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- مدراسة حالة والية مستغان–على تحقيق التنمية المستدامة الداخلية اثر السياحة البيئية 
 :الملخص

 ربط هي البيئية السياحة تتيحها التي ، فالميزةتلعب السياحة البيئية الداخلية على تحقيق التوازن البيئي و االقتصادي للبالد
 واحدة، تنموية معادلة وفق السياحية، للمناطق والثقافي الحيوي والتنوع البيئة حماية المحلي مع للمجتمع اإلنتاجية والمشاريع االستثمار

 سياحية سلوكية ممارسات على التأكيد بيئيا، مع المميزة المواقع نحو السياحة توجيه على تعتمد سياحية برامج إعداد طريق عن وذلك
في  أساسي كعنصر - البيئية السياحة دور عن البحث سيتم هنا، ومن .عليها أو التأثير البيئة بنوعية المساس دون ومسلية، إبداعية

و هذا من خالل عرض بعض التجارب الرائدة في الجزائر و تلعب والية مستغانم دورا مهما في سياحية المستدامة،تحقيق التنمية ال
 .مجال الحفاظ على البيئة و كذا في مجال تحقيق التنمية السياحة المستدامة

 .البيئة السياحية،  التنمية السياحية المستدامة، والية مستغانم:  الكلمات المفتاحية
Abstract: 
       The eco-tourism with environmental balance new phenomenon aims to research, study and 
meditation in nature, plants and animals and to provide human comfort and to contribute to 
sustainable development, Valmizh offered by eco-tourism is linked to investment and production 
projects for the local community while protecting the environment, biodiversity and cultural tourist 
areas, according to the equation of development and one , through the development of programs 
depends on the tourist guide tourism towards environmentally distinctive sites, with an emphasis on 
behavioral practices of tourist creative and entertaining, without compromising the quality of the 
environment or to influence them. Hence, the search for the role of eco-tourism - as a key element 
in achieving sustainable tourism development, and that by asking the following question: How does it 
affect tourism, environmental tourism development in Algeria and a private state Mostaganem? 
Keywords: tourism environment, sustainable tourism development, tourism market, Mostaganem. 
 

 :المقدمة

 االقتصادية اآلثار دراسة خالل من االقتصادي النشاط حتفيز يف اساسيا و مهما دور تلعب السياحة           
 التضخم؛توزيعه و  وإعادة الوطين الدخل تشكيل ، املدفوعات ميزان التشغيل، :منها الوطين االقتصاد متغريات على بعض للسياحة

 ، بينما1991/1991سنيت بني 1.7% مصر يف اإلمجايل احمللي الناتج يف السياحة مسامهة متوسط كان فقد املثال سبيل فعلى
 ويف ، 5.1 %اليابان ويف ، 1975سنة  7.4% النمسا ويف ،1991سنة    3.8 %املتحدة اململكة النسبة يف هذه بلغت

 يف السياحية اإليرادات مسامهة متوسط كان حني ؛ يف1991سنة  5.0% كندا ويف ،  3.0% سويسرا ، ويف  3.4%اسبانيا
  5.4% و  0.14%و  7.5% املغربية واململكة تونس، اجلزائر من كل يف 1001و 1991 سنيت بني احمللي اإلمجايل الناتج
  1.الرتتيب على

من حيث زيارة األماكن الطبيعية  املختلفة والتعرف على  وعلى الصعيد البيئي تعترب السياحة عاماًل جاذبًا للسياح وإشباع رغباهتم
كما ان حتقيق . تضاريسها وعلى نباتاهتا واحلياة الفطرية،  باإلضافة إىل زيارة اجملتمعات احمللية للتعرف على عاداهتا وتقاليدها

                                                 

 
1

يناير،  األول، العدد والتجارة، لالقتصاد العلمية ،المجلة"الدولي السياحي باألداء مقارن وضع في مصر في السياحي األداء" عرقي، إبراهيم محمدـ 
 .7 :ص -ص القاهرة، شمس، عين ،جامعة التجارة كلية ، 1998
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و , ط وكذا احلياة االجتماعية و االقتصاديةواستعماهلا مبا خيدم البيئة و احملي االستدامة يتطلب منا دعم و تطوير السياحة البيئية
  .هذا ما تدعو إليه التنمية املستدامة

 .ومن خالل ذلك فإننا حناول بلورة حقيقة جتسيد السياحة البيئية الداخلية يف محاية البيئة و هذا ألجل التنمية املستدامة

الصعوبات اليت حالت حىت اآلن دون وصوهلا إىل ال تزال صناعة السياحة يف والية مستغامن تواجه الكثري من كما      
و مقصد سياحي  املستوى املطلوب الذي يالءم ما متتلكه الوالية من املقومات الكثرية اليت جتعل منها والية رائدة يف جمال السياحة

إسرتاتيجية واضحة ومتكاملة حملي و دويل، وذلك ألهنا مل حتتل يف املاضي موقعها املطلوب كصناعة ذات أولوية، كما أنه ال توجد 
للنهوض هبذه الصناعة، ممّا انعكس سلبًا على تقدمي منتج سياحي متكامل ومتنوع وغين باألنشطة السياحية املالئمة للمقومات 

 . والية مستغامن السياحية املوجودة يف

ا، و من أبرزها عدم وجود وعي وتنبع مشكلة البحث يف احلقيقة من املشكالت اليت تفوق التنمية السياحية املستدامة هب
ثقايف لدى اجملتمع احمللي و كذلك عدم دراية القائمني على العمل السياحي بأمهية عوامل اجلذب بالوالية، و النمو الصناعي الذي 

ملواقع صاحبه التلوث مبختلف انواعه و خاصة تلوث مياه البحر بسبب القاء خملفات املصانع هبا ، صعوبة التميز و الفصل بني ا
 .  األثرية و مساكن األهايل اجملاورة، و قلة املساحات اخلضراء ال تتناسب مع حجم السكان و كذا مشكلة املوسيمية 

 : فقد استهدفت الدراسة ما يلي

 و التنمية السياحية املستدامة الداخلية ـ ابراز معىن و مفهوم السياحة البيئية 1

 البيئية ـ عرض وضعية اجلزائريف جمال السياحة 1

 .ـ عرض دراسة حالة والية مستغامن1 

ـ املنهج 1ـ منهج دراسة حالة؛ 1ـ املنهج الوصفي؛ 1: من املنطلق اشتملت منهجية الدراسة على العناصر التالية
 .االستنتاجي

 :السياحة و التنمية المستدامة: أوال

و هي الوثيقة الصادرة عن املؤمتر العاملي "  قبلنا املشرتكمست"يعترب أهم املراجع اليت تطرقت اىل مفهوم التنمية املستدامة هو 
، و يف هذه الوثيقة جند التهميش للدور الذي تلعبه السياحة ، حيث 1999للبيئة و التنمية الذي انعقد يف استكهومل هبولندا عام 

  1.مل يتم التطرق باحلديث عن السياحة و دورها يف حتقيق التنمية املستدامة

دمي املبادئ االساسية و اخلطوط العريضة لتبين مفهوم االستدامة يف صناعة السياحة من خالل الوثيقة الصادرة و لقد مت تق
، اما التبين الفعلي فكان من خالل قمة االرض 1991جبزر كنارى باسبانيا عام  Lanzaroteعن املؤمتر العاملي الذي انعقد يف 

 1999.2االمريكية عام اليت انعقدت يف نيويورك بالواليات املتحدة 

 :ـ مفهوم التنمية السياحية المستدامة1ـ1

                                                 
1
 -Wahab S. and Pigram J .J , Tourisme Development and Growt : the challange of  Sustainability, First 

edition, Routledge, London, HK, 1992, p33. 

 
2
  - Holden A, Environment and Tourisme, First edition, Routledge, London, UK, 2000, p 165 . 
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تعرف التنمية السياحية املستدامة و املتوازنة بأهنا تنمية يبدأ تنفيذها بعد دراسة علمية كاملة ،و خمطط داخل اطار  
قليم من الدولة، تتجمع فيه التخطيط املتكامل للتنمية االقتصادية و االجتماعية و البيئية داخل الوطن ككل أو داخل أي ا

  1.مقومات التنمية السياحية من عناصر جذب طبيعية و حضارية أو أيهما
نشاط حيافظ : التنمية السياحية املستدامة على اهنا 1991و عرف االحتاد االورويب  للبيئة و املنتزهات القومية يف عام   

 2.بالبيئة املعمارية قيعلى البيئة و حيقق التكامل االقتصادي واالجتماعي و يرت
أن التنمية السياحية املستدامة هي احملور االساسي يف اعادة تقومي  1991يف عام  Cooper & Archerو يذكر  

السياحة املستدامة ،على أهنا التنمية اليت تقابل و تشجع احتياجات السياح و اجملتمعات املضيفة احلالية، و ضمان استفادة 
كما أهنا التنمية اليت تدير املوارد بأسلوب حيقق الفوائد االقتصادية و االجتماعية و اجلمالية ، مع االبقاء على األجيال املستقبلية؛  

    3.الوحدة الثقافية و استمرارية العمليات األيكولوجية و التنوع البيولوجي، ومقومات احلياة األساسية
 :احية  المستدامة و التنمية السياحية التقليديةيوضح المقارنة بين التنمية السي( 11) و الجدول رقم   

 التنمية السياحية المستدامة التنمية السياحية التقليدية
 مفاهيم عامة

 تنمية تتم على مراحل تنمية سريعة
 هلا حدود و طاقة استيعابية معينة ليس هلا حدود
 طويلة األجل قصرية األجل
 سياحة الكيف سياحة الكم

 ادارة عمليات التنمية عن طريق السكان احملليني لتنمية من اخلارجادارة عمليات ا
 اسرتاتيجيات التنمية

 ختطيط أوال مث تنمية بعد ذلك تنمية بدون ختطيط
 ختطيط كامل متكامل ختطيط جزئي لقطاعات منفصلة

 رضمراعاة الشروط البيئية يف البناء و ختطيط األ الرتكيز على انشاء وحدات لقضاء االجازات
 أمناط معمارية حملية مباين حضرية تقليدية

 برامج خطط مبنية على مفهوم االستدامة برامج خطط ملشروعات
 مواصفات السائح

 حركة أفراد و جمموعات صغرية جمموعات و أعداد كثيفة من السياح
 فرتات إقامة طويلة فرتات اإلقامة قصرية

 داءرزانة و هدوء يف األ ضوضاء و أصوات مزعجة
 إحتمال تكرار الزيارة مرة أخرى للمكان يف الغالب زيارة واحدة للمكان

                                                 
1

 .28، ص 1991، 1، مطبعة زهران، القاهرة، طلتنمية السياحيةـ عبد الوهاب صالح الدين، ا
2
 - Eman Helmy, Towards Sustainable Planing for Tourism Development : Case Study on Egypt, An 

International Sustainble Development in Emerging Markets : Sustainable Development Forum, George 

Washington University, Alexandaria, Egypt, January 8-9, 1999, p 58.  
3
 - World Tourism Organization, sustainable Tourisme Developement : Guide for Local Planners, Madrid, 

Spain, 1993. 
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 مستوى عايل من الثقافة و التعليم مستويات ثقافية خمتلفة
دراسة تقويمية لبعض معايير التخطيط بقطاع : عطا اهلل فاروق عبد النبي حسانين، التنمية السياحية المستدامة: المصدر

 .23، ص 3112ة ماجستير، كلية السياحة و الفنادق، جامعة القاهرة، فرع الفيوم، الغردقةـ سفاجا، مذكر 
 المفهوم ،االهداف و المبادئ و االبعاد:التنمية المستدامة ـ3ـ 1
 

حيث مت حصر ,و الذي خصص بأكمله ملوضوع التنمية املستدامة 1999الذي نشر عام  في تقرير معهد الموارد العالمية      
 .بيئية وتكنولوجية,اجتماعية,اقتصادية:و مت تصنيف هذه التعاريف إىل أربع جمموعات(أي التنمية املستدامة)هلا  عشرون تعريف

تعين التنمية املستدامة بالنسبة للدول املتقدمة إجراء خفض يف استهالك الطاقة و املوارد أما بالنسبة للدول النامية فهي :اقتصاديا-أ
 .فع مستوى املعيشة و احلد من الفقرتعين توظيف املوارد من اجل ر 

تعين التنمية املستدامة السعي من أجل استقرار النمو السكاين و رفع مستوى اخلدمات الصحية و التعليمية خاصة :اجتماعيا-ب
 .يف الريف

 .تعين محاية املوارد الطبيعية و االستخدام األمثل لألرض الزراعية و املوارد املائية:بيئيا-ج
هي التنمية اليت تنقل اجملتمع إىل عصر الصناعات و التقنيات النظيفة اليت تستخدم أقل قدر ممكن من املوارد و تنتج :اتكنولوجي-د

 .احلد األدىن من الغازات امللوثة و الضارة باألوزون
و قد مت تبين هذا (ة ترونتالندجلن)تعريف اللجنة العالمية للبيئة و التنميةومن أكثر التعريفات مشولية و انتشارا يف الوقت الراهن  -

التنمية املستدامة هي تنمية تسمح بتلبية :"التعريف يف احملافل الدولية على نطاق واسع حيث مت تعريف التنمية املستدامة على أهنا
 1".احتياجات و متطلبات األجيال احلاضرة دون اإلخالل بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاهتا

 اف وأبعاد التنمية المستدامة مبادئ ،أهد   
 :مبادئ التنمية المستدامة    -1
 :للتنمية املستدامة جمموعة من املبادئ اليت تقوم عليها و نذكر من بينها  
لتحقيق التنمية املستدامة جيب أن يقوم احلكم يف املستويات احمللية و الوطنية على الشفافية يف صنع :مبدأ احلكم الراشد-1

 .اركة املواطنني و اجملتمع املدين يف صنع القرار و املسؤولية و احملاسبة يف التنفيذو مش,القرار
حيث تنتقل اإلحصائيات و ,من الضروري حتقيق المركزية اختاذ القرار إىل مستوى ممكن:مبدأ المركزية السلطة و التفويض-1

 .املسؤوليات من املستوى املركزي إىل املستويات اإلقليمية و احمللية
جيب أن ترتك الثروات الطبيعية لألجيال القادمة بنفس القدر الذي تسلمت به األجيال احلالية تلك :مبدأ العدالة بني األجيال-1

 .حىت يتوفر لألجيال القادمة نفس الفرص لتلبية احتياجاهتا مثل اجليل احلايل,الثروات
لتوزيع العادل للدخل مع تأمني االحتياجات البشرية األساسية لكل يدعو هذا املبدأ إىل ا:مبدأ حتقيق العدالة بني اجليل احلايل-4

 علما بأن عدم اإلنصاف االجتماعي بني اجليل احلايل قد يؤدي إىل اإلحباط االجتماعي,فئات اجملتمع
 .و سوء استخدام املوارد الطبيعية و تدمريها

                                                 

1
مذكرة  -دراسة حالة الجزائر-و دور التنمية المستدامة,اآلثار البيئية و الصحية لالستهالك الصناعي للطاقة الحفرية,سنوسي سعيدة- 

 99-99: ص  .8009/8010, عنابة,جامعة مختار,كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير,ماجستير
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حيث تستخدم ,ستخدام املوارد الطبيعية لضمان استدامة التنميةيدعو هذا املبدأ إىل ترشيد ا:مبدأ احلفاظ على املوارد الطبيعية-1
و تستخدم املوارد غري املتجددة بطريقة تضمن بقاءها و استمراريتها على ,املوارد املتجددة بطريقة ال تتجاوز قدرهتا على التجدد

 .  املدى الطويل
دأ إىل اجلهة اليت يتسبب نشاطها يف التلوث تقوم بدفع رسوم يدعو هذا املب(:تغرمي اجلهة املتسيبة يف التلوث)مبدأ امللوث يدفع-1

 .حيث يؤدي فرض التكاليف إىل اإلقالل و احلد من التلوث,مقابل ما تسببت به من تدهور للبيئة
طراب من أجل حتقيق التنمية املستدامة جيب شعور اجلميع مبسؤوليتهم جتاه احلد من اختالل توازن و اض:مبدأ املسؤولية املشرتكة-9

 .البيئة
و على هذا األساس جيب جتنب كل األنشطة ,تعترب الوقاية من التلوث أكثر فاعلية من معاجلة التلوث بعد حدوثه:مبدأ الوقاية-9

 :على أن يتم ختطيط و تنفيذ كل منها بصورة تؤدي إىل,اليت متثل هتديدا للبيئة و لصحة اإلنسان
 .إحداث  أقل تغيري ممكن للبيئة♦      

 .احلد من الضغط على البيئة و االستخدام الرشيد للمواد اخلام و الطاقة  ♦      
 .اإلقالل من التأثريات البيئية  عند مصدر التلوث♦      

 .وينطبق هذا املبدأ من خالل تطبيق وتنفيذ أثر التقييم البيئي
عليه أن يدفع سعر واقعي مقابل ,املوارد الطبيعية ينص هذا املبدأ على أن أي شخص يقوم باستخدام:مبدأ قيام املستخدم بالدفع-9

 1.ويطبق هذا املبدأ على اخلدمات,هذا االستخدام على أن يغطي قيمة تكاليف معاجلة خملفات االستخدام
 3.نعين بالتضامن هو اشراك الكامل للمواطنني عند التصدي للمشكالت البيئيية.:2مبدا االدماج و التضامن-10
 : المستدامةأهداف التنمية  -3
 :تسعى التنمية املستدامة إىل حتقيق العديد من األهداف نذكر منها  
 :حتقيق تنمية اقتصادية من خالل:األهداف االقتصادية* 
 .اعتماد اقتصاد تنافسي وفعال يعتمد على املعلومات و التكنولوجيا املتطورة-1
 .املوارد الطبيعيةاحلفاظ على معدل منو صناعي عايل مع احلفاظ على البيئة و -1
زيادة املخرجات الزراعية للوصول إىل القدر املناسب من االكتفاء يف إنتاج الغذاء مع العمل على خفض التأثريات السلبية -1

 للزراعة على البيئة و املوارد الطبيعية
 .التنمية الصناعية املستدامة-4
 .حتقيق سياحة مستدامة-1
 التخطيط العمراين املستدام-1

                                                 
1
  109-102-109: ص , مرجع سبق ذكره ,سنوسي سعيدة 

2
مذكرة ماجستير غير منشورة،كلية العلوم االقتصاديةو علوم التسيير،جامعة -العوائق و الفرص-عميرات ليندة،التنمية المستدامة و المؤسسة- 

  00: ص ,  8002/8009باجي مختار ،عنابة،
3
العولمة و التنمية المستدامة،الطبعة االولى،مؤسسة شباب الجامعة،المسيلة :لوقائع االقتصاديةخبابة عبد اهلل و بوقرة رابح،ا/د- - 

 . 111: ص ,  8009الجزائر،
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 النقل املستدام دعم-9
 :حتقيق تنمية اجتماعية من خالل:األهداف االجتماعية* 
 .العدالة يف توزيع الثروات و الوصول إىل التعليم و اخلدمات و االندماج االجتماعي -1
 .خفض نسبة الفقر و البطالة -1
 زراعيةتوفري املسكن و البىن األساسية خاصة بالنسبة للمجموعات املهمشة مع احلفاظ على األراضي ال -1
 .حتسني نوعية اخلدمات الصحية و حتقيق وصول املواطنني بالكامل إىل اخلدمات الصحية -4
 .حتسني نوعية التعليم و ضمان الوصول إليه -1
 .تعزيز دور املرأة يف االقتصاد القومي و احلياة االجتماعية -1
 .حتسني الوضع بالنسبة للشباب -9
 :األهداف البيئية* 
 .ض التدهور البيئي و مستويات التلوث خاصة يف املناطق احلضريةمحاية املوارد الطبيعية و خف -1
 .االستخدام املستدام للمياه -1
 .االستخدام األمثل ملوارد الطاقة -1
 .احلفاظ على مستوى التنوع البيولوجي -4
 .احلد من تلوث اهلواء و انبعاثات الغازات الدفيئة و املواد املستنزفة لطبقة األوزون -1
 .لفات الصلبةاإلدارة املستدامة للمخ -1
 1.االستخدام الرشيد ملصادر الثروة الطبيعية -9
 :أبعاد التنمية المستدامة -2
من خالل التعريفات السابقة للتنمية املستدامة يتضح أهنا تتضمن أبعاد مرتابطة و متداخلة و متكاملة فيما بينها و هي الركائز   

 .البعد التقين و اإلداري, البعد البيئي,البعد االجتماعي,قتصاديالبعد اال:و تتمثل يف مايلي,األساسية للتنمية املستدامة
 :للتنمية املستدامة أبعاد اقتصادية نذكر منها:البعد االقتصادي/1
 .حتقيق منو اقتصادي مستدام-
 .حتسني و رفع مستوى املعيشة و تغيري أمناط اإلنتاج و االستهالك غري املستدامني-
 .و املساواة يف توزيعها إيقاف تبديد املوارد الطبيعية-
التقليص من تبعية الدول النامية وضرورة تبين هذه األخرية برامج تنموية تقوم على االعتماد على القدرات الذاتية و تأمني االكتفاء -

 .الذايت
 .التقليص من اإلنفاق العسكري وختويله إىل اإلنفاق على احتياجات التنمية-
لتلوث نتيجة استهالكها املرتاكم من املوارد الطبيعية مثل البرتول و الفحم و العمل على معاجلته مسؤولية البلدان املتقدمة عن ا-

 .باستخدام التكنولوجيا النظيفة
 :من بني األبعاد االجتماعية للتنمية املستدامة نذكر:البعد االجتماعي/3
 .تثبيت النمو الدميغرايف وجعله يتوازن مع النمو االقتصادي-

                                                 
1
 109-101-100-101: ص , مرجع سبق ذكره ,سنوسي سعيدة 
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 (.كالدخل الوطين مثال)ساواة يف التوزيع حتقيق امل-
 .املشاركة الشعبية و تفعيل دور املرأة و االستخدام الكامل للموارد البشرية-
حماربة ,التعليم و الصحة,السكن,الغذاء:توفري احلاجات األساسية للسكان و ضمان استمراريتها لألجيال املقبلة و من بينها -

 .اخل...البطالة
 1.مكافحة الفقر-
 .حرية االختيار و الدميقراطية-
 2.حل الصراعات العسكرية املدمرة للدولة-
 :من بني األبعاد للتنمية املستدامة نذكر مايلي:البعد البيئي/2
 .اإلدارة املتوازنة للموارد الطبيعية-
رتكز على طاقة أكثر نظافة محاية الغالف اجلوي و العمل على التحول من نظام عاملي مرتكز على الوقود األحفوري إىل نظام م-

 .واستدامة
 .محاية املناخ من االحتباس احلراري-
 .إدارة املخلفات اخلطرة و النفايات الصلبة و املياه املستخدمة-
 .مكافحة التصحر و اجلفاف-
 .محاية وإدارة املياه العذبة-
 .احملافظة على التنوع البيولوجي-
 .ية مستدامةمكافحة القطع اجلائر للغابات وحتقيق تنم-
 :من بني األبعاد للتنمية املستدامة جيب مراعاة:البعد التقني و اإلداري/4
 .استخدام تكنولوجيا أنظف-
 .احلد من انبعاث الغازات -

 .استخدام قوانني البيئة للحد من التدهور البيئي
 .إجياد وسائل بديلة أو طاقة بديلة للمحروقات مثل الطاقة الشمسية و غريها-
 .ولة دون تدهور طبقة األوزوناحليل-

 :و ميكن اعتبار التطور التكنولوجي يف صاحل البيئة و االقتصاد بشكل دائم إذا
 .العمل على خفض تكاليف التلوث البيئي بشكل كبري-1
 .إحراز تقدم تقين هام يعمل على تقليل النفايات الناجتة-1
 .تسبق املنافسةأن تكون التكنولوجيا قابلة للتطبيق يف املرحلة اليت -1

 3 .أن تسفر االبتكارات التكنولوجية عن فوائد اقتصادية و اجتماعية-4
 :ـ أساليب تطبيق مبادئ و معايير التنمية السياحية المستدامة2ـ 1 

                                                 
1
 110-109: ص , مرجع سبق ذكره ,سنوسي سعيدة 

2
، مذكرة ماجستير غير منشورة،كلية العلوم االقتصاديةو علوم التسيير،جامعة -راسة حالة الجزائرد-واقع و افاق التنمية المستدامة في الدول النامية 

 .8002/8009باجي مختار ،عنابة،
3
  19-19: ص , خالد مصطفى قاسم،مرجع سبق ذكره  
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تشري األدبيات إىل أن النظريات فلسفات السياحة املستدامة تظل على هيئة ملسلمات إذا مل تعطي أو توفر مقومات  
 1.ند تنفيذ خمططات التنمية السياحيةتطبيقها ع

و على الرغم من الصعوبات اليت تواجه تطبيق التنمية السياحية املستدامة، إال أنه ال يوجد خالف على أمهية تبين  
 2.مبادئ االستدامة الدارة و محاية املوارد الطبيعية

 3.ين أدوات لتحقيقهافاقتصاديات السوق ال حتقق بطبيعتها االستدامة و من األمهية مبكان تب
كما أن العامل األساسي يف جناح التنمية السياحية يف املستقبل هو قدرة األجهزة واملنظمات القائمة على النشاط 

 4.السياحي يف التكيف مع التغري باعتباره حقيقة حتمية ألي نشاط إنساين باألسلوب الذي حيقق االستدامة مبختلف أنواعه
رسة إلدارة بيئية مبثابة االسلوب االمثل لالستجابة للتغيري وما يتطلبه من إعادة هيكلة و يعتمد مفهوم أفضل مما

للعمليات املختلفة كما أنه يعترب االطار الشامل الذي  يقدم املعايري البيئية و االرتقاء مبستوى التخطيط و التنمية يف املناطق 
 5. السياحية

 :إىلو يهدف مفهوم أفضل ممارسة الدارة البيئية 
 االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية مثل األرض و الرتبة و الطاقة و املياه وغريها؛ .1
 العمل على خفض نسب الثلوث بأشكاله املختلفة، الصلبة و السائلة و الغازية؛ .1
احلفاظ على التنوع البيولوجي من خالل محاية النباتات و احليوانات و النظام األيكولوجي و احلفاظ على  .1

 طق ذات احلساسية العالية؛املنا
احلفاظ على الثرات الثقايف بأشكاله املختلفة من عادات و تقاليد و تراث معماري و غريها مع العمل على  .4

 تكامل الثقافات احمللية؛
 املشاركة احمللية لكافة طوائف اجملتمع يف عمليات التنمية؛ .1
 استخدام العمالة و املنتجات احمللية؛ .1
 لكيماوية امللوثة للرتبة؛التقليل من املواد ا .9
 وضع سياسة تراعي الشروط البيئية يف كافة مراحل التنمية السياحية؛ .9
 .األخذ باالعتبار شكاوي السائحني .9

 6:و هناك مراحل عديدة ملفهوم أفضل ممارسة إلدارة البيئة و هي 
 ؛على املنشآت اليت تلوث البيئة مثل فرض مبالغ نقدية و غرامات: المدخل االقتصادي  .1
التشريعات و التعليمات املتعلقة باستخدام املوارد السياحية فضال عن توفري : المدخل القانوني و االداري .1

 اهليكل االداري الذي حيقق ذلك؛

                                                 
1
 - Gunn C.A, and Var T, Tourism Planing, Fourth edition, Routledge, New York, USA, 2002, p 463. 

2
 - Pearson C.S, Economics and the Global Environment, First edition, Cambridge University Press, 

Cambridge, UK, 2000, P 463. 
3
 - Theobald W.F, Global Tourism, second edition, Butterworth Heinemann, Oxford, HK, 1998, p361 . 

4
 - -Wahab S. and Pigram J .J , Tourisme Development and Growt : the challange of  Sustainability, First 

edition, Routledge, London, HK, 1992, p27. 

 
5
 -  Webster K, Environmental Management in the Hospitality Industry, First edition, Cromwell Press LTD, 

London,UK, 2000, p217.  
6
 - Aronssont L, The Development of Sustainable Tourism, First edition, Bass Press, London, UK, 2000, P 

174 . 
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 استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة يف ادارة العمليات السياحية؛ :مدخل فني .1
 .السياحةمثل قياس اجتاهات اجملتمعات املضيفة جتاه :  مدخل ثقافي .4

مما تقدم يتضح أن مفهوم أفضل ممارسة الدارة بيئية يعترب الطريقة املثلى لبقاء املناطق السياحية يف املنافسة بكفاءة 
 . مع احملافظة على املوارد الطبيعية،و اليت تعترب من عوامل اجلذب االساسية يف السياحة

االقتصادي أو القانوين أو االداري ، أو الفين أو  و ميكن القول بأن تبين أي مدخل من مداخل هذا املفهوم ـ 
الثقايف ـ سوف يتوقف على مدى مالئمته للمرحلة اليت متر هبا املنطقة السياحية يف دورة حياة منطقة  اجلذب و أهداف التنمية 

 .فيها، و إن كانت الفاعلية تكمن يف تبين أكثر من مدخل واحد يف املنطقة السياحية الواحدة
المهية املمارسات العلمية يف حتقيق التنمية السياحية املستدامة، يتم فيما يلي عرض مناذج من أفضل املمارسات و نظرا 

 .لالدارة البيئية يف بعض مناطق العامل، و ما متثله من مداخل  خمتلفة لالدارة البيئية و بالتايل للتنمية السياحية املستدامة
 : من واقع التجارب العمليةـ التنمية السياحية المستدامة  4ـ 1

ختترب املبادئ  ـ1ـ تقدمي أمثلة لقضايا معينة تتم مناقشتها؛ 1: لدراسة احلالة للعديد من املزايا ميكن إمجاهلا فيما يلي
يتبناها ـ تساعد على تقومي األدوات و األساليب و االسرتاتيجيات املختلفة اليت 1النظرية و مدى االلتزام هبا يف املمارسات العملية؛

 .صناع القرار يف عمليات التخطيط ووضع سياسات التنمية سواء كانت يف الوقت احلايل أو يف املستقبل
 1:تجربة غانا 

 .عدم وجود اسرتاتيجية شاملة للتنمية السياحية يف غانا مناسبة للمجتمع احمللي: المشكلة -
افظ على الثراث البيئي والتارخيي و الثقايف يف التخطيط  لتنمية سياحية  حت: مفهوم التنمية السياحية المستدامة -

 . غانا
 :البرامج و االجراءات التي تم القيام بها -
 اعداد خطة للتنمية السياحية على املستوى القومي؛ .1
 اعداد برامج عمل و خطة للتمويل املايل للتنمية السياحية؛ .1
 دراسات اجلدوى املختلفة هلا؛ حتديد مشروعات التنمية السياحية ذات االولوية يف التنفيذ و اعداد .1
 القيام بالدراسات و االحباث  اخلاصة بتدريب العاملني باألجهزة احلكومية العاملة يف القطاع السياحي و أعماله؛ .4
تبين برنامج حلماية و صيانة القالع و احلصون التارخيية و اليت يرجع تارخيها اىل القرنني اخلامس عشر و السادس  .1

 عشر امليالديني؛
 صيص مبالغ نقدية  و فرض رسوم دخول اىل املزارات السياحية لالنفاق على برنامج احلماية هلذه املناطق ؛خت .1
تنمية طريق العبيد السياحي ، و حتويل مراكز بيع العبيد القدمية اىل حمطات ترانزيت توفر فرص عمل و دخول  .9

 للمجتمع احمللي  احمليط هبذه املراكز ؛
 ياحية ملباين القرن التاسع عشر ذات األمهية التارخيية؛التخطيط و التنمية الس .9
 برنامج حلماية  احلياة الربية عن طرق إنشاء منتزهات قومية بوصفها حمميات طبيعية  مثل منتزه كاكوم القومي؛  .9

ساسية تنمية السياحة البيئية يف غانا من خالل تصميم ثالثة برامج و الرحالت للسياحة البيئية يف املناطق ذات احل .10
 اخلاصة؛

                                                 
1
 - Word Tourism Organization, Guide for Local Authorities on Developing Suctainable Tourism : 

Supplementary Volune on Sub- Saharan Africa, Madrid, Spain, 1999, pp 49- 51. 
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 تنمية  مراكز الصناعات احلرفية احمللية يف القرى يتم ادارهتا بواسطة القرويني؛ .11
 .تنمية السياحة الريفية و سياحة املزارع .11
 :النتائج التي ترتبت على هذه التجربة -
ك من خلق فرص للعمالة و مزيد من الدخول عن طريق فرض رسوم للدخول اىل اآلثار و األماكن احملمية و كذل .1

 بيع التحف و التذكارات احمللية؛
 قامت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مبنح إعانات مالية بصفة منتظمة للتشجيع على استمرارية هذا الربنامج؛ .1
قيام السائحني األمريكيني ( سياحة احلنني إىل املاضي)خلق سوق جديد للسياحة يف غانا ممثل يف السياحة العرقية  .1

 .قي بزيارة مراكز بيع العبيد اليت مت فيها بيع أجدادهم الزنوج و ترحيلهم إىل الواليات املتحدة األمريكيةمن أصل افري
 :الدروس المستفادة من هذه التجربة -

ميكن االستفادة من هذه التجربة باحلفاظ على الرتاث الطبيعي و التارخيي يف اجلزائر؛ فمثال يكمن استقطاب  
فرنسا و أملانيا و غريها من الدول عن طريق احملافظة على آثار و خملفات احلرب العاملية الثانية يف شرائح سياحية من أسواق 

الصحراء، أيضا إمكانية تنمية السياحة البيئية املبنية على االتزان البيئي و مراعاة الشروط البيئية من خالل رحالت السفاري 
 .ثالملشاهدة احلفريات يف منطقة تلمسان على سبيل امل

 1:تجربة الحاجز المرجاني العظيم  بأستراليا 
 تداخل النشاطات االقتصادية و عدم االستغالل األمثل للموارد يف املنطقة: المشكلة. 
 التخطيط االسرتاتيجي لتنمية سياحية متكاملة ألعظم حاجز مرجاين يف : مفهوم التنمية السياحية المستدامة

 .العامل
 ما تم اتخاذه من خطوات: 
، 1991، و تسجيلها كثرات عاملي يف عام 1991ن املنطقة حممية حبرية طبيعية متعددة االستخدام يف عام إعال .1

 طبقا ملعايري منظمة املالحة العاملية؛ 1990و تصنيفها كمنطقة ذات حساسية خاصة يف عام 
 وضع املنطقة حتت إشراف و متابعة أكرب سلطة حكومية و هي الكومنولث  األسرتايل؛ .3
 ؛1019و سوف تنتهي عام  1994سنة بدأت منذ عام  11خطة اسرتاتيجية طويلة األجل للمنطقة ملدة وضع  .2
 مليون دوالر سنويا الدارة املنطقة ؛ 100سنوات بتمويل  1وضع خطة قصرية األجل ملدة  .4
لكل منها استخدام خاص هبا مما يساعد على عدم  Sub-Systemsتقسيم املنطقة اىل مناطق أصغر بنظام  .5

 .تداخل النشاطات مع توفري اخلرائط و األدلة املناسبة
 النتائج التي ترتبت على هذه التجربة: 

تطورت السياحة باملنطقة من املستوى العادي و العائلي اىل السياحة املعتمدة على تكنولوجيا عالية و مستوى  .1
 تسويقي رفيع؛

 ة؛مليون دوالر من الرياضات البحري 900حتقيق دخل سنوي يقدر ب  .1
 .مليون دوالر سنويا من الصيد التجاري و الرتفيهي و التقليدي لألمساك 400حتقيق حوايل  .1

 الدروس المستفادة من هذه التجربة: 
                                                 
1
 - Biliana Cicin –Sain and Knech R.W, Integrated Coastal and Ocean Management : Concept and 

practices, First edition, Island Press, Washington, DC, USA, 1998, p 225. 
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 .أمهية اتباع أفضل األساليب يف ادارة احملميات الطبيعية البحرية على السواحل اجلزائرية
 
لتنمية السياحية املستدامة مبداخل خمتلفة، فمنها ما من حتليل التجارب العملية يتضح لنا أهنا مجيعا ختاطب ا 

خياطب التخطيط للتنمية السياحية املستدامة باعتبارها سياسة شاملة على نطاق اإلقليم أو الدولة ككل، و منها من خياطب جزئية 
عاجلة  ملياه الصرف الصحي بالطرق معينة من التخطيط حمل االهتمام، فقد تكون املشاركة الشعبية للمجتمع احمللي يف التنمية أو امل

املالئمة بيئيا أو التخلص من املخلفات الصلبة أو ترشيد استهالك الطاقة و ادارة املياه العذبة أو ختطيط املساحات األرضية و 
 .     غريها من القضايا حمل اهتمام التنمية السياحية املستدامة

 :التنمية السياحية المستدامة في الجزائر: ثانيا
تتمتع اجلزائر عامليا بالـموقع الـجغرايف االستثنائي، وبالتنوع الكبري يف خصوصياهتا الـمحلية وبالرتاث الثقايف والرصيد الطبيعي       

وبشبكة نقل هي قيد اإلنـجاز وفق الـمقاييس الدولية، تتيح مجيع التـنقالت عرب الطرق السيارة والـموانئ والـمطارات؛ ناهيك عن 
م واالتصال، بـما يسمح بااللتحاق، يف ظرف ساعات قليلة، بأبعد الوجهات العالـمية، فعمدت الـجزائر إىل وضع وسائل اإلعال

 .كأجل لالنتهاء من تطبيقه  1011خمطط توجيهي للتهيئة السياحية وقد انطلق العمل به وحددت سنة 
 :SDAT 3135ـ مخطط األعمال للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 1ـ 1 
، اإلطار االسرتاتيجي املرجعي للسياسة السياحية SDAT 1011شكل املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ي  

 :يف اجلزائر و مبوجبه تقوم الدولة بـ
واملدى الطويل  1011، املدى املتوسط 1009اإلعالن عن رؤيتها للتنمية السياحية الوطنية ملختلف اآلفاق ، على املدى القصري 

 .إطار التنمية املستدامة، حبيث تصبح اجلزائر بلدا متلقي أي مستقبلوذلك يف  1011
 1011يعترب املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية : حتديد أدوات لتنفيذه مع توضيح شروط إمكانية حتقيق ذلك 

SDAT  1011أحد مكونات املخطط الوطين للتهيئة اإلقليمية SNAT قطاعات ، الذي من خالله تبني الدولة جلميع ال
 .1011واملناطق مشروعها السياحي اإلقليمي آلفاق 

، أداة ترتجم إرادة الدولة يف تثمني القدرات الطبيعية،  SDAT 1011عليه، يصبح املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية         
يزة يف املنطقة األوروـ متوسطية، هبذا الثقافية والتارخيية للبالد ووضعها يف خدمة السياحة اجلزائرية لرتقيتها إىل صف الوجهات املم

سيمنح هذا املخطط جممل البالد ولكل جزء من الرتاب الوطين، التوجيهات اإلسرتاتيجية للتهيئة السياحية يف إطار من التنمية 
يلة ويعترب كذلك حصيلة ناضجة ملسار طويل من األحباث، التحريات، الدراسات، املشاورات واخلربات، إنه حص. املستدامة

لتالحق أفكار واستشارات موسعة دارت مع املتعاملني الوطنيني واحملليني، العموميني واخلواص طيلة انعقاد اجللسات اجلهوية 
 .وعمليات اإلثراء اليت أسفرت عنها

التنفيذ ، يف كافة مراحل تطوره من اإلعداد و SDAT 1011يتمثل الرهان يف مالئمة املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية       
إطارات فندقية، أصحاب مطاعم، القائمني على : واملتابعة مع املتعاملني والفاعلني املركزيني واحملليني يف السياحة مبختلف الرتب

 . الرحالت، املرشدين، الفاعلني واجلمعيات
 :ورمن ستة محا SDAT 3135ـ   يتكون التقرير العام حول المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 3ـ 3   

تشخيص السياحة اجلزائرية؛احلركات اخلمس و برامج العمل السياحي ذات األولية؛ األقطاب السياحية لالمتياز : التشخيص
POT  والقرى السياحية لالمتيازVTE 1011؛تنفيذ املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية SDAT : املخطط

 .SDAT 1011مخطط التوجيهي للتهيئة السياحية العمليايت؛املشاريع السياحية ذات األولوية؛ تلخيص عام لل
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 . 1009ـ  1009وانطالقة  1011تتحدث هذه احملاور حول حتول اجلزائر إىل بلد سياحي يف آفاق        
على مقاربة تدمج جممل العوامل املسامهة يف هتيئة  SDAT 1011يعتمد تنفيذ املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية       

األمر الذي يستدعي وضع هيئات للقيادة على املستوى الوطين جتمع أهم الفاعلني والشركاء العموميني  .سياحية منسجمة
يف إطار حتول اجلزائر إىل  1009ـ  1009ويقوم االنطالق. واخلواص ومكاتب التهيئة ذات البعد الدويل بصفتها هيئة للوساطة

قرى السياحية لالمتياز املندجمة كمشاريع ذات أولوية وروافع على جتسيد األقطاب األوىل وال 1011بلد سياحي يف آفاق 
 ZETلالنطالق السياحي، هذا ما يستدعي باخلصوص تطهري العقار السياحي على مستوى مناطق التوسع السياحي 

 .واألرضيات املندجمة املخصصة للتوسع السياحي، كذلك إلجناز هياكل الدخول إىل خارج مناطق التوسع السياحي
يتم تفعيل األثر السياحي بدفع من املشاريع ذات األولوية احملددة مسبقا من طرف املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية       

1011 SDAT مثل : 
ـ االستثمار السياحي الوطين؛  ـ فنادق الشبكة؛ ـ القرى السياحية لالمتياز األرضيات اجلديدة املندجمة املخصصة للتوسع      

 .السياحي
المبادئ الثالثة  م وضع تسيري سياحي جديد ملرافقة هذه احلركيات، يهدف إىل تشجيع إقامة تفاعل بناء بنيسيت 

 :المكونة للتنمية السياحية
 الدولة تبقى حمرك للتنمية ترمي إىل خلق بيئة سياحية وقانونية مالئمة وبرامج للتنمية، وضع الوجهة وعالمتها؛ .1
 لون املشاريع  وخيلقون املوارد وينشئون الوظائف؛الفاعلون االقتصاديون الذين حيم .1
اجملتمع املدين الذي يسهل التفاعل السياسي واالجتماعي، البحث ومساعدة السكان على املشاركة يف األنشطة  .1

 .االقتصادية واالجتماعية والسياسية
 :التنمية السياحية المستدامة في والية مستغانم: ثالثا

يد من املقومات اليت متكن من خالهلا جذب السياح ، وفيما يلي سيتم التطرق إىل تزخر منطقة مستغامن بالعد 
 .املقومات السياحية للمنطقة و آفاق التنمية السياحية  املستدامة يف والية مستغامن

طن؛ تغطي تعترب والية مستغامن مدينة سياحية، تقع يف الشمال الغريب من الو :  ـ  مقومات السياحية في والية مستغانم1ـ 2
، حيدها مشاال البحر األبيض املتوسط، غربا والييت وهران  2كم224، ذات واجهة حبرية متتد طول 2كم  2269مساحة قدرها 

 .11ومعسكر، شرقا والية شلف وجنوبا والية غليزان، وجيتازها الطريق الوطين رقم 
 :تمتاز الصورة السياحية للوالية بالعوامل التالية      

طرق وطنية  4سهولة الوصول إليها بسبب قرهبا من مطار وهران، وجتتازها  -صدق املواقع احملمية؛ -اللطيف واهلادئ؛املناخ  - 
 إضافة إىل وجود امليناء التجاري الكبري؛

 .تنوع الرتاث الثقايف ومقوماهتا البحرية -
 :من بين المقومات السياحية التي تزخر بها والية مستغانم نذكر      
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الشاطئ هو شريط إقليمي للساحل الطبيعي، يضم املنطقة املغطاة بأمواج البحر يف أعلى مستواها خالل السنة يف : اطئالشو  -
الظروف اجلوية العادية وامللحقات املصاحبة هلا واليت تضبط حدودها حبكم موقعها وقابليتها السياحية الستقبال بعض اهليئات 

 2. شاطئا غري حممي 11شاطئا حمميا و 21ة مستغامن متلك والي 1. بغرض استغالهلا السياحي
ويقصد هبا ينابيع املياه املعدنية احلارة اليت تستخدم للعالج من الكثري من األمراض اليت تصيب : أماكن السياحة العالجية -

 :ينابيع معدنية من أمهها"  3"ومتتلك والية مستغامن ثالث. اإلنسان
 ولكنها ما تزال تعاين من ضعف يف االستثمار أو اجلذب   مدار السنةالذي يصب على :  منبع عين نويصي

 السياحي؛
 درجة مؤوية، رغم سهولة الوصول إليه فهو  11يقع ببلدية سريات، حيث تصل درجة حرارة مياهه : منبع مكبرتة

 قليل االستعمال، و يعترب ماؤه جيد لألمراض اجللدية؛
 حبيث يصعب الوصول إليه، وهو منبع غري مستغليقع ببلدية سيدي علي، : منبع سيدي بشاعة . 

ضرحيا وزاوية، تستقطب سنويا عددا معتربا من السياح املهتمني  39يف إطار العلوم الدينية تتضمن الوالية : المعالم الدينية -
  .بالثقافة الدينية مثل الزاوية التجانية، البوزيدية والعالوية 

 :تغامن  سنويا العديد من املهرجانات، من أمههاتنظم والية مس :المعالم الثقافية -
 املهرجان الوطين ملسرح اهلواة الذي ينظم يف شهر جويلية من كل سنة؛ 
 املهرجان الوطين للمسرح املدرسي الذي ينظم يف نفس الفرتة؛ 
  مهرجان سيدي خلضر بن خلوف الذي ينظم يف دائرة سيدي خلضر يف شهر أوت من كل سنة على شكل

 سيقية ذات طابع شعيب؛حفالت مو 
 املهرجان الوطين للرتاث العيساوي الذي ينظم يف كل صائفة؛ 
 مهرجان الشعر واملوسيقى البدوية الذي ينظم يف شهر سبتمرب من كل سنة يف دائرة عني تادلس؛ 
 مهرجانات الوعدات من أبرزها وعدة سيدي بلقاسم، وعدة سيدي بن ذهيبة، وعدة سيدي الشارف؛ 
 اليت تظم جمموعة من النحوت؛ مغارات ماسرة 
  يف عهد االحتالل الفرنسي؛ 1999الذي أنشئ سنة " رأس إيفي" منارة 
 مهرجان املوسيقى األندلسية. 

تشكل الغابات ثروة طبيعية وسياحية لوالية مستغامن، من أمهها غابة بن عبد املالك رمضان، غابة  :الغابات واألماكن الخالبة -
 .فلية، غابة شواشي سيدي لعريب، غابة ستيديا، جبل الديسسيدي منصور، غابة السوا

باإلضافة إىل أماكن خالبة تدعم السياحة الطبيعية للوالية، منها مغارات عني النويصي، الكاف لصفر؛ شالالت ومغارات       
العلمية، البيئية، الصيد كما تساهم جبال الظهرة يف السياحة الطبيعية، . سداوة، حديقة الصور، مستنقع املقطع، سد كراميس

 .واالستجمام
لوالية مستغامن بطابع معماري يعود إىل القرن ( تيجديت، املطمر، التبانة)متتاز املدن القدمية :  المعالم األثرية والمتاحف -

  1.السادس عشر والسابع عشر؛ وبأحياء تشبه أحياء القصبة لوالية اجلزائر
                                                 

1
فبراير سنة  19هـ،  1081ذو الحجة عام  12. 11د ، العدالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةنص قانوني خاص بالسياحة في   

 9: م، ص 8001

.مديرية السياحة لوالية مستغانم  2
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، متحف 1082مستغامن جند صور العرب الذي بين من قبل األتراك، برج احملل الذي بين عام من األماكن األثرية لوالية         
وقصر الباي حممد الكبري،امليناء القدمي من عهد الرومان املتواجد ببحارة  ببلدية  1340دار القايد، اجلامع الكبري الذي بين سنة 

 2.بوغامل
 :غانمـ  آفاق التنمية السياحية المستدامة في مست3ـ 2

والذي يتعلق بالتنمية  2003فرباير 17املوافق لـ  1423ذي احلجة عام  16املؤرخ يف  01 -03مبوجب املرسوم رقم       
تتخذ اجلزائر إجراءات وأعمال الدعم وتقدم املساعدات ومتنح االمتيازات املالية واجلبائية،  18املستدامة للسياحة، وفقا للمادة 

مار السياحي قصد تشجيع  التنمية السريعة واملستدامة للسياحة واستحداث آثار اجيابية على االقتصاد النوعية اخلاصة باالستث
  3:هبدف 19كما تسعى يف هذا اإلطار إىل استحداث أدوات أخرى لدعم عملية التنمية السياحية، وذلك حسب املادة   .الوطين

 إعطاء دفع للنمو االقتصادي؛_ 
 ضمن ديناميكية التطور والتكيف التكنولوجي؛ إدراج التنمية السياحية_ 
 تشجيع إحداث مؤسسات جديدة وتوسيع جمال نشاطها؛_ 
 ترقية نشر اإلعالم ذو الطابع التجاري االقتصادي واملهين املتعلق بقطاع السياحة؛_ 
 تشجيع كل عمل يرمي إىل رفع عدد مواقع هياكل االستقبال املوجهة للسياحة؛_ 
 تنافسية داخل القطاع؛تشجيع القدرة ال_ 
 ترقية حميط مالئم لتحفيز روح املبادرة لتطوير السياحة؛_ 
 اعتماد سياسة تكوين وتسيري املوارد البشرية بتشجيع االحرتافية وروح اإلبداع واالبتكار؛_ 
 متكني املستثمرين من االستفادة من األدوات واخلدمات املالية املالئمة مع متطلباهتم؛_ 
 دمات البنكية املتعلقة بدراسة ملفات متويل املشاريع السياحة؛حتسني اخل_ 
 .تشجيع بروز حميط اقتصادي وقانوين يوفر الدعم لألنشطة السياحية ويضمن شروط ترقيتها وتثمينها يف إطار منسجم_ 

   مناطق التوسع السياحي#ZET 4: بوالية مستغانم 
منطقة سياحية،  15ع السياحة، من خالل التخطيط للقيام بتهيئة وتوسيع تسعى والية مستغامن بدورها إىل النهوض بقطا       

قد خصصت الوالية غالفا ماليا خاصا بعملية . 01/11/1999املؤرخ يف  111ـ 99حددت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
 .2478478600يقدر بـ  1011هتيئة وتنظيف الشواطئ ملوسم االصطياف لسنة 

جدول املوايل يلخص . هكتار مساحة قابلة للبناء 1999,1هكتار، منها  4119,1لية هلذه املناطق تبلغ املساحة اإلمجا    
 .ZETمناطق التوسع السياحي بوالية مستغامن 

 
 ZET.مناطق التوسع السياحي بوالية مستغانم : 13جدول رقم 

                                                                                                                                                         
1
 .المديرية السياحية لوالية مستغانم  

2
 دار الثقافة لوالية مستغانم - 

3
 19هـ،  1081ذو الحجة عام  12. 11، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةنص قانوني خاص بالسياحة في   

 .9: م، ص 8001فبراير سنة 

 
4
كل منطقة أو امتداد من االقليم بصفات أو بخصوصيات طبيعية و ثقافية و بشرية و إبداعية مناسبة للسياحة مؤهلة : مناطق التوسع السياحي # 

  .إلقامة أو تنمية مؤسسة سياحية ، و يمكن إستغاللها في تنمية نمط أو أكثر من السياحة ذات المردودية

 .المديرية السياحية لوالية مستغانم
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 البلدية سياحيمنطقة التوسع ال البلدية منطقة التوسع السياحي البلدية منطقة التوسع السياحي
  ـ رأس إيفي1 فرناكة ـ المقطع1

بن عبد املالك 
 رمضان

سيدي  ـ عني ابراهيم11
 خلضر

  ـ زريفة11 ـ بن ع م رمضان9 ستيديا ـ ستيديا3
 ـ كاف قادوس11 حجاج ـ حجاج9 مزغران ـ أوريعةـ صبالت2 خضرة

  ـ خروبة4
 مستغامن

  ـالكاف األصفر 9
 سيدي خلضر

 عشعاشة قادرـ سيدي عبد ال14
 اوالد بوغامل ـ حبارة11 ـامليناء الصغري10 ـشلف شاطئ5

 المديرية السياحية لوالية مستغانم: المصدر 
رأس : ، و هي واقعة بني منطقيت التوسع السياحي11لتصنيفها كمنطقة التوسع السياحي " الصخرة" مت اقرتاح منطقة         

 .هكتار 110إيفي و شاطئ شلف حبث تبلغ مساحتها 
بادرت والية مستغامن بالشروع يف دراسة هتيئة أول قطب منوذجي لالستثمار السياحي بالوالية مبنطقة  1999يف سنة       

هكتار قابلة للبناء، والذي ميثل اآلن القطب السياحي الوحيد الذي ترتكز فيه  11هكتار، منها  41صبالت اليت حتتل مساحة 
سرير باإلضافة إىل املشاريع اليت هي يف طور  994مشاريع منجزة، واليت توفر طاقة إيواء تقدر بـ  10املشاريع السياحية، منها 

 .اإلجناز
" و" بن عبد املالك رمضان" بدراسة هتيئة منطقيت التوسع السياحي (ANDT)لقد قامت الوكالة الوطنية للتنمية السياحية       

 .هما يف انتظار الشروع يف عملية هتيئة املنطقتنياللتني انتهتا ومت املصادقة علي" رأس إيفي
 االستثمار السياحي بوالية مستغانم : 

بالنسبة لالستثمار السياحي بوالية مستغامن هنالك مشاريع سياحية منجزة واألخرى يف طور اإلجناز، مشاريع سياحية مربجمة       
 :لتها مديرية السياحة، مشاريع سياحية متوقفة، وطلبات االستثمار السياحي اليت سج

 :أـ المشاريع السياحية المنجزة في والية مستغانم
 01  فندقني مبنطقة صبالت ، فندق حضري؛: سرير 199فنادق بسعة 
 04  سرير، مبنطقة صبالت ومنطقة التوسع السياحي بن عبد املالك رمضان؛ 900إقامات سياحية بسعة 
 01 سرير، بوريعة 19بسعة  )موتيل (نزل طريق. 

 :في والية مستغانم 3111ـ المشاريع السياحية في طور االنجاز لسنة  ب
 19  مشروع  11منصب شغل منها  990سرير مقابل خلق حوايل  1149مشروع حبيث تقدر سعة االستقبال بـ

فنادق حضرية ببلدية مستغامن، مركز عطل تابع للحرس البلدي بنب عبد املالك  01سياحي بقطب صبالت، 
 تابع لإلدارة احمللية للوالية بامليناء الصغري، ونزل طريق ببلدية سريات؛ رمضان واآلخر

  ؛% 10النسبة املتوسطة لتقدم األشغال هبذه املشاريع تقدر بـ 
  مشروع وذلك  19إىل  1010مشروع ارتفع سنة  14اليت كان عدد املشاريع فيها يقدر بـ  1001مقارنة بسنة

 . مشروع 14بزيادة 
 سرير سُيفتـح قريبا ، وواحد باستـيدية يف طور اإلجناز إضافة إىل مركز ( 10)خبروبة أيضا يتسع ل   بناء بيت الشباب

 العطل بستيدية دائما؛
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 فالنسبة املئوية لتقدم األشغال هلذه املشاريع . خميمات صيفية خاصة بأعوان احلماية املدنية وعائالهتم بسيدي خلضر
 ؛℅ 10تقدر ب  

 من سـيدي اجملـذوب إىل غاية صبالت؛( كورنيش ) حدر إفريز إعادة هتيئة الساحل  من 
    سرير أهنيت دراسته ( 100)إنشاء خميم للشباب بوريعة يتسع ل. 
مشروعا، مت انطالقها منذ سنة ( 14)مشروعا، ارتفـع بزيادة ( 14)كان عدد املـشاريع يقدر بـ    1001مقارنة بسنة        

  1.بقطب صبالت 1009
 :مرتقبة أخرى لها عالقة بقطاع التنمية السياحية  مشاريع -ج 

هناك عدة مشاريع هلا عالقة مباشرة و غري مباشرة بالسياحة ،تعطي صورة أمجل للمنطقة و تزيد من انتعاش اقتصادها ،كما       
 :هلا تأثري إجيايب جلذب السياح ،من بينها ما يلي 

 :مشاريع ذات أغراض إقتصادية  -1
  الرابط بني بلدية مستـغامن وبلدية كل من سيدي ( كلم  11)، الذي يتـراوح طوله ( 11)الوطين رقم حتديث الطريق

 خلضر وبن عبد املالك رمضان، ذلك لتجنب حوادث املرور والتخفيف من الزمحة واملخاطر؛
 إنشاء ميناء جوي قيد اإلجناز؛ 
  الضغط على احملطة األوىل وتوفري الراحة إنشاء حمطة نقل للمسافرين جديدة ببلدية مستغامن، وذلك لتخفيف

 والوقت للسياح ؛
  منصب شغل مباشر  1000، يوفر 1010إنشاء ميناء للصيد بصالمندر جتاري وللسفر، انطالقا من هناية سـنة

 وغري مباشر؛
  حيقق رغبات ( كلم11.4)على يرتاوح طوله ( مستغامن، ارزيو ووهران)إنشاء مصب مائي يربط بني قنوات

 . ت املستهلكنيوحاجا
 :مشاريع ذات أغراض ثقافية   -3 
 2:من بني املشاريع الثقافية اليت متت دراستها، واليت هي يف طور اإلجناز ما يلي 

 إنشاء مسرح جهوي على يف طريق اإلهناء؛ 
 إنشاء معهد موسيقي جبوار املسرح اجلهوي؛ 
 إنشاء املتحف اجلهوي، أهنيت دراسته، وسُيشرع يف التشييد؛ 
 نشاء مركز ثقايف جماور املسرح اجلهوي؛إ 
 إجناز ملحقة للمكتبة الوطنية تابعة للحامة املتواجدة باجلزائر العاصمة؛ 
  مكتبة جديدة موزعة على خمتلف البلديات يف املنطقة؛  11إنشاء 
   سرير؛  10إنشاء مدرسة الفنون اجلميلة مع إقامة خاصة لطلبتها تسع ل 
 ، ودار الراحة للمجاهدين بأوريعة؛ إعادة هتيئة دار الثقافة 
 هتيئة ضريح سيدي خلضر بن خلوف؛ 
 إعادة هتيئة قاعة السينما اإلفريقية . 

                                                 
1
 .مديرية التخطيط و التعمير و البناء لوالية مستغانم 

2
 .مديرية التخطيط التعمير و البناء بوالية مستغانم 
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 :من بني هذه املشاريع نذكر ما يلي :   مشاريع ذات أغراض رياضية  -2 
   يوجد به ، (القطب املمتاز)متفرج  10.000إنشاء املركب األومليب الرياضي بالقرب من صبالت الذي يتسـع لـ

مسبح وقاعات للرياضة واملالحق األرضـية، إضافة إىل املـحالت التجارية والفنادق، أهنيت دراسته من طرف مستثمرين  
 كوريني، وقريبا سيبدأ يف اإلجناز، هذا ما سيدعم وينشط السياحة الرياضية باملنطقة؛

  دية ستيدية وعني تادلس؛ إجناز معهد الرياضة عشعاشة ، بل: ثالث مسابح شبه أوملبية بالبلديات التالية  1إنشاء
  . خبروبة 

 :توجد عدة مشاريع ذات أغراض دينية منها ما سيتم ذكره:  مشاريع ذات أغراض دينية  -4
  منها يف طريق اإلجناز؛ 10مسجدا و 199إنشاء 
  مدرسة منها جاهزة، ومنها يف طور اإلجناز 141إجناز عدة مدارس قرآنية يقدر عددها. 

 :مت إنشاء العديد من املشاريع يف هذا اجملال من بينها ما يلي :   مشاريع ذات أغراض إجتماعية  -5
 بوقريات، عشعاشة، ماسرى، عني النويصي وذلك لتخفيف الضغط على : بناء ثالث مستشفيات ببلديات

 ؛سرير لكل مستشفى  10. املستشفى املمركزي املتواجد ببلدية مستغامن ومستشفى عني تادلس
  سريرا  140إنشاء املركز االستشفائي اجلامعي ببلدية مستغامن ،الذي تقدرعدد األسرة فيه . 

 :هناك مشاريع ذات أمهية بالغة يف املنطقة منها ما يلي :  مشاريع ذات أغراض علمية  -2
   تني جامعية سرير  وإقام 1000مقعد بيداغوجي، ترافقها إقامة خاصة تتسع لـ  4000إنشاء كلية الطب تتسع لـ

 ؛1011سرير، لقد بدأ الشروع يف االشتغال سنة  1000سرير والثانية لـ 1000تتسع األوىل لـ 
  مقعد  1000بناء مكتبة مركزية خبروبة تتسع لـ. 

 
اعها منها كل هذه املشاريع املنجزة واليت هي يف طور اإلجنـاز سيكـون هلا تأثري على التنمية السياحية املستدامة مبختلف أنو          

 1. الثقافية، الرياضية، الدينية والعلمية، و البيئية وغريها مما سيزيد من قوة اجلذب فيها و استقطاب شرحية سياحية دولية 
 :الخاتمة

فالسياحة من منظور اقتصادي هي قطاع  .أصبحت اليوم السياحة الداخلية البيئية من أهم القطاعات يف التجارة الدولية      
لعب دورًا مهمًا يف زيادة الدخل القومي وحتسني ميزان املدفوعات، ومصدرًا للعمالت الصعبة، وفرصة لتشغيل األيدي إنتاجي ي

 .العاملة، وهدفاً لتحقيق برامج التنمية
القومي  اذن ضرورة التوجه اىل هذا القطاع و تدعيمه و تطويره و خاصة يف اجلزائر اصبح امرا الزما ملا له من عوائد على االقتصاد

من جهة و من جهة اخرى رغبة يف حتقيق محاية للبيئة و للموارد الطبيعية لتحقيق تنمية مستدامة فعلية تكون جمسدة يف البعد 
 .االقتصادي و االجتماعي و البيئي

 :مراجع باللغة العربية
 

 .9119، 9عبد الوهاب صالح الدين، التنمية السياحية، مطبعة زهران، القاهرة، ط .9
دراسة تقويمية لبعض معايير التخطيط بقطاع الغردقةـ :  فاروق عبد النبي حسانين، التنمية السياحية المستدامةعطا اهلل .0

 .0220سفاجا، مذكرة ماجستير، كلية السياحة والفنادق، جامعة القاهرة، فرع الفيوم، 

                                                 
1
 .مديرية التخطيط التعمير و البناء لوالية  مستغانم  
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 األول، العدد والتجارة، لالقتصاد العلمية ،المجلة"لدوليا السياحي باألداء مقارن وضع في مصر في السياحي األداء" عرقي، إبراهيم محمد.0
 .القاهرة شمس، عين ،جامعة التجارة كلية ، 1998يناير، 

 

مذكرة  -دراسة حالة الجزائر-و دور التنمية المستدامة,اآلثار البيئية و الصحية لالستهالك الصناعي للطاقة الحفرية,سنوسي سعيدة.4
 .9002/9000, عنابة,جامعة مختار,ية و علوم التسييركلية العلوم االقتصاد,ماجستير

 

مذكرة ماجستير غير منشورة،كلية العلوم االقتصاديةو علوم التسيير،جامعة -العوائق و الفرص-عميرات ليندة،التنمية المستدامة و المؤسسة.5
 , 9002/9002باجي مختار ،عنابة،

 9002العولمة و التنمية المستدامة،الطبعة االولى،مؤسسة شباب الجامعة،المسيلة الجزائر،:خبابة عبد اهلل و بوقرة رابح،الوقائع االقتصادية/د.6
, 
، مذكرة ماجستير غير منشورة،كلية العلوم االقتصاديةو علوم -دراسة حالة الجزائر-واقع و افاق التنمية المستدامة في الدول النامية-7

 .9002/9002التسيير،جامعة باجي مختار ،عنابة،
كلية ,مذكرة ماجستير -أسميدال عنابة/دراسة حالة فرتيال –التنمية المستدامة في المؤسسات االقتصادية ,الق محمدع .2

 .9002/9002, عنابة,جامعة مختار,العلوم االقتصادية و علوم التسيير
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