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 ملخص
تعترب السياحة الداخلية من القطاعات االقتصادية اهلامة بالنظر إىل ارتباطاهتا املختلفة ببقية النشاطات االقتصادية، وكذا بالنظر 

 . إىل آثارها االجتماعية والثقافية
فإن ... وإذا كان تطور هذا النشاط الفرعي من النشاط السياحي يتوقف إىل حد كبري على توفر مقومات طبيعية، مادية، ثقافية

الرتويج هلذا العرض السياحي يتوقف على تبين هذا القطاع لسياسة تسويقية متطورة تسمح بالتعريف باملنتوج السياحي قصد تفعيل 
 . الطلب

عالم واالتصال من ادأدوات ال ي امارس دورا كبريا  ي التعريف باملنتوج السياحي، وهذا بفضل ما تتمت  ب  وتعترب تكنولوجيا اإل
 . من إمكانيات متعددة تسمح بالوصول إىل املستهلكني  ي أقصر وقت وبأقل تكلفة ممكنة

ر مناخ مادي، قانوين، بشري وثقا ي إال أن املالحظ أن استغالل مثل هذه التكنولوجيا للنهوض بالقطاع السياحي يتطلب توف
هذا املناخ ما زال حمدودا اليوم  ي اجلزائر، وباخلصوص  ي جمال . يسمح بتعميم استعمال هذه التكنولوجيا  ي جمال السياحة الداخلية

 هذا  يل الواجب أدائ  استخدام اإلنرتنت  ي التعريف بالعرض السياحي أـو التعبري عن الطلب املتاح  ي هذا اإلطار، لذا جند أن العم
  .عدة جهات جهود تظافر إىل وحيتاج كبري سيكون اإلطار

  .واالتصال اإلعالم تكنولوجيا سياحي، تسويق داخلية، سياحة سياحة، :المفتاحية الكلمات
 

Abstract 

Le tourisme interne  est un secteur important vu ses divers liaisons avec le reste des secteurs 

économiques,  et aussi grâce à ces effets sociaux culturels.  

Si le développement de ce sous -  secteur du tourisme reste détermine dans une large mesure 

par l'existence d'un ensemble de facteurs naturels, matériels, touristique…  le développement de la 

demande de ce produit  reste tributaire de l'adoption par ce secteur d'une politique de marketing 

développée, qui permet de faire connaitre ce produit afin d'engendrer une demande conséquente.  

Les technologies de l'information et de la communication sont considérées comme les outils 

qui peuvent jouer un rôle essentiel pour faire connaître  le produit touristique, et ceci grâce à ces 

différentes caractéristiques qui lui permettent d'atteindre le consommateur dans les délais les plus 

courts et aux  moindres coûts. 

Mais l'exploitation ces nouvelles technologies dans le développement du secteur touristique 

nécessite l'existence d'un climat matériel, juridique, humain et culturel, qui permet de généraliser 

ces technologies dans le domaine du tourisme interne. En Algérie ce  climat reste limité, surtout en 

matière d'utilisation de l'internet pour faire connaître l'offre touristique ou exprimer la demande  en 

cette matière, pour cela le travail  à déployer dans ce domaine est grand et nécessite  la convergence 

les efforts de plusieurs parties.  

 

Mots clés: tourisme, tourisme interne, marketing touristique, technologies de la  

communication et de l'information. 
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 :مقدمة
سعيا للنهوض بالقطاع السياحي، الذي يتمي  بتعدد أدواره االقتصادية، االجتماعية والثقافية، عملت العديد من دول العامل 

 . على تطوير التسويق السياحي مستغلة  ي ذلك ما توفره تكنولوجيا املعلومات واالتصال اجلديدة
برية من ادأمهية، إذ أن  مكن طاليب اخلدمات السياحية من احلصول وسيلة إشهارية وتسويقية على درجة كفاإلنرتنت اليوم يعترب 

على معلومات كثرية امكنهم من ترتيب عطلهم بشكل سهل نسبيا، وذلك من خالل االطالع على غرف الفنادق ال ي يرغب  ي اإلقامة 
بالنسبة لعارضي اخلدمات السياحية . املختلفةكما ميكن  مقارنة العروض املختلفة، معرفة مواقيت عمل وسائل النقل . ب ، وهو  ي مسكن 

تعترب اإلنرتنت وسيلة مالئمة لعرض خدماهتم دون دف  مقابل كبري  ي شكل رسوم وغري ...( أصحاب الفنادق، املطاعم، وسئل النق)
ة بالشكل الذي يسمح بإنتاج إال أن االستعمال املفيد هلذه التكنولوجيا يقتضي النهوض باملواق  اإللكرتونية السياحي. ذلك من ادأعباء

هذا ادأمر ال يتحقق . املعلومة السياحية ن معاجلتها، ترتيبها، ختزينها وتوزيعها بالشكل ادأحسن لتمكني طالبيها من االستفادة منها
 .  بسهولة، بل هو يتطلب إمكانيات كبرية

 
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، وخاصة االنترنيت،  ما هو دور حبثهتدف هذه الورقة البحثية إىل :  إشكالية الورقة البحثيةـ 

 في دعم نمو السياحة عامة والسياحة الداخلية على وجه الخصوص؟
 :  ولقد مت دعم هذه اإلشكالية جبملة من التساؤالت جاءت على النحو التايل

 ـ ما هي مقومات السياحة اإللكرتونية وآثارها املختلفة على القطاع السياحي؟
 ق  السياحة اإللكرتونية  ي اجلزائر؟ـ ما هو وا

 :لقد بنينا إشكاليتنا والتساؤالت املرافقة هلا على الفرضيات التالية: فرضيات الورقة البحثيةـ 
ـ تطور السياحة اإللكرتونية ال يتوقف فقط على توفر اإلمكانات املادية، بل يتطلب أيضا تزايد وعي املستهلكني مبناف  هذا 

 .النوع من التجارة
 .ـ تأخر انطالق واتساع السياحة اإللكرتونية  ي اجلزائر يعود إىل عدم توفر بىن حتتية هتتم هبذا الشكل من التجارة اإللكرتونية

 : نسعى من خالل هذه الورقة البحثية إىل حتقيق مجلة ادأهداف التالية: أهداف الدراسةـ 
 .ونية على وج  اخلصوصـ التعريف بالتجارة اإللكرتونية عموما والسياحة اإللكرت 

 .ـ التعرف على أثر السياحة اإللكرتونية  ي تطوير السياحة الداخلية
 .ـ حتديد شروط جناح السياحة اإللكرتونية

تنب  أمهية هذه الورقة البحثية من كوهنا تتناول شكال جديدا من أشكال التبادل قد تكون ل  انعكاسات على : أمهية الدراسةـ 
 . تطوير عملية التبادل بصورة عامة وتطور النشاط السياحي على وج  اخلصوص

وانب  ومعاجلة اإلشكالية إن طبيعة موضوع الدراسة وضرورة اإلجابة على تساؤالت البحث واإلملام بكل ج: املنهج املتب ـ 
 .املطروحة اقتضت اعتماد املنهج الوصفي والتحليلي

عملنا  ي املبحث ادأول على التعريف بالسياحة اإللكرتونية . تناولنا هذا املوضوع من خالل ثالث مباحث: خطة البحثـ 
أما املبحث الثالث . حة اإللكرتونية  ي العامل تطويرهابينما خصصنا املبحث الثاين للوقوف على واق  السيا. وبتكنولوجيا اإلعالم واالتصال

 . فقد خصصناه لعرض واق  السياحة اإللكرتونية  ي اجلزائر وسبل النهوض هبا
 

 
 

. 
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 التعريف بالسياحة اإللكترونية وبتكنولوجيا اإلعالم واالتصال: المبحث األول
إن النهوض بالقطاع السياحي اقتضى البحث عن تقنيات جديدة تسمح بالرتويج للعرض السياحي وامكني املستهلكني من 

هذا الدور استطاعت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال أن تلعب  على أحسن مسامهة بذلك  ي إعطاء . احلصول على املعلومات الضرورية
 . السياحة دفعا قويا

 التعريف بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال: المطلب األول
بدأت السياحة كنشاط حمصور  ي الطبقات امليسورة مث عرفت تطورا كبريا مشل شرائح واسعة من أفراد اجملتم  نتيجة حتسن  

سائل  مداخيل ادأفراد وتقلص أوقات العمل وظهور وقت للفراغ، إىل جانب تطور وسائل النقل، وسائل االتصال واإلشهار واإلعالن،
 . االستقبال والتسويق السياحي

 : ماهية تكنولوجيا المعلومات واالتصال: أوال
التكنولوجيا هي جمموع االخرتاعات الناجتة عن التطبيق العملي لألحباث العلمية  ي جمال معني، وكذا : تعريف التكنولوجياأ ـ 

 . شكلة معينة وحتقيق أهداف بشريةخمتلف املعلومات وطرق العمل ال ي تعتمد من طرف اإلنسان ملواجهة م
احلواسيب، الربجميات، )يقصد بتكنولوجيا املعلومات خمتلف اإلمكانيات املادية : تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا االتصالب ـ 

زينها ونشرها بغرض والبشرية املعتمدة  ي مج  البيانات وحتليلها وترتيبها للحصول على معلومات يتم خت( شبكة املعلومات، وسائل االتصال
 . استعماهلا

( أفراد، كائنات حية، آالت)أما االتصال فهو عملية تسمح نقل املعاين وادأفكار والتواصل والتفاعل بني اجلهات املرسلة للرسالة 
 . وينصب االتصال على مواضي  متعددة. واجلهات املستقبلة ال ي بدورها تكون أفرادا، كائنات حية، آالت

سبق ميكن تعريف تكنولوجيا االتصال بأهنا خمتلف اآلالت وادأجهزة والوسائل ال ي امكن من إنتاج املعلومة وختزينها  بناء على ما
الناسخ )، الفاكس (بنوك االتصال املتلفزة)، التلتكس لتبادل النصوص، الفيديوتكس (املربقة)وتشمل أجهزة التلكس . وتوزيعها واستغالهلا

 . عية، احلواسيب، ادأقمار الصنا(اهلاتفي
 

 مؤشرات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال: ثانيا
وميكن الوقوف على درجة استخدام هذه . ختتلف درجة اعتماد الدول على تكنولوجيا املعلومات واالتصال حسب درجة تطورها

 .االستخدامالتكنولوجيا اعتمادا على مجلة من املؤشرات، منها مؤشرات اجلهوزية و مؤشرات كثافة 
هي مؤشرات تأخذ بعني االعتبار عدد اهلواتف الثابتة واملنقولة : مؤشرات اجلهوزية  ي جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصالأ ـ 

كما تأخذ بعني االعتبار عدد أجهزة التلفاز واحلواسيب وعدد خطوط اإلنرتنت املتوفرة داخل البلد . وتكلفة االشرتاك واالتصال بواسطتها
إضافة إىل هذا يتم مراعاة نسبة العاملني  ي قطاع املعلومات واالتصال ... مائة ساكن، وكذا عدد مشرتكي االنرتنت لكل مائة ساكن لكل

 . إىل جمموع القوة العاملة داخل البلد، وكذا نسبة جتارة تكنولوجيا املعلومات واالتصال من إمجايل جتارة البلد
تعرب هذه املؤشرات عن مستوى التقدم املسجل  ي جمال : ولوجيا املعلومات واالتصالـمؤشرات كثافة االستخدام تكنب ـ 

هذا املؤشر يأخذ بعني االعتبار التكلفة الشهرية الستعمال اإلنرتنيت، نسبة املنازل املزودة . استعمال تكنولوجيا االتصال واإلعالم
رتنت، أو ال ي امتلك موق  انرتنيت، نسبة التعامل التجاري عرب االنرتنت، باإلنرتنت، نسبة مؤسسات ادأعمال ال ي تستعمل احلواسيب، االن

 . وكذا ادأمر بالنسبة لقطاع التعليم
هذه . كما ميكن االعتماد على مؤشرات مكملة تسمح باحلكم على مدى تطور البلد  ي جمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

ة متوسط دخل الفرد، حجم املعلومات االلكرتونية املتوفرة حمليا، معدل استخدام املؤشرات تأخذ بعني االعتبار سعر احلاسوب بالنسب
 ...اإلدارات العمومية لألنرتنت، نسبة اخلدمات احلكومية املقدمة عرب االنرتنت
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 اآلثار الناجمة عن استعمال تكنولوجيا االعالم واالتصال: ثالثا
تظهر أمهية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  ي مجلة اآلثار ال ي تتولد عن استعماهلا وال ي تتمثل  ي انعكاساهتا على التنمية  

فهذه التكنولوجيا تسمح برف  القدرة التنافسية للمؤسسات، حتسني املستوى التعليمي دأفراد . االقتصادية، االجتماعية والثقافية للمجتم 
 ...املستوى املادي دأفراد اجملتم  من خالل توفري مناصب الشغل، تسهيل العمل اجملتم ، حتسني

 
 كأحد أشكال التجارة اإللكترونية السياحة اإللكترونية  التعريف ب: طلب الثانيالم

باعتبار السياحة اإللكرتونية مكونا من مكونات التجارة اإللكرتونية، فإننا نرى أن  من الضروري التعرض بشكل موجز ملفهوم 
ن هو متاح هلا مواقعها املعاش واحتماالت تطورها املستقبلي  ي ضوء ما ، أصنافهاا، التطرق جملاهلالتجارة اإللكرتونية، وهذا من خالل 

 . املعيقات ال ي تقف  ي وجهها راعاةإمكانيات ومب
 مفهوم التجارة اإللكترونية ومكوناتها المختلفة : المطلب األول

لذا يتعني علينا هنا التعريف هبذه ادأداة لنقوم بعدها إىل بالتعريف بأهم . تقوم التجارة اإللكرتونية على استخدام اإلنرتنت
 .امكونات هذا الشكل اجلديد من التبادل وكيفيات إجرائه

 مفهوم التجارة اإللكترونية ومكوناتها المختلفة:  أوال
 مفهوم التجارة اإللكرتونيةأ ـ 

( أفراد، مؤسسات، هيئات حكومية)يقصد باإلنرتنت جمموع االتصاالت البينية ال ي تتم بني أطراف عديدة : ـ مفهوم االنرتنت
 1.فيما بينها  ي شكل شبكة عنكبوتيةحواسيب مرتبطة املعلومات اعتمادا على وال ي تنصب على تبادل 

مثل الشبكة  ،ذلك النشاط الذي يتم عرب شبكة إلكرتونية تعرف التجارة اإللكرتونية على أهنا:  تعريف التجارة اإللكرتونيةـ  
هو النشاط الذي و أجهزة اإلعالم اآليل، أو عرب العالقات املباشرة واإللكرتونية ال ي تتم ما بني العنكبوتية، املينيتل، النظام التليفوين املتفاعل 

، وكذا علومات ما بني  املؤسسات وادأشخاص واإلدارات والكيانات العمومية أو اخلاصةاملتبادل يتم من خالل  تقدمي اإلعالنات و 
ة، وفضال عن لقنوات التجارية التقليديارب عواملشرتين وعقدالصفقاتوإبرامالعقود؛ دف  االلتزاماتاملالية؛ إيصال السل  لطالبيها ينالتفاوضبينالبائع

الصفقات ال ي تتم عرب وسائل غري تفاعلية، مثل النوع من التجارة ال يشمل اوباعتباره كذلك فهذ .ذلك القيام بعمليات ما بعد البي 
دمات املختلفة، من خالل وبعبارة خمتصر ميكن القول أن التجارة اإللكرتونية تتمثل  ي عمليات بي  وشراء السل  واخل .الفاكس واهلاتف

 2..وسائل اإلعالم واالتصال احلديثة، مثل اإلنرتنيت، الواب، اهلاتف اخللوي
، ال ي تتمثل  ي خمتلف ادأعمال ال ي تستعمل أدوات (E-affaire)تشكل التجارة اإللكرتونية جزء من ادأعمال اإللكرتونية و 
 (.  ي فرع إنتاجي أو خدمي أو حكومي... ادأنشطة اإلدارية، اإلنتاجية، املالية واخلدماتية، طرق تنظيم العمل، مراقبت )إلكرتونية 

 
، نظرا يدان اخلدماتتسود أكثر  ي ممعظم اجملاالت، إال أهنا تسود التجارة اإللكرتونية : ـ مكونات التجارة اإللكرتونيةب 

يعترب اإلنرتنت أهم وسيلة مثال ففي جمال ادأسفار والسياحة . لسهولة احلصول على معلومات واضحة وإبرام الصفقات بشكل سري 
ف  مستحقات ، دالطبيةالتعليم، االستشاراتكما دخلت التجارة اإللكرتونية جمال . لالستفسار عن اخلدمات السياحية ومواعيد الرحالت

 3...الكهرباء، املاء، الضرائب
 : ميكن حصر أنواع التجارة اإللكرتونية  ي ما يليو 
هو تعامل بني املؤسسات يقوم على : (B2B Business to Business :)جتارة ادأعمال املهنية ال ي تقوم ما بني الشركاتـ 

التجارة إمجايل من %  32وهذا النوع من التجارة ميثل حوايل . استخدام اإلنرتنت مثال لتقدمي طلببة معينة واستالم الفواتري وتسويت 
من أهم ...  املستوى، القطاع املايلجتارة السيارات، النقل البحري، الكيمياء والتجهيزات الصناعية والتكنولوجيا العالية تعترب و . اإللكرتونية

 .املعتمدة املمارسة  ي إطار التجارة اإللكرتونية نشاطاتال
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ال زالت أمهية هذا الشكل من أشكال :(B2C Business to Consumer :)جتارة أعمال تقوم بني الشركات واملستهلكني ـ 
مل يكن هذا النوع من التجارة ميثل أكثر من  9111الراب  من سنة  لثالثيفخالال. التبادل اإللكرتوين حمدودة رغم تطورها مبعدل سري 

 .جتارة الربجميات وادأقراص املضغوطة، معامالت العقارية، م  وجود غلبة نسبية  للمن جتارة التجزئة للواليات املتحدة ادأمريكية%  2.0
هذا النوع من التبادل املتميز : (C2C Consumer to Consumer :  )التجارة اإللكرتونية ال ي تقوم بني املستهلكني  ـ 

 .بطابع  العرضي يتم ما بني أطراف ال تتوفر على صفة التجار
ضمن هذا النوع من التجارة ندرج العالقات ال ي : متعامليني عموميني وخواصالتجارة اإللكرتونية بني السلطات العمومية و ـ 

كما ميكن إدراج . (G2B)ارك، واملتعاملني معها من خالل دف  املستحقات تقوم بني مصاحل  عمومية، مثل مصاحل الضرائب واجلم
، وال ي مبوجبها تطلب املؤسسات من اهليئات احلكومية معلومات معينة، (B2G)التعامالت ال ي تتم ما بني املؤسسات وادأجهزة احلكومية 

التعامالت ال ي ويضم هذا الشكل من التعامل خمتلف . ميةمثل معرفة شروط إقامة مشاري   ي منطقة معينة، تقدمي عروض ملناقصات حكو 
، وال ي تنصب على تبادل املعلومات والتنسيق بني اهليئات احلكومية، أو حىت على تعامالت جتارية، كأن (G2G)تربط ادأجهزة احلكومية 

التعامالت ال ي تتم ما بني ادأجهزة احلكومية وال تقل أمهية . تقوم جهة حكومية بتأجري أراضيها أو عقاراهتا جلهة حكومية أخرى
، وال ي تقوم على تقدمي بعض اهليئات احلكومية ملعلومات ترمي إىل محاية املستهلكني، وكذا تقدمي بعض اخلدمات (G2C)واملستهلكني 

 ... التعليمية والثقافية
ففي أمريكا، ال ي تعترب . ونية اليوم حمدودة االنتشارما زالت التجارة اإللكرت : واق  التجارة اإللكرتونية واحتماالت تطورهاج ـ

%  2.3قدر حجم التجارة اإللكرتونية بـ  0222تفيد بأن  خالل سنة مصادر املعلومات الدولة الرائدة  ي هذا الشكل من التجارة، فإن 
 .على االنتشارإال أن هذا النشاط ينمو مبعدالت سريعة نظرا لتمتع  خبصائص تساعده  .جتارة التجزئةحجم من

 :تتوفر التجارة اإللكرتونية على مجلة من اخلصائص ال ي تؤهلها للتطور، مثل: العوامل املساعدة على تطور التجارة اإللكرتونيةـ 
 4االخنفاض النسيب دأسعار بعض املنتجات املباعة إلكرتونيا بفعل تنافس البائعني، ظهور جمموعات املستهلكني التفاوضية،ـ 

عرض املنتجات بفعل االستغناء اجلزئي للبائعني عن امتالك أو تأجري حمالت عرض وختزين السل ، وكذا اخنفاض تكاليف وأيضا نتيجة 
حمركات البحث، مواق  مقارنة )التقليدين العاملني  ي جمال التجارة التقليدية وتعويضهم بوسطاء جدد الوسطاء ختفيض عدد العمال وإلغاء 

أما من ناحية املشرتين فالتجارة اإللكرتونية تسمح 5.، وهي عوامل تساهم  ي اخنفاض أسعار بي  املنتجات(ق  البي  باملزادادأسعار، موا
إن عرض املواق  اإللكرتونية . ، كما هو احلال  ي عمليات التسوق املتكررة...(وقت، ازدحام)احلقيقية واملعنوية بتقليص تكاليف التسوق 

ل  وتقدمي مقارنات م  أسعار نفس املنتجات  ي مواق  أخرى، وحىت م  ادأسواق التقليدية، جيعل ادأسواق اإللكرتونية العديدة دأسعار الس
 ي ظل هذه الظروف 6.، بشكل حيتم على املتنافسني تقدمي أسعار تنافسية دون الرتكيز على جانب النوعيةاملنافسة الكاملةتقرتب من حالة 

 7.اذ قرارات الشراء مبا يؤدي  ي ادأخري إىل تزايد أعدادهميكون بإمكان  املشرتين اخت
 8.لتجارة اإللكرتونيةاملنتجات يساهم  ي توسي  دائرة اسرعة تسليم ـ  
بفعل اخنفاض أسعار احلواسب، تكاليف الربط واالتصال بواسطة اهلاتف  عدد رواد املواق  التجارية اإللكرتونيةإمكانية ارتفاع ـ 

 ...، تكاليف االتصال باملواق  اإللكرتونيةصالشبكات االتوتعدد 
، وبذلك فهي تساهم  ي تطور ختطي احلواجز غري التعريفية ال ي تفرض على املبادالت التجاريةتوفر إمكانية ـالتجارة اإللكرتونية 

 9.التجارة العابرة للحدود
احلساب،  عمليات تسهلكما ... ـ تسهل وسائل االتصال اإللكرتونية تسديد املستحقات الضريبية، فواتري الكهرباء واملاء

 . تطوير هذه القطاعات ويسهل عمليات التحصيل اجليد والكامليساهم  ي ، وهو ما التصريح
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 :مجلة من الصعوبات تتمثل  ي يواج  تطور التجارة اإللكرتونية: تطور التجارة اإللكرتونيةمعيقات ـ 
 . صعوبة تأسيس وتسيري مواق  جتارية إلكرتونية بسبب ما تتطلب  من إمكانيات ـ 
، مثل صعوبة التمييز بني جديدة تملنتجات املرقمنة، إشكاالالعابرة للحدود، خاصة املتعلق منها با التجارة اإللكرتونية تطرحـ 
تأدية مهامها  علىيئات التنظيم  ي بلد معني وعدم وجود قوانني دولية حتمي املستهلك، عجز نسيب هل ومكان استهالكهاها مكان إنتاج

  10.وجودها دون املساس باملناف  املرتتبة عن املنظم للتجارة اإللكرتونية  تطوير اجلانب القانوينهذه الصعوبات تستدعي . على أحسن وج 
تطوراإليرادات الضريبية للبلدان، ذلك أن  على، خاصة املتعلقة باملنتجات املرقمنة، تؤثر نيةالتجارة اإللكرتو ففي هذا اإلطار جند أن 

بلغ بعد يمل هذا النوع من التجارة  وإذا كان. بلد من البلدانجباية الرسوم لصاحل إنتاجها عن مكان استهالكها يصعب اختالف مكان 
حلول إجياد التفكري  ي ه مستقبال يقتضي تدهور ضرييب، إال أن احتماالت تطور عل السلطات الضريبية ختشى من وقوع ،جيمستوى عال

لغة غري اللغة امن  استعمال على صعيد آخر جند أن التجارة اإللكرتونية تعاين من وجود بعض القوانني  ي بعض البلدان . عاملية هلذه املسألة
، ومن مت جند أن مثل هذه القوانني ستؤثر على اإلشهار بة لإلشهار العاديالوطنية داخل بعض البلدان أو تقدمي اإلشهار لألطفال بالنس
لقوانني ال ي تنظم العقود كما جتدر اإلشارة إىل افتقار أغلب الدول ل. اإللكرتوين بشكل يؤثر بدوره على تطور التجارة اإللكرتونية

 11.ال ي ختص التجارة اإللكرتونية اإللكرتونية
وحيد  الثقة  ي الدف  إلكرتونيا، مثل القرصنة اإللكرتونية،وهو ما يتسبب  ي تقليل   ببطاقات االئتمانالدفتواج  ـ وجود خماطر 

 .ال ي توفر ادأمان لوسائل الدف  اإللكرتونيةوهلذا يتعني تطوير وسائل الدف  اإللكرتونية . انتشار التجارة اإللكرتونيةمن 
بني تقدمي طلبية الشراء خالل الوقت الفاصل ف. و استبداهلا أو اسرتجاع قيمتهاأ ـ صعوبة ضمان تنفيذ الطلبيات وتسليم البضائ 

تعاجل لذا يتعني سن قوانني ... طورات عديدة، مثل عدم توفر املنتوج، إفالس املؤسسة، تغيري املؤسسة لعنواهناقد حتدث توتسلم البضاعة 
 . مثل هذه املسائل

رتونية بعوامل نفسية خاصة بالزبون، بسبب عدم وجود تفاعل مباشر بين  وبني من ناحية أخرى يصطدم تطور التجارة اإللكـ 
االستغالل السيئ للمعلومات ال ي يصرحون هبا للمواق  التجارية إمكانية إىل جانب ختوف املستهلكني من 12البائ ، وبين  وبني البضاعة،

 .اإللكرتونية
 .  رة اإللكرتونية وعن أماكن تواجدهانقص املعلومات عن ادأطراف املتعاملة  ي جمال التجاـ 
 

 مفهوم السياحة االلكترونية ودورها في تطوير السياحة: ثانيا
الفيديو، اخلرائط التفاعلية والزيارات االفرتاضية، بتطور السياحة، تسمح وسائل اإلعالم واالتصال احلديثة، مثل اإلنرتنيت، 

 . لقد ارتبط ظهور السياحة اإللكرتونية بظهور اإلنرتنت13.اإلقبال علي بالتعريف بالعرض السياحي بشكل يساهم  ي زيادة 
استعمال االنرتنت  ي البحث عن املعلومة السياحية وأداء بقية واملالحظ اليوم هو أن  رغم التطور احلاصل  ي هذا امليدان إىل أن 

االتصال املباشر م  مكاتب ادأسفار، ما زال مل يبلغ بعد  اإلجراءات السياحية، من احلصول على تذكرة السفر وتسوية قيمتها والرغبة  ي
وقد يفسر ذلك حبداثة هذه التجربة، حيث تشري مصادر املعلومات أن أول موق  سياحي إلكرتوين كان خالل سنة . مستويات عالية

 .، كما يفسر بعوامل أخرى سنتناوهلا بالبحث  ي النقاط الالحقة9112
وجود وقت فراغ وتوفر إمكانيات مادية وتطور وسائل النقل واالتصال ارتبطت بظاهرة عصرية  السياحة :تعريف السياحةأ ـ 

واالستمتاع جبمال الطبيعة و تغيري اجلمن خالل وإمكانيات االستقبال، وهي تستجيب حلاجة الفرد واجلماعة  ي احلصول على الراحة 
يتحقق و . رتتب عن ذلك من متعة ومنفعة وتضييق املسافات بني الشعوبواالتصال بأفراد ومجاعات من مناطق وشعوب خمتلفة  بكل ما ي

ال ي يزورها البيئة ) وخارج بيئتهم املعتادة  باالنتقال املؤقت لألفراد واجلماعات إىل مناطق خارج أماكن إقامتهم ادأصليةالفعل السياحي 
سنة واحدة على أال تتعدى مدة التنقل الوطن أو خارج ،  ، سواء كانت داخل(اإلنسان بصورة متكررة حىت وإن بعدت عن مكان إقامت 

ويرتتب عن السياحة إجياد مجلة . حتقيق ربحساعة، وأال يكون اهلدف من وراء ذلك  00وتزيد عن مدة النزهة  املقدرة بـ  بشكل متواصل
 14.من النشاطات ال ي تساهم  ي توفري عرض املنتوج السياحي
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السياحة الداخلية هي ذلك النشاط الفرعي من النشاط السياحي، الذي يشمل أيضا السياحة : تعريف السياحة الداخليةب ـ 
وال بد من القول أن  باستثناء توليد السياحة الدولية ملداخيل . الدولية، والذي يتمثل  ي خمتلف العرض السياحي املوج  للطلب الداخلي

 . اد ال تذكربالعملة الصعبة فإن الفروق ما بني هذين النشاطني تك
هي ذلك اإلطار التكنولوجي واإلعالمي، املتمثل  ي ( E- tourisme)السياحة اإللكرتونية : تعريف السياحة اإللكرتونيةج ـ 

شبكة اإلنرتنيت، الذي يعتمد من قبل عارضي اخلدمات السياحية للرتويج لعروضهم السياحية املختلفة من خالل حمالت بي  افرتاضية 
وال ي امكن املستهلكني من االطالع عليها  والتفاعل م  العارضني من خالل تبادل املعلومات من أجل تلبية طلبهم  على االنرتنت،

وصوال إىل عقد الصفقات وإبرام ... السياحي املتمثل  ي حجز أماكن  ي ما هو متاح ومرغوب في  من وسائل النقل واإلقامة واإلطعام 
بواسطة  وسائل الدف  اإللكرتونية، وهذا  ي أسرع وقت وبأقل تكلفة ممكنة وفق مبادئ التجارة  العقود وسداد االلتزامات املالية

 15.اإللكرتونية
 16: تتمت  السياحة اإللكرتونية جبملة من املميزات تظهر من خالل: مميزات السياحة اإللكرتونيةد ـ 

رواد اإلنرتنت دخول املواق  السياحية  ي أي وقت  فبإمكان. ـ السياحة اإللكرتونية هي مصدر مستمر للمعلومات السياحية
 . وحيثما توفرت أجهزة االتصال

ـ اعتبار االنرتنت أحسن أداة للرتويج للمنتوج السياحي وتسويق  وبأقل تكلفة ممكنة، دأهنا تتيح االتصال املباشر بني عرض 
فالتسويق السياحي، الذي كان يقوم فيما سبق على وجود العديد من ادأنشطة اإلدارية والفنية ال ي تقوم . اخلدمة السياحية والطلب عليها

 هبا املنظمات واملنشآت السياحية داخل حدود الدولة أو خارجها لتحديد ادأسواق السياحية املتوقعة والتعرف عليها والتأثري فيها من أجل
ا وحتقيق التوافق بني املنتج السياحي وبني الرغبات والدواف  للفئات السوقية املختلفة، مل يعد  ي ظل زيادة التدفقات السياحية القادمة منه

دون حاجة ملقدم السياحة اإللكرتونية  ي حاجة إىل كل هذه ادأمور، إذ صار بإمكان  االضطالع هبذه ملهمة اعتمادا على اإلنرتنت 
 17. ريةاخلدمات السياحة وال إال مطبوعات إشهارية كث

...( مواقيت الرحالت، أسعار تذاكر النقل، الفنادق، املطاعم)ـ تقدمي معلومات جمانية وسريعة عن اخلدمات السياحية املختلفة 
كما تسهل إجراء املقارنات املتأنية باالطالع على خمتلف املواق  . و ي أي وقت كان و ي أي مكان تتوفر في  وسائل االتصال احلديثة

فموق  . وتسمح بعض املواق  اإللكرتونية السياحية لزبائنها من اقرتاح برناجمهم اخلاص واقرتاح تكلفة ذلك. السياحيةاإللكرتونية 
Travelocity.com  مثال هو اليوم يدرس طلبات زبائن  من خالل التعرف على الوجهات ال ي يرغبون  ي زيارهتا وامليزانية ال ي يتوفرون

، مث يتوىل بعد ذلك عرض كل اخليارات املمكنة  ي ظل هذه القيود ...(مغامرة، ترفي )لة املراد القيام هبا عليها، م  حتديد طبيعة الرح
، التكفل ببعض Expedia.comكما تتوىل بعض املواق  اإللكرتونية، مثل املوق  العاملي املسمى . والشروط احملددة من قبل الزبون

 18...تأجري السيارات، حجز تذاكر املباريات واحلفالت وزيارة املواق  السياحية اخلدمات السياحية، مثل التأمني على السفر،
بين تقنيات العرض السياحي اجلديدة، ـ إن السياحة اإللكرتونية ستفرض على وكاالت السياحة التقليدية إعادة هيكلها نفسها بت

الذي سيؤدي إىل التشجي  أكثر على ممارسة الفعل السياحي،  مما يؤدي إىل تقليص التكاليف املرتبطة بالعرض والطلب السياحيني، ادأمر
 . بشكل يعود بالنف  على وكاالت السياحة وعلى الدولة

ـ امكن السياحة اإللكرتونية من معرفة توجهات الزبائن وآرائهم  ي املنتجات السياحية، بشكل يسمح بتطويرها مبا حيسن القدرة 
 .التنافسية للمؤسسات السياحية

فاالطالع االفرتاضي على خمتلف اخلدمات السياحية تتيح للزائر .  اإلنرتنت أحسن وسيلة ملقارنة العروض السياحية املتوفرةـ تعترب
إمكانية التعرف على املعامل السياحية بسهولة اعتمادا على صورة مرئية مدعمة ببيانات توضيحية تسمح ل  باختاذ القرار املناسب بأقل 

ملرتادي مواق  السياحة اإللكرتونية من قضاء الوقت الكا ي لفهم العروض السياحية ومعرفة هذه الوسيلة الفرصة وتتيح . تكلفة ممكنة
 .تفاصيلها دون أي حرج، وهو ما مل يكن متوفرا بشكل كامل  ي حالة وكاالت ادأسفار التقليدية

ـ شفافية مواق  السياحة اإللكرتونية تسمح للزبائن من احلصول على خمتلف املعلومات ومعرفة املزايا املمنوحة  ي جمال ادأسفار 
واإلقامة، وهو ما مل يكن متاح من قبل، حيث كان موظفو وكاالت السياحة وادأسفار خيفون بعض املعلومات أو بعض املناف  عن بعض 
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كما يتيح هذا الشكل من التنظيم السياحي الفرصة للزبائن القرتاح ... لى تذكرة بسعر مناسب و ي الوقت املختارالزبائن، مثل احلصول ع
 . وطلب خدمات سياحية  حسب رغباهتم وقدرة العارضني على تشكيلها

ىل جتديد عروضها ـ شفافية مواق  السياحة اإللكرتونية تؤدي إىل احتدام املنافسة بني وكاالت السياحة من خالل ميلها إ
وحتسينها باستمرار استجابة لرغبات الزبائن، وهي  ي ذلك تستفيد من  آراء الزبائن من خالل طرح أسئلة واحلصول على أجوبة سريعة 

 . وكثرية وبدون جماملة
 . ـ تسمح السياحة اإللكرتونية من تطوير خمتلف القطاعات ال ي ختدم هذا النوع من السياحة

تصال احلديثة قد يساهم  ي تطوير وبروز حاجات كامنة مل تكن موجودة من قبل، ادأمر الذي يدف  بالقطاع ـ تطور وسائل اال
 . السياحي إىل تطوير وتنوي  عرض  مبا يتماشى وهذه احلاجات اجلديدة

 
 واقع السياحة اإللكترونية في العالم وسبل تطويرها: المبحث الثاني

إال أن منو هذا النشاط مبعدالت عالية يؤهل  . ما زالت السياحة اإللكرتونية ال تتمت  مبكانة كبرية  ي االقتصاد السياحي العاملي
م  مرور الوقت دأن حيتل مكانة معتربة ضمن النشاط السياحي، وهذا يتوقف على درجة االهتمام بتوفري الشروط الالزمة لتطوير تقنيات 

 . ال املستعملة من قبل السياحةاإلعالم واالتص
 واقع السياحة اإللكترونية: المطلب األول

. لقد شهدت السياحة اإللكرتونية انطالقتها م  مطل  تسعينيات القرن العشرين، ويعود ذلك لتعدد مزاياها وتطور وسائلها
أمهيتها تلك ال ي تولدها املصادر التقليدية لتقدمي  واليوم أصبحت اخلدمات السياحية احملققة بفضل اإلنرتنت تدر أمواال كبرية تضاهي  ي

مليونا أمريكيا استخدموا االنرتنت للبحث  50أن  0228ففي الواليات املتحدة ادأمريكية تشري ادأرقام املتاحة لسنة . اخلدمات السياحية
وقد اشارت إحدى الدراسات أن ... منهم حجزوا غرفا  ي الفنادق من خالل االنرتنت% 55عن معلومات ختص السياحة،  ي حني أن 

،  ي حني أن رقم أعماهلا  خالل سنة % 3بلغ  0223معدل منو السياحية اإللكرتونية  ي الواليات املتحدة ادأمريكية خالل سنة 
السنة  من حجم التجارة اإللكرتونية  ي هذا البلد، وأن   ي نفس%  83مليار دوالر أمريكي، وهو ما يعادل حوايل  8193بلغ  0221
 ي دول االحتاد ادأورويب فقد بلغت مبيعات السفر من خالل و  19.من ادأمريكيني من استخدام اإلنرتنت لرتتيب عطلهم%  08امكن 

أما على املستوى العاملي فقد بلغت مبيعات السياحة اإللكرتونية  خالل  0228.20مليار دوالر خالل سنة  90االنرتنت ما يقرب من 
 21.مليار دوالر 02مليار دوالر، كان نصيب الدول ادأوروبية منها ما قيمت   58حوايل  0225سنة 

تعترب من  GulliversTravel Associatesأما فيما خيص أهم الشركات العاملة  ي جمال السياحة اإللكرتونية فإن شركة 
يتيح لزواره إجراء  Octopustravel. Comفموقعها املسمى . أكرب الشركات العاملة  ي جمال السياحة عموما والسياحة اإللكرتونية

مدينة  022فندق عرب العامل، هذا إضافة إىل توفره على دليل سياحي دأكثر من  91222شقة وفيال و 0222حجوزاهتم فما يزيد عن 
هم املواق  اإللكرتونية الناطق باللغة اإلجنليزية أ( www.euoti.net)كما ويعترب موق  االحتاد الدويل للسياحة اإللكرتونية   22. ي العامل

 . العاملة  ي جملة السياحة اإللكرتونية
 

 العمل الواجب أداؤه لتطوير السياحة اإللكترونية والجهود المبذولة: المطلب الثاني
ولقد مسحت اجلهود املبذولة  ي هذا اجملال . يتوقف تطور السياحة اإللكرتونية على توفري مناخ مؤسسايت، قانوين، مادي وثقا ي

 .من حتسني مكانة السياحة اإللكرتونية
 العمل الواجب أداؤه لتطوير السياحة اإللكترونية:  أوال

يواج  تقدم السياحة اإللكرتونية مجلة من العقبات تتمثل  ي نقص اهلياكل القاعدية اخلاصة باإلنرتنت؛ نقص الوسائل البشرية؛ 
ومن مت فإن تطوير هذا الشكل من النشاط يقتضي توفري إطار . سياحة اإللكرتونيةعدم وجود سياسة لتطوير التجارة اإللكرتونية، ومنها ال

 . مالئم لذلك يشمل جوانب مؤسساتية، قانونية، هياكل قاعدية إضافة إىل بيئة ثقافية مالئمة
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هذا اإلطار يتكون من خمتلف ادأطراف املعنية :  لنجاح وتطور السياحة اإللكرتونيةتوفر إطار مؤسسايت وتنظيمي كشرط أ ـ 
وزارات السياحة، النقل، الثقافة، الرتبية، التعليم العايل، التكوين املهين، الصناعات ذات الصلة بتكنولوجيا االتصال )بالسياحة اإللكرتونية 
، وهو يتوىل التفكري  ي خمتلف ...(اإلعالموكاالت السياحة، ممثلي القطاع السياحي العمومي واخلاص، وسائل ... واملعلومات اجلمارك

اإلجراءات الواجب اختاذها للنهوض بالسياحة اإللكرتونية، وهذا من خالل تبين سياسة تقوم على حتديد أهداف زمنية وحتديد الوسائل 
 . الالزمة لبلوغها

هذه النقطة تتعلق بإجياد قوانني تنظم :  توفري إطار قانوين ينظم السياحة اإللكرتونية على املستويني الوطين والدويلب ـ 
نشيط السياحة الدولية يقتضي االلتزام مبقررات االتفاقية العامة ف. املعامالت التجارة اإللكرتونية، ال ي تعترب السياحة اإللكرتونية جزء منها

هذه االلتزامات ختص طبيعة . نية خصوصالتحرير جتارة اخلدمات، وهي ما امثل إطارا قانونيا لتنشيط السياحة عموما والسياحة اإللكرتو 
الفنادق واملطاعم، شروط تقدمي املأكوالت، االلتزامات اخلاصة مبنظمي الرحالت السياحية ووكاالت ادأسفار، مبا  ي ذلك املرشدين 

 ...  السياحيني، إجياد قواعد قانونية حتكم مسائل الدف  اإللكرتوين والتوقي  اإللكرتوين
 23:م السياحة اإللكرتونية يتطلب من الناحية القانونيةعموما جند أن تنظي

هذه القوانني حتدد خمتلف القواعد ال ي حتكم . ـ  وجود نظام قانوين حيكم املعامالت اإللكرتونية على املستويني العاملي والوطين
كرتوين، وكذا االعرتاف بقانونية الرسائل املعامالت اإللكرتونية وتسمح بالتعرف على البينات املختلفة، مثل التوقي  وطرق الدف  اإلل

 من اإللكرتونية وبصالحيتها إلبرام العقود، تسديد الضرائب املستحقة على املكلفني بدفعها، وكدا مراعاة إمكانية اخرتاق الربيد اإللكرتوين
سائل املختلفة يعيق تطور التجارة إن عدم مراعاة هذه امل... طرف بعض اجلهات املختصة  ي قرصنة املواق  وعلب الربيد اإللكرتوين

ويتطلب ادأمر  ي هذا الصدد تنظيم ادأدوات الرقابية والتنظيمية والعقابية املرتبطة بالدف  اإللكرتوين وكيفية مواجهة جرائم . اإللكرتونية
 24. الكمبيوتر وشبكة اإلنرتنت

قضائي، فأي من القوانني ميكن أن تفصل  ي نزاع بني ـ إن عبور التجارة اإللكرتونية حلدود البلدان يطرح مشكلة االختصاص ال
 . طرفني متعاملني  ي جمال التجارة اإللكرتونية، كل واحد منهما موجود  ي بلد ما

 . ـ وض  قوانني حتمي املستهلك من املخاطر املرتبطة هبذا الشكل من التجارة
 . ـ وض  قوانني حتمي امللكية الفكرية للمنتجات الرقمية

تشريعات تنظم عمل وكاالت وشركات السياحة اإللكرتونية وكذا املرشدين السياحيني، وتبني التزاماهتم واملستوى املعر ي ـ توفري 
 .الذي جيب أن يتوفروا علي  خبصوص الثقافة السياحية واملعرفة بكيفية استعمال وسائل اإلعالم واالتصال احلديثة

 : يشمل هذا الشرط :توفري بنية تكنولوجية معلوماتية متطورةج ـ 
ـ تطوير اهلياكل القاعدية  ي جمال االتصال، خاصة توفري االنرتنت بالشكل املناسب، مبا يسمح باستقطاب أكرب عدد ممكن من 

ت، أماكن الوصول إىل املعلومة السياحية اإللكرتونية، من خالل مواق  اإلنرتنت املوجودة  ي املنازل، احملالمستعملي هذه الوسيلة وتنوي  
ـ تنوي  املواق  اإللكرتونية السياحية وتنوي  العروض السياحية بالشكل الذي يتيح لرواد اإلنرتنت التمت  بعروض سياحية  ...اإلدارات

 . متعددة تستجيب ملختلف ادأذواق والطلبات وتسمح بإجراء املقارنات امليسرة
جمال السياحة اإللكرتونية، سواء تعلق ادأمر بالفنادق، شركات ـ العمل على تطوير وتشجي  إجياد وسطاء إلكرتونيني يعملون  ي 

 ...النقل، وكاالت السفر واملرشدين السياحيني
 ـ إجياد مؤسسات جديدة تعمل  ي جمال التنشيط السياحي واجتهاد املؤسسات العاملة  ي هذا اجملال على تنوي  عروضها 

ـ تقدمي الشركات السياحية  لعروض عديدة تسمح بتلبية طلبات الزبائن، وهذا من خالل التوفيق بني إمكانيات الزبون والعروض 
 . كما  ميكن للشركات السياحية أخذ أراء الزبائن خبصوص جدوى أي عرض سياحي...(. إقامة، إطعام، نقل)املختلفة 

 . ب أكرب عدد ممكن من السياح املوزعني عرب بلدان العاملـ تنوي  لغة املواق  اإللكرتونية الستقطا
 . ـ توفري معلومات شاملة عن العروض السياحية وتسهيل فهمها من طرف متصفح املواق  اإللكرتونية
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... ـ توفري إمكانيات االستفادة من تطبيقات اإلنرتنت  ي احلصول على تذاكر السفر، احلجز بالفنادق، تأجري السيارات
 .  الزبون من الطائرة ال ي يرغب  ي السفر على متنها، مكان جلوس ، وحىت نوع الغذاء الذي يرغب في كتمكني

ـ تشجي  العمل  ي القطاع السياحي من خالل زيادة حوافز االستثمار السياحي، مبا  ي ذلك االستثمار  ي السياحة 
 25.اإللكرتونية

اإللكرتونية يقتضي امت  أفراد اجملتم  بثقافة سياحية، خاصة العاملني  ي القطاع  إن تطور السياحة:  توفر بيئة ثقافية داعمة  د ـ
السياحي، وهذا ميكن أن يتحقق من خالل تنظيم دورات تدريبية ومحالت إعالمية تعرف بأمهية السياحة اإللكرتونية وتسمح باكتساب 

 .مهارات توافق هذا الشكل اجلديد من تنظيم السياحة
 

 المبذولة لتطوير السياحة اإللكترونية الجهود: ثانيا
و ي هذا اإلطار . إن الرغبة  ي تطوير السياحة اإللكرتونية دف  بالعديد من اجلهات الدولية واإلقليمية والوطنية لبذل جهود كثرية

، االحتاد الدويل للنقل اجلوي، (UNCTAD, CNUCED)منيز ما بني اجلهود املبذولة من طرف مؤامر ادأمم املتحدة للتجارة والتنمية 
 . وتلك ال ي تبذل من طرف منظمات عربية

تبىن مؤامر ادأمم املتحدة للتجارة  0220 ي سنة : مبادرة مؤامر ادأمم املتحدة للتجارة والتنمية اخلاصة بالسياحة اإللكرتونيةأ ـ 
لنامية بالوسائل التقنية ال ي امكن من ترويج اخلدمات السياحية والتنمية مبادرة خاصة بالسياحة اإللكرتونية تقوم على تزويد البلدان ا

وتتوىل ادأونكتاد من خالل هذه املبادرة تقدمي مساعدات عينية لتطوير . ولقد حدد إطارها الزمين بأرب  سنوات. وتسويقها عرب االنرتنت
 26. يد من  مخسة دول خالل عمر املشروعمليون دوالر تستف 9.2السياحة اإللكرتونية وهذا من خالل رصد غالف مايل قدره 

يهدف االحتاد الدويل للسياحة اإللكرتونية، الذي يق  مقره مبصر، إىل تنظيم السياحة : االحتاد الدويل للسياحة اإللكرتونيةب ـ 
ذا االحتاد على موق  إلكرتوين ويتوفر ه. اإللكرتونية وتقدمي االستشارة واملساعدة هبذا اخلصوص واالهتمام بالتعاون بني الدول ادأعضاء في 

من ناحية ثانية يعمل االحتاد على توفري خدمات تصميم . حيتوي معلومات عن السياحة ويعمل على تسويق منتجات الدول ادأعضاء
 27.وترقية مواق  السياحة اإللكرتونية

اإللكرتونية ملا هلا من انعكاسات إجيابية على قام هذا االحتاد باعتماد التذكرة : االحتاد الدويل للنقل اجلوي وتطوير السياحةج ـ 
كما يتوىل هذا االحتاد تقدمي معلومات مفصلة عن . تقليص عموالت مكاتب السياحة والسفر وبالتايل تقليص نسيب  ي أسعار التذاكر

 28. اخلدمات السياحية
سياحة الدول العربية عموما و ي السياحة إن التخلف املسجل  ي : اجلهود العربية الرامية لتطوير السياحة اإللكرتونيةد ـ 

هليئة العليا للسياحة  ي الدول العربية، واجمللس العريب للسياحة اإللكرتونية اإللكرتونية على وج  اخلصوص دف  باملنظمة العربية للسياحة، ا
 . إىل تكثيف جهودها للنهوض هبذا النشاط

مت مصر بتنظيم مؤامرا دوليا حول السياحة اإللكرتونية، نظم حتت قا 0223ديسمرب  91و  92ففي الفرتة املمتدة ما بني 
وأوصى املؤامر بأن . ولقد أقر هذا املؤامر إنشاء جملس للسياحة اإللكرتونية، منبثق من املنظمة العربية للسياحة. رعاية جامعة الدول العربية

تنظيم الدوري السنوي ملؤامر السياحة اإللكرتونية تستضيف  سنويا دولة كما قرر املؤامر ال. يتوىل هذا اجمللس إنشاء بنك املعلومات السياحي
كما حث املؤامر احلكومات العربية على وض  إطار قانوين ينظم املعامالت السياحية . عربية حتت رعاية جامعة الدول العربية

 29.اإللكرتونية
رية، وهذا على غرار ما تقوم ب  دول مثل اإلمارات أما على مستوى الدول فإن هناك مبادرات هامة للنهوض بالسياحة التجا

 ...العربية املتحدة، مصر، تونس
ونظرا دأمهية جتربة دولة اإلمارات العربية املتحدة للنهوض بالسياحة اإللكرتونية ارتأينا التعرف على أهم اجلهود  ال ي بذلت من 

مدينة ديب تتوفر على مدينة ف. ية وقانونية منظمة للمعامالت اإللكرتونيةبنية تشريع ي هذا الصدد جند أن هذه الدولة تتوفر على . طرفها
هذه ادأخرية تعفى وضمن30.لإلنرتنت تضم مئات الشركات العاملة  ي جمال املعلومات، وهي تق  ضمن منطقة حرة للتجارة اإللكرتونية
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، مثل حق الشركات ادأجنبية  ي امتالك كلي للشركة دون الشركات من الضرائب املفروضة على ادأرباح، إضافة إىل امتعها مبزايا متعددة
وسعيا منها لتطوير السياحة . حاجة لكفيل حملي، هذا إىل جانب إمكانية امت  الشركات العاملة  ي هذه املنطقة بإجيار ملدة مخسني سنة

اع واالبتكار وتطوير مهارات العاملني  ي هذا اإللكرتونية قامت حكومة ديب باستحداث شهادة للسياحة اإللكرتونية تقوم على تعزيز اإلبد
كما قامت مؤسسة  مطارات ديب بفتح بوابة إلكرتونية تتوىل تقدمي خدماهتا إلكرتونيا، مثل . اجملال من أجل حتسني تعاملهم م  الزبائن

   ...نشر مواعيد رحالت الطائرات، حجز غرف  ي الفنادق، كراء السيارات، التعرف على ادأحوال اجلوية
امتلك إمارة ديب موقعا إلكرتونيا يتوىل تقدمي جمموعة من اخلدمات السياحية اإللكرتونية، وهذا بغية جلب أكرب عدد ممكن من و 

 31: ومن بني اخلدمات السياحية ال ي يتكفل هبا هذا املوق  نذكر ما يلي. السواح
ـ  تقدمي صور قدمية وحديثة عن مناطق  ي دولة اإلمارات العربية املتحدة، إضافة إىل إمكانية إرسال صورة إلكرتونية لألصدقاء، 

 . هذا إضافة إىل  تقدمي صور مباشرة من مدينة ديب
 . لسياحة  ي ديبـ تقدمي عروض بواسطة الفيديو تظهر عامل السياحة  ي ديب، إىل جانب عرض كتيبات إلكرتونية تعرف با

ـ عرض خريطة إلكرتونية ملدينة ديب تبني أهم الطرقات واملناطق السياحية والتجارية والصناعية، اجلامعات، املدارس، الفنادق، 
 .داخل ديب... املستشفيات

 .ـ إمكانية زيارة الفنادق إلكرتونيا اعتمادا على صور ثالثية ادأبعاد وهذا امهيدا للقيم باحلجز اإللكرتوين
 

ضمن أفضل  0220إن اجلهود املبذولة من طرف مدينة ديب  ي جمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال جعلها تصنف خالل سنة 
 . عشر مدن رقيمة على املستوى العاملي

 
 . واقع السياحة اإللكترونية في الجزائر وسبل النهوض بها: المبحث الثالث

لدينية، التارخيية والثقافية ال ي تتوفر عليها اجلزائر، إال أن قطاعها السياحي ما زال بالرغم من اإلمكانيات الطبيعية واملقومات ا
هذا الوض  . متأخرا، ال يقوى على االضطالع بشكل جيد بالوظائف املختلفة ال ي يتوالها  ي البلدان ال ي تتميز بتطور قطاعها السياحي

أما عدد . عامليا 995احتلت اجلزائر املرتبة  0221فخالل سنة . السياحيةيظهر بوضوح من خالل ترتيب اجلزائر  ي قائمة البلدان 
مليون سائح، أغلبهم من املغرتبني اجلزائريني،  ي حني أن دخل القطاع  9.1فكان حوايل  0221السواح الذين زاروا اجلزائر  ي سنة 

وإذا كان ذاك هو حال . هو نتاج تضافر عدة عواملهذا الوض  املتخلف . ألف دوالر 058السياحي من العمالت الصعبة قدر حبوايل 
 . السياحة  ي اجلزائر فإن وض  السياحة اإللكرتونية ما زال عند مستوى متدين

 
 وضعية السياحة اإللكترونية في الجزائر : المطلب األول

نتدى االقتصادي العاملي سنة فحسب ترتيب امل. ما زال استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  ي السياحة باجلزائر جد حمدودا
 ي ترتيب الدول من منظور البنية ادأساسية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال، وهو ترتيب يعكس  900فإن اجلزائر احتلت املرتبة  0221

فاجلزائر ال . زائرمدى ضعف البنية ادأساسية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ويفسر إىل حدج كبري حمدودية انتشار السياحة اإللكرتونية باجل
تتوفر إال على عدد جد حمدود من مواق  السياحة اإللكرتونية، وهي ال تساهم إال بشكل حمدود  ي التعريف بالعرض السياحي وتلبية 

 .الطلب احمللي من 
، موق  الديوان (www.algeriantourism.com" )اجلزائر سياحة"ومن أهم مواق  السياحة اإللكرتونية باجلزائر نذكر موق  

 (. http://www.onatalgerie.com)وموق  الديوان الوطين اجلزائري للسياحة ( dz.org-www.ont)الوطين للسياحة 
  32.يوفر خدمات احلجز م  خمتلف وكاالت ادأسفار وشركات النقل اجلوي وكذا الفنادق السياحية" اجلزائر سياحة"فموق   

الدويل يوم   Alexaعلى " Trafik Rank"وفقا ملعدل املرور  185908وحسب بعض مصادر املعلومات  فإن هذا املوق  احتل املرتبة 
زارة هتيئة اإلقليم والبيئة والسياحة، فهو يوفر معلومات حول أهم املناطق أما موق  الديوان الوطين للسياحة، التاب  لو 0290.33مارس  98

http://www.algeriantourism.com/
http://www.ont-dz.org/
http://www.onatalgerie.com/
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هذا املوق  يتميز بطابع  الساكن، مبعىن . السياحية باجلزائر وكذا أهم الوكاالت السياحية الوطنية والفنادق، املطاعم، املخيمات، املتاحف
أما موق  ". Trafik Rank"وفقا ملعدل املرور  5.082.828املرتبة  ونفس املالحظات ، هذا املوق  حيتل. عدم إمكانية التفاعل في 

، وهو يتميز باستعمال  للغة الفرنسية فقط، وهو ما قد يفسر ضعف "Trafik Rank"الديوان الوطين اجلزائري للسياحة وفقا ملعدل املرور 
 . اإلقبال على زيارت 

حتما عرب االهتمام أوال بقطاع السياحة، من خالل توفري عرض سياحي إن النهوض بقطاع السياحة اإللكرتونية  ي اجلزائر مير 
و ي هذا اإلطار . مالئم يرقى إىل املستوى الالئق، مث يتعني بعد ذلك تبين سياسات تروجيية مالئمة تسمح بالتعريف باملنتوج السياحي

إال أن مثل هذه املبادرة تبقى حمدودة   34.لكرتونيةنسجل مبادرة املدرسة العليا للسياحة إلجياد ختصص تكويين  ي جمال السياحة اإل
مؤسسايت وتنظيمي، توفري إطار قانوين ينظم السياحة اإللكرتونية على اجلدوى إن مل تدعم حقيقة، كما سبق وأن رأينا، بتوفري إطار 

 . إجياد بيئة ثقافية داعمة توفري بنية تكنولوجية معلوماتية متطورة، هذا إىل جانب العمل علىاملستويني الوطين والدويل، 

 
 الجهود المبذولة من طرف الجزائر للنهوض بقطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال: المطلب الثاني

اسرتاتيجية اجلزائر "سعيا منها لتطوير استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال أعدت اجلزائر خمططا يضم عدة قطاعات حيمل اسم 
 35:جاءت على النحو التايليضم ثالث عشر حمورا " 0298

 . ـ تسري  استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  ي اإلدارات احلكومية
 .ـ تسري  استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال من طرف املؤسسات

 .ـ تطوير اآلليات واإلجراءات املشجعة للمواطنني على استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
 . ملعرفةـ دعم وتطوير اقتصاد ا

 .ـ دعم اهلياكل القاعدية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال
 . ـ تطوير القدرات البشرية العاملة  ي جمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

 .ـ تشجي  البحث  ي جمال التطوير واإلبداع
 .ـ تطوير اإلطار القانوين املنظم لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال

 .ـ تطوير املعلومة واالتصال
 .ـ دعم التعاون الدويل  ي جمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

 .ـ وض  آليات لتقييم ومتابعة ادأعمال اجلارية  ي ميدان تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
 .ـ وض  إجراءات تنظيمية خاصة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال

 . ـ توفري املوارد املالية الالزمة للنهوض هبذا القطاع
 

 الخاتمة 
إن التطور السياحي اليوم مل يعد قائما على استغالل اإلمكانيات الطبيعية  والبشرية ال ي يتوفر عليها هذا القطاع، وإمنا أصبح 

و ي هذا . ادأمر يستدعي،  ي ظل احتدام املنافسة بني الوجهات السياحية املختلفة، اعتماد تقنيات حديثة للرتويج باملنتوج السياحي
فهذه التكنولوجيا توفر اليوم . يات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأهم ادأدوات احلديثة  ي تنمية القطاع السياحياإلطار تربز تقن

يكفي أن يتم توفري بنية حتتية تكنولوجية إضافة إىل تطوير وسائل الدف  . إمكانيات كبرية للتواصل بني عارضي اخلدمات السياحية وطالبيها
لسياحة اإللكرتونية من أكرب القطاعات املستعملة هلذه التكنولوجيا، وهذا ملا ل  من أثر إجيايب على منو النشاط وتعترب ا. اإللكرتوين
فاستعمال اإلنرتنت، التلفيزيون التفاعلي، اهلواتف اخللوية تعترب اليوم أدوات تستعمل على نطاق متزايد  ي جمال السياحة، وهي . السياحي

 . فرتاضية حمل الطرق التقليدية  ي عرض واستقبال الطلب السياحيتتوج  إلحالل السياحة اال
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وبالنظر إىل واق  القطاع السياحي  ي اجلزائر، وأخذا بعني االعتبار االستخدام احملدود لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال  ي هذا 
 : قف علىاجملال، فإننا نرى بأن تطور السياحة عموما، والسياحة الداخلية على وج  اخلصوص، يتو 
 .ـ تطوير هياكل االستقبال السياحية، مبا يتماشى م  إمكانية السائح اجلزائري

ـ تطوير التسويق السياحي من خالل اعتماد تقنيات اإلعالم واالتصال احلديثة، من خالل رف  عدد املواق  املتخصصة  ي تقدمي 
 . اخلدمات السياحية، وكذا حتسني فعالية هذه املواق 

 . ية حتتية خاصة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال تساهم  ي تطوير السياحة اإللكرتونيةـ توفري بن
ـ االهتمام باجلانب التشريعي الذي يضمن تأطري املعامالت  ي جمال التجارة اإللكرتونية، ال ي تعترب السياحة اإللكرتونية أهم 

 .فروعها
 . وهذا  ي ظل تنسيق اجلهود الدولية اخلاصة هبذا اجملالـ تنسيق اجلهود احمللية لتطوير السياحة اإللكرتونية، 

 . ـ تشجي  القطاع اخلاص على املسامهة  ي تطوير تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
 . ـ تشجي  وكاالت السياحة والسفر احمللية على تبين هذه التقنيات

ـ تشجي  القطاعات ذات االرتباط بالسياحة على اعتماد تكنولوجيا اإلعالم واالتصال لتطوير خدماهتا، وهو ما سينعكس إجيابا 
 . على تطوير السياحة اإللكرتونية

 . ـ التشجي  على استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
 .ـ دعم الثقافة السياحية
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