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مفهوم السياحة ليشمل أبعاد التنمية املختلفة، االقتصادية، االجتماعية، والبيئية وحتى السياسية، فقد أثرت األنشطة السياحية على كل    تطور 

البحثية   الورقة  تبين هذه  الشاملة.  التنمية  تحقيق  اجل  القطاع من  إليه  أساسيات حول  جوانب  وما وصلت  املستدامة،  السياحية السياحة  التنمية 

ع االستدامة  مبادئ  تطبيق  واقع  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  وتهدف  السياحة.  استدامة  لتحقيق  الجودة  مخطط  وتنفيذ  الجزائر  في  لى املستدامة 

قانون   الحكومة منذ صدور  والتي سطرتها  الجزائرية،  السياحية  ب  2003األنشطة  في كون  املتعلق  الدراسة  نتائج  تمثلت  املستدامة.  السياحية  التنمية 

 
 
  تنمية السياحة الجزائرية تعتبر هدفا

 
 لكل املتعاملين في القطاع والقطاعات املرتبطة به، من اجل وضع مشاريعهم في بيئة مستدامة.  أساسيا

 . املستدامة في الجزائر السياحة   ؛مخطط الجودة  ؛السياحية املستدامة التنمية :فتاحيةالكلمات امل

   قدمة:امل

ملنفعة السياحية، فالنشاط السياحي يشكل  ا   الراغب فيأهمية وتزيد من دورها الفعال لدى السائح، أو  أكثر  للسياحة خصائص ومقومات تجعلها  

السياحة مقارنة باألنشطة االقتصادية األخرى هي نشاط غير مكلف سواء من ، فصناعة قائمة بذاتها، تتميز وسائلها وأساليب إدارتها عن باقي الصناعات

واملردودية،   اإلنتاج  سريع  نشاط  باملقابل  ولكنه  املادية  أو  الزمنية  التكلفة  بحيث  يسمى  ما  ترتبط وهذا  كما  املستدامة،  للتنمية  االقتصادي  البعد 

 السياحة 
 
 ، والبيئية، والتي تتبلور في إبراز السياحة املستدامة. بباقي أبعاد التنمية املستدامة االجتماعية أيضا

الجزائرية    رغم  السلطات  املبذولة من طرف  للدخل، قصد  الجهود  النفط كمصدر أساس ي  الدخل، وتخفيف االعتماد على قطاع  تنويع مصادر 

غير   األخرى  القطاعات  تنمية  خالل  من  املختلفة،  بأبعادها  التنمية  مفهوم  تطور  مع  هذه  تماشيا  مساهمة  وبقيت  بالنجاح،  تكلل  لم  فإنها  النفطية، 

تفعيل   على  والعمل  أكثر  اإلهتمام  تقتض ي  الضرورة  فإن  والنتيجة،  املصير  هذا  ولتجاوز  املطلوب،  املستوى  دون  املحلي  الناتج  في  هذه القطاعات 

 
 
   القطاعات، و يمثل قطاع السياحة مصدرا

 
   حيويا

 
في تكوين الناتج املحلي، وتحسين أرصدة املوازين، وتوفير فرص يمكنه اإلسهام بصورة فاعلة    متجددا

 العمالة، والتأثير على االستثمار في البنى التحتية. 

املواضيع  ي السياحفالتنمية   من  تعتبر  املستدامة  املواطنين الهامةة  إلى  إضافة  السياح،  وكذا  الدولة  قبل  من  التصرفات  بعض  تتطلب  والتي   ،

املنتوج   مستهلكيي هذا امليدان، حيث أن الدولة تلعب دور املنظم، في حين يلعب اإلعالم دور وسيط التواصل بين مقدمي الخدمة و املحليين واملتعاملين ف

واملتعلق بتنمية السياحة املستدامة تعتبر كأول خطوة    2003فيفري 17املؤرخ في:    03/01السياحي، فمبادرة الدولة الجزائرية من خالل إطالق القانون:  

 يعية في الجزائر لتطوير السياحة واستدامتها. تشج

الحكومة التي تمثلها إسترا  الجزائر ملقومات سياحية وإمكانيات طبيعية ثقافية وتاريخية، وزيادة عن استراتيجيات  تيجية  لكن بالرغم من امتالك 

، الذي يتماش ى مع برنامج الحكومة، ويدعم 2030ية آلفاق ، والتي تم تطويرها من خالل مخطط التهيئة السياح2013التنمية السياحية املستدامة لعام 

املطلوب،   املستوى  إلى  تصل  لم  النتائج  أن  إال  واملساحات،  الثروات  وترشيد  واستدامة  الخدمات  النتائج لكن  تحسين  بعض  وجود  من  يمنع  ال  هذا 

 لسياحية واألنشطة املرتبطة بها والتي تسير نحو االستدامة. املحققة في هذا امليدان، والتي تساهم في تجسيد بعض املخططات التنموية لألنشطة ا 
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 :البحث  مشكلة

اقع ؟،     ماهي أساسيات وركائز التنمية السياحية املستدامة هذه الورقة البحثية في:مشكلة مما سبق ذكره يمكن صياغة  تطبيق مبادئ   وماهو و

 ؟. السياحة الجزائرية على االستدامة

 :  البحث أهمية 

اط  ن السياحة مقارنة باألنشطة االقتصادية األخرى هي نشاط اقتصادي غير مكلف سواء من حيث التكلفة الزمنية أو املادية ولكنه باملقابل نشإ 

واملردودية،   اإلنتاج  السياحة  فهو  سريع  ترتبط  كما  املستدامة،  للتنمية  االقتصادي  البعد   يشكل 
 
االجت   أيضا املستدامة  التنمية  أبعاد  ماعية، بباقي 

املستدامة. السياحية  التنمية  إبراز مفهوم  تتبلور في   وعلى هذا    والبيئية، والتي 
 
الحاصلة عامليا الحديثة  بالتطورات  الدراسة   حيث ،  يرتبط موضوع هذه 

عرفت من تجارب الدول الناجحة في هذا امليدان، أن الحفاظ على املواقع واملناطق واملقومات    والتيتتناول تطبيق تنمية السياحة املستدامة في الجزائر،  

 
 
  السياحية وتنميتها بطريقة مستدامة يعتبر هدفا

 
 . استراتيجيا

 :البحث أهداف 

 ؛ التعرف على مفهوم السياحة املستدامة والجوانب الرئيسية لتنميتها .1

قانون    إظهار .2 صدور  منذ  الحكومة  سطرتها  والتي  الجزائرية،  السياحية  األنشطة  على  االستدامة  مبادئ  تطبيق  بالتنمية   2003واقع  املتعلق 

 ؛ السياحية املستدامة

 ؛في هذا امليدانالدولة ود جه حصر اهم ما توصلت اليه  .3

   ؛القطاع من أجل وضع مشاريعهم في بيئة مستدامةفي   تعاملينامللكل  اسياأسهدفا والتي تعتبر  تنمية السياحة في الجزائر  إستراتيجيةإبراز ركائز  .4

على تنفيذ مخطط الجودة لتحقيق التنمية السياحية املستدامة، من خالل معايير الجودة   والتي تقوم التطوير إستراتيجيةنفيذ تتوضيح خطوات  .5

 الجزائرية، ومخطط الجودة في الفنادق، من اجل تطوير الفنادق والتكوين الفندقي عالي الجودة. 

 منهج البحث:

واملن الوصفي  املنهج  على  االعتماد  تم  البحث  هذه  في  املطروحة  املشكلة  واملراجع  لإلجابة على  الدراسات  في  ورد  ما  وتحليل  لوصف  التحليلي،  هج 

 االعتماد   املرتبطة بموضوع البحث، حيث تم استخدام الدراسة املسحية لبعض املراجع واملصادر املتعلقة بمتغيرات الدراسة في الجانب النظري، ثم تم 

 ذات العالقة باملوضوع املدروس.  بالجزائرعلى منهج دراسة الحالة عن طريق مسح املصادر املتعلقة  

 :أدبيات الدراسة

 
ا
 :أهدافها وبداية االهتمام باالستدامة في السياحة، : مفهوم السياحة املستدامةأوال

 مفهوم السياحة املستدامة: .1

حيث   والبيئية،  االجتماعية  االقتصادية،  الجوانب  كل  على  السياحة   تؤثر 
 
قطبا يشكل  ال  السياحة  نشاط  أن  على  والخبراء  املختصون    أكد 

 
 
 اقتصاديا

 
  ، إال إذا اتصف بنوع من الديمومة يجعله عامال ثابتا في املحيط االقتصادي، من شأنه أن يكون محركا

 
 لعجلة التقدم. رئيسيا

  "أن السياحة يجب أن تبنى على أساس   2000املتحدة سنة  وفي هذا الصدد يذكر التقرير املنجز من طرف املجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم  

فالتنمية املستدامة بمفهومها الحديث ال تستثني  على املدى الطويل، وكذا على املستويين االقتصادي واالجتماعي للمجتمعات املحلية".  (إيكولوجيبيئي )

السياحة كمجال حساس تظهر فيه كتوجه عاملي جديد، حيث تسعى الدول املتقدمة في ميدان السياحة إلى وضع خطط ودراسات طويلة املدى لخلق 

أو طو في  نوع من االستقرار   تتبنى سياسات شاملة تمتد على بعد زمني متوسط  القطاع، فأصبحت  املدى، هذا  التنموية قصيرة  الخطط  يل مع تفادي 

األور  "امليثاق  قاري مثل  أو  دولي  طابع  ذات  ومواثيق  اتفاقيات  في  ورد  املستدامة  التنمية  السياحة عن طريق  تطوير قطاع  أن  نجد  لتهيئة وعلى هذا  بي 

تصريح سنة   فيه  ورد  بالتراث حيث  املتعلق  "مانيال"  وتقرير  ق  1988اإلقليم"  السياحة  العاملية "أن  األبحاث  إطار  وفي  املالئمة  الشروط  توفير  ادرة على 

 ( 57-56، الصفحات 2000)املتحدة، نوفمبر  .املنجزة من طرف التنظيم الدولي الجديد على لعب دور ايجابي في خلق التوازن والتعاون بين الدول"

قطاع السياحة أصبحت تقوم على املخططات طويلة املدى، لخلق قواعد ثابتة لهذه الصناعة قصد تحويلها إلى عامل  لنظرة  المن هنا يتضح أن  

املستدامة التنمية  الالحقة في  ، و أساس ي في تحقيق  األجيال  املساس بقدرة  الحالية، دون  الحاجات  تلبي  التي  املستدامة هي  السياحة  أن  استنتاج  يمكن 

التنمية   الحصول على حاجياتها، السياحي وأبعاد  النشاط  السياحة والسياح وتأخذ بعين االعتبار حجم  إلى إشباع متطلبات  التي تهدف  السياحة  وهي 

 املستدامة املختلفة مع بعضها مجتمعة. 

 



اقع تطبيق    شنبي &  بن لخضر                                                                                                                 مبادئ االستدامة على األنشطة السياحية في الجزائر و

International Journal of Hospitality and Tourism Studies, 1(1) (2020), 12-25 
 14 

 

 أهداف السياحة املستدامة:   .2

 (04-03، الصفحات 2001)املستدامة،   من أهم أهداف السياحة املستدامة في:

الحضار  • املستوى  واالقتصادية،  االجتماعية  الظواهر  والعادات،  )التراث  واالجتماعية  الثقافية  البيئية،  وخصائصها  املحلية  الثقافة  ي  حماية 

 . والثقافي(

 . ترشيد استخدام املوارد السياحية •

 الحياة، البرية، النمو السكاني...(. حماية البيئة من التلوث )األرض، املناخ، املياه،  •

 بداية االهتمام باالستدامة في نشاط السياحة: .3

 (223، صفحة 2014)الجليل،  يوجد الكثير من العوامل التي ساهمت في ربط نشاط السياحة بمبدأ االستدامة، نذكر منها:

 . بين الحاجات الحالية للسياحة والحاجات املستقبلية لألجيال املتعاقبةالسياحة املستدامة تتطلب الجمع  •

الفقر   • حدة  تخفيف  وسائل  من  كوسيلة  وتتخذ  املضيفة،  املجتمعات  على  اقتصادية  بفوائد  تعود  التي  القدرات  تملك  السياحة  بأن  اإلقرار 

 والحفاظ على الثروات الطبيعية والثقافية وغيرها من املنافع، شريطة أن تو 
 
 .مناسبة، وأن تدار شؤونها وفق رؤية طويلة األمد ضع لها خططا

 . تزايد انتشار موضوع االستدامة في السياسات واإلستراتيجيات والخطط الوطنية، اإلقليمية واملحلية في مجال السياحة •

املتوقع من هذه    1988اقتراح مبدأ االستدامة عام   • العاملية للسياحة، حيث من  املنظمة  إدارة جميع من طرف  إلى  أن تؤدي  املستدامة  السياحة 

 .املوارد بطريقة تتيح تلبية االحتياجات املختلفة مع الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي ونظم الحياة 

للقرن  اإل • أعمال  إلى صياغة جدول  أفض ى  الرئيسيين  املصلحة  أصحاب  السياحة من طرف  في  االستدامة  مبدأ  بأهمية  باألسف  21قرار  ار  خاص 

 .20، والتي لم تكن ضمن جدول أعمال القرن الـ  1995وصناعة السياحة في عام 

السياحة   • تنمية  تعزيز  مهمته  املصالح،  ألصحاب  بالسياحة  معني  عمل  فريق  إنشاء  إلى  السابعة  دورتها  خالل  املستدامة  التنمية  لجنة  دعوة 

عام   للسياحة  العاملية  املنظمة  وضعت  حيث  األوساط  املدون  1999املستدامة،  مع  التشاور  من  سنتين  بعد  السياحة  آداب  لقواعد  العاملية  ة 

 . الصناعية

 وضع مجموعة من مؤشرات االستدامة الخاصة بالسياحة واختبارها في العديد من البلدان في إطار مبادرة املنظمة العاملية للسياحة.  •

 
ا
 : خصائص السياحة املستدامة: ثانيا

 ( 137، صفحة 2006)بودي،  املستدامة في العناصر التالية:توجز أهم خصائص السياحة 

للمجتمع  االستمرارية:   .1 الثقافية  البيئة  واستمرار  بسرعة،  استغاللها  وعدم  الطبيعية  املوارد  استمرار  بين  التوازن  تحقق  املستدامة  فالسياحة 

 دوافع سفر الزوار والخدمات التي يحتاجونها. املضيف مع تأمين الخبرات التي تلبي 

فالسياحة املستدامة إلى جانب تقديم الخبرات ذات النوعية املطلوبة للزوار فإنها تراعي تطوير نوعية الحياة للمجتمع املضيف، وتحمي النوعية:   .2

 البيئة الطبيعية والتنوع البيئي والحيوي فيها. 

زن بين احتياجات صناعة السياحة وأنصار البيئة واملجتمع املحلي، وإضافة لذلك تشدد على األهداف  السياحة املستدامة تحقق التوا التوازن:   .3

بين   تناقض  هناك  أن  أحيانا  يفترض  الذي  السياحة  ملفهوم  التقليدي  األسلوب  بخالف  املقصد،  املضيف  املجتمع  زوار  بين  والتعاون  املشتركة 

 مصالح تلك األطراف الثالثة. 

 
ا
 منافع السياحة املستدامة، وتخطيطها: : ثالثا

 سنحاول تلخيص املنافع الخاصة بالسياحة املستدامة وكذا التخطيط لها من خالل: 

 ( 2004)خربوطلي،   نوجز املنافع التي تحققها السياحة املستدامة في:منافع السياحة املستدامة:  .1

 . قع السياحة على البيئة الطبيعية والثقافية واإلنسانيةا املستدامة على فهم أفضل لو تشجع السياحة  •

املوارد،   فرتو  • بإدارة  الداعمة واملعنية  القطاعات  السياحة، وبشكل غير مباشر في عدد من  السياحة وظائف محلية بشكل مباشر في قطاع 

 . وتضمن توزيع عادل للفوائد والتكاليف

السياحة   • اليدوية تعزز  واألعمال  النقل  ونظم  اإلطعام  وخدمات  واملطاعم  اإلقامة  أماكن  من  وغيرها  الفنادق  مثل  مربحة  محلية  قطاعات 

 . وخدمات الدليل السياحي

املناطق، مما   • التخطيط وتقسيم  بين  القرارات، كما تدمج  اتخاذ  في  املجتمع  إشراك كل شرائح  إلى  املستدامة  السياحة  تنمية تتسعى  ضمن 

 . ة مالئمة لتحمل قدرة النظام البيئيسياحي
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 . تحفز على تحسين وسائل النقل والتواصل املحلية وغيرها من البنى التحتية األساسية •

واملنا • واملباني  األثرية  املواقع  املحافظة على  تشجع على  أنها  ، كما  تستعملها  أن  املحلية  للجماعات  يمكن  التي  االستجمام،  طق  تنش ئ مرافق 

 . التاريخية

 . السياحة الطبيعية على االستعمال املنتج لألراض ي التي تعتبر هامشية بالنسبة للزراعة تشجع •

 . تعزز السياحة الثقافية التقدير الذاتي للجماعات املحلية، وتسمح بفهم أكبر وتواصل أفضل بين شعوب من خلفيات مختلفة •

، ويمكن  للمجتمعوالثقافية بالنسبة إلى الرفاه االقتصادي واالجتماعي    تظهر السياحة املستدامة غير املضرة بالبيئة أهمية املوارد الطبيعية •

 . أن تساعد على الحفاظ على هذه املوارد

 وتتصدى ألي أثر سلبي. مضمونةأساليب  تراقب السياحة املستدامة واقع السياحة وتقيمه وتديره، وتطور  •

املستدامة:   .2 السياحة  صعبة  تخطيط  سياسية  خيارات  تتطلب  املستدامة  السياحة   إن 
 
االجتماعية    أيضا االقتصادية،  الجوانب  إلى  باإلضافة 

ال الرؤي  أوسع من  املجاالت، كما تتطلب رؤية  السياسية على مساومات معقدة في شتى  الخيارات  الثقافي، ترتكز هذه  التكامل  تقليدية والبيئية وكذا 

،  2004)خربوطلي،   القرارات في املكان والزمان، وهناك عدة مبادئ يمكن للمخطط اعتمادها كإشارات ومن بينها نذكر: املستعملة في التخطيط واتخاذ

 ( 33صفحة 

العامة والخاصة لزيادة    اعتبار السياحة وتطويرها جزءا من استراتيجيات التنمية املستدامة، بحيث تكون متكاملة ويشترك فيها كل األطراف  •

 . الفوائد

 .التخطيط بشكل مستدام وإعطاء األولوية في املخططات لحماية البيئة •

 .اختيار التنمية السياحية املالئمة عن طريق تحليل التخطيط في كل املجاالت  •

 .في التخطيط والتنمية بمساعدة الهيئات العامة والخاصة املجتمع املحليإشراك  •

 . ، من أجل مشاركتهم إلى أقص ى حدباملجتمع املحليتوفير املعلومات الالزمة واألبحاث فيما يخص مجال السياحة، خاصة ما يتعلق  •

السياحي، من • بالنشاط  املتعلقة  التخطيط والتنمية  التقييم واملراقبة من خالل كل مراحل  الضعف والتهديدات    اعتماد  أجل معرفة نقاط 

 والقضاء عليها، وتحديد نقاط القوة والفرص من أجل استغاللها في الوقت املناسب.

 
ا
 : : مبادئ السياحة املستدامةرابعا

 تتمثل في العناصر التالية: 

 املستدامة، ثم تشجيع مبادرات السياحة املستدامة. نتناول هذا العنصر من خالل بزوغ مبدأ السياحة تنمية مبدأ السياحة املستدامة:  .1

جانيرو، وتعزز في    إن بزوغ مبدأ السياحة املستدامة نتج عن حركة املجتمع الدولي، وذلك من خالل مؤتمر ريو دي بزوغ مبدأ السياحة املستدامة:   •

 قمة جوهانسبورغ. 

املستدامة( -أ السياحة  إلى  املستدامة  التنمية  )من  ريو  ملتقى  الواحد إسهامات  القرن  )أجندة  والعشرون  الواحد  املذكرة  تضمنت  فقد   :

  والعشرون( ملبادئ التنمية املستدامة كافة املجاالت، من ضمنها القطاع السياحي، حيث تحدث الفصل الثامن من املذكرة عن تكامل القرارات

للصناعة والسياحة واألسفار تم االتفاق على خارطة طريق من    21ـبين البيئة والتنمية في كافة املجاالت، ومنها السفر والسياحة، ففي املذكرة ال

فاألسفار   وبالتالي  الدولي،  املجتمع  تنمية  وترقية  واالقتصادي  االجتماعي  البيئي،  التفاعل  ضمن  والسياحة،  األسفار  صناعة  تعريف  خالل 

ظامها، الش يء الذي أدى إلى تفعيل السياحة املستدامة  والسياحة يجب أن تحقق حياة صحية غنية بالثروات الطبيعية، تحافظ على البيئة ون

 (Unies)  التي تراعي التأثيرات االقتصادية، االجتماعية، الثقافية والبيئية، وكذا مساهمة الجماهير في ذلك.

بعد عشر سنوات من مؤتمر ريو قامت األمم املتحدة بتنظيم قمة إسهامات قمة جوهانسبورغ )سياحة مستدامة من أجل تنمية مستدامة(:   -ب

، حيث كان الهدف األساس ي هو القضاء على الفقر،  2002سبتمبر    04أوت إلى    06عاملية للتنمية املستدامة بجوهانسبورغ )جنوب إفريقيا( من  

الت تم  ثم  للسياحة  ومن  العاملية  املنظمة  بين  االتفاق  وتم  والبيئة،  بالطبيعة  املتعلقة  السياحة  خاصة  التنمية  في  ودورها  السياحة  إلى  طرق 

(WTO)  ومنظمة التعاون الدولي(CNUCED)  على بعث وتحقيق سياحة مستدامة كمورد اقتصادي للقضاء على الفقر، وظهر مصطلح السياحة

 (Unies N. , 2001)  ة بالبيئة.البيئية والسياحة غير املضر 

 تشمل:تشجيع مبادرات السياحة املستدامة:  •

من قبل األمم املتحدة كسنة السياحة البيئية، والتي تهدف حسب املنظمة العاملية للسياحة  2002تم إعالن عام التشجيع على املستوى الدولي:    -أ

 (OMT, 2001, p. 02)  إلى:
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 .وضع أولويات الوعي للحكومات والشعوب واملستهلكين بخصوص امللكيات، املناطق الطبيعية والحظائر الريفية •

 . بعث طرق تقنية للتخطيط وتسيير وتنظيم ومراقبة السياحة البيئية لضمان االستدامة ملدة أطول  •

 تبادل الخبرات في مجال السياحة املستدامة. تشجيع  •

املتوسطي:    -ب مستوى  على  السياحية التشجيع  واملواقع  الطبيعية  بالثروات  لغناها  بالسياحة  باالهتمام  تتميز  املتوسط  البحر  حوض  منطقة 

 (Euro-Mediterrane, 1993)  ملتقى وزاري حول السياحة ضمن التنمية املستدامة في فرنسا تم فيه: 1993الهامة، حيث أقيم في سنة 

 نشر الوعي حول الحفاظ على الثروة البحرية الطبيعية والبشرية؛ •

 ملنطقة حوض املتوسط في املجال السياحي؛  اإلقليميالتعاون  •

 تبادل املعارف والخبرات والتقنيات للقضاء على املشاكل املستقبلية.  •

 ( على التوالي. 1997( )1995الفكرة في لقاءات، في كل من الدار البيضاء وبرشلونة )بعد ذلك تم تطوير 

املستدامة:    -2 للتنمية  األبعاد  متعددة  املستدامةاملقاربة  للسياحة  خريطتها  املستدامة   فإن  ضمن  السياحة  عرفت  للسياحة  العاملية  املنظمة 

املحلية  للمجتمعات  واألخالقية  االجتماعية  والتوازنات  االقتصادي  البيئي  املخطط  يحترم  الطويل،  املدى  على  عقالنيا  يكون  أن  يجب  ،  كنشاط، 

 (Charles, 2010)  وبالتالي هي تعتمد على:

 . خدام املوارد السياحية الطبيعية )االستخدام األمثل واملعقول(احترام است •

 . األخذ بعين االعتبار مساهمة الشعوب املحلية •

 املردودية االقتصادية. •

  التالية: عند التخطيط لسياسات وممارسات السياحة املستدامة يجب األخذ بعين االعتبار املبادئ  لسياحة املستدامة املتواصلة:  اأسس أبعاد    -3

(Diallo, 2014, pp. 206-208) 

دمج إستراتيجيات تنمية السياحة وتخطيطها ضمن إستراتيجيات التنمية املستدامة، مع إشراك أطراف عديدة كالوكاالت العامة والخاصة  •

 واملواطنين... 

 . املضيفة وتقاليدها من قبل املؤسسات والهيئات املسيرة احترام ثقافة وبيئة واقتصاد املنطقة  •

في  • واملوارد  والبشرية  الطبيعية  البيئة  على  حفاظا  وذلك  السياحة،  أنشطة  وتسيير  وإدارة  تخطيط  عملية  أثناء  االستدامة  مبادئ  احترام 

 . املنطقة املضيفة

 .نمية السياحيةاألخذ بعين االعتبار املتطلبات البيئية واالجتماعية أثناء عملية الت •

 تطبيق الرقابة والتدقيق أثناء جميع مراحل تنمية السياحة.  •

 (Diallo, 2014, pp. 208-209) كما يمكن إضافة عدة عوامل تؤثر على دعم أو رفض التنمية السياحية املستدامة، وهي:

فاملقيمين   • بالبيئة،  املوقف  كتلة تأثر  يشكلون  الطبيعية(  املوارد  الحيوانات،  النباتات،  )الطبيعة،  البيئة  نحو  ايجابي  موقف  لهم  الذين 

 . داعمة للسياحة املستدامة 

السياحة  • يشجعون على  فهم كذلك  الوظائف(  )خلق  املحلي  االقتصاد  بتحسين  يهتمون  الذين  فاملقيمين  املحلي،  االقتصاد  تجاه  املوقف 

 . املستدامة

 . اه الفوائد االقتصادية، فاألرباح االقتصادية )مثل االستثمار، العملة األجنبية( ترتبط ايجابيا بالسياحة املستدامةاملوقف تج •

بالث • التعريف  الثقافي،  التبادل  الثقافي،  املحلية )النشاط  ثقافاتهم  تنمية  الذين يرغبون في  الثقافية، فاملقيمين  الفوائد  قافة( املوقف تجاه 

 . بالسياحة املستدامة يرتبطون ايجابيا

سلبي   • ارتباط  لها  الدعارة(  التلوث،  الفوض ى،  التخريب،  اإلجرام،  )زيادة  االجتماعية  فالتكاليف  االجتماعية،  التكاليف  تجاه  املوقف 

 بالسياحة املستدامة. 

 التنمية السياحة املستدامة وأهدافها: 

املستدامة: .1 السياحة  السياحة    تنمية  منظمة  مجاالت تبنت  في  املستدامة  التنمية  أسس  وبلورت  السياحة،  في  االستدامة  قواعد  العاملية 

التي  التخطيط السياحي ودراسات التنمية، وقد عرفت املنظمة العاملية للسياحة، السياحة املستدامة كما يلي: "التنمية املستدامة للسياحة هي  

حما جانب  إلى  املضيفة  واملواقع  السياح  احتياجات  بطريقة  تلبي  املوارد،  إدارة  مجال  في  املرشدة  القواعد  إنها  للمستقبل،  الفرص  وتوفير  ية 

البيئية والتنوع الحيوي ودعم  الثقافي والعوامل  نظم    تتحقق فيها متطلبات املسائل االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويتحقق معها التكامل 

 ( 23، صفحة 2004)خربوطلي،  الحياة".
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املتك التخطيط  إطار  تنفيذها بعد دراسة علمية كاملة ومخططة داخل  يبدأ  بأنها: "تنمية  املستدامة واملتوازنة  السياحة  التنمية  امل كما تعرف 

قومات التنمية السياحية من عناصر  للتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية داخل الدولة ككل، أو داخل أي إقليم من الدولة، تتجمع فيه م

 (182، صفحة 1991)الدين،  جذب طبيعية وحضارية أو أيهما".

في عام   القومية  واملنتزهات  للبيئة  األوربي  االتحاد  ويحقق    1993وقد عرف  البيئة  يحافظ على  "نشاط  أنها:  املستدامة على  السياحية  التنمية 

 التكامل االقتصادي واالجتماعي ويرتقي بالبيئة املعمارية". 

الحالية واملستقبلية، كما تعمل عل السياح واملجتمعات املضيفة  احتياجات  تلبي  تنمية  املستدامة تمثل  السياحية  التنمية  أن  ى  من هنا يتضح 

 تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية البيئية والثقافية مجتمعة. 

التن .2 املستدامة:  أهداف  السياحية  املتحدة سنة  مية  األمم  الدول األعضاء في  املستدامة    2030أجندة    2015تبنت  السياحية   2030للتنمية 

Agenda for sustainable development goals (SDGS) وتقديم املستدامة،  السياحية  بالتنمية  االهتمام  طريق  في  تمثل عالمة مميزة  وهي   ،

ل لهذه املساعدة واإلرشادات  العام  املستدامة، واإلطار  السياحية  التنمية  أهداف  الحيوي، وتتضمن هذه األجندة  املجال  لدول األعضاء في هذا 

 
 
   اإلستراتيجية يتجه نحو القضاء على الفقر املطلق في الدول النامية، وخاصة األقل نموا

 
، ومحاربة التمييز وعدم املساواة، وتقليل  واألكثر فقرا

 . 2030ت املناخية واالحتباس الحراري حتى سنة مخاطر التغييرا 

ظروفها   حسب  الدول،  ملختلف  التنمية  إستراتيجيات  مع  تكاملها  في  البشرية  التنمية  على  املستدامة  السياحية  التنمية  أهداف  وترتكز 

ا  هذه  تحقيق  في  مباشرة  وغير  مباشرة  بطريقة  السياحة  قطاع  ويساهم  واالجتماعية،  والسياسية  ، 2016)العابدين،    ألهدافاالقتصادية 

 .(19-18الصفحات 

 
ا
 : تحقيق االستدامة للسياحة الجزائريةخامسا

بعض   تتطلب  والتي  للغد،  الناقلة  املواضيع  تعتبر من  املستدامة  السياحة  األفعالإن  املواطنين   ردود  إلى  إضافة  السياح،  وكذا  الدولة  قبل  من 

الخدمة و  بين مقدمي  التواصل  يلعب اإلعالم دور وسيط  املنظم، في حين  تلعب دور  الدولة  أن  السياحة، حيث  املنتوج   مستهلكياملحليين والفاعلين في 

القانون:   الجزائرية من خالل إطالق  الدولة  املستدامة  17/02/2003املؤرخ في:    03/01السياحي، فمبادرة  السياحة  بتنمية  تعتبر كأول    ، حيثواملتعلق 

 ر.اآلخرين وخاصة وكاالت السياحة والسف املتعاملينخطوة تشجيعية في الجزائر لتطوير السياحة واستدامتها من قبل كل 

 التنمية السياحية املستدامة في الجزائر إستراتيجيةتنفيذ  .1

 (Interexpo, 2016, pp. 18-33) وذلك من خالل:

آفاق   مقاربة جديدة: • الجزائر في  السياحة في  تنمية  استراتيجي  إطار  الجديدة حظيت في  املقاربة  حول نهج تنسيقي  تتموضع   ، حيث2030إن هذه 

عات  واسع وقوي مع القطاعات األخرى، من خالل شراكة تظم الدولة والجماعات املحلية وكذا الجمعيات املعنية، إضافة إلى مهنيي القطاع والقطا

 االقتصادية األخرى.

إلى تثمين القطاع، الشركات، املنتوج السياحي عن طريق سياسة تسويقية، من خالل    من جهة أخرى سيتم التوحيد من خالل مقاربة نوعية تميل 

السي أمام  عرض  إطار  في  وهذا  العاملية،  األسواق  مع  التكيف  وحسن  الشراكة،  خالل  من  تنميتها  املرجو  والشركات  للمنتوجات  االختيار  أو  مرونة  اح 

لثقافي، حيث أن هذا االتجاه يتوافق مع الخدمة السياحية أنواع من املنتوجات ذات جودة عالية حسب االحتياجات وحسب مستواهم ا  املستفيدين من

 املتطلبات العاملية للسياحة في تنميتها وتطويرها.

ومنسقة  إستراتيجية • السياحي آلفاق    إستراتيجيةإن   :مستدامة  القطاع  جودة  2030تنمية  تحسين  يدعم  والذي  الحكومة  برنامج  مع  تتماش ى   ،

هة  العرض السياحي، وكذا استدامة وحفظ الثروات واملساحات وأخيرا التشاور مع جميع الشركاء وفاعلي القطاع. وهذا يؤدي إلى تعزيز جذب الوج

 تحقيق ستة أهداف رئيسية: "الجزائر" واستعادة أجزاء من السوق وذلك من خالل 

 . وتنمية جودة العرض السياحي والخدمات وترقية القطاع تطوير  -أ 

 .الترويج السياحي على املستوى الوطني مع األخذ في الحسبان ثروة وتنوع املساحات والثقافات -ب

 . تشجيع وتطوير األسواق الجديدة، الشركات واملنتوجات -ج

 . ويقتطبيق سياسات جديدة ومتطورة للترويج والتس -د

 . تنمية وتطوير لسياسات في مجال الشراكة واالستثمار الداخلي والخارجي -ه

 توحيد املبادرات واملساهمات من قبل الشركاء االيجابيين والفاعلين في القطاع السياحي. -و 
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 رنامج مساهمة القطاع في املدى القصير، املتوسط والطويل:ب •

الدعم: -أ أدوات  وضع    إستراتيجيةإن    تطبيق  تصميم  أجل  من  القطاع  في  الفاعلين  لكل  أساس ي  كهدف  تعتبر  الجزائر  في  السياحة  تنمية 

 مشاريعهم في بيئة مستدامة ومنسقة، وهذا من خالل تطبيق األدوات التالية:

 . تكييف اإلطار املؤسساتي للقطاع •

رات، املنتوجات، بنوك املعطيات، املخطط التوجيهي،  توحيد أدوات التخطيط السياحي، والتي تكلف بإعداد الدراسات، التحقيقات، الخيا •

 . لوحة القيادة للقطاعات الفرعية في السياحة

أدوات الترقية العقارية السياحية، من خالل التنسيق بين الوكالة الوطنية لتنمية السياحة والوكالة الوطنية لتهيئة املحيط، من حيث    تطوير  •

 .القوانين األساسية واملهام وكذا تعزيز وسائلها

 .تطوير أدوات الترويج واالتصال مع إعادة تكييف مهام الديوان الوطني للسياحة •

ت • أدوات  لتطوير  تطوير  الوطنية  الوكالة  السياحة،  لتنمية  الوطنية  الوكالة  بين  والتنسيق  التوفيق  خالل  من  السياحي  االستثمار  رقية 

 .االستثمار، واللجنة املساعدة على املوقع وتعزيز االستثمار من خالل وجهات نظر ألفضل ترابط من حيث املساهمة

 . نظمة العاملية للسياحة ونظامها األساس ي وبرامجهاتطبيق أدوات التكوين قصد الدخول في شراكة مع امل •

 األدوات املالية للمساعدة والتكفل باالستثمار السياحي وقصد توسيع أجهزة املساعدة الحالية، البنوك، الصناديق.....إلخ تطوير  •

 . الجمعياتي(أدوات التشاور ما بين القطاعات )دوائر وزارية، مهنيي القطاع، الجماعات املحلية، النسيج  تطوير  •

 األدوات اإلحصائية وجمع معطيات وبيانات القطاع.  تطوير  •

من خالل مخطط البنية التحتية الفندقية عن طريق برنامج إعادة تأهيل البنى التحتية والذي يعطي األولوية املساهمات في املدى القصير:   -ب

 لـ:

 . ل العالقات الدائمة مع البنوك وصناديق الضمانمواكبة القواعد الدولية لجميع شبكات البنى التحتية الفندقية من خال •

سرير ضمن إعادة تأهيل  4400فندقا في املنطقة بطاقة إيواء قدرها    17االنعاش في إطار البرنامج الخاص للجنوب الجزائري من خالل إنجاز  •

 .السياحة الصحراوية

 لها.فنادق وإعادة تأهي  9إنعاش التراث الفندقي والذي عرف تصدع ما يقرب عن  •

 من خالل: املساهمات في املديين املتوسط والطويل:  -ج

 .إنشاء صناديق دعم التنمية السياحية مع بعث الخدمة العمومية لتسهيل الوصول إلى تمويل كل فاعلي القطاع السياحي •

 . تطوير الشركات واملنتوجات السياحية إلى أشكال جديدة  •

 .التأهيل وتبادل البرامج والبحوث(ترقية التأطير البيداغوجي )تطوير مستويات  •

القطاعات )البيئة، التكوين املنهي، االتصال، الثقافة، املالية، الجماعات املحلية، التجارة، النقل، الجمارك،    مختلف  وضع لجنة تشاورية بين  •

مية السياحة وضمان شراكة مستدامة التربية، الصحة، التعليم العالي، الفالحة( من أجل ضمان أفضل تكامل لتبيان املساهمة املشتركة لتن

 .بين مختلف القطاعات

ل إعادة تنظيم وتعريف املهام والصالحيات املتعلقة بنسبة وهيكل كل من الديوان الوطني للسياحة والوكالة الوطنية لتنمية السياحة، من أج •

 . الوصول إلى أفضل كفاءة وأكثر عملياتية

املوجود  • السياحي  العقار  إلى  الوصول  السياحي،   تسهيل  االستثمار  تعزيز  بهدف  أسعاره  دعم  وكذا  السياحية  والوجهات  التوسع  مناطق  في 

 إضافة إلى إتمام مسح مناطق التوسع السياحي والترويج لها. 

 (:  SDATتطوير إستراتيجية التنمية السياحية املستدامة من خالل مخطط التهيئة السياحية)  .2

السياحية:    • للتهيئة  التوجيهي  املخطط  سنة  تعريف  السياحية  للتهيئة  التوجيهي  املخطط  إعداد  والبيئة   2007تم  اإلقليم  تهيئة  من طرف وزارة 

 .( التي قامت بكتابة تقرير الخبرة حول النقاط واملحاور املرجعية لهذا املخطط(ODIT-France( بالتعاون مع اللجنة الفرنسية MATETوالسياحة )

السياحية للتهيئة  التوجيهي  للتهيئة    (SDAT2030)يشكل املخطط  الوطني   .Populaire, 2001, p) 2030( ألفاق  (SDATاإلقليمية وهو جزء من املخطط 

نظرتها  (18 يعلن  إذ  الجزائر.  في  السياحية  للسياسة  املرجعي  اإلستراتيجي  اإلطار  القصير ،  املدى  على  اآلفاق  مختلف  في  الوطنية  السياحية  للتنمية 

الطويل )2015(، املدى املتوسط )2009) إطار التنمية املستدامة، ويحدد األدوات الكفيلة بتنفيذها وشروط تحقيقها، كما يبرز 2030(، واملدى  (، في 
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املتمثل   الثالثي  التوازن  ضمان  خاللها  من  الدولة  تعزم  التي  التنمية  الكيفية  أطر  في  البيئة  وحماية  االقتصادية،  الفعالية  االجتماعية،  العدالة  في 

 املستدامة على مستوى كامل التراب الوطني بالنسبة للعشرين سنة املقبلة. 

 :(Bouadem, 2011) وتسعى اإلستراتيجية السياحية الجديدة من خالل هذا املخطط إلى تحقيق نقاط مهمة تتمثل في

 . تحسين التوازنات الكلية: التشغيل، النمو، امليزان التجاري واملالي واالستثمار •

 . توسيع اآلثار املترتبة عن هذه السياسة إلى قطاعات أخرى )الصناعة التقليدية، النقل، الخدمات، الصناعة، الشغل....( •

 . الوطني والدولياملساهمة في املبادالت واالنفتاح على الصعيدين  •

 . التوفيق بين النهوض بالقطاع السياحي والحفاظ على البيئة •

الثقافي، وحماي  • التنوع  احترام  السياحي، فيجب  الجذب  إستراتيجيات  في  أهم عنصر  تشكل  العناصر  لكون هذه  والثقافي  التاريخي  التراث  ة  تثمين 

 . التراث واملساهمة في التنمية املحلية

 الجزائر وإمكانيات سوقها املحلية.تحسين صورة  •

إ  طار إستراتيجية كما أنها تسعى إلى إعادة تنظيم هياكل اإلدارة، واملصالح املشرفة على التنظيم السياحي، بصورة تسمح لها بالتكفل الناجح بمهامها في 

 وطنية، تعتمد على إشراك جميع الفاعلين في املجال، تهدف إلى ما يلي: 

 . هات املخطط الوطني للتهيئة السياحية ومتابعة تطبيقها خالل جميع املراحلالسهر على سير توجي •

 . تحديث املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية كل خمس سنوات، ومتابعة مدى تالؤمه مع قدرات البالد والسوق الدولية  •

 .تحديد األهداف لكل متعامل في األقطاب السياحية املقترحة •

 ملين في السياحة )مديريات، دواوين، ووكالت...(. تكييف املخطط مع جميع املتعا •

 ديناميكية املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  •

الجزائر ودعم  في  السياحة  واملستدام إلنعاش  السريع  الطريق  ديناميكيات تشكل  السياحية على خمس  للتهيئة  التوجيهي  املخطط  يقوم مفهوم 

ة وعالمة الجزائر بغية مضاعفة جاذبيتها وقدرتها التنافسية وتحسين تموقعها، وإنشاء أقطاب االمتياز عودتها إلى الساحة الدولية، من خالل تثمين وجه

امتياز السياحية وتنظيمها حول قرى سياحية يعتمد فيها إبراز أصالة واحات وجمال املواقع املتوسطية، وتطبيق مخطط الجودة السياحية بغية ضمان 

 
 
   من   العرض السياحي الوطني، بدءا

 
باالستقبال في بوابات الدخول    منح التأشيرة بإحدى القنصليات إلى غاية إسم الفندق الذي يقع عليه اإلختيار، مرورا

س خانة  في  والتموقع  واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيا  على  واالنفتاح  الجودة  عالي  منهي  تكوين  إدماج  إلى  إضافة  املطارات،  كاملوانئ  جديدة الدولية  ياحية 

 تتواكب مع  
 
الصاعدة، فضال العاملية  تصب   التوجهات  بأن  وهذا  الالزمة،  الفعالية  يضمن  بما  الخاص  والقطاع  العام  القطاع  بين  الشراكة  ترقية  عن 

وتأطي  ومرافقتهم  املستثمرين  لدعم  بسيطة وواضحة  تمويل  وأخيرا وضع خطة  السائح،  إرضاء  الغاية وهي  نفس  تحقيق  في  املتعاملين  كافة  رهم مساعي 

 ( 2008)العقبي، عالقات ثقة معهم ذلك أنه يستحيل إنعاش النمو دون إسترجاع الثقة املتبادلة.  وإقامة

 هم عوامل التنمية السياحية املستدامة في الجزائرأ •

 ( 2016)للسياحة،    وذلك من خالل:

املحلية: -أ الجماعات  تلعب    دور  املحلية  الجماعات  فإن  وبالتالي  الوطني،  املستوى  إلى  لتصل  املحلي  املستوى  تبدأ على  السياحة عملية  استدامة  إن 

الجزائر،  الدور األولي في تفعيل العملية، وهذا عن طريق تثمين اإلمكانيات الطبيعية والتنوع واختالف الثقافات املوجودة على مستوى كل منطقة من

أن هذا    حيث 
 
املحلية دورا أن للجماعات  السياحية، كما  املوارد  املوارد والتراث ينعكس على  املدن من خالل    التنوع في  الحضرية داخل  السياحة  في 

بي تآلف  هي وضع  املحلية  الجماعات  وراءها  تسعى  التي  األهداف  ومن  السياحي.  القطاع  تنمية  استراتيجية  إطار  املحلي ضمن  االستثمار  ن تشجيع 

 واملدنية مع الحفاظ على البيئة وأشكالها الطبيعية حسب خصوصية كل منطقة في الجزائر. السياحة

الجزائرية:   -ب السياحة  في  الفاعلين  بين  في التعاون  الفاعلين  مختلف  بين  كثيف  تعاون  وجود  من  البد  مستدامة،  جزائرية  سياحة  خلق  أجل  من 

مالية،   كانت  سواء  طرف  كل  مساهمة  خالل طرح  من  الخاصة،  الهيئات  مختلف  وكذا  العملية  نجاح  في  تساهم  التي  األخرى  والقطاعات  القطاع 

السياس ي والدعم  املعلومات  أو حتى معنوية مثل  تقنية  االتفاقية بشرية،  تجسد فعال من خالل  ما  القرار، وهذا  اتخاذ  في عملية  املساهمة  وكذا   ،

املحيط في جانفي   لتهيئة  الوطنية  السياحة والوكالة  لتنمية  الوطنية  الوكالة  بين  التقليدية 2016املشتركة  السياحة والصناعة  بين وزارة  ، واالتفاق 

الدينية واألوقاف لتشجي الشؤون  أراض ي وقفية ضمن والتهيئة ووزارة  الدينية، كذلك تخصيص  املعالم  الجزائر فيما يخص  الدينية في  السياحة  ع 

 مناطق التوسع السياحي إلقامة منابر للشعائر الدينية. 
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بعث  اتفاقين بين الديوان الوطني للسياحة مع كل من النادي السياحي الجزائري من القطاع الخاص وشركة سونلغاز، بهدف  2013كما تم في سنة 

السياحة الداخلية في مناطق الجنوب من خالل موظفي القطاع، وفي نفس السياق تم إبرام اتفاق ثالث مع شركة سونطراك قصد تنظيم رحالت  

 استجمام ملوظفيها في الجزائر، وهذا كله يدخل في إطار تعزيز وجهة الجزائر الكتشاف الجزائر وثرواتها الثقافية الطبيعية والتراثية. 

واالبتكار:  االستف -ج التميز  السياحي   2003في سنة  ادة من جائزة  املجال  االبتكار والبحث في  أربعة جوائز لتشجيع  العاملية للسياحة  املنظمة  طرحت 

غير الهيئات  املؤسسات،  الحكومة،  العمومية،  السياسة  من  بكل  تتعلق  السياحي  النشاط  في  الفاعلة  الحكومية  غير  واملنظمات  الحكومات    اتجاه 

 الحك
 
 منها أن تشجيع االبتكار والبحث في السياحة هو معنى حقيقي الستدامتها.  ومية، البحث والتكنولوجيا وذلك إيمانا

السياح في قطاع  الصناعي، وكذلك  االبتكار  جائزة  في عدة مجاالت مثل  تميز سعري  بوضع  قامت  قد  السياحي  االبتكار  لهذا  تشجيعا  الجزائر  ة  إن 

هناك تميز سعري سنوي من خالل املعارض السنوية وعدم تحديد السعر للمنتوج التقليدي على أساس مرجع دورة   وخصوصا الصناعة التقليدية

بتقديم جائزة التميز العمراني ملركب الغزال الذهبي على   04/06/2016حياته، والوفاء للمهنة وليس الهدف هو الربح، كما قام رئيس الجمهورية في  

السي في  التميز  تشجيع   أساس 
 
وابتداءا التميز   2014من عام    احة،  لبعث  التقليدية  والصناعة  الحرف  في  التميز  جائزة  بخلق  السياحة  وزارة  قامت 

 واالبتكار في هذا املجال. 

 تنفيذ مخطط الجودة لتحقيق التنمية السياحية املستدامة: وذلك من خالل: •

   حيث يتم تطبيق معايير الجودة عن طريق املعايير والعالمة في املؤسسة وكذا مخطط جودة السياحة الجزائرية.تطبيق معايير الجودة الجزائرية:    -أ

(Tourisme, 2014) 

هو نشاط خاص يجلب حلول لتطبيقات متكررة ملسائل ضمن العلم، التكنولوجيا واالقتصاد قصد   تعريف املعايير في املؤسسة السياحية الجزائرية:

 الحصول على درجة مثلى في الترتيب، ويظهر من خالل التطوير، اإلشهار ومواكبة القواعد. 

 وتتمثل في:أهداف املعايير في املؤسسة السياحية الجزائرية: 

 .جاتالتوفيق واالنسجام في خصوصيات املنتو  •

 . التعظيم في تشغيل املوارد •

 .توحيد اللغة التقنية، وتوفير املال •

 . توفير معطيات تقنية أساسية لتطوير االستراتيجيات الصناعية والتجارية •

 الحماية البيئية، الصحية وضمان األمن للممتلكات واألشخاص.  •

 مبادئ املعايير في السياحة الجزائرية:

 التوحيد هو عبارة عن عقد بسيط. املبدأ األول:

 إعداد التوحيد يكون باإلجماع عن طريق التشاور مع الفاعلين. املبدأ الثاني:

 تطبيقه يعتبر هو اإلنصاف له وليس نشره.املبدأ الثالث: 

 اختيار املعيار قبل تثبيت أي حل مستقر.  املبدأ الرابع:

 مدار كل خمس سنوات.يمكن أن تكون املعايير ثابتة على املبدأ الخامس: 

 يجب أن ال يتنافى أي معيار مع قواعد األمن والبيئة. املبدأ السادس: 

 من خالل احترام القواعد التالية: شروط الوصول إلى جودة السياحة الجزائرية:  -ب

 .تلبية معايير الجودة  •

 . إتباع نهج الجودة متمركز حول التدقيق الداخلي •

 .بالتدقيق الداخليوضع خلية دائمة مكلفة  •

 .املطابقة مع شروط استغالل وتنفيذ النشاط •

 .املطابقة مع قواعد النظافة واألمان •

 .االندماج مع البعد البيئي •

 وضع نظام للتكفل ومعالجة االعتراضات والطعون املقدمة من قبل العمالء.

 الجزائر كنموذج متكامل الستدامة السياحة وتنميتها   Ibisفندق   •

 الجزائر تساهم في استدامة السياحة.   Ibisالفرنسية من خالل فندق  Accorإن سلسلة فنادق أكور  
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فنادق    -أ الجزائر:    Ibisتقديم  باريس عام   Ibisتنتمي فنادق  في  العاملية والتي مقرها فرنسا، والتي تم إطالقها في  أكور  إلى سلسلة  ، وهي 1974الجزائر 

دولة من خالل  95، وتعتبر السلسلة األولى في فرنسا والسادسة على املستوى العاملي، وهي موجودة بـ  Sofitelو   Mercureكل من   Ibisتضم باإلضافة إلى  

 (Accorhotels) . راتفندق متوزعة على خمس قا 4100

 120في كل من العاصمة، وهران، تلمسان، قسنطينة وسطيف، وهي فنادق ذات ثالث نجوم، وتتراوح عدد غرفها ما بين    Ibisفنادق    05يوجد في الجزائر  

 غرفة.  264و

لعروضها الخاصة بالخدمات الفندقية والتي  ISO 9001أول سلسلة فنادق عاملية تحصل على شهادة الجودة   Ibisتعتبر  :  Ibisسياسة جودة فندق    -ب

 فيها االلتزامات التالية: تحترم 

 .سرعة كل أشكال التسجيالت •

 .استقبال دون انقطاع في النهار كما في الليل •

 .التسيير الجيد واحترام الحجوزات •

 .فرق االستقبال بكل مؤهالت واحترافية •

 .غرف نظيفة، هادئة، حرارة معتدلة ورفاهية •

 .وسائل الصرف الصحي من حمامات وغيرها ال عيب فيها •

 يوم 365و 24/24راحي لإلطعام عرض اقت •
 
 .في السنة ا

  4إمكانية تقديم إفطار الصباح من  •
 
 .منتصف النهار 12إلى  صباحا

 .أمن وسالمة متكاملة •

 فواتير أكثر شفافية وبدون مفاجآت وتعديالت. •

تدخل في عالقة تعاقدية مع كل زبون من خالل عقد الرضا، كما يحق لكل زبون اإلبالغ عن أي إخالل بالعقد، ولغرض تحقيق أهدافها فإن   Ibisكما أن  

Ibis  :تقوم بـ 

 . توظيف وتكوين جميع املساهمين لغرض تحقيق الجودة وتشجيع تطوير إمكانياتهم  •

 .ومترابطةتحديد أهداف سنوية لتعزيز جودة قابلة للقياس  •

 .إجراء رقابة تنظيمية داخل كل مؤسسة فندقية لضمان التزاماتها •

 . وضع تنظيم للمعالجة الدائمة بكل مستويات السلم الهرمي •

 .التآلف بين موظفيه ومورديه في خطة الجودة  •

 تطبيق وتحسين نظام إدارة الجودة. •

 
 
 قة باإليواء، اإلطعام، الترفيه. تبقى هذه االلتزامات تخص الخدمات املتعل Ibisـ بالنسبة لـ طبعا

الكوكب    -ج يتضمن    :21برنامج  برنامج   التزام  21هو 
 
والتنمية   ا واالبتكار  والكربون،  والطبيعة  الصحة  املجاالت:  املستدامة من خالل  التنمية  لصالح 

 املحلية والعمالة والحوار. 

الــ   االلتزامات  املوظفين وشركاء والعمل بهدف   Ibisمضمونها يدور حول كوكب األرض للحفاظ عليه، وذلك من خالل خدمات فنادق    21إن  والتزام كل 

 
 
أوال لضمان سياحة مستدامة  بطريقة مستدامة،  الفنادق  اختراع صناعة  إعادة  املستدامة  العمل على  التنمية  أبعاد  الخروج على  ثم عدم  وقد ومن   ،

 املتعلق باستدامة السياحة.  ISO 14001على معيار  Ibisحصلت فنادق 

 حول أربعة محاور إستراتيجية هي:  2020آلفاق   Ibisهو عبارة عن مشروع إستراتيجي ألهداف مجموعة  21إن برنامج كوكب 

 . تفعيل العالقة بين املوظفين واملوردين والعمالء •

 .املشاركة في االبتكار مع الشركاء •

 . لعمل مع املجتمعات املحليةا  •

 . وضع في الحسبان قواعد االستدامة املتعلقة بالغذاء والهياكل  •

من خالل تشجيع الزبائن على إعادة استخدام املناشف الخاصة بهم، توفير املياه والطاقة وغرس األشجار من خالل زرع شجرة في كل مخطط الكوكب:  

 دقيقة.
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والقصر:   األطفال  استغالل  والقصر من من  مكافحة  األطفال  استغالل  ولسنوات عديدة ضد  الفندقية  للسلسلة  التجارية  العالمات  خالل مشاركة 

 خالل برامج التوعية والتعبئة املجتمعية. 

 ملبادئ اإليكولوجية من خالل:

 . املصنوعة من العبوات املعاد تدويرهاتقديم أسرة بيئية مصنوعة من أخشاب الغابات املسيرة على نحو مستدام، كذلك اللحف والوسائد  •

 . استخدام عالمات إيكولوجية في الغرف كالصابون، وجل االستحمام •

 منتجات التنظيف الخضراء كعالمات إيكولوجية.  •

 تغذية صحية مستدامة: من خالل: 

 .للفنادق واملنتجات املحليةتوفير بيئة صحية ومتوازنة وذات جودة من خالل استخدام املنتجات التي تزرع في الحدائق املنزلية  •

 . الحد من النفايات الغذائية  •

 إزالة حظر بعض أنواع الكائنات املستهلكة مثل بعض األسماك. •

 : نتائج البحث

 
 
ازدهارا الجزائر  في  السياحي  القطاع  يعرف     لم 

 
تكون من    كبيرا تؤهلها الن  لثروات سياحية معتبرة  البلد  امتالك  املتقدمة  أ بالرغم من  الدول  كبر 

 
 
ت  سياحيا في منحى  والتي سارت  القطاع  لهذا  التنمية  في خطط  واملتمثلة  امليدان،  في  املبذولة  الجهود  رغم  وذلك  والعاملي،  اإلقليمي  املستوى  حقيق على 

قانون   صدور  بعد  املستدامة  في    03/01التنمية  جسده    17/02/2003املؤرخ  والذي  املستدامة،  السياحية  بالتنمية  بعد   SDAT 2030املتعلق   ،

املستدامة الفاق السياحية  التنمية   2013إستراتيجية 
 
الجزائر تعتبر هدفا السياحة في  تنمية     ، فإستراتيجية 

 
القطاع من أجل   أساسيا الفاعلين في  لكل 

 .وضع مشاريعهم في بيئة مستدامة 

الجزائر كنموذج   Ibisوكما رأينا فإن تنمية السياحة املستدامة تعتبر خطوة تشجيعية في الجزائر لتطوير السياحة واستدامتها، من خالل فندق  

   21متكامل الستدامة السياحة وتنميتها، والذي أطلق برنامج يتضمن  
 
لصالح التنمية املستدامة من خالل املجاالت: الصحة والطبيعة والكربون،   التزاما

 واالبتكار والتنمية املحلية والعمالة والحوار، لكن يبقى من الناحية العملية االهتمام بالبيئة وتطويرها وفق أساسيات التكنولوجيا ال
 
بعيد   حديثة واقعا

  املنال بالنسبة للسياحة الجزائرية.

 التوصيات: 

 الجزائر. ما قدمته هذه الدراسة ال يعد إال بوادر لبداية اعتماد مبادئ االستدامة من قبل متعاملي األنشطة السياحية واألنشطة املرتبطة بها في  

 ويجب مواصلة املجهودات وتعزيزها من خالل:

أكثر بالسياحة في الجزائر، والعمل على االلتزام بتطبيق املخططات والبرامج ال • تنموية السياحية، وتسخير كل اإلمكانيات لذلك سواء اإلهتمام 

 . بالنسبة للوزارة الوصية أو الهيئات التابعة

 . استخدام األسس العلمية من بحوث وتكنولوجيا خاصة عند وضع التقديرات وإعداد السياسات واالستراتيجيات التنموية •

املشاكل • للقطاع والعمل على تقليل  املسيرة  املؤسسات  العامة والخاصة، ومعالجة مشكل    إعادة هيكلة  املالية  املوارد  اإلدارية والتقنية، وزيادة 

تسويقية   سياسات  واعتماد  األوساط،  بين  السياحي  الوعي  ونشر  والتأهيل،  التكوين  بتوفير  التأهيل  مستويات  رفع  املشاريع،  وتوقف  تأخر 

االس إجراءات  وتسهيل  السياحي  املجال  في  االستثمارات  وتوسيع  األمن،  واضحة،  أعوان  وتسخير  األمني  االستقرار  توفير  العراقيل،  وإزالة  تثمار 

 . لكن ليس بصورة مباشرة تنشر الخوف والقلق بين السياح

 . واستخدام التكنولوجيا املتطورة سواء بالنسبة للمنتجات والخدمات السياحية أو بالنسبة للخدمات املساعدة كالنقل واالتصال •
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Abstract: The concept of tourism goes beyond the different dimensions of development, economic, social, 
environmental and even political, Tourism activities have affected on all aspects of the sector in order to achieve 
comprehensive development. This research paper shows the basics of sustainable tourism, the signs of 
sustainable tourism development in Algeria and the implementation of the quality scheme to achieve the 
sustainability of tourism. The aim of this study is to identify these components and show the reality of applying 
the principles of sustainability to Algerian tourism activities, which have controlled with the government since the 
2003 law on sustainable tourism development. The results of this study were that the development of Algerian 
tourism is an essential target for all dealers in the sector and related sectors, in order to put their projects in a 

sustainable environment. 

Keywords: Sustainable tourism development; Quality scheme; Sustainable tourism in Algeria. 
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