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 السياحة البيئية كوسيلة لحماية الطبيعة والتنمية المستدامة في الجزائر
 -دراسة حالة الحظيرة الوطنية لألرز ثنية الحد بوالية تيسمسيلت-

 
تعد رئيسية على نطاق عاملي وتستأثر باهتمام الدول بشكل متزايد خالل  ان السياحة كغريها من قطاعات التنمية :الملخص

ملا هلا من دور مهم وفعال يف محاية البيئة واملعامل التارخيية واحلياة الربية والبحرية، فاملناطق الطبيعية اصبحت العقدين املاضيني 
 .لعاملجتذب السياح وهي حتقق فوائد اقتصادية و تنموية عديدة لكثري من دول ا

يف احلفاظ على البيئة وترسيخ  اثل مصدرا للدخل اضافة ا ى دورهمهمة جدا للدول النامية، لكونه مت البيئية السياحة تعترب
وتشجيعها حتمية مطلقة  السياحي يف تنمية القطاع  تعد حلقة هامة يف اجلزائرالسياحة البيئية ف قافة وممارسات التنمية املستدامة،ث

  .اليت تزخر هبا اجلزائر الطبيعية من أجل استغالل أفضل لثروات
 

 .احملميات الطبيعية التنمية املستدامة، املناطق الطبيعية،السياحة البيئية، : الكلمات المفتاحية
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 السياحة البيئية كوسيلة لحماية الطبيعة والتنمية المستدامة في الجزائر
 -الحظيرة الوطنية لألرز ثنية الحد بوالية تيسمسيلتدراسة حالة -

 
 لألمموهي جسر للتواصل بني الثقافات واملعارف االنسانية  لإلنسانالسياحة ترتبط باجلوانب الثقافية واحلضارية : المقدمة

لسياحة اصبحت اليوم من ا ى ان ا باإلضافةوالشعوب، وحمصلة طبيعية لتطور اجملتمعات السياحية وارتفاع مستوى معيشة االفراد 
اهم القطاعات يف التجارة الدولية، حيث ان السياحة من منظور اقتصادي تعترب قطاع انتاجي يلعب دورا مهما يف زيادة الدخل 

 . ومصدرا للعمالت الصعبة وهدفا لتحقيق برامج التنمية
، فامليزة اليت يتيحها تطبيق السياحة نسانلإلان السياحة البيئية ظاهرة جديدة هتدف ا ى البحث والتأمل وتوفري الراحة 

لك عن طريق ذالبيئية هي ربط االستثمار واملشاريع االنتاجية للمجتمع مع محاية البيئة والتنوع احليوي والثقايف للمناطق السياحية، و 
  .وتغيري توازهنا االيكولوجياعداد برامج سياحية تعتمد على توجيه السياحة حنو املواقع املميزة بيئيا دون االضرار بالبيئة 

بناءًا على ما اجلزائر؛  يف املستدامة تنميةال يف السياحة البيئيةاحليوي الذي تلعبه  الدور إبراز البحث هذا حياول: إشكالية البحث
 :سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية

 الجزائر؟هل يمكن للحضائر الوطنية ان تساهم في تنمية وترقية السياحة البيئية في 
 :على ضوء ما تقدم، وضعنا جمموعة من الفرضيات لإلجابة على إشكالية البحث، وهذه الفرضيات تتمثل يف: فرضيـات البحـث

 .تعترب السياحة عامال بارزا يف محاية البيئة عندما يتم تكييفها مع البيئة احمللية -1
هي املناخ املالئم لتحقيق التنمية السياحية املستدامة، والسياحة  السياحة والبيئة قطاعان يكمالن بعضهما، فالبيئة السليمة -2

 .املستدامة تركز على وجود ختطيط بيئي سليم
صياغة إسرتاتيجية وطنية للسياحة البيئية لتكون منهاجاً  من خالل تطوير السياحة البيئية يف حممياهتا الطبيعيةتتطلع اجلزائر ا ى  -3

 .للعمل خالل السنوات القادمة
يف  وما تشمله من تنوع بيولوجي وطبيعي متميز مبثابة مؤهالت حقيقية لتنمية السياحة البيئية احلضائر الوطنية يف اجلزائرتعد  -4

 .الوطن
يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، كما يهدف  اوأمهيته السياحة البيئيةيهدف هذا البحث إ ى توضيح  :هـدف البحـث

 اجلزائر يف والسياحة البيئية السياحة قطاع أداء تقييممن خالل السياحة  هذا البحث إ ى التعرف على جتربة اجلزائر يف جمال
 .ومدى تأثريها يف التنمية االقتصادية للبالد

اعتمد البحث على املنهج االستنباطي واالستقرائي، لتحليل واستقراء املعطيات واملعلومات املوثقة كاألرقام  :منهج البحث
 .املتوفرةوالبيانات 

 :وسنتناول هذا البحث من خالل حمورين رئيسيني مها
 تقديم عام لسياحة البيئية: المحور األول
 -الحظيرة الوطنية بثنية الحد–نموذج السياحة البيئية في الجزائر : المحور الثاني
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 تقديم عام لسياحة البيئية: المحور األول
 

ا ى مناطق طبيعية مل يلحق هبا تعرف السياحة البيئية حسب الصندوق العاملي للبيئة بأهنا السفر : تعريف السياحة البيئية-9
وجتليات حضاراهتا ماضيا  ونباتاهتا وحيواناهتا الربيةالتلوث ومل يتعرض توازهنا الطبيعي ا ى اخللل، وذلك لالستمتاع مبناظرها 

 (9).وحاضرا

منظمة السياحة العاملية فتعرف السياحة البيئية بأهنا الزيارة امللتزمة للمناطق الطبيعية واليت تسعى ا ى احلفاظ على البيئة  اما
 (0).وتنمية اجملتمعات احمللية

 رتبط خبصاائ  مكاان حمادد وال ببيئاةي بيئاة وال تاأمزاولتهاا يف  األنشطة اليت ميكنوهي : االنشطة االساسية للسياحة البيئية -0
  : مثل ة بالبيئة الطبيعية بصورة أساسيةذات خصائ  حمددة ولكنها مرتبط

  الصيد البحري لألمساكالصيد الربي للطيور و . 
 تسلااااااااق اجلبال . 
  الغوص من اجل الشعاب املرجانيةالرياضات املائية و . 
  استكشاف كل ما فيهاتأماال الطبيعة و. 
  احليواناتالرحالت يف الغابات ومراقبااااة الطيور و . 
  اجلبالاستكشاف الوديان و . 
 إقامة املعسكاااااااااااااااااااارات . 
 رحالت السفااااااااااري و الصحراء . 
 تصويار الطبيعة . 
 زيارة مواقع التنقيب األثرية . 
 ثرياةالتجول يف املناطاق األ . 
 السياحة العالجية. 
 البحث العلمي والتثقيفي. 

 (3): اهم عناصرها تتمثل يف :عناصر السياحة البيئية-3
ناجتة عن تصرفات االنسان واليت تكون متمثلة يف تصرفات السائح يف حالة السياحة البيئية عدم احداث اخالل بالتوازن البيئي ال-

وما قد حيدثه من تلوث فيها، ومن هنا ظهرت عالقة أخرى ولكن بني السياحة البيئية ككل وبني مفهوم التنمية املستدامة، حيث 
و العكس متاما حيث اصبحت التنمية هي احدى الوسائل اليت ولكن ما حدث هتعترب التنمية احدى الوسائل لالرتقاء باإلنسان، 

 .سامهت يف استنفاذ موارد البيئة وإيقاع الضرر هبا بل وإحداث التلوث فيها
 .تنطوي السياحة على ابراز املعامل اجلمالية الي بيئة يف العامل، فكلما كانت نظيفة وصحية كلما ازدهرت السياحة وانتعشت -
 .بني السياحة والبيئة من ناحية وبينها وبني املصاحل االقتصادية واالجتماعية اليت هي يف االساس اليت تقوم عليهاحتقيق التوازن  -
وبقاء االنواع النادرة واملهددة باالنقراض عامالن اساسيان يف تنشيط السياحة البيئية ولذا التنوع البيولوجي ونقاء البيئة الطبيعية،  -

على ان السياحة ومحاية البيئة امران مرتابطان ومتكامالن اذ ال تصلح السياحة يف بيئة متدهورة كما ان جيب ان يؤخذ باحلسبان 
  . تدهور البيئة حيد من فرصة تنمية السياحة
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 (4) السياحية التقليدية والنزل السياحي البيئي المنشآتمقارنة بين  :1رقم  جدولال
 النزل السياحي البيئي ةالمنشأة السياحية التقليدي عنصر المقارنة

 الفخامة احمللية الفخامة متطلبات السائح

 حملي عاملي العمراني والطراز الطابع

األنشـــــــــــــطة والتجـــــــــــــار  
 اإلنسانية

تعتمد علي اإلسرتخاء ، أنشطة ذات 
مالعب، محامات سباحة، )طابع خدمي 

 ...مراكز غوص، صاالت رياضية، 

والثقافية هتتم باألنشطة الطبيعية والرتوحيية 
مشاهدة الطبيعة، احلياة البحرية، )

 ...خميمات، سفاري ، 

 أفراد شركات أو جمموعات ملكية المنشأة

التخطــــــــــــــــي   أســــــــــــــــلو 
 والتصميم

مندجمة متاما مع البيئة احمللية ويصعب  مغلقة ومنعزلة داخل حدود واضحة
 مالحظة حدودها

 شكل اإلستثمار

بناء علي إستثمارات عالية ، الرحبية العالية 
إرتفاع قدرات السائح املادية وإرتفاع 

 أسعار تقدمي اخلدمات

إستثمارات حمدودة أو متوسطة ، الرحبية 
( طبيعيا وتصميميا)قائمة علي متيز املوقع 

 وتقليل تكلفة تقدمي اخلدمات

 عوامل الجذ 
إقامة، أنشطة، )أوال اخلدمات املقدمة 

 ، مث ماحييط باملكان...( رفاهية، 

البيئة احمليطة باملكان، مث تأيت اخلدمات أوال 
 والتسهيالت املقدمة

نوعيــــات الت ذيــــة وشــــكل 
 الوجبات

شهية وخدمة أساسها الطابع والشكل  شهية وخدمة متميزة وطريقة عرض جذابة
 احمللي

 من خالل األفراد من خالل الشبكات أسلو  التسويق

 
 (5): ملمارسة السياحة البيئية جيب توفر جمموعة من الشروط منها: شروط السياحة البيئية-4
 .توفر مراكز دخول حمددة تزود السائح باملعلومات الالزمة عن منطقة السياحة من خالل اجملتمع احمللي للمنطقة-
 .ادارة سليمة للموارد الطبيعية والتنوع احليوي بطرق مستدامة بيئيا -
 .يعاب أعداد السياح ومحايتهم ومحاية املواقع البيئية يف نفس الوقتالست وضع قوانني صارمة وفاعلة -
دمج سكان اجملتمع احمللي وتوعيتهم وتثقيفهم بيئيا وسياحيا وتوفري مشاريع اقتصادية للدخل من خالل تطوير صناعات سياحية  -

 .وحتسني ظروف معيشتهم
 .القطاعات املختصة بالسياحة والبيئة معاالتعاون من أجل إجناح السياحة البيئية بتعاون خمتلف 

 
 % 4.4حيث ارتفع عدد السياح يف العامل بنسبة  ،0222على السياحة سنة تزايد الطلب العاملي  :تطور السياحة في العالم -5

؛ ا ى مليار سائح 0220ويتوقع ان يصل عدد السياح بنهاية  ،0222مليون سائح سنة  042مليون سائح مقابل  085ليصل ا ى 
 (6).0222سنة  مليار دوالر 008مليار دوالر مقابل  2222ا ى اكثر من  0222ووصل معدل الدخل السياحي يف العامل سنة 
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 (7( (0299-9112)تطور عدد السياح والدخل السياحي في العالم الفترة :  9الشكل رقم

 

 
 (8) (0299-0292)ترتيب الدول االكثر جذبا للسياح في العالم الفترة : 0الجدول رقم

 (%)نسبة الزيادة  مليون سائح البلد الترتيب
2010 2011 

 5.2 00.5 02.2 فرنسا 1
 4.0 40.5 50.8 الواليات المتحدة 2
 5.4 50.4 55.0 الصين 3
 0.4 54.0 50.0 اسبانيا 4
 5.0 44.2 45.4 ايطاليا 5
 8.0 00.5 00.2 تركيا 6
 5.0 00.0 08.5 انجلترا 7
 5.5 08.4 04.0 المانيا 8
 2.4 04.0 04.4 ماليزيا 9

 2.5 05.4 05.5 المكسيك 10
 

ترتيبها يف املركز اصبح  مل يتغري ترتيب عشر دول االو ى يف جذب السياح يف العامل، باستثناء ان تركيا 0222يف سنة 
 .مليون سائح 00من  بأكثرمليون سائح متجاوزة بذلك اجنلرتا، ومازالت فرنسا مرتبعة على الرتتيب  00.5السادس با
 
 
 
 
 

 

 (بالماليين)عدد السياح في العالم 

 (بمليار دوالر)العالمي الدخل السياحي 
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 -الحظيرة الوطنية بثنية الحد–نموذج السياحة البيئية في الجزائر : المحور الثاني
السياحة البيئية يتزايد خاصة يف افريقيا وامريكا اجلنوبية واهلند ان الطلب على : النتائج المحققة من السياحة البيئية-9

دولة، وعلى سبيل املثال، توجد بقارة  252من فضاءات الكرة االرضية موزعة على  % 5حتتل حوايل واندونيسيا، فاملناطق احملمية
حممية مساحتها حوايل  55ملانيا توجد حوايل كيلومرت مربع من املناطق املصنفة باخلضراء، ويف ا  222.222امريكا اجلنوبية حوايل 

 (1).مليون هكتار 0
الدخل املتولد عن الساياحة يف الادول النامياة  من %64ويقدر الصندوق الدويل حلماية احلياة الفطرية والطبيعة أن حوايل 

ناتج عن السياحة البيئية ، والسبب وراء اجنذاب الدول النامية جتاه تطوير هذا النوع من السياحة هو أن عوائد توظيف األراضي له 
 (11).أضعاف عوائد توظيفها للزراعة 04تعادل 

 

 :تطور عدد السياح في الجزائر-0
 (99) (0299-0221)الى الجزائر خالل الفترة عدد السياح الوافدين : 3الجدول رقم

 (%)نسبة التطور  (9222)السياح الوافدين  
0221 0292 0299 0221/0292 0292/0299 

 25.0 8.5 0505 0202 2020 الجزائر
سائح سنة  ألف 050ا ى  0220الف سائح سنة  202شهد عدد السياح الوافدين ا ى اجلزائر ارتفاعا ملحوظا من 

بداية اهتمام الدولة بالقطاع السياحي وتشجيع زيارة السياح  إ ىوهذا راجع  ،0222عن سنة  % 25.0بنسبة منو تقدر بااااا ،0222
يف شركات  أوعمال يف الشركات النفطية  أو أعمالاجلزائر هم رجال  إ ىالوافدين  أغلبية أن إ ى األخرللجزائر، ويرى البعض 

 ح.أخرى أجنبية
 :حظائر وطنية وهي عشرةللجزائر : الحظائر الوطنية بالجزائر-3
ماي  20رية تلمسان إ ى ظويرجع تاريخ إنشاء ح ،تلمسانتوجد يف  حممية طبيعيةهي  :حضيرة الوطنية تلمسانال -3-9

نوع حيواين، ومن ثروهتا  204نوع نبايت و 852ويوجد هبا ، هكتار، وتشمل أقاليم سبع بلديات 8805تبلغ مساحتها ،2005
 .كما حتوي مناطق أثرية منها املنصورة وسيدي بومدين ما يفوق القرن،النباتية 

 .تم دراستها الحقاسي :الحضيرة الوطنية ثنية الحد-3-0
وجزء من  لوالية تيزي وزوتقع يف املنحدر الشمايل  جبال جرجرةتتواجد يف  حممية طبيعيةهي  :الحديقة الوطنية جرجرة-3-3

حلمايتها من االندثار ألهنا من أمجل املناطق  2085يف عام  تأسست احلظرية الوطنية جرجرة، لوالية البويرةاملنحدر اجلنويب 
ملرتفعة مليئة بالثلوج من سبتمر إ ى غاية ماي وكذلك تواجد مساحات السياحية يف اجلزائر خاصة شتاءا ألهنا تثلج، وتكون القمم ا

 .غابية كثيفة والوديان والبحريات
هكتار، وتعد أغىن املناطق بالطيور وحتوي أقدم أشجار  28552ترتبع حضرية جرجرة الواقعة بشرق الوطن على مساحة 

 .نوع حيواين255نوع نبايت و 2222األرز األطلسي وتتوفر على 
،و من الشمال  البحر األبيض املتوسطحتدها من الشمال ، والية جبايةتقع يف  حممية طبيعيةهي  :الحديقة الوطنية قورايا-3-4

،و من اجلنوب  والية البويرة، ومن الغرب والية سطيفاجلنوب الشرقي  ومن والية جيجلومن الشرق  .والية تيزي وزوالغريب 
هكتار واليت تتميز  222هكتار تأخذ املنحدرات واجلبال أكثر من  0282وتبلغ مساحة احلديقة  .والية برج بوعرريجالغريب 

 . 2004حممية طبيعية عاملية سنة اليونيسكووقد صنفتها ، بوجود غطاء نبايت كثيف

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D9%88%D8%B2%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D9%88%D8%B2%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%8A%D8%AC%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/2004
http://ar.wikipedia.org/wiki/2004
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مت  .كلم  25حبوايل  والية باتنةهكتار،حيث تبعد عن  04052ترتبع احلظرية على مساحة قدرها : الحظيرة الوطنية بلزمة -3-5
نوعا من  222نوعا من الثديات و 28من احليوانات املختلفة منها  نوعاً  505وتضم ،  1984عام  نوفمرب 13إنشاؤها يف 
نوعا من الالفقريات إ ى  042نوعا من الزواحف إضافة إ ى مخسة أنواع من الربمائيات و 20نوعا منها حمميا و  42الطيور 

كما تعرف بغناها بغطاء ،  عرضا لالنقراض خالل السنوات اليت سبقت إنشاء احلظريةجانب نوعني فقط من األمساك بعضها كان م
 .والصنوبر احلليب ألرز األطلسياحممية خاصة بأشجار  22أنواع من النباتات منها  522نبايت متنوع حيث مت إحصاء 

على كيلومرتا، وهي ترتبع   52رية الشريعة الواقعة بوالية البليدة عن العاصمة با ظحوتبعد  : ة الوطنية الشريعةظير الح -3-6
 .هامة وحيوانية ف هكتار، تتميز بثروة غابيةأل 00مساحة تقارب الا 

 8القالة بالطارف اكرب احلظائر الوطنية مساحة بشمال اجلزائر، ترتبع على مساحة  حظريةتعد  :قالةة الوطنية الظير الح -3-7
ألف هكتارا، وهي تشكل فسيفساء ايكولوجية حبرية وغابية تلية، كما أهنا تشكل آخر ملجأ لعدد من احليوانات احملمية،  08

نوع حيواين  420نوع نباتيا و 044قائمة اخلاصة باتفاقية املناطق الرطبة، ويوجد هبا المناطق رطبة مصنفة ضمن  5وتتوفر على 
 .صنفة ضمن املناطق الرطبة اليت هتاجر إليها الطيورألف رأس من البط، وهي م 42وحوايل 

البحر بحرية على من خالل واجهتها الو  ،2085سنة  تازة الواقعة بوالية جيجل حظرية أنشئت :تازةة الوطنية ظير الح -3-8
واملصنفة اليت تأوي كيلومرتات من السواحل والشواطئ والكورنيش، وهي تعد املنطقة الوحيدة احملمية  0املتوسط، على امتداد 

 .عددا من احليوانات احملميةمن األشجار النقية واملختلطة، و  سلسلة
طح م عن س0222قاحلة حصوية ترتفع بأكثر من  هضبةوهي  والية إليزيب تقع  سلسلة جبليةهي  : التاسيلي حظيرة -3-1

 أدرار أفاو، أعلى قمة جبلية وهي 0كم  20222ااااامشكلة مساحة تقدر ب مك 822وطوهلا  كم 42إ ى  52عرضها من  البحر
وكأهنا أطالل  بالغابات الصخريةقمم صخرية متآكلة جدا تعرف  الرمالم على كل مساحتها ترتفع من على 05258 اااترتفع ب

بسبب االرتفاع وخصائ  االحتفاظ باملياه يف باطن أرض طاسيلي ناجر فإن ، مدن قدمية مهجورة بفعل الزمن والعواصف الرملية
 و الصحراءأشجار السر رض القاحلة تعترب ثرية إ ى حد ما فهي تشمل تواجد الغابات املنتشرة منها الغطاء النبايت يف هذه األ

يعود  واآلثار اليت سنة 0222شجرة عمر كل واحدة يتعدى  052بعض  إالاملتوطنة املهددة باالنقراض حيث مل يبق منها 
 .ألف عام 52  ىإتارخيها 

تقع احلظرية الوطنية اهلقار يف أقصى ، الواقعة جبنوب الوطن، شاهد تارخيي على عراقة املنطقة وقدمهاو  :الهقار حظيرة -3-92
ألف  422، وهي قدمية التكوين حيث يبلغ عمرها بني اجلزائر، وهي األكرب يف 0كم   452.222، على مساحة اجلزائرجنوب 

وهي منطقة معروفة عامليا مبناظرها ، مبوجب مرسوم رئاسي 2080سنة  مما أدى إ ى ترقيتها إ ى حظرية وطنية حممية ،ومليون سنة
وكذلك يوجد هبا أحد  م5225اتاكور  تاهاتقمة  جلزائر وهيوجد أحد أعلى القمم باجببال اهلقار ت. اخلالبة وسحرها اجلذاب

أمجل املمرات يف العامل وهو ممر األسكرام الذي ميكن منه مشاهدة أمجل شروق وغروب للشمس يف اجلزائر والعامل كله واملعرتف به 
 .ونيسكواليمن 
هكتار  5405ثنية احلد بوالية تيسمسيلت غرب الوطن، وهي ترتبع على مساحة  حظريةتقع  :الحظيرة الوطنية بثنية الحد -4

باملائة، وهي متثل احلد اجلنويب للمناخ املتوسطي، ومتنح طبيعتها  80، تكسوها أشجار األرز بنسبة 2085مت تأسيسها سنة 
شجرة األرز وشجرة الفستق باألطلس، كما أهنا اإلجابات عن العديد من األلغاز املرتبطة بعلم النبات، منها التمازج املسجل بني 
 8مرت، كما تتوفر على حفريات تعود إ ى  2422املنطقة الوحيدة يف حوض املتوسط اليت تنمو فيها أشجار الفلني على ارتفاع 

 .آالف سنة خلت
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1984
http://ar.wikipedia.org/wiki/1984
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_%28%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B2_%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D8%AC%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%81%D8%A7%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88
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 (90) لألرزموقع الحظيرة الوطنية : 0الشكل رقم 

 
 
  :الزوار المتوافدين على الحظيرة -4-9

 (93) (جويلية-جانفي)عدد الزوار خالل الفترة : 3الجدول رقم 
 المجموع جويلية جوان ماي افريل مارس فيفري جانفي الشهور

 40458 2244 0245 8042 20080 22422 5422 5422 عدد الزوار
الف زائر سنويا، ويرتفع عدد الزوار خالل الشهرين مارس وافريل  40يبلغ عدد الزوار الوافدبن ا ى احلظرية اكثر من  
وكذلك يف فصل الشتاء لرؤية املناظر الطبيعية واجلبال املكسوة بالثلوج، من بني الزوار زائر على التوايل،  20080و 22422بااا

  .اعالمي 20 وإعالمينيباحثني  8باحث وسياح اجانب من فرنسا والواليات املتحدة  52باحثني 
 (94)عدد السيارات التي تزور الحظيرة سنويا: 4الجدول رقم

 المجموع جويلية جوان ماي افريل مارس فيفري جانفي الشهور
 4820 52 542 202 2555 2042 2252 52 عدد السيارات

كذلك ميكن الوصول ا ى ،  سيارة 4820فقد بلغ عددها وسيلة االكثر استعماال للوصول ا ى احلظرية التعترب السيارات  
تسببه، خاصة وان الزوار يأتون ا ى احلظرية طلبا  يالذ لإلزعاجالدراجات اهلوائية، اما الدراجات النارية فهي ممنوعة نظر احلظرية ب

 .للسكينة واهلدوء واالستمتاع بالطبيعة
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 40حتصي اكثر من بالرغم من ان احلظرية الوطنية لثنية احلد  :المشاكل التي تواجه الحظيرة الوطنية لألرز بثنية الحد -4-0
 :ل يفثالف زائر سنويا ا ى اهنا تعاين من مشاكل تتم

 :يف احلقيقة البنية السياحية القائمة ضعيفة واملوجودة تتمثل يف: البنية التحتية السياحية القائمة -4-0-9
 .تتمثل اساسا يف بيوت الشباب والفنادق :هياكل االيواء-أ

 على مستوى مدينة ثنية احلد ال يوجد اي فندق، وعلى مستوى عاصمة الوالية يوجد فندق واحد فقط وهو ال : الفنادق
 .الطلبيات املتزايدة لاليواءيليب 

 سرير 50بيوت شباب واحد منها يف ثنية احلد قدرة استيعابه  4يف والية تيسمسيلت يوجد : بيوت الشباب. 
 .fast foodمطعم  20مطاعم و 4يوجد يف ثنية احلد : المطاعم-4-0-0
، ويالحظ 44والطريق الوطين رقم  24رقم ، الطريق الوطين على مستوى دائرة ثنية احلد يوجد طريقني وطنيني: نقلال-4-0-3

 .رداءة هاذين الطريقني
  
، الساياحة البيئيااة، كإختياار عملاي لإلساتمتاع بالطبيعاة والاارتاث الثقاايف احمللاي واحلفااظ علايهم يف أن واحاادلقاد اصابحت  :خاتمـةال
ويباادو أن ، مسااتمر وملحااوظ، لدرجااة أهنااا أساارع قطاااع ينمااو يف صااناعة السااياحة منااوالطلااب علااى هااذه النوعيااة ماان السااياحة يف و 

السياحة البيئية قد صارت ضارورة ملحاة يف الادول املتحضارة والنامياة علاى حاد ساواء يف ظال الطفارة الصاناعية والتطاور التكنولاوجي 
األمار الاذي سااعد  اإلنسااناليت حيتاج إليها ضراء الذي صاحبته آثار جانبية كثرية متثلت يف التلوث البيئي وانكماش املساحات اخل

 .اتعاش السياحة البيئية وانتشار الثقافة البيئية على
 :وقد توصلنا إ ى جمموعة من النتائج وهي :النتائج
 .املوارد الطبيعيةإن التنمية السياحية املتواصلة تراعى التخطيط اجليد واإلدارة السليمة والرقابة واحلماية البيئية واحلفاظ على  -
ن السياحة البيئية تساهم يف كثري من الدول يف تنشيط االقتصاد الوطين فضال عن دورها يف احملافظة على املوارد الطبيعية، إ -

 .لسياحة البيئية أن توفر متويال ذاتيا مستمرا يعود مردوده بالفائدة على إدارة وتطوير املوارد الطبيعية ملنفعة اإلنسانفيمكن ل
لتنمية وترقية السياحة   تؤهلها ألن تكون دافعة تات واحليواناتمميزات فريدة يف جمال تنوع النبا احلضائر الوطنية اجلزائرمتلك  -

  .البيئية
اليت من حيث النباتات واحليوانات لرتقية السياحة البيئية  ان منطقة ثنية احلد حبظريهتا الوطنية لديها الكثري من اإلمكانيات اهلامة -

 .اليت تعود بالفائدة على املنطقة وسكاهنا تعد مصدرا للدخل والفوائد
على خالف اجلزائر اليت مل تنخرط بعد واليت لديها عدد  بيئيةالسياحة ال جمالاقتحما للجزائر تونس واملغرب البلدان اجلاران ان   -

 .له والدخول بقوة يف السوق الدولية الطبيعية اجلد غنية واملثرية لالهتمام بإمكاهنا حتقيق إنتاج سياحي بيئي ال مثيل من األوساط
 :ا يليعلى أساس النتائج املتوصل إليها، ميكننا أن نقدم بعض االقرتاحات نوجزها فيم :التوصيات

ان النهوض بالواقع السياحي واستغالله يأيت من خالل التخطيط السياحي القابل للتطوير والتطبيق، واهلدف منه تنشيط السياحة -
 .تطوير السياحة وحتقيق االهداف املرسومةورفع معدالت السياحة والقضاء على املشاكل اليت حتول دون 

التنمية، والشراكة والتعاون  اساسالبيئى هو  يواالرتقاء بالوعى السياح حيويأمر  البيئيةإن االلتزام بقواعد وشروط السياحة  -
 .واملتابعة بني مجيع اجلهات املعنية جيب أن يكون منهج دائم للعمل املشرتك

قطاع البيئة بدراسات جادة القرتاح مناطق من شأهنا احتضان منشآت سياحية و  احلضائر الوطنيةاملكلفني بتسيري  ضرورة قيام -
 .مستقبلية وفق معايري وشروط عاملية وبيئية من شأهنا ترقية القطاع السياحي يف اجلزائر
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القتصادي متكينه بالتايل من اإلسهام يف اإلقالع االسياحة املكانة اليت يستحقها و  السلطات العمومية إعطاء قطاع جيب على -
 .للبالد
ة سياحية متكاملة حتتوي بدقة على صور وخرائط وبيانات ولوحات وجمموعة كبرية من املعلومات والنصائح لضمان وضع بطاق-

 .بلدالقدوم السياح األجانب إ ى 
من اجل السياح مستقبال و إلبراز احسن املواقع الطبيعية اليت تزخر هبا اجلزائر جللب اكرب عدد من تنظيم معارض الصور كل سنة -

 . مع احلرص على احلفاظ على االواسط الطبيعية والبيئية املتوفرة ترقية السياحة البيئية
 

 :الهوامش
: وقع االلكرتوينامل، 0224مجاعة اخلط االخصر البيئية الكويتية، الكويت، عايد راضي اخلنفر، السياحة البيئية، آراء ومقاالت، -2

http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=326  
2- Organisation mondiale du tourisme (UNWTO), Faits saillants OMT du tourisme, edition 
2012,Madrid, Espagne, 2012, p03. 

جامعة  ،0العدد  ،0عايد راضي خنفر وإياد عبد االله خنفر، تسويق السياحة البيئية والتنوع احليوي، جملة البيئة واحمليط، اجمللد  -5
 .50ص ،0224أسيوط مصر، اكتوبر 

خالد بن حسني الشهراين و عبداحلكيم بن عبدالعزيز املاضي، النزل السياحية البيئية منتجع سياحي مستدام، اهليئة العليا  -4
 .24، ص0222للسياحة، عمان، 
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2012,Madrid, Espagne, 2012, p02. 
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