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ملخص:
تعترب السياحة البيئية ادلستدامة وسيلة لتعريف السيّاح ابلبيئة واالصلذاب ذلا واالستغالل األمثل

لألماكن السياحية مع ضرورة احملافظة على التوازن البيئي والتنوع احليوي والثقايف وفق معادلة تنموية واحدة،
تطورت السياحة وربققت التنمية االقتصادية ،فهي تعترب
فكلما كانت البيئة نظيفة وسليمة وصحية كلما ّ

وربسن الظروف االجتماعية للسكان
مصدرا ىائال للدخل واالستثمار الوطين أل ّّنا ّ
تطور االقتصاد الوطين ّ
احملليني ،إضافة إىل تبادل العالقات بني السائح الذي يقيم بصفة مؤقتة يف مكان معني وبني األشخاص

ادلقيمني يف ىذا ادلكان فتنتشر الثقافات بني الشعوب.
لكن من جانب آخر تشكل السياحة مصدرا للتلوث البيئي بسبب تصرفات اإلنسان غري
احلضارية اذباه البيئة ،ومنو فإ ّن السياحة ادلستدامة تتضمن االستخدام األمثل للموارد الطبيعية مع زبفيف
آاثرىا على البيئة ومنع حدوث أي ضرر بني النشاط االقتصادي والنظام البيئي ،واحملافظة على التنوع
احليوي واحلضاري ،حىت تستمر خدمات ادلوارد البيئة بشكل تستفيد منو األجيال احلالية والقادمة ،ويتحقق
ذلك بقيام السلطات الدولية والوطنية بتبين مبادئ التنمية ادلستدامة وربطها ابلسياحة ادلستدامة حلل
مشاكل التنمية السياحية.
الكلمات ادلفتاحية :السياحة ادلستدامة ،االقتصاد  ،التنمية ادلستدامة ،التوازن البيئي ،الوطين.
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 السياحة البيئية ادلستدامة آلية لتجسيد التنمية ادلستدامة:عنوان ادلقال
Abstract:
Sustainable ecotourism is considered as a way to introduce tourists to
the environment, allowing for the optimal use of tourist destination, without
neglecting the environmental balance, the biological and cultural diversity.
A cleaner and healthier environment ensures an improvement in
tourism, and the national economic growth, thus better living conditions for
the local inhabitants.
Sustainable ecotourism also allows for the cultural exchange
between the denizens and the tourists, resulting in a cultural diversity.
However, tourism is a source of environmental pollution due to the
uncivilized behaviour of some tourists towards the environment. In that
case, the sustainable tourism ensures the optimal use of natural resources,
with minimal effects upon the ecosystem and economic activity, as well as
the biodiversity, so that current and future generations can benefit from
these resources.
By adopting sustainable development principles and linking them to
sustainable tourism, international and national environment can solve
tourism development issues.
Key words: sustainable tourism, economy, sustainable development,
environmental balance national.

: مقدم ــة.1
تعترب السياحة بوجو عام من أىم الظواىر االقتصادية واالجتماعية نظرا دلسامهتها الفعالة يف الدخل
الوطين وتنمية ادلناطق السياحية اليت تؤثر بشكل كبري على مستوى التشغيل وتقضي على البطالة يف مجيع
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ادلناطق السياحية ،كما تساىم يف تطوير اجلانب الثقايف والبيئي ،ذلذا أصبحت السياحة ربتل موقعا مهما
يف اقتصادايت العديد من الدول ادلتقدمة والنامية.
تشمل السياحة مجيع األنشطة اإلنتاجية واالستهالكية الناذبة عن التنقل خارج مكان اإلقامة ليلة
واحدة على األقل ،وذلك بغرض الًتفيو عن النفس ،والعالج ،والقيام أبنشطة مهنية ،ورايضية أو دينية ،1
ذلذا سبثل السياحة واالستدامة معا أحد موارد التنمية الشاملة ،وذات أبعاد ثالث اجتماعية واقتصادية
وبيئية ،غري أ ّن السياحة قد تلحق أضرارا ابلبيئة من خالل النشاطات اليت يقوم هبا اإلنسان كتشييد
ادلنتجعات والطرقات اليت تدمر ادلواقع الطبيعية والًتاثية ،إىل جانب العوامل الطبيعية كالتآكل والتصحر
...إخل.
ذلذا تعترب السياحة ادلستدامة األكثر حضارة واألقل تلويثا للبيئة أل ّّنا ربافظ من جهة على التوازن
الثقايف ومن جهة أخرى ربافظ على ادلوارد

الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية والعمرانية اليت تزخر هبا

ادلنطقة السياحية  ،فهي إحدى الوسائل ادلهمة يف تنمية األقاليم واألماكن ذات اجلذب االقتصادي
واالجتماعي والعمراين ،السيما األقاليم اليت سبتلك مقومات اقتصادية مقارنة دبا سبتلكو من مقومات
سياحية يف حالة التخطيط لتنميتها واستثمارىا عقالنيا لرفع ادلستوى ادلعيشي ألفراد اجملتمع مع األخذ بعني
االعتبار ضرورة احملافظة على البيئة من التلوث.
أمهية الدراسة:
كما تزداد األمهية االقتصادية لقطاع السياحة يف اجلزائر نظرا دلا تزخر بو من مناطق خالبة وشريط
ساحلي على مسافة  1600كلم  ،وصحراء واسعة  ،ومناخ معتدل ،ومناظر طبيعية جذابة ،فرغم وجود
سلططات التنمية السياحية اليت وضعتها السلطة ادلختصة ابلسياحة ،لكن ال زال ىذا القطاع يعاين من
الركود واإلمهال يف الغالب ،ويرجع السبب يف ذلك إىل ضعف السياسة ادلمنهجة وعدم إتباعها
لإلسًتاتيجية التخطيط السياحي احلكيم ،لكي يتماشى و التنمية ادلستدامة ادلعاصرة اليت اندت هبا األمم
ادلتحدة وادلنظمات العادلية.
CHRISTINE. R,1985, p:191.
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أهداف الدراسة:
لعل أىم األىداف اليت ترمي إليها السيّاحة ىو ذلك الدور الذي تلعبو
ّ

يف ربقيق التنمية على

ادلستوى الوطين ،اإلقليمي ،والدويل ،خاصة وأن السياحة تعترب من بني أىم القطاعات اليت تتعدد فيها
األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية  ،ومصدرا جلذب السياح واالستثمار من قبل مؤسسات وشركات
هتتم هبذا القطاع.
مهنج الدراسة:
لقد اعتمدان يف دراستنا على ادلنهج الوصفي يف بيان ادلفاىيم اخلاصة ابلسياحة وما يقارهبا من
مفاىيم وعناصر أخرى ذلا عالقة ابلبيئة والتنمية ادلستدامة وأبعادىا ،و السياحة وأىدافها وأدوارىا ،كما متّ
استخدام ادلنهج التحليلي يف ربليل التوجهات التشريعية اليت أولت عناية خاصة ابلسياحة من خالل
إسًتاتيجية التخطيط السياحي ودوره يف تطوير ىذا القطاع.
فرضيات الدراسة:
 يؤدي تطبيق مبادئ السياحة البيئية ادلستدامة إىل ذبسيد التنمية ادلستدامة. يؤدي أتخري يف النهوض بتطوير السياحة يف اجلزائر إىل عرقل ربقيق السياحة ادلستدامة. ديكن جذب السياح إىل اجلزائر من خالل التعاون بني اذليئات السياحية التابعة للدولة والسياحة التابعةللخواص.
إشكالية الدراسة:
دبا أ ّن السياحة البيئية ادلستدامة مرتبطة ابجلوانب االقتصادية واالجتماعية واحلضارية لألشخاص
وتشكل مهزة وصل للتواصل بني الثقافات وحضارات الشعوب ،فما ىو اإلطار النظري للسياحة البيئية
ادلستدامة؟ وما ىو دور ادلنظمات الدولية يف تطوير ىذا القطاع؟ ولإلجابة على ىذه التساؤالت قسمنا
ادلوضوع إىل العناصر التالية:
 .2اإلطار النظري للسياحة البيئية ادلستدامة
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لفهم السياحة البيئية ادلستدامة ينبغي إعطاء بعض التعاريف ادلشاهبة ذلا وكذا األسس وادلبادئ اليت
تقوم عليها.
 1 .2مفهوم السياحة البيئية ادلستدامة وما يقارهبا:
ارتبط مفهوم السياحة بتطور توجهات العامل ضلو التكنولوجيا والعودلة ،شلا تعددت فيو اجملاالت
احلياتية واىتمامات اإلنسان ادلتطلعة إىل حياة أفضل ،األمر الذي ظهرت فيو مفاىيم متشعبة ،و

سوف

نتطرق إىل تعريف ىذه ادلصطلحات ادلتقاربة فيما بينها ،مع بيان أمهية السياحة كقطاع قائم بذاتو.
أوال :تعريف السياحة البيئية ادلستدامة
نعرف ادلصطلحات ادلكونّة ذلذه العبارة
قبل التطرق إىل تعريف السياحة البيئية ادلستدامة ال بد أن ّ

وىي كالتايل:

عرف مؤسبر األمم ادلتحدة للسياحة والسفر الدويل
 – 1تعريف السياحةّ :

للسياحة أب ّّنا " :ظاىرة

اجتماعية وإنسانية تقوم على انتقال الفرد من مكان إقامتو الدائمة إىل مكان آخر لفًتة مؤقتة ال تقل عن

 24ساعة وال تزيد عن سنة هبدف السياحة الًتفيهية أو العالجية أو التارخيية"  ،2فالسياحة ىي رلموعة
فرعية من السفر وديثل الزوار رلموعة فرعية من ادلسافرين ،وىذه الفروق ابلغة األمهية لتجميع البياانت
ادلتعلقة بتدفقات ادلسافرين والزوار دلصداقية إحصاءات السياحة.
ّأما الزائر فهو الشخص الذي يسافر يف ظل أوضاع معينة أي لقضاء العطالت ،والًتفيو والًتويح،

أو ألغراض العمل التجاري ،أو ألغراض الصحة ،أو التعليم ،أو ألغراض أخرى.3

عرفها البعض أب ّن السياحة ىي ظاىرة طبيعية من ظواىر العصر احلديث ،واألساس منها
كما ّ

احلصول على االستجمام وتغيري احمليط الذي يعيش فيو اإلنسان والوعي الثقايف ادلنبثق لتذوق مجال الطبيعة
ونشوة االستمتاع جبمالوا .4
 2ىيبة حلمر ،السنة اجلامعية (  ،) 2017 – 2016ص . 12
 3التوصيات الدولية ادلتعلقة إبحصاءات السياحة  ، 2008الصادرة عن إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية شعبة اإلحصاءات،
التابعة لألمم ادلتحدة ،ص .10
 4دمحم مرسي احلريري ،2008 ،ص .18
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فالسياحة دعامة أساسية من دعامات التنمية الشاملة الحتوائها والشتماذلا على عدة أنشطة
تتفاعل مع غريىا من العوامل االقتصادية األخرى .5
 - 2تعريف السياحة البيئية :تعرف السياحة البيئية حسب منظمة السياحة العادلية أبّنا " :السفر
إىل مناطق طبيعية مل يلحق هبا التلوث ومل يتعرض توازّنا الطبيعي إىل اخللل ،وذلك لالستمتاع دبناظرىا
ونبااتهتا وحيواانهتا الربية وذبليات حضاراهتا ماضيا وحاضرا ".
ويعترب ىذا النوع من السياحة ىاما جدا للدول النامية ،لكونو ديثل مصدرا للدخل ،إضافة
إىل دوره يف احلفاظ على البيئة وترسيخ ثقافة وشلارسات التنمية ادلستدامة  ،ذلك النوع من السياحة الذي
يًتك أقل أتثري شلكن على البيئة ويساعد على دعم السكان احملليني وكذلك احلفاظ على احلياة الربية وادلوارد
الطبيعية وذلك يف كافة األنشطة وادلنشآت اليت تعتمد بدورىا على استخدام ادلواد الطبيعية يف كل مناحي
احلياة فيها بداية من اإلنشاء وحىت االستخدام اليومي.6
عرفت السياحة البيئية على أ ّّنا ذلك النوع السياحي الذي جيعل احمليط البيئي الطبيعي ادلقصد
كما ّ

التعرف على ما حيتويو ذلك احمليط البيئي من أنواع وأنظمة
األساسي للزائر أو السائح ،وذلك هبدف ّ
ومظاىر وعناصر طبيعية ،دون اإلضرار ابلبيئة وتدمريىا .7

 - 3تعريف السياحية البيئية ادلستدامة
تعترب السياحية البيئية ادلستدامة أداة إسًتاتيجية يف التنمية االقتصادية احمللية والوطنية ،تسعى
للمحافظة على ادلوارد الطبيعية والثقافية الستمرار استخدامها يف ادلستقبل ،وأيضا على جودة البيئية
مستداما بيئيًا على
وربسينها ،ىذا ما دعمتو اليونسكو بقوذلا تطوير السياحة ادلستدامة جيب أن يكون
ً
اقتصاداي ،فضالً عن أنو عادل من الناحية األخالقية واالجتماعية.
ادلدى الطويل ،وقابالً لالستمرار
ً

 – 4تعريف التنمية السياحية ادلستدامة
 5عبيد صبطي ،مارس  ،2012ص .173
 6سارة وفيق عبد العزيز ،2013 ،ص .3
 7شيا دمحم ،2004 ،ص .2
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تعرف التنمية السياحية ادلستدامة أب ّّنا إحدى الوسائل ادلهمة يف تنمية األقاليم واألماكن ذات
ّ

اجلذب السياحي اقتصاداي واجتماعيا وعمرانيا ،وال سيما األقاليم اليت لديها مقومات اقتصادية مقارنة دبا
سبتلكو من ادلقومات السياحية ،يف حالة التخطيط لتنميتها واستثمارىا بصورة عقالنية لغرض رفع ادلستوى
ادلعيشي ألفراد ذلك اجملتمع ،على أن يؤخذ بعني االعتبار احملافظة على البيئة من التلوث ،وعليو فإ ّن التنمية
السياحية ادلستدامة يف الدول ذات اإلمكانيات السياحية تسعى إىل استغالل ىذه اإلمكانيات سواء كانت
طبيعية أو بشرية لتحقيق ادلوازنة االقتصادية ادلرجوة منها وتغطية الطلب السياحي الداخلي واخلارجي.8
فالتّنمية السياحة البيئية يف إطار التنمية ادلستدامة هتدف إىل رفع ادلستوى ادلعيشي لسكان ادلنطقة
من خالل الدمج االجتماعي والتوظيف واحلد من الفقر ،واستخدام ادلوارد بفعالية ومحاية البيئة من التلوث،
ونشر السالم واألمن والفهم ادلتبادل ،ورفع الوعي البيئي للسكان أب ّن محاية البيئة تنعكس على االقتصاد
تدعم التغيري يف السياسات وادلمارسات التجارية وسلوك ادلستهلك
الوطين وتزيد من عدد السيّاح ،وكذا ّ
ضلو قطاع سياحة أكثر استدامة ،ديكن أن يساىم يف ربقيق األىداف اإلمنائية .9

اثنيا :أمهية السياحة البيئية ادلستدامة
كما سبق الذكر أ ّن السياحة ىي نشاط ينتقل فيو شخص أو عدة أشخاص من منطقة إىل أخرى
هبدف خيتلف من شخص إىل آخر ،إذ تتعدد حبسب طبيعة السفر وأمهها إىل :السياحة الثقافية ،الرايضية،
الًتوجيية واالستجمام ،العالجية ،الدينية ،السياحة البحثية ،وذلذا السياحة ظاىرة مستقلة ذلا أمهيتها،
خصائصها وأنواعها ومتطلباهتا حيث تساعد على االزدىار والرقي ابجملتمع واستقراره يف كل جوانب احلياة.
 - 1األمهية االقتصادية :تطور السياحة العالقات االقتصادية والتّجارية ،إذ صارت ميداان للتنافس بني
الدول نظرا لقدرة أتثريىا الواسع على اقتصادايت الدول وخاصة الدول النامية اليت تعاين من نقص ملحوظ
يف النقد األجنيب ويف نقص ادلدخرات لتلبية االحتياجات االستثمارية ،ويف ىذا الصدد أعلن اجمللس العادلي
السيارات والصلب
للسفر والسياحة ،أ ّن السياحة أصبحت أضخم صناعة يف العامل متخطية صناعة ّ
 8عبد هللا دمحم فريد وآخرون ،2015 ،ص.24
 9شيا دمحم ،ادلرجع السابق ،ص .56
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واإللكًتونيات والنشاط الزراعي ،ففي عام  1994وصل الناتج اإلمجايل العادلي لصناعة السياحة إىل 3.4
تريليون دوالر أمريكي ،وق ّدر اجمللس أ ّن السياحة أاتحت فرص عمل لـ

 204ماليني شخص ،دبعدل

شخص واحد بني كل تسعة أشخاص عاملني على مستوى العامل ،حصلوا على

 1.7تريليون دوالر

أمريكي يف صورة أجور ومرتبات أو ما يعادل  10.3من إمجايل ألجور األيدي العاملة.
 - 2األمهية االجتماعية :تعترب وسيلة حضارية واجتماعية لتبادل الثقافات ونقلها بني الشعوب ادلختلفة،
فمن خالذلا يتحقق التبادل الثقايف ،وتنتقل اللغات وادلعتقدات الفكرية واآلداب والفنون  ،10وسلتلف ألوان
الثقافة عن طريق النهضة السياحية الوافدة إليها فتتأثر هبا وتؤثر فيها ،فتصبح بذلك سببا لالىتمام
ابدلقومات السياحية والطبيعية وزلورا للتنمية.
 - 3األمهية السياسية :تعترب سببا للتعاون الدويل يف تسيري وتسهيل الرحالت السياحية ادلختلفة ،يف جو
يسوده التفاىم وعدم الصراعات بني الدول ،كما تشجع السلطات على صيانة ادلعامل التارخيية وكل مورد
بيئي جيذب السياح.
 2.2مقومات اجلذب السياحي ومبادئ السياحة البيئية ادلستدامة
إ ّن ارتباط السياحة بعملية التنمية ادلستدامة للحفاظ على ادلقومات الطبيعة لصناعة السياحة جعل
كل الدول هتتم بتنمية سياحية مستدامة تؤثر إجيااب على اجملتمع من كل النواحي حيث تساىم يف التخفيف
من حدة البطالة وتضمن االستمرارية لألجيال يف احلاضر ويف ادلستقبل  ،ودون اإلضرار ابحلاجيات األجيال
القادمة. 11
أوال :مقومات اجلذب السياحي
ترتكز السياحة يف أي دولة على عدة مقومات تساىم يف تطويرىا وسبييزىا عن ابقي الدول
األخرى ،كما تساىم يف جلب الوافدين للسياحة ،حيث تتمثل يف مقومات طبيعية (ادلناطق اجلبلية،
احلمامات ادلعدنية ،احملميات ،ادلناخ ،البحار ،الشواطئ ،والغاابت ،)...وموارد بشرية ( اآلاثر التارخيية،
 10الزوكة دمحم مخيس ،1992 ،ص .242
B.Burgenmeier, 2005, p 38.
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والدينية ،ومدن ادلالىي والًتفيو ) ،وموارد مالية (نفاقات السفر والتنقل) ،الًتاث الثقايف والشعيب،
الصناعات التقليدية ،وادلتاحف ،فهي مقومات متنوعة تساىم مسامهة حقيقية يف عملية اجلذب السياحي
ذلا خصائص زبتلف من منطقة إىل أخرى وأمهها.
 - 1ندرة ادلوارد البيئية :فكلما كانت ىذه ادلوارد متواجدة يف منطقة دون األخرى زاد ذلك يف تشجيع
السياح إىل زايرهتا كاآلاثر التارخيية مثال ،وزايدة التنافس فيما بني ادلؤسسات السياحية.
 – 2استحالة تقليد ادلوارد السياحية األصلية :أل ّن قوة ادلنتج البيئي تقوم على أصالتها وصعوبة تقليدىا
من قبل ادلنافسني يف السوق السياحي ،وأل ّن الصناعة السياحية ادلبنية على إضافة عناصر جديدة للبيئة اليت
ال ربًتم فيها ادلعايري البيئية السليمة تعترب هتديدا ودمارا ذلا  ،كما ىو احلال يف إنشاء مكان للتزجل يف منطقة
حارة.
 - 3القدرة على االنتقال إىل ادلناطق السياحية سواء من حيث ادلسافة ،أو اإلمكانيات ادلادية من
وسائل النقل أو تكاليف النقل.
اثنيا :مبادئ السياحة البيئية ادلستدامة ومكوانهتا
 - 1مبادئ السياحة البيئية ادلستدامة
قد يلحق ابلبيئة مشاكل كثرية من جراء التلوث البيئي نتيجة للضغوطات على ادلناطق السياحية
بسبب استعمال السيئ وادلفرط للبيئة ،ذلذا علينا االلتزام دبعايري اليت أعلنها إعالن مانيال  1800وااللتزام
دببادئ التنمية ادلستدامة ،إذ ترتكز السياحة ادلستدامة على رلموعة من ادلبادئ أمهها:
 سبكني السياحة ادلستدامة من ربقيق ا الستغالل األمثل للموارد الطبيعية والبشرية واحلضارية والتارخييةادلتاحة خلدمة االقتصاد واجملتمع.
 توفري فرص عمل للسكان احملليني من خالل التدريب والتعليم يف رلال ادلهن السياحية ادلختلفة وأتىيلهملذلك.
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 ينبغي إقامة توازن بني تنمية النشاطات السياحية وبني اإلدارة الراشدة السليمة على اعتبار أ ّّنمامتداخالن يف عملية التّنمية حلماية البيئة والًتاث احلضاري وتنميتها ،كما تؤدي إىل رفع مستوى قيمة احلياة

لإلنسان.12

 محاية ادلقومات الطبيعية يف ادلواقع السياحية ،مع التأكيد على وجود التوافق بني تنمية السياحة البيئيةواألنشطة التنموية حىت ضلافظ على ادلوارد البيئية ونظم استمراريتها يف احلاضر وادلستقبل .13
 إحداث توازن بني احملافظة على ادلوارد الطبيعية وبني ربقيق ادلنفعة االقتصادية ،ومنع أي ضرر يصيبالبيئة السياحية.
 سن قوانني ردعية إلحصاء عدد الوافدين وحلمايتهم من وقوع أي ضرر ومحاية ادلوارد البيئية ربسبالتعرضها ألي خطر واعتداء عليها.
 احلرص على نشر الوعي البيئي بني السكان احملليني وحىت الوافدين وبيان مدى أمهية احملافظة على البيئة. -2مكوانت السياحة:
تتشكل السياحة من ثالث مكوانت ضرورية ال بد

أن تراعى أثناء التخطيط السياحي ،وىي

كالتايل:
أ – السيّاح :واليت تتمثل يف الطاقة البشرية اليت تستوعبها الدولة ادلضيفة صاحبة ادلعامل السياحية وفقا
دلتطلبات كل سائح.
ب – ادلوارد السياحية:
يقصد هبا العناصر الطبيعية كالبحار وادلناخ ،واذلضاب ،والشالالت ،واجلبال وغريىا من ادلناظر
الطبيعية اخلالبة ،ابإلضافة إىل عناصر ساىم يف وجودىا اإلنسان كالًتاث الثقايف ،واآلاثر احلضارية.
ت  -اخلدمات السياحية:
ىي تلك اخلدمات السياحية اليت تقدمها السياحة لسائحها ،حيث تتمثل فيما يلي:
12

عبد الكرًن سالمة أمحد ،2000 ،ص .286
L.Moutamalle, 2004, P 92.
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 خدمات ومرافق اإليواء كالفنادق وادلنتجعات وادلطاعم ،مصحوبة بتوفري ادلياه الصاحلة للشرب،والكهرابء.
 -إنشاء مراكز لتقدًن ادلعلومات السياحية ،وكذا وكاالت السياحة والسفر ،وادلراكز الطبية

وغريىا من

ادلراكز ذات صلة.
 توفري خدمات النقل ،لنقل السياح .14 . 3دور التشريع الوطين والدويل يف محاية البيئة السياحية ادلستدامة
تساىم السياحة البيئية يف تقدم النشاط السياحي وتطوره ،أل ّّنا تعمل على جذب السياح واختيار
ادلفضلة لديهم ،نظرا دلا ربويو البيئة من عناصر طبيعية مثل ادلياه ،ادلناخ ،الًتبة ،اجلبال،
ادلواقع السياحية ّ
احليواانت ادلتنوعة ،ومن عناصر بشرية كادلباين ،واآلاثر التارخيية ،وادلأكوالت ادلتميّزة ،وحىت تتحقق ىذه

السلطات ادلعنية ابلسياحة
األىداف تتطلب التنمية السياحية ادلستدامة ادلشاركة الواعية والفعلية من قبل ّ
للوصول إىل سوق السياحة العادلي.

 1 .3دور التشريع الوطين يف تنمية السياحة احمللية:
مر التطور السياحي يف اجلزائر بعدة مراحل وظروف جعلت من ىذا القطاع متأخرا خالل فًتات
ّ

زمنية متعاقبة ،شلا انعكس على احلياة االجتماعية واالقتصادية ،وشلا دفع ابلسلطات ادلعنية إىل إعادة النظر
يف النهوض ابلسياحة وتطويرىا من جديد.
أوال :مراحل تطور السياحة يف اجلزائر
مرت السياحة يف اجلزائر نتيجة للموارد السياحية اليت تتوفر عليها بعدة مراحل وخالل فًتات
لقد ّ

متعاقبة من الزمن بدءا بـ ـ:

أ -فرتة االستعمار الفرنسي :الذي استغل االستعمار الفرنسي ادلناطق السياحية اليت تزخر هبا اجلزائر
ففتح اجملال للسياح األوربيني حيث انشأ ىياكل قاعدية لتلبية حاجيات السيّاح ادلتوافدين من أورواب ،كما

قام بتشكيل فيدرالية للسياحة ،وفيدرالية خاصة ابلفنادق ،وكذا إنشاء القرض الفندقي مكلف دبنح قروض
 14الظاىر نعيم وسراب إلياس ،2001 ،ص .26
632

عنوان ادلقال :السياحة البيئية ادلستدامة آلية لتجسيد التنمية ادلستدامة

للمستثمرين يف ىذا ا جملال ،وىو دبثابة بنك أنشأ من أجل تشجيع وتوسيع الفنادق ،إىل جانب إنشاء
الديوان اجلزائري للنشاط االقتصادي والسياحي من أجل التنمية السياحية الذي استمر العمل بو حىت بعد
االستقالل يف السنوات األوىل منو.15
ب  -بعد االستقالل :سبيزت السياحة يف ىذه الفًتة مباشرة ابلضعف يف اذلياكل السياحية ،والنقص يف
اليد العاملة ،انعدام الوكاالت السياحية اخلاصة ابإلشهار والدعاية ،وضعف الصناعة الفندقية ،لكن يف
 1966أصدرت اجلزائر ميثاق السياحي الذي عمد إىل تبين رلموعة من اإلصالحات كإحصاء ادلواقع
السياحية وتصنيفها جلعلها مالئمة الستقبال السياح ،تطوير الصناعة الفندقية من خالل إنشاء مركبات
سياحية منتشرة على ادلناطق السياحية ،احلمامات ادلعدنية ،والصحراء ،وخلق مناصب شغل جديدة .16
ت  -إعداد خمطط توجيهي للتهيئة السياحة آلفاق عام  :17 2025لقد سبق ىذا ادلخطط عدة
اسًتاتيجيات انكبت حول تطوير السياحة لكن كانت دون جدوى ،ذلذا وهبدف مسايرة اجلزائر لسوق
السياحة العادلي ،قامت احلكومة إبعداد سلطط توجيهي للتهيئة السياحة آلفاق عام  ،2025الذي تعتزم
من خاللو النهوض ابلقطاع السياحي اجلزائري مثلو مثل ابقي القطاعات األخرى.
يشكل ىذا ادلخطط اإلطار االسًتاتيجي ادلرجعي لتنمية السياحة الوطنية يف سلتلف اآلفاق على
ادلدى القصري وادلتوسط والطويل ،والذي يصل حىت آفاق

 SDAT 2025وىذا يف إطار التّنمية

ادلستدامة ،فهو عبارة عن أداة تًتجم إرادة الدولة يف تثمني القدرات الطبيعية والثقافية والتارخيية للبالد
ووضعها يف خدمة السياحة يف اجلزائر ،قصد االرتقاء هبا إىل درجة االمتياز يف ادلنطقة األورو متوسطية،
وابلتايل فهذا ادلخطط يق ّدم التوجيهات اإلسًتاتيجية للتهيئة السياحية يف إطار التنمية ادلستدامة لكافة أضلاء

الوطن .18

 15كواش خالد ،2004 ،ص .223
 16ادلرجع نفسو ،ص .227
 17قرار وزاري مشًتك مؤرخ يف  13مجادى الثانية عام  1427ادلوافق  9يوليو سنة  ،2006حيدد تشكيلة اللجنة ادلركزية إلعداد
مشروع ادلخطط التوجيهي القطاعي للتهيئة السياحية وكيفيات عملها ،ج.ر .65
 18وزارة السياحة والصناعة التقليدية ،ادلخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ،الكتاب األول ،تشخيص وفحص السياحة اجلزائرية.
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كما يقوم ادلخطط التوجيهي للتهيئة السياحية من منظور التّسويق السياحي على مخس
ديناميكيات تشكل الطريق السريع إلنعاش السياحة يف اجلزائر ودعم عودهتا إىل الساحة الدولية ،من خالل
تثمني وجهة اجلزائر بغية مضاعفة جاذبيتها وإنشاء أقطاب االمتياز السياحية وتطبيق سلطط اجلودة
السياحية بغية ضمان امتياز العرض السياحي الوطين ،ابإلضافة إىل تكوين مهين عايل اجلودة  ،واالنفتاح
على تكنولوجيات اإلعالم واالتصال  ،وامل توقع يف خانة سياحية جديدة تتواكب مع التوجهات العادلية ،
ودعم ادلستثمرين ومرافقتهم إلنعاش ىذا القطاع.
اثنيا  -أهداف ادلخطط التوجيهي للتهيئة السياحية
اعتمد ىذا ادلخطط مخسة أىداف كربى لتنفيذ السياسة اجلديدة اخلاصة بتطوير السياحة نوجزىا
فيما يلي:
 ترقية اقتصاد بديل للمحروقات، تثمني صورة اجلزائر وجعلها مقصدا سياحيا ابمتياز، تنشيط التوازانت الكرب ى وانعكاسها على القطاعات الكربى، تثمني الًتاث التارخيي ،الثقايف مع مراعاة خصوصية كل الًتاب الوطين، التوثيق الدائم بني ترقية السياحة والبيئة .19ما يالحظ أنّو ابلرغم من اإلسًتاتيجية اليت تبنتها اجلزائر من أجل تطوير السياحة ألفق  2025إالّ
أّنا الزالت يف أتخر كبري ،حيث تبقى تلك الًتسانة من القوانني غري رلدية ،بل أكثر من ذلك قامت
بتمديد اإلسًتاتيجية ألفق  2030مع تركها كما ىي دون تغيري ودون دراسة وتقييم لتجنب مواطن
الضعف ادلوجودة فيها.
 2 .3دور املنظمات الدويلة يف تنظيم القطاع السياحي البيئي:
ابدرت الدول إىل وضع أسس للسياحة العادلية ضمن عدة اتفاقيات وقرارات وإعالانت ،من أجل
تعزيز نظاما سياحيا مستداما عادليا خيصص دلنفعة السكان على اختالفو م يف ظل اقتصاد دويل متحرر
19مسعود بن مويزة ،2018 ،ص .388
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ومفتوح ،وجيسد دور الفعال واالىتمام الشديد الذي توليو بعض ادلنظمات العادلية يف رلال السياحة،
وذلك من خالل األىداف اليت جاءت هبا ،واليت تعترب دبثابة مبادئ يف نفس الوقت ،إذ

جاءت ىذه

األىداف يف رلملها موحد ة ومشًتكة ،حيث تطبق على كل الدول اليت تزخر ابدلناطق ادلرموقة وادلصنفة
ضمن الدول السياحية ،على أساس أ ّن السياحة تستقطب شعوب العامل دون سبييز ،وبعضها اآلخر جاء
شليزا حسب خصائص الشعب ادلضيف ،وحسب سبيز كل منطقة عن األخرى ،وأىم ما دييّز ىذه ادلبادرة

الدولية ىو ما تبنتو بعض املنظمات الدويلة مثل ادلنظمة العادلية للسياحة  ،20مدونة العادلية ألخالقيات
السياحة ،21وادلنظمة العربية للسياحة ،22وديكن توضيح ذلك كما يلي:
أوال :أهداف ادلنظمة العادلية للسياحة
تسعى ادلنظمة العادلية للسياحة إىل تطوير القطاع السياحي وجعلو يتماشى مع مصلحة الشعوب
واألجيال ادلتعاقبة من خالل ربقيق األىداف التالية:
 تطوير قطاع السياحة وإدماجو ضمن أولوايت السياسات الوطنية والدولية من خالل تسليط الضوءعلى الدور الذي يلعبو ىذا القطاع يف النمو والتنمية االقتصادية واالجتماعية.
– تعزيز القدرة التنافسية لقطاع السياحة يف دول األعضاء عرب أتىيل ادلوارد البشرية وتبادل األفكار
واخلربات خبصوص تصميم ادلنتجات وتسويقها.
– تشجيع السياحة ادلستدامة بدعم السياسات وادلمارسات ادلنسجمة مع الطبيعة ،واليت ربًتم األبعاد
الثقافية للمجتمعات ادلضيفة وتضمن آاثرا اقتصادية واجتماعية معممة على اجلميع.
– زايدة مسامهة القطاع السياحي يف التنمية واحلد من الفقر يف العامل.

 20أتسست ادلنظمة العادلية للسياحة يف .1970 /9 /27
 21تبنتها اجلمعية العامة دلنظمة السياحة العادلية يف العام .1999
 22متّ إقرار ادلنظمة من قبل اجمللس الوزاري العريب للسياحة يف عام  2006مقرىا جدة ابلسعودية ،إىل جانب وجود منظمة التعاون
اإلسالمي اليت أُنشئت بقرار صادر عن القمة التارخيية اليت انعقدت يف الرابط ابدلملكة ادلغربية يف  12من رجب  1389ى ـ ادلوافق
سبعا ومخسني دولة
 25من سبتمرب  1969م ،وتٌعد منظمة اثين أكرب منظمة دولية بعد األمم ادلتحدة ،حيث تضم يف عضويتها ً
موزعة على أربع قارات.
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اثنيا :أهداف مدونة العادلية ألخالقيات السياحة
تضمنت ىذه ادلدونة رلموعة من ادلبادئ األخالقية تتعلق ابلسياحة جاءت يف شكل نصوص
قانونية هتدف يف رلملها إىل ما يلي:
 التقليل إىل أدىن حد شلكن من اآلاثر السلبية للسياحة عل ى البيئة احمللية والًتاث الثقايف واالستفادةإىل أقصى حد شلكن من السياحة للحد من الفقر.
 تعزيز قيم التضامن يف اجملال السياحي يف حاالت الكوارث الطبيعية والقيود ادلفروضة على السفرألسباب تتعلق دبرض نقص ادلناعة وتيسري سفر األشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة ومحاية األطفال
من كافة أنواع االستغالل يف القطاع السياحي وسبكني ادلرأة اقتصاداي ،إضافة إىل ربليل اجلوانب األخالقية
آلاثر األزمة االقتصادية على القطاع السياحي.
نالحظ من خالل ىذه األىداف ،أ ّن تطبيق مبادئ ادلدونّة العادلية لألخالقيات السياحة على
أسس ادلسؤولية واالستدامة وإاتحة السياحة للجميع يسهم يف زايدة القيمة التنافسية للقطاع ،حيث أ ّن أثر
السياحة يشمل القيم االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،كما يساىم يف التفاىم واالحًتام ادلتبادل
بني الشعوب واجملتمعات ،وىناك يف احلقيقة رلموعة من ادلبادئ األخالقية اليت اندت هبا ىذه ادلدونة من
أجل ترسيخها بني الشعوب بغض النظر عن االختالفات العقائد الدينية والفلسفية واألخالقية.
إذن ،أصبح دور مدونة العادلية ألخالقيات السياحة نتيجة للمجهودات ادلبذولة ذا أمهية ابلغة
يف تفعيل الدور األخالقي لوا ،ودراسة مدى أتثريه على احلياة احمليطة ابجملتمعات السياحية ،وسبكني الدول
من بناء قاعدة أخالقية متماسكة تعمل على احلد من التجاوزات واآلاثر السلبية لصناعة السياحة

،23

وهبذا التوجو يالحظ أن عددا ىائال من الدول قد تبنت مبادئ ادلدونة وأدرجتها يف نصوصها التّشريعية.
اثلثا :أهداف ادلنظمة العربية للسياحة
 تسعى ادلنظمة إىل ربقيق رلموعة من األىداف أمهها: -23البدوي دمحم علي ،2019 ،ص .1
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 تعظيم العوائد االقتصادية للسياحة يف الدول العربية تفعيل ادلشاركات القطاع اخلاص واجملتمعات احمللية يف عملية التنمية السياحية. اعتماد قطاع السياحة كأداة فاعلة لتحسني دخل ادلواطن واحلد من الفقر والبطالة. تعزيز مبدأ الشراكة يف اإلدارة الوطنية للسياحة. رفع كفاءة البناء ادلؤسسي يف الدول العربية. وضع وقيادة سياسات التسويق والًتويج السياحي للدول العربية. .4اخلامتة:
ما يالحظ أنّو ابلرغم من اإلسًتاتيجية اليت تبنتها اجلزائر من أجل تطوير السياحة ألفق  2025إالّ
أّنا الزالت يف أتخر كبري ،حيث تبقى تلك الًتسانة من القوانني غري رلدية ،بل أكثر من ذلك قامت
بتمديد اإلسًتاتيجية ألفق  2030مع تركها كما ىي دون تغيري ودون دراسة وتقييم لتجنب مواطن
الضعف ادلوجودة فيها.
من النتائج ادلتوصل إليها ،أ ّن السياحة تعترب من النشاطات ادلستحدثة ذلا فوائد على اإلنسان وعلى
الدولة ،وأّنا قطاع قائم بذاتو لو مقومات وضوابط يعتمد عليها ،فهي ربتاج إىل رؤوس أموال وإىل تدعيم
مثلها مثل أي قطاع تنموي آخر ،لكن ورغم مساعي الدولة يف تطوير ىذا القطاع إالّ أ ّن سوء التسيري
السياحي وعدم وجود جو مالئم للتسويق السياحي أدى إىل ضعف االستثمار يف ىذا القطاع  ،وكذا أتخر
يف أصلاز مشاريع ادلخططات الوطنية اليت مت وضعها.
تزخر اجلزائر دبقومات سياحية مرموقة يف مواقع كثرية من ربوع الوطن ،بل أكثر من ذلك تتميز
بتنوع مواردىا من سواحل وصحاري وجبال واّنار ،ومغارات وغريىا من ادلعامل اجلذابة ،إالّ أ ّّنا مل تستغل
استغالال عقالنيا من طرف ادلسؤولني شلا يستدعي األمر التدخل السريع من ادلختصني ابالىتمام هبذا
القطاع حىت يواكب سوق السياحي العادلي.
التوصيات:
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 -ينبغي هتيئة الظروف ادلالئمة لتطوير السياحة ،مع

إتباع التخطيط االسًتاتيجي للسياحية من خالل

وضع إطار قانوين دقيق ،وكذا التسويق السياحي للتعريف ابدلنتج يف السوق العادلي للسياحية.
 ضرورة توجيو ادلواطن إىل أمهية البيئة وضرورة احملافظة عليها ومحاية الًتاث الثقايف والتارخيي ودورهيف التّنمية احمللية.
 ال بد من وضع آليات للمحافظة على عناصر البيئة من التلوث ،واالىتمام بنظافة احمليط وادلناطقالسياحية على اعتبار السياحة البيئية أساس تعزيز التنمية السياحية ادلستدامة.
 ال بد من التشجيع على ترويج السياحة واعتبارىا أساس التّنمية احمللية ،ومصدرا جللب الوافدينوادلتعاملني االقتصاديني األجانب.
 ال ينبغي االكتفاء بسن القوانني لتنظيم السياحي ،بل ال بد من وضع سياسات تطوير وإدارة السياحةالًتويج ابدلوارد
لتحفيز االقتصاد وترقية التعليم البيئي ،مع االستعانة بوسائل اإلعالم من أجل ال ّدعاية و ّ

السياحية.

 .5قائمة ادلراجع:
ادلؤلفات
 دمحم مرسي احلريري ،)2008( ،جغرافيا السياحة ،دار ادلعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر. مخيس الزوكة دمحم ،)1992( ،صناعة السياحة من ادلنظور اجلغرايف ،دار ادلعارف ،اإلسكندرية ،مصر. الظاىر نعيم وإلياس سراب ،)2001 ( ،مبادئ السياحة ،الطبعة األوىل ،دار ادلسرية للنشر والتوزيععمان.
والطباعةّ ،

 شيا دمحم ،)2004( ،السياحة البيئية يف لبنان ،بني احللم والواقع ،دار الكتاب الثقايف ،بريوت. -عبد الكرًن سالمة أمحد ،)2000(،التنمية السياحية والتشريعات البيئية يف مصر،

اجلمعية ادلصرية

لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع ،مصر.
 عبد هللا دمحم فريد وآخرون ،)2015 ( ،إسًتاتيجية السياحة ادلستدامة ،دار األايم للنشر والتوزيع،األردن.
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 ادلنظمة العادلية للسياحة أتسست يف .1970/9 /27 تبنتها اجلمعية العامة دلنظمة السياحة العادلية يف العام .1999 متّ إقرار ادلنظمة من قبل اجمللس الوزاري العريب للسياحة يف عامإىل جانب وجود منظمة التعاون اإلسالمي اليت أُنشئت بقرار صادر عن القمة التارخيية اليت انعقدت

 2006مقرىا جدة ابلسعودية،

يف الرابط ابدلملكة ادلغربية يف  12من رجب  1389ىـ ـ ادلوافق  25من سبتمرب  1969م ،وتٌعد منظمة
سبعا ومخسني دولة موزعة على أربع
اثين أكرب منظمة دولية بعد األمم ادلتحدة ،حيث تضم يف عضويتها ً

قارات.

 -التوصيات الدولية ادلتعلقة إبحصاءات السياحة

 ،2008الصادرة عن إدارة الشؤون االقتصادية

واالجتماعية شعبة اإلحصاءات ،التابعة لألمم ادلتحدة.
القوانني:
 قرار وزاري مشًتك مؤرخ يف  13مجادى الثانية عام  1427ادلوافق  9يوليو سنة  ،2006حيددتشكيلة اللّجنة ادلركزية إلعداد مشروع ادلخطط التّوجيهي القطاعي للتهيئة السياحية وكيفيات عملها.
السياحة والصناعة التقليدية ،ادلخطط التّوجيهي للتهيئة السياحية ،الكتاب األول ،تشخيص
 وزارة ّوفحص السياحة اجلزائرية.
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