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  :ملخص
جلزائر اليت تسعى لالرتقاء بالسياحة إىل مستوى املنافسة والتميز، سارعت إىل بعث سياسة جديدة دف إىل تنمية اإن 

القوانني  من وإدماجه يف السوق العاملية يف إطار شروط التنمية املستدامة، من خالل مجلة وترقية املنتج السياحي اجلزائري،
سياحية متواصلة، دف إىل حتقيق مجلة من األهداف  ة، اليت متثل اإلطار الكامل لسياسةالسياحيوالتشريعات اخلاصة بالتنمية 

  .الكمية والنوعية جاءت ضمن تصور تطوير السياحة املستدامة
 واملتمثلة يف مناطق استراتيجية التنمية السياحية اليت اعتمدا اجلزائرتوضيح على هذا األساس سيتطرق هذا العمل إىل 

   .تماشى مع األهداف املرجو حتقيقهات وإرساء القواعد اخلاصة ا كخطوةواقع التوسع السياحي عرب التراب الوطين وم

  .مناطق ومواقع التوسع السياحيالسياحية،  ةالسياحة، األدبيات السياحية، الفكر السياحي، التنمي :الكلمات املفتاحية
  Abstract: 
     Algeria, which seeks to promote tourism to the level of competition and excellence, 
hastened to send a new policy aimed at the development and promotion of Algerian tourism 
product, and its integration into the global market under the terms of sustainable development, 
through a series of laws and regulations of the tourism development, which represents the full 
frame of the policy of continuous tourism, aims to achieve a number of quantitative and 
qualitative targets came within visualize the development of sustainable tourism. 
     On this context, will address this work to clarify the tourism development strategy adopted 
by Algeria represented in expansion areas and  tourist sites across the national territory and 
establish their own rules as a step in line with the objectives to be achieved. 
 
     Keywords: tourism, tourism literature, tourism thought, tourism development, expansion 
areas and  tourist sites. 
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  :مقدمة
يعد قطاع السياحة يف هذا العصر من أبرز القطاعات يف معظم دول العامل املتقدمة والنامية، سواء على املستوى 

، لذا فإن معظم دول العامل على اختالف مستوى تقدمها تويل صناعة السياحة أمهية االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف
وتربز أمهية هذا القطاع نظراً ملسامهته املباشرة يف الناتج احمللي لتلك الدول،  .ادمييمتزايدة وذلك على املستويني املهين واألك

  .هذا عالوة على قدرته على حتسني املستوى االقتصادي وحتقيق معدالت تنموية عالية
، اثر التطور كما تعترب السياحة من األنشطة االقتصادية الرائجة يف العصر احلديث يف ظل حتول عاملي للنظام االقتصادي

تشهده احلضارة اإلنسانية من حتول اجتماعي واقتصادي  االتكنولوجي الذي خطه هذا النظام مع األلفية الثالثة،  نظرا مل
انعكست على حياة اإلنسان وسلوكياته واحتياجاته ورغباته، وقد شعر اإلنسان بعد التحول التكنولوجي الكبري الذي يعيشه 

املختلفة، و ذلك من خالل ما يؤديه من مهن، إىل رغبة بالترفيه والنقاهة من جراء الضغوطات اليت  من جراء ممارسته للوظائف
يتحملها ضمن وسطه املهين االجتماعي الضاغط املتوايل لتعقد احلياة االجتماعية البشرية الراضخة حتت عجلة التطور التقين 

  .واالختراعات التكنولوجية املتتالية
ثمانينات من القرن املاضي ظهور تيار متخصص يف األدبيات السياحية يتبىن رؤية جديدة للفكر شهدت اية الوقد 

السياحي، مفادها تأصيل مبادئ التواصل يف استراتيجيات التنمية السياحية، وذلك للحد من اآلثار السيئة اليت ظهرت وبشكل 
صاحب هذا التيار مناقشات علمية، وحماوالت وجتارب  ينذر بالقضاء على صناعة السياحة يف بعض املقاصد السياحية، وقد

جادة، دف التحكم يف عمليات التنمية السياحية اليت ميكن أن دد عملية التواصل يف استخدام املوارد املتاحة، وذلك باعتماد 
  .التوصيات املنبثقة عن خمتلف القمم واللقاءات

بعث سياسة جديدة دف إىل من خالل  إىل مستوى املنافسة والتميز جلزائر لالرتقاء بالسياحةاويف هذا اإلطار حتاول 
القوانني  من وإدماجه يف السوق العاملية يف إطار شروط التنمية املستدامة، من خالل مجلة تنمية وترقية املنتج السياحي اجلزائري،
متواصلة، دف إىل حتقيق مجلة من األهداف  سياحية ة، اليت متثل اإلطار الكامل لسياسةوالتشريعات اخلاصة بالتنمية السياحي

  .الكمية والنوعية جاءت ضمن تصور تطوير السياحة املستدامة

  :أوال، التنمية السياحية
إن العامل يتجه حنو مستقبل مستدام، ولكن يف اجتاه حمفوف مبجموعة من الكوارث البشرية والبيئية احملتلمة، كتلوث 

بدأ العامل م 1972املتعلق بالتنمية البشرية الذي انعقد عام " ستوكهومل"ة، ولكن منذ مؤمتر املياه اجلوفية والسطحية والترب
يعترف بأن مشكالت البيئة ال تنفصل عن مشكالت الرفاه البشرية، وال عن عملية التنمية االقتصادية بصفة عامة، وأن الكثري 

  .1يعتمد عليها معاش البشر ورفاهم يف اية املطافمن األشكال احلالية للتنمية تنحصر يف املوارد البيئية اليت 

                                                
1 -Adib abdeslam, ortide. Php 3.article.124: www.maroc-ecologie.net/ 
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وبتنامي هذا اإلحساس  باملخاطر املتوقعة على مستقبل البيئة، واإلنسان، واآلثار السلبية املتوقعة على مستقبل األجيال 
ئة، وتقدمي احللول الكفيلة باحلفاظ القادمة، أنشأت األمم املتحدة اللجنة العاملية املكلفة بالبيئة والتنمية لدراسة قضايا التنمية والبي

  .على مستقبل آمن للبشرية
  :مفهوم التنمية السياحية -1

عن  هناك مفاهيم متعددة للتنمية السياحية يعرب بعضها عن هدف حتقيق زيادة مستمرة ومتوازنة يف املوارد السياحية، أو
  .نتاجية السياحيةزيادة اإلنتاجية يف القطاع السياحي باالستغالل األمثل للموارد اال

وبذلك فإن  2"فالتنمية السياحية هي مدى اتساع قاعدة التسهيالت واخلدمات لكي تتالقى مع احتياجات السائحني"
مصطلح التنمية السياحية يعرب عن خمتلف اخلطط والربامج اليت دف إىل حتقيق الزيادة املستمرة واملتوازنة يف املوارد السياحية، 

نتاجية يف القطاع السياحي من خالل إجياد التوازن بني املطالب التنافسية واملتعارضة أحيانا على قاعدة وتعميق وترشيد اال
  .املوارد احملدودة وتعظيم النتائج واآلثار اإلجيابية للتنمية السياحية مع تقليل النتائج السلبية

  :عوامل التنمية السياحية -2
 يف حصرها السياحية، واليت ميكن التنمية إحداث يف املؤثرة العواملإىل حتقيق  مستوياا األمم مبختلف تسعى

 3:التالية العوامل
  :األول العامل/ أ

 توفري تستطيع اليت السياحية الدول أو يف األقاليم يتزايد السياحي الدخل أن مبعىن اقتصاديا، نشاطا السياحة تعد 

 ا تتمتع اليت الذايت االكتفاء ودرجة ملستوى تبعا الدخل هذا ويقل ا، صناعة السياحة ومتطلبات خدمات معظم أو كافة

 .اال يف هذا األقاليم

  :الثاين العامل /ب
 بصورة لألفراد املادي الدخل السياحة ومستوى واخلدمات السفر أسعار خاصة األسعار بعامل السياحة تتأثر 

 أجل من اإلقليم هذا إىل السفر على اإلقبال ضعف عنه ينتج معني، إقليم إىل السياحية الرحلة تكاليف فتزايد كبرية،

 . السياحة

  :الثالث العامل/ ج
 وأن خاصة وحبجمها، بطبيعتها التنبؤ ال ميكن خارجية بعوامل يتأثر والذي السياحي، للطلب الكبري التغري خاصية 

 . التكاليف بارتفاع يتسم ملقصودا املكان إىل للوصول طويلة السياح مسافات فيها يقطع اليت الدولية السياحة منط

  :الرابع لعاملا /د
 معظم يف باملومسية تتصف السياحة الصناعات،خاصة وأن من العديد يف كما للتخزين السياحي املنتج قابلية عدم 

  .السياحة صناعة يف مستويات التشغيل ثبات عدم إىل يؤدي مما األوقات،

                                                
  .9، ص 2006جليلة حسن حسنني، التنمية السياحية، الدار اجلامعية، مصر،  -2
  .37ص  ، 2008اإلسكندرية، احلديث، اجلامعي املكتب السياحة، يف احلديثة االجتاهات مسعد، حممد حميي -3
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  :اخلامس العامل/ ه
 يف السياحية املغريات لكثرة اإلقليم السياحي نفس إىل سنويا جذم ضمان وتعذر السياح استقطاب صعوبة 

 مرة عودم أمل على السياح عند دائم رضى خلق إىل القطاع السياحي يف العاملون يسعى لذا املختلفة، العامل أقاليم

  .السياحي الفعل ألداء أخرى
  :التنمية السياحية املستدامة -3

  :املستدامة مفهوم السياحة  3-1

السياحة املستدامة هي نقطة تالق ما بني احتياجات الزوار واملنطقة املضيفة هلم، مما يؤدي إىل محاية ودعم فرص 
التطوير املستقبلي، حبيث تتم إدارة مجيع املصادر بطريقة توفر احلاجات االقتصادية واالجتماعية والروحية، ولكنها يف نفس 

  .4ضري والنمط البيئي للمقصد السياحيالوقت حتافظ على الواقع احل
رغبات السياح وحاجات اتمعات  تليب يتال فالسياحة املستدامة هي التنمية ووفقا ملنظور منظمة السياحة العاملية

تستجيب  السياحية بطريقة ضمن حتقيق محاية وحتسني اآلفاق السياحية يف املستقبل من خالل إدارة املواردتاملضيفة حبيث 
  .5ات االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والتنوع البيولوجي، والعمليات البيئية واألنظمة املعيشيةللحاج

ومن التعاريف السابقة ملفهوم التنمية السياحية املستدامة ميكن أن نصل إىل تطوير مفهوم التنمية السياحية التقليدية 
حية هي عملية إشباع حاجات السائحني النفسية واحلصول على بإضافة صفة االستدامة، واعتبار أن عملية التنمية السيا

  .متطلبام دون اإلخالل حبقوق األجيال القادمة من السائحني يف احتياجام من االستمتاع بالبيئة
  :أهداف التنمية السياحية -4 

و حتقيق التنمية إن التنمية السياحية يف حد ذاا هدف، كما تعد مرحلة من مراحل حتقيق هدف أكرب أال وه
  .6االقتصادية واالجتماعية للدولة

وختتلف أهداف التنمية السياحية وأساليب حتقيقها من دولة إىل أخرى، ومن وقت آلخر داخل نفس الدولة، ويرجع 
اختالف الدول يف مكونات عرضها السياحي وإمكاناا التنموية وموقعها من األسواق : هذا إىل مجلة من العوامل أمهها

  .7للسائحني باإلضافة إىل ظروفها الداخلية االقتصادية واالجتماعية والبيئية وغريها ةملصدرا
فنجد مثال أن بعض الدول دف من عمليات التنمية إىل جلب أكرب عدد ممكن من السياح، مما ينتج عنه العديد من 

خرى إىل جذب عدد حمدود من السائحني من ذوي املشاكل االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، يف حني دف دول أ
  .الدخول املرتفعة

                                                
 .4، ص 2004ب، مصر، فؤاد عبد املنعم البكري، التنمية السياحية يف مصر والوطن العريب، عامل الكت  -4
   .  8الدليل اإلرشادي للسياحة املستدامة يف الوطن العريب، جامعة الدول العربية، مصر، ص  -5
  .10عبري عطية، التنمية السياحية على املستويني الدويل واحمللي، جامعة االسكندرية، مصر، دون سنة النشر، ص  -6
  .22، ص1970، 06حبوث السياحة، العدد صالح عبد الوهاب، التسويق السياحي، نشرة  -7
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أما من حيث أساليب حتقيق األهداف، فهناك دول تعتمد على القطاع اخلاص اعتمادا شبه مطلق من خالل توجيهه 
السياحية ا، يف حني إىل حجم ونوعية احلركة السياحية اليت تسعى الدولة الجتذاا، أو املناطق ذات األولوية يف عملية التنمية 

  8:جند دوال أخرى يلعب فيها القطاع العام الدور البارز يف حتقيق أهداف التنمية السياحية اليت غالبا ما تنقسم إىل قسمني
  :وهي تشمل كل ما تسعى التنمية السياحية إىل حتقيقه بصفة عامة مثل :أهداف عامة -4-1

  .حتقيق منو سياحي متوازن -
  .االقتصادية للسياحةتدعيم اآلثار  -
  .زيادة فرص العمل والتغلب على البطالة -
  .ة يف مواجهة املنافسة الدوليةياحلفاظ على تنمية نصيب الدولة من األسواق السياح -
  .زيادة الدخل السياحي اإلمجايل -
  .تنمية البنية األساسية وتوفري التسهيالت الالزمة للزوار واملقيمني بالدولة -

  :واختلفت األهداف من دولة إىل أخرى إال أا جتمعها خصائص معينة وهي ومهما تعددت
  . أن تكون أهدافا واقعية ميكن حتقيقها باالستخدام األمثل للموارد الفنية واملادية والبشرية املتاحة -
  .أن تكون أهدافا شاملة تشمل كل ما يراد حتقيقه من نتائج -
  .اكل الطارئة، واليت مل يتم حساا عند وضع خطة التنمية السياحيةأهدافا مرنة لكي تتسع الحتواء املش -

ومتثل تلك األهداف تفصيال وحتديدا لألهداف العامة السابقة، حيث حتدد بنسب مئوية يراد حتقيقها سنويا  :أهداف حمددة -4-2
ك جمموعة من احملاور اليت متثل أويف مدة أقل، وهي بذلك تسهل عملية قياس معدالت األداء ولبلوغ األهداف السابقة هنا

  9:اإلطار املتكامل الذي جيب أن تسري عليه سياسات التنمية السياحية مبختلف الدول وتتمثل يف احملاور التالية
تسعى الدول من خالل سياسات التنمية السياحية إىل زيادة أعداد السائحني الوافدين إليها سواء أكان ذلك  :زيادة عدد السائحني. أ

البلد  األسواق التقليدية، أو من خالل فتح أسواق جديدة، أما األسواق التقليدية، وقصد توسيع حجم الطلب ا حنومن 
مد النشاطات التسويقية للدولة السياحية إىل  اما فتح أسواق جديدة فيتم من خالهلإفيجب عرض منتجات سياحية جديدة، و

  .ةخمتلف األسواق السياحية اجلديد
يعد متوسط مدة اإلقامة من املعايري الفعالة يف قياس مستوى النشاط السياحي يف أي بلد، إذ يعرب عن  :وسط مدة اإلقامةمتديد مت. ب

مدى قبول املنتج السياحي من قبل السائحني، ومبا أن املغريات السياحية ال تقاس بالكم أو باحلجم، بل بالكيفية واملستوى، 
ادة فاعلية عناصر اجلذب اإلجيابية للحركة السياحية، والتقليل املستمر من عناصر الطرد فقد حرصت البلدان السياحية على زي

السلبية دف بناء صناعة سياحية قوية حتقق أعلى نسبة رضى من قبل السائحني، و يتم ذلك من خالل حتسني و تطوير املناطق 

                                                
  .11عبري عطية، التنمية السياحية علي املستويني الدويل واحمللي، مرجع سابق،  ص  -8
  .20، ص 90/91عبد الرمحان سليم، مذكرات غري منشورة عن مبادئ التنمية السياحية، مصر،   -9
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بكافة املستلزمات و بأسعار تنافسية ملا يقدمه اآلخرون، السياحية التقليدية، مث التركيز على خلق مناطق جديدة تكون مزودة 
  .10ومن مثة يتحقق الرضى النفسي للسائحني مما يرفع من متوسط مدة إقامتهم بدولة العرض السياحي

من  يلعب متوسط اإلنفاق اليومي للسائح دورا هاما يف تعظيم أو تقليل الناتج االقتصادي :زيادة متوسط اإلنفاق اليومي للسائح. ج
السياحة، و يتوقف متوسط اإلنفاق اليومي للسائح على عدة عوامل يتعلق بعضها بالسائح نفسه، يف حني يتعلق البعض اآلخر 
مبدى توافر جماالت اإلنفاق اليت جتذب السائحني، فالعرض هنا خيلق الطلب و يؤثر فيه، كما تدفع نوعية الطلب إىل تطوير 

إنفاق السائح اليومي من خالل التركيز على اجتذاب السائحني  ىالرفع من مستو ول إىلاملنتج السياحي، وتعمل خمتلف الد
  .همطلب تشجيع ذوي الدخول املرتفعة أو العمل على 

من سلع وخدمات يف عمليات البناء وإدارة الكيان السياحي، فجل الدول السياحية حترص  :الزيادة املستمرة يف استخدام املكون الوطين. د
  .خدام مواردها احمللية عند إقامة و تشييد و صيانة مكونات العرض السياحي اعلى است

ومن املسلم به أن الدول النامية ال تستطيع االعتماد على املكون الوطين اعتمادا كليا، لذلك ينبغي عليها بذل   
  .     القطاع السياحي ةجمهودات أكثر إلحالل املنتجات احمللية حمل الواردات من اخلارج قصد تعظيم مردودي

تتميز صناعة السياحة الناجتة يف أي دولة سياحية بقدراا على التفاعل مع مشاكل  :املسامهة الفعالة يف حل املشاكل االقتصادية واالجتماعية. ه
لسياسة التنمية  اتمع ومسامهتها يف حل خمتلف املشاكل االقتصادية واالجتماعية اليت تواجهها الدولة، وكذلك احلال بالنسبة

السياحية، إذ ال حنكم على جناح أو فشل جتربة التنمية السياحية بالدولة من خالل عدد السائحني أو الليايل السياحية، بل من 
دورها يف حل مشكالت اجتماعية كخلق فرص عمل متزايدة ومستقرة وتنمية مناطق نائية، أي حتقيق تنمية إقليمية  خالل

  .التقليدي يف دعم ميزان املدفوعات وتوفري العمالت الصعبةها متوازنة فضال عن دور

  :)مناطق ومواقع التوسع السياحي(ثانيا، استراتيجية التنمية السياحية يف اجلزائر
  :مناطق التوسع السياحي واملواقع السياحيةمفهوم  -1
  :مفهوم منطقة التوسع السياحي  -1-1

 طبيعية خبصوصياتو أ بصفات يتميز قليماإل من امتداد وأ منطقة كل :السياحي على أا التوسع منطقة تعرف
 من أكثر وأ منط تنمية يف هلااستغال ميكنو سياحية منشأة تنمية وأ إلقامة مؤهلة للسياحة، مناسبة إبداعيةو بشريةو ثقافيةو

 .11ديةواملرد ذات السياحة

  :مفهوم موقع التوسع السياحي  -1-2

أو مبا حيتويه من  بالاخل ظهرامل بسب سياحية جباذبية يتميز موقع وأ منظر كل :هعلى أن السياحي املوقعيعرف 
 جيب ذيالو  ثقافية وأ أسطورية وأ فنية وأ تارخيية بأمهية له فترعي عليه مشيدة بناءات وأ طبيعية خصائصعجائب و

  .12ناإلنسا وأ الطبيعة بفعل االندثاروالتلف  من عليه احملافظةو هأصالت تثمني

                                                
 .21عبد الرمحان سليم، نفس املرجع، ص   -10
 .5، ص )01-03(القانون رقم  ،19/02/2003الصادرة بتاريخ  - 11رقم  – مسيةاجلريدة الر -11
 .الصفحةنفس و ، نفس املرجعاجلريدة الرمسية -12
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 :التوسع السياحي ومواقعأهداف إنشاء مناطق  -2

 فإن والوطين احمللياملستويني  على املختلفة للقطاعات الشاملة التنمية حتقيق إىل بالنسبة املناطق هلذه البالغة لألمهية نظرا

 : يف تتمثل السياحي التوسع مناطق ودراسة إنشاء أهداف

 ؛تلوثال أنواع كل من للبيئة الالزمة احلماية توفري*
 ؛وترقيته واإلنساين التارخيي، الثقايف، الطبيعي، التراث على احملافظة*
 ؛ممارسته املمكن السياحي النشاط نوعية جانب إىل موقع، كل خلصائص املناسبة والتجهيزات اهلياكل اختيار*
 ؛السياح رغبات تلبية*
 ؛إخل...التقليدية الصناعات كالتجارة، السياحي للنشاط املالزمة النشاطات بعض ترقية *
 .احمللي املستوى على مباشرة وغري مباشرة شغل مناصب خلق*
 

 :لتنمية املستدامة للسياحة باملنطقةاأهداف  ثالثا،
أصبحت تنمية القطاع السياحي يف هذه البلدية تشكل أولوية من بني أولويات التخطيط احمللي املراد تنفيذها للخطة 

بتحقيق شامل ميس مجيع اقع رئيسية من أمهها منطقة التوسع السياحي موري مما يسمح واليت ترتكز على ترقية ثالث مو
اليت حتققها األموال املستثمرة  لضمان املداخيل ، وفتح جمال االستثمار احمللي وحىت األجنيب ةجتماعيواال ةاجلوانب االقتصادي

عد كذلك على التطور االجتماعي والثقايف وأا السياحية سوف تسا املداخيلواليت سوف تنفق على املشروع نفسه، وأن 
حتقق احتياجات السكان املتعددة يف البناء والتعمري واملواصالت وخمتلف مرافق احلياة العامة وان اهلدف األساسي من عملية 

  13:هي التخطيط السياحي
ي، مبا يف ذلك املوقع الطبيعي لسد كدية ملدور حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية واستغالل التراث الثقايف املادي واملعنو* 

  ؛واستغالله كمحمية طبيعية، يراعى فيها اجلانب البيئي
  ؛حسن تدبري واختيار اهلياكل والتجهيزات السياحية اليت تضمن االستقبال واإليواء* 
  ؛اختاذ اإلجراءات املناسبة إلحياء العادات وترقية التقاليد الشعبية احمللية* 
  ؛اعتبار تنمية القطاع السياحي كعصب للتنمية االقتصادية بترقية احلرف التقليدية واحلفاظ عليها أن يتم* 
 ؛السياحيعلى حتديد مستوى النمو املطلوب وحجم التدفق  يساعد* 
  ؛وإجياد أماكن سياحية جديدة على مستوى البلديةعلى تطوير األماكن السياحية املختلفة يساعد * 
يهيئ لإلقليم وضع األسس اليت تساعده على بدء اخلدمات اليت حتتاجها السياحة يف حدود اخلطة  التخطيط السياحي* 

  ؛املرسومة لذلك
  ؛لدى مواطين املنطقة وهذا من خالل املشاركة املباشرةساعد التخطيط السياحي على نشر الوعي السياحي واإلنتاجي ي* 
  ؛احييساعد على إجياد التوازن بني العرض والطلب السي* 
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والقطاعات األخرى تنظيم وتنسيق العالقات مابني السلطات العمومية  والدويل من خالل اجلهويتعمل على حتقيق التعاون * 
  ؛العقبات اليت تعترض تقدم السياحة يف اإلقليم سوف يسمح بتجنبمما 

وهو ما يطلق عليه  احة بصورة شاملةعلى تبادل اخلربات السياحية بني مواطين املنطقة والزائرين بشكل خيدم السي يساعد* 
  .الشعوبمصطلح احلوار ما بني 

    :املعطيات الرئيسية للمنطقة -1
 14:ميكن تلخيص املعطيات الرئيسية ملنطقة تيمقاد يف النقاط التالية

  :املقومات الطبيعية واجلغرافية للمنطقة -1-1
ذلك إىل أنه يتضمن  يعودو للمنطقة،اجلذب السياحي يعد املوقع اجلغرايف من العوامل البارزة يف حتديد إمكانيات  

موقع منطقة التوسع ، والشك أن جمموعة من املكونات ترتبط بتغريات عديدة ميكنها أن تكون أساس النشاط السياحي
ني احلركة السياحية ب تفعيلوالذي سيعمل على  88واليت متثل نقطة عبور على مستوى الطريق الوطين رقم  لتيمقادالسياحي 

يف كال االجتاهني وهو ما سيسمح باستغالل السياح هلذا االمتداد باالستفادة القصوى من املصادر الطبيعية  وخنشلة باتنة
انطالقا من السد واملناطق السهلية واليت تعترب أراضي زراعية خصبة تسمح بتوفري املنتج السياحي وذلك خبلق  ااملتوفرة 

  ........)الزينة غرس األشجار املثمرة وأشجار (الفالحي رفيه عن طريق تنويع املنتج ساحات الت ،مساحات خضراء واسعة
هذا ال مينع فافتقار املنقطة لتعدد مظاهر السطح والطبوغرافية البارزة واحنصارها على االمتدادات السهلية من بالرغم و

ذا املظهر الطبيعي يف إقامة العديد من املواقع السياحية من استغالهلا يف خلق ما يعرف بالسياحة الزراعية ومن املمكن استغالل ه
  .وأماكن اجلذب السياحي مثل املترتهات والساحات اخلضراء، وإقامة مرافق سياحية متعددة األغراض

وكما ثبت من خالل  مبا يف ذلك السياحية، ،يلعب املناخ دورا هاما يف ممارسة اإلنسان ملختلف أنشطته احلياتيةكما 
لعناصره املختلفة يف املنطقة حبيث يتوفر فيها املناخ السياحي املالئم واملريح خاصة بعد خلق مناخ حملي بعد إنشاء سد  التحليل

   .كدية ملدور الذي يشكل مطلباً جوهرياً للسياحة
  :بشريةاملقومات ال -1-2

كفاءة حىت ميكن توفري التسهيالت تعترب املقومات البشرية من عناصر البنية األساسية اليت جيب أن تتوفر وتعمل ب  
واخلدمات املختلفة اليت تعمل على اجلذب السياحي فالعنصر البشري من أهم العوامل األساسية يف كافة مشروعات التنمية، 

، لذلك فإن هناك وهو ما يتوفر عليه إقليم املنطقة مبجتمعه الفيت اإلنتاج،املتحكم يف عناصر التخطيط من أجل زيادة  ووه
ة كبرية لتوفر أيدي عاملة تساعد على تنشيط وزيادة فعالية احلركة السياحية يف املنطقة، إضافة إىل إمكانية تنشيط السياحة فرص

  .الداخلية
  :املقومات احلضارية -1-3

، ستوى التجهيز ومدى توفر اخلدمات من شبكة املياه، الكهرباء، الغاز الطبيعي، الطرق ووسائل النقلوختتص مب
   .ملا هلذه التجهيزات من عالقة لتوطني املشاريع السياحية عرب اإلقليم ة، التجارات الصحيةلتجهيزا
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إضافة إىل املواقع األثرية واليت  تعترب من أهم املعامل احلضارية بالبلدية املعنية حبيث يتطلب استغالهلا يف السياحة  الثقافية 
عادات  وأيضا .هذا اجلانب يف أية خطة قصرية أو طويلة األمدوهذا حيتم على القائمني على صناعة السياحة مراعاة 

  .وتقاليد سكان الناحية
ملا سوف يقدمه هذا القطاع من  الريفية،الرعي باعتبار طبيعة املنطقة  وحرفة منها أنشطة السكان الرئيسية الزراعية تنوع

  .خدمات للسياحة يف منطقة الدراسة
   :ص املنطقةأنواع السياحة اليت تتالءم وخصائ -2

  15:تتمثل يف األنواع التالية
  .وهي االنتقال إىل املنطقة السياحية هلدف مشاهدة الطبيعة لغرض الراحة النفسية :السياحة الترفيهية

حبيث يتم السفر إىل منطقة التوسع السياحي لغرض استكشايف مع إجراء أحباث علمية لدراسات بيولوجية  :السياحة البيئية 
  .تلف الطيور املهاجرة اليت تقصد املنطقة ومراقبة األمساك على مستوى السدوالتعرف على خم
 :ومهاواليت تتمثل يف نوعني أساسني  :السياحة الرياضية

  .ممارسة الصيد بتنظيم دورات ومسابقات على املستوى اإلقليمي والوطين •
     .إعداد أرضيات للعب لفئيت األطفال والكبار يف مواقع منخفضة •

  ...تتمثل يف البحث والتنقيب على مستوى املواقع األثرية وتنويع األنشطة الثقافية عن طريق املعارض واملسرح :الثقافيةالسياحة 
ودف إىل التعرف على عادات وتقاليد سكان املنطقة وميكن التركيز على هذا النوع من السياحة ملا  :السياحة االجتماعية

 التظاهرات عن معارض الصناعات التقليدية وإحياء بعض باإلعالن ملنطقة وذلكسيكون له تأثري إجيايب على اقتصاد ا

  .سكان الناحية يعرف ا احمللية اليتاالجتماعية، االحتفاالت باألعياد  
املنطقة، باعثا على تنشيط السياحة الداخلية والدولية ميكن هلذا النمط من السياحة أن ميارس على مستوى  :السياحة الصيفية

التظاهرة الثقافية السنوية للمهرجان الدويل الذي يقام باملنطقة وتنويع نشاطه الثقايف واالجتماعي ويف  علىصة باالعتماد وخا
  .هذا الصدد جيب إنشاء وتوفري املرافق السياحية املالئمة وتوفري أنشطة اجتماعية باعتبار أن هذا املوسم هو فصل العطل السنوية

اإلعالمية، عن طريق إقامة وفصله عن بقية األمناط بسبب أهدافه التربوية و بهاص جيب العناية وهو شكل خ :سياحة الشباب
العديد من خميمات الشباب يف مواقع معينة على مستوى منطقة الدراسة، مما يسمح وخاصة لشباب اجلامعات بإجراء حبوث 

  .اجليولوجيا وعلم التاريخ واآلثار علمية وتبادل اآلراء يف جماالت علمية خمتلفة كعلم البيئة،
لتوفري عامل   تيمقاد-لتطوير القطاع السياحي مبنطقة التوسع السياحي حددت املشاريع التاليةوعلى اثر هذه األنواع 

  :هياجلذب السياحي، و
  :يليهكتارات إلنشاء منتجع سياحي يتكون مما   10يئة مساحة تقدر بـ

  ؛فندق سياحي مصنف •
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  ، مالعب للكبار والصغار، مقاهي ومطاعم سياحية،مسبح يضم مركز شباب •
  .اجناز بيوت خشبية وأماكن لتحضري وبيع االمساك خاصة الطازجة بسد كدية املدور •

  :املوقع وشكل التضاريس -3

من م 700إذ يقع املوقع السياحي املختار على بعد  التابعة جغرافيا إىل بلدية تيمقاد،منطقة الدراسة جزء من األراضي 
       اجلهة الشرقية للمنطقة األثرية لتيمقاد ويف اجلهة الشمالية الشرقية للتجمع العمراين الرئيسي للمدينة، حيث ميتد على

هكتار ويطل اجلانب اجلنويب له على سد كدية ملدور أما جهته الشرقية فهي تطل على املنظر الطبيعي للغابة  100مساحة 
طقة املوري، يف حني تبقى اجلهة الغربية للموقع مفتوحة مباشرة على املوقع التارخيي وأثاره واألراضي الفالحية وبساتني من

يبدو املظهر العام للموقع يف شكل شريط شبه مستطيل ميتد من الشمال الشرقي إىل اجلنوب الغريب، يتميز بطبوغرافيا  .الرومانية
  .  16م على مستوى سطح البحر800شبه منبسطة ال يتعدى ارتفاعها 

 :طبيعة املوقع -3-1

يعترب املوضع السياحي موري الذي اختري كمنطقة سياحية أرض زراعية مما يستلزم احلفاظ على طبيعتها على أن توطن 
حفاظا على خصوبتها أو بيوت خشبية راقية Lمرافق على احلواف الستقبال السياح على شكل نزل يشكل حرف  ا

إنشاء اقتراح  مت يف هذا اإلطار .أشجار مثمرة وتوفري مساحات خضراء لتأهيلها سياحيا غرس واستغالل جماهلا يف الزراعة،
 ferme“ العضوية املزارع من أن تكون منوذج حبيث ميكن .مزرعة مستدامة بتطبيق تقنيات حديثة يف الري الزراعي

organique" ا ، حيث تتم ومقوماته اليت ترتبط بصورة أساسية بالطبيعة زيارة  عضوية، وترتبط الزراعية بطريقة العمليات
من أجل االسترخاء واالستمتاع بالصورة الزراعية والترته يف املزرعة مع  جوانب، قد يكون املزارع بعدة  هذه النوعية من

وغالبا ما الصناعية،  بعيدا عن املواد ، قد يكون من أجل العودة إىل اخلامات واملأكوالت الطبيعية الصحيةا اإلقامة إمكانية
  . املشروعات حمدودة هذه اإلقامة يف هياكل تكون

 :األصل العقاري -3-2

أتضح أن األصل العقاري  تيمقادومصاحل بلدية  استنادا للتحقيق امليداين والتنسيق مع مصاحل أمالك الدولة لوالية باتنة
مشال شرق املوقع األثري تصنف إىل أراضي  2 موريألراضي منطقة التوسع السياحي واليت اختري موضعها يف املكان املسمى 

  .الدولة وجزء منها تابع للخواص
  :التوسع السياحي -3-3

واليت ميكن مزجها  لالستثماروالثقافية القابلة  التارخييةيف توافر املوارد  تيمقادتتمثل الفرص الرئيسة املتاحة يف منطقة 
حتديد أوجه القصور والضعف يف السياحة، والبنية التحتية ومعاجلتها مع املنتجات اجلديدة لتشكل أساساً لتنمية السياحة و

  .كافية لتنمية السياحةبالتخطيط السليم وإقامة هيكل تأسيسي وتوفري وجذب استثمارات مالية 
  :الرومانيةاآلثار  /أ

                                                
  .، مرجع سابقباتنة –مكتب الدراسات التقنية واالقتصادية   -16
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غالل مجيع املقومات إن االهتمام بالترويج والتسويق للمنتج السياحي على املستوى الدويل جيب أن يتم  عن طريق است
السياحية دون استثناء وبالتايل فالهتمام بالسياحة الثقافية يتطلب العمل على ترويج التراث الثقايف عن طريق استغالل املواقع 

  .األثرية بالبحث والتنقيب األثري
 :اجلذب السياحي /ب

مناظر طبيعية  على اجلهة الشرقية تسمح جيب التركيز على استحداث   بتيمقادعلى إثر إنشاء منطقة التوسع السياحي  
وذلك بتبين أسلوب جديد يف التسيري يضمن االستمرارية يف وخاصة أثناء يئة املنطقة كمنتجع سياحي  اللسياح باالستمتاع 

الثقافية وة كذلك الثرو ،خاصة أثناء حتقيق التوسع السياحي باجتاه سد كودية ملدور العمل ويعتمد على تثمني الثروات الطبيعية
بفعل حتسني املظهر املعماري والعمراين وتوفري البنية التحتية اليت تعمل على  ياحلضارحتسني اهليكل و باستغالل املوقع األثري،

  .داخل املدينة اجلذب السياحي
من السياح  هالزيارات اليومية وما يقوم بوأمناط  أيضا باستغالل السد يرتبط يف منطقة الدراسة جناح السياحة كما أن 

كالصيد واالستجمام وبالتايل يستلزم توفري بعض هياكل االستقبال مع مراعاة رواق احلماية اخلاص بزيادة منسوب  أنشطة 
كلما ً اوصحي انظيف كانفكلما لتحديد جمال الترته واحملافظة على احمليط   ،P.A.Tاملياه عند إعداد خمطط احلركة السياحة 

، فالبد من حتقيق التوازن بني السياحة والبيئة من ناحية وبينها وبني املصاحل االقتصادية واالجتماعية ازدهرت السياحة وانتعشت
  .من جهة أخرى هذه احلركة اليت هي يف األساس تقوم عليها

  :احملليةالسياحة والتنمية  -4

يق التنمية السياحية يف الوقت عن طر تيمقاد-السياحي الذي تنتمي إليه منطقة التوسع  احملليإن التوجه للتخطيط 
احلايل سوف يكون له أمهية حمققة  نظرا للدور اهلام والبارز الذي تلعبه السياحة يف النمو االقتصادي احمللي وسوف تعتمد 

، على السياحة كأحد القطاعات االقتصادية اهلامة، فتسعى إىل دعمها وتنميتها وتطويرها،كوا تؤمن هذه البلديةاقتصاديات 
 هذه البلديةوارد إضافية للسكان وتعمل على حتسني مستوى معيشتهم، حىت يصبح هذا النشاط من أهم املوارد االقتصادية يف م

وعنصرا أساسيا من عناصر النشاط االقتصادي، فهي تعمل على منو الدخل البلدي، والتخفيض من عجز ميزانية البلديات 
تثمارات األجنبية، كما تعمل على إجياد فرص عمل جديدة، وارتفاع املذكورة وذلك عن طريق دخول العمالت واالس

مستوى معيشة األفراد، هذا باإلضافة إىل اآلثار االجتماعية والثقافية اليت يتبادهلا السياح يف تنقالم مع شعوب البلدان 
  17:وميكن توضيح ذلك بالشكل املوايل السياحية

  خمطط التنمية احمللية :)1(شكل 
  

                                                
 .24دراسة منطقة التوسع السياحي تيمقاد، مرجع سابق، ص  - مديرية السياحة لوالية باتنة -17
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تنمية وطنية

تنمية  حملية

اجلماعات احمللية

مواقع سياحية

اتمع احمللي

الثقافة السياحية

موارد مالية

أشخاص مؤهلني ، ثقافة تسيريية رائدة

الوعي بضرورة خدمة السياحة و السياح

اخل....سياحة جبلية، تراث، سياحة بيئية

بناء و فتح مطاعم ، مقاهي ، نوادي يف ظل منافسة  
صناعة تقليدية+ خدماتية 

ترويج املنتوج احمللي ، تعبيد الطرق ، بناء املدارس و بناء املساكن    
فرص عمل==   ==

حتسني ظروف و مستوى  معيشة األفراد يف احليز احمللي

رأس مال مشاريع السياحة

حتقيق ال مركزية يف تنفيد خطط التنمية و املسامهة يف بلوغ تنمية  
وطنية و هدف برنامج التنمية املستدامة للسياحة

+

+

+

+

+

+

خطوات منوذجية للتسيري السياحي(خمطط التنمية احمللية  )

  
  

  .24دراسة منطقة التوسع السياحي تيمقاد، مرجع سابق، ص  -مديرية السياحة لوالية باتنة :راملصد
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 :لضمان التوسع السياحي وجناح املشروع إلستراتيجية املقترحةا ا،رابع
 خالل كل سنة إىل تيمقادحاليا واملتمثل يف مهرجا ن  بهحتوالً من النمط املعمول  جيب أن تعرف السياحة بتيمقاد  

منط جديد تلعب فيه الثقافة دوراً بارزاً، ألن السياحة الثقافية هي اال األمثل خللق الترابط بني الثقافة والتنمية وهلذا جيب أن 
  .يصحب ذلك حتول يف املادة السياحية املقدمة للسائح وال تقتصر على اجلانب الغنائي فقط

املعامل األثرية، والتركيز على اخلصوصيات التراثية والثقافية  لذا جيب أن ينصب االهتمام يف املستقبل على زيارة  
إن احملتوى  .وتطويرهتلك اخلصوصيات اليت ميكن من خالهلا دفع اإلنتاج السياحي   تاموقاديمدينة  واحلضارية اليت تتميز ا

 للسياحةلسياحي وحتقيقاً للتنمية املستدامة الثقايف املميز املوجه للسياح ال ميكن أن تكون الغاية منه إال غاية إمنائية للقطاع ا
السياحة، هذا العمل املشترك ميكن من خالله تقدمي النشاطات ولتحقيق ذلك البد أن يتوفر التنسيق بني مديرييت الثقافة و
   18:الثقافية املختلفة اليت تساعد على تشجيع السياحة الثقافية مثل

  :استحداث املناسبات -1

ن السائحني والزوار جيب استحداث مناسبات أخرى، حبيث ميكن  استغالل ظروف معنية مبا جلذب فئات جديدة م 
  حيقق تنويع املنتج السياحي يف املناسبات احمللية مبا يصاحبها من تسهيالت ومهرجانات واحتفاالت، وتستطيع بلدية تيمقاد

يؤدي تنظيمها إىل جذب قطاع خاص من السياح، وخاصة املنطقة، حيث  ااستحداث العديد من املناسبات احمللية اليت تتميز 
كما تنشط السياحة يف  مغرسبسبب عيد امليالد، يف شهر مارس مبناسبة عيد  جانفييف شهر ديسمرب بسبب عيد يناير ويف 

   والدينية،األعياد واملناسبات الوطنية 
   :إحياء التراث الثقايف -2

 والبقاء فيها لفترة زمنية حمددة، وميكن تيمقادليت تدفع السائح إىل زيارة منطقة تعترب الوسائط الثقافية من أهم احلوافز ا
  :أمههاتوفري جمموعة من الوسائط اليت تساعد يف تشجيع السياحة الثقافية ومن 

سبة حبيث يكون نشاط هذا املركز يف هذا املضمار رافداً ناجعاً لتنشيط السياحة الثقافية سواء بالن: إنشاء مركز ثقايف٭
للسياحة الداخلية أو الوافدة، عن طريق تقدمي العروض والنشاطات الفنية اليت جتتذب السائح، من خالل نشاطات ثقافية 

  .املوسيقيةكاحملاضرات واحلفالت  متنوعة

ا، وخلق يعرض صور املواقع السياحية على مستوى الوالية ليؤدي دوراً كبرياً يف التعريف : إنشاء معرض سياحي٭
تفاعل مع الزائر الختيار اجلهة املطلوبة للسفر وتقدم عروض خاصة باحلرف والصناعات اليدوية ومعارض الفنون ال

  اخل...التشكيلية ومعارض األزياء واملأكوالت الشعبية 
 ةشاهديرتبط جوهر السياحة الثقافية يف هذه املنطقة باملتعة والفكر بصورة مباشرة حيث أن م :تكثيف العناصر الترفيهية٭

من جهة ومن  لتيمقاداملعامل احلضارية والتراثية والتارخيية باملدينة األثرية يتطلب حتسني النسيج احلضري للتجمع الرئيسي 
نوادي خمتلفة مع ومسرح، مكتبة علمية  جهة أخرى جيب توفري العرض السياحي من أرضيات اللعب ملختلف الرياضات، 

                                                
 .26ص  ، مرجع سابق،دراسة منطقة التوسع السياحي تيمقاد -ياحة لوالية باتنةسمديرية ال  -18
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املقاهي املصنفة ،املنتزهات واحلدائق واخلدمات  من االستقبال السياحي كاملطاعم،التركيز على إنشاء مرافق راقية تض٭
   ...السياحية األخرى

  :االعتماد على الصناعات التقليدية -3

تعد الصناعات احلرفية التقليدية إحدى الركائز اليت تعتمد عليها السياحة يف املستقبل لتشكل ما يسمى بالتراث املادي 
ونظرا ملا هلذه الصناعات من أمهية  .األوراسفية مهن متوارثة حبيث نرى أسراً بالكامل متتهنها على مستوى والصناعات احلر

على أمهية التدريب على الصناعات  جيب التركيزسواء من الباب التارخيي والثقايف واالجتماعي أو من الناحية االقتصادية 
   .ألجيال احلديثةاية السياحية األمر الذي يتطلب نقل اخلربة إىل احلرفية وإمكانية تنميتها لتكون رافداً يف التنم

بينما جند أن البعض الزال حياً نابضاً  وإقليم منطقة التوسع السياحي زاخر بالصناعات احلرفية واليت اندثر جزء منها،
  .النسيجيةكالصناعات الفخارية و

  :أمهية الصناعات احلرفية - 3-1
  :األمهية االجتماعية -1- 3-1

نظراً ألن الصناعات احلرفية تعترب ضمن إطار الصناعات الصغرية فهي تساعد على احلد من البطالة و االستفادة من 
كافة املوارد البشرية سواء الذكور أو اإلناث الذين يستطيعون أداء بعض األعمال يف بيون أو حميطهن كذلك ميكن لكبار 

  . ملية اإلنتاجية يف سكناهم مما يعطي مصدراً للدخل باإلضافة إىل رفع املعنوياتالسن و املعوقني و غريهم املشاركة يف الع
  :األمهية االقتصادية -2- 3-1

  :تتركز األمهية االقتصادية يف
إمكانية خلق فرص عمل أكرب عن طريق ختصيص موارد أقل مقارنة مبتطلبات الصناعات األخرى، و قابليتها لالستيعاب ٭

  ؛منخفضةمن القوى العاملة مبؤهالت تعليمية  و تشغيل أعداد كبرية
املرأة من ممارسة احلرفة يف ، متكن البلديةاالستفادة من املوارد األولية احمللية و على وجه اخلصوص تلك املتوفرة يف ٭

   ؛مرتهلااألوقات اليت تناسبها ويف األماكن اليت ختتارها أو حىت يف 
اساً على أسلوب التدريب أثناء العمل فضالً عن استخدامها يف الغالب اخنفاض التكاليف للتدريب العتمادها أس٭

  ؛للتقنيات البسيطة غري املعقدة
املرونة يف االنتشار يف خمتلف املناطق مبا يؤدي إىل حتقيق التنمية  املتوازنة  بني الريف واحلضر ويؤدي إىل احلد من ظاهرة ٭

   ؛ةالرتوح الريفي وخلق جمتمعات إنتاجية يف البلدي
  .املرونة يف اإلنتاج والقدرة على تقدمي منتجات وفق احتياجات املستهلك وحسب طلبه٭

  :األمهية التارخيية -3- 3-1
وإىل وقت غري بعيد  الصناعات احلرفية تعرب عن هوية املواطن وهي إحدى وسائل احلفاظ على التراث الثقايف امللموس،

   ،املعيشيةومنسجمة مع املتطلبات  املنطقة هذه كانت الصناعات احلرفية تليب حاجات السكان يف
   :األمهية السياحية -4- 3-1

  ؛ترتبط الصناعات احلرفية بالسائح مبا يعرف باحملالت التجارية الكبرية  وقاعات العرض واألسواق التقليدية٭
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   ؛املطلب السياحي عامل أساسي يف تنشيط احلرف٭
  ؛حلالة الثقافية ومراحل الصناعةتواصل السائح مع احلرفيني والتعرف على ا٭
اإلنتاج الكمي املتمثل يف الصناعات احلرفية قد يكون له أثر على املنتج من حيث اإلبداع وقد يؤدي ذلك إىل عدم ٭

  ؛حصول احلريف على حقوقه مما يعين أمهية مراعاة ذلك
  .صناعات احلرفية  ويؤمن االتصال باألسواقتعاون احلرفيني يف الفعاليات السياحية والثقافية والفنية يضمن التسويق لل٭

  :اآلثار املترتبة عن التنمية السياحية باملنطقة خامسا،
   19:ميكن حصر اآلثار املترتبة عن التنمية السياحية باملنطقة يف النقاط التالية  

  :السياحة والتنمية االقتصادية -1
مبستويات األنشطة اليت ميكنها أن تؤدي إىل حتقيق زيادة  يرتبط ارتباطاً وثيقاً هذه البلديةجناح النشاط السياحي يف إن 
    :واستخدامها وذلك كما يلي االيراداتوإمكانية االقتصاد احمللي على امتصاص هذه  االيراداتمتواصلة يف 

من تسريب  تنمية السياحة الداخلية وحتسني قدرا على املنافسة يف السوق السياحية لتقليل الفاقد املايل عن طريق احلد٭
  . السكان احملليني بانتقاهلم لدول أخرى من أجل الترتهنسبة كبرية من الدخل الوطين املهدر من قبل العديد من 

استثمار التراث الثقايف والتارخيي والعمراين، وتشجيع احلرف والفنون الشعبية وزيادة الوعي بالقيم واالعتزاز بالتراث ٭
  . كعوامل للجذب السياحي

وتشجيع القطاع  وخاصة يف املناطق الريفية ملوارد االقتصادية، وتوفري فرص عمل جديدة، ورفع مستوى املعيشة،تنويع ا٭
   أرضي ذات ملكية خاصة، وخاصة أن املنطقة السياحية يوجد ا.اخلاص لالستثمار يف القطاع السياحي

  . مع البيئة وحتافظ عليها تتالءماحية مستدامة واحلرف اليدوية، وتطوير مرافق ومشاريع سي التقليديةتشجيع الصناعات ٭
 :السياحة والتنمية االجتماعية -2

ستعمل السياحة من خالل اجناز منطقة التوسع السياحي على رفع مستوى معيشة سكان البلديات املعنية وحتسني منط ٭
  ؛حيام

  ؛انب السياحستعمل على خلق وإجياد تسهيالت ترفيهية وثقافية خلدمات املواطنني إىل ج٭
  ؛ستساعد على تطوير أماكن أخرى واخلدمات العامة باإلقليم كمقصد سياحي٭
  ؛ستساعد على رفع مستوى الوعي بالتنمية السياحية لدى فئات واسعة من اتمع٭
يف ستنمي لدى املواطن شعوره باالنتماء إيل وطنه وتزيد من فرص التبادل الثقايف واحلضاري بني كل من اتمع املض٭

   .والزائر
 :السياحة والتنمية الثقافية -3 

                                                
   .36ص  ، مرجع سابق،دراسة منطقة التوسع السياحي تيمقاد - ياحة لوالية باتنةسمديرية ال -19
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تقاليد النامجة عن ثقافة الشعوب السابقة العادات والانطالقا من أن التراث الثقايف يتكون من كل األعمال الفنية ومجيع 
  :فإن السياحة يف هذه املنطقة سوف تعمل على

  ؛تنمية الوعي الثقايف لدى املواطنني٭
  ؛والتارخييةحفاظ وصون التراث للمباين وللمواقع األثرية توفر التمويل الالزم لل٭
« تنمية عملية تبادل الثقافات واخلربات واملعلومات بني السائح واتمع املضيف، والذي ميكن أن نطلق عليه مصطلح٭

  .»احلوار بني احلضارات
 :السياحة والتنمية البيئية -4

السياحية يف إقليم املنطقة ستحدث تطورا كبريا يف العناصر البيئية املختلفة ن التأثريات البيئية اليت ستتولد عن التنمية إ
ومحايتها واحملافظة عليها ضد التلوث اهلوائي واملائي واألحياء  كالتربة واملاء والتراث الطبيعي واحلضاري نتيجة االهتمام ا

  .النباتية والربية واملائية، وذلك لتحقيق تنمية سياحية مستدامة
  ؛وتعمل على احملافظة على البيئة ومحايتها) احملميات الطبيعية(اعد على إنشاء املنتزهاتستس٭
  ؛ستحقق إدارة جيدة للنفايات للتخلص منها بشكل علمي سليم٭
  .ستزيد من الوعي البيئي لدى أفراد اتمع املضيف٭

 :السياحة والنمو احلضاري -5

املستقبلة للسائحني، مثل إقامة املهرجانات  ةاحلضارية يف املنطق سوف تعمل السياحة على تنمية االهتمام بالقيم
وقاعات العرض الكربى ودور السينما واملسارح واملتاحف اليت جيب أخذها بعني االعتبار أثناء إعداد خمطط التهيئة السياحية، 

املواقع التارخيية ويئة الوسط الطبيعي  لتنمية وحتديث، وإعادة تقدميللبلدية باإلضافة إىل إعادة صياغة املخططات العمرانية 
وتأهيله للوظيفة السياحية، كما جيب أن تدمج تلك املخططات باملواقع التراثية يف وسط األنسجة احلضرية واألسواق واملواقع 

ئحني جتسد األثرية، وإعادة بناء الصور الذهنية والبصرية اليت ترتبط بتلك املناطق، وخلق صورة سياحية جديدة جاذبة للسا
، وهي ال " Place Marketing" التراث البشري، وهذا ما يطلق عليه يف ميدان التخطيط اإلقليمي بنظرية  تسويق املكان

تعين جمرد اإلعالن عن املكان للجذب السياحي، ولكن تعين إعادة التخطيط واالستخدام املرشد للمكان، والذي يعتمد على 
" هذه اخلطة   ستثمر و.ومتيزها واختالفها يف املضمون االجتماعي واالقتصادي والثقايف عن غريها القيمة التارخيية والتراثية له،

وجتسيد بنائها العديد من اإلجيابيات ليس فقط من املنظور السياحي واالقتصادي ولكن االجتماعي والبشري " تسويق املكان
  .أيضا

 :السياحة والتنمية الزراعية -6

 ترقية وتأهيل السياحة هي االعتماد على إستراتيجية التنمية يف مجيع القطاعات االقتصادية انطالقا من الربامج العملية يف
السياحة الزراعية يف املناطق الريفية، اليت تعتمد على عوامل جذب تفاعلية بني من القطاع األول وذلك يف تشجيع قيام منط 

بشكل  عطلهميقضون سوثقافية مميزة، ونظراً لتكرار تردد السائحني الذين السائح والبيئة الريفية مبا متلك من مقومات طبيعية 
بشكل جديد حيقق هلم فرصة االبتعاد  أوقات فراغهمقضاء  ى من السياح يفضلون خرأ فئةذلك إىل ظهور  سيؤدي تقليدي،
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 اا الريفية التقليدية، وما يرتبط عن زحام وضوضاء احلياة احلديثة والتمتع مبعايشة مجال ونقاء الطبيعة، بثراء مناظرها وحيا
: املثالمبجموعة من األنشطة اليت ترتبط بالبيئة احمللية، منها على سبيل  قيامهممن سكان وثقافات حملية، وذلك من خالل 

املشاركة يف زراعة وحصد احملاصيل، التثقيف بأنواع املزروعات نباتات وخصائصها، مشاهدة أساليب تربية احليوانات (
يف احلرف التقليدية املعتمدة على العناصر األولية من البيئة احمللية،  سكان الريفاالستفادة منها يف األنشطة الزراعية، مشاركة و

: مثلاملشاركة يف طهي املأكوالت الشعبية والتقليدية إضافة إىل األنشطة األخرى اليت تتناسب مع البيئة الطبيعية بشكل عام 
، كل ذلك يشكل أمناط جديدة ألنشطة العطالت ومسارات جتذب السائح )إخلركوب اخليل / بني املزارع التجوال(

  .الستكشاف مناطق جديدة عليهم

  :خامتة
 مستمراالعاملية وجعلها وجهة للسياح تستوجب عمال احمللية و يف االسواق السياحية تيمقاد منطقةإن ترقية صورة 

حددها السياحية اجلديدة مثلما االستراتيجية حاليا، جاءت منطقة تيمقاد هر ا ، وحىت تزول الصورة القامتة اليت تظومتقنا
وموقعا  سياحية يتضمن حتديد منطقة الدراسة منطقة والذي 2010- 04-29املؤرخ يف  131 -10املرسوم التنفيذي رقم 

مة سياحية تنافسية ومبدعة على الصعيد وجهة وجعلها ملتقى سياحيا بامتياز، ذا عالالتثمني ل  سياحيا والتصريح ا وتصنيفها،
هي تيمقاد من كل هذه القرارات وأين هي االستراتيجية املفروض تطبيقها ومىت  والسؤال املطروح أين، واحملليالدويل 

  سنتمكن من رؤية تيمقاذ ومثيالا من املواقع على أرضية الواقع؟

 :اهلوامش
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