الواحات، سياحة 
فندق ومؤسسة مماهلة هلا فقط حسب  56الصحراء اجلزائرية بكاملها على  حتتويالفنادق:  1.3.4

 .رغم شساعة املساحة وتعدد مناطق اجلذب السياحي 2016إحصاءات 
وكالة  83: وهي منتشرة بكثرة يف هذه الواليات، فمثال يف متنراست السياحية واالسفارالوكالة  2.3.4

وكالة، اىل جانب وجود الديوان الوطين  28ومدينة جانت هبا  10وكالة وغرداية  14سياحية ويف بسكرة 
 .اجلزائري للسياحة عرب مجيع الواليات

 :تحديات السياحة الصحراوية 4.4
االعالم من حيث كونه نشاط اتصايل يهدف إىل الرفع من قدرات التنمية  السياحي:حتدي االعالم -

على  وتشجيعهميعرف على أنه " السياح املرتقبني  والذييف عرض املنتج السياحي  ويرافقهاالسياحية 
 ودفعهماالعالم يف جذب السياح  وسائلزيادة بلد ما من خالل تقدمي املنتجات السياحية عرب استخدام 

أو حىت االعالم املوجه خلدمة التنمية (23، صفحة 2001)حممد منري، السياحي املتوفرملمارسة النشاط 
 .بصفة عامة

حماوالت تطوير السياحة الصحراوية يتدرج يف إطار خمطط التهيئة السياحية  حتدي البنية التحتية: إن
 القطاع. مرنة ملواجهة متطلبات والقادرة  وغريضعيفة  لالتحتية ما تزاالبيئة اىل  وبالنظر 2025
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 يبين حالة المشاريع االستثمارية في القطاع السياحي.: 4جدول لا

القدرة االستيعابية  عدد المشاريع 
 )االسرة(

 المبالغ االجمالية التشغيل
DA 910 

 412,260 840 44 772 101 764 مشاريع قيد االجناز

 80,297 978 6 985 16 147 املشاريع املتوقفة

 602,801 812 47 641 129 928 مشاريع مل تنطلق

 27,096 476 4 162 10 107 املشاريع املنجزة

 122,454 1 106 104 560 258 946 1 اجملموع

 وزارة السياحةالمصدر: 

الطويل وال يتنح معه اليد السياسية حتدي اإلرادة السياسية: إن قطاع السياحة قطاع ميتاز بنشاطات االمد 
 وغري املؤمنة خبيار االستثمار فيه اسرتاتيجي. املرجتعة

حتدي املورد البشري املؤهل: فالقطاع السياحي يف اجلزائر يعاين من اخنفاض يف أداء عارضي اخلدمات 
املية للصحة يف غري مؤهلني حسب املنظمة الع %66السياحية، فمن بني جمموع املشتغلني بالقطاع هناك 

 وهو ما انعكس سلبا على نصيب السياحة اجلزائرية. 2011إحصائيات تعود إىل 
 يهتم بعملية التبادل للمنتج السياحي، أو النشاط الذي حيقق جمموعة حدي التسويق السياحي: كنشاط

 ذلك التسويق(16، صفحة 2012)الشاهد، يف اجملال السياحياملنافع لألطراف العملية التسويقية  
 السياحي الذي جيب ان حيقق االهداف التالية:

 ؛خبدمات تنافسية مرضية إرضاء السياح ألن هدف كل خدمة سياحية هو إرضاء املستهلك 
 ؛االستغالل االمثل للموارد مبا حيقق الرشادة يف العرض السياحي حسب الطلب 
 2002-2003)شكوش، نشاط جتاري خدمي هدفه حتقيق الربح فالنشاط السياحي كونه الرحبية ،

 .(94-93الصفحات 
حتدي األمن واالستقرار: لعل من أشد القطاعات حساسية لألمن هو قطاع السياحة وأكثر دليل من 

هبذا الشأن تراجع السياحة بنسبة قنتورين أين أظهر تقرير يبعد حادهة ت تراجع عوائد السياحة يف اجلزائر
بالنسبة للفرنسيني، هذا إذا استحضرنا أن هيكل السياح األجانب  %18،2بالنسبة لألوربيني و 14،8%

 .%70يف اجلزائر تصل فيه نسبة اجلنسية الفرنسية اىل 
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 أفاق االستثمار في السياحة الصحراوية: .5
ة اهلادفة اىل تكوين رأس املال املادي وإعداد قدرة االنتاجي يعرف االستثمار السياحي على أهنا

رأمسال البشري يف جمال صناعة السياحة وزيادة حتسني الطاقة االنتاجية والتشغيلية وتقدمي أفضل اخلدمات 
 .(116، صفحة 2018)شتاحتة ، هلذا النشاطذات الصلة 

 :2025المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق دعم السياحة الصحراوية من خالل  1.5
 وزارة طرفمن  (SDAT) 2025إلعداد املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق  رسعت اجلزائ

، SNAT 2025)وهو جزء من املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم ، (MATET)اإلقليم والبيئة هتيئة 
 موزع كما يلي: وهو  السياحية باجلزائرويشكل اإلطار االسرتاتيجي املرجعي للسياسة 

: يف مشال البالد، وتضم هالث أقطاب سياحية لالمتياز وهي: القطب األقطاب السياحية للشمال -
 مشال شرق.و السياحي لالمتياز مشال غرب، القطب السياحي لالمتياز مشال وسط، 

وتتضمن املنطقة اجلنوبية الشمالية قطبني سياحيني لالمتياز مها: القطب  األقطاب السياحية للجنوب: -
 .شرق( الواحات، القطب السياحي لالمتياز جنوب غرب –)جنوب  زالسياحي لالمتيا

: وتتضمن أيضا قطبني سياحيني لالمتياز ومها القطب السياحي ألقطاب السياحية للجنوب الكبير -
 األهقار، وهي–ناجر، والقطب السياحي لالمتياز اجلنوب الكبري  طاسلي–لالمتياز اجلنوب الكبري 

-331، الصفحات 2012-2013)عوينان ،  ستومتنراللبالد إليزي تتضمن الواليات اجلنوبية 
فيما  2025تلخيص حصة السياحة الصحراوية من مشاريع املخطط التوجيهي آلفاق  وميكن .(322
 يلي:
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 :2025نصيب األقطاب السياحية من مشاريع الفنادق واالسرة بالمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية : 5الجدول 

المشاريع قيد االنجاز باألقطاب السياحية 
 بامتياز

 باألقطاب السياحية بامتياز واألسرةعدد الفنادق 

 عدد األسرة عدد الفنادق األقطاب عدد املشاريع األقطاب
 5965 86 مشال شرق 23 مشال شرق

 9295 49 مشال وسط 32 مشال وسط

 10.146 85 مشال غرب 18 مشال غرب

 2092 26 اجلنوب الغريب الواحات 04 اجلنوب الغريب الواحات

 1513 23 اجلنوب الغريب توات 02 اجلنوب الغريب توات

 150 01 اجلنوب الكبري الطاسلي 01 اجلنوب الكبري اهلقار

 225 04 اجلنوب الكبري - -

 29386 274 - 80 اجملموع

 .بن خيلف زهرة، بونوة شعيب،جاهزية النسيج املؤسسي لتفعيل أداء السياحة الصحراوية اجلزائرية يف التنميةالمصدر: 
وفقا لرؤية املخطط التوجيهي ال يزال بعيدا عن  الصحراوية،أعاله يتضح بأن نصيب السياحة  اجلدول من

  وانفرادهارغم شساعة الصحراء اجلزائرية  وهذامن حيث الكم  والوسط والشرقمستوى نظرياهتا بالشمال 
 .كقطب مبقومات جذب سياحية

 إعفاءات وتسهيالت دعم السياحة الصحراوية: 2.5
اجلنوب الكبري فضاء إقليمي مشكل من احلدود  االمتيازات المرتبطة بنظام بالجنوب الكبير:سياسة  -

األربعة لواليات، أدرار، إيليزي، متنراست، تندوف، لذلك فكل استثمار يف جمال إنتاج املواد او تقدمي 
يستفيد من ، ، مقيم أو غري مقيمقدمة من طرف شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاصاخلدمات امل

 .امتيازات سواء يف مرحلة اإلجناز او مرحلة االستغالل
: من خالل سياسات الدولة استحداث مناطق توسيع سياحي جديدة في الواليات الصحراوية -

الساعية لتنمية املنتوج السياحي الصحراوي، وزيادة االستثمار يف تلك املناطق وتوفري مناخ استثماري 
 .مناسب
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 الجزائر:آفاق السياحة والسياحة الصحراوية في  .6
تتكلم عن توجه جديد ملقاربة السياحة يف اجلزائر مسي:  خمطط عمل احلكومةإن مسودة بيان 

خمطط الوجهة اجلزائرية الذي يستمر يف اعتبار السياحة موردا هاما لالقتصاد الوطين وقطاعا يعول عليه يف 
تباط ر ومن مثة يساهم يف التنويع االقتصادي املنشود لفك اال خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل

بالتمويل األحادي للنفط وخلق مصادر جديدة لاليرادات مع التأكيد على طابع االستدامة حيث متت 
اإلشارة إليها كإطار الذي حيكم التنمية وهنا نقف على اهم األفكار اليت جاءت يف املسودة عشية هذا 

 امللتقى: 
 ؛عمل وكاالت السفر وتسهيل إجراءات منح التأشريات للسياح األجانبتعزيز  -
 ؛حتفيز السفر عرب رحالت شارتر من اجل تقوية اجلاذبية السياحية -
 .تشجيع بروز أقطاب امتياز يف جمال السياحة وفقا للمعايري الدولية السيما ذات الطابع الديين والثقايف -

 قية السياحة يف اجلزائر.رت السيناريوهات املتوقعة لومن اجلدول ادناه نبني اهم 
 .2030آفاق  لترقية السياحة الجزائرية يبين السيناريوهات المتوقعة: 6الجدول 

 عدد السياح السيناريوهات
 )بالمليون(

عدد 
 المشاريع

عدد االسرة 
 الجديدة

 القيمة المالية
 )مليار دج(

 اإلنجاز السنوي

 مشروع50سرير/ 600 300 100000 635 6 الضروري

 مشروع100سرير/ 1200 600 200000 1240 12 املعتدل

 مشروع200سرسر/24000 1200 400000 2500 18 املتفائل

 .بن زعرور شكري وساطور رشيد، السياحة والنمو االقتصادي يف اجلزائرالمصدر: 
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 :خاتمة. 7
التنموية يف البلد ويعوض خزينة الدولة سد الفجوة يان السياحة يف اجلزائر قطاع واعد وبإمكانه أن 

ما ضاع منها بفعل تراجع مداخل النفط كثروة آيلة للنضوب، ذلك أن قطاع السياحة حيوز مقدرات قوية 
للنهوض بالبلد لو توفرت األنظمة واآلليات لدعمه وتنشيط حركته، وخاصة لو اعتمدت الدولة سياسة 

تأشريات العبور مع انشاء مكاتب متثيلية دولية لتعزيز  تأشريات مرنة للسياح من خالل تفعيل اصدار
احلضور العاملي حلصة لبالدنا من أسواق السياحة العاملية، وهذا التحدي يتطلب تسريع وترية اإلجناز 
للمشاريع االستثمارية املربجمة وخاصة املوجهة للسياحة الصحراوية، ألن صناعة السياحة تتطلب بنية حتتية 

 عناصر اجلذب السياحي األخرى.قوية وداعمة ل
 التوصيات:  1.7

 من خالل الدراسة ميكن تقدمي التوصيات التالية:

 ؛تطوير قدرات القطاع يف إطار املشاريع املديرة وميثاق السياحة وأهداف األلفية للتنمية السياحية -

 ؛تشجيع القطاع اخلاص على اقتحام الفرص االستثمارية يف جمال السياحة الصحراوية -

 ؛تشجيع اخلدمات املرافقةو دمج الساكنة ورفع وعيهم بأمهية العمل يف السياحة الصحراوية  -

 ؛تعزيز االعالم السياحي وجتنيد كل املتعاملني يف القطاع وباقي القطاعات -

 ؛تطوير شعبة النقل الربي واجلوي منه باخلصوص مع مراجعة ذكية لتكاليفه -

 يتصل بنظام التأهريات ومنصات احلجز الدويل.استكمال رقمنة القطاع بالكامل وخاصة يف  -
 :. قائمة المراجع8
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 : ملخص
اهتمام كبري من قبل تعترب السياحة مبختلف أنواعها مصدرا هاما للدخل لذلك حازت على 

السلطات املعنية، حيث شكلت املصدر األول للدخل يف العديد من الدول ملا تدره من عوائد مالية كبرية 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى متتص جزء كبري من البطالة حيث أشارت الدراسات األخرية إىل أن نسبة 

 املختلفة؛من القوى العاملة يف العامل تنشط يف جماالت السياحة  15%
ويف هذا اإلطار سعت الدول إىل الرقي بقطاعها السياحي وتطويره، واجلزائر واحدة من هذه الدول حيث 
اهتمت بأنواع السياحة املختلفة عامة والسياحة الصحراوية خاصة، حيث جند أن اجلزائر تتوفر على 

السياحة يتطّور خاصة يف السنوات جمموعة من املقومات الطبيعية والثقافية اليت جعلت هذا النوع من 
 األخرية بعد حتسن الوضع األمين الداخلي، وهو ما سنتناوله يف هذه الورقة.

 السياحة الصحراوية، املناطق الصحراوية، حظرية األهقار، حظرية الطاسيلي.كلمات مفتاحية: 
  JEL :O21, Q56اتتصنيف

Abstract: 

Tourism of all kinds is an important source of income, so it has 

____________________________ 

 gheribi67@yahoo.frيميل: ، اإلغرييب أمحد: المؤلف المرسل
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 received a lot of attention from the authorities concerned, as it was the first 

source of income in many countries because of its large financial returns on 

the one hand, and on the other hand absorbs a large part of unemployment, 

as recent studies indicated that 15% of Wei is active in the world in various 

fields of tourism; 

In this context, countries have sought to upgrade and develop their tourism 

sector, and Algeria is one of those countries where they have taken care of 

different types of tourism in general and desert tourism in particular, where 

Algeria has a range of natural and cultural elements that have made this 

type of tourism develop, especially in Recent years after the improvement 

of the internal security situation, which we will address in this paper. 

Keywords: Desert tourism, desert areas, barn of the haggis, tasili barn. 

JEL Classification Codes: O21, Q56 

 

 مقدمة:.1
التوازنات لقد حظي القطاع السياحي باهتمام واسع من قبل السلطات املعنية لدوره اهلام يف حتقيق 

االقتصادية واالجتماعية يف حياة األمم والشعوب، إذ ميثل أحد أهم األنشطة االقتصادية يف عديد من 
بلدان العامل، كما متثل السياحة قوام اقتصاديات بعض الدول وذلك بصفتها موردا اقتصاديا واجتماعيا ال 

ء على البطالة وخلق مناصب الشغل وجلب يستهان به بفضل عائداته املعتربة ومسامهتها الكبرية يف القضا
العملة الصعبة إضافة لعالقتها بالقطاعات األنشطة األخرى، حيث توجد عالقة وثيقة بني قطاع السياحة 
والتنمية يف باقي القطاعات، وهذا ما أّهل السياحة إىل أن تكون العمالق االقتصادي اجلديد، وذلك 

مليار  1.8، حيث يتوقع أن يصل عدد السياح يف العامل إىل بتحقيقها لنسب منو كبرية وبصفة مستمرة
 ؛2030سائح سنة 

واجلزائر باعتبارها دولة تزخر بالعديد من املميزات الطبيعية أبرزها تنوع املناخ باإلضافة إىل امتالكها شريط 
ة جعلها قبلة ساحلي به أحسن الشواطئ وأمجلها، اجلبال واحلمامات املعدنية، اآلثار التارخيية واحلضاري

للسياحة مبختلف أنواعها وهو ما مكّنها من تصنيفها ضمن أحسن عشر مناطق سياحية يف العامل، كما 
من  %84أن صحراء اجلزائر تعترب من أكرب صحاري العامل، إذ تعترب ثاين أكرب صحراء يف العامل إذ تغطي 
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ة صحراوية ناجحة واليت تؤهلها لتكون املساحة اإلمجالية للوطن، ومتيزها مبختلف املقومات لقيام صناع
والطاسيلي  واجهة استقطاب سياحي على املستويني اإلقليمي والدويل، وأبرز ما مييزها حظرييت األهقار

 املشهورتني بالرسومات اجلدارية والنحوت الصخرية الضاربة يف القدم؛
 وضمن هذا اإلطار تربز إشكالية ورقتنا هذه واملتمثلة يف:

 مقومات السياحة الصحراوية يف اجلزائر؟ وفيما تتمثل معوقاهتا؟ترى ما هي 
 أساسيات السياحة الصحراوية.2

 تعريف السياحة الصحراوية: 1.2
يقصد بالسياحة الصحراوية كل إقامة سياحية يف حميط صحراوي، تقوم على استغالل خمتلف 

 احمليط من تسلية وترفيه واستكشافالقدرات الطبيعية والتارخيية والثقافية، مرفقة بأنشطة مرتبطة هبذا 
 ؛(2003، فيفري 11)اجلريدة الرمسية، العدد 

كما تعترب السياحة نوع من أنواع السياحة الذي يهدف إىل زيارة املناطق الصحراوية واألثرية والتعرف على 
بصورة مباشرة املسائر القدمية املتواجدة يف الصحراء يف عمق الرمال، أي ما يرتبط جوهرها بالذهن والفكر 

صالح الدين عبد  لذلك جندها جتذب فئات معينة من السائحني الذين يودون زيادة املعلومات احلضارية
 ؛(13، ص 1998الوهاب، 

كما ُعرفت أيضا بأهنا: "نوع من أنواع السياحة البيئية الطبيعية جماهلا الصحراء مبا فيها من مظاهر طبيعية 
)الرق والعرق والسرير( واجلبال اجلرداء واألودية اجلافة والواحات الطبيعية تتمثل بتجمعات الكثبان الرملية 

واحلبارى والضايات والقيعان، ومن مظاهر بشرية تتمثل يف أسلوب حياة وثقافة الشعوب الصحراوية 
ا  املتناغمة واملنسجمة متاما مع طبيعة الصحراء لتشكل يف تفاعلها الطبيعي والبشري هذا منطا غريبا من أمن

 ؛(31، ص 2009)خليف مصطفى غرايبة،  احلياة املألوفة يف املدن واألرياف
أّما املشرع اجلزائري فقد اعتمد يف تعريفها على اجلمع بني اخلصائص املختلفة للصحراء وما ميكن أن تقدمه 

اوي، للسياح والزائرين، حيث عرفها كالتايل: "السياحة الصحراوية هي كل إقامة سياحية يف حميط صحر 
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تقوم على استغالل خمتلف القدرات الطبيعية والتارخيية والثقافية، مرفقة بأنشطة مرتبطة هبذا احمليط من 
 (5، ص2003، 01-03)قانون رقم تسلية وترفيه واستكشاف"

إىل مفهوم السياحة الصحراوية من خالل التعرض ملصطلحني:  Jean Paul Minivielleوقد أشار 
ومّيز  tourisme saharienوالسياحة الصحراوية  tourisme au sahara"السياحة يف الصحراء 

بينهما على أساس مدى مالءمة األنشطة السياحية للوسط الصحراوي ومدى احرتام خصوصيات هذه 
املناطق، حيث يرى أنه هناك نوع من املمارسات السياحية اليت تناسب املناطق الصحراوية فقط دون أن 

 املناطق األخرى، يف حني توجد أيضا بعض املمارسات اليت تساهم يف هتدم تكون صاحلة للتطبيق يف
البيئات الطبيعية وال تأخذ بعني االعتبار حساسية هذه املناطق، وعليه ميكن التمييز بني املمارسات 

 (Jean Paul Minvielle, 2007, p34) السياحية املطبقة يف املناطق الصحراوية كالتايل:
الصحراء: يرتكز هذا النوع على نقل املمارسات السياحية املعتادة يف املناطق األخرى إىل السياحة يف -

جنوم بنفس املواصفات  5احمليط الصحراوي دون مراعاة حلساسيته وخصوصياته )رحالت، مسابح، فنادق 
 املعتادة...(؛

ادية للمناطق الصحراوية، السياحة الصحراوية: وهي اليت ترتكز على تثمني اخلصوصيات املادية وغري امل-
 وبالتايل تعتمد على القيام بأنشطة تتناسب واحمليط الصحراوي.

األكرب من إمجايل الرقعة اجلغرافية للوطن، فهي تزخر بواحاهتا الواسعة، وسالسل  تغطي الصحراء اجلزء
باإلضافة إىل النمط جباهلا الربكانية، والزخرفة والرسومات املنقوشة الشاهدة على قدم وتعاقب احلضارات، 

املعماري الذي تتميز به املنطقة، ونوع احليوانات اليت تسكنها، ورماهلا، ولكي تستغل اجلزائر هذه الثروات 
وجتعل من مداخلها دعامة لالقتصاد الوطين، يستلزم تبين سياسات واسرتاتيجيات ختتلف عن بقية األنواع 

شرو  التنمية املستدامة فإن هناك قضايا أكثر أمهية  األخرى، فإذا كان األمن واهلياكل واخلدمات من
بالنسبة هلذا النوع يأيت يف مقدمتها النقل مبختلف أنواعه وهذا يفرض توفري إمكانيات مادية وبشرية معتربة 

مليون كلم مربع، موزعة على  2إلجناح هذا النوع من السياحة؛ إذ تبلغ مساحة الصحراء اجلزائرية حوايل 
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راوية من أمهها: متنراست، تندوف، ورقلة، غرداية، أدرار، البيض، بشار، اليزي، األغوا ، منطقة صح 14
 .(Jean Paul Minvielle, 2007, p24) الوادي، بسكرة، النعامة

 خصائص السياحة الصحراوية ومقوماتها 2.2
تتميز السياحةجبملة من اخلصائص اليت متيزها عن باقي خصائص السياحة الصحراوية:  1.2.2

 األصناف السياحية، وانطالقا مما سبق ميكن استخالص أهم هذه اخلصائص:
تعتمد السياحة على وسائل جذب طبيعية بالدرجة األوىل، وهي بالتايل ال تتطلب استثمارات ضخمة -

 وال فنادق من الطراز العايل؛
 حي الصحراوي؛تعترب عناصر املغامرة، االكتشاف وخوض جتارب جديدة من أهم مميزات املنتج السيا-
تعترب عادات وتقاليد اجملتمعات الصحراوية وخصائصهم الثقافية من أهم عناصر اجلذب للمناطق -

 الصحراوية؛
تزخر املناطق الصحراوية مبعامل أثرية وتارخيية متنوعة منتشرة يف الطبيعة، تعرب عن حياة الشعوب القدمية -

األجيال، وهو ما يشكل جزءا ال يتجزأ من البيئة اليت عاشت يف الصحراء وخلفت إرثا تداولته خمتلف 
 الصحراوية، وأحد أهم مكونات املنتج السياحي الصحراوي؛

يشتمل املنتج السياحي الصحراوي على العديد من األنشطة واليت ترتبط يف جمملها باحمليط الصحراوي -
 وخصائصه الطبيعية، الثقافية والبشرية؛

 اوية بتوفري جو من األصالة، املفاجأة واملغامرة، السكون واهلدوء.تتميز املنتجات السياحية الصحر -
تتمثل أهم مقومات اجلذب السياحي مقومات الجذب السياحي في المناطق الصحراوية:  2.2.2

 الصحراوي فيما يلي:
ء، احمليط الطبيعي: متنح الصحاري لزائريها جوا من اهلدوء والسكينة، وتتميز باعتدال درجات احلرارة شتا

إضافة جلملة من املميزات الفريدة كانتشار الواحات واملنابع الطبيعية وكثبان الرمال والفضاءات الشاسعة مما 
 يشكل لوحات طبيعية قلما جندها يف مكان آخر؛
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املعامل األثرية: تزخر املناطق الصحراوية بالعديد من املعامل األثرية واملواقع التارخيية الشاهدة على قدم العيش 
  الصحراء، وهي بذلك تشكل قبلة للباحثني يف التاريخ واحلضارات القدمية؛يف

جناح سكان املناطق الصحراوية يف احلفاظ على منط عيش متميز وما أفرزه من عادات  احمليط البشري: إن
 وتقاليد عريقة ونظم اجتماعية من شأنه أن يساهم يف دميومة املنتج السياحي الصحراوي؛

التسهيالت السياحية )كالفنادق، املطاعم، النقل،...( من بني مقومات اجلذب السياحي كما تعترب 
بالنسبة ملختلف الوجهات، إاّل أن الوجهة الصحراوية تعتمد بالدرجة األوىل على عوامل اجلذب الطبيعية، 

 التارخيية والبشرية.
 أشكال السياحة الصحراوية: 3.2

 أمهها فيما يلي:للسياحة الصحراوية عدة أشكال نذكر 
تقوم السياحة البيئية الصحراوية على مجلة من األنشطة والفعاليات املرتبطة  السياحة البيئية: 1.3.2

بالصحراء ومكوناهتا الطبيعية، مثل الرمال والكثبان الصحراوية، واهلضاب املتواجدة يف الصحراء، واليت 
اجلذب عادة ما تعطي مجالية عاليه هلذه املواقع، وعليه ترتكز السياحة البيئية الصحراوية على عناصر 

الطبيعية، شأهنا يف ذلك شأن السياحة البيئية بصفة عامة، حيث يكون للتنوع البيولوجي واجليولوجي دور 
هام يف التأثري على السائح البيئي الذي يرغب دوما يف استكشاف املناطق الصحراوية والتمتع مبشاهدة 

اة شعوب الصحراء، وميكن احليوانات والطيور، وحضور املهرجانات اليت تعرض ثقافات وأسلوب حي
 :(Pascal Tremblay, 2006, p15) تلخيص أهم مقومات السياحة البيئية بالصحراء فيما يلي

اخلصائص اجليولوجية اجلذابة واألمنا  املناخية اليت تنفرد هبا الصحراء، كما يف صحاري أريزونا )الواليات -
 ا، وصحاري أولورو يف اسرتاليا؛املتحدة األمريكية(، الكثبان الرملية يف صحاري نامييب

الغطاء النبايت غري االعتيادي ووجود بعض األشجار والنباتات القدمية والنادرة املرتبطة بالصحراء كنبات -
 فيلفيتشيا بصحراء نامييبا، صبار ساقوارو الضخم يف الواليات املتحدة ووادي النخيل يف اسرتاليا؛

يلة يف الصحراء، كذلك اليت يقوم هبا الطوارق يف اجلزائر على القوافل الصحراوية واملسري لفرتات طو -
 اجلمال؛
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يشكل السكان احملليون يف البيئات الصحراوية عامل جذب للسياحة، فغالبا ما يرتبط السكان ببيئتهم -
ارتباطا وثيقا وهو ما يشكل أحد مظاهر السياحة البيئية بامتياز، كاألنشطة اليت متيز السكان األصليني 

كاهلاري، وهو ما يدفع الكثري من السياح إىل قضاء جزء من أوقاهتم وفقا   وبومشنب باسرتاليا حراء اورلوبص
 للتقاليد البدوية من حيث اإلقامة يف اخليام وتناول األطعمة التقليدية على اختالف أنواعها؛

عة مبنتجعات املها باإلمارات تعترب الواحات من مواقع السياحة البيئية الصحراوية بامتياز، كالواحات الواق-
 العربية املتحدة؛

املناطق احملمية اليت تفرض البيئة الصحراوية اهلشة إقامتها، واليت تتشكل يف الوقت ذاته فضاء للسياح -
 الباحثني عن التعرف على الكنوز الطبيعية بالصحراء والتنوع البيولوجي الذي مييزها.

ينتقل العديد من السياح للصحراء من أجل ممارسة خمتلف الرياضات اليت متيز  السياحة الرياضية: 2.3.2
احمليط الصحراوي، حيث تنتشر العديد من الرياضات القدمية واحلديثة، ومن أبرزها: الراليات حيث نظم 

داكار ورايل –العديد من سباقات السيارات اليت اخرتقت الصحاري منذ سنوات عديدة كرايل باريس 
بالسعودية، سباق اجلمال واخليول حيث ارتبط معظم سكان الصحراء خاصة يف الصحاري العربية حائل 

منذ القدم باستئناس اإلبل وإقامة مهرجانات سنوية للسباق واملبارزة، الصيد: حيث يغتنم هواة وحمرتيف 
زالن واألرانب الصيد األوقات اليت يسمح فيها بالصيد للتنقل للصحراء والتمتع باصطياد الطيور، الغ

وتعترب من اهلوايات اليت مازالت حتظى بإقبال متزايد خاصة يف دول اخلليج العريب، تسلق اجلبال والقفز 
املظلي: تتميز الصحاري أيضا بانتشار اجلبال الصخرية املرتفعة اليت جتذب السياح الذين حيرتفون رياضة 

بال رم يف األردن إضافة لعشاق القفز املظلي يف تسلق اجلبال كما هو احلال يف جبال كاترينا بسيناء وج
املناطق الصحراوية اآلمنة والفسيحة، التزحلق على الرمل: ويعترب من أهم الرياضات اليت تنفرد هبا الصحراء 

 ؛(135-131، ص ص 2009، خليف مصطفى غرايبة)وجتذب العديد من السياح
عديدة عرب التاريخ، تداولت على العيش شهدت الصحاري قيام حضارات السياحة الثقافية:  3.3.2

بالصحراء وخلفت وراءها موروث أثري وتارخيي متنوع يتمثل يف جمموعة من القصور، األبراج، احلمامات 
والرسومات الصخرية القدمية اليت ترجع للعصور احلجرية والوسطى واحلديثة، ففي الصحراء الكربى لوحدها 
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، وهي بالتايل تشكل (WidedTebaa, 2003, p4)مليموقع مصنف ضمن الرتاث العا 38يوجد 
عناصر جذب للسياح الذين يبحثون على التعرف على تاريخ الشعوب واحلضارات القدمية وتستهويهم 
عادات وتقاليد سكان الصحراء اليت حافظوا عليها مع مرور الزمن، حيث يقيمون املهرجانات الشعبية 

الصحراء على السياح احملليني واألجانب، كمهرجان صحاري العامل والثقافية اليت تعرض ثقافات شعوب 
بديب من تنظيم جائزة زايد الدولية للبيئة  2005، مث سنة 2004الذي أقيم أول مرة سنة 

 .(140-139، ص ص 2009، خليف مصطفى غرايبة) ومنظمةصحاري العامل
ألنواع خمتلفة من السياحة العالجية، توفر الطبيعة الصحراوية مقومات عدة السياحة العالجية:  4.3.2

فمن املعروف أن الصحراء تتميز بنقاء هوائها وجفافة وبالتايل فهو يساعد يف شفاء العديد من األمراض 
الناجتة عن تراكم الرطوبة يف اجلسم، إضافة لظاهرة التداوي بالرمال احلارة ووجود احلمامات املعدنية يف كثري 

و ما يشكل عموما عناصر جذب للسياح الراغبني يف التداوي من خمتلف من املناطق الصحراوية، وه
 .(148-145، ص ص2009خليف مصطفى غرايبة، )األمراض والرتويج عن النفس يف آن واحد

ينتقل بعض السياح للصحراء هبدف إجراء البحوث العلمية والرتبصات السياحة العلمية:  5.3.2
كالباحثني حول التنوع البيولوجي بالصحراء حملاولة التعرف ورصد خمتلف امليدانية يف خمتلف التخصصات:  

األحياء احليوانية والنباتية، والباحثني يف اجليولوجيا حيث تشكل اجلبال الصخرية القدمية التكوين بالصحراء 
ريخ وعلماء منهال واسعا إلجراء البحوث امليدانية ومعرفة طرق وتاريخ تكوينها، إضافة لباحثي اآلثار، التا

 االجتماع الذين يعدون دراسات حول عادات سكان الصحراء وثقافاهتم ولغاهتم.
 المناطق الصحراوية في الجزائر.3

حممد األمني وليد طالب، نظرية ) ميكن تقسيم املناطق الصحراوية يف اجلزائر إىل ثالثة أقسام كاآليت
 :(312-311، ص ص 2013، قالدي

وهي املناطق الواقعة بني اهلضاب العليا والصحراء الكربى، واليت ميكن  الصحراوي:منطقة األطلس  1.3 
 أن تنمو فيها السياحة املناخية، املعدنية،...اخل؛
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تتميز هذه املنطقة باعتدال درجات احلرارة فهي أقل ارتفاعا من  منطقة واحات شمال الصحراء: 2.3
 الواحات بنخيلها والبحريات؛درجات احلرارة بالصحراء الكربى، وهبا تتمركز 

هي املنطقة املعروفة باجلنوب الكبري )اهلقار، الطاسيلي( وتتميز باملساحات منطقة الصحراء الكبرى: 3.3
 الشاسعة واجلبال الشاخمة وباحلرارة املعتدلة طوال فصول السنة، واليت تشكل مصدرا هاما للسياحة الشتوية؛

 السياحية: كما ميكن ذكر أهم املناطق الصحراوية
اهلقار: تقع منطقة اهلقار يف والية متنراست الواقعة أقصى جنوب اجلزائر، وتعترب من مناطق الطوارق الذين 

 يطلقون عليهم اسم "الرجال الزرق" أو "الرجال امللثمون"؛
لتنظيم تشهد متنراست وبقية الصحراء اجلزائرية الكربى حركة سياحية نشطة، كما توجد هبا وكاالت عديدة 

 الرحالت يف عمق الصحراء الربكانية، وتتوفر يف صحراء اجلزائر فنادق وخميمات إلقامة السياح؛
تتميز منطقة اهلقار بالصناعات التقليدية حيث جند يف متنراست عدد من مشاغل الفضيات واجللود، كما 

ان اجلوالت السياحية يف تتوفر أيضا على جامعة ومعهد مهين وهناك جامعة جديدة يف طور اإلجناز، كما 
 الصحراء الربكانية تعد مبثابة رحلة سحرية ومتعة للعني فهي فرصة للتأمل واهلدوء.

كلم عن مدينة متنراست وترتفع قمة   80جبل أسكرام: يعترب هذا اجلبل مقصدا مهما للسائح ويبعد حنو 
درجة حتت  12الليل إىل  مرت عن سطح البحر، وتصل درجة احلرارة هناك يف 2800جبل أسكرام حوايل 

الصفر يف أوقات من السنة، وتتميز هذه املنطقة بكوهنا أحسن منطقة ملشاهدة أمجل غروب وشروق يف 
 العامل وذلك حسب التصنيف السياحي، إضافة لتأمل الطبيعة الساحرة بني تلك اجلبال.

لطاسيلي اليت تقع على بعد الطاسيلي: املنطقة السياحية األخرى اليت تشتهر هبا متنراست هي منطقة ا
كلم من موقع اهلقار السياحي، حيث تتميز جببال صخرية شاهقة ومرتفعة، صورها من بعيد توحي   220
الوهلة األوىل أنك تنظر إىل صورة فوتوغرافية نظرا للطبيعة الصخرية الساحرة اليت تضم جباال  لك يف

 وصخورا مبختلف األشكال؛
ي هائل، وترتبع على مساحة تقدر بعشرات اآلالف من اهلكتارات حيث تزخر هذه املنطقة بإرث تارخي

تراثا علميا  1982تتوافر على أكرب متحف طبيعي يف العامل، ولذلك صنفتها منظمة اليونسكو سنة 
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وخزانا للبحوث العلمية اليت تتناول اإلنسان واحليوان، وأصبحت قبلة ألكرب وأشهر الباحثني يف العامل، 
 لف البلدان هبدف السياحة وكذا إلجراء حبوث ودراسات علمية.يأتون من خمت

 استدامة السياحة الصحراوية في الجزائر. 4
حتظى املنطقة الصحراوية بالعديد استدامة السياحة الصحراوية من خالل إقامة الحظائر الثقافية:  1.4

وذلك من أجل محاية من املناطق احملمية يف شكل حظائر ثقافية، تغطي جزء معترب من مساحتها، 
 ممتلكاهتا اهلشة واحلساسة خاصة وأهنا تشكل مناطق سياحية بامتياز.

ختضع املناطق احملمية باجلزائر لعدة تصنيفات، التعريف بالحظائر الثقافية بالصحراء الجزائرية: 1.1.4
ة أهم هذه األنواع حيث منيز بني احملميات الطبيعية، حمميات الصيد واحلظائر الطبيعية، وتعترب هذه األخري 

وتصنف هي األخرى إىل صنفني: احلظائر الوطنية وتتواجد باملنطقة الشمالية للوطن، واحلظائر الثقافية اليت 
تتواجد باجلنوب اجلزائري )املناطق الصحراوية( وقد مسيت باحلظائر الثقافية خلصوصية هذه املناطق وغناها 

املمتلكات الثقافية اليت هي جزء ال يتجزأ من بيئتها الطبيعية،  الثقايف والطبيعي، فهي مساحات تتميز بغلبة
وتعرف احلظرية الثقافية حسب املشرع اجلزائري بأهنا: "فضاء ال مييز بني الطبيعي والثقايف، يالحظ ويدرك 
من منظور بيئي وثقايف كأداة ثقافية ومنجز مجاعي يف إعادة تشكيل مستمر، منتج تارخيي للعالقات 

 بني السكان ونشاطاهتم الذهنية والبيئة اليت يتقامسوهنا؛ املشرتكة
وقد توسعت شبكة احلظار الثقافية إىل مخس حظائر ترتبع على مساحة جد شاسعة من الصحراء اجلزائرية 

والطاسيلي مت إنشاء ثالث حظائر أخرى: حظرية  ، فباإلضافة حلظرييت األهقار2كلم  937430تصل إىل 
تيدكلت، واليت تقع حتت وصاية وزارة الثقافة -قورارة-ة تندوف، حظرية تواتاألطلس الصحراوي، حظري 

حيث يشرف على كل حظرية ديوان وطين يتوىل مهام محاية الرتاث الثقايف والطبيعي لألقاليم املوجودة 
ق داخل حدود كل حظرية ال سيما إعداد املخطط العام للتهيئة الذي يعترب أداة التخطيط واحلماية اليت حتق

)املرسوم  التجانس بني األبعاد الطبيعية والثقافية، وتكلف هذه الدواوين على اخلصوص باملهام التالية
 :(5، ص 2009، 407-09التنفيذي رقم 

 الثقافية للحظرية الثقافية ودراستها؛-جرد الثروات البيئية-
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 ة؛الثقايف للحظري -القيام بدراسات حول احلماية واحملافظة على الرتاث البيئي-
 الثقايف للحظرية؛-التنسيق مع القطاعات الناشطة داخل حدود احلظرية الثقافية يف جمال الرتاث البيئي-
 محاية احلظرية الثقافية من كل تدخل قد يفسد مظهرها أو يعيق تطورها الطبيعي؛-
 الثقايف واستغالله؛-تطبيق التنظيم املتعلق باستعمال الرتاث البيئي-
بنشر املعلومات بواسطة خمتلف وسائل اإلعالم حول محاية احلظرية الثقافية  ضمان مهام االتصال-

 وحفظها وتثمينها؛
الثقايف -املشاركة يف التظاهرات العلمية والثقافية الوطنية والدولية اليت هتدف إىل تثمني الرتاث البيئي-

 للحظرية الثقافية.
 المقومات السياحية لكل حظيرة 2.1.4

 الثقافية األهقار:الحظيرة  1.2.1.4
يف أقصى جنوب اجلزائر بوالية متنراست، على  1987تقع حظرية األهقار اليت أنشئت سنة 

، وتعترب األكرب يف اجلزائر وهي قدمية 2كلم  633887، مث متت توسعتها لتفوق 2كلم  458000مساحة 
حظرية وطنية حممية من ألف ومليون سنة، مما أدى إىل ترقيتها إىل  600التكوين حيث يبلغ عمرها بني 

طرف الديوان الوطين للحظرية مبوجب مرسوم رئاسي، وهو جهاز ذو طابع إداري وثقايف أسندت له من 
خالل مديرياته الثالثة يف كل من متنراست وعني صاحل وأدلس مهمة محاية وترقية اإلرث احلضاري 

احلظرية الثقافية لألهقار وفقا للمرسوم باملنطقة، وقد مت تغيري امسها من احلظرية الوطنية لألهقار إىل 
، وعليه أصبحت حتت وصاية وزارة الثقافة وهي 2011فيفري  21املؤرخ يف  87-11التنفيذي رقم 

 ؛2007مقرتحة للتصنيف يف قائمة الرتاث العاملي منذ سنة 
عدية اليت تتميز هذه احلظرية بثراء طبيعي وجيولوجي الفت، فهي منطقة جبلية تتشكل من الصخور القا

م(، كما توجد هبا العديد من 3003تعرف بالصخور البلورية وتوجد هبا أعلى قمة باجلزائر )قمة تاهات 
املناطق الرطبة كقتلة )حبرية( أفياللوأسقراسن املصنفتني ضمن اتفاقية رامسار، هذا التنوع ساهم يف انتشار 

عديد من األصناف النادرة من الزواحف والثديات  العديد من األنواع احليوانية والنباتية، حيث يعيش هبا ال
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نوع من الطيور املتوطنة واملهاجرة   176كالغزال األروى، الفهد الصحراوي، الفنك،..إضافة ألكثر من 
نوع نبايت من  371كالنسر امللكي، الباز، ضوغة الصحراء...، أّما عن الثروة النباتية فينتشر باحلظرية 

كل منطقة كاألكاسيا، الزيتون، الشيح والنخيل ، كما كانت املنطقة شاهدا مصادر خمتلفة حسب ارتفاع  
على عصور ومراحل خمتلفة من خالل اآلثار املوجودة هبا واليت تعود إىل حقب زمنية عابرة، كالبقايا األثرية 

ن ما واألدوات احلجرية املوجودة بآراك وأدلس واليت تعود للعصر احلجري، حيث أنتجها واستعملها إنسا
قبل التاريخ من أكثر من مليون سنة، إضافة للشواهد التارخيية اليت تعود للعصر احلجري للحديث كالبقايا 
الفخارية مبواقع امكين والرسوم والنقوشات الصخرية وكتابات التيفيناغ اليت شكلت لوحات صخرية عرب من 

شر مبناطق متعددة باحلظرية كتيت، كما توجد خالهلا اإلنسان الرببري عن حياته اليومية ومعتقداته واليت تنت
باحلظرية مواقع أثرية من معامل جنائزية وقبور يف كل من ساحة "أدلس" و"آراك" والتيديكلت، كشواهد 
على حقبة تارخيية أخرى هي مرحلة فجر التاريخ، ومن أهم املعامل التارخيية، معلم تني هينان ملكة التوارق 

لعشرينات من القرن املاضي، كما تتميز املنطقة بعادات وتقاليد سكاهنا الذي عثر على هيكلها يف ا
"التوارق" حيث تعيش أكثر الطقوس كاالحتفاالت الشعبية واألعياد احمللية، والعديد من الطبوع الغنائية  

 كأنغام التيندي وآلة االميزاد اليت يعزف عليها النساء وتصاحبها وقصات الرجال.
 قافية طاسيلي ناجر:الحظيرة الث 2.2.1.4

، 2كلم  138000تقع احلظرية الثقافية للطاسيلي يف اجلنوب الشرقي للجزائر وتقدر مساحتها ب 
ومت تصنيفها بعد عشر سنوات ضمن الرتاث العاملي من طرف منظمة اليونسكو، مث  1972أسست سنة 

وصنفت كمحمية للمحيط  1986سنة  2كلم  138200وسعت إىل مساحتها احلالية واليت تقدر ب 
احليوي نظرا لتنوعها البيولوجي وهشاشة أنظمتها البيئية، ويتواجد املقر اإلداري للديوان الوطين حلظرية 
الطاسيلي مبدينة جانت وهو ممثل بثالث نيابات مديرية متمركزة بكل من: جانت، برج احلواس، إليزي، 

، وتعترب من أهم مناطق التنوع البيولوجي يف 1986ي سنة وصنفت هذه احلظرية كمحمية للمحيط احليو 
العامل، حيث تتميز بانتشار أنظمة ايكولوجية خمتلفة )متوسطي، استوائي..( وهو ما يساهم يف منو ثروة 
نباتية متعددة األنواع كالنباتات املتوطنة كسرو الطاسيلي املهدد، األكاسيا، والعديد من الشجريات 
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نوع حيواين  230اليت توفر الظروف املواتية لوجود الغزال والفهد، كما مت مالحظة  والنباتات العشبية
استطاع البقاء من بني تلك املوجودة بالرسومات الصخرية كاألروية، وحتتوي أيضا على وادي ايهرير 

 ؛2001املصنف ضمن اتفاقية رامسار الدولية سنة 
ها كأكرب متحف للرسوم الصخرية البدائية، حيث مت تصنف احلظرية ضمن الرتاث العاملي، وذلك العتبار 

رسم يصف الطقوس الدينية واحلياة اليومية لإلنسان الذي عاش يف هذه  30000إحصاء أكثر من 
املناطق أثناء حقبة ما قبل التاريخ، كما يوجد هبا أكرب وأمجل رواق للنقوش الصخرية على اهلواء الطلق 

كلم،   30أكثر من أربعة آالف شكل مت جردها عرب مسافة تقدر بنحو اليت تضم  75باجلزائر مبحطاته ال
 وتعترب احتفاالت "السبيبة" من أهم التظاهرات اليت تقام باملنطقة.

 الحظيرة الثقافية تندوف: 3.2.1.4
، وترتبع على مساحة تقدر ب 2008ماي  28بتاريخ  159-08أنشئت مبوجب املرسوم 

بلدان جماورة )املغرب، الصحراء  3على كامل تراب والية تندوف، وهلا حدود مع  2كلم  168000
الغربية، موريتانيا( وأيضا مع والييت بشار وأدرار، تضم احلظرية حممية ألشجار األرقان احملمية منذ سنة 

احف ، وتعترب هذه األشجار مسكنا للعديد من الثديات الصغرية كالفنك، األرانب الربية والزو 2008
كلم وعرضها   100والطيور، وتعترب سبخة تندوف اليت تتغذى من واد املا وواد بوياضني واليت يبلغ طوهلا 

كلم مكان مرور للعديد من الطيور املهاجرة كبطة الصحراء، كما متتلك احلظرية إرث   20-10ما بني 
املغاليتية كتلك املوجودة مبنطقة  أثري يتنوع بني النقوش الصخرية، تالل الدفن واملقابر العمالقة، احلجارة

 لكحل والبقايا الفخارية اليت تعود للعصر احلجري القدم إضافة للعديد من احلفريات والنقوش القدمية.
 الحظيرة الثقافية لألطلس الصحراوي: 4.2.1.4

  63930، وتبلغ مساحتها 2008ماي  28بتاريخ  157-08أنشئت مبوجب املرسوم رقم 
واليات: األغوا ، بسكرة، اجللفة، املسيلة، البيض، النعامة، حيث تغطي  6احلظرية عرب  ، ومتتد هذه2كلم

تقريبا من املساحة اإلمجالية هلذه الواليات، وتتميز هذه احلظرية بتواجد العديد من املناطق  %61احلظرية 
هم يف تطوير منها ضمن اتفاقية رامسار، وهو ما سا 7منطقة، تصنف  37الرطبة حيث يصل عددها إىل 
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نظم ايكولوجية متنوعة، حيث تغطي السالسل اجلبلية بغطاء نبايت متنوع من غابات الصنوبر احلليب، 
نوع، أّما األنواع احليوانية  800البلو  واألرز األمحر،..ويصل عدد األنواع النباتية املنتشرة باحلظرية إىل 

نوع من الطيور  25ارى وغزال دوركاس، إضافة إىل فتتمثل أساس يف: األرنب، اخلنزير الربي، الثعلب، احلب
تظهر كلها يف قائمة أنواع الطيور اليت جيب محايتها، كما تعترب هذه احلظرية موطن ألول حمطات الفن 

، وقد 1847الصخري الطبيعي املكتشفة يف العامل، حيث مت اكتشاف حمطيت تيوت ومغرار التحتاين سنة 
عبور وجسرا يربط بني الشمال واجلنوب، وعليه تعددت املواقع األثرية،  شكلت املنطقة عرب العصور حمطة

 املعامل اجلنائزية والقصور اليت بقت شاهدا على الشعوب اليت مرت باملنطقة.
 تيدكلت:-قورارة-الحظيرة الثقافية تيوت 5.2.1.4

، 2كلم  38740وتبلغ مساحتها  2008ماي  28بتاريخ  158-08أنشئت مبوجب املرسوم 
نتمي إلقليم والية أدرار، وتتميز هذه احلظرية بانتشار العديد من األنواع النباتية اليت استطاعت التأقلم وت

مع املناخ الصحراوي مثل: األكاسيا، كرنكا، الدفلة، الشيح، اإلكليل واخلزامى، أّما عن األنواع احليوانية 
ضافة للزواحف والطيور، تنفرد املنطقة عن فتنتشر هبا احليوانات صغرية احلجم خاصة، كالفنك والقوارض إ

باقي األقاليم والواحات الصحراوية مبا يسمى بالفقارة، وهو عبارة عن نظام سقي تقليدي شديد الدقة، 
منها منتجة حلد اآلن، كما تتميز بوجود عدد كبري  600فقارة ال تزال  900حيث مت إحصاء أكثر من 

قورارة( -كلم بتوات  400قصر وواحة على مدى  500و 400من القصور الصحراوية )ينتشر ما بني 
إضافة لعدد كبري من املواقع األثرية اليت تعود ملا قبل التاريخ، اّما فيما خيص الرتاث الالمادي فنجد 

 "األهاليل" وهو طابع موسيقي غنائي بالقورارة مدرج يف قائمة الرتاث الالمادي لليونسكو.
 اخل الحظائر الثقافية:تنظيم النشاط السياحي د 3.1.4

تكلف الدواوين املكلفة بتسيري احلظائر الثقافية بإعداد املخطط العام لتهيئة هذه احلظائر، والذي 
 :(7، مرجع سبق ذكره، ص 407-09املرسوم التنفيذي رقم )يتضمن ما يلي

 حتديد املناطق احملمية وتعيني املواقع اليت تفتح للزيارة؛-
 والرقابة واإلسعاف؛وضع مراكز احلراسة -
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 هتيئة الدروب والسبل اليت تؤدي إىل املواقع املفتوحة للزيارة ووضع معاملها؛-
 اإلشارة العامة واخلاصة يف املناطق احملمية املختلفة؛-

ويشرت  أن تتم اجلوالت السياحية يف إطار منظم مبرافقة إحدى الوكاالت السياحية املعتمدة وحبضور 
كالة أو عون حفظ ومراقبة معني من بني أعوان احلظرية )مبعدل مرشد واحد لكل مرشد سياحي تابع للو 

عشرة زوار تقريبا(، حيث حتصل هذه الوكاالت على ترخيص مسبق، وتعلم مصاحل الديوان مبسار اجلولة 
وعدد السياح وجنسياهتم، كما يتوجب على كل سائح احلفاظ على املمتلكات الطبيعية والثقافية املنتشرة 

  أرجاء احلظرية، حيث يلزم السياح مبا يلي:يف
 عدم استعمال اآلالت املهنية من أجل التقا  صور فوتوغرافية؛-
 االمتناع عن محل واستعمال املعدات واألجهزة العلمية؛-
االمتناع عن القيام بأخذ القياسات واحلفريات والسري وأخذ العينات املتعلقة بالرتاث الثقايف والطبيعي -

 ة الثقافية.للحظري 
ويعمل كل ديوان على حفظ ومحاية املمتلكات الطبيعية والثقافية الواقعة ضمن إقليم احلظرية التابعة له، من 
خالل مراقبة كل التنقالت داخلها عن طريق جمموعة من البوابات ومراكز احلراسة البيت يشرت  أن مير هبا 

ظائر الثقافية تصعب من مهمة مصاحل الدواوين السياح دخوال وخروجا، إاّل أن املساحة الشاسعة للح
وحتول دون متكنها من مراقبة كل إقليم احلظرية وهو ما يتطلب تعاون كل اجلهات املعنية بدءا بالسكان 

 احملليني الذين يشكلون أهم وسائل احلماية ووصوال للوكاالت السياحية والسياح أنفسهم.
 :لتظاهرات الثقافية والرياضيةاستدامة السياحة الصحراوية من خالل ا 2.4

تساهم التظاهرات الثقافية والرياضية املقامة باألقاليم الصحراوية يف بعث النشا  السياحي هبا 
والرتويج له، من خالل التعريف هبذه األقاليم وما تكتنزه من ثروات وتراث طبيعي وثقايف مادي والمادي، 

عليها، إضافة لتحقيق منافع اقتصادية لفائدة السكان احملليني مع العمل على محاية هذه الثروات واحلفاظ 
 واملنطقة ككل.

 التظاهرات الثقافية )االحتفاالت الشعبية والمهرجانات(: 1.2.4
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إن إقامة التظاهرات واألعياد احمللية يعترب جزء ال يتجزأ من ثقافة سكان الصحراء، حيث تقام 
ب"املواسم" ومن بينها: السبوع بتيميمون، عيد الزربية يف غرداية،  العديد من املهرجانات الثقافية املعروفة

وعيد احللي يف بين يزقن، عيد تاغيت ببشار الذي يصادف عيد التمور، وسبيبة جبانت املصادف ليلة 
عاشوراء، وحاليا يقام سنويا مهرجان للسياحة الصحراوية عرب خمتلف الواليات الصحراوية ويقام عرض 

ليدية وممارسة بعض الرياضات كالرايل والتزحلق على الرمال، وسباق اجلمال، إضافة للصناعات التق
للحفالت التقليدية للطبوع املوسيقية املميزة للصحراء كالتندي وإليزي وطبوع أهليلوالقرقابو بأدرار، 

طقة من تيميمون وتندوف، وتلعب هذه التظاهرات دورا حيويا يف تنشيط احلركة السياحية والرتويج للمن
جهة واحلفاظ على الرتاث واهلوية الصحراوية من جهة أخرى وهو ما يتماشى مع مبادئ التنمية املستدامة، 
وعليه عملت خمتلف اجلهات على تثمني هذه التظاهرات وترقيتها وترسيخ االحتفال هبا، وذلك يف إطار 

-2017، كحول بسمة)تتشجيع السياحة الصحراوية، واستدامتها، وفيما يلي بعض هذه التظاهرا
 :(130-129، ص ص 2018

سنويا يف العاشر من شهر حمرم )عاشوراء( يف جانت بوالية إليزي، حيث تتم هذه امللحمة  السبيبة: وتقام-
بن فريقني "زلواز" و"امليهان" على شكل حرب سلمية احتفاال بانتصار سيدنا موسى عليه السالم على 

اهتماما خاصا  فرعون والذي كان يف يوم عاشوراء، واجلدير بالذكر أن مناسبة سبيبة أولتها السلطات احمللية
أيام، بعد أن كانت جمرد تظاهرة شعبية، كما مت  10يف السنوات األخرية، إذ أصبحت مهرجانا حمليا يدوم 

تأسيس مجعية "سبيبة" اليت يتمثل دورها األساسي يف احلفاظ على هذه التظاهرة مبا حتمله من قيم 
اليت تتوافد إىل املنطقة سنويا خصيصا  ومكونات اجتماعية وثقافية، خاصة مع األعداد املتزايدة للسياح

حلضور هذه التظاهرة والتعرف على جذورها وحيثيات االحتفال هبا، خاصة إذا تزامنت مع املوسم 
 .2014السياحي الصحراوي، كما مت تصنيفها ضمن قائمة اليونسكو للرتاث الثقايف الالمادي سنة 

قرون سنويا، بتيميمون مبناسبة املولد النبوي الشريف، عبارة عن تظاهرة دينية ثقافية تقام منذ  السبوع:-
حيث تستمر االحتفاالت أسبوعا كامال من خالل تالوة القرآن واملدائح والقصائد الدينية مبساجد وزوايا 
املنطقة، وتقدم عروض فلكلورية للبارود، القرقابو واخليالة وخمتلف الفرق االستعراضية، وذلك حبضور 
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الزوار والسياح من داخل الوطن وخارجه، وقد مت تصنيفه ضمن قائمة اليونسكو عشرات اآلالف من 
 .2015للرتاث الثقايف الالمادي سنة 

سنة( خالل شهر مارس بوالية غرداية املعروفة  50تقام هذه التظاهرة سنويا )منذ قرابة  عيد الزربية:-
ن خمتلف مناطق الوطن، حيث يقام معرضا بأصالة وجتذر هذه احلرفة، وذلك مبشاركة العديد من احلرفيني م

للزرايب وبعض املنتجات احلرفية التقليدية األخرى، إضافة لعدة نشاطات على هامش املعرض، وتعرف 
 التظاهرة إقباال كبريا من الزوار لتزامنه مع العطلة الربيعية.

 التظاهرات الرياضية: 2.2.4
تتعدد التظاهرات الرياضية اليت تقام يف املناطق الصحراوية اجلزائرية واليت تساهم يف الرتويج هلا   

 كوجهة سياحية مستدامة، واليت نذكر منها ما يلي:
تنظم هذه التظاهرة الرياضية السياحية من طرف وكالة سياحية خاصة خالل ريد الملكات:  1.2.2.4

للمتسابقات النساء من داخل الوطن وخارجه باستعمال خمتلف ، 2016شهر مارس سنويا منذ سنة 
كلم، وتنتقل املشاركات من اجلزائر العاصمة إىل والية   2200أنواع السيارات على مسافة تقدر ب 

كلم يوميا لكي يتسىن   400متنراست على عدة مراحل حبيث ال يتجاوز طول املسار يف كل مرحلة 
ائرية والتعرف على خمتلف املناطق اليت مير هبا الرايل واليت تتمثل يف: للمتسابقات اكتشاف الصحراء اجلز 

اجللفة، غرداية، املنيعة، عني صاحل، موالي حلسن ومتنراست، وذلك وفقا للربنامج املسطر من طرف الوكالة 
صحراء اليت خصصت الفرتة الصباحية للرايل والفرتة املسائية لزيارة خمتلف مناطق الراحة والتمتع بسحر ال

اجلزائرية مع الرتكيز على والييت غرداية اليت خصص هبا يوم كامل راحة، ووالية متنراست اليت خصص هبا 
 :(Page officielle du raid, 2017)يومني، وهو ما يبينه برنامج الرايل

 حتضريات االنطالق؛-املرحلة األوىل: اجلزائر العاصمة-
 اجللفة؛-العاصمةاملرحلة الثانية: اجلزائر -
 غرداية؛-املرحلة الثالثة: اجللفة-
 املرحلة الرابعة: غرداية؛-
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 املنيعة؛-املرحلة اخلامسة: غرداية-
 عني صاحل؛-املرحلة السادسة: املنيعة-
 مالي حلسن؛-املرحلة السابعة: عني صاحل-
 متنراست؛-املرحلة الثامنة: موالي حلسن-
 يارة خمتلف املناطق السياحية، وكذا االحتفال باليوم العاملي للمرأة.املرحلة التاسعة: يومني بتمنراست لز -

ويعترب اهلدف الرئيسي هلذه التظاهرة هو سياحي بالدرجة األوىل على اعتبار أنه ال يتم احتساب السرعة 
 وال توقيت وصول املشاركات، حيث تتعرف املشاركات هنارا على خمتلف املدن اجلزائرية اليت جيوهبا الرايل
وتستمتع ليال بالعروض الفلكلورية واملوسيقية اليت متيز كل منطقة عن األخرى، وذلك من خالل برنامج 
غين باخلرجات والزيارات السياحية والسهرات اليت تربز الطبوع التقليدية لكل منطقة، وقد شهدت الطبعة 

فقد  2018طبعة الثالثة سنة متسابقة، أّما بالنسبة لل 24مشاركة  2016األوىل من هذه التظاهرة سنة 
جنسيات خمتلفة )جزائرية، مغربية، تركية، فرنسية، إيطالية(  5متسابقة من  45ارتفع عدد املشاركات إىل 

وهو ما يعترب اجناز إجيايب بالنسبة ملنظمي الرايل، وهي بذلك تبقى مبادرة فنية تستحق التشجيع من أجل 
 االستمرار.
من طرف االحتادية  2015ينظم هذا الرايل سنويا منذ سنة  الدولي:رالي تحدي الصحاري  2.2.2.4

اجلزائرية للرياضات امليكانيكية ملتسابقي السيارات والدراجات النارية، وقد استطاع املنظمون عرب الطبعات 
الثالث جذب عدد معترب من املتسابقني اجلزائريني واألجانب، حيث وصل عدد املنافسني يف طبعة 

جزائري والباقي أجانب من جنسيات برتغالية، فرنسية، إيطالية،  45متنافس من بينهم  99إىل  2017
واسبانية، ويعمد القائمون على الرايل على تغيري مساره من طبعة إىل أخرى فبعد وسط الصحراء واجلنوب 

بوالية النعامة وبين الشرقي يف الطبعة األوىل والثانية، نظمت الطبعة الثالثة يف اجلنوب الغريب مبنطقة تيوت 
عباس وتاغيت جوهرة الصحراء بوالية بشار أين توجد أكرب الكثبان الرملية يف العامل، وذلك كي يتسىن 
للمشاركني التعرف على خمتلف الوجهات السياحية بالصحراء اجلزائرية واكتشاف ثرواهتا ومجال مناظرها 

يف الوقت نفسه، وانطلق الرايل من وهران إىل مدينة  عرب مسالك صعبة ترتفع فيها نسبة املغامرة واالستمتاع



 

 ضويفي غريبي، شفيقةأحمد 
 

68 

كلم على   2500العريشة بوالية تلمسان واليت كانت نقطة االنطالقة الفعلية للرايل مبسافة امجالية تقدر ب 
 مثانية مراحل عرب كل أنواع املسالك وهي كاآليت:

 تيوت؛-املرحلة األوىل: العريشة-
 تاغيت؛-املرحلة الثانية: تيوت-
كلم على   20كلم والثانية على   174ملرحلة الثالثة والرابعة: حلقتني بتاغيت: احللقة األوىل على مسافة ا-
 دورات؛ 3
 بين عباس؛-املرحلة اخلامسة: تاغيت-
 كلم؛  200املرحلة السادسة: حلقة بتاغيت على مسافة -
 تيوت بالعبور عرب بين ونيف ومقرار؛-املرحلة السابعة: تاغيت-
 وهران.-النعامة-لثامنة: تيوتاملرحلة ا-

 ماراتون الكثبان الرملية: 3.2.2.4
حدث رياضي سياحي وثقايف يقام كل عام يف ديسمرب يف والية من واليات الصحراء اجلزائرية من 

إىل سنة  2001تنظيم وكالة اتصال وأحداث خاصة، وقد جنح هذا احلدث يف االستمرار منذ سنة 
، وقد غطى بذلك معظم الواليات 2017د النشا  من جديد سنة ليتوقف بضع سنوات ويعاو  2013

الصحراوية، حيث يعمد املنظمون لتغيري موقع املاراتون من سنة ألخرى، هبدف السماح للمشاركني 
اجلزائريني واألجانب باكتشاف مجال وتنوع الصحراء اجلزائرية على شساعتها واختالف مظاهرها من منطقة 

 ألخرى؛
أيام متتالية عرب خمتلف التضاريس،  3كلم على مدى   42وعادة ما متتد املسافة الكاملة للماراتون إىل 

ويسمح للمتنافسني باستكمال الدورة يف وترية حرة عن طريق املشي أو اجلري، وينظم على هامش هذه 
لتارخيية واألماكن الدينية  التظاهرة برنامج سياحي وثقايف غين يتضمن رحالت يومية إىل املتاحف واملواقع ا

كالزوايا واملصليات املسيحية اليت أسسها تشارلز دي فوكو يف الصحراء اجلزائرية، إضافة إلقامة معارض 
للصناعات التقليدية وإحياء الفرق احمللية حلفالت تربز خمتلف الطبوع الغنائية الصحراوية مع تقدم 
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ذب عدد كبري من املشاركني من طبعة ألخرى من أجل الوجبات التقليدية لكل منطقة، وهو ما مسح جب
استغالل فرصة املشاركة يف املاراتون من جهة والتعرف على مكنونات الصحراء اجلزائرية والتمتع جبماهلا من 
جهة أخرى، كما مل يهمل القائمون على هذه التظاهرة البعد البيئي واإلنساين، حيث يقومون بتوعية 

حملافظة على نظافة هذه املناطق الصحراوية اهلشة واملسامهة يف تقدم بعض املشاركني حول ضرورة ا
املساعدات لسكان وأطفال القرى الصحراوية النائية، وقد كانت انطالقة الرايل يف طبعته األوىل من جانت 

 عاصمة الطاسيلي، لينتقل عاما بعد عام من والية ألخرى عرب الصحراء اجلزائرية.
 داكار:-باريسرالي  4.2.2.4

داكار إىل املتسابق الفرنسي الراحل تريي سابني الذي تاه على دراجة نارية -تعود فكرة رايل باريس
نيس، وبعد جناته فكر يف بعث رايل جيوب -أثناء مشاركته يف رايل أبيدجان 1977بالصحراء الليبية سنة 

راوية اليت اكتشفها وانبهر هبا، وعليه  الصحاري اإلفريقية لينق ويتقاسم مع اآلخرين مجال املناطق الصح
 Dakar guide historique)ليتسم بعدها بشهرة عاملية 1978كانت انطالقة أول طبعة للرايل يف ديسمرب 

، حيث أخذ بعدا عامليا خالل الثمانينات وعرف مشاركة واسعة، كما مسي برايل املشاهري ملشاركة (2018
ة كارولني وزوج األمرية الراحلة ديانا، وهو سباق مفتوح للهواة العديد من الشخصيات املعروفة كاألمري 

واحملرتفني على حد سواء، تصل مدته إىل أربعة عشر يوما، ختتلف املسافة املقطوعة من يوم آلخر حيث 
كلم يف اليوم الواحد، يقطع فيها املشاركون أراض شديدة الوعورة ترتاوح ما بني   900تصل حىت إىل 
ية، اجلبال الصخرية والكثبان الرملية، ينطلق الرايل من باريس حىت مدينة دكار عاصمة األراضي الطين

السنغال، وخيتلف مساره من سنة ألخرى حيث جيوب يف كل مرة جمموعة من الدول اإلفريقية وصوال 
صوال لدكار، حيث انطلق يف طبعته األوىل من فرنسا وعرب كل من اجلزائر، النيجر، مايل، فولتا العليا و 

(، باعتبارها 1988-1979وىل )للسنغال، وقد شكلت اجلزائر حمطة حمورية للرايل خالل دوراته العشر األ
داكار، وشهد السباق -اجلزائر-بوابة دخوله للقارة اإلفريقية، وعرف يف تلك الفرتة بتسمية رايل باريس
 زايد عدد املشاركني فيه؛خالل هذه السنوات انتشارا عامليا وحقق جناحا باهرا، وهو ما يعكسه ت
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فوز مشارك جزائري يف صنف الشاحنات، بقيادته لشاحنة جزائرية الصنع من  1980وقد عرفت دورة 
حمطة حمفورة يف تاريخ الرايل حيث عرفت وقوع حادث مأساوي،  1986نوع صوناكوم، وشكلت سنة 

ه على منت طائرة اهليلوكوبرت اليت تويف فيه تريي سابني صاحب فكرة الرايل إضافة للطاقم الذي كان يرافق
 Dakar guide) سقطت يف األجواء املالية، وعلى الرغم من ذلك استمر الرايل إىل حمطته األخرية

historique 2018, op cit). 

، إاّل أن األوضاع األمنية 1993( ليعود سنة 1992-1989وانقطع الرايل عن اجلزائر لبضع سنوات )
حدثا بارزا متثل  2008حالت دون استمرار مرور الرايل باجلزائر، كما شهدت سنة  املرتدية يف تلك الفرتة

يف إلغاء الرايل يوم فقط قبل انطالقه من مدينة لشبونة بالربتغال وهذا بعد تلقي هتديدات جلماعات إرهابية 
رر إجراء الطبعة املوالية وكذا مقتل أربع سياح فرنسيني مبوريتانيا أيام فقط قبل تاريخ انطالقة الرايل، وعليه تق

للسباق بأمريكا اجلنوبية ليغادر بذلك املسالك اإلفريقية واألوروبية ألول مرة، واستمر غياب الرايل عن 
إفريقيا بسبب تدين األوضاع األمنية يف بعض الدول اإلفريقية، إاّل أن هناك رغبة رمسية إلعادة السباق 

من الناشطني يف هذا اجملال وكذا أفراد من عائلة تريي سابني  ملساره األصلي بإفريقيا، حيث دعا العديد
الحرتام فكرته األصلية واليت هدف من خالهلا للتعريف بالصحراء اإلفريقية الكربى، وقد تلقت السلطات 

ليعود بذلك إلفريقيا بعد غياب  2018اجلزائرية طلب رمسي من طرف منظمي الرايل لعبوره باجلزائر سنة 
 ات.دام عشر سنو 

سنة حمطة رياضية وسياحية هامة حمليب املغامرة، وشكلت الصحراء  39وعليه فقد شكل هذا السباق وملدة 
اجلزائرية أحد أهم مراحله لعقد من الزمن، وهذا على الرغم من االنتقادات اليت يواجهها الرايل باستمرار 

املركبات املشاركة بالسباق، وهو ما  بشأن تأثرياته البيئية بسبب انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون من
حياول منظمي الرايل مواجهته من خالل ختفيف اآلثار البيئية السلبية للتظاهرة كجمع النفايات الناجتة عنها 
ومعاجلتها وتقدم هبات مالية لبعض اجلمعيات الناشطة يف محاية البيئة، وكذا اختيار مسارات الرايل مع 

 ة لتجنب املسالك اهلشة طبيعيا وثقافيا.اهليئات الرمسية يف كل دول
 استدامة السياحة الصحراوية بالجزائر في إطار المشاريع الدولية )مشروع طريق القصور(: 3.4
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حتظى السياحة باملناطق الصحراوية باهتمام واسع من خمتلف اهليئات الدولية، وذلك ملا تواجهه 
 Les routes des ksoursبيئتها الطبيعية والثقافية من هتديدات فعلية، ويندرج مشروع طريق القصور 

قايف والطبيعي يف إطار مشروع اليونسكو "الصحراء شعوب وثقافات" ويقوم على احلفاظ على املوروث الث
للمنطقة وتنشيط السياحة الثقافية املستدامة يف الصحراء كنشا  اقتصادي بديل للسكان احملليني، من 
خالل هتيئة الطريق الصحراوي القدم الرابط بني أربع واليات: أدرار، بشار، غرداية وورقلة، ملا حتتويه هذه 

، وحددت مدته بثالث 2003ح املشروع لسنة املناطق من معامل أثرية وخاصة منها القصور، وقد اقرت 
 2007(، غال أن االنطالقة والتنفيذ الفعلي له عرف تأخرا إىل غاية سنة 2009-)200سنوات )

، وقد عينت وزارة الداخلية واجلماعات احمللية كاجلهة املسؤولة عن تنفيذ املشروع 2015واختتم سنة 
 .ANADARKO ،STATOILركيت واإلشراف عليه مع مسامهة منظمة اليونسكو، وش

ويتضمن املشروع أبعادا اقتصادية واجتماعية وتارخيية، فهو يقوم على تعزيز النشا  السياحي من خالل 
إعادة التأهيل القصور الصحراوية وهتيئتها كإقامات سياحية، وذلك باالعتماد على املواد احمللية كالطني 

البيئة والرتاث املادي والالمادي لسكان هذه املناطق للمحافظة على طابعها التقليدي، واحلفاظ على 
 Les routes des) وتعزيز قدراهتم للمسامهة يف عملية التنمية، حيث متثلت أهدافه األساسية يف

ksours appui au développement local intégré, 2017): 

ق مناصب عمل للسكان تعزيز إمكانيات املتعاملني احملليني ودعم اقتصاديات مناطق اجلنوب وخل-
 احملليني؛

احملافظة على الرتاث املعماري وإعادة ترميمه وحتسني ظروف احملافظة على اإلرث الطبيعي وخاصة -
 الواحات؛

 تشجيع التعاون الدويل، الوطين واجلهوي بني الشركاء الفاعلني يف اجملال التنموي.-
 Les routes des ksours appui) فيما يليوقد مت حتقيق عدة إجنازات عند هناية املشروع، تتمثل 

au développement local intégré, op cit): 

 إعداد دراسة حول الزبائن احملتملني من واليات الشمال؛-
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ترميم عدد من املباين التقليدية ألغراض اإلقامة والرتفيه السياحي، والقصور املتواجدة يف تاغيت، بين -
 ، كايل، غرداية؛عباس، تيميمون، غنتكر، أقالد

تدعيم طرق الري التقليدية وتطوير الواحات بتنويع املنتج السياحي وخاصة النخيل، وحتسيس السكان -
 بأمهية األنظمة اجلماعية للتزود باملياه وضرورة خلق نشاطات زراعية مرحبة؛

لتنشيط شخص( يف جمال االستقبال وا 70-50تكوين إطارات من شباب وشابات املنطقة البطالني )-
 السياحي، وتكوين جمموعات أخرى يف التسويق السياحي؛

مرافقة الفاعلني يف اجملال السياحي لتحسني خدماهتم وخلق نوع من االحرتافية يف املنتجات السياحية -
 املقدمة، وكذا حتسيسهم حول قيمة ثروات املنطقة ودرجة حساسيتها وكيفيات احملافظة عليها واستدامتها؛

شخص/موقع( يف البناء التقليدي، إعادة تأهيل املباين الرتاثية  15-10الني والشباب )تكوين البط-
 وصيانتها؛

 حتقيق التزود الطاقوي الذايت لقصر قنتور املعزول وحتسني املنظر العام للقصور؛-
ضمان شرو  الصحة والنظافة يف اهلياكل السياحية، واالعتماد على وسائل الصرف الصحي البيئية -

 ين الشباب وخمتلف املتعاملني حول هذه الوسائل.وتكو 
وبالتايل لعب هذا املشروع دورا فعاال يف تطوير أنشطة السياحة املستدامة بالصحراء اجلزائرية، وذلك 
بتحقيقه لعدة نتائج أمهها ترميم وإعادة استغالل القصور كإقامات سياحية وتكوين الشباب والسكان 

 ذات العالقة بالسياحة املستدامة. احملليني حول خمتلف املواضيع
 معوقات السياحة الصحراوية في الجزائر.5

رغم توفر صحراء اجلزائر علة مناطق سياحية رائعة جتذب أنظار املاليني إال أن هناك عدة عوائق 
 تعرقل السياحة الصحراوية ومن بينها:

سياحية للجزائر خالل السنوات أدى عدم توفر األمن يف املناطق الصحراوية إىل تناقص التدفقات ال-
السابقة حيث أن عامل األمن شديد التأثري على الطلب السياحي، ففي متنراست مثال جتاوزت مداخيل 

مليون دوالر، لكن مشكل تردي األوضاع األمنية بالساحل الصحراوي بسبب  530حدود  2010سنة 
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م خبطف السياح من أجل املطالبة بفديات ما يسمى "تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي" الذي يقو 
 من دوهلم أدى إىل تراجع توافد السياح األجانب إىل املنطقة؛

واليت متنع السياح األجانب من  2010مارس  07إن ما زاد الوضع تأزما هو التعليمة اليت صدرت يف -
 واهلقار؛التنقل بني مدينة جانت بوالية إليزي ومتنراست وكذلك غلق موقع الطاسيلي 

 نقص االستثمارات واهلياكل القاعدية للسياحة الصحراوية؛-
 تدهور تغطية اخلدمات يف الفنادق اجلزائرية بالصحراء؛-
 ضعف نوعية النقل )سوء الربط اجلوي باجتاه اجلنوب حنو املقاصد السياحية، اهلقار وحضرية الطاسيلي(؛-
 .ملستخدمنيونقص يف تكوين وتأهيل اضعف أداء وكالت األسفار -
 خاتمة: .6

إن اجلزائر تزخر مبجموعة من املقومات الطبيعية والتارخيية واألثرية جعل استغالهلا حيدث قفزة نوعية 
يف القطاع السياحي وأصبحت اجلزائر قبلة سياحية للمحليني واألجانب، وهذا ما جعل إيراداهتا مصدرا 

التبعية لقطاع احملروقات، وبالرغم من اجلهود للدخل القومي والذي شكل فرصة حقيقية للتخلص من 
املبذولة من قبل وزارة السياحة والصناعات التقليدية إاّل أن القطاع السياحي عامة والسياحة الصحراوية 
خاصة ال زال يعاين من عدة نقائص ومعوقات منها ما هو داخلي كنقص املرافق الضرورية الستقبال 

ها ومنها ما هو خارجي كتدهور األوضاع األمنية يف احلدود الصحراوية السياح وضعف اخلدمات اليت تقدم
 اجلزائرية وهو ما ينعكس سلبا على السياحة الصحراوية.
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Abstract:  

The study aims at highlighting the importance of using the internet in 

promoting the desert tourist destinations present in Algeria, especially that 

the use and application of various technologies provided by this network 

has a great impact in the exploitation and implementation of most 

marketing and promotional methods of the destination or tourist city on the 

one hand, and the visitor (tourist) and the nature of visits And decisions 

taken on the other. We also try to study the Algerian reality of exposure to 

the case of the Algerian portal for tourism promotion and a field study for 

the promotion through social networking sites. 

Keys words : E-tourism, e-marketing, e-promotion, desert tourism.. 
JEL Classification Codes: L83, M15, M31 

 
 :مقدمة .1

يعد استخدام  االنرتنت يف  اجملال  السياحي أحد العوامل األساسية لنجاحها، حيث أصبح  
االنرتنت أكثر وسائل االتصال استعماال من طرف املؤسسات السياحية ذلك من أجل تطوير خدمتا 

أضحى استخدام  االنرتنت  من بني أرقى وأهم حيث  السياحية للوصول إىل أكرب عدد من السياح،
اليب التسويقية احلديثة خصوصا وأن معظم أفراد اجملتمعات تتجه حنو تطبيق هذه التقنية، ومنه فإن األس

ولوج أي مؤسسة لتسويق منتجاهتا عرب  االنرتنت يعد مبثابة التأشرية احلقيقية لصورة وهوية وكذا مسعة البلد 
ذكر أن أي دولة حاليا تسعى جاهدة أو املنطقة اليت تنتمي إليها تلك املؤسسة، وعليه فإن من اجلدير بال

إىل استقطاب واستدعاء زبائن الدول اجملاورة هلا بغرض التعريف هبا كمنطقة وتشجيع وتنويع أنشطتها 
االقتصادية، وهو ما يشري يف هذا اخلضم إىل الرتويج سياحيا هلا.فقد فرضت املتغريات التكنولوجية والتطور 

ًا حديثة للتعامل، يف مقدمتها اخلدمات السياحية اإللكرتونية اليت يف تقنية املعلومات واالتصاالت صور 
أصبحت يف الوقت احلايل ضرورة حتمية ال ميكن ألي نشاط سياحي جتاهله. وأصبح احلديث عن هذه 
اخلدمات حمل  اهتمام العديد من الدراسات،  هذا و  تشكل السياحة اإللكرتونية القسم األكرب من 
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، يف 2004مليار دوالر يف العامل سنة  89ونية حيث ختطى مدخول هذا القطاع حجم التجارة اإللكرت 
من حجم التجارة اإللكرتونية، وهي  2005يف العام  %45فرنسا وصلت نسبة السياحة اإللكرتونية إىل 

 .دائماً يف ارتفاع مستمر
يف وقتنا احلايل، واليت قد  يف هذا السياق حتاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على أحد أهم األدوات الرتوجيية

متكن أي دولة أو أي منطقة إن أحسنت استغالهلا أن ترفع من عدد إيراداهتا سياحيا، أال وهي  السياحة 
اإللكرتونية، لذا فإن هذه الدراسة هتدف إىل إبراز مدى أمهية استخدام  االنرتنت يف الرتويج للمقاصد 

سيما وأن استخدام وتطبيق خمتلف  التقنيات اليت توفرها هذه السياحية الصحراوية املتواجدة باجلزائر، ال
الشبكة له األثر الكبري يف استغالل وتنفيذ معظم األساليب التسويقية والرتوجيية للمقصد أو املدينة 

 .السياحية من جهة، وعلى الزائر )السائح( وطبيعة الزيارات والقرارات املتخذة من جهة أخرى
 :يلي الية الورقة كمامما سبق ميكن طرح إشك

 املنتج السياحي الصحراوي اجلزائري؟ وترقية لسياحة اإللكرتونية أن تساهم يف تطويرلكيف ميكن 
 التسويق السياحي االلكتروني والخدمات السياحية .2

حىت  الكافيعد التسويق اإللكرتوين أمرا ليس سهال ومل يتم تطبيقه بالشكل : التسويق االلكتروني .1.2
اخلاص هبا فقط،  االلكرتوينتعتمد على املوقع  اليتاآلن، حيث أن هناك العديد من الشركات السياحية 

، هبا اخلدمةهناك شركات ليس لديها الكفاءة الكافية لتطبيق التكنولوجيا لتحسني أداء   فضال أن 
دة على ترويج املنتج جديدة واملساع أسواقفتح  يفأمهية كربى لدوره  االلكرتوينويكسب التسويق 

فري امليزانيات وختفيض النفقات حتتاج إىل تو  واليتاملالية العاملية  األزمةظل  يفبصورة أكرب وخباصة  السياحي
النعاس، زيوش  (يساعد فيها التسويق عرب االنرتنت واليتمن بينها نفقات التسويق والدعاية  واليت

2016.) 
يعترب التسويق السياحي عامال أساسيا لتحقيق التنمية السياحية نظرا ملا له من التسويق السياحي:  .2.2

دور هام يف الرتويح السياحي واخلدمات السياحية، وهو ذلك النشاط اإلداري والفين الذي تقوم به هيئات 
ا لتنمية ومؤسسات داخل الدولة وخارجها للتعرف على األسواق السياحية احلالية واحملتملة، والتأثري فيه
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احلركات السياحية الدولية القادمة، ويعترب التسويق االلكرتوين مبجموعة من األنشطة التسويقية اليت تعتمد 
  . على الوسائل االلكرتونية وشبكات احلاسبات اآللية واالنرتنيت

احلصول واجلماعات  إن التسويق السياحي هو تلك العملية االجتماعية اليت من خالهلا يستطيع األفراد
ث حي (3، ص2005، أبونبعة) الل خلق منتجات اخلدمة السياحيةعلى احتياجاهتم ورغباهتم من خ

كل ما هو متاح لديها من يهدف التسويق السياحي إىل توصيل الصورة السياحية لبلد ما باستخدام  
ية، : التنموهي حسب منظمة السياحة العاملية فان هذه العملية تتضمن ثالثة وظائفوسائل، و 

فالتسويق السياحي عامل أساسي يف صناعة السياحة، له دور كبري ومهم يف تقدمي  إذناملراقبة،االتصال، 
 (39، ص2008، )الصعيدي املنتج السياحي للسياح وتعريفهم وبالتايل حثهم على زيادة طلبهم عليه

 : االلكترونيسويق السياحي الت أدوات. 3
االلكرتوين للسياحة إىل السياحة االلكرتونية واليت يعود بداية استخدامها إىل عام  التسويقيشري 

، مع ظهور الويب ودخول االنرتنت يف سوق التجارة العاملي وتالقي قطاعي التكنولوجيا احلديثة 1990
احلايل والسياحة معا، مما أدى إىل ظهور مصطلح جديد وهو السياحة االلكرتونية والذي أضحى يف وقتنا 

ضرورة حتمية ال ميكن ألي مؤسسة سياحية االستغناء عنها، فمن خالل شبكة االنرتنت استطاع العديد 
من السياح احلاليني واملرتقبني الوصول إىل املعلومات اليت حيتاجوهنا واألماكن اليت يرغبون زيارهتا عرب أحناء 

، احلجز، والكثري من اخلدمات املباشرة، العامل من خالل التعرف على اخلرائط، الصور، أسعار اخلدمة
إضافة لذلك فقد وفرت التكنولوجيا احلديثة معلومات كافية عن األماكن السياحية والقيام بعمل حجز 
التذاكر وتسهيل الوصول إىل األماكن السياحية من قبل املاليني من السياح يف كافة أحناء العامل بتكلفة 

فيض مالئم للعديد من اخلدمات مما جعل السياحة تأخذ نصيبها  أرخص كما مسحت هلم احلصول على خت
 ،2016 و آخرون. )موفق .كواحدة من أكرب أنواع التجارة الدولية استخداما عرب شبكة االنرتنت

 .(3ص
وعليه تعرف السياحة االلكرتونية على أهنا تلك اخلدمات اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

رويج اخلدمات السياحية والفندقية عرب خمتلف الشبكات املفتوحة واملغلقة، باالعتماد على بغرض اجناز وت
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مبادئ وأسس التجارة االلكرتونية، وتتعدى يف الواقع مفهومها إىل أبعد من ذلك، فهي تشمل السياحة 
ا استخدام األعمال املتنقلة أو اجلوالة املستخدمة لألجهزة االلكرتونية احملمولة وغريها، كما تعرف على أهن

االلكرتونية يف جمال السفر والسياحة، واستخدام تقنيات االنرتنت من أجل تفعيل عمل املوردين السياحيني 
  (. 12ص ،2017 ،)يوسف والوصول إىل تسهيالت أكثر فعالية للمستهلكني السياحيني

نذكر  اخلاصة بالتسويق السياحي عرب شبكة االنرتنت واألدوات وردت العديد من الطرقوعلى العموم فقد 
 أمهها:
ونقصد هنا املواقع اجليدة اليت تبيع عروض السفر، وذلك عن طريق املعلومات  :مواقع االنترنيت. 1.3

اليت تتعلق بالسفر واخليارات اليت تقدم الختبار املقصد أو الدولة السياحية، على االنرتنيت تتم عملية 
فائقة، وذلك يعود بالطبع إىل قرار شخصي يتم بلحظات معدودة وبالتايل يتطلب اختيار  الشراء بسرعة

املوقع التسويقي السياحي على االنرتنيت أن حيقق أعلى نسبة من االستعالمات، وبنفس الوقت يزيد من 
 نسبة املبيعات، وإال يكون مثل هذا املوقع عبارة عن مضيعة للوقت وخسارة.

ونقصد هنا أن حمركات البحث للموقع أن تكون فاعلة حىت تعزز وتقوي  :البحث أفضل محركات. 2.3
املوقع الذي تسوق من خالله، والصفحات األوىل جيب أن حتتوي على املفاتيح األساسية للموقع، وإن 
مثل هذه احملركات حتتاج إىل أشخاص متخصصني يف هذا النوع من األعمال، وجيب عليك التأكد منهم 

ترتيبك على جوجل مثال يف املراتب األوىل، باإلضافة إىل العبارات املنافسة وبالتايل إذا كان أن يكون 
 العمل صحيح فان حمركات البحث هذه سوف جتين عائدات ضخمة على هذا االستثمار.

هنالك يف حمركات البحث هذه كاملاسنجر أو ياهو، فالنص  :ادفع مقابل الضغط على موقعك. 3.3
خيص موقعك على اجلانب األمين أو األيسر بغض النظر أين، و املعروض بشكل واضح ملن الصغري الذي 

يدخل إىل احملركات املعروفة هذه، و بالتايل سوف تدفع فقط مقابل من ضغط على املوقع الذي خيصك 
 .على هذا احملرك

يعطي نتائج  هذاعلى املوقع يساعد يف انتشاره، و  :العرضاستخدام وسائل مرئية وسمعية و . 4.3 
هنالك بعض الوسائل املساعدة اليت حتمل حي الذي متارسه على االنرتنيت، و اجيابية على التسويق السيا
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منها بعض أجهزة وتساعد أجهزة احلاسوب الشخصي واألجهزة اخللوية للدخول والتصفح و  على املوقع
 .ياهذا سوف يساعد على االنتشار عاملث احلي كالراديو املباشر مثال، و الب
ن معظم املتصفحني ملوقعك ليسو على استعداد أ يقصد به :البريد االلكتروني للتسويق السياحي. 5.3 

إلعطائك أمواهلم اليوم، ولكن عندما تسال املتصفحني االشرتاك يف املوقع لتزويدهم باملعلومات اليت 
العودة إىل املوقع، لشراء و فكرون و يصلون إىل قرار اتستنجد على ما تسوق له فهذا يعين أن جتعلهم ي

 .حلظةوخصوصا تلك العروض اليت تكون فيها بعض العروض املغرية يف آخر 
ذلك الن بذلك زيادة نسبة املبيعات وتوفري الوقت، و  مبعىن :الحجز على االنترنيتأنظمة التوزيع و  6.3
احملجوزات الزمنية احلقيقية االطالع عليه، اعمل على توفري ن احملتملني يستطيعون رؤية ذلك و الزبائ

ت، أما جيب مالئمة موقعك حىت يكون املزودين والبائعني ما الذي ميكنك بيعه يف كل األوقاو  واملدفوعات
ملنظمات التسويقية السياحية فإنك تستطيع البيع افيما خيص شركات السياحة والسفر اليت تبيع باجلملة و 

لى الشراء بشكل ع نلسفر من موقع واحد يساعد الزائرو تعرض خمتلف مفردات ا بشكل اكرب وذلك ألنك
أصبح التسويق اإللكرتوين قوة أساسية و ، بالتايل تكون اكرب ملختلف حجم هذه اجملموعاتاكرب والنفقات و 

 تقود النمو االقتصادي يف ظل حتوالت جذرية.
 (2005) عبيدات. ، ة:اآلتيية التسويق االلكرتوين لألسباب وترجع أمه

  سياح جدد بطرق إسرتاتيجية وتقنية عالية املستوى من خالل تكنولوجيا املعلومات جلب
 ؛املتوفرة

 ؛قلة التكلفة التسويقية 
  ؛تعترب إحدى أهم أدوات التسويق اليتنشر الصور التسويقية 
 ؛نشر الفيديو التسويقي الذي يعطى معلومات قيمة للسائح 
  ؛ز بشكل سهل وسريعباحلج اخلاصةأداء األعمال  يفمساعدة السياح 
 تقدمي كل ما خيص السياحة والسفر من برامج سياحية كعروض تسويقية.  

 الترويح السياحي في ظل وجود شبكة االنترنت .4
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من خالل الدراسة اليت  1999برز التفكري باستخدام اإلنرتنت يف الرتويج السياحي ألول مرة عام 
، واليت ركزت على (بتشيلي (اجلمعية العامة يف سانيتاغوعرضتها منظمة السياحة العاملية يف اجتماع 

إمكانية استخدام اإلنرتنت يف ترويج منتوجات وجهات السفر واستخدام طريقة تعاونية ما بني القطاعني 
ونتيجة للتطور املتنامي للمشرتكني يف شبكة .العام واخلاص إلبراز وجهات السفر واملشاريع الصغرية

الفعليني، فقد جلأ الكثري من خطوط النقل اجلوي والفنادق والبنوك واملتاحف  اإلنرتنت وملستخدميها
العاملية إىل اإلعالن عن خدماهتا من خالل إنشاء صفحات إعالنية خاصة لإلمساك بزمام املبادرة 

 (2013)الزعيب.  عرب العاملواحلصول على موطئ قدم تنافسي يف هذه األسواق السياحية املنتشرة 
أمهية استخدام اإلنرتنت يف الرتويج السياحي من خالل قدرته الواسعة يف الوصول إىل األسواق وتكمن 

السياحية املختلفة بصورة ختتصر الكثري من اجلهد والوقت واملال وبأساليب تروجيية بالغة التأثري والفاعلية 
ان من الطبيعي أن تزدهر ونتيجة لذلك فقد ك .تزيد من أوار املنافسة الجتذاب أكرب عدد من السائحني

السوق اإلعالنية السياحية على مواقع الشبكة خصوصًا وأن التقنيات املتوفرة تسمح أيضًا بقياس فاعلية 
 .)3، ص2012 ورقلة. بن ( وأثر هذه احلمالت يف استقطاب اجملاميع السياحية

صورًا حديثة للتعامل يف وقد فرضت املتغريات التكنولوجية والتطور يف تقنية املعلومات واالتصاالت 
مقدمتها اخلدمات السياحية اإللكرتونية اليت أصبحت يف الوقت احلايل ضرورة حتمية ال ميكن ألي نشاط 

وأصبح احلديث عن هذه اخلدمات مثار اهتمام العديد من الدراسات القانونية والسياحية  .سياحي جتاهله
 .يف حماولة لوضع أطر قانونية وتنظيمية هلا

أمهية السياحة اإللكرتونية من املنافع الضخمة اليت توفرها سواء ملقدمي اخلدمات السياحية أو وتنبع 
للسائحني أنفسهم، واليت تسهم يف جتاوز احلواجز التقليدية يف املعامالت السياحية النمطية، ومن أهم هذه 

اخلدمات السياحية بأهنا  املنافع تيسري تقدمي املعلومات اليت تعتمد عليها صناعة السياحة، حيث تتسم
منتجات تتباين فيها املعلومات بشكل كبري فال ميكن قياس جودهتا إال بالتجربة، وأهنا تعتمد باألساس 

)كاتب.  .على ثقة السائح يف جودة اخلدمات السياحية اليت تقدمها الشركات واملؤسسات السياحية
 (.23، ص2011،
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حلصول على مجيع البيانات واملعلومات اليت حيتاجها عن ومن هنا أصبح بإمكان املستهلك السياحي ا
املنتج السياحي من خالل شبكة االنرتنت، ويشمل ذلك معلومات عن الطريان والفنادق والربامج 

ذلك يف حتقيق رغبات السائح وإرضاء احتياجاته  وأسهم ،إخل ..السياحية وأماكن تأجري السيارات
ام السائح بإجراء العديد من املقارنات بني املواقع السياحية املختلفة األساسية، وذلك من خالل إمكانية قي

وتتيح شبكة االنرتنت ذلك من  ،واختيار األنسب منها دون أن حيتاج إىل االنتقال من مكان إىل أخر
خالل أشكال متعددة تشمل املعلومات التفصيلية املكتوبة واملصورة اليت يستطيع السائح من خالهلا زيارة 

ثر أو تصفح املنتج بنفسه، أو حىت إمكانية قيام السائح بتصميم الربنامج السياحي الذي يرغب فيه األ
ومن فوائد السياحة اإللكرتونية أيضا .دون التقيد بربنامج ُمعد سلفًا ووفقًا للتكلفة اليت يستطيع دفعها 

يزة املقارنة نتيجة الخنفاض ختفيض تكاليف اخلدمات السياحية املقدمة ومن مث متتع املنتج السياحي مب
من تكاليف التسويق السياحي، وتكاليف اإلنتاج فمن شأن استخدام السياحة اإللكرتونية التقليل  األسعار

تسهيل إجراء ) وتكاليف التوزيع( تسهيل وتسريع التواصل بني منتج اخلدمة السياحية والوسيط  )
، فعلى سبيل املثال ميكن للسائح تسلم تذاكر الطريان (الصفقات مع شرحية كبرية من املستهدفني

، 2017)يوسف  .الفنادق من خالل بريده االلكرتوينااللكرتونية أو وقسيمة التبادل اخلاصة حبجز أحد 
 (.12ص

كما تتميز السياحة اإللكرتونية بسهولة تطوير املنتج السياحي وظهور أنشطة سياحية جديدة تتفق مع 
ختلفة، وذلك من خالل قياسات الرأي اليت ميكن من خالهلا معرفة التوجهات شرائح السائحني امل

 .السياحية اجلديدة واخلدمات األساسية واملكملة اليت حيتاجها السائحون
كما أن زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات السياحية يسهم يف زيادة مبيعاهتا وإيراداهتا وأرباحها، وهو ما 

، وحتتاج السياحة سياحي يف الناتج احمللى اإلمجايلزيادة القيمة املضافة للقطاع الينعكس يف النهاية على 
وال ترتبط هذه ، االلكرتونية إىل توافر عدة متطلبات حىت ميكن تطبيقها، وباألخص يف الدول النامية

نظم للعمل، املتطلبات بالبنية السياحية القائمة، وإمنا تتجاوز ذلك لتشمل اإلطار املؤسسي والتنظيمي امل
والبنية التشريعية يف جمال التجارة االلكرتونية، والتقدم يف بنية تكنولوجيا املعلومات، وأخرياً البنية الثقافية اليت 
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تساعد على تقبل اجملتمع واألشخاص لفكرة التجارة االلكرتونية يف جمملها وتعترب السياحة االلكرتونية جزءاً 
ليت تعمل يف إطار االتفاقية العامة لتحرير التجارة يف اخلدمات مبنظمة ال يتجزأ من التجارة الدولية وا

التجارة العاملية، وهو األمر الذي جعل معظم الدول العربية تدرج اخلدمات السياحية يف جداول التزاماهتا 
احي امللحقة باالتفاقية العامة لتحرير التجارة يف اخلدمات، وذلك هبدف التحرير التدرجيي للقطاع السي

ومن مث تكون االتفاقية العامة لتحرير التجارة يف ، لتحقيق أهداف التنمية املرجوة وجذب االستثمار األجنيب
اخلدمات هي البداية احلقيقة للبحث عن املتطلبات القانونية لتنشيط السياحة بصفة عامة والسياحة 

  (.2012)بوشنافة ناصري.  اإللكرتونية بصفة خاصة.

 :بالجزائر الكترونياصد السياحة الصحراوية الترويج لمقا .5
يقصد بالسياحة الصحراوية كل إقامة يف منطقة صحراوية، تقوم على . السياحة الصحراوية: 1.5

استغالل خمتلف القدرات الطبيعية والتارخيية والثقافية هلذه البيئة، مرفقة بأنشطة مرتبطة هبا من تسلية وترفيه 
 واستكشاف

 أنواع ميكن توضيحها كما يلي: عدةوتشمل السياحة الصحراوية هذا 
  السياحة التارخيية والثقافية: تعترب اآلثار التارخيية عامال مهما يف جذب السياح، السيما إذا توفر

 فيه والراحة ويستقطب هذا النوع من السياحة كبار السن، العلماء، املثقفني والباحثني؛رت هبا وسائل ال
  املناخية: يعترب املناخ املتميز عامال مهما يف جذب السياح لزيارة إقليم معني، حيث السياحة

ميتاز إقليم املنطقة الصحراوية بقلة األمطار وباحلرارة الشديدة هنار واملنخفضة ليال، كما يسودها املناخ 
 اجلاف الذي يتميز مبوسم طويل؛

 ح إليها، خاصة إذا كانت تتميز ببيئة : للطبيعة دورا مهما يف جذب السيا السياحة الطبيعية
 نظيفة، تنوع النباتات واجلبال ... اخل، كما تتميز منطقة الصحراء باملساحات الشاسعة واجلبال الشاخمة.

 27باليوم العاملي للسياحة  االحتفالمبناسبة  البوابة اإللكترونية للترويج للسياحة الجزائرية:. 2.5
البوابة اإللكرتونية  افتتاحوزير السياحة السيد عبد القادر بن مسعود رمسيا عن  أعلن، 2018سبتمرب 
 .من أجل الرتويج للواجهة السياحية اجلزائرية ”visitalgeria.dz“ اجلديدة
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تتمثل مهمتها يف التعريف مبختلف اإلجنليزية، و هذه البوابة على اللغات الثالثة، العربية، الفرنسية و تتوفر 
ة إىل التعريف بوكاالت األسفار والفنادق واملطاعم، وسائل النقل لسياحية يف اجلزائر، باإلضافالواجهات ا

نور الدين ندري، فقد  املدير العام للوكالة الوطنية للسياحة، وحسب ،احلرف التقليدية باجلزائروفن الطبخ و 
سيتم ، البوابة اإللكرتونية للوزارة من أجل الرتويج للسياحة اجلزائرية إىلفندق يف اجلزائر  1200 مت ضم
مع احملافظة السامية لالمازيغية"  إطار -بعد التوقيع على اتفاقية للغة االمازيغية يف هذه البوابةا إدراجقريبا "
 اإلدارة والعالقة بنيلدعم التعاون  اجناز برنامج خاص بتوسيع الرقمنة"ـ:يف نفس السياق ب  مذكرا

اهلواتف النقالة" بإشراك   باجناز عما قريب "دليل سياحي الكرتوين يف شكل تطبيق علىواملواطن"و 
"مؤسسات ناشئة مسرية من طرف الشباب من خالل تقدمي أفكار مبدعة يف اإلسفار ويف الرتويج للوجهة 

  ."السياحية اجلزائرية
للرتويج للسياحة  االجتماعيتعول على وسائل التواصل   الصناعات التقليدية،رة السياحة و اوز  هذا وتعمل

الفنادق  اختيارإلكرتونية للسياح من أجل تصفح و  اجلزائرية وخاصة منها الصحراوية، معتربا أن خلق بوابة
ة الوجهات السياحية اليت يرغبون يف السفر غليها مع تبيان كيفيات احلجز عن طريق اعتماد على شبكو 

الصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود، عن إطالق بوابة و قد أعلن وزير السياحة و ..اإلنرتنت
برنامج الرقمنة يف الوزارة   موتقيي  وكاالت السياحة واألسفار اعتماداتملفات و  الكرتونية لتسيري

اجملال السياحي يف  االستفادة منه على مجيع األصعدة لتسهيل خدمات السياحية وتزايد االستدامة يفو 
الداخلية  للوجهة السياحية أساسني متعلقني باجلانب الرتقويوزارته تعمل على حمورين  أن  الوزارة، 
ومتأقلمة مع   وتعد  البوابة جد متطورة املتوفرة يف البالد باخلدميةللجزائر وعلى اجلانب املتعلق   واخلارجية

ويج للمنتوج السياحي اجلزائري، والرتويج للسياحة اخلارجية التكنولوجيا احلديثة من اجل العمل على الرت 
ونظام عام  متعلقة بوكاالت السياحة واألسفاروبوابة ثالثة  متعلقة باالستثمار أخرىوالداخلية، مث بوابة 

 .األخرىولكل القطاعات   للمعلومات الذي سيكون املخزون املعلومايت االسرتاتيجي للوزارة
هاشتاق"# بالدي الجزائر، و"هاشتاق" #  -عبر اإللكترونية للسياحة الجزائرية . الترويج3.5

لتعريف باجلزائر والرتويج هلا وملقوماهتا السياحية فقد عمد الوزارة ا من أجل: -اعرف بالدك وعرف بها".
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التعريف باجلزائر الوصية إىل استغالل مواقع التواصل االجتماعية ويف مقدمتها الفيسبوك والتويرت من أجل 
سياحيا، حبيث كان ذلك باالعتماد أو االنطالق أوال بالسائح احمللي أو ما يطلق عليه تسمية السياحة 
الداخلية، وبالتايل جلأت العديد من املؤسسات والبلدان السياحية إىل تبنيها تسويقا بغرض التعريف أكثر 

ادة استقطاب أكثر للسياح من جهة والنهوض مبنتجاهتا وخدماهتا، وهو األمر الذي قد يساهم يف زي
بالقطاع السياحي واالقتصادي من جهة أخرى، وهو األمر الذي جتسد من خالل كما أشرنا إليه هو  
إطالقها لـ: "هاشتاق"# بالدي اجلزائر" و"هاشتاق" # اعرف بالدك وعرف هبا"، عرب مواقع التواصل 

اجلزائرية وذلك سعيا منها للرتويج والتعريف مبختلف املناظر  االجتماعي، للتعريف بالوجهة السياحية للمدن
  الطبيعية للبالد وهذا سعيا منها جلذب السياح سواء حمليني )جزائريني( أو أجنبيني.

 هاشتاق"# بالدي الجزائر، و"هاشتاق" # اعرف بالدك وعرف بها".
 
 
 
 
 

، االنستجرامو  فيس بوك، التويرتبكثرة يف مواقع التواصل االجتماعي كال "hashtag  اهلاشتاقيستخدم "
شاركة من خالل وقد يبدو للبعض عدم وجود أمهية هلذه الوسوم، 

ُ
إال أهنا تساعد كثريا يف الوصول إىل امل

حمركات البحث املتخصصة يف هذا اجملال، وقد سارعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية إىل إطالق 
"هاشتاق" # اعرف بالدك وعرف هبا"، وذلك من خالل صفحتها الرمسية على موقع التواصل االجتماعي 

دوريا بإحدى املناطق السياحية يف البالد مع التعريف هبا كتابة وصورة،  عريففيسبوك، حيث بادرت إىل الت
اهلاشتاق عرب مواقع التواصل االجتماعي، وتفاعل عدد كبري من رواد موقع الفيسبوك معه، بعد  وقد انتشر

سعيا إىل  الدأن جنحت الوزارة الوصية يف الرتويج للشعار يف إطار املسامهة يف التعريف باملنظر الطبيعية للب
 اجتذاب السياح األجانب واجلزائريني حىت للبالد

 

https://tech3arabi.com/?s=%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%82
https://tech3arabi.com/?s=%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1
https://tech3arabi.com/?s=%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
https://tech3arabi.com/?s=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%85
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فيفا اجلريي اهلاشتاق وتفاعل معه عدد كبري من رواد مواقع التواصل  123استعرضت صفحة  كما
ساهم … االجتماعي، وكتبت على جدارها، "أخريا وزارة وطنية تقوم مببادرة فيسبوكية تستحق التشجيع 

اجلزائرية"، وذلك بعرض فكرة اهلاشتاق واليت تعترب مبادرة جيدة اهلدف منها هو  معنا يف الرتويج للسياحة
نشر صور ملواقع سياحية وتراثية من الوطن الذي حباه اهلل مبناظر ومواقع فريدة وآية يف الروعة، والذي من 

..إخل من جهة شأنه التعريف مبكتنزات اجلزائر من جهة، وتشجيع السياحة الشبانية، العائلية، الثقافية.
أخرى، وذلك عرب  الصفحة الرمسية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية واليت تقوم بنشر وبصفة دورية صورا 

وقد تزامن هذا اهلاشتاق مع نشر  من اجلزائر مطالبة من روادها التعرف عليها وتدعيمها بصور أخرى،
سفرهم إىل خمتلف واليات الوطن، فيما اقرتح العديد من الصور اجلميلة اليت التقطها اجلزائريون أثناء 

مدونون آخرون استبدال صور صفحاهتم الشخصية يف الفيسبوك بإحدى املناظر الطبيعية جلمال اجلزائر من 
 أجل التعريف بالسياحة اجلزائرية

 تعد صحراء اجلزائر وما تتمتع به من إمكانيات ومقومات :الكترونياالترويج للسياحة الصحراوية .4.5
من بني أهم األقطاب السياحية على الصعيد الوطين السيما أهنا حتتوى على أمجل شروق وغروب للشمس 
يف صحراء اجلزائر وبالضبط يف والية متنراست مبنطقة االسكرام واليت يقصدها يف هناية كل سنة العديد من 

والتعريف والرتويج هلا  السياح وباألخص اجلانب منهم، ولذلك وسعيا منها الغتنام مثل هذه املناطق
قدمت العديد من اجلمعيات والدواوين السياحة على غرار الوزارة الوصية العديد من الصفحات اليت تعمل 
على التعريف باملناطق السياحية باملنطقة الصحراوية واليت ازداد انتشارها ورواجها بعد تبين  وإطالق 

ل تصفح بعض مواقع التواصل االجتماعي مت لذلك ومن خال، اعرف بالدك وعرف هبا""هاشتاق" # 
االطالع على العديد من الصفحات اليت تروج للسياحة عرب عرض الصور، العادات والتقاليد كاأللبسة 
واألكالت وكذا احلرف الصناعات التقليدية واليت تعد من بني أهم األدوات والوسائل املساعدة على التأثري 

ى زيارة تلك األماكن والتمتع مبميزاهتا ومناظرها الطبيعة واخلالبة، على رواد تلك الصفحات وحثهم عل
يعرض بعض الصفحات واملواقع اليت حترس على التعريف باملناطق السياحية اجلزائرية  واجلدول املوايل

 وباألخص الصحراوية منها.
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: عرض لعناوين بعض الصفحات المروجة للسياحة الصحراوية بالجزائر01الجدول رقم:   

األعضاء المعجبين  موقع الصفحة اسم الصفحة أو الموقع
 أو المتابعين لها

السياحة الصحراوية عين 
 البيضاء ورقلة الجزائر

https://www.facebook.com/groups/816
407598455112/about/ 

 391أكثر من 

جمعية الوفاق للسياحة 
 والصناعة التقليدية ورقلة

https://www.facebook.com/groups/145
511616168638/about/ 

 متابع 200أكثر من 

الديوان البلدي للسياح عين 
 البيضاء

https://www.facebook.com/868627673

187492- -عني-للسياحة-البلدي-الديوان

 ref=br_rs?/البيضاء

 694أكثر من 

https://www.facebook.com/144428227 بالدي الجزائر

9019817 -اجلزائر –بالدي /  
 1456أكثر من 

https://www.facebook.com/919150231 السياحة في الجزائر

اجلزائر-يف-السياحة -500343 /?ref=br_rs  5910أكثر من 
 السياحة في الجزائر
(Tourisme en 

Algérie) 
https://www.facebook.com/tourismeen

algerieDZ/ 
 5867أكثر من 

 السياحة في الجزائر
 Tourisme en Algérie 

https://www.facebook.com/Tourismee
n/?ref=br_rs 

21070أكثر من   
ئرية السياحة الصحراوية الجزا
 .Algerian desert 

tourism 
https://www.facebook.com/AlsyahtAls

hrawytAljzayryt/ 
59053أكثر من   

7601أكثر من  /http://www.tahwas.com تحواس  
Le Charme Du 

Désert 
 الجزائرية" الصحراء "سحر

https://www.facebook.com/Le.charme
dudesert/ 

 5875أكثر من 

: من إعداد الباحثنيالمصدر  
تعداد الفئات واألفراد املتابع لتلك الصفحات اخلاصة بالسياحة الصحراوية  اجلدول نالحظ بأن من خالل

ن املبادرة اليت مت طرحها واقرتاحات أتزايد مستمر، األمر الذي يؤكد ب متنوع بني الصفحة واألخرى وهو يف
من قبل اجلهات الوصية واملعروفة بـ: "هاشتاق" # اعرف بالدك وعرف هبا"، لو مت االهتمام به وتشجيعه 
لكان وسيلة مناسبة ومساعدة على الرتويج والتعريف بأي مقصد سياحي، كما أنه يساهم يف بصورة جد 

يف النهوض هبذا القطاع اهلام الذي بالفعل يعد سبيل لتنويع النشاط االقتصادي والستقطاب قوية 
 استثمارات سياحية واقتصادية جد معتربة.

https://www.facebook.com/groups/145511616168638/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/145511616168638/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/145511616168638/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/145511616168638/?ref=group_header
https://www.facebook.com/868627673187492
https://www.facebook.com/868627673187492
https://www.facebook.com/1444282279019817
https://www.facebook.com/1444282279019817
https://www.facebook.com/919150231500343-
https://www.facebook.com/919150231500343-
https://www.facebook.com/tourismeenalgerieDZ/
https://www.facebook.com/tourismeenalgerieDZ/
https://www.facebook.com/tourismeenalgerieDZ/
https://www.facebook.com/tourismeenalgerieDZ/
https://www.facebook.com/tourismeenalgerieDZ/
https://www.facebook.com/Tourismeen/
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 خاتمة: .6
ملواقع التواصل االجتماعي السيما الفيسبوك والتويرت دور  تبعا ملا مت التطرق له يتبني لنا يقينا بأن

باملناطق السياحية، السيما وأهنا تعد املالذ للكثري من الفئات العمرية  مهم وكبري يف الرتويج والتعريف
)باختالف أجناسهم وأعمارهم(، فهي حبق مل تعد وسيلة تسلية فحسب بل أكثر من ذلك فقد أضحت 
من بني أهم األدوات التسويقية اليت ميكن االعتماد عليها بل وعدم االستغناء عنها يف التعريف بأي منتج 

 ة.أو خدم
ومن خالل ما مت عرضه بني طيات هاته الورقة البحثية يتضح لنا بأن تبين وزارة الوصية لفكرة التعريف 
باملناظر واملواقع الطبيعية عرب مواقع التواصل االجتماعي، واليت تعترب أحد أهم املقومات واإلمكانيات 

للجزائر الكثري من العوائد سواء أكانت  السياحية اليت من املؤكد أنه باستغالهلا االستغالل اجليد قد يظفر
مادية أو معنوية، وهو األمر الذي ملسناه من خالل االطالع على بعض الصفحات الرتوجيية للمواقع 
السياحة، واليت حنن شخصيا رمست لنا الكثري من الربامج السياحية املستقبلية واليت سيتم تنفيذها تدرجييا 

 بأه لنا بلدنا اجلزائر، من اماهلا جلنوهبا ومن شرقها لغرهبا.من أجل اكتشاف والتعرف على ما خت
الصفحات ولو معنويا من هاته الورقة أن تدعم اجلهات الوصية هاته  اموعليه أهم ما نوصي به يف خت

صفحاهتم والرتويج هلم عرب الربامج واحلصص الوثائقية اليت هتتم بالسياحة وباكتشاف كل  خالل تزكية
 بالشركات الناشئة وتشجعيها وتأطريها أكثر. واالهتمامبيب، خبايا وطننا احل

 . قائمة المراجع:7
 المؤلفات: 

(. دراسات يف تسويق اخلدمات املتخصصة منهج تطبيقي. جامعة الزيتونة 2005عبد العزيز أبونبعة. ).1
 ، دار الوراق للنشر والتوزيع.1االردنية: ط:

(. التسويق االسرتاتيجي خلدمات 2016رامي فالح الطويل. )عدنان موفق، احلمريي عبد اجلبار، و .2
 ، دار احلامد للنشر والتوزيع.01الفنادق والسياحة، توجه حديث متكامل. عمان، األردن: ط: 
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عصام حسن الصعيدي، التسويق والرتويج السياحي والفندقي،  -(. 2008عصام حسن الصعيدي. ).3
، دار 01. عمان، األردن: ط: 39(، ص: 2008للنشر والتوزيع، ، عمان، األردن، دار الراية 01)ط: 

 الراية للنشر والتوزيع.
(. التسويق السياحي والفندقي: مدخل صناعة السياحة والضيافة. عمان، 2013علي فالح الزعيب. ).4

 األردن.
، دار وائل 04(. التسويق السياحي:مدخل سلوكي. عمان، األردن،: ط: 2005حممد عبيدات. ).5

 للنشر والتوزيع.
(. التنمية والتسويق السياحي. قسنطينة، 2017كايف مصطفى يوسف، و كايف هبة مصطفى. ).6

 استرياد وتوزيع الكتب،. -اجلزائر: ألفا للوثائق، نشر
 : المقاالت

(. دور شبكات التواصل االجتماعي يف تسويق املنتجات 2015عدالة العجال، و كرمية جالم. ).1
،  08جملة اإلسرتاتيجية والتنمية، جامعة عبد احلميد بن باديس، مستغامن، اجلزائر، العدد: السياحية،. 

90-110. 
(. دور مواقع التواصل االجتماعي يف تسويق مصر كمقصد 2012حممد حممد فراج عبد السميع. ).2

والتدريب،  سياحي دويل. حبث مقدم يف إطار مسابقة وزارة السياحة املصرية، قطاع التخطيط والبحوث
 وزارة السياحة، مصر .

(. دور شبكات التواصل االجتماعي يف تنمية الوعي السياسي واالجتماعي 2012نادية بن ورقلة. ).3
 .03لدى الشباب العريب. جملة دراسات وأحباث، جامعة زيان عاشور، اجللفة، اجلزائر، ، 

 : المداخالت
(. الشبكات االجتماعية أداة للتسويق 2012, مارس 14&  13أمحد بوشنافة، و نفيسة ناصري. ).1

االفرتاضي يف اجملال السياحي،. )مداخلة ضمن فعاليات امللتقى الدويل اخلامس حول: اإلقتصاد االفرتاضي 
 وانعكاساته على االقتصاديات الدولية، املركز اجلامعي مخيس مليانة، اجلزائر، .
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ايا اجملتمع: التحديات والفرص، . )املؤمتر العاملي (. اإلعالم اجلديد وقض2011سعود صاحل كاتب. ).2
(. جامعة امللك عبد العزيز، 23(، )صفحة 2011ديسمرب 15&  13الثاين لإلعالم اإلسالمي، ، 

 جدة، اململكة العربية السعودية.
(. دور شبكات التواصل االجتماعي يف 2016نوفمرب,  10&  09مسرية محيد، و فارس معيزي. ).3

سياحي اإللكرتوين للجزائر، . )مداخلة ضمن فعاليات امللتقى العلمي الدويل حول: الصناعة التسويق ال
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 : ملخص
 من أمهيتها وتنبع عالية، لتحقيق إيرادات عليها االعتماد يتم اليت القطاعات أهم من تعترب السياحة

 املعنية القطاعات مجيع متس شاملة نميةت حتقيق واليت تتطلب األخرى، من اجملاالت العديد مع تداخلها

 السياحة بقطاع بعيد أو من قريب

وبالنسبة لتونس فهي تعترب من أهم الدول املهتمة هبذا اجملال كما تعترب وجهة سياحية حتاول أن تنافس 
األزمات  الوجهات العاملية، وهو ما تشري إليه األعداد اهلائلة من السياح الواردين إىل هذه الدولة بالرغم من

، 2011حيث أهنا عرفت انتفاضة شعبية أدت إىل تغري يف النظام السياسي سنة  ،الدراسةاليت عرفتها فرتة 
، ونظرا 2015تان على السياح األجانب سنة مما أدى لعدم استقرار يف البلد، إضافة إىل هجمتان إرهابي

 السياحي االستثمار   على  احلادثتني  اتنيه  معرفة اآلثار الناجتة عن الدراسةحلساسية هذا القطاع ارتأت 
_________________________ 

  belhouchet-mlamine@univ-eloued.dzيميل:، اإلبلهوشات حممد األمني: المؤلف المرسل
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يف قطاع السياحة عن طريق القطاع املصريف حاولت الدولة إعادة بعث الثقة لدى السياح واملستثمرين 
 خاصة.

 .التمويل املصريف، السياحة، تونس، االستثمار السياحي، البنك التونسي للتضامنكلمات مفتاحية: 
   JEL  :G21 ،Z31 ،Z32، Z33 اتتصنيف

Abstract: 

Tourism is one of the most important sectors that are relied upon to 

achieve high revenues, and its importance stems from its overlap with many 

other fields, which require achieving a comprehensive development that 

affects all sectors concerned from near or far in the tourism sector 

As for Tunisia, it is considered one of the most important countries 

interested in this field, as it is considered a tourist destination that tries to 

compete with global destinations, which are indicated by the huge numbers 

of tourists coming to this country despite the crises that occurred in the 

study period. These crises on tourism investment and how the state tried to 

restore confidence in tourists and investors in the tourism sector through the 

banking sector in particular. 
Keywords: Bank financing, tourism, Tunisia, tourism  investment, 

Tunisian Solidarity Bank. 

JEL Classification Codes: G21, Z31, Z32, Z33  

  

 مقدمة:  .1
يعترب التمويل املصريف املوجهة للقطاع السياحي من أهم الدوافع اليت من شأهنا دفع هذا األخري   
، ونظرا القطاع السياحيأصبح من أهم دعائم حيث  قدمه من خدماتيمن خالل ما وذلك  ، إىل األمام

، فبذلك ميكن ياحياالستثمار السلكون الطلب على خدمات النظام املصريف طلبا مشتقا من حاجة 
زادت احلاجة إىل وجود نظام مصريف أكثر تطورا وأوسع  االستثمارالقول أنه كلما اتسعت حدود 

مة وللقطاع ااهليكل التمويلي لالقتصاد عخدمات، حيث يشكل مع املؤسسات الوسيطة واألسواق املالية 
 .السياحي خاصة
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اهتماما كبريا، نظرا لكونه العصب الرئيسي لالقتصاد وتعترب تونس من بني الدول اليت تويل لقطاع السياحة 
 التونسي، وألن فوائضه من العملة الصعبة توجه لدعم واردات الدولة من املواد األساسية.

وتأيت هذه الدراسة حملاولة معرفة دور القطاع املصريف التونسي يف متويل املؤسسات السياحية وذلك خالل 
 .ة أزماتاليت عرفت عد 2017-2011الفرتة 
 تتمحور اشكالية هذه الدراسة يف التساؤل الرئيسي التايل:   الدراسة: اشكالية 1.1

 ما مدى مساهمة البنك التونسي للتضامن في تمويل االستثمارات السياحية في تونس بعد الثورة؟
  من الفرضية الرئيسية التالية: ، تنطلق الدراسةعلى هذه االشكالية لإلجابة الفرضية الرئيسية: 2.1

  تسعى الدولة التونسية من خالل القطاع املصريف إىل تشجيع االستثمار السياحي بكل الطرق املمكنة.
هتدف هذه الدراسة اىل التعرف بعض االدبيات النظرية املتعلقة بالتمويل املصريف أهداف دراسة:  3.1

لقطاع املصريف يف متويلها، واالستثمار السياحي، باإلضافة اىل  التعرف على واقع السياحة التونسية ودور ا
 وذلك بدراسة حالة البنك التونسي للتضامن.

 خمتل  القطاعات وخاصة إن دراسة التمويل املصريف وقياس نتائج حجمه وأثره يف أهمية الدراسة: 4.1
يعد من بني أهم املوضوعات املتجددة واليت حتتاج للبحث القطاع السياحي بالنسبة للدول السياحية، 

دائم، وما يؤكد ذلك هو اإلصالحات الدائمة واخلطط االقتصادية اليت تتبناها الدول لضمان والتقييم ال
 يف تلك القطاعات. املصريف املقدم وحتقيق األثر اإلجيايبالتمويل جناعة 
 أداة التوصي  مستخدمني االستنباطيسيتم االعتماد يف هذه الدراسة على املنهج  منهجية الدراسة: 5.1

 .املتعلقة باملوضوع اجلوانب خمتل  حتديد أجل من والتحليل
 أسس نظرية حول التمويل المصرفي واالستثمار السياحي: .2

 أسس نظرية حول التمويل المصرفي: 1.2
إن وظيفة التمويل تعترب من أهم وظائ  املؤسسات املالية حيث أهنا تقدم  تعريف التمويل: 1.1.2

يف حركة النشاط االقتصادي وكما أن املؤسسة لذوي العجز املايل قروضا تفك هبا ضيقتها، وبذلك تزيد 
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القامة باملشروع ال بد هلا من القيام بدراسة مالية للمشروع وتقدير مبلغ االحتياج وكيفية احلصول عليه، 
 وقد تعددت تعاري  التمويل واليت نذكر منها:
 ققسيم تلك الطر املناسبة للحصول على األموال واختيار وت قيعرف التمويل على أنه "البحث عن الطر 

، 2006)ساكر،  واحلصول على املزيج األفضل بينهما بشكل يناسب كمية ونوعية احتياجات املؤسسة".
 (14صفحة 

كما يعرف "جمموعة من القرارات حول كيفية احلصول على األموال الالزمة لتمويل استثمارات املؤسسة، 
ضة من األموال اململوكة من أجل تغطية استثمارات وحتديد املزيج التمويلي األمثل من مصادر التمويل املقرت 

 (20، صفحة 1998)الشيخي و اجلزراوي،  املؤسسة".
من خالل هذه التعاري  ميكن استخالص أن التمويل هو توفري حجم من األموال الالزمة للقيام باملشاريع 

 لي أو خارجيا.االقتصادية وتطويرها يف الوقت املناسب حسب حاجة املؤسسة ويكون ذلك إما حم
 صيغ تقسيم خالهلا من يتم أن ميكن اليت املعايري من العديد هناك صيغ التمويل المصرفي: 2.1.2
 :مدهتا حسب تقسيمها هو للقروض الرئيسي التقسيم ولكن أو تقسيم القروض  التجارية البنوك متويل

 االستغالل؛ نشاط لتمويل املوجهة القروض -

 .ماراالستث نشاط لتمويل املوجهة القروض -
 وجدير السنة، أجلها يتجاوز ال اليت القروض وهيالقروض الموجهة لتمويل نشاط االستغالل:  .أ

 األجل، قصرية قروض هي لعمالئها التجارية البنوك اليت تقدمها القروض من األكرب اجلانب أن بالذكر
العام.  القطاع داتلوح األجل الطويل للتمويل للدولة العامة يف املوازنة تدرج اعتمادات هناك أن حيث
 عليها يف يضفي مما أخرى بعد سنة تتجدد األجل قصرية القروض كثريا من يف تونس أن يالحظ ولكن

 (91، صفحة 1992)قزويين،  األجل". قصري غري الواقع طابع

 القصرية جدا أو املؤقتة السيولة صعوبات لتخفي  معطاة قروض عن عبارة "هي الصندوق: تسهيالت -
 إىل مثل اللجوء اآلنية، ويتم احتياجاته وتلبية الزبون صندوق تغذية إىل هتدف فهي العميل يواجهها اليت
 رواتب العمال بدفع قيامه كنتيجة العميل نفقات تكثر حيث الشهر كنهاية معينة فرتات يف القروض هذه
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 الرصيد إىل تغطية هتدف فهي وبالتايل املضافة، القيمة على الضريبة دفع أو أجلها حان فواتري تسديد أو
)لطرش،  مبلغ القرض". يقتطع حيث لعميل لصاحل التحصيل عملية فيها تتم فرصة أقرب حني إىل املدين
 (12، صفحة 2007

اخلزينة  يف نقصا يواجهون الذين العمالء لصاحل بنكي قرض عن عبارة المكشوف: على السحب -
 مما يزيد بسحبه لعميله البنك يسمح الذي غاملبل يف يتمثل حيث العامل املال رأس كفاية عدم عن ناجم
 مت خالهلا اليت والفرتة تتناسب فائدة العميل هذا على البنك يفرض أن على اجلاري حسابه رصيد عن

 .إىل طبيعته احلساب عودة مبجرد الفائدة حساب البنك ويوق  الدائن، رصيده مبالغ تفوق سحب
 (48، صفحة 2007)طلحي، 

نشاط  بتمويل البنك يقوم عندما وتنشأ البنكية القروض من خاص نوع "هي الموسمية: القروض -
 دورة االستغالل، طول على ممتدة وغري منتظمة غري نشاطاهتا املنشآت من فالكثري عمالئه، ألحد مومسي
 أثناءها معينة حيصل فرتة خالل النفقات بصرف تقوم فاملنشأة مومسية، البيع دورة أو اإلنتاج دورة أن بل
 اللوازم إنتاج وبيع نشاطات العمليات هذه أمثلة بني خاصة. ومن فرتة يف اإلنتاج ببيع وتقوم تاجاإلن

 كفرتة معينة، فرتة املبيعات يف وحتصل اإلنتاج، فرتة متتد حيث الزراعية احملاصيل وبيع إنتاج وكذلك املدرسية
 والقروض الزراعية، بالنسبة للمحاصيل احملصول جين بعد ما وفرتة املدرسية للوازم بالنسبة املدرسي الدخول
 تسمى اإلنتاج بعملية املرتبطة واملصاري  األخرى األولية املواد تكالي  لتمويل للعميل البنك مينحها اليت

 املومسي النشاط هذا عن النامجة حاجيات اخلزينة ملواجهة إذا يستعمل القرض وهذا املومسية القروض
 (60، صفحة 2003) لطرش،  للعميل".

 يف مالية لتمويل عملية املطلوبة السيولة إىل احلاجة ملواجهة للعميل مينح قرض عن "عبارة الربط: قروض -
 القروض من هذا النوع مثل البنك ويقرر خارجية، ألسباب فقط مؤجل لكنه مؤكد، شبه حتققها الغالب،
 أخرت معينة أسباب فقط هناك ولكن التمويل، حمل العملية حتقق من تأكد شبه هناك يكون عندما
 (61، صفحة 2010) لطرش،  حتققها".
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 إضافة على اخلارجية بالتجارة خاصة تسوية صيغة املستندي االعتماد يعترب :المستندية االعتمادات -
 اجملال. هذا يف معتمد قرض عن عبارة كونه
 بتسديد يف االلتزام ستوردامل حمل حيل أن املستورد بنك مبوجبها يقبل اليت العملية تلك يف االعتماد "ويتمثل
 تدل اليت وثائق أو مستندات استالم مقابل ميثله الذي البنك طريق عن األجنيب املصدر لصاحل وارداته قيمة
 (117، صفحة 2010) لطرش،  عليها". املتعاقد البضاعة بإرسال فعال قام قد املصدر أن على
 بني املستورد تربط لصاحل املستندي عتماداال فتح عن تنجم عالقة هناك أن نالحظ سبق ما خالل ومن
 .املصدر وبنك املستورد بنك املصدر، هي: املستورد، أطراف أربعة

لإللغاء،  القابل املستندي االعتماد :التالية الرئيسية األنواع بينها من أنواع عدة املستندي ولالعتماد
 املتجدد. الغري املستندي تجدد، االعتمادامل املستندي لإللغاء، االعتماد قابل الغري املستندي االعتماد

األخري  هذا كان إذا املدين حلساب للدفع البنك طرف من املقدم االلتزام هو :المضمونة االعتمادات -
 تدفق صادر أي عنه ينتج ال القرض منح أن االعتمادات من النوع هذا مييز ما الدفع عن عجز حالة يف

 هذا أمام متعاملي عميله ضمان خالهلا من يتعهد وثيقة وقيعبت ثالث كطرف البنك يتدخل بل لألموال
 (27، صفحة 1996، ) علم الدين .الكفالة أو بالضمان عادة الوثيقة هذه تسمى األخري

 قبل موعد حاملها من التجارية الورقة بشراء القيام عملية بأنه اخلصم يعرف التجارية: األوراق خصم -
 .احملدد التاريخ يف املدين من قيمتها حتصيل يتم مث اقيمته من جزء خصم لقاء استحقاقها

فمن  اجلديد، الدائن جانب ومن األصلي الدائن جانب من جانبني، من اخلصم عملية إىل النظر ميكن
 آخر( وهو يعين لطرف دائنا الطرف هذا قبول دين )أي ورقة شراء يعين اخلصم فإن األصلي الدائن جانب
)قزويين،  الدين". ورقة يف امسه املذكور األصلي املدين قبل من به الوفاء بلمقا سيولة جاهز، مال تقدمي
 (95، صفحة 1992

 مقابل ذلك واحلصول معني خمزون لتمويل للمنشآت يقدم قرض عن عبارة البضائع: على تسبيقات -
 (48، صفحة 2012)يوسفي و بن حراث ،  . للمقرض كضمان البضائع على
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 لفائدة أشغال تنفيذ أو للشراء اتفاقات عن عبارة "هي مومية:الع الصفقات على التسبيقات -
 املؤسسات أو احمللية اجلماعات أو املركزية اإلدارة يف ممثلة األخرية هذه بني تقام السلطات العمومية
 يف الصفقات هذه وتنظم أخرى، جهة من املوردين أو واملقاولني جهة من اإلداري الطابع العمومية ذات
 هبا تقوم اليت األعمال لطبيعة ونظرا العمومية، الصفقات قانون بواسطة تنفيذها طرق ظماجلزائر وتن

 جيد نسبيا، ثقيلة تعترب اليت الدفع وطرق وحجمها املشاريع أمهية حيث من خاصة السلطات العمومية
 إىل ريضط ولذلك السلطات، هذه لدى احلال يف ضخمة أموال إىل حباجة نفسه باالجناز املقاول املكل 
، 2003) لطرش،  األشغال". هذه إجناز متويل أجل من األموال على للحصول البنك اللجوء إىل
 (64-63الصفحات 

 القروض الموجهة لتمويل نشاط االستثمار: .ب
 ترتاوح اليت املشاريع أو االستثمارات لتمويل موجه هو القروض من النوع هذا :األجل متوسطة قروض -

وسائل  وكذا واآلالت املعدات مشرتيات متويل هو الغالب يف وموضوعه سنوات سبعة إىل بني سنتني مدهتا
هذه  بطبيعة إما متعلقة خماطر لعدة معرضا يكون البنك فإن القروض هذه مدة فلطول والنقل اإلنتاج
 خطر عدم وهو القرض لطالب املالية باحلالة متعلق أو طويلة لفرتات البنك أموال لتجميد وهذا القروض
 (106، صفحة 1992)قزويين،  .ديدالتس
 املدة، وقروض بقروض األمر ويتعلق األجل، متوسطة القروض من نوعني بني التمييز الواقع يف وميكن  

 .التجهيزات
 املقرتض  يعطي مما سنوات سبع إىل ثالث بني عادة ترتاوح مدة خالل "تستحق المدة: قروض

 قروض األجل. وتسدد قصرية القروض جتديد أو متويل دةإعا أخطار من ويقلل التمويل بتوفري االطمئنان
 متساوية أو هذه متساوية، التسديد األقساط تكون ال قد أنه إال متساوية، دورية أقساط على عادة املدة

 القرض اهتالك جدول للقرض حبسب التسديد يتم حيث سابقتها، من أكرب تكون اليت دفعة آخر باستثناء
 (43، صفحة 2008)بوراس،  .املنشأة مع عليه االتفاق يتم الذي
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 على متويل احلصول تستطيع فإهنا جتهيزات أو آالت بشراء املنشآت تقوم عندما التجهيزات: قروض 
 التمويل بقروض من النوع هذا ويسمى املوجودات، هذه بضمانة التجارية البنوك من األجل متوسط

 .الشكل هبذا متويلها ميكن اليت التجهيزات من أنواع عدة وتوجد التجهيزات
 من %30إىل % 20وتبقى  التجهيزات قيمة من %80إىل  %70بني  ما املقرضة اجلهة عادة "متول
 (128، صفحة 1998)اهلنيدي،  املقرتض". قبل من تدفع للممول، أمان كهامش القيمة

ن سنوات وتستعمل عادة يف متويل املشروعات: اإلسكا 5جتاوز مدهتا   :األجل طويلة قروض -
)السيسي،  واستصالح األراضي وبناء املصانع، لكي يؤمن هذا التمويل تستعمل املؤسسة قرض اإلجيـار.

 (39، صفحة 2003
 أسس نظرية حول االستثمار السياحي:  2.2

، والذي 1905عام  Guyer Freulerيعود أول تعري  للسياحة لألملاين تعريف السياحة:  1.2.2
من احلاجة املتزايدة للحصول على الراحة واالستجمام وتغيري اجلو  يعرفها على أهنا "ظاهرة عصرية تنبثق

واإلحساس جبمال الطبيعة وتذوقها والشعور بالبهجة واملتعة باإلقامة يف مناطق هلا طبيعتها اخلاصة، وهي 
 (114، صفحة 2016)بوحديد و حيياوي،  مثرة تقدم وسائل النقل".

 أما تعريفات املنظمات الدولية فمنها:
مة السياحة العاملية: تعرف السياحة على أهنا "أنشطة املسافر إىل مكان خارج بيئته املألوفة لفرتة منظ .أ

 معينة من الوقت ال تزيد عن سنة بغري انقطاع للراحة أو ألغراض أخرى.
تعري  األكادميية للسياحة: "السياحة عبارة عن لفظ ينصرف إىل أسفار املتعة، فهي جمموعة من  .ب

 رية اليت تعمل على حتقيق هذا النوع من األسفار"األنشطة البش
يتكون اهليكل االقتصادي ألي دولة من عدة قطاعات تتأثر  مفهوم االستثمار السياحي: 2.2.2

بالتغريات اليت تطرأ على املتغريات االقتصادية، ومبا أن التنمية االقتصادية تتطلب تغيريا يف اهلياكل 
ة اليت ال حتقق ناجتا وطنيا، ويعترب االستثمار السياحي أحد هذه االقتصادية للدولة وخاصة تلك  املرتدي
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، 2008)عالم،  اهلياكل اليت تسعى الدول النامية إىل حتقيقها ملا له من دور هام يف دورة اإلنتاج والتوزيع.
 (329صفحة 
 ماراتمن استث الدولة تستقطبه وما السياحة قطاع يف ينفق ما جمموع يف السياحي االستثمار ويتمثل
 األموال رؤوس مدى تدفق على يتوق  السياحي االستثمار تطور أن كما القطاع، هلذا موجهة أجنبية
 عليه الطلب السياحي املعروض، حجم املنتوج قوة جانب إىل السياحة، جمال يف لالستثمار واألجنبية احمللية
 السياحي. مبنتوجها للتعري  السياح التسويق بعنصر الدولة اهتمام ومدى العاملية السياحية سوق يف

 (39، صفحة 2010)بوفليح، 
وفقا خلطط التنمية الوطنية يالحظ أن كل دولة تقوم بوضع استراتيجية االستثمار السياحي:  3.2.2

اسرتاتيجية االستثمار السياحي اخلاص هبا اليت تتناسب وطبيعة ظروفها السائدة، ويف كل األحوال فإن 
، 2002)الساعوري،  جيب أن تأخذ يف احلسبان االعتبارات التالية:اسرتاتيجية االستثمار السياحي 

 (37-33الصفحات 
 حتديد املشروعات السياحية باعتبارها جزءا من خطة سياحية تنموية. .أ
اختيار املشروعات السياحية وفقا لدراسات اجلدوى االقتصادية واالجتماعية والنطاق الزمين  .ب

 للخطة.
 ل الوطين ألن هلا األفضلية على بقية املصادر التمويلية األخرى.إعطاء األولوية ملصادر التموي .ج
 تطوير اهلياكل التشريعية واإلدارية املساندة للمشروعات السياحية. .د
التعرف إىل املزايا واحلوافز املتاحة للمشروعات االستثمارية السياحية، مبا يتناسب مع االحتياجات  .ه

 االستثمارية.
 للتطبيق والتوظي .قابلية املشروعات املختارة  .و

إن انتهاج اسرتاتيجية فاعلة لالستثمار السياحي يف اجملاالت السياحية املتعددة واملتنوعة، تراعي النقاط 
 .ىل حتقيق أهداف التنمية الوطنيةاملذكورة أعاله، من املأمول أن تفضي إجيابيا إ

  ا يلي:تتمثل متطلبات االستثمار السياحي يف م: متطلبات االستثمار السياحي 1.1.2
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من مواقع أثرية، مباين ومدن وصروح تارخيية، تراث عمراين وشعيب  موارد التراث الثقافي والطبيعي: .أ
)العادات والتقاليد واملعتقدات والفنون واآلداب( ومتاح ، باإلضافة إىل املواقع الطبوغرافية اليت تشمل 

ناعية، وتشمل املزارع واحلدائق واآلبار، اجلبال واألودية، والصحاري والعيون املائية، مواقع البيئة الص
) واضح و  ختصيص األراضي أو املواقع املتميزة مبقومات سياحية لتطوير وجهات سياحية متكاملة.

 (547-541، الصفحات 2018فطوش، 
وضع ضوابط تطوير )ختطيط حضري( يتناسب مع النمو السياحي، ربط التطوير السياحي:  .ب

تثمارية تساعد على توجيه االستثمارات للقطاع السياحي، ربط التطوير التطوير السياحي مبحفزات اس
 (365، صفحة 2018)معافة،  السياحي بتنمية اجملتمعات احمللية )توطني السياحة(.

أهم مقومات النمو السياحي هو توفري اخلدمات العامة )الكهرباء، البنية التحتية )الخدمات العامة(:  .ج
)هتتان و شويرب،  اخلدمات جبودة عالية من شروط جناح أي وجهة سياحية. املياه، االتصاالت(، توفري

 (92، صفحة 2016
توفري خدمات النقل اجلوي املناسبة والكافية واليت تغطي حجم الطلب، توفري طرق سهولة الوصول:  .د

 (4، صفحة 2018)فقري و لعروم،  برية آمنة، مع خدمات مناسبة عليها، توفري لوحات إرشادية كافية.
اجلذب السياحي يف قدرهتا على حتقيق احلصول على  عوامل كعامل منها  يتمثل دور الموارد البشرية:  .ه

قوة عمل فاعلة تسهم بفاعلية يف حتسني أداء املؤسسات السياحية، فاملؤسسات السياحية الناجحة تقوم 
طلوب، فالكوادر على قدرات ومهارات فنية متخصصة وقادرة على أداء األعمال وإجنازها بالشكل امل

البشرية املدربة واملؤهلة يف جمال السياحة تسهم كثريا يف حتقيق أهداف التنمية السياحية وتساعد يف طرق 
 Hayes) تنظيم العمل وتنفيذه بالشكل الذي يضمن ختفيض التكلفة وتقليلها وزيادة جودة اخلدمات.

& Ninemeier, 2008, p. 22)  
يعد توفر البيئة السياسية املستقرة واآلمنة من أهم مقومات جتماعي: االستقرار السياسي واألمن اال .و

جذب االستثمارات الوطنية واألجنبية ألن االستقرار السياسي واألمين يعمل على تشجيع السياحة، كما 
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يشجع السياح األجانب وحيفزهم لزيارة مناطق اجلذب السياحي يف الدول املستقرة واآلمنة، مما له األثر 
 (6، صفحة 2015)سعد،  ايب يف حتفيز االستثمار السياحية.اإلجي

دور اإلعالم والتسويق السياحي كعامل مهم ملقومات االستثمار  يتمثلاإلعالم والتسويق السياحي:  .ز
يتمثل يف تشجيع االستثمارات العامة واخلاصة يف مشروعات القطاع السياحي، إبراز املقومات واجلواذب 

ياحية، تنمية الوعي لدى السكان مع حثهم على املشاركة يف عملية التنمية السياحية للمناطق الس
السياحية، التثقي  والتوعية بأمهية وتوفري احلماية هلا ومواردها واتباع املنهج البيئي الرشيد الذي حيقق 

ية، ليستفيد استدامة البيئة، توفري املعلومات السياحية وحتديثها، واالعتماد عليها كقاعدة بيانات معلومات
، الصفحات 2013)العلمي ،  منها املستثمرون يف القطاع السياحي، بتوظي  الوسائل اإلعالمية احلديثة.

28-29) 
 واقع السياحة في تونس. .3

تكتسب تونس العديد من املؤهالت اليت جتعلها دول سياحية  المؤهالت السياحية في تونس: 1.3
 (7-1 ، الصفحات2013) غريب،  بإمتياز من بينها:

 أقطاب طوهلا تتمركز على كلم 1300 قرابة على التونسية الشواطئ متتدالساحلية:  السياحة 1.1.3
 بديعة شواطئ تتخلله العاصمة، طربقة وتونس بنزرت، املهدية، احلمامات، املنستري، سوسة، أمهها سياحية
 السياحة هذه وتنتشر الساحلي، الشريط طول على مناظر ساحرة ذات جبلية وسالسل أخاذة وغابات
 :التالية لألسباب

 والواضحة املختصرة النشريات بواسطة الوعي بث طريق عن ذلك مبراعاة السياح وإشعار الشواطئ نظافة .أ
 .متعددة وبلغات

 .الناس عامة ومن السياح من العامة لآلداب منافية سلوكيات حدوث دون احليلولة  .ب
 والعائلية الفردية السياحة مع تتناسب حبيث مدروس نسق وعلى منفردة سياحية مساكن إنشاء  .ج

 .فيها األمن وتوفري تسيريها يف التحكم ميكن وبكيفية
 .بالسباحة اخلاصة والتجهيزات واجلماعية الفردية القوارب وتوفري .د
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 منظمة مع بالتنسيق وذلك دوليا، هبا املعمول للمقاييس وفقا وكاملة خفيفة غذائية وجبات توفري .ه
 .املتخصصة اجلهوية و القارية نظماتوامل العاملية السياحة
 احلفالت وحضور الرحل وخيمهم، البدو زيارة النوع هذا يف تتموالواحات:  الصحاري سياحة 2.1.3
 من ناجحة، سياحة إلقامة الضرورية املقومات صحراء هبا على تونس وتتوفر هناك، تقام اليت الصحراوية
 السياحة وحتتاج .اجلبلية والسالسل هبندستها ميزةاملت ومبانيها أرجائها عرب املنتشرة واحاهتا خالل

أهنا حتتاج  إال اخلاص، القطاع ينجزها أن ميكن متواضعة إقامة ومرافق بسيطة إجناز هياكل إىل الصحراوية
 للرحالت طائرات الطرق وختصيص لشق استثمارات وختصيص واجلوي الربي النقل أمهها قاعدية ملنشآت
 .مباشرة دولية خطوط وفتح الداخلية
 العتيقة واملدينة والبيزنطية والعربية والرومانية البونية األثرية املواقع تونس يف جندالثقافية:  السياحة 3.1.3
 فتونس التقليدية، والصناعات احلية والتقاليد الشعبية والفنون الرائعة التارخيية واملعامل ومساجدها بأبواهبا
 يف فسيفساء قطع أمجل به باردو ومتح  لإلنسانية، كرتاث فةاألثرية املصن املواقع من كبريا عددا حتتضن
 :أمهها لعل الثقافية الفعاليات من العديد تونس وحتتضن .العامل
 بالتداول مع أيلم قرطاج املسرحية. سنتني كل وتنظم 1966 سنة بعثها مت اليت السينمائية قرطاج أيام .أ
 .السمفونية واملوسيقى العاملية املوسيقى ومهرجان باحملرس التشكيلية الفنون مهرجان .ب
  .بقرطاج األثري باملسرح والرقص واملسرح للموسيقى الدويل قرطاج مهرجان .ج
 .بطربقة املاء حتت للتصوير املرجان ومهرجان بدوز للفلكلور الصحراء مهرجان .د
 .والرقص واالستعراض للفلكلور اوسو ومهرجان بطربقة اجلاز مهرجان .ه

 الشامل الرتويج مهماته ضمان من املؤمترات لتنظيم مكتب تونس يف يوجدالمؤتمرات:  سياحة 4.1.3
 املؤمترات منظمي إىل األوىل بالدرجة  هذا اجلهد ويتجه تسويقه، جمال يف والتنسيق السياحي املنتج هلذا
 الذي للبلد دعاية ذاته حد يف هو املؤمترات من النوع هذا ذلك أن العامل، أحناء كل يف الكبرية الدولية
 .املؤمتر فيه ينعقد
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 العالجية اكتشاف اخلواص بعد القدم منذ النوع هذا عرفالعالج )االستشفاء(:  سياحة 5.1.3
 أحدثت كما البحر، ومياه والطني حبمامات الرمل املعدنية للمعاجلة مراكز لذلك وكونت للينابيع املعدنية،
 العيون بفضل باملياه والعالج ماالستجما شجع ما .الطبيعية للمعاجلة للبحوث ومراكز الفنادق البيولوجية

 من التخفي  مثل هامة عالجية خصائص ذات مياه وهي اجلنوب، إىل من الشمال جتري واملنابع اليت
 جنحت باملياه املعدنية العالج ومع .وغريها واحلنجرة واألن  العني راض وأم واملفاصل الظهر الوزن أو آالم

 الصحية املشاكل من لعدد مثاليا يشكل حال الذي البحر اهمبي العالج هي أخرى جتربة اقتحام يف تونس
الرائدة  الدول بني من تونس وتعترب هذا .اخل ...والعصيب والتوتر النفسي والوالدة الوضع خملفات على غرار

 فتح التطورو  والسياحية، العالجية احملطات هذه تقدمها اليت اخلدمات ومستوى حيث عدد من العامل يف
 بريطانيا مثل أوروبا املنطقة ومن دول كبرية من عدادأل وجهة أصبحت حيث هامة، آفاقا ستون يف الطيب
 .العالج تونس لتلقي إىل مريض 3000 سنويا ترسل اليت

 حتتل تونس أن 2018للسياحة لسنة  العاملية املنظمة إحصائيات تظهرتطور السياحة في تونس:  2.3
 The World) إليها الوافدين السياح عدد حيث قيا واملغرب، منالثالثة إفريقيا، بعد جنوب إفري املرتبة

Tourism Organization, 2018, p. 18)  مؤشرات السياحة هبا. بعض التايل اجلدول ويظهر 
 2018-2012الفترة  خالل تونس في السياحة مؤشراتيبين تطور  :01الجدول 

 )مليار دينار تونسي( اإليرادات السياحية )ليلة( عدد الليالي السياحية )سائح( عدد السياح السنوات
2012 5.590.464 30.035.419 3172.9 
2013 6.268.582 30.001.358 3299.4 
2014 7.163.437 29.107.239 3575.6 
2015 5.359.309 16.177.575 2354.6 
2016 5.724.021 17.880.034 1808.4 
2017 7.052.000 21.337.000 2690.6 
2018 8.300.000 26.139.000 4090.3 

 (The World Tourism Organization, 2018) و (2016-2011)اجلمهورية التونسية، : المصدر
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 ،%10.81بنسبة  2013و  2012بني  السياح عدد زيادةوالشكلني السابقني  اجلدول نالحظ من
 يف طفي  اخنفاض إىل اإلشارة مع ،3.76%إىل  وصلت السياحية اإليراداتبسيطة يف  يف زيادة مع

، وهذه النسب تعترب إجيابية يف ظل عدم االستقرار السياسي للبلد، وهو %0.11 الليايل السياحية بنسبة
 متغري مل يؤثر على السياحة بشكل كبري يف هاتني السنتني.

 : عدد الليالي السياحية02 الشكل                        : تطور عدد السياح 01الشكل 
 
 
 
 
 
 

 .01من اعداد الباحثان باالعتماد على بيانات اجلدول رقم  در:المص

 
 
 
 

كل املؤشرات بسبب اهلجمات اإلرهابية على السياح، حيث اخنفض  يفباخنفاض  2015متيزت سنة 
 بنسبة السياحية الليايل عدد يف اخنفاض سجل ذلك مع وباملوازاة ،%25.18 بنسبة السياح عدد

، وهو أمر منطقي أمام األحداث املخيفة %33.39سبة بن السياحية اإليراداتخنفضت وا ،44.42%
 اليت حصلت، فمعظم السياح أهنوا عطالهتم بسرعة وقرروا مغادرة البلد بسبب خوفهم من استهدافهم.

 يف رتفاعاحيث سجل  2015تواصال يف تدهور اإليرادات السياحية مقارنة سنة  2016سجلت سنة 
لكن قابله  ،%9.52بنسبة  السياحية الليايل عدد يفارتفاع  مع ملوازاةبا ،%6.37 بنسبة السياح عدد
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املتميزين بارتفاع  ، وهذا راجع لرتاجع عدد السياح األوربيني%30سبة بن السياحية اإليرادات يفاخنفاض 
 مصاريفهم، وارتفاع عدد سياح بلدان اجلوار الذين يتميزون باخنفاض مصاريفهم.

 بنسبة السياح عدد يف رتفاعاحيث سجل  2016جيل حتسن مقارنة بسنة مت تس 2017بالنسبة لسنة 
، وهنا كذلك %4.84سبة بن السياحية اإليرادات يفرتفاع اسجل  ذلك مع وباملوازاة ،18.83%

نالحظ أن كل املؤشرات مواصلة يف التعايف السريع، ورغم ارتفاع عدد السياح القادمني للبلد فإن اإليرادات 
بشكل طفي  فقط، وهذا بسبب نوعية السياح حيث أن السياح األوربيني اخنفض  السياحية حتسنت

عددهم وهم مصدر اإليرادات األكرب، بينما ارتفع عدد سياح الدول اجملاورة املعروفون بسياحة العبور، 
 حيث أهنم ال يقضون مدة طويلة يف تونس وبالتايل إيراداهتم حمدودة.

 حيث سجل ارتفاع 2017وظ كذلك مقارنة بإحصائيات سنة سجل حتسن ملح 2018بالنسبة لسنة 
، وهنا %3بنسبة  السياحية ارتفعت اإليرادات ذلك مع وباملوازاة ،%15.03بنسبة  عدد السياح يف

سجلنا نفس ظاهرة السنة السابقة حيث أن سياحة العبور كانت هي الغالبة فسجلنا ارتفاع يف عدد 
 ات السياحية.السياح لكن ارتفاع بسيط يف اإليراد

من : 2017-2011تطور دعم القطاع المصرفي لالستثمار السياحي في تونس خالل الفترة  3.3
أجل تسليط الضوء على دور القطاع املصريف يف تنشيط االستثمار السياحي من املهم التطرق إىل تطور 

 يل:الدعم املايل هلذا القطاع خالل فرتة الدراسة وهذا ما سنالحظه يف اجلدول التا
)مليار دينار تونسي( .2017-2011: يبين تطور قروض الجهاز المالي للقطاع السياحي للفترة 02 الجدول  

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات
 تطور عدد القروض
 الموجهة للسياحة

33894 37486 40546 43514 46599 51296 57624 

إجمالي مبلغ 
القروض الموجهة 

يللقطاع السياح  
21.472 22.761 24.263 25.972 28.055 30.749 34.781 

 (2017-2011)البنك التونسي للتضامن،  المصدر:
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 : تطور إجمالي مبلغ القروض الموجهة للقطاع السياحي.03 الشكل
 
 
 
 
. 

 
 
 
 

 .02من اعداد الباحثان باالعتماد على بيانات اجلدول رقم  المصدر:

 خالل فرتة الدراسة، التغري اإلجيايب يف حجم-نه وعلى مر السنوات من اجلدول والشكل أعاله نالحظ أ
قرضا سنة  40546إىل  2012قرضا سنة  37486التمويل املصريف للمشاريع السياحية لينتقل من 

، مث ليصبح %6.82أي بتغري قدره  2014سنة  43514، مث ليصبح %7.54بتغري قدره  2013
قرضا بتغري  51296بلغت القروض  2016، وسنة %6.62أي بتغري قدره  2015سنة  46599
، ونالحظ استقرار %10.98قرضا أي بتغري قدره  57624بلغ العدد  2017، ويف %9.15قدره 

نسب التغري وارتفاعها البسيط خالل فرتة الدراسة، وذلك رغما عن كل الظروف سواء السياسية اليت 
، لكن مبا أن السياحة هي 2015يت شهدهتا سنة مرورا بأزمة األمن ال 2011شهدهتا البالد بعد سنة 

العصب الرئيسي لالقتصاد التونسي وهي أهم مصدر للعملة األجنبية للدولة اختذت الدولة ممثلة يف البنك 
املركزي كل اإلجراءات والتحفيزات اليت من شأهنا احلفاظ على هذا القطاع ولو باخلسارة، حيث أن القطاع 

ا من جراء تدخل البنك املركزي يف العملية االئتمانية، اليت وخالل كل فرتة عصيبة املصريف عرف تدهورا كبري 
متر هبا البالد يصدر توجيهات للبنوك التجارية مبنية على أساس اقتصادي كلي خيدم االقتصاد ككل لكن 

املركزي  ال خيدم البنوك التجارية، فعوض مقاضاة املؤسسات اليت ال تسدد أقساطها من القروض كان البنك
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، أو احلجز على أصوهلا، ةيدعو البنوك التجارية لتمديد آجال التسديد وال ينصح باملتابعة القضائي
 وسنالحظ أثر هذه السياسة اليت يتبعها البنك املركزي على بعض املؤشرات الحقا.

 .2017-2011دور البنك التونسي للتضامن في تمويل المشاريع السياحية للفترة ما بين  .4
يقوم البنك  :مقارنة تمويل البنك التونسي للتضامن للمشاريع الصغرى حسب القطاعات 1.4

 التونسي للتضامن بتمويل املشاريع الصغرى وهذا ما يبينه اجلدولني التالية:
 : القروض الموجهة لقطاع السياحة مقارنة بالقطاعات األخرى03 جدولال

 القطاع
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 % عدد القروض % عدد القروض % عدد القروض % عدد القروض % عدد القروض % عدد القروض % دد القروضع

 5 1329 10 670 5.7 632 4.9 561 5.2 514 4.1 247 9.9 1140 فالحة
 26 3920 30 3262 28.1 3099 6.8 2598 20 1991 22.2 1336 1.8 207 صناعات تقليدية

 28 3142 24 3564 23.5 2593 28.1 2965 25 2482 23.5 1413 32.2 3710 مهن صغرى
 41 4774 36 5235 42.6 4697 72 5215 49.9 4960 50.2 3020 56.1 6463 خدمات )سياحة(

 100 13165 100 12731 100 11021 100 11339 100 9947 100 6016 100 11522 المجموع

 (2017-2011)البنك التونسي للتضامن، المصدر: 
 

 : مبالغ القروض الموجهة لقطاع السياحة مقارنة بالقطاعات األخرى )مليون دت(04 جدولال

 القطاع
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

مبالغ 
 % القروض

مبالغ 
 % القروض

مبالغ 
 % القروض

مبالغ 
 % القروض

مبالغ 
 % القروض

مبالغ 
 % القروض

مبالغ 
 % القروض

 5 12.1 10 8.1 5.7 9.2 4.9 5.4 5.2 4.6 4.1 2.5 9.9 15.2 فالحة
 26 11.8 30 10.3 28.1 8.9 6.8 6.8 20 5.6 22.2 13.6 1.8 2.8 صناعات تقليدية

 28 44.7 24 47.3 23.5 25.1 28.1 28.1 25 24.1 23.5 14.4 32.2 49.6 مهن صغرى
 41 95.8 36 92.2 42.6 71 72 72 49.9 69.1 50.2 30.8 56.1 86.3 خدمات )سياحة(

 100 164.4 100 157.9 100 115.2 100 112.3 100 103.4 100 61.3 100 153.9 موعالمج

 (2017-2011)البنك التونسي للتضامن، المصدر: 

عليه،  الواردة املطالب عدد يف كبريا ارتفاعا نالحظ من خالل اجلدولني أن البنك التونسي للتضامن شهد 
 املشاريع قروض استخالص تقلص نسبة ملحوظا بسبب تراجعا اليت سجلت املالية موارده انكماش ورغم

 قروض على املصادقة البنك واصللكن اجلمعيات التنموية،  قبل من املسرتجعة األموال واخنفاض الصغرى
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ولكن  .م.دت 86.3قرض مببلغ  6027 على إسناد املوافقة، حيث متت حثيث بنسق متويل املشاريع
 مقابل %50.2 حدود إىل 2012 سنة خاللالسياحي  القطاع حصة يف ملحوظ عتراج سجلالبنك 

 املناطق إىل الفنية باملعاينات القيام يف صعوبات إىل الرتاجع هذا ويعزى ،2011 سنة خالل 56.1%

لقد حافظ البنك على استقراره يف منح التمويل للمؤسسات و  .البالد شهدهتا اليت للظروف نظراالسياحية 
 ويعودطفي  يف عدد ومبالغ القروض املمنوحة للمؤسسات،  تراجع، حيث نالحظ 2013لصغرى لسنة ا

 :التالية العناصر إىلاالستقرار  هذا

 التكوين  املهين وزارة مع مربمة شراكة اتفاقيات إطار يف اخلصوصية الربامج بعض تنفيذ يف الشروع -
 والتشغيل.

 متويلهم الذايت. توفري على للبنك املبدئية املوافقات على احلاصلني ملساعدة جديدة آليات إجياد -

 وإجناز بدراسة املشاريع أساسا املتعلقة جوانبها يف اجلديدة املعلوماتية املنظومة يف استعمال حتقيق استقرار -
 .القروض وصرف

حيث بلغت نسبة القطاع السياحي  الدراسة،كانت السنة األحسن خالل فرتة   2014نالحظ أن سنة 
مليون دت، وهذا التطور  72، مببلغ يناهز %72ة من طرف البنك من بني القطاعات األخرى املمول

ناتج عن االستقرار السياسي للدولة مما حيسن مناخ االستثمار، وبالتايل إقبال املستثمرين على املشاريع 
اجلديدة وتوسيع املشاريع العاملة نظرا لزيادة النشاط االقتصادي، إضافة إىل تعليمات البنك خبصوص 

ت تسديد األقساط من أجل إعطاء فرصة للمؤسسات املتعثرة من أجل التعايف وإعادة االنطالق متديد فرتا
 يف نشاطها عوض خسارهتا.

، كان الوضع مرتديا نظرا لرتاجع السياحة يف تونس نتيجة للهجمات 2016و 2015خالل سنيت 
فاة العديد من السياح االرهابية اليت طالت متح  باردو بتونس العاصمة واملركب السياحي بسوسة وو 

إىل غاية  2014سنة  %72األجانب، حيث سجل تراجع كبري يف متويل القطاع السياحي لينتقل من 
، أي بنسبة تقارب النص ، وهذا راجع لتعثر املؤسسات املستفيدة من التمويل 2016سنة  36%

 2017أما سنة  يلية للبنك.وعجزها عن تسديد مستحقاهتا يف اآلجال احملددة،  مما حيد من القدرة التمو 
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فكانت أحسن من سابقتها حيث شهدت حتسنا طفيفا لكن ليس كبريا، حيث بلغت نسبة التمويل املوجه 
 ، وهذا التحسن الطفي  راجع الستخالص بعض من الديون املتعثرة فحسب.%41للقطاع السياحي 

: يبني 2017-2011لفترة تغطية تمويل البنك التونسي للتضامن للمشاريع السياحية خالل ا 2.4
 اجلدول التايل نسب تغطية القروض املمنوحة للمؤسسات السياحية لتكالي  املشاريع السياحية اإلمجالية

جمالية )مليون : نسب تغطية القروض الممنوحة للمؤسسات السياحية لتكاليف المشاريع السياحية اإل05 الجدول
(دت  

 ة تغطية القروض لتكاليف المشاريعنسب تكلفة المشروع مبالغ القروض السنوات
2011 86.3 / / 
2012 30.8 43 71.62% 
2013 69.1 95.1 72.66% 
2014 72 96.56 74.56% 
2015 72 97 74.22% 
2016 92.2 125.1 73.7% 
2017 95.8 133.3 71.86% 

 (2017-2011)البنك التونسي للتضامن،  المصدر:

مويل املمنوح من طرف البنك لتكلفة املشاريع املمولة الكلية، حيث يبني اجلدول السابق نسبة تغطية الت
من تكلفة املشروع املمول، وهي  %74إىل  71نالحظ أن البنك على العموم يغطي نسبة ترتاوح ما بني 

نسبة معتربة، واليت إذا أضفنا إليها املنح االستثمارية املمنوحة من طرف بعض الشركاء، تصبح تقارب الـ 
من هنا نالحظ مدى اجلهد املبذول من طرف البنك من أجل بعث االستثمار يف املؤسسات ، و 100%

الصغرية واملتوسطة، كما نالحظ أن هذه النسب شبه ثابتة على مدى السنوات وتتغري بشكل طفي ، وهو 
 أيضا مؤشر على جهود البنك يف احملافظة عليها، ألهنا من أهم احملفزات للمستثمر.

: يبني اجلدول التايل بنك التونسي للتضامن للمشارع السياحية حسب النوع االجتماعيتمويل ال  3.4
 نسب متويل البنك التونسي للتضامن للمشاريع السياحية حسب النوع االجتماعي:
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 : نسبة القروض الممنوحة للسياحة حسب النوع االجتماعي )مليون دت(.06 جدولال

ةاحإجمالي القروض الموجهة للسي السنوات  
 نساء رجال

ضمبلغ القرو  ضمبلغ القرو  النسبة   النسبة 
2011 86.3 67.31 78% 18.99 22% 
2012 30.8 19.10 62% 11.70 38% 
2013 69.1 42.15 61% 26.95 39% 
2014 72 41.76 58% 30.24 42% 
2015 72 49.68 69% 22.32 31% 
2016 92.2 66.38 72% 25.82 28% 
2017 95.8 49.82 52% 45.98 48% 

 (2017-2011)البنك التونسي للتضامن،  المصدر:

لتصل حصتها  2011 سنة خالل الصغرى للمشاريع بالنسبة املرأة حصة نالحظ من خالل اجلدو تراجع
البالد، لكن  عاشته الذي الصعب األمين للوضع نظرا استثمار فقط من حجم %22  من املصادقات
 مستوى على ، حيث لوحظ تطور2014وسنة  2013ة مثلما هو األمر لسن 2012 شهدت سنة
 2014سنة  %42لتبلغ  2013سنة  %39مث  2012سنة  %38 عدد املصادقات لتبلغ من حصتها

وسنة  2015وهذا راجع للتعايف التدرجيي من الوضع األمين الصعب، كذلك هو األمر. لكن خالل سنة 
م االستقرار األمين نتيجة اهلجمات اإلرهابية شهدت حصة املرأة تراجعا من جديد نظرا لعودة عد 2016

 2015 سنة خالل املرأة النشاط االقتصادي السياحي، حيث انتفعت أعلى السياح األمر الذي أدى لبط
 لوحظ تطور يف هذه 2017، ويف سنة 2016سنة  %28من جمموع املصادقات ونسبة  %31بـ 

 ووزارة البنك بني اتفاقيات إطار يف املرأة لفائدة يزيةالتحف التمويلية نظرا للربامج %48النسبة حيث بلغت 
 والطفولة. املرأة واألسرة

: يبني اجلدول التايل تمويل البنك التونسي للتضامن للمشارع السياحية حسب التوزيع الجغرافي 4.4
 نسب متويل البنك التونسي للتضامن للمشاريع السياحية حسب التوزيع اجلغرايف: 
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 (.تلقروض الممنوحة للسياحة حسب التوزيع الجغرافي )مليون د.: نسب ا07الجدول

احةإجمالي القروض الموجهة للسي السنوات  
بية(المناطق الداخلية )الغر  قية(المناطق الشرقية )الشر    

ضمبلغ القرو  ضمبلغ القرو  النسبة   النسبة 
2011 86.3 24.85 28.8% 61.45 71.2% 
2012 30.8 11.70 38% 19.10 62% 
2013 69.1 24.67 35.7% 44.43 64.3% 
2014 72 25.70 35.7% 46.30 64.3% 
2015 72 50.69 70.4% 21.31 29.6% 
2016 92.2 45.18 49% 47.02 51% 
2017 95.8 48.86 51% 46.94 49% 

 (2017-2011)البنك التونسي للتضامن،  المصدر:

 2010 بسنة مقارنة للبالد الغربية باجلهات يف املصادقات ملحوظا اخنفاضامن خالل اجلدول  نالحظ 

 واليت والقصرين بوزيد وسيدي قفصة من بكل للبنك اجلهوية اخلاليا هلا تعرضت اليت االضطرابات بسبب

 األربعة جتاوزت ملدة مغلقة بالقصرين البنك خلية بقيت فمثال. أيام لعدة عملها مباشرة من تتمكن مل

 .أشهر
 %38 إىل 2011 سنة خالل %28.8 من الغربية اجلهات حصة يف سناحت اجلهوي عالتوزي يربز كما
 .اجلهات هذه من البنك على الوافدة باملطالع زيادة تراجب بسب وذلك، 2012 سنة

الغربية بنسبة  اجلهات حصة تراجعا طفيفا يف اجلهوي التوزيع ، فيربز2014و 2013أما يف سنة 
 سجلت حني يف اجلهات هذه من البنك على الوافدة املطالب عدد تراجع على التوايل بسبب 2.3%

 .2012بسنة  مقارنة 2013 سنة خالل املصادقات يف عدد الواليات الشرقية تطورا
 عدد يف تطوراالغربية   الواليات سجلتفكانت السنة املثلى خالل دراستنا، حيث  2015أما سنة 

 عدد من %70.4 ـب الداخلية اجلهات ةحص وتقدر املاضية بالسنة مقارنةيصل إىل الصع   املصادقات



 

 س:  دراسة حالة البنك التونسي للتضامن بعد الثورةفي تون دور القطاع المصرفي في تمويل السياحة
 

113 

االتفاقيات املربمة مع الشركاء العاملني مع  إىل باألساس ويعود، 2014 سنة %35.7 مقابل املصادقات
 البنك من أجل تنمية املناطق الداخلية.

شهدت تراجعا مرة أخرى بسبب انعدام األمن األمر الذي أدى إىل اخنفاض النشاط  2016إال أن سنة 
حي، ناهيك عن توجيه األجهزة األمنية خالل هذه الفرتة للجهات الشرقية للبالد على حساب السيا

 اجلهات الداخلية، لترتاجع وترية التنمية يف الداخل.
ويف إطار التعايف التدرجيي من األزمة السابقة، نالحظ تطور بسيط يف نسبة التمويل  2017ويف سنة 

 .%51املوجه للمناطق الداخلية، ليصل إىل 
: يبني اجلدول تمويل البنك التونسي للتضامن للمشارع السياحية حسب المستوى التأهيلي 5.4

 التايل نسب متويل البنك التونسي للتضامن للمشاريع السياحية حسب املستوى التأهيلي: 

 (ت: يبين نسبة القروض الممنوحة للسياحة حسب المستوى التأهيلي )مليون د.08 جدولال

احةمالي القروض الموجهة للسيإج السنوات  
احاملي الشهادات العلي  المستويات األخرى 

ضمبلغ القرو  ضمبلغ القرو  النسبة   النسبة 
2011 86.3 29.69 34.4% 56.61 65.6% 
2012 30.8 7.39 24% 23.41 76% 
2013 69.1 14.03 20.3% 55.07 79.7% 
2014 72 13.97 19.4% 58.03 80.6% 
2015 72 23.26 32.3% 48.74 67.7% 
2016 92.2 33.38 36.2% 58.82 63.8% 
2017 95.8 36.40 38% 59.40 62% 

 (2017-2011)البنك التونسي للتضامن،  المصدر:

عن  العليا داتالشها حاملي من الباعثني نالحظ من خالل اجلدول أنه ورغم التشجيع املتواصل لشرحية
حيث  2014إىل سنة  2011 يالحظ تراجع مستمر من سنةطريق منحهم امتيازات تفضيلية، إال أنه 

 بالتشغيل لتوجههم أكثر للمطالبة نظرا املصادقات عدد من %19.4إىل  %34.4انتقلت حصتها من 
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يف  مسامهته لتعزيز احلصة هذه من الرفع على احلرص البنك أولويات من ويبقي .العمومية يف الوظيفة
 خصوصا يف اخلاص للحساب واالنتصاب املستقل العمل يقطر  عن العليا داتحاملي الشها تشغيل
 املضافة. القيمة اجملددة وذات اجملاالت
بالضامن يف  املطالبة حبذف إجراء والقاضية 2016 جانفي شهر خالل احلكومة اختذهتا اليت للقرارات تبعا
 آلية طريق عن طلوبامل الذايت من التمويل آلية بصفة اجلامعية داتالشها حاملي ومتكني التمويل شروط
خالهلا  مت وصرف القروض املشاريع إجناز نسق يف تطورا هاما 2016 سنة سجلت فقد االنطالق، اعتماد

، وتواصل األمر على هذا 2015مليون د.ت سنة  23.26مليون د.ت، مقابل  33.38املصادقة على 
 .مليون د.ت 36.40ئة كذلك لتبلغ قيمة القروض هلذه الف  2017املنوال لنالحظ حتسنا يف سنة 

 نييب :2017-2011استخالص البنك التونسي للتضامن للقروض املوجهة لقطاع السياحة خالل الفرتة 
 اجلدول التايل نسبة استخالص مبالغ القروض الصغرى املوجهة للمؤسسات السياحية: 

 : نسبة استخالص مبالغ القروض الصغرى الموجهة للمؤسسات السياحية.09 الجدول

 نواتالس
المحققة للقروض الموجهة للمؤسسات  نسبة االستخالص

 السياحية
تطور نسبة االستخالص 

 المحقق

2010 86% / 
2011 62.2% -23.8% 
2012 52% -10.2% 
2013 71.4% +19.4% 
2014 73.6% +2.2% 
2015 77.25% +3.65% 
2016 83.7% +6.45% 
2017 84% +0.3% 

 (2017-2011امن، )البنك التونسي للتض المصدر:
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 من %62.2نسبته  ما استخالص من 2011 سنة خالل نالحظ من خالل اجلدول أن البنك متكن
 عرفته ما نتيجة املقاييس بكل استثنائية 2011 سنة وتعد السنة لنفس خالصها أجل حل اليت املبالغ مجلة
 :يلي ما يف تتمثل أحداث من البالد

 كبريا ساهم إسهاما الص عبة الظ روف ظل يف اجلهوية اخلاليا ف ةكا قبل من جمهود من بذله مت   ما أن   -
 االستخالص. نسبة حتسن يف ومباشرا

 2010 خالل سنة تسجيله مت ما مع مقارنة اخلاليا بكافة 2011 لسنة االستخالص نتائج اخنفضت -
 (.%44بالقصرين ) ( وأقصاها%6 (بـ أريانة أدناها كان قد و

 .2010بسنة  مقارنة 2011 سنة خالل الستخالصا انقطاع أغلب املدينني عن -

 .2011سنة  اخلدمات استخالص من بني القطاعات املدعمة كانت قطاع نسبة أحسن -

 مع مقارنة نسبة ضعيفة ، وهي%64العايل  التعليم خرجيي من املستفيدين استخالص نسبة تتجاوز مل -
 .%85حدود  يف كانت اليت السابقة السنة نتائج

 ، وعلى%52ومت استخالصها  استخالصها أجل حل نسبة املبالغ اليت بلغت  2012خالل سنة 
 على أما استخالص من بني القطاعات األخرى،  نسبة الساحة أفضل قطاع سجل القطاعي املستوى
 حني يف والقصرين وسيدي بوزيد قفصة بواليات املسجلة النسب أدىن تواصلت فقد اجلهوي، املستوى
 .استخالص نسبة أرفع وقبلي ندوبةوج أريانة واليات سجلت

حيث  2017يالحظ تطور إجيايب متواصل يف نسب االستخالص إىل غاية سنة  2013ابتداء من سنة 
 :إىل التحسن هذا ، ويعود2017سنة  %84إىل  2013سنة  %71.4انتقل من 

 :ذلك من االستخالص نسب لتحسني خصوصية حبمالت القيام -

 استخالص ومكنت من مراسلة آالف 10 حوايل بتوجيه الربيد سالإر  يف متخصصة شركة مع التعاقد -
 د.ت. م 3.9 قرابة
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 وتونس صفاقس وبنزرت غرار على اجلهوية الفروع بعض لدعم املركزية املصاحل من ميدانية عمليات -
 .وقبلي الكربى

يث لالسرتجاع ح قابلة غري القروض بعنوان للضمان الوطين الصندوق من التعويض إجراءات تنشيط -
 من القروض املطلوب تعويضها. %16مت تعويض ما نسبته 

 يف وذلك قسط أول أجل حبلول خصت عرب وسائل اإللكرتونية تفيد بالتذكري قصرية ارساليات ارسال -
 االيفاء بتعهدهم. على حتسيسهم قصد ديون بذمتهم ختلدت الذين الزبائن شهر، تذكري كل بداية

 األهداف املرسومة. لتحقيق اجلهوية الفروع بعض تدعيم و عاضدةمل املركزية املصاحل من فرق تكلي  -

 إنقاذ برنامج"على غرار  تواجهها اليت الصعوبات وتذليل املشاريع ملتابعة امليدانية الزيارات من التكثي  -
 "املتعثرة املشاريع

 الخاتمة:  .5
 تكون ألن تؤهلها كبرية سياحية ملقومات تونس امتالك من الرغم أنه على الدراسة هذه من يتبني

ال تزال منخفضة، وذلك بسبب  العاملية السياحة من جذبا للسياح، إال أن حصتها العامل دول أهم من
نقص التمويل الالزم لتطوير القطاع رغم فتحها اجملال أمام االستثمار األجنيب الذي هو اآلخر تراجع منذ 

، مث عاد للتعايف إال 2011ريب بتونس سنة بسبب عدم االستقرار السياسي وثورة الربيع الع 2012سنة 
أعادت ضرب القطاع من جديد حيث اخنفضت كل  2015أن اهلجمات اإلرهابية على السياح سنة 

املؤشرات السياحية واالقتصادية معها، لكن وبفضل القطاع املصريف ودعمه للقطاع السياحي من خالل 
معظم املشاريع من اإلفالس احملتم، واليوم مت انقاذ ا، املساعدات املالية وتأجيل آجال تسديد أقساط ديوهن

تعترب تونس من جديد أحد الوجهات السياحية املفضلة لألوربيني وغريهم من السياح األجانب نظرا 
 االقتصادي جملهودات الدولة إلعادة الثقة يف هذا القطاع، حيث حتتل اليوم تونس حسب تقرير املنتدى

 السفر تنافسية تقرير مشلها دولة 136 من ضمن عامليا 87 املرتبة 2017 عام يف الصادر العاملي

 والسياحة.
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 : ملخص
ن القانون املستثمرين من احلصول على عقد مينحهم حق  يف إطار تشجيع االستثمار السياحي، مكَّ
ه وتربمه  االمتياز على األراضي الواقعة يف املناطق السياحية ومناطق التوسع السياحي. وهذا العقد تِعدُّ

إجراءات وأشكال وخطوات متتابعة حددها الدولة مع املستفيد بعد استيفاء  اإلدارة املكلفة بأمالك
 .ددةحم القانون، من أجل غايات

وهبذا الصدد فقد خيضع هذا العقد لقواعد الشكلية املنصوص عليها يف القانون املدين على الرغم من كونه 
وهو ما يدعو لبحث أحكام الشكلية وأغراضها، ومدى التشابه أو االختالف يف كال  .من العقود اإلدارية
 .النوعني من العقود

_________________________ 
 sadeki.abbes@cuillizi.dz  يميل:اإل ،عباس صادقي :المؤلف المرسل
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 ، القانون، الشكلية، عقد االمتياز، األراضي السياحية.العقدكلمات مفتاحية: 
 JEL  :K12 اتتصنيف

Abstract: 

In the context of encouraging tourism investment, the law enabled 

investors to obtain a contract granting them the right to concession on lands 

located in tourist areas and areas of tourist expansion. This contract shall be 

prepared and concluded by the administration responsible for state 

property to the beneficiary after fulfilling procedures, forms, and 

consecutive steps determined by law, for specific purposes.. 

This regard, this contract may be subject to the rules of formalism stipulated 

in the Civil Code, despite the fact that it is an administrative contract. This 

calls for a discussion of the provisions of formalism and its purposes, and 

the extent of similarity or difference in both types of contracts.  

Keywords: Contract, law, formalism, concession contract, tourist land. 

JEL Classification Codes: K12 

 

 مقدمة:  .1
تسود قاعدة الرضائية نظرية العقد يف القانون املدين، وعلى الرغم من ذلك هناك طائفة من العقود 
اليت يتطلب املشرع إفراغها يف شكل حمدد، كما قد يتفق األطراف على كتابة العقد أو توثيقه، ضمانا 

املتبادلة فيما بينهم، فيكون العقد شكليا. أما العقود اإلدارية فهي  حلقوقهم وتوضيحا لألحكام وااللتزامات
عادة ما تتكوَّن عرب مراحل متتابعة، تتجسد باختاذ اإلدارة املتعاقدة لعدة قرارات إدارية، تُ تَ وَّج يف النهاية 

از على بإبرام العقد اإلداري. ويصنف ضمن العقود اإلدارية العقد الذي مبقتضاه يتم منح حق االمتي
األراضي السياحية، والذي بدوره ال ُيربم إال بعد استيفاء اإلجراءات واألشكال واألوضاع اليت حددها 

 القانون، وذلك لغايات أساسية ُتستشف من خالل دراسة األحكام والضوابط املنظمة هلذا العقد.
ة بالعقود املدنية، مع التطبيق فما هي أغراض إعمال األشكال واإلجراءات عند إبرام العقود اإلدارية مقارن

 على عقد منح حق االمتياز على األراضي السياحية منوذجا للعقود اإلدارية؟
 حماولة لإلجابة على هذه اإلشكالية، تتبع اخلطة التالية:
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 والعقود اإلدارية أوال: الشكلية وأغراضها بني العقود املدنية
 قود اإلداريةثانيا: موقف القضاء اإلداري من الشكلية يف الع

 .-منوذجا للعقود اإلدارية-ثالثا: الشكلية وأغراضها يف عقد منح حق االمتياز على األراضي السياحية
 الشكلية وأغراضها في العقود المدنية والعقود اإلدارية.2

تقتضي مقارنة الغاية من إخضاع العقد لشكل حمدد، التعريف بالشكلية يف العقود املدنية مث 
 يف العقود اإلدارية، واستخالص غاياهتا يف كال العقدين.التعريف هبا 

 الشكلية وأغراضها في العقود المدنية 1.2
مييز الفقهاء بني العد الرضائي والعقد الشكلي، فالعقد الرضائي هو " الذي يكفي النعقاده جمرد 

)الفضل، العقد" الرتاضي بني طرفيه دون أي شكلية معينة، فاإلجياب والقبول وحدمها كافيان لتكوين
. ويرجع البعض مسألة الشكلية يف العقود للقانون الروماين "الذي بدأت العقود فيه (49، صفحة 2006

تكون شكلية حتوطها أوضاع معينة من حركات وإشارات وألفاظ وكتابة. أما جمرد توافق إرادتني فال يكون 
التزاماً. فكان املدين يلتزم ال لسبب سوى أنه استوىف األشكال املرسومة، ويكون التزامه عقدًا وال يولد 

صحيحًا حىت لو كان السبب احلقيقي الذي من أجله التزم مل يوجد أو مل يتحقق أو كان غري مشروع أو  
كان خمالفًا لآلداب. فالعقد الشكلي كان عقدًا جمردًا صحته ُتستمد من شكله ال من 

لكن تطور القانون والعالقات التعاقدية عرب العصور . (126، صفحة 1952)السنهوري، ه"موضوع
"أن أكثر العقود يف القانون احلديث رضائية، إذ املتعاقبة أدى إىل تراجع الشكلية لصاحل الرضائية، حيث 

ع من أن تشرتط الكتابة إلثبات العقد الرضائي، إذ جيب يكتفي النعقادها اقرتان االجياب والقبول. وال مين
التمييز بني وجود العقد وطريقة اثباته. فما دام يكفي يف وجود العقد رضاء املتعاقدين فالعقد رضائي، حىت 
لو اشرتط القانون إلثباته الكتابة. والفائدة العلمية من هذا التمييز أن الكتابة إذا كانت الزمة لإلثبات فإن 

عقد غري املكتوب جيوز إثباته باإلقرار أو باليمني أما إذا كانت الكتابة ركنا شكليا يف العقد فإن العقد غري ال
، 1990)لعشب، املكتوب يكون باطال، والقاعدة العامة يف العقود هي الرضائية واالستثناء هي الشكلية"

 .(96صفحة 
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بني الشكلية املباشرة والشكلية غري املباشرة؛ فالشكلية املباشرة هي " تلك اليت تكون ركنا هذا، ومييز الفقه 
يف العقد، إذ ال بد منه لقيام التصرف القانوين. وبالتايل يشرتط يف العقد الشكلي، إضافة إىل الرتاضي 

تتصل مباشرة بتكوين واحملل والسبب، ركن رابع هو ركن الشكلية. وتدعى هذه الشكلية باملباشرة ألهنا 
التصرف القانوين حيث يرتتب على انعدامها انعدام التصرف ... وهلا صورتان األوىل هي الكتابة والثانية 

 (232-233، الصفحات 2006)فياليل، هي فعل ما"
بل جيب أن يقع الرتاضي يف شكل والعقود الشكلية "هي تلك اليت ال يكفي النعقادها جمرد الرتاضي 

، صفحة 1990)لعشب، خاص نص عليه القانون كعقد الشركة التجارية والرهن الرمسي أو التأميين"
العقد الذي ال يكفي النعقاده اقرتان االجياب بالقبول بل يتوجب التصريح عن ذلك  ، أو هو(96

. (176، صفحة 2007)موريس، القانون حبيث يعترب ركنا يف صحة العقد اإلرادتني بشكل خاص عينه

وقد يكون العقد رضائيا يف أصله "ويتفق الطرفان على جعله شكليا" فيصبح العقد شكليا بإرادة 
 (133، صفحة 1952)السنهوري، الطرفني

اليت فرضها القانون هي محاية أطراف العقد نظرا خلطورة التصرف  الغاية من الشكليةويرى البعض بأن " 
 القانوين ففي وجودها تبصري بعواقب العمل القانوين. ومن املعلوم أن الشكلية أوسع من مفهوم )الرمسية(

رية "يراد هبا أن ينعقد العقد أمام موظف عام ككاتب العدل " فهذه األخ(59، صفحة 2006)الفضل، 
 . (176، صفحة 2006)الفضل، أو موظف التسجيل العقاري أو غريه ويسمى "املوثق"

 الشكلية وأغراضها في العقود اإلدارية 2.2
إمجاع الفقه والقضاء يف فرنسا ومصر على  (407،، صفحة 2005)مهند خمتار،  ينقل البعض

اعتبار "العقود اإلدارية كما العقود املدنية ال تعترب من حيث األصل من قبيل العقود الشكلية، وإمنا يكفي 
و اتفاق اإلرادات لكي تُ َولِّد احلقوق وااللتزامات على عاتق األطراف". وقد يكون العقد اإلداري ضمنيا أ

وفقا جملرد مذكرة أو فاتورة إقرار... وذلك على الرغم من اشرتاط املشرع للصيغة املكتوبة يف نطاق عقود 
األشغال العامة والتوريدات واخلدمات... ويرتتب على إغفال الكتابة هنا "بطالن العقد". وقد فضَّل 
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العقد واستقرار ووضوح أحكامه  البعض كتابة العقد اإلداري يف مجيع احلاالت ملا هلا من دور يف إثبات
(Bref, rien ne vaut un bon contrat écrit…) (CATEL, 2017) 

بني قواعد الشكل "اليت تتعلق باملظهر اخلارجي للعمل -يف إطار شكلية العقد اإلداري-كما ينبغي التمييز 
تتعلق بطرق اإلجراء"، كعرض مشروع العقد على هيئة  القانوين" ككتابة العقد، وقواعد اإلجراءات "اليت

. ويرى البعض بأنه "وبصورة عامة فالكتابة يف العقود اإلدارية هي (78، صفحة 2002)رزيق، معينة
اإلجراء شرط الزم يف العقود الكبرية، أو ذات األمهية اخلاصة ويف حالة عدم وجود نص يفرض الشكل أو 

بني األشكال واإلجراءات اجلوهرية وغريها، فتخلف  -حسب مبادئ القانون اإلداري- فيجب التمييز هنا
"  . (80، صفحة 2002)رزيق،  األوىل هو الذي يُبطل العقد ليس إالا

ة، وإن مل ينص املشرع على كتابتها، كما أن طبيعة بعض العقود اإلدارية تستلزم ضرورة مراعاة شرط الكتاب
وتلك العقود ال يُتصوَّر أن توجد دون أن جتسدها وثيقة مكتوبة، مثل عقد االمتياز، حيث حتدد الوثيقة 
حقوق وواجبات امللتزم واجلزاءات اليت متلكها اإلدارة جتاهه...كما قد تتولد الصيغة املكتوبة للعقد اإلداري 

كاتبات بني اإلدارة واملتعاقد معها، إذ يعد ذلك مبثابة عقد رمسي بينهما ملَّا كان من جمرد تبادل الرسائل وامل
من قام بكتابة هذه الرسائل وتلك املكاتبات من جانب جهة اإلدارة موظفا عاما وخمتصا هبذا األمر وطبقا 

 .  (165-166، الصفحات 2018)دغمش،  لألوضاع املقررة
وعليه، يقتضي النظر يف أثر الشكل واإلجراء وجوب الرجوع للنصوص القانونية. والتطرق للقرارات اإلدارية 

دة للتعاقد، مث للعقد اإلداري ذاته. مهِّ
ُ

 امل
)القرارات القابلة  اإلجراءات واألشكال المتعلقة بالقرارات السابقة على إبرام العقد 1.2.2

 لالنفصال عن العقد(
القضاء اإلداري املقارن بنظرية القرار اإلداري املنفصل، أو ما يُعرف بالقرارات اإلدارية  أخذ 

-1-5تاريخ ب. ففي مصر أقرت احملكمة اإلدارية العليا (171، صفحة 2003)حميو،  املنفصلة
لشروط املناقصة أو املزايدة وقرارات جلنة البت، بأن" القرارات السابقة على التعاقد كوضع اإلدارة 1956

والقرار بإرساء املناقصة أو املزايدة، هي بغري منازع قرارات إدارية منفصلة عن العقد ومن مث جيوز الطعن فيها 
يف القرارات اإلدارية  وعليه فمن املقرر" جواز الطعن باإللغاء  (362، صفحة 2002) رسالن، باإللغاء"
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السابقة إلبرام العقد إذ كان ميكن فصلها عن العملية التعاقدية، وذلك على أساس أن العقد اإلداري قد 
، 2002) رسالن، يسبق إبرامه صدور قرارات هلا خصائص القرارات اإلدارية فيمكن الطعن فيها باإللغاء"

نضوي حتت مسمى " القرارات املنفصلة "، كل القرارات اليت تتخذ متهيدا إلبرام العقود وت (362صفحة 
. كما تنطبق أيضا على القرارات اليت (348، صفحة 2002) رسالن،  اإلدارية، بدًأ باإلعالن عنها

س على مقرتحات وتوصيات جلان فتح األظرفة وتقييم ال عروض أو جلان البت. حيث تلتزم املصلحة تؤسَّ
املتعاقدة بنتائج أعمال تلك اللجان، منذ بدايتها، عندما تقرتح إقصاء العروض أو الرتشيحات، أو إعالن 

 اإلجراء، وصوال إىل اقرتاحها منح العقد ألحد املتعهدين أو رفض العرض املقبول.  عدم ج    دوى
خصائص ومميزات القرارات اإلدارية، فهي قرارات تنفيذية صادرة عن  إن القرارات املشار إليها حتوز كافة

. وهبذا (348، صفحة 2002) رسالن، اهليئات اإلدارية املختصة، وهتدف إىل إحداث أثر قانوين
-2009) بوغازي، االعتبار متس تلك القرارات باملراكز القانونية لكل من له مصلحة، وللمتنافسني

على الصفقة. لذلك جيوز هلم طلب إلغائها يف حال مست بتلك املراكز على حنو (39، صفحة 2010
 . (203، صفحة 2014-2013)بن بشري،  غري مشروع

إرادهتا بأي شكل يضمن وصول إرادهتا إىل علم وإذا كان "األصل هو حرية اإلدارة يف التعبري عن 
األفراد... غري أن املشرع يف كثري من احلاالت يفرض على اإلدارة أن تُفرِغ إرادهتا يف شكل معني، حبيث 

، الصفحات 1957)الطماوي،  يصبح القرار اإلداري معيبا أو معدوما إذا مل حترتم اإلدارة هذا االلتزام"
ويتحقق عيب الشكل واإلجراءات عند عدم القيام بالشكليات واإلجراءات املطلوب القيام  (176-177

هبا عند إصدار القرار اإلداري، أو كتابته، أو التوقيع عليه، أو إمهال التسبيب إذا كان مطلوبا تسبيبه قانونا، 
 وره.أو عدم القيام باإلجراءات اإللزامية والالزمة لصد

 األشكال واإلجراءات المتعلقة بالعقد اإلداري ذاته 2.2.2
نص قانون الطلب العمومي يف فرنسا على أن عقود الطلب العمومي هي عقود ُمربمة بني املشرتي 
العمومي أو سلطة الرتخيص ومشغل "متعامل" اقتصادي واحد أو أكثر، لتلبية االحتياجات املتعلقة 

. وتكون عقودا من قانون الطلب العمومي L1111-1واملادة  L2ملادة ا اخلدماتباألشغال أو اللوازم أو 
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إدارية إذا كان أحد طرفيها إدارة عامة، وأُبرمت وفًقا لقواعد القانون العام، كأن تتضمن شروطا استثنائية 
 .من قانون الطلب العمومي L6املادة جلهة اإلدارة...

خارج الرسوم"  € 25000تفوق قيمته العتبة احملددة أوروبيا "وقد نص هذا القانون على أن العقد الذي 
جيب كتابته، كما جيب كتابة عقد املسامهة أو املساعدة اإلدارية أو الفنية أو املالية... مهما كان مبلغه. أما 

فقد  (Le contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage)بالنسبة لعقد تفويض إدارة املشروع 
 رتَّب القانون صراحة بطالنه عند ختلف كتابة أي من البيانات املنصوص عليها الالزمة يف العقد. 

ونص قانون الطلب العمومي أيضا على أوامر الشراء وعرفها بأهنا "مستندات مكتوبة موجهة إىل حاملي 
 اتفاقية اإلطار تبني كمية ...اخلدمات املطلوبة".

على تعريف -قانون املناقصات واملزايدات-وقبله-دات اهليئات العامة يف مصرهذا، ومل ينص قانون تعاق
هذه العقود، وإن كان قد نص على أن "تتوىل إدارة الفتوى املختصة مبجلس الدولة مراجعة مشروعات 
العقود اليت تكون اجلهة اإلدارية طرفا فيها، ومناذج كراسات الشروط، وأمناط العقود النموذجية واألدلة 

من الالئحة التنفيذية  32. وقد نصت املادة .2018لسنة  182من القانون  90املادة  "إلرشادية... ا
لغى( على  1998لقانون املناقصات واملزايدات لسنة 

ُ
أنه " ي جب أن ي ُحرر عقد مىت بلغ قيمة ما رسا )امل

كتوب من املتعاقد مع توريده أو تنفيذه مخسني ألف جنية، أما فيما يقل عن ذلك فيجب أخذ إقرار م
اجلهة اإلدارية شاماًل كافة الضمانات الالزمة لتنفيذ التعاقد.ويُ حرر العقد من ثالث نسخ على األقل تسلم 
نسخة منها إلدارة احلسابات ومعها مجيع العطاءات وصورة من كشف التفريغ للمراجعة عليها وتسلم 

 ." تصة بالتنفيذنسخة للمتعاقد وحتفظ النسخة الثالثة باإلدارة املخ
على أن "الصفقات العمومية عقود مكتوبة يف  وتنص املادة الثانية من قانون الصفقات العمومية يف اجلزائر

مفهوم التشريع املعمول به، ًتربم مبقابل مع متعاملني اقتصاديني وفق الشروط املنصوص عليها يف هذا 
األشغال واللوازم واخلدمات والدراسات". وقد نصت املرسوم، لتلبية حاجات املصلحة املتعاقدة يف جمال 

من هذا املرسوم على أنه "جيب أن تشري كل صفقة إىل التشريع والتنظيم املعمول هبما وإىل هذا  9املادة 
من املرسوم الرئاسي  9تنص املادة  حيثاملرسوم وجيب أن تتضمن على اخلصوص البيانات التالية...  "
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تشري كل صفقة إىل التشريع والتنظيم املعمول هبما وإىل هذا املرسوم وجيب على أنه "جيب أن  15-247
 التعريف الدقيق باألطراف املتعاقدة.... "أن تتضمن على اخلصوص البيانات التالية:

ويفهم من الصيغ الواردة هبذه النصوص "جيب أن تشري، جيب أن تتضمن، جيب أن حتتوي..." على أهنا 
وهي ذات الصيغ املستعملة عند ذكر امللحق "امللحق وثيقة تعاقدية تابعة  .واإللزامتفيد الوجوب 

، واملناولة )التعاقد من الباطن( حيث "جيب أن .247-15من املرسوم الرئاسي  136املادة للصفقة"
حيتوي عقد املناولة، وجوبا" على البيانات األساسية املتعلقة باسم املناول ولقبه وصفته وبيانات املؤسسة 

 .247-15من املرسوم الرئاسي  144املادة ليت ميثلها وحدود املناولة وأحكام الدفع..ا
من قانون الصفقات  95تعليقا على نص املادة - (69، صفحة 2016)بن بوزيد دغبار،  ويرى البعض

... بيانات إلزامية أن الصفقة  95املادة بأنه "يرتتب على اعتبار البيانات احملددة يف نص  -العمومية
... وبالتايل  95العمومية اليت ال حتتوي على أحد تلك البيانات تعترب باطلة، بالنظر للطبيعة اآلمرة للمادة 

فإن املشرع مل يكتفي باشرتاط الكتابة على حنو ما هي حمددة يف التشريع، إمنا اشرتط يف الكتابة أن 
ات حتت طائلة بطالن الصفقة"، كما يعلق هذا الرأي على عبارة "...يف مفهوم تتضمن جمموعة من البيان

التشريع املعمول به" أن مدلول الكتابة يتغري حبسب تغري التشريع املعمول به، مبعىن أنه جيب أن تكيف 
 الكتابة يف الصفقات مع التعديالت املستحدثة أو تلك اليت ميكن استحداثها  على التشريع الذي حيكم

)بن بوزيد دغبار،  الكتابة ... وهو ما يعين أن الكتابة يف الصفقات العمومية مفهوم متغريا وليس ثابتا"
 .(69، صفحة 2016

وقد ذهب األستاذ عزاوي عبد الرمحان للقول بأنه"... يف النظام القانوين اجلزائري فإن خضوع العقد 
تسمية الصفقة العمومية إىل الشكل املكتوب يعترب من قبيل األصول العامة يف جمال  اإلداري الذي يتخذ

العمل اإلداري وحتديدا يف عملية التعاقد، وبذلك فالعقد اإلداري هاهنا عقد مكتوب لدرجة ميكن القول 
فهي شرط معها بأن الكتابة أو الشكلية تعد ركنا يف العقد وتدخل يف تعريفه ووصفه وتصنيفه وطبيعته. 

انعقاد وصحة وإثبات، وهذا لألسباب واحلجج واألسانيد املستمدة من أحكام خمتلفة من النص القانوين 
، 2016)بن بوزيد دغبار،  ، لذلك اعترب البعض(p. 411 ,عزاوي) " املنظم للصفقات العمومية...
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بأهنا "عقد  -من القانون املدين 324وتطبيقا للشروط املذكورة يف املادة - الصفقة العمومية (69صفحة 
رمسي"، وقد أشار هذا الرأي لضرورة التمييز بني التصرف "العقد" والورقة املثبتة له، معتربا أن "املشرع 

بني التصرف وأداة إثباته، حيث  فلم مييز -شأنه شأن املشرعني املصري والفرنسي-اجلزائري وقع يف لبس 
أن األصح أن يصف األمر بقوله "الورقة الرمسية..." ألن التصرف الرمسي ال ينحصر يف العقد فقط، فقد 
 يشري إىل جمموعة من األوراق مبا فيها تلك اليت تصدر عن اإلدارة بإرادهتا املنفردة مثل القرارات اإلدارية..." 

 شكلية في العقود اإلداريةموقف القضاء اإلداري من ال.3
اإلدارية ملختلف األحكام املرتبطة هبا، ومنها  تطرق القضاء اإلداري عند فصله يف منازعات العقود

مدى وجوب خضوع العقد للكتابة، ومدى وجوب إفراغه يف قالب أو صيغة معينة، وحكم ختلف ذلك 
 على صحة أو بطالن العقد.

 الكتابة في العقود اإلداريةموقف القضاء اإلداري من  1.3
اختلفت مواقف القضاء اإلداري يف فرنسا ومصر واجلزائر بصدد مدى إلزامية كتابة العقد اإلداري 

 وحتريره يف وثيقة مكتوبة، وذلك على النحو التايل:
 موقف القضاء اإلداري الفرنسي من كتابة العقود اإلدارية 1.1.3
الفرنسي تبني أنه ينظر إىل مسألة كتابة العقد اإلداري من عدة ن تتبع اجتهادات جملس الدولة إ

 زوايا، ميكن ذكر أمهها فيما يلي:
 حاالت ضرورة كتابة العقد: 1.1.1.3

يف حاالت كثرية يلزم القانون األطراف بتحرير عقودهم "اإلدارية" يف شكل مكتوب، سواء ورد 
أو ضمنيا عندما تقتضي طبيعة العقد أو حمله أن اإللزام صراحة )كما يف عقود تفويض اخلدمة العامة( 

يكون مكتوبا. ويف كال احلالتني يكون للقاضي اإلداري دور يف تطبيق وتفسري النصوص وفقا الجتهاده. 
فقد قضى جملس الدولة بأن "املقابل املايل ملدير املشروع مل يصبح قابال للتحديد بعد انتهاء األشغال، وإمنا 

 التوقعات قبل بداية األشغال، وهذا يعين بالضرورة كتابة العقد املثبت لذلك" جيب حتديده على ضوء
(Conseil d'Etat ،1986) كما قضت حمكمة االستئناف اإلدارية ملدينة .Nancy  بأن "العقد
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االحتجاج به، وختلف ميكنه الذي ُيربم بني املهندس املعماري ومدينة... جيب أن يكون مكتوبا حىت 
 Cour Administrative)..."الكتابة هو ختلف لقيام العقد وللمسؤولية العقدية اليت ترتبط به

d'Appel de Nancy, 2008) 
 حاالت كون الكتابة دليل على وجود العقد وليست شرطا لوجوده: 2.1.1.3

ال تُعترب شرطا لوجود العقد وإمنا هي دليٌل  -كأصل عام- اعترب جملس الدولة الفرنسي بأن الكتابة
 يف قرارات شهرية، بإمكانية إبرام العقد اإلداري شفويا-منذ زمن بعيد–على وجوده، لذلك أقر 

(Conseil d'Etat, .legifrance, 1956).أو من خالل املكاملة أو احملادثة اهلاتفية ، 
 ضرورة كتابة العقد باللغة الفرنسية: حاالت 3.1.1.3

كما سبقت اإلشارة، هناك عدة حاالت يتم فيها فرض كتابة العقد، بل وفرض اللغة اليت جيب أن 
بضرورة كتابة العقد باللغة الفرنسية،  2019-02-08حُيرَّر هبا، فقد قضى جملس الدولة الفرنسي بتاريخ 

مهدة إلبرام العقد. وكذا األوامر واملراسالت اخلاصة بتنفيذه، يف مبا يف ذلك الوثائق والقرارات السابقة امل
حالة وجود النص القانوين أو البند االتفاقي الذي يوجب ذلك. كما ينبغي تفسري هذا البند أو ذلك النص 
وفقا ملقتضيات العقد فحسب، فال ميتد استخدام اللغة الفرنسية للمقاول من الباطن يف عالقته مع املتعاقد 

، acheteurs-publics.com/m)ال للعمال األجانب القائمني على تنفيذ موضوع العقد...و 
29). 

بأن " العقد املربم مع مؤسسة عامة  "CAA de PARIS"كما قضت حمكمة االستئناف اإلدارية 
 .(legifrance.gouv.fr, 13.) للتعليم ... وتنفيذه جيب أن يتم باللغة الفرنسية"

ويف ذات السياق، قضى جملس احملاسبة يف فرنسا "بضرورة حترير الوثائق التعاقدية اليت تطبق على األراضي 
 .(ccomptes, 2019) الفرنسية باللغة الفرنسية، ضمانا للتنفيذ احلسن للنفقات العامة"

 حاالت وصف المعاملة بالعقد بناء على تبادل المذكرات أو وجود سند طلب بسيط  4.1.1.3
لقد أقر جملس الدولة الفرنسي بقيام العالقات التعاقدية دون وجود عقد مكتوب بني الطرفني يف 
حاالت عديدة، من بينها اعتباره بأن "املداولتان اللتان أقرمها اجمللسان التداوليان هليئتني عامتني، يعدان 
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، legifrance). .متقابلة... "مبثابة تعبري عن إرادتني متطابقتني، ويرتبان بينهما التزامات تعاقدية 
1992). 
 موقف القضاء اإلداري المصري من كتابة العقد اإلداري 2.1.3

حكم احملكمة اإلدارية  منهايف عدة قرارات، تطرقت احملكمة اإلدارية العليا ملسألة كتابة العقد،"
أن احلقوق تنشأ ب واعتربت حيث، 09لسنة  01042، الطعن رقم 1966-02-12العليا، بتاريخ 

وتزول باحملررات اليت تتضمنها واليت تعترب سند انشائها أو زواهلا، وأن التسجيل أو القيد ليس من شأنه أن 
ه أن يبطل عقودا ولدت صحيحة، خيلع الصحة على عقود ولدت باطلة كما أنه ليس من شأن اغفال

 وكذلك احلكم يف جتديد القيد اذ يأخذ حكم القيد إن مت يف امليعاد"
احملكمة اإلدارية العليا،  تحكمحيث ، وعن الشكلية الالزمة إلبرام بعض العقود أكدت ذات احملكمة

يف                ن العقد اإلداري تتبع بأ" 07لسنة  1059، الطعن رقم 1963-05-25بتاريخ 
إبرامه أساليب معينة كاملناقصة أو املزايدة العامة أو املمارسة وخيضع يف ذلك إلجراءات وقواعد مرسومة من 
حيث الشكل واالختصاص، وشرط الكتابة فيه اليت تتخذ عادة صورة دفرت شروط الزم إذا ما ابرم بناء 

 متها قدراً معيناً."على مناقصة أو مزايدة عامة أو مت مبمارسة جاوزت قي
بشأن   11سنةل 0802رقم  الطعن 1968-02-10يف قرار الصادر بتاريخ  كما قررت ذات احملكمة

من القانون املدين هو " عقد حيسم به  549"إن الصلح وفقا حلكم املادة ح ما يلي لكتابة عقد الص
منهما على و جه التقابل عن جزء من الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا حمتمال و ذلك بأن ينزل كل 

ادعائه" ومفهوم ذلك أن عقد الصلح تتوافر فيه مقوماته عندما تتجه نية طريف النزاع إىل حسم النزاع 
بينهما، إما بإهنائه إذا كان قائما وأما بتوقيه إذا كان حمتمال، وذلك بنزول كل من املتصاحلني على وجه 

ا حتققت هذه املقومات وقام العقد على أركانه القانونية وهي الرتاضي و التقابل عن جزء من ادعائه، فإذا م
 552احملل و السبب انعقد الصلح باعتباره من عقود الرتاضي، وإذا كان القانون املدين قد نص يف املادة 

 منه على أن " ال يثبت الصلح إال بالكتابة أو مبحضر رمسي" فهذه الكتابة على أهنا الزمة لإلثبات ال
 "لالنعقاد وتبعا لذلك جيوز االثبات بالبينة أو بالقرائن إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة
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 موقف القضاء اإلداري الجزائري من الكتابة في العقود اإلدارية 3.1.3
خالفا ملا قرره القضاء اإلداري يف فرنسا ومصر، اعترب جملس الدولة اجلزائري يف قراره الصادر بتاريخ 

فإن  434-91من املرسوم التنفيذي رقم  03ه "من املقرر قانونا وفق املادة بأن 14-05-2001
الصفقات العمومية تعترب عقودا مكتوبة وأنه يلزم حتت طائلة البطالن أن تتضمن بيانات حمددة على سبيل 

)موقع "احملامي،  احلصر مبا يستفاد منه أن الكتابة شرط النعقاد الصفقة العمومية وتتعلق بالنظام العام"
 101إىل  99بأن ال جمال لتطبيق املواد من  2004-12-21. كما قضى يف قراره املؤرخ يف (2001

من تنظيم الصفقات العمومية إذا مل تبلغ قيمة الطلب احلدود الالزمة إلبرام صفقة "وأن هذه األحكام 
)موقع  ... "434-91من املرسوم  3ب مثلما حتدده املادة قابلة للتطبيق عندما يتعلق األمر بعقد مكتو 

 (2001"احملامي، 
 أثر بطالن القرارات السابقة على صحة العقد   2.3 

يتبنيَّ مما سبق أن العقد اإلداري عمل قانوين خمتلط، حيتوي عادة على جمموعة من القرارات 
ذاته، وقد حيدث وأن يكون إجراء متهيدي أو أكثر حمال لإللغاء القضائي أو  التمهيدية ومن العقد يف حد

 اإلداري، فما أثر ذلك على صحة العقد إذا ما مت إبرامه فعال؟
 :موقف الفقه 1.2.3

اختلف الفقه بشأن امتداد حكم اإللغاء الذي يطال قرارا أو أكثر من القرارات القابلة لالنفصال 
هب بعض الفقهاء إىل القول ببطالن العقد، "وكذلك القرار املعدوم الذي يدخل على العقد ذاته؛ فقد ذ

، حيث (75، صفحة 2002)رزيق،  يف تكوين العملية املركبة يرتتب عليه بطالن العملية بطالنا مطلقا"
وتظل العملية رغم ذلك قائمة، وإذا كان أنه " من املعارض للمنطق اهنيار ركن من أركان عملية قانونية 

املشرع قد استلزم اتباع سلسلة من اإلجراءات اإلدارية يف سبيل إمتام العقد اإلداري فإمنا يقصد بذلك 
سالمة العقد وشرعيته"، كما أن بطالن العقد نتيجة مباشرة للحكم بإلغاء القرار القابل لالنفصال، وإالَّ ملا  

 .   (52-50، الصفحات 2010-2009) بوغازي،  كان لذلك احلكم أي أثر
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ويرى جانب أخر من الفقهاء مثل الفقيه ريفريو بأن حكم االلغاء ال ينسحب على صحة العقد، وأن 
 األخري ال ميكن القول ببطالنه إال إذا قرر ذلك قاضي العقد بناء على طلب أحد طرفيه. 

 القضاء:موقف  2.2.3
يف بعض قراراته لبحث مدى صحة العقد اإلداري -يف فرنسا ويف مصر-تعرض القضاء اإلداري 

 الذي يربم باملخالفة ألحد اإلجراءات السابقة عليه.
 في فرنسا: 1.2.2.3

نت  من قانون العدالة اإلدارية، سابق اإلشارة إليها L551-1تطبيقا حلكم املادة  )واليت مكَّ
العقد، أو فسخه، أو تصحيحه، أو احلكم بالغرامة على اجلهة املخالفة لألشكال  القاضي من إلغاء

 2017-10-06املتعلقة باإلشهار واملنافسة( قضى جملس الدولة الفرنسي يف قراره املؤرخ يف  واالجراءات
بإبطال العقد عندما "يكون النتهاك قواعد اإلعالن واملنافسة املتعلقة مبعايري االختيار تأثري حاسم على 

ذكر  2019-01-25. ويف قرره املؤرخ يف (legifrance, 2017) منح العقد ألحد املتنافسني"
اجمللس بأن "حتديد العقوبة الناتج عن الطعن يف صحة العقد اإلداري، املستند على االدعاء بعدم مشروعية 
القرارات السابقة على العقد، يتوقف على تقييم القاضي لكافة ظروف القضية، مع األخذ يف االعتبار 

 ,legifrance) ها يف االخالل بالتزاماهتا ما قبل التعاقدية... "ملدى جسامة خطأ اإلدارة ومدى تعمد
2019) 

ويظهر مما سبق، أن عدم مشروعية القرارات السابقة على التعاقد ال تؤدِّي بالضرورة إلبطال العقد أو 
فسخه، وإمنا يوازن القضاء اإلداري الفرنسي حسب كل حالة، وفقا جلسامة املخالفة وتأثريها يف إبرام 

جيوز للقاضي أن يأمر )  L551-6العقد. وجيدر التذكري هنا مبا سبق ذكره عند التطرق لنص املادة 
جيوز له أن يأمره بتعليق  .مرتكب التقصري باالمتثال اللتزاماته عن طريق حتديد موعد هنائي هلذا الغرض

عالوة على ذلك، ميكنه النطق بدفع غرامة دورية حالية عند انتهاء املهل  .تنفيذ أي قرار يتعلق بإبرام العقد
ضيات املصلحة العامة، حيث يوازن بني تطبيق العقوبة ( جيب أن يطبقها القاضي ضمن مقت.…الزمنية

 املرتتبة على املخالفة من جهة، وأثرها على املصلحة العامة من جهة ثانية.
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 في مصر: 2.2.2.3
بأنه"... فالثابت يف فقه  1956-11-1حبكم صادر بتاريخ قضت احملكمة اإلدارية العليا 

-كعقد من عقود األشغال العامة أو التوريد مثاًل -اإلدارة مع الغريالقانون اإلداري أن العقد الذي تربمه 
ينعقد صحيحًا وينتج آثاره حىت ولو مل يكن الربملان قد اعتمد املال الالزم هلذه األشغال، أو حىت لو 
جاوزت اإلدارة حدود هذا االعتماد، أو خالفت الغرض املقصود منه، أو لو فات الوقت احملدد 

ال متس صحة العقد وال نفاذه، وإمنا -لو وجدت من جانب اإلدارة-ل هذه املخالفات الستخدامه، فمث
السياسية. وعلة ذلك ظاهرة، وهي أن هذه العقود اإلدارية اليت تربمها اإلدارة -مسؤوليتها–قد تستوجب 

احية مع الغري هي روابط فردية ذاتية، وليست تنظيمية عامة، وجيب من ناحية محاية هذا الغري، ومن ن
أخرى عدم زعزعة الثقة يف اإلدارة، فليس يف مقدور الفرد الذي يتعاقد معها أن يعرف مقدمًا ما إذا كان 
قد صدر اعتماد أو مل يصد، وما إذا كان يسمح بإبرام العقد أو ال يسمح، وما إذا كان العقد يف حدود 

الدقائق اليت يتعذر على الفرد  الغرض املخصص له االعتماد أو ليس يف حدود هذا الغرض، كل اولئك من
العادي بل احلريص التعرف عليها. ولو جاز جعل صحة العقود اإلدارية أو نفاذها رهنًا بذلك ملا جازف 

 . أحد بالتعاقد مع اإلدارة، ولتعطل سري املرافق العامة... "
يل قبل التعاقد ... ال ويف هذا احلكم يظهر أن خمالفة اإلدارة للقواعد اليت تنظم ضرورة وجود اعتماد ما

تقدح يف صحة العقد، إال أن األمر يكون على خالف ذلك إذا ما تعلق مبخالفة اإلدارة لقواعد اإلذن 
بالتعاقد، فقد أفىت قسم الفتوى مبجلس الدولة بأن"إذا كانت السلطة التشريعية وهي سلطة مستقلة عن 

ال تكون حينئذ معيبة فحسب، وإمنا تكون منعدمة السلطة التنفيذية مل تعرب عن رأيها فإن إرادة الدولة 
إطالقا، إذ أن انفراد السلطة التنفيذية املمثلة يف جملس الوزراء بالتعبري عن إرادة الدولة يف عقد التربع، يعترب 
منها طغيانا على السلطة التشريعية يعدم إرادة الدولة، ومىت انعدمت اإلرادة اليت تعترب العنصر األساسي يف 

ين العقد يكون العقد باطال بطالنا مطلقا يف نظر القانون، وإمنا هو واقعة مادية حبته وبالتايل يسقط تكو 
 (135، صفحة 2006)جاد نصار،  هذا العقد مع ما يرتتب على ذلك من أثار"
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بأنه: "إذا كانت  1970-04-11حبكم صادر عنها بتاريخ ويف ذات االجتاه، قضت ذات احملكمة 
الئحة املناقصات واملزايدات قد استلزمت إتِّباع إجراءات معينة قبل طرح األصناف الغري صاحلة لالستعمال 
أو اليت خيشى عليها من التلف أو اليت بطل استعماهلا أو الزائدة عن احلاجة يف املزاد ، مثل احلصول على 

نة ملعاينتها وتثمينها و إخطار وزارات احلكومة ومصاحلها باألصناف موافقة ببيع هذه األصناف وتشكيل جل
املراد بيعها وكمياهتا لإلفادة عما إذا كانت يف حاجة إليها كلها أو بعضها قبل اإلعالن عن املزاد بوقت  

كاف، إذا كانت الئحة املناقصات و املزايدات قد استلزمت إتباع مثل هذه اإلجراءات قبل طرح 
املزاد ، فاملفروض أن تكون اجلهة اإلدارية قد اتبعت هذه اإلجراءات فعاًل ، قبل طرح هذه  األصناف يف

األصناف للبيع يف املزاد وترسيتها على املتزايدين، حبيث ال يستساغ بعد أن جيرى املزاد وخيطر املتزايدون 
ي ع يف مقام التنصل من التعاقد الذبقبول عطاءاهتم ويتم التعاقد بالتقاء إجياهبم بقبول اجلهة اإلدارية، التذر 

مت يف شأن بيع هذه األصناف كلها أو بعضها ، بأن هذه اإلجراءات أو بعضها مل يتبع قبل إجراء املزاد، 
 أو أن اجلهة اإلدارية قد تبينت بعد متام التعاقد أهنا يف حاجة إىل كل أو بعض األصناف اليت جرى بيعها".

 نموذجا للعقود اإلدارية-السياحيةحق االمتياز على األراضي  الشكلية وأغراضها في عقد منح.4
انطالقا مما سبق، وباعتبار عقد منح االمتياز على األراضي السياحية من بني العقود اإلدارية اهلامة، 
نسعى فيما يلي إلسقاط أحكام الشكلية وأغراضها املشار إليها أنفا ودراسة مدى انطباقها على هذا 

 العقد.
أحكاما متعلقة بأمالك الدولة فيما خيص تشجيع  2015تضمن قانون املالية التكميلي لسنة لقد 

املؤرخ  04 – 08من األمر رقم  05منه تعديل وتتميم أحكام املادة  48االستثمار، حيث مت يف املادة 
اصة الذي حيدد شروط وكيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة لألمالك اخل2008سبتمرب  01يف 

للدولة واملوجهة إلجناز مشاريع استثمارية، ومبوجب هذه األحكام مُينح االمتياز على العقارات املوجهة 
 ، مبوجب قرار من الوايل:حصريا عن طريق الرتاضيلالستثمار 

لى أساس اقرتاح من املدير الوالئي املكلف باالستثمار املختص إقليميا، فيما خيص األراضي التابعة ع -
ك اخلاصة للدولة، األص  ول امل ت  ب  ق  ي ة ال ت ابع  ة ل ل م ؤس س ات ال ع م وم ي ة املنح  ل ة واألص ول الفائضة لألمال
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 التابعة للمؤسسات العمومية االقتصادية وكذا األمالك الواقعة على مستوى املناطق الصناعية ومناطق
 النشاط.

ة بالنسبة لألمالك الواقعة داخل حميط املدينة اجلديدة بعد بناءا على اقرتاح هيئة تسيري املدينة اجلديد -
 موافقة الوزير املكلف باملدينة

بالنسبة للعقارات الواقعة داخل مناطق  (ANDT) رأي موافق للوكالة الوطنية للتنمية السياحية بعد -
 املكلف بالسياحة. وبعد موافقة الوزيرالتوسع السياحي 

االمتياز على األمالك العقارية للدولة إلنجاز المشاريع االستثمارية إجراءات وآجال منح  1.4
 (:2015أوت  06المؤرخة في  01)تبينها التعليمة الوزارية المشتركة رقم 

كل شخص، طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون اخلاص، يرغب يف احلصول على -
أن يقوم بتكوين ملف موجه للمدير الوالئي املكلف  امتياز بالرتاضي على عقار موجه لالستثمار، جيب

 باالستثمار املختص إقليميا.
يكلف املدير الوالئي املكلف باالستثمار بدراسة امللف، كما يستشري املديريات الوالئية ذات العالقة -

 انية(باملشروع )يلزم املديرون الوالئيون، الذين تتم استشارهتم، بإبداء أرائهم يف أجل ال يتعدى مث
أيام( من تاريخ تلقي آراء املديريات اليت 8يتم حتويل امللف للوايل مع تقرير تقييمي معلل، يف أجل مثانية )-

 متت استشارهتا.
يتخذ الوايل قراره خبصوص امللف، ويف حالة املوافقة فإنه يقوم بإصدار قرار بالقابلية للحصول على امتياز -

 بالرتاضي.
الدولة باستكمال إجراءات التوقيع مع املستفيد على دفرت أعباء يف اجل مثانية أيام من تلزم إدارة أمالك -

 تلقي امللف.
 حيدد أجل شهر واحد إلجناز عقد االمتياز.-

( 15يف حالة رفض امللف، يلتزم املدير الوالئي املكلف باالستثمار بإعالم املعين، يف اجل مخسة عشر )
 يوم، عن طريق مراسلة مربرة.
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 شروط منح االمتياز 2.4
سنة قابلة للتجديد  33مينح االمتياز ملدة دنيا قدرها  04-08من األمر رقم  4تنص املادة 

 سنة. وخيول لصاحبه احلقوق التالية: 99وقصوى قدرها 
 .احلصول على رخصة بناء 
 .التماس احلصول على قرض لدى املؤسسات املالية قصد متويل مشروعه 

 والميكن إلغاؤه إال يف حالة إخالل صاحب االمتياز بالتزاماته وعن طريق العدالة.حق االمتياز مضمون 
 االمتيازات المالية التي يخولها االمتياز 3.4

 يتم منح ختفيضات على مثن االمتياز حسب النسب احملددة وفقا ملوقع املشروع:
 واليات الشمال:-

 90% ( سنوات.03( إىل ثالث )01ة )خالل فرتة اجناز املشروع اليت متتد من سنة واحد 
 50% ( سنوات.03( إىل ثالث )01خالل فرتة االستغالل اليت متتد من سنة واحدة ) 

 واليات اجلنوب واهلضاب العليا:-
 من مبلغ اإلتاوة املستحقة ألمالك  %50بالدينار الرمزي للمرت املربع خالل فرتة عشر سنوات و

 ع االستثمارية املتواجدة بواليات اجلنوب واهلضاب العلياالدولة بعد هذه الفرتة، بالنسبة للمشاري
 ( سنة و15بالدينار الرمزي للمرت املربع خالل فرتة مخسة عشر )من مبلغ اإلتاوة  %50

 .لواليات اجلنوب الكبرياملستحقة ألمالك الدولة بعد هذه الفرتة بالنسبة 
 السياحيشكل العقد اإلداري الذي يمنح حق االمتياز على العقار  4.4

بعقد أعاله  4على أن: "ُيكرس االمتياز املذكور يف املادة  04-08من األمر رقم  10تنص املادة 
حيدد بدقة برناجماالستثمار وكذا بنود وشروط منح  مرفقا بدفرت أعباءإدارة أمالك الدولة  إداري تعده

 االمتياز"
كنا من أركان العقد اإلداري، يتبني أن وبالرجوع ملا سبق ذكره بشأن اعتبار الشكل يف بعض احلاالت ر 

العقد الذي مينح حق االمتياز على العقار السياحي هو عقد إداري بتحديد القانون، وهو عقد شكلي ال 
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ينعقد صحيحا إال عند استيفاء كل اإلجراءات والقرارات السابقة عليه، خاصة صدور قرار من الوايل 
االمتياز، وذلك بعد صدور قرار املوافقة من الوزير املكلف  املختص اقليميا يقضي باملوافقة على منح

املعدل واملتمم(. وبعد ذلك  04-08من األمر  5بالسياحة ومن الوكالة الوطنية للتنمية السياحية )املادة 
يأيت دور اإلدارة الوالئية املكلفة بأمالك الدولة اليت تعد العقد اإلداري مرفوقا بدفرت األعباء أو الشروط، 

 وهذا األخري يعترب جزءا من العقد ال ينفصل عنه. 
وجيدر التذكري هبذا الصدد، بأن إحاطة إبرام عقد منح االمتياز هبذه الشكليات اجلوهرية، له غايات حمددة، 
وإذا كانت الشكلية يف العقود املدنية غرضها محاية "أطراف العقد" بالدرجة األوىل، فإن الشكلية يف العقود 

 دف حلماية املصلحة العامة للدولة، ألن منح االمتياز يقع على األراضي اململوكة هلا.اإلدارية هت
 خاتمة:.4

على الرغم من استقرار العديد من األحكام اخلاصة بالعقد اإلداري، إال أنه ال ينفصل عن أحكام 
الفقهية يف فرنسا ومصر القانون املدين يف كثري من جزئياته، ومنها مسألة شكلية العقد، وإذا كانت األراء 

هو عقد رضائي كأصل عام، إال أن النظام -كما هو العقد املدين-اعتربت وال تزال أن العقد اإلداري 
القانوين اجلزائري حريص أشد احلرص على التمسك بالشكليات يف أغلب العقود اإلدارية أو يف جلها، 

دارية يف اجلزائر "وعلى رأسها الصفقات للحد الذي اعتربت فيه االجتهادات الفقهية أن العقود اإل
العمومية" هي عقود شكلية، حيث يكون شكل العقد وتركيبته وما يسبقه وما يتلوه من قرارات ورخص 

 وشهادات ... وما يتخلله من أحكام كلها قد حددت بنصوص تشريعية وتنظيمية، ومناذج حمددة سلفا.
شار إليها، فقد أحاط املشرع ومل خيرج عقد منح حق االمتياز على األراضي ال

ُ
سياحية عن األحكام امل

إبرامه بشكليات وإجراءات جوهرية متسلسلة، تبدأ بإيداع الطلب املرفق بالوثائق الالزمة لإلدارة الوالئية 
املكلفة باالستثمار، لتقوم األخرية باستشارة اإلدارات الوالئية األخرى ذات العالقة، واستشارة وزارة 

كالة الوطنية للتنمية السياحية... وبعد صدور القرارات االجيابية هلذه املصاحل، حيال امللف على السياحة والو 
الوايل ليصدر بدوره قرارا بقابلية منح حق االمتياز، وعلى اثره حيال امللف على إدارة أمالك الدولة للوالية 

 لتزم هبا املستفيد من منح االمتياز.لتقوم بإعداد العقد اإلداري املرفق بدفرت األعباء )الشروط( اليت ي
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 ولعل من أبرز النتائج والتوصيات اليت ميكن ذكرها هبذا الصدد، تتمثل فيما يلي:
إن الغاية من اخضاع عقد منح االمتياز على األراضي السياحية لقواعد شكلية وإجراءات جوهرية  -1

محاية األراضي اململوكة هلا، والتأكد من  ومتتابعة هي احلرص على محاية املصلحة العامة للدولة من خالل
ختصيصها لفائدة املستثمرين احلائزين للشروط القانونية. وحتقيق املصلحة العامة بكافة صورها هي اهلدف 
املشرتك لكل العقود اإلدارية، لذلك أخضعها املشرك ألشكال وإجراءات أساسية تسبق إبرامها، وهبذا 

ة املعروفة يف القانون املدين، مع مالحظة أن األخرية "الشكلية" يف العقود الصدد يطبق عليها قواعد الشكلي
 املدنية غرضها األساس محاية املصلحة اخلاصة للمتعاقدين.

ضرورة التعريف الشامل بكافة مراحل إبرام عقد االمتياز على األراضي السياحية، للمستثمرين  -2
ريفية كاملطويات االرشادية والربامج االذاعية، وإظهار وللراغبني يف االستثمار. وتشجيع األعمال التع

 اجلوانب والتحفيزات املالية املرتبطة مبنح االمتياز،
كما يقرتح العمل بنظام اللجنة املشرتكة اليت تضم كافة القطاعات املعنية على املستوى احمللي، كبديل   -3

 بطريقة منفصلة.مقرتح لعملية احالة امللف من إدارة إىل أخرى ومجع اآلراء 
إعادة النظر يف املهلة املمنوحة لإلدارات الوالئية عند دراسة طلبات منح االمتياز واحملددة بثمانية أيام،  -4

وترك تقدير املهلة حسب تعقيد املشروع وطبيعته، وتكليف هيئة حملية على علم بكافة الصعوبات 
 املدد بصفة معقولة، وحسب احلاجة.والتعقيدات "كاإلدارة املكلفة باالستثمار" لتحديد 
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 وواقع القطاع السياحي بواليات الجنوب الجزائريالتراث الثقافي : األول المحور
 السياحة الصحراوية في الجزائر بين الموروث الثقافي وعوامل الجذب السياحي

Le tourisme saharien en Algérie entre patrimoine culturel et attraits 

touristiques 
 

 2النجمي سعيدات ، 1الهلة د محم
 elhellamohamed08@gmail.com، معهد التكنولوجيا جبامعة قاصدي مرباح ورقلة، )اجلزائر(1

 ehec@hotmail.com-nedjmi، (اجلزائر)املركز اجلامعي بوالية اليزي،  2
 خمرب تنمية اقتصاديات األعمال احلديثة وحتسني أدائها مبنطقة الطاسيلي، اليزي

     01/04/2020تاريخ النشر: 

 : ملخص
هددد ه هددلد الدراسددة حث الأمهدد  ل أايددة السدديا ة الصددمهراوية بواليددات اجلنددوا اجلزائددري باعتأارهددا 
مددب بددني أ ددواا السدديا ة، بددالن ر ملددا تزمددر بددي مددب مقومددات سأيعيددة ومعدداط اجلددلا السدديا ي ب يددة اسددتقطاا 

يددة كأددم  حت اسددت له الكثددم مددب السددياح سددواج كددا وا جزائددريني أو أجا ددر بددالن ر ملددا تدددرد مددب حيددرادات مال
متتع السيا ة الصمهراوية ل اجلزائر بإمكا يدات سديا ية  اتندة تههلهدا  -بإ كام، ومب النتائج املتوصل حليها:
 مددوردا اقتصدداديااالهتمددام بالسدديا ة الصددمهراوية ل اجلزائددر  عددل منهددا  -لتصددأق قطددر سدديا ي بددار  عامليددا 

 ل اجلزائر  علي غم قادر على املنا سة دوليا. غياا سياسة تسويقية للمنتج السيا ي -لسكاهنا 
 : السيا ة، السيا ة الصمهراوية، السياح، اجللا السيا ي، اخلدمات السيا ية.كلمات مفتاحية

 JEL  :L83،M31اتتصنيف

Résumé: 

Cette étude visait à examiner l’importance du tourisme saharien dans 

les  wilayas  du sud de  l’Algérie  en  tant  que l’un  des types  de tourisme  
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 nedjmi-ehec@hotmail.com :يميلاإل ،سعيدات النجمي: المؤلف المرسل
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existants, compte tenu de la richesse de ses ressources naturelles et de ses 

attraits touristiques, afin d’attirer de nombreux touristes, qu'ils soient 

algériens ou étrangers, compte tenu des revenus financiers importants qu'ils 

génèrent s'ils sont utilisés à bon escient, parmi les résultats atteints :- Le 

tourisme saharien en Algérie consiste un potentiel touristique somptueux 

qui le qualifie pour devenir un pôle touristique de renommée mondiale;- 

L’importance accordée au tourisme saharien en Algérie le remet comme 

une ressource économique pour ses habitants;- L'absence de politique de 

commercialisation du produit touristique en Algérie empêche celui-ci de 

faire face à la concurrence internationale. 

Mots clés: tourisme, tourisme saharien, touristes, attraits touristiques, 

services touristiques. 

JEL Classification Codes: L83, M31 

 

 . مقدمة: 1
تعد السيا ة الصمهراوية أ د مكو ات السيا ة الوسنية، وهي ل  اجة ماسة لرتقية العناصر 
املكو ة هلا باعتأارها تتو ر على قدرات هائلة مب شأهنا أت تساهم ل د ع واقع التنمية باملناسق الصمهراوية، 

للزاوية اليت ين ر لي منها،  مب اجلا ر   السيا ة قطاا اسرتاتيجي حيمل ل سياتي مفاهيم عد  بالن ر
العلمي تعترب مبثابة  ب تقدمي اخلدمة لطالأيها، أما مب اجلا ر الثقال واالجتماعي  ين ر للسيا ة على أهنا 
مبثابة جسر للتواصل بني الثقا ات واملعارف اإل سا ية لألمم والشعوا البد مب امتطائي لألوغ املنشود، 

ي تعترب السيا ة مبثابة  شاط اقتصادي مدر للدمل والوظائف والعمالت الصعأة ومب اجلا ر االقتصاد
اليت مب شأهنا  ياد  الدمل الوسين، حضا ة العتأارها عامل ميكب مب ح الل التقارا والتفاهم بني 
الشعوا، ول ظل التمهوالت االقتصادية اليت يشهدها العاط واجلزائر بصفة ماصة، أصأق لزاما الأمه  

صادر للمداميل مب غم الأرتول للتنويع ل الصادرات لتفادي االضطرابات االقتصادية ل أي  مب، عب م
 حذ جند هناك عد  صناعات جدير  باالهتمام  ول مقدمتها السيا ة.

 تتمثل مشكلة الدراسة ل تقدمي حجابة للتساؤل التايل:  إشكالية الدراسة: 1.1
 و يما يتمثل كل مب املوروث الثقال وعوامل اجللا السيا ي هبا؟ما املقصود بالسيا ة الصمهراوية؟  -
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 لإلجابة على سهال اإلشكالية الرئيس ميكننا سرح التساؤالت الفرعية التالية:    
 ما املقصود بالسيا ة عموماً والصمهراوية على وجي اخلصوص؟  -

 اجلزائرية؟   يما يتمثل املوروث الثقال واملعاط التارخيية للسيا ة بالصمهراج-
  يما تتمثل عوامل اجللا السيا ي ل الصمهراج اجلزائرية؟ وهل كل ما سطر كال لنهوض هبا؟  -

 لإلجابة على التساؤالت السابقة مته صياغة الفرضيات التالية: فرضيات الدراسة:  2.1
 تتو ر مناسق الصمهراج اجلزائرية على موروث ثقال ضرا أسنابي ل أعماق التاريخ  -
 تزمر مناسق اجلنوا اجلزائري بإمكا ات سيا ية  اتنة تههلها ألت تكوت قطأاً سيا يا عامليا بامتيا . -

 تتجسد أاية هلد الدراسة ل اجلوا ر التالية: أهمية الدراسة: 3.1
 تعترب السيا ة مورد اقتصادي ل كثم مب الدول ماصة النامية منها  -
  ي ل الصمهراج اجلزائرية حبرا  مقومات وعوامل اجللا السيا -
 حماولة التعرف على جزج مب املوروث الثقال للسيا ة الصمهراوية ل واليات اجلنوا اجلزائري  -

 تكتسي الدراسة أاية بال ة مب مالل النقاط التالية:أهداف الدراسة: 4.1
 بالصمهراج تعد السيا ة الصمهراوية مبثابة مورد اقتصادي لكثم مب العائالت القاسنة  -
 التنوا الأيولوجي للصمهاري اجلزائرية  علها مناسق جلا للعديد مب السياح  -
 تساهم السيا ة الصمهراوية بشكل كأم ل ا دهار الكثم مب احلرف التقليدية والتلكارية باملنطقة  -
 الوا د . تنمي السيا ة الصمهراوية العالقات القائمة ما بني الدول والشعوا وما بني سكات الدولة-

لتمهقيق أهداف الدراسة مت استخدام املنهج الوصفي، هبدف وصف ال اهر  املأمهوثة، منهج الدراسة: 5.1
 وحتليل الأيا ات وتفسمها ب ية التوصل حث  تائج ا ابية تساعد على ح اد  لول للمشكلة حمل الدراسة.

 االعتماد على املراجع التالية:أثناج القيام بإجنا  هلد الدراسة مت مرجعية الدراسة: 6.1
 اعتماد مراجع مب كتر، ملكرات، تقارير، سواج كا ه بالل ة العربية أو األجنأية. -
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االستعا ة بشأكة اال رت ه ب ية احلصول على الدراسات احلديثة وبيا اهتا اليت يتعلر ح ادها ل  -
ع جوا أي ل حب  مأسط، حال أ نا  اولنا حت هلا املوضوا ضخم ومتشعر، وال ميكب اإلملام جبمياملكتأات.

 حتديد بعض جوا أي الرئيسية وبشكل موجز وواضق   ي  مت تقسيم هلد الدراسة حث احملاور التالية: 
 ماهية السيا ة. -
 الثروات الثقا ية بالصمهراج اجلزائرية.      -
 مقومات ومعاط اجللا السيا ي بالصمهراج اجلزائرية. -
 . 2030لصمهراوية ل خمطط التهيئة السيا ية أ ق آ اق السيا ة ا -
يتم التطرق ل هلا احملور لكل مب تعريف السيا ة وأايتها وأ واعها واآلثار املرتتأة عنها ماهية السياحة:.2

  يما يأيت: 
 تعريف السياحة: 1.2

تناوله هلد تأاينه مفاهيم السيا ة مبقدار تعدد أ واعها وتعددت االمتصاصات العلمية اليت 
 ال اهر  بالدراسة، باإلضا ة حث الزاوية اليت ين ر حليها منها، ومب أهم تعار ها  لكر اآليت:

وألول  1643"، ول عام Torno" املشتقة مب الكلمة الالتينية "Tourالسيا ة لكلمة "يعود مفهوم 
)درياس و كفى،  حث أمر" ليدل على السفر أو التجوال مب مكات Tourismeمر  مت استخدام املفهوم "

تنأثق  على أهنا:"ظاهر  مب ظواهر عصر ا 1905عر ها األملاين "جوبم رويلر" سنة ، (4، صفمهة 2009
عب احلاجة املتزايد  للرا ة وت يم اهلواج وحث مولد اإل ساس جبمال الطأيعة ومنو هلا اإل ساس، والشعور 
باملتعة، واإلقامة ل مناسق هلا سأيعتها اخلاصة ومنو االتصاالت وماصة بني الشعوا وأوساط خمتلفة مب 

وهناك مب يعرف السيا ة على أهنا:" عملية ، ."(travet. Maktoob, 2019)اجلماعات اإل سا ية
ا تقال وقتية يقوم هبا عدد كأم مب سكات الدول املختلفة  يرتكوت حمل حقامتهم الدائمة منطلقني حث أماكب 

 (87، صفمهة 2008)غرايأة،،  أمرى دامل  دود بلدهم أو حث بلدات أمرى."
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أما السيا ة الصمهراوية  توجد هلا عد  تعاريف، وهناك مب يعر ها على أهنا:"  وا مب السيا ة الأيئية 
)الطأيعية( جماهلا الصمهراج مبا  يها مب م اهر سأيعية تتمثل بتجمعات الكثأات الرملية واجلأال اجلرداج 

 "(110، صفمهة 2008)غرايأة،،  واألودية اجلا ة والوا ات الطأيعية والضايات والقيعات.
ا طالقا مما سأق ميكنا القول أ ي توجد العديد مب التعاريف للسيا ة ب ض الن ر عب  وعها، وعليي ميكب 

 أت   ستنتج وجود منطني أساسيني مب السيا ة اا: السيا ة الداملية والسيا ة اخلارجية.

 أهمية السياحة الصحراوية:  2.2
للسيا ة بصفة عامة ومنها الصمهراوية أاية بال ة ال تقتصر على اجلا ر االقتصادي  مهسر بل 
تتعداد حث جوا ر أمرى سااه ل رقي وا دهار الكثم مب دول العاط السيا ية، ومنها:جوا ر ثقا ية 

لأمهمات، ومناسق و ضارية ودينية حضا ة حث اجلوا ر الأيئية للسيا ة اليت سااه ل محاية ال ابات وا
اجللا الطأيعية  السيا ة ساعدت حبق دول العاط النامي مب التقرا مب  ضارات الشعوا األمرى، 
واال تفاا مب ممات الدول املتقدمة ل جماالت عد  منها: بناج الفنادق واجلسور وشق الطرق، حضا ة 

ا  ة على أثار الشعوا مب مالل احلماية إل التها للعديد مب املعوقات اخلاصة بالل ة والعرق واجلنس واحمل
ملا سأق  إت للسيا ة الصمهراوية أاية مب    باإلضا ة(23، صفمهة 2006)الطائي،،  والتجديد...اخل

 (124-121، الصفمهات 2008)غرايأة،،  جوا ر أمرى تتجسد ل األيت:
 ت الصمهراوية أبدا روائع األدا و يها  زله الرساالت السماوية اأهلمه الفضاج -
 تنمي السيا ة العالقات القائمة ما بني الدول كتنمية التجار  والتأادل الثقال واملعرل  -
 اخل …تعترب الصمهراج اجلزائرية مصدر للعديد مب الثروات واملعادت مثل:الأرتول وال ا  واللهر -

 أنواع السياحة: 3.2
 قأل التطرق أل واا السيا ة ميكننا القول أ ي يوجد اتفاق على مكو اهتا الثالث األساسية وهي:

 (93-91، الصفمهات 2008)غرايأة،، 
 هي الطاقة الأشرية اليت تستوعأها الدولة املضيفة و قا ملتطلأات كل سائق. السياح: –
 هي العناصر اليت جتلا السياح كالشواسئ واألهنار وال ابات واملواقع األثرية...اخل. المعالم السياحية: –
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مثل: هي الدول اليت تستقطر السياح، وتعرض ما لديها مب حمكا يات تتناسر وسلأاهتم  المعرضون: –
 اإليواج والضيا ة، مدمات النقل والأنية التمهتية كالكهرباج واملياد الصاحلة للشرا...حخل. مدمات

 (135-134، الصفمهات 2007)كواش،  توجد عد  أ واا مب السيا ة  لكر منها اآليت:
 والأمهمات لالستمتاا مبياهها الزرقاج الصا ية.يقصد هبا التنقل حث شواسئ الأمهر  الزرقاء: السياحة –
تعين السفر حث الصمهاري الصفراج برماهلا اللهأية، وقد اهتمه هبا دول امل را  الصفراء: السياحة –

 العريب.
 يقصد هبا الر الت حث املناسق اجلليدية، ملمارسة رياضة التز لق على اجلليد. البيضاء: السياحة –
 تعين االستمتاا باملناسق اخلضراج مب ريف و أاتات.  السياحة الخضراء: –
 التشكيلية وحقامة املهرجا ات اليت تعرض لثقا ات شعوا الصمهراج.   كالفنوت  الثقافية: السياحة -
الدول العربية  أقاموا هبا لفرت   استهوهتمتعين الر الة والسياح األجا ر الليب  السياحة االجتماعية: –

  منية سويلة. 
متثل اآلثار اليت ترجع بدايتها حث العصور احلجرية والوسطى واحلديثة كالقالا  السياحة التاريخية: –

 واألبراج. 
ال ختلو الدول العربية مب مثل هلد املصمهات اليت توجد بكثر  ل الدول  السياحة االستشفائية: –

 امل اربية. 
يا ة الصمهراوية أ واا تستهوي السياح وجتلهبم * حذا كا ه األ واا السابق للسيا ة بصفة عامة  إت للس

 (73، صفمهة 2007-2006)دمحوين،،  ملمارسة بعض أ واا  السيا ة هبا ومنها:
تقام ملمارسة الرياضة كالرايل والتز لق على الرمال، وسأاق اإلبل واخليل والدرجات  رياضية:السياحة ال –

 النارية..حخل.
كمهمام   ل الينابيع الطأيعية واملعد ية للمهصول على الرا ة اجلسمية والنفسية تتمثل العالجية:السياحة  –

 الصاحلني بأسكر  ومحام  لفا ة ب رداية، ومحام ورقة بالنعامة ملعاجلة األمراض اجللدية...حخل.
 تأارها قألة للسياح. املساجد ومقامات الصمهابة وأضر تهم والكنائس باع تعين الدينية:السياحة  –
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تتواجد ل قلر الصمهاري اجلزائرية وعلى أسرا ها وكو ه  ضارات ملفه وراجها  السياحة األثرية: –
العديد مب األبنية واآلثار اليت ال تزال شاهد   ىت اآلت على قدر  اإل سات على التأقلم معها  لكر 

 وتنهنات بتمنراسه...اخل. منها:آثار مدينة سدراتي بورقلة
 اآلثار االقتصادية واالجتماعية للسياحة: 4.2

) ياين و  راث،  توجد عد  آثار اقتصادية واجتماعية للسيا ة ميكب ذكر أاها ل اآليت:
 (59، صفمهة 2018

تنفيل مطط ا ل تعمل السيا ة على اجتلاا النقد األجنيب الست الهلتدفق رؤوس األموال األجنبية:  -
مب دول العاط، ومب أكرب  %38وهو دمل ميثل املصدر األول للعمالت األجنأية حلوايل التنمية الشاملة،

 مخس املصادر لأقية الدول. 
حت الدول اليت تسعى حث  ياد  موارد السيا ة،  هي تستخدم نقل التقنيات الحديثة والمتطورة:  -

 قها ومدماهتا السيا ية. التكنولوجيا احلديثة واملتطور  ل مرا 
، حذ القوى العاملة على مستوى العاطمب حمجايل  %11حت السيا ة تستوعر تشغيل اليد العاملة:  -

 %5.4 قد شكله  سأة العاملني  ،مليوت عامل ل قطاا السياح 202حتصي من مة السيا ة العاملية 
زائر، وتصل ل دول مثل تو س  دود ل اجل 2007مب جمموعة العمالة الكلية ل قطاا السيا ة لعام

، 2000ألف مستخدم عام  82. كما أت عدد العاملني ط يكب يتجاو  %15.5وامل را  17%
ألف منصر عمل، وهو رقم ضعيف مقار ة  314. أي  ياد  2010ألف عام  396لمتفع حث 

( غم %66لد العمالة منها )بأطاقات الأالد السيا ية غم املست لة، وحبسر املن مة العاملية للسيا ة  ه
( هللا الصنف مب %20مههلة مب جمموا املشت لني ل القطاا السيا ي باجلزائر، وهي ال تتجاو  )

 العمالة ل املقاييس الدولية ل قطاا السيا ة. 
  حذ PIB)مسااتي القطاا السيا ي ل الناتج الوسين اخلام)ذات أهمية في زيادة الدخل الوطني:  -

( مب  صة السيا ة ل الناتج احمللي اخلام %2.4زائر حبسر املن مة العاملية للسيا ة  سأة )سجله اجل
 . 2011عام 
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حت تو يع املشاريع االستثمارية ل المساهمة في تحقيق وتنمية التوازن االقتصادي بين المناطق:  -
لتوا ت، وحيقق  رص عمل السيا ة وخمتلف األ شطة والقطاعات املرتأطة هبا على مستوى القطر حيدث ا

 جديد ، كما حيسب مستوى املعيشة مع  سب است الل املوارد املتو ر  ألقاليم الدولة الوا د . 
 الثروات الثقافية بالصحراء الجزائرية:      .3

 ا جر منل العصر اجليولوجي الرابع والدليل على ذلك آثارد وشواهدد  عاش اإل سات ل التاسيلي
تعود حث أالف السنني، أيب سااه كل ال روف الطأيعية الرسأة واإل سات على االستقرار الثقا ية اليت 

على ضفاف األهنار واألودية اليت جفه  اليا منل أكثر مب ثالثة أالف سنة، هلا اإل سات احلامل ألوث 
 (2-1)و ار  الثقا ة، الصفمهات  :الثقا ات اليت تتمثل  يما يلي

 الصمهراج اجلزائرية غنية بالثروات الثقا ية واليت تتميز بالعصور التارخيية التالية: العصور التاريخية: 1.3
ساعدت ال روف الطأيعية سنة: 1000000إلى  2500000حضارة الحصى المشطاة من  -

اآلت وهلا منل أكثر مب الرسأة اإل سات على االستقرار ل تاسيلينا جر، ماصة  ول األودية اليت جفه 
ثالثة أالف سنة، ويعد موقع برج ثات بالقرا مب بلدية حليزي، أ د أهم املواقع املشهور  اليت ظهرت  يها 

مليوت سنة  2.5أوث الثقا ات املعرو ة باحلصى املشطا ، واليت متثل مهد احلضار  اإل سا ية ابتداج مب 
تتمثل ل  شطية منوذجية للمهصى وذلك للمهصول على ا تشرت صناعة  جرية ل أغلر مناسق ح ريقيا 

 أدا  قاسعة يطلق عليها اسم:" شوبر" و" شوبينع تول" حهنا احلضار  األلد وا ية.
تتكوت األدوات احلجرية مب ذات سنة: 100000إلى  1000000الوجه الثقافي االشولي  -

 ومب أشهر مواقعها موقع تني هنكاتب.الوجهني والفهوس اليدوية اليت تنتج عب التقصير على الش ايا، 
 ميكب تقسيمي حث عنصريب اا:العصر الحجري القديم األوسط:  -
عرف اإل سات حته ظروف منامية مالئمة ما سنة:  20000 – 40000الوجه الثقافي العاتري  –أ 

عمق ل  مسي بالوجي الثقال العاتري، وهي  ضار  ماصة بشمال ح ريقيا، متتا  بأدوات  جرية حتمل
 القاعد .
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حت احلدث األساسي للعصر احلجري سنة:  5000 – 12000العصر الحجري الحديث  –ب 
احلدي  هو اال تقال حث اقتصاد قائم على اإل تاج وتربية احليوا ات وممارسة الزراعة، حت األدوات احلجرية  

خارية، تشكل املركر الصناعي كرؤوس السهام، الفهوس املصقولة وأدوات الطمهب باإلضا ة حث األواين الف
 للعصر احلجري احلدي ، وتنتشر ل مع م املواقع األثرية السطمهية اليت تتميز بشساعةتاسيلينا جر.

 ا جر ب ىن وتنوا الشواهد الصخرية املرسومة  متتا  احل م  الثقا ية لتاسيلي الفن الصخري: 2.3
سكات تاسيلينا جر على تطوير  ضارهتم بداية  سنة قأل امليالد عمل 12000واملنقوشة،  منل أكثر مب 

مب األدوات احلجرية اخلاصة باالستعماالت اليومية، وصوال حث الفب الصخري والنماذج املعمارية القدمية 
اليت تهرخ للفب الصخري بتاسيلينا جر ، حال أهنا امتلفه  يما خيص تارخيها، حذ جندها تروي رسومات 

مب مواضيع متنوعة للمهيا  اليومية والرو ية  يا  الشعوا والسكات اليت عمرت و قوش التاسيلي مبا حتملي 
سنة قأل امليالد حضا ة حث تعريفها  12000املنطقة تراثها الثري وعاداهتا ل عقود ترجع حث أكثر مب 

أسلوهبا باحمليط وت ماتي املنامية عرب األ منة  حذ تتميز هلد الرسومات الصخرية بعد  مرا ل كل وا د  ب
 اخلاص وهي على النمهو التايل:

متتد هلد املر لة حث أكثر مب مثا ية أالف سنة قأل امليالد، وتتميز بالشكل  مرحلة الرؤوس الدائرية: -
الدائري لرؤوس األشخاص املمثلة ل رسومات هلد املر لة، وكلا تكرار األشكال احليوا ية بنسأة أكثر  

أدو الرجال والنساج بشعر مسرح وجسم مليج بالوشم، يتقلدوت قرو ا كال زال، الفيلة واألروي، كما ي
 وأقنعة للوجود الدائرية الشكل، تستعمل ألوات مميز  ل هلد املر لة كاألبيض، األمحر، الأنفسجي والأين.

سنة قأل  25000أالف سنة حث غاية  6000ميتد هلا األسلوا مب  مرحلة الرعاة )البقريات(: -
كللك  سأة حث ظاهر  الرعي واستئناس احليوا ات وتربيتها، كما مسيه مبر لة الأقريات   امليالد، مسيه

لكثر  جتسيد شكل األبقار ل الرسومات، ت هر  يها أشكال األشخاص واحليوا ات جبميع مالحمها 
ا األلوات والثياا بتفاصيلها وكلا تسرحية الشعر و مر ة اجلسم وامتا  الفب ل هلد املر لة بالواقعية، أم

 املستعملة  هي:األبيض، األسود، الأين، األمحر واألصفر.
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سنة قأل امليالد، مسيه كللك  1000سنة حث غاية  25000متتد هلد املر لة مب  مرحلة األحصنة: -
ل هور احلصات املروض واملمتطى مب سرف اإل سات ومميزاتي: رسم العربات احلربية املزود  بعريش وا د  رد 

أو أربعة، أما األشكال اإل سا ية  هي مرسومة بتقنية ثنائي املثل ،  يما خيص املشاهد  هي متثل  صا ني 
أشخاص  املني لرماح سويلة الرؤوس دائرية أو مستطيلة سواج ل مشاهد السلم أو احلرا، واأللوات 

 املستعملة هي السفر  الأنية، الأيضاج والصفراج.
ة مب األلفية األوث قأل امليالد حث ظهور الكتابة، مسيه كللك لدمول متتد هلد املر ل مرحلة الجمال: -

 يوات اجلمل حث املنطقة واجملسد ل رسومات هلد املر لة، كما يتميز برسم اجلمل بالسرج أو بدو ي، 
وكللك ممتطى ل بعض األ يات، يضفى على هلا األسلوا الرسم التخطيطي اهلندسي حبي  يكوت 

الثنائي املثل  أكثر وضو ا مب الفرت  السابقة وتصا ر الرسومات بنصوص   شكل جسم األشخاص
 كتابة التيفيناغ.

 التراث المادي والالمادي:      3.3
 ا جر ا تشارًا واسعًا ومتنوًعا للمعاط  ل أوامر األلفية اخلامسة قأل امليالد عر ه منطقة التاسيلي

والعادات وذلك مالل الفرت  املسما  بفجر التاريخ، وتتكوت مب عد  اجلنائزية التيرتمز حث خمتلف الطقوس 
أشكال وأ واا هندسية، بزينة و لوى حث جا ر خمتلف اجملموعات والدوائر على شكل مقابر كأم ، 
وأشكال أمرى مب القأور القدمية متفرقة ولكب غم بعيد  على  قاط املياد، املزارا، األودية واملنمهدرات 

وهلد املعاط ليسه مسخر  للد ب  مهسر بل تشكل أيضا أماكب تقام  يها خمتلف الطقوس اجلألية، 
 املتعلقة باملوت والد ب، وعلى هلا األساس ميكب التطرق حث ما يلي:

 التراث النثروغرافي:      1.3.3
لطأيعي ال سيما يتمثل ل أمناط املعيشة املتأعة ل منطقة  ا جر املرتأطة ارتأاسًا وسيدًا بثراج الوسط ا

املوارد املائية والطأيعية األمرى،  السكات املستقريب متواجديب على مستوى الوا ات مثل: وا ة جا ه، 
وقد تأنوا منط سكين متطور بشكل هندسي  ريد مب  وعي واملتمثل ل القصور أو اي رمات  سر التسمية 

ادي   ي  شهدت كل جمموعة مب القأائل احمللية،  ت م مدينة جا ه ثالثة قصور متمركز  ل جهيت الو 
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قصرًا واختلت مني مركزًا معيشًيا و صنًا د اعًيا هلا، ومب بني هلد القصور جند قصر  لوا ، وقصر امليهات، 
 وقصر أجاهيل.

 التراث الالمادي:      2.3.3
، واليت  ا جر بتنوا تراثها ال م مادي أو الشفاهي مب التعأمات اجلسدية تتميز منطقة تاسيلي

تتجسد ل خمتلف التعأمات الثقا ية أاها:سأيأا، وهي مناسأة سنوية حمدد  بيوم عاشوراج، ومتثل تز  رات، 
 ا جر، وهو تراث حيمل  ايسوات، تكوبا، هتيجااله، أ د رمو  الرقص التقليدي اللي مييز منطقة تاسيلي

ه بني قصريب اا: لوا  وامليهات حث جا ر معاين األصالة مب تاريخ، أداج، رقص ولأاس، يقام مبدينة جا 
 سأوا أمرى للموسيقى مثل:امزاد، تينديوأليوت.

يتواجد ل اجلهة الشمالية لوا ة جا ه وبالضأط ل احلا ة اليسرى لوادي ا ريو، والتسمية  قصر زلواز: -
على عد  منا ل  مشتقة  مب كلمة أروا  بالل ة احمللية وهو الوقه اللي يسأق ال روا، وحيتوي القصر

 متالمحة ويتوسطي مسجد العتيق ومقر للزاوية القادرية.
يقع ل اجلزج العلوي مب اهلضأة ويتوسط وادي ا ريو على احلا ة اليسرى، وترجع  قصر الميهان: -

وأجاهيل، كما يسمى ت ور يه أيضا، ويتكوت مب ثالث  القصريب: لوا  التسمية حث معىن امليزات، يتوسطي
 كما يتواجد أسفل القصر املسجد العتيق.أجزاج،  

يتواجد ل اجلهة اجلنوبية لوا ة جا ه باحلا ة اليمىن لوادي ح ريو، يوجد هبلا القصر  أجاهيل:قصر  -
مسجد و اوية، ويتواجد على السفوح العليا ألجاهيل قلعة "غاوت" وهي على شكل دائري حييطها سور 

أجل الد اا عب القلعة  أما السكات الشأي مستقريب  تتخللي  تمهات يرجق أت تكوت مستعملة مب
متواجديب ل املناسق الرملية أو بالقرا مب الينابيع، وقد متيزوا بشكل  ريد ملسكنهم املتمثل ل الزريأة   أو 

 أدكمأدوهرمتاجزت، كما ميارس السكات املنطقة العليا صناعات تقليدية وهي:ايدباغ،  يكوا، ايأيقب.
 عالم الجذب السياحي بالصحراء الجزائرية:مقومات وم .4

تتميز الصمهراج اجلزائرية بطأيعة متنوعة  تضم النسيج الواسع للهضاا )احلماد ، اللراا(، باإلضا ة 
احملاسة بالكثأات الرملية )العرق الشرقي، العرق ال ريب، عرق الشاش(، واألكثر مب ذلك سمهر  حث األ واض
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أعلى قمة ل اجلزائر )تاهات(  وتضم صمهراج الشمال ال ريب ذات السالسل  سأيعة اهلقار اليت تتواجد هبا
املتموجة، وصمهراج اجلنوا الشرقي )اهلقار والتاسيلي( وبينهما مط منمهرف مب اجلنوا ال ريب حث 

 .(2007)كواش،  مل م(الشمال الشرقي مارا بد )عرق تنزووف، وهضأة تادمايه، وشط 
لقد تعددت مقومات اجللا السيا ي ل الصمهراج مقومات السياحة الصحراوية في الجزائر:  1.4

 (108-89، الصفمهات 2009)غرايأية،  ومب أاها:
بني تعد الطأيعة الوعاج اللي تتم  يي مجيع التفاعالت واأل شطة املتأادلة  المقومات الطبيعية: 1.1.4

اإل سات والطأيعة، وتشكل بللك عناصر السيا ة الصمهراوية اليت تعترب جزجًا مب السيا ة الطأيعية حذ 
 تتجسد مقوماهتا ل األيت:

تقع أغلر الصمهاري ل اجلنوا اجلزائري وبللك تشكل حقليم اتصال بني مناسق  الموقع الجغرافي:-
 دات وتقاليد سكاهنا.اجلنوا وبني أقاليم متأاينة ل غناها ومنامها وعا

 تتجسد مقومات هلا الأناج ل ثالث أقسام رئسيي هي: البناء البيولوجي: -
 :هي صخور متفاوتة ل أ واعها وألواهنا واملعادت اليت حتتويها ومنها:صخور  ارية وأمرى  الصخور

 رسوبية. 
 :تنتج عب هلد احلركات اليت تعرضه هلا الصمهاري اجلزائرية عرب األ منة  الحركات التكوينية

 اجليولوجية ابتداج مب الزمب اآلركي وا تهاج بالزمب احلدي . 
 :هي جمموعة اهلضاا واجلأال اليت تتخلل الصمهراج، ومب م اهرها  أشكال التضاريس

واستواج سطمهها، مما يستهوي  املنخفضات، األودية، الكثأات الرملية...اخل اليت تتميز هبدوئها
 السياح.  

متتا  الصمهاري اجلزائرية بشد  سطوا الشمس والرياح وقلة اإلمطار، وارتفاا  مقومات المناخ: 2.1.4
 درجات احلرار  أو اعتداهلا أ يا ا مقار ة باملناسق الأارد  ل أوربا أو مشال أسيا وأمريكا.

مب أهم عناصر اجللا السيا ي ومب أ فس املوارد الطأيعية  تعد املياد مقومات المياه وأشكالها: 3.1.4
 ل املناسق اجلا ة، كما متتا  بارتفاا جودهتا و قائها.
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تتمثل ل اإلسدار اللي حيدد عالقة اإل سات ب مد، وحتدد عاد   المقومات البشرية واالجتماعية: 4.1.4
 ل جا أني رئيسيني اا:

مي اإل سات ل  ياتي اليومية كاملسكب وامللأس ووسائل هو كل ما يستخد الجانب المادي: -
 النقل...حخل.

يشمل عقائد اإل سات وعاداتي وتقاليدد وثقا تي، وكل ما تنطوي عليي  فسي مب  الجانب غير المادي: -
 قيم وآداا وعلوم ثقا ية أو مكتسأة.

وا الكائنات اليت تعيش تتعدد وتتنوا مقومات جلا السياح  تيجة تنالمقومات البيولوجية:  5.1.4
على األرض مب ح سات و يوات و أات و شرات وسيور، مما يساعد على ا دهار السيا ية الأيئية بشكل 

 عام والسيا ة الصمهراوية بشكل ماص. 
 باإلضا ة ملا سأق تتميز السيا ة الصمهراوية باجلزائر مبقومات جلا أمرى هامة أاها:

جتدها منتشر  عرب ربوا الصمهراج، مثل معلم )تني هينات بسله(  المعالم التاريخية والقصور: -
بتمنراسه، وقصر أغزر بتيميموت، واآلثار الروما ية بأسكر ، والكتابات والنقوش احلجرية بكل مب بشار 
واهلقار، حث جا ر الزوايا واملساجد العتيقة )الزاوية التجا ية باألغواط(، والأناج العمراين املتميز ب رداية 

 ومنطقة سدراتي بورقلة وغمها الكثم.
مب أاها وا ات النخيل ذات اجلود  اخلالصة املنتشر  عرب ربوا ورقلة والوادي  المناطق الطبيعية: -

وبسكر  وغرداية وتيميموت وبشار، وخمتلف الشالالت والوديات وينابيع املياد السامنة بأسكر ، والفقارات 
 ت، وقمة األسكرام بتمنراسه...حخل.بأدرار، والوا ة احلمراج بتيممو 

هي مب أكثر ال واهر الطأيعية ا تشاراً ل الصمهراج، وميكب تسويق هلا املنتج السيا ي  الكثبان الرملية:-
 بطرق وأسالير خمتلفة بإقامة املخيمات أو الر الت على ظهور اجلمال أو السيارات...اخل. 

شرتكة بني مناسق الصمهراج كالأارود والتندي بتمنراسه يتمثل ل خمتلف الطأوا امل المنتج الثقافي: -
وحليزي، والفلكلور املزايب ب رداية وسأوا )أهليلوالقرقابو( بأدرار وتيميموت وتندوف، حث جا ر احلفالت 
التقليدية كمهرجات الزربية ب رداية وعيد الربيع )أسهار( بتمنراسه، وتاغيه بأشار املصادف لعيد التمور، 
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لسأيأة جبا ه املصادف ليوم عاشوراج، حث جا ر املهرجات السنوي عرب خمتلف الواليات ومهرجات ا
 الصمهراوية للتعريف بالسيا ة هبا.

تتميز الصمهاري اجلزائرية بالتنوا ل املناظر الطأيعية والناتج عب تعدد امل اهر  تنوع المناظر الطبيعية: -
 ل عنصر جلا سيا ي مهم.      التضاريسية كاجلأال وامل ارات والكهوف، حذ تشك

كلها ظواهر سأيعية ملفتة وحمفز  للسياح مب أجل شروق وغرب الشمس وليل الصحراء المدهش: -
تكرار الزيار  لعد  مرات دوت كلل أو ملل، وتصف ح دى السائمهات للصمهراج جنوا اجلزائر شروق 

 لنجوم ل الليل الدامس. الشمس وغروهبا بأهنا قاتلة،  اهيك حث الن ر حث صور  القمر وا
هي كثم  ومتعدد  ب ض الن ر عب مصدرها سواج كات  أايت أو  راعي أو  يواين         الصناعات التقليدية:-

)و ار  التهيئة العمرا ية،  أو صناعات جلدية أو ذات مصدر معدين، وميكب توضيمهها بامتصار ل اآليت:
 (26-9مهات ، الصف2018
 :لقد أكسأه بساسة الوسائل املستعملة باجلنوا ل صناعة األواين الفخارية  صناعة الفخار

و مر تها أكسأه مهار  يدوية و سب مجايل جد متطور باعتأارد يستعمل ل قضاج احلاجات 
 اليومية لسكات املنطقة.

 :ي  التنوا واإلبداا عرف هلا النشاط ا تشارًا واسعًا مب  النحت على خشب النخيل 
 للشأاا الناشط ل هلا اجملال إل تاج حتف  نية متنوعة مب مشر النخيل كالنعل وأدوات الزينة.

 :حت الطر  ل املناسق الصمهراوية  ا ظ على التزيني الرببري املتميز باألشكال  الطرز التقليدي
 ة ب رداية.اهلندسية اليت جندها على الزرايب والسجاد ومنها الزربية املزابي

 :هو مثر  تزاوج بني عد  ثقا ات و ضارات ل اجلزائر، حذ ساير اللأاس سأيعيا   اللباس التقليدي
كل املرا ل املعيشية مب مالل ال زوات اليت ساله مشال ح ريقيا عرب عد  مرا ل مب هيمنة 

ضار  العربية بالفينيقية حث األ دلس اليت ترب  معاط احلالرمات حث السلطات الرتكية مرورًا 
 واإلسالمية.
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 :يدل تنوعها على اال تكاك الثقال اللي ميز تاريخ الفب الرببري العريب  نسيج الزرابي
اإلسالمي اإل ريقي والشرقي ل  فس الوقه، ومتتا  منطقة ورقلة ل جمال النسيج  باجلود  

)كال زال والنمر و هور واإلتقات وبتنوا ل الزرايب بالن ر لتنوا عدد ألواهنا ورسوماهتا 
 متنوعة...حخل(.

 :تعتمد صناعتها على الفضة اخلالصة سواج باستعمال ألوات معينة أو  صناعة الحلي التقليدي
اللوت األسود واألمحر  قط، ويتفنب الصا ع التقليدي ل بصم رسومات و قاشات غاية ل 

ما يرمز لأعض العادات والتقاليد  اإلتقات واجلمال، منها ما هو مرتأط بالطأيعة ومجاهلا، ومنها
 لدى اإل سات كمهلي التوارق.

 :تنتشر هلد الصناعة ل كل مناسق اجلزائر، حال أت ما مييزها ل مناسق  صناعة الساللة والحلفاء
اجلنوا يتمثل ل استعمال احلر يوت ملختلف املواد األولية املتو ر  بكثر  كالصفصاف واحللفاج 

 سالل والقفف والكراسي واألسأاق...حخل.وسعف النخيل لصناعة ال
مب أهم عوامل اجللا السيا ي ل مناسق عوامل الجذب السياحي في الصحراء الجزائرية:  2.4

 (82، صفمهة 2017)عيساوي و  و و،  الصمهراج اجلزائرية جند املناسق السيا ية التالية:
تقع بني اهلضاا العليا والصمهراج الكربى، وميكب است الهلا بتنمية  الصحراوي:منطقة األطلس  1.2.4

 السيا ةل اجملاالت املعد ية والصيد وغمها. 
تتسم حبرار  معتدلة أقل مب الصمهراج الكربى، وتتسم بالوا ات  منطقة واحات الصحراء: 2.2.4

 النخلية وبالأمهمات وصناعاهتا التقليدية. 
تتمثل ل منطقة اجلنوا الكأم)اهلقار، التاسلي( ذات مسا ة  حراء الكبرى:منطقة الص 3.2.4

شاسعة، وجأال شاخمة، و رار  معتدلة سوال السنة، وذات مصدر هام للسيا ة الشتوية.  مه م  التاسيلي 
 ( سنة قأل امليالد. 6000( لو ة تعكس حتوالت املناخ واحليا  الأشرية مالل )15000حتوي أكثر مب )

مب أهم املعاط السيا ية ل مناسق الصمهراج اجلزائرية المعالم السياحية في الصحراء الجزائرية:  3.4
 (60-59، الصفمهات 2018) ياين و  راث،  ذات اجللا السيا ي جند املعاط السيا ية التالية:
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( وا ة تتو ا على اثين 200حتوي الصمهراج اجلزائرية ما ال يقل عب مائيت ) الواحات الصحراوية: -
عشر  والية جنوبية وهي:)األغواط، ورقلة، تندوف، بسكر ، غرداية، أدرار، النعامة، متنراسه، الأيض، 

 الوادي، اليزي، بشار( كلها تشرتك ل لوهنا األمحر العاكس ألشعة الشمس. 
كثر جلبا للسائمهني بامتداداهتا الشاسعة وهي حمل ش ف الكثم مب وهي األ الشواطئ الرملية: -

 ( لوت مب الرمال. 40السياح، وحتصي منطقة اهلقار لو دها أكثر مب )
 تشكل اللو ات الصخرية والنقوش العاملية حلضارات كثم ، وهي املصنفة ضمب الرتاث العاملي.  اآلثار: -

 ية ذات الطابع السيا ي  نجد منها اآليت: أما املواقع األثرية احلضارية والتارخي
هو سلسلة جألية ل أقصى اجلنوا الشرقي منطقة )متنراسه( ي طي مسا ة  موقع األهقار: -
(  وهي تشكيالت جألية بركا ية ذات تاريخ ضارا ل أعماق الزمب، واجلداريات 2كلم450.000)

 م(.3300الصخرية هبا أعلى قمة جألية )هتات أتاكور
سنة قأل  6000يصنف مب أروا املواقع مب  ي  سأيعتي اجليولوجية، يعود حث  الطاسلي: موقع -

 كلم ل حميط األهقار. 200امليالد. تقع على بعد 
يقع ل والية غرداية مشال الصمهراج اجلزائرية، يعود للقرت العاشر ميالدي، وهو ذو قيمة واد ميزاب: -

وي، وهو عأار  عب هضأة صخرية )محاد ( وقد قسمه هلد مجالية، حتيط بي مخسة قصور بتصميم صمهرا
 اهلضأة حث تالل بسأر عوامل التعرية مشكلة شعابا وأودية. 

م ويتصل بوسط األتاكور  3000كلم مب مشال متنراسه، بعلو  30يقع على بعد  جبل االسكرام: -
)شارل دي  وكو(  واللي  عل السائق يشاهد أمجل شروق وغروا للشمس، وحيوي أيضا ملجأ األا 

 كمقصد للسياح األجا ر. 
والية  12وا ة متفرقة بني  200حذ ينتشر ل الصمهراج اجلزائرية ما ال يقل عب  واحات الصحراء: -

وهي:)األغواط، ورقلة، بسكر ، غرداية، أدرار، النعامة، متنراسه، الأيض، الوادي، اليزي، بشار، تندوف(  
ا اللي ترمسي النخيل والقصور  أما بشار  هي تضم أهم الوا ات حذ متثل جا ه لهله  الطاسلي جلماهل

 10باجلزائر وهي بين عأاس وتاغيه اليت تتمتع مبواقع أثرية على سول وادي  و  ا ة العائد  ألكثر مب 
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قصر، وما مييز تاغيه  أيضا مهرجات الفيلم القصم كفرصة جللا  47أالف سنة قأل امليالد، وذات 
 ذكرد يعد القليل باملقار ة مع ما هو موجود. السياح  وما مت 

اللي يقع ل تاغيه ل بشار، وهو  ريد مب  وعي على مستوى العاط  متحف علوم الصحاري: -
منطقة القالا القدمية والفقار  أدرار:إل توائي و ف ي الكثممب األصناف النأاتية واحليوا ية  أيضا ا

اليت تشكل متمهف ل اهلواج ( و 2كلم168.000مسا ة )املمتد  على تندوف:وخمتلف الثقا ات  و
 الطلق.

مب أهم اجلمعيات الناشطة باملنطقة جند كل مب مجعية حيهماغ الثقا ية ومجعية  الجمعيات الثقافية: -
أسكرام أهرهر، ومجعية تدوكله، ومجعية حيسمد ومجعية جامي حجنرات للطر  واخلياسة...اخل، ومب اآلالت 

ق، ومب بني املوسيقية جند آلة "حميزاد" اليت تعد مب بني أدق حجنا ات أ امل النساج مبجتمع حميوهاغ العري
اليت تعد  الفنا ة تر غ بنه حممد أكأاجتلك النسو  اللوايت أبدعب ل ترا يم الوتر الوا د لآللة التقليدية جند 

مب بني أشهر النساج العا  ات على آلة "حميزاد" املوسيقية ذات سمهر ورو ق املوسيقي التارقية التقليدية 
 غ يكوت مصمهوبا بأشعار شعأية ترتجم أغراض عديد   األصيلة  كما أت العزف على آلة حميزاد  سر تر 

كاملدح والرثاج وال زل...اخل، وهلا ما أدى حث حدراج موسيقى "حمزاد" وما تعلق هبا مب مهارات ضمب 
الئمهة الرتاث العاملي الثقال الالمادي لإل سا ية حته عنوات:"املمارسات واملهارات واملعر ة املرتأطة 

تمع حميوهاغ"، وبللك حتوله آلة "حمزاد" حث رمز مب رمو  الرتاث الثقال اإل ساين مبجموعات حمزاد عند جم
  .(7-6، الصفمهات 2018)داوي،  العاملي ملن مة اليو سكو الدولية

بي وهلا ما تسعى حت احلفاظ على الرتاث الثقال الزامر والعميق مب شأ ي أت يسعوا وراج تنميتي واالهتمام 
و ار  الثقا ة اجلزائرية ملساعدتي ودعمي ب ية تأسيس قاعد  صمهيمهة للمستقأل الثقال ملنطقة التاسيلينا جر 
سواج ما تعلق منها باجلا ر الثقال والصناعات التقليدية بإيليزي يهكد أت هلد املنطقة ميكنها أت تكوت 

السواج  وهلا ما يتطلر التفكم ل حجنا  مشروا ملراجعة  رائدا أساسيا االقتصاد الوسين واحمللي على  د
سنة  20املتعلق بتن يم الرتاث الثقال مب مالل حثرائي وتطويرد بعد مضي أ يد مب  98 - 04القا وت  

 (8، صفمهة 2018)داوي،  على وضعي.
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الالمادي ملنطقة  اجر مب األغنية واملوسيقى واملهتمني  حت املورث مهرجان األغنية والموسيقى التارقية: -
باألغنية التارقية ملا متلكي هلد األمم مب سأوا غنائية منوعة، وهو مب بني أبر  الطأوا ال نائية املعتمد  
عند جمتمع حميوهاغ واملعروف لدى شعوا العاط ويساهم بشكل كأم ل الرتويج للسيا ة الصمهراوية 

، 2018)داوي،   تزمر بالعديد مب األ شطة الفنية الضاربة ل عمق تاريخ الرتاث األصليباملنطقة اليت
 .(9صفمهة 

ال شك أت مواهر الرياضة واملسرح واألدا والرسم وغمها الكثم تأدأ بالربو  ل  الثقافة المدرسية : -
مرا ل التعليم األوث، و أاهةاألستاذ أو املعلم هي مب حتدد هلا األمر حبكم التعايش اليومي بني األستاذ 

م القول أت األمم وتلميلد، و ينها ميكب رسم معاط حمدد  ل التعامل مع ههالج املميزيب ثقا يا  ومب امله
 كولومأياترب  مب مالل واجهاهتا الثقا ية والعلمية وأ سب ما ميكب االستدالل بي ل هلا املقام جند دولة  

اليت تعرف بكاتأها املشهور غارسيا ماركيز, و ر سا جبوت بول سارتر، وروسيا بأديأها دويستفسكي وغمهم 
لتمييز،  ىت أت توقعات املختصني ل االستشراف تقول بأت الكثم ممب تفخر هبم األمم حذا ذكر اإلبداا وا

القرت احلايل سيكوت للفكر  الثقا ية، وهلا ما يهكد أت الفكر واإلبداا هو مب حيدد الكأار ل العاط، وهلا 
 ما يتطلر االهتمام مبواهر الطفل الثقا ية واإلبداعية ألهنا ال تقل شأ أبدًا عب رعايتي صمهيًا ورياضياً 

 .(10، صفمهة 2018)داوي، 

 : 2030آفاق السياحة الصحراوية في مخطط التهيئة السياحية أفق .5
( ل حعداد مطة  ول تطوير السيا ة، على شكل 2000شرعه الو ار  الوصية ل اجلزائر سنة )

املستدامة للسيا ة ل اجلزائر أ اق ( حته عنوات "خمطط أعمال للتنمية 2010بر امج مستقألي أ اق )
لتمهديد األهداف الكمية والنوعية وحجراجات دعم  2013" ليأيت بعدد مشروا جديد مسي بأ اق 2010

وعمله الدولة  2013وترقية االستثمار السيا ي، باإلضا ة     حث املنتجات الواجر ترقيتها لسنة 
اإلقليم     ل و ار  وا د  والقيام بتعديالت ل املخطط بعدها على دمج و اريت الأيئة  والسيا ة وهتيئة 

، غم أهنا ما تزال بعيد  عب التد ق السيا ي، ما جعلها تقرر 2015التوجيهي للتهيئة السيا ية أ اق 
، وهو اللي يتطلر مخسة 2030املعدل حث غاية عام  2025وضع حسرتاتيجية سيا ية حث غاية عام 

 (140، صفمهة 2015)شريط،  مرا ل:
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 تشخيص االجتاهات العاملية، واإلشكاليات الراهنة   األولى: -
 حتديد التوجيهات اإلسرتاتيجية  الثانية: -
 حتديد اخلطوط التوجيهية  الثالث: -
 ( خمطط التهيئة السيا ية  2015 –2000برامج العمل ذات األولوية )اال طالقة: الرابعة: -
 حتديد حسرتاتيجيات االجنا  واملتابعة.  الخامسة: -

( على مستوى الوسب ككل، 274(  ندقا مب حمجايل )54يتضق لنا أت اجلنوا ط حي ى سوى بد:)ومني 
رغم أت اجلنوا أكثر استقطابا للسياح األجا ر، واليت تقتصر على  صلي اخلريف والشتاج كمربر لقلة 

( مت التخطيط الجنا  قرى سيا ية على  2030وجيهي للتهيئة السيا ية )الفنادق هبا، وضمب املخطط الت
كامل األقطاا السيا ية، غم أت السيا ة الصمهراوية ط حتظ سوى بقرية سيا ية وا د  هي "قرية 

. لقد (142، صفمهة 2015)شريط،  2030ماسني" وهو ما يعاا على التو يع للقرى السيا ية أ اق 
 .2008-1999شهد القطر السيا ي باجلنوا الكأم األهقار تطورات ملمهوظة للسياح بني 

(، وهيأعداد حتتاج 2008 –1999 ال ظ أت القطر بتمنراسه عرف تطورا بعدد السياح بني ) كما
وتستدعي االهتمام بالسيا ة الصمهراوية، وجعلها منطقة جاذا للسياح األجا ر، رغم بعض الرتاجعات  

حث  أكتوبرمب  ( المتالل األمب. هلا القطر يشهد توا د السياح على كثمًا مالل الفرت 2003كعام )
 .(333، صفمهة 2013)عوينات،  ديسمرب

حت املخطط التوجيهي للتهيئة السيا ية ميثل الوثيقة اليت تعلب الدولة مب مالهلا لكل الفاعلني عب 
، ترتجم مب ماللي  رصها على تثمني 2030املمدد حث عام  2025مشروعها السيا ي أل اق عام 

السيا ية اجلزائرية، كضرور  وبديل إلسرتاتيجية احملروقات مب أجل تنمية مستدامة، ومشل هلا قدرات 
املخطط ح شاج العديد مب األقطاا واألمب واهلياكل السيا ية على مستوى الوسب واخلدمات املقدمة هبا، 

 (65-64، الصفمهات 2018اث، ) ياين و  ر  وجند منها على مستوى اجلنوا اآليت:
 تتمثل ل األقطاا التالية: األقطاب: –أ 
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 اللي يضم غرداية، بسكر  والوادي املرتبع  شرق )الواحات(: -القطب السياحي الممتاز جنوب
( مليوت  سمة، ذو مناخ صمهراوي  ار، 1.5( حبجم سكاين )2كم160.000على مسا ة )

سرير ل الواليات  2092 ندق بأطاقة حيواج  26ويضم أربع مناسق للتوسع السيا ي، حيوي 
 الثالثة. ذو معاط سيا ية هامة)وادي ميزاا، واد سوف، منطقة الزيأات: مسجد عقأة بب  ا ع(. 

 يضم كل مب بشار وأدرار مبسا ة )  قورارة(: -غرب )توات -القطب السياحي الممتاز جنوب
سنة قأل  2000 سمة(، هبا أثار تعود حث  900.000( و جم سكاين يألغ )2كم603000

امليالد، يضم ثالث مطارات )تيميموت، أدرار برج باجي خمتار(. حيتوي هلا القطر على 
امعة اإل ريقية،  ندق سرير ) ندق اجل 192سرير بأدرار، و ندق بقورار  بد 120( بد 01 ندق)

 ندق عادي يو ر  41سرير راقي ل أدرار و 196موالي  سني(. أيب برمج املخطط ح شاج 
 سرير. 92سرير، وحقامة قرية سيا ية ممتا   " قصر ماسني" بتيميموت بطاقة حيواج  1317

 :)يضم والية متنراسه، ومبسا ة )  القطب السياحي الممتاز الجنوب الكبير)األهقار
سكات، مبناسق سيا ية هامة )حسكرام، ادريات، أمسل،  137175(، ويقطني 2كم000456

 225(  نادق بالوالية بطاقة حيواج 4ساسيلي، هقار، عني مقل(. وبرمج املخطط ح شاج أربعة)
 سرير. 

 :)ميثل والية حليزي، واللي حيتوي على  القطب السياحي الممتاز الجنوب الكبير)الطاسيلي
كرتاث عاملي، مبسا ة   1981املصنفة مب قأل اليو يسكو عام   م  الطاسيلي

 سمة، وحيوي مطار جا ه، مطار عني أميناس  40.000(، وتعداد سكاين 2كم284618)
 250( منابع محوية. برمج لي املخطط ح شاج منطقة توسع سيا ي بطاقة حيواج 6وكلا هبا ستة)

 سرير.  150سرير و ندق أمر يو ر
 (131، صفمهة 2014)مساعيين،،  : لكر منها  عمومي حث حتقيق غاياتويهدف املخطط ل 

  جعل السيا ة حمرك مب حمركات النمو االقتصادي كأديل عب احملروقات  بتطوير عروض السيا ة
 على مجيع املستويات، وجعلها مركز جلا سيا ي أور ومتوسطي  
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 طاج صور  الئقة هبا للسائق وضما ات للجا ر األمين ومتطلأاتي، وتقدمي حتسني صور  اجلزائر وحع
 امتيا ات للمستثمريب الوسنيني.

  :وهناك مجلة مب الشروط البد مب و رهتا للسيا ة الصمهراوية، وتتجسد ل العناصر التالية 
حتتاج السيا ة لتو م األمب للسائق  وكل ملل ينعكس بالسلر على عائدات السيا ة،  األمن: -ب 

 يقلص السائمهمد  اإلقامة أو يعزم على عدم الرجوا للمر ق ثا ية و شرد لصور  سيئة على السيا ة هبلد 
األمب، املنطقة.  في اجلزائر وبسأر العشرية السوداج شهدت السيا ة الصمهراوية تراجعا بسأر امتالل 

وكلا التهديدات اإلرهابية األمم   ل )تيقنتوريب( ل عني أمناس واليت أثرت على مسعة السيا ة ل 
( مب السياح %14.87اجلنوا  و سر تقرير  ر سي جعله هلد األ داث السيا ة ترتاجع بنمهو)

 ( مب السياح الفر سيني. %18.20األوروبيني و سأة)
 شروط النهوض بالسيا ة، واليت تنقسم حث ما يلي: هي أهم  الهياكل السياحية: -ج 

 :واملتمثلة ل الفنادق الضخمة ووسائل النقل واالتصال ومرا ق  الهياكل السياحية الضخمة
 الرياضة والرت يي  واليت يتوا د عليها األثرياج ورجال األعمال احملليني واألجا ر. 

 :ملوتيالت واملساكب املنفصلة، تستقطر واليت تكوت أقل تكلفة مثل ا الهياكل األقل تكلفة
 السياح مبا يتماشى ودملهم على حال تكوت هلد األسعار على  ساا  وعية اخلدمات. 

هي خمتلف اخلدمات املقدمة للسائق، كنوا اإلقامة والن ا ة واألكل واألسعار ومدمات الخدمات: -د
نتجات التقليدية وأماكب الرت يي والرياضة، ليشعر اهلاتف والتلفا  والطوابع والأطاقات االلكرتو ية وخمتلف امل

ومسق األماكب  السائق بالرضا وبأ ي يتمهصل على منا ع مقابل ما يد ع  ومني البد مب مطة من مة،
 .الطأيعية واألثرية

 ضيات: لفر نقد ا -
 تنص األوث على ما يلي: الفرضية األولى: -1

 ثقافي ضرب أطنابه في أعماق التاريخ. "" تتوفر مناطق الصحراء الجزائرية على موروث 
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حت اهلدف املتومى مب السيا ة الصمهراوية ل اجلزائر يتمثل ل التعريف باملوروث الثقال اللي تزمر بي 
الصمهراج اجلزائرية بالن ر ملا يتميز بي مب تراث مادي والالمادي ذا التصنيف العاملي اللي يتميز خبصوصية 

 التاريخ  وعليي  الصمهراج اجلزائرية تعترب ثرو  هائلة ل املسا ات الشاسعة املرتبعة التنوا واألصالة والقدم ل
على آثار وصمهاري وكثأات رملية ووا ات، ميكب أت تكوت مب بني روا د التنمية السيا ية اليت ستكوت 

مهراوية مستقأال، هامة لتنمية املنطقة ب ية حتقيق مداميل حملية بديلة عب احملروقات للنهوض باألقاليم الص
 .وعليه تقبل الفرضية األولى

 :تنص الفرضية على ما يلي الفرضية الثانية: -2
" تزخر مناطق الجنوب الجزائري بإمكانات سياحية فاتنة تؤهلها ألن تكون قطباً سياحيا عالميا 

 بامتياز."
نيف العاملي عب جدار  تزمر مناسق الصمهراج اجلزائرية مبقومات سأيعية ومعاط جلا سيا ية أ تكه التص

واستمهقاق، بالن ر ملا تتميز بي مب مناسق جلابة ومناظر مالبة  األمر اللي  عل منها قألة للسياح  
وهلا ما يتطلر التنويع مب املعروض السيا ي الوسين  ىت يتوا ق ومت مات السوق، ب ية حتقيق جاذبية 

تفاد  مب التجارا الدولية والعربية ل القطاا للسياح على املستوى احمللي والدويل  مما يتطلر االس
 وعليه تقبل الفرضية الثانية.السيا ي وماصة جتارا دول اجلوار )امل را وتو س(، 

 . خاتمة: 6
بالرغم مب األاية املتزايد  للسيا ة عموما والصمهراوية على وجي اخلصوص ل العديد مب دول 

  األولويات، ميكننا القول بأت اجلزائر متلك مقومات سأيعية العاط باعتأارها تشكل ل الكثم منها صدار 
ومعاط اجللا السيا ي بواليات اجلنوا اجلزائري بدجًا مب الطأيعة ذات املناسق اجللابة واملناظر اخلالبة 

سة وتنوا املناخ، حضا ة للتنوا الثقال واحلضاري والتارخيي، وبالن ر ملا تو رد لزوارها مب السياح وكرم وبسا
سكاهنا ب ية تلأية ا تياجاهتم  حال أ نا جند القطاا السيا ي ل اجلزائر ط يرقى بعد حث املستوى املطلوا 
اللي يكفل بلوغ األهداف املرجو  مني، وهلا رغم اإلمكا يات السيا ية اهلائلة، وبقيه حجنا اتي ضعيفة 
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يرية للقطاا حال أهنا ط تصل بعد للطريق األمثل مقار ة بالدول اجملاور ،  رغم تأين اجلزائر لعد  سياسات تطو 
 لألوغ النجاح. 

 تطرق  يما يأيت لكل مب االستنتاجات والتوصيات واالقرتا ات ل هلد  االستنتاجات والتوصيات: -
 الورقة الأمهثية بامتصار.

 مب أهم النتائج اليت توصلنا حليها ما يلي: االستنتاجات: -
 سيا ية هامة تههلها لتصأق مب بني الدول السيا ية الأار   عامليا تتمتع اجلزائر بإمكا يات  -
 قص ل  جم االستثمارات السيا ية سواج الوسنية أو األجنأية، وعدم تشجيعها مب سرف اهليئات  -

 املسهولة  
 الدولية غياا سياسة تسويقية للمنتج السيا ي ل اجلزائر  مما جعلي غم قادر على املنا سة ل السوق  -

  قص ل التكويب السيا ي، وقلة املعاهد التكوينية املتخصصة ل السيا ة  -

 عدم استعمال الوسائل والتقنيات احلديثة اليت تساعد ل تسويق املنتج السيا ي دامليا ومارجيا  -

  قص الثقا ة السيا ية لدى السكات احملليني وضعف وعيهم السيا ي، وعدم وجود مرشديب سيا يني -
 مههلني  

 بناج على االستنتاجات السابقة  تقدم بالتوصيات التالية:    التوصيات: -
 تو م وسائل الرا ة والرت يي بالقرا مب املعاط السيا ية، واالهتمام بقطاا الصناعة التقليدية وتطويرها   -
صني ل التسويق حتديد معاط منتوج سيا ي لواليات اجلنوا اجلزائري مب مالل حشراك مرباج خمت -

 والسيا ة 

منق ختفيضات ل تلاكر السفر الربية واجلوية كتشجيع للسياح للتوجي للمناسق السيا ية باجلنوا  –
 اجلزائري  

التعريف بالقدرات السيا ية الصمهراوية مب مالل وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة وحقامة  –
امللتقيات، والرتويج للمنتج السيا ي مب مالل تكثيف الزيارات اإلعالمية لفائد  الصمها ة الوسنية 

 واألجنأية  
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لطرق املهدية حث املواقع السيا ية ح شاج بنك معلومات  ول مرا ق االستقأال واإليواج على سول ا –
 باجلنوا. 

 ا طالقا مما سأق  تقدم باالقرتا ات التالية:    االقتراحات: -
 مراعا  الطابع السيا ي واحملا  ة عليي ل االجنا ات العمرا ية بواليات اجلنوا   –
الل تنمية سيا ية تنمية شأكات النقل الربي واجلوي، وجعل والية متنراسه منطقة عأور دويل مب م –
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التراث الثقافي وواقع القطاع السياحي بواليات الجنوب الجزائري: األول المحور  

 تعزيز الحماية القانونية للتراث الثقافي وأثر ذلك على ترقية السياحة في الجزائر
Strengthening the legal protection of cultural heritage and its impact 

on promoting Tourism in Algeria 
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 tahaaissani@yahoo.fr ،)اجلزائر( ،1جامعة باتنة 

 

     01/04/2020تاريخ النشر: 
 

 

 : ملخص
القطاعات أحد أهم ، باعتبارها السياحةبالضوء على الرتاث الثقايف يف عالقته  الدراسةسلط هذه ت  

وأّن اجلزائر تزحر بالعديد من املمتلكات ، خاصة اليت من شأهنا أن تساهم يف دفع عجلة التنمية االقتصادية
الثقافية املادية والالمادية املصنفة عامليًا كإرث تارخيي وثقايف وحضاري حممي قانوناً. إاّل أّن ضعف احلماية 

منهجة يف أغلب عرضة لالقانونية للرتاث الثقايف وطنيًا جعله 
 
لعديد من االعتداءات العشوائية أحيانًا وامل

 األحيان.
املؤرخ يف  04-98القانون القانونية اليت جاء هبا والتدابري األحكام وتستعرض هذه الدراسة 

تطوير مدى جناعتها يف جمال احلماية وأثر ذلك على  بيانو ، املتعلق حبماية الرتاث الثقايف 15/06/1998
 .بشكل عام والسياحة الصحراوية بشكل خاصالسياحة 

ويف األخري خلصت هذه الدراسة إىل ضرورة تعديل النصوص القانونية الناظمة للرتاث الثقايف خاصة من 
 صالحيات أكرب  منح   األضرار، مع  االعتداءات وحجم  حيث تشديد العقوبات لعدم مالئمتها لدرجة

__________________________ 
  tahaaissani@yahoo.frيميل: ، اإلطـه عيساين:  المرسل المؤلف
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 حلقو  املؤلف واحلقو  ماية سيما الديوان الوط ي للسياحة والديوان الوط ياحللألجهزة واهليئات املكلفة ب
 باعتبار الرتاث الثقايف من بني احلقو  احملمية قانوناً مبوجب قوانني امللكية الفكرية.   اجملاورة

 السياحةادية، غري امل الرتاث الثقايف، املمتلكات الثقافية املادية، املمتلكات الثقافيةمفتاحية: الكلمات ال
 .الصحراوية

 JEL  :K12اتتصنيف

Abstract: 

This study sheds light on cultural heritage in connection to tourisms 

one of the most important fields which supposed to contribute to the 

economic development. Especially since Algeria is rich of material and 

immaterial cultural properties globally classified as a historical, cultural, 

civilised and legally protected heritage. 

However, the weak legal protection of national cultural heritage has made it 

often vulnerable to both; random and systematic attacks. 

This study also reviews the legal provisions and measures set out in ACT 

No. 98-04 of June 15th, 1998 on the protection of cultural heritage and 

shows how effective it is in the domain of protection as well as its impact in 

promoting tourism in general and saharian tourism in particular. 

All in all, this study concluded that legal provisions governing cultural 

heritage should be amended, especially in terms of tightening sanctions due 

to its inappropriateness neither to the degree of attacks nor to damages. In 

addition to providing organs and bodies responsible for protection with 

greater power, especially the National Tourism Board and the National 

Copyright Board and the Neighbouring Rights, considering cultural heritage 

among the legally protected rights under the intellectual property laws 

Key words: Cultural heritage; Material Cultural properties; Immaterial 

cultural properties; Saharian tourism.  

JEL Classification Codes: K12 
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 مقدمة:  .1
أهم املوضوعات املرتبطة ارتباطًا مباشراً  املادي والالمادي أحد ثقايفالرتاث المحاية  موضوعيعترب 

مبوضوع ال يقل عنه أمهية هو السياحة، خاصة يف عصرنا احلايل الذي يشهد سباقًا دوليًا حممومًا واهتماماَ 
غري مسبو  بكل ما له عالقة بالرتاث الثقايف باعتباره قاطرة السياحة جلميع الدول اليت جتعل من االستثمار 

ي مصدراً مهماً للدخل القومي، يف حني أّن الرتاث الثقايف ال يكاد يسمع له أي ذكر يف يف القطاع السياح
أين ي رتب الرتاث الثقايف بشقيه املادي  ثاًل؛اجلزائر مك  للدخل القوميالدول اليت تعتمد على الريع كمصدر 

والالمادي يف ذيل اهتمامات اجملتمع بكل أطيافه )اجلهات الرمسية وغري الرمسية(، وهذا ما جعله عرضة 
منهجة يف أغلب األحيان. 

 
 للعديد من االعتداءات العشوائية أحياناً وامل

من  مل تتمكن هاإالّ أّن جهود ،اية الرتاث الثقايفجمال مح من الدول السباقة يفتعترب اجلزائر وبالرغم من أّن 
ضمان احلماية املثلى للرتاث الثقايف وتطويعه مبا خيدم السياحة والتنمية املستدامة، خاصة يف السنوات 

؛ بدءًا باالنتهاكات املتواصلة الت االعتداء على الرتاث الثقايفاألخرية أين سجلت اجلزائر العديد من حا
، مرورًا بسرقة املواقع املدرجة على قائمة الرتاث العامليقافية خاصة تلك اليت تستهدف للممتلكات الث

وهنب العديد من األماكن والقطع األثرية اليت تعود ألزمنة وحضارات غابرة، ناهيك عن احملاوالت العديدة 
 واملتكررة لطمس هوية اجملتمع والقضاء على عاداته وتقاليده وموروثه الالمادي.

إشكالية أساسية حول واقع قطاع السياحة يف اجلزائر على ضوء القانون ولعل تنامي هذه االعتداءات يطرح 
يف جمال  04-98ما مدى جناعة األحكام والتدابري اليت أقرها القانون . فالناظم للرتاث الثقايف يف اجلزائر

دي يف تطوير السياحة بشكل عام وكيف يساهم الرتاث الثقايف املادي والالمامحاية الرتاث الثقايف؟ 
 ؟ والسياحة الصحراوية بشكل خاص

من فرضية مفادها أنّه كلما مت توفري محاية أكثر للرتاث الثقايف )املمتلكات الثقافية وتنطلق هذه الدراسة 
تطوير السياحة الوطنية بشكل عام والسياحة املادية والالمادية(، كلما ساهم ذلك أكثر يف ترقية وتطوير 

تطور أي جمال من اجملاالت مرتبط أصاًل أواًل وقبل كل التجربة أثبتت أّن ّن أل .لصحراوية بشكل خاصا
 شيء بإنشاء أو تعديل أو إلغاء النص القانوين الناظم هلذا اجملال أو القطاع.



 

 السياحة في الجزائر تعزيز الحماية القانونية للتراث الثقافي وأثر ذلك على ترقية
 

169 

القانونية اليت جاء هبا املشرع  ليل األحكاموذلك بتح املنهج التحليلي على عتمادوهذا ما سيتم بيانه باال
املتعلق حبماية الرتاث الثقايف، ومن مث الّنظر يف مدى كفايتها حلماية الرتاث  04-98اجلزائري يف القانون 

 من خالل وذلك الثقايف، وأثر ذلك يف تطوير السياحة بشكل عام والسياحة الصحراوية بشكل خاص.
 حمورين:
 .املتعلق حبماية الرتاث الثقايف 04-98ظل القانون يف الرتاث الثقايف واقع األول:  -
 .مدى فعالية اآلليات القانونية املقررة حلماية الرتاث الثقايف وأثرها على السياحةالثاين:  -

  المتعلق بحماية التراث الثقافي 04-98واقع التراث الثقافي في ظل القانون  .2
 :الجزائراالطار القانوني الناظم للتراث الثقافي في  1.2

جمال محاية الرتاث الثقايف حيث كانت البداية يف سبعينات القرن  من الدول السباقة يفاجلزائر تعترب 
 يف املربمةاتفاقية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي على  25/07/1973املاضي، أين صادقت اجلزائر بتاريخ 

كما تعترب اجلزائر من أوائل الدول   (1973، 83-73، األمر رقم 69)ج ر  ،1972نوفمرب 23 يف باريس
  .2003اليت صادقت على االتفاقية الدولية للرتاث الثقايف غري املادي لعام 

مع ذلك انظمت اجلزائر أيضًا للعديد من اهليئات الدولية واإلقليمية على غرار )منظمة األمم  وموازاةً 
، واملنظمة -األلسكو–اليونسكو، واملنظمة العربية للرتبية والعلوم والثقافة  -املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة

 ال(.نظمات املتدخلة يف هذا اجملالعاملية للملكية الفكرية، وغريها من امل
وهو ماية الرتاث الثقايف الوط ي إللتزامات اجلزائر الدولية يف هذا اجملال قامت بإصدار أول قانون حل سيداً جتو 

املتعلق بالبحث وحفظ املواقع واملعامل التارخيية  1976ديسمرب  20بتاريخ  281-76 األمر رقم
وهو  املتعلق حبماية الرتاث الثقايف 1998جوان  15املؤرخ  04-98انون الذي مت إلغاؤه بالق والطبيعية،

 خاضعة لقانون البيئة املواقع الطبيعيةبقيت يف حني  (05-98،   1)املادة  ،القانون املطبق حالياً 
  والتنمية املستدامة.

ويهدف هذا القانون بشكل خاص للتعريف بالرتاث الثقايف لألمة وسن القواعد العامة حلمايته واحملافظة 
 نظام وضع ):يف ذا القانون تتمثلهل املتفتحة العصرية ظرةأّن النّ أكد املشرع عليه وتثمينه. ويف ذلك 
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 من دقة أكثر الثقايف للرتاث وتدقيق تصنيف ؛املادي غري الثقايف الرتاث إمهال دون الثقايف الرتاث لتصنيف
 (. الثقايف الرتاث حلماية اخلواص ملساعدة خاصة أحكام؛الدولية االتفاقياتو  يتماشى مبا القدمي القانون

 األمهية من استنقص الثقايف الرتاث قانون والنقائص،ألن االنتقادات بعض يرافقها احملاسن هذهغري أّن 
 بعد املادي، وغري املنقول الثقايف الرتاث مع مشرتك قانون ألحكام بإخضاعه االثرية التارخيية للممتلكات

 .(76، صفحة 2016)خوادجية،  خاص بقانون يتمتع وقت سابق يف كان أن
 04-98االطار المفاهيمي للتراث الثقافي على ضوء القانون  2.2

هو النص  املتعلق حبماية الرتاث الثقايف 15/06/1998يف  املؤرخ 04-98رقم يعترب القانون 
القانوين الناظم لكل ما يتعلق بالرتاث الثقايف يف اجلزائر، وهو بذلك يتناول مجيع األحكام والقواعد اليت 

 تنظم وحتكم وتسري الرتاث الثقايف بشقيه املادي والالمادي.
مصطلح على  04-98القانون  يف نصوصاعتمد  رياملشرع اجلزائ عن مفهوم الرتاث الثقايف فإنّ ا أمّ 
 .“الرتاث الثقايف”كبديل عن مصطلح “ املمتلكات الثقافية”

( من 02حيث ذكر املشرع اجلزائري بعض أصناف املمتلكات الثقافية املشمولة باحلماية يف نص )املادة 
 العقارية، الثقافية املمتلكات السالف الذكر، وهي تشمل على وجه اخلصوص مجيع 04-98القانون 

 اململوكة داخلها، وىف الوطنية عقارات االمالك أرض على املوجودة واملنقولة، بالتخصيص، والعقارات
للمياه  اجلوفية الطبقات ىف كذلك واملوجودة اخلاص، للقانون تابعني معنويني أو طبيعيني ألشخاص

هذا.  يومنا اىل التاريخ قبل ما عصر منذ املتعاقدة احلضارات خمتلف عن املوروثة الوطنية واإلقليمية الداخلية
 عرب واجلماعات االفراد وإبداعات اجتماعية تفاعالت عن الناجتة املادية غري الثقافية إضافة إىل املمتلكات

 هذا. يومنا اىل الغابرة األزمنة منذ نفسها عن تعرب تزال ال العصور والىت
للرتاث الثقايف وإّّنا عرفه من  اً مل يقدم تعريف مباشر  اجلزائري املشرعويتضح من خالل نص هذه املادة أّن 

 الل ذكر أنواعه وأصنافه، وهذا راجع إىل عدم وجود اتفا  عاملي حول أنواعه.خ
أّن هناك اختالف حول حتديد مفهوم الرتاث الثقايف ما بني هبذا الصدد فقد ذكر العديد من الباحثني و 

 الثقافية للممتلكات الواسع األخذ باملفهوم ق، إاّل أّن التجربة أثبتت أنّ التعريف املوسع والتعريف املضي
 املمتلكات ماهية حتديد على يساعد كما للممتلكات الثقافية، املقررة احلماية دائرة توسيع على يساعد
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 يف املرجعية أنّ تؤكد اليت ، 1954 لعامالهاي  اتفاقية من األوىل املادة عليه تنص ما ضوء يف الثقافية
 كان إذا وما أرضه، على الثقايف املمتلك يقع الشعب الذي إرادة إىل تستند الثقافية املمتلكات أمهية حتديد

 .(136، ص 2017)لبيض، ه عدم من الشعب هذا تراث يف كربى أمهية املمتلك هلذا
 القانون الجزائريالتراث الثقافي المشمول بالحماية في  .3

قبل اخلوض يف تفصيل أقسام أو أنواع الرتاث الثقايف املشمول باحلماية يف القانون اجلزائري جتدر االشارة 
 عن "الرتاث الثقايف" مصطلح "املمتلكات الثقافية".إىل أّن املشرع اجلزائري استخدم يف تعبريه 

تشمل ثالثة  املمتلكات الثقافيةفإّن  رالذك السالف 04-98( من القانون 03وبالرجوع إىل نص )املادة 
 .(املمتلكات الثقافية غري املادية؛املمتلكات الثقافية املنقولة ؛ملمتلكات الثقافية العقاريةا: )أنواع هي

 :لممتلكات الثقافية العقاريةا1.3
السالف  04-98( من القانون 08هي القسم األول من الرتاث الثقايف، ونصت عليها )املادة 

املواقع  ؛املعامل التارخيية)ساسية هي: أالذكر، اليت ذكرهتا بشكل عام، وحددت يف فقرهتا األوىل ثالثة أنواع 
 (.اجملموعات احلضرية أو الريفية ؛األثرية

التسجيل يف قائمة اجلرد تلكات العقارية مملماية احددها هذا القانون حلومن بني اآلليات االدارية اليت 
 .(277، صفحة 2017)برادي،  االضايف وكذا التصنيف، واالستحداث يف شكل قطاعات حمفوظة

التس عرفتها  الثقافية" "احلظائرولعل من أبرز املمتلكات الثقافية العقارية احملمية مبوجب القانون اجلزائري 
متثل بشكل عام أحد أهم الركائز السياحية يف اجلزائر، ويف  وهي، 04-98من القانون  38املادة 

الطاسيلي" املتواجدة يف تراب والية إيليزي، واليت متثل أحد أهم الروافد السياحية  مقدمتها "احلظرية الثقافية
توجد يف سلسلة جبال الطاسيلي صنفتها منظمة اليونسكو كخزان ووصفها بعض الباحثني بقوله:"  الصحراوية.

أآلف هكتار ،ـ تضم اآلف النقوش الصخرية  10عاملي لألحباث املتعلقة باإلنسان واحليوان متتد على مساحة 
لغزان واحليوانات اليت تعكس جانيا من صراع االنسان من أجل كسب قوت يومه من خالل مطاردة حيوان ا

، 2012)غرايبة، " األخرى كالفهد اجلزائري وطائر احلباري وغريها من النباتات النادرة، ويقام فيها احتفال الربيع
 .(186صفحة 
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من بني املعامل السبعة يف اجلزائر املصنفة  (Tassili Najjer)" الطاسيلي ناجر"احلظرية الثقافية  إذ تعترب
إّما وط ي أو معلم حممي  754من بني أكثر من  1982منذ سنة  (اليونسكو)ضمن الرتاث العاملي ملنظمة 

يأوي هذا املنظر القمري الغريب الذي يتمّتع بأمهية  ؛طاسيلي ازجر"وعرفته منظمة اليونسكو بقوهلا:  .دويل
اجمّلمعات الفنية الصخرية اليت تعود إىل فرتة ما قبل التاريخ يف العامل. وميكن املرء،  جيولوجية كبرية إحدى أكرب

قبل امليالد وتستمّر حىت القرون األوىل من عصرنا، متابعة  6000ومنحوتة تعود إىل عام  رسم  15000عرب 
حارى. وتشّكل بانوراما التكوينات التغيريات يف الطقس وهجرة الثروة احليوانية وتطّور احلياة البشرية يف غياهب الص

 "اجليولوجية مصدر اهتمام استثنائي بفضل "الغابات الصخرية " اليت تتشّكل من الصلصال الرملي املتآكل
وهي أيضًا تتميز بكوهنا املعلم الوحيد املصنف كمعلم طبيعي وتارخيي يف نفس . (2019)اليونسكو، 

املرسوم التنفيذي ، آخرها ما جعل املشرع خيصها حبماية خاصة مبوجب عدة نصوص قانونية ، وهذاالوقت
 الثقافية للحظرية الوط ي للديوان االساسي للقانون احملدد 21/07/2012املؤرخ يف  292-12رقم 

 منظور ويدرك من والثقايف يالحظ الطبيعي بني ال مييز بأهّنا:"فضاء 02يف املادة عرفها الطاسيلي الذي 
بني  املشرتكة للعالقات تارخيي منتج مستمر تشكيل إعادة يف مجاعي ومنجز ثقافية كأداة وثقايف بيئي

 االقاليم فيه وتتواجه فيه ترتاكب مكان يتقامسوهنا، فهي اليت الذهنية والبيئة وتصوراهتم ونشاطاهتم السكان
 .السالفة" الثقافية التقاليد تدمي اليت االدارية والتارخيية

 :الممتلكات الثقافية المنقولة 2.3
السالف  04-98من القانون  (50هي القسم الثاين من الرتاث الثقايف، وقد أشارت إليها )املادة 

  :تشمل بشكل خاص املمتلكات الثقافية املنقولةالذكر، وذكرهتا على سبيل احلصر، بقوهلا أّن 
 ؛املاء ناتج االستكشافات واألحباث األثرية يف الرب وحتت -
 ؛األشياء العتيقة مثل األدوات  -
 ؛وبقايا املدافن، املصنوعات اخلزفية، والعمالت، واألختام، واحللي واأللبسة التقليدية واألسلحة -
 ؛العناصر النامجة عن جتزئة املعامل التارخيية -
 ة؛املعدات االنرتوبولوجية واالثنولوجي -
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وبتاريخ العلوم والتقنيات، وتاريخ التطور االجتماعي واالقتصادي املمتلكات الثقافية املتصلة بالدين  -
 ؛والسياسي

 ثل:املمتلكات ذات األمهية الفنية م -
الرسومات األصلية ؛ اللوحات الزيتية والرسوم املنجزة كاملة باليد على أية دعامة من أية مادة كانت

لتجميعات والرتكيبات الفنية األصلية من ا ؛صيلوامللصقات والصور الفوتوغرافية باعتبارها وسيلة لإليداع األ
مجيع املواد مثل منتجات الفن التمثايل والنقش من مجيع املواد، وحتف الفن التطبيقي يف مواد مثل الزجاج 

واملنشورات ذات  املخطوطات واملطبوعات طباعة استهاللية، والكتب والوثائق ؛ واخلزف واملعدن واخلشب
وثائق األرشيف مبا يف ذلك  ؛املسكوكات )أومسة وقطع نقدية( أو الطوابع الربيدية ؛األمهية اخلاصة

والصور الفوتوغرافية، واألفالم  تسجيالت النصوص، واخلرائط وغري ذلك من معدات رسم اخلرائط،
 .السينمائية، واملسجالت السمعية، والوثائق اليت تقرأ عن طريق اآللة

 

 مادية:لممتلكات الثقافية غير الا 3.3
عرفتها و  04-98( من القانون 67)املادة  ت عليهانص وقد هي القسم الثالث من الرتاث الثقايف،

ا جمموعة معارف، أو تصورات اجتماعية، أو معرفة، أو مهارة، أو  بأهنّ يف الفقرة األوىل من خالل صورها 
ومتثل الدالالت احلقيقية لالرتباط كفاءات أو تقنيات قائمة على التقاليد يف خمتلف ميادين الرتاث الثقايف، 

  .باهلوية الثقافية، وحيوزها شخص أو جمموعة أشخاص
علم ): اليت تشملو  املمتلكات الثقافية غري املاديةاليت تشملها  ياديناملإىل الفقرة الثانية  أشارتبينما 

املوسيقى العريقة، واألغاين التقليدية والشعبية، واألناشيد، واألحلان، واملسرح، وفن الرقص واإليقاعات 
احلركية، واالحتفاالت الدينية، وفنون الطبخ، والتعابري األدبية الشفوية، والقصص التارخيية، واحلكايات، 

 .(واألقوال املأثورة واملواعظ، واأللعاب التقليدية واألمثال،واحلكم، واألساطري، واأللغاز، 
، كما كرتاث ثقايفوحفظه وتثمينه  معلم مت تصنيفه  1000أكثر من  أنّ  2018عام ثقافة ذكرت وزارة الو 

معلم  1300إضافة إىل ضمن املوروث العاملي،  هاأنه مثة ملفات على طاولة اليونسكو لتصنيفأعلنت 
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الرتكيز على تكوين اليد العاملة  مستقبالً يومنا هذا كمرحلة أوىل وسيتم  صنف كموروث ثقايف وط ي إىل
 .(2016)الرائد الوطنية،  لبعض هذه املعامل االقتصادي السياحيإعطاء البعد و  ،املختصة

 :ما يلي يف اجلنوب اجلزائري احملمي عاملياً  رتاث الثقايف الالماديبني أبرز أنواع الومن 
يعترب تراث المادي شعيب خيص منطقة اجلنوب الغريب )أدرار(، تتضمنه موسيقي ونغات  اهليل: -

 .2008كرتاث عاملي لدى منظمة اليونسكو عام   هومت تسجيل ،باستعمال أدوات موسيقية خاصة
شهر احملرم من قبل الطوار  يف منطقة جانت، حيث  يفهي عبارة عن احتفاالت تراثية تقام  بيبة:الس   -

 .2014لدى اليونسكو عام  هوقد مت تسجيل ،تتخللها أغاين تقليدية ورقصات باللباس التقليدي
ل كرتاث عاملي لة موسيقية تصنع من طرف النساء التوار  تصنع موسيقى خاصة، وسجآ االمزاد: -

 .(2019)ويكيبيديا،  2013لليونسكو عام 
 (أقسام التراث الثقافي):1الشكل 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 04-98 نصوص القانون إىل داً ستناا من اعداد الباحث)المصدر: 

 التراث الثقافي

ديالتراث الثقافي الما ماديالتراث الثقافي الال   

ير التقاليد وأشكال التعب
 الشفهي

ضفنون وتقاليد أداء العرو   
الممارسات االجتماعية 
 والطقوس واالحتفاالت
 المعارف والممارسات

 المهارات الحرفية
 الفلكلور والموسيقى

 الشعائر الدينية 

التراث المادي 
 المنقول

العقاري الماديالتراث   

يالتراث العمران يالتراث األثر    

يةالمواقع األثر   
 المعالم القديمة
المحمياتوالحدا

 ئق ال
 

المدن والمباني 
 التراثية

يةاألحياء التقليد  
ةالمراكز التاريخي  

المعالم واألعمال 
 المعمارية

حفيةألثرية المتاالقطع   
ديةالصناعات التقلي  
 النقوش الحجرية

 الرسومات واللوحات
 والصور

العمالت واألختام 
 المحفورة

جميع مقتنيات 
 المتاحف

 التراث الوثائقي

المخطوطات 
األعمال المكتوبة 

 باللغات القديمة
ةالسجالت واألرشف  
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 فعالية اآلليات القانونية المقررة لحماية التراث الثقافي وأثرها على ترقية السياحة الصحراوية .4
إّن ترقية وتطوير القطاع السياحي يف اجلزائر بشكل عام والسياحة الصحراوية بشكل خاص تقتضي 
أواًل وقبل كل شيء ضمان احلماية املثلى للرتاث الثقايف بشقيه املادي والالمادي، وهذا ما يقتضي من 
املشرع تعزيز محاية املمتلكات الثقافية خاصة يف ظل زيادة عدد االعتداءات اليت تطاهلا كمًا وكيفاً. ذلك 

مينها وصيانتها من االندثار أّن املمتلكات الثقافية هي جوهر القطاع السياحي، ولذلك البد من تث
 خاصة تلك اليت يتسبب فيها االنسان. -الطبيعية والبشرية-ومحايتها من خمتلف أشكال االعتداء

 في مجال حماية التراث الثقافي الجزائري 04-98األحكام والعقوبات التي جاء بها القانون  1.4
اليت  الردعية العقوبات منكرس املشرع اجلزائري محاية خاصة للرتاث الثقايف وذلك من خالل مجلة 

 .لثقافية احملمية يف هذا القانونتطبق على كل األشخاص املعتدين على أي نوع من أنواع املمتلكات ا
يف جمال  04-98حول مدى فعالية األحكام اليت جاء هبا القانون املطروح تساؤل وإجابة على هذا ال

استعراض العقوبات واألحكام اليت جاء جيب أواًل العقوبات اليت أقرها هذا القانون مدى كفاية و  ،احلماية
يف الباب الثامن املعنون بـ )املراقبة والعقوبات( وذلك يف املتعلق حبماية الرتاث الثقايف  04-98هبا القانون 

 لي:كما يحبسب خطورة االعتداء   تقسمس أين (04-98من القانون 104 إىل 93املواد )
 االعتداءات من الدرجة األولى: -

تشمل هذه االعتداءات خمتلف االعتداءات اليت تنحصر عقوباهتا يف الغرامات املالية اليت هدفها الردع ال 
 غري، وهي بذلك تشمل االعتداءات التالية:

 ال يطابق االرتفاقات احملددة واملذكورة يف مصنف أو استعماله استعماالً  يعقار  شغل ممتلك ثقايف -
 (.04-98من القانون  98)املادة  الثقافةارة ز سلم من طرف و سبق املالرتخيص امل

 القيام بأعمال إصالح ملمتلكات ثقافية عقارية مقرتحة للتصنيف أو مصنفة وللعقارات املشمولة يف -
عادة تشكيلها أو إليها أو استصالحها أو إفة ضاإلها، أو ترميمها أو ياملنطقة احملمية، أو إعادة تأه

مبا خيالف  ،حميط قطاعات حمفوظة شمولة تقع يفاملصنفة و املصنفة أو غري املعقارات وكذا الهدمها، 
 (.04-98من القانون  99)املادة  هذا القانون جراءات املنصوص عليها يفاإل
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تتعلق  أو ومشاهد فتوغرافية وسينمائية،د صور ختتعلق باإلشهار، وتنظيم حفالت، وأ ةكل خمالف -
شغال كربى عمومية أو خاصة، أو تشجري أو قطع أقامة مصانع أو إبأشغال منشآت قاعدية، و 

 (.04-98من القانون  100)املادة  شجارأ

ذات صبغة علمية يكون موضوعها وثائق غري  أو خارجه أعماالً  الرتاب الوط ي كل من ينشر يف -
مصادرة مع دون ترخيص من الوزير املكلف بالثقافة،  زائر وصخص الرتاث الثقايفاجل مطبوعة حمفوظة يف

 (.04-98من القانون  103)املادة  العمل املنشور

 عقاري مصنف أو مسجل يف مالك أو مستأجر أو أي شاغل آخر حسن النية ملمتلك ثقايفكل  -
من القانون  104 ملادة)اللعقار يعرتض على زيارة رجال الفن املؤهلني خصيصا ضايفقائمة اجلرد اإل

98-04.) 

الحظ من خالل األحكام اليت تضمنتها هذه املواد أّن املشرع اجلزائري حصر العقوبات املخصصة جلميع وي  
 ،دج 2.000ىل إدج  1.000من هذه االعتداءات يف الغرامات املالية فقط، واليت ترتاوح قيمتها 

ىل إدج  50.000من ( اليت رفع فيها املشرع مبلغ الغرامة 103باستثناء املخالفة املقررة يف )املادة 
 . حالة العود. مع مضاعفة العقوبة ىفدج 100.000

 االعتداءات من الدرجة الثانية: -
تشمل تشمل هذه الفئة من االعتداءات تلك املخالفات اليت تكون عقوبتها أكثر من الفئة األوىل فهي 

 إضافة إىل الغرامات املالية أيضاً عقوبة احلبس، وتشمل هذه الفئة االعتداءات التالية:
 ؛إجراء األحباث األثرية دون ترخيص من الوزير املكلف بالثقافة -   
 ؛عدم التصريح باملكتشفات الفجائية -   
 . وعدم تسليمها للدولة عدم التصريح باألشياء املكتشفة أثناء األحباث األثرية املرخص هبا -   

عقوبة  (04-98من القانون  94وقد أقر املشرع هلذا النوع من االعتداءات اليت نصت عليها )املادة 
 دج، 100.000دج و 10.000بني  ماغرامة مالية و  ،( سنوات3( إىل ثالث )1حلبس من سنة )ا
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صلية إعادة األماكن إىل حالتها األالالحقة. وإضافة إىل إلزام املعتدي ب تعويض عن األضرارال إضافة إىل
 ؛ أي يف حالة قيام املعتدي بإعادة ارتكاب نفس املخالفة.حالة العودته، مع مضاعفة العقوبة يف على نفق

خالل  ضايفقائمة اجلرد اإل منقول مصنف أو مسجل يف عن اختفاء ملمتلك ثقايفعدم االبالغ  -
 .( ساعة24العشرين )ربع و األ

حالة عدم  كل مؤمتن عليه يف  كل حارس أو(04-98من القانون  101)املادة  يعاقب طبقا لنص -
 ىلإدج  100.000( وبغرامة مالية من 2ىل سنتني )إ( أشهر 6باحلبس من ستة )باالبالغ قيامه 

 .حالة العود العقوبة يف ، مع مضاعفةدج أو بإحدى العقوبتني 200.000

 االعتداءات من الدرجة الثالثة: -
تعترب هذه الفئة من االعتداءات أشد خطورة من االعتداءات املصنفة يف الدرجة الثانية، بالرغم من تشاهبها 
يف الوصف )احلبس والغرامة(، وهذا ما جعل املشرع خيصص هلا عقوبات أشد وغرامات أكثر. وهي تشمل 

 بشكل خاص األفعال التالية:
أشياء متأتية من عمليات حفر أو تنقيب، مكتشفة بالصدفة أو أثناء القيام بأحباث  بيع أو إخفاء -

 ؛أثرية مرخص هبا

 ؛بيع أو إخفاء أشياء متأتية من أحباث أجريت حتت مياه البحر -

بيع أو إخفاء ممتلكات ثقافية مصنفة أو مسجلة يف قائمة اجلرد اإلضايف وكذلك املمتلكات الثقافية  -
 ؛عها أو جتزئتهااملتأتية من تقطي

  .إخفاء عناصر معمارية متأتية من تقطيع ممتلك عقاري أو عقاري بالتخصيص أو جتزئته بيع أو -
( 2باحلبس من سنتني ) (04-98من القانون  95ويعاقب مرتكب هذه االعتداءات طبقًا لنص )املادة 

هاتني دج أو بإحدى  200.000دج اىل  100.000( سنوات، وبغرامة مالية من 5إىل مخس )
 مصادرة األشياء املستخدمة.األضرار و مع التعويض عن  العقوبتني

و أحد املمتلكات الثقافية املنقولة أو العقارية املقرتحة للتصنيف ي ألعمدال التشويهأو االتالف  -
  ؛ضايفأو املسجلة يف قائمة اجلرد اإلاملصنفة 
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 .شياء مكتشفة أثناء أحباث أثريةأل يعمداالتالف أو التدمري أو التشويه ال -

 مناحلبس وتشمل ( 04-98من القانون  96وأقر املشرع عقوبة هذا النوع من االعتداءات يف )املادة 
تعويض ، مع الدج 200.000دج إىل  20.000( سنوات، وبغرامة مالية من 5( إىل مخس )2سنتني )
 احملتملة. راضر عن األ

كل من يصدر بصورة غري قانونية ممتلكا ثقافيا منقوال مصنفا أو غري مصنف، مسجال أو غري مسجل  -
 .ضايفقائمة اجلرد اإل يف

 األثرية يف الفنية أو يعرتف بقيمة التارخيية أو منقوالً  ثقافياً  كل من يستورد بصورة غري قانونية ممتلكاً  -
 لده األصلي.ب

( 3حلبس من ثالث )با( 04-98من القانون  102ويعاقب مرتكب هذا الفعل طبقا  لنص )املادة 
مع مضاعفة دج،  500.000ىل إدج  200.000غرامة مالية من و  ( سنوات،5ىل مخس )إسنوات 

 د.حالة العو  العقوبة يف
الصنف الثالث من االعتداءات أشد ويالحظ من خالل استعراض العقوبات املقررة يف الفئة الثالثة أّن 

خطورة من كال الصنفني، إاّل أّن املشرع ساوى بينها وبني االعتداءات من الدرجة الثانية يف الوصف 
 اجلرمي واعتربها جمرد جنحة.
املتعلقة بالبيع واالخفاء، يتشاهبان مع ما  95اجلرائم الواقعة ضمن نص املادة وجتدر االشارة هنا إىل أّن 

من قانون العقوبات اليت تعاقب على إخفاء أشياء مصدرها جنحة أو جناية   387نص املادة  ورد يف
يفها املشرع على أهنا جنحة لكن ميكن أن تتحول إىل جنايات طبقا لنص كاالختالس واملخدرات، إذ ك

 (283صفحة ، 2017)برادي،  من قانون العقوبات كظرف مشدد 388املادة 
وكتقييم جملموع األحكام اليت أقرهتا النصوص القانونية اليت مت استعراضها يتضًح أنّه بالرغم من كل األحكام 

، إاّل أّن االعتداءات اليت تطال املمتلكات 04-98والعقوبات اليت أقرها املشرع اجلزائري مبوجب القانون 
ال املمتلكات الثقافية املادية )العقارية واملنقولة( من صخريب الثقافية يف تزايد مستمر، خاصة تلك اليت تط

 وبيع بطر  غري شرعية. وإتالفوتشويه وتدنيس وتدمري 
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ولعل السبب يف ذلك يرجع بشكل أساسي إىل ضعف حمتوى النصوص القانونية خاصة من حيث نوع 
 ردعي غريغري كايف و هذا حد، و  كأقصىالعقوبات اليت تقتصر يف جمملها على غرامات وخمالفات وجنح  

بأي حال تعويضه أو جتديده  ميكن الالثقايف الذي  الرتاثات اليت تطال االعتداء حجم مع ألنّه ال يتالئم
 (82، صفحة 2016)خوادجية،  يف حالة تعرضه لالعتداء

 وصخريب استغاللباالعتداء على املمتلكات الثقافية، تلك اليت تستهدف  املتعلقة الواقعية القضايا منو 

بوهران،  االندلسيات بقضية معروف نادر أثري فو  معلم أقيمت اليت السياحية املباين مثل أثرية واقعامل
 نادرة أثرية قطعاً  بداخله يضم املوقع فو  هذا سياحي مركب بناء على القضية هذه يف املتهم أقدم حيث

 . واحدة مرة إالّ  دراستها يسبق مل
شهدت املمتلكات الثقافية العديد من حاالت االعتداء بالسرقة والنهب على أيدي عصابات حملية كما 

بمناسبة تلك اليت حدثت بالقضايا اليت تستهدف القطع األثرية ومن بني  أو حىت من طرف سياح أروبيني
مت القبض على مخسة سياح أملان قامو بسرقة  أين ؛السياحة الصحراوية بتمنراست األول هرجاناملانعقاد 

ؤو حبجة رغبتهم يف حضور العديد من اآلثار اليت تعود لإلنسان األول، ولدى التحقيق معهم تبني أهنم جا
 زائريوعليه مت اسرتجاع املسروقات وعقاهبم بشهرين حبس نافذ وغرامة خبمسة ماليني دينار ج املهرجان،
 (183، صفحة 2012)غرايبة، 

العقوبة ال تتناسب  ه يتضح جليًا أنّ إاّل أنّ  ،اجلناة الرغم من اسرتجاع املسروقات وعقاببويتضح هنا أنّه و 
متثل  فهيألّن هذه املسروقات ال تقدر بثمن اجلناة، فيه جم الضرر الذي كان ميكن أن يتسبب بداً مع حأ

 .لإلنسانيةتراث مشرتك 
ولذلك يتوجب على املشرع إعادة النظر يف بعض االعتداءات خاصة تلك املدرجة يف الفئة الثالثة وتغيري 
الوصف اجلرمي هلا واعتبارها كجنايات ورفع عقوباهتا إىل احلد األقصى، ألّن أفعال )البيع واالخفاء، 

ًً لوجود الرتاث  ،اإلتالف التشويه، التدمري، التصدير( خاصة إذا كانت عمدية تشكل هتديدًا مباشرًا
 الثقايف وال ميكن يف أغلب األحيان تعويض أو جرب األضرار املرتتبة عنها.

  04-98حماية التراث الثقافي في إطار القانون ليات االدارية لاآل 2.4
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رع اجلزائري مبوجب تطر  إليها يف سابقًا واليت أقرها املشإضافة إىل األحكام القانونية اليت مت ال
وذلك هبدف تعزيز  االدارية،، فقد نص هذا القانون أيضًا على جمموعة من اآلليات 04-98القانون 

وقد ورد ذكر هذه اآلليات يف الباب السادس من  .للممتلكات الثقافيةإضافية  توفري محايةآليات احلماية و 
، وتتمثل (98/04من القانون  81، 80، 79عنوان )األجهزة( وذلك يف املواد )هذا القانون حتت 

 الثقافية فيما يلي: محاية املمتلكاتاألجهزة املختصة يف جمال 
 لجنة الوطنية:ال   -

محاية توكل هلا مهمة  جلنة وطنية خاصةعلى إنشاء ( 98/04 القانون من 79ت )املادة نص
 خاص يف: شكلهذه اللجنة ب ينحصر عملو ، املمتلكات الثقافية اجلزائرية

 ؛بداء أرائها يف مجيع املسائل املتعلقة بتطبيق هذا القانون واليت حييلها إليها الوزير املكلف بالثقافةإ  -

وكذلك يف موضوع إنشاء قطاعات  التداول يف مقرتحات محاية املمتلكات الثقافية املنقولة والعقارية -  
 الفنية. احلضرية أو الريفية املأهولة ذات األمهية التارخيية أوحمفوظة للمجموعات العقارية 

 لجان الوالئية:ال   -

 جلان والئية على مستوى كل والية تكلف مباإنشاء  ضرورة على (98/04من القانون  80)املادة  أكدت
 يلي:

دراسة أي طلبات تصنيف، وإنشاء قطاعات حمفوظة أو تسجيل ممتلكات ثقافية يف قائمة اجلرد  -
 ؛اإلضايف واقرتاحها على اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية

إبداء رأيها وتداول طلبات تسجيل ممتلكات ثقافية هلا قيمة حملية بالغة بالنسبة إىل الوالية املعنية يف  -
 .قائمة اجلرد اإلضايف

 جان الخاصة:الل   -

كلف باقتناء ت جلنةاليت نصت على إنشاء  (98/04من القانون  81نص )املادة ورد ذكرها يف 
 الثقافية املخصصة إلثراء اجملموعات الوطنية، وجلنة أخرى تتكفل بنزع ملكية املمتلكات املمتلكات

 الثقافية.
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 الصندوق الوطني للتراث الثقافي: -
من أجل ضمان تنفيذ آليات احلماية على أرض الواقع، نص املشرع اجلزائري مبوجب الباب السابع من 

املادة ) اضافتليات متويل عمليات التدخل يف املمتلكات الثقافية واستصالحها، حبيث هذا القانون على آ
آلية محاية إضافية هي "الصندو  الوط ي للرتاث الثقايف"؛ والذي توكل له  (98/04من القانون  87

وكذا  ،استصالح املمتلكات الثقافية العقارية واملنقولةو صيانة وحفظ ومحاية وترميم وإعادة تأهيل مهمة 
 ة.صيانة وحفظ ومحاية املمتلكات الثقافية غري املادي
العقابية لوحدها غري كافية إذ البد أيضاً من توفري األحكام ويتضح من خالل ما سبق أّن اآلليات االدارية و 

من شأن  محاية قبلية استباقية متنع أي مساس أو استغالل غري شرعي للممتلكات الثقافية العقارية، ألنّ 
دي على املمتلكات الثقافية أن يتسبب يف خسائر ال ميكن تداركها أو إصالحها أو تعويضها التع

 مستقبالً.

 حماية التراث  الثقافي المادي والالماديذات العالقة ب خر األالهيئات   3.4
 املتعلق حبماية 04-98القانون  يفاملشرع  هام املوكلة لألجهزة االدارية اليت أوردهابالرغم من امل

، إاّل أنّه يتضح جليًا أنّه ال ميكنها لوحدها مواجهة كل أشكال االعتداءات اليت تطال الرتاث الثقايف
اهليئات برز هذه أومن   يئات أخرى.عمل هذه األجهزة هبما استدعى تعزيز وهذا املمتلكات الثقافية، 

مباشر أو بشكل غري مباشر يف محاية جمال محاية الرتاث الثقايف واملتدخلة إّما بشكل دخلة يف األخرى املت
  املمتلكات الثقافية ما يلي:

 الذي يشري يف قانونه األساسي صراحة؛ (ONDAلديوان الوط ي حلقو  املؤلف واحلقو  اجملاورة )ا -
وتكفله بتبعات اخلدمة العمومية  محاية مصنفات الرتاث الثقايف التقليديإىل منه  6و 5يف املواد 
  . (2005، 65، ج ر356-05)املرسوم التنفيذي  املتعلقة هبا

)غ و  (، وخمتلف فروعها عرب كل واليات الوطنCINMواحلرف ) الغرفة الوطنية للصناعة التقليد -
 (2019ص ت ح، 
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عن  السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي ةوزار صيل الذي تلعبه كل من األهذا إضافة إىل الدور 
 مديرياهتاعن طريق وزارة الثقافة وكذا . (2019)وزارة الثقافة، ديرياهتا عرب خمتلف واليات الوطن طريق م

)وزارة السياحة والصناعات  املتشرة يف كافة ارجاء الوطن دور الثقافة واملراكز العلمية والثقافية، واملتاحفو 
 .(2019التقليدية والعمل العائلي، 

 خاتمة: .5
هذا ال و إّن أهم التحديات اليت تواجه القطاع السياحي يف اجلزائر اليوم هو تطوير وترقية السياحة 

اليت هتدد  من خمتلف أشكال االعتداءات اوصيانتهممتلكات الثقافية تعزيز احلماية القانونية لليتأتى إاّل ب
 على الرتاث الثقايف بوصفه روح وجوهر القطاع السياحي. ط السياحي، ملا هلا من أثر سليبالنشا

هذه الدراسة، واليت من شأهنا حتسني واقع الرتاث الثقايف يف اليت مت التوصل إليها يف  االقرتاحاتومن بني 
 ما يلي:  خاصةوالسياحة الصحراوية  ةعام ةالسياحاجلزائر وتعزيز محايته مبا خيدم 

 على املشرع اجلزائري أن يعيد الّنظر وبشكل مستعجل يف النصوص القانونية الناظمة للرتاثينبغي  -
والتزامات اجلزائر الدولية وتوجهاهتا إعادة صياغته مبا يتوافق وذلك ب 98/04القانون رقم الثقايف سيما 

 هي السبيل األول لرتقية السياحة الصحراوية. باعتباره، ياجلديدة يف اجملال السياح
( املتعلقة بالتصنيف واجلرد، وذلك بتقليص فرتة مراجعة 106مراجعة الفقرة األخرية من نص )املادة   -

 10)كل بدل املدة احلالية سنوات أو أقل،  5القائمة العامة للممتلكات الثقافية الوطنية إىل 
 املمتلكات الثقافية قد تزول أو تفقد قيمتها يف انتظار تصنيفها.سنوات(، ألّن بعض 

ه من نّ وذلك باالعتماد على التقنيات الرقمية، إذ أملمتلكات الثقافية اجرد التفكري جديًا يف اعادة  -
ورشات الكربى ترافق القانونية متعلقة بالوقاية  مسؤولة احكاماً كجهة الثقافة   ن تدرج وزارةأالضروري 

 .دون تعطيل املشاريع الكربى -االثار الدفينةوخاصة -محاية املمتلكات الثقافيةبغية 
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تشديد العقوبات املدرجة يف الفئة الثالثة وتغيري الوصف اجلرمي هلا واعتبارها كجنايات، ألّن أفعال  -
اشراً تشكل هتديداً مبخاصة إذا كانت عمدية التصدير(  )البيع واالخفاء، االتالف، التشويه، التدمري،

 لوجود الرتاث الثقايف وال ميكن يف أغلب األحيان تعويض أو جرب األضرار املرتتبة عنها.

توحيد النص القانوين ومنح صالحيات أكرب لألجهزة واهليئات املكلفة حبماية الرتاث الثقايف، وهذا ال  -
 يتأتى إالّ عن طريق دمج كل من وزاريت الثقافة والسياحة والصناعة التقليدية.

ادماج التقنيات الرقمية يف عمليات تسجيل وجرد املمتلكات الثقافية، مسايرة للتحوالت العاملية يف  -
 اجملال الرقمي.

مدة زمنية قصرية يف حالة عدم  مبرور االضايف اليت تنتهي آثارها آليات اجلرد إعادة النظر يف آليات -
 عتبار أمهية املعلم وتارخيه.ال تأخذ بعني اال تصنيف املعلم، وكذا معايري التصنيف اليت 

خلق جمال للتعاون والشراكة بني مجيع اهليئات، ألّن ربط املوروث الثقايف بالقطاع السياحي ليست  -
مهمة وزارة الثقافة ووزارة السياحة لوحدمها بل البد من تضافر جهود وزارة الصناعة ووزارة التجارة 

للتنمية، وكذا وزارة الرتبية من خالل ادراج  جلعل هذا القطاع قطاع انتاجي خالق للثروة ودافع
النصوص اليت تتكلم عن املوروث الثقايف املادي كاملناطق األثرية والسياحية، واملوروث الثقايف الالمادي  

 كاالحتفاالت الشعبية واللباس التقليدي ضمن املقررات الدراسية.
يفها من املستوى الوط ي إىل املستوى تثمني املمتلكات الثقافية املصنفة والسعي لرتقية درجة تصن -

 واالستفادة من بعدها السياحي واالقتصادي. محايتها ةيجازدو الالعاملي )لدى منظمة اليونسكو( 

إدراج ميادين جديدة ذات أمهية مل يدرجها هذا القانون كعلم اآلثار الوقائي، وكذا اشراك اجملتمعات  -
الالمادي وفقًا ملا اكدته اتفاقية اليونسكو للرتاث الثقايف احمللية يف احلفاظ على الرتاث الثقايف 

 .2003الالمادي لعام 

فسح اجملال أكثر أمام اجلانب التوعوي واألخالقي، إذ أّن التجربة أثبتت أّن اآلليات االدارية والعقابية  -
 شرعي لوحدها غري كافية، فالبد من توفري محاية قبلية استباقية متنع أي مساس أو استغالل غري
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للممتلكات الثقافية ألن أفعال التعدي تتسبب عادة يف خسائر ال ميكن تداركها أو إصالحها أو 
 تعويضها مستقباًل، ألن املمتلكات الثقافية هلا قيمة تارخيية وفنية ال تقدر بثمن.

اليت تواجه أولوية األولويات ّن يتضح جليًا من خالل كل ما سبق بيانه من اقرتاحات وتدابري أوختامًا 
تطوير وترقية السياحة وجعلها يف خدمة االقتصاد الوط ي وهذا ال  يالقطاع السياحي يف اجلزائر اليوم ه

ّن الرتاث الثقايف ميثل حجر . أليتأتى إاّل بتعزيز احلماية القانونية للرتاث الثقايف بشقية املادي والالمادي
ياحة الصحراوية بشكل خاص، فإذا كانت البنية التحتية الزاوية يف ترقية السياحة الوطنية بشكل عام والس

 قلبه النابض. وهرتاث الثقايف والكادر البشري املؤهل متثل اجلانب اهليكلي لقطاع السياحة، فإّن ال
 

  . قائمة المراجع:6

 :لمؤلفاتا
تنمية الصحراء يف الوطن العريب، الطبعة  ؛السياحة الصحراوية(، 2012)، غرايبة خليف مصطفى -

  .األوىل، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، بريوت
 : المقاالت

، مقال 04-98احلماية القانونية للمواقع األثرية يف إطار القانون رقم (، 2017)جانفي برادي أمحد،  -
 .11، العدد اجلامعي بتمنراستمبجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، املركز 
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 .17العدد 
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 اخلاصة ، املتضمن مصادقة اجلزائر على االتفاقية1973جويلية  25 املؤرخ يف 83-73األمر رقم  -
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 .1973اوت  28 يف املؤرخة
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https://www.m-culture.gov.dz/index.php/ar/
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Résumé: 

Le tourisme pour l'Algérie n’est plus un choix mais plutôt une réelle 

opportunité. Le pays est appelé à promulguer un régime sérieux de 

promotion du secteur du tourisme, et comme il est doté de l’un des plus 

beaux déserts au monde, faire connaitre son Sahara est le meilleur atout 

pour attirer les touristes et renforcer l’attractivité du pays. 

La pentapole du M’Zab au nord du Sahara algérien, considérée comme un 

haut lieu du tourisme, est avant tout un chef d’œuvre architectural composé 

de cinq magnifiques ksars (pentapole) dotées chacune de sa palmeraie.    

Mais malgré une urbanisation accélérée, anarchique et une dégradation 

avancée de l’environnement de cette pentapole, elle demeure tout de même 

l'une des destinations majeures du tourisme culturelau sud de l’Algérie, en 

sus de l’éco-tourisme avec l’implantation de nouveaux éco-hôtels qui font 

le bonheur des touristes nationaux et étrangers. 

Mots clés : pentapole du M’zab, potentialités touristiques, opportunité 

économique, éco-tourisme, Algérie. 
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Abstract: 

Tourism for Algeria is no longer a choice but rather a real opportunity. 

The country is called to promulgate a serious regime to promote the tourism 

sector, and as it has one of the most beautiful deserts in the world, making 

known its Sahara is the best asset to attract tourists and enhance the 

attractiveness of the country. 

The M’Zabpentapolis north of the Algerian Sahara, considered a tourist 

hotspot, is above all an architectural masterpiece composed of five 

magnificent ksars (pentapolis) each with its palm grove. But despite an 

accelerated, anarchic urbanization and an advanced degradation of the 

environment of this pentapolis, it still remains one of the major destinations 

of cultural tourism in the south of Algeria, in addition to eco-tourism with 

the establishment of new eco-hotels which delight domestic and foreign 

tourists. 

Keywords: M’zabpentapolis, tourism potential, economic opportunity, eco-

tourism, Algeria. 

JEL Classification Codes: Z32, Z38, Q56, R58. 
 

1. INTRODUCTION 

L’Algérie se caractérise par une offre touristique abondante et 

diversifiée, d’un important potentiel d’attractivité, notamment gorgée de 

grands sites naturels et culturels historiques exceptionnels, des complexes 

touristiques, des stations thermales, un Sahara éblouissant, et un littoral 

riche et diversifié s’étalant sur une bande de plus de 1200 km, et qu’à côté 

les prestations offertes ne soient pas à la hauteur du visiteur. 

Ces merveilles en termes de paysages naturels, parmi les plus beaux dans le 

monde, ne demandent qu’à être découvertes par les visiteurs qui ne 

manqueront pas d’être séduits, sachant que le tourisme représente pour 

beaucoup de pays un secteur économique de la première importance. 

Aujourd’hui il est de plus en plus considéré comme le moteur de 

développement durable par ces effets sur les autres secteurs.  

La région du M’zab fait partie de ces paysages merveilleux, elle est 

considéré comme site touristique d’importance majeure en Algérie, de par 

son architecture et richesses touristiques. 
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S’il est vrai que l’infrastructure touristique s’est enrichie ces dix dernières 

années de quelques hôtels essentiellement urbains, mais leurs modes de 

gestion ne sont pas appropriés pour faire de notre pays une véritable 

destination touristique. Des formules originales sont recherchées pour 

l’amélioration de la gestion du tourisme et la valorisation des professions du 

tourisme et de l’hôtellerie pour une prestation de meilleure qualité en 

intégrant l’éco-tourisme. C’est dans cette démarche justement, qu’on 

remarque un certain progrès à Ghardaïa des investisseurs dans l’hôtellerie 

qui ont pris conscience de l’importance du développement durable. 

En partant de ces données, on expose la problématique de cette 

communication à travers la question suivante : 

Quelles sont les actions qui permettent d’exploiter économiquement les 

richesses et potentialités touristiques du M’zab ? 

1.1. L’objectif de l'étude : 

L'importance de cette recherche est d’exposer les richesses et les 

potentialités touristiques que recèle la pentapole du M’zab, l’une des 

régions les plus visités au sud algérien.  

Elle vise aussi à démontrer la valeur du tourisme saharien qui constitue le 

cœur de la stratégie nationale pour le développement du secteur du tourisme 

en Algérie, et les actions qui peuvent promouvoir ce secteur pour qu’il 

puisse contribuer au développement socio-économique, notamment à 

travers la création d’emplois permanents et temporaires réduisant le 

phénomène du chômage.  

En troisième objectif, clarifier l’importance de la transition vers 

l’écotourisme dans notre pays, en s’adaptant aux politiques 

environnementales dans ce domaine. 

1.2. Méthodologie : 

Pour recueillir les informations nécessaires, notre approche consiste à 

consulter d’une part, la littérature décrivant les structures sociales 

traditionnelles mozabites, l’approche analytique est basée sur l’exploitation 

des documents écrits particulièrement, des articles parus dans les différentes 

revues scientifiques, et sites électroniques, spécialement, ceux attachés à la 

région du M’zab, et les archives de l’office de la protection de la vallée du 

M’zab (OPVM).1 
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D’autre part, nous traitons ce sujet en se basant sur l’observation directe qui 

nous a permis  d’appréhender la réalité vécue, plutôt que d’en obtenir un 

écho éventuellement déformé au travers des représentations que les gens 

s’en forgent. 

1.3. Structure de l’étude : 

On estime que la réponse à la problématique mentionnée ci-dessus 

exige d'abord de donner un aperçu sur les richesses et potentialités 

touristiques que renferme la région du Mzab et leur valorisation dans un 

premier temps, effectuer ensuite un regard sur les infrastructures hôtelières 

existantes dans cette localité, et finir par les actions qui sont prises pour 

tirer profit économiquement de ces richesses et potentialités dans le cadre 

du tourisme culturel et l’éco-tourisme. 

2. Valorisation du patrimoine ancestral de la région du M’zab  

La région du M’zab recèle  des potentialités touristiques et artisanales 

importantes (sites historiques, culturels, sites panoramiques, thermalisme, 

artisanat…), ce qui fait du secteur du tourisme dans cette région saharienne 

un secteur stratégique. 

Cependant, la région connait des bouleversements au niveau de ses 

structures urbaine, sociale et économique, influent négativement sur ce 

secteur du tourisme.  Cela nécessite une stratégie bien définie pour remédier 

à ces situations. 

2.1. Ghardaïa: ce précieux patrimoine universel   

Le fait de donner le coup d’envoi officiel de la saison touristique saharienne 

depuis Ghardaïa, par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, ce samedi 

26 octobre 2019, constitue un signe très édifiant. 

En effet, le ministre a indiqué, à l’occasion que « la région de Ghardaïa 

avec sa richesse culturelle, architecturale, historique et son hospitalité, se 

présente comme l'une des destinations phares du tourisme saharien qui fait 

part d’une fusion intrinsèque entre tourisme et culture », en ajoutant que 

« les régions du sud du pays disposent d’un patrimoine matériel et 

immatériel riche et diversifié qu’il appartient de valoriser ; ce patrimoine 

atypique du sud algérien incite à développer un   tourisme culturel durable 



 

Abdelmadjid RAMDANE 
 

190 

et éco-responsable et d’en faire un levier du développement économique et 

de création d'emplois et de la richesse dans la pérennité ».2 

La région de Ghardaïa située à 600 km au sud d'Alger, elle occupe une 

position centrale reliant les hauts plateaux avec le Sahara, ce qui fait d'elle 

une place tournante pour le développement de toute la région. C'est une cité 

Ksourienne, qu’on appelle aussi la pentapole du M’Zab car constituée par 

les cinq villes :Beni Izguen, Bounoura, Melika, Ghardaïa et El Atteuf la 

plus ancienne, dont la fondation nouvelle et récente remonte aux années 

1050 (10 Siècles), ce qui en fait un lieu d'une richesse historique et 

culturelle inédite. 

2.2. Le Mzab préhistorique et moyen âge  

Plusieurs zones de la Wilaya de Ghardaïa ont recélé des vestiges 

datant de la préhistoire, en particulier de l’âge du premier quaternaire. Les 

vestiges de l’homme préhistorique ont été découverts dans la région, grâce 

aux fouilles entreprises par les professeurs : Pierre Roffo, Yves Bonnet, Joël 

Abonneau, Nadjib Ferhat, et Malika Hachid. 

Des vestiges funéraires symboliques ont été découverts dans la région aux 

sites d’AâmudLaâmiyed Guerrara, Garat Et-ttaâm  Bounoura, Bouhraoua, 

et entre autres. Ainsi que des gravures rupestres disséminées dans les sites 

d’Oukhira à El-Atteuf, Intiça et Moumou à Béni Izguen, Site Bouhraoua, 

vieux ksar de Baba Saad à Ghardaïa, Sidi Mbarek à Berriane, et au long des 

deux rives de Oued M’zab. 

D'après des recherches scientifiques ces gravures datent entre 18.000 ans 

A.J.C et  5.000 ans A. J.C. de la période LybycoBerber de l’âge de bronze.3 

En moyen âge, les Ibadites qui furent les pionniers de cette civilisation  et 

les premiers bâtisseurs de la vallée du Mzab y ont élu domicile après avoir 

choisi le chemin de l’exil qui les conduisit de la ville de Tahert, capitale de 

l’état Rostomide, après la destruction de celle-ci en 909, et après une  

épisode de galère et d’errance ont opté en fin de compte pour s’installer 

définitivement dans la vallée du Mzab pourtant hostile à toute forme de vie, 

inhospitalière, et caractérisée par la forte aridité de son sol ainsi que la 

rareté de ses ressources en eaux. 

Les Ibadites ont entrepris l’urbanisation progressive de cette vallée, 

conséquemment à l’avènement de la « halqua » des Azzaba ibadite à partir 
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du (10ème siècle J.C.). En institutionnalisant la pratique cultuelle, en 

inculquant aux populations de la vallée le sens de l’institution et sa 

primauté sur l’action tribale ou individuelle et en établissant la 

normalisation comme base de toute action, les cheikhs des « halqua » ont 

réussi à enclencher un processus d’urbanisation de toute la vallée et au-delà 

du M’zab, qui s’est étalé sur une période de plus de dix siècles. 

Auparavant, la vallée du Mzab avait connu un enguirlandement de 

groupements tribal, datés entre le 8ème et le 10ème siècle, il s'agit des 

ruines des premiers ksours Berbères de la vallée précédant la création de la 

pentapole. Parmi les vestiges célèbres, figurent les ksours tombés en ruine. 

A titre d’illustration,  nous pouvons citer les vestiges des ksars suivants :4 

-         Ksar de Talazdit (pelote de laine) près du barrage d’El Atteuf. 

-         Ksar de Aoulawal (martyr) dans l’oasis d’El Atteuf. 

-         Ksar de Tamezert dans la palmeraie de Bounoura 

-         Ksar de Agherm-N’ouadday au sud de la cité de Mélika fondé en 

1012. 

-         Ksar de Baba Saâd qui surplombe la ville de Ghardaïa fondé en 1004. 

  

-         Ksar Taourirt a El-menéaa en 10ème siècle. 

-         Ksar Tirichine, Agnounay, Tlat Moussa dans la palmeraie de Béni-

Izguen. 

Avec l’avènement de la « halqua », les mozabites ont réussi à asseoir les 

fondements d’une nouvelle vie distinguée par une urbanisation 

perfectionniste, qui a abouti à la mise en valeur de ces contrées réfractaires 

– à l’origine - à toute implantation durable. 

2.3. La pentapole du M’zab 

Cette installation a donné naissance à cinq magnifiques cités dotées 

chacune de sa palmeraie. Ces villes furent construites successivement selon 

le même schéma structurel durant la période allant de 1012 à 1353 le long 

du lit d'Oued M’zab. 

Le nom de Ghardaïa, dérivé de sa nomination originelle en tamazight 

« tagherdayt », signifie "dépression montagneuse", en référence à la nature 
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topographique et minérale de la région, si particulière. Elle se trouve aux 

confluents des oueds se déversant dans les jardins luxuriants et baignant 

dans la sagesse d’une culture antique. 

Le modèle oasien mozabite se distingue des autres types de ksour par :5 

          - le ksar, qui comprend quatre éléments structurants : la mosquée au 

sommet de la colline comme point d’appel, entourée par les habitations ; le 

marché en bas de la colline ; le mur d’enceinte, qui entoure le ksar et 

matérialise une barrière infranchissable aussi bien pour les étrangers que 

pour les extensions ; enfin, tout autour du ksar on trouve des cimetières.  

          - la palmeraie, qui n’est pas seulement un espace agricole mais aussi 

un espace résidentiel occasionnel, représentant un refuge d’été pour 

échapper à la chaleur et où sont construites des maisons secondaires. 

La région détient un système de partage des eaux ingénieux ; la 

mobilisation des eaux s’effectue selon deux types de captage des eaux : les 

puits et les eaux des crues de l’oued. Cette eau est ensuite utilisée pour 

l’irrigation des jardins et l’alimentation des habitants. Un nombre 

considérable de puits est creusé dans l’espace résidentiel (El Ghabat) ; leur 

nombre a atteint les 300 puits, dont 40 sont en ruine ; les autres sont utilisés 

pour l’irrigation. Quant au deuxième type de captage, il permet de combler 

le déficit d’eau et de recueillir toutes les eaux de pluies. Les Mozabites ont 

établi un système hydraulique très ingénieux en vue de récupérer les 

moindres coulées d’eau qui arrivent par écoulement gravitaire des régions 

avoisinantes.6 

L’ouvrage de partage des eaux appelé  « Tissanbadh » est le poumon de 

tout le système de récupération des eaux pluviales dans l’oasis de Ghardaïa. 

Basé sur 36 ouvertures pour canaliser les eaux dans cinq galeries équipés de 

38 puits d’aération, le Tissanbadh partage l’eau de crues dans cinq parties 

de la palmeraie Est de l’oasis de Ghardaïa. 7 

L’architecture du M’Zab est classée sur la liste du patrimoine mondial de 

l'UNESCO depuis 1982. Cette architecture introvertie et savamment conçue 

à caractère défensif, s’intègre parfaitement à l’environnement et s’adapte au 

climat grâce à l’utilisation de matériaux naturels ; pierre, mortier, terre pisée 

et chaux offrent un spectacle de couleurs chatoyantes, passant du bleu de 
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cocagne à l’indigo, au vert pastel. Le blanc de la chaux, en particulier, rend 

l’air si frais et léger en été.8 

Il existe un grand chevauchement dans l’architecture Mozabite qui associe 

de manière très intelligente le côté fonctionnelle pratique et le côté 

symbolique. Ce qui attribue à cette architecture et à son urbanisme une 

conception originale du territoire et où apparaît aussi une hiérarchie.9 

La ville prend la place du haut lieu de la culture, édifiée dans la foi, et la 

palmeraie qui représente le lieu de travail. Le sens de cette hiérarchie 

apparaît également dans la maison qui est un espace introverti, hiérarchisé 

allant du public vers le privé, de wasteddar allant au tizafri (salon des 

femmes). Wasteddar obéit aussi à des règles et à des normes sociales qui 

sont: la discrétion, la réception, les travaux ménagers. 

Généralement, l’habitation mozabite ne constitue pas seulement un abri (qui 

protège contre les conditions climatiques rudes), mais elle illustre un bel 

ensemble d’expressions symboliques, répondant à des besoins 

socioculturels propres à cette communauté.10 

Cette architecture, associe l’aspect symbolique et utilitaire puisque chaque 

élément remplit une fonction spécifique et symbolique. 

L’édification des cinq villes de la Pentapole représente une leçon 

d’adaptation à la vie du désert. C’est un modèle urbanistique unique, érigé 

il y a plus de 1000 ans selon une morale religieuse très stricte sur plan 

architectural et social, par une communauté à part, animée et guidée par sa 

seule foi et espérance de construire un havre de paix. Ce qui érigera le 

M’Zab au rang de patrimoine mondial de l’humanité et forcera l’admiration 

de beaucoup d’architectes et d’artistes de par le monde. Des visites et des 

circuits touristiques sont souvent organisés pour découvrir la Pentapole, 

dont Ghardaïa est la capitale, et pour aller à la rencontre d’une communauté 

humble et modeste et dont le mode de vie est à part.11 

 

2.4. Artisanat du M’zab : Authenticité et diversité  

Le M’zab c’est aussi l’artisanat, en effet elle est réputée depuis fort 

longtemps par la diversité de son artisanat, notamment le tissage du tapis 
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(Tapis haute laine, tapis ras, tapis motifs berbères, carpette, coussins, 

hambels…et). Ce tissage traditionnel  connu par son unicité, son 

authenticité, et ses formes spécifiques. Le travail de la laine fournit 

plusieurs types de vêtement familiaux tel le Kachabia, burnous, gandoura 

Mozabite, Khomri. La région connue aussi par d’autres formes d'artisanat 

comme la dinanderie, la poterie, et la tannerie. 

Pratiquement chaque famille au  Mzab possède un métier à tisser faisant 

partie des équipements domestiques ordinaires, d’où l’existence de 

quelques 20.000 femmes artisanes travaillant seules à domicile ou en 

coopératives. 

Cet héritage matériel et immatériel des ksour de la vallée du M’zab, est 

célébré annuellement par la « fête du tapis » ponctuée par une exposition de 

tapis des différentes régions, des défilés de chars décorés par des tapis 

locaux, des concours du meilleur artiste, des soirées folkloriques et des 

excursions touristiques du coin. Annulée en 2019, elle atteint sa 50ème 

édition l’année 2018.  

3. Ghardaïa : état des lieux  

Ce patrimoine  de la Vallée du M’zab qui recèle des ksour avec leurs 

palmeraies, est cependant, menacé à cause des agressions urbanistiques en 

cours depuis déjà des décennies.  

3.1. Extension rapide et anarchique de la pentapole : 

Depuis plusieurs décennies, la vallée du Mzab, a subi les 

conséquences d'une urbanisation rapide et parfois anarchique au détriment 

de son patrimoine architectural. 

La vallée a connu les effets d'une urbanisation accélérée, anarchique et une 

dégradation avancée de son environnement, notamment ses palmeraies, où 

des constructions illicites ont été édifiées sans respect des normes 

architecturales de la région.   

Le paysage architectural de la vallée du M’zab, qui possède une grande 

richesse sur le plan de la typologie formelle et fonctionnelle et de la 

diversité du langage architectural utilisé dans les différentes œuvres bâties, 

connait des bouleversements au niveau de ses structures urbaine, sociale et 

économique.12 
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Les ksour et les palmeraies de la Vallée du M’zab subissent actuellement de 

fortes pressions urbaines, qui renversent l’équilibre écologique oasien. 

L’introduction de nouveaux types d’habitation empruntés à ceux du nord de 

l’Algérie a eu des effets négatifs dans le contexte saharien sur le plan 

environnemental, tels que la remontée d’eau et la contamination des nappes 

à cause de la non maîtrise de l’assainissement, l’extension urbaine au 

dépens du couvert végétal.   

Les nouveaux espaces urbanisés sont distingués par la production d’un 

habitat qui répond plutôt aux normes techniques standardisées. Même 

lorsque le modèle d’habitat mozabite est reproduit socialement et 

architecturalement dans les nouvelles expériences, la palmeraie n’y est pas. 

Ces nouveaux espaces répondent plutôt aux besoins en logement, mais les 

palmeraies en sont totalement absentes.13 

Ces bouleversements, accentués depuis quelques années, se manifestent par 

des constructions illicites et anarchiques, un squat du foncier et d'espace 

vert notamment les palmeraies, où le béton a fait son apparition en force, 

ajouté à la ruralisation de l'espace urbain de la vallée.  

Aujourd’hui, ce patrimoine du système de partage des eaux est en voie de 

disparition. Plusieurs éléments de ce système ont été détruits comme les 

petites ouvertures qui conduisent l’eau des ruisseaux aux jardins, les puits 

d’aération, les puits de captage. Les services concernés doivent s’y mettre 

pour sauver ce qui reste de système hydraulique ancestral qui traduit le 

génie de nos ancêtres.14 

Selon les statistiques, le nombre de constructions illicites recensées dans la 

vallée du M’zab dépasse les 1.600 bâtisses, construites sans permis de 

construire, sans respect de l'architecture locale et sur des terrains  squattés, 

défigurant le paysage et l'environnement dans la vallée. 

Cette dernière est entrée ainsi dans un cycle de dégradation de son espace 

physique et de son style architectural où un processus de délaissement des 

matériaux de construction locaux et traditionnels au profit du ciment et du 

béton a défiguré les sites de la région.15 
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En effet, ce patrimoine matériel légué par les aïeux se dégrade de jour en 

jour à cause des vicissitudes du temps et des aléas climatiques ainsi que les 

effets de l'homme, autant de facteurs qui entachent le passé prestigieux de 

cette région. 

3.2.Sauvegarde du patrimoine et adaptation aux nouvelles modes de 

vie  

Le visage urbanistique de la pentapole du M’zab, un potentiel 

touristique de grande envergure, souffre d'une détérioration avec de 

nombreuses bâtisses dégradées et  d'autres en ruine, des murs lézardés, ainsi 

que la présence d'éléments intrus intégrés à l'architecture de la région, 

notamment certains ouvrages en béton armé qui viennent se substituer à 

ceux d'autrefois réalisés avec des matériaux traditionnels à base de chaux.  

A titre d'illustration, le ksar de Béni-Izguen et son rempart, joyau de 

l'architecture ancestrale qui constitue le monument historique le plus visité 

de la région avec sa tour et sa façade resplendissante, est victime de la 

pollution, des intempéries et de l'usure du temps, ainsi que des fuites et 

infiltrations des réseaux d'eau potable et d'assainissement.  

Outre cela, plusieurs parties extérieures des ksour sont dans un état moins 

reluisant, les gouttières traditionnelles ayant perdu leur tête et arborent 

d'inélégants tuyaux en PVC pour l'évacuation des eaux, tandis que la pierre 

et autres matériaux de construction locaux ont cédé la place aux parpaings, 

briques et autre béton.16 

Face à cette situation alarmante, les responsables locaux chargés du 

patrimoine et de la culture ont mis en place, avec l'apport de l'Etat algérien, 

un processus de sauvegarde, préservation et restauration du patrimoine de la 

vallée du M’zab. 

Plusieurs opérations de restauration du patrimoine architectural, notamment 

les maisons traditionnelles construites selon une architecture étudiée, les 

ouvrages hydrauliques ancestraux, les puits traditionnels, les monuments 

funéraires, ont été lancées pour juguler la dégradation et  renforcer 

l'attractivité touristique de la région.  

Dans ce sens, pas moins de 2.000 habitations traditionnelles ont subi une 

opération de rénovation depuis l'année 2000 et une vingtaine d'actions de 

restauration et de revitalisation du patrimoine architectural atypique et 
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autres monuments historiques ancestraux affectés par les aléas du temps ont 

été réalisées dans la vallée du M’zab, ainsi que plusieurs opérations 

ponctuelles de restauration des monuments, sites et habitations menaçant 

ruine ont été effectuées par les pouvoirs publics à travers les différents 

ksour.17 

Pour cela, l'ensemble des partenaires sociaux ambitionnent d'insuffler un 

nouvel élan à la région de Ghardaïa, durement touchée par la crise du 

tourisme international, à l'instar d'autres régions, en préservant et valorisant 

le patrimoine architectural classé. 

Dans le même contexte, il y a eu la construction d’une nouvelle ville appelé 

« Tafilelt », construite selon les principes de l'architecture ksourienne, et 

adaptée aux conditions  de vie du Sahara. Les rues sont étroites pour y 

garder de l'ombre et casser les vents de sable. Le béton n'est pas utilisé, au 

profit de la pierre, du plâtre et de la chaux, qui sont moins chers, plus 

facilement disponibles et meilleurs isolants. 

Les maisons ne font pas plus d'un étage (7,6 m), et sont de couleur ocre et 

blanche. La modernité s’insère dans le projet par l’introduction d’une petite 

cour pour augmenter l’éclairage et l’aération de l’habitation ainsi que 

l’élargissement de ses espaces intérieurs. 

Les aspects environnementaux de ce ksar ont été pris en compte, puisque 

les habitants de la ville entretiennent une forêt entretenue selon les règles de 

l’agriculture biologique, et des animaux domestique (chèvres et moutons) 

nourris en partie grâce aux déchets alimentaires. Chaque personne doit ainsi 

s'occuper d'un palmier, d'un arbre d'ornement et d'un arbre fruitier, et un 

système de traitement des eaux usées a été mis en place, qui permet 

l'irrigation, sachant que 50 % des eaux usées sont ainsi recyclées.18 

4. L’éco-tourisme et tourisme culturel: atout de promotion du secteur 

au M’zab 

Selon les statistiques de la wilaya, la région de Ghardaïa dispose de 32 

structures d’hébergement hôtelier d’une capacité globale de plus de 2.400 

lits et de 28 agences touristiques.La majorité de ces structures se sont 

implantées dans la région du Mzab, et la commune de Zelfana (65 km du 
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chef-lieu) très connue par son eau thermale, qui compte une dizaine de 

petits hôtels et bungalows.  

4.1. Intérêt croissant pour les éco-hôtels   

L’Algérie s’est lancé les années soixante-dix et quatre-vingt, dans les 

projets touristiques de grande envergure qui sont perçus comme un échec 

avant même leur élaboration.  

Les exemples de cet échec sont nombreux et suffit pour mentionner, par 

exemple à Ghardaïa, l'hôtel M'Zab (ex les Rostomides) fermé depuis 1994, 

doté de 154 chambres, dont les travaux de réhabilitation et de mise à niveau 

ont été lancés en deux reprises pour des sommes colossales atteignant des 

milliards de centimes (140 milliards selon la presse nationale). Mais à 

chaque fois il est retombé en décrépitude sans avoir ouvert ses portes. 

Encore une fois, il vient de faire récemment l’objet d’une nouvelle 

opération de réhabilitation pour une enveloppe de 13 milliards de centimes. 

Le délai de réalisation court sur un délai de 4 mois, soit jusqu’au mois de 

janvier 2020. 

Contrairement à cette politique qui a lourdement pesé sur le budget de l'Etat 

à des coûts exorbitants et inutiles, certaines maisons et résidences 

traditionnelles du M’zab, ont subi des réaménagements répondant aux 

conditions de confort minimum très prisées par les touristes. Situées pour la 

plupart dans des palmeraies verdoyantes, en dehors du tissu urbain, elles 

suscitent l’intérêt d’une clientèle en quête d’authenticité, de quiétude et de 

dépaysement. 

En effet, les touristes nationaux ou étrangers cherchent la simplicité, le 

dépaysement et la nature. Ces maisons traditionnelles du M’zab constituent, 

aussi, un lieu idéal pour ce type de clientèle. 

Cherchant à impulser un nouvel élan pour le tourisme, de nombreux jeunes 

du M’zab ont procédé à des aménagements de leur palmeraie familiale pour 

en faire des sites d’accueil et d’hébergement, pour répondre à une forte 

demande de touristes. Il existe une dizaine de sites, situés dans les 

différentes palmeraies de la vallée du M’zab, pouvant abriter plus de 300 

personnes 

C’est une nouvelle tendance du tourisme à Ghardaïa basée sur la dimension 

culturelle et écologique, ce qui est aujourd'hui convenu d'appeler le 
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« tourisme culturel », « tourisme écologique », ou « tourisme vert ». 

L’habitat traditionnel « éco-hôtel » ou « hôtel vert » constitue l’une des 

principales attractions des touristes. Des maisons fortifiées construites en 

pisé parfois, majestueusement perchées sur des pitons rocheux et richement 

décorées, attirent la curiosité des touristes.19 

4.2. Les principes de l’hôtel vert  et le tourisme durable 

Dans l'industrie du tourisme, les mentions «vert», «durable» ou «éco» 

caractérisent de plus en plus les hôtels. Ainsi on qualifie d’éco-hôtelun 

établissement respectueux de l'environnement, qui suit des engagements 

marqués par un label d'éco-tourisme et qui adopte des pratiques 

écologiques, pour son personnel ou pour ses clients. 

Les termes « Éco-hôtel » ou « hôtel vert »désignent un hôtel ou une 

résidence hôtelière qui a apporté d'importantes améliorations à sa structure, 

à ses services afin de minimiser son impact sur l'environnement. 

L’apparition  du  développement  durable  dans  le  domaine  touristique  a  

pour  but  de combiner  les  bienfaits  sociaux  et  économiques,  par le  

maintien  et  le  développement  de l’emploi, par la création de richesses, la 

préservation des ressources naturelles et culturelles entre  autres.  Le  

développement  durable  doit  permettre  de  réduire  au  maximum  les 

nuisances que le tourisme occasionne et maximiser l’économie de ce 

secteur d’activité.20 

L’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) associe aujourd’hui 

officiellement le tourisme à une démarche de développement durable  

planétaire.  Cette  démarche  est  reconnue  et formalisée  grâce  à  un  

département spécialisé en développement durable au sein de l’OMT.  

Celui-ci a pour principale mission la mise  en  place  d’indicateurs  de  

développement pour  surveiller  et  mesurer  les  implications écologiques et 

sociales des destinations touristiques à travers le monde. 

       L’hôtel vert est régi par les principes non exhaustifs suivants :21 

-   Offrir une prestation de qualité et s’assurer de la satisfaction des 

visiteurs.  
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-   Proposer des hébergements à taille humaine et qui s’intègrent au 

mieux dans le paysage. 

- Favoriser les emplois locaux et une participation au bien-être des 

populations locales.  

- Réduire au maximum leurs impacts sur l’environnement 

(maîtrise des diverses sources de pollution, énergies renouvelables, 

etc), voire créer des bénéfices directs pour la protection de la nature 

(financement des projets de reforestation, de protection de la faune et 

de la flore, d’éducation à l’environnement etc.).  

- Mettre en valeur les spécificités de leur patrimoine.  

- Sensibiliser les voyageurs aux petits gestes qui font la différence. 

L’écotourisme englobe les principes du tourisme durable en ce qui concerne 

les impacts de cette activité sur l’économie, la société et l’environnement et 

qu’en outre, il comprend des principes particuliers qui le distinguent de la 

notion plus large du tourisme durable. 

Le développement du tourisme dans le cadre du développement durable 

doit être supportable sur le plan économique, viable et équitable sur le plan 

éthique et social pour les populations locales. Il est donc nécessaire de 

mettre en place et de développer des mécanismes qui permettent aux 

différents acteurs concernés (gouvernements, collectivités, secteurs public 

et privé et populations locales) de travailler ensemble de manière efficace et 

de créer l’équilibre nécessaire pour un développement durable du tourisme 

dans les déserts. 22 

Le tourisme durable consiste simplement à appliquer les principes du 

développement durable à toutes les formes de tourisme. Il s’agit de veiller 

aux équilibres socioculturels et écologiques  tout  en  favorisant  bien  sûr  

le  développement  économique  des  destinations  et des entreprises 

touristiques. Par conséquent, le tourisme durable se caractérise par : 23 

- l’exploitation de façon optimum les ressources de l’environnement 

qui constituent un élément clé de la mise en valeur touristique, en 

préservant les processus écologiques essentiels et en aidant à sauvegarder 

les ressources naturelles et la biodiversité. 
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-  le respect l’authenticité socioculturelle des communautés d’accueil, 

conserver leurs valeurs traditionnelles et contribuer à l’entente et à la 

tolérance interculturelles. 

-  La garantie d’une activité économique viable sur le long terme 

offrant à toutes les parties prenantes des avantages socio-économiques 

équitables répartis, notamment des emplois stables, des possibilités de 

bénéfices et des services sociaux pour les communautés d’accueil, et 

contribuant à la réduction de la pauvreté. 

4.3. Les services touristiques des éco-hôtels du M’zab  

Il y a près d’une dizaine d’installations touristiques traditionnelles 

privées dans les oasis de M'zab, les plus connues : la résidence 

« Aghlen Paradise », la maison traditionnelle « Akham », la résidence « les 

deux tours », la maison d'hôte « Tajami », et entre autres. Leur objectif est 

d’aller au cœur de la vie locale, et goûter à la simplicité de l’accueil des 

gens du sud, et partager au sommet d’une dune ou à l’ombre des palmiers 

d’une oasis des plats traditionnelles.  

La maison d'hôte « Tajami », en mozabite un « beau lieu dans les oasis », 

indique pour ses visiteurs que « chez nous, vous irez au cœur de la vie 

locale, vous goûterez à la simplicité de l’accueil des gens du sud, vous 

partagerez au sommet d’une dune ou à l’ombre des palmiers d’une oasis, 

des plats frais aux saveurs subtiles, vous écouterez les musiciens venus se 

joindre à vous comme si vous étiez des leurs depuis toujours, et vous vous 

libérerez de tout ce qui n’est pas l’évasion ».24 

Le propriétaire de cette infrastructure Hadj HammouZergoune, hérité de ces 

qualités de bâtisseur, bien enfoui dans ces gènes et ses chromosomes. Il a 

su, dans l’approche de la réalisation de ce cocon, marier tradition et 

modernité sans entacher le message des aïeux. Il en a été le concepteur, 

l’architecte et l’artisan. 

La résidence offre des repas de la gastronomie traditionnelle, préparés 

maison, qui sont composés, d’entrée chaude, salade, plat, dessert, eau 

minérale suivi toujours d’une cérémonie thé. Pendant la saison de la truffe, 

elle fait à ses visiteurs déguster les délices de ce trésor saharien. Elle 



 

Abdelmadjid RAMDANE 
 

202 

organise des animations folkloriques de « Dendoun », chants avec 

instruments « Goumbri » et castagnettes connues aussi sous le nom de 

« Ghayta ». 

Et pour bien apprécier le Sahara avoisinant, des sorties en dunes sont tenues 

pour les touristes, du ski sur sable, le quad ou cycle à moteur non couvert 

tout-terrain, les randonnées 4×4, les montées dromadaires, et thé à la braise. 

4.4. Valoriser les sites patrimoniales pour un tourisme culturel 

florissant: 

La Commission européenne a proposé en 2005 une définition 

pragmatique qui convient à l’observation du tourisme culturel : celui-ci 

« engloberait tous les mouvements de personnes qui se rendent sur les lieux 

culturels précis ». 

Le tourisme a besoin du patrimoine comme ressource capable de motiver 

les voyages et il le lui requiert toujours dans de conditions optimales.   

Dans ce cadre le patrimoine rapporte , de manière directe ou indirecte , 

beaucoup plus que ce qu’il coûte, notamment grâce au tourisme. Pour attirer 

un flux de touriste, la conservation, la restauration et la valorisation du 

patrimoine sont nécessaires.  

La valorisation passe par une mise en scène du patrimoine, il s’agit 

d’utiliser différents moyens pour rendre significatives au visiteur l’identité 

et les fonctions des objets présentés, c'est-à-dire insister sur l’interprétation 

qui revêt un caractère Marketing qui nécessite une bonne connaissance des 

attentes du public. Il existe de multiples technique d’interprétation, et les 

nouvelles technologies offrent dans ce domaine des possibilités toujours 

plus diverses et spectaculaires et nécessite le recours à des professionnels.25 

Ce qui doit interpeller aujourd’hui toutes les instances en Algérie,  demeure 

cependant parmi les pays les moins visités du monde et de moins en moins 

capable de véhiculer une meilleure image d’une véritable industrie du 

tourisme, une notion mesurable sur le patrimoine physique et immatériel, et 

l’environnement.  

L’urgence d’une réforme du secteur pour une amélioration de sa 

compétitivité et l’attrait des capitaux étrangers pour stimuler la croissance 

et l’investissement, doit passer par la rénovation des sites touristiques, et les 

monuments patrimoniaux en abondance que renferme la région du M’zab.  



 

Richesses et potentialités touristiques de la pentapole du Mzab : Opportunité 

économique sous exploitée  
 

203 

Ce tourisme culturel presque négligé, vu la situation catastrophique des 

sites patrimoniaux, s’impose aujourd’hui, dans l’application des politiques 

nationales et locales, comme une alternative de grande importance comme 

activité économique et sociale, car le tourisme constitue la meilleure clé de 

réussite pour notre développement durable à forte valeur ajoutée en termes 

d’emplois et source de devises fortes au financement de l’économie 

nationale. 26 

C’est dire l’importance de ce secteur qui pourrait apporter une contribution 

importante à la solution du problème à la dépendance aux hydrocarbures, 

dont l’Algérie est demeurée fortement dépendante. Un défi à relever pour 

l’économie du tourisme ; il serait en effet l’un des facteurs déterminants de 

toute dynamique socio-économique susceptible de faciliter la transition 

entre la fin de l’ère du pétrole plus cher et le début de celle d’une économie 

de création de richesse. 

Pour cela, la prospection et la protection de l’ensemble des sites ainsi que la 

détermination de zones touristiques devront faire l’objet d’une attention 

particulière en vue de créer une répartition judicieuse des implantations 

touristiques avec de nouvelles formules originales tournées essentiellement 

vers le tourisme international à travers la promotion de l’Investissement 

direct étrangers (IDE),visant à développer et améliorer l’activité touristique 

en Algérie qui regorge d’un important potentiel d’attractivité touristique, 

avec une culture et de traditions d’une grande richesse et un patrimoine 

diversifié dans toutes les régions du Sahara y compris celle du M’zab.  

5. CONCLUSION: 

La pentapole du M'Zab, dispose d'un potentiel touristique naturel, 

culturel extrêmement important et varié. Avec ses palmeraies et ses oasis, 

elle jouit également d'un patrimoine culturel riche et important dans la vie 

de ses habitants.  

La vallée dispose d'un large éventail de produits touristique liés à sa culture 

et à son patrimoine,  avec ses siècles d'histoire et ses splendeurs 

architecturales, ne demande aujourd'hui qu'à être préservé.  
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Mais, malgré les richesses et potentialités touristiques que compte la 

pentapole du M’zab, et le rôle que le tourisme peut jouer dans le 

développement économique et social local, cette opportunité économique 

reste sous exploité.  

On peut conclure que le tourisme et le patrimoine peuvent cohabiter dans la 

vallée du M’zab, étant donné que le tourisme souhaité est le tourisme 

culturel et l’éco-tourisme qui permettent de préserver le patrimoine local. 

Recommandations : 

Il est impératif d'impliquer les institutions étatiques, la société civile, 

les citoyens et aussi les investisseurs privés, pour relever le défi de 

maintenir la notoriété architecturale, les valeurs culturelles et historiques de 

la vallée du Mzab afin d'augmenter son attractivité pour  l'investissement 

productif et le tourisme culturel, et l’éco-tourisme. 

De ce fait, il faut mener une stratégie d’ensemble qui met en valeur les 

spécificités de la région et qui s’harmonise avec les traditions et coutumes 

des Mozabites et des habitants du Mzab en général, et ce, en commençant 

par de petits projets, comme celui des résidences hôtelières dans les oasis 

que abrite la ville de Beni-Izguen.   
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 :ملخص
احلرف اليدوية، هتدف الدراسة إىل معرفة أمهية مواقع التواصُّل االجتماعي، ودورها يف تسويق 

يزها عن غريها من األمم، إذ  ثل كيان وحّضارة كل أمة، وُتم والّصناعات التقليدية الّصحراوية، باعتبارها ُتم
تنوعة من ِقيم األّصالة واملعاّصرة، 

م
تمساهم الّصناعات التقليدية الّصحراوية، مبا حتويه منتموجاهتا املختلفة وامل

راف للمجتمع الّصحراوي األصيل، وإبداع فين وتاريخ  حيمل يف طياته وما تنقله من عادات وتقاليد، وأع
مفهومًا مركبًا للثقافة، ويتجسد يف تصاميم منتوجاهتا، و تمعرب من خالله عن عراقة حضارة ذلك اجلزء من 

رية الوّطن احلبيب، وأصالة خمصوصياته الثقافية، كما تنقله األجيال من جيل ألخر، ليمحقق الدوام واالستمرا
بعيدًا عن معامل االندثار والزوال، و تمعرف فيه عن هويتها الثقافية الوطّنية، ومن خالل بيع منتوجاهتا، 
والتعريف هبا سواء على املستوى الداخلي أو اخلارجي، تمربز من خالله شكل احلّضارة والثقافة الّصحراوية، 

تباين
م
عرب عن روحها، ومن خالل عناّصرها امل

م
تفرد امل

م
تلف الثقافات األخرى، تمشعر باالنتماء لذلكامل  ة عن خمم

__________________________ 
 lamri.khaled@cuillizi.dzيميل: ، اإلخالد العمريالمؤلف المرسل: 

mailto:lamri.khaled@cuillizi.dz
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تمثل يف صحراء اجلزائر العميقة والعريقة، ولن يتحقق ذلك ويتأتى إال باستخدام مواقع التواصل 
م
الوّطن امل

 االجتماعي املختلفة. 
 .التسويق، مواقع التواّصل االجتماعي، احلرفة اليدوية، الّصناعات التقليديةكلمات مفتاحية: 

 JEL  :M3 ،L83 ،L67 ،M31اتتصنيف
Abstract:  

The study aims at knowing the importance of social networking sites 

and their  role in the marketing of handicrafts and traditional industries, as 

they represent the entity and civilization of each nation, and distinguish it 

from other nations, as the Saharan traditional industries contribute to the 

Algerian south with its various products and diverse values of authenticity 

And contemporary, and artistic creativity and history carries with it a 

complex concept of culture, and embodied in the designs of its products, 

and through which expresses the ancient civilization of that part of the 

beloved homeland, It expresses its spirit and, through its different elements 

from other cultures. Feels a sense of belonging to that country of the deep 

and ancient Sahara of Algeria. This will only be achieved through the use of 

various social media sites 

Keywords: marketing, social networking sites, handicraft, traditional 

industries 

JEL Classification Codes: M3 ،L83 ،L67 ،M31 

 

 مقدمة:  .1
ورات والتطّ  ،واالتصال اإلعالميشهد العامل اليوم عدة تغريات يف جماالت خمتلفة من بينها جمال 

تلف تطبيقاهتا، ومنها  كاالنرتنت؛ال احلديثةالسريعة واملذهلة يف وسائل االتصّ  الشبكات االجتماعية  وخمم
قد غريت نواحي عديدة يف  ، واالتصال اإلعالمتلك التغريات يف جمال  أن ونرى والتويرت...، الفيسبوكك

 وأثرت على مجيع جماالت احلياة منها اجملال السياحي.واجملتمع،  اإلنسانحياة 
كبرية من طرف ال تهاعبيشّ لتكتسي أمهية بالغة و ، بارز يف ذلكدور  واحلقيقة أن ملواقع التواّصل االجتماعي

خمتلف اجلماهري من حيث االستخدام، وهذا ملزاياها املتعددة اليت تنفرد وتتميز هبا عن باقي التطبيقات 
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 األخرى، واخلدمات اليت تقدمها يف خمم 
م
كما سبق   السياحي لقطاعختلفة منها اتلف اجملاالت احلياتية امل

ّصحراء اجلزائرية ممتمثلة يف املختلفة اليت تزخر هبا ال تسويق املنتموجات السياحية، وضرورة استعماهلا يف ذكره
 رورة استخدامها من طّ ضّ و  ،احلرف والّصناعات التقليدية اليدوية

م
فة عامة، ؤسسات السياحية بصّ رف امل

وتمعرف  ،ة، وهذا ملا تعكسه من اجيابيات على السياحة اجلزائريةوالعاملني يف اجملال السياحي بصفة خاصّ 
سواًء على املستوى احمللي مث الوطين، وكذا الدويل من اجل  ،الّسياحية على نطاق واسعا ممنتجاهتبأهم 

 للوّطن. ادية الشاملة، والفعال للسياحة الوطنية، وحتقيق التنمية االقتصّ والبناء هلا اهلادفسويق الت
يت مارستها خمتلف تمعترب بذلك احلِرف والّصناعات التقليدية من أهم وأرقى األنّشطة االقتّصادية، الو 

األجناس البشرية منذ األزل املاّضي، حىت احلاّضر قصد تلبيه احتياجاهتا األساسية، وارتبطت أكثر باجملتمع 
الريفي البسيط، وبأمساء عائالت معينة انتقلت إليهم احلرفة أبًا عن جد، فهي نتاجًا حضاريًا آلالف 

العناصر واخلصوصيات الثقافية، والبيئة الطبيعية، وكذا  السنني من التفاعل بني اجملتمعات احمللية، و بني
اجملتمعات األخرى، إذ تتباين هذه احلِرف والّصناعات التقليدية حسب عادات وتقاليد وثقافات، وكذا 
تاريخ كمل منطقة موجودة هبا من الوّطن، وهي ممكون أّصيل  للذاكرة احلّضارية اإلنسانية، واالهتمام هبا 

سامهة يف تسويقه. شيء ممهم جداً 
م
 للِحفاظ على املوروث الثقايف وامل

تزخر الّصحراء اجلزائرية بالتنوع اإلقليمي، واحلّضاري والثقايف مما أدى إىل تنوع ّصناعاهتا التقليدية، 
وممنتجاهتا املختلفة واملتعددة التنوع، اليت ُتتاز باجلودة واألّصالة، الرتّباطها العميق والوثيق باملورموث 
احلّضاري والثقايف، ومنه جاءت هذه الورقة البحثية لتمربز دور مواقع التواصُّل االجتماعي يف التسويق 

 للحرف اليدوية والّصناعات التقليدية الّصحراوية، ومنه ميكن طرح التساؤل الرئيسي التايل:
 يدية الصحراوية؟كيف تمساهم مواقع التواّصل االجتماعي يف تسويق احلرف اليدوية والّصناعات التقل

 ويندرج ضمن التساؤل الرئيسي عدة تساؤالت جزئية هي:
يزاهتا؟ -  فيما تتمثل أمهية مواقع التواّصل االجتماعي وأهم ممم
 ما هي أهم مقومات احلرف اليدوية والصناعات التقليدية باجلنوب اجلزائري؟ -
 ليت تواجهها؟ما هي خصائص احلرف اليدوية والصناعات التقليدية، والعراقيل ا -



 

 راضية داود، خالد العمري 

 

210 

 ما هي أبرز السمبل لتسويق احلرف اليدوية والصناعات التقليدية من خالل مواقع التواصل االجتماعي؟  -
 تحديد المفاهيم والمصطلحات: .1

التعريف اللغوي: كلمة مشتقة من الفعل دار يدور، أي االلتفاف يف عدة اجتاهات، وهي  . أ دور:ال 1.1
املسرح، حيث أن الفرد ميثل جمموعة من السلوك على خشبة املسرح، وكأن كلمة مستعارة من حياة 

 التنظيم االجتماعي مسرح حياة اجلماعة.
هو جمموعة من األفعال املكتسبة يؤديها الّشخص سواء شخصا عينيا أو  التعريف االصطالحي:. ب

)زكرياء، ،  وافع الّشخصمعنويا يف وضع اجتماعي معني ، ويتحدد هذا الفعل وفقا لتوقعات اجملتمع ود
 ..(36صفحة 

 اإلعالمنتيجة التّطور يف تكنولوجيا  ،ظهرت على شبكة االنرتنت مواقع التواصل االجتماعي: 2.1
مكامنن  أيحىت يتصلوا ببعضهم البعض يف  األفراد،االتصاالت التفاعلية بني  أتاحتاليت  ،واالتصال

 العامل.
 اإلنرتنتاليت يتواصل من خالهلا املاليني من مستخدمي شبكة  ،من الوسائل االتصالية احلديثة أيضاوتعترب 

مشرتكة، ويمقبل  ،واهتماماتيوالتال يفصل بينهم عوامل ؛ السن، النوع، املهنة، اجلنسية، إمنا جتمعهم مم 
عالقات  إقامةة املتمثلة يف الرغبة يف واالجتماعي ،عليها الشباب أكثر بتزايد بسبب بعض العوامل النفسية

 .(34، صفحة 2014)الصادق، وصداقات مع اآلخرين يف خمتلف دول العامل
، أين ميكن األنرتنتعلى أهنا :" برنامج يستخدم لبناء جمتمعا على شبكة  م(2006)ويعرفها " باالس " 

 أن يتصلوا ببعضهم البعض للعديد من األسباب املتنوعة ". لألفراد
: " مكان أهناعلى  (Kaloney Krichmar)و" مالوين كريشمار "   (Preece)ويعرفها " بريس " 

يلتقي فيه الناس ألهداف حمددة، وهي موجهة من طرف سياسات تتضمن عددا من القواعد واملعايري اليت 
 .(17، صفحة 2008)صادق، يقرتحها الربنامج "

، وهي مواقع تستخدم للتواصل، م(2007)انتشرت مواقع التواصل االجتماعي يف هناية عام وقد 
 .(Myspace)، و" ماي سبيس " (Facebook)والتشبيك وأشهرها " الفيس بوك " 
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اليت تسمح للمشرتك فيها بإنشاء موقع خاص  ،منظومة من الشبكات االلكرتونيةكما تمعرف أيضا بأهنا:" 
واهلوايات  ،به، ومن مث ربطه من خالل نظام اجتماعي الكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم االهتمامات

 . (10)عوض، د.س.ن.، صفحة " نفسها أو مجعه مع أصدقاء اجلامعة أو الثانوية
حيث  "الفيسبوك"واتسعت قاعدة مستخدمي  (م2011)منعام  األولوتزايدت شعبيتها خالل الربع 

 . (37، صفحة 2008)صادق، )م2011 (فريلأمستخدم يف  677وصلت 
االجتماعي  وتمعرف أيّضًا بأهنا مواقع الكرتونية، تمقدم خدمات اجتماعية ملشرتكيها، ألغراض التواّصل

واإلنساين، تؤسسها شبكات كربى جلمع املستخدمني واألصدقاء، وتربجمها لتكوين صداقات، أو البحث 
عن اهتمامات، وهوايات وصور وأفالم، وأنشطة لدى أشخاص آخرين يتبادلوهنا فيما بينهم، ومن أشهر 

 .(10-4، الصفحات 2017 )أبودية،هذه املواقع الفيسبوك،...اخل"
م( بأنه:" ممارسة أنّشطة األعمال، اليت تموجه 1948عرفته اجلمعية األمريكية للتسويق ) التسويق: 3.1

 (14، صفحة 1999)الصحن، .عملية تدفق السلع، واخلدمات من املنتج إىل املستهلك أو املستخدم"
بأنه: "عملية ختطيط، وتنفيذ التّصور الكلي، لتسعري وترويج وتوزيع األفكار، والسلع (عرفته 1995ويف )

 .(30، صفحة 1996)الدين، واخلدمات، خللق عملية التبادمل، اليت تمّشبع حاجات األفراد واملنشآت"
هي العمل الذي يزاوله الفرد بيده، ويستلزم ألدائه توفر مؤهالت خاصة، تمكتسب  الحرفة اليدوية: 4.1

 .(188-152، الصفحات 1998)جوهري، بعد قضاء عدة سنوات يف تلقي التعليم، واخلربة الالزمة
التفاعل احلي بني اجملتمعات، وبيئتها من  هي نتاجًا حضاريًا آلالف السنني الصناعة التقليدية: 5.1

الطّبيعية وقيمها احلّضارية، وبينها وبني اجملتمعات األخرى، وهي ممكون أّصيل للذاكرة احلّضارية، ورصيد 
)مجال و زحوط،، وخمزون للخربات احلياتية، واإلمكانيات اإلنتاجية الذاتية املتاحة داخل كل جمتمع

 .(13، صفحة 2014
هي:" مجيع األنشطة اليت تمرتكز على تقنيات  ومنه ميمكن القول أن احلرف اليدوية والّصناعات التقليدية

الحة، وهذا بالنسبة للتقنيات (83-82، الصفحات 2008)الكرمي، تقليدية، وممنفصلة عن قطاع الف
 اع الصناعة".احلديثة اليت ختص قط
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وهي أيضا: " كل نشاط أو إنتاج أو إبداع أو ُتويل أو ترميم فين، أو صيانة أو تصليح، أو أداء خدمة 
 يغلب عليها العمل اليدوي".

وهناك من يرى بأهنا:"احد فروع األنشطة اإلنسانية، اليت ترتكز على املعدات، كوسيلة أساسية للعمل، 
 وتستخدم دائما الطاقة اإلنسانية، ويعتمدان على كفاءة احلريف، ومهاراته اليدوية". 

 أهمية الدراسة:. 2
 تكمن أمهية الدراسة يف النقاط التالية:

هم الذي تلعبه مواقع التواّصل االجتماعي، يف تسويق املنتجات السياحية التأكيد على الدور البارز،  -
م
وامل

 الّصحراوية، واملتمثلة يف احلرف اليدوية والّصناعات التقليدية.
دراسة ملفهوم احلرف والصناعات التقليدية، والتعرض ألهم مقومات الصناعات التقليدية، واحلرفية  -

 باجلنوب اجلزائري )الصحراء(.
مهية الكبرية والدور البارز، الذي تلعبه احلرف والصناعات التقليدية، يف خمتلف جماالت احلياة األ -

 اإلنسانية، خاّصة باجملتمع الّصحراوي احمللي، والسائح احمللي والوطين وحىت الدويل.
اث الثقايف أمهية احلرف والصناعة التقليدية وتداوهلا بني األجيال، مينحها االستمرارية، واحملافظة ع - لى الرتم

 وتثمينه.
تزايد بقطاع احلرف والّصناعات التقليدية يف املرحلة األخرية، كبديل اقتّصادي حيقق التنمية  -

م
االهتمام امل

افظ على اهلموية الثقافية للوطن، وتسويقها يف الداخل واخلارج من خالل تسويق منتجاهتا.  االقتّصادية، وحيم
 مواقع التواصل االجتماعي: .3

) ظهر أول موقع من مواقع التواصل االجتماعي نشأة مواقع التواصل االجتماعي " الفيسبوك": 1.3
Theglpbe)  (م 1994)على شبكة اإلنرتنت يف الواليات املتحدة األمريكية على شكل جتمعات عام 

ألفراد للسماح هلم بالتفاعل من غرف م(، وفيها مت ربط لقاءات بني ا 1995عام ) (Tripod) مث موقع 
 (Facebook) الدردشة، وتشارك املعلومات واألفكار الشخصية حول مواضيع خمتلفة...وظهر موقع
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(، وكان األول من بني مواقع التواصل االجتماعي على مستوى العامل، 2004الذي انطلق رمسيا يف ) 
 .م( 2006عام ) (Twiter.com)  م( وموقع 2005يف ) (You Tube)و

وأمنشأ موقع " الفيسبوك " من طالب متعثر يف الدراسة " مارك زوكربريج " املهووس بربجمة الكومبيوتر يف 
م(، وكانت مدونته " الفيسبوك "  2004جامعة " هارفرد " بكاليفورنيا األمريكية يف نوفمرب من عام )

 .قصرية اجتاحت العامل االفرتاضيحمصورة يف بدايتها يف نطاق اجلامعة وأصدقائه ويف فرتة 
 تتمثل يف: ،أمهية كبرية يف حياة الشباب خاصة للموقع أهمية مواقع التواصل االجتماعي: 2.3

 حرية النشر والتعبري وتدعيم الفكر الدميقراطي وحقوق اإلنسان. -
 التعرف بني األفراد ومعرفة وتلقي األخبار اجلديدة يف كل اجملاالت. -
 .(5-4)حسونة، د.س.ن، الصفحات يف تنمية الوعي ملستخدميها بقضايا اجملتمع املختلفة تسهم -

وتتمثل استخدامات موقع " الفيسبوك "  :" الفيسبوكموقع التواصل االجتماعي " استخدامات 3.3
 من طرف الشباب اجلامعي اجلزائري يف ما يلي:

 املعلومات مع األصدقاء والرتفيه.تبادل  -
 اخل.ور، الصوتيات...الوصول ألكرب شرحية من الناس ليسمعوهم رسائلهم، املشاركة، الصُّ  -
 عن املشاعر املكبوتة، وال يستطيع الفرد التعبري عنها يف الواقع احلقيقي. التنفيس -

 :االجتماعي التواصل مواقع خصائص ومميزات 4.3
 له عدة خصائص تتمثل فيما يل: خصائص مواقع التواصل االجتماعي: 1.4.3

 صفحة وإنشاء االجتماعي التواصل املواقع إىل للدخول ى األول اخلطوة وهي :بالذات التعريف -
 الصورة، النص خالل من بنفسه بالتعريف خالهلامن  ويطورها، ويقوم املستخدم من شخصية معلومات
 اخل.والفيديوهات واملوسيقى... والتعليقات والصوت

 إىل واالنضمام ،صداقات خلق من األفراد االجتماعي التواصل مواقع تسمح: يافرتاض جمتمع تكوين -
 . اخلدمات من وغريها والفيديوهات ،أحبوها اليت الكتب حول للتواصل ،الكتب قراءة جمموعات
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 مصلحة خالل من تبىن مواقع هي فاالهتمام ،وجودها منذ تفاعلت املواقع أن خالل من :التفاعلية -
 .ملشاركةمن ا املتلقي ُتكن فالتفاعلية واملوسيقى ، كالسياسةالواحد االهتمام ذات مشرتكة

 الصغرية اجلماعات أو األفراد ها، لتالؤمبين من االختيار ميكن اليت الرسائل تعدد يعينو  :التفتيت -
 .العريضة اجلماهري لتالءم الرسائل توحيد من بدال ،املتجانسة

 واهلاتف الشخصي احلاسبك  ،مكان أي إىل اجلديدة الوسائل حتريك ميكن حيث :واملرونة احلركة -
 .احملمولة الفيديو وكامريا ،احملمول

 أو مطبوعة رسائل إىل املسموعة اإلشارات حتويل إلمكانية ،الرقمي االتصال أتاح حيث ل:التحوي قابلية -
 .والعكس مصورة

)مكاوي، و  الصانعة الشركة عن النظر بغض املختلفة النظم ذات األجهزة جدم وتعين ل:التوصي قابلية -
 .(107، صفحة 2006السيد، ، 
 مميزات مواقع التواصل االجتماعي " الفيسبوك ": 2.4.3

 بالصورة احلرة واملعربة. ،سرعة نقل اخلرب وتدعيمه -
 ونقلها مباشرة من مكان حدوثها. ،سرعة مواكبة األحداث على مدار الساعة -
مكنت األفراد من التعبري عن طموحاهتم  ومطالبهم حبرية، ومشاركتهم الفاعلة يف تغذية هذه الشبكات  -

 واملعلومات املسامهة يف صناعة املضامني اإلعالمية. ،باألخبار
ومرتادي اإلنرتنت يف كل مكان يف هذه  ،إىل متصفحيميكن " الفيسبوك " الشخص من الوصول  -

 املعمورة بسرعة وسهولة.
 إلنشاء صفحة خاصة به. ،أنه ال يكلف الشخص أي مبالغ مالية -
)الغفيلي، والتحصني الذي حيتاجه املوقع اخلاص ،حيتاج ألي خربة فنية عند إنشائه أو احلماية اليومية ال -
 .(36س.ن، صفحة د.
 هية الصناعات التقليدية والحرفيةما .4

 تعريف الصناعات التقليدية والحرفية:   1.4
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هي " األنشطة االقتصادية اليت تعمل على حتويل املواد األولية احمللية، أو املستوردة من أّصل حيواين 
السلع أو من اجل صناعة األثاث أو نبايت، أو معدين من اجل تلبية حاجيات الطلب على اخلدمات، أو 

 .(125، صفحة 2008)الكرمي، املنزيل "
ومنه فاحلرف اليدوية، والصناعات التقليدية هي أعمال يمزاوهلا الّصانع واحلريف، وتعتمد على اليد أو أدوات 

مهاراته الفردية والذهنية، واليدوية اليت اكتسبها بسيطة، إلنتاجها دون استخدام اآلالت، و باعتماده على 
 من ممارسة عمله احلريف، باستخدام اخلامات األولية من البيئة الطبيعية احمللية، أو اخلامات األولية املستوردة.

 مقومات الصناعة التقليدية والحرفية بالّصحراء الجزائرية: 2.4
ة ثرية بالتقاليد، والعادات واملظّاهر املمزوجة بني ُتلك صحراء اجلزائر عدة مقومات حّضارية متنوع

األّصالة واملعاّصرة، وتزخر حبرف يدوية وّصناعات تقليدية، جودهتا عالية تتوارثها األجيال عرب الزمن، نذكر 
 منها:

صناعة النحاس: وتستوحي جانبًا منها من األتراك، وترتكز يف غرداية، تندوف، صناعة النحاس والجلد: 
على فن الزخرفة ومنها؛ احملبس، الطّاسة، التفتال، ومجال املزهريات...، وقد تضائل عدد احلرفيني  وحتتوي

ستعملة أكثر يف احلياة اليومية، و بغرداية تمنتج أطباق وأواين للغلي، ويف تندوف 
م
هبا، وجند إنتاج األواين امل

 قدر وأباريق.
اج السروج، واألحذية واألحزمة وِغالفات الوسادة، صناعة اجللود: وترتبط مبنتوج املواشي، وتضمن إنت

السيوف، ومتأثرة بالثقافة األندلسية برسوماهتا، وأشكاهلا اليت توجد على أحذية السمروج،  واألواين، واغمدة
 احملافظ، حمافظ النمقود إال أهّنا تتلقى منافسة املنتوجات التجارية غري املشروعة على التقاليد، والصناعات.

صناعة الزرايب والنسيج: يتميز اجلنموب اجلزائري بزربية "بين  الزرابي والنسيج واآلالت الموسيقية: صناعة
يزقن" يف غرداية احتلت ّصفة العاملية  ألّصالتها، وخلروجها يف ممعّظم املعارض اجلزائرية يف اخلارج، لتمثيل 

حافظة على اجلنوب اجلزائري، والرتباطها بالعممق اجلزائري األصيل من الرتم 
م
اث، أما زربية "واد سوف" امل

 التأثريات العثمانية.
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، وهي من منتجات اخلشب ومنها؛ تندوف...وتوجد يف كل من األغواط،  صناعة اآلالت املوسيقية:
 آالت الغايطة، الناي، العود، القانون، البندير، القصبة.

دم بأشكال وأنواع وألون خمتلفة، حيوي ّصناعة احلملي: هو فٌن حّضاري يمق صناعة الُحلي وفن الّطرز:
مظهر إبداعي وابتكاري، وممنعكس للحياة اليومية، بتمنراست، تندوف، غرداية،...؛ بشوارعها تشهد على 
ّصناعة احلملي، وتمعرض يف األعياد واملهرجانات، وتكتسي ألوان زاهية كاألصفر الذي يدل على لون 

ستمد من زرقة السم
م
 اء، واألخضر ميثل خمضرة جباهلا.الّشمس، واألزرق امل

باحلّضارة والدقة، وجيمع بني األناقة واإلبداع، و يتجسد ذلك يف " البنيقة"  و"الفتلة"،  فن الطّرز: يتميز
 .وفيه ختيالت إبداعية مجيلة، ويموجد بتوقرت، واملنيعة

على الزخرفة صناعة الفخار: وهو فن يرجع إىل آالف السنني، يعتمد  صناعة الفخار، والسالل:
املنقوشة، و فن املنمنمات والرمسوم الصغرية ممنجزة بدقة، الزخرفة، وفن التنوير باأللوان، فن اخلط، واصلها 
فارسي، وهناك اختالفات من منطقة ألخرى باجلنوب اجلزائري، وحتمل اخلزافة اخلّصوصية اجلغرافية 

 األغواط...اخل.ألصلها، يف األشكال واأللوان، وتوجد ببوسعادة، اجللفة، 
ثللفخاريا الرتاثومنه  ميكن القول أن  ككل،   واجملتمع لصانع الفخار احلية الذاكرة ، وصناعة اخلزف ُتم

كمادة أولية خام وأساسية تؤدي إىل   الطني كأنواع  ى خمتلف الشُّعوب، وهناعل األفراد هبا يتعرف هوية وميثل
خاصة  أفرادها من للعديد الرزق مصدر، متعاقبة أجيال توارثوها-واخلزفية   الفخارية املنتجات تنوع

والليونة،  وهذا بعد أن توضع طينة الصلصال ليلة كاملة  رونةبامل تتميز -العائالت البسيطة وحمدودة الدخل
 أو يدويا من احلريف بسهولة تشكيلها يف املاء، حىت تتحلل مث يَّضاف هلا "التفونة"  وتمعجن جيداً، وميكن

، وترتك لتجف يف اهلواء جيداً حىت يضمن سالمتها من الكسر، وقد تستغرق حىت أسبوع مث اخلزاف بعجلة
  من اخلزاف تصميمهئه و بنا يتم باحلريق، اخلاص الفرن يف وضعها قبليتم تسوية سطحها حبجر أملس 

وقد  الفخار، لتسوية باحلطّ  من وقود ويستخدم، وبالطم  من يبين السنني مئات منذ ثقايف كموروث
مخس أو ستة ساعات، وملا تنطفئ النار، وتربد األواين الطينية والفخارية، يتم طالئها  احلرق مدة تستغرق

 وزخرفتها بأشكال هندسية مستوحاة من ثقافة اجملتمع وعاداته وتقاليده وبألوان خمتلفة.
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ويوجد مبناطق عدة منها بوسعادة، باملسيلة، اجللفة، األغواط، حيثم تمصنع هبا احلّصائر،  صناعة الساللة:
 .(44-40، الصفحات 2013)نوال،، السلل، القفف، الكراسي، أطّباق من احللفاء 

 أهمية الصناعات التقليدية والحرفية في المجاالت المختلفة: 3.4
 اليدوية والصناعات التقليدية أمهية كبرية يف عدة جماالت، نذكر منها اآليت: للحرف

تعترب الصناعة التقليدية واحلرفية للّشعوب احد مقومات الشخصية الوطّنية، األهمية الثقافية والحضارية: 
يز خصوصية اجملتمع وهويته وأّصالته، وتمعرب عن تراكمات النتاج احلّضاري إلنسان امل نطقة الذي تفاعل إذ ُتم

مع الطّبيعة مبقدراهتا احمللية، ويستعمل قدراته اإلبداعية يف إنتاج حاجاته االستعمالية اليومية، أو املومسية 
املرتاكم عرب سنني، وسامهت فيه األجيال السابقة، واملتعاقبة بلمستها اإلبداعية، ومنه احملافظة على تمراث 

 .(12، صفحة 2013)نوال،، الثقافية لألمة  األجداد، واملسامهة يف تسويق اهلوية
وتمساهم الصناعات التقليدية، واحلرف اليدوية يف حفظ وصيانة إرث األمة، ومكانتها الكامنة يف عراقة 

ل صلة فعلية وُتيمز ما تزخر به بالدنا من ّصناعات تقليدية، وحرفية توارثوها عرب األجيال أبًا عن جد، وُتث
حافظّة على هوية األمة مبا يّصون ثقافتها، 

م
عاّصر، فاحلريف يعمل على امل

م
بني املاضي األّصيل، واحلاّضر امل

وانتمائها وبإبداعه وتفننه يمعترب فاعل اقتّصادي، وشريك دائم وفنان فذ يضمن إنتاج املواد، واخلدمات 
افظ على اإلرث الثقايف التارخيي، و   .احلضاري ألمة عريقة، وأّصيلة يف األصناف احلرفيةاملتعددة وحيم

إن إنتاج احلرف والصناعات التقليدية يزيد من دخل موارد الوطن، ويسد حاجات  األهمية االقتصادية:
اجملتمع احمللية، مستغنيا عن استرياد السلع املثيلة، وتساهم يف تصدير السلع، وتوفري مناصب شغل كما 

 أنّشطة جديدة يف مناّطق معينة.تمقاوم البطالة خبلقها 
حيث تمدعم دور املشاركة الوطنية يف تنمية االقتّصاد الوطين، باعتمادها على رأس األهمية االجتماعية: 

مال حملي، وممسامهتها يف إعداد ّصناعيني وحرفيني داخل الوطن، وحماربة أمناط السلوك االجتماعي غري 
توفري العمل، وحتسني ممستوى معيشة األفراد، كما ترفع من مشاركة السوية، وهذا بالقّضاء على البطّالة و 

اإلناث يف النشاط االقتّصادي، وتدعيم صناعة األلبسة التقليدية لديهن، كما تولد ممارسة نشاط احلرف 
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اليدوية، والصناعات التقليدية لدى األفراد، الشعور باالنتماء يف أداء العمل احلريف إىل نسق أسري ممتكامل 
تلفة   . (124-100، الصفحات 2008)الكرمي، عرّب أقاليم خمم

كما تمساهم يف تنويع املنتوج السياحي، وجتسيد سياسة االكتفاء الذايت باالعتماد على الذات، وتشجيع 
 .(15، صفحة 2014)مجال و زحوط،، رموح العمل واإلبداع، وإعادة االعتبار لبعض احلرف اليدوية 

يمساهم قطّاع احلرف اليدوية، والّصناعات التقليدية بدور اجيايب، وفعال يف التنمية األهمية السياحية: 
السياحية، لتشجيع الزوار و السمياح على شراء املنتجات التقليدية، واالحتفاظ هبا كتذكار أو توزيعها  

 وهلا قيمة تراثية، والعامل املادي هو العامل األكثر أمهية يف بقاء هذه احلرف.كهدايا، 
 خصائص الصناعات التقليدية والحرفية: 4.4

 من بني خصائص الصناعات التقليدية، واحلرفية نذكر:
ارس نشاط الصناعات التقليدية  -  واحلرفية.أن هناك عائالت اغلبها من املناطق الريفية واملدن الصغرية، وُتم
عاّصر  -

م
تمعترب إحدى املكونات األساسية للشخصية اإلبداعية، وكوسيط بني املاضي األصيل، واحلاضر امل

 ُتزج يف منتوجها الرتاث اإلنساين الثقايف.
تمشكل نّشاط رئيسي لعدد كبري من السكان، ومصدر عيشهم، وختلق مناصب شغل، واملسامهة يف  -

 ات الوطنية.الدخل الوطين وتنويع الصادر 
 أهنا تعكس صورة اجملتمع بتنوع منتجاهتا، وغنية بالدالالت االجتماعية والتارخيية. -
تلف املنتوجات احلرفية  - التعريف باملوروث احلّضاري والثقايف للبالد، وتسويق اهلموية الثقافية من خالل خمم

 .(127، صفحة 2008)الكرمي،  والتقليدية
 الصعوبات المعترضة لنّشاط الّصناعة التقليدية والحرف اليدوية: 5.4

 هناك عدة مشاكل تعرتض قطاع احلرف اليدوية، والّصناعات التقليدية نذكر من بينها:
 تراجع االهتمام بالصناعات التقليدية، واحلرف اليدوية مقابل جمال التجارة. -
 واملالية، لقطاع الصناعات التقليدية واحلرف اليدوية.ضمعف البنية التنظيمية  -
 قلة آليات التمويل والتسويق حمليا، ووطنيا ودوليا مبختلف املنتوجات، والصناعات التقليدية. -
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املنافسة الشديدة من الّصناعات التقليدية، واحلرف اليدوية للبلدان اجملاورة )تونس، املغرب،،،،اخل(،  -
 يثة والعصرية.وقطاع الصناعة احلد

نقص يف القدرات املادية والتمويلية للحرفيني، مما أثر يف نوعية املنتموج وحجم إنتاجه، ونمقص يف التموين  -
 .(16، صفحة 2014)مجال و زحوط،، باملواد األولية

 خاتمة:. 5
واألّصيل بّصحرائه الشاسعة، ومنتموجاته احلرفية ومنه ميمكن القول أّن اجلنوب اجلزائري العريق، 

تنوعة سياحياً، لعبت دوراً كبرياً وممهماً يف تنمية السياحة الّصحراوية، خاّصة 
م
وّصناعاته التقليدية املختلفة وامل

ختلفة كالفيسبوك
م
ما والتويرت...اخل، نظرًا لِ  إذا مت التسويق لتلك املنتموجات مبواقع التواّصل االجتماعي امل

تتميز به من السمرعة يف حتقيق التواّصل واالتّصال الفعال بني السمياح سواء احملليني أو األجانب، وهذا ما 
يمساهم يف عملية التسويق على نطاق واسع لتلك الّصناعات، واحلرف التقليدية الّصحراوية، ودفع عجلة 

 السياحة اجلزائرية حنو التقدم واالزدهار. 
 جمموعة من النتائج هي: إىلتوصلت الدراسة  ،عراضهمت است من خالل ما

أّن الّصحراء تزخر مبقومات، حبرف يدوية وّصناعات تقليدية، وجب االهتمام هبا مع ّضرورة التسويق  -
 هلا، عن طريق مواقع التواصل االجتماعي خاّصة موقع "الفيسبوك"، و" اليوتيوب".

، ويف اجملال السياحي واجملتمع ،آثار خمتلفة على الفرد "الفيسبوك"وخاصة  ،ل االجتماعيملواقع التواصُّ  -
، لذا وجب التنويه إىل ّضرورة االستخدام اجليد هلذه التقنية، لتعكس منها السلبية واالجيابية بّصفة خاّصة

 .الوجه احلسن للسياحة الّصحراوية اجلزائرية
حسب ثقافة  ،السياحيسويق يف جمال الت جتماعي،ملواقع التواّصل االوالسلبية اإلجيابية اآلثارتتحدد  -

 وطريقة االستخدام. ،املستخدم
ساهم يف عملية تم  إعالمية،امني حيمل مضّ  ،ل االجتماعيقع التواصّ اتلف تطبيقات وتقنيات مو خمم  أنّ  -

 .للحرف اليدوية، والّصناعات التقليدية التسويق
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 يف ، واملعارضالفنية امللتقيات إقامةب الثقافة ووزارةالتقليدية،احلرفني والّصانعني يف الّصناعة  بني الربط -
 . واخلربات املعريف التبادل ىعل يعمل احلرفيني، مماو  الفنانني بني العمل أماكن

سامهة يف نقل املوروث الثقايف  احلرفيني، أبناء من املدارس يف التالميذ مع اللقاءات أو الندوات إقامة -
م
وامل

 .بإقامة املعارض وخمتلف وسائل اإلعالم، وعرّب مواقع التواّصل االجتماعي، وتسويقه
 واإلرث ،احمليطة البيئة يف املوجودة واملادية ،الطبيعية واإلمكانات البشرية العناصر من االستفادة جيب-

 يف إنتاج احلرف، والصناعات التقليدية الصحراوية. احمليط للمجتمع والفين ،التارخيي
 خالل من ،القومي الدخل لتنمية روريةوالضّ  ،الفعالة الوسائل إحدى التقليدية والّصناعات احلرف -

 . وخارجيا داخليا املنتج وتسويق ،عايةورِ  االهتمام
يف  الئمةمم  فاتومبواصّ  ،جيدة بنوعية حرفية نتجاتمم يمتوفر  حىت ،اليدوية ناعاتالصّ  ودعم تشجيع -

 . الشكل أو احلجم
 ومنتجات أسواق وٕاجياد والصناعات التقليدية، احلرف بأمهية ،اجملتمع لدى الوعي مستوى تنميه أمهية- 

 .والنوعية اجلودة يف زُتيم و  ،تغليفها وطريقة والتقدمي ،العرض أساليب حتسني مع ة،جديد
ضرورة احلفاظ على احلرف، والّصناعات التقليدية خاّصة اليت خيشى زواهلا، بسبب نقص اإلقبال على  -

ممارستها، كما هو مالحظ يف السجاد التقليدي بدأ تراجعه، للمنافسة من الّصناعات العصرية يف جمال 
 السجاد.

منح قروض للحرفيني، وأصحاب الصناعات التقليدية، لتشجيعهم على مزاولة احلرفة، وتوسيع نّشاّطهم  -
 ومنه احلفاظ على استمراريتها، وتوارثها بني األجيال. 

تسويق اإلنتاج احلريف داخليا وخارجيا، ومنه املسامهة يف تسويق الّصناعات التقليدية أيّضاً العمل على  -
 عرّب مواقع التواّصل االجتماعي. 

ضرورة تنمية قطاع الصناعات التقليدية، واحلرف اليدوية كضرورة  وحتمية اقتصادية،  تمساهم يف التنمية  -
 احمللية الوطنية.
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  JEL  :L83 ،Q02،Z32اتتصنيف

Abstract: 

The objective of this research paper is to activate the desert tourism in 

Algeria for the purpose of achieving sustainable development. The State is 

exerting efforts through the inclusion of tourism investments in the national 

development plan under the guidelines of tourism development plans from 

2001 to 2030, especially desert tourism. For successful countries that have 

become a role model. 

On this basis, a set of requirements must be provided to achieve a 

sophisticated and competitive desert tourism, which is a real alternative to 

the unreasonably reliable hydrocarbons sector in building the state budget 

and pushing the national economy forward to a bright future. 
Keywords: tourism in Algeria; activation; desert tourism; sustainable 

development. 

JEL Classification Codes: L83, Q02, Z32. 

  

 مقدمة:  .1
 األموال رؤوس جلب يف فعال دور من به يقوم ملا احلايل القرن صناعة السياحي االستثمار يعترب
وتشكل السياحة يف  الدول، من العديد اقتصادياتمتويل  يف بارزا دورا لعبي أصبح أنه كما األجنبية،

اجلزارر اهتماما متزايدا يف إطار البحث عن مصادر متويل عوض املداخيل البرتولية، كوهنا تزخر بطاقة 
، إال أهنا مل وعلى وجه اخلصوص السياحة الصحراوية  سياحية جبارة ال يستهان هبا أبدا مبختلف أنواعها، 

الواقع من خالل مشاريع التنمية املستهدفة تفعيل  ترتقي بعد لتحقيق ما ترمي لتجسيده الدولة على أرض
 السياحة الصحراوية 

 :إشكالية الدراسة
 :مما سبق نطرح اإلشكالية الرريسية التالية اانطالق

 ؟ فيما تتمثل سبل تفعيل السياحة الصحراوية لتحقيق تنمية مستدامة

 :وتندرج وفقها اإلشكاليات الفرعية التالية
  ؟الصحراوية باجلزاررما هي دعامات السياحة 
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 ؟ما هي خطوات تنمية السياحة الصحراوية باجلزارر 
 ؟ما هي احللول املقدمة لدفع عجلة تنمية السياحة الصحراوية 

 :فرضيات الدراسة
  :وانطالقا من اإلشكاليات الفرعية، تصاغ الفرضيات الفرعية كما يلي 

 ؛غري مستغلةمتتلك اجلزارر عدة دعامات يف جمال السياحة الصحراوية، إال أهنا   -
  ؛املخططات التوجيهية للتهيئة السياحية من خطوات تنمية السياحة الصحراوية باجلزارر، -
  لدفع عجلة تنمية السياحة الصحراوية، االستفادة من جتارب الدول الراردة  احللولمن أهم  -

 :أهمية الدراسة
 السياحة لالهتمام بتطوير الدولة لسياسة اجلديدة التوجهات ظل يف بالغة أمهية الدراسة هذه تكتسي

 يف استغالل أفضل استغالهلا مت إذا الصحراوية لعلها تكون منفذا للتمويل وسبيال للتنمية املستدامة،
   السياح استقطاب

 :أهداف الدراسة
 ؛اجلزاررب الصحراوية السياحة واقع على الضوء تسليط إىل الدراسة هذه هتدف -
 ؛سياحية عالمة جتعلها دعامات من الصحراوية به السياحة تتمتع ما عن الكشف -
 باجلزارر؛ مسار تنمية السياحة الصحراوية تناول -
 تقدمي سبل كفيلة بتفعيل السياحة الصحراوية باجلزارر  -

 :الدراسات السابقة
 :السابقة ال ي تناولت املوضوع، نذكر ما يليأما من حيث األحباث والدراسات 

لتنمية السياحية ا" بعنوان  (2017) لمين تغليسية وإسماعيل بوغازيدراسة  :ولىالدراسة األ -
ورومتوسطية ألاجمللة اب مقال منشور ،" فاقآلوا -التحديات –الصحراوية في الجزائر بين الواقع 

ول، السداسي الثاي أللعدد اا ،زارراجل – شلفالحسيبة بن بوعلي ، جامعة قتصاديات السياحة والفندقةال
2017   
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فاق، آلوا - التحديات -الواقع  نيب اجلزارر يفدراسة موضوع التنمية السياحية الصحراوية ل تطرق الباحثان
ار  وأيضا إظه يف اجلزاررساسية للسياحة والتعرف على واقع السياحة ألاهيم ااملفدف إبراز أهم هبوذلك 
ليلي يسمح حتكن وضع تنمية سياحية صحراوية جيدة، كل ذلك اعتمادا على منهج وصفي ميكيف 

اهيم العامة حول السياحة، السارح والتنمية السياحية، ومعاجلة مقومات ومشاكل املفبدراسة أهم 
         .جلزاررا يفسبل ومتطلبات التنمية السياحية الصحراوية  ىلالتطرق إ ريا، وأخ يف اجلزاررالسياحة الصحراوية 

أما أوجه االختالف  ،تتشابه الدراسة احلالية مع الدراسة املذكورة من حيث مجيع النقاط املتناولة         
 طريقة التناول والتحليل فتكمن يف 

التنمية السياحية  " بعنوان  (2018) وحنان حراث خديجة زيانيدراسة  : الدراسة الثانية -
،    مبجلة االقتصاد واملالية مقال منشور ، قراءة في تجارب عربية ناجحة": الصحراوية في الجزائر

  2018، 02 ، العدد04اجمللد  ، زارراجل – شلفالحسيبة بن بوعلي جامعة 
االقتصادية واالجتماعية بتسليط هتدف الباحثتان إىل إبراز أمهية السياحة الصحراوية يف دفع عجلة التنمية 

 الضوء على واقع مسامهة هذا القطاع 
رغم امتالكها زارر خلصت الدراسة العتبار السياحة الشريان االقتصادي للعديد من دول العامل، وبأن اجل

  ملقومات سياحية كبرية إال أهنا مل ترتقي لتحقيق متطلبات السياحة الصحراوية اإلقليمية والعاملية 
حاولت الباحثتان لتعداد املشاكل والعوارق ال ي حتول دون حتقيق تنمية مستدامة واألخذ بتجارب بعض  لذا

 الدول الراردة كاملغرب وتونس ومصر جلعلها قطاعا هاما بديال لقطاع احملروقات  
أما أوجه االختالف فتكمن  ،تتشابه الدراسة احلالية مع الدراسة املذكورة من حيث مجيع النقاط املتناولة 

 تناول جتارب الدول العربية الناجحة يف 
ومنه سنتطرق يف هذه الورقة البحثية لواقع ودعامات السياحة الصحراوية باجلزارر، خطوات تنميتها املتبعة 

 :من الدولة، والطرق الواجب األخذ هبا لتطويرها هبدف حتقيق تنمية مستدامة وفق احملاور التالية
 :مدخل للسياحة  .2
 ::السياحة تعريف 2-1
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 " :بأهنا السياحة 1963 الذي روما يف املنعقد الدويل السفر و للسياحة املتحدة األمم مؤمتر عرف
 ال مؤقتة لفرتة آخر مكان إىل الدارمة إقامته مكان من الفرد انتقال على تقوم وإنسانية اجتماعية ظاهرة
 أو العالجية ،الرتفيهية السياحة هبدف اشهر  عشر اثنا عن تزيد وال ساعة، عشرين و أربعة تقل عن

، 2012)بوعموشة،  "الداخلية والسياحة اخلارجية السياحة مها جناحان هلا كالطارر والسياحة التارخيية،
  (19صفحة 

   :السائح تعريف  2 - 2
 يف املنعقد االجتماع يف الصادرقراره  يف املتحدة األمم هليئة التابع االقتصادي اجمللس اعتمد وقد

 فرتة خالل املعتاد موطنه خارج يقيم شخص كل" أنه على السارح تعريف خبصوص 1963 سنة روما
  (11، صفحة 2011)سرحان حممود،  "عام عن تقل و ساعة عشرين و أربعة على تزيد
  :السياحي االستثمار تعريف  3 - 2

 موجهة أجنبية راتاستثما من الدولة تستقطبه وما السياحة، قطاع يف ينفق ما جمموع "يف يتمثلو 
   "القطاع هلذا
 إىل السياحة، جمال يف لالستثمار واألجنبية احمللية األموال رؤوس تدفق مد  على يتوقفه تطور  أن كما
 الدولة اهتمام ومد  ،العاملية السياحة سوق يف عليه الطلب وحجم املعروض السياحي املنتوج قوة جانب
  (8، صفحة 2014)مسكني،  السياحي مبنتوجها للتعريف السياحي التسويق بعنصر

 :  قسمني إىل السياحي االستثمار تقسيم وميكن 
 :واخلدمات القطاعات من العديد تشمل حيث :السياحية الخدمات مجال في ستثماراال 1 -3 - 2
   الرتفيهية واخلدمات اإلطعامو  واملنتجعات الفنادق وتشمل ،اإلقامة خدمات-
   للسياح النقل وسارل وتوفري الطرق تشييد وتشمل ،النقل خدمات-
  عايلال تدفقالذات  االنرتنت شبكة خدماتو  النقال اهلاتف شبكة توفري وتشمل ،االتصال خدمات-
 :ومنها الدولة متتلكها ال ي الثروات من العديد وتشمل :السياحية الثروة في االستثمار 2 - 3 - 2
  عليها احملافظة خالل من املتوفرة الطبيعية باملوارد باالهتمام الطبيعية املوارد يف االستثمار-



 

 محمد مكاوي
 

228 

، 2012)العريب،   اآلثار على واحملافظة الثقافية املهرجانات تنظيم خالل من الثقافية املوارد يف االستثمار-
 (39-38الصفحات 

  :السياحة أركان 4 - 2
 :إىل السياحة أركان تقسيم ميكن

 :جند حيث ،النقل بقطاع وثيقا ارتباطا السياحي النشاط رتبطي :النقل 1 -4 - 2
 .اخل ... الناريةدراجات ال ،راتالقطا ،راتالسيا ويشمل ،الربي النقل-
 اخل ...الزوارق ،املراكب ويشمل ،البحري النقل-
 . بأنواعها الطاررات ويشمل ، اجلوي النقل-
 .واملخيمات السياحية الشقق الفنادق، يف اإليواء ويتمثل :اإليواء 1 -4 - 2
 العالجية واملناطق الرتفيه وأماكن والتارخيية األثرية واألماكن املتاحف زيارة يف وتتمثل :البرامج 1 -4 - 2
  (06، صفحة 2017)سعيداي،  املنتزهات األسواق، احملالت، الرياضية، أو الطبيعية أو الدينية أو
 :السياحة الصحراوية بالجزائر، الدعامات والواقع  .3
 :مفهوم السياحة الصحراوية 1 - 3

تعترب السياحة الصحراوية نوع من أنواع السياحة الذي يهدف إىل زيارة املناطق الصحراوية واألثرية "
بالذهن والفكر املتواجدة يف الصحراء يف عمق الرمال، أي ما يرتبط جوهرها  والتعرف على املسارر القدمية

 " احلضارية بصورة مباشرة لذلك جندها جتذب فئات معينة من السارحني الذين يودون زيادة املعلومات
  (13، صفحة 1998)عبدالوهاب، 

 :السياحة الصحراوية في الجزائر  دعامات 2 - 3
  .السياحية الطبيعية، الثقافية واملادية ال ي متيز الصحراء اجلزاررية الدعاماتا أهم نعرض هنس

  :الطبيعيةدعامات ال 1 - 2 - 3
  عترب بوابة إفريقياوتبالصحراء اإلفريقية الكرب  وسط مشال إفريقيا،  قعت ، حيثاملوقع اجلغرايف-
  بارتفاع درجة احلرارة صيفا، واعتداهلا ودفئها شتاء املتميزاملناخ الصحراوي  هايسودإذ  ،املناخ-
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  الشاسعة واجلبال الربكانية  لكثبان الرملية، الواحاتا،وتتمثل هذه املظاهر يف احلمادة  ،التضاريس-
  الفتا تناقلته األجيال ثقافيا حيث خلفت الشعوب إرثا  :الثقافية دعاماتال 2 - 2 - 3
وتتميز كل  والية 12متتد الصحراء اجلزاررية عرب  :حسب كل والية السياحية دعاماتال 3 - 2 - 3

 ، وفيما يلي مميزات كل والية بالصحراء اجلزاررية:ةوالية خبصارص متنوع
تضم مواقع جيولوجية نادرة،  إذ  عاملياتعترب أحد أكرب املتاحف املفتوحة على الطبيعة  والية تمنراست:

   ما قبل ظهور اإلسالم، باإلضافة إىل الكثري من النقو  الصخرية غابات متحجرة وبقايا مقابر تعود إىل
وال ي تعترب األقدم يف اجلزارر، وتتميز بانتشار العديد من الرسومات والنقو  الصخرية  والية إليزي:

  الضاربة يف القدم ، إضافة للمناظر اخلالبة ال ي ال تفصل فيها بني الرمال واجلبال
ليلي، املنيعة كقصر بريان، القرارة، مت  وتارخيية متعددة، أبرزها القصور ا مواقع أثريةهبتوجد  والية غرداية:

  (18، صفحة 2013) ديوان محاية وادي ميزاب وترقيته،  إضافة لوادي ميزاب
 ةال ي أكسبتها ميزة سياحية مبا ظل من الشواهد واآلثار واملعامل، كقصر ورقلة وسدراتو  الية ورقلة:و 

  (موقع مديرية السياحة لوالية ورقلة)وكذلك اللة كرمية وبرج ماللة وقصر سيدي خويلد 
وحتوي معامل أثرية متنوعة أشهرها ضريح سيدي عقبة الذي يعود للفاتح اإلسالمي عقبة بن  والية بسكرة:

   (Office national du tourisme, p. 09) أقدم مسجد عريب يف اجلزارر يوجد هبا اكمنافع  
قصبة آهل كتضم أماكن أخر  مثل بسيبيسة والضاية اخلضراء وواد املاء ، والقصور   والية تندوف:

  (موقع مديرية السياحة لوالية تندوف) ا العتيقة زاوية بلعمش، املسجد العتيقهنبلعمش ال ي حتتضن جدرا
ال ختلو هذه املدينة من الواحات ال ي تسحر زارريها إضافة إىل قصر بشار وقصر واكدة ،  والية بشار:

  (11-10، الصفحات 2015)زيرمي،  إضافة للقصر القدمي، قصر القنادسة ومدينة تاغيت األثرية 
الوالية  ا عدة مناطق أثرية رارعة أمهها قصور تيميمون ومتنطيط وزاوية كنتة، وتعرفهبتوجد  أدرار:والية 

  (موقع تعريفي باملواقع السياحية باجلزارر) بزواياها ، وبنظام سقيها الفريد املعروف بالفقارة
تقع والية وادي سوف يف اجلنوب الشرقي مع احلدود التونسية اجلزاررية، وتتميز  والية وادي سوف:

  ة حمليا بالغيطانمبساجدها التارخيية والزوايا الدينية إىل جانب البساتني الرارعة املسما
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: ومن أهم هذه املناطق بلدية الغيشة ال ي حتوز على خمزون سياحي متنوع جيمع بني املناظر والية األغواط
  اخلالبة والنقو  الصخرية املمتدة إىل العصور احلجرية

تقع على جبل عمور، باهلضاب العليا يف اجلنوب الغريب للجزارر، وتعترب من املتاحف  والية البيض:
  املفتوحة على اهلواء الطلق

الكثبان الرملية والبحريات واملناطق الرطبة و وتتميز بتنوع مناظرها الطبيعية من جهة جباهلا ،  والية النعامة:
  (office national du tourisme, pp. 5-9) ال ي تعترب موطن لكثري من الطيور املهاجرة

  السياحية المادية: دعاماتال 4 - 2- 3
  .املادية من هياكل إيواء وإمكانيات نقل دعاماهتافيما يلي 
يتضح تزايد طاقات اإليواء يف السنوات ال ي شهدت انتعاشا يف السياحة األجنبية   :الطاقة الفندقية

نسبة املنتج الصحراوي  فارتفعتنتيجة لتحسن الظروف األمنية واستقرار األوضاع، ) 2005-2009)
،لكنها اخنفضت بشكل ملحوظ ابتداء  2009طاقة اإليواء اإلمجالية على املستو  الوطين سنة ب مقارنة

درجاتـها، وأيضا بسبب اخنفاض عدد  خفضلتناقص عدد الفنادق املصنفة بسبب  2010من سنة 
انب بشكل كبري جدا نتيجة لتدهور األوضاع األمنية يف دول الساحل وتعقيد اإلجراءات السياح األج

واملالحظ أيضا تذبذب عدد الفنادق والنسبة ال ي ميثلها  ،املتعلقة باحلصول على التأشرية للصحراء اجلزاررية
املعنية  املنتج الصحراوي وتراجعها من سنة ألخر  بسبب مشكل التصنيف ، وعليه حاولت السلطات

التوجه حنو السارح احمللي من خالل بعض اإلجراءات التحفيزية ملواجهة تراجع توافد السياح األجانب، 
 2014الرغم من حتسن تدفقات السياحة احمللية سن ي وب 2014و 2013وهو ما بدا جليا خالل سن ي 

وهو ما جانب، عرف تراجعا ملحوظا يف عدد السياح احملليني واأل 2016،إال أن موسم  2015و
 ( 02( و)01يوضحه امللحقان )

  :إمكانيات النقل
   :وتتمثل يف
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كم من الطرق املعبدة ال ي مت بناء أكثر   8000أكثر من  2005حيث بلغت سنة  شبكة الطرق:
استفاد اجلنوب اجلزارري منذ و ، (Jacques, 2015, p. 441) كم منها بعد االستقالل  6500من

الذي كان هدفه فك العزلة عن صحراء الساحل  ،"طريق الوحدة اإلفريقية" عقود من الزمن من مشروع
)مايل، النيجر، التشاد ونيجرييا( وجنوب بلدان مشال أفريقيا )اجلزارر وتونس(، وانتهت به األشغال سنة 

هذا باإلضافة إىل مشروع الطريق السيار اهلضاب العليا الذي جاء يف إطار املخطط التوجيهي ، 2017
ا أن تكثف الشبكة هن، ويتضمن مشاريع طرقات كرب  من شأ 2025ق والطرق السيارة آلفاق للطر 

  الوطنية للطرقات عرب عدة واليات من اهلضاب العليا وجنوب الوطن
حتوز عدد ال بأس به من املطارات ال ي تربطها بباقي واليات الوطن وحىت ببعض الدول  النقل الجوي:

مطارات دولية بكل من: حاسي مسعود، متنراست وعني أمناس، إضافة لعدة األجنبية، حيث تتواجد عدة 
  اليزي، جانت، الوادي، عني صاحل، مطارات وطنية يف: برج باجي خمتار، ورقلة، األغواط

 :السياحة الصحراوية بعد االستقالل واقع  3 – 3
 بدءا مبرحلة املخططات التنموية وصوال ملرحلة اقتصاد السوق 

 :الصحراوية من خالل المخططات التنموية واقع السياحة 1 - 3 – 3
على السياحة الدولية كأولوية للقطاع، أي االهتمام بالسياحة الشاطئية  1966ميثاق  ركز        

  ا اجلزاررهتوالصحراوية على اخلصوص وهو ما مت مراعاته يف بداية املخططات التنموية ال ي اعتمد
سرير يف  1818مت برجمة  حيث :(1969-1967)المخطط الثالثيالسياحة الصحراوية خالل 

من جممل األسرة املربجمة فقط، يف حني شكلت % 9 13احملطات الصحراوية وهو ما يشكل نسبة 
،%وذلك على الرغم  8 21تليها احملطات احلموية بنسبة  %7 51 ب احملطات الشاطئية النسبة األكرب

 سواء حد لشاطئية والصحراوية على من أن التوجه كان تشجيع السياحة ا
حيث احتلت احملطات   :(1973-1970)السياحة الصحراوية ضمن المخطط الرباعي األول

،%تليها احملطات  68 62سرير أي نسبة  4300الشاطئية املرتبة األوىل يف عدد األسرة املنجزة بـ 
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ة املنجزة، يف حني مت اجناز من جممل األسر  % 22 18سرير وهو ما ميثل نسبة  1250الصحراوية بـ 
 .سرير لكل من احملطات املناخية واحلموية 300سرير حضري، و 710

تراجع عدد األسرة  وقد ):1977-1974السياحة الصحراوية خالل المخطط الرباعي الثاني )
فقط من جممل األسرة املربجمة، يف حني % 07 9سرير مشكلة نسبة  800الصحراوية املنجزة إىل 

واحلموية % 30تلتها احملطات احلضرية ب % 54 38طات الشاطئية كاملعتاد النسبة األكرب شكلت احمل
  % 03وأخريا احملطات املناخية بـ % 20ب 

يتضح أن املشروع إذ  :(1984-1980)السياحة الصحراوية ضمن المخطط الخماسي األول 
من جممل األسرة املربجمة، ونالحظ % 2 14سرير وهو ما يشكل نسبة  2350الصحراوي املربمج حيقق 

زيادة عدد مشاريع السياحة احلضرية، احلموية والتخييم املربجمة مقارنة باألصناف األخر ، حيث وصل 
 5مشاريع محوية، إضافة ملشروعني للمحطات الشاطئية و 9خميم و 40مشروع حضري و 32عددها إىل 
  للمناخية

متيزت هذه املرحلة بتخلي  :(1989-1985)ي الثانيالسياحة الصحراوية ضمن المخطط الخماس
اية هنالدولة عن دورها يف االستثمار للقطاع اخلاص، وقد بلغت سعة اإليواء السياحي اإلمجالية يف 

جمموع األسرة الصحراوية  أنيتضح و سرير، 48302ما يعادل  1989سنة املخطط اخلماسي الثاي 
   من جممل األسرة املنجزة% 10 13سرير وهو ما ميثل نسبة  6331اية هذا املخطط بلغ هناملنجزة حىت 

عرف القطاع  :( 1999-1990)السياحة الصحراوية في فترة اقتصاد السوق  2 - 3 - 3
السياحي يف هذه املرحلة خوصصة العديد من املؤسسات السياحية العمومية بعد ما كانت تعاي من 

أسعار اخلدمات املقدمة مقارنة مع نوعيتها، وتسجيل عجز مايل لعدة مؤسسات وصل عددها سنة  ارتفاع
مؤسسة  60مؤسسة عمومية اقتصادية للتسيري الفندقي والسياحي، وعليه مت عرض  13 لـ 1992

 ,Hachimi) فندقا 18سياحية للخوصصة وبلغ عدد الفنادق الصحراوية املعروضة للخوصصة بـ 
2003, p. 80)،  وقد حظي القطاع السياحي يف هذه الفرتة بعديد االمتيازات والتحفيزات لتشجيع
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وهذا ما يؤكده ما جاء به قانون االستثمار لسنة  ،االستثمارات، وخاصة بالنسبة للمناطق الصحراوية 
1993   

الرسم  منعفاء فباإلضافة لالمتيازات العامة خصت مناطق اجلنوب بقسميها بامتيازات أخر  تتمثل يف اإل
سنوات بالنسبة للجنوب الكبري، ختفيض 10سنوات على األقل بالنسبة ملدن الطوق الثاي و 7 العقاري ل

ملدن الطوق الثاي والتكفل اجلزري أو الكلي هلا لواليات اجلنوب % 10يف أشغال املنشآت القاعدية بـ
مية ملدن الطوق الثاي والتنازل عنها يف تأجري األراضي العمو % 50الكبري إضافة إىل ختفيض يصل إىل 

  حىت مقابل الدينار الرمزي للجنوب الكبري
 :مسار تنمية السياحة الصحراوية بالجزائر  .4

جلهود املبذولة لرتقية واستدامة السياحة الصحراوية وا ونتطرق لإلسرتاتيجية اجلديدة للسياحة،
  باجلزارر

كانت بداية :) 2030 – 2000الجديدة للسياحة )السياحة الصحراوية واإلستراتيجية   1 – 4
من خالل خمطط أعمال التنمية  2001اهتمام اجلزارر مببادئ التنمية املستدامة يف القطاع السياحي سنة 

   2030وبعدها جاء املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  ،2013السياحية املستدامة يف اجلزارر آلفاق 
اقرتح املخطط التوجيهي أربع أقطاب سياحية خاصة  :الصحراويةاألقطاب السياحية  1 -1 – 4

 :إطار الديناميكيات اخلمس ال ي يرتكز عليها املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية يف باملناطق الصحراوية
يتكون من ثالث واليات هي: غرداية، بسكرة :شرق "الواحات" -القطب السياحي لالمتياز جنوب

  (76، صفحة 2008)وزارة السياحة، جانفي   كم   000 160، ميتد على مساحة تقدر بـ  والوادي
يتكون من والي ي أدرار وبشار على مساحة  :غرب "طريق القصور" -القطب السياحي لالمتياز جنوب

  كم   000 603إمجالية تقدر بـ 
يقع يف والية اليزي على مساحة تقدر بـ  "الطاسيلي ناجر" :القطب السياحي لالمتياز للجنوب الكبير

  كم618 284
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يرتكز بتمنراست على مساحة امجالية تقدر  :"األهقار"القطب السياحي لالمتياز للجنوب الكبير 
  كم   200 456 بـ

يقدر عدد املشاريع قيد  :المشاريع السياحية قيد اإلنجاز باألقطاب السياحية الصحراوية 2 -1 – 4
باألقطاب السياحية لالمتياز بـأربعة مشاريع يف اجلنوب الشرقي للواحات، مشروعني يف اجلنوب اإلجناز 

القطب السياحي الطاسيلي بأي  ىالغريب ومشروع واحد يف اجلنوب الكبري األهقار، يف حني مل حيظ
  مشروع

مت اقرتاح جمموعة من  :األنشطة السياحية الممكن تطويرها في المناطق الصحراوية 3 -1 – 4
  األنشطة السياحية املمكن ممارستها وتطويرها يف خمتلف مناطق الصحراء اجلزاررية 

حيث وضعت العديد من  :لمزايا والتسهيالت االستثمارية للسياحة الصحراويةا 4 -1 – 4
منذ فتح جمال االستثمار اخلاص يف خمتلف القطاعات بداية  ،التسهيالت ال ي تدعم هذه االستثمارات 

الذين محال العديد من  2003و 2001مث قانوي االستثمار لسنة  1993بقانون قانون االستثمار لسنة 
  :ومنهاوالذي وفر العديد من احلوافز،  ،2009االمتيازات، باإلضافة إىل قانون املالية التكميلي لسنة 

 اهلضاب العليا والصحراء؛ بالجناز مشاريع سياحية  ياالمتياز العقار من حق ات ختفيض -
 إنشاء شركات تنشط يف السياحة وكذا زيادة رأس املال؛ نتيجةاإلعفاء من رسوم التسجيل   -
  ختفيض املعدل للرسم على القيمة املضافة بالنسبة للخدمات املتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية ؛ -
 ؛  بالنسبة لالستثمارات يف املشاريع السياحية البنكية لفاردة على القروضختفيض نسب ا -
 ختفيض نسب الفاردة على قروض توسيع وعصرنة املؤسسات السياحية ؛  -
  .ختفيض احلقوق اجلمركية على التجهيزات املستوردة لعصرنة وتأهيل املؤسسات السياحية -

، 09-16)قانون  : وفيما يلي أهم هذه االمتيازات 2016إضافة للحوافز ال ي قدمها قانون االستثمار 
  (21-20، الصفحات 2016غشت سنة  3املوافق  1437شوال  29مؤرخ يف 

 :خالل مرحلة االنجاز
 اإلعفاء من احلقوق اجلمركية، فيما خيص السلع املستوردة ال ي تدخل مباشرة يف إجناز االستثمار؛ -
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 لسلع واخلدمات املستوردة ال ي تدخل يف إجناز االستثمار؛لاإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة،  -
 اإلعفاء من دفع حق نقل امللكية والرسم على اإلشهار العقاري عن كل املقتنيات العقارية ؛ -
 ؛ االستثمار سنوات من الرسم العقاري على امللكيات العقارية ال ي تدخل يف إطار10اإلعفاء مدة  -
  اإلعفاء من حقوق التسجيل فيما خيص العقود التأسيسية للشركات والزيادات يف رأس املال -

 خالل مرحلة االستغالل:
منصب شغل  100سنوات يف حالة حتقيقها ألكثر من  5أو  3االستفادة من املزايا اآليت ذكرها ملدة 

  بالنسبة للهضاب العليا واجلنوبسنوات  10للمشاريع املقامة بواليات الشمال، وملدة 
 اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات؛ -
 اإلعفاء من الرسم على النشاط ا ملهين؛ -
  من مبلغ اإلتاوة اإلجيارية السنوية احملددة من قبل مصاحل أمالك الدولة% 50ختفيض بنسبة  -

والتمويل بصفتهما أكرب العراقيل ال ي وعليه، يتضح أن معظم التحفيزات تعلقت أساسا بالعقار السياحي 
  (Sofiane, mai 2015)تواجه املستثمرين يف القطاع

 : لجهود المبذولة لترقية واستدامة السياحة الصحراوية بالجزائرا 2– 4
  :تواجه السياحة الصحراوية يف اجلزارر كغريها من الدول حتدي االستدامة

حتظى املنطقة الصحراوية استدامة السياحة الصحراوية من خالل إقامة الحظائر الثقافية:  1 -2 – 4
تغطي جزء معترب من مساحتها، وذلك من أجل محاية  ،بالعديد من املناطق احملمية يف شكل حظارر ثقافية

  .ا تشكل مناطق سياحية بامتيازهنا اهلشة واحلساسة خاصة وأهتممتلكا
ا: هنوتعرف احلظرية الثقافية حسب املشرع اجلزارري بأ الثقافية بالصحراء الجزائرية:التعريف بالحظائر 

"فضاء ال مييز بني الطبيعي والثقايف، يالحظ ويدرك من منظور بيئي وثقايف كأداة ثقافية ومنجز مجاعي يف 
الذهنية والبيئة  مهتم وتصوراهتتارخيي للعالقات املشرتكة بني السكان ونشاطا إعادة تشكيل مستمر، منتج 

يوليو سنة  21ه املوافق  1433رمضان  2، مؤرخ يف 12-291)املرسوم التنفيذي  "اهنال ي يتقامسو 
وقد توسعت شبكة احلظارر الثقافية إىل مخس حظارر ترتبع على مساحة جد  ،(5م، صفحة  2012
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 .Ministère de la culture, 2010, p) كم  430 937تصل ل  شاسعة من الصحراء اجلزاررية

فباإلضافة حلظرييت األهقار والطاسيلي مت إنشاء ثالث حظارر أخر : حظرية األطلس الصحراوي  ،(3
  تيدكلت -قورارة -وحظرية تندوف وحظرية توات

وتقع هذه احلظارر حتت وصاية وزارة الثقافة، حيث يشرف على كل حظرية ديوان وطين يتوىل مهام محاية 
، 407-09)املرسوم التنفيذي رقم ألقاليم املوجودة داخل حدود كل حظرية الرتاث الثقايف والطبيعي ل

 .(5م، صفحة  2009نوفمرب سنة  29ه املوافق ل  1430ذي احلجة  12مؤرخ يف 
تساهم التظاهرات  استدامة السياحة الصحراوية من خالل التظاهرات الثقافية والرياضية: 2 -2 – 4

  ا والرتويج لههبالثقافية والرياضية املقامة باألقاليم الصحراوية يف بعث النشاط السياحي 
حيث تقام العديد من املهرجانات الثقافيـة  :(االحتفاالت الشعبية والمهرجانات) التظاهرات الثقافية 

 املعروفة بـ"املواسم" و من بينها: 
  (247، صفحة 2016)عياشي،  وتقام سنويا يف العاشر من حمرم يف جانت بوالية إليزي ،السبيبة-
  تظاهرة دينية ثقافية تقام منذ قرون خلت سنويا، بتيميمون مبناسبة املولد النبوي الشريف ،السبوع-
  تقام هذه التظاهرة سنويا خالل شهر مارس بوالية غرداية املعروفة بأصالة وجتذر هذه احلرفة ،عيد الزربية-

ا بعض املبادرات والتظاهرات الرياضية، وال ي تساهم يف الرتويج هلا  هبتقام  حيث التظاهرات الرياضية:
  : و فيما يلي بعض من هذه التظاهرات ،كوجهة سياحية مستدامة

م هذه التظاهرة الرياضية السياحية من طرف وكالة سياحية خاصة خالل شهر مارس تنظ ،امللكاتريد -
  للمتسابقات من داخل الوطن وخارجه باستعمال خمتلف أنواع السيارات  سنويا ،

ينظم هذا الرايل سنويا من طرف االحتادية اجلزاررية للرياضات ، رايل ريد حتدي الصحاري الدويل-
  السيارات والدراجات الناريةامليكانيكية ملتسابقي 

   ماراتون الكثبان الرملية-
  باريس-داكاررايل -
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استدامة السياحة الصحراوية بالجزائر في إطار المشاريع الدولية )مشروع طريق  3 -2 – 4
 : (القصور

يف إطار مشروع اليونسكو "الصحراء شعوب وثقافات"، ويقوم على  يندرج مشروع طريق القصور
احلفاظ على املوروث الثقايف والطبيعي للمنطقة وتنشيط السياحة الثقافية املستدامة يف الصحراء كنشاط 

يئة الطريق الصحراوي القدمي الرابط بني أربع واليات: أدرار، هتاقتصادي بديل للسكان احملليني، من خالل 
 وخاصة منها القصور  رية غرداية وورقلة، ملا حتتويه هذه املناطق من معامل أثبشار، 

ويتضمن املشروع أبعادا اقتصادية واجتماعية وتارخيية، فهو يقوم على تعزيز النشاط السياحي من خالل 
  يئتها كإقامات سياحيةهتإعادة تأهيل القصور الصحراوية و 

زارري ورفع مستو  جلقصد السياحي اامل حتسني ىليهدف إ تطبيق مخطط الجودة السياحية: 4 -2 - 4
  ينضمان امتياز العرض السياحي الوطليا ملا عاهبمول املعقاييس ملوفق ا دمات الفندقيةخلا حتسنيودة و جلا

 ىتش يفخصصة ملتعاهد ومراكز التكوين املإنشاء ا إدماج تكوين مهني عالي الجودة: 5 -2 - 4
  والتدريب السياحي رافدا للتعليمت السياحة لتكون الجما
  زارري جلنتوج السياحي املدف تسويق اهبتصال: الوا المعالالتفتح على تكنولوجيا ا 6 -2 - 4
 املتعاملنيوهذا بأن تصب مساعي كافة  ترقية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: 7 -2 - 4
  نفس الغاية وهي إرضاء السارح يف
للسياحة  ينأطلق الديوان الوط موقع إلكتروني للترويج وتسويق الوجهة السياحية:ق الإط  8 -2 - 4

سوقة للمقصد ملثابة الواجهة الرريسية امب، الذي يعد جلزارريةيج والتسويق للسياحة ارتو لل ويرت موقع إلك
   رجخلاا يفالسياحي 

 :، ومعوقاتهامستلزمات تحقيق  السياحة الصحراوية لتنمية مستدامة .5
 .مستلزمات حتقيق  السياحة الصحراوية لتنمية مستدامةنبدأ أوال باملعوقات ومن مثة  حيث       

 :أهم معوقات التنمية السياحية الصحراوية ما يلي :معوقات التنمية السياحية الصحراوية 5-1
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وجب أن  ينالوطقتصاد التطوير وتنمية ا يفكان للسياحة دور هام   ملا ،إىل الوعي السياحي االفتقاد -
 املديتمع جملمعيات واجلكومة أو احلالدولة، سواء با يفطراف ألع امجياهتمام من طرف  حملتكون 

  ية القطاع السياحي هي قضية وطنية غاربة حاليا مهقيقة أحبعلى حد سواء، فعملية إيقاظ الوعي  ملواطنوا
 يفالقطاع السياحي  ريونقصد به عدم استقرار تسي ،ستقرار على مستو  تسيري وهيكلة القطاعالعدم ا-
استقلت فيها السياحة بوزارة خاصة فإن   ية الوجيزة الرت ل ما عدا الفالستقالزارر فهو يراوح مكانه منذ اجلا

  قطاعات وزارية أخر  ىلقطاع السياحة موكل إ ريات كان تسيرت أغلب الف
زارر جعلها جلا يفتأخر بتنمية السياحة ملتمام االها ،ينقص املرافق واملنشآت القاعدية للقطاع السياح-
  واءيإلسيما منها طاقة االياكل القاعدية للسياحة هلا يف ريمن نقص كب يتعا
نية للبلدان السياحية تؤدي الدور الرريس األمشك أن الظروف  ال ، منية ال ي مرت هبا اجلزاررألالظروف ا-
نفس الوقت يعرف  يفاستقطاب سياحي و  حمل كن لبلد ما أن يكون مي الالتنمية السياحية، إذ  يف

  رك السياح داخلهحتاضطرابات أمنية تعيق 
التنمية السياحية ليست مهمة  :تفعيل التنمية السياحية الصحراوية في الجزائرمستلزمات  5-2

  يؤسسات الملالوزارات واوعة جملما مهمة وطنية وما مهمة وزارة السياحة فقط، وإهنأ ىنعمبنب جلاأحادية ا
وتتعاون  ،اهتإطار التنمية السياحية وتسويقها لزيادة استثمارا يف مجيعاتشكل حلقات متكاملة تعمل 

ذا هلية وتتكاثف لتحقيق أهداف التنمية السياحية ، و مسالر  رير  غخألهزة اجألية وامسهزة السياحية الر جألا
كمها عدة حتخاص والسياحة الداخلية ككل بشكل عام  فإن تنمية الصناعة السياحية الصحراوية بشكل

  :يتآلا، وهي على النحو اهتد من مراعاال باعتبارات 
 تاج إليه القطاع السياحي الصحراوي ؛ حيزم الذي الهاز البشري الجلتدريب ا -
 واقع السياحية الصحراوية ؛ ملفظة على حقيقة احملاا -
 ؛ هلارونة ملا ريتاحة مع توفملالصحراوية ايد للموارد السياحية جلل االستغاال -
 ؛ ملقرتحةستثمارات السياحية الصحراوية الالقتصادية الو  اجلدإثراء دراسة شاملة للتأكد من ا - 
 مج السياحية ؛رباتنفيذ ال يف خلواصمساعدة ا ربدعم الدولة للقطاع السياحي الصحراوي ع  -
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 ختلف القطاعات ؛ مل  خر ألقتصادية االخطط التنمية اربط خطط التنمية السياحية الصحراوية مع  -
 وضع خطط بديلة ؛  مثلض تنمية الصناعة السياحية الصحراوية رت قد تع  يت الالشكملديد احت -
 م للسعي ؛ الهتي من أجل معرفة نوعية السياح الوافدين وما هي تفضيحمللدراسة السوق السياحي ا -
 دود ؛ حملكيز على أصحاب الدخل ارت لكل أشكال الدخل مع ال ناسبةملشبكة من الفنادق ا ريتوف -
  تطوير التنمية السياحية  يفما يؤديان دورا مهما هنألدمات السياحية خلرفع مستو  النظافة وا -

 :عتبار عدة أمور أساسيةالا نيذ بعاألخكما أنه ينبغي         
 حتياجات الضرورية للنشاط السياحي مثل الصناعات التقليدية والطبخ؛ الثل اميطار الطبيعي الذي إلا -
 ثل للموارد السياحية وتسهيل الوصول إليها؛ مألل االستغالالذي يتضمن طريقة ا ينالبناء السياحي الف -
 نطقة وأحوال السكان ومستو  معيشتهم؛ ملوتطور حركة العمران با يالتوزيع السكا -
 نتج السياحي؛ مليئة اهتو  إعدادلية والدولية وعالقة ذلك بسبل حملالسوق السياحية ا -
  .قتصادية يف الدولة بوجه عامالشروعات التنمية امبالربط  -
 الخاتمة .6

  :ص بعض النتارج كما يليالكن استخميل هذه الدراسة المن خ       
 وارد السياحية ؛ ملا يفتوازنة ملستمرة املقيق الزيادة احت ىلدف التنمية السياحية إهت -
 ؛  ذب السياحيجلوجود عناصر ا ال بد منمن أجل وضع برنامج تنمية سياحية فعال  -
 تتوفر على مناطق جذب سياحي منتشرة ؛و زارر على مقومات سياحة صحراوية متنوعة، جلتتوفر ا -
 ؛  الوعي السياحي ىلفتقاد إاالها مهض التنمية السياحية الصحراوية عدة مشاكل أرت تع -
از أقطاب سياحية صحراوية، جنزارر على تنمية السياحة الصحراوية والداخلية اعتمادا على إجلتعمل ا -

  تالتصاالوا المعإلطط للجودة، وتكوين موارد بشرية ذات كفاءات، والتفتح على تكنولوجيا اخموتطبيق 
زارر كما جلا يفتساعد على النهوض بالسياحة الصحراوية   يبعض التوصيات ال ميكننا تقدمي : التوصيات

  :يلي
 هرجانات الصحراوية كآلية للجذب السياحي ؛ ملتفعيل ااجلزرري  و واطن ملة لد  ايثقافة السياحالخلق  -
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 كنه من القيام بسياحة صحراوية داخلية ذات جودة وبتكاليف أقل؛ متزارري جلت للسارح االتسهي ميتقد -
 ؛ هلا يفي والثقاخيالتار  رتاثفاظ على الحلزاررية، وأيضا اجلالصحراء ا يف لصناعات التقليدية تشجيع ا -
 ؛  ناطق السياحية الصحراوية ببعضها البعضملالقيام بربط او  ربوع الوطن، يفن مألا وفريالعمل على ت -
 عنية؛ ملطراف األعلومات لكل املوضع قاعدة بيانات خاصة بالسياحة، من أجل تسهيل تدفق ا -
 زاررية؛ جلاولة تطبيقها وفق الظروف احمطورت السياحة الصحراوية و   يارب الدول الجتستفادة من الا -

   :قائمة المراجع .7

(  دليل املواقع واملعامل التارخيية لوالية غرداية  وزارة 2013ديوان محاية وادي ميزاب وترقيته  )  1
 الثقافة: اجلزارر 

2. Hachimi, M. (2003). le tourisme en Algérie. édition Houma: Algérie. 
3. Jacques, F. (2015). Infrastructures et oasis-relais migratoires au          

Sahara algérien. revue Annales de géographie, n° 64, 4 . 

4. Ministère de la culture. (2010). Plan d’Action pour la Biodiversité 

(PAB)-Parcs Culturels du Tassili N’Ajjer et de l’Ahaggar. Algérie. 

5. Office national du tourisme. le plus beau désert du monde. Algérie. 

6. office national du tourisme, o. la Saoura la route des ksours, série 

Algérie tourism.  

7. Sofiane, Z. M. (mai 2015). l’investissement touristique en Algérie, 

journée d’étude sur l’investissement touristique. Alger: (Direction de 

l’Evaluation et du Soutien des Projets Touristiques) ministère du 

tourisme. 

رب سنة نوفم 29ه املوافق ل  1430ذي احلجة  12  )مؤرخ يف 407-09املرسوم التنفيذي رقم   8
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  72اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزاررية،اجلزارر: العدد
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(  واقع القطاع السياحي يف اجلنوب الغريب 2015سفيان بن عبد العزيز، نعيمة زيرمي  )نوفمرب,   13

اجلزارري وحتديات تطويره دراسة حالة والية بشار  امللتقى الدويل حول: "املقاوالتية ودورها يف تطوير 
 القطاع السياحي يف اجلزارر"   جامعة قاملة، قاملة 

(  الكتاب السنوي للسياحة العاملية والفنادق، اجلمعية 1998)صالح الدين عبدالوهاب    14
 املصرية خلرباء السياحيني العامليي  منشأة املعارف: مصر 

(  اسرتاتيجيات تنمية السياحة البيئية يف اجلزارر من منظور االستدامة 2016عبد ااهلل عياشي  )  15
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 المحور األول: التراث الثقافي وواقع القطاع السياحي بواليات الجنوب الجزائري
 -والية األغواط نموذجا -واقع قطاع السياحة الصحراوية في الجزائر 

The reality of the desert tourism sector in Algeria –  

Laghouat as a model  
 

 3 الطاهر بن عمارة، 2شهيرة بولحية  1فتيحة مختاري
  fatihamokhtare@gmail.com، (، )اجلزائربشار جامعة طاهري حممد، 1

  boulahia.chahira@gmail.com  ،)اجلزائر( بريكةاملركز اجلامعي  2

  tahaer.benamara@gmail.com ،، )اجلزائر(ورقلة جامعة قاصدي مرباح، 3
 01/04/2020تاريخ النشر:  

 

 

  :ملخص
العاملي، حيث تعد عامال مساعدا تعترب السياحة نشاطا جتاريا مهما وصناعة رئيسية على النطاق 

لإلتصال الثقايف واحلضاري بني الشعوب، وباعتبار اجلزائر تزخر بالعديد من املناطق السياحية ومن بينها 
منطقة األغواط، كان البد من عرض جتربة السياحة هبذه الوالية اجلزائرية ومدى مسامهتها يف استغالل 

لثقافية املتواجدة باملنطقة و تقييم هذا الواقع ووضع تطلعات مستقبلية خمتلف القدرات الطبيعية والتارخيية وا
 اليت ميكن أن تساهم يف حتسني واقع السياحة اجلزائرية.

  ، السياحة الدينية، منطقة األغواط.الصحراوية  السياحةكلمات مفتاحية: 

 JEL:  L83تصنيفات

Abstract:  
Tourism is an important commercial activity and a major industry on a 

global scale, as it is a catalyst for cultural and civilized communication 

between  peoples.  As Algeria is  rich  in many  tourist  areas, including the 

__________________________ 

 tahaer.benamara@gmail.com  يميل:، اإللطاهر بن عمارةا: المؤلف المرسل
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Laghouat region, it was necessary to present the tourism experience in this 

Algerian state and the extent of its contribution to the exploitation of 

various natural and historical capabilities the cultural presence in the region, 

assessing this reality and setting future aspirations that can contribute to 

improving the reality of Algerian tourism.  

Key word: desert tourism, religious tourism, Algeria, the Laghouat region. 

JEL Classification Codes: L83 

  

 مقدمة:  .1
من اجملالت االقتصادية احليوية للكثري من الدول سواء املتقدمة أو النامية ويلعب تعترب السياحة 

الفرد فيها الدور األكرب من خالل وعيه املستمر النابع من ثقافة السياحية مبنية أساسا على ضرورة 
ية استقطاب السواح باستمرار كما يلعب اإلرث السياحي وما متلكه الدولة من إمكانيات ومواقع سياح

العامل األساسي يف جلب عدد كبري من السواح، وتشري الدالئل اإلحصائية واملؤشرات االقتصادية 
واإلستقراء التارخيي إىل أن السياحة أصبحت أحد أهم أركان األساسية املكونة لإلقتصاديات القرن احلادي 

لبعض الدول، ومن والعشرين وتعد مصدرا من مصادر الدخل القومي الذي يشكل مصدر الدخل االول 
 مث أصبحت من الصناعات اجلاذبة لإلهتمام نتيجة تعاظم دورها عام بعد عام.

ان صناعة السياحة والسفر ثاين أكرب صناعة على املستوى العاملي، حيث يتوقع ازدهارها ومنوها يف الغد 
عاملة، بباسطة ميكننا القريب لتصبح اكرب صناعة عاملية، على األقل من حيث رأس املال املستثمر واليد ال

القول ان السياحة الدينية هي أحد فروع السياحة وأمهها فهي جتمع عوامل عديدة )اقتصادية اجتماعية 
ثقافية دميغرافية تكنولوجية وسياسية( باالضافة إىل امهيتها يف حياة البشر فهي حتقق اتصال روحي بني 

ادي ال ميكن جتاهلها ضمن مكونات اقتصادية االنسان وخالقه من االماكن املقدسة فهي كنشاط اقتص
للدول لذا كان البد من اعطائها القدر الكايف من االمهية ملا تنعكس به على احلياة االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية للمجتمع ويف اطار احلديث عن السياحة الدينية ميكننا القول ان قطاع السياحة 

ا فيه العديد من املقومات اليت مل تستثمر وحيتاج اىل بنية حتتية واسعة يف الدينية يف اجلزائر مزال قطاعا بكر 
 املؤسسات السياحية واخلدمات املتنوعة وخلق فرص لنجاح استثمار سواء احمللي او األجنيب.
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يف هذا الطرح نكتشف معكم عامل السياحة الدينية لذا مبدئيا تبلورت فكرة هذه الورقة  إشكالية البحث:
البحثية اليت تسعى إىل إجياد اإلجابة لإلشكالية التالية: هل تعترب السياحة الدينية مبنطقة األغواط استثمار 

 مستقبلي واعد ؟ 
 متسائلني عن:  

 بصفة خاصة؟ ماهية السياحة بصفة عامة والسياحة الدينية -
 غواط؟ز على السياحة الدينية بوالية األالرتكي -

يهدف اإلطار العام للبحث إىل التعرف على واقع السياحة يف والية األغواط وتقدمي فكرة  هدف البحث:
 واضحة عن األماكن السياحية وأنواع السياحة بوالية    ورؤية مستقبلية هلا  .

بدراسة موضوع حبثهما مت االعتماد على املنهج الوصفي  اإلملامن لكي يتمكن الباحثني م أسلوب البحث:
من خالل وصف وسرد األدبيات النظرية من جهة واستخدام املنهج االستقرائي النظري للوقوف على 

 غواط.تعلقة بواقع السياحة يف والية األاملعطيات والبيانات امل
اد معاجلتها ضمن حماور هذا البحث ولوصول أدت طبيعة املوضوع وخاصية الفكرة املر  منهجيه البحث:

 هلدف البحث واثبات فرضياته  قام الباحثني بدراسته املوضوع وفق النحو األيت:
 بصفة عامة.  النظري للسياحة اإلطاراحملور األول: 

 احملور الثاين:  واقع قطاع السياحة يف والية األغواط. 
 . االطار النظري للسياحة:1

 . تعريف السياحة: 1.1
 مكان حمدودة يف ولفرتة مؤقًتا لإلقامة برحلة قيامه أو ترحاله أو اإلنسان سفر بأهنا السياحة تعرف

اجلسمي،  أو/و الذهين الرتويح بغرض أجنيب، بلد أويف بلده يف سواء األصلي إقامته مكان عن بعيد آخر
 املعامل وتوافر البيئة، املوقع، حتضره، وثقافته ودرجة الفرد ودخل كاملواصالت، وهي تتأثر بعدة عوامل

 (2006)عراقي و عطا اهلل،  السياحية.
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ومن جهة أخرى ميكن أن تكون السياحة عبارة عن استخدام حمدد لوقت الفراغ ولكل أشكال 
االستجمام، وأهنا تشمل معظم أشكال السفر، وما هي إال حركة مؤقتة للسكان أو للناس إىل مناطق 
معينة خارج مناطق سكناهم وإقامتهم الدائمة، حبيث تشمل مجيع النشاطات اليت متارس يف املناطق 

)غنيم و سعد، املستهدفة وكذلك مجيع اخلدمات والتسهيالت اليت مت توفريها ملمارسة هذه النشاطات.
2003) 

هبا اإلفراد خالل أسفارهم وإقامتهم يف أماكن " األنشطة اليت يقوم O.M.T كذلك حسب تعريف 
موجودة خارج حميطهم االعتيادي ملدة متتالية ال تتعدى سنة بغرض الرتفيه أو األعمال أو ألي سبب 

 (py, 1996)أخر"
اشرتكت يف عنصرين ميكن القول أن جل احملاوالت يف إعطاء تعريف دقيق وواضح لسياحة يشري إىل أهنا 

 أساسيني حيددان تعريف السياحة هي االنتقال والغرض من هذا االنتقال.
 .  أركان السياحة:2.1

 ميكن تقسيم أركان السياحة إىل: 
 : الربامج.3: إيواء.             2: نقل.                1

ه ال ميكن ان تنشأ السياحة وتتطور إن النشاط السياحي مرتبط ارتباطا وثيقا بقطاع النقل اذ ان أ: النقل:
 دون تطور وسائل النقل وتوفر طرق املوصالت وخدماهتا.

 ويشمل السيارات اخلاصة واملؤجرة، القطارات الدراجات النارية....اخل. النقل البري: -
 ويشمل املراكب، الزوارق....اخل. النقل البحري: -
 ويشمل الطائرات بأنواعها. النقل الجوي: -

ال توجد سياحة بدون أماكن اإليواء فأول ما يبحث عنه السائح حني وصوله إىل أي دولة  يوا::ب: اإل
أو مكان هو البحث عن مكان مناسب لإلقامة إذ يبحث عن اإلقامة قبل البحث عن الرتفيه، ويتمثل 

 اإليواء يف الفنادق، الشقق السياحية املخيمات.
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مج معني يتمتع به السائح، وتتمثل هذه الربامج يف زيارات ال تنجح أي سياحة بدون برنا ج: البرامج:
املتاحف واألماكن األثرية والتارخيية وأماكن الرتفيه ومناطق العالجية أو الدينية أو الطبيعية أو 

)مقابلة، الرياضية...اخل، بإضافة إىل اخلدمات السياحية األخرى مثل احملالت، األسواق، املتنزهات...اخل.
2007) 

 . : أنواع السياحة: 3.1
يعد قطاع السياحة من أهم قطاعات النشاط اإلنساين يف الدولة احلديثة، وهناك عدة أنواع  

 للسياحة طبقاً للمعايري اليت ُتؤخذ يف تصنيف السياح وفيما يلي نذكر أمهها :
 أ: أنواع السياحة على أساس الموقع والحدود:

سياحة دولية ) خارجية ( وهناك سياحة داخلية )حملية ( وهناك نوع آخر  أساسيان مها: هناك نوعان
 يُعرف بالسياحة اإلقليمية: كإقليم أمريكا الالتينية وشرق آسيا.

هناك سياحة دائمة:  ب: أنواع السياحة على أساس فترة إقامة السائح وخصائص المنطقة السياحية:
)سياحة ثقافية، دينية( وهناك سياحة مومسية: تقتصر على فرتة من السنة  وهي سياحة تتم على مدار السنة 

 كالسياحة الصيفية أو الشتوية.
 ج: أنواع السياحة على أساس مناطق الجذب السياحي: توجد ثالثة أنواع هي:

 وهذه  سياحة ثقافية: وتشمل هذه السياحة زيارة األماكن التارخيية واملواقع األثرية والدينية واملتاحف، -
 السياحة غالباً ما تكون دائمة إذا ما توافرت الظروف املناخية املالئمة حلركة السياح وتنقالهتم. 

سياحة طبيعية: وهي سياحة متعددة الوجوه )مناخية ، نباتية ، طبيعية ،عامة ( ومتنوعة األغراض  -
 ها الفّعال.)تروحيية ،علمية، إستشفائية ( ولكن يُعد املناخ عنصرها األساسي وحمرك

سياحة متعددة اجلوانب، فهي سياحة عالقات اجتماعية وسياحة ترويح وترفيه  سياحة اجتماعية: وهي -
 عن النفس ورمبا تكون سياحة املدن ضمن هذه السياحة.

هناك سياحة تروحيية، وسياحة ثقافية، وسياحة عالجية، ودينية،  د: أنواع السياحة على أساس الهدف:
 ورياضية، وسياحة املؤمترات، وسياحة رجال األعمال.
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هناك ثالثة أنواع سياحة عائلية أو فردية وقد تكون مجاعية  ه: أنواع السياحة على أساس التنظيم:
 )جمموعات سياحية(.

-16ناك ثالثة أنواع أيضًا هي: سياحة الشباب بني )ه و: أنواع السياحة على أساس أعمار السياح:
( سنة،  وسياحة كبار السن )املسنني( أي سياحة من جتاوز 60-30( سنة، وسياحة الناضجني بني )30
 سنة وسياحة هؤالء تزداد أمهيتها كلما ازداد الوعي الصحي وطال عمر اإلنسان. 60

اجلوية عن طريق الطريان،والسياحة الربية عن طريق  هناك السياحة ز: أنواع السياحة حسب وسيلة النقل:
السيارات والقطارات، والسياحة البحرية عن طريق السفن واليخوت، وهناك نوع جديد من السياحة 
ُيسمى سياحة الفضاء وهذه السياحة حمصورة حّّت اآلن ببعض األشخاص القالئل جدًا حيث تكلف 

 (1999)ماهر و أبو قحف، الرحلة ماليني الدوالرات.
 . أهمية السياحة:4.1

أصبحت السياحة يف الوقت احلايل من أهم الظواهر اليت متيز العصر نظرا ألمهيتها لعدة جوانب  
سواء االقتصادية، أو الثقافية أو العلمية، فهي تعد وسيلة اتصال فكري، وتبادل الثقافات والعادات 

ن خالل الصداقة والتقاليد اجملتمعات املختلفة، كما تعمل على حتسني العالقات بني الدول والشعوب م
والتعاون، ولعل أكثر جوانب السياحة أمهية للسياح وللسكان احملليني على حد سواء والبلد بصفة عامة 
هي التنمية احملققة يف تلك املنطقة من تشييد للبنية التحتية واملرافق السياحية كالفنادق واملطاعم ومراكز 

سياح من جهة وتؤدي يف النهاية إىل حتسني ميزان الراحة والرتفيه والصحة وفق معايري ترضي رغبات ال
املدفوعات من خالل مداخيل العملة الصعبة، وامتصاص اليد العاملة نظرا خلصوصية حزمة اخلدمة 
السياحة واليت تتميز بكثافة الشخصية يف منتجها وبالتايل درجة حساسية عالية جتعلها تنتقل بسهولة 

 (2005)املالح، يف خدمة أو سلعة هامشية مثال.  وسرعة يف حلقة مفرغة بسبب نقص جودة
  (2014)أمرية،  . خصائص السياحة:5.1



 

 -والية األغواط نموذجا -واقع قطاع السياحة الصحراوية في الجزائر 
 

249 

إن سوق اخلدمات السياحية يعرف بذلك اجملال الذي يتحدد فيه الطلب والعرض السياحي حيث 
وحاجاهتم، بينما يعرب العرض السياحي عن املنتج السياحي، يعترب الطلب السياحي عن سلوك السياح 

 الذي تقدمه خمتلف اجلهات يف جمال اخلدمات السياحية:
  أ. العرض السياحي:

وهو يعين كمية حزمة اخلدمات املقدمة يف السوق من أجل اشباع رغبات وحاجات املستهلكني السياحية، 
إيواء ونقل ووسائل اعالم وترفيه وبيئة، وهذه العناصر اليت ترتبط وبتوفري العناصر الضرورية هلذا العرض من 
 ببعضها البعض وكل منها مكمل لألخر.

 ب. الطلب السياحي: 
يعرض الطلب السياحي مبختلف السلع واخلدمات السياحية اليت حيتاج إليها املستهلك باقتنائها لوقت 

أجنبيا كان ام حمليا واليت ختتلف حاجياهتم  معني، حيث ينقسم هذا الطلب إىل نوعيني، حسب املستهلك
 حسب العوامل املادية والثقافية هلما.

والطلب السياحي يرتبط بالظروف االقتصادية والسياسية للبلد املضيف أو املستقبل للسياح وهو يتغري 
بال يف املناطق حسب الزمان واملكان، ويعين بالزمان املوسم )املناخ( أما املكان الذي يشري إىل البحر أو اجل

الريفية، الشالالت املوجودة يف املناطق الداخلية، مراكز املياه املعدنية وكل من هذه املواقع هلا مواسم 
متميزة... ويتأثر الطلب السياحي بعوامل موضوعية وأخرى ذاتية، فالعوامل املوضوعية اليت ميكن أن تعرقل 

 تنقل الفرد هي: 
  مدى تناسب الطلب السياحي بتغري فئات العمر.* النمو الدميغرايف والذي يعين

* متديد وقت العطل والذي يعين تقليص أوقات العمل اليومية أو األسبوعية، واليت ينتج عنها حيتاج 
 الستغالهلا.

* تطور وسائل النقل وزيادة املداخيل لدى الفرد نتيجة حتسن يف ظروفه املعيشية، والتحسن يف معدل رف 
 ملة الوطنية للبلد.العمالت مقابل ع

 . مكانة السياحة في العالم:6.1
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إن السياحة تشكل عنصرا أساسيا يف االقتصاد العاملي، يف القرن احلادي والعشرين، مما جعلها  
تتحول إىل صناعة عاملية حيث تتنافس الدول يف هذا اجملال إن الصناعة السياحية هي احدى الركائز 

ة ملا هلا من تأثري فعال ومباشر على اقتصاديات العديد من البلدان سواء االسرتاتيجية للتنمية االقتصادي
 على مستوى تشغيل اليد العاملة أو التنمية املستدامة.

مل تعد الصناعة السياحة كما كانت يف القرن املاضي، فاليوم يف األلفية الثالثة تشعبت فروعها وتداخلت  
 ية لكل فرد أو عائلة أو جمتمع.وأصبحت حاضرة يف معظم جماالت احلياة اليوم

على الرغم من التقلبات السائدة يف االقتصاد العاملي وأحداث اليت تزعزع االستقرار وأخرها االزمة املالية 
االقتصادية العاملية، أظهرت السياحة مرونة اجيابية يف مواجهة التغريات االقتصادية واالجتماعية وتوقعت 

كما   2020مليار حبلول عام  1.6يصل عدد السياح يف العامل إىل ما يقارب منظمة السياحة العاملية أن 
توقعت املنظمة ان تسجل مناطق شرق أسيا واحمليط اهلادي والشرق االوسط وإفريقيا معدالت منو تزيد عن 

 ، حيث بعد األزمة العاملية االقتصادية األخرية اعترب%4.1سنويا، مقارنة باملتوسط العاملي البالغ  5%
 اخلرباء أن السياحة ميكن أن تكون عامال رئيسيا  إلخراج العامل  من حالة الركود االقتصادي.

إن اقتناع الدول بأمهية ومكانة الصناعة السياحة دفعهم إىل اختاذ اجراءات عديدة لتأمني تنافسية قطاعاهتم 
ة يف خطة حتفيز حتفيز االقتصاد السياحية يف املرحلة املقبلة فاختذت الصني اجراء عرب ادخال صناعة سياحي

ملواجهة األزمة، حيث ضخت احلكومة الصينية مئات املليارات من الدوالرات يف هذه اخلطة، كما أعلنت 
ألف تذكرة طريان جمانية لزيارهتا وكوريا اجلنوبية أعلنت عن رحالت جمانية لألجانب  100تايالند عن 

 واعالنات لكبار منظمي الرحالت.املقيمني فيها وهناك دول تقدم حوافز مادية 
إن الرتاجع يف أعداد السياح داخل الواليات املتحدة األمريكية دفع القائمني على الصناعة السياحة إل 
ادخال تغريات جذرية على االساليب السياحية حملاولة اجياد شرائح جديدة من السياح على سبيل املثال 

عد تراجع اعداد السياح اللذين يصنفون يف خانة األغنياء ويف الرتكيز على السياح ذوي الدخل املتوسط ب
هتدف إىل زيادة عدد السياح الوافدين بصفة خاصة من  2009املغرب أعلن وزيد السياحة أن اسرتاجتية 

دول اخلليج العريب وروسيا ومن بني أهداف هذه االسرتاتيجية ايضا تشجيع السياحة الداخلية من خالل 
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غاربة اسعار تفضيلية، أما يف ديب ويف اطار مواجهة األزمة املالية العاملية، قررت امارة ديب منح املواطنني امل
 15 -يناير 15يف البدء يف تنفيذ محلة اعالنية وتروجيية ضخمة تبدأ مع مهرجان السياحة والتسوق )

 7طاعم وذلك يف وأيام جمانية للنزالء منح حوافز يف الفنادق وامل %60فرباير( ويف ختفيضات تصل إىل 
أسواق رئيسية مصدرة للسياحة إىل ديب وهي بريطانيا وأملانيا وروسيا و دول جملس التعاون اخلليجي والصني 

 (2014-2010)عبود، واهلند وأسرتاليا.
وسيلة أساسية  إن هذه األمثلة تعطي صورة واقعية عن اهتمام الدول لتطوير الصناعة السياحية وجعلها

 للخروج من بعض االزمات وبالتايل ستشهد املراحل املقبلة تنافسا حادا بني الدول الستقطاب السياح.
 . دور السياحة في تفعيل النشاط االقتصادي: 7.1

 يتمثل الدور االقتصادي للسياحة حسب املنظمة العاملية للسياحة يف: 
 االقتصاديات الوطنية.* حتديد موقع وأمهية ودور السياحة يف 

 * تقدير وحتديد العوامل املؤثرة يف تنمية القطاع السياحي.
 * حتديد العوامل الرئيسية احملفزة، وكذا العوامل املعرقلة لنمو القطاع السياحي يف املستقبل.
 * حتليل ودراسة نتائج النشاط السياحي ومقارنتها بنتائج القطاعات االقتصادية األخرى. 

 أن التحليل االقتصادي للنشاط تعرتضه الكثري من املشاكل واملصاعب بسبب الطبيعة املتعددة ونشري إىل
 واملتشابكة للنشاط السياحي:

، ختتلف عن الظواهر االقتصادية األخرى يف (Miltiformes)* السياحة ظاهرة متعددة األشكال 
 ... اخل.مكونتها من حيث الطلب عليها وعرضها وتقدير منتجها واستهالكها.

بسبب عدم جتانس املنتج السياحي ففي حني تقوم  (Hétérojéne)* النشاط السياحي غري متجانس 
أغلب القطاعات االقتصادية بإنتاج سلع ملموسة بينما يعتمد النشاط السياحي على خدمات اليت ميكن 

لالستهالك السياحي عن ذلك تقدميها للسياح ولغري السياح، اي هناك صعوبة يف متييز االنتاج املوجه 
 املوجه ألغراض االستهالك الغري السياحي.
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وميكن ابراز دور السياحة يف حتفيز النشاط االقتصادي من خالل دراسة اآلثار االقتصادية للسياحة على 
بعض املتغريات االقتصادية الوطنية منها: ) التشغيل، ميزان املدفوعات، تشكيل الدخل الوطين وإعادة 

 ه، التضخم(.توزيع
 * السياحة والتشغيل: 

خيتلف تأثري النشاط السياحي باختالف امهية يف الدخل الوطين، وترتيبه ضمن القطاعات االنتاجية اليت 
يتم االستثمار فيها، وال يقتصر دور السياحة على استحداث وضائف داخل اجملاالت املرتبطة بالعمل 

ك إىل استحداث فرص عمل يف القطاعات اليت ترتبط السياحي فقط، كقطاع الفندقة، بل يتعدى ذل
 باألنشطة السياحية من االستثمارات، كبناء القرى السياحية واملقاوالت الصناعية والزراعية.

 * أثر السياحة على ميزان المدفوعات: 
د من املعلوم أن امهية قطاع يف االقتصاد الوطين تتحدد مبدى قدرة هذا القطاع على جلب موارد النق

 أن حتدث فوائض يف موازين املدفوعات. األجنيب، اليت من شأهنا
 * السياحة وتشكيل الدخل الوطني واعادة توزيعه:

على تقرير  KRAPF–يتوقف أثر السياحة يف تنمية قطاعات االقتصاد الوطين حسب األستاذ 
مصروفات السائحني االمجالية اليت تتمثل يف أرقام أعمال الفنادق واملطاعم ووسائل النقل وحمالت اهلدايا 
واملالهي واملقاهي، وقد ثبت أن هذه املوارد السياحية تعم مجيع قطاعات االقتصاد من خالل حلقة توزيع 

االنتاج، إىل الطلب داخل االقتصاد الدخل على عناصر االنتاج،ومن خالل حتول مستحقات عناصر 
الوطين، ويف ظل قدرة االقتصاد على تلبية هذا الطلب يزيد الناتج الوطين، وتتوقف هذه الزيادة على أثر 

 مضاعف السياحة مع األخذ بعني االعتبار امليل احلدي لالستثمار وفق املعادلة التالية:

∆𝐘 =
𝟏

(𝟏−𝐛−𝐜)
. ∆𝐘𝐭 
:حيث:  ∆𝐘  .ميثل التغري يف الدخل الوطين الناتج عن تغري الدخل السياحي 

𝐜 .∆𝐘𝐭.متثل التغري يف الدخل السياحي : 
 * السياحة والتضخم: 
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تؤثر السياحة وتتأثر بظاهرة التضخم، فهو يؤثر يف النشاط السياحي من خالل رفعه ألسعار املنتجات 
 للسياح.السياحية وهو ما يعين تدهور القوة الشرائية 

كما أن النشاط السياحي يف جانبه االستهالكي والذي يتميز يف كثري من األحيان بانه نشاط مومسي 
يؤدي إىل زيادة الطلب االستهالكي يف املناطق السياحية، ففي حاالت مجود العرض الكلي )االنتاج( 

العرض والطلب يف  تكون السياحة أحد عوامل التضخم، وعليه فيجب العمل على احداث التوازن بني
ظل ختطيط سياحي جيد يأخذ بعني االعتبار فرتات منو وركود النشاط السياحي، وميكن ارجاع ارتفاع 

 أسعار اخلدمات السياحية إىل األسباب اآلتية:
 * إما لإلسراف يف الطلب من السياح، والذي يتسبب يف تضخم الطلب.

السياحية، والذي يتسبب يف تضخم التكلفة أو للسببني معا، * وإما الرتفاع تكاليف االنتاج يف املناطق 
 إذا أن السببني ميكن أن يتعايشان معا فكليهما يؤثر يف األخر.

 . االطار النظري للسياحة الدينية2
 . مفهوم السياحة الدينية: 1.2

 من تعد السياحة الدينية من اقدم انواع السياحة وامهها وكذلك اكثرها اتساعا حيث كان كثري 
السائحني ومنذ القدم يندفعون باجتاه املعابد او االماكن خاصة لغرض ممارسة بعض الطقوس الدينية او 
ايفاء للنذور او لشفاء مرضى على اختالف املعتقدات والديانات مث تطورت اىل زيارات منظمة يف اوقات 

ن السياحة باستمراره على مدار حمددة على وفق تعاليم ومناسك معينة كاحلج والعمرة ويتمز هذا النوع م
السنة كما ان السائح الديين يتميز بقلة تاثره باحلالة املادية مقارنة بالسائح غري الديين على الرغم من 
ضعف احلالة املادية يف بعض االحيان حيث انه يقوم بالتوفري على طول السنة او اكثر لغرض التامني مبلغ  

 االخرى. كلفة اداء احلج والعمرة والزيارات
من الدوافع اليت تدفع االنسان للسفر، وتقوم السياحة الدينية  religious travelerويعد الوازع الديين 

 (2007)فوزية، سواء كانت داخلية ام خارجية على العاطفة الدينية والرغبة يف اشباع هذه العاطفة.
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السياحي الذي يقوم على انتقال السائحني من اماكن اقامتهم اىل فالسياحة الدينية "هي ذلك النشاط 
)اخلالق، مناطق اخرى وذلك هبدف القيام بزيارات ورحالت دينية داخل وخارج الدولة لفرتة من الوقت".

2001) 
وتقتصر هذه السياحة على  وعرفت ايضا "باهنا تلك السياحة اليت متارس فيها النشاطات الدينية الفقهية

املناطق ذات االماكن الدينية وذات التاريخ الديين القدمي اليت جتذب السواح من خمتلف احناء العامل كما هو 
)ابراهيم، احلال يف اقطار العامل العريب بوصفها مهد الديانات السماوية مثل مكة املكرمة وبيت املقدس"

1989) 
كما عرفت "باهنا التدفق املنظم من السواح  القادمني من الداخل او اخلارج هبدف التعرف على االماكن 

 (2008)حممد، املقدسة وتارخيها ومبا متثله من قيم روحية هلذا الدين او املعتقد"
)القزويين، السياحة بالعديد من اخلصائص منها:وتأسيسا على ما تقدم وبشكل عام تتميز السياحة الدينية 

 (2019الدينية وسبل تنظيمها مبنظور اسرتاتيجي، 
 اهنا سياحة غري مومسية اي تكون على مدار السنة. -
 .اهنا سياحة روحية اوال وجسدية ثانيا -
 يكون الطلب عليها مستمرا. -
 (2019)القزويين، . أهمية السياحة الدينية: 2.2
هي وسيلة للتعارف بني الشعوب وهذا التعارف يؤدي اىل التقارب والتالقي وتقوية اواصر احملبة  -

 واليت تكون اساس التبادل الثقايف والتجاري واالقتصادي.
السياحة الدينية تعتمد على املورد البشري الذي يقوم بتوفري االحتياجات من الفنادق واملطاعم  -

ل والعديد من اخلدمات اليت تقدمها السياحة الدينية وهذا بدوره يعمل على توفري ووسائل النق
فرص عمل كثرية لاليدي العاملة والقضاء على البطالة من خالل توظيف االفراد يف االماكن 

 الدينية املقدسة واملزارات.
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يات كتذكار او تعمل على انتعاش االسواق والصناعات التقليدية، الن السائح دائما يتزود حباج -
 هدية اىل من حيب من اقاربه عند عودته من السفر.

السياحة الدينية تساعد على تطوير البىن التحتية وذلك الهنا تليب حاجات ورغبات االعداد  -
 املتزايدة من السياح مما يتطلب بالضرورة تطوير  واضافة بىن حتتية جديدة.

على املواقع الدينية واملناطق احمليطة هبا واليت ستبعث فيها املوارد الدينية اليت تدرها السياحة الدينية  -
 احلياة والثقة وترسيخ امياهنا مبعتقداهتا وقدراهتا الذاتية.

 واقع قطاع السياحة في والية االغواط  .3
إن املوقع اجليواسرتاتيجي لوالية األغواط بتوسطها للجزائر العميقة مع شساعة مساحتها اجلغرافية 

 تضاريسها ومناخها األمر الذي يؤهلها ألن تكون والية سياحية بامتياز .وتنوع 
سياحة روحية ترفهية أو تارخيية بالتعرف على أثارها املختلفة قدميا وحديثا ، ولذلك فهي توفر فرصا عديدة 

 لالستثمار يف هذا القطاع احليوي والذي يشمل عذة جوانب منها : 
 السياحة العلمية والثقافية ؛ 
 السياحة الروحية ؛ 
  السياحة التقليدية واحلرفية ؛ 
 السياحة اخلدماتية ؛ 

هذه الوالية اليت حباها اهلل مبنتوج سياحي وثقايف ال مثيل له الذي ميتد يف كل بلدياهتا مع خصوصيات 
خمتلفة وعلى مدار السنة حيث قال أحد املختصني يف السياحة وهو الدكتور حممد األمني بن جابر من 

ة تونس الشقيقة إن والية األغواط هلا جمال سياحي يبدأ من أول يناير وينتهي يف الواحد والثالثني دول
ديسمرب  "حيث تتميز بأنواع شّت من السياحة إذا ما استغلت متام االستغالل وأعطيت هلا األمهية 

الصناعة والفالحة يف  القصوى وتوفرت هلا االمكانيات والعناية لالزمة لتكون مورد االقتصادي األول قبل
 الوالية .

 السياحة الدينية :   1.3
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ترتبع والية االغواط على كثري من املقاصد السياحية الدينية كأضرحة األولياء والعلماء وقادة الفتح 
اإلسالمي والزوايا واملساجد األثرية واملزارات الدينية اليت تستقطب اآلف الزوار من خمتلف الدول خاصة 

مثلما هو احلال يف منطقة عني ماضي مسقط رأس شيخ الطريقة التيجانية مؤسسها واليت يبلغ  من إفريقيا
مليون شخص  100مليون شخص ويف العامل حويل  250تعداد مريديها يف إفريقيا وحدها ما يقارب 

الوطين  ،هذا  مما يؤدي  إىل جلب العملة الصعبة وحتقيق مردودية اقتصادية  جيدة تساهم يف زيادة الناتج
 اخلام .

رغم املكانة اليت حتظى هبا السياحة الدينية يف خارج الوطن إال أنه يف اجلزائر مع األسف ال تعريها أي 
اهتمام لالزم سواء على مستوى املركزي أو الوالئي ، ورغم وجود االمكانيات الضرورية على مستوى والية 

لب املريدين إإعطائهم فرصة لزيارة املقر الرئيسي االغواط من  مطار الذي ميكن أن ينظم رحالت دورية جل
للخالفة العامة لطريقة التيجانية ، كما توجد كذلك وكاالت حملية لألسفار مستعدة للقيام بدور هام يف 
نقل مريدي الزاوية ذهابا وإيابا إذا توافرت اجلهود وصدقت النيات سوف ينعكس ذلك إجيابا على 

 ؤدي إىل امتصاص البطالة على مستوى الوالية .االقتصاد الوطين واحمللي وي
 السياحة العلمية والثقافية :  2.3

توجد بوالية فوهة نيزكية : هي فوهة نيزكية تكونت قبل ثالثة ماليني سنة، حني اخرتق نيزك 
مرت الغالف اجلوي لألرض بسرعة  70إىل  25مليون طن، ويبلغ قطره من  2 – 1عمالق يزن مابني 

مرت، بقي يف  200مرت، وعمقها يفوق الـ 1750/ ثانية ، احدث فوهة يبلغ قطرها  كلم  70تفوق 
 مرت بعد أن امتألت برواسب ترابية.  67عمقها اآلن 

فوهة مادنة، هي رابع أقدم فوهة يف العامل بعد فوهة روترمي بناميبيا اليت يفوق عمرها مخسة ماليني سنة، 
 مليون سنة.  3.1ن سنة، وفوهة أولون املوريتانية بعمر مليو  3.5وفوهة اجليجتيجني بروسيا بعمر 

مادنة إىل زمن ليس ببعيد مل يكن يعرف عنها شيء سوى أهنا ضاية يزرعها البدو الرحل إىل أن حل عام 
حني اكتشفت أمهيتها ألول مرة وبقيت معروفة يف اخلرائط التبوغرافية كأهنا منخفض أرضي  1928
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كلم جنوب شرق بلدية حاسي الدالعة والية األغواط واليت تعد كموقع   50دائري. تقع الفوهة على بعد 
 اثري علمي يتوافد عليها السواح والطلبة إلجراء دراسات.

كما توجد بالوالية العديد من القصور القدمية والرسومات الصخرية اليت ميكن أن تستغل يف الدراسات 
 سواء يف داخل الوطن أو يف خارج الوطن .العلمية على مستوى املعهد املتخصصة يف االثار 

تعد حمطات النقوش الصخرية أحد ركائز العروض السياحية بامتياز اليت تتوفر عليها والية األغواط واليت 
تعكس البعد الثقايف والتارخيي للمنطقة ككل من خالل جتذرها يف أعماق التاريخ. متتلك والية األغواط 

املية اخلاصة حبماية الطفولة واألمومة واملتمثل يف "محاية الطفولة" والذي أحد أهم املصادر للشعارات الع
 استنبط من حمطة عني سفيسيفة للنقوش الصخرية املتمثلة يف فيلة حتمي صغريها من هجوم ألحد الفهود.
 هذا املنتوج السياحي ينبغي أن تعطى له األمهية القصوى ليس فقط على املستوى احمللي بل على املستوى

 الوطين من أجل رفع جاذبية الوجهة اجلزائرية من جهة ودفع عجلة النمو احمللية من جهة أخرى.   
هلا تاريخ قدمي على مستوى الوالية حبيث أن الوالية هبا فرق متخصصة يف سباق  ج ، السياحة الرياضية :

الوالية من إمكانيات طبيعية اخليول وسباق الدراجات النارية والسيارات والطريان  ،وذلك مما تتوفر عليه 
 وبشرية  تؤهلها .

 (2019-2018إحصائيات موسم السياحة الصحراوية ) :(01جدول رقم )ال
 المجموع  أفريل  مارس  فيفري  جانفي  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  األشهر 

 733 62 74 92 252 110 54 89 التدفق السياحي االجنيب

 13665 1675 1678 1721 2075 2260 2038 2218 التدفق السياحي اجلزائري

2016 2037 2092 2370 2327 1831 1752 1773 14398 

 مديرية السياحة لوالية االغواط المصدر :

ارتفاع عدد  السواح االجانب يف شهر جانفي  وذلك بسبب زيارة  01نالحظ من  خالل اجلدول رقم 
اخلالفة العامة للطريقة التجانية  بعني ماضي والية الوفد القادم من جمموعة من الدول االفريقية ملقر 

 112وذلك يف إطار السياحة الدينية  حيث كان يتكون الوفد من   2019جانفي  16االغواط يوم 
 شخص .
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: تتوفر والية االغواط على العديد من الفنادق  واهلياكل  الهياكل  السياحية على مستوى الوالية .3.3
 ها :السياحية واليت نذكر من

 أ. عروض هياكل اإليواء : 
 عدد الفنادق على مستوى الوالية: (02الجدول رقم )

 التسمية الموقع
الصفة 
 القانونية

 التصنيف
 طاقة االستيعاب

 األسرة الغرف
 73 41 جنوم  3 عام نزل مرحبا هنج االستقالل )االغواط(

 72 39 غري مصنف خاص نزل سيشل 01الطريق الوطين رقم 

 59 20 غري مصنف خاص نزل الصحراوي 01الطريق الوطين رقم 

 54 36 جنوم 02 خاص نزل البستان 01الطريق الوطين رقم 

 39 16 غري مصنف خاص نزل الفاضل أفلو

 46 17 غري مصنف خاص نزل طيبة شارع األمري عبد القادر بلدية أفلو

 80 22 مصنفغري  خاص نزل أفنان بلدية أفلو 23الطريق الوطين رقم 

 420 191 اجملموع

 : مديرية السياحة لوالية االغواط المصدر

( نالحظ أن طاقة االستيعاب بوالية االغواط متعربة وال ترقى إىل مستوى 02من خالل اجلدول رقم )
أسرة   تبقي طاقة االستيعاب بوالية  205املطلوب حبيث أن االستيعاب يف عاصمة الوالية  ال يتعدى 

قد خيلق نوع من  ضعيفة جدا  ال تغطي عدد السواح لكن يف حالة وجود  املستثمر اخلاص يف هذا القطاع
 املنافسة بني هذه املؤسسات اليت تعد ركائز الصناعة السياحية باإلضافة إىل اإلطعام. 

 ب.  عروض أخرى لإليوا: : 
حتتوي والية األغواط على أنواع أخرى من هياكل االستقبال واملتمثلة يف بيوت الشباب بقدرة إيواء تصل 

 سرير واملتمثلة يف: 247إىل 
  سرير.75بوداود مبدينة األغواط يضم بيت الشباب 
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  سرير.25بيت الشباب األمري خالد مبدينة األغواط يضم 
  سرير.75بيت الشباب حاكمي أمحد مبدينة آفلو يضم 
  سرير.72بيت الشباب عني ماضي يضم 

أن  تلعب بيوت الشباب دورا كبريا يف اإلٌيواء بالرغم من أن وظيفتها ليست بالضرورة استقبال السياح، غري
الثمن هو الذي جعل الفارق بينها وبني الفنادق كبري خاصة إذا اعتمدنا على مؤشر معدل شغل الغرف 
لوجدنا أنه مرتفع يف بيوت الشباب ومنخفض يف الفنادق وهذا ما يضعف فاعلية مؤسسات اإليواء 

 (2019)درياس، امل أساسي إلرساء صناعة سياحية.وجيعلها دائما عاجزة على االستمرار. فالثمن ع
يعد اإلطعام عنصرا أساسيا للسياحة بدونه ال ميكن أن نقوم بفعل سياحي. من ضمن  ج.  االطعام :

هياكل اإليواء املذكورة آنفا سبعة منها يضمن اإلطعام لزبائنه باإلضافة إىل بيت الشباب بوداود، على 
مستوى كل الوالية هناك مطعم واحد مصنف والبقية كلها تعمل على أساس نشاط جتاري أو حمالت 

كل السريع أين تغيب اخلدمات الراقية واالستقبال املتميز وتنعدم فنون األكل املشتهرة هبا األغواط  لأل
 كاملصور واملردود.

عامل  277: يشغل قطاع السياحة لوالية االغواط ما جمموعه  د.  المورد البشري في قطاع السياحة
 يوضح كيفية توزيعهم على قطاع السياحة  واجلدول التايل  الفنادق والوكا الت السياحية  يتوزعون بني

 ( : التشغيل في قطاع السياحة03الجدول رقم )
 اجملموع عددالعمال مؤقتين عدد العمال الدائمين المؤسسات السياحية

 145 25 120 الفنادق

 132 44 88 الوكاالت السياحية

 277 69 208 اجملموع

 2017: مديرية السياحة لوالية األغواط  ،  المصدر
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 ه. الوكاالت السياحية بوالية االغواط 
 2019 إلى غاية 2006( الوكاالت السياحية في والية االغواط  منذ 04جدول رقم)ال

 عدد الوكاالت السياحة واألسفار  السنوات 
2006 02 

2007 04 

2008 04 

2009 04 

2010 04 

2011 04 

2012 06 

2013 08 

2014 10 

2015 10 

2016 12 

2017 12 

2018 14 

2019 16 

 . 2019: مديرية السياحة لوالية األغواط  ،  المصدر

 االستثمار في القطاع السياحي بوالية األغواط : . 4
  ميكن ألي شخص مادي أو معنوي خاضع للقانون العام أو اخلاص والذي يتقدم بطلب ألجل

 االمتياز بالرتاضي إلجناز مشروع سياحي .احلصول على حق 
 الملف المطلوب من المستثمر :  1.4

  خمطط موقع املشروع السياحي ؛ 
  ؛خمطط إمجايل أو خمطط هتيئة بسلم مرفق بوصف للمشروع 
  نسخة من قانون املؤسسة يف حالة الشخصية املعنوية ؛ 
 دراسة تقنية اقتصادية ؛ 
  السياحي .بطاقة خاصة باملشروع االستثماري 

 املراحل املتعبة اخلاصة مبلف االستثمار السياحي يف إطار منح حق االمتياز بالرتاضي : 
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  يتم إيداع ملف اإلستثمار يف مديرية الصناعة واملناجم للوالية وفقا ألحكام التعليمة الوزارية
  2005اوت  06املؤرخة يف  001املشرتكة رقم 

 دراسة امللف كما تستشري الوالية باملشروع.تقوم املديرية املكلفة باالستثمار ب 
  08يتم إرسال ملف اإلستثمار إىل الوايل مرفوق بتقرير تقييمي مربر يف أجل ال يتعدى 

 أيام.
  يبث الوايل يف الطلب يرسل ملف االستثمار إىل الوكالة الوطنية للتنمية السياحية من أجل

 . 2015التكميلي لسنة من قانون املالية  48الدراسة وفقا ألحكام املادة 
  : تقوم الوكالة الوطنية لتنمية السياحية بدراسة امللف من خالل النظر يف 
  توافق املشروع وشروط خمطط التهيئة السياحي املصادق عليه 
  املؤرخ يف  2000-130توافق املشروع واملعايري التنظيمية اخلاصة بالفندقة ) املرسوم التنفيذي

 احملدد املعايري تصنيف املؤسسات الفندقية إىل رتب وشروط ذلك (  2000يونري  11
 . الطبيعة القانونية للعقار 
 .احرتام أحكام االرتفاقات 
  ار القبول ترسله إىل الوزير املكلف بالسياحة تعلن الوكالة الوطنية لتنمية السياحة عن قر 
 . يقوم الوايل باختاذ قرار منح االمتياز بالرتاضي 

 (2019)االغواط، التدابير التحفيزية لال ستثمار السياحي :  2.4
 أ. المزايا المتعلقة باتاحة العقار  :

 وذلك عن طريق صيغة الرتاضي . 2013يف قانون املالية لسنة مت ختفيف التدابري اخلاصة حبق االمتياز 
 تتمثل كيفيات حق االمتياز فيما يأيت : 

  من القيمة  1/33حتديد اإلتاوة التجارية السنوية من قبل مصاحل أمالك الدولة املختصة إقليميا بـ
 ( .2015التجارية للقطعة األرضية حملة منح االمتياز ') قانون املالية لسنة 
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  2018أحكام جديدة لتهيئة مناطق التوسيع السياحي : وفقا ألحكام قانون المالية لسنة 
املستفدين من ارض موجهة  : ميكن ملستثمر واحد أو جملموعة من املستثمرين 114المادة رقم 

إلجناز مشروع استثمار داخل مناطق التوسع واملواقع السياحية ، التكفل بأشعال التهيئة مع 
املساعدة التقنية للوكالة الوطنية لتنمية السياحة وهذا على أجراء قابلة للتهيئة والبناء من املرافقة و 

 منطقة التوسع واملناطق السياحية اليت ختضع أراضيها لألمالك اخلاصة للدولة .
 ب. المزايا الممنوحة من قبل الوكالة الوطنية لالستثمار : 

 يف مرحلة اإلجناز :
 مركية فيما خيص السلع املستوردة اليت تدخل مباشرة يف اجناز اإلعفاء من احلقوق اجل

 االستثمار ، 
  اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات املستوردة أو املقتناة حمليا

 اليت تدخل مباشرة يف اجناز اإلستثمار .
   عن كل املقتنيات اإلعفاء من حق نقل امللكية بعوض والرسم على االشهار العقاري

 العقارية اليت تتم يف إطار اإلستثمار املعين .
  اإلعفاء من  حقوق التسجيل والرسم على اإلشهار العقاري ومبالغ األمالك الوطنية

املتضمنة حق اإلمتياز  على األمالك العقارية وغري املبنية املوجهة إلجناز  املشاريع 
 الدينا حلق االمتياز املمنوح . اإلستثمارية وتطبق هذه املزايا على املدة

 الخاتمة :. 5
إن مفهوم السياحة ليس باملفهوم اجلديد لإلنسان سواء يف الدول املتقدمة أو الدول  النامية كما مل 
تعد السياحة جمرد نزهة بل أصبحت صناعة تصديرية تضع على أساسها بعض الدول إسرتاتيجياهتا التنموية 

ة، وقد حظي مفهوم السياحة بأمهية متميزة لدى الباحثني وصانعي القرار يف للنهوض باقتصادياهتا الوطني
معظم دول العامل نظرا ملا للنشاط السياحي من أثار على التنمية االقتصادية واالجتماعية هلذه البلدان، 

معتمد عليها وهلذا فقد تزايد االهتمام هبذا القطاع منذ بداية القرن العشرين باعتباره موردا هاما من موارد 
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يف رفع التنمية حيث أن هناك بعض الدول ذات اإلمكانيات املتواضعة يف املوارد الطبيعية واليت متلك 
مقومات سياحية جيدة قد استطاعت بناء اقتصادياهتا اعتمادا على قطاع السياحة ، حيث تعترب السياحة 

 ت الدولية املختلفة.اليوم علما وفنا وجتارة كما أكدت على ذلك املؤمترات والتظاهرا
 قائمة المراجع:. 6
(. تنظيم وإدارة املنشآت السياحية والفندقية. 1999أمحد ماهر، و عبد السالم أبو قحف. ). 1

 االسكندرية .
 (. صناعة السياحية. كنوز للنشر والتوزيع .2007أمحد حممود مقابلة. ). 2
 (. مبادئ السياحة، جمموعة النيل للطباعة. القاهرة .2001)السيسي ماهر عبد اخلالق. . 3
 (. تقرير حول واقع االستثمار بالوالية . 2019اجمللس الشعيب الوالئي لوالية االغواط. ). 4
 (. التخطيط السياحي. بغداد.1989املشهداين خليل ابراهيم. ). 5
مية املستدامة. احلقوق والعلوم االنسانية ، (. السياحة البئية الوجه األخر للتن2014جياليل أمرية. ). 6
8-10. 
 (. التسويق السياحي. عمان : وائل للنشر .2008عبيدات حممد. ). 7
(. التخطيط السياحي يف سبيل ختطيط مكاين شامل 2003عثمان حممود غنيم، و بنيتا نبيل سعد. ). 8

 ومتكام. عمان : صفاء للنشر وتوزيع .
تنوع السياحة يف املناطق العمرانية والرتاثية والقصور والواحات حالة: والية (. م2019عمار درياس. ). 9

 األغواط . 
 (. إدارة اخلدمات. الرياض : العبيكان .2005عمروا املالح. ). 10
(. حنو صناعة سياحية متطورة مستدامة، مسؤوولية وتنافسية،. 2014-2010فادي عبود. ). 11

 لبنان.
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(. التنمية السياحية املستدامة يف مجهورية 2006و فاروق عبد النيب عطا اهلل. ) حممد ابراهيم عراقي،. 11
مصر العربية " دراسة تقوميية بالتطبيق على حمافظة اإلسكندرية" املعهد العايل للسياحة والفنادق واحلاسب 

 السيوف اإلسكندرية. االسكندرية. –اآليل 
 ياحة الدينية وسبل تنظيمها مبنظور اسرتاتيجي. حممد حسن رضا القزويين. )بال تاريخ(. الس. 12
 (. السياحة الدينية وسبل تنظيمها مبنظور اسرتاتيجي. 2019حممد حسن رضا القزويين. ). 13
 (. التنمية السياحية. مصر : الفكر اجلامعي .2007ملوخية امحد فوزية. ). 14

15. py, p. (1996). le tourisme :un phénomène économique . francaise. 
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The law's contribution in developing saharian tourism 
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 : ملخص
بصفة الرتاث الثقايف غري املادي  الضوء على دور القانون يف محاية تسليطىل إهتدف هذه الدراسة 

وكيفية مسامهة القانون يف احلد من االثار ، عامة و انعكاس ذلك على تطوير السياحة الصحراوية خاصة
 التدابري الرامية اختاذب  الستغاللهلعوملة من جهة واحلفاظ على هذا الرتاث سليما غري مشوه ومنعا ل السلبية

 .دامة الرتاث الثقايف غري املاديإىل ضمان إست
مادة خام مثلها مثل  يف الصحراء اجلزائرية وتوصلت هذه الدراسة إىل إعتبار الرتاث الثقايف غري املادي

ماية القانونية احلتم اإلستنتاج بأن ليا التطرق للخطوات القانونية لصوهن وجب، وعليه الذهب املرتامي فيها
 .السياحة الصحراويةتساهم يف كشف املنتج السياحي الذي يساعد يف تطوير للرتاث الثقايف غري املادي  

 صحراوية.السياحة ال، احلماية القانونية ايف غري املادي، صون الرتاث الثقفتاحية:م لماتك
 JEL  :K3 ،K4اتتصنيف

Abstract:  

This  study aims to shed  light on the  role of the law in protecting the 

____________________________ 
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intangible cultural heritage in general and its reflection on the development 

of saharian tourism in particular, and how the law contributes to limiting the 

negative effects of globalization on the one hand and preserving this 

heritage intact and not deformed and to prevent its exploitation by taking 

measures aimed at ensuring the sustainability of the intangible cultural 

heritage. 

This study concluded that the intangible cultural heritage in the Algerian 

sahra  is considered as a raw material, like gold which is spreaded over it, 

and therefore it is necessary to address the legal steps to preserve it so as to 

conclude that the legal protection of the intangible cultural heritage 

contributes to the detection of the tourism product that helps in developing 

saharian tourism. 

 Keywords: safeguarding intangible cultural heritage, legal protection, 

saharian tourism.  

JEL Classification Codes: K3, K4 

  

 مقدمة:  .1
ترتكز أساسا على الرتاث املادي هلا، متمثال يف الرسومات املختلفة  اجلزائرالسياحة الصحراوية يف 

واليت تؤرخ حلقبات تارخيية للحضارة اإلنسانية، باإلضافة اىل اهلدوء والسكينة وسط متحف مفتوح تعرض 
فيه الطبيعة لوحات خمتلفة من الكثبان، اجلبال ذات األشكال الغريبة، اجلمال وحىت حبريات تعيش فيها 

 ا  اليت تبعد عن موننها البحر بألفي كيلومرت.األمس
هو الرتاث الثقايف غري املادي الذي يعترب مهزة الوصل بني األجداد  الصحراء اجلزائريةولكن أهم مامييز 

جملتمعات الصحراء اجلزائرية واألحفاد فهو جمموع التقاليد والطقوس الشعبية املتوارثة بل هي بصمة تعريفية 
، وملواجهة العوملة من جهة واحلفاظ على هذا الرتاث سليما غري بإفريقياراء الكربى وحىت شعوب الصح

مشوه ومنعا إلستغالله البد من إختاذ التدابري الرامية إىل ضمان إستدامة الرتاث الثقايف غري املادي، وعند 
 الصحراوية.القيام بصون هذا الرتاث ومحايته القانونية البد من معرفة تاثري ذلك على السياحة 

جمموعات األفراد اليت سكنت أقاليم برية حمددة قبل اإلستيالء عليها بالقوة بصفتها  الشعوب األصليةوابرز 
عن األقليات باإلضافة إىل إمكانية  مييزهامن نرف القوى اإلستعمارية فإرتبانها باألرض هو أكرب ما 
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كله ال مينع من وجود تشابه كبري بينهما إذ تواجد أقليات ضمن اجملموع العام للشعوب األصلية،  وهذا  
يبقى التمييز الواضح هلذه الشعوب وسط السكان، وارتبانها الوثيق هبوياهتا وثقافاهتا وأساليب معيشتها 
الصفة املشرتكة واألقوى،  لذا تعترب الشعوب األصلية  املصدر األم للعادات والتقاليد الشعبية ومنها تؤخذ 

 الثقايف غري املادي احلقيقي الذي مل تلوثه أدوات ووسائل العوملة. املادة اخلام للرتاث
أما الفلكلور فهو صورة معدلة للرتاث غري املادي للمجتمعات فهو يف احلقيقة مشوب وال يعرب حقيقة عن 
تقاليد تلك الشعوب وإمنا هو تراث ثقايف هجني ال يفتأ يتطور بإستمرار، والدليل أنه ال ميكن تصور وجود 

نادق يف عصور قدمية لدى اجملتمعات العريقة وفرق البارود اليت تقوم برقصات خمتلفة وإن كانت ترتدي ب
 ألبسة تقليدية فهذه التقاليد ال ميكن إعتبارها متثل الرتاث الثقايف غري املادي للشعوب.

 أيضا، حىت أنه م فهذه األسباب جعلت هلم تراثا ثقافيا يزخر بالكثري من التقاليد واملمارسات واألسانري
إدراج بعض منه على قائمة اليونسكو، وأبرزها إحتفالية السبيبة يف جانت واليت تقام كل سنة تتحول فيها 
مدينة جانت إىل حمج لكثري من السياح يأتون من داخل الونن وخارجه، باإلضافة إىل إدراج ألة اإلمزاد 

املادي حتت عنوان "املمارسات واملهارات واملعرفة املرتبطة املوسيقية ضمن الئحة الرتاث العاملي الثقايف غري 
 مبجموعات إمزاد عند التوارق".          

وذلك االمر بالنسبة  الصحراوية السياحةقد سامهت يف تطوير الرتاث املادي  ن محايةخيفى على أحد أ وال
 لتالية:اإلشكالية ا تربزخالل هذا الطرح ومن  لصون الرتاث الثقايف غري املادي

 ؟تطوير السياحة الصحراوية ان يساهم  هل ميكن للقانون عند محايته ملنتج سياحي -
االجراءات القانونية حلماية وباإلعتماد على املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد أوال على توضيح  

 .السياحة الصحراويةتأثري ذلك على  الوقوف على، ومن مث داخليا و خارجياالرتاث الثقايف غري املادي 
 :وطريقة صونه لتراث الثقافي غير الماديلالطبيعة القانونية  .2

إن محاية أي حق ختضع ألحكام نصوص قانونية معينة وحمددة م تقنينها وفق ما تقتضيه املصلحة 
العامة ومبراعاة خصوصية احلق املراد محايته، ولكن قبل هذا يتوجب معرفة  مدلول ووصف املوضوع أوال، 



 

 حميدة نادية ، المولود نعيم
 

268 

يا ودوليا ختتلف عن تلك وألن النصوص القانونية اليت يعتمد عليها يف صون الرتاث الثقايف غري املادي داخل
 .له الصحيح  التكييف القانوينفالبد من إعطاء  الفلكلور أو العالمة التجارية اليت حتمي

 :التراث الثقافي غير الماديخصائص  1.2
يتداخل مفهوم الفلكلور مع الرتاث الثقايف غري املادي ومن مث حيدث الغلط يف حتديد الطبيعة 
القانونية لكل منهما، واملعيار الفاصل بينهما هو االبتكار حيث ان االبداع الفلكلوري جيد مكانه احلقيقي 

الواجب  امليزاتحصر  ضمن نظام امللكية االدبية والفنية اين يكون مبثابة مصنف فين مبتكر لذا وجب
من غري املعقول اعتبار كل ماهو ليس فلكلور تراث غري مادي  ألنهتوفرها يف الرتاث الثقايف غري املادي 

ويساهم ذلك يف حتديد القانون الذي ينظم كل مفهوم وهو ما يتم حبثه يف املطلب االول، وما يعزز هذا 
 للفلكلور مبوجب نظام حق املؤلف واحلقوق اجملاورة القول ان العديد من الدول توفر احلماية القانونية

 19املؤرخ يف  03/05. فاجلزائر حتمي الفلكلور وفق قواعد األمر رقم (56، صفحة 2013)نواح، 
. وعلى املستوى الدويل 44، املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة، اجلريدة الرمسية رقم 2003جويلية 

 (1979سبتمرب/أيلول  28ت األدبية والفنية )املعدلة يف باتفاقية برن حلماية املصنفا
تراث غري مادي البد من توافر شرنني هامني  جيب جتنب األوصاف أي ممارسة اهنا حىت ميكن إعتبار 

التقنية بشكل مفرط وينبغي على الدول املقدمة أن تضع يف االعتبار أن هذا القسم جيب أن يشرح العنصر 
لديهم معرفة مسبقة أو خربة مباشرة به. ال حتتاج ملفات الرتشيح إىل معاجلة تاريخ للقراء الذين ليس 

 العنصر أو أصله أو العصور القدمية بالتفصيل.
 :التراث الثقافي غير الماديالتكييف القانوني  2.2

نعرفها املمتلكات الثقافية يف أي دولة ميكن أن تكون مادية أو غري مادية،  وهذه األخرية ميكن أن 
بأهنا جمموعة معارف، أو تصورات اجتماعية، أو معرفة، أو مهارة، أو كفاءات أو تقنيات قائمة على 
التقاليد يف خمتلف ميادين الرتاث الثقايف، وحيوزها شخص أو جمموعة أشخاص فهل ميكن إعتبار مجيع 

 التعابري الثقافية يف الدولة هي من تراثها غري املادي.
 :تقليدية والتراث الثقافي غير الماديالثقافة ال 1.2.2
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ظهرت نتائج اجلهود الدولية من أجل محاية الرتاث الثقايف من خالل إتفاقية محاية الرتاث العاملي 
،  واليت أعدهتا منظمة اليونسكو ونظرا ألن االتفاقيات والتوصيات والقرارات 1972الثقايف والطبيعي لعام 

قايف والطبيعي ينبغي إثراؤها وإستكماهلا على حنو فعال بأحكام جديدة الدولية القائمة بشأن الرتاث الث
تتعلق بالرتاث الثقايف غري املادي، فقد م إصدار توصية اليونسكو بشأن صون الثقافة التقليدية والفولكلور 

،  وإعالن اسطنبول لعام 2001، وإعالن اليونسكو العاملي بشأن التنوع الثقايف لعام 1989لعام 
، املعتمد يف إجتماع املائدة املستديرة الثالث لوزراء الثقافة، وبالنظر إىل الرتابط احلميم بني الرتاث 2002

الثقايف غري املادي والرتاث املادي الثقايف والطبيعي، ويالحظ أيضا أنه ال يوجد إىل اآلن أي صك متعدد 
نظرًا لضرورة تعزيز الوعي، وخاصة األنراف ذي نابع ملزم يستهدف صون الرتاث الثقايف غري املادي، و 

بني األجيال الناشئة، بأمهية الرتاث الثقايف غري املادي وبأمهية محايته، وإذ يرى أنه ينبغي للمجتمع الدويل 
أن يسهم مع الدول األنراف يف هذه اإلتفاقية يف صون هذا الرتاث بروح من التعاون واملساعدة املتبادلة، 

ية الذي يؤديه الرتاث غري املادي يف التقارب والتبادل والتفاهم بني البشر، يعتمد ونظرًا للدور القّيم للغا
، صفحة 2003)إتفاقية،  2003هذه اإلتفاقية يف هذا اليوم السابع عشر من شهر أكتوبر عام 

 الديباجة(
التقليدية والشعبية، األناشيد،  األغاينويتعلق األمر بامليادين اآلتية على اخلصوص: علم املوسيقى العريقة، 

األحلان، املسرح، فن الرقص واإليقاعات احلركية، االحتفاالت الدينية، فنون الطبخ، التعابري األدبية 
واملواعظ،  الشفوية، القصص التارخيية، احلكايات، احلكم، األسانري، األلغاز، األمثال، األقوال املأثورة

 1419صفر عام  20يتعلق حبماية الرتاث الثقايف، مؤرخ ىف  04 - 98)قانون رقم  واأللعاب التقليدية
ومتثل الدالالت احلقيقية لالرتباط باهلوية الثقافية، إن  .(67، صفحة املادة 1998يونيو سنة  15املوافق 

 أمهية الرتاث الثقايف غري املادي بوصفه بوتقة للتنوع الثقايف وعامال يضمن التنمية املستدامة.
 :ماديالثقافي غير التراث للر الشروط الضرورية  توف 2.2.2

وما  -الرتاث الثقايف غري املادي هو املمارسات والتصورات وأشكال التعبري واملعارف واملهارات 
اليت تعتربها اجلماعات واجملموعات، وأحيانا -يرتبط هبا من آالت وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية 
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وهذا الرتاث الثقايف غري املادي املتوارث جيل عن جيل، تبدعه اجلماعات  األفراد، جزءا من تراثهم الثقايف.
واجملموعات من جديد بصورة مستمرة مبا يتفق مع بيئتها وتفاعالتها مع الطبيعة وتارخيها، وهو ينمي لديها 

البشرية. وال اإلحساس هبويتها والشعور بإستمراريتها، ويعزز من مث إحرتام التنوع الثقايف والقدرة اإلبداعية 
يؤخذ يف احلسبان ألغراض هذه اإلتفاقية سوى الرتاث الثقايف غري املادي الذي يتفق مع الصكو  الدولية 
القائمة املتعلقة حبقوق اإلنسان، ومع مقتضيات اإلحرتام املتبادل بني اجلماعات واجملموعات واألفراد 

 .(02، صفحة املادة 2003)إتفاقية،  والتنمية املستدامة
تدخل ضمن الفنون وتقاليد أداء  فكل ممارسة يف اجملتمع تتوافر على الشروط السابقةوعلى هذا األساس 

العروض، واليت نصت عليها الفقرة الثانية من املادة الثانية من اتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادي، 
ثقافية تدخل يف تاريخ اجملتمع قدميا بإعتبارها ترتبط باملعارف واملهارات للمجتمع فلها معاين إجتماعية و 

كيفية الدخول يف املعار  والعودة من املعركة منتصرين ونريقة الرقص   وافهي حتي وقت اخلروج للحرب 
 .والفرح

 :دور الحماية القانونية للتراث الثقافي غير المادي في تطوير السياحة الصحراوية .3
ادي صار من الواجب صوهنا بطريقة سليمة حىت تبقى املثقايف غري الرتاث البعدما م ضبط مفهوم 

بعيدة عن خمالب العوملة وجشع الشركات متعددة اجلنسيات، ولكن التساؤل التايل سيكون وما الفائدة من 
هذه العملية القانونية وهل يكون هلا تاثري على السياحة الصحراوية،  وكيف يكون اثر ذلك على موانين 

 خاصة يف اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟ -صاحبها -ذا  اجملتمع
 :ماديالثقافي غير التراث الاإلجراءات العملية لصون  1.3

عملية العوملة ورغم ما توفره من ظروف مساعدة على إقامة حوار متجدد فيما بني اجملتمعات 
زيادة  مظاهر التعصب، فهي  وموانين الدول املختلفة، اال اهنا تؤدي اىل التحول االجتماعي الذي سيمته

تعرض الرتاث الثقايف غري املادي ألخطار التدهور والزوال والتدمري، وال سيما بسبب االفتقار إىل املوارد 
قليات، وأحيانًا األفراد، ف للسكان األصليني خاصة،  واألالالزمة لصون هذا الرتاث حىت وان م االعرتا
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املادي واحملافظة عليه وصيانته وإبداعه من جديد، ومن مث يسهمون يف حبقهم يف إنتاج الرتاث الثقايف غري 
 إثراء التنوع الثقايف واإلبداع البشري .

 :إجراءات صون التراث الثقافي غير المادي على المستوى الوطني 1.1.3
ة بكل تتويل مديرية الثقافة للوالية، علي املستوي احمللي،التعرف علي املمتلكات الثقافية غري املادي

 1998يونيو سنة  15املؤرخ يف  04-98من القانون رقم  68الوسائل املنصوص عليها يف املادة 
واملذكور أعاله. وهبذه الصفة، تنسق كل األعمال اليت تباشرها اهليئات واملؤسسات العمومية أو اخلاصة 

 املادية وترقيتها أو قافية غرياملتخصصة وكذا اجلمعيات اليت ينص قانوهنا األساسي علي محاية املمتلكات الث
حيدد كيفيات ختزين املمتلكات الثقافية غري املادية يف  325 - 03)مرسوم تنفيذي رقم  رأي شخص آخ

، صفحة املادة 2003أكتوبر سنة  5املوافق  1424شعبان عام  9البنك الونين للمعطيات، مؤرخ يف 
02).  

األساسي على السعي إىل محاية املمتلكات الثقافية أن ميكن كل مجعية تأسست قانونا وتنص يف قانوهنا 
 - 98)قانون رقم  .تنصب نفسها خصما مدعيا باحلق املدين فيما خيص خمالفات أحكام هذا القانون

، صفحة 1998يونيو سنة  15املوافق  1419صفر عام  20يتعلق حبماية الرتاث الثقايف، مؤرخ ىف  04
 .(91املادة 

وعلى ضوء النصوص السابقة فإن اخلطوة األوىل تكون مببادرة مجعية ناشطة يف بلدية ايليزي بتقدمي نلب 
إىل مديرية احلظرية الوننية لتاسيلي، واليت تقوم بدورها إرفاق الطلب مع نلب تقدمه بإمسها لرئيس اجمللس 

للذان يدعوا إىل عقد مداولة يتم فيها الشعيب البلدي و كذا رئيس اجمللس الشعيب الوالئي، هذان األخريان ا
 .ضمن قائمة الرتاث الثقايف غري املادي هذه املمارسة التقليدية املوافقة على تصنيف 

، فأما التابع هلا اقليميالتأيت مرحلة إعداد جداول موافقة واقرار يصادق ويوقع عليها مدير احلظرية الوننية 
البلدي والثاين للجمعيات الناشطة يف البلدية وجدول آخر  اجلدول األول يكون ألعضاء اجمللس الشعيب

يوقع فيه من نرف السلطات املدينة. ويرفع امللف للسيد وايل الوالية مبا فيه مداولة اجمللس الشعيب الوالئي 
يتم اليت تلتمس منه التنسيق مع وزارة الثقافة لتنفيذ حمتوى املداولة.وبعد إمتام اإلجراءات القانونية الالزمة 
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يف معطيات بنك الوزارة  هذه املمارسة التقليديةإستخراج شهادة تشهد من خالهلا وزارة الثقافة بتسجيل 
 للرتاث الثقايف غري املادي. 

 :طريقة صون التراث الثقافي غير المادي على المستوى الدولي  2.1.3
البد اوال من توفر معايري اإلدراج يف قائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج اىل صون وهو ما 

 تلكوالشرط الثاين هو احلماية االقليمية على مستوى الدولة واعتبار هذه املمارسة التقليدية م اثباته  يف 
لونين وهو ما تناوله الفرع االول من من الرتاث الثقايف غري املادي على املستوى ااملمارسة التقليدية 

 دوليا البد من القيام باخلطوات التالية :  هذه املمارسة التقليدية املبحث، وحىت تتم عملية صون 
 :مرحلة الترشيح -

يطلب يف ملفات الرتشيح من الدولة الطرف املتقدمة بالرتشيح أن تثبت أن العنصر املقرتح إدراجه يف قائمة 
غري املادي وبالضبط إدراجه يف القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي للبشرية يفي الرتاث الثقايف 

حيث يشكل العنصر تراثا وأن يسهم إدراج العنصر  من االتفاقية 2جبميع املعايري املنصوص عليها يف املادة 
وار، وبذلك يعرّب عن التنوع يف تأمني إبراز الرتاث الثقايف غري املادي وزيادة الوعي بأمهيته، وتشجيع احل

الثقايف يف العامل كله وأن تكون قد وضعت تدابري للصون من شأهنا أن حتمي العنصر وتكفل الرتويج له 
رشح للصون عقب مشاركة على أوسع نطاق ممكن من جانب  داخل اجلزائر وأن يكون العنصر قد ّ

)توجيهات تنفيذية  وافقتهم احلرة واملسبقة واملستنريةاجلماعة أو اجملموعة أو حبسب احلالة لالفراد املعنيني، ومب
ستخدام النماذج املتاحة إىل إضافة ، باإل(2018لصون الرتاث الثقايف غري املادي،  2003لتطبيق اتفاقية 

مانة .وحتتوي امللفات على وميكن نلبها من األ /https://ich.unesco.org على املوقع الشبكي
  .(2019)منظمة اليونيسكو شعبة الرتاث غري املادي يف اليونسكو،  طلنماذج فقملعلومات املطلوبة يف اا

دراج يف قائمة الرتاث الثقايف ترشيحات اإلإلعداد   ICH Form-01ومن هذه النماذج يوجد النموذج 
دراج يف القائمة لرتشيحات اإل  ICH Form-02غري املادي الذي حيتاج إىل صون عاجل والنموذج 
قرتاحات الربامج واملشروعات إل  ICH Form-03التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي للبشرية والنموذج 

 تفاقية وأهدافها.ئ اإلنشطة اليت جتسد على أفضل حنو مبادواأل
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 :مرحلة التقييم  -
أو نلب املساعدة الدولية  تقييم امللفات وتشمل عمليات التقييم والتحقق من توافق الرتشيح أو االقرتاح

لف دوالر أالدولية اليت تكون يف حدود مائة نبقا للمعايري املطلوبة. وميكن أن تقدم نلبات املساعدة 
 تفاقية امللفات اليت تتلقاها بلغاهتا األصلية.ع الشبكي لإلامريكي وتنشر األمانة على املوق

 :مرحلة الفحص  -
من تفحص اللجنة الرتشيحات واالقرتاحات والطلبات وتتخذ القرارات ويكون ذلك عادة يف شهر نوفمرب 

 .العام الثاين بعد نلب الرتشيح
 :رطاع السياحة الصحراوية في الجزائعلى ق للمنتج السياحي الحماية القانونية مساهمة 2.3

الرتاث الثقايف غري املادي أنه يشمل  من نص اتفاقية منظمة اليونسكو حلماية 2ذكرت املادة رقم 
املمارسات والتصورات وأشكال التعبري واملعارف واملهارات اليت تتوارثها اجملتمعات جياًل بعد جيل، وينمي 
هذا الرتاث لدى اجملتمعات اإلحساس هبويتها والشعور باستمراريتها، ويعزز اإلبداع والرفاه االجتماعي،  

هذه هذا النص ان صون  الطبيعية واالجتماعية ويدر الدخل. ونستنتج من كما يسهم يف إدارة البيئات
نار إستخدامهما يف إقتصادية عند إجتماعية و إثار آا تراثا غري مادي له عتبارهإباملمارسة التقليدية 
 .السياحة الصحراوية

فاظ على هذا الرتاث اهلش بشأن صون الرتاث الثقايف غري املادي هو احل 2003تفاقية عام إفالغرض من 
ستفادة إىل أقصى حد مما يقدمه من إمكانيات لتحقيق التنمية املستدامة، ستدامته وضمان اإلإوتأمني 

وترمي األنشطة اليت تنفذها اليونسكو يف هذا الصدد إىل دعم الدول األعضاء يف شىت أحناء العامل عن 
بيئات مؤسسية ومهنية تتوافر فيها الظروف املؤاتية لصون نريق تعزيز التعاون الدويل يف جمال الصون وبناء 

شخاص الذين سامهوا أو يسامهون شخاص أو جمموعة األدام. يعرتف لألهذا الرتاث احلي على حنو مست
)مرسوم تنفيذي رقم  يف احلفاظ علي الثقافة التقليدية والشعبية، بصفة حائزي املمتلكات الثقافية غري املادية

 9كيفيات ختزين املمتلكات الثقافية غري املادية يف البنك الونين للمعطيات، مؤرخ يف   حيدد 325 - 03
  .(08، صفحة املادة 2003أكتوبر سنة  5املوافق  1424شعبان عام 
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ذلك النوع  من  عتبارهاإارية ومميزة للسياحة الصحراوية بحتكإمتيازات خاصة و إهذه احليازة تعطي 
زيارة املنانق الصحراوية واألثرية والتعرف على املسائر القدمية املتواجدة يف السياحة الذي يهدف إىل 

 الصحراء يف عمق الرمال، أي ما يرتبط جوهرها بالذهن والفكر بصورة مباشرة لذلك جندها جتذب فئات
 كتشاف العامل.إمعينة من السائحني الذين يودون 

 :التراث الثقافي غير المادي صوناألثر االقتصادي للسياحة الصحراوية عند  1.2.3
متثل السياحة أحد الصادرات املهمة يف عصرنا احلديث فهي صناعة انتاجية هلا دور كبري يف 
اقتصاديات كثري من الدول،  وتقوم على عدة مقومات تشمل على عناصر منها الرتاث التارخيي املوجود يف 

  .(25، صفحة 2000)العنتيل،  ةبلدان واملعامل احلضارية املختلفبعض ال
، يؤدي ذلك اىل حتصيل الصحراءويف منطقة  املعنيحتكارمها يف اجملتمع إو هذه املمارسة التقليدية وبصون 

اإليرادات من الضرائب املوظفة على النشاط السياحي باملنانق الصحراوية عموما ويف املنطقة خاصة، 
الضرائب على النشاط السياحي واخلدمات ذات فتستفيد خزينة الدولة سنويا من اإليرادات املتأتية من 

العالقة مبنانق اجلذب نتيجة اخلدمات الفندقية واملطاعم والضرائب على املطارات وكراء السيارات والضريبة 
  .(141، صفحة 2011)بوعموشة،  ةالدخل وغريها من الرسوم اجلبائي على

املختلفة وحىت ما يتعلق خبيانة األلبسة التقليدية تشجيع احلرفيني  من صانعي السيوف واألدوات التقليدية 
آخباي وهي عباءة تقليدية وآفر وهي حلاف كبري يوضع  و مثل الربنوس و القشابية يف مشال الصحراء مثل

، باإلضافة إىل كسب إمتيازات اليت  يف اقصى الصحراء فوق الرأس وتابركامت وهي قطعة قماش محراء
تقدمها شعبة الرتاث الثقايف غري املادي يف منظمة اليونيسكو وامهها االشهار والتشجيع على زيارة املنانق 

يف املدارس املنتمية إىل ذه املمارسة التقليدية هب، فهي كمنظمة دولية تقوم بالتعريف الصحراءالسياحية يف 
تابعة لليونسكو؛ املراكز اجملتمعية واملتاحف ودور احملفوظات واملكتبات والكيانات شبكة املدارس املنتسبة ال

عالم، مبا يف ذلك املوقع يع أشكال وسائل اإلاملماثلة؛ اجلامعات ومراكز اخلربة ومعاهد البحوث؛ مج
 .الشبكي لليونسكو
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اج مواد مسعية بصرية ورقمية باإلضافة إىل إشهارها يف منشورات ومواد تروجيية تصدر عنها وتشجع على إنت
أخرى مثل اخلرائط ونوابع الربيد واإلعالنات وامللصقات بشأن الرتاث الثقايف غري املادي، مبا يف ذلك 
العناصر املدرجة لديها،  وينبغي احلرص على عرض هذه العناصر يف سياقها والرتكيز على قيمتها ومعناها 

 .لرتكيز فقط على جاذبيتها اجلمالية أو قيمتها الرتوحييةبالنسبة إىل اجملتمعات املعنية بدال من ا
ان تتخذ التدابري القانونية والتقنية واإلدارية واملالية  2003وال مينع صون الرتاث غري املادي وفقا لتفاقية 

املناسبة، وال سيما عن نريق إعمال حقوق امللكية الفكرية واحلق يف اخلصوصية وأي شكل مالئم من 
احلماية القانونية، لضمان أن تكون حقوق اجلماعات واجملموعات واألفراد الذين يبدعون أو أشكال 

 .حيملون أو ينقلون تراثهم الثقايف غري املادي
والواقع املعاش حاليا يف اجلزائر أنه رغم املصاريف الكربى على قطاع السياحة عموما والسياحة الصحراوية 

ل سنة،  مما يطرح إشكاالت كبرية  فيمكن للسائح أن يأيت خالل خصوصا إال أن اإليرادات تتناقص ك
موسم  السياحة الصحراوية الذي يبدأ من شهر أكتوبر اىل شهر أفريل مرة واحدة وياخذ معه تلك التقاليد 
و الرتاث و يستعمله يف وننه دون رادع قانوين، وقد قال عبد القادر غوثي مستشار وزير السياحة "اليوم 

مل يعد ينظر اليها من الزاوية اإلجتماعية، فهي صناعة قائمة حبد ذاهتا تنافس أكرب الصناعات السياحة 
مناصب شغل يف العامل هو من قطاع السياحة، ماليري من  10العاملية، منصب شغل واحد من كل 

ه حنو املداخيل من السياحة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة،  كما يضيف غويت هنا  توجهني أوال التوج
السياحة العاملية،  لقد شاركت اجلزائر مؤخرا يف عدة صالونات ومواعيد سياحية عاملية والحظنا عودة الثقة 
يف املقصد السياحي اجلزائري ونلب عديد وكبري جدا على السياحة الصحراوية إنطالقا من هذا املوسم،   

  .(2019)الصحراوية،  كما هنا  عدة عقود قد م إمضاؤها
فان احلماية تشمل حىت األدوات واأللبسة التقليدية املستعملة فيها هذه املمارسة التقليدية تم صون وملا ي

وال ميكن استغالهلا من الغري،  فقد نص القانون املتعلق حبماية الرتاث الثقايف انه "يتعرض كل من يصدر 
غري مسجل ىف قائمة اجلرد  بصورة غري قانونية ممتلكا ثقافيا منقوال مصنفا أو غري مصنف، مسجال أو

( سنوات اىل 3دج، وباحلبس من ثالث ) 500.000دج اىل  200.000االضاىف لغرامة مالية من 
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( سنوات. وىف حالة العود تضاعف العقوبة. ويتعرض للعقوبة نفسها كل من يستورد بصورة غري 5مخس )
 - 98)قانون رقم  أو األثرية ىف بلده األصلي"فنية قانونية ممتلكا ثقافيا منقوال يعرتف بقيمة التارخيية أو ال

، صفحة 1998يونيو سنة  15املوافق  1419صفر عام  20يتعلق حبماية الرتاث الثقايف، مؤرخ ىف  04
 .(102املادة 

 :صون التراث الثقافي غير المادياألثر اإلجتماعي والثقافي للسياحة الصحراوية عند  2.2.3
السياحية على العنصر البشري فهو العامل الرئيسي يف تنفيذها، لذا يتوقف جناح خطط التنمية 

وجب تدريب العنصر البشري ولكي يتم تنسيق اجلهود التعليمية والتدريبية يف جمال السياحة وختطيطها 
بطريقة سليمة فانه من الضروري أن يقوم جهاز قومي هبذه املهام وقد يتطلب حتقيق ذلك إنشاء معاهد 

، 2000)العنتيل،  عالتنفيذية واإلدارية هلذا القطا  هين السياحي تكون مهمتها إعداد األجهزةللتدريب امل
  .(119-111الصفحات 

فالسياحة تساهم يف تأمني الوظائف واملرتبطة بتقدمي خدمات اإليواء واإلنعام، واليت تبقى حمدودة نوعا ما 
حميط املنانق اجلذابة للسياح. والنشانات احلرفية يف ظل نقص هياكل االستقبال بوالية ايليزي ومنعدمة يف 

املدنية  حيث تعترب الصناعات التقليدية أحد أهم مقومات النشاط السياحي باملنطقة، واليت ينشط فيها 
عدد معترب من احلرفيني. زيادة على املهن املرتبطة باألقاليم الصحراوية كاملرشدين السياحيني، مرافقي 

ائقني، فهي تتطلب خربة ومعرفة كبرية باحمليط الصحراوي، ورغم عدم تلقيهم تكوينا اجلمال، الطهاة والس
متخصصا وإمنا يتميزون مبعرفتهم التامة للمواقع السياحية وخمتلف املسارات والطرق غري املعبدة إضافة 

جنبية من خلربهتم الواسعة حول كل ما يتعلق بالتنقل يف األوساط الصحراوية، ويتكلمون بعض اللغات األ
أجل التواصل مع السياح. ولعل ما مييز هذه املهن هو نابعها املؤقت، كما أهنا متارس يف الغالب بصفة 
غري رمسية، حيث تتصل هبم الوكاالت السياحية عند احلاجة خلدماهتم خالل املواسم السياحية، وهو ما 

 .(202، صفحة 2018)كحول،  حيحيول دون معرفة العدد احلقيقي والدقيق للعاملني يف القطاع السيا
ار بني احلضارات، مما يساعد ىل احلو إي دولة فهو دعوة ري املادي ألي عنصر ضمن الرتاث غأوعند صون 

م واحملبة والتعاون وهي نفسها البع ذلك من نشر وتعميم ثقافة السقامة اجلسور بني الشعوب، وما يتإعلى 
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اليت عاصرهتا، تقدم الدروس والعرب لنبذ دعوات العنف بصمودها يف وجه الزمن، وبزوال آلة احلرب 
أبواب  وسدمشّوهي التاريخ من دعاة التعصب والتمييز العرقي  والوقوف يف وجهقتتال الت واوالنزاعا

 .العنصرية البغيضة
يه ميكن لذا متت محايتها قانونيا وعإال إذه املمارسة التقليدية هلاعية فعالة جتمثار اإلن تكون اآلأوال ميكن 

إنشاء مدونات وبنو  معطيات ختص الرتاث الثقايف غري املادي عن نريق التعريف والتدوين والتصنيف 
واجلمع والتسجيل بكافة الوسائل املناسبة وعلى الدعائم املمكنة، لدى أشخاص أو جمموعة أشخاص أو 

صة بدراسة املواد املتحصل عليها حتوز الرتاث الثقايف غري املادي، وقيام رجال العلم واملؤسسات املخت دول
احلفاظ على سالمة التقاليد باحلرص و جتماعية والتارخيية، ة، والكشف عن املراجع الذاتية اإللتعميق املعرف

 .على تفادي تشويهها عند القيام بنقلها ونشرها
ليدية والشعبية اليت يتم فهو إدماجه ضمن مواد الثقافة التقذه املمارسة التقليدية هلأما أثر احلماية القانونية 

مجعها إلجراءات احلفظ املالئمة لطبيعتها حبيث حتافظ على ذاكرتنا جبميع أشكاهلا وننقلها إىل األجيال 
الالحقة، ونشرها جبميع الوسائل، مثل : املعارض والتظاهرات املختلفة واملنشورات، وكل أشكال االتصال 

و أقسام متاحف مما جيعلها معرفة لدى األشخاص أو جمموعة وأساليبه ووسائله املتنوعة، وإنشاء متاحف أ
)قانون رقم  األشخاص احلائزين ممتلكا ثقافيا غري مادي ىف احد ميادين الرتاث الثقايف التقليدي والشعيب

، 1998يونيو سنة  15املوافق  1419صفر عام  20يتعلق حبماية الرتاث الثقايف، مؤرخ ىف  04 - 98
حيث توضع معطيات املمتلكات الثقافية غري املادية املسجلة يف متناول اجلمهور ،  (68صفحة املادة 

قصد االنالع عليها، غري أن االستغالل العمومي هلذه املعطيات خيضع إىل ترخيص من الوزير املكلف 
 حيدد كيفيات ختزين املمتلكات الثقافية غري املادية يف البنك 325 - 03)مرسوم تنفيذي رقم  بالثقافة

 .(07، صفحة املادة 2003أكتوبر سنة  5املوافق  1424شعبان عام  9الونين للمعطيات، مؤرخ يف 
ميكن ألفراد اجملتمع جبميع فئاهتم الدخول يف عمليات جتارية  انه فهذه املمارسة التقليدية وبعد عملية صون 

ات الثقافية املتصلة بالرتاث تنتج عن بعض أشكال الرتاث الثقايف غري املادي وللتجارة يف السلع واخلدم
الثقايف غري املادي أن تثري الوعي بأمهية هذا الرتاث الثقايف وتساعد من جهة اخرى على رفع مستويات 
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معيشة اجلماعات اليت حتمل هذا الرتاث ومتارسه، وأن يدعم ذلك اإلقتصاد الونين بعد  حتقيق التماسك 
 .ايف غري املادي للشعوب األصلية داخل الدولة الواحدةاإلجتماعي. والذي أساسه إحرتام الرتاث الثق

أما على املستوى الدويل فيمتد األثر الثقايف عند تسجيل عنصر من الرتاث الثقايف فتكون البداية بالتوعية 
على الصعيد احمللي والونين والدويل بأمهية الرتاث الثقايف غري املادي وأمهية التقدير املتبادل هلذا الرتاث، 

أن الرتاث   2003متد جسر التعاون الدويل واملساعدة الدولية حيث تطرقت اتفاقية اليونسكو لسنة لي
 :الثقايف غري املادي يشمل امليادين اآلتية

العادات وأشكال التعبري مبا فيها اللغة اليت متثل حمر  الرتاث الثقايف الغري مادي، فنون االستعراض، 
األحداث االحتفالية، املعارف والتفاعالت مع الطبيعة والكون، املمارسات االجتماعية، الطقوس، 

 .الكفاءات واملهارات املرتبطة باحلرف التقليدية
تتوارثه األجيال كما مث حتدث فيه هذه املمارسة التقليدية ولكن هذا الرتاث الثقايف غري املادي واملتمثل يف 

عالهتا مع الطبيعة وتارخيها ويسمى عندها فلكلور إبداعا وتسعى لتطويره باستمرار مبا يتفق بيئتها وتفا
شعيب، وال شك انه ينمي لديها اإلحساس باهلوية والشعور باالستمرارية والتنمية املستدامة. ومحاية هذا 

اجلنوب الرتاث يشجع ويغذي تنمية تعدد الثقافات واإلبداع وتطوير السياحة الصحراوية لتصبح منطقة 
زايدة من السياح بعدما اقتصرت زياراهتا يف بداية األمر على فئة هتتم فقط جتذب أعدادا مت اجلزائري

 .اجلنوبباجلانب املادي بالرتاث يف منطقة 
 خاتمة: .4

ات اجلنوب يعية كثرية ومتنوعة جعل من واليمبوارد نب اجلنوب اجلزائريلقد حىب اهلل تعاىل منطقة 
أغىن الواليات يف الونن، ومل يتوقف ثراء الوالية عند هذا احلد بل هي نفسها متحف مفتوح إلتحم   من

فيه الرتاث الثقايف املادي وغري املادي معا، ال ميكن أن يكون إال يف منانق معدودة يف العامل، حيث تعترب 
هضبة اهلقار و  يفخاصة واليت متارس  اليت متثل الرتاث الثقايف غري املادي جمتمعات الصحراءعادات وتقاليد 

تراثا غري هذه املمارسة التقليدية الطاسيلي العذراء من أهم عناصر اجلذب للسياحة الصحراوية، و تعترب 
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وذلك لتوافر املميزات الالزمة واليت تنص عليها املواثيق الدولية السيما  الصحراء خاصةمادي يف منطقة 
      املادي إتفاقية صون الرتاث الثقايف غري

، أمكن اليوم حتقيق اعرتافا واسعا بأمهية صون 2003فبفضل هذه اإلتفاقية اليت تبنتها الدول عام 
ممارسات احلية، وأشكال التعابري واملهارات واملعارف اليت تغار عليها اجلماعات وتعرتف هبا كرتاثها الثقايف، 

هلذه اجلماعات. التدابري الرامية إىل ضمان استدامة الذي ميكن حتقيقه من خالل املشاركة النشطة والكاملة 
البحوث بشأنه واحملافظة عليه  وإجراءالرتاث الثقايف غري املادي، مبا يف ذلك حتديد هذا الرتاث وتوثيقه 

ومحايته وتعزيزه وإبرازه ونقله، ال سيما عن نريق التعليم النظامي وغري النظامي، وإحياء خمتلف جوانب هذا 
 .الرتاث

لذا تسعى الدول يف إدراج قوانني داخلية هدفها محاية الرتاث الثقايف غري املادي و حىت الفلكلور الشعيب 
وإعطاء التسهيالت االدارية إلظهار أية أنشطة هلا عالقة بالسياحة ومنها السياحة الصحراوية، وسواء 

ين فإن ضمان اإلحرتام الواجب قامت هبا الدول أو اهليئات العامة أو اخلاصة من مجعيات اجملتمع املد
لصون الرتاث الثقايف غري املادي املوجود يف أراضي الدولة يقع على عاتقها بالدرجة األوىل فهو من جهة 

 .أخرى محاية حلقوق وتطلعات وأماين أفراد الشعوب األصيلة وكذا األقليات
و منانق جذب هامة باإلضافة إىل  تزخر مبوارد سياحية اجلنوب اجلزائرويف اخلتام ميكن القول أن منطقة 

الرتاث الثقايف املتنوع حبركاته و ممارساته و معداته و أزيائه ، وعليه فالسياحة الصحراوية هبذه املنطقة متثل 
رأمسال حقيقي وهلا أثر اجيايب يف تطوير االقتصاد و حىت رفاهية اجملتمع، ولكن وجب إستغالل ذلك 

اية البد من صون الرتاث الثقايف غري املادي كما م محاية الرتاث الثقايف بالشكل املناسب والصحيح ، والبد
، وهكذا تكون مسامهة القانون  التقليدية اتهذه املمارساملادي من قبل ، وملا ال تكون البداية بصون 
 كاشفة للمنتج السياحي و ليست منشئة له.

 :ومما سبق ميكن إستنتاج ما يلي
مضمونة للسياحة و محايتهما قانونا  يرسي قواعد صحيحة و هذه املمارسة التقليدية ان صون  - 
النمو الواسع للسياحة ميكن  النويكون هلا اثر مقبول يف التنمية املستدامة للمنطقة،  اجلنوبالصحراوية ب
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االجتماعي أو البيئي أن يؤدي النتشار جمموعة من اآلثار السلبية سواء تعلق األمر باجلانب االقتصادي، 
 .وتلك احلماية القانونية تكون رادعا لكل من يريد تشويه تاريخ املنطقة وسكاهنا خاصة

ينبغي إيالء اهتمام خاص لتجنب االختالس التجاري، وإدارة السياحة على حنو مستدام،  - 
ثقايف، وضمان أال يؤدي نشاط الوإجياد توازن سليم بني مصاحل الطرف التجاري واإلدارة العامة وممارسي ال

 .ستعمال التجاري إىل تشويه معىن وغرض الرتاث الثقايف غري املادي بالنسبة إىل اجلماعة املعنيةاإل
 : وميكن إقتــــــــــراح التوصيات التالية

برجممة دورات تكوينية من نرف السلطات املختصة لفائدة اجلمعيات الثقافية الناشطة يف منطقة - 
لتدريبهم عمليا على الطرق القانونية اليت يسلكوهنا حلماية تراثهم الثقايف غري املادي،  هتدف اجلنوب

 .بإعتبارهم املال  احلقيقيني له
ول لدى السياح للوفود إن محاية الرتاث غري املادي خيلق نوعا من اإلحتكار الذي يدفع بالفض  -

أمهيتها ال تكفي للنهوض بالسياحة ىل موننه األصلي ومشاهدته ولكن  احلماية وحدها ورغم إ
الصحراوية، بل البد من تسهيالت أخرى تتمثل أساسا يف املرونة يف منح التأشرية السياحية ونظام صرف 

 . نقدي مرن بالنسبة للسياح خاصة ومراجعة أسعار النقل خاصة اجلوي وكذا إنشاء مؤسسات فندقية
اد لرتاثهم الثقايف غري املادي لرفاههم، وإشرا  إستخدام اجلمعيات والوكاالت السياحية واألفر - 
بشكل فاعل يف أنشطة التوعية من خالل جتميع املعلومات حول الرتاث الثقايف غري املادي  الشباب

 .جملتمعاهتم ونشرها
 2050إعداد خمطط توجيهي للتهيئة السياحية اقليمي لوالية إيليزي بعيد املدى حىت سنة  -

استشرافية على املدى البعيد يكون هدفه القضاء على النقائص املسجلة ومنها: تدهور بإعتباره أداة 
املنشآت السياحية، عجز يف ناقة اإليواء وتدين مستوى اخلدمات وإفتقارها للجودة، عدم اإلهتمام 
باحلرف هذا ما أدى إىل إندثار بعضها، نقص يف التكوين، غياب قوانني حتل مشكل العقار السياحي، 

 شكل متويل اإلستثمارات السياحية.م
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 : ملخص
وباعتبار اجلزائر أحد الدولة اليت متتلك  ،السياحة من بني أهم القطاعات منو ونشاط يف العامل دتع

من طرف الدولة هبذا  االهتمام، كان مقومات وإمكانيات سياحية وموارد طبيعية هائلة يف هذا اجملال
 وتقدمي امتيازات خاصة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.ثمار فيه تالقطاع من خالل تشجيع االس

يهدف هذا البحث إىل إبراز مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف قطاع السياحة مبنطقة ايليزي، حيث 
هذا القطاع من بني القطاعات اليت تعول عليها الدولة يف اخلروج من التبعية للمحروقات وتنويع  أصبح
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in the world because of its economic, As Algeria is one of the countries that 

possesses potentials for tourism and tremendous natural resources in this 

field, the interest of the state in this sector was by encouraging investment 

in it and providing special privileges For small and medium enterprises. 

This research aims to highlight the contribution of small and medium 

enterprises in the tourism sector in illizi region, as this sector has become 

among the sectors that the state depends on in exiting dependency on 

hydrocarbons and diversifying sources of income. 

Keywords: Tourism; Small and medium enterprises; illizi. 

JEL Classification Codes: L11, L25, O17, Z30, Z32 

  

 مقدمة:.1
وحمرك فعاال لنمو تعد السياحة من بني أهم القطاعات اليت باتت تلعب دورا أساسيا 

الدول، ويف ظل توجه الدولة لتنويع مصادر الدخل خارج قطاع احملروقات أصبح هذا  تاقتصاديا
القطاع رفقة قطاعات أخرى كالفالحة والصناعة أصبح يلقى االهتمام يف املخططات واملشاريع 

 التنموية واالستثمارية.
الناجحة لتنمية اقتصاديات الدول نظرا لفعالة و توسطة أحد أهم البدائل امتثل املؤسسات الصغرية وامل

ملا تتميز به من مرونة ودينامكية وخلق لفرص الشغل، ولعل هذه املميزات تساعد قطاع السياحة يف 
 سبيل حتقيق النمو والتطور، خاصة أن اجلزائر متتلك مقومات سياحية وفرص كبرية يف هذا اجملال.

سياحية يف اجلزائر استقطابا للسياح نظري املقومات الطبيعية اليت ال املناطقتعد والية ايليزي احد أهم 
تتوفر عليها ما جيعل االستثمار يف هذا اجملال بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة جد هام، وهو 

 ما يدفعنا إىل طرح اإلشكال التايل:
 ي؟ما مدى مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف قطاع السياحة بوالية ايليز 

 يليزي.بإيهدف البحث إىل إبراز دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة  يف السياحة  هدف البحث:
 اإلشكاليات الفرعية:

 على املؤسسات الصغرية واملتوسطة؟قطاع السياحة  ما مدى اعتماد 
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  ؟املؤسسات املستحدثة يف قطاع السياحة تناقص  األسباب وراءما 
 الفرضيات:

  بشكل كبري على املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛يعتمد قطاع السياحة 
 .يعرف تعداد املؤسسات املستحدثة يف قطاع السياحة تناقص مستمر 
 وصفي حتليلي للنتائج املدروسة.سنعتمد يف حبثنا على منهج  المنهج المتبع:
 محاور البحث:

 احملور األول: اإلطار املفاهيمي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة؛
 الثاين: اإلطار املفاهيمي للسياحة؛احملور 

 .احملور الثالث: مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف قطاع السياحة بوالية ايليزي
 اإلطار المفاهيمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .2

 تعاريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : 1.2
مل يعرف هذا املفهوم  إذعرف مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة نوعا من الغموض والصعوبة 

تعدد املعايري ، هذه الصعوبات أهمعلى تعريف حمدد وذلك راجع لعدة اعتبارات لعل من  اإلمجاع
ختالف ا إىلزيادة ، التطور الذي تعرفه الدول ختالفا، املستعملة يف التفرقة بني املؤسسات بشكل عام

 .واجملاالت اليت تنشط فيها املؤسسات الصغرية واملتوسطة األنشطة
بالصناعات اليت يعمل املؤسسات الصغرية واملتوسطة  حيث عرفت تعريف منظمة العمل الدولية: 1.1.2

دوالر،  5000دوالر لكل عامل وقد تصل يف بعض الصناعات إىل 1000عامل مع حتديد ملبلغ  50هبا 
 .(20، صفحة 2011)قارة، ألف دوالر 100على أن ال يزيد رأس مال املنشأة عن 

عرفتها : لشؤون شرق أسيا والشرق األوسط لجنة االقتصادية لألمم المتحدة تعريف 2.1.2
بأهنا تلك املنشآت اليت تشغل عمال بأجور وال يتعدى عدد العمال يف املنشأة اليت ال تستخدم 

 (20، صفحة 2011)قارة، .خدم آالتتعامل بالنسبة لتلك اليت تس 20عامل أو 50اآلالت 
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من خالل املؤسسة الصغرية واملتوسطة، املشرع اجلزائري عرف  تعريف المشرع الجزائري: 3.1.2
للمؤسسات يتضمن القانون التوجيهي  والذي 2001ديسمرب  12الصادر يف  01/18القانون 

مهما كانت طبيعتها القانونية بأهنا كل مؤسسة إنتاج سلع و/ أو  "كاأليت:الصغرية واملتوسطة  
دينار جزائري ,أو  مليار 2شخص وال يتجاوز رقم أعماهلا  250إىل  1تشغل من  خدمات

حبيث ال  مليون دينار جزائري . وان تتوفر على االستقاللية 500يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية  ال
 .فأكثر من قبل مؤسسة أو جمموعة من مؤسسات أخرى " %25ميتلك رأمساهلا مبقدار 

يتضمن  والذي 2017جانفي 10املؤرخ يف  02-17وقد عاد املشرع من خالل القانون رقم: 
إىل نفس التعريف مع تغري يف قيمة رقم  القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 األعمال واحلصيلة حسب ما يلي :
 تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب المشرع الجزائري 01جدول رقم: ال

 الحصيلة )دج( رقم األعمال )دج( عدد العمال تصنيف المؤسسة
 مليار 1مليون اىل  200من  مالير4إىلمليون  400من  250إىل50من  (8.المادة)متوسطة 
 مليون. 200ال يتجاوز  مليون. 400ال يتجاوز  49اىل  10من  (9.المادة)صغرية 

 مليون 20ال يتجاوز  مليون 40اقل من  09اىل  01من  (10.المادة)صغرية جدا
 املتضمن القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة 17/02على القانون رقم  دباالعتما المصدر:

 :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية وخصائص 2.2
 (29، صفحة 2011)قارة، ة:أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسط 1.2.2

الصغرية واملتوسطة  تكاماًل اقتصاديا بني املؤسسات املناولة حتقق :المناولةأ/ المساهمة في مجال 
اليت تدخل يف املنتج النهائي أو تنفيذ  اإلمداد باملكونات واألجزاء واملؤسسات الكبرية من خالل فرصة

 .أعمال مكملة لألنشطة املؤسسات الكربى
واملتوسطة بدور تساهم املؤسسات الصغرية  :ب/ مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل

القطاعات االقتصادية اخلالقة ملناصب شغل جديدة، فهي  فعال يف توفري فرص العمل إذ تعترب من أهم
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الكبرية يف هذا اجملال رغم صغر حجمها واإلمكانيات املتواضعة اليت  تتجاوز حىت املؤسسات الصناعية
 .تتوفر عليه

 ئرفي الجزا : تطور عدد العمال في م ص م2جدول رقم ال
 %نسبة التطور عدد العمال السنوات

2014 2 157 232 - 

2015 2 371 020 9.91 

2016 2 540 698 7.16 

2017 2 655 470 4.52 

 نشريات وزارة الصناعة واملناجم المصدر:

 ج/ زيادة الناتج الوطني:
اجملاالت الصناعية واملتوسطة يف كافة  االنتشار الواسع والنشاط اهلائل للمؤسسات الصغرية خالل من

عالية يف الناتج الوطين اإلمجايل أكثر مما تساهم به  الزراعية واخلدمية أهنا تساهم بشكل مباشر وبنسب
 .املؤسسات الكبرية

يف قطاع السياحة التجربة املاليزية، إذ  واملتوسطة للمؤسسات الصغريةولعل من التجارب اليت تبني مسامهة 
؛ إال ة هلذا النوع من املؤسسات رغم التقلبات واملخاطر الكبرية يف هذا اجملالمشل ذلك التجارة االلكرتوني

 & ,Mohamed, Govindan, Mohd)أن هذه التجارة مل حتتل الصدارة بسبب تلك املخاطر

Siong, 2009, p. 167) . 

 (24-23، الصفحات 2011)قارة، .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصائص 2.2.2
 يتميز هذا النوع من املؤسسات جبملة من اخلصائص نوجزها يف العناصر التالية: 

ضئيل  لرأمسال واملتوسطة : حتتاج عادة املؤسسات الصغريةالضآلة النسبية لرأس المال وتكلفة العاملأ( 
باملقارنة مع غريها من  حمدود كما ال يتطلب تشغيلها تكاليف وجتهيزات ضخمةوحجم املال املستثمر 

 .املؤسسات
حبسب متغريات احمليط ، نظرا لقلة القدرة على التغيري أو التعديل  ونعين هبا ب( المرونة ومركزية القرار:

 حجمها وهو ما يكسبها سرعة يف أحتاذ القرار وبالتايل التكييف مع متطلبات السوق.
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تعد املؤسسات الصغرية واملتوسطة حافز للراغبني يف إنشاء مشاريعهم اخلاصة  :/ الملكية واالستقالليةج
وهو ما جيعل ملكية هذا النوع من املؤسسات بشكل كبري  لشخص أو أشخاص قليلني كأسرة، أصدقاء، 

على االستقاللية  Hollander من ناحية االستقاللية فقد ركز كتاب أمثال هولندر أماأقارب وغريهم، 
 يف تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وهو ما يكسبها املرونة والتكيف مع األوضاع االقتصادية املختلفة.

االخرتاعات،  و  تتميز املشروعات الصغرية واملتوسطة بكوهنا مصدر رئيسي لألفكار اجلديدة  د/ التجديد:
التحديث أكثر من تتعرض دوما للتجديد و  رف أصحاهباكما أن هذه املشاريع وحبكم إدارهتا من ط

 املؤسسات الكربى.
 أهم هيئات الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 3.2

حتظى املؤسسات الصغرية واملتوسطة بدعم ومرافقة جمموعة من اهليئات سواء ما تعلق بالدعم املايل 
 نعرض أهم هذه اهلياكل: يأو املادي والفين وفيما يل

 : ANSEJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  –أ 
دعم و , مكلفة بتشجيع 1996عمومية ,أنشئت يف عام  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،هي هيئة

-19واملرافقة على إنشاء املؤسسات. هذا اجلهاز موجه للشباب العاطل عن العمل والبالغ من العمر من )
 (ANSEJ).من خلق مؤسسات( واحلامل ألفكار مشاريع متكنهم 35
 : CNACالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة  –ب 
دعم إحداث النشاط لفائدة  بتقدمي2004من سنة  انطالقاالصندوق الوطين للتأمني عن البطالة،  يهتم

 (cnac).سنة (50) و مخسني (35) البطالني ذوي املشاريع لبالغني ما بني مخسة و ثالثني
 : ANGEMالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  –ج 

شهرا )من سنة إىل مخس سنوات( موجه  60 إىل 12 املصغر هو سلفة يتم تسديدها على مدىالقرض 
اقتناء  منمتكن  دج، 1.000.000كلفتها تتعدى ال اليت  النشاطات للمشاريع اإلنتاجية واخلدماتية أو

مهنة  أو املصاريف األولية ملمارسة نشاط وتغطية ومواد أولية لالنطالق يف النشاط صغري  عتاد
 (angem)ما.
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 : ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  –د 
واستقاللية مالية مهمتها  الوطنية لتطوير االستثمارات هي مؤسسة عمومية ذات شخصية قانونية لوكالةا

مشاريع  اإلجراءات اإلدارية املتعلقة ببعث استكمالالرئيسية هي تطوير ومتابعة االستثمارات وهذا بتسهيل 
 (andi)الوحيد. العمليايتالشباك  من خالل خلق املؤسسات

 اإلطار المفاهيمي للسياحة .3
 تعريف السياحة: 1.3

يلي سنستعرض بعض  لقد تعددت التعاريف حول مفهوم السياحة من طرف الباحثني ويف ما
 التعريفات للوقوف يف هذه الورقة البحثية على حتديد مفهوم للسياحة:

والذي يعد من أول من أعطى تعريفا هلذا املصطلح من  Guyer Freuler  1905 فرويلر تعريف جويري
خالل اعتبارها " ظاهرة عصرية تنبثق من احلاجة املتزايدة للحصول على الراحة واالستجمام وتغيري اجلو 
واإلحساس جبمال الطبيعة وتذوقها والشعور بالبهجة واملتعة باإلقامة يف مناطق هلا طبيعة خاصة، وهي مثرة 

 (57، صفحة 2018)زياين و حراث، قل".تقدم وسائل الن
"أي نوع من احلركة اليت مبقتضاها يقيم األشخاص يف مكان  هنابأ Golden1939  ولدنجكما عرفها 

، 2018)كحول، قت"خارج بالدهم بشرط عدم اعتبار هذه اإلقامة ألغراض الكسب الدائم أو املؤ 
 (43صفحة 

أما األكادميية الدولية للسياحة فقد عرفتها على أهنا "اصطالح يطلق على رحالت الرتفيه وكل ما يتعلق هبا 
 (57، صفحة 2018)زياين و حراث، من أنشطة وإشباع حلاجات السائح".
القول أن السياحة هي عملية يقوم هبا األفراد أو مجاعات وذلك من من خالل التعاريف السابقة ميكننا 

خالل تركهم بصفة مؤقتة مكان إقامتهم الدائم وتنقلهم سواء داخل أو خارج البلد للحصول على املتعة 
 واالستجمام والراحة والرفاهية.

 (47-45، الصفحات 2018)كحول، :أنواع السياحة 2.3
 يلي: ميكننا يف هذا اجملال أن منيز بني عديد األنواع من السياحة وذلك تبعا ملعيار التمييز حسب ما
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 وفق معيار عدد األشخاصأ(
 .سفر شخص واحد أو اثنني أو عائلة على األكثر معا هذا النوع تضمني :ةسياحة فردي

سفر عدة أشخاص يربط بينهم رابط معني سواء كان رمسيا كرحالت  تتضمن :سياحة مجاعية
النوادي،اجلامعات النقابات والشركات أو غري رمسي كأن تكون رحلة منظمة من طرف إحدى شركات 

 .السياحة
 :المعيار الموقع الجغرافي وفق ب(

 .كدول املغرب العريب مثالتعين التنقل بني دول متجاورة تشكل منطقة سياحية واحدة،   ة:السياحة اإلقليمي
 .داخل حدود دولتهم األشخاص هباهي تلك الزيارات والتنقالت اليت يقوم  ة:السياحة الداخلي
 ، وهي تتطلب جمموعة مقر اإلقامة الدائمةحدود الدول خارجتعين االنتقال واإلقامة  اليت: السياحة الدولية

 .والظروفكالتأشريات وختضع للعديد من العوامل   اإلجراءات من
 ر:السف منفقا لمعيار الغرض و  ج(

، حيث يضم عدة أصناف من السياحة يعترب هذا املعيار األكثر شيوعا يف تصنيف النشاطات السياحية
 أمهها ما يلي:

 ، يرتكز هذا النوع على تغيري مكان اإلقامة ليومانتشاراتعترب من أقدم األنواع وأكثرها و  :السياحة الرتفيهية
 .أجل الرتفيه واالستمتاعفأكثر من 

 تتمثل يف تنقل رجال األعمال للمشاركة يف املؤمترات واملعارض الدولية:سياحة املؤمترات ورجال األعمال
 .التجارية والصناعية وهي من األمناط احلديثة اليت انتشرت مع التقدم االقتصادي واالجتماعي

حضور املهرجانات الثقافية  وكذااملواقع األثرية ة مشاهدزيارة و يرتكز هذا النوع على  :السياحة الثقافية
 .والتعرف على عادات الشعوب وثقافتهم

 دف العالج أو قضاء فرتاتهب من األنواع املعروفة منذ القدم، ويكون التنقل هنا تعترب :السياحة العالجية
  ستشفائيةاالمعروفة خبصائصها  النقاهة سواء يف املستشفيات احلديثة واملراكز الطبية  أو يف أماكن خاصة

 وغريها. املعدنية والكربيتيةواحلمامات كالينابيع 
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دينية ألماكن خاصة ذات طابع تارخيي وديين كاحلج  القيام بزيارات ورحالت وتتمثل يف ة:لسياحة الدينيا
 .والعمرة عند املسلمني

األلعاب واألنشطة الرياضية دف ممارسة خمتلف هب من السياحة هذا النوع كوني :السياحة الرياضية
 .كتسلق اجلبال، التزحلق والرياضات املائية املختلفة،املسابقات والبطوالت الرياضية يف اركةشوامل
 :وفقا لمعيار جهة التوجه د(

استغالل الشواطئ لالصطياف اخلاصة بالتنقل إىل املدن الساحلية هبدف هي السياحة و  ة:السياحة الشاطئي
 .واالستجمام

املساحات الصحراوية وما  ختص التنقل للمناطق الصحراوية بغية التمتع واستغالل :السياحة الصحراوية
 .للطبيعة حتتويه من سحر
هي جمموعة األنشطة السياحية املرتبطة بالبيئة اجلبلية، وغالبا ما ترتبط هذه السياحة  :السياحة اجلبلية

 البيضاء نسبة إىل الثلوج اليت تكسو هذه اجلبال. بالرياضات الشتوية، لذلك مسيت بالسياحة
 تكون يف املدن واحلواضر الكربى، أين تنتشر الفنادق الفخمة واخلدمات السياحية ة:السياحة احلضري

 .الرفيعة
أحد األصناف السياحية اجلديدة، وتتمثل يف القيام جبوالت منظمة إىل  بني تعد من :السياحة الريفية

 .اليت تتمتع جبمال الطبيعة ونقائها املناطق النائية
 (58، صفحة 2018)زياين و حراث،  :االجتماعيةهمية وآثار السياحة االقتصادية و أ 3.3

 :تعترب السياحة من بني اجملاالت اليت تساهم يف جذب النقد  تدفق رؤوس األموال األجنبية
التنمية احمللية الشاملة، وهو ما يعترب مصدر أول للعملة األجنبية األجنيب الستغالله يف عملية 

 للدول اليت تعتمد على السياحة بدرجة كبرية.
 :تستخدم التكنولوجيا احلديثة واملتطورة يف خدمات السياحة وهو ما  نقل التقنيات الحديثة

 يدفع بالدول إىل اكتساب التكنولوجيا لزيادة مواردها.
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  يعد قطاع السياحة من بني اجملاالت اليت تستقطب اليد العاملة بسبب العاملة:تشغيل اليد
 تداخلها مع جمموعة من القطاعات .

 :تعترب السياحة من بني أهم الصناعات املسامهة يف الدخل ذات أهمية في زيادة الدخل الوطني
 وذلك نظري استقطاهبا للعملة األجنبية. PIBالوطين 

 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة بوالية ايليزي. .4
 المقومات السياحية لوالية ايليزي 1.4

تقع والية ايليزي يف أقصى اجلنوب الشرقي اجلزائري وترتبع على مساحة تقدر يف جمملها  التعريف بالوالية:
، وهلا حدود مع ثالث دول إفريقية)ليبيا، النيجر، تونس( على شريط طوله ²كلم618 284بـ 

تتميز الوالية بتنوع جغرايف مميز حيث جند تضاريس عرق إسوان، تضاريس اهلضاب، كماكلم.1175
 تضاريس جبال الطاسيلي.

قع، تأسست احلظرية الوطنية الطاسيلي: يصنف من بني أروع املوا المواقع السياحية وهياكل االستقبال:
، تقع هذه احلظرية 1982كمعلم تارخيي مث صنفت كرتاث عاملي من طرف اليونسكو سنة   1972سنة 

 12كلم من سواحل البحر األبيض وهي حتتوي على عديد املواقع واملعامل األثرية منها   2000على بعد 
 (2019)ايليزي، مواقع مفتوح أمام السياح بإليزي. 8موقع سياحي مفتوح بإقليم جانت وأكثر من 

 المنشآت السياحية بوالية ايليزي: 3جدول رقم ال
 مالحظة العدد المنشآت
  7 الفنادق

 ONAT 1 املخيمات
 يف جانت 40يف ايليزي و  6 46 الوكالت السياحية

  54 اجملموع
 : مديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية ايليزيالمصدر

 1600فنادق جبانت )تنتظر املستثمرين( بسعة  6أما عن منطقة التوسع السياحي فقد رصدت أكثر من 
 سرير.
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 توافد السياح خالل المسمين الماضيين :4جدول رقم ال
 2018/2019 2017/2018 الموسم السياحي

 3476 2176 عدد السياح

 :مديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية ايليزيالمصدر

يشهد قطاع السياحة يف الوالية من خالل املعطيات السابقة إقبال متزايد للسياح بني موسم 
وهي نسبة جد معتربة ما  %81,57حيث بلغت نسبة الزيادة  .2018/2019وموسم  2017/2018
 ونشاط قطاع السياحة يف املنطقة يف السنتني األخريتني. إقباليرتجم 

 واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ايليزي 2.4
 2018الى  2014تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستحدثة من  :5جدول رقم ال
 عدد العمال)مناصب الشغل المستحدثة( المؤسسات المستحدثة السنوات

 نسبة النمو العدد نسبة النمو العدد 
2014 108 - 809 - 

2015 176 +62.96% 998 +23.36% 

2016 89 -49.43% 911 -8.71% 

2017 20 -77.52% 89 -90.23% 

2018 22 +10% 269 +202.24% 

 - 3076 - 415 المجموع
 ايليزي. cnas: باالعتماد على إحصائيات المصدر

 2015و 2014ما نالحظه يف اجلدول السابق أن عدد املؤسسات املستحدثة عرف زيادة بني سنيت 
بنسب معتربة وهذا بدأ عدد املؤسسات بالتناقص و  2017و 2016غري يف السنوات  %62.96قدرت بـ 

توقف هيئات الدعم عن قبول متويل بعض املشاريع بسبب تشبعها خاصة اليت كان اإلقبال عليها   إىلراجع 
ونقل البضائع( وكراء  األفراد)نقل  كبري من طرف الشباب حاملي املشاريع كالنقل مبختلف أشكاله

 ارات وعتاد البناء. السي
حيث  2018اىل غاية  2014تطور املؤسسات املستحدثة خالل سنوات 1يف امللحق رقم يلخص اجلدول 

 إىل2014حيث تناقص عدد املؤسسات املستحدثة من سنة  ،نالحظ نسب متفاوتة بني الزيادة والنقصان
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 2017ليعود لالخنفاض سنة  %114,28ارتفاع قدر بـ  2016ليعرف يف سنة  %46,15بـ  2015سنة 
 وهو ما يفسره قلة التمويل بالنسبة هلذه املشاريع كما اشرنا سابقا.

 واختبار الفرضيات: تحليل النتائج
شغال العمومية والبناء الذي حيقق إقبال من طرف الراغبني يف إنشاء مؤسسات نالحظ إضافة إىل قطاع األ

صغرية ومتوسطة فإن قطاع اخلدمات مبا فيها النقل الفندقة واملطاعم واليت تعد ذات صلة بقطاع السياحة 
الذي يبني لنا هياكل االستقبال  3، فمن خالل اجلدول رقم تعد هي األخرى تستقطب فئة ال بأس هبا 

قطاع السياحة  أناليت تعد جلها عبارة عن مؤسسات صغرية ومتوسطة ما حيقق الفرضية األوىل من و 
 بالوالية يعتمد بشكل كبري على هذا النوع من املؤسسات.

أن تعداد املؤسسات  6الفرضية الثانية فهي حمققة حيث نالحظ من خالل النتائج املبينة يف اجلدول أما
الرغم من مستمر وملحوظ ب سات املستحدثة يف قطاع السياحة عرف تناقصاملستحدثة بشكل عام واملؤس

وهذا راجع بالدرجة األوىل إىل جتميد عديد املشاريع من طرف هيئات  الفرص املوجودة يف هذا اجملال
 الدعم املختلفة. 

 الخاتمة:. 5
الطبيعية اليت  واملقومات يإسرتاتيج اجليوما خنلص إليه يف هذا البحث أنه وبالرغم من املوقع 

متتلكها اجلزائر عموما ووالية ايليزي على وجه اخلصوص يف جمال السياحة الصحراوية، إضافتا إىل 
االسرتاجتيات اليت سطرهتا الدولة للنهوض هبذا القطاع جلعله أحد أهم القطاعات اليت يعتمد عليها للنمو 

جلهود الستقطاب املستثمرين وأصحاب االقتصادي خارج احملروقات، غري أنه ال يزال يتطلب تضافر ا
املشاريع ال سيما أصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة، بالرغم من التسهيالت اليت وضعتها الدولة هلذا 
القطاع من أجل ترقية هذه املؤسسات يف منطقة اجلنوب بإلغاء الفوائد البنكية وتسريع وتبسيط إجراءات 

 إنشاء املؤسسات.
 أن خنلص إليها يف هذا اجملال: ميكناليت ومن التوصيات 

 باملؤسسات الصغرية واملتوسطة وتشجيعها يف جمال السياحة؛ هتماماالضرورة  -
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خلق جو من التعاون بني خمتلف العاملني يف قطاع السياحة بالوالية ونقصد هنا تفعيل املناولة  -
 (؛بني املؤسسات) وكاالت سياحية، فنادق، مؤسسات نقل، مؤسسات ختييم...اخل

 تطوير اخلدمات السياحية وذلك باالعتماد على الوسائل والتقنيات احلديثة؛ -
خلق جو من التعاون بني خمابر البحث اجلامعية )املركز اجلامعي ايليزي( واهليئات واإلدارات  -

 املتعلقة بالسياحة.
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(. دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تطوير قطاع السياحة باجلزائر، 2011ابتسام قارة. ) .3

. كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 117دراسة حالة والية مستغامن )رسالة ماجستري(. 
 التسيري، تلمسان: جامعة أبو بكر بلقايد.

(. دور السياحة الصحراوية يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة 2018)بسمة كحول.  .4
 باجلزائر)أطروحة دكتوراه(. كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، سطيف: جامعة سطيف.

(. التنمية الصحراوية يف اجلزائر، قراءة يف جتارب ناجحة. 2018خدجية زياين، و حنان حراث. ) .5
 .57ة ، صفحة اجمللة االقتصاد واملالي

(. مقومات والية ايليزي السياحية. )بالل 2019نوفمرب,  10مدير السياحة لوالية ايليزي. ) .6
 عثمان، احملاور(

 
7. andi. (s.d.). andi. Consulté le novembre 12, 2019, sur andi: 

http://.www.andi.dz 



 

 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة بوالية ايليزي
 

295 

8. angem. (s.d.). angem. Consulté le novembre 12, 2019, sur angem: 

http://www.angem.d. 

9. Mohamed, I. S., Govindan, M., Mohd, D. N., & Siong, C. C. (2009). 

E-commerce usage and business performance in the Malaysian 

tourism sector: empirical analysis. Information Management & 

Computer Security Vol. 17 No. 2, , PP 166-185. 

 
 المالحق .7

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة املستحدثة حسب النشاط تصنيف: 1الملحق  رقم 
 2018 2017 2016 2015 2014 التعيين

 عع  ع  م ع-ع  ع  م ع-ع  ع  م ع-ع  ع  م ع-ع  ع  م النشاط
الفالحة و الصيد 

 البحري
13 79 83 466 14 64 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 6 5 211 2 المياه و الطاقة
الخدمات و االشغال 

 العمومية البترولية
52 215 57 317 32 220 0 0 0 0 

البناء و األشغال 
 العمومية

7 88 4 77 1 1 17 86 13 260 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المحروقات
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التنقيبالمناجم و 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الصناعة المعدنية
 1 1 0 0 3 3 3 1 28 5 السيراميك-مواد البناء 

 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 كيميائيات )المطاط(
 1 1 0 0 7 4 0 0 2 2 الصناعات الغذائية

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صناعة األلبسة و النسيج
صناعة الجلود و 

 االحدية
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الصناعة الخشبية
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صناعات مختلفة

 3 3 0 0 9 8 19 2 54 10 النقل و المواصالت
 3 3 0 0 13 8 15 11 11 8 التجارة

 0 0 1 1 191 7 7 5 21 3 الفندقة والمطاعم
الخدمات المقدمة 

 للمؤسسات
5 98 5 66 4 368 1 1 1 1 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الشؤون العقارية

http://www.angem.d/
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المؤسسات المالية
مختلف الخدمات 

 التجارية  المقدمة لألفراد
2 2 2 21 5 5 1 1 0 0 

مختلف الخدمات غير 
التجارية  المقدمة 

 للجماعات
0 0 0 0 2 29 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 انتاج الطاقة و الكهرباء
 269 22 89 20 911 89 998 176 809 109 مجموع

 حيث ع م عدد املؤسسات، ع ع عدد العمال
 ايليزي cnasباالعتماد على إحصائيات  المصدر:

 النشاطات بالرموز قائمة: 2الملحق رقم 
 الرمز النشاط     

 11-59 الفالحة و الصيد البحري 

 60-94 المياه و الطاقة

 96-97 العمومية البترولية األشغالالخدمات و 

 103-136 المحروقات

 142-158 المناجم و التنقيب

 161-203 الصناعة المعدنية

 204-319 السيراميك-مواد البناء 

 320-353 البناء و األشغال العمومية

 355-385 كيميائيات )المطاط(

 386-461 الصناعات الغذائية 

 462-503 صناعة األلبسة و النسيج

 504-521 صناعة الجلود و االحدية

 531-558 الصناعة الخشبية

 561-615 صناعات مختلفة

 621-683 النقل و المواصالت

 690-822 التجارة 

 825-829 الفندقة والمطاعم
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 835-852 الخدمات المقدمة للمؤسسات 

 855-858 الشؤون العقارية

 860-865 المؤسسات المالية

 868-903 التجارية  المقدمة لألفرادمختلف الخدمات 

مختلف الخدمات غير التجارية  المقدمة 
 للجماعات

907-906 

 ايليزي cnasاملصدر: باالعتماد على إحصائيات 



 321 -298ص ، (2020أفريل ) عدد خاص/ 10 المجلد
 والتنميـة االستراتيجيةمجلـة 

 عدد خاص بالملتقى الوطني الثاني حول:
 السياحة الصحراوية، الواقع، اآلفاق وسبل التطوير
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 المحور الثاني: دور اإلعالم والتقنيات الحديثة في تسويق المنتج السياحي الصحراوي
 عبر شبكة االنترنت الصحراوي السياحي للمنتجالتسويق االلكتروني 

Electronic marketing of desert tourism product via the Internet 
 

 2 حبيبة ونوغي، 1عبد الغني بن حامد
 benhamed.abdelghani@cuillizi.dz، (اجلزائر) املركز اجلامعي اليزي 1

 خمرب تنمية اقتصاديات األعمال احلديثة وحتسني أدائها مبنطقة الطاسيلي، اليزي
 habibaouanoughi@gmail.com، (اجلزائر) 2باتنة جامعة 2

 

     01/04/2020تاريخ النشر: 
 

 

 : ملخص
تُعترب السياحة من بني املعادن النفيسة، اليت تزخر هبا األوطّان، وأولت هلا االهتمام منذ الزمن 
القدمي وحىت اآلن، واعتربهتا حاليًا من بني الّضروريات يف تطوير االقتّصاد الوّطين، وحتقيق حاجيات خمتلف 

اجملاالت عن السري بقاطّرة الّشعوب، كبديل اقتّصادي ّضروري حني عجزت قطّاعات أخرى، يف خمتلف 
التقُدم واالقتّصاد حنو األمام، لذا جعلتها من أولوياهتا يف تسطري اجو نداهتا االقتّصادية، وخمّططاهتا املالية 
نّظري ما ُتوفره لألفراد من رُقي وازدهار، ومن بني التكنولوجيات اليت ُتساهم بفعالية يف عملية التسويق 

نتجات السياحية الصرراوية اجلزائرية املتتلفة ومنها االزربية التقليديةا يف مدينة االلكرتوين، والتعريف بامل
غرداية العريقة، جند شّبكة االنرتنت العاملية، ملِا حتتويه من مميزات من بينها الُسرعة، واآلنية والتفاعلية بني 

رتوين، للنّشاط السياحي سواء  خمتلف فئات اجلمهور واملنظمات، حيث لعبت دورًا كبريًا يف التسويق االلك
 وحىت  والوّطين  احمللي،   أكثر به على املستوى  والتعريف أو خدمة...، االسجاد التقليديا   منتج كان 

_________________________ 
 benhamed.abdelghani@cuillizi.dzيميل: ، اإلعبد الغين بن حامد: المرسلالمؤلف 

mailto:benhamed.abdelghani@cuillizi.dz
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شرائه مبتتلف أنواعه، وتّصاميمه املتتلفة اليت تتميز بالطبعة األصيلة، العاملي، وجذب الُسياح من اجل 
 والعريقة اليت حتمل يف طياهتا ُمكونات اهلُوية الثقافية اجلزائرية.

 التسويق، التسويق االلكرتوين، شبكة االنرتنت، الزربية التقليدية.كلمات مفتاحية: 
  JEL :M15  ،M31 ،M39 اتتصنيف

Abstract: 

Tourism is considered one of the precious minerals that abound in the 

homelands, and has paid attention since ancient times until now, and is now 

considered among the necessary in the development of the national economy, and 

the fulfillment of the needs of different peoples, as a necessary economic 

alternative when other sectors, in various fields, unable to walk it has made it a 

priority to underline its economic agendas and financial plans for the 

advancement and prosperity it provides to individuals- Among the technologies 

that contribute effectively to the process of e-marketing and the introduction of 

desert tourism products, The Algerian Internet, including the "traditional carpet" 

in the ancient city of Ghardaia, we find the global Internet, because of its features, 

including speed, real- time and interactive between the various groups of the 

public and organization, where played a large rolein the electronic marketing, 

tourism activity whether the product" traditional carpet" Or service…, and more 

publicized at the local, national and even international, and attract tourists to buy 

it of various types, and different designs that are characterized by the authentic 

nature, and the old with the components of the Algerian cultural identity. 

Keywords: marketing, e-marketing, internet, traditional carpet. 

JEL Classification Codes: M15, M31, M39 

  

 مقدمة:  .1
حققت اجملتمعات اإلنسانية تّطورات ُمذهلة يف جمال التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتّصال، 

ماكلوهان ا حمدودة الزمان حيُث أصبح العامل من خالهلا قرية كونية صغرية على حد تعبري ا مارشال 
واملكان، ونتج عن هذه الثورة التكنولوجية، واملعلوماتية عدة وسائط الكرتونية حديثة منها، اإلنرتنت اليت 
تُعترب وسيلة إعالمية، واتّصالية انتشرت بني مجيع ِفئات اجملتمع، واستتدمت يف مجيع جماالت احلياة 

 اإلعالمية واالتّصالية. اإلنسانية، كما مجعت العديد من الوسائط
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ويُعترب نظّام اإلنرتنت من أحدث تكنولوجيات االتّصال اجلماهريي، وِبفضلها أصّبح العامل ُسوقًا مفُتوحة 
للتجارّة االلكرتونية والتسويق االلكرتوين، وتباُدل املعلومات واملنتجات، ونقل خُمتلف الثّقافات، وتبنّي من 

ّطين من املنافسات املتتلفة، خاّصة يف جمال القطّاع السياحي، الذي يتطّلب الّضروري ِِحاية االقتّصاد الو 
ّضرورة ُمواكبة هذا الّتطور التقين من ِخالل استتدام تقنية اإلنرتنت، يف التسويق االلكرتوين للُمنتجات 

 الِسياحية ألي بلد.
وز املنافسة احلادة بني خُمتلف املنّتوجات ونظرًا ألمهية القطّاع الِسياحي يف اقتّصاديات أيّة دولة، أدى إىل بُر 

السياحية، وأصّبرت بذلك كل الُدول تسعى إىل اكتساب أكرب احلّصص من األسواق السياحية احمللية 
والوطّنية وحىت العاملية، ونتيجة تلك املنافسة أصّبرت الُدول ال تكتفي بنوعية، وجناعة عرّضها السياحي 

ي، بل جلتت إىل تسطري وطخطيط برّامج اتّصالية فعالة، وترويجية واسعة إلرضاء الطّلب الداخلي والعامل
اجملال، حىت يتم توصيل املعلومة إىل املستهلك )السائح( يف الوقت املناسب، وبالطّريقة اليت يتم إقناعه 

ق ذلك، قّصد وإغرائه هبا، وذلك بإتباع تقنية التسويق االلكرتوين عرّب شبكة اإلنرتنت، وتربز أمهيته يف  حتقي
 التسويق للُمنتجات السياحية الّصرراوية داخلياً وخارجياً، وجذب الُسياح على أوسع نطّاق مُمكن.

ومنه فاجلزائر اليوم تعيش حتُوالت جذرية، وعميقة يف خُمتلف اجملاالت تفرض حتديات جديدة فيها من 
جنيب، وزيادة االهتمام بالسياحة الوطّنية،  بينها جمال القطّاع السياحي، خاّصة بعد فتح الباب لالستثمار األ

وُهنا تربز أمهية دور ّشبكة اإلنرتنت يف إحداث عملية التسويق السياحي، للزربية التقليدية مبدينة غرداية 
 حملياً ودولياً.

 وهتدف الدراسة احلالية إىل معرفة دور التسويق االلكرتوين عرب شبكة األنرتنت، باعتبارها أحد التّطُورات
العلمية الرائجة يف جمال التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال، ومدى ُمسامهتها يف التسويق للُمنتجات 
السياحية الّصرراوية خاّصة الزربية التقليدية بغرداية، باعتبارها تُراث عريق وأّصيل تتوارثه األجيال عرب 

لعاملي الدويل، وزيادة االهتمام بالسياحة الوطّنية الزمن، سواء على املستوى احمللي الوّطين أو على املستوى ا
إلدراك أمهيتها، و باعتبارها أصّبرت اليوم ّضرورة حتمية، وظاهرّة اقتّصادية حقيقّية ُتساهم مواردها يف 
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حتقيق التّطور والُرقي االقتّصادي، وحتقيق التنمية االقتّصادية ألي بلد، إذا مت استغالل القطّاع السياحي 
 د وفعال.بشكل جي

ما هو دور ّشبكة االنرتنت يف التسويق االلكرتوين، للزربية  ومنه ميكن طّرح التساؤل الرئيسي التايل:  
 كمنتوج سياحي صرراوي؟   التقليدية مبدينة غرداية

 ويتمرور هذا اإلشكال حول التساؤالت اجلزئية التالية:
 املعوقات اليت ُتواجهه؟ ما هي أبرز عناّصر ومهارات التسويق االلكرتوين، وأهم .أ

 ما هي األهداف اليت يسعى التسويق االلكرتوين إىل حتقيقها عرب االنرتنت للزربية التقليدية؟ .ب
 ما هو واقع وأسباب تراجع الزربية التقليدية يف الُسوق احمللي؟  .ج
قدمة للرفاظ على استمرار، وعدم اندثار الزربية  .د

ُ
 التقليدية كموروث ثقايف؟ما هي أهم االقرتاحات امل

 تحديد المفاهيم والمصطلحات:. 2
  التسويق االلكتروني: .1.2

 .عرب االنرتنيت سنتعرض أوال إىل مفهوم التسويق مث نوضح مفهوم التسويق االلكرتوين
 وتوجهاهتم واملفكرين األيديولوجيات، باختالف التسويق تعاريف طختلف مفهوم التسويق: .1.1.2
 :التعريفات هذه العلمية، ومن واختّصاصاهتم  الِفكرية،

م( بتنه: ا ممارسة أنّشطة األعمال، اليت ُتوجه عملية تدفق 1948عرفته اجلمعية األمريكية للتسويق )
 .(14، صفرة 1999)الصرن،  السلع، واخلدمات من املنتج إىل املستهلك أو املستتدما

 خللق واخلدمات، السلع وتوزيع وترويج لتسعري، الكلي التّصور وتنفيذ طخطيط أيضًا بتنه: اعمليةويعرف 
 واملؤسساتا. األفراد حاجات ُتشبع اليت التبادل عملية
 وذلك والرغبات اإلنسانية، احلاجات إشباع إىل اليت هتدف األنشطة كافة بتنه:ا (Kotler)كوتلر  وعرفه

 التبادلا. عملية تسهيل خالل من
 طوعي تبادل لترقيق إعدادها يتم اليت الربامج، على والرقابة والتنفيذ الترليل بتنه:ا التسويق يُعرف كما

 تنظيمية ا. أهداف حتقيق بغرض مستهدفة، أسواق يف ومنفعة قيمة هلا اليت لألشياء،
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 واجلماعات األفراد، خالله من حيصل وإدارية اجتماعية عملية هو: ا بتنه شامل منّظور من للتسويق ويُنظر
 .اآلخرين ا مع القيمة ذات املنتجات وتبادل وتقدمي خلق، خالل من احتياجاهتم ورغباهتم على
 طختص  اليت املنظمة، األنشطّة من ُمتكامل نظّام" بتنه : التسويق (Stanton)ستانتون  عرف وقد

  .  ومهتمنيا حاليني ُمستهلكني إشباع إىل اليت هتدف املنتجات وتوزيع والرتويج، والتسعري بالتتطيط
 واإلعالمي واالجتماعي والسياسي، التجاري التسويق فنجد جملاالتوا املفاهيم، بتعدد التسويق أوجه وتتعد

 اليت االجتماعية، والقيم واألفكار اخلدمات ليشمل امتد فقط، وإمنا بالسلع يعىن ال فالتسويق والسياحي،
 .(79-77، الصفرات 2012)علي و العسويل،  االجتماعي بالُسلوك تعىن

 اإلنترنت: االلكتروني عبر  التسويق فهومم. 2.1.2
 لُقوة استثمارا اإلنرتنت على باالعتماد التسويق يُعد حيث اإللكرتونية، التجارة ملصطّلح نِتاج هو

 الرتويج (. التسعري،التوزيع، ، التسويقي )املنتج املزيج وعناّصر ومفاهيم مبادئ، تطبيق يف اإلنرتنت
 كافة أمام ُمتاحة ولكنها الكبرية، بالّشركات ُمرتبطة اإللكرتونية التجارة مواقع خدمات تعد مل حيث

ستتدمني،
ُ
 التسويقية القنوات من واحدة اإلنرتنت وتُعد املستويات، كافة  على االستتدامات ولكافة امل

 منها، االستفادة واملؤسسات الّشركات على يجب ولذلك واخلدمات، املنتجات لكل واهلامة اجلديدة،
)احملرزي و فوزي، د  اجلديدة التسويقية القناة هلذه واملالئمة البديلة، التسويقية باستتدام اإلسرتاتيجيات

 . (6-5ت، الصفرات 
 االنترنت:شبكة  2.2

لغويًا ُمشتقة من شّبكة املعلومات الدولية اختصار، لالسم  (Internet)أنرتنت  التعريف اللغوي:
أو الشبكة ( the net)ويُطلق عليها عدة تسميات منها: الُشبكة  (work internatioal)االجنليزي 

 اإللكرتوين السريع للمعلوماتأو الطريق  (The Web)أو الشبكة العنكبوت  (Net World)العاملية 

(Electronic Super Way). 
بتهنا: ا شّبكة حتتوي على جمموعات خُمتلفة من  حمسن أِحد اخلضرييا"يعرفها : التعريف االصطالحي

شّبكات الكومبيوتر، ذات الُقدرات الفائقة على نقل املعلومات مث حفظها وحتديثها، وهي ُمنتشرة على 
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مل، وتُتيح كافة أنواع املعارف اإلنسانية، وُُتارس دورها الرئيسي يف توحيد العامل، ويف مجيع املناّطق يف العا
، 2015)خملوف و زرارقة،  زيادة ترابطه واتّصاله، فهي ُتطور الطرق والوسائل اليت يتواصل هبا الناس

 . (74صفرة 
 عليها االعتماد و االلكرتونية والتجارة األعمال، تنفيذ يف لالنرتنت السليم االستتدام ومنه مُيكن القول أنّ 

 والعمالء األسواق، مع للتواّصل رحباً  جماالً  للمؤسسات يُتيح تسويق للُمنتجات البديلة و توزيع، كقناة
)تقرورت،  التعامل أطراف لكافة املنشودة األهداف حتقيق إىل النهائية باحملصلة يؤدي مما فعال بّشكل

 .(5) (4، صفرة 2009
 الزربية التقليدية: .3.2

الزربية كلمة ُمتداولة يف اللهجة اجلزائرية، وتعين السجاد املصنوع من الّصوف أو الوبّر، وكلمة زربية 
زركش املصنوع من الّصوف

ُ
 , miscellaneous news) عربية ُفصرى، وتعين الفراش أو البساط امل

2020).  
 ماهية التسويق االلكتروني الشبكي:. 3

 مفهوم التسويق االلكتروني عبر األنترنت:. 1.3
 تطوير يف التسويق جمال يف واخلرباء اخلربة، من االستفادة" اإلنرتنت عرب بالتسويق يُقصد
 التسويق من أسرع بّشكل احلالية والغايات األهداف، حتقيق من ُُتكن فورية وناجرة جديدة، اسرتاتيجيات

 ."املال رأس يف أقل وباستثمار قّصري، وقت يف كبرية بدرجة األعمال ومُنو توسع، إىل باإلضافة التقليدى،
 البائعون يُوفرها اليت الوظّائف بني الفاعل للّربط املعلومات، تكنولوجيا استتدام" يُعرف أيضاً بتنه: قد كما

 واملشرتون ا. 
 يشعر اليت احلاجة يف للبرث حديث، جتاري أسلوب" بتنه:  اإلنرتنت عرب ويشري البعض إىل أّن التسويق

 حتسني الوقت نفس ويف التكاليف خلفض سواء، حد واملستهلكني على والتجار الشركات، من كل هبا
 اخلدمةا. تقدمي سرعة وزيادة واخلدمات، الِسلع
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 مع والتواّصل االتّصال وتشمل اليت يؤديها، الوظّائف خالل من اإلنرتنت عرب التسويق يُعرف قد كما
رتوى وتوفري املباّشر، التسويق من ُمبتكراً  منوذجاً  ُُتثل و البيع، بعمليات والقيام الُعمالء،

ُ
 قيام خالل من امل

 ُمقابل املال من ُمعني مبلغ غّرض أو اإلعالن، بيع خالل من إما نفقاهتا بتسديد اإللكرتونية املواقع
  .(7-6)احملرزي و فوزي، د ت، الصفرات  إليها الُدخول

 اإلنترنت: عبر التسويق االلكتروني عناصر. 2.3
تتمثل يف  وضّمان جناحه للمنظمات، اإلنرتنت، عرب اإللكرتوين بالتسويق عدة عناّصر، للقيام ُهناك

 يلي: ما
 تقدمي على والعميل اإللكرتوين، الُسوق بني االتفاق على اإللكرتوين التسويق عملية يف يتمثل :العقد

 الُعمالء، جذب من اإللكرتوين املسوق يتمكن وبذلك للعميل، مميزة قيمة ذات خدمات أو ُمنتجات
 .املنافسة املواقع بني عالية نسب ُدخول  أو للشركة بالزيادة اإللكرتوين املوقع جتاه نسب وحيقق
 اخلصومات، األسعار، وأصنافها كاملنتجات للشركة؛ اإللكرتوين املوقع وعناصر مكونات هو :ىاحملتو 

 توافر يجب ، ُهنا...والدفع احلصول وُطرق واخلدمات، املنتجات عن التفصيلية واملعلومات البيانات
 الستفساراهتم حداً  تّضع اإللكرتوين املوقع داخل الُعمالء عنها يبرثُ  اليت والكافية، الالزمة املعلومات

 .البيع بعد ما خدمات على احُلّصول كيفية أو خدماهتا أو منتجاهتا، أو الّشركة حول
 البد اإلنرتنت شّبكة عرب اإللكرتوين، التسويق بعمليات القيام من املرُجوة األهداف حتقيق يتم حىت :البناء
 الشبكة، عرب تسويقها املراد اخلدمة أو املنتج وطبيعة خّصائص ِوفق املناسب، البناء أو اهليكل ُوجود من

 تلبية يف املوقع، الُسرعة مع التعامل ومنها:ُسهولة اإللكرتوين املوقع تصميم يف خصائص عدة مراعاة والبد
 .املوقع يف واالعتمادية الِثقة من عالية درجة حتقيق، املتّصفح الزائر احتياجات

الّشركة  مع وُمستمرة قوية عالقات وبناء خُمتلطة، فئات يجذب موقع تصميم على الشركة ُقدرة اجملتمع:
سوق زائريه، ويتمكن وُطموحات أهداف حُيقق ُمتناغم، تفاعلي إنرتنتجُمتمع  واملستتدمني، لبناء

ُ
 امل

ستمر الدائم واالتّصال والشركة، الّشركة ُعمالء بني قوية عالقات بناء من اإللكرتوين
ُ
 أو رغباهتم لتلقي وامل

 .مشكالهتم
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 اليت الدفع طريقة هي وما رغباته، ومعرفة العميل، احتياجات على الرتكيز يف هنا الّشركة ُقدرة تظهر :الرتكيز
 لدُخوله تفضيالً  األكثر األوقات هي وما الطرق؟ أقّصر من جذبه مُيكن وكيف واألمان؟ احلماية له تضمن

 مُيكنه اإللكرتوين، املسوق جتعل األسئلة هذه كل ؟ معرفتها يستهدف اليت املعلومات هي وما املوقع؟ إيل
 حتت العميل يّضع أدق الشكل وذلك العميل، واحتياجات رغبات حُيقق إلكرتوين، موقع تقسيم

 .امليكروسكوب
 خالل من متعددة، بطرق إليه والوّصول بالعميل، االلتقاء من اإللكرتوين املوقع ُقدرة يُقّصد به :التقارب

 التليفزيون استتدام  أجهزة حىت أو احملُمول التليفون أو اآليل، احلاسب عرب اإلنرتنت شّبكة استتدام
 من االستفادة اإللكرتوين املسوق على يجب أنّه أي املوقع، إىل والدخول الوّصول يف التفاعلية، مما ُيسهل

 اإلنرتنت. عرب املتاحة الطُّرق بكافة العميل إىل الوصول من االتّصاالت ثورة تُقدمه وما التكنولوجي، التقدم
الّشركة بالعملية  تُقدمها اليت واخلدمات السلع وعّرض التسويق، على املوقع ُقدرة ُهنا ونعين :التجارة

 .الشركة، وكيفية االستفادة منها وطُّموحات أهداف، ِوفق اإلنرتنت عرب التسويقية،
 :وهي كالتايل اإلنرتنت عربّ  بالتسويق للقيام اخُلرباء حددها األخرى، العناّصر من جمموعة ُهناك أن كما

تططّة، األهداف بترديد وذلك النطاق: -
ُ
 .عرب اإلنرتنت التسويق بعمليات الِقيام جُتاه اإلسرتاتيجية امل

 الّشبكة. عربّ  اإللكرتوين، املوقع وإنشاء بتصميم واخلطوات التنفيذية،  النواحي يف ويتمثل املوقع: -
 من درجة حتقيق من للّشركة، اإللكرتوين املوقع ُقدرة حيث من التنظيمية النواحي به يُقّصد التناغم: -

 . اإللكرتوين موقعها عربّ  ُعمالئها وبني الّشركة، بني التواصل أو التقارب من عالية درجة حُيقق ومبا التناغم،
 ورغبات احتياجات لترقيق والوّصول الُسهولة، من عالية درجة حتقيق على النظام ُقدرة ويتمثل يف النظام:

نتجات وطّلب الُدخول، ُسهولة و العميل املستهلك
ُ
 من عالية وُميسرة وبدرجة سهلة، إجراءات ِوفق امل

 . (22-17)احملرزي و فوزي، د ت، الصفرات  األمان
 االلكتروني:أشكال التسويق . 3.3

تّصلة بالزبائن املستهدفني التسويق بالبريد االلكتروني: . 1.3.3
ُ
ويتم ُمباشرة باالنرتنت من املؤسسات، امل

على عناوين بريدهم االلكرتوين، على شبكة اإلنرتنت عرب جهاز احلاسوب أو اهلاتف احملمول أو حىت 
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الرسالة الواردة إليه، والّرد عليها بإرسال رسالة أخرى تلفزيون التفاعلي، ومُيكن للزبون املستهدف ِقراءة 
 للمؤسسة.

عرب اخلط مباشرة، ويتم باستتدام تقنيات الطِّباعة، التسويق بكتيبات اإلنترنت المصورة: . 2.3.3
 واأللوان يف إعطَّاء وّصف أكثر ُوّضوحاً عن املنتج، وُمواّصفاته وكيفية استعماله.

االلكرتوين املباشر للوصُّول إىل الزبائن املستهدفني، بإرسال رسالة ّصوتي: التسويق بالبريد ال. 3.3.3
شفهية على االنرتنت من املؤسسة للزبون، يسمُعها مىت أراد بتنشيط، والّضغط على الصُّندوق االلكرتوين 

تزن للرسالة.
ُ
 امل

اف التسويقية يف حتقيق األهدالتسويق بقاعدة البيانات المسجلة على الحاسب اآللي: . 4.3.3
للمنّظمة، واستتدامها لالتّصال الفعال من الزبائن، وتشمل بيانات تسويقية ُمرتبطّة ُمسجلة بتسلوب 
ُُيفض من تكرارها، وُيسهل من معاجلتها، وتتّضمن القواعد بيانات تسويقية داخلية، تتعلق بتنشطة خاّصة 

ة، جُتمع بّصورة أساسية من شبكة االنرتنت، باملنّظمة كترقام املبيعات التكاليف، حّصة تسويقية خارجي
وتتكلف بعناصِّر البيئة التسويقية اخلارجية للمنّظمة كالبيانات عن املنافسة، املوردين، اجلهات احلكومية، 

 .(512-511، الصفرات 2007)طارق،  والزبائن
 اإلنترنت: عبر التسويق قواعد .4.3

 من اإللكرتوين التسويق بعمليات الِقيام من والغايات األهداف، حتقيق من الّشركة تتمكن حىت
 :ومنها العامة القواعد من جمموعة ُمراعاة عليها يجب فإنه اإلنرتنت، شبكة خالل

 العامل يف ُمستتدم مليون 42حوايل  عددهم وّصل والذي اإلنرتنت، ُمستتدمي العمالء وحتديد معرفة -
 العريب.

ستهدفة الفئات العمرية حتديد  -
ُ
 املتعامل األسواق أو الُسوق حتديد و الّشركة، خدمات أو مبُنتجات امل

  معها.
 لتلبيه هلم توفريها مُيكن اليت اخلدمات أو والِسلع املستهدفني، الُعمالء واحتياجات رغبات حتديد -

 .احتياجاهتم
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 .للعمالء اإلنرتنت عرب يُقدموهنا اليت اخلدمات، وحتديد املنافسني دراسة -
 .املوقع على احملكمني الزوار على الّشركة وخدمات منتجات، لعّرض املناسبة الطريقة حتديد -
 الدفع وطُّرق األسعار، وحتديد املوقع، ُعمالء خّصائص مع املالئمة السعرية، السياسات عن اإلفصاح-

 .املمكنة
 الّشركة. مع املقدمة بالتعامل املّضافة، بالِقيمة وإعالئهم له، رينالزائ يجذب موقع تصميم على الُقدرة -
 مبا وُمهمة للعمالء، مسبوقة غري جديدة قيمة خلق على الّشركة ُقدرة ُيظهر موقع على تصميم العمل -

 .الشراء عملية عند أكرب قيمة على احلصول على العمالء ُيساعد
 .الُعمالء مع املستمر ومنه التواصُّل بسرعة، الزائرين أسئلة على والرد املوقع ُمتابعة -
 على واحُلّصول معه، التعامل ُسهولة من الزائر ُُتكن ،املوقع على املستمرة والتّطورات التعديالت، إدخال-

 .له الكايف وبالقدر املطلوبة، املعلومات
 وتسمح لديها، باإلعالن واملّشاركة الزائرين، من كبري لعدد واجلاذبة الناجرة، املواقع من االستفادة حُماولة-

 بشكل واخلدمات املنتجات كافة على الّشركة، واإلطالع موقع إىل الدخول من ُُتكنهم روابط بوجود
 ُمبهر.

 طويالً  وقت تُتخر اليت املعقدة والصُّور الرسوم استتدام بسيط، وجتنب اإللكرتوين املوقع جعل -
 .لترميلها

 .القراءة معها يسهل اليت املناسبة واأللوان اخلُطوط، أحجام اختيار-
 اإللكتروني: التسويق مهارات .5.3

 فاعلية أكثر التسويقية شكالً  الوظّائف املؤسسات، وأخذت أهداف لترقيق املفتاح هو التسويق
 الرضا على واحُلّصول املستهدف للُسوق والرغبات االحتياجات، حتديد ويشمل الّرقمية، التكنولوجيا مع

 أدوات، فنتردث عن للتسويق، اإللكرتوين ّصفة ُأضيفت وإذا املنافسني، من أكثر وكفاءة بفعالية، املرغوب
 غريه أو إلكرتونياً  بريداً  كان  سواء البّشر، بني للتواصُّل تكنولوجيا من أتاحته مبا اإلنرتنت فّضاء بينها يجمع

 تكلفته، الخنفاض ُمذهلة بُسرعة العامل يف اإللكرتوين التسويق ِقطّاع انطلق اإللكرتونية، ومنه األدوات من
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 اإلنرتنت، عرب التسويق يف املتتّصصة الّشركات آالف تتسيس ومت الُسوق، توسيع على ُقدرته وازدياد
 .احملتملني الزبائن وُنّصح لترفيز الّشبكة، يف يوميا تتجول اإللكرتونية الرسائل ماليني وأصبرت
 الُسوقية احلّصة وزيادة األسواق، توسيع إىل يؤدي اإللكرتوين، التسويق أن الدراسات من العديدوأكدت 
 التسويق من النوع هذا يُتيح العاملي، كما االنتشار نتيجة % 22 إىل 3 بني ترتاوح بنسب للّشركات
 مواقعهم عن النّظر بغض العاملية الّشركات منتجات بني من واالختيار احتياجاهتم، على احلصول للعمالء

 .اجلغرافية واحلدود بالفواّصل، يعرتف ال التسويق من النوع هذا أنّ  خاّصة اجلغرافية،
 :االنترنت عبر التسويق تواجه التي المعوقات. 6.3

 أنّه إال اإلنرتنت، عرب التسويق منهج إتباع حيققها اليت واإليجابيات، املزايا كافة من الرغم على
 :يلي ما املعوقات هذه بعض ومن املزايا، تلك حتقيق أمام عائقاً  تُعترب اليت املشكالت، من العديد يُواجه

 االنرتنت مع التعامل حيث من النامية الدول يف الُعمالء تبعها اليت الشرائية، والعادات والثقافة األبعاد -
 عرب الّشراء يف تتوافر ال ترفيهية، عملية ذاهتا حد يف الشراء عملية أنّ  واعتبار الشرائية، عملياهتم يف

 .اإلنرتنت
 .املستهلك وِحاية النزاع، حالة يف إتباعها مُيكن واليت امللزمة، القوانني وجود عدم -
 أو مستندات وفق تتم ال اإللكرتونية، التجارة عمليات من يتبعها وما اإلنرتنت، عرب التسويق عمليات -

رتكزة القوانني، من املتعاقدة األطرّاف التزامات مستلة مالية، مما يُثري مرتكزات
ُ
 الوثائق، أولوية على امل

طبقة القوانني اختالف كذلك اإلثبات، يف اخلطّية واملستندات
ُ
 التجارة يف التعاقدية االلتزامات على امل

 .دولة كل يف اإللكرتونية
 والعربية النامية بالدول معلومات وتكنولوجيا اتّصاالت، من اإللكرتونية للتجارة األساسية البنية ُضعف -

 .(30-23)احملرزي و فوزي، د ت، الصفرات 
شرتين و البائعني، من الكايف العدد انعدام -

ُ
 بالتجارة اإلنرتنت،و عرب التسويق عمليات أغلب يف امل

 .اإللكرتونية
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تطلبة اإلنرتنت عرب و التجارية اإللكرتونية التجارة عمليات مع التعامل يُوفره الذي األمان مدى -
ُ
 األداء امل

 هذه حمرتيف من للسرقة البيانات تلك يُعرض مبا الشتصية، البيانات بعض أو االئتمانية، البطاقات بترقام
 العمليات.

 رغم اخِلدمة على احلصُّول أسعار الرتفاع العربية، الدول يف اإلنرتنت استتدام انتّشار كفاءة ُضعف -
 .تنُوعها

 لّصغّرها. العربية واملشروعات للمؤسسات، اإلنرتنت شبكة على املواقع وإدارة تكلفته، وتصميم ارتفاع -
 التجارة املالئمة، لعمليات التدريبية الدورات وعمل بالدراسات، للقيام املتتّصصة، املراكز انعدام -

 .اإللكرتونية
  .الدفع لعملية موقع كل يف واحدة، طّريقة سوى توجد ال غالباً  املواقع، داخل الدفع طُّرق حمدودية -
عاجلة وبني تنميتها، يف واملسامهة اإللكرتونية، التجارة إجراءات تسهيل بني التناقض -

ُ
 وخلق هلا الّضريبية امل

 .لنموها ُمعوقات وعراقيل
 .أشكاهلا مبُتتلف اإللكرتونية التجارّة يف السريع للُنمو الدولة، يف احمللية الّضريبية الّتشريعات ُمواكبة عدم -

 : اإلنترنت عبر التسويق تطبيق مجاالت. 7.3
 وغري التسويقية والعمليات األنشطة، كافة  اإللكرتونية األساليب تطبيق جماالت تشمل أن مُيكن

 التايل: النرو على وذلك املستهدفني الُعمالء ِخدمة يف التسويقية
 يف احلديثة اإللكرتونية األساليب استتدام مُيكن التسويقية: والبحوث الدراسات مجال في. 1.7.3
 منّظمات استتدام ورغم بفعالية، التسويقية القرّارات اطخاذ على التسويق مديري وُتساعد إجرائها،

 وتفصيالهتم الُعمالء على احتياجات والتعرف األسواق لدراسة طويلة، لفرتة التسويق لبروث األعمال،
 أسرع وقت ويف أقل، بتكلفة املهام تلك ُتؤدي أن مُيكنها اإللكرتونية األساليب أن إال واملنافسني،
رتبطة املشكالت على يقضي وبتسلوب

ُ
 مشاكل مثل التقليدية، التسويق حبوث أساليب باستتدام امل

 .التسويقي البرث إُتام وُخّطوات مراحل، يف التريز
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 للُعمالء، أساسية بيانات إىل والتوصل قاعدة، إنشاء من األعمال منّظمات احلديثة األساليب تلك وُُتكن
 تفصيل ِخالل من لُعمالئها أفّضل ِخدمة تقدمي من الّشركات وخّصائصهم الُعمالء، مالمح  مُيكن والذي
 على احُلّصول العمالء مع اللرظي التفاعل ِحدى، ويُتيح على عميل لكل املالئم التسويقي املزيج ذلك

 مُيكن كما  حلظياً، التبادل عملية وإُتام التسويقي، العرض عناّصر تعديل من الُسوق ُُتكن معلومات،
نتجات وعن الّشركة، مع التعامل جودة من الُعمالء رِضا مدى قياس يف اإلنرتنت استتدام

ُ
 قاموا اليت امل

 لتنمية الُعمالء وأراء أفكار، على للُرّصول هاماً  مصدراً  التسويقية والدراسات الُبروث تُعتربكما   بّشرائها،
 وباقي للمنتج، املتتلفة اجلوانب عن وشكواهم ُمقرتحاهتم ودراسة فّرص خالل من اجلديدة، املنتجات

 .التسويقي املزيج عناّصر
 مبساعدة والتصميم احلديثة، التكنولوجية األساليب أتاحت المنتجات: تصميم مجال في .3.7.2

 اإلنرتنت شبكات العميل،ومن احتياجات وفق املنتجات ،اليت تُعمم الشركات من للعديد الُفرّصة احلاسب
)احملرزي و فوزي، د ت،  املنتج يف العميل يُرغبها اليت املتتلفة واإلّضافات املكونات حتديد همُيكن

 .(34-31الصفرات 
 املنتجات، بتسعار اخلاّصة املعلومات اإلنرتنت شّبكات تُتيح المنتجات: تسعير مجال في. 3.7.3

 الُعمالء ميدون املتاحة، و االئتمانية والتسهيالت الدفع وطُّرق للتعاقد، املتتلفة والّشروط واخلّصومات
 املرتبطة اجلوانب بشتن الّشركة مع التفاوض وحىت باملنتج، اخلاّصة املكونات ووضع باملعلومات، الّشركة
 .بالسعر

 املنّظمة، عن الرتويج يف اإللكرتونية الوسائل األعمال منظمات تستتدم الترويج: مجال في. 4.7.3
 باإلعالن اإلنرتنت،ويتم القيام على موقع بشراء أو اإللكرتونية، والّصفرات املواقع من ومنتجاهتا

 عرب العامة والعالقات والنّشر اإلنرتنت، طريق عن الّشتصي والبيع إلكرتونياً، املبيعات وتنشيط اإللكرتوين،
 .اإلنرتنت
 من عالياً  باالنرتنت قدراً  اإللكرتوين، التسويق أساليب استتدام يُتيح التوزيع: مجال في .5.7.3
 على العمالء مع املباشر التفاعل من الّشركات مُيكن واستتدامها للُمنتجات، والزمنية املكانية اإلتاحة
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 املوزعني خاّصة وبّصفة التسويقيني، الُوسطاء استتدام من كبري حد إىل يُقلل كما ،عةسا 24 مدى
 ظُّهور اإلنرتنت خدمات وقد يُتيح استتدام للعمالء، املباشر بالتوزيع يقوموا أن للمنتجنيو للمنتجات، 

 .اإللكرتوين والتسويق االفرتاضية، األسواق
 اإلنترنت: عبر التسويق مع للتعامل النجاح مفاتيح .8.3

 :هبا تلتزم أن اإلنرتنت،  عرب التسويق مع بنجاح التعامل يف الراغبة على الّشركة
 عدمه. من للشركة املناسب األسلوب هو األول املقام يف اإلنرتنت عرب التسويق كان إذا ما تقييم -
 الزبائن.التعامل مع  يف البدء قبل اإلنرتنت عرب لتسويق إسرتاتيجية وّضع -

 أو املرغوبة املنافع حُيقق اإلنرتنت عربّ  التسويق أنّ  من قبل التتكد :واسع نطاق على البدء عدم  -
 .سبيل من أكثر استتدام مع حُمددة مشروعات تبدأ أن عليها ِفإنّ  املطلوبة،

 العامل ُمستوي على األفراد استفسار أن جُتيب الّشركة على: اإلنرتنت عرب والتسويق البيع دالالت تفهم -
 .التتخري أسباب تفسري أو ،عةسا 24 تساؤالهتم يف وعلى :العمالء لتوقعات بسرعة االستجابة -
 عرب التسويق بيئة يف بفاعلية تعمل سوف للّشركة، اخللفية املكاتب ونّظم تطبيقات أنّ  من التتكد -

 الفواتري إعداد بـ: املتزون، اخلاصة العمليات هندسة إعادة إىل حاجة يف الّشركة اإلنرتنت فمثال؛
 مع التعامل منهج وكذلك املايل، النّشاط منوذج ُتدعم أهّنا من للتتكد وذلك والتوريد، التسليم، واحلسابات

 .اإلنرتنت
 أو ِحساب الّشركة كُمراولة:اإلنرتنت على الّشركة موقع على والقّضاء التدمري أساليب إىل االنتباه -

 ُضّرورة ،ُمراقبة أو ُمتابعة ُدون اإلنرتنت على الّشركة موقع ترك ، عدماإلنرتنت على التواجد تكلفة استنتاج
 موقع على املعلومات كثرة أو تعقيد وعدم املوقع باستمرار، تبسيط اإلنرتنت على الّشركة موقع حتديث
 .(44-35الصفرات )احملرزي و فوزي، د ت،  اإلنرتنت على الّشركة

 الزربية التقليدية بغرداية: .4
 تاريخ صناعة الزربية:. 1.4
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تُنسج ِبواسطّة  آالف سنة، 5تُرجع الدراسات التارُيية يف اجلزائر، تاريخ ّصناعة الزربية اجلزائرية إىل 
الُصوف أو الصُّوف احلّر حسب الطّلب والنوعية، ومن ميزهتا أّن ّصناعتها تتطّلب ّشد ُخيوطها بِإحكام 
وِدقة كبرية، حىت حيّصل ّصانعها على ُرموز وأشكال هندسية تقليدية، ُُتيز كل زربية مبُفردها، وتتطّلب 

الُسكان احملليون األمازيغ كتصفية الصُّوف اليت ُتسمى ُمعدات قدمية ُمتوارثة عن األجداد، حيث يستعملها 
  400زربية غردايةا "وكذا الغربال والفانوس، ومن بني أنواع الزربية اجلزائرية؛  االقرداشا،باللهجة اجلزائرية

 كلم جنوب العاّصمة اجلزائرية.
 تعريف الزربية التقليدية )السجاد(:. 2.4

رية التقليدية، اليت تعود إىل آالف السنني، كانت ُتصنع ُمنذ الِقدم تُعترب من احلِرف الرُتاثية اجلزائ
لتزيني البيوت، سواء بتعليقها على ُجدران الُغرف أو على األرض، هلا دور يف األعراس حيث تُعادل 

وأفرشة إىل  فيما يسمى ابالشورىا؛ ألبسةالذهب، واحلُلي من حيث ِقيمتها، فنجد العروس تتخذها معها 
 ها يوم زفافها، وتُقدم هدية للعروس أو العريس يوم زفافها.بيت زوج

 ألوان زربية غرداية:. 3.4
تتميز بتهّنا ُمستتلّصة من املوارد الطّبيعية كــــ احب الُرمان اجملففا لتثبيت األلوان واعود شجرة 

اُعشبة شقائق  اجلوز الني ا واحجر النيلةا إلضفاء اللون األزرق، أما اللون األِحر القرمدي فهو من
الُنعمانا واللون األسود من احجر املغرةا وعن اللون األصفر، الذي يظهر قلياًل ُمقارنة باأللوان األخرى، 

 فهو من االعود األصفرا، وهو عبارة عن هبار هندي بلون أصفر.
 مهرجان عيد الزربية الغرداوية:. 4.4

حتتفل به اجلزائر بّصفة عامة يف فّصل الربيع من كل عام، الذي يهدف إىل تنمية الّصناعات 
حتتّضن امدينة غردايةا، هذا املهرجان سنوياً، فهي التقليدية خاّصة النسيجية منها، وإلنقاذ هذه الّصناعة 

، ويتميز مبّشاركة عدد كبري من سنة 50اكرب أسواق الزرايب يف اجلزائر، ويُعترب تقليدًا راستًا منذ أكثر من 
آالف سائح من اجلزائر، ومن دول  10إىل  5واليات الوّطن، وحىت من دول عربية، كما يجلب ما بني 

 عربية وأوربية.
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بّشوارع املدينة، حتت  ويتميز مهرجان اعيد الزربيةا مبرور عربات مزينة بالزرايب، جتوب يف موكب رائع
سوة، وتتنافس العربات على جائزة أحسن وأمجل عربة، بعد ُمرورها بلجنة تصفيقات اجلمهور وزغاريد النِ 

حتكيم يف املنّصة الشرفية، ويتتلل مرورها فرق اخليالة، والبارود مصُروبة برقّصات فلكلورية، وُتربز العربات 
الل إبداعها، وإتقاهنا مبجموعة من الزرايب إلبراز دور املرأة يف ّصناعة وترقية الصِّناعة التقليدية من خاملزينة 

ومهاراهتا يف ّصناعة الزربية، ومبدينة غرداية ُتلك كل عائلة منسجًا خاصًا هبا، ويُعد من األثاث املنزيل وهبا 
ألف امرأة حرفية خُمتصة يف ّصناعة النسيج و الزرايب، ويعملن على تعليم بناهتن هذه احلرفة   14أزيد من 

 .(miscellaneous news , 2020) املتوارثة
غرداية احتلت ّصفة العاملية  ألّصالتها، وخلروجها يف  ومنه يتميز اجلُنوب اجلزائري بزربية ابين يزقنا يف

 ُمعّظم املعارض اجلزائرية يف اخلارج، لتمثيل اجلنوب اجلزائري، والرتباطها بالُعمق اجلزائري األّصيل من الرُتاث
 .(42، صفرة 2013)بن صديق، 

 أثناء عملية التسويق االلكتروني للزربية التقليدية: االنترنت يوفرها التي المنافع. 5.4
 وتتمثل أساسا يف:

 و لطّباعة احلاجة تقليل و اهلاتف، خالل من تُعاجل و ترد والتسويق: اليت باملبيعات التكاليف تقليص -
 وسائل من بدالً  الشبكي، املوقع خالل من العملية هذه وتتم التسويقية، االتّصاالت مواد توزيع

 . التقليدية االتّصاالت
 . اجلديدة األسواق الستغالل و اجلديدة، اخلدمات و للسلع، جديدة فُرص اإلنرتنت القدرة: يُوفر -
 احلالة فإهّنا يف هذه منافسيها، أمام جديدة ُقدرات تقدمي على قادرة الّشركة تكون امليزة التنافسية: عندما -

 .الشركة هذه ُقدرات لنفس املنافسني امتالك حلني ميزة، حُتقق
 ذهبية فُرص للشركة يُتيح املوزعني، فاإلنرتنت و املزودين و العاملني العمالء و  حتسني االتصاالت: مع -

 املنشودة األهداف حُيقق بشكل و ألطراف،ا هذه مع املباشرة االتّصاالت مستوى تفعيل و لترسني،
 للكل.
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 ُسلوك ِدراسة و ُمتابعة، خالل من أفّضل تسويقية حُبوث اإلنرتنت شّبكات و اإلنرتنت الرقابة: يُوفر -
 العميل.

 الّشركة، مع للتفاعل للُعمالء ذهبية فُرص و أفّضل، جماالت اإلنرتنت حتسني خدمة العميل: يُوفر -
وحتقيق  حاجاهتم، وتلبية معهم للتواّصل العمالء، بيانات قواعد من وفعال، وتستفيد مباشر بشكل

 رضاهم.
 التكاليف تدنئة على تعمل ،كما للتسويق جيدة ووسيلة :اخلارجي بالعامل املؤسسة بطر  على القدرة -

االزربية التقليدية بغردايةا تُنتج ِبدقة وذات جودة فإذا كانت   (7-6، الصفرات 2009)تقرورت، 
ونوعية عاليني، وتُنافس السجاد العصري الرائج يف األسواق، كالسجاد الرتكي والصيين، وباستعمال تقنية 
االنرتنت تُتيح السرعة يف االتّصال بالُعمالء واألسواق، ومعرفة حاجات ورغبات وذوق الزبون يف املنتج 

اء حبوث ودراسات تسويقية، وُصنع الزربية حسب طلب الُعمالء، حىت حُتقق التسويق الواسع بإجر  االزربيةا
 هلا سواء يف األسواق احمللية أو العاملية.

 : اإلنترنت شبكة اإللكتروني "للزربية التقليدية" عبر التسويق أهمية ومزايا. 6.4
 الوسائل من العديد واستتدام واخلدمات، املنتجات بعض لتسويق ُتستثمر اإلنرتنت شّبكة صارت

تاحة
ُ
)احملرزي و فوزي، د ت،  التسويقية العملية دعم يف ُتساهم اليت الشّبكة هذه أدوات، وتقنيات عرب امل

 . (9صفرة 
 األيت: يف اإلنرتنت ّشبكة عرب اإللكرتوين، للسجاد التقليدي التسويق يوفرها اليت املزايا وتتمثل

 أيّة على احُلصول وُسهولة فيها، التّصُفح وُسرعة التقين للتّطور االنتّشار، واسعة اإلنرتنت بيئة أصبرت -
 قّصري، زمن يف عليها واحُلصول الِسلعة، تلك اقتناء على فيها، والُقدرة ما ِخدمة أو ُمنتج طّخصُ  معلومات،

سا 24لتوفُرها  والزمنية لتواُجده، املكانية احلدود متتطياً  وبيعها لسلعته، الرتويج من ُمسوق أيُ  لِيتمكن
 يوميا.
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 ُدون وذلك خدماهتم، أو ملنتجاهتم للتسويق اجلميع، أمام اجملال فتح يف اإللكرتوين التسويق ُيساهم -
 املوارد حمدودة الّصغرية، والّشركات الفتمة األموال رؤوس ذات العمالقة، الكبرية الّشركات بني التمييز
 .العادي والفرد

رددة امليزانية التنفيذ، مع يف والُسهولة املنتفّضة اإللكرتوين، بالتكلفة التسويق وطُرق آليات ُتتاز -
ُ
 له. امل

 الدعاية و عمليات يف والربّامج التقنيات، من جمموعة ُتستتدم اإللكرتوين، التسويق بيئة ظل يف -
 فيها والّضعف الُقوة، نقاط وحتديد إعالنية، ِحلة أي يف النجاح درجة وقياس تقييم مُيكن كما اإلعالن،

 التسويق يف املتبعة العمليات عن أكرب بسهولة املقصُّودة، والشرائح املستهدف واجُلمهور أسهل، بشكل
 تتمثل فيما يلي: اإلنرتنت، عرب اإللكرتوين أخرى، للتسويق وهناك عدة مزايا .التقليدي

 وتتمثل يف: :والعمالء األفراد لقطّاعات موجهة مزايا أوال:
 .اليوم ساعات طوال املعلومات وتوفري انقطاع، أو توقف بال الُسوقية املساحات إتاحة -
 املنتج، ُمواّصفات لترديد الكتالوجات أو املعلومات، على للُرّصول للمشرتين، االنتظار وقت تقليل -

  الّشركة. على موقع  (web)سهلة بطّريقة متطّلباهتم لترديد الفوري، الدخول مُيكنه فاملشرتي
 ُتوفره ملا نتيجة وذلك والُعمالء املستهلكني، وشرائح لدى قطّاعات الّشرائية، القرارات جودة حتسني -

 مبا أفّضلها واختيار املنتشرة، اإللكرتونية املوقع عرب والتجول البرث، فّرص من اإللكرتونية الّتجارة
 واخلّصائص، واجلودة، السعر، ِوفق املستهلكني رغبات وتلبية حاجات، إشباع على وُقدرهتا يتناسب،

 .املطلوبة واملواّصفات
 فُرص عمل، و قنوات بإتاحة واحمللي العاملي، العمل ُسوق طبيعة على تغرياً  اإللكرتونية التجارة أدخلت -

 للعمل واملعرفة الُقدرات واكتساب البّشرية، املهارات تنمية يف سامهت كما األفراد، لقطّاعات وظيفية
 .اإللكرتوين

 واخلدمية، السلعية املتطّلبات عن البرث قطاعاهتا،بُسرعة بكافة والُعمالء لألفراد الوقت وإدارة استثمار -
 ومنافذ واخلّصومات واألسعار، اخلدمات)األصناف أو املنتجات عن املطلوبة املعلومات على واحلصُّول
 .(. ..عليها، احلصول وكيفية التوزيع،
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 وتشمل ما يلي: واملؤسسات: للمنظمات موجهة مزايا: ثانيا
 .إسرتاتيجية ومكانة تنافسية، ميزة خِللق إمكانياهتا ودعم األعمال، ملنّظمات التنافسية الُقدرة حتسني -
 احِلصة زيادة يف ُيساعدها مبا عاملية، جديدة أسواق ُدخول على والُقدرة الرحبية، زيادة فـُّرص إتاحة - 

 .وحملياً  عاملياً، مميزة ذهنية صُّورة وبِناء الُسوقية،
 سهل بشكل املعلومات وتبادل إللكرتونية،ا التجارة بتقنيات والتعامالت، الّصفقات إجراء ُسهولة -

 .وسريع
 إليها والُدخول عاملياً، املتاحة التسويقية الُفّرص استغالل وإمكانية التسويقي، األداء معدالت زيادة -

 .اإلنرتنت شّبكة على املتاحة اإللكرتونية، األسواق عرب بُسهولة
 الُسوق يف والتواجد الظُّهور، بإتاحة احلجم وُمتوسطة الّصغرية، للمشروعات كبرية استفادة حتقيق -

 .االلكرتوين
 اليوم طوال البيع، بعمليات والقيام واخلدمات، املنتجات عّرض مُيكن العمالء، مع املستمر التواجد -

)احملرزي و  التقليدية باملتاجر اخلاّصة العمل مبواعيد التقيد ُدون العام، يف يوماً  365 وملدة واألسبوع،
  .(14-10فوزي، د ت، الصفرات 

 للزربية التقليدية:األدوار الرئيسية لوظيفة التسويق عبر اإلنترنت . 7.4
 ُهناك عدة أدوار لإلنرتنت، لتسويق املنتج )السجاد اليدوي التقليدي(، نذكر منها ما يلي:

 وذلك بـــــ:تحريك الطلب الساكن أو الكامن لدى فئة من العمالء المحتملين: . 1.7.4
 جديدة. التعرف على احتياجات هذه الفئة، وِقياس اجتاهاهتم و تطوير ُمنتجات قائمة أو -
)غري املستقر، غري املنتظم(، وقد ُيسبب حرجًا وارتباكًا للعمليات  حتقيق االستقرار يف الطلب املتذبذب -

، واملركز املايل وموقف الُسيولة للمنّظمة، اليت ُتواجه فجوة بني حجم، ووقت الطّلب وحجم اإلنتاجية
وبرّامج اإلنتاج يف استغالل الطّاقة اإلنتاجية، ووقت اإلنتاج أو توفري املنتج، ومنه مُيثل ضّغط على خطط، 

والتسويق ُهنا يقوم بدور هام باستتدام أدوات الرتويج، وتنشيط املبيعات وُمرونة التسعري، ومنح تسهيالت 
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، 2004)أبوبكر،  ومزايا وخدمات مكملة، لترريك الطّلب يف أوقات معينة، كالطّلب على السياحة
 .(123-116الصفرات 

مل  :ينة أو االستفادة من خدمات معينةتشجيع العمالء، وتحفيزهم لبدء استخدام سلع مع. 2.7.4 
احُلّصول عليها كعدم؛ املعرفة هبا، أو االهتمام باستتدامها، أو ُوضوح منافعها ومزاياها، االعتقاد  يسبق هلم

إمكانياهتم، ومنه فجوهر التسويق تتكيد حاجة العميل للُمنتج، وإظهار  بعدم مالئمتها، وأهنا طخرج عن
 املنافع واملكاسب اليت سيرققها بعد إشّباعه لرغّباته.

 :ما يليوذلك لـ تنشيط الطّلب وإعادته لُمستواه الطّبيعي إذا انخفض أو تدهور:. 3.7.4
منتجاهتا، لُظهور ُمنافسني ُجدد ومنتجات بديلة، أو إذا واجهت املنظمة تراجعًا يف إقبال العمالء على  -

لتقادم منتجاهتا، ومنه دراسة وحتليل أسباب الرتاجع، واالخنّفاض يف الطّلب، مث وّضع الُسبل جلذب 
 الُعمالء مرة أخرى، أو البرث عن ِفئات جديدة منهم أو فتح أسواق جديدة.

وّمواجهة أّي تغريات مُيكن أن ُتؤثر عليه سلبًا من ِخالل ِحاية الطّلب احلايل الذي ترّضى عنه املنّظمة،  -
املتابعة املستمرة لرغبات العمالء وتفضيالهتم، وحتديد ُمؤّشرات واحتماالت التغري فيها، واطخاذ إجراءات 

 لالستجابة السريعة هلا لالحتفاظ بُعمالء املنظمة.
وتّصورات، إلقناع األفراد لإلقالع عن  وتقومي ُسلوك العمالء؛من خالل ما لديه من مفاهيم ترشيد -

ُسلوكيات ّضارة أو غري مفيدة، باستعمال أساليب و أدوات  ترويجية، تُركز على بواعث اخلوف من 
 املتاطّر، واحلذر من اجملهول ومن أمثلتها: ُسلوك تضييع، وإهدار املوارد واإلمكانيات.

توجيه ُسلوك األفراد لخلق طلب إيجابي جديد بدال لطّلب سلبي قائم، وُمسيّطر على . 4.7.4
هبدف ُمعاجلة إحجام األفراد عن ُسلوك مطلوب له منافع، ومكاسب ُمؤكدة، إما لعّدم ُسلوك األفراد: 

لسليب معرفتهم بذلك، أو لوجود مفاهيم وتّصورات خاطّئة لديهم، ُُتثل عائق لتروهلم من حالة الطّلب ا
إىل حالة الطّلب االيجايب، ومن أمثلة تغري اجتاهات الطّلب، حتويل الطّلب على املنتج األجنيب إىل الطّلب 

نتج احمللي الوّطين
ُ
 .(66-65، الصفرات 2012)صرراوي،  على امل

 المحلي والعالمي:واقع وأسباب تراجع الزربية التقليدية في السوق . 8.4 
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تراجع عليها الطّلب يف األسواق احمللية وحىت العاملية، ولدى  مما سبق مُيكن القول أّن الزربية التقليدية، قد
 العمالء، ومُيكن إيجاز ذلك يف عدة نقاط  نذكرها كالتايل:

 ا األهم.األزمة اخلانقة اليت تُعاين منها الِسياحة، وفُقدان ّصناعة السجاد التقليدي ُسوقه -
 انعدام الطّلب احمللي أكثر على السجاد التقليدي احمللي. -
 ارتفاع أسعار املواد األولية، لّصناعة السجاد التقليدي اجلزائري والغرداوي، كالصُّوف الطّبيعي والّصناعي. -
 ُرخص أسعار السجاد الّصناعي، أكثر من اليدوي)غياب العائد املادي من ِصناعته(.  -
 وتراجع عدد احلرفيني املنتجني، والعاملني يف الزربية التقليدية احمللية بغرداية، وتدين أسعارها.اخنفاض  -
ُصعوبة تسويق الزربية التقليدية، وغياب املعارض التسويقية، وحمالت للسجاد التقليدي على مدار  -

 السنة.
 وإنقاذ قطّاع إنتاج الزرايب.انعدام سياسة ُحكومية واّضرة للُنهوض بقطّاع الّصناعة التقليدية،  -
عدم االستغالل األمثل للتسويق االلكرتوين، عرّب االنرتنت من طّرف املنتجني، وعدم إدراك فعاليتها  -

  االيجابية، ومدى أمهيتها يف تسويق الزريبة التقليدية، لدى الزبائن على نطاق واسع.
)السائح( اختفى تقريباً، والزبون  لزبون األجنيبلقد فقدت ّصناعة الزربية يف اجلزائر اغلب زبائنها، فا -

 اجلزائري ّصار غري ُمهتم غالباً بالزربية، بسبب توفُر السجاد الّصناعي بتسعار منتفضة.
 خاتمة:. 5

عتمد على شبكة االنرتنت  التسويق أنّ  ومما سبق مُيكن القول
ُ
عاّصر، امل

ُ
االلكرتونية  اللزربية امل

 واخلدمات املنتجات بيع هبدف واحملتملني، احلاليني العمالء مع العالقات توطيد على واملبين التقليديةا،
 اإلسرتاتيجية شبكة النت  تُعترب له،حيث خصيصاً  موجهة بتهّنا الشبكة عرب ُمتصفح لكل ُتوحي بطّريقة

احملتملني،  الُعمالء أوساط يف ونشرها التجارية، العالمة إشهار يف املنّظمة ُجهود لتقوية احلديثة، التسويقية
رتوى إنشاء ألنّ  ذلك إلكرتونياً، ُُسعتها إدارة خالل من بّشكل فعال التنافس كما ُيساهم يف

ُ
 املناسب، امل

واالستثمارات يف جمال  العمالء، ويزيد من عدد بينهم، ومّشاركته تداوله سيتم للمستتدمني، واجلذاب
عاما األخرية من بلد ُمنتج، وُمصدر للسجاد  25، حيث حتولت اجلزائر خالل ّصناعة االسجاد التقليديا
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التقليدياالزربيةا إىل بلد حُياول احلِفاظ على ما تبقى من حرفة تقليدية، تعود إىل آالف السنني وسط 
سباب هذا حتذيرات من اندثارها وزواهلا، إذا مل تُعاجل السلطّات املعنية، ومنها ُغرفة الصناعة التقليدية أ

 الرتاجع احلاد، وتُعطي حلوال لذلك.
 وللرفاظ على الزربية التقليدية، باعتبارها موروث ثقايف تتوارثه األجيال، عرب الُعّصور نقرتح اآليت:

 ارتباط انتعاش وازدهار ّصناعة الزربية التقليدية، بترسني أداء القطّاع السياحي. -
السمعي والبّصريا كاإلذاعة اوا التلفزيونا، عرب االنرتنت،  استرضار دور اإلعالم احمللي، والوّطين -

نتج احمللي، املتمثل يف االزربية التقليديةا والتسويق له.
ُ
 وإبراز دوره يف حتقيق التعريف بامل

تفعيل دور املعارض واملشاركة فيها للرتويج، والتسويق للمنتجات التقليدية،خاصة االزربية التقليدية  -
 اع التسويق االلكرتوين.بغردايةا بإتب

ّضرورة استعمال االنرتنت يف التسويق للزربية التقليدية، من املنتجني يف خُمتلف األسواق، وجذب  -
 الزبائن.

 ذكر حماسن السجاد التقليدي، الّصرية على الزبون احمللي. -
هدرة من الُصوف الطّبيعي، واليت تُرمى يف أغلب األوقات  -

ُ
بالّشوارع والُقمامات، ضرورة مجع الثروة امل

 خاّصة من كل سنة يف ُمناسبة عيد األضرى.
توعية املنتجني والعاملني يف جمال قطّاع الّصناعة التقليدية، مبنح امتيازات ألصّراب هذه احلِرفة الرُتاثية،  -

 اليت حتِمل يف طّياهتا معاملُ اهلُوية الثّقافية.
لتقليدي، ومنرهم أوُسة شرفية وتشجيعية لذلك، هبدف تشجيع العاملني يف جمال ّصناعة السجاد ا -

 االستمرار يف هذه احلرفة األّصيلة والّعريقة.
 العمل على توفري املادة األولية، ووّضع خمازن ومّصانع خاّصة هبا. -
 
 
 



 

 بن حامد، حبيبة ونوغي عبد الغني
 

320 

 . قائمة المراجع:6
 : لمؤلفاتا

. د ط،  6-5عرب االنرتنت ، أِحد احملرزي، و ِحادة فوزي. )د ت(. برنامج مهارات التسويق والبيع . 1
 كلية التجارة، دب.

(. إدارة التسويق يف ظل العوملة واالنرتنت. االسكندرية، مصر: دار اجلامعة 2007طه طارق. ). 2
 اجلديدة للنشر.

 (. التسويق. االسكندرية، مصر: الدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع.1999فريد الصرن. ). 3
دخل إسرتاتيجي تطبيقي يف إدارة التسويق يف املنشآت املعاصرّة. (. م2004مصطفى أبوبكر. )

 االسكندرية، مصر: الدار اجلامعية.
 :المذكرات

(. مذكرة ماجستري. دور الصرافة االلكرتونية العربية يف 2012حامت علي، ومصطفى العسويل. ). 1
. السودان: جامعة 79-77، دراسة تطبيقية على وكالة معًا اإلخبارية  التسويق للقضية الفلسطينية؛

 السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات العليا، قسم الصرافة والنشر.
(. مذكرة ماجستري يف علوم التسيري. التسويق السياحي وأثره على الطلب 2012مروان صرراوي. ). 2

 التسيري.. تلمسان، اجلزائر: كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 66-65السياحي ، 
(. رسالة ماجستري. التكوين يف الصناعات واحلرف التقليدية بني احملافظة 2013نوال بن صديق. ). 3

. تلمسان، اجلزائر: كلية العلوم 42دراسة أنثروبولوجية مبنطقة تلمسان ،  -على الرتاث ومطلب التجديد
 االنسانية واالجتماعية، جامعة تلمسان.

 :المقاالت
(. القيم االجتماعية يف ظل استتدام الّشبكة 2015، و مامي زرارقة. )جانفي, بومدين خملوف. 1 

 .74(، صفرة 08اإلعالمية العاملية. جملة العلوم االجتماعية واالنسانية )
 : المداخالت 



 

 عبر شبكة االنترنت الصحراوي السياحي للمنتجالتسويق االلكتروني 
 

321 

(. امللتقى الوطين حول؛ السياحة والتسويق السياحي يف 2009أكتوبر,  26-25حممد تقرورت. ). 1 
. قاملة، اجلزائر: مجعة قاملة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم 4يات والترديات التنافسية. اإلمكان -اجلزائر

 التسيري، قسم العلوم التجارية.
  :مواقع االنترنيت

1. miscellaneous news . (2020). Consulté le 2020, sur https : // 

www.aljazeera.net: https : // www.aljazeera.net 



 341 -322ص ، (2020 أفريل) عدد خاص/ 10 المجلد
 والتنميـة االستراتيجيةمجلـة 

 عدد خاص بالملتقى الوطني الثاني حول:
 التطويرالسياحة الصحراوية، الواقع، اآلفاق وسبل 

 

322 

 

 هاالسياحة الصحراوية وطرق تمويل استثماراتتطوير  أساليبالرابع: المحور 
تأثير القطاع السياحي على مؤشرات النمو االقتصادي والتنمية المستدامة في الجزائر: دراسة نظرية 

 االنحدار الخطي البسيطوقياسية باستخدام تحليل 
The influence of tourism on the indicators of sustainable economic 

development in Algeria  : Theoretical and normative study using simple 

linear regression analysis 
 

 2مراس محمد ، 1محمد الشريف األمين 
 m.c.elamin@cuillizi.dz، (اجلزائر) املركز اجلامعي إليزي1

 خمرب تنمية اقتصاديات األعمال احلديثة وحتسني أدائها مبنطقة الطاسيلي، اليزي
 merras_med@hotmail.fr، (اجلزائر) جامعة سعيدة2

 

     01/04/2020تاريخ النشر: 
 

 

 :ملخص
وتطبيقية حول موضوع السياحة املستدامة ودورها يف تفعيل مبادئ املقال عبارة عن دراسة نظرية 

النمو االقتصادي املستدام يف اجلزائر، كما أن الدراسة تناولت جانب كمي حول املوضوع من خالل بناء 
  .مناذج قياسية باستعمال طريقة املربعات الصغرى لعالقة السياحة ببعض مؤشرات النمو والتنمية يف اجلزائر

ن خالل النتائج التطبيقية للدراسة تبني أن القطاع السياحي يف اجلزائر مزال بعيدا عن املراد منه، حيث م
 وال توجد هناك عالقة بينه وبني جل مؤشرات النمو املستدام يف اجلزائر رغم ضخامة نفقاته.

 .لصغرىالنمو املستدام، السياحة، االحندار اخلطي البسيط، طريقة املربعات اكلمات مفتاحية: 
 JEL: C01، C53اتتصنيف
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Abstract: 

This article presents a theoretical and practical study of sustainable 

tourism and its role in the implementation of sustainable economic 

development in Algeria. While based on a quantitative aspect, the study was 

based on the creation of normative models, using the method of Small 

Cubes and Granger in order to show the relationship between tourism and 

some indicators of development in Algeria.   

The results obtained from the practical study show that tourism - which 

enjoys a huge budget in Algeria - is still far from achieving the economic 

objectives, and that there is no relationship between tourism and economic 

indicators 

Keywords: Sustainable Development, Tourism, Simple Linear Regression, 

OLS. 

JEL Classification Codes: C01 ،C53 

  

 المقدمة:  .1
السياحية املقدمة يف العملية التنموية  واخلدماتنظرا لألمهية البالغة اليت حيتلها القطاع السياحي 

مستوى رفاهيتها  وارتفاعيف تطور الشعوب  أساسيامتثل مقياسا  أهناحيث  واالجتماعيةاالقتصادية 
توفري خدمات سياحية القطاع من اجل  ذاهل والصحيحكان لزاما على الدول التخطيط اجليد   االجتماعية،

 والتكنولوجيالقطاع إد مهما بلغ التطور التقين  هذاحيث جيب ترشيد االستثمار يف  طالبيها،تليق مبستوى 
 البشري.العنصر  إمهالفال جيب 

احلساسة اليت يعول عليها يف بعث  اإلسرتاتيجيةالسياحة يف عاملنا املعاصر من القطاعات  تلقد أصبحو 
حيث  ،والنمو املستدام و التنمية املستدامة األخضراحلركية التنموية و خاصة مع ظهور مفاهيم النمو 

، األخرىالسياحة هي قطاع يلعب احملور األساسي يف حلقة التنمية باعتباره عنقودا للقطاعات االقتصادية 
حيث  السياحة هي يف حد ذاهتا ، األخرىللقطاعات االقتصادية  فالقطاع السياحي يعترب القطاع املروج

لدلك أصبحت كل اقتصاديات العامل هتتم هبذا القطاع اجلد احلساس  ،أنواعهاسوقا لرتويج املنتجات بشىت 
حيث ميكن ، يساهم يف الناتج الداخلي اخلام بنسب معتربة يف شىت الدول اليت تعتمد على السياحة الذي
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أن يوفر مناصب شغل سواء خلرجيي اجلامعات أو معاهد التكوين املهين والتمهني املتخصصة  القطاع ذاهل
لزم االهتمام  ذاهل، وبالتايل احتواء عدد كبري من طاليب الشغل أي املسامهة يف القضاء على البطالة ....

رية واضحة املعامل اجتاه والعمل على التوجه بسياسة استثما، هبذا القطاع والنظر اليه على أنه صناعة مرحبة
من خالل سن ترسانة قانونية استثمارية خاصة بالقطاع و العمل على النهوض هبذا القطاع ، القطاع هذا

جيعلنا التفكري يف امليكانيزمات  الذيمن خالل تشجيع املقاوالتية السياحية واالستثمار السياحي. األمر 
اليت متول االستثمار السياحي واملقاوالتية السياحية على  القطاع بصفة عامة وكذا األليات هذااليت متول 

اجلانب معتمدين يف دلك على االجابة على  هذااملوضوع من  هذاحد سواء. لدلك ارتأينا أن نعاجل 
تأثري القطاع السياحي على مؤشرات التنمية االقتصادية يف اجلزائر؟ أو بعبارة  وما هاإلشكالية التالية: 

  أخرى لإلشكالية: كيف تساهم السياحة يف رسم معامل النمو االقتصادي املستدام؟
 هدف البحث: 1.1

 إن اهلدف من هذا البحث املتواضع هو الوصول إىل جمموعة من النتائج من بينها إبراز دور وأمهية 
لسياحة املستدامة يف تفعيل ميكانيزمات التنمية املستدامة أو باألحرى كيفية مسامهة السياحة صناعة ا

املستدامة يف املسامهة يف النمو االقتصادي الشامل واملستدام. كما للبحث هدف أكادميي بالدرجة األوىل 
ستدامة. كما للبحث وهو تسليط الضوء على أهم املصطلحات واملفاهيم يف ميدان السياحة والتنمية امل

جانب من األمهية يف عرض قراءة وجيزة وشاملة لالسرتاتيجية الوطنية يف اجلزائر حول القطاع السياحي. 
أيضا يهدف البحث إىل بناء مناذج قياسية لعالقة القطاع السياحي مبؤشرات النمو والتنمية يف اجلزائر 

 وذلك باستعمال طريقة املربعات الصغرى 
 أهمية البحث:  2.1

ظهر مفهوم السياحة املستدامة للوجود مؤخرا أخدا معه عدة دالالت واعتبارات اقتصادية 
واجتماعية وتنموية، وذلك كله من أجل خدمة االقتصاد احمللي والوطين على املديني القصري والطويل، ومن 

فيذي من ضرورة االهتمام هبذا مت راعت كل اجلهات املعنية من أكادمييني وصناع قرار وحىت اجلهاز التن
املوضوع ليس كمفهوم وإمنا كتفعيل أللياته يف امليدان. وبالتايل تكمن أمهية هذا البحث يف أنه مزال 
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موضوع خصب للبحث والتعمق فيه وكذا إبراز على األقل أمهية السياحة املستدامة باعتبارها متعلقة بالفرد 
  البشري قبل كل شيء.   

 راسة: فرضيات الد 3.1
 تنطلق دراستنا هذه من الفرضيات التالية:

 : هناك تأثري لقطاع السياحة على النمو االقتصادي يف اجلزائر.الفرضية األولى
: هناك عالقة بني القطاع السياحي ومؤشرات التنمية يف اجلزائر )البطالة، مشر التنمية الفرضية الثانية

 املستدامة، جلب العملة الصعبة(.
 وأدوات الدراسة:منهج  4.1

مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي لدراسة خمتلف  فهاهداألتحقيق هذه الدراسة وبلوغ 
جوانب املوضوع وذلك لطبيعة موضوع البحث. حيث مت االستعانة باملنهج الوصفي لتوضيح املفاهيم 
النظرية واألكادميية حول السياحة املستدامة والتنمية االقتصادية املستدامة. أما املنهج التحليلي فاستعمل 

يل وجيز لالسرتاتيجية الوطنية للسياحة يف اجلزائر. ولبناء النماذج القياسية مت استعمال من أجل عرض وحتل
املنهج الكمي الرياضي والقياسي لتحليل العالقات الوظيفية بني القطاع السياحي والنمو والتنمية يف 

 اجلزائر.
 اإلطار المفاهيمي للنمو المستدام والتنمية المستدامة:  1.2

مية املستدامة أصبح مرتبط حبياة االنسان اليومية، إذا أردنا إدخال هذا االنسان أو إن مفهوم التن
الفرد يف حياة سعيدة ومستدامة وصحية ما على الدول واحلكومات إال االجتهاد من أجل توفري له عيش  

للكائن كرمي يف ظروف مرحية، وهذه املفاهيم ال تكتمل إال إذا كان هناك التفكري باحلياة املستدامة 
البشري، وهنا تأخذنا األفكار من أجل التطرق إىل مفاهيم أخرى غري األكل والشرب وامللبس وهي حب 
التجوال والتعرف واالستكشاف والتعلم والتثقف والتدين و .... وهنا يظهر مفهوم السياحة مبعناه الواسع 

علينا أوال عرض بعض املفاهيم حول والشامل، وقبل الشروع والتطرق إىل مفاهيم السياحة املستدامة البد 
 النمو الشامل والتنمية املستدامة. 
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 المستدامة:أبعاد التنمية  1.1.2
 سوف نعرض هنا أهم أبعاد التنمية املستدامة

 األبعاد االقتصادية. 1.1.1.2
 (09، ص2006وبن يوسف سليم،  ليمساي ع)منها:أبعاد عدة  وتتضمن

 املوارد الطبيعية؛ضمان حق حصول األفراد على  -
 إيقاف تبديد املوارد؛ -
 . ومعاجلتهمدى مسؤولية البلدان املتقدمة عن التلوث البيئي  -

ومنه تقليص تبعية البلدان النامية، االنطالق من منط تنموي يقوم على االعتماد على الذات لتنمية 
التوسع يف التعامل اإلقليمي، ويف التجارة فيما بني البلدان  وبالتايلاالكتفاء الذايت  وتأمنيالقدرات الذاتية 

 يف توزيع املداخيل. والتفاوت والتوسعالنامية، وحتقيق استثمارات ضخمة يف الرأس املال البشري 
 : األبعاد البشرية 2.1.1.2

 (8-7، ص2002، ب)عبد السالم أديوتتمثل يف: وتشمل كل ما يتعلق باحلياة البشرية واألفراد
 وعلى قدرةالنمو السريع حيدث ضغوطا حادة على املوارد الطبيعية  تثبيت النمو الديمغرافي: -

احلكومات على توفري اخلدمات، كما أن النمو السريع للسكان يف بلد ما أو منطقة ما حتد من التنمية، 
 ويقلص من قاعدة املوارد الطبيعية املتاحة ألعمال كل ساكن؛

فإن التنمية املستدامة تعىن النهوض بالتنمية القروية النشيطة كاملساعدة على  أهمية توزيع السكان: -
 إبطاء حركة اهلجرة إىل املدن وتعين اختاذ تدابري سياسية خاصة من قبيل اعتماد اإلصالح الزراعي واعتماد 

 تكنولوجيات تؤدي إىل التقليص إىل احلد األدىن من اآلثار البيئية للتحضر؛
تنطوي التنمية املستدامة على استخـدام املـوارد البشرية  اكم  البشرية:لكامل للمواد االستخدام ا -

اجلوع، ومن املهم بصورة خاصة أن  وحماربةاستخداما كامال، وذلك بتحسني التعليم واخلدمات الصحية 
 تصل اخلدمات األساسية إىل الذين يعيشون يف فقر مطلق أو يف املناطق النائية.

 .والتعليمالصحة  -
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 :األبعاد البيئية 3.1.1.2
 (49، ص 2008، ينانعبد القادر عو ): وتشمل النقاط اليت هلا عالقة بالبيئة وشىت مكوناهتا

يف استخدام األمسدة  اإلفراطف النبايت الغطاءو من محاية الرتبة ابتداء :حماية الموارد الطبيعية -
ومبيدات احلشرات يؤدي إىل تلويث املياه السطحية واملياه اجلوفية، أما الضغوط البشرية واحليوانية فإهنا 
تضر بالغطاء النبايت والغابات أو تدمريها وهناك مصايد كثرية لألمساك يف املياه العذبة أو املياه البحرية 

صيانة املياه بوضع حد لالستخدامات املبددة ، باإلضافة إىل دامةجتري استغالهلا فعال مبستويات غري مست
 ؛املياهكفاءة شبكات   وحتسني

: عدم املخاطرة بإجراء تغريات كبرية يف البيئة العاملية بزيادة الحراري االحتباسحماية المناخ من  -
البنفسجية،ويعين ذلك احليلولة أو تغري أمناط سقوط األمطار أو زيادة األشعة فوق  مستوى سطح البحر

 .احلامية لألرض من جراء أفعال اإلنسان ناألوزو طبقة  دون زعزعة استقرار املناخ أو تدمري
 األبعاد التكنولوجية. 4.1.1.2

 التكنولوجية تتمثل يف: األبعادفإن  (2002)عبد السالم أديبحسب  
: وتعين التنمية املستدامة هذا التحول إىل استعمال تكنولوجيات أنظف في المرافق الصناعية -

 من املوارد الطبيعية إىل أدىن حد. وغريهامن استهالك الطاقة  وتقليص وأكفأتكنولوجيات أنظف 
: بالنصوص القانونية اخلاصة بفرض العقوبات يف هذا اجملال األخذ بالتكنولوجيات المحسنة -

 ؛وتطبيقها
 واملستويات: واالحتباس احلراري الذي يهدد املناخ بتغري املناخ الحراري واالحتباسالمحروقات  -

 احلالية النبعاث الغازات احلرارية من أنشطة البشر تتجاوز قدرة األرض على امتصاصها؛
 الحد من انبعاث الغازات؛ -
املستدامة تعين أيضا احليلولة دون تدهور طبقة  والتنمية: ناألوزو الحيلولة دون تدهور طبقة  -

 (09)ص احلامية لألرض. ناألوزو 
 التنمية السياحية والتنمية االقتصادية: 2.1.2
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السياحية تلعب دورا أساسيا يف  التنميةف (1988) عبد السالم ابو قحفو  أمحد ماهرحسب 
التنمية االقتصادية، حيث يؤثر رواج صناعة السياحة بشكل مباشر على اقتصاد ورواج الصناعات 
واألنشطة املرتبطة بصناعة السياحة يؤدي إىل انتقال األموال من جيوب السائحني إىل مقدمي اخلدمات. 

االنفاق العام على السلع االستهالكية وبالتايل  أنه كلما زاد تدفق حجم احلركة السياحية زاد كوال ش
ارتفاع معدالت االدخار مما ينشط هده الصناعات واخلدمات املرتبطة هبا. وتعترب السياحة مصدرا من 
مصادر الدخول األجنبية وتقاس أمهيتها االقتصادية حبجم تأثريها على ميزان املدفوعات للدول، كما أن 

 د اخلزينة العامة للدولة، وقدرهتا على امتصاص البطالة.للسياحة دور يف زيادة موار 
 اإلطار المفاهيمي للسياحة وصناعة السياحة:  2.2

يف هذا الشق من الدراسة سوف نعرض أهم املفاهيم املتعلقة بالسياحة كمفهوم أساسي وأكادميي 
 معتمد. ألن الكثري من الناس يعتقدون أن السياحة هي جمرد هلو وفقط وهذا ما ليس بالصحيح. 

 :وتطورها نشأة السياحة 1.2.2
 نشأة اإلنسانالسياحة يعود إىل  نشأةسياحي،أن يـــرجع األستاذ "مشولر جوستاف " وهو خبري 

فعندما كانت ، السفر والرتحال دفعته اىلهي اليت  اإلنسان الغريزية كالطعام واألمنحاجات  نفســه وان
 .Y)واألمن بدأ يبحث عن مناطق توفر له ذلك له حاجياته من الطعام رالتوفمنطقته 

RAYNOUARD et R. LANQUAR, 1978)، 
"السياحة " كذلك سامهت  نسميه اليومما  إقامته وهو املؤقت ملكانيف التغيري  رغبة اإلنسانإضافة إىل 

املقدسة واليت تشمل الزيارة إىل األماكن  اإلسالمية أمهها الديانةالسياحة ومن  نشأة وتطورالديانات يف 
جاء  ـر. مثللغيـ تقدميها وتعريفها تنمية وتطوير السياحة معأمهها احلج الذي يلعب دورا فعاال يف  ومن

بواسطتهم أصبحت عدة مناطق  واملعرفة واليت معروفة لطلب العلمالفالسفة الذين جابوا مناطق غري 
ومت عن طريق الرتحال اكتشاف قارات بأكمـلها. بعدما كانت السياحة تتميز ، األمم معروفة لدىوشعوب 

تتبلور فكرة التطور واملتمثلة يف  بدأتوحليواناهتم  األمن والغذاء هلمبتحركات األفــراد من أجل البحث عن 
ومع .الصحيبدورها أدت إىل خلق عادات للزيارات وكذلك االستشفاء  اإلنسانية واليت ربط العالقات
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التنزه أول إجناز كان يف فرنسا ملمرين ميثالن  آلخـر قصداألفــراد ينتقلون من مكان  الزمن أصبح تطور
بالدورة الكربى" اليت تشمل باريس والوسط مث "الغريب واجلنوب  تشمل باريس"الدورة الصغرى" اليت 

 1807من بريطانيا العظمى سنة  " وهذاظهرت العبارة التالية "قم بالدورة الكربى اجلنوب الشرقي ومنه
 القارة  بالسفر حولإجنليزي خالل نضجه مطالب  كل شابحبيث  

 تعريف السياحة:  2.2.2 
ي أعطته ذبل نكتفي بالتعريف ال هذاللسياحة عدة تعاريف ومفاهيم ال ميكن التطرق إليها كلها يف حبثنا 

على أهنا: "أنشطة املسافر إىل (2019)املنظمة العاملية للسياحة، UNWTOهلا املنظمة السياحية العاملية 
مكان خارج بيئته املألوفة لفرتة معينة من الوقت ال تزيد عن سنة بغية انقطاع للراحة أو ألغراض أخرى". 

احلديث هي ظاهـــرة طبيعية من ظواهـر العصر احلديث واألساس منها احلصول على  موالسياحة باملفهو 
لتذوق مجال املشاهد  الثقايف املنبثق اإلنسان والوعيفيه  يعيش اجلو واحمليط الذياالستجمام وتغيري 

 .1905الطبيعية ونشوة " االستمتاع جبمال الطبيعة" وهذا التعريف يعود لألملاين"جوبيري فولر" بتاريخ 
 السياحة مكونات 3.2.2

 السياحة تتمثل يف: ( فإن مكونات 2013) مروان سالميةحسب 
ملتطلبات كل  وهي الطاقة البشرية اليت تستوعبها الدولة املضيفة صاحبة املعامل السياحية وفقا :السائحون

 .سائح
يف هذا  وهي الدول اليت تقدم خدمة السياحة لسائحها بعرض كل ما لديهم من إمكانات :المعرضون

 .سياحية ناجحة اجملال تتناسب مع طلبات السائحني من اجل خلق بيئة
فنجد  باختالف أنواعها واليت تتمثل يف أنواع السياحة وتقدمي التعريفات املختلفة هلا :السياحية المعالم

منها: السياحة البيئية، السياحة العالجية، السياحة الرياضية، السياحة االجتماعية،سياحة التسوق، سياحة 
 :اآلثارت، سياحة الشواطئ، سياحة ااملغامر 

أساسيني من األمناط  وباإلضافة إىل الثالثة عناصر السابقة اليت تتكون منها السياحة، اال أن هناك منطني
 :السياحية

http://www.7bna.com/vb/17553.html
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 .ألخرى وهو النشاط السياحي الذي يتم تبادله ما بني الدول والسفر من حدود دولة :الدولية السياحة-
 مواطين الدولة ملدهنا املختلفة اليت يوجد هباوهو الناشط السياحي الذي يتم من  :الداخلية السياحة-

باجتاه املناطق  جذب سياحي أو معامل سياحية تستحق الزيارة. وتتضمن السياحة الداخلية حركة املواطنني
 .السياحية املتواجدة يف بلدهم االم

 السياحي: تعريف االستثمار  4.2.2
 اجل من بشري ورأمسال مادي رأمسال خلق جلأ من األصول توظيف هو السياحي االستثمار

 وحتسني وتدريس السياحية، اخلدمات وحتسني السياحية، واملنتجعات الفنادق كبناء  السياحة قطاع تطوير
. وميكن تعريفه أيضا على أنه: النشاط الذي ينتج عنه قيمة مضافة السياحة لقطاع التابعني العمال مستوى

مار مباشرة يف قطاع السياحة كبناء الفنادق وتشييد املدن االستث هذايف جمال السياحة، وميكن أن يكون 
االستثمار غري مباشر كبناء الطرق واملطارات وهتيئة احلدائق  هذاواملركبات السياحية، أو ميكن أن يكون 

 (G. TOQUER et M. ZINS,1987)والغابات وغريها... 
 األليات المفاهيم واألبعاد:  السياحة المستدامة، 3.2

السياحة املستدامة أصبحت من بني أهم املفاهيم اليت لقيت اقبال العديد من املفكرين واألكادمييني 
واملفكرين ومتخذي وصناع القرار يف العصر احلايل الرتباطها بالنمو الشامل والتنمية املستدامة، ليس هذا 

ج االمجايل اخلام فحسب بل صناعة السياحة أصبحت كباقي الصناعات تسهم بقدر كبري يف النات
 لالقتصاديات، هذا ما جيعلها مورد هام خللق الثروة وتوفري مناصب شغل وجلب العملة الصعبة. 

ليس هذا فحسب بل السياحة تكون فرد واعيا وقادرا على حتمل متطلبات احلياة، مياال للعمل واجلد 
 االقتصادي املستدام. واالجتهاد وهنا يظهر جليا ارتباط السياحة بالتنمية البشرية والنمو 

وظهر مفهوم السياحة املستدامة خلدمة االقتصاد احمللي دون االضرار بالثروة الطبيعية أو الرتاثية مند بداية 
 (A. TESSA,1993)عوامل: سبعينيات القرن العشرين وذلك نتيجة ثالثة 

  املناطق واملواقع اهلشة النمو اهلائل للسياحة الشعبية أو اجلماعية وتزايد االقبال على سياحة
 واحلساسة ايكولوجيا.
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  الضرورة باستدامة السياحة كوسيلة لتنمية دائمة واجيابية ملواجهة كل االضرار املتزايدة 
  زيادة الوعي البيئي والثقايف يف بعض القطاعات لدى شعوب العامل سواء املتقدم أو النامي 

ار تكاملي بني جمموعة من املفاهيم منها: إن صناعة السياحة املستدامة ميكن أن يكون يف إط
 .خلضراء، السياحة التضامنية، السياحة املسؤولة، السياحة البيئية، السياحة املنصفةاالسياحة 

عن سياحة مسؤولة ترمي عبارة  بأهنا السياحة املستدامة (1996) مروان حمسن السكر العدوان عرفيو 
إىل جعل السياحة البديلة ضمن مفهوم التنمية املستدامة، أي ذات تأثريات اجيابية يف خدمة التنمية 

 احمللية دون التأثري على البيئة واجملتمع واالقتصاد. 
فاملبادئ التوجيهية للتنمية املستدامة : (2019)املنظمة العاملية للسياحة، وحسب منظمة السياحة العاملية

وممارسات التدبري املستدام تنطبق على مجيع أشكال السياحة مبا يف ذلك السياحة اجلماعية وخمتلف 
 األمناط السياحية األخرى

 النظرة االستراتيجية للقطاع السياحي في الجزائر:  4.2
تعترب السياحة من أهم أدوات التنمية املعاصرة، اليت هتدف إىل زيادة الدخل الفردي احلقيقي 

هنا  البالد. ومنوالقومي، وإىل تنمية حضارية شاملة لكافة املقومات الطبيعية واإلنسانية واملادية يف 
 من صوصا النامية منهافالسياحة تعترب ضرورة من ضرورات التنمية املستدامة الرشيدة الذي ميكن الدول خ

أن تواجه املنافسة يف السوق السياحية الدولية. وبالتايل فإن التنمية السياحية تعترب جزءا ال يتجزأ من خطة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية الذي يقتضي إلزام كافة الوزارات واألقاليم واألجهزة واإلدارات احلكومية 

موية السياحية. من هذا املنطلق، ميكن النظر إىل السياحة، بوصفها وغري احلكومية بتنفيذ السياسة التن
البضائع،  وتسويق وإنتاج، تطوير، يف تشرتك واخلاصة، اليت العامة صناعة تشتمل على جممل التنظيمات

 السواح. ورفاهية الحتياجات استجابة واخلدمات
 السفر يف التوسع زيادة حلاالتويعكس فيبعض ا السفر لوصف عامة يستعمل بصورة السياحة إن مصطلح

 واالنتشــار، مثلمــا القتــه الــرواج، مــن القــت العــامل يف صــناعة مــن وتشــري بعــض التقــديرات أنــه مــا .الرتفيهــي
 عــام يف العــامل الســياحي يف اإلنفــاق بلــغ حيــث املاضــي، القــرن مــن األخــرية الســنوات يف الســياحة صــناعة
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 األمريكيـة مثـل: الواليـات العـامل يف السـياحية الـدول بعـض وأصـبحت دوالر، مليـار 445 حـوايل  1998
علــى غــرار بــاقي الــدول األخــرى اهتمــت  واجلزائــر. (1993،مطــر حممــد) األوروبيــة وبعــض الــدول املتحــدة،

مــن بــاب أن للجزائــر إمكانيــات  هــذالــه األمهيــة البالغــة منــد االســتقالل إىل يومنــا  وأولــتبالقطــاع الســياحي 
إذا يف هــــذا الشــــق مــــن البحــــث ســــوف نعــــرض أهــــم النقــــاط األساســــية يف  الســــياحي.جــــد مغريــــة للقطــــاع 

املخططــات الوطنيــة املعــربة علــى التوجهــات االســرتاتيجية لقطــاع الســياحة يف اجلزائــر يف إطــار جهــود الدولــة 
بــالنهوض هبــذا القطــاع مــن أجــل ضــمان ســياحة مســتدامة عادلــة وتضــامنية، وفــق قواعــد النمــو االقتصــادي 

 ومفاهيم التنمية االقتصادية املستدامة. الشامل
 : 2025مخطط التهيئة السياحية واالستثمار فيها في أفق  فهداأ 1.4.2

اسرتاتيجي مرجعي لسياسة السياحة يف  وإطارتعترب جزء ال يتجزأ من املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم 
 (2008 ،اجلزائر -االستثمار الوكالة الوطنية لتطوير) الدولة بـ:اجلزائر اليت من خالهلا تقوم 

  عرض رؤيتها حول تطور السياحة على مستوى آفاق زمنية خمتلفة سواء على املدى القصري
( يف إطار التنمية 2025( أو على املدى الطويل )2015( أو على املدى املتوسط )2009)

 .املستدمية من أجل جعل اجلزائر بلد مستقبل
   شروط قابلية جتسيده وحتديدحيز التنفيذ  ووضعها وسائلالحتديد. 
   البيئة ومحايةاالقتصادية  والفعاليةضمان يف إطار التنمية املستدمية توازن اإلنصاف االجتماعي. 
   يف خدمة السياحة اجلزائرية من أجل  ووضعهاللبالد  والتارخيية والثقافيةتقومي الثروة الطبيعية

 .نطقة األوروبية املتوسطيةرفعها إىل صف الوجهات السامية يف م
للتهيئة السياحية  االسرتاتيجيةمنطقة من الرتاب الوطين التوجيهات  ولكلحيدد هبذا للبلد أكمله  

  .يف إطار التنمية املستدمية
 ديناميكيات المخطط الوطني لتهيئة مناخ االستثمار السياحي:  2.4.2

ديناميكيات املخطط الوطين ف( 2008) اجلزائر–تقرير الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارحسب 
 تعتمد على:  لتهيئة مناخ االستثمار السياحي
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   والتنافس.تقومي وجهة "اجلزائر" لتعزيز جلب فرص االستثمار 
   برتشيد االستثمار وذلكالسياحية السامية  والقرىتنمية األقطاب. 
  إعداد برنامج نوعية سياحية. 
   وخاصة.شراكة عمومية  وإقامةبتعزيز السلسة السياحية  وذلكتنسيق العمل 
   حيز التنفيذ خمطط متويل عملي من أجل دعم النشاطات السياحية وكذا املطورين  ووضعحتديد

 .واملتعاملنيكبار املستثمرين   وجلب
 :2025األقطاب السياحية السبعة المتميزة في ظل مخطط التهيئة السياحية ألفق  3.4.2

حدد املخطط الوطين فقد ( 2008اجلزائر ) –الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار حسب تقرير 
 مناطق سياحية كربى وفقا للمؤهالت اخلاصة بكل منطقة من الرتاب الوطين:  7لتهيئة اإلقليم 

 املنطقة الشمالية/ وسط، -
 ، 1املنطقة الشمالية/ شرق  -
 ، 2/ شرق يةاملنطقة الشمال -
  املنطقة الغربية، -
 منطقة اهلضاب العليا، -
 منطقة اجلنوب،  -
 .منطقة الصحراء الكربى -

 تلبية هبدف سياحية( أقطاب 7السلطات العمومية بإنشاء سبعة ) السياحية، قامتإطار آفاق التنمية  ويف
الكافية اليت ستجعلها تتألق سواء على الصعيد الوطين  باالستقالليةطلب السوق إذ ستتمتع هذه األقطاب 

 (2019، ترقية وتسويق السياحة يف اجلزائر) .الدويل أو
أهراس،  سكيكدة، قالمة، عنابة، الطارف، سوقشرق)لقطب السياحي المتميز شمال ا 1.3.4.2

 :(تبسة
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يعترب نقطة  الغابات. كماهكتار من  874.000كلم من الساحل و  300يتميز بأكثر من 
ومبثابة القاطرة للتنمية السياحية على املستوى اجلهوي،يتوفر هذا القطب على إمكانيات كبرية  ارتكاز

 لتطوير السياحة يف اجلبال.
 العاصمة، تيبازة، البليدة، بومرداس، الجزائر) وسطشمال  المتميز السياحيالقطب  2.3.4.2

 :وبجاية(وزو  البويرة، تيزي الدفلى، المدية،عين  الشلف،
على مسافة  ميتد املتوسطهذا القطب مبوقعه يف وسط البالد وعلى واجهة البحر األبيض  يتميز 

التنمية،  وهذا خيدم البنية التحتية اليت متثل أساس  اجلزائري،من الشريط الساحلي  %51أي  كلم،  615
خدمات متنوعة ألقطاب  على املستوى الوطين والدويل يقدم االستثنائيةيضم وسائل الراحة  كما

 النشاطات الصناعية وملا له من إمكانيات تساعده على جذب السياح.
تلمسان، مستغانم،  تيموشنت، وهران، عين)غربلقطب السياحي المتميز شمال ا 3.3.4.2

 :وغليزان( بلعباس  معسكر، سيدي
 هلواة السياحةمبوقعه اجلغرايف االسرتاتيجي اهلام الذي يقع على أقل من ساعتني من السوق الرئيسي 

 ويضم متطورةببنية التحتية  متنوع ²كلم  35.000. هذا القطب صاحب مساحة )إسبانيا(ألوروبا 
يشجع  اثرية ومتنوعة مم إمكانيات ثقيلة،صناعة  والدويل، خدمات،معدات معتربة على املستوى الوطين 

 غري مدروس لبعض الفضاءات السياحية. أكربوشغورجاذبية 
 :(والوادي )غرداية، بسكرة شرقالقطب السياحي المتميز جنوب  4.3.4.2

عالوة  نسمة.مليون  1.5سكان يقدر حبوايل  وعدد ²كلم   160.000ب يغطي مساحة تقدر  
 مع غرداية باعتبارها مركزا رئيسيا وبوابة للصحراء. ذلك،على 

 (:بشار )أدرار، غربجنوب  المتميزالقطب السياحي  5.3.4.2
ذو بعد عاملي  تراث قطبغورارة " هو  –" توات  ²كلم   603000يغطي مساحة تقدر ب 

 (.املنطقة احلدودية) متنيمع فضاء جديد ديناميكي   
 :طاسيلي(ال) الصحراء الكبرىالسياحي المتميز  القطب 6.3.4.2
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طبيعية، به ثروات  .²كلم   284.618مساحة تقدر حبوايل  ويغطييقع أساسا يف والية إليزي 
هذا  يف الكبريةاملساحات  املستقبل.أصول رئيسية تساهم يف تنمية السياحة يف  03 ثقافيةوآثار متثل

هذا الرتاث الثقايف حممي من   قيمتها التارخيية العالية. تشمل لوحات الكهوف تعرب عن املتميز القطب
 1981صنف كرتاث عاملي من قبل اليونسكو عام  دالطاسيلي( وقالوطنية  )احلظريةطرف احلظرية الوطنية 

 .م
 :األهقار() الصحراء الكبرى المتميزالقطب السياحي  7.3.4.2

متنراست الرتاب الوطين هذا القطب حماط بوالية  من ²كلم  456200يغطي مساحة تقدر حبوايل  
من الثروات الطبيعية والثقافية. كما ميكن أن ينظر إليها على أهنا قطب  بالكثري يزخر واسعإقليم  وهو

 يف اهلقاراملتمثل  والثقايفالرتاث األثري، الطبيعي  القيمة يف تنمية السياحة يف املنطقة.  وارتفاع، اسرتاتيجي
 .الصعيد االقتصاديواالجتماعييستغل ليس فقط على الصعيد السياحي ولكن أيضا على  نبأ جديرهو 
 تأثير السياحة على بعض مؤشرات التنمية في االقتصاد الجزائري: .3

إن يف هذه املرحلة من الدراسة سوف حناول توفيق مناذج رياضية حول العالقة اليت تربط السياحة 
التنمية. وذلك من أجل تدعيم هذه الورقة البحثية مبزيد من النتائج الكمية حول يف اجلزائر ببعض مؤشرات 

 .املوضوع
 تأثير السياحة على النمو االقتصادي في الجزائر:  1.3

كثريا ما نقرأ أو نسمع أن صناعة السياحة هلا دور يف بعث بوادر النمو االقتصادي يف 
عة من ميزات الوفرة االقتصادية. ففي هذه املرحلة من االقتصاديات وذلك من خالل ما توفره هذه الصنا

البحث سوف حناول بناء منوذج قياسي للعالقة اليت تربط السياحة بالنمو االقتصادي يف اجلزائر، ولرسم 
ياحة يف اجلزائر هذا من هذه العالقة متاستعمال اإلنفاق على القطاع السياحي كمتغري يعرب عن صناعة الس

 ى مت أخد معدالت النمو االقتصادي كمتغري أخر من جهة أخرى. جهة أخر جهة، ومن 
الوكالة الوطنية لتطوير املتحصل عليها من عطيات يف معاجلةامل وباستعمال طريقة املربعات الصغرى

 التوصل إىل النموذج التايل:  تمالسياحياالستثمار 



 

 مراس محمد ، محمد الشريفاألمين 
 

336 

tt TRTC 112,0547,12 1 
نالحظ أن هناك عالقة موجبة بني االنفاق على القطاع السياحي يف اجلزائر ومعدالت النمو االقتصادي 
لكن هذه العالقة جد ضئيلة وهذا إن ذل فإمنا يدل على عدم فعالية القطاع السياحي يف بعث بوادر النمو 

ع معدالت الناتج احمللي االقتصادي، كذلك ليس هناك نظرة اسرتاتيجية للنهوض هبذا القطاع من أجل رف
 للقطاع السياحي. 

 تأثير السياحة على معدالت البطالة في الجزائر:   2.3
يعترب القطاع السياحي من بني أهم القطاعات اليت حتتوي املئات إن مل نقل االالف من اليد 

ليها للقضاء على العاملة من مجيع املستويات. ومنه يعترب القطاع السياحي من بني أهم القطاعات املعول ع
معضلة البطالة يف العديد من الدول إن مل نقل كل الدول. وهنا سوف نبين منوذج قياسي يبني ما مدى 

حيث الستخراج هذه العالقة مت االعتماد على متغريتني مها: .2توفري هذا القطاع ملناصب الشغل يف اجلزائر
وبعد إجراء االختبارات والقياسات مت التوصل معدالت البطالة وحجم االنفاق على السياحة يف اجلزائر. 

 إىل النموذج القياسي التايل: 

tt TRTc 223.199.7hom 3
 

فمن خالل هذا النموذج نالحظ أن هناك فعال عالقة سالبة بني حجم االنفاق على السياحة يف اجلزائر 
ونسبة معدالت البطالة وهذا إن ذل فإمنا يدل على أن القطاع السياحي يف اجلزائر يساهم يف التقليل من 

 نسبة البطالة لكن بنسب متضائلة جدا. 
 المستدامة:  تأثير السياحة على مؤشر التنمية 3.3

 4يف هذا الشق سوف حناول بناء منوذج قياسي لعالقة السياحة بالبعد التنموي املستدام يف اجلزائر
 والتحليل القياسي مت الوصول إىل النموذج التايل:  الدراسةوبعد إجراء 

                                           
 .Eviewsالنموذج من تقدير الباحثني باالعتماد على برنامج 1

 .املعطيات املتحصل عليها من الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار السياحيباالعتماد على 2

 .Eviewsالنموذج من تقدير الباحثني باالعتماد على برنامج 3

 .املعطيات املتحصل عليها من الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار السياحيباالعتماد على 4
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tt TRdc 691.005.0 1 
حيث من خالل النموذج التايل نالحظ أن هناك عالقة سلبية بني القطاع السياحي والبعد التنموي 
املستدام يف اجلزائر ومنه نستنتج أن ليس للجزائر نظرة اسرتاتيجية واضحة حول السياحة املستدامة والبعد 

 التنموي املستدام. 
 تأثير السياحة على جلب العملة الصعبة: 4.3

قد تكون السياحة الركيزة األساسية واملهمة يف جلب العملة الصعبة للدولة، وكذا رفع من قيمة 
العملة الوطنية من خالل زيادة الطلب علة العملة الوطنية يف حالة تزايد عدد السياح الوافدين إىل اجلزائر، 

ارتأينا هنا أن نقدم منوذجا قياسيا  اجملال وبالتايل هذامن هذا املنطلق قد تكون السياحة املؤثر األساسي يف 
. حيث باالعتماد على 2يعرب عن العالقة بني االنفاق السياحي وحجم العملة الصعبة الوافدة إىل اجلزائر

 طريقة املربعات الصغرى مت تكوين النموذج التايل: 

tt TRy 33,198,2 3 
ميثل حجم االنفاق على السياحة يف  TRميثل حجم العملة الصعبة الوافدة إىل اجلزائر، و yحيث: 

اجلزائر، حيث من خالل النموذج نالحظ أن السياحة هلا عالقة موجبة حبجم العملة الصعبة الوافدة إىل 
 اجلزائر لكن بنسبة ضئيلة ال تعكس حجم التعامالت الدولية يف امليدان السياحي اليوم.

 الخاتمة: . 4
إن مفهوم التنمية املستدامة أصبح مرتبط حبياة االنسان اليومية، إذا أردنا إدخال هذا االنسان أو 
الفرد يف حياة سعيدة ومستدامة وصحية ما على الدول واحلكومات إال االجتهاد من أجل توفري له عيش  

اة املستدامة للكائن كرمي يف ظروف مرحية، وهذه املفاهيم ال تكتمل إال إذا كان هناك التفكري باحلي
البشري، وهنا تأخذنا األفكار من أجل التطرق إىل مفاهيم أخرى غري األكل والشرب وامللبس وهي حب 

                                           
 .Eviewsالنموذج من تقدير الباحثني باالعتماد على برنامج 1

 .املعطيات املتحصل عليها من الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار السياحيباالعتماد على 2

 .Eviewsد على برنامج النموذج من تقدير الباحثني باالعتما3
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التجوال والتعرف واالستكشاف والتعلم والتثقف والتدين و .... وهنا يظهر مفهوم السياحة مبعناه الواسع 
ستدامة البد علينا أوال عرض بعض املفاهيم حول والشامل، وقبل الشروع والتطرق إىل مفاهيم السياحة امل

النمو الشامل والتنمية املستدامة. فالسياحة املستدامة أصبحت من بني أهم املفاهيم اليت لقيت اقبال 
العديد من املفكرين واألكادمييني واملفكرين ومتخذي وصناع القرار يف العصر احلايل الرتباطها بالنمو 

امة، ليس هذا فحسب بل صناعة السياحة أصبحت كباقي الصناعات تسهم بقدر  الشامل والتنمية املستد
كبري يف الناتج االمجايل اخلام لالقتصاديات، هذا ما جيعلها مورد هام خللق الثروة وتوفري مناصب شغل 

 وجلب العملة الصعبة. 
ال للعمل واجلد ليس هذا فحسب بل السياحة تكون فرد واعيا وقادرا على حتمل متطلبات احلياة، ميا

 واالجتهاد وهنا يظهر جليا ارتباط السياحة بالتنمية البشرية والنمو االقتصادي املستدام. 
وظهر مفهوم السياحة املستدامة خلدمة االقتصاد احمللي دون االضرار بالثروة الطبيعية أو الرتاثية مند بداية 

 سبعينيات القرن العشرين وذلك نتيجة ثالثة عوامل: 
  اهلائل للسياحة الشعبية أو اجلماعية وتزايد االقبال على سياحة املناطق واملواقع اهلشة النمو

 واحلساسة ايكولوجيا.
  الضرورة باستدامة السياحة كوسيلة لتنمية دائمة واجيابية ملواجهة كل االضرار املتزايدة 
 قدم أو النامي زيادة الوعي البيئي والثقايف يف بعض القطاعات لدى شعوب العامل سواء املت 

إن صناعة السياحة املستدامة ميكن أن يكون يف إطار تكاملي بني جمموعة من املفاهيم منها: السياحة 
 اخلضراء، السياحة التضامنية، السياحة املسؤولة، السياحة البيئية، السياحة املنصفة.  

 االستنتاجات: 1.4
 ن: إن من خالل ما مت التطرق إليه يف هذه الدراسة تبني أ

  على الرغم من ضخامة االنفاق على القطاع السياحي يف اجلزائر إال أنه بقي متخلفا 
  ال توجد سياسة رشيدة لتسيري نفقات القطاع السياحي يف اجلزائر 
  البيئة يف سياسات السياحة اجلزائريةات راعيتم ممل. 
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 يف اجلزائر هناك السياحة املقنعة أو السياحة الربوتوكولية فقط. 
  توجد مداخيل للقطاع السياحي اجلزائري تغطي متطلباتهال. 
  ودورمهية أيعد القطاع السياحي واحدا من بني أهم قطاعات البىن التحتية لالقتصاد اليت هلا 

 يف طريق النمو والسائرةيف االقتصاديات العاملية سواء املتقدمة منها أو النامية  وأساسيمتميز 
 ألهنا تعين بنفسية  واالجتماعيةساسية للتنمية االقتصادية تعد السياحة أحد املستلزمات اال

 عامة.ما تويل له امهية قصوى قضايا التنمية بصفة  وهذا واستجمامه وراحتهاالنسان 
 التوصيات: 2.4

لذلك ومن خالل االطاللة على بعض مفاهيم التنمية املستدامة والسياحة املستدامة وخبريات بلد كاجلزائر 
 ما علينا إال أن نوصي مبا يلي: 

  السياحةمن اجلزائر بلد السياحة املستدامة بامتياز فاجلزائر بإمكاهنا أن ترتيد كل أنواع السياحة 
 .التضامنيةو  الدينية، اجلبلية، الثقافية، الرياضية

 البد من ترشيد االنفاق على القطاع السياحي. 
  من أهم شروط االنتاج املادي  وتروجيهاأصبح من الضروري اعتبار عملية تقدمي خدمات سياحية

 . والشعوبللدول  واالجتماعيدليل على التطور االقتصادي  اذوك واخلدمايت
 التحفيز والتكرمي وإعطاء األولوية للمنشأة السياحية. 
 منح شروط وإعفاءات وامتيازات وتسهيالت أكثر من تلك اليت توجد يف القوانني احلالية. 
  تبسيط إجراءات الوصول للمناطق السياحية واستخدام التقنيات احلديثة يف املطارات واملوانئ

 .والنقاط احلدودية
 لسياحيةاالهتمام بالتدريب السياحي ملواكبة أي مستجدات يف جمال السياحة واخلدمات ا. 
 تعديل التشريعات السياحية وتقنني مواصفات ومعايري اجلودة السياحية البيئية. 
  السياحي.االهتمام باألمن 
  والسياحية.االهتمام باملتاحف واملواقع األثرية 
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 : ملخص
، واليت بإمكاهنا حتقيق مداخيل تفوق طلبا الوجهات السياحية أكثرمن الوجهة الصحراوية تعترب 

للنهوض بالنشاط السياحي ، وأمام توجه الدولة حنو تعزيز هذه الوجهة األخرى الوجهاتقيمتها ما حتققه 
اح أداة مهمة لتقية النشاط السياحي الصحراوي يف ظل تطور الذي ارتأينا اقت إىل املستوى املرضي، 

األفالم السينمائية  : ما حناول التطرق إليه من خالل دراستنا اليت تأيت بعنوانتشهده وسائل التويج وهو 
األفالم إىل مفهوم  نتطرقسحيث  ،''جانت منوذجا –كأداة حديثة يف تنشيط السياحة الصحراوية 

 الصحراوي التنشيط السياحياألفالم يف  حماولني إبراز دورهم مقومات السياحة الصحراوية السينمائية وأ
          ا. خمتتمني الدراسة باقتاحات وتوصيات ميكن تطبيقهواختنا مدينة جانت كنموذج، 

 .الفيلم السينمائي، السياحة الصحراوية، مدينة جانتكلمات مفتاحية: 
  JEL  :L83اتتصنيف
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Abstract: 

The desert destination is considered one of the most sought-after 

tourist destinations, which can achieve revenues exceeding the value of 

other destinations. In the face of the state’s drive to promote this destination 

in order to promote tourism activity to a satisfactory level, we decided to 

propose an important tool to promote the desert tourism activity in light of 

the development witnessed by the means of promotion, which is what we 

are trying to address through our study entitled: Film movies as a modern 

tool in stimulating desert tourism - Gantt is a model '', where we will 

address the concept of cinematography and the most important elements of 

desert tourism, trying to highlight the role of films in tourism activation 

Desert and chose Gantt as a model city, Finishing the study proposals and 

the recommendations that can be applied. 

Keywords: Film, desert tourism, city of Djanet. 

JEL Classification Codes: L83 
  

 مقدمة: .1 
تعترب السياحة من أكثر الصناعات منوا يف العامل، وأصبحت اليوم من أهم القطاعات يف التجارة 
الدولية، ونظرا للرواج الكبري الذي يعرفه القطاع السياحي عامليا واالهتمام الذي شهده من طرف العديد 

الدول  ، ألزمسلطات احمللية العموميةال أو من دول العامل وهيئاته السياحية مثل املنظمة العاملية للسياحة
لالستفادة من هذا القطاع احلساس  وثقافية على استغالل كل ما متلكه من مقومات طبيعية وتارخيية

اجلزائر من البلدان القالئل اليت  وباعتبار ،املنشودةة يالسياحوالعمل على ترقيته وتطويره لتحقيق التنمية 
املتنوعة، حيث ُتشّكل الصحراء إحدى عوامل اجلذب السياحي، فهي  حباها اخلالق باملساحة والتضاريس

االهتمام بالسياحة الصحراوية والنهوض بأقطاهبا أصبح تُغّطي مساحات املناطق اجلنوبية من الدولة، 
ية املتميزة واستغالل مواردها الطبيعية واألثرية أمرا عاجال ملسامهتها الفعالة يف التنمية االقتصادية واالجتماع

 .ال يزول خللق الثروات وجذب االستثمارات احمللية واألجنبية ادائم اومصدر 
تعد السياحة الصحراوية أحد أبرز األنواع السياحية اليت تشهد تطورا يف السنوات األخرية واليت تعرف و 

اليت  إقباال متزايدا من قبل السواح الذين يبحثون عن اكتشاف مناطق جغرافية وتارخيية خمالفة عن تلك
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ألفوها وعرفوها، كما تعرض السياحة الصحراوية حاليا فرصا مميزة ومنفردة للمجتمع حيث تتيح ملختلف 
أفراده إمكانية االستمتاع بفضاءات سياحية متنوعة ومفيدة لتحقيق أكرب قدر ممكن من الراحة والتفيه، 

عن طريق تبادل ، والثقايفوالتعرف على ثقافات ومعارف جديدة، وخلق نوع من التوافق االجتماعي 
 .الثقافات والتقاليد واألعراف بني خمتلف الشعوب

ولسنواٍت عديدة، وجد الناس مصدر إهلامهم للسفر يف الكتب والروايات، لكّن األمر أخذ بالتطّور والتغري 
حيث  ،مع ظهور املسلسالت التلفزيونية واألفالم السينمائية اليت أصبحت أكثر شعبية من األدب والقراءة

سواء  لعبت السينما منذ بداياهتا أدوارًا كبرية يف التأثري على حياة األفراد وقراراهتم وخياراهتم يف احلياة،
، إذ أصبحت ميدانًا واسًعا لتمرير األفكار واملعتقدات والرغبات ونشرها بني األفراد باإلجياب أوسلب بال

 ماعية والنفسية والثقافية وحىت ميدان السفر والسياحة.واجملتمعات يف شىت جماالت احلياة، السياسية واالجت
األفالم باعتبارها من  تنظر إىل الكثري من البلدانباتت سياحة األفالم، حيث من كل ما سبق ونظرا لرواج 

ة جاءت هذه الورقة البحثية لتعاجل وسائل الدعاية الفّعالة للتويج ملناطق معينة على خريطة السياحة العاملي
 الية التالية:اإلشك

 ما هو دور األفالم السينمائية يف عملية تنشيط السياحة الصحراوية؟
 األسئلة الفرعية التالية: طرح من خالل يةهذا اإلشكال نعاجلوسوف 
 ما املقصود بالسينما واألفالم السينمائية ؟ 
  كن اعتبار منطقة جانت مقصدا ملنتجي األفالم السينمائية العاملية ؟ميهل 
 التالية:سئلة السابقة من خالل الفرضيات جابة على األاإلتم توس
 األفالم السينمائية أداة فعالة للتويج السياحي؛ 
 .جانت متتلك مقومات جتعلها مقصدا لتصوير أكرب األفالم السينمائية العاملية 
 الدراسة:أهمية 

ة العصر أصبحت صناع حيث، توضيح دور وأمهية السياحة الصحراوية يف القطاع السياحي -
 واملستقبل، وهلا دور كبري يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية؛
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كما تكمن أمهية الدراسة يف دراسة مقومات السياحة يف جانت باعتبارها مقصدا سياحيا متميزا  -
هلا مقومات لتكون قبلة سياحية عاملية سواء للسياح أو املخرجني العامليني الذين يبحثون عن 

  ؛ر أفالمهممواقع لتصوي

مث حماولة تنبيه الدولة اجلزائرية اليت تتجه إىل القطاع السياحي يف ظل شح املداخيل، إىل االستفادة  -
بشكل حقيقي من الفرص اهلامة اليت يتيحها تصوير األعمال الفنية املختلفة فيه واليت ميكن 

ومبا يقدم جتربة استثمارها من خالل تصميم مسارات سياحية حول املواقع اليت صورت فيها 
 .سياحية خمتلفة ويساهم يف استقطاب املزيد من السياح

 أهداف الدراسة:
 نسعى من خالل هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:

 السينما، األفالم السينمائية، السياحة الصحراوية؛ :اإلملام مبختلف املفاهيم -
 ناطق الصحراوية عموما وجانت خصوصا. مسامهة األفالم السينمائية يف التويج للممعرفة مدى  -

 منهج الدراسة:
لقد فرضت علينا طبيعة املوضوع االعتماد على املنهج الوصفي للجانب النظري لضبط خمتلف املفاهيم 

وعلى املنهج التحليلي يف اجلانب التطبيقي، حماولني مجع بالسينما واألفالم السينمائية، األساسية املتعلقة 
منطقة جانت وكل التجارب العربية يف جمال تصوير األفالم يف مدهنا الصحراوية ة حول املعلومات الالزم

 .، ووسيلة البحث الوثائقي باللغة العربية واألجنبيةملالحظةمعتمدين بشكل أساسي على وسيلة ا
 األفالم السينمائية مفهوم السينما و . 2

بد من مواقع تصوير تالءم طبيعة الفيلم، لذا ليس كل ما تشاهده يف األفالم احلديثة مؤثرات جرافيك، فال
قد سامهت األفالم ، ولمن مشاهد نهحيرص صناع السينما العاملية على انتقاء أماكن تناسب ما يصنعو 

بشكل كبري يف تسليط الضوء على الكثري من األماكن واليت أصبحت بعد ذلك وجهات سياحية شعبية 
 .لدى السياح من كل أحناء العامل

  السينما هوم.مف1.2
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السينما هي الفن السابع من حيث تاريخ ظهورها بعد الفنون الستة الكربى، وهي العمارة والنحت 
 .والرسم واألدب واملوسيقى واألداء، ولكنها قد تكون الفن األول من حيث استحواذها على اهتمام العامل

ن يصبح الِفلم ناطقــــاً مث ملّونـاً، مل يتطلب فمنذ ظهور الصورة املتحرِّكة يف أواخر القرن التاسع عشر، وقبل أ
هذا االختاع اجلديد سوى سنوات أو حىت أشهر معدودة لينتشر انطالقًا من مهده يف أوروبا عرب مدن 

 .لغرب األمريكي وإىل بومباي وبكني شرقاً، مروراً بالقاهرة وغريهالالعامل، وصوالً 
ن معامل املدن، ومن أقوى نقاط اجلذب فيها. نافست بنجاح وطوال القرن العشرين، كانت دور السينما م

املتاحف واملكتبات العامة عند مريدي األنشطة الثقافية. فبات التوجه إىل صالة السينما فعاًل ترفيهياً 
وثقافياً، يُدرج ضمن الربامج األسبوعية عند املاليني. حىت ليقال عن وجه حق إن السينما عرّفت الناس يف 

 (.2019)إبراهيم العريس وفريق القافلة،  عامل على ما يف أقاصيه األخرىأقاصي ال
 تعريف األفالم السينمائية: .2.2

يعرف الفلم السينمائي بأنه عبارة عن سلسلة من الصور املتوالية الثابتة عن موضوع ما، أو مشكلة 
عشرة دقائق إىل ساعتني أو ظاهرة معينة مطبوعة على شريط ملفوف على بكرة تتاوح مدة عرضها عادة 

 .(81، ص 2008)عالء عبد العزيز السيد،  حسب موضوعه والظروف اليت حتيط به
 ماهية السياحة الصحراوية .3

تعترب السياحة الصحراوية أحد األمناط السياحية احلديثة نسبيا مقارنة بالوجهات األخرى، حيث 
رهتا يف بداية األمر على فئة قليلة من العلماء، أصبحت جتدب أعداد متزايدة من السياح بعدما اقتصرت زيا

املصورين، الشعراء أو الكتاب قبل أن تصبح أحد الوجهات املفضلة بالنسبة للعديد من السياح، وعليه 
 سيتم من خالل هذا احملور التعرف على السياحة الصحراوية مبختلف معاملها ومقوماهتا وآثارها.

 مفهوم السياحة الصحراوية .1.3
تلف تعاريف السياحة باختالف الزاوية اليت ينظر إليها منها، فمنهم من يعرفها كظاهرة خت

اجتماعية، والبعض اآلخر يعرفها كظاهرة اقتصادية، ومنهم من يرى بأهنا عامل لبعث العالقات اإلنسانية 
 والتنمية الثقافية، وفيما يلي سنستعرض أهم التعاريف للسياحة:
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يا إىل الضرب يف األرض وجريان املاء، قال )ساح املاء( أي جرى على األرض، يشري لفظ "السياحة" لغو 
"براءة من اهلل ورسوله إلى والسيح أيضا اجلاري، وساح يف األرض أي ذهب، وقد ورد يف قوله تعاىل: 

﴾ فسيحوا في األرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي اهلل 1﴿المشركين الذين عاهدتم من 
 .(187، ص 2و 1)سورة التوبة، اآليتان  ﴾"2﴿الكافرين زي وأن اهلل مخ

يف  (To Tour) يعد مستحدثا يف اللغات الالتينية، فهو مشتق من الفعل (Tourisme) ولفظ السياحة
واملعىن سواء يف اللغتني  ،(Tourner) اللغة اإلجنليزية، أما يف اللغة الفرنسية فهو مشتق من الفعل

 .(37، ص 2007)حممد حافظ حجازي مرسي،  عىن يدور أو جيولاإلجنليزية والفرنسية مب
على أهنا: "ظاهرة من الظواهر العصرية اليت تنشأ عن احلاجة املتزايدة   Guyer Freuller عرفهاكما 

للحصول على الراحة واالستجمام وتغيري اجلو واإلحساس جبمال الطبيعة وتذوقها والشعور بالبهجة واملتعة 
 .(62، ص 2017، ملني تغليسية وإمساعيل بوغازي) مناطق ذات طبيعة خاصة"من اإلقامة يف 

بأهنا: "االصطالح الذي يطلق  1910يف سنة  Herman Von Sholleron كما عرف النمساوي
على كل العمليات املتداخلة وخصوصا العمليات االقتصادية املتعلقة بدخول األجانب وإقامتهم املؤقتة 

 .(169، ص 2007، زيد منري عبوي) منطقة أو دولة معينة"وانتشارهم داخل حدود 
فتعرف السياحة بأهنا: "جمموعة من العالقات والظواهر الناجتة  Craptو Hunsiker بالرجوع إىل تعريف

عن السفر وإقامة أشخاص حبيث ال يكون مكان اإلقامة هو مقر اإلقامة األصلي والدائم وليس مكان 
 .(38، ص 2016، وقصاص فتيحة قروج يوسف) العمل األساسي"

"ظاهرة  بأهنا:حيث عرفت السياحة  (OMT) املنظمة العاملية للسياحة أفضل تعريف هو ما أتت بهو 
اجتماعية، ثقافية واقتصادية ينطوي عليها تنقل األشخاص إىل بلدان أو مناطق واقعة خارج بيئتهم املعتادة 

ألشخاص بالزوار )حيث ميكن أن يكونوا سياح أو ألغراض شخصية، مهنية أو جتارية. ويدعى هؤالء ا
 Organisation mondiale du tourisme, 2019, P 01)) متنزهني، مقيمني أو غري مقيمني("

 كما ميزت املنظمة العاملية للسياحة بني:
 :ساعة وال تتجاوز سنة؛ 24وهو الذي تتعدى مدة إقامته  السائح 
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 :ساعة؛ 24ه وهو الذي ال تتعدى مدة إقامت المتنزه 
مما سبق ميكن تعريف السياحة بأهنا ظاهرة اجتماعية، ثقافية واقتصادية تتمثل يف تنقل األفراد من بيئتهم 

 ساعة وتقل عن سنة، ألغراض معينة. 24الطبيعية لفتة تزيد عن 
، 02، ص ص 2014، النوي بالطاهر وعبد املالك حىب) :تاريخ السياحة الصحراوية بالجزائر .2.3
03) 

كانت الصحراء اجلزائرية منذ أمد بعيد منطقة خاصة ومميزة، تناوهلا أول دليل سياحي نشر عام 
بعنوان "الدليل التطبيقي للسياحة يف  (Nabal) والكابنت (Meynier) من طرف اجلنرال 1931

الطبعة األوىل  1934ليتبعه عام . "Le guide pratique du tourisme au Sahara" الصحراء"
يف اجلزائر. وهذا ما يدل على  (Shell) ة بالسيارات واجلو يف الصحراء من طرف الشركة البتوليةللسياح

شغف األوربيني باكتشاف الصحراء اجلزائرية وكنوزها التارخيية والطبيعية، ومتت ترمجة هذا الشغف 
 واإلعجاب بإصدار دليل للسياحة الصحراوية جلذب األوروبيني واملعمرين آنذاك.

حيث مت اكتشاف احلدود الشمالية للصحراء فقط حىت  1919السياحة الصحراوية إىل عام  وتعود
 بالتوغل يف الصحراء بسيارات سيتوان (Haardt, Audoin & Dubreuil) حيث قام 1922

(Citroën)،  وخط  1929إىل  1922لتفتح بعد سنوات خطوط العبور للسياح، كخط اهلقار من
، بتنظيم أول رايل 1930، لتغيري األمور كليا سنة 1934ريتانيا عام مو  وخط ،1923تنزروفت يف 

صحراوي من اجلزائر عبورا بتمنراست إىل احلدود النيجريية، هبدف إثبات القدرة على التوغل يف الصحراء 
مبختلف أنواع السيارات، ويبقى رايل باريس داكار احلدث الذي رسم بداية التوغل السياحي يف الصحراء. 

شك أن األوروبيني كانوا شغوفني جدا باكتشاف الصحراء وسكاهنا ومناظرها، بعدما ساهم أدب وال 
 الرحالت األورويب يف تقدمي وصف غريب للبيئة الصحراوية وسكاهنا.

حرصت اجلزائر على تنظيم القطاع السياحي ودجمه يف التنمية االقتصادية، بعد نشر امليثاق  1962بعد 
لذي حددت فيه األهداف والوسائل وطرق التنمية السياحية. لقد استقبل ، وا1966السياحي سنة 

اجلنوب اجلزائري يف خمتلف مناطقه آنذاك سياحا أجانب، للتمتع باملناظر املميزة لكل منطقة حيث 



 

 جانت نموذجا –كأداة حديثة في تنشيط السياحة الصحراوية   األفالم السينمائية 
 

349 

اشتهرت بعضها كــــ: تقرت واألغواط مبهرجاناهتا واحتفاالهتا اليت كانت تشجع من قبل الدولة اجلزائرية يف 
بىن حتتية أقل تطورا وطرقات، كانت جمرد ورشة، وبالرغم من وجود االستثمار السياحي يف خمتلف ظل 

املخططات التنموية. إال أنه احتل املرتبة األخرية من حيث قيمة االستثمار، مما أثر سلبا على منوه مقارنة 
 .طاع ليعكس اإلمكانات املتاحةباجلريان تونس واملغرب، وهذا ما جعل اجلزائر تفكر جديا يف ترقية هذا الق

 تعريف السياحة الصحراوية .3.3
تعترب السياحة الصحراوية من أنواع السياحة اليت هتدف إىل زيارة املناطق الصحراوية واألثرية، 
والتعرف على احملميات الطبيعية وثقافة اجملتمعات احمللية هلاته املناطق املتواجدة يف الصحراء، لذا فهي 

معينة من السائحني الذين يرغبون يف زيارة هاته املناطق. ويرتبط هذا النوع من السياحة جتذب فئات 
بسياحة السفاري والتجوال ومراقبة حركة الكثبان الرملية واجلبال الصحراوية وأيضا غروب الشمس، وأهم 

هولة التعرف عن ما مييز هذا النوع من السياحة قدرته العالية على احتكاك السياح بالسكان احملليني وس
 .(03، ص 2016، الياس الشاهد وحممد مولود غزيل) بعض

السياحة الصحراوية هي نوع من أنواع السياحة البيئية )الطبيعية(، جماهلا الصحراء مبا فيها من مظاهر 
الواحات طبيعية، تتمثل بــ: جتمعات الكثبان الرملية )الرق والعرق والسرير( واجلبال اجلرداء واألودية اجلافة و 

الطبيعية واخلباري والضايات والقيعان، ومن مظاهر بشرية تتمثل بـــ: أسلوب حياة وثقافة الشعوب 
الصحراوية املتناغمة واملنسجمة متاما مع طبيعة الصحراء، لتشكل يف تفاعلها الطبيعي والبشري هذا منطا 

 .(22، ص 2012، رايبةخليف مصطفى غ) غريبا من أمناط احلياة املألوفة يف املدن واألرياف
خمتلف  كما يقصد بالسياحة الصحراوية كل إقامة سياحية يف حميط صحراوي، تقوم على استغالل

 واستكشاف القدرات الطبيعية والتارخيية والثقافية، مرفقة بأنشطة مرتبطة هبذا احمليط من تسلية وترفيه
 . (05، ص 2003، اجلريدة الرمسية)

ل أن السياحة الصحراوية هي أحد األمناط السياحية اليت يتنقل فيها السياح ومن خالل ما سبق ميكن القو 
إىل مناطق صحراوية هبدف االكتشاف وخوض جتارب جديدة والتمتع مبختلف مميزات احمليط الصحراوي: 

من كثبان رملية وهدوء ساحر، جبال صخرية، واحات غنية وكائنات حية فريدة، التارخيية اخلالبة  الطبيعة
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ثرية بالتعرف على احلضارات اليت تعاقبت على الصحراء وخلفت وراءها العديد من الشواهد التارخيية، واأل
وكذا الثقافية االجتماعية وذلك بالتعرف على أسلوب حياة وعادات وتقاليد اجملتمع اجلزائري الغنية واملميزة 

  وخمتلف التظاهرات الثقافية اليت يقيموهنا.
 :لصحراويةالسياحة ا أهمية .4.3

تكتسي السياحة الصحراوية أمهية بالغة من اجلانب االقتصادي واالجتماعي، ويتجلى ذلك يف 
 (25، 24، ص ص 2008، زيد منري سلمان: )النقاط التالية

زيادة اإلنفاق على السلع االستهالكية واخلدمات الفندقية وخاصة يف أوقات املهرجانات  -
 اء الداخلية أو الدولية مما يؤدي إىل زيادة حجم االدخار؛والتظاهرات واملناسبات واألعياد سو 

 املسامهة يف خزينة الدولة؛ -

املسامهة يف االستفادة من العمالت الصعبة من خالل تزايد عدد السياح الذين يقومون باإلنفاق  -
 بالعملة الصعبة لقضاء احتياجاهتم؛

 ق واملرافق السياحية؛امتصاص البطالة من خالل اليد العاملة اليت تشغل يف الفناد -

 العمل على رفع مستوى معيشة اجملتمعات والشعوب وحتسني منط حياهتم؛ -

 تنمية املهارات القيادية والسلوكية؛ -

 العمل على خلق وإجياد تسهيالت ترفيهية وثقافية للمواطنني إىل جانب الزائرين؛ -

سائح واجملتمع الصحراوي العمل على تنمية عملية تبادل الثقافات واخلدمات واملعلومات بني ال -
 املضيف؛

 تعمل على ترسيخ مبدأ احلوار ومعرفة اآلخر وتساعد مد أواصر الصداقة بني شعوب العامل. -
 معالم ومقومات السياحة الصحراوية .4

 معالم السياحة الصحراوية.1.4
 (07، 06، ص ص 2014، عبد القادر بن عيسى وسليم جابو: )ميكن حصرها فيما يلي
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ل أحد املقومات الطبيعية اليت تزخر هبا الصحراء واليت تشكل مغريات بالنسبة ومتث الواحات: -
 للسائحني مثل واحة تاغيت ببشار أروع واحة يف العرق الغريب الكبري؛

لشاسع وكانت والزالت الصحراء جتذب الشواطئ الرملية السائحني وتبهرهم بامتدادها ا الصحراء: -
 بكثباهنا حمل شغف العديد من السائحني؛

تزخر الصحراء اجلزائرية ومثيالهتا التونسية باهلندسة املعمارية األخاذة اليت تتمجها تلك  القصور: -
القصور املتامية يف خمتلف املناطق الصحراوية لتبقى شاهدة على حضارات مرت من هنا، مثل 

 دوف؛قصور ورقلة وتن

وتتمثل يف تلك النقوش واللوحات الصخرية اليت تعكس عمق الصحراء واملصنفة ضمن  اآلثار: -
 التاث العاملي.

 مقومات السياحة الصحراوية  .2.4
قروج يوسف وقصاص : )ترتكز السياحة الصحراوية يف اجلزائر على عدة مقومات نذكر منها

 (41، ص 2016فتيحة، 
وهي متواجدة عرب خمتلف الواليات الصحراوية مثل معلم تني هنان  المعالم التاريخية والقصور: -

بتمنراست، والقصر القدمي باملنيعة، وقصر أغزر بتيميمون واآلثار الرومانية ببسكرة والنقوش احلجرية 
 بشكلها اهلندسي بكل من بشار والطاسيلي واهلقار واألغواط، إىل جانب الزوايا واملساجد العتيقة

وية التجانية باألغواط، بدون ان ننسى منط البناء العمراين القدمي اخلاص مبنطقة غرداية املتميز كالزا
 ومناطق أخرى عرب خمتلف واليات الوطن؛

كالكثبان الرملية والفقارات وواحات النخيل بورقلة، الوادي، بسكرة، بشار،   المناطق الطبيعية: -
املياه الساخنة اليت تشكل محامات بكل من تيميمون، غرداية وخمتلف الشالالت والوديان وينابيع 

بسكرة، أدرار وبوسعادة، والواحة احلمراء بتيميمون، حيث ميكن مشاهدة أروع غروب وشروق 
 الشمس كما هو احلال بقمة األسكرام بتمنراست لكن بلمسة مجالية خمتلفة؛
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بني هذه املناطق كالبارود ويتكون من مجيع أنواع الطبول املختلفة واملشتكة فيما  المنتوج الثقافي: -
والتتندي بتمنراست وإليزي، والفلكلور املزايب بغرداية، وطبوع أهليل والقرقابو بأدرار وتيميمون 
وتندوف، إىل جانب احلفالت التقليدية واملهرجانات، كمهرجان الزربية بغرداية، وعيد الربيع 

انت املصادف للية عاشوراء، بتمنراست، وتاغيت ببشار الذي يصادف عيد التمور، وسبيبة جب
وسيدي خالد ببسكرة، ويقام حاليا سنويا مهرجان للسياحة الصحراوية بالتداول عرب حمتلف 

 الواليات الصحراوية، هبدف ترقية املنتوج السياحي الصحراوي والتعريف به؛

وإنتاج  وتتمثل يف الصناعات املعدنية كالذهب والفضة واملستعمل يف صناعة الصناعات التقليدية: -
احللي والوسائل التقليدية والصناعات التقليدية واملواد التذكارية، وبغرض التويج هلذه الصناعات 

 واحلرف يقام سنويا يف كل والية مهرجان الصناعة التقليدية واحلرف يتزامن مع املوسم السياحي.
 الجانب التطبيقي .5

 لعربيةنماذج ألفالم سينمائية عالمية صورت بالصحاري ا .1.5
املناطق السياحية اليت تصور باألفالم تصبح مرتبطة بفيلٍم سينمائّي معنّي حبيث تصبح وجهة 

سلسلة  أدت سياحية رائجة يقصدها حمّبو الفيلم للتعّرف على املكان عن قرب، وعلى سبيل املثال أيًضا،
 يف عدد السياح الذين قصدوا بريطانيا لزيارة مواقع تصوير السلسلة. %50"هاري بوتر" إىل زيادة بنسبة 

يف القطاع السياحّي يف النرويج. فيما فّجر  %37فحّقق زيادًة بنسبة  "Frozen" أما فيلم
  "Mission Impossible 2" يف أسكتلندا، وفيلم %300حية بنسبة قنبلة سيا Braveheart فيلم

على إنعاش السياحة التكية يف  "Troy" إىل حديقة سيدين الوطنية. وقد ساعد فيلم %200بنسبة 
 .(2018)غيداء أبو خريان،   %73مدينة "جناق قلعة" بنسبة 

 فيلم وآخرها .سنوات طويلة جداً  لطاملا شكلت الدول العربية عامل جذب للمخرجني العامليني منذو 
Star Wars الذي مت تصويره يف أبو ظيب وقبله فيلم «Mission Impossible »  الذي مت تصويره يف

وهذه أهم بعض أهم املواقع اليت صورت هبا  ة،بني هوليوود والدول العربيقدمية العالقة  حيث هناكديب، 
 أفالم عاملية:

https://championtraveler.com/news/popular-movies-can-increase-tourism-to-the-films-location-between-25-300/
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 :البتراء باألردن -
كموقع للتاث العاملي لليونسكو إال أهنا مل تصبح وجهة سياحية   1985إدراج البتاء سنة  على الرغم من

. ومنذ ذلك الوقت والبتاء 1989واحلملة األخرية سنة  جونز إنديانامهمة للسياح إال بعد صدور فيلم 
 .يقتستقبل آالف السياح الذين يأتون لتجربة سحر املكان والتعرف على التاث األردين العت

 
 :Star Wars  سلسلة أفالم -

البداية كانت مع تونس  حول العامل منها تونس واإلمارات.سلسلة األفالم هذه جالت على دول عديدة 
حيث مل يكتف جورج لوكاس بتصوير بعض املشاهد يف مدينة تطاوين بل قرر تسمية أحد كواكبه اخليالية 

 .هبذا االسم أيضاً 
خري والذي حقق أرقامًا قياسية فتم تصويره يف يف تونس أما اجلزء األ أفالم من السلسلة 4مت تصوير 

رائع للغاية خصوصًا وأن  ن التصوير يف أبو ظيبأأبو ظيب. وقد أكد املخرج جيه إبرامز  يصحار 
 .التسهيالت اليت قدمتها املدينة فاقت التوقعات
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  James Bond   ذي أحبنيالجاسوس ال سبكتر/ جايمس بوند: -
وحتديدًا يف مدينة طنجة، أما مشهد خري مت تصويرها يف املغرب من فيلم جاميس بوند األ دمشاهد عد

 .االنفجار الذي سجل رقماً قياسياً ألكرب خدعة تفجري تنفذ يف فيلم مت تصويره يف صحراء أرفود املغربية
من جاميس بوند يف الدول العربية، إذ إنه مت تصوير جزء  وهذه ليست املرة األوىل اليت يتم تصوير فيها جزء

يف مصر وحتديدا يف معبد الكرنك وحمافظة « اجلاسوس الذي أحبين»والذي محل عنوان  1977عام 
 .أسوان ويف القاهرة

 
 Mission: Impossible: Ghost Protocol   لةمستحيمهمة  -

كروز   العامل، برج خليفة يف ديب. تومأعلى برج يف  املشهد الذي أثار دهشة اجلميع مت تصويره على قمة
 .الذي كما بات معروفاً يقوم باملشاهد اخلطرية بنفسه تسلق الربج مؤدياً واحداً من أفضل مشاهد األكشن

بالنوافذ  ارتطموعلى الرغم من كل وسائل احلماية لكن اخلطر كان حيدق به يف كل حلظة خصوصًا وأنه 
. وقد نشر كروز صورة على فيسبوك وهو جيلس على االرتفاعالرياح على ذلك أكثر من مرة بسبب قوة 

 .قمة الربج حايف القدمني
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 مقومات منطقة جانت كمقصد سياحي .2.5
  2300تبعد بــــ  واحة وهي اجلزائرية والية إليزي دائرة جانت مدينة وبلدية تابعة إقليميا إىل جانت

كم   200كم و  100بـــ  ليبيا ، يف قلب الصحراء الكربى تبعد عن احلدود مععاصمة البالد كم عن
تعد جانت  .باللهجة التارقية اللغة األمازيغية الذين يتكلمون بالتوارق الواحة مأهولة .النيجر عن

بيوت حجرية يف وادي (. 2019، )ويكيبيديا املوسوعة احلرةنسمة  14655وتضم  الطاسيلي عاصمة
ا وادي إجيريو مت يعربه 1050أسفل جبال الطاسيلي حيث تقع على سهل طاسيلي ناجر على علو 

ثقافيا  االذي يسقي الواحة. تتوضع احلديقة الوطنية طاسيلي ناجر يف ربوع بلدية جانت، وهي متتلك موروث
 .وحضاريا هائال يتمثل يف النقوش احلجرية اليت تتحدث عن حياة العصور القدمية

ة، من كبار السن اىل األصغر يتم نقل املعرفة املتعلقة بالطقوس واالحتفاالت مباشرة، عرب األجيال املتالحق
سنا. احللي ومنتجات احلرفيني وإصالح وصناعة الزي الطوارقي الرمسي التقليدي، واألسلحة التقليدية، 

 (.2016)زينة بن سعيد،  السبيبة واحللي واآلالت املوسيقية املطلوبة لطقوس احتفاالت
داخلها، بطقسها املمتع اجلميل واملعتدل جند أن جانت حتتل أمهية ومكانة سياحية كبرية خارج اجلزائر و 

 أغلب أيام السنة، حيث ميكن السفر إليها يف أي وقت.
وتتنوع فنجد  كما متتاز مدينة جانت بضمها جملموعة كبرية من أمجل معامل السياحة الصحراوية يف اجلزائر

وفر اهلواء الطلق يف متحف القصور مثل''زلواز''، ''أجاهيل''، ''امليهان'' باإلضافة اىل املساحات اليت ت
''طاسلي ناجر'' كما توجد منطقة ''قلتات بأهرير''  أين يوجد السمك، وكذلك هناك اجلبال اململوءة 
باملنحوتات احلائطية اليت ترجع إىل االف السنني بتشكيالهتا الكلسية نتيجة ملا مرت به املنطقة من حتوالت 

 الكثبان الرملية  مبنطقة ''أدمري''.جيولوجية كمنطقة  ''تيغرغرت''، ايضا هناك 
 خاتمة:.6

إن امتالك فيلم ملدينة أو وجهة سياحية ميكن أن يكون أحد أكثر الطرق فاعلية للتسويق للسياح 
االستفادة بشكل حقيقي من الفرص اهلامة اليت  احملتملني بعيًدا عن طرق التسويق التقليدية. من خالل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A_%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%B1
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تلفة فيه واليت ميكن استثمارها من خالل تصميم مسارات سياحية حول يتيحها تصوير األعمال الفنية املخ
 .املواقع اليت صورت فيها ومبا يقدم جتربة سياحية خمتلفة ويساهم يف استقطاب املزيد من السياح

من خالل هذا السياق، يصبح من املنطقّي أن تقوم اجلزائر بتقدمي احلوافز والتشجيعات لصانعي األفالم 
تاج الختيار صحرائنا كموقع لتصوير أفالمهم، لتشجيع السياحة ومن مّث حتقيق منٍو وانتعاٍش وشركات اإلن

 يف االقتصاد احمللي.
 وتقدمي االستنتاجات من جمموعة إىل مت التوصل وعرض نتائج الدراسة التحليلية النظري الطرح من خالل

 :املوالية النقاط يف عرضها يتم التوصيات من مجلة
 نتاجاتأوال: االست

 اآلتية: النقاط يف نتائج من الدراسة إليه توصلت ما أهم عرض ميكن
 صناعة األفالم من بني أكثر الصناعات املستعملة يف التويج للسياحة يف السنوات األخرية؛ -
السياحة السينمائية من حنو االهتمام مبجال للدول العربية ليت متتلك بيئة صحراوية  هناك توجه -

 يالت اليت تقدمها للمنتجني واملخرجني، من أجل تصوير أفالمهم على أراضيها.كافة التسه  خالل
مدينة جانت حتتوي على كافة املقومات السياحية اليت جتعل منها موقعا تصويريا جذابا لكل  -

 املنتجني عرب العامل لتصوير األفالم خاصة اخليالية منها؛

التعريف سامهت بشكل كبري يف الصحراوية العربية األفالم السينمائية العاملية اليت صورت باملناطق  -
هبا، وازداد عدد السياح الذين خيتاروهنا كمقصد من خالل ما شاهدوه يف لقطات الفيلم وبغية 

األفالم السينمائية وهذا ما يثبت الفرضية  حماكاة للقطات الفيلم وتقليد ممثليهم املشهورينجتريب 
 أداة فعالة للتويج السياحي؛

أن جتلب اهتمام املشاهد وترغبه يف زيارة هذه  جانت مبقوماهتا كمنطقة صحراوية جذابة بإمكان -
وهذا ما يثبت الفرضية الثانية باملنطقة، يف التعريف واملسامهة  من خالل ابرازها يف األفالماألماكن. 

 جانت متتلك مقومات جتعلها مقصدا لتصوير أكرب األفالم السينمائية العاملية ''''
 توصياتا: الثاني
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 :التالية التوصيات صياغة ميكن احلالية الدراسة خالل من
 النشاط الحتضان مبنطقة جانت وإعادة هتيئتها واحلصون كالقصور  التقليدية، املباين ترميم -

 ؛السياحي، من جهة، وجعلها صاحلة للتصوير
يعية ليكون واجهة عاملية االستثمار يف اإلمكانيات الكبرية يف اجلزائر من مواقع سياحية وأثرية وطب -

لتصوير األفالم من خالل استضافة شركات االنتاج من هوليوود وبوليوود وغريها لتشجيعها على 
 ؛تصوير لقطات من أفالمها بصحراء جانت

االهتمام بصناعة األفالم خاصة السينمائية منها باعتبارها تدر أرباحا للدولة سواء من خالل  -
 استغالهلا يف التويج للسياحة؛ بيعها للمحطات الفضائية أو

 للتعريف والدولية الوطنية الرياضية املهرجانات السينمائية واألحداث امللتقيات، إقامة تشجيع -
 السينمائية، الرياضية، السياحة)املرتبطة هبا  السياحية وتشجيع األصناف املنطقة مبقدرات
 ؛...(األعمال سياحة العلمية،

بية يف التويج للمناطق الصحراوية من خالل استغالل األفالم إلبراز االستفادة من التجارب العر  -
 املناطق اليت تزخر هبا اجلزائر عامة وجانت خاصة؛

مع املنتجني العامليني حتت وصاية وزارة كل من السياحة والثقافة لتصوير أفالم خلق شراكة   -
ن اجلزائر متلك مقومات سياحية سينمائية سواء جزائرية أو عاملية يف املناطق الصحراوية خاصة وأ

 طبيعية هائلة؛
تنظيم مسابقات للتصوير السينمائي خاصة األفالم القصرية لتشجيع املصورين على االبداع  -

 وإخراج أفالم تظهر مجالية الصحراء ومعامل منطقة جانت؛
من خالل  التويج ملقومات صحراء جانت يف املهرجانات السينمائية العاملية مبا فيها مهرجان كان -

 ؛املشاركة باألفالم القصرية التوجيية

منظومة تعمل على ترسيخ الثقافة السياحية يف األعمال السينمائية بالتنسيق العمل على تطوير  -
 بني وزارة الثقافة واالتصال والسياحة والصناعات التقليدية. 
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 المراجع:المصادر و قائمة . 7
 أوال: المصادر

 .2و 1سورة التوبة، اآليتان  .1
 ثانيا: المراجع

 : لمؤلفاتا
، -تنمية الصحراء يف الوطن العريب-السياحة الصحراوية (، 2012)خليف مصطفى غرايبة،  .1

 .الطبعة األوىل، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، بريوت
 .االقتصاد السياحي، دار الراية، األردن (،2008) زيد منري سلمان، .2
دارة الفنادق والنشاط السياحي، الطبعة األوىل، دار كنوز فن إ (،2007) زيد منري عبوي، .3

 .املعرفة، األردن
مقاربة منهجية يف إنتاج املعين -الفيلم بني اللغة والنص  (،2008) عالء عبد العزيز السيد، .4

 .، الطبعة األوىل، منشورات وزارة الثقافة، بدون بلد نشر-والداللة السينمائية
إدارة التسويق السياحي والفندقي، الطبعة األوىل، دار (، 2007)حممد حافظ حجازي مرسي،  .5

 .الوفاء، اإلسكندرية
 : المقاالت

الفرص االستثمارية لتقية السياحة الصحراوية يف  ،2016ماي  قروج يوسف وقصاص فتيحة، .1
 .، دار كنوز احلكمة، اجلزائر07، العدد 04اجلزائر، جملة احلكمة للدراسات االقتصادية، اجمللد 

-التنمية السياحية الصحراوية يف اجلزائر بني الواقع ،2017 ني تغليسية وإمساعيل بوغازي،مل .2
، جامعة 01واآلفاق، اجمللة األورومتوسطية القتصاديات السياحة والفندقة، العدد -التحديات

 .حسيبة بن بوعلي، الشلف
 : المداخالت



 

 جانت نموذجا –كأداة حديثة في تنشيط السياحة الصحراوية   األفالم السينمائية 
 

359 

"السياحة الصحراوية كإطار  ،2014أفريل  28و 27يومي  النوي بالطاهر وعبد املالك حىب، .1
للتنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائر"، ملتقى وطين حول السياحة الصحراوية يف اجلزائر بني 

 .املقومات واملعيقات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة محه خلضر، الوادي
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 : ملخص
الورقة البحثية إىل دراسة ما مدى مسامهة آليات التمويل املعتمدة يف اجلزائر يف تفعيل و هتدف هذه 

تطوير و ترقية االستثمارات الصحراوية، سواء متثلت هذه اآلليات يف التمويل املصريف املباشر، أو الشراكة 
و معرفة السلبيات اليت حتول اخلاصة، وبالتايل االطالع على االجيابيات،  –األجنبية، أو الشراكة العمومية 

  دون الوصول إىل األهداف املرجوة من االستثمار يف قطاع السياحة الصحراوية.
 خاصة.-استثمارات سياحية، متويل مصريف، شراكة أجنبية، شراكة عمومية: كلمات مفتاحية

 JEL  :L83 ،G11،G21 ،G24  ،G32اتتصنيف

Abstract: 

This research paper aims to study the extend of the contribution of 

financing mechanisms adopted in Algeria, in the activation, development 

and promotion Sahrawi investments, whether these mechanisms are indirect 

bank financing, foreign partnership, or public- private partnership, and thus 

review the pros and know the negatives that prevent investment in the 

desert tourism sector. 
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 مقدمة:  .1
تعترب السياحة الصحراوية قطاعا مهما يف حتقيق التنمية االقتصادية و متويل الدولة بالعملة الصعبة، 

هي تلقى الكثري من االهتمام من خالل املشاريع السياحية الصحراوية املربجمة سواء العمومية منها أو و 
اخلاصة، أو املرتبطة بالشراكة األجنبية، و ما يتطلب ذلك من البحث عن آليات لتمويل تلك املشاريع مبا 

 .2025خيدم األهداف املسطرة هلذا القطاع يف ظل رؤية أو إسرتاتيجية 
 طالقا مما سبق ميكن طرح اإلشكالية الرئيسية التالية:ان

 " ؟ " ما أثر التمويل يف ترقية و تطوير االستثمارات السياحية الصحراوية
 ولإلجابة على هذه اإلشكالية، مت تقسيم الورقة البحثية إىل احملاور التالية:

 .احملور األول : االستثمار السياحي مفاهيم و عموميات 
  الثاين: ماهية و مقومات السياحة الصحراوية.احملور 
 .احملور الثالث: آليات متويل املشاريع السياحية الصحراوية 

  االستثمار السياحي مفاهيم و عموميات .2
 :تعريف االستثمار السياحي 1.2

عرفت املنظمة العاملية للسياحة االستثمار السياحي على أنه " التنمية السياحية و اليت تليب 
جانب محاية وتوفري الفرص للمستقبل، أهنا القواعد املرشدة يف  إىلاحتياجات السائح، واملواقع املضيفة 

ية و الثقافية، و يتحقق معها جمال إدارة املوارد بطريقة حتقق فيها متطلبات املسائل االقتصادية و االجتماع
 .(61، صفحة 2018)زياين و حراث،  "و دعم نظم احلياةالتكامل الثقايف و العوامل البيئية و التنوع 

كما يعرف االستثمار السياحي على أنه " استغالل للموارد الطبيعية من مواقع مميزة، و مناخ و إمكانيات 
املستلزمات  خمتلفة و خدمات مميزة لكل زائر أو سائح، و جعل هذه املواقع نقاط جذب و تأمني كافة
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تطويرها لذلك مبا فيها الرتويج و اإلعالم لتأمني استدامة هذه املواقع و استمرار احلفاظ على أمهيتها و 
 .(8 ، صفحة2018)خنفري و بورنيسة،  "باستمرار

االستثمار السياحي يتمثل يف " جمموع ما ينفق يف قطاع السياحة، وما تستقطبه الدولة من استثمارات 
أجنبية موجهة هلذا القطاع، و يعترب االستثمار السياحي من األنشطة الواعدة ملا تتيحه من فرص كبرية 

على مدى تدفق رؤوس  للنجاح و حتقيق عوائد مالية معتربة، كما أن تطور االستثمار السياحي يتوقف
األموال احمللية و األجنبية لالستثمار يف جمال السياحة، إىل جانب قوة املنتج السياحي املعروض و حجم 

مبنتوجها الطلب عليه يف سوق السياحة العاملية، و مدى اهتمام الدولة بعنصر التسويق السياحي للتعريف 
 .(8، صفحة 2018و مسكني، )داودي  "السياحي

وعليه خنلص إىل أن اجملاالت اليت يغطيها االستثمار السياحي متعددة و متنوعة، و هي تشمل االستثمار 
 :على جمالني مهايف املقومات  و اإلمكانات الرئيسية لصناعة السياحة، و اليت ترتكز أساسا 

 من القطاعات و اخلدمات األساسية : تشمل العديد االستثمار في مجال الخدمات السياحية
 :  يف النشاط السياحي منها

: اليت تشمل الفنادق و املنتجعات السياحية و كل ما يتعلق بإقامة السائح من خدمات اإلقامة -
 خدمات مرافقة كاإلطعام و اخلدمات الرتفيهية.

ء املطارات و : و تشمل تشييد الطرق و توفري سيارات النقل للسياح، و كذلك بناخدمات النقل -
 توفري خطوط النقل بني بلد السائح و الدولة املضيفة.

: تشمل توفري شبكة اهلاتف النقال، خاصة يف املناطق الصحراوية اليت يزورها خدمات االتصال -
السياح، و كذلك توفري خدمات االنرتنيت بتدفق جيد، وهذا من أجل توفري كل الظروف ملتعة 

 السائح.
 وتشمل العديد من اجملاالت اليت متتلكها الدولة و منها:السياحية االستثمار في الثروة : 

: وذلك باالهتمام باملوارد الطبيعية للدولية املضيفة من خالل االستثمار في الموارد الطبيعية -
 احملافظة عليها.
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: من خالل تشجيع وتنظيم املهرجانات الثقافية واحملافظة على االستثمار في الموارد الثقافية -
 ثار وفتح املناطق األثرية أمام القطاع العام واخلاص لالستثمار فيها.اآل

 : خصائص االستثمار السياحي 2.2
يتميز االستثمار السياحي مبجموعة من اخلصائص تفرقه عن االستثمارات األخرى و اليت نوجزها 

 :(5، صفحة 2018)فقري و لعروم،  يف مايلي
  حيتاج االستثمار السياحي إىل عدد كبري من اليد العاملة العادية واملتخصصة يف اخلدمات

 السياحية.
  تؤثر التشريعات والقوانني املنظمة لالستثمار يف أي دولة على االستثمار السياحي، فبقدر مرونة

لعراقيل اليت تكبح التشريعات تكون املشاريع االستثمارية السياحية مرنة، و تقل بقدر التعقيدات و ا
 العملية االستثمارية. 

  تتميز املشاريع السياحية بعدم املرونة ، و نظرا للطابع املومسي للسياحة فان ذلك يؤثر سلبا على
الرغبة يف االستثمار السياحي من أصحاب رؤوس األموال الصغرية و املتوسطة، حيث ال ميكنهم 

الدولة ، أو أصحاب رؤوس األموال الذين  أن جيمدوا بعض رؤوس أمواهلم ملدة معينة عكس
 .ميكنهم حتمل بعض املخاطر كمومسية النشاط السياحي

 :أهمية االستثمار السياحي 3.2
 :(25، صفحة 2008)سلمان،  يلي االستثمار السياحي يف ماتكمن أمهية 

االستثمارات السياحية بشكل خاص يف حساب : يظهر دور دعم و تحسين ميزان المدفوعات (1
رأس املال يف ميزان املدفوعات، لذلك فهي تساهم إىل جانب حساب احتياطيات الدولة من 

 الذهب و العملة الصعبة يف تغطية جزء من عجز ميزان املدفوعات.
: إن التوسع يف إنشاء املشروعات السياحية قد يتبعه توسع أو توسيع وظهور استثمارات جديدة (2

ظهور مشروعات جديدة متارس أنشطة اقتصادية وخدماتية أخرى لتغذية احلركة السياحية نشاطا و 
طلبا. فمثال زيادة عدد الفنادق من املمكن أن يتبعها زيادة يف الطلب على املواد الغذائية و غريها 
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و هذا من شأنه أن يؤدي إىل دخول موردين جدد أو مشروعات جديدة، من مستلزمات التشغيل، 
 أو توسيع أنشطة املوردين احلاليني.

: إن التوسع يف إنشاء املشروعات السياحية و املشروعات املرتبطة هبا توفير مناصب العمل (3
 )مرفقيه، وخدماتية تكميلية (، يعمل على توليد ثالثة أنواع من العمالة هي:

: تشمل فرص العمل املتاحة يف املنشآت السياحية و الفندقية، كاملطاعم و لمباشرةالعمالة ا -
 وكاالت اإلسفار.

:  تشمل فرص العمل اليت تتولد يف القطاعات اليت تعتمد عليها املنشآت العمالة غير المباشرة -
 السياحية و الفندقية ) الزراعة، األثاث، املباين ...... (.

مل مناصب العمل غري السياحية بطبيعتها و لكنها تنتج سلعا و : هو جم العمالة المحفزة -
 خدمات تستهلك من طرف السياح مثل الصحة و احلرف و غريها. 

: وجود الشركات األجنبية يف جمال تنمية المهارات اإلدارية و خلق طبقة جديدة من المديرين (4
ذه الصناعة. و تربز أمهية العقود السياحة قد يؤدي إىل حتسني و تطوير أنظمة و فنون اإلدارة يف ه

اإلدارية بصفة خاصة يف هذا الشأن، كأسلوب لنقل التقنيات التكنولوجية يف جمال إدارة الفنادق 
مثال، أو األنشطة السياحية األخرى، األمر الذي يؤدي إىل وجود مهارات و خربات إدارية من 

 األخرى.  طبيعة خاصة قد ال تتوفر باملنظمات الصناعية واخلدماتية
: إن السماح للشركات الدولية بالدخول يف مشروعات االستثمار نقل التقنيات التكنولوجية (5

السياحي بالدول املضيفة ميكن أن حيقق درجة من التقدم التكنولوجي هلذه األخرية من خالل 
إدخال جتهيزات جديدة ميكن استخدامها يف تسهيل تقدمي اخلدمات، أو إنتاج سلع صناعية 

راض سياحية باإلضافة إىل اخلدمات املرفقية املختلفة، فضال عن تطوير و حتسني طرق العم ألغ
 احلالية و برامج التدريب للقوى العاملة.
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: إن االستثمار يف اجملال السياحي و ما يتطلبه من إنشاء زيادة القيمة المضافة و الناتج القومي (6
ن أن يؤدي إىل زيادة ملموسة يف القيمة املضافة، ملشروعات جديدة لتلبية مستلزماته املختلفة، ميك

 و الناتج القومي للدولة.
تظهر االستثمارات السياحية كبديل للتجارة  :التقريب بين المستويات االقتصادية و اإلقليمية (7

الدولية يف ظل القيود اليت تفرضها الدول املتقدمة على نظريهتا النامية، و ذلك باعتبارها ال حتتاج 
إىل تكنولوجيا عالية، فضال على أن الكثري من الدول النامية يضم مقومات و عناصر جذب 

 بعيتها للدول املتقدمة. سياحية عديدة و مغرية، األمر الذي يقلل من ت

 ماهية ومقومات السياحة الصحراوية .3
 : ماهية السياحة الصحراوية 1.3

السياحة الصحراوية تعين اخلروج من روتني العمل اليومي أيا كان إىل الراحة و االستجمام، و قد 
أو اجلبلية للتمتع  تكون يف أبسط صورها رحلة إىل الرب و ارتياد الصحراء، أو رحلة إىل املناطق األثرية

 .جبماهلا و بطبيعتها
يف حني أن السائح الصحراوي هو كل شخص ينوي السفر إىل الصحراء لقضاء إجازته خارج موطنه 

ساعة و أن ال تتحول إىل إقامة دائمة، و ال تزيد عن سنة   24األصلي أو مكان عمله، لفرتة تزيد عن 
راوية ، و مشاهدة املناطق الطبيعية و املعامل التارخيية و كاملة، و ذلك من أجل االستمتاع بالطبيعة الصح

 .التعرف على األبعاد الثقافية و االجتماعية لسكان تلك املنطقة

 : السياحة الصحراوية دوافع 1.1.3
)مقابلة،  أهم الدوافع جند مايليختتلف دوافع السياحة الصحراوية من شخص ألخر، فمن بني   
 :(20، صفحة 2007
 تكون ملشاهدة اآلثار التارخيية القدمية و املواقع األثرية ، أو االطالع دوافع تاريخية و ثقافية :

 علة حياة الناس يف الصحراء و منط حياهتم.
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 و تكون هبدف االستمتاع يف األماكن اهلادئة و اهلروب دوافع الراحة و االستجمام و الترفيه :
 الروتيين اليومي للعمل و االبتعاد عن صخب املدينة. من اجلو

 تكون هبدف االبتعاد عن اجلو البارد و التوجه إىل أماكن دافئة، أو لغرض العالج دوافع صحية :
 و النقاهة و االسرتخاء.

 و تكون لزيارة البلد األصل " الصحراء" من خالل جتديد الروابط األسرية، أو دوافع عرقية :
 ارة أماكن سبق زيارهتا و تركت انطباعا معينا لديهم.الرغبة يف زي

 تكون بغرض مشاهدة مباراة رياضية، أو تشجيع فريق معني مثل مسابقات اإلبل دوافع رياضية :
 و اخليول.

 و تكون من أجل الوصول إىل معارف جديدة، أو التأكد من معلومات دوافع استكشافية :
 ثرية، و العادات و التقاليد.مشكوك فيها أو استكشاف مواقع و مناطق أ

 :أهمية السياحة الصحراوية 2.1.3
تكتسي السياحة الصحراوية أمهية بالغة من اجلانب االقتصادي و االجتماعي، و يتجلى ذلك يف 

 :(27-25، الصفحات 2008)سلمان،  مايلي

اخلدمات الفندقية، و خاصة يف أوقات املهرجانات و زيادة اإلنفاق على السلع االستهالكية و  -
 التظاهرات و املناسبات و األعياد، سواء احمللية أو الدولية مما يؤدي إىل زيادة حجم االدخار.

 املسامهة يف حزينة الدولة. -
املسامهة يف االستفادة من العمالت الصعبة من خالل تزايد عدد السياح الذين يقومون  -

 الصعبة لقضاء احتياجاهتم.باإلنفاق بالعمة 
 امتصاص البطالة من خالل اليد العاملة اليت تشتغل يف الفنادق و املرافق السياحية. -
 العمل على رفع مستوى معيشة اجملتمعات و الشعوب و حتسني منط حياهتم. -
 تنمية املهارات القيادية و السلوكية. -
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 طنني إىل جانب الزائرين.العمل على خلق و إجياد تسهيالت ترفيهية و ثقافية للموا -

 :مقومات السياحة الصحراوية 2.3
تتمتع السياحة الصحراوية مبقومات و عوامل جذب تعددت بني املعامل التارخيية و املوروث الثقايف 

 :(82، صفحة 2017)عيساوي و حوحو،  اليت تظهر كما يليو املناطق املتنوعة و 
 : : واليت جند منها المناطق السياحية 1.2.3
 و اليت تقع بني اهلضاب العليا و الصحراء الكربى، و ميكن منطقة األطلس الصحراوي :

 استغالهلا بتنمية السياحة يف اجملاالت املعدنية و الصيد و غريها.
 بالواحات : و تتسم حبرارة معتدلة أقل من الصحراء الكربى، تتسم منطقة واحات الصحراء

 النخلية و بالبحريات و صناعاهتا التقليدية.
 منطقة اجلنوب الكبري ) اهلقار، التاسيلي ( ذات مساحة شاسعة، و منطقة الصحراء الكبرى :

جبال شاخمة، و حرارة معتدلة طوال السنة، و ذات مصدر هام للسياحة الشتوية, فحظرية 
ت املناخ و احلياة البشرية خالل ( لوحة تعكس حتوال 1500التاسيلي حتوي أكثر من ) 

 .( سنة قبل امليالد6000)
 :(11، صفحة 2014)بداش،  يف كل منوتتمثل  : أهمية السياحة الصحراوية 2.2.3
 ( واحة تتوزع على  200: حتوي الصحراء اجلزائرية ما ال يقل عن مائيت ) الواحات الصحراوية

متنراست، اثين عشرة والية جنوبية ) ورقلة ، االغواط، بسكرة، غرداية، أدرار، النعامة، جانت، 
 ليزي (، كلها تشرتك يف لوهنا األمحر العاكس ألشعة الشمس.البيض، الوادي، بشار، ا

 كثر جذبا للسائحني بامتداداهتا الشاسعة، و هي حمل شغف الكثري : و هي األالشواطئ الرملية
 (  لون من الرمال. 40من السائحني، و حتصي منطقة اهلقار لوحدها أكثر من ) 

 فالصحراء اجلزائرية فاتنة هبندستها املعمارية اليت تتسم هبا القصور املرتامية يف خمتلف القصور :
 ت هبا مثل قصور ورقلة وتندوف.املناطق كشاهد على حضارات عديدة مر 
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 واليت تشكل اللوحات الصخرية و النقوش العاملية حلضارات كثرية، و هي املصنفة ضمن اآلثار :
 .الرتاث العاملي

 :أما فيما يتعلق باملواقع األثرية التارخيية السياحية فنجد

مساحة ) : و هو سلسلة جبلية يف أقصى اجلنوب الشرقي ) متنراست( يغطي موقع األهقار -
(، و هي تشكيالت جبلية بركانية ذات تاريخ ضارب يف أعماق الزمن و ²كم  450.000

 م (. 3300اجلداريات الصخرية، هبا أعلى قمة جبلية ) هتات أتاكور 
سنة  6000: يصنف من أروع املواقع من حيث طبيعته اجليولوجية، يعود إىل موقع الطاسيلي -

 يط األهقار.حم كم يف  200قبل امليالد، تقع على بعد 
: يقع يف والية غرداية مشال الصحراء اجلزائرية، يعود للقرن العاشر ميالدي، و هو ذو واد ميزاب -

قيمة مجالية، حتيط به مخسة قصور بتصميم صحراوي، و هو عبارة عن هضبة صخرية ) محادة 
 (، و قد قسمت هذه اهلضبة إىل تالل بسبب عوامل التعرية مشكلة شعابا و أودية.

م و يتصل  3000كم من مشال متنراست، بعلو   30: و الذي يقع على بعد بل األسكرامج -
بوسط األتاكور، و الذي جيعل السائح يشاهد أمجل شروق و غروب للشمس، و حيوي أيضا 

 ) شارل دي فوكو (، كمقصد للسياح األجانب. األبملجأ 
 12واحة متفرقة بني  200عن : اذ ينتشر يف الصحراء اجلزائرية م ال يقل واحات الصحراء -

والية ) ورقلة، بسكرة، األغواط، غرداية، أدرار، النعامة، متنراست، البيض، الوادي، بشار، 
جانت، اليزي (، اذ متثل جانت لؤلؤة الطاسيلي جلماهلا الذي ترمسه النخيل و القصور، أما بشار 

تتمتع مبواقع أثرية على طول فهي تضم أهم الواحات باجلزائر، و هي بين عباس و تاغيت اليت 
قصر و ما مييز تاغيت  47أالف سنة قبل امليالد، و ذات  10وادي زوزنافة العائدة ألكثر من 

 أيضا مهرجان الفيلم القصري كفرصة جلذب السياح.
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: الذي يقع يف تاغيت يف بشار، و هو فريد من نوعه على مستوى متحف علوم الصحاري -
 ثري من األصناف النباتية و احليوانية.العامل الحتوائه و حفظه الك

 : منطقة القالع القدمية و خمتلف الثقافات.أدرار -

 ( و اليت تشكل متحف يف اهلواء الطلق.²كم  168000: املمتدة على مساحة ) تندوف -
  آليات تمويل المشاريع السياحية الصحراوية .4

، 2025يف إطار النهوض بقطاع السياحة يف اجلزائر مت اعتماد اسرتاتيجيه وطنية متتد حىت العام 
مليار  2تتضمن إعادة االعتبار للبنية التحتية السياحية يف واليات اجلنوب، و قد خصص هلذا الربنامج 

غرداية، االغواط، متنراست،  دينار إلعادة االعتبار للفنادق السياحية العمومية يف واليات  ) ورقلة، ادرار،
كاالستفادة   2009اليزي (، و إجراءات حتفيزية لفائدة االستثمار املتضمن يف قانون املالية التكميلي لسنة 

من سعر األراضي اليت ختصص لالستثمار السياحي يف اجلنوب، و ختفيض  % 80من ختفيضات بنسبة 
 . % 5,4ع بنسبة معدل الفائدة على القروض البنكية الجناز املشاري

و الذي فتح جماال لتحوالت جذرية من  2030أما يف إطار املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ألفاق 
أجل إعادة بعث و إحياء قطاع السياحة يف اجلزائرـ مت إحصاء املقومات املادية و غري املادية، و حتديد 

املتوافقة معه، و فتح العديد من املسالك املؤدية برنامج عمل لتنمية املنتوج السياحي الصحراوي و املشاريع 
للمواقع السياحية، باإلضافة إىل إعادة ترميم القصور القدمية، و بعث املوروث الثقايف الشعيب، كما مت 

مكاتب لإلعالم و التوجيه السياحي منها مكتب باليزي، و مكتب مربمج جلانت هبدف  10إنشاء 
و العمل تلميع صورة اجلزائر السياحية يف اخلارج لتحاكي النماذج  القضاء على ضعف العمل اإلعالمي،

 . (2012)مناصرية و حايف،  يف هذا اجملالاملوجودة يف الدول الشقيقة اليت تطورت 
بالرغم من أمهية املخصصات املمنوحة من طرف السلطات العمومية  لالستثمارات يف القطاع الصحراوي 

، إال أهنا تبقى حمدود، و غري كافية 2025مليار دينار مبوجب رؤية  2من خالل غالف املايل املقدر بـ 
عي إجياد مصادر متويل إضافية نظرا لشساعة  املنطقة الصحراوية و تنوع و تعدد اآلثار التارخيية ، مما يستد

من خالل الشراكة مع القطاع اخلاص احمللي و االجنيب إضافة إىل التمويل البنكي للمشاريع قصرية املدي  
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كوسائل النقل واإلطعام و وسائل الرتفيه اليت ال تتطلب أموال ضخمة مقارنة باملشاريع االستثمارية العقارية  
 حتية من طرق و مطارات و مسالك صحراوية.كالفنادق و املخيمات و البنية الت

 :التمويل المصرفي 1.4
، حيث تضاعف 2005شهد التمويل املصريف للنشاط السياحي تطورا ملحوظا بداية من سنة 

.  غري أن النقلة احلقيقية كانت سنة 2004حجم االئتمان السياحي إىل ثالثة أضعاف مقارنة بسنة 
ربمة بني وزارة السياحة و خمتلف البنوك العمومية و اخلاصة، و اليت وذلك مرده إىل االتفاقيات امل 2013

من قيمة املشروع، كما تعهدت  % 70إىل  60نصت على متويل االستثمارات السياحية مبا يعادل 
 2014بعض البنوك اخلاصة مثل بنك اخلليج العريب  و بنك الربكة و ترسك بنك العاملة يف اجلزائر سنة 

 سنة كحد أقصى.  12و ملدة  % 70ع االستثمارية يف القطاع السياحي مبا نسبته بتمويل املشاري
مؤسسة بنكية لتمويل املشاريع السياحية  11فاّن وزارة السياحة أمضت اتفاقيات مع  2017أما يف سنة 

باملائة، وتتمثل يف بنك  80واالستثمار السياحي باجلزائر عن طريق منح قروض للمستثمرين تصل إىل 
بنك، بنك بدر، بنك الربكة، سوسيييت  CPA ،CNEP ، القرض الشعيب اجلزائري BDL  ليةتنمية احملال

 % 2.5، يف حني على املستثمر املستفيد دفع  بنك  TRUST بنك، AGB جنرال، بنك السالم، 
 .القرض استالمسنة من تاريخ  15إىل  10للبنك ملدة زمنية ترتاوح من 
املشاريع االستثمارية السياحية  لطاليب القروض يف منطقة ورقلة، و اليت بلغت  واجلدول املوايل يوضح عدد

 : مشروع كما يلي 12
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 2017-2000عدد ومبلغ القروض الممنوحة لطالبي القروض االستثمارية خالل الفترة :  1 جدولال

 الرقم
طبيعة 
 المشروع

 الموقع
 عدد

 األسرة

مناصب 
 العمل

 مبلغ القرض
 المشروعمبلغ 

 االستثماري

 257.640.107 180.348.749 20 50 النزلة  فندق 01

 350.000.000 245.000.000 15 36 تقرت فندق 02

 250.000.000 200.000.000 10 60 متاسني فندق 03

 100.000.000 70.000.000 20 120 تقرت فندق 04

مركب  05
 سياحي

 2.950.392.500 2.660.850.000 50 196 الرويسات

 100.000.000 85.000.000 50 100 ورقلة فندق 06

 504.244.855 352.971.419 58 290 حاسي بن عبد اهلل فندق 07

 450.000.000 200.000.000 50 113 حاسي بن عبد اهلل قرية سياحية 08

 332.587.000 100.287.350 65 155 ورقلة فندق 09

 200.150.000 120.110.000 70 200 ورقلة قرية سياحية 10

 130.640.000 90.000.000 11 20 حاسي مسعود موتيل 11

 80.232.000 40.100.500 17 21 احلجرية نزل طريق 12

 :  من إعداد الباحث بناء على معطيات مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لوالية ورقلةالمصدر

 : (144، صفحة 2016/2017)بوراوي،  األجنبياالستثمار  2.4
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، أنه ال ميكن اجناز مشروع أجنيب 2009حسب التدابري اليت جاء يف قانون املالية التكميلي لسنة 
 51/49و الذي يعتمد قاعدة  51إال بشراكة وطنية، و هذا مبوجب قانون االستثمار اجلزائري يف املادة 

 للمستثمر األجنيب (. % 49على األقل من رأس املال االجتماعي للمستثمر الوطين، و  % 51) أي 
من إمجايل االستثمارات األجنبية يف  % 4وتشكل االستثمارات األجنبية يف القطاع السياحي نسبة 

شركات،  8، كما بلغ عدد الشركات األجنبية املستثمرة يف القطاع 2015-2003اجلزائر خالل الفرتة 
مليون دوالر، و يقدر عدد الوظائف املباشرة يف هذه  2.678مشروعا سياحيا بتكلفة  14ستثمرت يف ا

وظيفة. و اجلدول املوايل يوضح الشركات املستثمرة يف القطاع السياحي يف اجلزائر لسنة  5.826املشاريع 
2014. 

 2014الشركات المستثمرة في القطاع السياحي في الجزائر لسنة : 2 جدولال
عدد  المشروع الشركة المستثمرة

 األسرة
عدد 

 الوظائف
التكلفة/ مليون 

 دينار
 الشركة العقارية اإلماراتية

 ( EMIRAL ) 

 فيال راقية. 36جنوم ،  5فندق 
 4شقق فندقية، مارينا، جممع حتاري، مصحة، 

 أبراج جتارية 3أبراج سكنية، 

2004 1500 27.366.744 

 الشركة األردنية القطرية
Spa TRUST REAL 

ESTATE 

برج سياحي حيوي جممع جتاري، جممع أعمال، 
 شقق فندقية، نادي رياضي ومطعم.

2500 1200 27.122.644 

 الشركة السعودية
RUSSICA PARK 

،  B، إقامة سياحية  Aإقامة سياحية راقية 
مركز عالجي، حديقة مائية، بارك لأللعاب، 

 جممع إداري

1684 1500 7.320.000 

 االيطالية الشركة
SARL RICARDI 

GLOBAL 

 / 200 1104 قرية سياحية، مركز رياضي، حديثة مائية

: وزارة السياحة، مديرية تقييم و متابعة املشاريع السياحية، وضعية املشاريع السياحية بالشراكة مع اخلارج، سنة المصدر
2014 
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 :خاتمة .5
اإلمكانيات املادية و املالية اليت وفرهتا السلطات من خالل ما سبق ميكن القول أنه و بالرغم من 

املخولة ممثلة يف وزارة السياحة  لالستثمارات يف القطاع السياحي إال أهنا تبقى غري كافية بل و حمتشمة 
مقارنة بشساعة املناطق السياحية الصحراوية و اليت تغطي أكثر من ثلثي مساحة اجلزائر و هذا ما يتطلب 

و تدابري حمفزة أكثر سواء فيما يتعلق بالتمويل البنكي، أو فيما يتعلق بالتمويل عن طريق اختاذ إجراءات 
 الشراكة األجنبية، و تشجيع االستثمار اخلاص احمللي من خالل مايلي:

  ضرورة مراجعة قانون االستثمار السياحي جلعله أكثر مرونة وأكثر جاذبية خاصة إذا تعلق األمر
 الصحراوية. باالستثمارات السياحية

  .زيادة حجم االستثمارات يف القطاع السياحي الصحراوي خاصة يف منطقة الطاسيلي واالهقار 
  ضرورة إشراك القطاع اخلاص، و منحه األولية يف تنفيذ املشاريع اليت تندرج يف تنمية السياحة

 اخلاصة. –الصحراوية، من خالل تفعيل الشراكة العمومية 
 ي من خالل الرفع من نسبة املسامهة البنكية يف املشاريع السياحية تفعيل دور القطاع البنك

 . %1الصحراوية و ختفيض نسبة الفائدة إىل حد أقصى مبا ال يتجاوز نسبة 
  ضرورة مراجعة و معاجلة كافة العوائق و العراقيل خاصة اإلدارية منها، واليت حتول دون تطوير

 السياحة الصحراوية. 
  املتخصص يف السياحة الصحراوية و هذا بالرتكيز على العنصر البشري احمللي تكوين اإلطار البشري

 و ذلك بفتح معهد متخصص يف السياحة الصحراوية باملركز اجلامعي اليزي.
 . قائمة المراجع:5
 للنشر و التوزيع.(. صناعة السياحة. عمان: دار كنوز املعرفة العلمية 2007أمحد حممود مقابلة. ). 1
(. الرتويج السياحي كوسيلة لتنشيط السياحة الصحراوية. 2012. امساعيل مناصرية، و شرياز حايف. )2

مقدمة ضمن امللتقى الدويل الثاين حول دور السياحة الصحراوية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية 
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 : ملخص
هتدف هذه الورقة البحثية إىل حماولة التعرف والكشف عن مدى مسامهة السياحة الصحراوية يف 
حتقيق التنمية احمللية املستدامة يف اجلنوب الكبري خاصة واجلزائر عامة، وذلك بتسليط الضوء على املناطق 

ئد ومنافع لصاحل السكان املوارد الطبيعية والثقافية يف حتقيق عوا الستغاللالصحراوية. مما يشكل فرصة 
 .احملليني

وتوصلت الدراسة إىل أن اجلزائر تسعي اجلاهدة إىل العمل على ترقية السياحة الصحراوية ملا هلا أمهية يف 
والبيئية ويتجلى من خالل املسامهة يف حتسني ميزان املدفوعات  واالجتماعية االقتصاديةدفع عجلة التنمية 

 ادات بالعملة الصعبة، والنهوض باقتصاد وطين خارج قطاع احملروقات. وتوفري فرص العمل وحتقيق إير 
 التنمية املستدامة. السياحة، السياحة الصحراوية، كلمات مفتاحية:

______________________ 
 setti.sidahmed@cuillizi.dzيميل: ، اإلدسيت سيد أمح: المرسلالمؤلف 
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 JEL :L83 ،Q56اتتصنيف

Abstract: 

This research paper aims at identifying and revealing the contribution 

of desert tourism in achieving sustainable local development in the Great 

South in particular and Algeria in general, By highlighting the desert areas. 

This represents an opportunity to exploit natural and cultural resources to 

generate returns and benefits for the local population. 

The study found that Algeria strives to promote desert tourism because of 

its importance in promoting economic and social development. This is 

manifested by contributing to improving the balance of payments, 

providing employment opportunities, realizing foreign currency revenues 

and promoting a national economy outside the hydrocarbons sector. 

Keywords: tourism, desert tourism, sustainable development. 

JEL Classification Codes: L83,Q56 

  

 : مقدمة.1
السياحة جمموعة األنشطة املتعلقة بالسفر، التنقل واإلقامة خارج مقر السكن العادي ألغراض 

وتطورات متسارعة. وتعترب متعددة، وأصبحت تعرف باسم صناعة القرن العشرين، ملا حققته من نتائج 
السياحة صادرات غري منظورة فتحقق من ذلك إيرادات بالعملة الصعبة اليت تؤثر على ميزان املدفوعات، 
وتساهم يف خلق مناصب عمل، على اعتبار أن السياحة تعتمد على العمل البشرى بدرجة كبرية وتساهم 

 .بصفة عامة يف التنمية املستدامة للشعوب
ى الدول العربية اليت حاولت بعد استقالهلا النهوض بالقطاع السياحي، ملا تتوفر عليه من موارد اجلزائر إحد

سياحية وعوامل جذب للسياح. إذ متتلك اجلزائر مناطق صحراوية خالبة وشريط ساحلي ميتد على مسافة 
اإلضافة إىل تعدد كلم وتنوع املناخ الذي جيعل من السياحة يف اجلزائر تستمر على مدار السنة، ب  1600

مكانة مناسبة يف السوق العاملية. فقد أصبحت السياحة  الحتاللالتقاليد وتنوع اآلثار كل هذا قد يؤهلها 
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 االقتصاديحتتل حيزا بارزا يف احملاور اخلطاب اجلزائري ويف الربامج التنموية املقرتحة، من أجل حتقيق النمو 
 .والتنمية املستدامة يف اجلزائر

 :مما سبق ميكن طرح اإلشكالية الرئيسية التالية وانطالقا
 مسامهة السياحة الصحراوية يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة باملناطق الصحراوية؟ ىما مد

واليت تفرعت منها جمموعة من الفرضيات  ملعاجلة وحتليل إشكالية الدراسة، مت صياغة الفرضية األساسية
 .الصحراوية يف حتقيق أبعاد التنمية احمللية املستدامة باملناطق الصحراوية الفرعية كاآليت: تساهم السياحة

 :تنبثق منها جمموعة من الفرضيات الفرعية كاآليت
  للتنمية احمللية املستدامة باملناطق الصحراوية؛ االقتصاديتساهم السياحة الصحراوية يف حتقيق البعد 
  للتنمية احمللية املستدامة باملناطق الصحراوية؛ االجتماعيتساهم السياحة الصحراوية يف حتقيق البعد 
 تساهم السياحة الصحراوية يف حتقيق البعد البيئي للتنمية احمللية املستدامة باملناطق الصحراوية. 

 :يلي تكمن أهداف الدراسة فيما أهداف الدراسة:
 إىل خمتلف املفاهيم املتعلقة بالسياحة الصحراوية؛ قالتطر  -
 املناطق الصحراوية يف اجلزائر؛عرض  -
 .باملناطق الصحراوية االقتصاديةدور السياحة الصحراوية يف حتقيق أبعاد التنمية  -

 :مت تقسيم الورقة البحثية إىل ثالث حماور أساسية على النحو التايل :محاور الدراسة
 .السياحية يف الصحراء اجلزائرية قالصحراوية واملناطالسياحة  ةاألول: ماهياحملور 
 .التنمية املستدامة دالثاين: أبعااحملور 
 السياحة الصحراوية يف حتقيق أبعاد التنمية احمللية املستدامة باملناطق الصحراوية. ةالثالث: مسامهاحملور 

 ماهية السياحة الصحراوية والمناطق السياحية في الصحراء الجزائرية.2
من املساحة الكلية، هبا كل املقومات الضرورية  %75صحراء شاسعة متثل تتوفر اجلزائر على 

إلقامة سياحة ناجحة. ومن مكوناهتا واحاهتا املنتشرة عرب أرجاء الوطن، مبانيها املتميزة باهلندسة 
والسياحة من الصناعات اهلامة يف العامل حيث تعتمد عليها معظم  والسالسل اجلبلية ذات الطبيعة الربكانية
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الدول كمصدر أويل للعوائد وتأمني فرص العمل وتنمية القطاع اخلاص. لذلك فإن التوجه للسياحة وخاصة 
 يف الدول النامية يكون مفيدا وضروريا.   

 :(Tourisme)مفهوم السياحة  1.2
السياحة تفاعل حضاري اجتماعي ثقايف واقتصادي...، يفيد انتقال األفراد من مكان إقامتهم 
مؤقتا وهتدف إىل حتقيق رغباهتم كاملتعة أو ألسباب أخرى خبالف مزاولة أعماهلم أو اإلقامة الدائمة. 

 :يما يلوهناك عدة تعاريف للسياحة، ومنها 
 " :نشاط من األنشطة اليت تتعلق خبروج الفرد عن الوسط الذي تُعرف املنظمة العاملية للسياحة بأهنا

أو غريها على أال تكون مرتبطة مبمارسة  واالستمتاعالسنة متواصلة، لغرض الرتقية  زال تتجاو يقيم فيه وملدة 
 (73، صفحة 2013)هاين، نشاط هبدف احلصول على دخل"

  لفظ ينصرف إىل أسفار املتعة، فهي جمموع  الدولية السياحة بأهنا: "عبارة عنتُعرف األكادميية
، 2007)الطاهر نعيم و إلياس سراب، يق هذا النوع من األسفار"األنشطة البشرية اليت تعمل على حتق

 (29صفحة 
  اجملموعات يف عملية  هذهالظواهر والعالقات اليت تظهر من تداخل  ةجمموع»بأهنا: تُعرف السياحة

جذب السائحني والزائرين األخرين، واستضافتهم وتتعاون هذه اجملموعات لتحقيق جمموعة من األهداف 
، وتقنية مستمرة اجتماعيةاقتصادية، ، على املستوى الكلي أو املستوى اجلزئي يف بيئات قانونية، سياسية

 (37، صفحة 2007)سرور، فالسياحة ديناميكية جدا"التغيري، 
 السياحة الصحراوية 2.2

تقوم السياحة الصحراوية على استغالل خمتلف القدرات الطبيعية والتارخيية والثقافية مرفقة بأنشطة 
. والسياحة 01-03من القانون  03مرتبطة هبذا احمليط من تسلية واستكشاف حسب مضمون املادة 

ندوف ووادي الصحراوية ُتكون الوجهة حنو مخس مناطق كربى يف اجلنوب هي: أدرار، إليزي، متنراست، ت
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بالبيئة  االستمتاعميزاب. وتشهد هذه السياحة أكثر احلضور األجنيب من خمتلف اجلنسيات من أجل 
 .الصحراوية

 تُعرف بأهنا: "انتقال اإلنسان من بلده إىل منطقة صحراوية طلبا للتنزه،  السياحة الصحراوية
اوي تقوم على استغالل خمتلف ، كما أهنا كل إقامة سياحية يف حميط صحر االستكشافأو  االستطالع

 "القدرات الطبيعية والتارخيية والثقافية، مرفقة بأنشطة مرتبطة هبذا احمليط من تسلية وترفيه واستكشاف
 بأهنا: "كل إقامة سياحية يف حميط صحراوي، تقوم  عرف المشرع الجزائري السياحة الصحراوية

ثقافية، مرفقة بأنشطة مرتبطة هبذا احمليط من تسلية على استغالل خمتلف القدرات الطبيعية والتارخيية وال
  "وترفيه واستكشاف

 :هي نوع من أنواع السياحة الطبيعية، جماهلا الصحراء، مبا فيها من  السياحة الصحراوية في الجزائر"
مظاهرها طبيعية تتمثل بتجمعات الكثبان الرملية )الرق، العرق...(، واجلبال اجلرداء واألودية اجلافة 
والوحدات الطبيعية، ومن مظاهر بشرية تتمثل يف أسلوب حياة وثقافة الشعوب الصحراوية املتناغمة 

ة متاما مع طبيعة الصحراء لتشكل يف تفاعلها الطبيعي والبشري هذا منطا غربيا من أمناط احلياة واملنسجم
 (22، صفحة 2012)غرايبة، املألوفة يف املدن واألرياف"

 :السياحة الصحراويةأهمية  3.2
  الوطين من خالل جذب السواح األجانب، للحصول  االقتصادتساهم السياحة الصحراوية يف دعم

 على العملة الصعبة
  تساعد السياحة الصحراوية يف القضاء على البطالة من خالل تشغيل اليد العاملة وزيادة الدخل الوطين

 من خدمات اإلقامة، النقل والطعام؛ االستفادةاإلمجايل للبلد من خالل 
 ن املعنية يف السوق السياحة؛تشجيع الصورة اإلجيابية عن البلدا 

 :السياحة الصحراوية نواعأ 4.2
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الصحراء اجلزائرية تزخر بشساعة مساحتها، وحتوي الكثري من املقومات واملعامل السياحية اليت حتتاج 
العديد من أنواع السياحة  فهي تتيحللسائح معرفةللرتويج جلذب السياح على مجيع املستويات. 

 (59، صفحة 2018)زياين و حراث، الصحراوية:
 :( يوم، وتكون على شكل دورات سياحية ملسافات طويلة عرب 12-3متتد من ) سياحة المغامرات

 مواقع سياحية؛
  الباحثني يف التاريخ أكثر، لزيارة املعامل التارخيية واآلثار واملتاحف والبناءات  بجتذ استكشافية:سياحة

 والقصور القدمية؛
  املهرجانات واألعياد التقليدية ومعارض الصناعة التقليدية؛ رحضو  الثقافية:السياحة 
  ال وسباق ملمارسة الرياضة الصحراوية، كالتزحلق على الرمال، وتسلق اجلب متقا الرياضية:السياحة

 اإلبل والدراجات النارية؛
  حبافالت، تنطلق من اجلزائر إىل وجهة خمتارة من املناطق السياحية، غري أهنا غري  متقا التنزه:سياحة

 رائجة وضئيلة.
 :في الصحراء الجزائريةة يالسياحالمناطق 5.2

منطقة صحراوية من  14مليون كلم مربع، موزعة على 2تبلغ مساحة الصحراء اجلزائرية حوايل 
أمهها: متنراست تندوف، ورقلة، غرداية، أدرار، البيض، بشار، اليزي، األغواط، الوادي، بسكرة 

 (214، صفحة 2009)غرايبة خ.، والنعامة
  تعرف مدينة تيميمون واملعروفة بالواحة احلمراء وإقليم قورارة، بطابعها العمراين : مونيتيموالية

والزخارف املنقوشة على اجلدران، وقصورها املتعددة والواحات اخلضراء. لتخلف حمطة سياحية هامة 
امتزجت فيها الطبيعة الساحرة بالنمط املعماري األصيل، واستقطاب السائحني وذلك لإلقالع على 

 ثها العتيق.ترا
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 تقع أقصى اجلنوب اجلزائري،تتميز بثراء طبيعي، وهي األكرب على املستوى الوطين والية تمنراست :
حبات  فريدة صقلتها.تتميز بامتداد سلسلة جبلية شاهقة ذات أشكال ²ألف كم 600مبساحة تفوق 

أكرب املتاحف املفتوحة على الطبيعة يف العامل انطالقا مما تتميز به من تنوع طبيعي  أحدكما تعترب   الرمل،
إىل الكثري من النقوش الصخرية اليت تعرب عن حياة اإلنسان البدائي الذي  ةعريق. باإلضافوإرث حضاري 
 عاش باألهقار. 

  :يتماشىراين الفريد الذي كلم جنوب العاصمة اجلزائر، تشتهر بطابعها العم  600تبعد والية غرداية 
مع البيئة الصحراوية للمنطقة وتضاريسها الصحراوية شديدة الندرة. توجد هبا قصور منها بريان، القرارة، 

وادي ميزاب الذي صنف يف قائمة الرتاث العاملي من طرف منظمة اليونسكو سنة  املنيعة،متليلي، 
1982. 
  حظرية الطاسيلي بوالية اليزي واليت تعترب األقدم يف اجلزائر، تتميز بانتشار العديد  دتوج اليزي:والية

ألف رسم، إضافة للمناظر  30من الرسومات والنقوش الصخرية الضاربة حيث يصل عددها إىل أكثر من 
واحاهتا، خنيلها جانت ب بالوالية جنداخلالبة اليت تفصل فيها بني الرمال واجلبال. ومن أهم املناطق املوجودة 

 ناجر وتادرارت. طاسيلي، وقصورها،
  منطقة ورقلة ميزة سياحية، كقصر ورقلة، واللة كرمية وبرج ماللة وقصر سيدي  اكتسبتورقلة: والية

خويلد قرب امللوك وبرج ديفيك. وغريها من املعامل السياحية والتارخيية كاملتاحف، البحريات، احلمامات 
 ستشفائيةاالوالينابيع الطبيعية 

وتعترب منطقة تقرت أهم املناطق على مستوى الوالية حيث تعرف بقصورها كقصر متاسني وقصر تقرت، 
 وواحاهتا كواحة متالحت املعروفة بزاويتها التيجانية؛

  يف اجلنوب الغريب للجزائر، وتتميز بتنوع مناظرها الطبيعية ووجود الكثبان الرملية  عتق النعامة:والية
الذهبية والبحريات واملناطق الرطبة اليت تعترب موطن لكثري من الطيور املهاجرة. كما تتميز أيضا بالواحات 

قة جند تيوت، عني اليت تنتشر هبا حمطات النقش والرسومات الصخرية. ومن أهم املواقع السياحية باملنط
 ورقة ومغرار.
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  :تقع على جبل عمور، باهلضاب العليا يف اجلنوب الغريب للجزائر، تتميز مبناظر خالبة والية البيض
التاريخ. ومن أهم املواقع  لما قبللواحات والنخيل، والعديد من مواقع النقش احلجري اليت تعود إىل 

 وقصر الشاللة.السياحية باملنطقة نذكر قصر بومسغون، ستينت 
  :من أهم املناطق السياحية، بلدية الغيشة اليت حتوز على خمزون سياحي متنوع جيمع بني والية األغواط

املناظر اخلالبة والنقوش الصخرية املمتدة إىل العصور احلجرية، كالرسومات اليت نالت شهرة عاملية ومنها 
ابنتها واليت اختذت شعارا ملنظمة األمم املتحدة للطفولة، إضافة ملعامل أخرى   اليت حتميصورة الفيلة 

 كالفوهة النيزكية العمالقة، قصر تاويالة؛
  املنطقة بعروس الزيبان، وحتوي املنطقة معامل أثرية متنوعة شاهدة على تعاقب أمم   فتعر  بسكرة:والية

تح اإلسالمي عقبة بن نافع والذي يعترب أقدم كثرية عليها أشهرها ضريح سيدي عقبة الذي يعود للفا
خنلة تنتج أجود  100.000مسجد عريب يف اجلزائر. وتشتهر بنخيلها العمالقة اليت يصل عددها إىل 

التمور يف العامل )دقلة نور(. ومن أهم املناطق السياحية جند الوضايا، طولقة، القروض، أوالد جالل، 
 رة ومحام الصاحلني.سيدي عقبة، خنقة سيدي ناجي، القنط

  مبواقع طبيعية رائعة اجلمال، من أمهها حبرية تفقومت اليت تعد من أشهر املناطق  زتتمي تندوف:والية
والضاية اخلضراء وواد املاء أين يتواجد شجر األرقان  الطبيعية احملمية، كما تضم أماكن أخري كالبسيبيسة

املباين التارخيية منها آثار منطقة لكحال اليت تشهد على التاريخ النادر يف العامل. إضافة إىل املواقع األثرية و 
 العميق ملنطقة تندوف، وكذا قصبة آهل بلعمش اليت حتتضن جدراهنا العتيقة زاوية بلعمش واملسجد العتيق.

  عاصمة الساورة وجدت منذ قرون، تضم واحات تسحر زائريها إضافة إىل قصريها  ىتسم بشار:والية
على حضارة وتاريخ املنطقة، إضافة للقصر القدمي، قصر القنادسة  واكده الشاهدينر قصر بشار وقص

ومدينة تاغيت األثرية اليت تتميز بعديد املواقع األثرية واحلفريات. وكذا منطقة بين عباس حيث تتميز بواحة 
رملية للعرق الغريب الكبري. خنيلها ذات املنظر العلوي الرائع، ووادي الساورة الشهري الذي مير هبا، والكثبان ال

 اليت تقام سنويا مبناسبة املولد النبوي الشريف؛ واالحتفاالتوتشتهر منطقة بين عباس بالتظاهرة الدينية 
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  ومتنطيط وزاوية كنته، ويوجد هبا  هبا عدة مناطق أثرية رائعة أمهها قصور تيميمون دتوج أدرار:والية
وتعترب تيميمون )الواحة احلمراء( أهم منطقة سياحية بالوالية، حيث نظام سقي فريد املعروف بالفقارة. 

تشتهر بواحات النخيل الكثيفة واألشجار والنباتات الصحراوية، وكذا قصورها مرتامية األطراف بني كثبان 
الرمال ومغاراهتا وقصباهتا القدمية، مشكلة فسيفساء ولوحة فنية تشكيلية مفتوحة على الطبيعة الصحراوية 

 الشاسعة.
  مدينة وادي سوف مؤخرا مبركب  تعززتاملنطقة مبدينة األلف قبة، وقد  ىتسم سوف:والية وادي

 ثالوقت. حيبني الطابع الصحراوي والفخامة يف نفس  عجيم»الذهبية سياحي ضخم يسمى "الغزالة 
 مع الطابع احمللي للمنطقة ويقدم خدمات سياحية باملعايري العاملية. يتماشى

 أبعاد التنمية المستدامة .3
حظي مفهوم التنمية املستدامة باهتمام واسع من خمتلف اهليئات واجلهات الرمسية، يف حماولة 
لتكثيف وتوحيد اجلهود الدولية ملواجهة التهديدات واألخطار البيئية ومكافحة الفقر، وذلك من خالل 

 واملبادرات اليت تدعو لتبين مبادئ التنمية املستدامة. االتفاقياتإبرام 
 :تعريف التنمية المستدامة 1.3

عرف املشرع اجلزائري التنمية املستدامة: "ذلك النوع من التنمية الذي يهدف إىل التوفيق بني 
ومحاية البيئة، أي دمج البعد البيئي يف التنمية اهلادفة إىل إشباع حاجات  االقتصادية، االجتماعيةالتنمية 

 أجيال احلاضر واملستقبل"

حلفظ ومحاية كوكب األرض بفضل حتقيق توافق بني احلفاظ على  اسرتاتيجيةالتنمية املستدامة هي: "
ما يتيح حتسني مستويات  والتنوع الثقايف وهو االجتماعيةوإنقاذ العالقات  االقتصادية دالطبيعة القيو 

 املعيشة للجميع وحتقيق الرفاهية "
التنموي والذي قد يؤيده العامة أو يعارضونه، لكنه يف النهاية يسعى إلحداث  راملسا»بأهنا: تعرف أيضا 

وايكولوجية، ويبتغي أيضا حتقيق أو ترسيخ قيم احلق  واجتماعيةتغيري عميق بالبين التحتية، اقتصادية 
 والعدالة واملساواة بني مجوع البشر باجملتمع"
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هي تلك العمليات اليت تسعى لتحسني واقع الدول  سبق ميكن استخالص بأن التنمية املستدامة ومما
التنمية والبيئة هي حميطها أن اإلنسان هو هدف  باعتباروالبيئية  االجتماعيةواجملتمعات مع مراعاة اجلوانب 

 وجماهلا.
 ف التنمية المستدامة:أهدا 2.3

والبيئية وذلك من خالل  االجتماعية، االقتصاديةتسعى التنمية املستدامة إلجياد التوازن بني األبعاد 
على املدى الطويل وحماولة احلد من التدهور البيئي.   االجتماعيةتلبية احتياجات الشعوب وحتقيق الرعاية 

هدفا للتنمية املستدامة، وذلك يف  17كما حددت األمم املتحدة خالل قمة التنمية املستدامة بنيويورك 
األهداف ألهداف األلفية. وتتمثل هذه  كامتدادواليت تعترب   2030-2015إطار خطة التنمية املستدامة 

 يلي: فيما

  ى الفقر جبميع أشكاله ويف كل مكان،القضاء عل 
  القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملسنة وتعزيز الزراعة املستدامة؛ 

  الصحة اجليدة والرفاه؛ 

  ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع؛ 

  حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات؛ 

 ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارهتا إدارة مستدامة؛ 

 ضمان حصول اجلميع على خدمات الطاقة احلديثة واملستدامة بتكلفة ميسورة؛ 

  كاملة واملنتجة، وتوفري العمل املطرد، الشامل واملستدام للجميع والعمالة ال االقتصاديتعزيز النمو
 الالئق للجميع؛

  ؛االبتكارإقامة بىن حتتية قادرة على الصمود، حتفيز التصنيع الشامل للجميع وتشجيع 

 احلد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها؛ 

 جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومستدامة؛ 
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 ولني؛واإلنتاج املسؤ  االستهالك 

 اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره؛ 

  حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة؛ 

   محاية النظم اإليكولوجية الربية وترميمها وتعزيز استخدامها على حنو مستدام، إدارة الغابات علة
 حنو مستدام، مكافحة التصحر، وقف تدهور األراضي ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

  السالم والعدل؛ 

  .تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة 

 التنمية المستدامة: بعادأ 3.3
ومحاية  االجتماعيوالبعد  االقتصاديتتكون التنمية املستدامة من ثالث أبعاد رئيسية هي البعد 

 :(Baddache, 2008, p. 12) البيئة، وهي كاآليت
يقضي هذا البعد بزيادة رفاه اجملتمع إىل أقصى حد والقضاء على الفقر من خالل  :االقتصاديالبعد 

تعمل التنمية املستدامة على  االقتصادياستغالل املوارد الطبيعية على النمو املثل وبكفاءة، وفقا للبعد 
 االقتصادية دامةفاالستالبعيد.  املدىمع األخذ باحلسبان التوازنات البيئية على  االقتصاديةتطوير التنمية 

وضمان استمراريته ألطول مدة ممكنة من خالل توفري الطعام، املسكن،  االقتصاديتعين حتقيق الرفاه 
 (108، صفحة 2009)ناصر،  والتعليمامللبس، النقل، الصحة 
الفردي من املوارد الطبيعية، إيقاف تبذير وتبديد  االستهالكعلى حصة  االقتصاديويتوقف حتقيق البعد 

املوارد الطبيعية، مسؤولية البلدان املتقدمة عن التلوث وعن معاجلته، تقليص تبعية البلدان النامية، واملساواة 
 يف توزيع املوارد.

يشري هذا املبدأ إىل العالقة بني الطبيعة والبشر، وإىل النهوض برفاه الناس، وحتسني  :االجتماعيالبعد 
من معايري األمن واحرتام  األدىن، والوفاء باحلد ةاألساسيسبل احلصول على اخلدمات الصحية والتعليمية 

الفعلية للقواعد الشعبية حقوق اإلنسان، كما يشري إىل تنمية الثقافات املختلفة والتنوع والتعددية، واملشاركة 
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 االستخداممن خالل تثبيت النمو الدميغرايف، توزيع السكان،  االجتماعييف وضع القرار. ويتحقق البعد 
 الكامل للموارد البشرية، والصحة والتعليم؛

باحلفاظ على قاعدة املوارد املادية والبيولوجية وعلى النظم اإليكولوجية ومحاية البيئة  قيتعل البيئي:البعد 
واحرتامها والنهوض هبا. مع التنبؤ باآلثار اليت ميكن أن تسببها عملية التنمية للنظم البيئية والعمل على 

حلد من اتالف (، ا8-7مصطفي و بوعافية، ص ص )البيئيجتنبها وختفيف حدهتا. ومن عناصر البعد 
ألنواع الرتبة واستعمال املبيدات وتدمري الغطاء البنايت، محاية املوارد الطبيعية، صيانة املياه، تقليص مالجئ ا

 .البيولوجية، محاية املناخ
 : أبعاد التنمية المستدامة1الشكل 

 
Source: Jacques Perrin, (2004),Valeurs et Développement Durable, L harmttan, 

France, P13. 

 ة:حليالتنمية الم 4.3
اجملتمع احمللي، وهي العملية  ةتنمي»أهنا: ، التنمية احمللية على 1955 تعرف هيئة األمم املتحدة

)بوسهمني، املرسومة لتقدم اجملتمع مجيعه اقتصاديا واجتماعيا واملعتمد أكثر على إشراك اجملتمع احمللي "
 (113، صفحة 2010

"العملية اليت بواسطتها ميكن حتقيق التعاون الفعال بني اجلهود  كما تُعرف التنمية احمللية على أهنا:
مبستويات التجمعات احمللية والوحدات احمللية اقتصاديا واجتماعيا  لالرتفاعالشعبية واجلهود احلكومية 

(يةاملشاركة الشعبية احلراك اإلجتماعي، اهلوية الثقاف)البعد اإلجتماعي 

(النمو، املساواة، الكفاءة)البعد اإلقتصادي 
(النظم اإليكولوجية، الطاقة، التنوع البيولوجي، القضايا البيئية)البعد البيئي 
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لسكان تلك التجمعات احمللية يف أي مستوى من  وثقافيا وحضاريا من منظور حتسني نوعية احلياة
 مستويات اإلدارة احمللية يف منظومة شاملة ومتكاملة"

ومفهوم التنمية احمللية والذي اهتم بتنمية املناطق الريفية واحلضرية على حد السواء يف حماولة للنهوض 
عملية التنمية احمللية و  ،(15، صفحة 2001)املطلب،  الشاملةباجملتمعات احمللية وصوال للتنمية الوطنية 

أسلوب العمل اجلماعي، وذلك من خالل إثارة وعي السكان احملليني من أجل املشاركة يف كل مراحل 
املسار التنموي وذلك إلعتبار أن اجملتمع احمللي أدرى من غريه حباجياته األساسية وأولويات املشاريع 

 فيه.التنموية 
 دور السياحة الصحراوية في المناطق الصحراوية في تحقيق أبعاد التنمية المحلية.4

تعترب السياحة يف األقاليم الصحراوية ذات تأثري اجيايب إذا ما مت العناية هبا من طرف السكان 
نمية احمللية واجلماعات احمللية يف ظل مساندة ودعم الدولة هلذه املناطق الصحراوية هبدف حتقيق أبعاد الت

 السياحية املستدامة، لكون الساحة مورد اقتصادي متجدد.

 للتنمية المحلية السياحية المستدامة االقتصاديمساهمة السياحة الصحراوية في تحقيق البعد  1.4

للتنمية احمللية من خالل مسامهة السياحة يف  االقتصاديتساهم السياحة الصحراوية يف حتقيق البعد 
 املداخيل السياحية. السياحية وكذا االستثماراتتنشيط 

الدالة  االقتصاديةتعترب املداخيل السياحية أحد أهم املؤشرات : الصحراوية األقاليم السياحية يفاملداخيل 
على حركية القطاع السياحي ومدى مسامهته يف تنمية اجملتمع احمللي. ومن بني املداخيل السياحية نذكر 
مداخيل املؤسسات الفندقية، مداخيل الوكاالت السياحية من السياحة األجنبية، ومن السياحة احمللية. وأن 

 قات السياح إليها.مداخيل السياحية من السياحة الوطنية تتعلق بصفة مباشرة بتدف
يف اجلانب السياحي سواء   االستثماراتتشجيع : السياحية يف األقاليم الصحراوية االستثماراتتنشيط 

من أجل تطوير السياحة الصحراوية،  كانت استثمارات حملية أو أجنبية خاصة يف املناطق الصحراوية،
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طويلة املدي ومتابعتها. واحلد من العراقيل  استثماراتويكون ذلك خالل كل املوسم السنوي وهذا بوضع 
 اليت حتول يف تقدم يف االستثمارات السياحية.

 للتنمية المحلية السياحية المستدامة االجتماعيمساهمة السياحة الصحراوية في تحقيق البعد  2.4
للتنمية احمللية املستدامة من خالل توفري  االجتماعيتساهم السياحة الصحراوية يف حتقيق اجلانب 

مناصب الشغل يف القطاع السياحي، ورضا السكان احملليني عن النشاطات السياحية ومدى مشاركتهم 
 فيها.

تعترب السياحة أحد أكثر النشاطات املسامهة يف خلف مناصب : التشغيل في القطاع السياحي (1
السكان احملليني ينشطون بالقطاع السياحي الذي يؤمن العمل، وذلك على اعتبار أن عدد كبري من 

 وظائف ومهن خمتلفة، تتمثل يف:
 بتقدمي خدمات اإليواء واإلطعام؛ ةعادة: مرتبطالوظائف اليت يؤمنها النشاط السياحي 

أهم مقومات النشاط السياحي، يف خلق مناصب  أحدالصناعات التقليدية  احلرفية: تعتربالنشاطات 
من جممل  %85منصب، وهو ما يشكل 12000فوق عدد مناصب العمل اليت حيدثها العمل، حيث ي

اليت خيلفها القطاع، يف حني تساهم اهلياكل الفندقية والوكاالت  2017العاملني يف القطاع السياحي لسنة 
 فقط؛ %15السياحية جمتمعة ب 

يف املرشدين السياحيني، مرافقي اجلمال، الطهاة والسائقني.  لالصحراوية: تتمثاملهن املرتبطة باألقاليم 
ببعض اللغات األجنبية من أجل  وهلم معرفةوتتطلب خربة ومعرفة كبرية وجيدة باحمليط الصحراوي، 

 .التواصل مع السياح
تعترب رضا السكان احملليني من : رضا السكان المحليين عن النشاط السياحي بالمناطق الصحراوية (2

للتنمية احمللية املستدامة، من  االجتماعيأهم املؤشرات اليت تعرب عن دور النشاط السياحي يف حتقيق البعد 
السياحي باملنطقة، حيث جند أن معظم أصحاب الوكاالت واملخيمات ينتمون للسكان  االستثمارخالل 



 

 قادري  عائشة، ستيسيد أحمد 
 

390 

على وعيهم وإمياهنم بأمهية السياحة الصحراوية خاصة مع اإلمكانيات الطبيعية والثقافية  احملليني للداللة
 الفريدة اليت متيزها.

 مساهمة السياحة الصحراوية في تحقيق البعد البيئي للتنمية المحلية السياحية المستدامة 3.4
تدامة من خالل التعرض آلثار تساهم األنشطة السياحية يف حتقيق اجلانب البيئي للتنمية احمللية املس

على املواقع احلساسة وعلى البيئة الطبيعية والثقافية باملواقع الصحراوية، إضافة للتعرف  النشاطات السياحية
على اجلهود املبذولة ملواجهة اآلثار البيئية السلبية للنشاط السياحي، واحملافظة على املواقع السياحية 

 احلساسة وجتنب اآلثار السلبية اليت تؤثر على سالمتها.
 التنمية المحلية المستدامة بالسياحة الصحراويةعالقة أبعاد : 2الشكل 

 

 (، دور السياحة الصحراوية يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة باجلزائر، جامعة سطيف.2018)بسمة، كحول   المصدر:

 خاتمة: .4
تتوفر اجلزائر على صحراء شاسعة هبا كل املقومات الضرورية إلقامة سياحة ناجحة. ومن هذه 
املكونات واحاهتا املنتشرة عرب أرجائها، ومبانيها املتميزة هبندستها، والسالسل اجلبلية ذات الطبيعة الربكانية 

ال زالت تروي لألجيال يف األقاليم الصحراوية حيث تتجلى عظمتها يف الرسوم املنقوشة على صخور 
املتعاقبة حكايات شيقة وأمناط عيش متميزة لإلنسان يف تلك األزمة الضاربة يف أعماق التاريخ. ومثة عامل 

الدخل السياحي•
رات تنشيط اإلستثما•

السياحية

اإلقتصادي البعد 
للتنمية المحلية

ياحيالتوظيف في القطاع  الس•
رضا السكان المحليين عند•

النشاط السياحي ومشاركته
.فيهم

البعد اإلجتماعي للتنمية 
المحلية

الضغط على المواقع•
الحساسة

التأثير على سالمة •
المواقع الطبيعية 

ة البعد البيئي للتنميوالثقافية
المحلية
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آخر يلعب دورا حيويا يف تنشيط احلركة السياحية والتظاهرات الثقافية وهو ما يعرف بسفن الصحراء 
كما أن اتساع الصحراء اجلزائرية   .رؤيته و/أو لركوبه)اجلمال( اليت تثري حب الفضول يف السائح الغريب ل

ختتلف عما ميكن تبنيه يف املناطق الشمالية. وإذا كانت هناك عوامل قد يقع  اسرتاتيجياتتستلزم تبين 
عليها إمجاع مثل اهلياكل واألمن واخلدمات، فإن هناك قضايا أكثر إحلاحا بالنسبة للسياحة الصحراوية 

كافية لرتقية املرافق   استثماراتأمهها النقل الربي واجلوي. ولتجاوز هذا املشكل يستوجب ختصيص 
ضرورية كشق الطرق وختصيص طائرات للرحالت الداخلية بني املناطق اليت يتوافد عليها السياح، وفتح ال

 .خطوط دولية مباشرة لتسهيل تنقل املسافرين من وإىل هذه املناطق
 . قائمة المراجع:5

 Baddache, F. (2008). Le Développement Durable. Paris: Groupe 

Engrolles. 

 ( .االستثمار يف املؤسسات املصغرة ودورها يف التنمية احمللية مبنطقة اجلنوب 2010أمحد بوسهمني .)
 الغريب اجلزائري. أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري جامعة اجلزائر.

  ،األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع (. مبادئ السياحة. 2007. )وإلياس سرابالطاهر نعيم
 والطباعة.

  ،(. التنمية السياحية الصحراوية يف اجلزائر: قراءة يف جتارب عربية 2018. )وحنان حراثخدجية زياين
 .68-56(، 02)عدد 04ناجحة. جملة اإلقتصاد واملالية، اجمللد 

 ( .السياحة الصحراوية تنمية الصحراء يف2012خليف مصطفى غرايبة .)  :الوطن العريب. بريوت
 املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات.

 ( .السياحة الصحراوية. عمان: دار قنديل للنشر والتوزيع.2009خليف مصطفي غرايبة .) 
 ( .إدارة جودة اخلدمة يف الضيافة والسياحة ووقت الفراغ. الرياض: 2007سرور علي إبراهيم سرور .)

 دار املريخ للنشر والتوزيع.
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 ( .التمويل احمللي والتنمية احمللية. االسكندرية، مصر: الدار 2001عبد احلميد عبد املطلب .)
 اجلامعية.

 ( .التنمية املستدامة وحتدياهتا يف اجلزائر. جملة حبوث اقتصادية، العدد 2009مراد ناصر .)46 ،
106-126. 
 ( .تنافسية القطاع السياحي يف الدول العربية. جم2013نوال هاين .) 73، 13لة الباحث، العدد-

82. 
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 الجنوب الجزائري السياحي بواليات التراث الثقافي وواقع القطاع: األول المحور
 - أهمية التراث الثقافي الصحراوي ودوره في جلب السياحة الصحراوية لتحقيق تنمية مستدامة

  -الجانب القانوني
L'importance du patrimoine culturel du désert et son rôle dans la 

promotion du développement durable par le tourisme dans le désert- 

Côté juridique-  
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 mourad.charrouf@yahoo.fr، (اجلزائر) اجلامعي إليزي املركز2
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     01/04/2020تاريخ النشر: 
 

 

 :ملخص
يقف الرتاث الثقايف بنوعيه املادي والالمادي شاهدا على حياة األقدمني وحضاراهتم ومنجزاهتم يف 
شىت اجملاالت وامليادين, كما ميثل هوية األمة وكياهنا احلضاري, لذا فإن عدم استغالل األمة لرتاثها الثقايف 

مة بالنعع العميم, يعد  يياعا له و بالتعريف به وتنشيط السياحة إليه وجلب منافع اقتصادية تعود على اال
 فقدانا لتاريخ األمة ومعه يياع ثقافتها وهويتها.    

ورغم عراقة وتنوع الرتاث الثقايف يف الصحراء اجلزائرية, الناجم عن خمتلف احلضارات اليت عمر ت على 
توظيف هذا الزخم الثقايف يف أريها وعن بيئتها الطبيعية الضاربة جبذورها يف عمق التاريخ, إال أنه ال يتم 

 كان   السياحة الصحراوية لتحقيق تنمية مستدامة حتقق اإلقالع السياحي احلقيقي يف جنوبنا الكبري. لذلك
_______________________ 

 soulanacer@yahoo.frيميل: ، اإلصولة ناصر: المرسلالمؤلف 
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هذا البحث هو إجياد اآلليات الكعيلة لالستثمار يف الرتاث الثقايف الصحراوي من أجل حتقيق اهلدف من 
 تنمية مستدامة للسياحة الصحراوية يف اجلزائر.

 .,السياحي .االستثمار .,املستدامة .التنمية .،الصحراوية .السياحة .,الثقايف .الرتاثكلمات مفتاحية: 
 .اجلزائري .القانون

 JEL  :L83 ،Q56اتتصنيف

Abstract: 

  Le patrimoine culturel, tant matériel qu'immatériel, témoigne de la 

vie des aînés, de leurs civilisations et de leurs réalisations dans divers 

domaines. L'histoire de la nation et la perte de sa culture et de son identité.                                                                                            

Malgré la richesse et la diversité du patrimoine culturel du Sahara algérien, 

résultant des diverses civilisations construites sur ses terres et de son 

environnement naturel, profondément enracinés dans l’histoire, ce 

dynamisme culturel n’est pas utilisé dans le tourisme dans le désert pour 

réaliser un développement durable permettant de réaliser le véritable essor 

touristique de notre grand sud. L'objectif de cette recherche était de trouver 

des mécanismes permettant d'investir dans le patrimoine culturel sahraoui 

pour le développement durable du tourisme sahraoui en Algérie.                                                   

Keywords: Le patrimoine culturel; Tourisme dans le désert; 

Développement durable; Investissement touristique; Droit algérien. 

JEL Classification Codes: L83, Q56 

   

 مقدمة:  .1
حىب اهلل اجلزائر برتاث ثقايف عز  نظريه يف العامل, خصوصا الصحراوي منه نظرا ملا ميثله من امتداد 

من املساحة الكلية للجزائر. وأن هذا الرتاث الثقايف حممي  %80عرب الزمان واملكان, مبساحة تناهز 
لرتاث لتحقيق تنمية . لكن يبقى اإلشكال قائما يف مدى استغالل هذا ا04/ 98مبقتضى القانون رقم 
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مستدامة للسياحة الصحراوية, يف ظل شح املوارد املالية بععل اخنعاض أسعار البرتول بالنسبة جلزائر الريع 
 البرتويل.

 وعلى يوء ما سبق, ومواكبة للواقع الثقايف والسياحي يف اجلزائر, جاءت هذه الدراسة لتسليط
وأمهيته ودوره يف جلب السياحة الصحراوية لتحقيق التنمية  املزيد من الضوء على الرتاث الثقايف الصحراوي

املستدامة املنشودة, اليت أرادها املشر ع, ويف هذا إماطة للثام عن مدى قصور أو كعاية قواعد القانون ذي 
 الصلة يف حتقيق ذلك. كما تتمثل أمهية الدراسة يف:

لزم معه أن تكون اجلزائر يف مصاف الدول األكثر ثراء وتنوع الرتاث الثقايف الصحراوي حمليا ودوليا, يست -
سياحة يف العامل, لكن الواقع يشهد على عكس ذلك, لذلك فطرق هذا املويوع مبثابة ويع األصبع على 

 اجلرح ويكتسي أمهية بالغة.
الدولية اجلزائر دولة تعتمد على الريع البرتويل, وقد شهد هذا األخري تراجعا حادا يف األسعار يف السوق  -

مبا أدى إىل فرملة مشاريع التنمية احمللية فضال عن التنمية املستدامة, وميثل الرتاث الثقايف رافدا ماليا مهما 
مبا يدر ه من عائدات مالية بععل السياحة الثقافية خصوصا السياحة الصحراوية, لذلك َفَطْرق هذا املويوع 

 يف هذا الوقت بالذات له أمهية خاصة.
ما مت ذكره تثار اإلشكالية التالية: ما اآلليات اليت ويعها املشر ع اجلزائري جللب السياحة وعلى سند 

 الصحراوية قصد حتقيق تنمية مستدامة بالنظر ملكانة وثراء الرتاث الثقايف الصحراوي ؟
 وتندرج حتت هذه اإلشكالية جمموعة من التساؤالت أمهها:

 ؟ وما مدى اتعاقهما أو اختالفهما؟ما ماهية الرتاث الثقايف لغة وقانونا• 
 فيم خيتلف معهوم السياحة لغة عنه يف اصطالح الباحثني؟• 
 ِبم عر ف املشر ع اجلزائري كال  من السياحة الصحراوية والتنمية املستدامة؟• 
 فيم تكمن أمهية الرتاث الثقايف الصحراوي؟• 
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ق التنمية املستدامة للسياحة من خالل كيف ميكن االستثمار يف الرتاث الثقايف الصحراوي لتحقي• 
 املتعلق بالتنمية املستدامة للسياحة؟ 01/ 03القانون رقم  

 كما هندف من خالل هذه الدراسة إىل:
معرفة اآلليات اليت ويعها املشر ع اجلزائري لتحقيق التنمية املستدامة للسياحة الصحراوية عرب االستثمار • 

 خالل التشريع ذي الصلة. ومدى كعايتها أو قصورها. يف الرتاث الثقايف الصحراوي من
إبراز أمهية ومكانة الرتاث الثقايف الصحراوي يف اجلزائر باعتباره شاهدا على حضارات كانت تضيء • 

 ظلمات العامل يف وقت من األوقات. مبا يتعني استغالله اقتصاديا وجتاريا.
 يصف احلالة كما هي, كما املنهج املقارن أحيانا.وقد اقتضت الدراسة استخدام املنهج الوصعي الذي 

وعليه, سأحد د يف هذه الورقة البحثية مصطلحات البحث أوال, مث أبني أمهية الرتاث الثقايف الصحراوي 
ثانيا, و أستعرض أخريا آليات حتقيق التنمية املستدامة للسياحة يف ظل االستثمار يف الرتاث الثقايف 

 املتعلق بالتنمية املستدامة للسياحة. 01/ 03ون رقم  الصحراوي من خالل القان
 تحديد المصطلحات .2

أتناول فيما يلي تعريف الرتاث الثقايف, مث السياحة الصحراوية, وأخريا التنمية املستدامة, وبيان 
  ذلك على الوجه اآليت:

 :تعريف التراث الثقافي 1.2
 اجلزائري.أتطرق إىل تعريعه لغة, مث إىل تعريعه يف القانون 

 تعريف التراث الثقافي في اللغة العربية 1.1.2
 ومرث   ويقال,  لورثته الرجل خيُلُعه ما , و هو"َورَّثَ " كلمة  من مصدر: العربية اللغة يف الرتاث
 وهو: الواو من التاء فأبدلت وراث: أصله وتراث. مبعىن واحد و إمراث  ومرياث   وومراث   و َورث  وإرث  

 له واستقر وناله أدركه أي: وحنومها والصالح العلم َوَرثَ  ويقال.  عنه فيورث مال من امليت خيل عه ما
 .ه( 1414)منظور، 



 

 مراد شروف ،ناصر صولة
 

 

396 

 

 َوَوَرثَة   ُورَّاث   َواجلَْْمعُ  َوارمث   َكَذلمَك, َواْلَعاعملُ   َواإْلمْرثُ  بمالضَّم   ويف املصباح املنري: " الت ُّرَاثُ 
ْثلُ   َوَورَّثْ ُتهُ  ممريَاثًا َلهُ  َجَعَلهُ  َمااًل  أَبُوهُ  َوأَْوَرثَهُ  أَْيًضا َمْوُروث   َواأْلَبُ  َمْوُروث   َواْلَمالُ  وََكَعرَة   وَُكعَّار   َكافمر    مم

." َأْشرَْكُتهُ  تَ ْورميثًا  )املقري( يفم اْلممريَاثم
 َورَاِئي ِمن اْلَمَواِليَ  ِخْفت   َوِإنِّي: ﴿ إياه ودعائه زكريا عن حكاية وعال جل   قوله املعىن هذا ويف

 ﴾َرِضيًّا َربِّ  َواْجَعْله   يـَْعق وبَ  آلِ  ِمنْ  َوَيِرث   يَرِث ِني َولِيًّا لَّد نكَ  ِمن ِلي فـََهبْ  َعاِقًرا اْمَرَأِتي وََكاَنتِ 
 .( 6)سورة مرمي : اآلية 

يبقى يتبني مما سبق أن الرتاث واملرياث واإلرث مبعىن واحد, وهو ما خيل عه اإلنسان لورثته أو ملن 
بعده. وقد يكون ماديا وهو املعىن املقصود غالبا, وقد يكون معنويا كالتقوى والصالح واجملد. كما 

 يالحظ أيضا, أن املرياث والورث هو ما يُدرك ويُنال بعد موت املور ث ويستق ر للوارث.
املويوع,  أما الثقافة فقد تعددت واختلعت تعاريعها, لذلك اقتصرت على بعض التعاريف اليت ختدم

ومن ذلك: تعريف ابن خلدون الذي عر فها بأهنا: " آداب الناس يف املعاش كالعمران والصنائع 
)بن  والدراية يف جماالت احلياة اليومية, وتتشكل آداب الناس بالتعليم واالكتساب وإعمال العكر."

 (199خلدون، صعحة 
مم خرباهتا املتمثلة يف جتاراها ولغتها وعر فها د. حسام حمسب بأهنا: " الوعاء الذي حتعظ فيه األ

ودينها وتارخيها وتطورها احلضاري واألحداث اليت مرت اها." وأياف الثقافة تعين: "جوهر اجملتمع 
 م( 2008)حمسب،  وبالتايل تعين كل ما أنتجه اجملتمع من إنتاج مادي ومعنوي."

" من جهة أخرى, للحصول على وبرتكيب مدلول الكلمتني: " الرتاث " من جهة؛ و " الثقافة 
لآلباء  األجداد خيل عه ما مدلول لغوي " للرتاث الثقايف ", نستنتج أن الرتاث الثقايف يعين: كل

بعدهم من عادات وتقاليد وآداب وأعراف وأخالق وفنون, وكل موروث تارخيي  يبقى ملن أو واألبناء
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للوارث) األبناء  ث ) األجداد ( ويستق راملور   موت بعد ويُنال يُدرك وأن كل ذلك. مادي أو معنوي
 وبتعبري أمشل: كل ما يبقى من آثار وخمل عات مادية أو معنوية للحضارات السابقة واألمم الغابرة. .(

 تعريف التراث الثقافي في القانون الجزائري 2.1.2
 يف املؤرخ 98/04 رقم القانونمن  2املادة  خالل من الثقايف الرتاث اجلزائري املشر ع عر ف

 هذا معهوم يف, لألم ة ثقافيا تراثا يعد  : "  بالقول الثقايف الرتاث حبماية املتعلق م1998 يونيو 15
 أرض على املوجودة, واملنقولة, بالتخصيص والعقارات, العقارية  الثقافية املمتلكات مجيع, القانون
 للقانون تابعني معنويني أو طبيعيني ألشخاص اململوكة, داخلها ويف الوطنية األمالك عقارات
 خمتلف عن املوروثة الوطنية واإلقليمية الداخلية للمياه اجلوفية الطبقات يف كذلك  واملوجودة, اخلاص

 أيضا لألمة الثقايف الرتاث من جزءا وتُعد  . هذا يومنا إىل التاريخ قبل ما عصر منذ املتعاقبة احلضارات
 عرب واجلماعات األفراد إبداعات و اجتماعية تعاعالت عن الناجتة املادية غري الثقافية املمتلكات

  (98/04) ."هذا يومنا إىل الغابرة األزمنة منذ نعسها عن تعرب تزال ال واليت العصور
 الثقايف: الرتاث أشكال لكل   وجامعا شامال جاء أنه, التعريف هذا على يالحظ وما
 ...,باملاء مغمور, منقول, ثقايف مادي: عقار تراث-
 .تراث ثقايف غري مادي -

 العقارية؛ الثقافية املمتلكات: يشمل الثقايف الرتاث أن, أيضا التعريف هذا من يستعاد كما
 املتعلق 98/04 رقم القانون من 3 املادة خالل من املشر ع عناه ما وهذا, املادية وغري واملنقولة؛

 .العمومية الوطنية األمالك يمن يدخل وأنه. الثقايف الرتاث حبماية
 خل عه ما هو الثقايف الرتاث أن يتبني  , الرتاث الثقايف لغة مع التعريف القانوين له تعريف ومبقارنة
 علوم،) معنوي: جانبني يتضمن الرتاث أن أيضا ويتضح, ومعنوية مادية حضارة من للخلف السلف
 .( آثار، حظائر ثقافية...إخل مباين، أشياء،)ومادي(,  إخل.... قيم أدب،
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 :تعريف السياحة الصحراوية 2.2
 أتناول تعريف السياحة لغة, مث تعريعها يف االصطالح, وأخريا تعريف السياحة الصحراوية.

 . تعريف السياحة لغة1.2.2
والس ياحُة: الذََّهاُب يفم  قال ابن منظور: "ساَح َيسيح َسْيحًا وَسَيحانًا إمذا َجَرى َعَلى َوْجهم اأَلرض.

ياحًة وُسُيوحًا وَسْيحًا وَسَيحانًا َأي َذَهَب؛ َويفم اأَلرض  يح سم للعبادة والت ََّرهُّب؛ وساح يفم اأَلرض َيسم
" : ياحة يفم اإلمسالم", أَراد بالس ياحة معارقَة اأَلمصار والذَّهاَب يفم اأَلرض. احلَْدميثم سيُح بن  اَل سم

َ
َوممْنُه امل

بَ ْعضم األَقاويل: َكاَن يَْذَهُب يفم األَرض فأَينما أَدركه الليُل َصفَّ َقَدَمْيهم َوَصلَّى  َمْرمَيَ، َعَلْيهمَما السَّاَلُم؛ يفم 
 (493 -492/ 2ه، الصعحات  1414)منظور،  َحىتَّ الصََّباَح."

 ويعين لعظ: " سياحة": التجوال أي: ساح يف األرض وجال فيها: أي: ذهب وسار على وجه األرض.
فهو   tourism: يعين جيول ويدور, أما لعظ: to tourاللغة اإلجنليزية:" ويف  م(2006)إبراهيم، 

 م(1978)احلسن،  لعظ مستحدث يف اللغات الالتنية.
 يتضح مما سبق, أن السياحة لغة تعين الذهاب والسري على وجه األرض.

 تعريف السياحة في االصطالح 2.2.2
ظاهرة تنبثق من احلاجة املتزايدة للراحة وإىل تغيري  عر فها الباحث األملاين: " جون برفرديلر" بأهنا: "

اهلواء والشعور بالبهجة واملتعة من اإلقامة يف مناطق هلا طبيعتها اخلاصة, وأيضا إىل منو االتصاالت على 
األخص بني شعوب خمتلعة من اجلماعات اإلنسانية, وهي االتصاالت اليت كانت مثرة التساع نطاق 

 م(2002حجاب، ) التجارة والصناعة."
أنه تطرق إىل ما هو أبعد من تعريف السياحة)أهداف السياحة(, وبذلك فقد  واملالحظ على هذا التعريف

 ، غامضة أو مبهمة غري املعاين وايحة بألعاظ يكون أن التعريف يف توجب  اليت املنطق قواعد خالف
 ه (1389)العضلي،  املعر ف. الشيء من أعم هو مبا التعريف يكون أن جيوز فال القواعد هلذه ووفقاً 
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وعر فت منظمة السياحة العاملية السياحة على أهنا: " نشاط إنساين وظاهرة اجتماعية تقوم على انتقال 
األفراد من أماكن اإلقامة الدائمة هلم إىل مناطق أخرى خارج جمتمعاهتم لعرتة مؤقتة ال تقل عن ليلة واحدة 

 (2011)حممد،  أغراض السياحة املعروفة, ما عدا الدراسة والعمل."وال تزيد عن سنة واحدة لغرض من 
"  بأهنا: " جمموع العالقات Hunziker et Kraftوعر فها اخلبريان السويسريان: هونزيكري وكرافت" 

والظواهر النامجة عن سعر وإقامة األفراد حبيث ال يشكل مكان مكوثهم إقامة رئيسية ودائمة أو مقرا 
 (Tessa ،1993) للعمل."اعتياديا 

باستعراض التعاريف السابقة, جند أهنا تتعق يف ثالثة معايري تقوم عليها السياحة وهي: التنقل من مكان 
اإلقامة املعهود , جيب أال يتحول مكان املكوث أو اإلقامة إىل مكان إقامة دائمة أو رئيسية, وأال يكون 

 الدافع إىل السعر هو العمل مبقابل.
 تعريف السياحة الصحراوية 3.2.2

أشري ابتداء إىل أن هناك نوعا من أنواع السياحة يسمى السياحة الثقافية, وقد عر فها املشر ع 
، 01) بالتنمية املستدامة للسياحة املتعلق 03/01 رقم القانونمن  6العقرة  3املادة اجلزائري من خالل 

بأهنا: " كل نشاط استجمام يكون الدافع الرئيسي فيه هو البحث عن املعرفة واالنععاالت من  ,(2003
خالل اكتشاف تراث عمراين مثل املدن والقرى واملعامل التارخيية واحلدائق واملباين الدينية أو تراث روحي 

   ( 5، صعحة 2003، 01) مثل احلعالت التقليدية والتقاليد الوطنية أو احمللية."
بأهنا: " كل   ,9العقرة  3ملادة امن خالل  أعاله 03/01 أما السياحة الصحراوية, فقد عر فها القانون رقم

إقامة سياحية يف حميط صحراوي تقوم على استغالل خمتلف القدرات الطبيعية والتارخيية والثقافية, مرفقة 
 بأنشطة مرتبطة اهذا احمليط من تسلية وترفيه واستكشاف."

وقد آثرنا التعر ض هلذا النوع من السياحة, لتعل قها باملويوع من جهة, ومن جهة أخرى؛ باعتبار أن 
الصحراء اجلزائرية تزخر بعدد هائل من عناصر الرتاث الثقايف املمتدة زمانا آلالف السنني ومكانا على 

برتاث ثقايف قل نظريه يف مساحة تناهز مساحة قارة. حيث توجد اها أكرب احلظائر الثقافية اليت تزخر 
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  138000: ومساحتها, إيليزي والية جبانت "طاسيلي" الثقافية العامل, منها على سبيل املثال: احلظرية
, واحلظرية الثقافية (2008، 157) , واحلظرية الثقافية لألطلس الصحراويم(2012، 292) ²كم

 .م(2008، 159) لتندوف, واحلظرية الثقافية م(2008)م،  قورارة تديكلت -لتوات
 . تعريف التنمية المستدامة3.2

 3 املادة- بالتنمية املستدامة للسياحة املتعلق 03/01 رقم القانون عر فها املشر ع اجلزائري مبقتضى
على أهنا: " منط تنمية تضمن فيه اخليارات وفرص التنمية اليت حتافظ على البيئة واملوارد الطبيعية , 4 العقرة

 الثقايف لألجيال القادمة."والرتاث 
 ومن خالل هذا التعريف, نستشف إرادة املشر ع يف إحداث فرص للتنمية من خالل السياحة

الثقافية بشرط احملافظة على املكنوز الثقايف والتارخيي والطبيعي الوطين. ومن هنا يتأكد دور التخطيط 
هة املنافسة يف السوق السياحية الدولية, وأن السياحي باعتباره يرورة من يرورات التنمية السياحية ملواج

 اع الرتاث الثقايف الذي تزخر به.يشمل هذا التخطيط مجيع اجلوانب املتعلقة باألماكن السياحية وأنو 
 أهمية التراث الثقافي الصحراوي .3

 ملا, لشعواها بالنسبة كربى  أمهية على دولة لكل املادي وغري املادي الثقايف الرتاث عناصر تنطوي
وميتاز الرتاث الثقايف اجلزائري بأمهية خاصة لعد   ,وحايرها ماييها بني ربط وأداة هلا حية ذاكرة من متث له

اعتبارات جغرافية وتارخيية ودينية وغري ذلك, غري أن الرتاث الثقايف الصحراوي يف اجلزائر يكتسي أمهية 
 :أخص, وذلك لعد ة أسباب وعوامل, نوردها على النحو التايل

 عرب متأصلة متتد هلوية رموز ولكنها, صامتة تروى شواهد جمرد عناصر الرتاث الثقايف للجزائر ليست أوال:
بغيض فاق   فرنسي استعمار من الزمن من ونصف قرن قرن مدى على البلد هذا عاىن فقد الزمن, أحقاب

 أن للعامل ويؤكد, وانتمائهقوميته  طمس وحياول, هويته يف يشكك ظل, كل استعمار على وجه البسيطة
حضارات  عدة عرف شعبا هناك أن لتؤكد اآلثار شواهد وجاءت. البحار عرب ممتدة فرنسية أرض اجلزائر
 الرببر ملوك إىل, طعامه عن يبحث وهو, احلجري العصر إنسان من بدًءا, أريه على قامت, بشرية
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 ظلت صلبة وهوية ممتد تاريخ, اإلسالمي العتح رايات جميء حىت, الرومان قياصرة ومن, األسطوريني
 هذه عنوان يزال وال الرتاث الثقايف وكان. قوميتها اجلزائر استعادت حىت, العته االستعماري هذا أمام صامتة
 )بلعرج( .القومية اهلوية
ومتتلك  )العربية( وجود العديد من عناصر الرتاث الثقايف يف اجلزائر مسجلة على قائمة الرتاث العاملي. ثانيا:

 طاسيلي ن أزجر –م(1980اجلزائر يف هذه القائمة سبعة مواقع منها: قلعة بين محاد)املصنعة عام 
وهي مساحة أكثر من  .م(2012)يوليو،  ²كم  138000: ومساحتهام(2016)فاطمة،  م(1982)

مسة ونسيجها منطقة وادي ميزاب الذي تضم تراثا مبنيا يتجلى يف ُمُدنمه اخل - عدة بلدان أوربية جمتمعة
العمراين, اليت بنيت فوق هضاب على يعيت الوادي يف القرن الرابع اهلجري )العاشر للميالد(, واليت 

)عمر بن حممد زعابة،  م1982م ويمن الرتاث العاملي سنة 1971صنعت يمن الرتاث الوطين سنة 
 نقاط مخسة اليونسكو ملنظمة م2015 سنة أكتوبر حدود إىل اجلزائر كما سج لت .(9، صعحة 2016

 التقليدي قورارة أهليل وهي املادي، غري الثقايف العاملي للرتاث اليونسكو الئحة يمن المادية ثقافية
الشيخ  سيدي األبيض ببلدية اها املتعلقة واملراسيم الشيخية الزاوية و م(,2008به) املرتبطة والعادات

 وعادات م(,2008الطوارق) عند إمزاد مبجموعات املرتبطة واملعرفة واملهارات م(, واملمارسات2008)
 بزي املرتبطة احلرفية واملهارات م(, والعادات2008باجلزائر) جانت واحة يف السبيبة ومراسم وطقوس
 .(wikipedia ،2019) م(2012التلمساين  ) الزفاف

املكنوز والثراء الثقايف الذي واملالحظ أن أغلبها يف جنوبنا الكبري, وهذا إن دل  على شيء فإمنا يدل على 
 تتمتع به الواليات الصحراوية.

بالرغم من تنوع وثراء الرتاث الثقايف الوطين عموما والصحراوي خصوصا إال أن عملية تصنيف املعامل ثالثا: 
معلما مصنعا. وأغلبها  395م إحصاء 1998واملواقع األثرية مل تكن تساير هذا الثراء, إذ مت إىل غاية 

خالل العرتة االستدمارية. فضال عن أن التصنيعات اليت متت قبل االستقالل اعتربت املعامل واآلثار  ُصن ف
الرومانية كمعامل تراثية تارخيية, يف حني اعتربت القرى والقصور القدمية ذات اهلندسة املعمارية والتقاليد 
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فإن إعادة تصنيف هذه األخرية  , ومن مث م(1998يونيو  09)واالجتماعي،  الشعبية جمرد مواقع عادية
كمعامل تراثية حضارية هو إنصاف للتاريخ. فضال عن تثمينها واستغالهلا يف التنمية املستدامة للسياحة 

 الصحراوية.
فريد من نوعه, ونلحظ ذلك من خالل   متتاز عناصر الرتاث الثقايف الصحراوي بطابع مجايل وفين رابعا:

اليت تشك ل البيئة القدمية اليت كان حيياها  م(2013)مقرانطة وآخرون،  رسومات موقع "مرتوتك" باألهقار
 اإلنسان البدائي الصحرواي واليت تعود آلالف السنني.

اجلزائر من الدول اليت يعتمد اقتصادها على اجلباية البرتولية, وقد شهدت هذه األخرية يف خامسا: 
هبوط أسعار البرتول يف السوق الدولية, فيؤدي ذلك السنوات املايية اخنعايا حاد ا يف املداخيل, بسبب 

إىل جتميد مشاريع التنمية احمللية, وهذا حيت م على الدولة التعكري يف مداخيل بديلة. وتوف ر السياحة الثقافية 
الصحراوية إحدى جيوب هذه املداخيل, ومن مث حتسني وإنعاش االقتصاد الوطين, ومؤدى ذلك حتسني 

 للمواطنني.األوياع املعيشية 
تكتسي محاية الرتاث الثقايف بشقيه املادي والالمادي يف اجلزائر أمهية قصوى, خاصة بعد دسرتة سادسا: 

. إذ ال ريب أن (2016، 16/01) م2016هذه احلماية ألول مرة مبوجب التعديل الدستوري لسنة 
من التعديل  20العقرة  140افتقاد الرتاث ال ميكن تعويضه. ونظرا ألمهيته أيضا, فقد جعلت املادة 

م؛ تأطري: "محاية الرتاث الثقايف والتارخيي, واحملافظة عليه", اختصاصا معقودا 2016الدستوري لسنة 
للربملان ُيشر ع فيه لوحده دون سواه. وعلى هذا األساس, فإن محاية هذه الثروة الثقافية فضال عن تثمينها 

س, كل  يف حدود تدخله ألن التشريعات عادة وحدها ال تعلح واستغالهلا اقتصاديا أمر موكول جلميع النا
يف منع جرائم الرتاث الثقايف مامل يتوافر لدى األفراد الشعور باملسؤولية والوعي األثري اجتاه تراثهم الذي 

 ميثل تارخيهم وحضاراهتم.
الصحراوي من خالل . تحقيق التنمية المستدامة للسياحة في ظل االستثمار في التراث الثقافي 4

 المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة 01/ 03القانون رقم  
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من مساحة البالد, وتقف بكثباهنا الرملية وسيوهلا  %80متتد الصحراء اجلزائرية على مساحة تناهز 
 احلجرية واهضااها الصخرية وبعادات سكاهنا وتقاليدهم شاهدة على الثراء والزخم والتنوع الثقايف, فهي

تشكل متحعا ثقافيا وطبيعيا وتارخييا معتوح على اهلواء مباشرة. لكن التحدي األكرب يكمن يف جلب 
السياحة هلذه املناطق األثرية والثقافية مبا يعزز الدخل القومي والعردي على حد  سواء, وينعش االقتصاد يف 

 .%90ولية ريعية بنسبة تعوق ظل اخنعاض أسعار البرتول يف السوق الدولية, ذلك أن اجلزائر دولة برت 
وعلى هذا األساس, ولتحقيق تنمية مستدامة للسياحة الصحراوية ببلدنا, استلهاما مما جاء يف القانون رقم 

 املتعلق بالتنمية املستدامة للسياحة, ينبغي: 01/ 03
 اعات اإلقليمية لألنشطة السياحيةدعم الدولة والجم 1.4

التقليدية مبناطق اجلنوب الصحراوي, ومحاية املوارد  الصناعات واحلرفمثل تعزيز ودعم مشاريع  
الثقافية والطبيعية والتارخيية ويمان القدرة التنافسية للعرض السياحي ودميومته. كما تتكعل الدولة 

لقاعدية ومديرياهتا املركزية يف قطاع الثقافة والسياحة باألعباء املرتتبة عن إعداد الدراسات وأشغال التهيئة ا
املتعلق بالتنمية املستدامة  01/ 03من القانون رقم  7و  5, وذلك طبقا للمادتني داخل املناطق السياحية

. وكذا إقامة نزل ومتاحف يف أو بالقرب من مناطق أثرية وتارخيية وثقافية أو القصور الصحراوية و للسياحة
 ى احملافظة على البيئة والرتاث.منازل قادة املقاومات الشعبية بالواحات, وهذا تشجيعا عل

 تنمية الوعي األثري بالتراث الثقافي الصحراوي 2.4
ويكون ذلك بإشراك اجملتمع احمللي يف الربامج واألنشطة السياحية وتدريبهم وتشجيع الصناعات 

تتبىن املؤسسات اليدوية و واحملافظة على املباين التارخيية القدمية واملعامل األثرية واحلظائر الثقافية, وأن 
 اجلامعية واإلعالمية والرتبوية والتثقيعية هذا الدور.

 . تشجيع وتسهيل االستثمار السياحي3.4
إن االستثمار يف الرتاث الثقايف عن طريق السياحة الصحراوية لتنمية مستدامة له عائد ال يستهان 

إليايف. ولذلك فإن التحدي األبرز به يف تغطية النعقات املباشرة والوظائف اجلديدة والعائد الضرييب ا
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يكمن يف إقناع مثلث القوة املتمثل يف: احلكومة, املنظمات املاحنة)البنوك, رجال أعمال....( والقطاع 
)االسثمار يف  اخلاص متضمنا اجملتمع احمللي, باالستثمار يف الرتاث الثقايف على املدى املتوسط أو الطويل

 . وعندما يتم إرساء هذا املعهوم, ستكون اهليئات املاحنة مستعدةامة(الرتاث الثقايف والتنمية املستد
 لالستثمار والتعلم واالبتكار يف جماالت عدة.

 . التنمية السياحية والتهيئة السياحية4.4
تنهض التنمية السياحية الصحراوية على ركنني: رفع قدرات االنتاج السياحي عن طريق االستثمار 
وغريه, واحلرص على تثمني الرتاث الثقايف السياحي. وقصد ترقية االستثمار السياحي ورفع القدرة التنافسية 

ئة وتسيري مناطق التوسع للمنتوج السياحي الصحراوي تضع الدولة تدابري تشجيعية ال سيما يف جمال هتي
 .(2003، 01) 01/ 03من القانون رقم 11و  9السياحية, وذلك طبقا للمادتني واملواقع 

أما التهيئة السياحية فتتم عن طريق هتيئة وإجناز املنشآت السياحية طبقا ملواصعات املخطط التوجيهي 
، 20) تهيئة اإلقليم وتنميته املستدامةاملتعلق ب 20/ 01للتهيئة السياحية املنصوص عليه يف القانون رقم 

2001). 
أعاله, على يرورة دعم الدولة للتنمية  01/ 03 من القانون رقم 19و  18هذا, وقد نصت املادتان 

السياحية وذلك باختاذ إجراءات و أعمال الدعم وتقدمي املساعدات ومنح االمتيازات املالية واجلبائية 
النوعية اخلاصة باالستثمار السياحي قصد تشجيع التنمية املستدامة والسريعة للسياحة واستحداث آثار 

 ب: إجيابية على االقتصاد الوطين وذلك
 تشجيع استحداث مؤسسات جديدة, -
 ترقية نشر اإلعالم ذي الطابع التجاري واالقتصادي واملهين املتعل ق بقطاع السياحة, -
 تشجيع كل عمل يرمي إىل رفع عدد مواقع وهياكل االستقبال املوجهة للسياحة, -
 ع متطلباهتم,....متكني املستثمرين من االستعادة من األدوات واخلدمات املالية املالئمة م-

 . تثمين الخدمات السياحية والترقية واإلعالم السياحي5.4
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املتعلق بالتنمية املستدامة للسياحة على أن تثمني  01/ 03من القانون رقم  22نصت املادة 
 عاملوارد البشرية املرتبطة باملهن واالنشطة السياحية يشكل حمورا للتنمية السياحية, ويف هذا اإلطار تشج  

 لدولة:ا
 اإلدماج املكثف حلممَرف السياحة يمن املنظومة الوطنية للتكوين املهين, -
 إنشاء مؤسسات تكوين يف خمتلف شعب السياحة من طرف الدولة ومن قمبل اخلواص,... -
من القانون ذاته, أن كل  عمل إعالمي واتصايل موج ه لتثمني القدرات السياحية قصد  24واعتربت املادة  

استغالهلا التجاري يعترب ترقية سياحية. وأن هذه األخرية تشك ل األداة املميزة لتثمني والقدرات واملؤهالت 
 من القانون نعسه. 25السياحية, وهذا طبقا لنص املادة 

 خاتمة: .5
 حبمده تعاىل متكنا من إجناز هذه الورقة البحثية املتوايعة, ويف ثناياها توصلنا إىل عدة نتائج وبعض

 التوصيات نوردها على النحو اآليت:
 النتائج

 واألمم السابقة للحضارات معنوية أو مادية وخمل عات آثار من يبقى ما كل  الرتاث الثقايف لغة هو• 
 الغابرة, وهو حمل اتعاق مع تعريف املشر ع اجلزائري.

 مكان يتحول أال وجيب,  املعهود اإلقامة مكان من التنقل: هي السياحة على ثالثة ركائز تنهض• 
 .مبقابل العمل هو السعر إىل الدافع يكون وأال, رئيسية أو دائمة إقامة مكان إىل اإلقامة أو املكوث

/ 03 رقم املستدامة مبقتضى القانون عر ف املشر ع اجلزائري كال  من السياحة الصحراوية و التنمية• 
 يف مويعه من البحث. للسياحة, فلرُياجع ذلك املستدامة بالتنمية املتعلق,  01

يكتسي الرتاث الثقايف الصحراوي أمهية كبرية حمليا ودوليا وتنطوي عناصره على ثراء ثقايف وتنوع • 
قل  نظريه يف العامل, إال أن توظيف ذلك يف جلب تنمية سياحية مستدامة مل يكن بالقدر املنشود. وقد 

,  01/ 03 يف هذا اإلطار منها القانون رقمتعطن املشر ع اجلزائري هلذا اخللل وأصدر عدة تشريعات 
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للسياحة, والذي يعد  حبق تشريعا متكامال ميكن له اإلسهام يف احملافظة على  املستدامة بالتنمية املتعلق
 املوروث الثقايف الصحراوي باملوازاة مع جلب تنمية سياحية مستدامة جلنوبنا الكبري.

 التوصيات  
لثقافية الصحراوية املتاحة بشكل كبري: مناخ , مجال, موارد, حظائر, املوارد الطبيعة وا استغالل• 

 تاريخ, ثقافة, تقاليد, طقوس, احتعاالت وغريها.
اهتمام احلكومة بالسياحة وترميم عناصر الرتاث الثقايف املادي: املباين األثرية, القصور واملواقع • 

 األثرية...وغريها.
هرجانات وإحياء املناسبات واالحتعاالت والطقوس الثقافية دعم الصناعات التقليدية وإقامة امل• 

 والعادات والتقاليد لكي تبقى صامدة يف مواجهة تيار العوملة اجلارف.
توفري بنوك معلومات للرتاث الالمادي, عن طريق تسجيله وتوثيقه على وسائط مادية) أقراص • 
 صلبة...(.
 لق فرص االستثمار.توفري التمويل الالزم وتقدمي التسهيالت خل• 
تبين املؤسسات الرتبوية واجلامعية والتثقيعية واإلعالمية سياسة الوعي األثري والعمل على نشره • 

 بني األفراد بضرورة احملافظة على الرتاث الثقايف بشق يه املادي والالمادي.
ألثرية وغريمها, إنشاء متاحف ونُزل يف أو بالقرب من القصور الثقافية الصحراوية أو املعامل ا• 

 وتوفري اخلدمات الالزمة تشجيعا على السياحة املستدامة, وتوفريا للدخل.
 تسويق السياحة الصحراوية إعالميا وباإلشهارات وغري ذلك من الوسائل داخليا وخارجيا.• 

تشجيع الباحثني واملهتمني بالرتاث الثقايف على عقد امللتقيات واملؤمترات باملناطق األثرية • 
لصحراوية, وتعزيز البحوث واالستكشافات وعمليات التنقيب املمنهج وتوجيهها حنو الرتاث الثقايف ا

 الصحراوي.
 تعزيز وتوجيه البحوث األكادميية حنو الرتاث الثقايف الصحراوي.• 
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 ص: ملخ
تعين هذه الورقة البحثية بإبراز أمهية السياحة الصحراوية يف دفع عجلة التنمية االقتصادية من خالل 
 عرض اإلمكانيات املتوفرة و اجلهود املبذولة واملبادرات املقرتحة للنهوض بالقطاع السياحي يف اجلنوب
اجلزائري حىت يساهم يف إنعاش احلركية االقتصادية  الوطنية من خالل املوارد املالية اليت سيدّرها ومناصب 
الشغل اليت سيوفّرها فيخفف بذلك ويقّلص بذلك من االعتماد املفرط على اإليرادات الطاقوية. ويف نفس 

السياحية لدعم املنتج السياحي واالنفتاح  السياق ارتأينا إقحام عامل الرتاث الثقايف يف إنعاش الديناميكية
على العامل اخلارجي مع احلفاظ على خصوصياتنا الوطنية لنخرج بذلك عن األطروحات الكالسيكية اليت 

 .ترّكز فقط على اجلوانب التقنية و اللوجستية أي االهتمام بالبىن التحتية وإمهال البىن الفوقية
 .االقتصاد ،الصحراء ، الرتاث ،التنمية، السياحة الكلمات المفتاحية:

 JEL :L83 ،Q56تصنيفات

Abstract: 

The purpose of this communication is to highlight the importance of 
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Saharian tourism in economic development, by presenting the potential, the 

efforts made and the initiatives proposed to enhance the tourism sector in 

southern Algeria so that it contributes effectively to the revival of the 

national economic dynamism through the financial resources it will 

generate and jobs it will provide, which will reduce excessive dependence 

on energy income. I also involve the cultural heritage factor in the support 

and marketing of the national tourist product, flourish on the outside while 

preserving our national particularities, so we will avoid the classic theses 

which relate only to the technical and logistical aspects, and pay attention 

and opt for the supremacy of infrastructure at the expense of 

superstructures. 

Keywords: Tourism, Sahara, Development, Heritage, Desert. 

JEL Classification Codes: L83,Q56 

  
 مقدمة. 1

السياحة الصحراوية هي فضاء أو حقل نشاط حيوي واسرتاتيجي هام، حبكم اخلصائص  إن
االقتصادية والطبيعية اليت تنفرد هبا الصحراء اجلزائرية، من شأهنا توفري موارد مالية تفّعل الديناميكية 

وهي أيضا  االقتصادية وتساهم إىل حد كبري يف امتصاص البطالة، وحتسني مستوى الناتج الوطين من جهة،
جزء من أساسيات التنمية االقتصادية الشاملة من جهة أخرى،  وهي باعتبارها حمّصلة  القطاعني األول  
والثاين فاالعتناء هبا حتما سيساهم يف إنعاش احلياة االقتصادية واالجتماعية و يطرح خيارات جديدة 

 .تساهم بشكل أو بأخر يف تلبية حاجيات اجملتمع و ترقيته
ا ظحظى به القطاع السياحي من  اهتمام لدى السلطات العمومية، فقد أصبح  السياحة نظرا مل

الصحراوية حمورا من حماور التنمية السياحية العامة ضمن خمططات التنمية االقتصادية الشاملة وذلك 
املستدامة باستغالل مواردها الطبيعية واألثرية املتاحة بالصحراء، باخلصوص ألهنا ستكون مصدرا للتنمية 

ومنجم غين خللق الثروات وجذب االستثمارات احمللية واألجنبية، لتصبح السياحة الصحراوية صناعة 
سياحية مزدهرة، وتكون قطبا استثماريا جّذابا للمؤسسات االقتصادية والصناعية، ورافدا مهما لدعم 

قليدية .. عالوة على ما تسديه النشاطات واحلرف املرتبطة بالسياحة مثل النقل والتخييم والصناعات الت
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من خدمات تدعم اتصال وتواصل النسيج االجتماعي الوطين بكل مكّوناته  وترّوج للمنتج السياحي حمليا 
وخارجيا. وحىت يتحقق النهوض بالقطاع السياحي ويساهم يف دفع عجلة التنمية االقتصادية ينبغي على  

ين و باحثني القيام باملزيد من التنسيق و التعاون وإقامة وجمتمع مد عمومية وبنوككل املعنيني من سلطات 
 .التظاهرات املختلفة لتحقيق األهداف املرجوة

 :انطالقا مما سبق طرحنا التساؤالت اآلتية 
ما هي ابرز مظاهر الواقع السياحي يف الصحراء اجلزائرية ؟ وما إمكانية توظيف املوروث الثقايف يف تنمية 

 جلزائري؟  وما هي العقبات اليت تعرتض التنمية السياحية يف صحراء اجلزائر؟السياحة يف اجلنوب ا
لإلجابة على هذه التساؤالت ارتأينا يف البداية ضبط املصطلحات و املفاهيم املتعلقة باملوضوع مث بعد 
ذلك عرض تارخيي موجز عن مظاهر االهتمام بالسياحة الصحراوية خالل العهد االستعماري ألصل 

مّقومات اجلذب السياحي الصحراوي ومكانة املوروث الثقايف القادر على إنعاش  أهمإبراز  إيلبعدها 
السياحة واخلص يف األخري إىل استعراض أهم العقبات اليت تعيق التنمية السياحة واليت إذا مت جتاوزها 

 .انفتح  آفاق االجيابية الواعدة أمام السياحة الصحراوية
اخرتت االعتماد على املقاربتني الوصفية والتحليلية لفهم الواقع السياحي الصحراوي من الناحية املنهجية 

  .وكيفية ربط الثقافة بالسياحة  لتحقيق التنمية االقتصادية الشاملة
واملذّكرات العلمية  بالنسبة للمادة العلمية اليت تناول  هذا املوضوع فقد اعتمدت على عديد املقاالت

  ب.ية اليت عاجل  املوضوع بإسهارتونواملواقع االلك
 :اإلطار المفاهيمي.  2

احلقل الثقايف يف تنميتها ينبغي أوال ضبط  وإسهاماتقبل التعرض لواقع السياحة الصحراوية 
 .املفاهيم األساسية الواردة يف اإلشكالية املطروحة

تعددت التعريفات و تنوع  ومنها التعريف الذي قّدمه األملاين جويري فرويلر  تعريف السياحة: 1.2
قال فيه "ان السياحة هي ظاهرة عصرية  1905ويعتربه البعض أول تعريف للسياحة والذي قّدمه عام 

تنبثق من احلاجة املتزايدة للحصول على الراحة واالستجمام وتغيري اجلو واإلحساس جبمال الطبيعة و 
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)بوحديد،  قها بالبهجة واملتعة باإلقامة يف مناطق هلا طبيعتها اخلاصة وهي مثرة تقدم وسائل النقلتذوّ 
 )2016، ظحياوي

بعده خبمس سنوات قّدم األملاين أيضا هريمان شولريون تعريف آخر للسياحة على أهنا:" كل العمليات 
املؤقتة وانتشارهم داخل حدود منطقة  املتداخلة وخصوصا االقتصادية املتعلقة بدخول األجانب وإقامتهم

 )2007أو دولة معينة" )عبوي، 
بينما عّرفتها املنظمة العاملية للسياحة على أهنا " انتقال األفراد من أماكن إقامتهم ملدة ال تقل عن أربع و 

شخاص عشرون ساعة وال تزيد عن سنة، أو أهنا ظاهرة اجتماعية ثقافية و اقتصادية ينطوي عليها تنقل األ
إىل بلدان أو مناطق واقعة خارج بيئتهم املعتادة ألغراض شخصية، مهنية أو جتارية و يدعى هؤالء 

 (tourisme,2020)  األشخاص بالزّوار
أما املشرّع اجلزائري فقد تبىّن تعريفات املنظمة العاملية للسياحة إال انه ضبط بعض املفاهيم واملصطلحات 

ني الداخل أو الدخيل واملسافر و الزائر و السائح واملقيم و غري املقيم )الديوان املتعلقة بالسياحة كالتمييز ب
(. وعموما حىت تكون هناك سياحة ينبغي توفر ثالث عناصر أساسية هي: 1991الوطين لإلحصائيات، 

 (السائح، العارض، الفضاء السياحي )حافظ، د.ت
فقا للعدد أو وسيلة النقل أو السن أو اإلنفاق تعددت انواع السياحة حسب املعيار املعتمد فهي: إما و 

والطبقة االجتماعية أو املوقع اجلغرايف أو دواعي السفر وأخريا اجلهة املتوّجه إليها وهنا إما أن تكون شاطئية 
و تعين كل إقامة يف حميط      أو جبلية، حضرية أو ريفية أو صحراوية وهذه األخرية هي حمور اهتمامنا 

على استغالل خمتلف القدرات الطبيعية و التارخيية والثقافية مرفقة بأنشطة مرتبطة هبذا صحراوي تقوم 
من القانون املتعّلق بالتنمية املستدامة للسياحة  3احمليط من تسلية و ترقية واستكشاف وذلك طبقا للمادة 

 )2013)اجلريدة الرمسية اجلزائرية، 
ا معاجلة جوانب منه هناك إيعاز لربط الرتاث الثقايف بالواقع يف الشق الثاين من احملور األول الذي اخرتن

السياحي يف واليات اجلنوب، ينبغي هنا أوال التدقيق يف معىن الرتاث أو املوروث الثقايف، فاألول مشتق من  
( ، أما كلمة تراث أو 1994كلمة "ورث" أي ما يرثه االبن عن أبيه من مال وحسب" )ابن منظور، 
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تعين كل املواقع ذات األمهية العلمية أو التارخيية واآلثار الوطنية واحلياة الربية واملواقع الطريفة موروث ثقايف ف
واملباين واملنشات التارخيية واألعمال الفنية، والرتاث الشفاهي واملكتوب وجمموعات املتاحف وتوثيق كل 

 )2013ل السياسة الثقافية، ذلك، والذي خيلق قاعدة إلبداع ثقايف وفين مشرتك )جمموعة العمل حو 
أما الرتاث الثقايف فهو حسب اتفاقية محاية الرتاث العاملي  الثقايف والطبيعي اليت اقّرها املؤمتر العام يف دورته 

: ان مفهوم الرتاث الثقايف حسب ما جاءت به املادة األوىل: يشمل 1972بباريس يف نوفمرب عام  17
و اليت تشمل اآلثار واليت تتضمن األعمال املعمارية وأعمال النح    العديد من العناصر املكونة للرتاث

والتصوير على املباين والعناصر أو التكوينات ذات الصفة األثرية والنقوش والكهوف وجمموعات املعامل اليت 
 .(2020هلا مجيعا قيمة عاملية استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم( خلف اهلل، تومية,

إىل جانب الرتاث املادي امللموس السابق ذكره هناك الرتاث غري املادي ويقصد به التقاليد والتعبريات 
الشفاهية مبا فيها اللغة والفنون كاملوسيقى واملسرح والرقص بأشكاهلا التقليدية باإلضافة إىل املمارسات 

 )2013سة الثقافية، االجتماعية والطقوس االحتفالية املختلفة )جمموعة العمل حول السيا
 لمحة تاريخية عن السياحة الصحراوية .3

ميكن القول أن السياحة الصحراوية ارتبط  بالتوسع االستعماري الفرنسي يف اجلزائر ومدى توّغل 
قواته جتاه الداخل بعدما ثّب  الفرنسيون إقدامهم يف املناطق الشمالية. كان  الصحراء منطقة خاصة  و 

 و فضول املغامرين و املستكشفني، عالوة على أهنا من املنظور االستعماري حمور مميزة أثارت إعجاب
أساسي يربط مشال إفريقيا بإفريقيا السوداء،  ويف نفس الوق   هي فضاء فسيح  جّذاب خيتلف عما اعتاد 

من  1920عليه السياح األوروبيني. يف سبيل دعم السياحة يف الصحراء استفادت املناطق الصحراوية سنة 
فرنك فرنسي لتحسني املسالك ذات األمهية السياحية ولدعم فنادق  150000 مساعدات مالية قيمتها

 -تيوت، بوسعادة -غرداية، عني الصفراء  -املنطقة، وعليه مت اختيار وحتسني عدة مسارات: األغواط
 .(Zytnicki,2013) مسعد -لالببسكرة وعني  -تولغا، تولغا 

كما مت بناء بعض الفنادق يف املناطق الصحراوية نذكر منها: األغواط، تقرت، غرداية وبسكرة اليت طاملا 
شكل  نقطة جذب سياحي مهمة خالل الفرتة االستعمارية. وبعد أن اقتصرت التنقالت ألعماق 
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احية مبسامهة  الصحراء اجلزائرية على مهمات االستكشاف العسكرية، حتول األمر تدرجييا إىل رحالت سي
 .كربى الشركات البرتولية وشركات صناعة السيارات اليت تنافس  على اكتشاف املنطقة واالستثمار فيها

وقد ساهم تطور صناعة السيارات والطائرات يف التعمق يف الصحراء الكربى، فبعد التنقل وعبور احلدود 
يف إطار مهمة لشركة  1921ات سنة ، مت التوغل ألول مرة عرب السيار  1919الشمالية للصحراء سنة 

وبدأ بعدها فتح املسالك  Haardt, Audoin et Dubreuil من طرف كل من Citroën سيرتوان
 ، وكذا بعض اخلطوط عرب باقي الدول اإلفريقية1922للسياح تدرجييا حيث فتح مسلك األهقار سنة 

(Minvielle,2007).  وهو ما شجع شركة  Citroën1924حي ضخم سنة إلطالق مشروع سيا 

-projet CITRACIT-  بعد احلصول على ترخيص من السلطات االستعمارية، يربط مشال إفريقيا
)جنوب باجلزائر( مبستعمرات إفريقيا الغربية )النيجر( عرب خط نقل سياحي منتظم وما يصاحب ذلك من 

حيث   Citroën شق للطرق، وبناء لفنادق وخميمات فخمة يف عمق الصحراء، بواسطة سيارات
خميمات  7منها تتواجد باجلنوب اجلزائري( و  3أبراج )أي فنادق فخمة،  5خطط  الشركة لتمويل بناء 

، وذلك الستقطاب اكرب عدد من السياح (Alison ،2000)  تضمن تقدمي أحسن اخلدمات
اوية، بسبب صعوبة ضمان أمن املشروع يف املناطق الصحر  1925األوروبيني، وسرعان ما ألغي سنة 
 .وذلك بعد انطالقه الفعلي بفرتة وجيزة

حمطة هامة يف تاريخ نشاطات السياحة الصحراوية، حيث نظم  السلطات  1930كان عام 
سنة على احتالل اجلزائر، ينطلق من اجلزائر إىل متنراس   100االستعمارية رايل صحراوي احتفاال مبرور 

أنواع السيارات. إضافة إىل ذلك مت إطالق رحالت إلثبات القدرة على التوغل يف الصحراء مبختلف 
منتظمة بواسطة حافالت مرظحة بني غرداية، املنيعة، عني صاحل، متنراس ، بشار وبين عباس وتصل حىت 

 .إىل الدول اإلفريقية اجملاورة
 :حت  عنوان 1931عام   Meynierإن أقدم وأول دليل سياحي هو ذلك الذي ألّفه اجلنرال مينيه

"le guide pratique du tourisme au sahara"   مث نشرت شركة شل shell عام دليل ثاين  
"Guide du tourisme automobile et aérien au Sahara"   الذي نشرت طبعة ثانية منه
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دعي فيه السياح الكتشاف الصحراء بسياراهتم  دون التفكري يف صعوبات السفر ألن  1936عام 
 حالت ستكون يف خدمتهم. كما نظم  مجعية أصدقاء الصحراء اليت يرأسها اجلنرالالشركات املنظمة للر 

Meynier   رايل دويل للسيارات ينطلق من اجلزائر ليجوب كامل  1951ومبساعدة فريق كامل سنة
 .,Serge) . (2020 كم  15000إفريقيا وصوال لكيبتاون جبنوب إفريقيا على مسافة 

من إمجايل طاقة اإليواء  %8االستعمارية مل تغّط الصحراء أكثر من  على الرغم من اهتمام السلطات
 ,Idir) بسبب حتويل بعض الفنادق إىل مراكز عسكرية  واإلقبال املرتفع على املناطق احلضرية والشاطئية

2013) .. 
 )قّومات الجذب السياحي في المناطق الصحراوية )األقطاب والحظائر. م4

من مساحة اجلزائر  % 84كرب الصحاري يف العامل، ومتثل مساحتها صحراء اجلزائر هي من ا  إن
والية هي: وادي سوف، بسكرة، ورقلة، غرداية، األغواط، البيض،  12اإلمجالية، وهي مّوزعة على 

النعامة، أدرار، بشار، تندوف، متنراس  واليزي؛ ولكل والية خصائص ومؤهالت طبيعية وإرث حضاري 
زائر املقومات الكفيلة بإرساء قواعد بناء صناعة سياحية صحراوية ناجحة، تؤهلها وثقايف متنوع، مينح اجل

 .لتكون واجهة استقطاب سياحي على املستويني اإلقليمي والدويل
ال خيتلف اثنان يف ان اتساع مساحة صحراء  اجلزائر و تنوع تضاريسها و تربتها و تدرّج  خصائصها 

اهتا كل ذلك يشّكل مصدر ثراء واعد و إمكانات معتربة جاهزة لدفع املناخية  و تنوع نباتاهتا و حيوان
عجلة التنمية السياحية املستدامة، ولن يكون ذلك حمط اهتمامنا يف هذه املداخلة ألنه سيحظى باهتمام 

 . الرتاث الثقايف يف دعم و تنشيط احلركة السياحية إسهاماتوعليه سنكتفي بعرض  آخرينباحثني 
نال  املناطق الصحراوية أربع أقطاب  2030يف املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية طبقا ملا جاء 

 .سياحية
 "القطب السياحي لالمتياز جنوب شرق: "الواحات 1.4

يتكون القطب السياحي جنوب شرق "الواحات" من ثالث واليات هي: غرداية، بسكرة والوادي. 
الشمال: األغواط، املسيلة، باتنة خنشلة ، ظحده من  2كم   160.000ميتد على مساحة تقدر ب 
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( 2013وتبسة، من الشرق:ليبيا، من الغرب: أدرار والبيض ومن اجلنوب اليزي ومتنراس  )وزارة السياحة،
. 

يتميز القطب بعدة مواقع سياحية ذات إمكانيات كبرية يف الواليات الثالثة: كبين يزقن، زلفانة، بونورة 
وادي سوف والضاوية بوالية الوادي؛ طولقة، القنطرة، محام الصاحلني  والعطف بوالية غرداية؛ قمار،

ومسجد عقبة بن نافع بوالية بسكرة. كما يتمتع القطب مبجموعة متنوعة من املناظر الصحراوية والواحاتية 
ذات البعد العاملي كواد ميزاب، الزيبان، خنيل الغوط؛ وظحتوي على أربع مناطق للتوسع السياحي. وال 

ي ملاذا استثني  والية ورقلة من قطب االمتياز جنوب شرب رغم أهنا تزخر بكثري من عناصر اجلذب ندر 
السياحي يف جانبه الطبيعي و الثقايف بدليل ان منطقيت  وادي ريغ ووادي مّية كانتا حلقة ثابتة يف املسارات 

   السياحية منذ العهد االستعماري؟
 :غرب-جنوبالقطب السياحي لالمتياز  2.4

غرب "طريق القصور" من والييت أدرار وبشار على مساحة -يتكون القطب السياحي جنوب 
، ظحده من الشمال: النعامة والبيض، من الشرق: متنراس  وغرداية،  2كم   603.000إمجالية تقدر ب 

  .(2013من الغرب: املغرب وتندوف ومن اجلنوب: النيجر وموريتانيا )وزارة السياحة، 
القرارة قطب إرثي ذو بعد عاملي وفضاء جديد يستدعي الدعم؛ ويزخر بالعديد من  -رب قطب تواتيعت

املناطق السياحية ك: القنادسة، جرف الرتبة، بين ونيف، تاغي ، عبادلة، بين عباس، مفرار، تيميمون، 
تميز قصر(: كقصر بوقايس، موغول، حلمر اليت ت 214تيدكل ، الساورة إضافة للقصور)أكثر من 

 .(2018-2017بفلكلور مشرتك يدعى احليدوس )كحول بسمة، 
 :(الطاسيلي ناجرالسياحي لالمتياز للجنوب الكبير)القطب  3.4

  2كم  284618يقع القطب السياحي "الطاسيلي ناجر" يف والية اليزي؛ على مساحة تقدر ب 
 .ظحده من الشمال ورقلة وغرداية، من الشرق ليبيا، من الغرب متنراس  ومن اجلنوب النيجر ومايل

يتميز هذا القطب بثراء طبيعي، ثقايف وايكولوجي الف ، وتوجد به حظرية الطاسيلي أحد أقدم احلظائر 
باجلزائر واليت تتميز بانتشار النقوش الصخرية واآلثار ذات القيمة التارخيية العاملية املصنفة ضمن الرتاث 
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وسياحي بامتياز مثل: جان ،  العاملي؛ وهو ما مسح للعديد من املناطق بالقطب باكتساب طابع ثقايف
 .(2018-2017تامري ، سنار، جبارن، اساكاو، واد حرير )كحول بسمة، 

 :القطب السياحي لالمتياز للجنوب الكبير األهقار 4.4
يرتكز القطب السياحي االسرتاتيجي اجلنوب الكبري "األهقار" بتمنراس  على مساحة إمجالية تقدر 

ورقلة وغرداية، من الشرق إليزي، من الغرب أدرار ومن اجلنوب ؛ ظحده من الشمال 2كم   456200ب
 .النيجر ومايل

املناطق السياحية هبذا القطب: األسكرام، أدريان، أمسل، ابالسا، عني امقل، ويتميز هذا  أهمومن 
 (2018-2017القطب برتاث أثري طبيعي وثقايف يعود ملا قبل التاريخ )كحول بسمة، 

البارزة والواعدة هي إضفاء الطابع الثقايف السياحي على هذه احلظائر املنتشرة يف هذه ولعل من املؤشرات 
األقطاب السابقة الذكر ، بل مت وضعها أيضا حت  وصاية الثقافة و مت تغيري امسها وفقا للمرسوم التنفيذي 

ال ينحصر  من احلظائر الوطنية إىل احلظائر الثقافية حىت 2011فيفري  21املؤرخ يف  87-11رقم 
االهتمام ومعامل اجلذب على اجلماليات البيئية الطبيعية على حساب البىن الفوقية  و املوروث الثقايف بكل 
روافده من عادات وتقاليد وطقوس و لغات وعمران و فنون خمتلفة وهي مكّونات مثرية لالهتمام وقادرة 

 .ية يف اجلزائرعلى االستقطاب باملوازاة مع  تنوع و ثراء الطبيعة الصحراو 
 :بناء على هذا املعطى اجلديد يف التسمية أصبح  لدينا احلظائر الثقافية التالية

 :الحظيرة الثقافية األهقار 5.4
يف أقصى جنوب اجلزائر بوالية متنراس ، على  1987تقع حظرية األهقار اليت أنشئ  سنة 

وتعترب األكرب يف اجلزائر، . 2كم   633.887مث مت  توسعتها لتفوق  1،2كم   458.000مساحة 
ألف ومليون سنة، مما أدى إىل ترقيتها إىل حظرية وطنية  600وهي قدمية التكوين حيث يبلغ عمرها بني 

حممية من طرف الديوان الوطين للحظرية مبوجب مرسوم رئاسي، وهو جهاز ذو طابع إداري وثقايف 
عني صاحل وأدلس مهمة محاية وترقية هذا أسندت له من خالل مديرياته الثالثة يف كل من متنراس  و 

(، وقد مت تغيري امسها وفقا املرسوم التنفيذي رقم 2020اإلرث احلضاري باملنطقة )مؤلف جمهول، 
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من احلظرية الوطنية لألهقار إىل احلظرية الثقافية لألهقار وعليه  2011فيفري  21املؤرخ يف  11.87
 .2007حة للتصنيف يف قائمة الرتاث العاملي منذ سنة أصبح  حت  وصاية وزارة الثقافة، وهي مقرت 

كان  هذه املنطقة شاهدا على عصور ومراحل خمتلفة من خالل اآلثار املوجودة هبا و اليت تعود إىل حقب 
زمنية غابرة؛ كالبقايا األثرية واألدوات احلجرية املوجودة بآراك وأدلس واليت تعود للعصر احلجري، حيث 

إنسان ما قبل التاريخ منذ أكثر من مليون سنة، إضافة شواهد تارخيية أخرى تعكس  أنتجها واستعملها
عراقة املنطقة وجتّذرها يف التاريخ اإلنساين مثل البقايا الفخارية مبواقع امكين والرسوم والنقوشات الصخرية 

اليومية ومعتقداته  وكتابات التيفيناغ اليت شكل  لوحات صخرية عرّب من خالهلا اإلنسان القدمي عن حياته
وهي تتواجد يف عديد املناطق مثل تي ، كما وجدت باحلظرية معامل جنائزية وقبور يف كل من ساحة 
"أدلس" و"آراك" والتيديكل ، ومن أهم املعامل التارخيية اهلامة أيضا معلم تني هينان ملكة التوارق الذي 

ب ذلك تتميز املنطقة بعادات وتقاليد عثر على هيكلها يف العشرينات من القرن املاضي إىل جان
سكاهنا"التوارق" حيث تعيش أكثر الطقوس كاالحتفاالت الشعبية واألعياد احمللية، والعديد من الطبوع 

 .الغنائية كأنغام التيندي وآلة االميزاد اليت يعزف عليها النساء وتصاحبها رقصات الرجال
 :الحظيرة الثقافية طاسيلي ناجر 6.4

  138.000احلظرية الثقافية للطاسيلي ناجر يف اجلنوب الشرقي للجزائر وتقدر مساحتها بتقع 
، ومت تصنيفها بعد عشر سنوات ضمن الرتاث العاملي من طرف منظمة  1972، أسس  سنة 2كم 

وصنف    1986سنة  2كم   138.200اليونسكو، مث وسع  إىل مساحتها احلالية واليت تقدر ب 
وي نظرا لتنوعها البيولوجي وهشاشة أنظمتها البيئية، يتواجد املقر اإلداري للديوان كمحمية للمحيط احلي

الوطين حلظرية الطاسيلي مبدينة جان ، وهو ممثل بثالث نيابات مديرية متمركزة بكل من: جان ، برج 
 ( . 2018-2017احلواس وإيليزي )كحول، 

رسم يصف  30000ث مت إحصاء أكثر من لك احلظرية أكرب متحف للرسوم الصخرية البدائية، حيمت
الطقوس الدينية واحلياة اليومية لإلنسان الذي عاش يف هذه املناطق أثناء حقبة ما قبل التاريخ،كما يوجد 

اليت تضم أكثر من أربعة  75هبا أكرب وأمجل رواق للنقوش الصخرية على اهلواء الطلق باجلزائر مبحطاته الـ 
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(. وتعترب احتفاالت 2020كم )حممد صغري،   30ة تقدر بنحو آالف شكل مت جردها عرب مساف
 (2020"السبيبة" )احتفال ديين يف عاشوراء( من أهم التظاهرات اليت تقام باملنطقة )حممد صغري، 

 :الحظيرة الثقافية تندوف 7.4
  168.000، وترتبع على مساحة تقدر ب  2008ماي 28بتاريخ  159-08 أنشئ  مبوجب املرسوم

ى كامل تراب والية تندوف، وهلا حدود مع املغرب، الصحراء الغربية وموريتانيا وأيضا مع والييت عل 2كم 
  .بشار   و أدرار

املمتلكات الثقافية:  متتلك حظرية تندوف إرث أثري يتنوع بني النقوش الصخرية، تالل الدفن واملقابر 
البقايا الفخارية اليت تعود للعصر احلجري القدمي العمالقة، احلجارة املغاليتية كتلك املوجودة مبنطقة لكحل و 

 .إضافة للعديد من احلفريات والنقوش القدمية
 :الحظيرة الثقافية لألطلس الصحراوي 8.4

 ²كم.  63.930، تبلغ مساحتها 2008ماي  28بتاريخ  157-08أنشئ  مبوجب املرسوم 
سيلة، البيض والنعامة، حيث تغطي احلظرية واليات: األغواط، بسكرة، اجللفة، امل 6متتد هذه احلظرية عرب 

 .تقريبا من املساحة اإلمجالية هلذه الواليات61%
تعترب حظرية األطلس الصحراوي موطن ألول حمطات الفن الصخري الطبيعي املكتشفة يف العامل، حيث مت 

عبور وجسرا وقد شكل  املنطقة عرب العصور حمطة  1847اكتشاف حمطيت تيوت ومغرار التحتاين سنة 
يربط بني الشمال واجلنوب، وعليه تعددت املواقع األثرية، املعامل اجلنائزية والقصور اليت بق  شاهدا على 

  .الشعوب اليت مرت باملنطقة
 :تيدكلت -قورارة -الحظيرة الثقافية توات 9.4

، 2كم  38.740، تبلغ مساحتها  2008ماي 28بتاريخ  158 -08أنشئ  مبوجب املرسوم 
 .(Ministère de la culture, 2013)تنتمي إلقليم والية أدرار

تنفرد املنطقة عن باقي األقاليم والواحات الصحراوية مبا يسمى بالفقارة؛ وهو نظام سقي تقليدي شديد 
منها منتجة حلد اآلن، كما تتميز بوجود عدد   600فقارة ال تزال  900الدقة، حيث مت إحصاء أكثر من 
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 -كم بتوات  400قصر وواحة على مدى  500و  400الصحراوية ينتشر مابني  كبري من القصور
قورارة، إضافة لعدد كبري من املواقع األثرية اليت تعود ملا قبل التاريخ . أما فيما خيص الرتاث الالمادي فنجد 

 projet des) "األهاليل" وهو طابع موسيقي غنائي بالقورارة مدرج يف قائمة الرتاث الالمادي لليونسكو

parcs culturels Algériens ،2020). 
 :منطقة تقرت وورقلة 10.4

على الرغم من اهنا مل تصّنف رمسيا كقطب سياحي  أو حظرية ثقافية إال أن خمطط التهيئة 
رصد لنا املقدرات الثقافية اليت تزخر هبا املنطقة واليت بإمكاهنا  (SDAT 2030) السياحية السابق الذكر

نمية السياحية بشكل كبري وعلى سبيل الذكر و بالرتكيز على الذخائر الثقافية القابلة دفع عجلة الت
 :لالستغالل سياحيا نستعرض ما يلي

مصنفة تراث وطين) قصر ورقلة وقصر  02من القصور منها  18يف اجملال العمراين سّجل املخطط وجود 
هذا باإلضافة  ،(Ministere du Tourisme Algerien, 2013)  متاسني( و الباقي مسّجلة فقط

و ديفيك والعسلي و البحدي و الدباديب(    إىل العديد من القالع واألبراج) برج حاسي ميلود، رانو 
واملعامل مثل زاوية سيدي اهلامشي و متالح ، باإلضافة ملتحف ورقلة الصحراوي و املواقع األثرية العريقة 

 . نة تالة بتقرتمثل مدينة سدراتة األثرية بورقلة ومدي
دائما يف حقل املوروث الثقايف ميكن سياحيا توظيف التقاليد الغذائية املميزة يف االستقطاب السياحي   

نظرا لتنوع األطباق االستهالكية وقدرهتا على إثارة شهية و فضول السائح،  دون أن ننسى السباقات و 
احمللية مثل التاكوكة واللة منصورة وعيد الربيع و األلعاب  و"الوعدات" واألعياد واملناسبات االحتفالية 

حضرة رجال ماللة وغريها  مبنطقة ورقلة و اللة مليحة واللة مرجانة و عيد النخلة ووعدة سيدي بوحنية و 
 Ministere du Tourisme)  سيدي عمار وحضرة رجال احلشان وغريها مبنطقة تقرت

Algerien2013)  . 

 التنمية السياحية الصحراويةالصعوبات التي تواجه . 5
على الرغم من اجملهودات املبذولة على املستوى املركزي و املبادرات احمللية و الدولية إال أن السياحة 

 :الصحراوية  الثقافية منها و البيئية و غريمها الزل  تعاين من الكثري من العوائق  نذكر منها
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 .ع األفق لتطوير السياحة الصحراويةعدم وجود سياسة سياحية حمكمة و استشراف واس -
 .عدم االستفادة من التجارب السياحية الناجحة عربيا و عامليا -
  .قلة أو عدم االهتمام بالتكوين و التمهني وتوجيه يف اجملال السياحي -
 .معاناة الرتاث الثقايف املادي من عوامل االندثار والتعري بسبب العوامل الطبيعية أو بسبب اإلنسان -
ختلي اجملتمع عن عاداته وتقاليده بفعل تطور وسائل اإلعالم واالتصال مما يعّرض الرتاث الثقايف إىل  -

 .االندثار والتغريب يف عقر داره
 . ضعف نظام الرقابة واملتابعة وقلة املرشدين السياحية -

الثقافة والسياحة  قلة أو عدم التنسيق بني اجلهات املعنية باحلقل السياحي والسيما بني وزارة - 
 ......واجملموعات احمللية و اجلمعيات

غياب عالمات توجيهية وإرشادية يف املناطق السياحية والسيما يف األماكن األثرية واألحياء الشعبية  - 
 . )2015وحىت يف بعض احلواضر الكربى )هامل، 

لعدم وجود حتفيزات مادية إحجام القطاع اخلاص أو عدم حتمسه لالستثمار يف قطاع السياحة  - 
 .ومعنوية

 .تدهور البىن التحتية  بسبب قلة الصيانة وضعف األموال املخصصة لذلك - 
 .عدم وعي اجملتمع احمللي بأمهية اختاذ السياحة كنشاط اقتصادي بديل عن احملروقات - 

من مهام الدولة و ال  قلة الوعي بضرورة اإلسهام يف محاية املوروث الثقايف العتقاد البعض بأن هذا –  
 .يعين األفراد

 .ختوفات البعض من أن التغيري و االنفتاح من شأنه املساس باخلصوصيات الثقافية للمجتمع اجلزائري -
 .تدين مستوى األمن والنظافة يف الكثري من املواقع األثرية التارخيية -
 .تطوير وسائل اإلعالم و اإلشهار لرتويج املنتج السياحي -
 :خاتمةال. 6

يتضح مما سبق ومبا ال يدع جماال للشك ان اإلمكانات السياحة الصحراوية املتاحة يف اجلزائر ال 
حصر هلا بل ان بعض املناطق الزال  عذراء، واتساع اجملال اجلغرايف الصحراوي وتنوع تضاريسه و أرصدته 
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ية املستدامة اليت تسعى احلكومات الرتاثية، كل ذلك هو بكل يقني ورقة راحبة يف خمططات التنمية الصحراو 
اجلزائرية املتعاقبة وخمتلف اجلهات املعنية بالقطاع إىل تثمينها وتوظيفها للنهوض بالقطاع السياحي خدمة 
للتنمية االقتصادية الشاملة وتشجيع االستثمار الوطين و األجنبية لتوليد الثروة وامتصاص البطالة وتغيري 

ان الصحراء هي الفراغ و الضياع والفقر إىل صورة جديدة مثرية جّذابة . وال الصورة النمطية الشائعة عن 
ميكن بأي حال من األحوال تصور حتقيق األهداف املرجوة من التنمية السياحية الصحراوية دون 
االصطدام بالصعوبات و العراقيل ولكن جتاوز ذلك أمر مؤكد تثبته النجاحات اليت حققتها جتارب سياحية 
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 : ملخص
هدفت هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على أمهية السياحة الصحراوية املستدامة، واليت ينبغي أن 
تراعي اجلانب االقتصادي، الثقايف، االجتماعي والبيئي. ولتحقيق ذلك مت االعتماد على املدخل 

. وقد مت TOWSومصفوفة  AHP، طريقة SWOTاالسرتاتيجي للتخطيط السياحي القائم على حتليل 
 دعم الدراسة النظرية مبحاولة لتطبيق املدخل على مدينة تيميمون السياحية باجلزائر. 

وتوصلت الدراسة إىل العديد من احللول االسرتاتيجية اليت تدعم السياحة الصحراوية املستدامة يف مدينة 
والثقافية، وأخرى غري مباشرة من تيميمون أمهها اعتماد اسرتاتيجية ترويج مباشرة للمعامل األثرية، الطبيعية 

خالل نشر ثقافة االستدامة بني السكان احملليني لتنعكس على صورة املدينة وبالتايل على السياح احلاليني 
 واملستقبليني.

، SWOTالتنمية املستدامة، السياحة الصحراوية، التخطيط السياحي، حتليل كلمات مفتاحية: 
 تيميمون.

___________________________ 
 ismahane.khalfi@univ-batna.dzيميل: ، اإلإمسهان خلفي: المؤلف المرسل
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 JEL  :Q01 ،L83 ،Z32 ،Z39 ،.O21اتتصنيف

Abstract: 

This study aimed to highlight the importance of sustainable desert 

tourism, which should take into account the economic, cultural, social and 

environmental aspects. To achieve this, a strategic approach was used 

through tourism planning based on SWOT analysis, AHP method and 

TOWS matrix. The theoretical study was supported by an attempt to apply 

the approach on the tourist city of Timimoun in Algeria. 

 The study reached many strategic solutions that support sustainable desert 

tourism in the city of Timimoun, the most important of which is the 

adoption of a direct promotion strategy for archaeological, natural and 

cultural monuments, and indirect ones by spreading a culture of 

sustainability among the local population to reflect on the image of the city 

and thus to current and future tourists. 

Keywords: sustainable development; desert tourism; tourism planning; 

SWOT analysis; Timimoun. 

JEL Classification Codes: Q01, L83, Z32, Z39, O21. 

  

 مقدمة:  .1
لقد أصبح التوجه حنو االستدامة أمرا شائعا يف أغلب إن مل يكن كل جماالت احلياة، فال خيلو أي 
مصطلح من ارتباطه هبا. وقد ارتبطت باحلفاظ على البيئة، غري أهنا تؤثر أيضا على النواحي االقتصادية، 

واالجتماعية. ومع بروز السياحة كظاهرة إجتماعية، اقتصادية وحضارية ارتبطت هي األخرى الثقافية 
باالستدامة. وعلى الرغم من أمهيتها االقتصادية إذ أصبحت مصدر دخل أساسي للكثري من الدول، وأداة 

...، لتوفري مناصب شغل جديدة، حتسني وضعية ميزان املفوعات وزيادة املداخيل من العملة الصعبة
واسهاماهتا االجتماعية يف توسيع الفهم الثقايف من خالل خلق الوعي واحرتام تنوع الثقافات وطرق احلياة 
وغريها، إال أن ذلك مل مينع من وجود أثار سلبية هائلة هلا على البيئة والثقافة وأساليب حياة السكان 

 دامة لتقدمي حلول هلذه املشكالت.وحىت على الناحية االقتصادية، لذلك كان البد من التوجه لإلست
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تعترب السياحة الصحراوية من أهم أنواع السياحة بسبب اعتمادها على موارد متنوعة ثقافية، دينية، تارخيية 
وطبيعية، ومما زاد من أمهية هذه الرتكيبة توفرها على مدار العام تقريبا، ويشاع أهنا جتلب نوعية راقية من 

يغلب عليها اجلانب الثقايف واحلضاري، لذلك فإن استدامة السياحة  السياح بسبب طبيعتها اليت
الصحراوية يعترب مطلب ميكن حتقيقه بسبب طبيعة سكان املنطقة من جهة وطبيعة القادمني إليها من جهة 
أخرى. ونظرا ألمهية التخطيط يف حتقيق األهداف، سيتم اإلعتماد على ختطيط السياحة للوصول إىل 

مستدامة من أجل ضبطها وتوجيهها للحد من أثارها السلبية على اجملتمع والبيئة وتعظيم  سياحة صحراوية
 منافعها االقتصادية.

تستخدم العديد من املداخل من أجل التخطيط الناجح للسياحة ومن أمهها اعتماد املدخل االسرتاتيجي. 
لكمية والتحليلية، وقد وقع اإلختيار ويعتمد املدخل االسرتاتيجي بدوره على العديد من الطرق واألساليب ا

لتحديد نقاط قوة املنطقة السياحية، نقاط  SWOTيف هذه الدراسة على حتليل البيئة الداخلية واخلارجية 
لتحديد درجة  AHPضعفها، الفرص اليت تتوفر هلا والتهديدات اليت تتعرض هلا، عملية التحليل اهلرمي 

لتحديد االسرتاتيجيات املقدمة كحلول  TOWSاستخدام مصفوفة أمهية املعايري املختارة وأخريا مت 
 وتقييمها. وقد مت تطبيق الدراسة على السياحة الصحراوية يف اجلزائر.

 إشكالية الدراسة: 1.1
تزخر الصحراء اجلزائرية مبقومات سياحية هائلة، إذ ترتبع على مساحات شاسعة وعلى معامل أثرية، 

متنوعة، جتعل منها لو استغلت أحسن إستغالل مصدرا أساسيا للدخل الوطين تارخيية، طبيعية وحضارية 
قد ميثل بديال للمحروقات. ومن أجل حتقيق هذا اهلدف ال بد من االعتماد على التخطيط الطويل املدى 
للسياحة الصحراوية املستدامة. وقد مت يف هذه الدراسة االعتماد على املدخل االسرتاتيجي الذي يتطلب 

يد منطقة معينة لتطبيقه، وبناءا عليه مت اختيار مدينة تيميمون السياحية ملا هلا من خصائص مميزة حتد
 تؤهلها لتكون وجهة سياحية مستدامة بامتياز. من خالل ما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية:

اعة هذا كيف ميكن تطبيق املدخل االسرتاتيجي لتخطيط السياحة الصحراوية املستدامة؟ وما مدى جن
 األسلوب يف حتقيق التنمية السياحية املستدامة يف مدينة تيميمون؟
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 الدراسة: فرضيات 2.1
 لإلجابة على إشكالية الدراسة مت وضع الفرضيات التالية:

 عتماد على طرق كمية وكيفية؛يتم تطبيق املدخل اإلسرتاتيجي لتخطيط السياحة املستدامة باإل -

يف مدينة  راويةحة الصحاالسرتاتيجي من أجل ختطيط وبالتايل ترقية السياميكن تطبيق املدخل  -
 تيميمون.

 الدراسة: أهداف 3.1
 هتدف هذه الدراسة إىل:

باعتبارها مورد اقتصادي هام يدعم االقتصاد الوطين وميكن اعتباره كبديل  ترقية السياحة الصحراوية -
 ؛إذا مت استغالله بطريقة صحيحةللمجروقاتمستقبلي 

تشجيع املتعاملني االقتصاديني على اعتبار اإلستثمار يف السياحة الصحراوية هدف إسرتاتيجي ينبغي  -
 وضع خطة طويلة األمد لتحقيقه؛

بشكل عام والسياحة  عض الطرق الكمية والنوعية اليت ميكن اعتمادها لتخطيط السياحةبالتعريف  -
 الصحراوية بشكل خاص.

 الدراسة: منهجية 4.1
لإلجابة على أسئلة اإلشكالية مت االعتماد على املنهج الوصفي والتحليلي لوصف بعض الطرق 
الكمية والنوعية اليت مت اعتمادها يف العديد من البلدان من أجل التخطيط السياحي، واملتمثلة يف حتليل 

SWOT طريقة ،AHP  ومصفوفةTOWSة تيميمون ، وحماولة تطبيقها على البيئة اجلزائرية بأخذ مدين
السياحية كمثال، وذلك عن طريق حتليل البيئة الداخلية واخلارجية للمنطقة وإجياد احللول املناسبة اليت تعزز 

 نقاط قوهتا، تتخلص من نقاط ضعفها، تستغل الفرص املتاحة هلا وتتفادى التهديدات اليت جتاهبها. 
 تخطيط السياحة الصحراوية.2

 :ماهية السياحة الصحراوية 1.2
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تتميز املناطق الصحراوية باخنفاض عدد السكان وتناثرها يف مناطق واسعة من األراضي ذات 
اإلنتاجية املنخفضة. ونظرا لكون هذه املناطق تشغل ثلث سطح العامل، تسعى معظم الدول إن مل يكن  

ويج هلا كلها إىل حتسني رفاهية الصحراء من خالل حتسني نوعية حياة الناس مباشرة، أو من خالل الرت 
باعتبارها أماكن تستحق الزيارة سواء للسياحة أو ألغراض أخرى. وبسبب بعد هذه املناطق عن املدن 
احلديثة ومتيز اقتصادياهتا بأراضي هامشية للزراعة التقليدية، فإن هذا يؤدي إىل ارتفاع تكاليف تقدمي 

شكل عام ولتطوير أنظمة اقتصادية اخلدمات نسبيا، وهذا ما يثري فرص وحتديات كبرية لتقدمي اخلدمات ب
 .(Tremblay, 2006, pp. 10, 11) قابلة للحياة

إضافة إىل حاجة املناطق الصحراوية إىل التنمية وحتسني الظروف املعيشية لسكاهنا هناك أسباب أخرى 
اإلمكانات واملقومات الثقافية، التارخيية والطبيعية ... شجعت على التوجه حنو السياحة الصحراوية منها 

اليت تزخر هبا، باإلضافة إىل حاجة البلدان إىل زيادة تنميتها االقتصادية واالجتماعية وتنويع إقتصادياهتا، 
وكذلك جذب رؤوس األموال احمللية واألجنبية وزيادة الدخل القومي، ناهيك عن خلق مناصب شغل 

 .بىن التحتية والطرقات ووسائل النقل وغريهاجديدة وحتسني ال
والسياحة الصحراوية هي نوع من أنواع السياحة هتدف لتشجيع زيارة املناطق الصحراوية بسبب معامل أثرية 
وحضارية، أو بسبب طبيعة متميزة ترسم لوحة يصعب حموها من ذاكرة السائح، أو بسبب اهلدوء والسكينة 

تميز بأهنا تتوفر على مدار السنة تقريبا وخاصة يف فصل الشتاء، وجتذب نوع اليت توفرها هذه األماكن. ت
معني من السياح يتمتعون بالرغبة يف اإلستكشاف واملغامرة، إضافة إىل اهلدوء والطبيعة اخلصبة اليت يصعب 

اطق على إجيادها يف املدن احلديثة وخاصة املتطورة. إن ما مييز السياحة الصحراوية هي حمافظة هذه املن
 .(117، صفحة 2016)زروخي،  أصالتها وطابعها التقليدي

 ماهية تخطيط السياحة والسياحة الصحراوية 2.2
تتطلب تنمية املناطق السياحية وجتهيزها ملواجهة الطلب عليها ختطيطا شامال جلميع القطاعات يف 
هذه املناطق والتنسيق بينها. ويعترب التخطيط السياحي األداة اليت تضمن هذا التنسيق بسبب ارتباطه بكل 

اءات املرحلية املقصودة واملنظمة البيئة احمليطة سواء كانت إجيابية أو سلبية. ويعرف بأنه "جمموعة من اإلجر 



 

 مدخل إستراتيجي - المستدامة من خالل تخطيط السياحة الصحراويةالتنمية 
 

431 

واملشروعة اليت هتدف إىل حتقيق استغالل واستخدام أمثل لعناصر اجلذب السياحي املتاح والكامن وحتقيق 
أقصى درجات املنفعة املمكنة، مع متابعة وتوجيه وضبط هلذا االستغالل إلبقائه ضمن دائرة املرغوب 

.كما يعرف (46-45، الصفحات 2004)غنيم،  ة نامجة عنه"واملنشود ومنع حدوث أي أثار ونتائج سلبي
أيضا بأنه "رسم صورة تقديرية ومستقبلية للنشاط السياحي يف دولة معينة ويف فرتة زمنية حمددة، ويقتضي 

وحتقيق تنمية سياحية ذلك حصر املوارد السياحية يف الدولة من أجل حتديد أهداف اخلطة السياحية 
سريعة ومنتظمة من خالل إعداد وتنفيذ برنامج متناسق يتصف بشمول فروع النشاط السياحي ومناطق 

. وال تقتصر عملية التخطيط السياحي على اجلهات (43، صفحة 2018)الزق،  الدولة السياحية"
فحسب بل يتعداها إىل مؤسسات القطاع اخلاص اليت تقدم اخلدمات إىل احلكومية املسؤولة على القطاع 

السياح وكذا اجملتمع يف املقصد السياحي بداية من صياغة األهداف وإىل غاية التنفيذ النهائي للخطة 
 السياحية.

مما يهدف التخطيط السياحي إىل تطوير النشاط السياحي عن طريق تنظيمه وإدارته باتباع مناهج علمية، 
يساعد على توفري إطار عمل مشرتك الختاذ القرارات املتعلقة بإدارة املوارد السياحية بطريقة مثلى من 
الناحية االقتصادية مما يؤدي إىل ختفيض التكاليف، إضافة إىل احلفاظ على عادات وتقاليد اجملتمع املضيف 

اليت جيب أن تسلكها من أجل استغالل  واحلفاظ على موروثه الثقايف. كما يزود اجلهات املسؤولة بالطرق
 الفرص املتاحة وتسهيل عملها والتنبه للمخاطر اليت قد تواجهها وبالتايل فهو يوفر اجلهد ويقلل املخاطر

ولتحقيق ذلك ينبغي أن يراعى التوازن بني خمتلف الظروف االقتصادية، .(43، صفحة 2018)الزق، 
االجتماعية والثقافية عند إعداد اخلطة السياحية، ألن السياحة تعترب جزء ال يتجزأ من هذه اهلياكل 

كما ال ينبغي إمهال رأس املال البشري عند إعداد هذه .(37، صفحة 2002)الشرياوي،  األساسية
 السياسية للسلطات وتعترب عملية التخطيط السياحي أداة. (Tremblay, 2006, p. 11)اخلطط

 ,Qian, Fredman)وقت أي يف أولوياهتا وحتديد املختلفة املصاحل توازن مدى لتقرير واإلدارية

Sandell, & Sæþórsdótti, 2018, p. 15).  إن مل يكن أكثر من واملناطق الصحراوية كغريها(
 .غريها( من املناطق السياحية تتطلب ختطيطا طويل املدى لتعظيم منفعة مجيع األطراف
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 السياحة الصحراوية المستدامة.3
لقد أصبحت السياحة تقود النمو االقتصادي يف كثري من البلدان، وقد مت التوجه حديثا إىل تطوير 

 الثقافية، االقتصادية، االجتماعية والبيئية.السياحة من منظور يعتمد على اإلستدامة 
 :التنمية المستدامة 1.3

يتم استخدام مصطلح االستدامة حاليا يف خمتلف اجملاالت كالسياحة، اهلندسة املعمارية، الزراعة 
ية للعديد من ن أهم القضايا االسرتاتيجواحدة م االستدامةوتنمية اجملتمعات.... ولقد أصبحت 

االستدامة مبجموعة من القيم واملبادئ األخالقية اليت توجه العمل بطريقة مسؤولة  الصناعات. وهتتم
 .Kisi, 2019, p)لإلجراءات وكذلك األهداف االقتصادية ومتناغمة، تضم العواقب البيئية واالجتماعية

1). 

التقليدية اليت أصبحت تواجه الكثري من املشاكل واملخاطر لقد ظهر مفهوم التنمية املستدامة كبديل للتنمية 
واملعوقات االقتصادية، االجتماعية والبيئية بشكل خاص. وتعرف بأهنا عملية تنموية هتتم بضرورة حتقيق 
النمو االقتصادي مبا يتالءم والقدرات البيئية، ذلك أن التنمية االقتصادية واحملافظة على البيئة مها مفهومان 

ى حتسني نوعية حياة البشر دون وتركز عل .(38، صفحة 2009)غامن،  امالن وغري متناقضنيمتك
 ستخدام اجملحف للموارد املتاحة. اال

 :السياحة المستدامة 2.3
خالل العقدين املاضيني )بداية القرن الواحد والعشرين(، مت حبث التنمية املستدامة للسياحة 
ومناقشتها على نطاق واسع. واملوضوع الرئيسي الذي يطرح هو كيف ينبغي أن تستند تنمية السياحة إىل 

يف السابق إىل مصطلح الركائز البيئية، االجتماعية، الثقافية واالقتصادية لالستدامة، فبعد أن كان ينظر 
االستدامة على أنه هتديد لرحبية شركات السياحة وقدرهتا التنافسية، فقد أصبح ينظر إليها اآلن على أهنا 

ويتم االعرتاف بشكل متزايد باالستدامة كشرط أساسي للحفاظ على املوارد اليت تعتمد عليها  أصول.
ر إليه على أنه مناظر طبيعية وبيئات مستدامة إن ما يعرف أو ينظ شركات السياحة لتطوير منتجاهتا.

وتعترب السياحة مستدامة عندما تأخذ اإلدارات القائمة على السياحة  أصبح جزءا من املنتجات السياحية.
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 سواء عمومية أو خاصة يف اعتبارها الكامل اآلثار االقتصادية، االجتماعية والبيئية احلالية واملستقبلية
لك جيب أن تكون مصاحل الزوار، الصناعة، البيئة واجملتمعات املضيفة متوازنة مع لنشاطها، وبناء على ذ

 .(Qian, Fredman, Sandell, & Sæþórsdótti, 2018, p. 14)بعضها البعض 
 

ميكن تعريف السياحة املستدامة على أهنا السياحة اليت تأخذ يف االعتبار اآلثار االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية احلالية واملستقبلية، واليت تليب احتياجات الزوار، الصناعة، البيئة واجملتمعات املضيفة 

(UNEP/WTO, 2005, p. 12).  الرفاهية الشخصية إىل التأثري على الصحة االقتصاديةوهتدف ،
 ,Muller)للسكان احملليني، الطبيعة البكر، محاية املوارد، الثقافة الصحية وإرضاء متطلبات الضيوف 

1994, p. 132). 
تعترب السياحة صناعة ال غىن عنها للتنمية االقتصادية واالجتماعية على حد سواء وهلا تأثري إجيايب على 

آثار سلبية على البيئة إذا مل يتم ختطيط السياحة العمالة واإليرادات اإلمجالية واإلنتاج، إال أنه قد يكون هلا 
املادية، االجتماعية، الثقافية واالقتصادية  وإدارهتا بشكل صحيح، فقد يتسبب ذلك يف ضرر دائم بالبيئة

جلهة سياحية ما مثل تعطيل التوازن البيئي بسبب االحتباس احلراري، فقدان القيم االجتماعية والفشل يف 
واالجتماعية والثقافية، وهذا ما جيعل الرتكيز على السياحة  احلفاظ على األصول الطبيعية والتارخيية

 .(Kisi, 2019, p. 1)املستدامة ضروريا 
 السياحة الصحراوية المستدامة: 3.3

يتميز النظام البيئي الصحراوي بالضعف والفقر الشديدين، لذلك فإن السياحة يف هذه األماكن 
يف  جيب أن تعتمد على مبادئ التحفظ والفعالية على مستويني، فمن جهة جيب احرتام النشاط السياحي

حد ذاته من أجل تقليل أثاره السلبية، ومن جهة أخرى جيب احرتام دورها يف تطوير املناطق الصحراوية. 
وهذا يعين أن السياحة الصحراوية جيب أن تكون قابلة للنمو اقتصاديا، عادلة اجتماعيا، مستدامة بيئيا 

مراقبة الشروط والتحكم يف اخليارات  ومتنوعة ثقافيا. كما أن السكان احملليني جيب أن يكونوا قادرين على
يلي بعض املبادئ التوجيهية اليت ينبغي  وفيما. (Organisation, 2007, p. 29) يف مناطق عيشهم
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 ,Organisation)احرتامها من أجل حتقيق أهداف التنمية السياحية املستدامة يف املناطق الصحراوية:

2007, pp. 30,31) 
ضمان قابلية النمو القتصاد املنطقة املستقبلة للسياح، وهذا يتطلب أن تسري كل األنشطة يف  -

إطار حتقيق أهداف االستدامة، ألن فقر هذه املناطق حيد من رغبتهم يف حتقيق اسرتاتيجيات طويلة 
 املدى؛

للموارد: ضعف النظام البيئي الصحراوي يدفع إىل ضرورة محاية البيئة واالستخدام الفعال  -
ضمان إدارة بيئية صارمة واستخدام عقالين للموارد، فاحلفاظ على مجال املناطق الصحراوية يتطلب 

 من مجيع األطراف حتمل مسؤولياهتم والتصرف كمواطنني بيئيني؛
 ة للسياحة؛احملافظة على التنوع البيولوجي عن طريق احلد من األثار السلبي -
محاية املوروث الثقايف وذلك عن طريق حتسني الثروة الثقافية امللموسة وغري امللموسة لسكان  -

 الصحراء ومنع حتويل تقاليد املنطقة إىل سلع جتارية؛
توفري جودة العمل والرخاء حمليا، وذلك عن طريق ترقية التوظيف احمللي  واحملافظة على مبدأ  -

 عدم التمييز وحتسني ظروف العمل؛الشفافية، تساوي الفرص، 
حتقيق رفاهية اجملتمع احمللي وإرضاء السياح: ويتطلب هذا اهلدف إحرتام العادات والتقاليد  -

الثقافية واالجتماعية، واألسس االقتصادية حلياة اجملتمع احمللي، وذلك عن طريق مشاركة اخلربات 
 حول اجملتمع الصحراوي بني الزائر واملضيف؛

الجتماعية: إن التوزيع العادل والواسع لألرباح االقتصادية واالجتماعية للسياحة على العدالة ا -
 اجملتمع احمللي يعترب ضروريا، وذلك عن طريق حتسني فرص العمل، الدخل واخلدمات العامة؛

 ضرورة مشاركة ومراقبة السلطات احمللية النطالق مشاريع التنمية السياحية وتقييمها؛ -
وسالمة السلع واخلدمات اخلاصة بالسياح والسكان احملليني وتنظيم السفر يف العناية بأمن  -

 الصحراء للحد من املخاطر ضد السياح من جهة وضد املعامل األثرية من جهة أخرى.
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 مدخل إستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة من خالل السياحة الصحراوية.4

من وجهة نظر سياحية ميكن أن يؤدي هبا تتمتع الصحاري مبجموعة متنوعة من اإلمكانات 
التخطيط الشامل إىل تنمية مستدامة. وقد أظهرت األحباث واملمارسات يف العديد من البلدان مثل أسرتاليا 

مة للتنمية املستدامة يف مثل هذه ءأنه ميكن اعتبار التخطيط السياحي من أكثر الطرق مالوغريها  وإيران
وعلى الرغم من أن تطوير السياحة من  .(Sabokkhiz & Sabokkhiz, 2010, p. 359) املناطق

قد مت التطرق إليها من خالل العديد من  خالل استخدام اخلصائص البيئية، الثقافية والتارخيية للصحاري
 الدراسات، إال أن معضمها أمهلت االستدامة يف التنمية.

كن ختطيط السياحة املستدامة من خالل استخدام العديد من الطرق واملناهج كما ظهر يف العديد من مي
الدراسات على مستوى العامل من أجل تطوير اسرتاتيجيات للتنمية السياحية املستدامة تتالءم مع كل حالة 

غريها. ومن بني الطرق واملناهج املستخدمة مدخل حتليل نقاط القوة  سواء كانت السياحة صحراوية أو
، AHPعملية التحليل اهلرمي ، GIS، نظام املعلومات اجلغرايف SWOTوالضعف والفرص والتهديدات 

واملقابالت. يف هذه  TOWSاملنطق الضبايب، مصفوفة التخطيط االسرتاتيجي الكمي، مصفوفة 
يجيات السياحة املستدامة بشكل عام إىل ثالث جمموعات: االقتصادية الدراسات، ميكن تصنيف اسرتات

واالجتماعية والبيئية. قام بعض املؤلفني مبحاوالت لتقييم التخطيط السياحي احلايل للمناطق واقرتحوا 
اسرتاتيجيات جديدة لشكل مستدام للسياحة. باإلضافة إىل تطوير االسرتاتيجية، أكد العديد من املؤلفني 

ا على الدور اهلام ألصحاب املصلحة واخلرباء يف تطوير السياحة املستدامة وضرورة التخطيط املنهجي أيض  
 .(Kisi, 2019, p. 5) أو اتباع هنج كلي

 SWOT حتليل دمج خالل من السياحية املستدامة للتنمية اسرتاتيجي هنج وسيتم يف هذه الدراسة تقدمي

 السياحة بشأن القرارات اختاذ على املديرين ملساعدة TOWSإضافة إىل مصفوفة  AHP وطريقة
)ليس كدراسة حالة ألنه مل  -تيميمون–الصحراوية املستدامة باإلشارة إىل السياحة الصحراوية اجلزائرية 

 حتديد أوال   يتم السياق، هذا تتوفر لدينا املعلومات الالزمة لتطبيق هذا املنهج( لتبسيط وشرح الطريقة. يف



 

 مفتاح قياش، إسمهان خلفي
 

436 

اخلرباء  آراء خالل من ، أي نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ملنطقة تيميمونSWOT عوامل
 هذه أولويات حتديد يتم ذلك، بعد. )يف هذه الدراسة من خالل املعلومات املتوفرة للباحثة حول املكان(

. على رأي الباحثة من خالل املعلومات املتوفرة()يف هذه الدراسة مت االعتماد  AHP طريقة عرب العوامل
 وفق ا TOWS مصفوفة طريق عن املستدامة السياحة لتنمية املناسبة االسرتاتيجيات تقدمي يتم وأخري ا،
 الرئيسية. الصحراوية املستدامة السياحة وأهداف باملنطقة اخلاصة للرؤية

 لمحة عن األساليب المستخدمة في التحليل: 1  .4
 :A’WOTأسلوب  1. 1 .4

، وهي طريقة مناسبة ملواقف التخطيط SWOTو AHPبني حتليل  A’WOTجتمع طريقة 
وحتديد شدهتا. وفيما يلي  SWOTاالسرتاتيجي. والفكرة وراء استخدام طريقة خمتلطة هي تقييم عوامل 

 شرح حملتوى الطريقتني كل على حدا:
 :SWOT طريقة -

أداة دعم مهمة لصنع القرار، ويشيع استخدامه كوسيلة لتحليل البيئات الداخلية  SWOTيُعد حتليل 
واخلارجية ملنظمة ما من خالل حتديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. ميكن للمؤسسة أن تبين 
اسرتاتيجيات بناء  على نقاط قوهتا، وتزيل نقاط ضعفها، وتستغل فرصها أو تستخدمها للتصدي 

دات، حيث يتم حتديد نقاط القوة والضعف من خالل تقييم البيئة الداخلية بينما يتم حتديد الفرص للتهدي
يلخص أهم العوامل الداخلية  SWOTوالتهديدات من خالل تقييم البيئة اخلارجية. وهذا يعين أن حتليل 

اتيجية. ميكن تقدمي واخلارجية اليت قد تؤثر على مستقبل املنظمة، واليت يشار إليها بالعوامل االسرت 
املعلومات اليت مت احلصول عليها بشكل منهجي يف مصفوفة؛ جمموعات خمتلفة من العوامل األربعة من 

 & Sabokkhiz)املصفوفة ميكن أن تساعد يف حتديد اسرتاتيجيات للتقدم على املدى الطويل

Sabokkhiz, 2010, p. 361) . 

ا لصياغة االسرتاتيجية. ومع ذلك،  SWOTعند استخدامه بشكل صحيح، ميكن أن يوفر  أساس ا جيد 
التقليدي،  SWOTال خيلو من نقاط الضعف يف خطوات القياس والتقييم. يف حتليل  SWOTفتحليل 
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آخر، ال  ال يتم حتديد حجم العوامل لتحديد تأثري كل عامل على اخلطة أو االسرتاتيجية املقرتحة. مبعىن
وسيلة حتليلية لتحديد األمهية النسبية للعوامل، أو القدرة على تقييم مدى مالءمة  SWOTيوفر حتليل 

بدائل القرار على أساس هذه العوامل، يف حني أنه حيدد العوامل يف التحليل، إال أنه يتم عادة  وصف 
للمحللني بتصنيف العوامل على  SWOTالعوامل الفردية باختصار وعموم ا. بشكل أكثر حتديد ا، يسمح 

أهنا داخلية )نقاط القوة والضعف( أو اخلارجية )الفرص والتهديدات( فيما يتعلق بقرار معني، وبالتايل 
متكنهم من مقارنة الفرص والتهديدات بنقاط القوة والضعف ومع ذلك، فإنه غالب ا ما يكون التحليل جمرد 

  SWOTلداخلية واخلارجية. هلذا السبب ال ميكن لتحليل قائمة أو فحص نوعي غري مكتمل للعوامل ا
 .Sabokkhiz & Sabokkhiz, 2010, pp)تقدمي تقييم شامل لعملية صنع القرار االسرتاتيجي

361-362). 
 :AHP (analytic hierarchy process)عملية التحليل الهرمي  -

 تتيح. املعايري متعدد قرار اختاذ مشكلة يف األنشطة من جملموعة النسبية األمهية حتديد كيفية AHP يتناول
 AHPتعتمد طريقة . ملموسة كمية  معايري جانب إىل ملموسة غري نوعية معايري على ألحكام دجما العملية

 استخدام مت وقد. األولويات وتوليف واملعايري للبدائل املقارن النموذج،احلكم على ثالث أسس هي هيكلة
 يتم األوىل اخلطوة يف. املعقدة القرار صنع مشكالت من العديد حل يف واسع نطاق على هذه الطريقة

صنع  القرار املعقدة واملتعددة  مشكلة AHP كهرمية، حيث حتلل طريقة  املعقدة القرار مشكلة تنظيم
 يف والبدائل واملعايري األهداف ترتيب إىل تسلسل هرمي ملعايري قرار مرتابطة وبدائل قرار، بعدها يتم املعايري

اليت  املتعددة املعايري األعلى، يف للمشكلة العام اهلدف العائلة، حيث يكون لشجرة مشاهبة هرمية بنية
 اخلطوة. اهلرمي التسلسل من مستويات ثالثة هلا واليت األسفل يف القرار وبدائل الوسط، يف البدائل حتدد
 حتديد إجراء يبدأ اهلرمي، اهليكل وإنشاء املشكلة ما يتم حتليل مبجرد. واملعايري البدائل مقارنة هي الثانية

 الثاين املستوى من الزوجي احلكم ويبدأ . مستوى كل  يف للمعايري النسبية األمهية حتديد أجل من األولويات
 تأثريها ملستويات وفق ا ثنائيا أو زوجيا املعايري تُقارن مستوى، كل  يف. األدىن املستوى بدائل يف وينتهي

 مقارنة مقياس إىل املتعددة الزوجية املقارنات وتستند  .األعلى املستوى يف احملددة املعايري إىل واستنادا
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 واليت النهائية، االتساق نسبة احتساب . يتم1مستويات كما هو موضح يف اجلدول  تسعة من موحد
 وفهرس كنسبة  الكفاية فيه مبا متسقة التقييمات كانت  إذا ما باستنتاج ما لشخص استخدامها يسمح

 .(Sabokkhiz & Sabokkhiz, 2010, pp. 360-361) عشوائي
 مقياس مقارنة موحد من تسعة مستويات للمقارنات الزوجية: 1الجدول 

 سلم األهمية النسبية ذو التسع نقاط
 ألهميةامدى  التعريف

 1 في األهمية تساوي

 3 أهمية معتدلة

 5 أهمية كبيرة

 7 أهمية كبير جدا

 9 أهمية قصوى

 8 ,6 ,4 ,2 أهمية وسطية بين القيم المذكورة أعاله

Source: M. Sabokkhiz& S. Sabokkhiz, 2010, P. 361. 

، إذا كان 1يتضح من اجلدول أنه إذا مت مقارنة معيارين وكانا بنفس األمهية بالنسبة للهدف تعطى هلا قيمة 
، وإذا كان أحدمها يفضل بقوة على 3تقدير اخلرباء يفضل بدرجة بسيطة معيار على آخر تعطى له قية 

، أما إذا  7ا تعطى له قيمة ، وإذا كان أحدمها يفضل على اآلخر بدرجة كبرية جد5اآلخر تعطى له قيمة 
، يف حني 9كانت هناك أعلى درجة من التأكيد على أمهية املعيارين باملقارنة مع اآلخر فتعطى له قيمة 

 تعرب باقي القيم على األمهية الوسطية بني القيم املذكورة.  
 (Kisi, 2019, p. 7)بالرتتيب التايل: A’WOTوتتم خطوات طريقة 

 ؛SWOTيتم إجراء حتليل  -
باستخدام  SWOTداخل كل جمموعة  SWOTيتم إجراء مقارنات مزدوجة بني عوامل  -

AHP؛ 
 ؛ AHPاألربع باستخدام  SWOTتتم مقارنات بني الزوجني بني جمموعات  -
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 يتم استخدام النتائج يف صياغة اإلسرتاتيجية ويف عملية التقييم. -
إىل حتسني أساس املعلومات الكمية لعمليات التخطيط االسرتاتيجي. وملعاجلة  A’WOTوهتدف طريقة 

، وهي التقنية األكثر شيوع ا AHPمشكلة حتديد األولويات أو االختيار أو التقييم، ميكن استخدام طريقة 
مي يف االختبار الك SWOTيف حتليل  AHPالختاذ القرارات الفردية واجلماعية. وتتمثل مزايا استخدام 

صناع القرار من إعطاء أولوية  AHPوإدراج تفضيالت صنع القرار للتخطيط. ميّكن  SWOTلعوامل 
بشكل أكثر حتليلية. يف  SWOTعامل من خالل املقارنة الثنائية ويساعد يف إجراء حتليل  نسبية لكل

AHP املصفوفات املتبادلة عن ، يتم إعطاء تعبريات لفظية لتوفري مقارنة زوجية لصناع القرار، ويتم تشكيل
طريق حتويل امللصقات اللغوية إىل قيم عددية. بعد تشكيل اهليكل اهلرمي، يتم تعيني األحكام الزوجية بناء  

 ,Kisi) لتحديد األمهية النسبية للعوامل 1على مقياس التسع نقاط الذي سبق التطرق إليه يف اجلدول 

2019, p. 7). 
 :TOWSمصفوفة  2. 1. 4

 جيد توافق إىل تؤدي اسرتاتيجية واعتماد تطوير هو االسرتاتيجي التخطيط لعملية النهائي اهلدف
 تطوير ميكن ،AHP مع SWOT عوامل أولويات حساب بعد. واخلارجية الداخلية العوامل بني

 TOWS مصفوفة استخدام ميكن. املقارنة هذه من عليها احلصول مت اليت للمعلومات وفق ا االسرتاتيجيات
 تنظيم عملية يف املعلومات حتليل يف للمساعدة عام بشكل تستخدم واليت اإلسرتاتيجية، تطوير مرحلة يف

 الداخلية العوامل االعتبار يف األخذ مع اسرتاتيجية بدائل تقدمي يتم املرحلة، هذه يف. االسرتاتيجية اخليارات
 .TOWS مصفوفة 2 اجلدول ويوضح. SWOT (Kisi, 2019, p. 8)حتليل من املستمدة واخلارجية
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 مصفوفة البدائل االستراتيجية: 2جدول ال
  نقاط القوة نقاط الضعف

-Mini»استراتيجيات الضعف والفرص 

Maxi»: 

االستراتيجيات التي تقلل من نقاط الضعف 
 الفرصمن خالل االستفادة من 

-Maxi»استراتيجيات القوة والفرص 

Maxi»: 

االستراتيجيات التي تستخدم نقاط القوة 
 لزيادة أو تعزيز الفرص

 

 الفرص

-Mini»استراتيجيات الضعف والتهديدات 

Mini»: 
االستراتيجيات التي تقلل من نقاط الضعف 

 وتتجنب التهديدات

-Maxi»استراتيجيات القوة والتهديدات 

Mini»: 
االستراتيجيات التي تستخدم نقاط القوة 

 لتقليل التهديدات

 التهديدات

Source: Nermin Kisi, 2019, P. 8. 

تتكون من أربع جمموعات من االسرتاتيجيات البديلة،  TOWSمصفوفة يتضح من خالل اجلدول أن 
( ونقاط WO)(، ونقاط الضعف والفرص ST(، و القوة والتهديدات )SOواملتمثلة يف القوة الفرص )

(. ومت استخراج هذه االسرتاتيجيات من خالل تعظيم نقاط القوة والفرص WTالضعف والتهديدات )
إىل زيادة كل من نقاط القوة  SOوكذلك تقليل نقاط الضعف والتهديدات، حيث هتدف اسرتاتيجيات 

لتهديدات يف البيئة. ويتم على نقاط القوة اليت ميكنها التعامل مع ا STوالفرص، بينما تعتمد اسرتاتيجيات 
عن طريق تقليل كل من نقاط الضعف والتهديدات، يف حني حتاول  WTإنشاء اسرتاتيجيات 

 تقليل نقاط الضعف وزيادة الفرص. WOاسرتاتيجيات 
 محاولة لتطبيق المدخل االستراتيجي على مدينة تيميمون السياحية: 2. 4

يف هذه الدراسة يتم تقدمي عملية تطوير اإلسرتاتيجية يف صناعة السياحة الصحراوية بشكل حتليلي 
)مل يتم تطبيقها حبذافرها(. ومت اختيار مدينة تيميمون   A’WOTمن خالل استخدام الطريقة املختلطة 

ات خمتلفة )مل كمثال للتوضيح. كانت اخلطوة األوىل يف القضية هي حتديد جمموعات اخلرباء من خلفي
على مجع معلومات عامة حول منطقة تيميمون من الناحية  تتحقق هذه اخلطوة واعتمدت الباحثة
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السياحية(. وسيتم حتديد العوامل ذات الصلة للبيئة الداخلية )نقاط القوة والضعف( والبيئة اخلارجية 
 )الفرص والتهديدات(. 

كم عن العاصمة، وتزيد مساحتها   1400بعد أكثر من  تيميمون مدينة جزائرية تقع يف والية أدرار على
، وهي من املدن الصحراوية املعروفة يف مشال أفريقيا واجلاذبة للسائحني من كّل الدول 2كم  1000عن 

للتعرف إىل العادات اليت ورثها السكان عن أجدادهم يف إحياء املناسبات املختلفة. ومن أكثر املناطق اليت 
تسمى عروس  .ل فرتة الشتاء، خصوصا إذا كان السائح يبحث عن اهلدوء والسكينةيُنصح بزيارهتا خال

يزورها السياح  .الصحراء، وتتميز بطابع معماري فريد مشيد بالطوب األمحر، ومشاهد طبيعية خالبة
قصرا،  40للتمتع بوقت الغروب عندما تتوارى الشمس بني كثبان الرمال. يوجد بتيميمون أكثر من 

ويقصد بالقصر التجمع السكاين املبين على قمم جبلية أسفلها مغارا ت، حييط هبا النخيل واملياه الطبيعية 
تشتهر كذلك تيميمون باحتضاهنا زاوية دباغ اليت تعترب من أهم املواقع التارخيية يف اجلزائر، واليت   .العذبة

)مغاربية، وحولت إىل زاوية دينية بعد االستقاللكانت عبارة عن ثكنة عسكرية أيام االستعمار الفرنسي 
2018). 

ال بد من حتديد نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص والتهديدات السياحية ملنطقة  TOWSلبناء مصفوفة 
 يلي: تيميمون واملتمثلة فيما

 نقاط القوة: 
S1 : ماسني، قصر بين مهالل، زقور، بدريان القصور العتيقة )قصر إيغزر، قصر أغالد، قصر

 وتينركوك....(؛
S2واحات النخيل اليت تتوسط كثبان الرمال والصحاري القاحلة؛ : 
S3الزوايا واألضرحة مثل زاوية دباغ...؛ : 
S4القصبات واملغارات؛ : 
S5رحالت بسيارات رباعية الدفع؛ : 
S6؛: رحالت باجلمال وسط كثبان الرمال ومشيا على األقدام 
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S7 التخييم يف اخلالء والنوم يف عمق الصحراء واالستمتاع حبركة النجوم وسكون الليل والتمعن يف ضوء :
 القمر الساطع؛

S8خميمات وفضاءات سياحية تتوسط الواحات ذات طابع تقليدي؛ : 
S9.فندق الواحة احلمراء : 

 نقاط الضعف:
W1 السياحية...؛: قلة مرافق اإليواء واخلدمات مثل الفنادق والقرى 
W2ضعف البنية التحتية مثل شبكة الطرق، مصادر الطاقة وشبكات املياه...؛ : 
W3 :قلة األنشطة الرتوجيية حول الثروات التارخيية والثقافية والطبيعية؛ 
W4 :.قلة وكاالت السياحة 

 الفرص:
O1 السياحية أصدقاء : وجود مجعيات تنشط على املستوى الوالئي للدفع بالسياحة مثل اجلمعية

 تيميمون؛
O2توفري فرص الصيد؛ : 
O3الزيارات مثل زيارة السبوع؛ : 
O4ختصيص مشاريع تنموية من طرف الدولة لتفعيل النشاط السياحي؛ : 
O5 إقامة التضاهرات الرتقوية كاملعارض والصالونات بشكل دوري مبناسبة املولد النبوي الشريف :

 املختصة يف الصناعات التقليدية.وعاشوراء وإشراك اجلمعيات 
 التهديدات:

T1تدمري احلياة الربية؛ : 
T2 فقدان معامل املدينة التارخيية بسبب الرتميم؛ : 
T3.تآكل واندثار معامل املدينة بفعل الظروف الطبيعية : 
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ء تصميم التسلسل اهلرمي للقرار من أجل إجرا من خالل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات يتم
. هناك ثالثة مستويات يف اهليكل اهلرمي، املستوى األول SWOTمقارنات بني عوامل وجمموعات 

)اهلدف النهائي( هو تطوير اسرتاتيجيات للسياحة الصحراوية املستدامة. املستوى الثاين )املعايري( هي 
 ,SWOT (S1, S2, S3, S4, S5، واملستوى الثالث )املعايري الفرعية( هي عوامل SWOTجمموعات 

S6, S7, S8, W1, W2, W3, W4, O1, O2, O3, O4, O5, T1, T2, T3). 

واجملموعات من قبل اخلرباء)يف هذه  SWOTمت حتديد درجة أمهية عوامل A’WOTحسب طريقة 
الدراسة مت االختيار املباشر للعوامل من طرف الباحثة(. من خالل االطالع على أهم نقاط قوة السياحة 

إذ يوجد منها حوايل تعترب خاصية مميزة هلذه املنطقة،  )S1(القصور العتيقة  تيميمون فإنالصحراوية يف 
قصر يعيش فيها أهل الواحة. والقصر عبارة عن جتمعات سكانية، حتيط به حقول وبساتني وواحات  40

رية إىل القرن حبسب وزارة السياحة اجلزائويعود تارخيها  خنيل، ما يضفي على القصر رونق الطبيعة اخلالبة.
من أمهها قصر ماسني، قصر بين مهالل، زقور، بدريان وتينركوك.... باإلضافة إىل  الثاين عشر امليالدي،

رمست لوحة فنية تشكيلية مفتوحة اليت  )S2(واحات النخيل اليت تتوسط كثبان الرمال والصحاري القاحلة 
وكذلك خميمات  مجاال مع غروب الشمس.على الطبيعة الصحراوية الشاسعة، وتزداد تلك اللوحة 

واليت تلعب دورا  يف جعل تيميمون مقصدا  (S8)وفضاءات سياحية تتوسط الواحات ذات طابع تقليدي 
سياحيا متفردا، فعادة ما يكون اإلقبال األكرب عليها، فزائريها خاصة من األوروبيني يعشقون التخييم وسط 

من أو أبار املياه، واليت تتصل ببعضها البعض على هيئة شبكة النخيل، خاصة مع وجود بعض "الفقاقري" 
تعترب نقاط القوة املختارة عرض سياحي قائم على االستدامة بسبب اعتمادها على  .)رسالن(اجملاري املائية

 املستدامة.أصول فعالة يف تنمية إمكانات السياحة الطبيعة اخلصبة، لذلك ميكن اعتبارها 
وجود مجعيات تنشط  عالوة على ذلك فإن الفرص املتاحة تسهل تطوير السياحة املستدامة، ومن أمهها
عن طريق توفري  (O1)على املستوى الوالئي للدفع بالسياحة مثل اجلمعية السياحية أصدقاء تيميمون 

الداخلية وتروج لسياحة املواسم مبادرات لتشجيع الشباب اجلزائري على السياحة وتقدمي   خدمات للسياح
  (O4). باإلضافة إىل ختصيص مشاريع تنموية من طرف الدولة لتفعيل النشاط السياحي الدينية والثقافية

كإنشاء فنادق ومنشآت ذات صلة بالسياحة، ترميم القصور املتضررة واحلفاظ على طابع املدينة التقليدي 
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البنية التحتية مما يؤدي إىل تنشيط السياحة واستدامتها.  وحتسني الطرقات وغريها الستدراك النقص يف
وتعترب كذلك إقامة التضاهرات الرتقوية كاملعارض والصالونات بشكل دوري مبناسبة املولد النبوي الشريف 

( فرصة لتعريف السياح بثقافة وتقاليد O5وعاشوراء وإشراك اجلمعيات املختصة يف الصناعات التقليدية )
 .(2018)حلياين، داهتم يف املواسم الدينيةاملدينة وعا

على الرغم من توفر مدينة تيميمون على العديد من نقاط القوة والفرص اليت تدعم مكانتها السياحية، إال 
أن هناك نقاط ضعف وهتديدات تسيء هلذه املكانة. وتتمثل أهم نقاط ضعفها يف قلة مرافق اإليواء 

(، لذلك جيب تشييد الكثري من الفنادق والقرى W1واخلدمات مثل الفنادق والقرى السياحية وغريها )
السياحية لراحة السياح شرط أن حتافظ على معامل املدينة املميزة. باإلضافة إىل ضعف البنية التحتية مثل 

جزء ا ال يتجزأ من حزمة  تشكل البنية التحتية(، حيث W2شبكة الطرق، مصادر الطاقة وشبكات املياه )
السياحة وهي ضرورية لتلبية احتياجات السياح ولصورة املدينة، وجودهتا تعترب مؤشر هام على التطور يف 

(، مع أن W3قلة األنشطة الرتوجيية حول الثروات التارخيية والثقافية والطبيعية )وكذلك  جمال السياحة.
والدويل. وجيب التخلص من هذا الضعف يف أقرب وقت  الرتويج تأثري كبري على سوق السياحة الوطين

 ممكن، نظر ا ألن الرتويج يعترب أداة فعالة للحفاظ على أنشطة التسويق املستهدفة وكذلك جذب السياح.
تآكل واندثار معامل املدينة بفعل أما أهم التهديدات اليت تعصف بالسياحة الصحراوية يف تيميمون فهي 

إذ أن قصور املدينة تتعرض منذ مئات السنني لعوامل الطبيعة القاسية مما جيعلها  (،T3الظروف الطبيعية )
(، فمن أجل T2تفقد خصوصيتها وسحرها. باإلضافة إىل فقدان معامل املدينة التارخيية بسبب الرتميم )

ا مل تراع يف احملافظة على تراث وأثار املدينة من اإلندثار، تعمل السلطات على ترميم هذه املناطق، إال أهن
ذلك احلفاظ على الشكل التارخيي واحلضاري للمدينة، لذلك ال بد من اإللتزام مبعايري الرتميم للمحافظة 

 . (2011)األوسط،  على السياحة يف املدينة واستدامتها
بشكل أساسي، واهلدف من ذلك هو اقرتاح اسرتاتيجيات  SWOTمت يف هذه الدراسة استخدام حتليل 

أو حلول لتنمية السياحة املستدامة يف مدينة تيميمون، حيث يتم من خالل ذلك زيادة دعم نقاط قوهتا 
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يف هذا اجملال، واستغالل الفرص املتاحة هلا، مع حتسني نقاط ضعفها وتفادي التهديدات اليت تواجهها. 
 يت مت التوصل إليها فيمايلي:وتتمثل أهم النتائج ال

اسرتاتيجية ترويج للمعامل األثرية، الطبيعية والثقافية املوجودة يف املدينة حمليا ودوليا، وهذا ما  -
 سيؤدي إىل تنمية باقي القطاعات املتداخلة مع القطاع السياحي؛

املوارد الطبيعية  نشر ثقافة االستدامة بني السكان احملليني من خالل احملافظة على البيئة وخمتلف -
واألثرية يف املدينة، وتشجيعهم على احملافظة عليها، مما حيسن من صورة املدينة يف نظر السياح 
من جهة، ومن جهة أخرى يدفعهم إىل تقليد هذا السلوك ونقل صورة مشرقة هلا، وهذا يعد نوع 

 من الرتويج غري املباشر؛

تشجيع الشراكة بني القطاع العام واخلاص لرفع تكثيف إقامة املخيمات والفضاءات السياحية، و  -
 روح املنافسة وزيادة جودة اخلدمات السياحية، واحلفاظ على طابعها احمللي؛

تشجيع أنشطة اجلمعيات والوكاالت وتوسيعها للرفع من مستوى اخلدمات املقدمة واحلرص على  -
 رفاهية السياح؛

إىل توفري مناصب شغل والرفع من املستوى إقامة مشاريع تنموية للنهوض باملدينة، مما يؤدي  -
 املعيشي للسكان، ويف نفس الوقت يؤدي إىل حتسني صورة املدينة يف نظر السياح؛

استغالل التضاهرات الدينية والثقافية للتعريف بالسياحة الصحراوية وتشجيعها، خاصة يف ظل  -
 نشرها حمليا ودوليا؛ انتشار األدوات التكنولوجية كوسائل التواصل اإلجتماعي اليت تسهل

 تكثيف اإلستثمار يف البنية التحتية من طرق ومطارات ومراكز لإليواء؛ -

احملافظة على الرتاث الثقايف والديين والتارخيي من أجل اإلستفادة منه يف الوقت احلايل، واستدامته  -
 لألجيال املقبلة.
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 خاتمة: .5
باالعتماد على املدخل االسرتاتيجي من خالل الدراسة النظرية لتخطيط السياحة الصحراوية 

(SWOT, AHP  مصفوفة وTOWS تبني أن هذا املدخل يعترب من األساليب الناجعة لتبين )
اسرتاتيجيات حتقق التنمية السياحية املستدامة. أما بالنسبة للجزء التطبيقي فاعتمد على اجلانب الكيفي 

(SWOT)  أكثر من الكمي(AHP) من خالله إىل عدة نتائج أمهها تبين ، ومع ذلك فقد مت التوصل
اسرتاتيجية الرتويج للسياحة الصحراوية مبدينة تيميمون، وتكثيف االستثمار يف البنية التحتية ودمج رأس 

 املال البشري احمللي يف اسرتاتيجيات السياحة )ترويج غري مباشر لألجانب واستثمار يف السكان احملليني(.
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