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 : ملخصال
 لتعد السياحة أحد المجاالت التي شهدت في اآلونة األخيرة اهتماما متزايدا باعتبارها أصبحت تشك    

االقتصادي، سنحاول من خالل دراستنا المعول عليها للمساهمة في رفع النمو أحد الموارد للتنمية الشاملة و
السياحة البيئية الجزائرية باعتبارها جزءا هاما من إمكانيات الجزائر السياحية و ذلك بالتطرق  البحث فيهذه ا

تراتيجية اس ، واقع السياحة البيئية في الجزائر و كذلك إلىإلى اإلدارة المستدامة للسياحة البيئية و محاورها
الحفاظ عليهافي و الحضاريةو الثقافيةترقية المؤهالت الطبيعية والجزائر التي تهدف إلى في  التنمية السياحية

 .نفس الوقت
 االدارة المستدامة السياحية، استراتيجية التنمية السياحية،  السياحة البيئية، :الكلمات المفتاحية

 Jel :Z32تصنيف 
 
Abstract: 

Tourism is one of the areas that have recently witnessed a growing interest as it has 
become one of the resources for comprehensive development and rely on to contribute to 
raising economic growth. Through our study, we will try to focus on the Algerian 
ecotourism as an important part of Algeria’s tourism potentials, and discuss the sustainable 
management of ecotourism and its axes, stand on the reality of ecotourism in Algeria, as 
well as tourism development strategy in Algeria, which aims to promote and preserve 
natural, cultural and civilizational qualifications at the same time. 

Key words: ecotourism, sustainable tourism management, tourism development 
strategy, 

 

 . مقدمة: 1

 مستدامة شاملة للبعدين االجتماعيضمن استراتيجية أصبح إدماج قطاع السياحة 

تحافظ على توازن متواصل بينهما داخل المحيط الطبيعي الذي  ضرورة (واالقتصاديثقافي )ال

  ،مفهوم التنمية المستدامةل يحويهما

 المجتمعات المحلية،محكم و عادل بين تطلعات  يتوقف هذا التوازن على نظام ترابطي

هي والتي قد تكون متعارضة إلى حد ما  االقتصادية و البيئية، وطلبات السواحاالجتماعية و

معرضا  يااستهالك منتوجا طرحين معاكسين مما يعتبره تارة تسند للتراث الطبيعي والثقافي

ارد خاصة فيما يتعلق بالموالحفاظ عليه  يجب ثروة أو رأسماال التشويه وتارة أخرىولإلتالف 

 البيئية.

تتعرض السياحة البيئية إلى مجموعة كبيرة من التحديات الطبيعية والضغوط حيث  

لمنظمات وتتجه ا أدائهاتؤثر على معدالت  قد تمنعها من خدمة األنشطة السياحية أو التيالبيئية 

 التييئية النظم الب فيحتواء مظاهر التراجع السياحية وفقا لتلك الوضعية إلى تعديل خططها ال

فرص  تقلل من التيللتغلب على التحديات والمصاعب  ضروريتباره رد فعل عاتعمل بها ب
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التعاون مع بقية هيئات ومنظمات  فيهدافها السياحية، وعلى ذلك تبدأ هذه المنظمات أتحقيق 

 .حماية النظم البيئية والموارد المتواجدة بها فيالمجتمع 

تغاللها ئر الطبيعية التي يمكن است البيئة أو المحيط الطبيعي من بين ثروات الجزاإذا كان

د نظام المحيط الطبيعي و التقالي االندماج التام فيسياحيا في التنمية االقتصادية من خالل 

إطار  في البيئي بالقطاع السياحي فكيف تخطط الجزائر إلى النهوضاالجتماعية المحلية، 

 ؟ التنمية المستدامة

 

 إدارة السياحة البيئية. 1

المعارف المتعلقة بكافة  ةمجموع أساسيالموارد السياحية بشكل  إدارةتعكس 

غاللها لصالح ستامن الموارد البيئية وأوجه  ةستفاداال ةفكار اإلنسانية بشأن كيفيالتصورات واأل

نشطة هداف المشتركة واألكل من األ فيغالبا ما تتبلور  التي خير المجتمع ورفاهية أفراده و

ة البيئية حتلت قضية إدارة السياحاالعقود القليلة الماضية  فيو ،المواردستدامة تلك اتضمن  التي

ددت ولقد تع البيئة والسياحة على حد سواء، علميلكل من  النظريالتراث  فيمكانة مركزية 

لى ، بل ع النظري و العلميالموارد السياحية ليس فقط على المستوى  بإدارةهتمام مظاهر اال

ا ختالف أنواعهاأيضا حيث بدأت المنظمات الدولية على  نفيذيوالت التطبيقيالمستوى 

الموارد السياحية بوصفها أحد أهم سبل تحقيق معظم  إدارةالتعامل مع  فيهتمامها اومجاالت 

لها حيث تؤثر على طرق التعامل مع النظم البيئية وكيفية الحفاظ على  ةجوانب التنمية المستدام

 الموارد الطبيعية. 

 هتمام بهذه القضيةطر النظرية إلى وجود ثالثة مظاهر لالفحص وتناول األ ويتبين من

(Juàrez,2002,p162) أول هذه المظاهر يشير إلى أن إدارة السياحة البيئية ظل مفهوما ،

سياق محاولة إعادة صياغة العالقة بين البيئة  فيمحوريا طوال العقود الثالث الماضية 

النظرية حول معناه  واالتجاهاتوجهات النظر بين المداخل  والسياحة وعلى الرغم من تباين

، والبحثي علميالووظيفته وكيفية تنظيمه، فإن هذا المفهوم لم يفقد مكانته وقيمته على المستوى 

يتعلق هذه المظاهر ف ثانيأما  ،أيضا والدوليةوعلى مستوى وضع السياسات البيئية االقليمية 

كتسابه لمجموعة من السمات المميزة للعديد االموارد السياحية و إلدارة النظريبتطور المفهوم 

من المداخل النظرية حيث تعاملت بعض المداخل معه بوصفه مفهوما إداريا، وبينما التزمت 

عتبرته إسهامات أخرى مفهوما فنيا، وأخيرا افقد  موقفيإسهامات عديدة بالنظر إليه كمفهوم 

مظهر ال و ى يد بعض المداخل المعاصرة مفهوما سلوكيافقد تطور هذا المفهوم حتى أصبح عل

ا التطبيقية أثبتت أهميته التيأحد المفاهيم النظرية  الثالث يؤكد على ان إدارة السياحة البيئية هو

ت السياحة كان التيوقد ساعد على ذلك تدهور النظم البيئية وتراجع الموارد والمناطق الطبيعية 

شرعت المنظمات الدولية والهيئات الحكومية والمنظمات غير  تعتمد عليها، وعلى ذلك فقد

الموارد السياحية للتعرف على صياغتها المثلى وضوابطها  إدارة دراسة  فيالحكومية 

 ليات تطبيقها ومردوداتها على كل من البيئة والسياحة.آوإجراءاتها و

 دارة المستدامة للسياحة البيئيةاإل .2

 ختبارا إدارة السياحة البيئية و تهدف إلى فحص التيشارة هنا إلى تطور المقاييس يجب اإل   

يضا إلى تعدد هذه المقاييس وتباينها أشارة ظروف العمل المختلفة كما يجب اإل في امحاوره
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ستند ت التيختالف المحاور النظرية اتعتمد عليها، ومن حيث  التيمن حيث األفكار النظرية 

اهيم وتعتبر السياحة البيئية المستدامة من أحدث المف ،قياس مفهوم إدارة السياحة البيئية فياليها 

 :واالجتماعية واالقتصاديةسس الثقافية ترتكز على مجموعة من األ التي

صور  توجد به وتتباين التيمجتمع ما على المعطيات السياحية  فيتؤثر الثقافة السائدة   -

ستخدام اتفرضها الثقافة على السياحة البيئية ويميل رواد هذا المدخل إلى  التيوأشكال التأثيرات 

 ، وعلى ذلك فالسياحة قد تتأثر بالعناصر الثقافية المادية مثلوالمعنوي الماديالثقافة بجانبيها 

ستغالل الموارد وغيرها كما تتأثر أيضا بالعناصر الثقافية المعنوية االتقنيات المتاحة وأساليب 

ر صورة غي فيوالقيم والمعايير والمعتقدات، وبرغم أن هذه العناصر توجد  التجاهاتامثل 

ال إنها ذات تأثير بالغ على ظروف السياحة البيئية ووظائفها وطبيعة أدوارها وعلى إملموسة 

ية تحقيق أهدافها، ويعنى ذلك أن العناصر الثقاف فيتعتمد عليها  التيكافة الجوانب التنظيمية 

إدارة السياحة البيئية وتحدد قواعدها وتشكل عالقاتها، ووفقا  فيوالمعنوية تتحكم  المادية

فإن: إدارة السياحة البيئية تعتمد على مدى تأثر المنظمات السياحية  Barrow(لبارو)

لتقليدية المجتمعات ا فيمحيطها حيث يشيع وجود هذه المنظمات  فيبالعناصر الثقافية السائدة 

 اتخاذوإدارة السياحة وتشغيلها  فياليد والمعتقدات دورا محوريا ـالعادات والتق تلعب فيها التي

مواجهة  يفصحاب المصالح أقراراتها، كما تقوم هذه العناصر الثقافية بدعم القيادات المحلية و

 (Barrow,2005,p117)  المنظمات السياحية

ة حتفاظية والخوف من الجديد وعدم الثقفضال عن القيم المعوقة ألنشطة حماية البيئة مثل اال   

خرين، ويتم صياغة عالقة إدارة السياحة البيئية بين المنظمات السياحية وبين هذه اآل في

ة الموارد السياحية والبيئي إدارة ظل عناصر الثقافة السائدة وعلى ذلك يجب  فيالمجتمعات 

لية كما تعتمد على القبول والخبرات المح فيمتثال الثقابطرق منظمة تحترم العرف واال

دارة المنظمة من خالل التخطيط ودعم القيادات المحلية وتحويلها إلى صورة من اإل االجتماعي

 والخبرة الفنية.

رة المستدامة للسياحة البيئية من خالل مجموعة قيم ادحيث تقوم اإل rationalityلعقالنية ا -

د نجاز والتجديستدامة مكوناتها مثل قيم العمل واالامدعمة لحماية البيئة و اتجاهاتومعايير و

قتسام المسئولية، وتنعكس هذه ايمان بالعمل المشترك وعلى الذات واإل واالعتمادبتكار واال

 وعالقاتها أدائهاالعناصر الثقافية على تركيب المنظمات السياحية ووظائفها ومستوى 

 عقالنيالالنمط  فيدارة السياحة البيئية خرى وبالمجتمع المحلى، وعلى ذلك فإبالمنظمات األ

يعتبر أحد مظاهر الثقافة السائدة المحيطة بها ويتم صياغة العالقة بين المنظمات السياحية 

راسة على فحص الوضع الراهن ود ر الفنية وبناءوالنظم البيئية وفقا لألسس العلمية والمعايي

ات وتقسيم لتزامالقة على توثيق التعهدات واوتعتمد هذه العال ،البدائل والمفاضلة بين الوسائل

ديد صورة تعاقدية مكتوبة ويتم فيها تح فيدوار وتحديد المسئوليات بين المنظمات ووضعها األ

قد  خرى بشرعية وقانونية هذه العالقة ومامساهمات وحقوق كل منظمة وإلقرار المنظمات األ

 (Briassoulis,1992,p130)أضرار أضرار ومكاسب أو يترتب عليها من منافع أو

عتبارها وحدات االسياحة البيئية مع المنظمات السياحية ب إدارة يجب أن تتعامل   -

يكولوجية بما ستغالل موارده الطبيعية ونظمه األجتماعية داخل المجتمع المحلى تهدف الا
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 Du)قتصادية للسكانجتماعية وااليضمن صيانتها وبما يحقق العوائد والمردودات اال

cros,2000,p165) 

م البيئية تواجه كل من النظ التيالتغيرات  اختبار السياحة البيئية بفحص و إدارة تهتم   -

يد، جلين القريب والبعاأل فيستغاللها سياحيا وبتحديد الطرق المناسبة لمواجهتها اوظروف 

 بيئة عملها. فيبالبحث عن كل الفرص الجديدة وغير المستغلة  اهتمامهافضال عن 

 

الندوة اإلقليمية الثانية حول السياحة المستدامة في الوطن  فيوقد أجمع الخبراء العرب 

منطقة حتياجات الزوار والاعلى أن السياحة البيئية المستدامة هي نقطة التالقي ما بين  العربي

المضيفة لهم مما يؤدي إلى حماية ودعم فرص التطوير المستقبلي بحيث يتم إدارة جميع 

اته ذولكنها في الوقت  جتماعية والروحيةقتصادية واالحتياجات االر بطريقة توفر االالمصاد

تحافظ على الواقع الحضاري والنمط البيئي الضروري والتنوع الحيوي وجميع مستلزمات 

 الحياة وأنظمتها.

 نشطة السياحية األخرىستدامة األكما هو الحال بالنسبة ال ستدامة السياحة البيئيةوال

 ثالث مظاهر متداخلة:فهنالك 

 قتصادية.ستدامة االاال  -

 جتماعية والثقافية.ستدامة االاال  -

 ستدامة البيئية.اال  -

 

ستمرارية، وعليه فإن السياحة البيئية ستدامة تشتمل بالضرورة على االكما أن اال

وي التنوع الحيستخدام األمثل للموارد الطبيعية بما في ذلك مصادر المستدامة تتضمن اال

  ،ليةوتعظيم الفوائد من حماية البيئة والمجتمعات المح وتخفيف آثار السياحة على البيئة والثقافة

 وهي كذلك تحدد الهيكل التنظيمي المطلوب للوصول إلى هذه األهداف.

 

محاولة دمج الرؤى والقضايا سابقة الذكر والتي عند اإلدارة المستدامة للسياحة البيئية: ف

رة ادإ في عتبارتتعلق بالسياسات والممارسات المحلية يجب أن تؤخذ المبادئ التالية بعين اال

 .السياحة البيئية

ماية أو الح استراتيجياتن يجب أن يكون التخطيط للسياحة وتنميتها وإدارتها جزء م  -

داخل بشكل مت كما يجب أن يتم تخطيط وإدارة السياحة  ،التنمية المستدامة لإلقليم  أو الدولة

ومؤسسات خاصة ومواطنين سواء كانوا  وموحد يتضمن إشراك وكاالت حكومية مختلفة

 مجموعات أم أفراد لتوفير أكبر قدر من المنافع.

يجب أن تتبع هذه الوكاالت والمؤسسات والجماعات واألفراد المبادئ األخالقية   -

ة لحياة طقة المضيفة والطريقة التقليديوالمبادئ األخرى التي تحترم ثقافة وبيئة واقتصاد المن

 المجتمع وسلوكه بما في ذلك األنماط السياسية.

يجب أن يتم تخطيط وإدارة السياحة بطريقة مستدامة وذلك من أجل الحماية   -

 المثلى للبيئة الطبيعية والبشرية في المنطقة المضيفة. االقتصاديةستخدامات واال
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توزيع المكاسب بين مروجي السياحة وأفراد المجتمع  يجب أن تهتم السياحة بعدالة  -

 المضيف والمنطقة.

يجب أن تتوفر الدراسات والمعلومات عن طبيعة السياحة  وتأثيراتها على السكان   -

والبيئة الثقافية قبل وأثناء التنمية  خاصة للمجتمع المحلي  حتى يمكنهم المشاركة والتأثير على 

 التنمية الشاملة.  اتجاهات

ل قتصادي قبجتماعي وااليجب أن يتم عمل تحليل متداخل للتخطيط البيئي واال  -

 المباشرة بأي تنمية سياحية أو أي مشاريع أخرى بحيث يتم األخذ بمتطلبات البيئة والمجتمع.

 ةيجب أن يتم تشجيع األشخاص المحليين على القيام بأدوار قيادية في التخطيط والتنمي  -

 بمساعدة الحكومة وقطاع األعمال والقطاع المالي وغيرها من المصالح.

يجب أن يتم تنفيذ برنامجاً للرقابة والتدقيق والتصحيح أثناء جميع مراحل تنمية وإدارة   -

نتفاع من الفرص المتوفرة والتكيف مع السياحة  بما يسمح للسكان المحليين وغيرهم من اال

 ى حياتهم.التغييرات التي ستطرأ عل

 

ارة السياحة دبعض المتطلبات العامة إليجب توفر ولتحقيق التنمية السياحية المستدامة 

وذلك بهدف تطبيقها من جهة أخرى قتصادية جتماعية واالواالمن جهة وحماية الموارد البيئية 

 (Besleme,1994,p94) :وهي

ومات  بالمعلوتزويدهم وجود مراكز دخول في المواقع السياحية لتنظيم حركة السياح  -

 الضرورية. 

ضرورة توفر مراكز للزوار تقدم معلومات شاملة عن المواقع وإعطاء بعض  -

كيفية التعامل مع الموقع ويفضل أن يعمل في هذه حول اإلرشادات الضرورية 

المراكز السكان المحليون الذين يدربون على إدارة الموقع والتعامل مع المعطيات 

 الطبيعية.

وجود قوانين وأنظمة تضمن السيطرة على أعداد السياح الوافدين وتأمينهم ضرورة  -

 بالخدمات والمعلومات وتوفير األمن والحماية بدون إحداث أي أضرار بالبيئة.

ضرورة وجود إدارة سليمة للموارد الطبيعية والبشرية في المنطقة يمكنها أن تحافظ  -

 عناصر بشرية مدربة.على هذه المكتنزات لألجيال القادمة من خالل 

التوعية والتثقيف البيئي من خالل توعية السكان المحليين أوالً بأهمية البيئة  -

والمحافظة عليها، فكثيراً ما نالحظ أن السكان المحليين هم الذين يسعون إلى تخريب 

فون أنهم يدمرون قوتهم ومستقبل عروتدمير بيئتهم ألسباب مادية ولكن هؤالء ال ي

خالل هذا التخريب  ولذلك يجب التركيز على التوعية والتثقيف البيئي أوالدهم من 

للسكان المحليين وللعاملين في الموقع مع الحرص على وجود اللوحات اإلرشادية 

 التي تؤكد على أهمية ذلك.

تحديد القدرة االستيعابية للمكان السياحي بحيث يحدد أعداد السياح الوافدين للمنطقة  -

 جتماعيةواالحتى ال يؤثر ذلك على البيئة الطبيعية   واكتظاظ زدحاماالسياحية بدون 

الخدمات فيرون بيئة جاذبة توفر لهم من جهة وعلى السياح من جهة أخرى 
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 )الدليل اإلرشادى للسياحة وهناك عدة مصطلحات للقدرة االستيعابية منها؛ واألنشطة

 ( 0220الوطن العربى، فيالمستدامة 

حتمالية المكانية والتي تعتمد على قدرة المكان في استيعاب الحد األعلى الطاقة اال -

 من السياح  حسب الخدمات المتوفرة في الموقع.

ستقبالهم احتمالية البيئية وهي تعتمد على الحد األعلى من الزوار الذين يمكن الطاقة اال -

 ليين.المح بدون حدوث تأثيرات سلبية على البيئة والحياة الفطرية وعلى السكان

حتمالية النباتية والحيوانية وهي تعتمد على الحد األعلى من السياح الذين الطاقة اال -

يفترض وجودهم بدون التأثير على الحياة الفطرية وهي تعتمد على جيولوجية 

 المنطقة والحياة الفطرية وطبيعة األنشطة السياحية.

في  تقبالهماسمن السياح الذين يمكن  للسياحة البيئية أي الحد األعلى االحتماليةالطاقة  -

زدحام على أن ال يؤثر عددهم االموقع وتوفير كافة المتطلبات والخدمات لهم وبدون 

الموقع وال يوجد رقم محدد طوال العام  يجتماعية فعلى الحياة الفطرية والبيئية واال

د ير عنموسم التزه ألعداد السياح  وإنما يزداد وينقص حسب مواسم السنة من حيث

 النباتات والتفقيس عند الطيور.

 دمج السكان المحليين وتوعيتهم وتثقيفهم بيئياً وسياحياً. -

توفير مشاريع مدرة للدخل للسكان المحليين مثل الصناعات الحرفية التقليدية ومرافقة  -

 .ية فضال عن العمل كمرشدين سياحينالدواب لنقل السياح وتشجيع الزراعة العضو

الجهود لنجاح السياحة البيئية من خالل تعاون كل القطاعات ذات العالقة تضافر كل  -

بالسياحة مثل القطاع الخاص والحكومي والمؤسسات الرسمية والهيئات غير 

 ( والسكان المحليين.NGOsالحكومية )

 دارة المستدامة للسياحة البيئية:محاور اإل. 3

تتضمن  يالتالسياحة البيئية المستدامة و وتحاول الدراسة تناول المحاور التحليلية إلدارة

 دارة إل كل من الصورتين التكاملية والتعاقبية فيوالعقالنية  االستراتيجيةالكثير من العناصر 

السياحة البيئية، ومن ناحية أخرى تنظر الدراسة لمفهوم إدارة السياحة البيئية بوصفه مفهوما 

التخطيط للسياحة البيئية، والموارد المادية،  هي تحليليا مركبا يشمل خمسة محاور أساسية 

 .المؤسسيوالخبرة الفنية، وتنمية المورد البشرى، والدور 

 ويشتمل هذا المحور على ثالثة بنود، وذلك كما يلى.التخطيط للسياحة البيئية :   .1.3

من ض)فيما يخص كل من السياحة والنظم البيئية(: ويت وضع أهداف السياحة البيئية .1.1.3 

 (Ladkin,2000,p62)بنود كما يلى: 3هذا العنصر 

دراسة المشاكل السياحية والبيئية المحلية وهذا يشير الى ضرورة التعرف على   -

جه اتو يالتتتعرض لها الموارد الطبيعية والنظم البيئية من ناحية والتحديات  التيالمشاكل 

 وتنظيميا وإداريا من ناحية أخرى.  تمويليا السياحي العمل 

ية رة السياحة البيئادإحتياجات وأولويات السياحة البيئية وهذا يستدعى من اتحديد   -

ى تحتاج لها السياحة البيئية كما يستدع التيحتياجات المادية والبشرية حصر شامل لكافة اإل

 حتياجات. أيضا وضع قائمة بأولويات مقابلة هذه اإل



للسياحة البيئية في الجزائراإلدارة المستدامة   

 

  11 العدد، 3س المال البشري واألداء، جامعة الجزائرأمجلة األداء، مخبر ر 37

السياحة البيئية على وضع  إدارة داف السياحة البيئية وهوما يتعلق بقدرةوضع أه  -

داف المشتركة هتفاق النهائى على األتسمح بالوصول إلى اإل التيالمعايير والضوابط التنظيمية 

 عيد. جلين القريب والباأل فيصورتها المرحلية  فيهداف كما يختص بقدرتها على وضع هذه األ

 ويشتمل هذا العنصر على بندين هما:   األدوار:توزيع  .2.1.3   

وضع تصور مبدئى باألدوار بين المنظمات السياحية وغيرها من منظمات المجتمع   -

تقوم بها المنظمات السياحية  وبدون دعم من المنظمات  التيدوار المنفردة وهوما يتضمن األ

 القيام بها أكثر من منظمة محلية يفتتعاون  التيالمحلية األخرى إلى جانب األدوار المشتركة 

 عالم وغيرها(.ساسية واإلمن والتعليم والخدمات المرفقية والبنية األ)مثل األ

تفاق على الترتيب الزمنى آلداء تحديد شكل تعاقب األدوار السياحية بحيث يتم اإل -

 فيظمة ما ق مناألدوار المتفق على تنفيذها مع وضع البدائل التنفيذية للتعامل مع حاالت إخفا

اقب دارة عملية تعتشكيل لجنة محلية إل فيشتراك آداء دورها المنوطة بالقيام به إلى جانب اإل

 األدوار السياحية والبيئية على المستوى المحلى.

 : ويضم ثالثة بنود كما يلى:البيئي  السياحي تقييم العمل  .3.1.3   

نشطة السياحية البيئية المنفذة من خالل صياغة المعايير ألوضع معايير كمية لتقييم ا -

فات جتماعية لتقييم أنشطة السياحة البيئية وكذلك صياغة المواصقتصادية االالفنية والبيئية واإل

 لى.ظروف الواقع المح فينشطة إلى جانب كيفية تطبيق هذه المعايير الفنية لتقييم هذه األ

أثرت على  التيبحيث يتم تحديد معوقات األداء  دراسة معوقات اآلداء ومشاكله  -

ة مع مراقبة التغيرات البيئي ةالسياحة البيئية بشكل عام الى جانب دراسة كل معوق على حد

تستتبعه مع التركيز على المشاكل السياحية والبيئية المتكررة عبر المراحل  التيوالسياحية 

 المتعاقبة لتنفيذ برامج السياحة البيئية. 

 ةتتضمن المردودات البيئية والسياحي التيتقييم مردودات برامج السياحة البيئية و  -

 قتصادية.جتماعية واالواال

، البيئيثر ويتضمن هذا المحور كل من التمويل، أنظمة تقييم األ : المواردالمادية .2.3

 :(Gios,2006,pp77-85) ومتطلبات العمل، كما يلى

ياحة البيئية داراة أنشطة السإتتطلبها  التيحتياجات التمويلية ويعنى توفير اال: التمويل -

دية بحيث يتم توفير المخصصات الما السياحي و البيئي المتفق عليها من الجانبين 

 نشطة السياحة البيئية.أدراية للقيام بكافة نشطة الفنية واإلأللكافة ا

مؤثرات عرف على كافة البحيث يتم الت: السياحي و البيئي أنظمة رصد وتقييم األثر  -

تتعرض لها الموارد الطبيعية والنظم البيئية ومتابعه تغيرها وتذبذها  التيوالضغوط 

 والتنبؤ بها.

السياحة البيئية على توافر متطلبات العمل وهذا  إدارة يعتمد نجاح  متطلبات العمل: -

نية والبنية م)مثل الخدمات الفندقية واأل السياحي يعنى تأهيل البيئة الطبيعية للعمل 

دارية )مثل المكاتب والسجالت لى جانب التسهيالت اإلإساسية والمرافق( األ

 والحاسب اآللى( والتسهيالت الفنية )مثل المخازن والورش والمعامل الفنية(.
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 .(Lahiri,2005,p96) : ويتضمن هذا المحور ثالثة بنود كما يلىالخبرة الفنية .3.3

وتهدف الخبرة الفنية إلى متابعة كافة أنشطة السياحة البيئية ورصد معدالت  : الخبراء -

 .السياحي ولويات البيئية والسياحية لخطط العمل هداف واألتغيرها وربطها باأل

دارة السياحة البيئية توفير العمالة الماهرة إيجب على  : العمالة المتخصصة -

ضوابط جراءات وإلتزام بنشطة السياحية مع االتحقيق األ يتطلبها التيوالمتخصصة 

 التعامل مع الموارد والنظم البيئية.

وذلك من خالل توفير كافة البيانات الفنية :  قواعد البيانات والدراسات الفنية -

 المنفذ وآثاره على البيئة. السياحي دارية ذات الصلة بالنشاط واإل

 : يعتمد قياس هذا المحور على بندين كما يلى:تنمية المورد البشرى .7.3

ريبية حتياجات المعرفية والتدحيث تبدأ إدارة السياحة البيئية من تحديد اال : التدريب -

ريبية عداد الدورات التدإثم يتم  البيئي  السياحي جميع مجاالت النشاط  فيللعاملين 

 عاده تأهيلهم.إالالزمة لتدريبهم و

وذلك عن طريق زيادة التخصص  : السياحة البيئية في تطوير قدرات العاملين -

 والعمل على تحديد المهام الوظيفية بدقة ووضع معايير واقعية لكفاءة العمل.  فيالوظي

 بنود اساسية وذلك كما يلى ويتضمن هذا المحور أربعة :المؤسسيالدور  .7.3

(Du cros,2000,p170): 

شتراك ارة السياحة البيئية تعتمد على ادإتعنى أن  هي و : الالمركزية -

 خاذاتكل من  فيالمنظمات السياحية مع المنظمات المحلية الحكومية وغير الحكومية 

ارد عتماد على المووزيادة اال مركزي القرارات المتعلقة بالسياحة البيئية بشكل ال

 والطاقات المحلية. 

السياحية بالتعرف على آراء هتمام المنظمات اوتعنى مدى  : التغذية العكسية -

ومدى قبولهم لها وتوقعاتهم حول  سكان المجتمع المحلى حول أهداف السياحة البيئية

دراكهم لمعوقات تنفيذها وتصوراتهم عن الحلول العملية لكيفية إحتماالت تحققها وا

 تجاوز هذه المعوقات. 

خلق  تعتمد علىوتشير إلى أن السياحة البيئية يجب أن : جتماعيةالمشاركة اال -

 حساس بالمسئولية المشتركة بين المنظمات السياحية وبين السكان المحليين للحفاظاإل

 اتخاذكافة مراحل  في المحليينعلى كل من مصالحهم ومواردهم ومشاركة السكان 

ة تتطلبها أنشطة السياح التيمكانيات توفير الموارد واإل فيالقرارات ومشاركتهم 

شارتهم ستانجاز هذه االنشطة ومعدالت األداء الحالية والمتوقعة إلالبيئية وتعريفهم ب

 . نشطةتواجه تحقيق هذه األ التيمثل لمواجهة المعوقات والمشاكل سلوب األاأل في

صدر أولوياتها عدم  فيالسياحة البيئية تضع  إدارة وتعنى أن : ستدامةاال -

 يجاد الطرق الكفيلةإيكولوجية وهدار الموارد الطبيعية وعدم الضغط على النظم األإ

بالحفاظ عليها من خالل توعية كل من السياح والسكان المحليين بقواعد التعامل مع 

جل البعيد الى جانب تقدير معدالت األ فيالبيئة بما يضمن الحفاظ عليها وحمايتها 

 الضغط على البيئة الطبيعية وتقدير الطاقة االستيعابية المثلى لعناصرها

(Miller,2005,p60). 



للسياحة البيئية في الجزائراإلدارة المستدامة   

 

  11 العدد، 3س المال البشري واألداء، جامعة الجزائرأمجلة األداء، مخبر ر 71

 ( محاور اإلدارة المستدامة للسياحة البيئية1) جدول 
 إدارة السياحة البيئية المستدامة ساسيةالمحاور األ؟

وضع أهداف السياحة البيئية )فيما يخص كل من السياحة والنظم البيئية( ،  التخطيط للسياحة البيئية -1

 .البيئي السياحينشطة، وتقييم العمل دوار، وتنفيذ األوتوزيع األ

 ، ومتطلبات العمل.والسياحي البيئيثر التمويل، أنظمة تقييم األ الموارد المادية -2

 الخبراء، والعمالة المتخصصة، وقواعد البيانات والدراسات الفنية. الخبرة الفنية -3

 السياحة البيئية. فيالتدريب، تطوير قدرات العاملين  تنمية المورد البشرى -7

 ستدامة.جتماعية واالالالمركزية والتغذية العكسية والمشاركة اال المؤسسيالدور  -7

 المستدامة للسياحة البيئية لإلدارةظل المحاور الخمسة  فيصياغة هذا الجدول  مت المصدر:
     

 : . مستقبل السياحة البيئية7

القاتها وأصبحت ع  االقتصاديأصبحت السياحة البيئية أحد المكونات األساسية للنشاط 

لقد أصبحت السياحة البيئية أسرع أنواع األنشطة نموا  بل و وطيدة الصلة بالتنمية المستدامة 

فإن عدد السياح  World Tourism Organizationإنه وفقا لتوقعات منظمة السياحة العالمية 

وف وس ،ما يقرب من مليار سائح يأ  0212عام  فيمليون زائر  731يتضاعف ليصبح 

تستقطب بالطبع السياحة البيئية النصيب األكبر منهم  وسوف تستقطب المهتمين بالثقافة 

Culture   سترخاء اال فيوالراغبونRelaxation   المغامرات  فيوالراغبينAdventure  

وأيا كان تأثير السياحة وعائدها فإنهما يتوقفان بالكامل على مدى كفاءة   Healthالصحة  فيو

إدارة المقصد  فيالسياحة البيئية  استخدم فيبل ومدى المهارة   السياحيشروع إدارة الم

قتصادية لحماية المصادر تقديم الحوافز اال فيعدة مجاالت  خاصة  في  البيئي السياحي

 والمناطق الطبيعية البكر  unique Animal Speciesالطبيعية  مثل األنواع الحيوانية النادرة 

Untouched Natural Areas ثار الحضارية آل، واCultural Monuments، إن هذا كله قد

الطبيعية  البيئة فيالسياحة البيئية خاصة بعد التدهور الحاد  فيوجد ذاته بنفسه وظهر صداه 

ى عتداء علاوبعد ما عانى العالم من سلبيات التنمية الصناعية  وما حدث منها من  الفطرية،

خال نظم إدالتمتع بها ، وما قام به المستغلون من  فيجيال القادمة الموارد البيئية  وعلى حق األ

 ي البيئج ال تراعى البيئة  وما نجم عنها من ظواهر بيئية خطيرة  أثرت على التوازن اإنت

وأثرت   الهواء والماء والتربة  في أي الطبيعي  البيئي المحيط  فيختالالت اوأدت إلى الطبيعي 

دعت العالم كله إلى وقفة تقييم  تناولت إعادة  التيعلى اإلنسان والحيوان والنبات  إلى الدرجة 

لت وكان أهم ما توص ،أساليب وأدوات جديدة واستخدام  االقتصاديةأساليب التنمية  فيالنظر 

طة  ئة أولوية مطلقة على غيرها من األنشإليه عملية التقييم ضرورة إعطاء األنشطة الصديقة للبي

 . االهتمامحظيت بكامل  التيوتصدرت السياحة البيئية األنشطة 

ستقراء هذا ادراسات وبحوث المستقبل بالغة األهمية  ليس فقط لكونها تحاول  إن 

المستقبل  ألنها تسعى إلى الحصول على إجابات وافية عن أسئلة سبق طرحها  ولكن  وهو 

لرسم صورة للمستقبل كما يجب أن يكون  وليس كما يمكن أن يكون فالسياحة البيئية األهم  

وعابر   ومولدة ألثر ممتد المفعول  إيجابيشاملة ومتكاملة  ذات تأثير   استهدافيةسياحة تفاعلية 

للزمن  كما أنه عابر لحواجز المكان إلى كل المقاصد السياحية  سواء عبر سياح من مختلف 

أو عبر تفاعل خالق بين الفكر والثقافة ، وبين السلوك والمنطق ، وبين الواقع الحى   الجنسيات

  .المعاش
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 . واقع التنمية السياحية البيئية في الجزائر:5

ب ما يقار شرعت الجزائر في تنمية القطاع السياحي و وضع مخطط لتدعيمه منذ لقد

من ظروف داخلية، سياسة واقتصادية رغم ما واجهته  - 1711ابتداء من سنة  -ثالثة عقود 

قنية اإلمكانيات الت معاكسة و ما نتج عنها من افتقاد لألمن و االستقرار و قلة التنظيم و ضعف

 سياسة تنموية شاملة ، وهي تطمح اليوم إلى وضع0220وعادت لتنفذه ابتداء من سنة  و المادية

ايدة إلى المتز غ غايتها من سد الحاجةحتى تبل تتكفل بها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني

منتوج سياحي تنافسي من جهة و إلى الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي و تحسين الظروف 

في هذا اإلطار، تلعب الدولة و (7،ص0225، فرحاتي) المعيشية المحلية من جهة ثانية

و تفتح مجال االستثمار  دور المنسق و المنظم و المشرف أو المدير العام المؤسسات العمومية

 †الخواص للممولين

القطاع بحيث يسمح  تحدد الحكومة اإلطار القانوني الذي يرعى :على المستوى الوطني

لحفاظ التقليدية وا و يشجع التشاور ما بين المؤسسات سيما تلك الساهرة على ترقية الحرف

  .الطبيعيعلى التراث الثقافي و

الطبيعية و مراقبة  ة السياحة في الحفاظ على المواردتساهم وزار :على مستوى القطاع

 .النشاط و الخدمات السياحية من حيث الكمية و النوعية

المشاريع السياحية  يتم إعداد مخطط سياحي جهوي منسق يعين :على المستوى الجهوي

ا الجهوية و يضع برنامج حسب المعطيات االقتصادية و االجتماعية و الطبيعية و الثقافية

ة داعيا المجتمع المدني إلى المشارك لتكوين الموارد البشرية و تطوير نشاط اإلعالم و االتصال

 المحليين المتخوفين من النشاط فيهاو ذلك محاولة منه للتغلب على بعض تحفظات السكان

ية يتسبب مثال في طلب متزايد للموارد المائ السياحي و آثاره السلبية على حياتهم اليومية و هو

 .مما يجب االنتباه إليه و حسن تدبيره مقدما و في ارتفاع األسعار خالل الموسم السياحي

لفئة ا لهذا الغرض يرمي المخطط الوطني للتهيئة السياحية إلى تلبية حاجيات و تطلعات

الحفاظ على  الشابة من السكان خاصة و هي األكثر تضررا من الحرمان و الكبت، إلى جانب

ح بتجنيد لكونه يسم و الثقافي. لكنه يعمل أيضا على تنمية القطاع السياحيالمحيط الطبيعي 

  األموال بالعملة الصعبة و بإنشاء مناصب شغل كثيرة

 ضاريةالحو ترقية المؤهالت الطبيعية و الثقافية يتم إذا تنفيذ هذا المخطط بناء على

المحاور األساسية لتنمية  بعض لذلك اقترحت الوزارة المعنية .في نفس الوقت والحفاظ عليها

 :تتمثل في سياحية مستدامة

 تنوع النشاط السياحي و تحسين نوعيته حسب الطلب أو المعيار العالمي الذي يزيد -

 .اهتماما بالثقافة و البيئة الطبيعية

التي تساهم بشكل  إنشاء مناصب شغل بالخصوص على مستوى الجماعات المحلية -

 .التنسيق الجهويالتوازن و  مباشر وفعال في

                                                 
وانين و يتعلق وضع الق االستثمار للخواص ال يعني تخلي المؤسسات العمومية عن مهمتها الحقيقية سيما فيما غير أن فتح مجال†

لقطاع الوطنية و الجهوية و المحلية و تكوين الموارد البشرية المسيرة ل المرجعية التي تسمح بتقييم و تنفيذ و تنسيق البرامج القواعد

 .المستدام السياحي
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في هذا السياق، تتكفل وزارة السياحة بالتنسيق بين بعض االهتمامات والمشاريع المتعلقة 

 :ب

اقتصادية و استغالل المواقع الطبيعية النادرة التي تحتاج إلى رعاية -التنمية االجتماعية -

  .خاصة

  .حسن تدبير و اختيار الهياكل و الترتيبات العمرانية السياحية -

 د دور المستثمرين و الجمعيات الغير حكومية و كل مشارك مباشر أو غير مباشرتحدي -

  .في النشاط السياحي

  .كيفية تحسيس و إسهام السكان المحليين -

  .التعاون الجهوي و الدولي -

  .أساليب إشراك وسائل اإلعالم و النشاط الجمعوي -

ثم هناك أربعة أقطاب رئيسية يرتكز عليها النشاط السياحي في الجزائر و هي تضم 

 :مناطق سياحية ذات مؤهالت طبيعية أو ثقافية أو االثنين معا، هي عدة

منطقة القالة و حضيرة قوراية و حضيرة تازة و جزر أجليس برغاية وجزر  :الساحل -

  .و جزر حبيبة راشقون و شاطئ تيقزرت و حضيرة شنوى

 ستراليزي و حضيرة الطاسيلي، واد مزاب، منطقة تمنا-منطقة أدرار :الصحراء -

  .حضيرة الهقار و منطقة تندوفو

 حمام شيقر )تلمسان(، عين واكة )النعامة(، عين فرانين :الحمامات الطبيعية -

 قسنطينة(،–وهران(، حمام قسنا )البويرة(، حمام شارف )الجلفة(، حمام بوزيان )

 (زيد )سوق هراس حمام

تيبازة،  حضيرة الطاسيلي ناجر، :ةالتاريخيالتراث الثقافي/ المواقع األثرية و  -

  .الجميلة، تمقاد، قلعة بني حماد، واد مزاب، القصبة بالعاصمة

 ضافة، هناك خمسة أقطاب سياحية تم تسجيلها في منطقة الصحراء الشاسعة علىباإل    

 ست و غرداية و جانت و الليزي. و قد بينت الدراساترامقربة من المدن مثل بسكرة، و تمن

مؤهالت و ميزات سياحية متصلة بنمط العيش الصحراوي  األولية التي أدت إلى ترشيحها،

 .والحرف التقليديةوالتراث الشعبي و الطبخ التقليدي و الحفالت الشعبية 

  :في الجزائرالبيئية التنمية السياحية  استراتيجية. 7

 مبدئيا، يستند القطاع السياحي على مجموعة من النشاطات المخططة في إطار      

 توظيفي. غير أن االنشغاالت -استراتيجية تنموية عامة ذات بعدين اقتصادي و عملي

مر أكثر األ و البيئية التي تهز القطاع اليوم، تشير إلى أن اقتصادية و العمرانية-االجتماعية

ية و الترقية المحل تعقيد و أنه يستلزم رعاية شاملة محكمة بحيث ال تظهر معارضة بين مبدأ

العملية ال تحمل في طياتها خطرا  مبدأ الضيافة و تقاسم المتعة و الرفاهية مع السواح ما دامت

الثقافي المحلي ويعرضه إلى اإلزراء و التشويه و التلوث و  مضمرا يهدد التراث الطبيعي و

  .أخيرا إلى االستمالك

 :إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة بوضع االستراتيجيةترمي هذه 

 مالئم ال المناطق المؤهلة و يعين النشاط أو المنتوج السياحي مخطط توجيهي يحدد إطار

 و شروط استغاللها
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 ة اإلقليميةنظام صارم و واضح للتهيئ 

 معايير أو مقاييس لتقييم الموارد البشرية المسيرة للهياكل و النشاطات السياحية 

 مقاييس و قواعد تنظيمية خاصة بالقطاع للحفاظ على نوعية البيئة الطبيعية العامة 

  مشاركة واسعة من طرف السكان المحليين عند كل مرحلة من مراحل التخطيط و

  .لسياحيةتسيير الخدمات او التنفيذ

هو تطوير السياحة في المدن و فيبعض االستراتيجية المتفق عليه فيما يخص هذه 

أما تحسين صورة المدينة فيدعو إلى تحسين  .المواقع التاريخية و األثرية و الطبيعية المتميزة

السكان ألن نجاح النشاط السياحي فيها يتوقف إلى حد بعيد على مشاركتهم  ظروف عيش

زدهارا ا الفعالة. الواقع أنه ابتداء من العقود األخيرة شهدت السياحة العالمية في المدن المنتظمة

و انتشارا ملحوظين بسبب زيادة سكان المدن. بذلك أصبحت المدينة محل العمل والعيش إضافة 

ا موقعا سياحيا. هذا م إلى كونها محل المتعة و الراحة لكنها تبق ملكا للسكان أوال ثم بعد ذلك

 .مة مثالفي مدينة الجزائر العاص يفسر االهتمام المتزايد باألحياء التاريخية و الحرف التقليدية

يئية الب السياحة السياحية حاليا إلى إتباع نموذج االستراتيجيةمن جهة أخرى، تتجه 

اإلطار تعتزم الجزائر اعتبار مفاهيم التنمية المستدامة و الحفاظ على  في هذا .الصحراوية

الطبيعية و االجتماعية و االقتصادية بتشجيع نشاط سياحي متنوع موافق مع هذا  عطياتالم

 المفهوم

 

 الخاتمة :. 3

التي  دولةال أصبحت تنمية القطاع السياحي في الجزائر تشكل أولوية من بين أولويات 

من  بدعلى ترقية عدة أقطاب سياحية. فال ترتكز  استراتيجيةالخيار تبعا لخطة  تزعم تنفيذ هذا

بالقطاع السياحي في الجزائر إال و تكشف على مؤهالتها الطبيعية العديدة المتمثلة  دراسة تعنى

سمح ي امتداد مساحة البالد و تباين مناخها و ثراء تراثها الطبيعي و الثقافي و الفني مما في

رضناه على ما عبناء و، مواصلتها طول السنة بممارسة شتى النشاطات السياحية و الترفيهية و

 يمكننا إدراج مجموعة من التوصيات قصد تفعيل و تنشيط السياحة البيئية: 

 إعداد مخطط تنموي شامل و واضح و برزنامة زمنية. -

عية حتى تكفل الحوافز الضرورية تدعيم المنظومة القانونية و التشري -

 التسهيالت الالزمة لمحرفي السياحة.و

إشراك القطاع الخاص و دعم القطاع العمومي حتى يستطيع مواكبة التغيرات  -

 الحاصلة في هذا القطاع على المستوى العالمي.

ا من خالل الندوات و الملتقيات تحسين صورة السياحة خاصة البيئية دولي -

 كافة وسائل االعالم و استغالل االنترنت لهذا الغرض.و

خالل الوسائل السمعية البصرية  ن منبث الوعي السياحي لدى المواطني -

 المقروءة للحفاظ على الثروة البيئية.و
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