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  المقدمة 
     تعتبر السياحة من الصناعات الرائدة التي تدر دخال كبيرا ، و قد تم االعتماد عليها في كثيـر                  
من الدول و نجحت في زيادة مواردها ، و وصفت صناعة السياحة بالعمالق االقتصادي الجديـد و                 

 مليـار   1.4ت من    مليون سائح واإليرادا   14.4الصناعة األكثر نموا حيث ارتفع عدد السائحين من         
 مليار دوالر أمريكي  في سـنة        476  مليون سائح و      693.3 ، الى    1947دوالر أمريكي في عام     

2000 .   
     لقد تطور مفهوم السياحة و أهدافها فاصبحت ظاهرة إنسانية و ثقافية و نشاط اجتماعي يخضع               

ا مؤقتا يخـضع للظـروف و       للعديد من المؤشرات و المتغيرات المحلية و العالمية و لم تعد نشاط           
الرغبات الظرفية ، و انتقل مفهوم السياحة من مجرد اشباع رغبات االنسان المؤقتة بـالتمتع الـى                 
صناعة تسعى للتوسع المستمر و تعمل على خلق طلب مستمر على خدماتها و ذلـك مـن خـالل                   

  .عرض الخدمات السياحية في شكل متطور و متجدد 
را هاما في التنمية االقتصادية و االجتماعية للدولة و ذلك ألنـه يعـد                 يلعب القطاع السياحي دو   

مصدرا هاما من مصادر الدخل بالعملة الصعبة ، و خلق فرص عمل مباشرة في القطاع السياحي و                 
األنشطة السياحية المختلفة  و فرص غير مباشرة  داخل القطاعات التى تمد النشاط السياحي بالسلع                

الصناعة و الزراعة و سد العجز في ميزان المدفوعات و زيادة الدخل الوطني             و الخدمات كقطاعي    
باإلضافة الى دوره في تنشيط االستثمار و تطوير و تنمية المناطق الـسياحية ، وينتظـر ان تتبـؤ                   
السياحة مركزا متقدما بالنسبة للقطاعات األخرى في القرن الواحد و العشرين ، و المتتبع للبيانـات                

السياحة الدولية يالحظ أن صناعة السياحة أصبحت واحدة من أكبر الصناعات في العـالم               الخاصة ب 
 مـن حجـم     % 7من اجمالى النـاتج العـالمى ، و تـساهم بنحـو             12%نظرا ألنها تساهم بحوالى     

  . مليون فرصة عمل 64اإلستثمارات العالمية ، و تستوعب أكثر من 
المقومات السياحية الطبيعية ، الموقع الجغرافي و اعتدال          على الرغم من تمتع الجزائر بالعديد من        

المناخ في معظم فصول السنة ، الشواطئ الجميلة ، الصحراء ، الحمامات المعدنية االستـشفائية و                
الجبال و الثلوج   والتراث الحضاري و التاريخى ، األثار التاريخية و الحضارية القديمة ، وامكانية                 

افية و الترفيهية ، السياحة الرياضية وسياحة المؤتمرات والـسياحة التجاريـة             مزاولة  السياحة الثق   
مما يؤدي الى تنوع الطلب السياحي العالمي عليها ، اال أن نصيب الجزائر من الـسياحية العالميـة        
مازال ضعيفا ، و هو ما يستدعى  ضرورة تدعيم السياحة ، من منطلق أنها أصبحت صناعة لهـا                   

 أساسية متعددة تتجاوز بكثير التراث التاريخى و الموارد الطبيعية ، لكونها صناعة             مقومات هامة و  
حديثة تعتمد على التخطيط السليم و الفعال ، و اإلستثمارات الضخمة و أيضا تنظيم ادارى متطـور                

  .و جهود تسويقية معتبرة  
  



 

  -أ-
 دراسـة ، و اقـع  و افـاق               و لهذه األسباب جاءت فكرة هذا البحث الذى يقوم على تحليـل و            

السياحة في الجزائر  و انعكاساتها على االقتصاد الوطني ، بالرجوع  الى تجارب بعـض الـدول                  
  و خاصة في ظل  الظروف الراهنة المتميزة بكثير مـن المعطيـات               )مصر ، تونس و المغرب      (

 العـالمي ، اتفـاق      الجديدة على المستوي المحلي اإلنتقال الى اقتصاد السوق ، و علـى المـستوي             
  .الشراكة مع اإلتحاد األوروبي ، العولمة واإلنظمام الى المنظمة العالمية للتجارة 

  : اإلشكالية-1
  :     تتمحور معالم مشكلة بحثنا في السؤال الجوهرى التالى

   في ظل التحوالت االقتصادية التي يشهدها العالم بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصة ما موقع
  ية و أفاق التنمية السياحية في الجزائر  ؟  و أهم

  :  واألسئلة الفرعية التالية 
  ما مفهوم السياحة ؟ و ماهي أهميتها اإلقتصادية و اإلجتماعية ؟-1
  ما موقع و مكانة السياحة الجزائرية مقارنة ببعض الدول ؟وماهو تقيم تجربة الجزائر السياحية ؟-2
  نهوض بالقطاع السياحي ؟ هل هناك تفكير في استراتيجية لل-3
ماهي نقائص و مشكلة التنمية السياحية في الجزائر ؟و ماهي اإلجراءات الكفيلة ، التي من شأنها                -4

  النهوض بالسياحة  في الجزائر ؟ 
  :أهداف الدراسة  -2

  :    تهدف هذه الدراسة الى 
   .توضيح و تبيان و تحديد مفهوم السياحة كنشاط اقتصادي و أهم مكوناته-
  .توجيه اإلهتمام نحو ابراز اهمية السياحة كقطاع له وزنه اإلقتصادى و االجتماعى -
  .معالجة الواقع المعاش من خالل تحليل مؤشرات القطاع و الوقوف على النقائص و المعوقات -
التعرف على األساليب و اإلستراتيجيات و المناهج  المتبعة للتطوير السياحة من خالل دراسـة و                -
  .يل التجارب السياحية لبعض الدول تحل
  . الرغبة في التنبيه على ضرورة االهتمام بقطاع من شأنه ان يعطي الكثير للجزائر -
ات المتاحة و لعل مـن اهمهـا        طبيعة المرحلة التي تمر بها الجزائر تستدعي االهتمام بكل الطاق         -

   .ة السياحيالموارد 
  : أهمية الدراسة -3

  هميتها  من زاويتين    تكتسي هذه الدراسة أ
من حيث  أهمية  و مكانة القطاع السياحي في العديد من الدول ، و أهمية التطورات التى                  : األولى  

  ، )  ايرادات السياحة العالمية (شهدتها السياحة العالمية من حيث التدفقات السياحة ، التدفقات النقدية



 

  -ب-
  .رة و مناصب الشغل المحدثة المباشرة  و غير المباش

من حيث األهمية التى بدأت توليها السلطات العمومية للقطاع السياحي في األونة األخيرة ،               : الثانية  
من خالل تحديد استراتيجية  متوسطة المدى للتنمية السياحية و صدور بعض القـوانين التنظيميـة                

  .للسياحة 
  : فرضيات الدراسة -4

  : هى ان الفرضيات التى تقوم عليها هذه الدراسة 
  السياحة قطاع اقتصادي مثله مثل باقي القطاعات االقتصادية -
  السياحة في الجزائر مهمشة ، ومساهتها في التنمية متواضعة -
  مشكلة السياحة الجزائرية تتمحور في انعدام فعالية التنظيم و التخطيط و التسويق -
  .توجد استراتيجية لتنمية القطاع السياحي -
  :محددات الدراسة -5
ان دراستنا لموضوع البحث كانت من خالل دراسة مفهوم السياحة و السائح ، تطـور التـاريخي                  

للنشاط السياحي منذ العصور القديمة  مرورا بالعصور الوسطى ، ثم العصور الحديثـة ، وصـوال    
الى المرحلة المعاصرة ، التى فيها شهدت السياحة تطورات لم تشهدها من قبل ، ثم دراسة وضعية                 
السياحة في الجزائر خالل فترة االحتالل  و اإلستقالل ، مع التركيز على فترة االسـتقالل و التـى          

 و  2001 ، مع اإلشارة الـى سـنتى         2000 الى غاية نهاية سنة      1962تغطى المرحلة الممتدة من     
و اقتصرنا في دراستنا لواقع الـسياحة فـي         .  كلما سنحت الفرصة و توفرت البيانات لذلك         2002

اإلستثمارات السياحية  ، و النتائج المحققة فيما يخـص طاقـات            : الجزائر على المؤشرات التالية     
االيواء السياحي ، التدفقات السياحية ، التدفقات النقدية و مناصب العمل المحدثة ، و محاولة مقارنة                

  .ا هذه المؤشرات مع نفس المؤشرات و لنفس المدة مع دول الجوار كلما كان ذلك ممكن
  : مبررات الدراسة -6

  ان اختار هذا الموضوع ينبع من عدة قناعات لعل أهمها 
توفر الجزائر على مقومات سياحية متنوعة وعديدة نادرا ما توجد مجتمعة في دولة واحدة بالرغم               -

  .من ذلك ال تزال بها السياحة متخلفة 
جانب اإليرادات و فرص التـشغيل      التطورات المذهلة التي شهدتها السياحة العالمية و خاصة من          -

  .التي تتيحها 
النتائج اإلقتصادية و االجتماعية المحققة نتيجة اإلهتمام بالقطاع السياحي و خاصة من طرف دول              -

  . ، التى  يشابه منتجها السياحي ، المنتج السياحي الجزائري ) تونس و المغرب    (نامية مجاورة
  .لمتخصصة في المجال اقتصاديات السياحة ندرة و قلة الدراسات اإلقتصادية ا-



 

  -ت-
  :صعوبات الدراسة -7

واجه الباحث صعوبات في الحصول على البيانات و المعلومات نظرا لنقص تلك البيانـات و عـدم        
دقتها و تضاربها في بعض االحيان ، باإلضافة الى قلة المراجع و الدوريات العربيـة و األجنبيـة                  

شاط السياحي ، كما واجه الباحث أثناء اعداد البحث صعوبة في تحديـد             المتخصصة التى تناولت الن   
و انتقاء البيانات الخاصة بالنشاط السياحي نظرا لتداخلها و ارتباطها مع بيانات أنشطة و قطاعـات                 

  .أخرى 
  :منهج الدراسة -8

 و التحليـل     اتبع في دراسة المشكلة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج اإلستقرائي من خالل العرض           
الذي تم فيه التعرف على جوانب الموضوع المختلفة مستعينا بمجموعة الدراسـات و القـوانين و                
القرارات المتصلة بالنشاط السياحي و كذلك الخطط التى قامت بها وزارة السياحة ، كمـا اسـتخدم                 

  .األسلوب االحصائي للتحليل مستعينا بالبيانات التى تم تجميعها 
  :اسة و مصادر جمع البيانات أدوات الدر-9

  : ان مصادر البيانات كانت متنوعة بحيث شملت 
  الكتب األساسية المؤطرة لتفاصيل الموضوع -
  الدوريات المتخصصة -
  اإلتصال ببعض الهيئات االدارية -
  المعومات األلية الواردة على شبكة األنترنت -
  ة تقارير المنظمات الدولية و مكاتب الدراسات المتخصص-
  القوانين و المواثيق و التشريعات المتعلقة بالقطاع السياحي -

  : الدراسات السابقة -10
  :    من األعمال التى امكننا اإلطالع عليها حول الموضوع تتمثل في ثالث رسائل ماجيستير   

لة مكانة و اهمية القطاع السياحي في النشاط االقتصادي حا        :  تحت عنوان    كواش خالد ،  األولى ل   -
  ، تناول فيها ماهية و أهمية السياحة كنشاط اقتصادي  ، تنظيم القطاع الـسياحي                 )1997(الجزائر  

الجزائري و تطرق الى اإلستثمارات السياحية  العمومية و الخاصة والى  اداء القطـاع الـسياحي                 
  .  لتنمويةالجزائري و توصل الباحث الى أن السياحة في الجزائر لم تحض باألولوية في البرامج ا

، تطـرق   ) 2002(أهمية السياحة في اإلقتـصاد الـوطني        : تحت عنوان   موفق على ،    الثانية ل   -
الباحث الى ، مفهوم اإلقتصاد السياحي من خالل تحديد نشأة السياحة و تطورها ، و السياحة كنشاط                 

ميـزان  اقتصادي في التنمية ، وتطرق الى السياحة و امتصاص قدر من البطالـة و أثرهـا فـي                   
  المدفوعات  ، و الخصائص  المميزة  لظهور  السوق  السياحي  و أنواع   األسواق السياحية ، كما 



 

  -ث-
تطرق الى أثار اإلصالحات على تطور السياحة ، من خالل السياسات الـسياحية و اإلسـتثمارات                

ى مفهوم العـرض و   السياحية ، غير انه لم يتطرق الى تحديد  مفهوم دقيق للظاهرة السياحية ، و ال               
الطلب السياحيين   بنوع من التفصيل و بشكل كافي ، ولم يتطرق  الـى األهميـة االقتـصادية و                     
اإلجتماعية للنشاط السياحي و أهمية السياحة في الجزائر  ، و توصل الى أن القطاع السياحي فـي                  

  .الجزائر لم يلعب الدور المنتظر في التنمية  
مكانة القطاع السياحي في التنمية بالرجوع الـى التجربـة       : حت عنوان    ، ت  لخساف منى الثالثة ل   -

   ، تطرقت الباحثة الي البعد الصناعي و التجاري للـسياحة ، كمـا                )2003(الجهوية و الجزائرية    
قدمت نظرة عن التجارب السياحية في بعض الدول المتوسطية ، و قـدمت لمحـة تاريخيـة عـن        

 بتقيم الوضعية الحالية للنشاطات السياحية و الصناعات التقليدية في          السياحة في الجزائر ، ثم قامت     
الجزائر، كذلك هذه الدراسة لم تعط أهمية لتحديد مفهوم السياحة و السائح ، ولم توضح بدقة مفهوم                 
و مكونات و محددات و عوامل تشكل  كل من العرض و الطلب السياحيين  كما لم تتطـرق الـى                     

ية في الجزائر و ، و تبقى هذه الدراسة جديرة باإلطالع و الدراسة نظرا لمـا                مشكلة التنمية السياح  
  .تحتويه من معلومات قيمة 

  
  :تقسيمات الدراسة و محتوياتها -11

  :     تم تقسيم الدراسة الى اربعة فصول ، و كل فصل يحتوى على ثالث مباحث، مرتبة كمايلي 
  ائح تاريخ و مفهوم السياحة و الس:  الفصل األول

  تاريخ و تعريف السياحة و السائح ، :        المبحث األول
  خصائص السياحة ، اسبابها ، أركانها و عالقاتها بالعلوم األخرى :       المبحث الثاني 
  أنواع السياحة ، دوافعها و مقومات الجذب السياحي :       المبحث الثالث 

  ا و مؤشراتها السياحة كنشاط اقتصادي اهميته: الفصل الثانى 
  )العرض و الطلب (السوق السياحي :       المبحث األول 
  األهمية االقتصادية و االجتماعية للسياحة و اثارها :       المبحث الثاني 
  مؤشرات و تطورات السياحة العالمية:         المبحث الثالث

  مقومات، تنظيم و اداء السياحة في الجزائر : الفصل الثالث 
  مقومات وتاريخ السياحة في الجزائر: المبحث األول       

  تنظيم السياحة في الجزائر :        المبحث الثاني
  مؤشرات و اداء السياحة في الجزائر :       المبحث الثالث 

  



 

  -ج-
  أفاق ومستقبل السياحة في الجزائر: الفصل الرابع  

  التجارب السياحية لبعض الدول :       المبحث األول
  .محددات و معوقات التنمية السياحية :     المبحث الثاني   

  األفاق المستقبلية للتنمية السياحية في الجزائر:       المبحث الثالث
   

  و في ختام الدراسة ، و على ضوء اإلستنتاجات ، نورد بعضا من التوصيات التى نامل ان تكون                  
  .ذات نفع للباحثين و متخذى القرار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -ح-



 

  قائمة المحتويات 
  
  

    قائمة الجداول 
    قائمة األشكال 
    قائمة المالحق

  خ-أالمقدمة                                                                                 
  01               تاريخ ، ماهية و مفهوم السياحة و السائح: الفصل األول 

  02                                                                                   تمهيد
  03 تاريخ ، و تعريف السياحة و السائح                                    : المبحث األول 
  03              نشأة السياحة و مراحلها التاريخية                           : المطلب األول

  03  مرحلة الحضارات القديمة                                                      : أوال
  05  مرحلة العصور الوسطى                                                       : ثانيا
   06                         المرحلة الحديثة                                           : ثالثا
  07  المرحلة المعاصرة                                                             : رابعا

  09تعريف السياحة و السائح                                                  :المطلب الثاني
  09                                           تعريف السياحة                         : أوال
  16  تعريف السائح                                                                   : ثانيا

  19 خصائص السياحة ، أسبابها ، أركانها و عالقاتها بالعلوم األخرى      : المبحث الثاني 
  19                                                    خصائص السياحة     : المطلب األول
  23أسباب السياحة ، أركانها و مكوناتها                                     : المطلب الثاني

  23  األسباب التى أدت الى انتشار و توسع السياحة                                  : أوال
  24  ثرة في السياحة                                 العوامل المؤ : ثانيا
  26  أركان السياحة                                                                   : ثالثا
  27  مكونات النشاط السياحي                                                       : رابعا

  34سياحة بالعلوم األخرى                                          عالقة ال : المطلب الثالث
  34  اإلقتصاد                                                                         : أوال
  34  اإلحصاء                                                                        : ثانيا
  35  التسويق                                                                        :  ثالثا



 

  35  العلوم السياسية                                                                 : رابعا
  36          القانون                                                                : خامسا
  36  علم اإلجتماع                                                                 :سادسا
  36  علم النفس                                                                      :سابعا

  37                أنواع السياحة ، دوافعها و مقومات الجذب السياحي   : المبحث الثالث 
  37دوافع السياحة                                                             : المطلب األول

  38  دوافع ثقافية تاريخية                                                              : أوال
  38                                            دوافع دينية                            : ثانيا
  38  دوافع عرقية                                                                     : ثالثا
  39  دوافع صحية                                                                    : رابعا
  39                                                            دوافع اقتصادية      : خامسا
  39  دوافع رياضية                                                                 : سادسا
  39  دوافع أخرى                                                                     :سابعا

  40عناصر الجذب السياحي                                                 :  المطلب الثاني
  40  عناصر جذب طبيعية                                                             : أوال

  40   عناصر جذب من صنع اإلنسان                                                 :ثانيا 
  41  عناصر جذب خاصة                                                     :  ثالثا

  41  أنواع السياحة                                                       : المطلب الثالث
  41  طبقا لعدد األشخاص                                                      : أوال
  42   لنوع وسيلة النقل                                                   طبقا : ثانيا
  42  طبقا للسن                                                                  : ثالثا
  43  طبقا لمدة االقامة                                                         : رابعا
  44  ا للجنس                                                              طبق :خامسا
  44  طبقا لمستوى االنفاق                                                   : سادسا
  44  طبقا للمناطق الجغرافية                                                 : سابعا
  45  سية                                                             طبقا للجن : ثامنا
  45  طبقا ألغراضها                                                         : تاسعا
  48  أنواع سياحية حديثة                                                    : عاشرا

  51                                                              خالصة الفصل            



 

  52   السياحة كنشاط اقتصادي اهميتها و مؤشراتها :الفصل الثانى
  53  تمهيد 

  54  السوق السياحي و مكوناته : المبحث األول 
  55  العرض السياحي  : المطلب األول

  58  مكونات العرض السياحي : أوال
  60  )المنتج السياحي ( خصائص العرض السياحي   :ثانيا
  60  خصائص الخدمات -أ
  61   خصائص الخدمات السياحية-ب

  62   دورة حياة المنتج السياحي :ثالثا 
  64  التنظيم التجاري للعرض السياحي  : رابعا

  66  الطلب السياحي  : المطلب الثاني
  67  عوامل و اجراءات تشكل الطلب السياحي  : أوال
  70  أنواع الطلب السياحي  : ثانيا
  72  خصائص الطلب السياحي  : ثالثا
  74  سياسات تنشيط الطلب السياحي  :رابعا

  75  األهمية االقتصادية و االجتماعية للسياحة  و أثارها : المبحث الثاني 
  77  األهمية اإلقتصادية للسياحة  : المطلب االول

  77  األثارالمباشرة : أوال
  77   السياحة على اإلنفاقأثر-1
  81  أثر السياحة على ميزان المدفوعات -2
  84  أثر السياحة على العمالة -3
  86  أثر السياحة على اعادة توزيع الدخل- 4
  86  أثر السياحة على المستوى العام لألسعار -5

  87  األثار غير المباشرة للسياحة  : ثانيا
  87  أثر المضاعف للسياحة  -1
  87  السياحة على سوق بعض السلع أثر -2
  87  أثر السياحة على تنمية المرافق األساسية -3
  88  أثر السياحة على زيادة اإلستثمار -4
  88  اإلعالم عن نهضة البلد -5



 

  المساهمة في التهيئة العمرانية -6
  88  دعم الصالت اإلقتصادية بين الدول -7

  89  احة األهمية اإلجتماعية للسي : المطلب الثانى
  90   األثار اإليجابية  : أوال

  90  تأثير السياحة على السكان-1
  90   تأثير السياحة على التطور اإلجتماعي -2
  90   تأثير السياحة على العمران -3

  91  األثار السلبية  : ثانيا
  91   التحوالت اإلقتصادية -1
  91   انتشار عوامل الفساد -2
  91  التصادم الثقافي-3
  92   حركة و اتجاهات و تنظيم السياحة العالمية: بحث الثالث الم

  92  المنظمات السياحية الدولية  : المطلب األول
  93  المنظمات الحكومية  : أوال
  95  المنظمات غير الحكومية  : ثانيا

  98   مؤشرات و تطورات السياحة العالمية   : المطلب الثاني
  98  تطور التدفقات السياحية  : أوال
  100  تطور التدفقات النقدية  : ثانيا
  102  2000 حركة السياحة العالمية لسنة :  ثالثا

  108  خالصة الفصل
  109  مقومات ، تنظيم و أداء السياحة في الجزائر: الفصل الثالث

  110  تمهيد 
  111  موارد و مقومات السياحة في الجزائر : المبحث األول
  111  احية الموارد السي : المطلب األول

  111  المعطيات الجغرافية  : أوال
  112   المعطيات الطبيعية   : ثانيا
  114   المناخ  : ثالثا
  116   النباتات  : رابعا
  116  النقل و المواصالت  : خامسا



 

  118  المناطق السياحية في الجزائر  : المطلب الثاني
  118  مناطق التوسع السياحي  : أوال
  119   السياحية       المناطق   : ثانيا

  120  تاريخ و تنظيم السياحة في الجزائر : المبحث الثاني 
  120   تاريخ السياحة في الجزائر  : المطلب األول

  120   قبل اإلستقالل  : أوال
  122  غداة االستقالل   : ثانيا

  124  تنظيم السياحة في الجزائر  : المطلب الثاني
  124   1979-1963الفترة  : أوال
  128   1989-1980الفترة   : ثانيا
  133  التنظيم الحالى للسياحة في الجزائر : ثالثا

  138  مؤشرات و أداء السياحة في الجزائر : المبحث الثالث
  138  اإلستثمارات و أداء السياحة في الجزائر : المطلب األول

  138   1979-1967الفترة  : أوال
  152   1989-1980الفترة   : ثانيا

  159  المؤشرات الحالية للسياحة في الجزائر  : المطلب الثاني
  159  طاقات اإليواء السياحي  : أوال
  161  التدفقات السياحية و النقدية   :ثانيا
  163   التشغيل  : ثالثا

  164   خالصة الفصل
  166  أفاق ومستقبل السياحة في الجزائر: الفصل الرابع  

  167    تمهيد
  168  التجارب السياحية لبعض الدول : المبحث األول
  168  التجربة السياحية المصرية  : المطلب األول

  169   مؤشرات و افاق القطاع السياحي-ثانيا
  174   معوقات القطاع السياحي-ثالثا

  175  التجربة السياحية التونسية  : المطلب الثاني
  175  تنظيم القطاع السياحي– أوال
  175  القطاع السياحي  مؤشرات و افاق -ثانيا



 

  177  التجربة السياحية المغربية  : المطلب الثالث
  177    تنظيم القطاع السياحي – أوال
  178   مؤشرات و أفاق القطاع السياحي -ثانيا

  181   محددات و معوقات التنمية السياحية: المبحث الثاني 
  181   محدادت التنمية السياحية  : المطلب األول
  184  معوقات التنمية السياحية و كيفية القضاء عليها : ثانيالمطلب ال

  184   المعوقات –  أوال
  185    وسائل النهوض بالسياحة -ثانيا

  188  التخطيط و التسويق السياحي : المطلب الثالث
  188  التخطيط السياحى-أوال

  191  التسويق السياحى –ثانيا 
  194  ية السياحية في الجزائراألفاق المستقبلية للتنم: المبحث الثالث
  195    2010أهداف و وسائل برنامج التنمية السياحية أفاق  : المطلب األول

  195   األهداف العامة للبرنامج – أوال
  197   األهداف النوعية للبرنامج-ثانيا
  198  الوسائل المدعمة لتحقيق البرنامج -ثالثا

  199   في ظل الشراكة و العولمةرهانات السياحة الجزائرية : المطلب الثاني
  200   عراقيل التنمية السياحية – أوال
  201  التسهيالت السياحية -ثانيا
  202             القوانين السياحية الحديثة – ثالثا

  202    القانون المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة-1
  204  القانون المتعلق بالمناطق و المواقع السياحية -2
  207  قانون المتعلق باستغالل الشواطئال-3

  209  خالصة الفصل
  210   لخاتمةا

  216  المالحق
  318  المراجع
          



 

  قائمة الجداول 
  

 الصفحة   العنوانرقم الجدول 
  80  تدفقات المداخيل السياحية في اإلقتصاد الوطني   01
  83  نموذج عن الحساب الخارجي  للسياحة   02
  99  1996-1990اح خالل الفترة تطور عدد السي  03
  101  1996-1990تطور عائدات السياحة العالمية   04
  103  2000نتائج السياحة العالمية لسنة   05
  105  2000توزيع و ترتيب التدفقات السياحية في افريقيا لسنة   06
  106  اإلتجاهات السياحية الخمس األكثر أهمية في العالم   07
  121  1962ء السياحي في سنة توزيع طاقات اإليوا  08
  139  توزيع االستثمارات على مختلف القطاعات خالل المخطط الثالثي  09
  140  توزيع عدد األسرة المبرمجة خالل المخطط الثالثي   10
  141  حصيلة برنامج اإلستثمارات خالل المخطط الثالثي   11
  142  ألولتوزيع االستثمارات على القطاعات خالل المخطط الرباعي ا  12
  143  عدد األسرة المنجزة خالل المخطط الرباعي األول   13
  144  توزيع اإلستثمارات على القطاعات خالل المخطط الرباعي الثاني  14
  145  78-74توزيع طاقات اإليواء المنجزة خالل الفترة   15
  146  عدد الفنادق حسب نوع المنتج   16
  147  1979-1974مغرب العربي مقارنة عدد السياح الوافدين الى ال  17
  148  1978-1970تطور االيرادات السياحية   18
  148  1979-1977الميزان السياحي   19
  149  حجم مساهمة انتاج القطاع السياحي في  الناتج الداخلى الخام   20
  149  مساهمة القطاع السياحي القيمة المضافة  21
  150  1979-1969نتائج التكوين المهنى السياحي   22
  151  1979-1978عدد عمال القطاع السياحي   23
  152  توزيع عمال القطاع حسب التاهيل و المؤسسات   24
توزيع المشاريع السياحية حسب نـوع المنـتج خـالل المخطـط              25

  الخماسي األول 
153  



 

  154  توزيع المشاريع المبرمجة خالل المخطط الخماسي الثاني   26
  155  1989ياحي في نهاية سنة توزيع طاقة اإليواء الس  27
  156  التدفقات السياحية في المغرب العربي   28
  156  1989-1985تطور اإليرادات السياحية في الجزائر   29
  157  1984-1981تطور المداخيل السياحية في المغرب العربي   30
  158  1989-1977تطور عدد الطلبة المكونين في المعاهد السياحية   31
  159  1989-1984د عمال القطاع السياحي خالل الفترة تطور عد  32
  160  2000-1990تطور عدد الفنادق حسب الدرجة   33
  160  2000-1990تطور عدد األسرة حسب الدرجة   34
مقارنة عدد الفنادق و األسرة في كـل مـن الجزائـر، تـونس ،                 35

   1999المغرب سنة 
161  

  161  2000-1990تطور توافد السياح الى الجزائر   36
  162  2001دخول السياح الى الجزائر خالل سنة   37
  162  2000-1997مقارنة عدد السياح الوافدين الى المغرب العربي   38
  163  1999-1990تطور عدد عمال القطاع السياحي العمومي   39
تطور عدد المؤسسات اإليوائية المصرية حـسب النـوع و عـدد              40

  1999-1985األسرة خالل الفترة 
170  

  171  2000-1985تطور عدد السياح الوافدين الى مصر خالل الفترة   41
  171  2000-1985تطور ايرادات السياحة المصرية خالل الفترة   42
-1995تطور عدد عمال القطاع السياحي المصري خالل الفتـرة            43

1999  
172  

ة التقديرات األولية لخطة التنمية السياحية المصرية خـالل الفتـر           44
1997-2017  

173  

-1995تطور طاقات اإليواء السياحي في تونس خـالل الفتـرة             45
2000  

176  

  176  2000-1995تطور عدد السياح القاديمين الى تونس الفترة   46
-1990تطور عدد عمال القطاع السياحي التونسي خالل الفتـرة            47

1999  
177  

-1985فتـرة   تطور طاقات اإليواء السياحي في المغرب خالل ال         48
1999   

178  



 

-1985تطور عدد السياح القادمين الى المغرب خـالل الفتـرة             49
1999   

179  

-1990تطور عدد عمال القطاع السياحي المغربي خالل الفتـرة            50
1999  

179  

  
  قائمة األشكال 

  

 الصفحة   العنوانرقم  الشكل 
  KASPAR  12هيكل النظام السياحي حسب   01
  26  أركان السياحة   02
  28  مكونات النشاط السياحي   03
  37  دوافع السفر و السياحة   04
  62  دورة حياة المنتج السياحي   05
  71  العالقة بين مختلف أنواع الطلب السياحي   06
  100  2020 و توقعات 2000-1980تطور التدفقات السياحية العالمية   07
  102  2010عات  و توق2000-1980تطور ايرادات السياحة العالمية   08
  104  2000توزيع السياحة العالمية حسب المناطق خالل سنة   09
  137  الهيكل التنظيمي الحالى للقطاع السياحي   10

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  

  قائمة المالحق 
  

  الصفحة   العنوان   الر قم 
  217  2000مؤشرات و اتجاهات السياحة العالمية لسنة   01

  223   الجزائر مؤشرات القطاع السياحي في  02

  241  مؤشرات و أفاق القطاع السياحي في مصر  03

  250  مؤشرات و أفاق القطاع السياحي في تونس  04

  260  مؤشرات و أفاق القطاع السياحي في مغرب  05

  268  القانون المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة    06

  281  القانون المتعلق بمناطق و مواقع التوسع السياحي   07

  297  القانون المتعلق باستغالل الشواطئ   08

  311  قائمة الروموز المستعملة   09

  313  أهم المصطلحات السياحية   10

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  

  قائمة الرموز المستعملة 
  

UIOOT Unnion International des Organismes 
Officielles du Tourismeاحة اإلتحاد الدولى للمنظمات الرسمية للسي  

IATA  International Air Transport Association   اإلتحاد الدولى للنقل الجوي  
WTO  World  Tourism Organisation    المنظمة العالمية للسياحة  
ETC  European Travel Commission    لجنة السفر األوروبية  
FIAV  Federation International des Agences de 

Voyage                                                 اإلتحاد الدولى لوكاالت السفر  
WTTC  World Tourism and Travel Council   المجلس العالمي لوكاالت السياحة و السفر  

IAT  International Academy of Tourim    األكاديمية الدولية للسياحة  
AIEST  Association Intrenationale d'Experts 

Scientifique  du Tourisme       ــين ــراء العلمي ــدولى للخب ــاد ال األتح
  االختصاصيين في السياحة 

IHA  International  Hotels Association    الجمعية الدولية للفنادق  
WATA WORLD Agents Travels Associations   الجمعية الدولية لوكاالت السفر و السياحة  
ASTA  American Society of Travel Agents   الجمعية األمريكية لوكاالت السفر و السياحة  
FIJET  International Federation of Tourism 

Journalists and Writers  اإلتحاد الدولى للصحفيين و الكتاب السياحيين  
CHRIE  Council union of National Associations 

of Hotel,Restaurant and Café Keepers  الدولية للتعليم الفندقي و السياحي المنظمة   
IHRA  International Hotel and Restaurant 

Association    اإلتحاد الدولى للفنادق و المطاعم  
AFRAA  African Air Lines Association    اإلتحاد اإلفريقي للنقل الجوي  
AACO  Arab Air  Cariers Organisation   اإلتحاد العربي للنقل الجوي   

MAMTTA  Middle east and Mideteranean sea Travel 
and Tourism Association            منظمة الشرق األوسط و البحـر المتوسـط

  للسفر و السياحة 
PATA  Pacific Area Travel Association    اتحاد السفر بمنطقة الباسفيك  

  
  
  



 

  
  
  
  

  :أهم المصطلحات السياحية المستعملة  
   

 
  : Airport Hotel                                                                فندق المطار  

  Airport Transp:توفير النقل من الفندق الى المطار                                           

  Assured Reservation: حجز مؤكد                                                           

Air port :                                                                                                                      مطار 
Arriving time :                                                                  وقت الوصول 

Accommodation :                                                                                                        اقامة 
Airport Tax :                                                                   ضريبة المطار 

Book :                                  حجز                                                     

Business Travel :                                                                  سفر اعمال 

Brochore :                                                                        كتيب يحتوى على معلومات سياحية 
Berth :                                                                             األماكن المخصصة للنوم في السفينة 
Cabin :                                                                                                  غرفة نوم في السفينة 

Captain Table :                                                                       طاولة مخصصة لقائد السفينة 

Cancellation :                                                                                                      الغاء الحجز 
Cancellation Number :                                            رقم الغاء الحجز            

Cheek-In :                                                                                  اجراءات الدخول الى الفندق 
Cheek-out :                                                       اجراءات الخروج من الفندق 
Commercial-hotel :                                                                                           فندق تجارى 
Commission :                                                                                                             عمولة 

Confirmed reservation :                                                                                     حجز مؤكد 

Connecting Rooms :                                                                               غرفتين متجاورتين 

Continental Breakfast :                                                                                    افطار عالمي 
Charter Flight :                                                                                               طيران عارض 



 

Categories ofTourists :                                                                                  تصنيف السياح 
Camping :                                                                                                                  مخيمات 
Captive Market :                                                           سوق احتكاري لبرنامج سياحي معين 

Costomer Need :                                                             احتياجات السياح 
Costoms :                                                                              الجمارك 
Disembark : ة                                                                     مغادرة السفين  

Day Rate :                                                                               السعر النهارى لغرفة في الفندق 
Deluxe Hotel :                             فندق درجة ممتازة                                    

Deposit :                                                                                                     دفع تامينات للحجز 
Discount    :                                                                                                                   خصم 

Double :                                                                         غرفة فندقية تحتوى على سرير مزدوج 

Double-Double :                                                    غرفة فندقية تحتوى على سريرين مزدوجين 

Duplex :                                                                 شقة تتكون من طابقين 

Demand Forcasting :                                                                                       الطلب المتوقع 
Duty – Free Stores :                                                                                            أسواق حرة 
Domestic Tourism :                                                              سياحة داخلية 

Ethnic Restaurant :                                                            مطعم متخصص 
Economy Class :                                                                                              درجة اقتصادية 
External Tourism :                                                                                      السياحة الخارجية 
Eco Tourism :                                                                                                   السياحة البيئية 
Flight Crew :                                                                                                       طاقم الطائرة 

Freedoms of the Air :                                                         حريات الطيران  
Free Port :                                                      مناء تفريغ بدون دفع الجمارك  
Full-Service :                                                                                                  خدمات متكاملة 

First Class :                                                                                                        الدرجة األولى 
Feeder Air Lines :                                                                          شركة خطوط جوية صغيرة  
Fare            :                                                                        سعر التذكرة 

Ground Time :          الوقت المستغرق لتوقف الطائرة في مطار قبل الوصول الى المطار التهائي 
Gate :                                                                                   بوابة المطار التى تؤدى الى الطائرة 
International flight :                                                             طيران عالمي 



 

Invassion :                              تدفق السياح                                             

Junior Suite :                                                شقة تتكون من غرفة نوم كبيرة و صالة استقبال 

Kitchenette :                                                                                       غرفة تحتوى على مطبغ 

King Rooms :                                                    غرفة تحتوي على سرير كبير 

Late arrival :                                                                                                     وصول متاخر 

Local Currency :                                                                                                 عملة محلية 

Luggage :                                                                                                     حقيبة سفر كبيرة 

Leisure Tourisms :                                                                                       سياحة االستجمام 

Length of stay :                                                                     مدة اإلقامة 
Mass tourism :                                                     و طلب سياحي عالمي حركة سياحية عالمية أ  

Night rate :                                                                                              اجرة يوم كامل للغرف 
One Way :                                                                                       العودة فقط تذكرة للذهاب أو  

Open ticket :                                                                تذكرة سفر مفتوحة 
Occupancy :                                                                              اشغال 
Off season :                                           موسم الكساد                               

Port of entry :                                                                                         ميناء البحري للدخول 
Paid in Advance :    الدفع مسبق                                                                

Peak Period :                                                                                                       موسم الذروة 
Registration :                                                                          التسجيل 
Ressort hotel :                                                                                                فنادق المنتجعات 
Room night :                                                                                                           ليلة فندقية 
Rate of exchange :                                                                                     سعر تحويل العمالت 

Reservation system :                                                              نظام الحجز  
Resort :                                                                                                                        منتجع 
Single Bed :                                                                              غرفة تحتوى على سرير منفرد  
Suite :                         شقة                                                               

Service fee :                                                                    مصاريف الخدمة 
Shopping center :                                                                                                 مركز تجاري 
Supply Forcasting :                                                            العرض المتوقع 
Standby :                                                                         حجز احتياطي 



 

Tourist Facities :                                                                                       التسهيالت السياحية 
Travel Agent :                                                                     وكيل السفر  
Tour Operatour :                                                                                 منفذ السفرات السياحية 
Time Sharing System :                                                       نظام مشاركة 
Vacant Room :                                                                                              غرف شاغرة 

Value Added Tax :                                                                                     القيمة المضافة 
Wait List :                                                                    قائمة اإلنتظار 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  
  الشكر

  
دآتور بال            ذى     أتقدم بخالص شكري وعرفانى و امتنانى ألستاذي الفاضل ال ارك ال لطة امب

قبل اإلشراف على هذا العمل  ، و الذى عمل آل ما في وسعه  من  اجل اتمام هذا العمل            
دة و                         سعاداته  العدي امي  من خالل م ، آما  ال انس  األستاذ الدآتور  الطواهر محمد الته

  القيمة ،
سعاداته  ال        ل م ه جمي س ل ن ان م و ل ذي  ل ادي ال دي اله دآتور خال تاذ ال ة و و األس علمي

  المعنوية
ايزة                         ن ف د ب تاذ محم و المادية  ، و  أتقدم آذلك بشكرى الخالص الى أخى و صديقي األس
د    تاذ عب م تتوقف ، و األس ى ل شجيعاته الت ة و خاصة ت ة و المعنوي سعاداته المادي ى م عل
د في انجاز        الحميد بن ناصر على جميل مسعاداته ، و الى آل من ساهم من قريب أو بعي

  .عملهذا ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  اإلهداء

   
  
  

     …                                           الى روحي  والديا      
  
  

ا      ا آم                                                                               ربي ارحمهم
  ...ربياني صغيرا     



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2000هات السياحة العالمية لسنة مؤشرات و اتجا :01الملحق رقم 
  مؤشرات القطاع السياحي في الجزائر  : 02الملحق رقم 
  مؤشرات و أفاق القطاع السياحي في مصر  : 03الملحق رقم 
  مؤشرات و أفاق القطاع السياحي  في تونس  : 04الملحق رقم 
  مؤشرات و أفاق القطاع السياحي  في  المغرب  : 05الملحق رقم 
  القانون المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة  :  06م الملحق رق

  القانون المتعلق بمناطق و مواقع التوسع السياحي  : 07الملحق رقم 
  القانون المتعلق باستغالل الشواطئ  : 08الملحق رقم 
  قائمة الرموز المستعملة  : 09الملحق رقم 
  أهم المصطلحات السياحية : 10الملحق رقم 
  حق  قائمة المال

  قائمة المراجع 
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غة التنقل من بلد الى اخر طلبا للتنزه أو اإلستطالع أو اإلكتـشاف ، و               يقصد بالسياحة في الل   
تعد السياحة ظاهرة قديمة ارتبطت بوجود اإلنسان و تحركاته منذ زمن بعيد ، اما سعيا وراء البحث                 
عن مناطق جديدة في بيئات جغرافية أفضل تتوفر فيها سبل الحياة ، أو لتبادل المعارف و التجارب                 

بشرية اخرى ، أو ألقامة عالقات تجارية و سياسية مع األخرين ، ثم تحولت ظاهرة               مع مجموعات   
انتقال اإلنسان لتحقيق رغباته و احتياجاته و شئون حياته اليومية الى ظاهرة اجتماعيـة و ثقافيـة                 
هدفها المتعة و الراحة و الثقافة و اإلستجمام ، و قد تغيرت النظرة اليها فـي العـصر الحـديث و                     

ت الى صناعة مركبة من الصناعات الهامة  التى تعتمد عليها كثير من الـدول فـي تنميـة                   تطور
  .مواردها لتحقيق التقدم اإلقتصادي و االجتماعي  

إن إرتباط السياحة مع قطاعات عديدة إقتصادية وإجتماعية ، جعلت تحديد مفهومها يختلـف              
اهرة ، فالبنسبة لإلقتصاديين تعتبر هذه      حسب إختالف التخصصات العلمية للجهات الدارسة لهذه الظ       

الظاهرة نشاط إقتصادي فهي حاجة وسلعة في آن واحد ، أما بالنسبة لإلجتمـاعيين فهـي عبـارة                  
  .هجرة، و عالقات إنسانية

السياحة عبارة عن مجموعة األنشطة المتعلقة بالسفر ، التنقل واإلقامة خارج مقـر الـسكن               
حة مجموعة من الخصائص ، و األركان و الدوافع  التى تعتمـد             العادي ألغراض متعددة ، و للسيا     

 ، و   …عليها ، و مرتبطة بمجموعة من العلوم ، كاإلقتصاد ، و القانون ، و السياسة ، و االحصاء                   
لها أنواع و أشكال متعددة تبعا لتعدد الدوافع و المقومات السياحية ،   وعليه سنحاول من  خـالل                    

ر التاريخي للظاهرة السياحية  ،  ثم تقديم مختلف التعاريف  و المفـاهيم               هذا الفصل التطرق للتطو   
المتعلقة  بالسياحة و السائح، ثم التطرق الى خصائص السياحة ، أسبابها وأركانها ، عالقاتها بالعلوم              

  .األخرى ثم التطرق الى دوافعها و أنواعها 

  
  
  
  
  
  

   : السياحة و السائحتاريخ و تعريف:  المبحث االول 
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     السياحة ظاهرة من الظواهر اإلنسانية التى نشأت منذ أن خلـق اهللا  األرض  و مـا عليهـا                         
فهي قديمة قدم الحياة ، عريقة عراقة التاريخ ، فمنذ زمن بعيد و اإلنسان في حركة دائمة بين السفر                   

العلم و المعرفـة ، و      و التنقل بحثا عن امنه و استقراره و سعيا الى رزقه و معاشه و متطلعا الى                 
عليه سنحاول التطرق  الى تحديد مفهوم السياحة والسائح الذى يعتبر اهم عنـصر مـن عناصـر                  
الظاهرة  السياحية ، و قبل التطرق الى المفاهيم ارتأينا أنه من الضروري االشارة الى تاريخ نـشأة          

  .الظاهرة السياحية و مراحل تطورها 

   (1) مراحلها التاريخيةنشأة السياحة و: المطلب األول 

  منذ العصور القديمة ، حيث لم        ) السفر و التنقل من مكان الى أخر         (عرفت الظاهرة السياحية         
تكن هناك حدود إقليمية أو حواجز تذكر ، كما هو الحال في الوقت الـراهن ، و كانـت الـسياحة                     

األفراد و الجماعات  من التنقل هو       بسيطة و بيدائية في مظهرها و أسبابها  و اهدافها ، فكان هدف              
البحث عن الطعام و الماء  و المآوى و الهروب من األخطار ، ثم ظهرت الزراعة و ما نتج عنها                    
من اإلتجاه الى  اإلستقرار المعيشي قرب األنهار و مصادر المياه و ميل األفراد الـى التجمـع و                   

ض األدوات الخاصة  بالصيد ، كل هـذه         ظهور الحرف و تربية الحيوانات و صناعة النسيج  و بع          
العوامل دفعت اإلنسان الى مواصلة التنقل و البحث عن األفضل ، ثم تطور التنقل و اإلنتقال  مـن                   
البحث عن شروط معيشية أحسن الى البحث عن الراحة و المتعة و هو ما يعرف في وقتنا الراهن                  

ة و إقتصادية ذات أبعاد  كثيرة و مهمة ، و         بمفهوم السياحة ، و قد أصبحت السياحة ظاهرة إجتماعي        
في العديد من الدول أصبحت كصناعة لها أسس و قواعد  ، و إهتم المختصيين بهذه الظاهرة  على                   

  (2): مر العصور و يمكن التميز بين أربعة مراحل ميزت السياحة و هي 

  .مرحلة الحضارات القديمة -  أوال

لع الى األفضل  فكان يتنقل من مكان الى اخر  ، حيـث كـان                  منذ نشأة اإلنسان وهو يحاول التط     
السفر و التنقل جزء من حياته ، و لم تكن هناك قوانين تنظم تصرفاته سوى الطبيعة  ، فلـم تكـن                      
هناك وسائل نقل و لم يكن عنصر الوقت ذو أهمية بالنسبة إليه ، و عندما قامت الحضارات أصبح                  

  و المنفعة ، فكان للفنقيين السبق في اإلهتمام بالتجارة و التنقل ، و يعد السفر وسيلة للتجارة و الثقافة 

___________________________________________________________  
  14، ص1997صناعة السياحة ، دار زهران للنشر و التوزيع  ، عمان ، األردن  ، :  ماهر عبد العزيزتوفيق  (1)

 ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، مـصر ،           1995اعة السياحة من منظور جغرافي ، الطبعة الثانية ،        صن:  محمد خميس الزوكة     (2)
  19ص 
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الفنيقيون من اشهر الشعوب القديمة التى اتسمت بحب المخاطرة و االهتمام بالترحال البحرى ، بحثا               
الحـديث ، فالتجـار      عن المعرفة و الكسب المادي ، و التى تعد من اهداف الـسياحة بمفهومهـا                

  الفينيقين 

ركبو البحر في كافة اإلتجاهات و خاصة بعد القرنين الثالث عشر و الثامن عشرقبل الميالد، و قـد                  
بلغ نشاطهم البحري الذروة خالل الفترة من القرن العاشر الى منتصف القرن الثامن عـشر قبـل                 

بالد الغال  و مالطـة و كورسـيكا و          الميالد عندما بلغت رحالتهم شواطئ شبه جزيرة  ايبيريا و           
  .جزر البليار و شمال افريقيا 

   ومن ابرز الرحالت السياحية في تلك الفترة كانت في بالد االغريق عندما كانت تفد جماعات من                
اليونانيين القدماء و بعض سكان األقاليم  األوروبية المجاورة الى منطقة جبل أولمبيـا ، لمـشاهدة                 

 قبل الميالد مع كثرة التردد على المسارح مـن          776ية  التى شرع في تنظيمها عام        األلعاب االولمب 
اجل المتعة و الترويح عن النفس ، و هو ماشجع بعد ذلك على المطالبة ببناء فنادق لزوار أثينـا و                    

   .(1)كان ذلك خالل القرن الر ابع قبل الميالد 

الى اقـاليم العـالم     ) قان و جزر بحر ايجه  جنوبي البل(  و تعددت رحالت االغريق خارج وطنهم 
 و عرفوا الكثير فيما يتعلق بمالمح البيئات الجغرافية و الحقـائق            ) أوروبا ، افريقيا و اسيا       (القديم  

-485 (التاريخية لهذه األقاليم  ، و من أبرز الرحالة اإلغريق و اكثرهم شهرة المؤرخ هيـرودوت               
  (2).اره في تسعة مؤلفات    الذي سجل اسف) قبل الميالد 425

  و يعتبر الرومان كذلك من اول شعوب الحضارات القديمة التى اهتمت بـشغل اوقـات الفـراغ                 
  (3): بالسفر و الترحال من اجل المتعة و يصنف المسافرون خالل العصر الرومانى الى أربعة فئات

  الرومانية رجال القوات المسلحة ، حيث تم انشاء الطرق لتسهيل تحركات الجيوش -

المسؤولون الحكوميون ، حيث شكلت تحركات رجال الدولة و االدارة و البريد جانبا من اجمـالى                -
  .الحركة على الطرق 

التجار و اصحاب المهن المختلفة و خاصة العاملين في قطاع التعدين ، اذ اهتم الرومان باستغالل                -
  .طرتهم الموارد المعدنية في العديد من األقاليم الخاضعة لسي

المسافرون بارادتهم من اجل االستمتاع و المعرفة سواء لزيارة شواطئ البحار أو األمـاكن ذات               -
  األهمية الدينية ، او بعض األقاليم التى تتوافر فيها أبار و عيون للمياه المعدنية للعالج ، او لمشاهدة 

__________________________________________________  
  18 عبد العزير توفيق ، مرجع سبق ذكره ، ص   ماهر (1)
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   23مرجع سبق ذكره،  ص:  محمد خميس الزوكة (2)

  17 ، ص 2002مبادئ السياحة ، مطابع الوالء الحديثة ، القاهرة ، :  ماهر عب الخالق السيسي (3)
المباريات الرياضية و خاصة المصارعة أو المهرجانات السنوية التى اشتهرت بهـا بعـض مـدن      

  .يطاليا ا
   مرحلة العصور الوسطى -ثانيا

تمتد هذه الفترة  بين حوالى القرن الخامس و نهاية القرن الخامس عشر الميالديين ، و اتسمت هذه                  
المرحلة بنشاط و تعدد الرحالت التى قام بها كل من األوروبيين و العرب ، فقـد اقتـصر نـشاط                    

مرحلة على الرحالت ذات الطابع الديني ، اذ كثر         الرحالت و السياحة في أوروبا خالل أوائل هذه ال        
السفر الى معابد المسيحية ، في حين تجاوزت رحالت السفر في مرحلة تالية حدود القـارة لتعـدد                  
الرحالت الدينية الى األماكن المقدسة في فلسطين ، و نشطت الرحالت البحرية األوروبيـة خـالل                

ات الجغرافيـة التـى كـان مـن نتائجهـا اكتـشاف       القرن الخامس عشر مع بداية حركة اإلكتشاف 
، و هو ماسمح بربط أوروبا و اسيا        (1) 1497 ، و رأس الرجاء الصالح عام        1492األمريكيتين عام   

  .بحريا 

   أما بالنسبة للعرب فقد تميزت رحالتهم في بداية العصور الوسطى  ، بقطع مـسافات طويلـة ،                  
و اتسعت دائرة الرحالت العربية منذ القرن الثامن الميالدي         بحرية و برية ، و تزايد نشاط الترحال         

بعد ظهور االسالم و انتشاره ، و امتداد الدولة اإلسالمية خالل القرن الثامن ميالدي بين شبه القارة                 
الهندية في الشرق و شمال افريقيا و جنوبي اوروبا  في الغرب ، و قد تجاوزت الرحالت البحريـة                 

ود الدولة االسالمية حيث بلغت جنوبي الصين و كوريا و جزر اليابـان فـي               و القارية للعرب حد   
الشرق ، و غربي و شرقي افريقيا في الغرب و الجنوب  ، بل أن الرحالت العربية بلغت سـيبيريا                   
،و كانت بغداد في عهد الخالفة اإلسالمية و قرطبة في األندلس من أهـم المراكـز الحـضارية و                   

السالمية و اكثرها ثراء ، لذلك كانت قصورها و حدائقها من المـزارات التـى               الثقافية في الدولة ا   
جذبت أعداد كبيرة من الزوار سواء من داخل الدولة اإلسالمية أو من خارجها ، كمـا أن الـرواج                   

  .(2)اإلقتصادي و األمن و الرغبة في المعرفة و اإلستطالع كلها عوامل ساهمت في رواج السياحة 

ر الوسطى قام بعض المستكشفين و المغامرين برحالت طويلة أهمها  الرحالة ابـن                   في العصو 
بطوطة ، و اإليطالي ماركوا باولو و كريستوفر كولمبس فكانت أغراض السياحة في تلك العصور               
التجارة ، الحج ، رحالت دراسية ، و مع ظهور بعض الجامعات العريقة في اوروبا مثل جامعـة                  

ا  و جامعة السربون في فرنسا ، أصبح السفر من أجل الدراسة و التعلم ظاهرة                أكسفورد في إنجلتر  
   .(3)من ظواهر القرن السادس عشر
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__________________________________________________  
  18، ص 1994السياحة النظرية و التطبيق، الشركة العربية للنشر  و التوزيع ، القاهرة ،:  هدى سيد لطيف (1) 
   24مرجع سبق ذكره،  ص:   محمد خميس الزوكة (2)

  19 ، ص 2002مرجع سيق ذكره ، :  ماهر عب الخالق السيسي (3)
   و لقد إهتم العرب خالل القرن الثامن و الرابع عشر الميالدى بتطوير مبادئ السياحة ، فقد كانت                 

  با و اسيا ، كبغداد ، قرطبة ، الدولة االسالمية تحتوي العديد من الدول االوروبية المتطورة في اورو

فكانت التجارة مزدهرة و كانت مركز للحياة الثقافية و الحضارية ، و احتوت العديد مـن المـدن                  
العربية و االسالمية على العديد من المبانى و التجهيزات الخاصة باقامة النزالء و الزائرين و توفير      

 في مدن القاهرة ، اإلسكندرية ، بغداد ، البصرة ،           الراحة لهم ، فكثرت الفنادق و النزل و الحمامات        
و قد إتسمت هذه المرحلة بعدم و جود قيـود او           .  دمشق ، حمص ، تونس ، سمرقند ، و االندلس           

قوانين منظمة لإلنتقال ،  كما لم يكن هناك وسائل نقل متطورة و لم يظهر اثر لكلمة السياحة ال من                    
   .حيث التعريف و ال من حيث المدلول 

  (1) المرحلة الحديثة - ثالثا

    تمتد هذه المرحلة بين القرن السادس عشر و نهاية القرن التاسع  عشر الميالديين ، و شـهدت                  
  تغيرات   –التى بدات بعد بدء حركة االكتشافات الجغرافية خالل القرن الخامس عشر            -هذه المرحلة 

تى أدت الي زيادة األسفار و التنقالت و لعـل          عديدة في المجال العلمي ، كاإلكتشافات الجغرافية ال       
إكتشاف أمريكا  من طرف كولمبس ، إكتشاف رأس الرجاء الصالح من طـرف فاسـكودي     : أهما  

لتبدأ  بعد ذلـك     (2)    1769 ، و نيوزيلندا عام 1605 م ، و اكتشاف استراليا عام 1498كاما سنة 
ما يعرف بقارات العالم الجديد ، حيث غطت رحالت         الرحالت   القارية  داخل األقاليم المجهولة في        

 ، باإلضافة الـى     1783-1513اإلسبان معظم أقاليم أمريكا الالتينية خالل الفترة الممتدة بين عامي           
الرحالت األوروبية صوب افريقيا ، و اتسمت هذه المرحلة بتطور األلة و تقدم و تطـور وسـائل                  

البواخر و السيارات و السكك الحديدية على جعل السفر         اإلتصال و المواصالت ، فقد ساعد ظهور        
أكثر راحة و امنا و صحب ذلك تطور إجتماعي بظهور علماء و فنانين فـي مختلـف المجـاالت                   
العلمية و الدراسية و الفنية ، فكان األفراد يسافرون الى عواصم العالم و المدن الـشهيرة لمـشاهدة    

تصرة على فئة معينة تعرف بالسياح األثريـاء و إزداد اعـداد            األثار و المراكز الثقافية و كانت مق      
هؤالء السياح في القرن السابع عشر و الثامن عشر و خضعت السياحة في هذه المرحلـة لـبعض                  
القيود و القواعد والقوانين كجوزات السفر و التأشيرات ، كنتيجة لظهور الدول ذات نظم سياسية و                

   .(3)ر التشريعات و إدراك أهمية السياحة اقتصادية و دينية  مختلفة و ظهو
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________________________________________________  
  28مرجع سبق ذكرة ، ص :  محمد خميس الزوكة (1)

  16مرجع سبق ذكره ، ص :  هدى سيد لطيف (2)
   25 ، ص 1985اهرة ،  ، الجزء األول ، دار المعارف ، الق) طرجمة محبات امام(جغرافية السياحة: روبنسن . ه(3)

و في أواخر القرن الثامن عشر و بداية القرن التاسع عشر ، أحدثت الثورة الصناعية تغيرا كبيـرا                  
في وسائل المواصالت و اإلتصال و الذى أدى الى إختصار الوقت و  المسافات  و زيـادة عـدد                    

اع فـي مـستوى األجـور و        المسافرين ، و مع استقرار النظم اإلجتماعية للطبقة العاملة ،و  إرتف           
تخفيض ساعات العمل و العطل المدفوعة ، ادى بطبقة العمال الي السفر و البحث عـن المتعـة و                   

الراحة ، كذلك تطور الطائرات و التحويل الحربية منها الى مدنية ساعد على الـسفر و التنقـل ،                    
يرا فـي اإلثـارة و نقـل        تطور الطباعة و طرق و وسائل اإلتصال المختلفة و التي لعبت دورا كب            

  .األحداث و التشويق لزيارة بعض األماكن 

  المرحلة المعاصرة –رابعا 

    تبدأ هذه المرحلة مع بداية القرن العشرين الذى تطورت خالله السياحة بصورة لم تشهدها مـن                
ع قبل و خاصة بعد الحرب العالمية الثانية ، حيث استقرت األوضاع السياسية و ازدهرت األوضـا               

االقتصادية ، وزاد اإلهتمام بالجوانب اإلجتماعية و النفسية للبشر في العديد من اقاليم العـالم التـى                 
  .سنت فيها القوانين و التشريعات التى تحمي العامل و اإلنسان 

كالمنظمة العالمية للسياحة  التابعـة      :   كما شهدت هذه المرحلة ظهور العديد من المنظمات الدولية          
: مم المتحدة و يعتبر القرن العشرين بمثابة العصر الذهبي للسياحة لعدة إعتبارات اهمهـا               لهيئة اال 

)1(  
التطور و التقدم الكبير في وسائل النقل المختلفة البرية و البحرية و الجوية في مجال األمـان و                  -1

  .السرعة و الراحة 

   مـع     )ية و المسموعة و المقروءة       المرئ (التطور و التقدم الكبير في وسائل اإلعالم و اإلتصال        -2
  )… األنترنت ، الفاكس(السهولة و السرعة في  نقل األخبار في لحظة حدوثها عبرقارات العالم 

إرتفاع مستوى المعيشة و زيادة و نمو       , التحسن الملحوظ في النواحي اإلقتصادية و االجتماعية        -3
  . منه يوجه للسياحة المداخيل الشيئ الذي ولد فائض في المداخيل جزء كبير

تزايد أوقات الفراغ و العطل السنوية المدفوعة األجر ، و إرتفاع المستوى الثقافي  و اإلجتماعي                -4
  .و العلمي الذي إنعكس على اتجاه السياحة 

  . اهتمام الدول بالسياحة و الحرص على تنميتها و تطويرها ساهم في إنتعاش الحركة السياحية -5
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لعديد من المنظمات الدولية و اإلقليمية التى تهتم بالسياحة من تنظيم و تفعيـل و                قيام و ظهور ا    -6
  .توعية و ترقية 

________________________________________________  
  22مرجع سبق ذكره ، ص :  هدى سيد لطيف (1)

  (1): شهدت المرحلة المعاصرة ظواهر سياحية انفردت بها ومن اهمها 

 السياحية الجماعية الرخيصة ، فبعد أن كانت السياحة في متناول األغنياء  فـي               ظهور الرحالت -
المراحل السابقة التى ميزت السياحة ، شهدت المرحلة المعاصرة و خاصة بعد الحـرب العالميـة                
الثانية ، ما يطلق عليه السياحة اإلجتماعية ، اذا نشطت الرحالت الجماعية التى تـضم محـدودى                 

 يسعون الى قضاء عطلهم حسب امكانياتهم خارج أوطانهم ، و تشكل هذه الفئة أعداد               الدخل ، الذين  
  .كبيرة من األفراد ، و هو مايعنى طلب سياحى ال يستهان به 

انتشار فكرة المنتجعات السياحية في العديد من دول العالم ، و التى تعتمد في نشاطها على مالمح                 -
في المنتجعات اساليب عديدة لجذب السياح لقضاء عطلهـم ،          بيئية خاصة ، لذلك يستعمل العاملون       

  .كإقامة المعارض ، سباقات السيارات ، سباقات الخيل ، و الزوارق البحرية 

ظهور المخيمات السياحية منخفضة التكاليف ، و التى ادت الىاقبال الطالب و العمال و صـغار                -
الت السياحية ، و كذلك البيـوت المتنقلـة         الموظفين و اصحاب الدخول المحدودة على القيام بالرح       

  ساهمت في زيـادة اسـهام أصـحاب          CARAVANSالقائمة  على عجالت و التى تجرها السيارات         
  .الدخول المحدودة في الحركة السياحية بالعالم خالل القرن العشرين 

تـشغيلها   ظهور القرى السياحية ، و هي منتجعات تمتلكها أو تديرها أو تشارك فـي ادارتهـا و                  -
شركات سياحية عالمية تتولى شئون تسويقها سياحيا على المستوى العالم و توجد مثل هذه القـرى                
في فرنسا ، ايطاليا ، اليونان ، اسبانيا ، مصر ، كرواتيا ، المغرب ، البرازيل باإلضافة الى العديد                   

  .من الجزر كجزر هاواى و جزر البحر الكاريبي و جزر اندونسيا 

ألفواج السياحية المتجهة  الى المناطق التى تزخر باألثار و المبانىالتاريخيـة و القـصور               تزايد ا -
المتميزة و المتاحف و غيرها من المناطق ذات الصبغة الثقافية كنتيجة إلنتشار التعلـيم و ارتفـاع                 

األثـار و   المستوى الثقافى ، و هو مايفسر اتجاه اعداد كبيرة من السياح الى الدول التى تتوفر على                 
المقومات الثقافية   كمصر ، اليونان ، ايطاليا ، اسبانيا و تركيا و الهند و الـصين خـالل القـرن                      

  .العشرين

نتج عن كل العوامل السابقة الذكر تضاعف حجم الحركة السياحية العالمية و حجم التدفقات النقدية               -
 ، 1955 مليون سائح سـنة  51يتجاوز الناتجة عن السياحة ، فبعد أن كان عدد السياح في العالم ال             
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 مليـار دوالر    621 مليون سائح ، و بلغ الـدخل الـسياحي           700 ، يتجاوز    2002أصبح في سنة    
  (2). امريكي

________________________________________________  
   39مرجع سبق ذكره ، ص : محمد خميس الزوكة (1)

  2003لسياحة العالمية ، احصائيات ا: المنظمة العالمية للسياحة (2)

 ، لذلك تعد السياحة من      1973 مليار دوالر أمريكي سنة      28 ، بعد أن كان ال يتجاوز        2000سنة    
  اكبر

عناصر التجارة الدولية و أهم الصناعات العالمية نموا ، لذلك أصبح يطلق على القـرن العـشرين                 
  .بقرن السياحة 

  تعربف السياحة و السائح : المطلب الثاني 

   تعددت و اختلفت تعاريف كل من السياحة  و السائح  ، حسب تعدد الجهات الدراسة للسياحة ،                   
  .و تعدد اختصاصات الباحثين ، و عليه سنحاول تقديم أهم  و احدث التعاريف  

  تعريف السياحة -أوال

لقد وردت حول السياحة جملة من التعـاريف المتنوعـة التـي تحـاول تحديـد ماهيتهـا                  
ها  و جاءت عدة محاوالت من قبل الباحثين  إلعطاء تعريف موحد و شامل للسياحة و                 وخصوصيت

كل باحث ركز على جانب معين ، فمنهم من ركز على السياحة كظاهرة إقتصادية أو إجتماعيـة أو     
 …ثقافية  و منهم من إعتبرها على أساس تنمية العالقات الدولية و اإلنسانية و الثقافية و الرياضية                  

نهم  من يطلق على السياحة على أنها صناعة القرن العشرين أو الصناعة المتداخلة أو المركبة                و م 
أو الصتاعة المتكاملة أو الصناعة بدون مداخن أو غذاء الروح أو بترول القرن  الواحد و العشرين                 

سار على              لفظ السياحة لغة  تعني  التجوال و عبارة ساح في األرض تعني ذهب و                            (1). 
   (2).وجه األرض

 أي الـسياحة    TOURISM  يعني يجول أو يدور أما كلمة         TOUR    أما في اللغة اإلنجليزية نجد أن       
  (3).فمعناها اإلنتقال و الدوران 

 و التي تعني رحلة و أطلقت على طـالب العلـم    TOUR من TOURISM    اما أصل كلمة السياحة 
 في القرن الثامن عشر ، و إنتشرت هذه الكلمـة مـن    TOURISTاإلنجليز في أوروبا كلمة السياح 

الفرنسية الى اللغات األخرى و أستعملت للسياحة و السائح ، أي التحرك في رحلة لغرض المنفعـة                 
  (4). أو الترفيه أو الصحة و ليس إلكتساب األموال أو اإلقامة الدائمة في الدول المضيفة
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فإذا كـان هـذا     . السفر و التجوال أى االنتقال من مكان  آلخر            فالمفهوم اللغوي للسياحة يعني     
االنتقال من مدينة ألخرى يسمى سياحة داخلية أما اذا كان هذا االنتقال من دولة الى اخرى يـسمى                  
سياحة خارجية ، و قد اختلف كل من علماء االقتصاد و االجتماع فـي تحديـد مفهـوم و جـوهر               

  ________________________________________________الظاهرة 
   22 ماهر عبد العزير توفيق ، مرجع سبق ذكره ، ص (1),(2)

  14  هدى سيد لطيف ، مرجع سبق ذكره ، ص (3)

 ،   1990علم السياحة و المتنزهات ، دار الحكمة للطباعة و النشر الموصل ،بغداد ،الجمهورية العراقية  ،                 :  مسعود مصطفى الكتاني     (4)
  121ص

ية ، فعلماء االقتصاد ينظرون الى السياحة على اساس أنها ظاهرة اقتصادية طبقا لكـل مـن                 السياح
العرض و الطلب اى خدمات السفر و المواصالت و اإلقامة و كل ما يتصل بالرحلة السياحية مـن                  
خدمات و سلع ووسائل إقامة و ترفيه ، أما علماء االجتماع فينظرون الى السياحة على أنها رغبـة                  

فراد في التعرف على العديد من العادات و التقاليد و العالقات االجتماعيـة والثقافيـة للـشعوب                 األ
  .المختلفة 

   وحتى يمكننا الوصول إلى تعريف عام وشامل للظاهرة السياحية ، نورد بعض التعاريف العلمية              
  .المتخصصة

  :(1)عرف السياحة كما يلي " ROBERT Lanquard"تعريف -1

بارة عن مجموع األنشطة البشرية التي تتعلق بالسفر، وصناعة تهدف إلى إشباع حاجات             السياحة ع "
  ....السائح

  :(2)  المعروف بمؤسس البحث السياحي يعرف السياحة كمايلي "KRAFET HUNSIKER:"تعريف"-2

هي مجموعة من العالقات واألعمال التي تكونت بسبب التنقل، وإقامة األفـراد، خـارج مقـرات                "
  ...."هم المعتادة ، حيث أن هذا التنقل ال يدخل في إطار النشاط اإلنساني المربحسكنا

   JOFFRE DUMAZEDIER   "(3):"تعريف-3

مجموعة اإلنشغاالت التي يتعاطاها الشخص من أجل الترفيه عن النفس،          : "عرف السياحة على أنها     
 قدراته اإلبداعية الحرة، بعد تخلصه      أو لتطوير معلوماته أو تكوينه ومشاركته اإلجتماعية أو لتطوير        

  ...." من واجباته المهنية، العائلية واإلجتماعية

  J.L.MICHAUD"   (4):"تعريف-4
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الـسياحة  : "جغرافي ومسؤول إداري في المجلس األعلى للسياحة الفرنسي عرف السياحة كمـايلي           
ر السكن اليومي، ليلـة  تضم مجموعة نشاطات إنتاج وإستهالك تستلزم تنقالت خاصة بها، خارج مق    

  "على األقل حيث سبب الخروج هو التسلية، األعمال، الصحة، إجتماعات مهنية، رياضية أو دينية

  

_______________________________________________  
(1) Robert Lanquard: Le Tourisme International, serie que sais-je? Paris, PUF,1980, p12  
(2) Ahmed Tissa : Economie Touristique et Amenagement du Teritoire .OPU. Alger , 1994,   p21  
(3) G.Wackermanne: Tourisme International, Paris, PUF. 1988,  p06  
(4) J.P. LOzato: Geogaphie du Tourisme: Masson, Paris: 1990: p13  

الراحة ، الترفيـه عـن      : ضم ثالثة مهام رئيسية   من خالل التعاريف السابقة نستخلص أن السياحة ت       
النفس وتطوير الشخصية هذا من جهة وتضم من جهة أخرى التنقل وقضاء الليلة على األقل خارج                

  مقر اإلقامة المعتاد

  :(1)يعرف السياحة كمايلي " S.KALFIOTIS:"تعريف -5

آخر للترفيـه عـن الـنفس       كتنقل مؤقت لألشخاص فرديا أو جماعيا من مقر سكناهم ، إلى إتجاه             "
وإشباع الرغبات الروحية ورفع المعنويات والحاجات الثقافية مما يؤدي إلى ظهور نشاط إقتصادي             

  ".جديد

من خالل هذا التعريف ومقارنة بالتعاريف السابقة أضاف شيء جديد هو إعتبار الـسياحة نـشاط                
  .إقتصادي

  :(2) عرف السياحة كمايلي "KASPAR:"تعريف-6

مجموعة عالقات وظواهر ناتجة عن السفر وإقامة اإلفراد حيث مكان اإلقامة، ليس مسكنا             السياحة  
  "رئيسيا وليس دائما وليس مكان عمل

هذا التعريف يعتبر التنقل واإلقامة عنصران أساسيان في إثبات النشاط السياحي لكنه يضيف وينظر              
ادي اإلجتمـاعي الـسياسي البيئـي       اإلقتـص : إلى الظاهرة السياحية في إطار عالقاتها مع محيطها       

نظـام  : والتكنولوجي ، ويسمي الظاهرة السياحية بالنظام السياحي الذي يتشكل من أنظمة فرعيـة             
  :فرعي الهدف السياحي، نظام فرعي الموضوع السياحي كما هو موضح في المخطط الموالي
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__________________________________________________________  
(1) G Wackermanne. OP. CIT. P07    

 (2) R.Christine; Le Tourisme, Publication Universitaires, d'Etudes Europeenes, Geneve,1985, p19   
  

  

  

  01: الشكل رقم 

  "KASPAR"                 هيكل النظام السياحي حسب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                        

                                                                          نظام  فرعي 

      الموضوع                                                                     

                                                                          السياحي 

                                                                         الحاجة  السياحية

  بون                                                                        الز

  المحيط اإلقتصادي   المحيط اإلجتماعي 

  المحيط التكنولوجي   حيط السياسيالم  المحيط البيئي 

                                      نظام فرعي نتظيمي 

                                     الهدف السياحي 
  الوكاالت السياحية 

  المنظمات السياحية 

  المؤسسات السياحية

   النظام السياحي
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1985  GENEVE :  Publication Universitaires d’Etudes Europeenes,urismeLe To: Christine. R: Source

191  

  

  :، الظاهرة السياحية ينظر إليها كنظام يتكون من نظامين فرعيين"KASPAR"حسب تعريف

  "الزبون أو السائح" نظام فرعي تنظيمي للموضوع السياحي -

  "المحلية السياحية" نظام فرعي تنظيمي للهدف السياحي -

مجموعة من األنشطة والخدمات التي تتمثل في النقل ،         "الزبون"تعتبر السياحة بالنسبة للسائح     
اإليواء ، الترفيه ، المقدمة من طرف المؤسسة السياحية فهي بذلك تمثل عقد إستهالك يـربط بـين                  

  .عرض مقدم وإحتياجات

عبارة عن عمل ، مـصدر ربـح        ، السياحة   "المؤسسة، الدولة السياحية  "أما بالنسبة للهدف السياحي     
  .ومصدر لتمويل التنمية

ودائما حسب هذا التعريف النظام السياحي يتأثر بالمحيط اإلقتصادي، اإلجتماعي، السياسي، البيئي،            
  (1)التكنولوجي كمايلي 

فالمحيط اإلقتصادي يؤثر في النشاط السياحي من خالل إنتـاج الـسلع ، األدوات والتجهيـزات                -
  .ه والمباني والخدمات المتمثلة في النقل واإليواء، اإلطعام، المقاهي، التنشيط، الترفيهالخاصة بالترفي

كما تساهم السياحة في اإلنتاج الداخلي الخام وفي خلق القيمة المضافة وفي إحداث مناصب شـغل                
  .جديدة

احية للدولة،  له تأثير كبير على النشاط السياحي فمن خالله تتحدد السياسة السي          :  المحيط السياسي  -
  .التي بإمكانها، تشجيع، تخطيط، تنظيم أو توقيف النشاط السياحي بواسطة معايير مختلفة

إن الترابط والتداخل بين النشاط السياحي والمحيط اإلجتماعي تشكل عالقات   :  المحيط اإلجتماعي    -
  .متعددة ، كون السياحة تشكل ظاهرة إجتماعية، عبارة عن هجرة، عالقات إنسانية

يؤثر هذا المحيط على النشاط السياحي كونه عنصر أساسي ويدخل في تكـوين             :  المحيط البيئي    -
المنتج السياحي فهو الذي يدفع األشخاص إلى التنقل من المناطق الملوثة إلى المناطق األقل تلوثا ،                

  .فهو بذلك يعطي تطور إيجابي أو سلبي للنشاط السياحي
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ور التكنولوجي له تأثير على كل القطاعات اإلقتصادية، بمـا فيهـا            إن التط : المحيط التكنولوجي   -
القطاع السياحي فهو يتأثر بالتطورات التكنولوجية كون النشاط السياحي بحاجة إلى معدات وأجهزة             

  .حديثة ومتطورة في الفنادق، والمطاعم، مراكز التسلية ، وإلى وسائل نقل ومواصالت حديثة

 الظاهرة السياحية ال يمكن النظر إليها خارج محيطهـا الـذي            نستخلص من هذا التعريف أن    
  .تتأثر به بالسلب أو اإليجاب

  

__________________________________________________________  
(1) R.Christine : OP. CIT, p 192 

  

  * :تعريف الدكتور صالح الدين عبد الوهاب-7

  : حديثة للسياحة و الذي يعرف السياحة كمايلي    و يعتبر هذا التعريف أحد التعاريف ال

  السياحة هي مجموعة العالقات و الخدمات المرتبطة بعملية تغيير المكان تغيرا وقتيا و تلقائيـا و                
  (1). ليس ألسباب تجارية أو حرفية 

وللوصول إلى تعريف عام وشامل نـورد التعريـف المعتمـد مـن طـرف المنظمـة العالميـة                   
  ".OMT."للسياحة

   **   "OMT: "تعريف المنظمة العالمية للسياحة -8

   (2)   حسب المنظمة العالمية للسياحة، كلمة سياحة تحتوي على مفهومين

" السفر" ساعة على األقل بحيث أسباب الزيارة 24كل زائر مؤقت يقيم في البلد الذي يزوره : السائح
دراسة، الديانة، الرياضة، أو مـن أجـل        الترفيه، الراحة، الصحة، قضاء العطل، ال     : تكون من أجل  

  .القيام بأعمال عائلية، حضور مؤتمرات، ندوات علمية، ثقافية وسياسية

 ساعة على األكثر خارج مقـر إقامتـه         24كل زائر مؤقت ال تتجاوز مدة إقامته        : المتجول المتنزه 
  .المعتاد

لسياحة تبذل مجهودات إلعتماد هذا هذا التعريف ينطبق على السياحة الدولية فقط والمنظمة العالمية ل         
التعريف من طرف كل الدول األعضاء في المنظمة، كون بعض الدول تعتبر السائح كل شـخص                
يقيم بعيدعن مقر إقامته المعتادة ، فمثال ألمانيا تعتبر الفرد سائح كل شخص يبقى أربعة أيام فـأكثر                  

ة ليالي فأكثر خارج مقر إقامته، بريطانيـا،        خارج مقر إقامته، النمسا تعتبر السائح كل من يبقى ثالث         
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بلجيكا، هولندا، سويسرا، هذه الدول تعتبر السائح كل شخص يبقى أربعة ليالي خارج مقر إقامتـه                
  (3).المعتادة، إيطاليا أربعة أيام فأكثر، السويد خمسة أيام فأكثر

  

__________________________________________________________  
   و خبير في السياحة الدولية و عضو األكاديمية الدولية للسياحة ، له العديد من المؤلفات في السياحة باحث*

  14مرجع سبق ذكره ، ص :  هدى سيد لطيف (1)
(2) Gerard Guibilato: Economie Touristique, Delta et Spes, Suise, 1983,p10  
(3) R.Christine, OP. CIT. p190  

  **OMT: Organisation Mondiale du Tourisme :       ية للسياحة       المنظمة العالم

  

  :فمن خالل  التعاريف السابقة كلها نستخلص أن 

    مفهوم السياحة  له أساسين ، يختص األول منها بضرورة انتقال اإلنسان من موطنه األصلى أو                
نتفاع بوقت الفراغ ، أما األسـاس       مقر عمله الى دولة  أو منطقة اخرى لسبب معين يرتكز على اإل            

 سـاعة ، أى ان اإلنتقـال ال يكـون    24الثانى فيتمثل في أن عملية اإلنتقال تكون مؤقتة و تتجاوز           
: السياحة عبارة عن نشاط مركب، يشمل العديد من القطاعـات           . بهدف الهجرة أو اإلقامة الدائمة      

الترفيه، الراحة، العالج، األعمال، الرياضة،     : ةالنقل، اإليواء، اإلطعام، التسلية وتكون ألسباب عديد      
وهي تؤثر وتتأثر بالمحيط اإلجتمـاعي، الثقـافي، اإلقتـصادي، الـسياسي، البيئـي،              .... الديانة

  .التكنولوجي

   إن السياحة كغيرها من األنشطة تخضع لمجموعة من القوانين والقواعد التي تنظمها ، كما تحتاج               
عينة، تستعمل وفق أسلوب معين، لتلبية حاجـات المجتمـع اإلجتماعيـة            إلى موارد بشرية ومالية م    

  :الثقافية واإلقتصادية وعليه يمكن تحليل الظاهرة السياحية إلى العناصر التالية 

 رغبات وحاجات الناس إلى الراحة، الترفيه وقضاء أوقات الفراغ والسفر مـن أجـل اإلطـالع                 -
  .واإلكتشاف والتعرف على العالم

وات والتجهيزات والسلع التي تنظمها الدولة بهدف إشباع الحاجات السياحية، كالنقل بمختلف             األد -
فالسياحة تتميز عن غيرها من األنشطة األخـرى        . أنواعه، وسائل اإليواء، وسائل الترفيه و الراحة      

أصبح ينظر  ألنها مشكلة من مجموعة، من األنشطة اإلقتصادية، اإلجتماعية، الثقافية، والترفيهية لذا            
  (1)للسياحة من زاويتين 
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وبمقتضاها تعتبر السياحة كظاهرة إجتماعية، ثقافية، صحية، وحضارية، تتمثل في رغبات           : األولى
الناس المختلفة التي فرضتها طبيعة المجتمع المعاصر، كالحاجة إلـى الراحـة والـسفر والترفيـه                

ة والحربية وحضور التظـاهرات العلميـة،       والتجوال واإلستجمام واإلطالع وزيارة اآلثار التاريخي     
  . الثقافية، الرياضية والتجارية

معقدة التركيب، تساهم   " صناعة تقديم الخدمات  "وبمقتضاها تعتبر السياحة كنشاط إقتصادي      : الثانية  
  .في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية إلى جانب باقي القطاعات اإلقتصادية األخرى

قد تبنت تعاريف المنظمة العالمية للسياحة إال أنها أضافت بعـض المفـاهيم،              أما بالنسبة للجزائر ف   
  (2):بهدف السماح بإستعمال معقول للمعلومات الخاصة بالسياحة أهمها 

__________________________________________________________  
 (1) R. Baratje: La Consomation Touristique, une Contribution: Berger-Levrault: Paris:1972,p12  

  264، ص1991المجموعة اإلحصائية السنوية للجزائر، الديوان الوطني لإلحصائيات، نشرة ) 2(
  

  .كل مسافر عبر الحدود ودخل التراب الوطني ، خارج مساحة العبور يعتبر داخال: الدخول

 ومهما  كان مكان إقامته،       كل شخص دخل التراب الوطني، مهما كانت دوافع هذا الدخول          :المسافر
  .وجنسيته، بإستثناء الجوالين في رحلة بحرية

والجوال في رحلة بحرية هو كل زائر يدخل الحدود الوطنية ويغادرها في نفس السفينة التي جـاء                 
  .فيها والتي يسكن على متنها طوال مدة إقامته في البالد

، وال يمارس فيها أية مهنة مقابل أجر وهذا         كل من دخل الجزائر من غير أن يقيم فيها عادة         : الزائر
  .التعريف يشمل فئتين من الزوار هما السياح والجوالين

 ساعة في البالد، يمكن تلخيص دوافع زيارته        24 كل زائر لفترة محدودة، يبقى على األقل         :السائح
، أشغال  ..).في عطلة، أسباب صحية، دراسية، دواعي دينية، رياضة       (المتعة  : في األغراض التالية  

  ...)زيارة األقارب، مهمة، إجتماع(

 هم السياح، الجوالين والمسافرين العابرون للجزائر بإستثناء الجـوالين فـي رحلـة              :غير المقيمين 
  .بحرية

كل الجزائريـون يعتبـرون     " هم مسافرون غير جوالين في رحلة بحرية وغير المقيمين           :المقيمون
  ".مقيمون
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 ساعة وهذا المفهوم ينطبق على      24دة ، إقامته في الجزائر ال تتجاوز         هو زائر لمدة محدو    :الجوال
كل المسافرين الذين هم في جولة بحرية ماعدا المسافرين الذين يمكن إعتبارهم من الناحية القانونية،               

  .أنهم لم يدخلوا التراب فضال عن سكان الحدود العاملين في الجزائر

  : تعريف السائح -ثانيا

سائح أهمية كبرى من نواحي عديدة كالناحية اإلحصائية التى تهتم بجمع المعلومات و                 لتعريف ال 
البيانات اإلحصائية الخاصة بعدد السياح ، أصنافهم ، أغراضهم ، مستويات انفاقهم ، أعمارهم ، و                

   …مواهبهم

سائح  الـذي        اهتمام خبراء السياحة بتحديد تعريف السياحة جعلهم كذلك يهتمون بتحديد مفهوم ال           
 قامـت بتحديـد مفهـوم       1937بدونه ال وجود للسياحة ، ففى البداية نجد أن عصبة األمم في عام              

السياح على أنهم  األشخاص الذين يسافرون من أجل المتعة أو ألسباب صحية أو أسباب خاصـة ،                  
 رياضية  و كذا األشخاص الذين يسافرون من أجل حضور اجتماعات علمية ، ادارية ، سياسية ، أو               
 ساعة  24أو غيرها ، هذا باإلضافة الى المسافرين في رحالت بحرية حتى و لو قضوا مدة اقل من                  

.  
 و تباعا لهذا التعريف فإنه الينطبق على األشخاص الذين يرغبون في الحصول على إقامة دائمـة                

  (1).في الدولة أو األشخاص الذين يرغبون في الحصول على عمل 

 بتحديد من هم السائحون على النحو التالي        1937اإلحصائيات بعصبة األمم في       و قد قامت لجنة     
  األشخاص الذين يسافرون للترويح عن النفس أو ألسباب عائلية أو لبواعث صحية -1 (2):

  األشخاص الذين يسافرون لحضور اإلجتماعات الدولية أو لتمثيل بالدهم أيا كان نوع التمثيل-2

  )ياسيا أو رياضيا  علميا ، إداريا ، س( 

  .أرباب العمل الذين يسافرون ألسباب تتعلق بأعمالهم -3

  . ساعة 24يسافرون في رحالت بحرية حتى و لو كانت فترة اقامتهم أقل من األشخاص الذين -4

 ، فقد اعتبر الـسائح كـل        1963     و قد أعيد تعريف السائح خالل المؤتمر الدولي للسياحة سنة           
 البلد الذي يقيم فيه على وجه اإلعتياد ألي سبب من األسباب من غير قبـول                شخص يزور بلد غير   

   :وظيفة بأجرة في الدولة التي يزورها و يشمل هذا التعريف على مفهومين 

  . ساعة في البلد محل السياحة 24 المفهوم األول يشمل السياح الذين يمكثون مدة أكثر من -

 ساعة في البلـد     24لزائرون المؤقتون الذين يمكثون أقل من       المفهوم الثاني يشمل المتنزهون أو ا     -
  .محل السياحة ويشمل هؤالء ركاب الرحالت البحرية 
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  (3):     وعرف المجلس اإلقتصادي  التابع لهيئة األمم المتحدة السائح على أنه

  . ساعة و تقل عن عام 24 كل شخص يقيم خارج موطنه المعتاد خالل فترة تزيد عن 

  : يتضح ان السائح  مما سبق 

 هو الشخص الذي يسافر خارج محل اقامته األصلية أو اإلعتيادية ألي سبب غير الكسب المادي أو                
  و لفترة    ) السائح األجنبي    ( أو في بلد غير بلده       ) السائح المحلي    (الدراسة سواء كان في داخل بلده       

  .  ساعة  و ان قلت عن ذلك فهو قاصد للنزهة 24تزيد عن 

  : ليه يمكن أن نميز بين و ع

__________________________________________________________  
اقتصاديات القطاع السياحي في مصر و انعكاساتها على االقتصاد القومي ، سسلسلة قضا يا التخطيط و التنمية              :  معهد التخطيط القومي     (1)

  .09 ، ص1998 ، جمهورية مصر العربية ، ديسمبر 124رقم 

   26ماهرعبد العزيز توفيق ، مرجع سبق ذكره ، ص  (2) 

  15 هدى سيد لطيف ، مرجع سبق ذكره ، ص (3)
  (1):  ساعة لألغراض التالية 24الذين يزورون بالد أو مدينة ألكثر من  : السياح-

  …خ التمتع ، الرحلة ، العطلة ، الصحة ، الديانة ، الرياضة ، الثقافة ، التاري:  الترفيه -    

  األعمال ، المؤتمرات -    

  زيارات اجتماعية -    

  …اجتماعات ، أعمال ، مؤتمرات ، ثقافة -    

  أسباب أخرى -    

 ساعة  و هؤالء ال يدخلون ضمن تقسيم السياح و           24الذين يزرون مناطق ألقل من       : المتنزهون-
  .انما يعتبرون متنزهين 

  (2): يهم تعريف السائح هم  و عليه فإن األشخاص الذين ال ينطبق عل

  أعضاء الهيئات الدبلوماسية -1

  أفراد القوات المسلحة األجنبية -2

  العاملون المؤقتون ممن يرتبطون بعقود عمل في دولة أجنبية كأن يكونوا خبراء أو موظفون -3

  .أو عمال أو أي عمل أخر بشكل مؤقت 
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  .ولة أخرى األشخاص المقيمين عند الحدود و يعملوا في أراضي د-4

  من يفد الى بلد بقصد التوطن كالالجئين السياسين أو طالبى اإلسنقرار و السكن في بلد ما -5

  .أو األشخاص الذين يرغبون في الحصول على إقامة دائمة 

 ، طـاقم الطـائرة ، البـاخرة ، سـائقي        )العبور(كالمسافرين الترانزيت   : المسافرون العابرون   -6
  . ساعة 24ن  يعبرون البلد و يبقون فيه لفترة تقل عن القاطرات، الشاحنات مم

  :   و إنطالقا من تعريف السائح يمكن ان نقسم السياح الى 

  .و هو الذي يأتي من بلدان بعيدة عن البلد محل السياحة : السائح العالمي -

ـ            : ) الوطني   (السائح المحلي   - ا يعـرف   و هو السائح الذي يقوم بالسياحة داخل حدود دولته أو م
  .بالسياحة الداخلية 

__________________________________________________________  
  24 ماهر عبد العزيز توفيق ، مرجع سبق ذكره ، ص (2) ،(1)

  

  :   شامل للسائح كمايلي و من خالل ما سبق يمكن وضع تعريف

يها عادة سـواء للتـرويح عـن        السائح هو الشخص الذي يقوم بزيارة منطقة معينة غير التى يقيم ف           
النفس أو آلسباب عائلية أو صحية أو اقتصادية أو لحضور اجتماعات دولية أو لتمثيل بالده ،اداريا                

 24،عن طريق البر أو الجو أو البحر لمدة تزيد عـن            …، دبلوماسيا ، سياسيا، دينيا ، أو رياضيا       
الى البالد بغرض التوظف أو العمـل أو        ساعة و ال تتجاوز سنة ، لذلك ال يعتبر سائحا كل من يفد              

  .التوطن 

  خصائص السياحة ، أسبابها ، أركانها و عالقتها بالعلوم األخرى :  المبحث الثاني 

 بعد تحديد مفهوم و تعريف كل من السياحة و السائح  ، يجب التطرق  الى خصائص السياحة                        
ناعات نظرا لتداخل العديد مـن المكونـات   على اعتبار انها صناعة متميزة و تختلف عن باقي الص       

التى تدخل في تركيبها ، و مادامت هذه الصناعة مركبة راينا انه من الضروري تحديد أهم األسباب                 
التي تؤدي الى القيام بها  و اهم أركانها أو الدعائم التي تقوم عليها ، و أهم العالقات التى تربطهـا                     

  .مع العلوم األخرى 
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  خصائص السياحة : المطلب األول 

تهدف السياحة الى استثمارالموارد الطبيعية و البـشرية المتاحـة فـي المنطقـة او الدولـة                 
كالشواطئ الرملية أو المناخ المعتدل أو المناطق الجبلية أو الغطاءات الجليدية أو األماكن الدينيـة و      

رى التى تسعى الى استغالل     التاريخية و األثرية، وهي بذلك ال تختلف عن األنشطة اإلقتصادية األخ          
الموارد الطبيعية المتاحة كالموارد المعدنية و الغابات ، و يمكن حصر أهـم خـصائص صـناعة                 

  (1): السياحة فيمايلى 

 تعد السياحة نشاطا اقتصاديا متزايدا او متضاعف الطبيعة و بصورة مطردة و خاصـة فيمـا                 – 1
 ذلك أن اقدام السياح على اإلنفاق و تحويل نقـودهم      يتعلق بالدخل و اإلستخدام السياحيين ، و تفسير       

الى عمالت الدولة التى يزرونها من أجل تسديد تكاليف الخدمات التى يحتاجونهـا ، الـى جانـب                  
مشترياتهم من الهدايا و التذكرات ، يعني ذلك انتقال النقود من السياح الى عدة أشخاص و قنوات و                  

امها أكثر من مرة عن طريق انتقالها من حائز الى أخر ممـا             مستويات متعددة باإلضافة الى استخد    
يؤدى الى تزايد الدخل و هو مايطلق عليه بالمضاعف رغم انتقال جزء من هذه األموال الى خارج                 
المنطقة السياحية من اجل توفير خامات و مواد  و متطلبات صـناعة الـسياحة ، و فيمـا يتعلـق                     

  متزايدة  فهى من خصائص صناعة السياحة التى تتصف بها نظرا باالستخدام أو العمالة السياحية ال

__________________________________________________________  
   264مرجع سبق ذكره ، ص : محمد خميس الزوكة ) 1 (

إلحتياجها الى اعداد كبيرة من العاملين ، أى أنها توفر فرص عمل ألعداد كبيرة من المستخدمين ،                 
مالة غير مؤهلة و اصحاب الكفاءات العالية و الخبرات المتخصصة ، و هى القوى العاملـة                من ع 

المرتبطة بصورة مباشرة بصناعة السياحة ، اذ توجد أعمال اخرى ترتبط بصناعة السياحة بصورة              
  .غير مباشرة كبعض الخدمات التى تستمر في التواجد و الممارسة طالما السياحة قائمة كنشاط 

رصناعة السياحة بعاملي أسعار السفر و الخدمات السياحية و مـستوى المـداخيل لألفـراد               تتاث-2
بصورة كبيرة ، أى تتغير بسهولة قرارات السياح و توجهاتهم ، بالتغيرات التى تحدث في كل مـن                  
 تكاليف أنشطة السياحة و مستوى المداخيل ، فتزايد تكاليف الرحلة السياحية الى منطقة أو دولة ينتج               

عنه ضعف اإلقبال على السفر اليها من اجل السياحة أو تناقص عدد الليالي السياحية فيها ، و هـي                   
نفس النتيجة التى تحدث اذا ما انخفض مستوى الدخل أو تزايدت تكاليف و اعباء المعيشة في دول                 

  .الطلب السياحي 

يمكن نقله من مكان إلـى       تعتبر السياحة صادرات غير منظورة ، فهي ال تتمثل في ناتج مادي              -3
آخر، وهي تعتبر واحدة من الصناعات القليلة التي يقوم فيها المستهلك ، بالحصول علـى المنـتج                 
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ال تتحمل نفقات   " الدولة المضيفة "بنفسه من مكان إنتاجه، وعليه فإن الدولة المصدرة للمنتج السياحي           
 التي تتطلب باإلضافة إلـى تكـاليف        نقل خارج حدودها، كما هو الحال بالنسبة للمنتجات األخرى،        

  .إنتاجها، تكاليف نقلها

الطبيعية، التاريخية،  (الموارد السياحية   :  إن المنتج السياحي المتمثل في عوامل الجذب السياحي        -4
 ال تباع إال من خالل السياحة، فهذه الموارد ال تدر عائدا بطبيعتها، إال إذا بيعت في شـكل                   )اآلثرية

ا المنتج ال يباع في معظم األحوال من غير وجود سلع وخدمات مـساعدة التـي                وهذ. منتج سياحي 
تتمثل في التسهيالت السياحية، التي يجب أن تتواجد جنبا إلى جنب مع الموارد السياحية وتتمثل هذه                

  (1) :التسهيالت في أربع مجموعات

، وسائل  )...المياه، الكهرباء (ة  كشبكات النقل، الخدمات المرفق   ": القاعدية" توفر الهياكل األساسية   -أ  
  .اإلتصال، توفر األمن واإلستقرار

المخيمات، القرى  (الهياكل الفندقية وغيرها من وسائل اإلقامة التكميلية        :   توفر منشآت اإلقامة   -ب  
  .)...السياحية

  .البري، البحري، الجوي :  توفر النقل-ج 

__________________________________________________________  
  12 ، ص 1987التخطيط السياحي ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، القاهرة ، : نبيل الروبي   (1) 

  

كدور اللهو، التسلية، محالت بيع الهدايا التذكارية والـسلع         :  توفر المنشآت السياحية الترويجية    -د  
   .السياحية

عة عناصر متعددة تتكامـل مـع        إن المنتج السياحي منتج مركب، فهو مزيج مشكل من مجمو          - 5
  .بعضها البعض، وتؤثر وتتأثر بالقطاعات األخرى في المجتمع

   فالسياح يستهلكون مجموعة من السلع والخدمات منها  التي تبيعها المنشآت الـسياحية كاإلقامـة               
خـرى  ، ومنها ما يتعلق بالتي تبيعهـا المنـشآت األ         ...اإلطعام النقل الهدايا، التذكارات ودور اللهو     

   ومنها ما يتعلق بتسهيالت البنية األساسية والخدمات األخرى في البلد المضيف، )التجارية مثال(

وهذه المنتجات تتكامل مع بعضها البعض، بحيث لو إنخفض مستوى السلعة أو الخدمة في الفنـادق                
ر التي تساهم   أو المطاعم أو النقل أو اإلجرءات الجمركية، إنخفض التدفق السياحي وتأثرت العناص           

في تقديم المنتج السياحي ، فصناعة السياحة صناعة متكاملة، وبالمثل لو إرتفع مستوى الـسلعة أو                
  .)...الدخل، العمالة(الخدمة زاد التدفق السياحي وتأثرت العناصر وأثرت في القطاعات األخرى 
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 عدم اإلسـتقرار،    إن السياحة الدولية منتج تصديري، يتعرض في بعض األحوال إلى درجة من           -6 
ألنه يتعلق بتأثيرات من القوى الخارجية، ومرونة عالية بالنسبة لكل من السعر والدخل باإلضـافة               

  (1) :إلى مشكل الموسمية التي تؤثر على النشاط السياحي كمايلي 

قد تتعرض السياحة الدولية لتأثيرات من خـارج        :  تعرض الطلب السياحي للتأثيرات الخارجية     -أ  
، كوجود إضطرابات سياسية أو تغيرات في أسعار الـصرف، التغيـرات المناخيـة غيـر                الدولة

المنتظرة، باإلضافة الى قرارات الدول القاضية بالرقابة على النقد وتحديد حجم النقد الـذي يـسمح                
  .للسائحين الخروج به

 الـسياحية قـد      تتميز السياحة بمرونة عالية، لكل من السعر والدخل، وهذا يعني أن القرارات            -ب  
تتأثر كثيراً بالتغيرات الطفيفة في األسعار والدخول، فبالنسبة للمرونة السعرية، فإنه يمكن تحديـدها              
بسهولة، مقارنة بالمرونة الدخلية، نظراً لكون آثار المرونة السعرية تكون سريعة، أما التغيرات في              

حديدها إال بعد مدة مـن الـزمن عـادة          الدخول فإنها تكون بصفة عامة أكثر تدرجاً ومن ثّم اليتم ت          
  2.سنة

إن النشاط السياحي في غالبيته نشاط موسمي فهناك عوامـل تـؤدي الـى              :  موسمية النشاط  –جـ  
الموسمية أهما تركز العطل المدرسية  والعطل في المنشآت الصناعية وغيرها في موسم معين، كما               

صدرة والمستقبلة للـسياح تـدعو الـى هـذه     أن العوامل المناخية والجغرافية في كل من الدول الم        
  والتي تمثل قدراً كبيراً في النشاط" العطل"الظاهرة، ومن الواضح أن سياحة اإلجازات 

__________________________________________________________  
  13:14مرجع سبق ذكره ،ص ص :  نبيل الروبي  (2)، (2)

سـياحة  (أما بالنسبة لألشكال األخرى من النشاط الـسياحي         . السياحي،هي التي تدعم هذه الظاهرة    
  .التكون لها عالقة بمشكلة الموسمية  ) …األعمال، سياحة المؤتمرات

 عدم قابلية المنتج السياحي للتخزين أو النقل من مكان الى آخركما في العديد مـن الـصناعات                  -7
 و بما يتفق و حجم العرض و األسعار ،          األخرى التى تصلح منتجاتها للتخزين لفترات زمنية معينة       

و خاصة و ان الطلب السياحي يتصف بالموسمية في معظم األحوال  مما يؤدي الى عـدم ثبـات                   
مستويات التشغيل في صناعة السياحة ، لذا تسعى المؤسسات السياحية و الفندقية  الـى ضـرورة                 

السياحي  لمواجهة التراجـع خـالل       تحقيق أرباح كافية خالل فترة الموسم وادخار جزء من العائد           
الفترات الباقية من السنة، وقد بذلت محاوالت عديدة للتخفيف من مشكلة الموسـمية فـي القطـاع                 

  (1) .السياحي، نذكر منها على سبيل المثال
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محاولة احداث تحويل في موسمية الطلب السياحي بالسعى الى استمرارية العرض السياحي ، بعدة              -
نفقات السياحة و أسعار خدماتها في الفترات المتوقع حدوث انخفاض في الطلب            وسائل منها خفض    

  .السياحي خاللها ، مع تشجيع السياحة الداخلية بأسعار خاصة 

تغيير حجم و مستوى العرض السياحي بحيث يتفق و مستويات تدفق األفواج السياحية ، مما يعني                -
ص الطلب السياحي ، مع توفير الخدمات  لمـن          خفض نوعية الخدمات التى تقدم خالل فترات تناق       

  يطلبها 

 توسيعاً لفترة النشاط الموسمي، من خالل تعديل التوزيع الزمنـي           )اإلجازات( إطالة موسم العطل     -
  .للطلب السياحي، كأن توزع مواعيد العطل بحيث تكون متعاقبة

ي في الدول المتقدمة ذات      تقرير عطل مدفوعة األجر مرتين أو أكثر خالل السنة، وهو إتجاه قو            -
الدخل الفردي المرتفع، وخصوصاً تلك الدول التي يسود فيها شتاء قاسي مثل الدول اإلسـكندنافية،               

  .كندا وشمال الواليات المتحدة اإلمريكية

صعوبة استقطاب السياح و تعذر ضمان جذبهم سنويا نظرا لكثرة المغريات السياحية في مناطق              -8
ما يعنى اتساع العرض السياحي العالمي و بالتالي ضعف امكانية تـردد الـسائح              العالم المختلفة ، م   

على نفس المنطقة السياحية أكثر من مرة واحدة ، لذلك يسعى العاملون بصناعة السياحة و بكافـة                 
الوسائل الى استقطاب السياح و ارضائهم و ايجاد نوع من األلفة و الوفاء لديهم للمنطقة الـسياحية                 

  .العودة مرة اخرى على امل 

  

__________________________________________________________  
  14مرجع سبق ذكره ، ص :  نبيل الروبي (1)

  أسباب السياحة و أركانها و مكوناتها : المطلب الثاني 

 السياحة عبارة عن نشاط مركب و متعدد ، و لها  أركان تعتمد عليها و التى تتمثل عمومـا فـي                     
نقل، اإليواء، االٌطعام  باإلضافة الى بعض الهياكل القاعدية الضرورية لقيام النشاط السياحي، كما              ال

  .أن هناك العديد من األسباب التي تدفع الى السياحة 

    األسباب التي أدت الى توسع و إنتشار السياحة-أوال

ورد منها علـى    هناك مجموعة من العوامل شجعت على تطور و انتشار صناعة  السياحة  ن             
  (1): وجه الخصوص العوامل التالية 
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اإلنتقال من الريف الى المدينة أدى الى زيادة الطلب على السياحة نظرا لتميز الحيـاة               : التمدن  -1
في المدينة بالروتين و كثرة الضجيج مما شجع على البحث على اماكن توفر نوع مـن الراحـة و                   

  المتعة 

تعمال االآلت و المعدات الحديثة أدى الى زيادة أوقات الفراغ و           تخفيض ساعات العمل نتيجة اس    -2
  .أصبحت فرص السفر و السياحة متوفرة 

التمتع بالعطل المدفوعة األجر بعد ظهور العديد من  القوانين و التـشريعات الخاصـة بتنظـيم                 -3
  .العمل و سن  قانون العطل اإلجبارية المدفوعة األجر 

 نتيجة تطور االآلت و نظم و طرق اإلنتاج  ممـا ادي الـى ظهـور                 ظهور الفائض في اإلنتاج   -4
  .التجارة الخارجية و البحث عن األسواق خارج حدود الدولة  و هو ما يحتاج الى تنقل و سفر 

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية شهد العالم نوع من اإلستقرار و إنتشار األمن و الـسالم  ممـا                 -5
  . من دولة الى اخرى شجع على السفر و التنقل

التطور الهائل في وسائل النقل و خاصة بعد الحرب العالمية الثانية ،  أين تم تحويل الطـائرات                  -6
الحربية الى طائرات مدنية لنقل المسافرين ، مما سهل السفر حيث أصبح االنتقال من دولـة الـى                  

  . أشهر اخرى ال يستغرق سوى بضع ساعات قبل أن كان يستغرق أيام عديدة أو

التطورات التكنولوجية التي ظهرت بعد الثورة الصناعية صاحبها ظاهرة تتمثـل فـي             : التلوث  -7
التلوث و باألخص في المدن الكبرى ، مما ادى الى هروب األشخاص خالل فترة من الزمن الـى                  

  .مناطق أخرى  خالية من التلوث 

__________________________________________________________  
  34مرجع سبق ذكره ، ص :   ماهر عبد العزيز توفيق (1)
  

تطور وسائل اإلتصال الحديثة التي ساهمت  بشكل فعال في السياحة و الـسفر، حيـث أصـبح              -8
بامكان الشخص أن يسافر الى ابعد نقطة في العالم من دون التأثير على أعماله بحيث يمكن القيـام                  

  …… الهاتف ، الفاكس ، اإلنترنت :بها عن طريق األجهزة الحديثة 

زيادة و نمو الوعي الثقافي و العلمي و اإلجتماعي  و إنتشار المعلومات أدت الى زيادة الرغبـة           -9
  .لدى الكثير من الناس  لزيارة بلدان اخرى لإلطالع على العادات و الثقافات المختلفة 

مراض و القضاء على األوبئة  سـاعد        التقدم العلمي في مجاالت الطب و األدوية و معالجة األ         -10
  .على زيادة السفر من غير الخوف من األمراض و التعرض لألصابات 
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طرق المواصالت البرية  ، الموانئ ،خطوط السكك  : التطور الهائل في البنى التحتية في العالم        -11
  .الحديدية ، المطارات أدى الى سهولة اإلنتقال من مكان الى أخر 

   التي تؤثر في السياحة العوامل-ثانيا

  (1): هناك مجموعة من العوامل تؤثر في النشاط السياحي منها 

تتمثل في مجموعة العوامل التي تحكم المنطقة السياحية و مـن أهـم هـذه                : العوامل الطبيعية -1
  : العوامل نجد 

ت الحـرارة و    يعتبر المناخ ذا اهمية بالغة في تنمية المناطق السياحية ، من حيث درجـا             : المناخ  
متوسطاتها في مختلف الفصول و المواعيد المناسبة لكل نوع من السياحة ، و الرياح و سرعتها و                 
أوقات هبوبها و األمطار و مواعيد هطولها و حجم هذه األمطار فكل هذه العوامل مهمة في تحديـد                

  .المواعيد المناسبة ألستقبال السياح و نوع السياحة الواجب تنميتها 

 و طبيعـة التربـة و       )جبال ، هـضاب ، وديـان        (تتمثل في طبيعة و نوع األرض       : غرافيا  الطبو
الشواطئ  صخرية أو رملية ، ظاهرة  المد و الجزر ، فالخريطة الطوبوغرافية لمنطقة معينة  تؤثر     

  .في إختيار األماكن المناسبة لعناصر المشروع السياحي 

را هاما في جذب السياح سواء كانت تاريخية ، دينية او            تلعب هذه األماكن دو    :األماكن المزارة   -2
أثرية و كلما زادت هذه األماكن كلما زادت الفرصة للزيارات و يجب أن تكون هذه األماكن جاهزة                  

  .و مهيئة إلستقبال السياح 

  

__________________________________________________________  
  33جع سبق ذكره ، صالسيسي ،مر ماهر عبد الخالق (1)

  

 توافرها يعتبر عامل هام في التنمية السياحية و التي تتمثل اساسا في  طـرق                :البنية القاعدية   -3
الوصول للمنطقة المراد تنمينها ، المطار ،مياه الشرب ، الطاقة الكهربائية ، وسـائل اإلتـصاالت                

  .السلكية و الالسلكية و شبكات الصرف الصحي 

 في اإلطار الخارجي الذي يضم جميع العناصر الطبيعية و البيولوجية الحـضارية            تتمثل :البيئة  -4
 و التي يعيش فيها اإلنسان مع الكائنات األخرى مـن           ) مناخ ، أرض ، أنهار ، جبال         (و التاريخية   

نبات و طيور ، و حيوانات في تكامل و تجانس و إنسجام و توازن يساعد على إستمرار الحيـاة و                    
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 قد اهتم خبراء  السياحة بالبيئة الطبيعية للدول السياحية و التفاعالت المختلفة التى تحدث               بقائها ، و  
  (1): بينهما و بين األنشطة السياحية المختلفة  في هذه الدول و اتضح أن هذه التفاعالت تاخذ شكلين 

و هي أن السياحة تحدث تطورا كبيرا في العناصر  البيئية المختلفة نتيجة اإلهتمام              : اتجاه ايجابي   -
بها و حمايتها و المحافظة عليها ضد التلوث الهوائي و المائي و ذلك لتحقيق تنمية سياحية متزايـدة           

  .ألن البيئة النظيفة تعني سياحة ناجحة 

ة مشاريع سياحية في مناطق معينة قد تكون في حد ذاتها سببا            و يظهر في حالة إقام    : اتجاه سلبي   -
  رئيسيا في تدهور العناصر  البيئية في هذه المناطق 

  فاإلرتباط جد وثيق بين النشاط السياحي بكل أشكاله و بين  البيئة   بمعناها الواسع فالبيئة تـوفر                   
  .لمحافظة على البيئة و تحسينها األساس الحقيقي للنشاطات السياحية بينما السياحة عامل مهم ل

تدخل في العوامل اإلجتماعية العديد من العناصر التى تؤثر على النـشاط             : العوامل اإلجتماعية -5
الثقافة التى يتمتع بها السائح كما يلعب الـدين أيـضا دوره و             : السياحي و من ضمن هذه العوامل       

 تساعد على توفير دوافع السياحة التي من دونها         كذلك اللغة و التقاليد و وقت الفراغ و هذه العوامل         
  ال وجود للنشاط و الحركة السياحية 

على اعتبار السياحة نشاط ترفيهي فأن دخل الفرد  يـؤثر علـى الحركـة                :العوامل اإلقتصادية -6
السياحية حيث يتعين عليه توفير بعض المدخرات حتى يتمكن من القيام بالنشاط السياحي ، كمـا أن     

ة السياحية يجب أن توفر جزء من دخلها الوطني حتي تتمكن من إنشاء المشاريع الـسياحية و                 الدول
  .تحقيق التنمية  السياحية

  

__________________________________________________________  
  3مرجع سبق ذكره، ص: السيسي   ماهر عبد الخالق (1)

  

   احة نقدم المخطط المواليلتبيان أركان السي: أركان السياحة -ثالثا 

    يوضح أركان السياحة    02: الشكل رقم 

  

  

  

  النقل 

  بري-

  بحري-

  جوي -

  البرنامج 

  وكاالت السفر -

  الشركات السياحية -

  األماكن األثرية -

  األماكن السياحية -

  اإليواء 

  شقق -فنادق     -

  انسيوناتب-موتيالت  -

  اخرى-مخيمات   -
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  حجز البرامج الكاملة              وسائل النقل                       اإلقامة 

  

                       

  

             رحالت داخلية                                                          

                                                

  
                                                                            

                                                                         

  

  43ماهر عبد العزيز توفيق ، مرجع سبق ذكره، ص ،  : المصدر                                                                   
  

  (1): من خالل المخطط السابق  تتمثل  أركان السياحة  في 

ترتبط صناعة السياحة ارتباطا وثيقا بصناعة النقل و يعتبر احد األركان األساسية للنشاط             : النقل-1
  و المواصالت الوجود للنشاط السياحي    السياحي ، فبدون النقل 

اليوجد سياحة بالمعنى الحقيقي بدون وجود اماكن اإليواء ، فإن اول مـا يبحـث عنـه                 : اإليواء2–
  .السائح عند وصوله للدولة محل السياحة هو مكان اإلقامة 

  البنية التحتية 

  البنية الفوقية 

  اماكن الترفيه -

  خدمات سياحية -

  أماكن تاريخية -

  اماكن عالجية -

  أخرى -
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أو عنـد   ال تنجح أي سياحة بدون برنامج معين يتمتع به السائح و يحجز لـه مـسبقا                 : البرنامج3–
وصوله للبلد ، و هذه البرامج تشمل زيارة المتاحف و األماكن األثرية و التاريخية و أماكن الترفيه                 

 باالضافة الى الخدمات السياحية     …و الراحة و المناطق العالجية أو الدينية أو الطبيعية أو الرياضية          
  …األخرى كالمحالت ، األسواق ، المنتزهات ، المنتجعات 

و تتمثل في الخدمات األولية او القاعديـة الواجـب توفرهـا لقيـام أي               : لتحتية للسياحة   البنية ا -4
مشروع سياحي او منطقة سياحية و منها شبكات المياه و شبكات الصرف الـصحي ، الكهربـاء ،                  

فانعدام هـذه البنيـة ال تـسمح ألي         .…الغاز ، الطرق و المراصالت ، الخدمات الصحية ، البنوك           
 القيام بخدماته بصورة كاملة و تعتمد صناعة السياحة بصورة أساسية على البنيـة              مشروع سياحي 

  .التحتية 

تتمثل في منشأت اإلقامة و اإليواء و مشاريع االسـتقبال الـسياحي و             :  البنية الفوقية للسياحة    -5
ر مكاتب المعلومات السياحية كالوكاالت السياحة و السفر ، الـشركات الـسياحية ، مكاتـب ايجـا                

  .…السيارات ، المترجمين ، المنظمات السياحية ، المسارح ، المالعب ، السينما 

   مكونات النشاط السياحي -رابعا

  : لتوضيح مكونات النشاط السياحي ، نقدم  المخطط الموالي 

  

  

  

  

  

__________________________________________________________  
  33جع سبق ذكره، صمر :  ماهر عبد العزيز توفيق(1) 

  

   : 03الشكل رقم 

                     يوضح  مكونات  النشاط السياحي 

  

ــاد   االقامة   اإلرشـ
  لسياحي ا
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  185ماهر عبد الخالق السيسي ، مرجع سبق ذكره ص  :  المصدر

  

  :من خالل المخطط السابق تتضح مكونات النشاط السياحي على النحو التالى 

  : ئل اإلقامة السياحية وسا/ 1

  و التي تعرف بأماكن اإليواء السياحي و تضم الفنادق و الموتيالت و القرى الـسياحية بأنواعهـا                 
المختلفة و المخيمات و الشقق الفندقية و الفنادق العائمة  ،  و المنتجعات السياحية و تخـضع هـذه     

  : ها  من اهمها الوسائل الخاصة باإليواء الى مجموعة من المعايير لتصنيف

حسب هذا المعيار ، الموقع يلعب دور مهم فـي تـصنيف الفنـادق و تحديـد     : معيار الموقع     * 
  (1): درجاتها و نوع زائريها و حسب هذا المعيار يمكن ان نجد التصنيفات التالية 

  .فنادق وسط المدينة التي تستقبل رجال األعمال و سائحي اإلجازات -

لتي تستقبل سائحي العبور و مالحي الطائرات و في بعض الحـاالت رجـال            فنادق المطارات و ا   -
  .األعمال 

ــن و   اإلطعام  األمـ
الســـتعالم 

  السياحي 

النقـــــل 
  السياحي 

ــركات و  ش
ــاالت  وكـ

  السياحة 

ــشتريات  الم
  السياحية 

  الترفيه 
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  .فنادق المنتجعات و التي تتضمن كافة الخدمات و التسهيالت التى تيسر إقامة سائحي اإلجازات -

  .الفنادق العائمة و التي تستقبل سائحي العطل -

ت باإلضافة الى رجال األعمال و سـائحي        فنادق المؤتمرات و التي تستقبل عادة سائحي المؤتمرا       -
  .اإلجازات 

  : تبعا لهذا المعيار يمكن تقسيم وسائل اإلقامة الى :  معيار الخدمة   *

  وحدات اقامة تقدم خدمات سياحية كالفنادق ، الموتيالت ، بيوت الشباب ، الفنادق العائمة -

خيمات و الفيالت ، و الشاليهات و يجب        وحدات إقامة تقوم على الخدمة الذاتية كالكرفانات ، و الم         -
  .أن تشمل هذه الوحدات على التسهيالت  للراحة 

تتعدد التسهيالت المتاحة التي تقدمها وحدات اإلقامة السياحية لعـل          :  معيار التسهيالت المتاحة      *
  : اهمها

  تسهيالت خاصة بالحجز كالحجز عن بعد أو الحجز اآللي -

تصال كخدمات الهـاتف الـدولى  ، الفـاكس ، الـتلكس و البريـد                تسهيالت خاصة بوسائل اإل   -
  اإلليكتروني 

التسهيالت الترفيهية  كتوفر العديد من المطاعم و النوادي و مالعب التنس و الغولف  و المسابح                 -
  .و الحمامات السياحية 

  

__________________________________________________________  
  186مرجع سبق ذكره، ص : الق السيسي ماهر عبد الخ(1) 

  

  

  

  (1): النقل السياحي / 2

    يعتبر النقل السياحي أحد أهم العناصر األساسية لقيام النشاط السياحي على إعتبـار أن المنـتج                
  الى عين المكان ، فاإلرتباط وثيق بـين          ) السائح   (السياحي ال ينقل بل يستوجب حضور المستهلك      

حة حيث أن التطورات الكبيرة التى عرفتها صناعة الـسياحة كانـت نتيجـة              النقل و صناعة السيا   
  التطور 
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 ، فكان للنقل الجوي كبير األثر فـي         )البرية ، البحرية و الجوية      (الكبير الذى عرفته صناعة النقل      
  ظهور العديد من الدول على خريطة العالم  السياحية  

   (1) :  و يشمل النقل السياحي األنواع التالية 

و يتمثل هذا النوع من النقل السياحي في انتقال السائح من بلده األصـلي الـى                : النقل الخارجي   -أ
الدولة المراد زيارتها ، و يتم هذا النوع من النقل بواسطة الطائرات أو السفن أو وسائل النقل البرية                  

لمسافة ، تكلفة النقـل مـدة        و التي تتحدد تبعا لبعد ا      ) … السيارات ، الحافالت ، السكك الحديدية        (
الرحلة ، اإلمكانيات المادية للسائحين و مدى توفرمقومات كل وسيلة من وسائل النقل كالمطارات و               

  .الموانئ و الطرق البرية 

يقصد به جميع التنقالت الداخلية التى يقوم بها السائح داخل الدولة التي يزورها             : النقل الداخلي   - ب
   .) جوية ، بحرية ، برية (النقل السياحية بإستخدام كافة  وسائل 

  : و من أهم الوسائل المستعملة في النقل السياحي نجد

و الذي يعتبر وسيلة سريعة و مريحة و أمنة الى حد كبير و ينقسم الى األنـواع                 : النقل الجوي   -أ  
  : التالية 

العالمية وفق جدول مـنظم     و هو النشاط الذي تقوم به شركات الطيران         : النقل الجوي المنتظم    -   
معترف به دوليا و تلتزم به كل دولة تبعا للقواعد التى تحددها ، و تتولى هذا النشاط شركات عامة                   

  .للطيران مملوكة للدولة أو شركات خاصة 

يعتبرالنقل الجوي غير المنتظم من الظواهر الحديثة  التى  برزت           : النقل الجوي غير المنتظم     -   
في الستينات و خاصة في انجلترا و انتشر في دول أخرى لعدة عوامل لعل أهمها               حديثا حيث ظهر    

:  

  تزايد الحركة السياحية العالمية -      

  .زيادة الطلب على هذا النوع  من الطيران المؤجر إلنخفاض المرحلة الجوية فيه-      

__________________________________________________________  
  204مرجع سبق ذكر ، ص: السيسي ماهر عبد الخالق   (1)

  

ظهور الكثير من شركات الطيران التى تسمح بتأجير طائراتها للمجموعات السياحية التـي             -      
  .  تفضل هذا النوع من الرحالت 
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 25-5يستخدم هذا النوع طائرات صغيرة تمتلكها شركات صغيرة تتـسع ل          : الطاكسي الطائر   -  
  .ن طائرات هيلكوبتر أو طائرات صغيرة و تنتشر في كثر من دول العالم شخص و تتنوع م

  : و من مزايا هذا النوع من النقل الجوي 

  امكانية استخدام الممرات و المطارات ذات اإلمكانيات المحدودة في اإلقالع و الهبوط -      

  لركاب تحقيق الراحة و األمان لتوافر مختلف الوسائل التي تحقق أمن ا-      

  المرونة المكانية تغيير مواعيد اإلقالع تبعا لرغبات المسافرين -      

  توفر الوقت لدى المسافرين -      

  انخفاض تكلفة النقل -      

  .يناسب ركاب الرحالت السريعة و سياحة رجال األعمال -       

تين رئيسيتين هما السيارات و     يتحدد النقل البري في مختلف دول العالم في وسيل        :   النقل البري    -ب
  السكك الحديدية 

تهتم كثير من دول العالم بالسكك الحديدية باعتبارها الوسيلة الرئيـسية للنقـل             : السكك الحديدية   -
البري و تعتبر من اهم الوسائل البرية التى تستخدم في نقل السائحين بين كثير مـن دول العـالم و                    

بها ، و بفضل التكنولوجيا الحديثة تطورت شبكات النقل بالـسكك           تساهم في تحقيق التنمية السياحية      
  الحديدية و خاصة في اوروبا و امريكا 

أصبحت السيارات وسيلة رئيسية في الدول المتحضرة بعد انتهاء الحـرب العالميـة             : السيارات  -
ميز السيارات  الثانية و تضم كل من السيارات الخاصة ، سيارات األجرة  و الحافالت الكبيرة ، و تت                

بمزايا عديدة كالراحة و األمان و امكانية قطع مسافات طويلة بين المدن و انخفاض تكلفتها ، و قـد          
  .ساعدت السيارات على انتشار السياحة بين دول العالم و زيادة الحركة السياحية 

  و ينقسم النقل المائي الى نوعين نقل بحري و نقل نهري :  النقل المائي - ج

هو نوع من النقل يعتمد على البواخر و القوارب ، ولقد تطور هذا النـوع مـن                 :   البحري   النقل-
النقل تطورا كبيرا خصوصا في مجال نقل الركاب بعد اتجاه أسعار السفر بالطائرات الى اإلرتفاع ،               
و قد زاد النقل البحري تطورا خاصة بين أوروبا و امريكا و دول الشرق األوسط عبر المتوسط و                  

  .األطلنطي 
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و ينتشر هذا النوع من النقل في الدول التي يوجد به أنهار طويلة كإنجلترا ، فرنسا                : النقل النهرى   -
يعتبر هذا النوع من النقل من ارخص وسائل النقل حيث تستخدم فيها البواخر السياحية و               , ، مصر   

  .األتوبيسات النهرية و القوارب التجارية و الشراعية 

  : وعة من العوامل توثر في تكلفة النقل السياحي من أهمها   و هناك مجم

 نوعية وسيلة النقل المستعملة ، فتكلفة النقل على مستوى الطائرات أعلى منها على مستوى السكك               
الحديدية و السيارات و السفن حسب تكاليف التشغيل ، معدل اإلستخدام هو األخر يؤثر فكلما ازداد                

من وسائل النقل ، كلما كان استخدام هذه الوسيلة اقتصاديا و النفقات أقل ،              معدل استخدام أى وسيلة     
 بزيادتها تنخفض تكلفة التشغيل لدرجة كبيرة و العكـس صـحيح،            )اإلستخدام  (كذلك نسبة اإلشغال    

كذلك حجم الحركة السياحية بزيادة عدد الركاب المستخدمين لوسيلة النقل تؤدي الى ارتفاع معـدل               
  .ئل النقل و تحقيق وفرات اقتصادية استخدام وسا

   :الشركات و الوكاالت السياحة / 3

تقوم شركات السياحة و وكاالت السفر بدور هام في مجال النشاط الخاص بالسياحة و الـسفر ، و                  
 شـركات الطيـران ،      (تقوم وكالة السياحة و السفر بتمثيل العديد من موردي الخدمات السياحية              

 ، تعتبر وكاالت الـسفر مكتـب استـشارات          )الحة ، شركات تنظيم الرحالت      الفنادق ، خطوط الم   
للعمالء في مجال السفر و السياحة و تعتبر كوكيل أو كسمسار ، و ترتيبات السفر أو الرحلة عـن                   
طريق الوكاالت  ال يترتب عليها تكاليف اضافية على العميل ، الن العميل يتقاضى عموالت مـن                 

  :  و تنقسم شركات السياحة الى ).…ت الطيران ، الفنادق شركا (الموردين سواء 

  (Tour Operatour)منظم الرحالت      -أ

هذا النوع من الشركات تتولى تجميع عناصر البرنامج السياحي و تنظيمها فـي شـكل رحلـة أو                  
 مجموعة من الخدمات السياحية في أوقات و مناطق محددة مسبقا ، و منظم الرحالت يمتلك احيانـا                

جزء من مكونات الرحلة كمركبات النقل و أماكن االقامة و يتواجد منظمو الـرحالت فـي الـبالد                  
  المصدرة للسائجين و يتحمل مسئولية التسويق و الدعاية للبرامج السياحية التي يعدها 

  : وكالة الخدمات السياحية -ب

معدة مسبقا بمعرفـة منظمـي      تتمثل في الشركات التى  تكون مسؤولة عن تنفيذ البرامج السياحية ال           
الرحالت و حسب االتفاق معها و توجد في البالد المستقبلة للسائحين و ال دخل لها بترتيبات النقـل                  
بين الدولة المصدرة للسائحين و المستقبلة لهم ، و تقوم هذه الوكاالت بدور هام فـي فـي تنـشيط                    

مع منظمي الرحالت في الخـارج ، و        السياحة حيث تقوم بزيادة نشاطها عن طريق توثيق عالقاتها          
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تطور عمل هذه الوكاالت السياحية حيث بدأت في مشاركة منظمي الرحالت في الخارج في تنظـيم    
  .و تمويل و تحمل و اعداد البرامج السياحية الى بالدها 

   Agences de Tourisme et Voyages :وكاالت السفر و السياحة -ج

 و السياحة في األسواق التي تعتبر مصدرا للـسائحين و يطلـق             يوجد هذا النوع من وكاالت السفر     
عليها الوسطاء التي تتولى البيع لما ينتجه منظمو الرحالت ، و تعتمد هذه الوكاالت في عملها على                  
انتشارها و وجودها في التجمعات السكانية و قربها من العميل ، و تقوم كثير من دول العالم  بتنظيم    

ة و وكاالت السفر عن طريق اصدار التشريعات التى تـنظم هـذا النـشاط و                عمل شركات السياح  
  .تختلف من دولة الى اخرى 

  :  و يشمل نشاط شركات السياحة األعمال التالية 

  حجز و بيع تذاكر السفر -

  خدمات الترقية السياحية -

  خدمات النقل السياحي -

  خدمات المزارات السياحية -

  حجزالغرف  الفنادق -

  اد و تنفيذ البرامج السياحية اعد-

  القيام بالرحالت السياحية -

  : االرشاد السياحي / 4

 يعتبر من األنشطة المكملة للنشاط السياحي و تتطلب كفاءة علمية و مهنية و فنية عاليـة و خبـرة               
كافية في مجال االلمام بالجوانب التاريخية الجغرافية و الطبيعية و الحـضارية و اجـادة اللغـات                 

ألجنبية المتعارف عليها عالميا ، فالنشاط السياحي بدون مرشد سياحي يفقد اهميتـه ، و المرشـد                 ا
السياحي هو الشخص الذي يقوم بشرح األثارالتاريخية و المعالم السياحية الموجـودة للـسائحين، و               

المنـاطق  الرد على استفساراتهم التى يوجهونها اليه في جميع األماكن التى يزورونها كالمتاحف و              
  األثرية 

  : الترفيه/ 5
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 يعتبر الترفيه من المكونات الرئيسية للنشاط السياحي و الذي يتمثل في األنشطة التـي تقـوم بهـا                  
المحالت العامة السياحية و التي تعتبر فرع من المنشأت السياحية التي يتـصل نـشاطها اتـصاال                 

  .مباشرا بالعمل السياحي 

  :األمن و االستعالم / 6

 األمن من اهم مكونات النشاط السياحي ، بل ان الحركة السياحية تتأثر كثيرا بالعوامل المتعلقة  يعتبر
باألمن و اإلستقرار ، و اصبح األمن  في السياحة الحديثة من أهم الشروط الواجب توافرها حتـي                  

  .تكون هناك حركة سياحية ، و الحركة السياحية  شديدة الحساسية بالظروف األمنية 

  : المشتريات السياحية / 7

يدخل هذا النشاط ضمن األنشطة المرتبطة بالعمل السياحي لما له من تاثير  واضح على حجـم و                   
معدالت االنفاق السياحي ، حيث يزداد اقبال السائحين على شراء التذكارات الـسياحية و الـسلع و                 

ل أحد أهم مصادر العملة الصعبة      الهدايا ، و يعتبر هذا النشاط من األنشطة التصديرية الهامة و يمث           
  .و يعتبر من األنشطة الدعائية و االعالمية القوية و المؤثرة في الخارج 

  عالقة السياحة بالعلوم األخرى : المطلب الثالث 

  إن تعدد و تباين أنواع السياحة و أغراضها جعل نجاحها يتوقف الى حد كبير علىاإلهتمام بالعديد                
ر و تتاثر بالنشاط السياحي ، كما أن التخصص العلمي جعـل مـن دراسـة                من المجاالت التى تؤث   

السياحة دراسة متكاملة تشمل العديد من العلوم األخرى ذات الصلة المباشرة بها ومـن اهـم هـذه                 
  (1): العلوم نجد 

  :علم اإلقتصاد-أوال

مصدرا رئيسيا   تلعب السياحة دورا هاما في تنشيط اقتصاديات كثير من الدول حيث أصبحت تمثل              
للدخل الوطني نتيجة إنفاق السائحين و الذى يأخذ صورا متعددة منها االقامة و استخدام وسائل النقل                
و الغذاء و الترفيه و المشتريات ، باإلضافة ألثر المضاعف للدخل الذي يولده هذا االنفاق الناشـئ                 

واجا و انتعاشـا فـي مختلـف        من دوران االيرادات السياحية في دورات اقتصادية متنوعة تولد ر         
المجاالت و الى جانب ذلك هناك الروابط بين قطاع السياحة و القطاعات األخـرى سـواء كانـت                  
صناعية أو زراعية أو انتاجية أو خدمية التي تشترك في تقديم المنتج السياحي ، لذلك فإن النهوض                 

  .بالسياحة يتطلب دراسة كافة المتغيرات االقتصادية 

  :اءاإلحص-ثانيا

   يعتبر ترجمة رقمية لآلنشطة االنسانية المختلفة تساعد على التعرف على اتجاهاتها و على تحليليها 
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  للتمكن من وضع الخطط و اإلستراتيجيات المتعلقة بها على اسس علمية سليمة ، و تستخدم 

__________________________________________________________  
  79، مرجع سبق ذكره ، ص هدى سيد لطيف  (1) 

االحصائيات السياحية لقياس العوامل التى تؤثر على السياحة كحجم الحركة الـسياحية الدوليـة و               
الداخلية و الطلب السياحي العالمي و المحلي و عدد السائحين و الليـالي الـسياحية و االيـرادات                  

مكانيات التنبؤ و تقدير حجـم الحركـة        السياحية المحققة و الطاقات الفندقية المستغلة باإلضافة الى ا        
السياحية في المستقبل و هو ما يساعد على وضع سياسة واقعية لإلستثمار و التنمية علـى ضـوء                  

  .التقدير السليم و المؤشرات الدقيقة التي يمكن استنباطها 

  :التسويق -ثالثا

قـدم العلمـي و      يعتبر أحد الوظائف االساسية للمؤسسة على اختالف طبيعتهـا خاصـة مـع الت             
التكنولوجي باإلضافة الى تطور وسائل اإلتصال و المواصالت و تحرير التجارة الخارجية و رفـع               
القيود الجمركية و كثرة المشروعات و تعدد و تنوع المنتجات مما ادى الى اشتداد المنافـسة بـين                  

لتسويق و الحصول   المنتجين على األسواق المتاحة و بذلك أصبحت مشكلة العصر الذي نعيشه هي ا            
على الزبائن و المستهلكين و ليس اإلنتاج ، كما اصبح المحدد لبقاء المؤسسة و نجاحها هو قـدرتها                  
على دراسة و تبين احتياجات و متطلبات و رغبات المستهلكين الحاليين و المتوقعين و توفيرها لهم                

ن المناسبين لهم و بالسعر الذي    بالمواصفات و الخصائص التي تتفق مع أرائهم و في الزمان و المكا           
  يستطعون تحمله ، حتى تتمكن من ارضائهم و تحافظ على استمرار التعامل معهم مستقبال ، 

و قد عرف التسويق من قبل الجمعية األمريكية للتسويق بأنه عملية إدارية تختص بتنظيم و توجيـه                 
لب فعلي لسلعة أو خدمة مححـدة مـع   جهود المؤسسة لتقييم القوة الشرائية للعميل و تحويلها الى ط        
  ايصالها الى المستهلك النهائي و بيعها له بهدف تحقيق ربح ،

و يعد التسويق السياحي من التخصصات الدقيقة لعلم التسويق ، ألن طبيعة األنـشطة الـسياحية و                 
لتي خصائص المنتج السياحي تتطلب معالجة خاصة عند وضع السياسات التسويقية المتعلقة بها و ا             

 .تختلف الى حد كبير عن تسويق السلع و الخدمات األخرى 

  :العلوم السياسية -رابعا

 تتطلب السياحة الدولية كظاهرة انسانية تقوم على التفاعل و التعامل بين الجنسيات المختلفة عبـر               
عة في  حدود دول العالم المتعددة التعرف على القوانين و السياسات و االجراءات و التسهيالت المتب             

هذه الدول التى غالبا ما تكون إنعكاسا لنظمها السياسية السائدة ، و لما كانت العلوم السياسية تختص                 
بدراسة أسلوب ممارسة الدولة لسلطتها و طرق حكمها و حقوق ووجبات األفراد و االجراءات التى               
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ام يساعد على اتخـاذ     تتخذ لمراعاة السالم و النظام داخل المجتمع ، وضوح هذه االجراءات و النظ            
__________________________________________________________  

  79هدى سيد لطيف ، مرجع سبق ذكره ، ص.1
  .القرارات السياحية بمفهومها الشامل و ارتباطها المباشر به 

  :القانون-خامسا

وى المحلـي او     يشمل العمل السياحي على انشطة و مجاالت و جوانب متنوعة سواء على المـست             
اإلقليمي أو الدولي و التي تخضع في تنظيما و ممارستها للقوانين و التـشريعات المختلفـة مثـل                  
اجراءات الدخول و الخروج و التاشيرات و اإلقامة و انظمـة النقـد و الـصرف و الجمـارك و                    

البيئـة و   الضرائب و العمالة و التوظيف و اإلستثمار و إستغالل األراضي و حماية الـسائحين و                
المناطق األثرية و الصحة و التقاليد و األداب العامة فضال عن صناعة النقل و الفنـادق و الـسلع                   
السياحية فيما يخص قواعد و تصاريح تشغيلها و شروطها و مواصفاتها و كلها نواحي قانونية ذات                

  (1) .تاثير على السياحة مما يتطلب ضرورة التعرف على طبيعتها و العمل بموجبها 

  :علم اإلجتماع -سادسا

 تتصل السياحة كنشاط انساني اجتماعي بعلم االجتماع حيث يتطلب تنشيطها و تسويقها و تنميتهـا               
التعرف على النظم االجتماعية القائمة و عالقاتها باألنظمة االقتـصادية و الـسياسية و القانونيـة                

لمجتمعات و األسباب التـي سـاعدت علـى         األخالقية باإلضافة الى العادات و التقاليد السائدة في ا        
تكوينها و سلوك األفراد و الجماعات من الجنسيات المختلفة ،و الـدوافع مـن  ورائهـا ،و اهـم                    
المشكالت اإلجتماعية و العوامل التي تسببت فيها ، و علم االجتماع هو الذى يختص بكل ما يتعلق                 

ع من الناحية اإلنسانية ، و عالقة اإلنسان بالبيئة         باإلنسان من الناحية االجتماعية و ما يتعلق بالمجتم       
   (2)المحيطة به

  :علم النفس -سابعا 

 يرتبط السفر بالرغبات و بالدوافع االنسانية التى يسعى الفرد الى اشباعها لذلك تحرص الدول قبل               
وائمـة  القيام بتخطيط برامجها السياحية على دراسة اإلتجاهات و الرغبات المختلفة للـسائحين و م             

منتجها السياحي و الطرق المستخدمة في تقديمه تبعا لذلك ، و لما كان علم الـنفس يعـالج سـلوك             
االنسان و دوافعه الداخلية و انفعاالته و ميوله و جوانبه النفسية و مايترتب عليهـا مـن مظـاهر                   

ساعد اإللمام  خارجية تتمثل في ردود افعال و عالقاته مع األخرين و هي جوانب لها اهميتها حيث ي               
  (3) .بها في تنفيذ الحمالت التنشيطية و الترويجية في األسواق المصدرة للسياحة 
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  89   ماهر عبد العزيز توفيق ، مرجع سبق ذكره ، ص(1) 
  88  هدى سيد لطيف ، مرجع سبق ذكره ، ص (2)

  89  نفس المرجع ، ص (3)
  جذب السياحي  أنواع السياحة ، دوافعها و مقومات ال: المبحث الثالث

قبل التطرق الى أنواع السياحة يجب االشارة الى دوافع السياحة و مقومات الجذب الـسياحي               
ألنه على اساس دوافع السياحة تتحدد انواع السياحة الواجب تنميتها ، وعلى  أسـاس مقومـات و                  

  دعائم السياحة تتحدد طبيعة و نوعية المنتج السياحي الواجب تنميته  

           دوافع السياحة:ول المطلب األ

هناك العديد من  الدوافع النى تؤدي الى النشاط السياحي و التى على ضوئها تتحـدد أنـواع                  
السياحة ، و تختلف دوافع السياحة من شخص الى أخر ، فقد تكـون هـذه الـدوافع إقتـصادية ،                     

ى واحد من األهمية و     ، فهناك العديد من الدوافع ليست على مستو       ……إجتماعية ، دينية أو صحية      
  : عليه سنحاول نقديم هذه الدوافع في مجموعات  يوضحها المخطط الموالى  

   : 04الشكل رقم 

                    يوضح دوافع السفر و السياحة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  51ماهر توفيق عبد العزير ، مرجع سبق ذكره ص : المصدر

دوافع   دوافع ثقافية   دوافع دينية 
  استجمام 

  السياحة و السفر
د
دوافع 
  عرقية 

د
ــع  وافـ

  صحية 

دوافـــع 
  أخرى 

ــع   دوافع اقتصادية  دواف
  رياضية 



   الفصل األول                                                                                          تاريخ ، ماهية و مفهوم السياحة و السائح    

  39

  

  

سابق تتضح اهم الدوافع التى تؤدى الى قيام النشاط الـسياحى والتـى علـى               من خالل المخطط ال   
  (1): ضوئها تتحدد أنواع السياحة  وتتمثل أهم هذه الدوافع  في 

  : دوافع ثقافية و تاريخية -أوال

  (2):    تتعلق هذه الدوافع بمايلي 

  مشاهدة األثار و تاريخ الحضارات القديمة و المواقع األثرية  -

  دة بعض األماكن المهمة في العالم أو حضور مهرجانات أو حفالت ثقافية أو معارض مشاه-

اإلطالع على حياة الناس في البلدان االخرى و التعرف على حياتهم و أعمالهم و ثقافتهم و نمط و                  -
  .طريقة حياتهم اإلجتماعية و الحضارية و الثقافية و أكتشافها لغرض الثقافة و العلم و المعرفة 

مشاهدة المواقع الحضارية المهمة المشهورة بالعالم مثل زيارة تمثال الحرية في نيويورك  بأمريكا              -
  …، برج ايفل في باريس ، برج بيزا بايطاليا و األهرام في مصر 

معرفة مايدور من حوادث الساعة و التقدم العلمي و التعرف على حقيقة ما يدور مـن اخبـار و                   -
  .حوادث في العالم 

  : دوافع دينية -اثاني

السفر بدافع الديانة و العبادة كالحج الى األماكن المقدسة مثل مكة المكرمة ، و زيـارة األمـاكن                  -
  …الدينية المشهورة كأضرحة الصحابة أو المساجد 

  : دوافع عرقية -ثالثا

  :  و تكون فيها السياحة من أجل 

ماكن الميالد ، أماكن قضاء الطفولة ، أمـاكن         زيارة البلد األم لتجديد الروابط األسرية ، كزيارة أ        -
  …سكن األهل ، األقرباء ، األصدقاء 

  (3) .زيارة أماكن سبق و أن زارها األصدقاء في البلد األم و تركت انطباعا معين لديهم -
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 ،  2001بـداع و التنميـة ،      ، الملتقي المصري لإل    10الجذب السياحي ، سلسلة الدراسات السياحية و المتحفية رقم          :   يسرى دعبس     (1) 
  12 القاهرة  ، ص

  228  محمد خميس الزوكة  ، مرجع سبق ذكره ، ص (2)

  227  نفس المرجع ، ص (3)
    دوافع صحية-رابعا

  :  و تكون السياحة فيها بهدف  

اإلبتعاد عن الجو البارد و الثلوج و التوجه الى أماكن دافئة أو اإلبتعاد عن الجو الحار و التوجـه                   -
  .ى أماكن باردة و خاصة بالنسبة لكبار السنة و المرضى ال

  السفر لغرض العالج و التداوى -

السفر لغرض النقاهة و اإلسترخاء بعد الشفاء من مرض معين أو لغرض الراحـة النفـسية ، و                  -
  التمتع بالجو الصافي و الهواء النقي 

  : دوافع اقتصادية -خامسا 

  :  و تكون فيها السياحة بسبب 

نخفاض األسعار في بلد ما يؤدي الى تدفق السياح للتمتع بالخدمات المقدمـة بأقـل األسـعار و                  ا-
  .الحصول على السلع و الخدمات بأسعار أقل 

فرق العملة الناتج عن التحويل يؤدي الى تدفق السواح الى بلد ما انخفضت عملته لغرض التمتـع                 -
  .بالخدمات و السلع بأسعار أقل 

  عمال و الحصول على صفقات تجارية بالنسبة لرجال األعمال السفر لغرض األ-

  : دوافع رياضية -سادسا 

  :  و تكون فيها السياحة 

  …السفر لغرض مشاهدة  مباراه رياضية أو تشجيع فريق معين -

المشاركة في دورة رياضية أو السفر لغرض ممارسة ألعاب معينة مثل التزحلق على الجليـد أو                -
  .اه او ممارسة رياضة أخرى التزحلق على المي

  : دوافع أخرى  -سابعا 

   و تكون السياحة فيها بغرض 

  المغامرة -
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  التفاخر و المباهاة و خاصة لبعض المناطق في العالم -

  .   …العلم كدراسة بعض الظواهر ، او دراسة صخور معينة -

  

  عناصر و مقومات الجذب السياحي : المطلب الثاني 

  : يعية  عناصر جذب طب-أوال

  و تظم كافة القيم الجمالية الطبيعية من طبيعة األرض ، امتداد البحـار و األنهـار و الـسهول و              
  (1) .الصحراء و المراكز الصحية الطبيعية  من مياه معدنية 

  عناصر جذب من صنع اإلنسان -ثانيا

م هذه العناصر ايضا     و تظم األثار التاريخية ، طريقة معيشة الشعوب و عادتها و تقاليدها كما تض             
الصناعات التقليدية و صناعة التذكارات السياحية و المناسبات الحضارية ، و بصفة عامـة يمكـن                
تصنيف عناصر الجذب السياحي الى العديد من التقسيمات ، و يتم تصنبف عناصر الجذب السياحي               

ي يشبعها هذا العنصر و     تبعا للخصائص الرئيسية المميزة لكل عنصر و تبعا للدوافع و الحاجات الت           
  (2) :من هذه التصنيفات نجد 

  : مرغبات تاريخية -1

  .و تضم المناطق التاريخية القديمة و اماكن الحضارات و أماكن األحداث التاريخية 

  :مرغبات ثقافية -2

  و تشمل طريقة حياة الشعوب و معيشتهم ، و التي تعتبر من الدوافع األكثر األهمية للقيام بالسياحة                
  للتعرف على طريقة معيشة بعض الشعوب 

  : مرغبات عالجية و استشفائية -3

 و تعتبر المنتجعات العالجية من اوائل المراكز العالجية التى عرفت كعنصر من عناصر الجـذب               
السياحي ، و تتمتع هذه المنتجعات العالجية بتوافر كافة المقومات التى تخدم السياحة العالجيـة أو                

  .االستشفائية 

  : مرغبات دينية -4

  و تشمل  المناطق الدينية المقدسة و أماكن األحداث الدينية كمكة المكرمة و المدينة المنورة و القدس 

  : مرغبات لألعمال -5
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  و غالبا ما تركز في المدن الكبرى و خاصة في مدن و عواصم الدول الصناعية الكبرى أو الدول 

__________________________________________________________  
  07 يسرى دعبس ، مرجع سبق ذكره ، ص (1)
       49مرجع سبق ذكره ، ص : ماهر عبد الخالق السيسي  (2)

  المتقدمة حيث تتوافر كافة الخدمات و التسهيالت لرجال األعمال إلبرام الصفقات 

   عناصر جذب خاصة -ثالثا

ة كمرغب سياحي له اهميته و دوره فـي جـذب           لقد ظهرت األحداث الخاصة في السنوات األخير      
اعداد متزايدة من الحركة السياحية الى الدولة التى تقع بها هذه األحداث الخاصـة و تتنـوع هـذه                   
األحداث الخاصة سواء كانت احداثا خاصة ضخمة كتنظيم األولمبياد أو المعارض الدولية أو تنظيم              

 ال يتجزأ من التنمية السياحية التي تسعى الدولـة          المهرجانات، و تعتبر هذه األحداث الخاصة جزء      
الى تحقيقها ، و على الرغم من ان هذه األحداث الخاصة  ارتبطت بأغراض ال عالقة لها بالسياحة                  
اال انه قد تم استغاللها في مجال السياحة و اكثر من ذلك فقد تم خلق أحداث خاصة لتكون بمثابـة                    

  .د ذاته عامل من عوامل الجذب السياحي في ح

  :   أنواع السياحة:   المطلب الثالث

تتعدد أنواع السياحة تبعا للدوافع  و الرغبات و االحتياجات المختلفة ، فهناك السياحة الثقافية               
و الترفيهية و العالجية و الدينية و الرياضية باإلضافة الى أنواع أخـرى جديـدة سـاعدت علـى                   

لعلمي و السياسي و األقتصادي و اإلجتماعي و ماصاحبهم         ظهورها و إنتشارها ، التقدم و التطور ا       
من تطلعات و متطلبات ذات نوعيات خاصة لم تكن معروفة من قبل كسياحة المؤتمرات و سـياحة                 

  و هو ما نتج عنه اإلتحاه الـى تـوفير خـدمات و تـسهيالت و                  …المعارض و سياحة الحوافز     
سياحة األنواع المختلفة لها وفقا لعدة عناصر       تجهيزات و عناصر جذب مختلفة و قد صنف خبراء ال         

   (1) :هي 

   :  طبقا لعدد األشخاص المسافرين-أوال

  (2):     حسب هذا المعيار نجد األنواع التالية 

  : سياحة فردية -1

هي عبارة عن سياحة غير منظمة و ال تعتمد على برنامج منظم أو محدد  يقوم بهـا شـخص او                     
 أو مكان ما وتتراوح مدة اقامتهم حسب تمتعهم بالمكان أو حسب وقت             مجموعة اشخاص لزيارة بلد   
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الفراغ المتوفر لديهم ، كل سائح من هذه المجموعة له دوافعه  و رغباته الخاصة التي جاء من أجل                   
  تحقيقها و التي تتوقف على مقدرته المادية ، 

  

__________________________________________________________  
  111محمد خميس الزوكة  ، مرجع سبق ذكره ص .1

  52ماهر عبد الخاق السيسي  ، مرجع سبق ذكره ، ص .2
  : سياحة جماعية -2

و هي عبارة عن سياحة منظمة و يطلق عليها سياحة األفواج أو المجموعات ، حيث تقوم الشركات                 
حلة لها برنـامج خـاص و       السياحية بتنظيم و ترتيب مثل هذا النوع من السياحة ، و كل سفر او ر              

محدد و سعر محدد و تعتمد على تحقيق رغبات المجموعة ، اذا تكون هذه الـرحالت متعـددة و                   
  .متنوعة

  (1):   حسب هذا المعيار نجد :  طبقا لنوع وسيلة النقل المستعملة -ثانيا 

  …السيارات الخاصة ، السكك الحديدية ، الحافالت العامة و الخاصة : سياحة برية  -1

  ياحة بحرية او نهرية ، السفن و البواخر س -2

  سياحة جوية  الطائرات المختلفة  -3

   طبقا للسن-ثالثا 

  (2):  حسب هذا المعيار تنقسم السياحة الى 

  : سياحة الطالئع -1

 سنة و هي مرحلة تعليمية يتم خاللها        14-7 و يتعلق هذا النوع من السياحة بالمراحل العمرية من          
رف و مهارات و سلوكيات معينة ، تقوم كثير مـن الـشركات الـسياحية أو                األطفال باكتساب معا  

النقبات أو الجمعيات الخيرية بتنظيم هذا النوع من الرحالت كأن تكون في شكل رحالت الكشافة أو                
رحالت تعلم السباحة أو تعلم الحاسوب أو التعرف على الطبيعة و دائما تكون فـي فتـرة العطـل                   

  .رها رخيصة و خدماتها قليلة و مناسبة المدرسية و تكون أسعا

  : سياحة الشباب -2
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 سنة و يمتاز هذا النـوع مـن         21-15يتعلق هذا النوع من السياحة بالمرحلة العمرية الممتدة من          
السياحة بالبحث عن الحياة اإلجتماعية و االثارة و االعتماد على النفس ، تقوم الشركات السياحية أو                

  .يم مثل هذا النوع من السياحة الجمعيات الخيرية بتنظ

  : سياحة الناضجين -3

 سنة و هو عبارة عن سياحة استرخاء و         55-35يتعلق هذا النوع من السياحة بالمرحلة العمرية من         
  متعة و هروب من الجو العمل  الروتيني و االرهاق و يغلب طابع الراحة و االستجمام على هذا

__________________________________________________________  
  128:113   ، ص ص 2001السياحة ، الملتقى المصري لإلبداع و التنمية ، القاهرة ، : يسرى دعبس  (2) ، (1)

النوع من السياحة ، و تكون الرحالت في الغالب الى الشواطئ و األماكن الهادئة و الدافئة و الجبال                  
ت السياحية و االقامة الجيدة و أسعارها من المتوسطة         و الريف ، و تعتمد هذه السياحة على الخدما        

فما فوق و كثير من الشركات السياحية تقوم بتنظيم مثل هذه الرحالت و خاصة في الدول التجارية                 
  .و الصناعية الكبيرة في العالم 

  : سياحة المتقاعدين -4

يشارك فيها المتقاعدين و كبـار      يعتبر هذا النوع من السياحة من انواع السياحة التقليدية و غالبا ما             
السن ، و تقوم الشركات السياحية بتنظيم هذا النوع من  السياحة خصيصا لهـؤالء المجموعـة و                  
تمتاز بارتفاع اسعارها و تقديم افضل الخدمات السياحية و افضل انواع األقامة و النقـل و تكـون                  

  لفترات طويلة تتراوح من اسبوعين الى شهرين 

  مدة اإلقامة  طبقا ل-رابعا

  : حسب هذا المعيار نجد 

  : سياحة أيام -1

 هذا النوع من السياحة عادة ما يستغرق أيام محدودة من يومين الى اسبوع يقضيها السائح ضـمن                 
برنامج معد مسبقا أو تكون سياحة فردية و تكون هذه السياحة متنوعة و خدماتها مختلفة و قد تكون                  

المناسبات ، و يكون هذا النوع من السياحة مـستمرا علـى مـدار              في عطلة نهاية األسبوع أو في       
  .السنة

  : سياحة موسمية -2
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 هذا النوع من السياحة يرتبط بموسم معين أي قضاء السائح في مكان ما لموسم معين، فترة االقامة                 
ار تتراوح من شهر الى ثالث أشهر و غالبا ما يحمل هذا النوع من السياحة صفة الدورية او التكر                 

  أي نفس السواح يزرون نفس المكان سنة بعد سنة 

  : سياحة عابرة -3

هذا النوع من السياحة يكون أثناء انتقال السواح بالطرق البرية عن طريق الحافالت السياحية ،حيث               
اثناء التوجه الى بلد ما يمر عبر بلد معين و يبقى فيه لمدة يوم او يومين في مثـل هـذه الحـاالت                       

 بعض الشركات السياحية بتنظيم رحالت سياحية قصيرة لهؤالء السياح ، يمكن كذلك             ممكن ان تقوم  
  ان 

تحصل سياحة عابرة أثناء االنتقال بالطائرات و يحدث تعطل طائرة فـي مطـار مـا أو وجـود                   
اضرابات معينة في احدى المطارات يؤدى الى عدم تزويد الطائرة بالخدمات فتقوم بعض الشركات              

م رحالت سياحية لزيارة االماكن األثرية و الحضارية و االماكن المهمة فـي البلـد               السياحية بتنظي 
  .المضيف أثناء توقف الطائرة في البلد المضيف 

    طبقا للجنس -خامسا

  : حسب هذا المعيار نجد

  سياحة الرجال -1

  سياحة النساء -2

  : ر نجد حسب هذا المعيا :   حسب مستوى اإلنفاق و الطبقة اإلجتماعية-سادسا 

  …سياحة اصحاب الدخول المرتفعة الذين يسافرون بوسائلهم الخاصة ،الطائرات -1

سياحة الطبقة المتميزة التي تستخدم النوعيات الممتازة من الخدمات ، فنادق الخمـس نجـوم و                -2
  .…مقاعد الدرجة االولى في الطائرات و غيرها من وسائل النقل 

  .لذوى الدخول المحدودة السياحة االجتماعية أو العامة -3

   تبعا للمناطق الجغرافية -سابعا 

  حسب هذا المعيار تنقسم السياحة الي 

و معناها انتقال االفراد داخل البلد نفسه أي انتقال مواطني الدولة نفسها في داخل     : سياحة داخلية   -1
جعية لمواطني البلد   بلدهم و هذا النوع من السياحة يحتاج الى خدمات متنوعة و أسعار متنوعة و تش              

  .و يعتبر من اهم انوع السياحة 
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هي السفر و التنقل بين دول متجاورة تكون منطقة سياحية واحدة مثـل الـدول               : سياحة اقليمية   -2
العربية ، الدول االفريقية ، دول المغرب العربي ، دول جنوب شرق اسـيا ، و تتميـز الـسياحة                    

لرحلة نظرا لقصر المسافة التى يقطعها السائح باالضافة الـى          االقليمية بانخفاض التكلفة االجمالية ل    
  .تنوع و تعدد وسائل النقل المتاحة مما يغري الكثيرين باالتجاه نحو الدول القريبة 

و معناها استقبال السياح األجانب في  بلد ما و هذا النوع من السياحة تبحـث                : سياحة خارجية   -3
جيعه للحصول على العمالت الصعبة و يتطلب هذا النوع من          عنه اغلب دول العالم و تعمل على تش       

السياحة خدمات مختلفة و بنية تحتية كبيرة و كلما تنوعت الخدمات السياحية من  ناحية الجـودة و                  
االسعار و  تطورت البنية التحتية و الفوقية كلما زاد عدد السياح األجانيب الذين يـزرون البلـد و                   

  : حة على يعتمد هذا النوع من السيا

  توافر الخدمات السياحية -  

  تطور البنية التحتية -  

  توفر األمن و االستقرار -  

  احترام السياح و توفر الحرية -  

  ثبات القوانين -  

  سهولة الحصول على تاشيرة الدخول -  

  انخفاض األسعار -  

   تبعا للجنسية -ثامنا 

  (1): حسب هذا المعيار نجد 

  :)السياحة العالمية (سياحة األجانب -1

يتضمن هذا النوع من السياحة جميع االجانب ماعدا مواطني البلد ، و تنظم الـشركات الـسياحية                  
برامج خاصة لجذب السياح األجانب بما يتالئم مع اذواقهم و رغباتهم و التـى تختلـف بـاختالف                  

ألمـاكن التاريخيـة و الـى       العادات و التقاليد و الجنسيات و دائما السياح األجانب ينجذبون الـى ا            
  .السياحة الصحراوية و الى الشواطئ 

    : ) سياحة المغتربين(سياحة المقيمين خارج البلد-2
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و هذا النوع من السياحة يتشابه كثيرا مع السياحة االجتماعية الن ظاهرة الهجرة المؤقتة للعمل في                
يث يتم تنظيم رحالت سـياحية      الخارج اصبحت ظاهرة مستفحلة خاصة في دول العالم الثالث ، بح          

  .لغرض زيارة البلد األم 

   :  تبعاً ألغراضها-تاسعا

  (2): حسب هذا المعيار نجد األنواع التالية 

  :)الترفيه، اإلستجمام( سياحة المتعة -1

 في األماكن التي تشتهر بإعتدال الطقـس أو         )اإلجازات(  تكون الزيارة فيها من أجل قضاء العطل        
، و يعرفها المختصين  على انها       ....يعية وهدوء ربوعها وجمال شواطئها، صحاريها     بمناظرها الطب 

تغيير مكان االقامة لغرض االستمتاع و الترفيه عن النفس و ليس لغرض اخر ، و يمكن ان يتخللها                  
ممارسة الهويات المختلفة كالصيد و الغوص و التزحلق ، و يعتبر هذا النوع من أقدم أنواع السياحة                 

ى عرفها العالم ، و تمثل جزء ثابت من العرض السياحي ، و تعتبر دول البحر األبيض المتوسط                  الت
  .من اكثر المناطق جذبا لحركة السياحة الترفيهية 

__________________________________________________________  
  30:93:  ، مرجع سبق ذكره ، ص ص السياحة :   يسرى دعبس (2)، (1)
  :لسياحة الثقافية ا-2

   تكون الزيارة فيها للمناطق األثرية المشهورة بآثارها القديمة من مختلف الحـضارات، ويهـدف              
السائح من خاللها الى تنمية معارفه الثقافية، و عموما تكون الزيارة فيها بهـدف التعـرف علـى                  

ـ             ام لـذلك فهـي تجـذب       الحضارات القديمة و زيارة المناطق األثرية ذات  الماضى و التاريخ اله
نوعيات معينة من السائحين الذين يرغبون في اشباع رغبة المعرفة و زيادة معلوماتهم الحضارية و               

  (1) .التمتع بما هو متاح من التراث القديم للبشرية من خالل المتاحف و المعابد 

  :)اإلستشفاء( سياحة العالج -3

 النقاهة، وتكون في األماكن التي تحتوي علـى           الزيارة تكون فيها بهدف العالج أو قضاء فترات       
المستشفيات ذات الطابع الخاص أو المصحات أو األماكن الخاصة لعالج حاالت متميزة، و عـرف               
هذا النوع من السياحة منذ زمن قديم ، حيث اهتم الرومان بهذا النوع من السياحة السباب صحية و                  

تشفاء  ، و تعتمد هذه الـسياحة علـى المقومـات            عالجية و قاموا ببناء الحمامات المخصصة لإلس      
الطبيعية الموجودة بالبيئة اعتمادا  رئيسيا مثل المناخ الدافئ و الرمال الدافئـة و مـصادر الميـاه                  
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الكبريتية و المعدنية ، و احدث نوع من هذه السياحة هو الفنادق البيولوجية التي تعتمد على اعـادة                  
  (2) .بناء الجسم روحا و عقال 

  : سياحة الرياضة- 4

يقصد بالسياحة الرياضية هو االنتقال من مكان االقامة الى مكان اخر في دولة اخرى لفترة مؤقتـة                 
بهدف ممارسة االنشطة الرياضية المختلفة أو االستمتاع بمشاهدتها كالمشاركة في دورات االلعـاب             

ي دول معينة تتمتـع بمميـزات و        األولمبية و بطوالت العالم المختلفة ،و قد انتعشت هذه السياحة ف          
تسهيالت و امكانيات متعددة و مستوى معيشي مرتفع يسمح باقامة المنشآت الرياضية المالئمـة و               
القرى المتكاملة التى تستوعب وفود السائحين و تيسر لهم الظروف المشجعة من حيث اإليـواء و                

  (3) .اإلطعام و الترفيه و المالعب 

  

__________________________________________________________  
 متولي عبد العاطي محمد علي ؛ التقييم اإلقتصادي إلستراتيجيات تنشيط الطلب السياحي في وقت األزمات ، رسالة للحـصول                     (2) ،   (1) 

يا ، جمهوريـة مـصر العربيـة ،         على درجة العضوية في العلوم االدارية ، اكاديمة السادات للعلوم االدارية ، المعهد القومي لالدارة العل               
   09، ص 2000

  57 يسرى دعبس ، مرجع سبق ذكره ، ص (3)
  

  :)التجارية( سياحة األعمال -5

 تكون الزيارة فيها بقصد تجاري يضعه السائح في إعتباره األول، ويقوم بهذا النوع مـن الـسياحة    
لدولية، القيام بعقد الـصفقات     رجال األعمال والتجارة ويزورون فيها المعارض واألسواق التجارية ا        

  .التجارية، والوقوف على أسعار المنتجات الحديثة في دول أخرى

  : السياحة الدينية-6

 يمكن تعريف السياحة الدينية  على انها ذلك النشاط السياحي الذي يقوم على انتقال السائحين مـن                 
دينية داخل و خـارج الدولـة       اماكن اقامتهم الى مناطق أخرى  بقصد  القيام بزيارات و رحالت               

لفترة من الوقت ، وتجرى في بعضها شعائر دينية معينة، وزيارة أماكن خاصة ذات طابع تاريخي                
وديني كالحج والعمرة ، و األساس في هذا النوع من السياحة هو تلبية نداء الدين و اشباع العاطفـة                

بها و االستشفاء الروحي و النفسي ، و هناك         الدينية كما تشمل زيارة االثار و المعالم الدينية للتبرك          
مناطق  معينه لها قدسيتها و مكانتها كمكة المكرمة ، المدينة المنورة بالنسبة للمـسلمين و القـدس                  

  (1) .بالنسبة للمسيحين و اليهود و المسلمين و الفاتيكان بالنسبة للمسحيين 
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  : سياحة المؤتمرات و االجتماعات -7

رات من أنواع السياحة الحديثة التي ظهرت في أواخر القرن العشرين ، حيـث              تعتبر سياحة المؤتم  
ارتبطت ارتباطا كبيرا بالنمو الحضاري و االقتصادي الذى شهده العالم ، و ماتبعه من تطور و نمو                 

  (2)كبير في العالقات اإلقتصادية و السياسية و الثقافية و االجتماعية بين مختلف دول العالم و هناك 

  : وعة من العوامل شجعت هذا النوع من السياحة على الظهور منها على وجه الخصوص مجم

زيادة التخصص العلمي و المهنى و ماترتب عليه من تغير في التركيب االجتمـاعي و التطـور                 -
التكنولوجي األمر الذي يؤدى الى كثرة عقد اللقاءات العلمية و المهنية و الثقافية علـى المـستويات         

  . و الدولية بواسطة المنظمات الدولية و االقليمية و المحلية المحلية

تعتبر سياحة المؤتمرات من المصادر الهامة لإليرادات السياحية لما تحققه من عائد اقتصادى كبير          -
رجـال  (للدول التى تقام بها المؤتمرات ، و ذلك نظرا لما يتمتع به سائحي هذا النوع من الـسياحة                   

  .متوسط اإلنفاق اليومي لهم  من حيث )األعمال 

  كثرة الصرعات  التى سادت العالم في المدة األخيرة و ما تبع ذلك من تكتالت دولية نتج عنه-

__________________________________________________________  
  71 ماهر عبد الخالق السيسي ، مرجع سبق ذكره ، ص (1)

  61ق ذكره ، صيسرى دعبس ، السياحة ، مرجع سب  (2)
تنظيم العديد من المؤتمرات لحل المشكالت السياسية و االقتصادية و مناقشة و دراسة البحـوث و                

  .الدراسات العلمية المختلفة لتطوير المجتمع  االنساني 

  :سياحة المعارض -8

ظهرت بعض األنشطة  السياحية الجديدة كجزء من مكونات النشاط السياحى العالمي ، فكـان مـن       
نها هذا النمط السياحي الذي يرتبط بالمعارض التي تقام في الدول المختلفة كالمعارض الـصناعية               بي

و التجارية و الفنية التشكيلية و معارض الكتاب ، فأصبحت المعارض نوافذ حضارية يطـل منهـا                 
امـل  الزائرون على االنجازات العلمية و التكنولوجية و الحضارية للدول المختلفة التي تعتبـر عو             

  (1) .مؤثرة في حركة الجذب السياحي و عامال هاما من عوامل التنشيط السياحي 

  :سياحة المهرجانات -9

تعتبر من أنواع السياحة الحديثة ، حيث تكون الزيارة فيها بغـرض حـضور أو المـشاركة فـي                   
 و الجـذب    المهرجانات المختلفة الثقافية ، فنية ، رياضية و التى تهدف الى تحقيق الـرواج العـام               
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 3500السياحى ، و تحظى سياحة المهرجانات باهتمام كثير من الدول ، فى فرنـسا مـثال تـنظم                   
   مهرجان5000 مهرجان ، المانيا  تنظم حوالى 8104مهرجان ، اسبانيا تنظم حوالى 

  أنواع سياحية حديثة -عاشرا

 حديثة منها علـى وجـه       ان التطورات السريعة التى شهدتها السياحة ادت الى ظهور انماط سياحية          
  : الخصوص 

  :سياحة المعاقين -1

    اتجهت العديد من الدول لالهتمام بسياحة المعاقين خاصة و انهم اصبحوا يمثلون شرائح كبيرة من 

 في الواليات المتحدة األمريكية جمعية تطوير سياحة المعاقين، و          1976السياح ، و نشأت في سنة       
وانين و التشريعات الخاصة بالمعاقين في أوروبا و أمريكا و التى           صاحب ذلك اصدار العديد من الق     

تعمل على تشجيع هذا النوع من السياحة و توفير كافة التسهيالت و االحتياجات المطلوبة لهذا النوع                
  (1) .من السائحين 

  :سياحة الحوافز-2

  ركات و المؤسسات و   تعتبر سياحة الحوافز من الوسائل الحديثة لإلدارة و التى تستخدمها الش

المصانع و المنظمات لتحقيق األهداف المنشودة ، و تكون سياحة الحوافز بمثابـة المكافـأة التـى                 
ــصل  يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

__________________________________________________________  
  12  متولى عبد العاطي  ، مرجع سبق ذكره ، ص (1)

الزبائن أو الموردين ، هذه المكافأة تكون في شكل رحلة         عليها الموظفين و المتعاملين مع المؤسسة ك      
سياحية ، و تستخدم من طرف الشركات لزيادة مبيعاتها أو لتقديم منتج جديد في األسواق  ، و مـن            
أهم الشركات المستخدمة لهذا النوع من السياحة شركات البترول ، شركات التأمين ، شركات انتاج               

ن نشاط هذه الشركات وأرباحها تعتمـد علـى العمـالء مـصدر        أل.…السيارات ، صناعة األدوية     
األموال و لذا يعتمد المديرون بهذه الهيئات لجذب العمالء و تشجيع الموظفين عن طريق هذا النوع                
من السياحة ، و أصبحت الحوافز بالسبة للشركات الكبرى كاستراتيجية تتعامل بها كأداة تسويقية و               

لموزعين و مسؤولي المبيعات بهـا لتحـسين األداء و تحقيـق األهـداف              ادارية لدفع الموظفين ، ا    
  .المرجوة 

  : سياحة االهتمامات الخاصة -3
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 تعتبر سياحة اإلهتمامات الخاصة من األنواع السياحية الحديثة و التى تعرف علـى أنهـا انتقـال                 
ال في منطقـة أو     مجموعة من األفراد من مكان الى اخرسعيا وراء اهتمام خاص ال يمكن تحقيقه ا             

مكان محدد و عادة ما تكون  هذه اإلهتمامات ثقافية أو علمية ، اجتماعية أو بيئية ، و تعرف كذلك                    
  على أنها نمط سياحي خاص يعتمد على رحالت جماعية أو فردية للذين يرغبون في تنمية اهتمام 

بموضوع معـين و    خاص لديهم عن طريق زيارة  منطقة معينة أو عدة مناطق ذات صلة مباشرة               
عادة ما يكون األفراد الذين يقبلون على هذا النوع من السياحة ذوى هوايات مشتركة ، و يعتبر هذا                  
النوع من السياحة من االنماط السياحية الشائعة في أوروبا و أمريكا ، و يمتاز هواة هذا النمط مـن                   

  ذا النوع من السياحة بارتفاع تكاليفها السياحة بارتفاع معدل انفاقهم ، كما تتميز الرحالت المنظمة له

  :السياحة البديلة -4

 لتكون بديلة عن السياحة الجماهرية و التـى تقـوم علـى             1990 ظهرت السياحة البديلة منذ سنة    
المجموعات الكبيرة ، و التى كانت سببا  مباشرا في تدمير البيئة في العديد من الـدول الناميـة ،                    

هتمام بالتوازن اإليكولوجي و بحماية البيئة و تتفادى األثار الـسلبية التـى             فالسياحة البديلة تعنى اال   
تنتج عن التنمية السياحية غير المخططة و التى تضر بالبيئة ، و تشمل السياحة البديلـة مجموعـة                  
مشروعات صغيرة و متعددة للتنمية السياحية ، أو عناصر جذب سياحية تجذب السياح المحليـين و        

  األجانب 

  :لسياحة الطبيعيةا-5

 تعتبر السياحة الطبيعية أحد  التطبيقات للسياحة البديلة و هي نمط حديث ، تقوم اساسا على حماية                 
البيئة و تفادى األضرار البيئية و التى تساهم فيها السياحة بشكل كبير نتيجة التوسع غير المنظم ، و                  

اندة التنمية المتواصـلة و الـسيطرة علـى         تعمل السياحة الطبيعية على حماية البيئة الطبيعية و مس        
  التنمية السياحية بحيث ال تكون التنمية السياحية على حساب البيئة الطبيعية 

  :سياحة مراقبة الطيور -6 

 تعتبر من األنماط الحديثة للسياحة حيث تعتبر مراقبة الطيور هواية منتشرة على مستوى العالم ، و                
 رحالت ، و هناك العديد من األشخاص يـسافرون عبـر منـاطق              تتم من خالل الحدائق العامة أو     

  (1)مختلفة من العالم أمال في رؤية انواع مختلفة من الطيور 

  :سياحة المغامرات -7

  (2)ظهر هذا النوع من السياحة لخدمة السائح الذى يبحث عن المغامرات و االنفعاالت 

  : سياحة الصحاري و الوحات -8
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يعتبر من األنواع الحديثة و اهتمت به  دول المغرب العربي و حقق نجاحـا               هذا النوع من السياحة     
  (3) .كبيرا ، و تتم فيه زيارة خيم البدو و الرحل و اطالع على الفنون الشعبية و حضور الحفالت 

  : السياحة الفضائية -9

امكـان  هو نمط سياحى حديث ناتج عن التطورات التكنولوجية الحديثة و غزو الفضاء ، فأصـبح ب               
  (4) .االفراد في بريطانيا القيام برحلة حول األرض من خالل شركة بريطانية مختصة في ذلك 

  :سياحة التسوق -10

هى احدى أنواع السياحة المستحدثة ، و احدى طرق التسويق السياحى بما فيها تـسويق و تـرويج                  
أهم دعائم التدفقات السياحية    المنتجات و السلع الوطنية ، و اصبح هذا النوع من السياحة يشكل أحد              

في الكثير من الدول ، و تعتبر دبى أول دولة عربية خاضت تجربة سياحة التسوق و نجح نجاحـا                   
  (5) .كبيرا و أثر على تنشيط صادرتها و اصبح يجذب عدد كبير من السياح 

  
__________________________________________________________  

  97الق السيسي ، مرجع سبق ذكره ، ص   ماهر عبد الخ(1)

  100   نفس المرجع ، ص (2)

   100 نفس المرجع ، ص (3)

   101 نفس المرجع ، ص (4)

   101 نفس المرجع ، ص (5)
  

  خالصة الفصل 

     السياحة ظاهرة قديمة قدم اإلنسان ، فقد ظهرت منذ أن خلق اهللا األرض و من عليها ، و قـد                    
رة تبعا لتطور الحياة و أساليبها و نظمهـا ، و التطـور العلمـي و                شهدت تطورات سريعة ومستم   

التكنولوجي ، مما أدى الى اتساع نطاقها و تعدد جوانبها و ازدياد اهميتها، حتى أصـبحت تـشكل                  
 فهي عبـارة عـن      ،  اليوم أكبر صناعة في العالم، و أطلق عليها الصناعة الواعدة للقرن العشرين           

عوامل والظواهر الخاصة بالسفر واإلقامة خارج مقر اإلقامـة المعتـاد           نشاط متعدد يعرف بكافة ال    
و تتميز بمجموعة من الخصائص تميزها      ... للترفيه، الراحة، األعمال، العالج، الرياضة ، الديانة        

  .عن غيرها من األنشطة، و تشترط توفر مجموعة من المقومات و األركان 

لتوسع عن طريق زيادة المنتج السياحي الذي يتمثـل فـي                تشكل السياحة سوقا اقتصاديا قابل ل     
الخدمات و المالمح البيئية و الحضارية التى هي في األصل غير مادية ، لذلك ال يمكـن ان تـدر                    



   الفصل األول                                                                                          تاريخ ، ماهية و مفهوم السياحة و السائح    

  53

عائدا ماديا اال عن طريق صناعة السياحة  ، كالشواطئ ، المناخ المعتـدل ، البيئـة ، الظـواهر                    
  .…كن الدينية الطبيعية ، األثار التاريخية ، األما

  اذن السياحة ظاهرة قديمة ، شهدت تطورات مذهلة وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية ، و هـي                 
صناعة مركبة تتالف من عدة عناصر تتراوح بين العناصر الطبيعية و البـشرية و الحـضارية، و                 

القانونى،  لـذلك    ترتبط ارتباط وثيق مع محيطها اإلجتماعي ، السياسي ، البيئى ، األقتصادي ، و               
  .تتعدد أنواعها و انماطها و محاورها و تتباين أثارها 
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  الفصل الثاني  
                             السياحة آنشاط اقتصادي أهميتها و مؤشرتها 

  
  
  
  ) العرض و الطلب (السوق السياحي و مكوناته-1
  األهمية اإلقتصادية و اإلجتماعية للسياحة و اثارها -2
   حركة و اتجاهات و تنظيم مؤشرات  السياحة العالمية -3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : د تمهي
    أصبح العالم  ينظر إلى صناعة السياحة بوصفها  قاطرة للتنمية اإلقتـصادية، سـواء البلـدان                 
المتقدمة اقتصاديا ذات مصادر الدخل المتعدد كالواليات المتحدة األمريكية او البلدان األقل نمـوا و               
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حة  قطاع اقتصادي    الساعية الى تعزيز مصادر دخلها بتنشيط و ترويج السياحة ، فقد أصبحت السيا            
  .له أهميته وبإمكانه المساهمة الى جانب باقي القطاعات األخرى في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية

صناعة تقديم  (     لذلك فإن أغلبية الدول سواء النامية أو المتطورة تعتبر النشاط السياحي كصناعة             
نشاط يشكل مورد هام، تعتمد عليه الدول       ، فهو لم يعد حاجة إجتماعية فقط بل أصبح هذا ال          )الخدمات

في تنويع صادراتها، وبالتالي تعزيز مواردها المالية ، و قد شهدت السياحة الدولية تطورات مذهلة               
 مليـون زيـارة     5500الخارجي الى   و مستمرة ، و قد وصلت السياحة العالمية بشقيها الداخلي و            

 مليار دوالر امريكي ، ويتوقع أن حجم الـسياحة          4200سياحية تقريبا ، و وصل حجم اإلنفاق الى         
 مليون سائح ، وبذلك فـإن الـسياحة تكـون           600  تصل  الى مليار و        2020الدولية في غضون    

القطاع الرائد ، و قد أصبحت الصناعة التصديرية األولى في العالم بنهاية القرن العشرين ، وعلـى                 
عتمد كثيرا على العنصر البشري فهي بذلك تتيح فرص         رأس األولويات النها صناعة كثيفة العمل ت      

كثيرة للعمالة ، مدرة للدخل ، باعثة على النمو و رواج عشرات الصناعات و الخدمات المقدمـة و                  
  .المكملة للنشاط السياحي 

      وانطالقاً من كون السياحة صناعة سنحاول معرفة طبيعة هـذه الـصناعة والمنـتج الـذي                
 والطلـب علـى هـذا المنـتج           و أهم مكوناته و خصائصه و تصنيفاته          )احي  العرض السي (تنتجه

  ، ثم نبين أثار و اهمية        )السوق السياحي   (وعوامل وإجراءات تشكله و كيفية التقاء العرض بالطلب         
السياحة من الناحية االقتصادية و من الناحية االجتماعية ، ثم نقـوم بعـرض ألهـم المنظمـات و               

بتنظيم النشاط السياحي على المستوي الدولي و نشير الى المنظمـات الحكوميـة و              الهيئات المهتمة   
المنظمات غير الحكومية وفي نهاية هذا الفصل سنقوم بعرض و تحليل ألهم التطورات التي شهدتها               
السياحة العالمية و اتجاهاتها وأفاق تطورها في المستقبل  للوقوف علـى األهميـة الحقيقيـة لهـذا                  

  .النشاط
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  السوق السياحي و مكوناته:  المبحث األول 
     السوق عموما يتمثل في العمليات المتصلة من صفقات البيع و الشراء و التى تؤثر في تحديـد                 
األسعار و يشمل على عنصرين أساسين، هما العرض و الطلب ، السوق هو التعبير عـن التقـاء                  

  .تماالت البيع العرض و الطلب و هو مجموع فرص الشراء و اح
   و الجدير بالذكر ان سوق الخدمات يختلف عن سوق السلع و البضائع ، فبينما يمكـن تخـزين                  
العديد من السلع و المنتجات ، فإن الخدمات ال تقبل التخزين بطبيعتها ألنها تنشأ في اللحظة التـى                  

 الـسلع و    يتكون الطلب عليها و بالتالي فإن ظروف عرض الخدمات يختلف عن ظروف عـرض             
  .المنتجات 

  و السياحة ليست في مجموعها سلعة ، بل هى مركبة من عمليات كثيرة بعضها خدمات و بعضها                 
سلع ، فعمليات شركات السياحة عبارة عن خدمات ، في حين صناعة الفندقـة تعـد خليطـا مـن                    

كارات الـسياحية   الخدمات كالمبيت و اإلطعام ، و من السلع المصنوعة كالمنتجات التقليدية و التـذ             
  (1).التى تقبل التخزين 

يعرف السوق أيا كان نوعه ، بأنه ذلك المكان الذى يلتقي فيه الطلب بالعرض ، و بمعنى أخر فـإن        
سوق الخدمات السياحية ، هو ذلك المكان الذى يتقابل فيه الطلب السياحي من السائحين  بـالعرض                 

  (2). …ياحية العاملة في مجال الخدمات السياحية السياحي  الذي تقدمه المؤسسات و الشركات الس
    (3):    و يمكن تقسيم األسواق السياحية الى أربعة اتجاهات 

  و تمثل الدولة ، الوالية ، المدينة ، حجم المدينة منطقة السوق ، مسافات السفر : الجغرافية -1
ة اإلجتماعية ، الدخل العـائلي ،       و تمثل العمر ، الجنس ، مستوى التعليم ، الحال         : الديموغرافية  -2

  العادات و التقاليد ، حجم العائلة ، المهنة ، مكان اإلقامة ،امتالك بيت ثاني ، امتالك سيارة 
  البحث عن الفوائد ، نوع التجهيزات أو المعدات ، اتجاهات الشراء : المنتوجات و الخدمات -3
  لهوايات ، األراء ، الدوافع   طريقة الحياة ، الشخصية ، التصرفات ، ا: النفسية -4

  . و تبعا لذلك فإن السوق السياحي يعد سوقا مختلفاعن كل من سوق السلع و سوق الخدمات 
و من هنا كان من الضروري دراسة عناصر السوق السياحي أى كـل مـن العـرض و الطلـب                    

  . السياحين ، ولكل جانب محددات و عوامل تؤثر عليه و تتأثر به  
  

___________________________________________________________  
سلسلة قضايا التخطيط و التنمية ، قتصاديات القطاع السياحىفي مصر و انعكاساتها على اإلقتصاد القـومي،                : معهد التخطيط القومي  (1) 

  18، ص1998ديسمبر 
  48 محسن أحمد الخضيري ، مرجع سبق ذكره ، ص  (2)
  150فيق  ، مرجع بق ذكره ،  ص ماهر عبد العزيز تو (3)
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  العرض السياحي : المطلب  األول 

 إن تعقد الظاهرة السياحية يرجع بالدرجة األولى الى تعقد طبيعة المنتج السياحي، نظراً لصعوبة                 
تحديد العناصر التي تكونه، بسبب إختالفه في المكان والزمان، فقد إعتبرته مجموعة مـن خبـراء                

 من عناصر غير متجانسة، والتي تؤخذ مستقلة بعضها عن البعض اآلخر، لتشكل             السياحة بأنه خليط  
العرض السياحي الوطني أو الدولي، و بعبارة أخرى، إنه تلك المجموعات من الخـدمات المقدمـة                

    (1). للسياح، أثناء تنقلهم، إقامتهم وأثناء تجوالهم

لسلع والخدمات التي باإلمكان تقـديمها      من وجهة النظر اإلقتصادية، العرض يعرف على أنه كمية ا         
  .في السوق في وقت معين وسعر محدد

     يعرف العرض السياحي بأنه مجموع المعالم الطبيعية و عناصر الجذب المختلفة فـي منطقـة               
و التى من شأنها    )...…النقل ، اجراءات السفر   (معينة ، باإلضافة الى الخدمات والتسهيالت المتنوعة        

   (2).  السائحين و اقناعهم بزيارة هذه المنطقة خلق رغبة لدى
و يتسم هذا العرض السياحي بأنه عرضا للخدمات السياحية و التي يصعب تخزينها أو نقلهـا مـن                  

  .مكان الى أخر ، كذلك يجب استهالك هذا العرض في مكان وجوده 
للسائح ، و يتكـون      )المقدمة(   العرض السياحي يحتوي على مجموعة السلع والخدمات المقترحة         

   (3):  من عنصرين أساسيين 
  : العناصر الطبيعية -أ

السهول ، الوديان ، البحيرات     : و تشمل هذه العناصر كل من المناخ ، التضاريس بأنواعها المختلفة            
و األنهار و الشواطئ و التكوينات الجغرافية و الشالالت و الغابات و الطيور و األسماك و الحيـاة                  

  .المياه و العيون المعدنية  الى غير ذلك  من العناصر الطبيعية األخرى البرية و 
   :العناصر البشرية -ب

البرية ، البحرية ،    : تشمل على وسائل اإلقامة المختلفة و المنشآت السياحية و وسائل النقل المختلفة             
معارض الفنية المختلفـة و  الجوية  و الموانئ و المطارات و األثار التاريخية  و المعالم الثقافية و ال          

المتاحف المتنوعة و العروض الفنية و الفلكلور و السلع السياحية و الصناعات التقليدية و المناسبات               
  .و المواعيد و األعياد و اإلحتفاالت الثقافية و الدينية المختلفة 

___________________________________________________________  
R.Lanquard: OP.CIT, p 39                                                                                                                                         (1)  

  
  20 معهد التخطيط القومي ، مرجع سبق ذكره ، ص(2)
  21 نفس المرجع ، ص(3)
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 السياحي، سنقوم بعرض لمختلف التصنيفات      )العرض(لمنتج       وحتى يمكننا الوصول الى تحديد ا     
  :التي قدمها مختصي السياحة في هذا الشأن

                   Robert Lanquard:" (1)" تصنيف -أ 
  :لقد صنف المنتج السياحي في ثالثة عناصر أساسية

اريخيـة التـي تجلـب       مجموعة التراث المتكون من الموارد الطبيعية، الثقافية، الصناعية والت         - 1
  .السائح لإلستمتاع بها

 مجموعة التجهيزات والوسائل التي التعتبر العامل األساسي في جلب السياح، غيـر أن عـدم                - 2
، وسـائل اإليـواء   )البرية، الجوية، البحرية(توفرها يمنع السائح من السفر، كوسائل النقل المختلفة           

  .ترفيهيةالمطاعم والتجهيزات الثقافية الرياضية وال
 ذات العالقـة مـع      )الدخول والخروج ( مجموعة اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بتسهيالت السفر        -3 

  .وسائل النقل
  DJEFFRIER"  (2)" تصنيف-ب 

  :لقد صنف المنتج السياحي في خمسة عناصر
  . وسائل نقل السائح من نقطة اإلنطالق الى نقطة الوصول- 1 
  .ن المكان وسائل نقل مستعملة في عي- 2 
  . وسائل اإليواء المختلفة- 3 
  . مدة اإلقامة خارج المقر المعتاد- 4 
  .  التخطيط الجغرافي للسفر واإلقامة- 5 

  هذا التصنيف ركز على مكونيين فقط للمنتج السياحي، اإلقامة والنقل
ـ        )العرض(وأهمل أهم المكونات األساسية للمنتج       سياحي  السياحي والمتمثلة في عناصر الجـذب ال

  .)...الطبيعية، التاريخية، العادات والتقاليد(
  KRIPENDROF"     (3)" تصنيف–جـ 

  :لقد صنف المنتج السياحي في أربعة عناصر
  . )...المناخ، المناظر الطبيعية، البيئة، الحالة الجغرافية( العناصر الطبيعية - 1 
  .)...،الفلكلور، الثقافةاللغة، الدين، العادات والتقاليد( األنشطة اإلنسانية - 2 
  .)...النقل، المواصالت، اآلثار، منابع المياه( التجهيزات العامة - 3 
الفنادق، المخيمـات، أمـاكن الراحـة والترفيـه، الهـدايا، التجـارة،             ( التجهيزات السياحية    - 4 

  )...التذكارات
___________________________________________________________  
1.  2 . 3  Robert Lanquard:Le Marketing Touristique , serie que sais-je ,PUF ,  Paris , p  12 . 
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رغم دقة هذا التصنيف إال أنه لم يحدد بوضوح مكونات المنتج السياحي ،مقارنة مع مفهوم النـشاط                 
   السياحي وأهميته اإلقتصادية واإلجتماعية ، لذا سنقوم بعرض تصنيف المنظمة العالمية

  .للسياحة، التي تأخذ بعين اإلعتبار الجانب اإلقتصادي واإلجتماعي للنشاط السياحي
  "OMT:" تصنيف المنظمة العالمية للسياحة-د 

  : لقد صنفت المنظمة العالمية للسياحة المنتج السياحي في سبعة عناصر
الـشواطئ واألنهـار،   المناظر الطبيعية، الحاالت الجغرافية، منابع الميـاه،  :  التراث الطبيعي- 1

  ..الصحاري، الجبال
  . التراث الطاقوي- 2
المعطيات الديمغرافية، ظروف الحياة، العادات والتقاليد، والمعطيات الثقافيـة         : التراث البشري    - 3

  ....األخرى
  . ) القانونية واإلدارية  ( الجوانب التنظيمية والدستورية والسياسية - 4
ركيبات والبنيات اإلجتماعية والعرقية للبلد، التربية، اإلعالم، اإلشهار        الت: الجوانب اإلجتماعية    - 5
.  
  .)...النقل، اإليواء، اإلطعام( وسائل الخدمات - 6
  . األنشطة اإلقتصادية والمالية- 7

تبعاً للتصنيفات المقدمة سلفاً، عملية اإلنتاج السياحي عملية معقدة، كونها تقوم على عدة متغيـرات               
في مكان وزمان معينين، مما يجعل تحديد هذا القطاع بالنسبة للقطاعات األخرى أمر             يصعب جمعها   

فنـدق  "صعب وعليه فإن المنتج السياحي هو تركيب معقد جدا يتكون من عناصر غير متجانـسة                
وعلى ضوء التصنيفات السابقة يمكن تـصنيف المنـتج         ".   لوحده ال يمكنه القيام بالنشاط السياحي     

  (1): عناصر التاليةالسياحي في ال
  : الموارد -

  .الطبيعية، البشرية، الثقافية، الفنية، التاريخية، التكنولوجية التي تجذب السائح وتدفعه للسفر
  :التجهيزات-

 ليست لذاتها عوامل مؤثرة على غرض السفر، لكنها إذا انعدمت ، منعت الـسفر منهـا اإليـواء،                  
  .ةالتجهيزات الثقافية، الترفيهية والرياضي

  
  
  

R.lanquard: Le Marketing Touristique: OP.CIT , p14       (1)      
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  :تسهيالت الدخول-

 لها  عالقة مع تنوع وسائل النقل التي يمكن للسائح أن يختارها وتتمثل في اإلجـراءات اإلداريـة                  
  )يرة، الرسوم التأش(للدخول عبر الحدود 

    المنتج السياحي، منتج مركب من عناصر غير متجانـسة ومـرتبط باألنـشطة اإلقتـصادية،               
اإلجتماعية، الثقافية، ويعتمد عليها كثيرا لتوفير وتقديم الخدمات للزبائن، بحيث كلمـا كـان هنـاك                

مـن  ضعف أو عجز في تلك األنشطة إنعكس هذا العجز على النشاط الـسياحي، لـذلك يـصبح                   
  .الضروري إنشاء عالقات مدروسة بين القطاع السياحي ومختلف القطاعات األخرى 

  
   :) المنتج السياحي  ( مكونات العرض السياحي-أوال

إن المنتج السياحي ذا طبيعة مركبة، فهو ال ينتهي  بعرض سرير في الفندق أو تقديم وجبة غذائيـة                   
ثالن سوى دعامة بسيطة وتبقى وحدها غير كافية        فقط، فحسب خبراء السياحة هذان العنصران ال يم       

لتقديم منتج سياحي، فهناك مكونات أخرى تضمن من طرف المحـيط اإلقتـصادي، اإلجتمـاعي،               
  : التكنولوجي، البيئي وتتمثل هذه المكونات في

  :  الموارد السياحية -1
ي، أو كل ما ينـتج    الموارد السياحية تتمثل في كل عنصر طبيعي، نشاط إنسان "P.DEFERT"فحسب

الموارد السياحية، تشكل   . عن النشاط اإلنساني الذي من شأنه أن ينشط التنقالت والرحالت السياحية          
الشرط القاعدي للتنمية السياحية، سواء كانت طبيعية، أو مشكلة من طرف اإلنسان وإنعدامها يعـدم               

  (1). النشاط السياحي 
ت، الحيوانات، البحر والشواطئ، األنهار، الوديان، المصادر       كالمناخ، المناظر، النباتا  :  فالطبيعية -

  ....، الصحاري ، الجبال "المياه"المعدنية 
: كالنصب التذكارية والتاريخية، أو كل عنصر مشكل من قبل اإلنـسان          :  المشكلة من قبل اإلنسان    -

  ...كالمتاحف، األنشطة اإلنسانية، الحضارة، العادات والتقاليد،الفلكلور 
  :  النقل والمواصالت -2 

وتتمثل في إمكانيات وقدرات شبكات النقل البري البحري والجوي ، والسكك الحديدية ويعتبر النقل              
أحد الشروط األساسية للسياحة ، فبدون سفر ال وجود للسياحة على عكس بعض األنشطة الترفيهية               

  .التي تمارس في محل اإلقامة 
  
  

___________________________________________________________  
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 (1) R.Lanquart, Le Tourisme International ,Op.CIT, p 60                   
   :)المكملة( إمكانيات اإليواء اإلضافية -3

   إن إمكانيات اإليواء الفندقية وحدها ال تكفي إلستيعاب الطلب السياحي في مجال اإليواء ، نظـرا                
السياحة، والتي تتطلب وجود إمكانيات إيواء تتناسب مع كل نوع أو شكل من             إلختالف وتعدد أنواع    

أنواع وأشكال السياحة، كبيوت الشباب، المخيمات الصيفية، أراضي التخييم، في بعض الدول هـذه              
  (1).اإلمكانيات جد معتبرة

  2.9 أكثر مـن      مليون سرير ، في إيطاليا توفر      1.3في إسبانيا مثال هذه اإلمكانيات توفر  أكثر من          
  .مليون سرير 

  :  الحرف والصناعات التقليدية -4
      تعتبر من العوامل المشجعة للسياحة وتساهم في تعزيز اإليرادات السياحية، في خلق مناصب 

  (1). ألف عامل40عمل، في تونس على سبيل المثال  يشتغل بهذه الصناعات أكثر من 
  : التجهيزات المكملة -5

لسياح وإيوائهم وإطعامهم فقط ال تكفي، فالسائح يريد إستهالك خدمات سياحية، القيام                 إن جلب ا  
بنشاطات ترفيهية، األمر الذي يستدعي تهيئة الموارد السياحية، بإنشاء تجهيـزات ثقافيـة، لخلـق               

وتتمثل هذه األنشطة   ) العرض السياحي (التنشيط الذي يعتبر عنصر مهم في تكوين المنتج السياحي          
   :     (3)في
  . التجهيزات الرياضية والمتمثلة أساسا في المالعب والقاعات الرياضية بتجهيزاتها المختلفة-   
  ... وتتمثل أساسا في المسارح، دور السينما، المتاحف:  التجهيزات الثقافية -   
  . القدرة على ضمان األمن والحماية لألشخاص :  التنمية الصحية-6
  ...اإلجراءات اإلدارية ، كالتأشيرة ، المراقبة في الحدود، الصرف: خص التسهيالت فيما ي-7
و التى تعكس تطور الجهاز المصرفي و تطور الخـدمات          :  مستوى الخدمات المالية والتجارية    -8

  التجارية
  .الذي يعكس المستوى المعيشي و القدرة الشرائية في البلد المستقبل :  المستوى العام لألسعار-9
  
  

___________________________________________________  
R.CHRISTINE:OP.CIT.P197 (1)    

(2)Heddar Bekacem: Role Socio-Economique du Tourisme:ALGER:OPU,1987,p62  
(3) R.Christine, OP.CIT , p 200  
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   :)المنتج السياحي( خصائص العرض السياحي -ثانيا 
معينة تملى على السوق السياحي تحديات و قيود اضافية على اعتبار                للمنتج السياحي خصائص    

أن القطاع  السياحي يصنف ضمن القطاع الثالث، المعروف بقطاع الخدمات، لكنه يختلف عن بقية               
األنشطة الخدمية األخرى، كون الشاط السياحي، منتج مركب، يتشكل من سـلع ماديـة، كالفنـادق                

  ...ادية، كالمناخ، اإلجراءات اإلدارية ومن سلع غير م...  والمطاعم 
لذلك فقد تم تصنيفه ضمن الخدمات المختلفة ، فهو يشترك في بعض خصائصه مـع الخـصائص                 

  . العامة للخدمات باإلضافة الى وجود خصائص اخرى تميز المنتج السياحي عن باقي الخدمات 
   : خصائص الخدمات- أ

  .(1):  نوجزها في األتي      تتميز الخدمات بمجموعة من الخصائص 
  : ) غير ملموسة (المعنوية -1

الخدمات هي باألساس  غير ملموسة  ، فهي غير مادية لذلك يكون من المستحيل تـذوقها بالنـسبة                   
للمستهلك أو رؤيتها قبل شرائها ، و هذه الخاصية في الخدمات تضع بعض القيود على التـسويق ،                  

  . اعالن الفوائد الناجمة على الخدمة و ليس على الخدمة نفسها اذا يجب أن تركز القوى البيعية على
  :)عدم امكانية الفصل (التالزم -2

اليمكن فصل الخدمات عن بائعها و أن مقدم الخدمة يقدمها و يبنيها في نفس وقت تقديمها و هـذه                   
 فإن خـدمات      تعنى أن قناة التوزيع في أغلب األحيان سوف تكون مباشرة لذلك            )  التالزم    (الحالة  

  .البائع ال يمكن ان تباع في أكثر من سوق و لهذا يجب ايجاد جهة الخدمة مثل وكاالت السفر 
  : )  عدم التشابه (التغير-3

 يستحيل تحديد انتاج أو قياس للخدمات سواء كانت لمجموعة باعة مختلفين أو حق البائع الواحـد ،              
 في كل رحلة و بسبب هذه الخاصـية فالمـشتري           فشركة النقل الجوي ال  تقدم نفس  نوعية الخدمة         

للخدمة ال يستطيع الحكم على نوعية الخدمة قبل شرائها بعكس الحال على المنتوجـات الماديـة  و              
لذلك فالمنظمات الخدمية يجب أن تعطى إهتمام خاص لمرحلة تخطيط اإلنتاج و تؤمن نوعيـة أداء                

  .الخدمة 
  : قابلية الفناء و الطلب المتجدد -4

الخدمات تستهلك بسرعة و ال يمكن خزنها ، فالغرفة  الفندقية غير المشغولة تعتبـر  عبـئ علـى      
الفندق و ال يمكن خزنها  ، و المقاعد الشاغرة في رحلة جوية تمثل عدم اشـغال و تعتبـر طاقـة                      
مهدورة ، كذلك الطلب على الخدمات يعتبر متذبذب بسبب الموسمية أو بسبب الظروف الطبيعية أو               

  .ظروف اخرى 
___________________________________________________  

  140ماهر عبد العزيز توفيق  ، مرجع سبق ذكره ، ص  )1(
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  :خصائص الخدمات السياحية -ب
 تتميز الخدمات السياحية بمجموعة من الخصائص منها ما هو مشترك مـع الخـصائص العامـة                

    1: و منها ما تميز المنتج السياحي لوحده وأهمها)ية الفناء المعنوية ، عدم التشابه ، قابل  (للخدمات 
  الـى    )السائح  ( استحالة نقل او تخزين المنتج السياحي ، فبالنسبة للنقل فإنه يتم نقل المستهلك               – 1

مكان المنتج  و ليس العكس في حالة المنتجات المادية و حتى بعض الخدمات األخـرى ، كمـا أن                    
السياحي ال يمكن خزنها كالطاقات  اإليوائية أو مقاعد الطـائرة و ال يمكـن               معظم مكونات المنتج    

نقلها من مكان الى أخر فمشكلة التخزين تعود الى طبيعة المنتج السياحي الذي يتكون مـن  سـلع                   
الدولـة الـسياحية،    (مادية، وسلع غير مادية، جعلته منتج غير قابل للتخزين ، مما يجبر العارض              

  .جهودات وتوفير إمكانيات معتبرة، لجلب الزبون إلستهالك وكسب ثقته بذل م) المؤسسة
، األمر الـذي    )المنتج السياحي الينقل وال يرسل    ( الخدمات السياحية مشروطة بحضور الزبون       - 2

  .يتطلب توفير وسائل النقل الكافية 
  . اإلنتاج واإلستهالك يحدثان في نفس الوقت والمكان - 3
الطـائرة  (إستبدال وسيلة النقـل     : ، كإستبدال بعض المنتجات السياحية بأخرى      إمكانية اإلحالل  - 4

  ) ...الفندق بالمخيم(بإعتبار النقل جزء من المنتج السياحي، إستبدال مكان اإليواء ) بالباخرة
صعوبة تحويل الموارد المستخدمة في السياحة      : عدم مرونة العرض السياحي في المدى القصير      -5

ر ، أي ال يمكن تحويل فندق الى مطار في وقت قصير ، أو عـدم امكانيـة بنـاء                    الى استخدام اخ  
منشأت سياحية و خدمات في وقت قصير النها تحتاج الى تجهيزات و مكائن و مواقـع و أيـادي                   

  .عاملة مدربة و ماهرة 
عليـه  تتاثر االسواق السياحية بالموسمية اذ  يوجد ما يطلـق           : تاثر السوق السياحية بالموسمية     -6

موسم الذروة و هو موسم الطلب السياحي و ازدياد السياح و الذي يوفر افضل فرص تـسويقية و                  
تشغيلية و نسبة اشغال عالية ، و موسم الكساد و الذي ينخفض فيه الطلب السياحي و قد ينعدم نهائيا                   

عينـة فـي    ،  و موسم وسط  الذي يتذبذب فيه الطلب  من يوم الى اخر ، ماعدا بعض المناطق الم                   
  .العالم اذا يكون الجو فيها معتدل على مدار السنة و اليتأثر بالموسمية 

تعدد جهات اإلنتاج كون السياحة صناعة متداخلة و مركبة و تحتوى على العديد من الخدمات و                -7
التى يعتبر بعضها صناعة كبيرة و مستقلة بحد ذاتها مثل صناعة الفنادق ، النقل ، و كـل عنـصر    

دم من قبل منتج مستقل ، و هذا ما يخلق تحدى اضافي فيمـا يتعلـق باإلقنـاع أو اشـباع                     فيها يق 
المستهلك بالمنتج السياحي المتكامل الذى يعتبر بحد ذاته محصلة لمجموعة من الخـدمات و هـذا                

  .يتطلب درجة عالية من التنسيق في عرض و تقديم المنتج السياحي الكلي 
  

(1) R.Christine , OP.CIT , p 21  



                                                            السياحة   كنشاط اقتصادي  أمهيتها و مؤشرهتا الفصل  الثاين                            

  62

تختلف دوافع و رغبات السياح و توقعاتهم بدرجـة كبيـرة و            : تباين قطاعات المنتج السياحي     -8
كذلك تباين في مستويات الدخل بالنسبة للسياح و هذا يؤدي الى صعوبة التـاثير فـيهم و اقنـاعهم                   
بشكل جماعي من جهة و من جهة اخرى صعوبة توفير الخدمات التى يرغبها السائح كـل علـى                  

  .ى فيما يتعلق  بالمنتج المطلوب من قبل كل مجموعة و مستويات الخدمات و األسعار المطبقة حد
  

  دورة حياة المنتج السياحي -ثالثا 
     لكل منتوج دورة حياة معينة يمر بها و تتغير عبر الزمان ، فبالنسبة للسياحة نالحـظ كيـف                  

رة ، و عموما فان دورة حياة المنتج        نشأت و نمت و توسعت و أصبحت تقدم خدمات متنوعة و كثي           
  :(1)السياحي تمر عبر أربعة مراحل كما هي موضحة في الشكل الموالى 

  
  05: الشكل رقم 

               دورة حياة المنتج السياحي 
  

                                                                       
            مرحلة   مرحلة      مرحلة النمو       نصيب            مرحلة                            

                                          التدهور        النضج    النمو السريع    المبكر          السوق
                                                       

  
  
  
  

                  الوقت 
  92محسن احمد الخضري ، مرجع سبق ذكره ،ص  : المصدر                        
  
  
  
  

__________________________________________________  
  185ماهر عبد العزيز توفيق ، مرجع سبق ذكره ، ص    (1) 
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  : مرحلة النمو المبكر -1
 متيسرة للمستفدين منها و تحتاج هذه             في هذه المرحلة تكون الخدمة في تطور مستمر و تصبح         

المرحلة الى ترويج كبير و متنوع و اعطاء تفاصيل أكثر عن المكان أو المنطقة السياحية ، و يبـدأ                
السياح بالتدفق على هذه المنطقة و تبدأ الخدمات بالتنوع و اإلزدهار و تكون المنافسة ضعيفة فـي                 

  (1).بصورة بطيئة و تزداد حصة السوق من السياح هذه المرحلة ، و تبدأ األرباح في اإلرتفاع 
  : مرحلة النمو السريع-2

   في هذه المرحلة تكون المنطقة السياحية معروفة و مشهورة لدى السياح و تبدأ األرباح بالصعود               
السريع و كذلك حصة السوق من السياح و البيع ، تزداد بصورة سريعة و تبدا الخدمات بالتوسع و                  

ر و تزداد المنافسة و تبدا األسعار  باإلسـتقرار و كـذلك الخـدمات و تـزداد حملـة                    التنوع  أكث  
  (2) .اإلعالنات و الترويج 

  :مرحلة النضج -3
في منتصف هذه المرحلة تبدأ األرباح باإلنخفاض ، و البيع كذلك ينخفض و حـصة الـسوق هـي       

  ة وصلت مرحلة النضج األخري تنخفض ، في الوقت الحالى معظم المناطق السياحية المعروف
 و في منتصف هذه المرحلة تبدأ األرباح باإلنخفاض و البيع كذلك يبدأ باإلنخفاض و ايضا حـصة                 
السوق تبدأ باإلنخفاض و في هذه المرحلة تبدا الشركات السياحية بتنفيذ خططها و تنويع خـدماتها                

 تعديالت على المنـتج و      للمحافظة على األرباح و حصة السوق، و  من اجل ذلك يجب ادخال عدة             
الخدمات ، و في هذه المرحلة تزداد المنافسة و تصبح مؤثرة و فعالة و شديدة ، و تزداد اإلعالنات                   

  (3). و الترويج لغرض المحافظة على السوق و التغلب على المنافسة و تخفيض األسعار 
  : مرحلة التدهور-4

 و تقل حـصة الـسوق و تقـل المبيعـات و اذا         في هذه المرحلة تبدأ األرباح بالهبوط السريع   
استمرت هذه المرحلة طويال تؤدي الى نهاية المنطقة السياحية أي سوف ال يزورها أي سائح ، اال                 
اذا تم صرف مبالغ كبيرة على اإلعالن و الترويج و تحسين الخدمات و اعطاء فكرة جديـدة عـن                   

  (4) .المنطقة لغرض تغيير اذواق السياح 
  
  

__________________________________________________  
  93 محسن أحمد الخضيري ، مرجع سبق ذكره ، ص (1)
  94  نفس المرجع ، ص (2)
   96 نفس المرجع ، ص (3)
  97 نفس المرجع ، ص (4)
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   : التنظيم التجاري للعرض السياحي-رابعا 
  (1) :        نميز بين ثالث تنظيمات تجارية للعرض السياحي كاآلتي

  (Le Tour Opératour ) :المتعامل السياحي الشركات السياحية -1
   الشركات السياحية عبارة عن شركات تقوم بتنظيم أو تسويق الرحالت ، كمـا تقـوم بخـدمات                 
خاصة بالرحالت ، و الفرق بين وكيل السفر و الشركة السياحية هو ان وكيل السفر يبيع ماينتجـه                  

اضها ، أما الشركات السياحية فتقوم باستثمار األموال في التوسع و القيـام    األخرين مقابل عمولة يتق   
بتنظيم الرحالت و طبع المنشورات و الكتيبات و القيام باإلعالن و الترويج للسفر و الـرحالت ، و       
كثير من الشركات السياحية تقوم بعمل وكيل السفر حيث تتولى تجميع عناصر المنتج الـسياحي و                

  شكل رحلة متكاملة أو مجموعة من الخدمات السياحية في أوقات و مناطق محددة مسبقا تنظيمها في 
    المتعامل السياحي هو  صانع المنتج السياحي الجاهز، قبل ظهور أو تشكل الطلـب، المؤسـسة                
السياحية، المؤسسة الفندقية، المؤسسات الترفيهية الموجهة نشاطاتها أساسا للـسياحة، يجـب علـى         

ل السياحي أن يكون على دراية واسعة بالسوق السياحي وتطوراته، أيـن المخـاطر تكـون                المتعام
  .مرتفعة وحدة المنافسة بين المنتجات السياحية

   فالمتعامل السياحي هو الذي يحضر المنتج السياحي، سواء تعلق األمر بالنقل، اإليواء، اإلطعام،             
  المكملة، و كثير من الشركات  ومختلف النشاطات السياحية …الترفيه ، مشتريات

السياحية تمتلك وسائل النقل السياحية و تستأجر الطائرات لغرض نقل السياح أو تنظـيم الـرحالت               
    (2): السياحية في شكل مجموعات ، و من اهم األعمال التي تقوم بها الشركات السياحية نجد 

  تنظيم النقل السياحي -
  لمنظمة و الشاملة اعداد و تنظيم البرامج السياحية ا-
  اإلعالن و الترويج و التوزيع -
  تقديم اإلستشارات و النصح حول السفر و خدماته -
  القيام بالبحوث و الدراسات السياحية -
  .تنظيم حجوزات جماعية سواء كانت للنقل اوفي منشآت اإلقامة -
  "Les Agences de Voyages et  Tourismes: " وكاالت السفر والسياحة -2
المتعامـل  (ي مؤسسات وسيطية تجارية، تتوسط بين الزبون، ومقدم الخدمات السياحية والترفيهية            ه

  .، وتتحصل جراء هذه الوساطة على عمولة على المبيعات التي تحققها)السياحي
__________________________________________________  

(1) R.Christine , OP.CIT , p 200 
  180لعزيز توفيق ، مرجع سبق ذكره  ص    ماهر عبد ا(2)
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بإمكان هذه الوكاالت أن تكون في نفس الوقت كمتعامل سياحي، الفـرق بينهـا وبـين المتعامـل                  
السياحي، كونها تنظم الرحالت بناءا على طلب الزبون بينما المتعامل السياحي ، يبرمج الـرحالت               

  .مسبقا
لبضاعة التى يسوقها و ارتباطه بـالموردين يكـون             وكيل السفر يعتبر سمسار ، فهو ال يمتلك ا        

بشكل قانوني على شكل تعاقد ، فهو يمثل الفنادق و المطاعم و شركات سياحية مختلفة ، شـركات                  
الطيران ، منظمي الرحالت السياحية ، و اليتقاضى مبالغ أو عمولة من الزبائن و انما يأخذ أتعابـه     

ادق و شركات الطيران المتعاقد معها و من اهـم األعمـال   و عمولته من الشركات السياحية  و الفن 
   (1): التى يقوم بها وكيل السفر مايلي 

  بيع تذاكر السفر ، حجز الغرف في الفنادق ،حجز المقاعد في المطاعم ، و المهرجانات-
  بيع رحالت سياحية جماعية و منظمة ، ترتيب و تنظيم رحالت فردية -
  رشادات الى الزبائن فيما يخص الرحالت المنظمة و األسعار تقديم معلومات و نصائح و ا-
  مساعدة الزبائن في الحصول على التأشيرات لزيارة البلدان المرغوبة -
  تزويد الزبائن بمنشورات و كتيبات و بطاقات جغرافية و الهدايا السياحية -
  .المساعدة على تأجير السيارات و التأمين للسافرين و امتعتهم -
   Les Organismes Officielles du Tourismeظمات الرسمية للسياحة المن-3

      تطور و توسع السياحة على الصعيد العالمي و اتساع رقعتها و تعاضم دورها و اهميتهـا ،                 
ادت الى ظهور مشاكل أصبحت تواجه القائمين عليها في مختلف الدول ، و بالتالي جلبت اهتمـام                 

ل الى ضرورة و اهمية التعاون الدولى و العالمي في هذا المجـال ، و               أصحاب القرار في تلك الدو    
تم اإلعتراف بالسياحة كنشاط دولي عندما اعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة في احدى قرارتهـا               

 هو العام الدولي للـسياحة و       1967 ، أن عام     14/11/1967في الدورة الحادية و العشرين بتاريخ       
  (2): و دور السياحة الدولية في مجاالت عديدة أهمما ذلك تاكيدا ألهمية 

  تدعيم التفاهم بين شعوب العالم -
  الدعوة الى اإلهتمام بالتراث -

   ممهدا الطريق لظور العديد من المنظمات الدولية
وتتمثل في المنظمات الدولية، الوطنية، الجهوية، المحلية، الذي تعمل على تنمية السياحة وتنظيمهـا              

  :دحيث نج
__________________________________________________  

  166  ماهر عبد العزبز توفيق ، مرجع سبق ذكره ، ص (1)
(1) R.Christine , OP.CIT , p 201 
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فعلى المستوى  ) الديوان السياحي ( المنظمات التي تمثل مركز أو جهة أو دولة والتي تسمى عادة             -
 معوضـة اإلتحـاد الـدولي       1975والتي تأسست سنة    " OMT"لسياحةالدولي نجد المنظمة العالمية ل    

، بمدريـد، تجمـع المنظمـات       ) OMT( مقر المنظمة    *).UIOOT(للمنظمات الرسمية للسياحة سابقا   
  دولة هدفها الرئيسي هو ترقية وتنمية السياحة في إتجاه المساهمة            150الوطنية للسياحة ألكثر من     

  **منظمات  أخرى حكومية و غير حكومية في التوسع اإلقتصادي،  و هناك 
  

   الطلب السياحي: المطلب الثاني 
     يعرف الطلب على أنه الكمية التى تنوى مجموعة معينة من المستهلكين شرائها من سلعة معينة          
و بسعر محدد في زمان و مكان محددين و يمكن قياس و حساب مستوى الطلب أو حجمه باسـعار                   

ض بقاء العوامل األخرى المؤثرة على الطلب على حالها و هذا اإلفتراض قـد              مختلفة و ذلك بافترا   
يصح على بعض السلع ، اال أن في السياحة المسألة اكثر تعقيدا ، فالعوامل المركبة و التى تؤثر أو                   
تحكم السائح في السفر الى منطقة ما ، هي مختلفة و متباينة الى درجة تجعل الطلب السياحي يبـدو          

، فعناصر السياحة هي توفر اوقات الفراغ و دخل قابل لإلنفاق باإلضافة الى مجموعة مـن                مختلفا  
    (1). العوامل األخرى 

  كما يمكن كذلك  تعريف الطلب السياحي على انه  الطلب الحالى و المحتمل على منتج سـياحي                  
والئـك الـذين    معين من وجهة نظر الدوافع للسفر ، و بمعنى اخر فان الطلب الـسياحي يعنـي أ                

  2.يسافرون أو المحتمل ان يسافروا الى منطقة معينة الشباع رغباتهم في فترة معينة و بسعر معين 
    الطلب السياحي ال يمثل مجموعة متجانسة من األفراد يقومون بالـسفر بـدوافع متطابقـة  أو                 

اجات و الرغبات ، و     متشابهة و إنما بدوافع مختلفة و متنوعة و في بعض األحيان متناقضة من الح             
تركيب الطلب السياحي ال يعتمد بشكل عام على الخـصائص القوميـة أو المنطقـة أو المهنـة أو                   

  .التركيب العائلي او اإلجتماعي  و ال على أساس  السن أو الجنس 
  

_________________________________________________  
 

UIOOT: Union Internnational des Organisations Officielles du Tourismes*  
  سوف نتطرق بالتفصيل لهذه المنظمات في المبحث الثالث من هذا الفصل ** 

  
  149  ماهر عبد العزيز توفيق ، مرجع سبق ذكره ، ص(1) 
   158  متولى عبد العاطي ، مرجع سبق ذكره ،  ص(2) 
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تهلكة من قبل الـسائح فـي مكـان         إقتصادياً، الطلب السياحي يتمثل في كمية السلع والخدمات المس        
  .وزمان معينين

  (1) :ويقاس الطلب السياحي بواسطة النسب التالية 
  

  100. اجمالى عدد السكان  /)المغادرين  (عدد المسافرين = المعدل الصافي للسفر 
  100.اجمالى عدد السكان /)الرحالت (عدد السفريات = المعدل الخام للسفر
  100.المعدل الخام للسفر /ل الصافي للسفر المعد= معدل تكرار السفر 

  
  .هذه المعدالت تبين ميل مجتمع ما للسفر

  : عوامل وإجراءات تشكل الطلب السياحي-1
  (1). :     إن الطلب السياحي مرتبط بالعوامل التالية 

  :توفر وقت الفراغ-أ
ة في اختيار الكيفية التي       يعني وقت الفراغ التحرر من اعباء العمل و مسؤولياته ، مما يعني الحري            

يتم بها شغل هذا الوقت ، و اليعني وقت الفراغ ضرورة السفر و السياحة و إن كان يشجعها فـي                    
  . معظم األحوال و خاصة اذا توافرت عوامل أخرى مشجعة 

   و تتحدد أهمية هذا العامل من خالل متغيرين رئيسيين هما طول وقت الفراغ ، و طبيعة المجتمع                 
  عيش فيه اإلنسان المالك لهذا الوقت الذي ي

   : ) مستوى الدخل (توفر المال-ب
      يعد ثاني أهم العوامل البشرية المؤثرة في صناعة السياحة لتاثيره المباشر على مستوى الطلب              
السياحي ، اذا يعنى ارتفاع مستوى الدخل تزايد اإلقبال على السفر و الـسياحة و خاصـة خـالل                   

ء الترويح عن النفس و المتعة و العكس صحيح في حالة انخفاض الدخل ، و مـن                 العطل سعيا ورا  
  .الطبيعي أنه كلما ارتفع مستوى الدخل كلما زاد اإلقبال على السياحة 

  : توفر وسائل النقل-ج
   يعد النقل سببا من اسباب قيام صناعة السياحة و ازدهارها و نتيجة لها في نفس الوقت ، بواسطة                

  م توفير متطلبات أنشطة السياحة وفي المكان المقصود ، و بواسطته ايضا يتم ربط الطريق يت
_________________________________________________  

(1) R.Christine , OP.CIT , p 192 
  
  183  محمد خميس الزوكة ، مرجع سبق ذكره ،  ص (1) 
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ان النقل يشكل أساسا هاما مـن أسـس قيـام    المنطقة السياحية بأسواق الطلب السياحي ، مما يعنى       
  .صناعة السياحة و رواجها  سواء النقل البري أو السكك الحديدية أو النقل البحري أو الجوى 

  : العقيدة الدينية -د
   تعد من العوامل البشرية الهامة المؤثرة في السياحة الدولية ، حيث أن الرغبة في زيارة األماكن                

ألتجاه أعداد من السياح الى أماكن معينة من العالم خالل فترات محددة كما هـو               الدينية تمثل دافعا    
الحال التجاه المسلمين الى مكة المكرمة ألداء فريضة الحج ، زيارة الفاتيكان زيارة فلسطين المحتلة               

  .من طرف المسحيين 
احة ، كاألثـار      كما ال يمكن تجاهل المناطق التاريخية و األثرية كعامل بشري مؤثر فـي الـسي              

الرومانية و برج بيزا في ايطاليا التى  تجذب اعداد ضخمة من السياح كل عام  ، و نفـس الـشئ                      
   .…بالنسبة لتأثير كل من األثاراإلغريقية في اليونان و الفرعونية و اإلسالمية في مصر 
 السفر والتنقـل  وخالفاً لهذه العوامل القاعدية، هناك عوامل أو عناصر أخرى تدخل في تكوين فكرة        

  (1). : وهي مرتبطة بـ
  :الديمغرافيا-1

التزايد العالمي  المستمر في عدد السكان  يؤدي الى ظهور أجيال جديدة تدخل مراحل عمرية جديدة               
تحتاج الى اشباع رغباتها من الخدمات السياحية ، حيث أن  الطلب السياحي متأرجح بين فئة مـن                  

  .منخفض لدى الكباراألعمار فهو مرتفع لدى الشباب و
  :  درجة التعمير والتمدن-2

  الهجرة من الريف الى المدينة و خاصة في الدول النامية و التي تجعل ازدياد الطلب على 
الخدمات السياحية في المدينة فاألشخاص الذين يقطنون المدن الكبرى، هـم الـذين يقبلـون علـى                 

  .السياحة أكثر من الذين يقطنون األرياف
سـياحية جيـدة    ) خدمات(السائح يختار البلد الذي يوفر له منتجات        :ار ومعدالت الصرف   األسع -3

  .وبأسعار معقولة
 و زيادة اوقات الفراغ و حق العمال في الحصول علـى            التطور المستمر في مستويات المعيشة    -4

  .العطل المدفوعة األجر 
ل على االستفادة من الخـدمات       ، حيث يشجع زيادة الدخ     اإلرتفاع المستمر في مستوى المداخيل    -5

  (2). . السياحية و التجوال و الترحال و اكتساب المعارف و الخبرات 
_________________________________________________  

قتـصادية ،   مكانة و أهمية القطاع السياحي في النشاط اإلقتصادي ، حالة الجزائر ، رسالة ماجيستير ، معهد العلوم اإل                 :  كواش خالد    (1). 
  45 ، ص 1997الجزائر 

 ، ص 2002 ، الملتقى المصري لإلبداع و التنمية ، 11العولمة السياحية ، سلسلة الدراسات السياحية و المتحفية رقم :   يسرى دعبس (2) 
77  



                                                            السياحة   كنشاط اقتصادي  أمهيتها و مؤشرهتا الفصل  الثاين                            

  69

 و المواصالت و اإلتصاالت و ما اتاحته من امكانيات اإلنتقال           التطور المستمر في وسائل النقل    -6
ي مكان في العالم ، و تطور وسائل اإلتصاالت السريعة و الحديثة سـاعد علـى انتقـال         السريع ال 

  .المعلومات  بسرعة و اصبح بإمكان السائح ادارة اعماله من أي منطقة في العالم 
من خالل هذه العوامل نجد أن الدخل هو األكثر أهمية في تحديد وتشكيل فكـرة الـسفر والتنقـل                   

  .والوجهة المقصودة
   تشكل الطلب السياحي، مرتبط بحالة العوامل التكنولوجية، اإلقتصادية، اإلجتماعية، الثقافيـة،             

  :هذه العوامل يمكن تصنيفها الى صنفين كمية وكيفية
  : العناصر الكمية-أ

  (1). : هذه العناصر لها تأثير هام على تطور الطلب السياحي
الشرائية للمستهلكين، إنطالقاً من مـستوى المعيـشة         مستوى المداخيل الحقيقية التي تقيس القدرة        -

  .والنموذج اإلستهالكي
 سـنة   50 تخفيض المدة القانونية للعمل، واإلعالن الرسمي للعطل المدفوعة األجر، منذ أكثر من              -

  .من شأنه المساهمة في تطور الطلب السياحي
المواصالت والذي يساهم على     المستوى المحقق من خالل التقدم التقني وخاصة في مجال النقل و           -

  :مستويين
ويساهم فيه النقل كجزء من المنتوج السياحي، حيث يساهم في تشكيل أسعار            :  المستوى األول  -    

  .الخدمات السياحية
ويساهم فيه النقل كوسيلة إستغالل للموارد السياحية المتواجدة في المناطق          :  المستوى الثاني  -     

  .المعزولة
  .مالي فيما يخص تنقل السلع المرتبطة بتنقل األشخاص التنظيم ال-
  :العناصر الكيفية-ب

  (2). :  من بين العناصر الكيفية نجد
  . مستوى التعليم والتربية الذي يترجم حب التطلع والذوق الرفيع لتقييم وتثمين القيم السياحية-
  .مجتمع معين حالة ووضعية نظام القيم للتكوين اإلجتماعي واإلقتصادي المتعلق ب-
  . حالة الظروف السياسية الداخلية للبالد الموفدة والمستقبلة للسواح-
  . التنظيم اإلداري والقانوني الذي يدير تنقالت األشخاص-

إن العناصر الكمية، والكيفية السالفة الذكر التؤثر فقط على قرارات السفر بل حتى علـى إختيـار                 
  .الوجهة المقصودة 

_________________________________________________  
  46: 45مرجع سبق ذكره ص ص :  كواش خالد (2)،  (1) 
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    و لهذه األسباب و غيرها نرى ان الطلب السياحي هو طلب متزايد و متنامي و متسع ، بمعنـى   
 انه متزايد بتزايد عدد السياح و متنامى في حجم اإلنفاق على الخدمات السياحية و متسع ألنه يشمل                

قطاعات عديدة من األفراد و الخدمات و كذلك من المناطق التى يتم اكتشافها و تدخل فـي مجـال                   
  .االماكن و المناطق السياحية 

  
  : أنواع الطلب السياحي -ثانيا

  . :   يمكن التمييز بين ثالثة  انواع من للطلب السياحي 
  : الطلب السياحي العام -1

 ، الطلب العام على اجمالي الخدمات السياحية أو على السياحة           يقصد بهذا النوع من الطلب السياحي     
بشكل عام بصرف النظر عن الوقت و النوع و المدة ، و من هنا يرتبط الطلـب العـام بالعمليـة                     

  (1) .السياحية ككل و ليس بنوع محدد منها او برنامج خاص من برامجها 
  : الطلب السياحي الخاص -2

السياحي ببرنامج سياحي معين يجده السائح إلشباع رغباته و احتياجاته          يرتبط هذا النوع من الطلب      
، و يختص هذا البرنامج باشباع تلك الرغبات و من هنا فإن هذا الطلب على برنامج معين يعتبـر                   

     (2) .طلبا خاصا بسائح ما أو مجموعة من السياح و ليس كل السياح 
  : الطلب السياحي المشتق -3

 من الطلب بالخدمات السياحية المكملة أو المكونة للبرنامج السياحي ، مثل الطلـب              يرتبط هذا النوع  
على الفنادق ، الطلب على شركات الطيران ، الطلب على شركات النقـل الـسياحي أو الوكـاالت                  
السياحية ، الطلب على المأكوالت و األطعمة ، و تسعى أغلب الدول لتحويل الطلب  المشتق الـي                  

لب عام عن طريق توفير برامج سياحية متنوعة  و مختلفة و بأسـعار متنوعـة                طلب خاص ثم ط   
  (3)كذلك ، و الشكل الموالى يوضح العالقة بين مختلف انواع الطلب السياحي 

  
  
  

_________________________________________________  
  50 ص مرجع سبق ذكره ،:  محسن أحمد الخضيري (1) 

  51  نفس المرجع ، ص (2)
  51  نفس المرجع ، ص (3)
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  06: الشكل رقم 
               العالقة بين مختلف انواع الطلب السياحي 

  
  
  
  
  
  
  

               
  

  52محسن احمد الخضيري، التسويق السياحي، مرجع سبق ذكره، ص  : المصدر
   

  (1): و من ناحية اخرى يمكن التفرقة بين نوعين من الطلب السياحي 
   : ) الحالي ( السياحي الفعال الطلب-1

  هذا النوع من الطلب هو طلب صريح من جانب السائح لتوافر عوامل اهمها الرغبة ، وقت 
الفراغ ، و القدرة على الدفع ، فضال عن الظروف المناسبة األخرى المحفـزة للطلـب و الدافعـة                   

ين على دفع النفقات الـسياحية و       للتعاقد ، و يمثل هذا الطلب اجمالي عدد السياح الداخلين و القادر           
  .المستعدين للقدوم الى البلد او المنطقة المعنية خالل فترة زمنية معينة 

  : الطلب السياحي الكامن -2
  : و هو طلب ينقصه احد عناصره األساسية ، بمعنى ال تتوفر حاليا لدى السائح أحد هذه العناصر 

  ية أو البرنامج السياحي القدرة على دفع تكاليف الرحلة السياح-      
  الرغبة في التعاقد على البرنامج السياحي -      
  عدم حصول السياح على المعلومات المناسبة -      
  عدم توافر الظروف المناسبة و المحفزة -      
  ضعف وسائل اإلعالم و اإلعالن و الترويج -      

 سياحي فعال بواسـطة تنويـع البـرامج         و من ثمة يمكن تحويل الطلب السياحي الكامن الى طلب         
  السياحية و تخطيط اسعارها و تثقيف السياح و زيادة وسائل اإلعالن و الدعاية و الترويج و 

_________________________________________________  
  53 ص مرجع سبق ذكره ،:  محسن أحمد الخضيري (1)

                                        الطلب 
                                        السياحي 

                                         العام 
           الطلب    
            السياحي
   المشتق الطلب السياحي             اخلاص 
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ة و توفير مختلف الخدمات و التسهيالت بمختلـف         اإلشهار و توفير كافة وسائل المواصالت الممكن      
  .األسعارو الدرجات   

  
    : خصائص الطلب السياحي-ثالثا

  : تتميز الطلب السياحي بالخصائص التالية 
  
  : المرونة -1

مرونة الطلب السياحي تعني درجة إستجابته للتغيرات في الظروف اإلقتصادية السائدة في السوق و              
على التراكيب السعرية للخدمات السياحية في الدولة المستقبلة للـسائحين ، و            لمدى التغير الطارئ    

تعني كذلك درجة استجابة الطلب السياحي  للتغيرات في هيكل األسعار، أو التغيرات في األحـوال                
  (1). اإلقتصادية أو السياحية أو اإلجتماعية 

 التـى   ) المناطق المصدرة للـسياحة       الدول أو  (  الطلب السياحي ينشأ و تتسع قاعدته في األسواق       
تسود فيها ظروف اقتصادية مواتية بمعنى أن المداخيل العائلية و الفردية مرتفعة في السوق و يبقى                

  .فائض في المداخيل يمكن توجيهها الى السفر و السياحة 
مـع بنـود       و ألن اإلنفاق السياحي يمثل بندا من بنود ميزانية شخص أو العائلة  و الذي يتنافس                 

أخرى لإلنفاق كشراء التجهيزات أو السلع المعمرة ، فإن السمة المميزة لهذا الطلـب الـسياحي ان                 
يكون مرنا بالنسبة للدخل من ناحية و بالنسبة للتكلفة من ناحية اخرى و ينطبق ذلك على اصـحاب                  

طلـب الـسياحي    المداخيل المحدودة و المتوسطة و ال ينطبق على اصحاب المداخيل المرتفعة ، فال            
عالى المرونة تجاه التغير في األسعار، أي كلما انخفضت األسعار في منطقة ما زاد تدفق الـسياح                 
اليها و العكس صحيح ، و لكن ليس في كل الحاالت ألن بعض المناطق السياحية الراقية جدا تبـدو            

عكس صحيح و السبب    المعادلة عكسية أي كلما انخفضت األسعار انخفض التدفق السياحي اليها و ال           
  (2). ان هذه المناطق مخصصة لطبقة معينة من السياح الذين يتمثلون في رجال األعمال 

  مما سبق فإن بحث أو دراسة مرونة الطلب ذات اهمية كبيرة في تحضير و اتخاذ القرارات فـي                  
  ين دول المقصد أو الدول المستقبلة للسياحة ألنه من الضروري معرفة معامل اإلرتباط ب

  
  

_________________________________________________  
  167مرجع سبق ذكره ، ص :  متولى عبد العاطي (1)
  152مرجع سبق ذكره ، ص :  ماهر عبد العزيز توفيق (2)
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زيادة السعر و انخفاض الطلب و العكس صحيح ، و تقاس درجة المرونة عـن طريـق معامـل                   
  (1): ة التالية المرونة  و الذي يحسب بالعالق

  
  
  
  
  

  في الدولة السياحية الجديدة      ) مع قيمة عالية لمعامل المرونة       (الطلب السياحي يكون عالي المرونة      
التى لم تصبح بعد قبلة أو وجهة سياحية هامة ، و هذه النسبة تتدرج في الهبـوط بالنـسبة للـدول                     

  .نيا و ايطاليا المستقرة ، ذات الصناعة  السياحية المنظمة كفرنسا ، اسبا
  : الحساسية-2

هي مدى استجابة الطلب للظروف اإلجتماعية و السياسية و الطلب السياحي عالى الحساسية تجـاه               
التغيرات اإلجتماعية و السياسية و األمنية و التغير في انماط السفر فالبلدان غير المستقرة سياسيا و                

ة ال تستطيع جذب السياح حتـى و ان كانـت   أمنيا أو التى تتعرض الضطرابات سياسية و اجتماعي     
اسعارها منخفضة أو أقل من البلدان المنافسة ، ومهما تمتعت به من مغريات سياحية و تسهيالت ،                 

  . فالمناخ اإلقتصادي و السياسي المستقر هو اساس من اسس زيادة الطلب السياحي   
  : التوسع-3

 اسباب ، و ان اتساع الطلب السياحي ال يسير على           أن الطلب السياحي الدولى يتجه الى التوسع لعدة       
وتيرة واحدة من سنة ألخرى بل تعتره بعض الذبذبات صعودا و هبوطا في نسبة الزيادة في الطلب                 
نتيجة الظروف الدولية اإلقتصادية و السياسية و اإلجتماعية  و عموما فإن الطلب فـي الـسنوات                 

  (2):  كان هذا التوسع نتيجة ألسباب التالية األخيرة اتسع نظرا لتعدد جهات اإلنتاج و
  التطور التكنولوجي السريع و خاصة في وسائل النقل -
  التقدم اإلقتصادي و خاصة زيادة المداخيل في الدول المصدرة للسياحة -
الرغبة في تغيير نمط الحياة و التخلص من روتين العمل و الحياة و خاصة في المدن الصناعية و                  -

  التجارية 
  و التى وفرت الجهد و المـال علـى           ) سياحة المجموعات     (ترتيبات السفر و  السياحة العالمية     -

  .المشاركين فيها 
_________________________________________________  

  167مرجع سبق ذكره ، ص :  متولى عبد العاطي (1)
   168  نفس المرجع ، ص (2)

  عر النسبة المئوية إلنخفاض الس/ النسبة المئوية للزيادة في الطلب = معامل المرونة 
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   وسيلة نقل سريعة و مريحة و رخيصة ملكية السيارة الخاصة والتى و فرت-
  : الموسمية -4

من المعروف أن للسياحة موسم يتميز بكثرة  تدفق السياح ، يطلق عليه موسم الذروة ،و موسم  يقل           
فيه عدد السياح ، يطلق عليه موسم الكساد أو موسم وسط ، حيث يسود الطلب الـسياحى الـدولى                   

اته و حجمه في فترات الذروة و فترات الركود و اسـباب  خاصية الموسمية و التى تؤثر على اتجاه      
الموسمية هي المناخ و العوامل التنظيمية في الدول المصدرة للسائحين و تشمل هذه األخيرة مواعيد               
العطالت المدرسية في الصيف و مواعيد غلق المصانع في شهر أوت باإلضافة لبعض المواسـم و                

ي من الدول المصدرة للسائحين في هذه المواسـم و يـنخفض            األعياد و بذلك يرتفع الطلب السياح     
  .ماعداها  في أشهر السنة 

  :  المنافسة -5
عدم سيادة المنافسة الصافية او احتكار القلة في السياحة ، في كثير من الحاالت و خاصة  الـدول                   

ل التـى تمتلـك     التى تمتلك أثار قديمة يصعب على الدول المنافسة منافستها في هذا المجال أو الدو             
مقومات سياحية من صنع الخالق ، و هذا بدوره يصعب على الدول المنافـسة انتـاج مثـل هـذه                    

  .الخدمات و هذا ما يجعل المنافسة صعبة جدا 
  : عدم التكرار -6

عادة ال يتصف الطلب السياحي بصفة التكرار ، أى ان تحقق درجة عالية من اإلشـباع و الرضـا                   
  امهم بتكرار نفس الزيارة الى نفس المنطقة فعند توفر الوقت و لدى السياح ال يعني قي

المال في مرحلة قادمة فإنه سوف يفضل زيارة منطقة لم يشاهدها من قبل أو ال يعني أنـه سـوف                    
  .يحصل على نفس درجة اإلشباع و الرضا عند زيارته نفس المنطقة في مرة قادمة 

  
  : سياسات تنشيط الطلب السياحي -رابعا
لتنشيط السياحي يشمل كل من الدعاية و اإلعالن و العالقات العامة  ففي تكامل هذه العناصـر                    ا

  . تتكون سياسة التنشيط السياحي 
  (1):   الدعاية -أ

تهدف الدعاية الخارجية الى التقريب  بين العرض السياحي و الطلب السياحي ، بمعنى انها تعمل 
الدولة السياحية الى السائحين المحتملين في األسواق على ايصال ما يكون عرضا سياحيا داخل 

  السياحية المختلفة بحيث تؤدى الى خلق التعريف باإلمكانيات السياحية المتاحة و يتم ذلك من خالل 

  
_________________________________________________  

  16 ، ص 1968رة الحديثة للطباعة ، الدعاية و اإلعالن في السياحة و الفنادق ، القاه:   شوقي حسين (1)
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  : وسائل الدعاية المختلفة و يجب أن تتضمن هذه الوسائل عاملين هامين و هما 
  العمل على خلق و توجيه الطلب السياحي -
  .تقديم معلومات كاملة عن مدى و نوع و كيفية العرض السياحي -

نوع و التطور و اإلستمرار   و قد تكون          الصدق ، الت  : و يجب أن تتوفر في الدعاية العوامل التالية         
الدعاية عن طريق الصورة ، الكلمة المكتوبة ، الكلمة المسموعة ، الخطاب اإلخباري ، النـشرة ،                 

  .الكتيبات ، الملصقات ، المجالت السياحية 
  : اإلعالن -ب

عالن ، و حتي        تنفق أجهزة السياحة الرسمية جزء كبير من ميزانيات التنشيط السياحي لديها لإل           
يؤدى اإلعالن الدور المنتظر منه يجب أن يتصف اإلعالن بالصدق و ان يتم في الوقت المناسـب                 
بحيث تصل الرسالة اإلعالنية في موعدها الذي يتناسب مع كل سوق على حدى و ان تكون الرسالة                 

   (1). اإلعالنية جذابة و مقنعة 
  :العالقات العامة -ج

نة للدولة السياحية و اإلبقاء على هذه الصورة الحسنة بصفة مستمرة              تهدف الى خلق صورة حس    
  : رغم كل المتغيرات و المنافسة و اهم وسائل العالقات العامة في السياحة تتمثل في 

  إنتاج أفالم سياحية سنمائية و تلفزيونية -
  تنظيم مسابقات تدور حول معالم الدولة السياحية -
   المناسبات اعطاء هدايا سياحية في بعض-
  .تنظيم رحالت تثقيفية للمثلي الشركات األجنبية و للصحافة -
  

   األهميةاإلقنصادية و اإلجتماعية للسياحة و أثارها :المبحث الثاني 
   استمرت السياحة في التطور بإعتبارها نشاط  انساني و إقتصادي فانتقلت من مرحلة الى اخرى 

عالم الى اإلهتمام بها ، و أصبحت من اكبر الصناعات في محققة مزايا عديدة ، مما دفع دول ال
العالم ، بحيث أصبحت تساهم في االقتصاد العالمي بأكثر من ألفا مليار دوالر ، و يفوق الناتج منها 

ناتج صناعات كبرى مثل صناعة الصلب و السيارات و النسيج و اإللكترونيات ، و ينفق 
مما ينفقون على الملبس و الرعاية الصحية ، كما ينفق رجال المستهلكون في الدول المتقدمة أكثر 

األعمال على السياحة و السفر أكثر مما ينفقون على اإلعالن و بذلك أصبحت السياحة في عالم 
   (2). اليوم أهم تجارة و أهم صناعة  في العالم 

_________________________________________________  
  10ع سبق ذكره ، ص مرج:   شوقي حسين (1)
  29هدى سيد لطيف ، مرجع سبق ذكره ، ص  (1)
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     السياحة وسيلة و اداة فعالة مؤثرة في األنظمة و الهياكل و الكيانات و تعمل على تحقيق 
اإلرتباط اإلجتماعي و الحضاري على المستوى المحلي و الدولي كما أنها طريق ممهد ذو فعاليـة                

 أخرى و توظيف نوعا من التقارب و التفاهم الدولي بين مجموعـة             سريعة لبناء و تنمية صناعات    
الدول المتجاورة على المستوى اإلقليمي و بين كافة الدول على المستوى العالمي مما يسهل و يفتح                
افاقا جديدة للتعامالت اإلقتصادية ، و من خالل األنشطة السياحية المتنوعة فإنها تجلـب مـداخيل                

جة تسويق و بيع مختلف السلع و الخدمات السياحية و السلع األخرى المرتبطة             بالعمالت الصعبة نتي  
   (1). بها 

  (2): و تعود أهمية السياحة الى تأثيراتها المتنوعة و المستمرة و المتجددة و من أهمها 
السياحة مصدر للدخل بالعمالت الصعبة نتيجة بيع الخدمات السياحية و السلع المتعلقة بها و الذى               -
تغلغل و يتوزع على جميع القطاعات المتعلقة بالنشاط السياحي من نقـل و مرافـق و خـدمات و         ي

  .غيرها من المعامالت المترتبة على اإلنفاق االستهالكي 
السياحة سوق قابل للتوسع نتيجة للزيادة المطردة في دخل األفراد خاصة في الدول المتقدمة ، مما                -

  .ستقبلها بالتقدم يجعلها من القطاعات التى يبشر م
تتطلب السياحة استثمارات مالية منخفضة نسبيا اذا ما قورنت بغيرها من القطاعـات اإلنتاجيـة               -

  .األخرى خاصة بالقياس الى العائد المتوقع منها في األجل القصير أو الطويل 
 عائـدا   ان المنتج السياحي المباع يعتمد اساسا على خدمات و ثروات غير مادية ال تدر دخـال أو                -

بغير  االستخدمات السياحية ، كالمناخ المعتدل و المعالم األثرية التاريخية و الدينيـة و غيرهـا ،                  
فضال على انها تعتبر نشاطا تصديريا تستوجب حضور المستهلك اليها دون الحاجة الـى نقـل او                 

  .شحن
ة أو غير مباشـرة و      ان السياحة اداة فعالة و مؤثرة في قيام و تنمية صناعات أخرى بصفة مباشر             -

ماينتج عن ذلك من زيادة لفرص العمل و توسيع قاعدة الدخول سواء كانت اجـور أو عائـدات أو                   
  . أرباح مما يترتب عليه تحسين مستوى المعيشة و توسيع للوعاء الضريبي 

 السياحة لها تأثير ونفوذ كبيرين على مستوى نقاط عديدة ومهمة فـي             BARATJE  "(3)"     و حسب 
  :قتصاد منهااإل
  .معتبرة من اإلستهالك) نصيب( السياحة في عدد كبير من الدول تمثل حصة -
  .ألنشطة إنتاجية مباشرة وغير مباشرة" منشط" السياحة تعتبرعامل مولد -
  .السياحة تشكل عامل للتهيئة العمرانية-

_________________________________________________  
(1)  R.Baratje : l'Aspects Economique du Tourisme ,Berger-levarant,Paris, 1972, p 18   

  32هدى سيد لطيف ، مرجع سبق ذكره ، ص  (2)
(3) R.Christine , OP.CIT , p 202  
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  "ميزان المدفوعات" السياحة تؤثر على المبادالت الدولية -
  1.   السياحة تشكل عامل مساعد لخلق مناصب شغل-
  

  ألهمية االقتصادية للسياحة ا: المطلب األول 
 تلعب  السياحة دورا هاما في تحقيق التنمية اإلقتصادية للدول من خالل ما تحققه من مزايا و فوائد                  
عديدة تعود على المجتمع من خالل االستثمارات المختلفة الموجهة الى القطاع السياحي ،و تعتمـد               

خل ، و استطاعت هذه الدول الوصول الى      كثير من الدول على السياحة كمصدر هام من مصادر الد         
أرقام كبيرة للناتج السياحي بها كايطاليا و اسبانيا و غيرها لما تتمتع به السياحة من وزن كبير فـي                   
اقتصاديات هذه الدول ينعكس اثره على تحقيق التوازن في ميـزان المـدفوعات و حـل بعـض                  

بحت السياحة تـرتبط بالتنميـة االقتـصادية        المشكالت االقتصادية و االجتماعية التى تواجهها فأص      
ارتباط كبير و تمثل أحد الصادرات الهامة غير المنظورة و عنصر اساسي من عناصـر النـشاط                 

 فـإن  WTTC  اإلقتصادي في الدول المختلفة ، و حسب تقارير المجلس العالمي للسياحة و الـسفر  
فرصة عمل شهريا بـشكل مباشـر و         1صناعة السفر و السياحة ساهمت في ايجاد أكثر من مليون         

  ، كما اعلنت المنظمة العالمية للسياحة أن عدد          1997غير مباشر في جميع أنحاء العالم خالل سنة         
  مليار دوالر    455 و االنفاق السياحي بلغ    1999 مليون سائح في سنة      657السياح وصل الىحدود    

   .  1998امريكي في سنة 
  .المباشرة و غير المباشرة التي تعكسها السياحة على اإلقتصاد و سنتناول في هذا المطلب األثار 

  : األثار المباشرة : أوال 
  :    اهم األثار المباشرة التى تعكسها السياحة على اإلقتصاد تتمثل في 

  )2:( أثر السياحة على اإلنفاق -1
لمقدمة الى الـسائحين       يمكن تعريف اإلنفاق السياحي بأنه التقويم اإلقتصادي لمجموع الخدمات ا         

بمعنى أن كل إنفاق من جانب السائح إنما هو في المقابل خدمة سياحية يحصل عليها، كاإلنفاق على                 
الخدمة الفندقية والتي تشمل اإليواء، اإلطعام، وعلى مختلف الخدمات التي يطلبها السائح أثناء إقامته              

  .ن الى أصحاب المؤسسات الفندقيةبالفندق، هذا اإلنفاق يمثل إنتقال األموال من السائحي
  
  

                                     _________________________________________________  
                R.Baratje:L’aspect economique du tourisme:paris,Berger,Levrault,1972,p18  (1)  

   20 صصالح الدين عبد الوهاب،مرجع سبق ذكره،ص) 2 (
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    و  يتفرع على هذا اإلنفاق سلسلة أخرى من النفقات وهي إنفاق القائمين على الصناعة الفندقية                 
فيما يخص تجديد األثاث، تجديد أدوات المطابخ، المغاسل تكييف الهواء، ترميم الفنادق، هذا اإلنفاق              

الذين يمـدونهم بالخـدمات     يمثل إنتقال جزء من دخول القائين على الصناعة الفندقية الى عمالئهم،            
  .والسلع

     كما أن جزء كبير من دخل الفنادق ينتقل الى موردي اللحـوم والخـضروات والمـشروبات                
والفواكه وسائر مستلزمات الحياة الفندقية اليومية،كما أن هذا اإلنفاق يزداد نتيجة زيادة حجم الحركة              

  .   (1)الفندقية
، يقال على سائر الخدمات المتصلة بالنشاط السياحي كخـدمات               وما يقال عن الخدمات الفندقية    

الرحالت السياحية داخل البلد، التي تتوالها الشركات السياحية على إختالفها، خدمات النقل البـري،      
كما يؤدي كذلك نشاط  الحركة السياحية الى زيادة         ... الصناعات التقليدية   .البحري، السكك الحديدية  

" المرتبطة" التذكارية و اإلستهالكية، و زيادة اإلنفاق في شتى المجاالت المتصلة            اإلنفاق على السلع  
بالسياحة يؤدي الى زيادة الدخل، الذي يؤدي الى إرتفاع معدل اإلنفاق على السلع اإلسـتهالكية، و                
إرتفاع معدل اإلدخار، الذي يؤدي بدوره الى زيادة اإلستثمار ،  ومن المسلم به أن كـل إسـتثمار                   

ديد يولد إنفاقاً، وكل إنفاق ينشأ دخوالً، وفضالً عن كل ما تقدم فإن الخزينـة العموميـة للدولـة،                   ج
تستفيد من رسوم التأشيرات، الضرائب على األرباح الصناعية والتجارية، الضرائب على الـدخول             

وسـع  رسوم الترخيض بمزاولة المهن واألعمال المتصلة بالسياحة، وهذه جميعها يتسع وعاؤهـا بت            
  .النشاط السياحي

     هناك نوع أخر من اإلنفاق، ليس من جانب السائح ولكن من جانب الدولة السياحية كاإلنفـاق                
السياحية، إنشاء وشق الطـرق، إقامـة       " المركبات  "إنشاء المدن   : على المشروعات السياحية منها     

هذا النوع من اإلنفـاق علـى       المعالم والنصب التذكارية، المتاحف، المعارض، توسيع شبكة النقل،         
  .المرافق العمومية، يؤدي من دون شك الى تنشيط الحركة اإلقتصادية

تنتشر بصفة خاصة فـي المنـاطق       " الحرفي"هناك أوجه للنشاط التجاري والصناعي خاصة الفني        
السياحية، وتعتمد في تطورها على مدى تطور وإزدياد حجم الحركة السياحية، كأعمـال البنـوك،               

  ...يد، مكاتب اإلستعماالتالبر
   وما تجدر اإلشارة إليه هو أن زيادة حجم الحركة السياحية، يتوقف على المجهودات التي تبـذلها                
الدولة السياحية، إلجتذاب أكبر قدر ممكن من السياح، ومن أبرز هـذه المجهـودات هـو إظهـار                  

  .لظروف والشروط القاعديةاإلمكانيات السياحية، بأساليب إشهارية ودعائية منظمة، توفير ا
___________________________________________________  

  21  صالح الدين عبد الوهاب ، مرجع سبق ذكره ، ص (1)
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  :    ومن خالل ماسبق، السياحة تؤثر على مختلف أنشطة اإلقتصاد الوطني من خالل 
 الخام للوطن وبصورة غير مباشـرة        السياحة تساهم بصورة مباشرة في تكوين اإلنتاج الداخلى        -1

  .في إنتاج القطاعات األخرى
 السياحة تعتبر كعامل في تكوين التراكم الخام لألصول الثابتة، من خالل ما تنشأه مـن هياكـل                  -2

  .سياحية ومستلزماتها
 السياحة تعتبر كعامل في زيادة إيرادات الدولة من خالل فرض ضرائب مباشرة على مـداخيل                -3

  ...".رسوم جمركية، رسوم على المبيعات"لسياحي وضرائب غير مباشرة القطاع ا
 تؤثر السياحة على مختلف قطاعات اإلقتصاد الوطني األخرى عن طريق آثار السحب الخلفيـة               -4

  .واألمامية
تتمثل في ما تستهلكه السياحة وسيطياً مـن منتجـات مختلـف القطاعـات     :  آثار السحب الخلفية  -

  ..."، الزراعة، الصناعات الغذائية، الطاقةالنقل: األخرى مثل
تتمثل في ما تستهلكه وسطياً القطاعات األخـرى مـن منتـوج القطـاع              :  آثار السحب األمامية   -

  .والجدول الموالي يوضح تيار إيرادات السياحة في اإلقتصاد الوطني. السياحي
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      01: جدول رقم
  ) قاعدة أثر المضاعف (يل السياحية في اإلقتصاد الوطني                تدفقات المداخ

  
  المستفدين  نفقات قطاعات السياحة  نفقات السائح في قطاعات

  اإليواء
  

  الوجبات 
  

  المشروبات
  

  النقل المحلي
  

  الرحالت 
  

  تذكرات وهدايا
  

  التصوير
  

  العالج الطبي الشخصي
  

  الملبس
  

  أخرى

            األجور والرواتب
  ى األجورالرسوم عل
  العموالت 

  نفقات إدارية وعامة
  خدمات والمهن الحرة

  مشتريات غذائية
  مشتريات المعدات والتجهيزات

  صيانة وإصالح
  الترقية واإلشهار
  كهرباء، غاز، ماء

  النقل 
  التصاريح والرخص

  التأمين
  كراء المعدات

  فوائد ونفقات مالية
  ضرائب على الدخل
  ضرائب على األرباح

  ألموالإمتالك رؤوس ا
  مداخيل رأس المال

  محاسبين، مشهر، معماري، محامي
  شركات السيارات

  الخباز، الجزار، الصيدلي
  تجارة مختلفة

  مزارعين
  نوادي التسلية

  "جمعيات ثقافية"تنظيمات 
  طبيب أسنان

  كهربائي، مهندس
  تنظيف
  الصياد
  الحدائقي

  محالت بيع التذكرات
  البقال

  المستورد
  شركات التأمين

  نما،المسارحدور السي
  بائع الجملة

  محطات البنزين
  "سيارة األجرة"طاكسي 
  النقابة

  وكالة عقارية 
  صحافة، المطبعة

110             robert lanquard OP CIT P: source  
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  : أثر السياحة على ميزان المدفوعات-2
رهـا علـى ميـزان          األهمية اإلقتصادية للسياحة و أثارها المختلفة تقدر او تقاس بدرجـة تاثي           

المدفوعات في الدولة و هذا الميزان يمثل قيدا مزدوجا منظما لكافة المعامالت بين الدولة المعنية و                
سائر دول العالم ، و السياحة تمثل جزءا من المعامالت غير المنظورة و تأخذ مكانها ضمن مختلف                 

    .…ة الصادرات غير المنظورة كالمالحة و التامين و المعامالت المصرفي
    إن األثر الذي يتركه الدخل السياحي في ميزان المدفوعات ال يتضح إال إذا قورن بغيـره مـن                  
إيرادات الصادرات األخرى لنفس البلد، ففي بعض الدول يصل الدخل السياحي الى مبالغ ضـخمة،               

  .لكنه إذا ما قورن مع غيره من الصادرات فإنه اليمثل سوى نسبة ضئيلة
اإلقتصادية المحققة  " المبادالت"المدفوعات هو وثيقة محاسبة ترسم مجموع التحويالت            إن ميزان   

  خالل فترة زمنية معينة، بين دولة معينة وبقية العالم الخارجي، ففيما يخص اإليرادات والنفقات 
، أو  "الـسياحة "المتعلقة بالسياحة تدمج في ميزان المدفوعات كعنصر من عناصره تحـت عنـوان              

، و يتم تقدير اإليرادات و      )الميزان التجاري (،  في المجموع الجزئي لميزان السلع والخدمات         "السفر"
  المصروفات الخاصة بالسفر عن طريق تقدير معدل اإلنفاق اليومي خالل األيام التى يقضيها 
نفـاق  المواطنين بالخارج و التى يقضيها األجانب داخل الدولة المعنية و عادة يستند تقدير معدل اإل              

اليومي على استفهامات توجه للفنادق و الشركات السياحية ، البنوك ، فاليسجل في هذا الميزان إال                
النفقات واإليرادات المباشرة المتعلقة بالسياحة أما بالنسبة لبـاقي اإليـرادات والنفقـات الـسياحية               

  .األخرى، نجدها مدمجة في حسابات أخرى
الذي يتشكل جزء  منه ، من  الصادرات غيـر           (ميزان التجاري      ان الدخل السياحي يؤثر على ال     

تاثيرا مباشرا ، و يتحدد هذا األثر بالقيمة الصافية للميزان الـسياحي و نـسيته الـي                   )المنظورة  
النتيجة الصافية للميزان التجاري سواء كانت سلبية او ايجابية فإذا كانت سلبية و كان األثر االيجابي                

كبيرا فانه قد يحد من  العجز في الميزان التجاري أو يخفف منه على األقل ، اما                 للميزان السياحي   
اذا كانت نتيجة الميزان التجاري ايجابية ساعد األثر السياحي اإليجابي للميزان السياحي في زيـادة               

ة ، و   تلك اإليجابية في الميزان التجاري و بالتالي يمكن التاثير ايجابيا على ميزان المدفوعات للدول             
  (1):  يتوقف تأثير السياحة على الميزان التجاري على عدة متغيرات نذكر منها 

حجم الدخل السياحي و نصيب الدولة منه و النسبة المئوية للدخل السياحي الـى جملـة الـدخل                  -
  الوطني  و ما تجدر اإلشارة اليه أن صافي الدخل السياحي أو ما يطلق عليه الميزان السياحي 

  
  

  291 محمد  خميس الزوكة ، مرجع سبق ذكره ، ص   (1)  
   



                                                            السياحة   كنشاط اقتصادي  أمهيتها و مؤشرهتا الفصل  الثاين                            

  82

الذي يمثل الفرق بين ما يصرفه السياح األجانب داخل الدولة و ما يصرفه السياح مـن مـواطني                  (
 ،  يلعب دورا ايجابيا و هاما في تحديد هل الميزان التجاري بـين الدولـة و                  )الدولة خارج بالدهم    

  . غير صالحها غيرها من دول العالم في صالحها أم في
مدى استقرار الدخل السياحي و الذي يتوقف على طبيعة الموارد الـسياحية المتاحـة فـي دول                 -

العرض السياحي و مستوى المنافسة التى تواجهها من دول العرض السياحي األخـرى و طبيعـة                
  )السياحي دول الطلب (الموقع الجغرافي للدولة و مدى قربها من األسواق الرئيسية المصدرة للسياح

  (1):    وهناك طريقتان تستعمالن في تقدير اإليرادات والنفقات السياحية
    طريقة التسجيالت البنكية-أ

    حسب هذه الطريقة يجب على كل البنوك ومكاتب الصرف الرسـمية، أن تبعـث الـى البنـك                  
هذه "غراض سياحية   المركزي وبالتفصيل كل العمليات المتعلقة بشراء أو بيع العمالت الخارجية، أل          

  ".الطريقة مستعملة من طرف معظم الدول
           " : CENSUS"طريقة -ب

     حسب هذه الطريقة، اإليرادات والنفقات المتعلقة بالسفر مقدرة بتطبيق معدل إنفاق متوسط لكل             
  النفقات سائح، إنطالقا من عدد أيام التي يقضيها المقيمون في الخارج واألجانب في الداخل، تقدير 

وكاالت الـسفر والـسياحة،     : التي تجرى على مستوى   " التحريات" لكل سائح تعتمد على المعاينات      
  .)هذه الطريقة مستعملة من طرف بريطانيا(...البنوك، الفنادق، المحالت التجارية 

 ال  ،"الـسياحة "أو  " السفر" في ميزان المدفوعات تحت عنوان       )اإليرادات، النفقات (تسجيل العمليات   
  تمثل سوى نظرة جزئية عن التدفقات النقدية الناتجة عن السياحة والتي التسمح بمعرفة حجم 

المساهمة الحقيقية للسياحة في ميزان المدفوعات لذلك وجب ومن الضروري إعتماد طريقة أكثـر              
: فيموضوعية، لمعرفة حجم المساهمة الحقيقية للسياحة في ميزان المدفوعات، هذه الطريقة تتمثل             

  ".Compte éxterieure du tourisme" الحساب الخارجي السياحي 
والذي يجمع كل النفقات واإليرادات المحققة كل على حدى، قبل وخالل وأحيانا بعد إقامة السائح في                

  الدوله التى يزورها
ير الفرق بين اإليرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب، تمثل الرصيد الذي يعكس مساهمة وتـأث              

  :السياحة في ميزان المدفوعات الجاري، بحيث يمكن أن يكون هذا الرصيد
  ....ويكون في البلدان التي لها فائض في ميزانها السياحي كإسبانيا، إيطاليا، :  موجبا-
  .يكون في البلدان التي لها عجزا في الميزان السياحي:  سالبا-

______________________________________________               __  
(1)   R.Christine , OP.CIT , p 210  
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  .الذي يعني أن اإليرادات السياحية تساوي النفقات السياحية:  معدوما-
فإذا كان الرصيد موجبا معناه، مساهمة القطاع السياحي في زيادة فـائض ميـزان المـدفوعات أو                 

  . في خفض الفائض أو زيادة العجزتخفيض العجز، أما إذا كان سالبا معناه مساهمة القطاع
  "CET"وفيمايلي نموج عن الحساب الخارجي للسياحة 

  
  02: جدول رقم 

  "إلستغالل السياحي"                نموذج عن الحساب الخارجي للسياحة 
  

    اإليرادات    النفقات
  القيمة  العناصر  القيمة  العناصر

  النفقات السياحية
  )نفقات المقيمين في الخارج(

  إستيراد السلع اإلستهالكية
  ...)السلع الغذائية، سلع التجهيز(

  النقل
  )الحصة المدفوعة لشركات النقل األجنبية(

اإلستثمارات السياحية المنجزة مـن قبـل       
  األجانب

فوائد اإلستثمارات األجنبيـة    ) تسديد(دفع  
  وتعويض رأس المال

  مصاريف التكوين في الخارج
ملة الـسياحية   المداخيل المدفوعة لليد العا   

  األجنبية
  اإلشهار

  الخدمات المختلفة

....  
  
....  
  
....  
  
....  
  
....  
....  
....  
....  
....  

  اإليرادات السياحية
  )نفقات السياح األجانب(

تصدير السلع،البـضائع اإلسـتهالكية     
  الدائمة،إنتاج الصناعات التقليدية

  النقل
الحصة المدفوعة من قبل الـشركات      (

  )األجنبية
مارات السياحية المنجـزة فـي      اإلستث
  الخارج

مردودية اإلستثمارات المنجـزة فـي      
  الخارج

  التكوين السياحي للعمال األجانب
مداخيل اليد العاملة السياحية الوطنيـة      

  في الخارج
  اإلشهار 

  الخدمات المختلفة

....  
  
....  
  
....  
  
....  
....  
....  
....  
....  
....  
  

  ....  داتمجموع اإليرا  ....  مجموع النفقات
  ....  )عجز(رصيد دائن   ....  )فائض(رصيد مدين 

         207p , CIT .OP,  CHRISTINE.R: source ,  



                                                            السياحة   كنشاط اقتصادي  أمهيتها و مؤشرهتا الفصل  الثاين                            

  84

    تشكل السياحة مصدرا هاما من مصادر العمالت األجنبية  الذى تسعى دول العـالم و خاصـة                 
اعاتهـا اإلنتاجيـة    النامية منها الى الحصول عليها من اجل توفير حاجيتها من مستلزمات تنمية قط            

األخرى و التى تحصل عليها من األسواق العالمية ، لذلك يمكن اعتبارالسياحة أفضل الصناعات و               
أسرعها لتنمية الدخل الوطني و تحسين الميزان التجاري لصالح الدولة على اساس أن العائـد مـن                 

الغذائية و صـناعة    صناعة السياحة يكون اسرع من العائد في قطاعات اخرى متعددة كالصناعات            
المالبس باإلضافة الى ان معضم الصناعات باستثناء صناعة السياحة تحتاج الىاستثمارات ضخمة            
كما ان العائد المباشر من العمالت الصعبة يمكن ان يكون محدودا او معـدوما اذا كـان انتاجهـا                   

ن العائـد مـن اى      مخصصا للسوق المحلية ، مما يعني أن العائد السياحي يمكن أن يكون أضخم م             
منتجات صناعية أخرى ، و تتميز السياحة بأن السائح األجنبي يحضر بنفسه الى دولـة العـرض                 
السياحي التى تحصل منه و بصورة مباشرة و نقدا على كل نفقات اقامته و تنقله و ما يرتبط بهـا                     

تـصدير  من خدمات ، عكس الوضع بالنسبة للصناعات األخرى التى يخصص جزء من انتاجهـا لل              
حيث يترتب على ذلك مصاريف النقل و الشحن و التامين و انتظار بعض الوقت للحـصول علـى                  
القيمة النقدية للعملية التصديرية ، مما يبرز الدور الكبير لصناعة السياحة في مجال توفير العملـة                

  .الصعبة الذي يعمل بدوره على تحسين الميزان التجاري لصالح الدولة 
  : على العمالة  أثر السياحة-3

     تتصف صناعة السياحة كما سبق و ان اشرنا  بأنها نشاط اقتصادي متزايـد و خاصـة فيمـا                   
يتعلق باإلستخدام أو باليد العاملة حيث تحتاج الى اعداد كبيرة من العاملين  تبعا لمـستوى أنـشطة                  

  .السياحة 
شآت الفندقية، وسائل النقـل الـسياحي،           إن كافة اإلستثمارات التي يقوم بها البلد السياحي، كالمن        

مكاتب ووكالت السفر والسياحة، منشآت صناعية وبيع المنتوجات التقليدية، تؤدي الى إستيعاب قدر             
  .مناسب من العمالة، وينتج فرصا واسعة للحصول على مناصب العمل

اط مع القطاعات        وبإعتبار السياحة قطاع متعدد ومتشعب النشاطات والفروع، وعلى عالقة إرتب         
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية األخرى، فهي بذلك تساهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في خلق             
العديد من مناصب العمل بالمنطقة التي تنشأ فيها المرافق والمركبات السياحية والمرافـق المكملـة               

تازة تتطلب عمالة بنسبة عـاملين       المنشآت الفندقية من الدرجة المم    " المرافق"وعلى سبيل المثال  .لهما
إثنين مقابل كل غرفة تنشأ، ومن الدرجة األولى تتطلب ثالثة عمال لكل غرفتين، وهكذا فإنه علـى                 
العموم يمكن القول بأن كل غرفة فندقية سياحية تتطلب على األقل عامل، كما أن كل سيارة تتطلب                 

  .على األقل عامالن في المتوسط
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لب عمال للقيام بتقديم الخدمات الفندقية والمطعمية المختلفة والقيـام بالـصيانة                إنشاء فندق يتط  
والتسيير والحراسة واإلدارة هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن عملية إنشاء فنـدق كمـشروع                 
يتطلب العديد من الموظفين والعمال والباحثين المختصين، والخبراء والعمال البسطاء، وذلك إبتداءا            

راسة األولية الى عملية البناء، التهيئة، التأثيث والتجهيز وعليه يمكن القول أن السياحة تساهم              من الد 
في خلق  مناصب عمل و البراز دور السياحة في تحديد حجم و نوعية القوى العاملة البد من القاء                   

   (1): الضوء على المتغيرات المؤثرة في ذلك 
ياحة و الذي يوجد فرص جديدة للعمل في هذا القطـاع و            حجم رأس المال المستثمر في قطاع الس      -

  .في الخدمات القائمة عليه 
نوعية فرص العمل التى توفرها صناعة السياحة و التى تتباين بين العمالـة غيـر  المـاهرة و                   -

  .أصحاب الكفاءات و الخبرات 
  .نوعية الخبرات المتوفرة في الدولة السياحية و مستوى أدائها -
لذي تحدثه العمالة في الخريطة الوطنية للقوى العاملة و توزيعها على األنشطة اإلقتصادية             التغيير ا -

  .و الخدمات المختلفة 
  .عدد العاملين الفعليين  في صناعة النقل و السفر ألرتباطها الوثيق بأنشطة السياحة -

  : يسية تتمثل في لذلك يمكن تصنيف القوى العاملة المرتبطة بصناعة السياحة الى أربع فئات رئ
 العاملون الدائمون بصورة مباشرة ، و هم الفئة التى ترتبط وظائفهم بإنفاق السياح المتـرددين                -1

على المنشأت السياحية ومرافق  خدماتهم كالفنادق و مراكز الترفيه و المطاعم المرتبطـة بهـا و                 
  .وكالء السياحة و السفر و منظمو الرحالت

بصورة  غير مباشرة و هم فئة العاملون بالخـدمات المرتبطـة بأنـشطة     العاملون في السياحة    -2
السياحة و الترويج  أى  مجمل مناصب العمل الناتجة عن النشاطات والقطاعات التي لها عالقـات                 

  .أمامية وخلفية مع القطاع السياحي، كقطاع البناء، التأثيث التجهيز
مؤقتة نتيجة لطبيعتها المتزايدة ، و هم غالبا من         العاملون المنجذبون الي السياحة كقوى اضافية       -3

  .سكان المنطقة السياحية و ليس من خارجها و يعملون خالل فترة الذروة في المواسم السياحية
العاملون في القطاعات المختلفة و يستفدون من صناعة السياحة و هم فئة يطلـق علـيهم اسـم                  -4

البناء و التـشيد و التأثيـث و التمـوين و اإلمـداد و     العمالة المستحثة و تشمل العاملون في قطاع     
  .الزراعة و تربية الحيوانات و الدواجن  و يسمى كذلك  بالعمل المحرض

  (2): كما أن العمل في القطاع السياحي يكون حسب المدة فنجد
___________________________________________________  

  270ص الزوكة ، مرجع سبق ذكره ، محمد خميس )1(
   24 صالح الدين عبد الوهاب ، مرجع سبق ذكره ، ص (2) 
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   العمل الدائم والذي تكون مدته طوال السنة -
  : العمل الموسمي ويحتوي على-

   أشهر 6 الى 4 عمل يخص موسما واحدا تكون مدته من -    
   أشهر8 الى 6 عمل يخص موسمين وتكون مدته من -    
   يوما30 الى 15ه من  عمل يخص فترة قصيرة وتكون مدت-    

 فرصة عمل لكل غرفة فندقية ، فاذا افترضـنا تـشييد فنـدق              2.75 توفر أنشطة السياحة حوالى     
 فرصة عمـل    550سياحي في منطقة سياحية معينة بطاقة مائتي غرفة فان ذلك يعني توفير حوالى              

 المشار اليها فـي     في مجال انشطة االقامة و السياحة و الترويج ، و طبيعي أن تتزايد فرص العمل              
  .مجال السياحة و الترويج كلما تزايدت الطاقة الفندقية و العكس صحيح 

وحسب خبراء السياحة فإن قياس عدد المناصب المحدثة في الصناعة الفندقية تكون حسب العالقـة               
  (1): التالية

  0.5×عدد األسرة= عدد المناصب المحدثة     
  
   : أثر السياحة على اعادة توزيع الدخل-4

تؤدي السياحة الى تطوير و تنمية المناطق السياحية التى تتوافر بهـا مزايـا طبيعيـة و مناخيـة                   
كالشواطئ و الجبال و منابع المياه و البحيرات و غالبا ما تكون هذه المناطق محرومة من اإلعمار                 

ارات التى تـصطحب    و السياحة بامتدادها الى هذه المناطق البعيدة تعيد التوازن اليها نتيجة اإلستثم           
الدخول  في المشاريع السياحية و بالتالي تزيد من دخل المنشآت و األفراد في هذه المناطق نتيجـة                  
نشوء نشاطات فرعية تقوم على السياحة و يترتب على ذلك اعادة توزيع الدخل بين المدن و مراكز                 

     .(2) عن ذلك ايقاف النزوح الريفيالعمران والتنمية الرئيسية و بين المراكز السياحية الجديدة و ينتج
  : أثر السياحة على المستوى العام لألسعار -5

     يؤدى رواج صناعة السياحة في منطقة معينة الى تزايد معدالت االنفاق السياحي فيها مما ينتج               
نتجات عنه في النهاية ارتفاع متباين المستوى في أسعار السلع و الخدمات المتاحة في المنطقة ، فالم               

و السلع المعروضة في اسواق  المنطقة السياحية تميل اسعارها الى اإلرتفاع مع تزايد اقبال السياح                
عليها و خاصة أن تجار التجزئة يسعون الى تحقيق هامش ربح كبير اثناء فترات الذروة التى تتخلل                 

يعاني من مثل هذه    الموسم السياحي لتعويض انخفاض حصيلة المبيعات خالل باقي أشهر السنة ، و             
  (3)األسعار المرتفعة السكان المحليين للمنطقة السياحية ، و تنطبق نفس الحقيقة 
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على سيارات األجرة و وسائل النقل التقليدية و إيجار المساكن و المحالت و خاصـة ذات الموقـع                  
  المتميز و كذلك بالنسبة لألسعار األراضى الخاصة باقامة المشاريع السياحية 

  :األثار غير مباشرة للسياحة : ثانيا
حديد المجاالت التي يستطيع النشاط السياحي فيهـا أن يـساهم فـي دعـم               إذا كان من المستطاع ت    

اإلقتصاد الوطني في الدول السياحية فإنه ليس من السهل تحديد أو حصر المجاالت التي يعود فيهـا         
النشاط السياحي، بطريقة غير مباشرة بالنفع والخير على اإلقتصاد الوطني ومن أهم هـذه األثـار                

      ) 1(: نجد
  :ر المضاعف للسياحة أث-1

     الدخل السياحي ال تقتصر اثاره اإلقتصادية على المبلغ المحدد به هذا الدخل فقط بل تتعدى الى                
مضاعفته نتيجة الطبيعة الخاصة باإلنفاق السياحي و تداخل النشآت السياحية من فنـادق و غيرهـا                 

المضاعف هو أن المبلـغ الـذي       في معامالت ذات طبيعة متباينة في قطاعات اخرى حيث أن أثر            
يدخل قطاع السياحة ، يدور في حركة اإلقتصاد الوطنى دورات تتعدد بحسب قوة هذا اإلقتـصاد ،                 
يكون أثرها أكبر من قيمة المبلغ األصلي ، و تفصيل ذلك أنه باإلضافة الى زيادة حجم العمالـة و                   

ة نتيجة الـسياحة و العمـالت التـى         زيادة  حجم المرتبات و المكافآت التى تمثل قوة شرائية جديد          
تتحصل عليها الدولة السياحية تستخدم في استيراد بضائع و مواد ، و يختلف تقـدير حجـم اثـر                   

  .المضاعف من دولة ألخرى بحسب حجم المعامالت التى تتم 
  :أثر السياحة على سوق بعض السلع -2

نظمة العالميـة للـسياحة ان الـسياح            أبرزت األبحاث و الدراسات السياحية  التى قامت بها الم         
يحتفظون بجزء كبير من ميزانياتهم السياحية و هو حوالى الثلث ألنفاقها على المشتريات في الدولة               
التى يزرونها ليس لشراء الهدايا و التذكارات السياحية فقط بل شراء بعض المنتجات المحلية التـى                

  .عار تلك السلع يجدونها مناسبة و بالتالي يتم التأثير على أس
  : أثر السياحة على تنمية المرافق األساسية -3

    تحتاج المرافق األساسية لمبالغ مرتفعة من أجل تشييدها ، و تعتبر السياحة عامل جد مهم مـن                 
أجل انشاء هذه المرافق ، حيث أن السياحة تقوم بزيادة الحركة السياحية بـصورة منتظمـة و مـا                   

ريع بالعملة الصعبة تزيد من قدرة الدولة على زيادة كفـاءة مرافقهـا             يترتب على ذلك من دخل س     
  .األساسية و ينعكس ذلك على ارتفاع حقيقي لمستوى معيشة المواطنيين 
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  : ر الوطني و االجنبي اثر السياحة في زيادة اإلستثما-4
  تساهم السياحة في زيادة فرص اإلستثمار الوطني و األجنبي  من خالل كونها صناعة من ضمن 

الصناعات المتضمنة العديد من األننشطة أو كصناعة مركبة فهي بذلك توفر مجـاالت   متعـددة                 
لقـرى الـسياحية و   لإلستثمار كمراكز اإلستشفاء ، المطاعم ، المالهى ، و مراكـز الرياضـة و ا            

الشركات السياحية و وكاالت السفر و وسائل النقل السياحي باإلضافة للمـشاريع الكبـرى كتهيئـة            
  (1) .مناطق سياحية جديدة و بالتالي يتم استقطاب رؤوس أموال كبيرة 

   : اإلعالم عن نهضة البلد-5
 شخصية الدولة على مستوى     يعتبر اإلعالم في عصرنا الحالي أحد أهم الوسائل المعتمدة في تكوين          

النطاق العالمي، وكسب التأييد المادي والمعنوي لكنه يتطلب الكثير من اإلعتمادات، واإلنفاق بالعملة             
اإلذاعات الموجهة، الصحافة العالمية، اإلشتراك في المؤتمرات الدولية، إرسـال البعثـات            (الصعبة  

ق ذلك عن طريق المشاهدة المباشرة، فهي بذلك        ، لكن السياحة تستطيع تحقي    ...) والوفود أو إستقبال  
وسيلة أخرى لإلقناع وكسب التأييد، كون الدولة السياحية، تستطيع توجيه إهتمام السياح نحـو مـا                

  (2). تريد التركيز عليه في اإلعالم فهي بذلك تعتبر وسيلة مجانية لإلعالم والدعاية واإلشهار
  : المساهمة في التهيئة العمرانية-6

  ر إهتمام البلد السياحي من اإلستفادة من السياحة في اإلعالم بقدر ما يدفعها، ذلك دفعا  بقد
  .الى النهوض بالمناطق السياحية فيها بصفة خاصة وبسائر بالدها بصفة عامة عمرانيا وحضريا

إن نشاط الحركة السياحية يكون مسبوق باإلعداد العمراني والحضاري، كما أن الـدخل الـسياحي               
م هو االخر في تغطية نفقات هذا التعمير والتهيئة التي تساهم فـي دعـم وتنـشيط الحركـة                   يساه

اإلقتصادية، كإنشاء منشآت سياحية في مناطق معزولة تتطلب توفير شبكات نقل، شبكات صـرف              
هذه األخيرة يستفاد منها ليس فقط النشاط السياحي بـل مختلـف األنـشطة اإلقتـصادية                ... المياه

  (3). واإلجتماعية
  : دعم الصالت اإلقتصادية بين الدول-7

: من خالل تعريفنا للسياحة وأنوعها في المباحث السابقة تجلى لنا أن هناك أنواع عديـدة للـسياحة                
كسياحة الترفيه، سياحة العالج، سياحة األعمال، هذه األخيرة تكون بغـرض التجـارة أو إنـشاء                

ن جهة، أما من جهة أخرى فإن مجموعة السياح على          العالقات اإلقتصادية، وتوقيع الصفقات هذا م     
  إختالف أغراضهم، تتمكن من اإلطالع على مستويات اإلنتاج المحلي وإمكانياته، فهي بذلك تسطتيع 
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  .أن تكون سببا في التعريف بهذا اإلنتاج على المستوى الدولي
  

  األهمية اإلجتماعية للسياحة   : المطلب الثاني 
 و       يقصد باألهمية االجتماعية للسياحة  رصد كل النتائج اإلجتماعية و الثقافية لصناعة السياحة            

التى تنعكس على الجوانب الجغرافية و الديموغرافية للسكان ، باإلضافة الى المالمـح اإلجتماعيـة               
الخاصة بسلوكياتهم و عالقاتهم و الخصائص الثقافية المتعلقة بالعادات و التقاليد و الفنون و األداب               

ج اإلجتماعية للـسياحة    و اللغات و األديان و خصائص العمران ، و تتمثل المتغيرات المحددة للنتائ            
  ) 1(: فيمايلي 

خصائص السائح الوافد و حجم و مستوى و طبيعة احتياجاته من الخدمات المختلفة باإلضافة الى               -
  .سماته اإلجتماعية و الثقافية 

مالمح سكان المناطق السياحية المضيفة و مدى تأثرها باألنشطة السياحية و مـستوى تماسـكهم               -
  .ى إستعدادهم للتأثر باألخرين الثقافي الذي يحدد مد

  .طبيعة العالقات المتبادلة بين السياح و السكان المحليين في المناطق السياحية -
مدى رواج صناعة السياحة و تعدد األنشطة و الخدمات المرتبطة بهـا و التـى تـنعكس علـى                   -

  .خصائص المحالت العمرانية و انماطها 
افية لصناعة السياحة من منطقة سياحية الى أخرى ،و عمومـا           كما تختلف األثار اإلجتماعية و الثق     

  )2(: تتمثل هذه األثار  فيمايلي 

تؤدي السياحة الى خلق فرص جديدة للعمالة في الدولة المستقبلة للسياح مما يـؤدي الـى رفـع                  -
  .مستوى المعيشة و رفع المستوى اإلجتماعي للدولة السياحية 

جتماعي و تنقل كثير من العاملين في القطاع الزراعـي الـى            تشجع السياحة و تسهل التحرك اإل     -
العمل في قطاع الخدمات مما يؤدي الى تقليل الفوارق بين الدخول و زيادة فرص التعليم و التدريب                 

  .و رفع مستوى الخدمات و بالتالي رفع مستوى الحياة في الدولة السياحية 
 الصناعات اليدوية و النشاطات الحضارية للسكان       تؤدي السياحة الى اعادة بعث الفنون المحلية و       -

  .المحليين في المناطق السياحية البعيدة عن المدن 
  تعمل السياحة على احياء التقاليد المعمارية المحلية مع احترام خصائص المنطقة و البيئة و التراث -

ها السلبية و التى نوردهـا        وعموما هناك العديد من األثار اإلجتماعية للسياحة منها اإليجابية و من          
  :  في األتي
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  األثار اإليجابية : أوال
  : تأثير السياحة على السكان -1

نتيجـة إليجـاد       تطور النشاط السياحي في منطقة سياحية معينة يؤدي الى تزايد حجم سـكانه ك             
السياحة للعديد من الوظائف و فرص العمل التى يسعى اليها األفراد مما ينشط الهجرة الى المنطقـة             

   .السياحية ، و يتبع تزايد السكان في المناطق السياحية ارتفاع في الكثافة السكانية 
  :تاثير السياحة على الجوانب الثقافية -2

 تنشأ بسبب السياحة و تتولد عنها ، و غالبا ما تنتج هذه األثـار                  هناك مجموعة من األثار الثقافية    
من انتقال السياح ذوى اللغات و الثقافات و البيئات المختلفة و العادات و التقاليد و الديانات و طرق                  
الحياة المختلفة و اختالطهم و احتكاكهم بشعوب أخرى لها أسلوبها و مقوماتها و اهتماماتها الخاصة               

رجع  في بعض األحيان الى التطور اإلقتصادي و التقدم التكنولوجي اللذان يصاحبان النمـو               ، كما ت  
  .السياحي في بعض المناطق و مايؤدي اليه ذلك من تغيير في األذواق و انماط المعيشة السائدة 

  :تاثير السياحة على التطور اإلجتماعي -3
لدول المستقبلة للسياح ، حيث تتـاح الفرصـة            تعتبر السياحة أحد أسباب التطور اإلجتماعي في ا       

أمام افرد المجتمع للتعرف على األفكار و اإلهتمامات و الثقافات األجنبية المختلفة مـن تعـاملهم و             
مشاهدتهم و اتصالهم المباشر بالسائحين ، و هو ما يساهم في انفتاحهم علـى العـالم الخـارجي و                   

  .يساعد على اكتسابهم لكثير من القيم 
  : تاثير السياحة على العمران-4

   تتعدد الخصائص العمرانية الناتجة عن األنشطة السياحية و تتباين أنماطها تبعـا لقـوة عوامـل                
الجذب السياحي و مستوى اإلستثمار السياحي الذي يحدد بدوره حجم أنشطة الـسياحة و مجـاالت                

ية لم يكن لها وجـود مـن قبـل          تأثيرها على الجوانب العمرانية ، أوجدت السياحة محالت عمران        
كالمنتجعات السياحية الجبلية و الساحلية و التى ظهرت على الخريطة السياحية للعـالم ألول مـرة                
عندما تم بناؤها إلستثمار بعض الخصائص الطبيعية في مكنها و تتمثل اهم أثـار الـسياحة علـى                  

  : العمران في 
ية ذات األهمية التاريخية كالمـساجد و الكنـائس و          االهتمام بترميم و حفظ و صيانة المباني األثر       -

  .القصور األثرية 
كثرة أشكال اإلقامة و خاصة الفنادق التى تشكل نمطا عمرانيا يضاف الـى األنمـاط العمرانيـة                 -

  .للمدينة السياحية 
ثـل        باإلضافة الى أثار أخرى ال تقل أهمية عن األثار االقتصادية و اإلجتماعية للسياحة و تتم              
  في األثار الثقافية  و البيئية ، فبالنسبة لألثار الثقافية تعمل السياحة على زيادة معدالت التبادبل 
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الثقافي بين السائحين من مختلف الجنسيات و بين شعوب الدول المستقبلة لهم ، حيث يكتـسب كـل     
 و الى االحترام المتبادل     منهم بعض المقومات الثقافية لآلخر مما يؤدي الى التقليل من الفوارق بينهم           

أم بالنسبة لألثار البيئية هناك عالقة تبادلية قوية بين األنشطة السياحية المختالفة و البيئـة ، حيـث                  
ترتكز السياحة في تطورها و نموها على البيئة الصالحة التى تعد احد الموارد الهامة التـى تقـوم                  

عناصرها و مغرياتهـا ، بينمـا يـؤدى اسـتخدام     عليها كما توفر لها االساس السليم و تمدها بأهم      
السياحة الجيد للبيئة الى المحافظة عليها و تحسينها اال أنه يترتب أحيانا نتيجة لعدم التخطيط الجيد و                 

  .اإلدارة السليمة للسياحة تدمير لهذه البيئة 
  األثار السلبية : ثانيا 

ى ال يستثنى من هذه القاعدة و خاصة فـي          لكل نشاط جوانب ايجابية و اخرى سلبية فالنشاط السياح        
  ) 1(: الجانب اإلجتماعي ، و عموما تتثمثل الجوانب اإلجتماعية السلبية للسياحة فيمايلي 

  :التحوالت االجتماعية -1
   تتطلب السياحة اإلهتمام بالمناطق السياحية المختلفة و تعميرها و اعدادها إلستقبال السياح بما في              

قامة مختلفة ، فنادق ، قرى سياحية ، و منتجعات باالضافة الى مراكز الترفيـه و                ذلك من  أماكن ا    
طرق المواصالت ، و ذلك باالستعانة بأحدث الطرق التكنولوجية و أساليب الحياة العصرية و التى               
  تتولد عنها قيم و تقاليد جديدة و غير مألوفة بصورة سريعة و مفاجئة بالنسبة لسكان هذه المناطق و 

ي عادة تختلف عن موروثاتهم الحضارية و اإلجتماعية و المعايير الخلقية التى نـشأوا و تربـوا                 ه
  .عليها مما يؤدى الى تحوالت و تغيرات جذرية في هذه المجتمعات 

  :انتشار عوامل الفساد و التدهور اإلجتماعى و االخالقي -2
مكانيات المتاحة في الوقت الـذى          تعانى بعض الدول من انخفاض مستويات المعيشة و نقص اال         

تفد الى هذه الدول أنماط من السائحين بعاداتهم االستهالكية و قدراتهم المالية ، مما يؤدي الى اتجاه                 
نسبة من أبناء هذه الدول الى محاولة تحقيق مكاسب مادية سريعة و ان كانت بوسائل غير مشروعة                 

وق السوداء و المـستغلين للـسائح فـي مختلـف           فتظهر فئة الوسطاء و الطفيلين و المشجعين للس       
المجاالت و المروجين لبعض  صور اإلنحراف تحت مسميات متعددة مثـل التـسلية و الترفيـه و        

  .المتعة و الراحة 
  : التصادم الثقافي -3

    تحدث المواجهة و التصادم  الثقافي نتيجة  للتعارض و اإلختالف بـين األفكـار و األسـاليب                  
  المجتمع و تلك القادمة من الخارج ، و أحيانا نتيجة لسلوك بعض السائحين و تصرفاتهم الغالبة في 
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الـى  التى ال تعبر بالضرورة عن حياتهم اليومية في بالدهم  و انما راجع ذلك ألسباب منها الميل                  
حب المغامرة و حب اإلستطالع و القيام بتجارب جديدة  أو محاولتهم التمتع بكـل مـاهو متـاح ،       
األمر الذى يؤدي الى إثارة الشعب المضيف و ضيقه و احساسه بالمرارة و الحقد ورفض الـسياحة            

  .بكل معانيها مما يؤثر في بناءها و نموها و مستقبلها
  

  و تنظيم السياحة العالمية حركة و اتجاهات :المبحث الثالث 
     ان حجم حركة السياحة الدولية في ازدياد مستمر، فقد وصلت التدفقات السياحية بشقيها الداخلي              

 مليـار دوالر    4200 مليون زيارة سياحية تقريبا و وصل حجم اإلنفاق الى           5500و الخارجي الى    
 مليون 600 ، الى مليار و 2020سنة امريكي ، و يتوقع أن يصل التدفق السياحي الدولي في حدود           
 مليـون دوالر  550 الى مليار 2010سائح ، و يتوقع أن تصل ايرادات السياحة العالمية خالل سنة  

أمريكي ، و لهذا فان السياحة  تصبح القطاع الرائد ، و يتجه العالم تدريجا الى ما يمكـن تـسميته                     
لحرة في الخدمات في اطـار المنظمـة العالميـة          العولمة السياحية بموجب تطبيق اتفاقية التجارة ا      

للسياحة ، و بذلك تصبح كافة أسواق الدول السياحية مفتوحة لممارسة النشاط السياحي دون تمييـز                
أو تفرقة بين األطراف الوطنية و األجنبية العاملة في هـذا النـشاط ، و يـصبح دور المنظمـات                    

و أهمية بالغة في تنظيم و تطوير النشاط الـسياحي و           السياحية العالمية الحكومية و غير الحكومية ذ      
حماية حقوق مختلف األطراف الفاعلة في النشاط السياحي على المستوى الدولى ، لذلك ارتأينا أنـه                
من الضرورى اإلشارة الى مختلف المنظمات التى تهتم بالنشاط السياحي على المستوى الـدولى ،               

غير حكومية ، ثم التطرق الى حركة و اتجاهات السياحة          سواء كانت منظمات حكومية او منظمات       
العالمية و أهم تطوراتها مع الوقوف على حركة السياحة العالمية و نصيب كل جهة من التـدفقات                 

  األكثر  جلبا للسياح و الدول األكثر استفادة من المداخيل السياحية              15السياحية و ترتيب الدول ال      
نة مهمة و تميزت بالعديد من األحداث التى سـاهمت فـي تطـوير               باعتبارها س  2000خالل سنة   

  .الحركة السياحية العالمية 
   المنظمات السياحية الدولية: المطلب األول 

    السياحة عبارة عن نشاط انساني يعبر عن حركة انتقال األشخاص و األموال من مكان الى أخر                
 التزايد ، فتضاعف عدد السياح على الـصعيد         ألغراض متعددة ، و أخذا هذا النشاط في التطور و         

العالمي ، و و صل عدد السياح الى أكثر مليار سائح سنويا و تجـاوز انفـاقهم المليـارات مـن                     
   )1( .الدوالرات ، و امتدت السوق لتشمل كافة انحاء العالم 
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       هذا التطور الكبير في مجال السياحة العالمية أدى الى ايجاد أو البحث عن نظـام عالقـات                 
دولية منظمة لغرض التنسيق و التعاون فيما بين الدول في مجال التخطـيط و التـسويق العـالمي                  

 استمرار العالقات و االتفاقيات  الدولية       للسياحة ، نجاح السياحة العالمية في الوقت الحالي يعود الى         
السياحية القديمة و تطوير اإلتفاقيات لتعود بفوائد متبادلة بين الدول المشاركة في اإلتفاقيات السياحية               
الدولية ، التى  تؤمن اجراءات مرنة في مجال النقل الجوي ، تحويل العملـة ، األمـن و سـالمة                     

المية عديدة حكومية و غير حكومية  ، دوليـة و اقليميـة ،              السياح ، و ظهرت منظمات سياحية ع      
  )1(: ومن أهم اسباب ظهور هذه المنظمات مايلي 

تعاظم الحركة السياحية الدولية و اشتداد المنافسة ، ففي السياحة المنافسة لها طابع خاص يزيـد                -1
ألسـواق  من حدتها ، و هو أن مكسب أحد األطراف يكون على حساب أطـراف أخـرى ، ألن ا                  

  .السياحية محدودة نسبيا و ثابتة 
مشاكل النقود التى تتميز بها السياحة كصادرات غير منظورة دون غيرها من الصادرات حيـث               -2

أن األموال تنتقل في جيوب  السياح من بلد ألخر و ليس على الورق بواسطة اعتمادات مصرفية أو              
  .تسهيالت بنكية 

تاشيرات بالنسبة للسياح بصفتهم اشخاص طبيعـين و ليـسوا          مشاكل الجمارك و الجوزرات و ال     -3
  .سلعا مادية 

و نتيجة لهذه العوامل ظهرت الحاجة الى وجود المنظمات الدولية للتخفيف من حدة المشاكل 
  )2(: المذكورة سابقا ، و تهدف هذه المنظمات الى تحقيق جملة من األهداف تتمثل في 

شاكلهم و االتفاق على وسائل التغلب عليها لغرض المصلحة جمع األطراف المعنية بالسياحة م-1
  .العامة لهم جميعا 

تهذيب المنافسة بالذات بين الدول التى تربطها عالقات الجوار ، و لهذا نرى منظمات سياحية -2
دولية تجمع بين دول متنافسة في اطار واحد لتجنب فقدان السياح تماما ، نتيجة المنافسة الظارة 

  .فمن خالل تلك المنظمات يقومون بجهود مشتركة لجذب السياح بينهم ، 
  توحيد األسس اإلحصائية في جميع الدول -3
  .ايجاد التشريعات السياحية الدولية المشتركة و التى تكمل القوانين المحلية لكل دولة -4
  .رفع مستوى المهنة و العاملين بها و نشر الدراسات العلمية للسياحة -5

  مات دولية سياحية حكومية و منظمات سياحية دولية  غير حكومية و هناك منظ
  :المنظمات الحكومية : أوال 

  الدول ( تنشأ المنظمات الحكومية بمقتضى اتفاقية تعقد بين الدول الموقعة و المنظمة اليها    
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 ، و لها شخصية معنوية قانونية دولية و تتمتع باالحتكـارات و االمتيـازات ، و يتمتـع                 )األعضاء
موظفوها بنوع من الحصانة، و التخضع المنظمة الدولية الحكومية للقانون المحلي للدولة التى يقـع               

الجهاز العام  :  للمنظمة الدولية ثالث أجهزة رئيسية       فيها مركزها الرئيسي أو أحد فروعها ، و يكون        
  : من أهم المنظمات الحكومية الدولية للسياحة نجد , للمنظمة ، الجهاز التنفيذي و الجهاز االداري  

  IATA:  اإلتحاد الدولى للنقل الجوي -1
ر الخطوط الجويـة         بعد الحرب العالمية الثانية ونتيجة لزيادة عدد المسافرين بالطائرات و ظهو          

الدولية عبر القارات و بين مختلف دول العالم ، كان من الضروري وجود منظمة دوليـة ترعـى                  
مصالح و حقوق كل من شركات الطيران و المسافرين على خطوطها ،  لـذلك تـم انـشاء هـذه                     

  شـركة ،  و     112  و تضم عضويتها أكثر مـن         )كوبا( في هافانا    1945  في سنه     (IATA)المنظمة  
مقرها في مونتريال  بكندا، و لها مكاتب فرعية في كل من نيويورك ، باريس و لندن ،  تهدف الى                     
تنمية اقتصاديات خطوط النقل الجوي و وضع اداب المنافسة في مجال الخدمة الجوية ، باإلضـافة                

  :   الى األهداف التالية 
  توحيد أسعار السفر، و  أسعار شحن األمتعة    -
  وط و القواعد الخاصة بسندات حركة األفراد و تذاكر السفر توحيد الشر-
  ايجاد نظام غرفة المقاصة لتسوية استحقاقات شركات الطيران مع بعضها البعض -
تخفيض أسعار السفر لبعض الهيئات من الركاب ، كالتخفيضات العائلية ، الطلبـة ، تخفيـضات                -

  مواسم الكساد  و لمنظمي الرحالت السياحية 
  .د لغات التخاطب بين شركات الطيران العالمية و جعلها اللغة اإلنجليزية توحي-
  WTO: المنظمة العالمية للسياحة -2

  ، و اصبحت      IUOTO في لندن و كانت تسمى اإلتحاد الدولى لمنظمي السفر 1946تأسست سنة 
باسـبانيا و تظـم    مقرهـا مدريـد   1975  بداية من سنة  WTOتسمي  المنظمة العالمية للسياحة  

 دولة ، و تتعاون مع منظمة األمم المتحـدة لغـرض تطـوير األهـداف                130عضويتها أكثر من    
االجتماعية و االقتصادية لدول العالم ، وتحتفل الدول األعضاء سـنويا بـاليوم العـالمي للـسياحة                 

  :  سيتمبر ، تاريخ انشاء المنظمة العالمية للسياحة  من اهم اهدافها 27المصادف ل 
  العمل على ازدهار صناعة السياحة في العالم -
  تهيئة المناخ الالزم لتسيير األنشطة السياحية في مختلف المناطق -
  توثيق أواصر التعاون و اإلسهام في تحقيق التنمية السياحية الشاملة و المتوازنة -
  اعداد االحصائيات العالمية المتعلقة بالدول األعضاء -
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  تمرات دولية للسياحة عقد و اقامة مؤ-
  اصدار مجلة تحتوى على بحوث ومعلومات عن السياحة العالمية -
  العمل على تطوير استراتيجيات السياحة الدولية و المحلية -
  التعاون التقني بين الدول األعضاء في مجال السياحة و السفر -
  ETC: لجنة السفر األوروبية  -3

ء اقتصاد دول اوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية ، و            للمساعدة في بنا   1948   انشأت سنة   
 23شكلت هذه اللجنة قسم خاص للتنسيق بين المنظمات السياحية الوطنية للدول األعضاء و عددها               

دولة ، و تعمل هذه اللجنة في مجال البحوث و التسويق و توحيد السياسات بين الدول األعضاء في                  
  .مجال السياحة و السفر 

  FIAV: اإلتحاد الدولى لوكاالت السفر-4
  :    مقره بروكسل ببلجيكا و اهم اهدافه  

  جمع اإلتحادات المهنية في اتحاد دولى خاص بوكاالت السفر لكل دول العالم -
  دراسة المصالح المهنية لجميع مكاتب السفر -
  الحصول على اإلعتراف الدولى بمهنة وكيل السفر  -
  دوات دولية تنظيم مؤتمرات و ن-
  نشر المعلومات السياحية المتعلقة بالمهنة -
  .التدخل في المجال الدولي لحل النزاعات و الخالفات التى قد تنشأ بين االتحادات -
  .تمثيل وكالء السفر في جميع دول العالم -

  : المنظمات غير الحكومية: ثانيا 
رك فيها هيئات و شركات و مؤسسات و    هي تلك المنظمات التى تنشأ بدون معاهدة دولية و يشت

مصالح و يشترط في هذه المنظمات أن ال يكون هدفها الربح المادي و أن ال تكون على شكل 
  )1(: شركات تجارية و من أهم مميزاتها 

  ال تنشأ بمعاهدة بين الحكومات و انما تنشأ بالتعاقد بين هيئات و شركات و احيانا بين أفراد -
  فاءات أو حصانة ال تتمتع بأي اع-
  .تخضع للقانون المحلي للبلد المتواجدة به -

  : و من أهم هذه المنظمات السياحية غير الحكومية نجد 
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  WTTC:المجلس العالمي للسياحة و السفر -1
   مقره لندن ، و هوعبارة عن منظمة دولية 1990 تأسس المجلس العالمي للسياحة و السفر سنة    

  من كبار صناع القرار في كل قطاعات         68متخصصة في النشاط السياحي ، تظم تحالف اكثر من          
صناعة السياحة و السفر على المستوى العالمي في فروع النقل و اإلطعام و الترويح و الخـدمات                 

  : احية و يهدف الى السي
  .اقناع الحكومات باألهمية اإلستراتيجية و االقتصادية و العمالية للقطاع السياحي-
  تنشيط التنمية السياحية المتواصلة -
  اإلهتمام بالبيئة -
  .ازالة الحواجز التى تعرقل نمو العمل السياحي بالتعاون مع الحكومات و الوكاالت المتخصصة -
   IAT: ية للسياحة األكاديمية الدول-2

 ، و هي اكاديمية غير حكومية تـضم       ) امارة موناكو( في مونت كارلو 1951     تأسست سنة 
 عـضوا ،    30عضويتها أعضاء يختارون من بين الشخصيات البارزة في عـالم الـسياحة نحـو               

راسات الـسياحية و    باإلضافة الى أعداد كبيرة من خبراء السياحة ، و تهتم هذه األكاديمية باعداد الد             
  ) 1(. كل ما يساهم في تطوير السياحة و تنشيطها 

   AIEST: اإلتحاد الدولى للخبراء العلميين اإلختصاصيين في السياحة -3
  بسويسرا يهدف الى اجراء الدراسات النظرية المتعلقـة بأنـشطة صـناعة              1949    تأسس سنة   

بالعمل السياحي و تناقش مشكالت و طرق القضاء        السياحة ، وتنظيم المؤتمرات المختلفة التي تهتم        
عليها أو عالجها ، و دعم األنشطة و المعاهد السياحية و العمل على زيادة عددها ، و تنمية التعاون                   
و تبادل الخبرات العلمية المتخصصة في مجال السياحة ، و تضم عضوية اإلتحاد عدد من الخبراء                

  . باإلضافة الى األعضاء العاديون و األعضاء الفخريون واألساتذة البارزين في عالم السياحة
  IHA: الجمعية الدولية للفنادق -4

    هي منظمة فندقية دولية خاصة مقرها الدائم في باريس و تضم في عضويتها معظم الفنادق في                
ن شركات  العالم و تعقد اتفاقيات جماعية مع األتحاد الدولي لشركات السياحة و ذلك لتنظيم العالقة بي              

السياحة و الفنادق ، و تهدف هذه الجمعية الى تسهيل االتصاالت و تبادل األفكار بـين الفنـادق و                   
المطاعم و المؤسسات الفندقية في مختلف دول العالم و عالقة الفنادق بالشركات السياحية ، و تقـدم              

  الدراسات و البحوث في مختلف جوانب عمل الفنادق 
  :WATAالت السفر و السياحة الجمعية الدولية لوكا-5

  هي منظمة دولية غير حكومية تاسست بسويسرا ،  عضويتها مفتوحة لكل وكاالت السفر و السياحة 
___________________________________________________  

  196ماهر عبد العزيز توفيق ، مرجع سبق ذكره ، ص ) 1(
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 تنمية نشاط أعضائها في مجال السياحة و المحافظة         ذات الشهرة و النشاط في السياحة ، تهدف الى        
      .على مصالحهم 

   ASTA:الجمعية األمركية لوكاالت السفر و السياحة -6
 في نيويورك ، و تعتبر اكبر جمعية عالمية تعنى بشؤون وكاالت الـسفر و               1930    تاسست سنة   

سفر ، لنفوذها و تأثيرها الكبيـر        ألف وكالة    21السياحة و ذلك لكبر عدد أعضائها الذى يصل الى          
على حركة تدفق و انتقال السياح الى عدد كبير من دول العالم ، تهدف الى التنسيق في عمل وكالء                   
السفر و ربط النقل الجوى و البري و البحري السياحي مع الخدمات السياحية ، و تهدف كذلك الى                  

و الـسياحة و الـسائحين مـن الغـش و      النهوض بالعمل السياحي و حماية مصالح وكاالت السفر         
انخفاض مستوى أداء الخدمات السياحية و الممارسات غير األخالقية ، و تقدم خدمات الى وكـالء                
السفر و السياحة في مجال التنسيق بين الدول المختلفة فيما يخص النقـل و تبـادل المعلومـات و                   

  .نشآت السياحية األخرى البحوث و تحويل العملة و عمل الحجوزات في الفنادق و الم
    FIJET:اإلتحاد الدولي للصحفيين و الكتاب السياحيين -7

 مقره باريس بفرنسا ، يهدف الى تنظيم زيارات متنوعة ألعضائه للمناطق و             1945   تاسس سنة   
المنشآت السياحية الجديدة و االهتمام بالمؤتمرات و الندوات و اللقاءات التـى تعنـى بالـسياحة و                 

ا و مشكالتها باإلضافة الى تيسير المهام المختلفة التى يكلـف بهـا الـصحفيين و الكتـاب                  انشطته
  .السياحيين 

  CHRIE: المنظمة الدولية للتعليم الفندقي و السياحي -8
   تأسست في واشنطن بالواليات المتحدة األمريكية ، تـشمل المعاهـد و المـدارس و الكليـات                 

 1250نادق و كذلك مراكز التدريب السياحي و الفندقي ، تضم           المتخصصة في مجال السياحة و الف     
معهد و كلية و مركز تدريب و جامعة و اكاديمية و مؤسسات سياحية و فندقية و شركات طيران و                   

 دولة و لها فروع فـي مختلـف دول العـالم ،              180منظمات و جمعيات متخصصة من أكثر من        
  .ت األكاديمية و تطوير أساليب التعليم و التدريب تهدف الى تشجيع البحوث العلمية و الدراسا

   HORECA: اإلتحاد الدولي للمنظمات الوطنية للفنادق و المطاعم و المقاهي -9
  منظمة ،من المنظمـات      29 مقره زوريخ سويسرا و يضم في عضويته أكثر من           1949 انشأ سنة 

أعضائه و رعاية مصالحهم ، العمل      الوطنية في دول العالم المختلفة ، يهدف الى الدفاع عن حقوق            
على تيسير و تشجيع نمو السياحة الدولية و دعم التعاون بين جميع اتحادات الفنادق و المطـاعم و                  

  .اصحاب المقاهي بما فيها مصالح العمل و العاملين بهذه المهن 
  هناك  باإلضافة الى هذه المنظمات الحكومية و غير الحكومية التى تعمل في مجال السياحة 
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منظمات اقليمية ، افريقية ، و عربية  ال تقل أهميتها عن المنظمات المذكورة سابقا و تتمثـل هـذه                    
  : المنظمات في 

 AFRAAاإلتحاد اإلفريقي للنقل الجوي -

  AACOاإلتحاد العربي للنقل الجوي -
  الهيئة العربية للطيران المدني -
  MAMTTAو السياحة منظمة الشرق األوسط و البحر المتوسط للسفر -

  : مؤشرات و تطور السياحة العالمية  :المطلب الثاني 
     بعدما تطرقنا إلى األهمية اإلقتصادية واإلجتماعية للسياحة، أو المجـاالت التـي تـؤثر فيهـا          
السياحة بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، و الهيئات التى تعنى بشؤون السياحة  إرتأينا التطرق إلـى           

نمو الذي عرفته السياحة العالمية خالل النصف الثاني من القرن العـشرين ، الـسياحة               التطور وال 
العالمية عرفت تطورا ملحوظا مرتبط بالتطورات العلميـة والتكنولوجيـة، التطـور اإلجتمـاعي              

  .واإلقتصادي الذي شهدته الدول في مناطق عديدة من العالم حتى أصبحت من الحاجات األساسية 
 الستينات التدفقات السياحية األوروبية ، كانت ال تتعدى مجرد السفر إلى دول مجاورة،                  بداية من 

  .ثم بدأت تعرف إتجاهات أخرى
     ظلت فكرة السياحة طويال مرتبطة بفكـرة التجـارة الدوليـة، وبعمليـات تـسديد وموازنـة                 

 1978ادي، ففـي سـنة      المدفوعات، وبداية من السبعينات بدأت السياحة تأخذ مكانتها كقطاع إقتص         
من التجارة العالمية فقد ساهمت السياحة في دول عديدة فـي           % 5اإليرادات السياحية العالمية مثلث     

  .زيادة فائض ميزان المدفوعات أو تخفيض العجز الى حد كبير
) 1(،1964بلغ عدد السياح في العالم سـنة        ) OMT(    فحسب إحصائيات المنظمة العالمية للسياحة      

 مليون سـائح بمعـدل نمـو        500 الى حدود    1994يون سائح أجنبي ووصل هذا العدد في         مل 105
، ثم  بلـغ عـدد الـسياح فـي           ) 1994– 1964(خالل الفترة    % 12.53سنوي متوسط يقدر بـ     

   566.4 نحو 1995سنة
  بمعـدل    2000 مليون سائح سنة     696 ، و    1996 مليون سائح سنة     591.9مليون سائح ، ثم بلغ      

 ، بمعدل نمو يقدر   2002 مليون سائح في سنة      714.6،  و     1999 مقارنة بسنة    % 6.8 ب نمو يقدر 
سنحاول تحليل تطور التدفقات السياحية في جانبيهـا النقـدي    ، و عليه 2001 مقارنة بسنة  % 3.1

  .والبشري
  ):البشرية( تطور التدفقات السياحية -أوال

ستمرة خالل النصف الثاني من القرن العشرين،            شهدت التدفقات السياحية، تطورات سريعة وم     
، 1960 مليون سائح فـي      72.1 مليون سائح أجنبي،     25.3)1: (1950فقد بلغ عدد السياح في سنة       
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 بمعدل تطور سنوي متوسـط يقـدر        1993 مليون سائح في     500، و 1991 مليون سائح في     450
  خالل  % 43.63

___________________________________________________  
  22مرجع سبق ذكره ،ص:  صالح الدين عبد الوهاب )2(، ) 1(

  ).1993-1950(الفترة 
       هذه األرقام تؤكد التطورات السريعة للتدفقات السياحية في جانبها البـشري، توزيـع هـذه               

  .التدفقات يختلف من البلدان المتقدمة الى البلدان النامية
 مليون سائح أجنبي، حصة الدول المتقدمة كانـت         284.4اح يبلغ   كان عدد السي    )1(  1980   ففي  

 مليون سائح بالنسبة    53.2مما يعادل    % 18.7 مليون سائح، مقابل     231.6ما يعادل    % 81.3تمثل  
للدول النامية، التركيز هذا يفسر األهمية التي توليها الدول المتقدمة للسياحة، هـذا التركيـز تميـز                 

 مليون سائح   315.8ما يعادل    % 77.9 كانت حصة الدول المتقدمة تمثل       1989باإلستمرارية ففي   
  . مليون سائح حصة الدول النامية85.5ما يعادل  % 22.1 مليون سائح، مقابل 405.3من أصل 

، فإن عدد السياح في العالم خـالل الفتـرة          )OMT(   وحسب إحصائيات المنظمة العالمية للسياحة      
 7.1: موزعة حسب المناطق المختلفة    % 4.4نوية متوسطة تقدر بـ     ، عرف زيادة س    )2() 80-89(

بالنـسبة   % 4.2بالنسبة للشرق األقـصى،      % 5.2بالنسبة ألمريكا،    % 4.4بالنسبة إلفريقيا،   % 
بالنسبة ألوربا، هذه التطـورات تتـرجم        % 3.0بالنسبة للشرق األوسط،     % 2.9آلسيا الجنوبية،   

 458.3 بلغ عدد السياح على المستوي العـالمي         1996 في سنة    بظهور وجهات سياحية جديدة ، و     
 مليون سائح ن و الجدول الموالى يوضح        591.9 يقدر ب    1996مليون سائح ، ثم اصبح العدد في        

  1996-1990تطور عدد السياح خالل الفترة 
  

  03: جدول رقم 
   1996-1990             تطور عدد السياح خالل الفترة 

  مليون :                                                            الوحدة               
  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات 

  491.9  566.4  456.5  517.9  503.1  463.3  458.3  عدد السياح
  المنظمة العالمية للسياحة :      المصدر 

ر لتوافد السياح على المستوى العالمي ماعدا فـي           من خالل الجدول السابق نالحظ الطور المستم      
 أين تم تسجيل انخفاض في عدد السياح ، و المخطط المـوالي يوضـح أكثـر حركـة                   1994سنة  

   .2020  و 2010 و توقعات سنتي 2000 الى سنة 1980السياحة العالمية و تطورها من سنة 
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___________________________________________________  
Le Courrier: Afrique Caraibes Pasifique-CEE, Bimestriel,n°122 juillet- aout 1990,p35 )1   (  

  (2) J.L.Michaud: Tourismes Chances pour L’Economie, Risque pour les Entreprises?, Nouvelle 
Encyclopedie Diderot, PUF,Paris,1992,p74  

  
  07:الشكل رقم 

   2020-2010 و توقعات 2000-80طور التدفقات السياحية               ت

  2001المنظمة العالمية للسياحة : المصدر 
  
  

  ":النقدية" تطور التدفقات السياحية -ثانيا
  .   إن تطور التدفقات السياحية في جانبها البشري يتبعها ومن دون شك تطوراً في التدفقات النقدية

 2 .1 المتأتية من تسويق المنتج السياحي العالمي، إنتقلت من         اإليرادات 1970-1950فخالل الفترة   
ـ        4.17ملياردوالر امريكى الى      1976، وفي    %11 مليار دوالر أمريكي بمعدل نمو سنوي يقدر ب

مـن إجمـالي     % 2.9 مليار دوالرامريكي، ومثلـت      44وصلت اإليرادات السياحية العالمية الى      
 % 34 مليار دوالر بمعدل زيـادة تقـدر بــ           68 الى    وصل الرقم  1978الصادرات الدولية، في    

-1950، خـالل الفتـرة      )OMT(، وحسب إحصائيات المنظمة العالمية للـسياح      1970مقارنة بسنة   
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ـ    1984 ـ         % 47 .6، اإليرادات السياحية تضاعفت ب ،  %12مرة، بمعدل زيادة سـنوي يقـدر بـ
  :ويرجع سبب هذا التطور الى 

  
  
  يل إرتفاع المردودية والمداخ-
   تطور التصنيع، التمدن، اإلستقرار السياسي واإلقتصادي-
   تطور التكنولوجيا والمواصالت-
   النظرة الجديدة للتسلية والراحة-

،بلغ رقم األعمال المحقق في السياحة العالمية في سـنة     "FMI"    ومن خالل صندوق النقدي الدولي      
  .لنقل الدوليمليار خارج ا195 مليار دوالر، منها 1900) 1  (1987

  مليار دوالر في سـنة       266.2 و حسب  المنظمة العالمية للسياحة اإليرادات السياحية قدرت بنحو           
 مليار دوال امريكي خـالل      621، و وصلت الى     1996 مليار دوالر في سنة      423 و بلغت    1990
 أمريكي فـي     مليار دوالر  1550 و تتوقع المنظمة العالمية للسياحة أن يصل المبلغ الى           2000سنة  

   .2010غضون 
   1996-1990والجدول الموالي يوضح اإليرادات السياحية العالمية بالقيمة ، خالل الفترة 

  04: جدول رقم 
               تطورعائدات السياحة العالمية 

  مليار دوال أمريكي :                                                                    الوحدة 
  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات 

  423  393.3  347.8  317.8  310.8  272.7  266.2  األيرادات 
  .المنظمة العالمية للسياحة :               المصدر 

      من خالل الجدول نالحظ التطورات المستمرة فى ايرادات السياحة العالمية ، و على الرغم من 
   اال أن اإليرادات استمرت في الزيادة و هو ما يفسر أهمية1994 سنة انخفاض عدد السياح في

  
السياحة في جلب العملة الصعبة ، و للوقوف على اهمية اإليرادات السياحية و تطورتها المـستمرة                

 الى غاية سـنة     1980نورد الشكل الموالى الذي يوضح التطورات المستمرة إليرادات السياحية من         
   .2010 و أفاق 2000
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J.L.Michaud:OP.CIT . p07.  (1)  
  

  08: الشكل رقم 
  2010 و توقعات 2000-80              تطور ايرادات السياحة العالمية 

  
  2001المنظمة العالمية للسياحة : المصدر 

  
  :2000حركة السياحة العالمية لعام -ثالثا

لخاصة المنظمة لإلحتفال بالأللفيـة       بوضعية اقتصادية متينة  و باألحداث ا        2000     تميزت سنه   
  و الذي يعتبر اعلى معدل نمو خالل عشرية          %7.4الجديدة ، السياحة العالمية عرفت تطور قدر ب         

 مليـون   50 و التي شهدت زيادة  حوالى        1999كاملة ، و تقريبا ضعف معدل النمو الخاص بسنة          
خالل سنة الى دولة كاسبانيا أو الواليـات        زيارة سياحية دولية، و التى تعادل عدد السياح القاديمين          

المتحدة األمريكية ، فحسب احصائيات المنظمة العالمية للسياحة  ، بلغ عدد السياح على المـستوى                
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األلعاب األولمبيـة الـصيفية  ،       :  مليون سائح ، بلوغ هذا العدد كان لألسباب التالية           698العالمي  
 من ناحية اخرى بلغت ايرادات السياحة العالمية لنفس السنة          ، و ..…البطولة األوروبية لكرة القدم ،      

 مليار دوالر امريكي الجدول الموالى يوضح تطور عدد السياح علـى المـستوى العـالمي و                 476
  .1999حصة كل منطقة و نسبة التطور مقارنة بسنة 

  05: جدول رقم 
  2000              نتائج السياحة العالمية لسنة 

   مئوية     التغير  نسبة    بالماليين   وصول السياح   
  1999  2000  1999/2000  1998/1999  

  3.8+  7.4+  698.3  649.9  العالم 
  6.1+  1.5+  26.9  26.5  افريقيا 
  2.3+  6.5+  130.2  122.3  امريكا 

اسيا الشرقية  و    
  الباسفيك 

97.6  111.7  +14.5  +10.8  

  10.7+  9.2+  6.3  5.8  اسيا الجنوبية
  1.7+  6.2+  403.3  379.8  اوروبا 

  18.1+  10.2+  20.2  18.1  الشرق األوسط 
  المنظمة العالمية للسياحة :    المصدر 

  
 كل مناطق العالم استقبلت السياح ، لكن التطور السريع شهدته  اسيا الشرقية و               2000     في سنة   

 ، 1999 اضافي مقارنة بـسنة   مليون سائح14 و حوالى  %14.5المحيط الهادي بنسبة تطور تقدر 
 403.3 كما أن اكبر حصة تعود ألوروبـا ب          % 10.2يليها الشرق األوسط بمعدل تطور يقدر ب        

 مليـون   111.7 مليون سائح ثم أسيا الشرقية و المحيط الهادي ب           130.2مليون ، تليها امريكا ب      
 مليون سائح و في األخير      20 مليون سائح متبوعة بالشرق الوسط ب        26.9سائح ، لتأتي افريقيا ب      

   مليون سائح 6.3أسيا الجنوبية ب 
  و للتوضيح اكثر نورد الشكل الموالى الذى يوضح حصة كل منطقة من السياحة العالمية خـالل                

  (1)  2000سنة 
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___________________________________________________  
   2001ة العالمية ، احصائيات السياح:  المنظمة العالمية للسياحة (1)
  
  

  09: الشكل رقم 
  2000                توزيع السياحة العالمية حسب المناطق خالل سنة 

  
  

  : البيان 
  أوروبا -1
  أمريكا -2
  أسيا الشرقية و الباسفيك -3
  افريقيا -4
  الشرق األوسط -5
   اسيا الجنوبية -6

1
2
3
4
5
6
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 * 2000يل حركة السياحة العالمية خالل سـنة            من خالل الجدول و الشكل السابقين نحاول تحل       
  .حسب كل منطقة و حسب الدول ،  و سوف نقتصر على افريقيا فقط

  %1.5 يقدر ب    1999 مليون سائح  ، مع تسجيل معدل نمو مقارنة بسنة            26.9    افريقيا استقبلت   
  ، و الجدول الموالى يوضح توزيع هذه التدفقات على مختلف الدول اإلفريقية 

  06: دول رقم ج
  2000             توزيع و ترتيب  التدفقات السياحية في افريقيا  خالل سنة 

  
  1999/2000   %التغيير  2000الوصول في   ترترتيب اإلتجاهات 

  1.4+  6.108.000  جنوب افريقيا -1
  4.7+  5.057.000  تونس -2
  7.4+  4.100.000  المغرب -3
  30.0+  1.226.000  كينيا -4
  13.8+  859.000  ائر الجز-5
  60.0-  840.000  زيمبابوي -6
  10.1+  636.000  جزر موريس -7
  25.9+  574.000  زمبيا -8

  2001المنظمة العالمية للسياحة : المصدر 
     

 من خالل الجدول السابق نالحظ أن أكبر عدد من السياح  كان متمركز في جنوب افريقيا بـأكثر                  
 ماليين سائح لكل منهما ، أمـا        4ن تونس و المغرب ب أكثر من         ماليين سائح ، تليها كل م      6من  

 ألف سائح فقط ، أما من حيـث نـسبة التطـور             859بالنسبة للجزائر تاتي في الصف الخامس ب        
   %25.9 ، و تليها زمبيا بنسبة  % 30  ، فاكبرنسبة تطور سجلت في كينيا ب 1999مقارنة بسنة 

 و هي أكبر من نسبة التطور في كل من المغـرب و   % 13.8و في الجزائر عرفت نسبة زيادة ب 
  .تونس 
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___________________________________________________________  

    217، ص 2000 ، الذي يوضح توزيع التدفقات السياحة على مختلف الدول و المناطق خالل سنة 01انظر الملحق رقم * 
  

ة ألكبر عدد من السياح و المحققة ألكبر قيمة مـن اإليـرادات             و فيمايلى األهم خمس دول المستقبل     
  العالمية  و الجدول الموالى يوضح ذلك 

  
  07: جدول رقم 

                 اإلتجاهات الخمس السياحية العالمية األكثر اهمية من حيث التدفقات و االيرادات
  
      ا يرادات    الدولى  ولالوص      

/2001  2001  الترتيب   الدول 
2002  

  تقديرات
2002  

الحــصة 
فــــي 
ــسوق  ال

%  

   2001  الترتيب
  بالمليار
  أورو

الحــصة 
فــــي 
  السوق

  4.7  33.5  03  10.7  76.7  2.0  75.2  01  فرنسا
  5.1  36.7  02  7.2  51.5  3.3  50.1  02  اسبانيا

  11.3  80.7  01  6.4  45.4  0.1-  45.5  03  أ.م.و
  4.1  29.0  04  -  -  1.0  39.1  04  ايطاليا
  2.8  19.9  05  5.1  36.8  11.0  33.2  05  الصين

  المنظمة العالمية للسياحة :  المصدر 
     

 2001      من خالل الجدول السابق نالحظ ان فرنسا هي أكبر الدول المستقبلة للسياح في  سـنة                 
 مليون سائح ، ثم الواليات المتحدة األمريكية         50 مليون سائح ، تليها اسبانيا بأكثر من         75بأكثر من   

 مليون سائح و المرتبة الخامسة الصين بأكثر 39 مليون سائح ، تليها ايطاليا باكثر من       45من  باكثر  
 مليون سائح ، إال أن هذا الترتيب ليس هو نفس الترتيب من حيـث اإليـرادات ، ففرنـسا                    33من  

ـ                   ة استقبلت أكبر عدد من السياح إال أن ترتيبها و لنفس القترة من حيث االيرادات يأتي فـي المرتب
الثالثة ، أما الواليات المتحدة األمريكية فإنها تأتي في المرتبة األولى من حيث اإليرادات بأكثر من                

 مليار دوالر أمريكي ، ثم فرنسا بـأكثر مـن           36 مليار دوالر أمريكي ، تليها اسبانيا بأكثر من          80
 أمريكي ، و في المرتبة       مليار دوال  29مليار دوالر امريكي ، تليها في المرتبة الرابعة ايطاليا ب         33

 مليار دوالر أمريكي ، و الجدير بالمالحظة هو أن حجـم التـدفقات              19األخيرة الصين بأكثر من     
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السياحية ال يعكس بالظرورة نفس الحجم من التدفقات النقدية ، و نالحـظ كـذلك أن التـدفقات و                   
  اإليرادات متمركزة

رة وهو مايعكس و يفسر أهمية السياحة ليس فقط          في الدول الخمس   التى تعتبر من الدول المتطو         
  بالنسبة للدول النامية و لكن كذلك بالنسبة للدول المتطورة التى أهتمت كثيرا بالسياحة 
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  خالصة  الفصل
املة        تعتبر السياحة من الصناعات الهامة ، لما لها من أهمية كبيرة في دعم عملية التنمية الش               

اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا و سياسيا ، و اصبحت تمثل مطلب اجتماعى لكونها تعبر عن رغبـة                  
انسانية في التنقل و الترحال و تفتح المجال لخلق فرص عمل و بذلك تساعد علـى حـل مـشكلة                    

شق البطالة ، و مطلب اقتصادي ألنها تساعد في زيادة حركة العمران و تخطيط المدن السياحية و                 
الطرق و استثمار الموارد اإلقتصادية المتاحة و استخدام الموارد المحلية  في تـصنيع المنتجـات                
الشعبية التقليدية ، التى تساعد على الجذب السياحي و رفع مستوى دخول األسر  ، تـساعد علـى                   

لـسياحة  تدفق العمالت األجنبية و جذب رؤوس األموال، و فتح المجال لإلستثمار، و هو ما يجعل ا               
  .تشكل مصدر هام من مصادر الدخل الوطنى 

     تعكس السياحة صورة للتطور الحضاري لشعوب العالم ، بما تتضمنه من نشاط انـساني لـه                
ابعاده االجتماعية و الثقافية و اإلقتصادية ، فضال عن تعاملهـا و اتـصالها بمختلـف القطاعـات                  

يته االقتصادية و االجتماعية ، وتحتل مكانة هامـة         االنتاجية و الخدمية ، و اصبحت قطاعا  له أهم         
  .في السياسة اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية لكثير من الدول

كـشبكات النقـل    " القاعديـة "     ال يمكن تصور تنمية سياحية دون توفرالهيـا كـل األساسـية             
مة، فإذا توفرت كل هذه     والمواصالت، المرافق الخدمية التجارية والصناعية، الظروف األمنية الالز       

طبيعية (الشروط الى جانب توفر أوال وقبل كل شيئ المادة الخام المتمثلة أساسا في الموارد السياحية              
 ، و تكثيف العرض السياحي  و تنشيط الطلب عليه ،  تـستطيع الـسياحة أن    )، البشرية، التاريخية  

ماعية، تـساهم فـي تمويـل اإلقتـصاد         تشكل قطاعا إقتصاديا يساهم في التنمية اإلقتصادية واإلجت       
الوطني، في خلق مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة ، تشجيع اإلسـتهالك و اإلنفـاق  ،  وفـي                    

  تنشيط القطاعات اإلقتصادية واإلجتماعية المرتبطة بها ،  
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  :  الفصل الثالث
                  مقومات ، تنظيم   و أداء السياحة في الجزائر 

      
  

             موارد و مقومات  السياحة في الجزائر 
            تاريخ و تنظيم السياحة في الجزائر 

            مؤشرات و اداء السياحة في الجزائر 
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  : تمهيد 
شرعت الجزائر في  عملية احصاء للثروات السياحية ، بغية استغاللها و جعلها تساهم الـى                      

جانب القطاعات األخرى في عملية التنمية ، و تم ذلك مباشرة بعد صدور الميثاق الـسياحي سـنة                  
، الذي حدد األهداف و الوسائل الضرورية للتمية السياحية ، و تزامن ذلك مع التحضير ألول           1966
 ، حيث ظهرت السياحة ضـمن بيانـات         1967طط تنموى الذي شرع في تنفيذه بداية من سنة          مخ

اإلستثمار في اطار مختلف المخططات التى شهدتها الجزائـر ، و يعتبـر اإلسـتثمار أحـد أهـم                   
  .المؤشرات التى تقيس حجم االهتمام الحقيقي بنشاط أو قطاع معين 

الت و الثروات السياحية ، و باإلمكان مزاولـة أنـشطة                الجزائر تتوفر على العديد من المؤه     
سياحية عديدة على مدار السنة ، و الجزائر من بين الدول القالئل على المستوى العالمي التى تتوفر                 
على هذه الميزة ، و لقد تفطن المستعمر لهذه الخصائص التى تميز الجزائر دون غيرها من الدول ،          

  رية في انشاء المرافق و المراكز السياحية إلستقبال السياح األوروبيين و شرع خالل الحقبة اإلستعما
 تاريخ انشاء اللجنة الشتوية     1897حيث تم انشاء العديد من اللجان التى تهتم بالسياحة بداية من سنة             

  .الجزائرية 
احية ، و        ان هذا اإلهتمام المبكر بالسياحة في الجزائر يعكس أهمية و قيمة الجزائر كوجهة سي             

عليه سنحاول من خالل هذا الفصل التعرف على أهم الموارد السياحية التى تتوفر عليها الجزائر ،                
و تنظيم هذه الموارد  و هل هذا التنظيم يسمح باإلستغالل االمثل  لتلك الموارد ؟  ثم نتطرق الـى                      

 المحققة و أداء السياحة في      تطور اإلستثمارات السياحية  و هل هي كافية ؟ ثم نقوم بتحليل النتائج              
  .الجزائر منذ اإلستقالل الىيومنا الحالى 
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  موارد و مقومات السياحة في الجزائر : المبحث األول 
     قيام التنمية السياحة في أي بلد يستدعي توفر مجموعة من المقومات أو األركان و التى تتمثل                

خية و األثرية  ، النقل و المواصالت و قدرات اإلستقبال و            عموما في المعطيات الجغرافية و التاري     
  .اإليواء 

      تتطلب التنمية السياحية، توفر جملة من الشروط الموضوعية واألساسية، تتمثل هذه الـشروط             
الموارد السياحية، المعطيات الجغرافية و الطبيعية من مناخ ونباتات واإلمكانيـات          : في المادة الخام    

البشرية المسخرة الستغالل تلك الموارد السياحية، باإلضافة الى تلك المـشكلة مـن قبـل               المادية و 
  .اإلنسان كوسائل النقل و المواصالت و اإلتصاالت 

  :الموارد السياحية:  المطلب األول 
     تتمثل الموارد السياحية أساسا في المعطيات الجغرافية كالمنـاظر الطبيعـة أمـاكن الراحـة،               

 التاريخيـة   )اآلثا ر (الجبال، األنهار، الشواطئ، الغابات والصحاري باإلضافة الى الموارد         الترفيه،  
  .المعمارية، الدينية والصناعات التقليدية، الفلكلور، الفنون الشعبية المختلفة، و العادات والتقاليد 

لجزائـر تتـوفر    تعتبر هذه الموارد أساس النشاط السياحي، فبدونها ال وجود للنشاط السياحي فهل ا            
  : ؟ وهو ما سنحاول معرفته من خالل دراسة مايلي)الموارد السياحية(على مثل هذه الشروط 

  : أوال ـ المعطيات الجغرافية
  غـرب غـرينيتش و       °9    تقع الجزائر في وسط شمال غرب القارة االفريقية ، بين خطي طول             

 كلم مربـع ، يبلـغ       2381741ساحتها    شماال ، تبلغ م     °37 و   °19شرقه ، و بين دائرتي عرض       12°
 كلم علـى    1200كلم ، اما امتدادها الشرقي الغربي ، فيتراوح بين          1900امتدادها الشمالى الجنوبى    

تحتل الجزائر  مركزا محوريا في المغـرب        .  كلم على خط تندوف غدامس     1800خط الساحل ، و     
افـي واالقتـصادي ومميزاتهـا      العربي وأفريقيا والبحر األبيض المتوسط، بفضل طابعهـا الجغر        

  .االجتماعية والثقافية وسمات مرفولوجيتها الخاصة ووضع طبيعتها األصلية ومواردها المتعددة
ونظرا لهذا الواقع، جعلت الطبيعة من الجزائر، ملتقى للتيارات الحضارية القوية والمتنوعة والتـي              

  (1). شكلت تاريخ مجموعة من أشهر المجموعات في العالم
الجزائر زاخرة بثرواتها ومناظرها المتنوعة، فنجد فيها الجبال الشاهقة والهضاب العليا الفسيحة            ان  

 كلم على ضفاف البحر األبـيض  1200والسهول والصحاري والسواحل البحرية الممتدة على طول        
  .المتوسط وهي سواحل ساحرة الحسن والجمال

___________________________________________________  
  1 ،  ص 1989الدليل االقتصادي واالجتماعي للجزائر ،  المؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار، الجزائر ،    ) 1 (
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 965      تحيط بالجزائر عدة دول بسبب اتساع مساحتها ، فمن الشرق تحدها  تونس على طـول       
كلم ، و الـصحراء  1559ب   كلم ، ومن الغرب،  المملكةالمغربية        962كلم ، والجماهيرية الليبية ب    

 1367ومن الجنوب مالي ب     .   كلم   463ومن الجنوب الغربي موريتانيا  ب       .  كام     42الغربية ب 
  . كلم  1200 كلم  و من الشمال البحر األبيض المتوسط بساحل طوله 956كلم  والنيجر ب 

 اسـتمدتها مـن        و لموقع الجزائر أهمية استراتيجية و خصائص حيوية تجمع بين ميزات نادرة           
موقعها  المتوسط في خريطة العالم القديم ، فهي جسر اتصال ، و محور التقـاء بـين أوروبـا و                     
افريقيا ، و بين المغرب العربي و الشرق االوسط  و ممرا حيويا للعديد من طرق اإلتصال العالمية                  

  (1). برا و بحرا و جوا 
وقع الجزائر بأبعاده الفاعلة و المؤثرة على الـصعيد            فمن الناحية الجغرافية و اإلقليمية ، يتميز م       

حيث تمثل الجزائـر قلـب      : العالمي ، فالبعد األول هو بعد الهوية و اإلنتماء بمحوريه  المغاربي             
المغرب العربي الكبير ، و مركزه اإلقتصادي و البشري ، و هي كذلك الممر الطبيعي بينه و بـين                   

و هو محوراإلنتماء للحضارة العربيـة      : ور العربي و اإلسالمي     و المح . الشرق األوسط و افريقيا     
اإلسالمية ، التى صاغت شخصية الجزائر التاريخية و الحضارية ، و جعلت منها رافد للتواصل و                
اإلثراء مع العالم العربي و اإلسالمي ، و البعد الثاني هو بعد التفاعالت اإلقتـصادية و العالقـات                  

األول المتوسطي ، حيث كانت الجزائر على مر التاريخ         : يتميز بمحورين   الحضارية و البشرية و     
جزءا من الحضارات العالمية الفاعلة في المنطقة ، و الزالت حاليا تـستفيد مـن وفـرة المزايـا                   
اإلقتصادية و اإلستراتيجية لمنطقة البحر المتوسط ، و أحد أهم المحاور الرئيسية للتبادل الـدولى و                

سة في  السياسية العالمية ، و الثاني المحور اإلفريقي حيث يعمل توغـل الجزائـر                المناطق الحسا 
داخل عمق افريقيا على ربط شمالها بمنطقة الساحل اإلفريقي ، و على دعم وسـائل اإلتـصال و                  

  .الربط مع دول الجوار االفريقي 
  : ثانيا ـ المعطيات الطبيعية 

، متميزين و مختلفين من حيث المالمح التضاريـسية و               يتميز سطح الجزائر بنطاقين طبيعيين      
  : التركيب الجيولوجي و المناخ و اإلنتشار السكاني ، و التركيز اإلقتصادي 

 ألف كلم مربع يغلب عليه الطـابع الجبلـي ، فـي             400و تقدر مساحته بنحو     : النطاق الشمالى   - 
اللذين يحصران بينهما منطقة هـضبية  سلسلتين متوازيتين ، األطلس التلي و األطلس الصحراوي ،     

واسعة ، مناخها متوسطي و الغطاء النباتي كثيف ، والزراعة و اسعة و يتركز في هـذا النطـاق                   
 من جملة سكان الجزائر ، و تنتشر فيها أهم المدن و القرى و المناطق الصناعية و شـبكات                   90%

  (2). البنية التحتية 
___________________________________________________  
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 مليون كلم مربع ، و هو عبارة عن قاعدة صحراوية  ، و              2مساحتة تقدر بنحو    : النطاق الجنوبي -
 الغطاء النباتي محـدود     يمتاز بتضاريسه الهادئة باستثناء المنطقة الشمالية الشرقية ، مناخ جاف ، و           

و اإلستقرار السكاني يقتصر على الواحات و بعض مناطق إستغالل البترول و الغاز و يحتوى هذا                
  .النطاق على أهم الثروات الباطنية في الجزائر 

  (1): و تنقسم األقاليم في  الجزائر ، الى األقاليم الطبيعية التالية 
  :الساحل -1

محدودا يتكون من شواطئ صخرية صلبة ، حيث تطل الجبال مباشـرة              يشغل هذا اإلقليم شريطا     
على البحر ، لتعطي الصفة الصخرية التى ساعدت على ظهور الخلجان و الموانئ مثل وهـران و                 

  ارزيو و الجزائر و بجاية و سكيكدة و عنابة ،
  : األطلس التلي -2

اتجاه جنوب شرق و شمال شـرق و           يمتد على شكل مجموعة من السالسل الجبلية اإللتوائية ، ب         
وهران ، متيجـة ، عنابـة و سـهول        : تحصر بينهما جيوبا سهلية ساحلية ضيقة ، أشهرها سهول          

تلمسان : داخلية مرتفعة واسعة نسبيا في أحواض األنهار و األودية  و سفوح الجبال أشهرها سهول                
يم من مرتفعات تلمسان على حدود      و سيدي بلعباس ، و السرسو و قسنطينة ، و تمتد جبال هذا اإلقل             

المغرب حتى جبال سوق اهراس عند حدود تونس شرقا ، و األطلس التلي أكثر ارتفاعا و اتـساعا                  
 م وفي جبـل الال      2328في الشرق منه في الغرب ، ونجد أعلى قمة في جبل الشليا باألوراس بـ               

  .م1843م ، و في الغرب جبال تلمسان ب 2308خديجة بجرجرة 
  :ضاب العليا اله-3

 متر ، و هي     1000 و   900    تمتد على شكل حزام عرضي من األراضى ، يتراوح علوها مابين            
أكثر ارتفاعا في الشرق ، حيث تأخذ أحيانا طابع الجبل ، و بها العديد من المنخفـضات أهمهـا ،                    

لحـد  سطيف و عين البيضاء و تبسة ، و يشكل العارض التضاريسي المتمثل في جبـل الحـضنة ا   
الفاصل بين الهضاب الشرقية و الهضاب الغربية ، كما تلتقي سلسلة األطلس التلـي مـع سلـسلة                  

  .      األطلس الصحراوي عند جبال األوراس 
  :األطلس الصحراوي -4

 كلم ، من فجيج غربا الى اقليم الزاب شـرقا  ، و تمثـل            700هو عبارة عن منظومة جبلية طولها       
طبيعيا انتقاليا بين الشمال و الجنوب و حاجزا في وجه رمال الصحراء ، و              بموقعها و ارتفاعها حدا     

تظم هذه المنظومة الجبلية مرتفعات عديدة شبه متوازية ، واهم تشكيالتها  جبال القصور و بها قمة                 
___________________________________________________  

  12محمد  الهادى لعروق ، مرجع سبق ذكره  ، ص ) 1(

  



                             مقومات ،تنظيم وأداء السياحة يف اجلزائر الفصل الثالث                                                                 

  114

 م والزيبـان و جبـال       1600 م و جبال أوالد نايل       1930 متر،  جبال العمور      2238سيدي عيسى   
  . م و جبال النمامشة2380األوراس حيث قمة الشيلية 

  :الصحراء -5
   اقليم شاسع ، اغلب تكويناته صخور قديمة بركانيـة ، تمتـاز باإلنبـساط و أهـم التـشكيالت                   

     (1): التضاريسية للصحراء هي 
 متر تحت مستوى سـطح      32تقع في الشمال الشرقي حيث منخفض ملغيغ         : نطاق المنخفضات -أ

  .البحر ، و هناك تنتشر أهم واحات الجزائر ، وداى ريغ ، وادى سوف و الزيبان 
 متر فوق   836تحتل مناطق وسط الصحراء أهمها ، هضبة تادمايت          : نطاق الهضاب الصخرية  -ب

هـذا  . ة تينهرت قرب الحدود الليبية و حمادة الذراع غرب تنـدوف            مستوى سطح البحر ، و حماد     
  .النطاق تكويناته صلبة ، تغطيها صخور جيرية رملية على شكل صفائح طبقية ، تسمى الحمادة 

 في الجنوب الغربي للصحراء في منطقة التاسيلي ، أغلـب تكويناتـه الجبليـة       نطاق المرتفعات -ج
 متر ، متقطعة بها وادي جرات الذي        2254هي شاهقة اإلرتفاع    ناتجة عن اضطربات بركانية ، و       

يشكل معلما أثريا و  سياحيا عالميا ، حيث رسومات التاسيلي القديمة ، و في منطقة الهقار الشاسعة                  
 مليون كلم مربع ، المكونة من الصخور البركانية ، توجد بها اعلى قمـة فـي كتلـة               0.5، حوالى   

  . متر و هي أعلى ارتفاع في الجزائر 2918 تاهات األتاكور شمال تمنراست في
و هو عبارة عن سهول تحتية تغطيها الرمال ، تشمل أكبر أجزاء الـصحراء و                : نطاق الرمال -د

  : أهم اشكالها 
و هو سهل صخري يغطيه الحصى ، أو أحواض منخفضة ملئتهـا الـسيول الجارفـة               الرق  -     

  .، حيث تشكل مسارات العديد من الطرق الصحراوية بالرواسب الصخرية و هي صالحة للحركة 
 500 و   260 و هو سطح واسع األطراف ، تغطيه كثبان رملية يتراوح ارتفاعها مابين              لعرقا-   

متر ، و تنتشر بكثافة في الشرق الممتد من الحدود التونسية ، حتى المنخفض الذى يفصل تادميت و                 
  . متد مابين بنى عباس و المنيعة و عرق الشاش و ايقدي المنيعة باالضافة الى العرق الغربي الم

  :ثالثا ـ المناخ
  تتحكم الظروف الناشئة عن تداخل الموقع بالنسبة لدرجات العرض ، و توزيع اليابسة و المـاء و                 
التضاريس و اتجاهاتها و ارتفاعها ، و اتساع مساحة الجزائر ، في رسم الصورة المناخية العامـة                 

 تظهر ثالث نطاقات مناخية رئيسية ، لها بصمات مميزة ، تمتد على شـكل نطاقـات                 للبالد ، حيث  
  :    عرضية من الغرب الى الشرق ، و مرتبة من الشمال الى الجنوب كاألتى 
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  : توسط مناخ البحر الم-1
     يشمل المنطقة الساحلية من الشرق الى الغرب ، من تنس الى القالة ، و هـو نطـاق ضـيق                    
مقارنة باتساع مساحة الجزائر ، طقسه معتدل و يتميز بفصلين ، األول ممطر و دافئ و طويـل و                   

  :   ن هو الشتاء ، و الثاني جاف و حار و قصير ، وهو الصيف و يمكن التميز ضمن هذا النطاق بي
 هذا النوع محصور في الشرق ويشمل قسما من منطقة القبائل في            :النوع المتوسطي الرطب  -     

 ملـم فـي     1000ناحية جرجرة ويمتد الى القل، و هو أكثر رطوبة ، حيث يزيد معدل المطر عن                
 ملم في القل ، حيث توجد منطقة الزيتونة ، اكثـر منـاطق              2000الجرجرة و البابور ، و حوالى       

 ايام فـي  10سنة ، كما تدوم الثلوج في هذه المنطقة لفترة تزيد عن / ملم2443الجزائر مطرا بنحو   
السنة ، و الغطاء النباتي فيها كثيف ، و أهم  التشكيالت النباتية التي تميز هذه المناطق هي غابات                   

  .البلوط والفلين 
 سـنة  /  ملم   700دل مطري يبلغ    يغطى باقى مناطق التل بمع    :  النوع المتوسطي شبه الرطب    -    

يشمل المنحدر الجنوبي من التل القسنطيني وجبال البيبان واالطلس والقسم الشرقي من الظهرة الى              
  .تنس غالب التشكيالت الغابية الموجودة من البلوط االخضر

  : مناخ اإلستبس -2
مناخ الصحراوي ، و هنا           يغطى الهضاب العليا و هو مناخ انتقالي بين المناخ المتوسطي و ال           

تبدأ مالمح المناخ المتوسطى في االنحصار تدريجيا من الشمال لتفسح المجـال للمنـاخ الجـاف ،                 
سنة ،  فهي غيـر منتظمـة و         / ملم 500 و   300المتميز بالظروف القارية ، فاألمطار تتراوح بين        

 يوم جليد   50 (مناخها قاري   الهضاب العليا الشرقية شبه جافة      . الفوراق الحرارية الشهرية متطرفة     
  ، وهو من النوع القاري المتميز بفصل بارد طويل وأحيانا رطـب              ) يوم سيروكو    30في السنة و    

تحـت  (اذ يمتد من شهر أكتوبر الى شهر ماي، حيث يسجل درجات حرارة معدومة وأحيانا سالبة                
مئوية، أم   ° 030ت تتجاوز  في بعض المناطق، بقية االشهر تتميز بالحرارة والجفاف بدرجا         )الصفر

الهضاب العليا الوسطى و الغربية  تحت الجافة ، فاألمطار فيها أقل كمية و انتظاما فال تزيد عـن                   
  .سنة / ملم400

  :  مناخ الصحراء -3
    يغطى أوسع أنحاء الجزائر ، و يشكل األطلس الصحراوي الحد المناخي  الفاصل  بين شمال و                 

سنة و الجو جاف ، و الحـرارة        / ملم 200ليلية و غير منتظمة ، تقل عن        جنوب البالد ، األمطار ق    
مرتفعة ، و الفوارق الحرارية اليومية و الفصلية مرتفعة باستثناء منطقة الهقار المتـاثرة بالمنـاخ                

  . المدارى ، حيث األمطار تسقط صيفا و الحرارة اكثر اعتداال
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  :النباتات-رابعا
لظروف المناخية و خصائص التربة السائدة في الجزائر ، التى تـشكل               يعكس الغطاء النباتي ، ا    

 مـن   640 صنف نباتي منها     3300العناصر األساسية في رسم الصورة النباتية ، حيث ينتشر نحو           
  (1): األصناف النادرة عالميا ، و تتوزع األقاليم النباتية في الجزائر على النحو االتي

  : اقليم المتوسط -1
ى األراضى المحصورة بين السفوح الجنوبية لألطلس التلى و ساحل البحر المتوسط ، و                     يغط

 3.8يعتبر من من أغنى و اخصب األراضى في الجزائر ، و تغطى هذا اإلقليم غابـات مـساحتها                   
ألف هكتار غابات غيـر طبيعيـة  ،          550 ألف هكتار غابات طبيعية ،و       650مليون هكتار ، منها     

 ألـف   700الساحلية نجد غابات الصنوبر البحري والصنوبر الحلبي على مـساحة           ففي المرتفعات   
 ألف هكتار ،  وكلما تـسلقنا المرتفعـات          440 ألف هكتار، و الفلين      500هكتار ، وشجر البلوط       

وجدنا غابات الزان والبلوط االخضر، وعلى تخوم الهضاب العليا وفي المرتفعات التي تزيـد عـن      
  . ألف هكتار 30ثيفة من األرز على  امتداد  م، نجد غابات ك1300

  :  اقليم السهوب -2
    هو اقليم انتقالي ، بحكم موقعه بين اقليم المتوسط و الصحراء ، و تنتشر في تخومـه الـشمالية                 

 300اشجار الزيتون ، و في تخومه الجنوبية الدرين و يتراوح في هذا اإلقليم معدل التساقط مابين                   
،  الذي يكون اساسا في الشتاء ، و فترة الجفاف فيه طويلـة و الحـرارة اكثـر                   سنة  / ملم 500و  

ارتفاعا ، و تظهر التشكيالت النباتية فيه على شكل تجمعات كثيفة أو مفتوحـة مـن األعـشاب و                   
الحشائش القصيرة و الشجيرات في المناطق غير الصالحة للزراعة ، حيث يعتبر هذا اإلقليم نطاق               

 ماليـن   04ة األول في الجزائر ، و اهم األنواع النباتية السائدة فيه الحلفاء بنحـو               المراعى الطبيعي 
  .هكتار 

  : اقليم الصحراء -3
    يقتصر الغطاء النباتي في هذا االقليم على النباتات المتآلفة مع الجفاف و ارتفاع الحرارة ، كمـا               

النخيل ، و الدرين و العناب و الطرفة        ان انواع النباتات محدود  ال تتجاوز بضعة انواع ، و أهمها             
  .و السنط 
  :   النقل و المواصالت -خامسا

   تمثل شبكة المواصالت أحد العوامل الهامة و المؤثرة في التنمية السياحية ، بـل فـي التطـور                  
اإلقتصادي و التنمية اإلجتماعية للدول ، حيث أن كفاءة شبكات النقل وكثافتها هي من المؤشـر ات                 

  دة  لدرجة تقدم الدول أو تاخرها ، تزداد اهمية قطاع النقل و المواصالت في الجزائر نظرا المحد
___________________________________________________________  
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اط اإلقتـصادي ، و قـد       لشساعة مساحتها ، و التى تتطلب شبكة واسعة للمواصالت ، لخدمة النش           

حققت الجزائر منجزات هامة في ميدان تطوير و تنمية قطاع النقل و المواصالت فيما يخص التقل                
البري ، السكك الحديدية ، النقل الجوى و البحري ، حيث تعتبر شبكة النقل في الجزائر مـن أهـم                    

واصالت في الجزائر علـى      شبكات النقل على مستوى العالم العربي ،   تتوزع شبكات النقل و الم             
  (1): النحو التالى 

  : الطرق البرية -1
 ألف كلـم ،     104.72 بنحو   2002   هي شريان الحياة اإلقتصادية في الجزائر و قدر طولها سنة           

 كلم طرق ترابية ترابية صالحة للـسير و الحركـة،  و             38100 ألف كلم طرق وطنية ،       67منها  
  .الباقي ذو نوعية متوسطة 

  : ك الحديدية السك-2
    و هي من اهم الشبكات  على مستوى القارة االفريقية ، تـؤدي دورا اساسـيا فـي اإلقتـصاد                    

 كلم مكهرب   215 كلم ، كلها ذات اتجاه  و حيد ، و منها             4500الجزائري و يبلغ طول الشبكة نحو       
 عربـة و    10300، و تستغل هذه الشبكة من طرف الشركة الوطنية للسكك الحديدية التى تمتلـك               

 محطة ، تغطي    200 مدينة كبرى و متوسطة ، و تتوفر على          17 قطار يوميا ، يربط      187توظف  
  .  من حركة النقل البري 17%

  : النقل الجوي -3
 مطـاردولى ،    13 مطار منها    31يؤدى دورا هما في حركة نقل المسافرين ، و يوجد في الجزائر             

 خط اتجاه اوروبا ، باالضـافة الـى         37ية من خالل    تصل الجزائر بالعديد من المطارات األوروب     
ألـف  30 مليون مسافر و نحو      3.6الخطوط الداخلية ،  وتضمن شركة الخطوط الجوية نقل حوالى           

  .طن من البضائع 
  : النقل البحري -4

 ميناء لإلستعماالت المختلفة و عدد كبيـر مـن المـوانئ الـصغيرة              13      تتوفر الجزائر على    
 مؤسسات وطنية  تنشط في مجـال النقـل البحـري ،             05يد و اإلستجمام ، و هناك       الخاصة بالص 

   بلدا 60وترتبط الجزائر بنحو 
  : اإلتصاالت -سادسا

   شبكة اإلتصاالت السلكية و الالسلكية ، تمتاز بتقديم خدمات محلية و دوليـة  متميـزة و علـى                   
تحت البحر و بخطوط هرتزية مع كـل        مستوى عال من الكفاءة ، حيث ترتبط الجزائر بعدة كوابل           

  من فرنسا ، ايطاليا ، المغرب و تونس ، كما يوجد بالجزائر عدد من المحطات األرضية 
___________________________________________________________  
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  28  محمد الهادى لعروق ، مرجع سبق ذكره ، ص (1)
ات المعلومات و الربط التكنولوجي بشبكة األنترنـت        لإلتصاالت باألقمار الصناعية و تدعمت بخدم     

  الية ، ويبلغ عـدد المـشتركين         %96الشبكة الهاتفية تغطى أغلب التراب الوطنى منها        .  الدولية  
حوالى مليون مشترك ، و يعرف القطاع حاليا عملية توسيع و تحديث للـشبكة و تعمـيم الهـاتف                   

  .الرقمي باإلضافة الى الهاتف النقال 
الجزائر تتوفر على نشاطات مختلفة من صناعات تقليديـة         , ضافة الى هذه المعطيات الجغرافية      باال

ويدوية، فنون شعبية مختلفة تتركز أساسا في منطقة األوراس، القبائل، الصحراء، تلمسان، ميزاب،             
 االسـالمية  ، االثار  )جميلة وشرشا ل(االثار الرومانية : وكذلك على اثار تاريخية عديدة... الوادي

نقوش أثرية بالتاسيلي في الجنـوب،      , ... في كل من قسنطينة، الجزائر العاصمة، مستغانم، تلمسان       
  .اثار المقاومة والحرب التحريرية، التماثيل، المتاحف والتي جميعها تشكل دعائم للتنمية السياحية

طق السياحية التي تتوفرعليهـا     انطالقا من هذا التنوع في المناخ واألثار بامكاننا تمييز وحصر المنا          
  .الجزائر 

  
  المناطق السياحية في الجزائر: المطلب الثاني 

     انطالقا من المعطيات الجغرافية و الطبيعية التى تتوفر عليه الجزائر ، فإنه من دون شـك أن                 
جانب ،  هناك العديد من المناطق التى تزخر بمؤهالت و معطيات تجعلها قبلة للسياح المحليين و األ              

و قبل التطرق الى ذكر و حصر هذه المناطق ، نرى انه من الضروري اإلشارة الى مناطق التوسع                  
السياحي ، و التى هي في الحقيقة مناطق بها مؤهالت تسمح لها بأن تكون منطقة سياحية ، و تـم                    

   .1966تحديد هذه المناطق ، طبقا لتوجيهات الميثاق السياحي لسنة 
  : وسع السياحي  مناطق الت- أوال

    المعطيات الطبيعية و االرث الثقافى و الحضاري و التاريخي تسمح  بممارسـة العديـد مـن                 
األنشطة السياحية ، كالسياحة الشاطئية ، السياحة الجبلية ، السياحة المعدنية ، الـسياحة الثقافيـة و                 

احة يمكـن مزاولتهـا و    ، هذه األنـواع الـسي     …الرياضية ، السياحة الصحراوية و سياحة الصيد        
الشريط الساحلي ، جبـال األوراس ،       : ممارستها على مدار السنة و باألخص  في المناطق التالية           

منطقة القبائل ، وادى مزاب ، الهقار و التاسيلي في الجنوب الكبير ، التوات و الغـرارة ، ووادي                   
 مصنفة بمقتضى المرسـوم      منطقة للتوسع السياحي   174: سوف ، مجمل هذه المناطق تتوفر على        

 هكتـار ،    47073، بمساحة اجمالية تقدر بنحو       *1988 نوفمبر   05 الصادر بتاريخ    232-88رقم  
  (1): هذه المناطق موزعة على كامل التراب الوطني بالشكل التالى 

___________________________________________________________  
  07 ، و يمكن اإلطالع عليه في الملحق رقم 2002وم ، متعلق بالمواقع و المناطق السياحية في صدر قانون مدعم لهذا المرس (*)  

   2002  وزارة السياحة و الصناعات التقليدية ، (1) 
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  34852.86 والية ساحلية  و تمثـل نحـو        14 منطقة للتوسع السياحي توجد على مستوى        140- 
  .هكتار 

ى مستوى الواليات الداخلية و الهضاب العليا و تغطي نحـو            منطقة للتوسع السياحي توجد عل     13- 
  . هكتار 3486.6

 واليات من الجنوب و الجنـوب الكبيـر و          08 منطقة للتوسع السياحي تتواجد على مستوى        20- 
  . هكتار 9501.09تغطي نحو 

زيائيـة   مصدر للمياه المعدنية مسجلة و مصنفة نظرا لخصائصها الكميائية و الفي          202باالضافة الى   
  : و نقاوتها على مستوى كامل التراب الوطني ، هذه المنابع مصنفة كمايلي 

  . منبع للمياه المعدنية ذات أهمية محلية 136-      
  . منبع للمياه المعدنية ذات أهمية جهوية 55-      
  . منبع للمياه المعدنية ذات اهمية وطنية 11-      

ياحي و مصادر المياه المعدنية ، نحاول حصر أهم المنـاطق           و على ضوء هذه المناطق للتوسع الس      
  .السياحية في الجزائر 

  :  المناطق السياحية –ثانيا 
    (1) : مناطق سياحية فى الجزائر تبعا لتنوع المعطيات الجغرافية06     يمكن حصر 

  : ـ منطقة السواحل والسهول الشمالية وهضاب األطلس الشمالي1
 كلم، وبعدد كبير من المواقع األثرية والتي تعود الى          1200نطقة بطول شواطئها          تتميز هذه الم  

  .عهد الرومان والعرب والمسلمين وأثار تعود الى العصور القديمة
  : ـ منطقة السلسلة األطلسية2

م، كمـا نجـد جبـال       2308بــ   " اللة خديجـة  "      والتي توجد بها أكبر قمة جبلية في الشمال         
شريس، سلسلة جبلية موازية للسواحل تتميز بامكانيات كبيرة لتنمية أنـواع سـياحية             األوراس، الون 

  ...عديدة، كالنشاطات الرياضية الشتوية، كالتزحلق، التسلق، الصيد
  : ـ منطقة الهضاب العليا3

  .     والتي تتميز بمناخها القاري وبمواقعها االثرية وبصناعتها الحرفية والتقليدية المتنوعة
  :نطقة األطلس الصحراوي ـ م4

     وهي المناطق الواقعة بين الهضاب العليا والصحراء الكبرى والتي يمكن، تنمية فيها الـسياحة              
  ...المناخية، المعدنية، الصيد

  : ـ منطقة واحات شمال الصحراء5
        والتي تتميز باعتدال درجات الحرارة، فهي أقل ارتفاع من درجات الحرارة بالصحراء 
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___________________________________________________________  
  72 كواش خالد ، مرجع سبق ذكره ، ص (1)

  .وبحيراتها، وبتوفر صناعات تقليدية, الكبرى وبها، تتمركز الواحات بنخيلها
  : ـ منطقة الصحراء الكبرى6

ـ  ) الهقار التاسلي (وهي المنطقى المعروفة بالجنوب الكبير       ساحات الـشاسعة والجبـال     وتتميز بالم
  .والتي تشكل مصدرا هاما للسياحة الشتوية. الشامخة وبالحرارة المعتدلة طوال فصول السنة

      ان تنوع المناطق السياحية والمناخ في الجزائر، يساعد  على تنمية أنواع عديدة من الـسياحة                
دة ويساعد على  اسـتمرارية      وهو ما يساعد على عدم تركز النشاط السياحي خالل فترة زمنية محد           

من خالل ما سبق تتجلى لنـا أهميـة   ) القضاء على الموسمية(النشاط السياحي  خالل فصول السنة    
الموارد السياحية التي تتوفر عليها الجزائر،وفي مايلي نحاول التطرق الى تاريخ و تنظيم النـشاط               

  .السياحي في الجزائر 
  

  :احة في الجزائرتاريخ و تنظيم السي: المبحث الثاني 
      تعتبر الظاهرة السياحية ظاهرة قديمـة ، و ظهورهـا فـي الجزائـر يعـود الـى الحقبـة                    

لذلك سنتطرق الى تاريخ النشاط السياحي فى الجزائر قبل االستقالل وغداة االستقالل و             .االستعمارية
ا من حيث الوصاية ، و      الى تنظيم هذا النشاط و مختلف التعديالت و التغيرات التنظيمية التى شهده           

  .المؤسسات السياحية و المؤسسات التكوينية  
  تاريخ السياحة في الجزائر : المطلب األول 

     سنحاول التميز بين مرحلتين ، األولى قبل اإلستقالل و الثانية غداة اإلستقالل 
  :قبل االستقالل:  أوال 

اية القرن التاسع عشر خـالل االحـتالل              ان ظهور النشاط السياحي في الجزائر يعود الى بد        
 أسس المستعمر   1897الفرنسي، حيث تفطن المستعمر، باكرا للقدرات السياحية للجزائر ، ففي سنة            

 وبواسطة الدعاية واالشهار تمكنت من تنظيم قوافل سياحية عديـدة             ،  (1)اللجنة الشتوية الجزائرية    
لجزائر جلبت العديـد مـن الـسياح األوروبيـين          و خالل تلك المرحلة ا    . من أوروبا نحو الجزائر   

الكتشاف مناظرها الطبيعية، وهو ما دفع المستعمر الفرنسي الى التفكير في انشاء هياكـل قاعديـة                
  2.األوروبيين) السياح(لتلبية حاجيات الزبائن 

ية  ، تم تشكيل نقابة سياح     1916 تم تشكيل نقابة سياحية في مدينة وهران وفي          1914    ففي سنة   
في قسنطينة،  تمثلت مهام هذه النقابات في التنسيق فيما بينها لتنظيم رحالت سـياحية فـي اتجـاه                   

  .الجزائر
___________________________________________________________  

(1) Heddar Belkacem : Role Socio-Economique du Tourisme  cas de l’Algerie, OPU,Alger ;1988 ;p56 
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(2) AHMED Houari : la Politique Touristique et les Investissement en Algerie Depuis 1965 - DE.S. I.S.E 
1974 P: 05. 

  
  نقابة سياحية المتواجدة أنذاك، تستفيد       20 تم تشكيل فيدرالية للسياحة والتي تجمع        1919    و في   

  .يةهذه الفيدرالية من دعم مالي من طرف الحكومة الفرنس
في نفس السنة تم تشكيل فيدرالية خاصة بالفنادق باالضافة الى مصادقة الحكومة الفرنـسية علـى                

  .تقديم اعانات مالية   الصحاب الفنادق السياحية 
  ,  تم انشاء القرض الفندقي مكلف بمنح القروض للمستثمرين في المجال السياحي1929    و في 

  .تجديد وتوسيع الفنادقوهو بمثابة بنك أنشأ من أجل تشجيع، 
    ، هدفة ) (OFALAC تم انشاء الديوان الجزائري للنشاط االقتصادي والسياحي  1931     في 

كان يتمثل في تنمية السياحة، والذي أصبح يسمى فيما بعد بمركز التنمية السياحية واستمر نـشاطه                
  .حتى بعد االستقالل

 هذا العدد تقلـص فـي   (2) ألف سائح،   150،  1950 في    وقد بلغ عدد السياح الذين زاروا الجزائر      
  . نظرا الندالع الثورة التحريرية1954سنة 

       ان المستعمر كان يدرك أهمية الموارد السياحية التي تتوفر عليها الجزائر، ومـا البرنـامج               
، والخـاص   1957الموسع الذي تم وضعه و الخاص بالتجهيزات السياحية في مخطـط قـسنطينة              

منها ممركزة في الجزائر العاصمة، اال دليـل        % 17 غرفة لفنادق حضريةـ      (3)  17200از  بانج
 غرفة في المحطات    1130ويشمل هذا البرنامج كذلك على انجاز       . على أهمية السياحة في الجزائر    

ان دراستنا لتاريخ  السياحة خالل الحقبة االستعمارية، تؤكـد أهميـة المـوارد              . المعدنية والمناخية 
  .لسياحية التي تتوفر عليها الجزائرا

ـ          سرير موزعـة حـسب      5922:      عند االستقالل مباشرة ورثت الجزائر طاقات ايواء تقدر ب
  :الجدول الموالي

  08: جدول رقم
  .1962              توزيع طاقات االيواء السياحي في سنة 

  المجموع  المناخية  الشاطئية  الصحراوية  الحضرية  نوع السياحة
  5922  90  2969  486  2377  دد األسرةع

  100  02  50  08  40  النسبة المئوية
.48P . Alger .  Economique du Tourisme OPU-Rôle Socio. Heddar  Belkacem: Source     

     
______________________________________________ 
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(1) ،(2)  Heddar Belkacem: OP.CIT , p 57 
(3) Ahmed  Houari,OP CIT, P 07 
 

، %50من خالل الجدول السابق نالحظ تركز الطاقات االيوائية فـي الـسياحة الـشاطئية بنـسبة                 
، وهو ما يعكس توجهات المستعمر في تنمية الـسياحة الـشاطئية            %40والسياحة الحضرية بنسبة    

  .والحضرية على حساب االنواع األخرى تبعا لطبيعة ونوعية الزبائن المقصودة
   :غداة االستقالل  : ثانيا 

 سرير، تولى تسير هذه الهياكل السياحية، لجنة مختـصة          5922   غداة  االستقالل الجزائر ورثت      
 وهي خاضـعة لنظـام      1965، والتي تأسست في سنة      )COGEHORE(في تسيير الفنادق والمطاعم     

  .التسيير الذاتي
وأسندت مهامها الـى    ) COGEHORE( تخلت الدولة عن لجنة تسيير الفنادق والمطاعم         1966    في  

 ، وكان تحـت وصـاية وزارة        1962الذي أنشأ سنة    ) ONAT(الديوان الوطني الجزائري للسياحة     
 تاريخ اعادة هيكلة الوزارات، وبواسطة قرار رئاسي تم احداث          1964الشباب والرياضة الى غاية     

عريف بالمنتج السياحي الجزائـري     وزارة السياحة وتتمثل مهام الديوان في تسيير أمالك الدولة والت         
سـتوكهولم، بـاريس،    (في السوق الدولي للسياحة وذلك بواسطة وسطائه الـثالث فـي الخـارج              

  ).فرانكفورت
القطاع السياحي الجزائري لم يستفيد من اية تنمية محددة المعالم فتميزت، ) 66 ـ  62(خالل الفترة 

انعـدام  , لسياحية، نقص في اليد العاملة المؤهلة  السياحة خالل هذه المرحلة بضعف وتردي الهياكل ا       
انعدام أي تنظيم للهياكـل والثـروات الـسياحية،         , الوكاالت السياحية التي تتكفل بالدعاية واالشهار     

   (1) :وعموما فان القطاع السياحي اتصف عشية االستقالل بجملة من النقائص تتمثل في
رتها علي تلبية حاجيات المواطنين فـي المجـال         تخلف هيكلي، ضعف الصناعة الفندقية وعدم قد       -

  .السياحي
السائدة عشية االستقالل جعلت االغلبية الكبيرة من الشعب        ) التخلف والفقر ( الظروف االجتماعية    -

  .الجزائري ال تهتم بالسياحة وتجهل حتى معنى العطل المدفوعة االجر
  . انعدام وجود عادات وتقاليد فندقية وسياحية-
  . العمال المؤهلين واالكفاء في المجال السياحي انعدام-

 الى محاولة استغالل الثـروات الـسياحية،        1963      هذه الظروف دفعت الدولة ابتداء من سنة        
وتجلى ذلك بالقيام بعملية احصاء شامل للمشاكل التي تعاني منهـا الـسياحة، غيـر أن الظـروف                  

قالل أدت الى تـأخير عمليـة اسـتغالل الثـروات           االقتصادية واالجتماعية التي سادت غداة االست     
  (2).  من خالل صدور الميثاق السياحي1966السياحية الى غاية سنة 

__________________________________________________________  
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  (1) Ahmed  Houari,OP CIT, P 07 
  (2)  Heddar Belkacem: OP.CIT , p 59 

  
 والشروط الموضوعية للشروع في التنمية السياحية، فقد شـرح هـذا                 ومن أجل خلق الظروف   

  .الميثاق الطرق والوسائل التي تكون قاعدة هذه الشروط
 بداية االهتمام الحقيقي بالقطاع السياحي، من خالل أول عمل حكومي على            1966      تعتبر سنة   

ل الثروات السياحية التي تتـوفر      المستوى الوطني، فبعد تقييم شامل قدمته وزارة السياحة حول مجم         
عليها الجزائر، وبعد تحديد أهمية وفوائد السياحة ونوع المنشآت السياحية الواجب احداثها تم تحديد،              

  (1): توجهات الميثاق السياحي والمتمثلة أساسا في
  : تحسين الشروط السياحية الطبيعية والثقافية- 1

ة السياحية، فكمرحلة أولى يتم تحسين الشروط الطبيعيـة           لتهيئة الظروف المالئمة النطالق التنمي    
والثقافية من خالل جرد واحصاء المناظر السياحية وتصنيفها وادخال اصالحات عليها قصد جعلها             

  :مالئمة الستقبال السياح في المراكز السياحية التي ستقام ومن أجل ذلك فقد تقرر
  .ات السياحية قصد تصنيفها وتهيئتها القيام بعملية الجرد الشامل لكل الثرو-     
  . القيام باالجراءات االدارية الالزمة لحمايتها-     
  . القيام بوضع نصوص قانونية وتنظيمية جديدة-     

  : اختيار مناطق التوسع السياحي- 2
         إن التنمية السياحية تتطلب اجراء عملية تخطيط شاملة لكل الثروات السياحية التـي تتـوفر     

عليها الدولة لكن الجزائرغداة االستقالل لم تكن تتوفر على مناطق سياحية محددة ومهيئـة وقـادرة     
على جلب السياح، فقد كانت تتوفر على مجموعة من الفنادق الموروثة عن المـستعمر الموزعـة                

 كـل  توزيعا عشوائيا ، لذلك قررت الدولة تحديد مناطق للتهيئة السياحية والتي يمكن انجـاز فيهـا               
التجهيزات المستقبلية وبعد دراسة مدققة قامت بها الوزارة الوصية تم اختيار عدد من المناطق التي               
تتوفرعلى شروط مالئمة القامة مشاريع سياحية لكل نوع من أنواع السياحة حسب طبيعة ومميزات              

  .كل منطقة
  : انشاء وتطوير الصناعة الفندقية- 3

ي تركزت حول االسراع في اصالح وتوسيع الفنـادق الـسياحية                 إن توجهات الميثاق السياح   
  الموجودة عبر مختلف مناطق التوسع السياحي ومن أجل تنمية واصالح الفنادق الموجودة الوزارة 

  (2): الوصية اتخذت جملة من االجراءات تمثلت في
  .  اختيار الفنادق والمطاعم والمقاهي ذات الطابع السياحي-     
  .ح كل المرافق المخصصة للعطل عبر الشواطىء اصال-     

__________________________________________________________  
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  77مرجع سبق ذكره ، ص : خالد كواش .1
  .1966الميثاق السياحي لسنة .2

التي تتوزع عبر مختلـف المنـاطق       ) المركبات السياحية ( انشاء الفنادق السياحية الضخمة      -     
  .ئية، الحمامات المعدنية، والصحراءالشاط

  :اقامة الصناعة الفندقية كان بهدف
ان اختيار الجزائر لنموذج تنموي يقوم على الصناعات المصنعة يتطلـب           :  الدعم بالعملة الصعبة   -

موارد مالية معتبرة، لذلك فان الجزائر كانت بحاجة ماسة الى تجنيد كل االنشطة التي مـن شـأنها                  
لية بالعملة الصعبة لتمويل التنمية،  وعليه فان تنمية القطاع السياحي كـان بهـدف               توفير موارد ما  

  .تعزيز ايرادات الدولة بالعملة الصعبة
غداة االستقالل مباشرة الجزائر كانت تعاني من ركود اقتصادي، انعـدام           :  احداث مناصب عمل   -

رتفعة في أوساط اغلـب الفئـات       الهياكل االقتصادية، قلة مناصب العمل المتاحة، ومن بطالة جد م         
االجتماعية للسكان، ولكون النشاط السياحي نشاط يعتمد بالدرجة االولى على العمل البشري فكـان              
من ضمن اهداف التنمية السياحية هو تحقيق مناصب شغل جديدة في الوحدات الـسياحية المقـرر                

  .انشاؤها من أجل امتصاص جزء من البطالة
 الرئيسية للتنمية السياحية التي نص عليها الميثاق السياحي هناك أهـداف            والى جانب هذه االهداف   

  1: أخرى ال تقل أهمية عن االهداف السابقة وتتمثل في
  . تحسين وتهيئة الظروف المالية واالدارية واالعالمية الالزمة لجلب السياح-
  . تخفيض اسعار الخدمات السياحية والفندقية-
  .يره تنظيم حركة التنقل وتطو-
  . تسهيل اجراءات الدخول عبر  الحدود-
 انشاء الوكاالت السياحية في الداخل والخارج بغـرض االشـهار والدعايـة للمنـتج الـسياحي                 -

  .الجزائري
  تنظيم القطاع السياحي: المطلب الثاني 

    باعتبار القطاع السياحي قطاع اقتصادي فان  تنظيمه، ساير مختلف المراحـل التـي شـهدها                
  .تصاد الوطني لذلك فقد ميزنا بين ثالث فترات مختلفة االق

  )79 ـ 63(الفترة االولى : أوال 
 سرير الموروثة عن المستعمر أسندت للجنة تسير الفنادق و المطاعم          5900   غداة االستقالل تسير    

(COGEHORE)      تحت مسؤولية نظام التسير الذاتي ، و قبل ذلـك           1963 جوان   19  التى انشأت في 
  ، كلـف بتـسير األمـالك      ONAT  تم انشاء الديوان الوطني الجزائري للسياحة 1962في أوت 

  .الشاغرة و التعريف بالمنتج السياحي الجزائري في السوق العالمي للسياحة 
  (1)  Heddar Belkacem: OP.CIT , p 57 
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 بعد حلها  الـى الـديوان         تم تحويل ممتلكات لحنة تسير الفنادق و المطاعم        1966في جويلية         
التنمية السياحية خالل هده المرحلة المبرمجة فـي اطـار توجهـات            . الوطني الجزائري للسياحة    

الميثاق السياحي كانت تتطلب وجود جهاز اداري ومؤسساتي، يستجيب لتلك التوجهات ويعمل على             
ها النـشاط الـسياحي فانـه       تحقيقها، ونظرا لتعدد االهداف المبرمجة وتعدد االنشطة التي يقوم علي         

يتطلب وجود جهاز اداري متعدد و متنوع المهام والهياكل االدارية الالزمة فكان الهيكل التنظيمـي               
  :التالي

  االدارة السياحية/ 1
  : االدارة السياحية المركزية-أ 

 ادارة القطاع السياحي كانت مدمجة في ادارة قطاعي الشباب والرياضة فـي وزارة              1962   منذ  
 حيث تم احداث    1964وذلك الى غاية سنة     ) وزارة الشباب والرياضة والسياحة   (واحدة كانت تسمى    

وزارة مستقلة خاصة بالسياحة، مكلفة بتنظيم القطاع الـسياحي والتحـضير السـتراتيجية تنمويـة             
  شـهد  1966للسياحة في اطار االستراتيجية الوطنية للتنمية، فبعد صدور الميثاق السياحي في سنة             

القطاع السياحي العديد من االصالحات والتغيرات على المستويين المحلي والمركزي فعلى المستوى            
المركزي ومباشرة بعد صدور الميثاق السياحي تـم تحديـد هيئـات االدارة المركزيـة الـسياحية       

  : مديريات عامة03في ) الوصاية(
  :وتضم مديريتين فرعيتين:  ـ المديرية العامة لالدارة1

  .مديرية فرعية للميزانية والمحاسبة العامة -  
  .  مديرية فرعية للموظفين-         

  : ـ مديرية التهيئة السياحية2
   وتضم هي االخرى مديريتين فرعيتين

  .  مديرية فرعية للتكوين المهني السياحي-         
  . مديرية فرعية للدراسات والمشاريع-         

  .وتضم كذلك مديريتين فرعيتين: قبة ـ مديرية التنظيم والمرا3
  . مديرية فرعية للمراقبة والتفتيش-         
  . مديرية فرعية للشؤون العامة-         

من خالل ما سبق نالحظ غياب مديرية التنسيق مع القطاعات االخرى، كون القطاع السياحي قطاع               
  ...مرتبط مع العديد من القطاعات كقطاع النقل والمواصالت

  : االدارة السياحية المحلية-ب 
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   كانت االدارة السياحية المحلية تتكون من المندوبيات والوكاالت الجهوية التي أصبحت تسمى فيما             
بعد بالمديريات الوالئية للسياحة التي تتولى عملية تطوير وتنمية القطاع السياحي اما على المستوى              

 موزعة حسب المنـاطق     1967مندوبيات السياحية سنة    فقد تم تشكيل ال   ) الواليات، البلديات (المحلي  
االدارية االربعة، مندوبية الجزائر، مندوبية قسنطينة، مندوبية وهران، ومندوبية الجنوب وفي سـنة             

 تم تغيير المندوبيات الى مديريات والئية للسياحة والصناعات التقليدية والتي تعمل في اطار              1970
  .المجالس الشعبية الوالئية

 فيما يخص االدارة السياحية، أما فيما يخص المؤسسات السياحية الموضوعة لتحقيـق أهـداف               هدا
  :تنمية سياحية كانت كمايلي

  :مؤسسات القطاع السياحي / 2
ان تحقيق االهداف المسطرة في اطار توجهات الميثاق السياحي يتطلـب باالضـافة الـى النظـام                 

 القطاع، مؤسسات تتكفل بانجاز المـشاريع ومتابعتهـا         الذي يسير وينظم  ) الهيكل االداري (االداري  
  :واستغاللها لتحقيق األهداف المسطرة وعليه فقد تم انشاء المؤسسات التالية

  ):ONAT( الديوان الوطني الجزائري للسياحة -أ
يعتبر هذا الديوان بمثابة أول مؤسسة سياحية أنشأتها الدولة قصد تنمية القطاع السياحي وكان ذلـك                

  (1). 1962 أوت 25 المؤرخ في 27 ـ 62:  بموجب األمر رقم1962في 
  :وكان هذا الديوان يعمل تحت وصاية وزارة الشؤون االقتصادية ، وأوكلت له القيام بالمهام التالية

  . ممارسة الوصاية والرقابة على كل الهيئات واالدارات التي تقوم بالنشاط السياحي-
  .ول المسائل السياحية والدعاية واالشهار  استشارة السلطات العمومية ح-
  .  تطبيق النصوص والقوانين المتعلقة بالتنظيم في المجال السياحي-
  .  ترقية المنتج السياحي الجزائري-

 وبعد انشاء وزارة السياحة أصبح الديوان الوطني الجزائري للسياحة يعمل تحـت             1964وفي سنة   
  :لتاليةوصاية هذه الوزارة وأسندت له المهام ا

  . الدعاية واالشهار السياحي-
  . انجاز االستثمارات السياحية-

ونظرا النعدام الوسائل واالدوات الخاصة بالدراسة المتعلقة بانجاز المشاريع أجبرت الوصاية على             
  .انشاء مكتب تقني داخل الديوان الوطني الجزائري للسياحة مكلف بانجاز الدراسات التقنية

  ) : ATA(حية الجزائرية  الوكالة السيا-ب 
  1968 جوان 13 المؤرخ في 134 ـ  68:  بموجب األمر رقم1968     أنشئت هذه الوكالة سنة 

(2)  
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هذه الوكالة مكلفة بتنظيم الرحالت والنزه عبر التراب الوطني، وتقديم الخدمات السياحية وتـسيير              
  .بعض الفنادق

  1962 الجريدة الرسمية، سبتمبر (1)
  .1968ة الرسمية لسنة الجريد) 2 (

  ) (SONATOUR الشركة الوطنية للسياحة والفندقة -ج 
 وأوكلـت لهـا   1970 جانفي 16 المؤرخ في 09 ـ   70: أنشأت هذه الشركة  بموجب األمر رقم

  :المهام التالية
  . االدارة الفندقية-       
  .ة بالسياحة ضمان الخدمات العامة، التسويق، تقديم مختلف الخدمات المتعلق-       
  . تنسيق ومراقبة سير الهياكل والوحدات التابعة لها-       
  ).الفنادق( القيام باالصالح والتجديد للوحدات السياحية -       
  . التموين بالتجهيزات والمعدات الفندقية-       

ـ               دمج ونظرا لتداخل اختصاصات الوكالة السياحية والشركة الوطنية للـسياحة، قامـت الوصـاية ب
 المؤرخ في 66 ـ  76: وذلك بموجب االمر رقم) ALTOUR(المؤسستين في مؤسسة واحدة سميت 

   .(1)  1976 جويلية 16
  SONATHERM الشركة الجزائرية للحمامات المعدنية -د 

 1970 جويليـة  16 المؤرخ في 08 ـ  70:  بموجب األمر رقم1970    أنشأت هذه المؤسسة في 
وابتداء ) الحمامات المعدنية (لداخلية، وكلفت بادراة وتسيير المراكز المعدنية       من أجل تنمية السياحة ا    

  . أصبحت كل الحمامات المعدنية عبر التراب الوطني تابعة لهذه المؤسسة1970من سنة 
    ETT مؤسسة االشغال السياحية -ه 

 1971 سـنة        أنشأت هذه المؤسسة بهدف انجاز وتحقيق االستثمارات السياحية وكان ذلك فـي           
 78 ـ  76:  أصبحت المؤسسة عبارة عن شركة وطنية بمقتضى األمر رقم1971وابتداء من سنة 

   .1976 اوت 11المؤرخ في 
  TCA النادي السياحي الجزائري -و 

 مهمته القيام بالتنشيط السياحي، وتسويق المنتج السياحي الجزائـري          1962أنشىء هدا الديوان سنة     
  :وتمثل نشاطه في

  .يق وتنظيم التظاهرات السياحية مع المنظمات الوطنية والدولية تنس-
  ).الحج والعمرة( تنظيم الرحالت الدينية -
  . تنظيم رحالت سياحية متنوعة عبر التراب الوطني وخارجه-
   بيع وحجز تذاكر السفر الجوي، البري والبحري-
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___________________________________________________  
  .1976جريدة الرسمية أوت   ال(1)

  
  
  :مؤسسات التكوين السياحي / 3

    عند االستقالل الجزائر ورثت مركز واحد للتكوين الفندقي الذي كان خاضـع لوصـاية وزارة               
  .العمل والشؤون االجتماعية 

 الجزائر لم تكن تملك ولو مركز واحد لتكوين الفندقي والـسياحي، فكانـت              1966والى غاية سنة    
لى الخارج في تكوين االطارات السياحية، فقد بلغ عدد الطلبة والموظفين الـذين اوفـدتهم               تعتمد ع 

   طالب 46, )66 ـ 63( وزارة السياحة الى الخارج خالل الفترة
  (1) :ففي اطار توجهات الميثاق السياحي وفي مجال التكوين السياحي تقرر مايلي

  : تسيير القطاع السياحي من خالل الشروع في التكوين لضمان اطارات قادرة على-   
  . انشاء مؤسسات للتكوين السياحي-   
  . برمجة تكوين االطارات، التقنيين السامين على المدى المتوسط والطويل-   
  . تكوين وتدريب الموظفين غير المؤهلين والعاملين فىالقطاع السياحي-   

 التكوين السياحي تختص كل مؤسـسة        أنواع من المؤسسات المختصة في     3 وعليه فقد تقررانشاء    
  :تكوينية في اعداد مستوى معين وتتمثل هذه المؤسسات في

 طالـب   100 انشاء مركزين في وهران وقسنطينة للتكوين الفندقي، سعة كل مركز قدرت بــ        -أ  
  .1967وشرعا هذين المركزين في العمل ابتداء من سنة 

ين التقنيين والتقنيين السامين المختصين في ادارة        انشاء مركزين في بوسعادة وتيزي وزو لتكو       -ب  
  . طالب100الفنادق، المطابخ، المطاعم السياحية، سعة كل مركز قدرت بـ 

 انشاء المركز العالي للفندقة والسياحة، مختص في تكوين االطارات العليا شرع فـي العمـل                -ج  
كز كان بهدف تكوين اليد العاملة       طالب، انشاء هذا المر    150 بطاقة تقدر بـ     1976ابتداء من سنة    

  السياحية المختصة التي تتولى ادارة واستغالل وتسيير المراكز السياحية المقرر انشاؤها
  ):89 ـ 80( الفترة الثانية -ثانيا 

تميزت هذه المرحلة باجراء سلسلة من االصالحات على مستوى الوصاية، المؤسـسات الـسياحية              
، المؤسسات التكوينيـة  1983 والثانية في    1980ة الهيكلة األولى في     شهدت عمليتين متتاليتين العاد   
  .هي االخرى شهدت اصالحات

  :االدارة السياحية /1



                             مقومات ،تنظيم وأداء السياحة يف اجلزائر الفصل الثالث                                                                 

  129

 تم اعادة تنظيم االدارة المركزية للقطاع السياحي لجعلها تتماشـى واالهـداف الجديـدة               1980في  
  .المسطرة للتنمية السياحية

___________________________________________________  
  1966 ـ الميثاق السياحي،  1

  
  ، تم تحديـد صـالحيات   (1) 1980 جانفي 12 المؤرخ في 08 ـ  80: و بمقتضى المرسوم رقم

 3وزير السياحة في اطار تحقيق االهداف الجديدة، وعليه فقد أصـبحت الوصـاية تتكـون مـن                  
  :مديريات

  :المديرية العامة للوصاية والتنظيم والرقابة-
م هذه المديرية بممارسة الوصاية على جميع المؤسسات والهيئات التابعة الدارة القطاع السياحي             تقو

  :واالشراف على تنظيمه ومراقبة نشاطاته وتتكون هذه المديرية من مديريتين
  : مديرية الوصاية والتنظيم وتتكون هى االخرى من مديريتين فرعيتين-  أ 

  .صاية على المؤسسات التابعة لوزارة السياحة المديرية الفرعية للو-         
  .         ـ المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون العامة

  :  ب ـ مديرية التفتيش والرقابة وتتكون من مديريتين فرعيتين
            ـ المديرية الفرعية للرقابة
  .          ـ المديرية الفرعية للتنظيم

  :تنمية السياحيةـ المديرية العامة للتخطيط وال
تقوم هذه المديرية باعداد برامج تنمية سياحية، التهيئة السياحية والدراسات الفنيـة وتتكـون مـن                

  : مديريتين
تتولى هـذه المديريـة دراسـة الجوانـب االقتـصادية      :   أ ـ مديرية الدراسات العامة والتخطيط 

  (2): يريتين فرعيتينواالجتماعية ووضع البرامج المتعلقة باالستثمار وتتكون من مد
          ـ المديرية الفرعية للدراسات العامة تقوم هذه المديريـة بجمـع المعلومـات وانجـاز               

  .الدراسات االقتصادية واالجتماعية
          ـ المديرية الفرعية للتخطيط واالستثمارات، تتمثل مهامهـا فـي اسـتغالل الدراسـات              

  .جة االستثمارات السياحيةاالقتصادية واالجتماعية لتخطيط وبرم
تقوم هذه المديرية باقتراح الدراسات وتطبيق سياسة التهيئة السياحية : ب ـ مديرية التنمية السياحية 

  : مديريات فرعية3وتتكون من 
  .           ـ المديرية الفرعية للتهيئة والدراسات الفنية
  .           ـ المديرية الفرعية لتنسيق البرامج ومراقبتها
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  .           ـ المديرية الفرعية للتكوين المهني السياحي
   

_____________________________________________________________  
  .63:  ص1980، سنة 03: الجريدة الرسمية رقم (1)  
   84: ، ص1980، سنة 03:  الجريدة الرسمية رقم(2)  

  
  :ون من مديريتين ـ المديرية العامة لالدارة والوسائل وتتك

  أ ـ مديرية الموظفين والشؤون االجتماعية والوسائل وتتكون هذه المديرية هـي االخـرى مـن     
  :مديريتين فرعيتين

  .      ـ مديرية فرعية للموظفين والشؤون االجتماعية
  .      ـ مديرية فرعية للعتاد

  :ب ـ مديرية الميزانية والتجهيز وتتكون من مديريتين فرعيتين
  .    ـ المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة العامة  

  .      ـ المديرية الفرعية للتجهيز
  :المؤسسات السياحية / 2

 شهد القطاع السياحي اصالحات ،  فعلى غرار االدارة السياحية، المؤسـسات             1980بداية من سنة    
  :السياحية شهدت هي االخرى اعادة الهيكلة وفقا للمعايير التالية

  .تخصيص المؤسسات حسب نوع النشاط أو حسب المنتج -
  . التكفل بمهمة االستثمار يتم من طرف المؤسسات المختصة في  التسيير-
  . عدم التركيز لالنشطة السياحية-
  . ال مركزية القرار-

، هو التحكم األمثل في تـسيير وسـائل وأدوات          )اعادة الهيكلة (ان الهدف المرجو من هذه العملية       
ج وتحقيق انجاز أمثل للمشاريع االستثمارية، وعليه فقد تم حل المؤسسات السابقة مع االحتفاظ              االنتا

  :بالبعض منها وتغيير في مهامها فكانت المؤسسات السياحية في بداية الثمانينات كمايلي
  : أ ـ الشركة الجزائرية للسياحة

 (1) 1980 مـارس  16ؤرخ في  الم73 ـ  80: تم االبقاء على هذه المؤسسة بموجب المرسوم رقم
  :وأوكلت لها المهام التالية

  . تطوير وتنمية، استغالل، تنظيم وتسيير المؤسسات السياحية-
  . التنسيق ومراقبة المنشآت والوحدات السياحية-
  . القيام بعملية الصيانة-
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  . االشراف على جميع الخدمات من قبل وكاالت السفر-
  )ENET(ياحية المؤسسة الوطنية للدراسات الس-ب

 وأسندت لها 1980 مارس 15 المؤرخ في 74 ـ  80: أنشأت هذه المؤسسة بموجب المرسوم رقم
  :مهمة القيام بالدراسات التقنية للمشاريع السياحية وكذا 

___________________________________________________________  
  12:  رقم1980الجريدة الرسمية لسنة  (1)
  .الدراسات التقنية المتعلقة بالقطاع السياحي انجاز كل -
  . القيام بمهمة التنسيق-

  ) :SNHU(ج ـ الشركة الوطنية للفندقة الحضرية 
 ،مهمتها تتمثـل  1980 مارس 15 المؤرخ في 75 ـ  80: أنشأت هذ الشركة بموجب المرسوم رقم

  .فى تنمية وتطوير مؤسسات الفندقة الحضرية، تسييرها واستغاللها
  ): ONCC(لديوان الوطني للندوات والمؤتمرات  ا-د 

 ،  بهدف تطوير     1980 مارس   15 المؤرخ في    76 - 80 أنشأ هذا الديوان بموجب المرسوم رقم       
  .المنشآت الخاصة بالندوات والمؤتمرات والملتقيات وتنميتها، تسيرها، إستغاللها ومراقبتها

  :ياحي الديوان الوطني للتنشيط والتطوير واإلعالم الس-ه 
  بهدف تطـوير     1980 مارس   15 المؤرخ في    77 - 80 أنشأ هذا الديوان بموجب المرسوم رقم       

  :السياحة واألنشطة المرتبطة بها وكذا
  . جمع المعلومات والمعطيات السياحية-
  . المساهمة في التظاهرات التي لها إنعكاس على السياحة-
  ) :SONATHERM( الشركة الوطنية للحمامات المعدنية -و 

  . نظرا ألهمية هذه المؤسسات في تنمية السياحة الداخلية، تم اإلبقاء على هذه المؤسسة دون حل
  ): ETT( مؤسسة األشغال السياحية -ي 

  .تم اإلبقاء على هذه المؤسسة لما لها من أهمية في إنجاز اإلستثمارات السياحية
ماعدا المؤسسة الوطنية للدراسـات       للحل    1983 تعرضت كل المؤسسات السابقة ، بداية من سنة         

، وتم تعويضها بمجموعة أخرى مـن       )ETT(والمؤسسة الوطنية لألشغال السياحية     ) ENET(السياحية  
  (1): المؤسسات وفقا للمعايير التالية

  ).المؤسسات السياحية( الالمركزية والالتركز للمشاريع اإلستثمارية -
 03، عندما تبلغ عدد الوحدات السياحية أكثر مـن           تخصيص لكل والية مؤسسة للتسيير السياحي      -

  .وحدات في كل والية
  . تخفيض عدد العمال على مستوى المقرات-
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 وحدة سـياحية    11تخفيض حجم الوحدات اإلقتصادية السياحية، حيث تم تحديد عدد الواحدات بـ            -
  ).EGT(لكل مؤسسة تسير سياحي 

  
___________________________________________________________  

  87  كواش خالد ، مرجع سبق ذكره ، ص  (1)
  

 مؤسسة للتسيير السياحي  مختصة في تسيير المؤسسات السياحية         17وقد نتج عن هذه العملية إنشاء       
  (1): وتتمثل هذه المؤسسات في

   مؤسسة التسيير السياحي باألغواط- 1
   مؤسسة التسيير السياحي بسكرة- 2
  يير السياحي تمنراست مؤسسة التس- 3
   مؤسسة التسيير السياحي تلمسان- 4
   مؤسسة التسيير السياحي الجزائر- 5
   مؤسسة التسيير السياحي عنابة- 6
   مؤسسة التسيير السياحي شرق البالد- 7
   مؤسسة التسيير السياحي غرداية- 8
   مؤسسة التسيير السياحي الوسط- 9

  اتاراس مؤسسة التسيير السياحي تيبازة م- 10
   مؤسسة التسيير السياحي تيبازة القرية- 11
   مؤسسة التسيير السياحي سيدي فرج- 12
   مؤسسة التسيير السياحي األوراسي- 13
   مؤسسة التسيير السياحي موريتي- 14
   مؤسسة التسيير السياحي نادي الصنوبر- 15
  )وهران( مؤسسة التسيير السياحي األندلس - 16
  السياحي فندق الجزائر  مؤسسة التسيير - 17

إال أن هذه المؤسسات المحدثة اظهرت العديد من المشاكل اإلدارية فيما يخص التنسيق والمراقبـة،               
  بسبب غموض

 وتداخل الصالحيات، مما أدى بالسلطات القائمة على القطاع إلى إتخاد جملة من التـدابير تتمثـل                
  :عموما في
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" رية وتيبازة متاريس وإنـشاء مؤسـسة واحـدة تـسمى      حل مؤسسة التسير السياحي بتيبازة الق    -
  " مؤسسة التسيير السياحي تيبازة

حل مؤسسة التسيير السياحي الجزائر العاصمة و تحويل ادارة فندق السفير الي مؤسـسة التـسير    -
  ).EGTC(السياحي بالوسط 

______________________________________________________________  
  .1983 سنة 14دة الرسمية رقم الجري) 1(

  
  . ضم مؤسسة التسيير السياحي باألغواط مع مؤسسة التسيير السياحي سيدي فرج-
  . تحويل وحدة فندق الرياض إلى مؤسسة سيدي فرج-

 12 سـابقا وعـددها      « SONATOUR »كما أن الوحدات التي كانت تابعة للمؤسسة الوطنية للسياحة          
  . في شكله الجديدONATني الجزائري للسياحة وحدة، حولت إلى الديوان الوط

للقطاع السياحي هو قصر المدة الفاصلة بين       ) 1983(إن ما يمكن معاينته فيما يخص التنظيم الجديد         
  .، هذه العمليات فتحت المجال لعدم اإلستقرار ولتعطيل العمل)1980(هذا  التعديل والتعديل السابق 

  :المؤسسات التكوينية / 3
كان البد على المنظومـة  ) 83، 80إعادة الهيكلة (يرات التي طرأت على القطاع السياحي نظرا للتغ 

  :التكوينية أن تساير هذه التغيرات من أجل
  . التكيف و التأقلم مع المستجدات التكنولوجية-
  . تحسين نوعية الخدمات الفندقية والسياحية-
  . تطوير الكفاءات والمؤهالت لمستخدمي القطاع السياحي-
  . جعل القطاع السياحي تحت تكفل خبراء في الميدان-

 تـم   1984 تم اإلبقاء على نفس المنظومة التكوينية، لكن بداية من سنة            1983فإلى غاية نهاية سنة     
حل مركزي وهران وقسنطينة، نظرا للنتائج غير المرضية، حيث أصـبحت المنظومـة التكوينيـة          

  : مراكز03تتكون من 
  . طالب سنويا100بالجزائر بطاقة ) إطارات مسيرة( للتكوين السياحي  المركز العالي-   
  . طالب200بـ ) تقنيين سامين( معهد التكوين الفندقي بتيزي وزو -   
  . طالب200بـ ) تقنيين( معهد التكوين الفندقي ببوسعادة  -

  :  التنظيم الحالي للقطاع السياحي-ثالثا 
وزارة السياحة والصناعات التقليدية، و حـسب المرسـوم               يشرف حاليا على القطاع السياحي      

 ، تقوم وزارة السياحة و الصناعات التقليدية بالمهـام          03/10/1992 الصادر بتاريخ    357-92رقم  
     (1):التالية
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اقتراح السياسة الوطنية في المجال السياحي ، و الحمامات المعدنيـة و الـصناعات التقليديـة و                 -
  .راقبة وفقا للنصوص و التشريعات السارية المفعول ضمان المتابعة و الم

  .رفع التقارير فيما يخص نتائج العمل و النشاط الى مجلس الحكومة و مجلس الوزراء -
وضع استراتيجيات و سياسات في القطاع السياحى و الصناعات التقليدية ، اقتـراح النـصوص               -

  السياحية و ذلك للحماية و المحافظة على اإلرث التشريعية و التنتظيمية ، مراقبة النوعية للمنتجات 
_____________________________________________________________  

   وزارة السياحة و الصناعات التقليدية (1)

السياحي و التقليدي ، و تتكون وزارة السياحة  من اٌدارة مركزية  تحت مسؤولية وزير و تتكـون                   
  : التالية من المديريات المركزية 

مديرية السياحة و الحمامات المعدنية  و التي تتمثل مهمتها فـي وضـع الـسياسات لترقيـة                  -   
  .النشاطات و المهن السياحية و الحمامات المعدنية ، و كذا المتابعة و المراقبة 

ن مديرية الصناعات التقليدية و الحرف مهمتها وضع برامج لترقية  و حماية األنشطة  و المه               -   
  .و الحرف التقليدية و المساهمة في احيائها 

مديرية التنمية و اإلستثمارات مكلفة بوضع و اقتراح محاور و برامج للتنمية المرتبطة بالقطاع              -   
  .السياحي ، و وضع سياسة لتهيئة مناطق السياحية ، المعدنية و الصناعات التقليدية 

لفة بحماية و ضمان و وضع سياسة القطاع فيمـا          مديرية حماية و تثمين الحرف و المهن  مك        -   
  .يخص تنمية التشغيل و ترقية الموارد البشرية 

مديرية الشؤون القانونية و التوثيق و األرشيف مكلفة بمعالجة و متابعة القـضايا القانونيـة و                -   
  المنازعات المرتبطة بالقطاع السياحي 

قات و التعاون الثنائي و المتعدد ، و بسياسة االتصال          مديرية التعاون و اإلتصال المكلفة بالعال     -   
  على المستوى المحلى و الدولى 

مديرية اإلدارة العامة و المكلفة بسياسة التسيير الوسائل و الموارد البشرية و بتطبيق و تنفيـذ                -   
  . الدارة العامة –ميزانية التسير و التجهيز –الميزانية 

ة لوزارة السياحة و الصناعات التقليدية ، فقد تم انشاء على مستوى            أما فيما يخص المصالح الخارجي    
   ، مديرية للسياحة و الصناعات التقليدية  أو مفتشية للصناعات 48كل والية من الواليات ال 

  (1) :التقليدية ، أما فيما يخص المؤسسات، فالقطاع السياحي حاليا يتكون من
   ONT: الديوان الوطني للسياحة - 
  ANARTوكالة الوطنية للصناعات التقليدية ال- 
  ANDTالوكالة الوطنية للتنمية السياحية - 
   ENETالمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية - 
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  ONAT الديوان الوطني الجزائري للسياحة - 
  TCA النادي السياحي الجزائري - 
   مؤسسة مختصة في التسيير السياحي17 - 
  )الجزائر، بوسعادة، تيزي وزو( مؤسسات تكوينية 03- 

______________________________________________________________  
   وزارة السياحة و الصناعات التقليدية (1)

  
 وكالة للسفر والسياحة،معتمدة من طرف الديوان الوطني للـسياحة، وهـي عبـارة عـن                500 - 

  :مها في تقديم خدمات للسياح والتي تتمثل عموما فيمؤسسات وسيطية، تتمثل مها
  . تنظيم رحالت وزيارات داخل وخارج الوطن -    
  . بيع وحجز تذاكر السفر-    
  . التكفل بحجز الغرف في الفنادق-    

  ).FAAVT" (الفيدرالية الجزائرية لوكاالت السفر والسياحة"تجمع هذه الوكاالت فيدرالية تسمى 
تعريف ومهام كل المؤسسات في المبحث السابق سنحاول تعريف الديوان الوطني           وبما أننا تطرقنا ل   

  .للسياحة بإعتباره مؤسسة حديثة النشأة
  :ONT الديوان الوطني للسياحة -

، وباشـر عملـه     1990 فيفري   19 المؤرخ في    05 - 90أنشأ هذا الديوان بمقتضى المرسوم رقم       
  : في ترقية المنتج السياحي وكذا مهامه الرئيسية تتمثل1990إبتداء من مارس 

  . منح اإلعتماد الخاص لوكاالت السفر والسياحة، متابعتها ومراقبتها-    
  . توضيح النظرة الجديدة للقطاع السياحي في إطار اإلصالحات اإلقتصادية -    
  . توفير اإلرادة الحقيقية إلعادة تحريك القطاع السياحي-    
  . توجيه المتعاملين السياحيين-    

  :كما أن الديوان الوطني للسياحة مكلف بما يلي
  : في ميدان التخطيط-أ 

  . يحدد محاور تنمية القطاع السياحي في المدى المتوسط والطويل-    
 ينجز الدراسات العامة المتعلقة بتحديد مناطق التوسع السياحي في إطار التهيئـة العمرانيـة               -    

  .ويأمر بإنجازها
رات العمومية والخاصة في ميدان السياحة ويشجعها بتدابير خاصة في إطـار             يوجه اإلستثما  -    

  .التشريع الجاري العمل به
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 ينسق ويتابع وفقا لألحكام التشريعية المعمول بها، كل مشروع إستثماري سياحي أجنبي فـي               -    
  .الجزائر، وفي كل شكل من أشكال تدخل المتعهدين األجانب في القطاع السياحي

  .يشارك في التظاهرات الدولية والمحلية المتعلقة بالسياحة -    
  . يمثل الجزائر في إجتماعات المنظمات الجهوية والدولية المتخصصة-    
   يشارك في إعداد منظمومات التكوين في القطاع ويسهر على مالئمة البرامج التكوينية -    

  
  
  

  .م بين التكوين والتشغيلللتكنولوجيا الجديدة الخاصة بالقطاع، وعلى التالؤ
  : في ميدان ضبط المقاييس-ب 
  . يحدد التقنين الذي تخضع له األعمال الفندقية والسياحية ويسهر على تطبيقها-    
 يحدد القواعد النوعية إلستغالل الموا رد الخاصة بالحمامات المعدنية فـي إطـار التـشريع                -    

  .الجاري العمل به
  .قنية الخاصة بالتسيير الفندقي والسياحي يحدد المعايير الت-    
  . يضبط قواعد ممارسة المهن السياحية-    
  . يضبط أسس ترتيب المؤسسات الفندقية والسياحية ويسهر على تطبيقها-    
  . يسلم الرخص و اإلعتمادات القانونية-    

  : قام باألعمال التالية1990فمنذ إنشاء هذا الديوان في 
  . موجهة خصوصا إلى الخارج1994في سنة " الجزائر السياحة" ة شهرية  إصدار مجل-    
  ).تذاكر سفر( المشاركة في العديد من المسابقات بتقديم جوائز -    
 المشاركة في الصالونات والمعارض الدولية الخاصـة بالـسياحة والـصناعات التقليديـة،              -    

 مـارس   8 إلى   4ين خالل الفترة الممتدة من      كالمعرض الذي نظمته البورصة الدولية للسياحة ببرل      
  .1995، والمعرض الدولي للسياحة بباريس في أواخر مارس 1995

  . إصدار دليل خاص بكل منطقة سياحية-    
وأهـم  ) األثرية، التاريخية ( إصدار نشريات وصور عن مدن جزائرية وبأهم المعالم السياحية           -    

  .الصناعات التقليدية
 أكتـوبر   12 إلى   8ام دراسية ومعارض سياحية كالذي نظم خالل الفترة الممتدة من            تنظيم أي  -    

  . بالجزائر والخاص بالسياحة والصناعات التقليدية1996
  .والمخطط الموالي يوضح الهيكل التنظيمي الحالي للقطاع السياحي
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  10:الشكل رقم 
  

  
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وزارة السياحة والصناعات التقليدية

  خمطط عن اهليكل التنظيمي احلايل للقطاع السياحي اجلزائري
  

املؤسسة الوطنية للدراسات السياحية
ENET  

  

  TCAالديوان الوطين اجلزائري
  

 ONTالديوان الوطين للسياحة 
  

الديوان الوطين اجلزائري للسياحة
ONAT  

  

  املؤسسات السياحية
  

 وكالة500القطاع اخلاص 
  للسفر و السياحة

  

 مؤسسة التسيري السياحي
  عنابة

 

  مؤسسة التسيري السياحي
  نادي الصنوبر

  

  مؤسسة التسيري السياحي
  فندق السفري

  
 مؤسسة التسيري السياحي

  بسكرة
 

 مؤسسة التسيري السياحي
  قسنطينة

  

  مؤسسة التسيري السياحي
  سيدي فرج

  

  مؤسسة تسيري 
  فندق اجلزائر

  

 مؤسسة التسيري السياحي
  غرداية

 

  مؤسسة التسيري السياحي
  الساحل

  

 مؤسسة التسيري السياحي
  أدرار

  

  مؤسسة تسيري 
  فندق األوراسي

  

  مؤسسة التسيري السياحي
  الوسط

  

 ة التسيري السياحيمؤسس
  تلمسان

  

  
  فندق سوفيتال
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  مؤشرات و اداء السياحة في الجزائر : المبحث الثالث 
       سنحاول من خالل هذا المبحث  الوقوف على حجم االستثمارات السياحية و تطورها عبـر               
مختلف مراحل التنمية التى شهدتها الجزائر منذ اإلستقالل لمعرفة حجم االهتمـام الحقيقـي بهـذا                

 أداء القطاع   (قوف على النتائج المحققة     القطاع المهم ،هذا من جهة ، أما من جهة أخرى نحاول الو           
  .)السياحي

     ان دراستنا لالستثمارات السياحية و اداء القطاع السياحي، سوف تكون عبر ثالث مراحل، تبعا              
 1967للمراحل التي مرت بها التنمية في الجزائر، فالمرحلة األولى تغطي السنوات الممتدة من سنة               

 أمـا   )1989ــ   1980 ( المرحلة الثانية فتغطي فتـرة الثمانينـات       ، أما 1979الى غاية نهاية سنة     
المرحلة الثالثة فتبدأ بداية من التسعينات ،وسنحاول خـالل كـل مرحلـة الوقـوف حجـم علـى                   

 )خالل فترة اإلقتصاد الموجه     (االستثمارات الممنوحة للقطاع السياحي مقارنة مع القطاعات األخرى         
ائج المحققةخالل كل مرحلة من المراحل المـذكورة سـابقا  و            و في نفس الوقت الوقوف على النت      

  وتحليلهـا  )تونس والمغرب (مقارنتها كلما أمكن مع النتائج المحققة لنفس الفترة في الدول المجاورة            
  :فيما يخص

   ـ طاقات االيواء السياحي المحققة
  . ـ التدفقات السياحية في شكليها المادي والنقدي

سياحي في ميزان المدفوعات من خالل دراسة وتحليل الميزان السياحي، وكذا            مساهمة القطاع ال   - 
  .(VAB)، و في خلق القيمة المضافة(PIB)مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام 

ـ مساهمة القطاع في التشغيل، و نتائج التكوين السياحي ، ومقارنة المناصب المحدثة في الجزائر               
  .مع الدول المجاورة

  
  األستثمارات و اداء السياحة في الجزائر : لب األول المط
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     يعتبر االستثمار أحد أهم المؤشرات التى تقيس حجم اإلهتمام الحقيقي بنشاط معين ، و كما بينا                
في الفصول السابقة من هذه الدراسة ، فان الجزائر تتوفر على العديد مـن المـوارد و المقومـات                   

لك الموارد و تم تهيئتها لقيام تنمية سياحية أو بمعنى أخر هـل هنـاك               السياحية ، فهل تم استغالل ت     
  ؟ ،و اذا كان كذلك ماهي النتائج المحققة خالل مختلـف              ) عمومية أو خاصة     (استثمارات سياحية   

   .المراحل التنموية التى شهدتها الجزائر ؟
   : 79-67 الفترة -أوال 

نموية ، لذلك سنحاول دراسة و تحليل اإلسـتثمارات             هذه المرحلة شهدت العمل بالمخططات الت     
الثالثـى ، الربـاعي األول ، الربـاعي         : السياحية المبرمجة في اطار المخططات التنموية الثالث        

  الثاني ،   فما موقع السياحة كقطاع ضمن السياسة التنموية المنتهجة ؟
  
   : 69-67المخط الثالثى -1

من بيانات اإلسـتثمارات الوطنيـة المخصـصة النجـاز           خالل هذا المخطط ظهرت السياحة ض     
المشاريع التنموية في مختلف القطاعات االقتصادية و االجتماعية ، و لمعرفة مكانة القطاع السياحي              
في التنمية سنحاول مقارنة قيمة اإلستثمارات المخصصة للقطاع السياحي مـع تلـك المخصـصة               

  : لى يوضح ذلك  لقطاعات اخرى لنفس الفترة، والجدول الموا
  09: جدول رقم  

   69-67           توزيع االستثمارات على مختلف القطاعات خالل المخطط الثالثى 
    

  النسبة المئوية   >مليون دج<المبالغ لكل قطاع   القطاعات 

  48.74  5400  الصناعة 
  16.87  1869  الزراعة 

  10.14  1124  الهياكل األساسية
  8.23  912  التربية 

  3.72  413  سكن ال
  2.54  282  السياحة 
  1.14  127  التكوين 

  2.66  295  الضمان االجتماعي 
  3.98  441  االدارة 

  1.94  215  متفرقات 
  100  11078  المجموع 
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  69-67وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية ، انشاء المخطط الثالثى :   المصدر 
  

احي احتل المرتبة ماقبل األخيرة من حيـث كميـة          من خالل الجدول السابق نالحظ أن القطاع السي       
اإلستثمار المخصص له مقارنة مع باقي القطاعات األخرى ، فكانت حـصة القطـاع الـسياحي ال                 

 مليون دج من    282  من مجموع االستثمارات المقررة خالل هذا المخطط، مايعادل           %2.54تتجاوز  
 خالل هذه المرحلـة لـم يكـن ضـمن      مليون دج ، بمعنى أخر أن القطاع السياحي        11078أصل  

القطاعات ذات  األولوية في التنمية و ربما يرجع ذلك الى طبيعة النموذج التنموى المنتهج من قبل                 
الجزائر و الذي يرتكز على الصناعات المصنعة و هو ما يفسر الحصة الممنوحة للسياحة و المقدرة                

  .ا المخطط   من اجمالى االستثمارات المبرمجة في هذ % 48.74ب 
 ، و  )هياكل االسـتقبال    (   و قد استهدف هذا المخطط انجاز و تهيئة القاعدة السياحية كبناء الفنادق             

تكوين اليد العاملة و االطارات السياحية من خالل انشاء معاهد للتكوين السياحى و الفندقي و القيام                
ر في هذا المخطـط فـي اطـار         بالدراسات الضرورية لتحديد مناطق التوسع السياحي ، و قد تقر         

  ) الخارجيـة    ( ، و الذى اعطى األولوية للسياحة التصديرية         1966توجهات الميثاق السياحي لسنة     
 13081من خالل العمل على  تسويق المنتج السياحي الساحلى و الصحراوي ، من خالل انجـاز                 

  :  موزعة حسب االنواع  السياحية كمايلي 1969سرير في نهاية سنة 
  10: جدول رقم   

   حسب النوع  69-67               توزيع عدد األسرة المبرمجة خالل المخطط الثالثى
  

  عدد األسرة المبرمجة   نوع المنتج السياحى 
  9766  السياحة الشاطئية 
  1650  السياحة الحضرية 

  1818  السياحة الصحراوية 
  2847  السياحة المعدنية 

  13081  المجموع 
  .وزارة السياحة و الصناعات التقليدية ، مديرية االحصائيات :   المصدر 

  
    من خالل الجدول السابق نالحظ أنه تم التركيز على المنتج السياحى الساحلى  و الـذي كـان                  

  و بدرجـة اقـل علـى المنـتج الـسياحي      ) موريتي و تيبـازة   (متمركز في المركبات السياحية     
 المهرى بورقلـة ، القائـد بوسـعادة ،          ( فنادق صحراوية    03الصحراوي و ذلك من خالل انشاء       

   .)المرحبا األغواط 
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   من خالل تحليلينا لألستثمارات المبرمجة في هذا المخطط و المخصصة للقطاع السياحي ، تظهر              
لنا بأنها كانت ضعيفة مقارنة بقطاعات اخرى ، و حتى اإلنجازات لم تكن في مستوى التقديرات و                 

  (1): الى يوضح ذلك الجدول المو
  
  
  

______________________________________________________________  
  .  وزارة السياحة و الصناعات التقليدية (1)

  
  11: جدول رقم 

   69-67              حصيلة برنامج اإلستثمارات السياحية خالل المخطط الثالثي 
  

  عدد األسرة  األنواع المقررة 
  جازهاالمقرر ان

عدد األسـرة     النسبة المئوية 
  المنجزة 

النـــسبة 
  المئوية 

  العجز 
  العدد 

  األسرة 

  العجز بالنسبة المئوية 

  64.5  4360  35.5  2406  51.7  6766  الشاطئ
  84.6  1396  15.4  254  12.6  1650  الحضري

  84.3  1532  15.7  286  13.9  1818  الصحراوي 
  100  2847  0  0  21.8  2847  المعدني 

  77.5  10135  22.5  2946  100  13081  دموع المج
  وزارة السياحة و الصناعات التقليدية ، مديرية اإلحصائيات:  المصدر 

   
    من خالل الجدول السابق نالحظ ان نسبة اإلنجاز   لمجموع االنواع السياحية المقررة انجازهـا         

ر المقرر انجازهـا و      سري 13081 سرير من مجموع     2946  ، ما يعادل      %22.5لم تتجاوز نسبة    
 كما أن اعلى نسبة انجاز خالل هذا المخطط تم تسجيلها  فـي المنـتج    %77.5بلغت نسبة العجز 

                                                                     (1)  .% 35.5السياحي الساحلى بنسبة تقدر ب 
   : 73-70المخطط الرباعي األول -2

سرير كطاقة ايواء سياحي ، و من اجل ذلك برمج انجـاز             35000خالل هذا المخطط تقرر بلوغ        
  ذات طابع  صحراوي ، و تخصيص غالف مالى يقـدر ب              11مشاريع ذات طابع ساحلى ، و       10

 )73-77( مليون دج المبرمجة في هذا المخطط      27736 مليون دج للقطاع السياحي من أصل        700
  قطاعات خالل  هذا المخطط و الجدول الموالى يوضح توزيع االعتمادات على مختلف ال
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______________________________________________________________  
  (67-78) وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية ، ملخص الحصيلة اإلقتصادية و اإلجتماعية (1)

  
  12: جدول رقم 

   73-70رباعي األول             توزيع االستثمارات على مختلف القطاعات خالل المخطط ال
  مليون دج :                                                                              الوحدة 

  النسبة المئوية  المبالغ المخصصة لكل قطاع   القطاعات 
  45  12400  الصناعة 
  15  4140  الزراعة 

  08  2307  الهياكل األساسية 
  05  1520  السكن 
  10  2718  التربية 
  02.5  0700  السياحة 
  02  0585  التكوين 

  03.5  0934  الضمان االجتماعي 
  03.2  0870  االدارة 

  03.0  0800  النقل 
  03.1  0760  متفرقات 
  100  27736  المجموع 

  > 73-70<وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية ، إنشاء المخطط الرباعي األول : المصدر 

  
    مـن      %2.5السابق نالحظ ان القطاع السياحي لم يخصص لـه سـوى                 من خالل الجدول    

 مليون دج و هو مـا       700اجمالى االستثمارات المبرمجة خالل المخطط الرباعي األول ، ما يعادل           
يؤكد مواصلة تهميش القطاع السياحي مقارنة بالقطاعات األخرى ، هذه  القيمة مـن االسـتثمارات                

  (1):  موزعة كمايليالمخصصة للقطاع السياحي كانت
   مليون دج 420: المشاريع القديمة التى تعود الى المخطط الثالثي -
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  (2) : مليون دج و التي كانت موزعة كمايلي 280المشاريع الجديدة خصص لها -
   مليون دج 44: الدراسات و الهياكل القاعدية خصص لها -
  

_____________________________________________________________  
(1) Ministére du Tourisme :   Billan du Developpement du Secteur Touristique (65-76) . p12. 

  12، ص 1971إنشاء المخطط الرباعي ، الجزائر ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، : عزوز تيداني (2) 
  
   مليون دج 221 خصص لها ) الفنادق (اإلقامة السياحية -  
  . مليون دج 15: النقل السياحي خصص له -  

من خالل التوزيع السابق نالحظ ان الصناعة الفندقية خصص لها مبالغ معتبرة ، فهي تستولى على                
 من اجمالى مبالغ اإلستثمارات المخصصة للمشاريع الجديدة في هذا المخطط ، و هو              %85أكثر من   

الميثاق الـسياحي ، و المتمثلـة أساسـا فـي           مايعكس اإلهتمام بالصناعة الفندقية  حسب توجهات        
 10817 سرير منها    19815مضاعفة طاقات اإليواء السياحى ، فقد تقرر خالل هذا المخطط انجاز            

  .سرير تعود للمخطط السابق و التى لم تنجز 
 سرير فقط بمعدل انجـاز يقـدر ب         6860  و في نهاية المخطط الرباعي األول بلغت اإلنجازات         

34.45% . (1)  
  و الجدول الموالى يوضح طاقات اإليواء المحققة في نهاية المخطط الرباعي األول حسب النوع

   
  13: جدول رقم 

              عدد األسرة المنجزة خالل المخطط الرباعي األول حسب نوع المنتج السياحي 
  

  المجموع   المعدني   المناخي   الحضري  الصحراوي   الشاطئ  نوع المنتج 
  6860  300  300  710  1250  4300  سرة عدد األ

  100  04.37  04.37  10.34  18.22  62.68  النسبة المئوية 
  وزارة السياحة : المصدر

   

تركز األسرة المنجزة خالل هذا المخطط في السياحة الـساحلية و           من خالل الجدول السابق نالحظ      
تبقى بعيدة عن التقـديرات و      السياحة الصحراوية بدرجة أقل ، كما أن مجموع اإلنجازات المحققة           

  . سرير 35000التي قدرت ب 
  
    :(74-77) المخطط الرباعي الثاني -3
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خالل هذا المخطط كمية االستثمارات المخصصة للقطاع السياحي تـضاعفت مقارنـة بـالمخطط              
ز السابق ، لمتابعة عملية التهيئات السياحية غير المنجزة خالل الفترات السابقة و الشروع في انجـا               

  منشآت اضافية ، و الجدول الموالى يوضح توزيع االستثمارات على مختلف القطاعات 
______________________________________________________________  

  105مرجع سبق ذكره ،ص :  كواش خالد (1)

  
  14: جدول رقم 

  (74-77)ي الثاني          توزيع االستثمارات على مختلف القطاعات خالل المخطط الرباع
  مليون دج :                                                             الوحدة 

  النسبة المئوية   المبالغ المخصصة لكل قطاع  القطاعات 
  43.5  48000  الصناعة 
  10.9  12005  الزراعة 

  04.2  4600  -الري–المياه 
  01.4  1500  السياحة 
  0.1  0155  الصيد 

  14  15500  ية االقتصادية البن
  09  9947  التربية و التكوين 

  13.3  14610  الشؤون اإلجتماعية 
  1.3  1399  االدارة 

  2.3  2520  دراسات مختلفة 
  100  110236  المجموع 
  (74-77)إنشاء المخطط الرباعي الثاني : وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية :    المصدر 

  

سابق ، نالحظ  بقاء القطاع السياحي مهمش ، من خالل حجم اإلستثمارات                  من خالل الجدول ال   
المخصصة له مقارنة بقطاعات أخرى ، حتى ان هذه الحصة المخصصة للقطاع السياحي عرفـت               

  خالل المخطط الرباعي األول      %2.5انخفاض مقارنة بالمخططات السابقة فقد انخفضت النسبة من         
  .اعي الثاني   خالل المخطط الرب % 1.4الى 

:  سرير فقـط بمعـدل انجـاز يقـدر ب            7960    خالل هذا  المخطط اإلنجازات بلغت مستوى        
31.84% . (1)  
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 مليون دج حيث تم 328.5 بلغ مقدار االستثمارات المخصصة للقطاع السياحي 1978و في سنة 
ة على انواع  سرير موزع8820 تقدر 1978 سرير  لتصبح الطاقة االجمالية في نهاية 860انجاز 

  :   السياحة المختلفة حسب الجدول الموالى 
  

______________________________________________________________  
  (67-78) وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية ، ملخص الحصيلة اإلقتصادية و اإلجتماعية (1)

  
  15: جدول رقم 

   حسب نوع المنتج السياحي (74-78)منجزة خالل الفترة          توزيع طاقات االيواء السياحي ال
  

  المجموع   المعدني   المناخي   الحضري  الصحراوي   الشاطئ   المنتج 
  8820  1700  300  2620  800  3400  عدد األسرة 
  100  19.27  03.40  29.70  09.07  38.54  النسبة المئوية

                                                                                                          وزارة السياحة                           :    المصدر 

لمنجـزة فـي الـسياحة الـشاطئية و                من خالل الجدول السابق نالحظ تمركز المـشاريع ا        
  .  على التوالى %29.70  و %38.54:الصحراوية ب 

                                                                                                                   
  ).79 ـ 67(النتائج المحققة خالل الفترة  -4

 في مجال التنمية السياحية توجـت، رغـم         1966    ان المجهودات المبذولة من طرف الدولة منذ        
ضعف كمية االستثمارات المخصصة للقطاع السياحي، مقارنة بقطاعات أخرى، بإنجاز العديد مـن             
المرافق والهياكل السياحية، واضعة بذلك معالم القطاع السياحي، فقد بلغت طاقات االيواء الـسياحي           

بلغـت طاقـات االيـواء    , الل نفس الـسنة  سرير، في تونس و  خ      19058 , 1979في نهاية سنة    
 سرير، من خالل هذه المقارنة البسيطة نالحظ الفرق بين الـدولتين فـي مجـال                55000السياحي  

طاقات االستقبال السياحي، و عمومات نتائج أداء القطاع خالل هذة الفترة ، فيما يخـص طاقـات                 
تدفقات النقدية ، و مناصب العمل المحدثة       اإليواء السياحي المحققة ، مستوى الدفقات السياحية ، و ال         

  : كانت كمايلي
  :طاقات اإليواء السياحي المحققة -أ

    ان االستثمارات السياحية المبرمجة في اطار المخططات التنموية الثالث ، أدت الـى ظهـور               
صناعة فندقية على الرغم من صعوبات و التأخرات في االنجاز ، حيث أن نسب االنجاز لم تكـن                  

 1978وافقة لتلك المقررة في المخططات ، وقد بلغ عدد الفنادق السياحية المصنفقة في نهاية سنة                م
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 91 ،   1968 غرفة ، بينما كان  يبلغ عدد الفنادق فـي سـنة              8573 فندق بطاقة ايواء تقدر      127،  
يـث   و الجدول الموالى يبين تركيب  السياحة الجزائرية مـن ح           (1)  غرفة    4194فندق بطاقة تقدر    

   . 1978األنواع المتوفرة مقاسة باألسرة في نهاية سنة 
 
 

(1) Revue : Tourisme et Statistique ; Ministere du Tourisme , 1987 . 
  
  
  

  16: جدول رقم 
   1978                عددالفنادق و  األسرة حسب نوع المنتج في نهاية 

  
  بة المئوية النس  عدد األسرة   عدد الفنادق   أنواع السياحة 

  52.66  10026  08  الشاطئية 
  11.07  2108  11  الحضرية 

  12.93  2462  15  الصحراوية 
  02.94  560  04  المناخية 
  11.82  2252  16  المعدنية 

  0.66  1650  18  المخيمات و النوادي 
  100  19058  52  المجموع 
  الديوان الوطني للسياحة :     المصدر 

  

الحظ  ، تركز طاقات  االيواء السياحي ، في النوع الساحي بنسة تفـوق               من خالل الجدول السابق ن    
 أآلف سرير ،  تليها السياحة الصحراوية و بدرجة اقل السياحة المعدنية 10 ، ب أكثر من   % 52

  . سرير على التوالى 2252 سرير ، و 2462، ب 
   
  : التدفقات السياحية -ب

ر التدفقات السياحية والتي تعكس مـدى فعاليـة التنميـة       ان تطور الصناعة الفندقية، تعكس تطو    
السياحية ، و عليه سنحاول التطرق الى التدفقات السياحية في شكليها البشري و النقدي ، خالل هذه                 
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الفترة ، و نحاول مقارنة هذه التدفقات البشرية و النقدية مع التدفقات الحاصلة في كل من تـونس و                   
  .المغرب خالل نفس الفترة 

   التدفقات السياحية البشرية-1-ب
 ، نقدم الجدول الموالى       )السياح الوافدين الى الجزائر     (للوقف على أهمية التدفقات السياحية البشرية         

   1979-1974الذي يبين  تطور عدد السياح الوافدين الى دول المغرب العربي خالل الفترة 
  
  
  
  

  17: جدول رقم
      سياح الوافدين الى بلدان المغرب العربي خالل                مقارنة عدد ال

  ).79 ـ 74(الفترة            
  .ألف سائح:                                                                          الوحدة

    1974  1975  1976  1977  1978  1979  
  266  260  242  185  296  249  العدد  الجزائر
  8.21  9.03  9.00  8.14  11.58  11.47  %النسبة  

  14.36  1477  14.28  1108  1245  1204  العدد  المغرب
  44.34  51.30  53.16  48.78  48.74  55.50  %النسبة  
  1536  1142  1076  978  1013  716  العدد  تونس
  47.43  39.66  40.05  43.06  39.66  33.01  %النسبة  

  3238  2879  2686  2271  2554  2169    المجموع
  1981سياحة وزارة ال: المصدر

  
       من خالل الجدول السابق نالحظ أن حصة الجزائر في السوق السياحي  المغـاربي، تعتبـر                 

، ضعف التدفقات نحو الجزائر تعكس ضـعف المنـتج          1979 الى غاية    1974أضعف حصة منذ    
 السياحي الجزائري، وعدم قدرته منافسة المنتجات السياحية في الدول المجاورة، فحـصة الجزائـر             

من اجمالي التدفقات السياحية في المغرب العربي، الشيء الذي يؤكد          % 11على العموم لم تتجاوز     
  .عدم االهتمام بالقطاع، وعدم ادراجه في سلم األولويات، وبقائه كقطاع ثانوي ومهمش
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      ان دراسة التدفقات السياحية في جانبها البشري وحدها ال تكفي للحكم على مدى نجاعة التنمية              
السياحية، بل يجب دراسة وتحليل التدفقات السياحية في  جانبها النقدي و بالتـالي مـساهمتها فـي                  

  .و في االنتاج الداخلي الخام ،  و في خلق القيمة المضافة, ميزان المدفوعات 
  
   التدفقات النقدية- 2-ب

 التدفقات المادية، تبعتهـا     ان التدفقات النقدية تتبع التدفقات المادية، حيث كلما كانت هناك زيادة في           
-1970زيادة في التدفقات النقدية، والجدول الموالي يوضح تطور التدفقات النقدية خـالل الفتـرة               

1978   
  
  
  
  

   18: جدول رقم
  )78 ـ 70(                  تطور االيرادات السياحية 

  .مليون دج: الوحدة                                                                         
  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  السنوات
  180  232  121  201  93  52  39  44  49  اإليرادات

  1980 وزارة السياحة :المصدر

  
 ـ  70(  من خالل الجدول السابق نالحظ أن اإليرادات السياحية قد تضاعفت خـالل     الفتـرة   

78.(  
ادات وحدها ال تكفي، وال تعكس أهمية ودور القطاع  السياحي في التنمية اذا              ان دراسة تطور اإلير   

لم نقارنها مع النفقات السياحية، لذا سنحاول مقارنة اإليرادات السياحية مع النفقات السياحية لـنفس               
  .الفترة، أو ما يعرف بالميزان السياحي ، الجدول الموالي يوضح ذلك

  
  19: جدول رقم 

  .1979، 1978، 1977:     الميزان السياحي لسنوات             
  

  1979  1978  1977  السنوات
  +182  +167  +232  اإليرادات
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  -911  -784  -635  النفقات
  -729  -617  -403  الرصيد

        1980FMI  : SOURCE  
  

) 79، 78، 77(   من خالل الجدول السابق نالحظ أن الميزان السياحي خالل  السنوات الـثالث                  
كان سالبا، بمعنى وجود  عجزفي الميزان ، أي النفقات أكبر من اإليرادات  ،  وعرف تزايد مـن                    
سنة الى أخرى، معنى ذلك أن مبلغ العمالت الصعبة المنفقة في الخارج أكثر من تلـك المحـصل                  

عجـز  ارتفاع النفقات السياحية تفسر كذلك ب     , عليها كإيرادات متأتية من السياح األجانب في الجزائر       
و عدم قدرته   ) الخدمات السياحية (القطاع السياحي علي تلبية احتياجات المقيمين في المجال السياحي          

  .على جذب السياح األجانب لالستفادة من العمالت الصعبة
 1972    ان المبالغ المنفقة من طرف المواطنين في الخارج عرفت زيادة مستمرة منذ بداية سـنة                

بينما االيرادات السياحية بالعملة الصعبة وخالل نفس الفترة تطـورت          ،  %62حيث تطورت بنسبة    
  .فقط% 11بـ 

أما عن مساهمة القطاع في االنتاج الداخلي الخام و في خلق القيمة المضافة، فهي موضحة حـسب                 
  : الجدولين  المواليين 

  20: جدول رقم
  الخام                                                         مساهمة القطاع السياحي في االنتاج الداخلي 

  .مليون دج:                                                                          الوحدة
  1979  1974  السنوات
  اإلنتاج الخام للوطن
  إنتاج القطاع السياحي

  (%)النسبة المئوية 

61756.5  
743.7  
1.20  

166939.8  
2519  
1.5  

  .67:  بديعة بوعقلين مرجع سبق ذكره ص:درالمص

  
  21: جدول رقم 
        مساهمة القطاع السياحي في تكوين القيمة المضافة الخام للوطن           

  .مليون دج:                                                                               الوحدة
  1979  1974  السنوات

  فة الخام للوطنالقيمة المضا
  القيمة المضافة في  القطاع السياحي

44059.5  
453.4  
1.20  

104620.8  
1579.7  

1.5  
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  (%)النسبة المئوية 
  .67:  بديعة بوعقلين مرجع سبق ذكره ص:المصدر

  
     من خالل الجدول السابق نالحظ أن مساهمة القطاع السياحي في االنتاج الداخلي الخام، تمثـل               

، القطاع الزراعي ساهم       بــ            1979نة بنسب مساهمة قطاعات أخرى، ففي       نسبة بسيطة مقار  
ـ   %5.80الصناعات الخفيفة بـ    , 6.60% كما أن مـساهمة القطـاع       %5.20، الصناعات الثقيلة ب

  .79 و74السياحي، عرفت ارتفاع طفيف     بين
  
  السياحة والتشغيل-ج

مبرمجة في اطار توجهات الميثاق السياحي      أحد أهم األهداف ال   ) احداث مناصب عمل  (يمثل التشغيل 
صناعة تقـديم   "، بل يعتبر من بين األهداف الرئيسية للتنمية، وبإعتبار السياحة قطاع خدمي             1966

  ، فهي مرتبطة بالعديد من القطاعات األخرى، الشيء الذي يجعلها عامل مهم في خلق "الخدمات
  

عمل غير مباشرة في القطاعات التـى لهـا    مناصب عمل مباشرة في الوحدات السياحية، ومناصب        
  .عالقة ارتباط مع القطاع السياحي، كقطاع النقل مثال

 ألف منصب عمل دائم في       21ففي اطار توجهات المخططات التنموية الثالث، فانه تم التنبؤ باحادث           
لـف   أ56، بهدف تولي ادارة و تسيير و استغالل الــ  )79  ـ  67(القطاع السياحي خالل الفترة 

سرير المقرر انشائها خالل نفس الفترة، وقبل التطرق الى مناصب العمل المحدثة خالل هذه الفترة               
  : البد من التطرق الى نتائج التكوين السياحي خالل هذه الفترة الموضحة في الجدول الموالي 

  
  22: جدول رقم

  ). 79 ـ 69(                نتائج التكوين المهني السياحي خالل الفترة 
  

 المجموع  اإلختصاصات  التأهيالت  مراكز التكوين السياحي
    طوابق  مطابخ مطاعم  ضيافة فندقة سياحة    

  المعهد العالي للسياحة
  معهد تقنيات الفندقة

  )تيزي وزو(
  معهد تقنيات الفندقة

  )بوسعادة(

إطارات 
  عليا

  تفني سام
  
  

33  
-  
  
-  
  

54  
-  
  
-  
  

-  
192  
  

186  
  

116  

-  
239  
  

273  
  

284  

-  
168  
  

249  
  

287  

-  
-  
  
-  
  

87  
599  
  

708  
  

661  
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معهد التكوين الفندقي 
  قسنطينة

معهد التكوين الفندقي 
  وهران

ي معهد التكوين السياح
  بالشلف

المدرسة العسكرية البحرية 
  للسياحة

  تقني
  
  
      تأهيل
    

      تأهيل بسيط
  مهني  
      
  مهني  

-  

  
  
      
  
  
  

-  
  
-  
  
-  

  
146  
  
-  
  
48  

  
216  
  
-  
  

170  
  

  
127  
  
-  
  

127  

24  
  
-  
  

112  
  
-  

  
489  
  

112  
  

345  

  3001  136  958 1132  686  54  33  -  المجموع
  .1980 وزارة السياحة :المصدر

  
  

 عامل من تكوين سـياحي،      3000، استفاد     1979    من خالل الجدول نالحظ أنه الى غاية نهاية         
ياحي في الـداخل     من تكوين س   (1) ألف عامل    19خالل نفس الفترة ، في تونس مثال استفاد أكثرمن          

  .أما فيما يخص مناصب العمل المحدثة فهي موضحة حسب الجدول الموالي. والخارج
  

  23: جدول رقم
  .1979 و1978                   عدد عمال القطاع السياحي بمختلف الفئات في 

  
  1979  1978  األصناف

  282  281  اإلطارات 
  3496  3196  التقنيون 

  8393  8075  عمال التنفيذ 
  12171  11552  المجموع 

  9518  9119  العمال الضروريون
  2683  2433  العمال الزائدون 

  
  .1980 وزارة السياحة :المصدر
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  عامل فـي     12000      من خالل الجدول السابق نالحظ أن عدد عمال القطاع السياحي تجاوز            
اسـتفاد مـن تكـوين      (فقط   عامل   3000، بينما نتائج التكوين السياحي كانت تقدر بـ         1979نهاية  
، معناه وجود عدد كبير من العمال بدون تكوين الشيء الذي انعكس سـلبا علـى  نوعيـة                   )سياحي

الخدمات المقدمة باالضافة الى وجود عدد زائد عن احتياجات القطاع وهوما سبب اختالالت بالنسبة              
اع السياحي في تونس أكثر     بلغ عدد عمال القط   ) 1979نهاية  (للمؤسسات السياحية خالل نفس الفترة      

 عامل، أي أكثر من ضعف المناصب المحدثة في القطاع السياحي الجزائـري، وهـو               26000من  
  .مؤشرا اخر يؤكد ضعف وتهميش القطاع السياحي الجزائري خالل هاته الفترة

  .توزيع العمال حسب المؤسسات السياحية خالل نفس الفترة نوضحه من خالل الجدول الموالي
  

____________________________________________________________  
  146  كواش خالد ، مرجع سبق ذكره ، ص    (1)

  

  
   24: جدول رقم 

                             توزيع عمال القطاع السياحي حسب  درجة التأهيل وحسب مؤسسات القطاع     
  .1979السياحي في سنة 

  
  المجموع عمال التنفيذ  التقنيين اراتاإلط  المؤسسات  

  ETT   67  218  3850  4135مؤسسة األشغال السياحية 
  SONATHERM   29  451  478  1058الشركة الوطنية للحمامات المعدنية
  ONAT  31  109  207  347الديوان الوطني الجزائري للسياحة

  ALTOUR  92  1309  5748  7149الجزائر سياحة 
  12689  10383  2087  219  المجموع

Ministere du Tourisme,   Bilan du Developpement du Secteur Touristique : Source 

  
  :من خالل الجدول السابق نالحظ

أن عدد العمال متمركز في مؤسسة االشغال السياحية، وأن عدد االطارات قليل نوعا مـا ، وهـو                   
  .)الجزائر سياحة( ALTOURمتمركز في مؤسسة 
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 كانت بعيدة عن تلك التقديرات الراميـة        ) منصب عمل  12000(بق فإن اإلنجازات    ومن خالل ما س   
بقاء ( ألف منصب عمل، ويرجع ذلك بالدرجة األولى الى العجز المسجل في اإلنجاز              21الى احداث   

  .)مشاريع قيد اإلنجاز وأخرى لم يشرع في إنجازها
  

  : (80-89) الفترة -ثانيا
  ططيين خماسيين    تميزت هذه الفترة بتنفيذ مخ

    :1984-1980المخطط الخماسي األول-1
   خالل هذا المخطط تم تغيير التوجهات السياحية من تنمية السياحة الخارجية الى محاولـة تنميـة       
السياحة الداخلية لتلبية و اشباع الحاجيات المحلية في مجال الترفيـه و الراحـة و التـسلية ، مـع                    

احداث مناصب شغل جديـدة ، األسـتغالل   : مارية السياحية بهدف  مواصلة برمجة المشاريع اإلستث   
العقالني للموارد السياحية لتنمية السياحة الداخلية ، و تنمية السياحة الخارجية بهدف الحصول على              
  العملة الصعبة ، و عليه فقد تقرر خالل هذا المخطط ، اكمال المشاريع السياحية الباقية دون انجاز، 

  
  

 400 مليون دج للقطاع السياحي خالل هذا المخطط ، من أصـل               3400صيص مبلغ    و قد تم تخ   
مليار دج  مخصصات اإلستثمار اإلجمالية للمخطط الخماسي األول ، حيث كانت حـصة الـسياحة                

  فقط من اجمالى اإلستثمارات ، وتم توزيع المبلغ المخصص للقطاع السياحي علـى               %0.85تمثل  
 مليار دج خاصـة     1.8ر دج خاص بأتمام المشاريع الباقية دون انجاز ، و            مليا 1.6:  النحو التالى   

 سرير ، و من أجل تحقيق       50880بانجاز مشاريع سياحية جديدة ، من أجل بلوغ طاقة ايواء تقدر            
  : مشروع سياحي موزعة حسب الجدول الموالى 89ذلك تم برمجت 

  
   25:  الجدول رقم 

  لسياحة حسب نوع المنتج خالل المخطط الخماسي األول                 توزيع المشاريع ا
  

  المجموع  مخيمات  حضري  مناخي   معدنى  صحراوي  شاطئ  نوع المنتج
  89  40  32  05  09  01  02  عدد المشاريع 

  16550  1200  6900  1150  1650  2350  3300  عدد األسرة 
  وزارة السياحة :     المصدر 
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عدد من المشاريع  تم تخصيـصه للمخيمـات و الـسياحة            من خالل الجدول السابق نالحظ أن أكبر      
  الحضرية  ، و هو مايعكس التوجه الى تنمية السياحة الداخلية على حساب السياحة الخارجية 

 مشروع المبرمجة ،    89 مشروع من أصل     20  إال أنه عند نهاية هذا المخطط لم يتم انجاز سوى           
  . سرير فقط 4050مايعادل 

   :1989-1984لثاني المخطط الخماسي ا-2
 مليون دج من    3500    بلغ نصيب القطاع السياحي من االستثمارات المبرمجة خالل هذا المخطط           

 مليون  1800 مليار دج كمخصصات اجمالية في هذا المخطط ، و قد تم تخصيص مبلغ               550أصل  
لى تطوير و تنمية    دج ، ألنجاز و تهيئة مناطق للتخيم حسب التوجهات السياحية الجديدة و الرامية ا             

السياحة الداخلية ، كما يهدف هذا المخطط الى تحديد مناطق التوسع الـسياحي ، انجـاز مـشاريع                  
 ، و  تطوير محطات الميـاه        1984سياحية في الواليات الجديدة المنبثقة عن التقسيم االداري للسنة          

  : على النحو التالي تم توزيع المشاريع المقرر انجازها, المعدنية ، و السياحة المناخية 
  
  
  
  

   26: جدول رقم 
                      توزيع المشاريع المبرمجة خالل المخطط الخماسي الثاني 

   
  طبيعة المشاريع   السنوات 

  توسيع العديد من الفنادق ، اعادة تحريك المشاريع قيد اإلنجاز -  1985
   سرير1000طة انجاز مشروع خاص بالنتج المناخي في تيكجدة بطا-  1986

  * سرير 600انشاء فندق في وهران ب -
   سرير 300انجاز فندق في جيجل ب -  1987

  سرير 300انجاز فندق في ارزيو  ب -
  تجديد بعض الوحدات السياحية الصحراوية -

  من اعداد الطالب  : لم تنته به األشغال بعد                                             المصدر * 

   
  
  ).89 ـ 80( خالل الفترة النتائج المحققة -3
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    خالل هذه المرحلة وفي اطار التوجهات الجديدة، المتمثلة أساسا في فتح المجال للقطاع الخاص              
 سرير، حصة القطـاع     48302،  1989الوطني واألجنبي، بلغت طاقات اإليواء السياحي في نهاية         

% 46.50ما حصة القطاع الخاص فكانت تمثل        سرير، أ  25842ما يعادل   % 53.5العمومي مثلت   
 سرير في مختلف أنواع المنتجات السياحية، وخالل نفس السنة ترتيـب الجزائـر              22460مايعادل  

فيما يخص طاقات االيواء السياحي المتاحة على مستوى المغرب العربي كانت في الصف االخير ،               
 يخص طاقـات اإليـواء الـسياحي المحققـة ،           و فيمايلي اهم النتائج المحققة خالل هذه الفترة فيما        

  .التدفقات السياحي ، و مناصب العمل المحدثة  
  : طاقات اإليواء السياحي -أ

 25842 سـرير ، منهـا       48302 بلغت طاقة االيواء السياحي  في الجزائر         1989 في  نهاية سنة     
واع السياحة التى تتوفر    سرير تعود للقطاع العمومي و الباقي للقطاع الخاص  موزعة بين مختلف أن            

  عليها الجزائر ، الجدول الموالى يوضح توزيع هذه الطاقات حسب نوع المنتج السياحي 
  
  
  
  
  

   27: جدول رقم 
  1989             توزيع طاقة االيواء السياحي في نهاية سنة 

  
  العمومى  حصة القطاع    األجمالى   

  %لنسبة ا  عدد األسرة   %النسبة   عدد األسرة   المنتجات 
  47.14  12182  27.60  13327  الشاطئ

  14.63  3781  13.10  6331  الصحراوي 
  13.88  3588  10.60  5116  المعدني 
  03.69  954  02.13  1030  المناخي 

  20.80  5377  46.57  22498  الحضري 
  100  25842  100  48302  المجموع 

  من اعداد الطالب  : المصدر 
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ركز الطاقة اإليوائية في المنتج الشاطئ بالنسبة للقطاع العمومى ،           من خالل الجدول السابق نالح ت     
و ذلك في اطار توجهات السياسة السياحية خالل المخطط الخماسي الثاني و الرامية الى تطـوير و                 
تنمية السياحة الداخلية على حساب السياحة الخارجية ، وبالنسبة للتصنيف يالحظ كذلك تركز طاقة              

 سرير من أصـل     16842 ما يعادل    % 65.17 بنسبة   ) نجوم   03 (ات المتوسطة اإليواء  في الدرج   
  (1). سرير 25842

  : التدفقات السياحية-ب
سنتطرق الى تطور  التدفقات السياحية  في شكليها البشري  و النقدي خالل هذه المرحلة ومقارنتها                 

  .مع التدفقات الحاصلة في الدول المجاورة المغاربية خالل نفس الفترة 
  : التدفقات البشرية-1-  ب

    ان مضاعفة قدرات وطاقات اإليواء السياحي من خالل مضاعفة الوكالء وتشجيع االستثمارات            
السياحية الخاصة، الوطنية واألجنبية، كان بهدف زيادة عدد السياح وجعل الجزائر كوجهة سياحية،             

الجزائـر فـي الـسوق الـسياحي        لكن مقارنة بسيطة مع بلدان المغرب العربي، توضح أن مكانة           
  :المغاربي تبقى بعيدة، كل البعد عن التطلعات والجدول الموالي يوضح ذلك

  
____________________________________________________________  

  118مرجع سبق ذكره ، ص : كواش خالد . 1

  
   28: جدول رقم

  )تونس، الجزائر، المغرب(بي                 التدفقات السياحية في المغربي العر
  ).84، 83، 82، 81(           لسنوات   

  .ألف سائح:                                                                        الوحدة
  1981  1982  1983  1984  

  1900  1800  1800  1600  المغرب 
  1500  1400  1400  2100  تونس 

  400  340  340  320  الجزائر 
  3800  3540  3470  4020  المجموع 

1985OMT : Source  
 
من خالل الجدول السابق يتضح لنا ان مكانة الجزائر في السوق السياحي المغاربي، تعكس ضعف               
السياحة في الجزائر،وعدم قدرتها على  جذب السياح، فالسائح األجنبي، يختـار المنـتج الـسياحي               

  .إليرادات السياحيةاالفضل، ضعف هذه المكانة تؤكدها أكثر ا
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  :التدفقات النقدية-2-ب
  الجدول الموالى يوضح تطورااليرادات السياحية بالعملة الصعبة في الجزائر خالل الفترة

  )89 ـ 85 (
  

  29: جدول رقم
  ).89 ـ 85(      تطور اإليرادات السياحية في الجزائر بالعملة الصعبة خالل الفترة   

  مليون:                                                  الوحدة                             
   االيرادات بالدنار الجزائري   االيرادات بالدوالر األمريكي   السنوات 

1985  91  460  
1986  104  489  
1987  101  487  
1988  85  502  
1989  95  720  

                                                                               1992ONS : Source 
من ) بالدوالر االمريكي (من خالل الجدول السابق نالحظ تطور اإليرادات السياحية بالعملة الصعبة           

، لكن في مقابل ذلك اإليـرادات بالـدينار عرفـت           1987، ثم عرفت تراجعا بداية من       86 الى   85
 إلى انخفاض قيمة الدينار وحسب المنظمـة        تطورا ملحوظا ومستمرا، ويرجع ذلك بالدرجة االولى      

 لم تتجـاوز    1988فإن حصة الجزائر في السوق العالمي للسياحة في سنة          ) OMT(العالمية للسياحة   
1)%1( ،  

  
 (1) (1) Algerie 30 ans Situation Economique; Bilans et Perspectives, ANEP, 1992, P 259  

جزائر وحدها ال تكفي، لذا يجب مقارنة التدفقات السياحية مع          دراسة تطور اإليرادات السياحية في ال     
  :الدول المجاورة كما يوضحه الجدول التالي

  
  30: جدول رقم

  )84 ـ 81(                  تطور المداخيل السياحية في المغرب العربي
  

  .ليون دوالر أمريكيم:                                                                     الوحدة
  1981  1982  1983  1984  

  المغرب
  تونس
  الجزائر

0.440  
0.581  
0.060  

0.425  
0.545  
0.060  

0.417  
0.573  
0.060  

0.440  
0.463  
0.063  
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1985OMT: SOURCE 
  

من خالل الجدول السابق نالحظ أن حصة الجزائر ضعيفة من حيث اإليرادات الـسياحية مقارنـة                
  .جاورةباإليرادات في الدول الم

 ولم يتم  تسجيل سوى زيادة طفيفة فـي          1981فاإليرادات السياحية الجزائرية عرفت استقرار منذ       
 مليون دج في    117 ، و  1986 مليون دج في     342وقد تواصل عجز الميزان السياحي بـ       . 1984
ز يؤكد  ، بمعنى أن النفقات السياحية كانت أكثرمن اإليرادات السياحية لنفس الفترة، هذا العج            1989

  .ضعف وتخلف القطاع السياحي الجزائري
 8247.7مايعـادل  % 1.55أما عن مساهمة القطاع السياحي في اإلنتاج الداخلي فلم تتجاوز نـسبة       

، أما  1989 مليون دج في سنة      529436.9مليون دج من مجموع اإلنتاج الخام للوطن والمقدر بـ          
 مليون دج   5810.5مايعادل  % 1.75ة، فلم تتجاوز    بالنسبة لمساهمة القطاع في إنشاء القيمة المضاف      

  (1). 331344.5من إجمالي القيمة المضافة والتي تقدر بـ 
  :  تطور التكوين والتشغيل السياحي-ج

 متخرج من مختلف معاهـد ومراكـز التكـوين          4554،  1989بلغت نتائج التكوين السياحي سنة      
  .حسب االختصاص والمعاهدالسياحي، والجدول الموالي يوضح توزيع المتخرجين 

  
  

______________________________________________________________  
  37بديعة بوعقلين، مرجع سبق ذكره،ص)1(

  31: جدول رقم
  ).89 ـ 77(             عدد الطلبة المكونين في المعاهد والمراكز السياحية خالل الفترة 

  
  المجموع العام المجموع لكل تخصص  التخصصات ابيةالطاقة اإلستيع  المؤسسات التكوينية

المركز الوطني للتكوين 
السياحي بالجزائر 

CNFT*  

  
80  

  فندقة 
  سياحة

210  
121  

  
331  

مركز التكوين الفندقي 
  والسياحي بتيزي وزو

  
320  

  اإلستقبال
  المطعم 
  المطبخ

380  
529  
339  

  
1248  

  365  اإلستقبال  معهد الفندقة والسياحة 
539  
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  المطعم  320  ببوسعادة
  المطبخ

521  1425  

مركز التكوين الفندقي 
  (**)بقسنطينة

  
80  

  اإلستقبال
  المطعم
  المطبخ

223  
312  
141  

  
676  

مركز التكوين الفندقي 
  (**)بوهران

  
80  

  اإلستقبال
  المطعم
  المطبخ

170  
315  
399  

  
874  

  4554  -  -  -  المجموع
  .                             349: ، ص1989، المؤسسة الوطنية للنشر واالشهار طبعة   الدليل االقتصادي واالجتماعي للجزائر:المصدر

  ENSTأصبح يسمى حاليا بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة * 
  1984تم حل مركزي وهران وقسنطينة في نهاية سنة * *

  

  
 عامل 4500هيل تم تكوين وتأ) 84 ـ  77( سنة 12     من خالل الجدول السابق نالحظ أن خالل 

أما عن تطور عدد عمال القطاع السياحي فهي موضحة حسب الجدول           .  خالل كل سنة   375بمعدل  
  :الموالي

  
  
  

  32: جدول رقم
  ).89 ـ 84(                   تطور عمال القطاع السياحي خالل الفترة 

  
  1989  1988  1987  1986  1985  1984  أصناف العمال السنوات

  587  654  542  343  445  634  اإلطارات 
  7413  7061  7204  7309  7205  8728  عمال التنفيذ
  8000  7715  7746  7652  7651  9362  المجموع

1990ONAT  :  Source 
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، 1984      من خالل الجدول السابق نالحظ أن عدد عمال القطاع السياحي بغض النظر عن سنة               
، 1989لغ عدد مناصب العمل في       ، و ب   1985 منصب عمل سنة     7651عرف تطور بسيط فقد بلغ      

  . منصب عمل349 منصب عمل بزيادة تقدر بـ 8000
  

   المؤشرات الحالية للسياحة في الجزائر : المطلب الثاني 
      سنحاول الوقوف على المؤشرات الحالية للسياحة في الجزائر ، من خالل دراسـة و تحليـل                

 الحالي ، التدفقات السياحية في شكليها البشري و         طاقات اإليواء التى تتوفر عليه الجزائر في الوقت       
النقدي للوقوف على اهمية السياحة ، مساهمة السياحة في الناتج الداخلي الخام ، مساهمة الـسياحة                
في القيمة المضافة و تطور مناصب العمل المحدثة في القطاع الـسياحي ، و مقارنـة كـل هـذه                    

 دول الجوار ، لمعرفة المكانة و المساهمة الحقيقيـة          المؤشرات مع نفس المؤشرات لنفس المدة مع      
  للسياحة في اإلقتصاد الوطني 

  : *         طاقات اإليواء السياحي - أوال
    عرفت طاقات اإليواء السياحي التى تتوفر عليها الجزائر تطور معتبر ، لكن يبقي هذا التطـور                

تتوفر عليها دول الجوار ، و فيمايلي جـدولين         بعيد اذا ما قورن مع مستوى الطاقات اإليوائية التى          
   2000-1990يبينان تطور عدد الفنادق و عدد األسرة على التوالى للفترة 

  
____________________________________________________________  

    الخاص بمؤشرات القطاع السياحي في البجزائر 02إلطالع أكثر انظر الملحق رقم *  

  
  

  33: قم جدول ر
  2000-1990                  تطور عدد الفنادق حسب الدرجة خالل الفترة 

  
199  السنة 

0  
199

1  
199

2  
199

3  
199

4  
199

5  
199

6  
199

7  
199

8  
199

9  
200

0  
5*  05  05  05  07  07  08  09  09  09  10  11  
4*  17  20  22  21  29  31  33  33  34  20  20  
3*  87  87  89  89  90  91  91  91  104  75  78  
2*  63  68  72  73  73  83  85  87  87  65  66  
1*  55  66  68  69  69  70  70  70  70  49  49  
0  153  234  237  251  337  370  371  450  477  556  552  
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  776  775  781  740  659  653  605  510  493  480  382  مج
  وزارة السياحة و الصناعات التقليدية :   المصدر 

  
 1990 فندق فـى سـنة       382نادق تضاعف فمن         من خالل الجدول السابق نالحظ ان عدد الف       

 فندق ، لكن ما يالحظ  أن زيادة عدد الفنادق كان            776 الى نحو    2000وصل عدد الفنادق في سنة      
 فنادق ، الدرجـة     06تقريبا في الفنادق غير المصنفة ، ففنادق الدرجة األولى شهدت زيادة تقدر ب              

 فنـدق ، و     399 للفنادق غير المصنفة فازدادت ب        فنادق فقط ، اما بالنسبة     03الثانية شهدت زيادة    
   و حسب الدرجات 2000-1990فيمايلي تطور عدد األسرة خالل الفترة 

  
  34:   جدول رقم 

  2000-1990               تطور عدد األسرة  حسب الدرجة خالل الفترة 
  

199  السنة
0  

199
1  

199
2  

199
3  

199
4  

199
5  

199
6  

199
7  

199
8  

199
9  

200
0  

5*  275
8  

240
0  

240
0  

456
6  

480
2  

494
3  

515
8  

515
8  

578
5  

388
8  

460
4  

4*  353
5  

684
4  

684
4  

442
9  

465
6  

479
2  

500
1  

504
7  

509
3  

322
2  

322
2  

3*  217
15  

236
30  

239
08  

239
47  

251
76  

259
14  

270
40  

272
04  

289
68  

170
29  

213
10  

2*  615
1  

319
2  

319
2  

562
0  

590
8  

608
1  

634
5  

637
4  

728
4  

555
7  

551
9  

1*  253
4  

253
4  

319
4  

245
2  

258
1  

265
7  

277
2  

282
7  

297
5  

250
9  

254
1  

0  171
19  

163
86  

163
86  

162
76  

171
12  

176
13  

183
79  

190
94  

208
76  

300
71  

298
91  

  وزارة السياحة و الصناعات التقليدية : المصدر 

  
    من خالل الجدول السابق نالحظ كذلك تطور ملحوظ في عدد األسرة ، و لكنها  هي األخرى ،                  

  .فنادق غير المصنفة ممركزة في ال
     و حتى نستطيع الحكم أهمية طاقات االيواء السياحي التى تتوفر عليها الجزائر يجب مقارنتها 

مع دول الجوار خالل نفس المدة  ، فكانت عدد األسرة المحققة في تونس و المغرب و الجزائر 
  :  على النحو  التالى 1999خالل سنة 
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  35: جدول رقم 
  1999 عدد الفنادق و عدد األسرة في كل من الجزائر ، تونس و المغرب خالل سنة        مقارنة

  
  المغرب   تونس   الجزائر   

  1671  722  800  عدد الفنادق 
  224000  191955  76000  عدد األسرة 

  من اعداد الطالب: المصدر 
  

  :التدفقات السياحية و النقدية -ثانيا
 نظرا  2000الى غاية سنة    1990 في الفترة الممتدة من سنة            شهدت التدفقات السياحية تذبذبات   

للظروف و األحداث التى شهدتها الجزائر خالل تلك الفترة ، و عليه سـنحاول تحليـل التـدفقات                  
  .السياحية و النقدية خالل هذه الفترة و مقارنتها مع دول الجوار تونس و المغرب 

  36: جدول رقم 
  2000-1990اح الى الجزائر خالل الفترة               تطور توافد السي

  

  جزائريون مقمون في الخارج   األجانب  مجموع السياح   السنة
1990  1336918  685815  51103  
1991  1193210  722682  470528  
1992  1119548  624096  495452  
1993  127545  571993  555552  
1994  804713  336226  468487  
1995  519576  97648  421916  
1996  604968  93491  511477  
1997  934752  94832  539920  
1998  678448  107213  571234  
1999  755286  174611  607675  
2000  865994  175538  690446  
  .وزارة السياحة و الصناعات التقليدية : المصدر 

  مـن        من خالل الجدول السابق ، نالحظ أن  العدد الكبير من الوافـدين الـى الجزائـر هـم                  
الجزائريون المقيمون في الخارج ، و عموما  الحركة السياحية في اتجاه الجزائر عرفت تراجع منذ                

 ،  نظرا للظروف التى مرت بها الجزائر في تلك الفترة ، فانخفض عدد السياح االجانب               1992سنة  
ئر تـستعيد  و الجزائريون المقيمون في الخارج ، لكن مع تحسن الظروف و األوضاع ، بدأت الجزا     

 755286 نحـو    1999 ، حيث وصل عدد السياح في سنة         1997جذب السياح اليها بداية من سنة       
  :  سائح ، كما يوضحه الجدول الموالى 901416 نحو 2001سائح ، و بلغ العدد في سنة 
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   37: جدول رقم 
  2001                 دخول السياح الى الجزائرفي سنة 

    
  ة المئويةالنسب  العدد  السياح 

  87.23  705187  مواطنيون مقيمون في الخارج 
  21.77  196299  أجانب 

  100  901416  مجموع 
  وزارة السياحة : المصدر 

  
  أغلبهم   2001  من خالل الجدول السابق نالحظ أن  عدد السياح الذين زاروا الجزائر خالل سنة               

  . %21.77اح  األجانب سوى   ، و التمثل نسبة السي%87.23مهاجرون في الخارج بنسبة 
    و  للحكم على اهمية الجزائر كوجهة سياحية يجب مقارنة هذه التدفقات ، مع التدفقات الحاصلة                

  : في الدول المجاورة خالل نفس الفترة كما يوضحه  الجدول الموالى 
  

  38: جدول رقم 
  2000-1997ي خالل الفترة                 مقارنة عدد السياح الوافدين الى دول المغرب العرب

  
  تونس   المغرب   الجزائر   السنة 
1997  634752  3071668  3271623  
1998  678448  3227537  4795201  
   نهاية مارس 874126  نهاية سبتمبر 3184014  755286  1999
2000  859000  4100000  5057000  

  2001وزارة السياحة و الصماعات التقليدية :  المصدر 

  
 خالل الجدول السابق نالحظ أن الجزائر تبقى بعيدة كل البعد عن تونس و المغرب مـن                        من

 ماليين سائح ، و المغـرب       05ناحية استقبال السياح ، ففى الوقت الذي تستقبل فيه تونس أكثر من             
 ، الجزائر لم تصل حتى الى مليون سـائح ، و هـو مـا                2000 ماليين سائح في سنة      4أكثر من   

ر الجهود و اعادة النظر في استراتيجية التنمية السياحية في الجزائر ، نظرا ألهميـة               يستدعى تظاف 
هذا النشاط على المستوى اإلقتصادى و االجتماعى كما بيناه  سابقا في الفصل الثـاني  مـن هـذه                    

  .الدراسة 
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  ، و  %02  ، قد قدرت ب       1998 اما بالنسبة  لمساهمة السياحة في الناتج الداخلي الخام خالل سنة            
  ، في تـونس خـالل سـنة          %6بلغت نسبة مساهمة القطاع السياحي في خلق القيمة المضافة نحو           

   ، و هي نفس النسبة التـي  % 8 بلغت نسبة مساهمة السياحة في الناتج الداخلي الخام  نحو     1999
  (1).   1998ساهم بها القطاع السياحي المغربي في الناتج الداخلي الخام للمغرب خالل سنة 

  
  :  التشعيل -ثالثا

 كان العـدد    1985 عامل ، و في سنة       12067 ،   1999  بلغ عدد عمال القطاع السياحي  في سنة         
 عامل  ، و الجدول الموالي يوضح تطور عدد عمال القطاع السياحي العمـومي               10054ال يتجاوز   

  .1999-1990خالل الفترة 
  

  39: جدول رقم 
   1999-1990دد عمال القطاع السياحي العمومي                       تطور ع

  
  99/98  1999  1998  1997  1996  1995  1990  السنوات

%      
  5.5  12067  11437  10807  8522  7723  10897  العدد 
  وزارة السياحة : المصدر 

  

  من خالل الجدول السابق نالحظ أن  عدد عمال القطاع السياحي العمومى عرف تزايد الى غايـة                 
 عامل فقط و يرجـع      8522 ،   1996 ، بعدها أصبح العدد يتناقص الى أن بلغ في سنة            1990سنة  

السبب الى حل و خوصصة بعض المؤسسات السياحية العمومية ، ثم عرف العدد تزايد في سـنتي                 
     .%5.5 و بلغت نسبة الزيادة في هذه الفترة 1999 و 1998

 منصب عمل ، و فـي       620000 في المغرب      بلغ عدد عمال القطاع السياحي      1999  خالل سنة   
  . عامل 345512تونس بلغ عدد عمال القطاع السياحي 

  
  

____________________________________________________________  
(1) European Commission : Tourism Trends In Mediteranean Countries , OMT , Eurostat ; 2001 ; p 46   

  
  خالصة الفصل 
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:       تتمتع  الجزائر بموارد سياحية متعددة ومتكاملة نادرا ما نجدها مجتمعة فـي دولـة واحـدة             
، و قد تفطن المستعمر باكرا لهذه       …سواحل، صحاري، أنهار، مرتفعات، غابات،ثلوج ، مناخ معتدل       

بط فـي   الثروات و الخيرات التى تتمتع بها الجزائر ، فشرع منذ السنوات األولى إلحتالل و بالـض               
  .   ، في تهيئة و تنظيم القطاع السياحي إلستقبال السياح األوروبيين1897سنة 

     و مباشرة بعد اإلستقالل شرعت الجزائر في استغالل و تنظيم القطاع السياحة ، و صدر فـي                 
  و هي  سنة التحضير ألول مخطط تنموي عرفته الجزائـر      1966هذا الشأن الميثاق السياحي سنة      

  .ة ، حيث ظهر القطاع السياحي ضمن بيانات االستثمار مع مختلف القطاعات المستقل
    تميز تنظيم القطاع السياحي  بعدم اإلستقرار ، فعلى أعلى المستويات تم إحداث وزارة خاصـة                
بالقطاع في بداية عهد اإلستقالل ثم تم إلغاؤها، ثم دمجها مع وصايات أخرى وإحداثها في األونـة                 

م اإلستقرار هذا على مستوى أعلى هيئة تنظيمية للقطاع ، كان في غير صالح القطـاع               األخيرة، عد 
 و  1980السياحي ، على مستوى المؤسسات السياحية شهدت عمليتين متتاليتين إلعادة الهيكلة فـي              

 وتغيير في مهامها ، على غرارباقي المؤسسات الوطنية ، المؤسسات التكوينية هي األخرى              1983
كافية وشهدت نوعا من عدم اإلستقرار بإلغاء مؤسسات وتغيير فـي مهـام مؤسـسات               كانت غير   

  .أخرى
      أما بالنسبة ألستثمارات السياحية ، و على الرغم من ادراج القطاع في الخطة الوطنية للتنمية               
، اال أنه لم يحضى بنفس اإلهتمام على غرار القطاعات األخرى ويعود ذلـك لطبيعـة النمـوذج                  

وى المنتهج أنذاك و المتمثل في الصناعات المصنعة الذي استحوذ علـى أكبـر حـصة مـن                  التنم
مخصصات اإلستثمار خالل مختلف المخططات التنموية ، هذا بالنسبة لإلستثمارات العمومية أمـا             

 شبه معدومة ، ومـع تطـور        1980بالنسبة إلستثمارات السياحية الخاصة ، فكانت الى غاية سنة          
  . سرير 22400 ، 1990مار تطورت مساهمة القطاع الخاص و بلغت في سنة قوانين االستث

 سرير  و تبقى     76000،  بلغت      2000     أما فيما يخص طاقات اإليواء السياحي الي غاية سنة          
هذه الطاقة بعيدة كل البعد عن الطاقات المحققة في كل من تونس و المغرب ، علـى الـرغم مـن                     

  ، و بالنـسبة للتـدفقات        1993ائر منذ صدور قانون اإلستثمارات لسنة       اإلنفتاح الذي تعيشه الجز   
السياحية هي األخرى شهدت تراجع في سنوات التسعينات من القرن الماضى ، و تشهد حاليا نمـو                 
بطئ و نسبة كبيرة من التدفقات السياحية  مرتبطة بالمقيمين في الخارج ، و هو ما انعكـس سـلبا                    

احية و على مساهمة القطاع السياحي  في تكوين الناتج الـداخلي الخـام و               على تدفق اإليردات السي   
   ، 6  %  و %2 على التـوالى  1998المساهمة في خلق القيمة المضافة حيث كانت النسب في سنة

أما فيما يخص التشغيل  و نظرا للركود الذى يميز القطاع السياحي فأن مساهمته في خلق مناصب                 
  مقارنة بالمناصب العمل السياحية المحدثة في كل مـن    ) منصب عمل12067 (عمل تبقى بسيطة

  .تونس و المغرب  
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هذه الوضعية تستدعى اعادة تفكير في القطاع السياحي ، خصوصا و أن الجزائـر تتـوفر علـى                  
المؤهالت و الشروط الطبيعية و الجغرافية و البشرية  التى تجعل منها وجهة سياحية رائدة ، فلماذا                 

تم اإلستفادة من تجارب الدول الرائدة  في المجال السياحى من أجل رسـم معـالم اسـتراتيجية                  ال ي 
سياحية تسمح للجزائر بأخذ مكانها ضمن السوق السياحي العالمي ، و اليتم ذلك اال من خالل تهيئة                 

لرائـدة ،  الظروف و المناخ المالئم و اإلطار القانونى و التشريعى ، و األستفادة من تجارب الدول ا  
و العمل بالتخطيط  السياحى ، و التسويق السياحي للتعريف بالمنتج السياحى الجزائري في األسواق               

 .العالمية للسياحة ، و هو ماسنحاول معالجته من خالل الفصل الموالى من هذه الدراسة 
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            الفصل الرابع 
                                        أفاق و مستقبل السياحة في الجزائر 

  
  
  
  )مصر ، تونس ، المغرب (التجارب السياحية لبعض الدول -1
   محددات و معوقات التنمية السياحية -2
   االفاق المستقبلية للتنمية السياحية في الجزائر -3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : تمهيد 
      شهدت السياحة العالمية  تطورات متسارعة و خاصة بعد الحرب العالمية الثانية ، فمن ناحية               
التدفقات السياحية تضاعفت بأعداد كبيرة ، شأنها في ذلك شأن التدفقات النقدية التى شـهدت هـي                 

 السياحية و النقديـة أنهـا       األخرى نموا متسارعا فاق كل التوقعات ، و المالحظ على هذة التدفقات           
متمركزة في دول خمس ، و التى تعتبر من الدول  المتطورة ، لكن هذا لم يمنع مـن ظهـور دول                  
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نامية كوجهات سياحية تنافس تلك الدول كما هو الشأن بالنسبة لمصر ، المغرب ، و تونس ، اهتمام                  
قتصادية و اإلجتماعية للدولة ، و لعـل        هذه الدول النامية بالسياحة كونها توفر العديد من المزايا اإل         

أهم هذه المزايا ، توفير العمالت الصعبة و التاثير على ميزان المدفوعات و توفير فرص عمـل و                  
الحد من البطالة ، و لكن تحقيق هذه المزايا يشترط توفر الموارد السياحية ، و التنظيم و التخطـيط                   

.                  لقاعدية و المناخ القانوي و التشريعي  المرن و المحفزو التسويق الفعال ، باإلضافة الى الهياكل ا
    تتوفر الجزائر على العديد من المقومات و الموارد و الخيرات  و التراث الثقافي و الحـضاري                 
،والتى  يمكن أن تجعل منها وجهة سياحية رائدة في حوظ المتوسط ، لكنها تفتقـر الـى التنظـيم                    

سياحي الفعال، قلة و نقص االستثمارات السياحية ، و هو ما انعكس سلبا على اداء و مؤشـرات                  ال
السياحة في الجزائر ، فبالنسبة للطاقات ايواء  تبقى غير كافية و بعيدة كـل البعـد عـن مـستوى           

يـة و   الطاقات اإليوائية المحققة في دول الجوار ، و نفس الشئ بالنسبة للتدفقات الـسياحية و النقد               
 و امكانيـات    )الموارد و الخيرات الـسياحية      (و مادام هناك المادة الخام      . مناصب العمل  المحدثة     

للتنمية السياحية و باألخص في ظل المعطيات  الجديدة الشراكة مع اإلتحاد األوروبي ، اإلنظمـام                
ول الرائـدة فـي مجـال       المستقبلي للمنظمة العالمية للتجارة ، لماذا ال يتم اإلستفادة من تجارب الد           

 و التي يشابه منتجها السياحي  المنتج السياحي الجزائري  و التى             )مصر ، تونس ،المغرب   (السياحة  
قطعت أشواط معتبرة في التنمية السياحية و حققت نتائج معتبرة ؟ ، و األستفادة كذلك من الـشراكة                

ر ثالث دول مستقبلة ألكبر عدد من       مع اإلتحاد األوروبي في المجال السياحي ، على اعتبار أن أكب          
 2000 مليون سائح في سنة      74 فرنسا اكثر من     (السياح  على المستوى العالمي هي دول أوروبية         

من هذا  . ) مليون سائح خالل نفس السنة   41 مليون سائح  ، ايطاليا أكثر من         53، اسبانيا أكثر من     
ل التجارب السياحية لكل مـن مـصر و         المنطلق سنحاول خالل هذا الفصل تقديم و عرض و تحلي         

تونس و المغرب ، و مركزين على تنظيم القطاع السياحي  ، مؤشرات و أفاق القطاع الـسياحي و                   
أهم المعوقات التى تعترض السياحة في الدول الثالث ،  قصد استنباط أهم المحاور التى يمكـن ان                  

ى محددات و معوقات التنمية السياحية و       تفيد الجزائر في النهوض بالسياحة ، ثم نحاول التعرف عل         
كيفية القضاء عليها ، ثم نقوم   بتحليل االستراتيجية المقترحة من طرف الوصاية لتنميـة القطـاع                  

  و في نفس السياق ، نقوم بتحليل القوانين الـصادرة مـؤخرا لتنميـة                2010والتى تمتد الى غاية     
  .القطاع السياحي 

 ) مصر ، تونس ، المغرب  (احية لبعض الدولالتجارب السي: المبحث األول 

   السياحة لم تعد ذلك النشاط الذي تستعين به الدول النامية لتحقيق بعض المزايـا اإلقتـصادية و                 
االجتماعية ، بل أصبحت صناعة رائدة ، تجلب اهتمام الدول النامية و الدول المتقدمة علـى حـد                  

محققة من طرف الدول المتطورة في المجال السياحي ،         سواء ، و خير دليل على ذلك ، هوالنتائج ال         
فبالنسبة للتدفقات السياحية ، تعتبر فرنسا  أول دولة استقطابا للسياح على المستوى العالمي بـأكثر                
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 ، و تعتبر الواليات المتحدة األمريكية أول دولة علـى مـستوى             2000 مليون سائح  سنة      74من  
 مليـار دوال    80 ، بأكثر من     2000ة العالمية حيث استفادت سنة      العالم استفادة من ايرادات السياح    

قطعت بعض الدول النامية ، كتونس ، مصر و المغرب  أشـواطا معتبـرة فـي          امريكي ،     
مجال التنمية السياحية ، و نظرا  لتشابه الخصائص البيئية و الطبيعية ، و المعطيـات التاريخيـة                   

تى بقيت فيها السياحة متخلفة ، ارتأينا أن نقوم بتحليل و عرض للتجارب           لهذه الدول مع الجزائر ، ال     
السياحية لهذه الدول  بغية االستفادة منها ، مركزين على تنظيم القطاع السياحي ، مؤشرات و أفاق                 

  .القطاع  ، و أهم المعوقات التى تعترض التنمية السياحية في  الدول الثالث 
     

   السياحية المصرية التجربة: المطلب األول 
     تعتبر مصر أهم بلد سياحي في منطقة الشرق األوسط ، فقد اشـتهرت بمواقعهـا الـسياحية                 
التقليدية مثل األهرام ، و نوعت منتجها السياحي ليشمل السياحة الرياضية ، سياحة المـؤتمرات ،                

سياحة في مصر على مـدار      سياحة الترفيه ، السياحة الصحية و السياحة الدينية ، و يستمر موسم ال            
  .السنة بفضل مناخها و موقعها  

  :تنظيم السياحة في مصر :  أوال 
     يشرف على القطاع السياحي في مصر وزارة للسياحة تضطلع بمهام و صالحيات ، اعـداد و                

 تتكفل وزارة الـسياحة   . تنفيذ سياسة الحكومة ، تاطير و تنظيم النشاطات السياحية ، ترقية السياحة             
بكل العمليات المتعلقة باإلشهار السياحي داخليا و خارجيا ، و تشارك بصورة فعالة في الصالونات               
و المعارض السياحية العالمية ، تعتمد الوزارة على الهيئة العامة الـسياحية فـي تنفيـذ الـسياسة                  

  : ها السياحية بالتعاون مع المتعاملين العمومين و الخواص و من أهم المهام المسندة الي
  تحديد مناطق التوسع السياحي -
  البحث عن  المنتوجات السياحية الجديدة -
  بعث المشاريع السياحية ، و تقديم المعلومات للمستثمرين -
  بيع و استغالل األراضى المخصصة للتنمية السياحية -
  توفير المخططات و القيام بالدراسات الهندسية -
  

اتقها تحرير اإلقتصاد و الخوصصة بهدف زيـادة الكفـاءة               أخذت الحكومة المصرية  على ع     
االقتصادية ، و تخفيف دور القطاع العام في القطاعات االنتاجية ، و تشجيع القطاع الخاص الـذى                 
أصبح يلعب دورا هاما في عملية االستثمار و التنمية السياحية ، و تعزيز تدفق اإلستثمار األجنبـي                 

يدة في االدارة و فتح أسواق جديدة ، فلقد أصدرت القـوانين التـى              المباشر ، و ترويج أساليب جد     
  .تهدف الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في انشاء المرافق السياحية 
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و يعتبر القطاع الخاص في مصر، القطاع الرئيسي من حيث تنمية السياحة و خاصة في المنـاطق                 
المشاركة في مشاريع البنية التحتية ، و يتوقـع         السياحية الجديدة ، و يشمل بناء المرافق السياحية و          

و لقد تصدر قطـاع الـسياحة عمليـة         . أن يتولى القطاع الخاص تنمية المناطق السياحية الجديدة         
الخوصصة في مصر ، فقد باعت الحكومة في أول صفقات لها في عملية الخوصصة عدة فنـادق                 

 و فندق شيراتون    1991 في سنة    )الميرديان   فندق شيراتون بالغردقة ، و فندق        (من الدرجة األولى  
     .1994القاهرة سنة 

  مؤشرات و أفاق السياحة في مصر : ثانيا 
  : مؤشرات القطاع السياحي في مصر  -1

     لم يحظ قطاع السياحة في مصر باألولوية اال مؤخرا بعد اتفاقيات كامب دايفـد للـسالم سـنة          
رامية الى تنمية و توسيع القطاع الـسياحي ، و اكتـسب             ، و نتيجة لذلك جاءت المشاريع ال       1979

 ، و قد ارتفـع عـدد        1991القطاع أهمية اضافية بعد احالل عملية السالم في الشرق األوسط سنة            
 الـف سـائح ، أي       800 مالين و    03 الى   1996-1982السياح القاديمين الى مصر خالل الفترة       

سياحي هي االخرى شهدت تطورات سريعة فقد انتقل          ، طاقات اإليواء ال     %270بزيادة تقدر بنحو      
 160000 فندق بنحـو       761  ،  الى        1982 سرير سنة    36000 فندق   ب      263عدد الفنادق من    
 ، و بلغ    1998  في الناتج الداخلي الخام سنة        %1 ، و ساهمت السياحة بنحو       1996ألف سرير سنة    

  من مجموع العمالة في مصر ،  % 07ادل  مليون عامل أي ما يع2.7عدد عمال القطاع السياحي 
 مليار دوال امريكي ، و ساهمت االنشطة        4.5 ، نحو    2000و بلغت ايرادات السياحة المصرية سنة       

  (1). مليار جنيه مصري كحاصل للضرائب 3.6السياحية  ب 
 و كانت طاقات اإليواء السياحي  حسب المؤسسات، و عدد الغرف ، و عدد األسرة خـالل الفتـرة                 

  :  موضحة في الجدول الموالى 1985-1999
  
  
  11دور و أفاق القطاع السياحي فى اقتصاديات األقطار العربية ، المعهد العربي للتخطيط ، الكويت ، ص : :   ناجي التونى (1) .

  
  

  40: جدول رقم 
                        تطور عدد مؤسسات اإليواء في مصر حسب النوع ، عدد الغرف و عدد األسرة   

  1999-1985                                   خالل الفترة 
  

  1999  1998  1997  1996  1995  1990  1985   السنوات 
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  555  522  515  486  461  387  269  العدد   الفنادق
  59348  52468  50239  47573  43728  35230  23932  الغرف  
10460  99900  94795  86262  68683  46327  األسرة  

9  
11884

2  
  130  123  100  88  85  37  16  العدد   القرى

  22216  18784  14118  11714  10698  5239  570  الغرف   السياحية
  44366  38992  28461  23613  21777  10801  1151  األسرة   

  229  224  214  215  206  208  81  العدد   الفنادق
  22216  18784  11184  10532  10739  3379  3379  الغرف  العائمة

  24436  23216  22625  22333  20918  21985  6917  األسرة   
  914  869  829  789  752  632  366  العدد   المجموع

  93822  82925  75679  70471  64958  51208  27881  الغرف   
10146  54395  األسرة   

9  
12895

7  
14074

1  
15098

6  
16681

7  
18764

4  
69 p , 2001,an  Countries  Tourism Trends in Mediterrane, European  Commission :  Source  

  
  من خالل الجدول السابق نالحظ،  تعدد طاقات اإليواء السياحي ، من فنادق تقليدية الـى القـرى                  
السياحية الى الفنادق العائمة ، و قد شهدت هذه الطاقات تطورات ملحوظة ، فقد بلغ عدد مؤسسات                 

 ، و بلـغ     1985ات مقارنة بـسنة      مؤسسة أى تضاعف بثالث مر     914  ، نحو     1999اإليواء سنة   
 غرفـة سـنة    27881 ، حيث لم تتجاوز      1999 غرفة في    93822عدد الغرف في هذه المؤسسات      

 الـى   1985 سرير سـنة     54395 ، و نفس الشئ بالنسبة لعدد األسرة فهو األخر انتقل من             1985
   1999 سرير سنة 187644

 مليون سائح ، أي بزيـادة قـدرها         3.9ن   أكثر م  1996وقدر عدد السياح  الوافدين الى مصر سنة         
 و التى بلغ خاللها عـدد       1995  مقارنة بسنة     %25.8 ، و بزيادة قدرها      1993  مقارنة بسنة     56%

  السياح
  
  

  11مرجع سبق ذكره ، ص :  ناجي التونى (1)

  
 % 0.9 الى 1986  سنة    % 0.65 مليون سائح ، و ارتفع نصيب مصر من السياحة العالمية من             3.1
-1985 ، و في مايلي جدول يوضح تطور التدفقات السياحية الى مصر خالل الفتـرة                1996سنة  

2000  
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  41: جدول  رقم 
  2000-1985            تطورعدد السياح الوافدين الى مصر خالل الفترة 

  
  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1990  1985  السنوات 
  5506  4797  3454  3961  3896  3134  2600  1518  العدد الف

Source :European Commission, OP. CIT  , p77   
  

-1985  من خالل الجدول  نالحظ  أن عدد  السياح  قد تضاعف أربع مرات تقريبا خالل الفترة                   
 ، و   1999 مليون سائح خالل سـنة       4.7 مليون سائح الى أكثر من       1.5 ، منتقال من حوالى      1999

   .2000 مليون سائح سنة 5.5
نسبة لإليرادات ، فقد بلغت ايرادات السياحة في القيمة االجمالية لصادرات الخدمات سـنة                اما بال 
  % 24.9 ، و    1990   فـي سـنة        % 24  ، بعد أن كانت ال تمثل سوى          % 31.2 ، نسبة        1995
 ، و تمثل هذه اإليرادات ثاني مصدر للعمالت األجنبية بعد تحويالت المـصريين فـي                1994سنة  

  . *2000-1985جدول الموالى يوضح تطور ايرادات السياحة المصرية خالل الفترة الخارج  و ال
  42: جدول رقم 

  2000-1985                 تطور ايرادات السياحة المصرية خالل الفترة 
  مليار دوالر أمريكي :                                                                      الوحدة 

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1990  1985  ة السن
  4345.0  3903.0  2654.0  3727.0  3204.0  3009.1  1642.2  315.3  ايرادات
  2001المنظمة العالمية للسياحة : المصدر 

  
  من خالل الجدول السابق نالحظ التطور المستمر في اإليرادات السياحية ، فقد انتقل المبلـغ مـن                 

 ألف دوال أمريكي ، 300 مليار و 04 ، الى  أكثر من      1985 امريكي سنة     ألف مليون دوالر   315
  2000-1985  مليار دوالر أمريكي خالل الفترة 04أي بزيادة تقدر بحوالى 

  :   اما بالنسبة  لتطور العمالة السياحية فهى موضحة في الجدول الموالى 
  
  .ياحي المصري  الخاص بمؤشرات و افاق القطاع الس03انظر الملحق  رقم * 

  
   43: جدول رقم 

  1999-1995               تطور عدد عمال القطاع السياحي المصري خالل الفترة 
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  ألف:                                                                                 الوحدة 
  1999  1998  1997  1996  1995  السنة 
  90.2  80.6  75.5  75.9  81.0  العدد  

Source :European Commission, OP.CIT, p86   
    

 الـى   1995 ألف عامل، سنة     81من خالل الجدول نالحظ أن عدد عمال القطاع السياحي انتقل من            
-1999) سـنوات  05 اآلف منصب خـالل      10 ، بزيادة تقدر حوالى      1999 الف عامل سنة     90نحو  

1995)   .  
  : أفاق القطاع السياحي في مصر  -2
 عاما ، تغطي الفتـرة مـن        20  شرعت مصر في خطة للتنمية السياحية مدتها          1997  منذ سنة    

 ، و تهدف الى تطوير البنية التحتية األساسية و المرافق السياحية بحيث تـستقبل               2017 الى   1997
 ، ويتوقع أن تصبح مصر بعد انجاز هذه الخطة          2017 مليون سائح سنويا بحلول عام       26أكثر من   

و نظرا ألهمية قطاع السياحة في االقتصاد المصري ، تشدد          .  أهم البلدان السياحية في العالم       ، من 
الحكومة كثيرا على تنميته ، و قد قسمت المراكز السياحية الى مراكز تقليدية ، و مراكز سـياحية                  

  : جديدة ، و تستند خطة التنمية السياحية على اإلفتراضات التالية 
  .  خالل مدة الخطة % 8يحقق معدل نمو سنويا يبلغ القطاع السياحي س-
 ، أى سـيرتفع     2017 مليون سائح بحلول عام      26مجموع عدد السياح الوافدين الى مصر سيبلغ        -

   .2017 ليتجاوز ستة أضعاف في أفاق 1996 ماليين في عام 3.9من 
فدين ، و تقـدر الخطـة أن        انشاء مرافق اضافية لتوفير اإلقامة لهذا العدد المتوقع من السياح الوا          -

   ، أي أن عددها سيزداد بأكثر من 2017 غرفة بحلول عام 380000مجموع غرف الفنادق سيبلغ 
  (1). غرفة70471 ، أي 1996  عما كان عليه في عام % 400

 مليون ليلة فـي عـام       242 الى   1996 مليون ليلة  في عام       23عدد الليالي السياحية سيزداد من      -
  (2).تجاوز سبعة أضعافه  أي أنه سي2017

     ترتكز الخطة على ضرورة تطوير قطاع السياحة بعيدا عن المناطق السياحية التقليديـة مثـل               
القاهرة و االسكندرية ، باتجاه المناطق السياحية السريعة النمو مثل منطقة البحر األحمر و الغردقة               

 غرفة  200000 الى   2017نهاية عام   ، و يتوقع أن يصل عدد غرف الفنادق  في البحر االحمر ، ب             
   غرفة في خليج العقبة ، و باإلضافة الى تنويع المواقع السياحية و األنشطة 30000باإلضافة الى 

  
   1997وزارة السياحة المصرية    (2) .(1) 
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السياحية ألستقبال الزيادة المنتظرة في عدد السياح ، تهدف الخطة الى توسيع نطاق الخدمات العامة               
لكهرباء ، الماء ، و مرافق النقل و المواصالت ، و باإلضافة الى تنويـع األنـشطة الـسياحية ،                   كا

تهدف الحكومة المصرية الى تحقيق التنمية اإلقتصادية الشاملة ، من خالل تنويع المناطق السياحية              
 169366 غرفة فندقية لتوسيع نطاق الـسياحة ، و خلـق            90922، حيث تدعو الخطة الى انشاء       

فرصة عمل اضافية ، و تدعو الخطة الى توسيع نطاق التدريب و التكوين السياحي لتلبية الزيـادة                 
المتوقعة في الطلب على الموارد البشرية المؤهلة ، و باإلضافة الى ذلك تهدف الخطة الى تـرميم                 

خطة التنميـة   المواقع السياحية الموجودة و حمايتها  ، و الجدول الموالى يوضح التقديرات األولية ل             
  44: جدول رقم السياحية 

  2017-1997           التقديرات األولية لخطة التنمية السياحية المصرية للفترة 

  عدد السياح   السنوات 
   بالماليين 

  عائدات السياح
  مليار دوالر

  متوسط اإلنفاق
  يوميا بالدوالر

1997-2001  6.3  6.6  143  
2002-2006  10.1  11.6  143  
2007-2011  16.3  20.0  143  
2012-2017  26.3  34.6  143  

  13ناجى التونى ، مرجع سبق ذكره ، ص : المصدر 
  

   و بهدف الحصول على الموارد المالية الالزمة لتنفيذ مشاريع الخطة ، قدمت الحكومة مجموعـة               
 كبيرة من التسهيالت و حوافز اإلستثمار في القطاع الخاص ، الذي يتوقـع لـه أن يـؤدي الـدور      

  االساسي في تنفيذ خطة التنمية السياحية 
 08 و فيمايلي بعض الحوافز المقدمة لتشجيع تدفق اإلستثمارات الخاصة في اطار القـانون رقـم                

   :1997الصادر في سنة 
  حق المستثمر في اعادة رأ س المال و األرباح الى وطنه -1
   سنوات 10اإلعفاء من الضرائب لمدة -2
 فـي   5تراد المفروضة على المعدات واالآلت المستوردة بحيث ال يتجاوز          الحد من ضريبة االس   -3

  المائة 
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االستثمار في المجاالت التى تخدم قطاع السياحة و ان كانت غير متصلة به مباشـرة ، كإقامـة                  -4
  شبكات الطرق و المطارات و محطات الطاقة الكهربائية 

  .الحق في تملك األراضى -5
  . المصادرة للمشاريع السياحية عدم جواز التأميم او-6
  .حرية تحديد أسعار المنتجات و تحديد األرباح  دون تدخل من طرف الدولة -7

  :   و في المقابل تركز الحكومة في تنمية قطاع السياحة على مايلي 
  استكمال الخدمات األساسية الالزمة لتنمية المناطق السياحية -1
ل توفير حوافز لالستثمار و تسهيل االجـراءات لتـوفير          تيسير مشاركة القطاع الخاص من خال     -2

  .الوقت و الجهد على المستثمرين 
تنظيم قطاع السياحة بما في ذلك اختيار المناطق السياحية و تنظيم االسـتثمار ، و دمـج هـذه                   -3

  .المناطق في خطة التنمية العامة بهدف ضمان اتباع نهج متكامل للتنمية االقتصادية 
 الترويج بما في ذلك تنظيم المعارض الـسياحية و المـشاركة فـي المـؤتمرات و                 التسويق و -4

اإلجتماعات اإلقليمية و الدولية ، و تنظيم األسابيع السياحية في مختلف البلدان و خاصة في البلدان                
  .التى تشكل أسواقا سياحية هامة 

  .التنقيب عن المواقع األثرية -5
  . التدريب و التكوين و التثقيف-6
  

  : المعوقات الرئيسية للقطاع السياحي في مصر-ثالثا 
   : (1)فيمايلي أهم العقبات الرئيسية التى تعيق نمو القطاع السياحي المصري

قصور في البنية التحتية و الهياكل األساسية ، نقص في هياكل اإليواء و عدد الغرف و نوعيـة                   -1
  الفنادق 

  . ، وقلة  المعارض السياحية عدم كفاية الترويج و التسويق للسياحة-2
  .عدم االستقرار السياسي الذي يميز منطقة الشرق األوسط و عدم وجود السالم الشامل -3
نقص الكوادر البشرية المؤهلة على الرغم من توفر مصر على العديد من المعاهد و المدارس و                -4

  .الكليات السياحية 
  
  

   17مرجع سبق ذكره ، ص :  ناجي التوني .(1)
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  :التجربة السياحية التونسية :المطلب الثاني 
    تعتبر تونس من اهم البلدان اإلفريقية في  مجال السياحة ،و احد اهم البلدان السياحية الرئيسية 
في حوض البحر المتوسط و تجتذب اعداد مختلفة من السياح من جميع أنحاء العالم ، فقد اشتهرت 

  .احية التقليدية بشواطئها الجميلة و مواقعها السي
  :تنظيم القطاع السياحي في تونس-أوال

  يشرف على السياحة في تونس وزارة للسياحة ، التى تهتم بتنظيم و توجيه النـشاطات الـسياحية                    
وضع الخطوط العريضة للسياسة السياحية ، التى يسهر على تنفيذها الـديوان الـوطنى التونـسي                

  : ام التالية للسياحة باإلضافة الى قيامه بالمه
  تنظيم و مراقبة األنشطة السياحية -
  ضمان التكوين الفندقي و السياحي -
  .ترقية المنتج و القطاع السياحي -

و قد عمدت الحكومة التونسية منذ اإلستقالل الى تطوير و تنمية السياحة، من خالل تمويل و انجاز                 
جنبي إلقتحام اإلستثمار في مجال السياحة      الهياكل السياحية ، و تشجيع القطاع الخاص الوطنى و األ         

، من خالل اصدار القوانين التى تتضمن الضمانات و التسهيالت و التحفيزات و اإلعفاءات الجبائية               
، و تسهيالت تحويل رؤوس األموال الى الخارج ، من اجل تطوير العرض السياحي ، و الذي بلغ                  

   .1965 سرير سنة 400 يتجاوز  ، بعدما كان ال2001 ألف سرير سنة 200أكثر من 
لقد تزايد االهتمام الحكومي بقطاع السياحة خالل السنوات الماضية ، حيث شرعت الدولة في تنفيذ  

خطة لتنمية القطاع السياحي ، تهدف اوال الى توفير البنية التحتية الالزمة لتطوير المرافق السياحية 
   (1). و امدادها بالكوادر البشرية 

  :شرات و أفاق القطاع السياحي في تونس مؤ-ثانيا
   استطاعت تونس أن تدعم مكانتها في السوق السياحي العالمي ، على الرغم من المنافسة الحادة و              

 1999المتزايدة من طرف المغرب و مصر ، فقد ازداد عدد السياح القادمين الى تونس في سـنة                  
 في المرتبة الثانية بـين الـدول العربيـة           ، و قد جاءت تونس     1998  مقارنة بسنة     % 2.5بنسبة  

 مليـار دينـار     02 بعد مصر ، و بلغت ايرادات الـسياحة          1999 مليون سائح في عام      04بحوالى  
 ، و بلغت نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج الداخلى الخـام حـوالى               1999تونسي في سنة    

 ألف سائح ، و     57 مالين و    05 تونس    ، بلغ عدد السياح القادمين الى      2000  ، اما في سنة       4.5%
 مليار دينار تونسي ،  و من جهة أخرى فقد ارتفعت            2.217 ،     2001بلغت ايرادات السياحة سنة     

  (2)طاقات اإليواء السياحي 
___________________________________________________________  
(1) Commission European , OP , CIT, p 190   
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 ، و الجـدول     1999 فنـدق سـنة      722 ألف سرير موزعة على      192ة لتصل الى حوالى     اإلجمالي

   *2000-1995الموالى يوضح تطور طاقات اإليواء السياحي خالل الفترة 
  

  45: جدول رقم 
  2000-1995               تطور طاقة اإليواء السياحي في تونس خالل الفترة 

  

  2000  1998  1997  1996  1995  السنوات 
  722  692  662  641  612  ؤسساتم

  191955  184616  178176  169945  161498  األسرة
Source :European Commission Op.CIT  , p 193  

  
 فندق ،   100من خالل الجدول السابق نالحظ أنه خالل خمس سنوات ارتفع عدد الفنادق بأكثر من               

سرة ، فهي األخرى شهدت تطـور        فندق سنويا ، و نفس الشئ بالنسبة أل        20بمعدل نمو يقدر بنحو     
  . الف سرير 30ملحوظ ، و قد ازدادت خالل نفس المدة بحوالى 

 أما بالنسبة للتدفقات السياحية فهى األخرى شهدت تطورات مستمرة و متسارعة و الجدول الموالى              
  1999-1995يوضح تطور عدد السياح القاديمين الى تونس خالل الفترة 

  
  46: جدول رقم 

   1999-1995      تطور عدد السياح القاديمين الى تونس خالل الفترة        
  

  %  99/98  1999  1998  1997  1996  1995  السنة
  13.4  5915357  5217832  4749630  4344498  4119847  العدد 

Source :European Commission OP.CIT   , p 203 
  

مين الى تونس ارتفع خالل خمس سـنوات           من خالل الجدول السابق نالحظ أن عدد السياح القادي        
  ، و تبعا     % 13.4 حوالى   1999 و   1998بأكثر من مليون سائح ، و بلغت نسبة التطور بين سنتى            

للتطورات الحاصلة في طاقات االيواء السياحي و التطورات في التدفقات السياحية و ما تبعها مـن                
شرة و غير المباشرة في القطـاع الـسياحي         تدفقات نقدية  ، ساهمت في تطور و نمو العمالة المبا          

  التونسي ، و الجدول الموالى يوضح ذلك  
___________________________________________________________  
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  .   الخاص بمؤشرات و افاق القطاع السياحي التونسي 04انظر الملحق رقم * 

  47: جدول رقم 
    1999-1990ع السياحي التونسي خالل الفترة                    تطور عدد عمال القطا

  
  1999  1998  1997  1996  1994  1990  السنة 

  76782  73846  71260  68000  60000  46614  عمل مباشر 
11600  عمل غير مباشر

0  
200000  210000  245000  257000  268000  

16261  المجموع 
4  

260000  278000  316620  331306  345512  

Source :European Commission OP.CIT , p 190  
  

من خالل الجدول السابق نالحظ تطور العمالة المباشرة و غير المباشرة في القطاع السياحي ، فقـد                 
  . ألف منصب عمل 345 الى اكثر من 1990 ألف منصب عمل سنة 162تطور العدد من حوالى 

ياحي ، التدفقات السياحية ،     و على الرغم من كل هذه النتائج المحققة فيما يخص طاقات االيواء الس            
اإليرادات و مناصب العمل المحدثة مازال القطاع السياحي يعاني من بعض المعوقات ، و تتمثـل                

  : أهم هذه  المعوقات التى تواجه القطاع السياحى التونسي في 
  نقص البنية التحتية األساسية من مرافق عامة و غيرها -
ى الرغم من وجود مدارس و معاهد سياحة ، فـان هنـاك             نقص في الكوادر البشرية المؤهلة عل     -

حاجة الى رفع مستوى مراكز التدريب المتوفرة و توسيع طاقتها االسـتيعابية لتلبيـة االحتياجـات                
  المتزايدة  على الموارد البشرية المؤهلة 

ج نقص في االنفاق العام و االستثمار في القطاع السياحي خصوصا في مجال التسويق و التـروي               -
  السياحي بمشاركة القطاع الخاص 

  .تأثرها باألحداث السياسية في منطقة الشرق األوسط -
  

  :التجربة السياحية المغربية :المطلب الثالث 
   يعتبر القطاع السياحي المغربي غير متطور مقارنة مع دول المنطقة  كتونس و مصر ، و هـو                  

هود ، بغية التعجيل بتنمية القطاع السياحي حتـى         ما دفع بالحكومة المغربية الى بذل المزيد من الج        
  . يمكنه  مواجهة و منافسة البلدان السياحية الرئيسية في المنطقة

  :تنظيم القطاع -أوال
تعتبر السياحة في المغرب ثانى أهم قطاع استراتيجي ، حيث أصبح المصدر األول للعملة الصعبة                 

 ، نظـرا للموقـع      1999ليار دوالر امريكي سـنة       م 1.8، و قدد حقق هذا القطاع ايرادات بلغت         
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الجغرافى  و القرب من أوروبا الغربية و طبيعته الجبلية الخالبة و امتداد شـواطئه علـى البحـر                   
  .األبيض المتوسط و المحيط األطلسي باإلضافة الى التراث الثقافي العريق 

عـداد سياسـة و اسـتراتيجية          يشرف على القطاع السياحي المغربي  وزارة  للسياحة مهمتها  ا           
سياحية و متابعة تنفيذها ، و كذا تنشيط و تطوير و تأطير النشاطات السياحية و تكوين اطـارات و                   
مستخدمي القطاع السياحي ، ومراقبة التكوين السياحي في المؤسسات المـرخص لهـا بـذلك ، و                 

  :  اوكلت له القيام بالمهام التالية يساعد الوزارة في القيام بمهامها ديوان وطني مغربي للسياحة الذى
  وضع الهياكل القاعدية للسياحة -
  انشاء الفنادق و الوحدات السياحية -
  ادارة الفنادق عن طريق شركات التسيير -
  .ترقية السياحة المغربية من خالل اعداد حمالت اشهارية -

ركات العالمية باإلستثمار في    و بعد تفتح المغرب على رأس المال األجنبي ، سمح لعدد كبير من الش             
القطاع السياحي ، و التعاون مع المتعاملين السياحين األجانب ، ممـا ادى الـى زيـادة التـدفقات                   

  .السياحية نحو المغرب 
  

  :  مؤشرات وأفاق السياحة في المغرب  -ثانيا
 الـسياحية    تحسنا ملحوظا ، حيث بلغت الليالي      1999لقد حقق القطاع السياحي المغربي خالل سنة        

 ، فـي حـين     1998  ، مقارنة بسنة      % 12 مليون ليلة سياحية ، مسجلة زيادة قدرها         11ما يقارب   
  مؤسسة و التى تـوفر       1671وصل عدد الفنادق و مختلف مؤسسات االيواء السياحي الى حوالى           

رة  ألف سرير ، و الجدول الموالى يوضح تطور المؤسسات و عدد األسرة خالل الفت              220أكثر من   
  :  كمايلي 1985-1999

  
  48: جدول رقم 

  1999-1985             تطور طاقات اإليواء السياحي في المغرب حسب المؤسسات و األسرة 
  

  1999  1998  1997  1996  1995  1990  1985  السنة 
  1671  1720  1659  1655  1638  1500  1216  المؤسسات

1790  األسرة 
00  

209000  220000  222000  221000  222000  224000  

Source :European Commission OP.CIT  , p 155  
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 يوضحه الجـدول    1999-1985أما بالنسبة لتطورعدد السياح الوافدين الى المغرب  خالل الفترة           
  : *الموالى 

  
  49: جدول رقم 

  1999-1985                تطورعدد السياح القاديمين الى المغرب خالل الفترة 
  ألف :                                                                     الوحد               

  1999  1998  1997  1996  1995  1990  1985  السنة 
  3824  3242  3072  2693  2602  4024  2180  العدد 

Source :European Commission OP.CIT  , p 161  
  

في عدد السياح الوافدين الى المغـرب ، فخـالل          من خالل الجدول السابق نالحظ التزايد المستمر        
 1995 مليون سائح سـنة      2.6خمس سنوات ازداد عدد السياح بحوالى مليون سائح ، فقد انتقل من             

  .1999 مليون سائح خالل سنة 3.8الى حوالى 
  

   50:جدول رقم 
  1999-1990                 تطورعدد عمال القطاع السياحي المغربي خالل الفترة 

  ألف :                                                                             الوحدة 
  1999  1998  1997  1996  1995  1990  السنة 

  372  365  361  358  350  309  العمل المباشر 
  248  243  241  238  234  206 العمل غير مباشر 

  620  608  602  596  584  515  المجموع 
Source :European Commission OP.CIT , p149 

  
  

  تسمح بزيادة الطاقة اإلسـتعابية       2010     اعتمدت الحكومة المغربية خطة سياحية تمتد الى غاية       
 مليون سائح ، و ألجـل تنفيـذ         10ألف غرفة جديدة  ، من أجل الوصول الى استقبال             50بحوالى  

شاء و تطوير البنية التحتية الالزمة        مليار دوالر امريكي من اجل ان       7.8الخطة خصصت الحكومة    
و توسيع الطاقة االستعابية للفنادق  ، و من ناحية اخرى فقد دعت الحكومة المغربيـة عـدد مـن                    

  : الشركات العالمية للقيام باستثمارات سياحية في المغرب ، و التى تسمح بتحقيق النتائج التالية 
  قطاع السياحي المغربي  الخاص بمؤشرات و افاق ال05انظر الملحق رقم * 
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  ) عالميا 39حاليا المرتبة (تصنيف المغرب ضمن العشرين دولة األولى استقطابا للسياح  -
   2010 ماليين سائح سنويا بحلول سنة 10الوصول الى استقبال -
   ألف سرير 230تحقيق طاقة ايواء اجمالية تقدر ب -
   ألف منصب عمل جديد 600انشاء -
   .%20طاع السياحي في الناتج الداخلي الخام بنحو تحقيق مساهمة للق-
  .انشاء مراكز سياحية جديدة -
  . تطوير المنتج السياحي الثقافي-
  .ترقية و تشجيع السياحة الداخلية -
  .تسهيل االجراءات الخاصة بالعقارالسياحي و الجباية لجلب المستثمرين -

  : في و تتمثل أهم معوقات تنمية القطاع السياحي المغربي 
  النقص الكبير في البنية التحتية و المرافق العامة من شبكات الكهرباء و الماء و شبكات الطرق -
  قلة المرافق التعليمية و التدريبية ، فهي غير كافية لمواجهة الطلب المتزايد -
  . عدم كفاية الميزانية المخصصة للترويج و التسويق للمعالم السياحية المغربية -

خالل عرض التجارب السابقة نستنتج أن المعوقات الساحية تتشابه في الـدول الـثالث و               من  
  : التى تدور عموما حول 

  .ضعف في البنية التحتية و المرافق العامة -
  .نقص في اإلطارات البشرية نتيجة النقص في المؤسسات و مراكز التكويت السياحي -
  .يق ضعف الميزانيات المخصصة للترويج و التسو-
  .التأثر باألحداث السياسية خاصة في الشرق األوسط -
  

  : من خالل عرض التجارب السابقة ، تبين أنه من أجل التنمية السياحية الدول الثالث  
اعتمدت على التنظيم الفعال للقطاع من خالل اسناد مهمة رسم السياسة و اإلستراتيجية الـسياحية               -

   السياسة  أسندت للديوان الوطني للسياحة لوزارة السياحة و تنفيذ و مراقبة 
اعتمدت على القطاع الخاص في التنمية السياحية ، والحكومة اخذت على عاتقها  عمليات التهيئة               -

  التحتية ، الكهرباء ، الماء و شبكات المواصالت 
  . قدمت تسهيالت و حوافز مالية و جبائية لتحفيز اإلستثمار -
  .يعاتها بما يتماشى و طبيعة المرحلة عدلت  في قوانينها  و تشر-
  . استفادت من تجارب الغير -
 اعتمدت على الترويج و الدعاية واإلشهار و التعامل مع الشركات العالميـة للتعريـف بمنتجهـا            -

  .السياحي  على مستوى العالم 
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ها على  اعتمدت على التكوين نظرا ألهمية العنصر البشرى في السياحة ، و على الرغم من توفر-
  .العديد من المدارس و المعاهد و الكليات السياحة ، فهى في نظرها تبقى غير كافية  

و بقصد النهوض و تطوير القطاع السياحي في المستقبل الدول الثالث عمدت الى العمل بالتخطيط -
  .و تحديد خطة محددة المعالم و األهداف 

   

  ياحية محددات و معوقات التنمية الس:  المبحث الثاني
    تواجه العديد من الدول مشكالت عديدة ، منها انخفاض مستوى الدخل الفردى ، الندرة النـسبية                
لرؤوس األموال ، ضعف التصنيع ، انخفاض المستوى التنظيمي و التكنولوجي ، و بالتـالى فهـي                 

الـسياحة مـن    تسعى الى استغالل كافة مواردها و امكانتياتها لتحقيق التنمية الـشاملة ، و تعتبـر                
القطاعات الرائدة ، و تسعى العديد من الدول النامية الى تنميتها ، فمـاهي اذن محـدادت التنميـة                   

  السياحية و ماهى أهم المعوقات التى تحول دون تنميتها ؟ 
  محددات التنمية السياحية : المطلب األول 

تنمية الـشاملة ، فمـاهي          لكل نشاط اقتصادي محددات و شروط يجب توفرها قبل ادراجه في ال           
  : (1)اذن محددات و شروط  تنمية النشاط السياحي ؟ ، تتمثل أهم محددات التنمية السياحية في 

  : توفير التسهيالت السياحية-1
  تستدعى التنمية السياحية توفر المرافق األساسية بصورة كافية ، من مياه و كهربـاء و قنـوات                 

 توفر شبكة الطرق و حركة النقل ، و توفر وسائل االتصال            الصرف الصحي ، و توفر األمن ، و         
  .، و توفر التسهيالت المتعلقة باإلقامة و اإلطعام و الشراب ، و خدمات بيع الهدايا و التذكارات 

  :الموقع الجغرافي -2
     يعتبر الموقع الجغرافي عنصر مهم في التدفق السياحي ، و يعتبر الموقع المناسب القريب من               

 الجزائر تعتبر من الدول التـى تتمتـع بـالموقع الجغرافـي             (سواق الرئيسية المصدرة للسياحة     األ
المناسب نظرا لقربها من األسواق المصدرة للسياح و خاصة أوروبا ، اال أنها لم تـستقطب العـدد                  

   ، عامال أساسيا  للتنمية ، نظرا لكون نفقات النقـل مـن و الـى المنطقـة                   )المناسب من السياح    
السياحية تمثل أهمية نسبية كبيرة في نفقات الرحلة السياحية ، و بالتالى فالموقع الجغرافي بالنـسبة                

للسائح يعتبر محددا هاما لتكلفة الرحلة السياحية ، و عليه فان الموقع الجغرافي للمنطقة الـسياحية                 
وانخفـاض التكلفـة ، و      يلعب دورا كبيرا  في حركة السياحة الدولية ، إلعتبارات توفير الوقت ،              

  تنوع وسائل المواصالت 
___________________________________________________________  

  22 نبيل الروبي، مرجع سبق ذكره ، ص(1) 
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  :طبيعة و مصدر االستثمارات في السوق السياحي -3
ياحية األساسـية ،       يتطلب النشاط السياحي موارد مالية ضخمة ألنشاء المرافق و المنشأت الـس           

كالفنادق و المراكز السياحية و غيرها من المشاريع التى تخدم القطاع السياحي ، و نظـرا لكـون                  
اإلستثمارات التى تخدم القطاع السياحي بصورة مباشرة تتطلب حجما كبيرا مـن التمويـل ، ممـا                 

 نظرا لبقاء اإلستثمار فـي  يجعل القطاع الخاص في الدول النامية متردد للقيام باإلستثمار السياحي ،        
  ، مع مايحدث من اضطرابات فى السوق السياحي ) سنة 25 الى 20 من  (أصول ثابتة لمدة طويلة

و التغيرات السياسية و االجتماعية ، باإلضافة الى مشكل موسمية الطلب السياحي ، لـذلك عملـت                 
فادة مـن الـشركات الـسياحية        العديد من الدول النامية الى تقديم قروض طويلة األجل ، و االسـت            

استثمارات : المتعددة الجنسيات  ،و عموما تلجأ الدول النامية الى نوعين من اإلستثمارات السياحية              
  .القطاع العام و استثمارات القطاع الخاص  المحلي و األجنبي 

   
  : تقديم حوافز للمشاريع السياحية -4

يعات لدعم اإلستثمارات الـسياحية ، وتتـراوح هـذه            تعمد الدول النامية الى تقديم حوافز و تشج       
اإلجراءات بين تهيئة المناخ المناسب لإلستثمارات الخاصة ، الـى تقـديم مـساعدات ماليـة  ، و                   
تستهدف هذه الحوافز تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في المشاريع السياحية و الفندقيـة ، و                

  : تتنوع صور هذه التحفيزات كمايلي 
   
  تنقسم الى اعانات نقدية و اعانات عينية  : اإلعانات-أ
هي عبارة عن مبالغ نقدية تقدمها الحكومة للمستثمرين للمساعدة على اقامـة و             : اإلعانات النقدية   -

انجاز المشاريع السياحية في المناطق و المواقع السياحية المراد تنميتها ، و تكون هذه اإلعانات في                
  .مشروع السياحي شكل نسبة من تكاليف ال

و تتمثل هذه اإلعانات في توفير األراضى التى تقام عليها المشاريع السياحية ،             : اإلعانات العينية   -
و تتخذ عدة أشكال ، فقد تكون في شكل تقديم األرض دون مقابل ، أو تقديمها بأسعار مخفضة ، و                    

  .قد تكون في شكل حق اإلنتفاع لمدة معينة و بشروط مقبولة 
  
تمثل هذه الصورة من المساعدات أهمية خاصة في الدول النامية على            : لقروض طويلة األجل  ا-ب

اعتبار أن انشاء المشاريع السياحية يتطلب مبالغ ضخمة ، و عليه تلجأ العديد من الدول النامية الى                 
تقديم قروض طويلة األجل و بمعدالت فائدة مخفضة ، من خالل وكاالت متخصـصة أو البنـوك                 

    %3 الى 2 سنة ، كما يتراوح معدل الفائدة من 25 الى 20جارية ، و تتراوح أجال القروض من الت
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  : اإلعفاءات الضريبية و الجمركية -ج
 ضـرائب   ( من أجل التنمية السياحية قررت بعض الدول النامية ، تقديم اعفاءات ضريبية كاملـة               

 سنوات و احيانا تقرر اعفاءات جزئية       10و   5 لمدة تتراوح بين     )على الدخل و الضرائب العقارية      
في السنوات الموالية ، و من جهة اخرى تقرر بعض الدول النامية اعفاءات جمركية على الواردات                
من السلع و التجهيزات و المعدات الموجهة للمشاريع السياحية و تجهيـز المنـشأت الـسياحية  و                  

  .الفندقية 
  : المساعدات الفنية -د

ول النامية مساعدات فنية الى مستثمري القطاع الخاص من خـالل مـساعدتهم فـي               تقدم بعض الد  
دراسة الجدوى اإلقتصادية و الفنية للمشاريع السياحية و الفندقية ، و تكوين العاملين فـي القطـاع                 

  .السياحي في المعاهد و المدارس السياحية من أجل رفع كفاءتهم 
   : تقديم مزايا لإلستثمارات األجنبية -ه

تسعى الدول النامية الى جذب رؤوس األموال األجنبية لإلستثمار السياحي ، و لهذا الغرض تقـدم                
لهم حوافز متنوعة ، منها توفير المناخ المناسب إلستثمارالـسياحي األجنبـي و ارسـاء عوامـل                 
األستقرار االقتصادي و السياحي ، لحماية رؤوس األموال من التأميم و المصادرة ، مـع وضـع                 

  .لقواعد التى  تسمح بتحويل األرباح بسهولة ا
  :  كفاءة االدارة السياحية و التنظيم الفعال -5

يشترط في التنمية السياحية توفر جهاز ادارى يتميز بالمرونة و سرعة فـي اتخـاذ القـرارات ،                  
فالسياحة باعتبارها قطاع مركب من عدة صناعات و نشاطات تحتاج الى معالجة خاصة تختلف عن               

عالجات القطاعات اإلنتاجية األخرى ، و يقع على عاتق المسؤولين عن االدارة الـسياحية مهمـة                م
التنسيق المستمر بين المشاركين في اإلدارة السياحية و الوحدات السياحية و كذلك مـع القطاعـات                

طلـب  األخرى التى يكون عملها مرتبط بالعمل السياحي ، كما ان اتساع السوق السياحي عامة  و ال               
السياحي خاصة يتطلب تنظيم سياحي جيد و فعال يعمل على تطوير الـسياحة ، و يختلـف هيكـل      

  .    التنظيم حسب األهمية التي توليها الدولة للسياحة ، و الظروف السياسية و االقتصادية 
  : التسويق السياحي الفعال -6

احي ، فمن خالل الدعاية و اإلعالن       يعتبر التسويق السياحي من العوامل المهمة في بيع المنتج السي         
  *يجعل المستهلك على اتصال دائم بالمنتج السياحي  

  :التعاون السياحي الجهوى و الدولى -7
ان التعاون السياحي على المستويين اإلقليمي و الدولى ، يساعد على تطوير السياحة و يبرر قيـام                 

  : هذا التعاون عدة عوامل أهمها 
   التفصيل لموضوع التسويق السياحي الحقا سوف نتطرق بنوع من* 
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اتساع و تعدد أنشطة المنظمات الدولية و اإلقليمية المهتمة بالسياحة ، و تعتبـر المـشاركة فـي                  -
 كالمؤتمر السنوى الذي تنظمه المنظمـة       (المؤتمرات الدولية و اإلقليمية التى تعقدها هذه المنظمات         

 )2003من كل سنة ، والذي سينظم في الجزائر خالل سنة          سبتمبر   27العالمية للسياحة المصادف ل     
،احدى صور هذا التعاون ، و عادة ماتكون الدول النامية في حاجة الى المساعدات المالية و الفنيـة            

  التى تقدمها هذه المنظمات 
  كـدول المغـرب      (امكانية تحقيق التكامل السياحي بين الدول التى تكون معا منطقة سياحة واحدة           -
  ، و يتم ذلك من خالل الترتيبات السياحية التى تنظم حصول كل بلد علـى مزايـا                   )ربي مثال   الع

  .سياحية ، بحيث يحل التكامل محل المنافسة 
تسهيل الرحالت السياحية الطويلة التى تتم عبر عدة دول ، و ذلك تلبية لإلتجاه السياحي المتزايـد                 -

  (1). في زيارة أكثر من دولة في الرحلة الواحدة 
   

من خالل التطرق الى محدادات التنمية السياحية ، و اسقاطها على الجزائـر ، نـستنتج أن هنـاك                    
بعض المحددات تتوفر عليها الجزائر كالموقع الجغرافي ، و أخرى موجودة و لكنها هشة أو ليست                

  السياحية هـي     في المستوى ، كتوفير التسهيالت القاعدية و التى تعتبر غير كافية  ، األستثمارات             
األخرى قليلة و غير كافية و خاصة بالنسبة للقطاع الخاص ، الحوافز موجودة و لكنها لم تستقطب                 
المستثمرين مما يفسر بأنها غير كافية ، اإلدارة و التنظيم السياحي مازلت غير مـستقرة و تفتقـد                  

ي مازالت لم تقـوم بالـدور       للمعدات و وسائل العمل الضرورية ، أما بالنسبة للتسويق و الدعاية فه           
المنوط بها نظرا لضعف الهيئات المخولة لذلك ، أما فيما يخص التعاون السياحي فال يـزال بعيـد                  
المنال و هناك فقط بعض اإلتفاقيات التى لم ترى النور بعد ، على الرغم من اإلنفتاح الذي تعيـشه                   

لقطاع السياحي في الجزائر  اعادة      الجزائر منذ أكثر من عشرية كاملة ، لذلك يجب على مسؤولى ا           
  .النظر و تهيئة الظروف المواتية لقيام التنمية السياحية 

  
  معوقات التنمية السياحية و كيفية القضاء عليها : المطلب الثاني 

  : المعوقات-أوال
    من خالل عرض التجارب السابقة سنحاول الوقوف على أهم معوقات التنمية السياحية و من ثم               

  :  ث عن سبل القضاء عليها و كيفية تجنبها ، و تتمثل هذه المعوقات عموما في البح
  
  

  37 نبيل الروبي، مرجع سبق ذكره ، ص (1)
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عدم مواكبة العديد من القوانين الخاصة بالمنشأت السياحية و الفندقية للتطـور الـسريع للعـصر                -
شريعية المناسبة التى تسمح بتطبيـق      الحديث ، مما يتطلب تعديل هذه القوانين و وضع الصياغة الت          

  .هذه القوانين في القطاع السياحي 
عدم التفرقة بين الشركات السياحية من حيث تنظيمها ، فالشركات السياحية متعددة و متنوعـة و                -

انشطتها مختلفة ، فهناك الشركات السياحية منظمة الرحالت ، وكاالت السفر و السياحة و غيرهـا                
  .حية من الشركات السيا

تعدد و تضارب اإلختصاصات بين وزارة السياحة و العديد من الوزرات األخرى للموافقة علـى               -
  .المشاريع السياحية ، مما يؤدي الى عرقلة المستثمرين 

  .صعوبة الحصول على العقارات الالزمة إلقامة المشاريع السياحية -
 السياحية األخرى ، كالضرائب علـى   ارتفاع معدالت الضريبة المفروضة على الفنادق و األنشطة       -

  .األرباح 
  . عدم تحديد خريطة دقيقة لمناطق التوسع السياحي و للمناطق ذات األولوية في اإلستثمار السياحي-
ارتفاع معدالت الفائدة على القروض الخاصة بالتنمية السياحية مما يسبب عبئا علـى المـستثمر               -

  .السياحي 
جراءات للموافقة على طلبات المستثمر السياحي مما يؤدي الى تعطل          صعوبة و تعدد العديد من اإل     -

  .و اعاقة اإلستثمار السياحي في العديد من المناطق السياحية 
ارتفاع معدالت الضريبة المفروضة على الخدمات السياحية ، يؤدي الى رفـع سـعر الخـدمات                -

لسياحي المحلى ، و التأثير علـى ربحيـة   السياحية ، و من ثمة التأثير على القدرة التنافسية للمنتج ا 
  .المشاريع السياحية ، مما ينتج عنة التأثير على اإلستثمار السياحي في المستقبل 

  افتقاد العديد من المناطق السياحية المهمة الى مطارات دولية -
  : وسائل النهوض بالسياحة -ثانيا

ف على أهم الوسائل التى تساهم  في           على ضوء التجارب  السابقة ، سنحاول استخالص و الوقو         
  في سبيل النهـوض و  )مصر ، تونس ، المغرب(التنمية السياحية ، و التى استعملتها الدول الثالث      
  :   تنمية سياحتها ، و تتمثل هذه الوسائل عموما في 

  : تشجيع االستثمار في قطاع السياحة و الفنادق -1
السياحية ، لذلك فقد اعتمدت الدول الثالث علـى تـشجيع و       يعتبر االستثمار من أهم عوامل التنمية       

تحفيز اإلستثمار الخاص المحلى و األجنبي ، عن طريق اعفاء شـركات اإلسـتثمار الـسياحي و                 
 سنوات ، مع امكانية اعـادة راس المـال و           10 في مصر مثال مدة االعفاء       (الفندقي من الضرائب    

اءات الجمارك بالنسبة لألجهزة و المعدات التى يحتجهـا           ، و تسهيل اجر     )الربح الى البلد األصلي   
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المشروع السياحي ، باإلضافة الى تقديم القروض الطويلة األجل لـشركات اإلسـتثمار الـسياحي               
  .المحلية و اعفائها من الضرائب 

  : تطوير الموارد البشرية -2
 ، فهو يستدعى تأهيـل و       على اعتبار أن النشاط السياحي يعتمد بدرجة كبيرة على العنصر البشري          

تكوين مستمر للموارد البشرية العاملة في قطاع السياحة ، لذلك يجب اإلهتمام بالمدارس و المعاهد               
و الكليات السياحية ، و من خالل العرض السابق للتجارب تبين أن الدول الثالث تعانى من نقـص                  

لمدارس و الكليـات الـسياحية ، و        في الكوادر السياحية ، على الرغم من توفرها على العديد من ا           
  .باألخص في مصر التى تتوفرعلى العديد من كليات السياحة في جامعاتها 

  : تطوير قطاع النقل -3
يعتبر من مكونات المنتج السياحي ، و هو يتوافق مع خاصية للسياحة التى تستدعى تنقل السائح الى                 

حية ال ترسل و ال تنقل ، لذلك يجب العمـل           مكان تواجد المنتج السياحي ، حيث ان الخدمات السيا        
  .على تطوير خدمات النقل بمختلف اشكاله ، و تنظيمه من حيث اإلستغالل و األمن 

  :تبسيط اجراءات الدخول و االجراءات الجمركية  -4
  ، يجب العمل على تسهيل اجـراءات         ) السائح   (مادامت السياحة تستدعى حضور الزبون المستهلك     

لحصول على التأشيرة ، و امكانية اصدارها في النقاط الحدودية البرية و البحريـة و               الدخول ، و ا   
الجوية ، ألن صعوبة الحصول على التأشيرة تؤدي بالسائح الى البحث عن وجهة سياحية أخرى ،                
باإلضافة الى تبسيط و تسهيل االجراءات الجمركية للبضائع التـى يحتاجهـا الـسائح ، و الـسلع                  

  .التى تحتاجها صناعة السياحة والتجهيزات 
  :تنشيط و ترقية السياحة  -5

يجب على الدول أن تعمل على تنشيط و ترقية السياحة بمعية القطاع الخاص ، و لهـذا الغـرض                   
يجب عليها انشاء جهاز مدرب و مؤهل لغرض القيام بمهمة تنشيط السياحة و التـى تكـون عـن                   

   (1): طريق 
   و الرياضية و الفنية اقامة المهرجانات الثقافية-
  اقامة المسابقات الدولية -
  اقامة المعارض و التظاهرات التجارية الدولية -
  :تشريع قانون سياحي -6

يعتبر التشريع اإلطار العام المنظم ألي نشاط، وعلى غرار باقي األنشطة ، يحتاج النشاط السياحي               
  غش و الخداع و االستغالل ، لذلك يجب الى قانون واضح و منظم ، يحمي السائح و المواطن من ال

___________________________________________________________
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  .اصدار تشريعات سياحية قانونية تنظم العمل و النشاط السياحي 
  : تطوير وسائل السالمة و االمن -7

م بالكثير من األحداث التى اثرت سلبا على النشاط السياحي ، فالسائح أصبح يتجنب              يتميز العالم اليو  
الدول التى ال تتوفر فيها شروط السالمة و األمن ، لذلك يجب على الدولة السياحية العمـل علـى                   

  .توفير شروط السالمة و األمن  للسياح ، و التقليل من الجرائم و توفير األمن الداخلي
  :سيع الخدمات السياحيةتحسين و تو-8

لتنمية السياحة يجب على الدولة السياحية ان تعمل على توسيع هيكل الخدمات السياحية من وسـائل            
اإلقامة ، الى وسائل النقل ، الى وسائل و هياكل اإلستقبال كالمطارات و الموانئ  ، التـى يجـب                    

مات الضرورية للسياح ، على اعتبار      العمل على زيادة طاقاتها االستعابية ، و تدعيمها بمختلف الخد         
أنها أول نقطة يصادفها السائح ، تعطي اإلنطباع االول عن البلد الذى يزوره فالمقابلـة اللطيفـة و                  
تسهيل اجراءات الدخول بدون مشاكل و بدون تعطل ، يعطى شعورا  للسياح بالراحة و مدى اهتمام          

  .   الدولة بالسياح 
  : نشر الوعى السياحي -9

 على الدولة السياحية أن تعمل على تثقيف السياح ، عن طريق االعالن  و التـرويج  ، مـن                     يجب
خالل اصدار النشرات و الكتيبات ، و الخرائط السياحية و توزيعها على السياح أثناء دخولهم عبـر       

يق المطارات ، و الموانئ و الحدود البرية  مجانا ، و يجب كذلك تثقيف العاملين بالسياحة عن طر                 
  عقد دورات تثقيفية ، لكسب معارف و تقنيات جديدة و اإلطالع على تجارب الدول المنافسة ، و 

الدول المتقدمة سياحيا ، أو الدول المشابه من حيث الخدمات السياحية المقدمة ، باالضافة الى تثقيف                
اطني البلد منها ،    مواطني البلد و تحسيسهم عن مدى أهمية السياحة في تطوير البلد ، و استفادة مو              

و يكون ذلك عن طريق وسائل االعالم الرسمية ، و ادخال مادة السياحة ضمن البرامج المدرسية ،                 
  1. والجامعية 

  : القضاء على السوق السوداء في التعامل بالعملة -10
من بين أهداف التنمية السياحية هو الحصول على ايـرادات بالعملـة الـصعبة ، و التـى تمـر                    

وات الرسمية أى الجهاز المصرفي ، فانتشار السوق الموازية للعملة ليس من مصلحة الدولة              عبرالقن
، و يؤدي الى اضعاف القيمة الحقيقية للسياحة و كذلك تؤدي الى ضعف ثقة السائح بالبلد ، لـذلك                   
يجب تنظيم و مراقبة التعامل بالعملة الصعبة بصورة قانونية و واضحة لغرض القضاء على السوق               

  .السوداء التى تهدم االقتصاد الوطني 
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  التخطيط و التسويق  السياحي: المطلب الثالث 
ـ           سياحة و القـضاء علـى         باالضافة الى محددات التنمية السياحية وعوامل و وسائل النهوض بال

معوقاتها التى تطرقنا اليها سابقا ، يعتبرالتخطيط و التسويق السياحيين من الوسائل الفعالة لتحقيـق               
 ) مصر، تـونس و المغـرب        (التنمية السياحية ، و قد  رأينا من خالل التجارب السياحية  الثالث              

ياحي في تحديد أهداف و افـاق  و         المعروضة سابقا  ، أن الدول الثالث اعتمدت على التخطيط الس          
وسائل التنمية السياحية ،  و على التسويق السياحي  لترويج  و ترقية و التعريف بمنتجها السياحي                  
في السوق العالمية للسياحة ، لذلك ارتأينها أنه من الضروري التطرق بنوع من التفـصيل لهـذين                 

  .العنصرين الهامين في التنمية السياحية 
  :يط السياحي التخط-أوال

  يتناول التخطيط السياحي الجوانب الفكرية و التطبيقية المتعلقة بتنظيم الظروف التى تـؤدي الـى               
التنمية السياحية ، فهو يعتبر وسيلة الي دولة تتمتع بعوامل و مقومات سياحية ،و ترغب في تحقيق                 

  تنمية سياحية سريعة ، 
  : مفهوم التخطيط السياحي -1

يط السياحي في رسم صورة تقديرية لمستقبل النشاط السياحي في دولة معينة لفتـرة                 يتمثل التخط 
زمنية مقبلة ، و يقتضي ذلك حصر الموارد السياحية التى تتوفرعليها الدولة ، مـن أجـل تحديـد                   
أهداف الخطة السياحية و تحقيق التنمية السياحية المنتظمة ، ثم وضع البرنامج و اختيار المـشاريع                

  (1):نفذ خالل فترة معينة و يحتوي مفهوم التخطيط السياحي على مجموعة من العناصر أهمها التى ت
  : حصر الموارد السياحية -   أ

يمثل المسح و االحصاء الشامل للموارد السياحية نقطة البدأ فـي الخطـة الـسياحية ، فـالتخطيط                  
و المعطيـات و البيانـات و       السياحي الناجح ، هو الذي يعتمد على قاعدة قوية مـن المعلومـات              

اإلحصاءات و التنبوءات طويلة األجل ، ان توفير هذه البيانات األساسية يجعل تقدير أهداف الخطة               
أكثر قربا للواقع و قابلية للتنفيذ ، و يتطلب هذا العمل وجود جهاز احصائي قـادر علـى جمـع و                     

  .ى التى يعتمد عليها في نشاطه تبويب البيانات المتعلقة بالنشاط السياحي و القطاعات األخر
  :اعداد و تنفيذ الخطة السياحية -   ب

 طبيعة النشاط السياحي تتطلب المرونة و السرعة في اتخاذ القرارات  بما يتالئم مع التغيرات التى                
تحدث ، اعداد الخطة يتم من قبل الحكومة التى بامكانها تحديد حجم اإلستثمارات الكلية خالل مـدة                 

  توزيعها على فروع النشاط و المواقع و المناطق السياحية ، و القيام بدراسات التنبؤ ، و الخطة و 
___________________________________________________________
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ميـة سـريعة و   يجب أن يترك تنفيذ الخطة للمسؤولين على مستوى الوحدات الخدمية ، لتحقيـق تن    
  .                منتظمة 
  : التنسيق في البرنامج السياحي -   ج

التنسيق هو سمة التخطيط ، و يتم بين األهداف المرغوب تحقيقها و بين الوسائل التى تتخذ للتنفيذ ،                  
و هدف الخطة السياحية هو زيادة النمو السياحي بنسبة معينة خالل فترة زمنية معينة ، و لتحقيـق                  

ذا الهدف يجب تحقيق اهداف فرعية ، كزيادة طاقات االيواء السياحي ، زيـادة نـشاط وكـاالت                  ه
السياحة و السفر ، و التنسيق بين الوسائل التى تتخذ لتنفيذ الخطة ، و التى تتمثل في السياسات التى                   

    )سياحية التشجيعات و التحفيزات في قطاع اإلستثمارات ال(تضعها الدولة اتجاه العمل السياحي  
  :شمول فروع النشاط السياحي و المناطق السياحية -   د

يشمل النشاط السياحي على العديد من الفروع ، كخدمات النقل الجوى التى تعتبـر منتجـا نهائيـا                  
بالنسبة لشركات الطيران ، و منتجا وسطيا بالنسبة للشركات السياحية التى تقوم بتنظيم الـرحالت               

 أن زيادة اإلنتاج في القطاع الثاني تستدعى زيادة اإلنتاج في القطاع األول ، و               السياحية ، مما يعنى   
من هنا يجب أن تتصف الخطة السياحية بنوع من الشمول لكـل فـروع النـشاط الـسياحي ، ألن             
انخفاض مستوى الخدمات في فرع من فروع النشاط السياحي ، يؤثر على المستوى العام للخدمات               

ال عن شمول فروع النشاط يقال عن شمول المناطق و المواقع السياحية في الدولة              السياحية ، و مايق   
، من أجل تحقيق التوازن في النمو السياحي جغرافيا و استغالل كامل الثروات و الموارد السياحية                
، في المناطق التى تضم عوامل الجذب السياحي ، مما يجنب التنمية السياحية العديد من المشكالت                

الة اقتصار الخطة السياحية على بعض المناطق فقط دون غيرها ، مما ينجـر عنـه تركـز                  في ح 
المشاريع و األنشطة السياحية في مناطق محددة ، األمر الذي يؤدى الى ارتفاع أسعار األراضي و                
ارتفاع األجور و بالتالى ارتفاع أسعار المنتجات السياحية  في هذه المنـاطق ، و تقتـضى صـفة                   

خطة السياحية ، تحديد حجم اإلستثمارات حسب فروع النشاط السياحي و حسب المنـاطق              شمول ال 
السياحية ، و حجم التدفقات السياحية و النقدية المتوقعة ، و فرص العمالة في كل فرع من فـروع                   

  .   النشاط السياحي و في كل منطقة من المناطق السياحية 
  :عوامل نجاح التخطيط السياحي -2

  (1): وعة من العوامل تساهم في نجاح الخطة السياحة أهمها هناك مجم
  :  اعتبار الخطة السياحية جزء ال يتجزء من الخطة الشاملة -   أ

ان الخطة السياحية يجب أن  تعتبر جزء ال يتجزء من الخطة الوطنية الشاملة للتنمية اإلقتصادية و                 
  تتطلب التنمية الشاملة  ، . طاعات المختلفة االجتماعية في دولة معينة ، لتحقيق التوازن بين الق
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تنمية القطاع السياحي جنبا الى جنب مع القطاعات األخرى ، كون النشاط السياحي يعتمـد علـى                 
من القطاعات األخرى ، مما يعنى أهمية تكامل الخطة السياحية مع الخطـة الوطنيـة         أنشطة العديد   

للتنمية ، فال يمكن تصور تنمية سياحية ، من دون تنمية موازية للعديد مـن القطاعـات ، كالنقـل                    
بمختلف أشكاله ، البنية األساسية ، القطاع الصناعى ، القطاع الزراعي الى غير ذلك من القطاعات                

  .تساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في نشاط القطاع السياحي التى 
  :اعتبار السياحة قطاعا انتاجيا من قطاعات الهيكل اإلقتصادي -   ب

ان اعتبار الخطة السياحية جزء ال يتجزء من الخطة الوطنية الشاملة ، تؤدى الى اعتبـار القطـاع                  
ي للدولة ، و تؤدي الى دخول القطاع الـسياحي          السياحيا قطاع انتاجيا من قطاعات الهيكل اإلقتصاد      

في المنافسة مع القطاعات االنتاجية األخرى ، من حيث توزيع اإلستثمارات ، و حـساب العائـد و                  
  .المردودية و الربحية 

  :تكفل الدولة بتحديد مستوى التدفقات السياحية -   ج
قدية ، التى يمكن  للمنطقة الـسياحية أن         يجب ان تتكفل الدولة بعملية تحديد التدفقات السياحية و الن         

تستوعبها ، مع األخذ بعين االعتبار نوع السياحة المراد تنميتها ، و عليه يجب على الدولة ان تحدد                  
  .المعدل المطلوب من النمو السياحي تحديدا دقيقا على ضوء الواقع و التوقعات المستقبلية 

  : اإلعتماد على القطاعين العام و الخاص -   د
 تعتمد التنمية السياحية على القطاعين العام و الخاص ، كما يجب تقـديم التـسهيالت الـضرورية                 
لتحفيز و تشجيع القطاع الخاص ، و أن تبقى مساهمة القطاع العام  في مجال التنظيم و التـأطير و                    

  . المراقبة  لألنشطة السياحية 
  : اعتبار السياحة قطاع اقتصادي وطني -   ه

ت لسياحة أهمية كبيرة في الهيكل اإلقتصادي للدولة ، يجب أن تأخذ القطاعات األخرى فـي                اذا كان 
حسبانها احتياجات القطاع السياحي من خدماتها ، ففي القطاعات الـسلعية يجـب علـى القطـاع                 
الصناعي ، أن  يأخذ في حسبانه احتياجات القطاع السياحي من خدماته الصناعية من حيث األآلت                

زات و المعدات ووسائل النقل ، كما يجب على القطاع الزراعي ان يوفر الـسلع الغذائيـة                 و التجهي 
للفنادق و المطاعم ، و نفس الشئ بالنسبة للقطاعات الخدمية ، التى يجب ان توفر للقطاع الساحي ،                  
الخدمات العامة ، من كهرباء ، و ماء ، والصرف الصحي ، و األمن ، و الخـدمات البنكيـة ، و                      

خدمات الصحية الى غيرها من مستلزمات و متطلبات التنمية السياحية التـى توفرهـا مختلـف                ال
   .قطاعات الهيكل اإلقتصادي للدولة 

 يعتبر التخطيط السياحي من العوامل المهمة لتحقيق التنمية السياحية ، علـى اعتبـار أن القطـاع                  
 و هو مايستدعى التنظيم و النخطيط       السياحي ، هو قطاع مركب  من خدمات العديد من القطاعات ،           

  .الفعال لتقديم خدمات سياحية تنافسية 
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  :التسويق السياحي -ثانيا
 اصبحت المؤسسات السياحية  في ظل المتغيرات العالمية تعمل في دينامكية مستمرة ، نظرا لحدة                

ستهلكين ، و ظهور    و شدة المنافسة في األسواق العالمية للسياحة  ، و التغير المستمر في أذواق الم              
وجهات سياحية جديدة ، وبالتالي  وجب على المؤسسات السياحية تحديد و دراسة سلوك الزبائن و                

  . الحاليين و المحتمليين من اجل تحقيق أهدافها ) السياح    (المستهلكين
  :   مفهوم التسويق السياحي -1

ياحية ، فهو يضم جميع النشاطات التى       يعتبر التسويق السياحي أحد األنشطة المهمة في المؤسسة الس        
أصبح التسويق مهما فـي     . تحقق ارضاء الزبائن ، بما فيها البيع ، و اآلشهار ، و دراسات السوق               

 تقنيـة   « :و يعرف التسويق السياحي على انـه      .  المجال اإلقتصادي  ال سيما في قطاع السياحة           
 خاص بالمؤسسات بهـدف الـربح ، و هـو           حركية تنطلق من التصور اإلبداعي ، كما يعتبر نظام        

عبارة عن تبنى طريقة أو ربط سياسة بالمؤسسة في اطار محلى و وطني و دولى من أجل اشـباع                   
   (1)  »أفضل للحاجات الخاصة بفوج محدد من السياح 

من خالل هذا التعريف يتبين ان التسويق السياحي هو عبارة عن مجموعـة الوسـائل و التقنيـات                  
  .لدراسة سلوك المستهلكين و معرفة رغاباتهم الحالية و المستقبلية قصد تلبيتها المستخدمة 

  :وظائف التسويق السياحى-2
  :   ثالث وظائف رئيسية للتسويق السياحي كمايلي (WTO)حددت المنظمة العالمية للسياحة 

الدفع و اقنـاعهم    تتمثل هذه الوظيفة في جلب الزبائن الذين لهم القدرة على            : وظيفة اإلتصال -   أ
  .باساليب مختلفة بأن الخدمات المقدمة تتالئم مع رغباتهم 

تتمثل هذه الوظيفة في تخطيط و تنمية المنتجات المـستحدثة و التـى قـد                : و ظيفة التنمية  -   ب
  .تسمح بترقية الخدمات السياحية و جعلها أكثر جاذبية 

يل من خالل استعمال تقنيات مختلفة و البحـث         تتمثل هذه الوظيفة في التحل     : وظيفة المراقبة -   ج
عن النتائج لمختلف نشاطات الترقية و الفحص ، أي ما اذا كانت هذه النتائج تعبر فعال عن استعمال                  

  .االمكانيات  السياحية المتاحة 
  :عناصر التسويق السياحي-3

التسويق فـي مجـال      يعتبرالتسويق و ظيفة مهمة في جميع المؤسسات التى تقوم بدراسة السوق و             
الخدمات ، و بالمقارنة مع مؤسسات المنتوجات ذات االستهالك الواسع ، فان التسويق فـي قطـاع                 
الخدمات و باألخص الخدمات السياحية صعب التسيير ، و تتمثل عناصر التسويق او مـا يعـرف                 

  .المنتج ، السعر ، التوزيع ، الترويج : بعناصر المزيج التسويقي في 
___________________________________________________________

   
                     (1) Krippendrof Jost; Marketing et Tourisme , Berne,Herbert-Lang,1971, p12  
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  ترويج الخدمات السياحية -4
نجاح أي    يعتبر ترويج الخدمات السياحية أحد أهم عناصر المزيج التسويقي للخدمات السياحية ، و              

برنامج سياحي يتوقف على قدرة المؤسسة السياحية في ترويج هذا البرنامج ، حيـث أن التـرويج                 
يعمل على تعريف السائح بالبرامج السياحية ، و يتم الترويج السياحي من خالل اإلتصال المباشر أو              

اإلتـصال بالـسائح    غير المباشر بالسائح ، فاألتصال المباشر يعتمد على قيام رجل البيع السياحي ب            
بشكل مباشر و اقناعه بالتعامل مع المنتج أو البرنامج السياحي المقترح ، أما اإلتصال غير المباشر                
فيتم عن طريق اإلعالن و اإلشهار بالوسائل المختلفة ، من أجل اعالم السائح بتـوافر منتجـات و                  

فـي الوقـت المناسـب ، و        : برامج سياحية معينة ، و عليه فإن الترويج السياحي يجب أن يكون             
بالشكل المناسب ، و بالكم المناسب ، و بالمضمون و المحتوى المناسب ، و بالوسـيلة و الطريقـة                   
المناسبة ، و في المكان المناسب ،    و يتكون المزيج الترويجي للخدمات السياحية من العناصـر                   

   (1): التالية 
باشر بالسياح و اقناعهم باستهالك منتج سـياحي   يتم عن طريق االتصال الم :البيع الشخصي   -1   

معين ، و يجب أن تتوفر في رجل البيع الشخصى ، الشخصية اإلجتماعية المحبوبة و القوية التـى                  
  .تعكس جوا من التفاؤل و الترحاب ، و لديه شبكة معارف و اتصاالت سياحية قوية 

لعة أوالخدمة و لكنه ال يحل محلهـا ،         هو احدى الوسائل التى تساعد على بيع الس        : اإلعالن-2   
بمعنى ان المبالغة أو عدم التمسك بالمواصفات الحقيقية للسلعة ، تؤدى الى فقدان السلعة أو الخدمة                

يعتبر اإلعالن السياحي أحد أهم وسائل اإلتصال بالسائح        . سمعتها و يبدأ مؤشر مبيعاتها في الهبوط        
 و يقصد باإلعالن السياحي تلك الجهود غير الشخصية التـى           لتعريفه بالمنتج و البرامج السياحية ،     

تعمل على التأثير في السياح و توجيه سلوكهم نحو منتج أو برنامج سياحي معين أو الـى خـدمات             
و قد يكون اإلعالن السياحي رسميا تقوم به الدولة ، أو الهيئات السياحية الحكومية              . سياحية معينة   

زيارة دولة او منطقة معينة تتميز بأثار تاريخية أو دينية ، أو مقومـات              و تعمل على اقناع السائح ب     
 ، و قد يكون اإلعالن خاصا ، تقوم به الشركات السياحية و الوكاالت السياحية للتعريف                …طبيعية  

   (2): بالبرامج السياحية التىتقدمها و يتميز األعالن السياحي بمجموعة من الخصائص 
  النية متجانسة مع عادات و تقاليد و تاريخ و قيم المجتمع أن تكون الرسالة اإلع-
أن تعتمد الرسالة اإلعالنية على الحقائق و البيانات  الفعلية و الـصادقة و المعبـرة فعـال عـن                    -

  .الخدمات التى ستقدمها دون مبالغة اوتضليل 
  

___________________________________________________________
   

  103ن أحمد الخضيري ، مرجع سبق ذكره ، ص   محس(1) 
  166  نفس المرجع  ، ص (2) 
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أن تعبر الرسالة اإلعالنية فعال عن ما تتضمنه المنطقة السياحية من مغريات و محفزات سـياحية             -
  .و عناصر الجذب السياحي 

لسياحية   و يستخدم اإلعالن مجموعة من الوسائل ، منها التى تعتمد على الصوت ، كالمحاضرات ا              
و الندوات السياحية ، المؤتمرات السياحية ، و البرامج و اإلعالنات االذاعية الـسياحية ، و منهـا                  
التى تعتمد على المادة المطبوعة ، الصحف و المجالت ، الدوريات الـسياحية ، الكتـب و األدلـة              

تى تعتمد على الصورة ،     السياحية ، النشرات الدعائية ، الالفتات و الملصقات السياحية  ، و منها ال             
كاإلعالنات الضوئية ، المعارض السياحية ، النماذج السياحية المصغرة ، و منها التى تعتمد علـى                
الصوت و الصورة معا ، كالتلفزيون ، األفالم السنمائية ، الفيديو ، المسابقات الرياضـية ، الفـرق                  

  * .الشعبية ، العروض المسرحية و الفنية
   (1): لسياحي الى و يهدف اإلعالن ا

  خلق الرغبة في  السفر و زيارة األماكن المعلن عنها -   
العمل على زيادة اإلقبال على زيارة منطقة معينة و يتم ذلك عن طريق إبـراز معـالم هـذه                   -   

  المنطقة 
  نشر المعلومات الخاصة بالسفر كاألسماء و التكاليف و األحداث و بذلك يتولد الطلب السياحي -   

  .التخفيف من أثر اإلضطربات السياسية و اإلشاعات التى تعرقل السفر -   
تعتبر عملية تنشيط المبيعات أو ما يعرف بالترقية السياحية  : )الترقية السياحية( تنشيط المبيعات -3

أحد أهم عناصر المزيج الترويجي ذات التاثير المباشر و غير المباشر على حجـم اإلقبـال علـى                  
  (2):  البرامج  السياحية ، و من أهم الوسائل المستخدمة لترقية المنتج السياحي مايلي المنتجات و

  : المعارض السياحية -أ
تعتبرمن أهم الوسائل التروجية المعبرة عن النشاط السياحي ، و من خالل المعارض تقوم الشركات               

د و تقديم افـالم اعالميـة       السياحية بعرض نماذج مصغرة عن األماكن و المعالم السياحية ، و اعدا           
عن البرامج و المناطق السياحية و نشر كتيبات و دالئل ، و تعتبر المعـارض مناسـبة ألجـراء                   
اتصاالت بالوكالء و المتعاملين السياحيين و التعرف على احتياجات و اتجاهات السوق الـسياحي ،               

  .   المنافسة و التعرف على الخدمات السياحية المقدمة من قبل الشركات السياحية
  

___________________________________________________________
   

الدعاية و اإلعالن في السياحة و الفنادق ،القاهرة الحديثة للطباعة :   شوقي حسين :لمزيد من التوضيح و التعمق نحيل القارئ الى مرجع*.
  1968، القاهرة ، 

  15 ص ،المرجع السابق  : شوقي حسين  (1)   
  189    محسن أحمد الخضيري ، مرجع سبق ذكره ، ص (2)  
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  : المؤتمرات و الندوات -ب
تمثل المؤتمرات و الندوات السياحية وسيلة أساسية في تنشيط و ترقية المنتجات و البرامج السياحية               
 ، حيث من خاللها يتم تدوال النقاش و شرح امكانيات و قدرات الشركات الـسياحية فـي تحقيـق                  

احتياجات السياح ، و تظم هذه الندوات ممثلي الشركات السياحية ، وكالء السياحة ، و العـاملين و                  
الخبراء في السياحة ، حيث يتم التعرف على المحددات و العراقيل التى تواجه النشاط الـسياحي و                 

  .كيفية التغلب عليها ، و الوقوف على اهم سبل التنشيط و الترقية السياحية 
  : واق التجارية الدولية األس-ج

تعتبر من أهم وسائل تنشيط و ترقية المنتج و الخدمات السياحية ، حيث يتقابل العديد من البائعين و                  
المشترين و الزوار من دول مختلفة ، و يتم التعارف فيما بينهم ، حيث يرغب بعضم في المزيد من                   

الشركات السياحية ان تنتهز الفرصة من      المعلومات و البيانات عن الدولة العارضة ، و يجب على           
خالل عرض برامجها ، ووضع ملصقاتها السياحية ، و كتيباتها و نشراتها في اماكن تكون متاحـة                 

  .للزوار إلطالع عليها 
  : المسابقات و المهرجانات  و الحفالت-د

السياحية الكبـرى   تعتبر هذه الوسيلة التنشيطية من اهم الوسائل التى تستخدمها ، الدول و الشركات              
لترقية منتجاتها و خدماتها السياحية ، و تنشيط المواسم السياحية ، فتنظيم مهرجان سياحي عالمي ،                
يجذب العديد من السياح اليه ، و تختلف المهرجانات من مهرجانات تاريخيـة ، الـى مهرجانـات                  

شركات الـساحية بتنظـيم     رياضية ، موسيقية ، زراعية و سينمائية ، و ثقافية ، كما تقوم بعض ال              
المسابقات الفائز بها يستفيد من برنامج سياحي ، و هي بذلك تشجع السياح على القدوم لممارسة هذا                 

  .النوع من المسابقات 
  

  .األفاق المستقبلية للتنمية السياحية في الجزائر : المبحث الثالث 
يل واقع و أفاق القطـاع الـسياحي           تطرقنا في الفصل الثالث من هذه الدراسة الى دراسة و تحل            

الجزائرى ، و تبين لنا أن الجزائر تمتلك مقومات و موارد سياحية معتبرة ، إال أن مؤشرات و أداء                   
القطاع  ال تعكس أهمية و قيمة الموارد التى تتوفر عليها الجزائر ، و مقارنة بسيطة لطاقات اإليواء                  

مناصب العمل المحدثة التى تتوفر عليها الجزائر مع تلـك          ، التدفقات السياحية ، التدفقات النقدية ،        
 ، تعكس تخلف و ضعف القطاع السياحي الجزائري ،          ) المغرب و تونس   (المتوفرة في دول الجوار   

و على الرغم من ذلك فان هذه الدول مازالت تهتم بالقطاع من خالل رسم و تنفيذ خطط مـستقبلية                   
 ومن هذا المنطلق هل هناك تفكير في خطة اسـتراتيجية           لمضاعفة مساهمة القطاع في اقتصادها ،     
  .للنهوض بالقطاع السياحي في الجزائر ؟ 
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   :2010أهداف و وسائل برنامج التنمية السياحية أفاق : المطلب األول 
    بعد تشخيص حالة القطاع السياحي و استخالص النتائح من التجارب الـسابقة ، و ادراك دور                

  ، بغيـة     2010د العالمي  ، تقرر اعداد خطة للتنمية السياحية تمتد الى غايـة              السياحة في االقتصا  
  1: ترقية الصناعة السياحية ، في اطار تطوير القطاع الخاص عن طريق 

  تهيئة مناطق التوسع السياحي باعتبارها وسيلة لتشجيع اإلستثمار -
ة اإلستثمار الوطنى واألجنبي فـي      وضع اجراءات تحفيزية لتجديد الحضيرة الحالية للفنادق و تعبئ        -

  هذا الميدان 
ترقية المنتج السياحي باعتباره مصدرا للدخل الوطنى اإلضافي و الذي من شأنه ان يـساهم فـي                 -

  تحسين صورة البالد في الخارج 
  .تشجيع الصناعة التقليدية و حمايتها باعتبارها جزءا من تراث األمة و ثقافتها -

  :أهداف البرنامج -أوال
ترمى هذه الخطة الى تحقيق األهداف الكمية لبعث صناعة سياحية تنافسية من خالل الخوصصة و               

  2:  الشراكة لإلندماج في السوق العالمي للسياحة ، و حددت األهداف كمايلي 
  : زيادة طاقات اإليواء و حجم اإلستثمارات السياحية -1
  لتين يتم تنمية طاقات اإليواء على مرح:  طاقات االيواء-أ

يتم التركيز في هـذه المرحلـة علـى          : 2005الى غاية   2001المرحلة األولى و التى تمتمد من       -
متابعة تحضير األرضية المشجعة لإلستثمار عن طريق التحكم و تهيئة العقار الـسياحي ، و قـدر                 

ة  سرير سنويا ، و بالتالي فان حـصيلة األسـر  4000معدل اإلنجاز السنوى خالل هذه المرحلة ب   
  . سرير 20000  تقدر ب 2005التى تنجز الى غاية نهاية سنة 

من تجربة المرحلـة األولـى       : 2010 الى غاية سنة     2006المرحلة الثانية و التى تمتد من سنة        -
 سرير  6000يمكن   موا جهة القيود التى تفرض على القطاع و بالتالى فإن معدل اإلنجاز سيصبح                 

 ، و عليه تصبح مجمـوع الطاقـات         2010سرير في نهاية سنة      30000سنويا مما يسمح بانجاز     
 سرير ، تضاف الـى طاقـات        50000،  ) 2010-2001(اإلضافية المقررانجازها خالل العشرية     

 سرير فـي    118000 سرير ، ليصبح العدد االجمالى       68000االيواء السياحي المتوفرة  و المقدرة       
إلستثمار الخاص الوطنى و األجنبي يـستدعى        ، ان تطوير هذه الطاقات في اطار ا        2010غضون  

توفير كل التسهيالت  و التشجيعات من طرف الدولة ، التى من واجبها األخذ بعين اإلعتبار تمويل                 
  .دراسات التهيئة السياحية و اشغال إصالح مناطق التوسع السياحي المحددة 
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  : اإلستثمارات السياحية -ب
 مليار دينار جزائري    75ج الى جذب استثمارات تقدر بقيمة        انجاز الطاقات اإليوائية االضافية تحتا    

 مليار دينار جزائري ، عالوة علىاإلستثمارات األخرى التى سـتنجز           1.5، بتكلفة انجاز تقدر ب      
خالل نفس الفترة في مجال النقل السياحي ، هياكل التنشيط السياحي و الترفيه ، و المخيمات ، مـع             

د بالفائدة على األنشطة السياحية ولكنه ستساهم كذلك في فك الخنـاق و             العلم أن هذه التهيئة لن تعو     
تطوير المناطق التى تقام فيها المشاريع السياحية ، كما أنها ستحسن اطار حياة السكان ، و سيكون                 

  .لها تأثير على خلق نشاطات مالزمة للسياحة 
  :زيادة التدفقات السياحية– 2

جلة في العشرية األخيرة  من القرن الماضي ، ال يمكـن أن تكـون                    ان التدفقات السياحية المس   
كمرجع لتقـدير التـدفقات     1990كمرجع نظرا للظروف التى عاشتها الجزائر ، و بأخذ نتائج سنة            

 سـائح أجنبـي و البـاقي        685000 سائح  منهم     1137000السياحية و التى سجلت تدفقا يقدر ب        
 و سجلت هذه التدفقات في سياق لم تكن فيـه الـسلطات             عبارة عن مواطنين مقيمون في الخارج ،      

العمومية تعطي عناية هامة للقطاع السياحي ، و من أجل عودة التدفقات السياحية الى سابق عهدها                
و تمركز الجزائر في األسواق العالمية للسياحة ، يقتضى القيام بعمل ترقوي طويل إلعادة بنـاء و                 

  (1): في الخارج ، و في هذا اإلطار تم تحديد مرحلتين تحسين الصورة السياحية للجزائر 
فيها يتم اعادة النظر في التدفقات السياحية و         : 2005 الى غاية    2001المرحلة األولى  تمتد من      -أ

في موقع الجزائر على مستوى األسواق العالمية ، و ذلك بارساء قواعد العمل الترقـوى الجـاد و                  
  .لجزائر السياحية الحازم حتى يمكن تحسين صورة ا

ينتظر فيها تدفقات سياحية بمعدل زيادة ثابت        : 2010  الى غاية     2006المرحلة الثانية  تمتد من    -ب
 سائح أجنبي ، أما بالنسبة للمواطنين المقيمـين         1200000  ، و الذي يسمح باستقبال        %15يقدر ب   

دل سنوى ثابت يقـدر ب      في الخارج و اللذين سيزرون الجزائر  فان عددهم سيصل على أساس مع            
10%   

 ، و بالتالى فإن التدفقات المتراكمة ستصل في أفـاق           2010 سائح بحلول سنة     980000أي حوالى   
 من  % 06 سائح ، و هذا الرقم المبالغ فيه ال يمثل سوى زيادة تقر ب 2180000 الى نحو 2010

 ماليـين  10ة و المقـدرة ب      التدفقات السياحية المبرمجة في كل من تونس و المغرب ، لنفس الفتر           
  .سائح لكل بلد على حدى 

  :احداث مناصب عمل – 3
 منصب شغل مباشر في     0.5    حسب المنظمة العالمية للسياحة ، فإن انجاز سرير يؤدى الى خلق            

   منصب شغل غير مباشرة في النشاطات المرتبطة بالسياحة، و انطالقا من 1.5القطاع السياحي و 
___________________________________________________________
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 ، فإنه سيتم انشاء     ) سرير 50000(هذه النظرية و على أساس طاقات اإليواء اإلضافية التى ستنجز           
 100000  منصب شغل غير مباشر ليـصبح المجمـوع           75000ل مباشر و     منصب  شغ   25000

منصب شغل ، على اعتبار أن المؤسسات السياحية و الفندقية لم تـستغل اإلسـتغالل األمثـل ، و                   
بالدخول في الشراكة سيحتم على المسيرين استغالل كل األنشطة و تحسين الخـدمات الـسياحية و                

ى خلق مناصب عمل جديدة في شتى المجاالت كوكاالت الـسفر و            المردودية اإلقتصادية ، و بالتال    
  .السياحة ، المحالت ، و غيرها 

  :زيادة المداخيل بالعملة الصعبة -4
 1.6 سائح بنحـو     1200000 ، على أساس     2010قدرت المداخيل التقديرية اإلجمالية في افاق           

  (1).مليار دوالر أمريكي  
  : ج األهداف النوعية للبرنام-ثانيا

  تشمل األهداف النوعية ، على تحسين نوعية الخدمات السياحية ، تحسين صورة الجزائر السياحية              
في العالم ، و تأطير النشاطات السياحية على المستوى المحلى  بما يتماشى و التطورات الحاصـلة                 

  :في العالم و عموما تتمثل هذه األهداف في 
  :تحسين نوعية الخدمات-1

  : نتج السياحي منتج مركب من العديد من منتجات القطاعات األخرى لذلك يجب   يعتبر الم
  متابعة عمليات الضبط و التنظيم و الرقابة للنشاطات و الحرف المرتبطة بالسياحة -
  رفع مستوى التسيير الفندقي و السياحي و الخدمات العامة المرتبطة بالسياحة -
فة العمومية ، الوقايـة الـصحية ، حمايـة المـستهلك ، و              تحسين البيئة السياحية من خالل النظا     -

  المحافظة على الموارد الطبيعية و التراث الثقافي ، و أمن و سالمة األشخاص ، و الممتلكات 
  .تسهيل االجراءات االدارية المرتبطة بتنقل األشخاص -
ألقطاب السياحية  فتح مكاتب الصرف على مستوى الموانئ و المطارات و المراكزو الحدودية و ا            -

  .و الفنادق بالتشاور مع القطاع المصرفي 
  تكييف وسائل النقل مع الطلب السياحي و تحسين خدمات النقل الجوية و البحرية -
  تشجيع شركات الطيران على تبنى سياسة سعرية تنافسية -
و خاصة في   تكثيف الشبكات و الوكاالت المحلية من اجل ربط مختلف األقطاب و المدن السياحية              -

  .      الجنوب الكبير 
  

___________________________________________________________
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  : الترقية السياحية -2

   هذه الوظيفة االستراتيجية تستدعى تكريس جهود معتبرة في كـل المـستويات المـساهمة فـي                
  1: المنتجات السياحية ، بحيث يجب أن تعمل بانسجام حول األنشطة التالية 

اعادة تنظيم و تقوية أداة الترقية السياحية المتمثلة في الديوان الوطنى للـسياحة علـى المـستوى                 -
التنظيمي ، من خالل تزويده بمندوبيات جهوية و ممثليات في الخارج ، و على مـستوى القـانون                  

الل تحديد و تقييم الوظائف السامية و تكريس دور االحترافية في النشاط الترقوى ،              التأسيسي من خ  
  .مما يضمن له التنفيذ بنوع من االستقاللية 

اعداد مخطط اعالمي و تحسيسي على مدار السنة عن طريق االعالن و اإلشهار فـي القنـوات                 -
 االنترنـت ، و تنظـيم       المتخصصة ، و اصدار مجلة سياحية متخصصة ، و مواقع على شـبكات            

  .أحداث ثقافية ذات ابعاد دولية عبر مختلف األقطاب السياحية العالمية 
اشراك الحركات الجمعوية و الثقافية و المنظمات المهنية في ابراز المنتج الـسياحي و تحـسيس                -

  .األوساط الشعبية بأهمية المنتج السياحي و فوائده 
  .لصالونات و التظاهرات السياحية الدولية تحسين و تكثيف مشاركة الجزائر في ا-
  :تأطير النشاطات السياحية على المستوى المحلي -3

  تدعيم اإلدارة السياحية على المستوى المحلى بالمعدات ، و  الوسائل الضرورية للقيـام بالمهـام                
 اعلـى   المنوطة بها ، مما استدعى تحويل اللجنة الوطنية لتسهيل النشاطات السياحية الـى مجلـس              

للسياحة تحت وصاية رئاسة الحكومة ، و تكثيف مهامه باعداد قانون أساسي ، و تـشريع قـوانين                  
متعلقة بتطوير و ترقية النشاطات السياحية ، و اقتراح بالتعاون  مع وزارة الداخليـة و الجمعـات                  

 مكلفـة   المحلية ، انشاء شرطة سياحية متخصصة ، كما هو معمول به في معظم الدول السياحية ،               
  .بحماية المواقع السياحية و الثقافية و األثرية و السهر على حماية أمن و سالمة السياح 

  الوسائل المدعمة لتحقيق أهداف البرنامج -ثالثا
  :تهيئة المناطق السياحية و تحديد العقار السياحي -1

 منطقة مسجلة    174  منطقة توسع سياحي من أصل        20يهدف البرنامج في مرحلة أولى  الى تهيئة         
 ، و سيدمج هذا العمل في المخطط الوطنى لتهيئة اإلقليم ، و يبقى اختيار مواقع البناءات                 1988منذ  

السياحية ، المنشآت السياحية قائم على احترام النصوص القانونية و التنظيميـة المتعلقـة بحمايـة                
سمة لبقية األعمـال ، و سيـشرع        التراث الثقافي ، و تكتسى هذه العملية طابع استعجالى ، ألنها حا           

 ، و تمثل أداة لتوجيه االستثمار ، و تكون العملية ممولـة             2003فيها خالل الثالثى األخير من سنة       
  من طرف 
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  الفصل الرابع                                                                                                    أفاق و مستقبل السياحة يف اجلزائر 

  199

(1) Ministére du Tourisme : Plan d'Ation pour le Developpement Durable du Tourisme en Algerie,OP.CIT, 
p28     

  

  .الدولة ، تدعيما لجلب االستثمار الخاص و تشجيعه  
  :تمويل المشاريع و اعادة االعتبار للمنشأت الفندقية والسياحية -2

 يجب تكيف طريقة التمويل الحالية مع خصوصيات اإلستثمار السياحي ، و تـشجيع المؤسـسات               
 مكيفة مع اإلستثمار السياحي ، الذي يقتضي عادة قروض طويلة األجل ،             البنكية على تقديم قروض   

هذا في مرحلة أولى ، أما في المرحلة الثانية يجب انشاء بنوك متخصصة في تمويل المـشاريع و                  
اإلستثمارات السياحية  ، و تقديم معدالت فائدة مغرية موجهة لإلستثمار الـسياحي ، و ينتظـر أن                  

   دفع قويا ألنجاز منشأت جديدة و ترميم و عصرنة المنشأت الموجودة تعطى هذه االجراءات
  :دعم التكوين و التاهيل -3

على اعتبار أن الموارد البشرية هي العنصر األساسي ألنجاز و تقديم الخـدمات الـسياحية فانهـا                 
  (1): ستستفيد من برنامج خاص  يتضمن مايلي 

  .ديثها و عصرنتها اعادة النظر في برامج التكوين عن طريق تح-
  .انشاء قواعد بيداغوجية جديدة و فتح مراكز بحث للمؤطرين في المجال -
  .اإلستمرار في ادماج الحرف السياحية في منظومة التكوين المهنى -
  .انشاء مراكز تكوين جديدة من أجل تغطية الطلب الذي سيكون معتبر -
  .يد الشعبية تنمية القطاع خاصة فيما يتعلق بالعادات و التقال-
  .اإلهتمام بالتكوين في اختصاص السياحة اإليكولوجية و السياحة الثقافية -
  . تشجيع انشاء مراكز التكوين الخاصة عبر مختلف واليات الوطن -

  :رهانات السياحة الجزائرية في ظل الشراكة و العولمة :المطلب الثاني 
في الوقت الراهن ، يـستوجب علـى الجزائـر             نظرا لألهمية اإلقتصادية واالجتماعية للسياحة      

االهتمام بالقطاع السياحي ، و ادراجه ضمن سياسة التمية الشاملة ، و خاصة في ظل الظـروف و                  
المعطيات الجديدة المحلية و العالمية ، فانفتاح الجزائر على اقتصاد السوق يـساعد علـى تـشجيع                 

 الشراكة المبرم مع االتحاد األوروبي من شأنه        القطاع الخاص لإلستثمار في السياحة ، و كذا اتفاق        
أن يفتح المجال واسعا أمام الشراكة السياحية ، و اإلنظمام المستقبلى للجزائر الى المنظمة العالميـة                
للتجارة من شأنه أن يفتح أسواق سياحية جديدة للمنتج السياحي الجزائرى و لإلسـتفادة مـن هـذه                  

وف المناسبة  لذلك ، و قبل التطرق الى الرهانات يجب اإلشارة            المعطيات الجديدة يجب تهيئة الظر    
  الى معوقات التنمية السياحية في الجزائر 

___________________________________________________________
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  :عراقيل التنمية السياحية في الجزائر-أوال

الى جانب المشكل األمنى ، أصبح تدهور البيئة أحد األسباب           : تدهور التراث الطبيعي و الثقافي    -1
الرئيسية التى دفعت السياح األجانب الى االمتناع عن التردد على زيـارة الجزائـر و مـن بـين                   

  (1):   التى شملها التدهور نجد العناصر البيئية و الثقافية
تميزت الشواطئ الجزائرية في المدة األخيرة برداءة مياهها ، و كثـرة النفايـات و                : الشواطئ-أ

تتميـز الـسياحة    . انتشار التلوث و األمراض ، و اختفاء الشواطئ الطبيعية و تـشويه المنـاظر               
ما أدى الـى التـردد المفـرط علـى          الشاطئية الجزائرية بتمركزها من حيث المكان و الزمان ، م         

الشواطئ  و اكتظاظ المناطق الساحلية بالسياح في مواقع محددة و خالل أوقات محددة ، باإلضـافة                 
الى اإلستغالل المفرط و الفوضوي لرمال الشواطئ التى تؤثر تأثيرا مباشرا على التوازن البيئى و               

  .على نوعية الشواطئ 
ساعة هذه المناطق ،  و ما تزخر بـه مـن حفريـات و بقايـا     نظرا لش  : المناطق الصحراوية -ب

الحيوانات و النباتات و المناطق األثرية ، و الرسوم و النقوش و التى تشكل تراثا عالميا ال يستهان                  
به ، فهى مهددة بالتشويه و اإلتالف  بفعل األضرار الطبيعية و البشرية نتيجـة تـدفق الـسياح و                    

  . صعوبة مراقبة حركتهم 
  تساهم المظاهر الطبيعية و النشاط البشري في اتـالف التـراث الثقـافي و       :التراث الثقـافي    -ج

التاريخي ، نتيجة النمو الديموغرافي و التعميرى الفوضوي ، و المشاكل البيئيـة و عـدم تطبيـق                  
عة بشكل  القوانين المتعلقة بالمحافظة على التراث و المعالم و المناطق التاريخية ، فقد ساهمت الطبي             

كبير في تدهور المعالم الثقافية و التاريخية في الجنوب الكبير و خاصة في منطقة التاسيلي ، نتيجة                 
الزوابع الرملية و األمطار التى تتسبب في ازالة الروسومات و النقوش الصخرية ، و كذلك السياح                

  (2).من خالل النهب و التشويه 
لقطاع الخاص دور مهم فى التنمية السياحية ، و قد سبق           ل: تردد القطاع الخاص إزاء اإلستثمار    -2

 )مصر، تونس و المغرب     (و أن بينا في المبحث األول من هذا الفصل ، أن الدول السياحية الثالث               
حققت نتائج معتبرة باعتمادها على القطاع الخاص في التنمية السياحية ، فـى الجزائـر ال يـزال                  

مترددا في اإلستثمار السياحي ، فحسب اإلحصائيات المتـوفرة         القطاع الخاص المحلى و األجنبي        
على مستوى الوكالة الوطنية لمتابعة و دعم اإلستثمار ، بلغ عدد المشاريع المـسجلة فـي القطـاع                

    من جملة المشاريع %04  مشروع سياحي ، أى  بنسبة 1243 ، نحو 1999السياحي في نهاية 
  

___________________________________________________________
   

  81 ، ص 2000مساهمة من أجل اعادة تحديد السياسة السياحية الوطنية ، : المجلس الوطني اإلجتماعى و اإلقتصادي  (1) 
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  166  نفس المرجع  ، ص (2)

 مـشروع   14المسجلة  ، و ال تزال الشراكة في مجال السياحة محدودة ، حيث لم يتم تسجيل سوى                  
 منصب عمل ، و يرجع السبب في ذلك الى كون ان اإلجـراءات المتخـذة ال                 2246اء  كفيلة بانش 

  تكفي 
إلنعاش اإلستثمار انعاشا حقيقيا ، مما يستدعى اجراءات خاصة و اكثر تحفيزا ، و خاصة في مجال                 
العقار السياحي  و مشكل التمويل ، فحسب وزارة السياحة ، فان بناء فندق سياحي يتطلـب علـى                   

 مليار سنتم ، مما يدفع بالمستثمر الى البحث عـن فـرص             25 هكتارات ، و تكلفة قدرها       05األقل  
  .أخرى لإلستثمار أو التوظيف األكثر ربحا على المدى القصير 

يعتبر التسير و التنظيم االدارى  من اهم العوامل التى تـساعد علـى               : التسيير االداري للقطاع  -3
ر أن النشاط السياحي يعتمد بدرجة كبيرة على العنصر البشري ،           تنمية القطاع السياحي ، على اعتبا     

مما يستدعي و جود  تنظيم و تسيير و تجهيزات  خاصة ، نظرا لكون التجهيزات الحاليـة التـى                    
تتوفرعليها الجزائر ال تتطابق مع المعايير الدولية ، مما يفسر عدم تنظيم رحالت سياحية أجنبية في                

انينات ، و على هذا االساس يتعين تشجيع خوصصة تسيير الوحدات السياحية            اتجاه الجزائر منذ الثم   
سواء بالمشاركة الكلية أو الجزئية ، لصالح الشركاء الذين يتـوفرون علـى وسـائل التمويـل و                  

  .المهارات و األسواق 
 يكمن مشكل اإلستثمار السياحي في صعوبة الحصول على االمـوال الكافيـة              :مشكل التمويل   -4
 ، لجأ العديد مـن      1993يام بانجاز المشاريع السياحية ، و بعد صدور قانون االستثمارات لسنة            للق

المستثمرين الى البنوك لتمويل مشاريعهم االستثمارية ، اال أن اغلبية المشاريع لم تحـض بـالقبول                
نـوع  نظرا لغياب الجدوى و ارتفاع درجة المخاطرة و عدم تخصص و كفاءة البنوك لتمويل هذا ال               

  .من المشاريع ، و هو ما يستدعى ضرورة التفكير في انشاء بنك للتنمية السياحية 
  :  التسهيالت السياحية -ثانيا

    يستوجب على الجزائر االستفادة من العولمة و من تجارب الغير كما فعلت الدول المجـاورة  ،                 
التنمية السياحية ، و من أجـل  و الدخول في شراكة من اجل تنمية السياحة  و القضاء على عراقيل           

ذلك يجب تقديم مجموعة من التسهيالت و اإلمتيازات المالية و الجبائية ، و تهيئة المناخ و الظروف                 
  1: المالئمة ألستقطاب اإلستثمار الخاص المحلى و األجنبي و تتمثل هذه التسهيالت عموما في 

  : اقامة مراكز المعلومات السياحية -1 
كز المعلومات من اهم التسهيالت السياحية ، كونه همزة وصل بين السائح و االبلـد                    يعتبر مر 

  السياحي ، أو بين الستثمر و البلد السياحي ، و له تأثير خاص على تشكيل اإلنطباع المناسب حول 
  البلد ، لذلك يجب أن تحتوى هذه المراكز على المعلومات الكافية و االطارات البشرية المؤهلة و
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   81  المجلس اإلقتصادي و االجنماعي ، مرجع سبق ذكره ، ص(1) 

  المدربة لتقديم المعلومات المطلوبة بكل وضوح و في الوقت المناسب حول المناطق السياحية ، 
 المركز استراتيجي ، و ان يكون مـزود         المناطق األثرية ، أماكن اإلقامة ، و يجب ان يكون موقع          

  …بكافة وسائل االتصال الحديثة الهاتف ، الفاكس ، األنترنت 
  : انشاء مؤسسات إلرشاد السياحي -2 

    تطوير النشاط السياحي يستدعى قيام الحكومة بانشاء مؤسسات خاصة بمهنة االرشاد السياحي و             
ل علميا و لغويا و اجتماعيا ، و على دراية          في مجالت متخصصة ، و يجب ان يكون المرشد مؤه         

تامة بمختلف اللغات األجنبية ، و ان يكون ملما بالتاريخ و الجغرافيا و ان يتمتع بصحة جيـدة ، و                    
  .مستوى عال من التعليم و المعلومات الثقافية 

 ، مـن    تعتبرهذه التسهيالت من دعائم و محفزات السياحة       : التسهيالت و اإلعفاءات الضريبية   -3 
خالل الغاء القيود وتسهيل اجراءات السفر و مايتعلق بحركة السياح عبر مختلـف نقـاط العبـور                 
كالمطارات و الموانئ و مقرات اإلقامة و المناطق السياحية ، هذا بالنسبة للـسائح ، أمـا بالنـسبة                   

مار السياحي ،   للمستثمر ، تعتبر التسهيالت و االعفاءات الضريبية من المحفزات التى تشجع األستث           
  .لذلك يجب على الدولة العمل في هذا اإلتجاه لجلب اإلستثمار و جذب الحركة السياحية 

  
  :القوانين السياحية الحديثة -ثالثا

منذ انفتاح الجزائر على اقتصاد السوق ، بداية من التسعينات من القرن الماضي  ، صدرت قوانين                 
 األجنبي ، و من اهم هذه القوانين ، قـانون النقـد و              لتحفيز و تشجيع االستثمار الخاص المحلى و      

  ، و في مجال السياحة شهدت هي األخرى          1993 ، و قانون اإلستثمارات لسنة       10-90القرض    
صدور العديد من القوانين لتشجيع و تنمية السياحة ، و لعل أهم هذه القوانين ،  تلك الصادرة سـنة                    

 و تمتد الـى غايـة       2001حية التى شرع فيها بداية من سنة          و المتعلقة بخطة التنمية السيا      2002
  :  و التى تتمثل في 2010

  : قانون متعلق بالتنمية المستدامة للسياحة  -1
  : * صدر هذا القانون ألسباب التالية 

  تثمين االمكانيات الطبيعية و الثقافية و الحضارية التى تزخر بها الجزائر -
  ية تحسين نوعية الخدمات السياح-
  اعادة بناء صورة الجزائر السياحية -
  .تلبية حاجيات المواطنين في مجال السياحة و االستجمام و التسلية -
  تحسين نتائج قطاع السياحة -
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    الذي حيتوى نص القانون كامال 06أنظر امللحق رقم *  

  امتصاص البطالة المساهمة في -
  المساهمة في التنمية و التوازن الجهوى و المحافظة على البيئة -
  رفع و تنويع العرض السياحي -
  رفع التدفقات و اإليرادات  السياحية -

باإلضافة الى تكريس على الصعيد القانونى ، الطابع القطاعي المتعدد للنشاطات السياحية و هذا من               
وع المؤسسات و الهيئات و المتعاملين المعنيين بتنمية و ترقية الـسياحة      خالل اشراك و موافقة مجم    

، و يهدف هذا القانون الى تحديد شروط التنمية المستدامة للنشاطات السياحية و كذا تدابير و ادوات                 
  : تنفيذها ،و الى توفير محيط مالئم و محفز من اجل 

  ترقية اإلستثمار و تطوير الشراكة في السياحة -
  دماج الجزائر كوجهة سياحية ضمن األسوق الدولية للسياحة من خالل ترقية صورتها السياحية ا-
  .اعادة اإلعتبار للمؤسسات الفندقية و السياحية قصد رفع طاقات االيواء السياحي -
  تنويع العرض السياحي و تطوير أشكال جديدة للسياحة -
  تلبية حاجيات المواطنين في مجال السياحة -
ساهمة في حماية البيئة و تثمين القدرات الطبيعية و الثقافيـة و التاريخيـة و تثمـين التـراث                   الم-

  السياحي الوطنى 
  تحسين نوعية الخدمات السياحية ، و التطوير المنسجم و المتوازن للنشاطات السياحية -

 تمنح امتيازات   و لتحقيق األهداف السالفة الذكر تتخذ الدولة اجراءات و اعمال دعم و مساعدات  و              
مالية و جبائية نوعية خاصة باإلستثمار السياحي ، قصد تـشجيع التنميـة الـسريعة و المـستدامة                  
للسياحة ، و احداث أثار ايجابية على اإلقتصاد الوطني ، و تهدف هذه اإلجـراءات و المـساعدات                  

  : الى
  اعطاء دفع للنمو اإلقتصادي -
   التطور و التكيف التكنولوجي ادراج التنمية السياحية ضمن دينامكية-
  تشجيع احداث مؤسسات سياحية جديدة و توسيع مجال نشاطها -
ترقية نشر اإلعالم ذات الطابع التجارى و االقتصادي و المهنى المتعلق بالسياحة ، كما يمكـن ان       -

 تتولى هذه المهمة هيئات عمومية أو تابعة  للقطاع الخاص ، و في هذا اإلطـار تحـضى الترقيـة                   
السياحية بكل أشكال اإلعانة و الدعم من طرف الدولة و الجماعات المحليـة و كـذا األشـخاص                  
الطبيعيين و المعنويين العامليين في القطاع ، و يمكن ان تقوم بمهام الترقيـة الـسياحية الـدواوين                  

  لتشجيعية المحلية للسياحة و الجمعيات ذات الطابع السياحي و التى يمكن ان تستفيد من االجراءات ا
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  التى تمنحها الدولة و الجماعات المحلية  ،  و تؤطر الترقية السياحية من طرف هيئة عمومية 
  تشجيع كل عمل يرمي الى رفع عدد المواقع السياحية ،و هياكل االستقبال السياحية -
  تشجيع القدرة التنافسية للقطاع السياحي -
  طوير السياحة ترقية محيط مالئم لتحفيز روح المبادرة و ت-
  : اعتماد سياسة تكوين و تسيير الموارد البشرية و تشجيع روح اإلبداع و االبتكار و تشمل -

  االدماج المكثف لحرف السياحة ضمن المنظومة الوطنية للتكوين المهني -     
  انشاء مؤسسات تكوينية جديدة في مختلف الشعب السياحية -     
  ين في السياحة من قبل الخواص نشجيع انشاء مؤسسات تكو-     
  احداث بكالوريا مهنية في السياحة -     
  فتح شعب في االقتصاد السياحي على مستوى التعليم العالى -     

  تمكين المستثمرين من اإلستفادة من األدوات و الخدمات المالية المالئمة مع متطلباتهم -
   تمويل المشاريع السياحية تحسين الخدمات البنكية المتعلقة بمعالحة ملفات-
تشجيع بروز محيط اقتصادي و قانونى يوفر الدعم للنشاطات السياحية و يضمن شروط ترقيتها و               -

  .تثمينها في اطار منسجم 
  انشاء بنك معلومات خاص بالقطاع السياحي -

   يمكن أن يساهم هذا القانون في دفع التنمية السياحية 
  : * المواقع السياحية قانون متعلق بمناطق التوسع و-2

  ، و    1966 مـارس    26  الصادر بتـاريخ      62-66جاء هذا القانون كتعويض ألحكام األمر  رقم         
 و المتضمن التـصريح عـن       1988 نوفمبر   05 المؤرخ في    332-88تثمين ألحكام المرسوم رقم     

  :مناطق التوسع و المناطق السياحية ، و حدد بعض المفاهيم كمايلي 
هي كل منطقة أو امتداد من اإلقليم يتمتع بصفات أو بخصائص طبيعية             : السياحيمناطق التوسع   -

و ثقافية و بشرية و ابداعية مناسبة للسياحة مؤهلة إلقامة أو تنميـة منـشأة سـياحية ، و يمكـن                     
  استغاللها في تنمية نمط أو أكثر من السياحة ذات مردودية 

بجاذبية سياحية بسبب مظهره الخـالب أو بمـا          هو كل منظر أو موقع يتميز        :الموقع السياحي   -
يحتوى عليه من عجائب أو خصائص طبيعية أو بناءات مشيدة عليه يعترف له باهمية  تاريخية أو                 
فنية  أو أسطورية أو ثقافية و الذي يجب تثمين أصالته و المحافظة عليه من التلف أو اإلندثار بفعل                   

  .الطبيعة أو االنسان 
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   الذي يحتوى نص القانون كامال 07أنظر الملحق رقم  * 

هي جزء من منطقة التوسع السياحي أو موقع سياحي غير قابل للبناء و يستدعى               : منطقة محمية -
  .حماية خاصة قصد المحافظة على مؤهالتها الطبيعية و األثرية أو الثقافية 

  : من هذا القانون في جوهره النقاط التالية و  تض
  برنامج تنمية و تثمين للموارد السياحية -
  تحديد و حماية المناطق و المواقع السياحية -
  ادراج النشاطات السياحية بشكل منسجم ضمن تهيئة اإلقليم -

  : ا   مجموعة من العراقيل حالت دون تطبيقه و نجمت عنه332-88و قد صادف  القانون رقم 
  الشغل العشوائى لمناطق التوسع السياحي -
  تدهور المواقع السياحية -
تحويل الموارد عن طبيعتها السياحية مما قلل فرص اإلستثمار في بعض المنـاطق ذات القيمـة                -

السياحية العالية ، باإلضافة الى المضاربة في الصفقات العقارية المتعلقة بقطع األراضى الواقعة في              
  : سع السياحي ، و و لذلك جاء هذا القانون الجديد الذي يهدف الى مناطق التو

اإلستعمال العقالني و المنسجم للفضاءات و الموارد السياحية قصد ضـمان التنميـة المـستدامة               -
  للسياحة 

ادراج مناطق التوسع و المواقع السياحية و كذا منشأت تنمية النشاطات السياحية فـي المخطـط                -
  .إلقليم الوطنى لتهيئة ا

  حماية المقومات الطبيعية للسياحة -
المحافظة على الموارد الثقافية و السياحية من خالل اسـتعمال و اسـتغالل التـراث الثقـافي و                  -

  .التاريخي و الديني و الفني ألغراض سياحية 
  .انشاء عمران مهيأ بصورة منسجمة و مناسبة مع تنمية النشاطات السياحية و الحفاظ عليه -

خضع مناطق التوسع و المواقع السياحية المصنفة كمناطق سياحية محمية الى اجرءات حمايـة              و ت 
  : خاصة تتمثل في 

شغل و استغالل األراضي الموجودة داخل هذه المناطق و المواقع في ظل احترام قواعد التهيئة و                -
  .التعمير 

 البيئـة و تـدهور المـوارد        الحفاظ على مناطق التوسع و المواقع السياحية من كل أشكال تلوث          -
  .الطبيعية و الثقافية 

  اشراك المواطنين في حماية التراث و المتاحات السياحية -
  منع ممارسة كل نشاط غير متالئم مع النشاط السياحي -
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و يكون تسير و تهيئة مناطق التوسع و المواقع السياحية في اطار مخطط التهيئة الـسياحية الـذي                  
  : ات تهيئة اإلقليم و العمران ، و يشمل مخطط التهيئة السياحية يندرج في اطار أدو

  .حماية الجمال الطبيعي و المعالم الثقافية التى يشكل الحفاظ عليها عامال اساسيا للجذب السياحي -
انجاز استثمارات على اساس أهداف محددة من شأنها أن ينجر عنها تنمية متعددة األشكال للموارد               -

   مناطق التوسع و المواقع السياحية التى تزخر بها
  : و ياخذ مخطط التهيئة السياحية بعين االعتبار 

  خصوصيات و متاحات المناطق -
  الحاجيات اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية -
  اإللتزامات الخاصة باإلستغالل العقالني و المنسجم للمناطق و الفضاءات السياحية -

  :  السياحية تتمثل في أما عن أهداف مخطط التهيئة
  تحديد المناطق القابلة للتعمير و البناء -
  تحديد المناطق التى يجب تنميتها -
  تحديد برنامج النشاطات المزمع انجازها -
  تحديد الوظائف المتطابقة و اإلستثمارات المناسبة -
  تحديد التهيئات البنيوية المزمع انجازها -
    المراد تحقيقها عندما تقتضي الضرورة لذلك اعداد التجزئة المخصصة للمشاريع-

  :  تسهر الدولةوالجماعات المحلية على حماية و تثمين مناطق التوسع و المواقع السياحية من خالل 
محاربة الغش الالمشروع لألراضي و البناءات غير المشروعة و تتخذ في هذا الشأن اجـراءات               -

  لى حالتها األولى توقيف األشغال ، تهديم و اعادة المواقع ا
  استعمال مناطق التوسع و المواقع السياحية طبقا لطابعها -
  .تحديد اجراءات حماية مناطق التوسع و المواقع السياحية و ترقيتها قصد تنميتها -

ضباط و اعوان الشرطة القضائية ، مفتشي السياحة        : و يتولى المراقبة و معاينة المخالفات كل من         
  :  و مفتشي البيئة ، لذلك فهم مؤهلون للقيام بمايلي ، مفتشي التعمير ،

الدخول الى مناطق التوسع و المواقع السياحية و الى ورشات انجاز الهياكـل القاعديـة و بنـاء                  -
  التجهيزات داخل هذه المناطق و المواقع السياحية 

غالل مناطق التوسع و    التحقق من اجراءات تنفيذ أحكام القانون في مجال الحماية ، التهيئة ، و است             -
  المواقع السياحية 

  .التحقق من توفر التراخيص المتعلقة بعمليات االمتياز و التنازل عن األراضى السياحية المهيئة -
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التحقق من مدى مطابقة األشغال المنجزة لمخطط التهيئـة الـسياحية و دفتـر الـشروط و كـذا                  -

  .   ل اإلدارة المكلفة بالسياحة المخططات المعمارية المصادق عليها مسبقا من قب
  : *قانون متعلق باستغالل الشواطئ -3

  : حدد هذا القانون بعض المفاهيم المتعلقة بالسياحة الشاطئية كمايلي 
شريط اقليمي للساحل الطبيعي يضم المنطقة المغطاة باألمواج في أعلى مستواها خالل             : الشاطئ-

احقات المتاخمة لها و التى تضبط حدودها بحكم موقعهـا و           السنة في الظروف الجوية العادية و الم      
  .قابليتها السياحية الستقبال بعض التهيئات بغرض استغاللها السياحي 

 سبتمبر و التى يمكن السماح      30هو فترة في السنة تمتد من الفاتح جوان الى           : موسم االصطياف -
  خاللها بالسباحة في الشواطئ 

 التجهيزات و األشغال المنجزة من اجل السماح باإلسـتغالل الـسياحي             جملة :التهيئة السياحية   -
  .للشواطئ 

   هو كل شخص طبيعي أو معنوي ، حائز على امتياز لحق اإلستغالل السياحي للشاطئ :المستغل -
  : يتمحور هذا القانون حول العناصر التالية 

  ات الشواطئ تأسيس مخطط تهيئة الشواطئ الذي يحدد مناطق النشاطات و تجهيز-
  تحديد الكيفيات القانونية إلستغالل الشواطئ و العقوبات المقررة -
  تحديد كيفيات امتياز الشواطئ -

  : و يهدف هذا القانون الى 
  حماية و تثمين الشواطئ قصد استفادة المصطافين منه -
النظافة توفير شروط تنمية منسجمة و متوازنة للشواطئ تستجيب لحاجيات المصطافين من حيث -

  و األمن و حماية البيئة 
  تحسين خدمات اقامة المصطافين -
  .تحديد نظام تسلية مدمجة و متناسب مع نشاطات السياحة الشاطئية -

  :  و حسب هذا القانون يجب أن تستجيب الشواطئ المفتوحة لألستحمام للشروط األتية 
   أن تكون قابلة لإلستعمال و ال تشكل أى خطر على المصطافين-
أن ال تكون ضمن األمالك العمومية المحاذية مباشرة لألمالك العسكرية أو لألمـالك العموميـة               -

  .المخصصة لغرض الدفاع الوطنى 
  : و يجب أن تتضمن 
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___________________________________________________________
   

    الذي يحتوي نص القانون كامال 08أنظر الملحق رقم * 

  .ئ و مبين للدخول اليها ممر مهي-
  .موقف للسيارات مهيأ و بعيد عن اماكن اإلستحمام -
  .تجهيزات صحية مالئمة -
  .مجموع أعوان االمن و العالج اإلستعجالى و كذا التجهيزات المناسبة -
  .مجموع التجهيزات المرتبطة ياستغالل الشواطئ -
  

طة المرسومة  لكن يجب تهيئة الظروف و المنـاخ  تعتبر القوانين السابقة الذكر مهمة لتنفيذ بنود الخ   
و المحيط المناسب لتطبيقها ، لذلك يجب السهر على متابعة تنفيذها ميدانيا و إال كـان مـصيرها ،                   

   .مصير القوانين السياحية السابقة 
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  : خالصة الفصل 
مؤشرات القطـاع تبـين ذلـك    (رة    حققت كل من مصر و تونس و المغرب  نتائج  سياحية معتب   

خاصة فيما يتعلق بطاقات اإليواء السياحي المحققة ، التدفقات السياحية و النقدية ، و مناصب العمل                
،  باعتمدها على التنظيم و التخطيط الفعال و الترقية السياحية  ، و على الموراد البشرية  )المحدثة 

 ،  )د من المدارس و المعاهـد و الكليـات الـسياحية           أنشأت لهذا الغرض العدي    (المؤهلة و المدربة    
باإلضافة الى استفادتها  من القطاع الخاص  ، حيث قدمت حوافز و تشجيعات مالية و جبائيـة ، و                    

 ،  ) مـن خـالل التـشريعات  والقـوانين المهمـة             (تمكنت من استقطاب رؤوس األمول األجنبية       
 يجب على الجزائر االستفادة من تجارب هذه الدول         واستفادت من التجارب السياحية الرائدة  ، لذلك       

، من أجل التنمية السياحية ، خاصة و أن الجزائر تتوفر على العديد من المقومات ، و المغريـات                   
السياحية ، كالموقع الجغرافي ، ولكنها تتميز بضعف و تدنى مستوى بعض الخدمات التـى تعتبـر                 

لسياحية المرتبطة بالمرافق األساسية ، ضـعف مـستوى         محددات للتنمية السياحية ، كالتسهيالت ا     
اإلستثمارات السياحية الخاصة ، ضعف التنظيم الفعال و كفاءة االدارة ، ضعف الترقية الـسياحية ،           
و  عدم العمل بالتخطيط السليم و التسويق الفعال ، و على الرغم من ذلك ظهـرت فـي الـسنوات       

وض و تنمية القطاع السياحي من خالل اعداد خطة تمتد على           األخيرة مبادرة السلطات العمومية للنه    
   ، و تبعها اصدار مجموعة  من القوانين  لتنفيذ الخطة ، فبالنـسبة    (2001-2010)مدار عشر سنوات    

للخطة تعتبر كمبادرة تستحق التشجيع و التى تم من خاللها تحديـد األهـداف المـراد بلوغلهـا و                   
داف ،  لكنها  أغفلت شروط  نجاح  الخطة و التي تتمثل في المناخ و                 الوسائل المدعمة للتحقيق األه   

المحيط الذي يتم فيه تنفيذ الخطة ، و الذي يعتبركعنصر مهم في تحقيق التنميـة الـسياحية ، أمـا                    
بالنسبة للقوانين فهى األخرى محفزة و مشجعة ، و لكنها تبقى غير كافية ما لم يتم الـسهر علـى                     

  .ذها ، ألن نفس القوانين كانت موجودة سابقا بصغة مغايرة و لكنها لم تطبق متابعة عملية تنفي
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