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ملخص:
هندف من خالل هذه الورقة البحثية إبراز أهم املفاهيم النظرية املتعلقة بالسياحة البيئية والفنادق
اخلضراء ،ومدى مسامهتهما يف حتقيق تنمية سياحية مستدامة باجلزائر وهذا إلدراجها ضمن املخطط
التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق  ،2030حيث توصلنا بعد الدراسة إىل أن اجلزائر ال تزال بعيدة على
هذا التوجه السياحي الذي بإمكانه املسامهة يف تطوير القطاع السياحي يف ظل املشاكل اليت يعيشها من
جهة ،ومسامهته يف احملافظة على البيئة واملناطق االيكولوجية من جهة أخرى ،باعتبار أن هذا النوع من
الفنادق يعد عامال قويا جلذب السياح ،مما حيتم على اجلزائر تبين هذا اخليار لتنشيط القطاع السياحي
بصفة خاصة والقطاع االقتصادي بصفة عامة.
كلمات مفتاحية :سياحة ،سياحة بيئية ،سياحة بيئية مستدامة ،فندق أخضر
تصنيف .Q56 ،L88 : JEL
Abstract
This study aims to highlight the most important theoretical concepts
related to environmental tourism and green hotels, and to what extent these
concepts can contribute to achieving sustainable tourism development in Algeria,
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to be included in the master plan for tourism development horizon (SDAT 2030),
where we reached after the study that Algeria is still far from the tourism trend
that could affect the development of the tourism sector, which is really suffering
from several problems. as well as its impact on contributing to the preservation of
the environment and environmental areas. Given these points, the type of hotels
can be a powerful factor for attracting tourists, so this option is a strong supporter
of revitalizing the tourism and economic sector.
Keywords: Tourism, eco-tourism, sustainable eco-tourism, green hotel
Jel Classification Codes: L88 ،Q56.

 .1مقدمة:
تعترب السياحة البيئية ذات التوازن البيئي ظاهرة جديدة ،هتدف إىل البحث والدراسة والتأمل يف الطبيعة
والنباتات واحليوانات وتوفر الراحة لإلنسان ،فامليزة اليت يتيحها تطبيق السياحة البيئية هي ربط االستثمار
واملشاريع اإلنتاجية للمجتمع احمللي مع محاية البيئة والتنوع احليوي والثقايف للمناطق السياحية ،وفق معادلة
تنموية واحدة ،وذلك عن طريق إعداد برامج سياحية تعتمد على توجيه السياحة حنو املواقع املميزة بيئيا مع
التأكيد على ممارسة سلوكيات سياحية إبداعية ومسلية ،دون املساس بنوعية البيئة أو التأثري عليها ،وقد
غدت السياحة املستدامة منهجا وأسلوبا تقوم عليه العديد من املؤسسات السياحية العاملية ،وعلى غري ما
يعتقد الكثري فإن تطبيق مفهوم السياحة املستدامة ال يعد مكلفا من الناحية املالية فله عائده املعنوي
واملادي ويعود بالربح والفائدة على املؤسسات السياحية (بن غضبان ،2015 ،صفحة )67
ولكون أن صناعة السياحة تعد من بني أحد أهم الدعامات الرئيسية لدعم االقتصاد الوطين وتوجيه
االستثمار للموارد الطبيعية ذات اجلذب السياحي ،وتعد قوة اقتصادية واجتماعية ال يستهان هبا يف العامل،
وقد ترتبت على حجمها احلايل ومنوها املستقبلي احملتمل تداعيات خطرية بالنسبة للبيئة احمللية والبيئة
العاملية ،ففي عام  2004كان هناك  760مليون سائح دويل ،وتشري توقعات منظمة األمم املتحدة
للسياحة العاملية إىل تضاعف هذا العدد حبلول عام ( ،2020كايف ،2014 ،صفحة .)9
وعليه ترتبط السياحة وأنشطتها املختلفة بالبيئة ارتباطاً وثيقاً للغاية ،فالبيئة يف كثري من األحيان تعد من
أهم املوارد السياحية وتنمية املوارد البيئية تساهم وتعمل على منو وازدهار السياحة ،ولذلك ميكن القول أن
السياحة والبيئة وجهان لعملة واحدة ،وأصبحت قضايا محاية البيئة ضد خماطر التلوث واستنزاف الثروات
من بني القضايا املعاصرة اليت فرضت نفسها على اجملتمع سواء احمللي أو الدويل بعد أن استفحل اخلطر
بقوة وأصبح يهدد العامل بأسره ،ولكون أن الفنادق اآلن متثل النمط الرئيسي السائد يف عامل السياحة
حيث توفر للسائح مكان لنوم مريح هادئ ،كما تقدم له الطعام املناسب لذوقه اخلاص ،وتوفر له ما
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حيتاجه من وسائل التسلية والرتفيه طوال فرتة إقامته بالفندق ،إضافة إىل بعض اخلدمات األخرى التكميلية،
فقد أضحى من الضروري إدراك القائمون على تسيري وإدارة الفنادق مبدى أمهية املمارسة الرشيدة للفندق
جتاه البيئة واجملتمع ،وذلك ملا قد ينجم عنه بالنفع للطرفني ،حبيث يطلق على هاته املمارسات اليت تراعي
البيئة باملمارسات الصديقة للبيئة أو املمارسات اخلضراء( ،محاد ،2015 ،صفحة )262
ومن هنا برز ما يعرف بالسياحة االيكولوجية ( ،(Ecotourismeوهي األكثر تأثري مبفهوم االستدامة:
فقد ارتبط مفهوم االستدامة بشكل وثيق باألنشطة السياحية املختلفة،كوهنا تتعامل مباشرة مع املعطيات
الطبيعية ،اخلصائص البيئية وارتبط هذا النوع من السياحة بشكل رئيسي حبماية وصيانة املوارد الطبيعية
والبيئية والثقافية واحملافظة عليها لسنوات طويلة قادمة ليس لألجيال احلالية ،وإمنا لألجيال القادمة أيضا،
واألصل يف ذلك احملافظة على عالقات متوازنة بني األنشطة البشرية ،والغطاء النبايت واحليوانات ،وهلذا
أصبحت احملميات الطبيعية تقع يف رأس أولويات برامج التنمية السياحية املرتبطة هبذا النوع من السياحة،
ويف هذا السياق اختذت السياحة االيكولوجية أوجها أخرى متثلت فيما يعرف بالسياحة اخلضراء
( ،(Green Tourismeوهلذا فإن السياحة االيكولوجية أصبحت عامليا واحدة من أهم القطاعات
السياحية منوا ،حيث أن معدالت النمو السنوية يف هذا النوع من النشاط السياحي كانت ترتاوح ما بني
( )%15 - %10على املستوى الدويل ،حبيث تعترب دولة إفريقيا اجلنوبية من أكثر البلدان يف العامل اليت
استفادت اقتصاديا وبشكل جوهري من السياحة االيكولوجية (كايف ،2014 ،الصفحات )10-9
مشكلة الدراسة :حترص اجلزائر منذ مطلع األلفية اجلديدة إىل البحث عن السبل الكفيلة برتقية
وتطوير القطاع السياحي عرب استحداث مناذج وبرامج سياحية تساهم يف ترقية هذا القطاع ،وهذا ما ميكن
أن نلحظه من خالل الربامج واملخططات التوجيهية اخلاصة بالتهيئة السياحية ولعل أمهها خمطط آفاق
 ،2025الذي يشري إىل الدور املنوط بالفنادق على اعتبارها أحد أهم مؤشرات ترقية وتطوير السياحة يف
اجلزائر ،لذا كان هلا ضرورة تبين أطر أفكار علمية حديثة حترص على تبىن النمط البيئي األخضر أو ما
يعرف بااليكولوجي يف اجملال الفندقي ،لذا كانت هاته الورقة البحثية اليت ستحاول معرفة أهم مقومات
وحتديات إقامة فنادق سياحية ذات منط ايكولوجي أو ما يعرف بالفندق األخضر وذلك عرب طرح
اإلشكالية التالية:
ما هي السبل الكفيلة بتجسيد الفنادق الخضراء ضمن مخطط العمل التوجيهي للتهيئة السياحية
SDAT 2030؟ ،وكيف يمكن أن تساهم تلك الفنادق في تحقيق تنمية سياحية بيئية مستدامة ؟
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أهمية الدراسة وهدفها:تظهر أمهية الدراسة من خالل حماولة تبيان أهم العناصر املساعدة والكفيلة
بتجسيد الفنادق اخلضراء يف اجلزائر ضمن خمطط العمل التوجيهي للتهيئة السياحية  ،2030 SDATيف
حني أن هدف الدراسة هو القيام بدراسة وحتديد أهم النقاط املساعدة على حتقيق بيئة سياحية مستدامة
عرب جتسيد ما يعرف بالفندق األخضر أو البيئي.
أهم الدراسات السابقة :من خالل القيام بالبحث عن أهم الدراسات اليت تناولت أحد عناصر
الدراسة ميكن اإلشارة إىل بعضها كما يلي:
 دراسة هبة بوشوشة واملوسومة بـ :التوجه حنو الفنادق الخضراء داخل القطاع الفندقي ،دراسة
حالة فنادق دبي ،تأيت هذه الدراسة هبدف معرفة املمارسات اخلضراء املطبقة داخل القطاع الفندقي إلمارة
ديب ،مع العمل علة نقل جتربة ديب لتطبيقها يف اجلزائر ومنشآهتا الفندقية؛ (بوشوشة)2019 ،
 دراسة محمد الطيب بن مير ،عبد النعيم دفرور ،إلياس شاهد واملوسومة بـ :دور الفنادق
الخضراء في تنمية السياحة البيئية ودعم التنمية المستدامة ،حيث هدفت الدراسة إىل الكشف عن
خمتلف األساليب االبتكارات والتدابري اخلضراء اليت من شأهنا أن جتعل الفنادق اخلضراء وتسهم يف تطوير
السياحة البيئية من أجل حتقيق التنمية املستدامة؛ (بن مري ،دفرور ،وشاهد)2017 ،
 دراسة محمد علي دشة ،حنان دريد :واملوسومة بـ :الفنادق الخضراء تجربة أساسية لسياحة
بيئية مستدامة في ظل اإلستراتيجية الجديدة للسياحة الجزائرية مطلع  ،2025حيث هدفت الدراسة
إىل معاجلة إشكالية فحواها هو كيفية مسامهة املمارسات اخلضراء يف جعل الفنادق على طريق تنمية
سياحية بيئية مستدامة ،مع احلرص على حتديد املقومات الفندقية اليت سطرهتا اجلزائر للنهوض بالقطاع
الفندقي وفق ما جاء به املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق  2025لدمج البعد البيئي يف اإلدارة
الفندقية؛ (دشة ودريد)2018 ،
 دراسة مقاتل جلول واملوسومة بـ :الفندق البيئي كأحد الحلول التخطيطية لتنمية السياحة
البيئية ،حيث هدفت الدراسة إىل إبراز الدور املتنامي للسياحة البيئية يف السنوات األخرية ،وذلك عرب
تسليط الضوء على الفنادق البيئية (اخلضراء) والتعرف على دورها يف جذب السائح من خالل التصاميم
املتبعة يف بناءها أو الشروط الواجب توفرها للوصول لألهداف املرجوة من إقامة هذا النوع من االستثمارات
السياحية؛ (مقاتل)2017 ،
 دراسة سامح فياض ،السيد عطية عبد الهادي ،محمد سيد أحمد ،سعيد سالمة إبراهيم
واملوسومة بـ :دراسة عن الفنادق الخضراء في مصر ،حيث هدفت الدراسة إىل التفريق بني الفنادق
اخلضراء وغريها من الفنادق ،إضافة إىل التعرف على أهم دوافع ومعوقات الفنادق اخلضراء واإلدارة
اخلضراء هبا ،وقد أوضحت الدراسة أن الكثري من الفنادق بدأت بالتوجه حنو األخضر بسبب عدد من
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الدوافع ،وذلك بتطبيق بعض الربامج اخلضراء يف جمال إدارة الطاقة ،واملياه ،واملخلفات الصلبة ،إال أن
هناك بعض العقبات اليت تقف كحجر عثرة أمامها؛ (فياض ،عبد اهلادي ،أمحد وإبراهيم)2013 ،
 دراسة عبد القادر إبراهيم عطية حماد واملوسومة بـ :تعزيز مفهوم الممارسات الخضراء في
القطاع الفندقي لضمان التنمية السياحية المستدامة – حالة الفنادق في محافظات قطاع غزة،
هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على مدى التزام الفنادق الفلسطينية يف قطاع غزة باملمارسات الصديقة
للبيئة ،وتعزيز الوعي البيئي لدى صناع القرار والعاملني يف القطاع الفندقي لتطبيق املمارسات البيئية
اخلضراء يف الفنادق يف قطاع غزة؛ (محاد)2015 ،
 دراسة عبد القادر عوينان واملوسومة بـ :السياحة في الجزائر اإلمكانيات والمعوقات (-2000
 )2025في ظل اإلستراتيجية السياحية الجديدة للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 2025
 ،SDATإن الغرض من القيام هباته الدراسة هو تسليط الضوء على السياحة اجلزائرية ،وإبراز الدور الذي
تلعبه يف التنمية االقتصادية ،وذلك من خالل اآلثار االجيابية اليت ترتكها على فرص العمل وميزان
املدفوعات ،باإلضافة إىل معرفة مدى جناعة اإلسرتاتيجية اجلديدة للسياحية اجلزائرية املرفوعة من قبل الدولة
للنهوض هبا ،وهذا يف إطار املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق ( ،2025عوينان-2012 ،
)2013
ومن خالل العرض الذي مت القيام به للبعض من الدراسات السابقة اليت تطرقت إىل املوضوع يف أحد
شقيه ميكن القول بأن ما تتميز به الدراسة احلالية عن سابقتها ،هو كون دراستنا حتاول تقدمي أهم النقاط
والعناصر املساعدة على جتسيد وتنفيذ الفنادق اخلضراء يف اجلزائر ،على اعتبار أن الفندق األخضر أو
البيئي كما يعرف عند البعض يعترب مبثابة أحد أهم التوجهات احلديثة لبناء سياحة بيئية مستدامة ،وهذا
بتضمينها يف خمطط العمل التوجيهي للتهيئة السياحية .SDAT 2030
 .2اإلطار النظري للسياحة البيئية المستدامة:
قبل التطرق للسياحة البيئية وجب التفرقة بينها وبني السياحة الطبيعية اليت تعين توجه اإلنسان لزيارة
معامل الطبيعة هبدف التمتع مبزاياها وحتقيق رغباته ودوافع سفره إليها ،كما ينظر هلا بأنا السياحة اليت
تشمل السفر إىل مناطق هادئة بغرض الدراسة والتمتع برؤية الطبيعة ومعايشتها والتعرف على أي تراث أو
ثقافة إنسانية متواجدة هبا ،يف حني السياحة البيئية تتعلق بتنفيذ قواعد السياحة املستدامة بشكل عام
ومحاية البيئة يف املقصد بشكل خاص ،وهلذا فهي تشكل مجيع أمناط السياحة وأشكاهلا وذلك لكي يكون
املقصد صاحلا للزيارة من جهة وما يقضيه ذلك من وضع ضوابط وتعليمات سلوكية معتمدة لينفذها ويلتزم
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هبا السائح والزائر يف جمال احملافظة على البيئة من جهة أخرى( .دراركه ،العلوان ،أبو رمحة ،و كايف،
 ،2014الصفحات )50-49
 .1.2السياحة :مل تعد السياحة جمرد نشاط أو عمل ترفيهي معني بل أضحت اآلن تعترب صناعة
اقتصادية قائمة حبد ذاهتا ،لذا فإن تقدمي تعريف دقيق لسياحة أصبح أمر معقد نوعا ما ،وهذا راجع لتعدد
االختصاصات العلمية اليت قد يشري إليها املفهوم ،فالسياحة من املنظور االقتصادي ختتلف عن
االجتماعي أو البيئي ،فقد أشار اخلبري واملتخصص يف اجملال السياحي  Gérard Guiblatoإىل أن أول
صعوبة قد تواجه من يريد دراسة السياحة هو تقدمي تعريف هلا ) ،(Guibilato, 1983, p. 10لذا
سنعرض هنا أهم تطورات تعريف السياحة بداية من أول تعريف قدم هلا والذي كان لألملاين Freuler
 Guyerوذلك يف سنة 1905م ،حبيث عرفها على أهنا ظاهرة من ظواهر عصرنا تنبثق من احلاجة
املتزايدة إىل الراحة وتغيري اهلواء ،وإىل مولد اإلحساس جبمال الطبيعة ومنو هذا اإلحساس ،والشعور بالبهجة
واملتعة ،واإلقامة يف مناطق هلا طبيعتها اخلاصة ،وأيضا منو االتصاالت وخاصة بني الشعوب وأوساط خمتلفة
من اجلماعات اإلنسانية ،وهي االتصاالت اليت كانت مثرة اتساع نطاق التجارة والصناعة سواء أكانت
م
كبرية أو متوسطة أو صغرية ومثرة تقدم وسائل النقل (معاش ،2016 ،صفحة  ،)82ويف سنة 1910
قدم االقتصادي النمساوي  Hermann Von Schullardتعريف لسياحة على أهنا ،جمموع العمليات
ذات الطابع االقتصادي اليت تتعلق مــباشرة بدخول األجانب وإقامتهم وحركتـ ـهم داخل أو خارج بلد،
مدينة أو منطقة معينة (ساحل و بن تفات ،2018 ،صفحة  ،)131ويف املؤمتر الدويل (الراحة ـ
االستجمام ـ السياحة) الذي عقد يف بريطانيا سنة 1987م برعاية االحتاد الدويل خلرباء السياحة العامليني
ومجعية السياحة يف بريطانيا عرفت السياحة بأهنا أنشطة معينة خيتارها من يقوم هبا خارج نطاق حمل إقامته
ورمبا يشمل أو ال يشمل اإلقامة الليلية بعيدا عن املنزل (الوطن) (ساحل و بن تفات ،2018 ،صفحة
 ،)131ويف سنة 1991م ومبؤمتر (أوتادا) بكندا عرفت السياحة بأهنا األنشطة اليت يقوم هبا الشخص إىل
مكان خارج بيئته املعتادة ملدة زمنية دون أن يكون غرضه من السفر اإلقامة يف ذلك املكان ،ويستبعد
اهلجرة املؤقتة ملمارسة أنشطة الكسب (الصرييف ،2007 ،صفحة  ،)11كما عرفتها منظمة السياحة
العاملية  (WTO) World Tourisme Organizationبأهنا :نشاط من األنشطة اليت تتعلق خبروج الفرد
عن الوسط الذي يقيم فيه وملدة ال تتجاوز السنة لغرض الرتفيه واالستمتاع أو غريها على أن ال تكون
مرتبطة مبمارسة نشاط هبدف احلصول على دخل(BARMA, 2004, p. 03) ،
ومن التعاريف السابقة خنلص إىل أن السياحة هي جموعة من األنشطة يقوم هبا فرد أو جمموعة من
األفراد يف شكل تنقل مؤقت من مكان اإلقامة األصلي سواء داخل أو خارج الدولة من أجل الرتفيه أو
العالج أو التعليم أو العمل أو زيارة دينية....اخل ملدة ال تقل عن  24ساعة وال تزيد عن سنة.
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 .2.2السياحة البيئية :ظهر مصطلح السياحة البيئية منذ مطلع الثمانينات من القرن العشرين وهو
مصطلح حديث نسبيا ،جاء ليعرب عن نوع جديد من النشاط السياحي الصديق للبيئة ،الذي ميارسه
اإلنسان حمافظا على املرياث الفطري الطبيعي واحلضاري للبيئة اليت يعيش فيها ،فالسياحة البيئية أو
السياحة الطبيعية إن جاز القول عليها ذلك هي ذلك النوع الرتفيهي والرتوجيي عن النفس والذي يوضح
العالقة اليت تربط السياحة بالبيئة ،مبعىن أنه كيف يتم توظيف البيئة من حولنا لكي متثل منطا من أمناط
السياحة اليت يلجأ إليها الفرد لالستمتاع ،فالسياحة البيئية ما هي إال متعة طبيعية مبعىن أهنا متعة بكل
شيء طبيعي يوجد من حولنا يف البيئة الربية والبحرية (دراركه ،العلوان ،أبو رمحة ،و كايف ،2014 ،صفحة
 ،)52وحسب مجعية السياحة البيئية العاملية ) (TIESفإن السياحة البيئية تعرف بأهنا السفر املسؤول
للمناطق الطبيعية اليت عرفت مبحافظتها على البيئة واليت تسعى إىل حتسني األحوال املادية للسكان احملليني
(بن مري ،دفرور ،و شاهد ،2017 ،صفحة  ،)767كما يعرفها  Ceballos-Lascurainsعلى أهنا
السفر إىل املناطق غري امللوثة وغري املتدهورة وال املنقلة لألمراض املعدية لغرض خاص بالدراسة أو
االستكشاف أو التمتع مبناظرها والنباتات واحليوانات اليت تعيش فيها ،وكذلك التعرف على التظاهرات
الثقافية املاضية منها واحلاضرة بتلك املناطق (ساحل و بن تفات ،2018 ،صفحة  ،)135كما تعرف
بأهنا :السياحة اليت تقتضي السفر إىل املناطق الطبيعية املستقرة نسبيا هلدف حمدد يتمثل يف الدراسة،
اإلعجاب واالستمتاع باملناظر الطبيعية ونباتاهتا وحيواناهتا الربية ،باإلضافة إىل أية مظاهر ثقافية ناشئة
(سواء أكانت من الزمن املاضي أو احلاضر )موجودة يف تلك املناطق ،وهو مصطلح حديث نسبيا جاء
ليعرب عن نوع جديد من النشاط السياحي الصديق للبيئة ،الذي ميارسه اإلنسان حمافظا على املرياث
الفطري الطبيعي واحلضاري للبيئة اليت يعيش فيها( ،خان و زاوي ،2010 ،صفحة )228
لقد مر مفهوم السياحة البيئية تارخييا بثالث مراحل األولى متتلث يف مرحلة حماية السائح من
الثلوث وذلك من خالل توجيهه للمناطق اليت ال حتتوي على هتديد له أو تعرضه الخطار الثلوث خاصة
يف املناطق البعيدة عن العمران ،إال أن هذه املرحلة صاحبها أخطار هددت البيئة نفسها نتيجة لبعض
السلبيات اليت مارسها السائح والشركات السياحية مما أدى لفقدان املناطق الطبيعية صالحيتها وهتديد
االحياء الطبيعية فيها ،بينما متثلت المرحلة الثانية يف مرحلة وقف الهدر البيئي من خالل استخدام
سياحة وانشطة سياحية ال تسبب أي هدر أو تلوث وبالتايل حتافظ على ما هو قائم وموجود يف املوقع
البيئي ،أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التعامل مع أوضاع البيئة القائمة من خالل اصالح اهلدر البيئي
ومعاجلة التلوث البيئي وإصالح ما سبق أن قام االنسان بإفساده وإرجاع االوضاع ملا كانت عليه أو معاجلة
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االختالالت البيئية لتصبح أفضل وأحسن (دراركة ،العلوان ،أبو رمحة ،و كايف ،2016 ،صفحة ،)78
والشكل املوايل يوضح ذلك:
الشكل رقم  :01أبعاد مفهوم السياحة البيئية
حماية السائح من
مفهوم

السياحة

التلوث
وقف الهدر البيئي

البيئية

سياحة بيئية

صحية سليمة

إصالح الفساد البيئي

المصدر :محزة دراركة وآخرون :مبادئ السياحة ،عمان األردن ،مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع ،ص.79 :

من خالل ما سبق ميكن الوقوف على مفهوم شامل للسياحة البيئية يتم حتديده يف النقاط التالية:
(دراركة ،العلوان ،أبو رمحة ،و كايف ،2016 ،الصفحات )80-79
 السياحة البيئية نشاط إنساين ميارسه البشر وفق قواعد وضوابط حتمي وتصون احلياة الفطرية
الطبيعية وترتقي جبودهتا وحتول دون تلوثها وتعمل على احملافظة عليها لألجيال احلالية واألجيال القادمة؛
 السياحة البيئة حتافظ على النوع وحتمي الكائنات من االنقراض وتعيد لإلنسان إنسانيته يف محاية
احلياة الربية وصيانتها وزيادة عناصر اجلمال الطبيعي فيها؛
 السياحة البيئية نشاط له عائد ومردود اقتصادي متعدد اجلوانب جتمع بني اجلانب املادي امللموس
واجلانب املعنوي األخالقي املؤثر واملبادئ والقيم احلميدة حيث تتحول احملافظة على سالمة البيئة بفعل
هذه القيم إىل مبادئ سامية؛
 السياحة البيئية نشاط جيمع بني املوروث احلضاري الطبيعي واحلداثة يف حتضرها األخالقي والقيمي
حيث جتمع بني القدمي واحلديث مما خيلق منطا رائعا من التجانس والتوافق واالتساق؛
 السياحة البيئية التزام أخالقي وأديب أكثر منها التزام قانوين تعاقدي أو تعهدي ومن مث فإن تأثري
القيم واملبادئ سوف حتكم هذا النوع من السياحة.
ومما سبق فإن السياحة البيئية تبادلية التأثري وفعالة األثر فهي سياحة غنية كثيفة العائد واملردود ،وهي
سياحة حبكم املمارسة والعمل السياحي ،وهي سياحة متداخلة ومتشابكة بينها وبني كافة األنشطة اليت
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ميارسها اإلنسان ،إال أهنا تتفوق عليها بأنه ال ينجم عنها أي تلوث للبيئة ،بل حمسنة للبيئة إىل جانب
حمافظتها على سالمتها ونظارهتا ومجاهلا.
 .3.2السياحة البيئية المستدامة :حتتل السياحة موقعا خاصا فيما يتعلق مبسامهتها يف التنمية
املستدامة ،ألنه قطاع ديناميكي ومتنامي ،ويساهم مسامهة كبرية يف اقتصاد العديد من البلدان واملقاصد
احمللية ،من ناحية أخرى ،ألنه نشاط خيلق عالقة خاصة بني املستهلكني (الزائرون) ،الصناعة ،البيئة
واجملتمعات احمللية ،حبيث تنشأ هذه العالقة اخلاصة ،وخالفا ملعظم القطاعات األخرى ،من حقيقة أن
للمنتج وإىل املنتوج ،وهذا يؤدي إىل وجود ثالث خصائص مهمة
مستهلك السياحة (السائح) يتنقل ً
وفريدة من نوعها للعالقة بني السياحة والتنمية املستدامة ،وهي( :ساحل و بن تفات ،2018 ،صفحة
)135
 التفاعل :طبيعة السياحة ،كصناعة خدمات تنطوي على اكتشاف أماكن جديدة ،يعين أهنا
تتضمن قدر كبري من التفاعل ،سواء املباشر وغري املباشر ،بني الزائرين ،اجملتمعات املضيفة وبيئاهتم احمللية؛
 التوعية :السياحة جتعل الناس (الزائرين واملستضيفني) على دراية باملشاكل البيئية واالختالفات بني
الدول والثقافات؛
 االعتماد :إن العديد من السياح يبحثون عن بيئات سليمة ونظيفة ،ومناطق طبيعية جذابة،
وتقاليد تارخيية وثقافية أصيلة ،كما ميكن بناء عالقات جيدة بني السياح واملستضيفني.
إذا كان النمو االقتصادي يشكل مؤشرا هاما بالنسبة للتنمية ،فإن التنمية ال تقتصر على البعد الكمي
فقط ،وفيما خيص السياحة يؤكد اخلرباء على أهنا ال ميكن أن تشكل عامل تنمية إال إذا سعت إىل حتقيق
تنمية مستدامة ،وبعبارة أخرى تثمني كل الرتاث مبختلف أشكاله ،وعليه فالسياحة املستدامة هي نقطة
التالقي ما بني احتياجات الزوار واملنطقة املضيفة هلم ،مما يؤدي إىل محاية ودعم فرص التطوير املستقبلي،
حبيث يتم إدارة مجيع املصادر بطريقة توفر االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والروحية ،ولكنها يف
الوقت ذاته حتافظ على الواقع احلضاري والنمط البيئي الضروري والتنوع احليوي ومجيع مستلزمات احلياة
وأنظمتها ،كما تعد أهم أسس التنمية املستدامة وتطبيقات اإلدارة املستدامة يف جمال السياحة ،حبيث ميكن
تطبيقها يف كل أنواع السياحة ويف كل االجتاهات أو الوجهات ،ووفقا ملنظور املنظمة العاملية للسياحة الذي
يشجع رغبات السياح وحاجات اجملتمعات حبيث يضمن حتقيق محاية ،وحتسني األفاق السياحية يف
املستقبل من خالل املوارد السياحية بطريقة تستجيب للحاجات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتنوع
البيولوجي العمليات البيئية واألنظمة املعيشية ،باإلضافة إىل التنمية السياحية أضيف مصطلح االستدامة
من خالل أن عملية السياحة تليب حاجات السياح النفسية واحلصول على متطلباهتم دون اإلخالل حبقوق
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األجيال القادمة يف احتياجاهتم من االستمتاع بالبيئة السياحية ،وكون أن االستدامة تشتمل على
االستمرارية فإن السياحة املستدامة تتضمن االستخدام األمثل للموارد الطبيعية مبا يف ذلك مصادر التنوع
احليوي ،وختفيف أثار السياحة على البيئة والثقافة وتعظيم الفوائد من محاية البيئة واجملتمعات احمللية (بن
غضبان ،2015 ،الصفحات )98-97
من هذا املنطلق ميكن تعريف السياحة البيئية املستدامة بأهنا السفر إىل مناطق طبيعية مل يلحق هبا
تلوث ومل يتعرض توازهنا الطبيعي إىل اخللل وذلك لالستمتاع مبناظرها ونبتاهتا وحيواناهتا الربية ويعترب هذا
النوع من السياحة هاما جدا للدول النامية لكونه ميثل مصدرا للدخل إضافة إىل دوره يف احلفاظ على البيئة
وترسيخ ثقافة وممارسات التنمية املستدامة" ،كما تعرف أيضا بأهنا :السفر املسؤول إىل املناطق الطبيعية
الذي حيافظ على البيئة ويكفل استمرار رفاهية سكاهنا األصليني( ،دشة و دريد ،2018 ،صفحة )156
من العرض السابق ميكن القول بأن االستدامة يف السياحة بشكل عام تتجلي يف النقاط اآلتية( :كايف،
 ،2014الصفحات )90-89
 االستدامة تقتضي احملافظة على املوارد الطبيعية والتارخيية والثقافية واملوارد األخرى املتعلقة بالسياحة،
هبدف ضمان استخدامها يف املستقبل؛
 تنمية السياحة وفق قواعد االستدامة تؤمن ختطيطها وإدارهتا وجينبها املشاكل البيئية واالجتماعية،
وتدفع السلطات لدراسة وحتديد طاقة االستيعاب وتعليمات االستخدام لتلك املوارد من قبل السكان
والسياح ونظام اإلشراف ...اخل؛
 معايري ومستويات اجلودة يف البيئة هي ناحية مهمة يف عملية اختاذ قرار الزيارة من قبل السائح
للمقصد السياحي؛
 انطباع السائح عن املكان قبل وأثناء الزيارة عامال مهما يف مدى إقبال السياح والزوار على الزيارة؛
 عوائد السياحة تنعكس على اجملتمع احمللي وعلى السلطات احمللية أن تعمل على توزيع معظم تلك
العوائد على أوسع شرحية من السكان احملليني ،وبذلك يصبح أولئك السكان عنصرا داعما لتحقيق شروط
االستدامة للسياحة؛
 اإلطار السياسي لتنفيذ االستدامة ضروري وحيوي ملا حيويه من توجيهات وتعليمات وضوابط
تشرف السلطات احمللية على تطبيقها مبراقبة وتتبع مستمر وشامل.
 .3الفنادق الخضراء (الفندق االيكولوجي)
تعد صناعة الفنادق من الصناعات القدمية واليت ارتبط ظهورها ارتباطا وثيقا بظهور الضيافة نفسها،
حيث كانت الضيافة يف البداية قاصرة على إشباع حاجات املسافر العابر غري أن التطور الذي حدث يف
الثروة الصناعية وما استتبعه من اتساع شبكة الطرق ومتهيدها والرغبة يف توطيد العالقات بني املدن
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املختلفة قد أدى إىل كثرة األسفار األمر الذي تطلب إنشاء العديد من النزل السكنية وذلك لتحقيق
جمموعة من األغراض أمهها هو :تقدمي اخلدمات لألفراد كاملأكوالت واملشروبات ،احلصول على اإليرادات
والعملة الصعبة ،توفري فرص العمل ،تعليم وتدريب األفراد العاملني يف اجملاالت املختلفة للفندقة ،تنمية
املناطق اجلغرافية اليت يتم إنشاؤها فيها وتطوير الصناعات املرتبطة هبا  ...اخل (الشريعي ،2008 ،صفحة
)212
 .1.3مفهوم الفندق :قبل التطرق للفندق األخضر وجب التعرف على أصل كلمة فندق يف حد
ذاهتا ،فحسب بعض األدبيات التسويقية فإن كلمة فندق ال جند هلا أصال أو مصدرا يف اللغة العربية،
ولكن ما جاء يف املصادر القدمية فإن كلمة الفندق يف اللغة العربية ) (Malonوتعين االسرتخاء يف الليل،
يف حني يف اللغة اليونانية كان يسمى ) (Katalumaوتعين غرفة طعام وإيواء الضيف ،كما يرجح أن يكون
لفظ كلمة فندق قد استمد من كلمة) (Pondoketaأو ) (Pondokiaاليونانية ،يف حني متثل كلمة
الفندق بالنسبة إىل اللغات األخرى تسميات خمتلفة ،ففي الالتينية كانت متثل ) (Hositiumأي القاعات
اليت يتم فيها استقبال الزائرين والرتحيب هبم ،بينما يف اللغة الفرنسية كانت متثل كلمة ) (Hostelوقد
اشتقت منها كلمة ) (Hospiteيف اللغة االيطالية ،يف حني أصبحت كلمة ) (Hoteيف اللغة الفرنسية تعين
الضيف ،واشتقت منها كلمة فندق ) (Hotelحىت أصبحت شائعة حىت اآلن (اخليكاين ،2017 ،صفحة
 ،)106وعلى العموم فقد اختلفـت املفاهيم املقدمة للفنـادق بـاختالف آراء الكتـاب والبـاحثني واملنظمـات
التـي تعنـى هبذا اجملال ،فاجلمعية األمريكية للفنادق واملوتيالت عرفت الفنادق على أهنا نزل أعدت طبقا
ألحكام القانون ليجد النزيل املأوى واملأكل واخلدمات األخرى لقاء أجر معلوم (خنفر و السرايب،
 ،2011صفحة ،)13كما يعرف بأنه :املكان الذي يلجأ إليه املسافر من أجل الراحة من عناء السفر أو
املتعة أو التسلية لفرتة حمددة مقابل سعر حمدد (سرحان ،2011 ،صفحة .)27
 .2.3تعريف الفندق األخضر :يعرف الفندق األخضر بأنه املبىن املالئم للبيئة يتبع املمارسات
املعيشية اخلضراء ويلتزم باملمارسات البيئية الصحية ،مثل توفري املياه وتوفري الطاقة وتقليل املخلفات الصلبة،
وهو أيضا املبىن الذي يراعي يف بنائه االنسجام مع السياق الطبيعي والثقايف للمنطقة احمليطة ،فهذه الفنادق
هتتم بالبيئة وتستخدم الطاقة املتجددة بدال من النافذة ،أي أن الفنادق اخلضراء هي اليت يستخدم يف
بنائها طرق إنشاء ومواد بناء صديقة للبيئة خالل دورة حياة املبىن كاملة (بدءا من التصميم ،اإلنشاء،
تشغيل املبىن واستخدامه ،صيانته وجتديده) (يوسف ،2016 ،صفحة .)15
الفندق األخضر أو ما يطلق عليه بالفندق البيئي يعد من االجتاهات احلديثة يف السياحة البيئية ،حبيث
يقوم هذا النوع من الفنادق على ترشيد استهالك الطاقة التقليدية يف الفندق واالنتقال إىل الطاقة البديلة،
وعليه يعترب الفندق األخضر أحد الفنادق اليت تسعى إىل أن تكون أكثر مالئمة للبيئة من خالل
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االستخدام الفعال للطاقة واملياه واملوارد مع توفري خدمات ممتازة ،كما يعترب مصطلح الفندق البيئي امسا
جتاريا ملنتج من منتجات صناعة السياحة يستخدم لتحديد هوية نوع املنشآت السياحية املعتمدة على
عنصر الطبيعة ،وبالتايل فالفنادق اخلضراء عبارة عن فنادق بيئية ،تصمم وتبىن بطرق فعالة تساهم يف
احملافظة على موارد الطاقة واملياه مع ترسيخ الطابع احمللي والثقايف للمنطقة عند تصميم هذه الفنادق.
(بوشوشة ،2019 ،صفحة )93
 .3.3خصائص ومواصفات الفندق األخضر :من بني اخلصائص واملميزات األساسية اليت جيب أن
تتميز هبا الفنادق اخلضراء ،نذكر ما يلي( :بن مري ،دفرور ،و شاهد ،2017 ،صفحة )772
 احلفاظ على املوارد الطبيعية وكذا البيئة النباتية واحليوانية احمليطة؛
 حماولة العمل مع اجملتمع احمللي؛
 تقدمي برنامج توضيحي لتثقيف كل من العاملني والسائحني بالبيئة الطبيعية والثقافية احمليطة؛
 استخدام بدائل ووسائل مستدامة للحصول على املياه وتقليل الفاقد منها؛
 االهتمام بطرق التعامل مع املخلفات الصلبة والصرف الصحي؛
 توفري احتياجاهتا من الطاقة من خالل تصميمات طبيعية ومصادر متجددة من الطاقة؛
 استخدام اخلامات احمللية والتكنولوجيا التقليدية يف البناء كلما أمكن ودمج هذا يف مناذج حديثة
حتقق
استدامة أكرب؛
 يكون هلا أقل تأثري ممكن على البيئة الطبيعية احمليطة خالل فرتة اإلنشاء والتشييد؛
 تكون مالئمة للمحيط الطبيعي والثقايف من خالل االهتمام بالتكوين وتنسيق املوقع العام واأللوان
واستخدام العمارة التقليدية السائدة؛
 املشاركة يف التنمية املستدامة للمجتمع احمللي من خالل األحباث وبرامج التعليم.
وتبعا للخصائص السالفة الذكر فإنه البد من توفر الفنادق اخلضراء على جمموعة من الشروط منها ما
هو متعلق باملوارد املستخدمة وطريقة العمل ومنها ما هو متعلق مبواصفات تصميم الفندق واليت ميكن
اإلشارة عرب اآليت( :دشة و دريد ،2018 ،الصفحات )164-163
 مواصفات خاصة بالمنتجع تتمثل هذه املواصفات يف أنه :جيب بناء الفندق البيئي مبواد حمليه أو
مواد معاد استخدامها وبتصميم خيدم البيئة ومتسق متاما مع طبيعة املكان كخلفيته الثقافية معتمدان على
الطاقة الشمسية أو البديلة املتوافرة بكثرة وأن يراعى يف نفقات الفندق ادخار جزء من أرباحه لإلنفاق على
جمهودات محاية ووقاية البيئة واحلفاظ عليها ،وذلك لتوسيع نطاق مرتاديه ،إضافة إىل ذلك محاية املواطن
الطبيعية كالرتاث الثقايف العايل ،مع احلرص على خدمة مصاحل السكان احملليني وضرورة توافق الفندق
البيئي مع املكان احمليط به لكي يستفيد زائريه بتجربة بيئية مستمدة من الطبيعية اليت حوهلم؛
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 مواصفات تصميم الفندق األخضر :يتطلب تصميم مشروع الفندق البيئي إتباع نظام معماري
جديد يطلق عليه تعبري  Ecodesignويعتمد هذا األسلوب على املبادئ التالية:
 جيب أن تنبع احللول التصميمية من الوسط الطبيعي احمليط باملكان كتداخله مع خلفيته الثقافية؛ جيب أن يراعي التصميم معايري النظام البيئي وقيوده؛ جيب أن تشارك اجلماعات احمللية يف عمليه التصميم كالتنفيذ لالستفادة من خرباهتا املرتاكمة عربسنوات عديدة؛
 جيب أن يندمج التصميم متاما مع الطبيعة بأشكال معمارية تكملها وال تدخل يف تنافر معها ومعطبيعة املوقع؛
 احلرف والفنون الشعبية والتقليدية واملأكوالت كاألطعمة البدوية. .4السياحة البيئية المستدامة عبر تفعيل الفنادق الخضراء في الجزائر
على اعتبار أن السياحة البيئية هي ذلك النوع السياحي الذي جيعل احمليط البيئي الطبيعي املقصد األساسي

للزائر أو للسائح ،وذلك هبدف التعرف على ما حيتويه احمليط البيئي من أنواع وأنظمة ومظاهر وعناصر طبيعية
مادية ،حيوانية ،نباتية وثقافية ،وبغرض التمتع الراقي مبجاالت ومعاين وتعبريات عناصر اجلذب املتواجد يف احمليط
البيئي ،بوسائل وأشكال ودرجة انتفاع ال تؤدي إىل تدمري العناصر تلك ،أو حتول دون بقائها وتطورها وجتددها

وانتقاهلا إىل األجيال القادمة ،مع ضرورة اشرتاك اجملتمع احمللي يف االنتفاع واملسؤولية ،وعلى اعتبار أن
السياحة البيئية بالنتيجة هي سياحة هادفة يقوم هبا أشخاص جتاه البيئة واملصادر الطبيعية وتعمل على
حفظها ألجيال القادمة مع احرتام وتقدير اجملتمع احمللي املتواجد يف أمتاكن الزيارة.
ولكون أن السياحة االيكولوجية ( ،(Ecotourismeوهي األكثر تأثري مبفهوم االستدامة :فقد ارتبط
مفهوم االستدامة بشكل وثيق باألنشطة السياحية املختلفة،كوهنا تتعامل مباشرة مع املعطيات الطبيعية،
اخلصائص البيئية وارتبط هذا النوع من السياحة بشكل رئيسي حبماية وصيانة املوارد الطبيعية والبيئية
والثقافية واحملافظة عليها لسنوات طويلة قادمة ليس لألجيال احلالية ،وإمنا لألجيال القادمة أيضا ،واألصل
يف ذلك احملافظة على عالقات متوازنة بني األنشطة البشرية ،والغطاء النبايت واحليوانات ،وهلذا أصبحت
احملميات الطبيعية تقع يف رأس أولويات برامج التنمية السياحية املرتبطة هبذا النوع من السياحة ،ويف هذا
السياق اختذت السياحة االيكولوجية أوجها أخرى متثلت فيما يعرف بالسياحة اخلضراء ( (Green
 ،Tourismeواليت هلا دور يف جتسيد ما يعرف بالفندق البيئي أو الفندق األخضر.
 .1.4نحو تبني سياحة بيئية خضراء :تعد السياحة اخلضراء جزء من السياحة املستدامة تنبع أسسها
من النواحي البيئية واالقتصادية واالجتماعية ،وتساهم يف احملافظة على اإلرث الوطين الطبيعي وتراعي
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الثقافات احمللية هبدف استدامة املشاريع السياحية يف اجلانب االقتصادي ،واحلفاظ على البيئة من التلوث
يف برامج تتكامل فيها املتعة واحلفاظ على البيئة ،وهي تعمل على مشاركة السكان احملليني ومسامهتهم يف
ختطيط وتطوير املشاريع وبالتايل ختفف من النزوح السكاين حنو املدن الكربى .كما تعد أيضا منطا من
أمناط سياحة الطبيعة ،وعليه يستخدم مصطلح السياحة اخلضراء لغرضني أساسيني :األول هو إعالم
الزبائن أن املقاصد املتوجهني إليها لقضاء عطلتهم مجيلة وغري ملوثة ،وترتبط السياحة اخلضراء مبصطلح
آخر وهو االهتمام البيئي والثاني تتطلب السياحة اخلضراء استخدام عمليات سياحية ال تضر بالبيئة( .بن
سعيد ،2017 ،صفحة )4
 .2.4أهمية تطبيق الفنادق الخضراء في تنمية السياحة البيئية :يعد الفندق األخضر يف الوقت
الراهن أحد أهم الوسائل اليت ميكن االعتماد عليها يف جذب السياح ،حيث يرتكز مفهومه على إعادة
تصويب األنشطة االقتصادية لتكون أكثر مساندة للبيئة وذلك بالربط بني السياحة من جهة والبيئة من
جهة أخرى  ،لذا فإن الفندق األخضر له أمهية كربى يف جتسيد مفهوم سياحة بيئية مستدامة ،فالفندق
األخضر أو كما يشري له يف بعض األدبيات بالفندق البيئي أو االيكولوجي بأنه :مكان لإلقامة يعتمد
على املمارسات البيئية السليمة ،يقدم نوعية جديدة من نظم االستهالك بأشكال مبتكرة ويعمل على
تشجيع اإلنتاج حبيث حيقق جمموعة واسعة املدى من أهداف التنمية املستدامة على املستوى احمللي ،وهو
يشري أيضا إىل أنه نوع جديد من املباين السياحية والذي يوفر خربة تعليمية بيئية للسائح عن احلياة
الطبـيعـية ،الثـقافـية واملـحيـط به ،ويـزيـد العلم واملعرفة بالبـيـئة الطبـيعـية احمليطة وما هبا من مــظاهر( .مقاتل،
 ،2017صفحة )7
إن إنشاء الفنادق اخلضراء أو تكييف الفنادق االعتيادية القائمة وجعلها خضراء أصبح اجتاها قائما
بقوة ووضوح يف ظل تنامي الوعي البيئي لدى الناس عموما والسياح على وجه اخلصوص فقد توصلت
إحدى الدراسات يف الواليات املتحدة األمريكية واسرتاليا وبريطانيا حول هذا اجلانب إىل أن  %75من
السياح الذين مشلتهم الدراسة يفضلون النزول يف تلك الفنادق اليت يكون موظفيها على دراية عالية بأمور
البيئة الطبيعية ،وأن  %70من السياح األمريكان أبدوا رغبة يف دفع مبالغ إضافية تصل إىل  150دوالرا
عند نزوهلم يف فنادق تكون مهتمة بالبيئة ،وأن  %55منهم مييلون إىل النزول يف تلك الفنادق اليت هي
صديقة للبيئة( .بن مري ،دفرور ،و شاهد ،2017 ،صفحة )775
وقد كشفت استطالعات للرأي ،أجرهتا اجلمعية الدولية لألنظمة البيئية ،عن تزايد الوعي العام
باالعتبارات البيئية ،حيث ذكرت غالبية من استطلعت آراؤهم أهنم يضعون املسؤولية االجتماعية جتاه البيئة
على رأس أولوياهتم ،ففي الواليات املتحدة قال  % 38أهنم مستعدون لدفع املزيد من املال ،من أجل
التعاقد مع شركات سياحية ،تعطي قدرا أكرب من االهتمام للحفاظ على البيئة ،وقال  % 39إهنم
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مستعدون لدفع أموال أكثر مقابل التعاقد مع شركات سياحة حتمي املعامل التارخيية ،والثقافية للمقاصد
السياحية( .قويدري و دويل ،2011 ،صفحة )8
إن مشروع الفندق البيئي يؤدي إىل رفع القيمة االقتصادية للموارد الطبيعية واحملافظة عليها واحلد من
التأثريات السلبية للصناعة الفندقية على البيئة ،وتقليل النفقات ،مع توفري األجواء الصحية والسليمة
للنزالء ،ففوائد ختفيض التكاليف وااللتزامات املتزايدة والتدفقات النقدية اإلجيابية وحتديد هذه الفوائد
واحلوافز جعل الفنادق اخلضراء يف منو مستمر والطلب عليها يف تزايد ،وعليه فإن تصميم فنادق خضراء
ومناسبة أكثر من الناحية البيئية واالجتماعية يسمح للفنادق خبلق مسعة بيئية طيبة وتقدميها كعضو نافع
يف اجملتمع( .بن مري ،دفرور ،و شاهد ،2017 ،صفحة )775
وقد أكدت الدراسات أن عدد السياح املفضلني هلذه الفنادق حول العامل يف تزايد مستمر ،وذلك رغم
ارتفاع تكلفة هذه النوعية من الفنادق لتصل تكلفة الليلة يف بعض الفنادق اخلضراء إىل  400دوالر،
وأرجعت الدراسات ذلك إىل متيز واعتماد هذه الفنادق على تطبيق ممارسات من شأهنا تقليل األثر السليب
على البيئة ،كرتشيد استهالك الطاقة التقليدية يف الفندق واالنتقال إىل الطاقة البديلة مع تقنني استخدام
املياه بعدة طرق مبتكرة ،وكذا التزامها بالتعليمات واملقاييس املتعلقة بالتصميم اخلارجي والداخلي والتنفيذ
وتدوير املواد والكيفيات اليت يتم مبوجبها إدارة ومعاجلة النفايات واملخلفات بأنواعها وكل من شأنه أن يؤثرا
سلبا على البيئة واجملتمع ككل ،كما أن اهتمام الفنادق اخلضراء بشؤون البيئة وقضايا اجملتمع سوف
يكسبها مآثر اقتصادية واجتماعية وحضارية ،حيث أن تطبيق املمارسات اخلضراء يف هذه الفنادق ال يعد
مكلفا من الناحية املادية فله عائده املعنوي واملادي كما يعمل أيضا على محاية البيئة احمللية ،فاألمر يتطلب
إجياد توازن بني السياح من جهة ،واملوارد السياحية من جهة أخرى( .بن مري ،دفرور ،و شاهد،2017 ،
صفحة )776
كما أشارت املنظمة العاملية للسياحة إىل ضرورة حدوث تنوع تدرجيي يف مضمون السياسة السياحية
للفنادق ،حبيث مل يعد يقتصر على املنظور االقتصادي ،وإمنا برز إىل جواره املنظور االجتماعي ،البيئي
والثقايف ،وعلى هذا النحو ،فإن السياسة السياحية للفنادق اخلضراء ،ترتكز على إسرتاتيجيتني مزدوجتني
وهي( :قويدري و دويل ،2011 ،صفحة )10
 إستراتيجية تجارية ،مسؤولة على حتليل األسواق ،وتطوير الصناعة ،وهتيئة البيئة األساسية،
والسياحية الالزمة ،بغرض تعظيم املكاسب املادية للقطاع؛
 إستراتيجية تستجيب لمقتضيات التنمية المستدامة ،واملتعلقة باألخص بانعكاسات اخلدمات
والنشاطات السياحية على كل من البيئة الطبيعية (محاية البيئة الطبيعية) ،والبيئة البشرية (محاية البيئة
االجتماعية ،الثقافية ورعاية حقوق األجيال).
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 3.4سبل تفعيل الفنادق الخضراء في الجزائر وأهميتها في استدامة السياحة البيئية ضمن
مخطط العمل التوجيهي  :2030أدركت الدولة اجلزائرية ضرورة تعزيز قطاعها السياحي وعصرنته،
وإعطائه املكانة احلقيقية ،إذ شرعت الوزارة الوصية يف سنة  2000يف إعداد خطة حول تطوير قطاع
السياحة يف آفاق  ،2010وخلصت إىل صيغتها النهائية يف سنة  2001حتت عنوان :خمطط أعمال
التنمية املستدامة للسياحة يف اجلزائر آفاق  ،2010وبعد مرور سنتني على تنفيذ هذا املخطط بات من
الضروري إدخال بعض التعديالت من أجل تثبيت املكتسبات وضبط اآلفاق ،ملسايرة التطورات اجلديدة
داخليا وخارجيا ،فجاءت مبشروع جديد مسي آفاق  ،2013لتحديد األهداف الكمية والنوعية وإجراءات
دعم وترقية االستثمار السياحي ،باإلضافة إىل املنتجات الواجب ترقيتها لسنة  2013وأخذا بعني
االعتبار ملختلف األهداف املرجوة االقتصادية واالجتماعية لقطاع السياحة ،وبالتايل النهوض هبذا القطاع
يتطلب حتديد االختيارات املستقبلية وحتديد األهداف النوعية والكمية املنتظرة الوصول إليها يف آفاق
 ،2013باإلضافة إىل اختاذ التدابري بغية الوصول إىل صناعة سياحية فعلية مع رصد املوارد الالزمة لتنفيذ
هذا املشروع ،وهذا التصور مستمد من القانون ( )01/03املتعلق بالتنمية املستدامة للسياحة ومناطق
التوسع السياحي ،واستعمال الشواطئ ألغراض السياحة ،وقد جاء املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية
 2025كتجسيد وترمجة إلدارة الدولة الفعلية( .دشة و دريد ،2018 ،الصفحات )171-170
واحلقيقية يف جعل السياحة أولوية وطنية ،جتسيد هذا املخطط الذي يعترب اإلطار املرجعي للسياحة
اجلزائرية ،واإلسرتاتيجية السياحية اجلديدة للجزائر على املدى القصري واملتوسط والطويل يف إطار التنمية
املستدامة ،ويؤكد املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية أن السياحة يف اجلزائر مشروع مستقبلي ،لريكز على
 05حماور أساسية وهي( :عوينان ،2013-2012 ،صفحة )296
 العمل على حتسني صورة اجلزائر السياحية؛
 إنشاء أقطاب االمتياز السياحية؛
 وضع خمطط لتحسني نوعية املنتوج السياحي وفق املواصفات الدولية ،وحسب رغبة الزبون احمللي
واخلارجي؛
 اعتماد الشراكة بني القطاعني العام واخلاص؛
 وضع سياسة متويلية موجهة للقطاع السياحي ،هتدف إىل تسهيل عمليات احلصول على األموال
الالزمة ملختلف األنشطة السياحية.
إن هاته احملاور اخلمس تعترب مبثابة أهداف إسرتاتيجية تستلزم ترمجتها إىل أهداف مرحلية ميكن أن
تؤدي يف حالة ما إذا مت توفري الشروط التنظيمية الالزمة إىل وضع أسس صناعة سياحية تكون إحدى
بدائل االعتماد على قطاع احملروقات ،وإحدى ركائز تنمية مستدامة تتماشى واحتياجات االقتصاد الوطين
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واألجيال الالحقة وطبيعة التحوالت العاملية ،خاصة إذا مت استغالل بعض املزايا اليت تتمتع هبا اجلزائر
مقارنة ببلدان سياحية أخرى قريبة منها ،وتتمثل املراحل اليت تضمنها املخطط يف اآليت :املدى القصري
 ،2009املدى املتوسط  ،2015واملدى الطويل  ،2030وذلك يف إطار التنمية املستدامة ،وقد ركزت
الدولة من خالل ما جاء به املخطط فيما يتعلق بالفنادق على زيادة عدد الفنادق ،توفري األسرة مبا يتوافق
مع ما تتوقعه من وافدين وذلك يف إطار حتول اجلزائر إىل بلد سياحي ،وحىت التشريعات فقد أكدت على
دمج البعد البيئي من خالل احلفاظ على البيئة احمليطة فقط دون اإلشارة إىل استعمال املمارسات اخلضراء
اليت من شأهنا جعل الفنادق اجلزائرية خضراء( .دشة و دريد ،2018 ،الصفحات )171-170
 .5الخالصة :
على ضوء الدراسة اليت مت القيام هبا بغرض التعرف على سبل جتسيد الفنادق اخلضراء يف اجلزائر كتوجه
حديث لتنمية سياحية مستدامة وفق خمطط العمل التوجيهي للتهيئة السياحية  ،SDAT 2030مت
التوصل إىل جمموعة من النتائج واليت ميكن اإلشارة إليها يف اآليت:
 يف ظل الركود الذي تعيشه السياحة اجلزائرية بصفة خاصة ،واالقتصاد الوطين بصفة عامة بسبب
تقلبات أسعار النفط اليت غالبا ما ختضع لسياسة الكبار ،األمر الذي أثرا سلبا على التنمية احمللية للبالد
وانعكس سلبا على احلياة االجتماعية للمواطنني ،ميكن للسياحة البيئية والفنادق اخلضراء أن تسهم يف
إنعاش القطاع السياحي وهذا للدور الذي تلعبه يف جذب السياح ،وبالتايل الزيادة يف تنشيط االقتصاد
الوطين ،حيث أن  % 20من الدخل املتولد عن السياحة يف الدول النامية ناتج عن السياحة البيئية
حسب الصندوق النقد الدويل حلماية احلياة الفطرية والطبيعية.
 مسامهة الفنادق اخلضراء يف احملافظة على البيئة ،حيث تعترب كأبرز أدوات السياحة البيئية لتحقيق
التنمية املستدامة؛
 تأخر اجلزائر يف االهتمام هبذا النوع من السياحة رغم غناها بثروة طبيعية هامة وحمميات ايكولوجية
مصنفة ضمن الرتاث العاملي.
وعليه ويف ختام هذه الدراسة نوصي بما يلي:
 االستفادة من جتارب الدول العربية السباقة هلذا النوع من السياحة والفنادق اخلضراء على غرار نزلفينان باألردن الذي يعترب جتربة رائدة عامليا؛
 نشر الوعي السياحي البيئي لدى أصحاب الفنادق احلاليني واملرتقبيني يف السوق السياحي اجلزائري؛ اخضاع املستثمرين يف جمال الفندقة الحرتام شروط ومعايري البيئة وهذا من خالل دفرت شروط صارمو الزامي تسهر عليه الوزارة املكلفة بالسياحة؛
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 احملافظة على الثروة الغابية ،األراضي الفالحية ،املناطق االيكولوجية واملناطق األثرية عند إعدادمناطق التوسع السياحي اليت تنتشر على كل ربوع الوطن؛
 إعادة النظر يف املراسيم والتشريعات والقوانني اليت حتدد مناطق التوسع السياحي مبا يتماشىوالسياحة البيئية؛
 تنظيم مسابقة وطنية سنوية ألحسن فندق حيرتم البيئة على غرار املسابقات الوطنية األخرى تشجيعاهلا النوع من السياحة.
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