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�،� و�لذلك�نجد�تقوم�اقتصاديات�الدول�ع���التنو�ع��قتصادي�،�وع����س�ثمار�املنتج�خصوصا

السياسات�العامة����ا���ومة���دف�ا���البحث�عن�البدائل�املتاحة�لتنمية�القطاع��قتصادي�و�رفع�

�ع��� �تقع �ال�� �النفقات �و��غطية �العامة �ا��اجيات �سد �يحقق �بما �العامة �ل��ز�نة ��يرادات مستوى

عة�السياحية�او�اقتصاد�السياحة�

�السيا��� �بالفعل �املرتبط ��قتصادي �و�ال�شاط �السياحة �موضوع �عن �ا��ديث �العس��� �من �و�لعلھ ،

�ذلك�� ��� �بما ،� �مجتم�� �اقتصاد �لب�ية �حيو�ا �مرتكزا � �السيا�� �ال�شاط ��ش�ل �اذ ،� �و�اس��ال�ا عرضا

عن�آليات���يئة�الوسط�ال�شري�و�ت�و�نھ�بما�

يضمن�حسن�قبول�احتواء�ال�شاط��،�اذ�تلعب��الذاكرة��جتماعية�دورا�م�ما�من�حيث�ا��ا�تحمل����

فضاء�الفرد�واملجتمع�مدخرات�حية�،��ش�ل�موا�ع�قبول�و�القدر�نفسھ��ش�ل�مدلوال�حيو�ا�لتوجيھ�

لك�انطالقا�من�املناخ�الثقا���العام�،�فع���الرغم�من��أن�

العملية�السياحية�عملية�تجار�ة�ذات�ا�عاد�اقتصادية�غ���أن�حقل�التفاعالت�ومجال�الصالت�ما�ب�ن�

�ا��زائر�فان ��مر��� �حددنا �ما ��خر�اذا �ا��انب �و�من �جانب �من �مقومات�� �ذا �تمتلك ا��زائر�

�ما� �وم��ا �ووطنيا �دوليا ��و�مصنف �ما �م��ا �ومعنو�ة �مادية �و�حرا، �برا �السيا�� �ل��ذب ��ائلة طبيعية

وع���الرغم�من�ادراك�أ�مية��ذا�القطاع�من�قبل�ا���ومات�ا��زائر�ة�املتعاقبة�

�الرفع� �محاولة �القطاع �ل�ذا �املنظمة قنية

���� �يزال ��مر�ما أن
ّ
�املحروقات،إال �ع�� ��عتماد ��� �وا��فض �النمو�السيا�� �من �بالرفع وا��فض،

��ذا� �ل��زائر��� �أو��قلي�� �العال�� �ال��ت�ب �بالنظر�ا�� ��ستقالل �من عقود

�ان� �شأ��ا �من �ال�� �النوعية �القفزة �تحقيق �تصبو�ا�� �تزال ئر�ما

�مجال� ��� �ال�شر�عية �السياسة �تلعبھ �الذي � �الدور �خالل �من ،� �السيا�� �القطاع ��س�ثمار��� تحرك

صناعة�السياحة�وتطو�ر�ا�انطالقا�من�ضبط��العقار�السيا���،�وفرض��ستقرار�ال�شر����،�و�اعادة�
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�،� تقوم�اقتصاديات�الدول�ع���التنو�ع��قتصادي�،�وع����س�ثمار�املنتج�خصوصا

السياسات�العامة����ا���ومة���دف�ا���البحث�عن�البدائل�املتاحة�لتنمية�القطاع��قتصادي�و�رفع�

�ع��� �تقع �ال�� �النفقات �و��غطية �العامة �ا��اجيات �سد �يحقق �بما �العامة �ل��ز�نة ��يرادات مستوى

عة�السياحية�او�اقتصاد�السياحة��ا�ل�الدولة�،�ومن�ب�ن�البدائل��ك���شيوعا����الف��ة��خ��ة�الصنا

�السيا��� �بالفعل �املرتبط ��قتصادي �و�ال�شاط �السياحة �موضوع �عن �ا��ديث �العس��� �من �و�لعلھ ،

�ذلك�� ��� �بما ،� �مجتم�� �اقتصاد �لب�ية �حيو�ا �مرتكزا � �السيا�� �ال�شاط ��ش�ل �اذ ،� �و�اس��ال�ا عرضا

عن�آليات���يئة�الوسط�ال�شري�و�ت�و�نھ�بما�ا��انب�املتعلق�بقواعد�التنظيم�ال�ند����لھ�،�و�البحث�

يضمن�حسن�قبول�احتواء�ال�شاط��،�اذ�تلعب��الذاكرة��جتماعية�دورا�م�ما�من�حيث�ا��ا�تحمل����

فضاء�الفرد�واملجتمع�مدخرات�حية�،��ش�ل�موا�ع�قبول�و�القدر�نفسھ��ش�ل�مدلوال�حيو�ا�لتوجيھ�

لك�انطالقا�من�املناخ�الثقا���العام�،�فع���الرغم�من��أن�السلوك�و�تحديد�مسارات�انتاج�الفعل�،�و�ذ

العملية�السياحية�عملية�تجار�ة�ذات�ا�عاد�اقتصادية�غ���أن�حقل�التفاعالت�ومجال�الصالت�ما�ب�ن�

  �م�الحتضان�العملية�،��جتماعية��ش�ل��طار�� 

�ا��زائر�فان ��مر��� �حددنا �ما ��خر�اذا �ا��انب �و�من �جانب �من �ذا

�ما� �وم��ا �ووطنيا �دوليا ��و�مصنف �ما �م��ا �ومعنو�ة �مادية �و�حرا، �برا �السيا�� �ل��ذب ��ائلة طبيعية

وع���الرغم�من�ادراك�أ�مية��ذا�القطاع�من�قبل�ا���ومات�ا��زائر�ة�املتعاقبة�يصبو�ا���التص�يف،�

�والت ��دار�ة �ال�يا�ل �ومختلف �قانونية �ترسانة �خالل �الرفع�من �محاولة �القطاع �ل�ذا �املنظمة قنية

���� �يزال ��مر�ما أن
ّ
�املحروقات،إال �ع�� ��عتماد ��� �وا��فض �النمو�السيا�� �من �بالرفع وا��فض،

� �من �أز�د �طيلة ��ذا��6بداياتھ �ل��زائر��� �أو��قلي�� �العال�� �ال��ت�ب �بالنظر�ا�� ��ستقالل �من عقود

�ا��زا ��� �السياحة �صناعة �ان�ان �شأ��ا �من �ال�� �النوعية �القفزة �تحقيق �تصبو�ا�� �تزال ئر�ما

�مجال� ��� �ال�شر�عية �السياسة �تلعبھ �الذي � �الدور �خالل �من ،� �السيا�� �القطاع ��س�ثمار��� تحرك

صناعة�السياحة�وتطو�ر�ا�انطالقا�من�ضبط��العقار�السيا���،�وفرض��ستقرار�ال�شر����،�و�اعادة�

  و�املالية�� ك���و�تحس�ن�الضوابط��جرائيةالنظر����التقسيم�ال�ي

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

 :مقدمة

�،� تقوم�اقتصاديات�الدول�ع���التنو�ع��قتصادي�،�وع����س�ثمار�املنتج�خصوصا

السياسات�العامة����ا���ومة���دف�ا���البحث�عن�البدائل�املتاحة�لتنمية�القطاع��قتصادي�و�رفع�

�ع��� �تقع �ال�� �النفقات �و��غطية �العامة �ا��اجيات �سد �يحقق �بما �العامة �ل��ز�نة ��يرادات مستوى

�ا�ل�الدولة�،�ومن�ب�ن�البدائل��ك���شيوعا����الف��ة��خ��ة�الصنا

�السيا��� �بالفعل �املرتبط ��قتصادي �و�ال�شاط �السياحة �موضوع �عن �ا��ديث �العس��� �من �و�لعلھ ،

�ذلك�� ��� �بما ،� �مجتم�� �اقتصاد �لب�ية �حيو�ا �مرتكزا � �السيا�� �ال�شاط ��ش�ل �اذ ،� �و�اس��ال�ا عرضا

ا��انب�املتعلق�بقواعد�التنظيم�ال�ند����لھ�،�و�البحث�

يضمن�حسن�قبول�احتواء�ال�شاط��،�اذ�تلعب��الذاكرة��جتماعية�دورا�م�ما�من�حيث�ا��ا�تحمل����

فضاء�الفرد�واملجتمع�مدخرات�حية�،��ش�ل�موا�ع�قبول�و�القدر�نفسھ��ش�ل�مدلوال�حيو�ا�لتوجيھ�

السلوك�و�تحديد�مسارات�انتاج�الفعل�،�و�ذ

العملية�السياحية�عملية�تجار�ة�ذات�ا�عاد�اقتصادية�غ���أن�حقل�التفاعالت�ومجال�الصالت�ما�ب�ن�

�جتماعية��ش�ل��طار�� 

�ا��زائر�فان ��مر��� �حددنا �ما ��خر�اذا �ا��انب �و�من �جانب �من �ذا

�ما� �وم��ا �ووطنيا �دوليا ��و�مصنف �ما �م��ا �ومعنو�ة �مادية �و�حرا، �برا �السيا�� �ل��ذب ��ائلة طبيعية

يصبو�ا���التص�يف،�

�والت ��دار�ة �ال�يا�ل �ومختلف �قانونية �ترسانة �خالل من

���� �يزال ��مر�ما أن
ّ
�املحروقات،إال �ع�� ��عتماد ��� �وا��فض �النمو�السيا�� �من �بالرفع وا��فض،

� �من �أز�د �طيلة بداياتھ

  .املجال

�ا��زا   ��� �السياحة �صناعة ان

�مجال� ��� �ال�شر�عية �السياسة �تلعبھ �الذي � �الدور �خالل �من ،� �السيا�� �القطاع ��س�ثمار��� تحرك

صناعة�السياحة�وتطو�ر�ا�انطالقا�من�ضبط��العقار�السيا���،�وفرض��ستقرار�ال�شر����،�و�اعادة�

النظر����التقسيم�ال�ي
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�جادة،� �سياسية �ارادة �راقية، ��شر�عية �سياسة �ا���ود �تظافر��ل �تتطلب �السياحة فصناعة

طن�واع�ومؤمن�بام�انية�اعتبار�السياحة�

و�ل�ي�يتأ�ى�لھ�ذلك��يجب�العمل�ع���تحض���املناخ�املناسب���لب�راس�املال��جن���،�ذلك�أن�

�أصبحت� �حيث ��خ��ة، �العقود �خالل �العالم ��� �ا�ميتھ ��عاضمت ��جن�� ��س�ثمار�السيا�� موضع

�و�املورد�الرئ�����للعديد�من�الدول،�من� ��قتصادي�ال�ام خالل�فتح�السياحة�بصفة�عامة�الشر�ان

سواء��انت�وطنية�أو�أجن�ية�بمختلف�مجاال��ا�

��انت� �سواء ��عديالت ��عدة �القيام � �عل��ا �يفرض �موضع ��� �نفس�ا �ا��زائر�وجدت �فإن � �ثم ومن

�قو�ا �محفزا �ت�ون �ح�� �ال�ي�لية ��صالحات �ذلك ��� �بما ��شر�عية ��جن�ية��تنظيمية، �املشار�ع ��لب

السياحية�انطالقا�من��ال�يا�ل��ستقبالية�سواء��علق��مر�بالفنادق�او�القرى�أو�املركبات�السياحية�أو�

�ومستجدات� �للتما��� ��قتصادية، �منظوم��ا � �تكييف �اجل �ا��زائر�من ��� �املبذولة �ا���ود ان

�استجابة� �خالل �من �استقرا��ا �يمكن �التحديات، �ومواج�ة �جديد �من �باالقتصاد وض

املشرع�ل�ذه�التغ��ات،�من�خالل�تنقيح�مجموعة�من�الضمانات�و�متيازات�املمنوحة�للمس�ثمر��جن���

���من�بي��ا�ضمان�مبدأ�حر�ة��س�ثمار�،�وعدم�التمي���ب�ن�املس�ثمر�الوط���و�جن��،�والعمل�ع���توف

 �ستقرار�السيا����و�م���من�أجل�توف���ب�ئة�مناخية�جاذبة�لالس�ثمار�السيا����جن��

إن�املش�لة��قتصادية�ال���تواجھ�غالبية�الدول�النامية����رأي�الباحث�ن��قتصادي�ن�تتج������

البلدان�و�نمو�ا�،��انخفاض���م��س�ثمار���ا�،�ذلك�ان���س�ثمار��عت���من�املتغ��ات�املؤثرة����تطور 

و�يرتبط�مصط����س�ثمار�بثالث�مفا�يم�يمكن�حصر�ا����الت��ية�و�ا��رمان�و��نتظار�،�ف�و�

الت��ية�بإنفاق�ما���مع�ن��ن�،����مقابل�عائد�متوقع�تحصيلھ�مستقبال�،و�ذلك�يصبح�العائد�

  املتوقع�ممثال�بثمن�الت��ية�و�ا��رمان�و��نتظار�طيلة�ف��ة��س�ثمار��،�

و�انطالقا�مما�سبق�فان��س�ثمار�السيا�����عد�جو�ر�عملية�التنمية��قتصادية�وعنصر�حساس�

وأداة�فعالة�لل��وض�باالقتصاد�و�ا���املجاالت��خرى،�حيث�أصبح��س�ثمار�السيا���الوط���و�جن���

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�جادة،� �سياسية �ارادة �راقية، ��شر�عية �سياسة �ا���ود �تظافر��ل �تتطلب �السياحة فصناعة

طن�واع�ومؤمن�بام�انية�اعتبار�السياحة�ا�تحف��ات�مالية�جاذبة�لالس�ثمار،�مجتمع�مد�ي�مساعد�ومو 

  .صناعة�بديلة��سا�م����تنمية��قتصاد�الوط���

و�ل�ي�يتأ�ى�لھ�ذلك��يجب�العمل�ع���تحض���املناخ�املناسب���لب�راس�املال��جن���،�ذلك�أن�

�أصبحت� �حيث ��خ��ة، �العقود �خالل �العالم ��� �ا�ميتھ ��عاضمت ��جن�� ��س�ثمار�السيا�� موضع

�و�املورد�الرئ�����للعديد�من�الدول،�من� ��قتصادي�ال�ام السياحة�بصفة�عامة�الشر�ان

سواء��انت�وطنية�أو�أجن�ية�بمختلف�مجاال��ا� ةيأمام��س�ثمارات�السياح معظم�دول�العالم�الباب

��انت� �سواء ��عديالت ��عدة �القيام � �عل��ا �يفرض �موضع ��� �نفس�ا �ا��زائر�وجدت �فإن � �ثم ومن

�قو�ا �محفزا �ت�ون �ح�� �ال�ي�لية ��صالحات �ذلك ��� �بما ��شر�عية تنظيمية،

السياحية�انطالقا�من��ال�يا�ل��ستقبالية�سواء��علق��مر�بالفنادق�او�القرى�أو�املركبات�السياحية�أو�

  .ذات�الصلة�بالقطاع�

�ومستجدات� �للتما��� ��قتصادية، �منظوم��ا � �تكييف �اجل �ا��زائر�من ��� �املبذولة �ا���ود ان

�استجابة� �خالل �من �استقرا��ا �يمكن �التحديات، �ومواج�ة �جديد �من �باالقتصاد وض

املشرع�ل�ذه�التغ��ات،�من�خالل�تنقيح�مجموعة�من�الضمانات�و�متيازات�املمنوحة�للمس�ثمر��جن���

من�بي��ا�ضمان�مبدأ�حر�ة��س�ثمار�،�وعدم�التمي���ب�ن�املس�ثمر�الوط���و�جن��،�والعمل�ع���توف

�ستقرار�السيا����و�م���من�أجل�توف���ب�ئة�مناخية�جاذبة�لالس�ثمار�السيا����جن��

إن�املش�لة��قتصادية�ال���تواجھ�غالبية�الدول�النامية����رأي�الباحث�ن��قتصادي�ن�تتج������

انخفاض���م��س�ثمار���ا�،�ذلك�ان���س�ثمار��عت���من�املتغ��ات�املؤثرة����تطور 

  .حيث��ان�و�ال�يزال�العامل�الرئ�����للتنمية�و�النمو��قتصادي

و�يرتبط�مصط����س�ثمار�بثالث�مفا�يم�يمكن�حصر�ا����الت��ية�و�ا��رمان�و��نتظار�،�ف�و�

الت��ية�بإنفاق�ما���مع�ن��ن�،����مقابل�عائد�متوقع�تحصيلھ�مستقبال�،و�ذلك�يصبح�العائد�

املتوقع�ممثال�بثمن�الت��ية�و�ا��رمان�و��نتظار�طيلة�ف��ة��س�ثمار��،�

و�انطالقا�مما�سبق�فان��س�ثمار�السيا�����عد�جو�ر�عملية�التنمية��قتصادية�وعنصر�حساس�

وأداة�فعالة�لل��وض�باالقتصاد�و�ا���املجاالت��خرى،�حيث�أصبح��س�ثمار�السيا���الوط���و�جن���

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�جادة،�   �سياسية �ارادة �راقية، ��شر�عية �سياسة �ا���ود �تظافر��ل �تتطلب �السياحة فصناعة

تحف��ات�مالية�جاذبة�لالس�ثمار،�مجتمع�مد�ي�مساعد�ومو 

صناعة�بديلة��سا�م����تنمية��قتصاد�الوط���

و�ل�ي�يتأ�ى�لھ�ذلك��يجب�العمل�ع���تحض���املناخ�املناسب���لب�راس�املال��جن���،�ذلك�أن����� 

�أصبحت� �حيث ��خ��ة، �العقود �خالل �العالم ��� �ا�ميتھ ��عاضمت ��جن�� ��س�ثمار�السيا�� موضع

�و�املورد�الرئ�����للعديد�من�الدول،�من� ��قتصادي�ال�ام السياحة�بصفة�عامة�الشر�ان

معظم�دول�العالم�الباب

  .وأنواع�ا

��انت� �سواء ��عديالت ��عدة �القيام � �عل��ا �يفرض �موضع ��� �نفس�ا �ا��زائر�وجدت �فإن � �ثم ومن

�قو�ا �محفزا �ت�ون �ح�� �ال�ي�لية ��صالحات �ذلك ��� �بما ��شر�عية تنظيمية،

السياحية�انطالقا�من��ال�يا�ل��ستقبالية�سواء��علق��مر�بالفنادق�او�القرى�أو�املركبات�السياحية�أو�

ذات�الصلة�بالقطاع�� غ���ا�من�ال�يا�ل

�ومستجدات� �للتما��� ��قتصادية، �منظوم��ا � �تكييف �اجل �ا��زائر�من ��� �املبذولة �ا���ود ان

�ال�� �استجابة�ومتطلبات �خالل �من �استقرا��ا �يمكن �التحديات، �ومواج�ة �جديد �من �باالقتصاد وض

املشرع�ل�ذه�التغ��ات،�من�خالل�تنقيح�مجموعة�من�الضمانات�و�متيازات�املمنوحة�للمس�ثمر��جن���

من�بي��ا�ضمان�مبدأ�حر�ة��س�ثمار�،�وعدم�التمي���ب�ن�املس�ثمر�الوط���و�جن��،�والعمل�ع���توف

�ستقرار�السيا����و�م���من�أجل�توف���ب�ئة�مناخية�جاذبة�لالس�ثمار�السيا����جن��

إن�املش�لة��قتصادية�ال���تواجھ�غالبية�الدول�النامية����رأي�الباحث�ن��قتصادي�ن�تتج������

انخفاض���م��س�ثمار���ا�،�ذلك�ان���س�ثمار��عت���من�املتغ��ات�املؤثرة����تطور 

حيث��ان�و�ال�يزال�العامل�الرئ�����للتنمية�و�النمو��قتصادي

و�يرتبط�مصط����س�ثمار�بثالث�مفا�يم�يمكن�حصر�ا����الت��ية�و�ا��رمان�و��نتظار�،�ف�و�

الت��ية�بإنفاق�ما���مع�ن��ن�،����مقابل�عائد�متوقع�تحصيلھ�مستقبال�،و�ذلك�يصبح�العائد�"إذن�

املتوقع�ممثال�بثمن�الت��ية�و�ا��رمان�و��نتظار�طيلة�ف��ة��س�ثمار��،�

و�انطالقا�مما�سبق�فان��س�ثمار�السيا�����عد�جو�ر�عملية�التنمية��قتصادية�وعنصر�حساس�

وأداة�فعالة�لل��وض�باالقتصاد�و�ا���املجاالت��خرى،�حيث�أصبح��س�ثمار�السيا���الوط���و�جن���
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�واملالية� �والقانونية ��قتصادية �الدراسات �أولو�ات ��� �وأساسية ��امة �م�انة �تحتل �ال�� املواضيع

وعليھ،��عد�املشار�ع�السياحية�من�أك���املشار�ع�جلبا�لرؤوس��موال�بال�سبة�

  للمس�ثمر�ن��جانب�واملحلي�ن،�حيث�تتعدد�مجاالت��س�ثمار�السيا���

�وإيجاد� ��س�ثمار، �تط����محيط �أجل �من �جا�دة �ا��زائر�ة �الدولة �عملت � �السياق �ذات ��

حلول�جديدة�من�خالل�وضع�ترسانة�من�النصوص�القانونية�من�أجل�إزالة��ل�العراقيل�ال���تقف����

�عنصر��س�ثمار� �وجود �من �بد ال

سيا���الذي��عد�من��ولو�ات����جميع�السياسات�و��س��اتيجيات�ال����س���لل��وض�بالقطاع�و�

ذلك�نظرا�للدور�الكب���الذي�يلعبانھ����تنمية�و�تطو�ر�صناعة�السياحة�و�استدام��ا�لكن�إن�تواجدت�

�أمام�فاعلية�صعو�ات�وتحديات���دد�استقرار�القطاع�السيا���و�س�ثمار�فيھ،�فإن�ذلك��عت���عائ
ً
قا

�توفر���دمات� �إ�� �،إضافة �املستقبلة �الدولة �و�ستقرار��� �باالطمئنان �املس�ثمر�والسائح فشعور

منية�واملخاطر��  يجعل�م��ما�يتوج�ان�نحو�ا،����ح�ن�إذا�لم�يتوفر�املعطى��م���وك��ت�فيھ�ال��ديدات

�أو� �الدولة �إ�� �ينجذب �املس�ثمر�لن �فإن �وترصد�م، �و��ديد�م �واس��داف�م �السياح، �خطف كعمليات

�والسياسية� ��منية �باألوضاع �حساسية �القطاعات �أ�م �أحد �من �السياحة �قطاع ��ان �ملا و

�تراجع� �فقد �السياحة، �عل��ا �تب�� �ال�� ��ساسية �الرك��ة م��

�الدول� �و�عض �ف��ا، �والسيا��� ��

�إذ�� �دولة، �أي ��� �السياحة �ا��ركة �ت�شيط ��� �جدا �م�م ��م�� �فالعامل �ذلك، �ع�� �خ���مثال العر�ية
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تحمل�الدولة�ا��زائر�ة�أعباء�إضافية�من�اجل�تحس�ن�مناخ��س�ثمار�عموما�و��س�ثمار����ال�شاط�

�فيھ� �سا�م �الذي �ا��ما�� املؤلف

�و� �القانونية �الدراسات �ب�ن �املزج �خاللھ �من �حاولنا �قد �و �تخصصھ ��� ��ل �الباحث�ن �من مجموعة
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�لغياب�البعد��م��
ً
 املنطقة�املستقبلة�نظرا
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connotation for directing behavior and even determining the paths of production of 

action in many occasions, according to 

phenomena, those phenomena that retain their own imagination in the social space 

problematic. Or reductive images as a perception that defines a cognitive field of the 

self that constitutes the energy to move action

tourism process, this framework constitutes a barrier and forms that must be 

intervened in order to ensure the amounts of communication between individuals and 

groups of the local community and human frameworks coming f
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problematic. Or reductive images as a perception that defines a cognitive field of the 

self that constitutes the energy to move actions and behaviors, and perhaps for the 

tourism process, this framework constitutes a barrier and forms that must be 

intervened in order to ensure the amounts of communication between individuals and 

groups of the local community and human frameworks coming from different spaces

: sustainable tourism, social memory, cultural imagination

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

املستلزمات�امل

رقم�ال�اتف��-

  م��ص�

تحمل�الذاكرة��جتماعية����فضاء�الفرد�واملجتمع�مدخرات�حية�،��ش�ل�موا�ع�قبول�و�القدر�نفسھ��ش�ل�مد

السلوك�و�ح���تحديد�مسارات�انتاج�الفعل����الكث���من�املناسبات�،�

تحتفظ�بمخيال�ا�ا��اص�املمتثل����الفضاء��جتما���مشكال�او�مخ��ال�للصور�كمدارك�تحدد�مجاال�معرفيا�للذات�ال����ش�ل�طاقة�

تحر�ك��فعال�والسلو�ات�،�ولعلھ�بال�سبة�للعملية�السياحية�،��ش�ل��ذا��طار�م

مقادير�التواصل�ب�ن�افراد�وجماعات�املجتمع�املح���و�و�طر�ال�شر�ة�القادمة�من�فضاءات�مختلفة

السياحة�املستدامة�،�الذاكرة��جتماعية�املخيال�الثقا���،�: ال�لمات�املفتاحية�

idual and society carries living savings, which 

constitute barriers to acceptance, and to the same extent they constitute an inviting 

connotation for directing behavior and even determining the paths of production of 

the general cultural climate of societal 

phenomena, those phenomena that retain their own imagination in the social space 

problematic. Or reductive images as a perception that defines a cognitive field of the 

s and behaviors, and perhaps for the 

tourism process, this framework constitutes a barrier and forms that must be 

intervened in order to ensure the amounts of communication between individuals and 

rom different spaces 

: sustainable tourism, social memory, cultural imagination, 

  

  

  

  

  



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  13

�غ���أن� ،� �ما �مجتم�� �اقتصاد �لب�ية �حيو�ا �مرتكزا ��ش�ل ،� �مركب �موضوع �عن �العس���ا��ديث �من لعلھ

ا��انب��ك����عقيدا��و����ذلك�املوضوع�نا�يك�عن�قواعد�التنظيم�ال�ند����لھ�،��و�البحث����اليات���يئة�الوسط�

��مر�بموضوع� �يتعلق �عندما �التعقيد ��ذا ��شتد ،� �الس��ورة �تلكم ء

العملية�السياحية��،�ذلك�أ��ا�ت��كب�من�أك���من�متغ����شري�،�يحمل�ثقافات�و��يات�ذ�نية�مختلفة�،�وانطالقا�من�

علية�لتقو�م��ذا�سوف�نحاول�����ذا�املقال��شر�ح�تلك�املنظومات�النفسية�والذ�نية�،�بما�يضمن�قاعدة�انطالقة�ف

�قبول� �موا�ع ��ش�ل ،� �حية �مدخرات �واملجتمع �الفرد �فضاء ��� ��جتماعية �الذاكرة �تحمل ،� �السياحية مسار�العملية

�،� �املناسبات �الكث���من ��� �الفعل �انتاج �مسارات �تحديد �و�ح�� �السلوك �لتوجيھ �حيو�ا �مدال ��ش�ل و�القدر�نفسھ

�الفضاء� ��� �املمتثل �ا��اص �بمخيال�ا �تحتفظ �الظوا�ر�ال�� تلك

�جتما���مشكال�او�مخ��ال�للصور�كمدارك�تحدد�مجاال�معرفيا�للذات�ال����ش�ل�طاقة�تحر�ك��فعال�والسلو�ات�،�

�مقادي �ضمان �أجل �من �فيھ �التدخل �وجب �واش�اال ��طار�ما�عا ��ذا ��ش�ل ،� �السياحية �للعملية �بال�سبة ر�ولعلھ

�العملية� �أن �،���يح �مختلفة �من�فضاءات �القادمة �املجتمع�املح���و�و�طر�ال�شر�ة �وجماعات �افراد �ب�ن التواصل

السياحية�عملية�تجار�ة�ذات�ا�عاد�اقتصادية�غ���أن�حقل�التفاعالت�ومجال�الصالت�ما�ب�ن��جتماعية��ش�ل��طار�
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��صلية� �املنظومة �لبناء �العناصر�القاعدية �أ�م �من �السيا�� �ال�سو�ق �ي�ون �أن �البدي�� �من لعلھ

حة�ل�ل�انطالقة�ممكنة�تقود�نحو�قبول�جملة�من�املتغ��ات�املحور�ة����جلب�عناصر�الدعم�

املستمر�لتدفق�ا��لب�وتقو�م�مسار�القابلية����اتجاه�رسم�امللمح�العليا�ي��املتفاعل�ايجابا�نحو��شكيل�

�ا�نفسيا�واجتماعيا�مح�وم�بجملة�

�قدرة� �مدى ��� �يكمن �املستوى ��ذا �ع�� �الفع�� �الطرح � �أن �بمع�� ،� �املشرع ���ندس�ا �ال�� �القواعد من

املجتمع�الفعلية����احتضان�العملية�و�الزج���ا����قائمة�فنون�تجار�ھ�لكسب�ار�حية�س��ورة�استقطاب�

ر�عا�حيو�ا�م�ما����تحر�ك�املتغ���الوسيط�لالقتصاد�

الوط��،�و�لغة�العملية�التقنية�لتحر�ك�ب�ية��قتصاد�فان�العملية�السياحية��ش�ل�ا��لقة�الوسيطية�

�القومي� ��من �قاعدة ��ش�ل �والذي �املجتمع �اقتصاد ��رم ��ش�ل �ال�� �العناصر�ا��ية �مختلف لتال��

ع���ذاتھ�بما�يفيد��عز�ز�مناعة�القدرة�ع���ضمان�تحقيق�اسباب�بقائھ�

املوضو���،�وعليھ�فان�فن�امتالك�الفلسفة�السياحية�ال�يمكن�أن�ي�ون�خارج�املعطى�التحلي���ملدى�

�و ��خر�كمرجع �جلب �قابلية �اي ،� �معاي���السياحة �امتالك ��� �املجتمع �بفعل�/فن أو�مصدر�ي�ش�ل

�تنمو�ا�مستديما�،� �الفعلية�بما�يمكن�ان�يحقق�موردا غمات�مع�م�ونات��قتصاد�
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�تنمو�ا�مستديما�،� �الفعلية�بما�يمكن�ان�يحقق�موردا غمات�مع�م�ونات��قتصاد�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

 : مقدمة

�غ���أن�                 ،� �ما �مجتم�� �اقتصاد �لب�ية �حيو�ا �مرتكزا ��ش�ل ،� �مركب �موضوع �عن �العس���ا��ديث �من لعلھ

ا��انب��ك����عقيدا��و����ذلك�املوضوع�نا�يك�عن�قواعد�التنظيم�ال�ند����لھ�،��و�البحث����اليات���يئة�الوسط�

�احتوا �قبول �حسن �يضمن �بما �و�ت�و�نھ ال�شري

العملية�السياحية��،�ذلك�أ��ا�ت��كب�من�أك���من�متغ����شري�،�يحمل�ثقافات�و��يات�ذ�نية�مختلفة�،�وانطالقا�من�

�ذا�سوف�نحاول�����ذا�املقال��شر�ح�تلك�املنظومات�النفسية�والذ�نية�،�بما�يضمن�قاعدة�انطالقة�ف

�قبول� �موا�ع ��ش�ل ،� �حية �مدخرات �واملجتمع �الفرد �فضاء ��� ��جتماعية �الذاكرة �تحمل ،� �السياحية مسار�العملية

�،� �املناسبات �الكث���من ��� �الفعل �انتاج �مسارات �تحديد �و�ح�� �السلوك �لتوجيھ �حيو�ا �مدال ��ش�ل و�القدر�نفسھ

،� �للظوا�ر�املجتمعية �العام �الثقا�� �املناخ بحسب

�جتما���مشكال�او�مخ��ال�للصور�كمدارك�تحدد�مجاال�معرفيا�للذات�ال����ش�ل�طاقة�تحر�ك��فعال�والسلو�ات�،�

�مقادي �ضمان �أجل �من �فيھ �التدخل �وجب �واش�اال ��طار�ما�عا ��ذا ��ش�ل ،� �السياحية �للعملية �بال�سبة ولعلھ

�العملية� �أن �،���يح �مختلفة �من�فضاءات �القادمة �املجتمع�املح���و�و�طر�ال�شر�ة �وجماعات �افراد �ب�ن التواصل

السياحية�عملية�تجار�ة�ذات�ا�عاد�اقتصادية�غ���أن�حقل�التفاعالت�ومجال�الصالت�ما�ب�ن��جتماعية��ش�ل��طار�

��م�الحتضان�العملية�،�وح���نو����ذا�الطرح�النظ

العمق��قتصادي�واملجتم���/ 1

��صلية� �املنظومة �لبناء �العناصر�القاعدية �أ�م �من �السيا�� �ال�سو�ق �ي�ون �أن �البدي�� �من لعلھ

حة�ل�ل�انطالقة�ممكنة�تقود�نحو�قبول�جملة�من�املتغ��ات�املحور�ة����جلب�عناصر�الدعم�وال��ي

املستمر�لتدفق�ا��لب�وتقو�م�مسار�القابلية����اتجاه�رسم�امللمح�العليا�ي��املتفاعل�ايجابا�نحو��شكيل�

  .املجتمع�ع���ذاتھ�

غ���أنھ�ع���الرغم�من��ل��ذا�يبق�ال�سو�ق�السيا���الفع���متغ�

�قدرة� �مدى ��� �يكمن �املستوى ��ذا �ع�� �الفع�� �الطرح � �أن �بمع�� ،� �املشرع ���ندس�ا �ال�� �القواعد من

املجتمع�الفعلية����احتضان�العملية�و�الزج���ا����قائمة�فنون�تجار�ھ�لكسب�ار�حية�س��ورة�استقطاب�

مصادر�الرأسمال�باعتبار�أن��ذا�القطاع��ش�ل�م

الوط��،�و�لغة�العملية�التقنية�لتحر�ك�ب�ية��قتصاد�فان�العملية�السياحية��ش�ل�ا��لقة�الوسيطية�

�القومي� ��من �قاعدة ��ش�ل �والذي �املجتمع �اقتصاد ��رم ��ش�ل �ال�� �العناصر�ا��ية �مختلف لتال��

للمجتمع�،�بمع���امن�املجتمع�

املوضو���،�وعليھ�فان�فن�امتالك�الفلسفة�السياحية�ال�يمكن�أن�ي�ون�خارج�املعطى�التحلي���ملدى�

�و ��خر�كمرجع �جلب �قابلية �اي ،� �معاي���السياحة �امتالك ��� �املجتمع فن

�تنمو�ا�مستديما�،�التجاذبات�و�التنا �الفعلية�بما�يمكن�ان�يحقق�موردا غمات�مع�م�ونات��قتصاد�
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�التنموي� �املورد �ملف�وم �الر�اضية �املعا�ي �تحديد �النظر�ة �الضرورة �تقت��� �املستوى ��ذا �ع�� ولعلھ

�املستديم�،��انطالقا�من�العالقة�بالواقع�امليدا�ي���قل�الظوا�ر��قتصادية�واملجتمعية�وضع�املف�وم

�خارج� �السياسية �املقار�ة �مالمح �رسم �يمكن �ال �باعتبار�انھ ،� �العاملية �ا��يوسياسية �للمعادلة وفقا

�وازنة� �مع �التعامل �حتمية �قبول �ا�� �يقود �و�و�ما ،� �الدو�� �للمن�� �الفع�� �الواقع �ومخرجات مسلمات

ن�ج�ة�انية�الذي�حكم�وسيظل��يحكم�كمنظومة��تقييميھ�تقنية�م

. وفعلية���وتار�خية�فكر�ة�ايديولوجية�ع���املجتمعات�من�حيث�القدرة�ع���تجسيد�تطو�ر�نموذج�ا�

ف��ذا�املع���يمكن�فحص�مف�وم�التنمية�املستدامة�انطالقا�من�املرحلة�ال���س�يمية��وال���خصلت�

معية�تبلورت�س��ورة�التنمية�اش�اال�ومعاي���معرفية�ع���مستوى�املنظومة�الفكر�ة��قتصادية�املجت

�ظل� ��بداعية�����نتاج��� �يقوم�باال�ساس�ع���اس��اتيجية املحلية�املستدامة،�كتصور�جديد�تقنيا

ما�كرس��ذاو��. التفاعل�الدائم�مع�معطيات�التطور�التكنولو���،�الصنا���و�خاصية�التنظيم�العقال�ي

بأسلوب�م����،�بما�يقود�ا���حتمية�كسب�الر�ان�

�التنظ��� �الي�ون �و�ذلك ،� �الشاملة ��قتصادية �املجتمعية �املقار�ة �ب�ية ��� �واملتبلور �باملشتمل الك��

من�منطلق�أ��ا��ل�مركب�و�معقد�تتمثل�وتمتثل�مؤشراتھ�الكمية�والنوعية�

  .العام��ش�ل�عقال�ي�ملموس�وم��وظ�وقابل�للقياس�الك����حصا�ي�

�التنمية� �ان ��و �املش��ك �ا��ط �أن �القول �يمكن �النظر�ة ��طر �ب�ن �وا��دل �املسافات و�اختصار

املستدامة��ش���ا���معيار�الديمومة����امتالك�اسباب�تحقيق�س��ورة�انتاج�ال��وة�واعادة�انتاج�شروط�

��دائم�ومستمر�،�ا��ا�اذا�تدفع�باملجتمع�ا���اك�شاف�ثرواتھ�والتنقيب�عل��ا��ش�ل�

ولعلھ���ذا�التعر�ف�يقودنا��ذا����اتجاه�حتمية�فحص�املنظومة�النفسية�والذ�نية��جتماعية�لألفراد�

�مع�س��ورات� �،����عالقة تلفة�بحسب�اختالف�املجتمعات

العملية�السياحية�باعتبار�ان��ذه�املقار�ة��قتصادية�ذات�طبيعة�خاصة�تحتفظ�بالكث���من�ال�وامش�

ال���تركن�ا���التأث���مع�متغ���ادارة�الوقت��قتصادي�للمشروع�لتؤثر����متغ���الدافعية�نحو��نجاز�

�و�خر� ��جتماعية �الذ�نية �الثقافية ��نا �ب�ن �تتم �العملية �باعتبار�ان ��ا�نا يد

  :بمشارب�ت�و�نھ�املختلفة�،�وسوف�نحاول��شر�ح��ذا�املتغ���تبعا�للعناصر��تية�

�امل ،� �السوداء �العلبة ��عت���بمثابة ��ن��و�ولوجية �الذاكرة �ان �القول �الدافعية�يمكن �بأسباب عمرة

الفعلية�ال�نتاج�السلوك�،�الفعل�،�املوقف�،�ومنھ��عت���فك�شفرا��ا��عديل�اليات��شغيل�ا�من�امل�مات�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�التنموي� �املورد �ملف�وم �الر�اضية �املعا�ي �تحديد �النظر�ة �الضرورة �تقت��� �املستوى ��ذا �ع�� ولعلھ

املستديم�،��انطالقا�من�العالقة�بالواقع�امليدا�ي���قل�الظوا�ر��قتصادية�واملجتمعية�وضع�املف�وم

�خارج� �السياسية �املقار�ة �مالمح �رسم �يمكن �ال �باعتبار�انھ ،� �العاملية �ا��يوسياسية �للمعادلة وفقا

�وازنة� �مع �التعامل �حتمية �قبول �ا�� �يقود �و�و�ما ،� �الدو�� �للمن�� �الفع�� �الواقع �ومخرجات مسلمات

الذي�حكم�وسيظل��يحكم�كمنظومة��تقييميھ�تقنية�م�جتمع�العال���ا��ديد

وفعلية���وتار�خية�فكر�ة�ايديولوجية�ع���املجتمعات�من�حيث�القدرة�ع���تجسيد�تطو�ر�نموذج�ا�

ف��ذا�املع���يمكن�فحص�مف�وم�التنمية�املستدامة�انطالقا�من�املرحلة�ال���س�يمية��وال���خصلت�

اش�اال�ومعاي���معرفية�ع���مستوى�املنظومة�الفكر�ة��قتصادية�املجت

�ظل� ��بداعية�����نتاج��� �يقوم�باال�ساس�ع���اس��اتيجية املحلية�املستدامة،�كتصور�جديد�تقنيا

التفاعل�الدائم�مع�معطيات�التطور�التكنولو���،�الصنا���و�خاصية�التنظيم�العقال�ي

بأسلوب�م����،�بما�يقود�ا���حتمية�كسب�الر�ان��،�كغاية�يرتقب�تحقيق�امل�مع�املجتمع�

�التنظ��� �الي�ون �و�ذلك ،� �الشاملة ��قتصادية �املجتمعية �املقار�ة �ب�ية ��� �واملتبلور �باملشتمل الك��

من�منطلق�أ��ا��ل�مركب�و�معقد�تتمثل�وتمتثل�مؤشراتھ�الكمية�والنوعية�النظري�ممكنا���اذا�تم��

العام��ش�ل�عقال�ي�ملموس�وم��وظ�وقابل�للقياس�الك����حصا�ي��ع���مستوى�البناء��جتما��

�التنمية� �ان ��و �املش��ك �ا��ط �أن �القول �يمكن �النظر�ة ��طر �ب�ن �وا��دل �املسافات و�اختصار

املستدامة��ش���ا���معيار�الديمومة����امتالك�اسباب�تحقيق�س��ورة�انتاج�ال��وة�واعادة�انتاج�شروط�

��دائم�ومستمر�،�ا��ا�اذا�تدفع�باملجتمع�ا���اك�شاف�ثرواتھ�والتنقيب�عل��ا��ش�ل�

  . يضمن�سالمة�ا��واص�الطبيعية��صيلة�للفضاء��

ولعلھ���ذا�التعر�ف�يقودنا��ذا����اتجاه�حتمية�فحص�املنظومة�النفسية�والذ�نية��جتماعية�لألفراد�

�املخ �مع�س��ورات�والب�يات�ال�شر�ة�تحت�اطار�مسميا��ا �،����عالقة تلفة�بحسب�اختالف�املجتمعات

العملية�السياحية�باعتبار�ان��ذه�املقار�ة��قتصادية�ذات�طبيعة�خاصة�تحتفظ�بالكث���من�ال�وامش�

ال���تركن�ا���التأث���مع�متغ���ادارة�الوقت��قتصادي�للمشروع�لتؤثر����متغ���الدافعية�نحو��نجاز�

�و�خر� ��جتماعية �الذ�نية �الثقافية ��نا �ب�ن �تتم �العملية �باعتبار�ان ��ا�نا يد

بمشارب�ت�و�نھ�املختلفة�،�وسوف�نحاول��شر�ح��ذا�املتغ���تبعا�للعناصر��تية�

  :مدخرات�الذاكرة��ن��و�ولوجية�

�امل ،� �السوداء �العلبة ��عت���بمثابة ��ن��و�ولوجية �الذاكرة �ان �القول يمكن

الفعلية�ال�نتاج�السلوك�،�الفعل�،�املوقف�،�ومنھ��عت���فك�شفرا��ا��عديل�اليات��شغيل�ا�من�امل�مات�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�التنموي� �املورد �ملف�وم �الر�اضية �املعا�ي �تحديد �النظر�ة �الضرورة �تقت��� �املستوى ��ذا �ع�� ولعلھ

املستديم�،��انطالقا�من�العالقة�بالواقع�امليدا�ي���قل�الظوا�ر��قتصادية�واملجتمعية�وضع�املف�وم

�خارج� �السياسية �املقار�ة �مالمح �رسم �يمكن �ال �باعتبار�انھ ،� �العاملية �ا��يوسياسية �للمعادلة وفقا

�وازنة� �مع �التعامل �حتمية �قبول �ا�� �يقود �و�و�ما ،� �الدو�� �للمن�� �الفع�� �الواقع �ومخرجات مسلمات

جتمع�العال���ا��ديداملاملجتمع�

وفعلية���وتار�خية�فكر�ة�ايديولوجية�ع���املجتمعات�من�حيث�القدرة�ع���تجسيد�تطو�ر�نموذج�ا�

ف��ذا�املع���يمكن�فحص�مف�وم�التنمية�املستدامة�انطالقا�من�املرحلة�ال���س�يمية��وال���خصلت�

اش�اال�ومعاي���معرفية�ع���مستوى�املنظومة�الفكر�ة��قتصادية�املجت

�ظل� ��بداعية�����نتاج��� �يقوم�باال�ساس�ع���اس��اتيجية املحلية�املستدامة،�كتصور�جديد�تقنيا

التفاعل�الدائم�مع�معطيات�التطور�التكنولو���،�الصنا���و�خاصية�التنظيم�العقال�ي

مل�مع�املجتمع�مبدأ�التعا

�التنظ��� �الي�ون �و�ذلك ،� �الشاملة ��قتصادية �املجتمعية �املقار�ة �ب�ية ��� �واملتبلور �باملشتمل الك��

النظري�ممكنا���اذا�تم��

ع���مستوى�البناء��جتما��

�التنمية� �ان ��و �املش��ك �ا��ط �أن �القول �يمكن �النظر�ة ��طر �ب�ن �وا��دل �املسافات و�اختصار

املستدامة��ش���ا���معيار�الديمومة����امتالك�اسباب�تحقيق�س��ورة�انتاج�ال��وة�واعادة�انتاج�شروط�

��دائم�ومستمر�،�ا��ا�اذا�تدفع�باملجتمع�ا���اك�شاف�ثرواتھ�والتنقيب�عل��ا��ش�ل�انتاج�ا��ش�ل�عم�

يضمن�سالمة�ا��واص�الطبيعية��صيلة�للفضاء��

ولعلھ���ذا�التعر�ف�يقودنا��ذا����اتجاه�حتمية�فحص�املنظومة�النفسية�والذ�نية��جتماعية�لألفراد�

�املخ والب�يات�ال�شر�ة�تحت�اطار�مسميا��ا

العملية�السياحية�باعتبار�ان��ذه�املقار�ة��قتصادية�ذات�طبيعة�خاصة�تحتفظ�بالكث���من�ال�وامش�

ال���تركن�ا���التأث���مع�متغ���ادارة�الوقت��قتصادي�للمشروع�لتؤثر����متغ���الدافعية�نحو��نجاز�

�التعق �درجة �و�خر�،وتزداد ��جتماعية �الذ�نية �الثقافية ��نا �ب�ن �تتم �العملية �باعتبار�ان ��ا�نا يد

بمشارب�ت�و�نھ�املختلفة�،�وسوف�نحاول��شر�ح��ذا�املتغ���تبعا�للعناصر��تية�

مدخرات�الذاكرة��ن��و�ولوجية�/2

�امل ،� �السوداء �العلبة ��عت���بمثابة ��ن��و�ولوجية �الذاكرة �ان �القول يمكن

الفعلية�ال�نتاج�السلوك�،�الفعل�،�املوقف�،�ومنھ��عت���فك�شفرا��ا��عديل�اليات��شغيل�ا�من�امل�مات�
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الصعبة�جدا�عندما�يتعلق��مر�بالعالقة�الوظيفية�بمشروع�معيـــــن�ضمن�تصورات�ومق��حات�املقار�ة�

��ش�ل� �تنميتھ �تطو�ر�مسارات �وافاق ملجتمع

ا��قيقة�انھ�ع���مستوى��ذا�املقال�ال�ي�ون�الطرح�ملزما�بإثبات�مدى�خطورة�العالقة�باعتبار�أن�عدد�

�عقب� �ظ�رة �ال�� �بالنظر�ات ��علق �فيما �و�خاصة �املسالة ��ذه ��� �نظرت �العاملية �الدراسات كب���من

النظر�ات�ال���ا�تمت�بموضوع�التنمية�و�ان�يوم�ا�العالم�الثالث�قد�ظ�ر�

�مقادير�ذكرتھ��ن��و�ولوجية� �قديم�يحمل�ع���مستوى �بموروث أو�اعت���كمولود�جديد�لكنھ�مزود

املوا�ع�الفعلية�للتقدم�وانطالقة�التنمية��ش�ل�اسا����وجو�ري�،�وتبعا�ل�ذه�املصادرة�تحولت�نظر�ة�

���ايديولوجيا�سياسية�بال�سبة�للكث���من�تلك�الدول�،�وال���اشتغلت����ا��مس�ن�سنة�ال���

خلت�او�اك���ع����دم�الب���التقليدية�وا��اء�م�ام�تصورا��ا�النفسية����الواقع����س�يل�احالل�رؤ�ة�

� �نتائج �قدم �الواقع �غ���ان ،� �النموذج ��ذا �بحسب �امل�دورة �التصورات �نظم �من �تخل عكسية�جديدة

�وج���روح� �،�وال���حققت����ظرف �،�مقارنة�بالنماذج�الشرق�أسيو�ة �بال�سبة�لتلك�املجتمعات تماما

�ومدخرات� � �للتنمية �والتكنولوجية �املعاي���العلمية �ب�ن �����ام �مع �املستدامة �التنمو�ة �نطالقة

�م� �وسلوكية �نفسية �ذ�نية �ثقافية �ب��سانة �املر�ونة ��ن��و�ولوجية �التار�خ�ذاكر��ا �اعماق ��� �امية

�البدائل� ��ستطيع �ان �دون ،� �الرواسب �لتلك ��ساسية �املقومات �الكث���من ��شو�ت �بحيث ،� القديم

�اقتصاد� �ذلك �مثال ،� �ومعنو�ة �مادية �وتصورات �كقيم �واملتداول �املألوف �عن �خسائر�التخ�� �عو�ض

امل�����لإل�سان�ع���ت�و�ن�ا����ة�

للتعامل�مع��حداث�والظروف�املعاكسة�،�لقد�خلفت�تلكم�التجارب�اذن�نتائج�مع�وسة�ان�لم�تكن�

قد�خلفت�ازمات�جديد�ت��ظ�مؤشرا��ا�القيمية�املادية�جيال��عد�جيل�،�وسوف�نحاول��شر�ح�ت�يان�

  :ة�مع�متغ���السياحة�من�خالل�العنصر���ي�

يمكن�القول�ع����ذا�املستوى�ان�العملية�السياحية����حد�ذا��ا�عملية�نفسية�بحتة�تقت����مؤ�الت�

�تد �وت��ة �لكسب �ال��اغما�ي �اطار�املس�� �ضمن �املجتمع �نظم �تحكم �قانونية �و�ندسة � فق�سي�ولوجية

�واملحقق� �الفـع�� �العمل �ميدان ��� �املحقق ��سيط �بتعر�ف �الرسمال �ذلك ،� �ال�شأة �املكتمل الرأسمال

�ا��� �الطرح ��ذا �ال���دف �املستوى ��ذا �عند ،� �للسوق �املوضوعية �للروح �تبعا �معيار�القيمة �مع موازاة

�ع�ش�بمعزل�عن�القر�ة��أو�تب���املقار�ة�الرأسمالية�،�بل�أنھ�ال�يمكن�ع���املجتمع�أن

�كعنصر� �ادماج�املقار�ة�السياحية ��قتصادية���دف�و�عمل�ع�� ��انت�املقار�ة العاملية�،�و�خاصة�اذا

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

الصعبة�جدا�عندما�يتعلق��مر�بالعالقة�الوظيفية�بمشروع�معيـــــن�ضمن�تصورات�ومق��حات�املقار�ة�

�ا �مشروع �حول �الدوال�ي �للفعل ��قتصادية ��ش�ل�السياسية �تنميتھ �تطو�ر�مسارات �وافاق ملجتمع

ا��قيقة�انھ�ع���مستوى��ذا�املقال�ال�ي�ون�الطرح�ملزما�بإثبات�مدى�خطورة�العالقة�باعتبار�أن�عدد�

�عقب� �ظ�رة �ال�� �بالنظر�ات ��علق �فيما �و�خاصة �املسالة ��ذه ��� �نظرت �العاملية �الدراسات كب���من

النظر�ات�ال���ا�تمت�بموضوع�التنمية�و�ان�يوم�ا�العالم�الثالث�قد�ظ�ر�ا��رب�العاملية�الثانية�،�تلك�

�مقادير�ذكرتھ��ن��و�ولوجية� �قديم�يحمل�ع���مستوى �بموروث أو�اعت���كمولود�جديد�لكنھ�مزود

املوا�ع�الفعلية�للتقدم�وانطالقة�التنمية��ش�ل�اسا����وجو�ري�،�وتبعا�ل�ذه�املصادرة�تحولت�نظر�ة�

���ايديولوجيا�سياسية�بال�سبة�للكث���من�تلك�الدول�،�وال���اشتغلت����ا��مس�ن�سنة�ال���

خلت�او�اك���ع����دم�الب���التقليدية�وا��اء�م�ام�تصورا��ا�النفسية����الواقع����س�يل�احالل�رؤ�ة�

� �نتائج �قدم �الواقع �غ���ان ،� �النموذج ��ذا �بحسب �امل�دورة �التصورات �نظم �من �تخل جديدة

�وج���روح� �،�وال���حققت����ظرف �،�مقارنة�بالنماذج�الشرق�أسيو�ة �بال�سبة�لتلك�املجتمعات تماما

�ومدخرات� � �للتنمية �والتكنولوجية �املعاي���العلمية �ب�ن �����ام �مع �املستدامة �التنمو�ة �نطالقة

�م� �وسلوكية �نفسية �ذ�نية �ثقافية �ب��سانة �املر�ونة ��ن��و�ولوجية ذاكر��ا

�البدائل� ��ستطيع �ان �دون ،� �الرواسب �لتلك ��ساسية �املقومات �الكث���من ��شو�ت �بحيث ،� القديم

�اقتصاد� �ذلك �مثال ،� �ومعنو�ة �مادية �وتصورات �كقيم �واملتداول �املألوف �عن �خسائر�التخ�� �عو�ض

امل�����لإل�سان�ع���ت�و�ن�ا����ة�املمارسات�امل��لية�الذي�قام�ع���معياري�ا��ودة�و�دخار�والتمرس�

للتعامل�مع��حداث�والظروف�املعاكسة�،�لقد�خلفت�تلكم�التجارب�اذن�نتائج�مع�وسة�ان�لم�تكن�

قد�خلفت�ازمات�جديد�ت��ظ�مؤشرا��ا�القيمية�املادية�جيال��عد�جيل�،�وسوف�نحاول��شر�ح�ت�يان�

ة�مع�متغ���السياحة�من�خالل�العنصر���ي�الصورة�النفسية��جتماعية����اطار�العالقة�الوظيفي

  :الب�ية��الذ�نية�السياحية�

يمكن�القول�ع����ذا�املستوى�ان�العملية�السياحية����حد�ذا��ا�عملية�نفسية�بحتة�تقت����مؤ�الت�

�تد �وت��ة �لكسب �ال��اغما�ي �اطار�املس�� �ضمن �املجتمع �نظم �تحكم �قانونية �و�ندسة � سي�ولوجية

�واملحقق� �الفـع�� �العمل �ميدان ��� �املحقق ��سيط �بتعر�ف �الرسمال �ذلك ،� �ال�شأة �املكتمل الرأسمال

�ا��� �الطرح ��ذا �ال���دف �املستوى ��ذا �عند ،� �للسوق �املوضوعية �للروح �تبعا �معيار�القيمة �مع موازاة

أو�تب���املقار�ة�الرأسمالية�،�بل�أنھ�ال�يمكن�ع���املجتمع�أن

�كعنصر� �ادماج�املقار�ة�السياحية ��قتصادية���دف�و�عمل�ع�� ��انت�املقار�ة العاملية�،�و�خاصة�اذا

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

الصعبة�جدا�عندما�يتعلق��مر�بالعالقة�الوظيفية�بمشروع�معيـــــن�ضمن�تصورات�ومق��حات�املقار�ة�

�ا �مشروع �حول �الدوال�ي �للفعل ��قتصادية السياسية

  .مستديم�

ا��قيقة�انھ�ع���مستوى��ذا�املقال�ال�ي�ون�الطرح�ملزما�بإثبات�مدى�خطورة�العالقة�باعتبار�أن�عدد�

�عقب� �ظ�رة �ال�� �بالنظر�ات ��علق �فيما �و�خاصة �املسالة ��ذه ��� �نظرت �العاملية �الدراسات كب���من

ا��رب�العاملية�الثانية�،�تلك�

�مقادير�ذكرتھ��ن��و�ولوجية�/و �قديم�يحمل�ع���مستوى �بموروث أو�اعت���كمولود�جديد�لكنھ�مزود

املوا�ع�الفعلية�للتقدم�وانطالقة�التنمية��ش�ل�اسا����وجو�ري�،�وتبعا�ل�ذه�املصادرة�تحولت�نظر�ة�

���ايديولوجيا�سياسية�بال�سبة�للكث���من�تلك�الدول�،�وال���اشتغلت����ا��مس�ن�سنة�ال���التحديث�ا

خلت�او�اك���ع����دم�الب���التقليدية�وا��اء�م�ام�تصورا��ا�النفسية����الواقع����س�يل�احالل�رؤ�ة�

� �نتائج �قدم �الواقع �غ���ان ،� �النموذج ��ذا �بحسب �امل�دورة �التصورات �نظم �من �تخل جديدة

�وج���روح� �،�وال���حققت����ظرف �،�مقارنة�بالنماذج�الشرق�أسيو�ة �بال�سبة�لتلك�املجتمعات تماما

�ومدخرات� � �للتنمية �والتكنولوجية �املعاي���العلمية �ب�ن �����ام �مع �املستدامة �التنمو�ة �نطالقة

�م� �وسلوكية �نفسية �ذ�نية �ثقافية �ب��سانة �املر�ونة ��ن��و�ولوجية ذاكر��ا

�البدائل� ��ستطيع �ان �دون ،� �الرواسب �لتلك ��ساسية �املقومات �الكث���من ��شو�ت �بحيث ،� القديم

�اقتصاد� �ذلك �مثال ،� �ومعنو�ة �مادية �وتصورات �كقيم �واملتداول �املألوف �عن �خسائر�التخ�� �عو�ض

املمارسات�امل��لية�الذي�قام�ع���معياري�ا��ودة�و�دخار�والتمرس�

للتعامل�مع��حداث�والظروف�املعاكسة�،�لقد�خلفت�تلكم�التجارب�اذن�نتائج�مع�وسة�ان�لم�تكن�

قد�خلفت�ازمات�جديد�ت��ظ�مؤشرا��ا�القيمية�املادية�جيال��عد�جيل�،�وسوف�نحاول��شر�ح�ت�يان�

الصورة�النفسية��جتماعية����اطار�العالقة�الوظيفي

الب�ية��الذ�نية�السياحية� �شر�ح�معا�ي/3

يمكن�القول�ع����ذا�املستوى�ان�العملية�السياحية����حد�ذا��ا�عملية�نفسية�بحتة�تقت����مؤ�الت��

�تد �وت��ة �لكسب �ال��اغما�ي �اطار�املس�� �ضمن �املجتمع �نظم �تحكم �قانونية �و�ندسة � سي�ولوجية

�واملحقق� �الفـع�� �العمل �ميدان ��� �املحقق ��سيط �بتعر�ف �الرسمال �ذلك ،� �ال�شأة �املكتمل الرأسمال

�ا��� �الطرح ��ذا �ال���دف �املستوى ��ذا �عند ،� �للسوق �املوضوعية �للروح �تبعا �معيار�القيمة �مع موازاة

أو�تب���املقار�ة�الرأسمالية�،�بل�أنھ�ال�يمكن�ع���املجتمع�أن/محاولة�الدفاع�و

�كعنصر� �ادماج�املقار�ة�السياحية ��قتصادية���دف�و�عمل�ع�� ��انت�املقار�ة العاملية�،�و�خاصة�اذا



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  16

فع����ذا��ساس�يت���أن�.حيوي�لتحقيق�دافعية�ا��ذب�وتحقيق�تدفق�مصادر�جديدة�للعائدات�

��شر�ح� �ا�� ���بالعودة �ممكنا �ون

�سبل� �وضمان ،� �ال�ش�ل �ألليات �العمليا�ي �الف�م �صناعة �س�يل ��� ،� �فعال� �املتواجدة �الذ�نية �زمة

تحقيق�وت��ة�التماثل�الفع���مع�املضمون�التنموي�و�ناءا�ع����ذا�قمنا�ب�ناء�ثالث�مؤشرات�لتوضيح�

�من� ��ان �وان �ا��زائر�ة ��ن��بولوحية �الذاكرة وى

�ا��زائري� �املجتمع �ت�ون �ب�يات �اسس �باعتبار�تنوع �شمو�� �ك�� �تحلي�� �نموذج �صناعة ��ان العس���بما

تار�خيا�،فمن�خالل�تصفح��عـــــــض�التجـــــــــارب�التنمو�ة�السياحية�املركزة����العالم�،�نالحظ�أن�التجارب�

ا����ال���انطلقت�من�مورو��ا�الثقا���بما�تحملھ�ال�لمة�من�داللة�،�تلك�التجارب�ال���

صنعت�املع���و���ت�من�الفن�الثقا���مستجدا�المتالك��خر�بل�والزج�بھ������ظة�فضول�مستمر�

السيا���تحو�ل�العناصر�النفسية�ال�شر�ة�ا����يئات�استقبال�

مرنة�تتمتع�برأسمال�ا�الرمزي�،�و�حتاج�ذلك��طار�ال�شري�ا���عمليات�ت�و�ن�مستمر�تؤ�ل��بما�يكفي�

�صناعة� �نحو ��سمح �بماقد ،� ��يجابية �التفاعلية �حقول �وصناعة ��تصال �روابط عقد

��س�ثمار� �يحقق �بما �املعالم �تت�� �بحيث ،� �السياحية لية

وتحقيق�مبدأ�سلعنھ�قيم�املخرجات�النفسية�السياحية�،�اضافة�ا����ل��ذا�ثمة�اطار�م�م����العملية�

�،� �السياحية �العملية �استمرار�واستقرار�نفوذ �لضمان �وجودي �قانو�ي ��وعاء �اعتباره �يمكن السياحية

مع�املد�ي�والذي��ش�ل�ج�از�مناعة�املجتمع����س�يل�تحقيق�ا��فاظ�ع���

  :تناغمية�الوت��ة�التنمو�ة�و�و�ما�يمكن�توضيحھ�من�خالل�العنصر���ي�

 �� �قرار�تتخذه �املدن �أن �ترى �ال�� � �ا��لدونية �املقار�ة ��� �املتمثل ��طار�املرج�� �من �عند�انطالقا مم

��ملام� �شرط �تقت��� ��جتما�� �الفضاء ��ندسة �ان �أي ،

�لس���نموه� �تبعا �املتحددة �املطلوب �املجتمع �حركية �واس�يعاب �يتفق �بما �امل�ان �تنظيم �فن بخواص

�استكمال �يحقق �و�و�ما ،� �وجماعاتھ �افراده �و�� � �مستوى �ع�� �املستمرة ��غ��ه �الب�ية��واليات ملمح

�واملواقف� �والسلوكيات �لألفعال �اتوماتيكية �مرجعية �باستمرار�ا�� �املتحولة �الثقافية �لل��كيبة العامة
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القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

حيوي�لتحقيق�دافعية�ا��ذب�وتحقيق�تدفق�مصادر�جديدة�للعائدات�

�ال�ي �السياحية �للعملية �و�جتما�� �مسار�الس����قتصادي ��شر�ح�تقو�م �ا�� ���بالعودة �ممكنا �ون

�سبل� �وضمان ،� �ال�ش�ل �ألليات �العمليا�ي �الف�م �صناعة �س�يل ��� ،� �فعال� �املتواجدة �الذ�نية �زمة

تحقيق�وت��ة�التماثل�الفع���مع�املضمون�التنموي�و�ناءا�ع����ذا�قمنا�ب�ناء�ثالث�مؤشرات�لتوضيح�

�مست �ع�� �امل��اصة �الذ�نية ��زمة �مكنون �من�تفاصيل ��ان �وان �ا��زائر�ة ��ن��بولوحية �الذاكرة وى

�ا��زائري� �املجتمع �ت�ون �ب�يات �اسس �باعتبار�تنوع �شمو�� �ك�� �تحلي�� �نموذج �صناعة ��ان العس���بما

تار�خيا�،فمن�خالل�تصفح��عـــــــض�التجـــــــــارب�التنمو�ة�السياحية�املركزة����العالم�،�نالحظ�أن�التجارب�

ا����ال���انطلقت�من�مورو��ا�الثقا���بما�تحملھ�ال�لمة�من�داللة�،�تلك�التجارب�ال���

صنعت�املع���و���ت�من�الفن�الثقا���مستجدا�المتالك��خر�بل�والزج�بھ������ظة�فضول�مستمر�

  .الك�شاف�مكنونات�ا��مال�املجتم���املدعم��عناصر�الطبيعة�

السيا���تحو�ل�العناصر�النفسية�ال�شر�ة�ا����يئات�استقبال��ان�قبول��خر�تف��ض�ع����نموذج

مرنة�تتمتع�برأسمال�ا�الرمزي�،�و�حتاج�ذلك��طار�ال�شري�ا���عمليات�ت�و�ن�مستمر�تؤ�ل��بما�يكفي�

�صناعة� �نحو ��سمح �بماقد ،� ��يجابية �التفاعلية �حقول �وصناعة ��تصال �روابط عقد

Acculturationالعم� �جو�ر ��س�ثمار�و�و �يحقق �بما �املعالم �تت�� �بحيث ،� �السياحية لية

وتحقيق�مبدأ�سلعنھ�قيم�املخرجات�النفسية�السياحية�،�اضافة�ا����ل��ذا�ثمة�اطار�م�م����العملية�

�،� �السياحية �العملية �استمرار�واستقرار�نفوذ �لضمان �وجودي �قانو�ي ��وعاء �اعتباره �يمكن السياحية

مع�املد�ي�والذي��ش�ل�ج�از�مناعة�املجتمع����س�يل�تحقيق�ا��فاظ�ع���و�تعلق��مر�بفلسفة�املجت

تناغمية�الوت��ة�التنمو�ة�و�و�ما�يمكن�توضيحھ�من�خالل�العنصر���ي�

  :املجتمع�املد�ي�والعملية�السياحية�

 �� �قرار�تتخذه �املدن �أن �ترى �ال�� � �ا��لدونية �املقار�ة ��� �املتمثل ��طار�املرج�� �من انطالقا

�ودواعيھ �ال��ف �من �املطلو�ة �الغاية ��ملام�1حصول �شرط �تقت��� ��جتما�� �الفضاء ��ندسة �ان �أي ،

�لس���نموه� �تبعا �املتحددة �املطلوب �املجتمع �حركية �واس�يعاب �يتفق �بما �امل�ان �تنظيم �فن بخواص

�استكمال �يحقق �و�و�ما ،� �وجماعاتھ �افراده �و�� � �مستوى �ع�� �املستمرة ��غ��ه واليات

�واملواقف� �والسلوكيات �لألفعال �اتوماتيكية �مرجعية �باستمرار�ا�� �املتحولة �الثقافية �لل��كيبة العامة

  . والتمثالت��ش�ل�عام�
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

حيوي�لتحقيق�دافعية�ا��ذب�وتحقيق�تدفق�مصادر�جديدة�للعائدات�

�ال�ي �السياحية �للعملية �و�جتما�� �مسار�الس����قتصادي تقو�م

�سبل� �وضمان ،� �ال�ش�ل �ألليات �العمليا�ي �الف�م �صناعة �س�يل ��� ،� �فعال� �املتواجدة �الذ�نية �زمة

تحقيق�وت��ة�التماثل�الفع���مع�املضمون�التنموي�و�ناءا�ع����ذا�قمنا�ب�ناء�ثالث�مؤشرات�لتوضيح�

�مست �ع�� �امل��اصة �الذ�نية ��زمة �مكنون تفاصيل

�ا��زائري� �املجتمع �ت�ون �ب�يات �اسس �باعتبار�تنوع �شمو�� �ك�� �تحلي�� �نموذج �صناعة ��ان العس���بما

تار�خيا�،فمن�خالل�تصفح��عـــــــض�التجـــــــــارب�التنمو�ة�السياحية�املركزة����العالم�،�نالحظ�أن�التجارب�

ا����ال���انطلقت�من�مورو��ا�الثقا���بما�تحملھ�ال�لمة�من�داللة�،�تلك�التجارب�ال���النا��ة�اقتصادي

صنعت�املع���و���ت�من�الفن�الثقا���مستجدا�المتالك��خر�بل�والزج�بھ������ظة�فضول�مستمر�

الك�شاف�مكنونات�ا��مال�املجتم���املدعم��عناصر�الطبيعة�

ان�قبول��خر�تف��ض�ع����نموذج�

مرنة�تتمتع�برأسمال�ا�الرمزي�،�و�حتاج�ذلك��طار�ال�شري�ا���عمليات�ت�و�ن�مستمر�تؤ�ل��بما�يكفي�

�صناعة� �نحو ��سمح �بماقد ،� ��يجابية �التفاعلية �حقول �وصناعة ��تصال �روابط عقد

Acculturationالتثاقف

وتحقيق�مبدأ�سلعنھ�قيم�املخرجات�النفسية�السياحية�،�اضافة�ا����ل��ذا�ثمة�اطار�م�م����العملية�

�،� �السياحية �العملية �استمرار�واستقرار�نفوذ �لضمان �وجودي �قانو�ي ��وعاء �اعتباره �يمكن السياحية

و�تعلق��مر�بفلسفة�املجت

تناغمية�الوت��ة�التنمو�ة�و�و�ما�يمكن�توضيحھ�من�خالل�العنصر���ي�

املجتمع�املد�ي�والعملية�السياحية�/4

 �� �قرار�تتخذه �املدن �أن �ترى �ال�� � �ا��لدونية �املقار�ة ��� �املتمثل ��طار�املرج�� �من انطالقا

�ودواعيھ �ال��ف �من �املطلو�ة �الغاية حصول

�لس���نموه� �تبعا �املتحددة �املطلوب �املجتمع �حركية �واس�يعاب �يتفق �بما �امل�ان �تنظيم �فن بخواص

�استكمال �يحقق �و�و�ما ،� �وجماعاتھ �افراده �و�� � �مستوى �ع�� �املستمرة ��غ��ه واليات

�واملواقف� �والسلوكيات �لألفعال �اتوماتيكية �مرجعية �باستمرار�ا�� �املتحولة �الثقافية �لل��كيبة العامة

والتمثالت��ش�ل�عام�

-عبد�الرحمن�ابن�خلدون�.  1
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�يتحقق� �بناء ��وحدة �املجتمع �ا�� �نظرت � �وال�� �عصر�ا �سبقت �ال�� �ا��لدونية �املسلمة �من انطالقا

لتنظيم�والتفك������خلق�وسائط�ا��وار��و�تصال�

�مخاضا� �ترجمت �وال�� ��جتما�� �العقد نظر�ات

عس��ا�مرت�بھ�املجتمعات��ور�ية��والفكر�الغر�ي�عموما��و�ان�الغرض�لتار����لتلك�الف��ات�العمل�

�تطبيق�ا� �قداسة �ع�� �متفق � �وقانونية �ثقافية �كرموز �الفعلية امل�ا

�توف��� �مراحل �وصوال�ا�� ،� �نطاق �اوسع �ع�� �والتنظيم �القانون �روح �شمولية �يضمن �بما �ل�ا و�متثال

  . الشروط�املوضوعية�الس�يعاب�واحتضان�التحول��جتما���املراد�تحقيقھ�

ما���عموما�ا���حقيقة�انھ�و�معزل�عن�تجسيد�تنظيم�و�ي�لة�

الروح�القانونية�للمدنية�كأسلوب�حياة�سياسية�واجتماعية�تقوم�ع���منطق�ا��ر�ة����اطار�التقابل�

ا��الق�مع�ثنائيھ�ا��ق�والواجب�،�ال�يمكن�التخلص�من�ا��لقة�املفرغة�لضياع�طاقات�املجتمع�وا�دار�

�حتمية� �يفيد �بما ،� �الضيقة �املاضو�ة �بالرواسب �املدعوم �الدوغما�ي والنقاش

تلك�ا��ر�ات�ال���يضمن�. 2العمل��نحو�فلسفة�تنظيمية�عملية�،�تقوم�ع����مشروع�ا��ر�ات�الواقعية�

من�خالل�ا�حدود�ا��ق�ضمن�النطاق�العام�للقانون��،�ان�املدنية�املجتمعية�لم�تكن�استجابة�وحتمية�

�النظر�ة� �لن�� �ا��صب �ا�������س�ي�� �مثلت �نفس�ا �التار�خية �الظروف �تلك ،� الظروف

القانونية�املنظمة�ل��ياة�املدنية�،�و�ذلك�استطاع�املجتمع�تدر�جيا�ضمان�الوازع�التناغ���والتحدي���

� �تحقيق �من �تمكنت �التار�خية �التقلبات �و�برغـم �وال�� ،� ��قتصادية �وتائر�الس��ورة �قبول الصمود���

امام��حداث�واملركبات�النفسية�التدافعيةلإل�سان�الغر�ي�فع����ذا�املستوى�تمكن�الفضاء�املجم���

�حتمية�موقعة�تلك�العملية� �،��وجعل�بل �احتضان�العملية�السياحية املد�ي�الغر�ي�من�تحقيق�قدرة

الدوال�ي�عموما�ع����ضمن��سس�ا��و�ر�ة�لألطروحة�التنمو�ة�،�ومنھ�ترك���الفكر�ا���ومي�والفعل

�اقتصاديا� �املعاصر�ل�س���نتاجا �،�ان�زماننا �لتحقيق�ذلك�ال�دف �والقانونية� حصر��طر�التنظيمية

وقانونيا�خالصا�ملخرجات�املدنية�،�وال���تقوم����املقام��ص���ل�ا�ع���قاعدة�إنتاج�املجتمع�ألسباب�

اف�بما�يحقق�املعادلة��قتصادية�املستديمة�

،�وال���تلزم�ضرورة�امتالك�التناغم�،�و�مكن�حصر�مظا�ر�العالقة�واش�ال�توطي��ا�ب�ن�املجتمع�املد�ي�

لة���يح�ان�اطروحة�املجتمع�املد�ي�عملية�تنظيمية�داخلية�،�تخص�تحو�ل�النمط�املح���ا���مرح

��عز�ز�مناعة� �ر�ان �يحقق �ذلك �أن �� ،� �برم��ا �التنمو�ة �العملية ��� � �املشار�ا�ي �الن�� �من متقدمة
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�يتحقق� �بناء ��وحدة �املجتمع �ا�� �نظرت � �وال�� �عصر�ا �سبقت �ال�� �ا��لدونية �املسلمة �من انطالقا

لتنظيم�والتفك������خلق�وسائط�ا��وار��و�تصال�و�تجسد�و�متثل�واقعيا�من�خالل�احالل��عنصر�ا

� �ا�� �فبالعودة ،� �الس��ورة �حسن �لضمان �اطرافھ �مخاضا�ب�ن �ترجمت �وال�� ��جتما�� �العقد نظر�ات

عس��ا�مرت�بھ�املجتمعات��ور�ية��والفكر�الغر�ي�عموما��و�ان�الغرض�لتار����لتلك�الف��ات�العمل�

�مع �وت�يان �املدنية �مع�� �توسيع �تطبيق�ا�ع�� �قداسة �ع�� �متفق � �وقانونية �ثقافية �كرموز �الفعلية امل�ا

�توف��� �مراحل �وصوال�ا�� ،� �نطاق �اوسع �ع�� �والتنظيم �القانون �روح �شمولية �يضمن �بما �ل�ا و�متثال

الشروط�املوضوعية�الس�يعاب�واحتضان�التحول��جتما���املراد�تحقيقھ�

ما���عموما�ا���حقيقة�انھ�و�معزل�عن�تجسيد�تنظيم�و�ي�لة�لقد�ان�بھ�الفكر�الغر�ي�السيا����و��جت

الروح�القانونية�للمدنية�كأسلوب�حياة�سياسية�واجتماعية�تقوم�ع���منطق�ا��ر�ة����اطار�التقابل�

ا��الق�مع�ثنائيھ�ا��ق�والواجب�،�ال�يمكن�التخلص�من�ا��لقة�املفرغة�لضياع�طاقات�املجتمع�وا�دار�

� �املجادالت �ب�ن �حتمية�الوقت �يفيد �بما ،� �الضيقة �املاضو�ة �بالرواسب �املدعوم �الدوغما�ي والنقاش

العمل��نحو�فلسفة�تنظيمية�عملية�،�تقوم�ع����مشروع�ا��ر�ات�الواقعية�

من�خالل�ا�حدود�ا��ق�ضمن�النطاق�العام�للقانون��،�ان�املدنية�املجتمعية�لم�تكن�استجابة�وحتمية�

�النظر�ة� �لن�� �ا��صب �ا�������س�ي�� �مثلت �نفس�ا �التار�خية �الظروف �تلك ،� الظروف

القانونية�املنظمة�ل��ياة�املدنية�،�و�ذلك�استطاع�املجتمع�تدر�جيا�ضمان�الوازع�التناغ���والتحدي���

� �تحقيق �من �تمكنت �التار�خية �التقلبات �و�برغـم �وال�� ،� ��قتصادية �وتائر�الس��ورة �قبول ��

امام��حداث�واملركبات�النفسية�التدافعيةلإل�سان�الغر�ي�فع����ذا�املستوى�تمكن�الفضاء�املجم���

�حتمية�موقعة�تلك�العملية� �،��وجعل�بل �احتضان�العملية�السياحية املد�ي�الغر�ي�من�تحقيق�قدرة

ضمن��سس�ا��و�ر�ة�لألطروحة�التنمو�ة�،�ومنھ�ترك���الفكر�ا���ومي�والفعل

�اقتصاديا� �املعاصر�ل�س���نتاجا �،�ان�زماننا �لتحقيق�ذلك�ال�دف �والقانونية� حصر��طر�التنظيمية

وقانونيا�خالصا�ملخرجات�املدنية�،�وال���تقوم����املقام��ص���ل�ا�ع���قاعدة�إنتاج�املجتمع�ألسباب�

اف�بما�يحقق�املعادلة��قتصادية�املستديمة�بقائھ��ش�ل�ر�ا����قابل�للقياس�و�ستكشاف�و�س�شر 

،�وال���تلزم�ضرورة�امتالك�التناغم�،�و�مكن�حصر�مظا�ر�العالقة�واش�ال�توطي��ا�ب�ن�املجتمع�املد�ي�

  :والعملية�السياحية�ع���النحو���ي�

��يح�ان�اطروحة�املجتمع�املد�ي�عملية�تنظيمية�داخلية�،�تخص�تحو�ل�النمط�املح���ا���مرح

��عز�ز�مناعة� �ر�ان �يحقق �ذلك �أن �� ،� �برم��ا �التنمو�ة �العملية ��� � �املشار�ا�ي �الن�� �من متقدمة

                   

ترجمة�انطوان�حم����،�م�شورات�وزارة�الثقافة�،�دمشق��-مقدمات�ل��روج�من�القرن�العشر�ن

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�يتحقق� �بناء ��وحدة �املجتمع �ا�� �نظرت � �وال�� �عصر�ا �سبقت �ال�� �ا��لدونية �املسلمة �من انطالقا

و�تجسد�و�متثل�واقعيا�من�خالل�احالل��عنصر�ا

� �ا�� �فبالعودة ،� �الس��ورة �حسن �لضمان �اطرافھ ب�ن

عس��ا�مرت�بھ�املجتمعات��ور�ية��والفكر�الغر�ي�عموما��و�ان�الغرض�لتار����لتلك�الف��ات�العمل�

�مع �وت�يان �املدنية �مع�� �توسيع ع��

�توف��� �مراحل �وصوال�ا�� ،� �نطاق �اوسع �ع�� �والتنظيم �القانون �روح �شمولية �يضمن �بما �ل�ا و�متثال

الشروط�املوضوعية�الس�يعاب�واحتضان�التحول��جتما���املراد�تحقيقھ�

لقد�ان�بھ�الفكر�الغر�ي�السيا����و��جت�

الروح�القانونية�للمدنية�كأسلوب�حياة�سياسية�واجتماعية�تقوم�ع���منطق�ا��ر�ة����اطار�التقابل�

ا��الق�مع�ثنائيھ�ا��ق�والواجب�،�ال�يمكن�التخلص�من�ا��لقة�املفرغة�لضياع�طاقات�املجتمع�وا�دار�

� �املجادالت �ب�ن الوقت

العمل��نحو�فلسفة�تنظيمية�عملية�،�تقوم�ع����مشروع�ا��ر�ات�الواقعية�

من�خالل�ا�حدود�ا��ق�ضمن�النطاق�العام�للقانون��،�ان�املدنية�املجتمعية�لم�تكن�استجابة�وحتمية�

�النظر�ة��صنع��ا �لن�� �ا��صب �ا�������س�ي�� �مثلت �نفس�ا �التار�خية �الظروف �تلك ،� الظروف

القانونية�املنظمة�ل��ياة�املدنية�،�و�ذلك�استطاع�املجتمع�تدر�جيا�ضمان�الوازع�التناغ���والتحدي���

� �تحقيق �من �تمكنت �التار�خية �التقلبات �و�برغـم �وال�� ،� ��قتصادية �وتائر�الس��ورة �قبول ��

امام��حداث�واملركبات�النفسية�التدافعيةلإل�سان�الغر�ي�فع����ذا�املستوى�تمكن�الفضاء�املجم���

�حتمية�موقعة�تلك�العملية� �،��وجعل�بل �احتضان�العملية�السياحية املد�ي�الغر�ي�من�تحقيق�قدرة

ضمن��سس�ا��و�ر�ة�لألطروحة�التنمو�ة�،�ومنھ�ترك���الفكر�ا���ومي�والفعل

�اقتصاديا� �املعاصر�ل�س���نتاجا �،�ان�زماننا �لتحقيق�ذلك�ال�دف �والقانونية� حصر��طر�التنظيمية

وقانونيا�خالصا�ملخرجات�املدنية�،�وال���تقوم����املقام��ص���ل�ا�ع���قاعدة�إنتاج�املجتمع�ألسباب�

بقائھ��ش�ل�ر�ا����قابل�للقياس�و�ستكشاف�و�س�شر 

،�وال���تلزم�ضرورة�امتالك�التناغم�،�و�مكن�حصر�مظا�ر�العالقة�واش�ال�توطي��ا�ب�ن�املجتمع�املد�ي�

والعملية�السياحية�ع���النحو���ي�

��يح�ان�اطروحة�املجتمع�املد�ي�عملية�تنظيمية�داخلية�،�تخص�تحو�ل�النمط�املح���ا���مرح-

��عز�ز�مناعة� �ر�ان �يحقق �ذلك �أن �� ،� �برم��ا �التنمو�ة �العملية ��� � �املشار�ا�ي �الن�� �من متقدمة

مقدمات�ل��روج�من�القرن�العشر�ن –ادغار�موران�. 2
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�بروح� �محددة �كمقولة ���سان ��خر�و�عز�ز�فكرة �قبول �ع�� �املختلفة �ال�شر�ة �ب�شكيالتھ املجتمع

  .القانون�،�و�ذا�مايحقق�قبول��خر�و�تقليص�فجوة�ا�غالق�املجتمع�ع���ذاتھ�

�وضع� ��� �فعليا ��سا�م �ال�� �املدنية �املؤسسات �النوعية �املؤشرات �ع�� �السياحية �العملية وم

�ذلك�� �من �السياحية �العملية �انجاح ��� �الفعلية � �املسا�مة �وح�� �التنفيذ �سبل �و�اق��اح التصّورات

�مدنيا �ذلك �ال�يتحقق ،� �السياحية �للعملية �وعضو�ا �مي�انيكيا �عنصرا ��ش�ل �ال�� �البي�ية ���ال��بية

بتجسيد�روح�املجتمع�املد�ي�ع���اوسع�نطاق�باعتباره�الضمان�العقدي�للقانون�املنظم�تفاعليا�لشبكة�

إذا�ما�قمنا�بمسألة�املعادلة�املفا�يميـــة�للمجتمع�املد�ي�و�العملية�السياحية�يظ�ر�طرف�ثالث����غاية�

مية�والتعقيد�،�و�تعلق��مر�بالروابط��جتماعية�وأش�ال�التجا�س��جتما���وال�ساند��جتما���

ب�ن�الزمر�والفروع�ا��زئية�امل�ونة�،�نحن�ع����ذا�املستوى�اما�ضرورة��ندسية��عمل�ع���ايجاد�اليات�

�� �التنمية �ممار��� �ب�ن �تحليال�واتفاقا �مش��كة �معاي���التحكيم � �ف��ا �و��ن�ت�ون � �السياحية قتصادية

�نطاق� ��� �املناورة �معا�ي �من �يحملھ �بما �العمليا�ي �ا��انب �ش���إ��

�ب��م� �التأط���، �مسؤوليات �اعتبار�أن �ع�� �ا��معيا�ي �للعمل �الورشا�ي التنظيم

سفة�برنامج�صر�حة�،�ولعل�من�أبرز�الفضاءات�ال���اشتغلت�ع���

�ذا�املستوى�،�الفضاء��جتما����مر��ي��بحيث�ينعكس�العمل�أ��معيا�ي�بمنطق�الوت��ة�التنظيمية�

نفس�ا����س�يل�ا��روج�بمعطيات�امليدان�،�ضمن�معادلة�تجمع�ب�ن�حدي�املدخالت�واملخرجات�،�وغ���

أن�التفك������اية��شاط�مقاوال�ي�انما�ينطوي�ع����دفعة�و��نة�نفسية�

�مجتمعا� �اقتصاد �ب�ية ��� � � �دينامي�ي �حراك �وثبة �تجسيد �مالىم ��ش�ل �املقار�ة �لو�تمت �قادرة جديدة

� �املجتمع �اقتصاد �لب�ية �للعمر��س��اتي�� �بال�سبة �زمنية ���ظة ��� ،� Structure économiqueمجليا

� �السياحية �العملية ��مر�بمقاولة �يتعلق �و�عندما �ا��يارت �تجسيد �ل��واص��روري تباعا

الثقافية��والذ�نية�للمحيط��جتما���،�وع����ذ�املستوى�تقت����من��ية�املقار�ة���ن�باه��ا���عملية�

  املوازنة�ب�ن�الدوافع�نحو�املبادرة�و�م�انات�املالئمة�املتاحة�فعال����الواقع�

� �املعرفية �املنظومة �سياق الغر�ية�،��

�مرت�بمراحل� �نجد�ـن�تجسيد�املعا�ي�وتملك�مخرجا��ا ،� �ع���املخيااللقي���للعمل��جتما�� امل�يمنة

�او�ا �الفعل �طا�ع �وعمم �املبادرة �حرر � �الدوال�ي �الفعل �توسط�ا �تنظيمية �من��ية ل��اغماتية�ووسائط

املقاوالتية�ع���اوسع�نطاق�ممكن�،فلقد�تحققت�مظا�ر�ومؤشرات��ذا��العمل�املك�سب�بفعل�تدعيم�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�بروح� �محددة �كمقولة ���سان ��خر�و�عز�ز�فكرة �قبول �ع�� �املختلفة �ال�شر�ة �ب�شكيالتھ املجتمع

القانون�،�و�ذا�مايحقق�قبول��خر�و�تقليص�فجوة�ا�غالق�املجتمع�ع���ذاتھ�

�وضع� ��� �فعليا ��سا�م �ال�� �املدنية �املؤسسات �النوعية �املؤشرات �ع�� �السياحية �العملية وم

�ذلك�� �من �السياحية �العملية �انجاح ��� �الفعلية � �املسا�مة �وح�� �التنفيذ �سبل �و�اق��اح التصّورات

�مدنيا �ذلك �ال�يتحقق ،� �السياحية �للعملية �وعضو�ا �مي�انيكيا �عنصرا ��ش�ل �ال�� �البي�ية ال��بية

بتجسيد�روح�املجتمع�املد�ي�ع���اوسع�نطاق�باعتباره�الضمان�العقدي�للقانون�املنظم�تفاعليا�لشبكة�

  تفاعالت���شطة��جتماعية�،�والقائم�ع���مبدأ�املشاركة

إذا�ما�قمنا�بمسألة�املعادلة�املفا�يميـــة�للمجتمع�املد�ي�و�العملية�السياحية�يظ�ر�طرف�ثالث����غاية�

مية�والتعقيد�،�و�تعلق��مر�بالروابط��جتماعية�وأش�ال�التجا�س��جتما���وال�ساند��جتما���

ب�ن�الزمر�والفروع�ا��زئية�امل�ونة�،�نحن�ع����ذا�املستوى�اما�ضرورة��ندسية��عمل�ع���ايجاد�اليات�

�� �التنمية �ممار��� �ب�ن �تحليال�واتفاقا �مش��كة �معاي���التحكيم � �ف��ا ت�ون

  

� �والذي � �املقاوالتية �مف�وم �نطاق�تكر�س ��� �املناورة �معا�ي �من �يحملھ �بما �العمليا�ي �ا��انب �ش���إ��

�ب��م� �التأط���، �مسؤوليات �اعتبار�أن �ع�� �ا��معيا�ي �للعمل �الورشا�ي التنظيم

سفة�برنامج�صر�حة�،�ولعل�من�أبرز�الفضاءات�ال���اشتغلت�ع���الوظائف�وامل�ام�تقت����تحديد�فل

�ذا�املستوى�،�الفضاء��جتما����مر��ي��بحيث�ينعكس�العمل�أ��معيا�ي�بمنطق�الوت��ة�التنظيمية�

نفس�ا����س�يل�ا��روج�بمعطيات�امليدان�،�ضمن�معادلة�تجمع�ب�ن�حدي�املدخالت�واملخرجات�،�وغ���

أن�التفك������اية��شاط�مقاوال�ي�انما�ينطوي�ع����دفعة�و��نة�نفسية��غونتاشي

�مجتمعا� �اقتصاد �ب�ية ��� � � �دينامي�ي �حراك �وثبة �تجسيد �مالىم ��ش�ل �املقار�ة �لو�تمت �قادرة جديدة

� �املجتمع �اقتصاد �لب�ية �للعمر��س��اتي�� �بال�سبة �زمنية ���ظة ��� مجليا

� �السياحية �العملية ��مر�بمقاولة �يتعلق �و�عندما �ا��يارت �تجسيد روري

الثقافية��والذ�نية�للمحيط��جتما���،�وع����ذ�املستوى�تقت����من��ية�املقار�ة���ن�باه��ا���عملية�

املوازنة�ب�ن�الدوافع�نحو�املبادرة�و�م�انات�املالئمة�املتاحة�فعال����الواقع�

� �الرشيد �معانيالرجل ��شر�ح �إ�� ��HOMMO-ECONOMUCUSلعودة �املعرفية �املنظومة �سياق ��،

�مرت�بمراحل� �نجد�ـن�تجسيد�املعا�ي�وتملك�مخرجا��ا ،� �ع���املخيااللقي���للعمل��جتما�� امل�يمنة

�او�ا �الفعل �طا�ع �وعمم �املبادرة �حرر � �الدوال�ي �الفعل �توسط�ا �تنظيمية �من��ية ووسائط

املقاوالتية�ع���اوسع�نطاق�ممكن�،فلقد�تحققت�مظا�ر�ومؤشرات��ذا��العمل�املك�سب�بفعل�تدعيم�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�بروح� �محددة �كمقولة ���سان ��خر�و�عز�ز�فكرة �قبول �ع�� �املختلفة �ال�شر�ة �ب�شكيالتھ املجتمع

القانون�،�و�ذا�مايحقق�قبول��خر�و�تقليص�فجوة�ا�غالق�املجتمع�ع���ذاتھ�

�وضع�تق- ��� �فعليا ��سا�م �ال�� �املدنية �املؤسسات �النوعية �املؤشرات �ع�� �السياحية �العملية وم

�ذلك�� �من �السياحية �العملية �انجاح ��� �الفعلية � �املسا�مة �وح�� �التنفيذ �سبل �و�اق��اح التصّورات

�مدنيا �ذلك �ال�يتحقق ،� �السياحية �للعملية �وعضو�ا �مي�انيكيا �عنصرا ��ش�ل �ال�� �البي�ية ال��بية

بتجسيد�روح�املجتمع�املد�ي�ع���اوسع�نطاق�باعتباره�الضمان�العقدي�للقانون�املنظم�تفاعليا�لشبكة�

تفاعالت���شطة��جتماعية�،�والقائم�ع���مبدأ�املشاركة

إذا�ما�قمنا�بمسألة�املعادلة�املفا�يميـــة�للمجتمع�املد�ي�و�العملية�السياحية�يظ�ر�طرف�ثالث����غاية��-

مية�والتعقيد�،�و�تعلق��مر�بالروابط��جتماعية�وأش�ال�التجا�س��جتما���وال�ساند��جتما�����

ب�ن�الزمر�والفروع�ا��زئية�امل�ونة�،�نحن�ع����ذا�املستوى�اما�ضرورة��ندسية��عمل�ع���ايجاد�اليات�

�� �التنمية �ممار��� �ب�ن �تحليال�واتفاقا �مش��كة �معاي���التحكيم � �ف��ا ت�ون

  فاع���املجتمع�املد�ي

-� �والذي � �املقاوالتية �مف�وم تكر�س

� ��نجازذلك �ب��م�فلسفة �التأط���، �مسؤوليات �اعتبار�أن �ع�� �ا��معيا�ي �للعمل �الورشا�ي التنظيم

الوظائف�وامل�ام�تقت����تحديد�فل

�ذا�املستوى�،�الفضاء��جتما����مر��ي��بحيث�ينعكس�العمل�أ��معيا�ي�بمنطق�الوت��ة�التنظيمية�

نفس�ا����س�يل�ا��روج�بمعطيات�امليدان�،�ضمن�معادلة�تجمع�ب�ن�حدي�املدخالت�واملخرجات�،�وغ���

شي�عيد�عن�ذلك�يرى�

�مجتمعا� �اقتصاد �ب�ية ��� � � �دينامي�ي �حراك �وثبة �تجسيد �مالىم ��ش�ل �املقار�ة �لو�تمت �قادرة جديدة

� �املجتمع �اقتصاد �لب�ية �للعمر��س��اتي�� �بال�سبة �زمنية ���ظة ��� مجليا

�الض �فمن �السياحية �العملية ��مر�بمقاولة �يتعلق �و�عندما �ا��يارت �تجسيد روري

الثقافية��والذ�نية�للمحيط��جتما���،�وع����ذ�املستوى�تقت����من��ية�املقار�ة���ن�باه��ا���عملية�

املوازنة�ب�ن�الدوافع�نحو�املبادرة�و�م�انات�املالئمة�املتاحة�فعال����الواقع�

�فبا �الرشيد �معانيالرجل ��شر�ح �إ�� لعودة

�مرت�بمراحل� �نجد�ـن�تجسيد�املعا�ي�وتملك�مخرجا��ا ،� �ع���املخيااللقي���للعمل��جتما�� امل�يمنة

�او�ا �الفعل �طا�ع �وعمم �املبادرة �حرر � �الدوال�ي �الفعل �توسط�ا �تنظيمية �من��ية ووسائط

املقاوالتية�ع���اوسع�نطاق�ممكن�،فلقد�تحققت�مظا�ر�ومؤشرات��ذا��العمل�املك�سب�بفعل�تدعيم�
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ثقافة��نجاز�و�بداعية�امل�نية����العمل�،�لقد�ترسم��ذا�النموذج���عد�تراكمات�طو�لة�للممارسات�

�دور  � �فش�ئا �ش�ئا �لعبت �بحيث ،� � �و�القانونية ��قتصادية �و ��غي����جتماعية ��� �املستوى �رفيع ا

�الرشيد� � ��قتصادي �الرجل �نطاق �توسيع �مرحلة �إ��ا ،� ��جتماعية �املواطنة �مع�� �وتوسيع الذ�نيات

املؤ�ل�ثقافيا�لالس�ثمار�،�ومنھ�يمكن�القول�ان��املجتمع�الغر�ي�عموما�انتقل�من�مرحلة�الرأسمالية�

�إنتاج� �كمعيار�إلعادة �الرأسمال �سيد

�للرأسمــــــــــال� ��صيل �املعيار�الكالسي�ي �ع�� �يقوم �دائم ��ش�ل �انتاجھ �شروط �انتاج �واعادة املجتمع

مكن�القول�من�خالل��ذا�التحليل��التار����امل�سط�أن�ا�ساع�نطاق��تمثيل�املقاوالتيةكثقافة�ع���

مش��كة�ومتماثلة�من��وضاع�والعالقات�،�ف��ذا�

�وال��� �والرموز �املعا�ي �من �مجموعة �وجود�ال�ش�ل �دالالت ��� �تتجاوز �ال�� �القوة �تلك ��ش�لت � املع��

�صناعة�مادة�القرار��و���واسقاط�صوره�الفنية�املمكنة�،�و���ا��ال �ا��يو�ة�تلعب�دورا�فاصال��� ة

املالئمة�لتحقيق�روح�القبول�ا��سن�املنظم�لل�يئات�،�فال�يمكن�تصور�العملية�السياحية�دون�امعان�

النظر����حقيقة�تجسيد�مظا�ر�الروح�املقاوالتية�وتحر�ر�املبادرة�،�و�و��مر�الذي�ال�يتحقق�دون�تحف���

�التنمو�ة� �معيار�املشاركة تحقيق

،�تلك��نماط�ال�شاركية�ت�ون�مع�الوقت�احتواء�املجتمع�لذاتھ�التنمو�ة��قتصادية�

،�وتدفع�بمنظومة�القيم��جتماعية�نحو�التماثل�مع�املعاي���العقالنية�ل��داثة�،�ومما�الشك�فيھ�فان�

�يكمل� �بما ��يجا�ي �للتفاعل �بمقادير�اس��اتيجية �ال�سق تثل

�البعد� �ي�ون �وال�� �املكتملة �ودالال��ا �بمعاي���ا �للسياحة �املؤطرةمقاوالتيا �العامة ��جتماعية ا��دمة

�قتصادي�املنا���ل�ش�ل�املجتمع�ع���ذاتھ�ولذاتھ����اطار�فلسفة�قبول��خر�و�ال�شارك�معھ�اساسا�

�لألنموذج� �فكري �تصور �بناء �نحاول �وسوف ،� �للسياحة �النموذجية �املقار�ة �روح منھ

ا��زائري�،�وان��ان�ذلك�يقت����زمن�مع�ن�وام�انات�فكر�ة�وإحصائية�تتجاوز�حدود�الباحث�واملقال�

نحاول�من�خالل��ذا�العنصر�بناء�اسس�تصور�او���ألنموذج�السياحة�ا��زائر�ة�،�باعتبار�أنھ�و�رغم�

�تفاق��قتصادي�الدو���ع�����مية��س��اتيجية����ت�و�ن�لبنة�اقتصاد�مستديم�،�وجملة�املعاي���

�ت �غ���املوضو�� �التعسف �من �سي�ون �أنھ �،� �السياحية �العملية �تفتض��ا �ت�و�ن�ال�� �مادة وحيد

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

ثقافة��نجاز�و�بداعية�امل�نية����العمل�،�لقد�ترسم��ذا�النموذج���عد�تراكمات�طو�لة�للممارسات�

�دور  � �فش�ئا �ش�ئا �لعبت �بحيث ،� � �و�القانونية ��قتصادية �و �جتماعية

�الرشيد� � ��قتصادي �الرجل �نطاق �توسيع �مرحلة �إ��ا ،� ��جتماعية �املواطنة �مع�� �وتوسيع الذ�نيات

املؤ�ل�ثقافيا�لالس�ثمار�،�ومنھ�يمكن�القول�ان��املجتمع�الغر�ي�عموما�انتقل�من�مرحلة�الرأسمالية�

�و  �نطاق �أوسع �ع�� �القيم �سلعنة �منطق �كرست �ال�� �إنتاج��السلعية �كمعيار�إلعادة �الرأسمال �سيد

�للرأسمــــــــــال� ��صيل �املعيار�الكالسي�ي �ع�� �يقوم �دائم ��ش�ل �انتاجھ �شروط �انتاج �واعادة املجتمع

  املتمثل�����عظيم�الر�ح

مكن�القول�من�خالل��ذا�التحليل��التار����امل�سط�أن�ا�ساع�نطاق��تمثيل�املقاوالتيةكثقافة�ع���

مش��كة�ومتماثلة�من��وضاع�والعالقات�،�ف��ذا�كــــون�سمتا�ثقافيا�مم��ا�مشكال�لب�ية�

�وال��� �والرموز �املعا�ي �من �مجموعة �وجود�ال�ش�ل �دالالت ��� �تتجاوز �ال�� �القوة �تلك ��ش�لت � املع��

�صناعة�مادة�القرار��و���واسقاط�صوره�الفنية�املمكنة�،�و���ا��ال تلعب�دورا�فاصال���

املالئمة�لتحقيق�روح�القبول�ا��سن�املنظم�لل�يئات�،�فال�يمكن�تصور�العملية�السياحية�دون�امعان�

النظر����حقيقة�تجسيد�مظا�ر�الروح�املقاوالتية�وتحر�ر�املبادرة�،�و�و��مر�الذي�ال�يتحقق�دون�تحف���

�ب �للدولة �السياسية �املقولة �ضمن �و�يموقع�ا �يؤطر�العملية �التنمو�ة�سيا��� �معيار�املشاركة تحقيق

،�تلك��نماط�ال�شاركية�ت�ون�مع�الوقت�احتواء�املجتمع�لذاتھ�التنمو�ة��قتصادية�

،�وتدفع�بمنظومة�القيم��جتماعية�نحو�التماثل�مع�املعاي���العقالنية�ل��داثة�،�ومما�الشك�فيھ�فان�

�وام �وقع ��لما �تتحرر �السياحية �يكمل�العملية �بما ��يجا�ي �للتفاعل �بمقادير�اس��اتيجية �ال�سق تثل

�البعد� �ي�ون �وال�� �املكتملة �ودالال��ا �بمعاي���ا �للسياحة �املؤطرةمقاوالتيا �العامة ��جتماعية ا��دمة

�قتصادي�املنا���ل�ش�ل�املجتمع�ع���ذاتھ�ولذاتھ����اطار�فلسفة�قبول��خر�و�ال�شارك�معھ�اساسا�

�لألنموذج� �فكري �تصور �بناء �نحاول �وسوف ،� �للسياحة �النموذجية �املقار�ة �روح منھ

ا��زائري�،�وان��ان�ذلك�يقت����زمن�مع�ن�وام�انات�فكر�ة�وإحصائية�تتجاوز�حدود�الباحث�واملقال�

  :و�ذا�ما�سنحاول�تقديمھ����العنصر���ي�

  :ب�ية�املقار�ة�ا��زائر�ة�لألنموذج�السيــــــــــا���

نحاول�من�خالل��ذا�العنصر�بناء�اسس�تصور�او���ألنموذج�السياحة�ا��زائر�ة�،�باعتبار�أنھ�و�رغم�

�تفاق��قتصادي�الدو���ع�����مية��س��اتيجية����ت�و�ن�لبنة�اقتصاد�مستديم�،�وجملة�املعاي���

�ت �غ���املوضو�� �التعسف �من �سي�ون �أنھ �،� �السياحية �العملية �تفتض��ا ال��

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

ثقافة��نجاز�و�بداعية�امل�نية����العمل�،�لقد�ترسم��ذا�النموذج���عد�تراكمات�طو�لة�للممارسات�

�دور  � �فش�ئا �ش�ئا �لعبت �بحيث ،� � �و�القانونية ��قتصادية �و �جتماعية

�الرشيد� � ��قتصادي �الرجل �نطاق �توسيع �مرحلة �إ��ا ،� ��جتماعية �املواطنة �مع�� �وتوسيع الذ�نيات

املؤ�ل�ثقافيا�لالس�ثمار�،�ومنھ�يمكن�القول�ان��املجتمع�الغر�ي�عموما�انتقل�من�مرحلة�الرأسمالية�

�و  �نطاق �أوسع �ع�� �القيم �سلعنة �منطق �كرست �ال�� السلعية

�للرأسمــــــــــال� ��صيل �املعيار�الكالسي�ي �ع�� �يقوم �دائم ��ش�ل �انتاجھ �شروط �انتاج �واعادة املجتمع

املتمثل�����عظيم�الر�ح

مكن�القول�من�خالل��ذا�التحليل��التار����امل�سط�أن�ا�ساع�نطاق��تمثيل�املقاوالتيةكثقافة�ع���ي

كــــون�سمتا�ثقافيا�مم��ا�مشكال�لب�ية��مستوى�العمل

�وال��� �والرموز �املعا�ي �من �مجموعة �وجود�ال�ش�ل �دالالت ��� �تتجاوز �ال�� �القوة �تلك ��ش�لت � املع��

�صناعة�مادة�القرار��و���واسقاط�صوره�الفنية�املمكنة�،�و���ا��ال تلعب�دورا�فاصال���

املالئمة�لتحقيق�روح�القبول�ا��سن�املنظم�لل�يئات�،�فال�يمكن�تصور�العملية�السياحية�دون�امعان�

النظر����حقيقة�تجسيد�مظا�ر�الروح�املقاوالتية�وتحر�ر�املبادرة�،�و�و��مر�الذي�ال�يتحقق�دون�تحف���

�ب �للدولة �السياسية �املقولة �ضمن �و�يموقع�ا �يؤطر�العملية سيا���

،�تلك��نماط�ال�شاركية�ت�ون�مع�الوقت�احتواء�املجتمع�لذاتھ�التنمو�ة��قتصادية��املكتملة�تنظيميا

،�وتدفع�بمنظومة�القيم��جتماعية�نحو�التماثل�مع�املعاي���العقالنية�ل��داثة�،�ومما�الشك�فيھ�فان�

�وام �وقع ��لما �تتحرر �السياحية العملية

�البعد� �ي�ون �وال�� �املكتملة �ودالال��ا �بمعاي���ا �للسياحة �املؤطرةمقاوالتيا �العامة ��جتماعية ا��دمة

�قتصادي�املنا���ل�ش�ل�املجتمع�ع���ذاتھ�ولذاتھ����اطار�فلسفة�قبول��خر�و�ال�شارك�معھ�اساسا�

�تنحدر  �لألنموذج��معلميا �فكري �تصور �بناء �نحاول �وسوف ،� �للسياحة �النموذجية �املقار�ة �روح منھ

ا��زائري�،�وان��ان�ذلك�يقت����زمن�مع�ن�وام�انات�فكر�ة�وإحصائية�تتجاوز�حدود�الباحث�واملقال�

و�ذا�ما�سنحاول�تقديمھ����العنصر���ي�

ب�ية�املقار�ة�ا��زائر�ة�لألنموذج�السيــــــــــا���/ 5

نحاول�من�خالل��ذا�العنصر�بناء�اسس�تصور�او���ألنموذج�السياحة�ا��زائر�ة�،�باعتبار�أنھ�و�رغم�

�تفاق��قتصادي�الدو���ع�����مية��س��اتيجية����ت�و�ن�لبنة�اقتصاد�مستديم�،�وجملة�املعاي���

�ت �غ���املوضو�� �التعسف �من �سي�ون �أنھ �،� �السياحية �العملية �تفتض��ا ال��
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�السيا���� �والتار�خ �والبي�� ��جتما�� �الت�و�ن �باختالف �يختلف �املشروع �ان �أي ،� �السيا�� املشروع

  :�قتصادي�للدول�،�وعليھ�سوف�نحاول�وضع�مجموعة�اسس�للتصور��و���للمشروع�وذلك�كما�ي��

ديث�عن�التنوع�ا��غرا���و�ي�ولو���الذي�تتمتع�بھ�ا��زائر�،�بل�

�،�بما� �البعد�والذي��ش�ل����حد�ذاتھ�معيار�معقدا أن�ذلك�املنطق�يؤشر�ا���عدم�ادراك��عقيد��ذا

يف��ضھ�من�ترك���تق���يقوم�ع���تصور�اس�شرا���معلوم�العناصر��قتصادية�لھ�من�ج�ة�ومن�ج�ة�

ة�مع�الطبيعة��ولية�ا��اضنة�للمشروع�،�انھ�و�رغم�من�املج�ودات�املعت��ة�ع���

�التم��� �ع�� �القدرة �ا��زائري �السيا�� �لألنموذج �يصنع �بما ��افيا �يكن �لم �ذلك ���أن ،� �املستوى �ذا

�،� �ذلك �لتحقيق �الطبيعية �ا��واص �حيث �من ��قرب �انھ �رغم �واملنافسة �ال�يمنة �والقادر�ع�� الفر�د

�مدار�ا��غرافيا� �ع�� �للصور �ا��مالية �املزايا �الكب���وتفاصيل ��عتبار�التنوع ��ع�ن �نأخذ �لم يث

�نجد� �سوف ،� �ا��زائر ��� �املعيار �ل�ذا �الر�اضية �الب�ية �وتحليل �تفس�� �حاولنا �ما �واذا ،� الوطنية

لوجية�تختلف�انفسناملزمون�من��يا�بت�بع�اسلوب�من���دراسة�ا��الة�،�باعتبار�ان�التعقيدات��ي�و 

وتتفرع�جماليا����املنطقة�نفس�ا�،�وتف��ض�من��ية�عمل�حذر�تنطلق�من�م�مة�ا��فاظ�ع���ا��واص�

�من� �الرطبة �املناطق �ذلك �مثال ،� �حدود�ا �و�� �الرؤ�ة �اطار�تلك �نحو��س�ثمار��� �و�نطالقة �ولية

��عناصر�اي�ول �املدعم �الغر�ي �الساحل �عن ��لية �تختلف ،� �جيجل �ا�� ��ع���القالة �ما ،� �مختلفة وجية

�للمعيار�ا��غرا��� �ووفقا �ا��نوب �ا�� �فبالعودة ،� �ا��نو�ية �والسياحة �الشمالية �السياحة �فكرة بطالن

و�ي�ولوجيا�تحتوي�ا��زائر�ع�����اري�شاسعة��تحتفظ��ل�حالة�بمزايا�ا�وطوا�ع�ا�من�الواد�ا���

حدة�،�تلك�ال��اري�تقت����نظاما�خاصا�

لضمان��ساس�القاعدي����مستوى�الب�يات�التحتية�لضمان�حركية�العملية�السياحية�،�لو�عدنا�ا���

�املتحدة� �الواليات �نجدان ��سقاط � �ول�س ��ستفادة �س�يل ��طار�وع�� ��ذا ��� �الدولية التجارب

�ل�السكك�ا��ديدية�ع���ر�وع�املساحات��مر�كية�

�العزلة� �املستمر�لتجنب �و�نتقال �التنقل �ع�� �القدرة �ضمان �مراعاة �لزاما �و�ان ،� �جدا الشاسعة

مة�تقت����بناءا�ع����ل��ذا�يمكن�القول�ان�دراسة�م�ونات��ذا�املعيار����العملية�السياحية�املستدا

�حول� �للمعلومات �باملقادير�الر�اضية �البحث ��شبع �يضمن �بما �مستفيض ��ش�ل �ا��الة �دراسة من��

�ل�ل��ذا� �،�وتبعا ��جزاء�ال���ال�تظ�ر�منذ�الو�لة��و�� �من�أجل�تجنب�حالة�التناقض�ب�ن املشروع

  .فانھ�ال�يمكن�منذ�البداية�تصور�مشروع�سيا������ا��زائر�بمعيار�واحد�ووحيد�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�السيا���� �والتار�خ �والبي�� ��جتما�� �الت�و�ن �باختالف �يختلف �املشروع �ان �أي ،� �السيا�� املشروع

�قتصادي�للدول�،�وعليھ�سوف�نحاول�وضع�مجموعة�اسس�للتصور��و���للمشروع�وذلك�كما�ي��

  :البعد��يكولو���وا��غرا���

ديث�عن�التنوع�ا��غرا���و�ي�ولو���الذي�تتمتع�بھ�ا��زائر�،�بل�ال�يجب�أن�نتفاخر�اعالميا�عند�ا��

�،�بما� �البعد�والذي��ش�ل����حد�ذاتھ�معيار�معقدا أن�ذلك�املنطق�يؤشر�ا���عدم�ادراك��عقيد��ذا

يف��ضھ�من�ترك���تق���يقوم�ع���تصور�اس�شرا���معلوم�العناصر��قتصادية�لھ�من�ج�ة�ومن�ج�ة�

ة�مع�الطبيعة��ولية�ا��اضنة�للمشروع�،�انھ�و�رغم�من�املج�ودات�املعت��ة�ع���اخرى�متماثل�استدام

�التم��� �ع�� �القدرة �ا��زائري �السيا�� �لألنموذج �يصنع �بما ��افيا �يكن �لم �ذلك ���أن ،� �املستوى �ذا

�،� �ذلك �لتحقيق �الطبيعية �ا��واص �حيث �من ��قرب �انھ �رغم �واملنافسة �ال�يمنة �والقادر�ع�� الفر�د

�مدار�ا��غرافيا� �ع�� �للصور �ا��مالية �املزايا �الكب���وتفاصيل ��عتبار�التنوع ��ع�ن �نأخذ �لم يث

�نجد� �سوف ،� �ا��زائر ��� �املعيار �ل�ذا �الر�اضية �الب�ية �وتحليل �تفس�� �حاولنا �ما �واذا ،� الوطنية

انفسناملزمون�من��يا�بت�بع�اسلوب�من���دراسة�ا��الة�،�باعتبار�ان�التعقيدات��ي�و 

وتتفرع�جماليا����املنطقة�نفس�ا�،�وتف��ض�من��ية�عمل�حذر�تنطلق�من�م�مة�ا��فاظ�ع���ا��واص�

�من� �الرطبة �املناطق �ذلك �مثال ،� �حدود�ا �و�� �الرؤ�ة �اطار�تلك �نحو��س�ثمار��� �و�نطالقة �ولية

��عناصر�اي�ول �املدعم �الغر�ي �الساحل �عن ��لية �تختلف ،� �جيجل �ا�� القالة

�للمعيار�ا��غرا��� �ووفقا �ا��نوب �ا�� �فبالعودة ،� �ا��نو�ية �والسياحة �الشمالية �السياحة �فكرة بطالن

و�ي�ولوجيا�تحتوي�ا��زائر�ع�����اري�شاسعة��تحتفظ��ل�حالة�بمزايا�ا�وطوا�ع�ا�من�الواد�ا���

حدة�،�تلك�ال��اري�تقت����نظاما�خاصا�ا����،�ول�س�ع�����راء�وا...رقان�ا���دجانت�ا���تم��است�

لضمان��ساس�القاعدي����مستوى�الب�يات�التحتية�لضمان�حركية�العملية�السياحية�،�لو�عدنا�ا���

�املتحدة� �الواليات �نجدان ��سقاط � �ول�س ��ستفادة �س�يل ��طار�وع�� ��ذا ��� �الدولية التجارب

�ل�السكك�ا��ديدية�ع���ر�وع�املساحات��مر�كية��مر�كية�قامت�بتوحيد�القطر�عن�طر�ق�تكتيك��يا

�العزلة� �املستمر�لتجنب �و�نتقال �التنقل �ع�� �القدرة �ضمان �مراعاة �لزاما �و�ان ،� �جدا الشاسعة

  .املفروضة��س�ب�صعو�ات�ا��ركة����ال��راء�

بناءا�ع����ل��ذا�يمكن�القول�ان�دراسة�م�ونات��ذا�املعيار����العملية�السياحية�املستدا

�حول� �للمعلومات �باملقادير�الر�اضية �البحث ��شبع �يضمن �بما �مستفيض ��ش�ل �ا��الة �دراسة من��

�ل�ل��ذا� �،�وتبعا ��جزاء�ال���ال�تظ�ر�منذ�الو�لة��و�� �من�أجل�تجنب�حالة�التناقض�ب�ن املشروع

فانھ�ال�يمكن�منذ�البداية�تصور�مشروع�سيا������ا��زائر�بمعيار�واحد�ووحيد�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�السيا���� �والتار�خ �والبي�� ��جتما�� �الت�و�ن �باختالف �يختلف �املشروع �ان �أي ،� �السيا�� املشروع

�قتصادي�للدول�،�وعليھ�سوف�نحاول�وضع�مجموعة�اسس�للتصور��و���للمشروع�وذلك�كما�ي��

البعد��يكولو���وا��غرا���/ 5-1

ال�يجب�أن�نتفاخر�اعالميا�عند�ا��

�،�بما� �البعد�والذي��ش�ل����حد�ذاتھ�معيار�معقدا أن�ذلك�املنطق�يؤشر�ا���عدم�ادراك��عقيد��ذا

يف��ضھ�من�ترك���تق���يقوم�ع���تصور�اس�شرا���معلوم�العناصر��قتصادية�لھ�من�ج�ة�ومن�ج�ة�

اخرى�متماثل�استدام

�التم��� �ع�� �القدرة �ا��زائري �السيا�� �لألنموذج �يصنع �بما ��افيا �يكن �لم �ذلك ���أن ،� �املستوى �ذا

�،� �ذلك �لتحقيق �الطبيعية �ا��واص �حيث �من ��قرب �انھ �رغم �واملنافسة �ال�يمنة �والقادر�ع�� الفر�د

�مدار�ا��غرافيا�بح �ع�� �للصور �ا��مالية �املزايا �الكب���وتفاصيل ��عتبار�التنوع ��ع�ن �نأخذ �لم يث

�نجد� �سوف ،� �ا��زائر ��� �املعيار �ل�ذا �الر�اضية �الب�ية �وتحليل �تفس�� �حاولنا �ما �واذا ،� الوطنية

انفسناملزمون�من��يا�بت�بع�اسلوب�من���دراسة�ا��الة�،�باعتبار�ان�التعقيدات��ي�و 

وتتفرع�جماليا����املنطقة�نفس�ا�،�وتف��ض�من��ية�عمل�حذر�تنطلق�من�م�مة�ا��فاظ�ع���ا��واص�

�من� �الرطبة �املناطق �ذلك �مثال ،� �حدود�ا �و�� �الرؤ�ة �اطار�تلك �نحو��س�ثمار��� �و�نطالقة �ولية

��عناصر�اي�ول �املدعم �الغر�ي �الساحل �عن ��لية �تختلف ،� �جيجل �ا�� القالة

�للمعيار�ا��غرا��� �ووفقا �ا��نوب �ا�� �فبالعودة ،� �ا��نو�ية �والسياحة �الشمالية �السياحة �فكرة بطالن

و�ي�ولوجيا�تحتوي�ا��زائر�ع�����اري�شاسعة��تحتفظ��ل�حالة�بمزايا�ا�وطوا�ع�ا�من�الواد�ا���

رقان�ا���دجانت�ا���تم��است�

لضمان��ساس�القاعدي����مستوى�الب�يات�التحتية�لضمان�حركية�العملية�السياحية�،�لو�عدنا�ا���

�املتحدة� �الواليات �نجدان ��سقاط � �ول�س ��ستفادة �س�يل ��طار�وع�� ��ذا ��� �الدولية التجارب

�مر�كية�قامت�بتوحيد�القطر�عن�طر�ق�تكتيك��يا

�العزلة� �املستمر�لتجنب �و�نتقال �التنقل �ع�� �القدرة �ضمان �مراعاة �لزاما �و�ان ،� �جدا الشاسعة

املفروضة��س�ب�صعو�ات�ا��ركة����ال��راء�

بناءا�ع����ل��ذا�يمكن�القول�ان�دراسة�م�ونات��ذا�املعيار����العملية�السياحية�املستدا

�حول� �للمعلومات �باملقادير�الر�اضية �البحث ��شبع �يضمن �بما �مستفيض ��ش�ل �ا��الة �دراسة من��

�ل�ل��ذا� �،�وتبعا ��جزاء�ال���ال�تظ�ر�منذ�الو�لة��و�� �من�أجل�تجنب�حالة�التناقض�ب�ن املشروع

فانھ�ال�يمكن�منذ�البداية�تصور�مشروع�سيا������ا��زائر�بمعيار�واحد�ووحيد�
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�ال��� �املشكالت �من �التنمية �مع �عالقة ��� �الثقا�� ��عت����ش�ال ،� �املقال �بداية ��� ��شارة �سبقت كما

�والعشر�ن� �الواحد �القرن �مطلع �ومع �غ���انھ ،� �ك�ل �العالم ��� �و�يديولوجية �السيا��� �ا��دل اثرت

�اف�ار�نظر�ات� �عن �ا��ديث �باإلم�ان ��عد �لم ،� نمو�ة

�ت�و�نھ�املعرفية�ا���فلسفة� �ينحدر�و�عود�جذور التحديث�وال���نظرت�وقسمت�العالم�بمعيار��عسفي

�النظر�ة� �غايات �واس�نطاق �املضام�ن �تلك �ب�شر�ح �قمنا �لو ���س�يمولوجية �ا��قيقة ��� ،� التار�خ

�و�عو�ض�ا� ��دم�ا �وجب �و�التا�� �للتطور �معيقة �الثالث العالم

�التماثل� �ا�� �ت�ت�� �ا��ا �نجد ،� �التنمية �النطالقة ��ولية �الشروط �لتحيق �العقالنية �ا��داثة بثقافات

��س�ي���نحو��تفاق�مع�مقولة�تار�خ�ظ�ور�التار�خ�،�والذي�مثل�عصر�التخلص�من�ماضو�ة�التجارب�

م��ا���سان�الغر�ي�نحو�مرحلة�تفك���جديد�و�ان��يجل�التعب���املثا���لذلك�العصر�

،���يح�ان�التجر�ة��ور�ية�����ذا��طار�تجر�ة�ا�سانية�عاملية�ان��ت�ا���تقديم�نموذج�جديد�بتفك���

�ع�� �ذلك �اسقاط �الذر�ع �و�الفشل �التناقض �من �سي�ون

،�و�و�ما��او�ال�تحتفظ�بنفس��امش�ت�و�ن��سق�الفعل�التار����الغر�ي

�للتجارب� �السياحية ��قتصادية �النموذجية �النجاحات �و�ي�تھ �العشر�ن �القرن ���اية ��� �التجارب ثب�تھ

العالم�دون��نزالق��سيو�ة�ال���حافظت�ع���ب�يا��ا�الثقافية�وطورت�اساليب��عامل�ا�وانفتاح�ا�مع�

اذن�،�ما�ملقصود�بالبعد�الثقا���وما����جراءات��ست��الية�ال���يجب�ادخل�ا����س�يل�صياغة�

��نا� �حركية �يضمن �ايجابيا �تفاعليا �اندماجا �تحقق �الن �العملية �يؤ�ل �بما �السيا�� املشروع

  املودعة����ار�ان�الذاكرة��ن��و�ولوجية�كما�سبق�الذكر�؟

���� �الثقا�� �التحظ�� �مقوالت �لتجسيد �الفعلية ��ليات �ما�� �للمشروع �العمليا�ي �التصور بلغة

الب�يات�الفرعية�للمجتمع�لتحقيق�وثبة�القبول��قتصادي�لألخر�،�ما����جراءات�ال����ستلزم�ا�

�وا��ركة� �املحلية �الثقافة �ب�ن ��يجا�ي �للتفاعل �املثالية صورة

السياحية����عالقة�تقوم�ع����قتصاد�وجلب�تدفق�الرأسمال�السيا���،�ل�س�باعتباره�بديال�عن�

�من� �عام ��ش�ل �واملجتمع �للدولة ��قتصادية �العملية �انجاح ��� �عنصر�مركز�ا �بصفتھ �بل النفط

  يميا�واملدعوم�بالتوجھ�نحو�توسيع�نطاق��س�ثمار��؟

كما�سبقت��شارة�لم��عد�ممكنا�تب���املقار�ة�التحدي�ية�ع���س�يل�ا��اء�م�ام�الثقافة�املحلية�واتخاذ�

�كذبت� �العاملية �النتائج �الن �النمو�النوعية �لوثبات �عامال�معيقا �باعتبار�ا �املضاد ��يديولو�� املوقف

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

  :البعد��جتما���الثقا���

�ال��� �املشكالت �من �التنمية �مع �عالقة ��� �الثقا�� ��عت����ش�ال ،� �املقال �بداية ��� ��شارة �سبقت كما

�والعشر�ن� �الواحد �القرن �مطلع �ومع �غ���انھ ،� �ك�ل �العالم ��� �و�يديولوجية �السيا��� �ا��دل اثرت

�الت �معاي����ستدامة �وتصورات �مفا�يم �اف�ار�نظر�ات�و�ظ�ور �عن �ا��ديث �باإلم�ان ��عد �لم ،� نمو�ة

�ت�و�نھ�املعرفية�ا���فلسفة� �ينحدر�و�عود�جذور التحديث�وال���نظرت�وقسمت�العالم�بمعيار��عسفي

�النظر�ة� �غايات �واس�نطاق �املضام�ن �تلك �ب�شر�ح �قمنا �لو ���س�يمولوجية �ا��قيقة ��� ،� التار�خ

� �ثقافات �أن �تظن �كنت �ال�� ،� �و�عو�ض�ا�وا�داف�ا ��دم�ا �وجب �و�التا�� �للتطور �معيقة �الثالث العالم

�التماثل� �ا�� �ت�ت�� �ا��ا �نجد ،� �التنمية �النطالقة ��ولية �الشروط �لتحيق �العقالنية �ا��داثة بثقافات

��س�ي���نحو��تفاق�مع�مقولة�تار�خ�ظ�ور�التار�خ�،�والذي�مثل�عصر�التخلص�من�ماضو�ة�التجارب�

م��ا���سان�الغر�ي�نحو�مرحلة�تفك���جديد�و�ان��يجل�التعب���املثا���لذلك�العصر�

،���يح�ان�التجر�ة��ور�ية�����ذا��طار�تجر�ة�ا�سانية�عاملية�ان��ت�ا���تقديم�نموذج�جديد�بتفك���

� �انھ �� ،� �جديد �اجتما�� �و��نظيم �ع��جديد �ذلك �اسقاط �الذر�ع �و�الفشل �التناقض �من سي�ون

او�ال�تحتفظ�بنفس��امش�ت�و�ن��سق�الفعل�التار����الغر�ي/فضاءات�مجتمعية�ال�تمتلك�و

�للتجارب� �السياحية ��قتصادية �النموذجية �النجاحات �و�ي�تھ �العشر�ن �القرن ���اية ��� �التجارب ثب�تھ

�سيو�ة�ال���حافظت�ع���ب�يا��ا�الثقافية�وطورت�اساليب��عامل�ا�وانفتاح�ا�مع�

  .����خر�وال�ضد��خر�

اذن�،�ما�ملقصود�بالبعد�الثقا���وما����جراءات��ست��الية�ال���يجب�ادخل�ا����س�يل�صياغة�

��نا� �حركية �يضمن �ايجابيا �تفاعليا �اندماجا �تحقق �الن �العملية �يؤ�ل �بما �السيا�� املشروع

املودعة����ار�ان�الذاكرة��ن��و�ولوجية�كما�سبق�الذكر�؟�جتماعية�مع��خر�غ����نا�الثقافية�

���� �الثقا�� �التحظ�� �مقوالت �لتجسيد �الفعلية ��ليات �ما�� �للمشروع �العمليا�ي �التصور بلغة

الب�يات�الفرعية�للمجتمع�لتحقيق�وثبة�القبول��قتصادي�لألخر�،�ما����جراءات�ال����ستلزم�ا�

�ال �لتحقيق �السياحية �وا��ركة�العملية �املحلية �الثقافة �ب�ن ��يجا�ي �للتفاعل �املثالية صورة

السياحية����عالقة�تقوم�ع����قتصاد�وجلب�تدفق�الرأسمال�السيا���،�ل�س�باعتباره�بديال�عن�

�من� �عام ��ش�ل �واملجتمع �للدولة ��قتصادية �العملية �انجاح ��� �عنصر�مركز�ا �بصفتھ �بل النفط

يميا�واملدعوم�بالتوجھ�نحو�توسيع�نطاق��س�ثمار��؟حيث�انھ�ذلك�ال�ل�املركب�تنظ

كما�سبقت��شارة�لم��عد�ممكنا�تب���املقار�ة�التحدي�ية�ع���س�يل�ا��اء�م�ام�الثقافة�املحلية�واتخاذ�

�كذبت� �العاملية �النتائج �الن �النمو�النوعية �لوثبات �عامال�معيقا �باعتبار�ا �املضاد ��يديولو�� املوقف
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البعد��جتما���الثقا���/ 5-2

�ال��� �املشكالت �من �التنمية �مع �عالقة ��� �الثقا�� ��عت����ش�ال ،� �املقال �بداية ��� ��شارة �سبقت كما

�والعشر�ن� �الواحد �القرن �مطلع �ومع �غ���انھ ،� �ك�ل �العالم ��� �و�يديولوجية �السيا��� �ا��دل اثرت

�الت �معاي����ستدامة �وتصورات �مفا�يم و�ظ�ور

�ت�و�نھ�املعرفية�ا���فلسفة� �ينحدر�و�عود�جذور التحديث�وال���نظرت�وقسمت�العالم�بمعيار��عسفي

�النظر�ة� �غايات �واس�نطاق �املضام�ن �تلك �ب�شر�ح �قمنا �لو ���س�يمولوجية �ا��قيقة ��� ،� التار�خ

� �ثقافات �أن �تظن �كنت �ال�� ،� وا�داف�ا

�التماثل� �ا�� �ت�ت�� �ا��ا �نجد ،� �التنمية �النطالقة ��ولية �الشروط �لتحيق �العقالنية �ا��داثة بثقافات

��س�ي���نحو��تفاق�مع�مقولة�تار�خ�ظ�ور�التار�خ�،�والذي�مثل�عصر�التخلص�من�ماضو�ة�التجارب�

م��ا���سان�الغر�ي�نحو�مرحلة�تفك���جديد�و�ان��يجل�التعب���املثا���لذلك�العصر��الفكر�ة�ال���تحرر 

،���يح�ان�التجر�ة��ور�ية�����ذا��طار�تجر�ة�ا�سانية�عاملية�ان��ت�ا���تقديم�نموذج�جديد�بتفك���

� �انھ �� ،� �جديد �اجتما�� �و��نظيم جديد

فضاءات�مجتمعية�ال�تمتلك�و

�للتجارب� �السياحية ��قتصادية �النموذجية �النجاحات �و�ي�تھ �العشر�ن �القرن ���اية ��� �التجارب ثب�تھ

�سيو�ة�ال���حافظت�ع���ب�يا��ا�الثقافية�وطورت�اساليب��عامل�ا�وانفتاح�ا�مع�

����خر�وال�ضد��خر�

اذن�،�ما�ملقصود�بالبعد�الثقا���وما����جراءات��ست��الية�ال���يجب�ادخل�ا����س�يل�صياغة�-

��نا� �حركية �يضمن �ايجابيا �تفاعليا �اندماجا �تحقق �الن �العملية �يؤ�ل �بما �السيا�� املشروع

�جتماعية�مع��خر�غ����نا�الثقافية�

���� �الثقا�� �التحظ�� �مقوالت �لتجسيد �الفعلية ��ليات �ما�� �للمشروع �العمليا�ي �التصور بلغة

الب�يات�الفرعية�للمجتمع�لتحقيق�وثبة�القبول��قتصادي�لألخر�،�ما����جراءات�ال����ستلزم�ا�

�ال �لتحقيق �السياحية العملية

السياحية����عالقة�تقوم�ع����قتصاد�وجلب�تدفق�الرأسمال�السيا���،�ل�س�باعتباره�بديال�عن�

�من� �عام ��ش�ل �واملجتمع �للدولة ��قتصادية �العملية �انجاح ��� �عنصر�مركز�ا �بصفتھ �بل النفط

حيث�انھ�ذلك�ال�ل�املركب�تنظ

كما�سبقت��شارة�لم��عد�ممكنا�تب���املقار�ة�التحدي�ية�ع���س�يل�ا��اء�م�ام�الثقافة�املحلية�واتخاذ�

�كذبت� �العاملية �النتائج �الن �النمو�النوعية �لوثبات �عامال�معيقا �باعتبار�ا �املضاد ��يديولو�� املوقف
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�ذا��دعاء�،�وعليھ�يتوجھ�العمل�ع����ذا�املستوى�نحو��غ����دمغة�،��غي���مستوى�

تفك���الب�يات�ال�شر�ة�وادماج�ا�نحو�تملك�اليات�التفك���ا��ديد�وا��روج�تدرجا�من�منحنيات�التصور�

�الثقاف �ت�و�نھ �ب�ية �حيث �من ��خر�املختلف �ذلك ��خر�، �ثقافة �مع �تقابلية �عالقة ��� ية�الضيق

��ش�ل� �يدعم �ان �شأنھ ��خر�من �ع�� �ال�شر�ة �وا��معات ��فراد �طاقات �انفتاح �ان ،� والعقائدية

مستديم�بواطن�الطاقات�املدفونة�بفعل�الر�ون�وا�غالق�املجتمع�ع���ذاتھ�،�ذلك�الواقع�املح�وم�بفعل�

�طو�ل �زمنية �ع���حزم �الك��ى ��جتماعية �الذاكرة �الشعور ��� �املندسة ���غالق �برغم�قوى �خلف ،� ة

Le passéisme عناصر�� �تدعيم �دون من

القدرة�ع���املواج�ة�و�عز�ز�نظام�الصالبة�السي�ولوجية�لألفراد�والسوسيولوجية�للمجتمع��ش�ل�عام�

�اس� �ع�� �القدرة �امل �تال��� �الثقافية �الذ�نية �التصورات �تلك �بفعل �وغابت ،�،� �املستقبل شراف

Action sociétaleالعملية�� �ان نجد

السياحية����عالق��ا�بالب�ية�الثقافية�للمحـ���ال�تتحقق�تناغما�وال�تحقق�تجا�سا��ندسيا�خارج�نطاق�

���ـم� ��س��اتي�� �و�و�الطرف ،� ملد�ي

�تبعا� ��قتصادية �املواطنة �مع�� �وتوسيع �الثقافية ��غي���التصورات �لصناعة �مقاوالتيا �عليھ املعول

�ا��� �العالم ��ورونا �احداث ��عد �وستحول حولت

فق�وعناصر�ت�و�ن�املف�وم�املستديم�للتنمية�ذلك�املف�ــــــــــوم�

الذي�ظ�ـر����خضـــم�تفاعالت�ا���از�املفا�ي���،�ذلك�التفاعل�املستمر�سياسيا��وجدليا�ح���ال��ظة�

� �والعملية �الفعلية �املي�ان��مات �كأ�م �الراشد �وا��كم �املد�ي �متغ��ات �ادخل �والذي ��عد�ا 3وما
ومنھ�،

�تلك� �وت��ة �نجاح �لضمان ��طر�القانونية �نحو��ندسة �للتنظيم �السيا��� �العمل �صعيد ��

�مكتمل� ��ش�ل �ومجتمعية �اقتصادية �كس��ورة �نجاح�ا �توف���اسباب �ع�� �والعمل �ال�شر�ة ا��ركية

�بدالال� �املستــــــــدامة �التنمو�ة ��قتصادية �لالنطالقة �العناصر�الكيميائية �خالل�ا �من �تضمن �ا�ال�شأة

�القاعدي� �املجال �بلورة ��� ��س��اتي�� �ا��يوي �ودور�ا ،� �الداخلية �السياحة �ا�مية �عن �ا��ديث قبل

للعملية�السياحية�املت�املة�مع���عاد�ا��ارجية�،�يت���انھ�من�الضروري�توضيح�اسس�قيم��تصال�

كيف�نحقق�صل�ب�ن�امل�ونات�ال�شر�ة�للمجتمع�ع���صعيد�القطر�الوط���،�بمع���او���وادق�

بمقدار�ا���درجات�اتصال�وحركية�انتقال�داخل�املجتمع�نفسھ�ع���س�يل�استكشاف�ا�ع�ا����ب�ن�

                                                           

،�2017مؤسسـة�كنـوز�ا��كمـة�لل�شـر�والتوز�ـع�،�العـدد�التاسـع�،�السدا�ـ����ول 

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر
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�ذا��دعاء�،�وعليھ�يتوجھ�العمل�ع����ذا�املستوى�نحو��غ����دمغة�،��غي���مستوى�

تفك���الب�يات�ال�شر�ة�وادماج�ا�نحو�تملك�اليات�التفك���ا��ديد�وا��روج�تدرجا�من�منحنيات�التصور�

�الثقاف �ت�و�نھ �ب�ية �حيث �من ��خر�املختلف �ذلك ��خر�، �ثقافة �مع �تقابلية �عالقة ��� الضيق

��ش�ل� �يدعم �ان �شأنھ ��خر�من �ع�� �ال�شر�ة �وا��معات ��فراد �طاقات �انفتاح �ان ،� والعقائدية

مستديم�بواطن�الطاقات�املدفونة�بفعل�الر�ون�وا�غالق�املجتمع�ع���ذاتھ�،�ذلك�الواقع�املح�وم�بفعل�

�طو�ل �زمنية �ع���حزم �الك��ى ��جتماعية �الذاكرة �الشعور ��� �املندسة ���غالق قوى

� �املاضو�ة �فخ ��� ��خر�والوقوع �من �ال�روب ��حداث  �Le passéismeعاقب

القدرة�ع���املواج�ة�و�عز�ز�نظام�الصالبة�السي�ولوجية�لألفراد�والسوسيولوجية�للمجتمع��ش�ل�عام�

�اس� �ع�� �القدرة �امل �تال��� �الثقافية �الذ�نية �التصورات �تلك �بفعل �وغابت ،

� � � �مجتمعيا �فعال �باعتباره �التنموي �الفعل �تار�خية �ا�� Action sociétaleو�العودة

السياحية����عالق��ا�بالب�ية�الثقافية�للمحـ���ال�تتحقق�تناغما�وال�تحقق�تجا�سا��ندسيا�خارج�نطاق�

�ا �املجتمع �يتوسط�ا �ال�� �ال�شر�ة �للتنظيمات �القانونية ���ـم�الروح ��س��اتي�� �و�و�الطرف ،� ملد�ي

�تبعا� ��قتصادية �املواطنة �مع�� �وتوسيع �الثقافية ��غي���التصورات �لصناعة �مقاوالتيا �عليھ املعول

� �وال�� �العاملية ��قتصادية �العصر�واملرحلة �ا���ملقتضيات �العالم ��ورونا �احداث ��عد �وستحول حولت

فق�وعناصر�ت�و�ن�املف�وم�املستديم�للتنمية�ذلك�املف�ــــــــــوم�،�بما�يتقر�ة�صغ��ة�أك���من�اية�وقت�م����

الذي�ظ�ـر����خضـــم�تفاعالت�ا���از�املفا�ي���،�ذلك�التفاعل�املستمر�سياسيا��وجدليا�ح���ال��ظة�

� �والعملية �الفعلية �املي�ان��مات �كأ�م �الراشد �وا��كم �املد�ي �متغ��ات �ادخل �والذي ��عد�ا وما

�تلك� �وت��ة �نجاح �لضمان ��طر�القانونية �نحو��ندسة �للتنظيم �السيا��� �العمل �صعيد ��

�مكتمل� ��ش�ل �ومجتمعية �اقتصادية �كس��ورة �نجاح�ا �توف���اسباب �ع�� �والعمل �ال�شر�ة ا��ركية

�بدالال� �املستــــــــدامة �التنمو�ة ��قتصادية �لالنطالقة �العناصر�الكيميائية �خالل�ا �من �تضمن ال�شأة

  .التقنية�والعلمية�املالئمة�

  :البعد�السيا���الداخلــــــــــي�

�القاعدي� �املجال �بلورة ��� ��س��اتي�� �ا��يوي �ودور�ا ،� �الداخلية �السياحة �ا�مية �عن �ا��ديث قبل

للعملية�السياحية�املت�املة�مع���عاد�ا��ارجية�،�يت���انھ�من�الضروري�توضيح�اسس�قيم��تصال�

صل�ب�ن�امل�ونات�ال�شر�ة�للمجتمع�ع���صعيد�القطر�الوط���،�بمع���او���وادق�

بمقدار�ا���درجات�اتصال�وحركية�انتقال�داخل�املجتمع�نفسھ�ع���س�يل�استكشاف�ا�ع�ا����ب�ن�
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القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�ذا��دعاء�،�وعليھ�يتوجھ�العمل�ع����ذا�املستوى�نحو��غ����دمغة�،��غي���مستوى��باستمرار�حقيقة

تفك���الب�يات�ال�شر�ة�وادماج�ا�نحو�تملك�اليات�التفك���ا��ديد�وا��روج�تدرجا�من�منحنيات�التصور�

�الثقاف �ت�و�نھ �ب�ية �حيث �من ��خر�املختلف �ذلك ��خر�، �ثقافة �مع �تقابلية �عالقة ��� الضيق

��ش�ل� �يدعم �ان �شأنھ ��خر�من �ع�� �ال�شر�ة �وا��معات ��فراد �طاقات �انفتاح �ان ،� والعقائدية

مستديم�بواطن�الطاقات�املدفونة�بفعل�الر�ون�وا�غالق�املجتمع�ع���ذاتھ�،�ذلك�الواقع�املح�وم�بفعل�

�طو�ل �زمنية �ع���حزم �الك��ى ��جتماعية �الذاكرة �الشعور ��� �املندسة ���غالق قوى

� �املاضو�ة �فخ ��� ��خر�والوقوع �من �ال�روب ��حداث �عاقب

القدرة�ع���املواج�ة�و�عز�ز�نظام�الصالبة�السي�ولوجية�لألفراد�والسوسيولوجية�للمجتمع��ش�ل�عام�

�اس� �ع�� �القدرة �امل �تال��� �الثقافية �الذ�نية �التصورات �تلك �بفعل �وغابت ،

� � � �مجتمعيا �فعال �باعتباره �التنموي �الفعل �تار�خية �ا�� و�العودة

السياحية����عالق��ا�بالب�ية�الثقافية�للمحـ���ال�تتحقق�تناغما�وال�تحقق�تجا�سا��ندسيا�خارج�نطاق�

�ا �املجتمع �يتوسط�ا �ال�� �ال�شر�ة �للتنظيمات �القانونية الروح

�تبعا� ��قتصادية �املواطنة �مع�� �وتوسيع �الثقافية ��غي���التصورات �لصناعة �مقاوالتيا �عليھ املعول

� �وال�� �العاملية ��قتصادية �العصر�واملرحلة ملقتضيات

قر�ة�صغ��ة�أك���من�اية�وقت�م����

الذي�ظ�ـر����خضـــم�تفاعالت�ا���از�املفا�ي���،�ذلك�التفاعل�املستمر�سياسيا��وجدليا�ح���ال��ظة�

� �والعملية �الفعلية �املي�ان��مات �كأ�م �الراشد �وا��كم �املد�ي �متغ��ات �ادخل �والذي ��عد�ا وما

�ع �تلك�التوجھ �وت��ة �نجاح �لضمان ��طر�القانونية �نحو��ندسة �للتنظيم �السيا��� �العمل �صعيد ��

�مكتمل� ��ش�ل �ومجتمعية �اقتصادية �كس��ورة �نجاح�ا �توف���اسباب �ع�� �والعمل �ال�شر�ة ا��ركية

�بدالال� �املستــــــــدامة �التنمو�ة ��قتصادية �لالنطالقة �العناصر�الكيميائية �خالل�ا �من �تضمن ال�شأة

التقنية�والعلمية�املالئمة�

البعد�السيا���الداخلــــــــــي�/ 5-4

�القاعدي� �املجال �بلورة ��� ��س��اتي�� �ا��يوي �ودور�ا ،� �الداخلية �السياحة �ا�مية �عن �ا��ديث قبل

للعملية�السياحية�املت�املة�مع���عاد�ا��ارجية�،�يت���انھ�من�الضروري�توضيح�اسس�قيم��تصال�

صل�ب�ن�امل�ونات�ال�شر�ة�للمجتمع�ع���صعيد�القطر�الوط���،�بمع���او���وادق�والتوا

بمقدار�ا���درجات�اتصال�وحركية�انتقال�داخل�املجتمع�نفسھ�ع���س�يل�استكشاف�ا�ع�ا����ب�ن�

مجلـة�ا��كمـة�للد-كر�مة�عرامة.د. 3
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�طر�ال�شر�ة�بما�يضمن�خلق�وصناعة�ثقافة�سياحية�قاعدية�تحمل�ا�الب���الذ�نية�كقيم�مخ��لة�

يا�توحد�اتجاه�الفعل�بما�ي�يح�و�مكن�من�توقيف�اشتغال�قيم�املح���وا�غالقھ�املفرط�حول�

عند�مستوى�ا��ديث�السوسيولو���حول��ذا�املوضوع�،�سي�ون�من�التعسف�بما��ان�ا��ديث�ع���

،�ذلك�ان���ذا��ش�ال�من�منظور�واحد���دم�بمؤشرات�ضمن�منطق��نتماء�املعر���الختصاص�واحد

�معرفية� �منظورات �من �دراستھ �تقت��� �الر�ان �قسمة �بحسب �املحددة �وطبيعتھ �م�شابك املوضوع

مختلفة�،�ولعلھ�و�األخص�سي�ون�ا��وار�العل�������ذا�السياق�ينطلق�من�املنظور�السيا����التنموي�

�ي�يح�و�ف���مجا ال�معرفيا�اوليا�أو�املشروع��جتما���للدولة�،�بما

لطرح��عض�املطارحات��ساسية����مستوى�تحليل�ب�ية�تصور�التنمية�املحلية�و��طوار�ال���مرت���ا�

ضمن�املس���املجتم���العام�لتحقيق�املقوالت��قتصادية�للتنمية�املحلية�و�ش�ل�عام��ل�أن�العمل�

ك�شاف�ثرواتھ�الداخلية�و�ضمن�منطق�

  امتالك�ال��وة�و�س�ثمار�ضمن�ذلك�النطاق��ش�ل�مستديم�؟�

�طبيعة� ��� �فقط �قاطبة �املجتمعات �تختلف �ال �ان �والسياسية ��قتصادية �التنمو�ة �البدا�ة �من انھ

�خطورة� �إلزالة �وقت �ا�� �تحتاج �معيقة بات

نفاذ�ا�السل���ع���املشروع�التنموي�،�ولك��ا����حقيقة��مر�و�و���م�تختلف����نظر��ا�و�من���ا����

حل�تلك�املشا�ل�و�و�ما��عكس�اسقاطا�عمليا�لقيم�املجتمع�القاعدية�وغايتھ�القصوى�،�تلك���داف�

لتطور�العل���ا��ضاري�العام�مر�ونا�بمعادالت�انتاجھ�والتقدم�

بما�يضمن�للمشروع�التنموي��جتما���املح���اك���فرص�لتثم�ن�موارده�ال�شر�ة�وتفج���طاقاتھ�

�تخلف� �شفرات �فك �فان �،لذلك �وغ���املتجددة �املتجددة �الطبيعية �املوارد �استغالل �و�حسن ال�امنة

و�س�ثمار�ع���اوسع�نطاق�  ن�دوامة�التخلف�تتحقق�و�تقوم�ع���اسس�قيم��نجاز

�تحقيق� �اتجاه ��� �املجتمع �اشتغال �نظام ��� �العقالنية �وا��اصة �امل��ة �و�� ،� �براغما�ي ��ش�ل املح��

�استمرار�و�قاء� �شروط �لضمان �العقالنية �التنظيمية �الفلسفة وخلفية

انطالقا�من��ذا�املدل�املعر���امل��ص�بإيجاز�لتار�خ�النظر�ة�التنمو�ة�و�و�تار�خ�شاق�وطو�ل�يت���أنھ�

�،� �ا��واص�ال���يتمتع���ا �طوا�ع ال�يوجد�باية�حال�انموذج�واحد�لتنمية�املجتمع�املح���انطالقا�من

واصھ�املتحدث�ع��ا�سابقا�،�بما�يصنع�
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5Philipe Bernoux : la sociologie des organisations, Ed 
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�طر�ال�شر�ة�بما�يضمن�خلق�وصناعة�ثقافة�سياحية�قاعدية�تحمل�ا�الب���الذ�نية�كقيم�مخ��لة�

يا�توحد�اتجاه�الفعل�بما�ي�يح�و�مكن�من�توقيف�اشتغال�قيم�املح���وا�غالقھ�املفرط�حول�

عند�مستوى�ا��ديث�السوسيولو���حول��ذا�املوضوع�،�سي�ون�من�التعسف�بما��ان�ا��ديث�ع���

�ذا��ش�ال�من�منظور�واحد���دم�بمؤشرات�ضمن�منطق��نتماء�املعر���الختصاص�واحد

�معرفية� �منظورات �من �دراستھ �تقت��� �الر�ان �قسمة �بحسب �املحددة �وطبيعتھ �م�شابك املوضوع

مختلفة�،�ولعلھ�و�األخص�سي�ون�ا��وار�العل�������ذا�السياق�ينطلق�من�املنظور�السيا����التنموي�

�ي�يح�و�ف���مجا/والذي�يرتبط�بمشروع�املجتمع�و أو�املشروع��جتما���للدولة�،�بما

لطرح��عض�املطارحات��ساسية����مستوى�تحليل�ب�ية�تصور�التنمية�املحلية�و��طوار�ال���مرت���ا�

ضمن�املس���املجتم���العام�لتحقيق�املقوالت��قتصادية�للتنمية�املحلية�و�ش�ل�عام��ل�أن�العمل�

ك�شاف�ثرواتھ�الداخلية�و�ضمن�منطق�التنموي�املح���قام�ع���اساس�دفع�املجتمع�املح������اتجاه�ا

امتالك�ال��وة�و�س�ثمار�ضمن�ذلك�النطاق��ش�ل�مستديم�؟�Processusكسب�ر�ان�وت��ة�س��ورة�

�طبيعة� ��� �فقط �قاطبة �املجتمعات �تختلف �ال �ان �والسياسية ��قتصادية �التنمو�ة �البدا�ة �من انھ

�او�عق �مالية �عراقيل ��انت �سواء �ل�ا �تتعرض �ال�� �خطورة�املشا�ل �إلزالة �وقت �ا�� �تحتاج �معيقة بات

نفاذ�ا�السل���ع���املشروع�التنموي�،�ولك��ا����حقيقة��مر�و�و���م�تختلف����نظر��ا�و�من���ا����

حل�تلك�املشا�ل�و�و�ما��عكس�اسقاطا�عمليا�لقيم�املجتمع�القاعدية�وغايتھ�القصوى�،�تلك���داف�

لتطور�العل���ا��ضاري�العام�مر�ونا�بمعادالت�انتاجھ�والتقدم�والغايات�ال���تموقعھ�ضمن�معادلة�ا

بما�يضمن�للمشروع�التنموي��جتما���املح���اك���فرص�لتثم�ن�موارده�ال�شر�ة�وتفج���طاقاتھ�

�تخلف� �شفرات �فك �فان �،لذلك �وغ���املتجددة �املتجددة �الطبيعية �املوارد �استغالل �و�حسن ال�امنة

ن�دوامة�التخلف�تتحقق�و�تقوم�ع���اسس�قيم��نجاز

�تحقيق� �اتجاه ��� �املجتمع �اشتغال �نظام ��� �العقالنية �وا��اصة �امل��ة �و�� ،� �براغما�ي ��ش�ل املح��

�قاعدة �اذن ��� �تلك �استمرار�و�قاء� اسبابھ �شروط �لضمان �العقالنية �التنظيمية �الفلسفة وخلفية
5.  

انطالقا�من��ذا�املدل�املعر���امل��ص�بإيجاز�لتار�خ�النظر�ة�التنمو�ة�و�و�تار�خ�شاق�وطو�ل�يت���أنھ�

�،� �ا��واص�ال���يتمتع���ا �طوا�ع ال�يوجد�باية�حال�انموذج�واحد�لتنمية�املجتمع�املح���انطالقا�من

واصھ�املتحدث�ع��ا�سابقا�،�بما�يصنع�ولذلك�سن�ون�امام�مسألة�معاي���بناء�مقار�ة�املح���بحسب�خ
                   

،�ص�1970تطبيقات����علم��جتماع�،�دار�الكتب�ا��امعية،��مصر،�

: la sociologie des organisations, Editions du seuil,  Paris, 1985, p.p. : 52.53
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�طر�ال�شر�ة�بما�يضمن�خلق�وصناعة�ثقافة�سياحية�قاعدية�تحمل�ا�الب���الذ�نية�كقيم�مخ��لة�

يا�توحد�اتجاه�الفعل�بما�ي�يح�و�مكن�من�توقيف�اشتغال�قيم�املح���وا�غالقھ�املفرط�حول�ر�اض

  اطوار�تكو�نھ�؟

عند�مستوى�ا��ديث�السوسيولو���حول��ذا�املوضوع�،�سي�ون�من�التعسف�بما��ان�ا��ديث�ع���

�ذا��ش�ال�من�منظور�واحد���دم�بمؤشرات�ضمن�منطق��نتماء�املعر���الختصاص�واحد

�معرفية� �منظورات �من �دراستھ �تقت��� �الر�ان �قسمة �بحسب �املحددة �وطبيعتھ �م�شابك املوضوع

مختلفة�،�ولعلھ�و�األخص�سي�ون�ا��وار�العل�������ذا�السياق�ينطلق�من�املنظور�السيا����التنموي�

والذي�يرتبط�بمشروع�املجتمع�و

لطرح��عض�املطارحات��ساسية����مستوى�تحليل�ب�ية�تصور�التنمية�املحلية�و��طوار�ال���مرت���ا�

ضمن�املس���املجتم���العام�لتحقيق�املقوالت��قتصادية�للتنمية�املحلية�و�ش�ل�عام��ل�أن�العمل�

التنموي�املح���قام�ع���اساس�دفع�املجتمع�املح������اتجاه�ا

كسب�ر�ان�وت��ة�س��ورة�

�طبيعة� ��� �فقط �قاطبة �املجتمعات �تختلف �ال �ان �والسياسية ��قتصادية �التنمو�ة �البدا�ة �من انھ

�او�عق �مالية �عراقيل ��انت �سواء �ل�ا �تتعرض �ال�� املشا�ل

نفاذ�ا�السل���ع���املشروع�التنموي�،�ولك��ا����حقيقة��مر�و�و���م�تختلف����نظر��ا�و�من���ا����

حل�تلك�املشا�ل�و�و�ما��عكس�اسقاطا�عمليا�لقيم�املجتمع�القاعدية�وغايتھ�القصوى�،�تلك���داف�

والغايات�ال���تموقعھ�ضمن�معادلة�ا

4الف��
بما�يضمن�للمشروع�التنموي��جتما���املح���اك���فرص�لتثم�ن�موارده�ال�شر�ة�وتفج���طاقاتھ�. 

�تخلف� �شفرات �فك �فان �،لذلك �وغ���املتجددة �املتجددة �الطبيعية �املوارد �استغالل �و�حسن ال�امنة

ن�دوامة�التخلف�تتحقق�و�تقوم�ع���اسس�قيم��نجازاملجتمع�وا��روج�م

�تحقيق� �اتجاه ��� �املجتمع �اشتغال �نظام ��� �العقالنية �وا��اصة �امل��ة �و�� ،� �براغما�ي ��ش�ل املح��

�قاعدة �اذن ��� �تلك اسبابھ

5املعاصرة��املجتمعات

انطالقا�من��ذا�املدل�املعر���امل��ص�بإيجاز�لتار�خ�النظر�ة�التنمو�ة�و�و�تار�خ�شاق�وطو�ل�يت���أنھ�

�،� �ا��واص�ال���يتمتع���ا �طوا�ع ال�يوجد�باية�حال�انموذج�واحد�لتنمية�املجتمع�املح���انطالقا�من

ولذلك�سن�ون�امام�مسألة�معاي���بناء�مقار�ة�املح���بحسب�خ

تطبيقات����علم��جتماع�،�دار�الكتب�ا��امعية،��مصر،�: محمد�عاطف�غيث��-د. 4
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��ش�ل� �ال�� ��ولية �القاعدة �و�� ،� �الك�� �للمجتمع �املحلية ��جزاء �ب�ن �ممكنا �وت�امال�اقتصاديا تنوعا

أو�كت�شئة�اصلية�لعقيدة�املجتمع�

�و�و� �ع���التار�خ �تحقيقھ �عن �تبحث �املجتمعات �ظلت ر�انا

اك�شاف�املجتمع�ل��واتھ�ال�امنة�داخليا�والعمل�نحو�صناعة�اليات�شروط�اعادة�انتاج�تلك�ال��وات�

�ش�ل�دائم�ومستديم�انھ�املنطق�الفع���لتحو�ل�املجتمع�املح���عن�طر�ق�متغ���السياحة�الداخلية�ا���

�و�عب���علماء� �املفرغة �ل��لقة �رحمة �باستمرار�ودون �املنتج �التخلف وعا�ات

�بتغي��� �� �يتحقق �ال ��غي���املجتمع �فان �السي�ولو�� �و�القياس ،� �للتخلف �الشيطان �حلقة التنمية

�دمغة�،�كما�أن��غي����دمغة�ال�يحدث����عمليات�تثاقفية�تقوم�ع����قتصاد�و�الر�حية�املتبادلة�

�بصناعة� �تصنع �ال�� �العملية �و�� �تدر�جيا �لھ والتأس�س

العملية�السياحية�الداخلية�باعتبار�ا�وكما�سبق�الذكر�الوسيلة���م�لتعز�ز�مناعة�تقو�م�مسار�س���

ن�ا��دية�عن�املقار�ات�ال�سو�قية�للسياحة�مالم�تصل�

العملية�الداخلية�ا���مقادير�متقدمة�من�تحقيق�ملمح�اكتمال�الدورة�السياحية��ش�ل��شب���يضمـن�

�تحقيق� �ع�� �القدرة �ذات �السياحية �للت�شئة �جو�ر�ة �وكعملية ��جتما�� �الوسط ���يئة �خاللھ من

�من� �متحولة ،� ��منية �باملسألة ���ادي�� �البحث �ا�تمام �نطاق �ا�سع ��و�� �العاملية �ا��رب ���اية �عد

مش�لة�وقضية�ترتبط�با�شغاالت�الدولة�تبعا�للظروف�الوقتية�،�ا���اطروحة�تندرج�ضمن�املشكالت�

�واخرى� �من��ية �بمراحل �املعرفية ��طر ك

�املعلومة� �بمادة �يرتبط �و�ما �ج�ة �من �العلمية �العتبات �من �جملة �مخلفة ،

وخصوصي��ا��اطار�للبحث�،�اضافة�ا���حاالت��ستقالب�ال���مر���ا�العالم�منذ���اية�ا��رب�العاملية�

�وصوال�ا���العوملة��قتصادية�ا�����اية� �الروسية العودة

العوملة�،�و�ل��ذه�املحطات�ع���س�يل�الذكر�خلفت�والتزال�تخلف�تقلبات����مواز�ن�القوى�و�نظم�

العالقات�و�منھ�افراز�اش�ال�جديدة�باستمرار�ل��ر�مة�كسلوك��شري�متطور����امل�ان�والزمان�بحسب�

��ال��ا�املجتمع�داخل�ا��ر�طة�العاملية�،و�و�ما�يقود����ا���ة�املقابلة�املواز�ة�

�قوى� �تحكمھ �عال�� �فضاء ��� �و�س��اتي�� ��م�� �البعد �ألطروحة �كب��ا ��عقيدا �ا��زم �لتلك بالضرورة
                                                           

املركـز�العل�ـ��للدارسـات�السياسـية�،�عمـان��–

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

��ش�ل� �ال�� ��ولية �القاعدة �و�� ،� �الك�� �للمجتمع �املحلية ��جزاء �ب�ن �ممكنا �وت�امال�اقتصاديا تنوعا

أو�كت�شئة�اصلية�لعقيدة�املجتمع�/مجاال�حيو�ا�مستديما�إلحداث�دافعية�السياحة�الداخلية�كبداية�و

�يحقق �أن �يمكن �بما ،� �لالقتصاد �و�و��القيمية �ع���التار�خ �تحقيقھ �عن �تبحث �املجتمعات �ظلت ر�انا

اك�شاف�املجتمع�ل��واتھ�ال�امنة�داخليا�والعمل�نحو�صناعة�اليات�شروط�اعادة�انتاج�تلك�ال��وات�

�ش�ل�دائم�ومستديم�انھ�املنطق�الفع���لتحو�ل�املجتمع�املح���عن�طر�ق�متغ���السياحة�الداخلية�ا���

�عقد �من �تحر�ر�ذاتھ �و�عب���علماء��الة �املفرغة �ل��لقة �رحمة �باستمرار�ودون �املنتج �التخلف وعا�ات

�بتغي��� �� �يتحقق �ال ��غي���املجتمع �فان �السي�ولو�� �و�القياس ،� �للتخلف �الشيطان �حلقة التنمية

�دمغة�،�كما�أن��غي����دمغة�ال�يحدث����عمليات�تثاقفية�تقوم�ع����قتصاد�و�الر�حية�املتبادلة�

� �ا��ياة �اسلوب �بصناعة�Mode vieاطار�تحس�ن �تصنع �ال�� �العملية �و�� �تدر�جيا �لھ والتأس�س

العملية�السياحية�الداخلية�باعتبار�ا�وكما�سبق�الذكر�الوسيلة���م�لتعز�ز�مناعة�تقو�م�مسار�س���

  .املجتمع����اتجاه�اك�ساب�ر�ان�التقدم�

ن�ا��دية�عن�املقار�ات�ال�سو�قية�للسياحة�مالم�تصل�وع����ذا��ساس�تجدر��شارة�ا���أنھ�ال�يمك

العملية�الداخلية�ا���مقادير�متقدمة�من�تحقيق�ملمح�اكتمال�الدورة�السياحية��ش�ل��شب���يضمـن�

�تحقيق� �ع�� �القدرة �ذات �السياحية �للت�شئة �جو�ر�ة �وكعملية ��جتما�� �الوسط ���يئة �خاللھ من

  الصالبة�املدي�ية�لقبول��خر�

  : البعد��م���و�س��اتي����

�من� �متحولة ،� ��منية �باملسألة ���ادي�� �البحث �ا�تمام �نطاق �ا�سع ��و�� �العاملية �ا��رب ���اية �عد

مش�لة�وقضية�ترتبط�با�شغاالت�الدولة�تبعا�للظروف�الوقتية�،�ا���اطروحة�تندرج�ضمن�املشكالت�

�تل �مرت �وقدر ،� �الدولية �العالقات ���قل �واخرى��ساسية �من��ية �بمراحل �املعرفية ��طر ك

� �معقدة �املعلومة�6ا�س�يمولوجية �بمادة �يرتبط �و�ما �ج�ة �من �العلمية �العتبات �من �جملة �مخلفة ،

وخصوصي��ا��اطار�للبحث�،�اضافة�ا���حاالت��ستقالب�ال���مر���ا�العالم�منذ���اية�ا��رب�العاملية�

�وصوال�ا���العوملة��قتصادية�ا�����اية��الثانية�مرورا��سقوط��تحاد�السوفيا�ي�ثم �الروسية العودة

العوملة�،�و�ل��ذه�املحطات�ع���س�يل�الذكر�خلفت�والتزال�تخلف�تقلبات����مواز�ن�القوى�و�نظم�

العالقات�و�منھ�افراز�اش�ال�جديدة�باستمرار�ل��ر�مة�كسلوك��شري�متطور����امل�ان�والزمان�بحسب�

��ال��ا�املجتمع�داخل�ا��ر�طة�العاملية�،و�و�ما�يقود����ا���ة�املقابلة�املواز�ة�كينونة�ال��ظة�ال���ي�ت�

�قوى� �تحكمھ �عال�� �فضاء ��� �و�س��اتي�� ��م�� �البعد �ألطروحة �كب��ا ��عقيدا �ا��زم �لتلك بالضرورة
                   

–مقار�ـات�جديـدة��إلعـادة��عر�ـف��مـن��–الدراسـات��منيـة�النقديـة�
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��ش�ل� �ال�� ��ولية �القاعدة �و�� ،� �الك�� �للمجتمع �املحلية ��جزاء �ب�ن �ممكنا �وت�امال�اقتصاديا تنوعا

مجاال�حيو�ا�مستديما�إلحداث�دافعية�السياحة�الداخلية�كبداية�و

�يحقق �أن �يمكن �بما ،� �لالقتصاد القيمية

اك�شاف�املجتمع�ل��واتھ�ال�امنة�داخليا�والعمل�نحو�صناعة�اليات�شروط�اعادة�انتاج�تلك�ال��وات�

�ش�ل�دائم�ومستديم�انھ�املنطق�الفع���لتحو�ل�املجتمع�املح���عن�طر�ق�متغ���السياحة�الداخلية�ا���

�عقد �من �تحر�ر�ذاتھ الة

�بتغي��� �� �يتحقق �ال ��غي���املجتمع �فان �السي�ولو�� �و�القياس ،� �للتخلف �الشيطان �حلقة التنمية
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���� �ا��ياة �اسلوب اطار�تحس�ن
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وع����ذا��ساس�تجدر��شارة�ا���أنھ�ال�يمك

العملية�الداخلية�ا���مقادير�متقدمة�من�تحقيق�ملمح�اكتمال�الدورة�السياحية��ش�ل��شب���يضمـن�

�تحقيق� �ع�� �القدرة �ذات �السياحية �للت�شئة �جو�ر�ة �وكعملية ��جتما�� �الوسط ���يئة �خاللھ من
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مش�لة�وقضية�ترتبط�با�شغاالت�الدولة�تبعا�للظروف�الوقتية�،�ا���اطروحة�تندرج�ضمن�املشكالت�

�تل �مرت �وقدر ،� �الدولية �العالقات ���قل �ساسية
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�اقتصادية� ،� ���عاد �بمختلف � �العالم �سوسيولوجيا � �صناعة ��� �والتكنولوجيا �عنصر�امل�ارة تتملك

�تماما�� �غ���متوقع �تظ�ر��ش�ل �قد �ال�� �املستجدة ���عاد �من �وغ���ا � ���ية ،� �ثقافية ،� سياسية

يتفق�الكث���من�ا����اء��قتصادي�ن�ع���أن�العملية�السياحية�من�ا�م�املتغ��ات�الوسيطية�����بناء�

����� ��� �املستوى �رفيع �دورا �تلعب العمليــــــــــــــة

عمليا�ي�مستمر�للعالقات�الدولية�ا��ارجية�و�و�ما�يدفع�باستمرار�نحو��عز�ز�سبل�التعاون����مجال�

�متتا�عة�� �تنظيمات �يف��ض �ا��ارجية �السياحة �مرحلة �ا�� �الوصول �فان �ولذلك ،� �و��قتصاد � �من

  .ملية��منيـــــة�وال����عد�ا��اضن��ساس�للعملية�السياحية�

�مر�ون� �الدو�� �الفضاء ��� �تمثلھ �و�ان�شار�اليات ��م�� ��سلوب �تطور �أن �القول �يمكن �املع�� ��ذا

�انما� �السيا�� �الر�ان �فان �ومنھ ،� �نحو�الداخل �املجذو�ة �و��طر�ال�شر�ة �العملية ��عقيد بدرجات

أ�املشاركة�بصف��ا�عملية�اعدادية�محكمة�إلشراك�املواطن����املسا�مة�املستمرة�

�مركزة� �كجزء �السياحية �الدورة �انجاح �سياق ��� �وعيا �املسؤول �و�ا��ذر�الدائم �العامة ��منية للتعبئة

ا���مسألت�ن�م�مت�ن�بال�سبة�للعمليـة�

�لب�ية� �الوظيفية �واملقار�ة �املف�وم �بلورة ��� �للسياحة �التار�خية ��مر�با��قيقة �و�تعلق ،� السياحية

�اضافيا�لكسب�الرأسمال�بل�أن�الدورة��قتصادية� �عنصرا ��خ��ة �ل�ست ،� ��قتصاد�العام وتركيبة

��ع���اوسع�نطاق�،�ومن�ج�ة�اخر�فانھ�ال�يمكن�التفك������

�باب� �من �السياحية �املقار�ة �ادخال �ال�يمكن �ألنھ �الطاقو�ة �او�املوارد �للنفط �كبديل �السياحية العملية

���� ��سا�م �ان �يمكن �بما �للمعاي���املذ�ورة �التفك���وفقا �يقت��� �بحيث �بديل أو�كأجراء

ي�والتنموي�العام�،�وضمان��عز�ز��من�القومي����الفضاء�الدو���املح�وم�

  .بالقوى�الرأسمالية�العظ���وال���ال�تؤمن�وفقا�لعقيد��ا�الكالسيكية�املوروثة���بتعظيم�الر�ح�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�اقتصادية� ،� ���عاد �بمختلف � �العالم �سوسيولوجيا � �صناعة ��� �والتكنولوجيا �عنصر�امل�ارة تتملك

�تماما�� �غ���متوقع �تظ�ر��ش�ل �قد �ال�� �املستجدة ���عاد �من �وغ���ا � ���ية ،� �ثقافية ،� سياسية

  .منتصف�القرن�الواحد�والعشر�ن�

يتفق�الكث���من�ا����اء��قتصادي�ن�ع���أن�العملية�السياحية�من�ا�م�املتغ��ات�الوسيطية�����بناء�

��ذه �فان �ذلك �من �ا�عد �وا�� � ،� �القومي ��من ������مف�وم ��� �املستوى �رفيع �دورا �تلعب العمليــــــــــــــة

عمليا�ي�مستمر�للعالقات�الدولية�ا��ارجية�و�و�ما�يدفع�باستمرار�نحو��عز�ز�سبل�التعاون����مجال�

�متتا�عة�� �تنظيمات �يف��ض �ا��ارجية �السياحة �مرحلة �ا�� �الوصول �فان �ولذلك ،� �و��قتصاد � �من

ملية��منيـــــة�وال����عد�ا��اضن��ساس�للعملية�السياحية�ومواز�ة�من�حيث�مخرجات�الع

�مر�ون� �الدو�� �الفضاء ��� �تمثلھ �و�ان�شار�اليات ��م�� ��سلوب �تطور �أن �القول �يمكن �املع�� ��ذا

�انما� �السيا�� �الر�ان �فان �ومنھ ،� �نحو�الداخل �املجذو�ة �و��طر�ال�شر�ة �العملية ��عقيد بدرجات

أ�املشاركة�بصف��ا�عملية�اعدادية�محكمة�إلشراك�املواطن����املسا�مة�املستمرة��ستوجب�تحقيق�مبد

�مركزة� �كجزء �السياحية �الدورة �انجاح �سياق ��� �وعيا �املسؤول �و�ا��ذر�الدائم �العامة ��منية للتعبئة

  .للعمل��قتصادي�املجتم���

�القول�انھ�يجب�ع���املجتمع��ن�باه ا���مسألت�ن�م�مت�ن�بال�سبة�للعمليـة��من�خالل��ل��ذا�يمكن�

�لب�ية� �الوظيفية �واملقار�ة �املف�وم �بلورة ��� �للسياحة �التار�خية ��مر�با��قيقة �و�تعلق ،� السياحية

�اضافيا�لكسب�الرأسمال�بل�أن�الدورة��قتصادية� �عنصرا ��خ��ة �ل�ست ،� ��قتصاد�العام وتركيبة

��ع���اوسع�نطاق�،�ومن�ج�ة�اخر�فانھ�ال�يمكن�التفك������املستدامة�تقت�����عز�ز�وجود�ا��جتما�

�باب� �من �السياحية �املقار�ة �ادخال �ال�يمكن �ألنھ �الطاقو�ة �او�املوارد �للنفط �كبديل �السياحية العملية

���� ��سا�م �ان �يمكن �بما �للمعاي���املذ�ورة �التفك���وفقا �يقت��� �بحيث �بديل أو�كأجراء

ي�والتنموي�العام�،�وضمان��عز�ز��من�القومي����الفضاء�الدو���املح�وم�اس�شراف�ا��ط��قتصاد

بالقوى�الرأسمالية�العظ���وال���ال�تؤمن�وفقا�لعقيد��ا�الكالسيكية�املوروثة���بتعظيم�الر�ح�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�اقتصادية� ،� ���عاد �بمختلف � �العالم �سوسيولوجيا � �صناعة ��� �والتكنولوجيا �عنصر�امل�ارة تتملك

�تماما�� �غ���متوقع �تظ�ر��ش�ل �قد �ال�� �املستجدة ���عاد �من �وغ���ا � ���ية ،� �ثقافية ،� سياسية

منتصف�القرن�الواحد�والعشر�ن�

يتفق�الكث���من�ا����اء��قتصادي�ن�ع���أن�العملية�السياحية�من�ا�م�املتغ��ات�الوسيطية�����بناء�

��ذه �فان �ذلك �من �ا�عد �وا�� � ،� �القومي ��من مف�وم

عمليا�ي�مستمر�للعالقات�الدولية�ا��ارجية�و�و�ما�يدفع�باستمرار�نحو��عز�ز�سبل�التعاون����مجال�

�متتا�عة�� �تنظيمات �يف��ض �ا��ارجية �السياحة �مرحلة �ا�� �الوصول �فان �ولذلك ،� �و��قتصاد � �من

ومواز�ة�من�حيث�مخرجات�الع

�مر�ون�� �الدو�� �الفضاء ��� �تمثلھ �و�ان�شار�اليات ��م�� ��سلوب �تطور �أن �القول �يمكن �املع�� ��ذا

�انما� �السيا�� �الر�ان �فان �ومنھ ،� �نحو�الداخل �املجذو�ة �و��طر�ال�شر�ة �العملية ��عقيد بدرجات
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Abstract  
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�والذي� �وثقافية، �اثار�اجتماعية �من �عنھ �يتولد �وملا ��جن�ية، �و�س�ثمارات �الصعبة �العملة جذب

� �أفضل �واعتباره ��قتصادية �التنمية �لتحقيق �الدول �عليھ ��عول أصبحت

  .الر�ع�النفطي

�السياحية� �املوارد �إدارة �ب�نظيم �املحروقات، �لقطاع �بديل �ا��زائر�كمنفذ �اعتمدتھ �السيا�� التخطيط

وا��فاظ�عل��ا�من�ال�در،�بوضع�دراسات�مستقبلية�ت�ناسب�مع�الواقع�ا��قيقي�للقطاع،�و�ظ�ر�ذلك�

من�خالالل�شر�عات�ال���تؤطر�للسياحة����ا

- � �سنة �من �ابتداء ��ستقالل ��عد ��شر��� �ا�تمام �محل �السيا�� �القطاع �ان

الف��ة�املمتدة�من��ذه�السنة�ا���غاية

املخطط��و���لتنمية�السياحة��وإنجاز�مركبات�سياحية��امة�ع���عدة�مناطق،�لتل��ا�مرحلة��

�مع� ��قتصادي �البعد �واس�بعاد �العمال �طلبات �إلرضاء �للسياحة �الشع�� �البعد �ف��ا ر��

� ��عد ��س�ثمار�ل��واص �فتح �ليتم �الداخلية، �السياحة تفضيل

�منية�ال���عرف��ا�ا��زائر�خالل�العشر�ة�السوداء����تراجع���تمام�بھ

���ا - �من �املمتدة �الف��ة �عن أما

�الطبيعية� �ال��وات �واستغالل �السياحية �بالتنمية �املتعلقة �سواء �السيا�� �بال�شاط امل�تمة

��قتصادي �املجال ��� �الناشط�ن �ب�نظيم �او � �بالسياحة، املرتبطة

ومؤسسات�فندقية

�التوجي���� -  ��املخطط �بالقطاع، ���تم �جديدة �سياسات �لرسم �توج��ية � �مخططات �وضع مع

السياحية��آفاق��لل��يئة

يتعلق�بالتنمية�املستدامة�لتحقيق�توازن��ثال�ي�

للتعرف�ع���التطور�التار����لال�تمام�ال�شر����بال�شاط�السيا���و�س�ثمار�فيھ،�يراجع،�كر�م�كر�مة،��-1

باعتباره�محر�ا�للنمو��قتصادي-السيا��

/86831http://193.194.91.150:8080/en/articleالرابط��لك��و�ي�
ال�شر�عات،�يراجع،�فر�دة�حمودي،��حول�تلكللتفصيل��-2

�لك��ونية�لألبحاث�القانونية،�
التوجي���للسياحة��ع���املخططللتعرف����-3

لوزارة�السياحة�والصناعات�التقليدية�والعمل�العائ��،
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ل�ذا�املخطط��و�جعل�السياحة�قطاع�مسا�م�

فرصة�كب��ة��فالسياحة�وممارسة���شطة�املتعلقة���ا����ا��زائر،�من���شطة�ال���يمك��ا�ان��عد

حل،�جبال،�سا�–ثروات�طبيعية،�تنوع�التضار�س�

�و� �تار�خية �ثروات ،� � �املناطق �اختالف � �حسب �و�مختلف �متنوع � ثقا��

� �أخرى �ناحية �ب�شاطات�ومن ف�و�يؤثر�و�تأثر�

�عرفتھ� �الذي �للتطور ��ان �وقد �و�تصاالت، �التقليدية، �الصناعة تجارة،

�و��� �ال�شاط�وظ�ور�السياحة��لك��ونية، �و�عالم�تأث���كب������ازدياد�وتوسع��ذا ��تصاالت وسائل

زائري�لل�شاط�السيا��،�و�ل�تمكن�من�ضبط�التحديات�

ال����عرف�ا��ذا�القطاع��س��اتي���خاصة�مع�التحوالت�التكنولوجية�ال���جعلت�التعامالت�تتم�

�جديد� �نمط �ظ�ور �مع�ا �يمكن �وال�� �الصفة، �تلك ���ا �ت��ق �السياحة �ح�� �وأصبحت الك��ونيا

�لل�شاط� �املشرع �تنظيم �ع�� �التعرف �عند �الوصفي �املن�� �باعتماد �ش�الية،

�احدى� �بخصوص ��مارا�ي �القانون �مع �املقارنة �اعتماد �مع �و�لك��ونية، �التقليدية �بصورتھ السيا��

�رئ�سية �نقاط �ثالث �بدراسة �وذلك �الفضائية، �بالسياحة �املتعلقة ��س�شرافية التنظيم�: املواضيع

��ول  �ظل�)املبحث ��� �تنظيمھ �ثم ،

  ).املبحث�الثالث(

                                                           

جعل�السياحة�قطاع�مسا�م����تنمية��قتصاد�

توفيق�ب�ن� ؛ضمان�اشراك�القطاعات��خرى،�كقطاع��شغال�العمومية،�قطاع�الفالحة�وقطاع�الثقافة

  .صورة�ا��زائر�بصفة�دائمة

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

ل�ذا�املخطط��و�جعل�السياحة�قطاع�مسا�م��4،�ومن���داف�ا��مسةو�ستدامة�البي�ية

 ���تنمية��قتصاد�كبديل�لقطاع�املحروقات

فالسياحة�وممارسة���شطة�املتعلقة���ا����ا��زائر،�من���شطة�ال���يمك��ا�ان��عد

ثروات�طبيعية،�تنوع�التضار�س�: سياحية��امة�للر�ح�ملا�تزخر�بھ�ا��زائر�من�ثروات

� �املناخ، �تنوع ،� �و�تراث �تار�خية �ثروات ،� � �املناطق �اختالف � �حسب �و�مختلف �متنوع � ثقا��

��باإلضافة �ا��غرا�� �موقع�ا � ،...ا�� �أخرى �ناحية ومن

�ال ��النقل، �أخرى �عرفتھ�اقتصادية �الذي �للتطور ��ان �وقد �و�تصاالت، �التقليدية، �الصناعة تجارة،

�و��� �ال�شاط�وظ�ور�السياحة��لك��ونية، �و�عالم�تأث���كب������ازدياد�وتوسع��ذا ��تصاالت وسائل

  ......ظل�التغ��ات�التكنولوجية�ا��الية�أصبحت�التعامالت�الك��ونية

زائري�لل�شاط�السيا��،�و�ل�تمكن�من�ضبط�التحديات�شرع�ا��كيف�نظم��امل

ال����عرف�ا��ذا�القطاع��س��اتي���خاصة�مع�التحوالت�التكنولوجية�ال���جعلت�التعامالت�تتم�

�جديد� �نمط �ظ�ور �مع�ا �يمكن �وال�� �الصفة، �تلك ���ا �ت��ق �السياحة �ح�� �وأصبحت الك��ونيا

  للسياحة�مرتبط�بالفضاء؟

� �عن ��جابة �لل�شاط�س�تم �املشرع �تنظيم �ع�� �التعرف �عند �الوصفي �املن�� �باعتماد �ش�الية،

�احدى� �بخصوص ��مارا�ي �القانون �مع �املقارنة �اعتماد �مع �و�لك��ونية، �التقليدية �بصورتھ السيا��

�رئ�سية �نقاط �ثالث �بدراسة �وذلك �الفضائية، �بالسياحة �املتعلقة ��س�شرافية املواضيع

� �خصوص�تھ �لھ �تجاري ��شاط �باعتباره �السيا�� ��ول (�شاط املبحث

(،�وأخ��ا��س�شراف�نحو�السياحة�املستقبلية�)املبحث�الثا�ي

                   

جعل�السياحة�قطاع�مسا�م����تنمية��قتصاد� :،���2030تتمثل���داف�ا��مسة�للمخطط�التوجي���لتنمية�السياحة�آفاق�

ضمان�اشراك�القطاعات��خرى،�كقطاع��شغال�العمومية،�قطاع�الفالحة�وقطاع�الثقافة ؛

صورة�ا��زائر�بصفة�دائمة�تحس�ن  ؛والدي��ال��اث�التار���،�الثقا����تثم�ن
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و�ستدامة�البي�ية

���تنمية��قتصاد�كبديل�لقطاع�املحروقات

فالسياحة�وممارسة���شطة�املتعلقة���ا����ا��زائر،�من���شطة�ال���يمك��ا�ان��عد����

للر�ح�ملا�تزخر�بھ�ا��زائر�من�ثروات

�-��راء �املناخ، �تنوع ،

� ،� �متنوعة باإلضافةحضار�ة

�ال ��النقل، �أخرى اقتصادية

�و��� �ال�شاط�وظ�ور�السياحة��لك��ونية، �و�عالم�تأث���كب������ازدياد�وتوسع��ذا ��تصاالت وسائل

ظل�التغ��ات�التكنولوجية�ا��الية�أصبحت�التعامالت�الك��ونية

كيف�نظم��املفأما�م��ل�ذلك،�

ال����عرف�ا��ذا�القطاع��س��اتي���خاصة�مع�التحوالت�التكنولوجية�ال���جعلت�التعامالت�تتم�

�جديد� �نمط �ظ�ور �مع�ا �يمكن �وال�� �الصفة، �تلك ���ا �ت��ق �السياحة �ح�� �وأصبحت الك��ونيا

للسياحة�مرتبط�بالفضاء؟

���� �عن ��جابة س�تم

�احدى� �بخصوص ��مارا�ي �القانون �مع �املقارنة �اعتماد �مع �و�لك��ونية، �التقليدية �بصورتھ السيا��

�رئ�سية �نقاط �ثالث �بدراسة �وذلك �الفضائية، �بالسياحة �املتعلقة ��س�شرافية املواضيع

�لل �القانو�ي �خصوص�تھ �لھ �تجاري ��شاط �باعتباره �السيا�� �شاط

املبحث�الثا�ي(الرقمنة�

  

  

 

 

تتمثل���داف�ا��مسة�للمخطط�التوجي���لتنمية�السياحة�آفاق��-4

؛قطاع�للمحروقاتوكبديل�ل

تثم�ن  ؛والب�ئة  ال��قية�السياحة
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 .التنظيم�القانو�ي�لل�شاط�السيا���باعتباره��شاط�تجاري�لھ�خصوص�تھ

خدمات��سو�ق�أسفار�أو�استعمال�

ف�و�بذلك���شاط�خدما�ي�يقسم�

استعمال��امل�شآت�السياحية�و�نتفاع���ا،�و�ل�ما�

،�وال���و�االت�السياحية�ال���تقوم���ا�ال

�،6املحدد�للقواعد�ال���تحكم��شاط�و�الة�السياحة�و�سفار

�سياحيا � ��شاطا � �دائمة � �بصفة �تمارس �تجار�ة �مؤسسة �بيع�� � ��� يتمثل

مباشرة��أو�غ���مباشرة�رحالت�و�إقامات�فردية��أو��جماعية��و��ل�أنواع�ا��دمات��املرتبطة����ا�كما��و��

�ع �ا��صول�املسبق ��استغالل�وال����ش��ط�الستغالل�ا ���رخصة

  �7سلم�ا��الوز�ر�امل�لف�بالسياحة���عد�راي�ال��نة��الوطنية�العتماد�و�االت�السياحة�و�سفار

� �بتحديد�ا �القانون �تكفل �متعددة �ف�� �و�سفار، �السياحة �و�االت ��شاط �عن �8اما �ع�� �ال�، أن

،�وتتمثل�9دة�ناقل�ن�للمسافر�نأو�ع

تنظيم�و�أ�إقامات�فردية�وجماعية،

� �السيا�� �الطا�ع �و�ثار�ذات �واملواقع �املدن �داخل �مرشدين �رفقة �وز�ارات والثقا���جوالت

لتظا�رات�الفنية�والثقافية�والر�اضية�

 ؛أو�بطلب�من�منظم��ا

                                                           

بتار�خ�،�الصادرة�11 ر�عددللسياحة،�ج��بالتنمية�املستدامة

،�1419ذي�ا���ة��21الصادرة�بتار�خ��24ر�عدد

�و�سفار� �السياحة � �و�االت �ا�شاء �شروط �يحدد �الذي ،

� �التنفيذي �املرسوم �أل�� �والذي ،2000 -48�� ��� املحدد��2000مارس1املؤرخ

  .،�املحدد�سابقااملحدد�للقواعد�ال���تحكم��شاط�و�الة�السياحة�و�سفار

  .،�املحدد�سابقااملحدد�للقواعد�ال���تحكم��شاط�و�الة�السياحة�و�سفار

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

التنظيم�القانو�ي�لل�شاط�السيا���باعتباره��شاط�تجاري�لھ�خصوص�تھ

خدمات��سو�ق�أسفار�أو�استعمال��ل�" ا��زائري�بال�شاط�السيا��،�فقد�عرفھ�بأنھ�

ف�و�بذلك���شاط�خدما�ي�يقسم��،�5"م�شآت�سياحية��بمقابل�سواء�شمل�ذلك��يواء��أو�لم��شملھ

استعمال��امل�شآت�السياحية�و�نتفاع���ا،�و�ل�ما�،�و�وما�ترتبط�بھ�من�خدمات�ال�سو�ق�لألسفار 

  

  :بھا��دمات�املرتبطة�ال�سو�ق�لألسفار�و : املطلب��ول 

ال���تقوم���ا�ال�تلك�ا��دمات�ال�سو�ق�لألسفار�وا��دمات�املرتبطة�بھ،��و�

املحدد�للقواعد�ال���تحكم��شاط�و�الة�السياحة�و�سفار�06-99نم�ا�املشرع�بموجب�القانون�رقم�

 " :� �سياحيا�ل � ��شاطا � �دائمة � �بصفة �تمارس �تجار�ة مؤسسة

مباشرة��أو�غ���مباشرة�رحالت�و�إقامات�فردية��أو��جماعية��و��ل�أنواع�ا��دمات��املرتبطة����ا�كما��و��

�املادة� ��� �عل��ا �ع�،"أدناه�04منصوص �ا��صول�املسبق وال����ش��ط�الستغالل�ا

�سلم�ا��الوز�ر�امل�لف�بالسياحة���عد�راي�ال��نة��الوطنية�العتماد�و�االت�السياحة�و�سفار

� �بتحديد�ا �القانون �تكفل �متعددة �ف�� �و�سفار، �السياحة �و�االت ��شاط �عن اما

أو�ع�يقتصر��شاط�الو�الة�فقط�ع����بيع�تذاكر��النقل����ساب��ناقل�

إقامات�فردية�وجماعية،و �نظيم�و�سو�ق�أسفار�ورحالت�سياحية�ب: �شاط�التنظيم

� �السيا�� �الطا�ع �و�ثار�ذات �واملواقع �املدن �داخل �مرشدين �رفقة �وز�ارات جوالت

لتظا�رات�الفنية�والثقافية�والر�اضية�تنظيم��شاطات�القنص�والصيد�البحري�واوالتار���،�أو�

أو�بطلب�من�منظم��ا�الو�الة�املكملة�ل�شاطمللتقيات�

                   

بالتنمية�املستدامة،�املتعلق�2003ف��اير� 17املؤرخ����املؤرخ�����03-01

ر�عدد�،�جاملحدد�للقواعد�ال���تحكم��شاط�و�الة�السياحة�و�سفار

�الت �نفياملرسوم ��161-17ذي ��� �و�سفار� 2017مايو15املؤرخ �السياحة � �و�االت �ا�شاء �شروط �يحدد �الذي ،

�ر�عدد، �ج �استغالل�ا �30وكيفيات �ص2017مايو�17، � ،.5...� �التنفيذي �املرسوم �أل�� �والذي ،

  .لشروط�وكيفيات��ا�شاء�و�االت�السياحة�

املحدد�للقواعد�ال���تحكم��شاط�و�الة�السياحة�و�سفار�.06- 99القانون�رقم

املحدد�للقواعد�ال���تحكم��شاط�و�الة�السياحة�و�سفار�.06-99من�القانون�رقم
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التنظيم�القانو�ي�لل�شاط�السيا���باعتباره��شاط�تجاري�لھ�خصوص�تھ: املبحث��ول 

ا��زائري�بال�شاط�السيا��،�فقد�عرفھ�بأنھ��ا�تم�املشرع�����

م�شآت�سياحية��بمقابل�سواء�شمل�ذلك��يواء��أو�لم��شملھ

ال�سو�ق�لألسفار : ا���

  .يرتبط���ا�من�اعمال

املطلب��ول 

ال�سو�ق�لألسفار�وا��دمات�املرتبطة�بھ،��و�

نم�ا�املشرع�بموجب�القانون�رقم�

�بأ��ا �عرف�ا : "  والذي

مباشرة��أو�غ���مباشرة�رحالت�و�إقامات�فردية��أو��جماعية��و��ل�أنواع�ا��دمات��املرتبطة����ا�كما��و��

�املادة� ��� �عل��ا منصوص

�سلم�ا��الوز�ر�امل�لف�بالسياحة���عد�راي�ال��نة��الوطنية�العتماد�و�االت�السياحة�و�سفار

����� �بتحديد�ا �القانون �تكفل �متعددة �ف�� �و�سفار، �السياحة �و�االت ��شاط �عن اما

يقتصر��شاط�الو�الة�فقط�ع����بيع�تذاكر��النقل����ساب��ناقل�

  :تلك���شطة���

�شاط�التنظيم - 

� �السيا�� �الطا�ع �و�ثار�ذات �واملواقع �املدن �داخل �مرشدين �رفقة �وز�ارات جوالت

والتار���،�أو�

مللتقيات�اواملؤتمرات�و 

03من�القانون�رقم�3املادة�-5

  4.،�ص2003ف��اير��19
املحدد�للقواعد�ال���تحكم��شاط�و�الة�السياحة�و�سفار�06-99القانون�رقم� -6

  .11.ص
7-�� �املادة �ع�� �التمن�2اعتماد املرسوم

�ر�عدد، �ج �استغالل�ا وكيفيات

لشروط�وكيفيات��ا�شاء�و�االت�السياحة�
القانون�رقممن��4بموجب�املادة��-8
من�القانون�رقم�5اعتمادا�ع���املادة��-9
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�تصرف�السياح �ومساعدة�رشدين�السياحي�ن�تحت ،�مع�استقبال

 املرتبطة���ا،تقديم�ا��دمات�

�لدى� ���ما �املعمول �والتنظيم �الشروط �حسب �تذاكر�النقل �أنواع ��ل �و�يع �السيا�� النقل

�سائق�ونقل��متعة�و  �سيارات��سائق�أو�بدون راء�البيوت�املنقولة�ككراء

 لثقا���أو�الر�ا����أو�غ���ذلك،

 الناجمة�عن��شاطا��م�السياحية،�

 .باسم�ا�وم�ان��ا�تمثيل�و�االت�محلية�أو�أجن�ية�أخرى�قصد�تقديم�مختلف�ا��دمات

�ع���تحقيق�ال ��عت���اعمال�تجار�ة�بحسب�املوضوع�لقيام�ا ر�ح،�وال�يمكن�ان�مثل��ذه���شطة

�ا��اصة� ��ح�ام �الن �التجاري، �القانون من

�ب�نظيم� �مستمر�ومح��ف ��ش�ل � �اعمال�ا �تمارس �ف�� ،� �تجار�ة �مؤسسة ��ع���ا �الو�االت ��ذه

 .عمال�مرتبطة�باالنتفاع�و�استعمال�امل�شآت�السياحية

�او� ���ا �باالنتفاع �تتعلق �السياحية،قد �امل�شآت �وجود �ع�� �قائم ��عمال �من �النوع ف�ذا

���الفنادق،�املطاعم�السياحية�وال�سيما�مطاعم�التقليدية�ال���تفيد�

تدخل�املشرع�ا��زائري،�لتعر�ف�املؤسسة�

�طا�ع�تجاري��ستقبل�ز�ائن�مار�ن�أو�مقيم�ن�دون�أن�يتخذو�ا� �ذات �ل�مؤسسة

���ا �املرتبطة �با��دمات �م��و�ة ��قامة �خدمات �أساسا �وتوفر�ل�م �ل�م، �تزود�.  سكنا �ان يمكن

�والت��ه� �وال�سلية ��طعام �خدمات �بمرافق �وجود�ا، �وم�ان �نوع�ا �

�البحري  �واملجمع �واملؤتمرات �والر�اضة �والراحة �والرفا�ية �والتداوي �ال���ة�) املار�نا(والت�شيط وميناء

                                                           

�عرف�املؤسسات�الفندقية�و�حدد�شروط�وكيفيات�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�تصرف�السياحاملوضع�خدمات�امل��جم�ن�و  رشدين�السياحي�ن�تحت

 السياح�خالل�اقام��م؛

تقديم�ا��دمات���يواء�أو���ز�غرف����املؤسسات�الفندقية�وكذا

�لدى� ���ما �املعمول �والتنظيم �الشروط �حسب �تذاكر�النقل �أنواع ��ل �و�يع �السيا�� النقل

�سائق�ونقل��متعة�و أو��ؤسسات�النقل، �سيارات��سائق�أو�بدون كراء

 .وغ���ا�من�معدات�التخييم

لثقا���أو�الر�ا����أو�غ���ذلك،لتظا�رات�ذات�الطا�ع�اوا�ا��فالت�ال��ف��يةبيع�تذاكر�أماكن�

الناجمة�عن��شاطا��م�السياحية،���ل�املخاطر القيام�لصا���الز�ائن�بإجراءات�التأم�ن�من�

تمثيل�و�االت�محلية�أو�أجن�ية�أخرى�قصد�تقديم�مختلف�ا��دمات

�ع���تحقيق�ال ��عت���اعمال�تجار�ة�بحسب�املوضوع�لقيام�ا مثل��ذه���شطة

�أل  �الش�ل �بحسب ��عت���تجار�ة �املادة �تتضمنھ �ما �ا��اصة��3ن ��ح�ام �الن �التجاري، �القانون من

�ب�نظيم� �مستمر�ومح��ف ��ش�ل � �اعمال�ا �تمارس �ف�� ،� �تجار�ة �مؤسسة ��ع���ا �الو�االت ��ذه

  .مجموعة�العناصر�املادية�وال�شر�ة�والقانونية�امل�ونة�ل�ا

عمال�مرتبطة�باالنتفاع�و�استعمال�امل�شآت�السياحية

�او� ���ا �باالنتفاع �تتعلق �السياحية،قد �امل�شآت �وجود �ع�� �قائم ��عمال �من �النوع ف�ذا

���الفنادق،�املطاعم�السياحية�وال�سيما�مطاعم�التقليدية�ال���تفيد��تلك�امل�شآت

تدخل�املشرع�ا��زائري،�لتعر�ف�املؤسسة�.ا��ضاري�للمنطقة�اث�ل�ؤكد�ع���اتث��ا�ا��انب�الص���و 

�طا�ع�تجاري��ستقبل�ز�ائن�مار�ن�أو�مقيم�ن�دون�أن�يتخذو�ا� �ذات �ل�مؤسسة

���ا �املرتبطة �با��دمات �م��و�ة ��قامة �خدمات �أساسا �وتوفر�ل�م �ل�م، سكنا

�ا� �بالنظر �الفندقية، �والت��ه�املؤسسة �وال�سلية ��طعام �خدمات �بمرافق �وجود�ا، �وم�ان �نوع�ا �

�البحري  �واملجمع �واملؤتمرات �والر�اضة �والراحة �والرفا�ية �والتداوي والت�شيط

  . 10" وجميع���شطة��خرى�املتعلقة�بالسياحة

                   

�عرف�املؤسسات�الفندقية�و�حدد�شروط�وكيفيات��2019ابر�ل30ؤرخ����امل�158-19من�املرسوم�التنفيذي�رقم

  .4.،�ص2019مايو�19بتار�خ��33استغالل�ا�وتص�يف�ا�واعتماد�مس����ا،�ج�ر�عدد
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وضع�خدمات�امل��جم�ن�و  - 

السياح�خالل�اقام��م؛

�يواء�أو���ز�غرف����املؤسسات�الفندقية�وكذا - 

�لدى� -  ���ما �املعمول �والتنظيم �الشروط �حسب �تذاكر�النقل �أنواع ��ل �و�يع �السيا�� النقل

ؤسسات�النقل،م

وغ���ا�من�معدات�التخييم

بيع�تذاكر�أماكن� - 

القيام�لصا���الز�ائن�بإجراءات�التأم�ن�من� - 

تمثيل�و�االت�محلية�أو�أجن�ية�أخرى�قصد�تقديم�مختلف�ا��دمات - 

�ع���تحقيق�ال ��عت���اعمال�تجار�ة�بحسب�املوضوع�لقيام�ا مثل��ذه���شطة

�أل  �الش�ل �بحسب �عت���تجار�ة

�ب�نظيم� �مستمر�ومح��ف ��ش�ل � �اعمال�ا �تمارس �ف�� ،� �تجار�ة �مؤسسة ��ع���ا �الو�االت ��ذه

مجموعة�العناصر�املادية�وال�شر�ة�والقانونية�امل�ونة�ل�ا

  

عمال�مرتبطة�باالنتفاع�و�استعمال�امل�شآت�السياحيةأ: املطلب�الثا�ي

�او� ���ا �باالنتفاع �تتعلق �السياحية،قد �امل�شآت �وجود �ع�� �قائم ��عمال �من �النوع ف�ذا

تلك�امل�شآتتتمثل�و  .باستعمال�ا

ث��ا�ا��انب�الص���و ك

�طا�ع�تجاري��ستقبل�ز�ائن�مار�ن�أو�مقيم�ن�دون�أن�يتخذو�ا�:"الفندقية،�ع���أ��ا �ذات �ل�مؤسسة

���ا �املرتبطة �با��دمات �م��و�ة ��قامة �خدمات �أساسا �وتوفر�ل�م �ل�م، سكنا

�ا� �بالنظر �الفندقية، املؤسسة

�البحري  �واملجمع �واملؤتمرات �والر�اضة �والراحة �والرفا�ية �والتداوي والت�شيط

وجميع���شطة��خرى�املتعلقة�بالسياحة

من�املرسوم�التنفيذي�رقم�2اعتمادا�ع���املادة��-10

استغالل�ا�وتص�يف�ا�واعتماد�مس����ا،�ج�ر�عدد
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شاط�ا�الفند���باعتباره��شاط�أسا����أو�

  :لتتمثل�املؤسسات�الفندقية���

وحدات�لإليواء����ش�ل�غرف�أو�اجنحة�عند��قتضاء،�تقع����

ان�تضمن�خدمات��طعام�والت�شيط،�و���

مؤسسة�توفر��للتأج���وحدات�لإليواء�منعزلة�او�مجمعة،�

�كما� �او�بنغالو�ات، �او�شال��ات �شقق �مجموعات �او�داخل �فنادق �او�عدة �فندق تتوافر�داخل

لراحة�و�لعاب�الر�اضية�وال��فيھ،�ترتب����أصناف�ثالث��

�شقق� �ش�ل ��� �لإليواء �وحدات �للتأج��� �توفر� مؤسسة

منعزلة�او�مجمعة�ومج�زة�بمطبخ،�كما�يمكنھ�ضمان�خدمات��طعام�وال��فيھ،�ترتب�ألصناف�

�مار�ن� �توفر�للتأج���لز�ائن �طر�ق �محور �من �بالقرب تقع

�و �مب�� ��� �تقع �غرف �ش�ل ��� �لإليواء �وحدات �الطر�ق، �مستعم�� �من �أساسا او����/ي�ش�لون

 ؛��14يا�ل�اجنحة��منفصلة،�قد�توفر�خدمات��طعام�والت�شيط�و�رتب�ألصناف�ثالث

� �م�يأة �مساحة �ضمن �تقع �لإليواء �توفر�مؤسسة �ومحروسة، ومغلقة

للتأج���شال��ات�او�بنغالو�ات�ع���ش�ل��يا�ل�خفيفة�أو�أماكن�موج�ة�الستقبال����اص�

�مج�زة� �يوفر�أماكن �أن �يمكن � �إلقام��م �ضرورة �خفيفة �تج���ات �وتضم �التخييم، القاصدين

                                                           

�شروط� �و�حدد �الفندقية �املؤسسات �عرف

�وكيفيات� �شروط �و�حدد �الفندقية �املؤسسات �عرف

�وكيفيات� �شروط �و�حدد �الفندقية �املؤسسات ف

�وكيفيات� �شروط �و�حدد �الفندقية �املؤسسات �عرف

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

شاط�ا�الفند���باعتباره��شاط�أسا����أو�كما�حدد�ا�املشرع�من�دون�أن�يم���ب�ن�تلك�ال���تمارس��

لتتمثل�املؤسسات�الفندقية���.  تلك�املدمجة�ضمن�املحطات�ا��مو�ة�ومراكز�املعا��ة�بمياه�البحر

وحدات�لإليواء����ش�ل�غرف�أو�اجنحة�عند��قتضاء،�تقع����: مؤسسة�توفر�للتأج��

ان�تضمن�خدمات��طعام�والت�شيط،�و���او�����يا�ل�اجنحة�منفصلة،�كما�يمك��ا�

 ؛11ترتب�ا���خمس�أصناف�

مؤسسة�توفر��للتأج���وحدات�لإليواء�منعزلة�او�مجمعة،�: املركبات�السياحية�أو�قرى�العطل

�كما� �او�بنغالو�ات، �او�شال��ات �شقق �مجموعات �او�داخل �فنادق �او�عدة �فندق تتوافر�داخل

لراحة�و�لعاب�الر�اضية�وال��فيھ،�ترتب����أصناف�ثالث��توفر�ا��دمات�التجار�ة�و�طعام��وا

�الفندقية �او��قامات �الفنادق �شقق�: شقق �ش�ل ��� �لإليواء �وحدات �للتأج��� �توفر� مؤسسة

منعزلة�او�مجمعة�ومج�زة�بمطبخ،�كما�يمكنھ�ضمان�خدمات��طعام�وال��فيھ،�ترتب�ألصناف�

�الطر�ق �او�نزل �مار�ن��مؤسسة: املوتيالت �توفر�للتأج���لز�ائن �طر�ق �محور �من �بالقرب تقع

�و �مب�� ��� �تقع �غرف �ش�ل ��� �لإليواء �وحدات �الطر�ق، �مستعم�� �من �أساسا ي�ش�لون

�يا�ل�اجنحة��منفصلة،�قد�توفر�خدمات��طعام�والت�شيط�و�رتب�ألصناف�ثالث

�السياحية �: املخيمات �م�يأة �مساحة �ضمن �تقع �لإليواء مؤسسة

للتأج���شال��ات�او�بنغالو�ات�ع���ش�ل��يا�ل�خفيفة�أو�أماكن�موج�ة�الستقبال����اص�

�مج�زة� �يوفر�أماكن �أن �يمكن � �إلقام��م �ضرورة �خفيفة �تج���ات �وتضم �التخييم، القاصدين

                   

�رقم� �التنفيذي �املرسوم ��158- 19من ��� �شروط��2019ابر�ل30املؤرخ �و�حدد �الفندقية �املؤسسات �عرف

  غالل�ا�وتص�يف�ا�واعتماد�مس����ا،

�رقم �التنفيذي �املرسوم ��158-19من ��� �وكيفيات��2019ابر�ل30املؤرخ �شروط �و�حدد �الفندقية �املؤسسات �عرف

  استغالل�ا�وتص�يف�ا�واعتماد�مس����ا،

�رقم �التنفيذي �املرسوم ��158-19من ��� �وكيفيات��عر �2019ابر�ل30املؤرخ �شروط �و�حدد �الفندقية �املؤسسات ف

  استغالل�ا�وتص�يف�ا�واعتماد�مس����ا،

�رقم �التنفيذي �املرسوم ��158-19من ��� �وكيفيات��2019ابر�ل30املؤرخ �شروط �و�حدد �الفندقية �املؤسسات �عرف

  استغالل�ا�وتص�يف�ا�واعتماد�مس����ا،

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

كما�حدد�ا�املشرع�من�دون�أن�يم���ب�ن�تلك�ال���تمارس�������

تلك�املدمجة�ضمن�املحطات�ا��مو�ة�ومراكز�املعا��ة�بمياه�البحر

مؤسسة�توفر�للتأج��: الفنادق -

او�����يا�ل�اجنحة�منفصلة،�كما�يمك��ا�/مب���و

ترتب�ا���خمس�أصناف�

املركبات�السياحية�أو�قرى�العطل�� -

�كما� �او�بنغالو�ات، �او�شال��ات �شقق �مجموعات �او�داخل �فنادق �او�عدة �فندق تتوافر�داخل

توفر�ا��دمات�التجار�ة�و�طعام��وا
 ؛12

�الفندقية� - �او��قامات �الفنادق شقق

منعزلة�او�مجمعة�ومج�زة�بمطبخ،�كما�يمكنھ�ضمان�خدمات��طعام�وال��فيھ،�ترتب�ألصناف�

 ؛13ثالث

�الطر�ق - �او�نزل املوتيالت

�و �مب�� ��� �تقع �غرف �ش�ل ��� �لإليواء �وحدات �الطر�ق، �مستعم�� �من �أساسا ي�ش�لون

�يا�ل�اجنحة��منفصلة،�قد�توفر�خدمات��طعام�والت�شيط�و�رتب�ألصناف�ثالث

�السياحية� - املخيمات

للتأج���شال��ات�او�بنغالو�ات�ع���ش�ل��يا�ل�خفيفة�أو�أماكن�موج�ة�الستقبال����اص�

�مج�زة� �يوفر�أماكن �أن �يمكن � �إلقام��م �ضرورة �خفيفة �تج���ات �وتضم �التخييم، القاصدين

11-�� �املادة �الح�ام �4تطبيقا

غالل�ا�وتص�يف�ا�واعتماد�مس����ا،وكيفيات�است
12-�� �للمادة �رقم�5تطبيقا �التنفيذي �املرسوم من

استغالل�ا�وتص�يف�ا�واعتماد�مس����ا،
13-�� �للمادة �رقم�6تطبيقا �التنفيذي �املرسوم من

استغالل�ا�وتص�يف�ا�واعتماد�مس����ا،
14-�� �للمادة �رقم�7تطبيقا �التنفيذي �املرسوم من

استغالل�ا�وتص�يف�ا�واعتماد�مس����ا،
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�جما �واطعام ���ية �خدمات ��شمل �ان �و��ب�� �او�متنقلة، �ثابتة �للتخييم ��يواء ��،�بمعدات

مارس�عن�طر�ق�مشروع��الن�املشرع�ر�ط��عار�ف�امل�شآت�

�� �خدمات � ��� �يتمثل �أسا��� قامة���شاط

اء�سكنا�ل�م،��م�لوحدات��يو ،�بمع���إيواء����اص�دون�اتخاذ

�شطة�إضافية��متعلقة�بالسياحة�تمنح�بحسب�نوع�وم�ان�وجود�املؤسسة�الفندقية�عن�طر�ق�

�والر�اضة� �والراحة �والرفا�ية �والتداوي �والت�شيط �وت��ه ��سلية ��طعام، خدمات

� �امل�شآت �تلك �اومثل ��� �للشروع ستغالل�ا��ش��ط

�قانونا �املحددة �للشروط �وفقا �وذلك �املس��، �واعتماد �وقرار�التص�يف ��ستغالل �رخصة ،�17وجود

: ،�لتوافر�ا�ع���العناصر�امل�ونة�لھ

�( و�شر�ة �املشروع ) والعمالصاحب

�امل��مة �العقود �التجاري، �ال��ل ��� �والقيد �املطلو�ة ��و�...)ال��اخيص ��شاط �ملمارسة ،

                                                           

�عرف�املؤسسات�الفندقية�و�حدد�شروط�وكيفيات�

�ل�مؤسسة�تمارس�" ���... : املؤسسة�الفندقية

�ل�استعمال�بمقابل�لل�يا�ل��ساسية��املوج�ة�أساسا�لإليواء�و�تقديم�ا��دمات��املرتبطة�

��ا�من�أسبوع�واحد�إ����ش�ر�دون�أن�يتخذو�ا�سكنا�

،�الذي��عرف�املؤسسات��الفندقية�و�يحدد�تنظيم�ا��

،�املل���بموجب��املرسوم�التنفيذي�رقم�03.

للمؤسسات�الفندقية�واملحدد�شروط�وكيفيات�استغالل�ا�

  .املتضمن�القانون�التجاري�املعدل�واملتمم

" ص�املشروع�التجاري،�او�ممارسة��عمال�عن�طر�ق��ح��اف�او����ش�ل�مشروع،�يراجع،�عصام�حنفي�محمود،

- 164.،�ص�ص2008- 2007املحل�التجاري،�مطا�ع�الدار�ال�ندسية،�القا�رة،�

�التجار�ة �التجار�ةال�-التجار��موال عمليات��-شر�ات

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�جما �واطعام ���ية �خدمات ��شمل �ان �و��ب�� �او�متنقلة، �ثابتة �للتخييم ��يواء بمعدات

 15ترتب�ألصناف�ثالث

مارس�عن�طر�ق�مشروع��الن�املشرع�ر�ط��عار�ف�امل�شآت�بناء�ع���ذلك�فان�ال�شاط�الفند���ي

�بمصط�� �و�و�ي"مؤسسة" السياحية � �صورتان، ��: تخذ �خدمات � ��� �يتمثل �أسا��� �شاط

،�بمع���إيواء����اص�دون�اتخاذم��و�ة�بخدمات�مرتبطة���ا�

�شطة�إضافية��متعلقة�بالسياحة�تمنح�بحسب�نوع�وم�ان�وجود�املؤسسة�الفندقية�عن�طر�ق�

�والر�اضة� �والراحة �والرفا�ية �والتداوي �والت�شيط �وت��ه ��سلية ��طعام، خدمات

� �ال���ة �وميناء �البحري �واملجمع �.  16واملؤتمرات �امل�شآت �تلك ومثل

�قانونا �املحددة �للشروط �وفقا �وذلك �املس��، �واعتماد �وقرار�التص�يف ��ستغالل �رخصة وجود

،�لتوافر�ا�ع���العناصر�امل�ونة�لھ18كما��عت���تلك�املشار�ع�من�طبيعة�تجار�ة�بحسب�موضوع�ا�

�عناصر�مادية �ملجموعة � �مسبق �( تنظيم �وعقارات و�شر�ة...) منقوالت

�امل��مة �العقود �التجاري، �ال��ل ��� �والقيد �املطلو�ة ال��اخيص

  19ال�شاط�الفند����ش�ل�مستمر�تحقيقا�للر�ح�

                   

�عرف�املؤسسات�الفندقية�و�حدد�شروط�وكيفيات��2019ابر�ل30املؤرخ�����158-19التنفيذي�رقم�من�املرسوم

  استغالل�ا�وتص�يف�ا�واعتماد�مس����ا،

املؤسسة�الفندقية" املف�وم�ا��ا���للمؤسسة�الفندقية��اك���دقة�مقارنة�بالتعر�ف�القديم�املتمثل����ان

�ل�استعمال�بمقابل�لل�يا�ل��ساسية��املوج�ة�أساسا�لإليواء�و�تقديم�ا��دمات��املرتبطة�" ،��و�يقصد�بال�شاط�الفند��

��ا�من�أسبوع�واحد�إ����ش�ر�دون�أن�يتخذو�ا�سكنا��ون�بھ،�و�تت�ون��ذه�ال�يا�ل��ساسية��من�مؤسسات�إيواء���ستأجر�ا�ز�ائن�يقيم

،�الذي��عرف�املؤسسات��الفندقية�و�يحدد�تنظيم�ا��2000املؤرخ�����أول�مارس��46-200من�املرسوم�التنفيذي�

.،�ص1420ذو�القعدة��29،�الصادرة�بتار�خ�10و�س���ا��و�كذا�كيفيات�استغالل�ا،��ج�ر�عدد�

للمؤسسات�الفندقية�واملحدد�شروط�وكيفيات�استغالل�ا��املعرف�158-19من�املرسوم�التنفيذي��30ا����9

املتضمن�القانون�التجاري�املعدل�واملتمم�1975س�تم����26املؤرخ�����59-75من��مر�رقم

ص�املشروع�التجاري،�او�ممارسة��عمال�عن�طر�ق��ح��اف�او����ش�ل�مشروع،�يراجع،�عصام�حنفي�محمود،

املحل�التجاري،�مطا�ع�الدار�ال�ندسية،�القا�رة،��-التاجر-،�ا��زء��ول،��عمال�التجار�ة

�ال �الفقي، �السيد �محمد �البارودي، �ع�� �التجار�ة؛ ��عمال �التجاري �التجار�ة�-قانون التجار��موال

  .85.،�ص��1999وراق�التجار�ة،�دار�املطبوعات�ا��امعية،��سكندر�ة،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�جما �واطعام ���ية �خدمات ��شمل �ان �و��ب�� �او�متنقلة، �ثابتة �للتخييم ��يواء بمعدات

ترتب�ألصناف�ثالث

بناء�ع���ذلك�فان�ال�شاط�الفند���ي�

�بمصط�� السياحية

م��و�ة�بخدمات�مرتبطة���ا�

�شطة�إضافية��متعلقة�بالسياحة�تمنح�بحسب�نوع�وم�ان�وجود�املؤسسة�الفندقية�عن�طر�ق�وأ

�تقدم �والر�اضة�: مرافق �والراحة �والرفا�ية �والتداوي �والت�شيط �وت��ه ��سلية ��طعام، خدمات

� �ال���ة �وميناء �البحري �واملجمع واملؤتمرات

�قانونا �املحددة �للشروط �وفقا �وذلك �املس��، �واعتماد �وقرار�التص�يف ��ستغالل �رخصة وجود

كما��عت���تلك�املشار�ع�من�طبيعة�تجار�ة�بحسب�موضوع�ا�

�عناصر�مادية �ملجموعة � �مسبق تنظيم

�امل��مة( وقانونية �العقود �التجاري، �ال��ل ��� �والقيد �املطلو�ة ال��اخيص

ال�شاط�الفند����ش�ل�مستمر�تحقيقا�للر�ح�

من�املرسوم8تطبيقا�لنص�املادة��-15

استغالل�ا�وتص�يف�ا�واعتماد�مس����ا،
املف�وم�ا��ا���للمؤسسة�الفندقية��اك���دقة�مقارنة�بالتعر�ف�القديم�املتمثل����ان�-16

،��و�يقصد�بال�شاط�الفند��"يا�شاطا��فندق

بھ،�و�تت�ون��ذه�ال�يا�ل��ساسية��من�مؤسسات�إيواء���ستأجر�ا�ز�ائن�يقيم

من�املرسوم�التنفيذي��02املحدد�فياملادة�" ل�م

و�س���ا��و�كذا�كيفيات�استغالل�ا،��ج�ر�عدد�

  املحدد�سابقا،�19-158
9من��دوا���املاعتمادا�ع��-17

  .وتص�يف�ا�واعتماد�مس����ا
من��مر�رقم�2املادة��ألح�امتطبيقا��-18
ص�املشروع�التجاري،�او�ممارسة��عمال�عن�طر�ق��ح��اف�او����ش�ل�مشروع،�يراجع،�عصام�حنفي�محمود،للتفصيل�بخصو ��-19

،�ا��زء��ول،��عمال�التجار�ة"القانون�التجاري 

�ال167 �الفقي، �السيد �محمد �البارودي، �ع�� ؛

�وراق�التجار�ة،�دار�املطبوعات�ا��امعية،��سكندر�ة،�البنوك�و
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�سنة �خالل �ونظمھ �املشرع �تدخل �فقد �السيا��، ��طعام ��شاط �عن �2017أما ��شاط�� باعتباره

�مياه� ��ستعمل �تجاري �طا�ع �ذات �مؤسسة ��ل ��� � ة

�و �عالجية �ألغراض � �منھ �املستخرجة � �الطبيعية �واملواد �البحر� �او�مياه � �ومشتقا��ا او�/حمو�ة

  .21الستعادة�اللياقة�البدنية��فاألو���محطة�حمو�ة�والثانية��مركز�معا��ة�بالبحر��

  )السياحة��لك��ونية

باعتبار�ال�شاط�السيا����شاطا�تجار�ا،�فان��ل�املتغ��ات�ال���مست�التجارة�وتوج��ا�من�تقليدية�ا���

��ش�ل� ��خرى ��� �تقدم �السياحية �ا��دمات �لتصبح �ال�شاط، ��ذا �ممارسة �طر�قة �مست الك��ونية

: " السياحة��لك��ونية،�تلك�و�قصد�ب

�السياحية� �ا��دمات �وترو�ج �انجاز ��غرض �و�تصال �املعلومات �تكنولوجيا �توفر�ا �ال�� ا��دمات

�التجارة� �واسس �مبادئ �ع�� �باالعتماد �واملغلقة، �املفتوحة �الشب�ات �مختلف �ع�� والفندقية

� �السياحية �ال���.�دمات �املنافع �ا�م من

�الت�اليف� �تخفيض �مع ،� ��سبوع �وايام �اليوم �مدار�ساعات �ع�� �السياحية �املعلومات تأم�ن

�لل�سو�ق� �املعلوماتية �تكنولوجيا �استعمال �عند �وح�� � �السياحية �ا��دمات �ع�� �بالتعرف املرتبطة

�السر�ع� �والتطور �الصغ��ة، �للمشار�ع صة

�يرتكز�ع��� �جديد، �سيا�� �نمط �اذن ف��

�بطر�قة� �السيا�� �بال�شاط �املرتبطة �املعامالت ��عض �تنفيذ �بموجبھ �يتم �املعلوماتية تكنولوجيا

  �ن��نت�مع��رغبات�السائح�،

                                                           

طعام�السيا���وتنظيمھ،�املتضمن��عر�ف��شاط�� 

الذي�يحدد��عمال��1985يناير��26املؤرخ����

نح�امتياز�استعمال�واستغالل�املياه�املحدد�لشروط�وكيفيات�م

  .145- 143.ص�ص،�"باعتباره�محر�ا�للنمو��قتصادي

�والفندقة �السياحة �قطاع �تنمية ��� �و�تصال �املعلومات �مجلة�"نولوجيا ،

�خالد،� ��واش � �يراجع، �السياحية، �ا��دمة �ملقدم �وح�� �للمس��لك � �تقدم�ا �ال�� �واملنافع � ��لك��ونية �الساحة �أ�مية �ع�� للتعرف

،�مجلة�علوم�)"بالرجوع�ا���تجارب��عض�الدول�العر�ية
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�سنة �خالل �ونظمھ �املشرع �تدخل �فقد �السيا��، ��طعام ��شاط �عن أما

�ا��مو� �اعت���املؤسسة �كما �مياه�، ��ستعمل �تجاري �طا�ع �ذات �مؤسسة ��ل ��� � ة

�و �عالجية �ألغراض � �منھ �املستخرجة � �الطبيعية �واملواد �البحر� �او�مياه � �ومشتقا��ا حمو�ة

الستعادة�اللياقة�البدنية��فاألو���محطة�حمو�ة�والثانية��مركز�معا��ة�بالبحر��

السياحة��لك��ونية(تنظيم�ال�شاط�السيا������ظل�الرقمنة�

باعتبار�ال�شاط�السيا����شاطا�تجار�ا،�فان��ل�املتغ��ات�ال���مست�التجارة�وتوج��ا�من�تقليدية�ا���

��ش�ل� ��خرى ��� �تقدم �السياحية �ا��دمات �لتصبح �ال�شاط، ��ذا �ممارسة �طر�قة �مست الك��ونية

و�قصد�ب�.22الك��و�ي�باالعتماد�ع���تكنولوجيا��عالم�و�تصال�ا��ديثة

�السياحية� �ا��دمات �وترو�ج �انجاز ��غرض �و�تصال �املعلومات �تكنولوجيا �توفر�ا �ال�� ا��دمات

�التجارة� �واسس �مبادئ �ع�� �باالعتماد �واملغلقة، �املفتوحة �الشب�ات �مختلف �ع�� والفندقية

�وا� �السلع �تداول �عملية ��� ��ساعد �فاألن��نت �السياحية �دمات

�الت�اليف� �تخفيض �مع ،� ��سبوع �وايام �اليوم �مدار�ساعات �ع�� �السياحية �املعلومات تأم�ن

�لل�سو�ق� �املعلوماتية �تكنولوجيا �استعمال �عند �وح�� � �السياحية �ا��دمات �ع�� �بالتعرف املرتبطة

�خا �املؤس��� ��داء �تحس�ن �ع�� ��ساعد �مما �السر�ع�السيا��، �والتطور �الصغ��ة، �للمشار�ع صة

�جديدة �سياحية �أ�شطة �ظ�ور � ��� ��سا�م �24..للتكنولوجيا �يرتكز�ع���� �جديد، �سيا�� �نمط �اذن ف��

�بطر�قة� �السيا�� �بال�شاط �املرتبطة �املعامالت ��عض �تنفيذ �بموجبھ �يتم �املعلوماتية تكنولوجيا

�ن��نت�مع��رغبات�السائح�،�الك��ونية،�تتال���فيھ�عروض�تلك�ا��دمات�السياحية�ع�� 

                   

املتضمن��عر�ف��شاط�� �2019ابر�ل��29املؤرخ�����151-19ملرسوم�التنفيذي�رقمامن�

املؤرخ�����12- 85اح�ام�املرسوم�رقم�أل��،�والذي�20.،�ص2019مايو

  .الفندقية�والسياحية�و�نظم�ا

املحدد�لشروط�وكيفيات�م�2007ف��اير��19املؤرخ�����69-07من�املرسوم�التنفيذي�رقم

  2019ابر�ل�29املؤرخ�����150-19التنفيذي�رقم

باعتباره�محر�ا�للنمو��قتصادي�-يراجع،��كر�م�كر�مة،��التنظيم�القانو�ي�لالس�ثمار�السيا��

�فوزي، �محمود �شعو�ي �إبرا�يم، �بخ�� �تك"يراجع، �والفندقةدور �السياحة �قطاع �تنمية ��� �و�تصال �املعلومات نولوجيا

  .276.،�ص2010

�خالد،� ��واش � �يراجع، �السياحية، �ا��دمة �ملقدم �وح�� �للمس��لك � �تقدم�ا �ال�� �واملنافع � ��لك��ونية �الساحة �أ�مية �ع�� للتعرف

بالرجوع�ا���تجارب��عض�الدول�العر�ية( ���تنمية�القطاع�السيا������ا��زائر�دور�السياحة��لك��ونية

  .38-37.،ص�ص1�،2013،�املجلد�28قتصاد�وال�سي���والتجارة،�العدد�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�سنة� �خالل �ونظمھ �املشرع �تدخل �فقد �السيا��، ��طعام ��شاط �عن أما

�مق�ن �ا��مو�20تجاري �اعت���املؤسسة �كما ،

�و �عالجية �ألغراض � �منھ �املستخرجة � �الطبيعية �واملواد �البحر� �او�مياه � �ومشتقا��ا حمو�ة

الستعادة�اللياقة�البدنية��فاألو���محطة�حمو�ة�والثانية��مركز�معا��ة�بالبحر��

تنظيم�ال�شاط�السيا������ظل�الرقمنة�: املبحث�الثا�ي 

باعتبار�ال�شاط�السيا����شاطا�تجار�ا،�فان��ل�املتغ��ات�ال���مست�التجارة�وتوج��ا�من�تقليدية�ا���

��ش�ل� ��خرى ��� �تقدم �السياحية �ا��دمات �لتصبح �ال�شاط، ��ذا �ممارسة �طر�قة �مست الك��ونية

الك��و�ي�باالعتماد�ع���تكنولوجيا��عالم�و�تصال�ا��ديثة

�السياحية� �ا��دمات �وترو�ج �انجاز ��غرض �و�تصال �املعلومات �تكنولوجيا �توفر�ا �ال�� ا��دمات

�التجارة� �واسس �مبادئ �ع�� �باالعتماد �واملغلقة، �املفتوحة �الشب�ات �مختلف �ع�� والفندقية

�23"�لك��ونية �وا�، �السلع �تداول �عملية ��� ��ساعد فاألن��نت

�الت�اليف�: تحقق�ا �تخفيض �مع ،� ��سبوع �وايام �اليوم �مدار�ساعات �ع�� �السياحية �املعلومات تأم�ن

�لل�سو�ق� �املعلوماتية �تكنولوجيا �استعمال �عند �وح�� � �السياحية �ا��دمات �ع�� �بالتعرف املرتبطة

�خا �املؤس��� ��داء �تحس�ن �ع�� ��ساعد �مما السيا��،

�جديدة �سياحية �أ�شطة �ظ�ور � ��� ��سا�م للتكنولوجيا

�بطر�قة� �السيا�� �بال�شاط �املرتبطة �املعامالت ��عض �تنفيذ �بموجبھ �يتم �املعلوماتية تكنولوجيا

الك��ونية،�تتال���فيھ�عروض�تلك�ا��دمات�السياحية�ع�� 

من��1اعتمادا�ع���املادة��-20

مايو�12املؤرخ�����31ج�ر�عدد�

الفندقية�والسياحية�و�نظم�ا
من�املرسوم�التنفيذي�رقم�5املادة��-21

التنفيذي�رقم�املعدل�باملرسوما��مو�ة،�
يراجع،��كر�م�كر�مة،��التنظيم�القانو�ي�لالس�ثمار�السيا����-22
�فوزي،�-23 �محمود �شعو�ي �إبرا�يم، �بخ�� يراجع،

2010-2009 ،�7الباحث،�العدد
�خالد،��-24 ��واش � �يراجع، �السياحية، �ا��دمة �ملقدم �وح�� �للمس��لك � �تقدم�ا �ال�� �واملنافع � ��لك��ونية �الساحة �أ�مية �ع�� للتعرف

دور�السياحة��لك��ونية" قمراوي�نوال،�

�قتصاد�وال�سي���والتجارة،�العدد�
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�للتعامالت� �املنظم ��و��طار�القانو�ي ،

تتعلق�(باإلضافة�ا����شر�عات�أخرى�

�والتجار�املعدلة� �املد�ي �القانون�ن �أح�ام �مع ��لك��ونية، �رائم

،�ز�ادة�ع���تلك�ال�شر�عات�املرتبطة�مباشرة�بال�شاط�السيا���ك�ل�او�

موج��ا�مورد�فال�شاط�السيا���الذي�يتم�الك��ونيا،�يجسد�مف�وم�التجارة��لك��ونية��ال���يقوم�ب

��تصاالت� �طر�ق �عن �الك��و�ي، �ملس��لك ��عد �عن �وخدمات �توف���سلع �أو�ضمان �باق��اح الك��و�ي

املورد��لك��و�ي���ال��ص�الطبي���او�املعنوي�الذي�يقوم�ب�سو�ق�او�

��و�اال  ��لك��ونية ��تصاالت �طر�ق �عن �ا��دمات �او �السلع �توف�� �و�سفار�اق��اح �السياحة ت

واملؤسسات�الفند��،�اما�املس��لك�ف�و��ل���ص�طبي���او�معنوي�يقت�����عوض�أو�بصفة�مجانية�

سلعة�أو�خدمة�عن�طر�ق��تصاالت��لك��ونية�من�املورد��لك��و�ي��غرض��ستخدام�ال��ا�ي،�و�و�

��لك �ال�سو�ق �خالل �من �ذلك �مالمح �وتظ�ر �السائح، �ا��الة ��ذه �السيا����� �العقد �ثم ��و�ي،

�املختلفة ��ن��نت �اعالنات �عائدات ،�27من

املعلومات�ال���يحتاج�ا�السائح�،مع�اقتصاد��

�واحتياجاتھ �رغباتھ �يل�� �عما �ع���الشبكة �البحث �من �لتمكينھ �والوقت �بال�سو�ق�28ا���د �مقارنة ،

                                                           

  .4.،�ص2018مايو�

  .املتعلق�بالتجارة��لك��ونية،�املحدد�سابقا

�التبادل� � �املرتكز�ع�� � ��لك��ونية �للتجارة �اليو�س��ال �قانون �تضمنھ �الذي �التعر�ف � �يخالف �ا��زائري، �املشرع �الذي�حدده والتعر�ف

�بالسلع� �ول�س �الك��ونية �ومعلومات �ب�يانات � �تتعامل � ��لك��ونية �الشب�ات ن

املتعلق���05-18خصوصية�ا��ر�ة�التعاقدية����العرض�التجاري��لك��و�ي�طبقا�للقانون�

  185.،ص2018

�ا���وزات� �والبحر�ة، �تذاكر�السفر�ا��و�ة �من ��لك��ونية �السياحة �قطاع �عائدات �فان ��لك��و�ي، تقار�ر�ال�سوق

مليار� 16.4بل�مليار�دوالر�امر��ي،�مقا�32.8،��انت�مرتفعة�م��ا�ما�حققتھ�الرحالت�ا��و�ة��بمبلغ

FORRESTERتحاد���� �ذلك ��� �يراجع للبحوث،

Electronic  Union  Of   Travel    Industry, 17/12/2008,   

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�رقم �05- �18عت���القانون ��لك��ونية� �بالتجارة �للتعامالت�25املتعلق �املنظم ��و��طار�القانو�ي ،

باإلضافة�ا����شر�عات�أخرى��التجار�ة���لك��ونية�املرتبطة���ذا�النمط�ا��ديد�من�السياحة،

�وا� ��لك��وني�ن، �والتوقيع �والتجار�املعدلة�بالتصديق �املد�ي �القانون�ن �أح�ام �مع ��لك��ونية، �رائم

،�ز�ادة�ع���تلك�ال�شر�عات�املرتبطة�مباشرة�بال�شاط�السيا���ك�ل�او�) ل�ساير�املعامالت��لك��ونية

فال�شاط�السيا���الذي�يتم�الك��ونيا،�يجسد�مف�وم�التجارة��لك��ونية��ال���يقوم�ب

��تصاالت� �طر�ق �عن �الك��و�ي، �ملس��لك ��عد �عن �وخدمات �توف���سلع �أو�ضمان �باق��اح الك��و�ي

املورد��لك��و�ي���ال��ص�الطبي���او�املعنوي�الذي�يقوم�ب�سو�ق�او�: ،��فأطراف�ا��ما

��و�اال  ��لك��ونية ��تصاالت �طر�ق �عن �ا��دمات �او �السلع �توف�� اق��اح

واملؤسسات�الفند��،�اما�املس��لك�ف�و��ل���ص�طبي���او�معنوي�يقت�����عوض�أو�بصفة�مجانية�

سلعة�أو�خدمة�عن�طر�ق��تصاالت��لك��ونية�من�املورد��لك��و�ي��غرض��ستخدام�ال��ا�ي،�و�و�

��لك �ال�سو�ق �خالل �من �ذلك �مالمح �وتظ�ر �السائح، �ا��الة ��ذه ��

  .�لك��و�ي،�ليبقى�ال�ساؤل�بخصوص�استعماالت�الذ�اء��صطنا��

  ال�سو�ق��لك��و�ي�ل��دمات�واملنتجات�السياحية�

� ��س�تھ �ما �ع�� ��لك��ونية �السياحة � �قطاع �املختلفة�%�24ستحوذ ��ن��نت �اعالنات �عائدات من

املعلومات�ال���يحتاج�ا�السائح�،مع�اقتصاد��لك��و�ي��الذي��س�ل����توف���وذلك�عن�طر�ق�ال�سو�ق��

�واحتياجاتھ �رغباتھ �يل�� �عما �ع���الشبكة �البحث �من �لتمكينھ �والوقت ا���د

                   

�16بتار�خ��28املتعلق�بالتجارة��لك��ونية،�ج�ر�عدد��2018مايو10

املتعلق�بالتجارة��لك��ونية،�املحدد�سابقا�05-18من�القانون�رقم�

�التبادل� � �املرتكز�ع�� � ��لك��ونية �للتجارة �اليو�س��ال �قانون �تضمنھ �الذي �التعر�ف � �يخالف �ا��زائري، �املشرع �الذي�حدده والتعر�ف

�ال  ،� �وا��دمات �بالسلع �املتعلقة �للمعلومات �بالسلع��لك��و�ي �ول�س �الك��ونية �ومعلومات �ب�يانات � �تتعامل � ��لك��ونية �الشب�ات ن

خصوصية�ا��ر�ة�التعاقدية����العرض�التجاري��لك��و�ي�طبقا�للقانون�" وا��دمات،�يراجع����ذلك،�قسوري�ف�يمة،�

2018د�ا��امس،�د�سم���،��مجلة�البحوث����العقود�وقانون��عمال،�العد

�ا���وزات� �والبحر�ة، �تذاكر�السفر�ا��و�ة �من ��لك��ونية �السياحة �قطاع �عائدات �فان ��لك��و�ي، تقار�ر�ال�سوق

،��انت�مرتفعة�م��ا�ما�حققتھ�الرحالت�ا��و�ة��بمبلغ2008سيارات�لسنة

� �مؤسسة �الصادر�عن ��لك��و�ي �تقر�ر�ال�سوق �ذلك ��� FORRESTERيراجع

  �لك��و�ي�لصناعة��سفار،

http://www.euoti.net/ArticleDetails1.asp?id=1Electronic  Union  Of   Travel    Industry, 17/12/2008, 

  .47- 46.،�املرجع�السابق،�ص�ص��واش�خالد،�قمراوي�نوال��
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�رقم������� �عت���القانون

التجار�ة���لك��ونية�املرتبطة���ذا�النمط�ا��ديد�من�السياحة،

�وا� ��لك��وني�ن، �والتوقيع بالتصديق

ل�ساير�املعامالت��لك��ونية

  .بمجال�مع�ن�منھ

فال�شاط�السيا���الذي�يتم�الك��ونيا،�يجسد�مف�وم�التجارة��لك��ونية��ال���يقوم�ب�����

��تصاالت� �طر�ق �عن �الك��و�ي، �ملس��لك ��عد �عن �وخدمات �توف���سلع �أو�ضمان �باق��اح الك��و�ي

،��فأطراف�ا��ما�26لك��ونية

��و�اال  ��لك��ونية ��تصاالت �طر�ق �عن �ا��دمات �او �السلع �توف�� اق��اح

واملؤسسات�الفند��،�اما�املس��لك�ف�و��ل���ص�طبي���او�معنوي�يقت�����عوض�أو�بصفة�مجانية�

سلعة�أو�خدمة�عن�طر�ق��تصاالت��لك��ونية�من�املورد��لك��و�ي��غرض��ستخدام�ال��ا�ي،�و�و�

��لك �ال�سو�ق �خالل �من �ذلك �مالمح �وتظ�ر �السائح، �ا��الة ��ذه ��

�لك��و�ي،�ليبقى�ال�ساؤل�بخصوص�استعماالت�الذ�اء��صطنا��

  

ال�سو�ق��لك��و�ي�ل��دمات�واملنتجات�السياحية�: املطلب��ول 

� ��س�تھ �ما �ع�� ��لك��ونية �السياحة � �قطاع �ستحوذ

وذلك�عن�طر�ق�ال�سو�ق��

�واحتياجاتھ �رغباتھ �يل�� �عما �ع���الشبكة �البحث �من �لتمكينھ �والوقت ا���د

10املؤرخ�����05-18قانون �-25
من�القانون�رقم��6يقا�الح�ام�املادة�تطب�-26

�التبادل�� � �املرتكز�ع�� � ��لك��ونية �للتجارة �اليو�س��ال �قانون �تضمنھ �الذي �التعر�ف � �يخالف �ا��زائري، �املشرع �الذي�حدده والتعر�ف

�ال  ،� �وا��دمات �بالسلع �املتعلقة �للمعلومات �لك��و�ي

وا��دمات،�يراجع����ذلك،�قسوري�ف�يمة،�

،��مجلة�البحوث����العقود�وقانون��عمال،�العد"بالتجارة��لك��ونية
�احدى -27 �ا���وزات��فحسب �والبحر�ة، �تذاكر�السفر�ا��و�ة �من ��لك��ونية �السياحة �قطاع �عائدات �فان ��لك��و�ي، تقار�ر�ال�سوق

سيارات�لسنةالفنادق،�اس�ئجار�الب

�الفنادق �دوالر�كعائدات ،� �مؤسسة �الصادر�عن ��لك��و�ي �تقر�ر�ال�سوق �ذلك ��� يراجع

�لك��و�ي�لصناعة��سفار،

http://www.euoti.net/ArticleDetails1.asp?id=1
�واش�خالد،�قمراوي�نوال����يراجع،-28
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التقليدي�للرحالت�وا��دمات�السياحية�والذي�يحتاج�للملصقات�والعمال�والوقت�والنفقات�للقيام�بھ�

) السائح(و�ذا�ما�اعت��ه�الفقھ�قد�أدى�إ���قيام�عالقة�مباشرة�ب�ن�املس��لك�

�ما� �فغالبا �حقيقي، �وسيط ���ص �تدخل �دون �من ،

ات�يتم�التواصل�مباشرة�مع�الفندق�دون�ا��اجة�للمرور�بو�االت�السفر،�وال���ء�نفسھ�بال�سبة�لشر�

�السيا��� �املجال ��� �فالوسطاء لذلك

�املعلومات،� �تكنولوجيا �باستعمال �السيا�� ��شاط�م �ملمارسة �الك��ونية �مواقع �ل�م �ت�ون �بأن ملزمون

( لفعالة���ذب�السائحو�عت����ش�ار�الوسيلة�ا

�يتجاوز� �أال �ع�� �ومم��ا��ا، �السياحية �ا��دمات �بإعالم�بخصائص وذلك

�للنظام� �حماية � �عليھ �واملعاقبة �منعھ �يلزم �مما �وا��داع، �لالحتيال �وسيلة �يصبح �بأن �وظائفھ �عالن

مباشرة��أو�غ���مباشرة��إ���ترو�ج�بيع�سلع�أو�

�ل��اعالن����دف�بصفة�مباشرة�أو�غ���مباشرة��

و��ماية�املس��لك،�يجب�.32"إ����ترو�جالسلع�أو�ا��دمات�م�ما��ان�امل�ان�أو�وسائل��تصال�املستعملة

�بطر�قة� �تتم �تجاري �أو��دف � �طبيعة �ذات �أو�الرسالة ش�ار�أو�ال��و�ج

�صممت� �الذي �ال��ص �بتحديد �السماح �مع � �أو�اش�ار�ة �تجار�ة �كرسالة �بوضوح محدد

الرسالة���سابھ،�وال�تمس�باآلداب�العامة�والنظام�العام،�وأن�تحدد�بوضوح�ما�إذا��ان�العرض��شمل�

�دايا،�مع�نوع�العرض�تجار�ا�أو�تنافسيا�أو�ترو�جيا،�مع�التأكد�من�أن�جميع�

� �وال�غامضة �مضللة �ل�ست �التجاري �العرض �من �لالستفادة �اس�يفاؤ�ا �الواجب �فاملشرع�33الشروط ،

  . 34يركز�أك���ع���أن�ي�ون�وا��ا�ح���ال�يقع�املس��لك����التضليل�وا��داع

                                                           

  .230-228.ملجيدي،�املرجع�السابق،�ص�ص�

  .بالتجارة��لك��ونية،�املحدد�سابقا

  .د�سابقااملحدد�للقواعد�املطبقة�ع���املمارسات�التجار�ة،�املعدل�واملتمم�املحد

� �املرسوم �بموجب �وذلك ��ش�ار�املضلل، �من �املس��لك �وحماية ��عالن �لتنظيم �ا��زائري �املشرع �أيضا �رقمتدخل �378-13التنفيذي

،�خاصة�املادة�2013نوفم����18بتار�خ��58املس��لك،�ج�ر�عدد

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

التقليدي�للرحالت�وا��دمات�السياحية�والذي�يحتاج�للملصقات�والعمال�والوقت�والنفقات�للقيام�بھ�

و�ذا�ما�اعت��ه�الفقھ�قد�أدى�إ���قيام�عالقة�مباشرة�ب�ن�املس��لك�.  جغرا���محدود

�السيا�� �املجال ��� �ما�)الناشط �فغالبا �حقيقي، �وسيط ���ص �تدخل �دون �من ،

يتم�التواصل�مباشرة�مع�الفندق�دون�ا��اجة�للمرور�بو�االت�السفر،�وال���ء�نفسھ�بال�سبة�لشر�

� �السيا�� �الدليل �مع �أو�التعاقد �السيا���. 29الط��انأو�اس�ئجار�السيارات �املجال ��� �فالوسطاء لذلك

�املعلومات،� �تكنولوجيا �باستعمال �السيا�� ��شاط�م �ملمارسة �الك��ونية �مواقع �ل�م �ت�ون �بأن ملزمون

و�عت����ش�ار�الوسيلة�ا.  وذلك�تدعيما�لتنافسي��م�مع�ضمان�تم���م����السوق 

�السياحية �ا��دمة �يتجاوز�) مس��لك �أال �ع�� �ومم��ا��ا، �السياحية �ا��دمات �بإعالم�بخصائص وذلك

�للنظام� �حماية � �عليھ �واملعاقبة �منعھ �يلزم �مما �وا��داع، �لالحتيال �وسيلة �يصبح �بأن �وظائفھ �عالن

مباشرة��أو�غ���مباشرة��إ���ترو�ج�بيع�سلع�أو��ل�إعالن����دف��بصفة�" يقصد��باإلش�ار��لك��و�ي�

�ل��اعالن����دف�بصفة�مباشرة�أو�غ���مباشرة��" ،�بمع����31"خدمات�عن�طر�ق��تصاالت��لك��ونية�

إ����ترو�جالسلع�أو�ا��دمات�م�ما��ان�امل�ان�أو�وسائل��تصال�املستعملة

�أو��  ��عالن �ذلك �ي�ون �بطر�قة�أن �تتم �تجاري �أو��دف � �طبيعة �ذات �أو�الرسالة ش�ار�أو�ال��و�ج

�صممت� �الذي �ال��ص �بتحديد �السماح �مع � �أو�اش�ار�ة �تجار�ة �كرسالة �بوضوح محدد

الرسالة���سابھ،�وال�تمس�باآلداب�العامة�والنظام�العام،�وأن�تحدد�بوضوح�ما�إذا��ان�العرض��شمل�

�دايا،�مع�نوع�العرض�تجار�ا�أو�تنافسيا�أو�ترو�جيا،�مع�التأكد�من�أن�جميع�تخفيضات�أو�م�افآت�أو�

� �وال�غامضة �مضللة �ل�ست �التجاري �العرض �من �لالستفادة �اس�يفاؤ�ا �الواجب الشروط

يركز�أك���ع���أن�ي�ون�وا��ا�ح���ال�يقع�املس��لك����التضليل�وا��داع

                   

  .278- 277.إبرا�يم،�شعو�ي��محمود�فوزي،�املرجع�السابق،�ص�ص

ملجيدي،�املرجع�السابق،�ص�ص��يراجع،�املختار اذب،�للتفصيل�بخصوص�حماية�السائح�باعتباره�مس��لك�من��عالن�ال�

بالتجارة��لك��ونية،�املحدد�سابقا�املتعلق�05-18من�القانون�رقم�

املحدد�للقواعد�املطبقة�ع���املمارسات�التجار�ة،�املعدل�واملتمم�املحد�02- 04من�القانون�رقم�

  .املتعلق�بالتجارة��لك��ونية�املحدد�سابقا�05-18من�القانون�رقم

� �املرسوم �بموجب �وذلك ��ش�ار�املضلل، �من �املس��لك �وحماية ��عالن �لتنظيم �ا��زائري �املشرع �أيضا تدخل

املس��لك،�ج�ر�عدد�املتعلقة�بإعالمت�الذي�يحدد�الشروط�والكيفيا

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

التقليدي�للرحالت�وا��دمات�السياحية�والذي�يحتاج�للملصقات�والعمال�والوقت�والنفقات�للقيام�بھ�

جغرا���محدود�و���اطار 

�ا��دمة �مقدم �السيا��(و��ن �املجال ��� الناشط

يتم�التواصل�مباشرة�مع�الفندق�دون�ا��اجة�للمرور�بو�االت�السفر،�وال���ء�نفسھ�بال�سبة�لشر�

� �السيا�� �الدليل �مع �أو�التعاقد الط��انأو�اس�ئجار�السيارات

�املعلومات،� �تكنولوجيا �باستعمال �السيا�� ��شاط�م �ملمارسة �الك��ونية �مواقع �ل�م �ت�ون �بأن ملزمون

وذلك�تدعيما�لتنافسي��م�مع�ضمان�تم���م����السوق 

�السياحية �ا��دمة مس��لك

�للنظام� �حماية � �عليھ �واملعاقبة �منعھ �يلزم �مما �وا��داع، �لالحتيال �وسيلة �يصبح �بأن �وظائفھ �عالن

  . 30العام�

يقصد��باإلش�ار��لك��و�ي�

خدمات�عن�طر�ق��تصاالت��لك��ونية�

إ����ترو�جالسلع�أو�ا��دمات�م�ما��ان�امل�ان�أو�وسائل��تصال�املستعملة

�أو��  ��عالن �ذلك �ي�ون أن

� �صممت�: الك��ونية �الذي �ال��ص �بتحديد �السماح �مع � �أو�اش�ار�ة �تجار�ة �كرسالة �بوضوح محدد

الرسالة���سابھ،�وال�تمس�باآلداب�العامة�والنظام�العام،�وأن�تحدد�بوضوح�ما�إذا��ان�العرض��شمل�

تخفيضات�أو�م�افآت�أو�

� �وال�غامضة �مضللة �ل�ست �التجاري �العرض �من �لالستفادة �اس�يفاؤ�ا �الواجب الشروط

يركز�أك���ع���أن�ي�ون�وا��ا�ح���ال�يقع�املس��لك����التضليل�وا��داع

  

  

إبرا�يم،�شعو�ي��محمود�فوزي،�املرجع�السابق،�ص�ص�يراجع،�بخ�� -29
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34-�� �املرسوم �بموجب �وذلك ��ش�ار�املضلل، �من �املس��لك �وحماية ��عالن �لتنظيم �ا��زائري �املشرع �أيضا تدخل

الذي�يحدد�الشروط�والكيفيا�2013نوفم���9املؤرخ����

  منھ��36
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�العقد� �وعرف ،� ��لك��ونية �بالتجارة املتعلق

�املمارسات� �ع�� � �املطبقة �للقواعد املحدد

ألطرافھ�بال��وء�حصر�ا�لتقنية�التجار�ة،�والذي�يتم�ابرامھ�عن��عد،�ودون�ا��ضور�الفع���وامل��امن�

�ل�اتفاق�او�" الذي��عت���العقد��و�

اتفاقية����دف�ا���بيع�سلعة�او�تأدية�خدمة�،�حرر�مسبقا�من�احد�اطراف��تفاق�مع�اذعان�الطرف�

يمكن�أن�ينجز�العقد�ع���ش�ل�طلبية�أو�

فاتورة�أو�سند�ضمان�أو�جدول�أو�وصل��سليم�أو�سند�أو�أي��وثيقة�اخرى��م�ما��ان�ش�ل�ا�أو�سند�ا�

فم��ة�العقد��لك��و�ي�.37تتضمن�ا��صوصيات�أو�املراجع�املطابقة�لشروط�البيع�العامة�املقررة�سلفا

ال���فيھ��يجاب�والقبول��ع���شبكة�دولية�لالتصال�عن��عد�وذلك�

�مسموعة��أو�مرئية�ت�يح�التفاعل��ب�ن�املوجب�والقابل�يولد�آثار�قانونية��مع�ا�شاء�ال��امات� بوسيلة

عقد�ينطوي�ع���تبادل�الرسائل�واملعلومات�ب�ن�شركة�سياحية��

عقد�تتال���"أو��،�"من�خالل�نماذج�وصيغ�معدة�سلفا�ومعا��ة�الك��ونيا،�و��شأ�ع��ا�ال��امات��عاقدية

�الوسائط� �خالل �من �وذلك �مختلفة، �دول ��� �ا��اص �من �بقبول � �السياحية �ا��دمات �عروض فيھ

�العقد �اتمام �عقد�و�اعت�.��39دف باره

الك��و�ي،�ف�و�سيخضع�ألح�ام�قانون�التجارة��لك��ونية�باإلضافة�إ���القواعد�العامة�للعقد�ولتلك�

� �املس��لك �طرفاه �ألن �التجار�ة ���شطة �بممارسة �أواملرتبطة �املس��لك ���ماية ) السائح(املخصصة

باعتباره�مورد�الك��ونيلھ�موقع�فاملح��ف����املجال�السيا���

                                                           

،�2004يونيو�27،�بتار�خ41.دالذي�يحدد�القواعد�املطبقة�ع���املمارسات�التجار�ة،�ج�ر�عد

  للقواعد�املطبقة�ع���املمارسات�التجار�ة،�املحدد�سابقا

ابرام�" وح�إبرا�يم،�؛�خالد�ممد120.،�ص2007

،�"ي�لك��و�النظام�القانو�ي�لعقد�السياحة�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

 لك��و�يالعقد�السيا����

�رقم �القانون �طر�ق �عن �ا��زائري �املشرع �العقد��05- 18تدخل �وعرف ،� ��لك��ونية �بالتجارة املتعلق

�رقم" ...  �القانون �بمف�وم �املمارسات��02-04العقد �ع�� � �املطبقة �للقواعد املحدد

التجار�ة،�والذي�يتم�ابرامھ�عن��عد،�ودون�ا��ضور�الفع���وامل��امن�

الذي��عت���العقد��و��36 02-04،�ف�و�يحيل�ا���القانون��قانون�35"

اتفاقية����دف�ا���بيع�سلعة�او�تأدية�خدمة�،�حرر�مسبقا�من�احد�اطراف��تفاق�مع�اذعان�الطرف�

��غي���حقي ��خ���احداث يمكن�أن�ينجز�العقد�ع���ش�ل�طلبية�أو�. قي�فيھ�خر�بحيث�ال�يمكن��ذا

فاتورة�أو�سند�ضمان�أو�جدول�أو�وصل��سليم�أو�سند�أو�أي��وثيقة�اخرى��م�ما��ان�ش�ل�ا�أو�سند�ا�

تتضمن�ا��صوصيات�أو�املراجع�املطابقة�لشروط�البيع�العامة�املقررة�سلفا

ال���فيھ��يجاب�والقبول��ع���شبكة�دولية�لالتصال�عن��عد�وذلك�الوسيلة�املستعملة،�ف�واتفاق�يت

�مسموعة��أو�مرئية�ت�يح�التفاعل��ب�ن�املوجب�والقابل�يولد�آثار�قانونية��مع�ا�شاء�ال��امات� بوسيلة

عقد�ينطوي�ع���تبادل�الرسائل�واملعلومات�ب�ن�شركة�سياحية��"  ،�ف�وأما�العقد�السيا����لك��و�ي

من�خالل�نماذج�وصيغ�معدة�سلفا�ومعا��ة�الك��ونيا،�و��شأ�ع��ا�ال��امات��عاقدية

�الوسائط� �خالل �من �وذلك �مختلفة، �دول ��� �ا��اص �من �بقبول � �السياحية �ا��دمات �عروض فيھ

�الدولية �املعلومات �شبكة �وم��ا �املتعددة �العقد�-�ن��نت-التكنولوجية �اتمام ��دف

الك��و�ي،�ف�و�سيخضع�ألح�ام�قانون�التجارة��لك��ونية�باإلضافة�إ���القواعد�العامة�للعقد�ولتلك�

� �املس��لك �طرفاه �ألن �التجار�ة ���شطة �بممارسة �أواملرتبطة �املس��لك ���ماية املخصصة

فاملح��ف����املجال�السيا���). الو�الة�السياحية�او�الفندق

                   

  املتعلق�بالتجارة��لك��ونية�05- 18من�قانون �6/2املادة�

الذي�يحدد�القواعد�املطبقة�ع���املمارسات�التجار�ة،�ج�ر�عد�2004يونيو�23املؤرخ����

للقواعد�املطبقة�ع���املمارسات�التجار�ة،�املحدد�سابقا�املحدد�2-04من�القانون�رقم

2007،�دار�ال��ضة�العر�ية،�"قانون�املعامالت��لك��ونية" يراجع،�أسامة�أبو�حسن�مجا�د،�

  .52.،�ص2006،�دار�الفكر�ا��ام����سكندر�ة،�

النظام�القانو�ي�لعقد�السياحة�" حول��عر�ف�عقد�السياحة��لك��و�ي،�يراجع،�رشا�ع���الدين�أحمد،�

  3.،�ص2010

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

العقد�السيا����: املطلب�الثا�ي

�رقم �القانون �طر�ق �عن �ا��زائري �املشرع تدخل

،� �أنھ �ع�� " ... �لك��و�ي

التجار�ة،�والذي�يتم�ابرامھ�عن��عد،�ودون�ا��ضور�الفع���وامل��امن�

"�تصال��لك��و�ي�

اتفاقية����دف�ا���بيع�سلعة�او�تأدية�خدمة�،�حرر�مسبقا�من�احد�اطراف��تفاق�مع�اذعان�الطرف�

��غي���حقي ��خ���احداث �خر�بحيث�ال�يمكن��ذا

فاتورة�أو�سند�ضمان�أو�جدول�أو�وصل��سليم�أو�سند�أو�أي��وثيقة�اخرى��م�ما��ان�ش�ل�ا�أو�سند�ا�

تتضمن�ا��صوصيات�أو�املراجع�املطابقة�لشروط�البيع�العامة�املقررة�سلفا

الوسيلة�املستعملة،�ف�واتفاق�يت

�مسموعة��أو�مرئية�ت�يح�التفاعل��ب�ن�املوجب�والقابل�يولد�آثار�قانونية��مع�ا�شاء�ال��امات� بوسيلة

  .38عقدية�

أما�العقد�السيا����لك��و�ي

من�خالل�نماذج�وصيغ�معدة�سلفا�ومعا��ة�الك��ونيا،�و��شأ�ع��ا�ال��امات��عاقدية

�الوسائط� �خالل �من �وذلك �مختلفة، �دول ��� �ا��اص �من �بقبول � �السياحية �ا��دمات �عروض فيھ

�الدولية �املعلومات �شبكة �وم��ا �املتعددة التكنولوجية

الك��و�ي،�ف�و�سيخضع�ألح�ام�قانون�التجارة��لك��ونية�باإلضافة�إ���القواعد�العامة�للعقد�ولتلك�

� �املس��لك �طرفاه �ألن �التجار�ة ���شطة �بممارسة �أواملرتبطة �املس��لك ���ماية املخصصة

الو�الة�السياحية�او�الفندق(واملح��ف�

املادة����اعتمادا�ع���املادة��-35
املؤرخ�����02-04القانون��-36

 .،�املعدل�واملتمم3ص
من�القانون�رقم�4/  3اعتمادا�ع���املادة�-37
يراجع،�أسامة�أبو�حسن�مجا�د،��-38

،�دار�الفكر�ا��ام����سكندر�ة،�"العقد��لك��و�ي
حول��عر�ف�عقد�السياحة��لك��و�ي،�يراجع،�رشا�ع���الدين�أحمد،��أك�� للتفصيل��-39

2010دار�ا��امعة�ا��ديدة،�
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،�تقع�ع���عاتقھ�40الك��و�ي�مضاف����ا��زائر��وم��ل����ال��ل�التجاري�بصفتھ�مورد�الك��و�ي�

لتبص����الراغب�����ا��صول�ع���ا��دمة�السياحية�،�حماية�لھ�

�او�الفندقية� �السياحية �او�الو�الة �الشركة �مع تجمعھ

�بالشركة�� �تتعلق � �تقديم�ا �الواجب �واملعلومات ،

رقم�التعر�ف�ا��با�ي�والعناو�ن�املادية�و�لك��ونية�ورقم�

،��و�تحديد�ا��دمة�املقدمة�وجدول�الرحلة،�

�الدفع �طر�قة ��عرف�بالبيانات�....... ا���ة�ال���س�نفذ�الرحلة،�وسائل�النقل،��قامة، و�و�ما

�املنتج �او �با��دمة �املتعلقة �املتعلقة�)البيانات �ونلك � ،

�العقد،� �ف�� �وكيفياتھ،شروط �الدفع �اجراءات ومصار�فھ،

�ل��ام�بالتنفيذ�بحسن�نية،��عد�ارسال����ة�من�العقد�

���ل�خاص �التعامالت�ضمن �مع�تقييد��ل �للمس��لك �مع�اعداد�فاتورة�وتقديم�ا �للمس��لك

��ذه� ��� �السائح �يواجھ �اك���مش�ل ولكن

�ألنھ� � �الك��ونيا، ��لية �تم �اذا �خاصة �العقد �يتضم��ا �قد �ال�� �التعسفية �البنود ��� املرحلة

سيذعن�للعقد�دون�املناقشة،��فشركة�السياحة��س�نفرد�بوضع�البند�وصياغة�العقد��ش�ل�

�للشروط� �املنظم ��ح�ام �من �س�ستفيد �فانھ �لھ �وحماية �السائح، ع��

ال�سفية����التعاقدات�العادية�،��ف���ست�ون�باطلة�مع�بقاء�با���الشروط�ال���ال�تتوافر�ف��ا�

�الق �بقوة �املسؤولية �العقد،س�تحمل �ابرام انون�بمجرد

امام�املس��لك��لك��و�ي�عن�حسن�تنفيذ��ل��اما�سواء�قام��و�ب�نفيذ�ا�او�من�قبل�مؤدي�

  )من�قانون�التجارة��لك��ونية

                                                           

مجلة�جامعة�،�"دراسة�مقارنة-يدي�و�لك��و�ي

  .املتعلق�بالتجارة��لك��ونية�املحدد�سابقا

  .املتعلق�بالتجارة��لك��ونية�املحدد�سابقا

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

الك��و�ي�مضاف����ا��زائر��وم��ل����ال��ل�التجاري�بصفتھ�مورد�الك��و�ي�

  :مجموعة�من��ل��امات�

لتبص����الراغب�����ا��صول�ع���ا��دمة�السياحية�،�حماية�لھ�:باإلعالم�قبل�التعاقد

�ال�� �العالقة ��� �التوازن �عدم �او�الفندقية���س�ب �السياحية �او�الو�الة �الشركة �مع تجمعھ

�املتاحة �ا��دمة �بخصائص �وامللمة � �بالشركة��41املح��فة �تتعلق � �تقديم�ا �الواجب �واملعلومات ،

رقم�التعر�ف�ا��با�ي�والعناو�ن�املادية�و�لك��ونية�ورقم�( بيانا��ا�التعر�فية( مقدمة�ا��دمة�

،��و�تحديد�ا��دمة�املقدمة�وجدول�الرحلة،�)��ل�التجاري ال�اتف�املورد��لك��و�ي،�رقم�ال

�الدفع �طر�قة ا���ة�ال���س�نفذ�الرحلة،�وسائل�النقل،��قامة،

��ن��نت �ع�� ��لھ �وذلك �املنتج( السياحية �او �با��دمة �املتعلقة البيانات

�وكيفيتھ �اجالھ �العقد،��ال�سليم �ف�� �وكيفياتھ،شروط �الدفع �اجراءات ومصار�فھ،

 .42...)مدة�وصالحية�العرض�وشروط�واجال�العدول 

�ل��ام�بالتنفيذ�بحسن�نية،��عد�ارسال����ة�من�العقد�:  �ل��امات�املرتبطة�ب�نفيذ�العقد

���ل�خاص �التعامالت�ضمن �مع�تقييد��ل �للمس��لك �مع�اعداد�فاتورة�وتقديم�ا للمس��لك

�التجاري  �لل��ل �للمركز�الوط�� �الك��ونيا ��ذه�. 43يرسل ��� �السائح �يواجھ �اك���مش�ل ولكن

�ألنھ� � �الك��ونيا، ��لية �تم �اذا �خاصة �العقد �يتضم��ا �قد �ال�� �التعسفية �البنود ��� املرحلة

سيذعن�للعقد�دون�املناقشة،��فشركة�السياحة��س�نفرد�بوضع�البند�وصياغة�العقد��ش�ل�

�عرضھ �ليتم �للشروط��مسبق �املنظم ��ح�ام �من �س�ستفيد �فانھ �لھ �وحماية �السائح، ع��

ال�سفية����التعاقدات�العادية�،��ف���ست�ون�باطلة�مع�بقاء�با���الشروط�ال���ال�تتوافر�ف��ا�

 .44مواصفات�الشروط�التعسفية

�التام�ن �الزامية �مع �امل��تبة �الق.املسؤولية �بقوة �املسؤولية �العقد،س�تحمل �ابرام بمجرد

امام�املس��لك��لك��و�ي�عن�حسن�تنفيذ��ل��اما�سواء�قام��و�ب�نفيذ�ا�او�من�قبل�مؤدي�

من�قانون�التجارة��لك��ونية�18املادة�(18خدمات�آخر�مع�ام�انية�رجوعھ�ضد�م��

                   

  .املتعلق�بالتجارة��لك��ونية�املحدد�سابقا�05-18من�القانون�رقم

يدي�و�لك��و�يا��ماية�القانونية�للسائح�املغر�ي����النطاق�التقل" املختار�ملجيدي،�

  .227- 225،�ص�ص2019،�د�سم���2عدد�16الشارقة�للعلوم�القانونية،�املجلد

املتعلق�بالتجارة��لك��ونية�املحدد�سابقا�05- 18من�القانون�رقم�11وذلك�تطبيقا�ألح�ام�املادة�

املتعلق�بالتجارة��لك��ونية�املحدد�سابقا�05-18من�القانون�رقم�1

  .333-331.ص�السابق،�صاملختار�ملجيدي،�املرجع�
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الك��و�ي�مضاف����ا��زائر��وم��ل����ال��ل�التجاري�بصفتھ�مورد�الك��و�ي�

مجموعة�من��ل��امات�

باإلعالم�قبل�التعاقدال��ام� - 

�ال�� �العالقة ��� �التوازن �عدم �س�ب

�املتاحة �ا��دمة �بخصائص �وامللمة � املح��فة

مقدمة�ا��دمة�

ال�اتف�املورد��لك��و�ي،�رقم�ال

�الدفع �طر�قة ا���ة�ال���س�نفذ�الرحلة،�وسائل�النقل،��قامة،

��ن��نت �ع�� ��لھ �وذلك السياحية

�وكيفيتھ( بالتنفيذ �اجالھ ال�سليم

مدة�وصالحية�العرض�وشروط�واجال�العدول 

�ل��امات�املرتبطة�ب�نفيذ�العقد - 

���ل�خاص �التعامالت�ضمن �مع�تقييد��ل �للمس��لك �مع�اعداد�فاتورة�وتقديم�ا للمس��لك

�التجاري  �لل��ل �للمركز�الوط�� �الك��ونيا يرسل

�ألنھ� � �الك��ونيا، ��لية �تم �اذا �خاصة �العقد �يتضم��ا �قد �ال�� �التعسفية �البنود ��� املرحلة

سيذعن�للعقد�دون�املناقشة،��فشركة�السياحة��س�نفرد�بوضع�البند�وصياغة�العقد��ش�ل�

�عرضھ �ليتم مسبق

ال�سفية����التعاقدات�العادية�،��ف���ست�ون�باطلة�مع�بقاء�با���الشروط�ال���ال�تتوافر�ف��ا�

مواصفات�الشروط�التعسفية

�التام�ن -  �الزامية �مع �امل��تبة املسؤولية

امام�املس��لك��لك��و�ي�عن�حسن�تنفيذ��ل��اما�سواء�قام��و�ب�نفيذ�ا�او�من�قبل�مؤدي�

خدمات�آخر�مع�ام�انية�رجوعھ�ضد�م��

من�القانون�رقم 8 ألح�اماملادةوفقا��-40
املختار�ملجيدي،��،يراجع����ذلك�-41

الشارقة�للعلوم�القانونية،�املجلد
وذلك�تطبيقا�ألح�ام�املادة��-42
19�،25/1تطبيقا�للمادت�ن�-43
املختار�ملجيدي،�املرجع��يراجع، -44
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�املعلومات� �معا��ة �بكمبيوتر�ع�� �املدعم �الرو�وت كمبيوتر�او

والوصول�ا���نتائج�بطر�قة�مماثلة�لعملية��التفك���لدى�ال�شر���التعلم�واتخاذ�القرارات�وحل�املشا�ل،�

ف�دف�انظمة�الذ�اء��صطنا����و�تطو�ر��انظمة�قادرة�ع����معا��ة�املشا�ل�املعقدة�بطرق�مشا��ة�

البيانات�ال��مة،�: ،�ومن�ا�م�العوامل�املسا�مة����تطو�ره

�املصدر �مفتوحة �والبيانات �ال��امج ��جتما��، �التواصل �منصات �ال��ابية، ����. 46ا��وسبة استعمالھ

�ا�� �ل��دمات �املفرط �بالتخصيص � �يبدأ ،� ��لك��ونية �التجارة � �مجال ��� �باستعمالھ �مرتبط �السياحة

�لتصبح� �التحر�ري، �للمحتوى �التلقا�ي �او��نتاج �الذ�ي �التوجھ �ذلك ��� �بما �للمعدات � �الذكية �دارة

املشار�ع�الصغ��ة�الراغبة����دخول��ذا�املجال�السياحة��تث�ت�كفاءة�علمية�وتقنية�عالية��وان�ت�ون�

� �البيانات�باعتبار�ا �ذكية�و�� �ملمارسة�السياحة�بطر�قة �املادة�ا��ام �،47ل�ا � ��رقمنة�� وال���تتأ�ى�من

لتحليل�املعلومات�الناتجة�من�فاملشار�ع�الناشئة�امل�تمة�بال�شاط�السيا��،�قد�تطور�تطبيقا�ذكية�

وح���املتأتية�من��تصرفات�العميل�ومن�تأث���رسائل�ال��يد��لك��و�ي�او�منصات�التواصل��جتما��،

�مجيئھ� �قبل �ح�� �السائح �ع�� �التعرف �ذلك �من �الغاية �السياحية، �ا��دمات �ملقدمي �البيانات قاعدة

�السائح� �وطلبات �رغبات �تأث���مباشر�ع�� ��صطنا�� �للذ�اء �ليصبح ���ا، �يتمتع �تجر�ة �أفضل لتقديم

                                                           

-Organization for economic Co-operation and Development, 2017, OECD Digital EconomyOutlook 2017, Available 

from://https//read-oecd-library.org/science

للطباعة�وال�شر،��،�الغر�ر "املعرفة�اس�شراف�مستقبل

https://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/capacity%20building/Futur_of_Knowledge_A_Foresight_Report_AR_compr

  ؛�10.اشد�آل�مكتوم�للمعرفة،�املرجع�السابق،�ص

Deloitte; 2013      “From exponential technologies to exponential innovation”, Deloitte University Press,  Available from: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documentssector

47-Voir, Benoit Dudragne, Vivan Vidal, «
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  تأث���الذ�اء��صطنا���ع���ال�شاط�السيا��

��صطنا�� �بالذ�اء �ال.." يقصد �املعلومات�قدرة �معا��ة �بكمبيوتر�ع�� �املدعم �الرو�وت كمبيوتر�او

والوصول�ا���نتائج�بطر�قة�مماثلة�لعملية��التفك���لدى�ال�شر���التعلم�واتخاذ�القرارات�وحل�املشا�ل،�

ف�دف�انظمة�الذ�اء��صطنا����و�تطو�ر��انظمة�قادرة�ع����معا��ة�املشا�ل�املعقدة�بطرق�مشا��ة�

،�ومن�ا�م�العوامل�املسا�مة����تطو�ره45قية�و�ستداللعند�ال�شر

�املصدر �مفتوحة �والبيانات �ال��امج ��جتما��، �التواصل �منصات �ال��ابية، ا��وسبة

�ا�� �ل��دمات �املفرط �بالتخصيص � �يبدأ ،� ��لك��ونية �التجارة � �مجال ��� �باستعمالھ �مرتبط السياحة

�لتصبح� �التحر�ري، �للمحتوى �التلقا�ي �او��نتاج �الذ�ي �التوجھ �ذلك ��� �بما �للمعدات � �الذكية �دارة
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%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%

8A%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9.pdf

�جامعة���  �ا��قوق، ��لية �العام، �القانون ��

Voir,définition du Tourisme 56 
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� �عل��ا �التعرف �س�تم �الفضائية؟ �السياحة �و�� ��ول (للسياحة املطلب

  السياحة�الفضائية�مف�وم

�و  �املا��� �القرن ��سعي�يات �بداية �إ�� �الفضائية، السياحة

سالمة�العميل�مع�صعو�ة�التفك���بدخول�القطاع�ا��اص����مجال�الفضاء��لتحقيق�اغراض�تجار�ة،�

لت�ون�بدايات�شراء�التذاكر�ألو���الرحالت�السياحية�الفضائية��بأثمان�مرتفعة،��فقد�

�خال �س�بدأ �الفضاء �رحالت �بداية �أن � �العاملية �السياحة �منظمة �سن�� ل

2001جاءت�م�سارعة��ف�ان�أول�سائح�فضا�ي�من�ج�سية�أمر�كية�سنة

�ش�تلوورت �دوالر 2002سنة�)مارك �مليون �عشرون �م��ما �واحد ��ل �دفع �حيث ،

� �الرحالتخالل ��عد�ا �وتوالت �إ�2006، �اصل �من �سائحة �اول �انت

�ا��ا�� �الوقت �وصوال�ا�� �. و�كذا �جذب �السياحة �من �النوع ف�ذا

  �لفة�الرحلة�الفضائية،�فما�املقصود�من�السياحة�الفضائية؟

ستخدامات�السلمية�للفضاء�ا��ار���و�ذا��ستخدام�من�طبيعة�من�� احة�الفضائية��

قوم�ع���ارسال�أ��اص�إ���الفضاء�تمقارنة�مع�با����ستخدامات�ال���اغل��ا�ذو�طا�ع�مد�ي،�

� ،� �النفس �عن �وال��و�ح �السياحة ��غرض �ا��ار�� �ليتمبدأت �غ���منظم �ش�ل

�العالم �عرف�ا �ال�� ��زمة ��عد �مصادر�تمو�ل �عن �م��م �بحثا �الرو��� �الفضا�ي ��نامج

�الفضائية �بالسياحة ����: قصد �السفر� � �ام�انية �لأل��اص � �تمنح �ال�� السياحة

� �غ���م�نية �ألغراض �56الفضاء �املس��لك�� ���عل � �والشر�ات �املؤسسات �اليھ �يجذب ��شاط �لتصبح ،

.�ع�ش��تجر�ة�ال�يمكن��سيا��ا�ع���مالي�ن�ال�لوم��ات�من�سطح��رض

                   

  للتعرف�بدقة�ع���ترت�ب�الرحالت�السياحية�للفضاء�وع���أ��ا��ا�وصفا��م،�يراجع،�

Des touristes à la découverte  de l’espace », in   Space Connection 57, decembre2006, p p.6

http://www.belspo.be/belspo/organisation/Publ/pub_ostc/sciencecon/14sc2_fr.pdf

دليل�املفا�يم�والتعر�فات�السياحية�املتعارف�عل��ا�دوليا" يراجع����ذلك،�وزارة��قتصاد،�

  ،�ع���املوقع��لك��و�ي�35.ا��امس،�ص

https://www.economy.gov.ae/PublicationsArabic/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85

%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%

9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9.pdf

�لزعر�نادية، �ذلك، ��� �وا�ع�اساتھ" يراجع �ا��ار�� �الفضاء �"استخدام �مدكرة � ماجست�،

  .92.،غ���م�شورة،�ص

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme_spatialSpatial, Wikipédia, Voir,définition du Tourisme 
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� �عل��ا �التعرف �س�تم �الفضائية؟ �السياحة �و�� للسياحة

  ).املطلب�الثا�ي(م��ا

مف�وم: املطلب��ول  

�و �تأخر�التفك����� �املا��� �القرن ��سعي�يات �بداية �إ�� �الفضائية، السياحة

سالمة�العميل�مع�صعو�ة�التفك���بدخول�القطاع�ا��اص����مجال�الفضاء��لتحقيق�اغراض�تجار�ة،�

لت�ون�بدايات�شراء�التذاكر�ألو���الرحالت�السياحية�الفضائية��بأثمان�مرتفعة،��فقد�

�خال �س�بدأ �الفضاء �رحالت �بداية �أن � �العاملية �السياحة منظمة

جاءت�م�سارعة��ف�ان�أول�سائح�فضا�ي�من�ج�سية�أمر�كية�سنة

�افر�قيا �ش�تلوورت(جنوب مارك

�53واخرون �الرحالتخالل ��عد�ا �وتوالت ،

�ا��ا��54"...انصاري  �الوقت �وصوال�ا�� و�كذا

�لفة�الرحلة�الفضائية،�فما�املقصود�من�السياحة�الفضائية؟

احة�الفضائية��يالس�عت��������

مقارنة�مع�با����ستخدامات�ال���اغل��ا�ذو�طا�ع�مد�ي،�تجار�ة�

� ،� �النفس �عن �وال��و�ح �السياحة ��غرض ا��ار��

�ال �قادة �العالمطرف �عرف�ا �ال�� ��زمة ��عد �مصادر�تمو�ل �عن �م��م �بحثا �الرو��� �الفضا�ي ��نامج

� �55ال�سعي�يات �الفضائيةي، �بالسياحة قصد

� �غ���م�نية �ألغراض الفضاء

�ع�ش��تجر�ة�ال�يمكن��سيا��ا�ع���مالي�ن�ال�لوم��ات�من�سطح��رض

للتعرف�بدقة�ع���ترت�ب�الرحالت�السياحية�للفضاء�وع���أ��ا��ا�وصفا��م،�يراجع،��-53

», in   Space Connection 57, decembre2006, p p.6-10, 

  http://www.belspo.be/belspo/organisation/Publ/pub_ostc/sciencecon/14sc2_fr.pdf
يراجع����ذلك،�وزارة��قتصاد،��-5454

ا��امس،�ص��صدار العر�ية�املتحدة�،�

https://www.economy.gov.ae/PublicationsArabic/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85

%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%

9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9.pdf 
�لزعر�نادية،�-55 �ذلك، ��� يراجع

،غ���م�شورة،�ص2014-2013قسنطينة،�

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme_spatial
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  السياحة�الفضائية�وممارس��ا

طرحت�اش�الية�مدى�شرعية�املؤسسات�ال���ت��مج�مثل�تلك�الرحالت�وتطلق�املركبات�لذلك�الغرض،�

�ومراحل�� ��يصعب�و�عيق�خطوات اتجاه�يمنع�مثل�تلك�التصرفات،�واتجاه

�بال�سبة� �وح�� �الب�ئة، �ع�� �وتأث��اتھ ��مان �بخصوص ت�ش

للواليات�املتحدة��مر�كية��ال���تتوافر�ع���اماكن���راو�ة�قليلة�الس�ان�قد��ستعمل�ل�ذا�الغرض،�

،�0658- 19القانون�رقم�ي�بموجب�

������ستخدام�السل���للفضاء�ا��ارجيخدمة�للتنمية�املستدامة� ��شطة�الفضائية��تمارس�

��اجتماعيةورفاه�املجتمع،��وامن����اص�واملمتل�ات�وحماية��ال��ة�العامة�والب�ئة�من�اجل�تنمية�
�قام�59 �ال�� �الفضائية و��شطة

� �واملسؤولية ��خطار�الفضائية �من �الوقاية � �الفضائية، ��جسام �و������يل ،

�العل��� �البحث � �مجال ��� �الدول �ل�شاطات � �املنظمة �املبادئ حول

�صادقت�عل��ا� كتلك��تفاقيات�ال��

او�تلك�املتعلقة��ب���يل��61املتعلقة�باملسؤولية�الدولية�عن��ضرار��ال���تحد��ا��جسام�الفضائية�

،�كما�أنھ�جعل�ممارسة�.�خرى دون�با�����شطة�الفضائية�

ل�ذا�النوع�من���شطة��افاملوقف�ا��زائري�يظ�ر�رافض

ومن�ج�ة�ثانية�جعل���شطة�الفضائية�حكر�ع���

�ب�ن� �الشراكة �طر�ق �عن �ال�شاط �ل�ذا �املجال فتح

                                                           
57 -Voir,Space Connection57, op.cit., p.18. 

  .18.،�ص2019يوليو�25تار�خب�

  .املتعلق�بال�شاطات�الفضائية،�املحدد�سابقا

�الدول����مجال�البحث�العل���واستعمال�الفضاء�ا��ار���بما�فيھ�القمر�و�جسام�الفلكية

املؤرخ��342-91الرئا����رقم��املرسوم�،�انضمت�ال��ا�ا��زائر�بموجب

�وموس�و  �املوقعةبلندن ��الفضائية ��� �19وواشنطن

  2006يونيو�

�ا��زائر��1975يناير��14 �عل��ا �صادقت وال��
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السياحة�الفضائية�وممارس��ا��تمام�ال�شر����ب�نظيممدى�� 

طرحت�اش�الية�مدى�شرعية�املؤسسات�ال���ت��مج�مثل�تلك�الرحالت�وتطلق�املركبات�لذلك�الغرض،�

�ومراحل��: يمكن�التمي���ب�ن�موقف�ن ��يصعب�و�عيق�خطوات اتجاه�يمنع�مثل�تلك�التصرفات،�واتجاه

�والتف �املطلوب �ال��خيص �ع�� �بال�سبة�ا��صول �وح�� �الب�ئة، �ع�� �وتأث��اتھ ��مان �بخصوص ت�ش

للواليات�املتحدة��مر�كية��ال���تتوافر�ع���اماكن���راو�ة�قليلة�الس�ان�قد��ستعمل�ل�ذا�الغرض،�

  .57لكن�البطء��داري��عيق�ا�ملمارسة���ذا�ال�شاط�

�ي�بموجب�بالرجوع��إ���القانون�ا��زائري،�فإنھ�قام�ب�نظيم�ال�شاط�الفضا

������ستخدام�السل���للفضاء�ا��ارجيخدمة�للتنمية�املستدامة� ��شطة�الفضائية��تمارس�

ورفاه�املجتمع،��وامن����اص�واملمتل�ات�وحماية��ال��ة�العامة�والب�ئة�من�اجل�تنمية�

�الدو  ��ل��امات �واح��ام �مستدامة، �وطنية �واقتصادية �ل��زائر 59لية

� �واملسؤولية ��خطار�الفضائية �من �الوقاية � �الفضائية، ��جسام ���يل

� �املعا�دة �العل���نظم��ا �البحث � �مجال ��� �الدول �ل�شاطات � �املنظمة �املبادئ حول

�ا��ار�� �60ا��زائر�ال���انضمت�ال��ا�واستعمال�الفضاء �،�وأيضا �صادقت�عل��ا �تفاقيات�ال��

املتعلقة�باملسؤولية�الدولية�عن��ضرار��ال���تحد��ا��جسام�الفضائية�

دون�با�����شطة�الفضائية����62جسام��املطلقة�����الفضاء�ا��ار���

فاملوقف�ا��زائري�يظ�ر�رافض. 63حت�ار�ا��صري�للدولة�

ومن�ج�ة�ثانية�جعل���شطة�الفضائية�حكر�ع����،من�ج�ة�لعدم�ذكره�ضمن�مجال�تطبيق�القانون 

� �مستقبال �التوقع �إم�انية �من �الرغم �ع�� �ب�ن�، �الشراكة �طر�ق �عن �ال�شاط �ل�ذا �املجال فتح

  .م�والقطاع�ا��اص

                   

ace Connection57, op.cit., p.18.

�47املتعلق�بال�شاطات�الفضائية،�ج�ر�عدد��2019يوليو�17املؤرخ����

املتعلق�بال�شاطات�الفضائية،�املحدد�سابقا�2019يوليو�17املؤرخ�����06-19من�القانون�رقم�

الدول����مجال�البحث�العل���واستعمال�الفضاء�ا��ار���بما�فيھ�القمر�و�جسام�الفلكية�املنظمة�ل�شاطات

،�انضمت�ال��ا�ا��زائر�بموجب1967يناير��27فتحت�للتوقيع�بلندن�وموس�و�وواشنطن����

� �عن �الدولية �باملسؤولية �املتعلقة �ال���تفاقية ���ضرار ��جسام �وموس�و تحد��ا �املوقعةبلندن الفضائية

�24املؤرخ�����225- 06بموجب�املرسوم�الرئا����رقم��وال���صادقت�عل��ا�ا��زائر 

��� �املطلقة �ب���يالالجسام ��املتعلقة ��� �ب�يو�ورك �املوقعة �ا��ار�� 14الفضاء

  .2006 د�سم���11املؤرخ�����468-06بموجب�املرسوم�الرئا����رقم

  .بال�شاطات�الفضائية،�املحدد�سابقا�املتعلق�06- 19من�القانون�رقم�
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مدى�� : املطلب�الثا�ي

طرحت�اش�الية�مدى�شرعية�املؤسسات�ال���ت��مج�مثل�تلك�الرحالت�وتطلق�املركبات�لذلك�الغرض،��

يمكن�التمي���ب�ن�موقف�ن

�والتف �املطلوب �ال��خيص �ع�� ا��صول

للواليات�املتحدة��مر�كية��ال���تتوافر�ع���اماكن���راو�ة�قليلة�الس�ان�قد��ستعمل�ل�ذا�الغرض،�

لكن�البطء��داري��عيق�ا�ملمارسة���ذا�ال�شاط�

بالرجوع��إ���القانون�ا��زائري،�فإنھ�قام�ب�نظيم�ال�شاط�الفضا����

������ستخدام�السل���للفضاء�ا��ارجيخدمة�للتنمية�املستدامة�وجعل� ��شطة�الفضائية��تمارس�

ورفاه�املجتمع،��وامن����اص�واملمتل�ات�وحماية��ال��ة�العامة�والب�ئة�من�اجل�تنمية�

�الدو  ��ل��امات �واح��ام �مستدامة، �وطنية واقتصادية

��� �تتمثل �: ب�نظيم�ا �واملسؤولية ��خطار�الفضائية �من �الوقاية � �الفضائية، ��جسام ���يل

�امل �ال�� �جاالت �املعا�دة نظم��ا

�ا��ار�� واستعمال�الفضاء

املتعلقة�باملسؤولية�الدولية�عن��ضرار��ال���تحد��ا��جسام�الفضائية�

�جسام��املطلقة�����الفضاء�ا��ار���

حت�ار�ا��صري�للدولة�تلك���شطة��من�� 

من�ج�ة�لعدم�ذكره�ضمن�مجال�تطبيق�القانون 

�الدولة �مستقبال �التوقع �إم�انية �من �الرغم �ع�� ،

م�والقطاع�ا��اصالقطاع�العا

املؤرخ�����06-19القانون�رقم���-58
من�القانون�رقم��1�،2املادت�ن�-59
املنظمة�ل�شاطاتاملعا�دة�حول�املبادئ� -60

فتحت�للتوقيع�بلندن�وموس�و�وواشنطن�����،�خرى 

  .1991س�تم�������28
61-�� �عن �الدولية �باملسؤولية �املتعلقة �تفاقية

وال���صادقت�عل��ا�ا��زائر �،1972مارس
62-�� ����تفاقية �املطلقة �ب���يالالجسام املتعلقة

بموجب�املرسوم�الرئا����رقم
من�القانون�رقم��5تطبيقا�للمادة��-63
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لسنة��12قطاع�الفضاء�بموجب�القانون��تحادي�رقم�

�الفضائية�،��ولكنھ�عرف� ��شطة

�للقانون�ا��زائري،�فقد� �فقط����تلك�املحددة�وفقا ��با��ا��ش�ل�واسع�ولم�يحصر�ا ��شطة�:عرف�ا

،�قد�ي�ون�الغرض�)بثمان�ن�كيلوم���أو�أك���

�لتحديد� �منھ �الرا�عة �املادة وخصصت

�تلك� �ضمن �من �السياحة �ت�ون ان

تنظيم�رحالت�سياحية�وز�ارات�( ت�شابھ�مع���شطة�السياحية�العادية

�النقل� ���ا، �املرتبطة �ا��دمات �وتقديم �الفندقية �الغرف ���ز �او ��يواء �مرشدين، رفقة

�ط �عن �وترفيھ �واطعام �إيواء �الفندقية�من �املؤسسات ر�ق

الرحالت�الفضائية�املأ�ولة،�أو��قامة�

��جرام� �سطح �أو�ع�� �الفضاء ��� �م�شآت �أو�استخدام �أو�بناء �الفضاء، ��� �طو�لة �لف��ات ال�شر�ة

� �السيا��، �باملجال �عالقة �لھ تضمن�تضا�ي

قيام�جسم�فضا�ي��بنقل�أفراد�أو��ائنات�حية�أو�معدات�أو�غ���ا�من�ا��موالت�إ���املنطقة�املحددة�أو�

 65)دون�مدار�ة،�أو�فوق�مدار��رض

ضمان�ول�لرقابة�و�الة��مارات�للفضاء

  :سالمة�املستفيدين�من�تلك���شطة�املرتبطة�بالرحلة�الفضائية،�واملتمثلة���

 .��66اتنازل�عنھ���بموافق،�والذي�يحظر�ال

�باملخاطر�املق��نة� �الطبي�� �ال��ص بالغ

�بالرحلة� �القيام �ع�� �الطبي�� �لل��ص �ا��طية املوافقة

�وال��ية� �البدنية �ولياقتھ �الالزم، �للتدر�ب �الطبي�� �ال��ص �استكمال اثبات

خاطر�والسالمة�الالزمة،�ووجود��افة�تقييمات�امل

؛�القيام�ب�ل�ما�يتضمنھ�قرار�مجلس�إدارة�الو�الة�من�متطلبات�وشروط

                                                           

�ا��ر�دة2019د�سم����19 �لدولة��، الرسمية

  .111.،�ص2019د�سم���

  .���شان�تنظيم�قطاع�الفضاء�املحدد�سابقا

  .���شان�تنظيم�قطاع�الفضاء�املحدد�سابقا

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

قطاع�الفضاء�بموجب�القانون��تحادي�رقم��يوخالل�السنة�نفس�ا،�نظم�املشرع��مارا�

� �لم��شر�إ�� ،��ولكنھ�عرف�السياحة�الفضائية�بنصوص�صر�حة�،�ولكنھ

�للقانون�ا��زائري،�فقد� �فقط����تلك�املحددة�وفقا �ش�ل�واسع�ولم�يحصر�ا

بثمان�ن�كيلوم���أو�أك���( ال����علو�عن�سطح��رض��ال����س��دف�املنطقة�املحددة

���ا �أو��نتفاع �أو�استخدام�ا �أثر�ف��ا �أو�إحداث �لتحديد�. اك�شاف�ا �منھ �الرا�عة �املادة وخصصت

�دون  �من �القطاع، ���ذا �الصلة �ذات �وتلك �الفضائية �تلك����شطة �ضمن �من �السياحة �ت�ون ان

ت�شابھ�مع���شطة�السياحية�العادية�أ�شطة���شطة،�ولكن�توجد�

�النقل� ���ا، �املرتبطة �ا��دمات �وتقديم �الفندقية �الغرف ���ز �او ��يواء �مرشدين، رفقة

�السياحية �امل�شآت �ط: ستعمال �عن �وترفيھ �واطعام �إيواء من

الرحالت�الفضائية�املأ�ولة،�أو��قامة��-م.......-1"خصوصا����،�املتمثلة�..)متعددة��ش�ال�و�صناف

��جرام� �سطح �أو�ع�� �الفضاء ��� �م�شآت �أو�استخدام �أو�بناء �الفضاء، ��� �طو�لة �لف��ات ال�شر�ة

�أو�مؤقت �دائم ��ش�ل �........"السماو�ة �و ، �ف�� ��شاط �أ�م �السيا��، �باملجال �عالقة �لھ ضا�ي

قيام�جسم�فضا�ي��بنقل�أفراد�أو��ائنات�حية�أو�معدات�أو�غ���ا�من�ا��موالت�إ���املنطقة�املحددة�أو�

دون�مدار�ة،�أو�فوق�مدار��رض��رضأو دورة����مدار��إكمالبة��مدار�ةرحل

لرقابة�و�الة��مارات�للفضاء�اخضاعيد�ا��شروط�إل تقي�ذه���شطة،�

سالمة�املستفيدين�من�تلك���شطة�املرتبطة�بالرحلة�الفضائية،�واملتمثلة���

،�والذي�يحظر�الا��صول�ع���تصر�ح�من�و�الة��مارات�للفضاء

�للمنتفع�ن �ا��ماية �يضمن �ب�،توف���ما �باملخاطر�املق��نة�ا�إثباتوذلك �الطبي�� �ال��ص بالغ

�لھ �وتوضيح�ا �الفضائية، �بالرحلة � �بالرحلة�؛ �القيام �ع�� �الطبي�� �لل��ص �ا��طية املوافقة

�وال��ية� �البدنية �ولياقتھ �الالزم، �للتدر�ب �الطبي�� �ال��ص �استكمال اثبات

�افة�تقييمات�امل�بإجراءاثبات�قيامھ�؛�للقيام�بالرحلة�الفضائية

القيام�ب�ل�ما�يتضمنھ�قرار�مجلس�إدارة�الو�الة�من�متطلبات�وشروط؛�.خطة�طوارئ�مناسبة

                   

� �رقم ��تحادي ��12القانون �الصادر�بتار�خ�2019لسنة �الفضاء �قطاع �تنظيم �شان ��19

د�سم���31لسنة�التاسعة�و�ر�عون،��مارات�العر�ية�املتحدة،�العدد�ستمائة�و�سعة�وستون،�ا

���شان�تنظيم�قطاع�الفضاء�املحدد�سابقا�2019لسنة��12القانون��تحادي�رقم�وذلك�اعتمادا�ع���املادة��و���من�

���شان�تنظيم�قطاع�الفضاء�املحدد�سابقا�2019لسنة��12القانون��تحادي�رقم�من�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

وخالل�السنة�نفس�ا،�نظم�املشرع��مارا���

201964� �لم��شر�إ�� ،�ولكنھ

�للقانون�ا��زائري،�فقد� �فقط����تلك�املحددة�وفقا �ش�ل�واسع�ولم�يحصر�ا

ال����س��دف�املنطقة�املحددة

���ا �أو��نتفاع �أو�استخدام�ا �أثر�ف��ا �أو�إحداث اك�شاف�ا

�دون  �من �القطاع، ���ذا �الصلة �ذات �وتلك �الفضائية ��شطة

��شطة،�ولكن�توجد�

�النقل� ���ا، �املرتبطة �ا��دمات �وتقديم �الفندقية �الغرف ���ز �او ��يواء �مرشدين، رفقة

�السياحية،االسيا�� �امل�شآت ستعمال

متعددة��ش�ال�و�صناف

��جرام� �سطح �أو�ع�� �الفضاء ��� �م�شآت �أو�استخدام �أو�بناء �الفضاء، ��� �طو�لة �لف��ات ال�شر�ة

�أو�مؤقت �دائم ��ش�ل السماو�ة

قيام�جسم�فضا�ي��بنقل�أفراد�أو��ائنات�حية�أو�معدات�أو�غ���ا�من�ا��موالت�إ���املنطقة�املحددة�أو�

رحل( ع���ا�أو�العودة�م��ا

�ذه���شطة،�ممارسة�ما�يم���

سالمة�املستفيدين�من�تلك���شطة�املرتبطة�بالرحلة�الفضائية،�واملتمثلة���

ا��صول�ع���تصر�ح�من�و�الة��مارات�للفضاء - 

�للمنتفع�ن -  �ا��ماية �يضمن توف���ما

�لھ �وتوضيح�ا �الفضائية، بالرحلة

�الفضائية �وال��ية�؛ �البدنية �ولياقتھ �الالزم، �للتدر�ب �الطبي�� �ال��ص �استكمال اثبات

للقيام�بالرحلة�الفضائية

خطة�طوارئ�مناسبة

64- �� �رقم ��تحادي القانون

�مارات�العر�ية�املتحدة،�العدد�ستمائة�و�سعة�وستون،�ا
وذلك�اعتمادا�ع���املادة��و���من��-65
من��14اعتمادا�ع���املادة��-66
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�تداب���باشر�ا� �وأي �أو�مخاطر�تواج�ھ، �ل�ا �أو�حادثتعرض �واقعة �بأي �فورا، الو�الة

�ا �الرحالت�املسؤولية �بأ�شطة ملرتبطة

�للفضاء� ��مارات �و�الة �إدارة �مجلس قرار�من

�املتعاقدة ��طراف �ب�ن �واملسؤولية � �: 69؛ يبقى�حيث

ن�جسم�فضا�ي�مشارك������شطة�املصرح���ا�

���ا� �املصرح ���شطة �تلك ��� �مع�ا �او�املتعاقدة �غ���املش��كة ��خرى ��طراف �تجاه للمشغل

عن�املسؤولية�اتجاه�الغ���لدى�شركة�تام�ن�توافق�عل��ا�

راسة�ل�س�التأكيد�ع���ضرورة��خذ�بالسياحة�الفضائية،�بل�لعرض�ام�انية�مستقبلية�

من�خالل�الدراسة،�يظ�ر�ا�تمام�املشرع�ا��زائري�ب�نظيم�السياحة�كصناعة�داعمة�لالقتصاد�

�م��عة� �مقومات �ا��زائر�من �ملاتزخر�بھ �ن�يجة ل�ا،

  :لالس�ثمار�����ذا�املجال،�و�مكن�توضيح�نتائج�الدارسة�والتوصيات�فيما�ي��

نظم�املشرع�ا��زائري�ال�شاط�السيا���باعتباره��شاط�تجاري�يخضع�اضافة�لألح�ام�ا��اصة�

                                                           

  .���شان�تنظيم�قطاع�الفضاء�املحدد�سابقا

  .���شان�تنظيم�قطاع�الفضاء�املحدد�سابقا

  .���شان�تنظيم�قطاع�الفضاء�املحدد�سابقا

للتفصيل�اك���بخصوص��ح�ام�ا��اصة�ال���يمتاز���ا�التأم�ن�ع�����شطة�الفضائية،�سواء��علق��مر�بالتام�ن�ع���ال���ء�لضمان�

� �ال�شر�عات ��عض �مع �باملقارنة �الفضائية �مر��ي�(جسام

�� �جامعة�)"اعمالھ�تإش�اال و�عض �مجلة � ،

  .���شان�تنظيم�قطاع�الفضاء�املحدد�سابقا

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�تداب���باشر�ا� �وأي �أو�مخاطر�تواج�ھ، �ل�ا �أو�حادثتعرض �واقعة �بأي �فورا، الو�الة

 .67....ل��د�م��ا�أو�من�آثار�ا

 �� �فاملشرع �املسؤولية، �بخصوص �يم���ب�نأما �ا: مارا�ي املسؤولية

� �املأ�ولة، �الفضائية �وال�� �شروط�ا �تحديد �للفضاء�لترك ��مارات �و�الة �إدارة �مجلس قرار�من

�املعنية �ا���ومية �ا���ات �مع �املتعاقدة68بالتعاون ��طراف �ب�ن �واملسؤولية � ؛

ن�جسم�فضا�ي�مشارك������شطة�املصرح���ا�املشغل�املصرحمسؤوال�عن�الضرر�الناجم�ع

���ا� �املصرح ���شطة �تلك ��� �مع�ا �او�املتعاقدة �غ���املش��كة ��خرى ��طراف �تجاه للمشغل

عن�املسؤولية�اتجاه�الغ���لدى�شركة�تام�ن�توافق�عل��ا��70مع�الزامية�اكتتاب��تأم�ن

 71الو�الة�مع�ام�انية�تقديم�ضمانات

راسة�ل�س�التأكيد�ع���ضرورة��خذ�بالسياحة�الفضائية،�بل�لعرض�ام�انية�مستقبلية�

 .للسياحة��ستد���التفك���و��تمام

من�خالل�الدراسة،�يظ�ر�ا�تمام�املشرع�ا��زائري�ب�نظيم�السياحة�كصناعة�داعمة�لالقتصاد�

�خال �املمارسة ���شطة �تنظيم �طر�ق �عن �م��عة�الوط��، �مقومات �ا��زائر�من �ملاتزخر�بھ �ن�يجة ل�ا،

لالس�ثمار�����ذا�املجال،�و�مكن�توضيح�نتائج�الدارسة�والتوصيات�فيما�ي��

نظم�املشرع�ا��زائري�ال�شاط�السيا���باعتباره��شاط�تجاري�يخضع�اضافة�لألح�ام�ا��اصة�

  ؛تجار�ةبالقطاع�السيا���ا���تلك�املنظمة�لأل�شطة�ال

                   

���شان�تنظيم�قطاع�الفضاء�املحدد�سابقا�2019لسنة��12القانون��تحادي�رقم�من��1�،2/ 14

���شان�تنظيم�قطاع�الفضاء�املحدد�سابقا�2019لسنة��12القانون��تحادي�رقم�

���شان�تنظيم�قطاع�الفضاء�املحدد�سابقا�2019لسنة��12حادي�رقم�القانون��ت�من�1،2،3/ 20

للتفصيل�اك���بخصوص��ح�ام�ا��اصة�ال���يمتاز���ا�التأم�ن�ع�����شطة�الفضائية،�سواء��علق��مر�بالتام�ن�ع���ال���ء�لضمان�

 �� �عن �او�تام�ن ��طالق �عملية �او�تام�ن �الفضائية �ال�شر�عات ��عض �مع �باملقارنة �الفضائية جسام

� �ش�يدة، �قادة �طر�ة، �معمر�بن �يراجع، ، "� ���شطة �ع�� �ظ�وره(الفضائيةالتأم�ن

  .485-452،�ص�ص2020،�يونيو1العدد�17الشارقة�للعلوم�القانونية،�املجلد�

���شان�تنظيم�قطاع�الفضاء�املحدد�سابقا�2019لسنة��12القانون��تحادي�رقم�من�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 
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�إ � �تداب���باشر�ا��غبال مع �وأي �أو�مخاطر�تواج�ھ، �ل�ا �أو�حادثتعرض �واقعة �بأي �فورا، الو�الة

ل��د�م��ا�أو�من�آثار�ا

 -  �� �فاملشرع �املسؤولية، �بخصوص أما

� �املأ�ولة، الفضائية

�املعنية �ا���ومية �ا���ات �مع بالتعاون

املشغل�املصرحمسؤوال�عن�الضرر�الناجم�ع

���ا� �املصرح ���شطة �تلك ��� �مع�ا �او�املتعاقدة �غ���املش��كة ��خرى ��طراف �تجاه للمشغل

مع�الزامية�اكتتاب��تأم�ن. للمشغل

الو�الة�مع�ام�انية�تقديم�ضمانات

راسة�ل�س�التأكيد�ع���ضرورة��خذ�بالسياحة�الفضائية،�بل�لعرض�ام�انية�مستقبلية�الغاية�من�الد

للسياحة��ستد���التفك���و��تمام

  

  :خاتمة

من�خالل�الدراسة،�يظ�ر�ا�تمام�املشرع�ا��زائري�ب�نظيم�السياحة�كصناعة�داعمة�لالقتصاد�              

�خال �املمارسة ���شطة �تنظيم �طر�ق �عن الوط��،

لالس�ثمار�����ذا�املجال،�و�مكن�توضيح�نتائج�الدارسة�والتوصيات�فيما�ي��

  :نتائج�الدراسة

نظم�املشرع�ا��زائري�ال�شاط�السيا���باعتباره��شاط�تجاري�يخضع�اضافة�لألح�ام�ا��اصة� - 

بالقطاع�السيا���ا���تلك�املنظمة�لأل�شطة�ال

14املحددة�بموجب�املادة��-67
القانون��تحادي�رقم�من��14/3بموجب�املادة��-68
20املنظمة�بموجب�املادة��-69
للتفصيل�اك���بخصوص��ح�ام�ا��اصة�ال���يمتاز���ا�التأم�ن�ع�����شطة�الفضائية،�سواء��علق��مر�بالتام�ن�ع���ال���ء�لضمان��-70

� �� �باألجسام�خطار�املحدقة �عن �او�تام�ن ��طالق �عملية �او�تام�ن الفضائية

�)والفر���� �ش�يدة، �قادة �طر�ة، �معمر�بن �يراجع، ،

الشارقة�للعلوم�القانونية،�املجلد�
من��25ة�املاد�ألح�امتطبيقا��-71
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�عت���قانون�التجارة��لك��ونياإلطار�ال�شر����لضبط��شاط�السياحة��لك��و�ي،�فال��ستد���

��ذا�ال��ع���بأن��مر�ال�يتطلب�ادخال� ��لك��ونية،�ولكن �مر�سن��شر�ع�خاص�بالسياحة

  ؛�ح�ام�ا��الية�ل�ستوعب�التطور�التكنولو���امل�سارع

لفضائية،��و�من���شطة�املستقبلية�ال���ترا�ن�عل��ا�الدول�املتقدمة�ل���نة�

�عن� �مثال �أفضل �املتحدة �العر�ية ��مارات �ودولة �والتكنولوجية، ��قتصادية �ور�اد��ا �يمن��ا

  .ذلك،�اما�القانون�ا��زائري�فنظم��عض���شطة�الفضائية�وجعل�ا�حكرا�ع���الدولة

  ���يع��س�ثمار����القطاع�السيا���باعتباره�البديل�عن��قتصاد�النفطي؛

�املتطلبات� �مع �لتتوافق �السياحية �الشر�ات �عمل �بمجال �املرتبطة ��ح�ام ��عض بتعديل

تفعيل��دور�بنك�املعطيات�السياحية�الذي��عمل�ع���جمع�املعلومات�السياحية�

ح���ت�ون��تلك�املعلومات�املوضوعة�تحت�تصرف�ا��م�ور�لالطالع�

 عل��ا،�محينة�ودقيقة�وشاملة�ل�ل�ما�لھ�عالقة���ذا�املجال؛

شط�ن����املجال�السيا��،�ل�س�يل�

�لتقديم� �الحقا ��ستعمل �دقيقة �معلومات �ع�� �ا��صول �من �وللتمك�ن ��شاط�م ممارسة

�وتقار�ر� �خرائط �من �السياحية �املعطيات تجميع

البوابات�او�املواقع��لك��ونية�وامالكن�سياحية،�ثم�رقمنة�تلك�املعطيات�ليتم��شر�ا�ع���

�امليدان� ��� �للفاعل�ن �بال�سبة �او �القطاع �ل�ذا �الراعية �ا���ومية �با���ات �املتعلقة اما

                                                           

يحدد�كيفية�ات�وضع�بنك�معطيات�للسياحة�ج�ر�

تحديد�كيفيات�ارسال�املعطيات�املجمعة�من�قبل�املدير�ات�

�ت �ال�� �ا��معيات �وكذا �السياحية �للتنمية �الوطنية �والو�الة �للسياحة �الوط�� �والديوان �للسياحة �ر�الوالئية �ج �السيا�� �املجال ��� �شط

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر
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�عت���قانون�التجارة��لك��ونياإلطار�ال�شر����لضبط��شاط�السياحة��لك��و�ي،�فال��ستد���

��ذا�ال��ع���بأن��مر�ال�يتطلب�ادخال� ��لك��ونية،�ولكن �مر�سن��شر�ع�خاص�بالسياحة

�ح�ام�ا��الية�ل�ستوعب�التطور�التكنولو���امل�سارع�عديالت�ع���

لفضائية،��و�من���شطة�املستقبلية�ال���ترا�ن�عل��ا�الدول�املتقدمة�ل���نة��شاط�السياحة�ا

�عن� �مثال �أفضل �املتحدة �العر�ية ��مارات �ودولة �والتكنولوجية، ��قتصادية �ور�اد��ا �يمن��ا

ذلك،�اما�القانون�ا��زائري�فنظم��عض���شطة�الفضائية�وجعل�ا�حكرا�ع���الدولة

  :يمكن�تقديم�ا،�فتتمثل���أما�عن�التوصيات�ال���

���يع��س�ثمار����القطاع�السيا���باعتباره�البديل�عن��قتصاد�النفطي؛

 :��تمام�بتوف���متطلبات�السياحة��لك��ونية�وذلك�

�املتطلبات� �مع �لتتوافق �السياحية �الشر�ات �عمل �بمجال �املرتبطة ��ح�ام ��عض بتعديل

  ا��اصة�بالسياحة��لك��ونية

تفعيل��دور�بنك�املعطيات�السياحية�الذي��عمل�ع���جمع�املعلومات�السياحية�

ح���ت�ون��تلك�املعلومات�املوضوعة�تحت�تصرف�ا��م�ور�لالطالع�72ومعا����ا�و�شر�ا��

عل��ا،�محينة�ودقيقة�وشاملة�ل�ل�ما�لھ�عالقة���ذا�املجال؛

شط�ن����املجال�السيا��،�ل�س�يل��سراع����تطبيق�الرقمنة،�ع���مستوى��دارات�والنا

�لتقديم� �الحقا ��ستعمل �دقيقة �معلومات �ع�� �ا��صول �من �وللتمك�ن ��شاط�م ممارسة

 .خدمة�سياحية�جيدة�للسائح

�وأن �تتطلب�خاصة ��لك��ونية �وتقار�ر��السياحة �خرائط �من �السياحية �املعطيات تجميع

وامالكن�سياحية،�ثم�رقمنة�تلك�املعطيات�ليتم��شر�ا�ع���

�امليدان� ��� �للفاعل�ن �بال�سبة �او �القطاع �ل�ذا �الراعية �ا���ومية �با���ات �املتعلقة اما

  ...السيا���م�ن�شر�ات�ووسطاء

                   

يحدد�كيفية�ات�وضع�بنك�معطيات�للسياحة�ج�ر��2004مارس�14املؤرخ�����81-04من�املرسوم�التنفيذي��6،�

تحديد�كيفيات�ارسال�املعطيات�املجمعة�من�قبل�املدير�ات��2006و�ر�أكت�23،�وتكفل�القرار�املؤرخ����.4.ص

�ت �ال�� �ا��معيات �وكذا �السياحية �للتنمية �الوطنية �والو�الة �للسياحة �الوط�� �والديوان �للسياحة الوالئية

  .10.ص
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�عت���قانون�التجارة��لك��ونياإلطار�ال�شر����لضبط��شاط�السياحة��لك��و�ي،�فال��ستد��� - 

��ذا�ال��ع���بأن��مر�ال�يتطلب�ادخال� ��لك��ونية،�ولكن �مر�سن��شر�ع�خاص�بالسياحة

�عديالت�ع���

�شاط�السياحة�ا - 

�عن� �مثال �أفضل �املتحدة �العر�ية ��مارات �ودولة �والتكنولوجية، ��قتصادية �ور�اد��ا �يمن��ا

ذلك،�اما�القانون�ا��زائري�فنظم��عض���شطة�الفضائية�وجعل�ا�حكرا�ع���الدولة

أما�عن�التوصيات�ال���

���يع��س�ثمار����القطاع�السيا���باعتباره�البديل�عن��قتصاد�النفطي؛ - 

��تمام�بتوف���متطلبات�السياحة��لك��ونية�وذلك�� - 

 املتطلبات�� �مع �لتتوافق �السياحية �الشر�ات �عمل �بمجال �املرتبطة ��ح�ام ��عض بتعديل

ا��اصة�بالسياحة��لك��ونية

 تفعيل��دور�بنك�املعطيات�السياحية�الذي��عمل�ع���جمع�املعلومات�السياحية���ضرورة

ومعا����ا�و�شر�ا��

عل��ا،�محينة�ودقيقة�وشاملة�ل�ل�ما�لھ�عالقة���ذا�املجال؛

 سراع����تطبيق�الرقمنة،�ع���مستوى��دارات�والنا��

�لتقديم� �الحقا ��ستعمل �دقيقة �معلومات �ع�� �ا��صول �من �وللتمك�ن ��شاط�م ممارسة

خدمة�سياحية�جيدة�للسائح

 وأن� خاصة

وامالكن�سياحية،�ثم�رقمنة�تلك�املعطيات�ليتم��شر�ا�ع���

�امليدان� ��� �للفاعل�ن �بال�سبة �او �القطاع �ل�ذا �الراعية �ا���ومية �با���ات �املتعلقة اما

السيا���م�ن�شر�ات�ووسطاء

،�2/1اعتمادا�ع���املادة���-72

ص. 2004مارس��15�،14عدد

�ت �ال�� �ا��معيات �وكذا �السياحية �للتنمية �الوطنية �والو�الة �للسياحة �الوط�� �والديوان �للسياحة الوالئية

ص،�2007ف��اير��14�،25عدد
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�التعامالت� ��� �الثقة ���لق �السي��ا�ي، ��من �تحقيق �ع�� �الس�ر ��مر ��ستد�� كما

�الصناعية� �بالثورة �املرتبطة لتكنولوجيات

�السياحة� �إدارات �ر�ط �يتطلب �العر�ي، �الصعيد �ع�� ��لك��ونية �السياحة �تفعيل وقصد

�القيام� �من �السياحية �املؤسسات �تمكن �وآليات �ب�ية �إيجاد �ثم �الك��ونيا، �العر�ية الوطنية

�القطاع� ��ستفيد �بان �املت�املة �السياحة �بتطبيق علق

�ن�يجة� �الفضا�ي �وح�� ��لك��و�ي �السيا�� �ال�شاط �تنظيم �مجال ��� �الدو�� �التعاون ���يع

                                                           

�و�جت ��قتصادية �التنمية �مجال ��� �ودور�ا ،�"ماعيةالسياحة

،�جامعة�"القانون�والسياحة"،�تحت�عنوان2016

https://law.tanta.edu.eg/files/%D8%AF.%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89.
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�التعامالت� ��� �الثقة ���لق �السي��ا�ي، ��من �تحقيق �ع�� �الس�ر ��مر ��ستد�� كما

�ا �الستعمال �سيم�د �بدوره �والذي �الصناعية��لك��ونية، �بالثورة �املرتبطة لتكنولوجيات

  الرا�عة،��ذا�ع���الصعيد�املح��

�السياحة� �إدارات �ر�ط �يتطلب �العر�ي، �الصعيد �ع�� ��لك��ونية �السياحة �تفعيل وقصد

�القيام� �من �السياحية �املؤسسات �تمكن �وآليات �ب�ية �إيجاد �ثم �الك��ونيا، �العر�ية الوطنية

�تت �واخر�مرحلة �الك��ونيا �القطاع�ب�شاط�ا ��ستفيد �بان �املت�املة �السياحة �بتطبيق علق

 73السيا���من�خدمات�التجارة��لك��ونية

�ن�يجة� �الفضا�ي �وح�� ��لك��و�ي �السيا�� �ال�شاط �تنظيم �مجال ��� �الدو�� �التعاون ���يع

  .تجاوز��ذه�التعامالت�ا��دود�ا��غرافية�للدولة�الواحدة

                   

� �حسام �يراجع، �املراحل، �تلك �اك���ع�� �للتعرف �ع����، �ا��ليم �و�جت" عبد ��قتصادية �التنمية �مجال ��� �ودور�ا السياحة

2016ابر�ل�27-26وي�الثالث�للقانون�ب�لية�ا��قوق����الف��ة�من�

  .  طنطا،ع���الرابط��لك��و�ي

https://law.tanta.edu.eg/files/%D8%AF.%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89.
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 التعامالت�� ��� �الثقة ���لق �السي��ا�ي، ��من �تحقيق �ع�� �الس�ر ��مر ��ستد�� كما

�ا �الستعمال �سيم�د �بدوره �والذي �لك��ونية،

الرا�عة،��ذا�ع���الصعيد�املح��

 السياحة�� �إدارات �ر�ط �يتطلب �العر�ي، �الصعيد �ع�� ��لك��ونية �السياحة �تفعيل وقصد

�القيام� �من �السياحية �املؤسسات �تمكن �وآليات �ب�ية �إيجاد �ثم �الك��ونيا، �العر�ية الوطنية

�تت �واخر�مرحلة �الك��ونيا ب�شاط�ا

السيا���من�خدمات�التجارة��لك��ونية

�ن�يجة� -  �الفضا�ي �وح�� ��لك��و�ي �السيا�� �ال�شاط �تنظيم �مجال ��� �الدو�� �التعاون ���يع

تجاوز��ذه�التعامالت�ا��دود�ا��غرافية�للدولة�الواحدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

73-�� �حسام �يراجع، �املراحل، �تلك �اك���ع�� للتعرف

وي�الثالث�للقانون�ب�لية�ا��قوق����الف��ة�من�سنبحث�مقدم�ا���املؤتمر�ال

طنطا،ع���الرابط��لك��و�ي

https://law.tanta.edu.eg/files/%D8%AF.%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89.

pdf  
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� �العر�ية، �دار�ال��ضة �ص2007، �خالد�120.، ؛

  .2006،�دار�الفكر�ا��ام����سكندر�ة،�

  .2010ة،�،�دار�ا��امعة�ا��ديد
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  .227-225ص�ص

�السياحة� �قطاع �تنمية ��� �و�تصال �املعلومات �تكنولوجيا دور

�قانونية �دراسة �والتحديات ��فاق �ب�ن �ا��زائر�ة �لألبحاث�"السياحة ��لك��ونية �املجلة ،

املتعلق���05-18خصوصية�ا��ر�ة�التعاقدية����العرض�التجاري��لك��و�ي�طبقا�للقانون�

  .185.،ص2018،��مجلة�البحوث����العقود�وقانون��عمال،�العدد�ا��امس،�د�سم���

�جامعة� �و�دار�ة، �القانونية �العلوم �مجلة ،

،��مجلة�القانون�"-باعتباره�محر�ا�للنمو��قتصادي

  �و�ي�،�ع���الرابط��لك�
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 .485-452،�ص�ص
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ة�ل��ذب�السيا���برا�و�حرا،�مادية�ومعنو�ة�م��ا�ما��و�مصنف�دوليا�ووطنيا�وم��ا�ما�يصبو�

�ومختلف� �قانونية �ترسانة �خالل �من �املتعاقبة �ا��زائر�ة �ا���ومات �قبل �من �القطاع ��ذا �أ�مية �ادراك �من �الرغم �وع�� �التص�يف، ا��

فع�وا��فض،�بالرفع�من�النمو�السيا���وا��فض�����عتماد�ع���املحروقات،�

عقود�من��ستقالل�بالنظر�ا���ال��ت�ب�العال���أو��قلي���املخيب�لآلمال�ل��زائر�����ذا�

�السياسة� �دور �ت�يان �البحثية �الورقة ��ذه �خالل �من �سنحاول �لذلك ا��ا،

�والالاستقرار�ال�شر���� �العقار�السيا�� �معضلة ��� �املتمثلة �عقابا��ا �أ�م �عند �والوقوف �وتطو�ر�ا �السياحة �صناعة �مجال ��� ال�شر�عية

ل�شر����ب�ل�ما�تحملھ�ال�لمة�من�معان،�نا�يك�عن��عارض�

�ختصاص�ب�ن�ال�يا�ل�و�ج�زة�املتدخلة����قطاع�السياحة�وضعف�مردود�ا،�دون�ا�مال�العنصر��سا����و�و�قلة�الو���السيا���

ة�جادة،�تحف��ات�مالية�جاذبة�لالس�ثمار،�فصناعة�السياحة�تتطلب�تظافر��ل�ا���ود�سياسة��شر�عية�راقية،�ارادة�سياسي

  .مجتمع�مد�ي�مساعد�ومواطن�واٍع�ومؤمن�بام�انية�اعتبار�السياحة�صناعة�بديلة�عن�تبعية�الب��ول

  .صناعة�السياحة،�السياسة�ال�شر�عية،��س�ثمار،�العقار�السيا��،�تحف��ات�مالية

Abstract: 

Algeria has natural ingredients for tourist attractions, by land and sea, both material and 

intangible, some of which are classified internationally and nationally, and some that seek 

classification, Despite the awareness of the importance of this sector by the successive 

Algerian governments through the legal arsenal and the various administrative and technical 

structures organizing this sector, an attempt to increase tourism growth and reduce 

dependence on oil, However, the matter is still in its infancy during more than 6 deca

independence, given the disappointing global or regional ranking

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

  

السياحة صناعة تطو�ر �� دور�ا و ال�شر�عية السياسة

Legislative policy and its role in developing the tourism industry in Algeria

  

  شارف�بن�ي��/د

Chareuf Benyahia  

،وعضو�مخ����شر�عات�حماية�النظام�البي���ب�لية�ا��قوق�"أ"أستاذ�محاضر�قسم

والعلوم�السياسية�جامعة�ابن�خلدون،�تيارت

UniversityIbn Khaldoun, Tiaret / Algeria.

chareufbenyahia@gmail.com  

ة�ل��ذب�السيا���برا�و�حرا،�مادية�ومعنو�ة�م��ا�ما��و�مصنف�دوليا�ووطنيا�وم��ا�ما�يصبو�تمتلك�ا��زائر�مقومات�طبيعية��ائل

�ومختلف� �قانونية �ترسانة �خالل �من �املتعاقبة �ا��زائر�ة �ا���ومات �قبل �من �القطاع ��ذا �أ�مية �ادراك �من �الرغم �وع�� �التص�يف، ا��

فع�وا��فض،�بالرفع�من�النمو�السيا���وا��فض�����عتماد�ع���املحروقات،�ال�يا�ل��دار�ة�والتقنية�املنظمة�ل�ذا�القطاع�محاولة�الر 

�أن��مر�ما�يزال����بداياتھ�طيلة�أز�د�من�
ّ
عقود�من��ستقالل�بالنظر�ا���ال��ت�ب�العال���أو��قلي���املخيب�لآلمال�ل��زائر�����ذا��6إال

�م� �تراوح �تزال �ا��زائر�ما ��� �السياحة �صناعة �السياسة�ان �دور �ت�يان �البحثية �الورقة ��ذه �خالل �من �سنحاول �لذلك ا��ا،
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تمتلك�ا��زائر�مقومات�طبيعية��ائل

�ومختلف� �قانونية �ترسانة �خالل �من �املتعاقبة �ا��زائر�ة �ا���ومات �قبل �من �القطاع ��ذا �أ�مية �ادراك �من �الرغم �وع�� �التص�يف، ا��

ال�يا�ل��دار�ة�والتقنية�املنظمة�ل�ذا�القطاع�محاولة�الر 

�أن��مر�ما�يزال����بداياتھ�طيلة�أز�د�من�
ّ
إال

  .املجال

�م�  �تراوح �تزال �ا��زائر�ما ��� �السياحة �صناعة ان

�والالاستقرار�ال�شر���� �العقار�السيا�� �معضلة ��� �املتمثلة �عقابا��ا �أ�م �عند �والوقوف �وتطو�ر�ا �السياحة �صناعة �مجال ��� ال�شر�عية

تنظيما،��ي�ليا،�اجرائيا�وماليا،�اذ�تتطلب�السياحة����ا��زائر�توفر��من�ا

�ختصاص�ب�ن�ال�يا�ل�و�ج�زة�املتدخلة����قطاع�السياحة�وضعف�مردود�ا،�دون�ا�مال�العنصر��سا����و�و�قلة�الو���السيا���

  .للمواطن�ا��زائري 
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redients for tourist attractions, by land and sea, both material and 

intangible, some of which are classified internationally and nationally, and some that seek 

classification, Despite the awareness of the importance of this sector by the successive 

an governments through the legal arsenal and the various administrative and technical 

structures organizing this sector, an attempt to increase tourism growth and reduce 

dependence on oil, However, the matter is still in its infancy during more than 6 decades of 
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The tourism industry in Algeria is still at a standstill, so we will try to clarify the role of 

legislative policy in the field of the tourism industry and its development, and to sta

most important problems represented in the dilemma of tourism real estate and legislative 

instability in the organization, structural, procedural and financial, As tourism in Algeria 

requires the provision of legislative security with all the mea

the exposure of competence between the structures and agencies involved in the tourism 

sector and the weakness of their returns, without neglecting the basic element, which is the 

lack of tourism awareness of the Algerian 

The tourism industry requires the concerted efforts of all efforts, a sophisticated 

legislative policy, a serious political will, financial incentives that attract investment, a 

supportive civil society and a conscious citizen who believes in the 

tourism as an alternative industry to oil dependency

Key words: Tourism industry, Legislative policy, Investment, Tourist property, financial 

incentives. 

�مية�امل��ايدة�للقطاع�السيا������لقد�اعت���القرن�الواحد�والعشرون�قرن�صناعة�السياحة�وع���الرغم�من�� 

�إ��� �الوصول �يضمن �الذي �املطلوب �املستوى �ا�� �يرق �ا��زائر�لم ��� �السيا�� �الواقع �أن
ّ
�إال �العالم �دول �من العديد

��س�ثمارات� �ف��م �السياحة، ��� �الرائدة �الغر�ية �الدولة �عن �نا�يك �جارة �بدولة �مقارنة �منھ، �املرجوة ��داف

لقد�أصبحت�السياحة�وطيدة�العالقة�باالقتصاد�والتجارة�وال�سو�ق�وال��و�ج�بل�ان�شرت�مع�جائحة��ورونا�

خاصة�ما��عرف�بالسياحة��لك��ونية،�كما�أن�ا��انب�القانو�ي�و�داري�و�جرا�ي�واملا���لھ�النص�ب�الوافر����تطو�ر�

لذلك�سنحاول�من�خالل��ذه�الورقة�البحثية��جابة�ع���اش�الية�تتمحور�حول�ما����السياسة�ال�شر�عية�

ا��زائر�ة����مجال�صناعة�السياحة؟�تنظيميا،��ي�ليا؟�وما�����متيازات�ال�شر�عية�اجرائيا،�ادار�ا،�ماليا�وخاصة����

  .أو�السياسات�ال�شر�عية�لتنمية�سياحية�مستدامة؟

سنعا����ذه��ش�الية�وفقا�للمن���التحلي���املقارن�ب�ن�النصوص�القانونية،�وذلك�من�خالل�مبحث�ن��ول�

���� �ال�شر�عية �السياسة �بدور �يتعلق �الثا�ي �ب�نما �ل�ا �املنظمة �وال�شر�عات �السياحة �لصناعة ��طار�املفا�ي�� حول

�أو� �قرارات ��ش�ل �ال�� �ا���ومية �وال��امج �القواعد �مجموعة �بأ��ا ��عرف �للدولة �العامة �السياسة ��انت اذ

جال�مع�ن،�و�تم�التعب���عن�السياسات�العامة����عدة�صور�وأش�ال�م��ا�القوان�ن�

�وما� �السياحة �صناعة �مفا�يم �تحديد �ع�� �املبحث ��ذا فس��كز���

                                                           

  .212القا�رة،�ص
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The tourism industry in Algeria is still at a standstill, so we will try to clarify the role of 

legislative policy in the field of the tourism industry and its development, and to sta

most important problems represented in the dilemma of tourism real estate and legislative 

instability in the organization, structural, procedural and financial, As tourism in Algeria 

requires the provision of legislative security with all the meanings of the word, not to mention 

the exposure of competence between the structures and agencies involved in the tourism 

sector and the weakness of their returns, without neglecting the basic element, which is the 

lack of tourism awareness of the Algerian citizen. 

The tourism industry requires the concerted efforts of all efforts, a sophisticated 

legislative policy, a serious political will, financial incentives that attract investment, a 

supportive civil society and a conscious citizen who believes in the possibility of considering 

tourism as an alternative industry to oil dependency. 

Tourism industry, Legislative policy, Investment, Tourist property, financial 

لقد�اعت���القرن�الواحد�والعشرون�قرن�صناعة�السياحة�وع���الرغم�من�� 

�إ��� �الوصول �يضمن �الذي �املطلوب �املستوى �ا�� �يرق �ا��زائر�لم ��� �السيا�� �الواقع �أن
ّ
�إال �العالم �دول �من العديد

��س�ثمارات� �ف��م �السياحة، ��� �الرائدة �الغر�ية �الدولة �عن �نا�يك �جارة �بدولة �مقارنة �منھ، �املرجوة ��داف

  .ل�التزال�قليلة�ألسباب�متعددة

لقد�أصبحت�السياحة�وطيدة�العالقة�باالقتصاد�والتجارة�وال�سو�ق�وال��و�ج�بل�ان�شرت�مع�جائحة��ورونا�

خاصة�ما��عرف�بالسياحة��لك��ونية،�كما�أن�ا��انب�القانو�ي�و�داري�و�جرا�ي�واملا���لھ�النص�ب�الوافر����تطو�ر�

  .��ا

لذلك�سنحاول�من�خالل��ذه�الورقة�البحثية��جابة�ع���اش�الية�تتمحور�حول�ما����السياسة�ال�شر�عية�

ا��زائر�ة����مجال�صناعة�السياحة؟�تنظيميا،��ي�ليا؟�وما�����متيازات�ال�شر�عية�اجرائيا،�ادار�ا،�ماليا�وخاصة����

أو�السياسات�ال�شر�عية�لتنمية�سياحية�مستدامة؟مجال�العقار�السيا��؟�وما�مدى�احقاق��ذه�السياسة�

سنعا����ذه��ش�الية�وفقا�للمن���التحلي���املقارن�ب�ن�النصوص�القانونية،�وذلك�من�خالل�مبحث�ن��ول�

���� �ال�شر�عية �السياسة �بدور �يتعلق �الثا�ي �ب�نما �ل�ا �املنظمة �وال�شر�عات �السياحة �لصناعة ��طار�املفا�ي�� حول

  . ناعة�السياحة����ا��زائر،�ثم�تب�ن��ق��احات�الالزمة����ا��اتمة

  �طار�املفا�يمي�لصناعة�السياحة�وال�شر�عات�املنظمة�ل�ا

�أو� �قرارات ��ش�ل �ال�� �ا���ومية �وال��امج �القواعد �مجموعة �بأ��ا ��عرف �للدولة �العامة �السياسة ��انت اذ

جال�مع�ن،�و�تم�التعب���عن�السياسات�العامة����عدة�صور�وأش�ال�م��ا�القوان�ن�مخرجات�النظام�السيا����بصدد�م

�القضائية، �و�ح�ام ��دار�ة �والقرارات �وما�1واللوائح �السياحة �صناعة �مفا�يم �تحديد �ع�� �املبحث ��ذا فس��كز���
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  :مقدمة

لقد�اعت���القرن�الواحد�والعشرون�قرن�صناعة�السياحة�وع���الرغم�من�� 

�إ��� �الوصول �يضمن �الذي �املطلوب �املستوى �ا�� �يرق �ا��زائر�لم ��� �السيا�� �الواقع �أن
ّ
�إال �العالم �دول �من العديد

��س�ثمارات� �ف��م �السياحة، ��� �الرائدة �الغر�ية �الدولة �عن �نا�يك �جارة �بدولة �مقارنة �منھ، �املرجوة ��داف

ل�التزال�قليلة�ألسباب�متعددةا��زائر�ة�����ذا�مجا

لقد�أصبحت�السياحة�وطيدة�العالقة�باالقتصاد�والتجارة�وال�سو�ق�وال��و�ج�بل�ان�شرت�مع�جائحة��ورونا�  

خاصة�ما��عرف�بالسياحة��لك��ونية،�كما�أن�ا��انب�القانو�ي�و�داري�و�جرا�ي�واملا���لھ�النص�ب�الوافر����تطو�ر�

��ا�ذه�الصناعة�أو�تأخ�

لذلك�سنحاول�من�خالل��ذه�الورقة�البحثية��جابة�ع���اش�الية�تتمحور�حول�ما����السياسة�ال�شر�عية�

ا��زائر�ة����مجال�صناعة�السياحة؟�تنظيميا،��ي�ليا؟�وما�����متيازات�ال�شر�عية�اجرائيا،�ادار�ا،�ماليا�وخاصة����

مجال�العقار�السيا��؟�وما�مدى�احقاق��ذه�السياسة�

سنعا����ذه��ش�الية�وفقا�للمن���التحلي���املقارن�ب�ن�النصوص�القانونية،�وذلك�من�خالل�مبحث�ن��ول�  

���� �ال�شر�عية �السياسة �بدور �يتعلق �الثا�ي �ب�نما �ل�ا �املنظمة �وال�شر�عات �السياحة �لصناعة ��طار�املفا�ي�� حول

ناعة�السياحة����ا��زائر،�ثم�تب�ن��ق��احات�الالزمة����ا��اتمةتطو�ر�ص

�طار�املفا�يمي�لصناعة�السياحة�وال�شر�عات�املنظمة�ل�ا: املبحث��ول 

�أو� �قرارات ��ش�ل �ال�� �ا���ومية �وال��امج �القواعد �مجموعة �بأ��ا ��عرف �للدولة �العامة �السياسة ��انت اذ

مخرجات�النظام�السيا����بصدد�م

�القضائية، �و�ح�ام ��دار�ة �والقرارات واللوائح

ع���الدین��الل�وآخرون،��1
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ثم�نب�ن��طار�التنظي����يرتبط���ا�من�مصط��ات��س�ثمار�والتنمية�السياحية�وغ���ا�من�املصط��ات�ذات�الصلة،

�السياحة� �وصناعة �السائح �ثم �ذا��ا، �حد ��� �السياحة �م��ا �السياحة �بصناعة �املرتبطة �املفا�يم ��عض س�ب�ن

�وظـا�رة� �إ�سـا�ي ��شـاط �أ��ـا �علـى �العامليـة �السـياحة �منظمـة �عرف��ا �فقد �بالسياحة، �املتعلقة �املفا�يم �عددت

رى�خارج�مجتمعا��م�لف��ة�مؤقتة�ال�تقل�

  2. سـاعة�وال�تز�ـد�عـن�عـام�لغـرض�من�أغراض�السياحة�املعروفة�ماعدا�الدراسة�والعمل

بأ��ا�ظا�رة�من�ظوا�ر�عصرنا�تن�ثق�من�ا��اجة�امل��ايدة�إ���الراحة،وإ����غي���ال�واء،�و�

�ل�ا� �مناطق ��� ��قامة �من �واملتعة �بالب��ة �الشعور �وإ�� ��حساس، �ونمو��ذا طبيعة

�سنة� ��شره �بحث ��� �العاملي�ن �السياحة �����اء �الدولية �ا��معية رئ�س

��ذه� �طاملا �ما �م�ان ��� �أجن�� �ل��ص �مؤقتة �سفر�وإقامة �علـي �ت��تـب �والظوا�ر�الـ�� عالقات

ب�نما��عرف�ا���اديمية�الدولية�للسياحة��بأ��ا�اصطالح�يطلق�ع���رحالت�ال��فيھ�و��ل�ما�يتعلق��ا�من�أ�شطة�

��عتيادية� �أو�أعمال�م �سك��م �محالت �خارج �أماكن �إ�� �مؤقت ��ش�ل �الناس َنقل
َ
�ت ف��

  6.وال�شاطات�ال���يقومون���ا�خالل��قامة����تلك��ماكن�والوسائل�ال���توفر�إشباع�حاجا��م

ره�الصادر�����جتماع�املنعقد����أما�السائح�فقد�اعتمد�املجلس��قتصادي�التا�ع�ل�يئة��مم�املتحدة����قرا

�ع��� �تز�د �ف��ة �خالل �املعتاد �موطنھ �خارج �يقيم ���ص �و��ل

و�و�ع���العموم�ذلك�7أر�عة�و�عشر�ن�ساعة�و�تقل�عن�عام�بما�ف��ا�السياحة�ال��ف��ية�او�العالجية�او�التار�خية،�

                                                           

  

  .34،�دار�املعرفة�ا��امعية،�مصر،�ص

  .29،�دار�قنديل،��ردن،صالسياحة�أحد�ال��راو�ة����الوطن�العر�ي�الواقع�و�املأمول 

�صورة� �وتثم�ن �السيا�� �ال�سو�ق �حول ��ول �الدو�� �امللتقى ،

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

يرتبط���ا�من�مصط��ات��س�ثمار�والتنمية�السياحية�وغ���ا�من�املصط��ات�ذات�الصلة،

  .وال�يك���الضابط�للسياسة�السياحة����ا��زائر

  .صناعة�السياحة�و�س�ثمار�السيا��،�املف�وم�والعالقة

�السياحة� �وصناعة �السائح �ثم �ذا��ا، �حد ��� �السياحة �م��ا �السياحة �بصناعة �املرتبطة �املفا�يم ��عض س�ب�ن

  .يرتبط�بالتنمية�السياحية�وكذا��س�ثمار�السيا���وما

  .مف�وم�صناعة�السياحة

  : �عر�ف�السياحة

�وظـا�رة� �إ�سـا�ي ��شـاط �أ��ـا �علـى �العامليـة �السـياحة �منظمـة �عرف��ا �فقد �بالسياحة، �املتعلقة �املفا�يم �عددت

رى�خارج�مجتمعا��م�لف��ة�مؤقتة�ال�تقل�اجتماعيـة�تقـوم�علـى�انتقـال��فـراد�مـن�أماكن��قامة�الدائمة�إ���مناطق�أخ

سـاعة�وال�تز�ـد�عـن�عـام�لغـرض�من�أغراض�السياحة�املعروفة�ماعدا�الدراسة�والعمل

Freulerبأ��ا�ظا�رة�من�ظوا�ر�عصرنا�تن�ثق�من�ا��اجة�امل��ايدة�إ���الراحة،وإ����غي���ال�واء،�و��

�ال �بجمال ��حساس �مولد �ل�ا�إ�� �مناطق ��� ��قامة �من �واملتعة �بالب��ة �الشعور �وإ�� ��حساس، �ونمو��ذا طبيعة

  3.طبيع��ا�ا��اصة،�و�أيضا�إ���نمو��تصاالت�ع����خص�ب�ن�شعوب�مختلفة

� �السو�سري �عرف�ا �سنة��Hunzimmerكما ��شره �بحث ��� �العاملي�ن �السياحة �����اء �الدولية �ا��معية رئ�س

��ذه� �طاملا �ما �م�ان ��� �أجن�� �ل��ص �مؤقتة �سفر�وإقامة �علـي �ت��تـب �والظوا�ر�الـ�� عالقات

  4. �قامة�ال�تتحول�إ���إقامة�دائمة،�وطاملا�لم�ترتبط�ب�شاط�مر�ح�لھ

ب�نما��عرف�ا���اديمية�الدولية�للسياحة��بأ��ا�اصطالح�يطلق�ع���رحالت�ال��فيھ�و��ل�ما�يتعلق��ا�من�أ�شطة�

� �السائح، ���اجات ��عتيادية�5باع �أو�أعمال�م �سك��م �محالت �خارج �أماكن �إ�� �مؤقت ��ش�ل �الناس َنقل
َ
�ت ف��

وال�شاطات�ال���يقومون���ا�خالل��قامة����تلك��ماكن�والوسائل�ال���توفر�إشباع�حاجا��م

أما�السائح�فقد�اعتمد�املجلس��قتصادي�التا�ع�ل�يئة��مم�املتحدة����قرا

� �أنھ �ع�� �السائح ��عر�ف �شأن �ع���" �� �تز�د �ف��ة �خالل �املعتاد �موطنھ �خارج �يقيم ���ص �و��ل

أر�عة�و�عشر�ن�ساعة�و�تقل�عن�عام�بما�ف��ا�السياحة�ال��ف��ية�او�العالجية�او�التار�خية،�

                   

  .20،�مصر،�ص1،�دار�الفكر،�ط�عالم�السيا��

  .25،�عالم�الكتب،�القا�رة،�صدراسات����جغرافية�السياحة،�)1998

،�دار�املعرفة�ا��امعية،�مصر،�ص�عالم�والدعاية��رؤ�ة�تحليلية�نقدية،�

السياحة�أحد�ال��راو�ة����الوطن�العر�ي�الواقع�و�املأمول ،�)2012

�وتحديات �ا��زائرآفاق ��� �الداخلية �السياحة �صورة�تنمية �وتثم�ن �السيا�� �ال�سو�ق �حول ��ول �الدو�� �امللتقى ،

  .5،�ص2013نوفم�����7-6ة،�املنظم�يومي�ا��زائر،�جامعة�با���مختار،�عناب

  . 12،�،ص�2011،�دار�غيداء،��ردن،�مبادئ�السياحةنائل�مو����محمود�سرحان،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

يرتبط���ا�من�مصط��ات��س�ثمار�والتنمية�السياحية�وغ���ا�من�املصط��ات�ذات�الصلة،

وال�يك���الضابط�للسياسة�السياحة����ا��زائر

صناعة�السياحة�و�س�ثمار�السيا��،�املف�وم�والعالقة:  املطلب��ول 

�السياحة� �وصناعة �السائح �ثم �ذا��ا، �حد ��� �السياحة �م��ا �السياحة �بصناعة �املرتبطة �املفا�يم ��عض س�ب�ن

وكذا��س�ثمار�السيا���وما

مف�وم�صناعة�السياحة: الفرع��ول 

�عر�ف�السياحة -1

�وظـا�رة� �إ�سـا�ي ��شـاط �أ��ـا �علـى �العامليـة �السـياحة �منظمـة �عرف��ا �فقد �بالسياحة، �املتعلقة �املفا�يم �عددت

اجتماعيـة�تقـوم�علـى�انتقـال��فـراد�مـن�أماكن��قامة�الدائمة�إ���مناطق�أخ

سـاعة�وال�تز�ـد�عـن�عـام�لغـرض�من�أغراض�السياحة�املعروفة�ماعدا�الدراسة�والعمل24عن�

Freulerوعرف�ا��ملا�ي

�ال �بجمال ��حساس �مولد إ��

طبيع��ا�ا��اصة،�و�أيضا�إ���نمو��تصاالت�ع����خص�ب�ن�شعوب�مختلفة

� �السو�سري �عرف�ا كما

�مجموعة�ال�1905 ��ذه�بأ��ا �طاملا �ما �م�ان ��� �أجن�� �ل��ص �مؤقتة �سفر�وإقامة �علـي �ت��تـب �والظوا�ر�الـ�� عالقات

�قامة�ال�تتحول�إ���إقامة�دائمة،�وطاملا�لم�ترتبط�ب�شاط�مر�ح�لھ

ب�نما��عرف�ا���اديمية�الدولية�للسياحة��بأ��ا�اصطالح�يطلق�ع���رحالت�ال��فيھ�و��ل�ما�يتعلق��ا�من�أ�شطة�

�وإش �السائح، ���اجات باع

وال�شاطات�ال���يقومون���ا�خالل��قامة����تلك��ماكن�والوسائل�ال���توفر�إشباع�حاجا��م

أما�السائح�فقد�اعتمد�املجلس��قتصادي�التا�ع�ل�يئة��مم�املتحدة����قرا

� �سنة ��1963روما �أنھ �ع�� �السائح ��عر�ف �شأن ��

أر�عة�و�عشر�ن�ساعة�و�تقل�عن�عام�بما�ف��ا�السياحة�ال��ف��ية�او�العالجية�او�التار�خية،�

�عالم�السيا��،�) 2002(من�����اب،��2

1998(أحمد�ا��الد،: ينظر�3

،�)2004(اسماعيل�سعد،��4

2012(خليف�مصطفى�غرايبة،� 5

6�� �بوطبة، �ال�دى �وتحدياتنور �ا��زائرآفاق ��� �الداخلية �السياحة تنمية

ا��زائر،�جامعة�با���مختار،�عناب

نائل�مو����محمود�سرحان،��7
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و�و�الزائر�الذي�يق����ليلة����أماكن��قامة�ا��ماعية�أو�

فالسياحة��شمل��ل�ال�شاطات�ال���يقوم���ا����اص�أثناء�السفر�و�قامة�املؤقتة����مناطق�خارج�محيط�

غراض�ال��فيھ�أو�أعمال�أو�أي�أغراض�أخرى�ال�تدر�عائدا����املنطقة�

و��ب�ن�مما�سبق�أن�السياحة�ظا�رة�اجتماعية��شمل�سفر�أو�تجوال���ص�أو�مجموعة�من����اص�من�

� �للمادة �وفقا �السيا�� �ال�شاط ��عرف �ب�نما �حدوده، �أو�خارج �البلد �نفس �أخر��� �إ�� ��3م�ان �القانون �من -03رقم

  10.�ل�خدمات��سو�ق�أسفار�او�استعمال�م�شآت�سياحية�بمقابل�سواء�شمل�ذلك��يواء�أو�لم��شمل

الذي�اعت����قرن�صناعة��21ا�تم�العلماء�والباحث�ن�بصناعة�السياحة�وتحديد�مف�وم�ا�السيما�خالل�القرن�

�1993سنة��Mekercherعر�ف�السياحة�بوصف�ا�صناعة،�املف�وم�الذي�قدمھ�

�السياح� �من �للمس��لك�ن �والتعلم �و�س��خاء �الراحة �ال��ائية �محصلتھ �صنا�� ��شاط ��� �السياحة �أن �أشار�إ�� أين

ل���توفر�ا�الذين�يتطلعون�لالستمتاع�خالل�تجر���م�السياحية،�و�ستخدمون����تحقيق�ذلك�ال�س�يالت�وا��دمات�ا

�الف��ة� ��� �عدة �دول �ولوج �ورغم �ا��دود، �وتخطي �املعرفة ��� ���سانية �بالرغبة �مرتبة �السياحة �صناعة ان

�أن�السوق��ستطيع�اس�يعاب�العالم��لھ،�فالسياحة����صناعة�
ّ
و�شاط�إ�سا�ي��خ��ة�إ���سوق�السفر�والسياحة،�إال

�فن� �وصناعة ��و�� �بالدرجة �خدمية �صناعة �ملموس،ف�� �عالم ��� �الالملموس �بصناعة �توصف �لذلك اقتصادي

  13. التعامل���سا�ي�وال��في���مع�أولئك�املنتفع�ن�من�خدما��ا�والقائم�ن�ع���تقديم�ا�ع���السواء

�و�سو�قالبضا�ع� �تطو�ر�إنتاج ��� ش��ك

وا��دمات���دمة�احتياجات�ورفا�ية�السواح،�ومصط���سياحة��ستعمل�بصورة�عامة�لوصف�السفر�و�عكس����

  14.�عض�ا��االت�ز�ادة�التوسع����السفر�ال��في���والذي�يطلق�ع���من�يقومون�بذلك�السواح

                                                           

،�ملتقى�دو���حول�ال�سو�ق�السيا���وتثم�ن�صورة�ا��زائر،�

  35.،��ردن،ص�1،�دار�ا��امد،�طالسياحة����الوطن�العر�ي�دراسة�أل�م�املواقع�السياحية�العر�ية

�19ة����،�الصادر 11،�املتعلق�بالتنمية�املستدامة�للسياحة،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد�

،�املؤسسة�املصر�ة�لل�سو�ق،�التخطيط�السيا���للمناطق�ال��اثية�باستخدام�تقنية�تقييم��ثار�البي�ية

  .25،��ردن،�ص

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

و�و�الزائر�الذي�يق����ليلة����أماكن��قامة�ا��ماعية�أو�8يق�رغباتھ�املعنو�ة�واملادية،�ال��ص�الذي��سافر�لتحق

  9.ا��اصة����البلد�الذي�يزوره

فالسياحة��شمل��ل�ال�شاطات�ال���يقوم���ا����اص�أثناء�السفر�و�قامة�املؤقتة����مناطق�خارج�محيط�

غراض�ال��فيھ�أو�أعمال�أو�أي�أغراض�أخرى�ال�تدر�عائدا����املنطقة�إقام��م�الدائمة،�و�ذا�لف��ة�ال�تتجاوز�السنة�أل 

و��ب�ن�مما�سبق�أن�السياحة�ظا�رة�اجتماعية��شمل�سفر�أو�تجوال���ص�أو�مجموعة�من����اص�من�

� �للمادة �وفقا �السيا�� �ال�شاط ��عرف �ب�نما �حدوده، �أو�خارج �البلد �نفس �أخر��� �إ�� م�ان

�ل�خدمات��سو�ق�أسفار�او�استعمال�م�شآت�سياحية�بمقابل�سواء�شمل�ذلك��يواء�أو�لم��شمل

  :�عر�ف�صناعة�السياحة

ا�تم�العلماء�والباحث�ن�بصناعة�السياحة�وتحديد�مف�وم�ا�السيما�خالل�القرن�

�عر�ف�السياحة�بوصف�ا�صناعة،�املف�وم�الذي�قدمھ��ومن�املفا�يم�ال���تناولت

�السياح� �من �للمس��لك�ن �والتعلم �و�س��خاء �الراحة �ال��ائية �محصلتھ �صنا�� ��شاط ��� �السياحة �أن �أشار�إ�� أين

الذين�يتطلعون�لالستمتاع�خالل�تجر���م�السياحية،�و�ستخدمون����تحقيق�ذلك�ال�س�يالت�وا��دمات�ا

  12.  الدول�املضيفة�مقابل��نفاق�والدفع�املا���من�قبل�السياح

�الف��ة� ��� �عدة �دول �ولوج �ورغم �ا��دود، �وتخطي �املعرفة ��� ���سانية �بالرغبة �مرتبة �السياحة �صناعة ان

�أن�السوق��ستطيع�اس�يعاب�العالم��لھ،�فالسياحة����صناعة�
ّ
�خ��ة�إ���سوق�السفر�والسياحة،�إال

�فن� �وصناعة ��و�� �بالدرجة �خدمية �صناعة �ملموس،ف�� �عالم ��� �الالملموس �بصناعة �توصف �لذلك اقتصادي

التعامل���سا�ي�وال��في���مع�أولئك�املنتفع�ن�من�خدما��ا�والقائم�ن�ع���تقديم�ا�ع���السواء

�� �ال�� �وا��اصة �العامة �التنظيمات �بأ��ا �السياحة �صناعة ��عرف �و�سو�قالبضا�ع�كما �تطو�ر�إنتاج ��� ش��ك

وا��دمات���دمة�احتياجات�ورفا�ية�السواح،�ومصط���سياحة��ستعمل�بصورة�عامة�لوصف�السفر�و�عكس����

�عض�ا��االت�ز�ادة�التوسع����السفر�ال��في���والذي�يطلق�ع���من�يقومون�بذلك�السواح

                   

،�ملتقى�دو���حول�ال�سو�ق�السيا���وتثم�ن�صورة�ا��زائر،��سو�ق�ا��دمات�الفندقيةعبد�الو�اب�بن�بر�كة�،�محمد�يز�د�صال���،�

  .7،�ص2013نوفم����07-06م�يومي�جامعة�با���مختار�عنابة،�املنظ

السياحة����الوطن�العر�ي�دراسة�أل�م�املواقع�السياحية�العر�ية،�

،�املتعلق�بالتنمية�املستدامة�للسياحة،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد�2003فيفري��17املؤرخ����

  .13،�مصر،�ص1،�دار�ز�ران،�طصناعة�السياحة،�)2013(ما�ر�عبد�العز�ز��توفيق،�

التخطيط�السيا���للمناطق�ال��اثية�باستخدام�تقنية�تقييم��ثار�البي�ية،)2007

  .1،�الوارق�لل�شر�والتوز�ع،��ردن،�صال�سو�ق�السيا��

،��ردن،�ص1،��دار�كنوز�املعرفة�العلمية،�طصناعة�السياحة،�)2008

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 
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ال��ص�الذي��سافر�لتحق

ا��اصة����البلد�الذي�يزوره

فالسياحة��شمل��ل�ال�شاطات�ال���يقوم���ا����اص�أثناء�السفر�و�قامة�املؤقتة����مناطق�خارج�محيط�

إقام��م�الدائمة،�و�ذا�لف��ة�ال�تتجاوز�السنة�أل 

  .ال���يزورونھ

و��ب�ن�مما�سبق�أن�السياحة�ظا�رة�اجتماعية��شمل�سفر�أو�تجوال���ص�أو�مجموعة�من����اص�من�

� �للمادة �وفقا �السيا�� �ال�شاط ��عرف �ب�نما �حدوده، �أو�خارج �البلد �نفس �أخر��� �إ�� م�ان

�ل�خدمات��سو�ق�أسفار�او�استعمال�م�شآت�سياحية�بمقابل�سواء�شمل�ذلك��يواء�أو�لم��شمل: بأنھ...01

�عر�ف�صناعة�السياحة� -2

ا�تم�العلماء�والباحث�ن�بصناعة�السياحة�وتحديد�مف�وم�ا�السيما�خالل�القرن�

ومن�املفا�يم�ال���تناولت11السياحة،�

�السياح� �من �للمس��لك�ن �والتعلم �و�س��خاء �الراحة �ال��ائية �محصلتھ �صنا�� ��شاط ��� �السياحة �أن �أشار�إ�� أين

الذين�يتطلعون�لالستمتاع�خالل�تجر���م�السياحية،�و�ستخدمون����تحقيق�ذلك�ال�س�يالت�وا��دمات�ا

الدول�املضيفة�مقابل��نفاق�والدفع�املا���من�قبل�السياح

�الف��ة� ��� �عدة �دول �ولوج �ورغم �ا��دود، �وتخطي �املعرفة ��� ���سانية �بالرغبة �مرتبة �السياحة �صناعة ان

�أن�السوق��ستطيع�اس�يعاب�العالم��لھ،�فالسياحة����صناعة�
ّ
�خ��ة�إ���سوق�السفر�والسياحة،�إال

�فن� �وصناعة ��و�� �بالدرجة �خدمية �صناعة �ملموس،ف�� �عالم ��� �الالملموس �بصناعة �توصف �لذلك اقتصادي

التعامل���سا�ي�وال��في���مع�أولئك�املنتفع�ن�من�خدما��ا�والقائم�ن�ع���تقديم�ا�ع���السواء

�� �ال�� �وا��اصة �العامة �التنظيمات �بأ��ا �السياحة �صناعة ��عرف كما

وا��دمات���دمة�احتياجات�ورفا�ية�السواح،�ومصط���سياحة��ستعمل�بصورة�عامة�لوصف�السفر�و�عكس����

�عض�ا��االت�ز�ادة�التوسع����السفر�ال��في���والذي�يطلق�ع���من�يقومون�بذلك�السواح

عبد�الو�اب�بن�بر�كة�،�محمد�يز�د�صال���،�8

جامعة�با���مختار�عنابة،�املنظ

،�)2008(ز�د�سلمان�عبوي،�9

املؤرخ�����01-03القانون�رقم��10

  .2003فيفري�

ما�ر�عبد�العز�ز��توفيق،�11

2007(ال��ام��شر�ن�رفيق،��12

  .12،�القا�رة،�ص��1ط

ال�سو�ق�السيا��،)2004(الطا�ي�حميد،�13

2008(أحمد�محمود�مقابلة،��14
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ياحة����العالم�يمكن�إجمال�ا����تطور�وسائل�وطرق�

�وتقدم� �تطور �وكذا �العمل، ��شر�عات ��جر��� �املدفوعة �العطل �وتقن�ن �والسفر، ��نتقال �عملية �س�ل �مما النقل،

وسائل�ووسائط�التواصل�ا��ديثة�ال���أس�مت��ش�ل�كب������تطور�صناعة�السياحة،�من�خالل�ادارة��عمال�عن�

نان�ع���العائلة،�كما�أن�تطور�ثورة�املعلومات����ظل�عصر�العوملة�أدى�ا���ز�ادة�الرغبة�للكث��ين�لز�ارة�

و�التا���فان�صناعة�السياحة�تفرض�ع���الدولة�أن��س�����ذب�السياح�والتوسع�السيا���إلقليم�ا�وأن�

ختلف�ا��دمات�للسياح،�وأن�املؤسسات�ال���تقدم�تلك�ال�س�يالت�وا��دمات��ش�ل�ما�يطلق�عليھ�

�عت����س�ثمار�آلية�فعالة����صناعة�السياحة�وتطو�ر�ا،�لذلك�غالبا�ما�تضيف�قوان�ن��س�ثمار����أي�بلد�

  .جاد����الر�����ذا�القطاع�مي�انزمات�توج��ية��س�يال��إلنجاز�مختلف�املشار�ع�السياحية

�العامة� �النفقات �من �ل�ل �التوقعات �حيث �من �للمشروعات �ا��دوى �أو�دراسات �املشار�ع �تقييم �و�عملية

موال�املس�ثمرة،�ثم�مقارن��ا��سعر�الفائدة�السائد،�و����ذا�

�مشروعات� �وإقامة �اس�ثمار��موال ��� �الرغبة �عند �وم�م �أمر�حيوي �ا��دوى �دراسة �أن �ع�� �التأكيد �طار�يجب

توف���ا،�فاالس�ثمار�السيا����و�تلبية�حاجيات�السياح�واملواقع�املضيفة�إ���جانب�حماية�الفرص�للمستقبل�و 

�والثقافية،� �و�جتماعية ��قتصادية �املسائل �متطلبات �ف��ا �تتحقق �بطر�قة �ادار�املوارد �مجال ��� �املرشدة والقواعد

  17.و�تحقق�مع�ا�الت�امل�الثقا���والعوامل�البي�ية�والتنوع�ا��يوي�ودعم�نظم�ا��ياة

ية،�وكـل��شـاط�ف��ـا�ال��عتـ���صـناعة�قائمـة�

�عرف�كذلك�بأنھ�ذلك�ا��زء�من�القابلية��نتاجية��نية�املوج�ة�

  

                                                           

�العال �محافظة ��� �مركز�املعلومات��س�ثمار�السيا�� ،

�الوط�� �مؤشراتاالقتصاد ��عض �ع�� �السيا�� �القطاع �املستقبل�أثر��س�ثمار��� �مجلة ،

  .5،��ردن،�ص

�ا��زائر ��� ��س�ثمار�السيا�� �لدعم �كآلية �ا��بائية �و�قتصادية،��متيازات ��دار�ة �البحوث �مجلة ،

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

ياحة����العالم�يمكن�إجمال�ا����تطور�وسائل�وطرق�و�ناك�عديد�العوامل�ال���سا�مت����ان�شار�صناعة�الس

�وتقدم� �تطور �وكذا �العمل، ��شر�عات ��جر��� �املدفوعة �العطل �وتقن�ن �والسفر، ��نتقال �عملية �س�ل �مما النقل،

وسائل�ووسائط�التواصل�ا��ديثة�ال���أس�مت��ش�ل�كب������تطور�صناعة�السياحة،�من�خالل�ادارة��عمال�عن�

نان�ع���العائلة،�كما�أن�تطور�ثورة�املعلومات����ظل�عصر�العوملة�أدى�ا���ز�ادة�الرغبة�للكث��ين�لز�ارة�

  15. البلدان��خرى��غرض��طالع�ع���ثقافا��م�وعادا��م

و�التا���فان�صناعة�السياحة�تفرض�ع���الدولة�أن��س�����ذب�السياح�والتوسع�السيا���إلقليم�ا�وأن�

ختلف�ا��دمات�للسياح،�وأن�املؤسسات�ال���تقدم�تلك�ال�س�يالت�وا��دمات��ش�ل�ما�يطلق�عليھ�

  .�س�ثمار�السيا���كآلية�لصناعة�الساحة

�عت����س�ثمار�آلية�فعالة����صناعة�السياحة�وتطو�ر�ا،�لذلك�غالبا�ما�تضيف�قوان�ن��س�ثمار����أي�بلد�

جاد����الر�����ذا�القطاع�مي�انزمات�توج��ية��س�يال��إلنجاز�مختلف�املشار�ع�السياحية

  :�عر�ف��س�ثمار�السيا��

�العامة� �النفقات �من �ل�ل �التوقعات �حيث �من �للمشروعات �ا��دوى �أو�دراسات �املشار�ع �تقييم �و�عملية

موال�املس�ثمرة،�ثم�مقارن��ا��سعر�الفائدة�السائد،�و����ذا�و�يرادات،�وتقدير��ر�اح�املتوقعة�أو�معدل�العائد�ع���� 

�مشروعات� �وإقامة �اس�ثمار��موال ��� �الرغبة �عند �وم�م �أمر�حيوي �ا��دوى �دراسة �أن �ع�� �التأكيد �طار�يجب

فاالس�ثمار�السيا����و�تلبية�حاجيات�السياح�واملواقع�املضيفة�إ���جانب�حماية�الفرص�للمستقبل�و 

�والثقافية،� �و�جتماعية ��قتصادية �املسائل �متطلبات �ف��ا �تتحقق �بطر�قة �ادار�املوارد �مجال ��� �املرشدة والقواعد

و�تحقق�مع�ا�الت�امل�الثقا���والعوامل�البي�ية�والتنوع�ا��يوي�ودعم�نظم�ا��ياة

ية،�وكـل��شـاط�ف��ـا�ال��عتـ���صـناعة�قائمـة��سـ�ثمار�السـيا���اذن��ـو�صـناعة�مركبـة�مـن�عـدة�أ�شـطة�سـياح

�عرف�كذلك�بأنھ�ذلك�ا��زء�من�القابلية��نتاجية��نية�املوج�ة�18بذا��ا�ولك��ا�ملا�تجتمع�تمثل�صناعة�سياحية،�

  19.إ���ت�و�ن�طاقة�البلد�السياحية،��الفنادق�واملدن�السياحية�والطرق�والنقل

                   

� �قسيمة، �حسن �وكبا��� �الرحمن �عبد �الناصر�بن �عبد �العال،)2008(الز�را�ي �محافظة ��� �س�ثمار�السيا��

  .12بحاث�السياحية،�السعودية،�ص

� �جلول، �وشو�رب �موراد �الوط��،)2016(��تان �مؤشراتاالقتصاد ��عض �ع�� �السيا�� �القطاع أثر��س�ثمار���

  . �89قتصادي،�العدد�الرا�ع،��ص�

،��ردن،�ص1،�دار�كنوز�املعرفة�العلمية،�ط�س�ثمار�وال�سو�ق�السيا��،�)2008

  .34،�دار�الفكر،�مصر،�مدخل�ا���علم�السياحة،�)2007

2018(� �ا��زائر، ��� ��س�ثمار�السيا�� �لدعم �كآلية �ا��بائية �متيازات

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

و�ناك�عديد�العوامل�ال���سا�مت����ان�شار�صناعة�الس

�وتقدم� �تطور �وكذا �العمل، ��شر�عات ��جر��� �املدفوعة �العطل �وتقن�ن �والسفر، ��نتقال �عملية �س�ل �مما النقل،

وسائل�ووسائط�التواصل�ا��ديثة�ال���أس�مت��ش�ل�كب������تطور�صناعة�السياحة،�من�خالل�ادارة��عمال�عن�

نان�ع���العائلة،�كما�أن�تطور�ثورة�املعلومات����ظل�عصر�العوملة�أدى�ا���ز�ادة�الرغبة�للكث��ين�لز�ارة��عد�و�طمئ

البلدان��خرى��غرض��طالع�ع���ثقافا��م�وعادا��م

و�التا���فان�صناعة�السياحة�تفرض�ع���الدولة�أن��س�����ذب�السياح�والتوسع�السيا���إلقليم�ا�وأن�

ختلف�ا��دمات�للسياح،�وأن�املؤسسات�ال���تقدم�تلك�ال�س�يالت�وا��دمات��ش�ل�ما�يطلق�عليھ�تضمن�توف���م

  .  بصناعة�السياحة

�س�ثمار�السيا���كآلية�لصناعة�الساحة: الفرع�الثا�ي

�عت����س�ثمار�آلية�فعالة����صناعة�السياحة�وتطو�ر�ا،�لذلك�غالبا�ما�تضيف�قوان�ن��س�ثمار����أي�بلد�

جاد����الر�����ذا�القطاع�مي�انزمات�توج��ية��س�يال��إلنجاز�مختلف�املشار�ع�السياحية

�عر�ف��س�ثمار�السيا���-1

�العامة� �النفقات �من �ل�ل �التوقعات �حيث �من �للمشروعات �ا��دوى �أو�دراسات �املشار�ع �تقييم �و�عملية

و�يرادات،�وتقدير��ر�اح�املتوقعة�أو�معدل�العائد�ع���� 

�مشروعات� �وإقامة �اس�ثمار��موال ��� �الرغبة �عند �وم�م �أمر�حيوي �ا��دوى �دراسة �أن �ع�� �التأكيد �طار�يجب

 16.سياحية

فاالس�ثمار�السيا����و�تلبية�حاجيات�السياح�واملواقع�املضيفة�إ���جانب�حماية�الفرص�للمستقبل�و 

�والثقافية،� �و�جتماعية ��قتصادية �املسائل �متطلبات �ف��ا �تتحقق �بطر�قة �ادار�املوارد �مجال ��� �املرشدة والقواعد

و�تحقق�مع�ا�الت�امل�الثقا���والعوامل�البي�ية�والتنوع�ا��يوي�ودعم�نظم�ا��ياة

�سـ�ثمار�السـيا���اذن��ـو�صـناعة�مركبـة�مـن�عـدة�أ�شـطة�سـياح

بذا��ا�ولك��ا�ملا�تجتمع�تمثل�صناعة�سياحية،�

إ���ت�و�ن�طاقة�البلد�السياحية،��الفنادق�واملدن�السياحية�والطرق�والنقل

 

15�� �قسيمة، �حسن �وكبا��� �الرحمن �عبد �الناصر�بن �عبد الز�را�ي

بحاث�السياحية،�السعودية،�صو� 

16�� �جلول، �وشو�رب �موراد ��تان

�قتصادي،�العدد�الرا�ع،��ص�

2008(العا�ي�رعد�مجيد،��17

2007(ملوخية�أحمد�فوزي،��18

19�� �ا��يال��، 2018(بلوا��

  .3،�ص5،�العدد�3املجلد�
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قامت�ا��زائر�خالل�السنوات��خ��ة�بمحاولة�دفع��س�ثمار�السيا���ومعا��ة�مشا�لھ�قصد�تدارك�التأخر�

�التوجي��� �املخطط �وضع ��� �تجسدت �لتطو�ر�القطاع �خاصة �وطنية �اس��اتيجية �وضع �خالل �من �القطاع ��� امل��ل

د�املناخ��س�ثماري�بمجموعة�من�العوامل�ال���تؤثر����فرص��س�ثمار�م��ا�

�ال�شر�عات� �خالل �من �املناسبة �الضر��ية �والب�ئة �السياحية، �توج�اتھ �مستقر��� �سيا��� �نظام �أي �السياسية الب�ئة

��س �و�� �واملالية �والقانونية ��قتصادية �والب�ئة �لالس�ثمار، �املنفرة �أو �امل��عة �م�مة��الضر��ية ��س�يل ��� ا�م

��س�م� �سيا�� �جذب �كعامل �ال�شر�ة �املوارد �دور �اغفال �يمكن �ال �كما � �ومصرفية، �مالية ��س�يالت �ع�� با��صول

بفاعلية����تحس�ن�أداء�املؤسسات�السياحية�املؤ�لة،�ف����عد�شر��ا�اس��اتيجيا�من�خالل�دور�ا�املتعاظم����إدارة�

  20.ما��عرف�بر�ط�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�باأل�داف��س��اتيجية�للمنظمة

لذلك��عتـ����ســ�ثمار�السـيا���من�أ�م��ليات�ال����عتمد�عل��ا�الدول�إلقامة�مشار�ع�اس�ثمار�ة�سياحية�

لدفع���لة�النمو��سا�م����تفعيل�وتنمية�السياحية�اقتصاديا�سياسيا�اجتماعيا�من�خالل�توف���رأس�املال�الالزم�

�املستوى� �ورفع �السياحية �العائدات �لز�ادة �السيا�� �ا��ذب �مناطق �وتأ�يل ��نتاجية �الطاقة �وز�ادة �قتصادي

  22.اذ�تتداخل�عدة�عوامل�تؤثر�وتتأثر�باالس�ثمار�السيا��

لية�من�آليات�صناعة�السياحة��و�تحقيق�التنمية�السياحية�

املستدامة�وال����ع���عن��رتقاء�والتنوع�با��دمات�السياحية�واحتياجا��ا،�حيث�تتطلب�تدخل�التخطيط�السيا���

  23. �ونھ��سلوب�العل���الذي���دف�إ���تحقيق�أك���معدل�ممكن�من�النمو�السيا���بأقل��لفة�و���أسرع�زمن

�بمعرفة��طار�التنظي���
ّ
ال�يمكن�تقييم�السياسية�ال�شر�عية�ألي�بلد����مجال�السياحة�أو�أي�مجال�آخر��إال

ظي���وال�يك���ل�ذا�وال�يا�ل�و�ج�زة�املتحكمة�����ذا�القطاع�أو�ذاك،�لذلك�لنتعرض�����ذا�املطلب�ا����طار�التن

  24:املتعلق�بالتنمية�املستدامة�للسياحة

                                                           

،�مذكرة�ماس������القانون��قتصادي،��لية�ا��قوق�

،�اطروحة�دكتوراه����العلوم��قتصادية�والتجار�ة�

  .122،�عمان،�ص1،�دار�املس��ة،�ط
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  :مستدامة سياحية تنمية تحقيق اهمبتغ السياحة

قامت�ا��زائر�خالل�السنوات��خ��ة�بمحاولة�دفع��س�ثمار�السيا���ومعا��ة�مشا�لھ�قصد�تدارك�التأخر�

�التوجي��� �املخطط �وضع ��� �تجسدت �لتطو�ر�القطاع �خاصة �وطنية �اس��اتيجية �وضع �خالل �من �القطاع ��� امل��ل

د�املناخ��س�ثماري�بمجموعة�من�العوامل�ال���تؤثر����فرص��س�ثمار�م��ا�،�اذ�يتحد2030

�ال�شر�عات� �خالل �من �املناسبة �الضر��ية �والب�ئة �السياحية، �توج�اتھ �مستقر��� �سيا��� �نظام �أي �السياسية الب�ئة

��س �و�� �واملالية �والقانونية ��قتصادية �والب�ئة �لالس�ثمار، �املنفرة �أو �امل��عة الضر��ية

��س�م� �سيا�� �جذب �كعامل �ال�شر�ة �املوارد �دور �اغفال �يمكن �ال �كما � �ومصرفية، �مالية ��س�يالت �ع�� با��صول

بفاعلية����تحس�ن�أداء�املؤسسات�السياحية�املؤ�لة،�ف����عد�شر��ا�اس��اتيجيا�من�خالل�دور�ا�املتعاظم����إدارة�

ما��عرف�بر�ط�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�باأل�داف��س��اتيجية�للمنظمةالفنادق�واملطاعم�وو�االت�السفر�و�ذا�

لذلك��عتـ����ســ�ثمار�السـيا���من�أ�م��ليات�ال����عتمد�عل��ا�الدول�إلقامة�مشار�ع�اس�ثمار�ة�سياحية�

�سا�م����تفعيل�وتنمية�السياحية�اقتصاديا�سياسيا�اجتماعيا�من�خالل�توف���رأس�املال�الالزم�

�املستوى� �ورفع �السياحية �العائدات �لز�ادة �السيا�� �ا��ذب �مناطق �وتأ�يل ��نتاجية �الطاقة �وز�ادة �قتصادي

اذ�تتداخل�عدة�عوامل�تؤثر�وتتأثر�باالس�ثمار�السيا���21املع�����من�خالل�خلق�مناصب�للشغل�دائمة�ومؤقتة،�

لية�من�آليات�صناعة�السياحة��و�تحقيق�التنمية�السياحية�فأس����دف��س���اليھ��س�ثمار�السيا���كآ

املستدامة�وال����ع���عن��رتقاء�والتنوع�با��دمات�السياحية�واحتياجا��ا،�حيث�تتطلب�تدخل�التخطيط�السيا���

�ونھ��سلوب�العل���الذي���دف�إ���تحقيق�أك���معدل�ممكن�من�النمو�السيا���بأقل��لفة�و���أسرع�زمن

  .�طار�التنظيمي�وال�يك���لصناعة�السياحة����ا��زائر

�بمعرفة��طار�التنظي���
ّ
ال�يمكن�تقييم�السياسية�ال�شر�عية�ألي�بلد����مجال�السياحة�أو�أي�مجال�آخر��إال

وال�يا�ل�و�ج�زة�املتحكمة�����ذا�القطاع�أو�ذاك،�لذلك�لنتعرض�����ذا�املطلب�ا����طار�التن

 .�طار�التنظيمي�لصناعة�السياحة����ا��زائر

  :ينظم�قطاع�السياحة�العديد�من�النصوص�القانونية�لعل�ا�م�ا

املتعلق�بالتنمية�املستدامة�للسياحة2003فيفري��17مؤرخ����

                   

  .56،�ترجمة�دار�املر�خ،�صاملوارد�ال�شر�ةإدارة�

،�مذكرة�ماس������القانون��قتصادي،��لية�ا��قوق�الضوابط�القانونية�لالس�ثمار�السيا������ا��زائر،�)2016

  .وما��عد�ا�13،�ص2016والعلوم�السياسية،�جامعة�سعيدة،�

،�اطروحة�دكتوراه����العلوم��قتصادية�والتجار�ة�س�ثمارات�السياحية����ا��زائرتقييم�� ،)2018(آمال�حا�س،�

  .وما��عد�ا�82،�ص2018وعلوم�ال�سي��،�جامعة�أم�البوا��،�

،�دار�املس��ة،�طال�سو�ق�السيا���والفند���مدخل�صناعة�السياحة�والضيافة،�)2013

  . 2003فيفري� 19،�الصادرة����11
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السياحة لصناعة �س�ثمار�-2

قامت�ا��زائر�خالل�السنوات��خ��ة�بمحاولة�دفع��س�ثمار�السيا���ومعا��ة�مشا�لھ�قصد�تدارك�التأخر�

�التوجي��� �املخطط �وضع ��� �تجسدت �لتطو�ر�القطاع �خاصة �وطنية �اس��اتيجية �وضع �خالل �من �القطاع ��� امل��ل

2030لل��يئة�السياحية�آفاق�

�ال�شر�عات� �خالل �من �املناسبة �الضر��ية �والب�ئة �السياحية، �توج�اتھ �مستقر��� �سيا��� �نظام �أي �السياسية الب�ئة

��س �و�� �واملالية �والقانونية ��قتصادية �والب�ئة �لالس�ثمار، �املنفرة �أو �امل��عة الضر��ية

��س�م� �سيا�� �جذب �كعامل �ال�شر�ة �املوارد �دور �اغفال �يمكن �ال �كما � �ومصرفية، �مالية ��س�يالت �ع�� با��صول

بفاعلية����تحس�ن�أداء�املؤسسات�السياحية�املؤ�لة،�ف����عد�شر��ا�اس��اتيجيا�من�خالل�دور�ا�املتعاظم����إدارة�

الفنادق�واملطاعم�وو�االت�السفر�و�ذا�

لذلك��عتـ����ســ�ثمار�السـيا���من�أ�م��ليات�ال����عتمد�عل��ا�الدول�إلقامة�مشار�ع�اس�ثمار�ة�سياحية�

�سا�م����تفعيل�وتنمية�السياحية�اقتصاديا�سياسيا�اجتماعيا�من�خالل�توف���رأس�املال�الالزم�

�املستوى� �ورفع �السياحية �العائدات �لز�ادة �السيا�� �ا��ذب �مناطق �وتأ�يل ��نتاجية �الطاقة �وز�ادة �قتصادي

املع�����من�خالل�خلق�مناصب�للشغل�دائمة�ومؤقتة،�

فأس����دف��س���اليھ��س�ثمار�السيا���كآ

املستدامة�وال����ع���عن��رتقاء�والتنوع�با��دمات�السياحية�واحتياجا��ا،�حيث�تتطلب�تدخل�التخطيط�السيا���

�ونھ��سلوب�العل���الذي���دف�إ���تحقيق�أك���معدل�ممكن�من�النمو�السيا���بأقل��لفة�و���أسرع�زمن

�طار�التنظيمي�وال�يك���لصناعة�السياحة����ا��زائر: طلب�الثا�يامل

�بمعرفة��طار�التنظي���
ّ
ال�يمكن�تقييم�السياسية�ال�شر�عية�ألي�بلد����مجال�السياحة�أو�أي�مجال�آخر��إال

وال�يا�ل�و�ج�زة�املتحكمة�����ذا�القطاع�أو�ذاك،�لذلك�لنتعرض�����ذا�املطلب�ا����طار�التن

 .القطاع

  

�طار�التنظيمي�لصناعة�السياحة����ا��زائر: الفرع��ول 

ينظم�قطاع�السياحة�العديد�من�النصوص�القانونية�لعل�ا�م�ا

مؤرخ�����01-03القانون�رقم��-1

إدارة�،)2002(د�سلر�جاري،�20

2016(طي���محمد��م�ن،��21

والعلوم�السياسية،�جامعة�سعيدة،�

آمال�حا�س،�: للتفصيل�ينظر�22

وعلوم�ال�سي��،�جامعة�أم�البوا��،�

2013(ع���فالح�الزغ��،��23

11ية�عدد�ا��ر�دة�الرسم�24
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��س�ثمار�وتطو�ر� �ترقية �أجل �ومحفز�من �مالئم �محيط احداث

�الفندقية� ��عتبار�للمؤسسات �اعادة �للسياحة، �الدولية �السوق �ا��زائر�ضمن �مقصد �ادماج �السياحة، ��� الشراكة

والسياحية�قصد�رفع�قدرات��يواء�و�ستقبال،�تنو�ـع�العـرض�السيا���وتطو�ر�أش�ال�جديدة�لأل�شطة�السياحية�

�ا��دمات� �نوعية �وتحس�ن �وال�سلية �و�ستجمام �السياحة �مجال ��� �وطموحا��م �املواطن�ن �حاجات تلبية

�واملواقع� �السيا�� �التوسع �ومناطق �الشواطئ �باستغالل املتعلق�ن

العامـة�لالستعمال�و�ستغالل�السياح�ن�للشواطئ،�و��دف�إ���حماية�

���دف� �ب�نما �الشاطئية، �السياحية �ال�شاطات �ومتوازنة �م���مة �تنمية �وتـوف���شـروط �م��ا، �لالستفادة الشواطئ

للسياحة��ا����ستعمال�العقال�ي�للفضاءات�واملوارد�السياحية�قصد�ضمان�التنمية�املستدامة

وادراج�مناطق�التوسع�واملواقع�السياحية�وم�شآت�تنمية�ال�شاطات�السياحية����املخطط�الـوط���ل��يئـة��قليم�وكـذا�

�والف��� �والدي�� �والتـار��� �الثقـا�� �التـراث �اسـتغالل � �خالل �من �عل��ا �واملحافظة �للسياحة �الطبيعية �املقومات حمايـة

حاول��ذا��مر��تطو�ر�مناخ��س�ثمار�قصد�استحداث��شاطات�جديدة�وتوسيع�القدرات��نتاجية�واعادة�

�ي�لة�رأسمال�املؤسسات�العمومية�من�خالل�استعمال�أسلوب�ا��وصصة،�بحيث�وضع�اللبنات��ساسية�للقانون�

العام�والقطاع�ا��اص�وا�شاء�الو�الة�الوطنية�لتطو�ر��س�ثمارات�وكذا�إ�شاء�شباك�

� �القانون �بموجب �املقرر ��قليم �ل��يئة �الوط�� �املخطط �من �جزء �املخطط ��ذا �20- �01عد ��عت���26، اذ

�ال��� �ف�و�املرآة �ا��زائر�ة، �الدولة �ت�ن��ا �جديدة �لسياسة مرجعا

��جتما��� �الر�� ��شمل �ثال�ي �توازن �تحقيق �أجل �من �وذلك �املستدامة �التنمية �يخص �فيما �الدولة �مبت�� �لنا �عكس

�قط �السياحة �جعل �املخطط ��ذا �أ�داف �ب�ن �ومن �البي�ية، �و�ستدامة ��قتصادية �تنمية�والفعالية ��� �مسا�م اع

�قتصاد�وكبديل�لقطاع�للمحروقات،�وقد�سبق��ذا�املخطط�صدور�القرار�الوزاري�املش��ك�املحدد�ل�شكيلة�ال��نة�

                                                           

  .2016أوت��3،�الصادرة����46املتعلق�ب��قية��س�ثمار،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد�

�15،�الصادرة����77دداملتعلق�ب��يئة��قليم�والتنمية�املستدامة،�ا��ر�دة�الرسمية�ع

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�ا�� �منھ �الثانية �املادة �حسب ���دف ��س�ثمار�وتطو�ر��والذي �ترقية �أجل �ومحفز�من �مالئم �محيط احداث

�الفندقية� ��عتبار�للمؤسسات �اعادة �للسياحة، �الدولية �السوق �ا��زائر�ضمن �مقصد �ادماج �السياحة، ��� الشراكة

والسياحية�قصد�رفع�قدرات��يواء�و�ستقبال،�تنو�ـع�العـرض�السيا���وتطو�ر�أش�ال�جديدة�لأل�شطة�السياحية�

�ا��دمات� �نوعية �وتحس�ن �وال�سلية �و�ستجمام �السياحة �مجال ��� �وطموحا��م �املواطن�ن �حاجات تلبية

�� �رقم �واملواقع��03-03و�القانون �السيا�� �التوسع �ومناطق �الشواطئ �باستغالل املتعلق�ن

العامـة�لالستعمال�و�ستغالل�السياح�ن�للشواطئ،�و��دف�إ���حماية�القواعـد��03-02يحدد�القانون�رقم�

���دف� �ب�نما �الشاطئية، �السياحية �ال�شاطات �ومتوازنة �م���مة �تنمية �وتـوف���شـروط �م��ا، �لالستفادة الشواطئ

ا����ستعمال�العقال�ي�للفضاءات�واملوارد�السياحية�قصد�ضمان�التنمية�املستدامة

وادراج�مناطق�التوسع�واملواقع�السياحية�وم�شآت�تنمية�ال�شاطات�السياحية����املخطط�الـوط���ل��يئـة��قليم�وكـذا�

�والف��� �والدي�� �والتـار��� �الثقـا�� �التـراث �اسـتغالل � �خالل �من �عل��ا �واملحافظة �للسياحة �الطبيعية �املقومات حمايـة

  25:املتعلق�ب��قية��س�ثمار

حاول��ذا��مر��تطو�ر�مناخ��س�ثمار�قصد�استحداث��شاطات�جديدة�وتوسيع�القدرات��نتاجية�واعادة�

�ي�لة�رأسمال�املؤسسات�العمومية�من�خالل�استعمال�أسلوب�ا��وصصة،�بحيث�وضع�اللبنات��ساسية�للقانون�

العام�والقطاع�ا��اص�وا�شاء�الو�الة�الوطنية�لتطو�ر��س�ثمارات�وكذا�إ�شاء�شباك��ا��ا���كإلغاء�التم���ب�ن�القطاع

  :2030املخطط�التوجي���القطا���لل��يئة�السياحية�آفاق�

� �القانون �بموجب �املقرر ��قليم �ل��يئة �الوط�� �املخطط �من �جزء �املخطط ��ذا �عد

�ال �للتنمية �التوجي�� �املخطط �آفاق �ال���2030سياحية �ف�و�املرآة �ا��زائر�ة، �الدولة �ت�ن��ا �جديدة �لسياسة مرجعا

��جتما��� �الر�� ��شمل �ثال�ي �توازن �تحقيق �أجل �من �وذلك �املستدامة �التنمية �يخص �فيما �الدولة �مبت�� �لنا �عكس

�قط �السياحة �جعل �املخطط ��ذا �أ�داف �ب�ن �ومن �البي�ية، �و�ستدامة ��قتصادية والفعالية

�قتصاد�وكبديل�لقطاع�للمحروقات،�وقد�سبق��ذا�املخطط�صدور�القرار�الوزاري�املش��ك�املحدد�ل�شكيلة�ال��نة�

                   

املتعلق�ب��قية��س�ثمار،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد��2016أوت��3املؤرخ����

املتعلق�ب��يئة��قليم�والتنمية�املستدامة،�ا��ر�دة�الرسمية�ع�2001د�سم����12املؤرخ����

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�ا�� �منھ �الثانية �املادة �حسب ���دف والذي

�الفندقية� ��عتبار�للمؤسسات �اعادة �للسياحة، �الدولية �السوق �ا��زائر�ضمن �مقصد �ادماج �السياحة، ��� الشراكة

والسياحية�قصد�رفع�قدرات��يواء�و�ستقبال،�تنو�ـع�العـرض�السيا���وتطو�ر�أش�ال�جديدة�لأل�شطة�السياحية�

�ا��دمات�و  �نوعية �وتحس�ن �وال�سلية �و�ستجمام �السياحة �مجال ��� �وطموحا��م �املواطن�ن �حاجات تلبية

  ا��...السياحية

2- � �رقم �02-03القانون

  :السياحيةع���التوا��

يحدد�القانون�رقم�

���دف� �ب�نما �الشاطئية، �السياحية �ال�شاطات �ومتوازنة �م���مة �تنمية �وتـوف���شـروط �م��ا، �لالستفادة الشواطئ

ا����ستعمال�العقال�ي�للفضاءات�واملوارد�السياحية�قصد�ضمان�التنمية�املستدامة�03-03القانون�رقم�

وادراج�مناطق�التوسع�واملواقع�السياحية�وم�شآت�تنمية�ال�شاطات�السياحية����املخطط�الـوط���ل��يئـة��قليم�وكـذا�

�والف��� �والدي�� �والتـار��� �الثقـا�� �التـراث �اسـتغالل � �خالل �من �عل��ا �واملحافظة �للسياحة �الطبيعية �املقومات حمايـة

  .ألغراض�سياحية

املتعلق�ب��قية��س�ثمار�09-16م�القانون�رق�-3

حاول��ذا��مر��تطو�ر�مناخ��س�ثمار�قصد�استحداث��شاطات�جديدة�وتوسيع�القدرات��نتاجية�واعادة�

�ي�لة�رأسمال�املؤسسات�العمومية�من�خالل�استعمال�أسلوب�ا��وصصة،�بحيث�وضع�اللبنات��ساسية�للقانون�

ا��ا���كإلغاء�التم���ب�ن�القطاع

  .وحيد

  

املخطط�التوجي���القطا���لل��يئة�السياحية�آفاق��-4

� �القانون �بموجب �املقرر ��قليم �ل��يئة �الوط�� �املخطط �من �جزء �املخطط ��ذا �عد

�ال �للتنمية �التوجي�� املخطط

��جتما��� �الر�� ��شمل �ثال�ي �توازن �تحقيق �أجل �من �وذلك �املستدامة �التنمية �يخص �فيما �الدولة �مبت�� �لنا �عكس

�قط �السياحة �جعل �املخطط ��ذا �أ�داف �ب�ن �ومن �البي�ية، �و�ستدامة ��قتصادية والفعالية

�قتصاد�وكبديل�لقطاع�للمحروقات،�وقد�سبق��ذا�املخطط�صدور�القرار�الوزاري�املش��ك�املحدد�ل�شكيلة�ال��نة�

املؤرخ�����09-16القانون�رقم��25

املؤرخ����20-01القانون�رقم��26

  .2001د�سم���
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� �عمل�ا، �وكيفيات �السياحية �لل��يئة �القطا�� �التوجي�� �املخطط �مشروع �إلعداد �مواعيد�27املركز�ة �ضبط �تم أين

� �علية �املصادق ��قليم �ل��يئة �2010الوط�� �النصوص�29، �ا�� باإلضافة

  .القانونية�املتعلق�بالو�االت�السياحية�واملؤسسات�الفندقية�واستغالل�املياه�ا��مو�ة

 :ا���التطور�و�يا�ل��سا�م����ذلك�م��ا

-62تأسست�وزارة�السياحة�ا��زائر�ة�منذ�ا���ومة��و���للراحل�أحمد�بن�بلة�وذلك�بموجب�املرسوم�رقم�

مة�أين��ان�ع���رأس��ذه�الوزارة�الرئ�س�السابق�عبد�

والالفت�ك��ة�الوزراء�املتعاقب�ن�ع����ذه�

����و�و�ما�ينم�عن�عدم�استقرار��31

بوزارة�معينة�فمثال����سنة�" ت��ق"كما�أن�اختالف�ال�سمية�من��عديل�آلخر��انقص�من�فاعلي��ا،�اذ�غالبا�ما�

و���سن���32افة،ا��قت�بوزارة�الثق�1984

                                                           

�لل��يئة� �القطا�� �التوجي�� �املخطط �مشروع �إلعداد �املركز�ة �ال��نة ��شكيلة �يحدد ،

،�61املتضمن�املصادقة�ع���املخطط�الوط���ل��يئة��قليم،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد�

ع���القارئ�ان�ال�: ة�للفائدة،�مالحظ13،�ص

،�ذلك�ان��ذا�العدد��و�العدد��ول����ال�سمية�

ر�دة�الرسمية�ا��" �عدما��انت�ال�سمية�" ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية

�1964و�انت��ل��ذه�ا��رائد�الرسمية�باللغة�الفر�سية�ا���غاية�سنة�

31https://ar.wikipedia.org/wiki/ 9.30ع����

  :� �رقم �الرئا��� �����78- 21املرسوم املؤرخ

  .2021فيفري 

جانفي��24،�الصادرة����4املتضمن�تنظيم�و�شكيل�ا���ومة�،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

� �عمل�ا، �وكيفيات �السياحية �لل��يئة �القطا�� �التوجي�� �املخطط �مشروع �إلعداد املركز�ة

�صدر�املخطط �لذلك ��وتجسيدا �علية �املصادق ��قليم �ل��يئة الوط��

القانونية�املتعلق�بالو�االت�السياحية�واملؤسسات�الفندقية�واستغالل�املياه�ا��مو�ة

 .ال�يا�ل�و�ج�زة�املسا�مة����صناعة�السياحة����ا��زائر

ا���التطور�و�يا�ل��سا�م����ذلك�م��اان�صناعة�السياحة�تتطلب�أج�زة�تدفع�بالسياحة�

  .وزارة�السياحة�والصناعة�التقليدية�والعمل�العائ���و�ي�ل�ا�التنظيمي

تأسست�وزارة�السياحة�ا��زائر�ة�منذ�ا���ومة��و���للراحل�أحمد�بن�بلة�وذلك�بموجب�املرسوم�رقم�

مة�أين��ان�ع���رأس��ذه�الوزارة�الرئ�س�السابق�عبد�املتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���و �1962س�تم���

والالفت�ك��ة�الوزراء�املتعاقب�ن�ع����ذه�30العز�ز�بوتفليقة�و�انت�تحت��سمية�وزارة�الشباب�والر�اضة�والسياحة،�

31وز�ر��منذ��ستقالل،��25الدائرة�الوزار�ة�اذ�أصبح�بالتعديل�ا���ومي��خ����

  . السياسة�السياحية����ا��زائر�،�اذ�ما�يب�يھ�وز�ر���دمھ�من�ي��ق�بھ

كما�أن�اختالف�ال�سمية�من��عديل�آلخر��انقص�من�فاعلي��ا،�اذ�غالبا�ما�

1984ا��قت�بوزارة�الشباب�والر�اضة�كما�سبق��شارة�اليھ،�و���سنة�

                   

� ��� �مؤرخ �مش��ك ��9قرار�وزاري �لل��يئة�2006جو�لية �القطا�� �التوجي�� �املخطط �مشروع �إلعداد �املركز�ة �ال��نة ��شكيلة �يحدد ،

  .2006أكتو�ر��15،�الصادرة����65السياحية�وكيفيات�عمل�ا،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد�

  ��ك�املذ�ور�اعالهمن�القرار�الوزاري�املش

املتضمن�املصادقة�ع���املخطط�الوط���ل��يئة��قليم،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد��2010جوان��29املؤرخ����

.  

،�ص1962أكتو�ر��26،�الصادرة����01،�عدد�)باللغة�الفر�سية( ا��ر�دة�الرسمية�ا��زائر�ة�

،�ذلك�ان��ذا�العدد��و�العدد��ول����ال�سمية�1962يت��ب�من�ذكر�الباحث�ان��ذا�العدد�يحمل�رقم�واحد�رغم�أنھ�جاء����أكتو�ر�

ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية" ا��ديدة�ل��ر�دة�الرسمية�و��

و�انت��ل��ذه�ا��رائد�الرسمية�باللغة�الفر�سية�ا���غاية�سنة�.( 1962جو�لية��06وال����ان�أول�عدد�ل�ا����

  ).ايت�تم�اصدار�ا�باللغت�ن�العر�ية�والفر�سية

ع������24/02/2021طالع�����ا��زائر _التقليدية_والصناعات_السياحة

�انظر �الوز�ر، �غّ�� �لكنھ �ال�سمية �نفس �ع�� �حافظ ��خ�� �ا���ومي �التعديل �أن :  علما

فيفري 22،�الصادرة����13أعضاء�ا���ومة،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد�املتضمن��عي�ن�

املتضمن�تنظيم�و�شكيل�ا���ومة�،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد��1984جانفي��22املؤرخ����

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

� �عمل�ا، �وكيفيات �السياحية �لل��يئة �القطا�� �التوجي�� �املخطط �مشروع �إلعداد املركز�ة

  28.�ن��اء�منھ

�صدر�املخطط� �لذلك وتجسيدا

القانونية�املتعلق�بالو�االت�السياحية�واملؤسسات�الفندقية�واستغالل�املياه�ا��مو�ة

ال�يا�ل�و�ج�زة�املسا�مة����صناعة�السياحة����ا��زائر: الفرع�الثا�ي

ان�صناعة�السياحة�تتطلب�أج�زة�تدفع�بالسياحة�

وزارة�السياحة�والصناعة�التقليدية�والعمل�العائ���و�ي�ل�ا�التنظيمي: أوال

تأسست�وزارة�السياحة�ا��زائر�ة�منذ�ا���ومة��و���للراحل�أحمد�بن�بلة�وذلك�بموجب�املرسوم�رقم�

س�تم����27املؤرخ�����01

العز�ز�بوتفليقة�و�انت�تحت��سمية�وزارة�الشباب�والر�اضة�والسياحة،�

الدائرة�الوزار�ة�اذ�أصبح�بالتعديل�ا���ومي��خ����

السياسة�السياحية����ا��زائر�،�اذ�ما�يب�يھ�وز�ر���دمھ�من�ي��ق�بھ

كما�أن�اختالف�ال�سمية�من��عديل�آلخر��انقص�من�فاعلي��ا،�اذ�غالبا�ما�

ا��قت�بوزارة�الشباب�والر�اضة�كما�سبق��شارة�اليھ،�و���سنة��1962

27�� ��� �مؤرخ �مش��ك قرار�وزاري

السياحية�وكيفيات�عمل�ا،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد�

من�القرار�الوزاري�املش�9املادة��28

املؤرخ�����02-10القانون�رقم��29

.2010أكتو�ر��21الصادرة����

ا��ر�دة�الرسمية�ا��زائر�ة��30

يت��ب�من�ذكر�الباحث�ان��ذا�العدد�يحمل�رقم�واحد�رغم�أنھ�جاء����أكتو�ر�

ا��ديدة�ل��ر�دة�الرسمية�و��

وال����ان�أول�عدد�ل�ا����" للدولة�ا��زائر�ة

ايت�تم�اصدار�ا�باللغت�ن�العر�ية�والفر�سية

السياحة_وزارة  

�انظر �الوز�ر، �غّ�� �لكنھ �ال�سمية �نفس �ع�� �حافظ ��خ�� �ا���ومي �التعديل �أن علما

املتضمن��عي�ن��2021فيفري 21

املؤرخ�����12-84املرسوم�رقم��32

1984.  
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�ح�ومة� �منذ�أول �ا��الية �ا��زائر�ة�ال�سمية �تب�ت�الدولة وقد

�الالاستقرار�من�حيث�التعاقب�الوزاري�املكثف�أثر�ع���صناعة�السياحة����ا��زائر��السيما��عد�ما� �ل��ذا

ائر�من�عشر�ة�سوداء�غ��ت�من�أولو�ات�الدولة�من�خالل��س�يق�املقار�ة��منية�ع���املقار�ة�التنمو�ة،�

�2020أما�من�حيث��ي�لة�الوزارة�فنكتفى�باإلشارة�ا���ال�ي�لة�السار�ة�املفعول�فيما�يتعلق�بالسياحة،�اذ�عرفت�سنة�

و�عديل�تنظيم��195- 20خالل�املرسوم�التنفيذي�رقم�

�باملرسوم� �للوزارة �العامة �املف�شية �م�ام و�عديل

  198.35-20وكذا��عديل�املصا���ا��ارجية�للوزارة�بمقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�

�العامة� �املدير�ة �التنظي�� ��ي�ل�ا ��� �تتضمن �للوزارة �املركز�ة ��دارة �أن �البحثية �الورقة ��ذه �

م��ا��06-16للسياحة�املش�لة�من�ار�ع�مدير�ات،�باإلضافة�ا���املدير�ات��خرى�املشار�ال��ا����املرسوم�التنفيذي�رقم�

��قتصادية� �الدراسات �مدير�ة �القطاع، شار�ع

  .املؤسسات�تحت�الوصاية�التا�عة�لوزارة�السياحة�والصناعة�التقليدية�والعمل�العائ��

�2و�ان���دف�حسب�املادة��37،� 1980

منھ�ا���تطو�ر�السياحة�من�خالل�املسا�مة����التظا�رات�و�عمال�ال���ل�ا�ا�ع�اسات�ع���السياحة�وكذا�املسا�مة�

 38. 1983مارس��26مؤرخ����

��27-�62عد�الديوان�الوط���ا��زائري�للسياحة�أول�مؤسسة�سياحية�أ�شأت����ا��زائر�بموجب��مر�رقم�

وقد��ان�م�لفا�ب�سي���املرافق�السياحية�املوروثة�عن��ستعمار،�و�و�أداة�لتطبيق�السياسة�

                                                           

�7،�الصادرة����37ء�ا���ومة�،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد�

،�25املتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة�،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد�

،�الصادرة����01ا���ومة�،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد�

  .2020جو�لية��28،�الصادرة����

�ال�� �لوزارة �املركز�ة ��دارة �تنظيم �والسياحة�املتضمن �العمرانية يئة

2016 .  

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�والب�ئة،� �العمرانية �ال��يئة �33بوزارة �ح�ومة�� �منذ�أول �ا��الية �ا��زائر�ة�ال�سمية �تب�ت�الدولة وقد

  2020.34للرئ�س�ا��ا������جانفي�

�الالاستقرار�من�حيث�التعاقب�الوزاري�املكثف�أثر�ع���صناعة�السياحة����ا��زائر��السيما��عد�ما� �ل��ذا

ائر�من�عشر�ة�سوداء�غ��ت�من�أولو�ات�الدولة�من�خالل��س�يق�املقار�ة��منية�ع���املقار�ة�التنمو�ة،�

أما�من�حيث��ي�لة�الوزارة�فنكتفى�باإلشارة�ا���ال�ي�لة�السار�ة�املفعول�فيما�يتعلق�بالسياحة،�اذ�عرفت�سنة�

خالل�املرسوم�التنفيذي�رقم��عديل�جل�النصوص�القانونية�املنظمة�لصالحيات�الوز�ر�من�

� �رقم �التنفيذي �املرسوم �بموجب �للوزارة �املركز�ة �باملرسوم��196-�20دارة �للوزارة �العامة �املف�شية �م�ام و�عديل

وكذا��عديل�املصا���ا��ارجية�للوزارة�بمقت����املرسوم�التنفيذي�رقم�

�العامة� �املدير�ة �التنظي�� ��ي�ل�ا ��� �تتضمن �للوزارة �املركز�ة ��دارة �أن �البحثية �الورقة ��ذه �

للسياحة�املش�لة�من�ار�ع�مدير�ات،�باإلضافة�ا���املدير�ات��خرى�املشار�ال��ا����املرسوم�التنفيذي�رقم�

�م �متا�عة �مدير�ة �وجاذب�تھ، ��قليم �ل��يئة �العامة ��قتصادية�املدر�ة �الدراسات �مدير�ة �القطاع، شار�ع

املؤسسات�تحت�الوصاية�التا�عة�لوزارة�السياحة�والصناعة�التقليدية�والعمل�العائ��

 :الديوان�الوط���للت�شيط�و�التطو�ر�و�عالم����امليدان�السيا��

 1980مارس������15مؤرخ�77-80أ�شأ��ذا�الديوان�بموجب�املرسوم�رقم�

منھ�ا���تطو�ر�السياحة�من�خالل�املسا�مة����التظا�رات�و�عمال�ال���ل�ا�ا�ع�اسات�ع���السياحة�وكذا�املسا�مة�

مؤرخ�����208-���83التطو�ر�التجاري�ل�ا�اعالميا�واش�ار�ا،�ليعدل�و�تمم�باملرسوم�رقم�

  :الوط���ا��زائري�للسياحة�والديوان�الوط���للسياحة

�عد�الديوان�الوط���ا��زائري�للسياحة�أول�مؤسسة�سياحية�أ�شأت����ا��زائر�بموجب��مر�رقم�

وقد��ان�م�لفا�ب�سي���املرافق�السياحية�املوروثة�عن��ستعمار،�و�و�أداة�لتطبيق�السياسة��1962

                   

ء�ا���ومة�،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد�املتضمن��عي�ن�أعضا�2007جوان��4املؤرخ�����07-172

املتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة�،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد��2015ماي��14املؤرخ�����125- 15و�املرسوم�الرئا����رقم�

ا���ومة�،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد�املتضمن��عي�ن�أعضاء��2020جانفي2املؤرخ�����01

،�الصادرة����43،�با��ر�دة�الرسمية�عدد�2020جو�لية��25صدرت��ذه�املراسيم�املؤرخة��ل�ا����

� �رقم �التنفيذي ��06-16املرسوم ��� ��10املؤرخ �ال���2016جانفي �لوزارة �املركز�ة ��دارة �تنظيم املتضمن

2016جانفي��13،�الصادرة�����2،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد�)املعدل�واملتمم

  .      1980مارس��18،�الصادرة����12

  .      1983مارس��29،�الصادرة����13

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�والب�ئة،��2015و��2007 �العمرانية �ال��يئة بوزارة

للرئ�س�ا��ا������جانفي�

�الالاستقرار�من�حيث�التعاقب�الوزاري�املكثف�أثر�ع���صناعة�السياحة����ا��زائر��السيما��عد�ما� �ل��ذا

ائر�من�عشر�ة�سوداء�غ��ت�من�أولو�ات�الدولة�من�خالل��س�يق�املقار�ة��منية�ع���املقار�ة�التنمو�ة،�عاشتھ�ا��ز 

أما�من�حيث��ي�لة�الوزارة�فنكتفى�باإلشارة�ا���ال�ي�لة�السار�ة�املفعول�فيما�يتعلق�بالسياحة،�اذ�عرفت�سنة�

�عديل�جل�النصوص�القانونية�املنظمة�لصالحيات�الوز�ر�من�

� �رقم �التنفيذي �املرسوم �بموجب �للوزارة �املركز�ة �دارة

وكذا��عديل�املصا���ا��ارجية�للوزارة�بمقت����املرسوم�التنفيذي�رقم��197- 20التنفيذي�رقم�

  �� ��عن�نا �العامة�وما �املدير�ة �التنظي�� ��ي�ل�ا ��� �تتضمن �للوزارة �املركز�ة ��دارة �أن �البحثية �الورقة ��ذه �

للسياحة�املش�لة�من�ار�ع�مدير�ات،�باإلضافة�ا���املدير�ات��خرى�املشار�ال��ا����املرسوم�التنفيذي�رقم�

�م �متا�عة �مدير�ة �وجاذب�تھ، ��قليم �ل��يئة �العامة املدر�ة

  36.وغ���ا..والتخطيط

املؤسسات�تحت�الوصاية�التا�عة�لوزارة�السياحة�والصناعة�التقليدية�والعمل�العائ��: ثانيا

الديوان�الوط���للت�شيط�و�التطو�ر�و�عالم����امليدان�السيا���-1

أ�شأ��ذا�الديوان�بموجب�املرسوم�رقم�

منھ�ا���تطو�ر�السياحة�من�خالل�املسا�مة����التظا�رات�و�عمال�ال���ل�ا�ا�ع�اسات�ع���السياحة�وكذا�املسا�مة�

���التطو�ر�التجاري�ل�ا�اعالميا�واش�ار�ا،�ليعدل�و�تمم�باملرسوم�رقم�

الوط���ا��زائري�للسياحة�والديوان�الوط���للسياحة�الديوان�-2

�عد�الديوان�الوط���ا��زائري�للسياحة�أول�مؤسسة�سياحية�أ�شأت����ا��زائر�بموجب��مر�رقم�

1962أوت��25املؤرخ����

07املرسوم�الرئا����رقم��33

و�املرسوم�الرئا����رقم�. 2007جوان�

  2015ماي��18الصادرة����

01- 20املرسوم�الرئا����رقم�34

  .2020جانفي5

صدرت��ذه�املراسيم�املؤرخة��ل�ا�����35

36�� �رقم �التنفيذي املرسوم

املعدل�واملتمم(والصناعات�التقليدية�

12ا��ر�دة�الرسمية�عدد��37

13ا��ر�دة�الرسمية�عدد�38



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  59

�إ��� �حاليا �الديوان ��ذا �يرمي �اذ �وصاي��ا �تحت ��عمل �أصبح �السياحة �وزارة �إ�شاء �و�عد � �السياحة، �لتنمية ة

 39.ترو�ج�مناطق�معينة�ل��زائر�م��ا�املناطق�ال��راو�ة،�و�عمل�بالتعاون�مع�وكالء�السياحة����أور�ا

� �رقم �تنفيذي �املرسوم �بموجب �للسياحة �الوط�� �الديوان �استحدث ��214-88ب�نما ��� أكتو�ر��31مؤرخ

�واملناخية،� �املعدنية �وا��مامات �السياحية �التنمية �سياسة �ا���اعداد �الرا�عة�منھ �املادة �حسب ���دف و�ان

واملرسوم�التنفيذي�رقم��1990�،41د�سم���

 :الو�الة�الوطنية�لتنمية�السياحة�وال��نة�الوطنية�ل�س�يل���شطة�السياحية

يتضمن�إ�شاء�الو�الة�� 1998فيفري��

� �حسب�املادة �الو�الة ��ذه �املرس�4وتت�لف �التنفيذي�من وم

السابق�الذكر��بت�شيط�وترقية�ال�شاطات�السياحية����اطار�السياسة�الوطنية�لتطو�ر�السياحة�وال��يئة�

�م��قة2008 �و�� �الشر��،�: ، الشمال

  44.  ���الواحا�ي،�ا��نوب�الغر�ي�التوات،�التاسي���وم��قة���قار

املؤرخ��94-39أما�ال��نة�الوطنية�ل�س�يل���شطة�السياحية�فقد�أ�شأت�بموجب�املرسوم�التنفيذي�رقم��

�ن�وتتمثل�م�مة�ال��نة�حسب�املادة�الثانية�منھ����اق��اح��ل��عمال�ال���تمكن�من�تحس

��46ا�شاء�املدرسة�الوطنية�العليا�للسياحة،�

�الصلة� �ذات �أخرى ��ما �وما �السياحة ال

مارس��31مؤرخ�����104-98عدد��ا��ھ�املادة،�وقد�عدل�وتمم��ذا�املرسوم�التنفيذي�بموجب�املرسوم�تنفيذي�رقم�

                                                           

�التنمية� �لتحقيق �اس��اتي�� �كمورد �السياحة �حول �الدرا��� �اليوم ،

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�إ��� �حاليا �الديوان ��ذا �يرمي �اذ �وصاي��ا �تحت ��عمل �أصبح �السياحة �وزارة �إ�شاء �و�عد � �السياحة، �لتنمية ة

ترو�ج�مناطق�معينة�ل��زائر�م��ا�املناطق�ال��راو�ة،�و�عمل�بالتعاون�مع�وكالء�السياحة����أور�ا

� �رقم �تنفيذي �املرسوم �بموجب �للسياحة �الوط�� �الديوان �استحدث ب�نما

�واملناخية،� �املعدنية �وا��مامات �السياحية �التنمية �سياسة �ا���اعداد �الرا�عة�منھ �املادة �حسب ���دف و�ان

د�سم����22املؤرخ�����409-90كما�عدلت�وتممت�أح�امھ�باملرسوم�التنفيذي�رقم�

  1992.42أكتو�ر�

الو�الة�الوطنية�لتنمية�السياحة�وال��نة�الوطنية�ل�س�يل���شطة�السياحية

�21مؤرخ�����70-98أ�شأت��ذه�الو�الة�بموجب�املرسوم�تنفيذي�رقم�

��سا���،� �قانو��ا �وتحديد �لتنمية�السياحة ��43الوطنية �حسب�املادة �الو�الة ��ذه وتت�لف

السابق�الذكر��بت�شيط�وترقية�ال�شاطات�السياحية����اطار�السياسة�الوطنية�لتطو�ر�السياحة�وال��يئة�

� �ا�شاء �تم �ثم ��7العمرانية، ��� �القرار�املؤرخ �بموجب �ل�ا ��31م��قات 2008جانفي

���الواحا�ي،�ا��نوب�الغر�ي�التوات،�التاسي���وم��قة���قارالشمال�الغر�ي،�الشمال�الوسط،�ا��نوب�الشر

أما�ال��نة�الوطنية�ل�س�يل���شطة�السياحية�فقد�أ�شأت�بموجب�املرسوم�التنفيذي�رقم��

وتتمثل�م�مة�ال��نة�حسب�املادة�الثانية�منھ����اق��اح��ل��عمال�ال���تمكن�من�تحس�45

  .العمليات�املرتبطة�بال�شاط�وا��ر�ات�السياحية�والتحكم�ف��ا

 :املدرسة�الوطنية�العليا�للسياحة

ا�شاء�املدرسة�الوطنية�العليا�للسياحة،�� 1994أوت��17مؤرخ�����255- 94تضمن�املرسوم�التنفيذي�رقم�

�مج ��� �عاليا �ت�ونا �ضمان �التنفيذي �املرسوم ��ذا �الصلة�من �ذات �أخرى ��ما �وما �السياحة ال

عدد��ا��ھ�املادة،�وقد�عدل�وتمم��ذا�املرسوم�التنفيذي�بموجب�املرسوم�تنفيذي�رقم�

  376.48- 13باملرسوم�التنفيذي�رقم��2013

                   

� �الس، �ا��زائرتطور ��� �السياحية �التنمية�ياسة �لتحقيق �اس��اتي�� �كمورد �السياحة �حول �الدرا��� �اليوم ،

  .16املستدامة����ا��زائر،�املنظم�بجامعة�مستغانم،��ص

  .1988نوفم����2،�الصادرة����44

  .1990د�سم����26،�الصادرة����56

  . 1990نوفم���2،�الصادرة����79

  .1998مارس1،�الصادرة����11

  .2008أفر�ل9،�الصادرة����19

  .    1994جانفي��26،�الصادرة����

  .    1994أوت��24،�الصادرة����54

  .    1998أفر�ل��1،�الصادرة����19

  .    2013نوفم����13،�الصادرة����57

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�إ���الوطني �حاليا �الديوان ��ذا �يرمي �اذ �وصاي��ا �تحت ��عمل �أصبح �السياحة �وزارة �إ�شاء �و�عد � �السياحة، �لتنمية ة

ترو�ج�مناطق�معينة�ل��زائر�م��ا�املناطق�ال��راو�ة،�و�عمل�بالتعاون�مع�وكالء�السياحة����أور�ا

� �رقم �تنفيذي �املرسوم �بموجب �للسياحة �الوط�� �الديوان �استحدث ب�نما

�واملناخية،�1988،40 �املعدنية �وا��مامات �السياحية �التنمية �سياسة �ا���اعداد �الرا�عة�منھ �املادة �حسب ���دف و�ان

كما�عدلت�وتممت�أح�امھ�باملرسوم�التنفيذي�رقم�

أكتو�ر�� 31املؤرخ����402- 92

الو�الة�الوطنية�لتنمية�السياحة�وال��نة�الوطنية�ل�س�يل���شطة�السياحية�-3

أ�شأت��ذه�الو�الة�بموجب�املرسوم�تنفيذي�رقم�

��سا���،� �قانو��ا �وتحديد �لتنمية�السياحة الوطنية

السابق�الذكر��بت�شيط�وترقية�ال�شاطات�السياحية����اطار�السياسة�الوطنية�لتطو�ر�السياحة�وال��يئة��70-98رقم�

� �ا�شاء �تم �ثم العمرانية،

الشمال�الغر�ي،�الشمال�الوسط،�ا��نوب�الشر

أما�ال��نة�الوطنية�ل�س�يل���شطة�السياحية�فقد�أ�شأت�بموجب�املرسوم�التنفيذي�رقم��

1994�،45جانفي�����25

العمليات�املرتبطة�بال�شاط�وا��ر�ات�السياحية�والتحكم�ف��ا

املدرسة�الوطنية�العليا�للسياحة�-4

تضمن�املرسوم�التنفيذي�رقم�

� �املادة �حسب �مج�3تتو�� ��� �عاليا �ت�ونا �ضمان �التنفيذي �املرسوم ��ذا من

عدد��ا��ھ�املادة،�وقد�عدل�وتمم��ذا�املرسوم�التنفيذي�بموجب�املرسوم�تنفيذي�رقم�

2013و���سنة�47 1998

39�� �ا��ب�ب، �)2016(بليھ ،

املستدامة����ا��زائر،�املنظم�بجامعة�مستغانم،��ص

44ا��ر�دة�الرسمية�عدد��40

56ا��ر�دة�الرسمية�عدد��41

79عدد��ا��ر�دة�الرسمية�42

11ا��ر�دة�الرسمية�عدد�43

19ا��ر�دة�الرسمية�عدد�44

،�الصادرة����5ا��ر�دة�الرسمية�عدد��45

54ا��ر�دة�الرسمية�عدد��46

19عدد��ا��ر�دة�الرسمية�47

57ا��ر�دة�الرسمية�عدد��48
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املرسوم�التنفيذي�رقم�(ية�باإلضافة�ا���مؤسسات�ت�و�ن�أخرى��املع�د�الوط���للتقنيات�الفندقية�و�السياح

�للدراسات� �الوطنية �املؤسسة �ا�شاء وكذا

�تقي�س� �السياحية �بالدراسات �القيام �ا�� �ل�ا �امل�شأ �التنفيذي �املرسوم من

ت�ا��اصة�بتحديد�القدرات�السياحية�وتنمي��ا،�ودراسات�ال��يئة�السياحية�

�بنك� �ا�شاء �وكذا �وا��مامية، �الفندقية �واملرافق �السياحية �امل�شآت �ومراقبة �التنمية �مشار�ع �ومتا�عة وا��مامية

  تطو�ر�صناعة�السياحة����ا��زائر�

�من� �ال�شر�ع �يمنحھ �أن �يمكن �وما �السياحة �لقطاع �وال�ي�لية �القانونية �التنظيمية �ا��وانب �ر�ط سنحاول

امتيازات�السيما�ما��علق�بالعقار�السيا���الذي��عت�����ر�الزاو�ة�لل�شاط�السيا��،�وكذا��متيازات�املالية،�ا��بائية�

بقطاع�السياحة����ا��زائر�مع�التعرض����خضم�ذلك�ا���مختلف�العراقيل�ال���تواجھ��ذا�

أصبحنا����ا��زائر�أمام�معضلة�العقار�السيا���تتطلب�ارادة�سياسية�وقرارات�جر�ئة�وفقا�لنصوص�قانونية�

�ل�جوان��ا��عمق�وتفصيل،�وسنحاول�التعرض�ا���مراحل�ال�شر�ع�املنظم�للعقار�السيا���وكيفية�

�190-64حاولت�ا��زائر��مع�بدايات��ستقالل�ا��فظ�ع���العقار�السيا���من�خالل�اصدار�املرسوم�رقم�

�أو�مستعملة� �لسيا�� �الطا�ع �ذات �الشاغرة ��مالك �حراس �من ��يئة �ا�شاء املتضمن

�أداة� �تكن �ولم �سيا��� ��عد �ذات ��ان �أ��ا �ال�يئة ��ذه �ع�� �املالحظ لكن

�4قدماء�املجا�دين�حسب�املادة��تقنية�للدفع�بالسياحة����البالد،�ولعل�الدليل�ع���ما�نقول��و��اش��اط��و��م�من

الذي��52،)املل��(املتعلق�باملناطق�و�ماكن�السياحية

حاول�وضع�مخطط�خاص�بالتنظيم�السيا���من�خالل�ا��ماية�وخصوصية�التج����و�س�ثمار�حسب�املادة��و���

  53.التطبيقي�ل�ذا��مر�محددا�معاي���وكيفية�حماية�املناطق�و�ماكن�السياحية

                                                           

أوت��24،�الصادرة�����54،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد�

املتضمن�ا�شاء�املؤسسة�الوطنية�للدراسات�السياحية،�ا��ر�دة�الرسمية�

� �القانون �بموجب �ال�� �أنھ �بمناطق��03- 03لما املتعلق

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

باإلضافة�ا���مؤسسات�ت�و�ن�أخرى��املع�د�الوط���للتقنيات�الفندقية�و�السياح

� �والسياحة �(ومركز�الفندقة �رقم �التنفيذي �للدراسات�49،)257- 94املرسوم �الوطنية �املؤسسة �ا�شاء وكذا

� �املادة �حسب ���دف �ال�� �تقي�س��4السياحية �السياحية �بالدراسات �القيام �ا�� �ل�ا �امل�شأ �التنفيذي �املرسوم من

ت�ا��اصة�بتحديد�القدرات�السياحية�وتنمي��ا،�ودراسات�ال��يئة�السياحية�ال�شاطات�السياحية�حيث�تتو���الدراسا

�بنك� �ا�شاء �وكذا �وا��مامية، �الفندقية �واملرافق �السياحية �امل�شآت �ومراقبة �التنمية �مشار�ع �ومتا�عة وا��مامية

  50.  للمعلومات�ا��اصة�ب��يئة�السياحية�وتنمي��ا

تطو�ر�صناعة�السياحة����ا��زائر�دور�السياسة�ال�شر�عية����

�من� �ال�شر�ع �يمنحھ �أن �يمكن �وما �السياحة �لقطاع �وال�ي�لية �القانونية �التنظيمية �ا��وانب �ر�ط سنحاول

امتيازات�السيما�ما��علق�بالعقار�السيا���الذي��عت�����ر�الزاو�ة�لل�شاط�السيا��،�وكذا��متيازات�املالية،�ا��بائية�

بقطاع�السياحة����ا��زائر�مع�التعرض����خضم�ذلك�ا���مختلف�العراقيل�ال���تواجھ��ذا�

  .السياسة�ال�شر�عية�املتعلقة�بالعقار�السيا��

أصبحنا����ا��زائر�أمام�معضلة�العقار�السيا���تتطلب�ارادة�سياسية�وقرارات�جر�ئة�وفقا�لنصوص�قانونية�

�ل�جوان��ا��عمق�وتفصيل،�وسنحاول�التعرض�ا���مراحل�ال�شر�ع�املنظم�للعقار�السيا���وكيفية�

  العقار�السيا������ال�شر�ع�ا��زائري 

حاولت�ا��زائر��مع�بدايات��ستقالل�ا��فظ�ع���العقار�السيا���من�خالل�اصدار�املرسوم�رقم�

�أو�مستعملة��1964 �لسيا�� �الطا�ع �ذات �الشاغرة ��مالك �حراس �من ��يئة �ا�شاء املتضمن

�السياحة،� �لوزارة �تا�عة ��انت �51للسياحة �أداة�� �تكن �ولم �سيا��� ��عد �ذات ��ان �أ��ا �ال�يئة ��ذه �ع�� �املالحظ لكن

تقنية�للدفع�بالسياحة����البالد،�ولعل�الدليل�ع���ما�نقول��و��اش��اط��و��م�من

املتعلق�باملناطق�و�ماكن�السياحية�1966مارس��26املؤرخ�����62-66ثم�صدر��مر�رقم�

حاول�وضع�مخطط�خاص�بالتنظيم�السيا���من�خالل�ا��ماية�وخصوصية�التج����و�س�ثمار�حسب�املادة��و���

التطبيقي�ل�ذا��مر�محددا�معاي���وكيفية�حماية�املناطق�و�ماكن�السياحية

                   

،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد�1994أوت��17بتار�خ�): املعدل�ن�واملتمم�ن( الصادر�ن����نفس�التار�خ�ونفس�العدد

املتضمن�ا�شاء�املؤسسة�الوطنية�للدراسات�السياحية،�ا��ر�دة�الرسمية��1998مـارس�10رخ����املؤ �94-98

  .    1998مارس�

  .1964جو�لية��3،�السنة��و��،�الصادرة�����11

28�� ��� �الصادرة �الثالثة، �السنة ،8�� �ع1966أفر�ل ،� �القانون �بموجب �ال�� �أنھ لما

  ). 2003فيفري��19الصادرة�����11ا��ر�دة�الرسمية�عدد�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

باإلضافة�ا���مؤسسات�ت�و�ن�أخرى��املع�د�الوط���للتقنيات�الفندقية�و�السياح

94 -256(� �والسياحة ومركز�الفندقة

� �املادة �حسب ���دف �ال�� السياحية

ال�شاطات�السياحية�حيث�تتو���الدراسا

�بنك� �ا�شاء �وكذا �وا��مامية، �الفندقية �واملرافق �السياحية �امل�شآت �ومراقبة �التنمية �مشار�ع �ومتا�عة وا��مامية

للمعلومات�ا��اصة�ب��يئة�السياحية�وتنمي��ا

دور�السياسة�ال�شر�عية����: املبحث�الثا�ي

�من� �ال�شر�ع �يمنحھ �أن �يمكن �وما �السياحة �لقطاع �وال�ي�لية �القانونية �التنظيمية �ا��وانب �ر�ط سنحاول

امتيازات�السيما�ما��علق�بالعقار�السيا���الذي��عت�����ر�الزاو�ة�لل�شاط�السيا��،�وكذا��متيازات�املالية،�ا��بائية�

بقطاع�السياحة����ا��زائر�مع�التعرض����خضم�ذلك�ا���مختلف�العراقيل�ال���تواجھ��ذا��وا��مركية�ذات�الصلة

  .وذاك

السياسة�ال�شر�عية�املتعلقة�بالعقار�السيا��: املطلب��ول 

أصبحنا����ا��زائر�أمام�معضلة�العقار�السيا���تتطلب�ارادة�سياسية�وقرارات�جر�ئة�وفقا�لنصوص�قانونية�

�ل�جوان��ا��عمق�وتفصيل،�وسنحاول�التعرض�ا���مراحل�ال�شر�ع�املنظم�للعقار�السيا���وكيفية��تدرس�الظا�رة�من

 .ا��صول�عليھ

العقار�السيا������ال�شر�ع�ا��زائري : الفرع��ول 

حاولت�ا��زائر��مع�بدايات��ستقالل�ا��فظ�ع���العقار�السيا���من�خالل�اصدار�املرسوم�رقم�

� ��� �جو �23املؤرخ 1964ان

�السياحة،� �لوزارة �تا�عة ��انت للسياحة

تقنية�للدفع�بالسياحة����البالد،�ولعل�الدليل�ع���ما�نقول��و��اش��اط��و��م�من

  .من��ذا�املرسوم

ثم�صدر��مر�رقم�

حاول�وضع�مخطط�خاص�بالتنظيم�السيا���من�خالل�ا��ماية�وخصوصية�التج����و�س�ثمار�حسب�املادة��و���

التطبيقي�ل�ذا��مر�محددا�معاي���وكيفية�حماية�املناطق�و�ماكن�السياحية�منھ،�ليصدر�املرسوم

الصادر�ن����نفس�التار�خ�ونفس�العدد�49

1994.  

98املرسوم�التنفيذي�رقم��50

مارس��15،�الصادرة����14عدد�

11ا��ر�دة�الرسمية�عدد��51

52�� �عدد �الرسمية 28ا��ر�دة

ا��ر�دة�الرسمية�عدد�( التوسع�واملواقع�السياحية
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�وحماية��ماكن�و�ثار�التار�خية� �با��فر�ات املتعلق

اية�بداية��لفية�من�خالل�و�عد�ف��ة�الست�نيات�لم�تحظ�السياحة�مقوما��ا�بالعناية�القانونية�ا���غ

�وتثمينھ،� �الساحل �بحماية �الرسمية�55املتعلق �ا��ر�دة �ما�جاء وكذا

محملة�بالكث���من�النصوص�القانونية�ال���أعادت��عث��ذا�القطاع�من�جديد،�خاصة�القانون�

�و�ستغالل� �لالستعمال �العامة �للقواعد املحدد

  56.املتعلق�بمناطق�التوسع�واملواقع�السياحية�

�بتحديد� �اكتفى �وانما �للعقار�السيا�� ��عر�فا �الذكر� السابق

�للبناء �القابل �السيا�� �العقار  ي�ش�ل

�الوطنية �لألمالك �التا�عة ��را��� �و�ضم �السياحية، �ال��يئة �مخطط ��� �الغرض �ل�ذا �املحددة ��را���  من

ثم��،�رغم�أن�مشروع��ذا�القانون�تضمن�اعطاء��عر�ف�للعقار�السيا��

�بأ�شطة� �للعقار�واقرانھ �القانو�ي �املف�وم �يتوفر�لدينا �ان �العقار�السيا�� �وجود �عن �ا��ديث فيتطلب

السياحية��ستقطب�السياح،�لذلك�فالعقار�السيا����و�ذلك�العقار�الذي�يصنف�بموجب�القانون�ع���أنھ�ذو�طا�ع�

  58.ھ�حق��ستغالل�السيا���وفقا�ملقتضيات�القوان�ن�املنظمة�لقطاع�السياحة

��س�شفائية� �وا��مامات �السياحية �واملركبات ��الفنادق �السياحة �مجال ��� ��و�ثابت �ما ��ل �بأنھ �عرف كما

صناف�من�كما�ان�املشرع�نجده�قد�أورد��عار�ف�لبعض�� 

� �القانون �وكذا��01- 03من �الذكر، السابق

املقومات���و�ضمان�تنمية�سياحية�مستدامة�وحماية

الطبيعية�السياحية�وا��فاظ�ع���ال��اث�الثقا���والتار����والدي���والف���السيا���واستغاللھ�ألغراض�سياحية،�ذلك�

�انجاز�ال�يا�ل� �عن �تخ���الدولة ��عد �خاصة �مجال�السياحة �فو������ ��ذه�القوان�ن �اصدار� �قبل �ا��زائر�عرفت أن

                                                                                

� �عدد �الرسمية �ا��ر�دة �الذكر، �السنة��28السابق ،

�16،�ا��لسة�العلنية�ليوم�2ية�ا��امسة،�الدورة�العادية�

،�مجلة�ا��قوق�والعلوم�السياسية��طار�القانو�ي�للعقار�السيا������ال�شر�ع�ا��زائري 

  .132،�ص�1،�ا��زء�30،�العدد�1،�حوليات�جامعة�ا��زائر�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

� �باألمر�رقم ��181-67لي�بع ��� �وحماية��ماكن�و�ثار�التار�خية��1967د�سم����20املؤرخ �با��فر�ات املتعلق

و�عد�ف��ة�الست�نيات�لم�تحظ�السياحة�مقوما��ا�بالعناية�القانونية�ا���غ

���� ��2املؤرخ �وتثمينھ،��2002فيفري �الساحل �بحماية املتعلق

محملة�بالكث���من�النصوص�القانونية�ال���أعادت��عث��ذا�القطاع�من�جديد،�خاصة�القانون�

�السياحي �بالتنمية �املتعلق �القانون �املستدامة، �و�ستغالل��02- 03ة �لالستعمال �العامة �للقواعد املحدد

املتعلق�بمناطق�التوسع�واملواقع�السياحية��03-03السياحي�ن�للشواطئ�وكذا�القانون�

� �القانون �من �الثالث �الفصل ��عط �بتحديد��03- 03ولم �اكتفى �وانما �للعقار�السيا�� ��عر�فا �الذكر� السابق

� ��20ملادة �بقول�ا �القانون ��ذا �للبناء"من �القابل �السيا�� �العقار ي�ش�ل

�الوطنية �لألمالك �التا�عة ��را��� �و�ضم �السياحية، �ال��يئة �مخطط ��� �الغرض �ل�ذا �املحددة ��را��� من

،�رغم�أن�مشروع��ذا�القانون�تضمن�اعطاء��عر�ف�للعقار�السيا��"العمومية�وا��اصة،�وتلك�التا�عة�ل��واص

  57.تم�حذفھ��عد�املناقشة�من�طرف�اعضاء�ال��ملان

�بأ�شطة� �للعقار�واقرانھ �القانو�ي �املف�وم �يتوفر�لدينا �ان �العقار�السيا�� �وجود �عن �ا��ديث فيتطلب

السياحية��ستقطب�السياح،�لذلك�فالعقار�السيا����و�ذلك�العقار�الذي�يصنف�بموجب�القانون�ع���أنھ�ذو�طا�ع�

ھ�حق��ستغالل�السيا���وفقا�ملقتضيات�القوان�ن�املنظمة�لقطاع�السياحة

��س�شفائية� �وا��مامات �السياحية �واملركبات ��الفنادق �السياحة �مجال ��� ��و�ثابت �ما ��ل �بأنھ �عرف كما

كما�ان�املشرع�نجده�قد�أورد��عار�ف�لبعض�� �59والقرى�السياحية�املنجزة����إطار��س�ثمار�السيا��،�

� �املادة ��� �السيا�� �واملوقع � �السيا�� �التوسع �كموقع ��3العقار�السيا�� �القانون من

  .السابق�الذكر�وغ���ا�01-03من�القانون��2املنطقة�ا��مو�ة����املادة�

�و�ضمان�تنمية�سياحية�مستدامة�وحماية�2003و�ان�ال�دف�من��ذه��شر�عات�السياحة�لسنة�

الطبيعية�السياحية�وا��فاظ�ع���ال��اث�الثقا���والتار����والدي���والف���السيا���واستغاللھ�ألغراض�سياحية،�ذلك�

�انجاز�ال�يا�ل� �عن �تخ���الدولة ��عد �خاصة �مجال�السياحة �فو������ ��ذه�القوان�ن �اصدار� �قبل �ا��زائر�عرفت أن

                                                                                                                        

� ��� ��4املؤرخ ��مر��1966أفر�ل �تطبيق ��62-66املتضمن �عدد �الرسمية �ا��ر�دة �الذكر، السابق

  .1966أفر�ل�

  .1968جانفي���23،�السنة�ا��امسة،�الصادرة�����

  .2002فيفري��12،�الصادرة����10

  2003فيفري��19الصادرة�����11

ية�ا��امسة،�الدورة�العادية�ا��ر�دة�الرسمية�ملداوالت�املجلس�الشع���الوط���ا��زائري،الف��ة�ال�شر�ع

  . 9،�ص2003جانفي��13،�الصادرة����28،�السنة��و���رقم�

�طار�القانو�ي�للعقار�السيا������ال�شر�ع�ا��زائري ،�)2019(��ذاري�عبد�ا��ق�وزغالمي�حس�بة،�

  .256،�ص

،�حوليات�جامعة�ا��زائر�آليات�استغالل�العقار�السيا���املوجھ�لالس�ثمار

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

� �باألمر�رقم لي�بع

و�عد�ف��ة�الست�نيات�لم�تحظ�السياحة�مقوما��ا�بالعناية�القانونية�ا���غ�54والطبيعية،�

� �رقم �����02- 02القانون املؤرخ

محملة�بالكث���من�النصوص�القانونية�ال���أعادت��عث��ذا�القطاع�من�جديد،�خاصة�القانون��2003لسنة��11رقم�

�السياحي�01- 03 �بالتنمية املتعلق

السياحي�ن�للشواطئ�وكذا�القانون�

� �القانون �من �الثالث �الفصل ��عط ولم

�ا �حسب ��شكيلھ ملادة

�الوطنية �لألمالك �التا�عة ��را��� �و�ضم �السياحية، �ال��يئة �مخطط ��� �الغرض �ل�ذا �املحددة ��را��� من

العمومية�وا��اصة،�وتلك�التا�عة�ل��واص

تم�حذفھ��عد�املناقشة�من�طرف�اعضاء�ال��ملان

�بأ�شطة�� �للعقار�واقرانھ �القانو�ي �املف�وم �يتوفر�لدينا �ان �العقار�السيا�� �وجود �عن �ا��ديث فيتطلب

السياحية��ستقطب�السياح،�لذلك�فالعقار�السيا����و�ذلك�العقار�الذي�يصنف�بموجب�القانون�ع���أنھ�ذو�طا�ع�

ھ�حق��ستغالل�السيا���وفقا�ملقتضيات�القوان�ن�املنظمة�لقطاع�السياحةسيا���و�منح�صاحب

��س�شفائية� �وا��مامات �السياحية �واملركبات ��الفنادق �السياحة �مجال ��� ��و�ثابت �ما ��ل �بأنھ �عرف كما

والقرى�السياحية�املنجزة����إطار��س�ثمار�السيا��،�

� �املادة ��� �السيا�� �واملوقع � �السيا�� �التوسع �كموقع العقار�السيا��

املنطقة�ا��مو�ة����املادة�

و�ان�ال�دف�من��ذه��شر�عات�السياحة�لسنة�

الطبيعية�السياحية�وا��فاظ�ع���ال��اث�الثقا���والتار����والدي���والف���السيا���واستغاللھ�ألغراض�سياحية،�ذلك�

�انجاز�ال�يا�ل� �عن �تخ���الدولة ��عد �خاصة �مجال�السياحة �فو������ ��ذه�القوان�ن �اصدار� �قبل �ا��زائر�عرفت أن

                                                             

53�� �رقم ��85- 66املرسوم ��� املؤرخ

أفر�ل�����8الثالثة،�الصادرة�

�7ا��ر�دة�الرسمية�عدد��54

10ا��ر�دة�الرسمية�عدد�55

11ا��ر�دة�الرسمية�عدد��56

ا��ر�دة�الرسمية�ملداوالت�املجلس�الشع���الوط���ا��زائري،الف��ة�ال�شر�ع57

،�السنة��و���رقم�2002د�سم����

��ذاري�عبد�ا��ق�وزغالمي�حس�بة،��58

،�ص11عدد�جامعة�خ�شلة،�ال

آليات�استغالل�العقار�السيا���املوجھ�لالس�ثمار،)2016(كحيل�حياة،��59
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��توقف�نمو��ذا�ال�شاط�بل�ا���تراجعھ�وتد�ورت�معھ�وضعية�العقار�

��ذه� ��� �املوجودة �العقار�ة �املعامالت ��� �واملضار�ة �السيا�� �التوسع �ملناطق �العشوا�ي �الشغل �خالل �من السيا��

عم���املناطق،�كما�أن��دف�الدولة�من�اصدار���ذه�النصوص��ان�كرد�فعل�لو���حد���روقات�قوان�ن�الب�ئة�والت

�اجراءات� �و�عقد �ندرتھ ��س�ب �املس�ثمر�ن �أمام �تقف �ال�� �العراقيل �أ�م �من ��عت���العقار�السيا�� لذلك

��س�ثماري� �مشروع �أي �إلنجاح �أساسيا �توف���العقار��عت���محددا �أن �حيث �أسعاره، �ارتفاع �وكذا �عليھ ا��صول

دا�ع���جلب�واستقرار�املس�ثمر�ن،�أين�يتطلب�ال�شاط����العقار�السيا���موارد�كب��ة�إل�شاء�

�استغلت� �مضار�ة �وعمليات �تالعبات �عدة ��ناك �و�انت �ومراكز�سياحية، �فنادق �من ��ساسية �السياحية املرافق

يجب�التفر�ق�عند�ا��ديث�عن�طرق�ا��صول�ع���العقار�السيا���ب�ن��دوات�املتاحة����القانون�ا��اص�

وتلك�املتاحة����القانون�العام،�ثم�نقيم�الوضع��ل��ناك��س�يل��افية�للدفع�باالس�ثمار�السيا���ام�ما�يزال�الواقع�

�العقار�السيا��� �اقتناء �يتم �اذ �والعامة، �ا��اصة �امللكية �من �نوع�ن �الذكر�ب�ن السابق

�03-03من�القانون��22باالتفاق�الودي�حسب�نص�املادة��

�وال� �ملكھ �مزايا �جميع �مستأثر�ع�� �الذي �ا��اص �امللك �املس�ثمر�وصاحب ب�ن

و�التا���فان�العقار�السيا���القابل�للبناء�ي�ش�ل�من��را����املحددة�ل�ذا�

63  

من�القانون�رقم��20يتم�اقتناء�العقار�السيا���وديا�عند�ي�ون�ملك�خاص�للدولة�وفقا�للمادة�

من�ذات�القانون�ع���ام�انية�بيع�تلك�العقارات�النجار�مشار�ع�اس�ثمار�ة�

بم�مة�اقتناء��03-03من�القانون��18سب�املادة�

�إلنجاز� �املعدة �السياحية �و�املواقع �التوسع �مناطق �داخل �للمس�ثمر�ن �أو�تأج����را��� �بيع �واعادة �وترقية و��يئة

                                                           

 16،�ا��لسة�العلنية�ليوم�2ا��ر�دة�الرسمية�ملداوالت�املجلس�الشع���الوط���ا��زائري،�الف��ة�ال�شر�عية�ا��امسة،�الدورة�العادية�

�ا��زائر ��� �لالس�ثمار�السيا�� ��س��اتيجية �السياسة �للدراسات�واقع ��ج��اد �مجلة ،

  .27،�دار�الثقافة،��ردن،�ص

�العقار�السيا�� �اقتناء �آليات �من �كآلية �الودي �القانونية��تفاق �للدراسات ��ج��اد �مجلة ،

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

��توقف�نمو��ذا�ال�شاط�بل�ا���تراجعھ�وتد�ورت�معھ�وضعية�العقار�ا��-ل�س�فقط��-القاعدية�السياحية�مما�أدي�

��ذه� ��� �املوجودة �العقار�ة �املعامالت ��� �واملضار�ة �السيا�� �التوسع �ملناطق �العشوا�ي �الشغل �خالل �من السيا��

املناطق،�كما�أن��دف�الدولة�من�اصدار���ذه�النصوص��ان�كرد�فعل�لو���حد���روقات�قوان�ن�الب�ئة�والت

  60.ال����ان�ل�ا�أثر�سل���ع���العقار�السيا��

�اجراءات� �و�عقد �ندرتھ ��س�ب �املس�ثمر�ن �أمام �تقف �ال�� �العراقيل �أ�م �من ��عت���العقار�السيا�� لذلك

��س�ثماري� �مشروع �أي �إلنجاح �أساسيا �توف���العقار��عت���محددا �أن �حيث �أسعاره، �ارتفاع �وكذا �عليھ ا��صول

دا�ع���جلب�واستقرار�املس�ثمر�ن،�أين�يتطلب�ال�شاط����العقار�السيا���موارد�كب��ة�إل�شاء�

�استغلت� �مضار�ة �وعمليات �تالعبات �عدة ��ناك �و�انت �ومراكز�سياحية، �فنادق �من ��ساسية �السياحية املرافق

  61.الثغرات�القانونية�����ذا�املجال

  .���ب�ن��متيازات�والعوائقطرق�ا��صول�ع���العقار�السيا

يجب�التفر�ق�عند�ا��ديث�عن�طرق�ا��صول�ع���العقار�السيا���ب�ن��دوات�املتاحة����القانون�ا��اص�

وتلك�املتاحة����القانون�العام،�ثم�نقيم�الوضع��ل��ناك��س�يل��افية�للدفع�باالس�ثمار�السيا���ام�ما�يزال�الواقع�

  .ال�شر�عية�ع���تطو�ع�ا؟�يفرض�صعو�ات�لم��ستطع�النصوص

�العقار�السيا����03-03 �اقتناء �يتم �اذ �والعامة، �ا��اصة �امللكية �من �نوع�ن �الذكر�ب�ن السابق

باالتفاق�الودي�حسب�نص�املادة��) أي�امالك�ل��واص�داخل�مناطق�التوسع

�الودي ��تفاق �و��ون �اعاله، �وال��املذ�ور �ملكھ �مزايا �جميع �مستأثر�ع�� �الذي �ا��اص �امللك �املس�ثمر�وصاحب ب�ن

و�التا���فان�العقار�السيا���القابل�للبناء�ي�ش�ل�من��را����املحددة�ل�ذا�62يزحمھ�غ��ه����حقھ�ا��الص�واملطلق،�

63.الغرض����مخطط�ال��يئة�السياحية�و�ضم�ف��ا�ح����مالك�التا�عة�ل��واص

يتم�اقتناء�العقار�السيا���وديا�عند�ي�ون�ملك�خاص�للدولة�وفقا�للمادة�

من�ذات�القانون�ع���ام�انية�بيع�تلك�العقارات�النجار�مشار�ع�اس�ثمار�ة��22السابق�الذكر،�كما�نصت�املادة�

سب�املادة�وتتكفل�الو�الة�الوطنية�للتنمية�السياحية�املذ�ورة�أعاله�ح

�إلنجاز� �املعدة �السياحية �و�املواقع �التوسع �مناطق �داخل �للمس�ثمر�ن �أو�تأج����را��� �بيع �واعادة �وترقية و��يئة

                   

ا��ر�دة�الرسمية�ملداوالت�املجلس�الشع���الوط���ا��زائري،�الف��ة�ال�شر�عية�ا��امسة،�الدورة�العادية�

  .8،�ص2003جانفي��13،�الصادرة����28،�السنة��و���رقم�

� �رشيدة، �لي�� �و�بوخاطب �جمال �ا��زائر،)2018(قتال ��� �لالس�ثمار�السيا�� ��س��اتيجية �السياسة واقع

  .37،�ص5،�العدد�7القانونية�و�قتصادية،�املجلد�

،�دار�الثقافة،��ردن،�صحق�امللكية����ذاتھ����القانون�املد�ي،�)1997(محمد�وحيد�الدين�سوار،�

� ��نية، �)2019(شر�ف �العقار�السيا��، �اقتناء �آليات �من �كآلية �الودي �تفاق

  .143،�ص4،�العدد�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

القاعدية�السياحية�مما�أدي�

��ذه� ��� �املوجودة �العقار�ة �املعامالت ��� �واملضار�ة �السيا�� �التوسع �ملناطق �العشوا�ي �الشغل �خالل �من السيا��

املناطق،�كما�أن��دف�الدولة�من�اصدار���ذه�النصوص��ان�كرد�فعل�لو���حد���روقات�قوان�ن�الب�ئة�والت

ال����ان�ل�ا�أثر�سل���ع���العقار�السيا��

�اجراءات� �و�عقد �ندرتھ ��س�ب �املس�ثمر�ن �أمام �تقف �ال�� �العراقيل �أ�م �من ��عت���العقار�السيا�� لذلك

��س�ثماري� �مشروع �أي �إلنجاح �أساسيا �توف���العقار��عت���محددا �أن �حيث �أسعاره، �ارتفاع �وكذا �عليھ ا��صول

دا�ع���جلب�واستقرار�املس�ثمر�ن،�أين�يتطلب�ال�شاط����العقار�السيا���موارد�كب��ة�إل�شاء�سيا��،�وعامال�مساع

�استغلت� �مضار�ة �وعمليات �تالعبات �عدة ��ناك �و�انت �ومراكز�سياحية، �فنادق �من ��ساسية �السياحية املرافق

الثغرات�القانونية�����ذا�املجال

طرق�ا��صول�ع���العقار�السيا: الفرع�الثا�ي

يجب�التفر�ق�عند�ا��ديث�عن�طرق�ا��صول�ع���العقار�السيا���ب�ن��دوات�املتاحة����القانون�ا��اص�

وتلك�املتاحة����القانون�العام،�ثم�نقيم�الوضع��ل��ناك��س�يل��افية�للدفع�باالس�ثمار�السيا���ام�ما�يزال�الواقع�

يفرض�صعو�ات�لم��ستطع�النصوص

� 03م���القانون

أي�امالك�ل��واص�داخل�مناطق�التوسع(التا�ع�ل��واص�

�الودي ��تفاق �و��ون �اعاله، املذ�ور

يزحمھ�غ��ه����حقھ�ا��الص�واملطلق،�

الغرض����مخطط�ال��يئة�السياحية�و�ضم�ف��ا�ح����مالك�التا�عة�ل��واص

يتم�اقتناء�العقار�السيا���وديا�عند�ي�ون�ملك�خاص�للدولة�وفقا�للمادة��كما�يمكن�أن

السابق�الذكر،�كما�نصت�املادة��03- 03

  .سياحية

وتتكفل�الو�الة�الوطنية�للتنمية�السياحية�املذ�ورة�أعاله�ح

�إلنجاز� �املعدة �السياحية �و�املواقع �التوسع �مناطق �داخل �للمس�ثمر�ن �أو�تأج����را��� �بيع �واعادة �وترقية و��يئة

ا��ر�دة�الرسمية�ملداوالت�املجلس�الشع���الوط���ا��زائري،�الف��ة�ال�شر�عية�ا��امسة،�الدورة�العادية��60

،�السنة��و���رقم�2002د�سم����

61�� �رشيدة، �لي�� �و�بوخاطب �جمال قتال

القانونية�و�قتصادية،�املجلد�

محمد�وحيد�الدين�سوار،��62

�انظر�63 �: للتفصيل ��نية، شر�ف

،�العدد�8و�قتصادية،�املجلد�
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املشار�ع�السياحية،�ولم�ينص��ذا�القانون�ع���اجراءات�خاصة�بنقل�ملكية�العقار�السيا���باالتفاق�الودي�و�التا���

  .ضع�ألح�ام�القواعد�العامة����القانون�املد�ي�وال�شر�ع�املرتبط�بتوثيق�العقود

و�مكن�ا��صول�ع���العقار�السيا���عن�طر�ق�الشفعة�ونزع�امللكية�للمنفعة�العامة�وفقا�لتداب���حدد��ا�

-06التنفيذي�رقم�السابق�الذكر�وما�يرتبط���ا�من�نصوص�قانونية��املرسوم�

املحدد�لكيفيات�ممارسة�الو�الة�الوطنية�للتنمية�السياحية�حق�الشفعة�داخل�مناطق�

املتعلق�ب��ع�امللكية�من�أجل�ملنفعة��1991

  

وعموما�من�أ�م�العقود�ا��اصة�نجد�عقد�اعادة�البيع�و�و��عقد�ناقل�للملكية�ب�ن�الو�الة�واملس�ثمر�وفقا�

�داخل� �الواقعة ��را��� �البيع �اعادة �لكيفيات املحدد

من�القانون��18وعقد��يجار�وفقا�ملقتضيات�املادة�

�التوسع� �مناطق �داخل �الواقعة �و�راض �والشواطئ �ا��مو�ة �املياه �الستغالل �بال�سبة ��متياز� �عقد �وكذا ،

�النوع�من�العقار��س��اتي��� قانونية�خاصة���ذا

باعتباره�من�ب�ن�بدائل��قتصادي�الر���،�وعليھ�ندعو�املشرع�ا���ضرورة�افراد�عملية�اقتناء�العقار�السيا���بتداب���

  .التمو�ل�و�عفاء�ا��با�ي�ا��اص�بقطاع�السياحة

�قدوما� �للدفع �اعفاءات �ومنح ��جراءات �وتلي�ن �توف���امتيازات �تتطلب �املالية �الناحية �من �السياحية ا��اذبية

نحو�صناعة�حقيقية�للسياحة�ب�ل�انماط�ا،�وس�تعرض�����ذا�املطلب�ا����متيازات�و�عفاءات�ال���يمنح�ا�ال�شر�ع�

  .ائري�لقطاع�السياحة����مرحل���التحض���و�نجاز�وكذا��ستغالل�و�س�ثمار

                                                           

� �عدد �الرسمية �ا��ر�دة ،85� ��� �الصادرة ،30�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

املشار�ع�السياحية،�ولم�ينص��ذا�القانون�ع���اجراءات�خاصة�بنقل�ملكية�العقار�السيا���باالتفاق�الودي�و�التا���

ضع�ألح�ام�القواعد�العامة����القانون�املد�ي�وال�شر�ع�املرتبط�بتوثيق�العقود

و�مكن�ا��صول�ع���العقار�السيا���عن�طر�ق�الشفعة�ونزع�امللكية�للمنفعة�العامة�وفقا�لتداب���حدد��ا�

السابق�الذكر�وما�يرتبط���ا�من�نصوص�قانونية��املرسوم��03- 03من�القانون�

املحدد�لكيفيات�ممارسة�الو�الة�الوطنية�للتنمية�السياحية�حق�الشفعة�داخل�مناطق��2006

1991أفر�ل��27املؤرخ�����11-91والقانون�رقم��64التوسع�و�املواقع�السياحية،

  66.منھ�65السيما�املادة�2005املالية�لسنة��املعدل�واملتمم�بقانون 

وعموما�من�أ�م�العقود�ا��اصة�نجد�عقد�اعادة�البيع�و�و��عقد�ناقل�للملكية�ب�ن�الو�الة�واملس�ثمر�وفقا�

� �التنفيذي �املرسوم ��23- 07ألح�ام ��� ��28املؤرخ �داخل��2007جانفي �الواقعة ��را��� �البيع �اعادة �لكيفيات املحدد

وعقد��يجار�وفقا�ملقتضيات�املادة��67ملواقع�السياحية�او�منح�حق��متياز�عل��ا،�

�التوسع� �مناطق �داخل �الواقعة �و�راض �والشواطئ �ا��مو�ة �املياه �الستغالل �بال�سبة ��متياز� �عقد �وكذا ،

�النوع�من�العقار��س��اتي����ومما�سبق�تتج���الصعو�ات����عدم�تخصيص�اجراءات قانونية�خاصة���ذا

باعتباره�من�ب�ن�بدائل��قتصادي�الر���،�وعليھ�ندعو�املشرع�ا���ضرورة�افراد�عملية�اقتناء�العقار�السيا���بتداب���

  .خاصة�ومراحل�دقيقة�التفصيل�العطاء��ذا�العقار�حقھ�ال�شر���

التمو�ل�و�عفاء�ا��با�ي�ا��اص�بقطاع�السياحةالسياسة�ال�شر�عية����مجال�

�قدوما� �للدفع �اعفاءات �ومنح ��جراءات �وتلي�ن �توف���امتيازات �تتطلب �املالية �الناحية �من �السياحية ا��اذبية

نحو�صناعة�حقيقية�للسياحة�ب�ل�انماط�ا،�وس�تعرض�����ذا�املطلب�ا����متيازات�و�عفاءات�ال���يمنح�ا�ال�شر�ع�

ائري�لقطاع�السياحة����مرحل���التحض���و�نجاز�وكذا��ستغالل�و�س�ثمار

                   

  .2006نوفم����5لصادرة����،�ا74

  .1991جو�لية��8،�الصادرة����21

� ��� ��2004د�سم����29املؤرخ �لسنة �املالية �قانون �2005املتضمن �عدد �الرسمية �ا��ر�دة ،

  .2007جانفي31،�الصادرة����
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

املشار�ع�السياحية،�ولم�ينص��ذا�القانون�ع���اجراءات�خاصة�بنقل�ملكية�العقار�السيا���باالتفاق�الودي�و�التا���

ضع�ألح�ام�القواعد�العامة����القانون�املد�ي�وال�شر�ع�املرتبط�بتوثيق�العقودفيخ

و�مكن�ا��صول�ع���العقار�السيا���عن�طر�ق�الشفعة�ونزع�امللكية�للمنفعة�العامة�وفقا�لتداب���حدد��ا�  

من�القانون��22/2و�21املادة�

2006اكتو�ر��28املؤرخ��308

التوسع�و�املواقع�السياحية،

املعدل�واملتمم�بقانون �65العمومية،

وعموما�من�أ�م�العقود�ا��اصة�نجد�عقد�اعادة�البيع�و�و��عقد�ناقل�للملكية�ب�ن�الو�الة�واملس�ثمر�وفقا�  

� �التنفيذي �املرسوم ألح�ام

ملواقع�السياحية�او�منح�حق��متياز�عل��ا،�مناطق�التوسع�وا

�التوسع�03- 03 �مناطق �داخل �الواقعة �و�راض �والشواطئ �ا��مو�ة �املياه �الستغالل �بال�سبة ��متياز� �عقد �وكذا ،

  .واملواقع�السياحية

ومما�سبق�تتج���الصعو�ات����عدم�تخصيص�اجراءات

باعتباره�من�ب�ن�بدائل��قتصادي�الر���،�وعليھ�ندعو�املشرع�ا���ضرورة�افراد�عملية�اقتناء�العقار�السيا���بتداب���

خاصة�ومراحل�دقيقة�التفصيل�العطاء��ذا�العقار�حقھ�ال�شر���

السياسة�ال�شر�عية����مجال�: املطلب�الثا�ي

�قدوما� �للدفع �اعفاءات �ومنح ��جراءات �وتلي�ن �توف���امتيازات �تتطلب �املالية �الناحية �من �السياحية ا��اذبية

نحو�صناعة�حقيقية�للسياحة�ب�ل�انماط�ا،�وس�تعرض�����ذا�املطلب�ا����متيازات�و�عفاءات�ال���يمنح�ا�ال�شر�ع�

ائري�لقطاع�السياحة����مرحل���التحض���و�نجاز�وكذا��ستغالل�و�س�ثمارا��ز 

 

  

  

  

  

  

 

74ا��ر�دة�الرسمية�عدد��64

21ا��ر�دة�الرسمية�عدد�65

66�� �رقم ��21-04القانون ��� املؤرخ

  .2004د�سم���

،�الصادرة����8ا��ر�دة�الرسمية�عدد�67
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�عت���مرحلة�انجاز�املشار�ع��س�ثمار�السياحية�مرحلة�جد�حساسة�اذ�تحتاج�ا���مرافقة�ومتا�عة�من�طرف�

ا�من�الناحية�املالية،�و�قصد�تحف���و�سر�ع�وت��ة�تنمية�القطاع�السيا���اتخذت�الدولة�عدة�إجراءات�

� �املادة �الضرائب��150حسب �قانون من

ال�يدخل�ضمن�رقم��عمال�املعتمد�كقاعدة�للرسم�ع���ال�شاط�امل���املبلغ�املحقق�بالعملة�الصعبة����ال�شاط�

حسب�%   2علما�أن��ذه�ال�شاطات�تخضع�ملعدل�

�وال��� �ا��با�ي �القانون ��� �عليھ �املنصوص �السياحية �ال�شاطات �باست�ناء �املضافة �القيــمة �ع�� �الرسم �مجال ��

%  19تخضع�ال�شاطات��خرى�وكذا�املؤسسات�الفندقية�ل�سبة�

الشر�ات�� دمج أو� التحو�ل�� أو التمديد��

قدره� بديون���ق� التكفل�� أو آخر�ن� أ��اص�

 �� �ذات �شر�ات �حالة ��� �غ���أنھ �ا��ق�دج، ��ذا �ال�يقل �أن �يجب � س�م

�من� �باالعفاء �تتعلق �املرحلة ��ھ ��س�ثمار�تخص �اطار�قانون ��� �ومزايا �مخطط �إطار� ��� �كذلك �مزايا و�ناك

عشر��وكذا��عفاء�ملدة��72ا��قوق�ا��مركية�فيما�يخص�السلع�املستوردة�ال���تدخل�مباشرة����إنجاز��س�ثمار،�

سنوات�من�الرسم�العقاري�ع���امللكيات�العقار�ة�ال���تدخل����إطار��س�ثمار�ابتداء�من�تار�خ��قتناء،�باالضافة�

  73. ا����عفاء�من�حقوق�ال���يل�املتعلقة�بالعقود�التأس�سية�للشر�ات�السياحية�والز�ادات����رأسمال

                                                           

،�املجلة��ورومتوسطية�القتصاديات�السياحة�و�

  .27،�املرجع�السابق،�ص

،�مجلة�2030آفاق��س�ثمار�السيا������ا��زائر�اس�نادا�ا���املخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية�

،�مجلة��س�ثمار�السيا���وسبل�تفعيلھ����ظل�اس��اتيجية�املخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

  .�متيازات�املالية����مرحلة�انجار�املشار�ع�السياحية

�عت���مرحلة�انجاز�املشار�ع��س�ثمار�السياحية�مرحلة�جد�حساسة�اذ�تحتاج�ا���مرافقة�ومتا�عة�من�طرف�

ا�من�الناحية�املالية،�و�قصد�تحف���و�سر�ع�وت��ة�تنمية�القطاع�السيا���اتخذت�الدولة�عدة�إجراءات�

  68:وأعطت�امتيازات�جبائية�لصا��االس�ثمار�السيا���من�خالل

�ب�سبة �الشر�ات �أر�اح �ع�� �للضر�بة �السياحية �ال�شاطات �% 23تخضع �املادة حسب

  . املماثلة

ال�يدخل�ضمن�رقم��عمال�املعتمد�كقاعدة�للرسم�ع���ال�شاط�امل���املبلغ�املحقق�بالعملة�الصعبة����ال�شاط�

علما�أن��ذه�ال�شاطات�تخضع�ملعدل�69السياحية�والفندقية�وا��مامات�و�طعام�املصنف�و�سفار،�

  .م�املماثلةمن�قانون�الضرائب�املباشرة�والرسو 

�وال��� �ا��با�ي �القانون ��� �عليھ �املنصوص �السياحية �ال�شاطات �باست�ناء �املضافة �القيــمة �ع�� �الرسم �مجال ��

تخضع�ال�شاطات��خرى�وكذا�املؤسسات�الفندقية�ل�سبة�%  09تخضع�للرسم�ع���القيمة�املضافة�ب�سبة�

� أو الت�و�ن�� عقود� عمن�قانون�ال���يل�ع���تخض�248

أ��اص�� أو الشر�اء� عقار�ة�ب�ن�� أو منقولة�� أموال نقل� تتضمن�

� � �ذا ��  1000 عن ا��ق �ذات �شر�ات �حالة ��� �غ���أنھ دج،

  71.دج�300.000دج�وال�يتعدى�

�من� �باالعفاء �تتعلق �املرحلة ��ھ ��س�ثمار�تخص �اطار�قانون ��� �ومزايا �مخطط �إطار� ��� �كذلك �مزايا و�ناك

ا��قوق�ا��مركية�فيما�يخص�السلع�املستوردة�ال���تدخل�مباشرة����إنجاز��س�ثمار،�

سنوات�من�الرسم�العقاري�ع���امللكيات�العقار�ة�ال���تدخل����إطار��س�ثمار�ابتداء�من�تار�خ��قتناء،�باالضافة�

ا����عفاء�من�حقوق�ال���يل�املتعلقة�بالعقود�التأس�سية�للشر�ات�السياحية�والز�ادات����رأسمال

                   

،�املجلة��ورومتوسطية�القتصاديات�السياحة�و��متيازات�ا��بائية�كأسلوب�ل��قية�قطاع�السياحة����ا��زائر

  27،�ص3

  .2009من�قانون�املالية�لسنة�

،�املرجع�السابق،�صسياحة����ا��زائر�متيازات�ا��بائية�كأسلوب�ل��قية�قطاع�ال

  .1994من�قانون�املالية�لسنة�

آفاق��س�ثمار�السيا������ا��زائر�اس�نادا�ا���املخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية�،�)2020(ز�دان�محمد�و����ح��ية،�

  .556،�ص1،�العدد�6

�س�ثمار�السيا���وسبل�تفعيلھ����ظل�اس��اتيجية�املخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية،�)2018(ان�دليلة�و�ا�ي�نوال،�

  .73،�ص�7قتصاديات�املالية�والبنكية�وادارة��عمال،�جامعة��سكرة،�العدد�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�متيازات�املالية����مرحلة�انجار�املشار�ع�السياحية: الفرع��ول 

�عت���مرحلة�انجاز�املشار�ع��س�ثمار�السياحية�مرحلة�جد�حساسة�اذ�تحتاج�ا���مرافقة�ومتا�عة�من�طرف���

ا�من�الناحية�املالية،�و�قصد�تحف���و�سر�ع�وت��ة�تنمية�القطاع�السيا���اتخذت�الدولة�عدة�إجراءات�الدولة�السيم

وأعطت�امتيازات�جبائية�لصا��االس�ثمار�السيا���من�خالل

�ب�سبة�- �الشر�ات �أر�اح �ع�� �للضر�بة �السياحية �ال�شاطات تخضع

املماثلة�املباشرة�والرسوم

ال�يدخل�ضمن�رقم��عمال�املعتمد�كقاعدة�للرسم�ع���ال�شاط�امل���املبلغ�املحقق�بالعملة�الصعبة����ال�شاط��-

السياحية�والفندقية�وا��مامات�و�طعام�املصنف�و�سفار،�

من�قانون�الضرائب�املباشرة�والرسو �222املادة�

�وال����- �ا��با�ي �القانون ��� �عليھ �املنصوص �السياحية �ال�شاطات �باست�ناء �املضافة �القيــمة �ع�� �الرسم �مجال ��

تخضع�للرسم�ع���القيمة�املضافة�ب�سبة�

.70  

248كما�نصت�املادة�

تتضمن� ال� السياحية�ال���

�� ال�يقل� أن� ع�� %   0.5  �ذا

دج�وال�يتعدى��10.000عن

�من� �باالعفاء �تتعلق �املرحلة ��ھ ��س�ثمار�تخص �اطار�قانون ��� �ومزايا �مخطط �إطار� ��� �كذلك �مزايا و�ناك

ا��قوق�ا��مركية�فيما�يخص�السلع�املستوردة�ال���تدخل�مباشرة����إنجاز��س�ثمار،�

سنوات�من�الرسم�العقاري�ع���امللكيات�العقار�ة�ال���تدخل����إطار��س�ثمار�ابتداء�من�تار�خ��قتناء،�باالضافة��10

ا����عفاء�من�حقوق�ال���يل�املتعلقة�بالعقود�التأس�سية�للشر�ات�السياحية�والز�ادات����رأسمال

 

 

�متيازات�ا��بائية�كأسلوب�ل��قية�قطاع�السياحة����ا��زائر،�)2021(ـلوان�رمزي،�عـ68

3،�العدد��3الفندقة،��املجلد�

من�قانون�املالية�لسنة��11انظر�املادة��69

�متيازات�ا��بائية�كأسلوب�ل��قية�قطاع�العــلوان�رمزي،�70

من�قانون�املالية�لسنة��46انظر�املادة��71

ز�دان�محمد�و����ح��ية،��72

6ال�شائر��قتصادية،�املجلد�

ان�دليلة�و�ا�ي�نوال،�بر��73

�قتصاديات�املالية�والبنكية�وادارة��عمال،�جامعة��سكرة،�العدد�
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اذ��ستفيد�املس�ثمرون��74ت�نوع�مصادر�التمو�ل�من�مصادر�وطنية�ا���مصادر�دولية�بأش�ال�وصيغ�مختلفة،�

الراغبون����إنجاز�مشار�ع�م�وعصرنة�م�شآ��م�السياحية����إطار�مخطط�ا��ودة�السياحية�ومخطط�تمو�ل�السياحة�

���إطار� أو�أك���/سنوات�و�10ملدة��%

�بتمو�ل� �خاصة �امتيازات �تمنح �البنكية �املؤسسات �ومختلف �بالسياحة �امل�لفة �الوزارة �ب�ن ��طار�امل��مة اتفاقيات

،�وكذا�دعم�ومرافقة�بال�سبة�للمشار�ع�ذات�خصوصية�وأولو�ة

�ع��� �وكذا �الشر�ات �ار�اح �ع�� �الضر�بة �من ��عفاء �من سنوات

وذلك��من�مبلغ��تاوة��يجار�ة�السنو�ة�ال���تحدد�ا�مصا���امالك�الدولة،

منصب�شغل،�وعموما��ستفيد�املشار�ع��س�ثمار�ة�السياحية�من�

�التنمية� �ع�� �وتأث���املشار�ع �وال�شاط �املوقع �ع�� �اعتمادا �ا��اصة، �الضر��ية �والتخفيضات �والضرائب �عفاءات

الوط���ف�ستفيد�من�  لالقتصاد�  ��مية�ا��اصة�

�الرسوم� �من �باإلعفاء �الشراء �نظام �من ��ستفيد �كما سنوات،

  77.  لقيمة�املضافةللمواد�وامل�ونات�ال���تدخل����انتاج�السلع�املستفيدة�من��عفاء�من�الرسم�ع���ا

�ا��� �السياحية ��متياز�املباشر�لألرا��� �كمنح �السابقة ��ليات �ا�� �باالضافة �ا��زائر�ة �ا���ومة �حرصت وقد

العمل�ع���جلب��س�ثمارات�من�خالل�إ�شاء�صندوق�دعماالس�ثمار�واملزايا�املمنوحة�لالس�ثمار�وكذا�إ�شاء�الو�الة�

  .ن�أن��ش�ل�من�خالل�ما��من�دعم�للسياحة�و�س�ثمار�السيا���ا���حد�ما

�قانونية� �نصوص ��� �استخالص�ا �يمكن �السياحة �مجال �ل��زائر��� �ال�شر�عية �السياسة� �سبق�أن يظ�ر�مما

أض���نقمة��عا�ي�تخمة��شر�عية�من�حيث�التنظيم�و�عدد�ال�يا�ل�الذي�لم��ش�ل��عمة�ع����سي����ذا�القطاع�بل�

عليھ�ومرتب�نا�عامليا�أو�اقليما�دليل�ذلك،�كما�أن�أغلب�ا��زائر��ن�يفضلون�الدول�الشقيقة�املجاورة�ع���السياحة�

                                                           

  وما��عد�ا�106رجع�السابق،�ص

،�مجلة�س�ثمار�السيا���وسبل�تفعيلھ����ظل�اس��اتيجية�املخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية

  .77،�ص5،�العدد�7،�مجلة��ج��ادات�القانونية�و�قتصادية،�املجلد�
77http://www.andi.dz 10.00ع����02/2021
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

  .ستغالل�املشار�ع�السياحية�متيازات�املالية����مرحلة�ا

ت�نوع�مصادر�التمو�ل�من�مصادر�وطنية�ا���مصادر�دولية�بأش�ال�وصيغ�مختلفة،�

الراغبون����إنجاز�مشار�ع�م�وعصرنة�م�شآ��م�السياحية����إطار�مخطط�ا��ودة�السياحية�ومخطط�تمو�ل�السياحة�

% 4.5ا������3القروض�البنكية�ب�ن��من�تخفيض�ع����سبة�الفائدة�املطبقة�ع�

�بتمو�ل� �خاصة �امتيازات �تمنح �البنكية �املؤسسات �ومختلف �بالسياحة �امل�لفة �الوزارة �ب�ن ��طار�امل��مة اتفاقيات

بال�سبة�للمشار�ع�ذات�خصوصية�وأولو�ة�60املشار�ع�السياحية�واملتمثلة�فياملسا�مة�بأك���من�

  75.املؤسسات�السياحية�واملس�ثمر�ن�����ذا�املجال

� �ملدة �السياحية ��س�ثمارات ��ستفيد �ع����3كما �وكذا �الشر�ات �ار�اح �ع�� �الضر�بة �من ��عفاء �من سنوات

من�مبلغ��تاوة��يجار�ة�السنو�ة�ال���تحدد�ا�مصا���امالك�الدولة،�% 50ال�شاط�امل���وتخفيض�ب�سبة�

منصب�شغل،�وعموما��ستفيد�املشار�ع��س�ثمار�ة�السياحية�من��100بال�سبة�للشر�ات�السياحية�ال����ستحدث�

�التنمية� �ع�� �وتأث���املشار�ع �وال�شاط �املوقع �ع�� �اعتمادا �ا��اصة، �الضر��ية �والتخفيضات �والضرائب �عفاءات

  76. �قتصادية�و�جتماعية

��مية�ا��اصة� ذات� �س�ثمارات� لفائدة� ست�نائية��  أما�بال�سبة�للمزايا�

� �ا�� �تصل �أن �يمكن �لف��ة ��ستغالل �مزايا �الرسوم��10تمديد �من �باإلعفاء �الشراء �نظام �من ��ستفيد �كما سنوات،

للمواد�وامل�ونات�ال���تدخل����انتاج�السلع�املستفيدة�من��عفاء�من�الرسم�ع���ا

�ا��� �السياحية ��متياز�املباشر�لألرا��� �كمنح �السابقة ��ليات �ا�� �باالضافة �ا��زائر�ة �ا���ومة �حرصت وقد

العمل�ع���جلب��س�ثمارات�من�خالل�إ�شاء�صندوق�دعماالس�ثمار�واملزايا�املمنوحة�لالس�ثمار�وكذا�إ�شاء�الو�الة�

ن�أن��ش�ل�من�خالل�ما��من�دعم�للسياحة�و�س�ثمار�السيا���ا���حد�ماالوطنية�لتطو�ر��س�ثمار،�وما�يمك

�قانونية� �نصوص ��� �استخالص�ا �يمكن �السياحة �مجال �ل��زائر��� �ال�شر�عية �السياسة� �سبق�أن يظ�ر�مما

�عا�ي�تخمة��شر�عية�من�حيث�التنظيم�و�عدد�ال�يا�ل�الذي�لم��ش�ل��عمة�ع����سي����ذا�القطاع�بل�

عليھ�ومرتب�نا�عامليا�أو�اقليما�دليل�ذلك،�كما�أن�أغلب�ا��زائر��ن�يفضلون�الدول�الشقيقة�املجاورة�ع���السياحة�

  .الداخلية،�فما�بالك�باألجانب

                   

رجع�السابق،�ص،�املتقييم��س�ثمارات�السياحية����ا��زائرآمال�حا�س،�

س�ثمار�السيا���وسبل�تفعيلھ����ظل�اس��اتيجية�املخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية،�� )2018(بر�ان�دليلة�و�ا�ي�نوال،�

  .65،�د�سم��،�ص�7قتصاديات�املالية�والبنكية�وادارة��عمال،�جامعة��سكرة،�العدد�

،�مجلة��ج��ادات�القانونية�و�قتصادية،�املجلد�س�ثمار�السيا������ا��زائرفرص�� 

�26/02طالع�يوم�  

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�متيازات�املالية����مرحلة�ا: الفرع�الثا�ي

ت�نوع�مصادر�التمو�ل�من�مصادر�وطنية�ا���مصادر�دولية�بأش�ال�وصيغ�مختلفة،�

الراغبون����إنجاز�مشار�ع�م�وعصرنة�م�شآ��م�السياحية����إطار�مخطط�ا��ودة�السياحية�ومخطط�تمو�ل�السياحة�

من�تخفيض�ع����سبة�الفائدة�املطبقة�ع�

�بتمو�ل� �خاصة �امتيازات �تمنح �البنكية �املؤسسات �ومختلف �بالسياحة �امل�لفة �الوزارة �ب�ن ��طار�امل��مة اتفاقيات

املشار�ع�السياحية�واملتمثلة�فياملسا�مة�بأك���من�

املؤسسات�السياحية�واملس�ثمر�ن�����ذا�املجال

� �ملدة �السياحية ��س�ثمارات ��ستفيد كما

ال�شاط�امل���وتخفيض�ب�سبة�

بال�سبة�للشر�ات�السياحية�ال����ستحدث�

�التنمية� �ع�� �وتأث���املشار�ع �وال�شاط �املوقع �ع�� �اعتمادا �ا��اصة، �الضر��ية �والتخفيضات �والضرائب �عفاءات

�قتصادية�و�جتماعية

أما�بال�سبة�للمزايا�

� �ا�� �تصل �أن �يمكن �لف��ة ��ستغالل �مزايا تمديد

للمواد�وامل�ونات�ال���تدخل����انتاج�السلع�املستفيدة�من��عفاء�من�الرسم�ع���ا

�ا��� �السياحية ��متياز�املباشر�لألرا��� �كمنح �السابقة ��ليات �ا�� �باالضافة �ا��زائر�ة �ا���ومة �حرصت وقد

العمل�ع���جلب��س�ثمارات�من�خالل�إ�شاء�صندوق�دعماالس�ثمار�واملزايا�املمنوحة�لالس�ثمار�وكذا�إ�شاء�الو�الة�

الوطنية�لتطو�ر��س�ثمار،�وما�يمك

  

  :خاتمة

�قانونية�   �نصوص ��� �استخالص�ا �يمكن �السياحة �مجال �ل��زائر��� �ال�شر�عية �السياسة� �سبق�أن يظ�ر�مما

�عا�ي�تخمة��شر�عية�من�حيث�التنظيم�و�عدد�ال�يا�ل�الذي�لم��ش�ل��عمة�ع����سي����ذا�القطاع�بل�

عليھ�ومرتب�نا�عامليا�أو�اقليما�دليل�ذلك،�كما�أن�أغلب�ا��زائر��ن�يفضلون�الدول�الشقيقة�املجاورة�ع���السياحة�

الداخلية،�فما�بالك�باألجانب

آمال�حا�س،�:  للتفصيل�ينظر�74

بر�ان�دليلة�و�ا�ي�نوال،��75

�قتصاديات�املالية�والبنكية�وادارة��عمال،�جامعة��سكرة،�العدد�

فرص�� ،�)2018(زايد�محمد،��76
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كما�ي�ب�ن�من��ذه�الدراسة�أيضا�تأث���عدم��ستقرار�ال�شر����ع���البناء��قتصادي�لصناعة�السياحة����

ا�ك��ة��جراءات�والقيود�القانونية�وتبدل�ا�من�وز�ر�ا���وز�ر�و�التا���تنف���املس�ثمر�ن�والسياح�بدال�من�

ان�معضلة�العقار�السيا���لم��ستطع�ا���ومات�املتعاقبة�ع���ايجاد�حل�جذري�ل�ا�نا�يك�عن�مخاطر�نزع�

�والصناديق� �وال��ان �الو�االت �ا�شاء �برغم �عملية �ات

�يؤثر�ع��� �الذي �الفع�� ��قتصادي ��قالع يحقق

شاملة��سا�م�ف��ا�أك���من�دائرة�وزار�ة�من�خالل�نصوص�

�املالية� �و�عز�ز��متيازات �للقانون، �مخالف ��ش�ل ��ستغل ��غرات �ترك �دون �بالعقار�السيا�� �يتعلق �ما ��ل ضبط

املس�ثمر�ن�وطني�ن�وأجانب،�وتوحيد�ال�يا�ل�و�ج�زة�وتفعيل�

�املالية،� �النوا�� �من �املجال ��� �وال�شاط�ن �املس�ثمر�ن �وت�و�ن �بالقروض، �يتعلق �بما �البنكية �املنظومة اصالح

�الدي�ية� �بالسياحة �خاصة �وقوان�ن �برامج �ووضع �السواح، ���ذب �وتحدي��ا �التحتية �انجاز�الب�� ��� ��سراع ضرورة

خاصة����ا��نوب،�و��تمام�بالسياحة��لك��ونية�و���يع�ا�شاء�املؤسسات�الناشئة�����ذا�املجال،�باالضافة�ا���

 دول لل تجار�ا ودراسة ع���قبول�السياح�وحسن�معامل��م،

  

  .دار�كنوز�املعرفة�العلمية

  .دار�املعرفة�ا��امعية

�� �العلوم ��� �دكتوراه �اطروحة قتصادية�،

  .دار�كنوز�املعرفة�العلمية

،��)1ط(،����للمناطق�ال��اثية�باستخدام�تقنية�تقييم��ثار�البي�ية

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

كما�ي�ب�ن�من��ذه�الدراسة�أيضا�تأث���عدم��ستقرار�ال�شر����ع���البناء��قتصادي�لصناعة�السياحة����

ا�ك��ة��جراءات�والقيود�القانونية�وتبدل�ا�من�وز�ر�ا���وز�ر�و�التا���تنف���املس�ثمر�ن�والسياح�بدال�من�

ان�معضلة�العقار�السيا���لم��ستطع�ا���ومات�املتعاقبة�ع���ايجاد�حل�جذري�ل�ا�نا�يك�عن�مخاطر�نزع�

�صعو  �البنكية �القروض ��ش�ل �كما �العمومية، �للمنفعة �والصناديق�امللكية �وال��ان �الو�االت �ا�شاء �برغم �عملية �ات

�وتطو�ر�ا جزائر�ة سياحية  �يؤثر�ع���  بما حقيقة �الذي �الفع�� ��قتصادي ��قالع يحقق

  :ا��انب��جتماعيالثقا��،�لذلك�أق��ح�التوصيات�التالية

شاملة��سا�م�ف��ا�أك���من�دائرة�وزار�ة�من�خالل�نصوص�تحي�ن�واعداد�منظومة��شر�عية�مت�املة�من�خالل�نظرة�

  . تطبيقية�عملية�تفصيلية�بناء�ع���دراسة�جادة�تحقيقا�لألمن�ال�شر���

�املالية� �و�عز�ز��متيازات �للقانون، �مخالف ��ش�ل ��ستغل ��غرات �ترك �دون �بالعقار�السيا�� �يتعلق �ما ��ل ضبط

  و�عفاءات�ا��بائية�وا��مركية،

�أك�� �س�ثمار املس�ثمر�ن�وطني�ن�وأجانب،�وتوحيد�ال�يا�ل�و�ج�زة�وتفعيل� ��لب مرونة وجعل�ا

  الشباك�الوحيد�مع�القضاء�ع���مركز�ة�القرار،

�املالية،� �النوا�� �من �املجال ��� �وال�شاط�ن �املس�ثمر�ن �وت�و�ن �بالقروض، �يتعلق �بما �البنكية �املنظومة اصالح

  ال��و�جية،�وكذا�من�حيث�املعاملة�مع�السواح،

�الدي�ية� �بالسياحة �خاصة �وقوان�ن �برامج �ووضع �السواح، ���ذب �وتحدي��ا �التحتية �انجاز�الب�� ��� ��سراع ضرورة

خاصة����ا��نوب،�و��تمام�بالسياحة��لك��ونية�و���يع�ا�شاء�املؤسسات�الناشئة�����ذا�املجال،�باالضافة�ا���

ع���قبول�السياح�وحسن�معامل��م، لل���يع ا��زائري  املجتمع داخل سياحية

  .الغر�ية�م��ا�والعر�ية�و�قتداء��سياسا��م�السياحية السيا��

  .عاملالكتب:،القا�رةدراساتفيجغرافيةالسياحة

دار�كنوز�املعرفة�العلمية: ،��ردن)1ط(،��صناعة�السياحة،�)2008(

دار�املعرفة�ا��امعية:،مصر�عالم�والدعاية��رؤ�ة�تحليلية�نقدية،�)2004

� �ا��زائر، ��� �السياحية ��س�ثمارات ��تقييم �العلوم ��� �دكتوراه �اطروحة ،

  .والتجار�ةوعلوم�ال�سي��،�جامعة�أم�البوا��

دار�كنوز�املعرفة�العلمية:،��ردن)1ط(،��س�ثمار�وال�سو�ق�السيا��،�)2008

  .الوارق�لل�شر�والتوز�ع:،�ال�سو�ق�السيا��،���ردن

���للمناطق�ال��اثية�باستخدام�تقنية�تقييم��ثار�البي�يةالتخطيط�السيا،)2007

  .املؤسسة�املصر�ة�لل�سو�ق
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

كما�ي�ب�ن�من��ذه�الدراسة�أيضا�تأث���عدم��ستقرار�ال�شر����ع���البناء��قتصادي�لصناعة�السياحة����  

ا�ك��ة��جراءات�والقيود�القانونية�وتبدل�ا�من�وز�ر�ا���وز�ر�و�التا���تنف���املس�ثمر�ن�والسياح�بدال�من�ا��زائر،�نظر 

  .جذ��م

ان�معضلة�العقار�السيا���لم��ستطع�ا���ومات�املتعاقبة�ع���ايجاد�حل�جذري�ل�ا�نا�يك�عن�مخاطر�نزع�  

�صعو  �البنكية �القروض ��ش�ل �كما �العمومية، �للمنفعة امللكية

  . املتخصصة

 صناعة فلقيام

ا��انب��جتماعيالثقا��،�لذلك�أق��ح�التوصيات�التالية

تحي�ن�واعداد�منظومة��شر�عية�مت�املة�من�خالل�نظرة��-

تطبيقية�عملية�تفصيلية�بناء�ع���دراسة�جادة�تحقيقا�لألمن�ال�شر���

�املالية��- �و�عز�ز��متيازات �للقانون، �مخالف ��ش�ل ��ستغل ��غرات �ترك �دون �بالعقار�السيا�� �يتعلق �ما ��ل ضبط

و�عفاءات�ا��بائية�وا��مركية،

�س�ثمار قوان�ن مراجعة�-

الشباك�الوحيد�مع�القضاء�ع���مركز�ة�القرار،

�املالية،��- �النوا�� �من �املجال ��� �وال�شاط�ن �املس�ثمر�ن �وت�و�ن �بالقروض، �يتعلق �بما �البنكية �املنظومة اصالح

ال��و�جية،�وكذا�من�حيث�املعاملة�مع�السواح،التكنولوجية،�

�الدي�ية��- �بالسياحة �خاصة �وقوان�ن �برامج �ووضع �السواح، ���ذب �وتحدي��ا �التحتية �انجاز�الب�� ��� ��سراع ضرورة

خاصة����ا��نوب،�و��تمام�بالسياحة��لك��ونية�و���يع�ا�شاء�املؤسسات�الناشئة�����ذا�املجال،�باالضافة�ا���

سياحية وثقافة� و���شر�ال

السيا�� املجال �� الرائدة

  :قائمة�املراجع

دراساتفيجغرافيةالسياحة،�)1998(أحمدا��الد،-

(أحمد�محمود�مقابلة،��-

2004(اسماعيل�سعد،��-

�حا�س،�- �)2018(آمال ،

والتجار�ةوعلوم�ال�سي��،�جامعة�أم�البوا��

2008(العا�ي�رعد�مجيد،��-

،�ال�سو�ق�السيا��،���ردن)2004الطا�ي�حميد،��-

2007(ال��ام��شر�ن�رفيق،��-

املؤسسة�املصر�ة�لل�سو�ق:القا�رة
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�محافظة�،)2008 ��� �السيا�� �س�ثمار

 لل��يئة التوجي�� املخطط اس��اتيجية

  .2018،د�سم���

لة�البحوث��دار�ة�،�مج�متيازات�ا��بائية�كآلية�لدعم��س�ثمار�السيا������ا��زائر

�الوط�� �مؤشراتاالقتصاد ��عض �ع�� �السيا�� �القطاع ،�أثر��س�ثمار���

  .دار�قنديل:،��ردنواقع�واملأمول ال:

،�مجلة��ج��اد�للدراسات�القانونية��تفاق�الودي�كآلية�من�آليات�اقتناء�العقار�السيا��

�ا��زائر ��� �لالس�ثمار�السيا�� �القانونية �القانون�الضوابط �ماس����� �مذكرة ،

،�مجلة�واقع�السياسة��س��اتيجية�لالس�ثمار�السيا������ا��زائر

�الفندقية �ا��دمات �ال�سو�ق��سو�ق �حول �دو�� �ملتقى ،

  . 2013نوفم���

  .أطلس�للطباعة

،�)1ط(،والضيافة السياحة صناعة

�ا��زائر ��� �السياحة �قطاع �ل��قية �كأسلوب �ا��بائية ��ورومتوسطية��متيازات �املجلة ،

،�30،�العدد�1،�حوليات�جامعة�ا��زائر�

�ا��زائري  �ال�شر�ع ��� �للعقار�السيا�� �مجلة��طار�القانو�ي ،

  

  .دار�الثقافة: ،��ردن

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

� �قسيمة، �حسن �وكبا��� �الرحمن �عبد �بن �الناصر �عبد 2008(الز�را�ي

  .مركز�املعلومات�و�بحاث�السياحية

)2018(� اس��اتيجية ظل �� تفعيلھ وسبل �س�ثمارالسيا��،

،د�سم���7،مجلة�قتصادياتاملاليةوالبنكيةوادارة�عمال،جامعة�سكرة،العدد�

�متيازات�ا��بائية�كآلية�لدعم��س�ثمار�السيا������ا��زائر،�)2018

  .5،�العدد�

� �جلول، �وشو�رب �موراد �)2016(��تان �الوط��، �مؤشراتاالقتصاد ��عض �ع�� �السيا�� �القطاع أثر��س�ثمار���

  .مجلة�املستقبل��قتصادي،�العدد�الرا�ع

:السياحة�أحد�ال��راو�ة����الوطن�العر�ي،)2012(خليف�مصطفى�غرايبة،�

  .،�ترجمة�دار�املر�خإدارة�املوارد�ال�شر�ة،�

�تفاق�الودي�كآلية�من�آليات�اقتناء�العقار�السيا��،�

  .4،�العدد�

)2016(� �ا��زائر، ��� �لالس�ثمار�السيا�� �القانونية الضوابط

  .�2016قتصادي،��لية�ا��قوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�سعيدة،�

واقع�السياسة��س��اتيجية�لالس�ثمار�السيا������ا��زائر،�)2018(قتال�جمال�و�وخاطب�لي���رشيدة،�

  .5،�العدد�7لقانونية�و�قتصادية،�املجلد�

� �صال��، �يز�د �بر�كةومحمد �بن �الو�اب �)2013(عبد �الفندقية، �ا��دمات �سو�ق

نوفم����07-06السيا���وتثم�ن�صورة�ا��زائر،�جامعة�با���مختار�عنابة،�املنظم�يومي�

أطلس�للطباعة:،�القا�رةم�املصط��ات�السیاسیةم��،�)1994(ع���الدین��الل�وآخرون،�

� �الزغ��، �فالح �)2013(ع�� �مدخل السيا�� ال�سو�ق، صناعة والفند��

� �ا��زائر، ��� �السياحة �قطاع �ل��قية �كأسلوب �ا��بائية �متيازات

  .3،�العدد��3اديات�السياحة�و�الفندقة،��املجلد�

،�حوليات�جامعة�ا��زائر�آليات�استغالل�العقار�السيا���املوجھ�لالس�ثمار،�

� �حس�بة، �وزغالمي �ا��ق �عبد �)2019(��ذاري �ا��زائري ، �ال�شر�ع ��� �للعقار�السيا�� �طار�القانو�ي

  .��11قوق�والعلوم�السياسية�جامعة�خ�شلة،�العدد�

  .دار�ز�ران: ،مصر)1ط(،�صناعة�السياحة،�)2013(ما�ر�عبد�العز�ز��توفيق،�

،��ردنحق�امللكية����ذاتھ����القانون�املد�ي،�)1997(محمد�وحيد�الدين�سوار،�

  .دار�الفكر: مصر�،مدخل�ا���علم�السياحة،�)2007(

  .دار�الفكر:،مصر)1ط(،�عالم�السيا��

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

-�� �قسيمة، �حسن �وكبا��� �الرحمن �عبد �بن �الناصر �عبد الز�را�ي

مركز�املعلومات�و�بحاث�السياحية:السعوديةالعال،

�بر�اندليلةو�ان�نوال�- ،)

،مجلة�قتصادياتاملاليةوالبنكيةوادارة�عمال،جامعة�سكرة،العدد� السياحية

2018(بلوا���ا��يال��،��-

،�العدد�3و�قتصادية،�املجلد�

-�� �جلول، �وشو�رب �موراد ��تان

مجلة�املستقبل��قتصادي،�العدد�الرا�ع

خليف�مصطفى�غرايبة،��-

،�)2002(د�سلر�جاري،��-

،�)2019(شر�ف��نية،��-

،�العدد�8و�قتصادية،�املجلد�

-�� ��م�ن، �محمد (طي��

�قتصادي،��لية�ا��قوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�سعيدة،�

قتال�جمال�و�وخاطب�لي���رشيدة،��-

لقانونية�و�قتصادية،�املجلد��ج��ادللدراسات�ا

-�� �صال��، �يز�د �بر�كةومحمد �بن �الو�اب عبد

السيا���وتثم�ن�صورة�ا��زائر،�جامعة�با���مختار�عنابة،�املنظم�يومي�

ع���الدین��الل�وآخرون،��-

-�� �الزغ��، �فالح ع��

  .داراملس��ة:عمان

-�� �رمزي، �)2021(عــلوان ،

اديات�السياحة�و�الفندقة،��املجلد�القتص

،�)2016(كحيل�حياة،��-

  .1ا��زء�

-�� �حس�بة، �وزغالمي �ا��ق �عبد ��ذاري

��قوق�والعلوم�السياسية�جامعة�خ�شلة،�العدد�ا

ما�ر�عبد�العز�ز��توفيق،��-

محمد�وحيد�الدين�سوار،��-

(ملوخية�أحمد�فوزي،��-

�عالم�السيا��،)2002(من�����اب،��-
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� �املجلد �و�قتصادية، �القانونية ��ج��ادات �مجلة ،7�،

�وتحديات �حول�آفاق ��ول �الدو�� �امللتقى ،

دار�:ن،�رد)1ط(،�دراسة�أل�م�املواقع�السياحية�العر�ية

�لل��يئة� �التوجي�� �املخطط �ا�� �ا��زائر�اس�نادا ��� ��س�ثمار�السيا�� آفاق

  .2016لسنة��47تعلق�بتطو�ر���س�ثمار،�ج�ر�عدد�

�ر�عدد �ج �املستدامة، �والتنمية ��قليم �ب��يئة لسنة���77املتعلق

املتعلق��03-03للسياحة،�والقانون�رقم�

  .2004لسنة��30   85،�ج�ر�عدد�2005

املتضمن�املصادقة�ع���املخطط�الوط���ل��يئة��قليم،�ج�ر��عدد�

  .2016لسنة��46املتعلق�ب��قية��س�ثمار،�ج�ر�عدد�

�ا���ومة، �أعضاء ��عي�ن ��املتضمن �ر�عدد �لسنة�37ج ،

  .2015لسنة��25املتضمن��عي�ن�أعضاء�ا���ومة�،ج�ر�عدد�
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 أثر�ا�ع���فكرة��من�القانو�ي

Legislative guarantees for tourism investment and their impact on the idea of legal 

  ا��زائر

حد�من���شطة�ذات���مية�البالغة�لل��وض�باالقتصاد�،�و�قد�أحاطھ�املشرع�ا��زائري�بجملة�من�الضمانات�

كرة��توافر��من�القانو�ي�����تنظيم��ذه�املادة�،�مما�

�ثقتھ� �يزعزع �مما ،� �القانو�ي �توافر��من �دون �تحول �ال�� �العقبات �من �جملة �املس�ثمر�السيا�� ��ع��ي �إذ �ذلك �عكس �أث�ت �الواقع لكن

نونية�و�يجعلھ�ي��م�عن�اس�ثمار�أموالھ�،�و�من��ذه�العوائق�نجد�العوائق�العامة�،�و�تلك�ا��اصة�املرتبطة�بالقوان�ن�ال���

Summary  
        Tourism investment is one of the activities of great importance for the advancement of 
the economy, and only then the Algerian legislature surrounded it with a set of legislative 
guarantees that constitute a catalyst.     
Algerian or foreign   And then, in light of the existence of a legal arsenal that frames tourism 
investment, the idea of having legal security in regulating this article is raised, which results 
in investor confidence in the law in the presence of stable and quality laws.
   But the reality has proven the opposite, as the tourism investor encounters a number of 
obstacles that prevent the availability of legal security, which undermines his confidence in 
the legal system and makes him reluctance to invest his money, and among these obstacles we 
find the general and private obstacles related to the laws that frame investment and that do not 
Known stability and subject to frequent cancellation.
key words   . Tourism investment 
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حد�من���شطة�ذات���مية�البالغة�لل��وض�باالقتصاد�،�و�قد�أحاطھ�املشرع�ا��زائري�بجملة�من�الضمانات�

  .ال�شر�عية�و�ال����ش�ل�محفزا�للمس�ثمر�السيا����غض�النظر�عن��ونھ�جزائر�ا�أو�أجن�يا�

كرة��توافر��من�القانو�ي�����تنظيم��ذه�املادة�،�مما�و�من�ثم�فإنھ�و����ظل�وجود�ترسانة�قانونية�تؤطر��س�ثمار�السيا���فإنھ�تطرح�ف

  .ي�تج�عنھ�ثقة�املس�ثمر����القانون����ظل�وجود�قوان�ن�مستقرة�و�ذات�جودة�

�ثقتھ� �يزعزع �مما ،� �القانو�ي �توافر��من �دون �تحول �ال�� �العقبات �من �جملة �املس�ثمر�السيا�� ��ع��ي �إذ �ذلك �عكس �أث�ت �الواقع لكن

نونية�و�يجعلھ�ي��م�عن�اس�ثمار�أموالھ�،�و�من��ذه�العوائق�نجد�العوائق�العامة�،�و�تلك�ا��اصة�املرتبطة�بالقوان�ن�ال���

  .تؤطر��س�ثمار�و�ال���ال��عرف�ثباتا�و�تخضع�لك��ة��لغاءات�

  .�من�القانو�ي��–الضمانات���-املس�ثمر

ourism investment is one of the activities of great importance for the advancement of 
the economy, and only then the Algerian legislature surrounded it with a set of legislative 
guarantees that constitute a catalyst.     for the tourist investor, regardless of whether he is 
Algerian or foreign   And then, in light of the existence of a legal arsenal that frames tourism 

having legal security in regulating this article is raised, which results 
aw in the presence of stable and quality laws.

ut the reality has proven the opposite, as the tourism investor encounters a number of 
obstacles that prevent the availability of legal security, which undermines his confidence in 

es him reluctance to invest his money, and among these obstacles we 
find the general and private obstacles related to the laws that frame investment and that do not 
Known stability and subject to frequent cancellation.. 

Tourism investment - investor - guarantees - legal security 
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ourism investment is one of the activities of great importance for the advancement of 
the economy, and only then the Algerian legislature surrounded it with a set of legislative 

regardless of whether he is 
Algerian or foreign   And then, in light of the existence of a legal arsenal that frames tourism 

having legal security in regulating this article is raised, which results 
aw in the presence of stable and quality laws. 

ut the reality has proven the opposite, as the tourism investor encounters a number of 
obstacles that prevent the availability of legal security, which undermines his confidence in 

es him reluctance to invest his money, and among these obstacles we 
find the general and private obstacles related to the laws that frame investment and that do not 
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���م� �انخفاض ��� �تتج�� ��قتصادي�ن �الباحث�ن �رأي ��� �النامية �الدول �غالبية �تواجھ �ال�� ��قتصادية �املش�لة إن

�و�نم �البلدان �تطور ��� �املؤثرة �املتغ��ات ��س�ثمار�أحد ��ش�ل �إذ ،� �العامل��س�ثمار���ا �و�ال�يزال ��ان �حيث ،� و�ا

� �ف�و�إذن �و��نتظار�، �و�ا��رمان �الت��ية ��� �حصر�ا �يمكن �مفا�يم ��س�ثمار�بثالث �مصط�� الت��ية� "و�يرتبط

ثال�بثمن�الت��ية�و�ذلك�يصبح�العائد�املتوقع�مم

،��2"استخدام��موال�ا��اضرة�لتوليد�أر�اح����املستقبل

�با��اضر�لتحس�ن� �الت��ية ��و�تقبل �،أي �املتاحة �الطاقة �م�ونات تزايد

ار�ع���أساس�تواجد�جملة�من�املبادئ�ال���يتوجب�ع���املس�ثمر�اختيار�البدائل��س�ثمار�ة�املتاحة�

�عن� �يبحث � �املس�ثمر�الرشيد �فإن �مخاطر�ا �درجة �و�اختالف ��س�ثمار�ة �املشار�ع �لتعدد �نظرا ��ختيار�إذ مبدأ

  .دخرات�حيث�يقوم�باختيار��ذه�الفرص

مبدأ�املقارنة�أين�يقوم�املس�ثمر�باملفاضلة�ب�ن�البدائل�املتاحة�الختيار���سب�م��ا�،�و�تتم��ذه�املقارنة�باالستعانة�

�و�املناسب� ��فضل �الختيار�البديل �التحاليل ��ذه �نتائج �و�مقارنة ،� �متاح �بديل �ل�ل �أو�ا��و�ري ��سا��� بالتحليل

�املالئمة،�و��عد��ختيار�ب�ن�املجاالت��س�ثمار�ة�و�أدوا��ا�و�مدى�تالؤم�ا�و�رغبات�و�ميول�املس�ثمر�و�كذلك� مبدأ

دخلھ�و�حالتھ��جتماعية�،�و�يطبق��ذا�املبدأ�اس�نادا�ع����ذه�الرغبات�و�امليول�،�فل�ل�مس�ثمر�إذن�نمط�تفصيل�
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  .و��ل�تتحقق�فكرة��من�القانو�ي�����س�ثمار�السيا���؟

) املحور��ول ( و��جابة�عن�سالف��ش�ال�تقودنا�بالضرورة�إ���سرد�التجر�ة�ا��زائر�ة����مجال��شر�عات��س�ثمار�

ال���خول�ا�املشرع�،�و�بالن�يجة�التحف��ات�ال�شر�عية�

،�مع�الوقوف�ع���مدى�توف���املنظومة�القانونية�أمن�قانو�ي�

                                                           

220.

. ف���ا��س�ثمار�،�مستوى�السيولة�ال���يتمتع���ا�املس�ثمر�و�أدوات��س�ثمار�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

���م� �انخفاض ��� �تتج�� ��قتصادي�ن �الباحث�ن �رأي ��� �النامية �الدول �غالبية �تواجھ �ال�� ��قتصادية �املش�لة إن

�و�نم �البلدان �تطور ��� �املؤثرة �املتغ��ات ��س�ثمار�أحد ��ش�ل �إذ ،� �س�ثمار���ا

  .الرئ�����للتنمية�و�النمو��قتصادي

� �ف�و�إذن �و��نتظار�، �و�ا��رمان �الت��ية ��� �حصر�ا �يمكن �مفا�يم ��س�ثمار�بثالث �مصط�� و�يرتبط

و�ذلك�يصبح�العائد�املتوقع�مم  بإنفاق�ما���مع�ن��ن�،����مقابل�عائد�متوقع�تحصيلھ�مستقبال�،

استخدام��موال�ا��اضرة�لتوليد�أر�اح����املستقبل"،أو��و�عبارة�عن��1و�ا��رمان�و��نتظار�طيلة�ف��ة��س�ثمار�

� �أنھ �ع�� ��عر�فھ �إ�� �البعض �ذ�ب �با��اضر�لتحس�ن�" كما �الت��ية ��و�تقبل �،أي �املتاحة �الطاقة �م�ونات تزايد

ار�ع���أساس�تواجد�جملة�من�املبادئ�ال���يتوجب�ع���املس�ثمر�اختيار�البدائل��س�ثمار�ة�املتاحة�

�عن� �يبحث � �املس�ثمر�الرشيد �فإن �مخاطر�ا �درجة �و�اختالف ��س�ثمار�ة �املشار�ع �لتعدد �نظرا ��ختيار�إذ مبدأ

دخرات�حيث�يقوم�باختيار��ذه�الفرصالفرص��س�ثمار�ة�بناءا�ع���ما�لديھ�من�م

مبدأ�املقارنة�أين�يقوم�املس�ثمر�باملفاضلة�ب�ن�البدائل�املتاحة�الختيار���سب�م��ا�،�و�تتم��ذه�املقارنة�باالستعانة�

�و�املناسب� ��فضل �الختيار�البديل �التحاليل ��ذه �نتائج �و�مقارنة ،� �متاح �بديل �ل�ل �أو�ا��و�ري ��سا��� بالتحليل

�املالئمة،�و��عد��ختيار�ب�ن�املجاالت��س�ثمار�ة�و�أدوا��ا�و�مدى�تالؤم�ا�و�رغبات�و�ميول�املس�ثمر�و�كذلك� مبدأ

دخلھ�و�حالتھ��جتماعية�،�و�يطبق��ذا�املبدأ�اس�نادا�ع����ذه�الرغبات�و�امليول�،�فل�ل�مس�ثمر�إذن�نمط�تفصيل�

 . 4ساسية�لقرارهيحدد�درجة�إ�تما�ھ�بالعناصر�� 

وإذا��ان��س�ثمار�عموما��و�دعامة�مت�نة�لبناء�اقتصاد�أي�دولة�فإنھ����املقابل�ال�يقل��س�ثمار�السيا���أ�مية�،�و�

انطالقا�من��ذا��ساس�فإن��ش�الية�ال���تدور�حول�ا��ذه�الدراسة�تدور�حول�

و��ل�تتحقق�فكرة��من�القانو�ي�����س�ثمار�السيا���؟ما��و��طار�ال�شر����لالس�ثمار�السيا������ا��زائر�؟�

و��جابة�عن�سالف��ش�ال�تقودنا�بالضرورة�إ���سرد�التجر�ة�ا��زائر�ة����مجال��شر�عات��س�ثمار�

،�و�بالن�يجة�التحف��ات�ال�شر�عية�) املحور�الثا�ي( ،�و�من�ثم�تحديد�مقومات��س�ثمار�السيا���

،�مع�الوقوف�ع���مدى�توف���املنظومة�القانونية�أمن�قانو�ي�) املحور�الثالث( ا��زائري�للمس�ثمر����مجال�السياحة�

  ).   املحور�الرا�ع

                   

.34.،ص�2005ا��معية�املصر�ة�لألوراق�املالية،دليل�املس�ثمر�لتمو�ل�الشر�ات،�مصر�،�

.30.،�الصفحة�1995ن�،�مبادئ��س�ثمار�،�دار�املستقبل�،�عمان�،�

220.،ص�1990عبد�العز�ز�ف�����ي�ل،�أساليب�تقييم��س�ثمار�،الدار�ا��امعية�،�ب��وت،�

العناصر��ساسية�املساعدة�ع���القرار����معدل�التحليل�العائد�ع����س�ثمار�و�درجة��

ف���ا��س�ثمار�،�مستوى�السيولة�ال���يتمتع���ا�املس�ثمر�و�أدوات��س�ثمار�
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  :مــــــــــقــــــــــدمــــــــة�

���م� �انخفاض ��� �تتج�� ��قتصادي�ن �الباحث�ن �رأي ��� �النامية �الدول �غالبية �تواجھ �ال�� ��قتصادية �املش�لة إن

�و�نم �البلدان �تطور ��� �املؤثرة �املتغ��ات ��س�ثمار�أحد ��ش�ل �إذ ،� �س�ثمار���ا

الرئ�����للتنمية�و�النمو��قتصادي

� �ف�و�إذن �و��نتظار�، �و�ا��رمان �الت��ية ��� �حصر�ا �يمكن �مفا�يم ��س�ثمار�بثالث �مصط�� و�يرتبط

بإنفاق�ما���مع�ن��ن�،����مقابل�عائد�متوقع�تحصيلھ�مستقبال�،

و�ا��رمان�و��نتظار�طيلة�ف��ة��س�ثمار�

� �أنھ �ع�� ��عر�فھ �إ�� �البعض �ذ�ب كما

  . 3"املستقبل�

ار�ع���أساس�تواجد�جملة�من�املبادئ�ال���يتوجب�ع���املس�ثمر�اختيار�البدائل��س�ثمار�ة�املتاحة�و�يقوم��س�ثم

  :م��ا�و�املتمثلة����

�عن��- �يبحث � �املس�ثمر�الرشيد �فإن �مخاطر�ا �درجة �و�اختالف ��س�ثمار�ة �املشار�ع �لتعدد �نظرا ��ختيار�إذ مبدأ

الفرص��س�ثمار�ة�بناءا�ع���ما�لديھ�من�م

مبدأ�املقارنة�أين�يقوم�املس�ثمر�باملفاضلة�ب�ن�البدائل�املتاحة�الختيار���سب�م��ا�،�و�تتم��ذه�املقارنة�باالستعانة��-

�و�املناسب� ��فضل �الختيار�البديل �التحاليل ��ذه �نتائج �و�مقارنة ،� �متاح �بديل �ل�ل �أو�ا��و�ري ��سا��� بالتحليل

  .مس�ثمر�لل

�املالئمة،�و��عد��ختيار�ب�ن�املجاالت��س�ثمار�ة�و�أدوا��ا�و�مدى�تالؤم�ا�و�رغبات�و�ميول�املس�ثمر�و�كذلك��- مبدأ

دخلھ�و�حالتھ��جتماعية�،�و�يطبق��ذا�املبدأ�اس�نادا�ع����ذه�الرغبات�و�امليول�،�فل�ل�مس�ثمر�إذن�نمط�تفصيل�

يحدد�درجة�إ�تما�ھ�بالعناصر�� 

وإذا��ان��س�ثمار�عموما��و�دعامة�مت�نة�لبناء�اقتصاد�أي�دولة�فإنھ����املقابل�ال�يقل��س�ثمار�السيا���أ�مية�،�و�

انطالقا�من��ذا��ساس�فإن��ش�الية�ال���تدور�حول�ا��ذه�الدراسة�تدور�حول�

ما��و��طار�ال�شر����لالس�ثمار�السيا������ا��زائر�؟�

و��جابة�عن�سالف��ش�ال�تقودنا�بالضرورة�إ���سرد�التجر�ة�ا��زائر�ة����مجال��شر�عات��س�ثمار�

،�و�من�ثم�تحديد�مقومات��س�ثمار�السيا���

ا��زائري�للمس�ثمر����مجال�السياحة�

املحور�الرا�ع( للمس�ثمر�السيا���

ا��معية�املصر�ة�لألوراق�املالية،دليل�املس�ثمر�لتمو�ل�الشر�ات،�مصر�،��-  1  

ن�،�مبادئ��س�ثمار�،�دار�املستقبل�،�عمان�،�طا�ر�حيدر�مردا�-  2  

عبد�العز�ز�ف�����ي�ل،�أساليب�تقييم��س�ثمار�،الدار�ا��امعية�،�ب��وت،��-  3  

العناصر��ساسية�املساعدة�ع���القرار����معدل�التحليل�العائد�ع����س�ثمار�و�درجة���-  4  

ف���ا��س�ثمار�،�مستوى�السيولة�ال���يتمتع���ا�املس�ثمر�و�أدوات��س�ثمار�املخاطر�ال���يتص  
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-�63ستقالل�بإصدار�أول�قانون�لالس�ثمار،�ف�ان�القانون�

ا��ياة��قتصادية�من� ��دف��عث�ال�شاط��قتصادي�و�إ�عاش

�امل ���رة �أحدثتھ �فراغا ��عا�ي �و��ان ��ستقالل ��عد عمر�ن

 .�جن�ية� ع���رؤوس��موال��جن�ية�املوجودة����ا��زائر�و�إ���جلب��س�ثمارات

��موال�ا��ارجية�ا�تدت �رؤوس ��سرب �و�تزايد ��قتصادية ��وضاع �إثر� تد�ور �جديد ��شر�ع �سن ا��زائر�إ��

66-284�� ���  ،1966س�تم���15املؤرخ

ا��زائر�ة�إجراءات�جديدة� يخص�السياسة��س�ثمار�ة�اتجاه��جانب،�عرفت�منعرجا�جديدا�باتخاذ�السلطات

شر�ات�مختلطة�بمسا�مة�رؤوس�أموال�الدولة�عن�طر�ق�الشر�ات�

�قتصادية�املختلطة�و�س���ا����إطار�

 �ية�شر�طة�املشاركة����جن�ية�العمل����ا��زائر�و�حصول�ا�ع���إعفاءات�ضر�

،�و��ذا�ما�يؤكد�بداية�انفتاح��قتصاد�الوط���من�خالل�

��س��اتيجية �أ�داف �تحقيق ��� �باملشاركة ��جن�� �املال �رأس �كذا �و  .التنمو�ة ا��اص،

���إ�شاء�شر�ات�مختلطة�بمسا�مة� بمشاركة�رأس�املال��جن��

سنة�إ����15متمثلة�خاصة����تمديد�مدة�حياة�املؤسسة�املختلطة�من�

��موال �تحو�ل ��� �و��س�يالت ،� �التجاري�ا��زائري �القانون �وفق � سنة �و�لتحدد حصة�ل��ارج،

� �القانون �سمح �الثمان�نات، �إصالحات �و��� ،88/25�� ��� �12املؤرخ

النقد�و�املتعلق�ب�1990أفر�ل��14املؤرخ����

ل�س�بقانون�اس�ثمار،�إال�أنھ�يؤكد� كنقطة�البداية�لتدعيم��س�ثمارات��جن�ية����ا��زائر،�و�بالرغم�من�أنھ

�أو�باالس�ثمار�املباشر�و�تحو�ل �بالشراكة �للقيام �ال�املة �با��ر�ة  املقيم�ن

تكملة�6 املتعلق�بقانون��س�ثمارات�1993

��س�ثمارات� �قضايا �مع �التعامل ��� نوعية

 .باملحروقات �شر����جديد،�و�أل���القوان�ن�الصادرة�املخالفة�لھ�بإس�ناء�تلك�املتعلقة

                                                           

نقل�التكنولوجيا،�و�توف��� لالس�ثمار�من�أجل�تحقيق�التنمية��قتصادية���دف�ز�ادة�تدفق�العملة�الصعبة،

،�املتعلق�ب��قية��س�ثمار�،�ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�،�العدد�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

  . التجر�ة�ال�شر�عية�ا��زائر�ة����مجال��س�ثمار

�ستقالل�بإصدار�أول�قانون�لالس�ثمار،�ف�ان�القانون� �س�ثمار�مباشرة��عدبدأت�التجر�ة�ا��زائر�ة����مجال�

��دف��عث�ال�شاط��قتصادي�و�إ�عاش�1963جو�لية���26س�ثمار�املؤرخ����

�الذي �ا��زائري ��قتصاد �و�تنمية �بناء �و�إعادة �امل جديد، ���رة �أحدثتھ �فراغا ��عا�ي �ان

ع���رؤوس��موال��جن�ية�املوجودة����ا��زائر�و�إ���جلب��س�ثمارات

��موال�ا��ارجية�ا�تدت �رؤوس ��سرب �و�تزايد ��قتصادية ��وضاع تد�ور

�وضع � قانون �بالتفك����� ��1966آخر�سنة �66و�القانون

  .5قانون��س�ثمارات�للقطاع�الوط���و��جن���

يخص�السياسة��س�ثمار�ة�اتجاه��جانب،�عرفت�منعرجا�جديدا�باتخاذ�السلطات

شر�ات�مختلطة�بمسا�مة�رؤوس�أموال�الدولة�عن�طر�ق�الشر�ات� خلق�سمحت�بمشاركة�رأس�املال��جن������إطار 

�قتصادية�املختلطة�و�س���ا����إطار� ،�املتعلق�بتأس�س�الشر�ات1982أوت��28املؤرخ�����

�جن�ية�العمل����ا��زائر�و�حصول�ا�ع���إعفاءات�ضر� املخطط�الوط���للتنمية�لالس�ثمارات

،�و��ذا�ما�يؤكد�بداية�انفتاح��قتصاد�الوط���من�خالل� %51شر�ات�مختلطة�مع�مؤسسات�القطاع�العام�ب�سبة�

��س��اتيجية �أ�داف �تحقيق ��� �باملشاركة ��جن�� �املال �رأس �كذا �و ا��اص،

بمشاركة�رأس�املال��جن���13-82املعدل�و�املتمم�للقانون�

متمثلة�خاصة����تمديد�مدة�حياة�املؤسسة�املختلطة�من� رؤوس�أموال�الدولة،�وفق��س�يالت�جديدة

��موال �تحو�ل ��� �و��س�يالت ،� �التجاري�ا��زائري �القانون �وفق سنة

� �ب�سبة ��و�ما �املال �رأس ��� ��جن�� �%49الشر�ك �القانون �سمح �الثمان�نات، �إصالحات �و��� ،

 .املتعلق�بتوجيھ��س�ثمارات�ا��اصة�الوطنية

املؤرخ�����90/10عملت�ا��زائر����إطار�إصالح�النظام�النقدي�ع���وضع�القانون�

كنقطة�البداية�لتدعيم��س�ثمارات��جن�ية����ا��زائر،�و�بالرغم�من�أنھ

�و�غ�� �للمقيم�ن �ا��زائري �املشرع �أو�باالس�ثمار�املباشر�و�تحو�ل ترخيص �بالشراكة �للقيام �ال�املة �با��ر�ة املقيم�ن

 .مو�ل�مشار�ع�اقتصادية�موال�ب�ن�ا��زائر�و�ا��ارج�لت

1993أكتو�ر��05املؤرخ�����12- 93صدر�املرسوم�ال�شر����

�ا��زائر�قفزة �حققت �و���ذا �و�القرض، �بالنقد ��س�ثمارات� ا��اص �قضايا �مع �التعامل ��� نوعية

�شر����جديد،�و�أل���القوان�ن�الصادرة�املخالفة�لھ�بإس�ناء�تلك�املتعلقة املباشرة����إطار�نظام

                   

لالس�ثمار�من�أجل�تحقيق�التنمية��قتصادية���دف�ز�ادة�تدفق�العملة�الصعبة،

،�املتعلق�ب��قية��س�ثمار�،�ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�،�العدد��1993يوليو����15،املؤرخ���93/12

  .1414ر�يع�الثا�ي�
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

التجر�ة�ال�شر�عية�ا��زائر�ة����مجال��س�ثمار:املحور��ول�

بدأت�التجر�ة�ا��زائر�ة����مجال�

�س�ثمار�املؤرخ���� ليدعم�277

�الذي �ا��زائري ��قتصاد �و�تنمية �بناء �و�إعادة جديد،

ع���رؤوس��موال��جن�ية�املوجودة����ا��زائر�و�إ���جلب��س�ثمارات املحافظة�و��بقاء

��موال�ا��ارجية�ا�تدت و��عد �رؤوس ��سرب �و�تزايد ��قتصادية ��وضاع تد�ور

� �القانون �وضع�277-63فشل بالتفك�����

قانون��س�ثمارات�للقطاع�الوط���و��جن��� املتضمن

يخص�السياسة��س�ثمار�ة�اتجاه��جانب،�عرفت�منعرجا�جديدا�باتخاذ�السلطات فيما�

سمحت�بمشاركة�رأس�املال��جن������إطار 

 .الوطنية

�13- 82سمح�القانون� إذ

املخطط�الوط���للتنمية�لالس�ثمارات

شر�ات�مختلطة�مع�مؤسسات�القطاع�العام�ب�سبة�

�للقطاع ��س��اتيجية السماح �أ�داف �تحقيق ��� �باملشاركة ��جن�� �املال �رأس �كذا �و ا��اص،

املعدل�و�املتمم�للقانون��13-86القانون� سمح

رؤوس�أموال�الدولة،�وفق��س�يالت�جديدة

�تصل � مدة�قد ��موال�99إ�� �تحو�ل ��� �و��س�يالت ،� �التجاري�ا��زائري �القانون �وفق سنة

� �ب�سبة ��و�ما �املال �رأس ��� ��جن�� الشر�ك

املتعلق�بتوجيھ��س�ثمارات�ا��اصة�الوطنية�1988جو�لية�

عملت�ا��زائر����إطار�إصالح�النظام�النقدي�ع���وضع�القانون�

كنقطة�البداية�لتدعيم��س�ثمارات��جن�ية����ا��زائر،�و�بالرغم�من�أنھ القرض

�و�غ�� �للمقيم�ن �ا��زائري �املشرع ترخيص

�موال�ب�ن�ا��زائر�و�ا��ارج�لت

صدر�املرسوم�ال�شر�����1993و���أواخر�سنة�

� �ا��زائر�قفزة�10/90لقانون �حققت �و���ذا �و�القرض، �بالنقد ا��اص

املباشرة����إطار�نظام�جن�ية�

لالس�ثمار�من�أجل�تحقيق�التنمية��قتصادية���دف�ز�ادة�تدفق�العملة�الصعبة، و�الذي�أعطى��ولو�ة -  5

 .مناصب�شغل�

  
93املرسوم�ال�شر�����رقم� -  6

ر�يع�الثا�ي��24،�الصادر�����64.



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  73

املعدل�بموجب��مر�رقم��7املتعلق�بتطو�ر��س�ثمار

�آخر�التفاتة�8بتطو�ر��س�ثمار ،و��انت

� �رقم �القانون �بموجب �خصوصا ��16/09و��س�ثمار�السيا�� ��� غشت��03املؤرخ

،�باإلضافة�)الفرع�الثا�ي( وطرق�التمو�ل���

،�حيث�أن��ل��ذه�املتطلبات�أساسية�من�أجل�اس�ثمار�

القضاء�ع����خالالت�الداخلية�و�ا��ارجية�فيھ،�

�20واستقرار�املس�ثمر�ن�،و��عرف�العقار��ع���النحو�الذي�اتجھ�إليھ�املشرع�ا��زائري�املادة�

: " السياحية،�و�ال���تنص�ع���ماي���التوسع�و�املواقع

�را���� للبناء�من��را����املحددة�ل�ذا�الغرض����مخطط�ال��يئة�السياحية�،�و�ضم

�يمكن� �و�ال�� �اس�ثمار�العقار، �عرقلة �شأ��ا �من بالعقار�و�ال��

يصطدم�املس�ثمر�السيا���بمش�لة�ارتفاع�أسعار�العقار����ا��زائر�مقارنة�مع�ما��و��مر�عليھ����الدول��خرى�،�إذ�

أس�مال�املس�ثمر�،�باإلضافة�إ���ان�شار�

                                                           

املتعلق�بتطو�ر��س�ثمار��،�ا��ر�دة�الرسمية�

،��46.تعلق�ب��قية��س�ثمار�،�ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�،�العدد�

ل�،�أزمة�العقار����ا��زائر�و�دوره����تنمية��س�ثمار�

محينطة�مسعود�معوقات�عملية�ال��وض�بالقطاع�السيا������ا��زائر�،�امللتقى�العل���الثا�ي

راسة�حالة��عض�الدول�العر�ية�و��سالمية�،�ا��معية�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

املتعلق�بتطو�ر��س�ثمار�2001غشت��20،�املؤرخ�����01/03و�تاله��عد�ذلك��مر�رقم�

�لألمر�رقم��2006يوليو� �و�املتمم ��03/01املعدل بتطو�ر��س�ثماراملتعلق

�لتط����س�ثمار�عموما � �شر�عية �رقم �القانون �بموجب �خصوصا و��س�ثمار�السيا��

   . 9و�املتعلق�ب��قية��س�ثمار

 مقومات��س�ثمار�السياحـي

وطرق�التمو�ل���) الفرع��ول (  10العقار�تتج���مقومات��س�ثمار�السيا������ضرورة�توافر 

،�حيث�أن��ل��ذه�املتطلبات�أساسية�من�أجل�اس�ثمار�)الفرع�الثالث( السيا�� إ������اص�املتدخلون�����س�ثمار

  .م��ابطة�فيما�بي��ا

 

القضاء�ع����خالالت�الداخلية�و�ا��ارجية�فيھ،� اح�و�إ�عاش��قتصاد�الوط��،�و�عت���العقار�محددا�أساسيا�إلنج

واستقرار�املس�ثمر�ن�،و��عرف�العقار��ع���النحو�الذي�اتجھ�إليھ�املشرع�ا��زائري�املادة� وعامال�مساعدا�ع���جلب

التوسع�و�املواقع املتعلق�بمناطق�17/02/2003املؤرخ����

للبناء�من��را����املحددة�ل�ذا�الغرض����مخطط�ال��يئة�السياحية�،�و�ضم القابل

  . "ل��واص التا�عة�لألمالك�الوطنية�العمومية�و�ا��اصة�،�و�تلك�التا�عة

�واملمارسات �العراقيل �جملة �ع�� ��شارة �يمكن��املرتبطة مع �و�ال�� �اس�ثمار�العقار، �عرقلة �شأ��ا �من بالعقار�و�ال��

يصطدم�املس�ثمر�السيا���بمش�لة�ارتفاع�أسعار�العقار����ا��زائر�مقارنة�مع�ما��و��مر�عليھ����الدول��خرى�،�إذ�

أس�مال�املس�ثمر�،�باإلضافة�إ���ان�شار�من�ر % 30إ���%  20ي�لف�اقتناء�العقار�ألجل�إقامة�مشروع�عادة���سبة�من�

                   

،�املتعلق�بتطو�ر��س�ثمار�،�ا��ر�دة��2001غشت��20،�املؤرخ����

الرسمية. 2001غشت��20،�الصادرة�����47.ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�،�العدد�

املتعلق�بتطو�ر��س�ثمار��،�ا��ر�دة�الرسمية��01/03،�املعدل�و�املتمم�لألمر�رقم��2006يوليو��15،�املؤرخ����

  . 2006يوليو��19،�الصادرة�����47.ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�،�العدد�

تعلق�ب��قية��س�ثمار�،�ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�،�العدد�،�امل�2016غشت��03،�املؤرخ����

  .   

يصنف�العقار����ا��زائر�إ���عقار�عمرا�ي�،عقار�تجاري�،�عقار�صنا��،�فال���،�صنا��

ل�،�أزمة�العقار����ا��زائر�و�دوره����تنمية��س�ثمار�،�ملز�د�من�التفاصيل�أنظر�بن�حمودة�محبوب�و�بن�قانة�إسماعي

.61.،�الصفحة��05.�جن���،�مجلة�الباحث�،�العدد�

محينطة�مسعود�معوقات�عملية�ال��وض�بالقطاع�السيا������ا��زائر�،�امللتقى�العل���الثا�ي

راسة�حالة��عض�الدول�العر�ية�و��سالمية�،�ا��معية�حول�تنمية�السياحة�كمصدر�تمو�ل�مل�افحة�الفقر�و�التخلف����ا��زائر�،�د

.2009الوطنية�لالقتصادي�ن�ا��زائر��ن�،ا��زائر�،�
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و�تاله��عد�ذلك��مر�رقم�

06/08�� ��� يوليو��15املؤرخ

�لتط����س�ثمار�عموما �شر�عية

و�املتعلق�ب��قية��س�ثمار�2016

مقومات��س�ثمار�السياحـي: املحور�الثا�ي

تتج���مقومات��س�ثمار�السيا������ضرورة�توافر 

إ������اص�املتدخلون�����س�ثمار

م��ابطة�فيما�بي��ا جيد�و��ل�ا

 العقـار�السياحـي: أوال�

�عت���العقار�محددا�أساسيا�إلنج

وعامال�مساعدا�ع���جلب

املؤرخ�����03- 03من�قانون�رقم�

القابل ي�ش�ل�العقار�السيا��

التا�عة�لألمالك�الوطنية�العمومية�و�ا��اصة�،�و�تلك�التا�عة

�واملمارسات �العراقيل �جملة �ع�� ��شارة مع

  :ت��يص�ا����ماي���

يصطدم�املس�ثمر�السيا���بمش�لة�ارتفاع�أسعار�العقار����ا��زائر�مقارنة�مع�ما��و��مر�عليھ����الدول��خرى�،�إذ��-

ي�لف�اقتناء�العقار�ألجل�إقامة�مشروع�عادة���سبة�من�

 .11البناءات�الفوضو�ة�

    

  

  

،�املؤرخ������01/03مر�رقم��-  7  

 ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�،�العدد�
،�املؤرخ������06/08مر�رقم��-  8

ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�،�العدد�
،�املؤرخ�����16/09القانون�رقم��- 9

.  2016غشت��03الصادرة����

يصنف�العقار����ا��زائر�إ���عقار�عمرا�ي�،عقار�تجاري�،�عقار�صنا��،�فال���،�صنا���-  10  

،�ملز�د�من�التفاصيل�أنظر�بن�حمودة�محبوب�و�بن�قانة�إسماعي....عقار�عمومي�

 �جن���،�مجلة�الباحث�،�العدد�

محينطة�مسعود�معوقات�عملية�ال��وض�بالقطاع�السيا������ا��زائر�،�امللتقى�العل���الثا�ي�- 11  

حول�تنمية�السياحة�كمصدر�تمو�ل�مل�افحة�الفقر�و�التخلف����ا��زائر�،�د

 الوطنية�لالقتصادي�ن�ا��زائر��ن�،ا��زائر�،�
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�و �و�الزراعية �و��قتصادية، �الصناعية، �مشار�ع�ا ����يع �ع�� �الدول �للتمو�ل� �ل �طرق �عدة �ع�� السياحية

�الر�ن، �طر�ق �املس�ثمر�عن �يقدم�ا �للقروض��لضمانات �الفوائد أو�منح

ا��و�ري�منھ� و���قروض�عادية�تمنح�للز�ائن�لف��ة�محصورة�ب�ن�س�ت�ن�و�نصف،�وال�دف

لذلك�و�تمو�ل�ا� لبنوك�التجار�ة�ل�ا�حصة�قروض�تمنح�ا����حالة�وجود�السيولة�الالزمة

إم�انية�البنك�التجاري،�و�لذا�ي��أ�املس�ثمر�إ���

ملدة�بال�سبة�ل�ذا�النوع�من�البنك�املركزي�و��ذا���دف�ا��صول�ع���حصة�أخرى�من�أجل�التمو�ل،�وت��اوح��ذه�ا

ال���ء�املس�ثمر�ذاتھ�ف��ا�انطالقا�من�

�لھ �الز�ائن �قبل �من �املستحقات �دفع �و �طرفھ �من  .ات

من�القوان�ن�الضابطة�لھ�عن�طر�ق� عليھ�تمو�ل�املشار�ع�السياحية��عتمد�ع���عدة�مصادر�يرفع�من�شأنھ،�انطالقا

�املشار�ع �تمول �و�قد �الدولة، �املساعدات� �ز�نة �طر�ق �عن السياحية

�السيا��،� �التوسع �مناطق ��� �املتواجدة �خاصة �املعتمدة السياحية

الو�الة�: وجھ�خاص�من�أ�م�ا العديد�من����اص�املتدخلون�����س�ثمار�عموما،�و��س�ثمار�السيا���ع��

�و� ��س�ثمار�عموما �ترقية �بھ طو�ر��س�ثمار�ا���از�املنوط

املعدل�و�املتمم��2001غشت��20املؤرخ����

مع��دارة��سابق��شارة�إليھ�،�ف�و�مؤسسة�عمومية�تتمتع�بال��صية�املعنو�ة�و��ستقالل�املا���،�و�ت�لف�بالت�سيق

استقبال�املس�ثمر�ن� ضمان�ترقية��س�ثمارات�و�تطو�ر�ا�و�متا�ع��ا�و�م��ا��س�ثمارات�ذات�الطا�ع�السيا���،�و

                                                           

مجدوب�نوال�،�مجدوب�خ��ة�،��طر�ال�شر�عية�املنظمة�لقطاع�السياحة�با��زائر�،�مداخلة�مقدمة����إطار�امللتقى�الوط���حول�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�و �و�الزراعية �و��قتصادية، �الصناعية، �مشار�ع�ا ����يع �ع�� �الدول �ل

�تبعا �املقدمة �القروض �ع�� ��عتمد �الر�ن، أغل��ا �طر�ق �املس�ثمر�عن �يقدم�ا لضمانات

  .لھ،�و�القروض�ع���ش�ل�ن

و���قروض�عادية�تمنح�للز�ائن�لف��ة�محصورة�ب�ن�س�ت�ن�و�نصف،�وال�دف :القروض�املتوسطة�املباشرة

 12.�و�تمو�ل�مشروعات�سواء�صناعية�أو�زراعية�أو�سياحية�بدرجة�أ�م

لبنوك�التجار�ة�ل�ا�حصة�قروض�تمنح�ا����حالة�وجود�السيولة�الالزمةإن�ا :القروض�املتوسطة�للتعبئة

إم�انية�البنك�التجاري،�و�لذا�ي��أ�املس�ثمر�إ��� لقطاع�اقتصادي�مع�ن،�إال�أن�الطلب�ع����ذه�القروض�قد�يفوق 

البنك�املركزي�و��ذا���دف�ا��صول�ع���حصة�أخرى�من�أجل�التمو�ل،�وت��اوح��ذه�ا

 .القرض�من�س�ت�ن�إ���خمس�سنوات

ال���ء�املس�ثمر�ذاتھ�ف��ا�انطالقا�من� قد��عتمد�ع���التمو�ل�الذا�ي����املشار�ع�السياحية�قصد�ترقي��ا�أي�من

 .عل��ا املرافق�التا�عة�لھ�و�النتائج�املحصل

�ا��دم �بيع �خالل �من �بنفسھ �نفسھ �يمول �الفندق �لھفمثال �الز�ائن �قبل �من �املستحقات �دفع �و �طرفھ �من ات

عليھ�تمو�ل�املشار�ع�السياحية��عتمد�ع���عدة�مصادر�يرفع�من�شأنھ،�انطالقا

  تحقيق�التنمية�املحلية منح�القروض�للمس�ثمر�ن�����ذا�املجال�لغرض

�� ��جن�ية �العملة �و�جلب �املشار�عوالدولية، �تمول �و�قد �الدولة، �ز�نة

�ل��معيات �الدولة �طرف �من �املقدمة �السيا��،� و�عانات �التوسع �مناطق ��� �املتواجدة �خاصة �املعتمدة السياحية

 .التمو�ل�ي�ون�ذاتيا��الفنادق�والساحات��ثر�ة�السياحية�

 س�ثمار�السياحـي���ـاص�املتدخلـون����� 

العديد�من����اص�املتدخلون�����س�ثمار�عموما،�و��س�ثمار�السيا���ع��

 .املحلية الوطنية�لتطو�ر��س�ثمار�و��ج�زة�التا�عة�ل�ا�،�الدولة،و�ا��ماعات

�لتطو�ر��س�ثمار �الوطنية �لت :الو�الة �الوطنية �الو�الة �و��عد ��س�ثمار�عموما �ترقية �بھ طو�ر��س�ثمار�ا���از�املنوط

املؤرخ�����03/01من��مر�رقم���06س�ثمار�السيا���خصوصا�و�ذلك�بموجب�املادة�

سابق��شارة�إليھ�،�ف�و�مؤسسة�عمومية�تتمتع�بال��صية�املعنو�ة�و��ستقالل�املا���،�و�ت�لف�بالت�سيق

  : و�ال�يئات�املعنية�بما�يأ�ي�

ضمان�ترقية��س�ثمارات�و�تطو�ر�ا�و�متا�ع��ا�و�م��ا��س�ثمارات�ذات�الطا�ع�السيا���،�و

  .املقيم�ن�وغ���املقيم�ن،�و�إعالم�م�و�مساعد��م

                   

مجدوب�نوال�،�مجدوب�خ��ة�،��طر�ال�شر�عية�املنظمة�لقطاع�السياحة�با��زائر�،�مداخلة�مقدمة����إطار�امللتقى�الوط���حول�

  .،�جامعة�بو�رة�2017جانفي��10و��09يا���،�مقومات�و�تحديات��س�ثمار����القطاع�الس
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 التمو�ـل: ثانيا�

�و �عتمد �و�الزراعية �و��قتصادية، �الصناعية، �مشار�ع�ا ����يع �ع�� �الدول �ل

�تبعا �املقدمة �القروض �ع�� ��عتمد أغل��ا

لھ،�و�القروض�ع���ش�ل�ن املمنوحة

القروض�املتوسطة�املباشرة -1

�و�تمو�ل�مشروعات�سواء�صناعية�أو�زراعية�أو�سياحية�بدرجة�أ�م

القروض�املتوسطة�للتعبئة -2

لقطاع�اقتصادي�مع�ن،�إال�أن�الطلب�ع����ذه�القروض�قد�يفوق 

البنك�املركزي�و��ذا���دف�ا��صول�ع���حصة�أخرى�من�أجل�التمو�ل،�وت��اوح��ذه�ا

القرض�من�س�ت�ن�إ���خمس�سنوات

قد��عتمد�ع���التمو�ل�الذا�ي����املشار�ع�السياحية�قصد�ترقي��ا�أي�من و     

املرافق�التا�عة�لھ�و�النتائج�املحصل

�ا��دم �بيع �خالل �من �بنفسھ �نفسھ �يمول �الفندق فمثال

عليھ�تمو�ل�املشار�ع�السياحية��عتمد�ع���عدة�مصادر�يرفع�من�شأنھ،�انطالقا و

منح�القروض�للمس�ثمر�ن�����ذا�املجال�لغرض

�� والوطنية ��جن�ية �العملة �و�جلب والدولية،

�ل��معيات �الدولة �طرف �من �املقدمة و�عانات

التمو�ل�ي�ون�ذاتيا��الفنادق�والساحات��ثر�ة�السياحية� كذلك�أن

���ـاص�املتدخلـون����� : ثالثا�

العديد�من����اص�املتدخلون�����س�ثمار�عموما،�و��س�ثمار�السيا���ع�� �ناك

الوطنية�لتطو�ر��س�ثمار�و��ج�زة�التا�عة�ل�ا�،�الدولة،و�ا��ماعات

�لتطو�ر��س�ثمار  -أ �الوطنية الو�الة

�س�ثمار�السيا���خصوصا�و�ذلك�بموجب�املادة�

سابق��شارة�إليھ�،�ف�و�مؤسسة�عمومية�تتمتع�بال��صية�املعنو�ة�و��ستقالل�املا���،�و�ت�لف�بالت�سيق

و�ال�يئات�املعنية�بما�يأ�ي�

ضمان�ترقية��س�ثمارات�و�تطو�ر�ا�و�متا�ع��ا�و�م��ا��س�ثمارات�ذات�الطا�ع�السيا���،�و -د

املقيم�ن�وغ���املقيم�ن،�و�إعالم�م�و�مساعد��م

مجدوب�نوال�،�مجدوب�خ��ة�،��طر�ال�شر�عية�املنظمة�لقطاع�السياحة�با��زائر�،�مداخلة�مقدمة����إطار�امللتقى�الوط���حول� - 12

مقومات�و�تحديات��س�ثمار����القطاع�الس
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�ع�بواسطة�الشباك�الوحيد�ع���مستوى�ال�ي�ل�

و�أغلب�املس�ثمر�ن�السياحي�ن�ي��ئون�إ���الو�الة�الوطنية�من�أجل�ا��صول�ع���امتيازات�جبائية،�ذلك�أن�

  .�س�ثمارات�السياحية�ذات�رأس�مال���م،����ح�ن�أن�الو�الة�لم�تحدد�أي�مبلغ�لرأس�املال�لالستفادة�من�املزايا�

و�الة�و�ال���يصل�عدد�ا�إ���أر�ع�مراكز�أ�مية�عن�الو�الة����حد�ذا��ا�إذ�تظم��ذه�

  :املراكز�مجموع�املصا���املؤ�لة�لتقديم�ا��دمات�الضرور�ة�إل�شاء�املؤسسات�و�دعم�ا�و�تطو�ر�ا��التا���

  .ملوضوعة�لفائدة��س�ثمارات�

  .مركز�ال��قية��قليمية�،�و�ي�لف��ذا�ا���از�بضمان�ترقية�القرض�و��م�انيات�املحلية�

مركز�اس�نفاذ��جراءات�،�و��- . مركز�الدعم�إل�شاء�املؤسسات�و�ي�لف�بمساعدة�و�دعم�إ�شاء�و�تطو�ر�املؤسسات�

  .طة�بإجراءات�إ�شاء�املؤسسات�و�إنجاز�املشار�ع�

�اإلعانات����خفض� إ���التمو�ل�املباشر�لالس�ثمارات�فإن�الدولة�تتدخل����التمو�ل�بصور�ش��،

ا��ز�نة�مع�الضمانات�ال���ترمي�إ������يع�قطاعات�معينة�

�و�عديل� �القرارات �من �العديد �إتخاذ �تم السوق

� ���اية �أ�م�1993س�ثمار�الصادر���  إحدى

�س�ثمار،�و�نزع�القيود�و�إعطاء�العديد�من�

كب������تجسيد�طموحات�أفراد�املجتمع�من�

�املح�� �ح��ه ��� �موارد �من �يملكھ �مما �وانطالقا �املح�� �واقعھ  .ظل

�و�الس�� ���تمام �إ�� �ولوج�ا ��� �البلدية �من �أساسا �املحلية �ا��ماعات � تأ�ي ،� �محلية �تنمية �تحقيق و�ذا�وراء

انطالقا�من�العنصر�ال�شري�فاملادي�واملا��،�وإذا��ان�العنصر�ال�شري�

�املا�� �ا��انب �فإن �محددة، �معرفية �و�كذا �وإدار�ة �أساسية �ضوابط �وفق �والدافع� اختياره �و�العنصر��سا���

ث�و�إيجاد�مصادر�تمو�ل�مختلفة�وفق�ما�تزخر�بھ�املنطقة����ش���

�ل��ماعات �تجعل ��اما �دورا �السياحة �تلعب �حيث �ذلك �تتجاوز �وقد ��اما� �قتصادية، �مصدرا املحلية

                                                           

  .،�املتعلق�بتطو�ر��س�ثمار�،�سابق��شارة�إليھ�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�ع�بواسطة�الشباك�الوحيد�ع���مستوى�ال�ي�ل��س�يل�القيام�بالش�ليات�التأس�سية�للمؤسسات،�و�تجسيد�املشار 

.  

  .تأ�يل�مشار�ع��س�ثمار�السيا���

 .املسا�مة�����شر�ثقافة��س�ثمار�و�م��ا��س�ثمار�السيا���

 .�سي���صندوق�دعم��س�ثمار

  13.ن�خالل�مدة��عفاءالتأكد�من�اح��ام��ل��امات�ال����ع�د���ا�املس�ثمرو 

و�أغلب�املس�ثمر�ن�السياحي�ن�ي��ئون�إ���الو�الة�الوطنية�من�أجل�ا��صول�ع���امتيازات�جبائية،�ذلك�أن�

�س�ثمارات�السياحية�ذات�رأس�مال���م،����ح�ن�أن�الو�الة�لم�تحدد�أي�مبلغ�لرأس�املال�لالستفادة�من�املزايا�

و�الة�و�ال���يصل�عدد�ا�إ���أر�ع�مراكز�أ�مية�عن�الو�الة����حد�ذا��ا�إذ�تظم��ذه�و�ال�يقل�دور�املراكز�التا�عة�لل

املراكز�مجموع�املصا���املؤ�لة�لتقديم�ا��دمات�الضرور�ة�إل�شاء�املؤسسات�و�دعم�ا�و�تطو�ر�ا��التا���

ملوضوعة�لفائدة��س�ثمارات�مركز��سي���املزايا�،�و�ي�لف��ذا�ا���از�بتكييف�املزايا�و�التحف��ات�املختلفة�و�ا

مركز�ال��قية��قليمية�،�و�ي�لف��ذا�ا���از�بضمان�ترقية�القرض�و��م�انيات�املحلية�

مركز�الدعم�إل�شاء�املؤسسات�و�ي�لف�بمساعدة�و�دعم�إ�شاء�و�تطو�ر�املؤسسات�

طة�بإجراءات�إ�شاء�املؤسسات�و�إنجاز�املشار�ع�ي�لف��ذا�ا���از�بتقديم�ا��دمات�املرتب

 .و�ت�ون�لقرارات�أعضاء��ذه�املراكز���ية�أمام��دارات�التا�عة�ل�ا�

إ���التمو�ل�املباشر�لالس�ثمارات�فإن�الدولة�تتدخل����التمو�ل�بصور�ش��،

ا��ز�نة�مع�الضمانات�ال���ترمي�إ������يع�قطاعات�معينة� حة�من�طرفالضرائب�أو��عفاء�م��ا،�والقروض�املمنو 

 .و�اجتماعية

�نحو�اقتصاد �والتوجھ ��قتصادية ��صالحات ��عد �أنھ ��شارة �و�عديل� مع �القرارات �من �العديد �إتخاذ �تم السوق

��� �تصب �ال�� �القوان�ن �من ��  العديد �ترقية �و�عت���قانون ��تجاه، ��ذا ���اية س�ثمار�الصادر���

�س�ثمار،�و�نزع�القيود�و�إعطاء�العديد�من� القوان�ن،�حيث�تم�فتح�املجال�للقطاع�ا��اص�الوط���و��جن���من�أجل

  .�س�ثمار ���يع�وتطو�ر التحف��ات�و�متيازات�قصد

كب������تجسيد�طموحات�أفراد�املجتمع�من� يجعل�ل��ماعات�املحلية�دور �إن�تطبيق�الالمركز�ة�����سي���شؤون�الدولة

��� �وظروفھ، �بتطلعاتھ ���تمام �املح�� خالل �ح��ه ��� �موارد �من �يملكھ �مما �وانطالقا �املح�� �واقعھ ظل

�و�الس�� ���تمام �إ�� �ولوج�ا ��� �البلدية �من �أساسا �املحلية �ا��ماعات تأ�ي

انطالقا�من�العنصر�ال�شري�فاملادي�واملا��،�وإذا��ان�العنصر�ال�شري� باجتماع�عدة�عناصر�و�شروط�إ�سانية،�لذلك

�املا�� �ا��انب �فإن �محددة، �معرفية �و�كذا �وإدار�ة �أساسية �ضوابط �وفق اختياره

ث�و�إيجاد�مصادر�تمو�ل�مختلفة�وفق�ما�تزخر�بھ�املنطقة����ش���البح إ�� للعنصر�ال�شري،�و�س���ا��ماعات�املحلية

�ل��ماعات �تجعل ��اما �دورا �السياحة �تلعب �حيث �ذلك �تتجاوز �وقد �قتصادية،

                   

،�املتعلق�بتطو�ر��س�ثمار�،�سابق��شارة�إليھ��2016غشت��03املؤرخ�����16/09من�القانون�رقم�
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�س�يل�القيام�بالش�ليات�التأس�سية�للمؤسسات،�و�تجسيد�املشار  -

 .الالمركزي 

.منح�املزايا�للمس�ثمر�ن -

تأ�يل�مشار�ع��س�ثمار�السيا����-

املسا�مة�����شر�ثقافة��س�ثمار�و�م��ا��س�ثمار�السيا����-

�سي���صندوق�دعم��س�ثمار -

التأكد�من�اح��ام��ل��امات�ال����ع�د���ا�املس�ثمرو  -

و�أغلب�املس�ثمر�ن�السياحي�ن�ي��ئون�إ���الو�الة�الوطنية�من�أجل�ا��صول�ع���امتيازات�جبائية،�ذلك�أن�

�س�ثمارات�السياحية�ذات�رأس�مال���م،����ح�ن�أن�الو�الة�لم�تحدد�أي�مبلغ�لرأس�املال�لالستفادة�من�املزايا�

و�ال�يقل�دور�املراكز�التا�عة�لل

املراكز�مجموع�املصا���املؤ�لة�لتقديم�ا��دمات�الضرور�ة�إل�شاء�املؤسسات�و�دعم�ا�و�تطو�ر�ا��التا���

مركز��سي���املزايا�،�و�ي�لف��ذا�ا���از�بتكييف�املزايا�و�التحف��ات�املختلفة�و�ا�-

مركز�ال��قية��قليمية�،�و�ي�لف��ذا�ا���از�بضمان�ترقية�القرض�و��م�انيات�املحلية��-

مركز�الدعم�إل�شاء�املؤسسات�و�ي�لف�بمساعدة�و�دعم�إ�شاء�و�تطو�ر�املؤسسات��-

ي�لف��ذا�ا���از�بتقديم�ا��دمات�املرتب

و�ت�ون�لقرارات�أعضاء��ذه�املراكز���ية�أمام��دارات�التا�عة�ل�ا�

إ���التمو�ل�املباشر�لالس�ثمارات�فإن�الدولة�تتدخل����التمو�ل�بصور�ش��، إضافة : الدولة�- ب

الضرائب�أو��عفاء�م��ا،�والقروض�املمنو 

و�اجتماعية صناعية�و�سياحية

�نحو�اقتصاد �والتوجھ ��قتصادية ��صالحات ��عد �أنھ ��شارة مع

��� �تصب �ال�� �القوان�ن �من العديد

القوان�ن،�حيث�تم�فتح�املجال�للقطاع�ا��اص�الوط���و��جن���من�أجل

التحف��ات�و�متيازات�قصد

 :ا��ماعات�املحلية�-ج

إن�تطبيق�الالمركز�ة�����سي���شؤون�الدولة

��� �وظروفھ، �بتطلعاتھ ���تمام خالل

�و�الس�� و ���تمام �إ�� �ولوج�ا ��� �البلدية �من �أساسا �املحلية �ا��ماعات تأ�ي

باجتماع�عدة�عناصر�و�شروط�إ�سانية،�لذلك

�املا�� يتم �ا��انب �فإن �محددة، �معرفية �و�كذا �وإدار�ة �أساسية �ضوابط �وفق اختياره

للعنصر�ال�شري،�و�س���ا��ماعات�املحلية

�ل��ماعات القطاعات �تجعل ��اما �دورا �السياحة �تلعب �حيث �ذلك �تتجاوز �وقد �قتصادية،

من�القانون�رقم� 27املادة�  -  13
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�اتھ�املناطق�من�مواقع�سياحية��ستقطب�السياح�داخليا�

�  .خارجيا

ومسا�متھ�الفعالة����كسب�عدد�أك���من�

�السائح �خدمة �كيفية �وكذا �الكب�� ��رث �ع�� �باملحافظة �سياحية  .14ثقافة

�ظل ��� �املسطرة �الدولة �أ�داف �والدور� ع �مستدامة �تنمية بلوغ

التحوالت��قتصادية����العالم�وا��زائر����ظل�ان��اج��قتصاد�ا��ر�

��س�ثمار� ��ستفيد ،� �العام ����القانون �عل��ا �و�املنصوص �و�ا��مركية �ا��بائية �ا��بائية�و�سبھ �ع���التحف��ات ز�ادة

  .�15عفاء�من�ا��قوق�ا��مركية�فيما�يخص�السلع�املستوردة�ال���تدخل�مباشرة����إنجاز��س�ثمار

فيما�يخص�السلع�و�ا��دمات�املستوردة�أو�املقتناة�محليا�و�ال���تدخل�

السيا���من�دفع�حق�نقل�امللكية��عوض،�باإلضافة�إ���الرسم�ع����ش�ار�العقاري�عن�املقت�يات�

��متياز�ع��� �حق �املتضمنة �الوطنية ��مالك �و�مبالغ ��ش�ار�العقاري �ع�� �و�الرسم �ال���يل �حقوق �من �عفاء

من�مبلغ��تاوة��يجار�ة�السنو�ة�املحددة�من�قبل�مصا����مالك�الدولية�خالل�ف��ة�إنجاز�

إطار��س�ثمار�السيا���إبتداءا��سنوات�من�الرسم�العقاري�ع���امللكيات�العقار�ة�ال���تدخل���

                                                           

ملعدات�و��الت�ال����ساعده����اس�ثماره�السيا������معفاة�من�حقوق�

يؤسس�الرسم�ع���القيمة�املضافة�ع���رقم��عمال�و�جراءات�امل�نية�ا��اصة�املحققة،مع�

.15.،�الصفحة��2016للضر�بة�،�الصادر�عن�وزارة�املالية�،�
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القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�اتھ�املناطق�من�مواقع�سياحية��ستقطب�السياح�داخليا� لتمو�ل�مختلف�مشار�ع�التنمية�و�ذا�يقف�ع���ما�تملكھ

� خارجيا

ومسا�متھ�الفعالة����كسب�عدد�أك���من� ونظرا�ل�ذا��عتبار�ال�ام����اش��اك�الفرد�وإحساسھ�بمسؤوليتھ�الكب��ة

�الفرد �لدى �تولد �أن �ي�ب�� �السائح السياح، �خدمة �كيفية �وكذا �الكب�� ��رث �ع�� �باملحافظة �سياحية ثقافة

�م �و�تماشيا �املختلفة �التنمو�ة �للمصا�� �ظلخدمة ��� �املسطرة �الدولة �أ�داف ع

التحوالت��قتصادية����العالم�وا��زائر����ظل�ان��اج��قتصاد�ا��ر� الكب���ل��ماعات�املحلية�للمجتمع،�وكذا����ظل

 .أك���مجال�للمنافسة�وال��ك���ع���الفرد����تحقيق�التنمية

  : ر�عية�املخولة�للمس�ثمر�السيا���الضمانات�ال�ش

��س�ثمار� ��ستفيد ،� �العام ����القانون �عل��ا �و�املنصوص �و�ا��مركية �ا��بائية �ا��بائية�و�سبھ �ع���التحف��ات ز�ادة

  :السيا���من�املزايا�التالية�

  �عنوان�مرحلة��نجاز�

   :إذ��ستفيد�املس�ثمر����مرحلة��نجاز�من�املزايا�التالية�

�عفاء�من�ا��قوق�ا��مركية�فيما�يخص�السلع�املستوردة�ال���تدخل�مباشرة����إنجاز��س�ثمار

فيما�يخص�السلع�و�ا��دمات�املستوردة�أو�املقتناة�محليا�و�ال���تدخل���16عفاء�من�الرسم�ع���القيمة�املضافة

    .17مباشرة����إنجاز��س�ثمار�السيا���

السيا���من�دفع�حق�نقل�امللكية��عوض،�باإلضافة�إ���الرسم�ع����ش�ار�العقاري�عن�املقت�يات�

  .18العقار�ة�ال���تتم����إطار��س�ثمار�السيا���

��متياز�ع��� �حق �املتضمنة �الوطنية ��مالك �و�مبالغ ��ش�ار�العقاري �ع�� �و�الرسم �ال���يل �حقوق �من �عفاء

  .املب�ية�و�غ���املب�ية�املوج�ة�إلنجاز�املشار�ع��س�ثمار�ة

من�مبلغ��تاوة��يجار�ة�السنو�ة�املحددة�من�قبل�مصا����مالك�الدولية�خالل�ف��ة�إنجاز�% 

سنوات�من�الرسم�العقاري�ع���امللكيات�العقار�ة�ال���تدخل���

  .كما��ستفيد�املس�ثمر�من�مزايا�أخرى��عنوان�مرحلة��ستغالل�

                   

.مجدوب�خ��ة�،�املراجع�السابق�

ملعدات�و��الت�ال����ساعده����اس�ثماره�السيا������معفاة�من�حقوق�و�بالتا���فإن��ل�املصار�ف�ال���يدفع�ا�املس�ثمر�ع���ا

  .ا��مركة�ال���يخضع�ل�ا�املستورد�

يؤسس�الرسم�ع���القيمة�املضافة�ع���رقم��عمال�و�جراءات�امل�نية�ا��اصة�املحققة،مع�

للضر�بة�،�الصادر�عن�وزارة�املالية�،�ا��قوق�و�الرسوم�،�و�ملز�د�من�التفاصيل�انظر�،�دليل��ا��اضع�

.�صل�أن�املستورد�أو�املنتج�املح���يخضع�لضر�بة�الرسم�ع���القيمة�املضافة�

MINISTERE DES FINANCE , GUIDE DE LINVESTISEUR , JAVIER 2016. 

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

لتمو�ل�مختلف�مشار�ع�التنمية�و�ذا�يقف�ع���ما�تملكھ

�و  خارجيا

ونظرا�ل�ذا��عتبار�ال�ام����اش��اك�الفرد�وإحساسھ�بمسؤوليتھ�الكب��ة

�الفرد �لدى �تولد �أن �ي�ب�� السياح،

�م و�ذا �و�تماشيا �املختلفة �التنمو�ة �للمصا�� خدمة

الكب���ل��ماعات�املحلية�للمجتمع،�وكذا����ظل

أك���مجال�للمنافسة�وال��ك���ع���الفرد����تحقيق�التنمية وإعطاء

الضمانات�ال�ش:املحور�الثالث�

��س�ثمار� ��ستفيد ،� �العام ����القانون �عل��ا �و�املنصوص �و�ا��مركية �ا��بائية �ا��بائية�و�سبھ �ع���التحف��ات ز�ادة

السيا���من�املزايا�التالية�

�عنوان�مرحلة��نجاز�:  اوال�

إذ��ستفيد�املس�ثمر����مرحلة��نجاز�من�املزايا�التالية�

�عفاء�من�ا��قوق�ا��مركية�فيما�يخص�السلع�املستوردة�ال���تدخل�مباشرة����إنجاز��س�ثمار -1

�عفاء�من�الرسم�ع���القيمة�املضافة�-2

مباشرة����إنجاز��س�ثمار�السيا���

السيا���من�دفع�حق�نقل�امللكية��عوض،�باإلضافة�إ���الرسم�ع����ش�ار�العقاري�عن�املقت�يات� إعفاء�املس�ثمر -3

العقار�ة�ال���تتم����إطار��س�ثمار�السيا���

��متياز�ع����-4 �حق �املتضمنة �الوطنية ��مالك �و�مبالغ ��ش�ار�العقاري �ع�� �و�الرسم �ال���يل �حقوق �من �عفاء

املب�ية�و�غ���املب�ية�املوج�ة�إلنجاز�املشار�ع��س�ثمار�ة��مالك�العقار�ة

%  90تخفيض�ب�سبة��-5

  . �س�ثمار�

سنوات�من�الرسم�العقاري�ع���امللكيات�العقار�ة�ال���تدخل�����10عفاء�ملدة��-6

   .من�تار�خ��قتناء�

كما��ستفيد�املس�ثمر�من�مزايا�أخرى��عنوان�مرحلة��ستغالل�

  

  

مجدوب�خ��ة�،�املراجع�السابق�.مجدوب�نوال��-  14  
و�بالتا���فإن��ل�املصار�ف�ال���يدفع�ا�املس�ثمر�ع���ا  -  15 

ا��مركة�ال���يخضع�ل�ا�املستورد�
يؤسس�الرسم�ع���القيمة�املضافة�ع���رقم��عمال�و�جراءات�امل�نية�ا��اصة�املحققة،مع�� -  16  

ا��قوق�و�الرسوم�،�و�ملز�د�من�التفاصيل�انظر�،�دليل��ا��اضع��اح�ساب��ل  
�صل�أن�املستورد�أو�املنتج�املح���يخضع�لضر�بة�الرسم�ع���القيمة�املضافة�� -  17  
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� �املس�ثمر�ملدة �من �بطلب �ا��بائية �محضر�املصا�� �ع�� �بناءا ��ستغالل �مرحلة ��� �املشروع �معاينة سنوات���03عد

  من�مبلغ��تاوة��يجار�ة�السنو�ة�املحددة�من�قبل�مصا���أمالك�الدولة�

� �املس�ثمر�السيا�� �فإن ،� �العليا �و�ال�ضاب �ا��نوب �مناطق ��� ��مر�باالس�ثمار�السيا�� �يتعلق �ع���و�عندما ز�ادة

  :استفادتھ�من�املزايا�السابقة�الذكر����مرحلة��نجاز�،�فإنھ�يتمتع�املس�ثمر�السيا���باملزايا�التالية�

�يتم� �أن ��عد �و�ذلك �إلنجاز��س�ثمار�، �الضرور�ة �بامل�شآت �املتعلقة ��شغال �بنفقات �أو�جزئيا ��ليا �الدولة تتكفل

�عن� ��را��� �م�� ��عنوان �الدولة �أمالك �مصا�� �قبل �من �املحددة �السنو�ة ��يجار�ة ��تاوة مبلغ

ة�أمالك�من�مبلغ�استفاد% 50عشر�سنوات�،�و�ترتفع��عد��ذه�الف��ة�إ���

  .الدولة�بال�سبة�للمشار�ع��س�ثمار�ة�املقامة����والية�ا��نوب�الكب���و�ال�ضاب�العليا�

أما����مرحلة��ستغالل�ف�ستفيد�املس�ثمر����مناطق�ا��نوب�و�ال�ضاب�من�املزايا�ا��بائية�سابق��شارة�إل��ا�ملدة�

دج�شر�طة���5.000.000.000ستفيد�املس�ثمر�السيا���كأي�مس�ثمر�من�مبلغ��ساوي�أو�يفوق�خمسة�مليار�دينار�

من�����15املادة��يصنف��س�ثمار�السيا���من�قبيل��س�ثمار�املنصب�ع���ال�شاطات�ذات��متياز�املنصوص�عل��ا

�و� ،� �للمس�ثمر�السيا�� �و��فضل ��ص�� �املزايا �تطبق �الطبيعة �نفس �من �مزايا �عدة �وجود �حالة ��� �أنھ ��شارة مع

�قانون� �يخول�ا �ال�� �املزايا �تلك �من �أفضل �للمس�ثمر�السيا�� �أفضل �امتيازات �السياحة �قانون �منح �آخر�إذا بمع��

��ص��� �و ��فضل ��� �السياحة �قانون �يقدم�ا �ال�� �املزايا �فإن �للمس�ثمر�السيا�� �ا��با�ي انون

���ا� �يتمتع �ال�� �املزايا �نفس ��جن�� مس�ثمر�السيا��

املس�ثمر�الوط���مع�املناصفة����ا��قوق�ال���يتمتع���ا�املس�ثمر��جن���،�دون�وجود�أية�تفرقة�تذكر�حول�املزايا�و�

                                                           

  .،�املتعلق�بتطو�ر��س�ثمار�،�سابق��شارة�إلية�

بطة�التحف��ات�ا��بائية�و�املالية�ا��اصة��باملس�ثمر�السيا���و�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

  �عنوان�مرحلة��ستغالل

� �املس�ثمر�ملدة �من �بطلب �ا��بائية �محضر�املصا�� �ع�� �بناءا ��ستغالل �مرحلة ��� �املشروع �معاينة �عد

  :س�ثمر�السيا���من�املزايا�التالية�

  .�عفاء�من�الرسم�ع���ال�شاط�امل���

من�مبلغ��تاوة��يجار�ة�السنو�ة�املحددة�من�قبل�مصا���أمالك�الدولة�

� �املس�ثمر�السيا�� �فإن ،� �العليا �و�ال�ضاب �ا��نوب �مناطق ��� ��مر�باالس�ثمار�السيا�� �يتعلق و�عندما

استفادتھ�من�املزايا�السابقة�الذكر����مرحلة��نجاز�،�فإنھ�يتمتع�املس�ثمر�السيا���باملزايا�التالية�

�يتم� �أن ��عد �و�ذلك �إلنجاز��س�ثمار�، �الضرور�ة �بامل�شآت �املتعلقة ��شغال �بنفقات �أو�جزئيا ��ليا �الدولة تتكفل

  .19تقييم�ا�من�طرف�الو�الة�

�عن� ��را��� �م�� ��عنوان �الدولة �أمالك �مصا�� �قبل �من �املحددة �السنو�ة ��يجار�ة ��تاوة مبلغ

  :طر�ق��متيازات�من�أجل�إنجاز�املشار�ع��س�ثمار�ة�و�ذلك��التا���

عشر�سنوات�،�و�ترتفع��عد��ذه�الف��ة�إ���) 10(بالدينار�الرمزي�للم���املر�ع�خالل�ف��ة�

الدولة�بال�سبة�للمشار�ع��س�ثمار�ة�املقامة����والية�ا��نوب�الكب���و�ال�ضاب�العليا�

أما����مرحلة��ستغالل�ف�ستفيد�املس�ثمر����مناطق�ا��نوب�و�ال�ضاب�من�املزايا�ا��بائية�سابق��شارة�إل��ا�ملدة�

  س�ثمر�السيا���املزايا��ضافية�املخولة�للم

�ستفيد�املس�ثمر�السيا���كأي�مس�ثمر�من�مبلغ��ساوي�أو�يفوق�خمسة�مليار�دينار�

 .  21املوافقة�املسبقة�من�طرف�املجلس�الوط���لالس�ثمار�

يصنف��س�ثمار�السيا���من�قبيل��س�ثمار�املنصب�ع���ال�شاطات�ذات��متياز�املنصوص�عل��ا

�و� ،� �للمس�ثمر�السيا�� �و��فضل ��ص�� �املزايا �تطبق �الطبيعة �نفس �من �مزايا �عدة �وجود �حالة ��� �أنھ ��شارة مع

�قانون� �يخول�ا �ال�� �املزايا �تلك �من �أفضل �للمس�ثمر�السيا�� �أفضل �امتيازات �السياحة �قانون �منح �آخر�إذا بمع��

��ص��� �و ��فضل ��� �السياحة �قانون �يقدم�ا �ال�� �املزايا �فإن �للمس�ثمر�السيا�� �ا��با�ي انون

  .للمس�ثمر�السيا���،�مع�عدم�إم�انية�ا��مع�ب�ن��متيازات�

  الضمانات�القانونية�املخولة�للمس�ثمر�السيا���

�لل �ا��زائري �املشرع �خول �متوازن �اس�ثمار�سيا�� �ضمان ���ا���دف �يتمتع �ال�� �املزايا �نفس ��جن�� مس�ثمر�السيا��

املس�ثمر�الوط���مع�املناصفة����ا��قوق�ال���يتمتع���ا�املس�ثمر��جن���،�دون�وجود�أية�تفرقة�تذكر�حول�املزايا�و�

  . ا��وافز�إذ�ت�ون�املعاملة�منصفة�

                   

.مجدوب�خ��ة�،�املرجع�السابق�

،�املتعلق�بتطو�ر��س�ثمار�،�سابق��شارة�إلية��2016غشت��03املؤرخ�����16/09من�القانون�رقم�

.،�سابق��شارة�إليھ��2016غشت��03املؤرخ�����16/09من�القانون�رقم�

بطة�التحف��ات�ا��بائية�و�املالية�ا��اصة��باملس�ثمر�السيا���و�ال�تل���املزايا�املحددة�مسبقا�املزايا�املرت" 

  " .املنصوص�عل��ا����ال�شر�ع�السيا���إ���تطبيق�ما�معا��بل�يتم��اختيار�التحف����فضل�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�عنوان�مرحلة��ستغالل:  ثانيا�

� �املس�ثمر�ملدة �من �بطلب �ا��بائية �محضر�املصا�� �ع�� �بناءا ��ستغالل �مرحلة ��� �املشروع �معاينة �عد

س�ثمر�السيا���من�املزايا�التالية��ستفيد�امل

�عفاء�من�الرسم�ع���ال�شاط�امل��� - 

من�مبلغ��تاوة��يجار�ة�السنو�ة�املحددة�من�قبل�مصا���أمالك�الدولة�%  50تخفيض��سبة�-

� �املس�ثمر�السيا�� �فإن ،� �العليا �و�ال�ضاب �ا��نوب �مناطق ��� ��مر�باالس�ثمار�السيا�� �يتعلق و�عندما

استفادتھ�من�املزايا�السابقة�الذكر����مرحلة��نجاز�،�فإنھ�يتمتع�املس�ثمر�السيا���باملزايا�التالية�

�يتم��- �أن ��عد �و�ذلك �إلنجاز��س�ثمار�، �الضرور�ة �بامل�شآت �املتعلقة ��شغال �بنفقات �أو�جزئيا ��ليا �الدولة تتكفل

تقييم�ا�من�طرف�الو�الة�

-�� �من �عن�التخفيض ��را��� �م�� ��عنوان �الدولة �أمالك �مصا�� �قبل �من �املحددة �السنو�ة ��يجار�ة ��تاوة مبلغ

طر�ق��متيازات�من�أجل�إنجاز�املشار�ع��س�ثمار�ة�و�ذلك��التا���

بالدينار�الرمزي�للم���املر�ع�خالل�ف��ة��-

الدولة�بال�سبة�للمشار�ع��س�ثمار�ة�املقامة����والية�ا��نوب�الكب���و�ال�ضاب�العليا�

أما����مرحلة��ستغالل�ف�ستفيد�املس�ثمر����مناطق�ا��نوب�و�ال�ضاب�من�املزايا�ا��بائية�سابق��شارة�إل��ا�ملدة�

 عشر�سنوات) 10(
20

 . 

املزايا��ضافية�املخولة�للم: ثالثا

�ستفيد�املس�ثمر�السيا���كأي�مس�ثمر�من�مبلغ��ساوي�أو�يفوق�خمسة�مليار�دينار��-

املوافقة�املسبقة�من�طرف�املجلس�الوط���لالس�ثمار�

يصنف��س�ثمار�السيا���من�قبيل��س�ثمار�املنصب�ع���ال�شاطات�ذات��متياز�املنصوص�عل��ا�-

  .22قانون��س�ثمار�

�و� ،� �للمس�ثمر�السيا�� �و��فضل ��ص�� �املزايا �تطبق �الطبيعة �نفس �من �مزايا �عدة �وجود �حالة ��� �أنھ ��شارة مع

�قانون� �يخول�ا �ال�� �املزايا �تلك �من �أفضل �للمس�ثمر�السيا�� �أفضل �امتيازات �السياحة �قانون �منح �آخر�إذا بمع��

�الق ��ص����س�ثمار�أو �و ��فضل ��� �السياحة �قانون �يقدم�ا �ال�� �املزايا �فإن �للمس�ثمر�السيا�� �ا��با�ي انون

للمس�ثمر�السيا���،�مع�عدم�إم�انية�ا��مع�ب�ن��متيازات�

الضمانات�القانونية�املخولة�للمس�ثمر�السيا���:الفرع�الرا�ع�

�لل �ا��زائري �املشرع �خول �متوازن �اس�ثمار�سيا�� �ضمان ��دف

املس�ثمر�الوط���مع�املناصفة����ا��قوق�ال���يتمتع���ا�املس�ثمر��جن���،�دون�وجود�أية�تفرقة�تذكر�حول�املزايا�و�

ا��وافز�إذ�ت�ون�املعاملة�منصفة�

مجدوب�خ��ة�،�املرجع�السابق�.مجدوب�نوال��-  19  
من�القانون�رقم��13و�12ت�ن�املاد�-  20

من�القانون�رقم��14املادة��-  21  
" ع���أنھ� 15  تنص�املادة -  22

املنصوص�عل��ا����ال�شر�ع�السيا���إ���تطبيق�ما�معا��بل�يتم��اختيار�التحف����فضل�
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�خدمة� ��� �الوطنية �الو�الة �و�تبقى ��عفاء ف��ة

  .،�مع�جمع�ا�الدائم�للمعلومات��حصائية�املختلفة�عن�تقدم�املشروع�

    .  23و�يل��م�املس�ثمر�بتقديم�املعلومات�املطلو�ة�إ���الو�الة�ح���تتمكن�من�القيام�بم�مة�املتا�عة�املو�لة�ل�ا

�من�املخطط� ��عت���جزءا�ال�يتجزأ �إذ ،

ــــــــــ� ـــ   :الوط���ل��يئة��قليم�و�إطار�إس��اتي���مرج���لسياسة�السياحة����ا��زائر�و�ال���تقوم�ألجل�ا�الدولة�بــــــــــ

أو�ع���املدى�) 2009(لفة�سواء�ع���املدى�القص���

  .للب�ئة�ضمان����إطار�التنمية�املستدامة�توازن�و�إنصاف�اجتما���و�فعالية�اقتصادية�

تقو�م�ال��وة�الطبيعية�و�الثقافية�و�التار�خية�للبالد�ووضع�ا����خدمة�السياحة�ا��زائر�ة�من�أجل�رفع�ا�إ���صف�

  :وط���ل��يئة��قليم�ف�و�يرتكز�ع���خمس�ديناميكيات��التا���

  .��إطار��س�ثمار�السيا���

�و� �كبار�املس�ثمر�ن �جلب �مع �السياحية �ال�شاطات �دعم �أجل �من �عم�� �تمو�ل �مخطط �ح���التنفيذ �ووضع تحديد

توف���الب�ية�التحتية�،�إذ��شمل�ا��دمات�القاعدية�ال���يجب�توفر�ا�لقيام�مشروع�سيا���أو�منطقة�سياحية�مثل�

�أي� �يتمكن �ح�� ،� �ا��دمات �من �و�غ���ا ،� �الص�� �الصرف �و�شب�ات ،� �ال��ية �و�ا��دمات ،� صالت

  تقييم��من�القانو�ي����مادة�تنظيم��س�ثمار�السيا���

القانو�ي�للفرد�،�و�ال���تصبو�للتأم�ن��عيدا�

�القانونية� �القواعد �وضوح �ع�� �قانو�ي �كمبدأ �يب�� �القانو�ي �فاألمن � �ثم �،و�من �ال�شر�عية �و�املفاجآت �املباغتة عن

�،�مع�قابلية�القانون�للتوقع�،�إذ��عد�توقع�القانون�مطلبا�ل��ديث�عن��من�القانو�ي�،�و� املطبقة�و�عدم�غموض�ا

                                                           

.،�املتعلق�بتطو�ر��س�ثمار،سابق��شارة�إليھ�

 

�عار�مباركة�،�س�ثمار��جن���كخيار�إس��اتي���لتنمية�قطاع�السياحة�و�تحقيق��من��قتصادي�با��زائر�،�مقال�
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� �خالل �املتا�عة �ر�ينة ��خرى ��� ��س�ثمار�السيا�� �مشار�ع �خدمة�و�تبقى ��� �الوطنية �الو�الة �و�تبقى ��عفاء ف��ة

،�مع�جمع�ا�الدائم�للمعلومات��حصائية�املختلفة�عن�تقدم�املشروع�

و�يل��م�املس�ثمر�بتقديم�املعلومات�املطلو�ة�إ���الو�الة�ح���تتمكن�من�القيام�بم�مة�املتا�عة�املو�لة�ل�ا

��ش���إ �السياق �ذات �و��� �أفق ��� �التنمية�السياحية �من�املخطط�����2025أ�داف�مخطط ��عت���جزءا�ال�يتجزأ �إذ ،

ــــــــــ� ـــ الوط���ل��يئة��قليم�و�إطار�إس��اتي���مرج���لسياسة�السياحة����ا��زائر�و�ال���تقوم�ألجل�ا�الدولة�بــــــــــ

لفة�سواء�ع���املدى�القص���عرض�رؤ���ا�حول�تطور�السياحة�ع���مستوى�آفاق�زمنية�مخت

  .���إطار�التنمية�املستديمة) 2025(،�أو�ع���املدى�الطو�ل�

  .تحديد�وسائل�وضع�املخطط�ح���التنفيذ�و�تحديد�شروط�قابلية�تجسيده�

ضمان����إطار�التنمية�املستدامة�توازن�و�إنصاف�اجتما���و�فعالية�اقتصادية�

تقو�م�ال��وة�الطبيعية�و�الثقافية�و�التار�خية�للبالد�ووضع�ا����خدمة�السياحة�ا��زائر�ة�من�أجل�رفع�ا�إ���صف�

  .الوج�ات�السامية����منطقة��رومتوسطية�

  .تحديد�التوج�ات��س��اتجية�ل��يئة�السياحة����إطار�التنمية�املستدامة�

وط���ل��يئة��قليم�ف�و�يرتكز�ع���خمس�ديناميكيات��التا���و�بخصوص�ديناميكيات�املخطط�ال

  .تقو�م�وج�ة�ا��زائر�لتعز�ز�جلب�فرص��س�ثمار�و�التنافس�

  .تنمية��قطاب�و�القرى�السامية�و�ذلك�ب��شيد��س�ثمار�

  .إعداد�برنامج�توعية�سياحية�

��إطار��س�ثمار�السيا����عز�ز�السياحة�السلسة�و�إقامة�شراكة�عمومية�و�خاصة��

�و� �كبار�املس�ثمر�ن �جلب �مع �السياحية �ال�شاطات �دعم �أجل �من �عم�� �تمو�ل �مخطط �ح���التنفيذ �ووضع تحديد

توف���الب�ية�التحتية�،�إذ��شمل�ا��دمات�القاعدية�ال���يجب�توفر�ا�لقيام�مشروع�سيا���أو�منطقة�سياحية�مثل�

�أي� �يتمكن �ح�� ،� �ا��دمات �من �و�غ���ا ،� �الص�� �الصرف �و�شب�ات ،� �ال��ية �و�ا��دمات ،� صالت

  .25مشروع�سيا���بالقيام�بخدماتھ��ش�ل�جيد�

تقييم��من�القانو�ي����مادة�تنظيم��س�ثمار�السيا���

القانو�ي�للفرد�،�و�ال���تصبو�للتأم�ن��عيدا��يمكن��عر�ف��من�القانو�ي�ع���أنھ�تلك�الضمانة�ال���يقدم�ا�النظام

�القانونية� �القواعد �وضوح �ع�� �قانو�ي �كمبدأ �يب�� �القانو�ي �فاألمن � �ثم �،و�من �ال�شر�عية �و�املفاجآت �املباغتة عن

�،�مع�قابلية�القانون�للتوقع�،�إذ��عد�توقع�القانون�مطلبا�ل��ديث�عن��من�القانو�ي�،�و� املطبقة�و�عدم�غموض�ا

                   

،�املتعلق�بتطو�ر��س�ثمار،سابق��شارة�إليھ��2016غشت��03املؤرخ�����16/09من�القانون�رقم�
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� �خالل �املتا�عة �ر�ينة ��خرى ��� ��س�ثمار�السيا�� �مشار�ع و�تبقى

،�مع�جمع�ا�الدائم�للمعلومات��حصائية�املختلفة�عن�تقدم�املشروع� املس�ثمر�السيا��

و�يل��م�املس�ثمر�بتقديم�املعلومات�املطلو�ة�إ���الو�الة�ح���تتمكن�من�القيام�بم�مة�املتا�عة�املو�لة�ل�ا

��ش���إ �السياق �ذات و���

ــــــــــ� ـــ الوط���ل��يئة��قليم�و�إطار�إس��اتي���مرج���لسياسة�السياحة����ا��زائر�و�ال���تقوم�ألجل�ا�الدولة�بــــــــــ

عرض�رؤ���ا�حول�تطور�السياحة�ع���مستوى�آفاق�زمنية�مخت�-

،�أو�ع���املدى�الطو�ل�) 2015(املتوسط�

تحديد�وسائل�وضع�املخطط�ح���التنفيذ�و�تحديد�شروط�قابلية�تجسيده��-

ضمان����إطار�التنمية�املستدامة�توازن�و�إنصاف�اجتما���و�فعالية�اقتصادية��-

تقو�م�ال��وة�الطبيعية�و�الثقافية�و�التار�خية�للبالد�ووضع�ا����خدمة�السياحة�ا��زائر�ة�من�أجل�رفع�ا�إ���صف��-

الوج�ات�السامية����منطقة��رومتوسطية�

تحديد�التوج�ات��س��اتجية�ل��يئة�السياحة����إطار�التنمية�املستدامة��-

و�بخصوص�ديناميكيات�املخطط�ال

تقو�م�وج�ة�ا��زائر�لتعز�ز�جلب�فرص��س�ثمار�و�التنافس��-

تنمية��قطاب�و�القرى�السامية�و�ذلك�ب��شيد��س�ثمار��-

إعداد�برنامج�توعية�سياحية��-

�عز�ز�السياحة�السلسة�و�إقامة�شراكة�عمومية�و�خاصة���-

�و��- �كبار�املس�ثمر�ن �جلب �مع �السياحية �ال�شاطات �دعم �أجل �من �عم�� �تمو�ل �مخطط �ح���التنفيذ �ووضع تحديد

 .  24املتعامل�ن�

توف���الب�ية�التحتية�،�إذ��شمل�ا��دمات�القاعدية�ال���يجب�توفر�ا�لقيام�مشروع�سيا���أو�منطقة�سياحية�مثل��-

�و�املوا �أي�البنوك �يتمكن �ح�� ،� �ا��دمات �من �و�غ���ا ،� �الص�� �الصرف �و�شب�ات ،� �ال��ية �و�ا��دمات ،� صالت

مشروع�سيا���بالقيام�بخدماتھ��ش�ل�جيد�

تقييم��من�القانو�ي����مادة�تنظيم��س�ثمار�السيا���: املحور�الرا�ع�

يمكن��عر�ف��من�القانو�ي�ع���أنھ�تلك�الضمانة�ال���يقدم�ا�النظام

�القانونية� �القواعد �وضوح �ع�� �قانو�ي �كمبدأ �يب�� �القانو�ي �فاألمن � �ثم �،و�من �ال�شر�عية �و�املفاجآت �املباغتة عن

�،�مع�قابلية�القانون�للتوقع�،�إذ��عد�توقع�القانون�مطلبا�ل��ديث�عن��من�القانو�ي�،�و� املطبقة�و�عدم�غموض�ا

من�القانون�رقم��32املادة��-  23  

ملز�د�من�التفاصيل�راجع�موقع�الو�الة�الوطنية�لتطو�ر��س�ثمار��التا�����-  24 

2021مارس��18تار�خ��طالع�
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للفرد�أن��علم�فحوى�القانون�قبل�أن�يطبق�عليھ�و�يل��م�بھ�،�مع��ملام�باملسموح�و�املمنوع�قانونا�،�و�بمف�وم�

  .املخالفة�فإنھ����ظل�عدم�إدراك�الفرد�بالقانون�مسبقا�،�سوف�يجد�نفسھ�مضطرا�و�مكر�ا،�و�م��وع�الثقة�

قانو�ي�أ�مية�و�قيمة����ظل�أي�منظومة�قانونية�،�و�السيما����الوقت�الرا�ن�����عصر�شاعت�

� �مبدأ �اح��ام �تتطلب �القانون �فدولة �و�سمو�القانون، �القانون، �دولة �لقيام �مطلبا �القانو�ي ��من �مبدأ �من��عد

  .�عد�مبدأ��من�القانو�ي�شرط��ام،�و�مطلب��ام�من�أجل�ضمان�ممارسة��فراد���قوق�م

���� �عدم �حالة ��� �للقانون، ��ثار�السلبية �من ��فراد �حقوق �حماية �خالل �من �أ�مية �القانو�ي ��من �ام�ملبدأ

  .26ال�شر���،و��عقد�القوان�ن�و��نظمة�،و��عديل�ا�املتكرر�،�و�ما�ينجم�عن�ذلك�من�ا�عدام�لألمن�القانو�ي�

يحفز���عد��من�القانو�ي�مطلبا��اما�لل��وض�باالس�ثمار�عموما�و��س�ثمار�السيا���خصوصا�،�ف�و�يوفر�مناخ�قانو�ي

�و�تضمن� ،� � ��عمال �قطاع ��� �الدولة �سيادة �و�تكرس ،� �مت�املة �قانونية �ترسانة �طر�ق �عن ،� املس�ثمر�السيا��

  .للمس�ثمر�املعطيات���ر�عة�و�املتجسدة����الفعالية�و�السرعة�و�الثقة�و��ئتمان�

  .جموعة�من�ا��قوق�واملبادئ�

�عن� �عبارة ���،� �ل�ا �ل��اضع ��مان �تضمن �ال�� �القانونية �املنظومة �أن �إذ �دوليا، �بالغة �أ�مية �القانو�ي ملبدأ��من

  .تكر�س�حماية�قانونية�فعالة�للمس�ثمر��،�عن�طر�ق�تكر�س�جملة�من�الضمانات�ال���تح���حقوقھ�

  .توف���ضمانات�قانونية�تكرس�الشراكة�ب�ن�الفاعل�ن��قتصادي�ن�ا��زائر��ن�و��جانب�

  .ت�الدولية�املتعلقة�باالس�ثمار�عموما�،�و��س�ثمار�السيا���خصوصا�

  . 27تقديم�الدولة�ل�س�يالت�لالستفادة�من��ل�الوسائل�ال����ساعد����عملية��س�ثمار

رغم�س���املشرع�ا��زائري�لتوف����ب�ئة�قانونية�توفر�مناخ�مالئم�للمس�ثمر��و�تضمن�لھ�تحقق��من�القانو�ي�،�إال�أنھ�

و�رغم�ذلك��ناك�عوائق��ش�ل��عارض�مع�فكرة��من�القانو�ي����عملية��س�ثمار�،�مشكال�لفكرة��ألألمن�قانو�ي����

                                                           

مجدوب�نوال�،�سياسة�التجر�م�و�العقاب�و�أثر�ا�ع���فكرة��من�القانو�ي�،�مداخلة�مقدمة����إطار�امللتقى�الوط���حول�املؤسسة�و�

شار�ع��س�ثمار����ا��زائر،�مقال�م�شور����مجلة�ال�شائر��قتصادية،��

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

للفرد�أن��علم�فحوى�القانون�قبل�أن�يطبق�عليھ�و�يل��م�بھ�،�مع��ملام�باملسموح�و�املمنوع�قانونا�،�و�بمف�وم�

املخالفة�فإنھ����ظل�عدم�إدراك�الفرد�بالقانون�مسبقا�،�سوف�يجد�نفسھ�مضطرا�و�مكر�ا،�و�م��وع�الثقة�

  أ�مية��من�القانو�ي�

قانو�ي�أ�مية�و�قيمة����ظل�أي�منظومة�قانونية�،�و�السيما����الوقت�الرا�ن�����عصر�شاعت�

  :�سميتھ��عصر�العوملة�و�ال�وكبة�،�و�ع���ذلك�تتج���أ�مية�املبدأ����ما�ي���

� �مبدأ �اح��ام �تتطلب �القانون �فدولة �و�سمو�القانون، �القانون، �دولة �لقيام �مطلبا �القانو�ي ��من �مبدأ �عد

  .القانو�ي،�و�أي�خرق�للمبدأ�ينجم�عنھ�املساس�بمقومات�الدولة�و�زعزع��ا

�عد�مبدأ��من�القانو�ي�شرط��ام،�و�مطلب��ام�من�أجل�ضمان�ممارسة��فراد���قوق�م

���� �عدم �حالة ��� �للقانون، ��ثار�السلبية �من ��فراد �حقوق �حماية �خالل �من �أ�مية �القانو�ي ��من ملبدأ

ال�شر���،و��عقد�القوان�ن�و��نظمة�،و��عديل�ا�املتكرر�،�و�ما�ينجم�عن�ذلك�من�ا�عدام�لألمن�القانو�ي�

  أ�مية��من�القانو�ي����مادة��س�ثمار�

�عد��من�القانو�ي�مطلبا��اما�لل��وض�باالس�ثمار�عموما�و��س�ثمار�السيا���خصوصا�،�ف�و�يوفر�مناخ�قانو�ي

�و�تضمن� ،� � ��عمال �قطاع ��� �الدولة �سيادة �و�تكرس ،� �مت�املة �قانونية �ترسانة �طر�ق �عن ،� املس�ثمر�السيا��

للمس�ثمر�املعطيات���ر�عة�و�املتجسدة����الفعالية�و�السرعة�و�الثقة�و��ئتمان�

جموعة�من�ا��قوق�واملبادئ�ملبدأ��من�القانو�ي�أ�مية����تحقيق�التطور��قتصادي،ف�و�حلقة�مش��كة�مل

�عن� �عبارة ���،� �ل�ا �ل��اضع ��مان �تضمن �ال�� �القانونية �املنظومة �أن �إذ �دوليا، �بالغة �أ�مية �القانو�ي ملبدأ��من

  .منظومة�قانونية��ستقطب��س�ثمار��جن��

  مقومات��من�القانو�ي����مادة��سثمار�السيا��

  :القانو�ي����مادة��س�ثمار����ماي���ثم�تتج���مقومات��من�

تكر�س�حماية�قانونية�فعالة�للمس�ثمر��،�عن�طر�ق�تكر�س�جملة�من�الضمانات�ال���تح���حقوقھ�

توف���ضمانات�قانونية�تكرس�الشراكة�ب�ن�الفاعل�ن��قتصادي�ن�ا��زائر��ن�و��جانب�

ت�الدولية�املتعلقة�باالس�ثمار�عموما�،�و��س�ثمار�السيا���خصوصا�الس���إ����سط�انضمام�ا��زائر�إ����تفاقيا

  .توف���منظومة�قانونية�تنظم�الصرف�،�و�إتاحة�التمو�ل�للمس�ثمر�

تقديم�الدولة�ل�س�يالت�لالستفادة�من��ل�الوسائل�ال����ساعد����عملية��س�ثمار

  :ر�املعوقات�القانونية�لالس�ثمار�السيا������ا��زائ

رغم�س���املشرع�ا��زائري�لتوف����ب�ئة�قانونية�توفر�مناخ�مالئم�للمس�ثمر��و�تضمن�لھ�تحقق��من�القانو�ي�،�إال�أنھ�

و�رغم�ذلك��ناك�عوائق��ش�ل��عارض�مع�فكرة��من�القانو�ي����عملية��س�ثمار�،�مشكال�لفكرة��ألألمن�قانو�ي����

  1من�قانو�ي�����س�ثمار�السيا��
                   

مجدوب�نوال�،�سياسة�التجر�م�و�العقاب�و�أثر�ا�ع���فكرة��من�القانو�ي�،�مداخلة�مقدمة����إطار�امللتقى�الوط���حول�املؤسسة�و�

  .2018القانون�ا��نا�ي�،�املركز�ا��ام���مغنية�،�نوفم���

شار�ع��س�ثمار����ا��زائر،�مقال�م�شور����مجلة�ال�شائر��قتصادية،��علوي�فاطمة،�دور��من�القانو�ي����دعم�م

  .150.،�ص
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للفرد�أن��علم�فحوى�القانون�قبل�أن�يطبق�عليھ�و�يل��م�بھ�،�مع��ملام�باملسموح�و�املمنوع�قانونا�،�و�بمف�وم��يحق

املخالفة�فإنھ����ظل�عدم�إدراك�الفرد�بالقانون�مسبقا�،�سوف�يجد�نفسھ�مضطرا�و�مكر�ا،�و�م��وع�الثقة�

أ�مية��من�القانو�ي�:  أوال

قانو�ي�أ�مية�و�قيمة����ظل�أي�منظومة�قانونية�،�و�السيما����الوقت�الرا�ن�����عصر�شاعت�ملبدأ��من�ال و�بالتا��

�سميتھ��عصر�العوملة�و�ال�وكبة�،�و�ع���ذلك�تتج���أ�مية�املبدأ����ما�ي���

-�� �مبدأ �اح��ام �تتطلب �القانون �فدولة �و�سمو�القانون، �القانون، �دولة �لقيام �مطلبا �القانو�ي ��من �مبدأ �عد

القانو�ي،�و�أي�خرق�للمبدأ�ينجم�عنھ�املساس�بمقومات�الدولة�و�زعزع��ا

�عد�مبدأ��من�القانو�ي�شرط��ام،�و�مطلب��ام�من�أجل�ضمان�ممارسة��فراد���قوق�م�-

-����� �عدم �حالة ��� �للقانون، ��ثار�السلبية �من ��فراد �حقوق �حماية �خالل �من �أ�مية �القانو�ي ��من ملبدأ

ال�شر���،و��عقد�القوان�ن�و��نظمة�،و��عديل�ا�املتكرر�،�و�ما�ينجم�عن�ذلك�من�ا�عدام�لألمن�القانو�ي�

أ�مية��من�القانو�ي����مادة��س�ثمار�:  ثانيا�

�عد��من�القانو�ي�مطلبا��اما�لل��وض�باالس�ثمار�عموما�و��س�ثمار�السيا���خصوصا�،�ف�و�يوفر�مناخ�قانو�ي

�و�تضمن� ،� � ��عمال �قطاع ��� �الدولة �سيادة �و�تكرس ،� �مت�املة �قانونية �ترسانة �طر�ق �عن ،� املس�ثمر�السيا��

للمس�ثمر�املعطيات���ر�عة�و�املتجسدة����الفعالية�و�السرعة�و�الثقة�و��ئتمان�

ملبدأ��من�القانو�ي�أ�مية����تحقيق�التطور��قتصادي،ف�و�حلقة�مش��كة�مل�-

�عن��- �عبارة ���،� �ل�ا �ل��اضع ��مان �تضمن �ال�� �القانونية �املنظومة �أن �إذ �دوليا، �بالغة �أ�مية �القانو�ي ملبدأ��من

منظومة�قانونية��ستقطب��س�ثمار��جن��

مقومات��من�القانو�ي����مادة��سثمار�السيا��:  ثالثا

ثم�تتج���مقومات��من��

تكر�س�حماية�قانونية�فعالة�للمس�ثمر��،�عن�طر�ق�تكر�س�جملة�من�الضمانات�ال���تح���حقوقھ��-

توف���ضمانات�قانونية�تكرس�الشراكة�ب�ن�الفاعل�ن��قتصادي�ن�ا��زائر��ن�و��جانب���-

الس���إ����سط�انضمام�ا��زائر�إ����تفاقيا�-

توف���منظومة�قانونية�تنظم�الصرف�،�و�إتاحة�التمو�ل�للمس�ثمر��-

تقديم�الدولة�ل�س�يالت�لالستفادة�من��ل�الوسائل�ال����ساعد����عملية��س�ثمار�-

املعوقات�القانونية�لالس�ثمار�السيا������ا��زائ

رغم�س���املشرع�ا��زائري�لتوف����ب�ئة�قانونية�توفر�مناخ�مالئم�للمس�ثمر��و�تضمن�لھ�تحقق��من�القانو�ي�،�إال�أنھ�

و�رغم�ذلك��ناك�عوائق��ش�ل��عارض�مع�فكرة��من�القانو�ي����عملية��س�ثمار�،�مشكال�لفكرة��ألألمن�قانو�ي����

  .مادة��س�ثمار��

من�قانو�ي�����س�ثمار�السيا��صور�ألأل :  را�عا�

مجدوب�نوال�،�سياسة�التجر�م�و�العقاب�و�أثر�ا�ع���فكرة��من�القانو�ي�،�مداخلة�مقدمة����إطار�امللتقى�الوط���حول�املؤسسة�و��- 26

القانون�ا��نا�ي�،�املركز�ا��ام���مغنية�،�نوفم���

علوي�فاطمة،�دور��من�القانو�ي����دعم�م��-  27  
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إذ�و�باعتبار��أن�النظام�البن�ي�ا��زائري�لم�يصل��عد�ملستوى�طموح�املس�ثمر�ا��زائري�،��س�ب�اعتماد�البنوك�ع���

�عن� �نا�يك ،� �عموما �البن�ي �و�القطاع �البنكية �العمليات �ع�� �العمومي �القطاع �و�سيادة ،� دية

و�رغم�أن�جل�إذ��ع��ي�املس�ثمر��السيا���مش�لة�العقار�السيا���،�و��و�يجعل�املس�ثمر�ي��م�عن��س�ثمار��،�إذ�

ال�شر�عات�املدنية�كرست�قواعد�تضمن�انتقال�العقار�و�تملكھ�و�استغاللھ�،�إال�أنھ�تطرح�إش�االت�يمكن�ت��ص��ا����

اءات�و�تقديم�نفس�امللف�أمام��يئات��ترقية��س�ثمار�،�و��يئات�تخصيص�العقار�،�و�ح���مس��ي�

��جراءات� �و�إتباع �العقار� �ع�� �ا��صول ��� �أول�ا �يتج�� ،� �صعو�ات �عدة �العقار��ع��يھ �إ�� �الوصول �فإن �ثم و�من

�،�إذ�و�بان�شار�الفساد�بالقطاع�العام�سوف� ال���تواجھ��س�ثمار�السيا���با��زائر�

يصدم�املس�ثمر�السيا���سواء��ان�جزائري�أو�أجن���بتحديات�الفساد�العام�،�عن�طر�ق�طلب�ال�يئات�ال���يباشر�

��ش�ل �فالفساد �ثم �و�من ،� ��جراءات ��س�يل ��غرض �مقابل �القانونية ��جراءات ��من��أمام�ا �تحقق �دون عائق

أيام�كما��و��3يوم�،����ح�ن�أ��ا�يف��ض�أن�ال�تز�د�

  .طول�مدة�الفصل����املنازعات�املرتبطة�باالس�ثمار�،�و��عقد��جراءات�القانونية�

                                                           

�عرف�الفساد�ع���أنھ��ل�فعل�يقوم�ع���سوء�استخدام�لألموال�العامة،و�سوء�استغالل�املنصب�لتحقيق�م�اسب�

عن�املعاي���و�القوان�ن�،�و�ملز�د�من�التفاصيل�أنظر�،�مصطفى�ز�كيو�،���م�

،��2018،�ا��زء�الرا�ع�،�د�سم����32.،�العدد�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

  :تتج���صور�ألألمن�قانو�ي����مادة��س�ثمار�السيا������ماي���

  مش�لة�الوصول�إ���القروض�البنكية

إذ�و�باعتبار��أن�النظام�البن�ي�ا��زائري�لم�يصل��عد�ملستوى�طموح�املس�ثمر�ا��زائري�،��س�ب�اعتماد�البنوك�ع���

�عن� �نا�يك ،� �عموما �البن�ي �و�القطاع �البنكية �العمليات �ع�� �العمومي �القطاع �و�سيادة ،� دية

  .التباطىء����سياق�تكر�س�الرقمنة�الشاملة�لقطاع�البنوك�

  مش�ل�العقار�الصنا���

إذ��ع��ي�املس�ثمر��السيا���مش�لة�العقار�السيا���،�و��و�يجعل�املس�ثمر�ي��م�عن��س�ثمار��،�إذ�

ال�شر�عات�املدنية�كرست�قواعد�تضمن�انتقال�العقار�و�تملكھ�و�استغاللھ�،�إال�أنھ�تطرح�إش�االت�يمكن�ت��ص��ا����

  .عدم�توافق�طبيعة��را������مع��س�ثمار�السيا���

  .طول�مدة�رد�ال�يئات�امل�لفة�بتخصيص�العقار�و�ال���تجاوز�السنة�

اءات�و�تقديم�نفس�امللف�أمام��يئات��ترقية��س�ثمار�،�و��يئات�تخصيص�العقار�،�و�ح���مس��ي�

��جراءات� �و�إتباع �العقار� �ع�� �ا��صول ��� �أول�ا �يتج�� ،� �صعو�ات �عدة �العقار��ع��يھ �إ�� �الوصول �فإن �ثم و�من

�،�إذ�و�بان�شار�الفساد�بالقطاع�العام�سوف�من�العراقيل� ال���تواجھ��س�ثمار�السيا���با��زائر�

يصدم�املس�ثمر�السيا���سواء��ان�جزائري�أو�أجن���بتحديات�الفساد�العام�،�عن�طر�ق�طلب�ال�يئات�ال���يباشر�

��ش�ل �فالفساد �ثم �و�من ،� ��جراءات ��س�يل ��غرض �مقابل �القانونية ��جراءات أمام�ا

  . �29قتصادي����أرض�الواقع

  :�ش�االت�ذات�الطا�ع�التنظيمي�و��داري�

  : تتج���العوائق�التنظيمية�و��دار�ة����ماي���

  .غياب��يئة�م�لفة�بإدارة�و�تنظيم��س�ثمار���جن���

يوم�،����ح�ن�أ��ا�يف��ض�أن�ال�تز�د� 35يوم��و��16طول�املدة�الالزمة�ل��مركة�،�و�ال���تدور�ب�ن�

  .الشأن�����عض�الدول�مثل�املغرب�

  .طول�مدة�انتظار�التأش��ة����ا��زائر�و�ال���قد�تز�د�عن�أسبوع�ن�

طول�مدة�الفصل����املنازعات�املرتبطة�باالس�ثمار�،�و��عقد��جراءات�القانونية�

  :ع�املوازي��ش�االت�املرتبطة�بالقطا
                   

�عرف�الفساد�ع���أنھ��ل�فعل�يقوم�ع���سوء�استخدام�لألموال�العامة،و�سوء�استغالل�املنصب�لتحقيق�م�اسب�

عن�املعاي���و�القوان�ن�،�و�ملز�د�من�التفاصيل�أنظر�،�مصطفى�ز�كيو�،���م����صية�،�و��عبارة�أخرى�فإن�الفساد�ينطوي�عل��نحراف

،�العدد�01ا��رائم��قتصادية�و�املالية����ا��زائر�،�مقال�م�شور�بمجلة�حوليات�جامعة�ا��زائر�

.251. علوي�فاطمة�،�املراجع�السابق�،�ص
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تتج���صور�ألألمن�قانو�ي����مادة��س�ثمار�السيا������ماي����

مش�لة�الوصول�إ���القروض�البنكية:  1

إذ�و�باعتبار��أن�النظام�البن�ي�ا��زائري�لم�يصل��عد�ملستوى�طموح�املس�ثمر�ا��زائري�،��س�ب�اعتماد�البنوك�ع���

�ال�سي���التقلي �عن�آليات �نا�يك ،� �عموما �البن�ي �و�القطاع �البنكية �العمليات �ع�� �العمومي �القطاع �و�سيادة ،� دية

التباطىء����سياق�تكر�س�الرقمنة�الشاملة�لقطاع�البنوك�

مش�ل�العقار�الصنا���:   2

إذ��ع��ي�املس�ثمر��السيا���مش�لة�العقار�السيا���،�و��و�يجعل�املس�ثمر�ي��م�عن��س�ثمار��،�إذ�

ال�شر�عات�املدنية�كرست�قواعد�تضمن�انتقال�العقار�و�تملكھ�و�استغاللھ�،�إال�أنھ�تطرح�إش�االت�يمكن�ت��ص��ا����

  :ما�ي���

عدم�توافق�طبيعة��را������مع��س�ثمار�السيا�����-

طول�مدة�رد�ال�يئات�امل�لفة�بتخصيص�العقار�و�ال���تجاوز�السنة��-

اءات�و�تقديم�نفس�امللف�أمام��يئات��ترقية��س�ثمار�،�و��يئات�تخصيص�العقار�،�و�ح���مس��ي�بطيء��جر ��-

  .العقار�

��جراءات� �و�إتباع �العقار� �ع�� �ا��صول ��� �أول�ا �يتج�� ،� �صعو�ات �عدة �العقار��ع��يھ �إ�� �الوصول �فإن �ثم و�من

  .امل�سمة�بالتعقيد�

  الفساد�: 3

من�العراقيل�28إذ��عد�الفساد�

يصدم�املس�ثمر�السيا���سواء��ان�جزائري�أو�أجن���بتحديات�الفساد�العام�،�عن�طر�ق�طلب�ال�يئات�ال���يباشر�

��ش�ل �فالفساد �ثم �و�من ،� ��جراءات ��س�يل ��غرض �مقابل �القانونية ��جراءات أمام�ا

�قتصادي����أرض�الواقع

�ش�االت�ذات�الطا�ع�التنظيمي�و��داري�:   4

تتج���العوائق�التنظيمية�و��دار�ة����ماي���

غياب��يئة�م�لفة�بإدارة�و�تنظيم��س�ثمار���جن�����-

طول�املدة�الالزمة�ل��مركة�،�و�ال���تدور�ب�ن��-

الشأن�����عض�الدول�مثل�املغرب�

طول�مدة�انتظار�التأش��ة����ا��زائر�و�ال���قد�تز�د�عن�أسبوع�ن��-

طول�مدة�الفصل����املنازعات�املرتبطة�باالس�ثمار�،�و��عقد��جراءات�القانونية��-

�ش�االت�املرتبطة�بالقطا:   5

�عرف�الفساد�ع���أنھ��ل�فعل�يقوم�ع���سوء�استخدام�لألموال�العامة،و�سوء�استغالل�املنصب�لتحقيق�م�اسب��-  28  

��صية�،�و��عبارة�أخرى�فإن�الفساد�ينطوي�عل��نحراف

ا��رائم��قتصادية�و�املالية����ا��زائر�،�مقال�م�شور�بمجلة�حوليات�جامعة�ا��زائر�

.173.ص  

علوي�فاطمة�،�املراجع�السابق�،�ص��-  29  
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  .إذ�ي�لف�القطاع�املوازي�خسائر�جسيمة�لقطاع��س�ثمار�من�خالل�املنافسة�غ���املشروعة�

�يحقق �بما �السياحية �و�م��ا �املنتجة ��س�ثمارات �ل���يع �سع��ا �و��� �الر��� الدولة ��قتصادية، التنمية

�آخر�تقوم� �إ�� �ح�ن �من �و�انت �و�جمركية، �ضر��ية إعفاءات

  .الظروف��قتصادية�والسياسية�و��جتماعية�والدولية

�لالس�ثمارات �بال�سبة �سواء �كب��ا، �ضعفا �ا��زائر��ش�د ��� �السياحية �ال��� �سثمارات املحلية

السياحية،�أو��س�ثمارات��جن�ية�ال����عت���شبھ�

  .ا��وافز�املقدمة�ل�ا،��مر�الذي�يتطلب�معھ�استغالل��ذا�الفضاء��س�ثماري�املثمر�

ود�باإليجاب�ع����قتصاد�الوط���و�ألدل�ع���ذلك�من�

،�مع�توف����2012و��2002مشروع�سيا������ا��زائر����الف��ة�املمتدة�ب�ن�

  .���إطار�ممارسة��شاط��س�ثمار�السيا���،�ع���النحو�الذي�أشارت�إليھ�الو�الة�الوطنية�لالس�ثمار�

�و�املس�ثمر� �للمس�ثمر�عموما �يخول�ا �ال�� �و�املزايا �و�الضمانات ��عفاءات �جملة �عن�طر�ق �ال�شر��� �عت���التدخل

�و�الغاية� �ال�دف �و�يتحقق �بنجاح ��س�ثمار�السيا�� �ينعم �ح�� �نفسھ، �يفرض �ضرور�ا �مطلبا �خصوصا السيا��

�فإنھ� �القطاع ��ذا �تنظيم ��� �القانو�ي ��من �غياب ��� �املتجسدة بات

يتوجب�توف���بب�ئة�قانونية�فعالة�تكرس�للمس�ثمر�السيا���الساللة�����س�ثمار�،�من�خالل��س�يل�حصولھ�ع���

  .ك�الدعم�و�التحف���املا���لالس�ثمار�ب�ل�أر�حية�

�الفع��� �التكر�س �مع ��س�ثمار�، �بمادة �يرتبط �ما �ب�ل �ت�لف �محلية �و�أخرى �مركز�ة � ��يئات �استحداث يتوجب

القانونية�تجعلھ�ال�يدخر�يتوجب�توف����من��قتصادي�لرجل��عمال�املس�ثمر����السياحة�،�ألن�ثقتھ�باملنظومة�

و�ختاما�و�ألن��س�ثمار��عد�واحدة�من��ليات�ال���من�شأ��ا�ال��وض�باالقتصاد�الوط���،�فإنھ�آن��وان�ل�سليط�

  . الضوء�ع����ذا�النوع�من�ال�شاطات�،�و�تحف���ناشطيھ�من�رجال�أعمال��و�مس�ثمرون

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

إذ�ي�لف�القطاع�املوازي�خسائر�جسيمة�لقطاع��س�ثمار�من�خالل�املنافسة�غ���املشروعة�

�يحقق �بما �السياحية �و�م��ا �املنتجة ��س�ثمارات �ل���يع �سع��ا �و��� الدولة

�اس�ثما �قوان�ن �عدة �بوضع �قامت �آخر�تقوم� ر�تتضمنو�زد�ار، �إ�� �ح�ن �من �و�انت �و�جمركية، �ضر��ية إعفاءات

الظروف��قتصادية�والسياسية�و��جتماعية�والدولية بتعديل�ا�وتكييف�ا�ح���تتالءم�مع

�لالس�ثمارات �بال�سبة �سواء �كب��ا، �ضعفا �ا��زائر��ش�د ��� �السياحية �سثمارات

السياحية،�أو��س�ثمارات��جن�ية�ال����عت���شبھ� يف،�وال���ت��كز����إ�شاء�الفنادق�و��عض�الو�االت

ا��وافز�املقدمة�ل�ا،��مر�الذي�يتطلب�معھ�استغالل��ذا�الفضاء��س�ثماري�املثمر� متقدمة�رغم�الضمانات�و

ود�باإليجاب�ع����قتصاد�الوط���و�ألدل�ع���ذلك�من�و�تبقى�السياحة��س�ثمار�ة�من�املشار�ع�املنتجة�و�ال����ع

مشروع�سيا������ا��زائر����الف��ة�املمتدة�ب�ن��409وصول�عدد�املشار�ع�السياحية�إ���

���إطار�ممارسة��شاط��س�ثمار�السيا���،�ع���النحو�الذي�أشارت�إليھ�الو�الة�الوطنية�لالس�ثمار�

�و�املس�ثمر� �للمس�ثمر�عموما �يخول�ا �ال�� �و�املزايا �و�الضمانات ��عفاءات �جملة �عن�طر�ق �ال�شر��� �عت���التدخل

�و�الغاية� �ال�دف �و�يتحقق �بنجاح ��س�ثمار�السيا�� �ينعم �ح�� �نفسھ، �يفرض �ضرور�ا �مطلبا �خصوصا السيا��

�العق �من �جملة ��ع��يھ ��س�ثمار�السيا�� �فإنھ�و�ألن �القطاع ��ذا �تنظيم ��� �القانو�ي ��من �غياب ��� �املتجسدة بات

  :يمكن�ا��روج�بالتوصيات�التالية�

يتوجب�توف���بب�ئة�قانونية�فعالة�تكرس�للمس�ثمر�السيا���الساللة�����س�ثمار�،�من�خالل��س�يل�حصولھ�ع���

ك�الدعم�و�التحف���املا���لالس�ثمار�ب�ل�أر�حية�العقار�،�و�كذلك�ت�سيط��جراءات�،�مع�ضرورة�أن�توفر�لھ�البنو 

�الفع��� �التكر�س �مع ��س�ثمار�، �بمادة �يرتبط �ما �ب�ل �ت�لف �محلية �و�أخرى �مركز�ة � ��يئات �استحداث يتوجب

  

يتوجب�توف����من��قتصادي�لرجل��عمال�املس�ثمر����السياحة�،�ألن�ثقتھ�باملنظومة�

و�ختاما�و�ألن��س�ثمار��عد�واحدة�من��ليات�ال���من�شأ��ا�ال��وض�باالقتصاد�الوط���،�فإنھ�آن��وان�ل�سليط�

الضوء�ع����ذا�النوع�من�ال�شاطات�،�و�تحف���ناشطيھ�من�رجال�أعمال��و�مس�ثمرون
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

إذ�ي�لف�القطاع�املوازي�خسائر�جسيمة�لقطاع��س�ثمار�من�خالل�املنافسة�غ���املشروعة�

 :خاتمة�

�يحقق إن                 �بما �السياحية �و�م��ا �املنتجة ��س�ثمارات �ل���يع �سع��ا �و��� الدولة

�اس�ثما �قوان�ن �عدة �بوضع �قامت و�زد�ار،

بتعديل�ا�وتكييف�ا�ح���تتالءم�مع

�فإن� �ذلك �رغم �لالس�ثمارات لكن �بال�سبة �سواء �كب��ا، �ضعفا �ا��زائر��ش�د ��� �السياحية �سثمارات

يف،�وال���ت��كز����إ�شاء�الفنادق�و��عض�الو�االت�ش�د�نمو�طف

متقدمة�رغم�الضمانات�و

و�تبقى�السياحة��س�ثمار�ة�من�املشار�ع�املنتجة�و�ال����ع

وصول�عدد�املشار�ع�السياحية�إ���

���إطار�ممارسة��شاط��س�ثمار�السيا���،�ع���النحو�الذي�أشارت�إليھ�الو�الة�الوطنية�لالس�ثمار��49.780

�و�املس�ثمر�و� �للمس�ثمر�عموما �يخول�ا �ال�� �و�املزايا �و�الضمانات ��عفاءات �جملة �عن�طر�ق �ال�شر��� �عت���التدخل

�و�الغاية� �ال�دف �و�يتحقق �بنجاح ��س�ثمار�السيا�� �ينعم �ح�� �نفسھ، �يفرض �ضرور�ا �مطلبا �خصوصا السيا��

  .امل�شودة�منھ�

�العق �من �جملة ��ع��يھ ��س�ثمار�السيا�� و�ألن

يمكن�ا��روج�بالتوصيات�التالية�

يتوجب�توف���بب�ئة�قانونية�فعالة�تكرس�للمس�ثمر�السيا���الساللة�����س�ثمار�،�من�خالل��س�يل�حصولھ�ع����-1

العقار�،�و�كذلك�ت�سيط��جراءات�،�مع�ضرورة�أن�توفر�لھ�البنو 

�الفع����-2 �التكر�س �مع ��س�ثمار�، �بمادة �يرتبط �ما �ب�ل �ت�لف �محلية �و�أخرى �مركز�ة � ��يئات �استحداث يتوجب

  .لألج�زة�املوجودة�عمليا�

يتوجب�توف����من��قتصادي�لرجل��عمال�املس�ثمر����السياحة�،�ألن�ثقتھ�باملنظومة��-3

  .ج�دا�����س�ثمار�

و�ختاما�و�ألن��س�ثمار��عد�واحدة�من��ليات�ال���من�شأ��ا�ال��وض�باالقتصاد�الوط���،�فإنھ�آن��وان�ل�سليط�

الضوء�ع����ذا�النوع�من�ال�شاطات�،�و�تحف���ناشطيھ�من�رجال�أعمال��و�مس�ثمرون
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�الرسمية� �ا��ر�دة ��س�ثمار�، �ب��قية �املتعلق ،

�بتطو�ر��س�ثمار� �املتعلق �ل��م�ور�ة�، �الرسمية �ا��ر�دة ،

� �لألمر�رقم �و�املتمم �املعدل ،01/03��،� �بتطو�ر��س�ثمار� املتعلق

2 .  

�ل��م�ور�ة� �الرسمية �ا��ر�دة ��س�ثمار�، �ب��قية �املتعلق ،

   . �����1990ي�ل�،�أساليب�تقييم��س�ثمار�،�الدار�ا��امعية�،�ب��وت�،�

بن�حمودة�محبوب�و�بن�قانة�إسماعيل�،�أزمة�العقار����ا��زائر�و�دوره����تنمية��س�ثمار��جن���،�مجلة�الباحث�

ملالية����ا��زائر�،�مقال�م�شور�بمجلة�حوليات�جامعة�ا��زائر�

�ال�شائر� �مجلة ��� �م�شور �مقال �ا��زائر�، ��س�ثمار��� �مشار�ع �دعم ��� �القانو�ي ��من �دور ،� �فاطمة علوي

�إطار� ��� �مقدمة �مداخلة �با��زائر�، �السياحة �لقطاع �املنظمة ��طر�ال�شر�عية ،� �خ��ة �مجدوب ،� �نوال مجدوب

  .،�جامعة�بو�رة�2017جانفي��

�إطار�امللتقى� ��� �مقدمة �مداخلة ،� �القانو�ي ��من فكرة

2018  
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The right to a healthy environment : Article 68 of the Constitution 2016  
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 و ، النظام �ذا من يتجزأ ال جزء فاإل�سان

 و ف�مھ و حياتھ إطار مع الصلة بإقامة لھ 

 و التدم�� أس��ة و الفتاكة ا��روب و للطبيعة

 بحق لال�تمام بالدول  دفعت و العالم �� البي��

 و ا��ديد العال�� النظام با�تمام املعاصرة

 ذلك و ملوثة و م�ددة أصبحت �رضية الكرة

 يتطلب ما �و و الب�ئة ع�� بأنواعھ التلوث

  

Abstract  

         Man’s relationship with the environment and the ecosystem is a close relationship of 

contact and mutual influence. Man is an integral part of this system, and man’s relationship 

with his environment depends on a set of knowledge, values 

to establish a link with his life frame, understanding and development within him, The 20th 

century represented a century of change resulting from industrial progress polluting na

deadly wars, weapons of destruction, waste fuels, oils ... etc., all of these factors caused 

environmental disasters and environmental degradation in the world and prompted countries 

to pay attention to a fundamental right related to human life and L

existence, as contemporary environmental issues captured the attention of the new world 

order and became one of the most important issues facing the world today, and the common 

global concern increased that the globe has become th

contributed negatively to it through his bad exploitation of environmental resources. And its 

introduction of pollution of all kinds to the environment, which requires studying and 

analyzing the environment and the legal

human right to a clean environment.
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فاإل�سان املتبادل، التأث�� و �تصال وثيقة عالقة البي�� النظام و بالب�ئة

 �سمح ال�� التقنيات و القيم و املعارف من مجموعة ع�� تتوقف

للطبيعة امللوث الصنا�� التقدم عن الناتج التغي�� قرن  20 القرن  

البي�� التد�ور  و البي�ية ال�وارث �� �سب�ت العوامل �ذه �ل إ��،

املعاصرة الب�ئة قضايا استأثرت حيث ، ووجود�ا ا��ية ال�ائنات و ��سان

الكرة بأن املش��ك العال�� القلق ازداد و اليوم، العالم ام�� �عا�ي ال��

 إدخالھ و البي�ية للموارد الس�� استغاللھ خالل من ف��ا سل�� �ش�ل

  .نظيفة ب�ئة �� ��سان حق دراسة و البي�� ثللتلو  القانو�ي النظام

Man’s relationship with the environment and the ecosystem is a close relationship of 

contact and mutual influence. Man is an integral part of this system, and man’s relationship 

ment depends on a set of knowledge, values and technologies that allow him 

to establish a link with his life frame, understanding and development within him, The 20th 

century represented a century of change resulting from industrial progress polluting na

deadly wars, weapons of destruction, waste fuels, oils ... etc., all of these factors caused 

environmental disasters and environmental degradation in the world and prompted countries 

to pay attention to a fundamental right related to human life and Living organisms and their 

existence, as contemporary environmental issues captured the attention of the new world 

order and became one of the most important issues facing the world today, and the common 

global concern increased that the globe has become threatened and polluted, when mankind 

contributed negatively to it through his bad exploitation of environmental resources. And its 

introduction of pollution of all kinds to the environment, which requires studying and 

analyzing the environment and the legal system for environmental pollution and studying the 

human right to a clean environment. 
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The right to a healthy environment : Article 68 of the Constitution 2016

أستاذة�محاضرة� بلقاسمي�ك�ينة

�بوثل���أمينة،�

 :م��ص       

بالب�ئة ��سان عالقة             

تتوقف بب�ئتھ ��سان قةعال إن

 مثل لقد داخلھ، �� التطور 

إ��،...الز�وت و الوقود فضالت

��سان بحياة يتعلق أسا���

ال�� القضايا أ�م من أصبحت

�ش�ل ��سان أس�م عندما

النظام و الب�ئة تحليل و دراسة

Man’s relationship with the environment and the ecosystem is a close relationship of 

contact and mutual influence. Man is an integral part of this system, and man’s relationship 

and technologies that allow him 

to establish a link with his life frame, understanding and development within him, The 20th 

century represented a century of change resulting from industrial progress polluting nature, 

deadly wars, weapons of destruction, waste fuels, oils ... etc., all of these factors caused 

environmental disasters and environmental degradation in the world and prompted countries 

iving organisms and their 

existence, as contemporary environmental issues captured the attention of the new world 

order and became one of the most important issues facing the world today, and the common 

reatened and polluted, when mankind 

contributed negatively to it through his bad exploitation of environmental resources. And its 

introduction of pollution of all kinds to the environment, which requires studying and 

system for environmental pollution and studying the 
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 م��ا �عا�ي ال�� القضايا أ�م من أصبحت

 ��سان أس�م عندما ذلك و ملوثة و 

  .1الب�ئة ع�� بأنواعھ

 �ستد�� قضية �ش�ل يكن لم أنھ غ��

 الب�ئة أصبحت �نا و الزراعية، و الصناعية

 ضرور�ا املخاطر تلك درء و�اء امللوثات

 كرستھ حق �و و التلوث من خالية

 وقتنا �� الدو�� املجتمع بال �شغل 

 ع�� و ، أو�� ج�ة من املستدامة التنمية

 إس��اتي�� �عدا عل��ا ا��فاظ و الب�ئة

 عل��ا أقيم ما و ال��بة، و ال�واء املاء، 

 و ، عناصر�ا أحد يص�ب أو يصي��ا

 تجاه اد�فر  تصرفات توجھ أو لتضع

 ال جزء فاإل�سان ، املتبادل التأث�� و

 و ��سان إ�� النظر دون  ت�� ال الب�ئة

  

 القوان�ن كرست كيف و النظيفة؟ الب�ئة

                                                           

  .�7عالم�البي���و�حماية�الب�ئة،�املركز���ادي���لل�شر،�ص�

 .20،�الوج������قانون�الب�ئة�،�املؤسسة�ا��ديثة�للكتاب�،�الطبعة�الثانية،�ص�

  .97العر�ية�،�الطبعة��و���،�ب��وت�،�ص�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

أصبحت و ا��ديد العال�� النظام ا�تمام املعاصرة الب�ئة

 م�ددة أصبحت �رضية الكرة بأن املش��ك العال�� القلق

بأنواعھ التلوث إدخالھ و البي�ية للموارد الس�� استغاللھ خالل

غ�� ، البعيدة �زمان �� جذوره يجد بل اليوم وليد ل�س

الصناعية الثورة بدأت حينما الوضع �غ�� قد و ، بمخاطره

امللوثات إدخال و الطبيعية ملوارد�ا الرشيد غ�� لالستغالل قبل

خالية سليمة ب�ئة �� �ع�ش أن �� ا��ق فلإل�سان ، طبيع��ا

  .2ا��ديثة القانونية النظم و �سالمية

 ال�� القضايا أ�م من التلوث من الب�ئة ع�� ا��فاظ

التنمية تحقيق ع�� خطر من البي�� التلوث يمثلھ ملا ��سان

الب�ئة حماية قضية من جعل ، أخرى  ج�ة من �رض �ذه وجھ

  .3املستدامة التنمية لتحقيق أساسيا عامال ل�و��ا

 ، الثالثة العناصر يضم و ن��سا فيھ �ع�ش الذي الوسط

يصي��ا الذي �عتداء أنواع �ل من حماي��ا ا��تميات من 

لتضع مؤسساتھ خالل من املجتمع يضع�ا ال�� الوسائل إحدى

و �تصال وثيقة عالقة البي�� النظام و بالب�ئة ��سان

الب�ئة صيانة ملسألة معا��ة أي فإن عليھ و ، البي��

  :�األ�ي �� املوضوع �ذا �� تطرح ال�� �ش�الية فإن تقدم

الب�ئة �� ا��ق فكرة تجسيد كيفية و الب�ئة ��ديد مصادر

  البي��؟ التوازن  تحقيق و النظيفة الب�ئة �� ا��ق الدو��

                   

�عالم�البي���و�حماية�الب�ئة،�املركز���ادي���لل�شر،�ص��،) 2020( لعرو���،��سيمة�بن�م�رة�،

،�الوج������قانون�الب�ئة�،�املؤسسة�ا��ديثة�للكتاب�،�الطبعة�الثانية،�ص�

العر�ية�،�الطبعة��و���،�ب��وت�،�ص�،���سان�و�الب�ئة�،�مركز�دراسات�الوحدة�

  .32،�أسس�و�مبادئ�قانون�الب�ئة�،�موفم�لل�شر�،�ا��زائر�،�ص�
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  :مقدمة

الب�ئة قضايا استأثرت        

القلق ازداد و اليوم، العالم

خالل من ف��ا سل�� �ش�ل

ل�س الب�ئة ��ديد إن        

بمخاطره الشعور  لعدم ه�ن�با

قبل ذي من عرضة أك��

طبيع��ا ع�� الب�ئة تبقى ح��

�سالمية الشر�عة أح�ام

ا��فاظ مسألة فأ��ت        

��سان فإدراك املعاصر،

وجھ ع�� ال�شري  الوجود

ل�و��ا ا���ومات و للدول 

الوسط �� الب�ئة إن       

 يصبح فإنھ م�شآت من

إحدى �� القانونية ا��ماية

  .4عناصر�ا و الب�ئة

��سان عالقة عليھ و        

البي�� النظام �ذا من يتجزأ

  .�شاطھ

تقدم ما خالل من         

مصادر تتمثل فيما         

الدو�� القانون  و الوطنية

لعرو���،��سيمة�بن�م�رة�،أحمد��. 1
،�الوج������قانون�الب�ئة�،�املؤسسة�ا��ديثة�للكتاب�،�الطبعة�الثانية،�ص�) 2019(ر�يع�شندب�،�.  2
،���سان�و�الب�ئة�،�مركز�دراسات�الوحدة�) 2017(محمد�العابدة�،��. 3
،�أسس�و�مبادئ�قانون�الب�ئة�،�موفم�لل�شر�،�ا��زائر�،�ص�) 2015(ع���سعيدان�،�.  4
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 للب�ئة القانو�ي املف�وم بتحديد عمليا

 تقدمھ فشلھ، أو نجاحھ أن و ، ��ا أيضا

 من ا��الية النظيفة الب�ئة ع�� ا��فاظ

 من نظيفة ب�ئة �� الع�ش �� ��سان

 و نظيفة ب�ئة �� ��سان حق إ�� الدعوة

 املطلب �� سن�ناول  سبق مما انطالقا

 مت�املة وحدة �شكالن ��سان و الب�ئة

 املنظمات و الدول  جعل ما �و و ��سان

 و التلوث و التد�ور  أش�ال �ل من 

  .6املجال ��ذا

 أسباب و ا��ياة وسائل فيھ تتوافر و 

 �� تؤثر و ا��ية ال�ائنات ف��ا �ع�ش

 الغالف و املا�ي و �ر��� الغالف ��

 ع�� ف��ا �شأ ال�� بي�تھ غ�� �� لإل�سان

                                                           

 ��ماية القانو�ي النظام حول  الدو�� امللتقى 

 ص ، 2013 د�سم�� 10 و 09 السياسية، العلوم

 ، للكتاب ا��ديثة املؤسسة ، التلوث من نظيفة
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  :التالية  ا��طة انت��نا �ش�الية 

  ).�ول  املبحث( ��ديد�ا مصادر و النظيفة

 ).الثا�ي املبحث( �فراد حياة مستقبل �� أثره

  ��ديد�ا مصادر و النظيفة الب�ئة �� 

عمليا ارتباطا ترتبط ��ية و سليمة و نظيفة ةب�ئ �� ��سان

أيضا يتأثر ف��ا يؤثر كما إنھ و بي�تھ ابن فاإل�سان عناصره،

ا��فاظ أصبح كما ، الب�ئة و ��سان ب�ن العالقة نوعية

��سان حق أصبح ملا السيما ا��ديثة الدولة مسؤوليات و

الدعوة و التلوث بظا�رة الدو�� ��تمام تزايد مع و ،5لإل�سان

انطالقا الدولية، ��سان حقوق  مواثيق �� وا�� �ش�ل مدرجة

 .البي��

  البي�� الواجب و

الب�ئة �ون  باإل�سان لصيق حق �و النظيفة و السليمة الب�ئة

��سان لبقاء ضرورة الب�ئة فحماية �خر، دون  احد�ما

 الب�ئة حماية تقت��� �شر�عية عمل خطة وضع �غية

��ذا �ع�� دولية اتفاقيات إبرام و وضع غ�� بي�يا مستقرة و 

  أ�مي��ا و الب�ئة

 املخلوقات من غ��ه مع ��سان فيھ �ع�ش الذي الوسط

  �بحاث، و الدراسات من العديد ا�تمام ملتقى

�ع�ش ال�� ا��ارجية العوامل و الظروف جميع �شمل 

�� متفاعلة و مت�املة أنظمة أر�عة من الب�ئة تت�ون  و 

لإل�سان حياة ال أن ث�ت قد و ، �رضية للكرة ا��يوي  املجال

                   

 الدو��، القانو�ي النظام إطار �� البي�� التلوث أضرار عن املسؤولية

العلوم و ا��قوق  �لية ،1945 أوت 20 جامعة ا��زائري، ال�شر�ع و 

نظيفة ب�ئة �� ��سان حق،) 2019( ، �سدي صيوان �ا�ي �ديل و 

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 
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 �ذه �ع� لإلجابة و      

النظيفة الب�ئة �� ا��ق      

أثره و البي�� التوازن       

 ا��ق :�ول  املبحث

��سان حق دراسة إن        

عناصره، و التلوث عن فضال

نوعية ع�� متوقف تأخره أو

و م�ام أ�م من امللوثات

لإل�سان �ساسية ا��قوق 

مدرجة أصبحت حيث سليمة

البي�� الواجب و ا��ق �ول 

 و ا��ق: �ول  املطلب

الب�ئة �� ا��ق إن         

احد�ما جدوى  ر تصو  يمكن ال

�غية ج�ود�ا تبذل الدولية

 سليمة حياة إطار تأم�ن

الب�ئة فكرة:  �ول  الفرع

الوسط �عت�� الب�ئة إن        

ملتقى فإ��ما ثم من و البقاء

 الب�ئة مف�وم إن        

 ��ا تقوم ال�� العمليات

املجال و ال�وا�ي أو الغازي 

املسؤولية ،) 2013( عبد��، نزار.  5

 الدو�� القانون  ظل �� لب�ئةا

03. 
 الر�ا�ي عبد أحميد ساجد.  6

 .110 ص
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 مؤسسات و م�شآت من عل��ا أقام بما

 انيةإ�س مبادرة �� و ، املقبلة �جيال

 و ، ��سان حياة و ��ة و ملحيط امل�ددة

 املستقبل و ا��اضر �� بالب�ئة وطيدا 

 لھ بد ال ف�ان ، ع�شھ ملورد �سا���

 ��سان ف��ا بما حياء�  �ل تنمية و

 ا��فاظ ع�� العمل و تطور  و ازد�ار

 ف��ا �ع�ش ال�� و الب�ئة ع�� املخاطر

 26 تضمن إعالن عن تمخض الذي 

 ع�� لإلعالن �ول  املبدأ تضمن حيث 

 و ا��ر�ة �� �سا��� ا��ق لإل�سان: " 

 عن املسؤولية �امل يتحمل �و و برفا�ية

 حماية أ�مية اتضاح مع أنھ حيث ، الب�ئة

 �تفاقات أوجبت �قلي��، الصعيد

 الشعوب ل�ل) : " 249( 1988 ��سان

                                                           

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

بما أكمل�ا و ت�و�نھ و ظروفھ مع ت�ناسب وجد�ا ال�� الب�ئة
7.  

�جيال و ا��اضرة لألجيال بي�ية تنمية لتحقيق منطلق أول  البي�ية

امل�ددة الصراعات و ا��روب و الفقر و املجاعة و �و�ئة

 ارتباطا املرتبطة لإل�سان �ساسية ا��اجات لتلبية �س��

  الب�ئة �� ��سان

�سا��� املصدر �ش�ل ال�� الب�ئة دون  من الع�ش �ستطيع ال 

  ، واجب يقابلھ حق ك�ل و الب�ئة، �� با��ق

و لبقاء صا�� طبي�� وسط �� الوجود حق �و الب�ئة 

ازد�ار و كر�مة بحياة لھ �سمح متوازنة ب�ئة �� �ع�ش أن أي

  .9موارد�ا تنمية و صيانة و ع��ا التد�ور  عوامل و 

املخاطر تفاقمت أن عد� إال يولد لم أنھ ذلك ال�شأة حديث ا��ق

 و ستوك�ولم، بمدينة دو�� مؤتمر أول  عقد مع بدأ ا��ق

 ، الب�ئة �شؤون امل�تم�ن ل�افة �اما مرجعا تزال ال ال��

: "  أن ع�� نص ب�نما الب�ئة �� ��سان حق فكرة م��ا 

برفا�ية و كر�مة بحياة �سمح نوعية من ب�ئة �� ل��ياة املالئمة

 ".10املستقبلية و ةا��اضر  �جيال أجل من

الب�ئة ب�ن و ��سان حقوق  ب�ن وثيقة عالقة �ناك أنھ 

الصعيد ع�� ح�� و دسات���ا �� وا��ة بي�ية حقوقا كث��ة

��سان ��قوق  �فر�قي امليثاق �� كما ، ا��قوق  تلك ��سان

  ".لتنمي��ا مالئمة و شاملة

                   

 .25 ص ،

 .25 ص ، العر�ية الوحدة دراسات مركز ، الب�ئة و ��سان ،) 2017

 .55 ص ، أعاله

  .70 ص ، أعاله املرجع
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الب�ئة �ذه �رض، �وكب

.7حاجباتھ من مز�د لسد

البي�ية القضايا إن         

�و�ئة ان�شار دون  ل��يلولة

�س�� مشروع �ل أيضا ��

  .8أخرى  ج�ة من

��سان حق:  الثا�ي الفرع

 �ائن ��سان إن         

با��ق لإل�سان �ع��اف من

 �� ��سان حق         

أي الب�ئة، م�ونات كأحد

 التلوث رفع و الب�ئة ع��

ا��ق �ذا �عت�� و         

ا��ق �ذا ميالد و ��سان

ال�� و توصية 909 و مبدأ

 انبعثت ال�� �و�� ادةامل

املالئمة الظروف و املساواة

من الب�ئة تحس�ن و حماية

 ف�ست�تج عليھ و         

كث��ة بلدان أضافت الب�ئة

��سان بحقوق  ا��اصة

شاملة و مرضية ب�ئة �� ا��ق

، سابق مرجع ، شندب ر�يع . 7
2017( ، خالص الرحيم عبد . 8
أعاله املرجع نفس ، شندب ر�يع.  9

املرجع نفس ، شندب ر�يع.  10
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 مستوى  �� ا��ق ��ص ل�ل: "  أنھ

 �� جرت ال�� التطورات فإن لذلك  ،

  .12قوي  �ش�ل

 و الدولية، �يئاتال و املنظمات و الدول 

 ال�ائنات و خاص بوجھ ��سان م��ا 

 أصبح حيث الصور  �ذه أك�� الب�ئة

 ظ�ور  إ�� أدى الذي �مر ، النوو�ة 

 ا��ية غ�� ح�� و ا��ية الب�ئة موارد 

 ال�ائنات ل�ل بطيء جما�� انتحار حالة

 و العلماء با�تمام حظيت و العاملية

 و العصر مش�لة ليصبح �من ا��ط

 استخدام و الك��ى  الصناعية ال��ضة

 و �الت فاخ��ع البي�� تأث��ه �� ��سان

 التنمية و التعاون  منظمة عرفت و 

 �ست�بع الذي و الب�ئة �� الطاقة ملوارد

                                                           

 عشر، التاسعة الدورة ، �سالمي املؤتمر منظمة

http://iefpedia.com/ARAB/WP/-content/uploads/2009/07

 

 .187 ص �سكندر�ة، املعارف م�شاة ،

 .197 ،ص دمشق ، الفكر دار
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أنھ ع��) 31 م(  2004 عام ��سان ��قوق  العر�ي

، 11"سليمة ب�ئة �� ا��ق و الكر�م الع�ش و الرفا�ية

�ش�ل مناسبة ��ية ب�ئة �� ا��ياة حق إقرار أ�مية أظ�رت

  الب�ئة ��ديد مصادر

الدول  أغلب من م��ايد با�تمام حظيت ال�� املواضيع من الب�ئة

 �عا�ي ال�� و الب�ئة تلوث عن الناجمة �ثار ��طورة الدول 

الب�ئة تلوث يمثل و صور، عدة يأخذ قد بالب�ئة املساس إن

 �س��ة استخدام و الثانية عامليةال ا��رب �عد خاصة

 و م�ونات باتت و ، التلوث مل�افحة تدعو ال�� املعا�دات

حالة بقدوم ينذر نحو ع�� السامة املركبات و الغازات و 
13.  

العاملية �حداث مسرح ع�� ظ�رت خط��ة مش�لة التلوث 

ا��ط �عدى و التلوث حدة زادت عندما العشر�ن القرن  من

   البي�� التلوث

ال��ضة بداية مع خاصة الب�ئة �� ��سان تأث�� تطور  مع التلوث

��سان م��� حيث ، ا��ديثة التكنولوجيا و املبيدات و 

  .15ا��ديث بمف�ومھ التلوث إ�� استعمال�ا

 محدد وسط �� ملوثة مادة بإدخال الوسط تد�ور  

ملوارد مباشرة غ�� أو مباشرة ��سان إدخال �و: "  بأنھ التلوث

                   

 .114 ص ، سابق جعمر  �سدي، صيوان �ا�ي �ديل و الر�ا�ي

منظمة الدو��، �سالمي الفقھ مجمع ،مناسبة ��ية ب�ئة �� ��سان

  : املوقع ع�� متاح ،9 ص ، املتحدة العر�ية

content/uploads/2009/07. 

 .37- 36 ص ، سابق

، الب�ئة مع ��سان مشكالت �� دراسة ��سان، و الب�ئة ،) 1997( 

دار ، ال��ا�ي الفكري  عمق�ا و املعاصر و العل�� مف�وم�ا الب�ئة ،) 2004
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العر�ي امليثاق نص كما        

الرفا�ية لھ يضمن �اف مع����

أظ�رت تلو���ا و الب�ئة مجال

مصادر: الثا�ي املطلب

الب�ئة حماية عد�         

الدول  إدراك إ�� ذلك مرد

إن و عام، بوجھ ا��ية

خاصة عاملية قضية التلوث

املعا�دات و القوان�ن من الكث��

 �دفئة سموم من �عا�ي

�13رض �وكب ع�� ا��ية

 قضية فأصبحت       

من الثا�ي منذ املسؤول�ن

  . 14خطورة أك���ا

التلوث مف�وم:  �ول  الفرع   

التلوث تطور  لقد         

 املتنوعة الطاقة مصادر

استعمال�ا أدى ال�� �دوات

 بالتلوث �ع�� و         

التلوث ألورو�ا �قتصادية

الر�ا�ي عبد أحميد ساجد . 11
��سان حق السالم، عبد جعفر . 12

العر�ية �مارات دولة الشارقة، إمارة

سابق مرجع ، شندب ر�يع . 13
 املقصود، عبد الدين ز�ن.  14
2004( �دري،دو  وحيد رجاء.  15
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 �عوق  أو البي�ية بالنظم و ا��يو�ة

 �ل: "  انھ ع�� بالب�ئة املتعلق 10/

 و ��سان �سالمة و بال��ة مضرة 

  .        17الفردية

 عدة إ�� امللوثة ادةامل نوع إ�� النظر 

  .البيولو�� أو

 ��ة ع�� أثر ل�ا �ل�ا بل أ�مية التلوث

 و ، حيوانية أو نباتية مرئية، غ�� أو

  .18مناسب غ�� زمان أو �انم �� وجدت

 بدأت أن �عد خاصة السن�ن املالي�ن

 الت�بؤ الطبي�� من لذلك ، الب�ئة ع��

 و تبادل يتم أنھ حيث البيولو�� بالتنوع

 سواء املورثات �شر ع�� �عمل ال�� 

 يتم للنباتات الورا�ي التعديل حاالت 

 أن لوحظ قد و ، �صلي�ن النبات�ن من

 الر�اح و ا��شرات بواسطة ت�تقل و 

                                                           

  .78-75 ص ، القا�رة

 .26 ،ص ا��ديدة ا��امعة

 �لية ، الدولية العالقات و الدو�� القانون  �� ماجستار

 .46 ص ، العر�ية الدراسات
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ا��يو�ة باملوارد يضر و ل��طر ��سانية ال��ة �عرض 

  .16"للوسط املشروعة

/03 القانون  من 3 املادة بموجب التلوث فيعرف  ا��زائري 

 وضعية يحدث قد أو يحدث فعل �ل فيھ ي�س�ب باشر

الفردية و ا��ماعية املمتل�ات و �رض ، املاء ، ا��و ، ال�واء

 أو طبيعتھ إ�� اس�نادا أنواع عدة إ�� الب�ئة تلوث الب�ئة

أو ا��يوي  التلوث و الصنا�� التلوث طبي��، تلوث ، ف��يا�ي

التلوث بقية تقل ال لكن و البيولو�� أو ا��يوي  التلوث ع��

 .ع�وسة غ�� عادة �� و ئةالب� و ا��ية

   البيولو�� أو ا��يوي 

أو مرئية ، ا��ية ال�ائنات تار�خ مع تأر�خ�ا توافق ال�� 

وجدت إذا النبات و ا��يوان و لإل�سان أمراضا و أضرار 

املالي�ن قبل اك�شاف�ا منذ الب�ئة �� أثرت لطاملا الزارعة 

ع�� السلبية أثاره �� سرع مما املبيدات و الكيماو�ة لألسمدة

  . 19الطبيعة ع�� أثار من جي�يا املحورة

بالتنوع �خالل و الطبيعية النباتات تلو�ث �� وراثيا املعدلة 

 اللقاح حبوب بواسطة الت�اثر طر�ق عن النباتات عند

 �� و الوراثية، ال��كيبة توافق عند املختلفة �نواع ب�ن

من �ل عن مختلفة خصائص لھ ثالث نبات لي�تج أخر إ��

 ا��ديدة مورثا��ا ع�� تحتوي  لقاح حبوب ت�تج ا��ديدة

  . 20أخرى  بر�ة نباتات 

                   

القا�رة العر�ية، ال��ضة دار ، الب�ئة حماية قانون  ،) 2002-2003( ،

  .118 ص ، سابق

ا��امعة دار ، الب�ئة ��ماية القانو�ي النظام ، البي�� �من ،) 2009(، عطية

ماجستار مذكرة ، قرطاجنة برت�ول  إطار �� �حيائية ،السالمة) 2009

17. 

الدراسات مركز ، وراثيا املحورة ال�ائنات لتداول  الدولية القواعد،) 2019

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

 نحو ع�� ضارة تائجن

املشروعة �خرى  �ستخدامات

ا��زائري  القانون  أما        

باشرم غ�� أو مباشر �غي��

ال�واء ، ا��يوان و النبات

الب�ئة علماء يقسم و       

  : أنواع

ف��يا�ي كيميا�ي، تلوث       

ع�� دراس�نا س��كز و      

ا��ية ال�ائنات و ��سان

ا��يوي  التلوث:  الثا�ي الفرع

 امللوثات أقدم ��        

 البيولو�� التلوث �س�ب

 أن املعروف من        

لألسمدة املكثفة �ستعماالت

املحورة الزراعة �س�بھ قد بما

 النباتات �س�ب و        

عند الوراثية املعلومة نقل

ب�ن أو النوع نفس خلدا

إ�� نبات من جينات نقل

ا��ديدة املحورة النباتات �ذه

 تلوث و طو�لة، ملسافات

، سالمة الكر�م عبد أحمد . 16
سابق مرجع ، سعيدان ع��.  17
عطية و��الدس ابرا�يم طارق .  18
2009-2008(، أسماء تمزي .  19

17 ص  ، عكنون  بن ، ا��قوق 
2019( ، عسكر عادل مدمح . 20
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 نبات من الطلع غبار انتقال بفضل 

 �عيدة أو ��ا شب��ة أخرى  نباتات إ�� جي�يا

 ع�� تتغذى ال�� ا��شرات ح�� و النباتات

 و ت�اثر�ا و تحرك�ا �سرعة عرف� ال��

 حدوث �س�ب ا��ي�� التنوع تأ�ل إ�� 

 عن ناتجة أخرى  أضرار �ناك الب�ئة،

 استخدام �� ��ا املقصود و ، البيولوجية

 لإل�سان البيولوجية �س��ة �ذه موج�ة

لوجية�وجدت�منذ�القدم�و�أول�من�فكر����استخدام�ا��رب�البيولوجية��م�

الفراعنة�حيث��انوا��ستخلصون�السموم�النباتية�القاتلة�و�يصنعون�م��ا�محاليل�مركزة�شديدة�الفتك،�و�لم�تكن�

�يا،�و��ش�ل�مخاطر�جسيمة����مثل��ذا�الوقت�من�التار�خ�خاصة�مع�ان�شار�ا��روب�حيث�استخدمت�الدول�البك�

امليكرو�ات�املعرضة�للتلو�ث،�و�مثال�ذكرت���نة�تق����ا��قائق�بمجلس�الشيوخ����الواليات�املتحدة��مر�كية�أنھ�

ع����1992،�تحصل�رئ�س�جمعية�ا��قيقة�السامية�باليابان�عام�

و�مع�التطورات�امل�سارعة����علوم�ا��ياة�و�التقنية�ا��يو�ة�يتصاعد�ا��دل�حول�القضايا��خالقية�و�الدي�ية�

 و البي�� النظام ع�� املحافظة ع�� العمل

 �س�� ما يحكم�ا فالب�ئة التوازن، �ذا

 يطلق البي�� التوازن  مصط�� و العلمية

 ملا خالفا عل��ا �عا�� و سبحانھ هللا 

                                                           

  .215- 214 ،ص العر�ي الفكر دار ، ��فق

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

 النباتات ب�ن يتم الذي الطبي�� التصالب البي�� التلوث

جي�يا محورة نباتات من ا��ينات انتقال أي ، ا��شرات

  .21جي�يا محورة

النباتات أنواع �عض تناقص �� ي�س�ب ا��ينات �ذه مثل

ال�� و جي�يا املحورة لألسماك بال�سبة �مر كذلك و 

 يؤدي مما ا��ية، �نواع من كب�� لعدد غذاء مصدر ب�و��ا

الب�ئة، ع�� وراثيا املعدلة النباتات �سب��ا ال�� لألضرار باإلضافة

البيولوجية با��رب �عرف ما �و و بيولوجية كأس��ة ا��ية

موج�ة ت�ون  قد و سموم�ا أو للمرض الناقلة أو املمرضة 

لوجية�وجدت�منذ�القدم�و�أول�من�فكر����استخدام�ا��رب�البيولوجية��م�و�فكرة�استخدام��س��ة�البيو 

الفراعنة�حيث��انوا��ستخلصون�السموم�النباتية�القاتلة�و�يصنعون�م��ا�محاليل�مركزة�شديدة�الفتك،�و�لم�تكن�

�ش�ل�مخاطر�جسيمة����مثل��ذا�الوقت�من�التار�خ�خاصة�مع�ان�شار�ا��روب�حيث�استخدمت�الدول�البك�

امليكرو�ات�املعرضة�للتلو�ث،�و�مثال�ذكرت���نة�تق����ا��قائق�بمجلس�الشيوخ����الواليات�املتحدة��مر�كية�أنھ�

،�تحصل�رئ�س�جمعية�ا��قيقة�السامية�باليابان�عام�"إبوال�" ب��ة�تقديم�مساعدات�للمصاب�ن�بف��وس�

  .23و�استخدام�ا�كسالح�بيولو��ل��بي��ا�و�إكثار�ا�" إبوال�

و�مع�التطورات�امل�سارعة����علوم�ا��ياة�و�التقنية�ا��يو�ة�يتصاعد�ا��دل�حول�القضايا��خالقية�و�الدي�ية�

  .و�الثقافية�الناشئة�عن�استخدام�التقنية�ا��يو�ة

  التوازن�البي���و�أثره����مستقبل�حياة��فراد

العمل يتوجب ، ال�شري  ال�ائن حياة ع�� ا��فاظ أجل من

�ذا ع�� يؤثر بھ املحيطة الب�ئة �� ��سان بھ يقوم فساد

العلمية الناحية من ت�املتانم فكرتان �ما و البي�� بالنظام

 خلق�ا ال�� ا��الة ع�� الطبيعة عناصر و م�ونات ف��ا

  .التوازن  اختالل من

                   

 .18 ص ، املرجع

 .19 ص ،

فق و أخال�� منظور  من ا��يو�ة التقنية تطبيقات ،) 2010( سعده،

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

التلوث مخاطر من و         

ا��شرات و الر�اح بواسطة ألخر

محورة غ�� الساللة �� ع��ا

مثل وجود أن كما        

 جي�يا، املحورة النباتات

ب�و��ا و ، ال�ائل �عدد�ا

  .22ورا�ي تطابق

باإلضافة أنھ كما        

ا��ية ال�ائنات تخداماس

 ا��ية لل�ائنات املخطط

  .النبات و ا��يوان ،

و�فكرة�استخدام��س��ة�البيو          

الفراعنة�حيث��انوا��ستخلصون�السموم�النباتية�القاتلة�و�يصنعون�م��ا�محاليل�مركزة�شديدة�الفتك،�و�لم�تكن�

�ش�ل�مخاطر�جسيمة����مثل��ذا�الوقت�من�التار�خ�خاصة�مع�ان�شار�ا��روب�حيث�استخدمت�الدول�البك�

امليكرو�ات�املعرضة�للتلو�ث،�و�مثال�ذكرت���نة�تق����ا��قائق�بمجلس�الشيوخ����الواليات�املتحدة��مر�كية�أنھ�

ب��ة�تقديم�مساعدات�للمصاب�ن�بف��وس�

إبوال�" عينات�من�ف��وس�

و�مع�التطورات�امل�سارعة����علوم�ا��ياة�و�التقنية�ا��يو�ة�يتصاعد�ا��دل�حول�القضايا��خالقية�و�الدي�ية����������

و�الثقافية�الناشئة�عن�استخدام�التقنية�ا��يو�ة

التوازن�البي���و�أثره����مستقبل�حياة��فراد: املبحث�الثا�ي

من و الطبي�� نم         

فساد أي إذ البي��، التوازن 

بالنظام و �ي�ولو�� بالتوازن 

ف��ا تبقى ال�� ا��الة ع��

من ا��ا�� وقتنا �� يحدث

املرجع نفس أسماء، تمزي .  21
، املرجع نفس أسماء تمزي .  22
سعده، أبو ابرا�يم نجيب محمد . 23
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 ال��بية و البي�� �عالم أدوات خالل

  .الوطنية

 أحيانا مع�ا يتكيف و حينا �ايكيف ف�و

 ذلك �� أف�� قد و ، رخاء أوفر و �سرا

 ع�� السيطرة أح�ام �� العلم قوة �����

 الب�ئة سالمة ع�� ا��رص أن و �شاطھ

  .البي�ية للقضايا لسليما �دراك �شر

 �يجا�ي املردود ل�ا �ان اس�ثمار�ا أحسن

 ع�� يأخذ ، خراب من أصا��ا ما و الب�ئة

 و نظيفة ب�ئة خلق أجل من ا���ومات

 و املتعلقة باملعطيات ا��م�ور  إعالم

 ال�� و ��ا القيام املراد ��شطة تخص

 الوقا�ع مجموع أيضا �شمل أن يجب

  

                                                           

 .50 ص ، �و�� الطبعة للكتاب،

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

خالل من الب�ئة صيانة �� ��سان دور  سن�ناول  سبق مما

الوطنية القوان�ن و الدو�� القانون  �� النظيفة الب�ئة �� ا��ق

  الب�ئة صيانة �� ��سان

ف�و موارد�ا مع يزال ما و �عامل �ول  وجوده منذ و بي�تھ

�سرا أك�� حياتھ ظروف ليجعل دائم �ش�ل ��سان س�� 

����� و الطبيعة قوان�ن معرفة لھ أتاح��ا ال�� �م�انيات

  ارد�ا،

�شاطھ و ��سان إ�� النظر دون  ت�� ال الب�ئة صيانة ملسألة

  .24الناس عقول  �� يبدأ السالمة �ذه

�شر و البي�� بالو�� الر�� أدوات أحد البي�ية ال��بية و البي��

  ذلك �� ��سان دور  و البي��

أحسن إذا أداة �و و البي�ية التوعية أجنحة أ�م أحد البي��

  .الب�ئة تجاه معينة قناعات �شر

الب�ئة مشا�ل تزايد مع بدأ جديد مصط�� أنھ إ�� �شارة

ا���ومات و ا��ماعات و لألفراد ا��طر ناقوس يقرع الذي املجتمع

  .املتاحة املحلية التنمية و الب�ئة ب�ن طبي��

إعالم و �شر و جمع بھ يقصد الب�ئة حماية مجال �� البي��

تخص ال�� تلك السيما الب�ئة تمس أن يمكن ال�� املشار�ع

يجب بل ، فقط التلوث حاالت ��ع �عالم يقتصر أن يجب

  .25الطبيعية للموارد العقال�ي �االستغالل ، بالب�ئة أضرار

  البي�ية

                   

للكتاب، ا��ديثة املؤسسة ، البي�ية ال��بية ،) 2010( ، ع�� عبد محسن

 .19 ص ، سابق مرجع ، م�رة بن

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

مما انطالقا و لذلك       

ا��ق تكر�س كيفية و البي�ية

��سان دور : �ول  املطلب

بي�تھ ابن ��سان        

 قد و ا��ياة، �� ل�ستمر

�م�انيات مستغال �عيد حد إ��

ارد�ا،مو  استغالل و الب�ئة

ملسألة معا��ة أي إن        

�ذه بمقتضيات الو�� و

البي�� �عالم �عت�� و       

البي�� �عالم: �ول  الفرع

البي�� �عالم �عت��         

�شر و ، البي�� بالو�� للر��

�شارة تجدر نھأ كما و         

املجتمع ضم�� دور  عاتقھ

طبي�� توازن  إقامة إ�� يدعو

البي�� فاإلعالم إذا        

املشار�ع و ال�شاطات و الوقا�ع

يجب ال و ، �دارات تحوز�ا

أضرار إ��اق شأ��ا من ال��

  

  

البي�ية ال��بية:  الثا�ي الفرع

محسن ، الطا�ي عاشور  إياد.  24
بن �سيمة ، لعرو��� أحمد . 25
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 معا�شة إ�� ��دف و ، الب�ئة و ال��بية

 ع�� خطة إطار �� البي�� الو�� تنمية

 ��دف تحسي��ا و الب�ئة حماية نحو �يجابية

 ا�تمام�م إثارة و العالم س�ان لدى 

 تجنب و ا��الية البي�ية مشا�ل ��ل 

 الفرد تزو�د خالل من �البي� الو�� لت�و�ن

 بما الطبيعية و �جتماعية بي�تھ مع 

 بأزمة �س�� ما ظل �� بي�تھ و ��سان

 �ع�ن �خذ و ، ثانية ج�ة من �قتصادي

 �جيال و ل��ميع �ستمرار و البقاء

  ا��زائري  القانون 

 خاصة دولية اتفاقات و وطنية �شر�عات

 خط��ة أثار من صاحبھ ما و خ��ة�  السنوات

  

 مطلع مع بدأ الب�ئة ��ماية قانونية 

  .الب�ئة ��ماية

 ستوك�ولم مؤتمر �و الصنا�� التطور 

 الصعيد ع�� بالتنمية الب�ئة عالقة موضوع

 و"  ستوك�ولم عمل خطة"  باعتباره

  .28املش��كة البي�ية 

 التنظي�� املستوى  ع�� سر�عا ��وظا

 للطبيعة العال�� امليثاق ، 1982 املتحدة

                                                           

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

ال��بية مف�ومي تفاعل ن�يجة �و و ، �س�يا جديد مف�وم

تنمية و ، سلميا إدار��ا �� املشاركة ع�� التدر�ب و  البي�ية

�يجابية �تجا�ات و القيم الفرد اك�ساب مع عال�� أو

 الو�� تنمية �س��دف عملية:" بأ��ا ف�عر  و الطبيعية

 جماعات و أفراد للعمل م�ارا��م تنمية و باملعارف ب��و�د�م

لت�و�ن تر�وي  من��: "  بأ��ا اليو�س�و فتعرف�ا ، جديدة

التفاعل من تمكنھ و سلوكھ تنظم ال�� �تجا�ات و قيم

  ".26مشكال��ا 

��سان ب�ن العالقة ت��يح �� الناس ملساعدة البي�ية ال��بية

�قتصادي النمو متطلبات و ج�ة من احتياجا��م و �فراد ب�ن

البقاء يكفل مستقبل رسم و ، الب�ئة �� الطبيعية املوارد عطاء

القانون  و الدو�� القانون  �� النظيفة الب�ئة �� ا��ق تكر�س

�شر�عات إصدار ضرورة و الب�ئة حماية أ�مية العالم دول  معظم

السنوات �� العالم ش�ده الذي الكب�� التكنولو�� التقدم

  

  الدو�� القانون  قواعد ظل �� النظيفة الب�ئة �� ا��ق

 قواعد إرساء نحو الدو�� ��تمام أن ع�� الدارسون 

��ماية قانونية قواعد وضع �� املجتمع حاجة حسب يتطور 

التطور  مع تفاقمت �عدما البي�ية املشا�ل ليناقش ا�عقد دو��

موضوع عا��ت الدو�� للمجتمع محاولة أول  مثل لقد 

باعتباره عال�� عمل جدول  ع�� الب�ئة إدراج �� املؤتمر ن�� �طار

 للسياسات معيار�ا إطارا وفرت حيث الب�ئة بخصوص عاملية

��وظام تطورا للب�ئة الدو�� القانون  قواعد ش�دت ستوك�ولم

املتحدة �مم برنامج إدارة ملجلس �ست�نا�ي املؤتمر ، للب�ئة

                   

 .39 و 38 ص ، سابق مرجع ، عبد�� محسن

  .39 و 38 ص ، نفس�املرجع�أعاله ، عبد�� محسن

 .19 و 17 ص ، سابق

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

مف�وم البي�ية ال��بية        

البي�ية للمشكالت ��سان

أو قومي أو مح�� مستوى 

الطبيعية للب�ئة واع جيل إعداد

ب��و�د�م ذلك و الب�ئة نحو

جديدة بي�ية مشكالت حدوث

قيم و امل�ارات و باملعارف

 حل و حماي��ا �� �سا�م

ال��بية فجاءت لذلك         

ب�ن التوازن  إعادة و الب�ئة

عطاء استمرار�ة �عتبار

   .27املقبلة و ا��الية

تكر�س: الثا�ي لباملط

معظم أدركت لقد         

التقدم ملواج�ة ذلك و بالب�ئة

  .الب�ئة عناصر أصابت

ا��ق تكر�س:  �ول  الفرع

الدارسون  و الفق�اء يتفق        

يتطور  �ان و املا��� القرن 

دو�� مؤتمر أول  و       

 و ، 1972 �� بالسو�د

�طار �ذا �� و ، �العال�

عاملية عمل خطة أول  ��

ستوك�ولم املؤتمر �عد و        

للب�ئة املتحدة �مم بإ�شاء

محسن ، الطا�ي عاشور  إياد.  26
محسن ، الطا�ي عاشور  إياد . 27
سابق مرجع ، سعيدان ع��.  28
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 �عرف ما �و و"  جان��وا ودي ري "  

 �تفاقيات �ذه �ل ا�تمت و البيولو��

 ع�� قدر��ا يفوق  استغالال ا��ية املوارد

 و �قتصادية التنمية أ�شطة لتنفيذ

 .29العدائية ��شطة

 �� ذلك �� مواطن �ل إشراك و الب�ئة

 سر�عة تنمية تحقيق أن:  ف��ا جاء حيث

 مش�ل يطرح الوط�� ال��اب أنحاء �افة

  .30صناعية أ�شطة

 �� رئ�سيا دورا ستلعب الثقافية و �جتماعية

 باإلضافة �ئةالب ��ماية �عرضت �ل�ا

 املتعلق 10-03 قانون  صدر �عد�ا

 بمشا�ل ��تمام ف��ا زاد جديدة دولية

 �ذا و ، املستدامة التنمية و الب�ئة حول 

 إ�� ��دف كما الب�ئة بحماية املتعلقة 

 �� دور�ا ع�� نص إذ ، الب�ئة مجال 

  .32املع���� �طار

 �ش�ل حيث الوالية و البلدية قانون 

  .الوط�� 

                                                           

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

 مؤتمر �و و للب�ئة املتحدة �مم مؤتمر ثا�ي ا�عقد 1992

البيولو�� التنوع اتفاقية أ�م�ا دولية اتفاقيات عدة تلتھ 

املوارد �ستغل ال أن و الطبيعية املوارد ع�� ا��فاظ وجوب

لتنفيذ ةال�ادف املخططات ��ميع كأساس الب�ئة حفظ �دف

��شطة و ا��روب عن الناجم التد�ور  من الطبيعة صيانة ع��

  ا��زائري  القانون  �� الب�ئة �� ا��ق

الب�ئة ع�� باملحافظة ا�شغال�ا و ا�تمام�ا ترجمت ا��زائر�ة

حيث الوط�� امليثاق �� املتمثلة ا��زائر�ة للدولة �ساسية

�افة إ�� عمليا تمتد م�شعبة حركة تحدث و البالد أ�شطة

أ�شطة و عمرانية مراكز بروز عن خاصة تنجم ال�� املضار 

�جتماعية و �قتصادية املؤسسات و املحلية ا��ماعات

�ل�ا و ا��زائر �� الدسات�� �عدد ذلك عقب و التلوث، 

�عد�ا ، الب�ئة بحماية املتعلق 83/03 قانون  صدر حيث

دولية ظروف �� القانون  �ذا صدر و املستدامة، التنمية

حول  جديدة دولية مبادئ ماداعت و ا��و�ة التغ��ات عن

 القانونية القواعد تدعيم إ�� �ساس �� ��دف دولية مبادئ

  . 31بحماي��ا الكفيلة العمل آليات تحديد و البي�ية

 �� ل��معيات املشاركة مبدأ دعم 10- 03 ا��ديد الب�ئة

�طار تحس�ن و الب�ئة بحماية املتعلقة ��شطة جميع ��

قانون  �� مجسدا املحلية ا��ماعات قانون  كرس الب�ئة قانون 

 املستوى  ع�� للب�ئة ال�امة السياسات تنفيذ �� ��م ا��لقة

                   

  .31 ص ،أعاله  املرجع

  .54 ص ، سابق مرجع ، م�رة بن

 .67 ص ، سابق

  .60 ص ، سابق مرجع ، م�رة بن
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

1992 سنة �� و ،1982

 و 1992 ض�ر  بقمة

وجوب ع�� بالتأكيد الدولية

�دف إدراج و ، التجدد

ع�� العمل و ، �جتماعية

ا��ق تكر�س:  الثا�ي الفرع

ا��زائر�ة الدسات�� إن        

�ساسية �يديولوجية الوثيقة

أ�شطة قطاعات مجموع �شمل

 فحةم�ا و الب�ئة حماية

ا��ماعات و الدولة إن و        

 م�افحة سياسة تنفيذ

حيث ال�شر�عية للنصوص

التنمية إطار �� الب�ئة بحماية

عن الناجمة العاملية الب�ئة

مبادئ ع�� �عتمد القانون 

البي�ية املوارد �سي�� حسن

الب�ئة قانون  أن كما        

�� املشاركة و الرأي إبداء

قانون  إ�� إضافة و        

ا��لقة املحلية ا��ماعات

  

 :خاتمة
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سابق مرجع سعيدان، ع��.  31
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 البي�� التغ�� إش�الية �� يتمثل سواء

 من و الطبيعة، و ��سان ب�ن القائمة

  . الب�ئة ع��

 أ�داف إ�� أدت ال�� و ال��بة و ال�واء

 تحتاج ال�� و الضعيفة و الفق��ة الدول 

 املتحدة �مم بمؤتمر فعاليا��ا اس��لت

 دس��ة و دولية اتفاقيات عقد �عد خاصة

 �� ا��ق �و و ل�ا أضيفت و ��سان

 ال�� املستدامة للتنمية �ساسية املتطلبات

 بمستوى  تكن لم التلوث مش�لة ملعا��ة

 ا��ية ال�ائنات عن فضال ��سا�ي الوجود

  .لل�شر ��ادي�� املركز الب�ئة،

  .الثانية الطبعة ، للكتاب

 . ب��وت ، �و�� الطبعة ، العر�ية

  . ا��زائر ، لل�شر

 من نظيفة ب�ئة �� ��سان حق  ،)

 .العر�ية الوحدة

 م�شاة ، الب�ئة مع ��سان مشكالت

 ، الفكر دار ، ال��ا�ي لفكري ا عمق�ا 
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سواء حد ع�� أمنھ و  كيانھ ��دد جديدا خطرا اليوم الدو��

القائمة العالقة عون  يد بدأ حيث ، عمال�  قادة أعمال جدول 

ع�� يصدرو��ا ال�� القرارات تأث�� �عتبار �ع�ن يأخذوا أن

 و املاء �� مستو�اتھ ارتفعت الذي التلوث �س�ب البي�� 

الدول  �� خاصة و م�ان، �ل �� ��سان معاناة من زادت بي�ية

  .التكنولوجية

اس��لت متأخرة بصورة وواقعية فعلية بصورة التلوث مخاطر

خاصة الب�ئة ��ماية الدولية ال�شاطات و املؤتمرات توالت

��سان حقوق  من م�م حق للوجود تبلور  التلوث من نظيفة

املتطلبات من قا�� �ذا أض�� و املتوازنة و النظيفة و السليمة

  .تحقيقھ

ملعا��ة الدولية و الوطنية ا���ود �ل رغم أنھ �و قولھ 

الوجود �ددت و الب�ئة أصابت ال�� الكب��ة �ضرار إلصالح

الب�ئة، حماية و البي�� �عالم ،)2020(، م�رة بن �سيمة لعرو���،

للكتاب ا��ديثة املؤسسة ، الب�ئة قانون  �� الوج�� ،)2019(

العر�ية الوحدة دراسات مركز ، الب�ئة و ن،��سا) 2017( ،

لل�شر موفم ، الب�ئة قانون  مبادئ و أسس ،) 2015( 

)2019( ، �سدي صيوان �ا�ي �ديل و الر�ا�ي عبد 

  . للكتاب ا��ديثة املؤسسة

الوحدة دراسات مركز ، الب�ئة و ��سان ،) 2017( ، خالص

مشكالت �� دراسة ��سان، و الب�ئة ،) 1997( املقصود، عبد

  .�سكندر�ة

 و املعاصر و العل�� مف�وم�ا الب�ئة ،) 2004( دو�دري 
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الدو�� املجتمع يواجھ            

جدول  رأس ع�� أصبح الذي

أن ع�� مج��ون فإ��م ثم

 التد�ور  أوضاع إن      

بي�ية و طبيعية �وارث و

التكنولوجية و املالية مساعدات إ��

مخاطر إدراك تم لقد      

توالت و ، 1972 عام للب�ئة

نظيفة ب�ئة �� ��سان حق

السليمة و ال��يحة الب�ئة

تحقيقھ إ�� العالم دول  سعت

 يمكن ما �خ�� ��      

إلصالح ��سا�ي الطموح

  .�خرى 

  : املراجع

 الكتب:  

لعرو���، أحمد -1

( ، شندب ر�يع  -2

، العابدة محمد -3

 ، سعيدان ع�� -4

 أحميد ساجد -5

املؤسسة ، التلوث

خالص الرحيم عبد -6

عبد الدين ز�ن -7

�سكندر�ة املعارف

دو�دري  وحيد رجاء -8

 . دمشق
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 . القا�رة العر�ية، ال��ضة دار

 دار ، الب�ئة ��ماية القانو�ي النظام

 مركز ، وراثيا املحورة ال�ائنات لتداول 

 و أخال�� منظور  من ا��يو�ة التقنية

 للكتاب، ا��ديثة املؤسسة ، البي�ية 

 امللتقى الدو��، القانو�ي النظام إطار ��

 أوت 20 جامعة ا��زائري، ال�شر�ع 

2013 . 

�منظمة� �الدو��، ��سالمي �الفقھ مجمع

  :املؤتمر��سالمي�،�الدورة�التاسعة�عشر،�إمارة�الشارقة،�دولة��مارات�العر�ية�املتحدة�،�متاح�ع���املوقع�
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دار ، الب�ئة حماية قانون  ،) 2003-2002( ، سالمة الكر�م

 ، البي�� �من ،) 2009( ، عطية الدسو�� ابرا�يم 

 . ا��ديدة

لتداول  الدولية لقواعد،ا) 2019( ، عسكر عادل محمد

  . العر�ية

التقنية تطبيقات ،)  2010(  سعده، أبو ابرا�يم نجيب محمد

  .العر�ي الفكر

 ال��بية ،) 2010( ، ع�� عبد محسن ، الطا�ي عاشور 

 2010 .  

 :التقاریر و المجالت

�� البي�� التلوث أضرار عن ،املسؤولية) 2013( عبد��،

 و الدو�� القانون  ظل �� الب�ئة ��ماية القانو�ي النظام

2013 د�سم�� 10 و 09 السياسية، العلوم و ا��قوق 

�مناسبة ���ية �ب�ئة ��� ���سان �حق �السالم، �منظمة��،جعفر�عبد �الدو��، ��سالمي �الفقھ مجمع

املؤتمر��سالمي�،�الدورة�التاسعة�عشر،�إمارة�الشارقة،�دولة��مارات�العر�ية�املتحدة�،�متاح�ع���املوقع�

content/uploads/2009/07-http://iefpedia.com/ARAB/WP/  

  :�طروحات

السالمة��حيائية����إطار�برت�ول�قرطاجنة�،�مذكرة�ماجستار����القانون��،) 2009-2008( تمزي�أسماء�،

  .��قوق�،�بن�عكنون�الدو���و�العالقات�الدولية�،��لية�ا
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ا��ديدة ا��امعة

محمد -11

العر�ية الدراسات
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الفكر دار ، فق��

عاشور  إياد -13

 ، �و�� الطبعة
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عبد��، نزار -14

النظام حول  الدو��

ا��قوق  �لية ،1945
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.content/uploads/2009/07
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  ا��انب�العقا�ي�ل��رائم�املرتكبة����قطاع�السياحة

Punitive aspect for crimes committed in the tourism sector 

 ا��زائر/ ،�جامعة�الشاد���بن�جديد،�الطارف

 El-Chadli Ben Djd  

 

�نحو�تحقيق� �واملوجھ �أسالك�م �اختالف �ع�� ��من، �وأعوان �القضائية �الشرطة �إ�� �املخول �العمل �السيا�� ��من �مرتكزات من

رائم�املرتكبة�من�طرف�السائح،�أو�عندما�ي�ون���ية����جر�مة�ما،�وقد�أدرج�

�ترتبط� �ال�� �ا��رائم �مختلف �ا��زائية، ��جراءات �أو�قانون �العام �العقو�ات �قانون �خالل �من �العقابية، �املدونة �ضمن �ا��زائري املشرع

�الوط��� ��قتصاد �ع�� �تؤثر�سلبا �وال�� �السياحة �بقطاع �املرتبطة �ا��رائم �مختلف �ع�� �الضوء ��و�إلقاء راس�نا

  .ا��ر�مة�املنظمة

Abstract  

One of the pillars of tourism

security agents, regardless of their wires, which is directed towards achieving security and 

addressing various types of crimes, especially crimes committed by the tourist, or when he is 

a victim of a crime, and the Algerian legislator has been included in the penal code, through a 

law General penalties or the Code of Criminal Procedure, various crimes that are related to 

the tourism sector, but do not deviate from the general rules of crimes.

The aim of our studies to shed light on the various crimes related to the tourism sectors 

that negatively affect the Algerian national economy.
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  .بقطاع�السياحة،�ولك��ا�ال�تخرج�عن�القواعد�العامة�ل��رائم

�الوط��� ��قتصاد �ع�� �تؤثر�سلبا �وال�� �السياحة �بقطاع �املرتبطة �ا��رائم �مختلف �ع�� �الضوء ��و�إلقاء راس�نا

ا��ر�مة�املنظمة�–قانون�العقو�ات��–ا��ر�مة��–�من�–السائح��–جرائم�السياحة�

One of the pillars of tourism securities the work authorized by the judicial police and 

security agents, regardless of their wires, which is directed towards achieving security and 

addressing various types of crimes, especially crimes committed by the tourist, or when he is 

d the Algerian legislator has been included in the penal code, through a 

law General penalties or the Code of Criminal Procedure, various crimes that are related to 

the tourism sector, but do not deviate from the general rules of crimes. 

dies to shed light on the various crimes related to the tourism sectors 

that negatively affect the Algerian national economy. 

- Tourist - Security - Crime - Penal Code - Organized Crime
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Punitive aspect for crimes committed in the tourism sector

أستاذة�محاضرة�

  :م��ص

�نحو�تحقيق� �واملوجھ �أسالك�م �اختالف �ع�� ��من، �وأعوان �القضائية �الشرطة �إ�� �املخول �العمل �السيا�� ��من �مرتكزات من

است�باب��من�والتصدي�ملختلف�أنواع�ا��رائم�خاصة�ا��

�ترتبط� �ال�� �ا��رائم �مختلف �ا��زائية، ��جراءات �أو�قانون �العام �العقو�ات �قانون �خالل �من �العقابية، �املدونة �ضمن �ا��زائري املشرع

بقطاع�السياحة،�ولك��ا�ال�تخرج�عن�القواعد�العامة�ل��رائم

�د ��دف �الوط���إن ��قتصاد �ع�� �تؤثر�سلبا �وال�� �السياحة �بقطاع �املرتبطة �ا��رائم �مختلف �ع�� �الضوء ��و�إلقاء راس�نا

  .ا��زائري 

جرائم�السياحة�: ال�لمات�املفتاحية

authorized by the judicial police and 

security agents, regardless of their wires, which is directed towards achieving security and 

addressing various types of crimes, especially crimes committed by the tourist, or when he is 

d the Algerian legislator has been included in the penal code, through a 

law General penalties or the Code of Criminal Procedure, various crimes that are related to 

dies to shed light on the various crimes related to the tourism sectors 

Organized Crime. 
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لقطاعات�حساسية�باألوضاع��منية�والسياسية�السائدة����بلد�مع�ن،�إذا�

�عد�الوضع��م�ن،�إذ��عد�الوضع��م�ن�السائد،�الرك��ة��ساسية�ال���تب���عل��ا�السياحة،�فقد�تراجع�السياح����

�العر� �الدول �و�عض �ف��ا، �والسيا��� ��م�� �الوضع �أو�تد�ور �لعتاب �نظرا �الدول، �من �ذلك،�العديد �ع�� ية�خ���مثال

أي�دولة،�فالسائح�يبحث�دائما�عن�امل�ان�الذي�يضمن�راحتھ�

  1.وسالمة،�و�التا���فالقطاع�السيا���من�القطاعات�ا��ساسة�جدا�للظروف�السائدة����البلد�الذي�ير�د�ز�ارتھ

ل���ترتكز�عل��ا�أي�صناعة�سياحة�نا��ة،�ول�ذا�وجب�حماية�السائح�

�بالعشر�ة� ��س�� �ما �و�ذا �أمنية، �و �سياسة �و�أزمة �صعبة �بظروف �ال�سعينات �ا��زائر�خالل �مرت ولقد

ا��وار�تو�س�واملغرب�،�ومما��السوداء،�حيث�سا�م��ذا�الوضع����تردي�وتراجع�السياحة����ا��زائر،�مقارنة�بدول 

جعل�السياح��جانب�يفضلون�الذ�اب�إ���دول�ا��وار،�لعدم�الشعور�باألمن����ا��زائر�وخالل�تلك�السنوات�ش�دت�

  2.ا��زائر�ظا�رة�العنف��ل�ذلك�سا�م����تد�ور�قطاع�السياحة�وعزوف�ا��زائر��ن�و�جانب�ع���حد�سواء

  .الضوء�من�وضع�نظر�ال�شر�ع�العقا�ي�ا��زائري 

 ا��رائم�املتعلق�بالسائح�مرتكب�ا��ر�مة

                                                           

241.  

معوقات��س�ثمار�السيا������ا��زائر،�مذكرة�ماس��،�جامعة�مولود�معمري،�ت��ي�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

لقطاعات�حساسية�باألوضاع��منية�والسياسية�السائدة����بلد�مع�ن،�إذا��عت���قطاع�السياحة�من�أحد�أ�م�ا

�عد�الوضع��م�ن،�إذ��عد�الوضع��م�ن�السائد،�الرك��ة��ساسية�ال���تب���عل��ا�السياحة،�فقد�تراجع�السياح����

�العر� �الدول �و�عض �ف��ا، �والسيا��� ��م�� �الوضع �أو�تد�ور �لعتاب �نظرا �الدول، �من العديد

أي�دولة،�فالسائح�يبحث�دائما�عن�امل�ان�الذي�يضمن�راحتھ�(فالعامل��م���م�م�جدا����ت�شيط�ا��ركة�السياحة�

وسالمة،�و�التا���فالقطاع�السيا���من�القطاعات�ا��ساسة�جدا�للظروف�السائدة����البلد�الذي�ير�د�ز�ارتھ

ل���ترتكز�عل��ا�أي�صناعة�سياحة�نا��ة،�ول�ذا�وجب�حماية�السائح�حيث��عت���سالمة�السياح�من��سس�ا

  .وتوف����ل�السبل�و�ليات���مايتھ

�بالعشر�ة� ��س�� �ما �و�ذا �أمنية، �و �سياسة �و�أزمة �صعبة �بظروف �ال�سعينات �ا��زائر�خالل �مرت ولقد

السوداء،�حيث�سا�م��ذا�الوضع����تردي�وتراجع�السياحة����ا��زائر،�مقارنة�بدول 

جعل�السياح��جانب�يفضلون�الذ�اب�إ���دول�ا��وار،�لعدم�الشعور�باألمن����ا��زائر�وخالل�تلك�السنوات�ش�دت�

ا��زائر�ظا�رة�العنف��ل�ذلك�سا�م����تد�ور�قطاع�السياحة�وعزوف�ا��زائر��ن�و�جانب�ع���حد�سواء

الضوء�من�وضع�نظر�ال�شر�ع�العقا�ي�ا��زائري �ت��ز�أ�مية�الدراسة�من�خالل��سليط

  .انت��نا�للدراسة�من��ا�تحليليا�ووصفيا�ألن�دراس�نا�قانونية

  :وع����ذه�ما�تقدم�يمكن�طرح��ش�الية�التالية

  كيف�عا���املشرع�ا��زائري�ا��رعة�السياحية����قانون�العقو�ات؟

  :اصر�التاليةلإلجابة�عن��ذه��ش�الية�قسمنا�املوضوع�إ���العن

ا��رائم�املتعلق�بالسائح�مرتكب�ا��ر�مة: املحور��ول  

 .ا��رائم�املتعلقة�بالسائح�ك��ية: املحور�الثا�ي 

                   

241،�ص�3السياحة����ا��زائر،�رسالة�دكتوراه،�جامعة�ا��زائر��).2013

معوقات��س�ثمار�السيا������ا��زائر،�مذكرة�ماس��،�جامعة�مولود�معمري،�ت��ي�). 2018. (قداش�عبد�الكر�م،�بن�العر�ي�بوعالم
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  :مقدمة

�عت���قطاع�السياحة�من�أحد�أ�م�ا

�عد�الوضع��م�ن،�إذ��عد�الوضع��م�ن�السائد،�الرك��ة��ساسية�ال���تب���عل��ا�السياحة،�فقد�تراجع�السياح����

�العر� �الدول �و�عض �ف��ا، �والسيا��� ��م�� �الوضع �أو�تد�ور �لعتاب �نظرا �الدول، �من العديد

فالعامل��م���م�م�جدا����ت�شيط�ا��ركة�السياحة�

وسالمة،�و�التا���فالقطاع�السيا���من�القطاعات�ا��ساسة�جدا�للظروف�السائدة����البلد�الذي�ير�د�ز�ارتھ

حيث��عت���سالمة�السياح�من��سس�ا

وتوف����ل�السبل�و�ليات���مايتھ

�بالعشر�ة� ��س�� �ما �و�ذا �أمنية، �و �سياسة �و�أزمة �صعبة �بظروف �ال�سعينات �ا��زائر�خالل �مرت ولقد

السوداء،�حيث�سا�م��ذا�الوضع����تردي�وتراجع�السياحة����ا��زائر،�مقارنة�بدول 

جعل�السياح��جانب�يفضلون�الذ�اب�إ���دول�ا��وار،�لعدم�الشعور�باألمن����ا��زائر�وخالل�تلك�السنوات�ش�دت�

ا��زائر�ظا�رة�العنف��ل�ذلك�سا�م����تد�ور�قطاع�السياحة�وعزوف�ا��زائر��ن�و�جانب�ع���حد�سواء

ت��ز�أ�مية�الدراسة�من�خالل��سليط

انت��نا�للدراسة�من��ا�تحليليا�ووصفيا�ألن�دراس�نا�قانونية

وع����ذه�ما�تقدم�يمكن�طرح��ش�الية�التالية

كيف�عا���املشرع�ا��زائري�ا��رعة�السياحية����قانون�العقو�ات؟�-

لإلجابة�عن��ذه��ش�الية�قسمنا�املوضوع�إ���العن

- 

- 

  

  

  

  

2013. (عو�نات�عبد�القادر�-1

قداش�عبد�الكر�م،�بن�العر�ي�بوعالم�-2

  .65وزو،�ص
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قليمية�والذي�نصت�عليھ�املادة�الث
ّ

الثة�من�قانون�ال�يخلو�القانون�العقا�ي�ا��زائري�من�النص�ع���مبدأ��

يطبق�قانون�العقو�ات�ع����افة�ا��رائم�ال���ترتكب�فوق�إقليم�الدولة�

ا��زائر�ة�سواء�أ�ان�الفاعل�مواطنا�جزائر�ا�أو�أجن�يا�ومن�ثم�فإن�السائح�و�غض�النظر�عن��ونھ�جزائر�ا�أو�أجن�يا�

تحت�طائلة�تطبيق�قانون�العقو�ات�ا��زائري�فقد�يرتكب�السائح�جرائم�بوصفھ�

�واملؤثرات� �املخدرات �من �بالوقاية �يتعلق ،

�� ��� ��16املؤرخ املتعلق��1985فيفري

�بأ��ا �العقلية �واملؤثرات �املخدرات �ل�:" ،

أو�اصطناعية�من�املواد�الواردة����ا��دول�ن��ول�والثا�ي�من��تفاقية�الوحيدة�للمخدرات�لسنة�

  .حيث�ي�ون�السائح�����ذه�ا��ر�مة�فاعال�أصليا�أو�شر��ا����جرائم���ر�ب�املخدرات

العابر�ل��دود�الوطنية،�حيث��عت���إما�جنايات�أو�

من�القانون�رقم��24جنح�حسب�درجة�خطور��ا�وال���تصل�العقو�ة�ف��ا�إ���ال��ن�املؤ�د�باإلضافة�إ���نص�املادة�

تمنع�أي�أجن����يجوز�للمحكمة�أن:" املتعلق�باملخدرات�واملتعلقة�بالعقو�ات�التكميلية�ا��اصة�باألجانب�بقول�ا

حكم�عليھ��س�ب�ارت�اب�إحدى�ا��رائم�املنصوص�عل��ا�����ذا�القانون�من��قامة�����قليم�ا��زائري�إما���ائيا�أو�

�إ��� �عليھ �املح�وم �طرد �ا��زائري ��قليم ��� ��قامة �من �املنع �ع�� �القانون �بقوة �و���تب سنوات

وتجدر��شارة�إ���أن�العقو�ات�املذ�ورة�سواء��انت�أصلية�أو�تكميلية�تطبق�ع���الشر�ك����ا��ر�مة�و����ل�

  .منھ�23عمل�تحض��ي�منصوص�عليھ����القانون�املتعلق�باملخدرات�واملؤثرات�العقلية�بموجب�املادة

                                                           

  .،�املتضمن�قانون�العقو�ات�ا��زائري�املعدل�واملتمم

  .439،�ص�ا��زء��ول،�دار��ومة،�ا��زائر

  .315،�ص�
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  ا��رائم�املتعلقة�بالسائح�مرتكب�ا��ر�مة

قليمية�والذي�نصت�عليھ�املادة�الث
ّ

ال�يخلو�القانون�العقا�ي�ا��زائري�من�النص�ع���مبدأ��

يطبق�قانون�العقو�ات�ع����افة�ا��رائم�ال���ترتكب�فوق�إقليم�الدولة�: "وال���تنص�ع���ما�ي��

ا��زائر�ة�سواء�أ�ان�الفاعل�مواطنا�جزائر�ا�أو�أجن�يا�ومن�ثم�فإن�السائح�و�غض�النظر�عن��ونھ�جزائر�ا�أو�أجن�يا�

تحت�طائلة�تطبيق�قانون�العقو�ات�ا��زائري�فقد�يرتكب�السائح�جرائم�بوصفھ��م���ارتكب�فعل��ش�ل�جر�مة�ف�و 

  .مرتكب�الفعل�وا��الة�الثانية،����ال���ي�ون�ف��ا�السائح���يتھ

 :جرائم���ر�ب�املخدرات

� �رقم �القانون �صدور �غاية ��18- 04إ�� ��� �واملؤثرات�2004د�سم����25املؤرخ �املخدرات �من �بالوقاية �يتعلق ،

  .ومع��ستعمال�و�تجار�غ���املشروع�ن���ا

� �رقم �القانون �بموجب �منظما �باملخدرات �ا��اص �ال�شر�ع �05- �85ان

� �رقم �القانون �من �الثانية �املادة ��عرف �حيث �وترقي��ا، �ال��ة �بأ��ا18-04بحماية �العقلية �واملؤثرات �املخدرات ،

أو�اصطناعية�من�املواد�الواردة����ا��دول�ن��ول�والثا�ي�من��تفاقية�الوحيدة�للمخدرات�لسنة�

  1972.4،�بصيغ��ا�املعدلة�بموجب�بروتو�ول�سنة�

حيث�ي�ون�السائح�����ذه�ا��ر�مة�فاعال�أصليا�أو�شر��ا����جرائم���ر�ب�املخدرات

العابر�ل��دود�الوطنية،�حيث��عت���إما�جنايات�أو��5جرام�املنظمحيث��عد�جرائم�املخدرات�من�أسطر�جرائم�� 

جنح�حسب�درجة�خطور��ا�وال���تصل�العقو�ة�ف��ا�إ���ال��ن�املؤ�د�باإلضافة�إ���نص�املادة�

املتعلق�باملخدرات�واملتعلقة�بالعقو�ات�التكميلية�ا��اصة�باألجانب�بقول�ا

حكم�عليھ��س�ب�ارت�اب�إحدى�ا��رائم�املنصوص�عل��ا�����ذا�القانون�من��قامة�����قليم�ا��زائري�إما���ائيا�أو�

�إ��� �عليھ �املح�وم �طرد �ا��زائري ��قليم ��� ��قامة �من �املنع �ع�� �القانون �بقوة �و���تب سنوات

  .و�ةخارج�ا��دود��عد�انقضاء�العق

وتجدر��شارة�إ���أن�العقو�ات�املذ�ورة�سواء��انت�أصلية�أو�تكميلية�تطبق�ع���الشر�ك����ا��ر�مة�و����ل�

عمل�تحض��ي�منصوص�عليھ����القانون�املتعلق�باملخدرات�واملؤثرات�العقلية�بموجب�املادة

  : جرائم�الصرف

                   

،�املتضمن�قانون�العقو�ات�ا��زائري�املعدل�واملتمم1966يونيو��8املؤرخ����

ا��زء��ول،�دار��ومة،�ا��زائرالوج������القانون�ا��زائري�ا��اص،��،

،�ص�ا��لدونية،�ا��زائر�الدو��،�دار حقوق���سان����القانون�،�)2011
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

  

ا��رائم�املتعلقة�بالسائح�مرتكب�ا��ر�مة: �ول �املحور 

قليمية�والذي�نصت�عليھ�املادة�الث
ّ

ال�يخلو�القانون�العقا�ي�ا��زائري�من�النص�ع���مبدأ��

وال���تنص�ع���ما�ي���3العقو�ات�ا��زائري 

ا��زائر�ة�سواء�أ�ان�الفاعل�مواطنا�جزائر�ا�أو�أجن�يا�ومن�ثم�فإن�السائح�و�غض�النظر�عن��ونھ�جزائر�ا�أو�أجن�يا�

م���ارتكب�فعل��ش�ل�جر�مة�ف�و 

مرتكب�الفعل�وا��الة�الثانية،����ال���ي�ون�ف��ا�السائح���يتھ

جرائم���ر�ب�املخدرات -1

� �رقم �القانون �صدور �غاية إ��

ومع��ستعمال�و�تجار�غ���املشروع�ن���االعقلية�

� �رقم �القانون �بموجب �منظما �باملخدرات �ا��اص �ال�شر�ع �ان

� �رقم �القانون �من �الثانية �املادة ��عرف �حيث �وترقي��ا، �ال��ة بحماية

أو�اصطناعية�من�املواد�الواردة����ا��دول�ن��ول�والثا�ي�من��تفاقية�الوحيدة�للمخدرات�لسنة�مادة�طبيعية��انت�

،�بصيغ��ا�املعدلة�بموجب�بروتو�ول�سنة�1961

حيث�ي�ون�السائح�����ذه�ا��ر�مة�فاعال�أصليا�أو�شر��ا����جرائم���ر�ب�املخدرات

حيث��عد�جرائم�املخدرات�من�أسطر�جرائم�� 

جنح�حسب�درجة�خطور��ا�وال���تصل�العقو�ة�ف��ا�إ���ال��ن�املؤ�د�باإلضافة�إ���نص�املادة�

املتعلق�باملخدرات�واملتعلقة�بالعقو�ات�التكميلية�ا��اصة�باألجانب�بقول�ا�18- 04

حكم�عليھ��س�ب�ارت�اب�إحدى�ا��رائم�املنصوص�عل��ا�����ذا�القانون�من��قامة�����قليم�ا��زائري�إما���ائيا�أو�

� �عن �ال�تقل �إ����10ملدة �عليھ �املح�وم �طرد �ا��زائري ��قليم ��� ��قامة �من �املنع �ع�� �القانون �بقوة �و���تب سنوات

خارج�ا��دود��عد�انقضاء�العق

وتجدر��شارة�إ���أن�العقو�ات�املذ�ورة�سواء��انت�أصلية�أو�تكميلية�تطبق�ع���الشر�ك����ا��ر�مة�و����ل�

عمل�تحض��ي�منصوص�عليھ����القانون�املتعلق�باملخدرات�واملؤثرات�العقلية�بموجب�املادة

جرائم�الصرف -2

املؤرخ����: 156-�66مر�رقم�� -3

،)2019( أحسن�بوسقية،� -4

2011(عبد�العز�ز�العشاوي،�� -5



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  98

د�سم����31املؤرخ�����157-62ن�بموجب�القانون�رقم�

املتضمن��بقاء�ع���ال�شر�ع�الفر�����ما�لم�يتعارض�مع�السيادة�الوطنية،�والذي�تم�بمقتضاه�تمديد�العمل�

�31املؤرخ�����107-69بال�شر�ع�الفر��������ا��زائر�بما����ذلك�ال�شر�ع�ا��اص�بقمع�جرائم�الصرف�وجاء��مر�رقم�

�ذه�ا��ر�مة،�و�موجبھ�أصبحت�جر�مة�الصرف�منصوصا�

،�47-75وقد�مرت�جر�مة�الصرف��عدة�مراحل�م��ا�ادراج�ا����قانون�العقو�ات�ا��زائري،�بموجب��مر�رقم�

  6.و�ات�وقانون�ا��مارك�بخصوص�جرائم�الصرف

�مع�صدور��مر�رقم� �املرحلة ��ذه �تزامنت �بجرائم�الصرف،�حيث �ا��زائري�قانون�خاص إ���أن�أفراد�املشرع

املتعلق�بقمع�مخالفة�ال�شر�ع�والتنظيم�ا��اص�ن�بالصرف�وحركة�رؤوس��موال�

  .إيضاح�أن��ذه�ا��ر�مة�ال�تخضع�ألي�جزاء�آخر�غ���ما��و�مقرر�����ذا�النص

،�والثا�ي�بمقت����2003فيفري��19املؤرخ����

ون�العقو�ات�بال��ن�املؤ�د،��ل�من�قلد�أو�زور�أو�ز�ف�

....  

�ج�ا�ف�و��خر��عد�فعل�مجرم�قانونا�وال���يمكن�للسائح�

من�قانون�العقو�ات�وال���رصدت�عقو�ات�للمسا�م�ن�

ذه�����ذا�النوع�من�ا��رائم،�حيث�عاقب�املسا�م�بال��ن�املؤ�د�ل�ل�من��س�م�قصد�ع����قليم�الوط���بارت�اب��

�السار�ة�املفعول،� ����ال�شر�عات �الواردة �باألح�ام �من�أخل ��ل �العقو�ات، �قانون �من مكرر

��ل� �العقو�ت�ن، ��ات�ن �أو�بإحدى دج،

أو�أجن���مقيم�داخل��قليم�الوط���بصفة�غ���شرعية،�أثناء�اجتيازه�أحد�مراكز�ا��دود�ال��ية�أو�البحر�ة�أو�

ا��وز�ة�أو�البحر�ة،�وذلك�بانتحالھ��و�ة�أو�استعمالھ�وثائق�مزورة�أو�أي�وسيلة�احتيالية�أخرى�للتملص�من�تقديم�

                                                           

  .362الوج������القانون�ا��زائري�ا��اص،�ا��زء�الثا�ي،�دار��ومة،�ا��زائر،�ص�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

ن�بموجب�القانون�رقم�ورثت�ا��زائر�جر�مة�الصرف�عن�ال�شر�ع�الفر�س�

املتضمن��بقاء�ع���ال�شر�ع�الفر�����ما�لم�يتعارض�مع�السيادة�الوطنية،�والذي�تم�بمقتضاه�تمديد�العمل�

بال�شر�ع�الفر��������ا��زائر�بما����ذلك�ال�شر�ع�ا��اص�بقمع�جرائم�الصرف�وجاء��مر�رقم�

�ذه�ا��ر�مة،�و�موجبھ�أصبحت�جر�مة�الصرف�منصوصا�" ��زأرة" 1970املتضمن�قانون�املالية�لسنة�

  ".ومعاقبا�عل��ا����قانون�جزائري 

وقد�مرت�جر�مة�الصرف��عدة�مراحل�م��ا�ادراج�ا����قانون�العقو�ات�ا��زائري،�بموجب��مر�رقم�

و�ات�وقانون�ا��مارك�بخصوص�جرائم�الصرفثم��عد�ذلك�ا��مع�ب�ن�قانون�العق

�مع�صدور��مر�رقم� �املرحلة ��ذه �تزامنت �بجرائم�الصرف،�حيث �ا��زائري�قانون�خاص إ���أن�أفراد�املشرع

املتعلق�بقمع�مخالفة�ال�شر�ع�والتنظيم�ا��اص�ن�بالصرف�وحركة�رؤوس��موال��1996جو�لية�

إيضاح�أن��ذه�ا��ر�مة�ال�تخضع�ألي�جزاء�آخر�غ���ما��و�مقرر�����ذا�النص

املؤرخ�����01-�03عديل�ن،��ول�بمقت�����مر��22-96وقد�عرف��مر�رقم�

  .2010أوت��26املؤرخ����

ون�العقو�ات�بال��ن�املؤ�د،��ل�من�قلد�أو�زور�أو�ز�ف�من�قان�197و�عاقب�املشرع�ا��زائري�من�خالل�املادة�

  .نقودا�معدنية�أو�أوراقا�نقدية�ذات�سعر�قانو�ي�����قليم�الوط���أو����ا��ارج

....سندات�أو�أذونات�أو�أس�م�تدر�ا�ا��ز�نة�العمومية�وتحمل�طا�ع�ا�أو�عالم��ا

�ج�ا�ف�و��خر��عد�فعل�مجرم�قانونا�وال���يمكن�للسائح�أما�تزو�ر�العمالت�أو�إدخال�ا�إ���السوق�املحلية�وترو 

من�قانون�العقو�ات�وال���رصدت�عقو�ات�للمسا�م�ن��198أن�يرتك��ا�سواء�أ�ان�فاعال�أصليا�أو�شر��ا�طبق�للمادة�

����ذا�النوع�من�ا��رائم،�حيث�عاقب�املسا�م�بال��ن�املؤ�د�ل�ل�من��س�م�قصد�ع����قليم�الوط���بارت�اب��

  :ا��رائم�املتعلقة�بمخالفة�القوان�ن�و�نظمة

�السار�ة�املفعول،��175 ����ال�شر�عات �الواردة �باألح�ام �من�أخل ��ل �العقو�ات، �قانون �من مكرر

� �إ�� �ش�ر�ن �من �با���س ���6عاقب �من ��20.000أش�ر�و�غرامة �إ�� ��ل�60.000دج �العقو�ت�ن، ��ات�ن �أو�بإحدى دج،

أو�أجن���مقيم�داخل��قليم�الوط���بصفة�غ���شرعية،�أثناء�اجتيازه�أحد�مراكز�ا��دود�ال��ية�أو�البحر�ة�أو�

ا��وز�ة�أو�البحر�ة،�وذلك�بانتحالھ��و�ة�أو�استعمالھ�وثائق�مزورة�أو�أي�وسيلة�احتيالية�أخرى�للتملص�من�تقديم�

  ...".ل���توج��ا�القوان�نالوثائق�الرسمية�الالزمة�أو�من�القيام�باإلجراءات�ا

                   

الوج������القانون�ا��زائري�ا��اص،�ا��زء�الثا�ي،�دار��ومة،�ا��زائر،�ص��،)

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

ورثت�ا��زائر�جر�مة�الصرف�عن�ال�شر�ع�الفر�س������

املتضمن��بقاء�ع���ال�شر�ع�الفر�����ما�لم�يتعارض�مع�السيادة�الوطنية،�والذي�تم�بمقتضاه�تمديد�العمل��1962

بال�شر�ع�الفر��������ا��زائر�بما����ذلك�ال�شر�ع�ا��اص�بقمع�جرائم�الصرف�وجاء��مر�رقم�

املتضمن�قانون�املالية�لسنة���1969سم���د

ومعاقبا�عل��ا����قانون�جزائري 

وقد�مرت�جر�مة�الصرف��عدة�مراحل�م��ا�ادراج�ا����قانون�العقو�ات�ا��زائري،�بموجب��مر�رقم�

ثم��عد�ذلك�ا��مع�ب�ن�قانون�العق

�مع�صدور��مر�رقم� �املرحلة ��ذه �تزامنت �بجرائم�الصرف،�حيث �ا��زائري�قانون�خاص إ���أن�أفراد�املشرع

جو�لية��09املؤرخ�����22- 96

إيضاح�أن��ذه�ا��ر�مة�ال�تخضع�ألي�جزاء�آخر�غ���ما��و�مقرر�����ذا�النص�من�قانون�العقو�ات�مع

وقد�عرف��مر�رقم�

املؤرخ�����03- �10مر�رقم�

و�عاقب�املشرع�ا��زائري�من�خالل�املادة�

نقودا�معدنية�أو�أوراقا�نقدية�ذات�سعر�قانو�ي�����قليم�الوط���أو����ا��ارج

سندات�أو�أذونات�أو�أس�م�تدر�ا�ا��ز�نة�العمومية�وتحمل�طا�ع�ا�أو�عالم��ا�-2

أما�تزو�ر�العمالت�أو�إدخال�ا�إ���السوق�املحلية�وترو 

أن�يرتك��ا�سواء�أ�ان�فاعال�أصليا�أو�شر��ا�طبق�للمادة�

����ذا�النوع�من�ا��رائم،�حيث�عاقب�املسا�م�بال��ن�املؤ�د�ل�ل�من��س�م�قصد�ع����قليم�الوط���بارت�اب��

 .ا��ر�مة

ا��رائم�املتعلقة�بمخالفة�القوان�ن�و�نظمة -3

� �املادة 175نصت

� �إ�� �ش�ر�ن �من �با���س �عاقب

أو�أجن���مقيم�داخل��قليم�الوط���بصفة�غ���شرعية،�أثناء�اجتيازه�أحد�مراكز�ا��دود�ال��ية�أو�البحر�ة�أو�جزائري�

ا��وز�ة�أو�البحر�ة،�وذلك�بانتحالھ��و�ة�أو�استعمالھ�وثائق�مزورة�أو�أي�وسيلة�احتيالية�أخرى�للتملص�من�تقديم�

الوثائق�الرسمية�الالزمة�أو�من�القيام�باإلجراءات�ا

)2018(،�حس�ن�بوسقيعة�-6
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حيث��عت���مغادرة�ال��اب�الوط���بصورة�غ���شرعية�يمثل�ا�ان��ا�ا�للقوان�ن�و�نظمة�الناقدة����الدولة،�فقد�

تصدى�املشرع�ا��زائري�ل�ذه�الظا�رة�من�خالل�تحر�م�فعل�ا��روج�من��قليم�الوط���بطر�قة�غ���شرعية،�سواء�

�ناك�العديد�من�ا��رائم�ال���يرتك��ا�السائح�تناول�ا�قانون�العقو�ات�ا��زائري،�بمناسبة�تواجده�فوق��قليم�

��عد �أو�التخابر�ال�� �التجسس �إطار�جرائم ��� �تدخل �وال�� �ا��م�ور�ة �ع���تراب �تنقلھ �أو�أثناء �املقاي�س��الوط�� ب�ل

من�قانون�العقو�ات��64إ����61ا��نائية�جرائم�اعتداء�ضد�سالمة�وأمن�الدولة،�تناول�ا�املشرع�ا��زائري����املواد�من�

�وتجارة� ��ر�اب �بجرائم �وثيقا �ارتباطا �ترتبط �أ��ا �حيث �أو�الشر�اء �أو�للمسا�م�ن ��ص�� �للفاعل �ترصد �ال�� و��

�ر�ابية�باسم�املنظمة،�وت�ون�ف�ن�داخلية�داخل�البلدان،�ت�ون�نتائج�ا����

أ�سط�صورة�توترات�وحروب�أ�لية�داخلية�واغتياالت�وتمردات�من�شأ��ا�بث�الرعب�وال���يب�وضرب�أسس�السالم�

ثلما�تتعدد��فعال�ال���يمكن�أن�يرتك��ا�السائح�امل��م�وطرف����ا��ر�مة،�فإنھ����الوقت�نفسھ�ي�ون�م��ما�

��عت� �وال�� ��ر�ابية، �ان�شار�ا��رائم �يك���مع�ا �البلدان، ��� ��منية �املؤشرات��وضاع ��أو��

���� �ا��زائري �ال�شر�ع �آن �حيث �سنوات، �لعدة ��زمة ��ذه �من �ا��زائري ��انت �وقد �السيا��، �ال�شاط �ع�� السلبية

مكرر�وما��عد�ا،�لم��عرف�ا��رائم��ر�ابية،�ولكنھ�قام�بتعداد��فعال�ال���تدخل�ضمن�نطاق�التجر�م،�

إن�التجر�ة�ا��زائر�ة����مجال�م�افحة��ر�اب،�دفع����وقت�سابق�إ���إ�شاء�مجالس�قضائية�متخصصة،�

،�و���مجالس�تختص�بالفصل�����فعال�

                                                           

ا��زائر،�مجلة��ج��اد�للدراسات� م�افحة��جرام�السيا���وأثره�ع���السياحة�املستدامة���

ا��ر�مة�املنظمة����ظل�املتغ��ات�الدولية�وأثر�ا�ع���السلم�و�من�العامل�ن،�املجلة�ا��زائر�ة�للعلوم�القانونية�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

حيث��عت���مغادرة�ال��اب�الوط���بصورة�غ���شرعية�يمثل�ا�ان��ا�ا�للقوان�ن�و�نظمة�الناقدة����الدولة،�فقد�

تصدى�املشرع�ا��زائري�ل�ذه�الظا�رة�من�خالل�تحر�م�فعل�ا��روج�من��قليم�الوط���بطر�قة�غ���شرعية،�سواء�

  7.ر��ن�أو��جانب�املقيم�ن����ا��ارج�علق��مر�باملواطن�ن�ا��زائ

  :جرائم�التجسس�والتخابر

�ناك�العديد�من�ا��رائم�ال���يرتك��ا�السائح�تناول�ا�قانون�العقو�ات�ا��زائري،�بمناسبة�تواجده�فوق��قليم�

��عد �أو�التخابر�ال�� �التجسس �إطار�جرائم ��� �تدخل �وال�� �ا��م�ور�ة �ع���تراب �تنقلھ �أو�أثناء الوط��

ا��نائية�جرائم�اعتداء�ضد�سالمة�وأمن�الدولة،�تناول�ا�املشرع�ا��زائري����املواد�من�

�وتجارة� ��ر�اب �بجرائم �وثيقا �ارتباطا �ترتبط �أ��ا �حيث �أو�الشر�اء �أو�للمسا�م�ن ��ص�� �للفاعل �ترصد �ال�� و��

�ر�ابية�باسم�املنظمة،�وت�ون�ف�ن�داخلية�داخل�البلدان،�ت�ون�نتائج�ا������س��ة،�حيث�ت�شط��ذه�ا��ماعات

أ�سط�صورة�توترات�وحروب�أ�لية�داخلية�واغتياالت�وتمردات�من�شأ��ا�بث�الرعب�وال���يب�وضرب�أسس�السالم�

  8.و�من�العاملي�ن�وزعزعة�استقرار�الدول 

  ا��رائم�املتعلقة�بالسائح�ك��ية

ثلما�تتعدد��فعال�ال���يمكن�أن�يرتك��ا�السائح�امل��م�وطرف����ا��ر�مة،�فإنھ����الوقت�نفسھ�ي�ون�م��ما�

  :���أحيان�كث��ة،�ومن��ذه�ا��رائم�نذكر

  :ا��رائم��ر�ابية�والتخر��ية

��عت� �وال�� ��ر�ابية، �ان�شار�ا��رائم �يك���مع�ا �البلدان، ��� ��منية �وضاع

���� �ا��زائري �ال�شر�ع �آن �حيث �سنوات، �لعدة ��زمة ��ذه �من �ا��زائري ��انت �وقد �السيا��، �ال�شاط �ع�� السلبية

مكرر�وما��عد�ا،�لم��عرف�ا��رائم��ر�ابية،�ولكنھ�قام�بتعداد��فعال�ال���تدخل�ضمن�نطاق�التجر�م،�

  .موصوفة�وماسة�بأمن�الدولة�وسالم��اورصد�العقو�ات�ل�ا،�باعتبار�ا�جرائم�

إن�التجر�ة�ا��زائر�ة����مجال�م�افحة��ر�اب،�دفع����وقت�سابق�إ���إ�شاء�مجالس�قضائية�متخصصة،�

،�و���مجالس�تختص�بالفصل�����فعال�1992س�تم����30املؤرخ�����03- 92أ�شأت�بموجب�املرسوم�ال�شر����رقم�

                   

م�افحة��جرام�السيا���وأثره�ع���السياحة�املستدامة���،�)2019(،�ع�����ع��،�مبطوش�ا��اج

  .85،�ص�3و�قتصادية،�املجلدة،�العدد�

ا��ر�مة�املنظمة����ظل�املتغ��ات�الدولية�وأثر�ا�ع���السلم�و�من�العامل�ن،�املجلة�ا��زائر�ة�للعلوم�القانونية�

  .301،�ص�،�جوان1قتصادية،�جامعة�ا��زائر
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حيث��عت���مغادرة�ال��اب�الوط���بصورة�غ���شرعية�يمثل�ا�ان��ا�ا�للقوان�ن�و�نظمة�الناقدة����الدولة،�فقد�

تصدى�املشرع�ا��زائري�ل�ذه�الظا�رة�من�خالل�تحر�م�فعل�ا��روج�من��قليم�الوط���بطر�قة�غ���شرعية،�سواء�

�علق��مر�باملواطن�ن�ا��زائ

  

جرائم�التجسس�والتخابر -4

�ناك�العديد�من�ا��رائم�ال���يرتك��ا�السائح�تناول�ا�قانون�العقو�ات�ا��زائري،�بمناسبة�تواجده�فوق��قليم�

��عد �أو�التخابر�ال�� �التجسس �إطار�جرائم ��� �تدخل �وال�� �ا��م�ور�ة �ع���تراب �تنقلھ �أو�أثناء الوط��

ا��نائية�جرائم�اعتداء�ضد�سالمة�وأمن�الدولة،�تناول�ا�املشرع�ا��زائري����املواد�من�

�وتجارة� ��ر�اب �بجرائم �وثيقا �ارتباطا �ترتبط �أ��ا �حيث �أو�الشر�اء �أو�للمسا�م�ن ��ص�� �للفاعل �ترصد �ال�� و��

�س��ة،�حيث�ت�شط��ذه�ا��ماعات

أ�سط�صورة�توترات�وحروب�أ�لية�داخلية�واغتياالت�وتمردات�من�شأ��ا�بث�الرعب�وال���يب�وضرب�أسس�السالم�

و�من�العاملي�ن�وزعزعة�استقرار�الدول 

ا��رائم�املتعلقة�بالسائح�ك��ية: املحور�الثا�ي

ثلما�تتعدد��فعال�ال���يمكن�أن�يرتك��ا�السائح�امل��م�وطرف����ا��ر�مة،�فإنھ����الوقت�نفسھ�ي�ون�م��ما�م

���أحيان�كث��ة،�ومن��ذه�ا��رائم�نذكر

ا��رائم��ر�ابية�والتخر��ية -1

�تد�ور � �ظل ��عت� �� �وال�� ��ر�ابية، �ان�شار�ا��رائم �يك���مع�ا �البلدان، ��� ��منية �وضاع

���� �ا��زائري �ال�شر�ع �آن �حيث �سنوات، �لعدة ��زمة ��ذه �من �ا��زائري ��انت �وقد �السيا��، �ال�شاط �ع�� السلبية

مكرر�وما��عد�ا،�لم��عرف�ا��رائم��ر�ابية،�ولكنھ�قام�بتعداد��فعال�ال���تدخل�ضمن�نطاق�التجر�م،��87املادة�

ورصد�العقو�ات�ل�ا،�باعتبار�ا�جرائم�

إن�التجر�ة�ا��زائر�ة����مجال�م�افحة��ر�اب،�دفع����وقت�سابق�إ���إ�شاء�مجالس�قضائية�متخصصة،�

أ�شأت�بموجب�املرسوم�ال�شر����رقم�

ع�����ع��،�مبطوش�ا��اج�-7

و�قتصادية،�املجلدة،�العدد��القانونية

ا��ر�مة�املنظمة����ظل�املتغ��ات�الدولية�وأثر�ا�ع���السلم�و�من�العامل�ن،�املجلة�ا��زائر�ة�للعلوم�القانونية�،�)2012( ،رابح�حنا����-8

قتصادية،�جامعة�ا��زائروالسياسية�و�
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�ية،�قبل�أن�يدرج�ا����قانون�العقو�ات�وقانون��جراءات�ا��زائية�بموجب��مر�ن�

يمكن�تص�يف�ا�أيضا�ضمن�ا��رائم��ر�ابية،�وال���اعتمد��ا�ا��ماعات��ر�ابية،����ف��ات�متعددة�من�أجل�

مو�ل�أفعال�ا��ر�ابية،�من�خالل�اختطاف�السياح،�وطلب�الفدية�من�الدولة�ال���ي�ت���إل��ا�

�و�و� ��موال �تب�يض �بم�افحة �خاص �قانون �ع���سن ��ر�اب �تمو�ل �محار�ة �ا��زائر��� �إطار�مسا�مة و��

تعلق�بالوقاية�من�تب�يض��موال�وتمو�ل��ر�اب�وم�افح��ما،�

  10.حيث�تدور�املقار�ة�ا��زائر�ة�حول�تجفيف�املنا�ع�الفكر�ة�إلر�اب�وتجر�م�دفع�الفدية

ر�ابية،����دورة�مجلس��من�الدو���رقم�

� �رقم �والالئحة �ومحار�تھ ��ر�اب �منا�ع �بتجفيف �بتمو�ل��1267املتعلقة ا��اصة

� ��عملية �الصدد ��ذا ��� ��س�بدل �أن �الصدد ��ذا ��� و�عتداء�" تيقنتور�ن" و�مكن

،�الذي�اس��دف�م�شأة�غاز�ة�تقع�أق����ا��نوب�الشر���لل��راء�

�لم�عن�ا��دود�ا��زائر�ة�اللي�ية،�حيث�قامت�وحدات�ا���ش�الوط���الشع���

  .للتفاوض��شأ��م

الضرب،�ا��رح،�أعمال�العنف�والتعدي،�و����فعال�

  .مكرر�من�ذات�القانون 

ن،�وال��ش��ط�أن�يحدث�جرحا�أو�يتخلف�عنھ�أثر�أو��ستوجب�عالجا�

أما�ا��رح�ف�و��ل�قطع�أو�تمز�ق����ا��سم�أو����أ���تھ�و�تم���عن�الضرب�بأن�ي��ك�أثرا����ا��سم�و�دخل�ضمن�

تص�ب�جسم�ال��ية�دون�أن�تؤثر�عليھ�أو�ت��ك�فيھ�أثرا،�وم��ا�

                                                           

  .88،�ص�دار��ومة،�ا��زائر

�املج �الفدية، �دفع �تحر�م �ضوء ��� ��منية �السياسيةالسياحة �للدراسات �ا��زائر�ة �،لة

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�ية،�قبل�أن�يدرج�ا����قانون�العقو�ات�وقانون��جراءات�ا��زائية�بموجب��مر�ن�املوصوفة�بأفعال�إر�ابية�أو�تخر�

  1995.9فيفري��25املؤرخ�ن����

  :جرائم��ختطاف

يمكن�تص�يف�ا�أيضا�ضمن�ا��رائم��ر�ابية،�وال���اعتمد��ا�ا��ماعات��ر�ابية،����ف��ات�متعددة�من�أجل�

مو�ل�أفعال�ا��ر�ابية،�من�خالل�اختطاف�السياح،�وطلب�الفدية�من�الدولة�ال���ي�ت���إل��ا�

  .السائح،�أو�من�الدولة�املستضيفة

�و�و� ��موال �تب�يض �بم�افحة �خاص �قانون �ع���سن ��ر�اب �تمو�ل �محار�ة �ا��زائر��� �إطار�مسا�مة و��

تعلق�بالوقاية�من�تب�يض��موال�وتمو�ل��ر�اب�وم�افح��ما،�،�وامل2005فيفري��06املؤرخ����

 .2015فيفري��15املؤرخ�����06- 15والذي�عدل�بموجب�القانون�رقم�

حيث�تدور�املقار�ة�ا��زائر�ة�حول�تجفيف�املنا�ع�الفكر�ة�إلر�اب�وتجر�م�دفع�الفدية

ر�ابية،����دورة�مجلس��من�الدو���رقم�حول�تحر�م�دفع�الفدية�ل��ماعات�� �1904و�مقت����الالئحة�رقم�

� �رقم �الالئحة ��1373املكملة �رقم �والالئحة �ومحار�تھ ��ر�اب �منا�ع �بتجفيف املتعلقة

��ر�ابية �ا��ماعات ���11شاطات ��عملية �الصدد ��ذا ��� ��س�بدل �أن �الصدد ��ذا ��� و�مكن

،�الذي�اس��دف�م�شأة�غاز�ة�تقع�أق����ا��نوب�الشر���لل��راء�2013جانفي��16ا��ياة����

�لم�عن�ا��دود�ا��زائر�ة�اللي�ية،�حيث�قامت�وحدات�ا���ش�الوط���الشع����40ا��زائر�ة�بوالية�ال��ي،�ع����عد�

للتفاوض��شأ��م�بتأم�ن�املوقع�والقضاء�ع���ال��ديد��ر�ا�ي�حيث�قام��ؤالء�باحتجاز�الر�ائن

  :أعمال�العنف�العمدية

الضرب،�ا��رح،�أعمال�العنف�والتعدي،�و����فعال�: إن�أعمال�العنف�العمدية�طبقا�لل�شر�ع�ا��زائري���

مكرر�من�ذات�القانون �442و��442من�قانون�العقو�ات�واملادت�ن��264املنصوص�عل��ا����املواد�

ن،�وال��ش��ط�أن�يحدث�جرحا�أو�يتخلف�عنھ�أثر�أو��ستوجب�عالجا�يراد�بالضرب��ل�تأث���ع���جسم���سا

أما�ا��رح�ف�و��ل�قطع�أو�تمز�ق����ا��سم�أو����أ���تھ�و�تم���عن�الضرب�بأن�ي��ك�أثرا����ا��سم�و�دخل�ضمن�

  .الرضوض،�القطوع،�التمزق،�العض،�الكسر�وا��روق

تص�ب�جسم�ال��ية�دون�أن�تؤثر�عليھ�أو�ت��ك�فيھ�أثرا،�وم��ا��أما�أعمال�العنف�فيقصد���ا��عمال�ال��

  .دفع���ص�إ���أن��سقط�أرضا،�شد�الشعر�وغ���ا

                   

دار��ومة،�ا��زائر،�...انون��جراءات�ا��زائية�ا��زائري،�شرح�ق�،�)

  .41،�ص�،�جو�لية��636،�مجلة�ا���ش،�عدد��ر�اب�الدو�،�

�بوساحية �السايح �الطا�ر�دلول، ،)2017(� �املج، �الفدية، �دفع �تحر�م �ضوء ��� ��منية السياحة
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املوصوفة�بأفعال�إر�ابية�أو�تخر�

املؤرخ�ن�����11- 95و��10-95رقم�

جرائم��ختطاف -2

يمكن�تص�يف�ا�أيضا�ضمن�ا��رائم��ر�ابية،�وال���اعتمد��ا�ا��ماعات��ر�ابية،����ف��ات�متعددة�من�أجل�

مو�ل�أفعال�ا��ر�ابية،�من�خالل�اختطاف�السياح،�وطلب�الفدية�من�الدولة�ال���ي�ت���إل��ا�ا��صول�ع���مصادر�ت

السائح،�أو�من�الدولة�املستضيفة

�و�و� ��موال �تب�يض �بم�افحة �خاص �قانون �ع���سن ��ر�اب �تمو�ل �محار�ة �ا��زائر��� �إطار�مسا�مة و��

املؤرخ�����01-05القانون�رقم�

والذي�عدل�بموجب�القانون�رقم�

حيث�تدور�املقار�ة�ا��زائر�ة�حول�تجفيف�املنا�ع�الفكر�ة�إلر�اب�وتجر�م�دفع�الفدية

و�مقت����الالئحة�رقم�

6240�� �رقم �الالئحة املكملة

��ر�ابية �ا��ماعات �شاطات

ا��ياة������ر�ا�ي�ع���قاعدة

ا��زائر�ة�بوالية�ال��ي،�ع����عد�

بتأم�ن�املوقع�والقضاء�ع���ال��ديد��ر�ا�ي�حيث�قام��ؤالء�باحتجاز�الر�ائن

أعمال�العنف�العمدية -3

إن�أعمال�العنف�العمدية�طبقا�لل�شر�ع�ا��زائري���

املنصوص�عل��ا����املواد�

يراد�بالضرب��ل�تأث���ع���جسم���سا

أما�ا��رح�ف�و��ل�قطع�أو�تمز�ق����ا��سم�أو����أ���تھ�و�تم���عن�الضرب�بأن�ي��ك�أثرا����ا��سم�و�دخل�ضمن�

الرضوض،�القطوع،�التمزق،�العض،�الكسر�وا��روق: مف�وم�ا��رح

أما�أعمال�العنف�فيقصد���ا��عمال�ال��

دفع���ص�إ���أن��سقط�أرضا،�شد�الشعر�وغ���ا

)2018(عبد�هللا�أو�اي�ية،�-9

،�)2016( ،ملف�ا���ش� -10

�بوساحية� -11 �السايح الطا�ر�دلول،

  .19ص



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  101

و�قصد�بالتعدي�جملة��فعال�املادية�ال���تؤدي�إ���أ��ا��س�ب�انزعاجا�أو�رعبا�شديدا�من�شأنھ�أن�يؤدي�إ���

اضطراب����قواه�ا��سدية�أو�العقلية،�م��ا�أعمال�ال��ديد�

�أق���� �و�� �ا��سم �عضو�من �أو�فقدان �مستميتة �عامة �إحداث ��� �العمدي �وا��رح �الضرب �ي�س�ب وقد

ع���ا��انب��م���وا��انب��قتصادي�ع���حّد�

�ا��نايات� �ع�� ���ا �املعاقب �ا��رائم �بذات �السياحة �بقطاع �املرتبطة �ا��رائم �عن �ا��زائري �املشرع �عاقب

  .اسيةأ�مية�اقتصادية�بالغة�باإلضافة�إ���أ�ميتھ�السي

إن�ا��رائم�السياحية�تؤثر��ش�ل�بالغ�عن��من�ا��دودي�للدولة،�ألن�الساحل��و�البوابة�

إن�وضع�حماية�ا��دود�الوطنية�من�طرف�السلطات�املختصة�يك�����طا�ع�الدولية�أك���

                                                           

  .54،�ص�
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تتأثر�املشار�ع��س�ثمار�ة�بال��رة��القسر�ة��العتبارات�بي�ية��ش�ل�مزدوج،فقد�ت�ون��ذه�املشار�ع����وراء�

واست��اف�ا��ش�ل�كب��،فتدفع�الس�ان�إ���مغادرة�

م�ان�إقام��م�والزحف�إ���مناطق�أخرى��عيدة�بحثا�عن�ظروف�تضمن�ل�م�حياة�آمنة،و�منج�ة�أخرى�قد�يتأثر�مجال�

ل�ضغطا�كب��ا�عل��ا،خاصة����قدر��ا�ع���اس�يعاب�أك���
ّ
�س�ثمار�ب��رة�الس�ان�إ���مناطق�وجود�املشار�ع،حيث��ش�

ل�مادة�أولية�للمشار�ع��قتصادية
ّ
  .مكن�من�الس�ان،كما�أ��م�يضغطون�ع���املوارد�الطبيعية�ال����ش�

Abstract: 
Investment Projects are affected by forced migration for environmental consider
in a dual way. These projects may be behind the creation of migration phenomenon, 
by putting pressure on natural resources and greatly depleting them, thus pushing 
residents to leave their place of residence and crawl to other distant areas, in sear
conditions that guarantee them a safe life. On the other hand, the investment field may 
be affected by the migration of the population to the areas where the projects exist, as 
they constitute great pressure on them, especially in their ability to ab
the population as possible, and they also put pressure on natural resources that are a 
raw material for economic projects.
Keywords: migration, forced migration, environmental considerations
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Investment Projects are affected by forced migration for environmental consider
in a dual way. These projects may be behind the creation of migration phenomenon, 
by putting pressure on natural resources and greatly depleting them, thus pushing 
residents to leave their place of residence and crawl to other distant areas, in sear
conditions that guarantee them a safe life. On the other hand, the investment field may 
be affected by the migration of the population to the areas where the projects exist, as 
they constitute great pressure on them, especially in their ability to ab
the population as possible, and they also put pressure on natural resources that are a 
raw material for economic projects. 
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Investment Projects are affected by forced migration for environmental considerations 
in a dual way. These projects may be behind the creation of migration phenomenon, 
by putting pressure on natural resources and greatly depleting them, thus pushing 
residents to leave their place of residence and crawl to other distant areas, in search of 
conditions that guarantee them a safe life. On the other hand, the investment field may 
be affected by the migration of the population to the areas where the projects exist, as 
they constitute great pressure on them, especially in their ability to absorb as much of 
the population as possible, and they also put pressure on natural resources that are a 
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�مناطق� �من �منطقة �أي ��س�ثمار��� �ميدان �خاصة �املستدامة �التنمية �م�ددات �أحد البي�ية

�مخططا��ا� �ضمن �إدماجھ �ع�� �والعمل �البي�� �البعد �لتحقيق �املحفزة �العوامل �إليجاد �الدول ��س�� العالم،حيث

�بحاج ��ع��اف �مبدأ �ع�� �املستدامة،فالعمل �التنمية �أ�عاد �أ�م ��عت���أحد �من�الوطنية،الذي �ا��اضرة ��جيال ات

�حقوق� �تح�� �ال�� �والسياسيات �ال��امج �تحقيق �يقت��� �القادمة ��جيال �حقوق �ع�� �واملحافظة �الطبيعية املوارد

الذي�ش�ل�أحد�- امل�اجرالبي��–�س�ب�العوامل�البي�ية

يق�ال��امج��س�ثمار�ة�خاصة�ذات�البعد�البي��،و�عت��ظا�رةال��رة�البي�ية�الزحف�

�س�ان� �ع�� �خطر ��ش�ل �ال�� �والعوامل �الظوا�ر �من
ً
��رو�ا �أخرى �مناطق �إ�� �واملوطن ��قامة �مناطق من

�أ �خصوصا �أو�جن�ية �املحلية �سواء ��س�ثمارات �استقطاب �ع�� �ينعكس �البي��،الذي �فكرة�املنطقة،وتنوع�ا ن

��ذا� �تفاقم �الدو�� �املجتمع �كب��ة،ور�ط �سلبية �نتائج �أفرزت �وقد �املستدامة �التنمية �أ�عاد �لظا�رةع�� �ا ��ذه وأثرت

عت�
ُ
�� �القسر�ة �ال��رة �أن �الصدد �ذات ��� ��و��،معت��ا �بالدرجة �السيا��� �ا��انب �إ�� �ال��رة �من �نتائج�النوع ��من

�التنمية� ��� ���سان،كحقھ ���قوق �العال�� ��عالن ��� ���ا �املنوه ���سان �حقوق �لقواعد �الدو�� ��مال

�ب�ن� �السياسية �باملشا�ل �مرتبطة �البي�ية ���ا،واعتباراملشا�ل �يقيم �ال�� �املناطق املستدامة،و�س�ثمارداخل

�بحماية� �ا��اصة �الدولية �واملؤتمرات ��تفاقيات �إبرام �إ�� �الدو�� �املجتمع �عمد �املستدامة نمية

���� �ال�� �القسر�ة �ال��رة �لظا�رة �املس�بة �العوامل �واجتناب �املستدامة �التنمية �أ�عاد ��� �البي�� �البعد الب�ئة،وإدماج

  .�ش�ل�الس�ب�الرئ�����لتفاقم�الظا�رة

�ال��امج� �استقرار �ع�� �بي�ية �القسر�ةألسباب �ال��رة �تأث�� �مدى �ما �التالية ��ش�الية �التداعيات،نطرح ول�ذه

  �س�ثمار�ة،و�ل��عت���ال�شاطات��س�ثمار�ة�س�با����ال��رة�القسر�ة�البي�ية�مشكال�مؤثرا�ع���النظام�البي��؟

املبحث�(�ش�الية�تطرقنا�إ���مبحث�ن،تم�تناول�عالقة�ال��رة�القسر�ة�بواقع�التنمية��س�ثمار�ة���

  

  .عالقة�ال��رة�القسر�ة�بواقع�التنمية��س�ثمار�ة�

��مجال��س�ثمار�أحد�نقاط�القوة�التي�س���الدول�لتحقيق�ا�والعمل�ع���تطو�ر�ا،�أل��ا�مرتبطة�

أساسا�باملجال��قتصادي،�الذي��عت���الرك��ة��ساسية�من�الر�ائز�ال���تقوم�عل��ا�الدولة،�وتتعدد�أسباب�ضعف�

ة�القسر�ة�البي�ية،��ذه��خ��ة�ال�تل���العوامل�

�ال��رة� �ما�ية �املبحث ��ذا ��� �وسنعا�� ��س�ثمار، �بضعف �كب��ة �عالقة �ل�ا �وال�� ��س�ثماري �العمل �ملجال �منية

� ��س�ثمار��� �وموضوع �ال��رة �ظا�رة �ب�ن �العالقة �وتحديد �الثا�ي(، ).املطلب

��عت���
ً
عرف�املجتمع�الدو���مصط���ال��رة�القسر�ة�عدة��عار�ف��تصب����ذات�املع���والسياق،�وعموما

�عوامل ��س�ب �إ���م�ان�آخر�دون�إراد��م، �املعتاد �من�موطن��قامة ���رة�الس�ان �ا��ر� متعددة� ال��رة�القسر�ة

وأخرى�غ���طبيعية�للعنصر�ال�شري�يد�ف��ا،�و�س����ذه��خ��ة�بالعوامل�
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�مناطق� �من �منطقة �أي ��س�ثمار��� �ميدان �خاصة �املستدامة �التنمية �م�ددات �أحد البي�ية

�مخططا��ا� �ضمن �إدماجھ �ع�� �والعمل �البي�� �البعد �لتحقيق �املحفزة �العوامل �إليجاد �الدول ��س�� العالم،حيث

�بحاج ��ع��اف �مبدأ �ع�� �املستدامة،فالعمل �التنمية �أ�عاد �أ�م ��عت���أحد الوطنية،الذي

�حقوق� �تح�� �ال�� �والسياسيات �ال��امج �تحقيق �يقت��� �القادمة ��جيال �حقوق �ع�� �واملحافظة �الطبيعية املوارد

�س�ب�العوامل�البي�ية  ومؤخرا�ازدادت�ظا�رة�ال��رة�القسر�ة

يق�ال��امج��س�ثمار�ة�خاصة�ذات�البعد�البي��،و�عت��ظا�رةال��رة�البي�ية�الزحف��سباب�ال���تقف�عائقا�أمام�تحق

�س�ان� �ع�� �خطر ��ش�ل �ال�� �والعوامل �الظوا�ر �من
ً
��رو�ا �أخرى �مناطق �إ�� �واملوطن ��قامة �مناطق من

�أ �خصوصا �أو�جن�ية �املحلية �سواء ��س�ثمارات �استقطاب �ع�� �ينعكس �البي��،الذي املنطقة،وتنوع�ا

  . �س�ثمار��جن���قائمة�ع���أساس��ستقرار��م��

��ذا� �تفاقم �الدو�� �املجتمع �كب��ة،ور�ط �سلبية �نتائج �أفرزت �وقد �املستدامة �التنمية �أ�عاد �لظا�رةع�� �ا ��ذه وأثرت

عت�
ُ
�� �القسر�ة �ال��رة �أن �الصدد �ذات ��� ��و��،معت��ا �بالدرجة �السيا��� �ا��انب �إ�� �ال��رة �من النوع

�التنمية� ��� ���سان،كحقھ ���قوق �العال�� ��عالن ��� ���ا �املنوه ���سان �حقوق �لقواعد �الدو�� ��مال

�ب�ن� �السياسية �باملشا�ل �مرتبطة �البي�ية ���ا،واعتباراملشا�ل �يقيم �ال�� �املناطق املستدامة،و�س�ثمارداخل

  . الدول،وتضارب�مصا���م��قتصادية

�بحماية� �ا��اصة �الدولية �واملؤتمرات ��تفاقيات �إبرام �إ�� �الدو�� �املجتمع �عمد �املستدامة نمية

���� �ال�� �القسر�ة �ال��رة �لظا�رة �املس�بة �العوامل �واجتناب �املستدامة �التنمية �أ�عاد ��� �البي�� �البعد الب�ئة،وإدماج

�ش�ل�الس�ب�الرئ�����لتفاقم�الظا�رةن�يجةالعوامل�البي�ية،وضرورة�ع��اف�بأن��ختالفات�السياسية�

�ال��امج� �استقرار �ع�� �بي�ية �القسر�ةألسباب �ال��رة �تأث�� �مدى �ما �التالية ��ش�الية �التداعيات،نطرح ول�ذه

�س�ثمار�ة،و�ل��عت���ال�شاطات��س�ثمار�ة�س�با����ال��رة�القسر�ة�البي�ية�مشكال�مؤثرا�ع���النظام�البي��؟

�ش�الية�تطرقنا�إ���مبحث�ن،تم�تناول�عالقة�ال��رة�القسر�ة�بواقع�التنمية��س�ثمار�ة���

  ). املبحث�الثا�ي(���- عالقة�تأث���وتأثر–،ال��رة�القسر�ة�البي�ية�و�س�ثمار

عالقة�ال��رة�القسر�ة�بواقع�التنمية��س�ثمار�ة�: املبحث��ول 

��مجال��س�ثمار�أحد�نقاط�القوة�التي�س���الدول�لتحقيق�ا�والعمل�ع���تطو�ر�ا،�أل��ا�مرتبطة�

أساسا�باملجال��قتصادي،�الذي��عت���الرك��ة��ساسية�من�الر�ائز�ال���تقوم�عل��ا�الدولة،�وتتعدد�أسباب�ضعف�

ة�القسر�ة�البي�ية،��ذه��خ��ة�ال�تل���العوامل��س�ثمار��ش�ل�عام�و�س�ثمار�املح����ش�ل�خاص����مقدم��ا�ال��ر 

�ال��رة� �ما�ية �املبحث ��ذا ��� �وسنعا�� ��س�ثمار، �بضعف �كب��ة �عالقة �ل�ا �وال�� ��س�ثماري �العمل �ملجال �منية

��ول ( �)املطلب ��س�ثمار��� �وموضوع �ال��رة �ظا�رة �ب�ن �العالقة �وتحديد ،

  .ما�ية�ال��رة�القسر�ة

��عت���
ً
عرف�املجتمع�الدو���مصط���ال��رة�القسر�ة�عدة��عار�ف��تصب����ذات�املع���والسياق،�وعموما

�عوامل ��س�ب �إ���م�ان�آخر�دون�إراد��م، �املعتاد �من�موطن��قامة ���رة�الس�ان ال��رة�القسر�ة

وأخرى�غ���طبيعية�للعنصر�ال�شري�يد�ف��ا،�و�س����ذه��خ��ة�بالعوامل�� الطبيعية ارثوال�و 
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  مقدمة

�العوامل               �مناطق���ش�ل �من �منطقة �أي ��س�ثمار��� �ميدان �خاصة �املستدامة �التنمية �م�ددات �أحد البي�ية

�مخططا��ا� �ضمن �إدماجھ �ع�� �والعمل �البي�� �البعد �لتحقيق �املحفزة �العوامل �إليجاد �الدول ��س�� العالم،حيث

�بحاج ��ع��اف �مبدأ �ع�� �املستدامة،فالعمل �التنمية �أ�عاد �أ�م ��عت���أحد الوطنية،الذي

�حقوق� �تح�� �ال�� �والسياسيات �ال��امج �تحقيق �يقت��� �القادمة ��جيال �حقوق �ع�� �واملحافظة �الطبيعية املوارد

ومؤخرا�ازدادت�ظا�رة�ال��رة�القسر�ة.�جيال�ع���مرالزمن�

�سباب�ال���تقف�عائقا�أمام�تحق

�س�ان� �ع�� �خطر ��ش�ل �ال�� �والعوامل �الظوا�ر �من
ً
��رو�ا �أخرى �مناطق �إ�� �واملوطن ��قامة �مناطق من

�أ �خصوصا �أو�جن�ية �املحلية �سواء ��س�ثمارات �استقطاب �ع�� �ينعكس �البي��،الذي املنطقة،وتنوع�ا

�س�ثمار��جن���قائمة�ع���أساس��ستقرار��م��

��ذا� �تفاقم �الدو�� �املجتمع �كب��ة،ور�ط �سلبية �نتائج �أفرزت �وقد �املستدامة �التنمية �أ�عاد �لظا�رةع�� �ا ��ذه وأثرت

عت�
ُ
�� �القسر�ة �ال��رة �أن �الصدد �ذات ��� ��و��،معت��ا �بالدرجة �السيا��� �ا��انب �إ�� �ال��رة �من النوع

�التنمية� ��� ���سان،كحقھ ���قوق �العال�� ��عالن ��� ���ا �املنوه ���سان �حقوق �لقواعد �الدو�� ��مال

�ب�ن� �السياسية �باملشا�ل �مرتبطة �البي�ية ���ا،واعتباراملشا�ل �يقيم �ال�� �املناطق املستدامة،و�س�ثمارداخل

الدول،وتضارب�مصا���م��قتصادية

�الت �املبدأ �بحماية�وتحقيق �ا��اصة �الدولية �واملؤتمرات ��تفاقيات �إبرام �إ�� �الدو�� �املجتمع �عمد �املستدامة نمية

���� �ال�� �القسر�ة �ال��رة �لظا�رة �املس�بة �العوامل �واجتناب �املستدامة �التنمية �أ�عاد ��� �البي�� �البعد الب�ئة،وإدماج

ن�يجةالعوامل�البي�ية،وضرورة�ع��اف�بأن��ختالفات�السياسية�

�ال��امج� �استقرار �ع�� �بي�ية �القسر�ةألسباب �ال��رة �تأث�� �مدى �ما �التالية ��ش�الية �التداعيات،نطرح ول�ذه

�س�ثمار�ة،و�ل��عت���ال�شاطات��س�ثمار�ة�س�با����ال��رة�القسر�ة�البي�ية�مشكال�مؤثرا�ع���النظام�البي��؟

�ش�الية�تطرقنا�إ���مبحث�ن،تم�تناول�عالقة�ال��رة�القسر�ة�بواقع�التنمية��س�ثمار�ة���ولإلجابة�ع����ذه�

،ال��رة�القسر�ة�البي�ية�و�س�ثمار)�ول 

املبحث��ول 

��مجال��س�ثمار�أحد�نقاط�القوة�التي�س���الدول�لتحقيق�ا�والعمل�ع���تطو�ر�ا،�أل��ا�مرتبطة��عت���التنمية������

أساسا�باملجال��قتصادي،�الذي��عت���الرك��ة��ساسية�من�الر�ائز�ال���تقوم�عل��ا�الدولة،�وتتعدد�أسباب�ضعف�

�س�ثمار��ش�ل�عام�و�س�ثمار�املح����ش�ل�خاص����مقدم��ا�ال��ر 

�ال��رة� �ما�ية �املبحث ��ذا ��� �وسنعا�� ��س�ثمار، �بضعف �كب��ة �عالقة �ل�ا �وال�� ��س�ثماري �العمل �ملجال �منية

� �بي�ية �لعوامل (القسر�ة

ما�ية�ال��رة�القسر�ة: املطلب��ول   

��عت���  
ً
عرف�املجتمع�الدو���مصط���ال��رة�القسر�ة�عدة��عار�ف��تصب����ذات�املع���والسياق،�وعموما

�عوامل ��س�ب �إ���م�ان�آخر�دون�إراد��م، �املعتاد �من�موطن��قامة ���رة�الس�ان ال��رة�القسر�ة

وال�و  السيا��� و�ضط�اد
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ف�س���بال��رة�القسر�ة�لعوامل�بي�ية،�وس�تطرق�����ذا�املطلب�إ����عر�ف�امل�اجر�البي���

  ). الفرع�الثا�ي

�العوامل� �الرتفاع �ن�يجة �املاضية، �القليلة �السنوات �ظ�ر��� �جديد �مصط�� �امل�اجر�البي�� مصط��

امل�س�بة�ال���ل�ا�عالقة�بالعنصر�ال�شري،�غ���أنھ�لم�يكن��ناك�إتفاق�شامل�حول��عر�ف�مصط���امل�اجر�

�ذلك،� �بخصوص �إجماع �دون �التعر�فات �تتوا�� �وظلت �عالقة، �ذات �أخرى �بمفا�يم
ً
سا

و�عد�مسا���كب��ة�ع���إيجاد��عر�ف�خاص�بامل�اجر�البي��،�تم�التوصل�إ���ذلك،�حيث�تم��عر�فھ�

���اص�الذي�أج��وا�ع���" ع���أنھ�

�أو�اضطرابات�داخلية�أو� �مس�� �ل��اع �ن�يجة �وغ���متوقع �نحو�مفا�� �ع�� الفرار�بأعداد�كب��ة�من�مساك��م

�إقليم� �ع�� �موجودين �ومازالوا ���سان، �صنع �أو�من �طبيعية �أو��وراث ���سان ���قوق �مستمرة ان��ا�ات

�ع��� �أو�أج��وا �اضطروا �الذي ����اص �أو�مجموعات ���اص

الفرار�أو�ترك�منازل�م�وأماكن�إقام��م�املعتادة،�وال�سيما�ن�يجة�أو�سعيا�لتفادي�أثار�ال��اع�املس���أو�حاالت�

�� �صنع �من ��� �أو�ال�� �الطبيعية �أو�ال�وارث ���سان �حقوق �أو�ان��ا�ات �املعمم �لم�العنف �والذين �سان،

�عنصر�" �يتوفر�ف��ا �ال�� �ال��رة حركة

الضغط�و�جبار،�بما����ذلك�ا��وف�من��ضط�اد�وا��طر�ع���ا��ياة�والرزق،�سواء�بفعل�ال�شر�أم�بفعل�

ثل�ال��وء�أو�ال��وح�داخليا،�وال��وح��س�ب�ال�وارث�الطبيعية�أو�البي�ية�أو�ال�وارث�الكيميائية�

��ة�ومتنوعة�بحسب�مصدر�ا،�فقد�ت�ون��ذه��عتبارات�

عوامل�طبيعية�ال�دخل�للعنصر�ال�شري����حدو��ا�كما�أ��ا�تحدث��ش�ل�فجا�ي�غ���متوقع،�و�و�ما�ن�ناولھ�

،�وم��ا�ما�يحدث�بفعل�التدخل�ال�شري�وقد�يتم�توقع��ذه�التدخالت�ال����ش�ل�خطر�ع���

                                                           

التطـــور�التـــدر����ملســـا���إيجـــاد��عر�ـــف�خـــاص�بامل�ـــاجر�البي�ـــ��انظـــر��ـــ��ذلـــك،�بونـــوة�محمـــد،�النظـــام�القـــانو�ي�لل��ـــرة�القســـر�ة��ســـ�ب�
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cousin berinice . Lorsque le changement climatique devient cause de migration
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ف�س���بال��رة�القسر�ة�لعوامل�بي�ية،�وس�تطرق�����ذا�املطلب�إ����عر�ف�امل�اجر�البي���-

الفرع�الثا�ي( ،�وإ���العوامل�البي�ية�امل�س�بة����ال��رة�القسر�ة�البي�ية

  . �عر�ف�امل�اجر�البي��

�العوامل� �الرتفاع �ن�يجة �املاضية، �القليلة �السنوات �ظ�ر��� �جديد �مصط�� �امل�اجر�البي�� مصط��

امل�س�بة�ال���ل�ا�عالقة�بالعنصر�ال�شري،�غ���أنھ�لم�يكن��ناك�إتفاق�شامل�حول��عر�ف�مصط���امل�اجر�

�أسا �الرتباطھ �ذلك،�البي�� �بخصوص �إجماع �دون �التعر�فات �تتوا�� �وظلت �عالقة، �ذات �أخرى �بمفا�يم
ً
سا

  . 1خاصة�بارتباط�املصط����عوامل�ال��وح�املعروفة

و�عد�مسا���كب��ة�ع���إيجاد��عر�ف�خاص�بامل�اجر�البي��،�تم�التوصل�إ���ذلك،�حيث�تم��عر�فھ�

ع���أنھ�����1991مارس��بواسطة�التقر�ر�التحلي���لألم�ن�العام�لألمم�املتحدة

�أو�اضطرابات�داخلية�أو� �مس�� �ل��اع �ن�يجة �وغ���متوقع �نحو�مفا�� �ع�� الفرار�بأعداد�كب��ة�من�مساك��م

�إقليم� �ع�� �موجودين �ومازالوا ���سان، �صنع �أو�من �طبيعية �أو��وراث ���سان ���قوق �مستمرة ان��ا�ات

�عرف�امل �كما �بأنھ �ع���" �اجر�البي�� �أو�أج��وا �اضطروا �الذي ����اص �أو�مجموعات ���اص

الفرار�أو�ترك�منازل�م�وأماكن�إقام��م�املعتادة،�وال�سيما�ن�يجة�أو�سعيا�لتفادي�أثار�ال��اع�املس���أو�حاالت�

�� �صنع �من ��� �أو�ال�� �الطبيعية �أو�ال�وارث ���سان �حقوق �أو�ان��ا�ات �املعمم العنف

  . 3"�ع��وا�ا��دود�الدولية�املع��ف���ا�للدولة

� �أنھ �ع�� �القسر�ة �أو�ال��رة �امل�اجر�البي�� ��عر�ف �تم "كما

الضغط�و�جبار،�بما����ذلك�ا��وف�من��ضط�اد�وا��طر�ع���ا��ياة�والرزق،�سواء�بفعل�ال�شر�أم�بفعل�

ثل�ال��وء�أو�ال��وح�داخليا،�وال��وح��س�ب�ال�وارث�الطبيعية�أو�البي�ية�أو�ال�وارث�الكيميائية�

  . 4"أو�النوو�ة�أو��س�ب�املجاعة�أو�املشار�ع�التنمو�ة

  .العوامل�البي�ية�امل�س�بة����ال��رة�القسر�ة�البي�ية

��ة�ومتنوعة�بحسب�مصدر�ا،�فقد�ت�ون��ذه��عتبارات�إن��عتبارات�البي�ية�املس�بة�لل��رة�القسر�ة�كث

عوامل�طبيعية�ال�دخل�للعنصر�ال�شري����حدو��ا�كما�أ��ا�تحدث��ش�ل�فجا�ي�غ���متوقع،�و�و�ما�ن�ناولھ�

،�وم��ا�ما�يحدث�بفعل�التدخل�ال�شري�وقد�يتم�توقع��ذه�التدخالت�ال����ش�ل�خطر�ع���)

  ). الفرع�الثا�ي(مر�الذي�س�تطرق�لھ����النظام�البي��،�� 

  .العوامل�الطبيعية�

                   

التطـــور�التـــدر����ملســـا���إيجـــاد��عر�ـــف�خـــاص�بامل�ـــاجر�البي�ـــ��انظـــر��ـــ��ذلـــك،�بونـــوة�محمـــد،�النظـــام�القـــانو�ي�لل��ـــرة�القســـر�ة��ســـ�ب�

2016درار،�أعة�احمد�دراية�والعلوم�السياسية،�جامعوامل�بي�ية،�أطروحة�دكتوراه،��لية�ا��قوق�

  . 27بونوة�محمد،�مرجع�سابق،�ص�

. Lorsque le changement climatique devient cause de migration : LA nation de « refugier climatique

s de Tuvalu. Mémoire bibliographique de spécialisation professionnelle. Université de 

Provence Aix 
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-محل�دراس�نا�–البي�ية�

،�وإ���العوامل�البي�ية�امل�س�بة����ال��رة�القسر�ة�البي�ية)الفرع��ول (

�عر�ف�امل�اجر�البي��: الفرع��ول 

�العوامل��   �الرتفاع �ن�يجة �املاضية، �القليلة �السنوات �ظ�ر��� �جديد �مصط�� �امل�اجر�البي�� مصط��

امل�س�بة�ال���ل�ا�عالقة�بالعنصر�ال�شري،�غ���أنھ�لم�يكن��ناك�إتفاق�شامل�حول��عر�ف�مصط���امل�اجر�

�أسا �الرتباطھ البي��

خاصة�بارتباط�املصط����عوامل�ال��وح�املعروفة

و�عد�مسا���كب��ة�ع���إيجاد��عر�ف�خاص�بامل�اجر�البي��،�تم�التوصل�إ���ذلك،�حيث�تم��عر�فھ�  

بواسطة�التقر�ر�التحلي���لألم�ن�العام�لألمم�املتحدة

�أو�اضطرابات�داخلية�أو� �مس�� �ل��اع �ن�يجة �وغ���متوقع �نحو�مفا�� �ع�� الفرار�بأعداد�كب��ة�من�مساك��م

�إقليم� �ع�� �موجودين �ومازالوا ���سان، �صنع �أو�من �طبيعية �أو��وراث ���سان ���قوق �مستمرة ان��ا�ات

  . 2"دول�م

�عرف�امل   كما

الفرار�أو�ترك�منازل�م�وأماكن�إقام��م�املعتادة،�وال�سيما�ن�يجة�أو�سعيا�لتفادي�أثار�ال��اع�املس���أو�حاالت�

�� �صنع �من ��� �أو�ال�� �الطبيعية �أو�ال�وارث ���سان �حقوق �أو�ان��ا�ات �املعمم العنف

�ع��وا�ا��دود�الدولية�املع��ف���ا�للدولة

  � �أنھ �ع�� �القسر�ة �أو�ال��رة �امل�اجر�البي�� ��عر�ف �تم كما

الضغط�و�جبار،�بما����ذلك�ا��وف�من��ضط�اد�وا��طر�ع���ا��ياة�والرزق،�سواء�بفعل�ال�شر�أم�بفعل�

ثل�ال��وء�أو�ال��وح�داخليا،�وال��وح��س�ب�ال�وارث�الطبيعية�أو�البي�ية�أو�ال�وارث�الكيميائية�الطبيعة،�م

أو�النوو�ة�أو��س�ب�املجاعة�أو�املشار�ع�التنمو�ة

العوامل�البي�ية�امل�س�بة����ال��رة�القسر�ة�البي�ية: الفرع�الثا�ي

إن��عتبارات�البي�ية�املس�بة�لل��رة�القسر�ة�كث

عوامل�طبيعية�ال�دخل�للعنصر�ال�شري����حدو��ا�كما�أ��ا�تحدث��ش�ل�فجا�ي�غ���متوقع،�و�و�ما�ن�ناولھ�

)الفرع��ول (���

النظام�البي��،�� 

العوامل�الطبيعية�: أوال

التطـــور�التـــدر����ملســـا���إيجـــاد��عر�ـــف�خـــاص�بامل�ـــاجر�البي�ـــ��انظـــر��ـــ��ذلـــك،�بونـــوة�محمـــد،�النظـــام�القـــانو�ي�لل��ـــرة�القســـر�ة��ســـ�ب��-1

عوامل�بي�ية،�أطروحة�دكتوراه،��لية�ا��قوق�
بونوة�محمد،�مرجع�سابق،�ص� -2
3- refugier climatique » au 

s de Tuvalu. Mémoire bibliographique de spécialisation professionnelle. Université de 

Provence Aix- Marseille. 2010. P 25. 

– rdp. N 04. 2006, P 1038. 
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توجد�الكث���من�العوامل�الطبيعية�ال���تحدث�فجأة�وت�س�ب����ال��رة�القسر�ة�و�ش�ل�فوري�من�م�ان�

�الطبيعية� �العوامل ��ذه �ومن �وطمأن�نة، ��سالم �والع�ش ��من �أخر�يحقق �م�ان �إ�� �الطبيعية �ال�ارثة وقوع

�إ��� �إقام��م �ملواطن �الس�ان �ترك ��� �الرئ�س �الس�ب �الطبيعية �الظا�رة �و�عت����ذه �الفيضانات، ة

مناطق�أخرى�توفر�ل�م��من�املع����،�إضافة�إ���الزالزل�وال��اك�ن�وموجات��سونامي�ف�ل�الظوا�ر�الطبيعية�

�املح �الساكنة �يجعل �مما �مباغث �فجا�ي ��ش�ل �وتأ�ي �حدو��ا، ��� �لإل�سان �ا��وف�ال�دخل �من �حالة ��� لية

� �سن�� �ب�ن �العالم �اح��� �ولد �و�قا��م، �وممتل�ا��م �أرواح�م �ع�� �خوفا ��2005و�2000والرعب �300حوا��

��ا،�كتلف�وتؤثر�العوامل�الطبيعية�الفجائية�ع���حركة�املشار�ع��س�ثمار�ة�ال���قد�ي��ق�ا�ضرر�مباشر��سب

امل�شآت�أو�املحاصيل�واملنتوجات�وكذا�املشار�ع����حد�ذا��ا،�أو�يصي��ا�ضرر�غ���مباشر�و�و�إنتقال�الس�ان�

إ���مناطق�أخرى،�فتصبح�املشار�ع��س�ثمار�ة�بدون�جدوى،�كما�قد�يضغط�امل�اجر�ن�البي�ي�ن�ع���مناطق�

  .  �ش�ل�عائقا�رئ�سيا����استمرار�ا�و�قا��ا

و���تلك�العوامل�ال���ي�ون�للعنصر�ال�شري�يد����حدو��ا،�وال���تج���ال�شر�ومختلف�ال�ائنات�إ���الزحف�

شون�ف��ا،�من�تلك�املناطق�إ���مناطق�أخرى�أك���أمنا�وحفاظا�ع���البقاء�والع�ش�عن�تلك��ماكن�ال����ع�

حيث��ش�ل��ذه��الظا�رة�س�ب�من�أسباب�ال��رة�ا��ماعية،�حيث���اجر�جماعات�كب��ة�من�

�آالف� �يضطر��سب��ا �ال�� �الغابات �اح��اق �ظا�رة �أيضا ،

� �أيضا �الظا�رة ��ذه �تدفع �كما �أك���أمن، �أخرى �مناطق �إ�� �لل��رة � �إ������اص �لل��رة �ا��يوا�ي التنوع

مناطق�يجد�ف��ا�استقراره��عيدا�عن�بؤر�ا��طر�والتور،�ون�يجة�لذلك�تقل�وظائف�الغابات�والنظم�البي�ية�

طبيعية،�ولقد�تناول�قانون��خطار�الك��ى�و�سي���ال�وارث����إطار�التنمية�املستدامة�عدة�مظا�ر�لألخطار�ال

��خطار�املناخية ��� �استوعبھ �والذي �الرملية �والت��ر�والر�اح �ا��فاف �تحديد�10م��ا �خالل �من �وذلك ،

                                                           

،سلسـلة�وم�افحتھر��،�نحـو�قـانون�خـاص�للوقايـة�مـن�الت�ـ

  . 259،�ص�2016إصدارات�مخ���البحث،�القانون�ا��اص�املقارن،�جامعة�حس�بة�بن�بوع��،�الشلف،�ا��زائر،�سنة�

مرح�ــ���ــ��ظــل�ضــغط��شــري�كب�ــ�،�كمــا��عــرف�انــھ�انخفــاض��نتــاج��ســ�ب�

انخفــــاض��نتاجيــــة�البيولوجيــــة،�و�غي�ــــ��الكتلــــة�ا��يو�ــــة،�وازديــــاد�حــــدة�الظــــروف�ال�ــــ�راو�ة،�وافقــــار��نظمــــة�البي�يــــة،�وتــــد�ور�مختلــــف�

أســــس�وم�ــــ�رات�قــــانون�م�افحــــة��،�ـــ��واخــــرون

نحو�قانون�خاص�للوقاية�من�الت��ر�وم�افحتھ،�سلسلة�إصدارات�مخ���البحث،�القـانون�ا��ـاص�املقـارن،�جامعـة�حسـ�بة�بـن�

  .186،�ص�2010ون�وموزعون،�الطبعة��و��،�

،�ص�2001لألشغال�ال��بو�ة،�ا��زائر،�نصر�الدين��نو�ي،�الوسائل�القانونية�واملؤسساتية���ماية�الغابات����ا��زائر،�الديوان�الوط���

،�ص�2001لألشغال�ال��بو�ة،�ا��زائر،�زائر،�الديوان�الوط���
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توجد�الكث���من�العوامل�الطبيعية�ال���تحدث�فجأة�وت�س�ب����ال��رة�القسر�ة�و�ش�ل�فوري�من�م�ان�

�الطبيعية� �العوامل ��ذه �ومن �وطمأن�نة، ��سالم �والع�ش ��من �أخر�يحقق �م�ان �إ�� �الطبيعية �ال�ارثة وقوع

�إ��� �إقام��م �ملواطن �الس�ان �ترك ��� �الرئ�س �الس�ب �الطبيعية �الظا�رة �و�عت����ذه �الفيضانات، ة

مناطق�أخرى�توفر�ل�م��من�املع����،�إضافة�إ���الزالزل�وال��اك�ن�وموجات��سونامي�ف�ل�الظوا�ر�الطبيعية�

�املح �الساكنة �يجعل �مما �مباغث �فجا�ي ��ش�ل �وتأ�ي �حدو��ا، ��� �لإل�سان ال�دخل

� �سن�� �ب�ن �العالم �اح��� �ولد �و�قا��م، �وممتل�ا��م �أرواح�م �ع�� �خوفا والرعب

  . ��5ية�78000مليون���ص��عرضوا�ل�ذا�النوع�من��خطار�و�

وتؤثر�العوامل�الطبيعية�الفجائية�ع���حركة�املشار�ع��س�ثمار�ة�ال���قد�ي��ق�ا�ضرر�مباشر��سب

امل�شآت�أو�املحاصيل�واملنتوجات�وكذا�املشار�ع����حد�ذا��ا،�أو�يصي��ا�ضرر�غ���مباشر�و�و�إنتقال�الس�ان�

إ���مناطق�أخرى،�فتصبح�املشار�ع��س�ثمار�ة�بدون�جدوى،�كما�قد�يضغط�امل�اجر�ن�البي�ي�ن�ع���مناطق�

�ش�ل�عائقا�رئ�سيا����استمرار�ا�و�قا��اال���نزحوا�ل�ا�فتتعارض�مع�املخططات��س�ثمار�ة�مما�

  .العوامل�غ���الطبيعية

و���تلك�العوامل�ال���ي�ون�للعنصر�ال�شري�يد����حدو��ا،�وال���تج���ال�شر�ومختلف�ال�ائنات�إ���الزحف�

من�تلك�املناطق�إ���مناطق�أخرى�أك���أمنا�وحفاظا�ع���البقاء�والع�ش�عن�تلك��ماكن�ال����ع�

حيث��ش�ل��ذه��الظا�رة�س�ب�من�أسباب�ال��رة�ا��ماعية،�حيث���اجر�جماعات�كب��ة�من�

�الظا�رة ��ذه �أخر��س�ب �بلد �إ�� �بلد �آالف�7ال�شر�من �يضطر��سب��ا �ال�� �الغابات �اح��اق �ظا�رة �أيضا ،

� �أيضا �الظا�رة ��ذه �تدفع �كما �أك���أمن، �أخرى �مناطق �إ�� �لل��رة � ���اص

مناطق�يجد�ف��ا�استقراره��عيدا�عن�بؤر�ا��طر�والتور،�ون�يجة�لذلك�تقل�وظائف�الغابات�والنظم�البي�ية�

  .8من�الناحية�ي�ولوجية

 .  

ولقد�تناول�قانون��خطار�الك��ى�و�سي���ال�وارث����إطار�التنمية�املستدامة�عدة�مظا�ر�لألخطار�ال

��خطار�املناخية ��� �استوعبھ �والذي �الرملية �والت��ر�والر�اح �ا��فاف م��ا

                   

،�نحـو�قـانون�خـاص�للوقايـة�مـن�الت�ـالطبيعيـةخالـد�واخـرون،�النظـام�القـانو�ي�للوقايـة�مـن��خطـار�

إصدارات�مخ���البحث،�القانون�ا��اص�املقارن،�جامعة�حس�بة�بن�بوع��،�الشلف،�ا��زائر،�سنة�

مرح�ــ���ــ��ظــل�ضــغط��شــري�كب�ــ�،�كمــا��عــرف�انــھ�انخفــاض��نتــاج��ســ�ب��وســط�طبي�ــ���ــش��ع��يــھ�جفــاف"

انخفــــاض��نتاجيــــة�البيولوجيــــة،�و�غي�ــــ��الكتلــــة�ا��يو�ــــة،�وازديــــاد�حــــدة�الظــــروف�ال�ــــ�راو�ة،�وافقــــار��نظمــــة�البي�يــــة،�وتــــد�ور�مختلــــف�
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  . 13،�مرجع�سابق،�ص�2016بوع��،�الشلف،�ا��زائر،�سنة�

ون�وموزعون،�الطبعة��و��،�ر�دجلة،�ناشر حسو�ي�جدوع�عبد�هللا،�الت��ر،�تد�ور�النظام�البي��،�دا

نصر�الدين��نو�ي،�الوسائل�القانونية�واملؤسساتية���ماية�الغابات����ا��زائر،�الديوان�الوط���

زائر،�الديوان�الوط���نصر�الدين��نو�ي،�الوسائل�القانونية�واملؤسساتية���ماية�الغابات����ا��
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توجد�الكث���من�العوامل�الطبيعية�ال���تحدث�فجأة�وت�س�ب����ال��رة�القسر�ة�و�ش�ل�فوري�من�م�ان�

�الطبيعية� �العوامل ��ذه �ومن �وطمأن�نة، ��سالم �والع�ش ��من �أخر�يحقق �م�ان �إ�� �الطبيعية �ال�ارثة وقوع

�إ���املفاجئ �إقام��م �ملواطن �الس�ان �ترك ��� �الرئ�س �الس�ب �الطبيعية �الظا�رة �و�عت����ذه �الفيضانات، ة

مناطق�أخرى�توفر�ل�م��من�املع����،�إضافة�إ���الزالزل�وال��اك�ن�وموجات��سونامي�ف�ل�الظوا�ر�الطبيعية�

�املح �الساكنة �يجعل �مما �مباغث �فجا�ي ��ش�ل �وتأ�ي �حدو��ا، ��� �لإل�سان ال�دخل

� �سن�� �ب�ن �العالم �اح��� �ولد �و�قا��م، �وممتل�ا��م �أرواح�م �ع�� �خوفا والرعب

مليون���ص��عرضوا�ل�ذا�النوع�من��خطار�و�

وتؤثر�العوامل�الطبيعية�الفجائية�ع���حركة�املشار�ع��س�ثمار�ة�ال���قد�ي��ق�ا�ضرر�مباشر��سب

امل�شآت�أو�املحاصيل�واملنتوجات�وكذا�املشار�ع����حد�ذا��ا،�أو�يصي��ا�ضرر�غ���مباشر�و�و�إنتقال�الس�ان�

إ���مناطق�أخرى،�فتصبح�املشار�ع��س�ثمار�ة�بدون�جدوى،�كما�قد�يضغط�امل�اجر�ن�البي�ي�ن�ع���مناطق�

ال���نزحوا�ل�ا�فتتعارض�مع�املخططات��س�ثمار�ة�مما�

العوامل�غ���الطبيعية: ثانيا

و���تلك�العوامل�ال���ي�ون�للعنصر�ال�شري�يد����حدو��ا،�وال���تج���ال�شر�ومختلف�ال�ائنات�إ���الزحف�

من�تلك�املناطق�إ���مناطق�أخرى�أك���أمنا�وحفاظا�ع���البقاء�والع�ش�عن�تلك��ماكن�ال����ع�

حيث��ش�ل��ذه��الظا�رة�س�ب�من�أسباب�ال��رة�ا��ماعية،�حيث���اجر�جماعات�كب��ة�من���6الت��ر

�الظا�رة ��ذه �أخر��س�ب �بلد �إ�� �بلد ال�شر�من

� �أيضا �الظا�رة ��ذه �تدفع �كما �أك���أمن، �أخرى �مناطق �إ�� �لل��رة � ���اص

مناطق�يجد�ف��ا�استقراره��عيدا�عن�بؤر�ا��طر�والتور،�ون�يجة�لذلك�تقل�وظائف�الغابات�والنظم�البي�ية�

من�الناحية�ي�ولوجية

. �9ي�ولوجية�

ولقد�تناول�قانون��خطار�الك��ى�و�سي���ال�وارث����إطار�التنمية�املستدامة�عدة�مظا�ر�لألخطار�ال

��خطار�املناخية ��� �استوعبھ �والذي �الرملية �والت��ر�والر�اح �ا��فاف م��ا

خالـد�واخـرون،�النظـام�القـانو�ي�للوقايـة�مـن��خطـار��فافصـصبو �-5

إصدارات�مخ���البحث،�القانون�ا��اص�املقارن،�جامعة�حس�بة�بن�بوع��،�الشلف،�ا��زائر،�سنة�
"نــھ�أع�ــ���عــرف�الت�ــ�ر��- 6
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نحو�قانون�خاص�للوقاية�من�الت��ر�وم�افحتھ،�سلسلة�إصدارات�مخ���البحث،�القـانون�ا��ـاص�املقـارن،�جامعـة�حسـ�بة�بـن��الت��ر،

بوع��،�الشلف،�ا��زائر،�سنة�
حسو�ي�جدوع�عبد�هللا،�الت��ر،�تد�ور�النظام�البي��،�دا�-7
نصر�الدين��نو�ي،�الوسائل�القانونية�واملؤسساتية���ماية�الغابات����ا��زائر،�الديوان�الوط����-8
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اتفاقية�ب�ن�جماعية�وثنائية�أو�تلك�محددة�

�فحواه،� ��� �البي�� ��و��خر�البعد �تضمن �الذي س�ثمار�املح��

��ول  �قانون�)الفرع ��� �البي�� �البعد �وإ�� ،

�ا���ومة� �رغبة �عن �تلم �ومتنوعة، �باالس�ثمار�كث��ة �املتعلقة �اتفاقيات ئر�ع��

ا��زائر�ة����ال��وض�باالس�ثمار�عن�طر�ق�الشراكة��جن�ية�ع���أساس�قواعد��س�ثمار،�حيث�تب�ت��ذه�

  . �ح�ام�شروط�تتعلق�بالعملية��س�ثمار�ة،�وأخرى�تتعلق�بمجال�حماية�الب�ئة

تحت�فصل��52شرط�حماية�الب�ئة����قواعد�ا�وأح�ام�ا،�حيث�نصت����املادة�

�العقال�ي� �و�ستخدام �التلوث ��� �والتحكم �الب�ئة �تردي �م�افحة �مجال ��� �التعاون ضرورة
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  . 42،�ص�2013العدد��ول�

خطـار�الك�ـ�ى�و�سـي���ال�ــوارث�،�يتعلـق�بالوقايـة�مـن�� 
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  . 2005،�لسنة�31ج�ر�عدد�ال��ائية�املرفقة�بھ،�
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  .ي������قوان�ن��س�ثمارضرورة�إدراج�البعد�الب: 

�مصادقة� �أساس �ع�� ��شأ �الذي ��جن�� �سواء ��س�ثمار، �قوان�ن ��� �أسا��� �شرط �البي�� �اعت���البعد لقد

اتفاقية�ب�ن�جماعية�وثنائية�أو�تلك�محددة��78ا��زائر�ع���اتفاقيات��س�ثمار��جن��،�ووقعت�ا��زائر�ع���

 �� �لقانون �ا��زائر�شرعت �أن �كما �فحواه،��طراف، ��� �البي�� ��و��خر�البعد �تضمن �الذي س�ثمار�املح��

� ��س�ثمار��جن�� �اتفاقيات �داخل �البي�� �البعد �إ�� ��ول (وس�تطرق الفرع

  ). الفرع�الثا�ي(�س�ثمار�املح���

  . البعد�البي������اتفاقيات��س�ثمار

�ا��زا �مصادقة �ا���ومة�إن �رغبة �عن �تلم �ومتنوعة، �باالس�ثمار�كث��ة �املتعلقة �اتفاقيات ئر�ع��

ا��زائر�ة����ال��وض�باالس�ثمار�عن�طر�ق�الشراكة��جن�ية�ع���أساس�قواعد��س�ثمار،�حيث�تب�ت��ذه�

�ح�ام�شروط�تتعلق�بالعملية��س�ثمار�ة،�وأخرى�تتعلق�بمجال�حماية�الب�ئة

  .شراكة�مع��تحاد��ور�ياتفاقية�ال

شرط�حماية�الب�ئة����قواعد�ا�وأح�ام�ا،�حيث�نصت����املادة��12تناولت��ذه��تفاقية

�العقال�ي�"  �و�ستخدام �التلوث ��� �والتحكم �الب�ئة �تردي �م�افحة �مجال ��� �التعاون ضرورة

�ونوعية �مستديمة �تنمية �ضمان ���دف �الطبيعية �ب�ن��للموارد �الر�ط �تم �حيث ����اص، �و��ة الب�ئة

ال�شاط�الصنا���واستخدام�الطاقة�و�س���النفايات�بتحقيق��ذه���داف����الفقرة�الثانية�من��ذه�املادة�

  . املخصصة�للتعاون 

��تفاقية �نصوص ��عض �باستقراء �الشرط��13غ���أنھ �إ�� �إشارة �دون ��س�ثمارات �حماية �ع�� �نصت ال��

ز��س�ثمارات����إطار�الشراكة،�و�ذا�قد��ش�ل�خطرا�ع���النظام�البي��،�فقد��ش�ل�املشار�ع�

�القسر�ة� �ال��رة �ظا�رة �تتفاقم �لذلك �ون�يجة �م�وناتھ، �ب�ل �البي�� �النظام �خطر���دد �الك��ى �س�ثمار�ة

العتبارات�بي�ية�مصدر�ا�عدم�اح��ام�امل�شآت��س�ثمار�ة�لقواعد�حماية�الب�ئة��

اتفاقية�املوحدة�لالس�ثمار�رؤوس��موال�العر�ية����الدول�العر�ية

                                                                                                                        

محمد�بلفضل،�اتفاقية��مم�املتحـدة�مل�افحـة�الت�ـ�ر�وا��ـد�مـن�أثـار�ا��فـاف�وخاصـة��ـ��افر�قيـا�

العدد��ول��ن�خلدون�تيارت،،�مجلة�البحوث�العلمية����ال�شر�عات�البي�ية،�جامعة�اب

،�يتعلـق�بالوقايـة�مـن�� 2004د�سـم����25املـؤرخ��ــ���20-04مـن�القـانون�رقـم��28

  . 2004،�سنة�84التنمية�املستدامة،�ج�ر�عدد�

ن�التصــــديق�ع�ــــ���تفــــاق��ور�ــــي�املتوســــطي�لتأســــ�س�الشــــراكة�بــــ�ن�،�يتضــــم2005أفر�ــــل��27املــــؤرخ��ــــ���159

ا��م�ور�ـة�ا��زائر�ــة�الديمقراطيــة�الشـعبية�مــن�ج�ــة،�واملجموعـة��ور�يــة�والــدول��عضـاء�ف��ــا�مــن�ج�ـة�أخــرى،�املوقــع��ـ��بفالي�ســيا�يــوم�

ال��ائية�املرفقة�بھ،��والوثيقة�7ا����1وال��وت�والت�من�رقم��6ا����1،�وكذا�مالحقھ�من�

  . من�نفس�املرسوم
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املناطق�املعرضة�للمخاطر�املناخية،�وكيفيات�املواكبة�ملراقبة�تطور��ذه��خطار�وتداب���الوقاية�املطبقة�عند�

�11نذار�املبكر

: املطلب�الثا�ي

�مصادقة� �أساس �ع�� ��شأ �الذي ��جن�� �سواء ��س�ثمار، �قوان�ن ��� �أسا��� �شرط �البي�� �اعت���البعد لقد

ا��زائر�ع���اتفاقيات��س�ثمار��جن��،�ووقعت�ا��زائر�ع���

 �� �لقانون �ا��زائر�شرعت �أن �كما �طراف،

� ��س�ثمار��جن�� �اتفاقيات �داخل �البي�� �البعد �إ�� وس�تطرق

�س�ثمار�املح���

البعد�البي������اتفاقيات��س�ثمار: الفرع��ول 

�ا��زا   �مصادقة إن

ا��زائر�ة����ال��وض�باالس�ثمار�عن�طر�ق�الشراكة��جن�ية�ع���أساس�قواعد��س�ثمار،�حيث�تب�ت��ذه�

�ح�ام�شروط�تتعلق�بالعملية��س�ثمار�ة،�وأخرى�تتعلق�بمجال�حماية�الب�ئة

شراكة�مع��تحاد��ور�ياتفاقية�ال: أوال

تناولت��ذه��تفاقية

�ي�� �ما " الب�ئة

�ونوعية �مستديمة �تنمية �ضمان ���دف �الطبيعية للموارد

ال�شاط�الصنا���واستخدام�الطاقة�و�س���النفايات�بتحقيق��ذه���داف����الفقرة�الثانية�من��ذه�املادة�

املخصصة�للتعاون 

��تفاقية �نصوص ��عض �باستقراء غ���أنھ

ز��س�ثمارات����إطار�الشراكة،�و�ذا�قد��ش�ل�خطرا�ع���النظام�البي��،�فقد��ش�ل�املشار�ع�البي������انجا

�القسر�ة� �ال��رة �ظا�رة �تتفاقم �لذلك �ون�يجة �م�وناتھ، �ب�ل �البي�� �النظام �خطر���دد �الك��ى �س�ثمار�ة

العتبارات�بي�ية�مصدر�ا�عدم�اح��ام�امل�شآت��س�ثمار�ة�لقواعد�حماية�الب�ئة��

اتفاقية�املوحدة�لالس�ثمار�رؤوس��موال�العر�ية����الدول�العر�ية: ثانيا

                                                             
محمد�بلفضل،�اتفاقية��مم�املتحـدة�مل�افحـة�الت�ـ�ر�وا��ـد�مـن�أثـار�ا��فـاف�وخاصـة��ـ��افر�قيـا��-10

،�مجلة�البحوث�العلمية����ال�شر�عات�البي�ية،�جامعة�اب)1992
28ا�ـ���24واملـواد��10املـادة��-11

التنمية�املستدامة،�ج�ر�عدد��إطار في
159-05مرســــوم�رئا�ــــ���رقــــم� -12

ا��م�ور�ـة�ا��زائر�ــة�الديمقراطيــة�الشـعبية�مــن�ج�ــة،�واملجموعـة��ور�يــة�والــدول��عضـاء�ف��ــا�مــن�ج�ـة�أخــرى،�املوقــع��ـ��بفالي�ســيا�يــوم�

،�وكذا�مالحقھ�من�2002أفر�ل��22
من�نفس�املرسوم�54املادة�� -13
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�����14سمح��طراف"  02نص�ع���ضرورة�تقييد�حر�ة��س�ثمار�ب�شر�عات�املتعلقة�بحماية�الب�ئة����املادة�

�ا�بحر�ة�و���ع�و�س�ل�اس�ثمار�ا�و���إطار�أح�ام�ا�بانتقال�رؤوس��موال�العر�ية�فيما�بي�

  .مع�مراعاة�ال�شر�عات�و�نظمة�املتعلقة�بال�شاطات�املقننة�وحماية�الب�ئة

�القواني�ن� ��ذا �تخلل �وإن �ح�� �الب�ئة، �حماية �قيد �ع�� �صراحة �ا��زائر�النص ��س�ثمار��� �قانون تضمن

�الدولة� �دور �عن �والتخ�� ��ستقرار �وعدم �بالشك �خالل�ا �من �وسم �ال�� �املعروفة �املراحل �من د

،�الذي�غ���موقف�الدولة�اتجاه�15املتعلق�بتطو�ر��س�ثمار�املعدل�واملتمم

انون�ع���قانون�حماية�حماية�الب�ئة�وادراج�البعد�البي���ضمن�مشار�ع��س�ثمار،�فنص����ديباجة��ذا�الق

�العمليات� ��� �التض�يق �ع�� �العمل �ثم �ذاتھ، �حد ��� ��س�ثمار �لقانون ��شرع �نصا �منھ �فجعل الب�ئة،

�س�ثمار�ة�بضرورة�حماية�الب�ئة����املادة�الرا�عة،�ثم�املرور�ع���مجموعة�التقنيات�ال���تضمن��ا�القواني�ن�

�ا��طر� �دراسة �م��ا �الغاية ��س�ثمار�ة، �املشار�ع �ذلك ��� �بما ،

واعت����ذا��مر�النص�ال�شر����الذي�جعل�الدولة�تفكر����حماية�الب�ئة�بصفة�أو���من�جلب��س�ثمارات،�

��س�ثماري� �ال�شاط �اعت��ت �كما �الطبيعية، �املوارد �بحماية اشرة

أحد��سباب�ال���ت��ق�مشا�ل�وأضرار�باملحيط�املجاور�ل�ا،�وقد�ت�تقل��ذه��ثار�إ���مناطق�أخرى�مجاورة�

� �رقم �بالقانون �بتطو�ر��س�ثمار، �ترقية��16/09ملتعلق املتضمن

� �قانون �مقتضيات �ع�� �اعتمد �أنھ �كما �التداب���و�ح�ام، �جميع �ع�� ��بقاء �تم �ولكن ،03/10�

ال����ش��ط�اثناء�إقامة�املشار�ع��03،�مبقيا�ع���نص�املادة�

  . ،�ال����عت���من�النظام�العام���ميع�حاالت�املشار�ع

�القانون�اعتمد����مضمونھ�شرط�املحافظة�ع���الب�ئة،�أي�أن��ذا�النوع�من��س�ثمار�يرا��� غ���أن��ذا

ل�فيما�يتعلق�بإش�ال�مع�ن�يتمثل����

ام�انية�أن�ت�ون�املشار�ع��س�ثمار�ة�الك��ى�س�ب�من�أسباب�ال��رة�القسر�ة�لعوامل�بي�ية،�ت�ون�ناتجة�

                                                           

خليـة�املت�نـاة�داخـل�دولـة��ـل��ـ��قـوان�ن�الـدول�املتعاقـدة،�ذلـك�كضـمان�للقواعـد�الدا

��الدول�العر�يـة،�املجلـس��ع�ـ�،�مركـز�ال�شـر�والتوز�ـع�القضـا�ي،�سـنة�

  . املعدل�واملتمم�،2001

2016 .  

  .2003،�سنة�43يوليو،�يتعلق�بحماية�الب�ئة����إطار�التنمية�املستدامة،�ج�ر�عدد�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر
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نص�ع���ضرورة�تقييد�حر�ة��س�ثمار�ب�شر�عات�املتعلقة�بحماية�الب�ئة����املادة�

و���إطار�أح�ام�ا�بانتقال�رؤوس��موال�العر�ية�فيما�بي��–

مع�مراعاة�ال�شر�عات�و�نظمة�املتعلقة�بال�شاطات�املقننة�وحماية�الب�ئة

  .البعد�البي������قانون��س�ثمار�ا��زائري�

�القواني�ن� ��ذا �تخلل �وإن �ح�� �الب�ئة، �حماية �قيد �ع�� �صراحة �ا��زائر�النص ��س�ثمار��� �قانون تضمن

�الدولة� �دور �عن �والتخ�� ��ستقرار �وعدم �بالشك �خالل�ا �من �وسم �ال�� �املعروفة �املراحل �من د

املتعلق�بتطو�ر��س�ثمار�املعدل�واملتمم�03/ 01كمس�ثمر،�فصدر��مر�

حماية�الب�ئة�وادراج�البعد�البي���ضمن�مشار�ع��س�ثمار،�فنص����ديباجة��ذا�الق

�العمليات� ��� �التض�يق �ع�� �العمل �ثم �ذاتھ، �حد ��� ��س�ثمار �لقانون ��شرع �نصا �منھ �فجعل الب�ئة،

�س�ثمار�ة�بضرورة�حماية�الب�ئة����املادة�الرا�عة،�ثم�املرور�ع���مجموعة�التقنيات�ال���تضمن��ا�القواني�ن�

�الك��ى  �املشار�ع ��عمليات �القيام �أثناء �ا��طر�الب�ئة �دراسة �م��ا �الغاية ��س�ثمار�ة، �املشار�ع �ذلك ��� �بما ،

  . ودراسة�تأث����ذه�ال�شاطات�ع���ا��انب�البي���محل�انجاز�املشروع

واعت����ذا��مر�النص�ال�شر����الذي�جعل�الدولة�تفكر����حماية�الب�ئة�بصفة�أو���من�جلب��س�ثمارات،�

�مب �عالقة �ل�ا �ال�� �ال�شاطات �قيدت ��س�ثماري�حيث �ال�شاط �اعت��ت �كما �الطبيعية، �املوارد �بحماية اشرة

أحد��سباب�ال���ت��ق�مشا�ل�وأضرار�باملحيط�املجاور�ل�ا،�وقد�ت�تقل��ذه��ثار�إ���مناطق�أخرى�مجاورة�

  . تأثر�ع���الساكنة�املحلية�بالقرب�من�مركز�ال�شاط��س�ثماري 

� ��مر�رقم �إلغاء �تلم �ا�01/03سنة �رقم �بالقانون �بتطو�ر��س�ثمار، ملتعلق

� �قانون �مقتضيات �ع�� �اعتمد �أنھ �كما �التداب���و�ح�ام، �جميع �ع�� ��بقاء �تم �ولكن ،

،�مبقيا�ع���نص�املادة�17املتعلق�بحماية�البي�ية�03/10بدال�من�قانون�

،�ال����عت���من�النظام�العام���ميع�حاالت�املشار�ع�18ثمار�ة�ع���البعد�البي���أو�شرط�حماية�الب�ئة

�القانون�اعتمد����مضمونھ�شرط�املحافظة�ع���الب�ئة،�أي�أن��ذا�النوع�من��س�ثمار�يرا��� غ���أن��ذا

ل�فيما�يتعلق�بإش�ال�مع�ن�يتمثل����حماية�النظام�العام�البي��،�لكن��ذا��مر�يحتاج�إ���نوع�من�التفصي

ام�انية�أن�ت�ون�املشار�ع��س�ثمار�ة�الك��ى�س�ب�من�أسباب�ال��رة�القسر�ة�لعوامل�بي�ية،�ت�ون�ناتجة�

  .�ش�ل�مباشر�من�ا��طر�الذي��س�بھ��ذه�ال�شاطات�ع���الب�ئة

   -عالقة�تأث���وتأثر–ال��رة�القسر�ة�البي�ية�و�س�ثمار�

                   

�ـ��قـوان�ن�الـدول�املتعاقـدة،�ذلـك�كضـمان�للقواعـد�الداإ�تفاقيات�تنص�ع���شرط�الرجوع�

��الدول�العر�يـة،�املجلـس��ع�ـ�،�مركـز�ال�شـر�والتوز�ـع�القضـا�ي،�سـنة�،�ال�اسم�ا��سن،��تفاقية�الس�ثمار�رؤوس��موال�العر�ية��

2001،�لسنة�47،�ج�ر�عدد�املتعلق�بتطو�ر��س�ثمار،�2001اوت��20

2016ة�،�لسن46،�ج�ر�عدد�املتعلق�ب��قية��س�ثمار،�09-16،�املؤرخ����

يوليو،�يتعلق�بحماية�الب�ئة����إطار�التنمية�املستدامة،�ج�ر�عدد��19،�املؤرخ����

  .،�مرجع�سابق16/09من�القانون�رقم�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

نص�ع���ضرورة�تقييد�حر�ة��س�ثمار�ب�شر�عات�املتعلقة�بحماية�الب�ئة����املادة��

–�ذه��تفاقية�

مع�مراعاة�ال�شر�عات�و�نظمة�املتعلقة�بال�شاطات�املقننة�وحماية�الب�ئة

البعد�البي������قانون��س�ثمار�ا��زائري�: الفرع�الثا�ي

�القواني�ن� ��ذا �تخلل �وإن �ح�� �الب�ئة، �حماية �قيد �ع�� �صراحة �ا��زائر�النص ��س�ثمار��� �قانون تضمن

�الدولة�العدي �دور �عن �والتخ�� ��ستقرار �وعدم �بالشك �خالل�ا �من �وسم �ال�� �املعروفة �املراحل �من د

كمس�ثمر،�فصدر��مر�

حماية�الب�ئة�وادراج�البعد�البي���ضمن�مشار�ع��س�ثمار،�فنص����ديباجة��ذا�الق

�العمليات� ��� �التض�يق �ع�� �العمل �ثم �ذاتھ، �حد ��� ��س�ثمار �لقانون ��شرع �نصا �منھ �فجعل الب�ئة،

�س�ثمار�ة�بضرورة�حماية�الب�ئة����املادة�الرا�عة،�ثم�املرور�ع���مجموعة�التقنيات�ال���تضمن��ا�القواني�ن�

�الك��ى  �املشار�ع ��عمليات �القيام �أثناء الب�ئة

ودراسة�تأث����ذه�ال�شاطات�ع���ا��انب�البي���محل�انجاز�املشروع

واعت����ذا��مر�النص�ال�شر����الذي�جعل�الدولة�تفكر����حماية�الب�ئة�بصفة�أو���من�جلب��س�ثمارات،�

�مب �عالقة �ل�ا �ال�� �ال�شاطات �قيدت حيث

أحد��سباب�ال���ت��ق�مشا�ل�وأضرار�باملحيط�املجاور�ل�ا،�وقد�ت�تقل��ذه��ثار�إ���مناطق�أخرى�مجاورة�

تأثر�ع���الساكنة�املحلية�بالقرب�من�مركز�ال�شاط��س�ثماري 

� ���15عد ��مر�رقم �إلغاء �تلم سنة

��16س�ثمار �قانون �مقتضيات �ع�� �اعتمد �أنھ �كما �التداب���و�ح�ام، �جميع �ع�� ��بقاء �تم �ولكن ،

بدال�من�قانون�

�ثمار�ة�ع���البعد�البي���أو�شرط�حماية�الب�ئة�س

�القانون�اعتمد����مضمونھ�شرط�املحافظة�ع���الب�ئة،�أي�أن��ذا�النوع�من��س�ثمار�يرا��� غ���أن��ذا

حماية�النظام�العام�البي��،�لكن��ذا��مر�يحتاج�إ���نوع�من�التفصي

ام�انية�أن�ت�ون�املشار�ع��س�ثمار�ة�الك��ى�س�ب�من�أسباب�ال��رة�القسر�ة�لعوامل�بي�ية،�ت�ون�ناتجة�

�ش�ل�مباشر�من�ا��طر�الذي��س�بھ��ذه�ال�شاطات�ع���الب�ئة

ال��رة�القسر�ة�البي�ية�و�س�ثمار�: املبحث�الثا�ي

�تفاقيات�تنص�ع���شرط�الرجوع���ناك��عض�-14

،�ال�اسم�ا��سن،��تفاقية�الس�ثمار�رؤوس��موال�العر�ية��طرف

2002.  
20،�املؤرخ����01/03مر�� �-15
،�املؤرخ����16/09القانون�رقم��-16
،�املؤرخ����03/10قانون� -17
من�القانون�رقم��03املادة��-18
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إن�البحث����العالقة�ب�ن�ال��رة�القسر�ة�العتبارات�بي�ية�و��ن��س�ثمار�صعب�بدرجة�كب��ة،�حيث�يمكن�

أن�يتأثر��س�ثمار�بال��رة�الب�ئة����حد�ذا��ا،�إذ�ال�يوجد�اس�ثمار�دون�وجود�العنصر�ال�شري،�وقد�يتأثر��

�و�ذا� �البي�ية، �ال��رة ���الة �الرئ���� ب

التأث���يحتاج�إ���دراسة�العالقة�ب�ن�موضوع��ال��رة�القسر�ة�العتبارات�بي�ية،�و��ن��ثر�املباشر�لالس�ثمار�

،�وأثر��س�ثمار�)املطلب��ول (ع���ظا�رة�ال��رة،�لذا�سنعا���تأث���اعتبارات�ال��رة�البي�ية�ع����س�ثمار�

تؤثر��سباب�ال���ت�ون�وراء�ال��رة�البي�ية�ع���مشار�ع��س�ثمار�سواء�املح���أو��جن��،�با��صوص��ذا�

� �يبحثون ��جن�ية ��س�ثمار�ة �املشار�ع �أ��اب �اعتبار�أن �ع�� ��من��خ��، �ذلك ��� �بما ��من �ع�� دائما

����أحد�مظا�ر�الألمن� �ال��رة�القسر�ة �و�ون�أن �مشار�ع�م�مع�اعتبارا��م�ال��صية، �تتالءم �ح�� البي��،

فإ��ا�بالضرورة�تؤثر�ع���مجال��س�ثمار�وتطو�ره،�فعملية��س�ثمار�تتداخل�مع�وظائف�التنمية�املستدامة،�

��قتصادية� �الوظائف �ع�� �البي�ية �ال��رة �تأث��ه �املطلب ��ذا ��� سنعا��

  ). الفرع�الثا�ي

�النمو� �تحقيق �ع�� �دائما �تبحث �ف�� ��و��، �الدرجة ��� ة

�قتصادي�ورفع�درجة�الر�ح�و�نتاج�معا،�ولكن�قد�تقف�أمام��ذا��مر�مجموعة�العوامل��ش�ل�حاجزا�

�ظا�رة� �غ���أن �بي�ية، �ألسباب �القسر�ة �ال��رة �ظا�رة �بي��ا �ومن �املقررة، �الغاية �إ�� �الوصول �دون يحول

�قائمة،� �التزال �ل�ا �دعت �ال�� ��سباب �ولكن �الظا�رة، ��ذه �ال�نجد �فقد �ذاتھ، ال�بحد

19 .  

���� فالوظيفة��قتصادية�ال���تحقق�ا�املشار�ع��س�ثمار�ة�تحتاج�إ���ظروف�معينة�وخاصة�تتمثل�أساسا

بي��،�إذا�ارتبطت�املشا�ل�ال����عيق�ال�شاط��س�ثماري�باألسباب�املؤدية�إ���اختالل�

���توازن�النظام�البي��،�غ���أن�العالقة�تبادلية�من�ج�ة�أخرى،�فأيضا�املوارد�البي�ية����موارد�اقتصادية�

�البعد �تحقيق �ألجل �عل��ا �ا��فاظ �الضروري �فمن ��ي�ولوجية، �وظيف��ا �وتفرض �تنمي��ا��متجددة ��� البي��

�ع��� ��س�ثمار��عمل �موضوع �وأن �التنمية�املستدامة، �أ�عاد �ع�� �و�عتبارات�البي�ية تؤثر��سباب

��شاط� �يتالءم �أن �امل�شآت �أ��اب �ع�� �يفرض �بل �أ�عاد�ا �بجميع �التنمية ��عتبارات�تحقيق �جميع �مع ا

�ضروري� ��جتما�� �البعد �وأن �والبي��، �و�جتما�� ��قتصادي �����عد�ا �للتنمية�املستدامة �تحقيقا البي�ية

��س�ثمار�البعد� �و�عت���قوان�ن �للعنصر�البي��، ��جتما�� �توف����من �بضرورة �يتعلق �ألنھ �التنمية لتحقيق

�ثماري��ست��ف�املوارد�الطبيعية�ال����عت���املصدر�الرئ�س�الذي�

                                                           

،�د�ســم��،�13انية،�العــدد�نظــري�لتحليــل��ســباب�والتعــديات،�مجلــة�العلــوم��جتماعيــة�و��ســ

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

إن�البحث����العالقة�ب�ن�ال��رة�القسر�ة�العتبارات�بي�ية�و��ن��س�ثمار�صعب�بدرجة�كب��ة،�حيث�يمكن�

أن�يتأثر��س�ثمار�بال��رة�الب�ئة����حد�ذا��ا،�إذ�ال�يوجد�اس�ثمار�دون�وجود�العنصر�ال�شري،�وقد�يتأثر��

��س�ثمار�الس� �ي�ون �وقد �القسر�ة، �ال��رة �أسباب �و�ذا��س�ثمار�من �البي�ية، �ال��رة ���الة �الرئ���� ب

التأث���يحتاج�إ���دراسة�العالقة�ب�ن�موضوع��ال��رة�القسر�ة�العتبارات�بي�ية،�و��ن��ثر�املباشر�لالس�ثمار�

ع���ظا�رة�ال��رة،�لذا�سنعا���تأث���اعتبارات�ال��رة�البي�ية�ع����س�ثمار�

  ). الفرع�املطلب�الثا�ي(البي�ية�

  تأث���اعتبارات�ال��رة�البي�ية�ع����س�ثمار�

تؤثر��سباب�ال���ت�ون�وراء�ال��رة�البي�ية�ع���مشار�ع��س�ثمار�سواء�املح���أو��جن��،�با��صوص��ذا�

� �يبحثون ��جن�ية ��س�ثمار�ة �املشار�ع �أ��اب �اعتبار�أن �ع�� �خ��،

����أحد�مظا�ر�الألمن� �ال��رة�القسر�ة �و�ون�أن �مشار�ع�م�مع�اعتبارا��م�ال��صية، �تتالءم �ح�� البي��،

فإ��ا�بالضرورة�تؤثر�ع���مجال��س�ثمار�وتطو�ره،�فعملية��س�ثمار�تتداخل�مع�وظائف�التنمية�املستدامة،�

��طالق، �ع�� �صور�ا ��قتصادية��و�عت���أحد �الوظائف �ع�� �البي�ية �ال��رة �تأث��ه �املطلب ��ذا ��� سنعا��

الفرع�الثا�ي(،�وإ���تأث���ال��رة�البي�ية�ع���أ�عاد�التنمية�املستدامة�

  تأث��ه�ال��رة�البي�ية�ع���الوظائف��قتصادية�

�اقتصادي �طبيعة �ذات ��س�ثمار�ة �النمو��عت���العمليات �تحقيق �ع�� �دائما �تبحث �ف�� ��و��، �الدرجة ��� ة

�قتصادي�ورفع�درجة�الر�ح�و�نتاج�معا،�ولكن�قد�تقف�أمام��ذا��مر�مجموعة�العوامل��ش�ل�حاجزا�

�ظا�رة� �غ���أن �بي�ية، �ألسباب �القسر�ة �ال��رة �ظا�رة �بي��ا �ومن �املقررة، �الغاية �إ�� �الوصول �دون يحول

�عام �ال��ش�ل �قائمة،�ال��رة �التزال �ل�ا �دعت �ال�� ��سباب �ولكن �الظا�رة، ��ذه �ال�نجد �فقد �ذاتھ، ال�بحد
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بي��،�إذا�ارتبطت�املشا�ل�ال����عيق�ال�شاط��س�ثماري�باألسباب�املؤدية�إ���اختالل�تحقيق�عنصر��من�ال

���توازن�النظام�البي��،�غ���أن�العالقة�تبادلية�من�ج�ة�أخرى،�فأيضا�املوارد�البي�ية����موارد�اقتصادية�

�البعد �تحقيق �ألجل �عل��ا �ا��فاظ �الضروري �فمن ��ي�ولوجية، �وظيف��ا �وتفرض متجددة

  تأث���ال��رة�البي�ية�ع���أ�عاد�التنمية�املستدامة�

�ع��� ��س�ثمار��عمل �موضوع �وأن �التنمية�املستدامة، �أ�عاد �ع�� �و�عتبارات�البي�ية تؤثر��سباب

��شاط� �يتالءم �أن �امل�شآت �أ��اب �ع�� �يفرض �بل �أ�عاد�ا �بجميع �التنمية تحقيق

�ضروري� ��جتما�� �البعد �وأن �والبي��، �و�جتما�� ��قتصادي �����عد�ا �للتنمية�املستدامة �تحقيقا البي�ية

��س�ثمار�البعد� �و�عت���قوان�ن �للعنصر�البي��، ��جتما�� �توف����من �بضرورة �يتعلق �ألنھ �التنمية لتحقيق

�ثماري��ست��ف�املوارد�الطبيعية�ال����عت���املصدر�الرئ�س�الذي��جتما���ضروري�قبل�إنجاز�أي�مشروع�اس
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إن�البحث����العالقة�ب�ن�ال��رة�القسر�ة�العتبارات�بي�ية�و��ن��س�ثمار�صعب�بدرجة�كب��ة،�حيث�يمكن�

أن�يتأثر��س�ثمار�بال��رة�الب�ئة����حد�ذا��ا،�إذ�ال�يوجد�اس�ثمار�دون�وجود�العنصر�ال�شري،�وقد�يتأثر��

��س�ثمار�الس� �ي�ون �وقد �القسر�ة، �ال��رة �أسباب �س�ثمار�من

التأث���يحتاج�إ���دراسة�العالقة�ب�ن�موضوع��ال��رة�القسر�ة�العتبارات�بي�ية،�و��ن��ثر�املباشر�لالس�ثمار�

ع���ظا�رة�ال��رة،�لذا�سنعا���تأث���اعتبارات�ال��رة�البي�ية�ع����س�ثمار�

البي�ية�ع���ال��رة�

تأث���اعتبارات�ال��رة�البي�ية�ع����س�ثمار�: املطلب��ول 

تؤثر��سباب�ال���ت�ون�وراء�ال��رة�البي�ية�ع���مشار�ع��س�ثمار�سواء�املح���أو��جن��،�با��صوص��ذا�

� �يبحثون ��جن�ية ��س�ثمار�ة �املشار�ع �أ��اب �اعتبار�أن �ع�� �خ��،

����أحد�مظا�ر�الألمن� �ال��رة�القسر�ة �و�ون�أن �مشار�ع�م�مع�اعتبارا��م�ال��صية، �تتالءم �ح�� البي��،

فإ��ا�بالضرورة�تؤثر�ع���مجال��س�ثمار�وتطو�ره،�فعملية��س�ثمار�تتداخل�مع�وظائف�التنمية�املستدامة،�

��طالق، �ع�� �صور�ا و�عت���أحد

،�وإ���تأث���ال��رة�البي�ية�ع���أ�عاد�التنمية�املستدامة�)الفرع��ول (

تأث��ه�ال��رة�البي�ية�ع���الوظائف��قتصادية�: الفرع��ول 

�اقتصادي �طبيعة �ذات ��س�ثمار�ة �عت���العمليات

�قتصادي�ورفع�درجة�الر�ح�و�نتاج�معا،�ولكن�قد�تقف�أمام��ذا��مر�مجموعة�العوامل��ش�ل�حاجزا�

�ظا�رة� �غ���أن �بي�ية، �ألسباب �القسر�ة �ال��رة �ظا�رة �بي��ا �ومن �املقررة، �الغاية �إ�� �الوصول �دون يحول

�عام �ال��ش�ل ال��رة
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تحقيق�عنصر��من�ال

���توازن�النظام�البي��،�غ���أن�العالقة�تبادلية�من�ج�ة�أخرى،�فأيضا�املوارد�البي�ية����موارد�اقتصادية�

�البعد �تحقيق �ألجل �عل��ا �ا��فاظ �الضروري �فمن ��ي�ولوجية، �وظيف��ا �وتفرض متجددة

  . املستدامة

تأث���ال��رة�البي�ية�ع���أ�عاد�التنمية�املستدامة�: الفرع�الثا�ي

�ع���   ��س�ثمار��عمل �موضوع �وأن �التنمية�املستدامة، �أ�عاد �ع�� �و�عتبارات�البي�ية تؤثر��سباب

��شاط� �يتالءم �أن �امل�شآت �أ��اب �ع�� �يفرض �بل �أ�عاد�ا �بجميع �التنمية تحقيق

�ضروري� ��جتما�� �البعد �وأن �والبي��، �و�جتما�� ��قتصادي �����عد�ا �للتنمية�املستدامة �تحقيقا البي�ية

��س�ثمار�البعد� �و�عت���قوان�ن �للعنصر�البي��، ��جتما�� �توف����من �بضرورة �يتعلق �ألنھ �التنمية لتحقيق

�جتما���ضروري�قبل�إنجاز�أي�مشروع�اس
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�عتمد�عليھ�العنصر�ال�شري����نمط�مع�شتھ��جتماعية�وال��ية�و�قتصادية،�فمقياس�تحقيق�البعد�

  . �20جتما���ضروري�إلقامة�املشار�ع�بمختلف�أنواع�ا�ال���ترا���مبدأ�ا��فاظ�ع���النظام�البي��

��ذى� �ت��ق �ال�� ��سباب �وإ�عاد �املستدامة �التنمية ��س�ثمار�وتحقيق �موضوع �ب�ن الثية

والضرر�للنظام�البي��،�تب�ن�مدى�ا�ساع�ظا�رة�ال��رة�الب�ئة�للس�ان�من�مناطق�اقام��م�ا���مناطق�أخرى�

��لما �البي�ية �املوارد �ع�� ��س�ثمار�ة �املشار�ع �أثرت �ف�لما �ل�م، �بال�سبة �التنمية��أك���أمن �أ�عاد تأثرت

�عكسية� �ت�ون �العالقة�قد �غ���أن �أخرى، �مناطق �و�بتعاد�ا�� �بال��رة �املحلية �فتدفع�الساكنة املستدامة،

فبعض�امل�اجر�ن�البي�ية��ستقبل�م�دول�أخرى�فيؤثر��ؤالء�امل�اجر�ن�ع���النمط��س�ثماري����الدولة�ال���

قد�تؤثر�املشار�ع��س�ثمار�ة�ع���بقاء�الساكنة�املحلية�أو�دفع�م�إ���مغادرة�محل�إقام��م،�إذا�ما�أثرت�سلبا�

�أو�التأث��� �عشوا�ي، ��ش�ل �واست��اف�ا �عل��ا �الضغط �طر�ق �عن �وذلك ،

��عارض� �املطلب ��ذا ��� �وسنعا�� ��س�ثمار�ة، �امل�شآت ��ذه �مثل �ا

،�وإ����قرار�الصر�ح�بأولو�ة�حماية�الب�ئة�عن��س�ثمار�

�فرض� �القوان�ن �ل�ذه �وكيف ��س�ثمار، �قوان�ن ��� �البي�� �البعد �يدمج �أن ورة

مقتضيات�حماية�الب�ئة،�غ���أن�إدخال�العنصر�املتغ�������ذه�العملية�يؤثر�ع���املف�وم�العام�والشامل�ملدى�

�املشا �العديد�من �طرحت �ولقد �البي�ي�ن، �الالجئ�ن�أو�امل�اجر��ن ��س�ثمار�لفئة �شر�ات ��ذا�قابلية �حول �ل

�التنمية� �قيام ��� �السل�� �العامل �واعت����ا �الفئة �ل�ذه ��س�ثمار�ة �الشر�ات �قبول �عدم ��� �تمثلت املوضوع،

�ذلك� ��� �بما �إقام��م، �مناطق �خطر��� ��ع��ض�م �الذين �الالجئ�ن �رد �عدم �مبدأ �الدو�� �القانون �كرس لقد

�الالجئ�ن��1933 املتعلقة�باملركز�الدو��

ال����ع�دت�بموج��ا�الدول��طراف�بأال�تقوم�بطرد�الالجئ�ن�املقيم�ن،�و�أن�ال�تمنع�م�من�دخول�م�ألقاليم�

�اعتبار� �ع�� �بي�ية، �ألسباب �الالجئ�ن �دخول �ملنع �املقابل ار�الس�ب

�فعناصر��س�ثمار�تقوم� �املستقبلية، �للدول ��قتصادية �املوارد �ع�� �الفئة ��ذه �طرف �من �املمارس الضغط

��ش�د� �ال�� ��� �الغنية �الدول �وأن �املجتمع، �فئات �ب�ن �وانتقال�ا ��موال �رؤوس ��� �حركة �وجود �ضرورة ع��

                                                           

جـــل�التنميـــة�املســـتدامة،�البعـــد�البي�ـــ�،�املجلـــد�الثـــا�ي،�الـــدار�العر�يـــة�للعلـــوم،�الطبعـــة��و�ـــ�،�ب�ـــ�وت،�لبنـــان،�

مجلة�ال�شائر��قتصـادية،�املجلـد�الرا�ـع،�العـدد�
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�عتمد�عليھ�العنصر�ال�شري����نمط�مع�شتھ��جتماعية�وال��ية�و�قتصادية،�فمقياس�تحقيق�البعد�

�جتما���ضروري�إلقامة�املشار�ع�بمختلف�أنواع�ا�ال���ترا���مبدأ�ا��فاظ�ع���النظام�البي��

�الث �العالقة ��ذى�إن �ت��ق �ال�� ��سباب �وإ�عاد �املستدامة �التنمية ��س�ثمار�وتحقيق �موضوع �ب�ن الثية

والضرر�للنظام�البي��،�تب�ن�مدى�ا�ساع�ظا�رة�ال��رة�الب�ئة�للس�ان�من�مناطق�اقام��م�ا���مناطق�أخرى�

��لما �البي�ية �املوارد �ع�� ��س�ثمار�ة �املشار�ع �أثرت �ف�لما �ل�م، �بال�سبة أك���أمن

�عكسية� �ت�ون �العالقة�قد �غ���أن �أخرى، �مناطق �و�بتعاد�ا�� �بال��رة �املحلية �فتدفع�الساكنة املستدامة،

فبعض�امل�اجر�ن�البي�ية��ستقبل�م�دول�أخرى�فيؤثر��ؤالء�امل�اجر�ن�ع���النمط��س�ثماري����الدولة�ال���

  . قامت�باستقبال�م

  س�ثمار�ع���ال��رة�البي�يةأثر�� : 

قد�تؤثر�املشار�ع��س�ثمار�ة�ع���بقاء�الساكنة�املحلية�أو�دفع�م�إ���مغادرة�محل�إقام��م،�إذا�ما�أثرت�سلبا�

�املنطقة ��� �الطبيعية �املوارد �أو�التأث���21ع�� �عشوا�ي، ��ش�ل �واست��اف�ا �عل��ا �الضغط �طر�ق �عن �وذلك ،

�تصدر  �ال�� �املخلفات �طر�ق �عن ��عارض�عل��ا �املطلب ��ذا ��� �وسنعا�� ��س�ثمار�ة، �امل�شآت ��ذه �مثل �ا

،�وإ����قرار�الصر�ح�بأولو�ة�حماية�الب�ئة�عن��س�ثمار�)الفرع��ول (مشار�ع��س�ثمار�مع�قانون�الالجئ�ن�

  

  �عارض�مشار�ع��س�ثمار�مع�قانون�الالجئ�ن�

�ضر  ��� �التفصيل �تم �فرض�لقد �القوان�ن �ل�ذه �وكيف ��س�ثمار، �قوان�ن ��� �البي�� �البعد �يدمج �أن ورة

مقتضيات�حماية�الب�ئة،�غ���أن�إدخال�العنصر�املتغ�������ذه�العملية�يؤثر�ع���املف�وم�العام�والشامل�ملدى�

�املشا �العديد�من �طرحت �ولقد �البي�ي�ن، �الالجئ�ن�أو�امل�اجر��ن ��س�ثمار�لفئة �شر�ات قابلية

�التنمية� �قيام ��� �السل�� �العامل �واعت����ا �الفئة �ل�ذه ��س�ثمار�ة �الشر�ات �قبول �عدم ��� �تمثلت املوضوع،

  مبدأ�عدم�رد�الالجئ�ن�

�ذلك� ��� �بما �إقام��م، �مناطق �خطر��� ��ع��ض�م �الذين �الالجئ�ن �رد �عدم �مبدأ �الدو�� �القانون �كرس لقد

��ع ��خطار�ذات �أشارت�املادة �ولقد �البي�ية، ��03تبارات 1933من�اتفاقية

ال����ع�دت�بموج��ا�الدول��طراف�بأال�تقوم�بطرد�الالجئ�ن�املقيم�ن،�و�أن�ال�تمنع�م�من�دخول�م�ألقاليم�

  . 22الدول�ألي�س�ب�من��سباب�امل��رة

�عنصر��س�ثم ��ش�ل �املبدأ ��ذا �اعتبار�فأمام �ع�� �بي�ية، �ألسباب �الالجئ�ن �دخول �ملنع �املقابل ار�الس�ب

�فعناصر��س�ثمار�تقوم� �املستقبلية، �للدول ��قتصادية �املوارد �ع�� �الفئة ��ذه �طرف �من �املمارس الضغط

��ش�د� �ال�� ��� �الغنية �الدول �وأن �املجتمع، �فئات �ب�ن �وانتقال�ا ��موال �رؤوس ��� �حركة �وجود �ضرورة ع��

                   

جـــل�التنميـــة�املســـتدامة،�البعـــد�البي�ـــ�،�املجلـــد�الثـــا�ي،�الـــدار�العر�يـــة�للعلـــوم،�الطبعـــة��و�ـــ�،�ب�ـــ�وت،�لبنـــان،�

مجلة�ال�شائر��قتصـادية،�املجلـد�الرا�ـع،�العـدد��باي�العارم،�نجاح�عصام،�تكر�س�ا��ماية�القانونية�للب�ئة����ظل����يع��س�ثمار،

  

  . 46بونوة�محمد،�مرجع�سابق،�ص�
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�عتمد�عليھ�العنصر�ال�شري����نمط�مع�شتھ��جتماعية�وال��ية�و�قتصادية،�فمقياس�تحقيق�البعد�

�جتما���ضروري�إلقامة�املشار�ع�بمختلف�أنواع�ا�ال���ترا���مبدأ�ا��فاظ�ع���النظام�البي��

�الث �العالقة إن

والضرر�للنظام�البي��،�تب�ن�مدى�ا�ساع�ظا�رة�ال��رة�الب�ئة�للس�ان�من�مناطق�اقام��م�ا���مناطق�أخرى�

��لما �البي�ية �املوارد �ع�� ��س�ثمار�ة �املشار�ع �أثرت �ف�لما �ل�م، �بال�سبة أك���أمن

�عكسية� �ت�ون �العالقة�قد �غ���أن �أخرى، �مناطق �و�بتعاد�ا�� �بال��رة �املحلية �فتدفع�الساكنة املستدامة،

فبعض�امل�اجر�ن�البي�ية��ستقبل�م�دول�أخرى�فيؤثر��ؤالء�امل�اجر�ن�ع���النمط��س�ثماري����الدولة�ال���

قامت�باستقبال�م

: املطلب�الثا�ي

قد�تؤثر�املشار�ع��س�ثمار�ة�ع���بقاء�الساكنة�املحلية�أو�دفع�م�إ���مغادرة�محل�إقام��م،�إذا�ما�أثرت�سلبا�

�املنطقة ��� �الطبيعية �املوارد ع��

�تصدر  �ال�� �املخلفات �طر�ق �عن عل��ا

مشار�ع��س�ثمار�مع�قانون�الالجئ�ن�

  ). الفرع�الثا�ي(

�عارض�مشار�ع��س�ثمار�مع�قانون�الالجئ�ن�: الفرع��ول 

�ضر  ��� �التفصيل �تم لقد

مقتضيات�حماية�الب�ئة،�غ���أن�إدخال�العنصر�املتغ�������ذه�العملية�يؤثر�ع���املف�وم�العام�والشامل�ملدى�

�املشا �العديد�من �طرحت �ولقد �البي�ي�ن، �الالجئ�ن�أو�امل�اجر��ن ��س�ثمار�لفئة �شر�ات قابلية

�التنمية� �قيام ��� �السل�� �العامل �واعت����ا �الفئة �ل�ذه ��س�ثمار�ة �الشر�ات �قبول �عدم ��� �تمثلت املوضوع،

  . املستدامة

مبدأ�عدم�رد�الالجئ�ن�: أوال

�ذلك� ��� �بما �إقام��م، �مناطق �خطر��� ��ع��ض�م �الذين �الالجئ�ن �رد �عدم �مبدأ �الدو�� �القانون �كرس لقد

��ع �خطار�ذات

ال����ع�دت�بموج��ا�الدول��طراف�بأال�تقوم�بطرد�الالجئ�ن�املقيم�ن،�و�أن�ال�تمنع�م�من�دخول�م�ألقاليم�

الدول�ألي�س�ب�من��سباب�امل��رة

�عنصر��س�ثم ��ش�ل �املبدأ ��ذا فأمام

�فعناصر��س�ثمار�تقوم� �املستقبلية، �للدول ��قتصادية �املوارد �ع�� �الفئة ��ذه �طرف �من �املمارس الضغط

��ش�د� �ال�� ��� �الغنية �الدول �وأن �املجتمع، �فئات �ب�ن �وانتقال�ا ��موال �رؤوس ��� �حركة �وجود �ضرورة ع��

جـــل�التنميـــة�املســـتدامة،�البعـــد�البي�ـــ�،�املجلـــد�الثـــا�ي،�الـــدار�العر�يـــة�للعلـــوم،�الطبعـــة��و�ـــ�،�ب�ـــ�وت،�لبنـــان،�أاملوســـوعة�العر�يـــة�مـــن��-20

  . 26،�ص�2006
باي�العارم،�نجاح�عصام،�تكر�س�ا��ماية�القانونية�للب�ئة����ظل����يع��س�ثمار،�-21

  . 406،�ص�2018،�سنة�03
بونوة�محمد،�مرجع�سابق،�ص��-22
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��صلية� �الس�ان �عدد �يتأثر�بازدياد ��خ���الذي ��ذا �والنمو��قتصادي، ��موال �رؤوس ��� سعة

  . 23والالجئ�ن�أيضا،�خصوصا�أن�فئة�الالجئ�ن��دف�ا�الضغط�ألجل�الع�ش�وفقط

ن�بصورة�مؤقتة�غ���دائمة،�قد��ستجيب�الدولة�املستقبلة�لالجئ�ن�العتبارات�بي�ية�امل�وث����أراض��ا،�ولك

�قبول� ��� �استجاب��ا �عدم ��� �الدولة ���ا �تد�� �ال�� ��سباب �ب�ن �ومن �الدو��، �املجتمع �أمام �ذلك �ت��ر ح�ن

الالجئ�ن��و�ا��انب��س�ثماري�وعالقتھ�بالنمو�الديمغرا���وعدد�الس�ان�كمعيار�متغ��،�وقد�يتعارض��ذا�

  . 24قق�التنمية��قتصادية��ش�ل�مؤقت�غ���مستمر

و�عت���ا��ركة��س�ثمار�ة�م�مة�جدا�مالئمة�مع��وضاع��جتماعية�والسياسية،�فان�حركة�الالجئ�ن�سواء�

بصفة�دائمة�أو�مؤقتة�تضغط�ع���املوارد�الطبيعية�و�قتصادية�ال����عت���من�العناصر��ساسية�للعملية�

�و�جتما��� ��ستقرار��م�� �حالة �من �التأكد ��� ��س�ثمار�يتمثل �لشر�ات ��سا��� بدأ

��ذه�تنجز��  �أح�ام ��� �املذ�ورة س�ثمارات

القانون����ظل�اح��ام�القوان�ن�والتنظيمات�املعمولة���ا�السيما�تلك�املتعلقة�بحماية�الب�ئة،�وأن��ذا��خ���

  . 26فرض�مجموعة�من�املبادئ�يجب�مراعا��ا�قبل�إقامة�أي�مشروع�من�املشار�ع��س�ثمار�ة

�أن� ��ون ��س�ثمار�ة، �املشار�ع �بخصوص �كث��ة تطبيقات

�والنظام� �الطبيعية �املوارد �تد�ور �أسباب �أحد �و�ش�ل �كث��ة ��س�ثمار�ة �امل�شآت ���ا �تقوم �ال�� ال�شاطات

البي���ك�ل،�و�ذا�املبدأ�نقل�العبء�من�عاتق�الدولة����تحمل�مسؤولية�اصالح��ضرار�أو�العمل�ع���منع�

  . ،�حيث��ش�ل�العامل�الرئ��������ظا�رة�ال��رة�البي�ية

�يمكن� �ما �وإصالح �وقوعھ �يتحمل�مسؤولية �ا��طر�أن �فيھ �ب�شاط�يف��ض �تقوم ���ص ��ل �ألزم فالقانون

الدافعة�لظا�رة��إصالحھ،�ومن�ثمة�فان�املشار�ع��س�ثمار�ة�قد��ش�ل�عامال�من�عوامل�تد�ور�النظام�الب��

�الذي� ��ش�ل �حدو��ا �أو�منع �إصالح�ا ��ضرار�مع �بتغطية �ملزمة �بذلك �فت�ون �للس�ان، �القسر�ة ال��رة

�القواني�ن� �جل �اعتبار�أن �ع�� �حتمية �عالقة �الدافع �امللوث �مبدأ �مع ��س�ثمار�ة �املشار�ع �ب�ن �العالقة إن

ا�املبدأ�حفاظا�ع���النظام�البي���خصوصا�أن�ال�شاطات��س�ثمار�ة�ب�افة�أنواع�ا��ش�ل�

                                                           

  .33 ص،�2014،�العراق،�6،�السنة�

،�مركـــز�49إجـــراءات�ا��مايـــة�املؤقتـــة��ـــ��افر�قيـــا،�ال�ـــوارث�والت���ـــ���ـــ��منـــاخ�متغ�ـــ�،��شـــرة�ال��ـــرة�القســـر�ة،�العـــدد�

البحــوث�العلميــة��ــ��ال�شــر�عات�البي�يــة،�عبــد�الصــدوق�حفيظــة،�البعــد�البي�ــ���ــ��النظــام�القــانو�ي�ا��زائــري�لالســ�ثمار��جن�ــ�،�مجلــة�

ا،�سـ��غ،�جنـوب�إفر�قيـ،�انظـر،�تقر�ـر�مـؤتمر�القمـة�العـال���للتنميـة�املسـتدامة،�جو�ا�

  

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

��صلية� �الس�ان �عدد �يتأثر�بازدياد ��خ���الذي ��ذا �والنمو��قتصادي، ��موال �رؤوس ��� سعة

والالجئ�ن�أيضا،�خصوصا�أن�فئة�الالجئ�ن��دف�ا�الضغط�ألجل�الع�ش�وفقط

  مبدأ�املأوى�املؤقت�

قد��ستجيب�الدولة�املستقبلة�لالجئ�ن�العتبارات�بي�ية�امل�وث����أراض��ا،�ولك

�قبول� ��� �استجاب��ا �عدم ��� �الدولة ���ا �تد�� �ال�� ��سباب �ب�ن �ومن �الدو��، �املجتمع �أمام �ذلك �ت��ر ح�ن

الالجئ�ن��و�ا��انب��س�ثماري�وعالقتھ�بالنمو�الديمغرا���وعدد�الس�ان�كمعيار�متغ��،�وقد�يتعارض��ذا�

قق�التنمية��قتصادية��ش�ل�مؤقت�غ���مستمراملبدأ��س�يا�مع�ا��انب��س�ثماري�وتتح

و�عت���ا��ركة��س�ثمار�ة�م�مة�جدا�مالئمة�مع��وضاع��جتماعية�والسياسية،�فان�حركة�الالجئ�ن�سواء�

بصفة�دائمة�أو�مؤقتة�تضغط�ع���املوارد�الطبيعية�و�قتصادية�ال����عت���من�العناصر��ساسية�للعملية�

�فامل �و�جتما����س�ثمار�ة، ��ستقرار��م�� �حالة �من �التأكد ��� ��س�ثمار�يتمثل �لشر�ات ��سا��� بدأ

  . 25و�قتصادي،��ل��ذا�خدمة�ملصا���ا��قتصادية

  .  �قرار�الصر�ح�بأولو�ة�حماية�الب�ئة�عن��س�ثمار

� ��س�ثمار�ع�� �ترقية �قانون �من �الثالثة �املادة �نص تنجز�� " بموجب

القانون����ظل�اح��ام�القوان�ن�والتنظيمات�املعمولة���ا�السيما�تلك�املتعلقة�بحماية�الب�ئة،�وأن��ذا��خ���

فرض�مجموعة�من�املبادئ�يجب�مراعا��ا�قبل�إقامة�أي�مشروع�من�املشار�ع��س�ثمار�ة

�الدافع �امللوث �املب: مبدأ ��ذا �أن��27دأيجد ��ون ��س�ثمار�ة، �املشار�ع �بخصوص �كث��ة تطبيقات

�والنظام� �الطبيعية �املوارد �تد�ور �أسباب �أحد �و�ش�ل �كث��ة ��س�ثمار�ة �امل�شآت ���ا �تقوم �ال�� ال�شاطات

البي���ك�ل،�و�ذا�املبدأ�نقل�العبء�من�عاتق�الدولة����تحمل�مسؤولية�اصالح��ضرار�أو�العمل�ع���منع�

،�حيث��ش�ل�العامل�الرئ��������ظا�رة�ال��رة�البي�ية28عوامل�ال���ت�س�ب�����ضرار�البي�ية

�يمكن� �ما �وإصالح �وقوعھ �يتحمل�مسؤولية �ا��طر�أن �فيھ �ب�شاط�يف��ض �تقوم ���ص ��ل �ألزم فالقانون

إصالحھ،�ومن�ثمة�فان�املشار�ع��س�ثمار�ة�قد��ش�ل�عامال�من�عوامل�تد�ور�النظام�الب��

�الذي� ��ش�ل �حدو��ا �أو�منع �إصالح�ا ��ضرار�مع �بتغطية �ملزمة �بذلك �فت�ون �للس�ان، �القسر�ة ال��رة

  .  يضمن�للساكنة�املحلية��من�البي��

�القواني�ن� �جل �اعتبار�أن �ع�� �حتمية �عالقة �الدافع �امللوث �مبدأ �مع ��س�ثمار�ة �املشار�ع �ب�ن �العالقة إن

ا�املبدأ�حفاظا�ع���النظام�البي���خصوصا�أن�ال�شاطات��س�ثمار�ة�ب�افة�أنواع�ا��ش�ل�البي�ية��ش��ط��ذ

                   

،�السنة�2،�مجلة�رسالة�ا��قوق،�العدد�نا��ماية�الدولية�الالجئ�ن�البي�ي�

إجـــراءات�ا��مايـــة�املؤقتـــة��ـــ��افر�قيـــا،�ال�ـــوارث�والت���ـــ���ـــ��منـــاخ�متغ�ـــ�،��شـــرة�ال��ـــرة�القســـر�ة،�العـــدد�

  . 24،�ص�2015دراسات�الالجئ�ن،�جامعة�أكسفورد،�اململكة�املتحدة،�ماي�

عبــد�الصــدوق�حفيظــة،�البعــد�البي�ــ���ــ��النظــام�القــانو�ي�ا��زائــري�لالســ�ثمار��جن�ــ�،�مجلــة�

  . 284،�ص�

  . مرجع�سابق،�03/10من�قانون��07فقرة��03نص�عليھ�املشرع����املادة�

،�انظـر،�تقر�ـر�مـؤتمر�القمـة�العـال���للتنميـة�املسـتدامة،�جو�ا�إسـتك�ولمتم�التنصيص�عليـھ�اول�مـرة��ـ��مـؤتمر�

  .A/CONF.199/20،�وثيقة�رقم�2002،��مم�املتحدة�،�نيو�ورك�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�وا ��صلية�حركة �الس�ان �عدد �يتأثر�بازدياد ��خ���الذي ��ذا �والنمو��قتصادي، ��موال �رؤوس ��� سعة

والالجئ�ن�أيضا،�خصوصا�أن�فئة�الالجئ�ن��دف�ا�الضغط�ألجل�الع�ش�وفقط

مبدأ�املأوى�املؤقت�: ثانيا

قد��ستجيب�الدولة�املستقبلة�لالجئ�ن�العتبارات�بي�ية�امل�وث����أراض��ا،�ولك

�قبول� ��� �استجاب��ا �عدم ��� �الدولة ���ا �تد�� �ال�� ��سباب �ب�ن �ومن �الدو��، �املجتمع �أمام �ذلك �ت��ر ح�ن

الالجئ�ن��و�ا��انب��س�ثماري�وعالقتھ�بالنمو�الديمغرا���وعدد�الس�ان�كمعيار�متغ��،�وقد�يتعارض��ذا�

املبدأ��س�يا�مع�ا��انب��س�ثماري�وتتح

و�عت���ا��ركة��س�ثمار�ة�م�مة�جدا�مالئمة�مع��وضاع��جتماعية�والسياسية،�فان�حركة�الالجئ�ن�سواء�

بصفة�دائمة�أو�مؤقتة�تضغط�ع���املوارد�الطبيعية�و�قتصادية�ال����عت���من�العناصر��ساسية�للعملية�

�فامل �س�ثمار�ة،

و�قتصادي،��ل��ذا�خدمة�ملصا���ا��قتصادية

�قرار�الصر�ح�بأولو�ة�حماية�الب�ئة�عن��س�ثمار: الفرع�الثا�ي

� ��س�ثمار�ع�� �ترقية �قانون �من �الثالثة �املادة �نص بموجب

القانون����ظل�اح��ام�القوان�ن�والتنظيمات�املعمولة���ا�السيما�تلك�املتعلقة�بحماية�الب�ئة،�وأن��ذا��خ���

فرض�مجموعة�من�املبادئ�يجب�مراعا��ا�قبل�إقامة�أي�مشروع�من�املشار�ع��س�ثمار�ة

�الدافع: أوال �امللوث مبدأ

�والنظام� �الطبيعية �املوارد �تد�ور �أسباب �أحد �و�ش�ل �كث��ة ��س�ثمار�ة �امل�شآت ���ا �تقوم �ال�� ال�شاطات

البي���ك�ل،�و�ذا�املبدأ�نقل�العبء�من�عاتق�الدولة����تحمل�مسؤولية�اصالح��ضرار�أو�العمل�ع���منع�

عوامل�ال���ت�س�ب�����ضرار�البي�ية�سباب�وال

�يمكن� �ما �وإصالح �وقوعھ �يتحمل�مسؤولية �ا��طر�أن �فيھ �ب�شاط�يف��ض �تقوم ���ص ��ل �ألزم فالقانون

إصالحھ،�ومن�ثمة�فان�املشار�ع��س�ثمار�ة�قد��ش�ل�عامال�من�عوامل�تد�ور�النظام�الب��

�الذي� ��ش�ل �حدو��ا �أو�منع �إصالح�ا ��ضرار�مع �بتغطية �ملزمة �بذلك �فت�ون �للس�ان، �القسر�ة ال��رة

يضمن�للساكنة�املحلية��من�البي��

�القواني�ن� �جل �اعتبار�أن �ع�� �حتمية �عالقة �الدافع �امللوث �مبدأ �مع ��س�ثمار�ة �املشار�ع �ب�ن �العالقة إن

البي�ية��ش��ط��ذ

  . 48ص��املرجع�نفسھ -23
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��ديدا�للطبيعة�واست��افا�للموارد�الطبيعية،�وتقوم��ذه�العالقة����الس���ا���تحقيق�التوازن�ب�ن�املشار�ع�

ة��س�ثمار�ة�إذا�ما�ش�ل�وحماية�الب�ئة،�أما�بخصوص�عالق��ا�مع�ال��رة�القسر�ة�فإن�املشار�ع��قتصادي

�املردود� �فيتأثر�بذلك �اقام��م ��غي���مناطق �إ�� �بالضرورة �الس�ان �تدفع �فإ��ا �الطبيعية �املوارد خطر�ع��

واعت��ه�من�املبادئ��ساسية�ال����29

�الطبيعية� �املوارد �نقص ��� �أساسيا �عامال ��ش�ل �قد �املبدأ ��ذا �إ�مال �وأن �البي��، �النظام عل��ا

وتد�ور�ا�إ����سوء،�وأن�تحقق��ذه�ا��الة����ع�ع���ال��رة�القسر�ة،�غ���أن�جانب�من�الفقھ�اعت����ذ�

��س�ثم �قانون ��� �عليھ �التنصيص �تم �وقد ��س�ثمار�ة �املشار�ع �مع �مالئم �الضرر�املبدأ �وقوع �فاحتمال ار،

�مبدأ� ��ذه�املخاطر�تطبيق �تحقق �قبل �الواجب �من �في�ون ��س�ثمار�ة �ملشار�ع�ا �امل�شآت �ممارسة بمناسبة

�حتياط�كضرورة�ملجا��ة�أي�خطر�قد�يؤدي�ا���مشا�ل�بي�ية،�تؤثر����الدرجة��و���ع���العامل�ال�شري�

اك�وتد�ور��ذه�املوارد�الطبيعية�يجعل�ظا�رة�ال��رة�القسر�ة�

ولقد�نصت�اتفاقية�حماية�التنوع�البيولو������ديباج��ا�ع���مبدأ��حتياط�وألزمت�بذلك�الدول��طراف�

�أو�ا �النبا�ي �التنوع �يص�ب �خطر�قد �أي �ملجا��ة �الالزمة �الوقائية ��جراءات �جميع �اتخاذ ����ع�� ��يوا�ي

املنطقة،�مما�ي�س�ب����ا�ساع�ظا�رة��نقراض�ال���ل�ا�تأث���ع���النمط�املع�����للس�ان�وللدولة����تحقيق�

  . 30وظائف�ا��قتصادية،�فيتخذ�الس�ان��ذه��سباب�كت��ير�ضروري�النتقال�ا�للع�ش����مناطق�أخرى 

�النبا�ي� �التنوع �ذلك ��� �بما �البي�� لنظام

�اق���� �تحقيق �الوحيد ��م�ا �وأن �الب�ئة �حماية �مبادئ �تطبيق �ال�ترا�� �ال�� ��س�ثمار�ة �املشار�ع وا��يوا�ي

درجات�الر�ح�والتطور��قتصادي،�كما�ان�املشار�ع��س�ثمار�ة�الك��ى��ست��ف��ش�ل�كب���املوارد�الطبيعية�

�للساكنة� �الب�ئة �ال��رة �ذلك �نتائج �من �وان �والتد�ور، ��نقراض �درجة �ا�� ��ا

إن�تكر�س��ذا�املبدأ�يتوجب�معھ�حصر�جميع�املوارد�الطبيعية�

ولقد�جاء��ذا�املبدأ��س�ب�الضغط�الكب�����معيات�حماية�الب�ئة�ع���املستوى�

�ل�ا �الكب���وغ���عقال�ي �و�ست��اف �الطبيعية �املوارد ��ذه �ي��دد �با��طر�الذي �شعرت �حينما ،�31الدو��

اصة�فبحثت�جمعية��مم�املتحدد����الدوافع��ساسية�لتقر�ر��ذا�املبدأ،�وعي�ت�بموجب�قرار�ل�ا���نة�خ

�تقر�ر�التنمية� ��� �أسا��� �شق �واعت����ا ،

                                                           

ا����ر�و�ديجان��و�،�يتضمن�املصادقة�ع���اتفاقية��شأن�التنوع�البيولو��،�املوقع�عل��

ا��ب�ب�بن�خليفة،�القيمة�القانونية�للمبادئ�العامـة��ـ��املجـال�البي�ـ�،�رسـالة�ماجسـت����ـ��القـانون،��ليـة�ا��قـوق�والعلـوم�السياسـية،�

أكتـو�ر�/�شـر�ن��ول �28،�امليثـاق�العـال���للطبيعـة،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

��ديدا�للطبيعة�واست��افا�للموارد�الطبيعية،�وتقوم��ذه�العالقة����الس���ا���تحقيق�التوازن�ب�ن�املشار�ع�

وحماية�الب�ئة،�أما�بخصوص�عالق��ا�مع�ال��رة�القسر�ة�فإن�املشار�ع��قتصادي

�املردود� �فيتأثر�بذلك �اقام��م ��غي���مناطق �إ�� �بالضرورة �الس�ان �تدفع �فإ��ا �الطبيعية �املوارد خطر�ع��

  . �قتصادي�للمشروع��س�ثماري 

29إن�قانون�حماية�الب�ئة�نص�ع���مبدأ��حتياط: مبدأ��حتياط

�الطبيعية� �املوارد �نقص ��� �أساسيا �عامال ��ش�ل �قد �املبدأ ��ذا �إ�مال �وأن �البي��، �النظام عل��ا

وتد�ور�ا�إ����سوء،�وأن�تحقق��ذه�ا��الة����ع�ع���ال��رة�القسر�ة،�غ���أن�جانب�من�الفقھ�اعت����ذ�

��س�ثم �قانون ��� �عليھ �التنصيص �تم �وقد ��س�ثمار�ة �املشار�ع �مع �مالئم املبدأ

�مبدأ� ��ذه�املخاطر�تطبيق �تحقق �قبل �الواجب �من �في�ون ��س�ثمار�ة �ملشار�ع�ا �امل�شآت �ممارسة بمناسبة

�حتياط�كضرورة�ملجا��ة�أي�خطر�قد�يؤدي�ا���مشا�ل�بي�ية،�تؤثر����الدرجة��و���ع���العامل�ال�شري�

اك�وتد�ور��ذه�املوارد�الطبيعية�يجعل�ظا�رة�ال��رة�القسر�ة�ن�يجة�تأث���ا�ع���املوارد�الطبيعية،�وان�ان��

  .  واردة��ش�ل�كب��

ولقد�نصت�اتفاقية�حماية�التنوع�البيولو������ديباج��ا�ع���مبدأ��حتياط�وألزمت�بذلك�الدول��طراف�

�أو�ا �النبا�ي �التنوع �يص�ب �خطر�قد �أي �ملجا��ة �الالزمة �الوقائية ��جراءات �جميع �اتخاذ ع��

املنطقة،�مما�ي�س�ب����ا�ساع�ظا�رة��نقراض�ال���ل�ا�تأث���ع���النمط�املع�����للس�ان�وللدولة����تحقيق�

وظائف�ا��قتصادية،�فيتخذ�الس�ان��ذه��سباب�كت��ير�ضروري�النتقال�ا�للع�ش����مناطق�أخرى 

�ا �تد�ور �أسباب �أن �ع�� �الب�ئة �حماية �اتفاقيات �جل �ع��ت �النبا�ي�كما �التنوع �ذلك ��� �بما �البي�� لنظام

�اق���� �تحقيق �الوحيد ��م�ا �وأن �الب�ئة �حماية �مبادئ �تطبيق �ال�ترا�� �ال�� ��س�ثمار�ة �املشار�ع وا��يوا�ي

درجات�الر�ح�والتطور��قتصادي،�كما�ان�املشار�ع��س�ثمار�ة�الك��ى��ست��ف��ش�ل�كب���املوارد�الطبيعية�

� �تصل ��حيان ��عض �للساكنة�و�� �الب�ئة �ال��رة �ذلك �نتائج �من �وان �والتد�ور، ��نقراض �درجة �ا�� ��ا

  . املحلية،�او���رة�ا��يوانات�ملناطق�أك���أمن�وأمان�مما��انت�فيھ

إن�تكر�س��ذا�املبدأ�يتوجب�معھ�حصر�جميع�املوارد�الطبيعية��:مبدأ�عدم�تد�ور�املوارد�الطبيعية

ولقد�جاء��ذا�املبدأ��س�ب�الضغط�الكب�����معيات�حماية�الب�ئة�ع���املستوى�املتوفرة�ع���إقليم�مع�ن،�

�ل�ا �الكب���وغ���عقال�ي �و�ست��اف �الطبيعية �املوارد ��ذه �ي��دد �با��طر�الذي �شعرت �حينما الدو��

فبحثت�جمعية��مم�املتحدد����الدوافع��ساسية�لتقر�ر��ذا�املبدأ،�وعي�ت�بموجب�قرار�ل�ا���نة�خ

�الطبيعة �املوارد �ع�� �الضغط �إل�عاد �القانونية �السبل �تقر�ر�التنمية�32لضمان ��� �أسا��� �شق �واعت����ا ،

                   

  . ،�مرجع�سابق03/10من�قانون��06فقرة��03نص�عليھ�املشرع����املادة�

،�يتضمن�املصادقة�ع���اتفاقية��شأن�التنوع�البيولو��،�املوقع�عل��1995يونيو��06،�مؤرخ����

  .1995،�لسنة�32،�ج�ر�ج�عدد�

ا��ب�ب�بن�خليفة،�القيمة�القانونية�للمبادئ�العامـة��ـ��املجـال�البي�ـ�،�رسـالة�ماجسـت����ـ��القـانون،��ليـة�ا��قـوق�والعلـوم�السياسـية،�

  . 91،�ص�2014/2015جامعة�احمد�دراية،�ادرار،�ا��زائر،�

،�امليثـاق�العـال���للطبيعـة،�A/RES/37/7مة�لألمم�املتحدة����دور��ا�السا�ع�والثالثـون،�رقـم�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

��ديدا�للطبيعة�واست��افا�للموارد�الطبيعية،�وتقوم��ذه�العالقة����الس���ا���تحقيق�التوازن�ب�ن�املشار�ع�

وحماية�الب�ئة،�أما�بخصوص�عالق��ا�مع�ال��رة�القسر�ة�فإن�املشار�ع��قتصادي

�املردود� �فيتأثر�بذلك �اقام��م ��غي���مناطق �إ�� �بالضرورة �الس�ان �تدفع �فإ��ا �الطبيعية �املوارد خطر�ع��

�قتصادي�للمشروع��س�ثماري 

مبدأ��حتياط: ثانيا

� �الطبيعية�يقوم �املوارد �نقص ��� �أساسيا �عامال ��ش�ل �قد �املبدأ ��ذا �إ�مال �وأن �البي��، �النظام عل��ا

وتد�ور�ا�إ����سوء،�وأن�تحقق��ذه�ا��الة����ع�ع���ال��رة�القسر�ة،�غ���أن�جانب�من�الفقھ�اعت����ذ�

��س�ثم �قانون ��� �عليھ �التنصيص �تم �وقد ��س�ثمار�ة �املشار�ع �مع �مالئم املبدأ

�مبدأ� ��ذه�املخاطر�تطبيق �تحقق �قبل �الواجب �من �في�ون ��س�ثمار�ة �ملشار�ع�ا �امل�شآت �ممارسة بمناسبة

�حتياط�كضرورة�ملجا��ة�أي�خطر�قد�يؤدي�ا���مشا�ل�بي�ية،�تؤثر����الدرجة��و���ع���العامل�ال�شري�

ن�يجة�تأث���ا�ع���املوارد�الطبيعية،�وان�ان��

واردة��ش�ل�كب��

ولقد�نصت�اتفاقية�حماية�التنوع�البيولو������ديباج��ا�ع���مبدأ��حتياط�وألزمت�بذلك�الدول��طراف�

�أو�ا �النبا�ي �التنوع �يص�ب �خطر�قد �أي �ملجا��ة �الالزمة �الوقائية ��جراءات �جميع �اتخاذ ع��

املنطقة،�مما�ي�س�ب����ا�ساع�ظا�رة��نقراض�ال���ل�ا�تأث���ع���النمط�املع�����للس�ان�وللدولة����تحقيق�

وظائف�ا��قتصادية،�فيتخذ�الس�ان��ذه��سباب�كت��ير�ضروري�النتقال�ا�للع�ش����مناطق�أخرى 

�ا �تد�ور �أسباب �أن �ع�� �الب�ئة �حماية �اتفاقيات �جل �ع��ت كما

�اق���� �تحقيق �الوحيد ��م�ا �وأن �الب�ئة �حماية �مبادئ �تطبيق �ال�ترا�� �ال�� ��س�ثمار�ة �املشار�ع وا��يوا�ي

درجات�الر�ح�والتطور��قتصادي،�كما�ان�املشار�ع��س�ثمار�ة�الك��ى��ست��ف��ش�ل�كب���املوارد�الطبيعية�

� �تصل ��حيان ��عض و��

املحلية،�او���رة�ا��يوانات�ملناطق�أك���أمن�وأمان�مما��انت�فيھ

مبدأ�عدم�تد�ور�املوارد�الطبيعية: ثالثا

املتوفرة�ع���إقليم�مع�ن،�

�ل�ا �الكب���وغ���عقال�ي �و�ست��اف �الطبيعية �املوارد ��ذه �ي��دد �با��طر�الذي �شعرت �حينما الدو��

فبحثت�جمعية��مم�املتحدد����الدوافع��ساسية�لتقر�ر��ذا�املبدأ،�وعي�ت�بموجب�قرار�ل�ا���نة�خ

�الطبيعة �املوارد �ع�� �الضغط �إل�عاد �القانونية �السبل لضمان

نص�عليھ�املشرع����املادة��-29
،�مؤرخ����163-95املرسوم�رقم��-30

،�ج�ر�ج�عدد�1992يونيو��05
ا��ب�ب�بن�خليفة،�القيمة�القانونية�للمبادئ�العامـة��ـ��املجـال�البي�ـ�،�رسـالة�ماجسـت����ـ��القـانون،��ليـة�ا��قـوق�والعلـوم�السياسـية،��-31

جامعة�احمد�دراية،�ادرار،�ا��زائر،�
مة�لألمم�املتحدة����دور��ا�السا�ع�والثالثـون،�رقـم�قرار�ا��معية�العا�-32

1982.  
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� ا��فاظ�ع���" حينما�عرف�التنمية�املستدامة�ع���ا��ا

�القادم �لألجيال �واستمرار�ا �بقا��ا �وضمان �واستغال�ا �الطبيعية �ع���املوارد �التعر�ف ��ذ �تأسس �ولقد ة،

�بحماية� �املتعلقة �املبادئ �ال�ترا�� �ال�� ��س�ثمار�ة �املشار�ع �أول�ا ��� �الطبيعية �املوارد ��ددت �ال�� �سباب

�وعدم� �الطبيعة �املوارد �ع�� �ا��فاظ ��� ��س�ثمار�ة �املشار�ع �أ��اب �الزام يتضمن

،�و�ذا�املبدأ��ستمر�العمل�بھ�إ���غاية��جيال�املستقبلية�حيث�يرتكز�ع���

�املبدأ� تقييم�ال�شاطات�ال���تضر�باملوارد�واس�بعاد�ا،�غ���ان�است��اف�املوارد�الطبيعية�وعدم�إعطاء��ذا

 . أ�مية��ش�ل�أحد�أ�م��سباب����ا�ساع�ظا�رة�ال��رة�القسر�ة�العتبارات�بي�ية

�قو�ة� �جد �البي�ية �ع�� �تطو�ر��س�ثمار�واملحافظة ��� �الدولة �رغبة �ب�ن �تظ�ر�العالقة �الدراسة، ���اية ��

�تجاوز�ا� �ع�� ��عمل �ل�ا، �بال�سبة �فعلية �تحديات ��ش�ل �ال�� �الصعو�ات �من �العديد ��ع��ض�ا �وان ومت�نة

� ��قتصاد �رفع �ألجل �الداخلية، �اس��اتيجي��ا ��� �املسطرة �أ�داف�ا ��خرى�لتحقيق �وتوف���ا��دمات الوط��

  . الضرور�ة،��التنمية��جتماعية�وال��ية،�من�خالل�تحقيق�ا�عاد�التنمية�املستدامة

�غ���معقول،� �با��د �واست��اف�ا �الطبيعية �املوارد �ع�� �للضغط �س�ب ��ش�ل ��س�ثمار�ة�قد �املشار�ع غ���أن

نطقة،�مما�يخلق�ظا�رة�جديدة�مستجدة��عرف�

��س�شعر�ا��طر� �الذي �او�امل�اجر�البي��، �البي�� �بالنازح �أيضا ��س�� �او�ما �بي�ية �العتبارات �القسر�ة بال��رة

  . في�تفل�من�موطن�اقامتھ�ا���مناطق��ش�ل�بال�سبة�ل�م�أك���امن�وأمان

ا��طر��ول�ع���مشار�ع��س�ثمار����الدول�ال���

��ئوا�ال��ا،�ذلك�عن�طر�ق�الضغط�الكب���ع���املنطقة��س�ثمار�ة�وع���املوارد�الطبيعية�للدولة�ال����انت�

�ع��� �خطر�الضغط �زاد �الالجئ�ن �عدد �ارتفع �فم�� �عكسية �ت�ون �فالعالقة ��س�ثمار�ة، �امل�شآت �خدمة ��

ر�ة�وع���مردودي��ا،�لذلك�نجد�ان�الدول��س�ثمار�ة�الك��ى�تتعامل�مع��ذه�الفئة��ش�ل�

  . مؤقت،�و����عض�الدول�تمنع�دخول�م�ألراض��ا�خوفا�من�موارد�ا�الطبيعية�و�رامج�ا��س�ثمار�ة

ب�ئة�املرجعية����ح�ن،�ألزمت�ال�شر�عات�الداخلية�ال���تتعلق�با��انب��س�ثماري�أن�ي�ون�قانون�حماية�ال

�ساسية�لھ،�ذلك�أن��س�ثمارات�الك��ى�قد�تتعد�ع���النظام�البي���وع���موارده�الطبيعية،�فقيد�ال�شر�ع�

ضرورة�مراعاة�البعد�البي���اثناء�انجاز�املشار�ع،�فاذا�تم�تطبيق��ذه�الشروط�حتما�ال�ن�ون�امام�ما��س���

�الب��� �النظام �ع�� �املحافظة �فان �لذلك �ون�يجة �أخرى، لة

�ظا�رة�ال��رة� �ع�� � �و�ق��� �ومستمر، �استقرار�دائم ��� �املحلية �الساكنة �و�جعل � �ال��امج �استمرار�ة يدعم

                                                           

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

حينما�عرف�التنمية�املستدامة�ع���ا��ا��1987املستدامة،�حيث�جاء�قرار�برنت�الند�لسنة�

�القادم �لألجيال �واستمرار�ا �بقا��ا �وضمان �واستغال�ا �الطبيعية املوارد

�بحماية� �املتعلقة �املبادئ �ال�ترا�� �ال�� ��س�ثمار�ة �املشار�ع �أول�ا ��� �الطبيعية �املوارد ��ددت �ال�� �سباب

� �املبدأ �و�ذا �وعدم�33الب�ئة، �الطبيعة �املوارد �ع�� �ا��فاظ ��� ��س�ثمار�ة �املشار�ع �أ��اب �الزام يتضمن

،�و�ذا�املبدأ��ستمر�العمل�بھ�إ���غاية��جيال�املستقبلية�حيث�يرتكز�ع���است��اف�ا�و�عر�ض�ا���طر�الزوال

�املبدأ� تقييم�ال�شاطات�ال���تضر�باملوارد�واس�بعاد�ا،�غ���ان�است��اف�املوارد�الطبيعية�وعدم�إعطاء��ذا

أ�مية��ش�ل�أحد�أ�م��سباب����ا�ساع�ظا�رة�ال��رة�القسر�ة�العتبارات�بي�ية

�قو�ة� �جد �البي�ية �ع�� �تطو�ر��س�ثمار�واملحافظة ��� �الدولة �رغبة �ب�ن �تظ�ر�العالقة �الدراسة، ���اية ��

�تجاوز�ا� �ع�� ��عمل �ل�ا، �بال�سبة �فعلية �تحديات ��ش�ل �ال�� �الصعو�ات �من �العديد ��ع��ض�ا �وان ومت�نة

� ��قتصاد �رفع �ألجل �الداخلية، �اس��اتيجي��ا ��� �املسطرة �أ�داف�ا لتحقيق

الضرور�ة،��التنمية��جتماعية�وال��ية،�من�خالل�تحقيق�ا�عاد�التنمية�املستدامة

�غ���معقول،� �با��د �واست��اف�ا �الطبيعية �املوارد �ع�� �للضغط �س�ب ��ش�ل ��س�ثمار�ة�قد �املشار�ع غ���أن

نطقة،�مما�يخلق�ظا�رة�جديدة�مستجدة��عرف�ف�ش�ل�بذلك�أحد��سباب�وراء�تد�ور�النظام�البي������امل

��س�شعر�ا��طر� �الذي �او�امل�اجر�البي��، �البي�� �بالنازح �أيضا ��س�� �او�ما �بي�ية �العتبارات �القسر�ة بال��رة

في�تفل�من�موطن�اقامتھ�ا���مناطق��ش�ل�بال�سبة�ل�م�أك���امن�وأمان

ا��طر��ول�ع���مشار�ع��س�ثمار����الدول�ال���كما�قد��ش�ل�ال��رة�القسر�ة�ألسباب�بي�ية�����خرى�

��ئوا�ال��ا،�ذلك�عن�طر�ق�الضغط�الكب���ع���املنطقة��س�ثمار�ة�وع���املوارد�الطبيعية�للدولة�ال����انت�

�ع��� �خطر�الضغط �زاد �الالجئ�ن �عدد �ارتفع �فم�� �عكسية �ت�ون �فالعالقة ��س�ثمار�ة، �امل�شآت �خدمة ��

ر�ة�وع���مردودي��ا،�لذلك�نجد�ان�الدول��س�ثمار�ة�الك��ى�تتعامل�مع��ذه�الفئة��ش�ل�املشار�ع��س�ثما

مؤقت،�و����عض�الدول�تمنع�دخول�م�ألراض��ا�خوفا�من�موارد�ا�الطبيعية�و�رامج�ا��س�ثمار�ة

���ح�ن،�ألزمت�ال�شر�عات�الداخلية�ال���تتعلق�با��انب��س�ثماري�أن�ي�ون�قانون�حماية�ال

�ساسية�لھ،�ذلك�أن��س�ثمارات�الك��ى�قد�تتعد�ع���النظام�البي���وع���موارده�الطبيعية،�فقيد�ال�شر�ع�

ضرورة�مراعاة�البعد�البي���اثناء�انجاز�املشار�ع،�فاذا�تم�تطبيق��ذه�الشروط�حتما�ال�ن�ون�امام�ما��س���

�دو  �من �مصدر�ا ��انت ���اذا � �القسر�ة، �الب���بال��رة �النظام �ع�� �املحافظة �فان �لذلك �ون�يجة �أخرى، لة

�ظا�رة�ال��رة� �ع�� � �و�ق��� �ومستمر، �استقرار�دائم ��� �املحلية �الساكنة �و�جعل � �ال��امج �استمرار�ة يدعم

  . القسر�ة�العتبارات�بي�ية

  : قائمة�املراجع

                   

  . ،�مرجع�سابق10-03،�من�قانون�02فقرة��03املادة�
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املستدامة،�حيث�جاء�قرار�برنت�الند�لسنة�

�القادم �لألجيال �واستمرار�ا �بقا��ا �وضمان �واستغال�ا �الطبيعية املوارد

�بحماية� �املتعلقة �املبادئ �ال�ترا�� �ال�� ��س�ثمار�ة �املشار�ع �أول�ا ��� �الطبيعية �املوارد ��ددت �ال�� �سباب

� �املبدأ �و�ذا الب�ئة،

است��اف�ا�و�عر�ض�ا���طر�الزوال

�املبدأ� تقييم�ال�شاطات�ال���تضر�باملوارد�واس�بعاد�ا،�غ���ان�است��اف�املوارد�الطبيعية�وعدم�إعطاء��ذا

أ�مية��ش�ل�أحد�أ�م��سباب����ا�ساع�ظا�رة�ال��رة�القسر�ة�العتبارات�بي�ية

  خاتمة

�قو�ة�        �جد �البي�ية �ع�� �تطو�ر��س�ثمار�واملحافظة ��� �الدولة �رغبة �ب�ن �تظ�ر�العالقة �الدراسة، ���اية ��

�تجاوز�ا� �ع�� ��عمل �ل�ا، �بال�سبة �فعلية �تحديات ��ش�ل �ال�� �الصعو�ات �من �العديد ��ع��ض�ا �وان ومت�نة

� ��قتصاد �رفع �ألجل �الداخلية، �اس��اتيجي��ا ��� �املسطرة �أ�داف�ا لتحقيق

الضرور�ة،��التنمية��جتماعية�وال��ية،�من�خالل�تحقيق�ا�عاد�التنمية�املستدامة

�غ���معقول،� �با��د �واست��اف�ا �الطبيعية �املوارد �ع�� �للضغط �س�ب ��ش�ل ��س�ثمار�ة�قد �املشار�ع غ���أن

ف�ش�ل�بذلك�أحد��سباب�وراء�تد�ور�النظام�البي������امل

��س�شعر�ا��طر� �الذي �او�امل�اجر�البي��، �البي�� �بالنازح �أيضا ��س�� �او�ما �بي�ية �العتبارات �القسر�ة بال��رة

في�تفل�من�موطن�اقامتھ�ا���مناطق��ش�ل�بال�سبة�ل�م�أك���امن�وأمان

كما�قد��ش�ل�ال��رة�القسر�ة�ألسباب�بي�ية�����خرى�

��ئوا�ال��ا،�ذلك�عن�طر�ق�الضغط�الكب���ع���املنطقة��س�ثمار�ة�وع���املوارد�الطبيعية�للدولة�ال����انت�

�ع��� �خطر�الضغط �زاد �الالجئ�ن �عدد �ارتفع �فم�� �عكسية �ت�ون �فالعالقة ��س�ثمار�ة، �امل�شآت �خدمة ��

املشار�ع��س�ثما

مؤقت،�و����عض�الدول�تمنع�دخول�م�ألراض��ا�خوفا�من�موارد�ا�الطبيعية�و�رامج�ا��س�ثمار�ة

���ح�ن،�ألزمت�ال�شر�عات�الداخلية�ال���تتعلق�با��انب��س�ثماري�أن�ي�ون�قانون�حماية�ال

�ساسية�لھ،�ذلك�أن��س�ثمارات�الك��ى�قد�تتعد�ع���النظام�البي���وع���موارده�الطبيعية،�فقيد�ال�شر�ع�

ضرورة�مراعاة�البعد�البي���اثناء�انجاز�املشار�ع،�فاذا�تم�تطبيق��ذه�الشروط�حتما�ال�ن�ون�امام�ما��س���

�دو  �من �مصدر�ا ��انت ���اذا � �القسر�ة، بال��رة

�ظا�رة�ال��رة� �ع�� � �و�ق��� �ومستمر، �استقرار�دائم ��� �املحلية �الساكنة �و�جعل � �ال��امج �استمرار�ة يدعم

القسر�ة�العتبارات�بي�ية

  

  

  

قائمة�املراجع

املادة��نص�عليھ�املشرع���-33
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�مركز�ال�شر� ��ع��، �املجلس �العر�ية، �الدول ��

�الطبعة� �للعلوم، �الدار�العر�ية �الثا�ي، �املجلد �البي��، �البعد �املستدامة، �التنمية �اجل �من �العر�ية املوسوعة

�ال��رة� ��شرة �متغ��، �مناخ �والت������� وارث

 . 2015،�مركز�دراسات�الالجئ�ن،�جامعة�أكسفورد،�اململكة�املتحدة،�ماي�

�مخ���البحث،� �إصدارات �سلسلة �الت��ر�وم�افحتھ، �من �للوقاية �خاص �قانون �نحو �مؤلف�ن، مجموعة

 . 2016لف،�ا��زائر،�سنة�

�لألشغال� �الوط�� �الديوان �ا��زائر، ��� �الغابات ���ماية �واملؤسساتية �القانونية �الوسائل ��نو�ي، نصر�الدين

��و��،� �الطبعة �وموزعون، �ناشرون �دار�دجلة، �البي��، �النظام �تد�ور �الت��ر، �هللا، �عبد �جدوع حسو�ي
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يك�����البحث�����ذا�املوضوع�أ�مية�بالغة،�باعتبار�أن�تطو�ر�و�س�ثمار����القطاع�السيا����عد�من�متطلبات�

التنمية�املستدامة،�وأداة�فعالة�للموازنة�ب�ن�السياحة�كمصدر��ام�للتقدم��قتصادي�وخلق�ال��وة�وفرص�للعمل�

�قتصادية،�و��ن�مقتضيات�حماية�الب�ئة�وضمان�استدامة�

موارد�ا،�وال�دف�من�الدارسة��و��تحديد�مف�وم�التنمية�السياحية�املستدامة�وأ�داف�ا،�وعرض�أ�م�املبادئ�ال���

مية�تقوم�عل��ا،�وآليات�تفعيل�سياسة��ستدامة�السياحية،�و�يان�متطلبات�فاعلية�التنمية�السياحية�املستدامة�وحت

التخطيط�السيا���لتفعيل�آليات�التنمية�السياحية�املستدامة،�ومعرفة�آثار�فاعلية�التنمية�السياحية�املستدامة��

ولعل�من�أ�م�نتائج�الدراسة�أن�فعالية�القطاع�السيا���لتحقيق�أغراض�التنمية�السياحية�املستدامة�بما�ينعكس�

املستدامة�بصفة�عامة،�مر�ون�بالتوجھ�السيا����و�قتصادي�للدولة�وإراد��ا�ا��قيقية�

لل��وض�بالقطاع�السيا���وتنو�ع���شطة��قتصادية،�ورغب��ا����التنو�ع��قتصادي�بدل��قتصاد�الر����با��زائر�

 طيط�سيا��،�موارد�سياحية،�موروثات�ثقافية

Abstract  

Research on this subject is critical, considering that the development and investment in the tourism sector 

is a requirement for sustainable development, an effective tool for balancing tourism as an import

source of economic progress, creating wealth, jobs and investment in tourism sectors and diversifying 
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Research on this subject is critical, considering that the development and investment in the tourism sector 

is a requirement for sustainable development, an effective tool for balancing tourism as an important 

source of economic progress, creating wealth, jobs and investment in tourism sectors and diversifying 



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  118

economic activities, and between the requirements of protecting the environment and ensuring the 

sustainability of its resources. Sustainable, and kno

development and the difficulties it hinders
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achieve the purposes of sustainable tourism deve
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real will to promote the tourism sector and diversify economic activities, and its desire for e
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�عد���تمام�بالقطاع�السيا���محور�التنمية�املستدامة�با��زائر،�باعتبار�أ��ا�تزخر�بموارد�سياحية�وثقافية�

�واملوروثات� �املك�سبات �و��م �ا��غرا�� �موقع�ا �بامتياز�بالنظر�إ�� �سياحية �وج�ة �بمايجعل�ا ��امة، �وتار�خية وأثر�ة

،��ذا�فضال�ع����عاقب�الثقافات�وا��ضارات�ع���مختلف��زمنة،�و�و�أمر�

�يركز� �الذي �الر��� ��قتصاد �بدل ��قتصادي �نحو�التنو�ع �للدولة �العامة �السياسة �وتوجيھ ���تمام �ضرورة يوجب

�السي �للقطاع �التنموي �الدور �فعالية �عدم ��� �الرئ���� �الس�ب �الب��ول، �عائدات �ع�� ��و�� �با��زائر�بالدرجة ا��

�اقتصاد �فيھ �أصبح �الذي �الوقت ��� �الوط��، ��قتصاد ��� �مسا�متھ �القطاعات ومحدودية �أ�م �من �اليوم  السياحة

  .لل��وة�وإ�شاء�لفرص�العمل�وتطو�را�القتصاديات�دول�العالم�وتحقيقا�الرفاه��جتما��

�إنتاجا� �القطاعات �أ�م �من � �يجعلھ �ش�ل

�وال��و�ج �لل�سو�ق �فعالة �ووسيلة �العالم، �دول �من �العديد ��� �العمل �لفرص �وخلقا �الثقافية� لل��وة للموروثات

�للموارد� �ونة
ُ
�امل �والسياحية �والثقافية �ا��ضار�ة ���عاد ��ع���عن �ال�� �والشعوب، ��مم �تزخر���ا �ال�� والسياحية

من�أ�م�القطاعات��قتصادية�و�جتماعية����العالم،�

�و�عت���ا��زائر�من� �السياحية، �الدول �من �العديد ��� �لالقتصاد �وأساس �املستدامة �التنمية�السياحية �متطلبات وأحد

�السياحة� �ب�ن �صور�ا �وتنوع م���بال��اء

�ال��راو�ة �السياحة �ا��بلية، �السياحة �البحر�ة، �السياحة ،� �البي�ية �الثقافية�)السياحة �السياحة �أو ،

والتار�خية�والدي�ية�لتم���ا�بتعدد�ا��ضارات�واملوروثات�الثقافية�والدي�ية،�و�وما�يوجب�ع���الدولة�ضرورة�التوجھ�

و�ستفادة�من�املوروثات�السياحية�وجعل�ا�أك���فاعلية�وإنتاجية��ش�ل�يضمن�ا��ماية�لتلك�

املوروثات�و�وفر��مناخ�لالس�ثمار����القطاع�السيا��،�و�خلق�مصادر�جديدة�لل��وة�وفرص�للعمل�بما�يدعم��يرادات�

��اما�لتحقيق�التنمية��قتصادية�
ً
قطاع�السيا���عامال

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر
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Perhaps one of the most important results of the study is that the effectiveness of the tourism sector to 

achieve the purposes of sustainable tourism development, which reflects positively on the purposes of 

sustainable development in general, depends on the political and economic orientation of the State and its 

real will to promote the tourism sector and diversify economic activities, and its desire for e

diversification instead of Algeria’s rentier economy based on the hydrocarbon sector 
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�عد���تمام�بالقطاع�السيا���محور�التنمية�املستدامة�با��زائر،�باعتبار�أ��ا�تزخر�بموارد�سياحية�وثقافية�

�واملوروثات� �املك�سبات �و��م �ا��غرا�� �موقع�ا �بامتياز�بالنظر�إ�� �سياحية �وج�ة �بمايجعل�ا ��امة، �وتار�خية وأثر�ة

،��ذا�فضال�ع����عاقب�الثقافات�وا��ضارات�ع���مختلف��زمنة،�و�و�أمر�الثقافية�والطبيعية�والبي�ية�املم��ة�للبالد

�يركز� �الذي �الر��� ��قتصاد �بدل ��قتصادي �نحو�التنو�ع �للدولة �العامة �السياسة �وتوجيھ ���تمام �ضرورة يوجب

�السي �للقطاع �التنموي �الدور �فعالية �عدم ��� �الرئ���� �الس�ب �الب��ول، �عائدات �ع�� ��و�� بالدرجة

�اقتصاد �فيھ �أصبح �الذي �الوقت ��� �الوط��، ��قتصاد ��� �مسا�متھ ومحدودية

لل��وة�وإ�شاء�لفرص�العمل�وتطو�را�القتصاديات�دول�العالم�وتحقيقا�الرفاه��جتما��

�املجتمعات، �تطو�ر�وتنمية ��� ��اما �دورا �السيا�� �القطاع �إنتاجا��و�لعب �القطاعات �أ�م �من � �يجعلھ �ش�ل

�وال��و�ج �لل�سو�ق �فعالة �ووسيلة �العالم، �دول �من �العديد ��� �العمل �لفرص �وخلقا لل��وة

�للموارد� �ونة
ُ
�امل �والسياحية �والثقافية �ا��ضار�ة ���عاد ��ع���عن �ال�� �والشعوب، ��مم �تزخر���ا �ال�� والسياحية

من�أ�م�القطاعات��قتصادية�و�جتماعية����العالم،� ية�بالدولة،�و�و�ما�جعل�القطاع�السيا��

�و�عت���ا��زائر�من� �السياحية، �الدول �من �العديد ��� �لالقتصاد �وأساس �املستدامة �التنمية�السياحية �متطلبات وأحد

�املت �والطبي�� �ا��غرا�� �موقع�ا �ذلك ��� �بامتياز�ساعد�ا �السياحية �السياحة�الدول �ب�ن �صور�ا �وتنوع م���بال��اء

�ال��راو�ة �السياحة �ا��بلية، �السياحة �البحر�ة، �السياحة ،� �البي�ية السياحة

والتار�خية�والدي�ية�لتم���ا�بتعدد�ا��ضارات�واملوروثات�الثقافية�والدي�ية،�و�وما�يوجب�ع���الدولة�ضرورة�التوجھ�

و�ستفادة�من�املوروثات�السياحية�وجعل�ا�أك���فاعلية�وإنتاجية��ش�ل�يضمن�ا��ماية�لتلك�

املوروثات�و�وفر��مناخ�لالس�ثمار����القطاع�السيا��،�و�خلق�مصادر�جديدة�لل��وة�وفرص�للعمل�بما�يدعم��يرادات�

��اما�لتحقيق�التنمية��قتصادية�العامة�للدولة�خارج�قطاع�املحروقات،�كما��عد��س�ثمار����ال
ً
قطاع�السيا���عامال
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Perhaps one of the most important results of the study is that the effectiveness of the tourism sector to 
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sustainable development in general, depends on the political and economic orientation of the State and its 

real will to promote the tourism sector and diversify economic activities, and its desire for economic 
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�عد���تمام�بالقطاع�السيا���محور�التنمية�املستدامة�با��زائر،�باعتبار�أ��ا�تزخر�بموارد�سياحية�وثقافية�

�واملوروثات� �املك�سبات �و��م �ا��غرا�� �موقع�ا �بامتياز�بالنظر�إ�� �سياحية �وج�ة �بمايجعل�ا ��امة، �وتار�خية وأثر�ة

الثقافية�والطبيعية�والبي�ية�املم��ة�للبالد

�يركز� �الذي �الر��� ��قتصاد �بدل ��قتصادي �نحو�التنو�ع �للدولة �العامة �السياسة �وتوجيھ ���تمام �ضرورة يوجب

�السي �للقطاع �التنموي �الدور �فعالية �عدم ��� �الرئ���� �الس�ب �الب��ول، �عائدات �ع�� ��و�� بالدرجة

�اقتصاد �فيھ �أصبح �الذي �الوقت ��� �الوط��، ��قتصاد ��� �مسا�متھ ومحدودية

لل��وة�وإ�شاء�لفرص�العمل�وتطو�را�القتصاديات�دول�العالم�وتحقيقا�الرفاه��جتما�� املنتجة

�املجتمعات، �تطو�ر�وتنمية ��� ��اما �دورا �السيا�� �القطاع و�لعب

�وال��و�ج �لل�سو�ق �فعالة �ووسيلة �العالم، �دول �من �العديد ��� �العمل �لفرص �وخلقا لل��وة

�للموارد� �ونة
ُ
�امل �والسياحية �والثقافية �ا��ضار�ة ���عاد ��ع���عن �ال�� �والشعوب، ��مم �تزخر���ا �ال�� والسياحية

ية�بالدولة،�و�و�ما�جعل�القطاع�السيا��السياحية�والثقاف

�و�عت���ا��زائر�من� �السياحية، �الدول �من �العديد ��� �لالقتصاد �وأساس �املستدامة �التنمية�السياحية �متطلبات وأحد

�املت �والطبي�� �ا��غرا�� �موقع�ا �ذلك ��� �بامتياز�ساعد�ا �السياحية الدول

�ال��راو�ة(الطبيعية �السياحة �ا��بلية، �السياحة �البحر�ة، �السياحة ،� �البي�ية السياحة

والتار�خية�والدي�ية�لتم���ا�بتعدد�ا��ضارات�واملوروثات�الثقافية�والدي�ية،�و�وما�يوجب�ع���الدولة�ضرورة�التوجھ�

و�ستفادة�من�املوروثات�السياحية�وجعل�ا�أك���فاعلية�وإنتاجية��ش�ل�يضمن�ا��ماية�لتلك� السيا��نحو�القطاع�

املوروثات�و�وفر��مناخ�لالس�ثمار����القطاع�السيا��،�و�خلق�مصادر�جديدة�لل��وة�وفرص�للعمل�بما�يدعم��يرادات�

العامة�للدولة�خارج�قطاع�املحروقات،�كما��عد��س�ثمار����ال
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�القطاعات��قتصادية�والسياحية،�والدور�املحوري�الذي� بالنظر�إ�����م�العائدات�و�يرادات�ال�امة�ال���تحقق�ا

  .تلعبھ�السياحة����دعم��قتصاد�والدخل�القومي�والفردي،�وتحقيق�الرفاه��جتما���وتقدم�املجتمع

�تحقيق� ��� �واملسا�مة �السيا��، �لل�شاط ��قتصادية �باألغراض �املستدامة �السياحية �التنمية �داف

�السياحة،� �صناعة �اقتصاد �ع�� �قائم �تناف��� نمو��قتصادي

�تحق ��� ��سا�م �جديدة �مصادر�مالية �و�خلق �الشاملة، ��قتصادية �التنمية �مالية�و�حقق ��� ��ستقرار�والتوازن يق

الدولة،�وُ�حقق��غراض��جتماعية�والثقافية�وا��ضار�ة����املجتمع،�وذلك�من�خالل�تحقيق�نمو�اجتما���وحضاري�

�روح� �وإرساء �واملواطنة �الوطنية �ال�و�ة �مضام�ن �وترسيخ �والثقافية �التعليمية �مستو�اتھ �من �والرفع �املجتمع، ألفراد

��شأ��ا،�إ��� �وأساس ��مة �وحدة ��ع���عن ��امة �وسياحية �ثقافية �وموروثات �يزخر�بمك�سبات الذي

�السياحة� �ع�� �ال���يع �خالل �من �والشعوب ��مم �ب�ن �وا��ضاري �الثقا�� �و�تصال �التواصل �آليات �تفعيل جانب

�التنمية� �أغراض �تحقيق ��� �السياحة ��عز�ز�دور �إ�� �املستدامة سياحية

�السياحية� �املوارد �وقدرة ���م �من �والرفع �أو�السياحية، �الطبيعية �للموارد ��مثل ��ستغالل �خالل �من املستدامة

� �شأ��ا �من �للب�ئة �صديقة �مشار�ع �ع�� �نحو��عتماد �والتوجھ �مردودي��ا، �وز�ادة �والبي�ية، �من�والطبيعية التقليل

�وتوف��� �املستدامة، �السياحية �للتنمية �العامة �السياسات ��� �البي�� �البعد �وإدراج �امل�ددة، �واملخاطر�البي�ية امللوثات

  .ا��ماية�الالزمة�للموروثات�الثقافية�والسياحية�واملناطق�و�ماكن�السياحية�وضمان�استدام��ا

ذي�ي�ناول�بالدراسة�التنمية�السياحية�املستدامة،�وذلك�بالنظر�أ�مية�تطو�ر�

�ب�ن� �للموازنة �فعالة �وأداة �الشاملة، �تطو�ر�التنمية �متطلبات �أ�م ��عت���من �الذي �السيا�� �القطاع و�س�ثمار���

�ا �القطاعات �و�س�ثمار��� �للعمل �وفرص �ال��وة �وخلق ��قتصادي �للتقدم �كمصدر��ام �وتنو�ع�السياحة لسياحية

��شطة��قتصادية،�و��ن�مقتضيات�حماية�الب�ئة�وضمان�استدامة�موارد�ا،�وذلك�من�خالل�ا��فاظ�ع���املوارد�

�ا��الية� �لألجيال �العامة �ا��اجات �إلشباع �أمثل ��ش�ل �واستغالل�ا �وقدر��ا، �كفاء��ا �من �والرفع �والبي�ية، السياحية

  .والتواصل�الثقا���وا��ضاري�ب�ن�الشعوب�و�مم

��دف��ذ�الدراسة�إ���تحديد�مف�ومالتنمية�السياحية�املستدامة�وأ�داف�ا،�وعرض�املبادئ�ال���تقوم�عل��ا،�

خطيط�وآليات�تفعيل�سياسة��ستدامة�السياحية،�و�يان�متطلبات�فاعلية�التنمية�السياحية�املستدامة�وحتمية�الت

السيا���لتفعيل�آليات�التنمية�السياحية�املستدامة،�ومعرفة�آثار�فاعلية�التنمية�السياحية�املستدامة��والصعو�ات�

�التنمية� �متطلبات �ب�ن �املوازنة ��� �السيا�� �القطاع �مسا�مة �مدى �حول �رئ�سية �إش�الية �املوضوع ��ذا يطرح

�املستدامة� �السياحية �التنمية �تحقيق ��عيق �ال�� �والصعو�ات �الب�ئة، �حماية ومقتضيات

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�القطاعات��قتصادية�والسياحية،�والدور�املحوري�الذي� بالنظر�إ�����م�العائدات�و�يرادات�ال�امة�ال���تحقق�ا

تلعبھ�السياحة����دعم��قتصاد�والدخل�القومي�والفردي،�وتحقيق�الرفاه��جتما���وتقدم�املجتمع

�تحقيق� ��� �واملسا�مة �السيا��، �لل�شاط ��قتصادية �باألغراض �املستدامة �السياحية �التنمية �داف

�لتحقيق ��قتصادية �والتنافسية �والفعالية �السياحة،� النجاعة �صناعة �اقتصاد �ع�� �قائم �تناف��� نمو��قتصادي

�تحق ��� ��سا�م �جديدة �مصادر�مالية �و�خلق �الشاملة، ��قتصادية �التنمية و�حقق

الدولة،�وُ�حقق��غراض��جتماعية�والثقافية�وا��ضار�ة����املجتمع،�وذلك�من�خالل�تحقيق�نمو�اجتما���وحضاري�

�روح� �وإرساء �واملواطنة �الوطنية �ال�و�ة �مضام�ن �وترسيخ �والثقافية �التعليمية �مستو�اتھ �من �والرفع �املجتمع، ألفراد

��شأ��ا،�إ��� �وأساس ��مة �وحدة ��ع���عن ��امة �وسياحية �ثقافية �وموروثات �يزخر�بمك�سبات الذي

�السياحة� �ع�� �ال���يع �خالل �من �والشعوب ��مم �ب�ن �وا��ضاري �الثقا�� �و�تصال �التواصل �آليات �تفعيل جانب

  .وال��و�ج�وال�سو�ق�لصناعة�السفر�والسياحة

�ال �التنمية ��س��دف �ثانية، �ج�ة �التنمية�ومن �أغراض �تحقيق ��� �السياحة ��عز�ز�دور �إ�� �املستدامة سياحية

�السياحية� �املوارد �وقدرة ���م �من �والرفع �أو�السياحية، �الطبيعية �للموارد ��مثل ��ستغالل �خالل �من املستدامة

� �شأ��ا �من �للب�ئة �صديقة �مشار�ع �ع�� �نحو��عتماد �والتوجھ �مردودي��ا، �وز�ادة �والبي�ية، والطبيعية

�وتوف��� �املستدامة، �السياحية �للتنمية �العامة �السياسات ��� �البي�� �البعد �وإدراج �امل�ددة، �واملخاطر�البي�ية امللوثات

ا��ماية�الالزمة�للموروثات�الثقافية�والسياحية�واملناطق�و�ماكن�السياحية�وضمان�استدام��ا

  

ذي�ي�ناول�بالدراسة�التنمية�السياحية�املستدامة،�وذلك�بالنظر�أ�مية�تطو�ر�ت��ز�أ�مية�البحث����املوضوع�ال

�ب�ن� �للموازنة �فعالة �وأداة �الشاملة، �تطو�ر�التنمية �متطلبات �أ�م ��عت���من �الذي �السيا�� �القطاع و�س�ثمار���

�ا �القطاعات �و�س�ثمار��� �للعمل �وفرص �ال��وة �وخلق ��قتصادي �للتقدم �كمصدر��ام السياحة

��شطة��قتصادية،�و��ن�مقتضيات�حماية�الب�ئة�وضمان�استدامة�موارد�ا،�وذلك�من�خالل�ا��فاظ�ع���املوارد�

�ا��الية� �لألجيال �العامة �ا��اجات �إلشباع �أمثل ��ش�ل �واستغالل�ا �وقدر��ا، �كفاء��ا �من �والرفع �والبي�ية، السياحية

والتواصل�الثقا���وا��ضاري�ب�ن�الشعوب�و�مم�والقادمة،�وأداة�حقيقية�لبعث�التقارب

:  

��دف��ذ�الدراسة�إ���تحديد�مف�ومالتنمية�السياحية�املستدامة�وأ�داف�ا،�وعرض�املبادئ�ال���تقوم�عل��ا،�

وآليات�تفعيل�سياسة��ستدامة�السياحية،�و�يان�متطلبات�فاعلية�التنمية�السياحية�املستدامة�وحتمية�الت

السيا���لتفعيل�آليات�التنمية�السياحية�املستدامة،�ومعرفة�آثار�فاعلية�التنمية�السياحية�املستدامة��والصعو�ات�

  

�التنمية� �متطلبات �ب�ن �املوازنة ��� �السيا�� �القطاع �مسا�مة �مدى �حول �رئ�سية �إش�الية �املوضوع ��ذا يطرح

�و�جتماعية، �املستدامة���قتصادية �السياحية �التنمية �تحقيق ��عيق �ال�� �والصعو�ات �الب�ئة، �حماية ومقتضيات

  وا�ع�اسات�ذلك�ع���تحقيق�أغراض�التنمية�املستدامة؟
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�القطاعات��قتصادية�والسياحية،�والدور�املحوري�الذي� بالنظر�إ�����م�العائدات�و�يرادات�ال�امة�ال���تحقق�ا

تلعبھ�السياحة����دعم��قتصاد�والدخل�القومي�والفردي،�وتحقيق�الرفاه��جتما���وتقدم�املجتمع

�أ �تحقيق�وترتبط ��� �واملسا�مة �السيا��، �لل�شاط ��قتصادية �باألغراض �املستدامة �السياحية �التنمية �داف

�لتحقيق ��قتصادية �والتنافسية �والفعالية النجاعة

�تحق ��� ��سا�م �جديدة �مصادر�مالية �و�خلق �الشاملة، ��قتصادية �التنمية و�حقق

الدولة،�وُ�حقق��غراض��جتماعية�والثقافية�وا��ضار�ة����املجتمع،�وذلك�من�خالل�تحقيق�نمو�اجتما���وحضاري�

�روح� �وإرساء �واملواطنة �الوطنية �ال�و�ة �مضام�ن �وترسيخ �والثقافية �التعليمية �مستو�اتھ �من �والرفع �املجتمع، ألفراد

�للمجتمع ��شأ��ا،�إ�����نتماء �وأساس ��مة �وحدة ��ع���عن ��امة �وسياحية �ثقافية �وموروثات �يزخر�بمك�سبات الذي

�السياحة� �ع�� �ال���يع �خالل �من �والشعوب ��مم �ب�ن �وا��ضاري �الثقا�� �و�تصال �التواصل �آليات �تفعيل جانب

وال��و�ج�وال�سو�ق�لصناعة�السفر�والسياحة

�ال �التنمية ��س��دف �ثانية، �ج�ة ومن

�السياحية� �املوارد �وقدرة ���م �من �والرفع �أو�السياحية، �الطبيعية �للموارد ��مثل ��ستغالل �خالل �من املستدامة

� �شأ��ا �من �للب�ئة �صديقة �مشار�ع �ع�� �نحو��عتماد �والتوجھ �مردودي��ا، �وز�ادة �والبي�ية، والطبيعية

�وتوف��� �املستدامة، �السياحية �للتنمية �العامة �السياسات ��� �البي�� �البعد �وإدراج �امل�ددة، �واملخاطر�البي�ية امللوثات

ا��ماية�الالزمة�للموروثات�الثقافية�والسياحية�واملناطق�و�ماكن�السياحية�وضمان�استدام��ا

  

  

  :أ�مية�الدراسة

ت��ز�أ�مية�البحث����املوضوع�ال

�ب�ن� �للموازنة �فعالة �وأداة �الشاملة، �تطو�ر�التنمية �متطلبات �أ�م ��عت���من �الذي �السيا�� �القطاع و�س�ثمار���

�ا �القطاعات �و�س�ثمار��� �للعمل �وفرص �ال��وة �وخلق ��قتصادي �للتقدم �كمصدر��ام السياحة

��شطة��قتصادية،�و��ن�مقتضيات�حماية�الب�ئة�وضمان�استدامة�موارد�ا،�وذلك�من�خالل�ا��فاظ�ع���املوارد�

�ا��الية� �لألجيال �العامة �ا��اجات �إلشباع �أمثل ��ش�ل �واستغالل�ا �وقدر��ا، �كفاء��ا �من �والرفع �والبي�ية، السياحية

والقادمة،�وأداة�حقيقية�لبعث�التقارب

:أ�داف�الدراسة

��دف��ذ�الدراسة�إ���تحديد�مف�ومالتنمية�السياحية�املستدامة�وأ�داف�ا،�وعرض�املبادئ�ال���تقوم�عل��ا،�

وآليات�تفعيل�سياسة��ستدامة�السياحية،�و�يان�متطلبات�فاعلية�التنمية�السياحية�املستدامة�وحتمية�الت

السيا���لتفعيل�آليات�التنمية�السياحية�املستدامة،�ومعرفة�آثار�فاعلية�التنمية�السياحية�املستدامة��والصعو�ات�

  .ال����عيق�ا

  :إش�الية�البحث

�التنمية� �متطلبات �ب�ن �املوازنة ��� �السيا�� �القطاع �مسا�مة �مدى �حول �رئ�سية �إش�الية �املوضوع ��ذا يطرح

�و�جتماعية، �قتصادية

وا�ع�اسات�ذلك�ع���تحقيق�أغراض�التنمية�املستدامة؟
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لإلجابة�ع����ش�الية�املطروحة�أعاله�تم��عتماد�ع���املن���التحلي���لتحديد�دور�القطاع�

  :مية�املستدامة،�ومعيقات�ذلك،�وفق�خطة�من��ية�تم�تقسيم�ا�إ���املحاور�التالية

  أ�داف�السياسة�العامة�للدولة����القطاع�السيا���وآليات�تفعيل�سياسة��ستدامة�السياحية�

�آليات� �لتفعيل �السيا�� �التخطيط �وحتمية �املستدامة �السياحية �التنمية علية

  آثار�فاعلية�التنمية�السياحية�املستدامة��والصعو�ات�ال����عيق�ا

�السياحية� �التنمية �مدلول �تحديد �علينا �يوجب �املستدامة �السياحية �للتنمية �

  :املستدامة،�وأ�داف�ا،�و�يان�املبادئ��ساسية�ال���تحكم�ا،�و�و�ما�س�تطرق�إليھ�فيما�ي��

نمية�املستدامة��شمل�ا��وانب��قتصادية�

�التنمية� �أغراض �لتحقيق �الطبيعية �للموارد �العقال�ي ��ستعمال �أساس �ع�� �تقوم �ال�� �والبي�ية، و�جتماعية

�و�و�ما� �الشاملة، �التنمية �لتحقيق �البي�ية ��عتبارات �إدراج �مع �والقادمة، �ا��الية �لألجيال �و�جتماعية �قتصادية

ة�املستدامة�إس��اتجية���دف�إ���تحس�ن�وتطو�ر�نوعية�ا��ياة���سانية�لألجيال�ا��الية�والقادمة�مع�

��ذا� �تنظيم �ع�� �القائمة �الدولية �املنظمات �وتأكيد �وعناصر�ا، �بالب�ئة �السياحية ���شطة �الرتباط ونظرا

�السياحة� �مبدأ �ع�� �والب�ئة، �الطبيعة �لصون �العال�� �و�تحاد �العاملية، �السياحة �كمنظمة �بالب�ئة �وعالقتھ شاط

،�أصبحت�التنمية�السياحية�1980املستدامة�منذ�أوائل�الثماني�يات�من�القرن�العشر�ن����إعالن�مانيال�بالفلب�ن�عام

�القومية� �واملت���ات �للب�ئة ��ورو�ي ��تحاد �و�عرف دامة،

التنمية�السياحية�املستدامة�بأ��ا�ال�شاط�الذي�يحافظ�ع���الب�ئة�و�حقق�التناسق�والت�امل��قتصادي�

�� �ب�ن �العالقة �لتجسيد �حقيقية �آلية �املستدامة �السياحية �التنمية �يجعل �بما �بالب�ئة، �و�رتقاء �عاد�و�جتما��

البي�ية�و�جتماعية�و�قتصادية،�وأحد�القطاعات�الفعالة�ال���ترتكز�عل��ا��اقتصاديات�دول�العالم�لتحقيق�التنمية�

كما��عرف�منظمة�السياحة�العامليةالتنمية�السياحية�املستدامة�بأ��ا�التنمية�ال����تقوم�ع���أساس�الت�امل�

وامل�البي�ية�والتنوع�ا��يوي�ودعم�نظم�ا��ياةلتلبية�حاجات�السياح�واملواقع�املضيفة�مع�حماية�حق�
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،�التنميــــة�الســــياحية�املســــتدامة��ــــ��مصــــر،�املع�ــــد�العــــا���للســــياحة�والفنــــادق�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

لإلجابة�ع����ش�الية�املطروحة�أعاله�تم��عتماد�ع���املن���التحلي���لتحديد�دور�القطاع�: من��ية�الدراسة

مية�املستدامة،�ومعيقات�ذلك،�وفق�خطة�من��ية�تم�تقسيم�ا�إ���املحاور�التاليةالسيا������تحقيق�أغراض�التن

  �طار�املفا�ي���للتنمية�السياحية�املستدامة

أ�داف�السياسة�العامة�للدولة����القطاع�السيا���وآليات�تفعيل�سياسة��ستدامة�السياحية�

�فا �آليات�متطلبات �لتفعيل �السيا�� �التخطيط �وحتمية �املستدامة �السياحية �التنمية علية

  التنمية�السياحية�املستدامة

آثار�فاعلية�التنمية�السياحية�املستدامة��والصعو�ات�ال����عيق�ا

 �طار�املفا�يمي�للتنمية�السياحية�املستدامة�

��طار�املفا�ي� �تحديد �السياحية�إن �التنمية �مدلول �تحديد �علينا �يوجب �املستدامة �السياحية �للتنمية �

املستدامة،�وأ�داف�ا،�و�يان�املبادئ��ساسية�ال���تحكم�ا،�و�و�ما�س�تطرق�إليھ�فيما�ي��

  مف�وم�التنمية�السياحية�املستدامة

نمية�املستدامة��شمل�ا��وانب��قتصادية��ان�لتطورمجاالت�التنمية��ثر�البارز����إرساء�مفا�يم�جديدة�للت

�التنمية� �أغراض �لتحقيق �الطبيعية �للموارد �العقال�ي ��ستعمال �أساس �ع�� �تقوم �ال�� �والبي�ية، و�جتماعية

�و�و�ما� �الشاملة، �التنمية �لتحقيق �البي�ية ��عتبارات �إدراج �مع �والقادمة، �ا��الية �لألجيال �و�جتماعية �قتصادية

ة�املستدامة�إس��اتجية���دف�إ���تحس�ن�وتطو�ر�نوعية�ا��ياة���سانية�لألجيال�ا��الية�والقادمة�مع�

 1.�خذ��ع�ن��عتبار���عاد�البي�ية�لتحقيق�التنمية�املستدامة

��ذا� �تنظيم �ع�� �القائمة �الدولية �املنظمات �وتأكيد �وعناصر�ا، �بالب�ئة �السياحية ���شطة �الرتباط ونظرا

�السياحة� �مبدأ �ع�� �والب�ئة، �الطبيعة �لصون �العال�� �و�تحاد �العاملية، �السياحة �كمنظمة �بالب�ئة �وعالقتھ شاط

املستدامة�منذ�أوائل�الثماني�يات�من�القرن�العشر�ن����إعالن�مانيال�بالفلب�ن�عام

�املست �للتنمية �أساسية �ورك��ة �جديد �كمف�وم �القومية�املستدامة �واملت���ات �للب�ئة ��ورو�ي ��تحاد �و�عرف دامة،

التنمية�السياحية�املستدامة�بأ��ا�ال�شاط�الذي�يحافظ�ع���الب�ئة�و�حقق�التناسق�والت�امل��قتصادي�

�� �ب�ن �العالقة �لتجسيد �حقيقية �آلية �املستدامة �السياحية �التنمية �يجعل �بما �بالب�ئة، �و�رتقاء و�جتما��

البي�ية�و�جتماعية�و�قتصادية،�وأحد�القطاعات�الفعالة�ال���ترتكز�عل��ا��اقتصاديات�دول�العالم�لتحقيق�التنمية�

  .�2قتصادية�و�جتماعية

كما��عرف�منظمة�السياحة�العامليةالتنمية�السياحية�املستدامة�بأ��ا�التنمية�ال����تقوم�ع���أساس�الت�امل�

وامل�البي�ية�والتنوع�ا��يوي�ودعم�نظم�ا��ياةلتلبية�حاجات�السياح�واملواقع�املضيفة�مع�حماية�حق�
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من��ية�الدراسة

السيا������تحقيق�أغراض�التن

�طار�املفا�ي���للتنمية�السياحية�املستدامة:املحور��ول �

أ�داف�السياسة�العامة�للدولة����القطاع�السيا���وآليات�تفعيل�سياسة��ستدامة�السياحية�:املحور�الثا�ي

�الثالث �فا:املحور متطلبات

التنمية�السياحية�املستدامة

آثار�فاعلية�التنمية�السياحية�املستدامة��والصعو�ات�ال����عيق�ا: املحور�الرا�ع

  

  

�طار�املفا�يمي�للتنمية�السياحية�املستدامة�:املحور��ول 

��طار�املفا�ي� �تحديد إن

املستدامة،�وأ�داف�ا،�و�يان�املبادئ��ساسية�ال���تحكم�ا،�و�و�ما�س�تطرق�إليھ�فيما�ي��

مف�وم�التنمية�السياحية�املستدامة: أوال

�ان�لتطورمجاالت�التنمية��ثر�البارز����إرساء�مفا�يم�جديدة�للت

�التنمية� �أغراض �لتحقيق �الطبيعية �للموارد �العقال�ي ��ستعمال �أساس �ع�� �تقوم �ال�� �والبي�ية، و�جتماعية

�و�و�ما� �الشاملة، �التنمية �لتحقيق �البي�ية ��عتبارات �إدراج �مع �والقادمة، �ا��الية �لألجيال �و�جتماعية �قتصادية

ة�املستدامة�إس��اتجية���دف�إ���تحس�ن�وتطو�ر�نوعية�ا��ياة���سانية�لألجيال�ا��الية�والقادمة�مع�يجعل�التنمي

�خذ��ع�ن��عتبار���عاد�البي�ية�لتحقيق�التنمية�املستدامة

��ذا� �تنظيم �ع�� �القائمة �الدولية �املنظمات �وتأكيد �وعناصر�ا، �بالب�ئة �السياحية ���شطة �الرتباط ونظرا

�السياحة�ال� �مبدأ �ع�� �والب�ئة، �الطبيعة �لصون �العال�� �و�تحاد �العاملية، �السياحة �كمنظمة �بالب�ئة �وعالقتھ شاط

املستدامة�منذ�أوائل�الثماني�يات�من�القرن�العشر�ن����إعالن�مانيال�بالفلب�ن�عام

�املست �للتنمية �أساسية �ورك��ة �جديد �كمف�وم املستدامة

التنمية�السياحية�املستدامة�بأ��ا�ال�شاط�الذي�يحافظ�ع���الب�ئة�و�حقق�التناسق�والت�امل��قتصادي�1993لعام

�� �ب�ن �العالقة �لتجسيد �حقيقية �آلية �املستدامة �السياحية �التنمية �يجعل �بما �بالب�ئة، �و�رتقاء و�جتما��

البي�ية�و�جتماعية�و�قتصادية،�وأحد�القطاعات�الفعالة�ال���ترتكز�عل��ا��اقتصاديات�دول�العالم�لتحقيق�التنمية�

�قتصادية�و�جتماعية

كما��عرف�منظمة�السياحة�العامليةالتنمية�السياحية�املستدامة�بأ��ا�التنمية�ال����تقوم�ع���أساس�الت�امل�

وامل�البي�ية�والتنوع�ا��يوي�ودعم�نظم�ا��ياةلتلبية�حاجات�السياح�واملواقع�املضيفة�مع�حماية�حق�الثقا���ب�ن�الع

،�السياحة�البي�ية�املستديمة�ب�ن�النظر�ة�والتطبيق،�دار )2013(فؤاد�بن�غضبان،�1
محمــــد�إبــــرا�يم�وعر�ــــ��وفــــاروق�عبــــد�الن�ــــ��عطــــا�هللا2

وا��اسب����،��سكندر�ة،�ص
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�املضيفة� �املناطق �ب�ن �الثالثية ��ع���عنالعالقة �ال�� �التنمية �أو��� � ،

�العقال�ي� ��ستغالل �أساس �ع�� �تقوم �ال�� � س��اتيجية

و�مثل�للموارد�السياحية�والبي�ية�املتاحة،��ش�ل�متوازن�اقتصاديا�واجتماعيا�و�ي�يا،��ش�ل�يخدم�أغراض�التنمية�

�ترا�� �التنمية�ال�� �أو��� �والقادمة، �ا��الية �لألجيال �بال�سبة � �والسياح ��فراد �حاجات �مع �و��ناسب ف��ا��السياحية

�السياحية� �للموارد �الرشيد ��ستغالل �ع�� �و�س�ند �املحلية، �الثقافة �وخصوصية �طبيعة �ف��ا �وتح��م �البي�ية، النظم

�� �والتنافسية �والفعالية �النجاعة �تحقيق �إ�� �أساسا �املستدامة �السياحية �التنمية �لتحقيق���دف قتصادية

النمو��قتصادي�والرفاه��جتما���وتحس�ن�الظروف�املع�شية�والدخل�القومي�والفردي،�و�عمل�ع���توف���يد�عمالة�

�املساواة�� �مبادئ �إرساء �خالل �من �و�نتاجية، �وا��دماتية �والسياحية ��قتصادية �القطاعات ��� �ومؤ�لة متخصصة

�ثمار�فيالقطاعات�السياحية�و�قتصادية،�وتكر�س�مبدأ�ال�شاركية����وضع�

وتنفيذ�السياسات�العامة�للتنمية�املستدامة�بصفة�عامة�والتنمية�السياحية�املستدامة�بصفة�خاصة،�كما��س��دف�

�أغرا �تحقيق ��� �السياحة �و�عز�ز�دور �ا��ياة، �وجودة �املجتمع �رفا�ية �وتحقيق �ا��ياة �نوعية �التنمية�تحس�ن ض

�السياحية� �املوارد �وقدرة ���م �من �والرفع �أو�السياحية، �الطبيعية �للموارد ��مثل ��ستغالل �خالل �من املستدامة

�من� �التقليل �شأ��ا �من �للب�ئة �صديقة �مشار�ع �ع�� �نحو��عتماد �والتوجھ �مردودي��ا، �وز�ادة �والبي�ية، والطبيعية

�ال��� �السيا��، �لل�شاط ��قتصادية �باأل�داف �أساسا �ترتبط �املستدامة �السياحية �التنمية �فإن �لذلك، وتبعا

تقوم�ع���أساس�املسا�مة����تحقيق�نمو��قتصادي�تناف����قائم�ع���اقتصاد�صناعة�السياحة،�و�وفر�فرص�عمل�

ية�الشاملة،�و�خلق�مصادر�مالية�جديدة��سا�م����

تحقيق��ستقرار�والتوازن����مالية�الدولة،�وُ�حقق��غراض��جتماعية�والثقافية�وا��ضار�ة����املجتمع،�وذلك�من�

�مضام�ن� �وترسيخ �والثقافية �التعليمية �مستو�اتھ �من �والرفع �املجتمع، �ألفراد �وحضاري �نمو�اجتما�� �تحقيق خالل

�ة�الوطنية�واملواطنة�وإرساء�روح��نتماء�للمجتمع�الذي�يزخر�بمك�سبات�وموروثات�ثقافية�وسياحية��امة��ع���

عن�وحدة��مة�وأساس��شأ��ا،�إ���جانب�تفعيل�آليات�التواصل�و�تصال�الثقا���وا��ضاري�ب�ن��مم�والشعوب�

.  

�العامة� �السياسات ��� �البي�� �البعد �إدراج �املستدامة، �السياحية �التنمية �وأ�داف �نطاق �ضمن �تدخل كما

�من� �والتقليل �والبي�ية، �والسياحية �للموارد�الطبيعية ��ستغالل�العقال�ي �ع�� �املستدامة،�والعمل للتنمية�السياحية

ية،�وتوف���ا��ماية�الالزمة�للموروثات�الثقافية�والسياحية�واملناطق�و�ماكن�

�ال�و�ة� � �عن ع��ة
ُ
�امل �غ���املادية �وا��ضار�ة �الثقافية �املوروثات �ع�� �املحافظة �وكذا �استدام��ا، �وضمان السياحية

�البال  �تزخر�بھ �الذي �وا��ضاري �والثقا�� �الف�� �باملوروث �املرتبطة �وا��ضاري �التنمية�الثقافية �دور ��ذا�فضال�ع�� د،

                                                           
3World Toursim Organization, 2004 
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�السياحية �باملوارد �لالستمتاع �القادمة �املضيفة��3جيال �املناطق �ب�ن �الثالثية ��ع���عنالعالقة �ال�� �التنمية �أو��� � ،

 �� ��ع���عن �كما �السياحة، �صناعة �السياح، �والناس، �العقال�ي�و��ئ��ا ��ستغالل �أساس �ع�� �تقوم �ال�� � س��اتيجية

و�مثل�للموارد�السياحية�والبي�ية�املتاحة،��ش�ل�متوازن�اقتصاديا�واجتماعيا�و�ي�يا،��ش�ل�يخدم�أغراض�التنمية�

�ترا�� �التنمية�ال�� �أو��� �والقادمة، �ا��الية �لألجيال �بال�سبة � �والسياح ��فراد �حاجات �مع �و��ناسب السياحية

�السياحية� �للموارد �الرشيد ��ستغالل �ع�� �و�س�ند �املحلية، �الثقافة �وخصوصية �طبيعة �ف��ا �وتح��م �البي�ية، النظم

  .4والبي�ية�وضمان�استدام��ا

  أ�داف�التنمية�السياحية�املستدامة

�� �والتنافسية �والفعالية �النجاعة �تحقيق �إ�� �أساسا �املستدامة �السياحية �التنمية ��دف

النمو��قتصادي�والرفاه��جتما���وتحس�ن�الظروف�املع�شية�والدخل�القومي�والفردي،�و�عمل�ع���توف���يد�عمالة�

�املساواة�� �مبادئ �إرساء �خالل �من �و�نتاجية، �وا��دماتية �والسياحية ��قتصادية �القطاعات ��� �ومؤ�لة متخصصة

�ثمار�فيالقطاعات�السياحية�و�قتصادية،�وتكر�س�مبدأ�ال�شاركية����وضع�والعدالة�����ستفادة�من�عائدات��س

وتنفيذ�السياسات�العامة�للتنمية�املستدامة�بصفة�عامة�والتنمية�السياحية�املستدامة�بصفة�خاصة،�كما��س��دف�

�أغرا �تحقيق ��� �السياحة �و�عز�ز�دور �ا��ياة، �وجودة �املجتمع �رفا�ية �وتحقيق �ا��ياة �نوعية تحس�ن

�السياحية� �املوارد �وقدرة ���م �من �والرفع �أو�السياحية، �الطبيعية �للموارد ��مثل ��ستغالل �خالل �من املستدامة

�من� �التقليل �شأ��ا �من �للب�ئة �صديقة �مشار�ع �ع�� �نحو��عتماد �والتوجھ �مردودي��ا، �وز�ادة �والبي�ية، والطبيعية

  .5الب�ئةامللوثات�واملخاطر�البي�ية�امل�ددة�لعناصر�

�ال��� �السيا��، �لل�شاط ��قتصادية �باأل�داف �أساسا �ترتبط �املستدامة �السياحية �التنمية �فإن �لذلك، وتبعا

تقوم�ع���أساس�املسا�مة����تحقيق�نمو��قتصادي�تناف����قائم�ع���اقتصاد�صناعة�السياحة،�و�وفر�فرص�عمل�

ية�الشاملة،�و�خلق�مصادر�مالية�جديدة��سا�م�����امة،�و�د�عاملة�مؤ�لة�ومتخصصة،�و�حقق�التنمية��قتصاد

تحقيق��ستقرار�والتوازن����مالية�الدولة،�وُ�حقق��غراض��جتماعية�والثقافية�وا��ضار�ة����املجتمع،�وذلك�من�

�مضام�ن� �وترسيخ �والثقافية �التعليمية �مستو�اتھ �من �والرفع �املجتمع، �ألفراد �وحضاري �نمو�اجتما�� �تحقيق خالل

�ة�الوطنية�واملواطنة�وإرساء�روح��نتماء�للمجتمع�الذي�يزخر�بمك�سبات�وموروثات�ثقافية�وسياحية��امة��ع���

عن�وحدة��مة�وأساس��شأ��ا،�إ���جانب�تفعيل�آليات�التواصل�و�تصال�الثقا���وا��ضاري�ب�ن��مم�والشعوب�

.6السفر�والسياحةمن�خالل�ال���يع�ع���السياحة�وال��و�ج�وال�سو�ق�لصناعة�

�العامة� �السياسات ��� �البي�� �البعد �إدراج �املستدامة، �السياحية �التنمية �وأ�داف �نطاق �ضمن �تدخل كما

�من� �والتقليل �والبي�ية، �والسياحية �للموارد�الطبيعية ��ستغالل�العقال�ي �ع�� �املستدامة،�والعمل للتنمية�السياحية

ية،�وتوف���ا��ماية�الالزمة�للموروثات�الثقافية�والسياحية�واملناطق�و�ماكن�امللوثات�واملؤثرات�ال�����ددالعناصر�البي�

�ال�و�ة� � �عن ع��ة
ُ
�امل �غ���املادية �وا��ضار�ة �الثقافية �املوروثات �ع�� �املحافظة �وكذا �استدام��ا، �وضمان السياحية

�البال  �تزخر�بھ �الذي �وا��ضاري �والثقا�� �الف�� �باملوروث �املرتبطة �وا��ضاري الثقافية

                   

  .81.ب�ن�النظر�ة�والتطبيق،�املرجع�السابق،صفؤاد�بن�غضبان،�السياحة�البي�ية�املستديمة�

  .83.فؤاد�بن�غضبان،�السياحة�البي�ية�املستديمة�ب�ن�النظر�ة�والتطبيق،�املرجع�نفسھ،ص

.21،�صناعة�السياحة،�دار�ز�ران�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،�ص)1997

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�السياحية �باملوارد �لالستمتاع �القادمة �جيال

 �� ��ع���عن �كما �السياحة، �صناعة �السياح، �والناس، و��ئ��ا

و�مثل�للموارد�السياحية�والبي�ية�املتاحة،��ش�ل�متوازن�اقتصاديا�واجتماعيا�و�ي�يا،��ش�ل�يخدم�أغراض�التنمية�

�ترا�� �التنمية�ال�� �أو��� �والقادمة، �ا��الية �لألجيال �بال�سبة � �والسياح ��فراد �حاجات �مع �و��ناسب السياحية

�السياحية� �للموارد �الرشيد ��ستغالل �ع�� �و�س�ند �املحلية، �الثقافة �وخصوصية �طبيعة �ف��ا �وتح��م �البي�ية، النظم

والبي�ية�وضمان�استدام��ا

أ�داف�التنمية�السياحية�املستدامة: ثانيا

�� �والتنافسية �والفعالية �النجاعة �تحقيق �إ�� �أساسا �املستدامة �السياحية �التنمية ��دف

النمو��قتصادي�والرفاه��جتما���وتحس�ن�الظروف�املع�شية�والدخل�القومي�والفردي،�و�عمل�ع���توف���يد�عمالة�

�املساواة�� �مبادئ �إرساء �خالل �من �و�نتاجية، �وا��دماتية �والسياحية ��قتصادية �القطاعات ��� �ومؤ�لة متخصصة

والعدالة�����ستفادة�من�عائدات��س

وتنفيذ�السياسات�العامة�للتنمية�املستدامة�بصفة�عامة�والتنمية�السياحية�املستدامة�بصفة�خاصة،�كما��س��دف�

�أغرا �تحقيق ��� �السياحة �و�عز�ز�دور �ا��ياة، �وجودة �املجتمع �رفا�ية �وتحقيق �ا��ياة �نوعية تحس�ن

�السياحية� �املوارد �وقدرة ���م �من �والرفع �أو�السياحية، �الطبيعية �للموارد ��مثل ��ستغالل �خالل �من املستدامة

�من� �التقليل �شأ��ا �من �للب�ئة �صديقة �مشار�ع �ع�� �نحو��عتماد �والتوجھ �مردودي��ا، �وز�ادة �والبي�ية، والطبيعية

امللوثات�واملخاطر�البي�ية�امل�ددة�لعناصر�

�ال��� �السيا��، �لل�شاط ��قتصادية �باأل�داف �أساسا �ترتبط �املستدامة �السياحية �التنمية �فإن �لذلك، وتبعا

تقوم�ع���أساس�املسا�مة����تحقيق�نمو��قتصادي�تناف����قائم�ع���اقتصاد�صناعة�السياحة،�و�وفر�فرص�عمل�

�امة،�و�د�عاملة�مؤ�لة�ومتخصصة،�و�حقق�التنمية��قتصاد

تحقيق��ستقرار�والتوازن����مالية�الدولة،�وُ�حقق��غراض��جتماعية�والثقافية�وا��ضار�ة����املجتمع،�وذلك�من�

�مضام�ن� �وترسيخ �والثقافية �التعليمية �مستو�اتھ �من �والرفع �املجتمع، �ألفراد �وحضاري �نمو�اجتما�� �تحقيق خالل

�ة�الوطنية�واملواطنة�وإرساء�روح��نتماء�للمجتمع�الذي�يزخر�بمك�سبات�وموروثات�ثقافية�وسياحية��امة��ع���ال�و 

عن�وحدة��مة�وأساس��شأ��ا،�إ���جانب�تفعيل�آليات�التواصل�و�تصال�الثقا���وا��ضاري�ب�ن��مم�والشعوب�

من�خالل�ال���يع�ع���السياحة�وال��و�ج�وال�سو�ق�لصناعة�

�العامة� �السياسات ��� �البي�� �البعد �إدراج �املستدامة، �السياحية �التنمية �وأ�داف �نطاق �ضمن �تدخل كما

�من� �والتقليل �والبي�ية، �والسياحية �للموارد�الطبيعية ��ستغالل�العقال�ي �ع�� �املستدامة،�والعمل للتنمية�السياحية

امللوثات�واملؤثرات�ال�����ددالعناصر�البي�

�ال�و�ة� � �عن ع��ة
ُ
�امل �غ���املادية �وا��ضار�ة �الثقافية �املوروثات �ع�� �املحافظة �وكذا �استدام��ا، �وضمان السياحية

�البال  �تزخر�بھ �الذي �وا��ضاري �والثقا�� �الف�� �باملوروث �املرتبطة �وا��ضاري الثقافية

فؤاد�بن�غضبان،�السياحة�البي�ية�املستديمة�4
فؤاد�بن�غضبان،�السياحة�البي�ية�املستديمة�ب�ن�النظر�ة�والتطبيق،�املرجع�نفسھ،ص5
1997(ما�ر�عبد�العز�ز�توفيق،6
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���شطة�املرتبطة� �ب�ن�مختلف �والت�امل �إطار�التداخل ��� �للتنمية �السياسة�العامة �تجسيد ��� السياحية�املستدامة

بقطاعات�السياحة،�والتوجھ�نحو��تنو�ع���شطة��قتصادية�لتحقيق�أغراض�التنمية�املستدامة،�مع�ا��رص�ع���

لتنظيم�وممارسة�والرقابة�ع���القطاعات�السياحية،�وضمان��ستقرار�و�من�العام�باملناطق�

و�ماكن�السياحية،���يع�ودعماالس�ثمارات�ا��اصة����القطاعات�السياحية،�و�عز�ز�دور�السياحة�لتحقيق�النمو�

  .  7ياسة�العامة�للتنمية�الشاملة

تقوم�التنمية�السياحية�املستدامة�ع���مجموعة�من�املبادئ���دفإ���تحقيق�مبدأ��ستدامة��قتصادية�من�

وا��ضار�ة�من�خالل�خلق�عائدات�خاصة�ناتجة�عن�مداخيل�تنوع���شطة��قتصادية،�ومبدأ��ستدامة�الثقافية�

�ومبدأ� �البالد، �تزخر���ا �ال�� �والسياحية �الثقافية �واملوروثات �واملك�سبات �والثقافات �القيم �ومراعاة �ا��فاظ خالل

�ينعكس� ��ش�ل �والسياحة �للثقافة �السياسة�العامة �تجسيد ��� �واملنظمات �إشراك��فراد �ع�� �يقوم ال�شاركية�الذي

�حافظ�ع���التواصل�والتنوع�الثقا��،�والتحس�س�بحتمية�حماية�املوروثات�

املك�سبات�الثقافية�والسياحية،�إ���جانب��ستدامة�املحلية�ال����عد�أساس��ومحور�التنمية�املستدامة،�وتكر�س�

إدارة�و�س���القطاعات�مبادئ�املساواة،�والشفافية،�وا��وكمة�الرشيدة،�والعدالة،�وتحمل�املسؤولية،�واملحاسبة����

  .8السياحية،�وغ���ا�من�املبادئ�ال���من�شأ��ا�تفعيل�آليات�تحقيق�التنمية�السياحية�املستدامة��ش�ل�فعال

�سياسة� �تفعيل �وآليات �السيا�� �القطاع ��� �للدولة �العامة �السياسة أ�داف

�السياسة� �تفعيل �آليات �بيان �ثم �السيا��، �املجال ��� �للدولة عامة

�املستدامة� �السياحية �التنمية �أغراض �بتحقيق �السيا�� �القطاع ��� �للدولة �العامة �السياسة �أ�داف ترتبط

املستدامة،�من�خالل�التوجھ�نحو�القطاع�السيا���و�عز�ز�دور�السياحة�لدفع���لة�

�ا��زائر� �تتوافر�عل��ا �ال�� �السياحية �أو�املوروثات �للموارد ��مثل ��ستغالل �ع�� �والعمل �والنمو��قتصادي، التنمية

�واملنقولة،� �بالتخصيص �والعقارات �العقار�ة �الثقافية �املمتل�ات �الثقافية �أو�املمتل�ات �الثقا�� �ال��اث �شمل

�للقانون� �تا�ع�ن �أو�معنو��ن �طبيعي�ن �أل��اص �داخل�ا،اململوكة �و�� �الوطنية ��مالك �عقارات �أرض �ع�� املوجودة

وفية�للمياه�الداخلية�و�قليمية�الوطنية�املوروثة�عن�مختلف�ا��ضارات�

املتعاقبة�منذ�عصر�ما�قبل�التار�خ�إ���اليوم،�كما��عت���جزءا�من�ال��اث�الثقا���لألمة�ا��زائر�ة�املمتل�ات�الثقافية�غ���

                                                           

  

،�التخطـــيط�الســـيا����ـــ��ســـ�بل�تخطـــيط�م�ـــا�ي�شـــامل�ومت�امـــل،�دار�صـــفاء�لل�شـــر�والتوز�ـــع،��ردن،�

،��1،العــــدد10،�متطلبـــات�تحقيــــق�التطـــو�ر�املســـتدام�للســـياحة،�مجلــــة��بـــداع،�املجلـــد

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر
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���شطة�املرتبطة� �ب�ن�مختلف �والت�امل �إطار�التداخل ��� �للتنمية �السياسة�العامة �تجسيد ��� السياحية�املستدامة

بقطاعات�السياحة،�والتوجھ�نحو��تنو�ع���شطة��قتصادية�لتحقيق�أغراض�التنمية�املستدامة،�مع�ا��رص�ع���

لتنظيم�وممارسة�والرقابة�ع���القطاعات�السياحية،�وضمان��ستقرار�و�من�العام�باملناطق�

و�ماكن�السياحية،���يع�ودعماالس�ثمارات�ا��اصة����القطاعات�السياحية،�و�عز�ز�دور�السياحة�لتحقيق�النمو�

ياسة�العامة�للتنمية�الشاملةوالرفاه��قتصادي�و�جتما���مع�مراعاة��عتبارات�البي�ية����تنفيذ�الس

  مبادئ�التنمية�السياحية�املستدامة

تقوم�التنمية�السياحية�املستدامة�ع���مجموعة�من�املبادئ���دفإ���تحقيق�مبدأ��ستدامة��قتصادية�من�

خالل�خلق�عائدات�خاصة�ناتجة�عن�مداخيل�تنوع���شطة��قتصادية،�ومبدأ��ستدامة�الثقافية�

�ومبدأ� �البالد، �تزخر���ا �ال�� �والسياحية �الثقافية �واملوروثات �واملك�سبات �والثقافات �القيم �ومراعاة �ا��فاظ خالل

�ينعكس� ��ش�ل �والسياحة �للثقافة �السياسة�العامة �تجسيد ��� �واملنظمات �إشراك��فراد �ع�� �يقوم ال�شاركية�الذي

�حافظ�ع���التواصل�والتنوع�الثقا��،�والتحس�س�بحتمية�حماية�املوروثات�إيجابا�ع���املجتمع�و�قتصاد�الوط��،�و 

املك�سبات�الثقافية�والسياحية،�إ���جانب��ستدامة�املحلية�ال����عد�أساس��ومحور�التنمية�املستدامة،�وتكر�س�

مبادئ�املساواة،�والشفافية،�وا��وكمة�الرشيدة،�والعدالة،�وتحمل�املسؤولية،�واملحاسبة����

السياحية،�وغ���ا�من�املبادئ�ال���من�شأ��ا�تفعيل�آليات�تحقيق�التنمية�السياحية�املستدامة��ش�ل�فعال

�سياسة� �تفعيل �وآليات �السيا�� �القطاع ��� �للدولة �العامة �السياسة أ�داف

  �ستدامة�السياحية

�ال �السياسية �أ�داف �أوال�إ�� �التطرق �السياسة�س�تم �تفعيل �آليات �بيان �ثم �السيا��، �املجال ��� �للدولة عامة

  .العامة�لالستدامة�السياحية

  أ�داف�السياسة�العامة�للدولة����القطاع�السيا���

�املستدامة� �السياحية �التنمية �أغراض �بتحقيق �السيا�� �القطاع ��� �للدولة �العامة �السياسة �أ�داف ترتبط

املستدامة،�من�خالل�التوجھ�نحو�القطاع�السيا���و�عز�ز�دور�السياحة�لدفع���لة�كمدخل��ام�لتحقيق�التنمية�

�ا��زائر� �تتوافر�عل��ا �ال�� �السياحية �أو�املوروثات �للموارد ��مثل ��ستغالل �ع�� �والعمل �والنمو��قتصادي، التنمية

  . 9وثمي��ا�وتوف���ا��ماية�القانونية�الالزمة�ل�ا

  لثقافية�والسياحية�حماية�وتثم�ن�املوارد�ا

�واملنقولة،� �بالتخصيص �والعقارات �العقار�ة �الثقافية �املمتل�ات �الثقافية �أو�املمتل�ات �الثقا�� �ال��اث �شمل

�للقانون� �تا�ع�ن �أو�معنو��ن �طبيعي�ن �أل��اص �داخل�ا،اململوكة �و�� �الوطنية ��مالك �عقارات �أرض �ع�� املوجودة

وفية�للمياه�الداخلية�و�قليمية�الوطنية�املوروثة�عن�مختلف�ا��ضارات�ا��اص،�واملوجودة�كذلك����الطبقات�ا��

املتعاقبة�منذ�عصر�ما�قبل�التار�خ�إ���اليوم،�كما��عت���جزءا�من�ال��اث�الثقا���لألمة�ا��زائر�ة�املمتل�ات�الثقافية�غ���
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���شطة�املرتبطة� �ب�ن�مختلف �والت�امل �إطار�التداخل ��� �للتنمية �السياسة�العامة �تجسيد ��� السياحية�املستدامة

بقطاعات�السياحة،�والتوجھ�نحو��تنو�ع���شطة��قتصادية�لتحقيق�أغراض�التنمية�املستدامة،�مع�ا��رص�ع���

لتنظيم�وممارسة�والرقابة�ع���القطاعات�السياحية،�وضمان��ستقرار�و�من�العام�باملناطق�توف����ليات�القانونية�

و�ماكن�السياحية،���يع�ودعماالس�ثمارات�ا��اصة����القطاعات�السياحية،�و�عز�ز�دور�السياحة�لتحقيق�النمو�

والرفاه��قتصادي�و�جتما���مع�مراعاة��عتبارات�البي�ية����تنفيذ�الس

مبادئ�التنمية�السياحية�املستدامة: ثالثا

تقوم�التنمية�السياحية�املستدامة�ع���مجموعة�من�املبادئ���دفإ���تحقيق�مبدأ��ستدامة��قتصادية�من�

خالل�خلق�عائدات�خاصة�ناتجة�عن�مداخيل�تنوع���شطة��قتصادية،�ومبدأ��ستدامة�الثقافية�

�ومبدأ� �البالد، �تزخر���ا �ال�� �والسياحية �الثقافية �واملوروثات �واملك�سبات �والثقافات �القيم �ومراعاة �ا��فاظ خالل

�ينعكس� ��ش�ل �والسياحة �للثقافة �السياسة�العامة �تجسيد ��� �واملنظمات �إشراك��فراد �ع�� �يقوم ال�شاركية�الذي

إيجابا�ع���املجتمع�و�قتصاد�الوط��،�و 

املك�سبات�الثقافية�والسياحية،�إ���جانب��ستدامة�املحلية�ال����عد�أساس��ومحور�التنمية�املستدامة،�وتكر�س�

مبادئ�املساواة،�والشفافية،�وا��وكمة�الرشيدة،�والعدالة،�وتحمل�املسؤولية،�واملحاسبة����

السياحية،�وغ���ا�من�املبادئ�ال���من�شأ��ا�تفعيل�آليات�تحقيق�التنمية�السياحية�املستدامة��ش�ل�فعال

�الثا�ي �سياسة�:املحور �تفعيل �وآليات �السيا�� �القطاع ��� �للدولة �العامة �السياسة أ�داف

�ستدامة�السياحية

�ال �السياسية �أ�داف �أوال�إ�� �التطرق س�تم

العامة�لالستدامة�السياحية

أ�داف�السياسة�العامة�للدولة����القطاع�السيا���: أوال

�املستدامة� �السياحية �التنمية �أغراض �بتحقيق �السيا�� �القطاع ��� �للدولة �العامة �السياسة �أ�داف ترتبط

كمدخل��ام�لتحقيق�التنمية�

�ا��زائر� �تتوافر�عل��ا �ال�� �السياحية �أو�املوروثات �للموارد ��مثل ��ستغالل �ع�� �والعمل �والنمو��قتصادي، التنمية

وثمي��ا�وتوف���ا��ماية�القانونية�الالزمة�ل�ا

حماية�وتثم�ن�املوارد�ا-1

�واملنقولة،� �بالتخصيص �والعقارات �العقار�ة �الثقافية �املمتل�ات �الثقافية �أو�املمتل�ات �الثقا�� �ال��اث �شمل

�للقانون� �تا�ع�ن �أو�معنو��ن �طبيعي�ن �أل��اص �داخل�ا،اململوكة �و�� �الوطنية ��مالك �عقارات �أرض �ع�� املوجودة

ا��اص،�واملوجودة�كذلك����الطبقات�ا��

املتعاقبة�منذ�عصر�ما�قبل�التار�خ�إ���اليوم،�كما��عت���جزءا�من�ال��اث�الثقا���لألمة�ا��زائر�ة�املمتل�ات�الثقافية�غ���

أحمد�محمود�مقابلة،�صناعة�السياحة،�دار�الكنوز�لل�7
(عثمـــان�غنـــيم�و�ن�تـــا�ســـعد،8

  94.ص
��ـــ��طـــھ،�محمـــد�ا��ــــوادي�ز��ـــب،�9

  60-44.ص
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�ع���العصور  �وا��ماعات ��فراد �وإبداعات �اجتماعية �تفاعالت �عن �الناتجة �منذ��املادية �نفس�ا ع���عن
ُ
�� �ال�تزال ال��

�غ��� �الثقافية �املنقولة،واملمتل�ات �الثقافية �العقار�ة،واملمتل�ات �الثقافية �املمتل�ات ��شمل �اليوم، �إ�� �الغابرة �زمنة

�أ�م� �من ��عد �والبي�ية �والثقافية �السياحية �املوارد �وتثم�ن �وحماية �رصد �فإن �لذلك �وتبعا ،

إن�ضمان�استدامة�املوارد�الثقافية�والسياحية�مرتبط�أساسا�باالستغالل�العقال�ي�و�مثل�للموارد�ال���تتوافر�

اية�القانونية�الالزمة�ل��د�من�عل��ا�الدولة�و�عز�ز�دور�ا�والرفع�من�قيم��ا��نتاجية�وضمان�استدام��ا،�وتوف���ا��م

���� �املواطن �وإشراك �والسياحية، �الثقافية �للموارد �غ���العقال�ي �و�ستغالل �و�ست��اف �والتد�ور ��عتداء أش�ال

تطو�ر�ا�وا��فاظ�عل��ا�واملسا�مة����ضمان�استدام��ا،�من�خالل�إشراكھ����مختلف�السياسات�أو�املشار�ع�املرتبطة�

�و� �الثقافية �واملنتجات �املوارد �بال��ك���ع�� �أساسا �ُمرتبط �والثقافية �السياحية ��ستدامة �سياسة �تفعيل إن

�لل�سي��� �اس��اتجيات �نحو�ان��اج التوجھ

�قتصادي�أك���نجاعة�وفعالية����املجال�السيا���بالدول��ك����سياحة����العالم،�وان��اج�نظم�لل��و�ج�وال�سو�ق�

نتج�
ُ
و�ش�ار��و�عالن����القطاع�السيا���أك���فعالية�وتنافسية،�والتوجھ�كذلك�نحو��قتصاد�السيا���التناف����امل

�السيا��� �بالقطاع �املتعلقة �القانونية �املنظومة �ومراجعة �السياحية، �للقطاعات �التقليدي �ال�سي����داري �من دال

�أك���فعالية� �وجعلھ �السيا�� �وتطو�ر�القطاع �والسياحية �الثقافية �املوروثات ��عز�ز�وتثم�ن �إ�� �يؤدي ��ش�ل والثقا��

يط�السيا���والبي������امليادين�السياحية�والبي�ية�والثقافية�

�العنصر� ��س�ثمار��� �من �بدء �والثقا�� �السيا�� �القطاع�ن ��ي�لة �وتأط���وإعادة �ت�و�ن �ع�� �العمل �جانب إ��

مع�توظيف�وتوف����ل��ال�شري�وت�و�نھ�وجعلھ�أك���تخصصا�لإلدارة�وال�سي������املجال�السيا���والثقا���و�قتصادي،

�م�انيات�الضرور�ة�لتنفيذ�السياسة�العامة�للتنمية��قتصادية�والسياحية�والثقافية،�وتب���أساليب�التكنولوجيا�

تطورة����ال�سو�ق�وال��و�ج�و�ش�ار�السيا���والثقا���للتعر�ف�باملوروثات�السياحية�والثقافية�ال���تزخر���ا�البالد�
ُ
امل

و�ح���املتعامل�ن��قتصادي�ن�لالس�ثمار����املجال�السيا��،�و�و�أمر�يوجب�ضرورة���تمام�با��انب�

�القطاع� ��� �لالس�ثمار�وال�سو�ق �لتوف���مناخ �م�ما �وعامال �السياح �الستقطاب �حقيقيا ��عت���مؤشرا �الذي �م��

�والبي�ية� �والثقافية �السياحية القطاعات
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املتضـمن�إعـداد�مخطـط�حمايـة�املواقـع��ثر�ـة�واملنـاطق�املحميـة�التا�عـة�ل�ـا�

  .11،2003ر،�عدد�.املتعلق�بالتنمية�املستدامة�للسياحة،ج
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�ع���العصور  �وا��ماعات ��فراد �وإبداعات �اجتماعية �تفاعالت �عن �الناتجة املادية

�غ��� �الثقافية �املنقولة،واملمتل�ات �الثقافية �العقار�ة،واملمتل�ات �الثقافية �املمتل�ات ��شمل �اليوم، �إ�� �الغابرة �زمنة

�أ�م� �من ��عد �والبي�ية �والثقافية �السياحية �املوارد �وتثم�ن �وحماية �رصد �فإن �لذلك �وتبعا ،

  .11التنمية�السياحية�املستدامة

  ضمان�استدامة�املوارد�الثقافية�والسياحية

إن�ضمان�استدامة�املوارد�الثقافية�والسياحية�مرتبط�أساسا�باالستغالل�العقال�ي�و�مثل�للموارد�ال���تتوافر�

عل��ا�الدولة�و�عز�ز�دور�ا�والرفع�من�قيم��ا��نتاجية�وضمان�استدام��ا،�وتوف���ا��م

���� �املواطن �وإشراك �والسياحية، �الثقافية �للموارد �غ���العقال�ي �و�ستغالل �و�ست��اف �والتد�ور ��عتداء أش�ال

تطو�ر�ا�وا��فاظ�عل��ا�واملسا�مة����ضمان�استدام��ا،�من�خالل�إشراكھ����مختلف�السياسات�أو�املشار�ع�املرتبطة�

  .12ي�لة�وتنظيم�القطاع�ن�السيا���والثقا��

  آليات�تفعيل�سياسة��ستدامة�الثقافية�والسياحية�

�و� �الثقافية �واملنتجات �املوارد �بال��ك���ع�� �أساسا �ُمرتبط �والثقافية �السياحية ��ستدامة �سياسة �تفعيل إن

�و  �املحروقات، �لقطاع �كبديل �الوطنية �ال��وة ���لق �كمصدر��ام �لل�سي���السياحية �اس��اتجيات �نحو�ان��اج التوجھ

�قتصادي�أك���نجاعة�وفعالية����املجال�السيا���بالدول��ك����سياحة����العالم،�وان��اج�نظم�لل��و�ج�وال�سو�ق�

نتج�
ُ
و�ش�ار��و�عالن����القطاع�السيا���أك���فعالية�وتنافسية،�والتوجھ�كذلك�نحو��قتصاد�السيا���التناف����امل

�السيا��� �بالقطاع �املتعلقة �القانونية �املنظومة �ومراجعة �السياحية، �للقطاعات �التقليدي �ال�سي����داري �من دال

�أك���فعالية� �وجعلھ �السيا�� �وتطو�ر�القطاع �والسياحية �الثقافية �املوروثات ��عز�ز�وتثم�ن �إ�� �يؤدي ��ش�ل والثقا��

يط�السيا���والبي������امليادين�السياحية�والبي�ية�والثقافية�وتنافسية،�إ���جانب�تب���سياسات�واس��اتجيات�التخط

�العنصر� ��س�ثمار��� �من �بدء �والثقا�� �السيا�� �القطاع�ن ��ي�لة �وتأط���وإعادة �ت�و�ن �ع�� �العمل �جانب إ��

ال�شري�وت�و�نھ�وجعلھ�أك���تخصصا�لإلدارة�وال�سي������املجال�السيا���والثقا���و�قتصادي،

�م�انيات�الضرور�ة�لتنفيذ�السياسة�العامة�للتنمية��قتصادية�والسياحية�والثقافية،�وتب���أساليب�التكنولوجيا�

تطورة����ال�سو�ق�وال��و�ج�و�ش�ار�السيا���والثقا���للتعر�ف�باملوروثات�السياحية�والثقافية�ال���تزخر���ا�البالد�
ُ
امل

و�ح���املتعامل�ن��قتصادي�ن�لالس�ثمار����املجال�السيا��،�و�و�أمر�يوجب�ضرورة���تمام�با��انب�

�القطاع� ��� �لالس�ثمار�وال�سو�ق �لتوف���مناخ �م�ما �وعامال �السياح �الستقطاب �حقيقيا ��عت���مؤشرا �الذي �م��

��� �الناشطة �ا��معيات �دور �وتفعيل �املواطن �إشراك �جانب �إ�� �والبي�ية��السيا��، �والثقافية �السياحية القطاعات
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املتعلق�ب��يئة��قليم�وتنميتھ�املستدامة�املؤرخ���20-01من�القانون�رقم4،واملادة

املتضـمن�إعـداد�مخطـط�حمايـة�املواقـع��ثر�ـة�واملنـاطق�املحميـة�التا�عـة�ل�ـا�2003أكتو�ر05الصادر�بتار�خ323

  2003لسنة

  املتعلق�بحماية�الب�ئة����إطار�التنمية�املستدامة03/10

املتعلق�بالتنمية�املستدامة�للسياحة،ج�2003فيفري��17 املؤرخ����01-

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�ع���العصور  �وا��ماعات ��فراد �وإبداعات �اجتماعية �تفاعالت �عن �الناتجة املادية

�غ��� �الثقافية �املنقولة،واملمتل�ات �الثقافية �العقار�ة،واملمتل�ات �الثقافية �املمتل�ات ��شمل �اليوم، �إ�� �الغابرة �زمنة

�قانونا �املحمية �أ�م�10املادية �من ��عد �والبي�ية �والثقافية �السياحية �املوارد �وتثم�ن �وحماية �رصد �فإن �لذلك �وتبعا ،

التنمية�السياحية�املستدامة�أغراض

ضمان�استدامة�املوارد�الثقافية�والسياحية-2

إن�ضمان�استدامة�املوارد�الثقافية�والسياحية�مرتبط�أساسا�باالستغالل�العقال�ي�و�مثل�للموارد�ال���تتوافر�

عل��ا�الدولة�و�عز�ز�دور�ا�والرفع�من�قيم��ا��نتاجية�وضمان�استدام��ا،�وتوف���ا��م

���� �املواطن �وإشراك �والسياحية، �الثقافية �للموارد �غ���العقال�ي �و�ستغالل �و�ست��اف �والتد�ور ��عتداء أش�ال

تطو�ر�ا�وا��فاظ�عل��ا�واملسا�مة����ضمان�استدام��ا،�من�خالل�إشراكھ����مختلف�السياسات�أو�املشار�ع�املرتبطة�

ي�لة�وتنظيم�القطاع�ن�السيا���والثقا��ب��يئة�وتأط���و�

آليات�تفعيل�سياسة��ستدامة�الثقافية�والسياحية�:ثانيا

�و� �الثقافية �واملنتجات �املوارد �بال��ك���ع�� �أساسا �ُمرتبط �والثقافية �السياحية ��ستدامة �سياسة �تفعيل إن

�و  �املحروقات، �لقطاع �كبديل �الوطنية �ال��وة ���لق �كمصدر��ام السياحية

�قتصادي�أك���نجاعة�وفعالية����املجال�السيا���بالدول��ك����سياحة����العالم،�وان��اج�نظم�لل��و�ج�وال�سو�ق�

نتج�
ُ
و�ش�ار��و�عالن����القطاع�السيا���أك���فعالية�وتنافسية،�والتوجھ�كذلك�نحو��قتصاد�السيا���التناف����امل

�السيا���ب �بالقطاع �املتعلقة �القانونية �املنظومة �ومراجعة �السياحية، �للقطاعات �التقليدي �ال�سي����داري �من دال

�أك���فعالية� �وجعلھ �السيا�� �وتطو�ر�القطاع �والسياحية �الثقافية �املوروثات ��عز�ز�وتثم�ن �إ�� �يؤدي ��ش�ل والثقا��

وتنافسية،�إ���جانب�تب���سياسات�واس��اتجيات�التخط

  . 13وتثمي��ا

�العنصر� ��س�ثمار��� �من �بدء �والثقا�� �السيا�� �القطاع�ن ��ي�لة �وتأط���وإعادة �ت�و�ن �ع�� �العمل �جانب إ��

ال�شري�وت�و�نھ�وجعلھ�أك���تخصصا�لإلدارة�وال�سي������املجال�السيا���والثقا���و�قتصادي،

�م�انيات�الضرور�ة�لتنفيذ�السياسة�العامة�للتنمية��قتصادية�والسياحية�والثقافية،�وتب���أساليب�التكنولوجيا�

تطورة����ال�سو�ق�وال��و�ج�و�ش�ار�السيا���والثقا���للتعر�ف�باملوروثات�السياحية�والثقافية�ال���تزخر���ا�البالد�
ُ
امل

و�ح���املتعامل�ن��قتصادي�ن�لالس�ثمار����املجال�السيا��،�و�و�أمر�يوجب�ضرورة���تمام�با��انب���لب�السياح،�أ

�القطاع� ��� �لالس�ثمار�وال�سو�ق �لتوف���مناخ �م�ما �وعامال �السياح �الستقطاب �حقيقيا ��عت���مؤشرا �الذي �م��

��� �الناشطة �ا��معيات �دور �وتفعيل �املواطن �إشراك �جانب �إ�� السيا��،

�مــــــــــــــن�القــــــــــــــانون 02املــــــــــــــادة�10

،واملادة1998يونيو17بتار�خ44
03/323تنفيذي�رقمملرسوم�الا11

لسنة60واستصالح�ا،ج�ر�العدد
03من�القانون�رقم31املادة12
-03من�القانون�رقم�9املادة13
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��قتصادية� �التنمية �تحقيق ��� �والثقافة �السياحة �و�عز�ز�دور �املستدامة، �السياحية �التنمية �لتحقيق �فعال كشر�ك

  .14و�جتماعية�وا��فاظ�ع���املوارد�الطبيعية�والسياحية�والثقافية�وضمان�استدام��ا

�السيا��� �التخطيط �وحتمية �املستدامة السياحية

س�تم�التطرق�أوال�إ���متطلبات�تجسيد�السياسة�العامة�للتنمية�السياحية�املستدامة،�والوقوف�ع���أثر�تب���

إن�فعالية�القطاع�السيا������تحقيق�أغراض�التنمية�السياحية�املستدامة��ستوجب�ضرورة�توافر�مجموعة�

�و�سي��� �إدارة ��� �والرشادة �السيا��، �التخطيط �إس��اتجية �ان��اج �بضرورة �أساسا �املرتبطة �واملتطلبات، �العوامل من

�قدر��ا� �من �والرفع �قيم��ا �لز�ادة �أمثل ��ش�ل �وتوظيف�ا �املتاحة، �واملالية �وال�شر�ة والطبيعية

�نتاجية،�وإدراج�البعد�البي������وضع�وتنفيذ�السياسات�العامة�للتنمية�املستدامة�بصفة�عامة�والتنمية�السياحية�

�و�ست��اف� �التد�ور �من �والسياحية لطبيعية

ومختلف�املؤثرات�و�عتداءات�ال���تمس�عناصر�الب�ئة�واستدام��ا،�والتوجھ�نحو�تب���السياسات�واملشار�ع�التنمو�ة�

�توف��� �ع�� �ا��رص �فضال�ع�� ��ذا �املستدامة، �إطار�التنمية ��� �الب�ئة �حماية �متطلبات �ف��ا �ترا�� �للب�ئة الصديقة

سوق�سياحية�السيما�خارجيا،�وال�سو�ق�لإلنتاج�وا��دمات�السياحية،�وتحقيق�النجاعة�والكفاءة�وا��ودة�

�الطبية،� �التجار�ة، �الدي�ية، �الثقافية، �بالسياحة �نطاق�ا �يتحدد �ال�� �السياحية، �وا��دمات �املنتوجات ��

صادية،�السياحية،�البي�ية،�الثقافية،�التوجيھ�و�رشاد،�

�السياحية� �للتنمية �العامة �السياسة �نجاح �ومتطلبات �عوامل �أ�م �من �التكنولوجيا �استخدام �ش�ار�وال�سو�ق،

�أدائھ،� �وكفاءة �مردودية �من �والرفع �وتخصصھ، �العنصر�ال�شري ���تمامباالس�ثمار��� �ُيوجب �و�و�أمر� املستدامة،

�وتطو�ر� �وا��امعات، �باملعا�د �السياحية �القطاعات ��� ّتخصص
ُ
�امل �والت�و�ن �التعليم �ع�� �ا��رص �خالل �من ك

�املستمر� �التدر�ب �إس��اتجية �وتب�� �السياحة، �اقتصاد �ميادين ��� �والنا��ة �الرائدة �النماذج �من �و�ستفادة املنا��

�السياحية� �ا��دمات �أداء �مستوى �رفع �إ�� �يؤدي ش�ل

�و�سواق� �السياحة �اقتصاديات �عالم ��� �واملستجدات �التطورات �مع �و�تما��� �السياح، �وحاجات �لتنوع استجابة

�و�ش�ار�للموروثات� �للتعر�ف �املتطورة �والتكنولوجية �التقنية �الوسائل �استخدام �ع�� �تدر���ا �السيما السياحية،

حية�والثقافية�كعامل�م�م�لنجاح�إس��اتيجية�الدولة�لسياحة�وجلب�السياح�بما�ينعكس�إيجابا�ع���

                                                           

  .32.،�حماية��ثار�وعناصر�ال��اث�الثقا������القانون�الدو���ا��اص،دار�ال��ضة�العر�ية،القا�رة،ص

اع�الســــيا����ـــ���قتصــــاد�ا��زائـــري،�املجلــــة�ا��زائر�ــــة�

،�مظـــا�ر�تـــدخل��يئـــات�الضـــبط��داري��ـــ��مجـــال�حمايـــة�املمتل�ـــات��ثر�ـــة�والثقافيـــة،�ملتقـــى�وط�ـــ��حـــو�

  ثر�ة�من�املخاطر�البي�ية،��لية�ا��قوق�والعلوم�السياسية�جامعة�تيارت

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

��قتصادية� �التنمية �تحقيق ��� �والثقافة �السياحة �و�عز�ز�دور �املستدامة، �السياحية �التنمية �لتحقيق �فعال كشر�ك

و�جتماعية�وا��فاظ�ع���املوارد�الطبيعية�والسياحية�والثقافية�وضمان�استدام��ا

:� �التنمية �فاعلية �السيا���متطلبات �التخطيط �وحتمية �املستدامة السياحية

  لتفعيل�آليات�التنمية�السياحية�املستدامة

س�تم�التطرق�أوال�إ���متطلبات�تجسيد�السياسة�العامة�للتنمية�السياحية�املستدامة،�والوقوف�ع���أثر�تب���

  .إس��اتيجية�التخطيط�السيا������تفعيل�آليات�التنمية�السياحية�املستدامة

  متطلبات�فاعلية�التنمية�السياحية�املستدامة

إن�فعالية�القطاع�السيا������تحقيق�أغراض�التنمية�السياحية�املستدامة��ستوجب�ضرورة�توافر�مجموعة�

�و�سي��� �إدارة ��� �والرشادة �السيا��، �التخطيط �إس��اتجية �ان��اج �بضرورة �أساسا �املرتبطة �واملتطلبات، �العوامل من

�قدر��ا� �من �والرفع �قيم��ا �لز�ادة �أمثل ��ش�ل �وتوظيف�ا �املتاحة، �واملالية �وال�شر�ة والطبيعية

�نتاجية،�وإدراج�البعد�البي������وضع�وتنفيذ�السياسات�العامة�للتنمية�املستدامة�بصفة�عامة�والتنمية�السياحية�

�ا �املوارد �حماية �ع�� �والعمل �خاصة، �بصفة �و�جتماعية �و�ست��اف�و�قتصادية �التد�ور �من �والسياحية لطبيعية

ومختلف�املؤثرات�و�عتداءات�ال���تمس�عناصر�الب�ئة�واستدام��ا،�والتوجھ�نحو�تب���السياسات�واملشار�ع�التنمو�ة�

�توف��� �ع�� �ا��رص �فضال�ع�� ��ذا �املستدامة، �إطار�التنمية ��� �الب�ئة �حماية �متطلبات �ف��ا �ترا�� �للب�ئة الصديقة

سوق�سياحية�السيما�خارجيا،�وال�سو�ق�لإلنتاج�وا��دمات�السياحية،�وتحقيق�النجاعة�والكفاءة�وا��ودة�

�الطبية،� �التجار�ة، �الدي�ية، �الثقافية، �بالسياحة �نطاق�ا �يتحدد �ال�� �السياحية، �وا��دمات �املنتوجات ��

صادية،�السياحية،�البي�ية،�الثقافية،�التوجيھ�و�رشاد،�كما��سا�م�تخصص�املورد�ال�شري����املجاالت��قت

�السياحية� �للتنمية �العامة �السياسة �نجاح �ومتطلبات �عوامل �أ�م �من �التكنولوجيا �استخدام �ش�ار�وال�سو�ق،

�أدائھ،� �وكفاءة �مردودية �من �والرفع �وتخصصھ، �العنصر�ال�شري ���تمامباالس�ثمار��� �ُيوجب �و�و�أمر� املستدامة،

�وتطو�ر� �وا��امعات، �باملعا�د �السياحية �القطاعات ��� ّتخصص
ُ
�امل �والت�و�ن �التعليم �ع�� �ا��رص �خالل �من ك

�املستمر� �التدر�ب �إس��اتجية �وتب�� �السياحة، �اقتصاد �ميادين ��� �والنا��ة �الرائدة �النماذج �من �و�ستفادة املنا��

�� �املتخصصة، �وال�وادر�السياحية �لإلطارات �واملت�امل �السياحية�املتجدد �ا��دمات �أداء �مستوى �رفع �إ�� �يؤدي ش�ل

�و�سواق� �السياحة �اقتصاديات �عالم ��� �واملستجدات �التطورات �مع �و�تما��� �السياح، �وحاجات �لتنوع استجابة

�و�ش�ار�للموروثات� �للتعر�ف �املتطورة �والتكنولوجية �التقنية �الوسائل �استخدام �ع�� �تدر���ا �السيما السياحية،

حية�والثقافية�كعامل�م�م�لنجاح�إس��اتيجية�الدولة�لسياحة�وجلب�السياح�بما�ينعكس�إيجابا�ع���

  .�16فراد�و�قتصاد�وتطور�البالد

                   

،�حماية��ثار�وعناصر�ال��اث�الثقا������القانون�الدو���ا��اص،دار�ال��ضة�العر�ية،القا�رة،ص)2005

اع�الســــيا����ـــ���قتصــــاد�ا��زائـــري،�املجلــــة�ا��زائر�ــــة�،�متطلبــــات�تنميــــة�القطـــ)2016جـــوان(مـــوالي���ضــــر�عبـــد�الــــرزاق،�بـــورح���خالــــد

  81-67.،جامعة�ورقلة�،�ص4،�العدد3

،�مظـــا�ر�تـــدخل��يئـــات�الضـــبط��داري��ـــ��مجـــال�حمايـــة�املمتل�ـــات��ثر�ـــة�والثقافيـــة،�ملتقـــى�وط�ـــ��حـــو�)2020

ثر�ة�من�املخاطر�البي�ية،��لية�ا��قوق�والعلوم�السياسية�جامعة�تيارتا��ماية�القانونية�للممتل�ات��

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

��قتصادية� �التنمية �تحقيق ��� �والثقافة �السياحة �و�عز�ز�دور �املستدامة، �السياحية �التنمية �لتحقيق �فعال كشر�ك

و�جتماعية�وا��فاظ�ع���املوارد�الطبيعية�والسياحية�والثقافية�وضمان�استدام��ا

�الثالث :املحور

لتفعيل�آليات�التنمية�السياحية�املستدامة

س�تم�التطرق�أوال�إ���متطلبات�تجسيد�السياسة�العامة�للتنمية�السياحية�املستدامة،�والوقوف�ع���أثر�تب���

إس��اتيجية�التخطيط�السيا������تفعيل�آليات�التنمية�السياحية�املستدامة

متطلبات�فاعلية�التنمية�السياحية�املستدامة�:أوال

إن�فعالية�القطاع�السيا������تحقيق�أغراض�التنمية�السياحية�املستدامة��ستوجب�ضرورة�توافر�مجموعة�

�و�سي��� �إدارة ��� �والرشادة �السيا��، �التخطيط �إس��اتجية �ان��اج �بضرورة �أساسا �املرتبطة �واملتطلبات، �العوامل من

�السياحية �قدر��ا��املوارد �من �والرفع �قيم��ا �لز�ادة �أمثل ��ش�ل �وتوظيف�ا �املتاحة، �واملالية �وال�شر�ة والطبيعية

�نتاجية،�وإدراج�البعد�البي������وضع�وتنفيذ�السياسات�العامة�للتنمية�املستدامة�بصفة�عامة�والتنمية�السياحية�

�ا �املوارد �حماية �ع�� �والعمل �خاصة، �بصفة �و�جتماعية و�قتصادية

ومختلف�املؤثرات�و�عتداءات�ال���تمس�عناصر�الب�ئة�واستدام��ا،�والتوجھ�نحو�تب���السياسات�واملشار�ع�التنمو�ة�

�توف��� �ع�� �ا��رص �فضال�ع�� ��ذا �املستدامة، �إطار�التنمية ��� �الب�ئة �حماية �متطلبات �ف��ا �ترا�� �للب�ئة الصديقة

سوق�سياحية�السيما�خارجيا،�وال�سو�ق�لإلنتاج�وا��دمات�السياحية،�وتحقيق�النجاعة�والكفاءة�وا��ودة�وضمان�

�الطبية،� �التجار�ة، �الدي�ية، �الثقافية، �بالسياحة �نطاق�ا �يتحدد �ال�� �السياحية، �وا��دمات �املنتوجات ��

  15ا��.......الطبيعية

كما��سا�م�تخصص�املورد�ال�شري����املجاالت��قت

�السياحية� �للتنمية �العامة �السياسة �نجاح �ومتطلبات �عوامل �أ�م �من �التكنولوجيا �استخدام �ش�ار�وال�سو�ق،

�أدائھ،� �وكفاءة �مردودية �من �والرفع �وتخصصھ، �العنصر�ال�شري ���تمامباالس�ثمار��� �ُيوجب �و�و�أمر� املستدامة،

�وتطو�ر�وذل �وا��امعات، �باملعا�د �السياحية �القطاعات ��� ّتخصص
ُ
�امل �والت�و�ن �التعليم �ع�� �ا��رص �خالل �من ك

�املستمر� �التدر�ب �إس��اتجية �وتب�� �السياحة، �اقتصاد �ميادين ��� �والنا��ة �الرائدة �النماذج �من �و�ستفادة املنا��

�� �املتخصصة، �وال�وادر�السياحية �لإلطارات �واملت�امل املتجدد

�و�سواق� �السياحة �اقتصاديات �عالم ��� �واملستجدات �التطورات �مع �و�تما��� �السياح، �وحاجات �لتنوع استجابة

�و�ش�ار�للموروثات� �للتعر�ف �املتطورة �والتكنولوجية �التقنية �الوسائل �استخدام �ع�� �تدر���ا �السيما السياحية،

حية�والثقافية�كعامل�م�م�لنجاح�إس��اتيجية�الدولة�لسياحة�وجلب�السياح�بما�ينعكس�إيجابا�ع���وامل�شآت�السيا

�فراد�و�قتصاد�وتطور�البالد

2005(إبرا�يم�وليد�محمد�رشاد14
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�مؤثرا� �عامال ��عد �الذي �السياحية، �للتنمية �العامة �السياسة �تجسيد ��� ��فراد �بإشراك ���تمام �جانب إ��

�الدولة� �وتوجھ �والبي�ية، �السياحية �وال��بية �الو�� �منا�� �إدراج ل

واملجتمع�نحو�إرساء�و�عز�ز�دور�السياحة����تحقيق�التنمية�والنمو��قتصادي�والرفاه��جتما��،�وتحس�ن�الظروف�

� �ع�� �والتأكيد �والفردية، �القومية �املداخيل ���م �وتحس�ن �العمل �وتوف���فرص �و�جتماعية، �نجاح�املع�شية أن

�وال�شاط� �لتطو�ر��نتاج �املجتمع �وأفراد �مؤسسا��ا �و�افة �الدولة �ب�ن �والت�امل �بالتعاون �ُمرتبط �البالد ��� السياحة

وا��دمات�السياحية�و�رتقاء���ا�إ���الر�ادة�والتم���وا��صوصية�والتنافسية�و�ست�نائية،�وتوظيف��ل��م�انيات�

ة�لتحقيق�ذلك�السيما��عتماد�بالدرجة��و���ع���التخطيط�السيا��،�واستخدام�

الوسائل�التكنولوجية�والتقنية�ا��ديثة�واملتطورة����مجاالت��ش�ار�وال�سو�ق�والدعاية�السياحية��لك��ونية���لب�

لفندقية�أو�ا��دماتية،��ش�ل�يخلق�مناخ�
17.  

�والقرى� �والثقافية، �السياحية �تطو�ر�املراكز�واملنتجعات �املستدامة �السياحية �التنمية �متطلبات �من و�عد

احية،�و��تمام�بالسياحة�الثقافية�وا��ضر�ة�من�خالل�تطو�ر�

وجب�
ُ
�ت �ال�� �املغامرة �سياحة �جانب �و�ثر�ة،إ�� �والتار�خية �الثقافية ��املواقع �ا��ضر�ة �السياحية �املناطق وتنمية

�السياح �املناطق ��� ��منية �وا��ماية �السالمة �قواعد �وضمان �السياحية، �والبيانات �توف���املرافق �لتحقيق�ضرورة ية

  حتمية�تب���إس��اتيجية�التخطيط�السيا���لتفعيل�آليات�التنمية�السياحية�املستدامة

�اعتماد� �ضرورة �أوجب �العالم، �دول �اقتصاديات ��� �ودور�ا �نطاق�ا �وا�ساع �السياحية �بالتنمية ���تمام إن

�تلك� �أ�م �من �ولعل ��قتصاد، �عل��ا �يقوم ائز�ال��

�س��اتيجيات�التخطيط�السيا���كآلية�فعالة�لتجسيد�سياسات�اس�شرافية����القطاع�السيا���وتحقيق��ستدامة�

السياحية،�ال����عد�من�متطلبات�التنمية�املستدامة�والنمو��قتصادي،�و�حمل�التخطيط�السيا���مع���الرؤ�ة�أو�

ات��س�شرافية�لأل�شطة�السياحية�ال�����دف�إ���تحقيق��ستدامة�السياحية،�و�ستغالل��مثل�للموارد�

�لتحقيق� �املتاحة �املوارد ��ل �ورصد �املنظمةللسياحة، �القطاعات �مختلف �ب�ن �والتعاون �إطار�الت�امل ��� السياحية،

  .19ثل�لتحقيق�أغراض�التنمية�السياحية�املستدامة

�ومن� �السياحية �لتطو�ر���شطة �فعالة �وسيلة �أ��ا ��� �السيا�� �التخطيط �إس��اتيجية �تب�� �أ�مية وت��ز

�و�سي���القطاعات� �وتنظيم �إلدارة �أسلوب �السيا�� �التخطيط �يجعل ��ش�ل �السياحية، �التنمية �ومبادئ متطلبات

�و�سي���القطاعات� �إدارة �ع�� �ال�يئات�القائمة �ب�ن�مختلف �والتعاون �واملشاركة لت�سيق

و��شطة�السياحية،�بما�يضمن�تحقيق�نتائج�أك���فاعلية�ألغراض�التنمية�السياحية�املستدامة،�باعتبار�أن�ان��اج�

��ستغال �ضمان ��� �املسا�مة �شأنھ �من �السيا�� �القطاع ��� �السيا�� �التخطيط �السياحية�أسلوب �للموارد ��مثل ل

                                                           

،�التخطـــــــيط�الســـــــيا��،م�رجان�القـــــــراءة�ل��ميـــــــع،�مكتبـــــــة��ســـــــرة،ال�يئة�املصـــــــر�ة�العامـــــــة�للكتـــــــاب،�مصـــــــر،�

��ومتطلبــــات�التنميــــة�الســــيا���املســــتدامة،حوليات�جامعــــة�قاملــــة�للعلــــوم��جتماعيــــة�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر
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�مؤثرا� �عامال ��عد �الذي �السياحية، �للتنمية �العامة �السياسة �تجسيد ��� ��فراد �بإشراك ���تمام �جانب إ��

�خال �من �السياحية، �والصناعة �الصناعة �الدولة�لنجاح �وتوجھ �والبي�ية، �السياحية �وال��بية �الو�� �منا�� �إدراج ل

واملجتمع�نحو�إرساء�و�عز�ز�دور�السياحة����تحقيق�التنمية�والنمو��قتصادي�والرفاه��جتما��،�وتحس�ن�الظروف�

� �ع�� �والتأكيد �والفردية، �القومية �املداخيل ���م �وتحس�ن �العمل �وتوف���فرص �و�جتماعية، املع�شية

�وال�شاط� �لتطو�ر��نتاج �املجتمع �وأفراد �مؤسسا��ا �و�افة �الدولة �ب�ن �والت�امل �بالتعاون �ُمرتبط �البالد ��� السياحة

وا��دمات�السياحية�و�رتقاء���ا�إ���الر�ادة�والتم���وا��صوصية�والتنافسية�و�ست�نائية،�وتوظيف��ل��م�انيات�

ة�لتحقيق�ذلك�السيما��عتماد�بالدرجة��و���ع���التخطيط�السيا��،�واستخدام�ال�شر�ة�واملالية�والسياحية�املتاح

الوسائل�التكنولوجية�والتقنية�ا��ديثة�واملتطورة����مجاالت��ش�ار�وال�سو�ق�والدعاية�السياحية��لك��ونية���لب�

لفندقية�أو�ا��دماتية،��ش�ل�يخلق�مناخ�السياح،�وإغراء�املتعامل�ن��قتصادي�ن�لالس�ثمار����املجاالت�السياحية�أو�ا

17لالس�ثمار�و�وفر�أسواقا�سياحية�واقتصادية��عود�بالفائدة�ع���الدولة�ومواطن��ا

�والقرى� �والثقافية، �السياحية �تطو�ر�املراكز�واملنتجعات �املستدامة �السياحية �التنمية �متطلبات �من و�عد

احية،�و��تمام�بالسياحة�الثقافية�وا��ضر�ة�من�خالل�تطو�ر�السياحية،�واملدن�السياحية،�ومنتجعات�العزلة�السي

وجب�
ُ
�ت �ال�� �املغامرة �سياحة �جانب �و�ثر�ة،إ�� �والتار�خية �الثقافية ��املواقع �ا��ضر�ة �السياحية �املناطق وتنمية

�السياح �املناطق ��� ��منية �وا��ماية �السالمة �قواعد �وضمان �السياحية، �والبيانات �توف���املرافق ضرورة

حتمية�تب���إس��اتيجية�التخطيط�السيا���لتفعيل�آليات�التنمية�السياحية�املستدامة

�اعتماد� �ضرورة �أوجب �العالم، �دول �اقتصاديات ��� �ودور�ا �نطاق�ا �وا�ساع �السياحية �بالتنمية ���تمام إن

�الر� �أحد �وجعلھ �السيا�� �بالقطاع �لل��وض �رشيدة �تلك�اس��اتيجيات �أ�م �من �ولعل ��قتصاد، �عل��ا �يقوم ائز�ال��

�س��اتيجيات�التخطيط�السيا���كآلية�فعالة�لتجسيد�سياسات�اس�شرافية����القطاع�السيا���وتحقيق��ستدامة�

السياحية،�ال����عد�من�متطلبات�التنمية�املستدامة�والنمو��قتصادي،�و�حمل�التخطيط�السيا���مع���الرؤ�ة�أو�

ات��س�شرافية�لأل�شطة�السياحية�ال�����دف�إ���تحقيق��ستدامة�السياحية،�و�ستغالل��مثل�للموارد�

�لتحقيق� �املتاحة �املوارد ��ل �ورصد �املنظمةللسياحة، �القطاعات �مختلف �ب�ن �والتعاون �إطار�الت�امل ��� السياحية،

ثل�لتحقيق�أغراض�التنمية�السياحية�املستدامة��داف�وال��امج�ا��اصة�بالسياسة�العامة��وتوظيف�ا��ش�ل�أم

�ومن� �السياحية �لتطو�ر���شطة �فعالة �وسيلة �أ��ا ��� �السيا�� �التخطيط �إس��اتيجية �تب�� �أ�مية وت��ز

�و�سي���القطاعات� �وتنظيم �إلدارة �أسلوب �السيا�� �التخطيط �يجعل ��ش�ل �السياحية، �التنمية �ومبادئ متطلبات

�ع���أساس�ا �تقوم �و�سي���القطاعات�السياحية �إدارة �ع�� �ال�يئات�القائمة �ب�ن�مختلف �والتعاون �واملشاركة لت�سيق

و��شطة�السياحية،�بما�يضمن�تحقيق�نتائج�أك���فاعلية�ألغراض�التنمية�السياحية�املستدامة،�باعتبار�أن�ان��اج�

��ستغال �ضمان ��� �املسا�مة �شأنھ �من �السيا�� �القطاع ��� �السيا�� �التخطيط أسلوب

                   

،�التخطـــــــيط�الســـــــيا��،م�رجان�القـــــــراءة�ل��ميـــــــع،�مكتبـــــــة��ســـــــرة،ال�يئة�املصـــــــر�ة�العامـــــــة�للكتـــــــاب،�مصـــــــر،�)

  41.مصطفى�ز�تون،�املرجع�نفسھ،�ص

��ومتطلبــــات�التنميــــة�الســــيا���املســــتدامة،حوليات�جامعــــة�قاملــــة�للعلــــوم��جتماعيــــة�،�التخطــــيط�الســــيا�)2016
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�مؤثرا� �عامال ��عد �الذي �السياحية، �للتنمية �العامة �السياسة �تجسيد ��� ��فراد �بإشراك ���تمام �جانب إ��

�خال �من �السياحية، �والصناعة �الصناعة لنجاح

واملجتمع�نحو�إرساء�و�عز�ز�دور�السياحة����تحقيق�التنمية�والنمو��قتصادي�والرفاه��جتما��،�وتحس�ن�الظروف�

� �ع�� �والتأكيد �والفردية، �القومية �املداخيل ���م �وتحس�ن �العمل �وتوف���فرص �و�جتماعية، املع�شية

�وال�شاط� �لتطو�ر��نتاج �املجتمع �وأفراد �مؤسسا��ا �و�افة �الدولة �ب�ن �والت�امل �بالتعاون �ُمرتبط �البالد ��� السياحة

وا��دمات�السياحية�و�رتقاء���ا�إ���الر�ادة�والتم���وا��صوصية�والتنافسية�و�ست�نائية،�وتوظيف��ل��م�انيات�

ال�شر�ة�واملالية�والسياحية�املتاح

الوسائل�التكنولوجية�والتقنية�ا��ديثة�واملتطورة����مجاالت��ش�ار�وال�سو�ق�والدعاية�السياحية��لك��ونية���لب�

السياح،�وإغراء�املتعامل�ن��قتصادي�ن�لالس�ثمار����املجاالت�السياحية�أو�ا

لالس�ثمار�و�وفر�أسواقا�سياحية�واقتصادية��عود�بالفائدة�ع���الدولة�ومواطن��ا

�والقرى� �والثقافية، �السياحية �تطو�ر�املراكز�واملنتجعات �املستدامة �السياحية �التنمية �متطلبات �من و�عد

السياحية،�واملدن�السياحية،�ومنتجعات�العزلة�السي

وجب�
ُ
�ت �ال�� �املغامرة �سياحة �جانب �و�ثر�ة،إ�� �والتار�خية �الثقافية ��املواقع �ا��ضر�ة �السياحية �املناطق وتنمية

�السياح �املناطق ��� ��منية �وا��ماية �السالمة �قواعد �وضمان �السياحية، �والبيانات �توف���املرافق ضرورة

  .18ذلك�الغرض

حتمية�تب���إس��اتيجية�التخطيط�السيا���لتفعيل�آليات�التنمية�السياحية�املستدامة: ثانيا

�اعتماد� �ضرورة �أوجب �العالم، �دول �اقتصاديات ��� �ودور�ا �نطاق�ا �وا�ساع �السياحية �بالتنمية ���تمام إن

�الر� �أحد �وجعلھ �السيا�� �بالقطاع �لل��وض �رشيدة اس��اتيجيات

�س��اتيجيات�التخطيط�السيا���كآلية�فعالة�لتجسيد�سياسات�اس�شرافية����القطاع�السيا���وتحقيق��ستدامة�

السياحية،�ال����عد�من�متطلبات�التنمية�املستدامة�والنمو��قتصادي،�و�حمل�التخطيط�السيا���مع���الرؤ�ة�أو�

ات��س�شرافية�لأل�شطة�السياحية�ال�����دف�إ���تحقيق��ستدامة�السياحية،�و�ستغالل��مثل�للموارد�املخطط

�لتحقيق� �املتاحة �املوارد ��ل �ورصد �املنظمةللسياحة، �القطاعات �مختلف �ب�ن �والتعاون �إطار�الت�امل ��� السياحية،

��داف�وال��امج�ا��اصة�بالسياسة�العامة��وتوظيف�ا��ش�ل�أم

�ومن� �السياحية �لتطو�ر���شطة �فعالة �وسيلة �أ��ا ��� �السيا�� �التخطيط �إس��اتيجية �تب�� �أ�مية وت��ز

�و�سي���القطاعات� �وتنظيم �إلدارة �أسلوب �السيا�� �التخطيط �يجعل ��ش�ل �السياحية، �التنمية �ومبادئ متطلبات

�ع���أساس�ا �تقوم السياحية

و��شطة�السياحية،�بما�يضمن�تحقيق�نتائج�أك���فاعلية�ألغراض�التنمية�السياحية�املستدامة،�باعتبار�أن�ان��اج�

��ستغال �ضمان ��� �املسا�مة �شأنھ �من �السيا�� �القطاع ��� �السيا�� �التخطيط أسلوب

)1998(مصـــــــطفى�ز�تـــــــون،�17

  39و37.ص

مصطفى�ز�تون،�املرجع�نفسھ،�ص18
2016مــــارس(لر�ــــاع�ال�ــــادي،�19

79.،�ص14و��سانية،�العدد
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والطبيعية�والبي�ية�واستدام��ا،�وتوحيد���شطة�السياحية����إطار�العالقة�الت�املية�واملش��كة�ملختلف�القطاعات�

�للقطاع� �املنظمة �القرارات �اتخاذ ��� �وا���امة ،

السياحية�املستدامة����إطار�ت�ام���و�شار�ي،�وإشراك��فراد�والقطاع�ا��اص����تحقيق�

�وال��امج� �السيا��، �و�حصاء �للمعلوماتية �توف���نظم ��� �مسا�متھ �ع�� �فضال ��ذا �املستدامة، �السياحية التنمية

����عيق�تحقيق�التنمية�السياحية�املنت��ة�لتطو�ر�القطاع�السيا���وتقييم�ا،�و�شر�النتائج�املحققة�والصعو�ات�ال

  آثار�فاعلية�التنمية�السياحية�املستدامة��والصعو�ات�ال����عيق�ا

��عيق �ال�� �الصعو�ات �ثم �املستدامة، �السياحية �آثار�التنمية �أوال�إ�� �التطرق �العامة��س�تم �السياسة تجسيد

تطو�ر�اقتصاديات�دول�العالم�بالنظر�إ�����م�العائدات�املالية�الناتجة�عن�

توظيف�واستغالل�املوارد�السياحية�والثقافية�و�س�ثمارات�ال��مة����املجال�السيا��،�وفرص�العمل�ال���يوفر�ا�

��عم �ال�� �للدول �النمو�والتطور�قتصادي �تحقيق ��� �دوره �وكذا �والثقا��، �السيا�� �السيا���القطاع �املجال ��� ل

  :�اسبانيا،ايطاليا،�اليونان،�تركيا،�ولعل�من�أ�م�آثار�التنمية�و�س�ثمار�السيا���ع���التنمية

�للدخل� ��اما ��عت���موردا �السياحة، �ع�� ��عتمد �ال�� �الدول ��� �السيا�� �القطاع �و�س�ثمار��� �التنمية أن

�املداخيل� ���م �بالنظر�إ�� �وذلك �الوط��، ر��قتصاد

�إسبانيا،� �تركيا، �إ�� ��و��مر�بال�سبة �مثلما �السيا��، �القطاع ��� �السياحية ��س�ثمارات �تحقق�ا �ال�� و�يرادات

العالم�اليونان،�سو�سرا،�فر�سا،�انجل��ا،�تو�س،��مارات�العر�ية�املتحدة،�مصر،�املغرب،�مال��يا�وغ���ا�من�بلدان�

�وال��� �السياحية، �بالدول ��قتصادية �التنمية �متطلبات �من �و�س�ثمار�السياحي�ن �التنمية �جعل �و�و�ما السياحية،

ا�تماما�دوليا�كب��ا�باالقتصاد�السيا���والتنمية�املستدامة�للسياحة�كعنصر�رئ�����للتقارب�الثقا���وا��ضاري�ب�ن�

�خلق� ��� �سا�م �والسفر، �للسياحة �العال�� �لتقار�ر�املجلس
ً
�وفقا �السيا�� القطاع

فرص�للعمل�ناتجة�عن�صناعة�السياحة�والسفر،�و�و�ما�جعل�السياحة�موردا�أساسيا�الستقطاب�السياح��جانب�

����غطية�نفقات�والعمالت�الصعبة،�خاصة�بال�سبة�للدول�السياحية�النامية�ال���يمك��ا�استغالل�العملة�الصعبة�

                                                           

،�أثـــر��ســـ�ثمار�الســـيا���ع�ـــ��الســـياحة�الداخليـــة��ـــ��ا��زائـــر،�مجلـــة�جامعـــة�القـــدس�املفتوحـــة�

،�مسـتوى�نتــائج�التخطـيط�الشـامل�وامل�ـ�مج�للقطــاع�السـيا����ـ��ظـل�إدارة�فعــال،�مجلـة�جامعـة�بابـل،��ليــة�

دراسـة�حالـة�ا��زائـر،�رسـالة��-ة�املسـتدامة،�دور�القطاع�السيا����ـ��تمو�ـل�االقتصـاد�الـوط���لتحقيـق�التنميـ

  50.ماجست��،����العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي��،��لية�العلوم��قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�سطيف،�ص

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

والطبيعية�والبي�ية�واستدام��ا،�وتوحيد���شطة�السياحية����إطار�العالقة�الت�املية�واملش��كة�ملختلف�القطاعات�

�املستدامة �التنمية �أغراض �لتحقيق �السيا�� �بالقطاع �للقطاع�20املرتبطة �املنظمة �القرارات �اتخاذ ��� �وا���امة ،

السياحية�املستدامة����إطار�ت�ام���و�شار�ي،�وإشراك��فراد�والقطاع�ا��اص����تحقيق�السيا���لتحقيق�التنمية�

�وال��امج� �السيا��، �و�حصاء �للمعلوماتية �توف���نظم ��� �مسا�متھ �ع�� �فضال ��ذا �املستدامة، �السياحية التنمية

املنت��ة�لتطو�ر�القطاع�السيا���وتقييم�ا،�و�شر�النتائج�املحققة�والصعو�ات�ال

  .21املستدامة،�والبدائل�و�م�انيات�املتاحة�إلدارة�و�سي�����شطة�السياحية

آثار�فاعلية�التنمية�السياحية�املستدامة��والصعو�ات�ال����عيق�ا

��عيق �ال�� �الصعو�ات �ثم �املستدامة، �السياحية �آثار�التنمية �أوال�إ�� �التطرق س�تم

  .السياحية�وتحقيق�أغراض�التنمية�السياحية��املستدامة

  آثار�فاعلية�التنمية�السياحية�املستدامة

  :ترتبط�آثار�فاعلية�التنمية�السياحية�املستدامة�با��وانب�التالية

  أثر�التنمية�و�س�ثمار�السياح����تحقيق�التنمية

تطو�ر�اقتصاديات�دول�العالم�بالنظر�إ�����م�العائدات�املالية�الناتجة�عن��أصبحت�السياحة�من�أ�م�عوامل

توظيف�واستغالل�املوارد�السياحية�والثقافية�و�س�ثمارات�ال��مة����املجال�السيا��،�وفرص�العمل�ال���يوفر�ا�

��عم �ال�� �للدول �النمو�والتطور�قتصادي �تحقيق ��� �دوره �وكذا �والثقا��، �السيا�� القطاع

�اسبانيا،ايطاليا،�اليونان،�تركيا،�ولعل�من�أ�م�آثار�التنمية�و�س�ثمار�السيا���ع���التنمية

�للدخل� ��اما ��عت���موردا �السياحة، �ع�� ��عتمد �ال�� �الدول ��� �السيا�� �القطاع �و�س�ثمار��� �التنمية أن

�وتطو� �العمل �وفرص �ال��وة ���لق �حقيقا �ومصدرا �املداخيل�القومي، ���م �بالنظر�إ�� �وذلك �الوط��، ر��قتصاد

�إسبانيا،� �تركيا، �إ�� ��و��مر�بال�سبة �مثلما �السيا��، �القطاع ��� �السياحية ��س�ثمارات �تحقق�ا �ال�� و�يرادات

اليونان،�سو�سرا،�فر�سا،�انجل��ا،�تو�س،��مارات�العر�ية�املتحدة،�مصر،�املغرب،�مال��يا�وغ���ا�من�بلدان�

�وال��� �السياحية، �بالدول ��قتصادية �التنمية �متطلبات �من �و�س�ثمار�السياحي�ن �التنمية �جعل �و�و�ما السياحية،

ا�تماما�دوليا�كب��ا�باالقتصاد�السيا���والتنمية�املستدامة�للسياحة�كعنصر�رئ�����للتقارب�الثقا���وا��ضاري�ب�ن�

� �و�س�ثمار��� �التوجھ �خلق�أن ��� �سا�م �والسفر، �للسياحة �العال�� �لتقار�ر�املجلس
ً
�وفقا �السيا�� القطاع

فرص�للعمل�ناتجة�عن�صناعة�السياحة�والسفر،�و�و�ما�جعل�السياحة�موردا�أساسيا�الستقطاب�السياح��جانب�

والعمالت�الصعبة،�خاصة�بال�سبة�للدول�السياحية�النامية�ال���يمك��ا�استغالل�العملة�الصعبة�

                   

،�أثـــر��ســـ�ثمار�الســـيا���ع�ـــ��الســـياحة�الداخليـــة��ـــ��ا��زائـــر،�مجلـــة�جامعـــة�القـــدس�املفتوحـــة�)2016(فرحـــات�ســـم��ة،�

  125.،�ص�6،عدد2لدلألبحاث�والدراسات��دار�ة�و�قتصادية،مج

،�مسـتوى�نتــائج�التخطـيط�الشـامل�وامل�ـ�مج�للقطــاع�السـيا����ـ��ظـل�إدارة�فعــال،�مجلـة�جامعـة�بابـل،��ليــة�)2009

  .92.،�ص1،�العدد

،�دور�القطاع�السيا����ـ��تمو�ـل�االقتصـاد�الـوط���لتحقيـق�التنميـ)

ماجست��،����العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي��،��لية�العلوم��قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�سطيف،�ص

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

والطبيعية�والبي�ية�واستدام��ا،�وتوحيد���شطة�السياحية����إطار�العالقة�الت�املية�واملش��كة�ملختلف�القطاعات�

�املستدامة �التنمية �أغراض �لتحقيق �السيا�� �بالقطاع املرتبطة

السيا���لتحقيق�التنمية�

�وال��امج� �السيا��، �و�حصاء �للمعلوماتية �توف���نظم ��� �مسا�متھ �ع�� �فضال ��ذا �املستدامة، �السياحية التنمية

املنت��ة�لتطو�ر�القطاع�السيا���وتقييم�ا،�و�شر�النتائج�املحققة�والصعو�ات�ال

املستدامة،�والبدائل�و�م�انيات�املتاحة�إلدارة�و�سي�����شطة�السياحية

آثار�فاعلية�التنمية�السياحية�املستدامة��والصعو�ات�ال����عيق�ا: املحور�الرا�ع

��عيق �ال�� �الصعو�ات �ثم �املستدامة، �السياحية �آثار�التنمية �أوال�إ�� �التطرق س�تم

السياحية�وتحقيق�أغراض�التنمية�السياحية��املستدامة

آثار�فاعلية�التنمية�السياحية�املستدامة: أوال

ترتبط�آثار�فاعلية�التنمية�السياحية�املستدامة�با��وانب�التالية

أثر�التنمية�و�س�ثمار�السياح����تحقيق�التنمية-1

أصبحت�السياحة�من�أ�م�عوامل

توظيف�واستغالل�املوارد�السياحية�والثقافية�و�س�ثمارات�ال��مة����املجال�السيا��،�وفرص�العمل�ال���يوفر�ا�

��عم �ال�� �للدول �النمو�والتطور�قتصادي �تحقيق ��� �دوره �وكذا �والثقا��، �السيا�� القطاع

�اسبانيا،ايطاليا،�اليونان،�تركيا،�ولعل�من�أ�م�آثار�التنمية�و�س�ثمار�السيا���ع���التنمية

�للدخل� ��اما ��عت���موردا �السياحة، �ع�� ��عتمد �ال�� �الدول ��� �السيا�� �القطاع �و�س�ثمار��� �التنمية أن

�وتطو� �العمل �وفرص �ال��وة ���لق �حقيقا �ومصدرا القومي،

�إسبانيا،� �تركيا، �إ�� ��و��مر�بال�سبة �مثلما �السيا��، �القطاع ��� �السياحية ��س�ثمارات �تحقق�ا �ال�� و�يرادات

اليونان،�سو�سرا،�فر�سا،�انجل��ا،�تو�س،��مارات�العر�ية�املتحدة،�مصر،�املغرب،�مال��يا�وغ���ا�من�بلدان�

�وال��� �السياحية، �بالدول ��قتصادية �التنمية �متطلبات �من �و�س�ثمار�السياحي�ن �التنمية �جعل �و�و�ما السياحية،

ا�تماما�دوليا�كب��ا�باالقتصاد�السيا���والتنمية�املستدامة�للسياحة�كعنصر�رئ�����للتقارب�الثقا���وا��ضاري�ب�ن�

  .22الشعوب�و�مم

� �و�س�ثمار��� �التوجھ أن

فرص�للعمل�ناتجة�عن�صناعة�السياحة�والسفر،�و�و�ما�جعل�السياحة�موردا�أساسيا�الستقطاب�السياح��جانب�

والعمالت�الصعبة،�خاصة�بال�سبة�للدول�السياحية�النامية�ال���يمك��ا�استغالل�العملة�الصعبة�

فرحـــات�ســـم��ة،�. ع��ـــ���خليفـــي20

لألبحاث�والدراسات��دار�ة�و�قتصادية،مج
2009(عقيـل�قاسـم��اشـم،�21

،�العدد17العلوم���سانية،�املجلد
)2012(حميدة�بوعموشة،�22

ماجست��،����العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي��،��لية�العلوم��قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�سطيف،�ص
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،�كما�أن���تمام�23ا��اجات��وا��دمات�العامة�املستوردة،�والتقليل�من��سب�الت��م�وال��ز��قتصادي�واملا��

�القطاعات� �تطو�ر�وتحديث �ضرورة �السياحية �الدول �ع�� �فرض �قد �أ�ميتھ �وز�ادة �السيا�� �القطاع و�س�ثمار���

والتكنولوجية����ال�شاط�السيا�����علھ�أك���نجاعة�وفعالية�وتنافسية،�

�تقر�ب� �ع�� �والعمل ��مثل، �و�ستغالل �وتوظيف �استدام��ا، �وضمان �السياحية �املوارد �كفاءة �من �والرفع وإنتاجية،

ا��،�وا��رص�ع���السياحة�من��فراد�واملجتمعات،�من�خالل�توف���نظام�معلوما�ي�وقاعدة�بيانات����القطاع�السي

�والفندقية� �السياحية �واملنتجعات � �امل�شآت �وتوف���و�ناء �تصميم �ضرورة �مع تخصصة،
ُ
�امل �ال�وادر�السياحية ت�و�ن

متطلبات�تطو�ر�اقتصاديات�دول�العالم،�بما�يؤدي�إ���تنو�ع�

��شطة��قتصادية�ال�����دف�إ���تحقيق�أغراض�التنمية��قتصادية�و�جتماعية�واملحافظة�ع���الب�ئة،�و�وسيلة�

ة�ب�ن�السياحة�لبعث�التقارب�والتواصل�الثقا���وا��ضاري�ب�ن�الشعوب�و�مم،�و�و�ما�ي��ر���تمام�العال���للموازن

�مقتضيات� �و��ن �السياحية، �القطاعات �و�س�ثمار��� �للعمل �وفرص �ال��وة �وخلق ��قتصادي �للتقدم كمصدر��ام

حماية�الب�ئة�وضمان�استدامة�موارد�ا،�وذلك�من�خالل�ا��فاظ�ع���املوارد�السياحية�والبي�ية،�والرفع�من�كفاء��ا�

  .جات�العامة�لألجيال�ا��الية�والقادمة

�التنمية� ��و�تحقيق �املستدامة �التنمية �ع�� �السيا�� �وتطو�ر�القطاع �أثر��س�ثمار� �أ�داف �أ�م �من ولعل

�جتماعية�و�قتصادية�والرفاه��جتما���للدول�السياحية،�وتحس�ن�ظروف�م�املع�شية�وز�ادة�فرص�العمل�وتوسيع�

�والبي�ية� �السياحية �املوارد �حماية �ع�� �العمل �خالل �من �بي�ية �أ�عاد �وتحقيق السياحية،

والطبيعية�بالدولة،�وتوف���ا��ماية�القانونية�الالزمة�ل�ذه�املوارد�لضمان�عدم�تد�ور�ا�أو�است��اف�ا�أو�تراجع�كفاء��ا�

�السياحية� �املوروثات �وخصوصية �طبيعة عاة

�والعادات� �والتقاليد �و�عراف �والقيم �املوروثات �ع�� �واملحافظة �وا��ضار�ة، �والتار�خية �والثقافية والطبيعية

�املستدامة �التنمية �أغراض �لتحقيق �السيا�� �القطاع �التطو�ر�و�س�ثمار��� �فعالية �ان��اج��أن �ضرورة يوجب

�واعتماد� �للتنمية، �العامة ����السياسيات� �والبي�� �السيا�� �البعدين �خالل�إدراج �من �التخطيط�السيا�� إس��اتيجية

�وفرص� �ال��وة �وخلق �الوط�� ��قتصاد �دعم �شأ��ا �من �املدى �وطو�لة �متوسطة �السيا�� �القطاع ��� �تنمو�ة مشار�ع

�ال��بية� �منا�� �وترسيخ �املجتمع، ��� �و�جتماعية �و�قتصادية ع�شية

�الت�و�ن� �ال��ك���ع�� �ع�� �فضال �املستدامة، �السياحية �التنمية �ومبادئ �مفا�يم �إرساء �خالل �من �السيا�� والو��

�للتنمية �العامة �السياسات �تنفيذ �مدى �ع�� �والرقابة �السياحية �واملرافقة �واملتا�عة السياحية��والتأط���و�شراف

�مع� �السياحية، �و�سي���القطاعات �إلدارة �ا��ديثة �والتكنولوجيات �التقنيات �وإدراج �الب�ئة، �إطار�حماية ��� املستدامة

ا��رص�ع���توف���وت�و�ن��طارات�ال�شر�ة�املتخصصة����القطاعات�السياحية،��قتصادية،�التكنولوجية،�البي�ية،�

                                                           

دور��ســــ�ثمارات�الســــياحية��ــــ��تحقيــــق�التنميــــة�الســــياحية�املســــتدامة،�مجلــــة�البحــــوث�و�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر
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ا��اجات��وا��دمات�العامة�املستوردة،�والتقليل�من��سب�الت��م�وال��ز��قتصادي�واملا��

�القطاعات� �تطو�ر�وتحديث �ضرورة �السياحية �الدول �ع�� �فرض �قد �أ�ميتھ �وز�ادة �السيا�� �القطاع و�س�ثمار���

والتكنولوجية����ال�شاط�السيا�����علھ�أك���نجاعة�وفعالية�وتنافسية،�وال�يا�ل�السياحية،�وإدراج�الوسائل�التقنية�

�تقر�ب� �ع�� �والعمل ��مثل، �و�ستغالل �وتوظيف �استدام��ا، �وضمان �السياحية �املوارد �كفاءة �من �والرفع وإنتاجية،

السياحة�من��فراد�واملجتمعات،�من�خالل�توف���نظام�معلوما�ي�وقاعدة�بيانات����القطاع�السي

�والفندقية� �السياحية �واملنتجعات � �امل�شآت �وتوف���و�ناء �تصميم �ضرورة �مع تخصصة،
ُ
�امل �ال�وادر�السياحية ت�و�ن

  .24واملناطق�السياحية�الستقطاب�السائح�ن

  أثر��س�ثمار�وتطو�ر�القطاع�السيا���ع���التنمية�املستدامة

�تطو�ر�القطاع�السيا���من�أ�م متطلبات�تطو�ر�اقتصاديات�دول�العالم،�بما�يؤدي�إ���تنو�ع��بالنظر�إ���أن

��شطة��قتصادية�ال�����دف�إ���تحقيق�أغراض�التنمية��قتصادية�و�جتماعية�واملحافظة�ع���الب�ئة،�و�وسيلة�

لبعث�التقارب�والتواصل�الثقا���وا��ضاري�ب�ن�الشعوب�و�مم،�و�و�ما�ي��ر���تمام�العال���للموازن

�مقتضيات� �و��ن �السياحية، �القطاعات �و�س�ثمار��� �للعمل �وفرص �ال��وة �وخلق ��قتصادي �للتقدم كمصدر��ام

حماية�الب�ئة�وضمان�استدامة�موارد�ا،�وذلك�من�خالل�ا��فاظ�ع���املوارد�السياحية�والبي�ية،�والرفع�من�كفاء��ا�

جات�العامة�لألجيال�ا��الية�والقادمةوقدر��ا،�واستغالل�ا��ش�ل�أمثل�إلشباع�ا��ا

�التنمية� ��و�تحقيق �املستدامة �التنمية �ع�� �السيا�� �وتطو�ر�القطاع �أثر��س�ثمار� �أ�داف �أ�م �من ولعل

�جتماعية�و�قتصادية�والرفاه��جتما���للدول�السياحية،�وتحس�ن�ظروف�م�املع�شية�وز�ادة�فرص�العمل�وتوسيع�

�و  ��قتصادية �والبي�ية�ال�شاطات �السياحية �املوارد �حماية �ع�� �العمل �خالل �من �بي�ية �أ�عاد �وتحقيق السياحية،

والطبيعية�بالدولة،�وتوف���ا��ماية�القانونية�الالزمة�ل�ذه�املوارد�لضمان�عدم�تد�ور�ا�أو�است��اف�ا�أو�تراجع�كفاء��ا�

�مرا �مع �استدام��ا، �وضمان �أو�الطبيعية، �أو�البي�ية �السياحية �السياحية�وقيم��ا �املوروثات �وخصوصية �طبيعة عاة

�والعادات� �والتقاليد �و�عراف �والقيم �املوروثات �ع�� �واملحافظة �وا��ضار�ة، �والتار�خية �والثقافية والطبيعية
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�املستدامة �التنمية �أغراض �لتحقيق �السيا�� �القطاع �التطو�ر�و�س�ثمار��� �فعالية أن

�واعتماد� �للتنمية، �العامة ����السياسيات� �والبي�� �السيا�� �البعدين �خالل�إدراج �من �التخطيط�السيا�� إس��اتيجية

�وفرص� �ال��وة �وخلق �الوط�� ��قتصاد �دعم �شأ��ا �من �املدى �وطو�لة �متوسطة �السيا�� �القطاع ��� �تنمو�ة مشار�ع

�امل �الظروف �تحس�ن �ع�� ��عمل ��ش�ل �ال��بية�للعمل �منا�� �وترسيخ �املجتمع، ��� �و�جتماعية �و�قتصادية ع�شية

�الت�و�ن� �ال��ك���ع�� �ع�� �فضال �املستدامة، �السياحية �التنمية �ومبادئ �مفا�يم �إرساء �خالل �من �السيا�� والو��

�للتنمية �العامة �السياسات �تنفيذ �مدى �ع�� �والرقابة �السياحية �واملرافقة �واملتا�عة والتأط���و�شراف

�مع� �السياحية، �و�سي���القطاعات �إلدارة �ا��ديثة �والتكنولوجيات �التقنيات �وإدراج �الب�ئة، �إطار�حماية ��� املستدامة

ا��رص�ع���توف���وت�و�ن��طارات�ال�شر�ة�املتخصصة����القطاعات�السياحية،��قتصادية،�التكنولوجية،�البي�ية،�
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

ا��اجات��وا��دمات�العامة�املستوردة،�والتقليل�من��سب�الت��م�وال��ز��قتصادي�واملا��

�القطاعات� �تطو�ر�وتحديث �ضرورة �السياحية �الدول �ع�� �فرض �قد �أ�ميتھ �وز�ادة �السيا�� �القطاع و�س�ثمار���

وال�يا�ل�السياحية،�وإدراج�الوسائل�التقنية�

�تقر�ب� �ع�� �والعمل ��مثل، �و�ستغالل �وتوظيف �استدام��ا، �وضمان �السياحية �املوارد �كفاءة �من �والرفع وإنتاجية،

السياحة�من��فراد�واملجتمعات،�من�خالل�توف���نظام�معلوما�ي�وقاعدة�بيانات����القطاع�السي

�والفندقية� �السياحية �واملنتجعات � �امل�شآت �وتوف���و�ناء �تصميم �ضرورة �مع تخصصة،
ُ
�امل �ال�وادر�السياحية ت�و�ن

واملناطق�السياحية�الستقطاب�السائح�ن

أثر��س�ثمار�وتطو�ر�القطاع�السيا���ع���التنمية�املستدامة-2

�تطو�ر�القطاع�السيا���من�أ�م بالنظر�إ���أن

��شطة��قتصادية�ال�����دف�إ���تحقيق�أغراض�التنمية��قتصادية�و�جتماعية�واملحافظة�ع���الب�ئة،�و�وسيلة�

لبعث�التقارب�والتواصل�الثقا���وا��ضاري�ب�ن�الشعوب�و�مم،�و�و�ما�ي��ر���تمام�العال���للموازن

�مقتضيات� �و��ن �السياحية، �القطاعات �و�س�ثمار��� �للعمل �وفرص �ال��وة �وخلق ��قتصادي �للتقدم كمصدر��ام

حماية�الب�ئة�وضمان�استدامة�موارد�ا،�وذلك�من�خالل�ا��فاظ�ع���املوارد�السياحية�والبي�ية،�والرفع�من�كفاء��ا�

وقدر��ا،�واستغالل�ا��ش�ل�أمثل�إلشباع�ا��ا

�التنمية� ��و�تحقيق �املستدامة �التنمية �ع�� �السيا�� �وتطو�ر�القطاع �أثر��س�ثمار� �أ�داف �أ�م �من ولعل

�جتماعية�و�قتصادية�والرفاه��جتما���للدول�السياحية،�وتحس�ن�ظروف�م�املع�شية�وز�ادة�فرص�العمل�وتوسيع�

�و  ��قتصادية ال�شاطات

والطبيعية�بالدولة،�وتوف���ا��ماية�القانونية�الالزمة�ل�ذه�املوارد�لضمان�عدم�تد�ور�ا�أو�است��اف�ا�أو�تراجع�كفاء��ا�

�مرا �مع �استدام��ا، �وضمان �أو�الطبيعية، �أو�البي�ية �السياحية وقيم��ا

�والعادات� �والتقاليد �و�عراف �والقيم �املوروثات �ع�� �واملحافظة �وا��ضار�ة، �والتار�خية �والثقافية والطبيعية

واملك�سبات�وال�و�ة�الثقافية�والسياحية

�املستدامة �التنمية �أغراض �لتحقيق �السيا�� �القطاع �التطو�ر�و�س�ثمار��� �فعالية أن

�واعتماد� �للتنمية، �العامة ����السياسيات� �والبي�� �السيا�� �البعدين �خالل�إدراج �من �التخطيط�السيا�� إس��اتيجية

�وفرص� �ال��وة �وخلق �الوط�� ��قتصاد �دعم �شأ��ا �من �املدى �وطو�لة �متوسطة �السيا�� �القطاع ��� �تنمو�ة مشار�ع

�امل �الظروف �تحس�ن �ع�� ��عمل ��ش�ل للعمل

�الت�و�ن� �ال��ك���ع�� �ع�� �فضال �املستدامة، �السياحية �التنمية �ومبادئ �مفا�يم �إرساء �خالل �من �السيا�� والو��

�للتنمية �العامة �السياسات �تنفيذ �مدى �ع�� �والرقابة �السياحية �واملرافقة �واملتا�عة والتأط���و�شراف

�مع� �السياحية، �و�سي���القطاعات �إلدارة �ا��ديثة �والتكنولوجيات �التقنيات �وإدراج �الب�ئة، �إطار�حماية ��� املستدامة

ا��رص�ع���توف���وت�و�ن��طارات�ال�شر�ة�املتخصصة����القطاعات�السياحية،��قتصادية،�التكنولوجية،�البي�ية،�

حميدة�بوعموشة،املرجع�نفسھ،�ص-23
حميدة�بوعموشة،املرجع�نفسھ،�ص24
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���� �والطبيعية �والثقافية �السياحية �واملوارد �باملوروثات �للتعر�ف ��عالمية اية

�من� �السياح �ُيمكن ��ش�ل �والسياحية �والفندقية �واملراكز�الثقافية �ثقافية �سياحية �بيانات �قاعدة �وضع �مع الدولة،

  ياحية�ع���التنمية�السياحية�املستدامة

�املستدامة،� �السياحية �التنمية �متطلبات �من ��عد �السيا��، �القطاع �لتطو�ر�و�س�ثمار��� �الدولة �سياسة إن

التي�شمل�املشار�ع�وال��امج�والسياسات�املسطرة����املجال�السيا���لل��وض�باالقتصاد�الوط���وتنو�عھ،�والرفع�من�

�للموارد� �املستدام ��س��الك �إس��اتيجية �وتب�� ��نتاجية، �قدر��ا �وز�ادة �والثقافية �والبي�ية ياحية

��ل� �وتوظيف �ع���العناصر�البي�ية �ا��فاظ �السياحي�ن،�مع �و�نتاج � �ال�شاط �أساس �والطبيعية �والبي�ية السياحية

لتنفيذ�وفعالية�السياسة�العامة�للتنمية�املستدامة�

�السيما� �السياحية، �واملناطق ��ماكن �تطو�ر�مختلف �ضرورة �ونجاعة �أك���فعالية �نتائج �لتحقيق �يتوجب كما

وجرد�وتص�يف��ل�املك�سبات�واملوارد�السياحية�

�تزخر���ا� �ال�� �والسياحية �والثقافية �البي�ية �املوروثات �نطاق ��� �وتدخل �الدولة �تتوافر�عل��ا �ال�� �والبي�ية والطبيعية

�وال�سو�ق �وال��و�جية �وا��دماتية �والفندقية �واملراكز�السياحية ��ساسية �وامل�شآت �توف���املرافق �وكذا ية،�الدولة،

�وتوف���املرافق� �وصيانة �إ�شاء �ع�� �والعمل �السياحية، �وا��دمات �بتحس�ناإلنتاج �املتاحة �املوارد �قيمة �من والرفع

�ومراقب��ا� �السياحية �املشار�ع �وتنفيذ �الدولة، ��� �السياحة �تطو�ر�صناعة �قصد �السيا�� �و�نتاج �لل�شاط الضرور�ة

مة�البي�ية،�وتقييم�املشار�ع�التنمو�ة�السياحية�املنجزة،�وا���امة�

���وضع�واختيار�املشار�ع�السياحية��ك���استدامة�وخلقا�لفرص�العمل�و�يرادات،�وز�ادة�للدخل�القومي�والفردي،�

��ف �حاجات �مراعاة �للسياح،مع ��ساسية �ل��اجات �واستجابة �واستقطابا �الوط��، �لالقتصاد �املجتمع،�ودعما ��� راد

  الصعو�ات�ال����عيق�تحقيق�أغراض�التنمية�السياحية�املستدامة

وما�تجب��شارة�إليھ�أن�تحقيق�التنمية�السياحية�املستدامة��ع��ضھ�جملة�من�الصعو�ات�والعوائق�تحول�

�كأحد� �للسياحة �الفّعال �الدور �من �يحد ��ش�ل �املستدامة، �السياحية �التنمية ��س��دف�ا �ال�� �غراض

�وحديثة� �دقيقة �معلوماتية �غيابنظم �التحديات ��ذه �أبرز �من �ولعل �املستدامة، �التنمية �لتحقيق ��ساسية العوامل

�ضرو  �وجود�ا �ألن �السياحية، �واملرافق �والوحدات �واملؤسسات �باملنظمات �وتطو�ر�القطاع�خاصة �لفعالية �حتمية رة

السيا���وجلب�السياح�واملس�ثمر�ن����املجال��قتصادي�والسيا��،�و�و�أمر�يوجب�ع���الدولة�ضرورة��العمل�ع���

ال��ك���ع���توف���النظم�املعلوماتية�والرقمنة�وإدراج�التكنولوجيا�كأساس�لتجسيد�السياسة�العامة�للتنمية�السياحية�

                                                           

ان�عاشــور�،�تفعيــل�التنميــة�املســتدامة�مــن�خــالل��ســ�ثمار�الســيا��،�مجلــة�دفــاتر�اقتصــادية،�جامعــة�ز�ــ

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر
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�والدع �و�ش�ار�وال�سو�ق �����جتماعية، �والطبيعية �والثقافية �السياحية �واملوارد �باملوروثات �للتعر�ف ��عالمية اية

�من� �السياح �ُيمكن ��ش�ل �والسياحية �والفندقية �واملراكز�الثقافية �ثقافية �سياحية �بيانات �قاعدة �وضع �مع الدولة،

  .26سرعة�الولوج�ومعرفة�مك�سبات�الدولة�السياحية

ياحية�ع���التنمية�السياحية�املستدامةأثر�تطو�ر�و�س�ثمار����القطاع�الس

�املستدامة،� �السياحية �التنمية �متطلبات �من ��عد �السيا��، �القطاع �لتطو�ر�و�س�ثمار��� �الدولة �سياسة إن

التي�شمل�املشار�ع�وال��امج�والسياسات�املسطرة����املجال�السيا���لل��وض�باالقتصاد�الوط���وتنو�عھ،�والرفع�من�

�للموارد� �املستدام ��س��الك �إس��اتيجية �وتب�� ��نتاجية، �قدر��ا �وز�ادة �والثقافية �والبي�ية ياحية

��ل� �وتوظيف �ع���العناصر�البي�ية �ا��فاظ �السياحي�ن،�مع �و�نتاج � �ال�شاط �أساس �والطبيعية �والبي�ية السياحية

لتنفيذ�وفعالية�السياسة�العامة�للتنمية�املستدامة���م�انيات�املتاحة�السيما�تنمية�مصادر�الثورة�ال�شر�ة�وتنمي��ا

  .27بصفة�عامة�والتنمية�السياحية�املستدامة�بصفة�خاصة

�السيما� �السياحية، �واملناطق ��ماكن �تطو�ر�مختلف �ضرورة �ونجاعة �أك���فعالية �نتائج �لتحقيق �يتوجب كما

وجرد�وتص�يف��ل�املك�سبات�واملوارد�السياحية�ا��فاظ�ع����سق�ا�ا��ما���والطبي���وال�ند����واملعماري�والثقا��،�

�تزخر���ا� �ال�� �والسياحية �والثقافية �البي�ية �املوروثات �نطاق ��� �وتدخل �الدولة �تتوافر�عل��ا �ال�� �والبي�ية والطبيعية

�وال�سو�ق �وال��و�جية �وا��دماتية �والفندقية �واملراكز�السياحية ��ساسية �وامل�شآت �توف���املرافق �وكذا الدولة،

�وتوف���املرافق� �وصيانة �إ�شاء �ع�� �والعمل �السياحية، �وا��دمات �بتحس�ناإلنتاج �املتاحة �املوارد �قيمة �من والرفع

�ومراقب��ا� �السياحية �املشار�ع �وتنفيذ �الدولة، ��� �السياحة �تطو�ر�صناعة �قصد �السيا�� �و�نتاج �لل�شاط الضرور�ة

مة�البي�ية،�وتقييم�املشار�ع�التنمو�ة�السياحية�املنجزة،�وا���امة�والوقوف�ع���مدى�اح��ام�ا�للب�ئة�ومبادئ��ستدا

���وضع�واختيار�املشار�ع�السياحية��ك���استدامة�وخلقا�لفرص�العمل�و�يرادات،�وز�ادة�للدخل�القومي�والفردي،�

��ف �حاجات �مراعاة �للسياح،مع ��ساسية �ل��اجات �واستجابة �واستقطابا �الوط��، �لالقتصاد ودعما

  . 28وكذا�جلب�العمالت�الصعبة�السيما����الدول�النامية�ذات�الطا�ع�السيا��

الصعو�ات�ال����عيق�تحقيق�أغراض�التنمية�السياحية�املستدامة

وما�تجب��شارة�إليھ�أن�تحقيق�التنمية�السياحية�املستدامة��ع��ضھ�جملة�من�الصعو�ات�والعوائق�تحول�

�كأحد� �للسياحة �الفّعال �الدور �من �يحد ��ش�ل �املستدامة، �السياحية �التنمية ��س��دف�ا �ال�� �غراض

�وحديثة� �دقيقة �معلوماتية �غيابنظم �التحديات ��ذه �أبرز �من �ولعل �املستدامة، �التنمية �لتحقيق ��ساسية العوامل

�ضرو  �وجود�ا �ألن �السياحية، �واملرافق �والوحدات �واملؤسسات �باملنظمات خاصة

السيا���وجلب�السياح�واملس�ثمر�ن����املجال��قتصادي�والسيا��،�و�و�أمر�يوجب�ع���الدولة�ضرورة��العمل�ع���

ال��ك���ع���توف���النظم�املعلوماتية�والرقمنة�وإدراج�التكنولوجيا�كأساس�لتجسيد�السياسة�العامة�للتنمية�السياحية�

  .تنمية�املستدامة�بصفة�عامة
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�والدع �و�ش�ار�وال�سو�ق �جتماعية،

�من� �السياح �ُيمكن ��ش�ل �والسياحية �والفندقية �واملراكز�الثقافية �ثقافية �سياحية �بيانات �قاعدة �وضع �مع الدولة،

سرعة�الولوج�ومعرفة�مك�سبات�الدولة�السياحية

أثر�تطو�ر�و�س�ثمار����القطاع�الس-3

�املستدامة،� �السياحية �التنمية �متطلبات �من ��عد �السيا��، �القطاع �لتطو�ر�و�س�ثمار��� �الدولة �سياسة إن

التي�شمل�املشار�ع�وال��امج�والسياسات�املسطرة����املجال�السيا���لل��وض�باالقتصاد�الوط���وتنو�عھ،�والرفع�من�

�الس �املوارد �للموارد�كفاءة �املستدام ��س��الك �إس��اتيجية �وتب�� ��نتاجية، �قدر��ا �وز�ادة �والثقافية �والبي�ية ياحية

��ل� �وتوظيف �ع���العناصر�البي�ية �ا��فاظ �السياحي�ن،�مع �و�نتاج � �ال�شاط �أساس �والطبيعية �والبي�ية السياحية

�م�انيات�املتاحة�السيما�تنمية�مصادر�الثورة�ال�شر�ة�وتنمي��ا

بصفة�عامة�والتنمية�السياحية�املستدامة�بصفة�خاصة

�السيما� �السياحية، �واملناطق ��ماكن �تطو�ر�مختلف �ضرورة �ونجاعة �أك���فعالية �نتائج �لتحقيق �يتوجب كما

ا��فاظ�ع����سق�ا�ا��ما���والطبي���وال�ند����واملعماري�والثقا��،�

�تزخر���ا� �ال�� �والسياحية �والثقافية �البي�ية �املوروثات �نطاق ��� �وتدخل �الدولة �تتوافر�عل��ا �ال�� �والبي�ية والطبيعية

�وال�سو�ق �وال��و�جية �وا��دماتية �والفندقية �واملراكز�السياحية ��ساسية �وامل�شآت �توف���املرافق �وكذا الدولة،

�وتوف���املرافق� �وصيانة �إ�شاء �ع�� �والعمل �السياحية، �وا��دمات �بتحس�ناإلنتاج �املتاحة �املوارد �قيمة �من والرفع

�ومراقب��ا� �السياحية �املشار�ع �وتنفيذ �الدولة، ��� �السياحة �تطو�ر�صناعة �قصد �السيا�� �و�نتاج �لل�شاط الضرور�ة

والوقوف�ع���مدى�اح��ام�ا�للب�ئة�ومبادئ��ستدا

���وضع�واختيار�املشار�ع�السياحية��ك���استدامة�وخلقا�لفرص�العمل�و�يرادات،�وز�ادة�للدخل�القومي�والفردي،�

��ف �حاجات �مراعاة �للسياح،مع ��ساسية �ل��اجات �واستجابة �واستقطابا �الوط��، �لالقتصاد ودعما

وكذا�جلب�العمالت�الصعبة�السيما����الدول�النامية�ذات�الطا�ع�السيا��

الصعو�ات�ال����عيق�تحقيق�أغراض�التنمية�السياحية�املستدامة: ثانيا

وما�تجب��شارة�إليھ�أن�تحقيق�التنمية�السياحية�املستدامة��ع��ضھ�جملة�من�الصعو�ات�والعوائق�تحول�

� �تحقيق �كأحد�دون �للسياحة �الفّعال �الدور �من �يحد ��ش�ل �املستدامة، �السياحية �التنمية ��س��دف�ا �ال�� �غراض

�وحديثة� �دقيقة �معلوماتية �غيابنظم �التحديات ��ذه �أبرز �من �ولعل �املستدامة، �التنمية �لتحقيق ��ساسية العوامل

�ضرو  �وجود�ا �ألن �السياحية، �واملرافق �والوحدات �واملؤسسات �باملنظمات خاصة

السيا���وجلب�السياح�واملس�ثمر�ن����املجال��قتصادي�والسيا��،�و�و�أمر�يوجب�ع���الدولة�ضرورة��العمل�ع���

ال��ك���ع���توف���النظم�املعلوماتية�والرقمنة�وإدراج�التكنولوجيا�كأساس�لتجسيد�السياسة�العامة�للتنمية�السياحية�

تنمية�املستدامة�بصفة�عامةبصفة�خاصة�وال

2017مــارس(بــن�عليــة���ضــر،�26
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�الذي� �املستدامة، �السياحية �التنمية �معيقات �أ�م ��و��خر�من �الذي �السيا�� �التخطيط �ضعف �جانب إ��

�القطاعات� �و�سي�� �إدارة ��� �الشفافية �وغياب �السيا��، �و�حصاء �للسياحة �املعلوماتية �النظم �غياب �ساعده

والنتائج�املحققة�من�السياسات�واملشار�ع�التنمو�ة�للسياحة،��ذا�

فضال�ع���عدم���تمام�بالتوثيق�السيا���والثقا���و�ماكن�واملناطق�السياحية،�وقلة�املدونات�وا��رائط�والكت�بات�

�الث �واملوروثات �باملك�سبات �والتعر�ف �السياح ���ذب �م�ما �عامال ��عد �الذي �والثقافية، �والسياحية�السياحية قافية

�إدارة� �سوء �أو�ن�يجة �السياحية، �و�س�ثمارات �للمشار�ع �املا�� �التمو�ل �كفاية �أو�عدم �قلة �وكذا �وتنوع�ا، وطبيع��ا

�أو�ضعف� �فعالية �وعدم �السياحية، �والدعاية �و�عالن ��ش�ار�وال�سو�ق �فعالية � �أو�عدم �السيا�� �القطاع و�سي���

�وكذا� �واملواصالت، �و�تصاالت �النقل �خدمات ��� �متدنية �معدالت �أفرز صاالت

اعتماد�مشار�ع�اس�ثمار�ة�غ���ُمنتجة�أو�مدروسة،�إ���جانب�صعو�ة��سو�ق�املنتجات�الثقافية�أو�السياحية��ش�ل�

�و�  ��من �مستو�ات ��� �وتراجع �السيا��، �بالقطاع �املا�� �وال��ز� �الت��م �معدالت �ز�ادة �إ�� ستقرار�السيا����أدى

�و�جتما��� ��قتصادي �والتد�ور �الداخلية �التوترات ��س�ب �وذلك �النامية، �السياحية �بالدول �السيما و�جتما��

��س�شراف �وافتقار�الرؤى �السياحية �و�سي���القطاعات �إلدارة �فعالة �إس��اتيجية �غياب �أن �لل��وض�كما ية

بالقطاع��قتصادي�وتحقيق�التنمية�السياحية�املستدامة�ال���تنعكس�إيجابا�ع����قتصاد�الوط��،��س�ب��عتماد�

ع���أنماط�تقليدية�إلدارة�و�سي���القطاع�السيا��،��عد�من�معيقات�تحقيق�التنمية�السياحية�املستدامة،�باعتبار�أن�

ل�من�أ�ميتھ�و��م�مشار�ع��س�ثمار�
ّ
تحقيق�أغراض�التنمية��قتصادية�قل

�السياحي�ن،� �و�حصاء �وغياب�التخطيط �املعلوماتية �والنظم �غياب�الشفافية �ظل �خاصة��� �السياحية، �املجاالت ��

� ��تصال �وسائل �وضعف �السياحة، �فعالية �أو �لنجاح �و�ساسية �القاعدية �امل�شآت �أو �املرافق والتواصل،�وقلة

و�فتقار�لليد�العاملة�املؤ�لة�املتخصصة����القطاع�السيا���وا��دما�ي،�وعدم�ا�تمام�املواطن�ن�بالقطاع�السيا��،�

ن�يجة�لقصور�وعدم�فعالية�وسائل��عالن�و�ش�ار�وال�سو�ق�و�عالم�السيا��،�و�عتماد�ع����ساليب�التقليدية�

�قتصادية�والسياحية،�وضعف�مشاركة�القطاع�ا��اص����تحقيق�التنمية�السياحية�

املستدامة،�إ���جانب�عدم���تمام�باملوارد�السياحية�والثقافية�والبي�ية�والتار�خية،�أدى�إ���تد�ور�ا�وضياع�ا،��ذا�

سياحية�والثقافية�والبي�ية�وضمان�فضال�ع���عدم�كفاية�الوسائل�القانونية�ع���ضمان�ا��ماية�الفعالة�للموارد�ال

�،� �املرتبطة ��ساسية �املبادئ �من �مجموعة �ع�� �املستدامة �التنمية �محور �املستدامة �السياحية �ترتكز�التنمية أن

�و�س��� �إدارة ��� �واملحاسبة �املسؤولية، �وتحمل �والعدالة، شيدة،

                                                           

  .47. ،م�شورات�ا��ل���ا��قوقية�ب��وت،�ص

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�الذي� �املستدامة، �السياحية �التنمية �معيقات �أ�م ��و��خر�من �الذي �السيا�� �التخطيط �ضعف �جانب إ��

�القطاعات� �و�سي�� �إدارة ��� �الشفافية �وغياب �السيا��، �و�حصاء �للسياحة �املعلوماتية �النظم �غياب �ساعده

والنتائج�املحققة�من�السياسات�واملشار�ع�التنمو�ة�للسياحة،��ذا�السياحية�بما�ينعكس�سلبا�ع���فعالية�السياحة�

فضال�ع���عدم���تمام�بالتوثيق�السيا���والثقا���و�ماكن�واملناطق�السياحية،�وقلة�املدونات�وا��رائط�والكت�بات�

�الث �واملوروثات �باملك�سبات �والتعر�ف �السياح ���ذب �م�ما �عامال ��عد �الذي �والثقافية، السياحية

�إدارة� �سوء �أو�ن�يجة �السياحية، �و�س�ثمارات �للمشار�ع �املا�� �التمو�ل �كفاية �أو�عدم �قلة �وكذا �وتنوع�ا، وطبيع��ا

�أو�ضعف� �فعالية �وعدم �السياحية، �والدعاية �و�عالن ��ش�ار�وال�سو�ق �فعالية � �أو�عدم �السيا�� �القطاع و�سي���

�و�ت �النقلواملواصالت �وكذا�إس��اتيجية �واملواصالت، �و�تصاالت �النقل �خدمات ��� �متدنية �معدالت �أفرز صاالت

اعتماد�مشار�ع�اس�ثمار�ة�غ���ُمنتجة�أو�مدروسة،�إ���جانب�صعو�ة��سو�ق�املنتجات�الثقافية�أو�السياحية��ش�ل�

�و�  ��من �مستو�ات ��� �وتراجع �السيا��، �بالقطاع �املا�� �وال��ز� �الت��م �معدالت �ز�ادة �إ�� أدى

�و�جتما��� ��قتصادي �والتد�ور �الداخلية �التوترات ��س�ب �وذلك �النامية، �السياحية �بالدول �السيما و�جتما��

  .29وان�شار�ا��ر�مة�وتف����مختلف�مظا�ر�الفساد����املجتمع

��س�شراف �وافتقار�الرؤى �السياحية �و�سي���القطاعات �إلدارة �فعالة �إس��اتيجية �غياب �أن كما

بالقطاع��قتصادي�وتحقيق�التنمية�السياحية�املستدامة�ال���تنعكس�إيجابا�ع����قتصاد�الوط��،��س�ب��عتماد�

ع���أنماط�تقليدية�إلدارة�و�سي���القطاع�السيا��،��عد�من�معيقات�تحقيق�التنمية�السياحية�املستدامة،�باعتبار�أن�

ل�من�أ�ميتھ�و��م�مشار�ع��س�ثمار��عدم��عتماد�ع���القطاع�السيا�����
ّ
تحقيق�أغراض�التنمية��قتصادية�قل

�السياحي�ن،� �و�حصاء �وغياب�التخطيط �املعلوماتية �والنظم �غياب�الشفافية �ظل �خاصة��� �السياحية، �املجاالت ��

� ��تصال �وسائل �وضعف �السياحة، �فعالية �أو �لنجاح �و�ساسية �القاعدية �امل�شآت �أو �املرافق وقلة

و�فتقار�لليد�العاملة�املؤ�لة�املتخصصة����القطاع�السيا���وا��دما�ي،�وعدم�ا�تمام�املواطن�ن�بالقطاع�السيا��،�

ن�يجة�لقصور�وعدم�فعالية�وسائل��عالن�و�ش�ار�وال�سو�ق�و�عالم�السيا��،�و�عتماد�ع����ساليب�التقليدية�

�قتصادية�والسياحية،�وضعف�مشاركة�القطاع�ا��اص����تحقيق�التنمية�السياحية�إلدارة�و�سي���املرافق�وامل�شآت�

املستدامة،�إ���جانب�عدم���تمام�باملوارد�السياحية�والثقافية�والبي�ية�والتار�خية،�أدى�إ���تد�ور�ا�وضياع�ا،��ذا�

فضال�ع���عدم�كفاية�الوسائل�القانونية�ع���ضمان�ا��ماية�الفعالة�للموارد�ال

  :توصلنا�من�خالل��ذه�الدراسة�إ���مجموعة�من�النتائج��أ�م�ا

�،� �املرتبطة ��ساسية �املبادئ �من �مجموعة �ع�� �املستدامة �التنمية �محور �املستدامة �السياحية �ترتكز�التنمية أن

�الر  �وا��وكمة �والشفافية، �املساواة، �مبادئ �و�س���وتكر�س �إدارة ��� �واملحاسبة �املسؤولية، �وتحمل �والعدالة، شيدة،

                   

،م�شورات�ا��ل���ا��قوقية�ب��وت،�ص1،�إش�الية�التنمية��قتصادية�املتوازنة،�دراسة�مقارنة،�ط)2009

  .48. ن،�إش�الية�التنمية��قتصادية�املتوازنة،�املرجع�نفسھ،�ص

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�الذي� �املستدامة، �السياحية �التنمية �معيقات �أ�م ��و��خر�من �الذي �السيا�� �التخطيط �ضعف �جانب إ��

�القطاعات� �و�سي�� �إدارة ��� �الشفافية �وغياب �السيا��، �و�حصاء �للسياحة �املعلوماتية �النظم �غياب �ساعده

السياحية�بما�ينعكس�سلبا�ع���فعالية�السياحة�

فضال�ع���عدم���تمام�بالتوثيق�السيا���والثقا���و�ماكن�واملناطق�السياحية،�وقلة�املدونات�وا��رائط�والكت�بات�

�الث �واملوروثات �باملك�سبات �والتعر�ف �السياح ���ذب �م�ما �عامال ��عد �الذي �والثقافية، السياحية

�إدارة� �سوء �أو�ن�يجة �السياحية، �و�س�ثمارات �للمشار�ع �املا�� �التمو�ل �كفاية �أو�عدم �قلة �وكذا �وتنوع�ا، وطبيع��ا

�أو�ضعف� �فعالية �وعدم �السياحية، �والدعاية �و�عالن ��ش�ار�وال�سو�ق �فعالية � �أو�عدم �السيا�� �القطاع و�سي���

�و�ت �النقلواملواصالت إس��اتيجية

اعتماد�مشار�ع�اس�ثمار�ة�غ���ُمنتجة�أو�مدروسة،�إ���جانب�صعو�ة��سو�ق�املنتجات�الثقافية�أو�السياحية��ش�ل�

�و�  ��من �مستو�ات ��� �وتراجع �السيا��، �بالقطاع �املا�� �وال��ز� �الت��م �معدالت �ز�ادة �إ�� أدى

�و�جتما��� ��قتصادي �والتد�ور �الداخلية �التوترات ��س�ب �وذلك �النامية، �السياحية �بالدول �السيما و�جتما��

وان�شار�ا��ر�مة�وتف����مختلف�مظا�ر�الفساد����املجتمع

��س�شراف �وافتقار�الرؤى �السياحية �و�سي���القطاعات �إلدارة �فعالة �إس��اتيجية �غياب �أن كما

بالقطاع��قتصادي�وتحقيق�التنمية�السياحية�املستدامة�ال���تنعكس�إيجابا�ع����قتصاد�الوط��،��س�ب��عتماد�

ع���أنماط�تقليدية�إلدارة�و�سي���القطاع�السيا��،��عد�من�معيقات�تحقيق�التنمية�السياحية�املستدامة،�باعتبار�أن�

عدم��عتماد�ع���القطاع�السيا�����

�السياحي�ن،� �و�حصاء �وغياب�التخطيط �املعلوماتية �والنظم �غياب�الشفافية �ظل �خاصة��� �السياحية، �املجاالت ��

� ��تصال �وسائل �وضعف �السياحة، �فعالية �أو �لنجاح �و�ساسية �القاعدية �امل�شآت �أو �املرافق وقلة

و�فتقار�لليد�العاملة�املؤ�لة�املتخصصة����القطاع�السيا���وا��دما�ي،�وعدم�ا�تمام�املواطن�ن�بالقطاع�السيا��،�

ن�يجة�لقصور�وعدم�فعالية�وسائل��عالن�و�ش�ار�وال�سو�ق�و�عالم�السيا��،�و�عتماد�ع����ساليب�التقليدية�

إلدارة�و�سي���املرافق�وامل�شآت�

املستدامة،�إ���جانب�عدم���تمام�باملوارد�السياحية�والثقافية�والبي�ية�والتار�خية،�أدى�إ���تد�ور�ا�وضياع�ا،��ذا�

فضال�ع���عدم�كفاية�الوسائل�القانونية�ع���ضمان�ا��ماية�الفعالة�للموارد�ال

  30.استدام��ا

 :خاتمة

توصلنا�من�خالل��ذه�الدراسة�إ���مجموعة�من�النتائج��أ�م�ا

-�،� �املرتبطة ��ساسية �املبادئ �من �مجموعة �ع�� �املستدامة �التنمية �محور �املستدامة �السياحية �ترتكز�التنمية أن

�الر  �وا��وكمة �والشفافية، �املساواة، �مبادئ وتكر�س

  .القطاعات�السياحية

2009(دخيل�محمد�حسن،�29
ن،�إش�الية�التنمية��قتصادية�املتوازنة،�املرجع�نفسھ،�صدخيل�محمد�حس30
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أن�التنمية�السياحية�املستدامة���دف�إ����عز�ز�دور�السياحة�لدفع���لة�التنمية�والنمو��قتصادي،�والعمل�ع���

  .ثمي��ا�وتوف���ا��ماية�القانونية�الالزمة�ل�ا

�والسياحية� �الثقافية �واملنتجات �املوارد �واستغالل �توظيف �ع�� ��و�� �يرتكز�بالدرجة �السيا�� �القطاع �فعالية أن

�أك���نجاعة� �لل�سي����قتصادي �اس��اتجيات �وتب�� �املحروقات، �لقطاع �كبديل �الوطنية �ال��وة ���لق كمصدر��ام

��املجال�السيا���بالدول��ك����سياحة����العالم،�و�عتماد�ع���نظم�لل��و�ج�وال�سو�ق�و�ش�ار�و�عالن�

نتج�بدال�من�ال�سي����داري�
ُ
���القطاع�السيا���أك���فعالية�وتنافسية،�والتوجھ�نحو��قتصاد�السيا���التناف����امل

  .القانونية�املتعلقة�بالقطاع�السيا���والثقا��

أن�ت�و�ن�وتأط���وإعادة��ي�لة�القطاع�ن�السيا���والثقا���بدء�من��س�ثمار����العنصر�ال�شري�وت�و�نھ�وجعلھ�أك���

�إس��اتيجية �وفعالية �لنجاح �م�ما �عامال ��عد �و�قتصادي، �والثقا�� �السيا�� �املجال �وال�سي����� �لإلدارة �تخصصا

تطورة����ال�سو�ق�وال��و�ج�و�ش�ار�السيا���والثقا���
ُ
التنمية�السياحية�املستدامة،�مع�تب���أساليب�التكنولوجيا�امل

للتعر�ف�باملوروثات�السياحية�والثقافية�ال���تزخر���ا�البالد���لب�السياح،�أو�ح���املتعامل�ن��قتصادي�ن�لالس�ثمار�

ال��ك���با��انب��م���الذي��عت���مؤشرا�حقيقيا�الستقطاب�السياح�وعامال�م�ما�

�بضرورة� �مرتبطة �واملتطلبات، �العوامل �من �توافر�مجموعة �يوجب �املستدامة �السياحية �التنمية �تحقيق أنمتطلبات

�،�والرشادة����إدارة�و�سي���املوارد�السياحية�والطبيعية�وال�شر�ة�واملالية�املتاحة،�

�السياسات� �وتنفيذ �وضع ��� �البي�� �البعد �وإدراج ��نتاجية، �قدر��ا �من �والرفع �قيم��ا �لز�ادة �أمثل ��ش�ل وتوظيف�ا

ارد�الطبيعية�والسياحية�من�التد�ور�العامة�للتنمية�السياحية�و�قتصادية�و�جتماعية�بصفة�خاصة،�وحماية�املو 

  

�بمختلف� �املستدامة �التنمية �وقطاعات �مجاالت �جميع �ل�شمل �تمتد �املستدامة �السياحية �التنمية �آثار�فعالية أن

�ال��� ��غراض �تحقيق �دون �تحول �والعوائق �الصعو�ات �من �جملة ��ع��ضھ �املستدامة �السياحية التنمية

�لتحقيق� ��ساسية �العوامل �كأحد �للسياحة �الفّعال �الدور �من �يحد ��ش�ل �املستدامة، �السياحية �التنمية �س��دف�ا

�أغراض�التنمية� �ع�� �إيجابا �ينعكس �بما �املستدامة لسياحية

املستدامة�بصفة�عامة،�مر�ون�بالتوجھ��السيا����و�قتصادي�للدولة�وإراد��ا�ا��قيقية�لل��وض�بالقطاع�السيا���

�قطاع� �ع�� ��س�ند �الذي �الر��� ��قتصاد �بدل ��قتصادي �التنوع �نحو �والتوجھ ��قتصادية، ���شطة وتنو�ع

�للصناعة� �كمدخل �وا��ضاري �والثقا�� �ال��ا�ي �الطا�ع �عن �املع��ة �وا��رفية �التقليدية �الصناعات ��عث إعادة

�للسياحة �الناظمة �القوان�ن �وانفاذ  . ال�شر�عية

�السيا��� �القطاع �لفعالية �كأساس ��لك��و�ي �السيا�� �و�عالم �وال�سو�ق �والدعاية ��ش�ار�و�عالن ع��

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

أن�التنمية�السياحية�املستدامة���دف�إ����عز�ز�دور�السياحة�لدفع���لة�التنمية�والنمو��قتصادي،�والعمل�ع���

ثمي��ا�وتوف���ا��ماية�القانونية�الالزمة�ل�ا�ستغالل��مثل�للموارد�أو�املوروثات�السياحية�ال���تتوافر�عل��ا�ا��زائر�و 

�والسياحية� �الثقافية �واملنتجات �املوارد �واستغالل �توظيف �ع�� ��و�� �يرتكز�بالدرجة �السيا�� �القطاع �فعالية أن

�أك���نجاعة� �لل�سي����قتصادي �اس��اتجيات �وتب�� �املحروقات، �لقطاع �كبديل �الوطنية �ال��وة ���لق كمصدر��ام

��املجال�السيا���بالدول��ك����سياحة����العالم،�و�عتماد�ع���نظم�لل��و�ج�وال�سو�ق�و�ش�ار�و�عالن�

نتج�بدال�من�ال�سي����داري�
ُ
���القطاع�السيا���أك���فعالية�وتنافسية،�والتوجھ�نحو��قتصاد�السيا���التناف����امل

القانونية�املتعلقة�بالقطاع�السيا���والثقا���التقليدي�للقطاعات�السياحية،�ومراجعة�املنظومة

أن�ت�و�ن�وتأط���وإعادة��ي�لة�القطاع�ن�السيا���والثقا���بدء�من��س�ثمار����العنصر�ال�شري�وت�و�نھ�وجعلھ�أك���

�إس��اتيجية �وفعالية �لنجاح �م�ما �عامال ��عد �و�قتصادي، �والثقا�� �السيا�� �املجال �وال�سي����� �لإلدارة تخصصا

تطورة����ال�سو�ق�وال��و�ج�و�ش�ار�السيا���والثقا���
ُ
التنمية�السياحية�املستدامة،�مع�تب���أساليب�التكنولوجيا�امل

للتعر�ف�باملوروثات�السياحية�والثقافية�ال���تزخر���ا�البالد���لب�السياح،�أو�ح���املتعامل�ن��قتصادي�ن�لالس�ثمار�

ال��ك���با��انب��م���الذي��عت���مؤشرا�حقيقيا�الستقطاب�السياح�وعامال�م�ما����املجال�السيا��،��ذا�فضال�ع���

  .لتوف���مناخ�لالس�ثمار��وال�سو�ق����القطاع�السيا��

�بضرورة� �مرتبطة �واملتطلبات، �العوامل �من �توافر�مجموعة �يوجب �املستدامة �السياحية �التنمية �تحقيق أنمتطلبات

�،�والرشادة����إدارة�و�سي���املوارد�السياحية�والطبيعية�وال�شر�ة�واملالية�املتاحة،�ان��اج�إس��اتجية�التخطيط�السيا�

�السياسات� �وتنفيذ �وضع ��� �البي�� �البعد �وإدراج ��نتاجية، �قدر��ا �من �والرفع �قيم��ا �لز�ادة �أمثل ��ش�ل وتوظيف�ا

ارد�الطبيعية�والسياحية�من�التد�ور�العامة�للتنمية�السياحية�و�قتصادية�و�جتماعية�بصفة�خاصة،�وحماية�املو 

  .و�ست��اف�ومختلف�املؤثرات�و�عتداءات�ال���تمس�عناصر�الب�ئة�واستدام��ا

�بمختلف� �املستدامة �التنمية �وقطاعات �مجاالت �جميع �ل�شمل �تمتد �املستدامة �السياحية �التنمية �آثار�فعالية أن

  .أ�عاد�ا��قتصادية،��جتماعية،�البي�ية

�ال��� ��غراض �تحقيق �دون �تحول �والعوائق �الصعو�ات �من �جملة ��ع��ضھ �املستدامة �السياحية التنمية

�لتحقيق� ��ساسية �العوامل �كأحد �للسياحة �الفّعال �الدور �من �يحد ��ش�ل �املستدامة، �السياحية �التنمية �س��دف�ا

�لتحقيق�أغراض�التنمية�ا �القطاع�السيا�� �فعالية �أغراض�التنمية�أن �ع�� �إيجابا �ينعكس �بما �املستدامة لسياحية

املستدامة�بصفة�عامة،�مر�ون�بالتوجھ��السيا����و�قتصادي�للدولة�وإراد��ا�ا��قيقية�لل��وض�بالقطاع�السيا���

�قطاع� �ع�� ��س�ند �الذي �الر��� ��قتصاد �بدل ��قتصادي �التنوع �نحو �والتوجھ ��قتصادية، ���شطة وتنو�ع

  :ولتفعيل�دور�التنمية�السياحية�املستدامة�نو���

�للصناعة� �كمدخل �وا��ضاري �والثقا�� �ال��ا�ي �الطا�ع �عن �املع��ة �وا��رفية �التقليدية �الصناعات ��عث إعادة

� �املؤسسية �الب�ية �واستكمال �التحتية �الب�ية �للسياحة�-دعم �الناظمة �القوان�ن �وانفاذ ال�شر�عية

�السيا��� �القطاع �لفعالية �كأساس ��لك��و�ي �السيا�� �و�عالم �وال�سو�ق �والدعاية ��ش�ار�و�عالن ع��

  .والتنمية�السياحية�املستدامة

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

أن�التنمية�السياحية�املستدامة���دف�إ����عز�ز�دور�السياحة�لدفع���لة�التنمية�والنمو��قتصادي،�والعمل�ع���-

�ستغالل��مثل�للموارد�أو�املوروثات�السياحية�ال���تتوافر�عل��ا�ا��زائر�و 

�والسياحية�- �الثقافية �واملنتجات �املوارد �واستغالل �توظيف �ع�� ��و�� �يرتكز�بالدرجة �السيا�� �القطاع �فعالية أن

�أك���نجاعة� �لل�سي����قتصادي �اس��اتجيات �وتب�� �املحروقات، �لقطاع �كبديل �الوطنية �ال��وة ���لق كمصدر��ام

��املجال�السيا���بالدول��ك����سياحة����العالم،�و�عتماد�ع���نظم�لل��و�ج�وال�سو�ق�و�ش�ار�و�عالن�وفعالية��

نتج�بدال�من�ال�سي����داري�
ُ
���القطاع�السيا���أك���فعالية�وتنافسية،�والتوجھ�نحو��قتصاد�السيا���التناف����امل

التقليدي�للقطاعات�السياحية،�ومراجعة�املنظومة

أن�ت�و�ن�وتأط���وإعادة��ي�لة�القطاع�ن�السيا���والثقا���بدء�من��س�ثمار����العنصر�ال�شري�وت�و�نھ�وجعلھ�أك���-

�إس��اتيجية �وفعالية �لنجاح �م�ما �عامال ��عد �و�قتصادي، �والثقا�� �السيا�� �املجال �وال�سي����� �لإلدارة تخصصا

تطورة����ال�سو�ق�وال��و�ج�و�ش�ار�السيا���والثقا���
ُ
التنمية�السياحية�املستدامة،�مع�تب���أساليب�التكنولوجيا�امل

للتعر�ف�باملوروثات�السياحية�والثقافية�ال���تزخر���ا�البالد���لب�السياح،�أو�ح���املتعامل�ن��قتصادي�ن�لالس�ثمار�

���املجال�السيا��،��ذا�فضال�ع���

لتوف���مناخ�لالس�ثمار��وال�سو�ق����القطاع�السيا��

�بضرورة�- �مرتبطة �واملتطلبات، �العوامل �من �توافر�مجموعة �يوجب �املستدامة �السياحية �التنمية �تحقيق أنمتطلبات

ان��اج�إس��اتجية�التخطيط�السيا�

�السياسات� �وتنفيذ �وضع ��� �البي�� �البعد �وإدراج ��نتاجية، �قدر��ا �من �والرفع �قيم��ا �لز�ادة �أمثل ��ش�ل وتوظيف�ا

العامة�للتنمية�السياحية�و�قتصادية�و�جتماعية�بصفة�خاصة،�وحماية�املو 

و�ست��اف�ومختلف�املؤثرات�و�عتداءات�ال���تمس�عناصر�الب�ئة�واستدام��ا

�بمختلف�- �املستدامة �التنمية �وقطاعات �مجاالت �جميع �ل�شمل �تمتد �املستدامة �السياحية �التنمية �آثار�فعالية أن

أ�عاد�ا��قتصادية،��جتماعية،�البي�ية

�تحقيق- �ال����أن ��غراض �تحقيق �دون �تحول �والعوائق �الصعو�ات �من �جملة ��ع��ضھ �املستدامة �السياحية التنمية

�لتحقيق� ��ساسية �العوامل �كأحد �للسياحة �الفّعال �الدور �من �يحد ��ش�ل �املستدامة، �السياحية �التنمية �س��دف�ا

  .التنمية�املستدامة

�لتحقيق�أغراض�التنمية�ا- �القطاع�السيا�� �فعالية أن

املستدامة�بصفة�عامة،�مر�ون�بالتوجھ��السيا����و�قتصادي�للدولة�وإراد��ا�ا��قيقية�لل��وض�بالقطاع�السيا���

�قطاع� �ع�� ��س�ند �الذي �الر��� ��قتصاد �بدل ��قتصادي �التنوع �نحو �والتوجھ ��قتصادية، ���شطة وتنو�ع

  .روقاتاملح

ولتفعيل�دور�التنمية�السياحية�املستدامة�نو���

�للصناعة� �كمدخل �وا��ضاري �والثقا�� �ال��ا�ي �الطا�ع �عن �املع��ة �وا��رفية �التقليدية �الصناعات ��عث إعادة

  .السياحية

� �املؤسسية �الب�ية �واستكمال �التحتية �الب�ية دعم

�السيا����ال��ك�� - �القطاع �لفعالية �كأساس ��لك��و�ي �السيا�� �و�عالم �وال�سو�ق �والدعاية ��ش�ار�و�عالن ع��

والتنمية�السياحية�املستدامة
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�لالس�ثمار���ذب� �وتوف���مناخ �وا��دماتية، �السياحية �املجاالت �لالس�ثمار��� �ا��اص �القطاع �عز�ز�و���يع

�ا��اص���� �للقطاع �مشاركة�فعالة �لضمان ��س�يالت �وإعطاء �السيا��، �القطاع �

�املادية� �توف����م�انيات �مع �استدام��ا، �وضمان �والثقافية �والطبيعية �السياحية �املوارد �حماية �آليات تفعيل

�إدراج� �مع �و�جتماعية �و�قتصادية السياحية

�عز�ز�آليات��ستدامة����مجاالت��تصال�واملواصالت�وا��دمات�للرفع�من�جودة�خدمات�النقل�و�تصاالت�

��إدارة�و�سي�����شطة�السياحية�وال�سو�ق�و�ش�ار�

  .السيا��،�مع�ال��ك���ع���تأط���وت�و�ن�املورد�ال�شري�املتخصص�واملؤ�ل����املجال�السيا��

�املتعامل�ن� �وحوافز���ذب �و�عفاءات � ��متيازات �منح �مع �والفند��، �باالس�ثمار�السيا�� �خاص �قانون وضع

 .سيا���و�قتصادي�وا��دما�ي�لل��وض�بالتنمية�السياحية�املستدامة

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�لالس�ثمار���ذب� �وتوف���مناخ �وا��دماتية، �السياحية �املجاالت �لالس�ثمار��� �ا��اص �القطاع �عز�ز�و���يع

�لالس�ثمار�� �ا��اص����املتعامل�ن��قتصادي�ن �للقطاع �مشاركة�فعالة �لضمان ��س�يالت �وإعطاء �السيا��، �القطاع �

  .إدارة�و�سي���القطاع�السيا��

�املادية� �توف����م�انيات �مع �استدام��ا، �وضمان �والثقافية �والطبيعية �السياحية �املوارد �حماية �آليات تفعيل

� �التنمية ���لة �ودفع �السيا�� �القطاع �لفاعلية �الضرور�ة �إدراج�وال�شر�ة �مع �و�جتماعية �و�قتصادية السياحية

  .��عاد�البي�ية����السياسات�العامة�للتنمية�

�عز�ز�آليات��ستدامة����مجاالت��تصال�واملواصالت�وا��دمات�للرفع�من�جودة�خدمات�النقل�و�تصاالت�

��إدارة�و�سي�����شطة�السياحية�وال�سو�ق�و�ش�ار��عتماد�ع���الوسائل�التكنولوجية�والتقنية�ا��ديثة��

السيا��،�مع�ال��ك���ع���تأط���وت�و�ن�املورد�ال�شري�املتخصص�واملؤ�ل����املجال�السيا��

�املتعامل�ن� �وحوافز���ذب �و�عفاءات � ��متيازات �منح �مع �والفند��، �باالس�ثمار�السيا�� �خاص �قانون وضع

سيا���و�قتصادي�وا��دما�ي�لل��وض�بالتنمية�السياحية�املستدامة�قتصادي�ن����املجال�ال

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�لالس�ثمار���ذب� �وتوف���مناخ �وا��دماتية، �السياحية �املجاالت �لالس�ثمار��� �ا��اص �القطاع �عز�ز�و���يع

�لالس�ثمار�� املتعامل�ن��قتصادي�ن

إدارة�و�سي���القطاع�السيا��

�املادية� �توف����م�انيات �مع �استدام��ا، �وضمان �والثقافية �والطبيعية �السياحية �املوارد �حماية �آليات تفعيل

� �التنمية ���لة �ودفع �السيا�� �القطاع �لفاعلية �الضرور�ة وال�شر�ة

��عاد�البي�ية����السياسات�العامة�للتنمية�

�عز�ز�آليات��ستدامة����مجاالت��تصال�واملواصالت�وا��دمات�للرفع�من�جودة�خدمات�النقل�و�تصاالت�

  . السلكية�والالسلكية

�عتماد�ع���الوسائل�التكنولوجية�والتقنية�ا��ديثة��

السيا��،�مع�ال��ك���ع���تأط���وت�و�ن�املورد�ال�شري�املتخصص�واملؤ�ل����املجال�السيا��

�املتعامل�ن� �وحوافز���ذب �و�عفاءات � ��متيازات �منح �مع �والفند��، �باالس�ثمار�السيا�� �خاص �قانون وضع

�قتصادي�ن����املجال�ال
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  .،�السياحة�البي�ية�املستديمة�ب�ن�النظر�ة�والتطبيق،�دار�صفاء�لل�شر�والتوز�ع،عمان

�العا��� �املع�د �مصر، ��� �املستدامة �السياحية لتنمية

  .،�صناعة�السياحة،�دار�ز�ران�لل�شر�والتوز�ع،�عمان

2007.  

�لل�شر� �دار�صفاء �ومت�امل، �شامل �م�ا�ي �تخطيط �س�بل ��� �السيا�� �التخطيط ،

�ال��ضة� �ا��اص،دار �الدو�� �القانون ��� �الثقا�� �ال��اث �وعناصر ��ثار �حماية ،

سيا��،م�رجان�القراءة�ل��ميع،�مكتبة��سرة،ال�يئة�املصر�ة�العامة�للكتاب،�

�ط �مقارنة، �دراسة �املتوازنة، ��قتصادية �التنمية �إش�الية �ا��ل���1.، ،م�شورات

�املستدامة �التنمية �لتحقيق �الوط�� �االقتصاد دراسة��-�ل

�وعلوم� �والتجار�ة ��قتصادية �العلوم ��لية �ال�سي��، �وعلوم ��قتصادية �العلوم ��� �ماجست��، �رسالة �ا��زائر، حالة

��بداع،� �مجلة �للسياحة، �التطو�ر�املستدام �تحقيق ت

�ا��زائري،� ��قتصاد ��� �السيا�� �القطاع �تنمية �متطلبات ،

�والثقافية،� ��ثر�ة �املمتل�ات �حماية �مجال ��� ��داري �الضبط ��يئات �مظا�ر�تدخل ،

�جامعة� �السياسية �والعلوم �ا��قوق ��لية �املخاطر�البي�ية، �من ��ثر�ة �للممتل�ات �القانونية �حو�ا��ماية �وط�� ملتقى

املستدامة،حوليات�جامعة�قاملة�للعلوم�

�جامعة� �مجلة �ا��زائر، ��� �الداخلية �السياحة �ع�� �أثر��س�ثمار�السيا�� ،

،�مستوى�نتائج�التخطيط�الشامل�وامل��مج�للقطاع�السيا������ظل�إدارة�فعال،�مجلة�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

،�السياحة�البي�ية�املستديمة�ب�ن�النظر�ة�والتطبيق،�دار�صفاء�لل�شر�والتوز�ع،عمان)2013

�هللا �عطا �الن�� �عبد �وفاروق �وعر�� �إبرا�يم �ت(محمد �ا)د �العا���، �املع�د �مصر، ��� �املستدامة �السياحية لتنمية

  .للسياحة�والفنادق�وا��اسب����،��سكندر�ة

،�صناعة�السياحة،�دار�ز�ران�لل�شر�والتوز�ع،�عمان)1997(ما�ر�عبد�العز�ز�توفيق،

2007أحمد�محمود�مقابلة،�صناعة�السياحة،�دار�الكنوز�لل�شر�والتوز�ع،�القا�رة،�

�سعد، �و�ن�تا �لل�شر�)1999(نيم �دار�صفاء �ومت�امل، �شامل �م�ا�ي �تخطيط �س�بل ��� �السيا�� �التخطيط ،

�رشاد �محمد �وليد �ال��ضة�)2005(إبرا�يم �ا��اص،دار �الدو�� �القانون ��� �الثقا�� �ال��اث �وعناصر ��ثار �حماية ،

سيا��،م�رجان�القراءة�ل��ميع،�مكتبة��سرة،ال�يئة�املصر�ة�العامة�للكتاب،�،�التخطيط�ال)1998

� �حسن، �محمد �ط)2009(دخيل �مقارنة، �دراسة �املتوازنة، ��قتصادية �التنمية �إش�الية ،

  الرسائل�ا��امعية

�تمو )2012 ��� �السيا�� �القطاع �دور �املستدامة، �التنمية �لتحقيق �الوط�� �االقتصاد �ل

�وعلوم� �والتجار�ة ��قتصادية �العلوم ��لية �ال�سي��، �وعلوم ��قتصادية �العلوم ��� �ماجست��، �رسالة �ا��زائر، حالة

  .ال�سي��،�جامعة�سطيف

  املقاالت�والدور�ات�وامللتقيات

� �ز��ب، �ا��وادي �محمد �طھ، �متطلبا)2020د�سم��(��� ��بداع،�، �مجلة �للسياحة، �التطو�ر�املستدام �تحقيق ت

�خالد �بورح�� �الرزاق، ���ضر�عبد �ا��زائري،�)2016جوان(موالي ��قتصاد ��� �السيا�� �القطاع �تنمية �متطلبات ،

  .،جامعة�ورقلة�4،�العدد3املجلة�ا��زائر�ة�للتنمية��قتصادية،�املجلد

�والثقافية،�)2020 ��ثر�ة �املمتل�ات �حماية �مجال ��� ��داري �الضبط ��يئات �مظا�ر�تدخل ،

�جامعة� �السياسية �والعلوم �ا��قوق ��لية �املخاطر�البي�ية، �من ��ثر�ة �للممتل�ات �القانونية �حو�ا��ماية �وط�� ملتقى

املستدامة،حوليات�جامعة�قاملة�للعلوم��،�التخطيط�السيا���ومتطلبات�التنمية�السيا��)2016

 .�14جتماعية�و��سانية،�العدد

� �سم��ة، �جامعة�)2016(فرحات �مجلة �ا��زائر، ��� �الداخلية �السياحة �ع�� �أثر��س�ثمار�السيا�� ،

  . 6،عدد2القدس�املفتوحة�لألبحاث�والدراسات��دار�ة�و�قتصادية،مجلد

،�مستوى�نتائج�التخطيط�الشامل�وامل��مج�للقطاع�السيا������ظل�إدارة�فعال،�مجلة�)2009

  .1،�العدد17جامعة�بابل،��لية�العلوم���سانية،�املجلد

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

 قائمة�املراجع

  : الكتب-1

2013(فؤاد�بن�غضبان،�-
�هللا- �عطا �الن�� �عبد �وفاروق �وعر�� �إبرا�يم محمد

للسياحة�والفنادق�وا��اسب����،��سكندر�ة

ما�ر�عبد�العز�ز�توفيق،-
أحمد�محمود�مقابلة،�صناعة�السياحة،�دار�الكنوز�لل�شر�والتوز�ع،�القا�رة،��-
�غ- �سعد،عثمان �و�ن�تا نيم

  .والتوز�ع،��ردن
�رشاد- �محمد �وليد إبرا�يم

  .العر�ية،القا�رة

1998(مصطفى�ز�تون،�-

  .مصر
-� �حسن، �محمد دخيل

  .ا��قوقية�ب��وت

الرسائل�ا��امعية-2
-� �بوعموشة، 2012(حميدة

�وعلوم� �والتجار�ة ��قتصادية �العلوم ��لية �ال�سي��، �وعلوم ��قتصادية �العلوم ��� �ماجست��، �رسالة �ا��زائر، حالة

ال�سي��،�جامعة�سطيف

املقاالت�والدور�ات�وامللتقيات-3
-� �ز��ب، �ا��وادي �محمد �طھ، ���

  . 1،العدد10املجلد
�خالد- �بورح�� �الرزاق، ���ضر�عبد موالي

املجلة�ا��زائر�ة�للتنمية��قتصادية،�املجلد
-� �خالد، 0مارس(با��يال��

�جامعة� �السياسية �والعلوم �ا��قوق ��لية �املخاطر�البي�ية، �من ��ثر�ة �للممتل�ات �القانونية �حو�ا��ماية �وط�� ملتقى

  تيارت
2016مارس(لر�اع�ال�ادي،�-

�جتماعية�و��سانية،�العدد
�خليفي- �. ع���� �سم��ة، فرحات

القدس�املفتوحة�لألبحاث�والدراسات��دار�ة�و�قتصادية،مجلد

09(عقيل�قاسم��اشم،�-

جامعة�بابل،��لية�العلوم���سانية،�املجلد



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  133

�ا�،دور�س�ثماراتالسياحيةفيتحقيقالتنميةالسياحيةاملستدامة،مجلةالبحوثوالدراساتالتجار�ة،جامعةز 

�دفاتر�اقتصادية،� �مجلة ��س�ثمار�السيا��، �خالل �من �املستدامة �التنمية �تفعيل ،

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�الةعبد��،�

،دور�س�ثماراتالسياحيةفيتحقيقالتنميةالسياحيةاملستدامة،مجلةالبحوثوالدراساتالتجار�ة،جامعةز 

  .2،العدد

�دفاتر�اقتصادية،�)2017مارس �مجلة ��س�ثمار�السيا��، �خالل �من �املستدامة �التنمية �تفعيل ،

  1،�العدد8جامعة�ز�ان�عاشور�با��لفة،�املجلد

World Toursim Organization, 2004 - 

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�الةعبد��،�.السعيدصا��-

،دور�س�ثماراتالسياحيةفيتحقيقالتنميةالسياحيةاملستدامة،مجلةالبحوثوالدراساتالتجار�ة،جامعةز )2019س�تم��(

،العدد2عاشور�ا��لفة،املجلد

-� ���ضر، �علية مارس(بن

جامعة�ز�ان�عاشور�با��لفة،�املجلد

  تقار�ر-4

-World Toursim Organization, 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  134

  حقيق�التنمية�السياحية�املستدامة����ا��زائر

The role of tourism planning in achieving sustainable tourism 
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من�أ�م�ال��ت�بات�ال����عد�جزءا�ال� "التخطيط�السيا���

�والدوائر� ��ج�زة �و�افة �ما �إقليم �سلطة �إلزام �يقت��� �حيث �و�قتصادية، ماعية

ا���ومية�وغ���ا���ومية�ب�نفيذ�سياسة�تنمو�ة�سياحية،�بمع���آخر�أن�ي�ون��ناك�برنامج�عمل�مش��ك�ب�ن��افة�

جاالت��جتماعية،��ذه�القطاعات�للوصول�إ���تنمية�سياحية�شاملة،��املة،�حقيقية،�حضار�ة�وفعالة�����افة�امل

�قتصادية�والبي�ية،�شرط�ضمان�تحقيق��افة�املخططات��غية�الوصول�إ���الغاية�امل�شودة�و���التنمية�السياحية�

  .ال��امج�-املخططات�

Abstract : 
   After planning for tourism development, or what is known as «

plainning », on of the most important arrangements that is an integral part of 

social and economic development plans. Where it is required to oblige the 

authority of a region and all governmental and n

departments to implement a tourism development policy. In other words, there 

should be a joint work program among all these sectors to reach a 

comprehensive, complete, real, civilized and effective tourism development in 

all social, economic and environmental fields.  The condition of ensuring the 

fulfillment of all plans in order to reach the desired goal of sustainable tourism 

development. 

Key words: Tourism planning
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التخطيط�السيا���"�عد�التخطيط�للتنمية�السياحية�أو�ما��عرف�بمصط����

��جت �التنمية �خطط �من �والدوائر�يتجزأ ��ج�زة �و�افة �ما �إقليم �سلطة �إلزام �يقت��� �حيث �و�قتصادية، ماعية

ا���ومية�وغ���ا���ومية�ب�نفيذ�سياسة�تنمو�ة�سياحية،�بمع���آخر�أن�ي�ون��ناك�برنامج�عمل�مش��ك�ب�ن��افة�

�ذه�القطاعات�للوصول�إ���تنمية�سياحية�شاملة،��املة،�حقيقية،�حضار�ة�وفعالة�����افة�امل

�قتصادية�والبي�ية،�شرط�ضمان�تحقيق��افة�املخططات��غية�الوصول�إ���الغاية�امل�شودة�و���التنمية�السياحية�

�-السياحة�- التنمية�السياحية�املستدامة�-التخطيط�السيا��

for tourism development, or what is known as «

», on of the most important arrangements that is an integral part of 

social and economic development plans. Where it is required to oblige the 

authority of a region and all governmental and non-governmental agencies and 

departments to implement a tourism development policy. In other words, there 

should be a joint work program among all these sectors to reach a 

comprehensive, complete, real, civilized and effective tourism development in 

cial, economic and environmental fields.  The condition of ensuring the 

fulfillment of all plans in order to reach the desired goal of sustainable tourism 

: Tourism planning- Sustainable tourism development
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  :ملخص

�عد�التخطيط�للتنمية�السياحية�أو�ما��عرف�بمصط����      

��جت �التنمية �خطط �من يتجزأ

ا���ومية�وغ���ا���ومية�ب�نفيذ�سياسة�تنمو�ة�سياحية،�بمع���آخر�أن�ي�ون��ناك�برنامج�عمل�مش��ك�ب�ن��افة�

�ذه�القطاعات�للوصول�إ���تنمية�سياحية�شاملة،��املة،�حقيقية،�حضار�ة�وفعالة�����افة�امل

�قتصادية�والبي�ية،�شرط�ضمان�تحقيق��افة�املخططات��غية�الوصول�إ���الغاية�امل�شودة�و���التنمية�السياحية�

 .   املستدامة

التخطيط�السيا��: ال�لمات�املفتاحية

for tourism development, or what is known as « Tourism 

», on of the most important arrangements that is an integral part of 

social and economic development plans. Where it is required to oblige the 

governmental agencies and 

departments to implement a tourism development policy. In other words, there 

should be a joint work program among all these sectors to reach a 

comprehensive, complete, real, civilized and effective tourism development in 

cial, economic and environmental fields.  The condition of ensuring the 

fulfillment of all plans in order to reach the desired goal of sustainable tourism 

Sustainable tourism development- Tourism- 
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�ع��� �املاضية �القليلة �العقود �خالل �كب��ا �نموا �حققت �ال�� �ال�شر�ة ���شطة �من �عت���السياحة

مستوى�العالم،�وإن��انت��سبة�النمو�تتفاوت�ب�ن��ل�دولة�وأخرى،�وقد�سعت�معظم�دول�العالم�ع���

�اقت ��� �السيا�� �بال�شاط ���تمام �ا��زائر�إ�� �ف��ا �بما �نمو�ا �مراحل �أصبحت��افة �حيث صاديا��ا،

السياحة�مقبولة�لدى��افة�دول�العالم�عامة�وا��زائر�خاصة،�واعتبارا�من�أوائل�الست�نات�من�القرن�

�و�عتمد� �املستقبل �صناعة ��ن �أصبحت �ح�� �و�شطت، �تنامت �بل �ترفا، �السياحة ��عد �لم العشر�ن

�ا��زائر�ع�� �وأبرز�ا �والنامية �املتقدمة �الدول �من �العديد �القطاعات��اقتصاديات �كأحد السياحة

�السياحية� �والتنمية �السيا�� �العمل �منظومة �العناصر��� �أ�م ��و�أحد �السيا�� و�عت���التخطيط

ر،�كما��سا�م�املعاصرة،�ف�و�املحرك�الرئ�����للتنمية�السياحية�والذي��عمل�ع���استدام��ا����ا��زائ

��ش�ل� ��قتصادي �القطاع �ع�� �بالنفع ��عود �الذي �ا��زائري �السيا�� �السوق ��� �املنافسة �مواج�ة ��

عام،�وا��افز��سا����الذي�يحقق�تطورا�سياحيا����اقتصاديا��ا�بحيث�أصبحت�السياحة�معھ�عامال�

�وما �املستدامة؟ �السياحية �التنمية �نحو�تحقيق �إيجابية �كخطوة �السيا�� �بالتخطيط �املقصود ��� ما
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السياحة�مقبولة�لدى��افة�دول�العالم�عامة�وا��زائر�خاصة،�واعتبارا�من�أوائل�الست�نات�من�القرن�
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  .         �قتصادية�ال�امة،�ف�س���إ���دعم�ا�وتنمي��ا�وتطو�ر�ا

�السياحية� �والتنمية �السيا�� �العمل �منظومة �العناصر��� �أ�م ��و�أحد �السيا�� و�عت���التخطيط
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عام،�وا��افز��سا����الذي�يحقق�تطورا�سياحيا����اقتصاديا��ا�بحيث�أصبحت�السياحة�معھ�عامال�

  .من�عوامل�التنمية��قتصادية�ال�امة����البالد

  :يمكن�أن�نطرح��ش�الية��تية

�وما �املستدامة؟ �السياحية �التنمية �نحو�تحقيق �إيجابية �كخطوة �السيا�� �بالتخطيط �املقصود ما

  عوامل�نجاحھ����ا��زائر؟�وفيما�تتمثل�مستو�اتھ؟

  : لإلجابة�عن��ذه��ش�الية�اتبعنا�ا��طة��تية

  مف�وم�التخطيط�السيا��

  ة�التخطيط�السيا������ا��زائر

 املستو�ات�امل�انية�للتخطيط�السيا������ا��زائر

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 
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  :مقدمة

�ع���       �املاضية �القليلة �العقود �خالل �كب��ا �نموا �حققت �ال�� �ال�شر�ة ���شطة �من �عت���السياحة

مستوى�العالم،�وإن��انت��سبة�النمو�تتفاوت�ب�ن��ل�دولة�وأخرى،�وقد�سعت�معظم�دول�العالم�ع���

�اقت ��� �السيا�� �بال�شاط ���تمام �ا��زائر�إ�� �ف��ا �بما �نمو�ا �مراحل �افة

السياحة�مقبولة�لدى��افة�دول�العالم�عامة�وا��زائر�خاصة،�واعتبارا�من�أوائل�الست�نات�من�القرن�

�و�عتمد� �املستقبل �صناعة ��ن �أصبحت �ح�� �و�شطت، �تنامت �بل �ترفا، �السياحة ��عد �لم العشر�ن

�ا��زائر�ع�� �وأبرز�ا �والنامية �املتقدمة �الدول �من �العديد اقتصاديات

�قتصادية�ال�امة،�ف�س���إ���دعم�ا�وتنمي��ا�وتطو�ر�ا

�السياحية�       �والتنمية �السيا�� �العمل �منظومة �العناصر��� �أ�م ��و�أحد �السيا�� و�عت���التخطيط

املعاصرة،�ف�و�املحرك�الرئ�����للتنمية�السياحية�والذي��عمل�ع���استدام��ا����ا��زائ

��ش�ل� ��قتصادي �القطاع �ع�� �بالنفع ��عود �الذي �ا��زائري �السيا�� �السوق ��� �املنافسة �مواج�ة ��

عام،�وا��افز��سا����الذي�يحقق�تطورا�سياحيا����اقتصاديا��ا�بحيث�أصبحت�السياحة�معھ�عامال�

من�عوامل�التنمية��قتصادية�ال�امة����البالد

يمكن�أن�نطرح��ش�الية��تيةمن��ذا�املنطلق�      

�وما �املستدامة؟ �السياحية �التنمية �نحو�تحقيق �إيجابية �كخطوة �السيا�� �بالتخطيط �املقصود ما

عوامل�نجاحھ����ا��زائر؟�وفيما�تتمثل�مستو�اتھ؟

لإلجابة�عن��ذه��ش�الية�اتبعنا�ا��طة��تية      

مف�وم�التخطيط�السيا��. 1

ة�التخطيط�السيا������ا��زائرعوامل�فعالي. 2

املستو�ات�امل�انية�للتخطيط�السيا������ا��زائر. 3
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�عد�عملية�التخطيط�السيا���عملية�مستمرة�ومتجددة�تبدأ�بحصر�للموارد�السياحية�ومن�ثم�تحديد���داف�

�تصبح� �و�التا�� �التنمو�ة، �ا��طة �وت�امل �معينة �زمنية �ف��ة �خالل ذ

السياحة�شأ��ا�شأن�أي�قطاع�إنتا���آخر�من�القطاعات��قتصادية،�لذلك�يدخل�القطاع�السيا������املنافسة�مع�

�� �سوف ��ذه�ا��الة ��� �أي�أن�السياحة ��س�ثمارات، �من �العائد �حساب �حيث ��نتاجية��خرى�من عت���القطاعات

قبل�تقديم��عر�ف�شامل�للتخطيط�السيا��،�وجب�أوال�طرح�مدلول�التخطيط�كمصط���ح���يت���مف�ومھ�

  : 1ي��ر�ف�الواردة��شأنھ�ما�الشامل،�والتخطيط��و�الت�بؤ�باملستقبل�واس�نفار��افة�املوارد�لھ،�ومن�أ�م�التعا

�ل�ذا� ��ستعداد �مع �املستقبل �عليھ �سي�ون �بما �الت�بؤ ��شمل �الواقع ��� �التخطيط إن

�تصور� �عند �باملستقبل، �املتعلقة �استخدام �ووضع �با��قائق ��و��ختيار�املرتبط التخطيط

التخطيط�عملية�تتضمن�اتخاذ�القرارات��قتصادية��جمالية�املتعلقة�بماذا�وكيف�وم���س�تم�

�سلطة� �قبل �من �الو�� �من �عالية �درجة �ع�� �وتقدير� �شامل �اقتصادي �م�� �إ�� �اس�نادا �وذلك �سيوزع، �وملن �نتاج

�عمل� �برنامج �وتنفيذ �إعداد �بمثابة �ي�ون �أن �يمكن التخطيط

  .2"للمستقبل،��ستخدم�اس��داف�موارد�املجتمع�ملواج�ة�ا��اجات��جتماعية�بأفضل�طر�قة�ممكنة

��ذه� �لتحقيق �الطر�ق �و�رسموا �باملستقبل ا

�و�عمال� ���شطة �يحدد ��طار�العام�الذي �الدوام �ع�� �و�رسم ��سبق�التنفيذ ��و�عمل �أي�أن�التخطيط ��داف،

و�اختيار�بديل�من��ستخلص�من�مجمل�التعار�ف�السابقة�بأن�التخطيط��و�قرار�حاضر��شأن�حدث�مستقب��،�أ

عدة�بدائل�لتنفيذه�مستقبال،�والتخطيط�ل�س��دفا�بحد�ذاتھ�بل��و�أداة�لتوجيھ�التغي���املراد�مع�إجراء�م���شامل�

�ي�ت��� �وال �املرجوة، ���داف �إ�� �للوصول �العل�� �باألسلوب �والت�بؤ �التغي���فيھ �يتم �ح�� �الواقع �ملعرفة ومت�امل

البدء�ب�نفيذ�مخرجا��ا،�بل�يجب�أن�ي�ون��ل��دف�من�أ�داف�ا��طة�محددا�

والعملية�التخطيطية�يقصد���ا�جميع�العمليات�املتعلقة�بإعداد�ا��طة�وتنفيذ�ا�ومتا�عة�تنفيذ�ا�بل�وتقييم�ا،�

�باملستوى� ���تم �التخطيطية �العملية ��انت �وسواء راحل�ا،

                                                           

  .18،�ص�2003خالد�مقابلة،�فن�الداللة�السياحية،�سلسلة�السياحة�والفندقة،�الطبعة�الثانية،�دار�وائل�لل�شر،�

  .12�،13ص��،�ص2005حسن�درو�ش�العشري،�التنمية�والتخطيط��قتصادي،�دون�طبعة،�دون�دار��شر،�طنطا�مصر،�

  .15،�ص�2011

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

  مف�وم�التخطيط�السيا��

�عد�عملية�التخطيط�السيا���عملية�مستمرة�ومتجددة�تبدأ�بحصر�للموارد�السياحية�ومن�ثم�تحديد���داف�

�تنف �ال�� �واختيار�املشروعات �ال��نامج �تصبح�ووضع �و�التا�� �التنمو�ة، �ا��طة �وت�امل �معينة �زمنية �ف��ة �خالل ذ

السياحة�شأ��ا�شأن�أي�قطاع�إنتا���آخر�من�القطاعات��قتصادية،�لذلك�يدخل�القطاع�السيا������املنافسة�مع�

�� �سوف ��ذه�ا��الة ��� �أي�أن�السياحة ��س�ثمارات، �من �العائد �حساب �حيث ��نتاجية��خرى�من القطاعات

  .      صناعة�ا��دمات�تدخل�ضمن�القطاعات�السلعية��خرى 

  �عر�ف�التخطيط�السيا��

قبل�تقديم��عر�ف�شامل�للتخطيط�السيا��،�وجب�أوال�طرح�مدلول�التخطيط�كمصط���ح���يت���مف�ومھ�

الشامل،�والتخطيط��و�الت�بؤ�باملستقبل�واس�نفار��افة�املوارد�لھ،�ومن�أ�م�التعا

�ل�ذا�: " ��ستعداد �مع �املستقبل �عليھ �سي�ون �بما �الت�بؤ ��شمل �الواقع ��� �التخطيط إن

�تصور�: " �عند �باملستقبل، �املتعلقة �استخدام �ووضع �با��قائق ��و��ختيار�املرتبط التخطيط

  ".حة�ال����عتقد�بضرور��ا�لتحقيق�النتائج�امل�شودة

التخطيط�عملية�تتضمن�اتخاذ�القرارات��قتصادية��جمالية�املتعلقة�بماذا�وكيف�وم���س�تم�

�سلطة� �قبل �من �الو�� �من �عالية �درجة �ع�� �وتقدير� �شامل �اقتصادي �م�� �إ�� �اس�نادا �وذلك �سيوزع، �وملن �نتاج

�أنھ �ع�� �العشري �درو�ش �حس�ن �عرفھ �عمل�: "وقد �برنامج �وتنفيذ �إعداد �بمثابة �ي�ون �أن �يمكن التخطيط

للمستقبل،��ستخدم�اس��داف�موارد�املجتمع�ملواج�ة�ا��اجات��جتماعية�بأفضل�طر�قة�ممكنة

�و�ت�بؤو  �أ�داف�م، �املدراء �يحدد �خالل�ا �من �ال�� ��ذه�العملية �لتحقيق �الطر�ق �و�رسموا �باملستقبل ا

�و�عمال� ���شطة �يحدد ��طار�العام�الذي �الدوام �ع�� �و�رسم ��سبق�التنفيذ ��و�عمل �أي�أن�التخطيط ��داف،

  .3"الواجب�أداؤ�ا��غرض�تحقيق���داف

�ستخلص�من�مجمل�التعار�ف�السابقة�بأن�التخطيط��و�قرار�حاضر��شأن�حدث�مستقب��،�أ

عدة�بدائل�لتنفيذه�مستقبال،�والتخطيط�ل�س��دفا�بحد�ذاتھ�بل��و�أداة�لتوجيھ�التغي���املراد�مع�إجراء�م���شامل�

�ي�ت��� �وال �املرجوة، ���داف �إ�� �للوصول �العل�� �باألسلوب �والت�بؤ �التغي���فيھ �يتم �ح�� �الواقع �ملعرفة ومت�امل

البدء�ب�نفيذ�مخرجا��ا،�بل�يجب�أن�ي�ون��ل��دف�من�أ�داف�ا��طة�محددا��التخطيط�بان��اء�صياغة�ا��طة�أو 

  .باألرقام�وقابال�للتحقيق�واملتا�عة

والعملية�التخطيطية�يقصد���ا�جميع�العمليات�املتعلقة�بإعداد�ا��طة�وتنفيذ�ا�ومتا�عة�تنفيذ�ا�بل�وتقييم�ا،�

�م �جميع ��� �ا��طة �جودة �مقومات �ع�� �ا��فاظ �خالل �باملستوى�من ���تم �التخطيطية �العملية ��انت �وسواء راحل�ا،

                   

خالد�مقابلة،�فن�الداللة�السياحية،�سلسلة�السياحة�والفندقة،�الطبعة�الثانية،�دار�وائل�لل�شر،�

حسن�درو�ش�العشري،�التنمية�والتخطيط��قتصادي،�دون�طبعة،�دون�دار��شر،�طنطا�مصر،�

2011عالء�فرج�طا�ر،�التخطيط��قتصادي،�الطبعة��و��،�دار�الراية�لل�شر�والتوز�ع،��ردن،�
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مف�وم�التخطيط�السيا�� -1

�عد�عملية�التخطيط�السيا���عملية�مستمرة�ومتجددة�تبدأ�بحصر�للموارد�السياحية�ومن�ثم�تحديد���داف�      

�تنف �ال�� �واختيار�املشروعات �ال��نامج ووضع

السياحة�شأ��ا�شأن�أي�قطاع�إنتا���آخر�من�القطاعات��قتصادية،�لذلك�يدخل�القطاع�السيا������املنافسة�مع�

�� �سوف ��ذه�ا��الة ��� �أي�أن�السياحة ��س�ثمارات، �من �العائد �حساب �حيث ��نتاجية��خرى�من القطاعات

صناعة�ا��دمات�تدخل�ضمن�القطاعات�السلعية��خرى 

�عر�ف�التخطيط�السيا�� -1-1

قبل�تقديم��عر�ف�شامل�للتخطيط�السيا��،�وجب�أوال�طرح�مدلول�التخطيط�كمصط���ح���يت���مف�ومھ�      

الشامل،�والتخطيط��و�الت�بؤ�باملستقبل�واس�نفار��افة�املوارد�لھ،�ومن�أ�م�التعا

�فايول        ����ي : "�عر�ف

  ".املستقبل

�ت��ي        �جورج : "�عر�ف

حة�ال����عتقد�بضرور��ا�لتحقيق�النتائج�امل�شودة��شطة�املق�� 

التخطيط�عملية�تتضمن�اتخاذ�القرارات��قتصادية��جمالية�املتعلقة�بماذا�وكيف�وم���س�تم�: "�عر�ف�ديكسن      

�سلطة� �قبل �من �الو�� �من �عالية �درجة �ع�� �وتقدير� �شامل �اقتصادي �م�� �إ�� �اس�نادا �وذلك �سيوزع، �وملن �نتاج

  ".لةفعا

�أنھ       �ع�� �العشري �درو�ش �حس�ن �عرفھ وقد

للمستقبل،��ستخدم�اس��داف�موارد�املجتمع�ملواج�ة�ا��اجات��جتماعية�بأفضل�طر�قة�ممكنة

�و�ت�بؤو : "و�و�أيضا       �أ�داف�م، �املدراء �يحدد �خالل�ا �من �ال�� العملية

�و�عمال� ���شطة �يحدد ��طار�العام�الذي �الدوام �ع�� �و�رسم ��سبق�التنفيذ ��و�عمل �أي�أن�التخطيط ��داف،

الواجب�أداؤ�ا��غرض�تحقيق���داف

�ستخلص�من�مجمل�التعار�ف�السابقة�بأن�التخطيط��و�قرار�حاضر��شأن�حدث�مستقب��،�أ      

عدة�بدائل�لتنفيذه�مستقبال،�والتخطيط�ل�س��دفا�بحد�ذاتھ�بل��و�أداة�لتوجيھ�التغي���املراد�مع�إجراء�م���شامل�

�ي�ت��� �وال �املرجوة، ���داف �إ�� �للوصول �العل�� �باألسلوب �والت�بؤ �التغي���فيھ �يتم �ح�� �الواقع �ملعرفة ومت�امل

التخطيط�بان��اء�صياغة�ا��طة�أو 

باألرقام�وقابال�للتحقيق�واملتا�عة

والعملية�التخطيطية�يقصد���ا�جميع�العمليات�املتعلقة�بإعداد�ا��طة�وتنفيذ�ا�ومتا�عة�تنفيذ�ا�بل�وتقييم�ا،�      

�م �جميع ��� �ا��طة �جودة �مقومات �ع�� �ا��فاظ �خالل من

خالد�مقابلة،�فن�الداللة�السياحية،�سلسلة�السياحة�والفندقة،�الطبعة�الثانية،�دار�وائل�لل�شر،�  1
حسن�درو�ش�العشري،�التنمية�والتخطيط��قتصادي،�دون�طبعة،�دون�دار��شر،�طنطا�مصر،�  2
عالء�فرج�طا�ر،�التخطيط��قتصادي،�الطبعة��و��،�دار�الراية�لل�شر�والتوز�ع،��ردن،�  3
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القومي�أو�املستوى��قلي���أو�املستوى�القطا���أو�ح���ع���مستوى�املشروع،�فال�بد�أن�تمر�العملية�التخطيطية�

  .  4آخربمراحل�أر�عة،�وإن��انت�ا���ات�امل�لفة�ب�نفيذ�ومتا�عة�ا��طة�ستختلف�من�مستوى�إ���مستوى�

���� �الصناعة �تطور �مع �الثانية �العاملية �ا��رب �إال��عد �وا�� ��ش�ل �مف�ومھ �ي�بلور �لم �السيا�� �التخطيط نما

�السياحة� �أش�ال �تنوع �جانب �إ�� �السياح �عدد �وتزايد �السفر�الدولية �حركة �كب����� �تزايد �خلق �إ�� �أدت �ال�� أورو�ا،

ئص�ا،�وقد�أدى��ل��ذا�إ���ز�ادة���تمام�بالسياحة�

���ا��زائر�و��شطة�السياحية�وظ�ور�ا��اجة�إ���ضبط�وتوجيھ��ذه�ال�شاطات�من�أجل�ا��د�من�آثار�ا�السلبية�

�أصبح�ينظر�إ��� �أن ��عد �خصوصا ��قتصادي، �التنمية�والنفع �من �قدر�ممكن �وتحقيق�أق��� �والب�ئة، �املجتمع ع��

و�قصد�بالتخطيط�السيا���كإجراء�فع���رسم�صورة�تقدير�ة�مستقبلية�لل�شاط�السيا������دولة�معينة�و���ف��ة�

�وتحقيق� �السياحية �ا��طة �تحديد�أ�داف �أجل �من �الدولة ��� �السياحية �حصر�املوارد �ذلك �و�قت��� زمنية�محددة،

�السيا��� �القانون �فروع ��شمول �يتصف �متناسق �برنامج �وت�سيق �إعداد �خالل �من �ومنتظمة ر�عة

� ���داف �تحديد ��� �الدولة �مستوى �ع�� �السيا�� �التخطيط �بداية �نقطة �السيا��، �للقطاع طو�لة�(و�ال�سبة

�ال��يئة� ��و�تحقيق �ا��زائر� ��� �السيا�� �للقطاع العام

ت�السياحية�السنو�ة�قدره�ايرادالسياحية�وا��دمات�و�سو�ق�وج�ة�ا��زائر�السياحية�مع�تحقيق�معدل�نمو�من�� 

باملائة�خالل�املخطط�ا��ما����القادم،�و�التا���يجب�ع���القائم�بالتخطيط�أن�يحدد�كذلك�ما��عنيھ��ذا�املعدل�

ذا�املعدل�بال�سبة�لالقتصاد�القومي�ك�ل،�ع���أساس�أن��ذا�ال�دف�العام�للقطاع�السيا����و��دف�مشتق�من�

���� �تتمثل �السيا�� �بال�شاط �املنوطة ���داف �فإن �ثم �ومن �معينة، �زمنية �ف��ة �خالل �للدولة �العامة �ا��طة أ�داف

اع،�بالنظر�إ���لالرتفاع�املرتقب�للدخل�الفردي�من�

  .20256مليون�جزائري�السياحة����حدود�

  

�حصر�أو�جرد� �أن �البعض �و�رى �الدولة، ��

املوارد�السياحية����نقطة�البدء����التخطيط�السيا���واملوارد�السياحية��ذه�تندرج�ضمن�أر�ع�مجموعات�

 ،تحديد�مسا�مة��ل��شاط�أو�قطاع�سيا���فر������تحقيق�معدل�النمو

 ،املوارد�املالية�وال�شر�ة�املتاحة�ل�ل�قطاع�سيا���فر��

                                                           

  .87،�ص�2004طلعت�الدمراش�إبرا�يم،�التخطيط��قتصادي����إطار�آليات�السوق،�الطبعة�الثانية،�مكتبة�القدس،�

  .65،�ص�

أطروحة�،�إسقاط�ع���ا��زائر-بتجر�ة�تو�س

�جا �ال�سي��، �وعلوم �والتجار�ة ��قتصادية �العلوم ��لية �حوش�ن، �كمال �ال�سو�قية، ��دارة �تخصص �دكتوراه، �بوقرة �أمحمد -معة

  .91�،98ص�ص�دون�سنة��شر،�محمود��امل،�السياحة�ا��ديثة�علما�وتطبيقا،�دون�طبعة،�ال�يئة�املصر�ة�العامة�للكتاب،�مصر،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

القومي�أو�املستوى��قلي���أو�املستوى�القطا���أو�ح���ع���مستوى�املشروع،�فال�بد�أن�تمر�العملية�التخطيطية�

بمراحل�أر�عة،�وإن��انت�ا���ات�امل�لفة�ب�نفيذ�ومتا�عة�ا��طة�ستختلف�من�مستوى�إ���مستوى�

���� �الصناعة �تطور �مع �الثانية �العاملية �ا��رب �إال��عد �وا�� ��ش�ل �مف�ومھ �ي�بلور �لم �السيا�� �التخطيط نما

�السياحة� �أش�ال �تنوع �جانب �إ�� �السياح �عدد �وتزايد �السفر�الدولية �حركة �كب����� �تزايد �خلق �إ�� �أدت �ال�� أورو�ا،

ئص�ا،�وقد�أدى��ل��ذا�إ���ز�ادة���تمام�بالسياحة�و�ستجمام،�و�عدد�املناطق�السياحية�واختالف�وظائف�ا�وخصا

���ا��زائر�و��شطة�السياحية�وظ�ور�ا��اجة�إ���ضبط�وتوجيھ��ذه�ال�شاطات�من�أجل�ا��د�من�آثار�ا�السلبية�

�أصبح�ينظر�إ��� �أن ��عد �خصوصا ��قتصادي، �التنمية�والنفع �من �قدر�ممكن �وتحقيق�أق��� �والب�ئة، �املجتمع ع��

  .���أ��ا�صناعة�ومصدر�دخل�أسا�������البالد

و�قصد�بالتخطيط�السيا���كإجراء�فع���رسم�صورة�تقدير�ة�مستقبلية�لل�شاط�السيا������دولة�معينة�و���ف��ة�

�وتحقيق� �السياحية �ا��طة �تحديد�أ�داف �أجل �من �الدولة ��� �السياحية �حصر�املوارد �ذلك �و�قت��� زمنية�محددة،

�السيا��� �القانون �فروع ��شمول �يتصف �متناسق �برنامج �وت�سيق �إعداد �خالل �من �ومنتظمة ر�عة

  .5السياحية

� ���داف �تحديد ��� �الدولة �مستوى �ع�� �السيا�� �التخطيط �بداية �نقطة �السيا��، �للقطاع و�ال�سبة

� �فمثال�ال�دف �ك�ل؛ �السيا�� �ال��يئة�للقطاع ��و�تحقيق �ا��زائر� ��� �السيا�� �للقطاع العام

السياحية�وا��دمات�و�سو�ق�وج�ة�ا��زائر�السياحية�مع�تحقيق�معدل�نمو�من�� 

باملائة�خالل�املخطط�ا��ما����القادم،�و�التا���يجب�ع���القائم�بالتخطيط�أن�يحدد�كذلك�ما��عنيھ��ذا�املعدل�

ذا�املعدل�بال�سبة�لالقتصاد�القومي�ك�ل،�ع���أساس�أن��ذا�ال�دف�العام�للقطاع�السيا����و��دف�مشتق�من�

���� �تتمثل �السيا�� �بال�شاط �املنوطة ���داف �فإن �ثم �ومن �معينة، �زمنية �ف��ة �خالل �للدولة �العامة �ا��طة أ�داف

اع،�بالنظر�إ���لالرتفاع�املرتقب�للدخل�الفردي�من�التوصل�إ���توازن�أفضل،�ورفع�الطلب�الداخ���املستمر������س

مليون�جزائري�السياحة����حدود��11الناتج�الداخ���ا��ام،�فمن�املتوقع�أن�يتعاطى�

  :7ذلكو���ضوء�معدل�النمو�����يرادات�السياحية�املراد�تحقيقھ�يأ�ي��عد�

� �السياحية �واملقومات �للموارد �وا(حصر�أو�جرد �حصر�أو�جرد�) ملرتقبةا��الية �أن �البعض �و�رى �الدولة، ��

املوارد�السياحية����نقطة�البدء����التخطيط�السيا���واملوارد�السياحية��ذه�تندرج�ضمن�أر�ع�مجموعات�

 ،���املغر�ات،�ال�س�يالت،�العمل�ورأس�املال

تحديد�مسا�مة��ل��شاط�أو�قطاع�سيا���فر������تحقيق�معدل�النمو

املوارد�املالية�وال�شر�ة�املتاحة�ل�ل�قطاع�سيا���فر���البد�من�تخصيص

                   

طلعت�الدمراش�إبرا�يم،�التخطيط��قتصادي����إطار�آليات�السوق،�الطبعة�الثانية،�مكتبة�القدس،�

،�ص�2000،�مؤسسة�الثقافة��جتماعية،�مصر،�ن�يل�الرو�ي،�التخطيط�السيا��،�دون�طبعة

بتجر�ة�تو�سس�ام�بجاو�ة،�التخطيط�السيا���كأداة�لتحقيق�التنمية�السياحية�دراسة�اس��شادية�

�جا �ال�سي��، �وعلوم �والتجار�ة ��قتصادية �العلوم ��لية �حوش�ن، �كمال �ال�سو�قية، ��دارة �تخصص دكتوراه،

  .48،�ص�

محمود��امل،�السياحة�ا��ديثة�علما�وتطبيقا،�دون�طبعة،�ال�يئة�املصر�ة�العامة�للكتاب،�مصر،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

القومي�أو�املستوى��قلي���أو�املستوى�القطا���أو�ح���ع���مستوى�املشروع،�فال�بد�أن�تمر�العملية�التخطيطية�

بمراحل�أر�عة،�وإن��انت�ا���ات�امل�لفة�ب�نفيذ�ومتا�عة�ا��طة�ستختلف�من�مستوى�إ���مستوى�

����ب�       �الصناعة �تطور �مع �الثانية �العاملية �ا��رب �إال��عد �وا�� ��ش�ل �مف�ومھ �ي�بلور �لم �السيا�� �التخطيط نما

�السياحة� �أش�ال �تنوع �جانب �إ�� �السياح �عدد �وتزايد �السفر�الدولية �حركة �كب����� �تزايد �خلق �إ�� �أدت �ال�� أورو�ا،

و�ستجمام،�و�عدد�املناطق�السياحية�واختالف�وظائف�ا�وخصا

���ا��زائر�و��شطة�السياحية�وظ�ور�ا��اجة�إ���ضبط�وتوجيھ��ذه�ال�شاطات�من�أجل�ا��د�من�آثار�ا�السلبية�

�أصبح�ينظر�إ��� �أن ��عد �خصوصا ��قتصادي، �التنمية�والنفع �من �قدر�ممكن �وتحقيق�أق��� �والب�ئة، �املجتمع ع��

���أ��ا�صناعة�ومصدر�دخل�أسا�������البالدالسياحة�ع

و�قصد�بالتخطيط�السيا���كإجراء�فع���رسم�صورة�تقدير�ة�مستقبلية�لل�شاط�السيا������دولة�معينة�و���ف��ة�      

�وتحقيق� �السياحية �ا��طة �تحديد�أ�داف �أجل �من �الدولة ��� �السياحية �حصر�املوارد �ذلك �و�قت��� زمنية�محددة،

�س �سياحية �السيا���تنمية �القانون �فروع ��شمول �يتصف �متناسق �برنامج �وت�سيق �إعداد �خالل �من �ومنتظمة ر�عة

السياحيةومناطق�الدولة�

������� ���داف �تحديد ��� �الدولة �مستوى �ع�� �السيا�� �التخطيط �بداية �نقطة �السيا��، �للقطاع و�ال�سبة

�املدى �وقص��ة �) �جل �فمثال�ال�دف �ك�ل؛ �السيا�� للقطاع

السياحية�وا��دمات�و�سو�ق�وج�ة�ا��زائر�السياحية�مع�تحقيق�معدل�نمو�من�� 

باملائة�خالل�املخطط�ا��ما����القادم،�و�التا���يجب�ع���القائم�بالتخطيط�أن�يحدد�كذلك�ما��عنيھ��ذا�املعدل��30

ذا�املعدل�بال�سبة�لالقتصاد�القومي�ك�ل،�ع���أساس�أن��ذا�ال�دف�العام�للقطاع�السيا����و��دف�مشتق�من��

���� �تتمثل �السيا�� �بال�شاط �املنوطة ���داف �فإن �ثم �ومن �معينة، �زمنية �ف��ة �خالل �للدولة �العامة �ا��طة أ�داف

التوصل�إ���توازن�أفضل،�ورفع�الطلب�الداخ���املستمر������س

الناتج�الداخ���ا��ام،�فمن�املتوقع�أن�يتعاطى�

و���ضوء�معدل�النمو�����يرادات�السياحية�املراد�تحقيقھ�يأ�ي��عد�������

- � �السياحية �واملقومات �للموارد حصر�أو�جرد

املوارد�السياحية����نقطة�البدء����التخطيط�السيا���واملوارد�السياحية��ذه�تندرج�ضمن�أر�ع�مجموعات�

���املغر�ات،�ال�س�يالت،�العمل�ورأس�املال

تحديد�مسا�مة��ل��شاط�أو�قطاع�سيا���فر������تحقيق�معدل�النمو -

البد�من�تخصيص -

طلعت�الدمراش�إبرا�يم،�التخطيط��قتصادي����إطار�آليات�السوق،�الطبعة�الثانية،�مكتبة�القدس،�  4
ن�يل�الرو�ي،�التخطيط�السيا��،�دون�طبعة  5
س�ام�بجاو�ة،�التخطيط�السيا���كأداة�لتحقيق�التنمية�السياحية�دراسة�اس��شادية�� 6

�جا �ال�سي��، �وعلوم �والتجار�ة ��قتصادية �العلوم ��لية �حوش�ن، �كمال �ال�سو�قية، ��دارة �تخصص دكتوراه،

،�ص�2014/2015،�-بومرداس
محمود��امل،�السياحة�ا��ديثة�علما�وتطبيقا،�دون�طبعة،�ال�يئة�املصر�ة�العامة�للكتاب،�مصر،�� 7
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تحديد��ساليب�والطرق�و��شطة�الالزمة�مع�الوضع����ا��سبان�الوقت�املحدد�بالبدء�و�ن��اء�لتحقيق�

لزوم�وجود�قرارات�وخطط�فرعية�وسياسات�متالئمة،�باإلضافة�إ���قياس�نتائج�التنفيذ�بصفة�مستمرة�من�

وعليھ�يجب�التأكيد�ع���نقطة�م�مة�و���أنھ�ال�يمكن�النظر�إ���التخطيط�السيا���ع���أنھ�يقتصر�فقط�ع���

  .ا���ات�الرسمية،�وإنما��عت���برنامج�عمل�مش��ك�ب�ن�ا���ومة�والقطاع�ا��اص�و�فراد

ش��ك�ب�ن�ا���ات�املنظمة�للقطاع�السيا���أي�ا���ومة�املشرفة�

��عمال �ورجال �املؤسسات ���ا �ل�ذه�) يقصد �املس��لك�ن و��ن

�،�وكذلك�ب�ن�املجتمع�املضيف�للسياحة�بدءا�من

  .مرحلة�صياغة���داف�املراد�تنفيذ�ا�وان��اء�بمرحلة�التطبيق�والتنفيذ�ل��امج�خطة�التنمية�السياحية

  :8إ��ياحية�مت�املة���دف�تتمثل�عملية�التخطيط�السيا������وضع�خطة�س

�املخطط� �باملناطق�ا��ديدة �السياحية �ملشروعات�التنمية �الالزم �لتوف���التمو�ل ��س�ثمارات��جن�ية جذب

 ،التحكم����حاالت�الت��م�املوس���،�وذلك�عن�طر�ق�تنظيم�إس��اتيجية�عملية�ال�سو�ق�السيا��

�السياحة� �لقطاع �التنمية �خطة �ب�ن �الت�امل �خالل من

��تمام�بالفنادق�وأماكن��قامة�و�ماكن��يوائية�السياحية�ال���يقيم�ف��ا�السياح�خالل�ف��ة�إقام��م����

 ،بطالةخلق�فرص�عمل�جديدة�بقطاع�السياحة�وا��دمات�املتعلقة�بھ�ومن�ثم�خفض�معدل�ال

ا��فاظ�ع���املوارد�البي�ية�وحماي��ا،�خاصة�املوارد�الطبيعية�ال���تتمثل����ا��يوانات�ال��ية�والنباتات�ال��ية�

�الت �عملية �فإن �طرحھ �سبق �ملا �ا��زائر�وفقا ��� خطيط

  : �9اآل�ييجب�أن�تتضمن�مجموعة�من�املعلومات�تدخل�ضمن�املتطلبات��ساسية�لعملية�التخطيط�السيا��،�و���

 ،تقييم�سوق�السياحة،�ووضع�مشروع�للتدفقات�السياحية����املستقبل

                                                           

  .129،�ص�2011ز�ع،�مصر،�منال�شر���عبد�املعطي�أحمد،�أسس�التخطيط�السيا��،�الطبعة��و��،�دار�الوفاء�للطباعة�وال�شر�والتو 

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

تحديد��ساليب�والطرق�و��شطة�الالزمة�مع�الوضع����ا��سبان�الوقت�املحدد�بالبدء�و�ن��اء�لتحقيق�

لزوم�وجود�قرارات�وخطط�فرعية�وسياسات�متالئمة،�باإلضافة�إ���قياس�نتائج�التنفيذ�بصفة�مستمرة�من�

 .الل�توف���نظام�جيد�للمعلومات

وعليھ�يجب�التأكيد�ع���نقطة�م�مة�و���أنھ�ال�يمكن�النظر�إ���التخطيط�السيا���ع���أنھ�يقتصر�فقط�ع���

ا���ات�الرسمية،�وإنما��عت���برنامج�عمل�مش��ك�ب�ن�ا���ومة�والقطاع�ا��اص�و�فراد

ش��ك�ب�ن�ا���ات�املنظمة�للقطاع�السيا���أي�ا���ومة�املشرفة�لذا�يجب�أن�ي�ون�التخطيط�السيا���عمل�م

� �السياحية �ا��دمات �يقدم �ومن �القطاع ��ذا ��عمال(ع�� �ورجال �املؤسسات ���ا يقصد

،�وكذلك�ب�ن�املجتمع�املضيف�للسياحة�بدءا�من)السياح(،�وكذلك�ب�ن�املس��لك�ن�ل�ذه�ا��دمات�

مرحلة�صياغة���داف�املراد�تنفيذ�ا�وان��اء�بمرحلة�التطبيق�والتنفيذ�ل��امج�خطة�التنمية�السياحية

  أسس�التخطيط�السيا��

  :تتمثل�أسس�التخطيط�السيا������ا��زائر����نقطت�ن�رئ�س�ت�ن

تتمثل�عملية�التخطيط�السيا������وضع�خطة�س: مضمون�عملية�التخطيط�السيا��

�املخطط� �باملناطق�ا��ديدة �السياحية �ملشروعات�التنمية �الالزم �لتوف���التمو�ل ��س�ثمارات��جن�ية جذب

التحكم����حاالت�الت��م�املوس���،�وذلك�عن�طر�ق�تنظيم�إس��اتيجية�عملية�ال�سو�ق�السيا��

� ��قتصادي �النمو �من �متوازن �مستوى �السياحة�تحقيق �لقطاع �التنمية �خطة �ب�ن �الت�امل �خالل من

 ،والقطاعات��نتاجية��خرى 

��تمام�بالفنادق�وأماكن��قامة�و�ماكن��يوائية�السياحية�ال���يقيم�ف��ا�السياح�خالل�ف��ة�إقام��م����

خلق�فرص�عمل�جديدة�بقطاع�السياحة�وا��دمات�املتعلقة�بھ�ومن�ثم�خفض�معدل�ال

ا��فاظ�ع���املوارد�البي�ية�وحماي��ا،�خاصة�املوارد�الطبيعية�ال���تتمثل����ا��يوانات�ال��ية�والنباتات�ال��ية�

 .وذلك�من�خالل�إ�شاء�املحميات�الطبيعية�وخلق�مناطق�خضراء

�ا��زائر ��� �السيا�� �التخطيط �لعملية ��ساسية �الت: املتطلبات �عملية �فإن �طرحھ �سبق �ملا وفقا

يجب�أن�تتضمن�مجموعة�من�املعلومات�تدخل�ضمن�املتطلبات��ساسية�لعملية�التخطيط�السيا��،�و���

 ،العمل�بجميع�الت�س��ات�و�م�انيات�املتوفرة

تقييم�سوق�السياحة،�ووضع�مشروع�للتدفقات�السياحية����املستقبل

 ،��البحث�عن�مناطق�يك���ف��ا�الطلب�السيا

                   

منال�شر���عبد�املعطي�أحمد،�أسس�التخطيط�السيا��،�الطبعة��و��،�دار�الوفاء�للطباعة�وال�شر�والتو 

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

تحديد��ساليب�والطرق�و��شطة�الالزمة�مع�الوضع����ا��سبان�الوقت�املحدد�بالبدء�و�ن��اء�لتحقيق� -

 ،معدل�النمو

لزوم�وجود�قرارات�وخطط�فرعية�وسياسات�متالئمة،�باإلضافة�إ���قياس�نتائج�التنفيذ�بصفة�مستمرة�من� -

الل�توف���نظام�جيد�للمعلوماتخ

وعليھ�يجب�التأكيد�ع���نقطة�م�مة�و���أنھ�ال�يمكن�النظر�إ���التخطيط�السيا���ع���أنھ�يقتصر�فقط�ع���������

ا���ات�الرسمية،�وإنما��عت���برنامج�عمل�مش��ك�ب�ن�ا���ومة�والقطاع�ا��اص�و�فراد

لذا�يجب�أن�ي�ون�التخطيط�السيا���عمل�م������

� �السياحية �ا��دمات �يقدم �ومن �القطاع ��ذا ع��

،�وكذلك�ب�ن�املس��لك�ن�ل�ذه�ا��دمات�)السياح(ا��دمات�

مرحلة�صياغة���داف�املراد�تنفيذ�ا�وان��اء�بمرحلة�التطبيق�والتنفيذ�ل��امج�خطة�التنمية�السياحية

أسس�التخطيط�السيا�� -2-1

تتمثل�أسس�التخطيط�السيا������ا��زائر����نقطت�ن�رئ�س�ت�ن      

مضمون�عملية�التخطيط�السيا���-

 املخطط�� �باملناطق�ا��ديدة �السياحية �ملشروعات�التنمية �الالزم �لتوف���التمو�ل ��س�ثمارات��جن�ية جذب

 ،لتنمي��ا

 التحكم����حاالت�الت��م�املوس���،�وذلك�عن�طر�ق�تنظيم�إس��اتيجية�عملية�ال�سو�ق�السيا��

 � ��قتصادي �النمو �من �متوازن �مستوى تحقيق

والقطاعات��نتاجية��خرى 

 تمام�بالفنادق�وأماكن��قامة�و�ماكن��يوائية�السياحية�ال���يقيم�ف��ا�السياح�خالل�ف��ة�إقام��م������

 ،البلد

 خلق�فرص�عمل�جديدة�بقطاع�السياحة�وا��دمات�املتعلقة�بھ�ومن�ثم�خفض�معدل�ال

 ا��فاظ�ع���املوارد�البي�ية�وحماي��ا،�خاصة�املوارد�الطبيعية�ال���تتمثل����ا��يوانات�ال��ية�والنباتات�ال��ية�

وذلك�من�خالل�إ�شاء�املحميات�الطبيعية�وخلق�مناطق�خضراء

�ا��زائر - ��� �السيا�� �التخطيط �لعملية ��ساسية املتطلبات

يجب�أن�تتضمن�مجموعة�من�املعلومات�تدخل�ضمن�املتطلبات��ساسية�لعملية�التخطيط�السيا��،�و���

 العمل�بجميع�الت�س��ات�و�م�انيات�املتوفرة

 تقييم�سوق�السياحة،�ووضع�مشروع�للتدفقات�السياحية����املستقبل

 البحث�عن�مناطق�يك���ف��ا�الطلب�السيا

منال�شر���عبد�املعطي�أحمد،�أسس�التخطيط�السيا��،�الطبعة��و��،�دار�الوفاء�للطباعة�وال�شر�والتو   8
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�ورسم� �التقدم �ع�� �العمل �أ�داف �تحديد ��� �الرغبة ��ع�ن ��و�النظر�للمستقبل �التخطيط �فإن �سبق، �ملا كن�يجة

  .غية�مواج�ة�التطور�ا��ادث����العالقات��جتماعية�و�قتصادية

�الدولة� �با�تمامات �ينفرد �والطبي�� �و�قتصادي ��جتما�� �التخطيط �من �خاص �نموذج �السيا�� فالتخطيط

�التنمية� ��� �مباشرا �وتؤثر�تأث��ا �الدولة �داخل �قطاعات عدة

�قتصادية،�فإن�خط��ا�يجب�أن�ت�ون�ع���صلة�وطيدة�با��طط�املوضوعية�لبا���القطاعات،�و�جب�أن�تتالئم�مع�ا�

للم�ان���مية��و��،�و�اعتبار�السياحة�أحد�القطاعات�

�يقوم� �حيث �التحو�لية، �الصناعة �و��ن �بي��ا ��ختالف �وجھ ��س�شف �و�نا �ا��دمات، �بصناعة �تقوم �ف�� �نتاجية،

�سياحيا� ��را��� �استخدامات �لتخطيط �برامج �وضع �ا��زائر�إ�� ��� �السياحية �التنمية �لتحقيق �السيا�� التخطيط
10.   

وعليھ�البد�من�الت�سيق�ب�ن�تخطيط�التنمية�السياحية�والتخطيط�العمرا�ي،�ألن�خطة�التنمية�السياحية��عتمد�

�ا��ساس �شديدوا �السياح �أن �ذلك �متوفرة، �ت�ون �أن �يجب �ال�� ��ساسية �املرافق �ب�ية �ع�� �ال���أساسا �للب�ئة ية

�ال�اتف� �خطوط �الك�ر�اء، �الشرب، �مياه �املواصالت، �وسائل �الطرق، ��� ��ساسية �املرافق �ب�ية وتتمثل

كما��عت���مرافق�النقل�عناصر�مساعدة،�أي�أ��ا�تأخذ�الش�ل�والطا�ع�الف���واملعماري�ال���يجب�أن�تتوفر�

�و�السلعة�ال���تقدم�إ���السائح،�فإذا�

  .لم�يتمكن�امل�ان�من�جذب�السياح�فإن�ا��دمات�القائمة�فيھ�تفقد�الطلب�السيا���عل��ا

ة�سواء�باختصار�التخطيط�السيا������ا��زائر�يقوم�أساسا�ع���املحافظة�ع���القيم��صيلة�للمواقع�السياحي

  .أ�انت��عتمد����جاذبي��ا�ع���املناخ�أو�الطبيعة�أو�تار�خ�ا�ا��ضاري�أو�أي�عامل�آخر

ال�بد�من�أن��عكس�الب�ئة�الطبيعية�طر�قة�ا��ياة�املحلية�أو�

ب�ئة���سانية�للمنطقة�مؤ�لة�ألن�تصبح�منطقة�جذب�سيا��،�وح���نتطرق�إ���عوامل�نجاح�

                                                           

  .09،�ص�2004أحمد�ا��الد،�التخطيط�السيا���والبي���ب�ن�النظر�ة�والتطبيق،�الطبعة��و��،�عالم�الكتب،�مصر،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

 ،البحث�عن�إم�انيات��س�ثمار�املح���و�جن���معا

 .ا��فاظ�ع���ال��وات�الطبيعية�وال��اث�الثقا���وا��دمات��جتماعية

�ورسم� �التقدم �ع�� �العمل �أ�داف �تحديد ��� �الرغبة ��ع�ن ��و�النظر�للمستقبل �التخطيط �فإن �سبق، �ملا كن�يجة

غية�مواج�ة�التطور�ا��ادث����العالقات��جتماعية�و�قتصادية�ساليب�العلمية�لتحقيق��ذه���داف��

�الدولة� �با�تمامات �ينفرد �والطبي�� �و�قتصادي ��جتما�� �التخطيط �من �خاص �نموذج �السيا�� فالتخطيط

  .و�فراد�ين�ثق�من�طبيعة�ودوافع�ال�شاط�السيا��

�ف��ا �تتداخل �ال�� ���شطة �من �السياحة ��انت �التنمية��وملا ��� �مباشرا �وتؤثر�تأث��ا �الدولة �داخل �قطاعات عدة

�قتصادية،�فإن�خط��ا�يجب�أن�ت�ون�ع���صلة�وطيدة�با��طط�املوضوعية�لبا���القطاعات،�و�جب�أن�تتالئم�مع�ا�

  .   وتت�امل�مع�ا�لتحقيق�التنمية����ا��زائر

للم�ان���مية��و��،�و�اعتبار�السياحة�أحد�القطاعات��إال�أنھ��ش���إ���أن�التخطيط�السيا������ا��زائر��عطي

�يقوم� �حيث �التحو�لية، �الصناعة �و��ن �بي��ا ��ختالف �وجھ ��س�شف �و�نا �ا��دمات، �بصناعة �تقوم �ف�� �نتاجية،

�سياحيا� ��را��� �استخدامات �لتخطيط �برامج �وضع �ا��زائر�إ�� ��� �السياحية �التنمية �لتحقيق �السيا�� التخطيط

10)تحقيق�ا��ذب�السيا��(�ا�وتحسي��ا�و��يئ��ا�كمناطق�ومواقع�سياحية�

وعليھ�البد�من�الت�سيق�ب�ن�تخطيط�التنمية�السياحية�والتخطيط�العمرا�ي،�ألن�خطة�التنمية�السياحية��عتمد�

�ا��ساس �شديدوا �السياح �أن �ذلك �متوفرة، �ت�ون �أن �يجب �ال�� ��ساسية �املرافق �ب�ية �ع�� أساسا

�ال�اتف� �خطوط �الك�ر�اء، �الشرب، �مياه �املواصالت، �وسائل �الطرق، ��� ��ساسية �املرافق �ب�ية وتتمثل

كما��عت���مرافق�النقل�عناصر�مساعدة،�أي�أ��ا�تأخذ�الش�ل�والطا�ع�الف���واملعماري�ال���يجب�أن�تتوفر�

�و�السلعة�ال���تقدم�إ���السائح،�فإذا�) امل�ان(ان�من�الناحية�السياحية�باعتباره�ح���ال�تضيع�القيمة�ا��قيقية�للم�

لم�يتمكن�امل�ان�من�جذب�السياح�فإن�ا��دمات�القائمة�فيھ�تفقد�الطلب�السيا���عل��ا

باختصار�التخطيط�السيا������ا��زائر�يقوم�أساسا�ع���املحافظة�ع���القيم��صيلة�للمواقع�السياحي

أ�انت��عتمد����جاذبي��ا�ع���املناخ�أو�الطبيعة�أو�تار�خ�ا�ا��ضاري�أو�أي�عامل�آخر

  عوامل�فعالية�التخطيط�السيا������ا��زائر

ال�بد�من�أن��عكس�الب�ئة�الطبيعية�طر�قة�ا��ياة�املحلية�أو��نا��اا��زائري�ح���ي�ون�التخطيط�السيا���

ب�ئة���سانية�للمنطقة�مؤ�لة�ألن�تصبح�منطقة�جذب�سيا��،�وح���نتطرق�إ���عوامل�نجاح�

  .وفعالية��ذا�التخطيط�السيا���البد�من�التذك���بخطوات�وشروط�إنجاحھ

  أ�م�خطوات�فعالية�التخطيط�السيا��������زائر�

                   

أحمد�ا��الد،�التخطيط�السيا���والبي���ب�ن�النظر�ة�والتطبيق،�الطبعة��و��،�عالم�الكتب،�مصر،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

 البحث�عن�إم�انيات��س�ثمار�املح���و�جن���معا

 ا��فاظ�ع���ال��وات�الطبيعية�وال��اث�الثقا���وا��دمات��جتماعية

�ورسم�       �التقدم �ع�� �العمل �أ�داف �تحديد ��� �الرغبة ��ع�ن ��و�النظر�للمستقبل �التخطيط �فإن �سبق، �ملا كن�يجة

�ساليب�العلمية�لتحقيق��ذه���داف��

�الدولة������� �با�تمامات �ينفرد �والطبي�� �و�قتصادي ��جتما�� �التخطيط �من �خاص �نموذج �السيا�� فالتخطيط

و�فراد�ين�ثق�من�طبيعة�ودوافع�ال�شاط�السيا��

�ف��ا������ �تتداخل �ال�� ���شطة �من �السياحة ��انت وملا

�قتصادية،�فإن�خط��ا�يجب�أن�ت�ون�ع���صلة�وطيدة�با��طط�املوضوعية�لبا���القطاعات،�و�جب�أن�تتالئم�مع�ا�

وتت�امل�مع�ا�لتحقيق�التنمية����ا��زائر

إال�أنھ��ش���إ���أن�التخطيط�السيا������ا��زائر��عطي������

�يقوم� �حيث �التحو�لية، �الصناعة �و��ن �بي��ا ��ختالف �وجھ ��س�شف �و�نا �ا��دمات، �بصناعة �تقوم �ف�� �نتاجية،

�سياحيا� ��را��� �استخدامات �لتخطيط �برامج �وضع �ا��زائر�إ�� ��� �السياحية �التنمية �لتحقيق �السيا�� التخطيط

�ا�وتحسي��ا�و��يئ��ا�كمناطق�ومواقع�سياحية�وتطو�ر 

وعليھ�البد�من�الت�سيق�ب�ن�تخطيط�التنمية�السياحية�والتخطيط�العمرا�ي،�ألن�خطة�التنمية�السياحية��عتمد�������

�ا��ساس �شديدوا �السياح �أن �ذلك �متوفرة، �ت�ون �أن �يجب �ال�� ��ساسية �املرافق �ب�ية �ع�� أساسا

���ا �ال�اتف�. يقيمون �خطوط �الك�ر�اء، �الشرب، �مياه �املواصالت، �وسائل �الطرق، ��� ��ساسية �املرافق �ب�ية وتتمثل

كما��عت���مرافق�النقل�عناصر�مساعدة،�أي�أ��ا�تأخذ�الش�ل�والطا�ع�الف���واملعماري�ال���يجب�أن�تتوفر�... وغ���ا

ح���ال�تضيع�القيمة�ا��قيقية�للم�

لم�يتمكن�امل�ان�من�جذب�السياح�فإن�ا��دمات�القائمة�فيھ�تفقد�الطلب�السيا���عل��ا

باختصار�التخطيط�السيا������ا��زائر�يقوم�أساسا�ع���املحافظة�ع���القيم��صيلة�للمواقع�السياحي������

أ�انت��عتمد����جاذبي��ا�ع���املناخ�أو�الطبيعة�أو�تار�خ�ا�ا��ضاري�أو�أي�عامل�آخر

  

  

عوامل�فعالية�التخطيط�السيا������ا��زائر�-2

ح���ي�ون�التخطيط�السيا���      

ب�ئة���سانية�للمنطقة�مؤ�لة�ألن�تصبح�منطقة�جذب�سيا��،�وح���نتطرق�إ���عوامل�نجاح�ال���تخلق�صورة�عن�ال

وفعالية��ذا�التخطيط�السيا���البد�من�التذك���بخطوات�وشروط�إنجاحھ

أ�م�خطوات�فعالية�التخطيط�السيا��������زائر� -1-2

أحمد�ا��الد،�التخطيط�السيا���والبي���ب�ن�النظر�ة�والتطبيق،�الطبعة��و��،�عالم�الكتب،�مصر،�  10
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�أساسا،� �يقوم �ح�� �تتوفر�فيھ �أن �البد ما

باإلضافة�إ���املحافظة�ع���القيم��صيلة�للمواقع�السياحية،�سواء��انت��عتمد����جاذبي��ا�ع���املناخ�أو�الطبيعة�أو�

 ا��طة�الشاملة�للتنمية��قتصادية�و�جتماعية،

 أن�يتم�اعتبار�تنمية�القطاع�السيا���كأحد�ا��يارات��س��اتيجية�للتنمية��قتصادية،

 أن�ت�ون�صناعة�السياحة�جزءا�من�قطاعات��نتاج����ال�ي�ل��قتصادي�للبالد،

  .ال��ك���ع���عالقة�التنمية�السياحية�بال�شاط��قتصادي�العام�وتحديد�عالقة�ذلك�باملحافظة�ع���الب�ئة

و�ش�ل��ذه�العملية�عدة�مستو�ات�من�التخطيط،�ع���أن�يبقى�التخطيط�ملنطقة�ما����ا��زائر�جزاءا�ال�ينفصل�

عن�ال�ي�ل�العام���طة�استعمال��رض�ع���املستوى�املنطقي،�ح����عكس�الب�ئة�الطبيعية�طر�قة�ا��ياة�املحلية�أو�

  .12سيا��ملؤ�لة�ألن�تصبح�منطقة�جذب�

و�جب�أن�ينصب�ا�تمام�عملية�التخطيط����ا��زائر��ش�ل�أسا����ع���الب�ئة�وتزو�د�ا�با��دمات�وال�س�يالت�

واملخططون�ا��زائر�ون�رغبة�م��م����تجن�ب�الب�ئة�أضرار�التنمية�الصناعية�والتجار�ة�

ن�إ���اس�يفاء��ذه�ال�شاطات�من�خطة�التنمية�للمنطقة�السياحية،�و�ذه�العملية�عقيمة�أو�نادرا�ما�

��ذه� �باس�بعاد �ل�س �املخططون �أن���تم �البد �لذلك �السياحة�فقط، �ع�� �تطو�ر�ا ��عتمد��� �منطقة�ما�أن �ستطيع

البد�من�وجود�عالقات�متبادلة�ب�ن�مراحل�

�لنجاح� �الشروط �من �جملة �مراعاة �ا��زائر�من �ع�� �البد �ذلك �وألجل �بالتخطيط، �املعنية �وا���ات �التخطيط عملية

�ال �التنفيذ �متطلبات �أ�م ��� ��را��� �استخدام �عملية �تحكم �ال�� �املناسبة �ال�شر�عية �الصيغ نا���إيجاد

�عفاء�من�الضرائب�أو�جزء�م��ا��سا�م�إ���حد�كب������التخطيط�خاصة�للمشروعات�ال����ستجيب�ملعاي���

�ل��ام�بقوان�ن�و�شر�عات�استخدام��را����و�ستمرار����تطو�ر�عملية�التخطيط�وإشراك�املؤسسات����
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� �السيا�� �التخطيط ��عتمد �ك�ع��ا��زائري �لنجاحھ �ا��طوات �أساسا،�أ�م �يقوم �ح�� �تتوفر�فيھ �أن �البد ما

باإلضافة�إ���املحافظة�ع���القيم��صيلة�للمواقع�السياحية،�سواء��انت��عتمد����جاذبي��ا�ع���املناخ�أو�الطبيعة�أو�

  :11ي��تار�خ�ا�ا��ضاري�أو�أي�عامل�آخر،�وتتمثل��ذه�ا��طوات�فيما�

ا��طة�الشاملة�للتنمية��قتصادية�و�جتماعية،أن�ت�ون�خطة�التنمية�السياحية�جزءا�ال�يتجزأ�من�

 أن�يتم�تحقيق�التوازن�ب�ن�القطاعات��قتصادية�املختلفة،

أن�يتم�اعتبار�تنمية�القطاع�السيا���كأحد�ا��يارات��س��اتيجية�للتنمية��قتصادية،

أن�ت�ون�صناعة�السياحة�جزءا�من�قطاعات��نتاج����ال�ي�ل��قتصادي�للبالد،

 قيام�الدولة�بتحديد�مستوى�النمو�املطلوب�و��م�التدفق�السيا��،

 تحديد�دور��ل�من�القطاع�ن�ا��اص�والعام����عملية�التنمية،

ال��ك���ع���عالقة�التنمية�السياحية�بال�شاط��قتصادي�العام�وتحديد�عالقة�ذلك�باملحافظة�ع���الب�ئة

  ئرشروط�فعالية�التخطيط�السيا������ا��زا

و�ش�ل��ذه�العملية�عدة�مستو�ات�من�التخطيط،�ع���أن�يبقى�التخطيط�ملنطقة�ما����ا��زائر�جزاءا�ال�ينفصل�

عن�ال�ي�ل�العام���طة�استعمال��رض�ع���املستوى�املنطقي،�ح����عكس�الب�ئة�الطبيعية�طر�قة�ا��ياة�املحلية�أو�

ملؤ�لة�ألن�تصبح�منطقة�جذب�ال���تخلق�صورة�عن�الب�ئة���سانية�للمنطقة�ا

و�جب�أن�ينصب�ا�تمام�عملية�التخطيط����ا��زائر��ش�ل�أسا����ع���الب�ئة�وتزو�د�ا�با��دمات�وال�س�يالت�

واملخططون�ا��زائر�ون�رغبة�م��م����تجن�ب�الب�ئة�أضرار�التنمية�الصناعية�والتجار�ة�. الضرور�ة�الستقبال�السياح

ن�إ���اس�يفاء��ذه�ال�شاطات�من�خطة�التنمية�للمنطقة�السياحية،�و�ذه�العملية�عقيمة�أو�نادرا�ما�

��ذه� �باس�بعاد �ل�س �املخططون �أن���تم �البد �لذلك �السياحة�فقط، �ع�� �تطو�ر�ا ��عتمد��� �منطقة�ما�أن �ستطيع

البد�من�وجود�عالقات�متبادلة�ب�ن�مراحل�ال�شاطات�وإنما�بكيفية�التحكم���ا�بما�يرجع�بالفائدة�ع���املنطقة،�لذا�

�لنجاح� �الشروط �من �جملة �مراعاة �ا��زائر�من �ع�� �البد �ذلك �وألجل �بالتخطيط، �املعنية �وا���ات �التخطيط عملية

  : 13وتتمثل���

�ال �التنفيذ �متطلبات �أ�م ��� ��را��� �استخدام �عملية �تحكم �ال�� �املناسبة �ال�شر�عية �الصيغ إيجاد

 ل��طط�التنمو�ة،

�عفاء�من�الضرائب�أو�جزء�م��ا��سا�م�إ���حد�كب������التخطيط�خاصة�للمشروعات�ال����ستجيب�ملعاي���

�ل��ام�بقوان�ن�و�شر�عات�استخدام��را����و�ستمرار����تطو�ر�عملية�التخطيط�وإشراك�املؤسسات����

 عملية�التنمية�بصفة�عامة،

                   

عبد�الكر�م�حافظ،��دارة�الفندقية�والسياحية،�الطبعة��و��،�دار�أسامة�لل�شر�والتوز�ع،��ردن،�

،�ص�2000أحمد�ا��الد،�التنمية�السياحية�املتواصلة،�الطبعة��و��،�عالم�الكتاب،�مصر،�
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      � �السيا�� �التخطيط �عتمد

باإلضافة�إ���املحافظة�ع���القيم��صيلة�للمواقع�السياحية،�سواء��انت��عتمد����جاذبي��ا�ع���املناخ�أو�الطبيعة�أو�

تار�خ�ا�ا��ضاري�أو�أي�عامل�آخر،�وتتمثل��ذه�ا��طوات�فيما�

أن�ت�ون�خطة�التنمية�السياحية�جزءا�ال�يتجزأ�من� -

أن�يتم�تحقيق�التوازن�ب�ن�القطاعات��قتصادية�املختلفة، -

أن�يتم�اعتبار�تنمية�القطاع�السيا���كأحد�ا��يارات��س��اتيجية�للتنمية��قتصادية، -

أن�ت�ون�صناعة�السياحة�جزءا�من�قطاعات��نتاج����ال�ي�ل��قتصادي�للبالد، -

قيام�الدولة�بتحديد�مستوى�النمو�املطلوب�و��م�التدفق�السيا��، -

تحديد�دور��ل�من�القطاع�ن�ا��اص�والعام����عملية�التنمية، -

ال��ك���ع���عالقة�التنمية�السياحية�بال�شاط��قتصادي�العام�وتحديد�عالقة�ذلك�باملحافظة�ع���الب�ئة -

شروط�فعالية�التخطيط�السيا������ا��زا  -2-2

و�ش�ل��ذه�العملية�عدة�مستو�ات�من�التخطيط،�ع���أن�يبقى�التخطيط�ملنطقة�ما����ا��زائر�جزاءا�ال�ينفصل�      

عن�ال�ي�ل�العام���طة�استعمال��رض�ع���املستوى�املنطقي،�ح����عكس�الب�ئة�الطبيعية�طر�قة�ا��ياة�املحلية�أو�

ال���تخلق�صورة�عن�الب�ئة���سانية�للمنطقة�ا

و�جب�أن�ينصب�ا�تمام�عملية�التخطيط����ا��زائر��ش�ل�أسا����ع���الب�ئة�وتزو�د�ا�با��دمات�وال�س�يالت�������

الضرور�ة�الستقبال�السياح

ن�إ���اس�يفاء��ذه�ال�شاطات�من�خطة�التنمية�للمنطقة�السياحية،�و�ذه�العملية�عقيمة�أو�نادرا�ما�غالبا�ما�ي��ؤو 

��ذه� �باس�بعاد �ل�س �املخططون �أن���تم �البد �لذلك �السياحة�فقط، �ع�� �تطو�ر�ا ��عتمد��� �منطقة�ما�أن �ستطيع

ال�شاطات�وإنما�بكيفية�التحكم���ا�بما�يرجع�بالفائدة�ع���املنطقة،�لذا�

�لنجاح� �الشروط �من �جملة �مراعاة �ا��زائر�من �ع�� �البد �ذلك �وألجل �بالتخطيط، �املعنية �وا���ات �التخطيط عملية

وتتمثل���عملية�التخطيط�ف��ا�

�ال - �التنفيذ �متطلبات �أ�م ��� ��را��� �استخدام �عملية �تحكم �ال�� �املناسبة �ال�شر�عية �الصيغ إيجاد

ل��طط�التنمو�ة،

�عفاء�من�الضرائب�أو�جزء�م��ا��سا�م�إ���حد�كب������التخطيط�خاصة�للمشروعات�ال����ستجيب�ملعاي��� -

 التخطيط،

�ل��ام�بقوان�ن�و�شر�عات�استخدام��را����و�ستمرار����تطو�ر�عملية�التخطيط�وإشراك�املؤسسات���� -

عملية�التنمية�بصفة�عامة،

عبد�الكر�م�حافظ،��دارة�الفندقية�والسياحية،�الطبعة��و��،�دار�أسامة�لل�شر�والتوز�ع،��ردن،�  11
أحمد�ا��الد،�التنمية�السياحية�املتواصلة،�الطبعة��و��،�عالم�الكتاب،�مصر،�  12
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�التطو�ر�السيا��� �عملية ��ستلزم�ا �ال�� �العديدة �وال�شاطات �التنمية �عملية ��� �املحليون ن

�والرغبات� �املتطلبات �مع �للسياحة �التنمو�ة �ا��طط �املستمر�وتوافق ��عالن �طر�ق �عن �وذلك للمنطقة،

ة�احتياجات�السياح�ال�يجب�أن�ت�ون�ع���حساب�احتياجات�املواطن�ن،�إذ�يجب�أن�

  .ي�ون�ا��و�العام�ل��دمات�وامل�شآت�السياحية�املتعددة����املنطقة�مألوفة�للطرف�ن�ومقبولة�للسائح�واملواطن��ل��ما

التخطيط�: انية�للتخطيط�السيا������ا��زائر����ثالث�مستو�ات�رئ�سية�و��

�الوط��� �املستوى �ع�� �السيا�� �والتخطيط ��قلي��، �املستوى �ع�� �املح��، �املستوى �ع�� السيا��

��خرى،� �امل�انية �املستو�ات ��� �أك���منھ وتفصيليا

وتجدر��شارة�إ���أنھ��سبق�مجموعة�من�الدراسات�����ذا�املستوى�امل�ا�ي،�تتمثل����دراسات�جدوى�اقتصادية�

�وكذل �مختص�ن، �جزائر�ون �خ��اء �قبل �من �والثقافية ��جتماعية �البي�ية، �املردودات �لتقييم �ودراسات �تقييم�أولية ك

ل��امج�التنمية�وال�يا�ل��دار�ة�واملالية�املناسبة�للتنفيذ،�وأيضا�قواعد�التنظيم�امل�ا�ي�والتصميم�ال�ند���،�وكذلك�

                                                           

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�التطو�ر�السيا��� �عملية ��ستلزم�ا �ال�� �العديدة �وال�شاطات �التنمية �عملية ��� �املحليون ن

�والرغبات� �املتطلبات �مع �للسياحة �التنمو�ة �ا��طط �املستمر�وتوافق ��عالن �طر�ق �عن �وذلك للمنطقة،

 .ا��قيقية�لس�ان�املنطقة�ومع�السمات��ساسية�ملنطق��ا

ة�احتياجات�السياح�ال�يجب�أن�ت�ون�ع���حساب�احتياجات�املواطن�ن،�إذ�يجب�أن�وتجدر��شارة�إ���أن�تلبي

ي�ون�ا��و�العام�ل��دمات�وامل�شآت�السياحية�املتعددة����املنطقة�مألوفة�للطرف�ن�ومقبولة�للسائح�واملواطن��ل��ما

  املستو�ات�امل�انية�للتخطيط�السيا������ا��زائر

انية�للتخطيط�السيا������ا��زائر����ثالث�مستو�ات�رئ�سية�و��تتمثل�املستو�ات�امل�

�الوط��� �املستوى �ع�� �السيا�� �والتخطيط ��قلي��، �املستوى �ع�� �املح��، �املستوى �ع�� السيا��

  : التخطيط�السيا���ع���املستوى�املح��

�متخصصا �ي�ون �املستوى ��ذا ��� �السيا�� �التخطيط ��خرى،��إن �امل�انية �املستو�ات ��� �أك���منھ وتفصيليا

  :و�تضمن�تفاصيل�عن�جوانب�عديدة�م��ا

 التوز�ع�ا��غرا���ل��دمات�السياحية�وم�شآت�املب�ت،

 ا��دمات�وال�س�يالت�السياحية،

 مناطق�وعناصر�ا��ذب�السيا��،

 شب�ات�الطرق�املعبدة�ومحالت�تجارة�التجزئة�واملت���ات�واملحميات،

 .    م�النقل�ع���الطرق�واملطارات�ومحطات�السكك�ا��ديدية

وتجدر��شارة�إ���أنھ��سبق�مجموعة�من�الدراسات�����ذا�املستوى�امل�ا�ي،�تتمثل����دراسات�جدوى�اقتصادية�

�وكذل �مختص�ن، �جزائر�ون �خ��اء �قبل �من �والثقافية ��جتماعية �البي�ية، �املردودات �لتقييم �ودراسات أولية

ل��امج�التنمية�وال�يا�ل��دار�ة�واملالية�املناسبة�للتنفيذ،�وأيضا�قواعد�التنظيم�امل�ا�ي�والتصميم�ال�ند���،�وكذلك�

     .وتوصيات�متعلقة�بذلك�شمل�مثل��ذه�الدراسات�تحليل�حركة�الزوار�

  التخطيط�السيا���ع���املستوى��قليمي

                   

  .  66س�ام�بجاو�ة،�املرجع�السابق،�ص�
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�الس�ا - �التطو�ر�السيا���إشراك �عملية ��ستلزم�ا �ال�� �العديدة �وال�شاطات �التنمية �عملية ��� �املحليون ن

�والرغبات� �املتطلبات �مع �للسياحة �التنمو�ة �ا��طط �املستمر�وتوافق ��عالن �طر�ق �عن �وذلك للمنطقة،

ا��قيقية�لس�ان�املنطقة�ومع�السمات��ساسية�ملنطق��ا

وتجدر��شارة�إ���أن�تلبي������

ي�ون�ا��و�العام�ل��دمات�وامل�شآت�السياحية�املتعددة����املنطقة�مألوفة�للطرف�ن�ومقبولة�للسائح�واملواطن��ل��ما

املستو�ات�امل�انية�للتخطيط�السيا������ا��زائر�-3

تتمثل�املستو�ات�امل�      

�الوط��� �املستوى �ع�� �السيا�� �والتخطيط ��قلي��، �املستوى �ع�� �املح��، �املستوى �ع�� السيا��

  :�14اآل�ي

التخطيط�السيا���ع���املستوى�املح�� -1-3

�متخصصا������ �ي�ون �املستوى ��ذا ��� �السيا�� �التخطيط إن

و�تضمن�تفاصيل�عن�جوانب�عديدة�م��ا

التوز�ع�ا��غرا���ل��دمات�السياحية�وم�شآت�املب�ت، -

ا��دمات�وال�س�يالت�السياحية، -

مناطق�وعناصر�ا��ذب�السيا��، -

شب�ات�الطرق�املعبدة�ومحالت�تجارة�التجزئة�واملت���ات�واملحميات، -

م�النقل�ع���الطرق�واملطارات�ومحطات�السكك�ا��ديديةنظا -

وتجدر��شارة�إ���أنھ��سبق�مجموعة�من�الدراسات�����ذا�املستوى�امل�ا�ي،�تتمثل����دراسات�جدوى�اقتصادية�������

�وكذل �مختص�ن، �جزائر�ون �خ��اء �قبل �من �والثقافية ��جتماعية �البي�ية، �املردودات �لتقييم �ودراسات أولية

ل��امج�التنمية�وال�يا�ل��دار�ة�واملالية�املناسبة�للتنفيذ،�وأيضا�قواعد�التنظيم�امل�ا�ي�والتصميم�ال�ند���،�وكذلك�

�شمل�مثل��ذه�الدراسات�تحليل�حركة�الزوار�

التخطيط�السيا���ع���املستوى��قليمي -2-3

س�ام�بجاو�ة،�املرجع�السابق،�ص�  14
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 بوابات�العبور��قليمية�وما�يرتبط���ا�من�طرق�مواصالت�إقليمية�ودولية�بأنواع�ا،

 السياسات�السياحية�و�س�ثمار�ة�وال�شر�عية�و�يا�ل�التنظيم�السياحية��قليمية،

��ثار� �تحليل �جانب �إ�� �والبي�ية، �و�قتصادية �و�جتماعية �الثقافية ��عتبارات �والتعليم، �التدر�ب برامج

متخصص�وتفصي���بدرجة�أقل��ي�ب�ن�من�الطرح�السابق�أن�التخطيط�السيا������املستوى��قلي������ا��زائر 

من�املستوى�املح���وأك���من�املستوى�الوط��،�علما�أن�مستوى�التخصيص��عتمد�ع�����م�الدولة�و��م��قليم،�

فخطة�وطنية����دولة�صغ��ة�املساحة�قد�تحوي�من�التفاصيل�ما�تحو�ھ�خطة�إقليمية����دولة�كب��ة�املساحة،�وقد�

�املستوى� �ع�� �السيا�� ����التخطيط �جميع�ا��وانب�كما �بتغطية �يقوم�التخطيط�السيا�� �املستوى ��ذا و��

ستدامة�ودعم�النمو����ا��زائر،�و�عت���املحرك�الرئ�����

�الدخل� �وتوليد �العمل �فرص �ومنح �ال��وة �ت�و�ن �ع�� �قدر��ا ��س�ب ��قتصاد ��� �ا��دمات لقطاع

�إم�انات� �من �تحو�ھ �ما �حدود ��� �للسياحة �جديد ��عد �ا��زائر�إعطاء ��ع��م �إثر��ذا �ع�� املستدام،

                                                           

  .132�،133 ،�ص�ص2009عبد�السالم�أبو�قحف،�صناعة�السياحة����مصر،�دون�طبعة،�املكتب�العر�ي�ا��ديث،�مصر،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

  :15طيط�السيا���ع���جوانب�عديدة�من�بي��ا����ذا�املستوى�يركز�التخ

بوابات�العبور��قليمية�وما�يرتبط���ا�من�طرق�مواصالت�إقليمية�ودولية�بأنواع�ا،

 م�شآت�املب�ت�بأنواع�ا�و�افة�ا��دمات�السياحية��خرى،

السياسات�السياحية�و�س�ثمار�ة�وال�شر�عية�و�يا�ل�التنظيم�السياحية��قليمية،

 سو�ق�وال��و�ج�السيا��،

��ثار� �تحليل �جانب �إ�� �والبي�ية، �و�قتصادية �و�جتماعية �الثقافية ��عتبارات �والتعليم، �التدر�ب برامج

 .مراحل�وإس��اتيجيات�التنمية�و�رمجة�املشار�ع

ي�ب�ن�من�الطرح�السابق�أن�التخطيط�السيا������املستوى��قلي������ا��زائر 

من�املستوى�املح���وأك���من�املستوى�الوط��،�علما�أن�مستوى�التخصيص��عتمد�ع�����م�الدولة�و��م��قليم،�

فخطة�وطنية����دولة�صغ��ة�املساحة�قد�تحوي�من�التفاصيل�ما�تحو�ھ�خطة�إقليمية����دولة�كب��ة�املساحة،�وقد�

   .إ���مستوى�وط���وآخر�إقلي��ال�تحتاج�البالد�صغ��ة�املساحة�

  التخطيط�السيا���ع���املستوى�الوط��

�املستوى� �ع�� �السيا�� ����التخطيط �جميع�ا��وانب�كما �بتغطية �يقوم�التخطيط�السيا�� �املستوى ��ذا و��

  . �قلي��،�ولكن��ش�ل�أقل�تخصص�وتفصيل

ستدامة�ودعم�النمو����ا��زائر،�و�عت���املحرك�الرئ������ش�ل�السياحة�املحرك�ا��ديد�للتنمية�امل

�الدخل� �وتوليد �العمل �فرص �ومنح �ال��وة �ت�و�ن �ع�� �قدر��ا ��س�ب ��قتصاد ��� �ا��دمات لقطاع

�إم�انات� �من �تحو�ھ �ما �حدود ��� �للسياحة �جديد ��عد �ا��زائر�إعطاء ��ع��م �إثر��ذا �ع�� املستدام،

                   

عبد�السالم�أبو�قحف،�صناعة�السياحة����مصر،�دون�طبعة،�املكتب�العر�ي�ا��ديث،�مصر،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

����ذا�املستوى�يركز�التخ      

بوابات�العبور��قليمية�وما�يرتبط���ا�من�طرق�مواصالت�إقليمية�ودولية�بأنواع�ا، -

م�شآت�املب�ت�بأنواع�ا�و�افة�ا��دمات�السياحية��خرى، -

السياسات�السياحية�و�س�ثمار�ة�وال�شر�عية�و�يا�ل�التنظيم�السياحية��قليمية، -

سو�ق�وال��و�ج�السيا��،برامج�ال� -

��ثار� - �تحليل �جانب �إ�� �والبي�ية، �و�قتصادية �و�جتماعية �الثقافية ��عتبارات �والتعليم، �التدر�ب برامج

 واملردودات،

مراحل�وإس��اتيجيات�التنمية�و�رمجة�املشار�ع -

ي�ب�ن�من�الطرح�السابق�أن�التخطيط�السيا������املستوى��قلي������ا��زائر ������

من�املستوى�املح���وأك���من�املستوى�الوط��،�علما�أن�مستوى�التخصيص��عتمد�ع�����م�الدولة�و��م��قليم،�

فخطة�وطنية����دولة�صغ��ة�املساحة�قد�تحوي�من�التفاصيل�ما�تحو�ھ�خطة�إقليمية����دولة�كب��ة�املساحة،�وقد�

ال�تحتاج�البالد�صغ��ة�املساحة�

التخطيط�السيا���ع���املستوى�الوط�� -3-3

�املستوى�       �ع�� �السيا�� ����التخطيط �جميع�ا��وانب�كما �بتغطية �يقوم�التخطيط�السيا�� �املستوى ��ذا و��

�قلي��،�ولكن��ش�ل�أقل�تخصص�وتفصيل

  :خاتمة

�ش�ل�السياحة�املحرك�ا��ديد�للتنمية�امل      

�الدخل� �وتوليد �العمل �فرص �ومنح �ال��وة �ت�و�ن �ع�� �قدر��ا ��س�ب ��قتصاد ��� �ا��دمات لقطاع

�إم�انات� �من �تحو�ھ �ما �حدود ��� �للسياحة �جديد ��عد �ا��زائر�إعطاء ��ع��م �إثر��ذا �ع�� املستدام،

عبد�السالم�أبو�قحف،�صناعة�السياحة����مصر،�دون�طبعة،�املكتب�العر�ي�ا��ديث،�مصر،�� 15

  

  

  

  

  

  

  

  



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  143

ار�أ�مية�خاصة�من�أجل�تحقيق�نجاح�م��ر����مجال�السياحة،�

  .  

  :وع���ضوء��ذا�الطرح�استخلصنا�مجموعة�من�النتائج�والتوصيات��اآل�ي

ع�تطور�ا��ياة�وأسالي��ا،�إن�السياحة�ظا�رة�قديمة�ش�دت�تطورات�سر�عة�ومستمرة�موازاة�م

�ا��زائر��عد� ��� �السيا�� �التخطيط �عملية �غ���أن �والتكنولو��، �العل�� �التطور �إ�� إضافة

 .ظا�رة�مستحدثة��مر�الذي�أدى�إ���ا�ساع�نطاق�ا�وز�ادة�أ�مي��ا

إن�التخطيط�السيا������ا��زائر�خطوة�فعالة����دعم�عملية�التنمية��قتصادية�و�جتماعية�

�واس�ثمار �الطرق �وشق �السياحية املوارد� رى

�ا��ذب� �ع�� �تحث �ال�� �املنتجات �تص�يع ��� �املحلية �املوارد �واستخدام �املتاحة، �قتصادية

�مستو�ات �ثالث �إ�� �ف�و�يمتد �ا��زائر، ��� �السيا�� �التخطيط �عملية �إقلي��،�: شمولية مح��،

��عتمد� �أن �ال�يمكن �ك�شاط �ونمو�ا ���عاد، �ومتداخل �متعدد ��شاط �السياحة �اعتبار�أن ع��

�ضرورة� �أصبح �الذي �التخطيط �عملية �ع�� ��عتماد �من �البد �فإنھ �فقط، �الطلب �عامل ع��

طات�التنمية�السياحية�م��ة�سعيا�لتحقيق�التناسق�وال��ابط�والتوافق�وكذا�الت�امل�ب�ن��شا

من�أجل�مضاعفة��ثار��يجابية�للسياحة�والتقليل�من��ثار�السلبية،�و�تم�ذلك�من�خالل�

استخدام�ا��زائر�أساليب�ومنا���تخطيط�متنوعة�ووفق�مستو�ات�م�انية�مختلفة،�وذلك�من�

ائر�ة�واملصا���املشرفة�ع���التنظيم�السيا��،�

بصورة��سمح�ل�ا�بالتكفل�النا���بم�ام�ا����إطار�إس��اتيجية�وطنية��عتمد�ع���إشراك�جميع�

�جميع� �خالل �تطبيق�ا �ومتا�عة �السياحية �لل��يئة �الوط�� �املخطط �س���توج��ات الس�ر�ع��

�مع� �تالؤمھ �مدى �ومتا�عة �سنوات، �خمس ��ل �السياحية �لل��يئة �التوجي�� �املخطط د

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

ار�أ�مية�خاصة�من�أجل�تحقيق�نجاح�م��ر����مجال�السياحة،�ومواطن�القوة،�وقد�أولت�����ذا��ط

.  واس�ندت����تخطيط�ا�إ���تقييم�نجاحا��ا�وأيضا��عض�عوامل�فشل�ا

وع���ضوء��ذا�الطرح�استخلصنا�مجموعة�من�النتائج�والتوصيات��اآل�ي

إن�السياحة�ظا�رة�قديمة�ش�دت�تطورات�سر�عة�ومستمرة�موازاة�م

�ا��زائر��عد� ��� �السيا�� �التخطيط �عملية �غ���أن �والتكنولو��، �العل�� �التطور �إ�� إضافة

ظا�رة�مستحدثة��مر�الذي�أدى�إ���ا�ساع�نطاق�ا�وز�ادة�أ�مي��ا

إن�التخطيط�السيا������ا��زائر�خطوة�فعالة����دعم�عملية�التنمية��قتصادية�و�جتماعية�

�والق �املدن �وتخطيط �العمران، �حركة �واس�ثمارخالل �الطرق �وشق �السياحية رى

�ا��ذب� �ع�� �تحث �ال�� �املنتجات �تص�يع ��� �املحلية �املوارد �واستخدام �املتاحة، �قتصادية
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  ".رؤ�ة�مستقبلية" ���ا��زائر
Mechanisms for achieving sustainable tourism development in Algeria, "a 
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الفعالية�������������� تحقيق �دفھ خصبا ��دف��ذه�الدراسة�إ����سليط�الضوء�حول�موضوع�التنمية�السياحية�املستدامة،بإعتباره�مجاال

 إستغالال املواقع�السياحية ��ا،وإبراز�كيفية�إستغالل

��ق��� إ�� تتطلع  يتم أن ع�� للسائح الرضا

السياحية�املستدامة����ا��زائر،بالرغم�من� 

ت�املشكالت��والتحديات�ال���ماتزال�تواجھ�واقع�التنمية�السياحية�وال���تحد�من�نموه�،مثل�قلة�ا�س�ثمارات����الب�ية�التحتية�وا��دما

�و�سو�ق� �وترو�ج �السياحة �قطاع �لتنمية � �سياسة ��فتقار�إ�� �ذلك �من �و��م �املتخصصة، �ال�شر�ة �ال�وادر�الفنية ��� ونقص

   .التنمية��السياحية��املستدامة،��املناطق�السياحية،�،الديمومةو�ستمرار�ة�،�التنمية�املستدامة،��قطاع�السياحة

Abstract : 
This study aims to shed light on the topic of sustainable tourism development, as it is a 

fertile field that aims to achieve effectiveness and promote cultural and natural tourist areas, 
to work to maintain and celebrate them, and to highlight how to o
sites while preserving the natural, social and cultural environment by adopting an optimal 
management that aspires to Maximum satisfaction of the tourist provided that a balance is 
made between these goals in order to be sustai

 
In the same context, the reality has proven that the tourism sector has an important role 

in achieving sustainable tourism development in Algeria, despite the problems and challenges 
that still face the reality of tourism development that limit its
investments in infrastructure and basic services and a shortage of specialized human technical 
personnel. And most importantly, the lack of a policy for developing the tourism sector and 
promoting and marketing its products.

 
Key words: Sustainable tourism development, tourist areas, sustainability, sustainability, 
tourism sector, 
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��دف��ذه�الدراسة�إ����سليط�الضوء�حول�موضوع�التنمية�السياحية�املستدامة،بإعتباره�مجاال

� ع�� العمل والطبيعية الثقافية  ��ا،وإبراز�كيفية�إستغالل �حتفاء و�إستدام��ا

تتطلع مث�� إدارة باعتماد والثقافية و�جتماعية الطبيعية الب�ئة ع��

  .ار�ةو�ستمر  الديمومة �غية

 التنمية تحقيق �� السياحة�دور��ام� ���نفس�السياق،فإن�الواقع�أث�ت�أن�لقطاع

املشكالت��والتحديات�ال���ماتزال�تواجھ�واقع�التنمية�السياحية�وال���تحد�من�نموه�،مثل�قلة�ا�س�ثمارات����الب�ية�التحتية�وا��دما

�و�سو�ق� �وترو�ج �السياحة �قطاع �لتنمية � �سياسة ��فتقار�إ�� �ذلك �من �و��م �املتخصصة، �ال�شر�ة �ال�وادر�الفنية ��� ونقص

التنمية��السياحية��املستدامة،��املناطق�السياحية،�،الديمومةو�ستمرار�ة�،�التنمية�املستدامة،��قطاع�السياحة

This study aims to shed light on the topic of sustainable tourism development, as it is a 
fertile field that aims to achieve effectiveness and promote cultural and natural tourist areas, 
to work to maintain and celebrate them, and to highlight how to optimally exploit the tourist 
sites while preserving the natural, social and cultural environment by adopting an optimal 
management that aspires to Maximum satisfaction of the tourist provided that a balance is 
made between these goals in order to be sustainable. 

In the same context, the reality has proven that the tourism sector has an important role 
in achieving sustainable tourism development in Algeria, despite the problems and challenges 
that still face the reality of tourism development that limit its growth, such as the lack of 
investments in infrastructure and basic services and a shortage of specialized human technical 
personnel. And most importantly, the lack of a policy for developing the tourism sector and 
promoting and marketing its products. 

Sustainable tourism development, tourist areas, sustainability, sustainability, 
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 باملناطق�السياحية و�رتقاء
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� �و�سو�ق��ساسية �وترو�ج �السياحة �قطاع �لتنمية � �سياسة ��فتقار�إ�� �ذلك �من �و��م �املتخصصة، �ال�شر�ة �ال�وادر�الفنية ��� ونقص
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This study aims to shed light on the topic of sustainable tourism development, as it is a 
fertile field that aims to achieve effectiveness and promote cultural and natural tourist areas, 

ptimally exploit the tourist 
sites while preserving the natural, social and cultural environment by adopting an optimal 
management that aspires to Maximum satisfaction of the tourist provided that a balance is 

In the same context, the reality has proven that the tourism sector has an important role 
in achieving sustainable tourism development in Algeria, despite the problems and challenges 

growth, such as the lack of 
investments in infrastructure and basic services and a shortage of specialized human technical 
personnel. And most importantly, the lack of a policy for developing the tourism sector and 

Sustainable tourism development, tourist areas, sustainability, sustainability, 
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أصبحت�التنمية�املستدامة�من�أ�م�الر�انات�ال���تحتل�الر�ادة����السياسات�التنمو�ة���ميع�دول�العالم،�

 الصعيد ع�� بارزة املستدامة التنمية

كغ���ا�من�بلدان�العالم� �تفاقيات�الدولية�و�قليمية،�وا��زائر

 ال��،والتنظيمية ال�شر�عية النصوص

الب�ئة،����ظل�ما�تواج�ھ�الب�ئة� ع�� 

ا��اجات� ب��ايد أساسا املرتبطة العال��،

لزاما� أخرى،�أصبح ج�ة من إنتاج�ا عملية

 م��ا، كب�� جزء �� ترتبط �ستمرار�ة�ال��

 املوارد ع�� املحافظة وتضمن ج�ة 

 والبي�ية�بما والقانونية و�جتماعية �قتصادية

  .املستدامة مف�وم�التنمية ضمن

املستدامة،وا��زائر� التنمية تحقيق أدوات

 وتثم�ن للسياحة�� �قلي�� التنظيم بمراقبة�

�السياحة �� املواطن�ن  �ستجمام و مجال

�  ،الذي� 2025  –آفاق�-"SDAT "لل��يئة

القطاع��جا�دة�تطو�ر السياحية�املستدامة،كما�حاولت�

� �لضمان �ا��زائر�ة �تطو�ر�الفنادق �املستمر�إ��دف متثال�ا

�سواء� �السياح �وجذب �تص�يف�ا �تحس�ن و�التا��

�و�و� �الدولية �الساحة �ع�� �جديد �موضوع ��عا�� ��ونھ �املوضوع،�� �أ�مية �وتكمن �تحقيق السياحية��التنمية

الذي��عد�من�أك���املوضوعات�إ��اال�ع���املستوى�املح���و�قلي���والدو��،ز�ادة�ع���ذلك�محاولة�إبراز�

 ال�� مستدامةسياحية�تنمية� تحقيق

 نفسھ�و�س�ام القطاع ع�� املحافظة

 معظم �� �ذه�التنمية لتجسيد جا�دة

للتنمية�السياحية�الرؤ�ة�املستقبلية�

 :الفرعية�أ�م�ا

  .���ظل�تنامي�مف�وم�التنمية�املستدامة؟

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

أصبحت�التنمية�املستدامة�من�أ�م�الر�انات�ال���تحتل�الر�ادة����السياسات�التنمو�ة���ميع�دول�العالم،�

التنمية تحقيق إطار عل��ا��� وا��فاظ وحماي��ا ب�ئةبال لإل�تمام

�تفاقيات�الدولية�و�قليمية،�وا��زائر وأبرمت الدولية املؤتمرات فعقدت

�املستدامة فرصدت�،��تمامات �ذه النصوص من العديد التنمية

 أ�شط��ا أضرار من ح���تقلل �قتصادية امل�شات ع�� 

  .اليوم�من�تحديات�وأخطار���دد��من�البي���لإل�سان�وسائر�ال�ائنات�ا��ية

�� ال�� والتحديات امل�سارعة التغ��ات العال��، قتصاد�عرف�ا

عملية �� الداخلة املوارد�الطبيعية وتناقص ج�ة من وا��دمات

�ستمرار�ة�ال�� �ذه إستمرار���ا، وضمان �ر�اح فكرة��عظيم �� التفك��

�وسياسات �إس��اتيجيات �الفرد تحقيق تضمن تنمو�ة تب�� من رفا�ية

�قتصادية املؤسسة�ملسؤوليا��ا تحمل من بد ال وعليھ أخرى،

ضمن الطبيعية املوارد �� الالحقة جيالحقوق��  ع�� واملحافظة

�مف�وم �فإن �السياق، �نفس أدوات من صار�أداة� املستدامة السياحة ��

بمراقبة� ذلك و السيا��، قطاع�ا �عز�ز كغ���ا�من�دول�العالم�،أدركت�ضرورة

املواطن�ن حاجات تل�� سياحية مقاصد تصبح أن شأ��ا من

� التوجي�� املخطط خالل من ا��ليل املقصد �ذا تج�� لل��يئة

السياحية�املستدامة،كما�حاولت�  التنمية حقيقلت البعيد املدى ع�� ا��زائر�

� �مشروع �ع�� �، HORIZON 2025عتمدت �لضمان �ا��زائر�ة �تطو�ر�الفنادق ��دف

�للسياحة �العاملية �املنظمة �طرف �من �سواء�، UNWTOللمعاي���املوضوعة �السياح �وجذب �تص�يف�ا �تحس�ن و�التا��

�و�و� �الدولية �الساحة �ع�� �جديد �موضوع ��عا�� ��ونھ �املوضوع،�� �أ�مية وتكمن

الذي��عد�من�أك���املوضوعات�إ��اال�ع���املستوى�املح���و�قلي���والدو��،ز�ادة�ع���ذلك�محاولة�إبراز�

   .�جتماعية و التنمية��قتصادية حقيقت �� املستدامة 

تحقيق نحو التحول  �� وأ�ميتھ املوضوع حداثة ا�� سبق،و�النظر

املحافظة ع�� ،�عمل مستدامة سياحية إس��اتيجية إن��اجظل� البي�ية���

جا�دة �س�� ال�� الدول  �ذه ب�ن من عام،وا��زائر �ش�ل املستدامة

الرؤ�ة�املستقبلية� ما�� :�ش�الية�التالية نطرح وعليھ،السيا�� سيما�املجال�

   ظل�مف�وم�التنمية�املستدامة؟�املستدامة����ا��زائر����

الفرعية�أ�م�ا �سئلة من مجموعة تح��ا �ش�الية�الرئ�سية�تندرج

���ظل�تنامي�مف�وم�التنمية�املستدامة؟بالتنمية�السياحية�املستدامة�

  .؟ما���التحديات�ال���تواجھ�واقع��التنمية�السياحة�املستدامة����ا��زائر

  .؟نمية�السياحة�املستدامة����ا��زائرما���الرؤ�ة�املستقبلية��لواقع�الت

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

  : مقدمة�

أصبحت�التنمية�املستدامة�من�أ�م�الر�انات�ال���تحتل�الر�ادة����السياسات�التنمو�ة���ميع�دول�العالم،�

لإل�تمام ا��ث�ثة ا���ود ف�انت

فعقدت الدو���والداخ��،

�ذه عن منأى �� تكن لم

 وضوابط معاي�� فرضت

اليوم�من�تحديات�وأخطار���دد��من�البي���لإل�سان�وسائر�ال�ائنات�ا��ية

التغ��ات ظل ففي

وا��دمات السلع من ��سانية

التفك�� إعادة املؤسسات ع��

�وسياسات بضرورة �إس��اتيجيات تب��

أخرى، ج�ة الطبيعية�من

واملحافظة �ر�اح تدفق يضمن

�مف�وم �فإن �السياق، �نفس ��

كغ���ا�من�دول�العالم�،أدركت�ضرورة

من ال�� وامل�اسب املؤ�الت

تج�� ال��فيھ، و وال�سلية

ا��زائر� �س�يح إ�� ��دف

��السيا�� �إحيث �مشروع �ع�� عتمدت

�للسياحة �العاملية �املنظمة �طرف �من للمعاي���املوضوعة

 .�جانبحلي�ن�أو�امل

�و�و� �الدولية �الساحة �ع�� �جديد �موضوع ��عا�� ��ونھ �املوضوع،�� �أ�مية وتكمن

الذي��عد�من�أك���املوضوعات�إ��اال�ع���املستوى�املح���و�قلي���والدو��،ز�ادة�ع���ذلك�محاولة�إبراز�،�املستدامة

 السياحية التنمية أ�مية

سبق،و�النظر ما ضوء ع��

البي�ية��� �عتبارات ترا��

املستدامة يةالتنم تحقيق ��

سيما�املجال� وال ا��يو�ة املجاالت�

املستدامة����ا��زائر����

�ش�الية�الرئ�سية�تندرج �ذه

بالتنمية�السياحية�املستدامة�مااملقصود�-1

ما���التحديات�ال���تواجھ�واقع��التنمية�السياحة�املستدامة����ا��زائر-2

ما���الرؤ�ة�املستقبلية��لواقع�الت -3
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�العلمية� �الصبغة �املداخلة ��ذه �إعطاء �أجل �الفرعية،ومن �و�ساؤال��ا ��ش�الية ��ذه �ع�� ولإلجابة

 بمصط�� املتعلقة العناصر مختلف خالل�سرد

�ما�ية�ولإلجابة�ع����ذه�ا��طة،تم�تقسيم�الدراسة�إ���مبحث�ن،��حيث�تم�التطرق����املبحث��ول�إ��

����املبحث�الثا�ي�فتم�التطرق�إ�� آليات�تحقيق��أما

ستدامة����ا��زائر،من�خالل�إستعراض�أ�م�التحديات�ال���تواجھ�واقع��التنمية�السياحية�املستدامة����

 

  ���ظل�مف�وم�التنمية�املستدامة

 البي�ية، التنمية�ل��وانب إ�مال ن�يجة

 خط��ة، أمور  إ�� الب�ئة حساب ع�� املشار�ع�التنمو�ة

مفا�يم� أحد �و��ا سيما���� ال قصوى،

 تأث��ات�إيجابية خلق إ�� ترمي أساسية

والتنمية� ال�شر�ة والتنمية التضامنية

 مصط���واحد �� املصط��ات �ذه توحيد

 �جيال بقدرات دون��خالل ا��اضر 

 ونظام�إقتصادي بي�� نظام أنظمة ثالث

و�غ��� التكنولوجية التنمية ومنا�� وتوج��ات��س�ثمار

  .2وتطلعاتھ ��سان

 "والتنمية�املستدامة املش��ك بمستقبلنا

 املقبلة �جيال قدرة تدم�� تؤدي�إ�� أن

 القانون  �ذا املستدامة�بمف�وم بالتتمية

 تنمية إطار �� البي�� البعد إدراج أي الب�ئة،

                                                           

 الدار ،��سكندر�ة،�3 ط املعاصرة،

 . 

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�العلمية� �الصبغة �املداخلة ��ذه �إعطاء �أجل �الفرعية،ومن �و�ساؤال��ا ��ش�الية ��ذه �ع�� ولإلجابة

خالل�سرد من أساسية كرك��ة التحلي�� الوصفي ��اديمية،تم��عتماد�ع���املن��

  املستدامة، التنمية�السياحية تحقيق �� ا�ما��امس التنمية�املستدامة�،ومدى

ولإلجابة�ع����ذه�ا��طة،تم�تقسيم�الدراسة�إ���مبحث�ن،��حيث�تم�التطرق����املبحث��ول�إ��

����املبحث�الثا�ي�فتم�التطرق�إ�����ظل�مف�وم�التنمية�املستدامة،�املستدامة� أما

ستدامة����ا��زائر،من�خالل�إستعراض�أ�م�التحديات�ال���تواجھ�واقع��التنمية�السياحية�املستدامة����

 .ا��زائر،وكذا�الرؤ�ة�املستقبلية��لواقع�التنمية�السياحية�املستدامة����ا��زائر

���ظل�مف�وم�التنمية�املستدامةاملستدامة�السياحية�التنمية��ما�ية�

ن�يجة العشر�ن، القرن  ثمان�نات ��اية إ�� املستدامة التنمية �ور�مف�وم

املشار�ع�التنمو�ة �� والتوسع �قتصادية �سواق مجال ��

  .مدمرة

قصوى، أ�مية املستدامة�تحتمل����أيضا� السياحية تنمية���نفس��طار�،فال

أساسية مبادئ طيا��ا �� تحمل إذ مستدامة، تنمية تحقيق ،��دف�ا

  .الوط�� �قتصاد و املجتمع

  نمية�املستدامة�مف�وم�الت

التضامنية التنمية م��ا املصط��ات من مجموعة املستدامة التنمية

توحيد ع�� ا��ميع لتقىإو ،وغ���ا ي�ولوجية�  والتنمية الشاملة

  �عر�ف�التنمية�املستدامةو�أ�داف�ا�

 إحتياجات تلبية بأ��ا املستدامة عرفت�التنمية:  �عر�ف�التنمية�املستدامة

ثالث ب�ن التفاعل عمليةو قابلة�لإلستمرار، تنمية و�� إحتياجا��ا،

وتوج��ات��س�ثمار املوارد إستغالل ف��ا ي�ناغم عملية: و�عرف�أيضا�بأ��ا�

��سان بحاجيات للوفاء واملستقبل ا��اضر إم�انات من �عزز�كال

بمستقبلنا " املعنون  التقر�ر �� مةاملستدا للتنمية العاملية ال��نة 

ــــ 1987 عام ال��نة �ذه ـــ أن دون  ا��اضر إحتياجات تلبية " بـ

  ."ا��اصة

بالتتمية يقصد أنھ نجد 10 - 03 رقم القانون  من 4 فقرة 4 املادة

الب�ئة، لإلستمرار�وحماية قابلة وإقتصادية إجتماعية تنمية

  ". املستقبلية ا��اضرة�و�جيال �جيال

                   

املعاصرة، العوملة ظل �� املستدامة والتنمية الب�ئة إدارة مصطفى، خالد قاسم�خالد�مصطفى�،�قاسم

220 ،ص 2000 ، �دارة واس�شارات دراسات والتنمية،مركز الب�ئة

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�العلمية� �الصبغة �املداخلة ��ذه �إعطاء �أجل �الفرعية،ومن �و�ساؤال��ا ��ش�الية ��ذه �ع�� ولإلجابة

��اديمية،تم��عتماد�ع���املن��

التنمية�املستدامة�،ومدى

ولإلجابة�ع����ذه�ا��طة،تم�تقسيم�الدراسة�إ���مبحث�ن،��حيث�تم�التطرق����املبحث��ول�إ���

املستدامة�السياحية�التنمية�

ستدامة����ا��زائر،من�خالل�إستعراض�أ�م�التحديات�ال���تواجھ�واقع��التنمية�السياحية�املستدامة����السياحة�امل

ا��زائر،وكذا�الرؤ�ة�املستقبلية��لواقع�التنمية�السياحية�املستدامة����ا��زائر

ما�ية�: �ول �املبحث�

�ور�مف�وميرجع�ظ

�� التنافس أدى ما كث��ا إذ

مدمرة �حيان �عض �� �انت

���نفس��طار�،فال

،��دف�ا السياحية الصناعة

املجتمع و الب�ئة من �ل ع��

مف�وم�الت: �ول �املطلب

التنمية ع�� أطلق  

الشاملة والتنمية املتواصلة

  .املستدامة التنمية و�و

�عر�ف�التنمية�املستدامةو�أ�داف�ا��:الفرع��ول�

�عر�ف�التنمية�املستدامة: أوال�

إحتياجا��ا، ع���تلبية القادمة

  .1إجتما�� ونظام

و�عرف�أيضا�بأ��ا�  

�عزز�كال نحو ع�� املؤسسات

 ���ح�ن�عرفتھ�  

�ذه وضعتھ �عر�ف حسب

ا��اصة إحتياجا��ا تلبية ع��

املادة إ�� بالرجوع  

تنمية ب�ن التوفيق �ع�� :" أنھ

�جيال حاجات تلبية تضمن

قاسم�خالد�مصطفى�،�قاسم�1

 .20،�ص�2012ا��امعية،

الب�ئة ،اقتصاديات ا��طيب ن���2
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التنمية� مف�وم تفصيل �� ذلك من أ�عد

ال�امة� القضايا من عدد املستدامة التنمية

 وع�� لل�شر�ة�جمعاء بل ن معدودات

 .توف���إحتياجا��ا ع�� القادمة

�مستو�ات عندما إدام��ا يمكن  ترا��

 القيم تتطلب�إن�شار املستدامة التنمية

 : ��4داف� من

 املتقدمة الدول  ب�ن التكنولوجية ال�و�ة

 .فقرا

 من ستفادة�  شأن �� �راء تبادل مع

 دور  �عز�ز �� وخاصة إيجابيا��ا، من 

  . وال�شر�ة الطبيعية

 من وذلك جتماعياإو  قتصادياإ للس�ان

 . الطبيعية املوارد ع�� 

 الغذاء لتوف�� ��دف كما املائية املسطحات

  .املياه وموارد و�سماك

�ظل وذلك  إشباع ع�� قادرة تنمية ��

 الناتجة �ضرار الالحقة، باألجيال الضرر 

 أو املستقل، أجيال س�تحمل�ا ال�� العامة

                                                           

العدد� العر�یة، الشؤون مجلة املستقبلیة،

راه�جامعة�أ�ي�بكر�بلقايد�دكتو  أطروحة

 عدد�خاص العراقية، ا��امعة �قتصادية،
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أ�عد إ�� يذ�ب من ف�ناك أعاله، مةاملقد التعارف �امل

التنمية مفا�يم مختلف تحت يندرج أنھ يرى  الباحث�ن أحد

معدودات ولسنوات قليلة أماكن �� موصول  �شري  لتقدم �س�� 

 

القادمة �جيال بقدرة املساس دون  ا��اضر بإحتياجات تفي تنمية

يمكن ال �حتياجات� من �سا��� �د�ى ا��د تتجاوز  ال�� 

 .البعيد املدى ع�� �دامة متطلبات

التنمية فإن ثم ومن وثقافيا، إجتماعيا تتحدد الناس يتصور�ا

  .بي�يا املمكن حدود تتخطى ال ال�� �س��الك

من جملة تحقيق إ�� املستدامة التنمية �س��  :أ�داف�التنمية�املستدامة�

ال�و�ة بردم أساسا املرتبطة ال�امة القضايا �� والبحث ال�شر�ة،

 .القطاعات مختلف �� املرأة�

فقرا الطبقات أك�� حتياجاتإ تلبية خالل من و�ذا العال��،

مع الدول  ع�� �ع�اسا��اإ �� خاص �ش�ل والنظر الب�ئة

 .للتعاون  جديدة آفاق �� والبحث الب�ئة حماية مجال

 ستفادة�  وطرق  العوملة تأث��ات ع�� بال��ك�� قتصادية�

الطبيعية للموارد �مثل ستغالل�  وتحقيق التنافسية، قدراتھ

للس�ان أفضل حياة نوعية وتحقيق الفقر ع�� القضاء إ�� املستدامة

 عتماد�  �� �فراط دون  متوازنة، س��الكإو  إنتاج أنماط إتباع

املسطحات �افة وحماية املياه من �اف إمداد ضمان إ�� قتصادية

و�سماك ال��ية وا��ياة واملياه والغابات �را��� ع�� وا��فاظ املستدام

  أ�عاد�التنمية�املستدامة�

وذلك بي��ا، فيما تتداخل متعددة ومجاالت رئ�سية أ�عاد املستدامة

الضرر  إ��اق ���عدم املتمثل �ستدامة عنصر توف�� مع ا��الية،

العامة الديون  عبء �س�ب أو املوارد�الطبيعية، ست��افإو 

  .5ا��اضر خيارات ن�يجة ال�شر�ة للموارد 

                   

املستقبلیة، والتحدیات الرا�نة ا��الة :العر�یة املنطقة �� املستدامة التنمیة

 .104-103 ص ، 2006 

أطروحة ."ا��زائر حالة العر�ية بالدول  املستدامة التنمية تحقيق �� الراشد

 .80،ص��2012/2013- ، التجار�ة العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي���والعلوم

�قتصادية، للعلوم �غداد �لية مجلة املستدامة، التنمية �� البي�� التدقيق

 . 416 .ص ،201 
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�امل إ�� باإلضافة  

أحد أن حيث املستدامة،

 :3أ�م�ا

 ال املطلو�ة التنمية أن�-  

 .البعيد املستقبل متدادإ

تنمية �� التنمية �ذه أن�-

 املع�شة مستو�ات أن�-

متطلبات م�ان �ل �� الك�س��

يتصور�ا كما �حتياجات أن  -

�س��الك مستو�ات ���ع ال��

أ�داف�التنمية�املستدامة�: ثانيا�

ال�شر�ة، املوارد أ�مية إبراز -

املرأة� دور  و�عز�ز ،واملتخلفة

العال��، الفقر من ل��د الس�� -

الب�ئة مستجدات �� البحث -

مجال �� النا��ة التجارب

� املستجدات �� النظر -

قدراتھ وز�ادة ا��اص القطاع

املستدامة التنمية ��دف -

إتباع ع�� ل���يعا خالل

قتصادية� ستدامة�  ��دف -

املستدام ستخدام�  وضمان

  

أ�عاد�التنمية�املستدامة�: الفرع�الثا�ي

املستدامة تنميةلل  

ا��الية، �جيال حاجيات

و  البي�� التلوث �س�ب إما

للموارد الظروف�الصعبة �س�ب

التنمیة ال�ی��، رحمنال عبد نوزاد 3

 2006سنة ال�و�ت، دولة ،�125
الراشد ا��كم دور ": سايح�بوز�د 4

العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي���والعلوم �لية تلمسان،
التدقيق دور  :حمدان حس�ن خولة�5

 2014املش��ك، العل�� باملؤتمر
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 والبي��، جتما��� البعد�، ما�بي��ا،و���البعد��قتصادي

و�ل� و�جتماعية �قتصادية ا��وانب

 من والقضاء�ع���الفقر،�بز�ادة�دخل�املجتمع�إ���أق����حد�

 الذين العالم لفقراء �ساسية�"�حتياجات

 �ش�ل وا��دمات السلع إنتاج من يتمكن

 وأن�يمنع العام، والدين العام الناتج ب�ن

 ع�� سبل�ا��صول  وتحس�ن لناس،ا برفاه

 إ�� �ش�� كما ��سان، وإح��ام�حقوق 

�الشعبية  ي�ون  القرار،فالنظام صنع �� للقواعد

 واملساواة محتاج��ا إ�� والتعليم �جتماعية��ال��ة

 ا�،فالنظاموال��وض��� البي�ية النظم 

 وغ�� املتجددة الزائد�للموارد �ست��اف

 ال ال�� �خرى  الطبيعية البي�ية ال��بة�و�نظمة

 بالبعد و�س�� را�عا �عدا يضيف من

 أنظف تكنولوجيات إ�� بالتحول  ��تم

ر�من�الطاقة�واملوارد،وأن�ي�ون�ال�دف�من��ذه�املوارد�التكنولوجية�

داخليا،� النفايات و�عيد النفايات تدفق

 فإنھ�البد املستدامة، تنميةال تحقيق أجل

 املال رأس �عتماد�ع�� من التحول  �ع��

السياحية�ال�����دف� مفا�يم�الصناعة

�إيجابية  و الب�ئة من �ل ع�� تأث��ات

                                                           

 �و�� الطبعة� �ردن، عمان، والتوز�ع، لل�شر

دامة،�رسالة�مقدمة�لنيل�ش�ادة�العايب�عبد�الرحمان،�التحكم�����داء�الشامل�للمؤسسة�ا��زائر�ة����ا��زائر����ظل�التنمية�املست

 . 28،�ص�2011

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر
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ما�بي��ا،و���البعد��قتصاديأ�عاد�م��ابطة�في بثالثة تنمية �� املستدامة

ا��وانب أيضا �شمل بل فقط، البي�� ا��انب ع�� تركز ال تنمية املستدامة

  .6عناصر مجموعة من يت�ون 

بز�ادة�دخل�املجتمع�إ���أق����حد��و�س�ند�إ���املبدأ�الذي�يق���

�حتياجات" مف�وم و�كفاءة،و�ش�� �مثل النحو ع�� الطبيعية

يتمكن الذي النظام �و إقتصاديا املستدام النظام�و��،�ف

ب�ن ما �قتصادي التوازن  من لإلدارة قابل مع�ن مستوى  

  .�قتصادية السياسات عن ناتجة إجتماعية

برفاه ال��وض وإ�� وال�شر، الطبيعة ب�ن العالقة إ�� و�ش��

وإح��ام�حقوق  �من، معاي�� من �د�ى با��د والوفاء �ساسية، والتعليمية

�الشعبية الفعلية واملشاركة والتعددية، والتنوع املختلفة، للقواعد

�جتماعية��ال��ة ا��دمات وإيصال التوز�ع، �� العدالة تحقيق

 .الشعبية واملشاركة السياسية واملحاسبة

 وع�� والبيولوجية املادية املوارد قاعدة ع�� با��فاظ و�تعلق

�ست��اف تجنب الطبيعية، املوارد من ثابتة قاعدة ع�� يحافظ

ال��بة�و�نظمة وإنتاجية ا��وي  و�تزان ا��يوي  التنوع حماية 

  .يةإقتصاد

�التكنولو�� من �ناك الذكر، السالفة الثالثة ��عاد إ�� باإلضافة: البعد

 الذي �و البعد �ذا ،�إن"والتق�� �داري  بالبعد" �سميھ

ر�من�الطاقة�واملوارد،وأن�ي�ون�ال�دف�من��ذه�املوارد�التكنولوجية�تنقل�املجتمع�إ���عصر��ستخدم�أقل�قد

تدفق من ا��د إ�� تؤدي معينة معاي�� وإستخدام إنتاج�حد�أد�ى�من�الغازات�وامللوثات

أجل من" أنھ ذلك املستدامة، التنمية تحقيق �� م�م عنصر

�ع�� و�ذا ،املعلومات تكنولوجيا تكثيف إ�� املواد تكثيف تكنولوجيا

  .7"�جتما�� املال ورأس ال�شري  املال رأس

  .مف�وم�التنمية�السياحية�املستدامة

مفا�يم�الصناعة أحد �و��ا سيما ال قصوى  أ�مية املستدامة السياحية

 خلق إ�� ترمي أساسية مبادئ طيا��ا �� تحمل إذ ، مستدامة

  . الوط��

  السياحية�املستدامة��عر�ف�التنمية�

                   

لل�شر ��لیة دار املستدامة، التنمیة ع�� العوملة مخاطر :للبیع ل�س العالم

العايب�عبد�الرحمان،�التحكم�����داء�الشامل�للمؤسسة�ا��زائر�ة����ا��زائر����ظل�التنمية�املست

2010/2011الدكتوراه����العلوم��قتصادية،جامعة�فرحات�عباس�سطيف،�السنة�ا��امعية�
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املستدامة التنمية  

املستدامة التنمية أي�أن

يت�ون  ��عاد �ذه من �عد

و�س�ند�إ���املبدأ�الذي�يق���: البعد��قتصادي:أوال

الطبيعية املوارد إستغالل خالل

�و��،�ف �ولو�ة إيالء�م ي�ب��

 ع�� يحافظ مستمر،وأن

إجتماعية إختالالت حدوث

و�ش�� :البعد��جتما��:ثانيا

والتعليمية ال��ية ا��دمات

املختلفة، الثقافات تنمية

تحقيق �� ياإجتماع مستداما

واملحاسبة �جتما�� النوع ��

و�تعلق: البعد�البي��:ثالثا

يحافظ أن يجب بي�يا املستدام

 ذلك و�تضمن املتجددة،

إقتصاد كموارد عادة تصنف

�التكنولو��: را�عا البعد

�سميھ و�ناك�من التكنولو��

تنقل�املجتمع�إ���عصر��ستخدم�أقل�قد وأكفأ

إنتاج�حد�أد�ى�من�الغازات�وامللوثات

عنصر �و التكنولو�� فالبعد

تكنولوجيا من التحول  من

رأس ع�� �عتماد إ�� �نتا��

مف�وم�التنمية�السياحية�املستدامة:الثا�ي�املطلب

السياحية التنمية لتحت  

� مستدامة تنمية تحقيق إ��

الوط�� �قتصاد و املجتمع

  

 

�عر�ف�التنمية�: الفرع��ول�

العالم وردم، ع�� محمد باتر 6

 .189ص� ، 2003
العايب�عبد�الرحمان،�التحكم�����داء�الشامل�للمؤسسة�ا��زائر�ة����ا��زائر����ظل�التنمية�املست  7

الدكتوراه����العلوم��قتصادية،جامعة�فرحات�عباس�سطيف،�السنة�ا��امعية�
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 ما املوائمة تحقيق �� تتمثل"بأ��ا عرف�ا

 خالل من املوقع�السيا��، �� السياحية

�الضروري  والنمط ا��ضاري  الواقع  البي��

 الزوار إحتياجات ب�ن ما التال�� نقطة:" 

 املصادر�بطر�قة جميع إدارة يتم بحيث

 الب�� والنمط الواقع�ا��ضاري  ع�� تحافظ

 �حتياجات تلبية ج�ة من تق��� السياحية

 إدارة �ستد�� املستقبل�والتنمية فرص

 الثقافية املم��ات ل� ع�� ا��فاظ مع

 ع�� يحافظ �شاط�": أ��ا ع�� املستدامة

 و�شبع تقابل ال�� التنمية أ��ا ع�� عرف

 

 أن يجب كما أو�الدولة، لإلقليم املستدامة

 و خاصة ،مؤسسات مختلفة ح�ومية

 و ثقافية تح��م �خرى�ال�� املبادئ ،و

 .�ساسية �نماط  ذلك� �� بما

 املث�� �قتصادية �ستخدامات� و ا��ماية

 أصبح ألنھ ال�����ستحق�ا ا��قيقية امل�انة

 عدة تب�� إ�� با��زائر دفع �مر�الذي 

�ا��يوي  �القطاع ��ذا ��� �امل��لة ��ل ا��زائر أن حيث ، �خالالت  تمتلك

�ت�نوع والعال�� �قلي��  ب�ن تضار�س�ا أين

  التحديات�ال���تواجھ�واقع��التنمية�السياحة�املستدامة����ا��زائر

                                                           

 .27 ص ، 2015 عمان، �ردن، والتوز�ع،

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر
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عرف�ا من فم��م املستدامة، السياحية اليوجد��عر�ف�موحد�ملف�وم��التنمية

السياحية املوارد حماية إ�� يؤدي مما السيا�� واملوقع )إم�انات

الواقع ع�� املحافظة مع السيا�� املوقع إم�انيات من �ستفادة

:" ،والبعض��خر�عرف�ا�بأ��ا�8"وأنظم��ا ا��ياة مستلزمات

بحيث ، تقب��املس التطو�ر فرص دعم و حماية إ�� يؤدي ،مما

تحافظ ذاتھ الوقت �� ولك��ا ، الروحية و و�جتماعية �قتصادية

  "9.وأنظم��ا ا��ياة مستلزمات وجميع ا��يوي�

السياحية املستدامة التنمية أن" ــــبـــــــ الدولية السياحة ���ح�ن�عرف��ا�منظمة

فرص وتحس�ن وقاية أخرى  من�ج�ة و�ستوجب املضيفة، وللمناطق

مع وا��مالية و�جتماعية �قتصادية �حتياجات تلبية بطر�قة�ت�يح

  ."ا��ياة� دعم وأنظمة وتنوع��حياء

املستدامة السياحية التنمية القومية واملت���ات للب�ئة �ورو�ي 

�� املعمار�ة، بالب�ئة و�رتقي و�جتما�� �قتصادي عرفكما

 وضمان ا��الية الضيفة واملجتمعات

   مبادئ�التنمية�السياحية�املستدامة

 :10م��ا نذكر املبادئ من مجموعة ع�� املستدامة السياحة

املستدامة التنمية أو ا��ماية إس��اتيجيات من جزء وإدارة وتنمي��ا

ح�ومية و�االت� إشراك يتضمن موحد و متداخل �ش�ل السياحة

 .املنافع من قدر أك�� لتوف�� أفراد أم مجموعات

،و �خالقية املبادئ و�فراد وا��ماعات املؤسسات الو�االت،

بما سلوكھ و ��ياةاملجتمع التقليدية ،والطر�قة املضيفة املنطقة

ا��ماية أجل من كذل و مستدامة بطر�قة السياحة وإدارة

 .املضيفة املنطقة �� وال�شر�ة

  آليات�تحقيق�السياحة�املستدامة���ا��زائر

امل�انة إعطاءه و عصرنتھ و السيا�� القطاع �عز�ز ضرورة

 ��شطة،� و القطاعات مختلف تطو�ر و �عز�ز �� �سا�م

�ا��يوي  تدارك و إلس��جاع �القطاع ��ذا ��� �امل��لة �خالالت

�قلي�� املستوى  ع�� احيةالسي �قطاب أبرز  من ت�ون  ألن

  .ا��... �ضاب ، جبلية

التحديات�ال���تواجھ�واقع��التنمية�السياحة�املستدامة����ا��زائر

                   

والتوز�ع، لل�شر �يام دار املستدامة، السياحية التنمية إس��اتيجية وآخرون،

 .91-90 ص ، 2007 ، عمان ، املعرفة كنوز  السياحة،دار صناعة

 .93-92 ص ، ،املرجع�نفسھ
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اليوجد��عر�ف�موحد�ملف�وم��التنمية  

إم�انات(السياح إحتياجات ب�ن

�ستفادة ع�� مث�� إدارة

مستلزمات وجميع ا��يوي  والتنوع

،مما ل�م املضيفة و�املنطقة

�قتصادية �حتياجات توفر

ا��يوي� والتنوع الضروري 

���ح�ن�عرف��ا�منظمة  

وللمناطق ا��الية�للسياح

بطر�قة�ت�يح املوارد شؤون

وتنوع��حياء الفطر�ة الب�ئة ومالمح

 �تحاد و�عرف�ا  

�قتصادي الت�امل و�حقق الب�ئة

واملجتمعات السياح إحتياجات
  ."املستقبلية �جيال ستفادةإ

مبادئ�التنمية�السياحية�املستدامة: الفرع�الثا�ي�

السياحة تقوم�التنمية�  

وتنمي��ا للسياحة التخطيط-

السياحة إدارة و تخطيط يتم

مجموعات �انوا سواء مواطن�ن

الو�االت، �ذه ت�بع أن يجب-

املنطقة إقتصادية و بي�ية

وإدارة تخطيط يتم أن يجب-

وال�شر�ة الطبيعية للب�ئة

آليات�تحقيق�السياحة�املستدامة���ا��زائر: الثا�ي املبحث�

ضرورة ا��زائر أدركت  

�سا�م ديناميكية قوة� بةبمثا

إلس��جاع وإس��اتيجيات آليات

ألن تؤ�ل�ا ال�� املقومات

جبلية مرتفعات ، سواحل

التحديات�ال���تواجھ�واقع��التنمية�السياحة�املستدامة����ا��زائر: �ول �املطلب

وآخرون، هللا، عبد فر�د محمد 8
صناعة ، بلةمقا محمود أحمد  9

،املرجع�نفسھ مقابلة محمود أحمد 10
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�ا�  �قلة �م��ا �نموه، �من �تحد �كب��ة �معوقات �ا��زائر�يواجھ ��� �السياحة �قطاع �الب�ية�س�ثمار يزال ��� ات

  فتقار�إ���سياسة�من�ذلك�� �و��م

� �تواجھ �ماتزال �ال�� �والتحديات التنمية�واقع

���املؤسسات���يواء�إ���تد�ي�طاقات�وخدمات�

�ع��� �السياحية �الرؤ�ة �وضوح وعدم

�و�جتماعية �قتصادية املجاالتواملح������

طار�تواضع�املخصصات�املالية�للسياحة،�

�السياسات�العام �أداء �وضعف �ل�ا، �املنجزة�أو�املخطط �املشار�ع �قلة ��� �ذلك �و�نعكس �تب�� ��� �وا��ة�إة س��اتيجية

�للمعلومات� �ا��يد �النظام �وغياب السيا��،

�ت�تصاال وا��دمات��الطرق�والك�ر�اء�

تواضع�وقلة�املؤسسات�التعليمية�وضعف�مستوى�التأ�يل�والتدر�ب�لدى��سبة�عالية�من�العامل�ن�وقصور�برامج�

  .التدر�ب�السيا���والفند���لل��وض�بمستوى�ا��دمات�وال�س�يالت�السياحية�ال���تتطلب�قوى�عمل�مؤ�لة

  .أ�مية�السياحة�لدى�معظم�املواطن�ن

نتظام�النقل�ال��ي�والبحري�وا��وي،�وعدم�توفر�شبكة�من�الطرق�املتطورة�ا����ل�مواقع�

�والبحوث� �لل�سو�ق �املخصصة ا���ومية

�العامة���ثر�ة �املرافق �من ��ل �كفاية وعدم

�تقص��  �ف�ناك �التار�خية، �واملبا�ي �الدي�ية �املواقع �وخصوصا �ا��ضر�ة �أعمال��واملدن ��

�وز�ادة� �لز�ارة �م��مج �نظام �وجود �عدم عن

 الرؤ�ة�املستقبلية��لواقع�التنمية�السياحة�املستدامة����ا��زائر

                                                           

�15أحمد�سالمي�،�رؤ�ة�إس�شرافية�ملسا�مة�قطاع�السياحة��������قتصاد�ا��زائري�،مجلة�دراسات�،�العدد��قتصادي�،�املجلد�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�ا�  �قلة �م��ا �نموه، �من �تحد �كب��ة �معوقات �ا��زائر�يواجھ ��� �السياحة �قطاع يزال

و��مونقص����ال�وادر�الفنية�ال�شر�ة�املتخصصة،���ساسية

�منتجاتھ �و�سو�ق �وترو�ج �السياحة �قطاع ��،لتنمية �ومن ��املشكالت �تواجھ �ماتزال �ال�� والتحديات

   :���11ا��زائر�نذكر

إ���تد�ي�طاقات�وخدمات��باإلضافة�ع���القطاع�العام����ال�يا�ل�السياحية�

�تطور�ا �آوفاق �السياحة �حول �املعالم �وا��ة �س��اتيجية �ع���، �السياحية �الرؤ�ة �وضوح وعدم

واملح��������قلي��املستو�ات�ال�لية�وا��زئية،�يمكن�أن�تؤثر�بالتا���ع���املستوى�

 .والبي�ية�واملوروث�ا��ضاري 

طار�تواضع�املخصصات�املالية�للسياحة،�إضعف�موقع�التنمية�السياحية����خطط�التنمية�مما�يقلل�من�أ�مي��ا����

�السياسات�العام �أداء �وضعف �ل�ا، �املنجزة�أو�املخطط �املشار�ع �قلة ��� �ذلك و�نعكس

� �معلومات �خاصة �واملعلومات �البيانات ��� �الوا�� �للمعلومات���حصاءالنقص �ا��يد �النظام �وغياب السيا��،

وا��دمات��الطرق�والك�ر�اء���ساسيةتواضع�نوعية�امل�شآت�وا��دمات�وضعف�أو�قصور����املرافق�

تواضع�وقلة�املؤسسات�التعليمية�وضعف�مستوى�التأ�يل�والتدر�ب�لدى��سبة�عالية�من�العامل�ن�وقصور�برامج�

التدر�ب�السيا���والفند���لل��وض�بمستوى�ا��دمات�وال�س�يالت�السياحية�ال���تتطلب�قوى�عمل�مؤ�لة

أ�مية�السياحة�لدى�معظم�املواطن�نتواضع�الو���السيا���وتخلف�التوعية�الشعبية�ب

نتظام�النقل�ال��ي�والبحري�وا��وي،�وعدم�توفر�شبكة�من�الطرق�املتطورة�ا����ل�مواقع�إضعف�وقصور�وعدم�

� �وقصور �السيا��، �وال�سو�ق �ال��و�ج �خطط �تواضع �والبحوث���عتمادات �لل�سو�ق �املخصصة ا���ومية

  .السيا��

� �السياحية �واملناطق �املدن ��� �العامة �النظافة �مستوى �وتد�ي �ثر�ةنخفاض

  .نخفاض�الو���السيا��إونظام�معا��ة�القمامة����إطار�

�تقص�� ��ثر�ة �ف�ناك �التار�خية، �واملبا�ي �الدي�ية �املواقع �وخصوصا �ا��ضر�ة واملدن

� �التنقيب، �أعمال �من �املز�د �واجراء �البناء �واعادة �وال��ميم �وز�ادة��فضال الصيانة �لز�ارة �م��مج �نظام �وجود �عدم عن

  .وجذب�السائح�ن�ل�ذه�املناطق

الرؤ�ة�املستقبلية��لواقع�التنمية�السياحة�املستدامة����ا��زائر

                   

أحمد�سالمي�،�رؤ�ة�إس�شرافية�ملسا�مة�قطاع�السياحة��������قتصاد�ا��زائري�،مجلة�دراسات�،�العدد��قتصادي�،�املجلد�

 .308،�ص�
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�ا� �ال    �قلة �م��ا �نموه، �من �تحد �كب��ة �معوقات �ا��زائر�يواجھ ��� �السياحة �قطاع يزال

�ساسيةالتحتية�وا��دمات�

�منتجاتھ �و�سو�ق �وترو�ج �السياحة �قطاع لتنمية

���ا��زائر�نذكر�السياحية

ع���القطاع�العام����ال�يا�ل�السياحية�عتماد�ا��زائر�إ-

  .الفندقية

-� �� �ا�� �تطور�اإفتقار �آوفاق �السياحة �حول �املعالم �وا��ة س��اتيجية

املستو�ات�ال�لية�وا��زئية،�يمكن�أن�تؤثر�بالتا���ع���املستوى�

والبي�ية�واملوروث�ا��ضاري 

ضعف�موقع�التنمية�السياحية����خطط�التنمية�مما�يقلل�من�أ�مي��ا���� -

�السياسات�العام �أداء �وضعف �ل�ا، �املنجزة�أو�املخطط �املشار�ع �قلة ��� �ذلك و�نعكس

  املعالم�للسياحة

- � �معلومات �خاصة �واملعلومات �البيانات ��� �الوا�� النقص

  .واا��صاء�السيا��

تواضع�نوعية�امل�شآت�وا��دمات�وضعف�أو�قصور����املرافق�  -

  .والصرف�الص��

تواضع�وقلة�املؤسسات�التعليمية�وضعف�مستوى�التأ�يل�والتدر�ب�لدى��سبة�عالية�من�العامل�ن�وقصور�برامج�  -

التدر�ب�السيا���والفند���لل��وض�بمستوى�ا��دمات�وال�س�يالت�السياحية�ال���تتطلب�قوى�عمل�مؤ�لة

تواضع�الو���السيا���وتخلف�التوعية�الشعبية�ب  -

ضعف�وقصور�وعدم� -

  .ا��ذب�السيا��

- � �وقصور �السيا��، �وال�سو�ق �ال��و�ج �خطط تواضع

السيا��واإ��صاءات�واالعالم�

�إ�- �السياحية �واملناطق �املدن ��� �العامة �النظافة �مستوى �وتد�ي نخفاض

ونظام�معا��ة�القمامة����إطار�

-�� �إ�مال �ثر�ةللمناطق

� �التنقيب، �أعمال �من �املز�د �واجراء �البناء �واعادة �وال��ميم الصيانة

وجذب�السائح�ن�ل�ذه�املناطق

  

  

الرؤ�ة�املستقبلية��لواقع�التنمية�السياحة�املستدامة����ا��زائر�:الثا�ي املطلب

أحمد�سالمي�،�رؤ�ة�إس�شرافية�ملسا�مة�قطاع�السياحة��������قتصاد�ا��زائري�،مجلة�دراسات�،�العدد��قتصادي�،�املجلد��11

،�ص��2018،جوان��2العدد�
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 و�جتماعية�ع�� �قتصادية أل�ميتھ

 بإستغالل والقوان�ن�ا��اصة السياحة

با��زائر�إذ�عرف�ا�القانون� السيا�� �س�ثمار

 و لفضاءات القاعدية امل�شات انجاز

�طبيعة  طبيعة و التنمية عمليات تحدد

�املخطط �ا��زائر��� ��� �املستدامة �السياحية �للتنمية  لل��يئة التوجي�� ا��ديدة

 مرور �عدالزمن،و  برمجة��� ع�� مس�ندة

 ا���ومة مس�� فشل و�حصائيات  التحقيقات

 مددت أو�� وكخطوة املخطط، نجاح 

 �عد إذ ���ا��زائر�، السياحية للسياسة

 عن املناطق جميع و القطاعات و�جميع

 للبالد التار�خية الثقافية القدرات�الطبيعية

 أ��ا ع�� إل��ا ينظر للدولة وطنية أولو�ة

 : �� تتج�� أساسية

 خالل من ، لقطاع�املحروقات كبديل

 . 14متوسطي -أورو سيا�� جذب مركز 

�الصناعة، النقل، التقليدية،  ا��دمات،

�العديد ة�ام جذب  السياح من تجذب

 .15 عليھ

                                                           

 ، بوعر�ر�ج،ا��زائر برج لوالية السياحة مدير�ة

 السياحية لل�يئة وجي��الت املخطط بھ ما�جاء

 ا��زائر�، ،-ورقلة - مر�اح قاصدي ،جامعة 

 �عمال إدارة �� املاجست�� ش�ادة يللن مقدمة

 .13 ص ، 2014 ،ا��زائر�،

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر
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أل�ميتھ نظرا السياحة لقطاع كب��ا إ�تماما ا��زائر����السنوات��خ��ة�

السياحة لقطاع املستدامة التنمية كيفيات يحدد �شر��� ج�از 

  .السيا�� التوسع

�س�ثمار ��ركية ةالداعم �ليات أ�م إحدى السياحية�أصبحت

� �أ��ا �ع�� �للسياحة �املستدامة �بالتنمية انجاز أشغال مجموعة: " املتعلق

�سياحية إلستقبال �ال�� �� تتجسد إس�شمارات �طبيعة الدراسات تحدد

  "12.تحقيق�ا للم�شآت�املراد�

    SDAT"2025 "السياحية لل��يئة التوجي��

� �املستقبلية �الرؤ�ة �املخطط تندرج �ا��زائر��� ��� �املستدامة �السياحية �للتنمية ا��ديدة

"SDAT ����، مس�ندة قيقةود وا��ة أولو�ات بتحديد البعيد املدى

التحقيقات بي�ت ، SDAT السياحية لل��يئة التوجي�� املخطط

 ير�ن والذيامل��ل� التأخرالزمن�ل�ستدرك� �سارع جعل�ا

للسياسة �س��اتي���املرج�� �طار �ش�ل السياحية لل��يئة التوجي��

و�جميع الفاعل�ن ��ميع خالل�ا من الدولة �علن ال�� الوثيقة

القدرات�الطبيعية تثم�ن �� ت��جم�إرادة��الدولة ةأدا �و و " 2025 آفاق

أولو�ة السياحة عل و الطو�لة القفزة ولتحقيق السياحة�ا��زائر�ة�،

  ،13للمحروقات بديلة ضرورة 

أساسية غايات خمس تحقيق ملخطط���دف�إ�����نفس��طار�،�فإن��ذا�ا

كبديل للمداخيل مدار قطاعا و �قتصادي النمو محر�ات من

 ا��زائر� جعل و الدولية و الوطنية السوق  بإتجاه السيا��

التقليدية، �الصناعة "أخرى  قطاعات إ�� السياسة �ذه عن

 . املستدامة التنمية لتحقيق والبي�ية السياحية

جذب عوامل تمثل العناصر �ذه �ون  والشعائري، التار���

عليھ املحافظة ال��اث�و �ذا حماية ضرورة �ستوجب مما املناطق

                   

مدير�ة ،"املحلية التنمية �� دور�ا و السياحية ال��يئة حول  درا���� يوم

ما�جاء ضوء ع�� ا��زائر� �� السيا�� للقطاع مستدامة تنمية إس��اتيجية�

 02 ،العدد ا��زائر�ة� املؤسسات أداء ���مجلة م�شور  مقال ،" و�ال��امج

مقدمة ،�رسالة" زئر ا ا�� �� و�جتماعية �قتصادية التنمية �� السياحة

،ا��زائر�، و�ران جامعة ، ال�سي�� وعلوم �قتصادية�والتجار�ة العلوم �لية

 .180القادر،�مرجع�سابق�،�ص�
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ا��زائر����السنوات��خ��ة� أعطت  

 وضع إ�� ف��أت السواء،

التوسع مناطق وكذا الشواطئ،

السياحية�أصبحت فال��يئة  

03/01�� �أ��ا �ع�� �للسياحة �املستدامة �بالتنمية املتعلق

إلستقبال موج�ة مساحات

للم�شآت�املراد� ��شطة مشار�ع

التوجي�� املخطط: الفرع��ول�

  � �املستقبلية �الرؤ�ة تندرج

 SDAT"2025 "السياحية

املخططمرحلت�ن�من�إطالق�

جعل�ا مما ،تحقيق�غاي��ا ��

  . 2030 غاية إ�� �جال

التوجي�� فاملخطط  

الوثيقة بمثابة املخطط �ذا

آفاق " السيا�� مشروع�ا

السياحة�ا��زائر�ة�، خدمة �� ووضع�ا

 أ��ت لم��عد�خيار،بل

���نفس��طار�،�فإن��ذا�ا  

من محر�ا السياحة جعل� -

السيا�� العرض تطو�ر و تنظيم

عن امل��تبة �ثار توسيع -

 . "ال�شغيل

السياحية ال��قية ب�ن التوفيق -

�الثقا��، تثم�ن - التار��� ال��اث

املناطق ب�ن التم�� وتخلق

يوم"العمرانية�، ال��يئة زارة�و  12

 05. ص ، 2009 .د�سم���

إس��اتيجية�" القادر، عبد ��س�ن�13

و�ال��امج �ليات- 2025 آلفاق

 179.ص� ، 2012

السياحة دور "، �س�بة سماعي���14

�لية ، إس��اتيجية� ،تخصص
القادر،�مرجع�سابق�،�ص� عبد ��س�ن�15
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 وكذلك املتعامل�ن��قتصادي�ن مستوى 

 السائح حاجات و متطلبات �ل توف��

 :من�ب�ن�ا��لول�املق��حة�لتحقيق�التمية�السياحية�املستدامة����ا��زائر�،�نق��ح�

 السيا��، بالقطاع واملؤسسية�لل��وض

 �� �س�ثمار نحو التوجھ يجب لذا الرئ�����لل��امج��قتصادية،

 خاصة التنمو�ة ال��امج و�سي�� تقديم

 ضعف ا��زائري� �� القطاع�السيا�� 

 بلغت حيث دوالر، مالي�� 3 يتجاوز  لم

 النمو لدعم التكمي�� ال��نامج �� ا���ومة

 .السيا�� لإلس�ثمار �س�ثمارات�املوج�ة

آليات�تحقيق�،��ستحسن�أن�نقدم�النتائج�ال���توصلنا�إل��ا�من�خالل�دراس�نا�ملوضوع�

� �أن �شأ��ا �من �ال�� ��ق��حات �ببعض �وند�� ،� ���  مدى إبراز�سا�م

 إذ البي�ية، التنمية�ل��وانب إ�مال ن�يجة

 خط��ة، أمور  إ�� الب�ئة حساب ع�� املشار�ع�التنمو�ة

 إ�� حتما يؤدي بالنمو ��تمام أن مفاده

  .�قتصادي النمو من�مستو�ات

بمنع� وذلك با��زائر، السيا�� القطاع

 املستوى  ودون  ضعيفة ا��زائري  �قتصاد

  .املجال �ذا �� تبذل �ال� ا���ود 

لقطاع� كبديل للمداخيل مدار قطاعا

.  

                                                           
16http://www.premierministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssen
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مستوى  ع�� الصورة �ذه طو�ر و تحس�ن يتم ،حيث ا��زائر لصورة

توف�� و�كذا �منية، با��وان يخص فيما الضمانات �ل 

  .و��جانب الوطني�ن للمس�ثمر�ن إمتيازات�

   : 16املق��حة

من�ب�ن�ا��لول�املق��حة�لتحقيق�التمية�السياحية�املستدامة����ا��زائر�،�نق��ح�

واملؤسسية�لل��وض املادية املوارد وفرت ا��زائر�ة� الدولة أن �يح� :الكفؤ 

الرئ�����لل��امج��قتصادية، املحرك أو روح �عد الذي ال�شري 

تقديم ��دف �مر، لزم إن تأ�يل�ا إعادة وح�� ت�و���ا�وتأ�يل�ا 

 م��ا �عا�ي ال�� املشا�ل ب�ن من :السيا�� للقطاع �س�ثمارات�املوج�ة

لم القطاع ل�ذا �س�ثمارات�املوجھ� إجما�� أن حيث لھ،

��2015 سنة �ب�سبة �كما�%30أي ا���ومة مخصصات أن ،

�س�ثمارات�املوج�ة ��م رفع يجب جدا،�لذا ضعيفة �سبة ،�و���% 0.07 

،��ستحسن�أن�نقدم�النتائج�ال���توصلنا�إل��ا�من�خالل�دراس�نا�ملوضوع������اية��ذه�الدراسة

� �مستقبلية"املستدامة �"رؤ�ة �أن �شأ��ا �من �ال�� ��ق��حات �ببعض �وند�� ،

   .�جتماعية و التنمية��قتصادية تحقيق �� املستدامة 

ن�يجة العشر�ن، القرن  ثمان�نات ��اية إ�� املستدامة التنمية

املشار�ع�التنمو�ة �� والتوسع �قتصادية �سواق مجال 

  .مدمرة

مفاده والذي السائد �عتقاد ق������ائيا�ع�� املستدامة 

من�مستو�ات يقلص ذلك فإن �من�البي��، بتطبيق �مر يتعلق عندما

� �السياحية القطاع تطور  �� م�ما دورا يؤدي املستدامة التنمية

�قتصاد �� السيا�� القطاع مسا�مة أن كما املوارد، وإستدامة

 �ل رغم الدولة طموح ملستوى  وال�يرتقي املتاحة �م�انات

�ا��زائر النمو محر�ات من محر�ا  قطاعا و �قتصاديفي

.،يجب�تحقيق�تنمية�سياحية�مستدامة�وفق�املعاي���الدولية

                   

http://www.premierministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/Pro gCroissance.pdf
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لصورة املستمر التحس�ن -

 وإعطاءه �جن�� السائح

إمتيازات� تقديم إ�� باإلضافة

  

  

  

املق��حة ا��لول : لفرع�الثا�ي�ا

من�ب�ن�ا��لول�املق��حة�لتحقيق�التمية�السياحية�املستدامة����ا��زائر�،�نق��ح�  

 ال�شري  العنصر تأ�يل  -

ال�شري  املورد أ�ملت لك��ا

 خالل من ال�شر�ة املوارد

 .السيا�� ���القطاع

�س�ثمارات�املوج�ة ��م رفع  -

لھ، �س�ثمارات�املخصصة

سنة دوالر مليار 1.6089

0.07تتجاوز  لم �قتصادي

  :خاتمة�

�����اية��ذه�الدراسة    

� �السياحيةالتنمية املستدامة

 السياحية التنمية أ�مية

  : نتائجال

التنمية يرجع�ظ�ور�مف�وم�-1

 �� التنافس أدى ما كث��ا

مدمرة �حيان �عض �� �انت

 التنمية مف�وم ظ�ور �-2

عندما والعكس بالب�ئة �ضرار

� مف�وم تطبيق أن�-3 �السياحية التنمية

وإستدامة وتنمية البي�� التد�ور 

�م�انات مع باملقارنة فيھ املرغوب

 السياحة ��عل -4

،يجب�تحقيق�تنمية�سياحية�مستدامة�وفق�املعاي���الدولية املحروقات

  

  

  

tiels/ProgBilan/Pro gCroissance.pdf 
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 تركز ال�� املستدامة، التنمية �� �س��اتيجية�

 البي�ية �زمة �عميق �� �سا�م ا��الية

 للب�ئة، الصديقة التكنولوجيات الب�ئة�مثل

  .القادم �جيال ��قوق 

ا��زائر،�امل��ة�للتصدي�للمشا�ل�والعراقيل�ال���تحد�من�النمو�الطبي���للموارد�السياحية����

س��اتيجيات�سياحية�ترتكز�ع���املنطق�وتن�ثق�من�واقع�ا��زائر�وتنفتح�ع���الثقافات�السياحية����العالم�

 معوقات��س�ثمار وتذليل ا��وافز، تقديم

�3 ط املعاصرة، العوملة ظل �� املستدامة

 عمان، والتوز�ع، لل�شر ��لیة دار املستدامة،

 2000. 

�جاء ضوء ع�� ا��زائر�  املخطط بھ ما

 02 ،العدد ا��زائر�ة� املؤسسات أداء ���مجلة

 الشؤون مجلة املستقبلیة، والتحدیات

دكتوراه� أطروحة ."ا��زائر حالة العر�ية

 . 2012/2013- ، التجار�ة

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

  :املستدامة،�نق��ح�بما�ي��السياحية��تحقيق�التنمية�

�س��اتيجية� تتمثل��ذه الب�يو�ة، العوامل ع�� تركز املدى، �عيدة

ا��الية �قتصادية الب���-2 التنمية، محور  �و ��سان�-1 :

الب�ئة�مثل ترا�� صناعات ع�� تركز يةبإس��اتيجيات�إقتصاد

��قوق  ضمانا إست��اف�املوارد عدم أي "القادمة �جيال حقوق 

امل��ة�للتصدي�للمشا�ل�والعراقيل�ال���تحد�من�النمو�الطبي���للموارد�السياحية����

  .و�ضرورة�أن�تتخذ�الدولة�التداب���الكفيلة�لل��وض�بالقطاع�السيا��

س��اتيجيات�سياحية�ترتكز�ع���املنطق�وتن�ثق�من�واقع�ا��زائر�وتنفتح�ع���الثقافات�السياحية����العالم�

  .تأخذ�أحس��ا�وت��ك�أسوأ�ا

تقديم اللخ من السيا�� �س�ثمار مجال �� ا��اص القطاع

:  

�مصطفى،قاسم �خالد املستدامة والتنمية الب�ئة مصطفى،إدارة خالد قاسم

 .2012ا��امعية،

املستدامة، التنمیة ع�� العوملة مخاطر :للبیع ل�س العالم وردم،

 2003 .  

2000، �دارة وإس�شارات دراسات والتنمية،مركز الب�ئة ،اقتصاديات

  :املقاالت�العلمية�

 "� ا��زائر� �� السيا�� للقطاع مستدامة ةتنمي إس��اتيجية

���مجلة م�شور  مقال ،" و�ال��امج �ليات- 2025 آلفاق السياحية

  . 2012 ا��زائر�، ،-ورقلة 
والتحدیات الرا�نة ا��الة :العر�یة املنطقة �� املستدامة التنمیة ال�ی��،

  2006 سنة ال�و�ت، دولة

العر�ية بالدول  املستدامة التنمية تحقيق �� الراشد ا��كم

التجار�ة العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي���والعلوم �لية جامعة�أ�ي�بكر�بلقايد�تلمسان،

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

  :�ق��حات

تحقيق�التنمية� أجل من

�عيدة ��اتيجية�تب���إس�-1

 :أساسية نقاط ثالث ع��

بإس��اتيجيات�إقتصاد إس�بدال�ا وجب و�التا��

حقوق " ستدامة�  فكرة -3

امل��ة�للتصدي�للمشا�ل�والعراقيل�ال���تحد�من�النمو�الطبي���للموارد�السياحية�������ميةس�شعار�إ�- -2

و�ضرورة�أن�تتخذ�الدولة�التداب���الكفيلة�لل��وض�بالقطاع�السيا��

س��اتيجيات�سياحية�ترتكز�ع���املنطق�وتن�ثق�من�واقع�ا��زائر�وتنفتح�ع���الثقافات�السياحية����العالم�إوضع�  -3

تأخذ�أحس��ا�وت��ك�أسوأ�ا

القطاع إستقطاب -5

  .با��زائر

  

  

  

  

:قائمة�املراجع�واملصادر

  :الكتب�:  أوال�

�مصطفى،قاسم -1 �خالد قاسم

ا��امعية، ،�سكندر�ة،الدار

وردم، ع�� محمد باتر  -2

 �2003و�� الطبعة� �ردن،

،اقتصاديات ا��طيب ن�� -3

املقاالت�العلمية�: ثانيا�

"القادر، عبد ��س�ن -1

السياحية لل�يئة التوجي��

 - مر�اح قاصدي ،جامعة

ال�ی��، الرحمن عبد نوزاد -2

دولة ،�125العدد� العر�یة،
  

  : الرسائل�ا��امعية: را�عا�

�بوز�د -1 ا��كم دور ": سايح

جامعة�أ�ي�بكر�بلقايد�تلمسان،
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�رسالة" زئر ا   ش�ادة لنيل مقدمة ،

 و�ران جامعة ، ال�سي�� وعلوم �قتصادية�والتجار�ة

 ا��امعة �قتصادية، للعلوم �غداد 

 برج لوالية السياحة مدير�ة ،"املحلية التنمية

1- http://www.premierministre.

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

 ا�� �� و�جتماعية �قتصادية التنمية �� السياحة دور 

�قتصادية�والتجار�ة لومالع �لية ، إس��اتيجية ،تخصص �عمال

 �لية مجلة املستدامة، التنمية �� البي�� التدقيق دور  :حمدان

 . 416 .ص ، 2014 املش��ك، العل�� باملؤتمر

التنمية �� دور�ا و السياحية ال��يئة حول  درا���� يوم"عمرانية�،

 05. ص ، 2009 .د�سم���
  

http://www.premierministre. gov.dz/arabe/media/PDF/ TexteReference

/TexteEssentiels/ProgBilan/Pro gCroissance.pdf 
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دور "، �س�بة سماعي�� -2

�عمال إدارة �� املاجست��

  . 2014 ،ا��زائر�،

حمدان حس�ن خولة  -3

باملؤتمر عدد�خاص العراقية،

عمرانية�،ال ال��يئة وزارة�  -4

د�سم��� ، بوعر�ر�ج،ا��زائر
  :املواقع��لك��ونية�: خامسا�

gov.dz/arabe/media/PDF/ TexteReference 

rogBilan/Pro gCroissance.pdf -      
 

  

  

  



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  156

  .الّسّياحّية�املستدامة����ا��زائر

Ecotourism a mechanism to achieve sustainable tourism development 

 
ّ
شاط�الّسّياحة�البي�ّية��ّ��نمط�سّيا�ّ��بديل�عن�الّسّياحة�بمف�وم�ا�الّتقليدي،�يجمع�ب�ن��ستفادة�اقتصادّيا�واجتماعّيا�من�منافع�ال�

ل�
ّ
شاط،�ف�ّ��بذلك��ش�

ّ
الوسيلة�املث���لتحقيق�تنمّية�سّياحّية�الّسّيا�ّ�،�و��ن�ا��فاظ�ع���الب�ئة�من��ضرار�الّ���قد�ي��ق�ا���ا��ذا�ال�

اج�ا�مستدامة����ا��زائر�بأ�عاد�ا�الثالثة��قتصادي�و�جتما���وخصوصا�البي��،��ذه��خ��ة�تّم�ت�ّن��ا�من�قبل�املشّرع�ا��زائرّي�وإدر 

ر��
ّ
�وتؤط �تحكم �الّ�� �والّتنظيمّية شر�عّية

ّ
�ال� �الّنصوص �ا��زائر�بموجب ��� �الّسّياحة �قطاع �ذو���مّية�ضمن ��قتصادي شاط

ّ
�ال� ذا

مّية�القصوى،�واملستمّدة�من��ونھ�بديال�ناجعا�عن��قتصاد�الّر���،�وذلك�كِنتاج�العتماد�املشّرع�ا��زائرّي�للّتنمّية�املستدامة�كنمط�تن

��طر�القانونّية �ظّل� ��� �البي�ّية �ع���الّسّياحة �الّضوء ��سليط �الّدراسة ��ذه �ا��زائر�من��و�س��دف ��� م�ا
ّ
�وتنظ �تحكم�ا الّ��

توظيف�الّسّياحة�البي�ّية�قصد�تحقيق�تنمّية�سّياحّية�

ا��جابة�ع���إش�الّية�البحث�مع�تقديم�،�ع���أن�تختتم�الّدراسة�بالّتوّصل�إ���مجموعة�من�الّنتائج�الّ���تّم�من�خالل�

Abstract: 

 Ecotourism is an alternative tourist style

economic and social benefit from the benefits of tourism activity, and the preservation of the 

environment from the damages that this activity may inflict on it, as it constitutes the ideal 

means to achieve sustainable tourism development in Algeria with its three economic and 

social dimensions The environmental, the latter was adopted by the Algerian legislator and 

included in the tourism sector in Algeria in accordance with the legislative and regulator

texts that govern and frame this economic activity of the greatest importance, and derived 

from the Its a viable alternative to the rentier economy, as a product of the adoption of the 

Algerian legislature for sustainable development style development in

This study aims to shed light on environmental tourism in light of the legal frameworks that 

govern and regulate it in Algeria by defining its concept and clarifying the concept of 

sustainable development, as well as examining the possibility of 

tourism in order to achieve sustainable tourism development in Algeria, provided that the 

study concludes with a set of results Through which the research problem was answered with 

the presentation of a set of suggestions that are c
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ّ
الّسّياحة�البي�ّية��ّ��نمط�سّيا�ّ��بديل�عن�الّسّياحة�بمف�وم�ا�الّتقليدي،�يجمع�ب�ن��ستفادة�اقتصادّيا�واجتماعّيا�من�منافع�ال�

ل�
ّ
شاط،�ف�ّ��بذلك��ش�

ّ
الّسّيا�ّ�،�و��ن�ا��فاظ�ع���الب�ئة�من��ضرار�الّ���قد�ي��ق�ا���ا��ذا�ال�

مستدامة����ا��زائر�بأ�عاد�ا�الثالثة��قتصادي�و�جتما���وخصوصا�البي��،��ذه��خ��ة�تّم�ت�ّن��ا�من�قبل�املشّرع�ا��زائرّي�وإدر 

ر��
ّ
�وتؤط �تحكم �الّ�� �والّتنظيمّية شر�عّية

ّ
�ال� �الّنصوص �ا��زائر�بموجب ��� �الّسّياحة �قطاع ضمن

القصوى،�واملستمّدة�من��ونھ�بديال�ناجعا�عن��قتصاد�الّر���،�وذلك�كِنتاج�العتماد�املشّرع�ا��زائرّي�للّتنمّية�املستدامة�كنمط�تن

��طر�القانونّية �ظّل� ��� �البي�ّية �ع���الّسّياحة �الّضوء ��سليط �الّدراسة ��ذه و�س��دف

توظيف�الّسّياحة�البي�ّية�قصد�تحقيق�تنمّية�سّياحّية�خالل�تحديد�مف�وم�ا��و�يان�مف�وم�الّتنمّية�املستدامة�وكذا�بحث�مدى�إم�انّية��

،�ع���أن�تختتم�الّدراسة�بالّتوّصل�إ���مجموعة�من�الّنتائج�الّ���تّم�من�خالل�

 . جملة�من��ق��احات�املرتبطة�ارتباطا�وثيقا���ذه�الّنتائج�املتوّصل�إل��ا

 .الّسّياحة�البي�ّية،�الّتنمّية�املستدامة،�الب�ئة،��ستدامة�الّسّياحّية

Ecotourism is an alternative tourist style to tourism in its traditional sense, which combines 

economic and social benefit from the benefits of tourism activity, and the preservation of the 

environment from the damages that this activity may inflict on it, as it constitutes the ideal 

eve sustainable tourism development in Algeria with its three economic and 

social dimensions The environmental, the latter was adopted by the Algerian legislator and 

included in the tourism sector in Algeria in accordance with the legislative and regulator

texts that govern and frame this economic activity of the greatest importance, and derived 

from the Its a viable alternative to the rentier economy, as a product of the adoption of the 

Algerian legislature for sustainable development style development in Algeria.

This study aims to shed light on environmental tourism in light of the legal frameworks that 

govern and regulate it in Algeria by defining its concept and clarifying the concept of 

sustainable development, as well as examining the possibility of employing environmental 

tourism in order to achieve sustainable tourism development in Algeria, provided that the 

study concludes with a set of results Through which the research problem was answered with 

the presentation of a set of suggestions that are closely related to these findings.

tourism, Sustainable Development, Environment, Tourism Sustainability.
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ّ
الّسّياحة�البي�ّية��ّ��نمط�سّيا�ّ��بديل�عن�الّسّياحة�بمف�وم�ا�الّتقليدي،�يجمع�ب�ن��ستفادة�اقتصادّيا�واجتماعّيا�من�منافع�ال�

ل�
ّ
شاط،�ف�ّ��بذلك��ش�

ّ
الّسّيا�ّ�،�و��ن�ا��فاظ�ع���الب�ئة�من��ضرار�الّ���قد�ي��ق�ا���ا��ذا�ال�

مستدامة����ا��زائر�بأ�عاد�ا�الثالثة��قتصادي�و�جتما���وخصوصا�البي��،��ذه��خ��ة�تّم�ت�ّن��ا�من�قبل�املشّرع�ا��زائرّي�وإدر 

ر��
ّ
�وتؤط �تحكم �الّ�� �والّتنظيمّية شر�عّية

ّ
�ال� �الّنصوص �ا��زائر�بموجب ��� �الّسّياحة �قطاع ضمن

القصوى،�واملستمّدة�من��ونھ�بديال�ناجعا�عن��قتصاد�الّر���،�وذلك�كِنتاج�العتماد�املشّرع�ا��زائرّي�للّتنمّية�املستدامة�كنمط�تن

�ا��زائر ��� ��طر�القانونّية، �ظّل� ��� �البي�ّية �ع���الّسّياحة �الّضوء ��سليط �الّدراسة ��ذه و�س��دف

خالل�تحديد�مف�وم�ا��و�يان�مف�وم�الّتنمّية�املستدامة�وكذا�بحث�مدى�إم�انّية��

،�ع���أن�تختتم�الّدراسة�بالّتوّصل�إ���مجموعة�من�الّنتائج�الّ���تّم�من�خالل�مستدامة����ا��زائر

جملة�من��ق��احات�املرتبطة�ارتباطا�وثيقا���ذه�الّنتائج�املتوّصل�إل��ا

الّسّياحة�البي�ّية،�الّتنمّية�املستدامة،�الب�ئة،��ستدامة�الّسّياحّية :ال�لمات�املفتاحّية

to tourism in its traditional sense, which combines 

economic and social benefit from the benefits of tourism activity, and the preservation of the 

environment from the damages that this activity may inflict on it, as it constitutes the ideal 

eve sustainable tourism development in Algeria with its three economic and 

social dimensions The environmental, the latter was adopted by the Algerian legislator and 

included in the tourism sector in Algeria in accordance with the legislative and regulatory 

texts that govern and frame this economic activity of the greatest importance, and derived 

from the Its a viable alternative to the rentier economy, as a product of the adoption of the 

Algeria. 

This study aims to shed light on environmental tourism in light of the legal frameworks that 

govern and regulate it in Algeria by defining its concept and clarifying the concept of 

employing environmental 

tourism in order to achieve sustainable tourism development in Algeria, provided that the 

study concludes with a set of results Through which the research problem was answered with 

losely related to these findings. 

tourism, Sustainable Development, Environment, Tourism Sustainability.
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�عت����س�ثمار����قطاع�السياحة�احد�أ�م�ا��لول�البديلة�عن�قطاع�املحروقات����ا��زائر،�ملا�تتمتع�

بھ�من�مؤ�الت�طبيعية�وموروث�ثقا���و�تنوع�بيولو���للب�ئات�الطبيعية،�يخول�ا�الن�ت�ون�قطب�جذب�

ال���يك�س��ا�قطاع�السياحة�من�سيا���بامتياز��ذا�من�ج�ة،�و�من�ج�ة�أخرى�بالنظر�لأل�مية�البالغة�

الناحية��قتصادية�و�جتماعّية،�من�خالل�ز�ادة�الدخل�القومي�و�تحس�ن�م��ان�املدفوعات�و�جلب�

العملة�الصعبة�و�كذا�خلق�فرص�شغل�كث��ة�لليد�العاملة�الوطنية،�فبالرغم�من���مية��قتصادية�

خ��ة�و�كغ���ا�من���شطة��قتصادية��خرى،�قد�

�س�ب�مجموعة�من��ضرار�البي�ية،�فأصبح�حر�ا�باملشرع�ا��زائري�البحث�عن�أساليب�جديدة�لتنمّية�

�مع� �باملّوازاة �منھ �املرجّوة �و�جتماعّية ��قتصادّية �لأل�داف �تحقيقھ �نحو�يضمن �ع�� �القطاع �ذا

�عن� �اعتمده ي
ّ

�والذ �لذلك، �املالئم �الّتنموّي �الّنمط �املستدامة الّتنمّية

شر�ع�والّتنظيم�املعمول���ما����مجال�الّسّياحة،�كما�س���املشّرع�ا��زائرّي�أيضا�إ���إليجاد�
ّ
طر�ق�ال�

�الّسّيا�� شاط
ّ
�ال� �ملمارسة �جديدة �أنماط �بذلك �فظ�رت �الواقع، �أرض �ع�� �لتطبيق�ا �قانونّية �آلّيات

�س��دف��ستدامة�����ذا�القطاع،�من�بي��ا�الّسّياحة�البي�ّية�والّ���بدأت�تلقى�رواجا�كب��ا����أوساط�

  .املس�ثمر�ن�والّسّواح�ع���حّد�سواء�نظرا�ل��صائص�الّ���تمّ���ا�عن�الّسّياحة�بمف�وم�ا�الّتقليدي

�البي�ّية،� �والّسّياحة �املستدامة مّية

�الّ��� �العالقة �عن �البحث ��س��دف ھ
ّ
�فإن الثة،

ّ
�الث �املتغّ��ات ��ذه �ب�ن �يجمع �الّدراسة �موضع ��ان فلّما

  ة����تحقيق�تنمّية�سّياحّية�مستدامة����ا��زائر؟

نمّية�املستدامة�ضمن�قطاع�الّسّياحة����ا��زائر؟
ّ
  كيف�أدرج�املشّرع�ا��زائرّي�أ�عاد�الت

  ّية�مقتضيات�تحقيق�تنمّية�سّياحّية�مستدامة����ا��زائر؟

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر
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�عت����س�ثمار����قطاع�السياحة�احد�أ�م�ا��لول�البديلة�عن�قطاع�املحروقات����ا��زائر،�ملا�تتمتع�

بھ�من�مؤ�الت�طبيعية�وموروث�ثقا���و�تنوع�بيولو���للب�ئات�الطبيعية،�يخول�ا�الن�ت�ون�قطب�جذب�

سيا���بامتياز��ذا�من�ج�ة،�و�من�ج�ة�أخرى�بالنظر�لأل�مية�البالغة�

الناحية��قتصادية�و�جتماعّية،�من�خالل�ز�ادة�الدخل�القومي�و�تحس�ن�م��ان�املدفوعات�و�جلب�

العملة�الصعبة�و�كذا�خلق�فرص�شغل�كث��ة�لليد�العاملة�الوطنية،�فبالرغم�من���مية��قتصادية�

خ��ة�و�كغ���ا�من���شطة��قتصادية��خرى،�قد�البالغة�لالس�ثمار����قطاع�السياحة،�إال�أن��ذه�� 

�س�ب�مجموعة�من��ضرار�البي�ية،�فأصبح�حر�ا�باملشرع�ا��زائري�البحث�عن�أساليب�جديدة�لتنمّية�

�مع� �باملّوازاة �منھ �املرجّوة �و�جتماعّية ��قتصادّية �لأل�داف �تحقيقھ �نحو�يضمن �ع�� �القطاع �ذا

��� �فوجد �الب�ئة، �ع�� �عن��ا��فاظ �اعتمده ي
ّ

�والذ �لذلك، �املالئم �الّتنموّي �الّنمط �املستدامة الّتنمّية

شر�ع�والّتنظيم�املعمول���ما����مجال�الّسّياحة،�كما�س���املشّرع�ا��زائرّي�أيضا�إ���إليجاد�
ّ
طر�ق�ال�

�الّسّيا�� شاط
ّ
�ال� �ملمارسة �جديدة �أنماط �بذلك �فظ�رت �الواقع، �أرض �ع�� �لتطبيق�ا �قانونّية آلّيات

�س��دف��ستدامة�����ذا�القطاع،�من�بي��ا�الّسّياحة�البي�ّية�والّ���بدأت�تلقى�رواجا�كب��ا����أوساط�

املس�ثمر�ن�والّسّواح�ع���حّد�سواء�نظرا�ل��صائص�الّ���تمّ���ا�عن�الّسّياحة�بمف�وم�ا�الّتقليدي

�الّتن �الّسّياحة، �من ��ّل �أ�مّية �من �أ�مّي��ا �الّدراسة ��ذه �البي�ّية،�و�ستمّد �والّسّياحة �املستدامة مّية

  .بحيث�يجمع��ذا�البحث�بي��ا����موضوع�واحد

�الّ��� �العالقة �عن �البحث ��س��دف ھ
ّ
�فإن الثة،

ّ
�الث �املتغّ��ات ��ذه �ب�ن �يجمع �الّدراسة �موضع ��ان فلّما

  :تر�ط�بي��م،�لذلك�يمكن�طرح��ش�ال�الّتا��

ي�تلعبھ�الّسّياحة�البي�يّ 
ّ

ة����تحقيق�تنمّية�سّياحّية�مستدامة����ا��زائر؟ما��ّو�الّدور�الذ

ساؤالت�الفرعّية
ّ
  :�ذا��ش�ال�الّرئ�����تن�ثق�عنھ�مجموعة�من�ال�

  ما�املقصود�بالّسّياحة�البي�ّية؟

نمّية�املستدامة�ضمن�قطاع�الّسّياحة����ا��زائر؟
ّ
كيف�أدرج�املشّرع�ا��زائرّي�أ�عاد�الت

ّية�مقتضيات�تحقيق�تنمّية�سّياحّية�مستدامة����ا��زائر؟كيف�تخدم�الّسّياحة�البي�
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�عت����س�ثمار����قطاع�السياحة�احد�أ�م�ا��لول�البديلة�عن�قطاع�املحروقات����ا��زائر،�ملا�تتمتع�

بھ�من�مؤ�الت�طبيعية�وموروث�ثقا���و�تنوع�بيولو���للب�ئات�الطبيعية،�يخول�ا�الن�ت�ون�قطب�جذب�

سيا���بامتياز��ذا�من�ج�ة،�و�من�ج�ة�أخرى�بالنظر�لأل�مية�البالغة�

الناحية��قتصادية�و�جتماعّية،�من�خالل�ز�ادة�الدخل�القومي�و�تحس�ن�م��ان�املدفوعات�و�جلب�

العملة�الصعبة�و�كذا�خلق�فرص�شغل�كث��ة�لليد�العاملة�الوطنية،�فبالرغم�من���مية��قتصادية�

البالغة�لالس�ثمار����قطاع�السياحة،�إال�أن��ذه�� 

�س�ب�مجموعة�من��ضرار�البي�ية،�فأصبح�حر�ا�باملشرع�ا��زائري�البحث�عن�أساليب�جديدة�لتنمّية�

�مع� �باملّوازاة �منھ �املرجّوة �و�جتماعّية ��قتصادّية �لأل�داف �تحقيقھ �نحو�يضمن �ع�� �القطاع �ذا

��� �فوجد �الب�ئة، �ع�� ا��فاظ

شر�ع�والّتنظيم�املعمول���ما����مجال�الّسّياحة،�كما�س���املشّرع�ا��زائرّي�أيضا�إ���إليجاد�
ّ
طر�ق�ال�

�الّسّيا�� شاط
ّ
�ال� �ملمارسة �جديدة �أنماط �بذلك �فظ�رت �الواقع، �أرض �ع�� �لتطبيق�ا �قانونّية آلّيات

�س��دف��ستدامة�����ذا�القطاع،�من�بي��ا�الّسّياحة�البي�ّية�والّ���بدأت�تلقى�رواجا�كب��ا����أوساط�

املس�ثمر�ن�والّسّواح�ع���حّد�سواء�نظرا�ل��صائص�الّ���تمّ���ا�عن�الّسّياحة�بمف�وم�ا�الّتقليدي

�الّتن �الّسّياحة، �من ��ّل �أ�مّية �من �أ�مّي��ا �الّدراسة ��ذه و�ستمّد

بحيث�يجمع��ذا�البحث�بي��ا����موضوع�واحد

�الّ��� �العالقة �عن �البحث ��س��دف ھ
ّ
�فإن الثة،

ّ
�الث �املتغّ��ات ��ذه �ب�ن �يجمع �الّدراسة �موضع ��ان فلّما

تر�ط�بي��م،�لذلك�يمكن�طرح��ش�ال�الّتا��

ي�تلعبھ�الّسّياحة�البي�يّ 
ّ

ما��ّو�الّدور�الذ

ساؤالت�الفرعّية
ّ
�ذا��ش�ال�الّرئ�����تن�ثق�عنھ�مجموعة�من�ال�

ما�املقصود�بالّسّياحة�البي�ّية؟�-

نمّية�املستدامة�ضمن�قطاع�الّسّياحة����ا��زائر؟�-
ّ
كيف�أدرج�املشّرع�ا��زائرّي�أ�عاد�الت

كيف�تخدم�الّسّياحة�البي��-
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�وفق� �الّدراسة �موضوع �تقسيم �تّم �عنھ �املتفّرعة ساؤالت
ّ
�وال� �الّرئ���� ��ش�ال ��ذا �عن ��جابة قصد

شاط�الّسّيا�ّ��ع���بيان��عر�ف�ا،�
ّ
يثة�لل�

�إ��� �إضافة �الّتقليدي، �بمف�وم�ا �الّسّياحة �عن �تمّ���ا �والّ�� ���ا سم
ّ
�ت� �الّ�� �ا��صائص �مختلف وكذا

  :دراسة�العالقة�الّتفاعلّية�الّ���تر�ط�ب�ن�الب�ئة�والّسّياحة،�و�ّو�ما�تّم�دراستھ�وفقا�للّتفصيل�الّتا��

نظرا���داثة��ذا�الّنمط�الّسّيا�ّ�،��انت�مسألة�تحديد��عر�ف�جامع�لھ�من�الّصعو�ة�بم�ان،�فُ��ّ�ل�

شر�عّية�للّسّياحة�البي�ّية،�أّما�الفق�ّية�فقد�اختلفت�مضامي��ا�كما�ي��
ّ
  : ا�عدام�الّتعار�ف�ال�

�والّتار�خ� �املنطقة �ثقافة �ع�� �للّتعّرف ة

�اقتصادّية� �فرص �خلق �بل �املنطقة، �ل�ذه بي��
ّ
�الط ��غي���الّتوازن ��عتبار�عدم ��� �آخذا �ل�ا، بي��

ّ
الط

شاط�الّس 
ّ
ي�يتّم�ممارستھ����يف�م�من�مّما�سبق�بأّن�الّسّياحة�البي�ّية��ّ��نوع�من�أنواع�ال�

ّ
ّيا�ّ�،�والذ

�إ��� ���دف ي
ّ

�والذ ���سان، ��شاط ��س�ب �ل�ا �البي�ّ� �الّتوازن ��� �الّتغّ��ات �تطل�ا �لم �طبيعّية مناطق

بي���ل�ذه�املناطق،�مع�الّس���إ���تطو�ر�ا�من�الّناحّية��قتصادّية،�وذلك�
ّ
قا�ّ���الط

ّ
الّتعّرف�املوروث�الث

بي���ل�ا،�أي�تحقيق�تنمّية�مستدامة�����ذه�املناطق�عن�طر�ق�
ّ
لّتوازن�الط

�مثل� بيعّية
ّ
�الط �املناطق �زّ�ارة �ع�� �قائمة �نظيفة �سّياحة �ّ�

�ا�� �ال�ائنات �ودراسة �و�غوار�ملشا�دة �والّ��اري �واملحمّيات �وا��بال واطئ
ّ

�الش �وحيوانات�(ّية طيور

بيعّية�بأقّل�آثار�
ّ
�وسيلة�لدعم�حماية�الب�ئة�وا��فاظ�ع���املوارد�الط

وماّدّيا،�و�ّ��مجال�جّيد�ل�شر� سلبّية�ممكنة�ع���الب�ئة�و�أك���آثار�إيجابّية�ع���املنطقة�بي�ّيا�ومجتمعّيا

ق�بالب�ئة�من�قضايا
ّ
  2. "لدى�الّسّياح�البي�ّي�ن��شأن��ّل�ما�يتعل

                                                           

نماذج��-حلقة�وصل�ب�ن��س�ثمار�الّسّيا���واملجال�البي���لتحقيق�الّتنمّية�املستدامة�

 .728ص�. 2018،�جوان�09ة�و�دارّ�ة،�العدد�

www.nashiri.net،  2012111،�ص�. 
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�وفق� �الّدراسة �موضوع �تقسيم �تّم �عنھ �املتفّرعة ساؤالت
ّ
�وال� �الّرئ���� ��ش�ال ��ذا �عن ��جابة قصد

  .مف�وم�الّسّياحة�البي�ّية

شاط�الّسّيا�ّ��ع���بيان��عر�ف�ا،�يمّر�تحديد�مف�وم�الّسّياحة�البي�ّية�بوصف�ا�أحد��نماط�ا��د
ّ
يثة�لل�

�إ��� �إضافة �الّتقليدي، �بمف�وم�ا �الّسّياحة �عن �تمّ���ا �والّ�� ���ا سم
ّ
�ت� �الّ�� �ا��صائص �مختلف وكذا

دراسة�العالقة�الّتفاعلّية�الّ���تر�ط�ب�ن�الب�ئة�والّسّياحة،�و�ّو�ما�تّم�دراستھ�وفقا�للّتفصيل�الّتا��

  :لبي�ّية�عر�ف�الّسّياحة�ا

نظرا���داثة��ذا�الّنمط�الّسّيا�ّ�،��انت�مسألة�تحديد��عر�ف�جامع�لھ�من�الّصعو�ة�بم�ان،�فُ��ّ�ل�

شر�عّية�للّسّياحة�البي�ّية،�أّما�الفق�ّية�فقد�اختلفت�مضامي��ا�كما�ي��
ّ
ا�عدام�الّتعار�ف�ال�

�البي�ّية �بالّسّياحة بيعيّ : " و�قصد
ّ
�الط �للمناطق �والّتار�خ�الّسفر�ال�ادف �املنطقة �ثقافة �ع�� �للّتعّرف ة

�اقتصادّية� �فرص �خلق �بل �املنطقة، �ل�ذه بي��
ّ
�الط ��غي���الّتوازن ��عتبار�عدم ��� �آخذا �ل�ا، بي��

ّ
الط

بيعّية�وإفادة�الّس�ان�املحلي�ن
ّ
  1."��ماية�املوارد�الط

شاط�الّس 
ّ
يف�م�من�مّما�سبق�بأّن�الّسّياحة�البي�ّية��ّ��نوع�من�أنواع�ال�

�إ��� ���دف ي
ّ

�والذ ���سان، ��شاط ��س�ب �ل�ا �البي�ّ� �الّتوازن ��� �الّتغّ��ات �تطل�ا �لم �طبيعّية مناطق

بي���ل�ذه�املناطق،�مع�الّس���إ���تطو�ر�ا�من�الّناحّية��قتصادّية،�وذلك�
ّ
قا�ّ���الط

ّ
الّتعّرف�املوروث�الث

بي���ل�ا،�أي�تحقيق�تنمّية�مستدامة�����ذه�املناطق�عن�طر�ق�باملّوازاة�مع�املحافظة�ع���ا
ّ
لّتوازن�الط

�بأّ��ا �أيضا �البي�ّية �الّسّياحة �ُعّرفت �مثل�: " كما بيعّية
ّ
�الط �املناطق �زّ�ارة �ع�� �قائمة �نظيفة �سّياحة �ّ�

�ا�� �ال�ائنات �ودراسة �و�غوار�ملشا�دة �والّ��اري �واملحمّيات �وا��بال واطئ
ّ

الش

بيعّية�بأقّل�آثار�) ونباتات�وأسماك�ومرجان�وغ���ا
ّ
�وسيلة�لدعم�حماية�الب�ئة�وا��فاظ�ع���املوارد�الط

سلبّية�ممكنة�ع���الب�ئة�و�أك���آثار�إيجابّية�ع���املنطقة�بي�ّيا�ومجتمعّيا

ق�بالب�ئة�من�قضاياالو���البي���لدى�الّناس����املنطقة�و 
ّ
لدى�الّسّياح�البي�ّي�ن��شأن��ّل�ما�يتعل

                   

حلقة�وصل�ب�ن��س�ثمار�الّسّيا���واملجال�البي���لتحقيق�الّتنمّية�املستدامة�...الّسّياحة�البي�ّيةبلقيدوم�صباح،�مامن�حياة،�

ة�الّدراسات�املالّية�واملحاس�يّ -عاملّية�وعر�ّية�متمّ��ة�من�عالم�الّسّياحة�البي�ّية�
ّ
ة�و�دارّ�ة،�العدد�،�مجل

شر��لك��و�ي،�املوقع��لك��و�ي�الّسّياحة�البي�ّية
ّ
www.nashiri.net،�دار�ناشري�لل�
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�وفق� �الّدراسة �موضوع �تقسيم �تّم �عنھ �املتفّرعة ساؤالت
ّ
�وال� �الّرئ���� ��ش�ال ��ذا �عن ��جابة قصد

  :الّتفصيل�الّتا��

مف�وم�الّسّياحة�البي�ّية: أّوال

يمّر�تحديد�مف�وم�الّسّياحة�البي�ّية�بوصف�ا�أحد��نماط�ا��د 

�إ��� �إضافة �الّتقليدي، �بمف�وم�ا �الّسّياحة �عن �تمّ���ا �والّ�� ���ا سم
ّ
�ت� �الّ�� �ا��صائص �مختلف وكذا

دراسة�العالقة�الّتفاعلّية�الّ���تر�ط�ب�ن�الب�ئة�والّسّياحة،�و�ّو�ما�تّم�دراستھ�وفقا�للّتفصيل�الّتا��

لبي�ّية�عر�ف�الّسّياحة�ا. 1

نظرا���داثة��ذا�الّنمط�الّسّيا�ّ�،��انت�مسألة�تحديد��عر�ف�جامع�لھ�من�الّصعو�ة�بم�ان،�فُ��ّ�ل�

شر�عّية�للّسّياحة�البي�ّية،�أّما�الفق�ّية�فقد�اختلفت�مضامي��ا�كما�ي��
ّ
ا�عدام�الّتعار�ف�ال�

�البي�ّية� �بالّسّياحة و�قصد

�اقتصادّية� �فرص �خلق �بل �املنطقة، �ل�ذه بي��
ّ
�الط ��غي���الّتوازن ��عتبار�عدم ��� �آخذا �ل�ا، بي��

ّ
الط

بيعّية�وإفادة�الّس�ان�املحلي�ن
ّ
��ماية�املوارد�الط

شاط�الّس 
ّ
يف�م�من�مّما�سبق�بأّن�الّسّياحة�البي�ّية��ّ��نوع�من�أنواع�ال�

�إ��� ���دف ي
ّ

�والذ ���سان، ��شاط ��س�ب �ل�ا �البي�ّ� �الّتوازن ��� �الّتغّ��ات �تطل�ا �لم �طبيعّية مناطق

بي���ل�ذه�املناطق،�مع�الّس���إ���تطو�ر�ا�من�الّناحّية��قتصادّية،�وذلك�
ّ
قا�ّ���الط

ّ
الّتعّرف�املوروث�الث

باملّوازاة�مع�املحافظة�ع���ا

  .الّسّياحة

�بأّ��ا �أيضا �البي�ّية �الّسّياحة �ُعّرفت كما

�ا�� �ال�ائنات �ودراسة �و�غوار�ملشا�دة �والّ��اري �واملحمّيات �وا��بال واطئ
ّ

الش

ونباتات�وأسماك�ومرجان�وغ���ا

سلبّية�ممكنة�ع���الب�ئة�و�أك���آثار�إيجابّية�ع���املنطقة�بي�ّيا�ومجتمعّيا

الو���البي���لدى�الّناس����املنطقة�و 

بلقيدوم�صباح،�مامن�حياة،� 1

عاملّية�وعر�ّية�متمّ��ة�من�عالم�الّسّياحة�البي�ّية�
الّسّياحة�البي�ّيةخليف�مصطفى�غرايبة،��2
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فالّسياحة�البي�ّية�طبقا�ل�ذا�الّتعر�ف��ّ��الّسّياحة�الّ���تتّم����مناطق�طبيعّية�والّ���عّدد�ا�الّتعر�ف�

ع���س�يل�املثال�ال�ا��صر،��غرض�مشا�دة�ال�ائنات�ا��ّية�ع���اختالف�أنواع�ا�ودراس��ا�عن�قرب،�

قصد�ا��فاظ�عل��ا،�مع�ا��رص�ع���ممارسة��ذه�الّسّياحة�بأقّل�أضرار�ع���الب�ئة،�مع�تحقيق�آثار�

ا��ا�من�الّناحّية��قتصادّية�و�جتماعّية،�كما�اعت���ذات�الّتعر�ف�الّسّياحة�
ّ
إيجابّية�ل�ذه�املناطق�ولس�

ّي�ن�ع���
ّ
س�س�الّسّواح�والّس�ان�املحل

�تر�ط� �الّ�� �العالقة �يوّ�� ي
ّ

�والذ �الّنفس �عن �و��ّ�
ّ
�وال� �ال��في�ّ� �الّنوع ذلك

ل�نمطا�من�
ّ
أنماط�الّسّياحة�الّسّياحة�بالب�ئة�أو�بمع���آخر�كيف�يتّم�توظيف�الب�ئة�من�حولنا�ل�ي�تمث

��وسط� �الب�ئة �و��ن �ترفي��، �إ�سا�ّي �ك�شاط �الّسّياحة �تر�ط �الّ�� �العالقة �الّتعر�ف ��ذا �أو�� حيث

شاط،�مّما�خلق�نمطا�سّياحّيا�جديدا��سّ���بالّسّياحة�البي�ّية
ّ
  .مالئم�ملمارسة��ذا�ال�

�ب�ن� �يجمع �حديث �سّيا�ّ� �نمط � �ّ�� �البي�ّية �الّسّياحة �بأّن �ي�بّ�ن � ة

�ع��� �املحافظة �و��ن ��قتصادّية، �منافعھ �ع�� �ا��صول �قصد �و���يعھ �الّسّيا�� شاط
ّ
�ال� تنمّية

الّتوازن�البي���للمواقع�الّسّياحّية�وتنمّي��ا�ع���نحو�مستدام�يضمن�توظيف�الب�ئة����خدمة�الّسّياحة،�

  .ة�املوارد�البي�ّية�وضمان�إستمرار���ا�من�خالل�توظيف�الّسّياحة����خدمة�الب�ئة

�من� �تمتاز�بجملة ��خ��ة ��ذه �أّن �تبّ�ن �البي�ّية، �للّسّياحة �إيراد�ا �تّم �الّ�� �الّتعار�ف �جملة �خالل من

���� �عناصر�ا �بمختلف �الب�ئة �ع�� �الّسّيا�ّ� شاط
ّ
�لل� ثار�الّسلبّية

���داف� �تحقيق �ع�� �والقائمة �الّسّياحة �قطاع ��� �املستدامة �الّتنمّية �مف�وم �تكّرس أّ��ا

 .�قتصادّية�و�جتماعّية�ل�ذه��خ��ة�جنبا�إ���جنب�مع�املحافظة�ع���الب�ئة

                                                           

ة�الوادي،�العدد��جتماعّية،�جامع�مجلة�الّدراسات�والبحوث
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

فالّسياحة�البي�ّية�طبقا�ل�ذا�الّتعر�ف��ّ��الّسّياحة�الّ���تتّم����مناطق�طبيعّية�والّ���عّدد�ا�الّتعر�ف�

ع���س�يل�املثال�ال�ا��صر،��غرض�مشا�دة�ال�ائنات�ا��ّية�ع���اختالف�أنواع�ا�ودراس��ا�عن�قرب،�

قصد�ا��فاظ�عل��ا،�مع�ا��رص�ع���ممارسة��ذه�الّسّياحة�بأقّل�أضرار�ع���الب�ئة،�مع�تحقيق�آثار�

ا��ا�من�الّناحّية��قتصادّية�و�جتماعّية،�كما�اعت���ذات�الّتعر�ف�الّسّياحة�
ّ
إيجابّية�ل�ذه�املناطق�ولس�

ّي�ن�ع���البي�ّية�نمطا�مالئما�ووسيلة�مث���ل�شر�الو���البي�ّ��عن�طر�ق�تح
ّ
س�س�الّسّواح�والّس�ان�املحل

  . حّد�سواء�بالقضايا�البي�ّية�الّرا�نة

�بأّ��ا �أيضا �ُعّرفت �تر�ط�: " كما �الّ�� �العالقة �يوّ�� ي
ّ

�والذ �الّنفس �عن �و��ّ�
ّ
�وال� �ال��في�ّ� �الّنوع ذلك

ل�نمطا�من�
ّ
الّسّياحة�بالب�ئة�أو�بمع���آخر�كيف�يتّم�توظيف�الب�ئة�من�حولنا�ل�ي�تمث

  3. "الّ���ي��أ�إل��ا�الفرد�لالستمتاع

��وسط� �الب�ئة �و��ن �ترفي��، �إ�سا�ّي �ك�شاط �الّسّياحة �تر�ط �الّ�� �العالقة �الّتعر�ف ��ذا �أو�� حيث

شاط،�مّما�خلق�نمطا�سّياحّيا�جديدا��سّ���بالّسّياحة�البي�ّية
ّ
مالئم�ملمارسة��ذا�ال�

�الّسابق �الّتعار�ف ��ذه �خالل �ب�ن�فمن �يجمع �حديث �سّيا�ّ� �نمط � �ّ�� �البي�ّية �الّسّياحة �بأّن �ي�بّ�ن � ة

�ع��� �املحافظة �و��ن ��قتصادّية، �منافعھ �ع�� �ا��صول �قصد �و���يعھ �الّسّيا�� شاط
ّ
�ال� تنمّية

الّتوازن�البي���للمواقع�الّسّياحّية�وتنمّي��ا�ع���نحو�مستدام�يضمن�توظيف�الب�ئة����خدمة�الّسّياحة،�

ة�املوارد�البي�ّية�وضمان�إستمرار���ا�من�خالل�توظيف�الّسّياحة����خدمة�الب�ئة

  :خصائص�الّسّياحة�البي�ّية

�من� �تمتاز�بجملة ��خ��ة ��ذه �أّن �تبّ�ن �البي�ّية، �للّسّياحة �إيراد�ا �تّم �الّ�� �الّتعار�ف �جملة �خالل من

  :ا��صائص�من�بي��ا�ما�ي��

�� �من �الّتقليل ��س��دف ����أّ��ا �عناصر�ا �بمختلف �الب�ئة �ع�� �الّسّيا�ّ� شاط
ّ
�لل� ثار�الّسلبّية

 .مناطق�ا��ذب�الّسّيا��

���داف� �تحقيق �ع�� �والقائمة �الّسّياحة �قطاع ��� �املستدامة �الّتنمّية �مف�وم �تكّرس أّ��ا

�قتصادّية�و�جتماعّية�ل�ذه��خ��ة�جنبا�إ���جنب�مع�املحافظة�ع���الب�ئة

                   

مجلة�الّدراسات�والبحوثالعالقة�الّتفاعلّية�ب�ن�الب�ئة�والّتنمّية�املستدامة،�

. 
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فالّسياحة�البي�ّية�طبقا�ل�ذا�الّتعر�ف��ّ��الّسّياحة�الّ���تتّم����مناطق�طبيعّية�والّ���عّدد�ا�الّتعر�ف�

ع���س�يل�املثال�ال�ا��صر،��غرض�مشا�دة�ال�ائنات�ا��ّية�ع���اختالف�أنواع�ا�ودراس��ا�عن�قرب،�

قصد�ا��فاظ�عل��ا،�مع�ا��رص�ع���ممارسة��ذه�الّسّياحة�بأقّل�أضرار�ع���الب�ئة،�مع�تحقيق�آثار�

ا��ا�من�الّناحّية��قتصادّية�و�جتماعّية،�كما�اعت���ذات�الّتعر�ف�الّسّياحة�
ّ
إيجابّية�ل�ذه�املناطق�ولس�

البي�ّية�نمطا�مالئما�ووسيلة�مث���ل�شر�الو���البي�ّ��عن�طر�ق�تح

حّد�سواء�بالقضايا�البي�ّية�الّرا�نة

�بأّ��ا �أيضا �ُعّرفت كما

ل�نمطا�من�
ّ
الّسّياحة�بالب�ئة�أو�بمع���آخر�كيف�يتّم�توظيف�الب�ئة�من�حولنا�ل�ي�تمث

الّ���ي��أ�إل��ا�الفرد�لالستمتاع

��وسط� �الب�ئة �و��ن �ترفي��، �إ�سا�ّي �ك�شاط �الّسّياحة �تر�ط �الّ�� �العالقة �الّتعر�ف ��ذا �أو�� حيث

شاط،�مّما�خلق�نمطا�سّياحّيا�جديدا��سّ���بالّسّياحة�البي�ّية
ّ
مالئم�ملمارسة��ذا�ال�

�الّسابق �الّتعار�ف ��ذه �خالل فمن

�ع��� �املحافظة �و��ن ��قتصادّية، �منافعھ �ع�� �ا��صول �قصد �و���يعھ �الّسّيا�� شاط
ّ
�ال� تنمّية

الّتوازن�البي���للمواقع�الّسّياحّية�وتنمّي��ا�ع���نحو�مستدام�يضمن�توظيف�الب�ئة����خدمة�الّسّياحة،�

ة�املوارد�البي�ّية�وضمان�إستمرار���ا�من�خالل�توظيف�الّسّياحة����خدمة�الب�ئةمع�حماي

خصائص�الّسّياحة�البي�ّية. 2

�من� �تمتاز�بجملة ��خ��ة ��ذه �أّن �تبّ�ن �البي�ّية، �للّسّياحة �إيراد�ا �تّم �الّ�� �الّتعار�ف �جملة �خالل من

ا��صائص�من�بي��ا�ما�ي��

��  . أ �من �الّتقليل ��س��دف أّ��ا

مناطق�ا��ذب�الّسّيا��

���داف�  . ب �تحقيق �ع�� �والقائمة �الّسّياحة �قطاع ��� �املستدامة �الّتنمّية �مف�وم �تكّرس أّ��ا

�قتصادّية�و�جتماعّية�ل�ذه��خ��ة�جنبا�إ���جنب�مع�املحافظة�ع���الب�ئة

العالقة�الّتفاعلّية�ب�ن�الب�ئة�والّتنمّية�املستدامة،��و�دي�عبد�ا��ليل،� 3
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�البي�ّ�� �تواز��ا �يختّل �لم �الّ�� �املناطق ��� �الّتطبيقّية �العلمّية �والّدراسات �ك�شاف

 .قصد�املحافظة�عل��ا،�من�خالل�إكساب��ذه�الّدراسات�طا�عا�ترف��ّيا�علمّيا

ان�
ّ
أّ��ا��سا�م�����شر�الو���البي�ّ��حول�القضايا�البي�ّية�الّ����ش�د�ا�العالم،�ب�ن�الّسّواح�وس�

-03لقد�عّرف�املشّرع�ا��زائرّي�الب�ئة�من�خالل�قانون�حماية�الب�ئة����إطار�الّتنمّية�املستدامة�رقم�

  : يقصد����مف�وم��ذا�القانون�بما�يأ�ي

�و�اطن� �و�رض �وا��ّو�واملاء ��ال�واء �وا��يوّ�ة حيوّ�ة
ّ

�الال بيعّية
ّ
�الط �املوارد �من �الب�ئة تت�ّون

�اث�الورا�ي�وأش�ال�الّتفاعل�ب�ن��ذه�املوارد،�وكذا��ماكن�
ّ
�رض�والّنبات�وا��يوان،�بما����ذلك�ال�

- 03قد�عّرفھ�املشّرع�ا��زائرّي�من�خالل�قانون�الّتنمّية�املستدامة�للّسّياحة�رقم�

انطالقا�من��ذين�الّتعر�ف�ن�ل�ّل�من�الب�ئة�والّسّياحة،�يمكن�است�تاج�أّن�العالقة�الّ���تر�ط�ما�

شا
ّ
�ال� �ملمارسة �مالئما ��عت���وسطا �املتعّددة �بمقّوما��ا �الب�ئة �أّن ��� �تكمن �و�ّ��ببعض�ما �الّسّيا�ّ�، ط

�بامتّياز،� ل�عناصر�جذب�سّيا�ّ�
ّ
املقّومات�الّناتجة�عن�تفاعل�مختلف�عناصر�الب�ئة�مع��عض�ا�ل�ش�

و�ّ��مختلف�العناصر�البي�ّية�الّ���لم��غّ���ا�يد���سان�والّ���حافظت�ع���ش�ل�ا�

شاط�
ّ
شاط���سا�ي�مع�بي�تھ،�بما����ذلك�ال�

ّ
ل�الوسط�املالئم�لتفاعل�ال�

ّ
�،�والّ���تمث

  .الّسّيا���والّ����عت���الوعاء�املالئم�ملمارستھ،�و�شمل��ّل�من�املوقع�ا��غرا���واملناخ�املالئم

�اث�الورا�ّي�
ّ
قا���وال�

ّ
ّد��عب���املشّرع�ا��زائري�ع���ح–ومفاد�ا�الّتنّوع�الث

شاط�الّسّيا�ّ��إ����سو�قھ�كمنتج�سّيا�ّ�،�قصد��ستفادة�
ّ
ي��س���ال�

ّ
للب�ئة،�والذ

                                                           

ق�بحماية�الب�ئة����إطار�الّتنمّية�املستدامة،�ا��ر�دة�الّرسمّية�ل��م�ورّ�ة�
ّ
،�يتعل

ق�بالّتنمّية�املستدامة�للّسّياحة،�ا��ر�دة�الّرسمّية�ل��م�ورّ�ة�ا��زائرّ�ة،�العدد�
ّ
،�يتعل
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�البي�ّ�� �تواز��ا �يختّل �لم �الّ�� �املناطق ��� �الّتطبيقّية �العلمّية �والّدراسات �ك�شاف

قصد�املحافظة�عل��ا،�من�خالل�إكساب��ذه�الّدراسات�طا�عا�ترف��ّيا�علمّيا

ان�
ّ
أّ��ا��سا�م�����شر�الو���البي�ّ��حول�القضايا�البي�ّية�الّ����ش�د�ا�العالم،�ب�ن�الّسّواح�وس�

  4.الّسّياحّية�ع���حّد�سواء

فاعلّية�ب�ن�الب�ئة�والّسّياحة
ّ
  :العالقة�الت

لقد�عّرف�املشّرع�ا��زائرّي�الب�ئة�من�خالل�قانون�حماية�الب�ئة����إطار�الّتنمّية�املستدامة�رقم�

يقصد����مف�وم��ذا�القانون�بما�يأ�ي: " منھ�ع���ما�ي���04،�حيث�نّصت�املاّدة�

�و�اطن� �و�رض �وا��ّو�واملاء ��ال�واء �وا��يوّ�ة حيوّ�ة
ّ

�الال بيعّية
ّ
�الط �املوارد �من �الب�ئة تت�ّون

�اث�الورا�ي�وأش�ال�الّتفاعل�ب�ن��ذه�املوارد،�وكذا��ماكن�
ّ
�رض�والّنبات�وا��يوان،�بما����ذلك�ال�

بيعّية
ّ
  ... "واملناظر�واملعلم�الط

شاط�الّسّيا�ّ��ف
ّ
قد�عّرفھ�املشّرع�ا��زائرّي�من�خالل�قانون�الّتنمّية�املستدامة�للّسّياحة�رقم�أّما�ال�

انطالقا�من��ذين�الّتعر�ف�ن�ل�ّل�من�الب�ئة�والّسّياحة،�يمكن�است�تاج�أّن�العالقة�الّ���تر�ط�ما�

شا
ّ
�ال� �ملمارسة �مالئما ��عت���وسطا �املتعّددة �بمقّوما��ا �الب�ئة �أّن ��� �تكمن ببعض�ما

�بامتّياز،� ل�عناصر�جذب�سّيا�ّ�
ّ
املقّومات�الّناتجة�عن�تفاعل�مختلف�عناصر�الب�ئة�مع��عض�ا�ل�ش�

  :وتنقسم�إ���ثالثة�مقّومات�و��ّ 

و�ّ��مختلف�العناصر�البي�ّية�الّ���لم��غّ���ا�يد���سان�والّ���حافظت�ع���ش�ل�ا�

شاط�
ّ
شاط���سا�ي�مع�بي�تھ،�بما����ذلك�ال�

ّ
ل�الوسط�املالئم�لتفاعل�ال�

ّ
�،�والّ���تمث

الّسّيا���والّ����عت���الوعاء�املالئم�ملمارستھ،�و�شمل��ّل�من�املوقع�ا��غرا���واملناخ�املالئم

�اث�الورا�ّي�: مقّومات�اجتماعّية��شرّ�ة
ّ
قا���وال�

ّ
ومفاد�ا�الّتنّوع�الث

شاط�الّسّيا�ّ��إ����سو�قھ�كمنتج�سّيا�ّ�،�قصد��ستفادة�
ّ
ي��س���ال�

ّ
للب�ئة،�والذ

                   

 .113-112خليف�مصطفى�غرايبة،�املرجع�الّسابق،�ص�ص�

ق�بحماية�الب�ئة����إطار�الّتنمّية�املستدامة،�ا��ر�دة�الّرسمّية�ل��م�ورّ�ة�2003يوليو�سنة��19،�مؤّرخ����
ّ
،�يتعل

 .2003يوليو�سنة��20لّصادر�بتار�خ�

ق�بالّتنمّية�املستدامة�للّسّياحة،�ا��ر�دة�الّرسمّية�ل��م�ورّ�ة�ا��زائرّ�ة،�العدد�2003ف��اير�سنة��17مؤّرخ����
ّ
،�يتعل

 .2003ف��اير�سنة�
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�  . ج ���ّ�ع �البي�ّ��أّ��ا �تواز��ا �يختّل �لم �الّ�� �املناطق ��� �الّتطبيقّية �العلمّية �والّدراسات �ك�شاف

قصد�املحافظة�عل��ا،�من�خالل�إكساب��ذه�الّدراسات�طا�عا�ترف��ّيا�علمّيا

ان�  . ح
ّ
أّ��ا��سا�م�����شر�الو���البي�ّ��حول�القضايا�البي�ّية�الّ����ش�د�ا�العالم،�ب�ن�الّسّواح�وس�

الّسّياحّية�ع���حّد�سواء�املناطق

فاعلّية�ب�ن�الب�ئة�والّسّياحة.  3
ّ
العالقة�الت

لقد�عّرف�املشّرع�ا��زائرّي�الب�ئة�من�خالل�قانون�حماية�الب�ئة����إطار�الّتنمّية�املستدامة�رقم�

،�حيث�نّصت�املاّدة��105

�و�اطن�: لب�ئةا... �و�رض �وا��ّو�واملاء ��ال�واء �وا��يوّ�ة حيوّ�ة
ّ

�الال بيعّية
ّ
�الط �املوارد �من �الب�ئة تت�ّون

�اث�الورا�ي�وأش�ال�الّتفاعل�ب�ن��ذه�املوارد،�وكذا��ماكن�
ّ
�رض�والّنبات�وا��يوان،�بما����ذلك�ال�

بيعّية
ّ
واملناظر�واملعلم�الط

شاط�الّسّيا�ّ��ف
ّ
أّما�ال�

انطالقا�من��ذين�الّتعر�ف�ن�ل�ّل�من�الب�ئة�والّسّياحة،�يمكن�است�تاج�أّن�العالقة�الّ���تر�ط�ما���016

شا
ّ
�ال� �ملمارسة �مالئما ��عت���وسطا �املتعّددة �بمقّوما��ا �الب�ئة �أّن ��� �تكمن ببعض�ما

�بامتّياز،� ل�عناصر�جذب�سّيا�ّ�
ّ
املقّومات�الّناتجة�عن�تفاعل�مختلف�عناصر�الب�ئة�مع��عض�ا�ل�ش�

وتنقسم�إ���ثالثة�مقّومات�و��ّ 

و�ّ��مختلف�العناصر�البي�ّية�الّ���لم��غّ���ا�يد���سان�والّ���حافظت�ع���ش�ل�ا�: مقّومات�طبيعّية. أ

بي�
ّ
شاط�وتواز��ا�الط

ّ
شاط���سا�ي�مع�بي�تھ،�بما����ذلك�ال�

ّ
ل�الوسط�املالئم�لتفاعل�ال�

ّ
�،�والّ���تمث

الّسّيا���والّ����عت���الوعاء�املالئم�ملمارستھ،�و�شمل��ّل�من�املوقع�ا��غرا���واملناخ�املالئم

مقّومات�اجتماعّية��شرّ�ة. ب

شاط�الّسّيا�ّ��إ����سو�قھ�كمنتج�سّيا�ّ�،�قصد��ستفادة��- عند��عر�فھ�للب�ئة
ّ
ي��س���ال�

ّ
للب�ئة،�والذ

  .منھ�اقتصادّيا

خليف�مصطفى�غرايبة،�املرجع�الّسابق،�ص�ص��4
،�مؤّرخ����10-03قانون�رقم� 5

لّصادر�بتار�خ�،�ا43ا��زائرّ�ة،�العدد�
مؤّرخ�����01-03قانون�رقم� 6

ف��اير�سنة��19،�الّصادر�بتار�خ�11
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و�قصد���ا�الّتنّوع�ا��يوي�للمنطقة،�من�حيوانات�ونباتات�والّ���يأ�ي�الّسّواح�

�القول�بأن�العالقة�الّ���تر�ط�الب�ئة�بالّسّياحة��ّ��عالقة�تبادلّية،�فالب�ئة� من�خالل�ما�سبق�يمكن

سو�قّي�للب�ئة�بمختلف�مقّوما��ا�مّما�
ّ
ل�ال�شاط�ال�

ّ
ل�وسطا�مالئما�ملمارسة�الّسّياحة،�والّسّياحة�تمث

ّ
تمث

�بأ�مّية� �الّتحس�س ��� ��سا�م الّ��

  .املحافظة�عل��ا،�وأساس��ذه�العالقة��و�تفاعل���سان�مع�الب�ئة�عن�طر�ق�الّسّياحة

�املستدامة� �الّتنمّية ��عر�ف �عرض �أّوال �وجب �املستدامة، �الّسّياحية �الّتنمّية �مف�وم �تحديد يقت���

بة�عن�
ّ
أ�عاد�ا،�ومن�بيان�معالم�إدراج�ا�ضمن�قطاع�الّسّياحة����ا��زائر،�وكذا��ثار�امل��ت

�بمف�وم�ا �الّتنمّية �عن �ناجعا �بديال ل
ّ
��ش� �بحيث �للّتنمّية، �حديثا �نمطا �املستدامة �الّتنمّية ��عت��

�04الّتقليدي،�فمن�منظور��شر��ّ�،�فقد�عّرف�املشّرع�ا��زائرّي�الّتنمّية�املستدامة�بموجب�نّص�املاّدة�

مف�وم��ع���الّتوفيق�ب�ن�تنمّية�اجتماعّية�

لبي�ّ�����إطار�تنمّية�تضمن�تلبّية�حاجات�

يف�م�من�خالل�نّص��ذه�املاّدة�بأّن�املشّرع�ا��زائرّي�اعت���أّن�الّتنمّية�املستدامة��ّ��نمط�تنمّية�يجمع�

�سب �و��ن �ج�ة، �من ��جتماعّية �الّتنمّية �وتحقيق �تطو�ر��قتصاد �ب�ن ق
ّ
�ج�ة�و�وف �من �الب�ئة �حماية ل

ة�واملستقبلّية�ألفراد�املجتمع،�عن�طر�ق�ضمان�استمرارّ�ة�املوارد�
ّ
أخرى،�ع���نحو�يلّ���ا��اّجات�ا��ال

                                                           

رة�ة�سّياحّية�مستدامة�دراسة�حالة�ا��زائر�مع��شارة�إ����عض�الّنماذج
ّ

،�مذك

 .31-27،�ص�ص�2014-

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

و�قصد���ا�الّتنّوع�ا��يوي�للمنطقة،�من�حيوانات�ونباتات�والّ���يأ�ي�الّسّواح��:مقّومات�بيولوجّية

  

�القول�بأن�العالقة�الّ���تر�ط�الب�ئة�بالّسّياحة��ّ��عالقة�تبادلّية،�فالب�ئة� من�خالل�ما�سبق�يمكن

سو�قّي�للب�ئة�بمختلف�مقّوما��ا�مّما�
ّ
ل�ال�شاط�ال�

ّ
ل�وسطا�مالئما�ملمارسة�الّسّياحة،�والّسّياحة�تمث

ّ
تمث

�الّسّياحة �طر�ق �عن �البي�ّ� ��شر�الو�� �وكذا �تنمّي��ا، �ع�� �بأ�مّية���ساعد �الّتحس�س ��� ��سا�م الّ��

املحافظة�عل��ا،�وأساس��ذه�العالقة��و�تفاعل���سان�مع�الب�ئة�عن�طر�ق�الّسّياحة

نمّية�الّسّياحية�املستدامة
ّ
  .مف�وم�الت

�املستدامة� �الّتنمّية ��عر�ف �عرض �أّوال �وجب �املستدامة، �الّسّياحية �الّتنمّية �مف�وم �تحديد يقت���

بة�عن�
ّ
أ�عاد�ا،�ومن�بيان�معالم�إدراج�ا�ضمن�قطاع�الّسّياحة����ا��زائر،�وكذا��ثار�امل��ت

  :ذلك،�و�ّو�ما�تّم�دراستھ�وفق�الّتفصيل�الّتا��

نمّية�املستدامة
ّ
  :�عر�ف�الت

�بمف�وم�ا �الّتنمّية �عن �ناجعا �بديال ل
ّ
��ش� �بحيث �للّتنمّية، �حديثا �نمطا �املستدامة �الّتنمّية �عت��

الّتقليدي،�فمن�منظور��شر��ّ�،�فقد�عّرف�املشّرع�ا��زائرّي�الّتنمّية�املستدامة�بموجب�نّص�املاّدة�

مف�وم��ع���الّتوفيق�ب�ن�تنمّية�اجتماعّية�: الّتنمّية�املستدامة: " ،�والّ���نصت108

لبي�ّ�����إطار�تنمّية�تضمن�تلبّية�حاجات�واقتصادّية�قابلة�لالستمرار�وحماية�الب�ئة،�أي�إدراج�البعد�ا

  . "   �جيال�ا��اضرة�و��جيال�املستقبلّية

يف�م�من�خالل�نّص��ذه�املاّدة�بأّن�املشّرع�ا��زائرّي�اعت���أّن�الّتنمّية�املستدامة��ّ��نمط�تنمّية�يجمع�

�سب �و��ن �ج�ة، �من ��جتماعّية �الّتنمّية �وتحقيق �تطو�ر��قتصاد �ب�ن ق
ّ
و�وف

ة�واملستقبلّية�ألفراد�املجتمع،�عن�طر�ق�ضمان�استمرارّ�ة�املوارد�
ّ
أخرى،�ع���نحو�يلّ���ا��اّجات�ا��ال

بيعّية�ومنع�است��اف�ا
ّ
  .الط

                   

ة�سّياحّية�مستدامة�دراسة�حالة�ا��زائر�مع��شارة�إ����عض�الّنماذجالّسّياحة�ا��ضراء�كآلّية�لتحقيق�تنميّ 

سي��،�جامعة�ا��زائر
ّ
-3�،2013ماجست��،��لّية�العلوم��قتصادّية�والعلوم�الّتجارّ�ة�وعلوم�ال�

 .،�املصدر�الّسابق

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 
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مقّومات�بيولوجّية. ج

  7.الك�شاف�ا�عن�قرب

�القول�بأن�العالقة�الّ���تر�ط�الب�ئة�بالّسّياحة��ّ��عالقة�تبادلّية،�فالب�ئة�ف من�خالل�ما�سبق�يمكن

سو�قّي�للب�ئة�بمختلف�مقّوما��ا�مّما�
ّ
ل�ال�شاط�ال�

ّ
ل�وسطا�مالئما�ملمارسة�الّسّياحة،�والّسّياحة�تمث

ّ
تمث

�الّسّياحة �طر�ق �عن �البي�ّ� ��شر�الو�� �وكذا �تنمّي��ا، �ع�� �ساعد

املحافظة�عل��ا،�وأساس��ذه�العالقة��و�تفاعل���سان�مع�الب�ئة�عن�طر�ق�الّسّياحة

نمّية�الّسّياحية�املستدامة: ثانّيا
ّ
مف�وم�الت

�املستدامة� �الّتنمّية ��عر�ف �عرض �أّوال �وجب �املستدامة، �الّسّياحية �الّتنمّية �مف�وم �تحديد يقت���

بة�عن�بمختلف�
ّ
أ�عاد�ا،�ومن�بيان�معالم�إدراج�ا�ضمن�قطاع�الّسّياحة����ا��زائر،�وكذا��ثار�امل��ت

ذلك،�و�ّو�ما�تّم�دراستھ�وفق�الّتفصيل�الّتا��

نمّية�املستدامة�.1
ّ
�عر�ف�الت

�بمف�وم�ا �الّتنمّية �عن �ناجعا �بديال ل
ّ
��ش� �بحيث �للّتنمّية، �حديثا �نمطا �املستدامة �الّتنمّية �عت��

الّتقليدي،�فمن�منظور��شر��ّ�،�فقد�عّرف�املشّرع�ا��زائرّي�الّتنمّية�املستدامة�بموجب�نّص�املاّدة�

10-03من�القانون�رقم�

واقتصادّية�قابلة�لالستمرار�وحماية�الب�ئة،�أي�إدراج�البعد�ا

�جيال�ا��اضرة�و��جيال�املستقبلّية

يف�م�من�خالل�نّص��ذه�املاّدة�بأّن�املشّرع�ا��زائرّي�اعت���أّن�الّتنمّية�املستدامة��ّ��نمط�تنمّية�يجمع�

�سب �و��ن �ج�ة، �من ��جتماعّية �الّتنمّية �وتحقيق �تطو�ر��قتصاد �ب�ن ق
ّ
و�وف

ة�واملستقبلّية�ألفراد�املجتمع،�عن�طر�ق�ضمان�استمرارّ�ة�املوارد�
ّ
أخرى،�ع���نحو�يلّ���ا��اّجات�ا��ال

بيعّية�ومنع�است��اف�ا
ّ
الط

الّسّياحة�ا��ضراء�كآلّية�لتحقيق�تنميّ قايد�لطيفة،��7

سي��،�جامعة�ا��زائر
ّ
ماجست��،��لّية�العلوم��قتصادّية�والعلوم�الّتجارّ�ة�وعلوم�ال�

،�املصدر�الّسابق10-03قانون�رقم� 8



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  162

� �ماّدتھ كر���
ّ

�الذ : " بأّ��ا�03سالف

�واملوارد� �الب�ئة �ع�� �تحافظ �الّ�� �الّتنمّية �وفرص �ا��يارات �فيھ �تضمن �تنمّية نمط

ي�
ّ

�الذ �الّتنمّية �نمط �اعت���ا �فقد �املستدامة، �للّتنمّية �حمائّيا �مف�وما �مضمونھ ��� �حمل �الّتعر�ف �ذا

�يضمن� �نحو �ع�� �والبيولوجّية، �وال�شرّ�ة �الطبيعّية مقّوما��ا

استمرار��ذه�املقّومات�مستقبال،�فبمقارنة��ذا�الّتعر�ف�مع�سابقھ�ي�بّ�ن�بأّن��ذا��خ���يخّص�الّتنمّية�

املستدامة����قطاع�الّسّياحة�فقط،�من�خالل�تكر�س�الّسّياحة�املستدامة�كنمط�لتنمّية��ذا�القطاع،�

�املستدامة�من�بي��ا �من�الّناحّية�الفق�ّية�فقد�وردت�العديد�من�الّتعار�ف�للّتنمّية �عمال�الّ���: " أّما

�املوارد� �و�صون �الّتلّوث، �من �و�حّد �الّتنمّية، �يحّقق ي
ّ

�بالقدر�الذ �البي�ّية �اس�ثمار�املوارد �إ�� ��دف

��قتصادّية� �واملشار�ع �ال�شرّ�ة �السلوكّيات �الّنظر��� �إعادة �إ�� �يدفع �املستدامة، �الّتنمّية �مف�وم إّن

ع����املت�ّناة،�ع���نحو�يضمن�ا��مع�ب�ن�ثالثة�عناصر�و�ّ��الّتنمّية��قتصادّية�و�جتماعّية�وا��فاظ

ل���عاد�الّ���يرتكز�عل��ا�مف�وم�الّتنمّية�املستدامة،
ّ
الث�تمث

ّ
والّ����ست�تج��11الب�ئة،��ذه�العناصر�الث

�ع ��قتصادّية �الرفا�ّية �زّ�ادة �ضرورة �مبدأ �ع�� �البعد ����ستغالل�يرتكز��ذا

و�الّتا�����12مثل�للموارد،�مع�ا��رص�ع���عدم�است��اف�ا�ع���نحو�يجعل�ا�غ���متاحة�لألجيال�املقبلة،

رة�دون�
ّ
فإن��ذا�البعد��ستوجب�البحث�عن�سبل�وآلّيات�اقتصادّية�تحّقق���داف��قتصادّية�املسط

                                                           

رة�ماجست��،��لّية�العلوم��سالمّية،�جامعة�ا��زائر
ّ

-1�،2015مذك

شر�ع�و�ستغالل��مثل�للموارد
ّ
ة��فاق�ب�ن�ال�

ّ
،�مجل

ة�نماء�لالقتصاد�والّتجارة،�"ا���ود�و�س��اتيجّيات
ّ
،�مجل

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

� �رقم �القانون �بمقت��� �أيضا �ا��زائرّي �املشّرع �عّرف�ا ��019-03كما �ماّدتھ كر���
ّ

�الذ سالف

�واملوارد� �الب�ئة �ع�� �تحافظ �الّ�� �الّتنمّية �وفرص �ا��يارات �فيھ �تضمن �تنمّية نمط

قا���لألجيال�القادمة
ّ
�اث�الث

ّ
بيعّية�وال�

ّ
  . "الط

ي�
ّ

�الذ �الّتنمّية �نمط �اعت���ا �فقد �املستدامة، �للّتنمّية �حمائّيا �مف�وما �مضمونھ ��� �حمل �الّتعر�ف �ذا

�بمختلف �الب�ئة �ع�� �و�حافظ �يضمن��يح�� �نحو �ع�� �والبيولوجّية، �وال�شرّ�ة �الطبيعّية مقّوما��ا

استمرار��ذه�املقّومات�مستقبال،�فبمقارنة��ذا�الّتعر�ف�مع�سابقھ�ي�بّ�ن�بأّن��ذا��خ���يخّص�الّتنمّية�

املستدامة����قطاع�الّسّياحة�فقط،�من�خالل�تكر�س�الّسّياحة�املستدامة�كنمط�لتنمّية��ذا�القطاع،�

  .ن�أجل�ا��فاظ�ع���الب�ئة

�املستدامة�من�بي��ا �من�الّناحّية�الفق�ّية�فقد�وردت�العديد�من�الّتعار�ف�للّتنمّية أّما

�املوارد� �و�صون �الّتلّوث، �من �و�حّد �الّتنمّية، �يحّقق ي
ّ

�بالقدر�الذ �البي�ّية �اس�ثمار�املوارد �إ�� ��دف

ر�ا،�بدال�من�اس بيعّية�و�طِوّ
ّ
  10. "ت��اف�ا�ومحاولة�الّسيطرة�عل��االط

نمّية�املستدامة
ّ
  :أ�عاد�الت

��قتصادّية� �واملشار�ع �ال�شرّ�ة �السلوكّيات �الّنظر��� �إعادة �إ�� �يدفع �املستدامة، �الّتنمّية �مف�وم إّن

املت�ّناة،�ع���نحو�يضمن�ا��مع�ب�ن�ثالثة�عناصر�و�ّ��الّتنمّية��قتصادّية�و�جتماعّية�وا��فاظ

ل���عاد�الّ���يرتكز�عل��ا�مف�وم�الّتنمّية�املستدامة،
ّ
الث�تمث

ّ
الب�ئة،��ذه�العناصر�الث

  :مّما�سبق�الّتطّرق�إليھ�من��عار�ف�للّتنمّية�املستدامة،�و�ّ��كما�ي��

�ع:  ��قتصادّية �الرفا�ّية �زّ�ادة �ضرورة �مبدأ �ع�� �البعد يرتكز��ذا

�مثل�للموارد،�مع�ا��رص�ع���عدم�است��اف�ا�ع���نحو�يجعل�ا�غ���متاحة�لألجيال�املقبلة،

رة�دون�
ّ
فإن��ذا�البعد��ستوجب�البحث�عن�سبل�وآلّيات�اقتصادّية�تحّقق���داف��قتصادّية�املسط

  .  ��اأن�تق��ّ����ائّيا�ع���املوارد�املتاحة،�بل�و�س���إ���زّ�اد

                   

  .،�املصدر�الّسابق

ر�عة�و�القانون،�
ّ

رة�ماجست��،��لّية�العلوم��سالمّية،�جامعة�ا��زائرالّتنمّية�املستدامة�ب�ن�الش
ّ

مذك

شر�ع�و�ستغالل��مثل�للموارد: واقع�الّتنمّية�املستدامة����ا��زائرعفيف�عبد�ا��ميد،�لوصيف�فيصل،�
ّ
ب�ن�ال�

  .188،�ص�02�،2019ّدراسات��قتصادّية،�العدد�

ا���ود�و�س��اتيجّيات"خدمة�الّتنمّية�املستدامة����ا��زائر�نجي���ع����،�ادر�مّناد،�بوطالب�ج�يد،�

  .187،�ص�2018،�عدد�خاّص،�أفر�ل�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�� �رقم �القانون �بمقت��� �أيضا �ا��زائرّي �املشّرع �عّرف�ا كما

�امل �واملوارد�: ستدامةالّتنمّية �الب�ئة �ع�� �تحافظ �الّ�� �الّتنمّية �وفرص �ا��يارات �فيھ �تضمن �تنمّية نمط

قا���لألجيال�القادمة
ّ
�اث�الث

ّ
بيعّية�وال�

ّ
الط

ي�
ّ

�الذ �الّتنمّية �نمط �اعت���ا �فقد �املستدامة، �للّتنمّية �حمائّيا �مف�وما �مضمونھ ��� �حمل �الّتعر�ف �ذا

�بمختلف �الب�ئة �ع�� �و�حافظ يح��

استمرار��ذه�املقّومات�مستقبال،�فبمقارنة��ذا�الّتعر�ف�مع�سابقھ�ي�بّ�ن�بأّن��ذا��خ���يخّص�الّتنمّية�

املستدامة����قطاع�الّسّياحة�فقط،�من�خالل�تكر�س�الّسّياحة�املستدامة�كنمط�لتنمّية��ذا�القطاع،�

ن�أجل�ا��فاظ�ع���الب�ئةوكذا�م

�املستدامة�من�بي��ا �من�الّناحّية�الفق�ّية�فقد�وردت�العديد�من�الّتعار�ف�للّتنمّية أّما

�املوارد� �و�صون �الّتلّوث، �من �و�حّد �الّتنمّية، �يحّقق ي
ّ

�بالقدر�الذ �البي�ّية �اس�ثمار�املوارد �إ�� ��دف

ر�ا،�بدال�من�اس بيعّية�و�طِوّ
ّ
الط

نمّية�املستدامة. 2
ّ
أ�عاد�الت

��قتصادّية� �واملشار�ع �ال�شرّ�ة �السلوكّيات �الّنظر��� �إعادة �إ�� �يدفع �املستدامة، �الّتنمّية �مف�وم إّن

املت�ّناة،�ع���نحو�يضمن�ا��مع�ب�ن�ثالثة�عناصر�و�ّ��الّتنمّية��قتصادّية�و�جتماعّية�وا��فاظ

ل���عاد�الّ���يرتكز�عل��ا�مف�وم�الّتنمّية�املستدامة،
ّ
الث�تمث

ّ
الب�ئة،��ذه�العناصر�الث

مّما�سبق�الّتطّرق�إليھ�من��عار�ف�للّتنمّية�املستدامة،�و�ّ��كما�ي��

��قتصادي. أ : البعد

�مثل�للموارد،�مع�ا��رص�ع���عدم�است��اف�ا�ع���نحو�يجعل�ا�غ���متاحة�لألجيال�املقبلة،

رة�دون�
ّ
فإن��ذا�البعد��ستوجب�البحث�عن�سبل�وآلّيات�اقتصادّية�تحّقق���داف��قتصادّية�املسط

أن�تق��ّ����ائّيا�ع���املوارد�املتاحة،�بل�و�س���إ���زّ�اد

،�املصدر�الّسابق10-03قانون�رقم� 9
ر�عة�و�القانون،�ون�جمال�الّدين،���ن 10

ّ
الّتنمّية�املستدامة�ب�ن�الش

 .3،�ص�2016
عفيف�عبد�ا��ميد،�لوصيف�فيصل،��11

ّدراسات��قتصادّية،�العدد�لل
نجي���ع����،�ادر�مّناد،�بوطالب�ج�يد،��12

د�
ّ
،�عدد�خاّص،�أفر�ل�01املجل
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ي��س��دف���سان����حّد�ذاتھ�بصفتھ�أحد�أفراد�املجتمع،�من�
ّ

و�ّو�البعد�الذ

��فات� �ع�� �والقضاء �الّرفا�ّية، �مستوى �حيث �من �املجتمع �أفراد �ب�ن �املساواة �نحو �الّس�� خالل

  13.املستقبلّية��جتماعّية،�ع���نحو�يضمن�استمرار��ذه�الّرفا�ّية�وامتداد�ا�إ����جيال

��قتصادّية� ���داف �نحو�تحقيق �الّس�� �ب�ن �املّوازنة �ضرورة �البعد ��ذا يقت���

�وعدم� �الطبيعية �املوارد �الستمرار�واستدامة �ضمانا �الب�ئة، �ع�� �املحافظة �و��ن �للّتنمّية، و�جتماعّية

ر�والّتأث���املتبادل�ب�ن�الب�ئة�والّسّياحة،�باعتبار�أّن�ل�ذه��خ��ة�آثار�سلبّية�ع���الب�ئة�
ّ
نظرا�لعالقة�الّتأث

��قتصادّية� ���داف �ب�ن �الّتوازن �تحقيق �وقصد �لذا �مستدام، �غ�� �نحو �ع�� �ممارس��ا �تّم م��

�حرّ�ا� ��ان �الّسّياحة، �فيھ �تمارس ي
ّ

�الذ �الوعاء �باعتبار�ا �الب�ئة �حماية �و��ن ة

باملشّرع�ا��زائرّي�إدراج�أ�عاد�الّتنمّية�املستدامة�ضمن�قطاع�الّسّياحة����ا��زائر،�و�ّو�ما�طّبقھ�من�

ي���دف�حسب�امل
ّ

ق�بالّتنمّية�املستدامة�للّسّياحة،�والذ
ّ
منھ��02اّدة�املتعل

  :��دف��ذا�القانون�إ���إحداث�محيط�مالئم�ومحّفز�من�أجل

  ضمن�الّسوق�الّدولّية�للّسّياحة�من�خالل�ترقّية�الّصورة�الّسّياحّية،

  والّسّياحّية�قصد�رفع�قدرات��يواء�و�ستقبال،

سلّية،
ّ
  تلبّية�حاجات�املّواطن�ن�وطموحا��م����مجال�الّسّياحة�و�ستجمام�وال�

ب
ّ
قافّية�والّتار�خّية،املسا�مة����حماية�الب�ئة�وتحس�ن�إطار�املع�شة�وتثم�ن�القدرات�الط

ّ
  يعّية�والث

                                                           

ة�آفاق�علمّية،�العدد�
ّ
،�ص�ص�2017،�أفر�ل�13،�مجل

ّية�ا��قوق�والعلوم�الّسّياسّية،�جامعة�
ّ
�ل

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

ي��س��دف���سان����حّد�ذاتھ�بصفتھ�أحد�أفراد�املجتمع،�من�: 
ّ

و�ّو�البعد�الذ

��فات� �ع�� �والقضاء �الّرفا�ّية، �مستوى �حيث �من �املجتمع �أفراد �ب�ن �املساواة �نحو �الّس�� خالل

�جتماعّية،�ع���نحو�يضمن�استمرار��ذه�الّرفا�ّية�وامتداد�ا�إ����جيال

��قتصادّية� ���داف �نحو�تحقيق �الّس�� �ب�ن �املّوازنة �ضرورة �البعد ��ذا يقت���

�وعدم� �الطبيعية �املوارد �الستمرار�واستدامة �ضمانا �الب�ئة، �ع�� �املحافظة �و��ن �للّتنمّية، و�جتماعّية

    14.�خالل�بالّتوازن�البي��

نمّية�ا
ّ
  :ملستدامة����قطاع�الّسّياحة����ا��زائرإدراج�أ�عاد�الت

ر�والّتأث���املتبادل�ب�ن�الب�ئة�والّسّياحة،�باعتبار�أّن�ل�ذه��خ��ة�آثار�سلبّية�ع���الب�ئة�
ّ
نظرا�لعالقة�الّتأث

��قتصادّية� ���داف �ب�ن �الّتوازن �تحقيق �وقصد �لذا �مستدام، �غ�� �نحو �ع�� �ممارس��ا �تّم م��

�حرّ�ا� ��ان �الّسّياحة، �فيھ �تمارس ي
ّ

�الذ �الوعاء �باعتبار�ا �الب�ئة �حماية �و��ن ة

باملشّرع�ا��زائرّي�إدراج�أ�عاد�الّتنمّية�املستدامة�ضمن�قطاع�الّسّياحة����ا��زائر،�و�ّو�ما�طّبقھ�من�

ي���دف�حسب�امل�0115- 03
ّ

ق�بالّتنمّية�املستدامة�للّسّياحة،�والذ
ّ
املتعل

��دف��ذا�القانون�إ���إحداث�محيط�مالئم�ومحّفز�من�أجل

راكة����الّسّياحة،
ّ

  ترقّية��س�ثمار�وترقّية�الش

ضمن�الّسوق�الّدولّية�للّسّياحة�من�خالل�ترقّية�الّصورة�الّسّياحّية،" مقصد�ا��زائر

والّسّياحّية�قصد�رفع�قدرات��يواء�و�ستقبال،�إعادة��عتبار�للمؤّسسات�الفندقّية

  تنو�ع�العرض�الّسّيا���وتطو�ر�أش�ال�جديدة�لأل�شطة�الّسّياحّية،

سلّية،
ّ
تلبّية�حاجات�املّواطن�ن�وطموحا��م����مجال�الّسّياحة�و�ستجمام�وال�

ب
ّ
املسا�مة����حماية�الب�ئة�وتحس�ن�إطار�املع�شة�وتثم�ن�القدرات�الط

  تحس�ن�نوعّية�ا��دمات�الّسّياحّية،

                   

ة�آفاق�علمّية،�العدد��ّية�والّتنمّية�املستدامة����ا��زائرالّسّياسة�البيقبقوب�ع����،��ا�ي�محّمد،�
ّ
،�مجل

ّية�ا��قوق�والعلوم�الّسّياسّية،�جامعة� رسالة�دكتوراه،�ا��ماية�القانونّية�للب�ئة����إطار�الّتنمّية�املستدامة،
ّ
�ل

  .37-36،�ص�ص�

 .،�املصدر�الّسابق
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: البعد��جتما��. ب

��فات� �ع�� �والقضاء �الّرفا�ّية، �مستوى �حيث �من �املجتمع �أفراد �ب�ن �املساواة �نحو �الّس�� خالل

�جتماعّية،�ع���نحو�يضمن�استمرار��ذه�الّرفا�ّية�وامتداد�ا�إ����جيال

�البي��. ج ��قتصادّية�: البعد ���داف �نحو�تحقيق �الّس�� �ب�ن �املّوازنة �ضرورة �البعد ��ذا يقت���

�وعدم� �الطبيعية �املوارد �الستمرار�واستدامة �ضمانا �الب�ئة، �ع�� �املحافظة �و��ن �للّتنمّية، و�جتماعّية

�خالل�بالّتوازن�البي��

نمّية�ا. 3
ّ
إدراج�أ�عاد�الت

ر�والّتأث���املتبادل�ب�ن�الب�ئة�والّسّياحة،�باعتبار�أّن�ل�ذه��خ��ة�آثار�سلبّية�ع���الب�ئة�
ّ
نظرا�لعالقة�الّتأث

��قتصادّية� ���داف �ب�ن �الّتوازن �تحقيق �وقصد �لذا �مستدام، �غ�� �نحو �ع�� �ممارس��ا �تّم م��

�للّسّياح �حرّ�ا�و�جتماعّية ��ان �الّسّياحة، �فيھ �تمارس ي
ّ

�الذ �الوعاء �باعتبار�ا �الب�ئة �حماية �و��ن ة

باملشّرع�ا��زائرّي�إدراج�أ�عاد�الّتنمّية�املستدامة�ضمن�قطاع�الّسّياحة����ا��زائر،�و�ّو�ما�طّبقھ�من�

03خالل�القانون�رقم�

��دف��ذا�القانون�إ���إحداث�محيط�مالئم�ومحّفز�من�أجل: " إ���ما�ي��

راكة����الّسّياحة،�-
ّ

ترقّية��س�ثمار�وترقّية�الش

مقصد�ا��زائر"إدماج��-

إعادة��عتبار�للمؤّسسات�الفندقّية�-

تنو�ع�العرض�الّسّيا���وتطو�ر�أش�ال�جديدة�لأل�شطة�الّسّياحّية،�-

سلّية،�-
ّ
تلبّية�حاجات�املّواطن�ن�وطموحا��م����مجال�الّسّياحة�و�ستجمام�وال�

ب�-
ّ
املسا�مة����حماية�الب�ئة�وتحس�ن�إطار�املع�شة�وتثم�ن�القدرات�الط

تحس�ن�نوعّية�ا��دمات�الّسّياحّية،�-

قبقوب�ع����،��ا�ي�محّمد،��13

12-13. 
ا��ماية�القانونّية�للب�ئة����إطار�الّتنمّية�املستدامة،حسونة�عبد�الغ��،��14

،�ص�ص�2013-�2012سكرة،�
،�املصدر�الّسابق01-03رقم��قانون �15
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الثة�
ّ
�القانون�تجّسد�بوضوح���عاد�الث ا

للّتنمّية�املستدامة�ضمن�قطاع�الّسّياحة،�فأّما�ا�عد��قتصادي�فيظ�ر�من�خالل�س����ذا�القانون�إ���

���� �ا��زائرّ�ة �الّسّياحة �لتنافسّية �ضمانا �الّسّياحّية �املؤّسسات �تأ�يل �وإعادة تطو�ر��س�ثمار�الّسّيا��

��من�خالل�تلبّية�ا��اجات��جتماعّية����مجال�الّسّياحة�
ّ

ا�البعد��جتما���فيتج�

واملسا�مة����القضاء�ع���البطالة،����ح�ن�أّن�البعد�البي���يظ�ر�من�خالل�مسا�مة��ذا�القانون����

شر�عات�
ّ
عد�البي�ّ��ضمن�قطاع�الّسّياحة����ا��زائر��ثر�البالغ�وا���ّ��ع���با���ال�

���� �الّسّياحّية �العقارات �واستغالل �باستعمال قة
ّ
�املتعل �غرار�تلك �ع�� �بالّسّياحة، قة

ّ
�املتعل والّتنظيمات

ق�باالستعمال�و�ستغالل�الّسّياحي�ن
ّ
واطئ،�حيث�ألزم��املتعل

ّ
للش

واطئ�بمراعاة�جملة�من�املعاي���البي�ّية�عند�استعمال�أو�استغالل�
ّ

املشّرع�ا��زائرّي�بموجبھ�مستغّل�الش

سبة�للمرسوم�الّتنفيذي�املحّدد�لقواعد�
ّ
منھ،�كذلك��مر�بال�

�مؤّسسة��17و�16،� منھ�إ�شاء�أّي

�و�جتماعّية،�و�ّو�ما� �من�الّناحّيت�ن��قتصادّية ��انت�أ�مّي��ا �م�ما �شأ��ا��ضرار�بالب�ئة �من فندقّية

  . يجّسد�س���املشّرع�ا��زائرّي�نحو�تحقيق�تنمّية�سّياحّية�مستدامة�خاّصة�من�ا��انب�البي��

  .ّياحة�البي�ّية�قصد�تحقيق�تنمّية�سّياحّية�مستدامة����ا��زائر

���مّية� ��ذه �فإّن �ا��زائر، ��� �الّر�ّ� ��قتصاد �عن �الّناجعة ��قتصادّية �البدائل �أحد باعتبار�ا

�قتصادّية�و�جتماعّية�الّ���تك�س��ا�الّسّياحة،�لم�تمنع�ظ�ور��عض��ثار�الّسلبّية�ل�ذه��خ��ة�ع���

�ذات� �تحّقق �الّسّيا�� شاط
ّ
�ال� �ملمارسة �جديدة �أنماط �عن �البحث �إ�� �دفع �ما �ذلك �البي�ّية، ا��وانب

�ع��� �املحافظة ��� �إس�ام�ا �إ�� �إضافة �الّتقليدي، �بمف�وم�ا �للّسّياحة �و�جتما�� ��قتصادي املردود

                                                           

،�يحّدد�القواعد�العاّمة�لالستعمال�و�ستغالل�الّسّياحي�ن�للشواطئ،�ا��ر�دة�

،�يحّدد�قواعد�بناء�املؤّسسات�الفندقّية�و��يأ��ا،�ا��ر�دة�الّرسمّية�
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غل����امليدان�الّسّيا��،
ّ

  ترقّية�وتنمّية�الش

شاطات�الّسّياحّية،
ّ
  الّتطو�ر�امل���م�واملتوازن�لل�

�اث�الّسّيا���الوط��
ّ
  . "تثم�ن�ال�

�بموجب��ذ رة�من�قبل�املشّرع�ا��زائرّي
ّ
الثة��ذه���داف�املسط

ّ
�القانون�تجّسد�بوضوح���عاد�الث ا

للّتنمّية�املستدامة�ضمن�قطاع�الّسّياحة،�فأّما�ا�عد��قتصادي�فيظ�ر�من�خالل�س����ذا�القانون�إ���

���� �ا��زائرّ�ة �الّسّياحة �لتنافسّية �ضمانا �الّسّياحّية �املؤّسسات �تأ�يل �وإعادة تطو�ر��س�ثمار�الّسّيا��

��من�خالل�تلبّية�ا��اجات��جتماعّية����مجال�الّسّياحة�
ّ

ا�البعد��جتما���فيتج�

واملسا�مة����القضاء�ع���البطالة،����ح�ن�أّن�البعد�البي���يظ�ر�من�خالل�مسا�مة��ذا�القانون����

  .املحافظة�ع���الب�ئة�بمختلف�موارد�ا،�وتثمي��ا�ضمانا�الستمرارّ���ا

شر�عات�
ّ
عد�البي�ّ��ضمن�قطاع�الّسّياحة����ا��زائر��ثر�البالغ�وا���ّ��ع���با���ال�

���� �الّسّياحّية �العقارات �واستغالل �باستعمال قة
ّ
�املتعل �غرار�تلك �ع�� �بالّسّياحة، قة

ّ
�املتعل والّتنظيمات

ق�باالستعمال�و�ستغالل�الّسّياحي�ن�0216-03ا��زائر،�من�بي��ا�القانون�
ّ
املتعل

واطئ�بمراعاة�جملة�من�املعاي���البي�ّية�عند�استعمال�أو�استغالل�
ّ

املشّرع�ا��زائرّي�بموجبھ�مستغّل�الش

دت�عليھ�املاّدة�
ّ

واطئ،�و�ّو�ما�أك
ّ

سبة�للمرسوم�الّتنفيذي�املحّدد�لقواعد��31الش
ّ
منھ،�كذلك��مر�بال�

�الفندقّية  17بناء�و��يئة�املؤّسسات
ّ

�،�والذ �بموجب�املواد�، ،�15ي�منع

�و�جتماعّية،�و�ّو�ما� �من�الّناحّيت�ن��قتصادّية ��انت�أ�مّي��ا �م�ما �شأ��ا��ضرار�بالب�ئة �من فندقّية

يجّسد�س���املشّرع�ا��زائرّي�نحو�تحقيق�تنمّية�سّياحّية�مستدامة�خاّصة�من�ا��انب�البي��

ّياحة�البي�ّية�قصد�تحقيق�تنمّية�سّياحّية�مستدامة����ا��زائر

���مّية� ��ذه �فإّن �ا��زائر، ��� �الّر�ّ� ��قتصاد �عن �الّناجعة ��قتصادّية �البدائل �أحد باعتبار�ا

�قتصادّية�و�جتماعّية�الّ���تك�س��ا�الّسّياحة،�لم�تمنع�ظ�ور��عض��ثار�الّسلبّية�ل�ذه��خ��ة�ع���

�ذات� �تحّقق �الّسّيا�� شاط
ّ
�ال� �ملمارسة �جديدة �أنماط �عن �البحث �إ�� �دفع �ما �ذلك �البي�ّية، ا��وانب

�ع��� �املحافظة ��� �إس�ام�ا �إ�� �إضافة �الّتقليدي، �بمف�وم�ا �للّسّياحة �و�جتما�� ��قتصادي املردود

                   

،�يحّدد�القواعد�العاّمة�لالستعمال�و�ستغالل�الّسّياحي�ن�للشواطئ،�ا��ر�دة�2003ف��اير�سنة��17،�مؤّرخ����

 .2003ف��اير�سنة��19،�الّصادر�بتار�خ�11الّرسمّية�ل��م�ورّ�ة�ا��زائرّ�ة،�العدد�

،�يحّدد�قواعد�بناء�املؤّسسات�الفندقّية�و��يأ��ا،�ا��ر�دة�الّرسمّية�2006س�تم���سنة��18خ����،�مؤّر 325

 . 2006س�تم���سنة��20،�الّصادر�بتار�خ�58ل��م�ورّ�ة�ا��زائرّ�ة،�العدد�
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غل����امليدان�الّسّيا��،�-
ّ

ترقّية�وتنمّية�الش

شاطات�الّسّياحّية،�-
ّ
الّتطو�ر�امل���م�واملتوازن�لل�

�اث�الّسّيا���الوط���-
ّ
تثم�ن�ال�

�بموجب��ذ رة�من�قبل�املشّرع�ا��زائرّي
ّ
�ذه���داف�املسط

للّتنمّية�املستدامة�ضمن�قطاع�الّسّياحة،�فأّما�ا�عد��قتصادي�فيظ�ر�من�خالل�س����ذا�القانون�إ���

���� �ا��زائرّ�ة �الّسّياحة �لتنافسّية �ضمانا �الّسّياحّية �املؤّسسات �تأ�يل �وإعادة تطو�ر��س�ثمار�الّسّيا��

��من�خالل�تلبّية�ا��اجات��جتماعّية����مجال�الّسّياحة�الّسوق�الّدولّية،�وأّم 
ّ

ا�البعد��جتما���فيتج�

واملسا�مة����القضاء�ع���البطالة،����ح�ن�أّن�البعد�البي���يظ�ر�من�خالل�مسا�مة��ذا�القانون����

املحافظة�ع���الب�ئة�بمختلف�موارد�ا،�وتثمي��ا�ضمانا�الستمرارّ���ا

شر�عات�وقد��ان�إلدراج�الب
ّ
عد�البي�ّ��ضمن�قطاع�الّسّياحة����ا��زائر��ثر�البالغ�وا���ّ��ع���با���ال�

���� �الّسّياحّية �العقارات �واستغالل �باستعمال قة
ّ
�املتعل �غرار�تلك �ع�� �بالّسّياحة، قة

ّ
�املتعل والّتنظيمات

ا��زائر،�من�بي��ا�القانون�

واطئ�بمراعاة�جملة�من�املعاي���البي�ّية�عند�استعمال�أو�استغالل�
ّ

املشّرع�ا��زائرّي�بموجبھ�مستغّل�الش

دت�عليھ�املاّدة�
ّ

واطئ،�و�ّو�ما�أك
ّ

الش

�الفندقّية بناء�و��يئة�املؤّسسات

�و�جتماعّية،�و�ّو�ما� �من�الّناحّيت�ن��قتصادّية ��انت�أ�مّي��ا �م�ما �شأ��ا��ضرار�بالب�ئة �من فندقّية

يجّسد�س���املشّرع�ا��زائرّي�نحو�تحقيق�تنمّية�سّياحّية�مستدامة�خاّصة�من�ا��انب�البي��

ّياحة�البي�ّية�قصد�تحقيق�تنمّية�سّياحّية�مستدامة����ا��زائرتوظيف�الّس : ثالثا

���مّية� ��ذه �فإّن �ا��زائر، ��� �الّر�ّ� ��قتصاد �عن �الّناجعة ��قتصادّية �البدائل �أحد باعتبار�ا

�قتصادّية�و�جتماعّية�الّ���تك�س��ا�الّسّياحة،�لم�تمنع�ظ�ور��عض��ثار�الّسلبّية�ل�ذه��خ��ة�ع���

�ذات� �تحّقق �الّسّيا�� شاط
ّ
�ال� �ملمارسة �جديدة �أنماط �عن �البحث �إ�� �دفع �ما �ذلك �البي�ّية، ا��وانب

�ع��� �املحافظة ��� �إس�ام�ا �إ�� �إضافة �الّتقليدي، �بمف�وم�ا �للّسّياحة �و�جتما�� ��قتصادي املردود

،�مؤّرخ����02-03قانون�رقم� 16

الّرسمّية�ل��م�ورّ�ة�ا��زائرّ�ة،�العدد�
325-06مرسوم�تنفيذي�رقم��17

ل��م�ورّ�ة�ا��زائرّ�ة،�العدد�
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�للّتنمّية �ا��ديثة شر�عات
ّ
�ال� �غرار�معظم �ا��زائر�ع�� �تبّ�� �مع �خصوصا �وإدراج��الب�ئة، املستدامة

�الّسّيا��،� شاط
ّ
�ال� �ملمارسة �جديد �كنمط �البي�ّية �الّسياحة فظ�رت

بات�تحقيق�تنمّية�سّياحة�مستدامة�من�ا��انب��قتصادي�و�جتما���والبي���ع���وجھ�
ّ
يخدم�متطل

�ّل��عد�من�أ�عاد�الّتنمّية�الّسّياحّية�

نمّية�الّسّياحّية�املستدامة
ّ
  :دور�الّسّياحة�البي�ّية����تحقيق�البعد��قتصادي�للت

�الّسّيا �قطاع �ضمن �املستدامة �للّتنمّية يھ
ّ
�تب� �خالل �من �ا��زائرّي �املشّرع �اس��دف �ا��زائر�لقد ��� حة

�من� �جملة �تحقيق كر�منھ،
ّ

�الذ سالفة

 .تطو�ر��س�ثمار�الّسّيا������ا��زائر�ع���نحو�يضمن�استدامتھ

غل�والقضاء�ع���البطالة
ّ

 .استخدام�قطاع�الّسّياحة��وسيلة�لتوف���مناصب�الش

 .إعادة�تأط���و�ي�لة�القطاع�الّسّيا������ا��زائر�ضمانا�لتنافسّ�تھ�ع���املستوى�الّدو��

�للبعد� �الفع�ّ� �الّتطبيق �تجّسد �ا��صر �ال �املثال �س�يل �ع�� �املذ�ورة ��قتصادّية ���داف �ذه

���مّية� �ت��ز ات
ّ

�بالذ �الّنقطة ��ذه �ففي �الّسّياحة، �قطاع �ضمن �املستدامة نمّية

�قتصادّية�للّسّياحة�البي�ّية�لتتطابق�إ���حّد�كب���مع�البعد��قتصادي�للّتنمّية�الّسّياحّية�املستدامة�

�ا�مع�با����نماط����ا��زائر،�فالّسّياحة�البي�ّية�تحّقق�جملة�من���داف��قتصادّية��ش��ك�����عض

                                                           

 
ّ
رسالة��-أنموذجا- اسي���بوالية�إيل��ي إس��اتيجّية�تنمّية�الّسّياحة�البي�ّية����ا��زائر�من�منظور��ستدامة�حظ��ة�الط

 .118،�ص�2016- 2015

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�للّتنمّية �ا��ديثة شر�عات
ّ
�ال� �غرار�معظم �ا��زائر�ع�� �تبّ�� �مع �خصوصا الب�ئة،

�الّسّياحة، �قطاع �ضمن �الّسّيا��،��18أ�عاد�ا شاط
ّ
�ال� �ملمارسة �جديد �كنمط �البي�ّية �الّسياحة فظ�رت

بات�تحقيق�تنمّية�سّياحة�مستدامة�من�ا��انب��قتصادي�و�جتما���والبي���ع���وجھ�
ّ
يخدم�متطل

�ّل��عد�من�أ�عاد�الّتنمّية�الّسّياحّية�ا��صوص،�حيث�تّم�دراسة�دور�الّسّياحة�البي�ّية�وا�ع�اس�ا�ع���

  :املستدامة����ا��زائر،�وذلك�وفقا�للّتفصيل�الّتا��

نمّية�الّسّياحّية�املستدامة
ّ
دور�الّسّياحة�البي�ّية����تحقيق�البعد��قتصادي�للت

�الّسّيا �قطاع �ضمن �املستدامة �للّتنمّية يھ
ّ
�تب� �خالل �من �ا��زائرّي �املشّرع �اس��دف لقد

-0119� �املاّدة �خالل �من �و�الّتحديد �من��02، �جملة �تحقيق كر�منھ،
ّ

�الذ سالفة

  :��داف��قتصادّية�والّ���يمكن�إجمال�ا�فيما�ي��

تطو�ر��س�ثمار�الّسّيا������ا��زائر�ع���نحو�يضمن�استدامتھ

شاط�الّسّيا������ا��زائر
ّ
 .تطو�ر�أنماط�جديدة�لل�

غل�والقضاء�ع���البطالة
ّ

استخدام�قطاع�الّسّياحة��وسيلة�لتوف���مناصب�الش

إعادة�تأط���و�ي�لة�القطاع�الّسّيا������ا��زائر�ضمانا�لتنافسّ�تھ�ع���املستوى�الّدو��

�للبعد� �الفع�ّ� �الّتطبيق �تجّسد �ا��صر �ال �املثال �س�يل �ع�� �املذ�ورة ��قتصادّية ���داف �ذه

���مّية� �ت��ز ات
ّ

�بالذ �الّنقطة ��ذه �ففي �الّسّياحة، �قطاع �ضمن �املستدامة نمّية

�قتصادّية�للّسّياحة�البي�ّية�لتتطابق�إ���حّد�كب���مع�البعد��قتصادي�للّتنمّية�الّسّياحّية�املستدامة�

���ا��زائر،�فالّسّياحة�البي�ّية�تحّقق�جملة�من���داف��قتصادّية��ش��ك�����عض

  :الّسّياحّية�وتنفرد�بالبعض��خر�م��ا،�من�بي��ا�ما�ي��

                   

 
ّ
إس��اتيجّية�تنمّية�الّسّياحة�البي�ّية����ا��زائر�من�منظور��ستدامة�حظ��ة�الط

سي��،�جامعة�ورقلة،�ا��زائر،�
ّ
2015دكتوراه،��لّية�العلوم��قتصادّية�والعلوم�الّتجارّ�ة�وعلوم�ال�

 .،�املصدر�الّسابق

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 
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�للّتنمّية �ا��ديثة شر�عات
ّ
�ال� �غرار�معظم �ا��زائر�ع�� �تبّ�� �مع �خصوصا الب�ئة،

�الّسّياحة، �قطاع �ضمن أ�عاد�ا

بات�تحقيق�تنمّية�سّياحة�مستدامة�من�ا��انب��قتصادي�و�جتما���والبي���ع���وجھ�
ّ
يخدم�متطل

ا��صوص،�حيث�تّم�دراسة�دور�الّسّياحة�البي�ّية�وا�ع�اس�ا�ع���

املستدامة����ا��زائر،�وذلك�وفقا�للّتفصيل�الّتا��

  

  

  

نمّية�الّسّياحّية�املستدامة. 1
ّ
دور�الّسّياحة�البي�ّية����تحقيق�البعد��قتصادي�للت

�الّسّيا �قطاع �ضمن �املستدامة �للّتنمّية يھ
ّ
�تب� �خالل �من �ا��زائرّي �املشّرع �اس��دف لقد

� �القانون -03بموجب

��داف��قتصادّية�والّ���يمكن�إجمال�ا�فيما�ي��

تطو�ر��س�ثمار�الّسّيا������ا��زائر�ع���نحو�يضمن�استدامتھ -

شاط�الّسّيا������ا��زائر -
ّ
تطو�ر�أنماط�جديدة�لل�

غل�والقضاء�ع���البطالة -
ّ

استخدام�قطاع�الّسّياحة��وسيلة�لتوف���مناصب�الش

إعادة�تأط���و�ي�لة�القطاع�الّسّيا������ا��زائر�ضمانا�لتنافسّ�تھ�ع���املستوى�الّدو�� -

�للبعد� �الفع�ّ� �الّتطبيق �تجّسد �ا��صر �ال �املثال �س�يل �ع�� �املذ�ورة ��قتصادّية ���داف �ذه

�للتّ  ���مّية��قتصادي �ت��ز ات
ّ

�بالذ �الّنقطة ��ذه �ففي �الّسّياحة، �قطاع �ضمن �املستدامة نمّية

�قتصادّية�للّسّياحة�البي�ّية�لتتطابق�إ���حّد�كب���مع�البعد��قتصادي�للّتنمّية�الّسّياحّية�املستدامة�

���ا��زائر،�فالّسّياحة�البي�ّية�تحّقق�جملة�من���داف��قتصادّية��ش��ك�����عض

الّسّياحّية�وتنفرد�بالبعض��خر�م��ا،�من�بي��ا�ما�ي��

 عّيا����عبد�هللا،� 18
ّ
إس��اتيجّية�تنمّية�الّسّياحة�البي�ّية����ا��زائر�من�منظور��ستدامة�حظ��ة�الط

سي��،�جامعة�ورقلة،�ا��زائر،�
ّ
دكتوراه،��لّية�العلوم��قتصادّية�والعلوم�الّتجارّ�ة�وعلوم�ال�

،�املصدر�الّسابق01-03قانون�رقم��19
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ت�شيط��س�ثماري�الّسّيا���وكذا�مختلف�القطاعات�املرتبطة�بھ،�من�بي��ا�قطاع�الّنقل�ال�ّ�ي�

وا��ّوي�والبحري،�ل�و��ا�تمارس����أماكن�طبيعّية��عيدة�لم�تطل�ا�يد�الّتغي���ال�شري�و�الّتا���

تحتاج�إ���وسيلة�نقل�للوصول�إل��ا�أك���من�أّي�نمط�سّيا�ّ��آخر،�كما��سا�م����تطو�ر�

�تطو�ر��س�ثمار� �إ�� �ا��زائرّي �املشّرع �س�� �مع �يتوافق �ما ذلك

 .الّسّيا���وترقّيتھ�ع���نحو�يضمن�استدامتھ�واستمرار��ستفادة�منھ�ع���املدى�البعيد

ّي�ن�للمناطق�الـذي�تمارس�
ّ
ان�املحل

ّ
سبة�للس�

ّ
تة�خصوصا�بال�

ّ
مناصب�شغل�دائمة�ومؤق

يّ�ن،
ّ
سبة�ل��رفّي�ن�املحل

ّ
دت�عليھ�معظم��21ف��ا�الّسّياحة�البي�ّية�كما��ّو�ا��ال�بال�

ّ
و�ّو�ما�أك

�املشّرع �اس��داف �ع�� �تنطبق �الّ�� ���مّية �و�ّ� �البي�ّية، �للّسّياحة �الواردة ا��زائرّي��الّتعار�ف

ره�املشّرع�ا��زائرّي�من�خالل�
ّ
ي�سط

ّ
تحّقق�الّسّياحة�البي�ّية����حّد�ذا��ا�ال�دف��قتصادي�الذ

ل�
ّ
�أنماط�سّياحّية�جديدة،�حيث�تمث �و�ّو�خلق ����قطاع�الّسّياحة، إدراجھ�للّتنمّية�املستدامة

نمّية�الّسّياحّية�املستدامة
ّ
  :دور�الّسّياحة�البي�ّية����تحقيق�البعد��جتما���للت

�الّناحّية� �من �سواء ��جتماعّية، �والّرفا�ّية �الّر�ّ� �تحقيق ��� �بارزا �دورا �البي�ّية �الّسّياحة تلعب

مع،�ع���غرار�خلق�مصادر��قتصادية�نظرا�ال�ع�اس�املنافع��قتصادّية�الّ���تحّقق�ا�ع���أفراد�املجت

�وتحس�ن� �الّسّياحية �توف���املرافق �وكذا �البطالة �كب���ع�� ��ش�ل �القضاء �من �وكذا �وة
ّ
�لل� جديدة

�مجتمعات� �أفراد �ب�ن قا��
ّ
�الث �أواصر�الّتبادل �تنّ�� �ل�و��ا �و��سانّية قافّية

ّ
�الث �الّناحّية �أو�من خدما��ا،

و�و�ما�يتطابق�مع�املقتضيات��22قا���للمناطق�الّسّياحّية،

�قطاع� ��� �املستدامة �للّتنمّية �إدراجھ �عند ��جتماعّية �الّناحّية �من �ا��زائري �املشّرع �قبل �من رة
ّ
املسط

  .الّسّياحة����ا��زائر،�و�ّو�ما�يجعل�الّسّياحة�البي�ّية�وسيلة�مث���للوصول�إ����ستدامة�الّسّياحّية

نمّية�الّسّياحّية�املستدامة
ّ
  :ر�الّسّياحة�البي�ّية����تحقيق�البعد�البي���للت

�عت���البعد�البي�ّ��ا��اصّية�املمّ��ة�للّتنمّية�املستدامة�مقارنة�بالّتنمّية�بمف�وم�ا�الّتقليدي،�لذا�فإّن�

�تحقي �فإّن �و�الّتا�� ��خ��، ��ذا �بإدراك �ر�ن �الّتنموّ�ة ��ستدامة �مستدامة�تحقيق �سّياحّية �تنمّية ق
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ت�شيط��س�ثماري�الّسّيا���وكذا�مختلف�القطاعات�املرتبطة�بھ،�من�بي��ا�قطاع�الّنقل�ال�ّ�ي�

وا��ّوي�والبحري،�ل�و��ا�تمارس����أماكن�طبيعّية��عيدة�لم�تطل�ا�يد�الّتغي���ال�شري�و�الّتا���

تحتاج�إ���وسيلة�نقل�للوصول�إل��ا�أك���من�أّي�نمط�سّيا�ّ��آخر،�كما��سا�م����تطو�ر�

�ا��دما�ي، �الفند�� �20القطاع �تطو�ر��س�ثمار�� �إ�� �ا��زائرّي �املشّرع �س�� �مع �يتوافق �ما ذلك

الّسّيا���وترقّيتھ�ع���نحو�يضمن�استدامتھ�واستمرار��ستفادة�منھ�ع���املدى�البعيد

ّي�ن�للمناطق�الـذي�تمارس�
ّ
ان�املحل

ّ
سبة�للس�

ّ
تة�خصوصا�بال�

ّ
مناصب�شغل�دائمة�ومؤق

يّ�ن،
ّ
سبة�ل��رفّي�ن�املحل

ّ
ف��ا�الّسّياحة�البي�ّية�كما��ّو�ا��ال�بال�

�املشّرع �اس��داف �ع�� �تنطبق �الّ�� ���مّية �و�ّ� �البي�ّية، �للّسّياحة �الواردة الّتعار�ف

 .القضاء�ع���البطالة�من�خالل�قطاع�الّسّياحة

ره�املشّرع�ا��زائرّي�من�خالل�
ّ
ي�سط

ّ
تحّقق�الّسّياحة�البي�ّية����حّد�ذا��ا�ال�دف��قتصادي�الذ

ل�
ّ
�أنماط�سّياحّية�جديدة،�حيث�تمث �و�ّو�خلق ����قطاع�الّسّياحة، إدراجھ�للّتنمّية�املستدامة

 .االّسّياحة�البي�ّية�أحد�

نمّية�الّسّياحّية�املستدامة
ّ
دور�الّسّياحة�البي�ّية����تحقيق�البعد��جتما���للت

�الّناحّية� �من �سواء ��جتماعّية، �والّرفا�ّية �الّر�ّ� �تحقيق ��� �بارزا �دورا �البي�ّية �الّسّياحة تلعب

�قتصادية�نظرا�ال�ع�اس�املنافع��قتصادّية�الّ���تحّقق�ا�ع���أفراد�املجت

�وتحس�ن� �الّسّياحية �توف���املرافق �وكذا �البطالة �كب���ع�� ��ش�ل �القضاء �من �وكذا �وة
ّ
�لل� جديدة

�مجتمعات� �أفراد �ب�ن قا��
ّ
�الث �أواصر�الّتبادل �تنّ�� �ل�و��ا �و��سانّية قافّية

ّ
�الث �الّناحّية �أو�من خدما��ا،

 
ّ
قا���للمناطق�الّسّياحّية،مختلفة،�كما��سا�م����الّتعر�ف�باملوروث�الث

�قطاع� ��� �املستدامة �للّتنمّية �إدراجھ �عند ��جتماعّية �الّناحّية �من �ا��زائري �املشّرع �قبل �من رة
ّ
املسط

الّسّياحة����ا��زائر،�و�ّو�ما�يجعل�الّسّياحة�البي�ّية�وسيلة�مث���للوصول�إ����ستدامة�الّسّياحّية

نمّية�الّسّياحّية�املستدامة
ّ
ر�الّسّياحة�البي�ّية����تحقيق�البعد�البي���للت

�عت���البعد�البي�ّ��ا��اصّية�املمّ��ة�للّتنمّية�املستدامة�مقارنة�بالّتنمّية�بمف�وم�ا�الّتقليدي،�لذا�فإّن�

�تحقي �فإّن �و�الّتا�� ��خ��، ��ذا �بإدراك �ر�ن �الّتنموّ�ة ��ستدامة تحقيق

                   

 .47قايد�لطيفة،�املرجع�الّسابق،�ص�

 .728ق،�ص�بلقيدوم�صباح،�مامن�حياة،�املرجع�الّساب

 . 47قايد�لطيفة�املرجع�الّسابق،�ص�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

ت�شيط��س�ثماري�الّسّيا���وكذا�مختلف�القطاعات�املرتبطة�بھ،�من�بي��ا�قطاع�الّنقل�ال�ّ�ي� -

وا��ّوي�والبحري،�ل�و��ا�تمارس����أماكن�طبيعّية��عيدة�لم�تطل�ا�يد�الّتغي���ال�شري�و�الّتا���

تحتاج�إ���وسيلة�نقل�للوصول�إل��ا�أك���من�أّي�نمط�سّيا�ّ��آخر،�كما��سا�م����تطو�ر��ف��ّ 

�ا��دما�ي، �الفند�� القطاع

الّسّيا���وترقّيتھ�ع���نحو�يضمن�استدامتھ�واستمرار��ستفادة�منھ�ع���املدى�البعيد

ّي�ن�للمناطق�الـذي�تمارس��توف��  -
ّ
ان�املحل

ّ
سبة�للس�

ّ
تة�خصوصا�بال�

ّ
مناصب�شغل�دائمة�ومؤق

يّ�ن،
ّ
سبة�ل��رفّي�ن�املحل

ّ
ف��ا�الّسّياحة�البي�ّية�كما��ّو�ا��ال�بال�

�املشّرع �اس��داف �ع�� �تنطبق �الّ�� ���مّية �و�ّ� �البي�ّية، �للّسّياحة �الواردة الّتعار�ف

القضاء�ع���البطالة�من�خالل�قطاع�الّسّياحة

ره�املشّرع�ا��زائرّي�من�خالل� -
ّ
ي�سط

ّ
تحّقق�الّسّياحة�البي�ّية����حّد�ذا��ا�ال�دف��قتصادي�الذ

ل�
ّ
�أنماط�سّياحّية�جديدة،�حيث�تمث �و�ّو�خلق ����قطاع�الّسّياحة، إدراجھ�للّتنمّية�املستدامة

الّسّياحة�البي�ّية�أحد�

نمّية�الّسّياحّية�املستدامة. 2
ّ
دور�الّسّياحة�البي�ّية����تحقيق�البعد��جتما���للت

�الّناحّية�  �من �سواء ��جتماعّية، �والّرفا�ّية �الّر�ّ� �تحقيق ��� �بارزا �دورا �البي�ّية �الّسّياحة تلعب

�قتصادية�نظرا�ال�ع�اس�املنافع��قتصادّية�الّ���تحّقق�ا�ع���أفراد�املجت

�وتحس�ن� �الّسّياحية �توف���املرافق �وكذا �البطالة �كب���ع�� ��ش�ل �القضاء �من �وكذا �وة
ّ
�لل� جديدة

�مجتمعات� �أفراد �ب�ن قا��
ّ
�الث �أواصر�الّتبادل �تنّ�� �ل�و��ا �و��سانّية قافّية

ّ
�الث �الّناحّية �أو�من خدما��ا،

 
ّ
مختلفة،�كما��سا�م����الّتعر�ف�باملوروث�الث

�قطاع� ��� �املستدامة �للّتنمّية �إدراجھ �عند ��جتماعّية �الّناحّية �من �ا��زائري �املشّرع �قبل �من رة
ّ
املسط

الّسّياحة����ا��زائر،�و�ّو�ما�يجعل�الّسّياحة�البي�ّية�وسيلة�مث���للوصول�إ����ستدامة�الّسّياحّية

نمّية�الّسّياحّية�املستدامةدو . 3
ّ
ر�الّسّياحة�البي�ّية����تحقيق�البعد�البي���للت

�عت���البعد�البي�ّ��ا��اصّية�املمّ��ة�للّتنمّية�املستدامة�مقارنة�بالّتنمّية�بمف�وم�ا�الّتقليدي،�لذا�فإّن�      

�تحقي �فإّن �و�الّتا�� ��خ��، ��ذا �بإدراك �ر�ن �الّتنموّ�ة ��ستدامة تحقيق

قايد�لطيفة،�املرجع�الّسابق،�ص��20
بلقيدوم�صباح،�مامن�حياة،�املرجع�الّساب�21
قايد�لطيفة�املرجع�الّسابق،�ص��22
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��ضرار�الّ��� �من �ومقّوما��ا، �عناصر�ا �بمختلف �للب�ئة زمة
ّ

�الال �لتوف���ا��ماية ���مّية �إيالء ب
ّ
يتطل

�لتحقيق� �ا��زائرّي �املشّرع �يوليھ ي
ّ

�الذ �قدر���تمام �بنفس �الّسّيا��، شاط
ّ
�ال� �ممارسة �جّراء ت��ق�ا

�البي�ّية� �الّسّياحة ��س��دفھ �و�ّو�ما �الّسّياحة، �قطاع �من ة

�ل�شاطھ� �الّرئ���ّ� �امل�ّون �باعتبار�ا �الب�ئة، �ع�� �باملحافظة �تلقائّيا �يل��م �ف��ا �فاملس�ثمر أيضا،

�الّسّيا�ّ�� �فا��ذب ��س�ثماري �مشروعھ �ع�� �سل�ّ� ر��ش�ل
ّ
�يؤث ���ا �ي��ق �ضرر ��ل �وأّن �س�ثماري،

وصول��ضرار�البي�ّية�إل��ا،�كما��سا�م�الّسّياحة�البي�ّية�أيضا�����شر�الو���حول�

املخاطر�البي�ّية�ب�ن�الّسّواح�والّس�ان�املحلّي�ن�للمناطق�الّسّياحّية،�مّما�يدفع�م�للمحافظة�ع���الّتوازن�

بي���ل�ذه�املناطق،�ف�ّ��بذلك�تلّ����حتّياجات�الّسّياحّية�من�ج�ة�و 
ّ
  من�ج�ة�أخرى�ف�ّ��تحافظ�الط

���� �الّسّياحة �قطاع ��� �املستدامة �الّتنمّية �إلدراج �الّرئ���� �املقصد �مع �يتوافق �ما ذلك

فمن�خالل��.ا��زائر،�و�ّو��ستفادة�من�منافع�الّسّياحة�اقتصادّيا�واجتماعّيا�مع�املحافظة�ع���الب�ئة

شر�ع�
ّ
ّية،�وع���الّرغم�من�عدم�إفراد�ا�بنصوص�خاّصة����ال�

�بأ�عاد�ا� �املستدامة �الّسّياحّية �الّتنمّية �أ�داف �لبلوغ ��مثل �الّسّيا�ّ� �الّنمط ل
ّ
�تمث �ف�ّ� ا��زائرّي،

� �ا��ديثة ��نماط �أحد �و�وصف�ا �البي�ّية �الّسّياحة �أّن �الّدراسة ��ذه ���اية ��� شاط��ست�تج
ّ
�ال� ملمارسة

��ّ�� �الب�ئة �أّن �ل�ون �عناصر�ا، �توازن �ع�� �وتحافظ بيعّية
ّ
�الط �الب�ئة ��� مارس

ُ
�ت �سّياحة �ّ�� الّسّيا��،

ل�حلقة�وصل�
ّ
رّوج�لھ�بموج��ا،�فبالّتا���ف�ّ��تمث

ُ
مارس�فيھ،�كما�أّ��ا�املنتوج�الّسّيا�ّ��امل

ُ
ي�ت

ّ
وعاؤ�ا�الذ

،�وتبعا�لذلك�فإّن�الّسّياحة�البي�ّية��سا�م����تحقيق���داف�

�إحدى� ل
ّ
�تمث �فإّ��ا �كذلك ��انت �فلما �الب�ئة، �ع�� �املحافظة �وكذا �للّسّياحة �و�جتماعّية �قتصادّية

�للّتنمّية� الثة
ّ
�الث ���عاد �ترتكز�ع�� �ا��زائر، ��� �مستدامة �سّياحّية �تنمّية �لتحقيق �امل�ّمة الوسائل

                                                           

ّية�ا��قوق�والعلوم�الّسّياسّية،�جامعة�
ّ
رة�ماجست��،��ل

ّ
مذك
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��ضرار�الّ��� �من �ومقّوما��ا، �عناصر�ا �بمختلف �للب�ئة زمة
ّ

�الال �لتوف���ا��ماية ���مّية �إيالء ب
ّ
يتطل

�لتحقيق� �ا��زائرّي �املشّرع �يوليھ ي
ّ

�الذ �قدر���تمام �بنفس �الّسّيا��، شاط
ّ
�ال� �ممارسة �جّراء ت��ق�ا

�املرجوّ  �و�جتماعّية ��قتصادّية �البي�ّية���داف �الّسّياحة ��س��دفھ �و�ّو�ما �الّسّياحة، �قطاع �من ة

�ل�شاطھ� �الّرئ���ّ� �امل�ّون �باعتبار�ا �الب�ئة، �ع�� �باملحافظة �تلقائّيا �يل��م �ف��ا �فاملس�ثمر أيضا،

�الّسّيا�ّ�� �فا��ذب ��س�ثماري �مشروعھ �ع�� �سل�ّ� ر��ش�ل
ّ
�يؤث ���ا �ي��ق �ضرر ��ل �وأّن �س�ثماري،

وصول��ضرار�البي�ّية�إل��ا،�كما��سا�م�الّسّياحة�البي�ّية�أيضا�����شر�الو���حول�

املخاطر�البي�ّية�ب�ن�الّسّواح�والّس�ان�املحلّي�ن�للمناطق�الّسّياحّية،�مّما�يدفع�م�للمحافظة�ع���الّتوازن�

بي���ل�ذه�املناطق،�ف�ّ��بذلك�تلّ����حتّياجات�الّسّياحّية�من�ج�ة�و 
ّ
الط

���� �الّسّياحة �قطاع ��� �املستدامة �الّتنمّية �إلدراج �الّرئ���� �املقصد �مع �يتوافق �ما ذلك

ا��زائر،�و�ّو��ستفادة�من�منافع�الّسّياحة�اقتصادّيا�واجتماعّيا�مع�املحافظة�ع���الب�ئة

شر�ع�سبق�تّم�الّتوّصل�إ���أّن�الّسّياحة�البي�
ّ
ّية،�وع���الّرغم�من�عدم�إفراد�ا�بنصوص�خاّصة����ال�

�بأ�عاد�ا� �املستدامة �الّسّياحّية �الّتنمّية �أ�داف �لبلوغ ��مثل �الّسّيا�ّ� �الّنمط ل
ّ
�تمث �ف�ّ� ا��زائرّي،

� �ا��ديثة ��نماط �أحد �و�وصف�ا �البي�ّية �الّسّياحة �أّن �الّدراسة ��ذه ���اية ��� �ست�تج

��ّ�� �الب�ئة �أّن �ل�ون �عناصر�ا، �توازن �ع�� �وتحافظ بيعّية
ّ
�الط �الب�ئة ��� مارس

ُ
�ت �سّياحة �ّ�� الّسّيا��،

ل�حلقة�وصل�
ّ
رّوج�لھ�بموج��ا،�فبالّتا���ف�ّ��تمث

ُ
مارس�فيھ،�كما�أّ��ا�املنتوج�الّسّيا�ّ��امل

ُ
ي�ت

ّ
وعاؤ�ا�الذ

،�وتبعا�لذلك�فإّن�الّسّياحة�البي�ّية��سا�م����تحقيق���داف�ب�ن�الّسّياحة�ك�شاط�إ�سا�ّي�و��ن�الب�ئة

�إحدى� ل
ّ
�تمث �فإّ��ا �كذلك ��انت �فلما �الب�ئة، �ع�� �املحافظة �وكذا �للّسّياحة �و�جتماعّية �قتصادّية

�للّتنمّية� الثة
ّ
�الث ���عاد �ترتكز�ع�� �ا��زائر، ��� �مستدامة �سّياحّية �تنمّية �لتحقيق �امل�ّمة الوسائل

                   

ّية�ا��قوق�والعلوم�الّسّياسّية،�جامعة�دور�الّسّياسة�البي�ّية����توجيھ��س�ثمار����ا��زائر،�
ّ
رة�ماجست��،��ل

ّ
مذك
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��ضرار�الّ��� �من �ومقّوما��ا، �عناصر�ا �بمختلف �للب�ئة زمة
ّ

�الال �لتوف���ا��ماية ���مّية �إيالء ب
ّ
يتطل

�لتحقيق� �ا��زائرّي �املشّرع �يوليھ ي
ّ

�الذ �قدر���تمام �بنفس �الّسّيا��، شاط
ّ
�ال� �ممارسة �جّراء ت��ق�ا

�املرجوّ  �و�جتماعّية ��قتصادّية ��داف

�ل�شاطھ� �الّرئ���ّ� �امل�ّون �باعتبار�ا �الب�ئة، �ع�� �باملحافظة �تلقائّيا �يل��م �ف��ا �فاملس�ثمر أيضا،

�الّسّيا�ّ�� �فا��ذب ��س�ثماري �مشروعھ �ع�� �سل�ّ� ر��ش�ل
ّ
�يؤث ���ا �ي��ق �ضرر ��ل �وأّن �س�ثماري،

وصول��ضرار�البي�ّية�إل��ا،�كما��سا�م�الّسّياحة�البي�ّية�أيضا�����شر�الو���حول��للمنطقة�ر�ن��عدم

املخاطر�البي�ّية�ب�ن�الّسّواح�والّس�ان�املحلّي�ن�للمناطق�الّسّياحّية،�مّما�يدفع�م�للمحافظة�ع���الّتوازن�

بي���ل�ذه�املناطق،�ف�ّ��بذلك�تلّ����حتّياجات�الّسّياحّية�من�ج�ة�و 
ّ
الط

  

  

� �الب�ئة، ����ع�� �الّسّياحة �قطاع ��� �املستدامة �الّتنمّية �إلدراج �الّرئ���� �املقصد �مع �يتوافق �ما ذلك

ا��زائر،�و�ّو��ستفادة�من�منافع�الّسّياحة�اقتصادّيا�واجتماعّيا�مع�املحافظة�ع���الب�ئة

سبق�تّم�الّتوّصل�إ���أّن�الّسّياحة�البي�

�بأ�عاد�ا� �املستدامة �الّسّياحّية �الّتنمّية �أ�داف �لبلوغ ��مثل �الّسّيا�ّ� �الّنمط ل
ّ
�تمث �ف�ّ� ا��زائرّي،

الثة
ّ
  23.الث

  :ا��اتمة

� �ا��ديثة ��نماط �أحد �و�وصف�ا �البي�ّية �الّسّياحة �أّن �الّدراسة ��ذه ���اية ��� �ست�تج

��ّ�� �الب�ئة �أّن �ل�ون �عناصر�ا، �توازن �ع�� �وتحافظ بيعّية
ّ
�الط �الب�ئة ��� مارس

ُ
�ت �سّياحة �ّ�� الّسّيا��،

ل�حلقة�وصل�
ّ
رّوج�لھ�بموج��ا،�فبالّتا���ف�ّ��تمث

ُ
مارس�فيھ،�كما�أّ��ا�املنتوج�الّسّيا�ّ��امل

ُ
ي�ت

ّ
وعاؤ�ا�الذ

ب�ن�الّسّياحة�ك�شاط�إ�سا�ّي�و��ن�الب�ئة

�إحدى� ل
ّ
�تمث �فإّ��ا �كذلك ��انت �فلما �الب�ئة، �ع�� �املحافظة �وكذا �للّسّياحة �و�جتماعّية �قتصادّية

�للّتنمّية� الثة
ّ
�الث ���عاد �ترتكز�ع�� �ا��زائر، ��� �مستدامة �سّياحّية �تنمّية �لتحقيق �امل�ّمة الوسائل

دور�الّسّياسة�البي�ّية����توجيھ��س�ثمار����ا��زائر،�حّمود�ص��ينة،� 23

،�ص�ص�2015-2�،2014سطيف
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ل�العالمة�الفارقة�واملمّ��ة�للّتنمّية�
ّ
امة،�و�ّ��البعد��قتصادّي�و�جتما�ّ��والبي�ّ�،��ذا��خ���يمث

املستدامة�عن�الّتنمّية�بمف�وم�ا�الّتقليدي،�والّ���تّم�اعتماد�ا�من�قبل�املشّرع�ا��زائرّي�كنمط�تنموّي�

ا��صوص،��ذه�الّنتائج�املتوّصل�إل��ا�أّدت�

ر�ممارس��ا����ا��زائر
ّ
  .ضرورة�إفراد�الّسّياحة�البي�ّية�بنصوص�قانونّية�خاّصة�تحكم�وتؤط

�الّسيّ  ��س�ثمارات �ع�� �املفروضة �أك���باملعاي���البي�ّية �ا��زائري �املشّرع �ا�تمام �ضمانا�ضرورة احّية

�واملس�ثمر�ن� �الّسواح
ّ

�حث �قصد �ف��ا، �للمس�ثمر�ن �املزايا �ومنح �البي�ّية �الّسّياحة �بأ�مّية �شر�الو��

  .ع���حّد�سواء�لتفضيل�ا�ع���حساب��نماط�الّسّياحّية��خرى�املضّرة�بالب�ئة

�الّرسمّية� �ا��ر�دة �للّسّياحة، �املستدامة �بالّتنمّية ق
ّ
�يتعل ،

�الّسّياحي�ن� �و�ستغالل �لالستعمال �العاّمة �القواعد �يحّدد ،

  .2003ف��اير�سنة��

�ا��ر�دة� �املستدامة، �إطار�الّتنمّية ��� �الب�ئة �بحماية ق
ّ
�يتعل ،

،�يحّدد�قواعد�بناء�املؤّسسات�الفندقّية�و��يأ��ا،�

  .2006س�تم���سنة�
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ل�العالمة�الفارقة�واملمّ��ة�للّتنمّية�
ّ
امة،�و�ّ��البعد��قتصادّي�و�جتما�ّ��والبي�ّ�،��ذا��خ���يمث

املستدامة�عن�الّتنمّية�بمف�وم�ا�الّتقليدي،�والّ���تّم�اعتماد�ا�من�قبل�املشّرع�ا��زائرّي�كنمط�تنموّي�

ا��صوص،��ذه�الّنتائج�املتوّصل�إل��ا�أّدت������قتصاد�ا��زائرّي�عموما�و���قطاع�الّسّياحة�ع���وجھ

  :بالّضرورة�إ���تقديم�املق��حات�الّتالّية

ر�ممارس��ا����ا��زائر
ّ
ضرورة�إفراد�الّسّياحة�البي�ّية�بنصوص�قانونّية�خاّصة�تحكم�وتؤط

�الّسيّ  ��س�ثمارات �ع�� �املفروضة �أك���باملعاي���البي�ّية �ا��زائري �املشّرع �ا�تمام ضرورة

�واملس�ثمر�ن� �الّسواح
ّ

�حث �قصد �ف��ا، �للمس�ثمر�ن �املزايا �ومنح �البي�ّية �الّسّياحة �بأ�مّية �شر�الو��

ع���حّد�سواء�لتفضيل�ا�ع���حساب��نماط�الّسّياحّية��خرى�املضّرة�بالب�ئة

  

� �مؤّرخ ��17�� �الّرسمّية�2003ف��اير�سنة �ا��ر�دة �للّسّياحة، �املستدامة �بالّتنمّية ق
ّ
�يتعل ،

  .2003ف��اير�سنة��19،�الّصادر�بتار�خ�11ل��م�ورّ�ة�ا��زائرّ�ة،�العدد�

� ��� �مؤّرخ ،17�� �الّسّياحي�ن�2003ف��اير�سنة �و�ستغالل �لالستعمال �العاّمة �القواعد �يحّدد ،

�19،�الّصادر�بتار�خ�11واطئ،�ا��ر�دة�الّرسمّية�ل��م�ورّ�ة�ا��زائرّ�ة،�العدد�

� ��� �مؤّرخ ،19�� �ا��ر�دة�2003يوليو�سنة �املستدامة، �إطار�الّتنمّية ��� �الب�ئة �بحماية ق
ّ
�يتعل ،

  .2003يوليو�سنة��20،�الّصادر�بتار�خ�43الّرسمّية�ل��م�ورّ�ة�ا��زائرّ�ة،�العدد�

،�يحّدد�قواعد�بناء�املؤّسسات�الفندقّية�و��يأ��ا،�2006س�تم���سنة��18،�مؤّرخ����325-06مرسوم�تنفيذي�رقم�

س�تم���سنة��20،�الّصادر�بتار�خ�58ا��ر�دة�الّرسمّية�ل��م�ورّ�ة�ا��زائرّ�ة،�العدد�
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

ل�العالمة�الفارقة�واملمّ��ة�للّتنمّية�املستد
ّ
امة،�و�ّ��البعد��قتصادّي�و�جتما�ّ��والبي�ّ�،��ذا��خ���يمث

املستدامة�عن�الّتنمّية�بمف�وم�ا�الّتقليدي،�والّ���تّم�اعتماد�ا�من�قبل�املشّرع�ا��زائرّي�كنمط�تنموّي�

����قتصاد�ا��زائرّي�عموما�و���قطاع�الّسّياحة�ع���وجھ

بالّضرورة�إ���تقديم�املق��حات�الّتالّية

ر�ممارس��ا����ا��زائر�-
ّ
ضرورة�إفراد�الّسّياحة�البي�ّية�بنصوص�قانونّية�خاّصة�تحكم�وتؤط

�الّسيّ �- ��س�ثمارات �ع�� �املفروضة �أك���باملعاي���البي�ّية �ا��زائري �املشّرع �ا�تمام ضرورة

  .الستدام��ا

�واملس�ثمر�ن��- �الّسواح
ّ

�حث �قصد �ف��ا، �للمس�ثمر�ن �املزايا �ومنح �البي�ّية �الّسّياحة �بأ�مّية �شر�الو��

ع���حّد�سواء�لتفضيل�ا�ع���حساب��نماط�الّسّياحّية��خرى�املضّرة�بالب�ئة

  

  :قائمة�املصادر�واملراجع

  :املصادر

1- � �رقم ��01-03قانون مؤّرخ

ل��م�ورّ�ة�ا��زائرّ�ة،�العدد�

2-  � �رقم �02-03قانون ��� �مؤّرخ ،

واطئ،�ا��ر�دة�الّرسمّية�ل��م�ورّ�ة�ا��زائرّ�ة،�العدد�للش

3- � �رقم �10-03قانون ��� �مؤّرخ ،

الّرسمّية�ل��م�ورّ�ة�ا��زائرّ�ة،�العدد�

مرسوم�تنفيذي�رقم�  -4

ا��ر�دة�الّرسمّية�ل��م�ورّ�ة�ا��زائرّ�ة،�العدد�
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� ��لك��و�ي �املوقع شر��لك��و�ي،
ّ
�لل� �دار�ناشري ،www.nashiri.net،  

�لتحقيق� �البي�� �واملجال ��س�ثمار�الّسّيا�� �ب�ن �وصل حلقة

ة�الّدراسات�املالّية�واملحاس�ّية�-
ّ
،�مجل

�ا��زائر ��� �املستدامة نمّية
ّ
�الت ��مثل�: واقع �و�ستغالل شر�ع

ّ
�ال� ب�ن

�ا��زائر ��� �املستدامة نمّية
ّ
�والت �البي�ّية �الّسّياسة �العدد �علمّية، �آفاق ة

ّ
�مجل ،13�،

نمّية�املستدامة����ا��زائر�
ّ
ة�"ا���ود�و�س��اتيجّيات"خدمة�الت

ّ
،�مجل

مجلة�الّدراسات�والبحوث��جتماعّية،�

ّية�ا��قوق�والعلوم� رسالة�دكتوراه،
ّ
�ل

ّية�ا��قوق�والعلوم�
ّ
رة�ماجست��،��ل

ّ
مذك

��سالمّية،� �العلوم ��لّية �ماجست��، رة
ّ

مذك

اسي���بوالية�
ّ
إس��اتيجّية�تنمّية�الّسّياحة�البي�ّية����ا��زائر�من�منظور��ستدامة�حظ��ة�الط

سي��،�جامعة�ورقلة،�ا��زائر،�
ّ
رسالة�دكتوراه،��لّية�العلوم��قتصادّية�والعلوم�الّتجارّ�ة�وعلوم�ال�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

� �البي�ّيةايبة، �الّسّياحة ��لك��و�ي �املوقع شر��لك��و�ي،
ّ
�لل� �دار�ناشري ،

 :املقاالت�العلمّية

� �حياة، �مامن �صباح، �البي�ّيةبلقيدوم �لتحقيق�...الّسّياحة �البي�� �واملجال ��س�ثمار�الّسّيا�� �ب�ن �وصل حلقة

-وعر�ّية�متمّ��ة�من�عالم�الّسّياحة�البي�ّية��نماذج�عاملّية

  ..2018،�جوان�

� �فيصل، �لوصيف �ا��ميد، �عبد �ا��زائرعفيف ��� �املستدامة نمّية
ّ
�الت واقع

ة��فاق�للّدراسات��قتص
ّ
  .02�،2019ادّية،�العدد�،�مجل

� �محّمد، ��ا�ي �ع����، �ا��زائرقبقوب ��� �املستدامة نمّية
ّ
�والت �البي�ّية الّسّياسة

نمّية�املستدامة����ا��زائر�نجي���ع����،�ادر�مّناد،�بوطالب�ج�يد،�
ّ
خدمة�الت

د�
ّ
  .2018،�عدد�خاّص،�أفر�ل�01القتصاد�والّتجارة،�املجل

نمّية�املستدامة،��و�دي�عبد�ا��ليل،�
ّ
فاعلّية�ب�ن�الب�ئة�والت

ّ
مجلة�الّدراسات�والبحوث��جتماعّية،�العالقة�الت

  .2014،�د�سم���09

 :�بحاث���اديمّية

نمّية�املستدامة،ا��ماية�القانون
ّ
رسالة�دكتوراه،�ّية�للب�ئة����إطار�الت

  .2013- 2012الّسّياسّية،�جامعة��سكرة،�

ّية�ا��قوق�والعلوم�دور�الّسّياسة�البي�ّية����توجيھ��س�ثمار����ا��زائر،�
ّ
رة�ماجست��،��ل

ّ
مذك

  .2015-2�،2014الّسّياسّية،�جامعة�سطيف

� �الّدين، �جمال ���نون �و�القانون، ر�عة
ّ

�الش �ب�ن �املستدامة نمّية
ّ
��سالمّية،�الت �العلوم ��لّية �ماجست��، رة

ّ
مذك

-2016.  

اسي���بوالية�
ّ
إس��اتيجّية�تنمّية�الّسّياحة�البي�ّية����ا��زائر�من�منظور��ستدامة�حظ��ة�الط

سي��،�جامعة�ورقلة،�ا��زائر،�
ّ
رسالة�دكتوراه،��لّية�العلوم��قتصادّية�والعلوم�الّتجارّ�ة�وعلوم�ال�
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  :راجعملا

 :الكتب -

�غر  -1 �مصطفى �خليف ايبة،

2012.  

املقاالت�العلمّية -

1-  � �حياة، �مامن �صباح، بلقيدوم

نمّية�املستدامة�
ّ
نماذج�عاملّية�-الت

،�جوان�09و�دارّ�ة،�العدد�

2- � �فيصل، �لوصيف �ا��ميد، �عبد عفيف

ة��فاق�للّدراسات��قتصللموارد
ّ
،�مجل

3- � �محّمد، ��ا�ي �ع����، قبقوب

  .2017أفر�ل�

نجي���ع����،�ادر�مّناد،�بوطالب�ج�يد،� -4

د�نماء�ل
ّ
القتصاد�والّتجارة،�املجل

�و�دي�عبد�ا��ليل،� -5

09جامعة�الوادي،�العدد�

�بحاث���اديمّية -

ا��ماية�القانونحسونة�عبد�الغ��،� -1

الّسّياسّية،�جامعة��سكرة،�

دور�الّسّياسة�البي�ّية����توجيھ��س�ثمار����ا��زائر،�حّمود�ص��ينة،�  -2

الّسّياسّية،�جامعة�سطيف

3- � �الّدين، �جمال ��نون

-1�،2015جامعة�ا��زائر

اسي���بوالية�عّيا����عبد�هللا،� -4
ّ
إس��اتيجّية�تنمّية�الّسّياحة�البي�ّية����ا��زائر�من�منظور��ستدامة�حظ��ة�الط

سي��،�جامعة�ورقلة،�ا��زائر،��-أنموذجا-إيل��ي 
ّ
رسالة�دكتوراه،��لّية�العلوم��قتصادّية�والعلوم�الّتجارّ�ة�وعلوم�ال�

2015-2016.  
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الّسّياحة�ا��ضراء�كآلّية�لتحقيق�تنمّية�سّياحّية�مستدامة�دراسة�حالة�ا��زائر�مع��شارة�

�جامعة� سي��،
ّ
�ال� �وعلوم �الّتجارّ�ة �والعلوم ��قتصادّية العلوم

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

الّسّياحة�ا��ضراء�كآلّية�لتحقيق�تنمّية�سّياحّية�مستدامة�دراسة�حالة�ا��زائر�مع��شارة�

ماذج
ّ
�الن ��عض �إ�� ��لّية �ماجست��، رة

ّ
�مذك �جامعة�، سي��،

ّ
�ال� �وعلوم �الّتجارّ�ة �والعلوم ��قتصادّية العلوم

2013 -2014.  
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الّسّياحة�ا��ضراء�كآلّية�لتحقيق�تنمّية�سّياحّية�مستدامة�دراسة�حالة�ا��زائر�مع��شارة�قايد�لطيفة،� -6

ماذج
ّ
�الن ��عض إ��

3�،2013ا��زائر
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 املس��لك

Objective and procedural protection for consumer tourists  

  الجزائر   – تیارت 

إن�مجال�حماية�املس��لك�ال�ينحصر�معناه�أو�مف�ومھ�عند��س��الك����حد�ذاتھ��ونھ�ضرورة�يمارس�ا�املجتمع�ك�ل�،�

ومن�ثمة�إن�أفراد�املجتمع��افة�يندرجون����فئة�املس��لك�ن�،�أي�عدم�الوقوف����تحديد�نطاقھ�عند�فئة�أو�طبقة�أو�

و�اعتبار�السياحة�أحد�. ھ�ال�يمكن�تحديده�بناء�ع���املف�وم��قتصادي�بل�يتعداه�إ���املف�وم�القانو�ي

�وال�سياحة� �متحضر�بال�فنادق �بلد �وجود �ال�نتصور �إذ �أثار�إيجابية �من �تفرزه �ملا �ا��ديثة �ا��ضارة �مستلزمات أ�م

  .والرغبات�وأذواق�للسواح

ذلك�أن��التطور�امل��وظ����مجال��السياحة�و�س��الك�من�خالل�تزايد�ا��دمات�السياحية�املعروضة��للسائح�

�و� �السلع ��ذه �من �احتياجاتھ �لتلبية �السياحية �رحلتھ �جوانب �مختلف ��� �مس��ل�ا �السائح �أصبح �إذ ،� املس��لك

�قانون� �ذلك �من ،� �والتنظيمية �القانونية �النصوص ��عض ��� �املقررة �قواعد �حول ��ماية

� �رقم �التنفيذي �و�املرسوم �و�سفار�، �السياحة �و�الة ��شاط �تحكم �ال�� �القواعد �يحدد يتعلق��90/39الذي

ع���املمارسات�التجار�ة�يحدد�القواعد�املطبقة�

  .املتعلق�بحماية�املس��لك�وقمع�الغش�املعدل�واملتمم

  .املس��لك�،�السائح�،��عالم�،�السائح�املس��لك،�حماية�املس��لك�،�حماية�السائح

Abstract : 

   The area of consumer protection

a necessity practiced by society as a whole, hence that all members of society fall into the category of 

consumers, i.e. not to stand in determining its scope in a category, class o

determined on the basis of the economic concept but goes beyond the legal concept. As one of the most 

important requirements of modern civilization because of its positive effects, we do not imagine a civilized 

country with no hotels or tourism without the provision of various goods and services that can satisfy the 

needs, desires and tastes of tourists.

    The remarkable development in the field of tourism and consumption through the increase of tourist 

services offered to the consumer tourist, as the tourist has become a consumer in various aspects of his 

tourist trip to meet his needs of these goods and services.

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر
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املس��لك للسائح �جرائية و املوضوعية ا��ماية
 

Objective and procedural protection for consumer tourists

  الشیخ بوسماحة

 – خلدون ابن جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كــلیة

 

إن�مجال�حماية�املس��لك�ال�ينحصر�معناه�أو�مف�ومھ�عند��س��الك����حد�ذاتھ��ونھ�ضرورة�يمارس�ا�املجتمع�ك�ل�،�

ومن�ثمة�إن�أفراد�املجتمع��افة�يندرجون����فئة�املس��لك�ن�،�أي�عدم�الوقوف����تحديد�نطاقھ�عند�فئة�أو�طبقة�أو�

ھ�ال�يمكن�تحديده�بناء�ع���املف�وم��قتصادي�بل�يتعداه�إ���املف�وم�القانو�ي

�وال�سياحة� �متحضر�بال�فنادق �بلد �وجود �ال�نتصور �إذ �أثار�إيجابية �من �تفرزه �ملا �ا��ديثة �ا��ضارة �مستلزمات أ�م

والرغبات�وأذواق�للسواح�بدون�تقديم�مختلف�السلع�وا��دمات�ال���يمكن�أن��شبع�ا��اجات

ذلك�أن��التطور�امل��وظ����مجال��السياحة�و�س��الك�من�خالل�تزايد�ا��دمات�السياحية�املعروضة��للسائح�

�و� �السلع ��ذه �من �احتياجاتھ �لتلبية �السياحية �رحلتھ �جوانب �مختلف ��� �مس��ل�ا �السائح �أصبح �إذ ،� املس��لك

�ا �ت��كز��ذه �سوف �قانون�لذلك �ذلك �من ،� �والتنظيمية �القانونية �النصوص ��عض ��� �املقررة �قواعد �حول ��ماية

� �رقم �التنفيذي �و�املرسوم �و�سفار�، �السياحة �و�الة ��شاط �تحكم �ال�� �القواعد �يحدد الذي

يحدد�القواعد�املطبقة��04/02برقابة�ا��ودة�وقمع�الغش�املعدل�واملتمم�،�و�القانون�رقم�

املتعلق�بحماية�املس��لك�وقمع�الغش�املعدل�واملتمم�09/03،�وقانون��10/06

املس��لك�،�السائح�،��عالم�،�السائح�املس��لك،�حماية�املس��لك�،�حماية�السائح

The area of consumer protection is not limited to its meaning or concept when it is consumed in itself as 

a necessity practiced by society as a whole, hence that all members of society fall into the category of 

consumers, i.e. not to stand in determining its scope in a category, class or group, from which it cannot be 

determined on the basis of the economic concept but goes beyond the legal concept. As one of the most 

important requirements of modern civilization because of its positive effects, we do not imagine a civilized 

no hotels or tourism without the provision of various goods and services that can satisfy the 

needs, desires and tastes of tourists. 

The remarkable development in the field of tourism and consumption through the increase of tourist 

the consumer tourist, as the tourist has become a consumer in various aspects of his 

tourist trip to meet his needs of these goods and services. 
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كــلیة

  :م��ص

إن�مجال�حماية�املس��لك�ال�ينحصر�معناه�أو�مف�ومھ�عند��س��الك����حد�ذاتھ��ونھ�ضرورة�يمارس�ا�املجتمع�ك�ل�،�

ومن�ثمة�إن�أفراد�املجتمع��افة�يندرجون����فئة�املس��لك�ن�،�أي�عدم�الوقوف����تحديد�نطاقھ�عند�فئة�أو�طبقة�أو�

ھ�ال�يمكن�تحديده�بناء�ع���املف�وم��قتصادي�بل�يتعداه�إ���املف�وم�القانو�يمجموعة�،�من

�وال�سياحة� �متحضر�بال�فنادق �بلد �وجود �ال�نتصور �إذ �أثار�إيجابية �من �تفرزه �ملا �ا��ديثة �ا��ضارة �مستلزمات أ�م

بدون�تقديم�مختلف�السلع�وا��دمات�ال���يمكن�أن��شبع�ا��اجات

ذلك�أن��التطور�امل��وظ����مجال��السياحة�و�س��الك�من�خالل�تزايد�ا��دمات�السياحية�املعروضة��للسائح�����

�و� �السلع ��ذه �من �احتياجاتھ �لتلبية �السياحية �رحلتھ �جوانب �مختلف ��� �مس��ل�ا �السائح �أصبح �إذ ،� املس��لك

  .ا��دمات

�ا��� �ت��كز��ذه �سوف لذلك

99/06�� �رقم �التنفيذي �و�املرسوم �و�سفار�، �السياحة �و�الة ��شاط �تحكم �ال�� �القواعد �يحدد الذي

برقابة�ا��ودة�وقمع�الغش�املعدل�واملتمم�،�و�القانون�رقم�

10املعدل�واملتمم�بقانون�

املس��لك�،�السائح�،��عالم�،�السائح�املس��لك،�حماية�املس��لك�،�حماية�السائح: ال�لمات�الدالة�

is not limited to its meaning or concept when it is consumed in itself as 

a necessity practiced by society as a whole, hence that all members of society fall into the category of 

r group, from which it cannot be 

determined on the basis of the economic concept but goes beyond the legal concept. As one of the most 

important requirements of modern civilization because of its positive effects, we do not imagine a civilized 

no hotels or tourism without the provision of various goods and services that can satisfy the 

The remarkable development in the field of tourism and consumption through the increase of tourist 

the consumer tourist, as the tourist has become a consumer in various aspects of his 
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   Therefore, this protection will be focused on the rules established in some legal and regulatory 

provisions, including Law 99/06, which defines the rules governing the activity of the Travel And Tourism 

Agency, Executive Decree 90/39 on quality control and suppression of amended and complementary 

fraud, law No. 04/02 sets out the rules applicable to amended bus

Law 10/06, and Law 09/03 on consumer protection and suppression of amended and complementary 

fraud. 

Keywords: Consumer, Tourist, information, Consumer Tourist, Consumer Protection, Tourist Protection.

كما�نب�ن�. بالبحث����مدى�حماية�السائح�املس��لك����ظل�القانون�ا��زائري 

  . أ�مية�القواعد�املنظمة�للسياحة�ال���تحمل�تداب���ل��ماية�و�عالم�خاصة�بالسائح�املس��لك�

�عند� �ال�افية �القانونية �با��ماية �يتمتع لك

  .التداب���املعمول���ا���ماية�السائح�املس��لك�م�امن�القوة�والضعف����القانون�ا��زائري�

ع���السائح�املس��لك�أن�ي�ون�ع���علم�ب�ل�ما�يتعلق�با��دمات�واملنتوجات�ال����عرض�عليھ�قبل�إبرام�العقد�،�ألنھ�

من�حيث�املعلومات�و�و�املتدخل�ممثال�����ذا�الصدد�بو�الة�

�من��ذا� �انطالقا ،� �املس��لك �و�و�السائح ��افية�إلبرام�العقد �معلومات �يحتاج�إ�� �و�سفار�وطرف�ضعيف السياحة

�القانون �منظوم��ا �خالل �من �بھ �باال�تمام �الدولة �قبل �من �الضعيف �الطرف ���ماية �متطلبة �الضرورة ية��انت

ذلك�أن�تنوع�م�ام�ووظائف�و�الة�السياحة�و�سفار�من�خالل�ممارسة��شاط�ا�امل���التجاري�ذو�الطا�ع�السيا���،�

يواء�أو�تنظيم�الرحالت�والز�ارات�من�خالل�تنظيم�رحالت�وخدمات�مرتبطة���ا�سواء��علق��مر�بالنقل�أو�ا���ز�أو�� 

إن��ذه�ا��دمات�يجب�أن�تتم����إطار��عاقدي�مث�ت��سند��عده�و�االت�السياحة�والسفر�يحدد�حقوق�وواجبات�

لذي�يحكمھ�عقد�الو�الة�،�وأحيانا�يتجاوز��مر�عندما�

  .تؤدي�خدمات�مباشرة�لعمال��ا�بوسائل�ا�اململوكة�ل�ا�،�فإ��ا�تخضع�ألح�ام�عقد�املقاولة

�السياحة� �اعتبار�و�االت �يمكن �التعاقد ��� �النية �حسن �املس��لك �للسائح �الظا�ر�وحماية �لنظر�ة �تطبيقا غ���أنھ

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

Therefore, this protection will be focused on the rules established in some legal and regulatory 

, including Law 99/06, which defines the rules governing the activity of the Travel And Tourism 

Agency, Executive Decree 90/39 on quality control and suppression of amended and complementary 

fraud, law No. 04/02 sets out the rules applicable to amended business practices and is complemented by 

Law 10/06, and Law 09/03 on consumer protection and suppression of amended and complementary 

Consumer, Tourist, information, Consumer Tourist, Consumer Protection, Tourist Protection.

بالبحث����مدى�حماية�السائح�املس��لك����ظل�القانون�ا��زائري �الورقة�البحثيةسنقوم�من�خالل��ذه�

أ�مية�القواعد�املنظمة�للسياحة�ال���تحمل�تداب���ل��ماية�و�عالم�خاصة�بالسائح�املس��لك�

� �حول �يثار�يدور �الذي ��ش�ال ��نا �املس��ومن �السائح ��ان �إذا �عند�ما �ال�افية �القانونية �با��ماية �يتمتع لك

  ؟�ممارستھ�وظيفة��س��الك�أم�ال

  :ملعا��ة��ذا��ش�ال�سوف�تتم��جابة�عليھ�من�خالل�النقطت�ن�التاليت�ن

التداب���املعمول���ا���ماية�السائح�املس��لك�م�امن�القوة�والضعف����القانون�ا��زائري�

س��لك
ُ
  .�جرائية�واملوضوعية�للسائح�امل

ع���السائح�املس��لك�أن�ي�ون�ع���علم�ب�ل�ما�يتعلق�با��دمات�واملنتوجات�ال����عرض�عليھ�قبل�إبرام�العقد�،�ألنھ�

  .ال�يمكنھ�أن��عرف�أو�يفكر�����ل�ما�يحتاجھ�أثناء�إبر�ام�العقد

من�حيث�املعلومات�و�و�املتدخل�ممثال�����ذا�الصدد�بو�الة�طرف�قوي��ونظرا�العتبار�أن�فكرة�التوازن�العقدي�ب�ن

�من��ذا� �انطالقا ،� �املس��لك �و�و�السائح ��افية�إلبرام�العقد �معلومات �يحتاج�إ�� �و�سفار�وطرف�ضعيف السياحة

�القانون �منظوم��ا �خالل �من �بھ �باال�تمام �الدولة �قبل �من �الضعيف �الطرف ���ماية �متطلبة �الضرورة �انت

  .و�قتصادية�وتجاوز�القواعد�التقليدية��و��ا�غ����افية����الوقت�الرا�ن

ذلك�أن�تنوع�م�ام�ووظائف�و�الة�السياحة�و�سفار�من�خالل�ممارسة��شاط�ا�امل���التجاري�ذو�الطا�ع�السيا���،�

من�خالل�تنظيم�رحالت�وخدمات�مرتبطة���ا�سواء��علق��مر�بالنقل�أو�ا���ز�أو�� 

  ...للمواقع��ثر�ة�وغ���ذلك

إن��ذه�ا��دمات�يجب�أن�تتم����إطار��عاقدي�مث�ت��سند��عده�و�االت�السياحة�والسفر�يحدد�حقوق�وواجبات�

  .طر���العقد�و�وافق�عليھ�السائح�املس��لك

لذي�يحكمھ�عقد�الو�الة�،�وأحيانا�يتجاوز��مر�عندما�كما�أنھ�أحيانا�تؤدي��ذه�الو�االت�دور�الوسيط�أو�الوكيل�ا

تؤدي�خدمات�مباشرة�لعمال��ا�بوسائل�ا�اململوكة�ل�ا�،�فإ��ا�تخضع�ألح�ام�عقد�املقاولة

�السياحة� �اعتبار�و�االت �يمكن �التعاقد ��� �النية �حسن �املس��لك �للسائح �الظا�ر�وحماية �لنظر�ة �تطبيقا غ���أنھ

  . ���ان�واحد

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

Therefore, this protection will be focused on the rules established in some legal and regulatory 

, including Law 99/06, which defines the rules governing the activity of the Travel And Tourism 

Agency, Executive Decree 90/39 on quality control and suppression of amended and complementary 

iness practices and is complemented by 

Law 10/06, and Law 09/03 on consumer protection and suppression of amended and complementary 

Consumer, Tourist, information, Consumer Tourist, Consumer Protection, Tourist Protection. 

   

  

سنقوم�من�خالل��ذه���

أ�مية�القواعد�املنظمة�للسياحة�ال���تحمل�تداب���ل��ماية�و�عالم�خاصة�بالسائح�املس��لك�

����� �حول �يثار�يدور �الذي ��ش�ال ��نا ومن

ممارستھ�وظيفة��س��الك�أم�ال

ملعا��ة��ذا��ش�ال�سوف�تتم��جابة�عليھ�من�خالل�النقطت�ن�التاليت�ن

التداب���املعمول���ا���ماية�السائح�املس��لك�م�امن�القوة�والضعف����القانون�ا��زائري�:أوال�

س��لكالقواعد�ا��مائية�:ثانيا�
ُ
�جرائية�واملوضوعية�للسائح�امل

  :مقدمة

ع���السائح�املس��لك�أن�ي�ون�ع���علم�ب�ل�ما�يتعلق�با��دمات�واملنتوجات�ال����عرض�عليھ�قبل�إبرام�العقد�،�ألنھ�

ال�يمكنھ�أن��عرف�أو�يفكر�����ل�ما�يحتاجھ�أثناء�إبر�ام�العقد

ونظرا�العتبار�أن�فكرة�التوازن�العقدي�ب�ن��

�من��ذا� �انطالقا ،� �املس��لك �و�و�السائح ��افية�إلبرام�العقد �معلومات �يحتاج�إ�� �و�سفار�وطرف�ضعيف السياحة

�القانون �منظوم��ا �خالل �من �بھ �باال�تمام �الدولة �قبل �من �الضعيف �الطرف ���ماية �متطلبة �الضرورة �انت

و�قتصادية�وتجاوز�القواعد�التقليدية��و��ا�غ����افية����الوقت�الرا�ن

ذلك�أن�تنوع�م�ام�ووظائف�و�الة�السياحة�و�سفار�من�خالل�ممارسة��شاط�ا�امل���التجاري�ذو�الطا�ع�السيا���،����

من�خالل�تنظيم�رحالت�وخدمات�مرتبطة���ا�سواء��علق��مر�بالنقل�أو�ا���ز�أو�� 

للمواقع��ثر�ة�وغ���ذلك

إن��ذه�ا��دمات�يجب�أن�تتم����إطار��عاقدي�مث�ت��سند��عده�و�االت�السياحة�والسفر�يحدد�حقوق�وواجبات����

طر���العقد�و�وافق�عليھ�السائح�املس��لك

كما�أنھ�أحيانا�تؤدي��ذه�الو�االت�دور�الوسيط�أو�الوكيل�ا��

تؤدي�خدمات�مباشرة�لعمال��ا�بوسائل�ا�اململوكة�ل�ا�،�فإ��ا�تخضع�ألح�ام�عقد�املقاولة

�السياحة���� �اعتبار�و�االت �يمكن �التعاقد ��� �النية �حسن �املس��لك �للسائح �الظا�ر�وحماية �لنظر�ة �تطبيقا غ���أنھ

���ان�واحدوالسفر�وكيل�ومقاول�
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املحدد�للقواعد�ال���تحكم��شاط�و�الة�السياحة�و�سفار�ا��زائري����

مادتھ�الثالثة�أن�دور�الو�الة�يتجسد����بيع�رحالت�وإقامات�فردية�وجماعية��ش�ل�مباشر�أو�غ���مباشر�،�فضال�عن��

ا��ا�مرتبطة�ب�نظيم�و�سو�ق�أسفار�ورحالت�سياحية�وإقامات�حسب�نص�

منھ�أصبح�التعاقد��و�عقد�بيع�خدمات�ح�ن�تقوم�الو�الة�سلفا�ب�يع�و�سو�ق�الرحالت�،�أو�أن�ي�ون�العقد�عقد�

���� �الو�الة �الل��امات �معا��تنا �عند سألة

لذلك�نرى�أن�ا�ساع�مجال�ضعف�السائح�املس��لك�مرتبط�بمدى�ا�ساع�مجاال�املعامالت��س��الكية�امل��مة�ب�نھ�

�مس �نماذج �إعداد �أن �كما ،� �والتكنولو�� �العل�� �التطور �ظل ��� �السياحية �الو�الة �تحقق�و��ن �شروطا �تتضمن بقة

�مما� ،� �العقدي �التوازن �غياب �إ�� �وأدت �و���اف �بالتعسف �تتصف �الشروط �تلك �جعل �مما ،� �املتدخل مصا��

املعدل�واملتمم�،�وأخرى���90/39ستد���أحيانا�وجود�قواعد�لرقابة�ا��ودة�والغش�وفقا�ملا��و�مقرر����القانون�رقم�

،��10/06املعدل�واملتمم�بالقانون�رقم�

ذلك��غية�تحديد�قواعد�ومبادئ�الشفافية�وال��ا�ة����املمارسة�إلظ�ار�حماية�املس��لك�وإعالمھ�،�إضافة�إ���تحديد�

ففي�. املعدل�واملتمم��09/03القواعد�املطبقة����مجال�حماية�املس��لك�وقمع�الغش�وفقا�ملا��و�مقرر����القانون�رقم�

��ذه� �و�� �مس��لك�ن �باعتبار�م �املجتمع �أفراد ��افة �عموما �نقصد �فإننا �املس��لك �حماية �عن �نت�لم �ملا �السياق ذات

ظيفة�إذا��ان�السائح�املس��لك�يتمتع�با��ماية�القانونية�ال�افية�عند�ممارستھ�و 

من��نا�سوف��عا�������ذه�الورقة�البحثية�النظم�القانونية�ال���أستحدثت�التداب���ال���تحكم�العالقة�التعاقدية�

  .ب�ن�الو�الة�والسائح�املس��لك�،�ومن�ثمة�الوقوف�عند�حماية��ذا��خ���قبل�وأثناء�تنفيذ�العقد

 السياحة قانون  �� والضعف

تضمن�قانون�السياحة�و�سفار�أن��تفاق�ب�ن�الو�الة�والسائح�يث�ت�بمس�ند�معد�سلفا�،�وضياعھ�ال�يؤثر�ع���

  . 1وجود�و��ة�العقد�،�وأن�السعر�املتفق�عليھ�ال�يمكن�مراجعتھ�إال�بموجب�بند����العقد

�املس��لك� ���ة �حماية �إ�� �الرامية �أو�الوقائية �التداب���التحفظية �جميع �املختصة دار�ة

  . 2ومصا��ھ�من�منتوجات�أو�خدمات�غ���مطابقة�للمقاي�س�أو�املواصفات�القانونية�والتنظيمية

والتعر�فات�وشروط�البيع�إال�أنھ�للتأكيد�ع���تداب���ا��ماية�فإن�القانون��عزز�حقوق�املس��لك�����عالم�باألسعار�

  .3وا��دمات�،�وكذا�اح��ام�قواعد�الفوترة�مع�عدم�تضم�ن�العقد�لشروط�أو�بنود��عسفية�

                                                           

�و�سفار،� �السياحة �و�الة ��شاط �تحكم �ال�� �للقواعد �املحدد ،

،�املحدد�للقواعد�املتعلقة�برقابة�ا��ودة�وقمع�الغش،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

املحدد�للقواعد�ال���تحكم��شاط�و�الة�السياحة�و�سفار�ا��زائري�����99/06إذ��س�شف�من�أح�ام�القانون�رقم�

مادتھ�الثالثة�أن�دور�الو�الة�يتجسد����بيع�رحالت�وإقامات�فردية�وجماعية��ش�ل�مباشر�أو�غ���مباشر�،�فضال�عن��

ا��ا�مرتبطة�ب�نظيم�و�سو�ق�أسفار�ورحالت�سياحية�وإقامات�حسب�نص�أن�عقد�الرحلة��و�عقد�بيع�،�فإن�خدم

  .املادة�الرا�عة�من�ذات�القانون 

منھ�أصبح�التعاقد��و�عقد�بيع�خدمات�ح�ن�تقوم�الو�الة�سلفا�ب�يع�و�سو�ق�الرحالت�،�أو�أن�ي�ون�العقد�عقد�

�امل �أك����ذه �تت�� �وسوف ،� �وإدار��ا �الرحلة �ب�نظيم �قامت �م�� ����مقاولة �الو�الة �الل��امات �معا��تنا �عند سألة

  .القواعد��جرائية�للسائح�املس��لك

لذلك�نرى�أن�ا�ساع�مجال�ضعف�السائح�املس��لك�مرتبط�بمدى�ا�ساع�مجاال�املعامالت��س��الكية�امل��مة�ب�نھ�

�مس �نماذج �إعداد �أن �كما ،� �والتكنولو�� �العل�� �التطور �ظل ��� �السياحية �الو�الة و��ن

�مما� ،� �العقدي �التوازن �غياب �إ�� �وأدت �و���اف �بالتعسف �تتصف �الشروط �تلك �جعل �مما ،� �املتدخل مصا��

�ستد���أحيانا�وجود�قواعد�لرقابة�ا��ودة�والغش�وفقا�ملا��و�مقرر����القانون�رقم�

املعدل�واملتمم�بالقانون�رقم��04/02ملا��و�مقرر����القانون�رقم�تحدد�ا�قواعد�املمارسات�التجار�ة�وفقا�

ذلك��غية�تحديد�قواعد�ومبادئ�الشفافية�وال��ا�ة����املمارسة�إلظ�ار�حماية�املس��لك�وإعالمھ�،�إضافة�إ���تحديد�

القواعد�املطبقة����مجال�حماية�املس��لك�وقمع�الغش�وفقا�ملا��و�مقرر����القانون�رقم�

��ذه� �و�� �مس��لك�ن �باعتبار�م �املجتمع �أفراد ��افة �عموما �نقصد �فإننا �املس��لك �حماية �عن �نت�لم �ملا �السياق ذات

  .الدراسة�السائح�املس��لك

إذا��ان�السائح�املس��لك�يتمتع�با��ماية�القانونية�ال�افية�عند�ممارستھ�و �بمامنھ��ش�ال�الذي�يثار�يتحدد�

من��نا�سوف��عا�������ذه�الورقة�البحثية�النظم�القانونية�ال���أستحدثت�التداب���ال���تحكم�العالقة�التعاقدية�

ب�ن�الو�الة�والسائح�املس��لك�،�ومن�ثمة�الوقوف�عند�حماية��ذا��خ���قبل�وأثناء�تنفيذ�العقد

والضعف القوة م�امن املس��لك ائح��مايةالس ��ا التداب��املعمول 

تضمن�قانون�السياحة�و�سفار�أن��تفاق�ب�ن�الو�الة�والسائح�يث�ت�بمس�ند�معد�سلفا�،�وضياعھ�ال�يؤثر�ع���

وجود�و��ة�العقد�،�وأن�السعر�املتفق�عليھ�ال�يمكن�مراجعتھ�إال�بموجب�بند����العقد

 �� �السلطة �تتخذ �املس��لك�كما ���ة �حماية �إ�� �الرامية �أو�الوقائية �التداب���التحفظية �جميع �املختصة دار�ة

ومصا��ھ�من�منتوجات�أو�خدمات�غ���مطابقة�للمقاي�س�أو�املواصفات�القانونية�والتنظيمية

إال�أنھ�للتأكيد�ع���تداب���ا��ماية�فإن�القانون��عزز�حقوق�املس��لك�����عالم�باألسعار�

وا��دمات�،�وكذا�اح��ام�قواعد�الفوترة�مع�عدم�تضم�ن�العقد�لشروط�أو�بنود��عسفية�

                   

� �رقم �القانون ��99/06من ��� ��04املؤرخ �و�سفار،��1999أفر�ل �السياحة �و�الة ��شاط �تحكم �ال�� �للقواعد �املحدد ،

 .1999أفر�ل��07املؤرخة����

،�املحدد�للقواعد�املتعلقة�برقابة�ا��ودة�وقمع�الغش،��1990جانفي��30املؤرخ�����90/39من�القانون�رقم��

 .جانفي�31املؤرخة����
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إذ��س�شف�من�أح�ام�القانون�رقم����

مادتھ�الثالثة�أن�دور�الو�الة�يتجسد����بيع�رحالت�وإقامات�فردية�وجماعية��ش�ل�مباشر�أو�غ���مباشر�،�فضال�عن��

أن�عقد�الرحلة��و�عقد�بيع�،�فإن�خدم

املادة�الرا�عة�من�ذات�القانون 

منھ�أصبح�التعاقد��و�عقد�بيع�خدمات�ح�ن�تقوم�الو�الة�سلفا�ب�يع�و�سو�ق�الرحالت�،�أو�أن�ي�ون�العقد�عقد����

�امل �أك����ذه �تت�� �وسوف ،� �وإدار��ا �الرحلة �ب�نظيم �قامت �م�� مقاولة

القواعد��جرائية�للسائح�املس��لك

لذلك�نرى�أن�ا�ساع�مجال�ضعف�السائح�املس��لك�مرتبط�بمدى�ا�ساع�مجاال�املعامالت��س��الكية�امل��مة�ب�نھ����

�مس �نماذج �إعداد �أن �كما ،� �والتكنولو�� �العل�� �التطور �ظل ��� �السياحية �الو�الة و��ن

�مما� ،� �العقدي �التوازن �غياب �إ�� �وأدت �و���اف �بالتعسف �تتصف �الشروط �تلك �جعل �مما ،� �املتدخل مصا��

�ستد���أحيانا�وجود�قواعد�لرقابة�ا��ودة�والغش�وفقا�ملا��و�مقرر����القانون�رقم�

تحدد�ا�قواعد�املمارسات�التجار�ة�وفقا�

ذلك��غية�تحديد�قواعد�ومبادئ�الشفافية�وال��ا�ة����املمارسة�إلظ�ار�حماية�املس��لك�وإعالمھ�،�إضافة�إ���تحديد�

القواعد�املطبقة����مجال�حماية�املس��لك�وقمع�الغش�وفقا�ملا��و�مقرر����القانون�رقم�

��ذه� �و�� �مس��لك�ن �باعتبار�م �املجتمع �أفراد ��افة �عموما �نقصد �فإننا �املس��لك �حماية �عن �نت�لم �ملا �السياق ذات

الدراسة�السائح�املس��لك

منھ��ش�ال�الذي�يثار�يتحدد�

  ؟��س��الك�أم�ال

من��نا�سوف��عا�������ذه�الورقة�البحثية�النظم�القانونية�ال���أستحدثت�التداب���ال���تحكم�العالقة�التعاقدية���

ب�ن�الو�الة�والسائح�املس��لك�،�ومن�ثمة�الوقوف�عند�حماية��ذا��خ���قبل�وأثناء�تنفيذ�العقد

التداب��املعمول :أوال�

تضمن�قانون�السياحة�و�سفار�أن��تفاق�ب�ن�الو�الة�والسائح�يث�ت�بمس�ند�معد�سلفا�،�وضياعھ�ال�يؤثر�ع�������

وجود�و��ة�العقد�،�وأن�السعر�املتفق�عليھ�ال�يمكن�مراجعتھ�إال�بموجب�بند����العقد

��� �� �السلطة �تتخذ كما

ومصا��ھ�من�منتوجات�أو�خدمات�غ���مطابقة�للمقاي�س�أو�املواصفات�القانونية�والتنظيمية

إال�أنھ�للتأكيد�ع���تداب���ا��ماية�فإن�القانون��عزز�حقوق�املس��لك�����عالم�باألسعار����

وا��دمات�،�وكذا�اح��ام�قواعد�الفوترة�مع�عدم�تضم�ن�العقد�لشروط�أو�بنود��عسفية�

1
- � ��16،17املادت�ن �رقم �القانون من

املؤرخة�����24ا��ر�دة�الرسمية�عدد�
�30إ����23،�من�05املواد��-2

املؤرخة�����05عدد��ا��ر�دة�الرسمية
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كما�ينص�القانون�ع���تداب���تفرض�ع���املتدخل�متعلقة�بالنظافة�والنظافة�ال��ية�للمواد�وسالم��ا�،�وإح��ام�

مفاد�جل��ذه�التداب���ا��مائية��سمح�للسائح�املس��لك�بحق�ال��اجع�العقدي�وإلغاء��ل�شرط��عسفي�ببطالنھ،�

�تداب���املرافقة� �وكذا ،� �حماية�املس��لك�ن �جمعيات �من�طرف �للمس��لك �التمثيلية �خالل �أك���من �ا��ماية وتتعز��ذه

  .ره�النصوص�القانونية�ذات�الصلة

من�املالحظ�أن�التداب���الواردة����قانون�حماية�املس��لك�وقمع�الغش�ع���وجھ�ا��صوص�فًعالة�،�لك��ا�ال�تزال�غ���

  .وع���وجھ�ا��صوص����ال�شاط�السيا��

�قطاع� �ص��ورة �حسن �وتضمن �للمعاي���ا��مائية �وفقا �املس��لك �للسائح �توف���حماية شأ��ا

  .السياحة�والتقليل�من�ال��اعات�و�س�ام����الناتج�املح���و�جما���لالقتصاد�الوط��

�ا��يد �العروض �تقديم �خالل �من �السياحة �قطاع �يتطور �أن �يجب �ا��زائري �القانون ��� �القوة ة�ولتعز�ز�نقاط

وترافق�ا�حماية�فًعالة�للسائح�املس��لك�،�و�صبح�ل�ذا�القطاع��ولو�ة�ضمن�السياسة�العامة�للدولة�،�و�تم�التقليل�

من��ثار�السلبية�لل�سو�ق�السيا���،�وأن�ي�ون�املتدخل�مسؤوال�عن��ضرار�ال���قد�يتعرض�ل�ا�السائح�املس��لك�

  .ع�ما��عرفھ�أو�يفكر�فيھ�السائح�املس��لك

�بإفالس� �ا��اصة �املسؤولية �لقواعد �محددة �أح�ام �توجد �لم �ا��زائري �القانون ��� �الضعف �نقاط �خالل �من أما

�،�فإنھ�يالحظ�أن�التداب���غ����افية���ماية�السائح�املس��لك�،�فع��� شر�ات�السياحة�و�سفار�و�ثار�امل��تبة�عل��ا

،�وإن��ان�����1989وجود�منظومة�قانونية�تتعلق�بالسياحة�و�سفار�والفندقة�وحماية�املس��لك�منذ�سنة�

،�إال�أنھ�ال�يوجد�أي�ارتباط�أو�إشارة��1975

  

�بالنصوص� ��كتفاء �مع ،� �املس��لك �السائح �بحماية �خاصة �شاملة ��شر�عية �قواعد �يضع �لم �املشرع �أن ��نا من

القانونية�املتفرقة�ال����عامل�السائح�ع���حدى�واملس��لك�ع���حدى�،�و����عض��حيان�ي��أ�إ����ح�ام�الواردة����

،��7أو�قانون�حماية�املس��لك�6ة�إال�ما�أس�ث���بنص�خاص����قانون�السياحة�و�سفار

  . إضافة�إ����ح�ام�ا��زائية����قانون�املمارسات�التجار�ة�وقانون�رقابة�ا��ودة�وقمع�الغش

لقطاع�املحروقات��ونظرا�للتوج�ات�ا��ديدة�لالقتصاد�ا��زائري����السنوات��خ��ة�بالتعو�ل�ع����قتصاد�البديل

�و�النظر�إ��� ،� �واجتماعيا �اقتصاديا �تحققھ �بما ��ولو�ة �ذات ��س��اتيجية �القطاعات �من �السياحة �قطاع �إدراج تم

خصوصية�القواعد�املتعلقة�بالسائح�املس��لك�يتطلب��مر�سن�قواعد�ثابتة�ووا��ة�ل�ذا�الفرع�ا��ديد�من�فروع�

                                                                                

�املعدل� �التجار�ة �املمارسات �ع�� �للقواعد�املطبقة �املحدد ،

�الغش،� �وقمع �املس��لك �بحماية �املتعلقة �للقواعد �املحدد ،

�،� �سطات �جامعة ،� �الدولية �و�عمال �القانون �مجلة ،� �املقارن �والقانون �املغر�ي �القانون ��� �املس��لك �السائح �حماية ،� �فضيل عا�شة

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

كما�ينص�القانون�ع���تداب���تفرض�ع���املتدخل�متعلقة�بالنظافة�والنظافة�ال��ية�للمواد�وسالم��ا�،�وإح��ام�

  . 4أمن�وسالمة�املنتج�واح��ام�مبدأي�الضمان�و�عالم

مفاد�جل��ذه�التداب���ا��مائية��سمح�للسائح�املس��لك�بحق�ال��اجع�العقدي�وإلغاء��ل�شرط��عسفي�ببطالنھ،�

�تداب���املرافقة� �وكذا ،� �حماية�املس��لك�ن �جمعيات �من�طرف �للمس��لك �التمثيلية �خالل �أك���من �ا��ماية وتتعز��ذه

ره�النصوص�القانونية�ذات�الصلةللمجلس�الوط�����ماية�املس��لك�ن�باإلضافة�ملا�تق

من�املالحظ�أن�التداب���الواردة����قانون�حماية�املس��لك�وقمع�الغش�ع���وجھ�ا��صوص�فًعالة�،�لك��ا�ال�تزال�غ���

وع���وجھ�ا��صوص����ال�شاط�السيا����5افية�لعدم�وجود�مدونة�لالس��الك�تجمع��ل�التداب���ال�شر�عية

�قطاع� �ص��ورة �حسن �وتضمن �للمعاي���ا��مائية �وفقا �املس��لك �للسائح �توف���حماية شأ��ا

السياحة�والتقليل�من�ال��اعات�و�س�ام����الناتج�املح���و�جما���لالقتصاد�الوط��

�ا��يد �العروض �تقديم �خالل �من �السياحة �قطاع �يتطور �أن �يجب �ا��زائري �القانون ��� �القوة ولتعز�ز�نقاط

وترافق�ا�حماية�فًعالة�للسائح�املس��لك�،�و�صبح�ل�ذا�القطاع��ولو�ة�ضمن�السياسة�العامة�للدولة�،�و�تم�التقليل�

من��ثار�السلبية�لل�سو�ق�السيا���،�وأن�ي�ون�املتدخل�مسؤوال�عن��ضرار�ال���قد�يتعرض�ل�ا�السائح�املس��لك�

ع�ما��عرفھ�أو�يفكر�فيھ�السائح�املس��لكم����انت�ا��دمات�أو�املنتوجات�ال�تتوافق�م

�بإفالس� �ا��اصة �املسؤولية �لقواعد �محددة �أح�ام �توجد �لم �ا��زائري �القانون ��� �الضعف �نقاط �خالل �من أما

�،�فإنھ�يالحظ�أن�التداب���غ����افية���ماية�السائح�املس��لك�،�فع��� شر�ات�السياحة�و�سفار�و�ثار�امل��تبة�عل��ا

وجود�منظومة�قانونية�تتعلق�بالسياحة�و�سفار�والفندقة�وحماية�املس��لك�منذ�سنة�

1975السابق�يطبق�القانون�املد�ي�باعتباره�قانون�العقود�و�ل��امات�منذ�سنة�

  .��قوان�ن�حماية�املس��لكقو�ة�للقواعد�املتعلقة�با��دمات�السياحية�و�سفار��

�بالنصوص� ��كتفاء �مع ،� �املس��لك �السائح �بحماية �خاصة �شاملة ��شر�عية �قواعد �يضع �لم �املشرع �أن ��نا من

القانونية�املتفرقة�ال����عامل�السائح�ع���حدى�واملس��لك�ع���حدى�،�و����عض��حيان�ي��أ�إ����ح�ام�الواردة����

ة�إال�ما�أس�ث���بنص�خاص����قانون�السياحة�و�سفارقانون�العقو�ات�كقاعدة�عام

إضافة�إ����ح�ام�ا��زائية����قانون�املمارسات�التجار�ة�وقانون�رقابة�ا��ودة�وقمع�الغش

ونظرا�للتوج�ات�ا��ديدة�لالقتصاد�ا��زائري����السنوات��خ��ة�بالتعو�ل�ع����قتصاد�البديل

�و�النظر�إ��� ،� �واجتماعيا �اقتصاديا �تحققھ �بما ��ولو�ة �ذات ��س��اتيجية �القطاعات �من �السياحة �قطاع �إدراج تم

خصوصية�القواعد�املتعلقة�بالسائح�املس��لك�يتطلب��مر�سن�قواعد�ثابتة�ووا��ة�ل�ذا�الفرع�ا��ديد�من�فروع�

  .مت�امال�ومحددا�القانون�ا��اص�بوضع�لھ�نظاما�قانونيا

                                                                                                                        

� �رقم ��04/02منالقانون ��� ��23املؤرخ �املعدل��2004جوان �التجار�ة �املمارسات �ع�� �للقواعد�املطبقة �املحدد ،

 .2004جوان��27املؤرخة�����41واملتمم�،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد�

� �رقم ��املؤرخ�09/03منالقانون ��25�� �الغش،��2009فيفري �وقمع �املس��لك �بحماية �املتعلقة �للقواعد �املحدد ،

 .2009مارس��08املؤرخة����

�،� �سطات �جامعة ،� �الدولية �و�عمال �القانون �مجلة ،� �املقارن �والقانون �املغر�ي �القانون ��� �املس��لك �السائح �حماية ،� �فضيل عا�شة

 .املتعلق�ب�شاط�و�الة�السياحة�و�سفار�99/06من�القانون�رقم�

 .املتعلق�بحماية�املس��لك�وقمع�الغش�09/03من�القانون�رقم�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 
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كما�ينص�القانون�ع���تداب���تفرض�ع���املتدخل�متعلقة�بالنظافة�والنظافة�ال��ية�للمواد�وسالم��ا�،�وإح��ام����

أمن�وسالمة�املنتج�واح��ام�مبدأي�الضمان�و�عالم

مفاد�جل��ذه�التداب���ا��مائية��سمح�للسائح�املس��لك�بحق�ال��اجع�العقدي�وإلغاء��ل�شرط��عسفي�ببطالنھ،����

�تداب���املرافقة� �وكذا ،� �حماية�املس��لك�ن �جمعيات �من�طرف �للمس��لك �التمثيلية �خالل �أك���من �ا��ماية وتتعز��ذه

للمجلس�الوط�����ماية�املس��لك�ن�باإلضافة�ملا�تق

من�املالحظ�أن�التداب���الواردة����قانون�حماية�املس��لك�وقمع�الغش�ع���وجھ�ا��صوص�فًعالة�،�لك��ا�ال�تزال�غ�����

�افية�لعدم�وجود�مدونة�لالس��الك�تجمع��ل�التداب���ال�شر�عية

�التداب���من��� ��ذه �قطاع��إن �ص��ورة �حسن �وتضمن �للمعاي���ا��مائية �وفقا �املس��لك �للسائح �توف���حماية شأ��ا

السياحة�والتقليل�من�ال��اعات�و�س�ام����الناتج�املح���و�جما���لالقتصاد�الوط��

�ا��يد��� �العروض �تقديم �خالل �من �السياحة �قطاع �يتطور �أن �يجب �ا��زائري �القانون ��� �القوة ولتعز�ز�نقاط

وترافق�ا�حماية�فًعالة�للسائح�املس��لك�،�و�صبح�ل�ذا�القطاع��ولو�ة�ضمن�السياسة�العامة�للدولة�،�و�تم�التقليل�

من��ثار�السلبية�لل�سو�ق�السيا���،�وأن�ي�ون�املتدخل�مسؤوال�عن��ضرار�ال���قد�يتعرض�ل�ا�السائح�املس��لك�

م����انت�ا��دمات�أو�املنتوجات�ال�تتوافق�م

�بإفالس��� �ا��اصة �املسؤولية �لقواعد �محددة �أح�ام �توجد �لم �ا��زائري �القانون ��� �الضعف �نقاط �خالل �من أما

�،�فإنھ�يالحظ�أن�التداب���غ����افية���ماية�السائح�املس��لك�،�فع��� شر�ات�السياحة�و�سفار�و�ثار�امل��تبة�عل��ا

وجود�منظومة�قانونية�تتعلق�بالسياحة�و�سفار�والفندقة�وحماية�املس��لك�منذ�سنة�الرغم�من�

السابق�يطبق�القانون�املد�ي�باعتباره�قانون�العقود�و�ل��امات�منذ�سنة�

قو�ة�للقواعد�املتعلقة�با��دمات�السياحية�و�سفار��

�بالنصوص���� ��كتفاء �مع ،� �املس��لك �السائح �بحماية �خاصة �شاملة ��شر�عية �قواعد �يضع �لم �املشرع �أن ��نا من

القانونية�املتفرقة�ال����عامل�السائح�ع���حدى�واملس��لك�ع���حدى�،�و����عض��حيان�ي��أ�إ����ح�ام�الواردة����

قانون�العقو�ات�كقاعدة�عام

إضافة�إ����ح�ام�ا��زائية����قانون�املمارسات�التجار�ة�وقانون�رقابة�ا��ودة�وقمع�الغش

ونظرا�للتوج�ات�ا��ديدة�لالقتصاد�ا��زائري����السنوات��خ��ة�بالتعو�ل�ع����قتصاد�البديل���

�و�النظر�إ��� ،� �واجتماعيا �اقتصاديا �تحققھ �بما ��ولو�ة �ذات ��س��اتيجية �القطاعات �من �السياحة �قطاع �إدراج تم

خصوصية�القواعد�املتعلقة�بالسائح�املس��لك�يتطلب��مر�سن�قواعد�ثابتة�ووا��ة�ل�ذا�الفرع�ا��ديد�من�فروع�

القانون�ا��اص�بوضع�لھ�نظاما�قانونيا

                                                             
3-�� ��4،5،10،29،30املواد �رقم منالقانون

واملتمم�،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد�
4-� �من ��04املواد ��18إ�� �رقم منالقانون

املؤرخة�����15ا��ر�دة�الرسمية�عدد�
5-��،� �سطات �جامعة ،� �الدولية �و�عمال �القانون �مجلة ،� �املقارن �والقانون �املغر�ي �القانون ��� �املس��لك �السائح �حماية ،� �فضيل عا�شة

 .02 ،�ص�2013املغرب،�
من�القانون�رقم��45إ����34املواد�من��-6
من�القانون�رقم��85إ����68املواد�من��-7
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���� �واملتدخل �املس��لك �للسائح �أك���وضوحا �والسالمة �و�من �و�عالم �تداب���ا��ماية �يجعل �التقن�ن ��ذا �أن ذلك

كما�أن�ال�دف�من�التقن�ن�الشامل�وضع�معاي���دنيا�تتعلق�باإلعالم�املقدم�للسائح�املس��لك�وإبراز�القواعد�الناضمة�

  .�ثار�امل��تبة�عليھ�،�ل�س��ذا�حماية�للسائح�املس��لك�فقط�بل�كذلك�للو�الة�السياحية

ذلك�أن��عز�ز�السياسات�. باعتبار�أن�املنظومة�سوف��عزز�حقوق�ورفا�ية�السائح�املس��لك�من�خالل�حماية�أفضل

�متعلقة �مبادئ �تتطلب �و�جتماعية ��قتصادية �الرفا�ية �تحس�ن �شأ��ا �من �مجال��ال�� ��� �السياح �وحماية باإلعالم

  .أو�من�خالل�وجود�مدونة�ألخالقيات�السياحة�و�ل��ام�باملسؤولية�وضمان�الشفافية�لشروط�التعاقد

�أو�غ���مباشرة� �مباشرة �بيع ��� �سياحيا طا

�سياحية� �أسفار�ورحالت �و�سو�ق �وتنظيم ،� ���ا �املرتبطة �ا��دمات �أنواع �و�ل �أو�جماعية �فردية �وإقامات لرحالت

وإقامات�جماعية�،�تنظيم�جوالت�وز�ارات�رفقة�مرشدين�داخل�املدن�واملواقع�و�ثار�ذات�الطا�ع�السيا���والثقا���

يم��شاطات�القنص�والصيد�البحري�والتظا�رات�الفنية�والثقافية�والر�اضية�واملؤتمرات�وامللتقيات�

املكملة�ل�شاط�الو�الة�أو�بطلب�من�منظم��ا�،�وضع�خدمات�اتلم��جم�ن�واملرشدين�السياحي�ن�تحت�تصرف�السياح�

رتبطة���ا�،�النقل�السيا���و�يع��ل�أنواع�

�أو� �أو�الر�ا��� �الثقا�� �الطا�ع �ذات �والتظا�رات �ال��ف��ية �ا��فالت �تذاكر�أماكن �بيع ،� �استقبال�...تذاكر�النقل ،

ومساعدة�السياح�خالل�إقام��م�،�القيام�بإجراءات�التأم�ن�ضد�املخاطر�الناجمة�عن�ال�شاط�السيا���لصا���الز�ائن�

  ...السيارات��سائق�أو�بدونھ�ونقل��متعة�وكراء�البيوت�املنقولة�وغ���ا�من�معدات�التخييم

يالحظ�أن�املشرع�أدرك�مسألة��ختالل�العقدي�ب�ن�الو�الة�والسائح�املس��لك�،�فمن�خالل�تقديم�خدما��ا�ف���

ولم�تقتصر�ا��ماية�قبل��برام�بل��ستمر�

�و�ل��ام� �التعسفية �الشروط �من �املس��لك �السائح �حماية �خالل �من �وذلك ،� �السيا�� �العقد �وتنفيذ ��برام ملرحلة

�والسائح�امل �الو�الة �ب�ن �التوازن�العقدي �إعادة ���دف�ا�� ��جرائية �ا��ماية �مبدأ�ذلك�أن �إعمال �خالل �من س��لك

حسن�النية����التعاقد�والتعاون�ب�ن�املتعاقدين�،�ومن�ثمة�أن���وء�السائح�املس��لك�للو�الة��و�انتفاع�من�خ����ا�

�املعلومات� �جميع �ع�� ��طالع ��� �يقابلھ�حق�السائح�املس��لك �الو�الة �باإلعالم����جانب ��ل��ام �يفرض �،�منھ امل�نية

وإذا��ان��ذا��ل��ام�أساس�وجوده�القضاء�وتب�تھ�ال�شر�عات�ومن�

من�خالل�البيانات�الواردة����الكت�بات�وامل�شورات�ال����عرض�ا�الو�الة�

حق�السائح�املس��لك�أثناء�التعاقد��طالع�ع���ما��و�

�شركة� �تحديد ،� �السياحية �ا��دمة �مقدم �وعنوان �اسم ،� �منظم�ا �وعنوان �اسم �من �الرحلة �عقد �مس�ند ��� مث�ت

                                                           

املحدد�لشروط�وكيفيات�إ�شاء�و�الة��سفار�وإستغالل�ا�،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

���� �واملتدخل �املس��لك �للسائح �أك���وضوحا �والسالمة �و�من �و�عالم �تداب���ا��ماية �يجعل �التقن�ن ��ذا �أن ذلك

كما�أن�ال�دف�من�التقن�ن�الشامل�وضع�معاي���دنيا�تتعلق�باإلعالم�املقدم�للسائح�املس��لك�وإبراز�القواعد�الناضمة�

�ثار�امل��تبة�عليھ�،�ل�س��ذا�حماية�للسائح�املس��لك�فقط�بل�كذلك�للو�الة�السياحية

باعتبار�أن�املنظومة�سوف��عزز�حقوق�ورفا�ية�السائح�املس��لك�من�خالل�حماية�أفضل

�متعلقة �مبادئ �تتطلب �و�جتماعية ��قتصادية �الرفا�ية �تحس�ن �شأ��ا �من ال��

أو�من�خالل�وجود�مدونة�ألخالقيات�السياحة�و�ل��ام�باملسؤولية�وضمان�الشفافية�لشروط�التعاقد

س��لك للسائح واملوضوعية �جرائية ا��مائية
ُ
 امل

��شا �دائمة �بصفة �تمارس �تجار�ة �و�سفار�مؤسسة �السياحة �أو�غ���مباشرة�باعتبار�و�الة �مباشرة �بيع ��� �سياحيا طا

�سياحية� �أسفار�ورحالت �و�سو�ق �وتنظيم ،� ���ا �املرتبطة �ا��دمات �أنواع �و�ل �أو�جماعية �فردية �وإقامات لرحالت

وإقامات�جماعية�،�تنظيم�جوالت�وز�ارات�رفقة�مرشدين�داخل�املدن�واملواقع�و�ثار�ذات�الطا�ع�السيا���والثقا���

يم��شاطات�القنص�والصيد�البحري�والتظا�رات�الفنية�والثقافية�والر�اضية�واملؤتمرات�وامللتقيات�

املكملة�ل�شاط�الو�الة�أو�بطلب�من�منظم��ا�،�وضع�خدمات�اتلم��جم�ن�واملرشدين�السياحي�ن�تحت�تصرف�السياح�

رتبطة���ا�،�النقل�السيا���و�يع��ل�أنواع�،��يواء�أو���ز�الغرف����املؤسسات�الفندقية�وكذا�تقديم�ا��دمات�امل

�أو� �أو�الر�ا��� �الثقا�� �الطا�ع �ذات �والتظا�رات �ال��ف��ية �ا��فالت �تذاكر�أماكن �بيع ،� تذاكر�النقل

ومساعدة�السياح�خالل�إقام��م�،�القيام�بإجراءات�التأم�ن�ضد�املخاطر�الناجمة�عن�ال�شاط�السيا���لصا���الز�ائن�

السيارات��سائق�أو�بدونھ�ونقل��متعة�وكراء�البيوت�املنقولة�وغ���ا�من�معدات�التخييم

يالحظ�أن�املشرع�أدرك�مسألة��ختالل�العقدي�ب�ن�الو�الة�والسائح�املس��لك�،�فمن�خالل�تقديم�خدما��ا�ف���

ولم�تقتصر�ا��ماية�قبل��برام�بل��ستمر�) .ئيةا��ماية��جرا( ملزمة�باإلعالم�القب���وا��ماية�من��عالن�ال�اذب�

�و�ل��ام� �التعسفية �الشروط �من �املس��لك �السائح �حماية �خالل �من �وذلك ،� �السيا�� �العقد �وتنفيذ ��برام ملرحلة

  ).ا��ماية�املوضوعية

�والسائح�امل �الو�الة �ب�ن �التوازن�العقدي �إعادة ���دف�ا�� ��جرائية �ا��ماية ذلك�أن

حسن�النية����التعاقد�والتعاون�ب�ن�املتعاقدين�،�ومن�ثمة�أن���وء�السائح�املس��لك�للو�الة��و�انتفاع�من�خ����ا�

�املعلومات� �جميع �ع�� ��طالع ��� �يقابلھ�حق�السائح�املس��لك �الو�الة �باإلعالم����جانب ��ل��ام �يفرض �،�منھ امل�نية

وإذا��ان��ذا��ل��ام�أساس�وجوده�القضاء�وتب�تھ�ال�شر�عات�ومن�. �ستفادة�من�ا��دمات�السياحية

من�خالل�البيانات�الواردة����الكت�بات�وامل�شورات�ال����عرض�ا�الو�الة�9واملراسيم�التطبيقية�لھ

حق�السائح�املس��لك�أثناء�التعاقد��طالع�ع���ما��و��ع���ا��م�ور�بمناسبة�التعاقد�أو�قبل�إبرام�العقد�،�لكن�من

�شركة� �تحديد ،� �السياحية �ا��دمة �مقدم �وعنوان �اسم ،� �منظم�ا �وعنوان �اسم �من �الرحلة �عقد �مس�ند ��� مث�ت

                   

 .06عا�شة�فضيل�،�املرجع�السابق�،�ص�

املحدد�لشروط�وكيفيات�إ�شاء�و�الة��سفار�وإستغالل�ا�،��2010جو�لية��14 املؤرخ����10/186من�املرسوم�التنفيذي�رقم�

 . 2010جو�لية��21املؤرخة����

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 
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������� �واملتدخل �املس��لك �للسائح �أك���وضوحا �والسالمة �و�من �و�عالم �تداب���ا��ماية �يجعل �التقن�ن ��ذا �أن ذلك

  .العقد�السيا��

كما�أن�ال�دف�من�التقن�ن�الشامل�وضع�معاي���دنيا�تتعلق�باإلعالم�املقدم�للسائح�املس��لك�وإبراز�القواعد�الناضمة����

�ثار�امل��تبة�عليھ�،�ل�س��ذا�حماية�للسائح�املس��لك�فقط�بل�كذلك�للو�الة�السياحية�للعقد�و 

باعتبار�أن�املنظومة�سوف��عزز�حقوق�ورفا�ية�السائح�املس��لك�من�خالل�حماية�أفضل��

�متعلقة �مبادئ �تتطلب �و�جتماعية ��قتصادية �الرفا�ية �تحس�ن �شأ��ا �من ال��

أو�من�خالل�وجود�مدونة�ألخالقيات�السياحة�و�ل��ام�باملسؤولية�وضمان�الشفافية�لشروط�التعاقد�8السفر

ا��مائية القواعد:ثانيا�

��شا �دائمة �بصفة �تمارس �تجار�ة �و�سفار�مؤسسة �السياحة باعتبار�و�الة

�سياحية� �أسفار�ورحالت �و�سو�ق �وتنظيم ،� ���ا �املرتبطة �ا��دمات �أنواع �و�ل �أو�جماعية �فردية �وإقامات لرحالت

وإقامات�جماعية�،�تنظيم�جوالت�وز�ارات�رفقة�مرشدين�داخل�املدن�واملواقع�و�ثار�ذات�الطا�ع�السيا���والثقا���

يم��شاطات�القنص�والصيد�البحري�والتظا�رات�الفنية�والثقافية�والر�اضية�واملؤتمرات�وامللتقيات�والتار����،�تنظ

املكملة�ل�شاط�الو�الة�أو�بطلب�من�منظم��ا�،�وضع�خدمات�اتلم��جم�ن�واملرشدين�السياحي�ن�تحت�تصرف�السياح�

،��يواء�أو���ز�الغرف����املؤسسات�الفندقية�وكذا�تقديم�ا��دمات�امل

�أو� �أو�الر�ا��� �الثقا�� �الطا�ع �ذات �والتظا�رات �ال��ف��ية �ا��فالت �تذاكر�أماكن �بيع ،� تذاكر�النقل

ومساعدة�السياح�خالل�إقام��م�،�القيام�بإجراءات�التأم�ن�ضد�املخاطر�الناجمة�عن�ال�شاط�السيا���لصا���الز�ائن�

السيارات��سائق�أو�بدونھ�ونقل��متعة�وكراء�البيوت�املنقولة�وغ���ا�من�معدات�التخييم�،�كراء

يالحظ�أن�املشرع�أدرك�مسألة��ختالل�العقدي�ب�ن�الو�الة�والسائح�املس��لك�،�فمن�خالل�تقديم�خدما��ا�ف������

ملزمة�باإلعالم�القب���وا��ماية�من��عالن�ال�اذب�

�و�ل��ام� �التعسفية �الشروط �من �املس��لك �السائح �حماية �خالل �من �وذلك ،� �السيا�� �العقد �وتنفيذ ��برام ملرحلة

ا��ماية�املوضوعية(�سالمتھ�

�والسائح�امل��� �الو�الة �ب�ن �التوازن�العقدي �إعادة ���دف�ا�� ��جرائية �ا��ماية ذلك�أن

حسن�النية����التعاقد�والتعاون�ب�ن�املتعاقدين�،�ومن�ثمة�أن���وء�السائح�املس��لك�للو�الة��و�انتفاع�من�خ����ا�

�املعلومات� �جميع �ع�� ��طالع ��� �يقابلھ�حق�السائح�املس��لك �الو�الة �باإلعالم����جانب ��ل��ام �يفرض �،�منھ امل�نية

�ستفادة�من�ا��دمات�السياحيةال���تمكنھ�من�

واملراسيم�التطبيقية�لھ�99/06بي��ا�قانون�

ع���ا��م�ور�بمناسبة�التعاقد�أو�قبل�إبرام�العقد�،�لكن�من

�شركة� �تحديد ،� �السياحية �ا��دمة �مقدم �وعنوان �اسم ،� �منظم�ا �وعنوان �اسم �من �الرحلة �عقد �مس�ند ��� مث�ت

عا�شة�فضيل�،�املرجع�السابق�،�ص��-8
من�املرسوم�التنفيذي�رقم��07املادة�-9

املؤرخة�����44ا��ر�دة�الرسمية�عدد�
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�مراجعتھ� �السعر�وكيفية ،� �والو�الة �املس��لك �السائح �وال��امات �،حقوق �الرحلة �خالل �ا��دمات �تفاصيل ،� التأم�ن

�عٌد�إخالال�باالل��ام�حالة�عدم�إعالم�السائح�املس��لك�بضرورة�ا��صول�ع���تأش��ة�السفر�م����ان�بلد��ستقبال�

مما�ي��تب�عليھ�تحمل���ش��ط�ا�،�أو�عدم�إعالمھ�بأن�الناقل�يواجھ�صعو�ات�مالية�أو�مقبال�ع���التصفية�القضائية�،

�التعاقد� �قبل�مرحلة �املس��لك �السائح �توضيح�رضا �و��دف�إ�� ،

��حت ��عالم �ولو�تضمن �وح�� �بص��ة �و�و�ع�� �واستعمال�ا �أو�ا��دمة �باقتناء�السلعة ��عد �لھ�فيما �أو�والسماح ياط

  .التحذير�،�ألنھ�بدون�التعليمات�يتعذر�ع���السائح�املس��لك�ا��صول�ع���الغاية�املرجوة

إال�أنھ�أمام�. 12ومن�أجل�ذلك�ي�ب���ع���السائح�املس��لك�أن�ي�ون�فضو���لإلطالع�بنفسھ�ع���ا��دمات�السياحية

ھ�الفنية�،�فإن�السائح�املس��لك�ال��ستطيع�

ا��صول�ع����ل�املعلومات�ال���ير�د�ا�،�لذلك�ع���املتدخل�تقديم�معلومات�وا��ة�ودقيقة�وغ���مغشوشة�وغ���

من�خالل��13اذبة�،�أي�تقديم�إعالم�موضو���و�و�ما�حاول�املشرع�ا��زائري�مسايرتھ����قواعد�املمارسات�التجار�ة

ع���العون��قتصادي�إعالم�الز�ون�باألسعار�والتعر�فات�وا��دمات�وشروط�البيع����مرحلة�ما�قبل�

من�خالل�إلزام�الو�الة�بتحديد�وصف�ا��دمات�املقدمة�

  .15تحت�طائلة�ا��زاءات�ا��زائية

،�فع���16كما�يجب�حماية�السائح�املس��لك�من��ش�ار�و�عالن�التجاري�ال�اذب�طبقا�ل��ماية�املقررة����القانون 

الو�الة�أن�ت��ز�مزايا�ا��دمات�السياحية�ل���يع�السائح�املس��لك�ع����ستفادة�م��ا�،�دون�أن�توقعھ����الغلط�

��ذا� �ثبوت �حالة �،و�� �إش�ار�تضلي�� �بوصفھ �وا��داع �لالحتيال ��ش�ار�وسيلة �يصبح �وعند�ا ،� عاقد

ال�يم���ب�ن�ال��ص�الطبي���واملعنوي�إلضفاء�صفة�املس��لك�م����ان��ذا��خ���ال�يمارس�

ذلك�أن�ال��ص�املستفيد�من�ا��ماية�القانونية�للشروط�التعسفية��و�السائح�املس��لك�الذي�يقت���السلعة�أو�

                                                           

12 - j.beauchard , droit de la distribution et de la consommation, P.U.F

املتعلق�برقابة��90/39من�القانون�رقم��08فقرة�

 .املتعلق�باملمارسات�التجار�ة�04/02من�قانون�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�مراجعتھ� �السعر�وكيفية ،� �والو�الة �املس��لك �السائح �وال��امات �،حقوق �الرحلة �خالل �ا��دمات �تفاصيل ،� التأم�ن

  .10لغاء�الرحلة�،��ل��ام�بإعالم�السائح�املس��لك�قبل�بدء�الرحلة

�عٌد�إخالال�باالل��ام�حالة�عدم�إعالم�السائح�املس��لك�بضرورة�ا��صول�ع���تأش��ة�السفر�م����ان�بلد��ستقبال�

�ش��ط�ا�،�أو�عدم�إعالمھ�بأن�الناقل�يواجھ�صعو�ات�مالية�أو�مقبال�ع���التصفية�القضائية�،

  .الو�الة��امل�املسؤولية�عن�الضرر 

�املتدخل �ع���عاتق �يقع �باإلعالم ��ل��ام �التعاقد�11منھ�أن �قبل�مرحلة �املس��لك �السائح �توضيح�رضا �و��دف�إ�� ،

��حت ��عالم �ولو�تضمن �وح�� �بص��ة �و�و�ع�� �واستعمال�ا �أو�ا��دمة �باقتناء�السلعة ��عد �لھ�فيما والسماح

التحذير�،�ألنھ�بدون�التعليمات�يتعذر�ع���السائح�املس��لك�ا��صول�ع���الغاية�املرجوة

ومن�أجل�ذلك�ي�ب���ع���السائح�املس��لك�أن�ي�ون�فضو���لإلطالع�بنفسھ�ع���ا��دمات�السياحية

ھ�الفنية�،�فإن�السائح�املس��لك�ال��ستطيع�حداثة�ا��دمات�السياحية�خاصة�العقد�السيا����لك��و�ي�و�عقيدات

ا��صول�ع����ل�املعلومات�ال���ير�د�ا�،�لذلك�ع���املتدخل�تقديم�معلومات�وا��ة�ودقيقة�وغ���مغشوشة�وغ���

�اذبة�،�أي�تقديم�إعالم�موضو���و�و�ما�حاول�املشرع�ا��زائري�مسايرتھ����قواعد�املمارسات�التجار�ة

ع���العون��قتصادي�إعالم�الز�ون�باألسعار�والتعر�فات�وا��دمات�وشروط�البيع����مرحلة�ما�قبل�

من�خالل�إلزام�الو�الة�بتحديد�وصف�ا��دمات�املقدمة�14التعاقد�،�وكذا����قانون��شاط�و�الة�السياحة�و�سفار

تحت�طائلة�ا��زاءات�ا��زائيةوحقوق�وال��امات�الطرف�ن�،�أما�إذا�أخلت�بال��ام��عالم�فإ��ا�تقع�

كما�يجب�حماية�السائح�املس��لك�من��ش�ار�و�عالن�التجاري�ال�اذب�طبقا�ل��ماية�املقررة����القانون 

الو�الة�أن�ت��ز�مزايا�ا��دمات�السياحية�ل���يع�السائح�املس��لك�ع����ستفادة�م��ا�،�دون�أن�توقعھ����الغلط�

��ذا� �ثبوت �حالة �،و�� �إش�ار�تضلي�� �بوصفھ �وا��داع �لالحتيال ��ش�ار�وسيلة �يصبح �وعند�ا ،� عاقد

  . �17خ���فإن�مسؤولية�الو�الة�تقع�تحت�طائلة�ا��زاءات�ا��زائية

ال�يم���ب�ن�ال��ص�الطبي���واملعنوي�إلضفاء�صفة�املس��لك�م����ان��ذا��خ���ال�يمارس�

  .شاطا�م�نيا�يحصل�ع���موارده�امل�نية�منھ�

ذلك�أن�ال��ص�املستفيد�من�ا��ماية�القانونية�للشروط�التعسفية��و�السائح�املس��لك�الذي�يقت���السلعة�أو�

  .أو�املستعمل�ل�ا

                   

 .املتعلق�ب�شاط�و�الة�السياحة�و�سفار�99/06من�القانون�رقم�

 .قمع�الغشاملتعلق�بحماية�املس��لك�و �09/03من�القانون�رقم�

, droit de la distribution et de la consommation, P.U.F ,1996,p 302. 

 .املتعلق�باملمارسات�التجار�ة�04/02

 .املتعلق�ب�شاط�و�الة�السياحة�و�سفار�99/06من�القانون�رقم�

 .املتعلق�ب�شاط�و�الة�السياحة�و�سفار�99/06من�القانون�رقم�

فقرة��02املتعلق�باملمارسات�التجار�ة�،�املادة��04/02من�القانون�رقم�

 .ا��ودة�وقمع�الغش�املعدل�واملتمم

من�قانون��28لسياحة�و�سفار،�املادة�املتعلق�ب�شاط�و�الة�ا�99/06من�القانون�رقم�

 .املتعلق�باملمارسات�التجار�ة�04/02من�القانون�رقم�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�مراجعتھ� �السعر�وكيفية ،� �والو�الة �املس��لك �السائح �وال��امات �،حقوق �الرحلة �خالل �ا��دمات �تفاصيل ،� التأم�ن

لغاء�الرحلة�،��ل��ام�بإعالم�السائح�املس��لك�قبل�بدء�الرحلةو�سديده�وإ

�عٌد�إخالال�باالل��ام�حالة�عدم�إعالم�السائح�املس��لك�بضرورة�ا��صول�ع���تأش��ة�السفر�م����ان�بلد��ستقبال���

�ش��ط�ا�،�أو�عدم�إعالمھ�بأن�الناقل�يواجھ�صعو�ات�مالية�أو�مقبال�ع���التصفية�القضائية�،

الو�الة��امل�املسؤولية�عن�الضرر 

�املتدخل��� �ع���عاتق �يقع �باإلعالم ��ل��ام منھ�أن

��حت ��عالم �ولو�تضمن �وح�� �بص��ة �و�و�ع�� �واستعمال�ا �أو�ا��دمة �باقتناء�السلعة ��عد �لھ�فيما والسماح

التحذير�،�ألنھ�بدون�التعليمات�يتعذر�ع���السائح�املس��لك�ا��صول�ع���الغاية�املرجوة

ومن�أجل�ذلك�ي�ب���ع���السائح�املس��لك�أن�ي�ون�فضو���لإلطالع�بنفسھ�ع���ا��دمات�السياحية���

حداثة�ا��دمات�السياحية�خاصة�العقد�السيا����لك��و�ي�و�عقيدات

ا��صول�ع����ل�املعلومات�ال���ير�د�ا�،�لذلك�ع���املتدخل�تقديم�معلومات�وا��ة�ودقيقة�وغ���مغشوشة�وغ���

�اذبة�،�أي�تقديم�إعالم�موضو���و�و�ما�حاول�املشرع�ا��زائري�مسايرتھ����قواعد�املمارسات�التجار�ة

ع���العون��قتصادي�إعالم�الز�ون�باألسعار�والتعر�فات�وا��دمات�وشروط�البيع����مرحلة�ما�قبل�الشفافية�وفرض�

التعاقد�،�وكذا����قانون��شاط�و�الة�السياحة�و�سفار

وحقوق�وال��امات�الطرف�ن�،�أما�إذا�أخلت�بال��ام��عالم�فإ��ا�تقع�

كما�يجب�حماية�السائح�املس��لك�من��ش�ار�و�عالن�التجاري�ال�اذب�طبقا�ل��ماية�املقررة����القانون ���

الو�الة�أن�ت��ز�مزايا�ا��دمات�السياحية�ل���يع�السائح�املس��لك�ع����ستفادة�م��ا�،�دون�أن�توقعھ����الغلط�

�الت �إ�� ��ذا�وتدفعھ �ثبوت �حالة �،و�� �إش�ار�تضلي�� �بوصفھ �وا��داع �لالحتيال ��ش�ار�وسيلة �يصبح �وعند�ا ،� عاقد

�خ���فإن�مسؤولية�الو�الة�تقع�تحت�طائلة�ا��زاءات�ا��زائية

ال�يم���ب�ن�ال��ص�الطبي���واملعنوي�إلضفاء�صفة�املس��لك�م����ان��ذا��خ���ال�يمارس�18إن�املشرع�ا��زائري ���

شاطا�م�نيا�يحصل�ع���موارده�امل�نية�منھ��

ذلك�أن�ال��ص�املستفيد�من�ا��ماية�القانونية�للشروط�التعسفية��و�السائح�املس��لك�الذي�يقت���السلعة�أو����

أو�املستعمل�ل�ا/ا��دمة�و

من�القانون�رقم��14،16املادين��-10
من�القانون�رقم��17املادة��-11

04من�قانون��4،5املادت�ن��-13
من�القانون�رقم��14املادة��-14
من�القانون�رقم�05املادة��-15

من�القانون�رقم��03فقرة��03املادة��-1616

ا��ودة�وقمع�الغش�املعدل�واملتمم
من�القانون�رقم��45املادة��-17
من�القانون�رقم��02فقرة��03املادة��-18
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� �مس��لك ���ص �أمام �ن�ون �املس��لك �السائح �من �أو�ا��دمة �السلعة �اقتناء �حالة ��س��(ففي �الذي�) الكعقد ،

��حوال� ��ل ��� �ل�س �لكنھ �لالقتناء �الحق ��ستعمال ��ذا �بالضرورة �أنھ �كما ،� �أو�ا��دمة �السلعة ��ستعمل �ما غالبا

مالزما�لھ�فقد��ستعملھ���صا�أخر�ول�س�طرفا����عقد��س��الك�ولكنھ�مس��لك�مستفيد�،�لكن�وصف���ص�أخر�

  .منھ�أن�ا��ماية�املقررة�من�الشروط�التعسفية�للسائح�املس��لك�الطرف����العقد�فقط�دون�املس��لك�املستفيد

،�20أث�ت�الواقع�أن�و�االت�السياحية�و�سفار�تفرض�شروطا�مسبقة�ع���السائح�املس��لك�أمام�ضعفھ�التعاقدي

�بإبر�امھ�دون�أن�ت�ون�لھ� عان�الذي�يجد�فيھ�السائح�املس��لك�نفسھ�ملزما

ذلك�أن�حاجة�السائح�املس��لك�املاسة�ل��دمة�السياحية�تجعلھ�يقبل�التعاقد�أحيانا�دون�مناقشات�أو�مفاوضات�

قد�السيا���من�العقود��س��الكية�فإن�السائح�املس��لك�

و�ظ�ر�ذلك�من�خالل��ختالل�الظا�ر����التوازن�

دية�للو�االت�السياحية�أما�سائح�مس��لك�

لذلك�فإن��ذه�ا��ماية�ترتب�أثر�التعديل�أو��لغاء�للشرط�التعسفي�حالة�إدراجھ����العقد�السيا���،�أو�املطالبة�

�للعقد� ��ان �مواج�ة�الشرط�التعسفي�إذا ��� ية

�التنظيمية� �والنصوص �القوان�ن �تطبيق �خالل �من �العقد �إبرام �عند �املس��لك �للسائح �توف���حماية �من �البد لذلك

لسيا���،�بتحديد�عناصره�ل��د�من��عسف�و�االت�السياحة�و�سفار�،�من�خالل�التحديد�املسبق�ملضمون�العقد�ا

  .والتفاوض�ملناقشة�شروط�العقد�و�طالع�عل��ا�وقراء��ا�،�و�ستفادة�من�م�لة�التفك���قبل��برام

ال���وردت�ع���س�يل�املثال�ال�23من�املالحظ�أن�املشرع�وفر�حماية�من�الشروط�التعسفية�من�خالل��عداد�أنواع�ا

أنواع�ال�حصر�ل�ا�،�مما��عطي�مجاال�واسعا�للتنظيم�من�أجل�حظر��عض�

�السياحية� �الو�الة �ع�� �أي ،� �املس��لك �للسائح �فًعالة ��مر�توف���حماية �يتطلب �السياحية �الصناعة �رواج �ظل و��

ببذل�العناية�،�لكن��ذا��ل��ام�يجد�أساسھ�

                                                           

 .79،�ص��2005أسامة�أحمد�بدر،�حماية�املس��لك����التعاقد��لك��و�ي�،�دراسة�مقارنة�،�دار�ا��امعة�ا��ديدة�،��سكندر�ة�

،��2005رسالة�ماجست���،�جامعة�و�ران��-

22- PH.Malinvaud,droit des obligations,les micanismes juridiques

ed;1992;n91;p97. 
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� �مس��لك ���ص �أمام �ن�ون �املس��لك �السائح �من �أو�ا��دمة �السلعة �اقتناء �حالة ففي

��حوال� ��ل ��� �ل�س �لكنھ �لالقتناء �الحق ��ستعمال ��ذا �بالضرورة �أنھ �كما ،� �أو�ا��دمة �السلعة ��ستعمل �ما غالبا

مالزما�لھ�فقد��ستعملھ���صا�أخر�ول�س�طرفا����عقد��س��الك�ولكنھ�مس��لك�مستفيد�،�لكن�وصف���ص�أخر�

  .19س�ية�أثر�التعاقدباملس��لك�ال�يمتد�إليھ�أثر�العقد�طبقا�ملبدأ��

منھ�أن�ا��ماية�املقررة�من�الشروط�التعسفية�للسائح�املس��لك�الطرف����العقد�فقط�دون�املس��لك�املستفيد

أث�ت�الواقع�أن�و�االت�السياحية�و�سفار�تفرض�شروطا�مسبقة�ع���السائح�املس��لك�أمام�ضعفھ�التعاقدي

�بإبر�امھ�دون�أن�ت�ون�لھ��ون�أن�العقد�السيا���من�عقود��ذ عان�الذي�يجد�فيھ�السائح�املس��لك�نفسھ�ملزما

  .ا��ر�ة����تحديد�شروطھ�وأثاره

ذلك�أن�حاجة�السائح�املس��لك�املاسة�ل��دمة�السياحية�تجعلھ�يقبل�التعاقد�أحيانا�دون�مناقشات�أو�مفاوضات�

قد�السيا���من�العقود��س��الكية�فإن�السائح�املس��لك�و�اعتبار�الع. ،�فع���الرغم�من�وجود�الرضا�إال�أنھ�مفروض�

و�ظ�ر�ذلك�من�خالل��ختالل�الظا�ر����التوازن�21يتمتع�با��ماية�املقررة�من�الشروط�التعسفية�الواردة����العقد

  .ب�ن�حقوق�وال��امات�املتعاقدين

دية�للو�االت�السياحية�أما�سائح�مس��لك�إن�عدم�ت�افؤ�العالقات�العقدية����الوقت�ا��ا���فرضتھ�القدرة��قتصا

  .جا�ل�للمبادئ�والقواعد�القانونية�لعقود��س��الك

لذلك�فإن��ذه�ا��ماية�ترتب�أثر�التعديل�أو��لغاء�للشرط�التعسفي�حالة�إدراجھ����العقد�السيا���،�أو�املطالبة�

�من�ا��ما ��ستفادة �للو�الة �ال�يمكن �أنھ �للعقد�كما ��ان �مواج�ة�الشرط�التعسفي�إذا ��� ية

  22عالقة�مباشرة�مع�ممارسة�ال�شاط�امل��

�التنظيمية� �والنصوص �القوان�ن �تطبيق �خالل �من �العقد �إبرام �عند �املس��لك �للسائح �توف���حماية �من �البد لذلك

ل��د�من��عسف�و�االت�السياحة�و�سفار�،�من�خالل�التحديد�املسبق�ملضمون�العقد�ا

والتفاوض�ملناقشة�شروط�العقد�و�طالع�عل��ا�وقراء��ا�،�و�ستفادة�من�م�لة�التفك���قبل��برام

من�املالحظ�أن�املشرع�وفر�حماية�من�الشروط�التعسفية�من�خالل��عداد�أنواع�ا

أنواع�ال�حصر�ل�ا�،�مما��عطي�مجاال�واسعا�للتنظيم�من�أجل�حظر��عض�ل�ون�حر�ة�التعاقد��سمح�بوجود�

  .البنود�العتبار�ا��عسفية

�السياحية� �الو�الة �ع�� �أي ،� �املس��لك �للسائح �فًعالة ��مر�توف���حماية �يتطلب �السياحية �الصناعة �رواج �ظل و��

ببذل�العناية�،�لكن��ذا��ل��ام�يجد�أساسھ���ل��ام��سالمة�السائح�املس��لك�و�و�ال��ام�بتحقيق�ن�يجة�ول�س�فقط

                   

أسامة�أحمد�بدر،�حماية�املس��لك����التعاقد��لك��و�ي�،�دراسة�مقارنة�،�دار�ا��امعة�ا��ديدة�،��سكندر�ة�

-دراسة�مقارنة–غمري�عز�الدين�،�حماية�الرغبة�املشروعة�للمس��لك����القانون�ا��زائري�

 .املتعلق�باملمارسات�التجار�ة�04/02من�القانون�رقم�

PH.Malinvaud,droit des obligations,les micanismes juridiques des relations economiques,LITEC.coll drroit et gestion; 6 

 .املتعلق�باملمارسات�التجار�ة�04/02من�القانون�رقم��

 .املتعلق�باملمارسات�التجار�ة�04/02من�القانون�رقم�
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

���� �مس��لك ���ص �أمام �ن�ون �املس��لك �السائح �من �أو�ا��دمة �السلعة �اقتناء �حالة ففي

��حوال� ��ل ��� �ل�س �لكنھ �لالقتناء �الحق ��ستعمال ��ذا �بالضرورة �أنھ �كما ،� �أو�ا��دمة �السلعة ��ستعمل �ما غالبا

مالزما�لھ�فقد��ستعملھ���صا�أخر�ول�س�طرفا����عقد��س��الك�ولكنھ�مس��لك�مستفيد�،�لكن�وصف���ص�أخر�

باملس��لك�ال�يمتد�إليھ�أثر�العقد�طبقا�ملبدأ��

منھ�أن�ا��ماية�املقررة�من�الشروط�التعسفية�للسائح�املس��لك�الطرف����العقد�فقط�دون�املس��لك�املستفيد���

أث�ت�الواقع�أن�و�االت�السياحية�و�سفار�تفرض�شروطا�مسبقة�ع���السائح�املس��لك�أمام�ضعفھ�التعاقدي���

�ون�أن�العقد�السيا���من�عقود��ذ

ا��ر�ة����تحديد�شروطھ�وأثاره

ذلك�أن�حاجة�السائح�املس��لك�املاسة�ل��دمة�السياحية�تجعلھ�يقبل�التعاقد�أحيانا�دون�مناقشات�أو�مفاوضات����

،�فع���الرغم�من�وجود�الرضا�إال�أنھ�مفروض�

يتمتع�با��ماية�املقررة�من�الشروط�التعسفية�الواردة����العقد

ب�ن�حقوق�وال��امات�املتعاقدين

إن�عدم�ت�افؤ�العالقات�العقدية����الوقت�ا��ا���فرضتھ�القدرة��قتصا��

جا�ل�للمبادئ�والقواعد�القانونية�لعقود��س��الك

لذلك�فإن��ذه�ا��ماية�ترتب�أثر�التعديل�أو��لغاء�للشرط�التعسفي�حالة�إدراجھ����العقد�السيا���،�أو�املطالبة���

�عن�الضرر  �من�ا��ما. بالتعو�ض ��ستفادة �للو�الة �ال�يمكن �أنھ كما

عالقة�مباشرة�مع�ممارسة�ال�شاط�امل��

�التنظيمية���� �والنصوص �القوان�ن �تطبيق �خالل �من �العقد �إبرام �عند �املس��لك �للسائح �توف���حماية �من �البد لذلك

ل��د�من��عسف�و�االت�السياحة�و�سفار�،�من�خالل�التحديد�املسبق�ملضمون�العقد�ا

والتفاوض�ملناقشة�شروط�العقد�و�طالع�عل��ا�وقراء��ا�،�و�ستفادة�من�م�لة�التفك���قبل��برام

من�املالحظ�أن�املشرع�وفر�حماية�من�الشروط�التعسفية�من�خالل��عداد�أنواع�ا���

ل�ون�حر�ة�التعاقد��سمح�بوجود�24ا��صر

البنود�العتبار�ا��عسفية

�السياحية��� �الو�الة �ع�� �أي ،� �املس��لك �للسائح �فًعالة ��مر�توف���حماية �يتطلب �السياحية �الصناعة �رواج �ظل و��

�ل��ام��سالمة�السائح�املس��لك�و�و�ال��ام�بتحقيق�ن�يجة�ول�س�فقط

أسامة�أحمد�بدر،�حماية�املس��لك����التعاقد��لك��و�ي�،�دراسة�مقارنة�،�دار�ا��امعة�ا��ديدة�،��سكندر�ة�-19
غمري�عز�الدين�،�حماية�الرغبة�املشروعة�للمس��لك����القانون�ا��زائري��-20

 .08ص�
من�القانون�رقم��06املادة��-21

des relations economiques,LITEC.coll drroit et gestion; 6 

�3،4،5،6فقرة��29املادة��-23
من�القانون�رقم��30املادة��-24
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�أ�م� �من �املس��لك �السائح �سالمة �اعتبار�أن �ع�� �ذلك ،

مستلزمات�العقد�السيا���،�و�مكن�ر�ط��ذا��ل��ام�بتوف���أمن�السائح�املس��لك�و���حالة��عرض��ذا��خ���لضرر�

�وإنما� �املس��لك �توف���أمن�السائح �شأ��ا �ال���من ��جراءات �باتخاذ �فقط �ملزمة �ل�ست �السياحية �الو�الة ذلك�أن

جل�ا��ر�ص�ال�العادي�،�وإال�سوف�تتحمل�

كما�أن�الو�الة�السياحية�.تبعات��شاط�ا�باعتبار�ا�م���،�وأن�يبذل�املتدخل�قصار�ج�ده�لتتم�الرحلة����ظروف�أمنة

�أعمال�مقدمي� �ملراقبة �الرقا�ي �دور�ا �إ�� �بل�يتعداه �ا��دمة�السياحية �حسن�اختيار�مقدمي �عند �ال��ام�ا ال�يتوقف

�توف���أمن� �شأ��ا �من �ال�� ��حتياطات ��ل �تتخذ �أن �يجب �إطار�عمل�ا ��� ألنھ

�املس��لك� �السائح ��سالمة ��ل��ام �الو�الة �عاتق �ع�� �يقع �و�سفار�أنھ �السياحة �و�الة ��شاط �قانون �ألح�ام وطبقا

تنفيذا�للعقد�السيا��،ومن��نا��ذا��ل��ام�بتحقيق�ن�يجة�وال�يمكن�ل�ا�أن�تتملص�منھ�إال�بإثبات�الس�ب�

إن�ازد�ار�القطاع�السيا���مر�ون�بما�يوفره��شر�ع�أي�بلد�من�قواعد�حمائية�للسائح�املس��لك�،�ال����عت���بمثابة�

�السيا��� �القطاع �ب�ن �وطيدة �عالقة ��ناك �إال�أن ،� �املس��لك �بالسائح �خاصة �مدونة �وجود �عدم ن

كما�أن�طبيعة�العقد�السيا���ي�تج�عنھ��عدد�����ل��امات�و�رتب�إزدواجا����املسؤولية�،�ف�سأل�الو�الة���صيا�

ع���الرغم�من�وجود�قواعد�توفر�حماية�للسائح�املس��لك�،�إال�أنھ�عمليا�يالحظ�أن�قانون��شاط�و�الة�السياحة�

  .و�سفار�وحده�غ����اف�إذ�البد�من�إعمال�القواعد�العامة�الواردة����التقن�ن�املد�ي

  .ذلك�أن��ل��ام�باإلعالم�والس�ر�ع���تنفيذ�ا��دمة�السياحية�غاية�السائح�املس��لك�ح���تتحقق��سليتھ�وترف��ھ

لكن�يالحظ�ع���ال�شر�ع�ا��زائري�أنھ�ا�تم�كث��ا�ب�نظيم�و�شاط�و�االت�السياحة�و�سفار�ولم��عط�أ�مية�كب��ة�

                                                           

 .املتضمن�التقن�ن�املد�ي�،�املعدل�واملتمم�
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�املد�ي �التقن�ن ��� �عل��ا �املنصوص �الضمان �فكرة �أ�م����25 �من �املس��لك �السائح �سالمة �اعتبار�أن �ع�� �ذلك ،

مستلزمات�العقد�السيا���،�و�مكن�ر�ط��ذا��ل��ام�بتوف���أمن�السائح�املس��لك�و���حالة��عرض��ذا��خ���لضرر�

  .خطأ�الو�الة�السياحية�

�وإنما� �املس��لك �توف���أمن�السائح �شأ��ا �ال���من ��جراءات �باتخاذ �فقط �ملزمة �ل�ست �السياحية �الو�الة ذلك�أن

  .تتحمل�مسؤولية�ضمان�سالمتھ�من�أي�خطر�تنطوي�عليھ�ا��دمة�السياحية

جل�ا��ر�ص�ال�العادي�،�وإال�سوف�تتحمل��س�شف�أن�الو�الة�ملزمة�ببذل�عناية�الر �26و�الرجوع�ألح�ام�القانون 

تبعات��شاط�ا�باعتبار�ا�م���،�وأن�يبذل�املتدخل�قصار�ج�ده�لتتم�الرحلة����ظروف�أمنة

�أعمال�مقدمي� �ملراقبة �الرقا�ي �دور�ا �إ�� �بل�يتعداه �ا��دمة�السياحية �حسن�اختيار�مقدمي �عند �ال��ام�ا ال�يتوقف

�السيا�� �العقد �تنفيذ �توف���أمن�. اء �شأ��ا �من �ال�� ��حتياطات ��ل �تتخذ �أن �يجب �إطار�عمل�ا ��� ألنھ

  .السائح�املس��لك�وممتل�اتھ�ال���تقبل�التكفل���ا

�املس��لك� �السائح ��سالمة ��ل��ام �الو�الة �عاتق �ع�� �يقع �و�سفار�أنھ �السياحة �و�الة ��شاط �قانون �ألح�ام وطبقا

تنفيذا�للعقد�السيا��،ومن��نا��ذا��ل��ام�بتحقيق�ن�يجة�وال�يمكن�ل�ا�أن�تتملص�منھ�إال�بإثبات�الس�ب�

إن�ازد�ار�القطاع�السيا���مر�ون�بما�يوفره��شر�ع�أي�بلد�من�قواعد�حمائية�للسائح�املس��لك�،�ال����عت���بمثابة�

�السيا��� �القطاع �ب�ن �وطيدة �عالقة ��ناك �إال�أن ،� �املس��لك �بالسائح �خاصة �مدونة �وجود �عدم ن

  ) .أي�عالقة�ب�ن�قانون�السياحة�وقانون��س��الك

كما�أن�طبيعة�العقد�السيا���ي�تج�عنھ��عدد�����ل��امات�و�رتب�إزدواجا����املسؤولية�،�ف�سأل�الو�الة���صيا�

  .باعتبار�ا�متعاقدا�،�و�سأل�غ��يا�باعتبار�ا�ت��أ�إ���الغ���لتنفيذ�العقد

ع���الرغم�من�وجود�قواعد�توفر�حماية�للسائح�املس��لك�،�إال�أنھ�عمليا�يالحظ�أن�قانون��شاط�و�الة�السياحة�

و�سفار�وحده�غ����اف�إذ�البد�من�إعمال�القواعد�العامة�الواردة����التقن�ن�املد�ي

ذلك�أن��ل��ام�باإلعالم�والس�ر�ع���تنفيذ�ا��دمة�السياحية�غاية�السائح�املس��لك�ح���تتحقق��سليتھ�وترف��ھ

لكن�يالحظ�ع���ال�شر�ع�ا��زائري�أنھ�ا�تم�كث��ا�ب�نظيم�و�شاط�و�االت�السياحة�و�سفار�ولم��عط�أ�مية�كب��ة�

  .دقيق�ومنظم�للعالقة�ب�ن��ذه��خ��ة�والسائح�املس��لك��ش�ل

                   

املتضمن�التقن�ن�املد�ي�،�املعدل�واملتمم��1975س�تم����20ملؤرخ����ا�75/58من��مر�رقم�

 .املتعلق�ب�شاط�و�الة�السياحة�و�سفار�99/06من�القانون�رقم�

 .املتعلق�ب�شاط�و�الة�السياحة�و�سفار�99/06من�القانون�رقم�
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�املد�ي �التقن�ن ��� �عل��ا �املنصوص �الضمان �فكرة ��

مستلزمات�العقد�السيا���،�و�مكن�ر�ط��ذا��ل��ام�بتوف���أمن�السائح�املس��لك�و���حالة��عرض��ذا��خ���لضرر�

خطأ�الو�الة�السياحية�عليھ�إثبات�

�وإنما���� �املس��لك �توف���أمن�السائح �شأ��ا �ال���من ��جراءات �باتخاذ �فقط �ملزمة �ل�ست �السياحية �الو�الة ذلك�أن

تتحمل�مسؤولية�ضمان�سالمتھ�من�أي�خطر�تنطوي�عليھ�ا��دمة�السياحية

و�الرجوع�ألح�ام�القانون ��

تبعات��شاط�ا�باعتبار�ا�م���،�وأن�يبذل�املتدخل�قصار�ج�ده�لتتم�الرحلة����ظروف�أمنة

�أعمال�مقدمي� �ملراقبة �الرقا�ي �دور�ا �إ�� �بل�يتعداه �ا��دمة�السياحية �حسن�اختيار�مقدمي �عند �ال��ام�ا ال�يتوقف

�أثن �السيا��ا��دمة �العقد �تنفيذ اء

السائح�املس��لك�وممتل�اتھ�ال���تقبل�التكفل���ا

�املس��لك���� �السائح ��سالمة ��ل��ام �الو�الة �عاتق �ع�� �يقع �و�سفار�أنھ �السياحة �و�الة ��شاط �قانون �ألح�ام وطبقا

تنفيذا�للعقد�السيا��،ومن��نا��ذا��ل��ام�بتحقيق�ن�يجة�وال�يمكن�ل�ا�أن�تتملص�منھ�إال�بإثبات�الس�ب�وحمايتھ�

  27.�جن��

 :خاتمة�

إن�ازد�ار�القطاع�السيا���مر�ون�بما�يوفره��شر�ع�أي�بلد�من�قواعد�حمائية�للسائح�املس��لك�،�ال����عت���بمثابة����

  .ضمانات�قانونية

�م��� �الرغم �السيا���وع�� �القطاع �ب�ن �وطيدة �عالقة ��ناك �إال�أن ،� �املس��لك �بالسائح �خاصة �مدونة �وجود �عدم ن

أي�عالقة�ب�ن�قانون�السياحة�وقانون��س��الك(والسائح�املس��لك�

كما�أن�طبيعة�العقد�السيا���ي�تج�عنھ��عدد�����ل��امات�و�رتب�إزدواجا����املسؤولية�،�ف�سأل�الو�الة���صيا����

باعتبار�ا�متعاقدا�،�و�سأل�غ��يا�باعتبار�ا�ت��أ�إ���الغ���لتنفيذ�العقد

ع���الرغم�من�وجود�قواعد�توفر�حماية�للسائح�املس��لك�،�إال�أنھ�عمليا�يالحظ�أن�قانون��شاط�و�الة�السياحة���

و�سفار�وحده�غ����اف�إذ�البد�من�إعمال�القواعد�العامة�الواردة����التقن�ن�املد�ي

ذلك�أن��ل��ام�باإلعالم�والس�ر�ع���تنفيذ�ا��دمة�السياحية�غاية�السائح�املس��لك�ح���تتحقق��سليتھ�وترف��ھ�� 

لكن�يالحظ�ع���ال�شر�ع�ا��زائري�أنھ�ا�تم�كث��ا�ب�نظيم�و�شاط�و�االت�السياحة�و�سفار�ولم��عط�أ�مية�كب��ة��

للعالقة�ب�ن��ذه��خ��ة�والسائح�املس��لك��ش�ل

 

  

من��مر�رقم��02فقرة��17املادة��-25
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،�املحدد�للقواعد�ال���تحكم��شاط�و�الة�

،�املحدد�للقواعد�املتعلقة�برقابة�

،�املحدد�للقواعد�املطبقة�ع���

 . 2004جوان�

،�املحدد�للقواعد�املتعلقة�بحماية�

�لك����القانون�املغر�ي�والقانون�املقارن�،�مجلة�القانون�و�عمال�الدولية�،�

 .املتعلق�ب�شاط�و�الة�السياحة�و�سفار

 .ك�وقمع�الغش

املحدد�لشروط�وكيفيات�إ�شاء�و�الة�

 .املتعلق�ب�شاط�و�الة�السياحة�و�سفار

j.beauchard 

                                                           

تومي�ميلود،�خر�ف�نادية،�دور�ال�سو�ق��لك��و�ي����ت�شيط�الصناعة،�ملتقى�دو���حول�اقتصاديات�السياحة�ودور�ا����التنمية�

  .5ص��2010مارس��10و�9املستدامة،��لية�العلوم��قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي���جامعة�محمد�خيضر��سكرة�يومي�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر
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  :ائمة�املراجع�و��حاالت�ق

،�املحدد�للقواعد�ال���تحكم��شاط�و�الة��1999أفر�ل��04املؤرخ�����99/06من�القانون�رقم�

 .1999أفر�ل��07املؤرخة�����24السياحة�و�سفار،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد�

،�املحدد�للقواعد�املتعلقة�برقابة��1990جانفي��30املؤرخ�����90/39 من�القانون�رقم�30

 .جانفي�31املؤرخة�����05ا��ودة�وقمع�الغش،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد�

،�املحدد�للقواعد�املطبقة�ع����2004جوان��23املؤرخ�����04/02من�القانون�رقم��4،5،10،29،30

جوان��27املؤرخة�����41،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد��املمارسات�التجار�ة�املعدل�واملتمم

،�املحدد�للقواعد�املتعلقة�بحماية��2009فيفري��25املؤرخ�����09/03من�القانون�رقم�

 .2009مارس��08املؤرخة�����15املس��لك�وقمع�الغش،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد�

�لك����القانون�املغر�ي�والقانون�املقارن�،�مجلة�القانون�و�عمال�الدولية�،�عا�شة�فضيل�،�حماية�السائح�املس�

 .02،�ص��2013جامعة�سطات�،�املغرب،�

املتعلق�ب�شاط�و�الة�السياحة�و�سفار�99/06من�القانون�رقم�

ك�وقمع�الغشاملتعلق�بحماية�املس��ل�09/03من�القانون�رقم�

 .06عا�شة�فضيل�،�املرجع�السابق�،�ص�

املحدد�لشروط�وكيفيات�إ�شاء�و�الة��2010جو�لية��14املؤرخ�����10/186من�املرسوم�التنفيذي�رقم�

 . 2010جو�لية��21املؤرخة������44سفار�وإستغالل�ا�،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد�

املتعلق�ب�شاط�و�الة�السياحة�و�سفار�99/06قم�من�القانون�ر 

 .املتعلق�بحماية�املس��لك�وقمع�الغش�09/03من�القانون�رقم�

j.beauchard , droit de la distribution et de la consommation, P.U.F

 .تجار�ةاملتعلق�باملمارسات�ال�04/02من�قانون�

 .املتعلق�ب�شاط�و�الة�السياحة�و�سفار�99/06من�القانون�رقم�

 .املتعلق�ب�شاط�و�الة�السياحة�و�سفار�99/06من�القانون�رقم�

                   

  .89ص��2001ار���ضة�الشرق�فؤاد�بكري،��عالم�السيا��،�القا�رة،�د

تومي�ميلود،�خر�ف�نادية،�دور�ال�سو�ق��لك��و�ي����ت�شيط�الصناعة،�ملتقى�دو���حول�اقتصاديات�السياحة�ودور�ا����التنمية�
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قم�من�القانون�ر �08فقرة��02املتعلق�باملمارسات�التجار�ة�،�املادة�

املتعلق��04/02من�قانون��28املتعلق�ب�شاط�و�الة�السياحة�و�سفار،�املادة�
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رسالة�ماجست���،��-دراسة�مقارنة

22-  PH.Malinvaud,droit des obligations,les micanismes juridiques des relations economiques,LITEC.coll 

 .املمارسات�التجار�ة
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املتعلق�باملمارسات�التجار�ة�،�املادة��04/02من�القانون�رقم�

 .املتعلق�برقابة�ا��ودة�وقمع�الغش�املعدل�واملتمم

املتعلق�ب�شاط�و�الة�السياحة�و�سفار،�املادة��99/06من�القانون�رقم�

 .املتعلق�باملمارسات�التجار�ة�04/02من�القانون�رقم�

أسامة�أحمد�بدر،�حماية�املس��لك����التعاقد��لك��و�ي�،�دراسة�مقارنة�،�دار�ا��امعة�ا��ديدة�،��سكندر�ة�

دراسة�مقارنة–غمري�عز�الدين�،�حماية�الرغبة�املشروعة�للمس��لك����القانون�ا��زائري�

 .08،�ص�

 .املتعلق�باملمارسات�التجار�ة�04/02من�القانون�رقم�

PH.Malinvaud,droit des obligations,les micanismes juridiques des relations economiques,LITEC.coll 

drroit et gestion; 6 ed;1992;n91;p97.
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 .املتعلق�باملمارسات�التجار�ة�04/02من�القانون�رقم�
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 .79،�ص��2005
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PH.Malinvaud,droit des obligations,les micanismes juridiques des relations economiques,LITEC.coll 
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ال��و�ج�للسياحة��لك��ونية����املناطق�ال��راو�ة�عن�طر�ق�مواقع�التواصل�
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ي�ع���ما�ت���ع�عليھ�من�ا�تمام�واسع�لدى�

�التلفاز،� �مثل �ل�م �بال�سبة �تقليدية �أصبحت �ال�� ��عالم �استعمال�وسائل �عن �الشباب �عزوف ����ضل �خاصة �املجتمع، �شرائح مختلف

  .واس�بدلو�ا�بوسائل�التواصل��جتما���ال���أصبحت�تحتل�ح��ا�كب��ا�من�ا�تمام�م�إلشباع�حاجا��م�للمعلومة

��عرف� �أصبحت �حيث �شعبية �وأك���ا ��تصاالت �تكنولوجيا �منتجات �أحدث �من �ع����ن��نت ��جتما�� �التواصل �مواقع د

باإلعالم��جتما���ا��ديد�الذي��ش�د�حركة�ديناميكية�من�التطور�و�ن�شار،�و���خضم�ذلك�يمكننا�ا��ديث�بإس�اب�عن�الدور�الفعال�

و�ج�للمنتوج�السيا���املح���وخاصة�ال��راوي،�وما����سبل�استعمال�ا��مثل�وتوج���ا�الفعال���دمة�

  .سياحية،�ال��و�ج��لك��و�يمواقع�التواصل��جتما��،�السياحة�ال��راو�ة،�الصناعة�ال

Abstract  

We cannot lose sight of an important means of tourism promotion that can replace 

traditional media for its wide interest among various segments of society, especially in light of 

the reluctance of young people to use t

television, and replace them with social media that has become a space Much of their interest 

in satisfying their needs for information.

 The social networking sites via the internet are among the late

products of communication technology where they have become known as the new social 

media which is witnessing a dynamic movement of development and spread, and in the midst 

of that we can talk at length about the effective role of socia

the local tourism product, especially the desert, and what are the ways Its optimal use and 

effective guidance to serve the tourism sector as an important economic tributary in Algeria, 
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ي�ع���ما�ت���ع�عليھ�من�ا�تمام�واسع�لدى�ال�يمكننا�إغفال�وسيلة��امة�لل��و�ج�السيا���يمكن�أن�تحل�محل��عالم�التقليد

�التلفاز،� �مثل �ل�م �بال�سبة �تقليدية �أصبحت �ال�� ��عالم �استعمال�وسائل �عن �الشباب �عزوف ����ضل �خاصة �املجتمع، �شرائح مختلف

واس�بدلو�ا�بوسائل�التواصل��جتما���ال���أصبحت�تحتل�ح��ا�كب��ا�من�ا�تمام�م�إلشباع�حاجا��م�للمعلومة

��عرف� �أصبحت �حيث �شعبية �وأك���ا ��تصاالت �تكنولوجيا �منتجات �أحدث �من �ع����ن��نت ��جتما�� �التواصل �مواقع د

باإلعالم��جتما���ا��ديد�الذي��ش�د�حركة�ديناميكية�من�التطور�و�ن�شار،�و���خضم�ذلك�يمكننا�ا��ديث�بإس�اب�عن�الدور�الفعال�

و�ج�للمنتوج�السيا���املح���وخاصة�ال��راوي،�وما����سبل�استعمال�ا��مثل�وتوج���ا�الفعال���دمة�ملواقع�التواصل��جتما������ال��

 .قطاع�السياحة�كرافد�اقتصادي�م�م����ا��زائر�خاصة�باستغالل�الك���ال��راوي 

مواقع�التواصل��جتما��،�السياحة�ال��راو�ة،�الصناعة�ال�س�ثمار�السيا��،�

We cannot lose sight of an important means of tourism promotion that can replace 

traditional media for its wide interest among various segments of society, especially in light of 

the reluctance of young people to use the media that have become traditional for them such as 

television, and replace them with social media that has become a space Much of their interest 

in satisfying their needs for information. 

The social networking sites via the internet are among the latest and most popular 

products of communication technology where they have become known as the new social 

media which is witnessing a dynamic movement of development and spread, and in the midst 

of that we can talk at length about the effective role of social networking sites in promoting 

the local tourism product, especially the desert, and what are the ways Its optimal use and 

effective guidance to serve the tourism sector as an important economic tributary in Algeria, 

especially the exploitation of the des  
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ال�يمكننا�إغفال�وسيلة��امة�لل��و�ج�السيا���يمكن�أن�تحل�محل��عالم�التقليد

�التلفاز،� �مثل �ل�م �بال�سبة �تقليدية �أصبحت �ال�� ��عالم �استعمال�وسائل �عن �الشباب �عزوف ����ضل �خاصة �املجتمع، �شرائح مختلف

واس�بدلو�ا�بوسائل�التواصل��جتما���ال���أصبحت�تحتل�ح��ا�كب��ا�من�ا�تمام�م�إلشباع�حاجا��م�للمعلومة

��عرف�و�ع� �أصبحت �حيث �شعبية �وأك���ا ��تصاالت �تكنولوجيا �منتجات �أحدث �من �ع����ن��نت ��جتما�� �التواصل �مواقع د

باإلعالم��جتما���ا��ديد�الذي��ش�د�حركة�ديناميكية�من�التطور�و�ن�شار،�و���خضم�ذلك�يمكننا�ا��ديث�بإس�اب�عن�الدور�الفعال�

ملواقع�التواصل��جتما������ال��

قطاع�السياحة�كرافد�اقتصادي�م�م����ا��زائر�خاصة�باستغالل�الك���ال��راوي 

�س�ثمار�السيا��،�:ال�لمات�املفتاحية

We cannot lose sight of an important means of tourism promotion that can replace 

traditional media for its wide interest among various segments of society, especially in light of 

he media that have become traditional for them such as 

television, and replace them with social media that has become a space Much of their interest 

st and most popular 

products of communication technology where they have become known as the new social 

media which is witnessing a dynamic movement of development and spread, and in the midst 

l networking sites in promoting 

the local tourism product, especially the desert, and what are the ways Its optimal use and 

effective guidance to serve the tourism sector as an important economic tributary in Algeria, 

especially the exploitation of the desert treasure.
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أصبح�ا��ديث�عن�املوارد��قتصادية�البديلة�للمحروقات�محورا�جو�ر�ا��عد�التغ��ات�ال���أفرز��ا�ظروف�

اقتصادية�معينة����ا��زائر،�طبع�ا�انخفاض�أسعار�النفط��ذا�من�ج�ة�ومن�ج�ة�ثانية�ان�شار�جائحة��ورونا،�ما�

و�ر�والدفع�بالقطاعات�البديلة�للطاقة،�و�أ�ي��عالم�بأنواعھ�

���مقدمة�الوسائل�ال���يناط���ا�ال��و�ج�ل�ل�ما�من�شأنھ�خلق�ثروة�اقتصادية�مستقرة�ال�تطال�ا��زمات�وال�ترتبط�

����إطار�داخ���مقدور�ع����سي��ه�وتوج��ھ�إيجابا سياحة��عت���من�وال�شك�أن�ال.�عوامل��ضطراب�إال�ما��ان�م��ا

�ال��اث� �ضمن �مصنفة �بمناطق ��قتصادي، �املورد ��ذا ��� �واسع �تنوع �من �تحتو�ھ ملا

ال���ال�تفتقر�إ���عامل�ا��ذب��افتقار�ا�إ���عامل�

ال�ادف����الداخل�وا��ارج�والتعر�ف�بال��وة�السياحية����املناطق�ال��راو�ة�

�طر�ق� ��� �والسائرة �املتقدمة �الدول �من �العديد ��� �بذا��ا �قائمة �كصناعة �منحا�ا �تأخذ �السياحة �بدأت وقد

لة�العديد�من�املنظمات�الدولية�مثل�النمو،�حيث�س�ت�العديد�من�القوان�ن���ماية���سان،�وظ�رت����نفس�املرح

املنظمة�العاملية�للسياحة�التا�عة�لألمم�املتحدة،�كما�زاد���تمام��عالمي�بالسياحة�باعتبار�ا�رافدا�اقتصاديا��اما�

ق�بال�سبة�للدولة�إن�تحدثنا�عن�تناول�ا�����عالم�العمومي،�كما�أ��ا�مورد�ر�ح�و�سو�قللمنتوج�املح���الداخ���إن��عل

،�حيث��عمل��2011مر�باإلعالم�ا��اص�سيما�مع�ما�عرفتھ�ا��زائر�من�انفتاح�قطاع�السم���البصري�منذ�سنة�

�عالم�السيا���ع���إيضاح�ا��وانب��يجابية�املفيدة�وعناصر�ا��ذب�السيا���واستقطاب�السياح�إ���مراكز��ثارة�

،�في�ون��عالم�بذلك��مزة�وصل�ب�ن�الفرد�و�م�انات�

  .السياحية�املتاحة�لھ�من�ج�ة،�ووسيلة�للتعر�ف�باملنتوج�السيا���من�ج�ة�أخرى 

يرى�الكث���من�الباحث�ن�أن�من�مشا�ل�السياحة����ا��زائر�بصفة�عامة�و���ال��راء�بصفة�خاصة�ال�يمكن�

ل�وقلة�ت�و�ن�املوارد�ال�شر�ة�املختصة����القطاع�أو�نقص�ا��دمات،�إنما��ناك�

مش�ل�آخر�م�م�متعلق��غياب�ال��و�ج�للمنتجات�السياحية،�وأن�ا��زائر�مع�ما�عرفتھ�من�طفرة�إعالمية��عد��نفتاح�

تمام�الكب���للسياحة�ضمن�السم���البصري�و�روز�العديد�من�القنوات�املتخصصة�إال�أن��ذه�القنوات�لم�تو�����

برامج�ا�املختلفة،�دون�إغفال�أن��نفتاح��ان�لھ�دور����ظ�ور�قنات�ن�متخصصت�ن����السياحة�والتعر�ف�باملناطق�

السياحية�ا��زائر�ة�للعالم،�و�و�مؤشر�إيجا�ي�يبقى�ع���القنوات��خرى�أن�تدعمھ�بز�ادة��عتمادات�الزمنية�ضمن�

�تحل� �أن �يمكن �السيا�� �لل��و�ج ��امة �وسيلة �إغفال �ال�يمكننا ��لھ، ��ذا �ووسط بأنواعھ،

محل��عالم�التقليدي�ع���ما�ت���ع�عليھ�من�ا�تمام�واسع�لدى�مختلف�شرائح�املجتمع،�ومن�الشباب�الذين�عزوفو�

و�ا�بوسائل�التواصل��جتما���عن�استعمال�وسائل��عالم�ال���أصبحت�تقليدية�بال�سبة�ل�م�مثل�التلفاز،�واس�بدل

                                                           

 ،ص2001ود�جاسم�الصميد��،�ردينھ�عثمان�يوسف،�سلوك�املس��لك�مدخل�ك���وتحلي��،�دار�املنا���لل�شر�والتوز�ع،��ردن،�
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�طر�ق� ��� �والسائرة �املتقدمة �الدول �من �العديد ��� �بذا��ا �قائمة �كصناعة �منحا�ا �تأخذ �السياحة �بدأت وقد
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املنظمة�العاملية�للسياحة�التا�عة�لألمم�املتحدة،�كما�زاد���تمام��عالمي�بالسياحة�باعتبار�ا�رافدا�اقتصاديا��اما�
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يجعل�لزاما�ع���الفاعل�ن��ل����مجالھ�املسا�مة����التط

���مقدمة�الوسائل�ال���يناط���ا�ال��و�ج�ل�ل�ما�من�شأنھ�خلق�ثروة�اقتصادية�مستقرة�ال�تطال�ا��زمات�وال�ترتبط�

����إطار�داخ���مقدور�ع����سي��ه�وتوج��ھ�إيجابا �عوامل��ضطراب�إال�ما��ان�م��ا

�ا��زائر ��� �النائمة املقومات

العال���ومناطق�مصنفة�ك��اث�وط��،�خاصة�

��تمام�وال�سي��،�وافتقار�ا�لل��و�ج

  .ع���الوسائل�املتاحة

�طر�ق� ��� �والسائرة �املتقدمة �الدول �من �العديد ��� �بذا��ا �قائمة �كصناعة �منحا�ا �تأخذ �السياحة �بدأت وقد

النمو،�حيث�س�ت�العديد�من�القوان�ن���ماية���سان،�وظ�رت����نفس�املرح

املنظمة�العاملية�للسياحة�التا�عة�لألمم�املتحدة،�كما�زاد���تمام��عالمي�بالسياحة�باعتبار�ا�رافدا�اقتصاديا��اما�

بال�سبة�للدولة�إن�تحدثنا�عن�تناول�ا�����عالم�العمومي،�كما�أ��ا�مورد�ر�ح�و�سو�قللمنتوج�املح���الداخ���إن��عل

�مر�باإلعالم�ا��اص�سيما�مع�ما�عرفتھ�ا��زائر�من�انفتاح�قطاع�السم���البصري�منذ�سنة�

�عالم�السيا���ع���إيضاح�ا��وانب��يجابية�املفيدة�وعناصر�ا��ذب�السيا���واستقطاب�السياح�إ���مراكز��ثارة�

وال��فيھ��غرض�التوعية�وضرورة�نمو�الو���السيا���لد

السياحية�املتاحة�لھ�من�ج�ة،�ووسيلة�للتعر�ف�باملنتوج�السيا���من�ج�ة�أخرى 

يرى�الكث���من�الباحث�ن�أن�من�مشا�ل�السياحة����ا��زائر�بصفة�عامة�و���ال��راء�بصفة�خاصة�ال�يمكن�

حصر�ا�فقط����قلة��يا�ل��ستقبا

مش�ل�آخر�م�م�متعلق��غياب�ال��و�ج�للمنتجات�السياحية،�وأن�ا��زائر�مع�ما�عرفتھ�من�طفرة�إعالمية��عد��نفتاح�

السم���البصري�و�روز�العديد�من�القنوات�املتخصصة�إال�أن��ذه�القنوات�لم�تو�����

برامج�ا�املختلفة،�دون�إغفال�أن��نفتاح��ان�لھ�دور����ظ�ور�قنات�ن�متخصصت�ن����السياحة�والتعر�ف�باملناطق�

السياحية�ا��زائر�ة�للعالم،�و�و�مؤشر�إيجا�ي�يبقى�ع���القنوات��خرى�أن�تدعمھ�بز�ادة��عتمادات�الزمنية�ضمن�

� �السيا�� �للقطاع شبك��ا

محل��عالم�التقليدي�ع���ما�ت���ع�عليھ�من�ا�تمام�واسع�لدى�مختلف�شرائح�املجتمع،�ومن�الشباب�الذين�عزوفو�

عن�استعمال�وسائل��عالم�ال���أصبحت�تقليدية�بال�سبة�ل�م�مثل�التلفاز،�واس�بدل

ود�جاسم�الصميد��،�ردينھ�عثمان�يوسف،�سلوك�املس��لك�مدخل�ك���وتحلي��،�دار�املنا���لل�شر�والتوز�ع،��ردن،�محم -1

181.  
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�ع��� ��جتما�� �التواصل �مواقع �و�عد �للمعلومة، �حاجا��م �إشباع �ومن �ا�تمام�م �من �كب��ا �ح��ا �تحتل �أصبحت ال��

�ا��ديد� ��جتما�� �باإلعالم ��عرف �أصبحت �حيث �وأك���ا�شعبية ��تصاالت �تكنولوجيا �من�أحدث�منتجات �ن��نت

التطور�و�ن�شار،�و���خضم�ذلك�يمكننا�ا��ديث�بإس�اب�عن�الدور�الفعال�ملواقع�

التواصل��جتما������ال��و�ج�للمنتوج�السيا���املح���و�و�موضوع��ذه�الورقة�البحثية�أين�سنحاول��جابة�ع���

�ل �ال��و�ج ��� �بديل �كإعالم ��جتما�� �التواصل �وسائل ��و�دور �وتفعيل�ما �السيا�� لمنتوج

 :وارتأينا�تقسيم�البحث�إ���املحور�ن�التالي�ن

 .دور�مواقع�التواصل��جتما������تكر�س�السياحة�ال��راو�ة

�ا��طط� �مجموعة �بھ �نقصد �الذي �السيا�� �ال�سو�قي �املز�ج �حلقات �أ�م �أحد �السيا�� �ال��و�ج �عت��

والسياسات�والعمليات�ال���تمارس�ا��دارة�ال�سو�قية���دف�إشباع�حاجات�ورغبات�املس��لك�ن�كما�أن��ل�عنصر�

،�و�تألف�املز�ج�ال�سو�قي�من�املنتج�والتوز�ع�وال��و�ج،�وما�

�تصال�" ��منا�����ذا�الصدد��و�العنصر�الثالث�املتمثل����ال��و�ج،�وقد�عرف�العديد�من�البحث�ن�ال��و�ج�ع���أنھ�

 "ة�املبيعات�وتحقيق��ر�اح�للمؤسسة�

ال�يختلف��مر�كث��ا�عند�ا��ديث�عن�ال��و�ج�السيا��،�فقد�وردت�العديد�من�التعار�ف�لھ�لك��ا�ال�تخرج�

ودات�ال���يقوم��افة�أنواع��تصاالت�واملج�

�لشرا��ا� �ودفع�م ���ا �وإقناع�م �السياحية �با��دمات �و�عر�ف�م �واملرتقب�ن �ا��الي�ن �الز�ائن �إعالم �أجل �من �البا�ع ��ا

،�وعرف�أيضا�)14(باإلضافة�إ���ا���ود�املبذولة�من�أجل�توضيح�صورة�الدولة�السياحية�والتأث���ع���السائح�ن�لز�ار��ا

  .)15(تصال�ال���يمكن�استخدام�ا�ع���مستوى�الطلب�ع���السلع�وا��دمات�السياحية

  :)16(و�رمي�ال��و�ج�السيا���إ���تحقيق�جملة�من���داف�يمكن�إيجاز�ا����ما�ي��

  التعر�ف�با��دمات�السياحية�املقدمة�وامتيازا��ا�خالل�ال��و�ج�و�ش�ار�السيا��

                                                           

  .69،ص�2008

،�مذكرة�ماجست���-دراسة�حالة�فندق�الز�اني�ن�تلمسان

  .101،ص�2009غ���م�شورة،�تخصص��سو�ق،��لية�العلوم��قتصادية�وال�سي���والعلوم�التجار�ة،�جامعة�أ�ي�بكر�بلقايد،�تلمسان،�

113.  

  .334،233،�ص�ال�سو�ق�املعاصر،���اديميون�لل�شر�والتوز�ع،�عمان��ردن

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�ع��� ��جتما�� �التواصل �مواقع �و�عد �للمعلومة، �حاجا��م �إشباع �ومن �ا�تمام�م �من �كب��ا �ح��ا �تحتل �أصبحت ال��

�ا��ديد� ��جتما�� �باإلعالم ��عرف �أصبحت �حيث �وأك���ا�شعبية ��تصاالت �تكنولوجيا �من�أحدث�منتجات �ن��نت

التطور�و�ن�شار،�و���خضم�ذلك�يمكننا�ا��ديث�بإس�اب�عن�الدور�الفعال�ملواقع�الذي��ش�د�حركة�ديناميكية�من�

التواصل��جتما������ال��و�ج�للمنتوج�السيا���املح���و�و�موضوع��ذه�الورقة�البحثية�أين�سنحاول��جابة�ع���

�ل �ال��و�ج ��� �بديل �كإعالم ��جتما�� �التواصل �وسائل ��و�دور ما

وارتأينا�تقسيم�البحث�إ���املحور�ن�التالي�ن��السياحة��لك��ونية����املناطق�ال��راو�ة؟

  . اس��اتيجيات�ال��و�ج�السيا��: املحور��ول 

دور�مواقع�التواصل��جتما������تكر�س�السياحة�ال��راو�ة

  :اس��اتيجيات�ال��و�ج�السيا��

�ا��طط� �مجموعة �بھ �نقصد �الذي �السيا�� �ال�سو�قي �املز�ج �حلقات �أ�م �أحد �السيا�� �ال��و�ج �عت��

والسياسات�والعمليات�ال���تمارس�ا��دارة�ال�سو�قية���دف�إشباع�حاجات�ورغبات�املس��لك�ن�كما�أن��ل�عنصر�

،�و�تألف�املز�ج�ال�سو�قي�من�املنتج�والتوز�ع�وال��و�ج،�وما�)12(ثر�بالعنصر��خرمن�عناصر�املز�ج�ال�سو�قي�يؤثر�و�تأ

��منا�����ذا�الصدد��و�العنصر�الثالث�املتمثل����ال��و�ج،�وقد�عرف�العديد�من�البحث�ن�ال��و�ج�ع���أنھ�

ة�املبيعات�وتحقيق��ر�اح�للمؤسسة�باآلخر�ن�و�عر�ف�م�باملنتج�وح��م�ل��صول�عليھ�و�التا���ت�شيط�الطلب�لز�اد

  :�عر�ف�ال��و�ج�السيا��

ال�يختلف��مر�كث��ا�عند�ا��ديث�عن�ال��و�ج�السيا��،�فقد�وردت�العديد�من�التعار�ف�لھ�لك��ا�ال�تخرج�

�افة�أنواع��تصاالت�واملج�“عن��طار�العام�ملف�وم�ال��و�ج،�فقد�عرف�ال��و�ج�السيا���ع���أنھ�

�لشرا��ا� �ودفع�م ���ا �وإقناع�م �السياحية �با��دمات �و�عر�ف�م �واملرتقب�ن �ا��الي�ن �الز�ائن �إعالم �أجل �من �البا�ع ��ا

باإلضافة�إ���ا���ود�املبذولة�من�أجل�توضيح�صورة�الدولة�السياحية�والتأث���ع���السائح�ن�لز�ار��ا

تصال�ال���يمكن�استخدام�ا�ع���مستوى�الطلب�ع���السلع�وا��دمات�السياحيةع���أنھ�مجموعة�من�أدوات��

و�رمي�ال��و�ج�السيا���إ���تحقيق�جملة�من���داف�يمكن�إيجاز�ا����ما�ي��

التعر�ف�با��دمات�السياحية�املقدمة�وامتيازا��ا�خالل�ال��و�ج�و�ش�ار�السيا��

                   

2008ملياء�السيد�ا��نفي،�فت���الشرقاوي،�ال�سو�ق�السيا��،�دار�املعرفة�ا��امعية،�مصر،�

دراسة�حالة�فندق�الز�اني�ن�تلمسان–���ترقية�ا��دمات�السياحية�فؤاد�ا��اج�عبد�القادر،�أ�مية�املز�ج�ال�سو�قي

غ���م�شورة،�تخصص��سو�ق،��لية�العلوم��قتصادية�وال�سي���والعلوم�التجار�ة،�جامعة�أ�ي�بكر�بلقايد،�تلمسان،�

113،ص�2009دار�املنا���لل�شر�والتوز�ع��ردن�فراج�رشيد،�بودلة�يوسف،��عالم�السيا��،�

ال�سو�ق�املعاصر،���اديميون�لل�شر�والتوز�ع،�عمان��ردنأ�س�عبد�الباسط�عباس،�جمال�ناصر�ا��كيم،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�ع��� ��جتما�� �التواصل �مواقع �و�عد �للمعلومة، �حاجا��م �إشباع �ومن �ا�تمام�م �من �كب��ا �ح��ا �تحتل �أصبحت ال��

�ا��ديد� ��جتما�� �باإلعالم ��عرف �أصبحت �حيث �وأك���ا�شعبية ��تصاالت �تكنولوجيا �من�أحدث�منتجات �ن��نت

الذي��ش�د�حركة�ديناميكية�من�

التواصل��جتما������ال��و�ج�للمنتوج�السيا���املح���و�و�موضوع��ذه�الورقة�البحثية�أين�سنحاول��جابة�ع���

� �التالية �ل: �ش�الية �ال��و�ج ��� �بديل �كإعالم ��جتما�� �التواصل �وسائل ��و�دور ما

السياحة��لك��ونية����املناطق�ال��راو�ة؟

املحور��ول ����������������������

دور�مواقع�التواصل��جتما������تكر�س�السياحة�ال��راو�ة: املحور�الثا�ي

 

اس��اتيجيات�ال��و�ج�السيا��:  ول املحور�� 

�ا��طط� �مجموعة �بھ �نقصد �الذي �السيا�� �ال�سو�قي �املز�ج �حلقات �أ�م �أحد �السيا�� �ال��و�ج �عت��

والسياسات�والعمليات�ال���تمارس�ا��دارة�ال�سو�قية���دف�إشباع�حاجات�ورغبات�املس��لك�ن�كما�أن��ل�عنصر�

من�عناصر�املز�ج�ال�سو�قي�يؤثر�و�تأ

��منا�����ذا�الصدد��و�العنصر�الثالث�املتمثل����ال��و�ج،�وقد�عرف�العديد�من�البحث�ن�ال��و�ج�ع���أنھ�

باآلخر�ن�و�عر�ف�م�باملنتج�وح��م�ل��صول�عليھ�و�التا���ت�شيط�الطلب�لز�اد
)13(  

�عر�ف�ال��و�ج�السيا���-1

ال�يختلف��مر�كث��ا�عند�ا��ديث�عن�ال��و�ج�السيا��،�فقد�وردت�العديد�من�التعار�ف�لھ�لك��ا�ال�تخرج�

عن��طار�العام�ملف�وم�ال��و�ج،�فقد�عرف�ال��و�ج�السيا���ع���أنھ�

�لشرا��ا� �ودفع�م ���ا �وإقناع�م �السياحية �با��دمات �و�عر�ف�م �واملرتقب�ن �ا��الي�ن �الز�ائن �إعالم �أجل �من �البا�ع ��ا

باإلضافة�إ���ا���ود�املبذولة�من�أجل�توضيح�صورة�الدولة�السياحية�والتأث���ع���السائح�ن�لز�ار��ا

ع���أنھ�مجموعة�من�أدوات��

و�رمي�ال��و�ج�السيا���إ���تحقيق�جملة�من���داف�يمكن�إيجاز�ا����ما�ي��

التعر�ف�با��دمات�السياحية�املقدمة�وامتيازا��ا�خالل�ال��و�ج�و�ش�ار�السيا��-

ملياء�السيد�ا��نفي،�فت���الشرقاوي،�ال�سو�ق�السيا��،�دار�املعرفة�ا��امعية،�مصر،� -2
فؤاد�ا��اج�عبد�القادر،�أ�مية�املز�ج�ال�سو�قي -3

غ���م�شورة،�تخصص��سو�ق،��لية�العلوم��قتصادية�وال�سي���والعلوم�التجار�ة،�جامعة�أ�ي�بكر�بلقايد،�تلمسان،�
  .92املرجع�نفسھ�ص� -4
فراج�رشيد،�بودلة�يوسف،��عالم�السيا��،� -5
أ�س�عبد�الباسط�عباس،�جمال�ناصر�ا��كيم،� -6
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�وجل��م� �ترغي��م �وكذا �املعروضة �السياحية �ا��دمات �ع�� �باإلقبال �السياح �من ممكن

  .قل�ع���السياح�ا��الي�ن

�تحقيق� �إ�� ���دف �ال�� �وغ���املباشرة �املباشرة �ا���ود ��افة �بأ��ا �السياحية ��س��اتيجية �التعب���عن يمكن

�املز�ج� �و�استخدام �املوقع، �أو��ذا �البلد �ل�ذا �العامة �السياحية �ال�سو�قية ��س��اتيجية ��� �ل�ا �املحددة داف

�منافذ� �لدى �ال��و�جية �الوسيلة ��عادات �تتصل �وتفضيالت �أولو�ات �وفق �تنفيذه �يتم �والذي ��ك���مالئمة ال��و���

  

و�عتمد�ع���دفع���شطة�ال��و�جية�خالل�قنوات�التوز�ع�ح���تصل�إ���املس��لك�ال��ا�ي�إذ��س���املنتج�إ���

�تاجر� ��س�� �ثم �املنتج، ��� �بالتعامل تجزئة

التجزئة�إ���إقناع�املس��لك�ال��ا�ي�بالشراء،�وعند�اس��اتيجية�الدفع�ي�ون�ال��ك����سا�������املز�ج�ال��و����ع���البيع�

�ذا �املنتجات �الدفع ت�وتناسب�اس��اتيجية

  �سعار�وا��ودة�املرتفعة،�املنتجات�ا��ديدة�ال���تقدم�للسوق�ألول�مرة،�وصغر���م�م��انية�ال��و�ج�

و�عتمد�ع���إقناع�املس��لك�ال��ا�ي��شراء�املعلن�عنھ�ومن�ثم�خلق�طلب�ع���املنتج�من�جانب�املس��لك�ال��ا�ي�

�املز�ج�ال��و���� ��� �ي�ون�ال��ك����سا��� �اس��اتيجية�ا��ذب وعند�استخدام

ع����عالن�املوجھ�إ���املس��لك�ال��ا�ي،�و�عت����اس��اتيجية�ا��ذب�مناسبة����حالة�املنتجات�ال���تتم���بانخفاض�

  

 :ال��و�ج�السيا���يمكن�الوصول�إليھ�وتجسيده�وفق�العديد�من�الطرق�نذكر�م��ا

                                                           

،�مذكرة�ماج�س���غ���م�شورة،�- دراسة�حالة�فندق�الس�بوس�الدو��

  .95،ص�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�أك���قدر� �إقناع �إ�� �وجل��م�الوصول �ترغي��م �وكذا �املعروضة �السياحية �ا��دمات �ع�� �باإلقبال �السياح �من ممكن

  .بإعطاء�صورة�حسنة�للمؤسسة�السياحية

  .إقناع�وترغيب�السياح�من�خالل�تقديم�ال�س�يالت�و�غراءات

  .مراجعة��خطاء�املرتبكة�سابقا

قل�ع���السياح�ا��الي�نتنمية�ا��دمات�السياحية�وتطو�ر�ا�لضمان�أو�للمحافظة�ع����

  . جعل�املنتج�السيا���عادة����الشراء�لدى�السائح

  .وضع�قيمة�خاصة�للصورة�والعالمة�لكسب�والء�الز�ون 

  :اس��اتيجية�ال��و�ج�السيا��

�تحقيق� �إ�� ���دف �ال�� �وغ���املباشرة �املباشرة �ا���ود ��افة �بأ��ا �السياحية ��س��اتيجية �التعب���عن يمكن

�املز�ج� �و�استخدام �املوقع، �أو��ذا �البلد �ل�ذا �العامة �السياحية �ال�سو�قية ��س��اتيجية ��� �ل�ا �املحددة داف

�منافذ� �لدى �ال��و�جية �الوسيلة ��عادات �تتصل �وتفضيالت �أولو�ات �وفق �تنفيذه �يتم �والذي ��ك���مالئمة ال��و���

  .)17(منتجات�السياحيةالتوز�ع�السياحية�وصوال�إ���املس��لك�ن�أو�املستخدم�ن�لل

  :)18(و�مكن�تقسيم�اس��اتيجيات�ال��و�ج�إ���نوع�ن

: 

و�عتمد�ع���دفع���شطة�ال��و�جية�خالل�قنوات�التوز�ع�ح���تصل�إ���املس��لك�ال��ا�ي�إذ��س���املنتج�إ���

�تاجر�ال �إقناع �إ�� �بدوره ��س�� �والذي �املنتج، ��شراء �تاجر�ا��ملة �تاجر�إقناع ��س�� �ثم �املنتج، ��� �بالتعامل تجزئة

التجزئة�إ���إقناع�املس��لك�ال��ا�ي�بالشراء،�وعند�اس��اتيجية�الدفع�ي�ون�ال��ك����سا�������املز�ج�ال��و����ع���البيع�

�باملنتج �لتعر�ف�املش��ين �إال�بقدر�محدود ��عالن �وال��ستخدم �ذا. ال����� �املنتجات �الدفع وتناسب�اس��اتيجية

�سعار�وا��ودة�املرتفعة،�املنتجات�ا��ديدة�ال���تقدم�للسوق�ألول�مرة،�وصغر���م�م��انية�ال��و�ج�

 :اس��اتيجية�ا��ذب

و�عتمد�ع���إقناع�املس��لك�ال��ا�ي��شراء�املعلن�عنھ�ومن�ثم�خلق�طلب�ع���املنتج�من�جانب�املس��لك�ال��ا�ي�

� �تجار�التجزئة، �لدى �املنتج �عن �املز�ج�ال��و�����سؤالھ ��� �ي�ون�ال��ك����سا��� �اس��اتيجية�ا��ذب وعند�استخدام

ع����عالن�املوجھ�إ���املس��لك�ال��ا�ي،�و�عت����اس��اتيجية�ا��ذب�مناسبة����حالة�املنتجات�ال���تتم���بانخفاض�

  .سعر�ا�و�امش�ر�ح�الوحدة�م��ا�وقيمة�مبيعا��ا�وارتفاع�معدل�دوران�البضاعة

 :ة�ال��و�ج�السيا��

ال��و�ج�السيا���يمكن�الوصول�إليھ�وتجسيده�وفق�العديد�من�الطرق�نذكر�م��ا

  

                   

  .94،ص�2002محمد�من�����اب،��عالم�السيا��،�دار�الفجر�لل�شر�والتوز�ع،�مصر،�

دراسة�حالة�فندق�الس�بوس�الدو��–�و�ج�����سو�ق�ا��دمات�الفندقية�

،ص�2008،سكيكدة،�1955أوت��20تخصص�اقتصاد،�العلوم��قتصادية�وال�سي��،�جامعة�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�أك���قدر�- �إقناع �إ�� الوصول

بإعطاء�صورة�حسنة�للمؤسسة�السياحية

إقناع�وترغيب�السياح�من�خالل�تقديم�ال�س�يالت�و�غراءات-

مراجعة��خطاء�املرتبكة�سابقا-

تنمية�ا��دمات�السياحية�وتطو�ر�ا�لضمان�أو�للمحافظة�ع����-

جعل�املنتج�السيا���عادة����الشراء�لدى�السائح-

وضع�قيمة�خاصة�للصورة�والعالمة�لكسب�والء�الز�ون �-

اس��اتيجية�ال��و�ج�السيا���-2

�تحقيق� �إ�� ���دف �ال�� �وغ���املباشرة �املباشرة �ا���ود ��افة �بأ��ا �السياحية ��س��اتيجية �التعب���عن يمكن

�املز�ج��� �و�استخدام �املوقع، �أو��ذا �البلد �ل�ذا �العامة �السياحية �ال�سو�قية ��س��اتيجية ��� �ل�ا �املحددة داف

�منافذ� �لدى �ال��و�جية �الوسيلة ��عادات �تتصل �وتفضيالت �أولو�ات �وفق �تنفيذه �يتم �والذي ��ك���مالئمة ال��و���

التوز�ع�السياحية�وصوال�إ���املس��لك�ن�أو�املستخدم�ن�لل

و�مكن�تقسيم�اس��اتيجيات�ال��و�ج�إ���نوع�ن

:اس��اتيجية�الدفع�1-2

و�عتمد�ع���دفع���شطة�ال��و�جية�خالل�قنوات�التوز�ع�ح���تصل�إ���املس��لك�ال��ا�ي�إذ��س���املنتج�إ���

�تاجر�ال �إقناع �إ�� �بدوره ��س�� �والذي �املنتج، ��شراء �تاجر�ا��ملة إقناع

التجزئة�إ���إقناع�املس��لك�ال��ا�ي�بالشراء،�وعند�اس��اتيجية�الدفع�ي�ون�ال��ك����سا�������املز�ج�ال��و����ع���البيع�

�باملنتج �لتعر�ف�املش��ين �إال�بقدر�محدود ��عالن �وال��ستخدم ال�����

�سعار�وا��ودة�املرتفعة،�املنتجات�ا��ديدة�ال���تقدم�للسوق�ألول�مرة،�وصغر���م�م��انية�ال��و�ج�

اس��اتيجية�ا��ذب�2-2

و�عتمد�ع���إقناع�املس��لك�ال��ا�ي��شراء�املعلن�عنھ�ومن�ثم�خلق�طلب�ع���املنتج�من�جانب�املس��لك�ال��ا�ي�

� �تجار�التجزئة، �لدى �املنتج �عن �سؤالھ

ع����عالن�املوجھ�إ���املس��لك�ال��ا�ي،�و�عت����اس��اتيجية�ا��ذب�مناسبة����حالة�املنتجات�ال���تتم���بانخفاض�

سعر�ا�و�امش�ر�ح�الوحدة�م��ا�وقيمة�مبيعا��ا�وارتفاع�معدل�دوران�البضاعة

ة�ال��و�ج�السيا��آلي�-3

ال��و�ج�السيا���يمكن�الوصول�إليھ�وتجسيده�وفق�العديد�من�الطرق�نذكر�م��ا

  : �عالن�السيا���3-1

محمد�من�����اب،��عالم�السيا��،�دار�الفجر�لل�شر�والتوز�ع،�مصر،� -7
�و�ج�����سو�ق�ا��دمات�الفندقية�عايب�أحسن،�دور�ال� -8

تخصص�اقتصاد،�العلوم��قتصادية�وال�سي��،�جامعة�
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�عرف��عالن�السيا���ع���أنھ�تلك�ا���ود�غ���ال��صية�ال����عمل�ع���وجدان�وعواطف�السياح�وتوجيھ�

،�ومن�خالل�ما�سبق،�)19( سياحية�لشركة�سياحية�محددة

  .ترك���السائح�بال��امج�السياحية�واملنافع�ال���سوف��عود�عليھ�جراء�انضمامھ�إل��ا

  .�عر�ف�السائح�بوجود�ا��دمات�السياحية�وال��امج�السياحية�وأماكن�تواجد�ا�وأسعار�ا

�ناك�العديد�من�التعار�ف�ل��قية�املبيعات�ال���قدم�ا�الكتاب�املتخصص�ن�بمجال�ال�سو�ق��ل�حسب�عرف�ا�

�أو�مستوى� �وت��ة �القص���برفع �املدى ��� �الطلب �ع�� �للتأث��ات ج�ة
(.  

إن�استخدام�ت�شيط�املبيعات����ا��دمات�أقل�منھ����السلع�امللموسة�و�عود�الس�ب����ذلك�إ���طبيعة�أش�ال��ذه�

باملائة�كإضافة�ع���مش��ياتھ�من��قمشة�أو�ا��ديد�أو�ا��ليب�

�أخرى  �وخدمات �املالية �ا��دمات �و�عض ��قراض �خدمات ��عض �مثل �ا��دمات �كث���من ��� �غ���ممكن ،�)111(و�ذا

�اخ �و�توقف �السياحية �املنظمات ��ستخدم�ا �أن �يمكن �ال�� �املبيعات �ت�شيط �وسائل �أو�أك���ع���وتتعدد تيار�وسيلة

��ذه� �جل �ي�� �فيما �نورد �السياحية، �باملنظمة �تتعلق �ال�� �وأيضا �السيا�� �السوق �ت�تاب �ال�� �املوقفية املتغ��ات

و���عبارة�عن�عروض�لتجر�ب�كمية�من�املنتج�تقدم�مجانا�أو�بمقابل�ز�يد�تقدم�املطاعم،�أحيانا�كأس�ق�وة�

عة�فط��ة�التفاح�والنخالة�بمبلغ�مع�ن�ب�نما�سعر��ل�واحد�م��ا�عادة�أقل�من�السعر�املحدد،�والغرض�من��ذا�

  .العرض�و���يع�املس��لك�ن�ع���تجر�ة�فط��ة�التفاح�والنخالة�وال���قد�ال�يحبذ�ا�الكث���من�الناس

روض�توف���عند�شرا��م�ملنتجات�محددة،�و�مكن�

  .أن�ترسل�ال�و�ونات�عن�طر�ق�ال��يد�أو�تدرج�مع�املنتجات�أخرى�أو�توضع�مع�إعالنات

�شمل�عملية�ت�شيط�املبيعات�أحيانا�ع���صفقات�لعدد�من�منتجات�املؤسسة�و�عت���ا�من�أدوات�ت�شيط�

تجعات�ال���لد��ا�عدد�كب���من�املنتجات�تود�عرض�ا�ومن�أمثلة�ذلك�أن�يقوم�أحد�

�منتجاتھ� �من �عدد �تتضمن �صفقة �خاللھ �من �يقدم ��سبوع، ���اية �عطلة ��� �الفنية �لألعمال �معرض �بإقامة الفنادق

                                                           

�2011،القدس،�03ل�إفر�قيا،�العدد�يوسف�أبو�فارة،�سم���أبو�زنيد،�ال�شاط�ال��و�������الب�ئة�الفندقية،�مجلة�اقتصاديات�شما

  .95،96،�ص��2012باس�رجاء�ا��ر�ي،�ال�سو�ق�السيا������امل�شأة�السياحية،�دار�أسامة�لل�شر�والتوز�ع،�عمان��ردن�

  .226.ص�2007 محمد�حافظ���ازي�مر���،�إدار�ة�ال�سو�ق�السيا���والفند��،�دار�الوفاء�لدنيا�وطباعة�وال�شر،��سكندر�ة،�مصر،

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�عرف��عالن�السيا���ع���أنھ�تلك�ا���ود�غ���ال��صية�ال����عمل�ع���وجدان�وعواطف�السياح�وتوجيھ�

سياحية�لشركة�سياحية�محددةسلوك�م�السيا���نحو�برنامج�سيا���مع�ن،�أو�ع���خدمة�

  :ي�ب�ن�أن��عالن�يؤدي�مجموعة�من�الوظائف�بال�سبة�للسياح�تكمن���

ترك���السائح�بال��امج�السياحية�واملنافع�ال���سوف��عود�عليھ�جراء�انضمامھ�إل��ا

 .احية�س�يل�م�مة�السائح�باالختيار�واملفاضلة�ب�ن�مختلف�ال��امج�السي

�عر�ف�السائح�بوجود�ا��دمات�السياحية�وال��امج�السياحية�وأماكن�تواجد�ا�وأسعار�ا

  :ت�شيط�املبيعات�السياحية

�ناك�العديد�من�التعار�ف�ل��قية�املبيعات�ال���قدم�ا�الكتاب�املتخصص�ن�بمجال�ال�سو�ق��ل�حسب�عرف�ا�

�املو  �التقنيات �مجموعة ��وتلر�بأ��ا �فليب �أو�مستوى��ستاذ �وت��ة �القص���برفع �املدى ��� �الطلب �ع�� �للتأث��ات ج�ة

)110(املش��يات�لسلعة�أو�خدمة�منجزة�من�طرف�املس��لك�ن�أو�الوسطاء�التجار��ن

إن�استخدام�ت�شيط�املبيعات����ا��دمات�أقل�منھ����السلع�امللموسة�و�عود�الس�ب����ذلك�إ���طبيعة�أش�ال��ذه�

باملائة�كإضافة�ع���مش��ياتھ�من��قمشة�أو�ا��ديد�أو�ا��ليب��20ال�يمكن�منح�املش��ي��سبة

�أخرى  �وخدمات �املالية �ا��دمات �و�عض ��قراض �خدمات ��عض �مثل �ا��دمات �كث���من ��� �غ���ممكن و�ذا

�اخ �و�توقف �السياحية �املنظمات ��ستخدم�ا �أن �يمكن �ال�� �املبيعات �ت�شيط �وسائل وتتعدد

��ذه� �جل �ي�� �فيما �نورد �السياحية، �باملنظمة �تتعلق �ال�� �وأيضا �السيا�� �السوق �ت�تاب �ال�� �املوقفية املتغ��ات

  

و���عبارة�عن�عروض�لتجر�ب�كمية�من�املنتج�تقدم�مجانا�أو�بمقابل�ز�يد�تقدم�املطاعم،�أحيانا�كأس�ق�وة�

عة�فط��ة�التفاح�والنخالة�بمبلغ�مع�ن�ب�نما�سعر��ل�واحد�م��ا�عادة�أقل�من�السعر�املحدد،�والغرض�من��ذا�

العرض�و���يع�املس��لك�ن�ع���تجر�ة�فط��ة�التفاح�والنخالة�وال���قد�ال�يحبذ�ا�الكث���من�الناس

روض�توف���عند�شرا��م�ملنتجات�محددة،�و�مكن�و���عبارة�عن�ش�ادات�يتحصل�من�خالل�ا�املس��لك�ع���ع

أن�ترسل�ال�و�ونات�عن�طر�ق�ال��يد�أو�تدرج�مع�املنتجات�أخرى�أو�توضع�مع�إعالنات

�شمل�عملية�ت�شيط�املبيعات�أحيانا�ع���صفقات�لعدد�من�منتجات�املؤسسة�و�عت���ا�من�أدوات�ت�شيط�

تجعات�ال���لد��ا�عدد�كب���من�املنتجات�تود�عرض�ا�ومن�أمثلة�ذلك�أن�يقوم�أحد�املبيعات�الرائجة����الفنادق�واملن
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�عرف��عالن�السيا���ع���أنھ�تلك�ا���ود�غ���ال��صية�ال����عمل�ع���وجدان�وعواطف�السياح�وتوجيھ�

سلوك�م�السيا���نحو�برنامج�سيا���مع�ن،�أو�ع���خدمة�

ي�ب�ن�أن��عالن�يؤدي�مجموعة�من�الوظائف�بال�سبة�للسياح�تكمن���

ترك���السائح�بال��امج�السياحية�واملنافع�ال���سوف��عود�عليھ�جراء�انضمامھ�إل��ا�-

�س�يل�م�مة�السائح�باالختيار�واملفاضلة�ب�ن�مختلف�ال��امج�السي�-

�عر�ف�السائح�بوجود�ا��دمات�السياحية�وال��امج�السياحية�وأماكن�تواجد�ا�وأسعار�ا�-

ت�شيط�املبيعات�السياحية�3-2

�ناك�العديد�من�التعار�ف�ل��قية�املبيعات�ال���قدم�ا�الكتاب�املتخصص�ن�بمجال�ال�سو�ق��ل�حسب�عرف�ا�

�املو  �التقنيات �مجموعة ��وتلر�بأ��ا �فليب �ستاذ

املش��يات�لسلعة�أو�خدمة�منجزة�من�طرف�املس��لك�ن�أو�الوسطاء�التجار��ن

إن�استخدام�ت�شيط�املبيعات����ا��دمات�أقل�منھ����السلع�امللموسة�و�عود�الس�ب����ذلك�إ���طبيعة�أش�ال��ذه�

ال�يمكن�منح�املش��ي��سبة�داة�ع���س�يل�املث

�أخرى  �وخدمات �املالية �ا��دمات �و�عض ��قراض �خدمات ��عض �مثل �ا��دمات �كث���من ��� �غ���ممكن و�ذا

�اخ �و�توقف �السياحية �املنظمات ��ستخدم�ا �أن �يمكن �ال�� �املبيعات �ت�شيط �وسائل وتتعدد

��ذه� �جل �ي�� �فيما �نورد �السياحية، �باملنظمة �تتعلق �ال�� �وأيضا �السيا�� �السوق �ت�تاب �ال�� �املوقفية املتغ��ات

  :الوسائل

  :العينات�املجانية�3-3

و���عبارة�عن�عروض�لتجر�ب�كمية�من�املنتج�تقدم�مجانا�أو�بمقابل�ز�يد�تقدم�املطاعم،�أحيانا�كأس�ق�وة�

عة�فط��ة�التفاح�والنخالة�بمبلغ�مع�ن�ب�نما�سعر��ل�واحد�م��ا�عادة�أقل�من�السعر�املحدد،�والغرض�من��ذا�مع�قط

العرض�و���يع�املس��لك�ن�ع���تجر�ة�فط��ة�التفاح�والنخالة�وال���قد�ال�يحبذ�ا�الكث���من�الناس

  :الكو�ونات�3-4

و���عبارة�عن�ش�ادات�يتحصل�من�خالل�ا�املس��لك�ع���ع

أن�ترسل�ال�و�ونات�عن�طر�ق�ال��يد�أو�تدرج�مع�املنتجات�أخرى�أو�توضع�مع�إعالنات

  :الصفقات�3-5

�شمل�عملية�ت�شيط�املبيعات�أحيانا�ع���صفقات�لعدد�من�منتجات�املؤسسة�و�عت���ا�من�أدوات�ت�شيط�

املبيعات�الرائجة����الفنادق�واملن

�منتجاتھ� �من �عدد �تتضمن �صفقة �خاللھ �من �يقدم ��سبوع، ���اية �عطلة ��� �الفنية �لألعمال �معرض �بإقامة الفنادق

يوسف�أبو�فارة،�سم���أبو�زنيد،�ال�شاط�ال��و�������الب�ئة�الفندقية،�مجلة�اقتصاديات�شما -9
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املعلومات�و�موال�ع���الشب�ات�مثل�شبكة��ن��نت�أو�شب�ات��تصاالت�الالسلكية�مثل�ال�اتف�النقال

أما�السياحة��لك��ونية�فتعرف�ع���)114(يصاح��ا�من�حر�ات�مثل�عملية�الطلب�و�تصال�وعملية�الدفع�وال�سليم

��� ��لك��ونية ��عمال �عمل��استخدام �تفعيل �أجل �من ��ن��نت �تقنيات �واستخدام �السفر�والسياحة مجال
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�بأ��ا �عرفت �أ" وكذلك �وأخرى �سياحية �مؤسسة �ب�ن �تتم �ال�� �معامالتھ ��عض �تنفيذ �يتم �سيا�� نمط
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ما�تقدم�يمكن�القول�أن�السياحة��لك��ونية�تت�ون�من�

  .)117(ة��ن��نت

إن�دول�العالم�م�ما��ان�مستوا�ا�التنموي��عتمد����بناء�اقتصاد�ا�أساسا�ع���الزراعة�والصناعة�وإ���جانب�

�ذين�القطاع�ن�ال�ام�ن�تأ�ي�السياحة����املرتبة�الثالثة��و��ا�تصنف�ضمن�قطاع�ا��دمات،�و���ال�تقل�أ�مية�عن�

نظرا�للدور�ال�ام�الذي�تلعبھ����التنمية��قتصادية�حيث�ظلت�فكرة�السياحة�مرتبطة�بفكرة�التجارة�الدولية�

و�عمليات��سديد�وموازنة�أو��غطية�ال��ز�فيھ،�كما��عت���السياحة�وسيلة�فعالة���لب�العملة�الصعبة�وامتصاص�

�ل�ذا� �خاصا �ا�تماما �تو�� �الدول �الكث���من �جعل �مما ة

�نجال� ��خ��ة ��ونة ��� �السياحة �فأصبحت �لالس�ثمار�فيھ ��ائلة �أموال �رؤوس �تخصيص �إ�� �عمدت �حيث امليدان

�سواء� �توفر�ا �ال�� �ال��مة �املنافع �خالل �من ��لك��ونية �السياحة �أ�مية ون�بع

�املعامالت�السياحية� ��� �ا��واجز�التقليدية �تجاوز ��� ��س�م �وال�� �أو�للسائح�ن�أنفس�م، �دمات�السياحية

السياحية�املطلو�ة�ع���مدار� 3ت�س���تقديم�املعلومات�ال����عتمد�عل��ا�صناعة�السياحة�من�خالل�تأم�ن�املعلومات�

�ونوع� �املقصودة �والدول �وأسعار�ا �الفنادق �وأنواع �الط��ان �رحالت �مواعيد �حيث �من �متنوعة �وخيارات توفر�فرص

  .السياحة�املطلو�ة�سواء��انت�تار�خية�أو�ترف��ية�أو�غ���ا����وقت�قص���بدال�من�مراجعة�م�اتب�السفر�ات

�ت�اليف� �من �التقليل ��لك��ونية �السياحة �استخدام �شأن �فمن دمة،

�إ��� �باإلضافة �والوسيط، �السياحية �ا��دمة �منتج �ب�ن �التواصل �و�سر�ع ��س�يل ��نتاج �وت�اليف �السيا�� ال�سو�ق

�بر�ده� �خالل �من ��لك��ونية �الط��ان �تذاكر ��سلم �للسائح �يمكن �املثال �س�يل �فع�� �العمالة، ���م خفض

                                                           

مبارك�بالطة،�أ�مية�القطاع�السيا�������قتصاد�الوط��،�رسالة�ماجست���غ���م�شورة،�تخصص�تخطيط�والتنمية،��لية�العلوم�

  .::asp.sys:net.kolalwatn. ياحة��لك��ونية،�جر�دة��ل�الوطن،�متاح�ع���موقع��ن��نت

تقرورت�محمد،�أ�مية�تكنولوجيا�املعلومات�و�تصاالت����تطو�ر�ا��دمات�السياحية،�ملتقى�وط���حول�السياحة�وال�سو�ق�

  .13،ص�2009أكتو�ر��26
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ما�تقدم�يمكن�القول�أن�السياحة��لك��ونية�تت�ون�من��،�ومن�خالل)116(ا��دمات�السياحية�املقدمة�ع����ن��نت

  .املؤسسة�أو�املؤسسة�السياحية�مقدمة�ا��دمة�السياحية

  ".السائح"املس��دف�من�عملية�ال�سو�ق�السيا���وا��دمة�السياحية�

ة��ن��نتالرابط�ب�ن�السائح�واملؤسسة�السياحية�واملتمثل����شبكة�املعلومات�العاملي

  :أ�مية�السياحة��لك��ونية

إن�دول�العالم�م�ما��ان�مستوا�ا�التنموي��عتمد����بناء�اقتصاد�ا�أساسا�ع���الزراعة�والصناعة�وإ���جانب�

�ذين�القطاع�ن�ال�ام�ن�تأ�ي�السياحة����املرتبة�الثالثة��و��ا�تصنف�ضمن�قطاع�ا��دمات،�و���ال�تقل�أ�مية�عن�

نظرا�للدور�ال�ام�الذي�تلعبھ����التنمية��قتصادية�حيث�ظلت�فكرة�السياحة�مرتبطة�بفكرة�التجارة�الدولية�

و�عمليات��سديد�وموازنة�أو��غطية�ال��ز�فيھ،�كما��عت���السياحة�وسيلة�فعالة���لب�العملة�الصعبة�وامتصاص�

�العامل �اليد �ع�� ��و�� �بالدرجة ��عتمد ��شاط �أل��ا �ل�ذا�البطالة، �خاصا �ا�تماما �تو�� �الدول �الكث���من �جعل �مما ة

�نجال� ��خ��ة ��ونة ��� �السياحة �فأصبحت �لالس�ثمار�فيھ ��ائلة �أموال �رؤوس �تخصيص �إ�� �عمدت �حيث امليدان

�الدول  �ب�ن �الشديد �سواء�. )118(للتنافس �توفر�ا �ال�� �ال��مة �املنافع �خالل �من ��لك��ونية �السياحة �أ�مية ون�بع

�املعامالت�السياحية� ��� �ا��واجز�التقليدية �تجاوز ��� ��س�م �وال�� �أو�للسائح�ن�أنفس�م، �دمات�السياحية

  :النمطية،�ولعل�من�أ�م��ذه�املنافع

ت�س���تقديم�املعلومات�ال����عتمد�عل��ا�صناعة�السياحة�من�خالل�تأم�ن�املعلومات�

  .)119(أيام�����سبوع

�ونوع� �املقصودة �والدول �وأسعار�ا �الفنادق �وأنواع �الط��ان �رحالت �مواعيد �حيث �من �متنوعة �وخيارات توفر�فرص

السياحة�املطلو�ة�سواء��انت�تار�خية�أو�ترف��ية�أو�غ���ا����وقت�قص���بدال�من�مراجعة�م�اتب�السفر�ات

�املق �السياحية �ا��دمات �ت�اليف �ت�اليف�تخفيض �من �التقليل ��لك��ونية �السياحة �استخدام �شأن �فمن دمة،

�إ��� �باإلضافة �والوسيط، �السياحية �ا��دمة �منتج �ب�ن �التواصل �و�سر�ع ��س�يل ��نتاج �وت�اليف �السيا�� ال�سو�ق

�بر�ده� �خالل �من ��لك��ونية �الط��ان �تذاكر ��سلم �للسائح �يمكن �املثال �س�يل �فع�� �العمالة، ���م خفض

                   

مبارك�بالطة،�أ�مية�القطاع�السيا�������قتصاد�الوط��،�رسالة�ماجست���غ���م�شورة،�تخصص�تخطيط�والتنمية،��لية�العلوم�

  .58س. �2001قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�ا��زائر،�

ياحة��لك��ونية،�جر�دة��ل�الوطن،�متاح�ع���موقع��ن��نتعبد�هللا�بن�سليمان�العمار،�الس

تقرورت�محمد،�أ�مية�تكنولوجيا�املعلومات�و�تصاالت����تطو�ر�ا��دمات�السياحية،�ملتقى�وط���حول�السياحة�وال�سو�ق�

26-25،قاملة،�يومي�1945ماي� 8السيا������ا��زائر،��لية�العلوم��قتصادية�وال�سي��،�جامعة�

  .9نفس�املرجع�السابق،�ص�

  .232ملياء�السيد�ا��نفي،�فتيحة�الشرقاوي،�مرجع�سابق،�ص�
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ا��دمات�السياحية�املقدمة�ع����ن��نت

  :ثالثة�عناصر�و��

املؤسسة�أو�املؤسسة�السياحية�مقدمة�ا��دمة�السياحية-

املس��دف�من�عملية�ال�سو�ق�السيا���وا��دمة�السياحية��-

الرابط�ب�ن�السائح�واملؤسسة�السياحية�واملتمثل����شبكة�املعلومات�العاملي�-

أ�مية�السياحة��لك��ونية�-2

إن�دول�العالم�م�ما��ان�مستوا�ا�التنموي��عتمد����بناء�اقتصاد�ا�أساسا�ع���الزراعة�والصناعة�وإ���جانب�

�ذين�القطاع�ن�ال�ام�ن�تأ�ي�السياحة����املرتبة�الثالثة��و��ا�تصنف�ضمن�قطاع�ا��دمات،�و���ال�تقل�أ�مية�عن�

نظرا�للدور�ال�ام�الذي�تلعبھ����التنمية��قتصادية�حيث�ظلت�فكرة�السياحة�مرتبطة�بفكرة�التجارة�الدولية�سابق��ا�

و�عمليات��سديد�وموازنة�أو��غطية�ال��ز�فيھ،�كما��عت���السياحة�وسيلة�فعالة���لب�العملة�الصعبة�وامتصاص�

�العامل �اليد �ع�� ��و�� �بالدرجة ��عتمد ��شاط �أل��ا البطالة،

�نجال� ��خ��ة ��ونة ��� �السياحة �فأصبحت �لالس�ثمار�فيھ ��ائلة �أموال �رؤوس �تخصيص �إ�� �عمدت �حيث امليدان

�الدول  �ب�ن �الشديد للتنافس

�ا� �املعامالت�السياحية�ملقدمي ��� �ا��واجز�التقليدية �تجاوز ��� ��س�م �وال�� �أو�للسائح�ن�أنفس�م، �دمات�السياحية

النمطية،�ولعل�من�أ�م��ذه�املنافع

ت�س���تقديم�املعلومات�ال����عتمد�عل��ا�صناعة�السياحة�من�خالل�تأم�ن�املعلومات��-

أيام�����سبوع�7ساعة����اليوم�و��24

�ونوع��- �املقصودة �والدول �وأسعار�ا �الفنادق �وأنواع �الط��ان �رحالت �مواعيد �حيث �من �متنوعة �وخيارات توفر�فرص

السياحة�املطلو�ة�سواء��انت�تار�خية�أو�ترف��ية�أو�غ���ا����وقت�قص���بدال�من�مراجعة�م�اتب�السفر�ات

�املق�- �السياحية �ا��دمات �ت�اليف تخفيض

�إ��� �باإلضافة �والوسيط، �السياحية �ا��دمة �منتج �ب�ن �التواصل �و�سر�ع ��س�يل ��نتاج �وت�اليف �السيا�� ال�سو�ق

�بر�ده� �خالل �من ��لك��ونية �الط��ان �تذاكر ��سلم �للسائح �يمكن �املثال �س�يل �فع�� �العمالة، ���م خفض

  .)120(�و�ي�لك�

مبارك�بالطة،�أ�مية�القطاع�السيا�������قتصاد�الوط��،�رسالة�ماجست���غ���م�شورة،�تخصص�تخطيط�والتنمية،��لية�العلوم� -16

�قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�ا��زائر،�
عبد�هللا�بن�سليمان�العمار،�الس -17
تقرورت�محمد،�أ�مية�تكنولوجيا�املعلومات�و�تصاالت����تطو�ر�ا��دمات�السياحية،�ملتقى�وط���حول�السياحة�وال�سو�ق� -18

السيا������ا��زائر،��لية�العلوم��قتصادية�وال�سي��،�جامعة�
نفس�املرجع�السابق،�ص� -19
ملياء�السيد�ا��نفي،�فتيحة�الشرقاوي،�مرجع�سابق،�ص� -20
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ز�ادة�القدرة�التنافسية�للمؤسسات�السياحية�ل�س�م�ذلك����ز�ادة�مبيعا��ا�وإيرادا��ا�وأر�اح�ا،�و�و�ما�ينعكس����

ال��اية�ع���ز�ادة�القيمة�املضافة�للقطاع�السيا������الناتج�املح���و�جما��،�وتزداد�أ�مية�السياحة��لك��ونية�مع�

��خرى،� �السياحية �القطاعات ��ل �التطو�ر��� �ازداد ��لما ��لك��ونية �السياحة �نطاق �ازداد ��لما �أنھ �القول و�مكن

�الذي� �الفنادق �قطاع �أ�م�ا �ومن �السياحية �القطاعات ��ل �أداء ��� �م�مة ��غ��ات �ستحدث ��لك��ونية فالسياحة

  .)122(تج����الغرف�بالكمبيوتر،�مما��س�ل�عمليات�ا��دمة�الفندقية

�تضم�ن� �من �مكنت �بحيث �إعالنا��ا �وضع ��� �الشر�ات �تزاحمت ��جتماعية، �الشب�ات �مواقع �ارتفاع مع

�عصر� �فيھ �انت�� �الذي �فالوقت �مستوى، �أقرب �ع�� �مع�م واصل

� �الشع�� �عصر��عالن �أوجدت �الذي ��ن��نت �ع�� ��جتماعية �بظ�ور�الشب�ات �التقليدي �ع���مواقع�(�عالن �عالن

صر�،�و�و�الذي��عتمد�ع���تقنية�جديدة��عرف�بال�سو�ق�الشع����ذه�التقنية��ع�ش�ا��ن����ع

�ع���تداول� �أنفس�م �الناس �ع�� ��عتمد �املنتج �ترو�ج �أصبح ��جتماعية �الشب�ات �فبظ�ور �و�ن��نت، �الرقمية املعرفة

��لك��ونية� �والرسائل ��لك��ونية، �الكتب �تبادل�الفيديو��ليب، �خالل �من �بي��م �املنتج�فيما �حول �املعلومات وتبادل

�التفاعل� �خالل �من �ال�سو�ق �ومدراء �الشر�ات �ألر�اب �بال�سبة �الز�ائن �مع �العالقة �إدارة �عملية ت�س��

 .ؤسسة�ع���الشب�ات�العنكبوتية�وز�ادة�ا��ركة�عليھ

 . است�باط�كفاءات�جديدة�والتعرف�ع���املوظف�ن�من�خالل�مواقع�م�وصفحا��م

                                                           

بوشنافة�أحمد،�ناصري�نف�سة،�الشب�ات��جتماعية�أداة�لل�سو�ق��ف��ا�������املجال�السيا��،�مداخلة�ضمن�امللتقى�الدو���

  .9،10،ص�ص�2012مارس��13-14

التحديات�والفرص،�املؤتمر�العال���الثا�ي�حول��عالم����الدول��سالمية،�
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ز�ادة�القدرة�التنافسية�للمؤسسات�السياحية�ل�س�م�ذلك����ز�ادة�مبيعا��ا�وإيرادا��ا�وأر�اح�ا،�و�و�ما�ينعكس����

ال��اية�ع���ز�ادة�القيمة�املضافة�للقطاع�السيا������الناتج�املح���و�جما��،�وتزداد�أ�مية�السياحة��لك��ونية�مع�

  .)121(لك��و�يز�ادة���تمام�بالتجارة��

��خرى،� �السياحية �القطاعات ��ل �التطو�ر��� �ازداد ��لما ��لك��ونية �السياحة �نطاق �ازداد ��لما �أنھ �القول و�مكن

�الذي� �الفنادق �قطاع �أ�م�ا �ومن �السياحية �القطاعات ��ل �أداء ��� �م�مة ��غ��ات �ستحدث ��لك��ونية فالسياحة

تج����الغرف�بالكمبيوتر،�مما��س�ل�عمليات�ا��دمة�الفندقيةس�تحسن�جودتھ�وتزداد�فعالية��شغيلھ�ن�يجة�ل

  :دور�مواقع�التواصل��جتما�������عالن�عن�ا��دمات�السياحية

�تضم�ن� �من �مكنت �بحيث �إعالنا��ا �وضع ��� �الشر�ات �تزاحمت ��جتماعية، �الشب�ات �مواقع �ارتفاع مع

�والت ����اص �إ�� �والوصول �التجار�ة، �عصر�املعلومات �فيھ �انت�� �الذي �فالوقت �مستوى، �أقرب �ع�� �مع�م واصل

� �الشع�� �عصر��عالن �أوجدت �الذي ��ن��نت �ع�� ��جتماعية �بظ�ور�الشب�ات �التقليدي �عالن

،�و�و�الذي��عتمد�ع���تقنية�جديدة��عرف�بال�سو�ق�الشع����ذه�التقنية��ع�ش�ا��ن����ع

�ع���تداول� �أنفس�م �الناس �ع�� ��عتمد �املنتج �ترو�ج �أصبح ��جتماعية �الشب�ات �فبظ�ور �و�ن��نت، �الرقمية املعرفة

��لك��ونية� �والرسائل ��لك��ونية، �الكتب �تبادل�الفيديو��ليب، �خالل �من �بي��م �املنتج�فيما �حول �املعلومات وتبادل

  : ��شب�ات�التواصلمزايا��عالن�السيا���ع�

   :)124(من�أ�م�فوائد��عالن�ع���الشب�ات��جتماعية�ما�ي��

�التفاعل� �خالل �من �ال�سو�ق �ومدراء �الشر�ات �ألر�اب �بال�سبة �الز�ائن �مع �العالقة �إدارة �عملية ت�س��

 .والتواصل�املستمر�الذي�يتاح�خالل�ا

 .بناء�وتحس�ن�سمعة�املنظمة�لدى�الز�ائن

ؤسسة�ع���الشب�ات�العنكبوتية�وز�ادة�ا��ركة�عليھالتعر�ف�بموقع�امل

 .ت��يح�ورد��شاعات�عن�املؤسسة

 . ز�ادة�املبيعات�وانخفاض�الت�لفة

است�باط�كفاءات�جديدة�والتعرف�ع���املوظف�ن�من�خالل�مواقع�م�وصفحا��م

 .أداة�فاعلة�للعالقات�العامة�و�شر�أخبار�املؤسسة

 . وتنوع�شرائح�الز�ائن�ن�شار�الواسع�بدون�معوقات�

                   

بوشنافة�أحمد،�ناصري�نف�سة،�الشب�ات��جتماعية�أداة�لل�سو�ق��ف��ا�������املجال�السيا��،�مداخلة�ضمن�امللتقى�الدو���

�13قتصاد�وا�ع�اساتھ�ع����قتصاديات،�املركز�ا��ام���خم�س�مليانة،�يومي�

التحديات�والفرص،�املؤتمر�العال���الثا�ي�حول��عالم����الدول��سالمية،�: سعود�صا����اتب،��عالم�ا��ديد�وقضايا�املجتمع

  .24،�ص�2015د�سم����15و 13جامعة�امللك�عبد�العز�ز،�جدة،�يومي�

  .،wiki:ong.wikipedia.ar:::httpإعالنات�الشب�ات��جتماعية،�متاح�ع���موقع��ن��نت�

  .4،�ص�مرجع�سابقبوشنافة�أحمد،�ناصري�نف�سة،�
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

ز�ادة�القدرة�التنافسية�للمؤسسات�السياحية�ل�س�م�ذلك����ز�ادة�مبيعا��ا�وإيرادا��ا�وأر�اح�ا،�و�و�ما�ينعكس�����-

ال��اية�ع���ز�ادة�القيمة�املضافة�للقطاع�السيا������الناتج�املح���و�جما��،�وتزداد�أ�مية�السياحة��لك��ونية�مع�

ز�ادة���تمام�بالتجارة��

��خرى،��- �السياحية �القطاعات ��ل �التطو�ر��� �ازداد ��لما ��لك��ونية �السياحة �نطاق �ازداد ��لما �أنھ �القول و�مكن

�الذي� �الفنادق �قطاع �أ�م�ا �ومن �السياحية �القطاعات ��ل �أداء ��� �م�مة ��غ��ات �ستحدث ��لك��ونية فالسياحة

س�تحسن�جودتھ�وتزداد�فعالية��شغيلھ�ن�يجة�ل

دور�مواقع�التواصل��جتما�������عالن�عن�ا��دمات�السياحية�-3

�تضم�ن�� �من �مكنت �بحيث �إعالنا��ا �وضع ��� �الشر�ات �تزاحمت ��جتماعية، �الشب�ات �مواقع �ارتفاع مع

�والت ����اص �إ�� �والوصول �التجار�ة، املعلومات

� �الشع�� �عصر��عالن �أوجدت �الذي ��ن��نت �ع�� ��جتماعية �بظ�ور�الشب�ات �التقليدي �عالن

،�و�و�الذي��عتمد�ع���تقنية�جديدة��عرف�بال�سو�ق�الشع����ذه�التقنية��ع�ش�ا��ن����ع)التواصل��جتما��

�ع���تداول� �أنفس�م �الناس �ع�� ��عتمد �املنتج �ترو�ج �أصبح ��جتماعية �الشب�ات �فبظ�ور �و�ن��نت، �الرقمية املعرفة

��لك��ونية� �والرسائل ��لك��ونية، �الكتب �تبادل�الفيديو��ليب، �خالل �من �بي��م �املنتج�فيما �حول �املعلومات وتبادل

  .)123(املختلفة

مزايا��عالن�السيا���ع��3-1

من�أ�م�فوائد��عالن�ع���الشب�ات��جتماعية�ما�ي��

�التفاعل� - �خالل �من �ال�سو�ق �ومدراء �الشر�ات �ألر�اب �بال�سبة �الز�ائن �مع �العالقة �إدارة �عملية ت�س��

والتواصل�املستمر�الذي�يتاح�خالل�ا

بناء�وتحس�ن�سمعة�املنظمة�لدى�الز�ائن -

التعر�ف�بموقع�امل -

ت��يح�ورد��شاعات�عن�املؤسسة -

ز�ادة�املبيعات�وانخفاض�الت�لفة -

است�باط�كفاءات�جديدة�والتعرف�ع���املوظف�ن�من�خالل�مواقع�م�وصفحا��م -

أداة�فاعلة�للعالقات�العامة�و�شر�أخبار�املؤسسة -

�ن�شار�الواسع�بدون�معوقات� -

بوشنافة�أحمد،�ناصري�نف�سة،�الشب�ات��جتماعية�أداة�لل�سو�ق��ف��ا�������املجال�السيا��،�مداخلة�ضمن�امللتقى�الدو��� -21

�قتصاد�وا�ع�اساتھ�ع����قتصاديات،�املركز�ا��ام���خم�س�مليانة،�يومي��ا��امس�حول 
سعود�صا����اتب،��عالم�ا��ديد�وقضايا�املجتمع -22

جامعة�امللك�عبد�العز�ز،�جدة،�يومي�
إعالنات�الشب�ات��جتماعية،�متاح�ع���موقع��ن��نت� -23
بوشنافة�أحمد،�ناصري�نف�سة،� -24
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  :)125(و�مكن�ت��يص�أش�ال��عالنات�ال�سو�قية�املطروحة�ع���الشب�ات��جتماعية����ثالث�أش�ال�ع���التوا��

الية�و�ذا�يمكن�أن�ي�ون�الش�ل��ك���فع

ولكن�يؤدي�أيضا�إ���حدوث�الكث���من�ا��دل،�ومن��مثلة�ع���ذلك�مشروع�منارة�الف�س�بوك،�فبناء�ع����جراء�

�قرص� �اش��ى �قد �صديقك �بأن �بك ��ف�ار�ا��اصة ��غذية ��� �رسالة �ترى �أن �املمكن �من �صديقك، �يتخذه الذي

�أغلبية� �ألن �للغاية �فعالة �الطر�قة ��ذه ت�ون

الز�ائن�يتخذون�قرار�بصدد�شراء����ء�ما�أو�أشياء�عدة�ما�دام��مر��عتمد�ع���تواجد�م�مع�مجموعة�من��صدقاء�

املقر��ن�ل�م،�ومع�ذلك��ناك�أيضا�الكث���من�ا��دل�الذي�يدور�حول��ذا��مر�ألنھ�من�املمكن�اعتبار�ذلك�استغالل�

  .قات�ال��صية�لديك�مع�أصدقائك�وقد��ش���أيضا�مخاوف�حول�ا��صوصية

�عد��ذا�شكال�آخر�من��عالن�ع���شبكة��ن��نت،��مر�

�و�مكن �مثال، �بوك �الف�س �من �اليم�� �ا��وانب �ع�� ��عالنات ��ذه �ترى �أن �أيضا �لو�كنت �كما �من��تماما �النوع �ذا

  .�ستفادة�من�البيانات�الديمغرافية����ملفك�ال������و�التا����س��دف��عالن�املباشر�لك

�يمكن� �املبتكر�الذي �ال�سو�ق ��سلوب ��ذا �عد

اختيار��نضمام�ل�ا،�و�مك��م�استخدام�ذلك�

و�ستفادة�من�ذلك����ال�سو�ق�من�أجل�املنافسة�والذي�من�دوره��عد�منتجا�جديدا�

أو�ب�ساطة�لز�ادة�الو���بالعالمة�التجار�ة،�وما��و�جدير�بالذكر�أنھ�يمكن�أيضا�ل�ذه�املجموعات�أن�ت��ايد����أعداد�

  .��ك�ن���ا��ش�ل�م��وظ�وال���من�املمكن�أن�تصبح�أداة��سو�قية�فعالة�جدا

 :  

��شرت� �حيث ��جتما��، �التواصل �مواقع �ع�� ��عالن ��� �استخداما �وسيلة ��ك�� �بوك �الف�س �عد

ات�املتخصصة����مجال�أبحاث��ن��نت�تقر�را�يؤكد�أن�موقع�الف�س�

بوك��ستحوذ�ع���إعالن�من��ل�أر�عة�إعالنات��عرض�ع���مواقع��ن��نت����الواليات�املتحدة��مر�كية،�وقد�اعتمد�

موعات�ال���الشباب����مصر�ع���الف�س�بوك����مجال�الت�شيط�السيا���من�خالل�تدش�ن�الكث���من�املواقع�واملج

�اعتمد� �وكذلك �ملصر، �جديد �من �السياحة �لعودة �و�سالمية �والقبطية �الفرعونية ��ثر�ة �باملعالم �التعر�ف �س��دف

بصورة�كب��ة�ع���موقع�الف�س�بوك�كإحدى�الوسائل��عالنية��ساسية����حملة��نتخابات�ال��ملانية،�ال���ش�د��ا�

�و�نتماءات ��تجا�ات �املتباينة �السياسية �والقوى �أشارت�)126(حزاب كما

،�"استخدام�الشر�ات�لوسائل�التواصل��جتما������الشرق��وسط�وشمال�إفر�قيا

�نجا �فرص �يفسر�ز�ادة �ال�سو�ق�مما ح
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  .ز�ادة�عرض�وترسيخ�العالمة�التجار�ة

و�مكن�ت��يص�أش�ال��عالنات�ال�سو�قية�املطروحة�ع���الشب�ات��جتماعية����ثالث�أش�ال�ع���التوا��

و�ذا�يمكن�أن�ي�ون�الش�ل��ك���فع :�عالن�املباشر�الذي��عتمد�ع���الشب�ات��ن��نت�ا��اصة�بأصدقائك

ولكن�يؤدي�أيضا�إ���حدوث�الكث���من�ا��دل،�ومن��مثلة�ع���ذلك�مشروع�منارة�الف�س�بوك،�فبناء�ع����جراء�

�قرص� �اش��ى �قد �صديقك �بأن �بك ��ف�ار�ا��اصة ��غذية ��� �رسالة �ترى �أن �املمكن �من �صديقك، �يتخذه الذي

�أن �املمكن �من �و�التا�� �وورلد، �ميوز�ك �املوسيقى �عالم �من �أغلبية��كضغوط �ألن �للغاية �فعالة �الطر�قة ��ذه ت�ون

الز�ائن�يتخذون�قرار�بصدد�شراء����ء�ما�أو�أشياء�عدة�ما�دام��مر��عتمد�ع���تواجد�م�مع�مجموعة�من��صدقاء�

املقر��ن�ل�م،�ومع�ذلك��ناك�أيضا�الكث���من�ا��دل�الذي�يدور�حول��ذا��مر�ألنھ�من�املمكن�اعتبار�ذلك�استغالل�

قات�ال��صية�لديك�مع�أصدقائك�وقد��ش���أيضا�مخاوف�حول�ا��صوصية

�عد��ذا�شكال�آخر�من��عالن�ع���شبكة��ن��نت،��مر�: �عالن�املباشر�املوجود�ع���شب�ات�التواصل��جتما��

�و�مكن �مثال، �بوك �الف�س �من �اليم�� �ا��وانب �ع�� ��عالنات ��ذه �ترى �أن �أيضا �لو�كنت �كما تماما

�ستفادة�من�البيانات�الديمغرافية����ملفك�ال������و�التا����س��دف��عالن�املباشر�لك

� �إ�شاء �طر�ق �غ���املباشر�عن �يمكن�:"صفحات"أو�" مجموعات"�عالن �املبتكر�الذي �ال�سو�ق ��سلوب ��ذا �عد

�إ�شاء� اختيار��نضمام�ل�ا،�و�مك��م�استخدام�ذلك�يمكن�للمستخدم�ن�" مجموعة"أو�" صفحة"للشركة�من�خالل�ا

و�ستفادة�من�ذلك����ال�سو�ق�من�أجل�املنافسة�والذي�من�دوره��عد�منتجا�جديدا�" م��ع�ن

أو�ب�ساطة�لز�ادة�الو���بالعالمة�التجار�ة،�وما��و�جدير�بالذكر�أنھ�يمكن�أيضا�ل�ذه�املجموعات�أن�ت��ايد����أعداد�

��ك�ن���ا��ش�ل�م��وظ�وال���من�املمكن�أن�تصبح�أداة��سو�قية�فعالة�جدا

: أش�ر�وسائل�مواقع�التواصل��جتما���املستخدمة�����عالن�السيا��

��شرت� �حيث ��جتما��، �التواصل �مواقع �ع�� ��عالن ��� �استخداما �وسيلة ��ك�� �بوك �الف�س �عد

"Comescor "ات�املتخصصة����مجال�أبحاث��ن��نت�تقر�را�يؤكد�أن�موقع�الف�س�و���إحدى�الشر�

بوك��ستحوذ�ع���إعالن�من��ل�أر�عة�إعالنات��عرض�ع���مواقع��ن��نت����الواليات�املتحدة��مر�كية،�وقد�اعتمد�

الشباب����مصر�ع���الف�س�بوك����مجال�الت�شيط�السيا���من�خالل�تدش�ن�الكث���من�املواقع�واملج

�اعتمد� �وكذلك �ملصر، �جديد �من �السياحة �لعودة �و�سالمية �والقبطية �الفرعونية ��ثر�ة �باملعالم �التعر�ف �س��دف

بصورة�كب��ة�ع���موقع�الف�س�بوك�كإحدى�الوسائل��عالنية��ساسية����حملة��نتخابات�ال��ملانية،�ال���ش�د��ا�

 �� �ب�ن �كب��ا �تنافسا �وش�دت �و�نتماءاتمصر�مؤخرا ��تجا�ات �املتباينة �السياسية �والقوى حزاب

استخدام�الشر�ات�لوسائل�التواصل��جتما������الشرق��وسط�وشمال�إفر�قيا"دراسة�موقع�ب�ت��وم��عنوان�

� �العر�ي �العالم ��� �وان�شارا ��ك���رواجا �الوسيلة ��عد �بوك �الف�س �نجا% 73أن �فرص �يفسر�ز�ادة مما

                   

  .8بوشنافة�أحمد،�ناصري�نف�سة،�مرجع�سابق،�ص�

http:::www.eltasweeq.com:2014:02:facebook.for.marketi.  
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

ز�ادة�عرض�وترسيخ�العالمة�التجار�ة -

و�مكن�ت��يص�أش�ال��عالنات�ال�سو�قية�املطروحة�ع���الشب�ات��جتماعية����ثالث�أش�ال�ع���التوا��

�عالن�املباشر�الذي��عتمد�ع���الشب�ات��ن��نت�ا��اصة�بأصدقائك

ولكن�يؤدي�أيضا�إ���حدوث�الكث���من�ا��دل،�ومن��مثلة�ع���ذلك�مشروع�منارة�الف�س�بوك،�فبناء�ع����جراء�

�قرص� �اش��ى �قد �صديقك �بأن �بك ��ف�ار�ا��اصة ��غذية ��� �رسالة �ترى �أن �املمكن �من �صديقك، �يتخذه الذي

�أن �املمكن �من �و�التا�� �وورلد، �ميوز�ك �املوسيقى �عالم �من كضغوط

الز�ائن�يتخذون�قرار�بصدد�شراء����ء�ما�أو�أشياء�عدة�ما�دام��مر��عتمد�ع���تواجد�م�مع�مجموعة�من��صدقاء�

املقر��ن�ل�م،�ومع�ذلك��ناك�أيضا�الكث���من�ا��دل�الذي�يدور�حول��ذا��مر�ألنھ�من�املمكن�اعتبار�ذلك�استغالل�

قات�ال��صية�لديك�مع�أصدقائك�وقد��ش���أيضا�مخاوف�حول�ا��صوصيةللعال

�عالن�املباشر�املوجود�ع���شب�ات�التواصل��جتما���-

�و�مكن �مثال، �بوك �الف�س �من �اليم�� �ا��وانب �ع�� ��عالنات ��ذه �ترى �أن �أيضا �لو�كنت �كما تماما

�ستفادة�من�البيانات�الديمغرافية����ملفك�ال������و�التا����س��دف��عالن�املباشر�لك

-�� �إ�شاء �طر�ق �غ���املباشر�عن �عالن

�إ�شاء� للشركة�من�خالل�ا

م��ع�ن"أو�" مش��ك�ن"باسم�

أو�ب�ساطة�لز�ادة�الو���بالعالمة�التجار�ة،�وما��و�جدير�بالذكر�أنھ�يمكن�أيضا�ل�ذه�املجموعات�أن�ت��ايد����أعداد�

��ك�ن���ا��ش�ل�م��وظ�وال���من�املمكن�أن�تصبح�أداة��سو�قية�فعالة�جدااملش

أش�ر�وسائل�مواقع�التواصل��جتما���املستخدمة�����عالن�السيا���3-2

��شرت� �حيث ��جتما��، �التواصل �مواقع �ع�� ��عالن ��� �استخداما �وسيلة ��ك�� �بوك �الف�س �عد

" Comescor"�ومس�ور 

بوك��ستحوذ�ع���إعالن�من��ل�أر�عة�إعالنات��عرض�ع���مواقع��ن��نت����الواليات�املتحدة��مر�كية،�وقد�اعتمد�

الشباب����مصر�ع���الف�س�بوك����مجال�الت�شيط�السيا���من�خالل�تدش�ن�الكث���من�املواقع�واملج

�اعتمد� �وكذلك �ملصر، �جديد �من �السياحة �لعودة �و�سالمية �والقبطية �الفرعونية ��ثر�ة �باملعالم �التعر�ف �س��دف

بصورة�كب��ة�ع���موقع�الف�س�بوك�كإحدى�الوسائل��عالنية��ساسية����حملة��نتخابات�ال��ملانية،�ال���ش�د��ا�

 �� �ب�ن �كب��ا �تنافسا �وش�دت مصر�مؤخرا

دراسة�موقع�ب�ت��وم��عنوان�

� �العر�ي �العالم ��� �وان�شارا ��ك���رواجا �الوسيلة ��عد �بوك �الف�س أن

  .وال��و�ج�ف��ا

بوشنافة�أحمد،�ناصري�نف�سة،�مرجع�سابق،�ص� -25
26- http:::www.eltasweeq.com:2014:02:facebook.for.marketing-hatml,
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�الشب�ات� ��ستخدمون �الذين �الشباب �عدد �أن �إ�� �ا��اري �العام �مطلع ��� �ظ�رت �ال�� �الدراسة و�ش����ذه

،�مما�أدى�إ���قيام�العديد�من�الشر�ات�املتخصصة����امليدان�السيا���إ���ان��از��ذه�

م�مالي�ن�الز�ائن�املحتمل�ن،�والتفك���إ���توجيھ�برامج�م�ال�سو�قية�وحمال��م�

�عالنية�إ����ذه�الشب�ات،�خاصة�وأ��ا�ت�يح�ل�م��عقب�الز�ائن�وف�م�أف�ار�م�ومشاعر�م��ش�ل�أفضل�والتعامل�مع�

�ال ��ذه ��� �الز�ائن �ثل�� �أك���من �وأن �خاصة �العامة، �املشاركة �وتحس�ن �بكفاءة �حسابا��م�الش�اوي �يفتقدون شبكة

يوميا،�لذا�فالشر�ات��س���بالتواجد�املستمر�ع���الشبكة�من�خالل�إ�شاء�حسابات�خاصة���ا�ع���الف�س�بوك�أو�

مجموعات�تقوم�من�خاللھ�بطرح�خدما��ا�ومنتجا��ا�وتتواصل�من�خالل�ا�مع�ز�ائ��ا�عن�طر�ق�الردود�ع���التعليقات�

املطروحة�كما�أن�صفحات�) السياحية

�حول� �املعلومات �قدر�من �ب�شر�أي �للمعلن�ن ��سمح �أ��ا �حيث �تو���، �حسابات �بكث���من �أك���تفصيال �بوك ف�س

�س�ل�جدا�منتجا��م،�إضافة�إ���أشرطة�فيديو�أو�صور�دون�حدود�معينة،�كما�أن�استخدام�الف�س�بوك����ال�سو�ق�

�أعمار�م� ��� �وما �املس��دف�ن ��م �من �تحديد �خالل �من �إل��م �الوصول �وطر�قة �اس��داف�م �وكيفية اختيار�الز�ائن

ت�يح��ذه��داة�للمقاصد�السياحية�من�إ�شاء�عدد�ال���ا�ي�من��لبومات�ورفع�مئات�الصور�

��و� �بوك �الف�س ��� �الصورة �لعرض ��ق��� �ا��د ��ان �السابق ففي

�آ��� ��ش�ل �تصغ���ا �يتم �املساحة ��� لكب��ة

عندما�يرفع�ا�املستخدم�إ���حسابھ����الف�س�بوك،��ن�أصبح�عرض�الصور�يتم����صفحة�منفصلة�عن�املحتوى�

بكسل،�و�التا����960و�تم�عرض�الصورة�بدون�أي�محتوى�إضا���بجان��ا�مما��سمح�بمساحة�أك���للصور�تصل�إ���

�أنظار� �جذب �إ�� �يؤدي �وا�� ��ش�ل �السياحية �مقاصد�ا �عن �صور �عرض �من ة

و�و�عبارة�عن�مر�ع�جان���يظ�ر����صفحة�املستخدم�الرئ����،��ذا�املر�ع�يقوم�

�م�شو  �ع�� �بالتعليق �لك �صديق �قام �فإذا ��ن،ـ �أصدقاءك �بھ �يقوم �ملا �ت�ب��ات �عن��عرض �صورة �وليكن �أحد�م ر

مقصد�سيا��،�فإن�ت�ب��ا���ذا�ا��صوص�سيظ�ر�لك�مباشرة�����ذا�املر�ع،�وإذا�نقرت�ع����ذا�التن�يھ�سيظ�ر�لك�

تفاصيل��ذا�التن�يھ�بأن��عرض�لك�مثال�نص�التعليق�الذي�كتبھ�صديقك،�علما�بأن�الت�ب��ات�تظ�ر�داخل�املر�ع�ع���

ات��سمح�للمتصفح�ن��خر�ن�بز�ارة�موقع�املؤسسة�السياحية،�وساعد�ا�كث��ا�

                                                           

أمينة�حما�ي،�أثر��تصاالت�ال�سو�قية��لك��ونية����استقطاب�السياح،�دراسة�تقييمية�ملؤسسة�الديوان�الوط���ا��زائري�

  .59،�ص�2011،�ا��زائر��3قتصادية�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�ا��زائر�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�الشب�ات� ��ستخدمون �الذين �الشباب �عدد �أن �إ�� �ا��اري �العام �مطلع ��� �ظ�رت �ال�� �الدراسة و�ش����ذه

،�مما�أدى�إ���قيام�العديد�من�الشر�ات�املتخصصة����امليدان�السيا���إ���ان��از��ذه�)127(�جتماعية����تزايد�مستمر

م�مالي�ن�الز�ائن�املحتمل�ن،�والتفك���إ���توجيھ�برامج�م�ال�سو�قية�وحمال��م�الشبكة�واعتبار�ا�فرصة��سو�قية�تض

�عالنية�إ����ذه�الشب�ات،�خاصة�وأ��ا�ت�يح�ل�م��عقب�الز�ائن�وف�م�أف�ار�م�ومشاعر�م��ش�ل�أفضل�والتعامل�مع�

�ال ��ذه ��� �الز�ائن �ثل�� �أك���من �وأن �خاصة �العامة، �املشاركة �وتحس�ن �بكفاءة الش�اوي

يوميا،�لذا�فالشر�ات��س���بالتواجد�املستمر�ع���الشبكة�من�خالل�إ�شاء�حسابات�خاصة���ا�ع���الف�س�بوك�أو�

مجموعات�تقوم�من�خاللھ�بطرح�خدما��ا�ومنتجا��ا�وتتواصل�من�خالل�ا�مع�ز�ائ��ا�عن�طر�ق�الردود�ع���التعليقات�

السياحية(ئلة�متنوعة�خاصة�بالرضا�اتجاه�ا��دمات�و�جابة�عن���شغاالت،�وطرح�أس

�حول� �املعلومات �قدر�من �ب�شر�أي �للمعلن�ن ��سمح �أ��ا �حيث �تو���، �حسابات �بكث���من �أك���تفصيال �بوك ف�س

منتجا��م،�إضافة�إ���أشرطة�فيديو�أو�صور�دون�حدود�معينة،�كما�أن�استخدام�الف�س�بوك����ال�سو�ق�

�أعمار�م� ��� �وما �املس��دف�ن ��م �من �تحديد �خالل �من �إل��م �الوصول �وطر�قة �اس��داف�م �وكيفية اختيار�الز�ائن

  

  : أش�ر�تطبيقات�الف�س�بوك�املستخدمة�����عالن�السيا��

  :إن�أش�ر�تطبيقات�الف�س�بوك�املستخدمة�����عالن�السيا���ما�ي��

ت�يح��ذه��داة�للمقاصد�السياحية�من�إ�شاء�عدد�ال���ا�ي�من��لبومات�ورفع�مئات�الصور�

�أيضا �وتحو�ل�ا �الصور �ل�ذه �املشار�ات ��و�. وإتاحة �بوك �الف�س ��� �الصورة �لعرض ��ق��� �ا��د ��ان �السابق ففي

�ا �الصور �و�انت �عر�ضة، �بصور �ال��سمح �املساحة �ف�انت �آ���بكسل، ��ش�ل �تصغ���ا �يتم �املساحة ��� لكب��ة

عندما�يرفع�ا�املستخدم�إ���حسابھ����الف�س�بوك،��ن�أصبح�عرض�الصور�يتم����صفحة�منفصلة�عن�املحتوى�

و�تم�عرض�الصورة�بدون�أي�محتوى�إضا���بجان��ا�مما��سمح�بمساحة�أك���للصور�تصل�إ���

�السياحي �امل�شآت �من �أنظار�تمكن �جذب �إ�� �يؤدي �وا�� ��ش�ل �السياحية �مقاصد�ا �عن �صور �عرض �من ة

و�و�عبارة�عن�مر�ع�جان���يظ�ر����صفحة�املستخدم�الرئ����،��ذا�املر�ع�يقوم�Ticker: مر�ع�الت�ب��ات�السر�عة

�م�شو  �ع�� �بالتعليق �لك �صديق �قام �فإذا ��ن،ـ �أصدقاءك �بھ �يقوم �ملا �ت�ب��ات �عرض

مقصد�سيا��،�فإن�ت�ب��ا���ذا�ا��صوص�سيظ�ر�لك�مباشرة�����ذا�املر�ع،�وإذا�نقرت�ع����ذا�التن�يھ�سيظ�ر�لك�

تفاصيل��ذا�التن�يھ�بأن��عرض�لك�مثال�نص�التعليق�الذي�كتبھ�صديقك،�علما�بأن�الت�ب��ات�تظ�ر�داخل�املر�ع�ع���

ات��سمح�للمتصفح�ن��خر�ن�بز�ارة�موقع�املؤسسة�السياحية،�وساعد�ا�كث��ا�ش�ل�شر�ط�متحرك،�فمر�ع�الت�ب��

  .����عالن�عن�م�ان�تواجد�ا�وا��دمات�ال���تقدم�ا

                   

http:::www.nileguide.com.  

أمينة�حما�ي،�أثر��تصاالت�ال�سو�قية��لك��ونية����استقطاب�السياح،�دراسة�تقييمية�ملؤسسة�الديوان�الوط���ا��زائري�

�قتصادية�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�ا��زائر�للسياحة،�مذكرة�ماجست���غ���م�شورة،��لية�العلوم�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�الشب�ات� ��ستخدمون �الذين �الشباب �عدد �أن �إ�� �ا��اري �العام �مطلع ��� �ظ�رت �ال�� �الدراسة و�ش����ذه

�جتماعية����تزايد�مستمر

الشبكة�واعتبار�ا�فرصة��سو�قية�تض

�عالنية�إ����ذه�الشب�ات،�خاصة�وأ��ا�ت�يح�ل�م��عقب�الز�ائن�وف�م�أف�ار�م�ومشاعر�م��ش�ل�أفضل�والتعامل�مع�

�ال ��ذه ��� �الز�ائن �ثل�� �أك���من �وأن �خاصة �العامة، �املشاركة �وتحس�ن �بكفاءة الش�اوي

يوميا،�لذا�فالشر�ات��س���بالتواجد�املستمر�ع���الشبكة�من�خالل�إ�شاء�حسابات�خاصة���ا�ع���الف�س�بوك�أو�

مجموعات�تقوم�من�خاللھ�بطرح�خدما��ا�ومنتجا��ا�وتتواصل�من�خالل�ا�مع�ز�ائ��ا�عن�طر�ق�الردود�ع���التعليقات�

و�جابة�عن���شغاالت،�وطرح�أس

�حول� �املعلومات �قدر�من �ب�شر�أي �للمعلن�ن ��سمح �أ��ا �حيث �تو���، �حسابات �بكث���من �أك���تفصيال �بوك ف�س

منتجا��م،�إضافة�إ���أشرطة�فيديو�أو�صور�دون�حدود�معينة،�كما�أن�استخدام�الف�س�بوك����ال�سو�ق�

�أعمار�م� ��� �وما �املس��دف�ن ��م �من �تحديد �خالل �من �إل��م �الوصول �وطر�قة �اس��داف�م �وكيفية اختيار�الز�ائن

  .)128(وأماك��م�ا��غرافية

أش�ر�تطبيقات�الف�س�بوك�املستخدمة�����عالن�السيا���3-3

إن�أش�ر�تطبيقات�الف�س�بوك�املستخدمة�����عالن�السيا���ما�ي��

ت�يح��ذه��داة�للمقاصد�السياحية�من�إ�شاء�عدد�ال���ا�ي�من��لبومات�ورفع�مئات�الصور�: ألبومات�الصور : أوال

�أيضا �وتحو�ل�ا �الصور �ل�ذه �املشار�ات وإتاحة

�ا�720 �الصور �و�انت �عر�ضة، �بصور �ال��سمح �املساحة �ف�انت بكسل،

عندما�يرفع�ا�املستخدم�إ���حسابھ����الف�س�بوك،��ن�أصبح�عرض�الصور�يتم����صفحة�منفصلة�عن�املحتوى�

و�تم�عرض�الصورة�بدون�أي�محتوى�إضا���بجان��ا�مما��سمح�بمساحة�أك���للصور�تصل�إ���

�السياحي �امل�شآت �من تمكن

  .املستخدم�ن

مر�ع�الت�ب��ات�السر�عة: ثانيا

�م�شو  �ع�� �بالتعليق �لك �صديق �قام �فإذا ��ن،ـ �أصدقاءك �بھ �يقوم �ملا �ت�ب��ات �عرض

مقصد�سيا��،�فإن�ت�ب��ا���ذا�ا��صوص�سيظ�ر�لك�مباشرة�����ذا�املر�ع،�وإذا�نقرت�ع����ذا�التن�يھ�سيظ�ر�لك�

تفاصيل��ذا�التن�يھ�بأن��عرض�لك�مثال�نص�التعليق�الذي�كتبھ�صديقك،�علما�بأن�الت�ب��ات�تظ�ر�داخل�املر�ع�ع���

ش�ل�شر�ط�متحرك،�فمر�ع�الت�ب��

����عالن�عن�م�ان�تواجد�ا�وا��دمات�ال���تقدم�ا

http:::www.nileguide.comموقع��ن��نت��-27
أمينة�حما�ي،�أثر��تصاالت�ال�سو�قية��لك��ونية����استقطاب�السياح،�دراسة�تقييمية�ملؤسسة�الديوان�الوط���ا��زائري��-28

للسياحة،�مذكرة�ماجست���غ���م�شورة،��لية�العلوم�
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و���خاصية��سمح�للمستخدم�بوضع�عالمات�ع���الصور�ال���يقوم�برفع�ا�إ���حسابھ����

قاء�لھ�موجودين����الصورة�بحيث�تظ�ر��ذه�الصورة����صفحة�أصدقائھ�

�تظ�ر��ذه� �فسوف �عل��ا، ��شارة �وتم �مع�ن �سيا�� �أو�فيديو�ملقصد �صورة �أحد�م �وضع �فإذا �ف��ا، �عل��م املعلم

  .�و�ج�ل�االصورة�أو�الفيديو����صفحات��صدقاء�املشار�إل��م،�و�ذا�قد��ساعد�املؤسسة�السياحية�����عالن�وال�

ومن�خالل�ما�تقدم�وذلك�من�خالل�إضافة�الصور�ملقاصد�سياحية�و�شارة�إ���أ��اص�����ذه�الصور،�وإضافة�

ملفات�فيديو�تحتوي�ع���تصور�اف��ا����للرحلة�ع����ذا�امللف�ليعاين�العميل�الرحلة�و�تعا�ش�مع�ا،�وتخلق�فيھ�

  : دمة����توطيد�العالقات�العامة�السياحية

  :إن�أش�ر�تطبيقات�الف�س�بوك�املستخدمة����توطيد�العالقات�العامة�السياحية�ما�ي��

�و�ستخدم� �للنقاش، �يطرح �حول�موضوع�مع�ن �آرا��م �بالتعب���عن �ف��ا �ا��دمة�للمش��ك�ن �سمح��ذه

ما�تخضع��ذه�املجموعات�إ���إدارة���ص�واحد،��عمل�ع���إدارة�املناقشات�

�بمنتجا��ا� �خاصة �نقاشات �لطرح �النوادي ��ذه �املؤسسات ��عض �و�ستخدم �م��ا، �يناسب �ال �ما �واس�بعاد وتوج���ا

 Nileguide  نوع� �املوقع ��ذا �من�يتضمن �ن

املستخدم�ن�و�ما�املقاصد�السياحية�العاملية�وا��م�ور،�حيث�يقوم�مسئولو�املقصد�بتدش�ن�البيانات�ا��اصة���م،�

من�خالل�عرض�أفضل�املقاصد�السياحية�العاملية�

� �املقصد ��� �خدمة �ل�ل �أماكن �عشرة �(أفضل فنادق��10أفضل

�املوقع�إرسال� ��عاود �ثم �الرحلة، �ل��نامج �تصور �ووضع �تلك�املق��حات، �مجاال�لتقييم �للعمالء �ي��ك �ثم ،

  .)129(تلك�املق��حات�إ���املقاصد�السياحية�املعينة�إلم�انية��سو�ق�تلك�ال��امج�والتواصل�مع�العمالء

يتوجب�ع���املؤسسة�السياحية�أن��ستغل��حداث�ال�امة��املناسبات�

�العمالء� �من �تت�ون ���ا �خاص �ان��نت �مجتمع ��شكيل �أجل �من �باملعلومات �بوك �الف�س �ع�� �موقع�ا �إلثراء و�عياد

 secret Camel مناطق�ا��ليج����

  .العر�ي،�و�سمح�للمستخدم�ن�با��صول�ع���أخبار�حديثة�عن�السباق�ع���موقع�ا

السياحية�أن�تر���مواقع��عض�ا��معيات�ا����ية�وتقدم�ل�ا�الدعم،�أو�أن�

��ط�الستمالة�مواقف�الز�ائن�وتحس�ن�صورة�املؤسسة،�

�املواقف� ��� �دعم�م �ع�� �ل��صول �املجتمع ��� �والتأث�� �الرأي �لقادة �ال��صية �املدونات �تدعم �أن �يمك��ا كما

��ذه� �وت�ون �الراعية �للمؤسسة �التجار�ة �العالمة �تحمل �صورة �ش�ل �ع�� ��عالنية �الرعاية �ت�ون �ما وغالبا

ة�عن�ارتباط��شع���تقود�عملية�النقر�عليھ�إ���الصفحة�الرئ�سية�ملوقع�املؤسسة�الراعية،�أو�أن�يظ�ر�

  "املؤسسة�املراعاة
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و���خاصية��سمح�للمستخدم�بوضع�عالمات�ع���الصور�ال���يقوم�برفع�ا�إ���حسابھ����: �شارة�ع���الصور 

قاء�لھ�موجودين����الصورة�بحيث�تظ�ر��ذه�الصورة����صفحة�أصدقائھ�الف�س�بوك،��ذه�العالمات�تدل�ع���أصد

�تظ�ر��ذه� �فسوف �عل��ا، ��شارة �وتم �مع�ن �سيا�� �أو�فيديو�ملقصد �صورة �أحد�م �وضع �فإذا �ف��ا، �عل��م املعلم

الصورة�أو�الفيديو����صفحات��صدقاء�املشار�إل��م،�و�ذا�قد��ساعد�املؤسسة�السياحية�����عالن�وال�

ومن�خالل�ما�تقدم�وذلك�من�خالل�إضافة�الصور�ملقاصد�سياحية�و�شارة�إ���أ��اص�����ذه�الصور،�وإضافة�

ملفات�فيديو�تحتوي�ع���تصور�اف��ا����للرحلة�ع����ذا�امللف�ليعاين�العميل�الرحلة�و�تعا�ش�مع�ا،�وتخلق�فيھ�

دمة����توطيد�العالقات�العامة�السياحيةأ�م�تطبيقات�الف�س�بوك�املستخ

إن�أش�ر�تطبيقات�الف�س�بوك�املستخدمة����توطيد�العالقات�العامة�السياحية�ما�ي��

�و�ستخدم� �للنقاش، �يطرح �حول�موضوع�مع�ن �آرا��م �بالتعب���عن �ف��ا �ا��دمة�للمش��ك�ن �سمح��ذه

ما�تخضع��ذه�املجموعات�إ���إدارة���ص�واحد،��عمل�ع���إدارة�املناقشات�ال��يد��لك��و�ي�لإلدالء�باآلراء،�وغالبا�

�بمنتجا��ا� �خاصة �نقاشات �لطرح �النوادي ��ذه �املؤسسات ��عض �و�ستخدم �م��ا، �يناسب �ال �ما �واس�بعاد وتوج���ا

� �فمثال�موقع �ال��صية، �وآرا��م �املس��لك�ن �ردود �قيد"ملعرفة   Nileguide"نايل

املستخدم�ن�و�ما�املقاصد�السياحية�العاملية�وا��م�ور،�حيث�يقوم�مسئولو�املقصد�بتدش�ن�البيانات�ا��اصة���م،�

من�خالل�عرض�أفضل�املقاصد�السياحية�العاملية�) املسافرون(و�تم�التفاعل�ع���املوقع�مع�إدارة�املقصد�وا��م�ور�

�وفيديو�ات �صور �باملعلومات، �يق��ح)مزودة �ثم ،�� �املقصد ��� �خدمة �ل�ل �أماكن �عشرة أفضل

�املوقع�إرسال� ��عاود �ثم �الرحلة، �ل��نامج �تصور �ووضع �تلك�املق��حات، �مجاال�لتقييم �للعمالء �ي��ك �ثم ،

تلك�املق��حات�إ���املقاصد�السياحية�املعينة�إلم�انية��سو�ق�تلك�ال��امج�والتواصل�مع�العمالء

يتوجب�ع���املؤسسة�السياحية�أن��ستغل��حداث�ال�امة��املناسبات�: اسبات�وأحداث�ع���موقع�الف�س�بوك

�العمالء� �من �تت�ون ���ا �خاص �ان��نت �مجتمع ��شكيل �أجل �من �باملعلومات �بوك �الف�س �ع�� �موقع�ا �إلثراء و�عياد

 secret Camelا��مالا��الي�ن�واملحتمل�ن،�حيث�تقوم�شركة�الندروفر�سنو�ا�برعاية�سباق�

العر�ي،�و�سمح�للمستخدم�ن�با��صول�ع���أخبار�حديثة�عن�السباق�ع���موقع�ا

السياحية�أن�تر���مواقع��عض�ا��معيات�ا����ية�وتقدم�ل�ا�الدعم،�أو�أن�) املؤسسة( يمكن�للمؤسسة�

��ط�الستمالة�مواقف�الز�ائن�وتحس�ن�صورة�املؤسسة،�تطلق�حمالت�خ��ية�ذات�أ�داف�اجتماعية�مباشرة�ع���ا

�املواقف� ��� �دعم�م �ع�� �ل��صول �املجتمع ��� �والتأث�� �الرأي �لقادة �ال��صية �املدونات �تدعم �أن �يمك��ا كما

��ذه� �وت�ون �الراعية �للمؤسسة �التجار�ة �العالمة �تحمل �صورة �ش�ل �ع�� ��عالنية �الرعاية �ت�ون �ما وغالبا

ة�عن�ارتباط��شع���تقود�عملية�النقر�عليھ�إ���الصفحة�الرئ�سية�ملوقع�املؤسسة�الراعية،�أو�أن�يظ�ر�

املؤسسة�املراعاة"اسم�املؤسسة�السياحية�كموقع�ر�ط�داخل�موقع�مؤسسة�أخرى�
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�شارة�ع���الصور : ثالثا

الف�س�بوك،��ذه�العالمات�تدل�ع���أصد

�تظ�ر��ذه� �فسوف �عل��ا، ��شارة �وتم �مع�ن �سيا�� �أو�فيديو�ملقصد �صورة �أحد�م �وضع �فإذا �ف��ا، �عل��م املعلم

الصورة�أو�الفيديو����صفحات��صدقاء�املشار�إل��م،�و�ذا�قد��ساعد�املؤسسة�السياحية�����عالن�وال�

ومن�خالل�ما�تقدم�وذلك�من�خالل�إضافة�الصور�ملقاصد�سياحية�و�شارة�إ���أ��اص�����ذه�الصور،�وإضافة�

ملفات�فيديو�تحتوي�ع���تصور�اف��ا����للرحلة�ع����ذا�امللف�ليعاين�العميل�الرحلة�و�تعا�ش�مع�ا،�وتخلق�فيھ�

  .الرغبة�لز�ار��ا

أ�م�تطبيقات�الف�س�بوك�املستخ�3-4

إن�أش�ر�تطبيقات�الف�س�بوك�املستخدمة����توطيد�العالقات�العامة�السياحية�ما�ي��

�و�ستخدم�: مجموعات– �للنقاش، �يطرح �حول�موضوع�مع�ن �آرا��م �بالتعب���عن �ف��ا �ا��دمة�للمش��ك�ن �سمح��ذه

ال��يد��لك��و�ي�لإلدالء�باآلراء،�وغالبا�

�بمنتجا��ا� �خاصة �نقاشات �لطرح �النوادي ��ذه �املؤسسات ��عض �و�ستخدم �م��ا، �يناسب �ال �ما �واس�بعاد وتوج���ا

� �فمثال�موقع �ال��صية، �وآرا��م �املس��لك�ن �ردود ملعرفة

املستخدم�ن�و�ما�املقاصد�السياحية�العاملية�وا��م�ور،�حيث�يقوم�مسئولو�املقصد�بتدش�ن�البيانات�ا��اصة���م،�

و�تم�التفاعل�ع���املوقع�مع�إدارة�املقصد�وا��م�ور�

�وفيديو�ات( �صور �باملعلومات، مزودة

�املوقع�إرسال�)إ��...مطاعم ��عاود �ثم �الرحلة، �ل��نامج �تصور �ووضع �تلك�املق��حات، �مجاال�لتقييم �للعمالء �ي��ك �ثم ،

تلك�املق��حات�إ���املقاصد�السياحية�املعينة�إلم�انية��سو�ق�تلك�ال��امج�والتواصل�مع�العمالء

اسبات�وأحداث�ع���موقع�الف�س�بوكمن�-

�العمالء� �من �تت�ون ���ا �خاص �ان��نت �مجتمع ��شكيل �أجل �من �باملعلومات �بوك �الف�س �ع�� �موقع�ا �إلثراء و�عياد

ا��الي�ن�واملحتمل�ن،�حيث�تقوم�شركة�الندروفر�سنو�ا�برعاية�سباق�

العر�ي،�و�سمح�للمستخدم�ن�با��صول�ع���أخبار�حديثة�عن�السباق�ع���موقع�ا

يمكن�للمؤسسة�: الرعاية–

تطلق�حمالت�خ��ية�ذات�أ�داف�اجتماعية�مباشرة�ع���ا

�املواقف� ��� �دعم�م �ع�� �ل��صول �املجتمع ��� �والتأث�� �الرأي �لقادة �ال��صية �املدونات �تدعم �أن �يمك��ا كما

��ذه�.ا��رجة �وت�ون �الراعية �للمؤسسة �التجار�ة �العالمة �تحمل �صورة �ش�ل �ع�� ��عالنية �الرعاية �ت�ون �ما وغالبا

ة�عن�ارتباط��شع���تقود�عملية�النقر�عليھ�إ���الصفحة�الرئ�سية�ملوقع�املؤسسة�الراعية،�أو�أن�يظ�ر�الصورة�عبار 

اسم�املؤسسة�السياحية�كموقع�ر�ط�داخل�موقع�مؤسسة�أخرى�

إياد�عبد�الفتاح�ال�سور،�عطاء�هللا�محمد،�ت�س���الشرعة،�مفا�يم�ال�سو�ق�ا��ديث�ـ�نموذج�السلع�املادية،�دار�الصفاء�لل�شر��-29

2014والتوز�ع،�عمان��ردن،�
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�الت �شب�ات �من �أو�غ���ا �بوك �الف�س �ع�� �ما �لشركة �تا�عة �لصفحة �تصفحھ �عند �للز�ون واصل�يمكن

�جتما��،�أن�تواج�ھ�عديد�التعليقات�والردود�عن�خدمة�سياحية�ما�بأ��ا�ذو�جودة�عالية�أو�العكس،�و�ذلك�يصدق�

�ال� �أنھ �ح�ن ��� �أو�بالسلب، �باإليجاب �بالشراء �قراره �تؤثر�ع�� �و�التا�� �السياحية �ا��دمة �عن ��ؤالء �يقولھ �ما الز�ون

يتقبل�ما�يقولھ�الز�ائن�عن�ا��دمة�وال�يتقبل�ما�تقولھ�الشر�ات�عن�

  .منتجا��ا،�و���ال��اية�يمكن�القول�أن�الف�س�بوك�يكسب����ال��اية�الثقة�ب�ن�الز�ائن�و��ن�الز�ائن�واملؤسسة

�مع� �و�ستجابات ��تصاالت �من �سلسلة �تولد ��

�ا��وار�املباشر�مع� �من �نوع �وإدامة �إلرساء �اس��اتيجية �عن عبارة

�التطورات� �أن �إال �املباشر، �مضمار�ال�سو�ق ��� �الرئ�سية �ال��و�جية �املباشر��داة �ال��يد ��ان �البداية ��� الز�ائن،

التكنولوجية�سا�مت����تطو�ر�وسائل�أخرى�يمكن�استخدام�ا�من�تحقيق�التواصل��ش�ل�فعال�و�أسلوب�مباشر�مع�

  :)130(الز�ائن�و�تخذ�ال�سو�ق�املباشر����املمارسات�ال�سو�قية�عددا�من��ش�ال�املتنوعة،�م��ا

من�قبل�املؤسسات�وال���تقوم�باالتصال�

 بالز�ائن�املس��دف�ن�ع���عناو�ن�ب��يد�م��لك��و�ي�ع���شبكة��ن��نت�ع���ج�از�ا��اسوب�أو�ال�اتف�املحمول 

��ن��نت� �شبكة �ع�� �املصورة �الكت�بات �خالل �املباشر�من �ال�سو�ق ي�يح

 طباعة�و�لوان�وإعطاء�وصفا�تفصيال�أك���وضوحا�عن�املنتج�ومواصفاتھ�وكيفية�استعمالھ�

يتم��نا�إرسال�رسالة�شف�ية�ع����ن��نت�من�املؤسسة�إ���الز�ون،�بحيث�يمكنھ�سماع�ا�

�وجعل� �والعمالء �املسوقة �املؤسسة �ب�ن �اختصار�املسافة ��� �ان��نت �شبكة �ع�� �ال����� �البيع �ساعد لقد

�والصوت� �املتعددة �الوسائط �برامج ��� �ا��ديثة �التقنيات �استخدام �مع ��طراف، �ب�ن �وفعالية �أك���حيو�ة �تصال

�ي�يح�لھ� �ما �ية،�و�سا�م�شبكة��ن��نت����إيصال�املعلومات�إ���رجل�البيع����غ��ه�بلده��ص��،�و�ذا

البيع�"،�و�رى��ش���العالق�أن�)131(إم�انية�ا��صول�ع���املعلومات�املطلو�ة��سرعة�من�مركز�املؤسسة����البلد��ص��

�ن��نت�ال����عت���وسيلة�غ�����صية،�أما�طارق�عبد�

العال�ف��ى�أن�تمك�ن�العمالء�من�عمل�الطلبيات�الك��ونيا�من�شأنھ�أن��عظم�إم�انية�البيع،�إال�أنھ�ال�يجب�إرغام�

  .)132(العمالء�ع����ذا��مر،�ألن�الكث���م��م�ال�يزال�متخوف�من�إعطاء�أرقام�بطاقة��ئتمانية�ع����ن��نت

                                                           

�ا����ز�ادة�فاعلية�مز�ج��تصال�ال�سو�قي�للمؤسسة،�املجلة���اديمية��للدراسات�

،�ص�2007محمد�حافظ���ازي�مر���،�إدارة�ال�سو�ق�السيا���والفند��،�دار�الوفاء�لدنيا�الطباعة�وال�شر،��سكندر�ة،�مصر�

،�جامعة�جيجل��ا��زائر،�نوفم���12رة،�ال�سو�ق�ع���شب�ات�التواصل��جتما��،�مجلة�علوم���سان�واملجتمع،�العدد�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�الت �شب�ات �من �أو�غ���ا �بوك �الف�س �ع�� �ما �لشركة �تا�عة �لصفحة �تصفحھ �عند �للز�ون يمكن

�جتما��،�أن�تواج�ھ�عديد�التعليقات�والردود�عن�خدمة�سياحية�ما�بأ��ا�ذو�جودة�عالية�أو�العكس،�و�ذلك�يصدق�

�ال� �أنھ �ح�ن ��� �أو�بالسلب، �باإليجاب �بالشراء �قراره �تؤثر�ع�� �و�التا�� �السياحية �ا��دمة �عن ��ؤالء �يقولھ �ما الز�ون

يتقبل�ما�يقولھ�الز�ائن�عن�ا��دمة�وال�يتقبل�ما�تقولھ�الشر�ات�عن��يصدق�ما�تقولھ�املؤسسة�حول�خدما��ا،�أي�أنھ

منتجا��ا،�و���ال��اية�يمكن�القول�أن�الف�س�بوك�يكسب����ال��اية�الثقة�ب�ن�الز�ائن�و��ن�الز�ائن�واملؤسسة

  : ال�سو�ق�املباشر��لك��و�ي

�ال ��شاطات ��افة �إ�� �سابقا �رأينا �املباشر�كما �مع��ش���ال�سو�ق �و�ستجابات ��تصاالت �من �سلسلة �تولد ��

� �أنھ �إ�� �يصنف �وأنھ �واملرتقب�ن، �ا��الي�ن �ا��وار�املباشر�مع�"الز�ائن �من �نوع �وإدامة �إلرساء �اس��اتيجية �عن عبارة

�التطورات� �أن �إال �املباشر، �مضمار�ال�سو�ق ��� �الرئ�سية �ال��و�جية �املباشر��داة �ال��يد ��ان �البداية ��� الز�ائن،

التكنولوجية�سا�مت����تطو�ر�وسائل�أخرى�يمكن�استخدام�ا�من�تحقيق�التواصل��ش�ل�فعال�و�أسلوب�مباشر�مع�

الز�ائن�و�تخذ�ال�سو�ق�املباشر����املمارسات�ال�سو�قية�عددا�من��ش�ال�املتنوعة،�م��ا

من�قبل�املؤسسات�وال���تقوم�باالتصال���عد�أك���أش�ال�ال�سو�ق�باألن��نت�استخداما: ال�سو�ق�بال��يد��لك��و�ي

بالز�ائن�املس��دف�ن�ع���عناو�ن�ب��يد�م��لك��و�ي�ع���شبكة��ن��نت�ع���ج�از�ا��اسوب�أو�ال�اتف�املحمول 

�املصورة ��ن��نت �بكت�بات ��ن��نت�: ال�سو�ق �شبكة �ع�� �املصورة �الكت�بات �خالل �املباشر�من �ال�سو�ق ي�يح

طباعة�و�لوان�وإعطاء�وصفا�تفصيال�أك���وضوحا�عن�املنتج�ومواصفاتھ�وكيفية�استعمالھ�

يتم��نا�إرسال�رسالة�شف�ية�ع����ن��نت�من�املؤسسة�إ���الز�ون،�بحيث�يمكنھ�سماع�ا�: ال�سو�ق�بال��يد�الصو�ي

 .م���أراد،�عند�ت�شيط�الضغط�ع���الصندوق��لك��و�ي�املخزن�بھ�بالرسالة

  : البيع�ال������السيا���ع���مواقع�التواصل��جتما��

�وجعل� �والعمالء �املسوقة �املؤسسة �ب�ن �اختصار�املسافة ��� �ان��نت �شبكة �ع�� �ال����� �البيع �ساعد لقد

�والصوت� �املتعددة �الوسائط �برامج ��� �ا��ديثة �التقنيات �استخدام �مع ��طراف، �ب�ن �وفعالية �أك���حيو�ة �تصال

�ي�يح�لھ� �ما �ية،�و�سا�م�شبكة��ن��نت����إيصال�املعلومات�إ���رجل�البيع����غ��ه�بلده��ص��،�و�ذا

إم�انية�ا��صول�ع���املعلومات�املطلو�ة��سرعة�من�مركز�املؤسسة����البلد��ص��

�ن��نت�ال����عت���وسيلة�غ�����صية،�أما�طارق�عبد�ال������باعتباره�وسيلة���صية�فإنھ�ال�يتالءم�مع�طبيعة�

العال�ف��ى�أن�تمك�ن�العمالء�من�عمل�الطلبيات�الك��ونيا�من�شأنھ�أن��عظم�إم�انية�البيع،�إال�أنھ�ال�يجب�إرغام�

العمالء�ع����ذا��مر،�ألن�الكث���م��م�ال�يزال�متخوف�من�إعطاء�أرقام�بطاقة��ئتمانية�ع����ن��نت

                   

�ا����ز�ادة�فاعلية�مز�ج��تصال�ال�سو�قي�للمؤسسة،�املجلة���اديمية��للدراسات�نور�الدين�شارف،�خدمات��ن��نت�ودور 

  .46،�ص�2012،�سنة��8جتماعية�و��سانة،�العدد�

محمد�حافظ���ازي�مر���،�إدارة�ال�سو�ق�السيا���والفند��،�دار�الوفاء�لدنيا�الطباعة�وال�شر،��سكندر�ة،�مصر�

رة،�ال�سو�ق�ع���شب�ات�التواصل��جتما��،�مجلة�علوم���سان�واملجتمع،�العدد�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�الت: التعليقات-   �شب�ات �من �أو�غ���ا �بوك �الف�س �ع�� �ما �لشركة �تا�عة �لصفحة �تصفحھ �عند �للز�ون يمكن

�جتما��،�أن�تواج�ھ�عديد�التعليقات�والردود�عن�خدمة�سياحية�ما�بأ��ا�ذو�جودة�عالية�أو�العكس،�و�ذلك�يصدق�

�ال� �أنھ �ح�ن ��� �أو�بالسلب، �باإليجاب �بالشراء �قراره �تؤثر�ع�� �و�التا�� �السياحية �ا��دمة �عن ��ؤالء �يقولھ �ما الز�ون

يصدق�ما�تقولھ�املؤسسة�حول�خدما��ا،�أي�أنھ

منتجا��ا،�و���ال��اية�يمكن�القول�أن�الف�س�بوك�يكسب����ال��اية�الثقة�ب�ن�الز�ائن�و��ن�الز�ائن�واملؤسسة

ال�سو�ق�املباشر��لك��و�ي��3-5

�ال ��شاطات ��افة �إ�� �سابقا �رأينا �املباشر�كما �ش���ال�سو�ق

� �أنھ �إ�� �يصنف �وأنھ �واملرتقب�ن، �ا��الي�ن الز�ائن

�التطورات� �أن �إال �املباشر، �مضمار�ال�سو�ق ��� �الرئ�سية �ال��و�جية �املباشر��داة �ال��يد ��ان �البداية ��� الز�ائن،

التكنولوجية�سا�مت����تطو�ر�وسائل�أخرى�يمكن�استخدام�ا�من�تحقيق�التواصل��ش�ل�فعال�و�أسلوب�مباشر�مع�

الز�ائن�و�تخذ�ال�سو�ق�املباشر����املمارسات�ال�سو�قية�عددا�من��ش�ال�املتنوعة،�م��ا

ال�سو�ق�بال��يد��لك��و�ي-

بالز�ائن�املس��دف�ن�ع���عناو�ن�ب��يد�م��لك��و�ي�ع���شبكة��ن��نت�ع���ج�از�ا��اسوب�أو�ال�اتف�املحمول 

�املصورة- ��ن��نت �بكت�بات ال�سو�ق

طباعة�و�لوان�وإعطاء�وصفا�تفصيال�أك���وضوحا�عن�املنتج�ومواصفاتھ�وكيفية�استعمالھ�استخدام�تقنيات�ال

ال�سو�ق�بال��يد�الصو�ي-

م���أراد،�عند�ت�شيط�الضغط�ع���الصندوق��لك��و�ي�املخزن�بھ�بالرسالة

البيع�ال������السيا���ع���مواقع�التواصل��جتما���6-6

�وجعل� �والعمالء �املسوقة �املؤسسة �ب�ن �اختصار�املسافة ��� �ان��نت �شبكة �ع�� �ال����� �البيع �ساعد لقد

�والصوت� �املتعددة �الوسائط �برامج ��� �ا��ديثة �التقنيات �استخدام �مع ��طراف، �ب�ن �وفعالية �أك���حيو�ة �تصال

�ي�يح�لھ�والصورة�ا� �ما �ية،�و�سا�م�شبكة��ن��نت����إيصال�املعلومات�إ���رجل�البيع����غ��ه�بلده��ص��،�و�ذا

إم�انية�ا��صول�ع���املعلومات�املطلو�ة��سرعة�من�مركز�املؤسسة����البلد��ص��

ال������باعتباره�وسيلة���صية�فإنھ�ال�يتالءم�مع�طبيعة�

العال�ف��ى�أن�تمك�ن�العمالء�من�عمل�الطلبيات�الك��ونيا�من�شأنھ�أن��عظم�إم�انية�البيع،�إال�أنھ�ال�يجب�إرغام�

العمالء�ع����ذا��مر،�ألن�الكث���م��م�ال�يزال�متخوف�من�إعطاء�أرقام�بطاقة��ئتمانية�ع����ن��نت

نور�الدين�شارف،�خدمات��ن��نت�ودور �-30

�جتماعية�و��سانة،�العدد�
محمد�حافظ���ازي�مر���،�إدارة�ال�سو�ق�السيا���والفند��،�دار�الوفاء�لدنيا�الطباعة�وال�شر،��سكندر�ة،�مصر��-31

301.  
رة،�ال�سو�ق�ع���شب�ات�التواصل��جتما��،�مجلة�علوم���سان�واملجتمع،�العدد�باد�س�بوغ�-32

  .475،�ص�2014
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�تركز�ع��� �ال�� �ال����� �بحوث�البيع �بإجراء �الرائدة �قامت�الكث���من�املؤسسات�السياحية �أخرى �ج�ة ومن

�إقناع� �من �تمك��م �ال�� �وتوف���املعلومات �أو�الفند�� �السيا�� �املنتج �عرض ��� �البيع �رجال �كفاءة �مدى �ع�� التعرف

من�أجل�ز�ادة�إنتاجي��م�أل��ا�ب�ساطة�ال�تر�د�أن�

  .يضيع�لد��ا�الوقت����الكتابة�والبحث،�بل�يجب�أن�يحظى��شاط�البيع�بأغلب�وق��م

  :و�تم���البيع�ال������السيا���ع���مواقع�التواصل��جتما���بمجموعة�من�املم��ات�نذكر�م��ا

استجابة�فور�ة�من�طرف�العميل،�كما�يمكن�أن�تتجسد��ذه�

  �ستجابة����ش�ل�معاملة�تجار�ة�إذا��ان�موقع�املؤسسة�ي�يح�البيع�ع���ا��ط�مباشرة�

�خلفية� �بيانات �قاعدة �لتغذية �والزائر�ن �السياح �عن �معلومات �جمع ��� �السياحية �املؤسسة �موقع �توظيف إم�انية

إن�ائتمان�العمل�التجاري�ال��ع���بالضرورة�إلغاء�البيع�ال������بل�ع���العكس�من�ذلك�فإن�شبكة��ن��نت�وما�

توفره�من�مزايا�لالتصال�ال������مثل�خدمة�الدردشة�ع���الصوت�والصورة�يمكن�أن�تدعم��ذا�النوع�من�البيع�

) السائح(واملش��ي�) املؤسسة�السياحية

يمك��ما�إجراء�اتفاق�أو���حول�نوعية�املنتج�السيا���وطرق�ال�سليم�وإجراء�عملية�الدفع�الك��ونيا،�و�ذا�يصب����

����بالطرق�مص��ة�الطرف�ن�من�حيث�أنھ�يمكن�من�توف���الكث���من�الوقت�الذي��انت��ستغرقھ�عملية�البيع�ال��

إن�دور�رجل�البيع�س�تغ������القرن�الواحد�والعشر�ن�من�مجرد�مندوب�للبيع�لدى�املؤسسة�إ���رجل�بيع�متخصص�

�ومنتجات� �ي�يع�ا �ال�� �املنتجات �جيدا ��عرف ��ن��نت، �شبكة �و�بحار��� ���� ��عالم �يتقن �عالية �م�نية ذو�كفاءة

�مجرد� �من �سي�تقل �بالبيع �القائم �مف�وم �أن �أي ��قناع، �ع�� �القدرة �ولھ لعمالء

 :إن�أ�م�تطبيقات�الف�س�بوك�املستخدمة����البيع�ال������السيا���ما�ي��

�ستطيع�الزائر�مخاطبة�املؤسسة�مباشرة�بطباعة�نص����نافذة�الف�س�بوك�

�املؤسسة،� �ممثل �قبل �من �النافذة �بنفس �عل��ا ��جابة �فيتم �يطل��ا �ال�� ��ستفسارات �عن �املحادثة �غرفة �س��

�الزائر� ��ستخدم �حيث �بالصوت، �التخاطب �يتم �ولكن �السابقة �الطر�قة �نفس ��عت�� و��

 .السماعات�وامليكروفون�املتصلة�بالكمبيوتر�للتخاطب�و�ستمتاع�والتحدث�مع�ممثل�املؤسسة

عات�سما(حيث�يتم�التخاطب�حيا�بالصوت�والصورة،�باستخدام�الوسائط�املتعددة�

                                                           

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�تركز�ع��� �ال�� �ال����� �بحوث�البيع �بإجراء �الرائدة �قامت�الكث���من�املؤسسات�السياحية �أخرى �ج�ة ومن

�إقناع� �من �تمك��م �ال�� �وتوف���املعلومات �أو�الفند�� �السيا�� �املنتج �عرض ��� �البيع �رجال �كفاءة �مدى �ع�� التعرف

من�أجل�ز�ادة�إنتاجي��م�أل��ا�ب�ساطة�ال�تر�د�أن�العميل�املرتقب،�وكذا�تزو�د�م�بحواس�ب�محمولة�و�واتف�نقالة�

يضيع�لد��ا�الوقت����الكتابة�والبحث،�بل�يجب�أن�يحظى��شاط�البيع�بأغلب�وق��م

و�تم���البيع�ال������السيا���ع���مواقع�التواصل��جتما���بمجموعة�من�املم��ات�نذكر�م��ا

استجابة�فور�ة�من�طرف�العميل،�كما�يمكن�أن�تتجسد��ذه��تمكن�ا��دمات��تصالية�لألن��نت�من�ا��صول�ع��

�ستجابة����ش�ل�معاملة�تجار�ة�إذا��ان�موقع�املؤسسة�ي�يح�البيع�ع���ا��ط�مباشرة�

�خلفية� �بيانات �قاعدة �لتغذية �والزائر�ن �السياح �عن �معلومات �جمع ��� �السياحية �املؤسسة �موقع �توظيف إم�انية

 .)133(حتمل�نخاصة�بالسياح�ا��الي�ن�وامل

إن�ائتمان�العمل�التجاري�ال��ع���بالضرورة�إلغاء�البيع�ال������بل�ع���العكس�من�ذلك�فإن�شبكة��ن��نت�وما�

توفره�من�مزايا�لالتصال�ال������مثل�خدمة�الدردشة�ع���الصوت�والصورة�يمكن�أن�تدعم��ذا�النوع�من�البيع�

املؤسسة�السياحية(ل�ر�ط��تصال�ب�ن�البا�ع�عن�طر�ق�التحض���املسبق�لعملية�البيع�من�خال

يمك��ما�إجراء�اتفاق�أو���حول�نوعية�املنتج�السيا���وطرق�ال�سليم�وإجراء�عملية�الدفع�الك��ونيا،�و�ذا�يصب����

مص��ة�الطرف�ن�من�حيث�أنھ�يمكن�من�توف���الكث���من�الوقت�الذي��انت��ستغرقھ�عملية�البيع�ال��

إن�دور�رجل�البيع�س�تغ������القرن�الواحد�والعشر�ن�من�مجرد�مندوب�للبيع�لدى�املؤسسة�إ���رجل�بيع�متخصص�

�ومنتجات� �ي�يع�ا �ال�� �املنتجات �جيدا ��عرف ��ن��نت، �شبكة �و�بحار��� ���� ��عالم �يتقن �عالية �م�نية ذو�كفاءة

�ا �مع �التفاوض �و�حسن �مجرد�املنافس�ن �من �سي�تقل �بالبيع �القائم �مف�وم �أن �أي ��قناع، �ع�� �القدرة �ولھ لعمالء

  )134(مندوب�للبيع�إ���م�ندس�أعمال

  : أ�م�تطبيقات�الف�س�بوك�املستخدمة����البيع�ال������السيا��

إن�أ�م�تطبيقات�الف�س�بوك�املستخدمة����البيع�ال������السيا���ما�ي��

�ستطيع�الزائر�مخاطبة�املؤسسة�مباشرة�بطباعة�نص����نافذة�الف�س�بوك�):الدردشة(لنص�التخاطب�مع�الز�ائن�با

�املؤسسة،� �ممثل �قبل �من �النافذة �بنفس �عل��ا ��جابة �فيتم �يطل��ا �ال�� ��ستفسارات �عن �املحادثة �غرفة �س��

 .و�ستطيع��ذا��خ���تو���أك���من�عميل�بنفس�الوقت�والرد�استفسارا��م

�الزائر� ��ستخدم �حيث �بالصوت، �التخاطب �يتم �ولكن �السابقة �الطر�قة �نفس ��عت�� و��

السماعات�وامليكروفون�املتصلة�بالكمبيوتر�للتخاطب�و�ستمتاع�والتحدث�مع�ممثل�املؤسسة

حيث�يتم�التخاطب�حيا�بالصوت�والصورة،�باستخدام�الوسائط�املتعددة�: التخاطب�بالصوت�والصورة

  )135(إ��...ميكروفون،��ام��ا،�صورة،�صوت

                   

  .50نور�الدين�شارف،�مرجع�سابق�ص

  .480باد�س�بوغرة،�مرجع�سابق،�ص�

  .480باد�س�بوغرة،�نفس�املرجع،�ص�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�تركز�ع��� �ال�� �ال����� �بحوث�البيع �بإجراء �الرائدة �قامت�الكث���من�املؤسسات�السياحية �أخرى �ج�ة ومن

�إقناع� �من �تمك��م �ال�� �وتوف���املعلومات �أو�الفند�� �السيا�� �املنتج �عرض ��� �البيع �رجال �كفاءة �مدى �ع�� التعرف

العميل�املرتقب،�وكذا�تزو�د�م�بحواس�ب�محمولة�و�واتف�نقالة�

يضيع�لد��ا�الوقت����الكتابة�والبحث،�بل�يجب�أن�يحظى��شاط�البيع�بأغلب�وق��م

و�تم���البيع�ال������السيا���ع���مواقع�التواصل��جتما���بمجموعة�من�املم��ات�نذكر�م��ا

تمكن�ا��دمات��تصالية�لألن��نت�من�ا��صول�ع��-  

�ستجابة����ش�ل�معاملة�تجار�ة�إذا��ان�موقع�املؤسسة�ي�يح�البيع�ع���ا��ط�مباشرة�

�خلفية��- �بيانات �قاعدة �لتغذية �والزائر�ن �السياح �عن �معلومات �جمع ��� �السياحية �املؤسسة �موقع �توظيف إم�انية

خاصة�بالسياح�ا��الي�ن�وامل

إن�ائتمان�العمل�التجاري�ال��ع���بالضرورة�إلغاء�البيع�ال������بل�ع���العكس�من�ذلك�فإن�شبكة��ن��نت�وما��-

توفره�من�مزايا�لالتصال�ال������مثل�خدمة�الدردشة�ع���الصوت�والصورة�يمكن�أن�تدعم��ذا�النوع�من�البيع�

عن�طر�ق�التحض���املسبق�لعملية�البيع�من�خال

يمك��ما�إجراء�اتفاق�أو���حول�نوعية�املنتج�السيا���وطرق�ال�سليم�وإجراء�عملية�الدفع�الك��ونيا،�و�ذا�يصب����

مص��ة�الطرف�ن�من�حيث�أنھ�يمكن�من�توف���الكث���من�الوقت�الذي��انت��ستغرقھ�عملية�البيع�ال��

 .التقليدية

إن�دور�رجل�البيع�س�تغ������القرن�الواحد�والعشر�ن�من�مجرد�مندوب�للبيع�لدى�املؤسسة�إ���رجل�بيع�متخصص��-

�ومنتجات� �ي�يع�ا �ال�� �املنتجات �جيدا ��عرف ��ن��نت، �شبكة �و�بحار��� ���� ��عالم �يتقن �عالية �م�نية ذو�كفاءة

�ا �مع �التفاوض �و�حسن املنافس�ن

مندوب�للبيع�إ���م�ندس�أعمال

أ�م�تطبيقات�الف�س�بوك�املستخدمة����البيع�ال������السيا���3-7

إن�أ�م�تطبيقات�الف�س�بوك�املستخدمة����البيع�ال������السيا���ما�ي��

التخاطب�مع�الز�ائن�با�-

�املؤسسة،� �ممثل �قبل �من �النافذة �بنفس �عل��ا ��جابة �فيتم �يطل��ا �ال�� ��ستفسارات �عن �املحادثة �غرفة �س��

و�ستطيع��ذا��خ���تو���أك���من�عميل�بنفس�الوقت�والرد�استفسارا��م

�ب�- �الزائر�: الصوتالتخاطب ��ستخدم �حيث �بالصوت، �التخاطب �يتم �ولكن �السابقة �الطر�قة �نفس ��عت�� و��

السماعات�وامليكروفون�املتصلة�بالكمبيوتر�للتخاطب�و�ستمتاع�والتحدث�مع�ممثل�املؤسسة

التخاطب�بالصوت�والصورة�-

ميكروفون،��ام��ا،�صورة،�صوت

نور�الدين�شارف،�مرجع�سابق�ص�-33
باد�س�بوغرة،�مرجع�سابق،�ص��-34
باد�س�بوغرة،�نفس�املرجع،�ص��-35
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�التواصل� �أساليب ��عد �فلم �السياحية، �للشر�ات �بال�سبة ��ائال �تحديا ��جتما�� �التواصل �وسائل تمثل

ية�باستمرار�والذي�ير�د�أن�يتحدث�إل��ا�

  .إمداد�املسافر�بطرق�جديدة�للبحث�واك�شاف�املعلومات�وتقييم�ا�عن�املقصد�السيا���والرحلة

  .تقليل�وقت��نتظار�لدى��فراد�والعمالء�ل��صول�ع���املعلومات�املطلو�ة�عن�ا��دمات

�املؤسسات �لتوفر�غالبية �نظرا �العمالء �وشرائح �قطاعات �لدى �الشرائية �القرارات �جودة �التواصل�-تحس�ن مواقع

��عمال� �إدارة ��� �املتبعة �واملنا�� ��ليات �كب���ع�� ��ش�ل �أثرت ��جتما�� �التواصل �مواقع �تطبيقات إن

� �ع���مديري �دراسة �الفنادق�أجر�ت �قطاع �بأسباب����109 �يتعلق فندق،�فيما

�التطور� �ركب �ملالحقة �ضرور�ة ��ك���اختيار�أ��ا ��جابات �ف�انت ��جتماعية، ل

�لتلقي� �سر�عة �وسيلة �أ��ا �الفندق، �خدمات �ل�سو�ق �فاعلة �وسائل �وأ��ا �العمالء، �مع ��تصال �ب�ئة ��� التكنولو��

بنانية�بإجراء�دراسة�ع���عدد�من�الشر�ات�السياحية�

 ��50دف�التعرف�ع���تأث���أدوات�التواصل��جتما���ع����عمال�التجار�ة�لتلك�الشر�ات،�وقد�كشفت�الدراسة�أن�

�و ��جتما�� �التواصل �ع���شب�ات �مبد�ي ��ش�ل �تجار�ة �صفقات �أبرمت �ا��ليجية �الشر�ات �ستخدم�% 62من

م��انية� 3من�% 20م��ا�تخصص�قرابة�

ال�سو�ق�لالتفاق�ع�����شطة�التجار�ة�من�خالل�شب�ات�التواصل��جتما���وعموما�يمكن�إجمال�أ�مية�استخدام�

  .إم�انية�توف���املعلومات�وإتاحة�املساحات�السوقية�بال�توقف�أو�انقطاع�طوال�ساعات�اليوم

�إحراز�م�انة� ��� ��ساعد�ا �تنافسية �م��ة ���لق �إم�انيا��ا �ودعم �السياحية �للمؤسسات �التنافسية �القدرة تحس�ن

                                                           

� �من �افر�قيا �بجنوب �جو�ا�سبورغ �مدينة ��� �غ���ا���ومية �واملنظمات �املتحدة �ا����26مم اوت

ي���مسعودي،��:انظر����ذلك2005.بحلول�.س�تم��،�واكد��ذه�القمة�ع���وجوب�تحس�ن�واستكمال�اس��اتيجيات�التنمية�املستدامة�

،�مذكرة�ماجست��ـ�قسم�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي��،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

  : مواقع�التواصل��جتما���وأ�مي��ا����صناعة�السياحة

�التواصل� �أساليب ��عد �فلم �السياحية، �للشر�ات �بال�سبة ��ائال �تحديا ��جتما�� �التواصل �وسائل تمثل

ية�باستمرار�والذي�ير�د�أن�يتحدث�إل��ا�التقليدية�تل���احتياجات�السائح�الذي�ير�د�أن�يتواصل�مع�املؤسسة�السياح

  :أ�مية�مواقع�التواصل��جتما���بال�سبة�للسائح

إمداد�املسافر�بطرق�جديدة�للبحث�واك�شاف�املعلومات�وتقييم�ا�عن�املقصد�السيا���والرحلة

  .تزود�املسافر�بالقنوات��منة����ز�وشراء�منتجات�الرحلة

  .املعلومات�وال��امج�السياحية�السابقة

تقليل�وقت��نتظار�لدى��فراد�والعمالء�ل��صول�ع���املعلومات�املطلو�ة�عن�ا��دمات

�املؤسسات �لتوفر�غالبية �نظرا �العمالء �وشرائح �قطاعات �لدى �الشرائية �القرارات �جودة تحس�ن

  :جتما���بال�سبة�للمؤسسات�السياحيةأ�مية�مواقع�التواصل�� 

��عمال� �إدارة ��� �املتبعة �واملنا�� ��ليات �كب���ع�� ��ش�ل �أثرت ��جتما�� �التواصل �مواقع �تطبيقات إن

�السياحية� �للمؤسسات ��-ال�سو�قية �ع���مديري �دراسة �الفنادق�أجر�ت �قطاع ��

�التواص �وأدوات �تطبيقات �التطور�استخدام �ركب �ملالحقة �ضرور�ة ��ك���اختيار�أ��ا ��جابات �ف�انت ��جتماعية، ل

�لتلقي� �سر�عة �وسيلة �أ��ا �الفندق، �خدمات �ل�سو�ق �فاعلة �وسائل �وأ��ا �العمالء، �مع ��تصال �ب�ئة ��� التكنولو��

  . استفسارات�وش�اوى�مع�العمالء

بنانية�بإجراء�دراسة�ع���عدد�من�الشر�ات�السياحية�أما����قطاع�شر�ات�السياحة�فقد�قامت�شركة�ر�جوس�الل

��دف�التعرف�ع���تأث���أدوات�التواصل��جتما���ع����عمال�التجار�ة�لتلك�الشر�ات،�وقد�كشفت�الدراسة�أن�

�و ��جتما�� �التواصل �ع���شب�ات �مبد�ي ��ش�ل �تجار�ة �صفقات �أبرمت �ا��ليجية �الشر�ات من

م��ا�تخصص�قرابة�% �32جتما���للتواصل�مع�العمالء�ا��الي�ن�واملرتقب�ن�و

ال�سو�ق�لالتفاق�ع�����شطة�التجار�ة�من�خالل�شب�ات�التواصل��جتما���وعموما�يمكن�إجمال�أ�مية�استخدام�

  :مواقع�التواصل��جتما���بال�سبة�للشر�ات�السياحية����النقاط�التالية

إم�انية�توف���املعلومات�وإتاحة�املساحات�السوقية�بال�توقف�أو�انقطاع�طوال�ساعات�اليوم

�إحراز�م�انة� ��� ��ساعد�ا �تنافسية �م��ة ���لق �إم�انيا��ا �ودعم �السياحية �للمؤسسات �التنافسية �القدرة تحس�ن

                   

� �ومنظمات �العالم �قادة �فيھ �اجتمع �من �افر�قيا �بجنوب �جو�ا�سبورغ �مدينة ��� �غ���ا���ومية �واملنظمات �املتحدة �مم

س�تم��،�واكد��ذه�القمة�ع���وجوب�تحس�ن�واستكمال�اس��اتيجيات�التنمية�املستدامة�

،�مذكرة�ماجست��ـ�قسم�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي��،�-حالة�ا��زائر- ثإش�اليات�التنمية�املستدامة����ظل�العوملة����العالم�الثال

  .19،�،�ص�2009

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

مواقع�التواصل��جتما���وأ�مي��ا����صناعة�السياحة�3-8

�التواصل� �أساليب ��عد �فلم �السياحية، �للشر�ات �بال�سبة ��ائال �تحديا ��جتما�� �التواصل �وسائل تمثل

التقليدية�تل���احتياجات�السائح�الذي�ير�د�أن�يتواصل�مع�املؤسسة�السياح

  و�سمع�م��ا�مباشرة

أ�مية�مواقع�التواصل��جتما���بال�سبة�للسائح

إمداد�املسافر�بطرق�جديدة�للبحث�واك�شاف�املعلومات�وتقييم�ا�عن�املقصد�السيا���والرحلة-

تزود�املسافر�بالقنوات��منة����ز�وشراء�منتجات�الرحلة�-

املعلومات�وال��امج�السياحية�السابقة�تبادل�و�شر -

تقليل�وقت��نتظار�لدى��فراد�والعمالء�ل��صول�ع���املعلومات�املطلو�ة�عن�ا��دمات-

�املؤسسات �لتوفر�غالبية �نظرا �العمالء �وشرائح �قطاعات �لدى �الشرائية �القرارات �جودة تحس�ن

  .)136(�جتماع

أ�مية�مواقع�التواصل�� �-4

��عمال� �إدارة ��� �املتبعة �واملنا�� ��ليات �كب���ع�� ��ش�ل �أثرت ��جتما�� �التواصل �مواقع �تطبيقات إن

�السياحية� �للمؤسسات ال�سو�قية

�التواص �وأدوات �تطبيقات استخدام

�لتلقي� �سر�عة �وسيلة �أ��ا �الفندق، �خدمات �ل�سو�ق �فاعلة �وسائل �وأ��ا �العمالء، �مع ��تصال �ب�ئة ��� التكنولو��

استفسارات�وش�اوى�مع�العمالء

أما����قطاع�شر�ات�السياحة�فقد�قامت�شركة�ر�جوس�الل�-

��دف�التعرف�ع���تأث���أدوات�التواصل��جتما���ع����عمال�التجار�ة�لتلك�الشر�ات،�وقد�كشفت�الدراسة�أن�

�و% ��جتما�� �التواصل �ع���شب�ات �مبد�ي ��ش�ل �تجار�ة �صفقات �أبرمت �ا��ليجية �الشر�ات من

�جتما���للتواصل�مع�العمالء�ا��الي�ن�واملرتقب�ن�و�شب�ات�التواصل

ال�سو�ق�لالتفاق�ع�����شطة�التجار�ة�من�خالل�شب�ات�التواصل��جتما���وعموما�يمكن�إجمال�أ�مية�استخدام�

مواقع�التواصل��جتما���بال�سبة�للشر�ات�السياحية����النقاط�التالية

إم�انية�توف���املعلومات�وإتاحة�املساحات�السوقية�بال�توقف�أو�انقطاع�طوال�ساعات�اليوم�-

�إحراز�م�انة��- ��� ��ساعد�ا �تنافسية �م��ة ���لق �إم�انيا��ا �ودعم �السياحية �للمؤسسات �التنافسية �القدرة تحس�ن

  .إس��اتيجية

(*)� �ومنظمات �العالم �قادة �فيھ اجتمع

س�تم��،�واكد��ذه�القمة�ع���وجوب�تحس�ن�واستكمال�اس��اتيجيات�التنمية�املستدامة�04

إش�اليات�التنمية�املستدامة����ظل�العوملة����العالم�الثال

2009-2008جامعة�ا��زائر،�
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�ادة�حص��ا�السوقية،�و�ناء�صورة�ذ�نية�مم��ة�

التواجد�املستمر�مع�العمالء�والرد�ع����ساؤال��م�واستفسارا��م�وكسب�املز�د�م��م�وز�ادة�درجة�ارتباط�م�العاطفي�

���تكر�س�السياحة��لك��ونية����من�خالل�تناولنا�����ذه�الورقة�البحثية�لدور�مواقع�التواصل��جتما���

��ذا� ��� �النتائج �من �العديد �إ�� �خلصنا �فعال، �واقتصادي �تنموي �كرافد �القطاع ���ذا �والدفع �ال��راو�ة املناطق

بتفعيل�دور��عالم�البديل����التعر�ف�باملوروث�السيا���املح���

�بالش�ل�املطلوب،� �ل�ا �وعد�ال��و�ج ���تمام �قلة �من ��عا�ي �ال�� �وخاصة�السياحة�ال��راو�ة ��

�ال���يع� �مع �والوصية، �املتخصصة �والرسمية �السياحية �املؤسسات �مستوى �ع�� �الفعل ���ذا ���تم �صفحات وإ�شاء

لشباب�والصفحات�املعروفة�ع���استخدام�مواقع�التواصل��جتما������التعر�ف�باملوروث�السيا���ع���مستوى�ا

م�ما��انت�تخصصا��ا�وكذا��عز�ز�دراسة��عالم�السيا���ع���مستوى��ليات�ال��افة�و�عالم�بال��ك���ع���املناطق�

  .وتية�وز�ادة�ا��ركة�عليھ

�ا�السوقية�إتاحة�فرص�الدخول�إ���أسواق�جديدة�عاملية��ساعد�املؤسسة�السياحية�ا��نو�ية�ع���ز�ادة�حص�

  

تلبية�حاجة�الز�ائن�إ���املنتجات�السياحية�عن��عد�أو�خارج�أوقات�عمل�م�الرسمية�نظرا�لبعد�ا��نوب�وصعو�ة�

��مواقع�التواصل��جتما���من�املفا�يم�ا��ديثة�جدا����ال�سو�ق�ومن�الواجب�استغاللھ����

�عالن�ع���مواقع�التواصل��جتما���يتم���باملرونة�إلم�انية��غي��ه�تبعا�لتطور�املنتجات�السياحية،�كما�انھ��ساعد�

  .علومات�إحصائية�حول�نجاح��عالن�ورضا�الز�ائن

�تصال�ال������ع���مواقع�التواصل��جتما���قد�ساعد�ع���تقص���املسافة�ب�ن�املؤسسة�السياحية�املسوقة�

والز�ائن،�وقد�جعلت��تصال�أك���حيو�ة�ب�ن��طراف�مع�استخدام�التقنيات�ا��ديثة����برامج�الوسائط�املتعددة�
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�ادة�حص��ا�السوقية،�و�ناء�صورة�ذ�نية�مم��ة�إتاحة�فرص�دخول�أسواق�جديدة�عاملية��ساعد�املؤسسة�ع���ز 

التواجد�املستمر�مع�العمالء�والرد�ع����ساؤال��م�واستفسارا��م�وكسب�املز�د�م��م�وز�ادة�درجة�ارتباط�م�العاطفي�

من�خالل�تناولنا�����ذه�الورقة�البحثية�لدور�مواقع�التواصل��جتما���

��ذا� ��� �النتائج �من �العديد �إ�� �خلصنا �فعال، �واقتصادي �تنموي �كرافد �القطاع ���ذا �والدفع �ال��راو�ة املناطق

بتفعيل�دور��عالم�البديل����التعر�ف�باملوروث�السيا���املح����التوصيةالصدد،�و���النتائج�ال���يمكن�من�خالل�ا�

�بالش�ل�املطلوب،� �ل�ا �وعد�ال��و�ج ���تمام �قلة �من ��عا�ي �ال�� �وخاصة�السياحة�ال��راو�ة ��

�ال���يع� �مع �والوصية، �املتخصصة �والرسمية �السياحية �املؤسسات �مستوى �ع�� �الفعل ���ذا ���تم �صفحات وإ�شاء

ع���استخدام�مواقع�التواصل��جتما������التعر�ف�باملوروث�السيا���ع���مستوى�ا

م�ما��انت�تخصصا��ا�وكذا��عز�ز�دراسة��عالم�السيا���ع���مستوى��ليات�ال��افة�و�عالم�بال��ك���ع���املناطق�

  :�����ي�نتائجالسياحية�ال��راو�ة،�و�مكن�إجمال�ما�توصلنا�إليھ�من�

وتية�وز�ادة�ا��ركة�عليھالتعر�ف�بموقع�املؤسسة�السياحية�ا��نو�ية�ع���الشب�ات�العنكب

  .بناء�وتحس�ن�سمعة�املؤسسة�السياحية�لدى�ز�ائ��ا

  .أداة�فاعلة�للعالقات�العامة�و�شر�أخبار�املؤسسة�السياحية

  .تبادل�املعلومات�وال��امج�السياحية

إتاحة�فرص�الدخول�إ���أسواق�جديدة�عاملية��ساعد�املؤسسة�السياحية�ا��نو�ية�ع���ز�ادة�حص�

  .و�ناء�صورة�ذ�نية�مم��ة�ع��ا�عامليا�ومحليا

.تزود�السائح�بالقنوات��منة����ز�وشراء�منتجات�الرحلة�السياحية�ا��نو�ية

تلبية�حاجة�الز�ائن�إ���املنتجات�السياحية�عن��عد�أو�خارج�أوقات�عمل�م�الرسمية�نظرا�لبعد�ا��نوب�وصعو�ة�

��مواقع�التواصل��جتما���من�املفا�يم�ا��ديثة�جدا����ال�سو�ق�ومن�الواجب�استغاللھ����

  .ال��و�ج�للسياحة����ا��نوب

�عالن�ع���مواقع�التواصل��جتما���يتم���باملرونة�إلم�انية��غي��ه�تبعا�لتطور�املنتجات�السياحية،�كما�انھ��ساعد�

علومات�إحصائية�حول�نجاح��عالن�ورضا�الز�ائناملؤسسة�السياحية����ا��صول�ع���م

�تصال�ال������ع���مواقع�التواصل��جتما���قد�ساعد�ع���تقص���املسافة�ب�ن�املؤسسة�السياحية�املسوقة�

والز�ائن،�وقد�جعلت��تصال�أك���حيو�ة�ب�ن��طراف�مع�استخدام�التقنيات�ا��ديثة����برامج�الوسائط�املتعددة�

  .والصورة�و�ذا��عت���ضرورة�م��ة����ال��و�ج�للسياحة�با��نوب

                   

  .15ي���مسعودي،�مرجع�سابق،�ص�
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إتاحة�فرص�دخول�أسواق�جديدة�عاملية��ساعد�املؤسسة�ع���ز �-  

  .عامليا�ومحليا

التواجد�املستمر�مع�العمالء�والرد�ع����ساؤال��م�واستفسارا��م�وكسب�املز�د�م��م�وز�ادة�درجة�ارتباط�م�العاطفي��-

  .)137(مع�املؤسسة

  :خاتمة

من�خالل�تناولنا�����ذه�الورقة�البحثية�لدور�مواقع�التواصل��جتما���

��ذا� ��� �النتائج �من �العديد �إ�� �خلصنا �فعال، �واقتصادي �تنموي �كرافد �القطاع ���ذا �والدفع �ال��راو�ة املناطق

الصدد،�و���النتائج�ال���يمكن�من�خالل�ا�

�املستوى�العال �بالش�ل�املطلوب،�ع�� �ل�ا �وعد�ال��و�ج ���تمام �قلة �من ��عا�ي �ال�� �وخاصة�السياحة�ال��راو�ة ��

�ال���يع� �مع �والوصية، �املتخصصة �والرسمية �السياحية �املؤسسات �مستوى �ع�� �الفعل ���ذا ���تم �صفحات وإ�شاء

ع���استخدام�مواقع�التواصل��جتما������التعر�ف�باملوروث�السيا���ع���مستوى�ا

م�ما��انت�تخصصا��ا�وكذا��عز�ز�دراسة��عالم�السيا���ع���مستوى��ليات�ال��افة�و�عالم�بال��ك���ع���املناطق�

السياحية�ال��راو�ة،�و�مكن�إجمال�ما�توصلنا�إليھ�من�

التعر�ف�بموقع�املؤسسة�السياحية�ا��نو�ية�ع���الشب�ات�العنكب�-

بناء�وتحس�ن�سمعة�املؤسسة�السياحية�لدى�ز�ائ��ا�-

أداة�فاعلة�للعالقات�العامة�و�شر�أخبار�املؤسسة�السياحية�-

تبادل�املعلومات�وال��امج�السياحية�-

إتاحة�فرص�الدخول�إ���أسواق�جديدة�عاملية��ساعد�املؤسسة�السياحية�ا��نو�ية�ع���ز�ادة�حص��-

و�ناء�صورة�ذ�نية�مم��ة�ع��ا�عامليا�ومحليا

تزود�السائح�بالقنوات��منة����ز�وشراء�منتجات�الرحلة�السياحية�ا��نو�ية�-

تلبية�حاجة�الز�ائن�إ���املنتجات�السياحية�عن��عد�أو�خارج�أوقات�عمل�م�الرسمية�نظرا�لبعد�ا��نوب�وصعو�ة��-

  .التنقل

��مواقع�التواصل��جتما���من�املفا�يم�ا��ديثة�جدا����ال�سو�ق�ومن�الواجب�استغاللھ�����عت���ال�سو�ق�ع��-

ال��و�ج�للسياحة����ا��نوب

�عالن�ع���مواقع�التواصل��جتما���يتم���باملرونة�إلم�انية��غي��ه�تبعا�لتطور�املنتجات�السياحية،�كما�انھ��ساعد��-

املؤسسة�السياحية����ا��صول�ع���م

�تصال�ال������ع���مواقع�التواصل��جتما���قد�ساعد�ع���تقص���املسافة�ب�ن�املؤسسة�السياحية�املسوقة��-

والز�ائن،�وقد�جعلت��تصال�أك���حيو�ة�ب�ن��طراف�مع�استخدام�التقنيات�ا��ديثة����برامج�الوسائط�املتعددة�

والصورة�و�ذا��عت���ضرورة�م��ة����ال��و�ج�للسياحة�با��نوب�والصوت

ي���مسعودي،�مرجع�سابق،�ص��37
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�ساعد�تطبيقات�مواقع�التواصل��جتما����املحادثات�املباشرة�والكت�بات�املصورة،����اتصال�املؤسسة�املسوقة�

ة،��مما�يؤدي�إ���كسب�ثقة�الز�ائن�وتوطيد�العالقات�

��اديميون�لل�شر�: ال�سو�ق�املعاصر،�عمان��ردن

�ال�سو�ق �مفا�يم �ت�س���الشرعة، �نموذج��، �ـ ا��ديث

دار�: ،�التجارة��لك��ونية�من�منظور�تق���وتجاري�وإ�داري،�عمان،��ردن

 .دار�املنا���لل�شر�والتوز�ع

 .دار�املعرفة�ا��امعية: ،�ال�سو�ق�السيا��،�مصر

دار�الوفاء�لدنيا�وطباعة�: إدارة�ال�سو�ق�السيا���والفند��،�مصر

 .دار�الفجر�لل�شر�والتوز�ع

: ،�سلوك�املس��لك�مدخل�ك���وتحلي��،��ردن

�ع �السياحية، �امل�شآت ��� �السيا�� �ال�سو�ق ��ردن، �لل�شر�: مان دار�أسامة

�املجال� ��� ��ف��ا��� �لل�سو�ق �أداة ��جتماعية �الشب�ات ،

�املركز� ��قتصاديات، �ع�� �وا�ع�اساتھ ��قتصاد �حول �ا��امس �الدو�� �امللتقى �ضمن �مداخلة السيا��،

�ملتقى� �السياحية، �تطو�ر�ا��دمات ��� �و�تصاالت �املعلومات �تكنولوجيا �أ�مية ،

� �جامعة �وال�سي��، ��قتصادية �العلوم ��لية �ا��زائر، ��� �السيا�� �وال�سو�ق �السياحة �حول ماي��8وط��

�حول� �دو�� �ملتقى �الصناعة، �ت�شيط ��� ��لك��و�ي �ال�سو�ق دور

�ال�سي��� �وعلوم �والتجار�ة ��قتصادية �العلوم ��لية �املستدامة، �التنمية ��� �ودور�ا �السياحة اقتصاديات

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر
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�ساعد�تطبيقات�مواقع�التواصل��جتما����املحادثات�املباشرة�والكت�بات�املصورة،����اتصال�املؤسسة�املسوقة�

  .مباشرة�مع�ز�ائ��ا�دون�عناء�التنقل�املباشر

ة،��مما�يؤدي�إ���كسب�ثقة�الز�ائن�وتوطيد�العالقات�س�ولة�إرسال�العروض�ال��و�جية�ا��اصة�بمناسبات�معين

 

 قائمة المراجع

ال�سو�ق�املعاصر،�عمان��ردن،�)د�ت( أ�س�عبد�الباسط�عباس،�جمال�ناصر�ا��كيم،

�محمد، �هللا �عطاء �ال�سور، �الفتاح �عبد �ال�سو�ق)2014(إياد �مفا�يم �ت�س���الشرعة، ،

 .دار�الصفاء�لل�شر�والتوز�ع: السلع�املادية،�عمان��ردن

،�التجارة��لك��ونية�من�منظور�تق���وتجاري�وإ�داري،�عمان،��ردن)2008(خضر�مصباح�الطيطي،�

دار�املنا���لل�شر�والتوز�ع: ،��عالم�السيا��،��ردن)2009(فراج�رشيد،�بودلة�يوسف،�

 .دار���ضة�الشرق : ،��عالم�السيا��،�القا�رة)2001

،�ال�سو�ق�السيا��،�مصر)2008(ملياء�السيد�ا��نفي،�فت���الشرقاوي،�

إدارة�ال�سو�ق�السيا���والفند��،�مصر) 2007(محمد�حافظ،���ازي�مر���،�

 .�ةوال�شر،��سكندر 

دار�الفجر�لل�شر�والتوز�ع: ،��عالم�السيا��،��مصر)2002(محمد�من�����اب،�

،�سلوك�املس��لك�مدخل�ك���وتحلي��،��ردن)2001(محمود�جاسم�الصميد��،�ردينھ�عثمان�يوسف،�

 .دار�املنا���لل�شر�والتوز�ع

� �ا��ر�ي، �رجاء �ع)2012(�باس �السياحية، �امل�شآت ��� �السيا�� �ال�سو�ق ،

:  

� �نف�سة، �ناصري �أحمد، �املجال�)2012(بوشنافة ��� ��ف��ا��� �لل�سو�ق �أداة ��جتماعية �الشب�ات ،

�املركز� ��قتصاديات، �ع�� �وا�ع�اساتھ ��قتصاد �حول �ا��امس �الدو�� �امللتقى �ضمن �مداخلة السيا��،

 .2012مارس��14-13،�يومي�ا��ام���خم�س�مليانة

� �محمد، �ملتقى�)2009(تقرورت �السياحية، �تطو�ر�ا��دمات ��� �و�تصاالت �املعلومات �تكنولوجيا �أ�مية ،

� �جامعة �وال�سي��، ��قتصادية �العلوم ��لية �ا��زائر، ��� �السيا�� �وال�سو�ق �السياحة �حول وط��

 .2009أكتو�ر��26-25،قاملة،�يومي�

�خر  �ميلود، �ناديةتومي ��ف ،)2010(� �حول�، �دو�� �ملتقى �الصناعة، �ت�شيط ��� ��لك��و�ي �ال�سو�ق دور

�ال�سي��� �وعلوم �والتجار�ة ��قتصادية �العلوم ��لية �املستدامة، �التنمية ��� �ودور�ا �السياحة اقتصاديات

 .2010مارس��10و�9جامعة�محمد�خيضر��سكرة�يومي�
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�ساعد�تطبيقات�مواقع�التواصل��جتما����املحادثات�املباشرة�والكت�بات�املصورة،����اتصال�املؤسسة�املسوقة�-

مباشرة�مع�ز�ائ��ا�دون�عناء�التنقل�املباشر

س�ولة�إرسال�العروض�ال��و�جية�ا��اصة�بمناسبات�معين�-

  .مع�م

  :الكتب

أ�س�عبد�الباسط�عباس،�جمال�ناصر�ا��كيم، -1

 .والتوز�ع

�محمد، -2 �هللا �عطاء �ال�سور، �الفتاح �عبد إياد

السلع�املادية،�عمان��ردن

خضر�مصباح�الطيطي،� -3

 .ا��امد

فراج�رشيد،�بودلة�يوسف،� -4

2001(فؤاد�بكري،� -5

ملياء�السيد�ا��نفي،�فت���الشرقاوي،� -6

محمد�حافظ،���ازي�مر���،� -7

وال�شر،��سكندر 

محمد�من�����اب،� -8

محمود�جاسم�الصميد��،�ردينھ�عثمان�يوسف،� -9

دار�املنا���لل�شر�والتوز�ع

10- � �ا��ر�ي، �رجاء �باس

 .والتوز�ع

:مداخالت����امللتقيات

11- � �نف�سة، �ناصري �أحمد، بوشنافة

�املركز� ��قتصاديات، �ع�� �وا�ع�اساتھ ��قتصاد �حول �ا��امس �الدو�� �امللتقى �ضمن �مداخلة السيا��،

ا��ام���خم�س�مليانة

12- � �محمد، تقرورت

� �جامعة �وال�سي��، ��قتصادية �العلوم ��لية �ا��زائر، ��� �السيا�� �وال�سو�ق �السياحة �حول وط��

،قاملة،�يومي�1945

�خر  -13 �ميلود، تومي

�ال�سي��� �وعلوم �والتجار�ة ��قتصادية �العلوم ��لية �املستدامة، �التنمية ��� �ودور�ا �السياحة اقتصاديات

جامعة�محمد�خيضر��سكرة�يومي�
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�ال�سي��،� �وعلوم �والتجار�ة ��قتصادية �العلوم ��لية �املستدامة، �التنمية ��� �ودور�ا �السياحة اقتصاديات

�والفر  �الثا�ي�التحديات ص،�املؤتمر�العال��

 .2015د�سم����15و�13حول��عالم����الدول��سالمية،�جامعة�امللك�عبد�العز�ز،�جدة،�يومي�

�تقييمية� �دراسة �السياح، �استقطاب ��� ��لك��ونية �ال�سو�قية �أثر��تصاالت ،

ذكرة�ماجست���غ���م�شورة،��لية�العلوم��قتصادية�وعلوم�

،�- دراسة�حالة�فندق�الس�بوس�الدو��

� �جامعة �وال�سي��، ��قتصادية �العلوم �اقتصاد، �تخصص �م�شورة، �غ�� �ماج�س�� أوت� 20مذكرة

دراسة�حالة�فندق�–،�أ�مية�املز�ج�ال�سو�قي����ترقية�ا��دمات�السياحية

�وال�سي��� ��قتصادية �العلوم ��لية ��سو�ق، �تخصص �ماجست���غ���م�شورة، �مذكرة ،

�ماجست���غ���م�شورة،� �رسالة �الوط��، ��قتصاد ��� �السيا�� �القطاع �أ�مية ،

 .تخصص�تخطيط�والتنمية،��لية�العلوم��قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�ا��زائر

وم���سان�واملجتمع،�العدد�،�ال�سو�ق�ع���شب�ات�التواصل��جتما��،�مجلة�عل

،�خدمات��ن��نت�ودور�ا����ز�ادة�فاعلية�مز�ج��تصال�ال�سو�قي�للمؤسسة،�

�����الب�ئة�الفندقية،�مجلة�اقتصاديات�شمال�

��ن��نت� �موقع �ع�� �متاح �الوطن، ��ل �جر�دة ��لك��ونية، �السياحة �العمار، �سليمان �بن �هللا عبد

wiki:ong.wikipedia.ar:::http. 

http:::www.eltasweeq.com:2014:02:facebook.for.marketing

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

ة�ودور�ا����ت�شيط�قطاع�السياحة،�ملتقى�دو���حول�،�السياحة��لك��وني)2010(را�س�حدة،�وآخرون،�

�ال�سي��،� �وعلوم �والتجار�ة ��قتصادية �العلوم ��لية �املستدامة، �التنمية ��� �ودور�ا �السياحة اقتصاديات

 .2010مارس��10-9جامعة�محمد�خيضر،��سكرة،�يومي�

� ��اتب، �صا�� �املجتمع)2015(سعود �وقضايا �ا��ديد ��عالم �والفر : ، التحديات

حول��عالم����الدول��سالمية،�جامعة�امللك�عبد�العز�ز،�جدة،�يومي�

� �حما�ي، �تقييمية�)2011(أمينة �دراسة �السياح، �استقطاب ��� ��لك��ونية �ال�سو�قية �أثر��تصاالت ،

ذكرة�ماجست���غ���م�شورة،��لية�العلوم��قتصادية�وعلوم�ملؤسسة�الديوان�الوط���ا��زائري�للسياحة،�م

 .،�ا��زائر3ال�سي��،�جامعة�ا��زائر�

دراسة�حالة�فندق�الس�بوس�الدو��–،�دور�ال��و�ج�����سو�ق�ا��دمات�الفندقية�)2008(

� �جامعة �وال�سي��، ��قتصادية �العلوم �اقتصاد، �تخصص �م�شورة، �غ�� �ماج�س�� مذكرة

  .،سكيكدة

،�أ�مية�املز�ج�ال�سو�قي����ترقية�ا��دمات�السياحية)2009(فؤاد�ا��اج�عبد�القادر،�

�تلمسان �وال�سي���- الز�اني�ن ��قتصادية �العلوم ��لية ��سو�ق، �تخصص �ماجست���غ���م�شورة، �مذكرة ،

 .والعلوم�التجار�ة،�جامعة�أ�ي�بكر�بلقايد،�تلمسان

� �ماجست���غ���م�شورة،�)2001(الطة، �رسالة �الوط��، ��قتصاد ��� �السيا�� �القطاع �أ�مية ،

تخصص�تخطيط�والتنمية،��لية�العلوم��قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�ا��زائر

  :مقاالت�م�شورة����املجالت

،�ال�سو�ق�ع���شب�ات�التواصل��جتما��،�مجلة�عل)2014(باد�س�بوغرة،�

 .،�جامعة�جيجل��ا��زائر

،�خدمات��ن��نت�ودور�ا����ز�ادة�فاعلية�مز�ج��تصال�ال�سو�قي�للمؤسسة،�)2012(نور�الدين�شارف،�

 .8املجلة���اديمية��للدراسات��جتماعية�و��سانية،�العدد�

�����الب�ئة�الفندقية،�مجلة�اقتصاديات�شمال�،�ال�شاط�ال��و��)2011(يوسف�أبو�فارة،�سم���أبو�ز�د،�

 .،القدس03إفر�قيا،�العدد�

��ن��نت� �موقع �ع�� �متاح �الوطن، ��ل �جر�دة ��لك��ونية، �السياحة �العمار، �سليمان �بن �هللا عبد

asp.sys:net.kolalwatn::. 

ng.wikipedia.ar:::httpإعالنات�الشب�ات��جتماعية،�متاح�ع���موقع��ن��نت�

http:::www.eltasweeq.com:2014:02:facebook.for.marketing

http:::www.nileguide.com. 
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را�س�حدة،�وآخرون،� -14

�ال�سي��،� �وعلوم �والتجار�ة ��قتصادية �العلوم ��لية �املستدامة، �التنمية ��� �ودور�ا �السياحة اقتصاديات

جامعة�محمد�خيضر،��سكرة،�يومي�

15- � ��اتب، �صا�� سعود

حول��عالم����الدول��سالمية،�جامعة�امللك�عبد�العز�ز،�جدة،�يومي�

  :مذكرات�تخرج

16- � �حما�ي، أمينة

ملؤسسة�الديوان�الوط���ا��زائري�للسياحة،�م

ال�سي��،�جامعة�ا��زائر�

(عايب�أحسن،� -17

� �جامعة �وال�سي��، ��قتصادية �العلوم �اقتصاد، �تخصص �م�شورة، �غ�� �ماج�س�� مذكرة

،سكيكدة1955

فؤاد�ا��اج�عبد�القادر،� -18

�تلمسان الز�اني�ن

والعلوم�التجار�ة،�جامعة�أ�ي�بكر�بلقايد،�تلمسان

�ب -19 �مبارك الطة،

تخصص�تخطيط�والتنمية،��لية�العلوم��قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�ا��زائر

مقاالت�م�شورة����املجالت

باد�س�بوغرة،� -20

،�جامعة�جيجل��ا��زائر12

نور�الدين�شارف،� -21

املجلة���اديمية��للدراسات��جتماعية�و��سانية،�العدد�

يوسف�أبو�فارة،�سم���أبو�ز�د،� -22

إفر�قيا،�العدد�

  :مواقع�ع����ن��نت

��ن��نت� -23 �موقع �ع�� �متاح �الوطن، ��ل �جر�دة ��لك��ونية، �السياحة �العمار، �سليمان �بن �هللا عبد

asp.sys:net.kolalwatn::

إعالنات�الشب�ات��جتماعية،�متاح�ع���موقع��ن��نت� -24
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hatml,. 
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  مؤشرا��ا

Dimensions of sustainable development and its ind  

 ا��زائر

مة��شــ���اشــ�ال�ا،�و�ــتم�ال��ك�ــ��بصــفة�مباشــرة�ع�ــ��مناقشــة�

وتحليـل��طــر�املفا�يميــة�ا��اصــةبالتنمية�املســتدامة،�وا�ــم�خصائصــ�ا�ومؤشــرا��ا،�وتحـديا��ا�ع�ــ��الــدول�واملجتمعــات�مــع�ال��ك�ــ��ع�ــ��أ�ــم�

ق��ستقرار�و�من�املجتم���لألجيال�القادمـة�بمختلـف�

مســتو�اتھ�مــن�خــالل�ارتباط�ــا�و�اق��ا��ــا�باأل�عــاد�السياســية،��قتصــادية،��دار�ــة�وح�ــ���جتماعيــة�والثقافيــة،��ــل��ــذه�التحــديات�حــول�

  .ه�الظا�رة�

Abstract  

This study seeks to shed light on the phenomenon of sustainable development in all its 

forms, and the focus is directly on discussing and analyzing the conc

sustainable development, its most important characteristics and indicators, and its challenges 

to countries and societies with a focus on the most important international and regional 

dimensions and approaches in achieving it, as sust

stability And societal security for future generations in its various levels through its 

association and association with political, economic, administrative, and even social and 

cultural dimensions, all these challenges

adopt a set of mechanisms and strategies to diagnose this phenomenon.

key words. sustainable development; Accountability; indicators; Sustainability, 
empowerment. 
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مة��شــ���اشــ�ال�ا،�و�ــتم�ال��ك�ــ��بصــفة�مباشــرة�ع�ــ��مناقشــة��ســ����ــذه�الدراســة�إ�ــ���ســليط�الضــوء�ع�ــ��ظــا�رة�التنميــة�املســتدا

وتحليـل��طــر�املفا�يميــة�ا��اصــةبالتنمية�املســتدامة،�وا�ــم�خصائصــ�ا�ومؤشــرا��ا،�وتحـديا��ا�ع�ــ��الــدول�واملجتمعــات�مــع�ال��ك�ــ��ع�ــ��أ�ــم�

ق��ستقرار�و�من�املجتم���لألجيال�القادمـة�بمختلـف���عاد�واملقار�ات�الدولية�و�قليمية����تحقيق�ا،�فالتنمية�املستدامة��دف�ا�تحقي

مســتو�اتھ�مــن�خــالل�ارتباط�ــا�و�اق��ا��ــا�باأل�عــاد�السياســية،��قتصــادية،��دار�ــة�وح�ــ���جتماعيــة�والثقافيــة،��ــل��ــذه�التحــديات�حــول�

ه�الظا�رة�التنمية�املستدامة،�يدفع�إ���ضرورة�تب���مجموعة�من��ليات�و�س��اتيجيات�ل���يص��ذ

 .التنمية�املستدامة؛�املساءلة؛املؤشرات؛��ستدامة،�التمك�ن�:ال�لمات�املفتاحية

This study seeks to shed light on the phenomenon of sustainable development in all its 

forms, and the focus is directly on discussing and analyzing the conceptual frameworks for 

sustainable development, its most important characteristics and indicators, and its challenges 

to countries and societies with a focus on the most important international and regional 

dimensions and approaches in achieving it, as sustainable development aims to achieve 

stability And societal security for future generations in its various levels through its 

association and association with political, economic, administrative, and even social and 

cultural dimensions, all these challenges around sustainable development, leads to the need to 

adopt a set of mechanisms and strategies to diagnose this phenomenon. 

sustainable development; Accountability; indicators; Sustainability, 
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icators

  :م��ص

�ســ����ــذه�الدراســة�إ�ــ���ســليط�الضــوء�ع�ــ��ظــا�رة�التنميــة�املســتدا

وتحليـل��طــر�املفا�يميــة�ا��اصــةبالتنمية�املســتدامة،�وا�ــم�خصائصــ�ا�ومؤشــرا��ا،�وتحـديا��ا�ع�ــ��الــدول�واملجتمعــات�مــع�ال��ك�ــ��ع�ــ��أ�ــم�

��عاد�واملقار�ات�الدولية�و�قليمية����تحقيق�ا،�فالتنمية�املستدامة��دف�ا�تحقي

مســتو�اتھ�مــن�خــالل�ارتباط�ــا�و�اق��ا��ــا�باأل�عــاد�السياســية،��قتصــادية،��دار�ــة�وح�ــ���جتماعيــة�والثقافيــة،��ــل��ــذه�التحــديات�حــول�

التنمية�املستدامة،�يدفع�إ���ضرورة�تب���مجموعة�من��ليات�و�س��اتيجيات�ل���يص��ذ

ال�لمات�املفتاحية

  

This study seeks to shed light on the phenomenon of sustainable development in all its 

eptual frameworks for 

sustainable development, its most important characteristics and indicators, and its challenges 

to countries and societies with a focus on the most important international and regional 

ainable development aims to achieve 

stability And societal security for future generations in its various levels through its 

association and association with political, economic, administrative, and even social and 

around sustainable development, leads to the need to 

sustainable development; Accountability; indicators; Sustainability, 

  

 

 



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  199

�والدراسات� �النقاشات �مختلف �ضمن �ك��ى �بأ�مية ��خ��ة �العقود ��

�ا��ارجية�للعديد�من�الدول،�واصبح�من�املواضيع� ����السياسات�الداخلية�وكذا
ً
�أساسيا

ً
��اديمية،�وُ�ش�ل�محورا

�ا �ف�و�ُيمثل �والدارس�ن، �والباحث�ن �وا����اء �املفكر�ن �الكث���من �ل�ا �تصدى �حيث �واملعاصرة، ��اضر�الذي�ا��يو�ة

من��ذا�املنطلق�و�وإزاء�املشكالت�واملخاطر�البي�ية�ُعقدت�عدة�مؤتمرات�ومنتديات�ملناقشة��ذه�القضايا�ال���

�بمؤتمر�استوك�ولم� �بدءا �العاملية �الندوات �خالل �من �ا��ديد �املف�وم ���ذا �عامليا ���تمام �ف�ان �الدو��، �املجتمع ��م

،�وصوال�ا���1992،�مرورا�بقمة��رض����ري�دي�جان��و�وحول�الب�ئة�والتنمية�لسنة�

الذي�نص��21،�اضافة�ا���املؤتمرات�املحلية�والقار�ة�خاصة�م��ا�جدول�أعمال�القرن�

ر�ر�دي�جان��و�بالتفاوض�ع���اتفاقية�م�افحة�الت��ر�

بدون�ادارة�بي�ية�سليمة�ست��ار�التنمية،�و�دون�التنمية�امل�سارعة�

اسية�بالدرجة��و����دف�ا�تحقيق��غ��ات�جو�ر�ة�

�السلطات� �خالل �من �يتم �أن �يمكن �التغي���ال ��ذا �مثل �ولكن ��خص، �ع�� �و�جتماعية ��قتصادية ��نظمة ��

ا��اكمة،�بل�من�خالل�التنظيمات���ليةواملجتمعية�وكذا�التعاون�ب�ن�القطاعات��جتماعية�و�قتصادية�املختلفة،�

�دف�تحقيق�تنمية�شاملة�ومتوازنة،�و�طبيعة�ا��ال�ال�يتحقق�ذلك�إال�باألخذ�بمؤشرا��ا�واملتمثلة����التمك�ن،�

لكن�الغموض�املطروح�اليوم�يكمن����بيان�طبيعة�الر�اناتال���تطرح�ا�طبيعة�التنمية�املستدامة����الوقت�

�وع���ضوء�املعطيات�السابقة�تمحورت�
ً
ا�ن،�وكذا�أ�م��ثار�الناتجة�ع��ا،�وكيفية�تحقيق�ا،�و�ش�ل�أك���توضيحا

�التحديات� �ظل ��� �واجتماعيا �اقتصاديا �الدول �سياسات �تحقيق ��� �املستدامة �التنمية ��سا�م �مدى �أي ا��

�محليا� �املستدامة �التنمية �طبيعة ��� �والتعمق �دراسة �أن �ذلك
ً
�خاصا

ً
�طا�عا �الدراسة �موضوع يك����

������داف�التالية
ً
  :النظر�ة�والفكر�ة�����ذا�املوضوع،�وتكمن�أ�مية�الدراسة�أيضا

                                                           

  .59ص.2002،�مؤتمر�القمة�العال���للتنمية�املستدامة،�جو�ا�س��غ،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�املستدامة �التنمية �موضوع �والدراسات��يحظى �النقاشات �مختلف �ضمن �ك��ى �بأ�مية ��خ��ة �العقود ��

�ا��ارجية�للعديد�من�الدول،�واصبح�من�املواضيع� ����السياسات�الداخلية�وكذا
ً
�أساسيا

ً
��اديمية،�وُ�ش�ل�محورا

�ا �ف�و�ُيمثل �والدارس�ن، �والباحث�ن �وا����اء �املفكر�ن �الكث���من �ل�ا �تصدى �حيث �واملعاصرة، ا��يو�ة

  .�عا�شھ�واملستقبل�الذي�نتجھ�إليھ

من��ذا�املنطلق�و�وإزاء�املشكالت�واملخاطر�البي�ية�ُعقدت�عدة�مؤتمرات�ومنتديات�ملناقشة��ذه�القضايا�ال���

�بمؤتمر�استوك�ولم� �بدءا �العاملية �الندوات �خالل �من �ا��ديد �املف�وم ���ذا �عامليا ���تمام �ف�ان �الدو��، �املجتمع ��م

،�مرورا�بقمة��رض����ري�دي�جان��و�وحول�الب�ئة�والتنمية�لسنة�1972التنمية�ال�شر�ة�عام�

،�اضافة�ا���املؤتمرات�املحلية�والقار�ة�خاصة�م��ا�جدول�أعمال�القرن�(*)2002

ر�ر�دي�جان��و�بالتفاوض�ع���اتفاقية�م�افحة�الت��ر�ع���فصل��امل�ع���قضايا�التنمية�املستدامة،�واو����مؤتم

بدون�ادارة�بي�ية�سليمة�ست��ار�التنمية،�و�دون�التنمية�امل�سارعة�" ،�وقد��انت�رسالتھ�املوج�ة�ا���العالم

  .11"���البلدان�الفق��ة�ستفشل�السياسات�البي�ية

ش�ل�غاية�اس
ُ
اسية�بالدرجة��و����دف�ا�تحقيق��غ��ات�جو�ر�ة�و�مكن�القول�أن�قضية�التنمية�املستدامة�

�السلطات� �خالل �من �يتم �أن �يمكن �التغي���ال ��ذا �مثل �ولكن ��خص، �ع�� �و�جتماعية ��قتصادية ��نظمة ��

ا��اكمة،�بل�من�خالل�التنظيمات���ليةواملجتمعية�وكذا�التعاون�ب�ن�القطاعات��جتماعية�و�قتصادية�املختلفة،�

�دف�تحقيق�تنمية�شاملة�ومتوازنة،�و�طبيعة�ا��ال�ال�يتحقق�ذلك�إال�باألخذ�بمؤشرا��ا�واملتمثلة����التمك�ن،�

  .العدالة����التوز�ع،�التعاون،��من�ال�����،��ستدامة

لكن�الغموض�املطروح�اليوم�يكمن����بيان�طبيعة�الر�اناتال���تطرح�ا�طبيعة�التنمية�املستدامة����الوقت�

�وع���ضوء�املعطيات�السابقة�تمحورت�
ً
ا�ن،�وكذا�أ�م��ثار�الناتجة�ع��ا،�وكيفية�تحقيق�ا،�و�ش�ل�أك���توضيحا

  

�التحديات� �ظل ��� �واجتماعيا �اقتصاديا �الدول �سياسات �تحقيق ��� �املستدامة �التنمية ��سا�م �مدى �أي ا��

  :ح�مجموعة�من��سئلة�الفرعية�وم��ابناءا�ع����ذه��ش�الية�يمكن�طر 

 ماملقصود�بالتنمية�املستدامة�وما�خصائص�ا؟

  ما�ا�عاد�التنمية�املستدامة�وفيما�ت�ثمل�ا�م�مؤشرا��ا؟

�محليا� �املستدامة �التنمية �طبيعة ��� �والتعمق �دراسة �أن �ذلك
ً
�خاصا

ً
�طا�عا �الدراسة �موضوع يك����

������داف�التالية�ودوليا��سا�م����بناء��طر 
ً
النظر�ة�والفكر�ة�����ذا�املوضوع،�وتكمن�أ�مية�الدراسة�أيضا

                   

،�مؤتمر�القمة�العال���للتنمية�املستدامة،�جو�ا�س��غ،�التنمية�املستدامة

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

  :قدمةم

�املستدامة �التنمية �موضوع يحظى

�ا��ارجية�للعديد�من�الدول،�واصبح�من�املواضيع� ����السياسات�الداخلية�وكذا
ً
�أساسيا

ً
��اديمية،�وُ�ش�ل�محورا

�ا �ف�و�ُيمثل �والدارس�ن، �والباحث�ن �وا����اء �املفكر�ن �الكث���من �ل�ا �تصدى �حيث �واملعاصرة، ا��يو�ة

�عا�شھ�واملستقبل�الذي�نتجھ�إليھ

من��ذا�املنطلق�و�وإزاء�املشكالت�واملخاطر�البي�ية�ُعقدت�عدة�مؤتمرات�ومنتديات�ملناقشة��ذه�القضايا�ال���

�بمؤتمر�استوك�ولم� �بدءا �العاملية �الندوات �خالل �من �ا��ديد �املف�وم ���ذا �عامليا ���تمام �ف�ان �الدو��، �املجتمع ��م

التنمية�ال�شر�ة�عام��حول 

2002قمة�جو�ا�سبورغ�سنة

ع���فصل��امل�ع���قضايا�التنمية�املستدامة،�واو����مؤتم

،�وقد��انت�رسالتھ�املوج�ة�ا���العالم1994بحلول�

���البلدان�الفق��ة�ستفشل�السياسات�البي�ية

ش�ل�غاية�اس
ُ
و�مكن�القول�أن�قضية�التنمية�املستدامة�

�السلطات� �خالل �من �يتم �أن �يمكن �التغي���ال ��ذا �مثل �ولكن ��خص، �ع�� �و�جتماعية ��قتصادية ��نظمة ��

ا��اكمة،�بل�من�خالل�التنظيمات���ليةواملجتمعية�وكذا�التعاون�ب�ن�القطاعات��جتماعية�و�قتصادية�املختلفة،�

�دف�تحقيق�تنمية�شاملة�ومتوازنة،�و�طبيعة�ا��ال�ال�يتحقق�ذلك�إال�باألخذ�بمؤشرا��ا�واملتمثلة����التمك�ن،�وذلك��

العدالة����التوز�ع،�التعاون،��من�ال�����،��ستدامة

لكن�الغموض�املطروح�اليوم�يكمن����بيان�طبيعة�الر�اناتال���تطرح�ا�طبيعة�التنمية�املستدامة����الوقت�

�وع���ضوء�املعطيات�السابقة�تمحورت�الر 
ً
ا�ن،�وكذا�أ�م��ثار�الناتجة�ع��ا،�وكيفية�تحقيق�ا،�و�ش�ل�أك���توضيحا

  :إش�الية�الدراسة�حول 

�التحديات� �ظل ��� �واجتماعيا �اقتصاديا �الدول �سياسات �تحقيق ��� �املستدامة �التنمية ��سا�م �مدى �أي ا��

  ؟.الرا�نة

بناءا�ع����ذه��ش�الية�يمكن�طر 

ماملقصود�بالتنمية�املستدامة�وما�خصائص�ا؟ - 

ما�ا�عاد�التنمية�املستدامة�وفيما�ت�ثمل�ا�م�مؤشرا��ا؟ - 

�الدراسة �محليا�:أ�مية �املستدامة �التنمية �طبيعة ��� �والتعمق �دراسة �أن �ذلك
ً
�خاصا

ً
�طا�عا �الدراسة �موضوع يك����

ودوليا��سا�م����بناء��طر 

التنمية�املستدامةاملجلس��ع���للتعليم،�1
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���وار� �والتأس�س �بناء ��� �واملسا�مة �املستدامة �التنمية �ومالمح �واقع �عن �وتصورات �منطلقات �تقديم محاولة

�س���من�خالل��ذه�الدراسة�إ���تحقيق�مجموعة�من��عتبارات�الذاتية�واملوضوعية�وال����عت���

دراسة�املواضيع�ا��اصة�النقص�املوجود�ع���مستوى��عمال�العلمية�والبحثية�و�الذات�العالقات�الدولية�ل

محاولة�استقراء��عمق�عل��،�وتأصيل�م�����منظم�لبعض��س�امات�املعرفية�املقدمة�من�طرف�العديد�من�

�التحديات� �أ�م �دراسة ��� ��س��اتي�� �النقدي �التحليل ��

انطالقا�مما�سبق�تم�بناء�خطة�بحثية�ملعا��ة�املوضوع�بداية�بمقدمة�إ���است�تاجات�للدراسة�من�خالل�املحاور�

�محور�ة،� �نقاط �ثالث �إ�� �تقسيمھ �وتم �وخصائص�ا ستدامة

املقصود�بالتنمية�املستدامة،�فيما�تم��سليط�الضوء����النقطة�الثانية�ع�����عاد�الدولية�

ما�املحور�ال���ادت�ا���ظ�ور�فكرة�التنمية�املستدامة،����النقطة�الثالثة�تم�التطرق�إ���خصائص�التنمية�املستدامة،�أ

�و��� �املستدامة، �التنمية �ا�عاد �ا�� �التعرض �تم �ومقوما��اوفيھ �املستدامة �التنمية أ�عاد

�ا�داف� ��عنوان �املحور�الثالث�ف�ان �أما �املستدامة، �واليات�التنمية �ع���مقومات ��سليط�الضوء �تم النقطة�الثانية

�و���تم�التطرق�إ���ا�داف�التنمية�املستدامة،�كما�تم��سليط�الضوء����

ــــة��عب�ــــــ�� ــــاد�التنميــ ـــاء�اقتصــ ــــايا،�وقــــــد�اســــــتخدم�علمـــ ـــن�القضــ ــــعة�مـــ ـــاحة�واســ ـــوم�التنميــــــة�املســــــتدامة�مســـ ــــغل�مف�ـــ �شــ

إليضاح�التوازن�املطلوب�ب�ن�النمو��قتصادي�واملحافظة�ع���الب�ئة،�و�نا��عدد��عر�فات�

  .كما��عددت�خصائص�ا�من�ب�ئة�ا���اخرى�اقتصاديا�وسياسيا�واجتماعيا

تراكيب�و�ب�يات�جيولوجية�( ع���تحو�ل�عناصر�فطر�ة����الب�ئة�

إ���ثروات،�أي�إ���سلع�و�خدمات�تقابل�حاجات���سان،��ذا�التحو�ل��عتمد�ع���ج�د���سان�و�ما�يوظفھ�من�

فطري،�و�يصل�إ���معارف�علمية�و�ما��ستع�ن�بھ�من�أدوات�ووسائل�تقنية،�فالتنمية�����غي������الب�ئة���دد�تواز��ا�ال

                                                           

"� �مداخلة��� �حول :، �الثالث �الوط�� : امللتقى

  .3ص،�2008مارس� 4 -3البعد�البي���،�املركز�ا��ام���باملدية�مع�د�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي��،�يومي�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

 .التعمق����دراسة�أ�عاد�التنمية�املستدامة�،�مع�توضيح�آليا��ا�ووسائل�ا�

���وار� �والتأس�س �بناء ��� �واملسا�مة �املستدامة �التنمية �ومالمح �واقع �عن �وتصورات �منطلقات �تقديم محاولة

  .��حول�مؤشرا��ا

�س���من�خالل��ذه�الدراسة�إ���تحقيق�مجموعة�من��عتبارات�الذاتية�واملوضوعية�وال����عت���

  :املحفز��سا����للبحث�عن�حلول�املشكالت�ولعل�من�أ�م�تلك���داف

النقص�املوجود�ع���مستوى��عمال�العلمية�والبحثية�و�الذات�العالقات�الدولية�ل

 .بالسياسات�التنمو�ة��شق�ا��جتما���و�قتصادي

محاولة�استقراء��عمق�عل��،�وتأصيل�م�����منظم�لبعض��س�امات�املعرفية�املقدمة�من�طرف�العديد�من�

 .الباحث�ن�للتعرف�ع���مضمون�التنمية�املستدامة�وأ�داف�ا

�ع �معاصر�مب�� �فكري �أنموذج �صياغة �إ�� �التحديات�الس�� �أ�م �دراسة ��� ��س��اتي�� �النقدي �التحليل ��

 .والر�انات�املوجودة�حول�تطو�ر�التنمية��ش���اش�ال�ا

انطالقا�مما�سبق�تم�بناء�خطة�بحثية�ملعا��ة�املوضوع�بداية�بمقدمة�إ���است�تاجات�للدراسة�من�خالل�املحاور�

��عنوان �موسوم ��ول �امل: املحور �التنمية �محور�ة،�مف�وم �نقاط �ثالث �إ�� �تقسيمھ �وتم �وخصائص�ا ستدامة

املقصود�بالتنمية�املستدامة،�فيما�تم��سليط�الضوء����النقطة�الثانية�ع�����عاد�الدولية�

ال���ادت�ا���ظ�ور�فكرة�التنمية�املستدامة،����النقطة�الثالثة�تم�التطرق�إ���خصائص�التنمية�املستدامة،�أ

�عنوان �تحت �ف�ان �و���: الثا�ي �املستدامة، �التنمية �ا�عاد �ا�� �التعرض �تم �ومقوما��اوفيھ �املستدامة �التنمية أ�عاد

�ا�داف� ��عنوان �املحور�الثالث�ف�ان �أما �املستدامة، �واليات�التنمية �ع���مقومات ��سليط�الضوء �تم النقطة�الثانية

�و���تم�التطرق�إ���ا�داف�التنمية�املستدامة،�كما�تم��سليط�الضوء�����التنمية�املستدامة�و�مؤشرا��ا،����النقطة

  النقطة�الثانية�ع���مؤشرات�التنمية�املستدامة

  مف�وم�التنمية�املستدامة�وخصائص�ا

ــــة��عب�ــــــ�� ــــاد�التنميــ ـــاء�اقتصــ ــــايا،�وقــــــد�اســــــتخدم�علمـــ ـــن�القضــ ــــعة�مـــ ـــاحة�واســ ـــوم�التنميــــــة�املســــــتدامة�مســـ ــــغل�مف�ـــ �شــ

Sustainability (إليضاح�التوازن�املطلوب�ب�ن�النمو��قتصادي�واملحافظة�ع���الب�ئة،�و�نا��عدد��عر�فات�

كما��عددت�خصائص�ا�من�ب�ئة�ا���اخرى�اقتصاديا�وسياسيا�واجتماعيا

 �عر�ف�التنمية�املستدامة

عرف�التنمية����أصل�ا�بأ��ا�ناتج�عمل���سان
ُ
ع���تحو�ل�عناصر�فطر�ة����الب�ئة���

إ���ثروات،�أي�إ���سلع�و�خدمات�تقابل�حاجات���سان،��ذا�التحو�ل��عتمد�ع���ج�د���سان�و�ما�يوظفھ�من�

معارف�علمية�و�ما��ستع�ن�بھ�من�أدوات�ووسائل�تقنية،�فالتنمية�����غي������الب�ئة���دد�تواز��ا�ال

                   

�الكر�م�قندوز، �شاملة"د �مستدامة �تنمية �اجل �من �الب�ئة �ع�� "ا��فاظ

البعد�البي���،�املركز�ا��ام���باملدية�مع�د�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي��،�يومي�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 
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 التعمق����دراسة�أ�عاد�التنمية�املستدامة�،�مع�توضيح�آليا��ا�ووسائل�ا�

 وار���� �والتأس�س �بناء ��� �واملسا�مة �املستدامة �التنمية �ومالمح �واقع �عن �وتصورات �منطلقات �تقديم محاولة

��حول�مؤشرا��اأ�ادي���بح�

�س���من�خالل��ذه�الدراسة�إ���تحقيق�مجموعة�من��عتبارات�الذاتية�واملوضوعية�وال����عت���: أ�داف�الدراسة

املحفز��سا����للبحث�عن�حلول�املشكالت�ولعل�من�أ�م�تلك���داف

النقص�املوجود�ع���مستوى��عمال�العلمية�والبحثية�و�الذات�العالقات�الدولية�ل .1

بالسياسات�التنمو�ة��شق�ا��جتما���و�قتصادي

محاولة�استقراء��عمق�عل��،�وتأصيل�م�����منظم�لبعض��س�امات�املعرفية�املقدمة�من�طرف�العديد�من� .2

الباحث�ن�للتعرف�ع���مضمون�التنمية�املستدامة�وأ�داف�ا

�ع .3 �معاصر�مب�� �فكري �أنموذج �صياغة �إ�� الس��

والر�انات�املوجودة�حول�تطو�ر�التنمية��ش���اش�ال�ا

انطالقا�مما�سبق�تم�بناء�خطة�بحثية�ملعا��ة�املوضوع�بداية�بمقدمة�إ���است�تاجات�للدراسة�من�خالل�املحاور�

��عنوان:التالية �موسوم ��ول املحور

املقصود�بالتنمية�املستدامة،�فيما�تم��سليط�الضوء����النقطة�الثانية�ع�����عاد�الدولية�: عا��ت�النقطة��و��

ال���ادت�ا���ظ�ور�فكرة�التنمية�املستدامة،����النقطة�الثالثة�تم�التطرق�إ���خصائص�التنمية�املستدامة،�أ

�عنوان �تحت �ف�ان الثا�ي

�ا�داف� ��عنوان �املحور�الثالث�ف�ان �أما �املستدامة، �واليات�التنمية �ع���مقومات ��سليط�الضوء �تم النقطة�الثانية

التنمية�املستدامة�و�مؤشرا��ا،����النقطة

النقطة�الثانية�ع���مؤشرات�التنمية�املستدامة

مف�وم�التنمية�املستدامة�وخصائص�ا: املحور��ول 

ــــة��عب�ــــــ�� ــــاد�التنميــ ـــاء�اقتصــ ــــايا،�وقــــــد�اســــــتخدم�علمـــ ـــن�القضــ ــــعة�مـــ ـــاحة�واســ ـــوم�التنميــــــة�املســــــتدامة�مســـ ــــغل�مف�ـــ �شــ

Sustainability(دامة�ست

كما��عددت�خصائص�ا�من�ب�ئة�ا���اخرى�اقتصاديا�وسياسيا�واجتماعيا12.التنمية�املستدامة

�عر�ف�التنمية�املستدامة - 1

عرف�التنمية����أصل�ا�بأ��ا�ناتج�عمل���سان
ُ
�

إ���ثروات،�أي�إ���سلع�و�خدمات�تقابل�حاجات���سان،��ذا�التحو�ل��عتمد�ع���ج�د���سان�و�ما�يوظفھ�من�...) 

معارف�علمية�و�ما��ستع�ن�بھ�من�أدوات�ووسائل�تقنية،�فالتنمية�����غي������الب�ئة���دد�تواز��ا�ال

�بلعزوز�وعب�2 �ع�� �الكر�م�قندوز،بن د

البعد�البي���،�املركز�ا��ام���باملدية�مع�د�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي��،�يومي�:التنميــة�املحـلية�املستـدامة�
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ومن��نا��. درجة��ضرار�إذا�تجاوز�قدرة�الفطرة�البي�ية�ع����حتمال�و�قدر��ا�ع���استعادة�التوازن�و�رأب�التصدعات

�معدو  �لسنوات �قليلة ��ماكن ��� �موصول ��شري �لتقدم �ال��س�� �املطلو�ة �التنمية �لل�شر�ة�أن �وإنما دات

�ترا��� �إال�عندما �إدام��ا �ال�يمكن ��حتياجات �من ��سا��� ��د�ى �ا��د �تتجاوز �ال�� �املع�شة �مستو�ات أن

اعيا�وثقافيا�ومن�ثم�فان�التنمية�املستدامة�تتطلب�ان�شار�

 .  

تلبية�حاجات��جيال�ا��الية�دون�" ع���أ��ا�

�السلطات� �أعمال ��� �مجموعة �تفاعل ن�يجة

و�تنظم�تنمية�إقتصادية�لفائدتھ�. العمومية�و�ا��اصة�باملجتمع�من�أجل�تلبية�ا��اجات��ساسية�و�ال��ية���سان

الدي�ية�لأل��اص�و�و�الس���إ���تحقيق�إ���ام�إجتما������املجتمع��غض�النظر�عن��ختالفات�الثقافية�اللغو�ة�و 

�عر�فا�للتنمية�املستدامة،�اشتمل�ع���مختلف�أ�عاد�ا،�بحيث�

  :15اقتصادية�و�اجتماعية�و�بي�ية�و�تكنولوجية

يد��قتصادي��ع���التنمية�املستدامة�بال�سبة�للدول�املتقدمة�إجراء�تخفيض�اس��الك�الطاقة،�

�ع��� �أما �الفقر، �من �و�ا��د �املع�شة �مستوى �رفع �أجل �من �املوارد �توظيف ��ع�� �ف�� �املتخلفة �للدول �بال�سبة أما

س�ا�ي،�و�رفع�مستوى�ا��دمات�ال��ية�و�

ف����ع���حماية�املوارد�الطبيعية�و��ستخدام��مثل�لألرض�الزراعية�و�املوارد�املائية،�و�ع���

تخدم�تكنولوجيا�منظفة�للب�ئة،�و�ف����ع���نقل�املجتمع�إ���عصر�الصناعات�النظيفة،�ال����س

ت�تج�ا��د��د�ى�من�الغازات�امللوثة�و�ا��ا�سة�ل��رارة�و�الضارة�بطبقة��وزون،�و�يتم�البحث�عن�مصادر�الطاقة�

  .البديلة��استخدام�الطاقة�الشمسية�و�كذا�اس�بدال�الوقود�بالك�ر�اء����عر�ات�النقل

�تدم���قدرة� �ا�� �تؤدي �ان �ا��اضر�دون �احتياجات تلبية

با��ا�: 1992ر�و�دي�جان��و-و��عرف�ا�مؤتمر��مم�املتحدة�للب�ئة�والتنمية

                                                           

  .45-44،ص�1999،�أوراق�غ���دور�ة،�مركز�دراسات�واس�شارات��دارة،

�ط �الشعاع1، �و�مطبعة �مكتبة �سكندر�ة،��،،

  .59ص.2002مر�القمة�العال���للتنمية�املستدامة،�جو�ا�س��غ،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

درجة��ضرار�إذا�تجاوز�قدرة�الفطرة�البي�ية�ع����حتمال�و�قدر��ا�ع���استعادة�التوازن�و�رأب�التصدعات

  1:�شتمل�ع��. 13ظ�رت�أ�مية�التنمية�املستدامة�كمف�وم�جديد

�معدو  �لسنوات �قليلة ��ماكن ��� �موصول ��شري �لتقدم �ال��س�� �املطلو�ة �التنمية أن

 . جمعاء�ع���امتداد�املستقبل�البعيد

�ترا��� �إال�عندما �إدام��ا �ال�يمكن ��حتياجات �من ��سا��� ��د�ى �ا��د �تتجاوز �ال�� �املع�شة �مستو�ات أن

 . مستو�ات��س��الك�����ل�م�ان�متطلبات��دامة�ع���املدى�البعيد

اعيا�وثقافيا�ومن�ثم�فان�التنمية�املستدامة�تتطلب�ان�شار�أن��حتياجات�كما�يتصور�ا�الناس�تتحدد�اجتم

. القيم�ال�������مستو�ات��س��الك�ال���ال�تتجاوز�حدود�املمكن�بي�يا

ع���أ��ا��1997لسنة�" Brandt land" و��عرف�التنمية�املستدامة�تقر�ر

��جيال �حاجات �تلبية �بإم�انية �" القادمة�املساس �أ��ا �ع�� �السلطات�"  و��عرف �أعمال ��� �مجموعة �تفاعل ن�يجة

العمومية�و�ا��اصة�باملجتمع�من�أجل�تلبية�ا��اجات��ساسية�و�ال��ية���سان

و�الس���إ���تحقيق�إ���ام�إجتما������املجتمع��غض�النظر�عن��ختالفات�الثقافية�اللغو�ة�و 

  .دون�ر�ن�مستقبل��جيال�القادمة�ع���تلبية�حاجيا��ا��

�عر�فا�للتنمية�املستدامة،�اشتمل�ع���مختلف�أ�عاد�ا،�بحيث��20و�قد�تضمن�تقر�ر�مع�د�املوارد�العاملية�

اقتصادية�و�اجتماعية�و�بي�ية�و�تكنولوجية: قسم��ذه�التعار�ف�إ���أر�عة�مجموعات

يد��قتصادي��ع���التنمية�املستدامة�بال�سبة�للدول�املتقدمة�إجراء�تخفيض�اس��الك�الطاقة،�

�ع��� �أما �الفقر، �من �و�ا��د �املع�شة �مستوى �رفع �أجل �من �املوارد �توظيف ��ع�� �ف�� �املتخلفة �للدول �بال�سبة أما

س�ا�ي،�و�رفع�مستوى�ا��دمات�ال��ية�و�فإ��ا��ع���الس���من�أجل�استقرار�النمو�ال: الصعيد��جتما���و���سا�ي

  .التعليمية�خاصة����املناطق�الر�فية

ف����ع���حماية�املوارد�الطبيعية�و��ستخدام��مثل�لألرض�الزراعية�و�املوارد�املائية،�و�ع���

ف����ع���نقل�املجتمع�إ���عصر�الصناعات�النظيفة،�ال����س

ت�تج�ا��د��د�ى�من�الغازات�امللوثة�و�ا��ا�سة�ل��رارة�و�الضارة�بطبقة��وزون،�و�يتم�البحث�عن�مصادر�الطاقة�

البديلة��استخدام�الطاقة�الشمسية�و�كذا�اس�بدال�الوقود�بالك�ر�اء����عر�ات�النقل

�املست �للتنمية �العاملية �ال��نة ��عرف �:1987دامةو��ذا �تدم���قدرة�"با��ا �ا�� �تؤدي �ان �ا��اضر�دون �احتياجات تلبية

و��عرف�ا�مؤتمر��مم�املتحدة�للب�ئة�والتنمية" �جيال�املقبلة�ع���تلبية�احتياجا��ا�ا��اصة

                   

،�أوراق�غ���دور�ة،�مركز�دراسات�واس�شارات��دارة،تنمية�املستدامة

�م��ا �ا��ماية �و�وسائل �الب�ئة، �لتلوث �و�املالية �ط�ثار��قتصادية ،

مر�القمة�العال���للتنمية�املستدامة،�جو�ا�س��غ،�املجلس��ع���للتعليم،�التنمية�املستدامة،�مؤت

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

درجة��ضرار�إذا�تجاوز�قدرة�الفطرة�البي�ية�ع����حتمال�و�قدر��ا�ع���استعادة�التوازن�و�رأب�التصدعات

ظ�رت�أ�مية�التنمية�املستدامة�كمف�وم�جديد

�معدو 4 -  �لسنوات �قليلة ��ماكن ��� �موصول ��شري �لتقدم �ال��س�� �املطلو�ة �التنمية أن

جمعاء�ع���امتداد�املستقبل�البعيد

�ترا��� -  �إال�عندما �إدام��ا �ال�يمكن ��حتياجات �من ��سا��� ��د�ى �ا��د �تتجاوز �ال�� �املع�شة �مستو�ات أن

مستو�ات��س��الك�����ل�م�ان�متطلبات��دامة�ع���املدى�البعيد

أن��حتياجات�كما�يتصور�ا�الناس�تتحدد�اجتم - 

القيم�ال�������مستو�ات��س��الك�ال���ال�تتجاوز�حدود�املمكن�بي�يا

و��عرف�التنمية�املستدامة�تقر�ر

��جيال �حاجات �تلبية �بإم�انية املساس

العمومية�و�ا��اصة�باملجتمع�من�أجل�تلبية�ا��اجات��ساسية�و�ال��ية���سان

و�الس���إ���تحقيق�إ���ام�إجتما������املجتمع��غض�النظر�عن��ختالفات�الثقافية�اللغو�ة�و 

دون�ر�ن�مستقبل��جيال�القادمة�ع���تلبية�حاجيا��ا��

و�قد�تضمن�تقر�ر�مع�د�املوارد�العاملية�

قسم��ذه�التعار�ف�إ���أر�عة�مجموعات

يد��قتصادي��ع���التنمية�املستدامة�بال�سبة�للدول�املتقدمة�إجراء�تخفيض�اس��الك�الطاقة،�فع���الصع

�ع��� �أما �الفقر، �من �و�ا��د �املع�شة �مستوى �رفع �أجل �من �املوارد �توظيف ��ع�� �ف�� �املتخلفة �للدول �بال�سبة أما

الصعيد��جتما���و���سا�ي

التعليمية�خاصة����املناطق�الر�فية

ف����ع���حماية�املوارد�الطبيعية�و��ستخدام��مثل�لألرض�الزراعية�و�املوارد�املائية،�و�ع���: و�ع���الصعيد�البي��

ف����ع���نقل�املجتمع�إ���عصر�الصناعات�النظيفة،�ال����س: الصعيد�التكنولو��

ت�تج�ا��د��د�ى�من�الغازات�امللوثة�و�ا��ا�سة�ل��رارة�و�الضارة�بطبقة��وزون،�و�يتم�البحث�عن�مصادر�الطاقة�

البديلة��استخدام�الطاقة�الشمسية�و�كذا�اس�بدال�الوقود�بالك�ر�اء����عر�ات�النقل

�املست �للتنمية �العاملية �ال��نة ��عرف و��ذا

�جيال�املقبلة�ع���تلبية�احتياجا��ا�ا��اصة

تنمية�املستدامةمف�وم�الأسامة�ا��و��،�3
4� �الشيخ، �صا�� �م��امحمد �ا��ماية �و�وسائل �الب�ئة، �لتلوث �و�املالية �ثار��قتصادية

 .94،�ص�2002
املجلس��ع���للتعليم،�التنمية�املستدامة،�مؤت5
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�ل�ي� تمكن��جيال�املقبلة�من�ان��ع�ش�إدارة�املوارد��قتصادية�بطر�قة�تحافظ�ع���املوارد�و�الب�ئة،�او�تحسي��ا

�ا��اضر�ال�تؤثر� ��� �لتلبية�احتياجاتنا �عملية�التأكد�أن�قدراتنا ��� �فالتنمية�املستدامة �شامل �وكتعر�ف إذا

ش�ل�سلبيا����قدرات�أجيال�املستقبل�لتلبية�احتياجا��م،�أيضا،�ما��ع����دارة�ا��كيمة�للموارد�الطبيعية�املتاحة��

�واملقبلة �ا��الية �لألجيال �والبي�ية ��نمائية ��حتياجات �وتحقيق �و�جتما�� ��قتصادي �الرخاء �. 17يكفل
ً
�اذا �كذا

التنمية�ال��شتمل�ع���تنميةاملوارد�ال�شر�ة�فحسب،�بل�تلبية�ا��اجات��ساسية،�وتحقيق�تنميةا�سانية�شاملة����

لقد�ساد����القرن�املا����الفكر��س��ال�ي�الصنا���وخاصة��عد��نفتاح��قتصادي�حيث�عكف���سان�

��ال�ي�دون�النظر�ا���جودة�املنتج�ع���التفك������التكنولوجيا�ال���تقدر�ر�حا�سر�عا�عن�طر�ق�انتاج�منتج�لھ�سوق�اس

���أوال�ا،�جرى�: وعليھ�مر�مف�وم�التنمية�كفكرة�بأر�ع�مراحل

�املستدامة �ال�شر�ة �التنمية �ع�� �ثالث��ا، و���. و��

�ملعظم�العلوم���سانية�وتطبيقا��ا،�وقد�عّرف�إعـالن�
ً
�مش���ا

ً
ا��ق�" ولعل�مقولة�التنمية�مست�اليوم�محورا

�اقتصادية� �أ�عاد �ذات �مت�املة عملية

اجتماعية�وثقافية�وسياسية،���دف�إ���تحقيق�التحسن�املتواصل�لرفا�ية��ل�الس�ان�و�ل��فراد،�وال���يمكن�عن�

وح���ال�تظلم��جيال�القادمة،��س�ب�است��اف��جيال�ا��اضرة�

� �عام �املتحدة �مؤتمر��مم ��� ��عر�ف�ا �جاء ��1987وال�� " بأ��ا

  .18"التنـمية�ال���تل���احتياجات�ا��يل�ا��ا���دون��ضرار�بقدرة��جيال�املقبلة�ع���تلبية�احتياجــا��ا�ا��اصة�

� ��و��شاط �انما �العاملية، �الب�ئة �تد�ور ��� �الرئ���� �الس�ب �ان �ا�� �الدو�� �املجتمع �ت�بھ �امل��ايد،�وقد ��سان

واستغالل�الطبيعة�استغالل�غ���عقال�ي�تنقصھ�النظرة�املستقبلية�او�التفك������مستقبل��جيال�القادمة،�امام��ذا�

الوضع�املضطرب،�عمدت�ا���ود�ا���توحيد�النظر�ة��قتصادية�مع�السياسة�البي�ية،�او�قضية�الب�ئة�محورا�يتم�

اقتصادية�جديدة�تخدم�الب�ئة�ع���نحو�يضمن�استمرار�ة�النوع�ال�شري،�واصبحت�

�والثقافية� �و�جتماعية ��قتصادية �ا��وانب �مختلف ��� ���سان ���ا �قام �ال�� �التنمو�ة �املشار�ع �أدت اذا

�واملخاطر� �املشكالت ��ذه �وإزاء �بالب�ئة، � �أضرار�كب��ة �أ��قت �و�ثار�ال�� �التغ��ات الكث���من

زت�ع���ما�ي��
ّ

  1:موادرك

                                                           

  ".�ش�اليات�والتحديات

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�ل�ي� إدارة�املوارد��قتصادية�بطر�قة�تحافظ�ع���املوارد�و�الب�ئة،�او�تحسي��ا

�ا��اضر�ال�تؤثر� ��� �لتلبية�احتياجاتنا �عملية�التأكد�أن�قدراتنا ��� �فالتنمية�املستدامة �شامل �وكتعر�ف إذا

سلبيا����قدرات�أجيال�املستقبل�لتلبية�احتياجا��م،�أيضا،�ما��ع����دارة�ا��كيمة�للموارد�الطبيعية�املتاحة��

�واملقبلة �ا��الية �لألجيال �والبي�ية ��نمائية ��حتياجات �وتحقيق �و�جتما�� ��قتصادي �الرخاء يكفل

التنمية�ال��شتمل�ع���تنميةاملوارد�ال�شر�ة�فحسب،�بل�تلبية�ا��اجات��ساسية،�وتحقيق�تنميةا�سانية�شاملة����

  .والعدالة�والكرامة���سانيةال�شر�واملؤسسات�املجتمعية�لتحقيق�ا��ر�ة�

 ��عاد�الدولية�ال���ادت�ا���ظ�ور�فكرة�التنمية�املستدامة

لقد�ساد����القرن�املا����الفكر��س��ال�ي�الصنا���وخاصة��عد��نفتاح��قتصادي�حيث�عكف���سان�

ع���التفك������التكنولوجيا�ال���تقدر�ر�حا�سر�عا�عن�طر�ق�انتاج�منتج�لھ�سوق�اس

وعليھ�مر�مف�وم�التنمية�كفكرة�بأر�ع�مراحل.او�نوعية�املواد�ا��ام�املستخدمة�او�الطاقة�املس��لكة

�النمو��قتصادي �ال�شر�ة. ال��ك���ع�� �التنمية �ع�� �ثاني��ا، �املستدامة. و�� �ال�شر�ة �التنمية �ع�� �ثالث��ا، و��

  . ع��ا،�ع���التنمية���سانية�بمعنا�ا�الشامل

�ملعظم�العلوم���سانية�وتطبيقا��ا،�وقد�عّرف�إعـالن�
ً
�مش���ا

ً
ولعل�مقولة�التنمية�مست�اليوم�محورا

� �العام ��� �املتحدة ��مم �أقرتھ ��1986الذي �بأ��ـا �التنمية �اقتصادية�" عملية �أ�عاد �ذات �مت�املة عملية

اجتماعية�وثقافية�وسياسية،���دف�إ���تحقيق�التحسن�املتواصل�لرفا�ية��ل�الس�ان�و�ل��فراد،�وال���يمكن�عن�

وح���ال�تظلم��جيال�القادمة،��س�ب�است��اف��جيال�ا��اضرة�". طر�ق�ا�إعمال�حقوق���سان�وحر�اتھ��ساسية�

� �بـ ��عرف �ظ�ر�ما �املوارد، �املستدامة" ��ميع �"   التنمية �عام �املتحدة �مؤتمر��مم ��� ��عر�ف�ا �جاء وال��

التنـمية�ال���تل���احتياجات�ا��يل�ا��ا���دون��ضرار�بقدرة��جيال�املقبلة�ع���تلبية�احتياجــا��ا�ا��اصة�

� ��و��شاط �انما �العاملية، �الب�ئة �تد�ور ��� �الرئ���� �الس�ب �ان �ا�� �الدو�� �املجتمع �ت�بھ وقد

واستغالل�الطبيعة�استغالل�غ���عقال�ي�تنقصھ�النظرة�املستقبلية�او�التفك������مستقبل��جيال�القادمة،�امام��ذا�

الوضع�املضطرب،�عمدت�ا���ود�ا���توحيد�النظر�ة��قتصادية�مع�السياسة�البي�ية،�او�قضية�الب�ئة�محورا�يتم�

اقتصادية�جديدة�تخدم�الب�ئة�ع���نحو�يضمن�استمرار�ة�النوع�ال�شري،�واصبحت�التعامل�معھ�بحذر�إليجاد�نظر�ة�

 .19من�ا�م�الثنائيات����الفكر���سا�ي�املعاصر

�والثقافية� �و�جتماعية ��قتصادية �ا��وانب �مختلف ��� ���سان ���ا �قام �ال�� �التنمو�ة �املشار�ع �أدت اذا

�واملخاطر� �املشكالت ��ذه �وإزاء �بالب�ئة، � �أضرار�كب��ة �أ��قت �و�ثار�ال�� �التغ��ات الكث���من

زت�ع���ما�ي���10البي�ية�عقد�عدة�مؤتمرات،�و�عت���اعالن�ا��ق����التنمية�والذي�يتألف�من�
ّ

موادرك

                   

 .25عبدهللا�تركما�ي�،�مرجع�سابق،�ص

  .12ي���مسعودي،�مرجع�سابق،�ص

�ش�اليات�والتحديات: التنمية�املستدامة�وا��كم�الصا��«املرصد�العر�ي�لإلصالح�والديمقراطية�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

إدارة�املوارد��قتصادية�بطر�قة�تحافظ�ع���املوارد�و�الب�ئة،�او�تحسي��ا�ل�ي�«

  .16"حياة�كر�مة�افضل

�ا��اضر�ال�تؤثر� ��� �لتلبية�احتياجاتنا �عملية�التأكد�أن�قدراتنا ��� �فالتنمية�املستدامة �شامل �وكتعر�ف إذا

سلبيا����قدرات�أجيال�املستقبل�لتلبية�احتياجا��م،�أيضا،�ما��ع����دارة�ا��كيمة�للموارد�الطبيعية�املتاحة��

�واملقبلة �ا��الية �لألجيال �والبي�ية ��نمائية ��حتياجات �وتحقيق �و�جتما�� ��قتصادي �الرخاء يكفل

التنمية�ال��شتمل�ع���تنميةاملوارد�ال�شر�ة�فحسب،�بل�تلبية�ا��اجات��ساسية،�وتحقيق�تنميةا�سانية�شاملة����

ال�شر�واملؤسسات�املجتمعية�لتحقيق�ا��ر�ة�

��عاد�الدولية�ال���ادت�ا���ظ�ور�فكرة�التنمية�املستدامة - 5

لقد�ساد����القرن�املا����الفكر��س��ال�ي�الصنا���وخاصة��عد��نفتاح��قتصادي�حيث�عكف���سان�

ع���التفك������التكنولوجيا�ال���تقدر�ر�حا�سر�عا�عن�طر�ق�انتاج�منتج�لھ�سوق�اس

او�نوعية�املواد�ا��ام�املستخدمة�او�الطاقة�املس��لكة

�النمو��قتصادي ال��ك���ع��

ع��ا،�ع���التنمية���سانية�بمعنا�ا�الشاملرا�

�ملعظم�العلوم���سانية�وتطبيقا��ا،�وقد�عّرف�إعـالن�
ً
�مش���ا

ً
ولعل�مقولة�التنمية�مست�اليوم�محورا

� �التنمية �� "� �العام ��� �املتحدة ��مم �أقرتھ الذي

اجتماعية�وثقافية�وسياسية،���دف�إ���تحقيق�التحسن�املتواصل�لرفا�ية��ل�الس�ان�و�ل��فراد،�وال���يمكن�عن�و 

طر�ق�ا�إعمال�حقوق���سان�وحر�اتھ��ساسية�

� �بـ ��عرف �ظ�ر�ما �املوارد، ��ميع

التنـمية�ال���تل���احتياجات�ا��يل�ا��ا���دون��ضرار�بقدرة��جيال�املقبلة�ع���تلبية�احتياجــا��ا�ا��اصة�

� ��و��شاط �انما �العاملية، �الب�ئة �تد�ور ��� �الرئ���� �الس�ب �ان �ا�� �الدو�� �املجتمع �ت�بھ وقد

واستغالل�الطبيعة�استغالل�غ���عقال�ي�تنقصھ�النظرة�املستقبلية�او�التفك������مستقبل��جيال�القادمة،�امام��ذا�

الوضع�املضطرب،�عمدت�ا���ود�ا���توحيد�النظر�ة��قتصادية�مع�السياسة�البي�ية،�او�قضية�الب�ئة�محورا�يتم�

التعامل�معھ�بحذر�إليجاد�نظر�ة�

من�ا�م�الثنائيات����الفكر���سا�ي�املعاصر) التنمية/الب�ئة(ثنائية

�والثقافية� �و�جتماعية ��قتصادية �ا��وانب �مختلف ��� ���سان ���ا �قام �ال�� �التنمو�ة �املشار�ع �أدت اذا

�إحداث �إ�� �واملخاطر��والسياسية �املشكالت ��ذه �وإزاء �بالب�ئة، � �أضرار�كب��ة �أ��قت �و�ثار�ال�� �التغ��ات الكث���من

البي�ية�عقد�عدة�مؤتمرات،�و�عت���اعالن�ا��ق����التنمية�والذي�يتألف�من�

  .60املصدر�نفسھ،�ص�6
عبدهللا�تركما�ي�،�مرجع�سابق،�ص�7
ي���مسعودي،�مرجع�سابق،�ص�8
املرصد�العر�ي�لإلصالح�والديمقراطية�:انظر����ذلك9
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�� �الشعوب �حق �ب�ناح��ام �والتوفيق �للشعوب، �وكحق �لإل�سان �كحق �التنمية ��� �ع���ا��ق �السيادة �

�وضع� �واجبا��ا �ومن �الدول �حق �ومن �وجماعية �واملسؤوليةفردية �للتنمية، �الرئ���� ��و�املوضوع ��سان

�وضرورة�ازالة�العقبات� �الصداقةوالتعاون عالقات

 .التنمية�مرتبطة�بالسالم،�ولذلك�ال�بّد�من�صيانة�السلمو�من�الدولي�ن

�ا �التنمية، �عملية ��� ��شيط �بدور �قياماملرأة �لضمان �تداب���فعالة �واتخاذ �ت�افؤ�الفرص �تحقيق ي�ضرورة

 .صياغة�وتب���وإعمالتداب���سياسية�و�شر�عية�وغ���ا�ع���املستوى�الوط���والدو��،�لتطبيق�ا��ق�فيالتنمية

�يق����بإ�شاء�فر�ق�قر �1993) مارس
ً
ارا

�تتفاعل� ��ق��احات ��عض �بدأت �التار�خ �ذلك ومنذ

إلعداداتفاقية�دولية�حول�ا��ق����التنمية،�اي�دراسة�ام�انية�تطو�ر�اعالن�ا��ق����التنميةا���اتفاقية�دولية�شارعة�

أن��ناك�حاجة�إ���طر�ق�" إ��" بمستقبلنا�املش��ك�

��رضية� �للكرة �بل �قليلة، �سن�ن �أو�لبضع �قليلة �أماكن �مجرد �ال��� �ال�شري �التقدم ��ستديم �طر�ق �للتنمية، جديد

�عمل�ع����1987و�التنمية�املستدامة�حسب��عر�ف�وضعتھ��ذه�ال��نة�عام�

  .112"تلبية�احتياجات�ا��اضر�دون�أن�تؤدي�إ���تدم���قدرة��جيال�املقبلة�ع���تلبية�احتياجا��ا�ا��اصة

                                                           

  ".�ش�اليات�والتحديات

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�� �الشعوب �حق �ب�ناح��ام �والتوفيق �للشعوب، �وكحق �لإل�سان �كحق �التنمية ��� ا��ق

 .ثروا��ا�و��ن�ا��قوق�املدنية�والسياسيةو�جتماعية�والثقافية

�وضع� �واجبا��ا �ومن �الدول �حق �ومن �وجماعية �واملسؤوليةفردية �للتنمية، �الرئ���� ��و�املوضوع ��سان

 .الحظ�حقوواجب(سياسات�تنمو�ة�وطنية�مالئمة�

�و  �الدو�� �مبادئ�القانون �يق����اح��ام �التنمية ��� �وضرورة�ازالة�العقبات�ا��ق �الصداقةوالتعاون عالقات

 .ال����ع��ض�التنمية

 .ضرورة��عز�ز�تنميةالبلدان�النامية

التنمية�مرتبطة�بالسالم،�ولذلك�ال�بّد�من�صيانة�السلمو�من�الدولي�ن

�ا �التنمية، �عملية ��� ��شيط �بدور �قياماملرأة �لضمان �تداب���فعالة �واتخاذ �ت�افؤ�الفرص �تحقيق ضرورة

  .ال��ك���ع���البعد�الداخ������ا��ق�فيالتنمية

 .تأكيد�مبدأ�عدم�قابلية�ا��قوق�للتجزئة

صياغة�وتب���وإعمالتداب���سياسية�و�شر�عية�وغ���ا�ع���املستوى�الوط���والدو��،�لتطبيق�ا��ق�فيالتنمية

مارس(آذار�4و�عد�نقاشات�دولية�وحقوقية�تب�ت���نة�حقوق���سان����

�التوصيات �املعوقاتوتقديم �وتحديد �التنمية ��� �با��ق ��ع�� �تتفاعل�.عمل ��ق��احات ��عض �بدأت �التار�خ �ذلك ومنذ

إلعداداتفاقية�دولية�حول�ا��ق����التنمية،�اي�دراسة�ام�انية�تطو�ر�اعالن�ا��ق����التنميةا���اتفاقية�دولية�شارعة�

  .111جديدة�ذات�صفة�الزاميةاي�م�شأة�لقواعد�قانونية�

 خصائص�التنمية�املستدامة

بمستقبلنا�املش��ك�" ترى�ال��نة�العاملية�للتنمية�املستدامة����تقر�ر�ا�املعنون�

��رضية� �للكرة �بل �قليلة، �سن�ن �أو�لبضع �قليلة �أماكن �مجرد �ال��� �ال�شري �التقدم ��ستديم �طر�ق �للتنمية، جديد

و�التنمية�املستدامة�حسب��عر�ف�وضعتھ��ذه�ال��نة�عام�". أسر�ا�وصوال�إ���املستقبل�البعيد

تلبية�احتياجات�ا��اضر�دون�أن�تؤدي�إ���تدم���قدرة��جيال�املقبلة�ع���تلبية�احتياجا��ا�ا��اصة

                   

�ش�اليات�والتحديات: التنمية�املستدامة�وا��كم�الصا��«املرصد�العر�ي�لإلصالح�و�الديمقراطية�

  .3صبن�ع���بلعزوز�وعبد�الكر�م�قندوز،�مرجع�سابق،�

  .7ي���مسعودي،�مرجع�سابق،�ص�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 
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 - 10�� �الشعوب �حق �ب�ناح��ام �والتوفيق �للشعوب، �وكحق �لإل�سان �كحق �التنمية ��� ا��ق

ثروا��ا�و��ن�ا��قوق�املدنية�والسياسيةو�جتماعية�والثقافية

�وضع� -  �واجبا��ا �ومن �الدول �حق �ومن �وجماعية �واملسؤوليةفردية �للتنمية، �الرئ���� ��و�املوضوع ��سان

سياسات�تنمو�ة�وطنية�مالئمة�

�و  -  �الدو�� �مبادئ�القانون �يق����اح��ام �التنمية ��� ا��ق

ال����ع��ض�التنمية

ضرورة��عز�ز�تنميةالبلدان�النامية - 

التنمية�مرتبطة�بالسالم،�ولذلك�ال�بّد�من�صيانة�السلمو�من�الدولي�ن - 

�ا -  �التنمية، �عملية ��� ��شيط �بدور �قياماملرأة �لضمان �تداب���فعالة �واتخاذ �ت�افؤ�الفرص �تحقيق ضرورة

ال��ك���ع���البعد�الداخ������ا��ق�فيالتنمية

تأكيد�مبدأ�عدم�قابلية�ا��قوق�للتجزئة - 

صياغة�وتب���وإعمالتداب���سياسية�و�شر�عية�وغ���ا�ع���املستوى�الوط���والدو��،�لتطبيق�ا��ق�فيالتنمية - 

و�عد�نقاشات�دولية�وحقوقية�تب�ت���نة�حقوق���سان����

�التوصيات �املعوقاتوتقديم �وتحديد �التنمية ��� �با��ق ��ع�� عمل

إلعداداتفاقية�دولية�حول�ا��ق����التنمية،�اي�دراسة�ام�انية�تطو�ر�اعالن�ا��ق����التنميةا���اتفاقية�دولية�شارعة�

اي�م�شأة�لقواعد�قانونية�

خصائص�التنمية�املستدامة - 6

ترى�ال��نة�العاملية�للتنمية�املستدامة����تقر�ر�ا�املعنون�

��رضية� �للكرة �بل �قليلة، �سن�ن �أو�لبضع �قليلة �أماكن �مجرد �ال��� �ال�شري �التقدم ��ستديم �طر�ق �للتنمية، جديد

أسر�ا�وصوال�إ���املستقبل�البعيدب

تلبية�احتياجات�ا��اضر�دون�أن�تؤدي�إ���تدم���قدرة��جيال�املقبلة�ع���تلبية�احتياجا��ا�ا��اصة"

املرصد�العر�ي�لإلصالح�و�الديمقراطية�:��ذلكانظر���10
بن�ع���بلعزوز�وعبد�الكر�م�قندوز،�مرجع�سابق،��11

ي���مسعودي،�مرجع�سابق،�ص��12
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لب�ئة،�لكنھ�عرف�تطورا�م��وظا�ع���و���ا��قيقة�فان�التنمية�املستدامة�بدأت��ش�ل�خاص�حول�موضوع�ا

�العصر ��ذا �يطرح�ما �ال�� �الك��ى �واحتواء�املعضالت �دراسة �ال��اية�ا�� ��� �ليصل �املفكر�ن �القول�أن�. 113اراء يمكن

�مد�ع���مر�أن��عكس�ش�ئا�أساسيا�وجو�ر�ا�ل��ة�املجتمع��قتصادية�أو��جتماعية�أو�البي�ية�طو�لة�

 أن�ت�ون�وا��ة�و�مكن�تحقيق�ا�أي�ب�ساطة��ستطيع�املجتمع�ف�م�ا�وتقبل�ا�

 . 

ساليب�املستخدمة����إعداد�أي�مؤشر�بوضوح�وان�يتم�توظيف�ا�بدقة�وان�

 .بمع���أن�املؤشر��ش���إ���اتجا�ات�نموذجية�إذا�استخدم��ل�عام

  :�115ا�ع���النحو�التا��

 .اذ��عد�البعد�الزم���ف��ا��و��ساس،�اضافة�ا���البعد�الك���والنو��

 .محتو�اتھ

 .�عد�ا��انب�ال�شري�ف��ا�وتنميتھ�من�اول�ا�داف�ا�وخاصة���تمام�بالفقراء

 .ترا���املحافظة�ع���تنوع�املجتمعات�وخصوصي��ا�ثقافيا�ودي�يا�وحضار�ا

�والدول� �الغنية �الدول �ب�ن �العالقة �وتنظيم �املوارد، �استخدام ��� �الدو�� �والت�امل �الت�سيق �ع�� تقوم

ة�من�خالل��ذا�تكفل�خدمة��جيال�ا��الية��ش�ل�ال�يضر�او�يمس�مصا����جيال�القادمة�بمع���

  :116و�التا���ف����ع���عن�ماي��

                                                           

  .61ص.2002ة�العال���للتنمية�املستدامة،�جو�ا�س��غ،�

  .190،�ص)2003(1.،�مركز��ردن،�ط

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

و���ا��قيقة�فان�التنمية�املستدامة�بدأت��ش�ل�خاص�حول�موضوع�ا

�العصر ��ذا �يطرح�ما �ال�� �الك��ى �واحتواء�املعضالت �دراسة �ال��اية�ا�� ��� �ليصل �املفكر�ن اراء

  :ولعل�أ�م�ا�114ناك�العديد�من�ا��صائص

أن��عكس�ش�ئا�أساسيا�وجو�ر�ا�ل��ة�املجتمع��قتصادية�أو��جتماعية�أو�البي�ية�طو�لة�

أن�ت�ون�وا��ة�و�مكن�تحقيق�ا�أي�ب�ساطة��ستطيع�املجتمع�ف�م�ا�وتقبل�ا�

 .آن�ت�ون�قابلة�للقياس�و�مكن�الت�بؤ���ا�

 أن�ت�ون�ذات�قيم�حدية�متاحة�

. أن�تو���ما�إذا��انت�املتغ��ات�قابلة�للقلب�و�مكن�التحكم�ف��ا�أم�ال

ساليب�املستخدمة����إعداد�أي�مؤشر�بوضوح�وان�يتم�توظيف�ا�بدقة�وان�ي�ب���تحديد�� :النوا���ا��اصة

 .ت�ون�مقبولة�اجتماعيا�وعلميا�وان�ي�ون�من�الس�ل�إعادة�إنتاج�ا

بمع���أن�املؤشر��ش���إ���اتجا�ات�نموذجية�إذا�استخدم��ل�عام:ا��ساسية�للزمن

�ا�ع���النحو�التا��خصائصالتنمية�املستدامة�من�ج�ة�ثانية،�يمكن�تحديد

اذ��عد�البعد�الزم���ف��ا��و��ساس،�اضافة�ا���البعد�الك���والنو��: طو�لة�املدى

 .ترا���حق��جيال�القادمة����املوارد�الطبيعية

 .تضع�تلبية��حتياجات��ساسية�للفرد����املقام��ول 

محتو�اتھترا���ا��فاظ�ع���املحيط�ا��يوي����الب�ئة�الطبيعية�ب�ل�

�عد�ا��انب�ال�شري�ف��ا�وتنميتھ�من�اول�ا�داف�ا�وخاصة���تمام�بالفقراء

ترا���املحافظة�ع���تنوع�املجتمعات�وخصوصي��ا�ثقافيا�ودي�يا�وحضار�ا

�والدول� �الغنية �الدول �ب�ن �العالقة �وتنظيم �املوارد، �استخدام ��� �الدو�� �والت�امل �الت�سيق �ع�� تقوم

ة�من�خالل��ذا�تكفل�خدمة��جيال�ا��الية��ش�ل�ال�يضر�او�يمس�مصا����جيال�القادمة�بمع���

و�التا���ف����ع���عن�ماي��.ترك�املصادر�املتوفرة��ن�لألجيال�القادمة�بنفس�الوضع�الذي�عليھ�او�احسن

                   

.  

ة�العال���للتنمية�املستدامة،�جو�ا�س��غ،�املجلس��ع���للتعليم،�التنمية�املستدامة،�مؤتمر�القم

،�مركز��ردن،�ط)1999نوفم��(9.اسامة�ا��و��،�مف�وم�التنمية�املستدامة،�اوراق�غ���دور�ة،�ع

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

و���ا��قيقة�فان�التنمية�املستدامة�بدأت��ش�ل�خاص�حول�موضوع�ا

�العصر ��ذا �يطرح�ما �ال�� �الك��ى �واحتواء�املعضالت �دراسة �ال��اية�ا�� ��� �ليصل �املفكر�ن اراء

�ناك�العديد�من�ا��صائص

 أن��عكس�ش�ئا�أساسيا�وجو�ر�ا�ل��ة�املجتمع��قتصادية�أو��جتماعية�أو�البي�ية�طو�لة�

 .�جيال

 أن�ت�ون�وا��ة�و�مكن�تحقيق�ا�أي�ب�ساطة��ستطيع�املجتمع�ف�م�ا�وتقبل�ا�

 آن�ت�ون�قابلة�للقياس�و�مكن�الت�بؤ���ا�

 أن�ت�ون�ذات�قيم�حدية�متاحة�

 أن�تو���ما�إذا��انت�املتغ��ات�قابلة�للقلب�و�مكن�التحكم�ف��ا�أم�ال

 النوا���ا��اصة

ت�ون�مقبولة�اجتماعيا�وعلميا�وان�ي�ون�من�الس�ل�إعادة�إنتاج�ا

 ا��ساسية�للزمن

خصائصالتنمية�املستدامة�من�ج�ة�ثانية،�يمكن�تحديدكما�تتعدد

طو�لة�املدى -1

ترا���حق��جيال�القادمة����املوارد�الطبيعية -2

تضع�تلبية��حتياجات��ساسية�للفرد����املقام��ول  -3

ترا���ا��فاظ�ع���املحيط�ا��يوي����الب�ئة�الطبيعية�ب�ل� -4

�عد�ا��انب�ال�شري�ف��ا�وتنميتھ�من�اول�ا�داف�ا�وخاصة���تمام�بالفقراء -5

ترا���املحافظة�ع���تنوع�املجتمعات�وخصوصي��ا�ثقافيا�ودي�يا�وحضار�ا -6

�والدول� -7 �الغنية �الدول �ب�ن �العالقة �وتنظيم �املوارد، �استخدام ��� �الدو�� �والت�امل �الت�سيق �ع�� تقوم

 .الفق��ة

ة�من�خالل��ذا�تكفل�خدمة��جيال�ا��الية��ش�ل�ال�يضر�او�يمس�مصا����جيال�القادمة�بمع���فالتنمي

ترك�املصادر�املتوفرة��ن�لألجيال�القادمة�بنفس�الوضع�الذي�عليھ�او�احسن

.3.5ص�صاملرجع�نفسھ،��13

املجلس��ع���للتعليم،�التنمية�املستدامة،�مؤتمر�القم�14
اسامة�ا��و��،�مف�وم�التنمية�املستدامة،�اوراق�غ���دور�ة،�ع�15
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ف����عمل�لصا���ان�التنمية�املستدامة�ال��س���لتقدم�محدود����اماكن�معينة،�وزمن�مع�ن،�

ترا���مستو�ات��س��الك�لضمان�مستو�ات�مع�شية�ال�تتجاوز�ا��د��د�ى�من��حتياجات�

 .تتطلب�التنمية�ان�شار�القيم�امل��عة�ملستو�ات��س��الك�ال�تتخطى�حدود�املمكن�بي�يا

�ال��� �العمل �خطة �محور �و�جعل�ا �املتواصلة، �التنمية فكرة

وضع�ا�للقرن�ا��ادي�والعشر�ن،�وأصبحت�الفكرة�محور�ا��ديث�����امل�املجتمع،�و�برزت�ل�ا�أ�عاد�جديدة�تتصل�

�باملنا��� �وتتصل �وغ���ا، �والزراعة �الصناعة ��� �التنموي، �ج�د�م ��� �الناس �عل��ا �عتمد

��خ��ة� ��ذه �دعم �املتحدة ��مم �توصية ��� �أيضا �جاء كما

 .حماية�ا��قوق�املدنية�و�السياسية�و�قتصادية�و�جتماعية�و�الثقافية�ل��ميع

 .�عز�ز�قدرات�جميع�الدول�ع���تطبيق�املبادئ�واملمارسات�الديمقراطية�إح��ام�حقوق���سان�و�قليات

 .ميع�أش�ال�التمي���ضد�املرأةم�افحة�جميع�أش�ال�العنف�ضد�املرأة�،�وتنفيذ�إتفاقية�القضاء�ع���ج

                                                                                

�ا�� ��� �املعاصرة �اثر�السياسات �ع�� �املستدامة �التنمية ���"زائرواقع �مداخلة ، :

البعد�البي���املركز�ا��ام���باملدية�مع�د�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي���يومي�

� ��� ��مر�كية �املتحدة �الواليات �ب�يورك �املنعقدة ��لفية، �شأن �املتحدة ��مم - 08إعالن

  2005ماي�

،�وعرف�22/12/1989املؤرخ���� 44/288،�بقرار�من�ا��معية�العامة�لالمم�املتحدة�رقم

�القرن� �اعمال �وجدول �والتنمية، �الب�ئة ��شان �ر�و�جان��و اعالن

كخطة�عمل�لل��وض�بالتنمية�املستدامة،�و�ان�من�نتائجھ�ا��روج�باتفاقيت�ن�دوليت�ن��شان�ا��فاظ�ع���التنوع�البيولو��،�واتفاقية�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

ان�التنمية�املستدامة�ال��س���لتقدم�محدود����اماكن�معينة،�وزمن�مع�ن،�

 .ال�شر�ة�جمعاء

 .تتم���بان�ل�ا�رؤ�ة�عاملية�شاملة

ترا���مستو�ات��س��الك�لضمان�مستو�ات�مع�شية�ال�تتجاوز�ا��د��د�ى�من��حتياجات�

 .ع���املدى�البعيد

تتطلب�التنمية�ان�شار�القيم�امل��عة�ملستو�ات��س��الك�ال�تتخطى�حدود�املمكن�بي�يا

  ا�عاد�التنمية�املستدامة�ومقوما��ا

 )� �جان��و ��–ر�و�دي ��رض �ال���) قمة �العمل �خطة �محور �و�جعل�ا �املتواصلة، �التنمية فكرة

وضع�ا�للقرن�ا��ادي�والعشر�ن،�وأصبحت�الفكرة�محور�ا��ديث�����امل�املجتمع،�و�برزت�ل�ا�أ�عاد�جديدة�تتصل�

�باملنا��� �وتتصل �وغ���ا، �والزراعة �الصناعة ��� �التنموي، �ج�د�م ��� �الناس �عل��ا �عتمد

�واملردود �املأخوذ �حساب �عل��ا �يجري �ال�� ��خ��ة�. �117قتصادية ��ذه �دعم �املتحدة ��مم �توصية ��� �أيضا �جاء كما

  :118ملبادئ�التنمية�املستدامة�من�خالل

 .املحافظة�ع���الب�ئة

 .لعال�����قوق���ساناح��ام��عالن�ا

حماية�ا��قوق�املدنية�و�السياسية�و�قتصادية�و�جتماعية�و�الثقافية�ل��ميع

�عز�ز�قدرات�جميع�الدول�ع���تطبيق�املبادئ�واملمارسات�الديمقراطية�إح��ام�حقوق���سان�و�قليات

م�افحة�جميع�أش�ال�العنف�ضد�املرأة�،�وتنفيذ�إتفاقية�القضاء�ع���ج

 .السماح�بمشاركة�جميع�املواطن�ن����العملية�السياسية

 .حر�ة��عالم�ل�ي�تؤدي�دور�ا��سا���

                                                                                                                        

�جبارة، �ومراد �محمود �الدين �وعمر�م�� �رز�ق �ا��"كمال ��� �املعاصرة �اثر�السياسات �ع�� �املستدامة �التنمية واقع

البعد�البي���املركز�ا��ام���باملدية�مع�د�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي���يومي�: التنميــة�املحـلية�املستـدامة

� ��� ��مر�كية �املتحدة �الواليات �ب�يورك �املنعقدة ��لفية، �شأن �املتحدة ��مم إعالن
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،�بقرار�من�ا��معية�العامة�لالمم�املتحدة�رقم1992جوان�) 14-03(ا�عقد��ذا�املؤتمر����الف��ة

� �دوليت�ن �املؤتمر�وثيقت�ن �تب�� �وقد ��رض، �قمة ��ماباسم �القرن�:باألجماع �اعمال �وجدول �والتنمية، �الب�ئة ��شان �ر�و�جان��و اعالن

كخطة�عمل�لل��وض�بالتنمية�املستدامة،�و�ان�من�نتائجھ�ا��روج�باتفاقيت�ن�دوليت�ن��شان�ا��فاظ�ع���التنوع�البيولو��،�واتفاقية�

  .25ي���مسعودي،�مرجع�سابق،�ص
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ان�التنمية�املستدامة�ال��س���لتقدم�محدود����اماكن�معينة،�وزمن�مع�ن،� - 

ال�شر�ة�جمعاء

تتم���بان�ل�ا�رؤ�ة�عاملية�شاملة - 

ترا���مستو�ات��س��الك�لضمان�مستو�ات�مع�شية�ال�تتجاوز�ا��د��د�ى�من��حتياجات� - 

ع���املدى�البعيد

تتطلب�التنمية�ان�شار�القيم�امل��عة�ملستو�ات��س��الك�ال�تتخطى�حدود�املمكن�بي�يا - 

ا�عاد�التنمية�املستدامة�ومقوما��ا: ياملحور�الثا�

�مؤتمر� (  1992تب��

وضع�ا�للقرن�ا��ادي�والعشر�ن،�وأصبحت�الفكرة�محور�ا��ديث�����امل�املجتمع،�و�برزت�ل�ا�أ�عاد�جديدة�تتصل�

� �ال�� �باملنا���بالوسائاللتقنية �وتتصل �وغ���ا، �والزراعة �الصناعة ��� �التنموي، �ج�د�م ��� �الناس �عل��ا �عتمد

�واملردود �املأخوذ �حساب �عل��ا �يجري �ال�� �قتصادية

ملبادئ�التنمية�املستدامة�من�خالل

املحافظة�ع���الب�ئة - 

اح��ام��عالن�ا - 

حماية�ا��قوق�املدنية�و�السياسية�و�قتصادية�و�جتماعية�و�الثقافية�ل��ميع� - 

�عز�ز�قدرات�جميع�الدول�ع���تطبيق�املبادئ�واملمارسات�الديمقراطية�إح��ام�حقوق���سان�و�قليات - 

م�افحة�جميع�أش�ال�العنف�ضد�املرأة�،�وتنفيذ�إتفاقية�القضاء�ع���ج - 

السماح�بمشاركة�جميع�املواطن�ن����العملية�السياسية - 

حر�ة��عالم�ل�ي�تؤدي�دور�ا��سا��� - 

                                                             
�جبارة،�16 �ومراد �محمود �الدين �وعمر�م�� �رز�ق كمال

التنميــة�املحـلية�املستـدامة: امللتقى�الوط���الثالث�حول 

  .3ص.2008مارس� 4 - 3
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ا�عقد��ذا�املؤتمر����الف��ة(*)

� �دوليت�ن �املؤتمر�وثيقت�ن �تب�� �وقد ��رض، �قمة باسم

كخطة�عمل�لل��وض�بالتنمية�املستدامة،�و�ان�من�نتائجھ�ا��روج�باتفاقيت�ن�دوليت�ن��شان�ا��فاظ�ع���التنوع�البيولو��،�واتفاقية�21
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���مدينة�ر�ودي�جان��و�بال��از�ل�من�ابرز��ذه�املؤتمرات�

�القادمة ��جيال �حقوق ���فظ �ك�دف �املستدامة �التنمية �فكرة �معھ �و�رزت �القضايا، ��ذه �عا���.��19 كما

ا�عاد�ا�واليات�تحقيق�ا،�وقد�اعت���التنمية�املستدامة��كظا�ــرة�مركبة��شتمل�ع���أ�عاد�متعددة،و�مكن�إيجاز�أ�م�ا�

ة�املستديمة���ع�اسات�الرا�نة�و�املقبلة�لالقتصاد�ع���

. الب�ئة،�إنھ�يطرح�مسألة�اختيار�و�تمو�ل�و�تحس�ن�التقنيات�الصناعية����مجال�توظيف�املوارد�الطبيعية

توفق�التنمية�املستديمة�ب�ن��ذين�البعدين،�ل�س����أخذ�ا��ع�ن��عتبار�املحافظة�ع���الطبيعة�فحسب،�

  .ملجموع�العالقات�املقامة�ب�ن�الطبيعة�و�ب�ن��فعال�ال�شر�ة�كذلك

�و� �للتكنولوجيات، ��فضلية �و�الب�ئة، ���سان �ب�ن �التآزر �ع�� �مؤسسة �باعتبار�ا �املستديمة، �التنمية تمنح

لتنمية��قتصادية�تدافع�التنمية�املستديمة�عن�عملية�تطو�ر�ا

�الطبيعية� �ال�شر�ة، �ل��ياة �قواعد �باعتبار�ا ��ساسية �البي�ية �التوازنات �البعيد، �املدى �ع�� �حسا��ا ��� �تأخذ ال��

�رفض� ��� �أساسية �رك��ة �املستدامة �التنمية �فكرة �ت��ز ��جتماعية �الوسائل �مجال ��

البالغ�ب�ن��غنياء�و�الفقراء،�العدل��جتما���أساس��ستدامة،�يقت�����ذا�عدة�

فكرة�العدالة��جتماعية�تتضمن�العدالة�ب�ن�الناس�و��خذ�بيد�الفئات�املستضعفة،�و�العدالة�ب�ن��جيال�

�سليما� �ل��ثوه �نصونھ �أن �و�ي�ب�� �و��حفاد ��بناء �و�ملك

" فكرة�تنمية�ال�شر�وسعت�مع���التعليم�ومراميھ،�����ل�عام�يصدر�برنامج��مم�املتحدة��نما�ي�تقر�را�عن�

�و�يصنف�التقر�ر�دول�العال �وإجتماعية، �وإقتصادية �بمعاي���تنمو�ة �تقاس �درجات�ال�� م

�و�السؤال� �الدرجات �ذيل ��� �تقع �العر�ية �الدول �أن �و�املؤسف �ال�شر�ة، �التنمية �تحقيق ��� �نجاح�ا حسب

�ل�تخرج�مؤسسات�التعليم�أفراد�قادر�ن�ع����س�ام��يجا�ي����التنمية�والتقدم��جتما��،�أم�

مل،�فالتنمية�املتواصلة�تطلب�منا�أن��عيد�

�و� �التخطيط �مراحل ��� �الفاعلة �املشاركة �الناس، �مشاركة �املتواصلة �التنمية �لنجاح �الر�ائز�ا��و�ر�ة من

�جو�ر�الد �و�� ��جتما��، �القبول �ع�� �املشاركة ��ذه �و��عتمد �الوطنية، �للتنمية �فغياب�التنفيذ يمقراطية،

                                                           

  .59ص.2002ع���للتعليم،�التنمية�املستدامة،�مؤتمر�القمة�العال���للتنمية�املستدامة،�جو�ا�س��غ،�

�حول  �الثالث �الوط�� �املحـلية�:امللتقى التنميــة
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  خصائص�التنمية�املستدامة�

���مدينة�ر�ودي�جان��و�بال��از�ل�من�ابرز��ذه�املؤتمرات�(*)�1992عت���مؤتمر��مم�املتحدة�للب�ئة�والتنمية�عام�

�القادمة ��جيال �حقوق ���فظ �ك�دف �املستدامة �التنمية �فكرة �معھ �و�رزت �القضايا، ��ذه ��

ا�عاد�ا�واليات�تحقيق�ا،�وقد�اعت���التنمية�املستدامة��كظا�ــرة�مركبة��شتمل�ع���أ�عاد�متعددة،و�مكن�إيجاز�أ�م�ا�

ة�املستديمة���ع�اسات�الرا�نة�و�املقبلة�لالقتصاد�ع����ع�ن�البعد��قتصادي�للتنمي�:��عاد��قتصادية

الب�ئة،�إنھ�يطرح�مسألة�اختيار�و�تمو�ل�و�تحس�ن�التقنيات�الصناعية����مجال�توظيف�املوارد�الطبيعية

توفق�التنمية�املستديمة�ب�ن��ذين�البعدين،�ل�س����أخذ�ا��ع�ن��عتبار�املحافظة�ع���الطبيعة�فحسب،�

ملجموع�العالقات�املقامة�ب�ن�الطبيعة�و�ب�ن��فعال�ال�شر�ة�كذلك

�و� �للتكنولوجيات، ��فضلية �و�الب�ئة، ���سان �ب�ن �التآزر �ع�� �مؤسسة �باعتبار�ا �املستديمة، �التنمية تمنح

تدافع�التنمية�املستديمة�عن�عملية�تطو�ر�ا. املعارف�والقيم�ال���تضع�����ولية�الديمومة�الكب��ة

�الطبيعية� �ال�شر�ة، �ل��ياة �قواعد �باعتبار�ا ��ساسية �البي�ية �التوازنات �البعيد، �املدى �ع�� �حسا��ا ��� �تأخذ ال��

��جتماعية �رفض��:��عاد ��� �أساسية �رك��ة �املستدامة �التنمية �فكرة �ت��ز ��جتماعية �الوسائل �مجال ��

البالغ�ب�ن��غنياء�و�الفقراء،�العدل��جتما���أساس��ستدامة،�يقت�����ذا�عدة�الفقر�والبطالة�والتفاوت�

  :21أمور�ي�ب���أن�يجد�املجتمع�سبلھ�إليھ

فكرة�العدالة��جتماعية�تتضمن�العدالة�ب�ن�الناس�و��خذ�بيد�الفئات�املستضعفة،�و�العدالة�ب�ن��جيال�

� �طبيعية �ثروات �من �أيدينا �ماب�ن �أن �يقال �سليما�ح�� �ل��ثوه �نصونھ �أن �و�ي�ب�� �و��حفاد ��بناء �و�ملك

 

فكرة�تنمية�ال�شر�وسعت�مع���التعليم�ومراميھ،�����ل�عام�يصدر�برنامج��مم�املتحدة��نما�ي�تقر�را�عن�

� �ال�شر�ة �و�يصنف�التقر�ر�دول�العال" التنمية �وإجتماعية، �وإقتصادية �بمعاي���تنمو�ة �تقاس ال��

�و�السؤال� �الدرجات �ذيل ��� �تقع �العر�ية �الدول �أن �و�املؤسف �ال�شر�ة، �التنمية �تحقيق ��� �نجاح�ا حسب

�ل�تخرج�مؤسسات�التعليم�أفراد�قادر�ن�ع����س�ام��يجا�ي����التنمية�والتقدم��جتما��،�أم�

مل،�فالتنمية�املتواصلة�تطلب�منا�أن��عيد�تخرج�أعباء�إجتماعية�تذ�ب�إ���ساحات�البطالة�ال�إ���سوق�الع

 .النظر����ن���التعليم�و�أساليبھ�و�مؤسساتھ

�و� �التخطيط �مراحل ��� �الفاعلة �املشاركة �الناس، �مشاركة �املتواصلة �التنمية �لنجاح �الر�ائز�ا��و�ر�ة من

�جو�ر�الد �و�� ��جتما��، �القبول �ع�� �املشاركة ��ذه �و��عتمد �الوطنية، �للتنمية التنفيذ

                   

ع���للتعليم،�التنمية�املستدامة،�مؤتمر�القمة�العال���للتنمية�املستدامة،�جو�ا�س��غ،�

�الشاملة ��قتصادية �التنمية �تحقيق ��� �الر�فية �التنمية ���"دور �حول :مداخلة �الثالث �الوط�� امللتقى

-3م���باملدية�مع�د�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي���يومي�البعد�البي���املركز�ا��ا

  .23-22،�ص�53- 52،��مجلد�خاص�العددان�" 2003العالم����
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خصائص�التنمية�املستدامة� - 1

�عت���مؤتمر��مم�املتحدة�للب�ئة�والتنمية�عام�

�عا �القادمةالذي ��جيال �حقوق ���فظ �ك�دف �املستدامة �التنمية �فكرة �معھ �و�رزت �القضايا، ��ذه ��

ا�عاد�ا�واليات�تحقيق�ا،�وقد�اعت���التنمية�املستدامة��كظا�ــرة�مركبة��شتمل�ع���أ�عاد�متعددة،و�مكن�إيجاز�أ�م�ا�

  :فيما�ي��

��عاد��قتصادية -1-1

الب�ئة،�إنھ�يطرح�مسألة�اختيار�و�تمو�ل�و�تحس�ن�التقنيات�الصناعية����مجال�توظيف�املوارد�الطبيعية

توفق�التنمية�املستديمة�ب�ن��ذين�البعدين،�ل�س����أخذ�ا��ع�ن��عتبار�املحافظة�ع���الطبيعة�فحسب،�

ملجموع�العالقات�املقامة�ب�ن�الطبيعة�و�ب�ن��فعال�ال�شر�ة�كذلك�بل�بتقدير�ا

�و� �للتكنولوجيات، ��فضلية �و�الب�ئة، ���سان �ب�ن �التآزر �ع�� �مؤسسة �باعتبار�ا �املستديمة، �التنمية تمنح

املعارف�والقيم�ال���تضع�����ولية�الديمومة�الكب��ة

�الطبيعية� �ال�شر�ة، �ل��ياة �قواعد �باعتبار�ا ��ساسية �البي�ية �التوازنات �البعيد، �املدى �ع�� �حسا��ا ��� �تأخذ ال��

  . 20والنباتية

��جتماعية 1-2 ��عاد

الفقر�والبطالة�والتفاوت�

أمور�ي�ب���أن�يجد�املجتمع�سبلھ�إليھ

فكرة�العدالة��جتماعية�تتضمن�العدالة�ب�ن�الناس�و��خذ�بيد�الفئات�املستضعفة،�و�العدالة�ب�ن��جيال�  -أ 

� �طبيعية �ثروات �من �أيدينا �ماب�ن �أن �يقال ح��

 .خصب�العطاء

فكرة�تنمية�ال�شر�وسعت�مع���التعليم�ومراميھ،�����ل�عام�يصدر�برنامج��مم�املتحدة��نما�ي�تقر�را�عن�  - ب 

� �ال�شر�ة التنمية

�و�السؤال� �الدرجات �ذيل ��� �تقع �العر�ية �الدول �أن �و�املؤسف �ال�شر�ة، �التنمية �تحقيق ��� �نجاح�ا حسب

�ل�تخرج�مؤسسات�التعليم�أفراد�قادر�ن�ع����س�ام��يجا�ي����التنمية�والتقدم��جتما��،�أم�: املطروح�

تخرج�أعباء�إجتماعية�تذ�ب�إ���ساحات�البطالة�ال�إ���سوق�الع

النظر����ن���التعليم�و�أساليبھ�و�مؤسساتھ

�و�  -ج  �التخطيط �مراحل ��� �الفاعلة �املشاركة �الناس، �مشاركة �املتواصلة �التنمية �لنجاح �الر�ائز�ا��و�ر�ة من

�جو�ر�الد �و�� ��جتما��، �القبول �ع�� �املشاركة ��ذه �و��عتمد �الوطنية، �للتنمية التنفيذ

ع���للتعليم،�التنمية�املستدامة،�مؤتمر�القمة�العال���للتنمية�املستدامة،�جو�ا�س��غ،�املجلس�� �19
�نور�ن،�20 �الشاملة"بومدين ��قتصادية �التنمية �تحقيق ��� �الر�فية �التنمية دور

البعد�البي���املركز�ا��ا:املستـدامة

العالم����"مجلة�الب�ئة�و�التنمية،��21
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�ذه��خ��ة�يحرم�الناس�من�املشاركة�و�كأنما��عف��ا�من�املسؤولية،�و����ذا�ما��عطل�قدر��م�ع����داء،�

��رشاد� �و ��عالم �برامج �ا��ما���ية، �املشاركة �أدوات �من �غ���ا���ومية �املؤسسات �و ���لية املنظمات

�التنمية� �تحقيق ��� ��يجا�ي �و��س�ام �النافع لفعل

�حد� �عن �تبعد �رشيدة �حدود �قبول �و �للناس، ��س��ال�ي �السلوك �بضبط ��جتماعية �الوسائل �ستكمل

�حدود� �إ�� �أقرب �الوفرة، �مجتمعات ��� �و�خاصة �ا��الية ��وضاع �الراشد، �الغذاء �من �و�ال�تحرم �سراف

  . حيث�الز�ادة����قدر��س��الك�و�ما�ي�بع�ا�من�ز�ادة����كمية�املخلفات

�من�اس��الك� �وتقلص �وأكفأ �أنظف �تكنولوجيات �إ�� �التحول ��نا �التنميةاملستدامة و�ع��

� �أو�نظم �عمليات ��� �ال�دف �يتمثل �أن �و��ب�� �حد، �أد�ى �إ�� �الطبيعية �مناملوارد �وغ���ا ����الطاقة تكنولوجيةت�س�ب

نفايات�أو�ملوثات�أقل����املقام��ول،�و�عيد�تدو�ر�النفايات�داخليا،و�عمل�مع�النظم�الطبيعية�أو��ساند�ا�و����عض�

نصر����التنمية�املحلية�املستديمة�،�و�تمثل����تأكيد�التنمية�

املحلية�املستديمة�ع���مبدأ�ا��اجات�ال�شر�ة،�سواء��انت�حاجات��جيال�ا��الية�أو�القادمة،��ذه�ا��اجات��سبع�

�ورشيدة �عقالنية �بطر�قة �استغالل�ا �يجب �وال�� �والنادرة �املحدودة �الطبيعية �املوارد �استغالل �طر�ق فلك�. عن

�ا��قوق� �ع�� �تحافظ �وأن �الطبيعة، �موارد �ومحدودية �الطبيعية �القيود �ترا�� �أن �يجب �محلية �تنمو�ة إس��اتيجية

تفس��ات�عديدة�لطبيعة�التنميةاملستديمة�واملتواصلة�ولعل�

ا�م�ا�القضاء�ع���الفقر�وتدعيم�كرامة���سان�وإعما��قوقھ�وتوف���فرص�م�ساو�ة�أمام�ا��ميع�عن�طر�ق�ا��كم�

ولعل�.24الصا���والذي�يمكن�عن�طر�ق�ضمان�جميع�ا��قوق��قتصادية�و�جتماعية�والثقافية�واملدنية�والسياسية

�فئات� �ل�افة �أفضل �حياة �لتحقيق �رشيدة �واعية �إدارة �الطبيعية �املوارد �إدارة �ع�� �الوطنية �القدرة تحس�ن

��ضرار�بھ،� �وعدم �وعناصر�الب�ئة �ال�شر�ة ���شطة �ب�ن �العالقة �تنظيم �خالل �من �الطبيعية �الب�ئة اح��ام

 .س�الفرد�بمسؤوليتھ�تجاه�املشكالت�البي�ية

                                                           

�الب�ئة �ع�� �املحافظة �ظل ��� �املحلية �التنمية ���"جيات �مداخلة �الثالث�: ، �الوط�� امللتقى

،�2008مارس� 4 -3البعد�البي���املركز�ا��ام���باملدية،�مع�د�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي���يومي�

  ".�ش�اليات�والتحديات

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر
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�ذه��خ��ة�يحرم�الناس�من�املشاركة�و�كأنما��عف��ا�من�املسؤولية،�و����ذا�ما��عطل�قدر��م�ع����داء،�

��رشاد� �و ��عالم �برامج �ا��ما���ية، �املشاركة �أدوات �من �غ���ا���ومية �املؤسسات �و ���لية املنظمات

�ا �مناط �إ�� �وترشد�م �بأدوار�م �تبصر�الناس �التنمية�ال��يحة �تحقيق ��� ��يجا�ي �و��س�ام �النافع لفعل

�حد� �عن �تبعد �رشيدة �حدود �قبول �و �للناس، ��س��ال�ي �السلوك �بضبط ��جتماعية �الوسائل �ستكمل

�حدود� �إ�� �أقرب �الوفرة، �مجتمعات ��� �و�خاصة �ا��الية ��وضاع �الراشد، �الغذاء �من �و�ال�تحرم �سراف

حيث�الز�ادة����قدر��س��الك�و�ما�ي�بع�ا�من�ز�ادة����كمية�املخلفات�سراف�غ���الرشيد،�

�التكنولوجية �من�اس��الك��:��عاد �وتقلص �وأكفأ �أنظف �تكنولوجيات �إ�� �التحول ��نا �التنميةاملستدامة و�ع��

� �أو�نظم �عمليات ��� �ال�دف �يتمثل �أن �و��ب�� �حد، �أد�ى �إ�� �الطبيعية �مناملوارد �وغ���ا الطاقة

نفايات�أو�ملوثات�أقل����املقام��ول،�و�عيد�تدو�ر�النفايات�داخليا،و�عمل�مع�النظم�الطبيعية�أو��ساند�ا�و����عض�

  22.ا��االت�ال���تفي�التكنولوجياتالتقليدية���ذه�املعاي���في�ب���املحافظة�عل��ا

نصر����التنمية�املحلية�املستديمة�،�و�تمثل����تأكيد�التنمية��عت���البعد�البي���أعمق�وأ�م�ع

املحلية�املستديمة�ع���مبدأ�ا��اجات�ال�شر�ة،�سواء��انت�حاجات��جيال�ا��الية�أو�القادمة،��ذه�ا��اجات��سبع�

�ورشيدة �عقالنية �بطر�قة �استغالل�ا �يجب �وال�� �والنادرة �املحدودة �الطبيعية �املوارد �استغالل �طر�ق عن

�ا��قوق� �ع�� �تحافظ �وأن �الطبيعة، �موارد �ومحدودية �الطبيعية �القيود �ترا�� �أن �يجب �محلية �تنمو�ة إس��اتيجية

23. 

 : مقومات�التنمية�املستدامة

تفس��ات�عديدة�لطبيعة�التنميةاملستديمة�واملتواصلة�ولعل� UNDP لقد�وضع�ال��نامج��نما�ي�لألمم�املتحدة

ا�م�ا�القضاء�ع���الفقر�وتدعيم�كرامة���سان�وإعما��قوقھ�وتوف���فرص�م�ساو�ة�أمام�ا��ميع�عن�طر�ق�ا��كم�

الصا���والذي�يمكن�عن�طر�ق�ضمان�جميع�ا��قوق��قتصادية�و�جتماعية�والثقافية�واملدنية�والسياسية

  :25ما�ي���من�أ�م��ليات�ال����س���التنمية�املستدامة�إ���تحقيق�ا

�فئات� �ل�افة �أفضل �حياة �لتحقيق �رشيدة �واعية �إدارة �الطبيعية �املوارد �إدارة �ع�� �الوطنية �القدرة تحس�ن

��ضرار�بھ،� �وعدم �وعناصر�الب�ئة �ال�شر�ة ���شطة �ب�ن �العالقة �تنظيم �خالل �من �الطبيعية �الب�ئة اح��ام

س�الفرد�بمسؤوليتھ�تجاه�املشكالت�البي�يةإضافة�إ����عز�ز�الو���البي���للس�ان�وتنمية�إحسا

                   

  .7صكمال�رز�ق�وعمر�م���الدين�محمود�ومراد�جبارة،�مرجع�سابق،�

�ع��، �و�وعمامة �نصر�الدين �الب�ئةاس��اتي"بوعمامة �ع�� �املحافظة �ظل ��� �املحلية �التنمية جيات

البعد�البي���املركز�ا��ام���باملدية،�مع�د�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي���يومي�: التنميــة�املحـلية�املستـدامة

�ش�اليات�والتحديات: التنمية�املستدامة�وا��كم�الصا��«املرصد�العر�ي�لإلصالح�والديمقراطية�

.62،�ص2002مؤتمر�القمة�العال���للتنمية�املستدامة،�جو�ا�س��غ،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�ذه��خ��ة�يحرم�الناس�من�املشاركة�و�كأنما��عف��ا�من�املسؤولية،�و����ذا�ما��عطل�قدر��م�ع����داء،�

��رشاد� �و ��عالم �برامج �ا��ما���ية، �املشاركة �أدوات �من �غ���ا���ومية �املؤسسات �و ���لية املنظمات

�ا �مناط �إ�� �وترشد�م �بأدوار�م �تبصر�الناس ال��يحة

 .املتواصلة

�حد�  -د  �عن �تبعد �رشيدة �حدود �قبول �و �للناس، ��س��ال�ي �السلوك �بضبط ��جتماعية �الوسائل �ستكمل

�حدود� �إ�� �أقرب �الوفرة، �مجتمعات ��� �و�خاصة �ا��الية ��وضاع �الراشد، �الغذاء �من �و�ال�تحرم �سراف

�سراف�غ���الرشيد،�

�التكنولوجية�1-3 ��عاد

� �أو�نظم �عمليات ��� �ال�دف �يتمثل �أن �و��ب�� �حد، �أد�ى �إ�� �الطبيعية �مناملوارد �وغ���ا الطاقة

نفايات�أو�ملوثات�أقل����املقام��ول،�و�عيد�تدو�ر�النفايات�داخليا،و�عمل�مع�النظم�الطبيعية�أو��ساند�ا�و����عض�

ا��االت�ال���تفي�التكنولوجياتالتقليدية���ذه�املعاي���في�ب���املحافظة�عل��ا

�عت���البعد�البي���أعمق�وأ�م�ع: ��عاد�البي�ية��1-4

املحلية�املستديمة�ع���مبدأ�ا��اجات�ال�شر�ة،�سواء��انت�حاجات��جيال�ا��الية�أو�القادمة،��ذه�ا��اجات��سبع�

�ورشيدة �عقالنية �بطر�قة �استغالل�ا �يجب �وال�� �والنادرة �املحدودة �الطبيعية �املوارد �استغالل �طر�ق عن

�ا��قوق� �ع�� �تحافظ �وأن �الطبيعة، �موارد �ومحدودية �الطبيعية �القيود �ترا�� �أن �يجب �محلية �تنمو�ة إس��اتيجية

23البي�ية�لألجيال�القادمة

مقومات�التنمية�املستدامة - 2

لقد�وضع�ال��نامج��نما�ي�لألمم�املتحدة

ا�م�ا�القضاء�ع���الفقر�وتدعيم�كرامة���سان�وإعما��قوقھ�وتوف���فرص�م�ساو�ة�أمام�ا��ميع�عن�طر�ق�ا��كم�

الصا���والذي�يمكن�عن�طر�ق�ضمان�جميع�ا��قوق��قتصادية�و�جتماعية�والثقافية�واملدنية�والسياسية

من�أ�م��ليات�ال����س���التنمية�املستدامة�إ���تحقيق�ا

�فئات�  -أ  �ل�افة �أفضل �حياة �لتحقيق �رشيدة �واعية �إدارة �الطبيعية �املوارد �إدارة �ع�� �الوطنية �القدرة تحس�ن

 .املجتمع

��ضرار�بھ،�  - ب  �وعدم �وعناصر�الب�ئة �ال�شر�ة ���شطة �ب�ن �العالقة �تنظيم �خالل �من �الطبيعية �الب�ئة اح��ام

إضافة�إ����عز�ز�الو���البي���للس�ان�وتنمية�إحسا

كمال�رز�ق�وعمر�م���الدين�محمود�ومراد�جبارة،�مرجع�سابق،��22

�ع��،�23 �و�وعمامة �نصر�الدين بوعمامة

التنميــة�املحـلية�املستـدامة: حول 

  .4،5ص

املرصد�العر�ي�لإلصالح�والديمقراطية�24

مؤتمر�القمة�العال���للتنمية�املستدامة،�جو�ا�س��غ،�: راجع����ذلك� 25 
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ضمان�إدراج�التخطيط�البي�������افة�مراحل�التخطيط��نما�ي،�من�اجل�تحقيق��ستغالل�الرشيد�الوا���

�البيا �من �يكفي �ما �وجمع �املجتمع، �أ�داف �يخدم �بما �ا��ديثة �التكنولوجيا �الطا�ع�ر�ط �ذات ��ساسية نات

 .إعالم�ا��م�ور�بما�يواج�ھ�من�تحديات����ش���املجاالت�لضمان�املشاركة�الشعبية�الفعالة

�الطا�ع� �ذات ��ساسية �البيانات �من �يكفي �ما �وجمع �املجتمع، �أ�داف �يخدم �بما �ا��ديثة �التكنولوجيا ر�ط

،�اعتمدت�الدول��عضاء�����مم�املتحدة�ل��نامج�

. 2030ق�ا�بحلول�عام��دفا�عامليا�ال���تتع�د�الدول�لتحقي

�وذلك� ��وكب��رض، �حماية ��� �املساواة �عدم �الفقر�وم�افحة �ع�� �قبيل�القضاء �من �من�القضايا ��غطي�العديد أ��ا

�ذه���داف����جزء�من�برنامج�التنمية�ملساعدة�الفئات��ك���

،ال�ــ��أقر�ــا�املجتمــع�الــدو����ــ���2030كرســت�التنميــة�املســتدامة�ك�ــدف�عــال����ــ��خطــة�التنميــة�املســتدامة�لعــام�

وتقت����التنميـة�املسـتدامة�كرؤ�ـة�طموحـة�ل�شـكيل��سـ��اتيجيات�والسياسـات��نمائيـة���ميـع�البلـدان،�

ـــ�ن� ــــة�بـــ ـــ��العالقــ ـــ�ات��ــ ــــ��الك،�وإحـــــداث��غي�ـــ ي�ألنماطاإلنتاجو�ســ

ــ����شــــطة�والقطاعــــات��قتصــــادية�ذات�التحو�ــــل�ال�يك�ــــ�� و�ــــو�مــــا��ســــتلزم��نتقــــال�إ�ــ

ــــة�لل ـــل�معا��ـــــة�التحـــــديات�التقليديـ ــــن�أجــ ـــة�مـ ـــم��نتاجيةاملرتفعــ ـــوا�ثــ ــ��أقـــــل�البلـــــدان�نمــ ــ ـــادات،�الســـــيما��ـ ــــة�لالقتصــ تنميـ

� : يمكن�القول�اذا�إّن�التنمية�املستدامة���دف�إ���التوافق�والت�امل�ب�ن�الب�ئة�والتنمية�من�خالل�ثالثة�أنظمة���

�ع�ــــ��النظــــام��ول�القــــدرة�ع�ــــ��و ).01انظــــر�ا��ــــدول�رقــــم�

ــادية�بطر�قــــة� ـــاج،�لت�ــــو�ن�املــــوارد��قتصــ التكّيــــف�مــــع�املتغّ�ــــ�ات��نتاجيــــة�البيولوجيــــة�للمــــوارد�لعمليــــة�التخليــــق�و�نتـ

�� .أمــا�النظــام��جتمــا���فيع�ــ��تــوف���العدالــة��جتماعيــة���ميــع�فئــات�املجتمــع
ً
وأخ�ــ�ا

�قتصــادي،�و�ــو��ع�ــ��القــدرة�ع�ــ��تحقيــق�معادلــة�التــوازن�بــ�ن��ســ��الك�و�نتــاج�لتحقيــق�التنميــة�امل�شــودة�

واملشــاركة�العادلــة��ـــ��� ، والقضــاء�ع�ــ��الفقــر�املـــدقع�داخــل�املجتمــع

                                                           

 http://www.environnement.gov.tn/index.php/ar/developpement

�عيدا�عن�واقع�: ،�ر�ادة��عمال�إلحداث�التحول�ال�يك��

https://unctad.org/system/files/officialتار�خ��

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

ضمان�إدراج�التخطيط�البي�������افة�مراحل�التخطيط��نما�ي،�من�اجل�تحقيق��ستغالل�الرشيد�الوا���

 .للموارد�الطبيعية�ل��يلولة�دون�است��افھ�أو�تدم���ا

�البيا �من �يكفي �ما �وجمع �املجتمع، �أ�داف �يخدم �بما �ا��ديثة �التكنولوجيا ر�ط

 .البي���للسماح�بإجراء�تخطيط�إنما�ي�سليم

إعالم�ا��م�ور�بما�يواج�ھ�من�تحديات����ش���املجاالت�لضمان�املشاركة�الشعبية�الفعالة

�الطا�ع� �ذات ��ساسية �البيانات �من �يكفي �ما �وجمع �املجتمع، �أ�داف �يخدم �بما �ا��ديثة �التكنولوجيا ر�ط

  .جراء�تخطيط�إنما�ي�سليمالبي���للسماح�بإ

 أ�داف�التنمية�املستدامة�ومؤشرا��ا

،�اعتمدت�الدول��عضاء�����مم�املتحدة�ل��نامج�2015س�تم����25خالل�القمة�العال���للتنمية�املستدامة�

�دفا�عامليا�ال���تتع�د�الدول�لتحقي�17التنمية�املستدامة�ا��ديد،�الذي�يتضمن�مجموعة�من�

�وذلك� ��وكب��رض، �حماية ��� �املساواة �عدم �الفقر�وم�افحة �ع�� �قبيل�القضاء �من �من�القضايا ��غطي�العديد أ��ا

�ذه���داف����جزء�من�برنامج�التنمية�ملساعدة�الفئات��ك���. لضمان�حصول�ا��ميع�ع���الع�ش����أمن�وكرامة

 ملستدامةالتنمية�ا

كرســت�التنميــة�املســتدامة�ك�ــدف�عــال����ــ��خطــة�التنميــة�املســتدامة�لعــام�

وتقت����التنميـة�املسـتدامة�كرؤ�ـة�طموحـة�ل�شـكيل��سـ��اتيجيات�والسياسـات��نمائيـة���ميـع�البلـدان،�

ــــكيل�ا��ـــــذر  ــــادة�ال�شــ ـــوا�إعــ ـــل�البلــــــدان�نمــ ـــ�ن�بمـــــا�ف��ــــــا�أقــ ــــة�بـــ ـــ��العالقــ ـــ�ات��ــ ــــ��الك،�وإحـــــداث��غي�ـــ ي�ألنماطاإلنتاجو�ســ

ــ����شــــطة�والقطاعــــات��قتصــــادية�ذات�التحو�ــــل�ال�يك�ــــ��. املجتمعــــات�والب�ئــــة�الطبيعيــــة و�ــــو�مــــا��ســــتلزم��نتقــــال�إ�ــ

ــــة�لل ـــل�معا��ـــــة�التحـــــديات�التقليديـ ــــن�أجــ ـــة�مـ ـــم��نتاجيةاملرتفعــ ـــوا�ثــ ــ��أقـــــل�البلـــــدان�نمــ ــ ـــادات،�الســـــيما��ـ لالقتصــ

  .�27قتصاديةو�جتماعية�بطر�قة�جديدة�ترا����عتبارات�البي�ية

يمكن�القول�اذا�إّن�التنمية�املستدامة���دف�إ���التوافق�والت�امل�ب�ن�الب�ئة�والتنمية�من�خالل�ثالثة�أنظمة���

انظــــر�ا��ــــدول�رقــــم� ( . و�نظــــام�اجتمــــا��� ، و�نظــــام�اقتصــــادي

ــادية�بطر�قــــة� ـــاج،�لت�ــــو�ن�املــــوارد��قتصــ التكّيــــف�مــــع�املتغّ�ــــ�ات��نتاجيــــة�البيولوجيــــة�للمــــوارد�لعمليــــة�التخليــــق�و�نتـ

أمــا�النظــام��جتمــا���فيع�ــ��تــوف���العدالــة��جتماعيــة���ميــع�فئــات�املجتمــع� . منظمــة�ولــ�س�جــائرة��ســتخدام

�قتصــادي،�و�ــو��ع�ــ��القــدرة�ع�ــ��تحقيــق�معادلــة�التــوازن�بــ�ن��ســ��الك�و�نتــاج�لتحقيــق�التنميــة�امل�شــودة�

والقضــاء�ع�ــ��الفقــر�املـــدقع�داخــل�املجتمــع ،� التحســن�املســتمر��ـــ��نوعيــة�ا��يــاة

                   

-http://www.environnement.gov.tn/index.php/ar/developpement:ا��م�ور�ة�التو�سية،�وزارة�الب�ئة،�متوفر�ع���الرابط�التا��

durable-ar/dossiers-planetaires-du-dd-ar/objectifs-de-developpement  

،�ر�ادة��عمال�إلحداث�التحول�ال�يك��2018مؤتمر��مم�املتحدة�للتجارة�والتنمية��ونكتادـ�تقر�ر�اقل�البلدان�نموا�

document/ldcr2018_ar.pdf-https://unctad.org/system/files/official:متوفر�ع���الرابط�التا��

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

ضمان�إدراج�التخطيط�البي�������افة�مراحل�التخطيط��نما�ي،�من�اجل�تحقيق��ستغالل�الرشيد�الوا���  -ج 

للموارد�الطبيعية�ل��يلولة�دون�است��افھ�أو�تدم���ا

�البيا  -د  �من �يكفي �ما �وجمع �املجتمع، �أ�داف �يخدم �بما �ا��ديثة �التكنولوجيا ر�ط

البي���للسماح�بإجراء�تخطيط�إنما�ي�سليم

إعالم�ا��م�ور�بما�يواج�ھ�من�تحديات����ش���املجاالت�لضمان�املشاركة�الشعبية�الفعالة  -ه 

�الطا�ع�  -و  �ذات ��ساسية �البيانات �من �يكفي �ما �وجمع �املجتمع، �أ�داف �يخدم �بما �ا��ديثة �التكنولوجيا ر�ط

البي���للسماح�بإ

أ�داف�التنمية�املستدامة�ومؤشرا��ا: املحور�الثالث

خالل�القمة�العال���للتنمية�املستدامة�

التنمية�املستدامة�ا��ديد،�الذي�يتضمن�مجموعة�من�

�وذلك� ��وكب��رض، �حماية ��� �املساواة �عدم �الفقر�وم�افحة �ع�� �قبيل�القضاء �من �من�القضايا ��غطي�العديد أ��ا

لضمان�حصول�ا��ميع�ع���الع�ش����أمن�وكرامة

 .26ضعفا�����ولو�ة

التنمية�ا�ا�داف - 1

كرســت�التنميــة�املســتدامة�ك�ــدف�عــال����ــ��خطــة�التنميــة�املســتدامة�لعــام�

وتقت����التنميـة�املسـتدامة�كرؤ�ـة�طموحـة�ل�شـكيل��سـ��اتيجيات�والسياسـات��نمائيـة���ميـع�البلـدان،�. 2015عام�

ــــكيل�ا��ـــــذر  ــــادة�ال�شــ ـــوا�إعــ ـــل�البلــــــدان�نمــ بمـــــا�ف��ــــــا�أقــ

املجتمعــــات�والب�ئــــة�الطبيعيــــة

ــــة�لل ـــل�معا��ـــــة�التحـــــديات�التقليديـ ــــن�أجــ ـــة�مـ ـــم��نتاجيةاملرتفعــ ـــوا�ثــ ــ��أقـــــل�البلـــــدان�نمــ ــ ـــادات،�الســـــيما��ـ لالقتصــ

�قتصاديةو�جتماعية�بطر�قة�جديدة�ترا����عتبارات�البي�ية

يمكن�القول�اذا�إّن�التنمية�املستدامة���دف�إ���التوافق�والت�امل�ب�ن�الب�ئة�والتنمية�من�خالل�ثالثة�أنظمة���

ــام�حيــــوي�للمــــوارد و�نظــــام�اقتصــــادي� ، نظــ

ــادية�بطر�قــــة� ـــاج،�لت�ــــو�ن�املــــوارد��قتصــ التكّيــــف�مــــع�املتغّ�ــــ�ات��نتاجيــــة�البيولوجيــــة�للمــــوارد�لعمليــــة�التخليــــق�و�نتـ

منظمــة�ولــ�س�جــائرة��ســتخدام

�قتصــادي،�و�ــو��ع�ــ��القــدرة�ع�ــ��تحقيــق�معادلــة�التــوازن�بــ�ن��ســ��الك�و�نتــاج�لتحقيــق�التنميــة�امل�شــودة�النظــام�

التحســن�املســتمر��ـــ��نوعيــة�ا��يــاة� : ال�ــ����ــدف�إ�ــ�

ا��م�ور�ة�التو�سية،�وزارة�الب�ئة،�متوفر�ع���الرابط�التا���26
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ـــ��أنمــــاط�إنتاجيــــة�واســــ��الكية�مســــتحدثة ـــ��� ، وتبّ�ـ و�نضــــباط��ـ

  ا�داف�التنمية�املستدامة

  

ــــة� ــ ـــن�التنميـ ــ ـــبورغ�عــ ــ ـــة��رض�بجو�ا�ســ ــ ـــــا�ي�لقمــ ـــــر�ال��ــ التقر�ــ

                                                           

 :�متوفر�ع���الرابط�التا�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

ـــ��أنمــــاط�إنتاجيــــة�واســــ��الكية�مســــتحدثة� ، ءو�تحســــ�ن�إنتاجيــــة�الفقــــرا� ، تحقيــــق�م�اســــب�ل��ميــــع وتبّ�ـ

  .28 �ساليب�والسلوكيات�ا��ياتية�للمجتمع

ا�داف�التنمية�املستدامة: يب�ن: 01جدول�رقم�

ـــابق،�ص ــ ــع�ســ ــ ــ ـــعودي،�مرجـ ــ ــــ��مســ ــ ــــن.13ي�ـ ــ ــــال�عـ ــ ــــة�:نقـ ــ ـــن�التنميـ ــ ـــبورغ�عــ ــ ـــة��رض�بجو�ا�ســ ــ ـــــا�ي�لقمــ ـــــر�ال��ــ التقر�ــ

  التنمية�املستدامة

                   

�متوفر�ع���الرابط�التا�«ا��كم�الراشد�و�التنمية�املستدامة����املغرب�العر�ي�

boulemkahel.yolasite.com102/2021:تار�خ��طالع�. 

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

تحقيــــق�م�اســــب�ل��ميــــع

�ساليب�والسلوكيات�ا��ياتية�للمجتمع

  

ــــــدر ـــابق،�ص:املصـ ــ ــع�ســ ــ ــ ـــعودي،�مرجـ ــ ــــ��مســ ــ ي�ـ

 .املستدامة

التنمية�املستدامة�مؤشرات - 2

ا��كم�الراشد�و�التنمية�املستدامة����املغرب�العر�ي�"مسا����سيمة،28

 resources › boulemkahel.yolasite.com
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�التنمية� �ا�داف �تحقيق �من �واملؤسسات �الدول �تقدم �مدى �تقييم ��� �املستدامة �التنمية �مؤشرات �سا�م

�الشؤون� �إلدارة �املستدامة �التنمية ���نة �وافقت ،

�ملؤتمر��مم�املتحدة� �الفعلية �املتا�عة لضمان

للب�ئة�والتنمية،�ع���برنامج�عمل��شان�مؤشرات�التنمية�املستدامة��غطي�ا��وانب��جتماعية�و�قتصادية�والبي�ية�

�عن� �مسؤولة ��و�االت �متدخلة �اساسية �وجماعات �ح�ومية �منظمات �اس�مت �وقد �املستدامة، �للتنمية واملؤسسية
( :  

�ع��� � �ومستو�ا��ا �املشاركة �أش�ال �تقو�ة �طر�ق �عن �وخيارا��م �املواطن�ن �قدرات �بتوسيع وذلك

ع����نتخابات�العامة�ملؤسسات���كم�،�وع���تفعيل�دور��حزاب��السياسية�وضمان��عدد�ا�وتنافس�ا،�و 

وفيھ�تضم�ن�ملف�وم��نتماء�و�ندماج�والتضمي�ية�كمصدر�أسا����إلشباع��الذا�ي�الفردي،�حيث�

 .يع����ا��صول�ع���التعليمو�شمل��م�انات�والفرص�ول�س�فقط�الدخل�كحق�ا��م

وتتضمن�القدرة�ع���تلبية�حاجات�ا��يل�ا��ا���من�دون�التأث���سلبا����حياة��جيال�الالحقة،�

مف�وم��ع���التواصل�و�ستمرار�ة،�حيث�المع���ألي��شاط�تنموي�

،�اما��التنمية�املستدامة�ف���عملية�ي�ناغم�ف��ا�

�كال�من� �نحو��عزز �ع�� �و�غ���املؤسسات �التكنولوجية �التنمية ��س�ثمار�ومنا�� �وتوج��ات �املوارد استغالل

 .�ياة��عيدا�عن�أية����ديدات�أو�أمراض�معدية�أو�قمع�أو�ت����

�فـيالنقاط� �إيجـازه �يمكـن �مـا �املسـتدامة �للتنميـة �كمؤشـرات ��سـتخدم �التـي �العناصـر��ساسية �أ�ـم �مـن ولعـل

�والتصـا �باالستمرار�ة �تتصـف �أن �يجـب �فإ��ا �وعليـھ �حالـة، �ول�سـت �عمليـة �تجدد��عتبـر�التنميـة عدلتع���عن
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ان�الرحما�ي��اجر،�بكدي�فطيمة،�التنمية�املستدامة����ا��زائر�ب�ن�حتمية�التطور�وواقع�ال�سي��،�املركز�ا��ام���خم�س�مليانة،�

�موقع �عن �نقال ، :-http://www.univ
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مارس� 4 -3البعد�البي���املركز�ا��ام���باملدية�مع�د�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي���يومي�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�التنمية� �ا�داف �تحقيق �من �واملؤسسات �الدول �تقدم �مدى �تقييم ��� �املستدامة �التنمية �مؤشرات �سا�م

�فعلية �بصورة �29املستدامة �عام �الثالثة �دور��ا �ففي �الشؤون�1995، �إلدارة �املستدامة �التنمية ���نة �وافقت ،

�د ��� �املتحدة،�ال���ا�ش�ت �لألمم �و�جتماعية �ملؤتمر��مم�املتحدة���1992سم���قتصادية �الفعلية �املتا�عة لضمان

للب�ئة�والتنمية،�ع���برنامج�عمل��شان�مؤشرات�التنمية�املستدامة��غطي�ا��وانب��جتماعية�و�قتصادية�والبي�ية�

�عن� �مسؤولة ��و�االت �متدخلة �اساسية �وجماعات �ح�ومية �منظمات �اس�مت �وقد �املستدامة، �للتنمية واملؤسسية

)31(يمكننا�تحديد�العديد�من�املؤشرات�أ�م�ا. 30شرات�معينة����بلورة�ال��نامج

�ع��� � �ومستو�ا��ا �املشاركة �أش�ال �تقو�ة �طر�ق �عن �وخيارا��م �املواطن�ن �قدرات �بتوسيع وذلك

�نتخابات�العامة�ملؤسسات���كم�،�وع���تفعيل�دور��حزاب��السياسية�وضمان��عدد�ا�وتنافس�ا،�و 

 .ضمان�حر�ة��العمل�النقا�ي�واستقاللية�املجتمع�املد�ي

وفيھ�تضم�ن�ملف�وم��نتماء�و�ندماج�والتضمي�ية�كمصدر�أسا����إلشباع��الذا�ي�الفردي،�حيث�

 .التعاون��و�التفاعل��جتما���الضروري 

و�شمل��م�انات�والفرص�ول�س�فقط�الدخل�كحق�ا��م�:العدالة����التوز�ع

وتتضمن�القدرة�ع���تلبية�حاجات�ا��يل�ا��ا���من�دون�التأث���سلبا����حياة��جيال�الالحقة،�

مف�وم��ع���التواصل�و�ستمرار�ة،�حيث�المع���ألي��شاط�تنموي�" �ستدامة"وحق�ا����الع�ش�الكر�م،�و

،�اما��التنمية�املستدامة�ف���عملية�ي�ناغم�ف��ا��32جيال�القادمة�ال�يكتب�لھ��ستدامة�بحيث��ستفيد�منھ

�كال�من� �نحو��عزز �ع�� �و�غ���املؤسسات �التكنولوجية �التنمية ��س�ثمار�ومنا�� �وتوج��ات �املوارد استغالل

 . 33إم�انات�ا��اضر�واملستقبل�للوفاء�بحاجيات���سان�وتطلعاتھ

�ياة��عيدا�عن�أية����ديدات�أو�أمراض�معدية�أو�قمع�أو�ت����و�يــتضمن�ا��ق����ا�: �مان�ال�����

�فـيالنقاط� �إيجـازه �يمكـن �مـا �املسـتدامة �للتنميـة �كمؤشـرات ��سـتخدم �التـي �العناصـر��ساسية �أ�ـم �مـن ولعـل

�والتصـا �باالستمرار�ة �تتصـف �أن �يجـب �فإ��ا �وعليـھ �حالـة، �ول�سـت �عمليـة �عتبـر�التنميـة

  .احتياجات�املجتمع�وتزايد�ا
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ان�الرحما�ي��اجر،�بكدي�فطيمة،�التنمية�املستدامة����ا��زائر�ب�ن�حتمية�التطور�وواقع�ال�سي��،�املركز�ا��ام���خم�س�مليانة،�

�ا��زائر ��� �املستدامة �التنمية �ومستقبل �الراشد �موقع"ا��كم �عن �نقال ،
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�فعلية �بصورة املستدامة

�د ��� �املتحدة،�ال���ا�ش�ت �لألمم �و�جتماعية �قتصادية
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شرات�معينة����بلورة�ال��نامجمؤ 

�ع����:التمك�ن 1-1 � �ومستو�ا��ا �املشاركة �أش�ال �تقو�ة �طر�ق �عن �وخيارا��م �املواطن�ن �قدرات �بتوسيع وذلك

�نتخابات�العامة�ملؤسسات���كم�،�وع���تفعيل�دور��حزاب��السياسية�وضمان��عدد�ا�وتنافس�ا،�و 

ضمان�حر�ة��العمل�النقا�ي�واستقاللية�املجتمع�املد�ي

وفيھ�تضم�ن�ملف�وم��نتماء�و�ندماج�والتضمي�ية�كمصدر�أسا����إلشباع��الذا�ي�الفردي،�حيث��:التعاون  1-2

التعاون��و�التفاعل��جتما���الضروري 

العدالة����التوز�ع 1-3

وتتضمن�القدرة�ع���تلبية�حاجات�ا��يل�ا��ا���من�دون�التأث���سلبا����حياة��جيال�الالحقة،��:�ستدامة 1-4

وحق�ا����الع�ش�الكر�م،�و

ال�يكتب�لھ��ستدامة�بحيث��ستفيد�منھ

�كال�من� �نحو��عزز �ع�� �و�غ���املؤسسات �التكنولوجية �التنمية ��س�ثمار�ومنا�� �وتوج��ات �املوارد استغالل
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  :التالية
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وانما�ل�ا�غايات�محددة� .التنمية�عملية�مجتمعية�يجب�ع����ل�الفئات�والطبقات�والقطاعات�املشاركة�ف��ا

�مرحلية� �وأ�داف ��مد �طو�لة �عشوائيةاس��اتيجية �عملية �ل�ست �أ��ا ��ع�� �مما �واعية �عملية �التنمية تمثل

�القدرة� �بتحقيق�ـا،وتمتل �وتلتـزم �املجتمعيـة �الغايـات ��عـي �تنمو�ة �إرادة �بموجب �موج�ة �عملية �عت���التنمية

�طاقات� �ع�� �يحافظ �أسـلو�حضاري �بموجب �وتوز�عا، �إنتاجا �املجتمع �ملوارد ��ستخداماألمثل �تحقيق ع��

�عمليـةالنمـو� �عـن �املستدامة �التنمية �عملية �تم�� �ال�� مات

�قتصادي،��ـذه�التحوالت�يجـب�أن�تكـون�بالضـرورة�فـي�إطـار�سياسـي�واجتمـا��،لتوازي�بذل�ما����القدرة�

��وايجاد�طاقة�إنتاجية�ذاتية،�مما�يتطلب�من�التنمية�أن�تب���ع�

بناء�قاعدةصلبة�وطاقة�مجتمعية�متجـددة�يـتم�اسـتحدا��ا�وفـق�التطـورات�ا��اصـلة�فـي�املجتمـع،�حيـ�تكـون�

�والتغيــرات� �مواج�ـةالعقبــات �علـى �وقـادرة �ومت�املـة �وم�شـابكة �متنوعـة �ذاتيـة �محليـة �القاعـدة ��ـذه مرتكـزات

�والقــدرة� �السـليم، ��جتما�� �القاعــدةالتنظـيم �يتــوفر�ل�ــذه �أن �علــى �ل�ــا، امل�ونــة

�الك��� �الرأسما�� �وال��اكم �الذاتية �التقنية �واملحفـزة،والقدرة �املدر�ــة �ال�شـر�ة �واملــوارد �الراسـخة املؤسســية

ــون�منتظمــا�عبــر�فتـرات�زمنيـة�طو�لــة،�قــادرا�علــىاالستمرار����املدى�

�معدالتاألداء� �وتصــاعد �طـالقاالطاقــات �و �القـدرات �تزايد �واستمرار�ة ��م�انات �تراكم �عن ��عب��ا املنظور،

 .س�باملجتمعــي،�ولــ�س��عبيــرا�عــن��غيــرات�متأر��ــة�تلقائيــةاملصدر�غ���متصلة�ال

�الدخل� �ب��ايــدمتوسط �املعــروف �باملؤشــر��قتصادي �ذلــ �و�عبــر�عــن �الفــرد، �إنتاجيــة �متوســط �فــي ز�ــادة

�لبلـوغغاياتــھ،� ��ساسية ��و�الوسيلة �والتقنية �و�قتصادية �والسياسية ��جتماعية �املجتمع �قدرات تزايد

 34.ـون�متصــاعدا�وأن�يكــون�بالقــدر�ال�ســ���املقــارن�بال�ســبةللمجتمعات��خرى 

�ش�ر� ��� ��شرت �املستدامة �للتنمية مؤشرا

��ة�����قتصادية،��ذه�املؤشرات�مجمعة����ار�ع�فئات�كب

 :35و�ع���توف���الظروف�للدول�وال�شر�ح���يتمكنوا�من�تحقيق
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�مرحلية� �وأ�داف ��مد �طو�لة �عشوائيةاس��اتيجية �عملية �ل�ست �أ��ا ��ع�� �مما �واعية �عملية �التنمية تمثل

  .صميم�ا�ل�ل�مرحلةوخطط�و�رامج�يتم�ت

�القدرة� �بتحقيق�ـا،وتمتل �وتلتـزم �املجتمعيـة �الغايـات ��عـي �تنمو�ة �إرادة �بموجب �موج�ة �عملية �عت���التنمية

�طاقات� �ع�� �يحافظ �أسـلو�حضاري �بموجب �وتوز�عا، �إنتاجا �املجتمع �ملوارد ��ستخداماألمثل �تحقيق ع��

�الس �أ�م �أحد �يمثل ��ي�لية �تحوالت �عمليـةالنمـو�إيجاد �عـن �املستدامة �التنمية �عملية �تم�� �ال�� مات

�قتصادي،��ـذه�التحوالت�يجـب�أن�تكـون�بالضـرورة�فـي�إطـار�سياسـي�واجتمـا��،لتوازي�بذل�ما����القدرة�

وايجاد�طاقة�إنتاجية�ذاتية،�مما�يتطلب�من�التنمية�أن�تب���ع� .والتقنية�والبناء�املادي�للقاعدة��نتاجية

. 

بناء�قاعدةصلبة�وطاقة�مجتمعية�متجـددة�يـتم�اسـتحدا��ا�وفـق�التطـورات�ا��اصـلة�فـي�املجتمـع،�حيـ�تكـون�

�والتغيــرات� �مواج�ـةالعقبــات �علـى �وقـادرة �ومت�املـة �وم�شـابكة �متنوعـة �ذاتيـة �محليـة �القاعـدة ��ـذه مرتكـزات

�العناصــر  �أ�ميــة �ترتيــب �والقــدرة��فــي �السـليم، ��جتما�� �القاعــدةالتنظـيم �يتــوفر�ل�ــذه �أن �علــى �ل�ــا، امل�ونــة

�الك��� �الرأسما�� �وال��اكم �الذاتية �التقنية �واملحفـزة،والقدرة �املدر�ــة �ال�شـر�ة �واملــوارد �الراسـخة املؤسســية

 

ــون�منتظمــا�عبــر�فتـرات�زمنيـة�طو�لــة،�قــادرا�علــىاالستمرار����املدى�تحقيــق�تزايــد�منــتظم،�حيــث�يجــب�أن�يك

�معدالتاألداء� �وتصــاعد �طـالقاالطاقــات �و �القـدرات �تزايد �واستمرار�ة ��م�انات �تراكم �عن ��عب��ا املنظور،

املجتمعــي،�ولــ�س��عبيــرا�عــن��غيــرات�متأر��ــة�تلقائيــةاملصدر�غ���متصلة�ال

�الدخل� �ب��ايــدمتوسط �املعــروف �باملؤشــر��قتصادي �ذلــ �و�عبــر�عــن �الفــرد، �إنتاجيــة �متوســط �فــي ز�ــادة

.  

�لبلـوغغاياتــھ،� ��ساسية ��و�الوسيلة �والتقنية �و�قتصادية �والسياسية ��جتماعية �املجتمع �قدرات تزايد

ـون�متصــاعدا�وأن�يكــون�بالقــدر�ال�ســ���املقــارن�بال�ســبةللمجتمعات��خرى و�ــذا�ال��ايــد�يجــب�أن�يكـ

� �من �م�ونة �قائمة �ع�� �املتحدة ��مم ��� �العمل �برنامج �ش�ر�134و�حتوي ��� ��شرت �املستدامة �للتنمية مؤشرا

�ذه�املؤشرات�مجمعة����ار�ع�فئات�كب" الكتاب��زرق«���وثيقة��عرف�باسم�

  :وتتمحور��ذه�املؤشرات�فيما�ي����جتماعية�والبي�ية�واملؤسسية،�

و�ع���توف���الظروف�للدول�وال�شر�ح���يتمكنوا�من�تحقيق :املؤشرات��جتماعية

                   

ن�محمد�حمدان�العصي��،�م�ارات�القيادة�العاملية�لدى�القيادات���اديمية����جامعة�الطائف،�مجلة�العلمية�ب�لية�ال��بية

  .37ص.2020ف��اير-،�العدد�الثا�ي

املجلس��ع���للتعليم،�التنمية�املستدامة،�مؤتمر�القمة�العال���للتنمية�املستدامة،�جو�ا�س�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 
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التنمية�عملية�مجتمعية�يجب�ع����ل�الفئات�والطبقات�والقطاعات�املشاركة�ف��ا - 

 ول�ا

�مرحلية� -  �وأ�داف ��مد �طو�لة �عشوائيةاس��اتيجية �عملية �ل�ست �أ��ا ��ع�� �مما �واعية �عملية �التنمية تمثل

وخطط�و�رامج�يتم�ت

�القدرة� -  �بتحقيق�ـا،وتمتل �وتلتـزم �املجتمعيـة �الغايـات ��عـي �تنمو�ة �إرادة �بموجب �موج�ة �عملية �عت���التنمية

�طاقات� �ع�� �يحافظ �أسـلو�حضاري �بموجب �وتوز�عا، �إنتاجا �املجتمع �ملوارد ��ستخداماألمثل �تحقيق ع��

 .املجتمع

�الس -  �أ�م �أحد �يمثل ��ي�لية �تحوالت إيجاد

�قتصادي،��ـذه�التحوالت�يجـب�أن�تكـون�بالضـرورة�فـي�إطـار�سياسـي�واجتمـا��،لتوازي�بذل�ما����القدرة�

والتقنية�والبناء�املادي�للقاعدة��نتاجية

.قاعدة�إنتاجيـة

بناء�قاعدةصلبة�وطاقة�مجتمعية�متجـددة�يـتم�اسـتحدا��ا�وفـق�التطـورات�ا��اصـلة�فـي�املجتمـع،�حيـ�تكـون� - 

�والتغيــرات� �مواج�ـةالعقبــات �علـى �وقـادرة �ومت�املـة �وم�شـابكة �متنوعـة �ذاتيـة �محليـة �القاعـدة ��ـذه مرتكـزات

�العناصــر  �أ�ميــة �ترتيــب فــي

�الك��� �الرأسما�� �وال��اكم �الذاتية �التقنية �واملحفـزة،والقدرة �املدر�ــة �ال�شـر�ة �واملــوارد �الراسـخة املؤسســية

 .والنو���ال�ا��

تحقيــق�تزايــد�منــتظم،�حيــث�يجــب�أن�يك - 

�معدالتاألداء� �وتصــاعد �طـالقاالطاقــات �و �القـدرات �تزايد �واستمرار�ة ��م�انات �تراكم �عن ��عب��ا املنظور،

املجتمعــي،�ولــ�س��عبيــرا�عــن��غيــرات�متأر��ــة�تلقائيــةاملصدر�غ���متصلة�ال

�الدخل� -  �ب��ايــدمتوسط �املعــروف �باملؤشــر��قتصادي �ذلــ �و�عبــر�عــن �الفــرد، �إنتاجيــة �متوســط �فــي ز�ــادة

 .ا��قيقي�للفرد

�لبلـوغغاياتــھ،� -  ��ساسية ��و�الوسيلة �والتقنية �و�قتصادية �والسياسية ��جتماعية �املجتمع �قدرات تزايد

و�ــذا�ال��ايــد�يجــب�أن�يكـ

� �من �م�ونة �قائمة �ع�� �املتحدة ��مم ��� �العمل �برنامج و�حتوي

���وثيقة��عرف�باسم��1966اغسطس�

�جتماعية�والبي�ية�واملؤسسية،�

املؤشرات��جتماعية -1

ن�محمد�حمدان�العصي��،�م�ارات�القيادة�العاملية�لدى�القيادات���اديمية����جامعة�الطائف،�مجلة�العلمية�ب�لية�ال��بيةخالد�ب34
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املجلس��ع���للتعليم،�التنمية�املستدامة،�مؤتمر�القمة�العال���للتنمية�املستدامة،�جو�ا�س�35
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�الفقر �وم�افحة �ال��وة �توز�ع �عدالة �وتحقيق ��جتماعية �مدى�: املساواة �لقياس �اختيار�مؤشر�ن وتم

�سبة�عدد�الس�ان�تحت�خط�الفقر،�ومقدار�التفاوت�ب�ن�الفئة�

�ع��� �السيطرة �مع �و�ر�اف �النائية �املناطق وخاصة

املتوقع�عند�الوالدة،�معدالت�وفيات��م�ات�

�مجتمع� �ألي �املستدامة �التنمية �لتحقيق ���م �الس�يل �ألنھ ���سان، �حقوق �ا�م ��عد الذي

�التدر�ب� �فرص �وز�ادة �ومجاال��ا، �التنمية �نحو�سبل �التعليم �توجيھ �اعادة �خالل �من �وذلك عصري،

�الدول  ��� �التعليم �تقدم �مدى �قياس �مؤشرات �سبة�(ومن

 ).�مية،�ومدى�استمرار�الطلبة����مس��ة�التعليم،�و�سبة�انفاق�الدول�ع���التعليم�والبحث�العل��

�تن �تحقيق ��� �املدن �الر�ف �الس�ان �و��رة �السر�ع، �يؤثر�النمو�الس�ا�ي �حيث �والس�ان، مية�السكن

معدل�(مستدامة�وتؤدي�ا���افشال�خطط�التخطيط��قتصادي�والعمرا�ي�للدول،�وتم�اعتماد�مؤشر�ن

�و�تم� ��جتما��، �والسالم �والديمقراطية �العدالة �بتحقيق �ا��رائم �من �الناس �وحماية ��جتما�� �من

  :و�شمل�قضايا�الب�ية��قتصادية�وانماط��نتاج�و�س��الك����الدول،�وم��ا

معدل�نص�ب�الفرد�من�الناتج�املح��،�

�ومدى� �الفق��ة، �للدول �القومي �الدخل ��� �واملحلية ارجية

حيث�تحولت�معظم�الدول�ا����نماط��س��الكية�وانماط��نتاج�غ���املستدامة،�

�ى،�وتقاس�مؤشرات��نتاج�ال����ست��ف�املوارد��ش�ل�غ���مدروس�وخاصة�من�جانب�الدول�الصناعية�الك�

�وكميات� �الطاقة، �الفرد �اس��الك �ومعدل ��نتاج، ��� �املوارد �استخدام �كثافة مدى

تباس�ا��رار�وثقب��وزون،�ومواج�تھ�من�خالل�العمل�ع���

 .معا��ة�التلوث�ال�وا�ي�املتخطي�ا��دود،�وتحس�ن�نوعية�ال�واء�من�خالل�بروت�والت�كيوتو�ومن��يال

                                                           

  .64ص.2002املجلس��ع���للتعليم،�التنمية�املستدامة،�مؤتمر�القمة�العال���للتنمية�املستدامة،�جو�ا�س��غ،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�الفقر �وم�افحة �ال��وة �توز�ع �عدالة �وتحقيق ��جتماعية املساواة

�سبة�عدد�الس�ان�تحت�خط�الفقر،�ومقدار�التفاوت�ب�ن�الفئة�ول�العدالة��جتماعية��م�تحقيق�الد

 )�غ������املجتمع�والفقر�فيھ

�املجتمع �افراد ���ميع �املناسبة �ال��ية �ع���: الرعاية �السيطرة �مع �و�ر�اف �النائية �املناطق وخاصة

املتوقع�عند�الوالدة،�معدالت�وفيات��م�ات��العمر (�مراض�املتوطنة�والو�ائية�الناجمة�عن�تلوث�الب�ئة

 ).و�طفال�والرعاية�ال��ية��ولية

�مجتمع� �ألي �املستدامة �التنمية �لتحقيق ���م �الس�يل �ألنھ ���سان، �حقوق �ا�م ��عد الذي

�التدر�ب� �فرص �وز�ادة �ومجاال��ا، �التنمية �نحو�سبل �التعليم �توجيھ �اعادة �خالل �من �وذلك عصري،

�التعليم �بأ�مية �الفق��ة �الطبقات �الدول . ية ��� �التعليم �تقدم �مدى �قياس �مؤشرات ومن

�مية،�ومدى�استمرار�الطلبة����مس��ة�التعليم،�و�سبة�انفاق�الدول�ع���التعليم�والبحث�العل��

�تن �تحقيق ��� �املدن �الر�ف �الس�ان �و��رة �السر�ع، �يؤثر�النمو�الس�ا�ي �حيث �والس�ان، السكن

مستدامة�وتؤدي�ا���افشال�خطط�التخطيط��قتصادي�والعمرا�ي�للدول،�وتم�اعتماد�مؤشر�ن

 .النمو�الس�ا�ي،�ونص�ب�الفرد�من��ب�ية�العمرانية

�و�تم� ��جتما��، �والسالم �والديمقراطية �العدالة �بتحقيق �ا��رائم �من �الناس �وحماية ��جتما�� �من

  .مرتك���ا��رائم����املجتمعقياس�ذلك�بمؤشر�معدل��سبة�

و�شمل�قضايا�الب�ية��قتصادية�وانماط��نتاج�و�س��الك����الدول،�وم��ا:املؤشرات��قتصادية

معدل�نص�ب�الفرد�من�الناتج�املح��،�: حيث�تقييم�اداء�الدول��قتصادي�من�خالل:36الب�ية��قتصادية

�ا�� �املديونية �و�سبة �للدول، �التجاري �ومدى�وامل��ان �الفق��ة، �للدول �القومي �الدخل ��� �واملحلية ارجية

 .املساعدات�ال���تقدم�ا�الدول�الغنية

حيث�تحولت�معظم�الدول�ا����نماط��س��الكية�وانماط��نتاج�غ���املستدامة،�: انماط��نتاج�و�س��الك

ال����ست��ف�املوارد��ش�ل�غ���مدروس�وخاصة�من�جانب�الدول�الصناعية�الك�

�بمؤشرات �وكميات�(و�س��الك �الطاقة، �الفرد �اس��الك �ومعدل ��نتاج، ��� �املوارد �استخدام �كثافة مدى

  ).النفايات�وتدو�ر�ا،�ومدى�توافر�املواصالت

  :وتتمثل����القضايا�البي�ية�املعاصرة�وم��ا:املؤشرات�البي�ية

تباس�ا��رار�وثقب��وزون،�ومواج�تھ�من�خالل�العمل�ع���التغ��ات����الغالف�الغازي�لألرض،�و�ح

معا��ة�التلوث�ال�وا�ي�املتخطي�ا��دود،�وتحس�ن�نوعية�ال�واء�من�خالل�بروت�والت�كيوتو�ومن��يال

                   

املجلس��ع���للتعليم،�التنمية�املستدامة،�مؤتمر�القمة�العال���للتنمية�املستدامة،�جو�ا�س��غ،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�الفقر  - أ �وم�افحة �ال��وة �توز�ع �عدالة �وتحقيق ��جتماعية املساواة

تحقيق�الد

�غ������املجتمع�والفقر�فيھ

�املجتمع  - ب �افراد ���ميع �املناسبة �ال��ية الرعاية

�مراض�املتوطنة�والو�ائية�الناجمة�عن�تلوث�الب�ئة

و�طفال�والرعاية�ال��ية��ولية

�مجتمع�: التعليم  - ت �ألي �املستدامة �التنمية �لتحقيق ���م �الس�يل �ألنھ ���سان، �حقوق �ا�م ��عد الذي

�التدر�ب� �فرص �وز�ادة �ومجاال��ا، �التنمية �نحو�سبل �التعليم �توجيھ �اعادة �خالل �من �وذلك عصري،

�التعليموتوع �بأ�مية �الفق��ة �الطبقات ية

�مية،�ومدى�استمرار�الطلبة����مس��ة�التعليم،�و�سبة�انفاق�الدول�ع���التعليم�والبحث�العل��

�تن  - ث �تحقيق ��� �املدن �الر�ف �الس�ان �و��رة �السر�ع، �يؤثر�النمو�الس�ا�ي �حيث �والس�ان، السكن

مستدامة�وتؤدي�ا���افشال�خطط�التخطيط��قتصادي�والعمرا�ي�للدول،�وتم�اعتماد�مؤشر�ن

النمو�الس�ا�ي،�ونص�ب�الفرد�من��ب�ية�العمرانية

�و�تم�  -  ج ��جتما��، �والسالم �والديمقراطية �العدالة �بتحقيق �ا��رائم �من �الناس �وحماية ��جتما�� �من

قياس�ذلك�بمؤشر�معدل��سبة�

املؤشرات��قتصادية -2

الب�ية��قتصادية  - أ

�ا�� �املديونية �و�سبة �للدول، �التجاري وامل��ان

املساعدات�ال���تقدم�ا�الدول�الغنية

انماط��نتاج�و�س��الك  - ب

ال����ست��ف�املوارد��ش�ل�غ���مدروس�وخاصة�من�جانب�الدول�الصناعية�الك�

�بمؤشرات و�س��الك

النفايات�وتدو�ر�ا،�ومدى�توافر�املواصالت

املؤشرات�البي�ية -3

التغ��ات����الغالف�الغازي�لألرض،�و�ح  - أ

معا��ة�التلوث�ال�وا�ي�املتخطي�ا��دود،�وتحس�ن�نوعية�ال�واء�من�خالل�بروت�والت�كيوتو�ومن��يال

املجلس��ع���للتعليم،�التنمية�املستدامة،�مؤتمر�القمة�العال���للتنمية�املستدامة،�جو�ا�س��غ،�36
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�الغابات� �ازالة �الت��ر�ووقف �وم�افحة �البي�� �التد�ور �من �حماي��ا �خالل من

�لالنتاج� �مستدامة �تنمية �تحقيق �ع�� �العمل �مع �الزراعية، ��را��� ع��

�وتنمية� �ا��ائر، �البحري �الصيد �طرائق ووقف

سطح�البحر�ال��وة�السمكية�وحماية��نواع�املعرضة�لالنقراض،�اضافة�ا���حل�مش�لة�ارتفاع�م�سوب�

 .���السنوات�القادمة�مما���دد�بإغراق�مساحات�شاسعة�من�ا��زر�واليا�سة

�املنظمات� �وت�بھ �خط��، �ما�ي ��� �من �العالم �س�ان �من باملئة

�و�تم� �عل��ا، �الدو�� �وال��اع �مصادر�املياه ��س�ب �ست�ون �والعاشر�ن �ا��ادي �القرن �حروب �ا�� العاملية

قياس�التنمية�املستدامة�عن�طر�ق�مؤشر�مدى�نوعية�املياه�وكميا��ا�املتوفرة�ونص�ب�الفرد�من�املياه�

و�شمل�ا�شاء�اطر�مناسبة�لتطبيق�التنمية�املستدامة�من�خالل�وضع�اس��اتيجية�

�قدرة� �وكذا �املستدامة، �التنمية �مجال ��� ة

�و�قتصادية� �والعلمية �ال�شر�ة ��م�انيات �خالل �من �املستدامة �التنمية �تحقيق �ع�� �الدول مؤسسات

���� �و�مت�املة �شاملة ��مد، �طو�لة �معقدة، �واعية، �عملية �املستدامة �التنمية �بأن ���اي��ا ��� �الدراسة كشفت

��من� �متطلبات �تحقيق �خالل�ا �من �الدولة ��ستطيع �البي�ية، �و�الثقافية �السياسية ��جتماعية، تصادية

�التوفيق�ب�ن�تنمية�اجتماعية�واقتصادية�قابلة�لالستمرار�وحماية�الب�ئة�أي� كما�تقت����التنمية�املستدامة�

ت��جيال�ا��اضرة�و�جيال�املستقبلية�بما�يحافظ�ع���املوارد�

الطبيعية�وا��يو�ة�ل�ا،�ومن�ج�ة�أخرى�فان�التنمية�املستدامة��عت���مبدأ�اندماجيا�من�املبادئ�ال���يقوم�عل��ا�قانون�

�ال �جميع �مع�شة �لظروف �تحس�ن �تتطلب �مستدامة �تنمية �أي �فان ��ساس ��ذا �ز�ادة�وع�� �دون ناس

�املوارد� �حفظ �النمو��قتصادي، ��� �رئ�سة �مجاالت �ثالثة ��� �املستدامة �التنمية �وتجرى �الطبيعية �املوارد استخدام

�ع���الفقر،� �القضاء �التنمية�املستدامة��� �تواج��ا �ال�� �أ�م�التحديات �ومن ��جتماعية، التنمية

  .إنتاج�واس��الك�متوازنة،�دون��فراط�����عتماد�ع���املوارد�الطبيعية

�مع� ���سان �و�حاجيات �رغبات �ملختلف ��ستجيب �تنمية ��� �املستدامة �التنمية �أن �القول �يمكن و�بالتا��

  :املحافظة�ع���الب�ئة�و�دون�ر�ن�مستقبل��جيال�القادمة،�واقت����توفر�العناصر�واملقومات�التالية

                                                           

  .64ص.2002املجلس��ع���للتعليم،�التنمية�املستدامة،�مؤتمر�القمة�العال���للتنمية�املستدامة،�جو�ا�س��غ،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

��را��� �الغابات�: استخدامات �ازالة �الت��ر�ووقف �وم�افحة �البي�� �التد�ور �من �حماي��ا �خالل من

�العمرا�ي �والزحف �لالنتاج��الطبيعية �مستدامة �تنمية �تحقيق �ع�� �العمل �مع �الزراعية، ��را��� ع��

 .الزرا���الغا�ي�والرعوي 

�البحار �تلوث �من �با��د �وحماي��ا �البحر�ة، �وتنمية�: املسطحات �ا��ائر، �البحري �الصيد �طرائق ووقف

ال��وة�السمكية�وحماية��نواع�املعرضة�لالنقراض،�اضافة�ا���حل�مش�لة�ارتفاع�م�سوب�

���السنوات�القادمة�مما���دد�بإغراق�مساحات�شاسعة�من�ا��زر�واليا�سة

�العذبة �: مصادر�املياه ��عا�ي �املنظمات�35حيث �وت�بھ �خط��، �ما�ي ��� �من �العالم �س�ان �من باملئة

�و�تم� �عل��ا، �الدو�� �وال��اع �مصادر�املياه ��س�ب �ست�ون �والعاشر�ن �ا��ادي �القرن �حروب �ا�� العاملية

قياس�التنمية�املستدامة�عن�طر�ق�مؤشر�مدى�نوعية�املياه�وكميا��ا�املتوفرة�ونص�ب�الفرد�من�املياه�

 .العذبة�النظيفة

و�شمل�ا�شاء�اطر�مناسبة�لتطبيق�التنمية�املستدامة�من�خالل�وضع�اس��اتيجية�: 37املؤشرات�املؤسسية

�العاملي ��تفاقيات �ع�� �التوقيع �ا�� �اضافة �دولة، �ل�ل �قدرة�وطنية �وكذا �املستدامة، �التنمية �مجال ��� ة

�و�قتصادية� �والعلمية �ال�شر�ة ��م�انيات �خالل �من �املستدامة �التنمية �تحقيق �ع�� �الدول مؤسسات

���� �و�مت�املة �شاملة ��مد، �طو�لة �معقدة، �واعية، �عملية �املستدامة �التنمية �بأن ���اي��ا ��� �الدراسة كشفت

��من� �متطلبات �تحقيق �خالل�ا �من �الدولة ��ستطيع �البي�ية، �و�الثقافية �السياسية ��جتماعية، تصادية

�التوفيق�ب�ن�تنمية�اجتماعية�واقتصادية�قابلة�لالستمرار�وحماية�الب�ئة�أي� كما�تقت����التنمية�املستدامة�

ت��جيال�ا��اضرة�و�جيال�املستقبلية�بما�يحافظ�ع���املوارد�إدراج�البعد�البي������إطار�تنمية�تضمن�تلبية�حاجا

الطبيعية�وا��يو�ة�ل�ا،�ومن�ج�ة�أخرى�فان�التنمية�املستدامة��عت���مبدأ�اندماجيا�من�املبادئ�ال���يقوم�عل��ا�قانون�

�ال �جميع �مع�شة �لظروف �تحس�ن �تتطلب �مستدامة �تنمية �أي �فان ��ساس ��ذا وع��

�املوارد� �حفظ �النمو��قتصادي، ��� �رئ�سة �مجاالت �ثالثة ��� �املستدامة �التنمية �وتجرى �الطبيعية �املوارد استخدام

�ع���الفقر،� �القضاء �التنمية�املستدامة��� �تواج��ا �ال�� �أ�م�التحديات �ومن ��جتماعية، التنمية

إنتاج�واس��الك�متوازنة،�دون��فراط�����عتماد�ع���املوارد�الطبيعيةمن�خالل�ال���يع�ع���إتباع�أنماط�

�مع� ���سان �و�حاجيات �رغبات �ملختلف ��ستجيب �تنمية ��� �املستدامة �التنمية �أن �القول �يمكن و�بالتا��

املحافظة�ع���الب�ئة�و�دون�ر�ن�مستقبل��جيال�القادمة،�واقت����توفر�العناصر�واملقومات�التالية

                   

املجلس��ع���للتعليم،�التنمية�املستدامة،�مؤتمر�القمة�العال���للتنمية�املستدامة،�جو�ا�س��غ،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

��را���  - ب استخدامات

�العمرا�ي �والزحف الطبيعية

الزرا���الغا�ي�والرعوي 

�البحار  - ت �تلوث �من �با��د �وحماي��ا �البحر�ة، املسطحات

ال��وة�السمكية�وحماية��نواع�املعرضة�لالنقراض،�اضافة�ا���حل�مش�لة�ارتفاع�م�سوب�

���السنوات�القادمة�مما���دد�بإغراق�مساحات�شاسعة�من�ا��زر�واليا�سة

�العذبة  - ث مصادر�املياه

�و�تم� �عل��ا، �الدو�� �وال��اع �مصادر�املياه ��س�ب �ست�ون �والعاشر�ن �ا��ادي �القرن �حروب �ا�� العاملية

قياس�التنمية�املستدامة�عن�طر�ق�مؤشر�مدى�نوعية�املياه�وكميا��ا�املتوفرة�ونص�ب�الفرد�من�املياه�

العذبة�النظيفة

املؤشرات�املؤسسية -4

�العاملي ��تفاقيات �ع�� �التوقيع �ا�� �اضافة �دولة، �ل�ل وطنية

�و�قتصادية� �والعلمية �ال�شر�ة ��م�انيات �خالل �من �املستدامة �التنمية �تحقيق �ع�� �الدول مؤسسات

  والسياسية

  ا��اتمة

���� �و�مت�املة �شاملة ��مد، �طو�لة �معقدة، �واعية، �عملية �املستدامة �التنمية �بأن ���اي��ا ��� �الدراسة كشفت

��ق ��من�أ�عاد�ا �متطلبات �تحقيق �خالل�ا �من �الدولة ��ستطيع �البي�ية، �و�الثقافية �السياسية ��جتماعية، تصادية

  .��سا�ي�الشامل

�التوفيق�ب�ن�تنمية�اجتماعية�واقتصادية�قابلة�لالستمرار�وحماية�الب�ئة�أي� كما�تقت����التنمية�املستدامة�

إدراج�البعد�البي������إطار�تنمية�تضمن�تلبية�حاجا

الطبيعية�وا��يو�ة�ل�ا،�ومن�ج�ة�أخرى�فان�التنمية�املستدامة��عت���مبدأ�اندماجيا�من�املبادئ�ال���يقوم�عل��ا�قانون�

  .الب�ئة

�ال��������� �جميع �مع�شة �لظروف �تحس�ن �تتطلب �مستدامة �تنمية �أي �فان ��ساس ��ذا وع��

�املوارد� �حفظ �النمو��قتصادي، ��� �رئ�سة �مجاالت �ثالثة ��� �املستدامة �التنمية �وتجرى �الطبيعية �املوارد استخدام

�والب�ئة، �ع���الفقر،� الطبيعية �القضاء �التنمية�املستدامة��� �تواج��ا �ال�� �أ�م�التحديات �ومن ��جتماعية، التنمية

من�خالل�ال���يع�ع���إتباع�أنماط�

�مع� ���سان �و�حاجيات �رغبات �ملختلف ��ستجيب �تنمية ��� �املستدامة �التنمية �أن �القول �يمكن و�بالتا��

املحافظة�ع���الب�ئة�و�دون�ر�ن�مستقبل��جيال�القادمة،�واقت����توفر�العناصر�واملقومات�التالية

املجلس��ع���للتعليم،�التنمية�املستدامة،�مؤتمر�القمة�العال���للتنمية�املستدامة،�جو�ا�س��غ،�37
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( 

 ).تحقيق�النمو��قتصادي،�و�التوز�ع�العادل�للموارد�و�ال��وة

.(...  

وع���الرغم�من�أن��ذه�املقومات�واملؤشرات�بدور�ا�ال�تالمس�النوعية�وا��ودة�إال����ظل�نظام�حكم�سليم�

  .للدولة،�والذي�يرتبط�مباشرة�بآلي���الشفافية�واملساءلة�كأ�م�مرتكزات�ا��كم�الراشد�أو�ا��كم�الصا��

 .،�مركز��ردن)1999نوفم��(9

�م��ا �ا��ماية �و�وسائل �الب�ئة، �لتلوث �و�املالية : سكندر�ة� . �ثار��قتصادية

�جامعة� ��� ���اديمية �القيادات �لدى �العاملية �القيادة م�ارات

53. 

،�مذكرة�-حالة�ا��زائر-إش�اليات�التنمية�املستدامة����ظل�العوملة����العالم�الثالث

التنمية�املستدامة����ا��زائر�ب�ن�حتمية�التطور�وواقع�

�املستـدامة �املحـلية �البي���املركز�ا��ام���: التنميــة البعد

،�مداخلة�"ا��فاظ�ع���الب�ئة�من�اجل�تنمية�مستدامة�شاملة

البعد�البي���،�املركز�ا��ام���باملدية�مع�د�العلوم�

واقع�التنمية�املستدامة�ع���اثر�السياسات�

البعد�البي���املركز�:التنميــة�املحـلية�املستـدامة

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

)تحقيق�تنمية�إجتماعية�ب�ن�مختلف�فئات�املجتمع(عنصر��جتما���

تحقيق�النمو��قتصادي،�و�التوز�ع�العادل�للموارد�و�ال��وة( العنصر��قتصادي

 ).املحافظة�ع���الب�ئة�و�حماي��ا(العنصر�البي���

 ).إح��ام�التنوع�الثقا������املجتمع(

...).حقيق�توازن�ب�ن�املدن�و��ر�اف�و�ال��يئة�العمرانيةت(العنصر�امل�ا�ي

وع���الرغم�من�أن��ذه�املقومات�واملؤشرات�بدور�ا�ال�تالمس�النوعية�وا��ودة�إال����ظل�نظام�حكم�سليم�

للدولة،�والذي�يرتبط�مباشرة�بآلي���الشفافية�واملساءلة�كأ�م�مرتكزات�ا��كم�الراشد�أو�ا��كم�الصا��

 .دار�املعارف: القا�رة.الب�ئة�والتنمية). 2020.(ابرا�يم،�عبد�ا��ليل

9.اوراق�غ���دور�ة،�ع. مف�وم�التنمية�املستدامة). 2003.(

�الشيخ �صا�� �م��ا).2002.(محمد، �ا��ماية �و�وسائل �الب�ئة، �لتلوث �و�املالية �ثار��قتصادية

 .،�مكتبة�و�مطبعة�الشعاع

�العصي�� �حمدان �محمد �بن �جامعة�). 2020.(خالد، ��� ���اديمية �القيادات �لدى �العاملية �القيادة م�ارات

 .جامعة�اسيوط-الطائف،�مجلة�العلمية�ب�لية�ال��بية

53-52،��مجلد�خاص�العددان�" 2003العالم����"مجلة�الب�ئة�و�التنمية،�

إش�اليات�التنمية�املستدامة����ظل�العوملة����العالم�الثالث). 2009.(

 .ماجست��ـ�قسم�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�ا��زائر

التنمية�املستدامة����ا��زائر�ب�ن�حتمية�التطور�وواقع�)." 2008.(بوز�ان،�الرحما�ي��اجر،�و�كدي،�فاطمة

��� �حول : مداخلة �الثالث �الوط�� �املستـدامة: امللتقى �املحـلية التنميــة

 .باملدية�مع�د�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي���
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Le tourisme durable, un concept  à promouvoir 

  

 maitre conférence A université Ibn Khaldoun Tiaret  

Résumé 
Le tourisme durable s’impose comme un choix incontournable pour les pays voulant 

s’investir dans le domaine du tourisme. Car sans prendre en compte l’impact de celui
l’environnement et la société 
C’est pourquoi le tourisme doit être perçu dans le cadre de la notion générale du 
développement durable .Le législateur algérien  s’est intéressé à cette question à travers la loi 
03-01 dont le souci principal est de mettre l’investisse
l’environnement et l’amélioration du cadre de vie ainsi que la valorisation du potentiel naturel 
culturel et historique de l’Algérie . 

Cette loi met en place un cadre juridique adapté pour permettre la réalisation des 
objectifs qu’elle s’est fixés. Les moyens adoptés par le législateur algérien impliquent une 
intervention efficace de la part des pouvoirs publics. C'est
soutenir le développement touristique à travers l’édiction de mesures de
des avantages financiers et fiscaux .

ألنھ�بدون�. تر���السياحة�املستدامة�نفس�ا�كخيار�أسا����للدول�الراغبة�����س�ثمار����مجال�السياحة

  . دى�الطو�لمراعاة�تأث���ا�ع���الب�ئة�واملجتمع��يمكن�أن��عا�ي�الدولة�من�تداعيات�غ���مرغوب�ف��ا�ع���امل

ول�ذا�الس�ب�يجب�النظر�إ���السياحة����إطار�املف�وم�العام�للتنمية�املستدامة�،�فقد�ا�تم�املشرع�ا��زائري�

الذي��ان��مھ��سا����وضع��س�ثمار����السياحة�خدمة�للدولة�وتحس�ن�

من�خالل��الوسائل�.يضع��ذا�القانون��طار�القانو�ي�املناسب�لتمكينھ�من�تحقيق���داف�ال���حدد�ا

أي�أن�الدولة�مطالبة�. ال���اعتمد�ا�املشرع�ا��زائري�وتضمي��ا�وسائل���تدخل�فعال�من�جانب�السلطات�العامة

 سن�تداب���الدعم�واملساندة�واملزايا�املالية�والضر��ية
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Le tourisme durable s’impose comme un choix incontournable pour les pays voulant 
s’investir dans le domaine du tourisme. Car sans prendre en compte l’impact de celui

 , l’Etat peut subir des répercussions indésira
C’est pourquoi le tourisme doit être perçu dans le cadre de la notion générale du 
développement durable .Le législateur algérien  s’est intéressé à cette question à travers la loi 

01 dont le souci principal est de mettre l’investissement dans  le tourisme au service de 
l’environnement et l’amélioration du cadre de vie ainsi que la valorisation du potentiel naturel 
culturel et historique de l’Algérie .  

Cette loi met en place un cadre juridique adapté pour permettre la réalisation des 
objectifs qu’elle s’est fixés. Les moyens adoptés par le législateur algérien impliquent une 
intervention efficace de la part des pouvoirs publics. C'est-à-dire que l’Etat est tenu de 
soutenir le développement touristique à travers l’édiction de mesures de soutien et d’appuie et 
des avantages financiers et fiscaux .     

تر���السياحة�املستدامة�نفس�ا�كخيار�أسا����للدول�الراغبة�����س�ثمار����مجال�السياحة

مراعاة�تأث���ا�ع���الب�ئة�واملجتمع��يمكن�أن��عا�ي�الدولة�من�تداعيات�غ���مرغوب�ف��ا�ع���امل

ول�ذا�الس�ب�يجب�النظر�إ���السياحة����إطار�املف�وم�العام�للتنمية�املستدامة�،�فقد�ا�تم�املشرع�ا��زائري�

الذي��ان��مھ��سا����وضع��س�ثمار����السياحة�خدمة�للدولة�وتحس�ن��01-��03ذا�املوضوع�من�خالل�القانون�

  بيعية�والثقافية�والتار�خية�ل��زائرالب�ئة��املع�شية�وكذلك��عز�ز��م�انات�الط

يضع��ذا�القانون��طار�القانو�ي�املناسب�لتمكينھ�من�تحقيق���داف�ال���حدد�ا

ال���اعتمد�ا�املشرع�ا��زائري�وتضمي��ا�وسائل���تدخل�فعال�من�جانب�السلطات�العامة

سن�تداب���الدعم�واملساندة�واملزايا�املالية�والضر��يةبدعم�تنمية�السياحة�من�خالل�
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Le tourisme durable, un concept  à promouvoir

Le tourisme durable s’impose comme un choix incontournable pour les pays voulant 
s’investir dans le domaine du tourisme. Car sans prendre en compte l’impact de celui-ci sur 

, l’Etat peut subir des répercussions indésirables  à long terme. 
C’est pourquoi le tourisme doit être perçu dans le cadre de la notion générale du 
développement durable .Le législateur algérien  s’est intéressé à cette question à travers la loi 

ment dans  le tourisme au service de 
l’environnement et l’amélioration du cadre de vie ainsi que la valorisation du potentiel naturel 

Cette loi met en place un cadre juridique adapté pour permettre la réalisation des 
objectifs qu’elle s’est fixés. Les moyens adoptés par le législateur algérien impliquent une 

dire que l’Etat est tenu de 
soutien et d’appuie et 

  م��ص

تر���السياحة�املستدامة�نفس�ا�كخيار�أسا����للدول�الراغبة�����س�ثمار����مجال�السياحة 

مراعاة�تأث���ا�ع���الب�ئة�واملجتمع��يمكن�أن��عا�ي�الدولة�من�تداعيات�غ���مرغوب�ف��ا�ع���امل

ول�ذا�الس�ب�يجب�النظر�إ���السياحة����إطار�املف�وم�العام�للتنمية�املستدامة�،�فقد�ا�تم�املشرع�ا��زائري�

��ذا�املوضوع�من�خالل�القانون�

الب�ئة��املع�شية�وكذلك��عز�ز��م�انات�الط

يضع��ذا�القانون��طار�القانو�ي�املناسب�لتمكينھ�من�تحقيق���داف�ال���حدد�ا�

ال���اعتمد�ا�املشرع�ا��زائري�وتضمي��ا�وسائل���تدخل�فعال�من�جانب�السلطات�العامة

بدعم�تنمية�السياحة�من�خالل�

 

 

 

 

 



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  218

Introduction 

 

Depuis l’ouverture de l’Algérie sur l’économie du marché, l’intérêt à 
l’encouragement de l’investissement ne cesse de prendre de l’ampleur .Parmi les 
domaines que l’Etat algérien a vo
d’investissement, il y a le domaine touristique qui a été marginalisé pendant   
des décennies  ce qui a considérablement retardé notre pays très en retard par 
rapport à ses voisins le Maroc et la Tunisie.  

Mais afin que l’ac
économique  dans le cadre d’un développement durable il fallait mettre en place 
la notion du tourisme durable.

Pour  Vellas (2002) il s’agit tout simplement d’un tourisme dont
développement associe à la fois la notion de durée et celle de pérennité des 
ressources naturelles ainsi que les structures sociales et humaines 
termes, c’est un tourisme respectueux de la qualité des sites ,de l’équilibre des 
activités économiques sociales et de
des collectivités 2 . 

On peut enrichir cette définition en lui incluant l’objectif de tenir compte 
pleinement compte non seulement des impacts actuels mais aussi le futur du 
tourisme en répondant aux besoins de
l’environnement et des communautés d’accueil 

Nous allons essayer dans un premier temps de cerner les fondements de la 
notion du tourisme durable 
accordée par le législateur algérien au tourisme durable   

 

Section 01 : les fondements du concept du tourisme durable 
L’émergence de la notion du tourisme durable est très récente, puisqu’elle 

est liée à un nouveau concept du droit international, celui du déve
durable .Nous allons donner un bref rappel de celui
durable qui n’est que l’une de ses manifestations. 

§ 1 )La notion du développement durable 
A partir des années 80,  le droit international recueille un nouveau con

en matière d’environnement. Il s’agit du développement durable défini par la 
commission mondiale sur l’environnement d’une façon concise mais  riche dans 

                                                           
1  Cité par Bruno Marques « Tourisme
développement durable ,actes du colloque Ceregmia Schoelcher, 25 
2 Voir Tourisme durable ,actes du premier colloque national ,19
Plage ,L’harmattan 2007. 
3 https://www.tourisme-durable.org/tourisme
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Depuis l’ouverture de l’Algérie sur l’économie du marché, l’intérêt à 
l’encouragement de l’investissement ne cesse de prendre de l’ampleur .Parmi les 
domaines que l’Etat algérien a voulu en faire un grand chantier 
d’investissement, il y a le domaine touristique qui a été marginalisé pendant   
des décennies  ce qui a considérablement retardé notre pays très en retard par 
rapport à ses voisins le Maroc et la Tunisie.   

Mais afin que l’activité touristique soit contributive au développement 
économique  dans le cadre d’un développement durable il fallait mettre en place 
la notion du tourisme durable. 

Pour  Vellas (2002) il s’agit tout simplement d’un tourisme dont
à la fois la notion de durée et celle de pérennité des 

ressources naturelles ainsi que les structures sociales et humaines 
termes, c’est un tourisme respectueux de la qualité des sites ,de l’équilibre des 
activités économiques sociales et de loisirs ainsi que des communautés d’intérêts 

On peut enrichir cette définition en lui incluant l’objectif de tenir compte 
pleinement compte non seulement des impacts actuels mais aussi le futur du 
tourisme en répondant aux besoins des visiteurs ,des professionnels ,de 
l’environnement et des communautés d’accueil 3. 

Nous allons essayer dans un premier temps de cerner les fondements de la 
notion du tourisme durable « section 1 » .Ensuite, nous connaitrons la place 

ateur algérien au tourisme durable   « section 2

: les fondements du concept du tourisme durable 
L’émergence de la notion du tourisme durable est très récente, puisqu’elle 

est liée à un nouveau concept du droit international, celui du déve
durable .Nous allons donner un bref rappel de celui-ci avant d’aller au tourisme 
durable qui n’est que l’une de ses manifestations.  

§ 1 )La notion du développement durable  
A partir des années 80,  le droit international recueille un nouveau con

en matière d’environnement. Il s’agit du développement durable défini par la 
commission mondiale sur l’environnement d’une façon concise mais  riche dans 
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développement durable ,actes du colloque Ceregmia Schoelcher, 25 -26  septembre 2003   p 209  
Voir Tourisme durable ,actes du premier colloque national ,19-20  octobre 2006 ,Le touquet 

durable.org/tourisme-durable/definitions 
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Depuis l’ouverture de l’Algérie sur l’économie du marché, l’intérêt à 
l’encouragement de l’investissement ne cesse de prendre de l’ampleur .Parmi les 

ulu en faire un grand chantier 
d’investissement, il y a le domaine touristique qui a été marginalisé pendant   
des décennies  ce qui a considérablement retardé notre pays très en retard par 

tivité touristique soit contributive au développement 
économique  dans le cadre d’un développement durable il fallait mettre en place 

Pour  Vellas (2002) il s’agit tout simplement d’un tourisme dont  le 
à la fois la notion de durée et celle de pérennité des 

ressources naturelles ainsi que les structures sociales et humaines 1 .En d’autres 
termes, c’est un tourisme respectueux de la qualité des sites ,de l’équilibre des 

loisirs ainsi que des communautés d’intérêts 

On peut enrichir cette définition en lui incluant l’objectif de tenir compte 
pleinement compte non seulement des impacts actuels mais aussi le futur du 

s visiteurs ,des professionnels ,de 

Nous allons essayer dans un premier temps de cerner les fondements de la 
.Ensuite, nous connaitrons la place 

section 2 » . 

: les fondements du concept du tourisme durable  
L’émergence de la notion du tourisme durable est très récente, puisqu’elle 

est liée à un nouveau concept du droit international, celui du développement 
ci avant d’aller au tourisme 

A partir des années 80,  le droit international recueille un nouveau concept 
en matière d’environnement. Il s’agit du développement durable défini par la 
commission mondiale sur l’environnement d’une façon concise mais  riche dans 

et croissance l’expérience des pays du Caraïbes »in tourisme et 
26  septembre 2003   p 209   

20  octobre 2006 ,Le touquet –Paris 
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son contenu : « répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité 
pour les générations futures de satisfaire leur

L’objectif durable va étre enrichi successivement  avec l’agenda 21 , le 
plan d’action élaboré par la Conférence des nations unis sur l’environnement et 
le développement (Rio,1992)et le plan d’action du Sommet mondial po
développement  durable (Johannesburg2002)

Le volet environnemental  est l’un des grands piliers du développement 
durable ,il exige ce qu’on appelle une viabilité environnementale qui consiste en 
une conservation et une gestion des ressources ,en p
pas renouvelables ou qui sont précieuses pour la survie de l’homme .Il  suppose 
les mesures visant la réduction de la pollution de l’air et du sol de l’air ainsi que 
la conservation de la diversité biologique et patrimoine nat

Le droit algérien va accorder une place de plus en plus importante au 
développement durable : 

C’est d’abord à la constitution en tant que norme supérieure que revient le 
mérite de la consécration cette notion même si le premier texte ayant évoqué  l
développement durable remonte à l’année 2003
celui-ci se fait par le biais de la révision constitutionnelle de 2016 qui dans son 
préambule dispose que « le peuple algérien  (…) .Il s’attèle à bâtir une économie 
productive et compétitive dans le cadre du développement durable et de la 
préservation de l’environnement

En inscrivant la notion du développement durable dans le préambule le 
pouvoir constitutionnel a voulu lui accorder une place particulière en raison de 
sa valeur notons que depuis la révision le préambule est devenu une partie 
intégrante de la constitution. 

Le développement durable  est aussi consacré par les articles 64 ,75,210, 
217  de la constitution  algérienne de la manière suivante

L’article 64 promu le droit à un environnement dans le cadre d’un 
développement durable à un droit constitutionnel. Cette promotion entraine deux  
effets très importants : - 
l’alinéa 02 du même article qui prévoit que
des personnes physiques et morales pour la protection de l’environnement

-le second effet consiste en l’incorporation du droit à l’environnement 
dans le cadre du développement durable dans  les matières qui ne peuve
une révision constitutionnelle ( l’article 223) .
                                                           
4 Rapport de l’organisation mondiale du tourisme ,2006 , Vers un tourisme durable  guide à l’usage 
des décideurs  P 08 . 
5  Rapport précité  
6 La loi n 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du 
développement durable ,JORADP du 20 juillet 2003 . 
7 La loi n 16 du 6 mars 2016 portant révision constitutionnelle , JORADP du 07 mars 2016 .
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répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité 
ions futures de satisfaire leur »4. 

L’objectif durable va étre enrichi successivement  avec l’agenda 21 , le 
plan d’action élaboré par la Conférence des nations unis sur l’environnement et 
le développement (Rio,1992)et le plan d’action du Sommet mondial po
développement  durable (Johannesburg2002)5 . 

Le volet environnemental  est l’un des grands piliers du développement 
durable ,il exige ce qu’on appelle une viabilité environnementale qui consiste en 
une conservation et une gestion des ressources ,en particulier celles qui ne sont 
pas renouvelables ou qui sont précieuses pour la survie de l’homme .Il  suppose 
les mesures visant la réduction de la pollution de l’air et du sol de l’air ainsi que 
la conservation de la diversité biologique et patrimoine naturel . 

Le droit algérien va accorder une place de plus en plus importante au 
 

C’est d’abord à la constitution en tant que norme supérieure que revient le 
mérite de la consécration cette notion même si le premier texte ayant évoqué  l
développement durable remonte à l’année 20036 .  La constitutionnalisation de 

ci se fait par le biais de la révision constitutionnelle de 2016 qui dans son 
le peuple algérien  (…) .Il s’attèle à bâtir une économie 

et compétitive dans le cadre du développement durable et de la 
préservation de l’environnement »7 .  

En inscrivant la notion du développement durable dans le préambule le 
pouvoir constitutionnel a voulu lui accorder une place particulière en raison de 

valeur notons que depuis la révision le préambule est devenu une partie 
intégrante de la constitution.  

Le développement durable  est aussi consacré par les articles 64 ,75,210, 
217  de la constitution  algérienne de la manière suivante :  

mu le droit à un environnement dans le cadre d’un 
développement durable à un droit constitutionnel. Cette promotion entraine deux  

 le législateur doit traduire ce droit comme le précise 
l’alinéa 02 du même article qui prévoit que « la loi  détermine les obligations 
des personnes physiques et morales pour la protection de l’environnement

le second effet consiste en l’incorporation du droit à l’environnement 
dans le cadre du développement durable dans  les matières qui ne peuve
une révision constitutionnelle ( l’article 223) . 
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juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du 
développement durable ,JORADP du 20 juillet 2003 .  

La loi n 16 du 6 mars 2016 portant révision constitutionnelle , JORADP du 07 mars 2016 .
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répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité 

L’objectif durable va étre enrichi successivement  avec l’agenda 21 , le 
plan d’action élaboré par la Conférence des nations unis sur l’environnement et 
le développement (Rio,1992)et le plan d’action du Sommet mondial pour le 

Le volet environnemental  est l’un des grands piliers du développement 
durable ,il exige ce qu’on appelle une viabilité environnementale qui consiste en 

articulier celles qui ne sont 
pas renouvelables ou qui sont précieuses pour la survie de l’homme .Il  suppose 
les mesures visant la réduction de la pollution de l’air et du sol de l’air ainsi que 

 
Le droit algérien va accorder une place de plus en plus importante au 

C’est d’abord à la constitution en tant que norme supérieure que revient le 
mérite de la consécration cette notion même si le premier texte ayant évoqué  le 

.  La constitutionnalisation de 
ci se fait par le biais de la révision constitutionnelle de 2016 qui dans son 

le peuple algérien  (…) .Il s’attèle à bâtir une économie 
et compétitive dans le cadre du développement durable et de la 

En inscrivant la notion du développement durable dans le préambule le 
pouvoir constitutionnel a voulu lui accorder une place particulière en raison de 

valeur notons que depuis la révision le préambule est devenu une partie 

Le développement durable  est aussi consacré par les articles 64 ,75,210, 

mu le droit à un environnement dans le cadre d’un 
développement durable à un droit constitutionnel. Cette promotion entraine deux  

le législateur doit traduire ce droit comme le précise 
la loi  détermine les obligations 

des personnes physiques et morales pour la protection de l’environnement » . 
le second effet consiste en l’incorporation du droit à l’environnement 

dans le cadre du développement durable dans  les matières qui ne peuvent subir 

Rapport de l’organisation mondiale du tourisme ,2006 , Vers un tourisme durable  guide à l’usage 

juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du 

La loi n 16 du 6 mars 2016 portant révision constitutionnelle , JORADP du 07 mars 2016 . 
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L’article 210  prévoit que parmi les missions du conseil national 
économique, social et environnemental figure la mission «
participation de la société civile (…) dans le cadr

Quant à l’article 217 ,il assigne au conseil national de la recherche 
scientifique et des technologies la mission d’évaluer l’efficience des dispositifs 
nationaux de valorisation des résultats de recherche (…) dans le cadre du
développement durable » .

Le législateur intervient également  pour consacrer le développement 
durable à travers plusieurs textes. Il y a d’abord la loi 03
protection de l’environnement dans le cadre du développement durable qui 
défini ce développent comme «
développement socioéconomique permanent et la protection de l’environnement, 
c’est-à-dire l’intégration de la dimension environnementale dans un 
développement qui vise à satisfaire les besoi
futures » . 

Cette loi représente la pierre angulaire dans l’édifice législatif relatif à 
l’environnement et le développement durable puisqu’il a une vocation 
horizontale. Mais d’autres textes viennent apporter plus de consis
développement  durable .On peut citer le texte de la loi relative à l’eau qui 
s’assigne comme objet la fixation des principes et les règles applicables pour 
l’utilisation, la gestion et le développement durable des ressources en eau  .  

Il y a aussi  la loi 03
laquelle on reviendra plus tard 

§ 2) la consécration international du tourisme durable 
En raison des effets négatifs du tourisme classique sur l’écosystème et sur 

les populations locales, d’autres formes alternatives de tourisme sont apparues. 
Parmi ces formes, figure le tourisme durable qui constitue une réponse adéquate 
à la nécessité de l’adéquation de  l’activité touristique avec les exigences 
environnementales. En effet, le tourisme
peut signaler l’impact de quelques uns de ses aspects  sur l’environnement :

L’exercice d’une pression directe sur les écosystèmes fragiles d’une 
manière qui provoque la dégradation de l’environnement physique et pe
faune et la flore sauvage. 

Les communautés d’accueil  peuvent subir la pression du tourisme qui 
peut perturber leur organisation notamment les sociétés traditionnelles

                                                           
8 Loi n 03-01 du 17 février 2003 relat
février 2003 .  
9Organisation mondiale  du tourisme , “ vers un tourisme durable  guide à l’utlisation durable
P 10 . 
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L’article 210  prévoit que parmi les missions du conseil national 
économique, social et environnemental figure la mission «  d’offrir un cadre de 
participation de la société civile (…) dans le cadre du développement durable

Quant à l’article 217 ,il assigne au conseil national de la recherche 
scientifique et des technologies la mission d’évaluer l’efficience des dispositifs 
nationaux de valorisation des résultats de recherche (…) dans le cadre du

» . 
Le législateur intervient également  pour consacrer le développement 

durable à travers plusieurs textes. Il y a d’abord la loi 03-
protection de l’environnement dans le cadre du développement durable qui 

développent comme « un concept qui vise la conciliation entre le 
développement socioéconomique permanent et la protection de l’environnement, 

dire l’intégration de la dimension environnementale dans un 
développement qui vise à satisfaire les besoins des générations présentes et 

Cette loi représente la pierre angulaire dans l’édifice législatif relatif à 
l’environnement et le développement durable puisqu’il a une vocation 
horizontale. Mais d’autres textes viennent apporter plus de consis
développement  durable .On peut citer le texte de la loi relative à l’eau qui 
s’assigne comme objet la fixation des principes et les règles applicables pour 
l’utilisation, la gestion et le développement durable des ressources en eau  .  

ssi  la loi 03-01 relative au développement durable du tourisme à 
laquelle on reviendra plus tard 8 . 

§ 2) la consécration international du tourisme durable 
En raison des effets négatifs du tourisme classique sur l’écosystème et sur 

s, d’autres formes alternatives de tourisme sont apparues. 
Parmi ces formes, figure le tourisme durable qui constitue une réponse adéquate 
à la nécessité de l’adéquation de  l’activité touristique avec les exigences 
environnementales. En effet, le tourisme peut  être une source de danger donc on 
peut signaler l’impact de quelques uns de ses aspects  sur l’environnement :

L’exercice d’une pression directe sur les écosystèmes fragiles d’une 
manière qui provoque la dégradation de l’environnement physique et pe

 
Les communautés d’accueil  peuvent subir la pression du tourisme qui 

peut perturber leur organisation notamment les sociétés traditionnelles

                   
01 du 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme ,JORADP du  19 

Organisation mondiale  du tourisme , “ vers un tourisme durable  guide à l’utlisation durable
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L’article 210  prévoit que parmi les missions du conseil national 
d’offrir un cadre de 

e du développement durable ». 
Quant à l’article 217 ,il assigne au conseil national de la recherche 

scientifique et des technologies la mission d’évaluer l’efficience des dispositifs 
nationaux de valorisation des résultats de recherche (…) dans le cadre du 

Le législateur intervient également  pour consacrer le développement 
-10 relative à la 

protection de l’environnement dans le cadre du développement durable qui 
un concept qui vise la conciliation entre le 

développement socioéconomique permanent et la protection de l’environnement, 
dire l’intégration de la dimension environnementale dans un 

ns des générations présentes et 

Cette loi représente la pierre angulaire dans l’édifice législatif relatif à 
l’environnement et le développement durable puisqu’il a une vocation 
horizontale. Mais d’autres textes viennent apporter plus de consistance au 
développement  durable .On peut citer le texte de la loi relative à l’eau qui 
s’assigne comme objet la fixation des principes et les règles applicables pour 
l’utilisation, la gestion et le développement durable des ressources en eau  .   

01 relative au développement durable du tourisme à 

§ 2) la consécration international du tourisme durable  
En raison des effets négatifs du tourisme classique sur l’écosystème et sur 

s, d’autres formes alternatives de tourisme sont apparues. 
Parmi ces formes, figure le tourisme durable qui constitue une réponse adéquate 
à la nécessité de l’adéquation de  l’activité touristique avec les exigences 

peut  être une source de danger donc on 
peut signaler l’impact de quelques uns de ses aspects  sur l’environnement : 

L’exercice d’une pression directe sur les écosystèmes fragiles d’une 
manière qui provoque la dégradation de l’environnement physique et perturbe la 

Les communautés d’accueil  peuvent subir la pression du tourisme qui 
peut perturber leur organisation notamment les sociétés traditionnelles9.  

ive au développement durable du tourisme ,JORADP du  19 

Organisation mondiale  du tourisme , “ vers un tourisme durable  guide à l’utlisation durable » 2006  
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Ce sont ces  raisons  qui ont poussé  a partir de 1995 , l’organisation 
mondiale du tourisme à multiplier ses effort pour soutenir le tourisme durable 
.Nous pouvons souligner deux documents importants produits par cette 
organisation dans ce sens 

A )La charte du tourisme durable 
Cette charte est le fruit de la conférence mondi

Lanzarote d’avril 1995 .Elle a été inspirée par la déclaration de Rio sur 
l’environnement et le développement et les recommandations de l’agenda 
21.Une telle inspiration était inéluctable  car la notion du développement durable 
englobe toutes les activités économiques y compris le tourisme .

La charte souligne l’importance du tourisme pour le développement social 
économique et politique pour de nombreux pays mais elle met en garde  contre 
le danger qu’il représente puisqu’il peut en effe
de l’environnement et à la perte de l’identité locale

Afin d’éviter ce danger, la charte prévoit les principes qui devront guider 
les pays vers le modèle du tourisme durable :

- La nécessité d’assoir le tourisme sur les 

durabilité : 

C'est-à-dire qu’il doit étre supportable à long
écologique, viable sur le plan économique et équitable sur le plan étique et 
social pour les populations locales   .  

- Le respect de l’environnement

l’acceptabilité des incidences du tourisme sur les ressources naturelles ,la 

biodiversité les déchets engendrés . A ce titre, les effets du transport sur 

l’environnement doivent faire l’objet d’une attention particulière «

16 ».  

- L’intégra

locale afin de contribuer de manière positive au développement locale .

- Le partage équitable des bénéfices et des charges engendrés 

par le tourisme y compris .Cela exige l’intégration des coûts 

environnementaux dans les prix .

- Enfin ,le tourisme durable doit sur le plan culturel préserver 

l’identité ,la culture et les intérêts des populations locales tout en 

favorisant l’enrichissement socioculturel de chaque destination .  

 
Quant aux modes d’action prévus pa

on peut citer les modes suivants
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Ce sont ces  raisons  qui ont poussé  a partir de 1995 , l’organisation 
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.Nous pouvons souligner deux documents importants produits par cette 
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A )La charte du tourisme durable  
Cette charte est le fruit de la conférence mondiale sur le tourisme 

Lanzarote d’avril 1995 .Elle a été inspirée par la déclaration de Rio sur 
l’environnement et le développement et les recommandations de l’agenda 
21.Une telle inspiration était inéluctable  car la notion du développement durable 

toutes les activités économiques y compris le tourisme .
La charte souligne l’importance du tourisme pour le développement social 

économique et politique pour de nombreux pays mais elle met en garde  contre 
le danger qu’il représente puisqu’il peut en effet contribuer « à la détérioration 
de l’environnement et à la perte de l’identité locale » . 

Afin d’éviter ce danger, la charte prévoit les principes qui devront guider 
les pays vers le modèle du tourisme durable : 

La nécessité d’assoir le tourisme sur les 

dire qu’il doit étre supportable à long- terme sur le plan 
écologique, viable sur le plan économique et équitable sur le plan étique et 
social pour les populations locales   .   

Le respect de l’environnement : la charte ins

l’acceptabilité des incidences du tourisme sur les ressources naturelles ,la 

biodiversité les déchets engendrés . A ce titre, les effets du transport sur 

l’environnement doivent faire l’objet d’une attention particulière «

L’intégration des activités touristiques dans l’économie 

locale afin de contribuer de manière positive au développement locale .

Le partage équitable des bénéfices et des charges engendrés 

par le tourisme y compris .Cela exige l’intégration des coûts 

ux dans les prix . 

Enfin ,le tourisme durable doit sur le plan culturel préserver 

l’identité ,la culture et les intérêts des populations locales tout en 

favorisant l’enrichissement socioculturel de chaque destination .  

Quant aux modes d’action prévus par la charte du tourisme durable 
on peut citer les modes suivants : 
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Ce sont ces  raisons  qui ont poussé  a partir de 1995 , l’organisation 
diale du tourisme à multiplier ses effort pour soutenir le tourisme durable 

.Nous pouvons souligner deux documents importants produits par cette 

ale sur le tourisme 
Lanzarote d’avril 1995 .Elle a été inspirée par la déclaration de Rio sur 
l’environnement et le développement et les recommandations de l’agenda 
21.Une telle inspiration était inéluctable  car la notion du développement durable 

toutes les activités économiques y compris le tourisme . 
La charte souligne l’importance du tourisme pour le développement social 

économique et politique pour de nombreux pays mais elle met en garde  contre 
à la détérioration 

Afin d’éviter ce danger, la charte prévoit les principes qui devront guider 

La nécessité d’assoir le tourisme sur les critères de 

terme sur le plan 
écologique, viable sur le plan économique et équitable sur le plan étique et 

: la charte insiste sur 

l’acceptabilité des incidences du tourisme sur les ressources naturelles ,la 

biodiversité les déchets engendrés . A ce titre, les effets du transport sur 

l’environnement doivent faire l’objet d’une attention particulière « article 

tion des activités touristiques dans l’économie 

locale afin de contribuer de manière positive au développement locale . 

Le partage équitable des bénéfices et des charges engendrés 

par le tourisme y compris .Cela exige l’intégration des coûts 

Enfin ,le tourisme durable doit sur le plan culturel préserver 

l’identité ,la culture et les intérêts des populations locales tout en 

favorisant l’enrichissement socioculturel de chaque destination .   

r la charte du tourisme durable 
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-   La mobilisation collective

le domaine du tourisme doivent coopérer  qu’ils soient publics ou privés 

et quel que soit l’échelon de leur intervention inte

locale  . Cela concerne aussi les organisations internationales ou 

multilatérales ainsi que les populations locales.   

La coopération a pour objectif la concentration de tous les efforts 
pour créer et mettre en œuvre des instrument
gestion intégrée . 

- La planification du tourisme

gouvernants et les autorités compétentes doivent entreprendre des actions 

de planification intégrées du développement touristiques en partenariat 

avec les ONG 

développement durable  .

- L’adoption des codes de conduite qui peuvent être des 

instruments efficaces pour le développement d’activités touristiques 

responsables « article 17

 

B)Le code mondial d’éthique du 
Après avoir adopté  une charte de l’environnement durable, l’assemblée 

générale de l’organisation mondiale du tourisme avance d’un autre pas  en 
élaborant une code éthique .Celui ci est le fruit du travail d’une comité spécial 
en consultation avec le conseil professionnel ,les commissions régionales et le 
conseiller juridique de l’OMT .

L’élaboration de ce code a pour objectif d’offrir un cadre de référence aux 
fins du développement responsable et durable du tourisme mondial
raison de cette importance que l’assemblée générale des nations unis a adopté ce 
code à travers sa résolution du 21 décembre 2001.

Il faut noter que même si le code n’est pas juridiquement contraignant 
l’article 10 de la charte prévoit un mécanisme d’application vol
l’intermédiaire d’un comité mondial éthique du tourisme . Ainsi les parties 
prenantes peuvent saisir volontairement  ce comité sur les questions relatives à 
l’application et l’interprétation de ce document 

 

 

                                                           
10 https://www.unwto.org/f 
11 https://www.unwto.org/f 
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La mobilisation collective : tous les acteurs impliqués dans 

le domaine du tourisme doivent coopérer  qu’ils soient publics ou privés 

et quel que soit l’échelon de leur intervention international , national ou 

locale  . Cela concerne aussi les organisations internationales ou 

multilatérales ainsi que les populations locales.    

La coopération a pour objectif la concentration de tous les efforts 
pour créer et mettre en œuvre des instruments de planification et de 

La planification du tourisme : de telle sorte que les 

gouvernants et les autorités compétentes doivent entreprendre des actions 

de planification intégrées du développement touristiques en partenariat 

 et les populations locales pour contribuer au 

développement durable  . 

L’adoption des codes de conduite qui peuvent être des 

instruments efficaces pour le développement d’activités touristiques 

article 17 ». 

B)Le code mondial d’éthique du tourisme  
Après avoir adopté  une charte de l’environnement durable, l’assemblée 

générale de l’organisation mondiale du tourisme avance d’un autre pas  en 
élaborant une code éthique .Celui ci est le fruit du travail d’une comité spécial 

c le conseil professionnel ,les commissions régionales et le 
conseiller juridique de l’OMT . 

L’élaboration de ce code a pour objectif d’offrir un cadre de référence aux 
fins du développement responsable et durable du tourisme mondial

cette importance que l’assemblée générale des nations unis a adopté ce 
code à travers sa résolution du 21 décembre 2001. 

Il faut noter que même si le code n’est pas juridiquement contraignant 
l’article 10 de la charte prévoit un mécanisme d’application vol
l’intermédiaire d’un comité mondial éthique du tourisme . Ainsi les parties 
prenantes peuvent saisir volontairement  ce comité sur les questions relatives à 
l’application et l’interprétation de ce document 11  . 
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: tous les acteurs impliqués dans 

le domaine du tourisme doivent coopérer  qu’ils soient publics ou privés 

rnational , national ou 

locale  . Cela concerne aussi les organisations internationales ou 

La coopération a pour objectif la concentration de tous les efforts 
s de planification et de 

: de telle sorte que les 

gouvernants et les autorités compétentes doivent entreprendre des actions 

de planification intégrées du développement touristiques en partenariat 

et les populations locales pour contribuer au 

L’adoption des codes de conduite qui peuvent être des 

instruments efficaces pour le développement d’activités touristiques 

Après avoir adopté  une charte de l’environnement durable, l’assemblée 
générale de l’organisation mondiale du tourisme avance d’un autre pas  en 
élaborant une code éthique .Celui ci est le fruit du travail d’une comité spécial 

c le conseil professionnel ,les commissions régionales et le 

L’élaboration de ce code a pour objectif d’offrir un cadre de référence aux 
fins du développement responsable et durable du tourisme mondial10.  C’est en 

cette importance que l’assemblée générale des nations unis a adopté ce 

Il faut noter que même si le code n’est pas juridiquement contraignant 
l’article 10 de la charte prévoit un mécanisme d’application volontaire par 
l’intermédiaire d’un comité mondial éthique du tourisme . Ainsi les parties 
prenantes peuvent saisir volontairement  ce comité sur les questions relatives à 



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  223

 
 
Section 2 : la place du touri
Afin de déterminer la place du tourisme durable en droit algérien ,nous 

somme amenés  à examiner la notion du tourisme durable  
traduction  à travers des principes et des instrument   

 
§1 la notion du tourisme durable en droit algérien
Le législateur algérien nous donne à travers la loi 03

l’activité touristique  et précise  les formes du tourisme.

A  une définition du tourisme durable  
Selon  l’article 03 de la loi 03

prestation de commercialisation de voyages ou l’utilisation d’infrastructures 
touristiques fournies à titre onéreux avec ou sans hébergement

Une telle activité doit évidement être exercée dans le cadre de le cadre du 
modèle développement durable.  Car celui
modèle de référence avant même sa consécration par la loi 03

Cependant ,on ne peut que critiquer une telle définition qui ne contient 
aucune référence au tourisme. En effet, la défi
algérien est fondée exclusivement sur les prestations liées à la commercialisation 
de voyages ou l’utilisation des infrastructures. Alors que la notion du tourisme 
qui est l’objet de l’activité touristique est négligée.   

Devant cette lacune, on doit se rapporter à l’organisation mondiale du 
tourisme qui définit le tourisme en se fondant sur trois caractéristiques
changement de lieu –la durée 
déplacement hors de son 
moins de 04 mois ,dans un but de loisirs ,un but professionnel (tourisme 
d’affaires)ou un but sanitaire) 

Il est important de souligner que le tourisme exclue les immigrés et les 
personnes se déplaçant pour une durée excédant 04 mois, cette à dire ceux qui se 
déplacent pour s’établir temporairement dans un territoire en vue d’accomplir 
certaines activités comme les étudiants ou les travailleurs 

 
 
 

                                                           
12  Cité par Rafia Abada ,Sara Foura ,
document téléchargé du site https://hal.archives
13 Serkipa Geaorges Lohore  tourisme et santé ,mise en production des territoires par le tourisme 
médical ,thése pour l’obtention de grade de docteur
2018 ,p 24 
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: la place du tourisme durable en droit algérien
Afin de déterminer la place du tourisme durable en droit algérien ,nous 

somme amenés  à examiner la notion du tourisme durable  §1 avant d’aborder sa 
traduction  à travers des principes et des instrument   §2 . 

u tourisme durable en droit algérien 
Le législateur algérien nous donne à travers la loi 03-01 une définition de 

l’activité touristique  et précise  les formes du tourisme. 

A  une définition du tourisme durable   
Selon  l’article 03 de la loi 03-01, l’activité touristique est «

prestation de commercialisation de voyages ou l’utilisation d’infrastructures 
touristiques fournies à titre onéreux avec ou sans hébergement ».

Une telle activité doit évidement être exercée dans le cadre de le cadre du 
développement durable.  Car celui-ci est consacré par la loi 03

modèle de référence avant même sa consécration par la loi 03-10
Cependant ,on ne peut que critiquer une telle définition qui ne contient 

aucune référence au tourisme. En effet, la définition adoptée par le législateur 
algérien est fondée exclusivement sur les prestations liées à la commercialisation 
de voyages ou l’utilisation des infrastructures. Alors que la notion du tourisme 
qui est l’objet de l’activité touristique est négligée.      

Devant cette lacune, on doit se rapporter à l’organisation mondiale du 
tourisme qui définit le tourisme en se fondant sur trois caractéristiques

la durée –et motifs du séjour . Ainsi « le tourisme  est le 
 lieu de résidence habituel pour plus de 24 heures mais 

moins de 04 mois ,dans un but de loisirs ,un but professionnel (tourisme 
d’affaires)ou un but sanitaire) 12 .  

Il est important de souligner que le tourisme exclue les immigrés et les 
açant pour une durée excédant 04 mois, cette à dire ceux qui se 

déplacent pour s’établir temporairement dans un territoire en vue d’accomplir 
certaines activités comme les étudiants ou les travailleurs 13 .     

                   
da ,Sara Foura ,  « le tourisme en Algérie une choix ou une évidence

document téléchargé du site https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02424268 
Serkipa Geaorges Lohore  tourisme et santé ,mise en production des territoires par le tourisme 

,thése pour l’obtention de grade de docteur ;College Doctoral Languandoc
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sme durable en droit algérien 
Afin de déterminer la place du tourisme durable en droit algérien ,nous 

avant d’aborder sa 

01 une définition de 

vité touristique est « toute 
prestation de commercialisation de voyages ou l’utilisation d’infrastructures 

». 
Une telle activité doit évidement être exercée dans le cadre de le cadre du 

ci est consacré par la loi 03-1 comme 
10 

Cependant ,on ne peut que critiquer une telle définition qui ne contient 
nition adoptée par le législateur 

algérien est fondée exclusivement sur les prestations liées à la commercialisation 
de voyages ou l’utilisation des infrastructures. Alors que la notion du tourisme 

Devant cette lacune, on doit se rapporter à l’organisation mondiale du 
tourisme qui définit le tourisme en se fondant sur trois caractéristiques : le 

le tourisme  est le 
lieu de résidence habituel pour plus de 24 heures mais 

moins de 04 mois ,dans un but de loisirs ,un but professionnel (tourisme 

Il est important de souligner que le tourisme exclue les immigrés et les 
açant pour une durée excédant 04 mois, cette à dire ceux qui se 

déplacent pour s’établir temporairement dans un territoire en vue d’accomplir 
 

le tourisme en Algérie une choix ou une évidence ?, P 05 

Serkipa Geaorges Lohore  tourisme et santé ,mise en production des territoires par le tourisme 
;College Doctoral Languandoc-Roussillon ,année 
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B - Les formes du tourisme
En principe, toutes 

masse  sont concernés par la notion du tourisme durable et le législateur ne fait 
que citer les formes principales du tourisme en Algérie  . 

1- Tourisme culturel 

Tout tourisme est en principe culturel pui
des personnes et la découverte d’autres lieux et cultures   .Donc tout tourisme est 
sensé valoriser la culture d’un pays dans son général  qui englobe un ensemble 
complexe de « connaissances, les croyances ,l’art  (…) les c

Par ailleurs, le tourisme culturel à proprement dit se limite au cas où le 
voyageur choisit une destination plutôt qu’une autre en raison de son attrait 
culturel  .  

C’est ce sens qui a été retenu par la loi 03
dont la motivation principale est la recherche des connaissances et des émotions 
à travers la découverte d’un patrimoine architectural  (…) ou immatériels telles 
que les fêtes traditionnelles

Le tourisme contribue à la valorisation du patrimoine en le r
source de rentabilité et développement pour le pays .  On peut même aller plus 
loin en disant que le tourisme culturel peut être considéré comme une solution 
de secours pour le patrimoine en disparition, car il permet de conserver le 
patrimoine ou même de le réinventer. C’est pourquoi ce genre de tourisme est 
soutenu par les institutions internationales telles que l’UNESCO qui le préfère 
au tourisme de masse16 .   

  C’est pourquoi l’Algérie doit s’investir son  patrimoine riche et varié afin 
de relancer le secteur du tourisme.  Selon la loi 98
compose de   « tous les biens culturels immobiliers, immobiliers par destination 
et mobiliers existant sur et dans le sol des immeubles du domaine national (…) 
légués par les différentes civilisations qui se sont succédées de la préhistoire à 
nos jours »17 . 

L’atout patrimonial culturel peut s’avérer plus attractif dans certains pays 
comme dans le Maroc dont les produits culturels sont plus sollicités par les 
touristes que le tourisme balnéaire.   

                                                           
14Le tourisme culturel au Maroc Technique de commercialisation  de  p 05 0Document téléchargé du 
site file:///C:/Users/SAMIRA/Downloads/5384bcc007f4e%20(1).pdf
. 
15 Article 03 de la loi 03-01 précitée .
16 Lynda Chaoui ,la mise en tourisme du patrimoine culturel ,saharien ,mémoire présenté comme 
exigence partielle de la maitrise en développement du tourisme ,université Québec Montréal, janvier 
2017     
17 La loi 98-04 du 15 juin 1998,JORADP du 17 juin 1998 .
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Les formes du tourisme : 
 les formes du tourisme  y compris les tourismes  de 

masse  sont concernés par la notion du tourisme durable et le législateur ne fait 
que citer les formes principales du tourisme en Algérie  .  

Tourisme culturel  

Tout tourisme est en principe culturel puisqu’ il’ implique le déplacement 
des personnes et la découverte d’autres lieux et cultures   .Donc tout tourisme est 
sensé valoriser la culture d’un pays dans son général  qui englobe un ensemble 

connaissances, les croyances ,l’art  (…) les coutumes
Par ailleurs, le tourisme culturel à proprement dit se limite au cas où le 

voyageur choisit une destination plutôt qu’une autre en raison de son attrait 

C’est ce sens qui a été retenu par la loi 03-01 «  toute activité de détente 
dont la motivation principale est la recherche des connaissances et des émotions 
à travers la découverte d’un patrimoine architectural  (…) ou immatériels telles 
que les fêtes traditionnelles »15 

Le tourisme contribue à la valorisation du patrimoine en le r
source de rentabilité et développement pour le pays .  On peut même aller plus 
loin en disant que le tourisme culturel peut être considéré comme une solution 
de secours pour le patrimoine en disparition, car il permet de conserver le 

ou même de le réinventer. C’est pourquoi ce genre de tourisme est 
soutenu par les institutions internationales telles que l’UNESCO qui le préfère 

 
C’est pourquoi l’Algérie doit s’investir son  patrimoine riche et varié afin 

lancer le secteur du tourisme.  Selon la loi 98-04 le patrimoine algérien  se 
tous les biens culturels immobiliers, immobiliers par destination 

et mobiliers existant sur et dans le sol des immeubles du domaine national (…) 
férentes civilisations qui se sont succédées de la préhistoire à 

L’atout patrimonial culturel peut s’avérer plus attractif dans certains pays 
comme dans le Maroc dont les produits culturels sont plus sollicités par les 

sme balnéaire.    
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01 précitée . 
Lynda Chaoui ,la mise en tourisme du patrimoine culturel ,saharien ,mémoire présenté comme 
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les formes du tourisme  y compris les tourismes  de 
masse  sont concernés par la notion du tourisme durable et le législateur ne fait 

squ’ il’ implique le déplacement 
des personnes et la découverte d’autres lieux et cultures   .Donc tout tourisme est 
sensé valoriser la culture d’un pays dans son général  qui englobe un ensemble 

outumes » 14. 
Par ailleurs, le tourisme culturel à proprement dit se limite au cas où le 

voyageur choisit une destination plutôt qu’une autre en raison de son attrait 

toute activité de détente 
dont la motivation principale est la recherche des connaissances et des émotions 
à travers la découverte d’un patrimoine architectural  (…) ou immatériels telles 

Le tourisme contribue à la valorisation du patrimoine en le rendant une 
source de rentabilité et développement pour le pays .  On peut même aller plus 
loin en disant que le tourisme culturel peut être considéré comme une solution 
de secours pour le patrimoine en disparition, car il permet de conserver le 

ou même de le réinventer. C’est pourquoi ce genre de tourisme est 
soutenu par les institutions internationales telles que l’UNESCO qui le préfère 

C’est pourquoi l’Algérie doit s’investir son  patrimoine riche et varié afin 
04 le patrimoine algérien  se 

tous les biens culturels immobiliers, immobiliers par destination 
et mobiliers existant sur et dans le sol des immeubles du domaine national (…) 

férentes civilisations qui se sont succédées de la préhistoire à 

L’atout patrimonial culturel peut s’avérer plus attractif dans certains pays 
comme dans le Maroc dont les produits culturels sont plus sollicités par les 
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artielle de la maitrise en développement du tourisme ,université Québec Montréal, janvier 
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2 -   Tourisme thermal et thalassothérapie
Ce genre de tourisme fait partie d’une catégorie plus large, celle du 

tourisme médical .On peut définir celui
dehors de son domicile afin de recevoir 
des touristes est souvent accompagné d’un séjour qui leur permet de découvrir le 
pays et participer aux activités traditionnels du tourisme.

Le tourisme médical a connu une grande évolution mondiale .A ce titre 
dans un pays comme la Jordanie l’économie des soins est devenue un secteur 
économique important .Le tourisme médical a rapporté à ce pays en 2014 4,4 
milliards de dollar 19 

Le législateur algérien se contente dans la loi 03
tourisme thermal et  thalassothérapie au lieu de consacrer la grande catégorie de 
tourisme médicale  .La définition adoptée par cette loi repose sur le motif de 
déplacement qui consiste en
traitement, naturel à base d’eau  de sources the
thérapeutique ou d’eau de mer
tourisme motivé par le besoin de
d’installations de soin de détente

Afin de promouvoir ce genre de tourisme
l’Etat dans le domaine des eaux thermales à travers les dispositions suivantes

C’est à l’Etat qu’incombent les missions de la reconnaissance et la 
valorisation des eaux thermales.

L’Etat veille à l’élaboration d’un bilan
permanente . 

Le législateur algérien soumet l’utlisation et l’exploitation des eaux 
thermales au régime de la concession  qui a été fixé par le décret 07

S’ajoute à ces dispositions en faveur de la valorisation des ea
la loi prévoit que les zones d’expansion touristique et gites thermaux bénéficient 
du régime dérogatoire prévu par l’ordonnance

 
 
 
 
 

                                                           
18https://www.news-medical.net/health/What
consultation03/03/2021 . 
19 P 227 
20 Décret exécutif n 07-69 du 19 février 2007 fixant les conditions et les modalités d’octroie de 
concession d’utlisation et d’exploitation des eaux ther
21 Les articles 20 et 24 de l’ordonnance n 01 
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Tourisme thermal et thalassothérapie :  
Ce genre de tourisme fait partie d’une catégorie plus large, celle du 

tourisme médical .On peut définir celui-ci comme étant le fait de se déplacer en 
dehors de son domicile afin de recevoir des soins médicaux 18. Le déplacement 
des touristes est souvent accompagné d’un séjour qui leur permet de découvrir le 
pays et participer aux activités traditionnels du tourisme. 

Le tourisme médical a connu une grande évolution mondiale .A ce titre 
pays comme la Jordanie l’économie des soins est devenue un secteur 

économique important .Le tourisme médical a rapporté à ce pays en 2014 4,4 

Le législateur algérien se contente dans la loi 03-01 de consacrer le 
halassothérapie au lieu de consacrer la grande catégorie de 

tourisme médicale  .La définition adoptée par cette loi repose sur le motif de 
déplacement qui consiste en  « vue de déplacement en vue de subir un 
traitement, naturel à base d’eau  de sources thermales de haute valeur 
thérapeutique ou d’eau de mer » . Il appartient également à cette catégorie le 
tourisme motivé par le besoin de traitement  dans un environnement équipé 
d’installations de soin de détente . . 

Afin de promouvoir ce genre de tourisme , la loi 03-01 renforce le rôle de 
l’Etat dans le domaine des eaux thermales à travers les dispositions suivantes

C’est à l’Etat qu’incombent les missions de la reconnaissance et la 
valorisation des eaux thermales. 

L’Etat veille à l’élaboration d’un bilan thermal et à son actualisation 

Le législateur algérien soumet l’utlisation et l’exploitation des eaux 
thermales au régime de la concession  qui a été fixé par le décret 07

S’ajoute à ces dispositions en faveur de la valorisation des ea
la loi prévoit que les zones d’expansion touristique et gites thermaux bénéficient 
du régime dérogatoire prévu par l’ordonnance21 .       

                   
medical.net/health/What-is-Medical-Tourism-(French).aspx  

69 du 19 février 2007 fixant les conditions et les modalités d’octroie de 
concession d’utlisation et d’exploitation des eaux thermales ,JORADP  du 21 février 2007.

Les articles 20 et 24 de l’ordonnance n 01 -03 du 20aout 2001 relative à l’investissement  

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

Ce genre de tourisme fait partie d’une catégorie plus large, celle du 
ci comme étant le fait de se déplacer en 

. Le déplacement 
des touristes est souvent accompagné d’un séjour qui leur permet de découvrir le 

Le tourisme médical a connu une grande évolution mondiale .A ce titre 
pays comme la Jordanie l’économie des soins est devenue un secteur 

économique important .Le tourisme médical a rapporté à ce pays en 2014 4,4 

01 de consacrer le 
halassothérapie au lieu de consacrer la grande catégorie de 

tourisme médicale  .La définition adoptée par cette loi repose sur le motif de 
vue de déplacement en vue de subir un 

rmales de haute valeur 
» . Il appartient également à cette catégorie le 

traitement  dans un environnement équipé 

01 renforce le rôle de 
l’Etat dans le domaine des eaux thermales à travers les dispositions suivantes : 

C’est à l’Etat qu’incombent les missions de la reconnaissance et la 

thermal et à son actualisation 

Le législateur algérien soumet l’utlisation et l’exploitation des eaux 
thermales au régime de la concession  qui a été fixé par le décret 07-69 20.  

S’ajoute à ces dispositions en faveur de la valorisation des eaux thermales, 
la loi prévoit que les zones d’expansion touristique et gites thermaux bénéficient 

  date de 

69 du 19 février 2007 fixant les conditions et les modalités d’octroie de 
,JORADP  du 21 février 2007. 

03 du 20aout 2001 relative à l’investissement   
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3      Le tourisme saharien 
 Contrairement au tourisme culturel qui peut être effectué dans toutes les

régions du pays ,le tourisme saharien est spécifique aux milieux sahariens .Ainsi 
,il est défini par la loi 03 
saharien reposant sur l’exploitation des différentes potentialités  naturelles 
historiques et culturelles accompagnées d’activités de loisirs ,de détente et de 
découverte spécifique à ce milieu

La mise en tourisme de l’espace saharien peut engendrer des effets 
négatifs. Notamment en ce qui concerne la gestion de l’eau qui dépend 
exclusivement des nappes phréatiques et  des nappes fossiles.  Ainsi, un 
tourisme de masse fortement consommateur de l’eau conduit à  l’épuisement des 
ressources hydrauliques 22

A part ce problème environnemental, le tourisme saharien peut comme le 
rappellent certains auteurs contribuer à la protection de la biodiversité, des 
systèmes de production traditionnelle et de la qualité des paysages. Cependant, 
pour que cette contribution soit envisageable, il faut encourager l’écotourisme 
c'est-à-dire un tourisme tourné vers
satisfaction des intérêts commerciaux

4   -Le tourisme balnéaire   
C’est la forme de tourisme la plus répandue mondialement. Il consiste en 

« tout séjour touristique en bord de mer où les touristes dispose
loisirs de la mer d’autres activités liées à l’animation en milieu marin

Au sein du tourisme balnéaire, on peut distinguer deux formes de  
tourisme : le tourisme de masse issu d’une adaptation des flux d’estivants aux 
conditions socioéconomiques  
planification préalable et des acteurs institutionnel

5  Tourisme de loisirs et de détente 
C’est le tourisme qui englobe les activités de détente pratiquée par les 

touristes dans les sites tour
parcs de loisirs et d’attractions ,les sites montagneux et les édifices culturels et 
sportifs .   

 

§2 Principes et mesures du tourisme durable 
Le tourisme durable se traduit en droit algérien par le

mesures déterminés par la loi 03

                                                           
22 Jean –Paul Minvielle ,Tourisme saharien et développement durable  enjeux et approches 
comparatives   p16  
23 Ibid,p 17 . 
24 L’article  
25 https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/9305?lang=en
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3      Le tourisme saharien  
Contrairement au tourisme culturel qui peut être effectué dans toutes les

régions du pays ,le tourisme saharien est spécifique aux milieux sahariens .Ainsi 
,il est défini par la loi 03 -01 comme étant «  tout séjour touristique en milieu 
saharien reposant sur l’exploitation des différentes potentialités  naturelles 

et culturelles accompagnées d’activités de loisirs ,de détente et de 
découverte spécifique à ce milieu ». 

La mise en tourisme de l’espace saharien peut engendrer des effets 
négatifs. Notamment en ce qui concerne la gestion de l’eau qui dépend 

des nappes phréatiques et  des nappes fossiles.  Ainsi, un 
tourisme de masse fortement consommateur de l’eau conduit à  l’épuisement des 

22 . 
A part ce problème environnemental, le tourisme saharien peut comme le 

auteurs contribuer à la protection de la biodiversité, des 
systèmes de production traditionnelle et de la qualité des paysages. Cependant, 
pour que cette contribution soit envisageable, il faut encourager l’écotourisme 

dire un tourisme tourné vers la préservation et non pas seulement vers la 
satisfaction des intérêts commerciaux23 .  

Le tourisme balnéaire    
C’est la forme de tourisme la plus répandue mondialement. Il consiste en 

tout séjour touristique en bord de mer où les touristes dispose
loisirs de la mer d’autres activités liées à l’animation en milieu marin

Au sein du tourisme balnéaire, on peut distinguer deux formes de  
: le tourisme de masse issu d’une adaptation des flux d’estivants aux 

conomiques  -le second est  un tourisme est encadré par une 
planification préalable et des acteurs institutionnel25. 

5  Tourisme de loisirs et de détente  
C’est le tourisme qui englobe les activités de détente pratiquée par les 

touristes dans les sites touristiques ou les établissements touristiques tels que les 
parcs de loisirs et d’attractions ,les sites montagneux et les édifices culturels et 

§2 Principes et mesures du tourisme durable  
Le tourisme durable se traduit en droit algérien par les principes et les 

mesures déterminés par la loi 03-01   . 

                   
Paul Minvielle ,Tourisme saharien et développement durable  enjeux et approches 

https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/9305?lang=en 
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Contrairement au tourisme culturel qui peut être effectué dans toutes les 
régions du pays ,le tourisme saharien est spécifique aux milieux sahariens .Ainsi 

tout séjour touristique en milieu 
saharien reposant sur l’exploitation des différentes potentialités  naturelles 

et culturelles accompagnées d’activités de loisirs ,de détente et de 

La mise en tourisme de l’espace saharien peut engendrer des effets 
négatifs. Notamment en ce qui concerne la gestion de l’eau qui dépend 

des nappes phréatiques et  des nappes fossiles.  Ainsi, un 
tourisme de masse fortement consommateur de l’eau conduit à  l’épuisement des 

A part ce problème environnemental, le tourisme saharien peut comme le 
auteurs contribuer à la protection de la biodiversité, des 

systèmes de production traditionnelle et de la qualité des paysages. Cependant, 
pour que cette contribution soit envisageable, il faut encourager l’écotourisme 

la préservation et non pas seulement vers la 

C’est la forme de tourisme la plus répandue mondialement. Il consiste en 
tout séjour touristique en bord de mer où les touristes disposent, en plus des 

loisirs de la mer d’autres activités liées à l’animation en milieu marin »24 . 
Au sein du tourisme balnéaire, on peut distinguer deux formes de  

: le tourisme de masse issu d’une adaptation des flux d’estivants aux 
le second est  un tourisme est encadré par une 

C’est le tourisme qui englobe les activités de détente pratiquée par les 
istiques ou les établissements touristiques tels que les 

parcs de loisirs et d’attractions ,les sites montagneux et les édifices culturels et 

s principes et les 

Paul Minvielle ,Tourisme saharien et développement durable  enjeux et approches 
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A  Principes du tourisme durable
Deux grands principes gouvernent le modèle du tourisme durable

soutient de s pouvoirs publics  et la protection des ressources naturelles et 
d’autres  potentialités .   

1-Le soutient des pouvoirs publics
C’est en raison du caractère  d’intérêt général des activités touristiques ,le 

législateur prévoit à leur faveur  le soutient  de l’Etat  et des collectivités 
territoriales . La loi 2003 détermine les modali

- C’est l’Etat qui crée les conditions nécessaires à la promotion 

d’investissement touristiques «

- L’Etat prend en charge les frais inhérents à l’élaboration des 

études et des travaux d’aménagement et à la réalisation d’infra

de ces zones. 

- Et d’une manière générale la promotion touristiques doit être 

intégrée  par les administrations publiques de l’Etat, les collectivités 

territoriales ainsi que les organismes publics dans leurs politiques 

sectorielles . 

- L’Etat prend

promouvoir l’investissement touristiques et rendre le produit touristique 

plus compétitif notamment dans le domaine .

- En outre, en faveur du développement rapide et durable du 

tourisme et la création des effets d’entra

nationale ,l’Etat édicte des mesures d’actions et de soutient et d’appuie et 

des avantages financiers et fiscaux spécifiques à l’investissements fiscaux 

. 

- L’encadrement des activités touristiques par les principes et 

les modalités définis par le schéma directeur d’aménagement touristique 

 

2-La protection des ressources naturelles et d’autres  
potentialités : 

En vue d’asseoir la durabilité de l’offre touristique, le 
développement des activités historiques doit obéir aux règl
de protection des ressources naturelles et des potentialités culturelles et 
historiques. En outre, la loi 2003 prévoit que les programmes de 

                                                           
26 Le schéma directeur d’aménagement touristique est fixé  conformément aux dispositions des articles 
22 et 38 de la loi n 01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au dév
du territoire     
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A  Principes du tourisme durable : 
Deux grands principes gouvernent le modèle du tourisme durable

soutient de s pouvoirs publics  et la protection des ressources naturelles et 

Le soutient des pouvoirs publics : 
C’est en raison du caractère  d’intérêt général des activités touristiques ,le 

législateur prévoit à leur faveur  le soutient  de l’Etat  et des collectivités 
. La loi 2003 détermine les modalités de ce soutient 

C’est l’Etat qui crée les conditions nécessaires à la promotion 

d’investissement touristiques « article 07). 

L’Etat prend en charge les frais inhérents à l’élaboration des 

études et des travaux d’aménagement et à la réalisation d’infra

Et d’une manière générale la promotion touristiques doit être 

intégrée  par les administrations publiques de l’Etat, les collectivités 

territoriales ainsi que les organismes publics dans leurs politiques 

L’Etat prends des mesures d’encouragement afin de 

promouvoir l’investissement touristiques et rendre le produit touristique 

plus compétitif notamment dans le domaine . 

En outre, en faveur du développement rapide et durable du 

tourisme et la création des effets d’entrainement positifs sur l’économie 

nationale ,l’Etat édicte des mesures d’actions et de soutient et d’appuie et 

des avantages financiers et fiscaux spécifiques à l’investissements fiscaux 

L’encadrement des activités touristiques par les principes et 

alités définis par le schéma directeur d’aménagement touristique 

La protection des ressources naturelles et d’autres  

En vue d’asseoir la durabilité de l’offre touristique, le 
développement des activités historiques doit obéir aux règl
de protection des ressources naturelles et des potentialités culturelles et 
historiques. En outre, la loi 2003 prévoit que les programmes de 

                   
Le schéma directeur d’aménagement touristique est fixé  conformément aux dispositions des articles 

20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au dév
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Deux grands principes gouvernent le modèle du tourisme durable : le 
soutient de s pouvoirs publics  et la protection des ressources naturelles et 

C’est en raison du caractère  d’intérêt général des activités touristiques ,le 
législateur prévoit à leur faveur  le soutient  de l’Etat  et des collectivités 

 : 

C’est l’Etat qui crée les conditions nécessaires à la promotion 

L’Etat prend en charge les frais inhérents à l’élaboration des 

études et des travaux d’aménagement et à la réalisation d’infrastructures 

Et d’une manière générale la promotion touristiques doit être 

intégrée  par les administrations publiques de l’Etat, les collectivités 

territoriales ainsi que les organismes publics dans leurs politiques 

s des mesures d’encouragement afin de 

promouvoir l’investissement touristiques et rendre le produit touristique 

En outre, en faveur du développement rapide et durable du 

inement positifs sur l’économie 

nationale ,l’Etat édicte des mesures d’actions et de soutient et d’appuie et 

des avantages financiers et fiscaux spécifiques à l’investissements fiscaux 

L’encadrement des activités touristiques par les principes et 

alités définis par le schéma directeur d’aménagement touristique 26 

La protection des ressources naturelles et d’autres  

En vue d’asseoir la durabilité de l’offre touristique, le 
développement des activités historiques doit obéir aux règles et principes 
de protection des ressources naturelles et des potentialités culturelles et 
historiques. En outre, la loi 2003 prévoit que les programmes de 

Le schéma directeur d’aménagement touristique est fixé  conformément aux dispositions des articles 
20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable 



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  228

développement des activités touristiques  doivent s’appuyer sur une 
exploitation rationnelle et équ
pays. 

 

B – Instruments et mesures du tourisme durable 
1 L’instrument institutionnel 
L’instrument institutionnel consiste en un organisme public 

dénommé « agence nationale de développement du tourisme
d’un établissement à caractère industriel et commercial crée par le décret 
n 98 -94 du 10 mars 1998 

Cet établissement assure une vrais mission de service public qui 
s’exerce dans le cadre de la politique nationale de développement du 
tourisme et de l’aménagement du territoire . 

A ce titre, l’agence nationale est chargée de plusieurs missions

-     Veiller à la protection et à la préservation des zones d’expansion 
touristiques. 

Procéder à l’acquisition des terrains nécessaires à l’implantati
infrastructures et leurs dépendances.

- Procéder aux études et à l’aménagement des terrains destinés 

aux activités touristiques, hôtelières et thermales.

- Participer avec les institutions concernées à la promotion tant 

en Algérie qu’à l’étranger, des e

touristiques et autour des sources thermales     

  2  Le développement touristique 
Nous avons déjà abordé le rôle que joue l’Etat pour soutenir le 

développement touristique . Celui
vise l’augmentation des capacités de production touristique par la valorisation 
du patrimoine touristique nationale à travers notamment l’investissement 
touristique .  

- Au nom du développement touristique deux actions sont 

entreprises par l’Etat

développement touristique          

 

 
                                                           
27  Décret exécutif n 98 -70 du 21 février portant la création de l’agence nationale du développement  

du tourisme et fixant les statuts ,JORADP n1 mars 1998
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développement des activités touristiques  doivent s’appuyer sur une 
exploitation rationnelle et équilibrée de toutes les ressources que recèle le 

Instruments et mesures du tourisme durable 
1 L’instrument institutionnel  
L’instrument institutionnel consiste en un organisme public 

agence nationale de développement du tourisme
d’un établissement à caractère industriel et commercial crée par le décret 

94 du 10 mars 1998 27 . 
Cet établissement assure une vrais mission de service public qui 

s’exerce dans le cadre de la politique nationale de développement du 
et de l’aménagement du territoire .  

A ce titre, l’agence nationale est chargée de plusieurs missions

Veiller à la protection et à la préservation des zones d’expansion 

Procéder à l’acquisition des terrains nécessaires à l’implantati
infrastructures et leurs dépendances. 

Procéder aux études et à l’aménagement des terrains destinés 

aux activités touristiques, hôtelières et thermales. 

Participer avec les institutions concernées à la promotion tant 

en Algérie qu’à l’étranger, des espaces dans les zones d’expansion 

touristiques et autour des sources thermales      

2  Le développement touristique  
Nous avons déjà abordé le rôle que joue l’Etat pour soutenir le 

développement touristique . Celui-ci est d’une importance indiscutable ca
vise l’augmentation des capacités de production touristique par la valorisation 
du patrimoine touristique nationale à travers notamment l’investissement 

Au nom du développement touristique deux actions sont 

entreprises par l’Etat : l’aménagement touristique et le soutient au 

développement touristique           

                   
70 du 21 février portant la création de l’agence nationale du développement  

du tourisme et fixant les statuts ,JORADP n1 mars 1998 .   
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développement des activités touristiques  doivent s’appuyer sur une 
ilibrée de toutes les ressources que recèle le 

Instruments et mesures du tourisme durable  

L’instrument institutionnel consiste en un organisme public 
agence nationale de développement du tourisme »  . Il s’agit  

d’un établissement à caractère industriel et commercial crée par le décret 

Cet établissement assure une vrais mission de service public qui 
s’exerce dans le cadre de la politique nationale de développement du 

A ce titre, l’agence nationale est chargée de plusieurs missions :  

Veiller à la protection et à la préservation des zones d’expansion 

Procéder à l’acquisition des terrains nécessaires à l’implantation des 

Procéder aux études et à l’aménagement des terrains destinés 

Participer avec les institutions concernées à la promotion tant 

spaces dans les zones d’expansion 

Nous avons déjà abordé le rôle que joue l’Etat pour soutenir le 
ci est d’une importance indiscutable car il 

vise l’augmentation des capacités de production touristique par la valorisation 
du patrimoine touristique nationale à travers notamment l’investissement 

Au nom du développement touristique deux actions sont 

énagement touristique et le soutient au 

70 du 21 février portant la création de l’agence nationale du développement  
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      3-Les instruments de la valorisation des prestations et de la 
promotion touristique : 

Pour valoriser les prestations et la promotion touristique, la loi met en 
place deux instruments indispensables 

a- La valorisation des prestations touristiques
Elle exige la valorisation des ressources humaines liées aux métiers du 

tourisme et aux activités touristiques.
La loi 2003 prévoit les actions que l’Etat entame  dans ce sens

l’intégration soutenue des métiers du tourisme dans le système national de 
formation professionnelle et la création de nouveau établissement de formation 
dans les différentes filaires du tourisme .   

b-la promotion et de l’information touristique
A ce titre, la loi 03

comme instrument privilégié de valorisation du patrimoine et des potentialités et 
atouts touristiques .L’action de promotion porte sur «
programmes de communica
marketing .. ». 

Il faut noter que la mission de promotion touristique a le caractère d’utilité 
publique et incombe à l’Etat et confie sa gestion à un établissement public 
dénommé « office national du tourisme

L’exercice de la promotion touristique peut être confiée comme le  prévoit 
la loi 2003 à des offices locaux du tourisme et les associations liées à l’activité 
touristique ainsi que les représentations consulaires et commerciales algériennes 
à l’étranger  . Ces acteurs privés peuvent bénéficier de mesures 
d’encouragement édictées par l’Etat ,les collectivités territoriales ou les 
organismes concernés .        

 
 

   Conclusion : 
Le concept du tourisme durable devient une réalité juridique que ce soit en 

droit international ou en droit algérien. Car, comme nous l’avions vu, les 

principes  d’un tel tourisme ainsi que ses mesures ont été bien déterminées 

juridiquement.  Cependant, sa mise en ouvre reste inachevée car elle exige plus 

d’efforts de la part des pouvoirs publics en vue de soutenir l’investissement dans 

le domaine touristique .  
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 نقل �� يلعبھ الذي ا��يوي  و امل�م للدور  نظرا

 أكدتھ ما �ذا و ا����ات و امل�ارات تحس�ن و 

�أثر��س�ثمار� �دراسة ��و�محاولة �البحث ��ذا �وراء �من �ال�دف إن
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Abstract: 
Foreign Direct Investment (FDI) plays an essential vector in the integration of countries into 
the regional and global economy, globally, the potential benefits of FDI are considered 
significant, because the benefits of FDI are realized not only by capital inflows for the host 
country, but also, for a contribution of technology and know 
markets, this is what has been confirmed by neoclassical growth models ( S
endogenous growth models The objective of this work is to try to study the impact of FDI on 
growth economic Algeria.  
The question is to know the positive impact of FDI on the Algerian economy.
Key words: Foreign Direct Investment, Economi

approach, markets  
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�س�ثمارات دور  العوملة،�زاد باسم املعروفة و املتحولة العاملية الظروف

نظرا �ذا و ارات،�س�ثم �ذه مع تتعامل تطور�ا مستو�ات �انت م�ما

نظرا كب��ا تطورا ش�دت ال�� �موال رؤوس أ�م أحد �ش�ل املباشر

 ال�شري  املال رأس كفاءة رفع و املال، رأس تراكم �� املسا�مة و ا��ديثة

� �أثر��س�ثمار� الداخ��، النمو نماذج و�(Solow-Swan)النيوكالسيكية �دراسة ��و�محاولة �البحث ��ذا �وراء �من �ال�دف إن
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Foreign Direct Investment (FDI) plays an essential vector in the integration of countries into 
the regional and global economy, globally, the potential benefits of FDI are considered 
ignificant, because the benefits of FDI are realized not only by capital inflows for the host 

country, but also, for a contribution of technology and know -how well as access to new 
markets, this is what has been confirmed by neoclassical growth models ( S
endogenous growth models The objective of this work is to try to study the impact of FDI on 

The question is to know the positive impact of FDI on the Algerian economy.
Foreign Direct Investment, Economic growth, econometric model
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  :امل��ص

الظروف �� و العقد �ذا بداية منذ

م�ما العالم دول  جميع أن حيث

املباشر �جن�� �س�ثمار ل�ذا��عد

ا��ديثة التقنيات و التكنولوجيا

� النمو نماذج النيوكالسيكية
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Foreign Direct Investment (FDI) plays an essential vector in the integration of countries into 
the regional and global economy, globally, the potential benefits of FDI are considered 
ignificant, because the benefits of FDI are realized not only by capital inflows for the host 

how well as access to new 
markets, this is what has been confirmed by neoclassical growth models ( Solow -Swan ) and 
endogenous growth models The objective of this work is to try to study the impact of FDI on 

The question is to know the positive impact of FDI on the Algerian economy. 
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ازداد�عمقا�وحدة�منذ�الثمان�نات�وذلك�راجع�

��ختالالت� �ع�� �أثر�سلبا �مما املتخلفة

إ��،�مما�أدى�بتلك�الدول�إ���... ال�ي�لية��قتصادية�فيما�يخص�م��ان�املدفوعات�واملديونية�ا��ارجية�

�غي���مسار�ا��قتصادي�خاصة����إطار�عوملة�اقتصادية�واسعة���عاد�لذا�سعت�الكث���من�البلدان�

دة�اقتصادية�تكس��ا�م�انة�تنافسية����السوق�العاملية،�ولتحقيق�ذلك�

�ان�البد�ع���الدول�النامية�أن�ترسم�لنفس�ا�إس��اتيجية�تنمو�ة،�ولبلوغ�ذلك�من�الضروري���تمام�

�ألن� �ا��ا�� �الوقت ��قتصادية��� ��عت���من�أوجھ�تحقيق�التنمية �ا��كيمة�ال�� ��س�ثمار�ة بالسياسة

�قتصادي�الدو���خ���شا�د�ع���أن�الدول�النامية��س���إ���ال��اق�بموكب�التنافس�الدو���

ال�ادف�إ���جذب�عدد�كب���من��س�ثمارات،�حيث�تحتل��ذه�املسألة�أولو�ة�خاصة����الدول�النامية�

الضمانات�ومن�بي��ا�ا��زائر�ال����عمل�جا�دة�ع���تحس�ن�مناخ�اس�ثمار�ا�من�خالل�منح�ال�س�يالت�و 

املتعددة�بجذب��س�ثمارات�إل��ا�ل��صول�عل�التمو�ل�الالزم�وا��د�من��ق��اض�ا��ار���باإلضافة�

�ال�شاط� �تباطؤ �ي��افق �أين �التطور، �من �م�مة �مرحلة ��� �اليوم �العال�� ��قتصاد �عد

ي�����قتصاديات�املتقدمة�مع�انتعاش��قتصاديات�النامية�ال���ال�زالت��عتمد�ع���مصادر�

��ش�الية�التالية �وعليھ�يمكن�طرح ��س�ثمار��جن���املباشر، �بي��ا �وال���من �ا��ارجية، ما� : التمو�ل

 ؟�مدى�مسا�مة��س�ثمار��جن���املباشر����دعم�النمو��قتصادي�با��زائر

�النمو� �دعم ��� �املباشر ��جن�� ��س�ثمار �يلعبھ �الذي �الدور إبراز

��س�ثمار��جن��� �تر�ط �ال�� �تفس���العالقة �املباشر�با��زائر�ومحاولة ��س�ثمار��جن�� �واقع تحليل

���� �تكمن �املباشر، ��س�ثمار��جن�� �موضوع دراسة

التعرف�ع���الدور�الذي�يلعبھ��ذا��خ������املسا�مة����رفع�معدالت�النمو��قتصادي�بالدول�النامية�
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�الدول  �تلك �كث���من ��� �الطبقية �الصراعات �وك��ة ��ختالالت��للتخلف �ع�� �أثر�سلبا �مما املتخلفة

ال�ي�لية��قتصادية�فيما�يخص�م��ان�املدفوعات�واملديونية�ا��ارجية�
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  :مقدمة

إن�التفاوت�القائم�ب�ن�الدول�املتقدمة�والدول�النامية

�الدول  �تلك �كث���من ��� �الطبقية �الصراعات �وك��ة للتخلف

ال�ي�لية��قتصادية�فيما�يخص�م��ان�املدفوعات�واملديونية�ا��ارجية�

�غي���مسار�ا��قتصادي�خاصة����إطار�عوملة�اقتصادية�واسعة���عاد�لذا�سعت�الكث���من�البلدان�

النامية�إ���العمل�ع���بناء�قاع

�ان�البد�ع���الدول�النامية�أن�ترسم�لنفس�ا�إس��اتيجية�تنمو�ة،�ولبلوغ�ذلك�من�الضروري���تمام�

�ألن� �ا��ا�� �الوقت ��قتصادية��� ��عت���من�أوجھ�تحقيق�التنمية �ا��كيمة�ال�� ��س�ثمار�ة بالسياسة

�قتصادي�الدو���خ���شا�د�ع���أن�الدول�النامية��س���إ���ال��اق�بموكب�التنافس�الدو���الواقع�

ال�ادف�إ���جذب�عدد�كب���من��س�ثمارات،�حيث�تحتل��ذه�املسألة�أولو�ة�خاصة����الدول�النامية�

ومن�بي��ا�ا��زائر�ال����عمل�جا�دة�ع���تحس�ن�مناخ�اس�ثمار�ا�من�خالل�منح�ال�س�يالت�و 

املتعددة�بجذب��س�ثمارات�إل��ا�ل��صول�عل�التمو�ل�الالزم�وا��د�من��ق��اض�ا��ار���باإلضافة�

إ���نقل�التكنولوجيا�املصاحب�لالس�ثمارات��جن�ية�املباشرة

�ال�شاط� : �ش�الية �تباطؤ �ي��افق �أين �التطور، �من �م�مة �مرحلة ��� �اليوم �العال�� ��قتصاد �عد

ي�����قتصاديات�املتقدمة�مع�انتعاش��قتصاديات�النامية�ال���ال�زالت��عتمد�ع���مصادر��قتصاد

��ش�الية�التالية �وعليھ�يمكن�طرح ��س�ثمار��جن���املباشر، �بي��ا �وال���من �ا��ارجية، التمو�ل

مدى�مسا�مة��س�ثمار��جن���املباشر����دعم�النمو��قتصادي�با��زائر

�أ�ميتھأ� �و �املوضوع داف

�قتصادي�بالدول�النامية

��س�ثمار��جن��� - �تر�ط �ال�� �تفس���العالقة �املباشر�با��زائر�ومحاولة ��س�ثمار��جن�� �واقع تحليل

�ا��زائر ��� املباشر�بالنمو��قتصادي
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 السنوات فأك����� أك�� بھ ��تمام

��قتصادية   ���ع السياسات

  .املباشر �س�ثمار��جن��

 .إل��ا املوجھ وامليادين املجاالت

 أننا املباشر�حيث �جن�� �س�ثمار

 �جن�� �س�ثمار� (OECD) والتنمية

 املس�ثمر) ما اقتصاد �� كيان�مقيم

 �ذه تنطوي  و (املباشر �س�ثمار 

 املس�ثمر تمتع إ�� باإلضافة واملؤسسة

 ذلك :انھ املباشر�ع�� �جن�� �س�ثمار

 ب�ن �داري  التحكم مقدرة�ع�� و

�أو  قطر �� جيةإنتا وحدة شركة

 بلد �� املس�ثمر�املقيم بھ يقوم الذي

  " 3.�سي���ا نية مع وذلك) مضيفة

 �جن���املباشر لالس�ثمار نظر��ا

 يتو�� طو�ل��جل مشروع إ�شاء

  "4.الر�ح

                                                           
1 - OECD ,1999,third edition of the detailed benchmark of 

  .4 ص ، والثالثون، الواحد العدد العر�ية،

 ا��زائر حالة دراسة ، �ورومتوسطية راكة

  .3 ص مصر، والتمو�ل، �س�ثمار مؤتمر
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  جن���املباشر�بالنمو��قتصاديعالقة��س�ثمار�� 

 املباشر �جن�� لالس�ثمار 

��تمام زاد قد و والدول  الشر�ات ا�تمام يجذب �جن��

 معظم أن حيث النامية، للدول  وفر�ا ال�� لإلم�انيات

�س�ثمار��جن�� ما�ية إ�� س�تطرق  ي�� ما �� و .امليادين ش��

املجاالت باختالف مف�ومھ و�ختلف ألنواعھ تبعا �س�ثمار

 املباشر �جن�� �س�ثمار

�س�ثمار ملف�وم العلمية ار�فالتع من العديد �قتصادي

 : ي�� فيما

والتنمية �قتصادي التعاون  ومنظمة (FMI)الدو�� النقد

كيان�مقيم حصول  �دف �عكس الذي الدو�� �س�ثمار من

 مؤسسة)آخر� اقتصاد �� مقيمة مؤسسة �� دائمة

واملؤسسة املس�ثمر�املباشر ب�ن �جل طو�لة عالقة

 .1"املؤسسة إدارة �� النفوذ من

�س�ثمار�(UNCTAD)والتنمية� للتجارة املتحدة �مم

و دائمة مصا�� �عكس ، املدى طو�لة عالقة ع�� ينطوي 

�أو و )املس�ثمرة الشركة إليھ ت�ت�� الذي القطر(  شركة

 " 2.)لالس�ثمار 

الذي ال�شاط ذلك :انھ ع�� فتعرفھ�(OMC)للتجارة

مضيفة دول ( أخرى  بلدان �� أصولھ �ستعمل خاللھ من والذي

نظر��ا �� جميع�ا تتفق الدولية املؤسسات ":أن السابقة

إ�شاء �غرض املال، رأس صاحبة الدولة غ�� دولة ع�� املال

الر�ح تحقيق �� املتمثل ل�دفھ خدمة ذلك و جزئيا أو

                   

,third edition of the detailed benchmark of foreign direct investment, Paris, P 07. 

العر�ية، �قطار �� التنمية قضايا املباشر، �جن�� �س�ثمار محددات ،2004

راكةالش اتفاقية ظل �� آفاق�ا و املباشرة �جن�ية �س�ثمارات واقع تحليل

  .19 ص ، تلمسان املاجست��،

مؤتمر ، املباشر �جن�� �س�ثمار جذب �� عر�ية تجارب ،2006القر�شاوي�،
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I.  عالقة��س�ثمار��

 أساسية مفا�يم .1

�جن�� �س�ثمار ظل لقد

لإلم�انيات نظرا �خ��ة

ش�� �� �جن�� س�ثمار� 

�س�ثمار يف �عار تتعدد

�س�ثمار �عر�ف1.1.

�قتصادي �دب احتوى  لقد

فيما م��ا �عضا سنورد

النقد صندوق  �عرف"

من نوع :انھ ع�� املباشر

دائمة مص��ة ع�� (املباشر

عالقة وجود ع�� املص��ة

من كب��ة بدرجة املباشر

�مم ؤتمرم �عرف كما"  

ينطوي  الذي �س�ثمار

 �م القطر �� شركة

 املستقبل القطر(آخر

للتجارة العاملية املنظمة أما"

والذي)�ص�� البلد(ما

السابقة التعر�فات من يت��

املال لرأس تدفق �ونھ

أو �ليا إدارتھ املس�ثمر

 

2004ع�� القادر عبد ع���- 2
تحليل ،2007 بوجمعة، بالل�-3

املاجست��، ش�ادة لنيل مقدمة ،مذكرة
القر�شاوي�، ا��ليل عبد حاتم - 4
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 إ�� حيث�تصنف ب�ئات عل��ا يطلق

 لب�ئةل املش�لة العوامل أ�م أحد

 أو املباشرة �جن�ية �س�ثمارات جذب

أو� السوق  ��م أساس ع�� ل�س

 يفضلون��نظمة فاملس�ثمرون لبلد

 عامل تمثل تص�يع�ا وإم�انية لالستغالل

 ا��صول  بإم�انية ي��ر واردامل �ذه

عاملة� وأيدي معينة كفاءات توفر

 فالبد�أن سليمة اقتصادية ب�ئة 

 ���الناتج النمو بمعدل ع��ا مع��ا

 من السوق�والسياسات��قتصادية

 و�شر�عات قوان�ن ودوج ع�� رئ�سية

 �قتصادية غ�� املخاطر ضد لضمانات

 حيث ��ظة، أي �� دولة ألي أر�احھ

 أال �شرط �خرى  الدول  تقدم�ا ال��

   . 7وم�ان��ا� املضيفة

 جاذبة إدار�ة ب�ئة ��لق امل�مة العوامل

 من تقلل بطر�قة �دار�ة العملية

القضاء� أو تخفيض ذلك يتطلب 

  . 8ا���ومية �ج�زة
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 املباشر �جن�� س�ثمار

يطلق أن يمكن مختلفة أوضاع ع�� رئ�سية بصورة �س�ثمار

 .إدار�ة و��ئات و�شر�عية قانونية و��ئات واقتصادية

أحد البلد �� القائم السيا��� النظام �عت��: السياسية

جذب ع�� كب��ا تأث��ا بلد أي �� السيا��� ان�لالستقرار

ل�س املشروع، رفض أو بقبول  قرارا يتخذ �جن�� فاملس�ثمر

لبلدا �� السيا��� للنظام �ستقرار درجة أساس ع��

 .5للتغي��� عرضة ف�� �خرى  �نظمة أما مستقرة

لالستغالل القابلة الطبيعية املوارد توفر إن": �قتصادية

�ذه الستغالل �جن�� املال رأس تدفق أن حيث عوامل��س�ثمار،

توفر بضرورة يرتبط املوارد �ذه استغالل أن إال ، كب��

 ��لق يكفي ال العوامل �ذه توفر أن ،كما منخفضة

مع��ا �قتصادية يةالتنم مستوى  : مثل حوافز توفر

السوق�والسياسات��قتصادية و��م الت��م معدالت الفردي، الدخل معدل

 .6« السوق  �� املنافسة ودرجة وا����صة �قتصادي

رئ�سية بصفة �س�ثمارات �عتمد: وال�شر�عية القانونية

لضمانات باإلضافة وضر��ية جمركية حوافز�وإعفاءات

أر�احھ تحو�ل �� املس�ثمر ��ق باإلضافة التأميم�واملصادرة

ال�� ا��وافز تفوق  لالس�ثمار �شر�عات إصدار ع��

املضيفة الدولة سيادة من و�خذ القومية املوارد لضياع

العوامل من الدولة �� السائد �داري  النظام �عت�� :�دار�ة

العملية ع�� تقوم ح�ومية أج�زة دوجو  �دار�ة الب�ئة وأ�م�مظا�ر

 كما �س�ثمار، مشروع إل�شاء ال��خيص ع�� ل��صول 

�ج�زة �� و�داري  املا�� الفساد ومحار�ة ا���ومي ا���از

                   

  . 175 ص ، ا��امد دار ، ردن�  ، الدولية �عمال

  .5 ص ، سابق مرجع القر�شاوي،

  .5 ص سابق، مرجع القرشاوي،
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س�ثمار�  محددات 2.1

�س�ثمار مناخ �عتمد

واقتصادية سياسية ب�ئات

السياسية الب�ئة  - 

ان�لالستقرار حيث السياسية،

فاملس�ثمر غ���املباشرة

ع�� وإنما وحسب العائد

مستقرة أل��ا الديمقراطية

�قتصادية الب�ئة  - 

عوامل��س�ثمار، من م�م

كب�� عائد ع���معدالت

منخفضة ت�لفة ذات مدر�ة

توفر املوارد �ده يصاحب

معدل ، �جما�� القومي

�قتصادي التحرر  حيث

القانونية الب�ئة - 

حوافز�وإعفاءات للمس�ثمر تكفل

التأميم�واملصادرة مخاطر :مثل

ع�� دول�العالم ت�نافس

لضياع ا��وافز تؤدي��ذه

�دار�ة الب�ئة - 

وأ�م�مظا�ر لالس�ثمار

ل��صول  الزمن�املطلوب

ا���از ب��وقراطية ع��
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 الغرض ل�ذا املف�وم�ن�و ب�ن ا��لط

  .لقياس�ما املقاي�س�املستعملة

 كمية املستمرة��� الز�ادة أنھ ع�� 

 بما�يحقق القومي الدخل إجما��

  :ماي��

 .10الس�ا�ي

 .11الت��م معدل - النقدي

 لدولة�فق��ة، إعانة غنية دولة تقدم

 .12اقتصاديا املؤقتة�نموا الز�ادة

(Produit intérieur brut (PIB)أو لقياس كمؤشر�أسا��� 

 يمثل الذي السو�� خ م ن و�ناك

 املضافة القيمة ع�� الرسم زائد

 �نتاج �ذا قيمة برد وذلك العمومية،

 زمنية ف��ة خالل السو�� غ�� خ 

 خ و د(ا��ام� الوط�� الدخل ع�� 

 طرف من وكذا الوطنية، بةاملحاس

 الفرق  أما .خ م ن من قر�با الغالب،

                                                           
9 - Amine .V.Sarkan, mars 2003, poverty alleviation towards sustainable development , revue economie et 

management,université de Tlemcen, N° 02, ,p113.

 ، �قتصاد قسم ، �سكندر�ة وتطبيقية، نظر�ة

  .12 ص ، 2000 ، باإلسكندر�ة ا��امعية الدار
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 قتصادي� النمو حول 

ا��لط من نوع يتم عادة فإنھ التنمية و النمو مف�وم ب�ن

املقاي�س�املستعملة و التنمية، و �قتصادي النمو من �ل بتعر�ف املبحث

 �قتصادي النمو �عرف بحيث �قتصادي، النمو

  .9"سنة ملدة ما بلد �� املنتجة

إجما�� أو املح�� الناتج إجما�� �� ز�ادة حدوث �قتصادي

ماي�� �ع�� املف�وم و�ذا ا��قيقي، الدخل من القرد نص�ب

الس�ا�ي النمو معدل – القومي الدخل النمو معدل = �قتصادي

النقدي الفردي الدخل �� الز�ادة معدل = ا��قيقي �قتصادي

تقدم فقد مؤقتة، ظا�رة ول�ست مستمرة ظا�رة �قتصادي

الز�ادة �ذه �عت�� ال ولكن معينة ملدة فيما ا��قيقي الدخل

  �قتصادي

� املح��  Produit intérieur brut (PIB)) خ م ن(ا��ام

و�ناك�)وا��دمات لعالس إنتاج أي( ما اقتصاد �� الوط��

�لألعوان زائد (املع�� البلد �� املقيم�ن �قتصادي�ن املضافة

العمومية، �دارات يقيم�إنتاج الذي السو�� غ�� خ م ن

 م السو���ون  خ م ن مجموع عن �ع�� خ م ن نفإ

 . )الغالب

 نحصل خ م ن إ�� ا��ارج �� املقيم�ن املع�� البلد مواط��

�ا��ام املحاس �� خاصة املؤشر �ذا و�ستخدم�)خ و ن(الوط��

الغالب، �� خ، و د مبلغ العال��،�ي�ون  البنك مثل الدولية،

                   

mars 2003, poverty alleviation towards sustainable development , revue economie et 

nt,université de Tlemcen, N° 02, ,p113. 

نظر�ة دراسات �قتصادية ،التنمية2000، ناصف عطية إيمان ، ��مية

  .51 ص

الدار �سكندر�ة، ، نميةالت �� حديثة اتجا�ات ،2000، عطية القادر

  .13ص ، سابق مرجع ، عطية القادر
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حول  أساسية مفا�يم2.

ب�ن عالقة لوجود نظرا

املبحث �ذا �� سنقوم

 النمو �عر�ف .1.2

النمو �عار�ف �عددت لقد"

املنتجة وا��دمات السلع

�قتصادي بالنمو يقصد كما

نص�ب متوسط �� ز�ادة

�قتصادي النمو معدل�-

�قتصادي النمو معدل�-

�قتصادي النمو إّن �-

الدخل مستوى  من تز�د

 

 

�قتصادي النمو قياس .3.2

 الناتج عادة �ستخدم

الوط�� الدخل تطور  تقييم

�لألعوان القيم مجموع املضافة

ن و ،)ا��مارك وحقوق 

فإ وعليھ، .ت�اليفھ إ��

الغالب �� سنة (معينة

مواط�� إنتاج و�إضافة

�ا��ام الناتج أو ) الوط��

الدولية، املؤسسات �عض

mars 2003, poverty alleviation towards sustainable development , revue economie et 

��مية العز�ز عبد محمد - 10

ص ، باإلسكندر�ة التجارة �لية
القادر عبد محمد القادر عبد - 11
القادر عبد محمد القادر عبد - 12
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 بقية من عل��ا املتحصل أو املدفوعة

��سا��� (ا��ديثة النمو  املنطلق

�ع�� ومدى املباشر  النمو تأث��ه

 ال�� �عت���النظر�ات كما دومار، -�ارود

�املتعلق بناء ��  بالنمو نموذجھ

"A contribution to the theory of 

 للنمو تفس���ما �� دومار و �ارود

�ومت�امل صيغة   للنمو ةموحدة

�حيث   صياغة تم �قتصادي،

� �الوحدة املس�ثمر (�)املال �� 

 Marginal) لالدخار ا��دي امليل

�/ املال   capital output)الناتج

   15":أي لالدخار امليل�املتوسط

 

                                                           

  .154،ص�10 عدد - الباحث

 ش�ادة لنيل مقدمة مذكرة املغرب، –ا��زائر

  . 75 ص ، 2007 ، �ردن �و��،
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��ولية �عتبار �ع�ن يأخذ خ و د  املدفوعة املداخيل

 13.)الوطنية املحاسبة

 وا��ديثة النيوكالسيكية

النمو نماذج) الداخ�� النمو نماذج و للنمو النيوكالسيكية

املباشر �جن�� �س�ثمار جدوى  حول  والتطبيقية النظر�ة

 : ي��فيما� م��ما ل�ل نتعرض

 النيوكالسيكية

�ارود نموذج قبل مباشرة �قتصادي للنمو النيوكالسيكية

�� سولو عل��ا اعتمد ال�� �ف�ار منبع للنمو سولو

� مقالھ كتابة إ�� أدت �ال� �سباب أن  A contribution to the theory of"سنة

economic growth"ارود من �ل سطره املسار�الذي �� متمثلة��

 دومار

 عن البحث�( Harrod-Domar)دومار� و �ارود

 النمو عناصر و الك��ي  التحليل ب�ن ا��مع ع��

  ": 14أن يظ�ر نموذج

� رأس كمية ع�� �عتمد �نتاج أن �و للنموذج (املال

� �� النمو معدل �∆)الناتج �⁄ امليل ع�� �عتمد�(

Propensity to Save MPS)� �ورمز�ا
∆�

∆�
� �  رأس معامل وكذلك�

امليل�املتوسط مع لالدخار ا��دي امليل �ساوي  و�اف��اض  ⁄�)
∆�

∆�
=

�

�
= �……………………...(1) 

�  :أي �س�ثمار �ساوي  �دخار = �  

� = �
�� ……………………...(2) 

                   

الباحث النمو،�مجلة ع�� وأثر�ا ا��زائر �� �قتصادي ��عاش ،�سياسة

ا��زائر–تو�س حالة دراسة �قتصادي، والنمو ملباشرا �جن�� �س�ثمار

  .79 ص باتنة، �قتصادية،

�و��، الطبعة وموضوعات، وسياسات نظر�ات �قتصادية، التنمية 
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 أن �� فيتمثل بي��ما،

املحاسبة بمف�وم ( العالم

النيوكالسيكية النمو نماذج .3.3

النيوكالسيكية النماذج �عت��

النظر�ة لدراسات ملعظم

نتعرض وسوق  �قتصادي

النيوكالسيكية النمو نماذج .1.3.3

النيوكالسيكية النظر�ة ت�بع

سولو نموذج قبل أتت

�حيث أن �قتصادي،

economic growth" :1956

 . �قتصادي

دومار-�ارود نموذج: أوال

�ارود من �ل حاول  لقد"

ع�� �عتمد �قتصادي،

نموذج ش�ل �� أف�ار�ما

للنموذج �سا��� �ف��اض"

�وأن �نتاجية معدل ،

Propensity to Save MPS) 

ratio) ورمز�ا��( �⁄ ) 

�دخار فإن التوازن  حالة ��

  :فإن و�ذلك

،�سياسة2012مس��، محمد�-13
�س�ثمار ،2008نزاري، رفيق�- 14

�قتصادية، العلوم �� املاج�ست��
 ،2007، القر���� مدحت - 15
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  :أّن  املال�أي رأس خز�ن �� يحصل

(Incremental Capital Output Ratio)أّن  أي�(�)�ساوي��:  
∆

∆
 

 

 ا��دي املعامل ع�� مقسوما (�دخار

  16: "أن أي
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يحصل الذي التغي�� �و (�)�س�ثمار وأن �س�ثمار،

� = ∆�……………………...(3) 

(cremental Capital Output Ratio  الناتج/املال لرأس
∆�

∆�
= � =

�

∆�
……………………...(4)

  : ع�� نحصل

∆� × � = �……………………...(5) 

  : ع�� نحصل� �ع�� (5) املعدلة

∆�

�
=

�
��

�
……………………...(6) 

�دخار معدل أو) �س�ثمار معدل ي �ساو  الناتج �� النمو

 : التا�� بالش�ل املعادلة

  الناتج

  الناتج/ املال لرأس

أي �جن��، و�س�ثمار املح�� س�ثمار�  �ساوي  املال

� = �� + ��……………………...(7) 

  

  

 : ع�� نتحصل (6) املعادلة �� (7) 

∆�

�
=

�����
�

�

�
……………………...(8) 

                   

  80 ،ص 
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�س�ثمار، معدل �� (�)حيث�

لرأس ا��دي واملعامل

نحصل (4 ) املعادلة ومن

 

املعدلة طر�� و�قسمة

 

النمو معدل فإن وعليھ

 .الناتج/ املال لرأس

املعادلة صياغة إعادة و�مكن

 :أن حيث

الناتج نمو معدل تمثل:  �

 �دخار معدل:  �

لرأس ا��دي املعامل: �

املال رأس رصيد أن كما"

 : أن حيث

 املح�� �س�ثمار�: ��

 �جن�� �س�ثمار�: ��

 (7)و�التعو�ض�املعادلة�

 سابق مرجع ، نزاري  رفيق - 16
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 النخفاض ونظرا املال، رأس رصيد

 دخار�  و املح�� �س�ثمار ب�ن الفجوة

  17".أراض��ا

 للنظر�ة�النيوكالسيكية التطو�ر 

 العمل، عنصر إدخال عن�طر�ق دومار

  ".18النمو��قتصادي

�املال �رأس ، (K)العمل� ، (L)و�مردودية�� ،

 العوامل �ذه وتدخل ، ذ�ورةامل العوامل

�(�) = 

 عوامل الزمن�بتغ�� �� يتغ�� �نتاج

 عن الزمن �� تزداد وال�� والعمل

 AL الفع��،�و�قال بالعمل �س�� 

 دالة ع�����Aا� يؤثر ال�� الطر�قة 

 املعطيات طر�ق عن الطو�ل املدى

 لد��م والعمل�الفع�� املال رأس �نتاج،

�تتحصل العمل  إنتاج ع�� الفع��

 ، ال�ا�� بالقدر ي�ون�متطور  أن 

 اقتصاد حالة �� يحدث ال و�ذا�قد

                                                           

 جامعة �قتصادية، العلوم �� الدكتوراه 
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� =
��
�

�
��

�

�
……………………...(9) 

� =
��

��

�

�
……………………...(10) 

رصيد أو املح�� �دخار بانخفاض ينخفض �قتصادي

الفجوة لسد بدائل ع�� �عتمد فإ��ا النامية الدول 

أراض��ا داخل إ�� املباشر �جن�� �س�ثمار تدفقات

 بذور  حمل إس�اما �قتصادي للنمو النيوكالسي�ي

دومار–�ارود نموذج إطار توسيع ع�� النموذج �ذا

النمو��قتصادي معادلة إ�� التكنولو�� املستوى  و�و

�املال(Y) �نتاج من �ل �� النموذج �� الداخلية �رأس ،

العوامل من مع�ن ��م ��ظة �ل �� �قتصاد بحوزة

  :التا�� الش�ل

) ���(�), �(�)�(�)�……………………...(11)

�نتاج وأن الدالة، �� مباشرة يدخل ال الزمن الدالة، �ذه

والعمل املال رأس من معطاة ياتكم طر�ق عن عل��ا املحصل

 التا�� ا��داء أما املعرفة، ��م بز�ادة يتم والذي ،

 أن حيادي،�حيث بأنھ الفع�� العمل من يرفع الذي

املدى �� مؤكدة الن�يجة و�ذه ، ثابتة K/Y �نتاج �سبة

�نتاج، عوامل من �ل أن �و سولو نموذج �� �ساسية

العمل و املال رأس كميات ضاعفنا إذا أنھ �ع�� �ذا 

 �قتصاد ع�� يف��ض فإنھ ذلك إ�� باإلضافة الكمية،

و�ذا�قد �املة، بصفة مستغلة ت�ون  التخصص عن الناتجة

                   

  80 ،ص 

  81 ،ص سابق

 ش�ادة لنيل أطروحة النامية، الدول  �� الدولية والتجارة النمو ،2006
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�قتصادي النمو فإن �نا من"

الدول  �� �دخار معدالت

تدفقات ���يع أ�م�ا املح��،

 سولو نموذج : ثانيا

النيوكالسي�ي سولو نموذج �عت��"

�ذا يقوم حيث النمو، ��

و�و ثالث مستقل ومتغ��

الداخلية املتغ��ات وتتمثل

بحوزة ،حيث(A) العمل

الش�ل �� �نتاج دالة ��

 الزمن تمثل�t : حيث

�ذه خصوصيات ومن

املحصل �نتاج عوامل

، التق�� التقدم طر�ق

الذي A التق�� التقدم ع��

�سبة أن �ستلزم ج�نتا

  ". 19التجر��ية

�ساسية الفرضيات ومن"

 ثابتة، ��م وفورات

الكمية، بنفس مضاعف

الناتجة �ر�اح �ل بحيث

 سابق مرجع ، نزاري  رفيق - 17
سابق مرجع ، نزاري  رفيق�- 18
2006صوالي��، الدين صدر�- 19

  40ص ، ا��زائر
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�تؤدي  من بأك�� �نتاج �� ز�ادة إ�� والعمل

  ما�ال��اية إ�� تؤول العمل أو
ّ
 �ل ملا

   21":ال��اية��اآل�ي ما 

����→�(��) = ����

 فإنل�سبة��دخار،��  Sب رمزنا 

 ،�باإلضافة�nقيمتھ� خار�� ينمو�بمعدل

 والطلب العرض من �ل تمثل�Lفإن�املتغ��ة�

 �� الز�ادة ،�فإن���lأسية� بز�ادة

��(�) ��⁄ = 

��[� 

 dk(t)/dt=0  أن� أي

 مصادر�النمو ع�� الضوء إلقاء ��

 أو تفس���التباعد �� النظر�ة �ذه

�ظ�ور  دفع الذي �مر  نظر�ة إ��

 طر�ق�الفرضية عن و�ذا ، النيوكالسيكية

 املادي رأس�مال�ا من ترفع ال�� املؤسسة

��نتاجية ل����ة   يوصف ، ع��

�أن متمثلة   املك�شفة املعرفة ��

                                                           

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�تؤدي الامل رأس كميات مضاعفة أين معينة، والعمل

أو املال لرأس ا��دية �نتاجية أن ، �نتاج دالة خصوصيات

 إ�� يؤوالن ملا الصفر إ�� وتؤول ، الصفر إ�� يؤوالن

�→�(��) = ∞ ; ����→�(��) = ���

�… (12) 

 إذا بحيث �دخار، �ساوي  الصا�� �س�ثمار أن سولو

ينمو�بمعدل الس�ان دعد ،�وأنdK(t)/dt = sY(t)بـ� تكتب

فإن�املتغ��ة� الطو�ل،�وعليھ املدى �� التوازن  �� �و

dL(t)/dt =nL(t)��،الز�ادة بالتعب���عن قمنا وإذا ���A(t) بز�ادة

  :" �22اآل�ي 

= ��[�(�)] − (� + l)�(�)……………..

 : بحيث�k  من�*k بقيمة� �عرف النظامي النمو

[�∗] = (� + l)�∗………………...(14)

أي ثابت، بمعدل تنمو متغ��ات عدة �ون  �� النظامية

 )ا��ديثة(الداخ��

�� (النيوكالسيكية) املحدثة الكالسيكية للنظر�ات

�ذه تف�� لم حيث ، النظر�ات تلك عن الرضا عدم إ��

�مر ، املختلفة البلدان ب�ن فيما ادي�قتص �داء 

  23". الداخ�� النمو

النيوكالسيكية للنظر�ة جديد نفس إعطاء من) 1986

املؤسسة أن بحيث ، التمرن  طر�ق عن التعلم عامل

 �يجا�ي �ثر و�ذا ، فعالية بأك�� �نتاج من الوقت

 الثانية الفرضية فإن ذلك إ�� باإلضافة ، �س�ثمار

                   

  .41صوالي���،�ص�

  .42 ص ، سابق مرجع

  .78 ص ، سابق
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معينة، بصفة متطور  غ��

  ".20الضعف

خصوصيات من وكذلك"

يؤوالن والعمل املال رأس من

����→�(��) =

سولو نموذج و�ف��ض"

تكتب املال رأس �� الز�ادة

�و العمل سوق  أن إ��

dL(t)/dt =nL(t)كتاب��ا� و�مكن

 تكتب لفردل املال رأس

……………...(13)

النمو نمط فإن و�التا��

النظامية ا��الة تتمثل حيث

الداخ�� النمو نماذج .2.3.3

للنظر�ات الضعيف �داء إن"

إ�� قاد قد �مد طو�ل

 �� الكب��ة �ختالفات

النمو نظر�ة �� جديدة

  رومر نموذج : أوال

Romer )1986 رومر تمكن

عامل إدخال �� املتمثلة

الوقت نفس �� تتعلم

�س�ثمار طر�ق عن بالتمرن 

صوالي���،�ص� الدين صدر��- 20
  .41جع�نفسھ،�ص�املر   - 21
مرجع صوالي��، الدين صدر -22

سابق مرجع ، القر���� مدحت - 23
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��AIباملؤشر�����Iاملؤسسة� املتوفرة 

 ملخزون Ki �� التغ�� مع بدوره�ي�ناسب

 

�و عامل ل�ل ا��دي  وفرات متناقص

 رأس من �ل ��اية�ملا ال ما إ�� تؤول

 . ��اية

 �� مالحظ كما��و�Ki  لـ متناقصة

 واحد الدرجة من �نتاج�متجا�سة

 دالة و�تحديد ، املال رأسل �جتماعية

�� = 

  : �و املتوسط  الناتج

�⁄ 

Kiبت�ب�ت��Kو��Lو�تعو�ض��ki = k 

  :فإن ،�وعليھ

�� 

 املتوسط الناتج من أقل و�و ، املردودية

�� ��⁄ 

 الناتج�عن الدينامي�ي التعظيم طر�ق
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 املعرفة تمثيل يمكن أنھ اعت��نا إذا ليھوع ، �قتصاد

dAi/dtبدوره�ي�ناسب والذي ، لالقتصاد الك�� التعلم يمثل�

   24: �� �نتاج 

�� = �(�� , ���)………...(15) 

ا��دي �نتاج �� متمثلة النيوكالسيكية، ا��صائص

تؤول العمل أو املال لرأس ا��دية �نتاجية أن إ�� باإلضافة

��اية ال ما إ�� يؤوالن ملا الصفر إ�� وتؤول الصفر، إ��

متناقصة مردودية إ�� معرضة �� مؤسسة �ل ، ثابتة�Liو�

�نتاج�متجا�سة دالة ،�فإنLiلـ� معطاة قيمة أجل من أنھ إ�� سولو،�باإلضافة

�جتماعية� املردودية ثبات �و الداخ�� النمو مصدر 

  : دوقالص �وب بدالة

= �. (��)�. (���)���……...(16)

k=K/L , ki=Ki/Li , yi=Yi/Lعد� فيما بوضع ثم��ki/k  و yi = yالناتج�

�⁄ = �(�) = �. ����……...(17)

�ل بال�سبة باالشتقاق املال لرأس ا��اص ا��دي Kiـ

،�وعليھkبـ� مرتبط غ�� ،�و�وLمع� يرتفع املال لرأس ا��اص

��� ���⁄ = �. �. ����……...(18)

املردودية تناقص نحو امليول  يل�� املعرفة اروان�ش التمرن 

 : التا�� للعائلة

�� = � + �� − � − ��……...(19)

  �صل مردودية تمثل�rللفرد،� �صول  تمثل aو�

طر�ق عن امل��انية قيد تحت�Uعة�املنف دالة �عظيم

  : التالية بالعالقة �عطى 

                   

  .50 ص ، سابق مرجع
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�قتصاد �ل �� آنيا تن�شر

 dAi/dtالتغ��� أن �ع�� �ذا

 دالة ومنھ ، املال رأس

ا��صائص تحقق� : Fبحيث

باإلضافة ثابتة، ا���م

إ�� يؤوالن والعمل املال

و��Kمن� �ل �انت ذاإ

سولو،�باإلضافة نموذج

��Ki و�� Kفن و�التا�� 

بدالة باالستعانة �نتاج

 : α<1>0حيث

k=K/L , ki=Ki/Li , yi=Yi/Li  و�وضع

ا��دي الناتج تحديد مكني

  : ع�� نتحصل

ا��اص الناتج فإن ومنھ

التمرن  طر�ق عن التعلم

 α<1>0. ل�ون  و�ذا

للعائلة امل��انية قيد و�أخذ

و� �جر تمثل�:w حيث

�عظيم مش�ل فإن وعليھ

 ال�اميلتو�ي، ا��ساب

مرجع صوالي��، الدين صدر - 24
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� 

 املنفعة لدالة �حالل ومرونة الزمن،

(�̇⁄ 

  :املمركز غ�� لالقتصاد مو

�� = (  

� طرف من املحدد  التعظيم(املخطط

��� = 

 � �ضر�بة عن�α -1بمعدل  طر�ق

α ا��اصة ت�لفتھ،�املردودية من 

 �ع�ن��عتبار يأخذ ال ، �نتاج دالة

 استعمال رو�يلو�من قام ول�ذا ،

� = � + �̇ 

�̇ + �� = �  

A,B> 0  و�ل عامالن�تكنولوجيان، �ما� 

 u و v من ،�و�ل 1 و 0 محصورة�ب�ن

 قطاع فإن� n < أن� و�اف��اض ،

 . املادي املال رأس �� كثيف
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� = � +
�"(�).�

��(�)
(�̇ �⁄ )……...(20)

 : زمنية غ�� �حالل بمرونة املسماة املنفعة

�(�) =
�(���)

(���)
……...(21) 

الزمن، �� النظامي �س��الك عن تنحرف العائالت فإن

  :كماي�� تكتب املنفعة دالة فإن سبق بما و�االستعانة

( ̇ �⁄ ) = (� �⁄ )(� − �)……...(22)

�������� املتمثلة − موالن معدل ع�� تتحصل� �

(� �⁄ )(������ − � − �)……...(23)

املحدد النمو معدل ع�� نتحصل املتوسط الناتج 

(� �⁄ )(������ − � − �)……...(24)

�� : أن �ع�� ف�ذا < ��� 

 �س�ثمار بتدعيم قمنا إذا �جتماعية �عظمية

 (forfaitaire)قيمتھ� جزء املال رأس ع�� ا��اصل�ن دفع ،�إذα

 . �جتماعية املردودية

Robelo 

دالة نفس ل�ا والتعليم املادية السلع من �ل �ون  ��

، إنتاج كعامل مؤ�ل�ن موظف�ن يتطلب والذي ، للتعليم

  :25دوقالص

�̇ + �� = �. (��)�. (��)���……...(25)

�. [(� − �)�]�. [(� − �)�]���……..

  A,B> 0،�و� )املادي والرأسمال �س��الكية( السلع

محصورة�ب�ن و�� ، قطاع �ل �� املستعمل املادي الرأسمال �سبة

، إنتاج�السلع �� ال�لية ال�شري  املال ورأس املادي املال

كثيف �س�يا �و السلع وإنتاج ال�شري  املال رأس �� �س�يا

                   

  .53ص ، سابق مرجع
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املنفعة دالة باستخدام

فإن  ترتفع دماعن حيث

و�االستعانة ، /1 ـب معطاة

املتمثلة r قيمة و�تعو�ض

 �عتبار �ع�ن و�األخذ

  ):�جتما��

ف�ذا α< 1 أن العلم ومع

�عظمية ع�� ا��صول  يمكن

(forfaitaire)جزافية�

املردودية �ساوي  املال لرأس

Robeloنموذج� :ثانيا

�� املتمثل �ف��اض إن

للتعليم �سا��� الدور 

دوقالص ل�وب لإلنتاج دالت�ن

(25)

……...(26)

السلع إنتاج تمثل�Y: حيث

�سبة يمثالن و�� nمن

املال رأس �سبة يمثالن

�س�يا كثيف �و التعليم

مرجع ، صوالي�� الدين صدر�- 25
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��� العوامل لكميات بال�سبة  الداخلة

و� ثابتة�u و v من �ل النظامية ا��الة

 النمو معدل ع�� نتحصل ، الدينامي�ي

�� = ( 

للرأس� الصا�� ا��دي الناتج يرافق

 إ�� الشروط�تؤدي و�ذه ، القطاع�ن

�
�

���
� 

  .لإلنتاج املخصصة�Kو

  قياس�أثر��س�ثمار��جن���املباشر�ع���النمو��قتصادي����ا��زائر

 يتم �قتصادي، بالنمو عالقتھ و

  :�التا�� التطبيقية

 "Cobb-douglas"  س�ثمار أثر ،�لقياس� 

 دالة تقدير يتم سوف و ).2019

 و املح�� املال رأس ب�ن التمي�� تم

 . �جن���املباشر

GP=f (K  , FDI , IMP,L 

  .الواردات

                                                           

 ضمن مقدمة رسالة �ردن، �� �قتصادي

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

بال�سبة ابتةث ا���م وفورات �ناك أن السابقة املعادالت

ا��الة و�� ، الداخ�� لنمو مصدر النموذج يصبح �كذا

�باستعمال�*gاملعدل بنفس الدينامي�ي التعظيم تقنية ،

(� �⁄ )(������ − � − �)……...(27)

� .��ا��د (�� ��⁄ )�(���) − �� يرافق والذي�

  r.املردودية معدل

القطاع�ن �� نفس�ا �� املادي املال والرأس ال�شري  املال

 

� . �
�

���
� = �

∝

���
� . �

�

���
�……...(28)

و H �سبة من ل�ل �تية الز�ادة طر�ق عن �نتاج ��

قياس�أثر��س�ثمار��جن���املباشر�ع���النمو��قتصادي����ا��زائر

 بمغ��اتھ التعر�ف و املستخدم النموذج

و املباشر �جن�� لالس�ثمار النظري  �طار استعراض

التطبيقية الدراسة �� املستخدم النموذج �عر�ف و 

 املستخدم

  "douglasدوقالس -�وب" ج�نتا دالة توظيف إ��

19- 1991( الف��ة خالل ا��زائر �� �قتصادي النمو

تم كما ، إنتاج كعوامل الواردات و املال،�العمل، رأس

�جن���املباشر باالس�ثمار مقاسا �خ�� �ذا أن حيث ، مستقلة

  :26التا�� الش�ل

GP=f (K  , FDI , IMP,L , ε ) ................(29)

الواردات إليھ مضافا �جما�� املح�� الناتج �ساوي  و�و

                   

�قتصادي النمو ع�� املستوردات و املباشر �جن�� �س�ثمار أثر ،2003لي��،

  .56 ص ، �ردن
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املعادالت ش�ل �ستلزم

�كذا ،�وK و��Hنتاج�

H,K,Cو��Yبنفس تنمو�

  :لالس��الك

� النموذج �ذا �� ا��د

معدل �ساوي  املادي املال

املال الرأس مردودية إن

 : u و v اب�ن�م العالقة

�� الز�ادة تحدث وعليھ

 

 .قياس�أثر��س�ثمار��جن���املباشر�ع���النمو��قتصادي����ا��زائر

النموذج تحديد  .1

استعراض و دراسة تم �عدما

 تحديد املبحث �ذا ��

 

املستخدم النموذج تحديد 2.1

إ�� الدراسة �ذه �عتمد

النمو ع�� املباشر �جن��

رأس باستخدام �نتاج

مستقلة املكعو  �جن��

الش�ل ع�� النموذج جاء قد

 :حيث

:GPو�و �جما��، الناتج�

لي��، أبو عرفات محمد ز�اد�- 26

�ردن املاجست��، ش�ادة متطلبات
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GP=AK 

GP/L=(AK 

GP/L=AK 

GP/L=AK 

GP/L= (AK/L) 

 يتغ�� أن�التباين وجود�ا �ع�� ال��

 اختبار �شأن اتخاذ�القرار�ال��يح

 وجود�ا �ع�� ال�� و ا��طي�املتعدد،

 ع�� ��دف�الوقوف نتائج�ا تحليل

 برنامج� بواسطة �ذا�املبحث �� 

 �حصا�ي التحليل� مجال �� �ستخدم

�قدرت وعليھ  حسب النتائج فقد

 �قتصادي ع���النمو املح��

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

  .املباشر �جن�� �س�ثمار ب��اكم مقاس �جن��

  .)ال�لية العمالة( العمال �عدد مقاس

 .ا��دمات و السلع

 : التالية الصيغة ع�� السابقة

GP=AKα1FDIα2IMPα3Lα4 e ε ……….(30)

α1+α2+α3+α4 =1 

 :(31 )رقم� الدالة ع�� نحصل�Lع��� ( 30 ) رقم

GP/L=(AKα1FDIα2IMPα3Lα4 e ε )/L...............(31)

GP/L=AKα1FDIα2IMPα3Lα4L-1 e ε................(32)

 :التالية بالصيغة ( 32 ) رقم املعادلة

GP/L=AKα1FDIα2IMPα3Lα4L- α1- α2- α3 e ε …………(33)

 : التالية الصيغة إ�� التوصل يمكن الدالة

GP/L= (AK/L) α1 (FDI/L)α 2(IMP/ L) α3μ ........(34)

ال�� و ، التباين تجا�س عدم مش�لة تجنب ع�� �ساعد

اتخاذ�القرار�ال��يح �� �ساعد ال كفؤة غ�� نتائج إ�� قودي الذي �مر

ا��طي�املتعدد، �رتباط مش�لة تجنب ع�� النموذج �ذا �ساعد

  التا�ع املتغ�� تفس�� �� املستخدمة

 قتصادي� النمو ع�� املباشر �جن�� �س�ثمار

تحليل و ، للنموذج املش�لة املعادالت اختبار و تقدير 

 املوصوف النموذج تقدير تم كما ، نف��ا أو البحث

�ب�ن�عد الذي �ستخدم ال�� ال��امج أش�ر و أ�م من

وعليھ .�ستخدام س�ولة أ�م�ا عديدة مزايا من بھ 

  :ي�� كما إليھ املشار

املح�� �س�ثمار و الواردات و املباشر �جن�� �س�ثمار

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

:Kاملح�� املال رأس�.  

: FDIجن�� املال رأس��

:Lمقاس ، العمل عنصر�

:IMPالسلع من الواردات�

: εا��طأ حد�. 

السابقة املعادلة كتابة و�مكن

 :حيث

رقم الدالة طر�� و�قسمة

 : ومنھ

املعادلة كتابة يمكن و

الدالة ترت�ب إعادة و�عد

�ساعد النموذج �ذا إن"

�مر املشا�دات، �غ�� مع

�ساعد كما الفرضيات،

املستخدمة املتغ��ات ب�ن ترابطا

�س�ثمار أثر  .2

 املبحث �ذا �� نحاول 

البحث فرضية ��ة مدى

Minitab V. 19� الذي�

 يتم�� بما ، للبيانات

املشار ال��نامج معطيات

�س�ثمار تأث�� قياس . 1.2
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 املر�عات�الصغرى  بطر�قة تقديره

 و املباشر �جن�� �س�ثمار تأث�� 

LOG(GP/L ) = 1,21+0,373LOG( 

R-Sq = 96,7%                R 

 معنو�ة ثب�ت�t  اختبار إ�� و�االس�ناد

tا��دولية��t=1,746عند ذلك و� 

 و الثابت من ل�ل 0,033 و 0,000 

t= 1,49 قيمة� من أقلtا��دولية� �،

.% 5  

�tمن�قيمة� أقل�t= 1,63املحسو�ة�

 5 %.عنو�ة�امل مستوى 

 مرونة أن تظ�ر�النتائج حيث املباشر،

 املباشر �جن�� �س�ثمار �����م

 كما .إيجا�ي أنھ إال ، صغره من الرغم

 �ذه �عت�� و ، ( 0,444 ) مرونتھ 

 1995 سنة خاصة الواردات ��م

 لتوف�� ا��ار�� العالم ع�� املح��

 �يجا�ي �ثر إ�� النتائج �ش�� �ذا

 املائة ��� واحد ب�سبة الز�ادة أن 

 التفس��ية أن�املتغ��ات �ع�� مما

��جما��، أي  4% البا�� و الناتج

 معنو�ة بي�ت ( 2 ) رقم ا��دول  

  =F ) ا��دولية�F من أك�� �انت

  5 %.املعنو�ة

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

تقديره وتم اللوغار�ت��، بالتحو�ل ا��طي إ�� �سا��� لنموذج

 بقياس ا��اصة املعادلة �انت) 2019-1991(الف��ة�

  : �اآل�ي ا��زائر �� �قتصادي

LOG(GP/L ) = 1,21+0,373LOG(K/L )+ 0,0244LOG (FDI/L) +0.444 LOG( M/L) ……(35)

Sq = 96,7%                R-Sq(adj) = 96,0%

و�االس�ناد ، (1) رقم ا��دول  حسب و املقدرة ( 35 ) رقم

tيمة�ق من أك�� �انتا إذ املباشر �جن�� �س�ثمار معلمة

 �0,000انت��ساوي ��P.valueحتمال� قيمة أن ،�كما

 5 %.املعنو�ة� من�مستوى  أقل �� و املباشر �جن��

t= 1,49املحسو�ة��tقيمة� �انت حيث ، الواردات معلمة 

 5 %.املعنو�ة� مستوى  من أك����P. value = 0,158حتمال�

املحسو�ة��tقيمة� أن حيث ، املح�� �س�ثمار معلمة معنو�ة

مستوى  من أك�� 0,126 إ�� �ساوي ��P. valueحتمال� قيمة

املباشر، �جن�� لالس�ثمار �يجا�ي �ثر يت�� ، املعامالت

�����م املائة �� واحدة ب�سبة ز�ادة أن أي ( 0,0244 ) املباشر

الرغم ع�� �ذا��ثر و ، ( 0,0244 ) بـ �جما�� الناتج

 تبلغ حيث �جما�� ع���الناتج للواردات �يجا�ي 

�ارتفاع يرجع ��م ارتفاع ن�يجة املسا�مة �ذه س�ب

املح�� �نتاج اعتماد كذلك و ، ا��ارجية تجار��ا ا��زائر�بتحر�ر

�ذا إ�� باإلضافة .�نتاج لعملية الضرور�ة الرأسمالية

 أي ،( 0,373 ) مرونتھ بلغت حيث �جما�� الناتج ع��

 .0,373 )( بـ� �جما�� الناتج �� ز�ادة إ�� تؤدي املح��

مما، %�96سبة��R- Sq(adj)املعدل� التحديد معامل

 التا�ع املتغ�� �� تحدت ال�� التغ��ات من ال�سبة

 القياس�من نتائج أن كما .العشوا�ي ا��طأ م��ا أخرى 

�ألن� معةملجا معلمات�النموذج �انت املحسو�ة�Fمعنو�ة،

املعنو�ة مستوى  من أقل و���P.value = 0تمال��ح

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

لنموذجا تحو�ل تم لقد

الف��ة� �عتيادية،�وخالل

�قتصادي النمو ع�� الواردات

 

K/L )+ 0,0244LOG (FDI/L) +0.444 LOG( M/L) ……(35)

رقم املعادلة من يت��

معلمة و الثابت معلمة

،�كما)02-28(حر�ة� درجة

�جن�� �س�ثمار متغ��

 معنو�ة عدم تب�ن كما

�حتمال� قيمة كذلك و

معنو�ة عدم تب�ن كذلك

قيمة كذلك و ، ا��دولية

املعامالت قيم إ�� بالرجوع

املباشر �جن�� �س�ثمار

الناتج �� ز�ادة إ�� تؤدي

 �ثر إ�� النتائج �ش��

يرجع و ، كب��ة املسا�مة

ا��زائر�بتحر�ر شروع �س�ب

الرأسمالية من�السلع كب�� جزء

ع�� املح�� لرأس�املال

املح�� �س�ثمار ��م ��

معامل قيمة بلغت قد كما

ال�سبة �ذه تفسر املستقلة

أخرى  عوامل إ�� يرجع

معلمات�النموذج باعتبار النموذج

�ح قيمة أن ،�كما�(3,34
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 ع�� الواردات و املباشر �جن��

  P.VALUE إحصا�ي��ختبار

0,000  

0,126  

0,033  

0,158  

  النمو�قتصادي ع�� الواردات املباشر�و

 ف�املحسو�ة

F.CAL  

  قيمة��حتمال

136,41  0.000  

*  *  

*  *  

 "سم��نوف -�ولوموغروف "اختبار

�P.value= 0,15قيمة��حتمال� أن

 التوز�ع ت�بع البوا�� أن تقول  ال��

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�جن�� �س�ثمار تأث�� اختبار نتائج يو�� :( 01 )

  �قتصادي النمو

 معامالت قيمة

  �نحدار

إحصا�ي��ختبار قيمة

(t)  

1,2131  5,05  

0,3728  1,63  

0,02445  2,37  

0,4437  1,49  

  Minitab V19 برنامج� باستعمال تم�ا��صول�ع���النتائج

املباشر�و �جن�� �س�ثمار تأث�� الختبار�ANOVA  التباين

درجات�

  DFا��ر�ة�

مجموع�

 ملر�عات

SS  

متوسط�

 املر�عات

MS  

3  0,2277  0,0759  

14  0,0077  0,0005  

17  0,2355  *  

  Minitab V19 برنامج� باستعمال تم�ا��صول�ع���النتائج

اختبار باستخدام للبوا�� �حتما�� التوز�ع اعتدالية

Kolmogorovأن حيث الطبي��، التوز�ع ت�بع البوا�� أن تب�ن�

ال�� فرضية�العدم قبول  إ�� بنا أدى ،�مما%5 املعنو�ة

  : التا�� الش�ل يؤكده

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

 :( 01 )رقم ��دول ا

  املعامالت

α1  

α2  

α3  

α4  

تم�ا��صول�ع���النتائج :املصدر

التباين تحليل  02رقم ا��دول 

درجات�  املصدر

ا��ر�ة�

  �نحدار

  ا��طأ

  املجموع

تم�ا��صول�ع���النتائج :املصدر

 

اعتدالية اختبار نتائج ومن

Kolmogorov-Smirnov

املعنو�ة مستوى  من أك�� و��

يؤكده ما �ذا و الطبي��
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  للبوا��

. Minitab V19 

��ان بي��ا، ذا�ي   نتائج من حيث

 خال النموذج أن كما�du=1,69.العليا�

 املتبقيات سلوك و اتجاه يب�ن املوا��

 
  ملقدرا النموذج

. Minitab V19  

LOG(GP/ L ) =3,65 + 0 ,105LOG (FDI/L) 

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

للبوا�� �حتما�� التوز�ع يو�� :( 01 ) رقم ش�ل  

Minitab V19 .برنامج باستخدام و التقدير نتائج من

D.Wارتباط يوجد ال أي البوا�� ب�ن استقالل وجود�

D.W = العليا� ا��دولية القيمة و 2 نب� محصورة و���

املوا�� و�الش�ل العشوائية، املتبقيات ب�ن ما الذا�ي

 : �ذه�املتبقيات ماب�ن الذا�ي �رتباط نوع

النموذج بوا�� سلوك يو�� :( 02 ) رقم ش�ل

 Minitab V19 .برنامج باستخدام و التقدير نتائج من

 �قتصادي النمو ع�� املباشر �جن�� �س�ثمار

    :�اآل�ي

LOG(GP/ L ) =3,65 + 0 ,105LOG (FDI/L)………..(36)

R-Sq = 31,5% 

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

من�:املصدر                  

D.Wاختبار� أظ�ر كما

 = D.W �1,7988ختبار�

الذا�ي �رتباط مش�لة من

نوع لتحديد العشوائية

من�:املصدر                   

  

�س�ثمار تأث�� قياس.2.2

�اآل�ي املقدرة املعادلة ش�ل
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 معنو�ة ثب�ت�t اختبار إ�� و�االس�ناد

tا��دولية��t=1,746عند ذلك و� 

 املباشر جن���  �ستعمار متغ�� و

�Fمن� أك�� �انت املحسو�ة��Fألن�

 كما. 5%املعنو�ة� مستوى  من أقل

 31,5املباشر�يفسر� �جن�� �س�ثمار

 أخرى  عوامل إ�� يرجع�% 31,5البا���

 أن تظ�ر�النتائج حيث املباشر، 

 �جن�� �س�ثمار �����م املائة 

 ب�ن طردية عالقة �ناك أن أي �ثر�إيجا�ي،

 الذي و�0,561  قيمتھ الذي ب��سون 

  �قتصادي النمو ع�� املباشر

  P.VALUE إحصا�ي��ختبار

0,000  

0,015  

 النمو املباشر�ع�� �جن�� �س�ثمار

 ف�املحسو�ة

F.CAL  

  حتمالقيمة�� 

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

و�االس�ناد ، ( 03 ) رقم ا��دول  حسب و  ( 36 )رقم درةاملق

tقيمة� من أك�� �انتا إذ املباشر �جن�� �س�ثمار معلمة

و من�الثابت ل�ل��P.valueحتمال� قيمة أن ،�كما

ألن� للنموذج املعنو�ة�ال�لية تب�نت كما. 5%املعنو�ة�

أقل و���P.value = 0,015قيمة��حتمال� أن ،�كما 

�س�ثمار أن �ع�� ،�مما% �31,5سبة��R- Sqالتحديد� قيمة�معامل

البا��� أما �جما��، الناتج أي التا�ع املتغ�� �� تحدت

  

 �جن�� لالس�ثمار �يجا�ي �ثر يت�� ، املعامالت

�� واحدة ب�سبة ز�ادة أن أي�( 0,105 )املباشر� �جن��

�ثر�إيجا�ي، و�ذا ،( 0,105 ) ـ ب �جما�� الناتج �� ز�ادة

ب��سون  أث�تھ�معامل ما ا�ذ و �جما��، الناتج و املباشر

  .املتغ��ين ب�ن موجبة متوسطة

املباشر �جن�� �س�ثمار تأث�� اختبار نتائج يو�� : ( 03 ) 

 

 معامالت قيمة

  �نحدار

إحصا�ي��ختبار قيمة

(t)  

3,6463  61,03  

0,1049  2,71  

 Minitab V19 

  

  

  

  

�س�ثمار تأث�� الختبار�ANOVA  التباين تحليل يو��

 �قتصادي

درجات�

  DFا��ر�ة�

مجموع�

 ملر�عات

متوسط�

 املر�عات

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

املق املعادلة من يت��

معلمة و الثابت معلمة

،�كما)02-28(حر�ة� درجة

املعنو�ة� مستوى  من أقل ��

F= 4,49 ) (ا��دولية�

قيمة�معامل بلغت قد

تحدت ال�� التغ��ات من�%

 .العشوا�ي ا��طأ م��ا

املعامالت قيم إ�� بالرجوع و

�جن�� �س�ثمار مرونة

ز�ادة إ�� تؤدي املباشر

املباشر �جن�� �س�ثمار

متوسطة عالقة وجود �ع��

 : ( 03 )رقم ا��دول 

  املعامالت

α1  

α2  

Minitab V19برنامج� :املصدر

يو�� :( 04 )رقم ا��دول 

درجات�  املصدر

ا��ر�ة�
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7,35  0,015  

*  *  

*  *  

LOG(GP/ L ) =0,764 + 0 ,985LOG (M/L) …  

 معنو�ة ثب�ت�t  اختبار إ�� و�االس�ناد

t= 1,746حر�ة درجة عند و�ذلك�  

 مستوى  من أقل 0 �� تغ���الواردات

،�F=4,49 ) (ا��دولية��Fمن� أك��

 معامل قيمة بلغت قد كما. %5

 املتغ�� �� تحدت ال�� التغ��ات من

  .العشوا�ي ا��طأ

 ) مرونة�الواردات أن النتائج تظ�ر

 ،( 0,985 ) بـ �جما�� ���الناتج ز�ادة

 معامل أث�تھ ما �ذا و �جما��،

 .املتغ��ين

 �قتصادي النمو ع��

  P.VALUE إحصا�ي��ختبار

0,001  

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

SS  MS  

1  0,0741  0,0741  

16  0,1614  0,0100  

17  0,2355  *  

 Minitab V19  

  �قتصادي النمو ع�� الواردات

    :�األ�ي

LOG(GP/ L ) =0,764 + 0 ,985LOG (M/L) …………..(37)

R-Sq = 94,6% 

و�االس�ناد ، ( 05 ) رقم ا��دول  حسب و( 37 ) رقم املقدرة

t= 1,746ا��دولية���tقيمة� من أك�� �انتا إذ الواردات معلمة

� قيمة تغ���الوارداتم و الثابت من ل�ل��P.valueحتمال

 املحسو�ة��انت�Fألن� للنموذج ال�لية املعنو�ة تب�نت

� �أقل��P.value = 0حتمال � مستوى  من و�� 5%املعنو�ة

من�% 94,6 تفسر� الواردات أن �ع�� ،�مما�% �94,6سبة��

ا��طأ م��ا أخرى  عوامل إ�� يرجع�% 5,4البا��� الناتج��جما��،أما

تظ�ر حيث للواردات، �يجا�ي �ثر يت�� ، املعامالت

ز�ادة إ�� تؤدي الواردات ��م �� املائة �� واحدة ب�سبة

�جما��، و�الناتج الواردات ب�ن طردية عالقة �ناك أن أي

املتغ��ين ب�ن قو�ة�موجبة عالقة وجود أي �ع�� مما 0,972 

ع�� الواردات تأث�� اختبار نتائج يو�� :( 05 ) رقم

 معامالت قيمة

  �نحدار

إحصا�ي��ختبار قيمة

(t)  

0,7641  4,20  

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

  �نحدار

  ا��طأ

  املجموع

Minitab V19برنامج� :املصدر

  

الواردات تأث�� قياس 3.2

�األ�ي املقدرة املعادلة ش�ل

املقدرة املعادلة من يت��

معلمة و الثابت معلمة

�كما) 28-02( قيمة أن ،

تب�نت كما. 5%املعنو�ة�

� قيمة أن كما �حتمال

�سبة���R- Sqالتحديد�

الناتج��جما��،أما أي التا�ع

املعامالت قيم إ�� بالرجوع و

ب�سبة ز�ادة أن أي( 0,985

أي إيجا�ي، �ثر و�ذا

 0,972قيمتھ الذي ب��سون 

  

  

رقم ا��دول 

  املعامالت

α1  
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0,000  

  �قتصادي النمو الواردات�ع��

 ف�املحسو�ة

F.CAL  

  قيمة��حتمال

277,80  0,000  

*  *  

*  *  

LOG(GP/ L ) =1,40 + 0 ,765LOG (K/L) 

 معنو�ة ثب�ت�tاختبار� إ�� و�االس�ناد

 درجة عند ذلك و�t=1,746ا��دولية�

� من أقل����0 املح�� �س�ثمار متغ��

� أك�� �انت املحسو�ة  �دوليةا��Fمن

�  قيمة بلغت قد كما. 5%املعنو�ة

 ال�� التغ��ات من%  94,8 يفسر

  .ا��طأ�العشوا�ي م��ا أخرى  وامل

�مرونة النتائج تظ�ر حيث ،   أن

 �� ز�ادة إ�� املح���تؤدي �س�ثمار

 الناتج و املح�� �س�ثمار طردية�ب�ن

 ب�ن موجبة قو�ة عالقة وجود ال����ع��

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

0,9849  16,67  

 Minitab V19 

 

الواردات�ع��� ختبار�تأث��ال �ANOVA  التباين تحليل يو�� :(06)

درجات�

  DFا��ر�ة�

مجموع�

 ملر�عات

SS  

متوسط�

 املر�عات

MS  

1  0,2227  0,2227  

16  0,0128  0,0008  

17  0,2355  *  

 Minitab V19  

  �قتصادي النمو ع�� املح�� �س�ثمار

    :�األ�ي

LOG(GP/ L ) =1,40 + 0 ,765LOG (K/L) ……….(38) 

R-Sq = 94,8% 

و�االس�ناد ، ( 07 ) رقم ا��دول  حسب و ( 38 ) رقم املقدرة

ا��دولية��tقيمة� من أك�� �انتا إذ املح�� �س�ثمار ة

متغ�� و من�الثابت ل�ل��P.valueحتمال� قيمة أن

�للنموذج املعنو�ة تب�نت كما.  � ال�لية املحسو�ة�Fألن

� قيمة � مستوى  من أقل و����P.value = 0حتمال املعنو�ة

Rيفسر املح�� �س�ثمار أن �ع�� ،�مما%  �94,8سبة��

واملع إ�� يرجع�5,2% البا��� أما �جما��، الناتج أي التا�ع

 املح�� لالس�ثمار �يجا�ي �ثر يت�� ، املعامالت

�س�ثمار ��م �� املائة �� واحدة ب�سبة ز�ادة أن أي ( 0,765 ) 

طردية�ب�ن عالقة �ناك أن أي إيجا�ي، �ثر و�ذا ،( 0,765 ) 

ال����ع�� و 0,974 قيمتھ الذي ب��سون  معامل أث�تھ

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

α2  

Minitab V19برنامج� :املصدر

 :(06)رقم ��دول ا

درجات�  املصدر

ا��ر�ة�

  �نحدار

  ا��طأ

  املجموع

Minitab V19برنامج� :املصدر

  

�س�ثمار تأث�� قياس .4.2

�األ�ي املقدرة املعادلة ش�ل

املقدرة املعادلة من يت��

ةمعلم و الثابت معلمة

أن كما ،) 02-28(حر�ة�

� مستوى  . 5%املعنو�ة

F=4,49قيمة أن ،كما

R- Sqالتحديد� معامل

التا�ع املتغ�� تحدت���

املعامالت قيم إ�� بالرجوع و

 ( 0,765 )املح�� �س�ثمار

( 0,765 )ب �جما�� الناتج

أث�تھ ما �ذا و �جما��،

 .املتغ��ين
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 �قتصادي النمو ع�� املح��

  P.VALUE إحصا�ي��ختبار

0,000  

0,000  

 النمو ع��  الختبار�تأث����س�ثمار�املح��

 ف�املحسو�ة

F.CAL  

  قيمة��حتمال

294,42  0,000  

*  *  

*  *  

 �س�ثمار أ�مية أظ�رت�الدراسة

 ،�و�اعتبار)2019-1991(خالل�الف��ة�

 �ذا املباشر، �جن�� خاصة��س�ثمار

 ال�سبة أن باعتبار وذلك ال�شري 

 ف��ة ا��زائر�خالل �� �جما�� الناتج

 ذلك و �قتصاد�ا��زائري، �� الواردات

  .�نتاج مستلزمات الضرور�ة�و

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

املح�� �س�ثمار تأث�� اختبار نتائج يو�� :(07) رقم

 معامالت قيمة

  �نحدار

إحصا�ي��ختبار قيمة

(t)  

1,3980  10,00  

0,7562  17,16  

 Minitab V19 

الختبار�تأث����س�ثمار�املح���ANOVA  التباين تحليل يو�� :(08) 

 �قتصادي

درجات�

  DFا��ر�ة�

مجموع�

 ملر�عات

SS  

متوسط�

 املر�عات

MS  

1  0,2234  0,2234  

16  0,0121  0,0007  

17  0,2355  *  

 Minitab V19 

أظ�رت�الدراسة إذ ،�قتصادية النظر�ة مع متوافقة �انت القياس

خالل�الف��ة� ا��زائر �� �قتصادي النمو �عز�ز �� ال�ام دوره

خاصة��س�ثمار معدالتھ ز�ادة ع�� إيجا�ي تأث�� ل�ا �قتصادي

ال�شري  املال رأس ع�� �يجا�ي الصادرات�وتأث��ه ز�ادة 

  .الطاقة قطاع �� مركزة املباشر �جن�� تدفقات��س�ثمار

الناتج ع�� الواردات و املح�� لالس�ثمار �يجا�ي لألثر

الواردات أ�مية و املح�� املال رأس تراكم أ�مية ع��

الضرور�ة�و ا��اجات لتلبية ا��ار�� العالم ع�� �عتماد

  :املصادر�باللغة�العر�ية

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

رقم ا��دول 

  املعامالت

α1  

α2  

Minitab V19برنامج� :املصدر

  

 :(08)رقم ا��دول 

درجات�  املصدر

ا��ر�ة�

  �نحدار

  ا��طأ

  املجموع

Minitab V19برنامج� :املصدر

  :خاتمة

القياس نتائج أن لنا ات��

دوره و املباشر �جن��

�قتصادي النمو عوامل أن

 �� سا�م الذي �خ��

تدفقات��س�ثمار من الكب��ة

لألثر النتائج أشارت كما

ع�� يدل مما ، الدراسة

�عتماد ��م ارتفاع ن�يجة

 

  :قائمة�املراجع

املصادر�باللغة�العر�ية

 :الكتب
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���ظل�تحديات�املخطط� لإلقالع��قتصادي

Tourism investment as a successfu

  ا��زائر�-1-�لية�ا��قوق�بجامعة�ا��زائر

سيا���أحد�البدائل�ال�امة�ال���يمكن�ل��زائر�أن��عول�

�عليھ�للنمو��قتصادي�،�ن�يجة��ثار��يجابية�ال���يكس��ا�القطاع��قتصادي�و�جتما���والبي��،�مما�يتطلب�العمل�ع���تنفيذ�ودعم

أن�السياحة�صناعة�بحد�ذا��ا،�توفق�ب�ن�

التنمية�املستدامة�للسياحة�والتنمية�البي�ية����نفس�الوقت،�و�ال�سبة�ل��زائر�فاالس�ثمار�السيا���أصبح�ضرورة�م��ة�ول�س�خيارا�بما�

  .قتصاديأنھ��ش�ل�محرك�للتنمية�املستدامة،�وتثم�ن�لل��اث�الوط���الثقا���والتار����،�و�ديل�نا��لإلقالعاال

  .،��قالع��قتصادي2030

Summary: 
                  Algeriaisrich in important assets and qualifications in the field of tourism, 
whichmakestourisminvestment one of the
economicgrowth, as a result of the positive effectsgained by the economic, social and 
environmentalsector, whichrequireswork to implement and support the goals and 
principlesdrawn in the guideline for tou
industry in itselfthatreconciles the sustainabledevelopment of tourism and 
environmentaldevelopmentat the same time, and for Algeria, tourisminvestment has become 
an urgent necessity and not an option sinc
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سيا���أحد�البدائل�ال�امة�ال���يمكن�ل��زائر�أن��عول�تزخر�ا��زائر�بمقومات�ومؤ�الت��امة���مجال�السياحة،�مما�يجعل��س�ثمار�ال

عليھ�للنمو��قتصادي�،�ن�يجة��ثار��يجابية�ال���يكس��ا�القطاع��قتصادي�و�جتما���والبي��،�مما�يتطلب�العمل�ع���تنفيذ�ودعم

أن�السياحة�صناعة�بحد�ذا��ا،�توفق�ب�ن��الذي�يؤكد�ع���2030لأل�داف�واملبادئ�املرسومة����املخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية

التنمية�املستدامة�للسياحة�والتنمية�البي�ية����نفس�الوقت،�و�ال�سبة�ل��زائر�فاالس�ثمار�السيا���أصبح�ضرورة�م��ة�ول�س�خيارا�بما�

أنھ��ش�ل�محرك�للتنمية�املستدامة،�وتثم�ن�لل��اث�الوط���الثقا���والتار����،�و�ديل�نا��لإلقالعاال

2030السياحة،��س�ثمار�السيا��،�املخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية�

Algeriaisrich in important assets and qualifications in the field of tourism, 
whichmakestourisminvestment one of the important alternatives thatAlgeriacan count on for 
economicgrowth, as a result of the positive effectsgained by the economic, social and 
environmentalsector, whichrequireswork to implement and support the goals and 
principlesdrawn in the guideline for tourismpreparation 2030 Whichconfirmsthattourismis an 
industry in itselfthatreconciles the sustainabledevelopment of tourism and 
environmentaldevelopmentat the same time, and for Algeria, tourisminvestment has become 
an urgent necessity and not an option sinceitis an engine for sustainabledevelopment, an 
appreciation of the national cultural and historicalheritage, and a successful alternative to the 

tourism, tourisminvestment, tourismdevelopment 2030 master plan, 
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challenges of the 
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تزخر�ا��زائر�بمقومات�ومؤ�الت��امة���مجال�السياحة،�مما�يجعل��س�ثمار�ال

عليھ�للنمو��قتصادي�،�ن�يجة��ثار��يجابية�ال���يكس��ا�القطاع��قتصادي�و�جتما���والبي��،�مما�يتطلب�العمل�ع���تنفيذ�ودعم

لأل�داف�واملبادئ�املرسومة����املخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية

التنمية�املستدامة�للسياحة�والتنمية�البي�ية����نفس�الوقت،�و�ال�سبة�ل��زائر�فاالس�ثمار�السيا���أصبح�ضرورة�م��ة�ول�س�خيارا�بما�

أنھ��ش�ل�محرك�للتنمية�املستدامة،�وتثم�ن�لل��اث�الوط���الثقا���والتار����،�و�ديل�نا��لإلقالعاال

السياحة،��س�ثمار�السيا��،�املخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية��:ال�لمات�املفتاحية
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،�19يواجھ�العالم�أزمة���ية����غاية�ا��طورةسب��ا�جائحة�ف��وس��ورونا�املستجد�أو��وفيد

ال����اجمت�املجتمعات����صميم�ا�و�سب�ت�����شر�املعاناة�و�عس���حياة�الناس،�و�و�ما��عد�أك���بكث���

�لعام� �النمو��قتصادي �آفاق ييم

  .أن�الدول��ع�ش�أزمة�اقتصادية�حادة�مما�ينعكس�سلبا�ع���مختلف�مجاالت�ا��ياة�

�الدولة� �الستمرار�اس��اتيجية �وا�عاشھ ��قتصادي �لإلقالع �حلول �ايجاد �حتمية �الدول �عاتق �ع�� يقع

�يل�املستقب��،�وع����ذا��ساس�

  .السيا���احدى�ا��لول�ال�امة�لإلقالع��قتصادي�وال��وض�بھ�

�عت���السياحية�قطاع�متم���للتنمية��قتصادية�و�جتماعية،�و�ش�ل�خاص�للدول�النفطية��ا��زائر�

باستمرار�لل��اجع،و�األخص�����ونة�

�خ��ة�مع�ظ�ور�جائحة��ورونا�ال���لم��سبق�للعالم�أن��ع�ش�أزمة�اقتصادية�حادة�قبل�ا�،�مما�ي��ق�

الضرر�املا���واملادي�باالقتصاد�الوط���و�دفع���ا�للبحث�عن�مورد�اخر�ينافس�و�كمل�املورد�الناضب،�

  .لضمان�التنمية�السياحية�املستدامة�وإ�عاش��قتصاد�الوط��

ل�و��ا�احد�روافد�التنمية��و�س�ثمار�ف��ا

�قتصادية�ملا�تدره�من�أر�اح�ع���الدولة�من�ادخال�للعملة�الصعبة�واستقطاب�و�شغيل�اليد�العاملة�

يقع�ع���الدولة�وضع�اس��اتيجية�محكمة�لالستفادة�من�مزايا�

لإلقالع��الس�يل��نجع�ل��عت����س�ثمار�السيا���

املحور��ول�سن�ناول�فيھ��طار�النظري�لالس�ثمار�السيا��،�من�عرض�ملف�وم�السياحة�ومقوما��ا�إ���

أ�ميتھ�ع���ا��انب�املحور�الثا�ي�نتطرق�فيھ�إ���آثار��س�ثمار�السيا���ع����قالع��قتصادي�و 

  .وتحدياتھ�2030
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يواجھ�العالم�أزمة���ية����غاية�ا��طورةسب��ا�جائحة�ف��وس��ورونا�املستجد�أو��وفيد

ال����اجمت�املجتمعات����صميم�ا�و�سب�ت�����شر�املعاناة�و�عس���حياة�الناس،�و�و�ما��عد�أك���بكث���

�تق �إعادة ��� �الدو�� �النقد �صندوق �اعلن �إذ ���ية، �أزمة �مجرد �لعام�من �النمو��قتصادي �آفاق ييم

أن�الدول��ع�ش�أزمة�اقتصادية�حادة�مما�ينعكس�سلبا�ع���مختلف�مجاالت�ا��ياة�

�الدولة� �الستمرار�اس��اتيجية �وا�عاشھ ��قتصادي �لإلقالع �حلول �ايجاد �حتمية �الدول �عاتق �ع�� يقع

�يل�املستقب��،�وع����ذا��ساس����وا�واستدامة�قطاعا��ا�لضمان�حقوق�الع�ش�السليم�للفرد�ا��ا

السيا���احدى�ا��لول�ال�امة�لإلقالع��قتصادي�وال��وض�بھ�

�عت���السياحية�قطاع�متم���للتنمية��قتصادية�و�جتماعية،�و�ش�ل�خاص�للدول�النفطية��ا��زائر�

باستمرار�لل��اجع،و�األخص�����ونة�ال����عتمد�ع���مورد�اقتصادي�واحد�و�و�النفط�الذي�يتعرض�

�خ��ة�مع�ظ�ور�جائحة��ورونا�ال���لم��سبق�للعالم�أن��ع�ش�أزمة�اقتصادية�حادة�قبل�ا�،�مما�ي��ق�

الضرر�املا���واملادي�باالقتصاد�الوط���و�دفع���ا�للبحث�عن�مورد�اخر�ينافس�و�كمل�املورد�الناضب،�

لضمان�التنمية�السياحية�املستدامة�وإ�عاش��قتصاد�الوط��االس�ثمار�السياح��و�الس�يل�النا���

و�س�ثمار�ف��ا�ا��زائر�كغ���ا�من�الدول��س���إ���ال��وض�بقطاع�السياحة

�قتصادية�ملا�تدره�من�أر�اح�ع���الدولة�من�ادخال�للعملة�الصعبة�واستقطاب�و�شغيل�اليد�العاملة�

يقع�ع���الدولة�وضع�اس��اتيجية�محكمة�لالستفادة�من�مزايا�البطالة،�وع����ذا��ساس�

  .وفوائد��س�ثمار�السيا��

�ل��عت����س�ثمار�السيا���: ومن��ذا�املنطلق�يمكن�صياغة��ش�الية�التالية

  ؟�2030قتصادي����ظل�تحديات�املخطط�التوجي���للسياحة�

  :لإلجابة�ع����ذه��ش�الية�س�تطرق�إ���املحاور�التالية

املحور��ول�سن�ناول�فيھ��طار�النظري�لالس�ثمار�السيا��،�من�عرض�ملف�وم�السياحة�ومقوما��ا�إ���

  .مف�وم��س�ثمار�السيا���ومقوماتھ

املحور�الثا�ي�نتطرق�فيھ�إ���آثار��س�ثمار�السيا���ع����قالع��قتصادي�و 

�2030قتصادي�وكذا�عرض�أل�داف�ومبادئ�املخطط�التوجي���للسياحة�
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ال����اجمت�املجتمعات����صميم�ا�و�سب�ت�����شر�املعاناة�و�عس���حياة�الناس،�و�و�ما��عد�أك���بكث���

�تق �إعادة ��� �الدو�� �النقد �صندوق �اعلن �إذ ���ية، �أزمة �مجرد من

أن�الدول��ع�ش�أزمة�اقتصادية�حادة�مما�ينعكس�سلبا�ع���مختلف�مجاالت�ا��ياة��2021و�2020

�الدولة� �الستمرار�اس��اتيجية �وا�عاشھ ��قتصادي �لإلقالع �حلول �ايجاد �حتمية �الدول �عاتق �ع�� يقع

واستدامة�قطاعا��ا�لضمان�حقوق�الع�ش�السليم�للفرد�ا��ا

السيا���احدى�ا��لول�ال�امة�لإلقالع��قتصادي�وال��وض�بھ��عت����س�ثمار �

�عت���السياحية�قطاع�متم���للتنمية��قتصادية�و�جتماعية،�و�ش�ل�خاص�للدول�النفطية��ا��زائر�

ال����عتمد�ع���مورد�اقتصادي�واحد�و�و�النفط�الذي�يتعرض�

�خ��ة�مع�ظ�ور�جائحة��ورونا�ال���لم��سبق�للعالم�أن��ع�ش�أزمة�اقتصادية�حادة�قبل�ا�،�مما�ي��ق�

الضرر�املا���واملادي�باالقتصاد�الوط���و�دفع���ا�للبحث�عن�مورد�اخر�ينافس�و�كمل�املورد�الناضب،�

االس�ثمار�السياح��و�الس�يل�النا���ف

ا��زائر�كغ���ا�من�الدول��س���إ���ال��وض�بقطاع�السياحة

�قتصادية�ملا�تدره�من�أر�اح�ع���الدولة�من�ادخال�للعملة�الصعبة�واستقطاب�و�شغيل�اليد�العاملة�

البطالة،�وع����ذا��ساس��ال���ا��ك��ا

وفوائد��س�ثمار�السيا��

ومن��ذا�املنطلق�يمكن�صياغة��ش�الية�التالية

�قتصادي����ظل�تحديات�املخطط�التوجي���للسياحة�

لإلجابة�ع����ذه��ش�الية�س�تطرق�إ���املحاور�التاليةو 

املحور��ول�سن�ناول�فيھ��طار�النظري�لالس�ثمار�السيا��،�من�عرض�ملف�وم�السياحة�ومقوما��ا�إ���

مف�وم��س�ثمار�السيا���ومقوماتھ

املحور�الثا�ي�نتطرق�فيھ�إ���آثار��س�ثمار�السيا���ع����قالع��قتصادي�و 

�قتصادي�وكذا�عرض�أل�داف�ومبادئ�املخطط�التوجي���للسياحة�
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�ش�ل�السياحة�املحرك�ا��ديد�للتنمية�املستدامة�ودعم�النمو�و�عت���املحرك�الرئ�����لقطاع�ا��دمات�

ت�و�ن�ال��وة�ومنح�فرص�العمل�وتوليد�الدخل�املستدام،�لذلك��ع��م�

  .ا��زائر�إعطاء��عد�جديد�للسياحة���لب��س�ثمارات�السياحية�وال��وض�باالقتصاد�الوط��

بحت�من�لم�يتج���مف�وم�السياحة��ش�ل�أو���إال����العصر�ا��ديث،�حينما�أص

أ�م�الظوا�ر��قتصادية�و�جتماعية،�حيث�ظ�رت�عدة��عار�ف�نجد�ا����وعاء�الفكر�السيا���الذي�

�فيغ�� ����)" wegener(�عر�ف السياحة

�1981يطانية�للسياحة����،�كما��عرف�ا��معية�ال�� 

مجموعة�من���شطة�ا��اصة�واملختارة�ال���تتم�خارج�امل��ل�و�شمل��قامة�والبقاء�

�كظا�رة� ��عرف�ا �من �فم��م �م��ا، �إل��ا �ينظر �ال�� �الزاو�ة �باختالف �السياحة ��عار�ف تختلف

�العالقات� �لبعث �عامل �بأ��ا �يرى �من �وم��م �اقتصادية، ة

،�والذي�عرف�ا�1905عام�" جو����فرو�لر

�وا��� �و�غ���ال�واء، �الراحة �إ�� �امل��ايدة �ا��اجة �من �تن�ثق �ظوا�ر�عصرنا �من �ظا�رة السياحة

�ل�ا� �مناطق ��� �و�قامة �واملتعة، �بالب��ة �والشعور �ونمو��حساس، الطبيعة

�ا��ماعات� �من �مختلفة �وأوساط �الشعوب �ب�ن �وخاصة ��تصاالت �نمو �وأيضا �ا��اصة طبيع��ا

�أو� �كب��ة �أ�انت �سواء �والصناعة �التجارة �نطاق �ا�ساع �ثمرة ��انت �ال�� ��تصاالت �و�� ��سانية،

السياحة�����صطالح�الذي�يطلق�ع���أي�

عمليات�خصوصا�العمليات��قتصادية�ال���تتعلق�بوفد�وإقامة�وان�شار��جانب�داخل�وخارج�منطقة�
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  لالس�ثمار�السيا���طار�النظري�

�ش�ل�السياحة�املحرك�ا��ديد�للتنمية�املستدامة�ودعم�النمو�و�عت���املحرك�الرئ�����لقطاع�ا��دمات�

ت�و�ن�ال��وة�ومنح�فرص�العمل�وتوليد�الدخل�املستدام،�لذلك��ع��م������قتصاد��س�ب�قدر��ا�ع��

ا��زائر�إعطاء��عد�جديد�للسياحة���لب��س�ثمارات�السياحية�وال��وض�باالقتصاد�الوط��

  : ومقوما��امف�وم�السياحة

لم�يتج���مف�وم�السياحة��ش�ل�أو���إال����العصر�ا��ديث،�حينما�أص

أ�م�الظوا�ر��قتصادية�و�جتماعية،�حيث�ظ�رت�عدة��عار�ف�نجد�ا����وعاء�الفكر�السيا���الذي�

�بي��ا �ومن �ذا��ا، �السياحة �ظا�رة �بتطور �متأثرا �يتطور �فيغ��: 1ماف�� �عر�ف

،�كما��عرف�ا��معية�ال�� "جميع�أش�ال�السفر�و�قامة�للس�ان�غ���املحلي�ن

مجموعة�من���شطة�ا��اصة�واملختارة�ال���تتم�خارج�امل��ل�و�شمل��قامة�والبقاء�

�كظا�رة� ��عرف�ا �من �فم��م �م��ا، �إل��ا �ينظر �ال�� �الزاو�ة �باختالف �السياحة ��عار�ف تختلف

�كظا�ر  ��خر��عرف�ا �والبعض �العالقات�اجتماعية، �لبعث �عامل �بأ��ا �يرى �من �وم��م �اقتصادية، ة

جو����فرو�لر"��سانية�والتنمية�الثقافية�و�مكن�ذكر�أول��عر�ف�لألملا�ي�

�وا��� �و�غ���ال�واء، �الراحة �إ�� �امل��ايدة �ا��اجة �من �تن�ثق �ظوا�ر�عصرنا �من �ظا�رة السياحة

�بجمال ��حساس �ل�ا��مولد �مناطق ��� �و�قامة �واملتعة، �بالب��ة �والشعور �ونمو��حساس، الطبيعة

�ا��ماعات� �من �مختلفة �وأوساط �الشعوب �ب�ن �وخاصة ��تصاالت �نمو �وأيضا �ا��اصة طبيع��ا

�أو� �كب��ة �أ�انت �سواء �والصناعة �التجارة �نطاق �ا�ساع �ثمرة ��انت �ال�� ��تصاالت �و�� ��سانية،

  2".ة�تقدم�وسائل�النقلمتوسطة�أو�صغ��ة�وثمر 

السياحة�����صطالح�الذي�يطلق�ع���أي�:" 1910النمساوي�عام�" شول���شرات��ومن

عمليات�خصوصا�العمليات��قتصادية�ال���تتعلق�بوفد�وإقامة�وان�شار��جانب�داخل�وخارج�منطقة�

  .3"معينة�أو�أية�بلدة�ترتبط���م�ارتباطا�مباشرا

                   

  .22: ،�ص2003،�عمان،�2عثمان�غانم،�التخطيط�السيا��،�دار�الصفاء�لل�شر،ط

أحمد�ا��الد،�التخطيط�السيا���والبي���ب�ن�النظر�ة�والتطبيق،�عالم�الكتاب،�الطبعة��و��،�القا�رة�

-ر�ان�درو�ش،��س�ثمارات�السياحية�����ردن،�رسالة�ماجست��،�مع�د�العلوم��قتصادية
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�طار�النظري�: املحور��ول 

�ش�ل�السياحة�املحرك�ا��ديد�للتنمية�املستدامة�ودعم�النمو�و�عت���املحرك�الرئ�����لقطاع�ا��دمات�

����قتصاد��س�ب�قدر��ا�ع��

ا��زائر�إعطاء��عد�جديد�للسياحة���لب��س�ثمارات�السياحية�وال��وض�باالقتصاد�الوط��

مف�وم�السياحة: أوال

لم�يتج���مف�وم�السياحة��ش�ل�أو���إال����العصر�ا��ديث،�حينما�أص: �عر�ف�السياحة)أ

أ�م�الظوا�ر��قتصادية�و�جتماعية،�حيث�ظ�رت�عدة��عار�ف�نجد�ا����وعاء�الفكر�السيا���الذي�

�بي��ا �ومن �ذا��ا، �السياحة �ظا�رة �بتطور �متأثرا �يتطور ماف��

جميع�أش�ال�السفر�و�قامة�للس�ان�غ���املحلي�ن

مجموعة�من���شطة�ا��اصة�واملختارة�ال���تتم�خارج�امل��ل�و�شمل��قامة�والبقاء�" ع���أن�السياحة

  ".�عيدا�عن�امل��ل 

� �كظا�رة�كما ��عرف�ا �من �فم��م �م��ا، �إل��ا �ينظر �ال�� �الزاو�ة �باختالف �السياحة ��عار�ف تختلف

�كظا�ر  ��خر��عرف�ا �والبعض اجتماعية،

��سانية�والتنمية�الثقافية�و�مكن�ذكر�أول��عر�ف�لألملا�ي�

�وا���:" كماي�� �و�غ���ال�واء، �الراحة �إ�� �امل��ايدة �ا��اجة �من �تن�ثق �ظوا�ر�عصرنا �من �ظا�رة السياحة

�بجمال ��حساس مولد

�ا��ماعات� �من �مختلفة �وأوساط �الشعوب �ب�ن �وخاصة ��تصاالت �نمو �وأيضا �ا��اصة طبيع��ا

�أو� �كب��ة �أ�انت �سواء �والصناعة �التجارة �نطاق �ا�ساع �ثمرة ��انت �ال�� ��تصاالت �و�� ��سانية،

متوسطة�أو�صغ��ة�وثمر 

شول���شرات��ومن"حسب��عر�ف�

عمليات�خصوصا�العمليات��قتصادية�ال���تتعلق�بوفد�وإقامة�وان�شار��جانب�داخل�وخارج�منطقة�

معينة�أو�أية�بلدة�ترتبط���م�ارتباطا�مباشرا

عثمان�غانم،�التخطيط�السيا��،�دار�الصفاء�لل�شر،ط�-1
أحمد�ا��الد،�التخطيط�السيا���والبي���ب�ن�النظر�ة�والتطبيق،�عالم�الكتاب،�الطبعة��و��،�القا�رة��-2
ر�ان�درو�ش،��س�ثمارات�السياحية�����ردن،�رسالة�ماجست��،�مع�د�العلوم��قتصادية�-3



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  255

��افة� ��� �تتحكم �وال�� �التعار�ف �من مجموعة

���مؤتمر�نظمتھ�حول�السياحة�الدولية،�

�و��ل���ص�يتوجھ�إ���بلد�يقيم�فيھ�ألغراض�مختلفة،�ول�س�ممارسة�مقابل�أجر�

ت�ون�أسباب�ز�ار��م����ال��فيھ،�الراحة،�قضاء�العطل،�ال��ة،�الدراسة،�الر�اضة،�

 .ساعة����البلد�الذي�يزورونھ

 

 .ساعة�24املش���ون����الرحالت�البحر�ة�ع���ظ�ور�السفن،�ح���وان��عدت�مدة�إقام��م�

 ساعة

لم�يحدد�باملع���الضيق�وإنما�جاء�بمجموعة�من�املصط��ات�

الذي�يتعلق�بالتنمية�املستدامة�

�ل�خدمات��سو�ق�أسفار�أو�استعمال�م�شآت�سياحية�بمقابل�سواء�شمل�

�قليم�يتم���بصفات�أو�بخصوصيات�

طبيعية�وثقافية�و�شر�ة�وإبداعية�مناسبة�للسياحة،�مؤ�لة�إلقامة�أو�تنمية�م�شأة�سياحية�

 .و�مكن�استغالل�ا����تنمية�نمط�أو�اك���من�السياحة�ذات�املردودية

حتوي��ل�منظر�أو�موقع�يتم���بجاذبية�سياحية��س�ب�مظ�ره�ا��الب�أو�بما�ي

عليھ�من���ائب�أو�خصائص�طبيعية�أو�بناءات�مشيدة�عليھ،��ع��ف�لھ�بأ�مية�تار�خية�أو�

فنية�أو�أسطور�ة�أو�ثقافية�والذي�يجب�تثم�ن�أصالتھ�واملحافظة�عليھ�من�التلف�أو��ندثار�

                                                           
4- Jean Michel Dewailly,EmileFlament,Le tourisme géographie, Sedes, France, Paris,2000,p.  

  .،�يتعلق�بالتنمية�املستدامة�للسياحة

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�للسياحة �العاملية ��افة�) O.M.T(مة ��� �تتحكم �وال�� �التعار�ف �من مجموعة

���مؤتمر�نظمتھ�حول�السياحة�الدولية،���1963حصاءات�التفصيلية�حول�السياحة،�و�ان�ذلك�عام�

  

�و��ل���ص�يتوجھ�إ���بلد�يقيم�فيھ�ألغراض�مختلفة،�ول�س�ممارسة�مقابل�أجر�

 :ئت�ن�من�الزوار

ت�ون�أسباب�ز�ار��م����ال��فيھ،�الراحة،�قضاء�العطل،�ال��ة،�الدراسة،�الر�اضة،�

ساعة����البلد�الذي�يزورونھ�24أو�ز�ارة��قارب�و�مكثون�ع����قل�

 :ساعة�و�م��24م�الذين�ال�تتعدى�مدة�إقام��م�

 .أو�أداء�م�مات����اص�الذين��سافرون���ضور�اجتماعات

املش���ون����الرحالت�البحر�ة�ع���ظ�ور�السفن،�ح���وان��عدت�مدة�إقام��م�

ساعة�24املسافرون�الذين�يتوقفون����الطرق�ح���ولو�زادوا�ع���

لم�يحدد�باملع���الضيق�وإنما�جاء�بمجموعة�من�املصط��ات�القانون�ا��زائري أما��عر�ف�السياحة����

الذي�يتعلق�بالتنمية�املستدامة��03-01لسياحة�وتنمي��ا�من�خالل�القانون�رقم�

  :وال����شمل�التعار�ف�التالية

�ل�خدمات��سو�ق�أسفار�أو�استعمال�م�شآت�سياحية�بمقابل�سواء�شمل�: ال�شاط�السيا��

 .ذلك��يواء�أو�لم��شملھ

�قليم�يتم���بصفات�أو�بخصوصيات��ل�منطقة�أو�امتداد�من�: منطقة�التوسع�السيا��

طبيعية�وثقافية�و�شر�ة�وإبداعية�مناسبة�للسياحة،�مؤ�لة�إلقامة�أو�تنمية�م�شأة�سياحية�

و�مكن�استغالل�ا����تنمية�نمط�أو�اك���من�السياحة�ذات�املردودية

�ل�منظر�أو�موقع�يتم���بجاذبية�سياحية��س�ب�مظ�ره�ا��الب�أو�بما�ي: املوقع�السيا��

عليھ�من���ائب�أو�خصائص�طبيعية�أو�بناءات�مشيدة�عليھ،��ع��ف�لھ�بأ�مية�تار�خية�أو�

فنية�أو�أسطور�ة�أو�ثقافية�والذي�يجب�تثم�ن�أصالتھ�واملحافظة�عليھ�من�التلف�أو��ندثار�

 .بفعل�الطبيعة�أو���سان

                   

Jean Michel Dewailly,EmileFlament,Le tourisme géographie, Sedes, France, Paris,2000,p

،�يتعلق�بالتنمية�املستدامة�للسياحة2003فيفري��17املؤرخ�����03-01القانون�رقم�
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� �وضعت �للسياحةاملنظكما �العاملية مة

�حصاءات�التفصيلية�حول�السياحة،�و�ان�ذلك�عام�

  :4و�ذه�التعار�ف���

�و��ل���ص�يتوجھ�إ���بلد�يقيم�فيھ�ألغراض�مختلفة،�ول�س�ممارسة�مقابل�أجر�: الزائر -

ئت�ن�من�الزوارو�خص�ف

ت�ون�أسباب�ز�ار��م����ال��فيھ،�الراحة،�قضاء�العطل،�ال��ة،�الدراسة،�الر�اضة،�: السواح -1

أو�ز�ارة��قارب�و�مكثون�ع����قل�

�م�الذين�ال�تتعدى�مدة�إقام��م�: املت���ون  -2

���اص�الذين��سافرون���ضور�اجتماعات -

املش���ون����الرحالت�البحر�ة�ع���ظ�ور�السفن،�ح���وان��عدت�مدة�إقام��م� -

املسافرون�الذين�يتوقفون����الطرق�ح���ولو�زادوا�ع��� -

أما��عر�ف�السياحة����

لسياحة�وتنمي��ا�من�خالل�القانون�رقم�ذات�الصلة�با

وال����شمل�التعار�ف�التالية�5للسياحة

ال�شاط�السيا�� -

ذلك��يواء�أو�لم��شملھ

منطقة�التوسع�السيا�� -

طبيعية�وثقافية�و�شر�ة�وإبداعية�مناسبة�للسياحة،�مؤ�لة�إلقامة�أو�تنمية�م�شأة�سياحية�

و�مكن�استغالل�ا����تنمية�نمط�أو�اك���من�السياحة�ذات�املردودية

املوقع�السيا�� -

عليھ�من���ائب�أو�خصائص�طبيعية�أو�بناءات�مشيدة�عليھ،��ع��ف�لھ�بأ�مية�تار�خية�أو�

فنية�أو�أسطور�ة�أو�ثقافية�والذي�يجب�تثم�ن�أصالتھ�واملحافظة�عليھ�من�التلف�أو��ندثار�

بفعل�الطبيعة�أو���سان

Jean Michel Dewailly,EmileFlament,Le tourisme géographie, Sedes, France, Paris,2000,p :11
القانون�رقم�املادة�الثالثة�من��-5
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���تحافظ�ع���الب�ئة�نمط�تنمية�تضمن�فيھ�ا��يارات�وفرص�التنمية�ال

مجموعة�أشغال�إنجاز�امل�شآت�القاعدية�لفضاءات�ومساحات�موج�ة�

الستقبال�اس�ثمارات�سياحية،�تتجسد����الدراسات�ال���تحدد�طبيعة�عمليات�ال��يئة�وطبيعة�

�ل��شاط�استجمام�ي�ون�الدافع�الرئ�����فيھ��و�البحث�عن�املعرفة�

و�نفعاالت�من�خالل�اك�شاف�تراث�عمرا�ي�مثل�املدن�والقرى�واملعالم�التار�خية�وا��دائق�

 .واملبا�ي�الدي�ية�أو�تراث�رو���مثل�ا��فالت�التقليدية�والتقاليد�الوطنية�أو�املحلية

�ل�إقامة�مؤقتة�أل��اص�خارج�منازل�م،�تتم�أساسا�خالل�أيام�

�ل�تنقل�ألغراض�عالجية�طبيعية�بواسطة�مياه�

 .املنا�ع�ا��مو�ة�ذات�املزايا��س�شفائية�العالية�أو�بواسطة�مياه�البحر

�ل�إقامة�سياحية����محيط���راوي�تقوم�ع���استغالل�مختلف�

القدرات�الطبيعية�والتار�خية�والثقافية،�مرفقة�بأ�شطة�مرتبطة���ذا�املحيط�من��سلية�وترفيھ�

�ل�إقامة�سياحية�ع���شاطئ�البحر�يتمتع�ف��ا�السياح،�ز�ادة�ع���

 .�سلية�البحر�ة،�بأ�شطة�أخرى�مرتبطة�بالت�شيط����املحيط�البحري 

�ل��شاط�استجمامي�يمارسھ�السياح�خالل�إقام��م�باملواقع�

السياحية�أو�باملؤسسات�السياحية،�مثل�حظائر�ال�سلية�وال��فيھ�واملواقع�ا��بلية�وامل�شآت�

�من� �تأ�ي �ال�� �ا��الية �لألجيال �الرفا�ية �مستوى تحقيق

�ا��الية� �باألجيال �واملقصود �الرفا�ية، ��ذه �من �القادمة ��جيال ��ضرار�بحصة �عدم �مع السياحة،

ارد�املختلفة،�والقادة�كال�من�السائح�والس�ان�املحلي�ن����مناطق�ا��ذب�السيا���ال���تتوفر�ف��ا�املو 

و�التا���فإن�السائح�ا��ا����ستفيد�من�مشا�دة��ذه�املواقع�والتمتع���ا�سواء��انت�طبيعية�أو�تراثية�

�م��ا،�أما� �إيا�ا�لألجيال�القادمة�من�السياح�ل�ستفيدوا �تار�ا �ثم�عليھ�عدم��ضرار���ا أو�غ���ا،�ومن

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

نمط�تنمية�تضمن�فيھ�ا��يارات�وفرص�التنمية�ال: التنمية�املستدامة

 .واملوارد�الطبيعية�وال��اث�الثقا���لألجيال�القادمة

مجموعة�أشغال�إنجاز�امل�شآت�القاعدية�لفضاءات�ومساحات�موج�ة�: ال��يئة�السياحية

الستقبال�اس�ثمارات�سياحية،�تتجسد����الدراسات�ال���تحدد�طبيعة�عمليات�ال��يئة�وطبيعة�

 .راد�تحقيق�امشار�ع���شطة�للم�شآت�امل

�ل��شاط�استجمام�ي�ون�الدافع�الرئ�����فيھ��و�البحث�عن�املعرفة��:السياحة�الثقافية

و�نفعاالت�من�خالل�اك�شاف�تراث�عمرا�ي�مثل�املدن�والقرى�واملعالم�التار�خية�وا��دائق�

واملبا�ي�الدي�ية�أو�تراث�رو���مثل�ا��فالت�التقليدية�والتقاليد�الوطنية�أو�املحلية

�ل�إقامة�مؤقتة�أل��اص�خارج�منازل�م،�تتم�أساسا�خالل�أيام��:سياحة��عمال�واملؤتمرات

 .�سبوع�لدوافع�م�نية

�ل�تنقل�ألغراض�عالجية�طبيعية�بواسطة�مياه��:السياحة�ا��مو�ة�واملعا��ة�بمياه�البحر

املنا�ع�ا��مو�ة�ذات�املزايا��س�شفائية�العالية�أو�بواسطة�مياه�البحر

�ل�إقامة�سياحية����محيط���راوي�تقوم�ع���استغالل�مختلف��:لسياحة�ال��راو�ة

القدرات�الطبيعية�والتار�خية�والثقافية،�مرفقة�بأ�شطة�مرتبطة���ذا�املحيط�من��سلية�وترفيھ�

�ل�إقامة�سياحية�ع���شاطئ�البحر�يتمتع�ف��ا�السياح،�ز�ادة�ع����:السياحة�ا��مو�ة�البحر�ة

�سلية�البحر�ة،�بأ�شطة�أخرى�مرتبطة�بالت�شيط����املحيط�البحري 

�ل��شاط�استجمامي�يمارسھ�السياح�خالل�إقام��م�باملواقع��:السياحة�ال��ف��ية�و�ستجمامية

السياحية�أو�باملؤسسات�السياحية،�مثل�حظائر�ال�سلية�وال��فيھ�واملواقع�ا��بلية�وامل�شآت�

 " .الثقافية�والر�اضية

� ���ا �يقصد �ال�� �املستدامة �السياحة �من�"اك �تأ�ي �ال�� �ا��الية �لألجيال �الرفا�ية �مستوى تحقيق

�ا��الية� �باألجيال �واملقصود �الرفا�ية، ��ذه �من �القادمة ��جيال ��ضرار�بحصة �عدم �مع السياحة،

والقادة�كال�من�السائح�والس�ان�املحلي�ن����مناطق�ا��ذب�السيا���ال���تتوفر�ف��ا�املو 

و�التا���فإن�السائح�ا��ا����ستفيد�من�مشا�دة��ذه�املواقع�والتمتع���ا�سواء��انت�طبيعية�أو�تراثية�

�م��ا،�أما� �إيا�ا�لألجيال�القادمة�من�السياح�ل�ستفيدوا �تار�ا �ثم�عليھ�عدم��ضرار���ا أو�غ���ا،�ومن

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 
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التنمية�املستدامة -

واملوارد�الطبيعية�وال��اث�الثقا���لألجيال�القادمة

ال��يئة�السياحية -

الستقبال�اس�ثمارات�سياحية،�تتجسد����الدراسات�ال���تحدد�طبيعة�عمليات�ال��يئة�وطبيعة�

مشار�ع���شطة�للم�شآت�امل

السياحة�الثقافية -

و�نفعاالت�من�خالل�اك�شاف�تراث�عمرا�ي�مثل�املدن�والقرى�واملعالم�التار�خية�وا��دائق�

واملبا�ي�الدي�ية�أو�تراث�رو���مثل�ا��فالت�التقليدية�والتقاليد�الوطنية�أو�املحلية

سياحة��عمال�واملؤتمرات -

�سبوع�لدوافع�م�نية

السياحة�ا��مو�ة�واملعا��ة�بمياه�البحر -

املنا�ع�ا��مو�ة�ذات�املزايا��س�شفائية�العالية�أو�بواسطة�مياه�البحر

لسياحة�ال��راو�ةا -

القدرات�الطبيعية�والتار�خية�والثقافية،�مرفقة�بأ�شطة�مرتبطة���ذا�املحيط�من��سلية�وترفيھ�

 .واستكشاف

السياحة�ا��مو�ة�البحر�ة -

�سلية�البحر�ة،�بأ�شطة�أخرى�مرتبطة�بالت�شيط����املحيط�البحري ال

السياحة�ال��ف��ية�و�ستجمامية -

السياحية�أو�باملؤسسات�السياحية،�مثل�حظائر�ال�سلية�وال��فيھ�واملواقع�ا��بلية�وامل�شآت�

الثقافية�والر�اضية

�و�ن ���ا �يقصد �ال�� �املستدامة �السياحة اك

�ا��الية� �باألجيال �واملقصود �الرفا�ية، ��ذه �من �القادمة ��جيال ��ضرار�بحصة �عدم �مع السياحة،

والقادة�كال�من�السائح�والس�ان�املحلي�ن����مناطق�ا��ذب�السيا���ال���تتوفر�ف��ا�املو 

و�التا���فإن�السائح�ا��ا����ستفيد�من�مشا�دة��ذه�املواقع�والتمتع���ا�سواء��انت�طبيعية�أو�تراثية�

�م��ا،�أما� �إيا�ا�لألجيال�القادمة�من�السياح�ل�ستفيدوا �تار�ا �ثم�عليھ�عدم��ضرار���ا أو�غ���ا،�ومن



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  257

استغالل�موارد�ا��ش�ل�����ء�إ���ديموم��ا�

�بھ� �يقوم �واقتصادي �اجتما�� �شاط

�من �محدودة �ملدة ��صلية �إقامتھ �أماكن �والسفر�خارج �التنقل �خالل �من �يوم����سان �ب�ن �ما الزمن

وسنة�للتمتع�بوقت�فراغھ�أو�ألي��دف��ان�،�وال���ال�ي�ون�ل�ا�ارتباط�بأي��شاط�مر�ح�أو�نية��قامة�

و�التا���ال�يوجد�مع���للسياحة�إال�بإرفاق�ا�مع�تنمية�مستدامة�تل���حاجيات�ا��يل�ا��ا���

�التنمية� ��زائري�الذي�عنون�قانون�السياحة�بــ

تتطلب�التنمية�السياحية�توفر�جملة�من�املؤ�الت�تتأسس�ع���املوارد�السياحية�و�م�انيات�املادية�

ظوظة�بامتالك�ا�ملوارد�وال�شر�ة�امل��رة�الستغالل�تلك�املوارد�السياحية،�وا��زائر�احدى�الدول�املح

طبيعية�خالبة�وتار�خية�قديمةبارزة��ساعد�ا�ع���استقطاب�السياح�وال��وض�بالسياحة�واستدام��ا�

ت�نوع�املقومات�الطبيعية����ا��زائر�ب�ن�املوقع�ا��غرا���واملناخ�والتضار�س�والشر�ط�الساح���

،�ففي�املجال�الطبي���تمتاز�ا��زائر�بموقع�

جغرا����ام�واس��اتي����شمال�قارة�افر�قيا،�كما�أن�ا��زائر����أك���بلد�افر�قي�وعر�ي�والعاشر�عامليا�

،�كما�تحتل�مركزا�محور�ا����املغرب�العر�ي�وإفر�قيا�

السلسلة�ا��بلية�الساحلية�والس�ول،�

كما�يحتوي�الساحل�. وال�ضاب�العليا�وسلسلة�ا��بال�الداخلية،�ومنطقة�ال��راء�الك��ى�وجبال�ا
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  .395: �شر،�ص�،�دون�سنة29عمر�حوتية،�واقع�قطاع�السياحة����ا��زائر�وآفاق�تطوره،�مجلة�ا��قيقة،�جامعة�أدرار،�العدد�

����محمد�نادية،��س�ثمار��جن���املباشر�وددوره����تنمية�القطاع�السيا������ا��زائر،�رسلة�ماجست������علوم�ال�سي���و�قتصاد،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

استغالل�موارد�ا��ش�ل�����ء�إ���ديموم��ا��س�ان�املناطق�القر�بة�من�املواقع�السياحية�فعل��م�عدم

  .6"لألجيال�القادمة�ل�ستفيدوا�من�املردود�املا���املتأ�ي�من�زوار�ا

� �السياحة �ان �ع�� �استخالص �يمكن �السابقة �التعار�ف �بھ�" ومن �يقوم �واقتصادي �اجتما�� �شاط

�من �محدودة �ملدة ��صلية �إقامتھ �أماكن �والسفر�خارج �التنقل �خالل �من ��سان

وسنة�للتمتع�بوقت�فراغھ�أو�ألي��دف��ان�،�وال���ال�ي�ون�ل�ا�ارتباط�بأي��شاط�مر�ح�أو�نية��قامة�

و�التا���ال�يوجد�مع���للسياحة�إال�بإرفاق�ا�مع�تنمية�مستدامة�تل���حاجيات�ا��يل�ا��ا���

�التنمية�وتوفر�موارد�ل��يل�املستقب��،�و�ذا��و�حال�املشرع�ا ��زائري�الذي�عنون�قانون�السياحة�بــ

  

  :مقومات�السياحة����ا��زائر

تتطلب�التنمية�السياحية�توفر�جملة�من�املؤ�الت�تتأسس�ع���املوارد�السياحية�و�م�انيات�املادية�

وال�شر�ة�امل��رة�الستغالل�تلك�املوارد�السياحية،�وا��زائر�احدى�الدول�املح

طبيعية�خالبة�وتار�خية�قديمةبارزة��ساعد�ا�ع���استقطاب�السياح�وال��وض�بالسياحة�واستدام��ا�

ت�نوع�املقومات�الطبيعية����ا��زائر�ب�ن�املوقع�ا��غرا���واملناخ�والتضار�س�والشر�ط�الساح���

،�ففي�املجال�الطبي���تمتاز�ا��زائر�بموقع�7سيا���فر�د�واملناطق�ا��مو�ة�ل�ش�ل�����خ���فسيفساء

جغرا����ام�واس��اتي����شمال�قارة�افر�قيا،�كما�أن�ا��زائر����أك���بلد�افر�قي�وعر�ي�والعاشر�عامليا�

،�كما�تحتل�مركزا�محور�ا����املغرب�العر�ي�وإفر�قيا��لم�مر�ع�2180741من�حيث�املساحةال���تقدر�بـ�

  .8املتوسط

السلسلة�ا��بلية�الساحلية�والس�ول،�: ت�ش�ل�تضار�س�ا�من�أر�ع�مجموعات�طبيعية�متم��ة�و��

وال�ضاب�العليا�وسلسلة�ا��بال�الداخلية،�ومنطقة�ال��راء�الك��ى�وجبال�ا

  .9ا��زائري�ع���أنظمة�بي�ية�و�حر�ة�ساحلية�قرب�الغابات�
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س�ان�املناطق�القر�بة�من�املواقع�السياحية�فعل��م�عدم

لألجيال�القادمة�ل�ستفيدوا�من�املردود�املا���املتأ�ي�من�زوار�ا

� �السياحة �ان �ع�� �استخالص �يمكن �السابقة �التعار�ف ومن

�من �محدودة �ملدة ��صلية �إقامتھ �أماكن �والسفر�خارج �التنقل �خالل �من ��سان

وسنة�للتمتع�بوقت�فراغھ�أو�ألي��دف��ان�،�وال���ال�ي�ون�ل�ا�ارتباط�بأي��شاط�مر�ح�أو�نية��قامة�

و�التا���ال�يوجد�مع���للسياحة�إال�بإرفاق�ا�مع�تنمية�مستدامة�تل���حاجيات�ا��يل�ا��ا���،�"الدائمة

وتوفر�موارد�ل��يل�املستقب��،�و�ذا��و�حال�املشرع�ا

  .املستدامة�للسياحة

مقومات�السياحة����ا��زائر)ب

تتطلب�التنمية�السياحية�توفر�جملة�من�املؤ�الت�تتأسس�ع���املوارد�السياحية�و�م�انيات�املادية�

وال�شر�ة�امل��رة�الستغالل�تلك�املوارد�السياحية،�وا��زائر�احدى�الدول�املح

طبيعية�خالبة�وتار�خية�قديمةبارزة��ساعد�ا�ع���استقطاب�السياح�وال��وض�بالسياحة�واستدام��ا�

  .وتنمية�اقتصاد�ا

ت�نوع�املقومات�الطبيعية����ا��زائر�ب�ن�املوقع�ا��غرا���واملناخ�والتضار�س�والشر�ط�الساح���

واملناطق�ا��مو�ة�ل�ش�ل�����خ���فسيفساء

جغرا����ام�واس��اتي����شمال�قارة�افر�قيا،�كما�أن�ا��زائر����أك���بلد�افر�قي�وعر�ي�والعاشر�عامليا�

من�حيث�املساحةال���تقدر�بـ�

املتوسط�والبحر��بيض

ت�ش�ل�تضار�س�ا�من�أر�ع�مجموعات�طبيعية�متم��ة�و��

وال�ضاب�العليا�وسلسلة�ا��بال�الداخلية،�ومنطقة�ال��راء�الك��ى�وجبال�ا

ا��زائري�ع���أنظمة�بي�ية�و�حر�ة�ساحلية�قرب�الغابات�

عاطف�رواشدة،السياحة�البي�ية�-6
عمر�حوتية،�واقع�قطاع�السياحة����ا��زائر�وآفاق�تطوره،�مجلة�ا��قيقة،�جامعة�أدرار،�العدد��-7
����محمد�نادية،��س�ثمار��جن���املباشر�وددوره����تنمية�القطاع�السيا������ا��زائر،�رسلة�ماجست������علوم�ال�سي���و�قتصاد،��-8

ص.3�،2013 جامعة�ا��زائر
����محمد�نادية،�املرجع�السابق،�ص�-9
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  - اطق�السياحية�با��زائر

املعالم��ثر�ة�

  والتار�خية

  املناطق�ا��بلية

ا��زائر��قصبة

  العاصمة

مقام�الش�يد�

ور�اض�الفتح�

  با��زائر�العاصمة

قلعة�سانتا�

  كروز�بو�ران

) ب���حماد(قلعة�

  باملسيلة

) جميلة(مدينة�

  �ثر�ة��سطيف

) تيمقاد(مدينة�

  �ثر�ة�بباتنة

) الشر�عة(جبال��-

  بالبليدة

) العوانة(غابات��-

  بجيجل

) أزفون (جبال��-

  بت��ي�وزو

) الشفة(غابة�-

  بالبليدة

) جرجرة(جبال��-

  �شمال�ا��زائر

حديقة�التجارب��-

با��زائر�) ا��امة(

  العاصمة

  -ال�اتبة�باالعتماد�ع���معلومات�وزارة�السياحة

طاملا�تتوفر�ا��زائر�ع���مقومات�سياحية��قيمة�فإن�فوائد�ا�كذلك�عديدة�وذات�أ�مية�بالغة�إذا�ماتم�

�ش�ل�مستدام،�ف����سا�م����توف���العملة�الصعبة�للدولة،��ساعد����توف���

مناصب�شغل�جديدة�والتقليل�من�مش�ل�البطالة،��سا�م����ز�ادة�الدخل�الوط���و���تحس�ن�م��ان�

القدرة��نتاجية�ال�ادفة�إ���ت�و�ن�

رأس�املال�املادي�وإعداد�رأس�املال�ال�شري����مجال�صناعة�السياحة�وز�ادة�تحس�ن�طاقاتھ��نتاجية�

                                                           

ز�ز�التنمية�السياحية�دراسة�حالة�الدول�العر�ية�،�مجلة�ال�وت�للعلوم��قتصادية�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

اطق�السياحية�با��زائرجدول�يب�ن�أ�م�املن-

املناطق�

  ال��راو�ة

املعالم��ثر�ة�  ا��مامات�املعدنية

والتار�خية

  )م��اب(غرداية�-

قالع�(أدرار�-

  )قديمة

حض��ة�(إل��ي -

  )الطاس��

قصور�(تندوف-

  )قديمة

  تم��است��-

  )ال�قار(-

  واحات�تيميمون �-

حمام��-

  بقاملة)امل��وط�ن(

حمام��-

  بخ�شلة)الصا���ن(

) ر�ي(حمام�-

  �سعيدة

) ورقة(حمام��-

  بالنعامة

�ع�ن�) ر�غة(حمام��-

  الدف��

) بو��ر(حمام��-

  �ع�ن�تموش�ت

قصبة-

العاصمة

مقام�الش�يد��-

ور�اض�الفتح�

با��زائر�العاصمة

قلعة�سانتا��-

كروز�بو�ران

قلعة��-

باملسيلة

مدينة��-

�ثر�ة��سطيف

مدينة��-

�ثر�ة�بباتنة

ال�اتبة�باالعتماد�ع���معلومات�وزارة�السياحةمن�إعداد�-

طاملا�تتوفر�ا��زائر�ع���مقومات�سياحية��قيمة�فإن�فوائد�ا�كذلك�عديدة�وذات�أ�مية�بالغة�إذا�ماتم�

�ش�ل�مستدام،�ف����سا�م����توف���العملة�الصعبة�للدولة،��ساعد����توف���

مناصب�شغل�جديدة�والتقليل�من�مش�ل�البطالة،��سا�م����ز�ادة�الدخل�الوط���و���تحس�ن�م��ان�

 .املدفوعات،�توطيد�العالقات�ب�ن�الشعوب�للتعارف�وف�م�ا��ضارات

  :ومقوماتھ مف�وم��س�ثمار�السيا��

القدرة��نتاجية�ال�ادفة�إ���ت�و�ن�:" �عرف��س�ثمار�السيا���ع���أنھ: �عر�ف��س�ثمار�السيا��

رأس�املال�املادي�وإعداد�رأس�املال�ال�شري����مجال�صناعة�السياحة�وز�ادة�تحس�ن�طاقاتھ��نتاجية�

  .10"وال�شغيلية�وتقديم�أفضل�ا��دمات�املختلفة�ل�ذا�ال�شاط

                   

ز�ز�التنمية�السياحية�دراسة�حالة�الدول�العر�ية�،�مجلة�ال�وت�للعلوم��قتصادية�فاطمة�فرج�سعد،�س�ثمار�السيا���ودوره�����ع

  .4:،ص19�،2015و�دار�ة،�جامعة�الوسط،�العدد�
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املناطق�  املناطق�الساحلية

ال��راو�ة

القالة�وتم���ا��-

  باملرجان

حض��ة�قورايا��-

  )بجاية(

  �ورن�ش�جيجل�-

ا��ض��ة�الوطنية�-

  للشناوة

  �ورن�ش�و�ران�-

�ورن�ش�ا��زائر��-

  العاصمة

-

-

قديمة

-

الطاس��

 -

قديمة

-

-

-

طاملا�تتوفر�ا��زائر�ع���مقومات�سياحية��قيمة�فإن�فوائد�ا�كذلك�عديدة�وذات�أ�مية�بالغة�إذا�ماتم�

�ش�ل�مستدام،�ف����سا�م����توف���العملة�الصعبة�للدولة،��ساعد����توف���ال��وض���ا�وتنمي��ا�

مناصب�شغل�جديدة�والتقليل�من�مش�ل�البطالة،��سا�م����ز�ادة�الدخل�الوط���و���تحس�ن�م��ان�

املدفوعات،�توطيد�العالقات�ب�ن�الشعوب�للتعارف�وف�م�ا��ضارات

مف�وم��س�ثمار�السيا��: ثانيا

�عر�ف��س�ثمار�السيا��)أ

رأس�املال�املادي�وإعداد�رأس�املال�ال�شري����مجال�صناعة�السياحة�وز�ادة�تحس�ن�طاقاتھ��نتاجية�

وال�شغيلية�وتقديم�أفضل�ا��دمات�املختلفة�ل�ذا�ال�شاط

فاطمة�فرج�سعد،�س�ثمار�السيا���ودوره�����ع�-10

و�دار�ة،�جامعة�الوسط،�العدد�
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اس�ثمار�مادي�وعملية�خلق�لرأس�مال�حقيقي،شراء�

أرا���،�بناء�أو�شراء�مبا�ي،�إيجاد�أو�اقتناء�معدات�وأدوات�،�ي�ون�ال�دف��سا����منھ�تنمية�وتطو�ر�

ا��ركة�السياحية،�حيث�تتمتع�السياحة�باس�ثمارات��امة�����قتصاد�الوط���للدولة�من�خالل�

أما�املنظمة�العاملية�للسياحة�فقد�أكدت�ع���قواعد��س�ثمار����السياحة�و�لورت�أسس�التنمية�

�س�ثمار�ة����مجاالت�التخطيط�السيا���ودراسات�التنمية،�وقد�عرفت�املنظمة�العاملية�للسياحة�

التنمية��س�ثمار�ة�للسياحة����التنمية�ال���تل���جميع�

احتياجات�السياح�واملحافظة�ع���ب�ئة�املواقع�السياحية�وحماي��ا�من�التد�ور�إ���جانب�حماية�وتوف���

الفرص�التطو�ر�ة�للمستقبل،�و��دف�التنمية��س�ثمار�ة�إ���تحقيق�إدارة�نا��ة�ومالئمة�للموارد�

طبيعية�بحيث�تحقق�املتطلبات��قتصادية�و�جتماعية�و�تحقق�مع�ا�الت�امل�الثقا���والبي���

وإجماال�يمكن��عر�ف��س�ثمار�السيا���بأنھ�توظيف��موال����مجال�صناعة�السياحة،�من�اجل�

ع�أر�ان�صناعة�السياحة،سواء��ان��ئا�

�س�ثمار�عام�من�قبل�ا���ومة�أو�خاص�من�قبل�خواص�أجانب�أو�محلي�ن،�وفقا�ملا�تقتضيھ�أسس�

.  

��آخر��سا�م�يحتاج��س�ثمار�إ���مقومات�ومؤ�الت�تختلف�من�بلد�إ�

  :���إ�شاءه�واستدامتھ�وفق�امل��اج�ال��يح�املر�ح�لكال�الطرف�ن،�وال���تتمثل���

�عد�توف���الب�ئة�السياسية�املستقرة�و�منة�من�أ�م�مقومات�جذب��س�ثمارات�

ح��جانب�السياحية�ألن��ستقرار�السيا����و�م����عمل�ع������يع�السياحة�بحيث����ع�السيا

و�حفز�م�لز�ارة�املناطق�السياحية�ال���تتمتع�باالستقرار�و�مان�مما�يؤثر�باإليجاب�ع���استقطاب�
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،�مؤسسة�الوراق�لل�شر�والتوز�ع،��ردن،�1

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر
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اس�ثمار�مادي�وعملية�خلق�لرأس�مال�حقيقي،شراء�:" �ثمار�السيا���أيضا�ع���أنھ

أرا���،�بناء�أو�شراء�مبا�ي،�إيجاد�أو�اقتناء�معدات�وأدوات�،�ي�ون�ال�دف��سا����منھ�تنمية�وتطو�ر�

ا��ركة�السياحية،�حيث�تتمتع�السياحة�باس�ثمارات��امة�����قتصاد�الوط���للدولة�من�خالل�

  .11"��ا�املتعدية�مع�القطاعات��خرى�و�ثار�املضاعفة�ل�ا

أما�املنظمة�العاملية�للسياحة�فقد�أكدت�ع���قواعد��س�ثمار����السياحة�و�لورت�أسس�التنمية�

�س�ثمار�ة����مجاالت�التخطيط�السيا���ودراسات�التنمية،�وقد�عرفت�املنظمة�العاملية�للسياحة�

التنمية��س�ثمار�ة�للسياحة����التنمية�ال���تل���جميع�:" ياحة�كما�يأ�يالتنمية��س�ثمار�ة�للس

احتياجات�السياح�واملحافظة�ع���ب�ئة�املواقع�السياحية�وحماي��ا�من�التد�ور�إ���جانب�حماية�وتوف���

الفرص�التطو�ر�ة�للمستقبل،�و��دف�التنمية��س�ثمار�ة�إ���تحقيق�إدارة�نا��ة�ومالئمة�للموارد�

طبيعية�بحيث�تحقق�املتطلبات��قتصادية�و�جتماعية�و�تحقق�مع�ا�الت�امل�الثقا���والبي���

 .12"والتنوع�ا��يوي�ودعم�نظم�ا��ياة

وإجماال�يمكن��عر�ف��س�ثمار�السيا���بأنھ�توظيف��موال����مجال�صناعة�السياحة،�من�اجل�

ع�أر�ان�صناعة�السياحة،سواء��ان��ئا�ا��صول�ع���فوائد�وأر�اح�بما�يخلق�قيمة�مضافة����جمي

�س�ثمار�عام�من�قبل�ا���ومة�أو�خاص�من�قبل�خواص�أجانب�أو�محلي�ن،�وفقا�ملا�تقتضيھ�أسس�

.�س�ثمار�وخصوصيات��ل�منطقة����ظل�املخطط�التوجي���السيا��

يحتاج��س�ثمار�إ���مقومات�ومؤ�الت�تختلف�من�بلد�إ�:مقومات��س�ثمار�السيا��

���إ�شاءه�واستدامتھ�وفق�امل��اج�ال��يح�املر�ح�لكال�الطرف�ن،�وال���تتمثل���

�عد�توف���الب�ئة�السياسية�املستقرة�و�منة�من�أ�م�مقومات�جذب��س�ثمارات�

السياحية�ألن��ستقرار�السيا����و�م����عمل�ع������يع�السياحة�بحيث����ع�السيا

و�حفز�م�لز�ارة�املناطق�السياحية�ال���تتمتع�باالستقرار�و�مان�مما�يؤثر�باإليجاب�ع���استقطاب�

  .�س�ثمارات����القطاع�السيا��
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�ثمار�السيا���أيضا�ع���أنھكما��عرف��س

أرا���،�بناء�أو�شراء�مبا�ي،�إيجاد�أو�اقتناء�معدات�وأدوات�،�ي�ون�ال�دف��سا����منھ�تنمية�وتطو�ر�

ا��ركة�السياحية،�حيث�تتمتع�السياحة�باس�ثمارات��امة�����قتصاد�الوط���للدولة�من�خالل�

��ا�املتعدية�مع�القطاعات��خرى�و�ثار�املضاعفة�ل�اعالق

أما�املنظمة�العاملية�للسياحة�فقد�أكدت�ع���قواعد��س�ثمار����السياحة�و�لورت�أسس�التنمية�

�س�ثمار�ة����مجاالت�التخطيط�السيا���ودراسات�التنمية،�وقد�عرفت�املنظمة�العاملية�للسياحة�

التنمية��س�ثمار�ة�للس

احتياجات�السياح�واملحافظة�ع���ب�ئة�املواقع�السياحية�وحماي��ا�من�التد�ور�إ���جانب�حماية�وتوف���

الفرص�التطو�ر�ة�للمستقبل،�و��دف�التنمية��س�ثمار�ة�إ���تحقيق�إدارة�نا��ة�ومالئمة�للموارد�

طبيعية�بحيث�تحقق�املتطلبات��قتصادية�و�جتماعية�و�تحقق�مع�ا�الت�امل�الثقا���والبي���ال

والتنوع�ا��يوي�ودعم�نظم�ا��ياة

وإجماال�يمكن��عر�ف��س�ثمار�السيا���بأنھ�توظيف��موال����مجال�صناعة�السياحة،�من�اجل�

ا��صول�ع���فوائد�وأر�اح�بما�يخلق�قيمة�مضافة����جمي

�س�ثمار�عام�من�قبل�ا���ومة�أو�خاص�من�قبل�خواص�أجانب�أو�محلي�ن،�وفقا�ملا�تقتضيھ�أسس�

�س�ثمار�وخصوصيات��ل�منطقة����ظل�املخطط�التوجي���السيا��

مقومات��س�ثمار�السيا��)ب

���إ�شاءه�واستدامتھ�وفق�امل��اج�ال��يح�املر�ح�لكال�الطرف�ن،�وال���تتمثل���

�عد�توف���الب�ئة�السياسية�املستقرة�و�منة�من�أ�م�مقومات�جذب��س�ثمارات�: املؤ�ل�السيا��� -

السياحية�ألن��ستقرار�السيا����و�م����عمل�ع������يع�السياحة�بحيث����ع�السيا

و�حفز�م�لز�ارة�املناطق�السياحية�ال���تتمتع�باالستقرار�و�مان�مما�يؤثر�باإليجاب�ع���استقطاب�

�س�ثمارات����القطاع�السيا��

Béatrice de la Rochefoucauld,Economie du tourisme,Bréal, oberthur graphique à rennes,2007 ,p :52.
موفق�عدنان�عبد�ا��بار�ا��م��ي،�أ�-12
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و�عت����ستقرار�السيا���عنصرا�أساسيا����اتخاذ�قرار��س�ثمار�لن�يخاطر�بنقل�رأسمالھ�أو�خ��تھ�إ���

البلدان�ال���يتم�إدار��ا�اقتصاديا�ع���نحو�سليم�ت�ون�احتماالت��عرض�ا�

الضطرابات����أدا��ا��قتصادي�قليلة����ح�ن�البلدان�ال����عرف�تقلبات�اقتصادية�تز�د�من�مخاوف�

إن�وجود��سياسة�. ف��ا�إ�������اب�م��ا

اقتصادية�وا��ة�تتمتع�باالستقرار�ع���مستوى�السياسة�الضر��ية�وسياسة��نفاق�العام�باإلضافة�

إ���منح��عفاءات�والتحف��ات�للمس�ثمر�ن�،�التحكم�الرشيد����املعامالت�البنكية�والتجار�ة�ال��مة�

و�تمثل����القوان�ن�وال�شر�عات�ال���تكفل�للمس�ثمر�حوافز��س�ثمار�من�قوان�ن�

ان��طار�القانو�ي�لالس�ثمار����املجال�

ي�سم�بالوضوح�و�ستقرار�والشفافية�وعدم�التعارض�مع�

ال�شر�عات��خرى�ذات��رتباط�وأن�ي�ون�متوافقا�مع�القواعد�والتنظيمات�الدولية�الصادرة�

 

لتعاقدات�وحل�ال��اعات�ال���ت�شا�ب�ن�املس�ثمر�

يكمن����درجة�الو���بمقومات�التقدم��قتصادي�ومدى�تف�م�و�عاون�

�أفراد�املجتمع�ل�شاط�الشر�ات��جن�ية�والقدرة�ع����س�يل�إدماج��ذه��خ��ة����املحيط��جتما��

                                                           

در�د�محمد�السامرا�ي،��س�ثمار��جن���املعوقات�والضمانات�القانونية،�مركز�دراسات�الوحدة�العر�ية�لل�شر�والتوز�ع،�لبنان،�

بولر�اح�غر�ب،�العوامل�املحفزة���ذب��س�ثمارات��جن�ية�املباشرة�وطرق�تقييم�ا�دراسة�حالة�ا��زائر،مجلةالباحث،جامعة�

ت�ن��و���والثانية�منھ�مجاالت�وأش�ال�،�يتعلق�ب��قية��س�ثمار،�أين�حدد����املاد

�س�ثمار�واملتمثلة������شطة��قتصادية�ا��اصة�بانتاج�السلع�أو�ا��دمات�غ���املخصصة�صراحة�للدولة�أو�ألحد�فروع�ا�بنص�

���رأس�مال�مؤسسة�اقتصادية��شر���،��س�ثمارات�امل�شئة�واملنمية�للقدرات،��س�ثمارات����إطار�إعادة�التأ�يل�أو�ال�ي�لة،�املشاركة�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

و�عت����ستقرار�السيا���عنصرا�أساسيا����اتخاذ�قرار��س�ثمار�لن�يخاطر�بنقل�رأسمالھ�أو�خ��تھ�إ���

  .13استقرار��وضاع�السياسية�ف��ا�دولة�ما�إال�إذا�اطمأن��ع��

البلدان�ال���يتم�إدار��ا�اقتصاديا�ع���نحو�سليم�ت�ون�احتماالت��عرض�ا�

الضطرابات����أدا��ا��قتصادي�قليلة����ح�ن�البلدان�ال����عرف�تقلبات�اقتصادية�تز�د�من�مخاوف�

ف��ا�إ�������اب�م��ااملس�ثمر�ن�وتدفع�م�إ���تقليص���م�اس�ثمارا��م�

اقتصادية�وا��ة�تتمتع�باالستقرار�ع���مستوى�السياسة�الضر��ية�وسياسة��نفاق�العام�باإلضافة�

إ���منح��عفاءات�والتحف��ات�للمس�ثمر�ن�،�التحكم�الرشيد����املعامالت�البنكية�والتجار�ة�ال��مة�

  .14تجلب�ال�نحال�العديد�من�املس�ثمر�ن

و�تمثل����القوان�ن�وال�شر�عات�ال���تكفل�للمس�ثمر�حوافز��س�ثمار�من�قوان�ن�

ان��طار�القانو�ي�لالس�ثمار����املجال�. الضرائب�وا��مارك�وا��ماية�من�املخاطر�غ����قتصادية

  :15السيا���ي�ون�محفزا�بتواجد�العناصر�التالية

ي�سم�بالوضوح�و�ستقرار�والشفافية�وعدم�التعارض�مع�16 وجود�قانون�موحد�لالس�ثمار

ال�شر�عات��خرى�ذات��رتباط�وأن�ي�ون�متوافقا�مع�القواعد�والتنظيمات�الدولية�الصادرة�

 .��كم�وحماية�املس�ثمر

 .وجود�ضمانات��افية���ماية�املس�ثمر�من�املخاطر�السياسية

لتعاقدات�وحل�ال��اعات�ال���ت�شا�ب�ن�املس�ثمر�وجود�نظام�قضا�ي�قادر�ع���تنفيذ�القوان�ن�وا

 .والدولة�املضيفة�بكفاءة�عالية

يكمن����درجة�الو���بمقومات�التقدم��قتصادي�ومدى�تف�م�و�عاون�: املؤ�ل��جتما���والثقا��

أفراد�املجتمع�ل�شاط�الشر�ات��جن�ية�والقدرة�ع����س�يل�إدماج��ذه��خ��ة����املحيط��جتما��

                   

در�د�محمد�السامرا�ي،��س�ثمار��جن���املعوقات�والضمانات�القانونية،�مركز�دراسات�الوحدة�العر�ية�لل�شر�والتوز�ع،�لبنان،�

  .52: السابق،�صفاطمة�فرج�سعد،�املرجع�

بولر�اح�غر�ب،�العوامل�املحفزة���ذب��س�ثمارات��جن�ية�املباشرة�وطرق�تقييم�ا�دراسة�حالة�ا��زائر،مجلةالباحث،جامعة�

  .103: ،ص2012

،�يتعلق�ب��قية��س�ثمار،�أين�حدد����املاد2016أوت3املؤرخ�����09

�س�ثمار�واملتمثلة������شطة��قتصادية�ا��اصة�بانتاج�السلع�أو�ا��دمات�غ���املخصصة�صراحة�للدولة�أو�ألحد�فروع�ا�بنص�

�شر���،��س�ثمارات�امل�شئة�واملنمية�للقدرات،��س�ثمارات����إطار�إعادة�التأ�يل�أو�ال�ي�لة،�املشاركة�

  ..من�خالل�حصص�عي�ية�أو�نقدية

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

و�عت����ستقرار�السيا���عنصرا�أساسيا����اتخاذ�قرار��س�ثمار�لن�يخاطر�بنقل�رأسمالھ�أو�خ��تھ�إ���

دولة�ما�إال�إذا�اطمأن��ع��

البلدان�ال���يتم�إدار��ا�اقتصاديا�ع���نحو�سليم�ت�ون�احتماالت��عرض�ا�: املؤ�ل��قتصادي-

الضطرابات����أدا��ا��قتصادي�قليلة����ح�ن�البلدان�ال����عرف�تقلبات�اقتصادية�تز�د�من�مخاوف�

املس�ثمر�ن�وتدفع�م�إ���تقليص���م�اس�ثمارا��م�

اقتصادية�وا��ة�تتمتع�باالستقرار�ع���مستوى�السياسة�الضر��ية�وسياسة��نفاق�العام�باإلضافة�

إ���منح��عفاءات�والتحف��ات�للمس�ثمر�ن�،�التحكم�الرشيد����املعامالت�البنكية�والتجار�ة�ال��مة�

تجلب�ال�نحال�العديد�من�املس�ثمر�ن

و�تمثل����القوان�ن�وال�شر�عات�ال���تكفل�للمس�ثمر�حوافز��س�ثمار�من�قوان�ن��:املؤ�ل�القانو�ي-

الضرائب�وا��مارك�وا��ماية�من�املخاطر�غ����قتصادية

السيا���ي�ون�محفزا�بتواجد�العناصر�التالية

وجود�قانون�موحد�لالس�ثمار .1

ال�شر�عات��خرى�ذات��رتباط�وأن�ي�ون�متوافقا�مع�القواعد�والتنظيمات�الدولية�الصادرة�

��كم�وحماية�املس�ثمر

وجود�ضمانات��افية���ماية�املس�ثمر�من�املخاطر�السياسية .2

وجود�نظام�قضا�ي�قادر�ع���تنفيذ�القوان�ن�وا .3

والدولة�املضيفة�بكفاءة�عالية

املؤ�ل��جتما���والثقا��-

أفراد�املجتمع�ل�شاط�الشر�ات��جن�ية�والقدرة�ع����س�يل�إدماج��ذه��خ��ة����املحيط��جتما��

در�د�محمد�السامرا�ي،��س�ثمار��جن���املعوقات�والضمانات�القانونية،�مركز�دراسات�الوحدة�العر�ية�لل�شر�والتوز�ع،�لبنان،��-13

  .82:،ص2006
فاطمة�فرج�سعد،�املرجع��-14
بولر�اح�غر�ب،�العوامل�املحفزة���ذب��س�ثمارات��جن�ية�املباشرة�وطرق�تقييم�ا�دراسة�حالة�ا��زائر،مجلةالباحث،جامعة��-15

10�،2012ورقلة،�ا��زائر،�العدد
16-�09ناك�القانون�رقم��-16

�س�ثمار�واملتمثلة������شطة��قتصادية�ا��اصة�بانتاج�السلع�أو�ا��دمات�غ���املخصصة�صراحة�للدولة�أو�ألحد�فروع�ا�بنص�

�شر���،��س�ثمارات�امل�شئة�واملنمية�للقدرات،��س�ثمارات����إطار�إعادة�التأ�يل�أو�ال�ي�لة،�املشاركة�

من�خالل�حصص�عي�ية�أو�نقدية
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والثقا���للبلد�املضيف،إذ�تلعب�السياسات�التعليمية�والت�و��ية�املعتمدة����البلد�املضيف�دورا��اما�

آثار��س�ثمار�السيا���ع����قالع��قتصادي����ضل�تحديات�املخطط�

اليوم�قطاعا��اما�ينافس�الصناعة����إدرار��ر�اح�وال��وض�باالقتصاد�الوط��،�و�ما�

أن�ا��زائر����احدى�البلدان�ال���تمتلك�مقومات��ائلة�لتجعل�م��ا�قطبا�سياحيا�بامتياز����منطقة�

خطيط�الشمال��فر�قي،�س���املشرع�إ���تنظيم�التنمية�املستدامة�للسياحة�من�خالل�اس��اتيجية�الت

  . ،�ح���وان�لم�يكن����ا��سبان�ظ�ور�جائحة��ورونا�وتراجع�أسعار�النفط�بقوة

�و�ستغالل� �السياحية �وال�يا�ل �للم�شآت �امل���مة �التنمية ��� �السياحية �ال��يئة �مخطط �سا�م

ة�السياحية����العقال�ي�ملناطق�التوسع�السيا���واملواقع�السياحية�وكذا�ا��فاظ�عل��ا،�إدماج���شط

�خاصة� ��نتاج�السيا�� ���دف�التنمية�السياحية�إ���رفع�قدرات كما

  .18عن�طر�ق��س�ثمار�السيا��،�مع�ا��رص�ع���تثم�ن�ال��اث�السيا���الوط��

نمو��قتصاد�الوط���و�ا��روج�و 

�أو� �البديلة ��خرى �لتطو�ر�القطاعات �جا�دة ��س�� �فإ��ا �املحروقات �لقطاع ��قتصادية �التبعية من

قطاع�السياحة�من�ب�ن�أ�م�القطاعات�أو���شطة�

�الذ �الدور �من �انطالقا ��ذا �و �الدولة �با�تمام �تحظى ���لة�ل�� �تحر�ك ��� �يلعبھ ي

�للعملة�الصعبة�و�قطاع��ام����
ً
��سا�م����ز�ادة�الدخل�القومي�و�مصدرا

ً
�منتجا

ً
قطاعا

  .19رة��ونھ��عتمد�ع���العنصر�ال�شري 

جعلھ�قبلة�لالس�ثمارات�مما�و�العمل�ع���تطو�ره�

سواءالداخلية�أو�ا��ارجية�مما�يؤ�ل�ا�أن�تصبح�قبلة�سياحية�بامتياز�بالنظر�إ���املؤ�الت�و�املقومات�

                                                           

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

والثقا���للبلد�املضيف،إذ�تلعب�السياسات�التعليمية�والت�و��ية�املعتمدة����البلد�املضيف�دورا��اما�

 .���ز�ادة�ت�و�ن�العمالة�املتخصصة�كما�ونوعا

آثار��س�ثمار�السيا���ع����قالع��قتصادي����ضل�تحديات�املخطط�

 2030التوجي���للسياحة�

اليوم�قطاعا��اما�ينافس�الصناعة����إدرار��ر�اح�وال��وض�باالقتصاد�الوط��،�و�ما�

أن�ا��زائر����احدى�البلدان�ال���تمتلك�مقومات��ائلة�لتجعل�م��ا�قطبا�سياحيا�بامتياز����منطقة�

الشمال��فر�قي،�س���املشرع�إ���تنظيم�التنمية�املستدامة�للسياحة�من�خالل�اس��اتيجية�الت

،�ح���وان�لم�يكن����ا��سبان�ظ�ور�جائحة��ورونا�وتراجع�أسعار�النفط�بقوة

�و�ستغالل� �السياحية �وال�يا�ل �للم�شآت �امل���مة �التنمية ��� �السياحية �ال��يئة �مخطط �سا�م

العقال�ي�ملناطق�التوسع�السيا���واملواقع�السياحية�وكذا�ا��فاظ�عل��ا،�إدماج���شط

��قليم�والتعم�� �خاصة�. 17أدوات���يئة ��نتاج�السيا�� ���دف�التنمية�السياحية�إ���رفع�قدرات كما

عن�طر�ق��س�ثمار�السيا��،�مع�ا��رص�ع���تثم�ن�ال��اث�السيا���الوط��

  آثار��س�ثمار�السيا���ع����قالع��قتصادي

و ا�نة�و�سعيا�من�الدولة�إ���تطو�ر����ظل�التطورات��قتصادية�الر 

�أو� �البديلة ��خرى �لتطو�ر�القطاعات �جا�دة ��س�� �فإ��ا �املحروقات �لقطاع ��قتصادية �التبعية من

قطاع�السياحة�من�ب�ن�أ�م�القطاعات�أو���شطة��س�ثمار����حيث��عت���. املكملة�لقطاع�املحروقات

�الذ �الدور �من �انطالقا ��ذا �و �الدولة �با�تمام �تحظى ل��

�للعملة�الصعبة�و�قطاع��ام����
ً
��سا�م����ز�ادة�الدخل�القومي�و�مصدرا

ً
�منتجا

ً
قطاعا

رة��ونھ��عتمد�ع���العنصر�ال�شري مجال�العمالة�و�خلق�مناصب�عمل�مباشرة�و�غ���مباش

�
ً
و�العمل�ع���تطو�ره��لقطاع�السياحةتو���ا�تماما�كب��ا

سواءالداخلية�أو�ا��ارجية�مما�يؤ�ل�ا�أن�تصبح�قبلة�سياحية�بامتياز�بالنظر�إ���املؤ�الت�و�املقومات�

                   

  .املتعلق�بالتنمية�املستدامة�للسياحة،�املرجع�السابق�03-01من�القانون�رقم�

  .،نفس�املرجع�السابق03-01من�القانون�رقم�

  .401: عمر�حوتية،�املرجع�السابق،�ص

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

والثقا���للبلد�املضيف،إذ�تلعب�السياسات�التعليمية�والت�و��ية�املعتمدة����البلد�املضيف�دورا��اما�

���ز�ادة�ت�و�ن�العمالة�املتخصصة�كما�ونوعا

  

آثار��س�ثمار�السيا���ع����قالع��قتصادي����ضل�تحديات�املخطط�: املحور�الثا�ي

التوجي���للسياحة�

اليوم�قطاعا��اما�ينافس�الصناعة����إدرار��ر�اح�وال��وض�باالقتصاد�الوط��،�و�ما�أصبحت�السياحة�

أن�ا��زائر����احدى�البلدان�ال���تمتلك�مقومات��ائلة�لتجعل�م��ا�قطبا�سياحيا�بامتياز����منطقة�

الشمال��فر�قي،�س���املشرع�إ���تنظيم�التنمية�املستدامة�للسياحة�من�خالل�اس��اتيجية�الت

،�ح���وان�لم�يكن����ا��سبان�ظ�ور�جائحة��ورونا�وتراجع�أسعار�النفط�بقوة2030لغاية�سنة�

�و�ستغالل� �السياحية �وال�يا�ل �للم�شآت �امل���مة �التنمية ��� �السياحية �ال��يئة �مخطط �سا�م

العقال�ي�ملناطق�التوسع�السيا���واملواقع�السياحية�وكذا�ا��فاظ�عل��ا،�إدماج���شط

��قليم�والتعم�� أدوات���يئة

عن�طر�ق��س�ثمار�السيا��،�مع�ا��رص�ع���تثم�ن�ال��اث�السيا���الوط��

آثار��س�ثمار�السيا���ع����قالع��قتصادي: أوال

��ظل�التطورات��قتصادية�الر �

�أو� �البديلة ��خرى �لتطو�ر�القطاعات �جا�دة ��س�� �فإ��ا �املحروقات �لقطاع ��قتصادية �التبعية من

املكملة�لقطاع�املحروقات

�ا �الذ�قتصادية �الدور �من �انطالقا ��ذا �و �الدولة �با�تمام �تحظى ل��

�للعملة�الصعبة�و�قطاع��ام�����،�ل�ونھ�قتصاد
ً
��سا�م����ز�ادة�الدخل�القومي�و�مصدرا

ً
�منتجا

ً
قطاعا

مجال�العمالة�و�خلق�مناصب�عمل�مباشرة�و�غ���مباش

��زائر ا���أصبحت
ً
تو���ا�تماما�كب��ا

سواءالداخلية�أو�ا��ارجية�مما�يؤ�ل�ا�أن�تصبح�قبلة�سياحية�بامتياز�بالنظر�إ���املؤ�الت�و�املقومات�

من�القانون�رقم��13املادة��-17
من�القانون�رقم��09املادة��-18
عمر�حوتية،�املرجع�السابق،�ص�-19
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� �الطبيعة �املؤ�الت �و�كذا �مساح��ا �مورو��ا�ساعة و�تنوع

�ب�ن� �من �وتنميتھ، ��قتصادي �ا��انب �ع�� �واملستدامة ��ثار�النا��ة �من �العديد لالس�ثمار�السيا��

إن�القطاع�السيا����سا�م�مسا�مة�فعالة����

النمو�فيھ�بصفتھ�قطاعا�اقتصاديا�حيو�ا�من�قطاعات��قتصاد�

يتم�ذلك�من�خالل�تدفق�رؤوس��موال�

�جن�ية�لالس�ثمار����املشار�ع�السياحية�وكذلك�من�خالل��ستخدامات�ا��يدة�للموارد�

مع�ما�تحصل�عليھ�من��يرادات�املحققة�من�العمالت�الصعبة�

الناجمة�عن�الطلب�السيا���للسياحة�ا��ارجية�وكذلك�الداخلية�و�التا���املسا�مة����عملية�

إن�السماح�لالس�ثمار��جن���بالدخول����

 :21يمكن�أن�يحقق�درجة�من�التقدم�التكنولو���عن�طر�ق

 .نقل�فنون�وأنظمة��دارة�ا��ديثة�بالفنادق�وغ���ا�من�امل�شآت�السياحية

إدخال�تج���ات�ومعدات�جديدة�يمكن�استخدام�ا�����س�يل�تقديم�ا��دمات�السياحية�أو�

 .القيام�ببحوث�التنمية�والتحديث����املجاالت�املختلفة�لل�شاط�السيا��

                                                           

عبد�السالم�أبو�قحف،�إدارة�امل�شآت�السياحية�والفندقية�ب�ن�النظر�ة�والتطبيق،�الدار�ا��امعية�للطباعة�وال�شر،�لبنان،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�و� �ا��غرا�� �غرار�املوقع �ع�� �تمتلك�ا �شال�� �الطبيعة �املؤ�الت �و�كذا �مساح��ا ساعة

�ب�ن� �من �وتنميتھ، ��قتصادي �ا��انب �ع�� �واملستدامة ��ثار�النا��ة �من �العديد لالس�ثمار�السيا��

  :�20اتھ��ثار�التنمو�ة�نذكر

إن�القطاع�السيا����سا�م�مسا�مة�فعالة����: أ�مية��س�ثمار�السيا������ز�ادة�الدخل�الوط��

النمو�فيھ�بصفتھ�قطاعا�اقتصاديا�حيو�ا�من�قطاعات��قتصاد��ز�ادة�الدخل�الوط���ومعدالت

يتم�ذلك�من�خالل�تدفق�رؤوس��موال�: آثار��س�ثمار�السيا������تحس�ن�م��ان�املدفوعات

�جن�ية�لالس�ثمار����املشار�ع�السياحية�وكذلك�من�خالل��ستخدامات�ا��يدة�للموارد�

مع�ما�تحصل�عليھ�من��يرادات�املحققة�من�العمالت�الصعبة�الطبيعية����الدولة�تزامنا�

الناجمة�عن�الطلب�السيا���للسياحة�ا��ارجية�وكذلك�الداخلية�و�التا���املسا�مة����عملية�

 ..البناء��قتصادي

إن�السماح�لالس�ثمار��جن���بالدخول����: أ�مية��س�ثمار�السيا������نقل�التكنولوجيا

يمكن�أن�يحقق�درجة�من�التقدم�التكنولو���عن�طر�قمشروعات�سياحية�

نقل�فنون�وأنظمة��دارة�ا��ديثة�بالفنادق�وغ���ا�من�امل�شآت�السياحية

إدخال�تج���ات�ومعدات�جديدة�يمكن�استخدام�ا�����س�يل�تقديم�ا��دمات�السياحية�أو�

 .إنتاج�سلع�صناعية�لألغراض�السياحية

 .الية������شطة�السياحيةتطو�ر�وتحس�ن�طرق�العمل�ا��

القيام�ببحوث�التنمية�والتحديث����املجاالت�املختلفة�لل�شاط�السيا��

                   

  .83-85: د�السامرا�ي،�املرجع�السابق،�ص

  .126: موفق�عدنان�عبد�ا��بار�ا��م��ي،�املرجع�السابق،�ص

  .122: بولر�اح�غر�ب،�املرجع�السابق،�ص

عبد�السالم�أبو�قحف،�إدارة�امل�شآت�السياحية�والفندقية�ب�ن�النظر�ة�والتطبيق،�الدار�ا��امعية�للطباعة�وال�شر،�لبنان،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�و� �ا��غرا�� �غرار�املوقع �ع�� �تمتلك�ا ال��

  .الثقا��

�ب�ن� �من �وتنميتھ، ��قتصادي �ا��انب �ع�� �واملستدامة ��ثار�النا��ة �من �العديد لالس�ثمار�السيا��

�اتھ��ثار�التنمو�ة�نذكر

أ�مية��س�ثمار�السيا������ز�ادة�الدخل�الوط�� -

ز�ادة�الدخل�الوط���ومعدالت

 .ا��ديثة

آثار��س�ثمار�السيا������تحس�ن�م��ان�املدفوعات -

�جن�ية�لالس�ثمار����املشار�ع�السياحية�وكذلك�من�خالل��ستخدامات�ا��يدة�للموارد�

الطبيعية����الدولة�تزامنا�

الناجمة�عن�الطلب�السيا���للسياحة�ا��ارجية�وكذلك�الداخلية�و�التا���املسا�مة����عملية�

البناء��قتصادي

أ�مية��س�ثمار�السيا������نقل�التكنولوجيا -

مشروعات�سياحية�

نقل�فنون�وأنظمة��دارة�ا��ديثة�بالفنادق�وغ���ا�من�امل�شآت�السياحية  . أ

إدخال�تج���ات�ومعدات�جديدة�يمكن�استخدام�ا�����س�يل�تقديم�ا��دمات�السياحية�أو�  . ب

إنتاج�سلع�صناعية�لألغراض�السياحية

تطو�ر�وتحس�ن�طرق�العمل�ا��  . ت

القيام�ببحوث�التنمية�والتحديث����املجاالت�املختلفة�لل�شاط�السيا��  . ث

  :راجع����ذلك�-20

د�السامرا�ي،�املرجع�السابق،�صدر�د�محم�-

موفق�عدنان�عبد�ا��بار�ا��م��ي،�املرجع�السابق،�ص�-

بولر�اح�غر�ب،�املرجع�السابق،�ص�-
عبد�السالم�أبو�قحف،�إدارة�امل�شآت�السياحية�والفندقية�ب�ن�النظر�ة�والتطبيق،�الدار�ا��امعية�للطباعة�وال�شر،�لبنان،��-21

  .24 :،ص2003
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توفر�السياحة�العديد�من�الفرص�الوظيفية�ف���صناعة�ذات�كثافة�عمل�

ولكن�ال�شاط�السيا���ي�ون�موس���بمع���أن�

 .22الز�ارات�مل�ان�ما�ت�ون�مكثفة����موسم�مع�ن�وخاصة�ع���شواطئ�البحر�و���اماكن�ال����

�العالم� �يمر���ا �ال�� ��قتصادية ��زمة ن�يجة

�قتصاد�من�جديد��و�حتمية�وضع��س�يالت�

وتحف��ات�مغر�ة���لب�املس�ثمر��جن���واملح���،�لتعز�ز�التنمية�السياحية�واستدام��ا�،�وكذا�

و�ذا��ثر�يظ�ر�بوضوح����الدول�النامية�ال���

املرافق��ساسية�العامة�من�طرق�ومشروعات�صرف�ص���ومياه�الشرب�ووسائل�

�من� ��ساسية �املرافق �فضال�عن �املع�شة، �مستوى �النخفاض �نظرا �املناسب �مدا�ا �إ�� النقل

�السيا��� �ل��ذب �الرئ�سية �للمناطق �مناسب �وتطو�ر�عمرا�ي �مناسبة �سياحية �وموا�ئ مطارات

ففي�: السيا������املسا�مة����تنمية�وتحقيق�التوازن��قتصادي�ب�ن��قاليم

�وطنية� ��انت �سواء �ا��ديدة �السياحية �املشروعات �إ�شاء �أو�توجيھ �بتوز�ع �الدولة �قيام حالة

خاصة�أو�مملوكة�للدولة�أو�أجن�ية�فإن��ذا�يمكن�أن�يؤدي�إ���تنمية�وتطو�ر��ذه��قاليم،�أي�

��ذه� ��� �املتوفرة �الطبيعية �املوارد �استغالل �وكذا �جديدة �عمل �فرص �خلق ��

�قاليم،��ذا�باإلضافة�إ���العديد�من��ثار�واملنافع��قتصادية�لألقاليم����الدولة�قد��سا�م�

  .24مسا�مة�بناءة����تحقيق�التوازن��قتصادي�ب�ن��قاليم����الدولة

                                                           

  .20: ص�،2011

  .124:،ص2013منال�شو���عبد�املعطى�أحمد،�محاضرات����التنمية�السياحية،�دار�الوفاء�لدنيا�الطباعة�وال�شر،��سكندر�ة،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

  .القيام�بأعمال�التنقيب�عن��ثار�وترميم�ا

توفر�السياحة�العديد�من�الفرص�الوظيفية�ف���صناعة�ذات�كثافة�عمل�: توف���مناصب�شغل

ولكن�ال�شاط�السيا���ي�ون�موس���بمع���أن��عالية�أي�تتطلب�إس�ام�عدد�كب���من�العامل�ن،

الز�ارات�مل�ان�ما�ت�ون�مكثفة����موسم�مع�ن�وخاصة�ع���شواطئ�البحر�و���اماكن�ال����

��قتصادي ��قالع ��� ��س�ثمار�السيا�� �العالم�: أ�مية �يمر���ا �ال�� ��قتصادية ��زمة ن�يجة

�قتصاد�من�جديد��و�حتمية�وضع��س�يالت��جراء�جائحة��ورونا�،�فان�ا��ل��فضل�ال�عاش

وتحف��ات�مغر�ة���لب�املس�ثمر��جن���واملح���،�لتعز�ز�التنمية�السياحية�واستدام��ا�،�وكذا�

 .إثراء�ا��ز�نة�العمومية

و�ذا��ثر�يظ�ر�بوضوح����الدول�النامية�ال���: آثار��س�ثمار�السيا������تطو�ر�الب�ية�التحتية

املرافق��ساسية�العامة�من�طرق�ومشروعات�صرف�ص���ومياه�الشرب�ووسائل�

�من� ��ساسية �املرافق �فضال�عن �املع�شة، �مستوى �النخفاض �نظرا �املناسب �مدا�ا �إ�� النقل

�السيا��� �ل��ذب �الرئ�سية �للمناطق �مناسب �وتطو�ر�عمرا�ي �مناسبة �سياحية �وموا�ئ مطارات
23. 

السيا������املسا�مة����تنمية�وتحقيق�التوازن��قتصادي�ب�ن��قاليمأ�مية��س�ثمار�

�وطنية� ��انت �سواء �ا��ديدة �السياحية �املشروعات �إ�شاء �أو�توجيھ �بتوز�ع �الدولة �قيام حالة

خاصة�أو�مملوكة�للدولة�أو�أجن�ية�فإن��ذا�يمكن�أن�يؤدي�إ���تنمية�وتطو�ر��ذه��قاليم،�أي�

�مثال�إ �يؤدي ��ذه�أنھ ��� �املتوفرة �الطبيعية �املوارد �استغالل �وكذا �جديدة �عمل �فرص �خلق ��

�قاليم،��ذا�باإلضافة�إ���العديد�من��ثار�واملنافع��قتصادية�لألقاليم����الدولة�قد��سا�م�

مسا�مة�بناءة����تحقيق�التوازن��قتصادي�ب�ن��قاليم����الدولة

                   

2011عصام�حسن�الصعيدي،نظم�املعلومات�السياحية،�دار�الراية�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،

منال�شو���عبد�املعطى�أحمد،�محاضرات����التنمية�السياحية،�دار�الوفاء�لدنيا�الطباعة�وال�شر،��سكندر�ة،�

  .20:،ص.1999ل�شر�والتوز�ع،�عمان،�نز�ھ�الدباس،إدارة�القرى�السياحية،دار�حامد�ل

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 
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القيام�بأعمال�التنقيب�عن��ثار�وترميم�ا  . ج

توف���مناصب�شغل -

عالية�أي�تتطلب�إس�ام�عدد�كب���من�العامل�ن،

الز�ارات�مل�ان�ما�ت�ون�مكثفة����موسم�مع�ن�وخاصة�ع���شواطئ�البحر�و���اماكن�ال����

��قتصادي - ��قالع ��� ��س�ثمار�السيا�� أ�مية

جراء�جائحة��ورونا�،�فان�ا��ل��فضل�ال�عاش

وتحف��ات�مغر�ة���لب�املس�ثمر��جن���واملح���،�لتعز�ز�التنمية�السياحية�واستدام��ا�،�وكذا�

إثراء�ا��ز�نة�العمومية

آثار��س�ثمار�السيا������تطو�ر�الب�ية�التحتية -

املرافق��ساسية�العامة�من�طرق�ومشروعات�صرف�ص���ومياه�الشرب�ووسائل�لم�تصل�ف��ا�

�من� ��ساسية �املرافق �فضال�عن �املع�شة، �مستوى �النخفاض �نظرا �املناسب �مدا�ا �إ�� النقل

�السيا��� �ل��ذب �الرئ�سية �للمناطق �مناسب �وتطو�ر�عمرا�ي �مناسبة �سياحية �وموا�ئ مطارات

23داخل�الدولة

أ�مية��س�ثمار� -

�وطنية� ��انت �سواء �ا��ديدة �السياحية �املشروعات �إ�شاء �أو�توجيھ �بتوز�ع �الدولة �قيام حالة

خاصة�أو�مملوكة�للدولة�أو�أجن�ية�فإن��ذا�يمكن�أن�يؤدي�إ���تنمية�وتطو�ر��ذه��قاليم،�أي�

�مثال�إ �يؤدي أنھ

�قاليم،��ذا�باإلضافة�إ���العديد�من��ثار�واملنافع��قتصادية�لألقاليم����الدولة�قد��سا�م�

مسا�مة�بناءة����تحقيق�التوازن��قتصادي�ب�ن��قاليم����الدولة

  

  

عصام�حسن�الصعيدي،نظم�املعلومات�السياحية،�دار�الراية�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،�-22
منال�شو���عبد�املعطى�أحمد،�محاضرات����التنمية�السياحية،�دار�الوفاء�لدنيا�الطباعة�وال�شر،��سكندر�ة،��-23
نز�ھ�الدباس،إدارة�القرى�السياحية،دار�حامد�ل�-24
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�القطاع� ��عتناء���ذا �م��ايد����التنمية��قتصادية�مما�دفع�بكث���من�الدول للسياحة�دور

�من� �العديد �ومنح �أجن�ية، �أم ��انت �وطنية �السياحية ��س�ثمارات ����يع �خالل �من ا��ساس،

�الب�ية� �بإ�شاء �الدولة �تكفل �وا��مركية، الضر��ية

�وتحو�ل� ��جن�ية �العملة �باستخدام �للمس�ثمر��جن�� �السماح �السيا��، �لل�شاط �الضرور�ة التحتية

�تقرر� �والذي ��قليمية �لل��يئة �الوط�� �املخطط �من �جزء �السياحية �لل��يئة �التوجي�� �املخطط �عد

�املستدامة �وتنميتھ ��قليم �ب��يئة ��طار�25املتعلق ،و�عت��

� �سنة �من �بدأ �القطاعات، �2007يع

واملدى�املتوسط�سنة��2009سنة��نطالق����مختلف��فاق�ع���ثالث�ازمنة�ف�ان�املدى�القص���سنة�

�اطار�التنمية� ��� �تحقيق�ا �وشروط �ب�نفيذ�ا �الكفيلة ��دوات �تحديد مع

�ضمنھ� �تتطور �مرجعيا �إطارا ��ونھ �ال�يقتصر�ع�� ،

�ا��زائر�ة،� �لتطو�ر�السياحة �برنامجا �يرسم �إنما ،

�ودعم� �سياحية، ��وج�ة �ا��زائر �م�انة �بدعم �الدولية �الشب�ات �ضمن �إدراج�ا �أجل �من وترقي��ا

مك�سبا��ا�الطبيعية�والثقافية�عن�طر�ق��س�ثمار�وجودة�العرض،�كما�أن��ذا�املخطط�يضع�تفاصيل�

رك�أك���عدد�من�الفاعل�ن،�وم��م�ع���وجھ�ا��صوص�املجتمع�املح���املع���

بال�شاط�السيا��،�باألخص����الظرف�ا��ا���ال���تمر�بھ�البالد�و�ل�العالم��س�ب�جائحة��ورونا�،�ال���

  .اغلقت�ف��ا�املطارات�ومنع�ف��ا�السفر�للسياحة�وما�غ���ذلك،�مما�ا�عكس�سلبا�ع���اقتصاد�الوط��

ثل�التنمية�السياحية�مختلف�ال��امج،�ال����س���إ���تحقيق�الز�ادة�املستقرة،�واملتوازنة����املوارد�

�والتوسع� ��رتقاء، �ع�� �تنطوي �ف�� �و�التا�� �السيا��، �القطاع �إنتاجية �وترشيد �و�عميق السياحية،

حقيق�أك���معدل�با��دمات�السياحية�واحتياجا��ا،��مر�الذي�يتطلب�رسم�برامج�تخطيط��س��دف�ت

                                                           

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

  2030وجي���لل��يئة�السياحيةاملخطط�الت�أ�داف�وتحديات

�القطاع� ��عتناء���ذا �م��ايد����التنمية��قتصادية�مما�دفع�بكث���من�الدول للسياحة�دور

�من� �العديد �ومنح �أجن�ية، �أم ��انت �وطنية �السياحية ��س�ثمارات ����يع �خالل �من ا��ساس،

� ��عباء �من �السياحة �وإيرادات �كإعفاء �الب�ية�ال�س�يالت �بإ�شاء �الدولة �تكفل �وا��مركية، الضر��ية

�وتحو�ل� ��جن�ية �العملة �باستخدام �للمس�ثمر��جن�� �السماح �السيا��، �لل�شاط �الضرور�ة التحتية

�تقرر� �والذي ��قليمية �لل��يئة �الوط�� �املخطط �من �جزء �السياحية �لل��يئة �التوجي�� �املخطط �عد

� �بالقانون �املستدامة�01-02عاملھ �وتنميتھ ��قليم �ب��يئة املتعلق

�وجم �الفاعل�ن ���ميع �السياحية �التنمية �سياسات �لوضع �املرج�� �سنة �من �بدأ �القطاعات، يع

سنة��نطالق����مختلف��فاق�ع���ثالث�ازمنة�ف�ان�املدى�القص���سنة�

� �الطو�ل �اطار�التنمية��2030واملدى ��� �تحقيق�ا �وشروط �ب�نفيذ�ا �الكفيلة ��دوات �تحديد مع

  : 2030 مبادئ�وأ�داف�املخطط�الوط���لل��يئة�السياحية

� �السياحية �لل��يئة �التوجي�� �املخطط �ضمنھ�SDAT26إن �تتطور �مرجعيا �إطارا ��ونھ �ال�يقتصر�ع�� ،

�وا��ا �العمومية �املبادرات �سنة �غاية �إ�� �ا��زائر�ة،�2030صة �لتطو�ر�السياحة �برنامجا �يرسم �إنما ،

�ودعم� �سياحية، ��وج�ة �ا��زائر �م�انة �بدعم �الدولية �الشب�ات �ضمن �إدراج�ا �أجل �من وترقي��ا

مك�سبا��ا�الطبيعية�والثقافية�عن�طر�ق��س�ثمار�وجودة�العرض،�كما�أن��ذا�املخطط�يضع�تفاصيل�

رك�أك���عدد�من�الفاعل�ن،�وم��م�ع���وجھ�ا��صوص�املجتمع�املح���املع���مشروع�سيا���شامل��ش

بال�شاط�السيا��،�باألخص����الظرف�ا��ا���ال���تمر�بھ�البالد�و�ل�العالم��س�ب�جائحة��ورونا�،�ال���

اغلقت�ف��ا�املطارات�ومنع�ف��ا�السفر�للسياحة�وما�غ���ذلك،�مما�ا�عكس�سلبا�ع���اقتصاد�الوط��

ثل�التنمية�السياحية�مختلف�ال��امج،�ال����س���إ���تحقيق�الز�ادة�املستقرة،�واملتوازنة����املوارد�

�والتوسع� ��رتقاء، �ع�� �تنطوي �ف�� �و�التا�� �السيا��، �القطاع �إنتاجية �وترشيد �و�عميق السياحية،

با��دمات�السياحية�واحتياجا��ا،��مر�الذي�يتطلب�رسم�برامج�تخطيط��س��دف�ت

                   

  ،�يتعلق�ب��يئة��قليم�وتنميتھ�املستدامة2001/12/15املؤرخ����

SDAT : le Shéma Directeur D’aménagement Touristique  

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

أ�داف�وتحديات:ثانيا

�القطاع�                    ��عتناء���ذا �م��ايد����التنمية��قتصادية�مما�دفع�بكث���من�الدول للسياحة�دور

�من� �العديد �ومنح �أجن�ية، �أم ��انت �وطنية �السياحية ��س�ثمارات ����يع �خالل �من ا��ساس،

� ��عباء �من �السياحة �وإيرادات �كإعفاء ال�س�يالت

�وتحو�ل� ��جن�ية �العملة �باستخدام �للمس�ثمر��جن�� �السماح �السيا��، �لل�شاط �الضرور�ة التحتية

  .أر�احھ�إ���ا��ارج

�تقرر� �والذي ��قليمية �لل��يئة �الوط�� �املخطط �من �جزء �السياحية �لل��يئة �التوجي�� �املخطط �عد

�م �وتحديد �إعداده �بالقانون عاملھ

�وجم �الفاعل�ن ���ميع �السياحية �التنمية �سياسات �لوضع املرج��

سنة��نطالق����مختلف��فاق�ع���ثالث�ازمنة�ف�ان�املدى�القص���سنة�

2015 � �الطو�ل واملدى

  .املستدامة

مبادئ�وأ�داف�املخطط�الوط���لل��يئة�السياحية)أ

� �السياحية �لل��يئة �التوجي�� �املخطط إن

�وا��ا �العمومية املبادرات

�ودعم� �سياحية، ��وج�ة �ا��زائر �م�انة �بدعم �الدولية �الشب�ات �ضمن �إدراج�ا �أجل �من وترقي��ا

مك�سبا��ا�الطبيعية�والثقافية�عن�طر�ق��س�ثمار�وجودة�العرض،�كما�أن��ذا�املخطط�يضع�تفاصيل�

مشروع�سيا���شامل��ش

بال�شاط�السيا��،�باألخص����الظرف�ا��ا���ال���تمر�بھ�البالد�و�ل�العالم��س�ب�جائحة��ورونا�،�ال���

اغلقت�ف��ا�املطارات�ومنع�ف��ا�السفر�للسياحة�وما�غ���ذلك،�مما�ا�عكس�سلبا�ع���اقتصاد�الوط��

ثل�التنمية�السياحية�مختلف�ال��امج،�ال����س���إ���تحقيق�الز�ادة�املستقرة،�واملتوازنة����املوارد�تم

�والتوسع� ��رتقاء، �ع�� �تنطوي �ف�� �و�التا�� �السيا��، �القطاع �إنتاجية �وترشيد �و�عميق السياحية،

با��دمات�السياحية�واحتياجا��ا،��مر�الذي�يتطلب�رسم�برامج�تخطيط��س��دف�ت

املؤرخ�����01-20القانون�رقم��-25
26- : le Shéma Directeur D’aménagement Touristique 
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ع����SDATممكن�من�النمو�السيا���بأقل�ت�لفة�ممكنة�و���أقصر�زمن�ممكن،ومنھ�يتأسس�مخطط�

جعل�السياحة�إحدى�محر�ات�النمو��قتصادي�من�خالل�ال��و�ج�ل�ا�وترقي��ا�القتصاد�مكمل�

�ئة�ل�و��ما�متالزمتان،�فالب�ئة�النظيفة����الضمان�و�ساس�

الفالحة،�البناء،و�شغال�

 .من�خالل�النظر�غ���السياحة����إطار�مقار�ة�عرضية

التحس�ن�الدائم�لصورة�ا��زائر�من�خالل��غي���الذ�نيات�والتصرفات،�لبناء�ثقافة�سياحية�

�و�عد �الدولة، �ت�ن��ا �جديدة �لسياسة �مرجعا �السياحية �للتنمية �التوجي�� �املخطط �من���ش�ل جزءا

� �سنة �إعداده �تم �حيث ���يئة��2007، �وزارة �قبل من

�قليم�والب�ئة،�ال���قامت�بكتابة�تقر�ر�ا����ة�حول�النقاط�واملحاور�املرجعية�ل�ذا�املخطط،�بحيث�

،�ف�و�2030املدى�الطو�ل��يتضمن�نظرة�ا��زائر�للتنمية�السياحية�الوطنية�من�املدى�القص���إ���غاية

��جتما��� �الر�� �اجل �من �وذلك �املستدامة �التنمية �يخص �فيما �الدولة �مبت�� �لنا ��عكس �ال�� املرآة

 .تثم�ن�ال��اث�التار����والثقا���مع�مراعاة�خصوصية��ل�ال��اب�الوط��

                                                           

  .22:،�ص2008حة،�ا��زائر،�جانفي�

الواقع�واملأمول،�مجلة��نماء�لالقتصاد�والتجارة،�العدد�الثا�ي،�د�سم���

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

ممكن�من�النمو�السيا���بأقل�ت�لفة�ممكنة�و���أقصر�زمن�ممكن،ومنھ�يتأسس�مخطط�

  :27عناصر�ومبادئ��امة�نذكر�م��ا

جعل�السياحة�إحدى�محر�ات�النمو��قتصادي�من�خالل�ال��و�ج�ل�ا�وترقي��ا�القتصاد�مكمل�

 .لقطاع�املحروقات

�ئة�ل�و��ما�متالزمتان،�فالب�ئة�النظيفة����الضمان�و�ساس�التوفيق�ب�ن�ترقية�السياحة�والب

 .الذي�ترتكز�عليھ�السياحة�و�س�ثمار�ف��ا�

الفالحة،�البناء،و�شغال�(الدفع�بواسطة��ثر�العك����ع���القطاعات��خرى 

من�خالل�النظر�غ���السياحة����إطار�مقار�ة�عرضية)العمومية،الصناعة�التقليدية،ا��دمات

 .املقدور�املا���واملادي�للدولة

 .تثم�ن�ال��اث�التار���،الثقا���والشعائري 

التحس�ن�الدائم�لصورة�ا��زائر�من�خالل��غي���الذ�نيات�والتصرفات،�لبناء�ثقافة�سياحية�

  .جديدة�ودائمة����ا��زائر

�و�عد �الدولة، �ت�ن��ا �جديدة �لسياسة �مرجعا �السياحية �للتنمية �التوجي�� �املخطط �ش�ل

� �آفاق ��� ��قليم �ل��يئة �الوط�� �2030املخطط �سنة �إعداده �تم �حيث ،

�قليم�والب�ئة،�ال���قامت�بكتابة�تقر�ر�ا����ة�حول�النقاط�واملحاور�املرجعية�ل�ذا�املخطط،�بحيث�

يتضمن�نظرة�ا��زائر�للتنمية�السياحية�الوطنية�من�املدى�القص���إ���غاية

��جتما��� �الر�� �اجل �من �وذلك �املستدامة �التنمية �يخص �فيما �الدولة �مبت�� �لنا ��عكس �ال�� املرآة

  .28و�قتصادي�ع���الصعيد�الوط���طيلة�العشر�ة�القادمة

  :حدد��ذا�املخطط�خمسة�أ�داف�ك��ى�لتنفيذ�سياسة�جديدة�و��

 .ترقية�اقتصاد�بديل�للمحروقات

 .ورة�ا��زائر�وجعل�ا�مقصدا�سياحيا�بامتياز

 .ت�شيط�التوازنات�الك��ى�وا�ع�اس�ا�ع���القطاعات�الك��ى 

تثم�ن�ال��اث�التار����والثقا���مع�مراعاة�خصوصية��ل�ال��اب�الوط��

                   

حة،�ا��زائر،�جانفي�املخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية،�الكتاب��ول،�وزارة���يئة��قليم�والب�ئة�والسيا

الواقع�واملأمول،�مجلة��نماء�لالقتصاد�والتجارة،�العدد�الثا�ي،�د�سم���: ��راوي�محمد�تاج�الدين،�السياحة����ا��زائر�ب�ن
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

ممكن�من�النمو�السيا���بأقل�ت�لفة�ممكنة�و���أقصر�زمن�ممكن،ومنھ�يتأسس�مخطط�

عناصر�ومبادئ��امة�نذكر�م��ا

جعل�السياحة�إحدى�محر�ات�النمو��قتصادي�من�خالل�ال��و�ج�ل�ا�وترقي��ا�القتصاد�مكمل� )1

لقطاع�املحروقات

التوفيق�ب�ن�ترقية�السياحة�والب )2

الذي�ترتكز�عليھ�السياحة�و�س�ثمار�ف��ا�

الدفع�بواسطة��ثر�العك����ع���القطاعات��خرى  )3

العمومية،الصناعة�التقليدية،ا��دمات

املقدور�املا���واملادي�للدولة�رفع )4

تثم�ن�ال��اث�التار���،الثقا���والشعائري  )5

التحس�ن�الدائم�لصورة�ا��زائر�من�خالل��غي���الذ�نيات�والتصرفات،�لبناء�ثقافة�سياحية� )6

جديدة�ودائمة����ا��زائر

�و�عد �الدولة، �ت�ن��ا �جديدة �لسياسة �مرجعا �السياحية �للتنمية �التوجي�� �املخطط �ش�ل

� �آفاق ��� ��قليم �ل��يئة �الوط�� املخطط

�قليم�والب�ئة،�ال���قامت�بكتابة�تقر�ر�ا����ة�حول�النقاط�واملحاور�املرجعية�ل�ذا�املخطط،�بحيث�

يتضمن�نظرة�ا��زائر�للتنمية�السياحية�الوطنية�من�املدى�القص���إ���غاية

��جتما��� �الر�� �اجل �من �وذلك �املستدامة �التنمية �يخص �فيما �الدولة �مبت�� �لنا ��عكس �ال�� املرآة

و�قتصادي�ع���الصعيد�الوط���طيلة�العشر�ة�القادمة

حدد��ذا�املخطط�خمسة�أ�داف�ك��ى�لتنفيذ�سياسة�جديدة�و��

ترقية�اقتصاد�بديل�للمحروقات -

ورة�ا��زائر�وجعل�ا�مقصدا�سياحيا�بامتيازتثم�ن�ص -

ت�شيط�التوازنات�الك��ى�وا�ع�اس�ا�ع���القطاعات�الك��ى  -

تثم�ن�ال��اث�التار����والثقا���مع�مراعاة�خصوصية��ل�ال��اب�الوط�� -

املخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية،�الكتاب��ول،�وزارة���يئة��قليم�والب�ئة�والسيا�-27
��راوي�محمد�تاج�الدين،�السياحة����ا��زائر�ب�ن -28

  .60:،ص2017
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2030:  

السياحة�صناعة�ا��اضر�واملستقبل�حيث�ا��ا�ل�ست�باملنتوجات�ال���ترتبط�صالحي��ا�بالزمن،�

فاالس�ثمار�السيا����ن��عد�من�أ�م�ا��لول�والبدائل�القالع�اقتصادي�نا������ظل�تد�ور��قتصاد�

  :29ميكيات���

 .تطو�ر��قطاب�والقرى�السياحية�املتم��ة�من�خالل�ترشيد��س�ثمار�والتنمية

لتطو�ر�التم������العروض�السياحية�الوطنية�بإدماج�

 .نفتاح�ع���تكنولوجيا��عالم�و�تصال

�س���العديد�من�الدول،�وخاصة�الدول�ال�����دف�إ���تحقيق�تنمية�مستدامة�إ���تطو�ر،�وت�شيط�

ا�من�الدول�عند�ت�ن��ا�القطاع�السيا��،�ملا�يحدثھ�من�تنمية�اقتصادية�واجتماعية،�وا��زائر�كغ���

ألسس�التنمية�السياحية�املستدامة،�واج���ا��عض�املشا�ل�واملعوقات�ادت���ا�ضعف�انتاجية�القطاع�

  .السيا���وجعلھ�صناعة�منافسة�لقطاع�املحروقات��عتمد�عليھ����إقالع�اقتصاد�ا

  :30نذكر�من�ب�ن�ا�م��اتھ�املشا�ل�ال����عيق�مسار�التنمية�السياحية�املستدامة

��ز�����سو�ق�وج�ة�ا��زائر�من�خالل�ضعف��تصال�الداخ���وا��ار���ب�ن�مختلف�

 .�يا�ل�إيواء�ذات�نوعية�رديئة�و�أسعار�با�ظة�بال�سبة�للس�ان�املحلي�ن

                                                           

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

 .التوثيق�الدائم�ب�ن�ترقية�السياحة�والب�ئة

2030ةتحديات�السياحة�ضمن�املخطط�التوجي���لل��يئة�السياحي

السياحة�صناعة�ا��اضر�واملستقبل�حيث�ا��ا�ل�ست�باملنتوجات�ال���ترتبط�صالحي��ا�بالزمن،�

فاالس�ثمار�السيا����ن��عد�من�أ�م�ا��لول�والبدائل�القالع�اقتصادي�نا������ظل�تد�ور��قتصاد�

ميكيات���كما�يرتكز��املخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية�ع���خمس�دينا

 .تثم�ن�الوج�ة�ا��زائر�ة�لز�ادة�جاذبية�وتنافس�ا��زائر

تطو�ر��قطاب�والقرى�السياحية�املتم��ة�من�خالل�ترشيد��س�ثمار�والتنمية

لتطو�ر�التم������العروض�السياحية�الوطنية�بإدماج�) PQT(�شر�مخطط�جودة�السياحة

نفتاح�ع���تكنولوجيا��عالم�و�تصالالت�و�ن�من�خالل��رتقاء�امل���والتعليم�و� 

 .مخطط�الشراكة�ب�ن�القطاعي�ن�العام�وا��اص

  .مخطط�تمو�ل�السياحة

�س���العديد�من�الدول،�وخاصة�الدول�ال�����دف�إ���تحقيق�تنمية�مستدامة�إ���تطو�ر،�وت�شيط�

القطاع�السيا��،�ملا�يحدثھ�من�تنمية�اقتصادية�واجتماعية،�وا��زائر�كغ���

ألسس�التنمية�السياحية�املستدامة،�واج���ا��عض�املشا�ل�واملعوقات�ادت���ا�ضعف�انتاجية�القطاع�

السيا���وجعلھ�صناعة�منافسة�لقطاع�املحروقات��عتمد�عليھ����إقالع�اقتصاد�ا

نذكر�من�ب�ن�ا�م��اتھ�املشا�ل�ال����عيق�مسار�التنمية�السياحية�املستدامة

��ز�����سو�ق�وج�ة�ا��زائر�من�خالل�ضعف��تصال�الداخ���وا��ار���ب�ن�مختلف�

 .القطاعات�والشر�ات����قطاع�السياحة

 .�سي���وتنظيم�غ���متكيف�مع�السياحة�العصر�ة

 .غياب�نظرة�ملنتجات�السياحة�ا��زائر�ة

�يا�ل�إيواء�ذات�نوعية�رديئة�و�أسعار�با�ظة�بال�سبة�للس�ان�املحلي�ن

                   

  :https://www.mtatf.gov.dz/SITE WEBموقع�وزارة�السياحة�والصناعات�التقليدية�

  .53:املخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية،�الكتاب��ول،�املرجع�السابق،�ص

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

التوثيق�الدائم�ب�ن�ترقية�السياحة�والب�ئة -

تحديات�السياحة�ضمن�املخطط�التوجي���لل��يئة�السياحي�)ب

السياحة�صناعة�ا��اضر�واملستقبل�حيث�ا��ا�ل�ست�باملنتوجات�ال���ترتبط�صالحي��ا�بالزمن،�

فاالس�ثمار�السيا����ن��عد�من�أ�م�ا��لول�والبدائل�القالع�اقتصادي�نا������ظل�تد�ور��قتصاد�

  .الر����الب��و��

كما�يرتكز��املخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية�ع���خمس�دينا

تثم�ن�الوج�ة�ا��زائر�ة�لز�ادة�جاذبية�وتنافس�ا��زائر -

تطو�ر��قطاب�والقرى�السياحية�املتم��ة�من�خالل�ترشيد��س�ثمار�والتنمية -

�شر�مخطط�جودة�السياحة -

الت�و�ن�من�خالل��رتقاء�امل���والتعليم�و� 

مخطط�الشراكة�ب�ن�القطاعي�ن�العام�وا��اص -

مخطط�تمو�ل�السياحة -

�س���العديد�من�الدول،�وخاصة�الدول�ال�����دف�إ���تحقيق�تنمية�مستدامة�إ���تطو�ر،�وت�شيط�

القطاع�السيا��،�ملا�يحدثھ�من�تنمية�اقتصادية�واجتماعية،�وا��زائر�كغ���

ألسس�التنمية�السياحية�املستدامة،�واج���ا��عض�املشا�ل�واملعوقات�ادت���ا�ضعف�انتاجية�القطاع�

السيا���وجعلھ�صناعة�منافسة�لقطاع�املحروقات��عتمد�عليھ����إقالع�اقتصاد�ا

نذكر�من�ب�ن�ا�م��اتھ�املشا�ل�ال����عيق�مسار�التنمية�السياحية�املستدامة

��ز�����سو�ق�وج�ة�ا��زائر�من�خالل�ضعف��تصال�الداخ���وا��ار���ب�ن�مختلف� )1

القطاعات�والشر�ات����قطاع�السياحة

�سي���وتنظيم�غ���متكيف�مع�السياحة�العصر�ة )2

غياب�نظرة�ملنتجات�السياحة�ا��زائر�ة )3

�يا�ل�إيواء�ذات�نوعية�رديئة�و�أسعار�با�ظة�بال�سبة�للس�ان�املحلي�ن )4

موقع�وزارة�السياحة�والصناعات�التقليدية��-29
املخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية،�الكتاب��ول،�املرجع�السابق،�ص�-30
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 .نقص����تأ�يل�وم�نية�املستخدم�ن����املؤسسات�وا��دمات�السياحية�والفنادق�خاصة

عدم�مالئمة�وضعف�وسائل�الدفع�العصر�ة،�ع���مستوى�البنوك�واملؤسسات�املستقبلة�

نقص��من�الص���والغذا�ي�و�م���للسياح�والزوار�وعدم�اتخاذ�التداب���ال���من�شا��ا�منع�

 .ضعف�نوعية�النقل�من�خالل�سوء�الر�ط�ا��وي�باتجاه�ا��نوب�مع�ال�سع��ة�املبالغ�ف��ا

غياب�نظرة�ملنتجات�السياحة�ا��زائر�ة،�بحيث�نجد�غياب�ال�شاور�حول��مور��ساسية��

  .للسوق�بال�سبة�لو�االت��سفار

،�SDATلكن�بالرغم�من��اتھ�املشا�ل�ال����عيق�مسار�السياحة�واملخطط�التوجي���للتنمية�السياحية�

�إال�ان�ا��زائر�لم�تفشل����تب���العديد�من�ا��لول�والتحديات�لل��وض�بقطاع�السياحة�والصناعة

�لة�الر���و�قالع��قتصادي�والبديل�القتصاد�

تزخر�ا��زائر�بمقومات�سياحية�متاحة�بمختلف�عناصر�ا�الطبيعية�والتار�خية�والثقافية،�كما�تمتلك�

موارد�مالية��ساعد�ع���تحف����س�ثمار�����ذا�القطاع،�مع��ذا�نرى�أن�ا��زائر�مازالت�غ���قادرة�ع���

�ملناطق�ا� �السيا�� �ال��و�ج �ضعف �ن�يجة �املجاورة، �الدول �با�� �بمصاف �السيا�� �بمنتوج�ا �وض

�مسار� ��عيق �مما �املحلي�ن، �للس�ان �الفندقية ��سعار�لل�يا�ل �وغالء �السيا�� �الو�� �ونقص ا��البة

�والز  ��انت �ال�� ��قتصادي ��قالع ���لة الت�و�عسر�من

�جع �ال�� ��ورونا �جائحة �ظرف ��� �و�األخص �الب��و��، �الر�ع �ع�� �خسائر�مالية��عتمد �تتكبد �الدولة لت

وضع��س�يالت���ستوجب��ن�و�صفة�مست��لة�اعادة�النظر����املنظومة�السياحية�ك�ل�مع

�وازد�ار��اتھ �لر�� �املجتمع �أفراد �لدى �السيا�� الصناعة���شر�الو��

  .الفتية،��و��ا�البديل��فضل�واملستدام�لإلقالع��قتصادي�الذي�ينافس�انتاج�املحروقات�الر���

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

نقص����تأ�يل�وم�نية�املستخدم�ن����املؤسسات�وا��دمات�السياحية�والفنادق�خاصة

عدم�مالئمة�وضعف�وسائل�الدفع�العصر�ة،�ع���مستوى�البنوك�واملؤسسات�املستقبلة�

نقص��من�الص���والغذا�ي�و�م���للسياح�والزوار�وعدم�اتخاذ�التداب���ال���من�شا��ا�منع�

 .م����املرافق�السياحية

ضعف�نوعية�النقل�من�خالل�سوء�الر�ط�ا��وي�باتجاه�ا��نوب�مع�ال�سع��ة�املبالغ�ف��ا

غياب�نظرة�ملنتجات�السياحة�ا��زائر�ة،�بحيث�نجد�غياب�ال�شاور�حول��مور��ساسية��

 .ومواقع�بال�صيانة�وغ���مثمنة�بصورة��افية

للسوق�بال�سبة�لو�االت��سفارغياب�التحكم����التقنيات�ا��ديدة�

لكن�بالرغم�من��اتھ�املشا�ل�ال����عيق�مسار�السياحة�واملخطط�التوجي���للتنمية�السياحية�

إال�ان�ا��زائر�لم�تفشل����تب���العديد�من�ا��لول�والتحديات�لل��وض�بقطاع�السياحة�والصناعة

�لة�الر���و�قالع��قتصادي�والبديل�القتصاد�ع���حد�السواء،��و��ما�يمثالن��

تزخر�ا��زائر�بمقومات�سياحية�متاحة�بمختلف�عناصر�ا�الطبيعية�والتار�خية�والثقافية،�كما�تمتلك�

موارد�مالية��ساعد�ع���تحف����س�ثمار�����ذا�القطاع،�مع��ذا�نرى�أن�ا��زائر�مازالت�غ���قادرة�ع���

�ملناطق�ا� �السيا�� �ال��و�ج �ضعف �ن�يجة �املجاورة، �الدول �با�� �بمصاف �السيا�� �بمنتوج�ا �وض

�مسار� ��عيق �مما �املحلي�ن، �للس�ان �الفندقية ��سعار�لل�يا�ل �وغالء �السيا�� �الو�� �ونقص ا��البة

� �السياحية �لل��يئة �التوجي�� �والز �SDATاملخطط ��انت �ال�� ��قتصادي ��قالع ���لة و�عسر�من

�جع �ال�� ��ورونا �جائحة �ظرف ��� �و�األخص �الب��و��، �الر�ع �ع�� �عتمد

�ستوجب��ن�و�صفة�مست��لة�اعادة�النظر����املنظومة�السياحية�ك�ل�مع

�و  ��جانب �املس�ثمر�ن �وازد�ار��اتھ���لب �لر�� �املجتمع �أفراد �لدى �السيا�� �شر�الو��

الفتية،��و��ا�البديل��فضل�واملستدام�لإلقالع��قتصادي�الذي�ينافس�انتاج�املحروقات�الر���

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

نقص����تأ�يل�وم�نية�املستخدم�ن����املؤسسات�وا��دمات�السياحية�والفنادق�خاصة )5

عدم�مالئمة�وضعف�وسائل�الدفع�العصر�ة،�ع���مستوى�البنوك�واملؤسسات�املستقبلة� )6

 .للسياح

نقص��من�الص���والغذا�ي�و�م���للسياح�والزوار�وعدم�اتخاذ�التداب���ال���من�شا��ا�منع� )7

م����املرافق�السياحيةوقوع�ا��رائ

ضعف�نوعية�النقل�من�خالل�سوء�الر�ط�ا��وي�باتجاه�ا��نوب�مع�ال�سع��ة�املبالغ�ف��ا )8

غياب�نظرة�ملنتجات�السياحة�ا��زائر�ة،�بحيث�نجد�غياب�ال�شاور�حول��مور��ساسية�� )9

ومواقع�بال�صيانة�وغ���مثمنة�بصورة��افية

غياب�التحكم����التقنيات�ا��ديدة� )10

لكن�بالرغم�من��اتھ�املشا�ل�ال����عيق�مسار�السياحة�واملخطط�التوجي���للتنمية�السياحية�

إال�ان�ا��زائر�لم�تفشل����تب���العديد�من�ا��لول�والتحديات�لل��وض�بقطاع�السياحة�والصناعة

ع���حد�السواء،��و��ما�يمثالن���و�س�ثمار�ف��ما

  .الر�ع�الب��و��

  خاتمة

تزخر�ا��زائر�بمقومات�سياحية�متاحة�بمختلف�عناصر�ا�الطبيعية�والتار�خية�والثقافية،�كما�تمتلك�

موارد�مالية��ساعد�ع���تحف����س�ثمار�����ذا�القطاع،�مع��ذا�نرى�أن�ا��زائر�مازالت�غ���قادرة�ع���

�ملناطق�ا�ال� �السيا�� �ال��و�ج �ضعف �ن�يجة �املجاورة، �الدول �با�� �بمصاف �السيا�� �بمنتوج�ا �وض

�مسار� ��عيق �مما �املحلي�ن، �للس�ان �الفندقية ��سعار�لل�يا�ل �وغالء �السيا�� �الو�� �ونقص ا��البة

� �السياحية �لل��يئة �التوجي�� املخطط

�جع �ال�� ��ورونا �جائحة �ظرف ��� �و�األخص �الب��و��، �الر�ع �ع�� �عتمد

�ستوجب��ن�و�صفة�مست��لة�اعادة�النظر����املنظومة�السياحية�ك�ل�مع. ة��م

�و  ��جانب �املس�ثمر�ن ��لب

الفتية،��و��ا�البديل��فضل�واملستدام�لإلقالع��قتصادي�الذي�ينافس�انتاج�املحروقات�الر���
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أحمد�ا��الد،�التخطيط�السيا���والبي���ب�ن�النظر�ة�والتطبيق،�عالم�الكتاب،�الطبعة��و��،�

در�د�محمد�السامرا�ي،��س�ثمار��جن���املعوقات�والضمانات�القانونية،�مركز�دراسات�الوحدة�

  .2009،�،�دار�الراية�لل�شر�والتوز�ع،��ردن

حية�والفندقية�ب�ن�النظر�ة�والتطبيق،�الدار�ا��امعية�

عبد�السالم�أبو�قحف،�إدارة�امل�شآت�السياحية�والفندقية�ب�ن�النظر�ة�والتطبيق،�الدار�ا��امعية�

  .2011والتوز�ع،�عمان،�عصام�حسن�الصعيدي،نظم�املعلومات�السياحية،�دار�الراية�لل�شر 

 .2003،�عمان،�

،�مؤسسة�1موفق�عدنان�عبد�ا��بار�ا��م��ي،�أساسيات�التمو�ل�و�س�ثمار����صناعة�السياحة،�ط

ياحية،�دار�الوفاء�لدنيا�الطباعة�وال�شر،�

  .1999نز�ھ�الدباس،إدارة�القرى�السياحية،دار�حامد�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،�

ر�ان�درو�ش،��س�ثمارات�السياحية�����ردن،�رسالة�ماجست��،�مع�د�العلوم��قتصادية،جامعة�

دية،�س�ثمار�جن�ياملباشرودور�في�نميةالقطاعالسياحيفيا��زائر،رسلةماجست��فيعلومال

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

 :قائمة�املصادرواملراجع

: 

أحمد�ا��الد،�التخطيط�السيا���والبي���ب�ن�النظر�ة�والتطبيق،�عالم�الكتاب،�الطبعة��و��،�
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  ا��زائر �� ا��رف

Investment in traditional industry and crafts in Algeria

 ا��زائر/ أستاذ�محاضر�أ،�جامعة�محمد�بوضياف،�املسيلة

Mohamed Boudiaf University, M'sila

 ا��زائر/ دكتوراه،�جامعة�محمد�بوضياف،�املسيلة
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�املتقدمة� �الدول �من �للعديد �يمثل �حيث �العالم ��� �ال�امة ��قتصادية �القطاعات �من �وا��رف �التقليدية �الصناعة �عت���قطاع

�لدوره�الفعال�ع���مختلف��صعدة� �وتزداد�أ�ميتھ����الدول�النامية،�ف�و�يحتل�م�انة��امة�نظرا قتصادية

  .الثقافية�و�جتماعية�و�قتصادية،�كما��عت���أحد�مقومات�ال��صية�الوطنية��ساسية�لدى�معظم�الدول�بما�ف��ا�ا��زائر

 تنمو�ة رك��ة بمثابة �عت�� �خ��ة،ف�و السنوات

 و�فتح الشباب طموحات ستوعب اقتصادي 

�دخال� �يضمن �و�ذلك ،� �إنجاح�ا �ع�� �والعمل ���م �خاصة �مؤسسات �ا�شاء ن

Abstract  

The traditional industry and crafts sector is considered one of the im
sectors in the world, as it represents for many developed countries an essential axis for 
economic development and its importance increases in developing countries. It occupies an 
important position due to its effective role at various cul
also considered one of the basic elements of the national personality in most countries, 
including Algeria. 

 It is one of the sectors that can be bet on, as the amount of its exports has witnessed a 
remarkable development in recent years. It is considered an important development pillar in 
the national economy if it is provided with adequate support and supervision. It is support for 
creating an economic stream that accommodates the aspirations of young people and op
prospects for work and creativity without fear of the future, and it enables them to establish 
their own institutions and work to make them a success. In doing so, it guarantees an income 
that keeps them away from unemployment and job creation

Key words: handicrafts, Crafts, Investment, Economy
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�املتقدمة� �الدول �من �للعديد �يمثل �حيث �العالم ��� �ال�امة ��قتصادية �القطاعات �من �وا��رف �التقليدية �الصناعة �عت���قطاع

�لدوره�الفعال�ع���مختلف��صعدة� �وتزداد�أ�ميتھ����الدول�النامية،�ف�و�يحتل�م�انة��امة�نظرا قتصادية

الثقافية�و�جتماعية�و�قتصادية،�كما��عت���أحد�مقومات�ال��صية�الوطنية��ساسية�لدى�معظم�الدول�بما�ف��ا�ا��زائر

السنوات �� بارزا تطورا صادراتھ كمية فت،�إذعر اعل�� املرا�نة يمكنال����

رافد ��لق دعم ،ف�و املالئم�ن والتأط�� لدعما�لھ توفر إذا ما  حالة

�م من بالخوف �و�مك��م �دخال�املستقبل، �يضمن �و�ذلك ،� �إنجاح�ا �ع�� �والعمل ���م �خاصة �مؤسسات �ا�شاء ن

  .يبعد�م�عن�شبح�البطالة�وخلق�مناصب�شغل

  .ا��زائر،�الصناعة�التقليدية،�ا��رف،��س�ثمار�،��قتصاد

The traditional industry and crafts sector is considered one of the im
sectors in the world, as it represents for many developed countries an essential axis for 
economic development and its importance increases in developing countries. It occupies an 
important position due to its effective role at various cultural, social and economic levels, it is 
also considered one of the basic elements of the national personality in most countries, 

It is one of the sectors that can be bet on, as the amount of its exports has witnessed a 
opment in recent years. It is considered an important development pillar in 

the national economy if it is provided with adequate support and supervision. It is support for 
creating an economic stream that accommodates the aspirations of young people and op
prospects for work and creativity without fear of the future, and it enables them to establish 
their own institutions and work to make them a success. In doing so, it guarantees an income 
that keeps them away from unemployment and job creation. 

: handicrafts, Crafts, Investment, Economy,Algeria. 
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  :م��ص

�املتقدمة� �الدول �من �للعديد �يمثل �حيث �العالم ��� �ال�امة ��قتصادية �القطاعات �من �وا��رف �التقليدية �الصناعة �عت���قطاع

�للتنمية�� �لدوره�الفعال�ع���مختلف��صعدة�محورا�أساسيا �وتزداد�أ�ميتھ����الدول�النامية،�ف�و�يحتل�م�انة��امة�نظرا قتصادية

الثقافية�و�جتماعية�و�قتصادية،�كما��عت���أحد�مقومات�ال��صية�الوطنية��ساسية�لدى�معظم�الدول�بما�ف��ا�ا��زائر

ال�����ف�و�من�القطاعات

حالة �� الوط�� �قتصاد �� �امة

بالخوف بداعو�  العمل آفاق ل�م

يبعد�م�عن�شبح�البطالة�وخلق�مناصب�شغل

الصناعة�التقليدية،�ا��رف،��س�ثمار�،��قتصاد:  ال�لمات�املفتاحية

The traditional industry and crafts sector is considered one of the important economic 
sectors in the world, as it represents for many developed countries an essential axis for 
economic development and its importance increases in developing countries. It occupies an 

tural, social and economic levels, it is 
also considered one of the basic elements of the national personality in most countries, 

It is one of the sectors that can be bet on, as the amount of its exports has witnessed a 
opment in recent years. It is considered an important development pillar in 

the national economy if it is provided with adequate support and supervision. It is support for 
creating an economic stream that accommodates the aspirations of young people and opens up 
prospects for work and creativity without fear of the future, and it enables them to establish 
their own institutions and work to make them a success. In doing so, it guarantees an income 
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إن�الوضع��قتصادي�واملا���الذي��ع�شھ�ا��زائر�حاليا�يفرض�عل��ا���تمام�بقطاعات�أخـرى،�وصـناعات�غ�ـ��

مجــال�وال�ــ�وات�الزائلــة،�وكــذا�العمــل�ع�ــ��خلــق�فــرص�جديــدة�والبحــث�عــن�ر�انــات�مر�حــة��االســ�ثمار��ــ��

الصــناعات�التقليديــة�وا��ــرف،�والــذي��عــد�بمثابــة�مفتــاح�التنميــة��قتصــادية�مســتقبال،��ونــھ�عامــل�أسا�ــ����ــ��تــوف���

إن�الصــناعة�التقليديــة��ــ��ا��زائــر�الزالــت��عــا�ي�مــن�عــدة�صــعو�ات�أ�م�ــا�املنافســة�ا��ــادة�مــن�طــرف�منتجــات�

م�اســـتقرار�ا،�فعـــدم�إتبـــاع�سياســـة��ســـو�قية�وا�ـــ�ة�املعـــالم�

أدى�إ�ــ��تراجــع�وتق�قــر�الصــناعة�التقليديــة��ــ��ا��زائــر�لــذلك��ــان�مــن�الضــروري�تضــافر�ج�ــود�الدولــة�وأفــراد�املجتمـــع،�

ة�ا��زائر�ـــة��عـــا�ي��مـــر�ن،��ـــ��غيـــاب�لتـــدعيم�وتطـــو�ر�وترقيـــة��ـــذا�القطـــاع�وحمايتـــھ�مـــن��نـــدثار،�فالصـــناعة�التقليديـــ

سياسة��سو�قية�ناجعة،�و�و�ما�يطلق�عليھ�مصط���قصر�النظر�ال�سـو�قي،�واشـتداد�املنافسـة�ع�ـ��املسـتوى�العـال���

خاصة�من�طرف�الدول�املجاورة،�ول�ذا��ساءلت��ذه�الورقة�البحثية�عن�واقع�الصناعة�التقليدية�وا��رف����ا��زائر�

��ترقية��س�ثمار�من�ج�ة�أخرى؟��كما�طرحـت��ـذه�الورقـة�البحثيـة�جملـة�مـن�ال�سـاؤالت�الفرعيـة�

ـــ��مجـــــال�الصــــــناعة� ـــو�ر��ســـــ�ثمار��ـــ ـــة�دعــــــم�وتطــ ـــة��غيــ �ـــ

ــ��أ��ـــا��غطـــي�الكث�ـــ��مـــن�املجـــاالت��قتصـــادية�كتصـــ�يع�الغـــذاء،��دو�ـــة�الغــــزل،� تبـــدو�أ�ميـــة��ـــذه�الصـــناعات��ـ

وحفـر��بـار�ال�سيج،�املال�س،�ال��اد،�ا��ص���والفخار،�وكذلك�الصناعات�ال���تتعلق�ب�ناء�املساكن�وإقامة�السـدود�

كما�أ��ا�واسعة�وقابلة�لالن�شار�ح���ألصغر�وحدة�عمرانية؛�قر�ة��انت�أو�واحة�أوحيا�سكنيا،�

ــ���ســــرة�النوو�ــــة�أو�املمتــــدة وانطالقــــا�مــــن��ــــذه�الرؤ�ــــة�بــــدت�. وكــــذلك�ألصــــغر�وحــــدة�لل�ســــيج��جتمــــا���ا��ضــــاري،�و�ــ

ـــائل�املــــدارة�مركز�ــــا�لســــد� ــة؛�أي�الوسـ ـــا�عنــــدما�تنطفــــئ�الك�ر�ــــاء�العموميــ أ�إل��ـ

كمــــا�تضــــم�الصــــناعات�التقليديــــة�تراثــــا�تقنيــــا�اخت�ــــ��باملمارســــة�ع�ــــ���جيــــال،�و�ــــ����ــــذا�املع�ــــ���عطينــــا�

  .��ضار�ةاتجا�ات�مستقبلية�متم��ة�لالس�ثمار،�و�التا����بداع�املنطلق�واملرتكز�ع���خصوص�تنا�ا

ـــة�وا��ـــــرف��ـــــ��تنميـــــة� ـــة�قطـــــاع�الصـــــناعة�التقليديــ ـــ��أ�ميــ ـــوء�ع�ــ ــليط�الضــ ـــ���ســـ ��ـــــدف��ـــــذه�الورقـــــة�البحثيـــــة�إ�ــ

  .�قتصاد�الوط��،�ودوره�قطاع�الصناعة�التقليدية�وا��رف����ترقية��س�ثمار����ا��زائر

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

إن�الوضع��قتصادي�واملا���الذي��ع�شھ�ا��زائر�حاليا�يفرض�عل��ا���تمام�بقطاعات�أخـرى،�وصـناعات�غ�ـ��

وال�ــ�وات�الزائلــة،�وكــذا�العمــل�ع�ــ��خلــق�فــرص�جديــدة�والبحــث�عــن�ر�انــات�مر�حــة��االســ�ثمار��ــ��

الصــناعات�التقليديــة�وا��ــرف،�والــذي��عــد�بمثابــة�مفتــاح�التنميــة��قتصــادية�مســتقبال،��ونــھ�عامــل�أسا�ــ����ــ��تــوف���

  .مناصب�الشغل�وتقليص��سبة�البطالة

إن�الصــناعة�التقليديــة��ــ��ا��زائــر�الزالــت��عــا�ي�مــن�عــدة�صــعو�ات�أ�م�ــا�املنافســة�ا��ــادة�مــن�طــرف�منتجــات�

م�اســـتقرار�ا،�فعـــدم�إتبـــاع�سياســـة��ســـو�قية�وا�ـــ�ة�املعـــالم�عدمـــن�الـــدول�و�غ�ـــ��الب�ئـــة�وعديد 

أدى�إ�ــ��تراجــع�وتق�قــر�الصــناعة�التقليديــة��ــ��ا��زائــر�لــذلك��ــان�مــن�الضــروري�تضــافر�ج�ــود�الدولــة�وأفــراد�املجتمـــع،�

لتـــدعيم�وتطـــو�ر�وترقيـــة��ـــذا�القطـــاع�وحمايتـــھ�مـــن��نـــدثار،�فالصـــناعة�التقليديـــ

سياسة��سو�قية�ناجعة،�و�و�ما�يطلق�عليھ�مصط���قصر�النظر�ال�سـو�قي،�واشـتداد�املنافسـة�ع�ـ��املسـتوى�العـال���

خاصة�من�طرف�الدول�املجاورة،�ول�ذا��ساءلت��ذه�الورقة�البحثية�عن�واقع�الصناعة�التقليدية�وا��رف����ا��زائر�

��ترقية��س�ثمار�من�ج�ة�أخرى؟��كما�طرحـت��ـذه�الورقـة�البحثيـة�جملـة�مـن�ال�سـاؤالت�الفرعيـة�

 كيف�عرف�املشرع�ا��زائري�الصناعات�التقليدية�وا��رف؟�

 ما����خصائص�الصناعة�التقليدية�وا��رف�وما����طبيع��ا�القانونية؟

ــــة�ا��زائر  ــــأ��ا�الدولـ ـــ��أ�شـ ـــات�ال�ـــ ـــل�واملؤسســ ـــ��ال�يا�ـــ ـــ��مجـــــال�الصــــــناعة�مـــــا��ــ ـــو�ر��ســـــ�ثمار��ـــ ـــة�دعــــــم�وتطــ ـــة��غيــ �ـــ

  التقليدية�وا��رف؟�

ــ��أ��ـــا��غطـــي�الكث�ـــ��مـــن�املجـــاالت��قتصـــادية�كتصـــ�يع�الغـــذاء،��دو�ـــة�الغــــزل،� تبـــدو�أ�ميـــة��ـــذه�الصـــناعات��ـ

ال�سيج،�املال�س،�ال��اد،�ا��ص���والفخار،�وكذلك�الصناعات�ال���تتعلق�ب�ناء�املساكن�وإقامة�السـدود�

كما�أ��ا�واسعة�وقابلة�لالن�شار�ح���ألصغر�وحدة�عمرانية؛�قر�ة��انت�أو�واحة�أوحيا�سكنيا،�. 

ــ���ســــرة�النوو�ــــة�أو�املمتــــدة وكــــذلك�ألصــــغر�وحــــدة�لل�ســــيج��جتمــــا���ا��ضــــاري،�و�ــ

ـــ ـــائل�املــــدارة�مركز�ــــا�لســــد�الصــــناعات�التقليديــــة��الشــــمعة�ال�ــــ��ن��ـ ــة؛�أي�الوسـ ـــا�عنــــدما�تنطفــــئ�الك�ر�ــــاء�العموميــ أ�إل��ـ

كمــــا�تضــــم�الصــــناعات�التقليديــــة�تراثــــا�تقنيــــا�اخت�ــــ��باملمارســــة�ع�ــــ���جيــــال،�و�ــــ����ــــذا�املع�ــــ���عطينــــا�

اتجا�ات�مستقبلية�متم��ة�لالس�ثمار،�و�التا����بداع�املنطلق�واملرتكز�ع���خصوص�تنا�ا

ـــة�وا��ـــــرف��ـــــ��تنميـــــة� ـــة�قطـــــاع�الصـــــناعة�التقليديــ ـــ��أ�ميــ ـــوء�ع�ــ ــليط�الضــ ـــ���ســـ ��ـــــدف��ـــــذه�الورقـــــة�البحثيـــــة�إ�ــ

�قتصاد�الوط��،�ودوره�قطاع�الصناعة�التقليدية�وا��رف����ترقية��س�ثمار����ا��زائر

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

  :مقدمة

إن�الوضع��قتصادي�واملا���الذي��ع�شھ�ا��زائر�حاليا�يفرض�عل��ا���تمام�بقطاعات�أخـرى،�وصـناعات�غ�ـ��

وال�ــ�وات�الزائلــة،�وكــذا�العمــل�ع�ــ��خلــق�فــرص�جديــدة�والبحــث�عــن�ر�انــات�مر�حــة��االســ�ثمار��ــ�� املحروقــات

الصــناعات�التقليديــة�وا��ــرف،�والــذي��عــد�بمثابــة�مفتــاح�التنميــة��قتصــادية�مســتقبال،��ونــھ�عامــل�أسا�ــ����ــ��تــوف���

مناصب�الشغل�وتقليص��سبة�البطالة

إن�الصــناعة�التقليديــة��ــ��ا��زائــر�الزالــت��عــا�ي�مــن�عــدة�صــعو�ات�أ�م�ــا�املنافســة�ا��ــادة�مــن�طــرف�منتجــات�

عديد للالصـــناعة�التقليديـــة�

أدى�إ�ــ��تراجــع�وتق�قــر�الصــناعة�التقليديــة��ــ��ا��زائــر�لــذلك��ــان�مــن�الضــروري�تضــافر�ج�ــود�الدولــة�وأفــراد�املجتمـــع،�

لتـــدعيم�وتطـــو�ر�وترقيـــة��ـــذا�القطـــاع�وحمايتـــھ�مـــن��نـــدثار،�فالصـــناعة�التقليديـــ

سياسة��سو�قية�ناجعة،�و�و�ما�يطلق�عليھ�مصط���قصر�النظر�ال�سـو�قي،�واشـتداد�املنافسـة�ع�ـ��املسـتوى�العـال���

خاصة�من�طرف�الدول�املجاورة،�ول�ذا��ساءلت��ذه�الورقة�البحثية�عن�واقع�الصناعة�التقليدية�وا��رف����ا��زائر�

��ترقية��س�ثمار�من�ج�ة�أخرى؟��كما�طرحـت��ـذه�الورقـة�البحثيـة�جملـة�مـن�ال�سـاؤالت�الفرعيـة�من�ج�ة،�ودور�ا��

��:  

كيف�عرف�املشرع�ا��زائري�الصناعات�التقليدية�وا��رف؟� -

ما����خصائص�الصناعة�التقليدية�وا��رف�وما����طبيع��ا�القانونية؟ -

ــــة�ا��زائر  - ــــأ��ا�الدولـ ـــ��أ�شـ ـــات�ال�ـــ ـــل�واملؤسســ ـــ��ال�يا�ـــ مـــــا��ــ

التقليدية�وا��رف؟�

ــ��أ��ـــا��غطـــي�الكث�ـــ��مـــن�املجـــاالت��قتصـــادية�كتصـــ�يع�الغـــذاء،��دو�ـــة�الغــــزل،� تبـــدو�أ�ميـــة��ـــذه�الصـــناعات��ـ

ال�سيج،�املال�س،�ال��اد،�ا��ص���والفخار،�وكذلك�الصناعات�ال���تتعلق�ب�ناء�املساكن�وإقامة�السـدود�

. إ��…ووسائل�املواصالت

ــ���ســــرة�النوو�ــــة�أو�املمتــــدة وكــــذلك�ألصــــغر�وحــــدة�لل�ســــيج��جتمــــا���ا��ضــــاري،�و�ــ

ـــ الصــــناعات�التقليديــــة��الشــــمعة�ال�ــــ��ن��ـ

كمــــا�تضــــم�الصــــناعات�التقليديــــة�تراثــــا�تقنيــــا�اخت�ــــ��باملمارســــة�ع�ــــ���جيــــال،�و�ــــ����ــــذا�املع�ــــ���عطينــــا��،حاجــــات�النــــاس

اتجا�ات�مستقبلية�متم��ة�لالس�ثمار،�و�التا����بداع�املنطلق�واملرتكز�ع���خصوص�تنا�ا

ـــة�وا��ـــــرف��ـــــ��تنميـــــة�� ـــة�قطـــــاع�الصـــــناعة�التقليديــ ـــ��أ�ميــ ـــوء�ع�ــ ــليط�الضــ ـــ���ســـ ��ـــــدف��ـــــذه�الورقـــــة�البحثيـــــة�إ�ــ

�قتصاد�الوط��،�ودوره�قطاع�الصناعة�التقليدية�وا��رف����ترقية��س�ثمار����ا��زائر
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وا��رف��ـ��ا��زائـر�جانبـا�اجتماعيـا�واقتصـاديا�وثقافيـا،�وارثـا�حضـار�ا�متنوعـا�

لتعاقب�العديد�من�ا��ضارات�والثقافـات�ع�ـ��حكـم��ـذا�البلـد،�فالصـناعات�التقليديـة�وا��ـرف��ـ��ا��زائـر�ل�ـا�ارتبـاط�

التقليديـة�وا��ـرف��ـ��ا��زائـر�التطـرق�إ�ـ��مف�ـوم�الصـناعة�التقليديـة�وا��ـرف�مـن�ج�ــة�

ر�ــــف�الــــذي�أعطــــاه�ل�ــــا�يقصــــد�بمف�ــــوم�الصــــناعات�التقليديــــة�وا��ــــرف��ــــ��غضــــون��ــــذه�الورقــــة�البحثيــــة،�التع

  ).2-1-1(،�وا��صائص�ال���تتم�����ا�من�ج�ة�ثانية�

شروط�أساسية��ـ���عر�ف�ـا،�) 05(الصناعات�التقليدية�وا��رف�ب��ك��ه�ع���خمسة�

املحـــدد�للقواعـــد�ال�ـــ��تحكـــم�الصـــناعات�التقليديـــة�وا��ـــرف�و�

،�)2-1-1-1(،�و�ديمومة��شاطھ�)1-1-1

  ).5-1-1-1(،�مع�ممارستھ�وفق�ثالثة�أش�ال�

مـن��مــر��05ذكـر�املشـرع�ا��زائـري�شــرط�العمـل�اليـدوي�الـالزم�ملمارســة�الصـناعات�التقليديـة�وا��ـرف��ــ��املـادة�

عات�التقليديــة�وا��ــرف،�ال�ــ��نصــت�عليــھ�

يقصـــد�حســـب�مف�ـــوم��ـــذا��مـــر،�بالصـــناعة�التقليديـــة�وا��ـــرف،��ـــل��شـــاط�إنتـــاج�أو�إبـــداع�أو�تحو�ـــل�أو�

،��مــر�الــذي�جعلنــا�نخلــص�إ�ــ��أن�املشــرع�

مـــل�اليـــدوي�شـــرط�ضـــروري�الزم�لوصـــف��شـــاطات��نتـــاج�أو��بـــداع�أو�التحو�ـــل�أو�ال�ـــ�ميم�الف�ـــ��أو�

  الصناعات�التقليدية�وا��رف

،��مـر�الـذي�جعلنـا�"و�مـارس�بصـفة�رئ�سـية�ودائمـة

  .نخلص�إ���أن�الديمومة��عت���شرط�أسا����للممارسة�الصناعة�التقليدية�وا��رف

                                                           

املتضــمن�القواعــد�ال�ــ��تحكــم�الصــناعة��1996
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  واقع�الصناعة�التقليدية�وا��رف����ا��زائر

وا��رف��ـ��ا��زائـر�جانبـا�اجتماعيـا�واقتصـاديا�وثقافيـا،�وارثـا�حضـار�ا�متنوعـا���عت���مجال�الصناعات�التقليدية

لتعاقب�العديد�من�ا��ضارات�والثقافـات�ع�ـ��حكـم��ـذا�البلـد،�فالصـناعات�التقليديـة�وا��ـرف��ـ��ا��زائـر�ل�ـا�ارتبـاط�

  .باملا����العتيق�والتمسك�باألصالة�واملحافظة�ع����رث�الكب��

التقليديـة�وا��ـرف��ـ��ا��زائـر�التطـرق�إ�ـ��مف�ـوم�الصـناعة�التقليديـة�وا��ـرف�مـن�ج�ــة�يقت�ـ���واقـع�الصـناعة�

  ).2-1(،�والطبيعة�القانونية�ل�ذه�الصناعات�وا��رف�من�ج�ة�ثانية�

  مف�وم�الصناعات�التقليدية�وا��رف

يقصــــد�بمف�ــــوم�الصــــناعات�التقليديــــة�وا��ــــرف��ــــ��غضــــون��ــــذه�الورقــــة�البحثيــــة،�التع

،�وا��صائص�ال���تتم�����ا�من�ج�ة�ثانية�)1-1-1( أو���املشرع�ا��زائري�من�ج�ة

  �عر�ف�املشرع�ا��زائري�للصناعات�التقليدية�وا��رف

الصناعات�التقليدية�وا��رف�ب��ك��ه�ع���خمسة� لقد�عرف�املشرع�ا��زائري 

املحـــدد�للقواعـــد�ال�ـــ��تحكـــم�الصـــناعات�التقليديـــة�وا��ـــرف�و��1996جـــانفي��10املـــؤرخ��ـــ���01-

1-1(العمل�اليدوي�ل��ر���: �خرى،�و�ذه�الشروط����غ��ه�النصوص�التنظيمية

،�مع�ممارستھ�وفق�ثالثة�أش�ال�)4-1-1-1(،�واقتصار�ع���ثالث�مجاالت�مختلفة�

   شرط�قيام�ا��ر���بممارسة�العمل�اليدوي 

ذكـر�املشـرع�ا��زائـري�شــرط�العمـل�اليـدوي�الـالزم�ملمارســة�الصـناعات�التقليديـة�وا��ـرف��ــ��املـادة�

عات�التقليديــة�وا��ــرف،�ال�ــ��نصــت�عليــھ�املحــدد�للقواعــد�ال�ــ��تحكــم�الصــنا�1996جــانفي��10

يقصـــد�حســـب�مف�ـــوم��ـــذا��مـــر،�بالصـــناعة�التقليديـــة�وا��ـــرف،��ـــل��شـــاط�إنتـــاج�أو�إبـــداع�أو�تحو�ـــل�أو�

،��مــر�الــذي�جعلنــا�نخلــص�إ�ــ��أن�املشــرع�1..."تــرميم�ف�ــ��أو�صــيانة�أو�تصــليح�أو�أداء�خدمــة�يط�ــ��عليــھ�العمــل�اليــدوي 

مـــل�اليـــدوي�شـــرط�ضـــروري�الزم�لوصـــف��شـــاطات��نتـــاج�أو��بـــداع�أو�التحو�ـــل�أو�ال�ـــ�ميم�الف�ـــ��أو�

  .الصيانة�أو�التصليح�أو�أداء�ا��دمات�بأ��ا�صناعات�تقليدية�وحرف

الصناعات�التقليدية�وا��رف���ممارسة� شرط�ديمومة�ا��ر��

و�مـارس�بصـفة�رئ�سـية�ودائمـة:" بقولـھ�املذ�ور�أنفا�ع����ـذا�الشـرط�96-01

نخلص�إ���أن�الديمومة��عت���شرط�أسا����للممارسة�الصناعة�التقليدية�وا��رف

                   

1996ينــاير��10املوافــق��1416شــعبان��19املــؤرخ��ــ���01-96،��مــر�رقــم�
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واقع�الصناعة�التقليدية�وا��رف����ا��زائر�-1

�عت���مجال�الصناعات�التقليدية

لتعاقب�العديد�من�ا��ضارات�والثقافـات�ع�ـ��حكـم��ـذا�البلـد،�فالصـناعات�التقليديـة�وا��ـرف��ـ��ا��زائـر�ل�ـا�ارتبـاط�

باملا����العتيق�والتمسك�باألصالة�واملحافظة�ع����رث�الكب��

يقت�ـ���واقـع�الصـناعة�

،�والطبيعة�القانونية�ل�ذه�الصناعات�وا��رف�من�ج�ة�ثانية�)1-1(أو���

مف�وم�الصناعات�التقليدية�وا��رف�1-1

يقصــــد�بمف�ــــوم�الصــــناعات�التقليديــــة�وا��ــــرف��ــــ��غضــــون��ــــذه�الورقــــة�البحثيــــة،�التع�

املشرع�ا��زائري�من�ج�ة

�عر�ف�املشرع�ا��زائري�للصناعات�التقليدية�وا��رف�1-1-1

لقد�عرف�املشرع�ا��زائري 

-�96مـــر�رقـــم� ل��ـــانـــص�ع

غ��ه�النصوص�التنظيمية

،�واقتصار�ع���ثالث�مجاالت�مختلفة�)3-1-1-1(واستقراره�

شرط�قيام�ا��ر���بممارسة�العمل�اليدوي  1-1-1-1

ذكـر�املشـرع�ا��زائـري�شــرط�العمـل�اليـدوي�الـالزم�ملمارســة�الصـناعات�التقليديـة�وا��ـرف��ــ��املـادة�

10املــؤرخ��ــ���01-96رقــم�

يقصـــد�حســـب�مف�ـــوم��ـــذا��مـــر،�بالصـــناعة�التقليديـــة�وا��ـــرف،��ـــل��شـــاط�إنتـــاج�أو�إبـــداع�أو�تحو�ـــل�أو�:" أن�بقول�ـــا�

تــرميم�ف�ــ��أو�صــيانة�أو�تصــليح�أو�أداء�خدمــة�يط�ــ��عليــھ�العمــل�اليــدوي 

مـــل�اليـــدوي�شـــرط�ضـــروري�الزم�لوصـــف��شـــاطات��نتـــاج�أو��بـــداع�أو�التحو�ـــل�أو�ال�ـــ�ميم�الف�ـــ��أو�قـــد�جعـــل�مـــن�الع

الصيانة�أو�التصليح�أو�أداء�ا��دمات�بأ��ا�صناعات�تقليدية�وحرف

شرط�ديمومة�ا��ر���1-1-1-2

96لقد�نص��مر�

نخلص�إ���أن�الديمومة��عت���شرط�أسا����للممارسة�الصناعة�التقليدية�وا��رف

،��مــر�رقــم�)1996(زروال�اليــام�ن،��1

ج. ج. ر.التقليدية�وا��رف،�ج
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  الصناعات�التقليدية�وا��رف

ـــة�وا��ــــرف�أن�ي ـــناعات�التقليديـ ـــ��ممارســــة��شــــاط�الصـ ـــ�ل��ـ ـــ��شـ مــــارس��ــــذا��شــــاط��ـ

شـ�ل�مسـتقر،�أو�متنقـل،�أو��-:و�مـارس��ـ�

،�و�ذا�ما�يـدل�ع�ـ��أن�ممارسـة�الصـناعة�التقليديـة�وا��ـرف��ـ��واحـدة�مـن�ال�شـاطات�ال�ـ��يجـوز�ل��ر�ـ��أن�

مكـــن�لـــھ�أن�يمارســـ�ا�بطر�قـــة�متنقلـــة،�أو�بطر�قـــة�معرضـــية�حســـب�مـــا�تقتضـــيھ�

  الصناعات�التقليدية�وا��رف�

ائـــر�قـــدرات��ائلـــة�مـــن��عـــد�الصـــناعة�التقليديـــة�و�ا��ـــرف�واحـــدة�مـــن�الصـــناعات�الصـــغ��ة�ال�ـــ��تمتلـــك�ف��ـــا�ا��ز 

ــكيلة�متنوعـــــة�جـــــدا�مـــــن� ــ��تفعيـــــل�التنميـــــة��قتصـــــادية،�حيـــــث�تتمتـــــع��ـــــذه�الصـــــناعات�وا��ـــــرف�ب�شـــ أجـــــل�املســـــا�مة��ـــ

ــ� ــ��أن�تمـــارس�الصــــناعة�التقليديــــة�وا��ــــرف��ـــ��ثالثــــة�مجــــاالت��ــ  :ع�ــ

و�قصـــد���ـــا��ـــل�صـــنع��غلـــب�عليـــھ�العمـــل�اليـــدوي،�و�ســـتع�ن�فيـــھ�

ا��ر�ـــ��بـــاآلالت�لصـــنع��شـــياء�النفعيـــة�أو�ال��يي�يـــة�ذات�الطـــا�ع�ا��ر�ـــ�،�وال�ـــ��تك��ـــ���طا�عـــا�فنيـــا��ســـمح�بنقـــل�م�ـــارة�

  .2ع�اعرقية،�و�عت���الصناعة�التقليدية�صناعة�تقليدية�فنية�عندما�تتم���بأصال��ا�وطا�ع�ا��نفرادي�وإبدا

����ل�صنع�ملواد�اسـ��الكية�عاديـة،�ال�تك��ـ���طا�عـا�فنيـا�خاصـا�،�وتوجـھ�

للعائالت�وللصناعة�وللفالحة،�وأ�ـم�مـا�يم���ـا��عتمـاد�ع�ـ��درجـة�أك�ـ��مـن�التخصـص،�كمـا�أ��ـا�غ�ـ��عاكسـة�لثقافـة�أو�

  .3رة�����ل�دول�العالم�و�عرف�عادة�باسم�الصناعة�الصغ��ة

���ال�شاطات�ال���يمارس�ا�ا��ر���وال���تقـدم�خدمـة�خاصـة�إمـا�بالصـيانة�أو�

طات�الصــناعات�التقليديــة�قائمــة��شــا

،�غ���أنھ�و�س�ب���5شاط�338قطاع�تحتوي����مجمل�ا�ع���

خلق�حرف�جديدة�غ���واردة�بالقائمة�نظرا�للتجر�ة�املعاشة��ـ��امليـدان،�ات�ـ����ـز�مدونـة��شـاطات�ا��رفيـة�املعمـول�

ل���يل�ا��ديدة،�و�و�ما�خلق��عض�العوائق�لدى�غرف�الصناعة�التقليدية�ال���تقوم�

                                                           

،�دعــم�وترقيــة�مقاولــة�الصــناعة�التقليديــة�وا��ــرف،�مجلــة��ــ���قتصــاد�والتجــارة�واملاليــة،�

-97واملعـدل�واملـتمم�للمرسـوم�التنفيـذي�رقـم�

. ج. ر.الــذي�يحــدد�قائمــة��شــاطات�الصــناعة�التقليديــة�وا��ــرف،�ج�ر�ج

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

الصناعات�التقليدية�وا��رفشرط�استقرار�ا��ر������ممارسة�

ـــة�وا��ــــرف�أن�ي يقصــــد��شــــرط��ســــتقرار ـــناعات�التقليديـ ـــ��ممارســــة��شــــاط�الصـ �ـ

و�مـارس��ـ�:" بقولھ�01-96مستقر�أو�متنقل�أو�معر���،�وقد�نص�ع����ذا�الشرط��مر�

،�و�ذا�ما�يـدل�ع�ـ��أن�ممارسـة�الصـناعة�التقليديـة�وا��ـرف��ـ��واحـدة�مـن�ال�شـاطات�ال�ـ��يجـوز�ل��ر�ـ��أن�

مكـــن�لـــھ�أن�يمارســـ�ا�بطر�قـــة�متنقلـــة،�أو�بطر�قـــة�معرضـــية�حســـب�مـــا�تقتضـــيھ�يمارســـ�ا��ـــ��مقـــره�بصـــفة�دائمـــة،�كمـــا�ي

  . طبيعة�الصناعة�أو�ا��رفة�ال���يمارس�ا

الصناعات�التقليدية�وا��رف�شرط�ممارسة�ا��ر���ل�شاطھ����مجاالت�ممارسة�

�عـــد�الصـــناعة�التقليديـــة�و�ا��ـــرف�واحـــدة�مـــن�الصـــناعات�الصـــغ��ة�ال�ـــ��تمتلـــك�ف��ـــا�ا��ز 

ــكيلة�متنوعـــــة�جـــــدا�مـــــن� ــ��تفعيـــــل�التنميـــــة��قتصـــــادية،�حيـــــث�تتمتـــــع��ـــــذه�الصـــــناعات�وا��ـــــرف�ب�شـــ أجـــــل�املســـــا�مة��ـــ

ــ��01-96مــــن��مــــر��05الفـــروع،�حيــــث�نصــــت�املـــادة� ــ��أن�تمـــارس�الصــــناعة�التقليديــــة�وا��ــــرف��ـــ��ثالثــــة�مجــــاالت��ــ ع�ــ

و�قصـــد���ـــا��ـــل�صـــنع��غلـــب�عليـــھ�العمـــل�اليـــدوي،�و�ســـتع�ن�فيـــھ��:الصـــناعة�التقليديـــة�والصـــناعة�التقليديـــة�الفنيـــة

ا��ر�ـــ��بـــاآلالت�لصـــنع��شـــياء�النفعيـــة�أو�ال��يي�يـــة�ذات�الطـــا�ع�ا��ر�ـــ�،�وال�ـــ��تك��ـــ���طا�عـــا�فنيـــا��ســـمح�بنقـــل�م�ـــارة�

عرقية،�و�عت���الصناعة�التقليدية�صناعة�تقليدية�فنية�عندما�تتم���بأصال��ا�وطا�ع�ا��نفرادي�وإبدا

����ل�صنع�ملواد�اسـ��الكية�عاديـة،�ال�تك��ـ���طا�عـا�فنيـا�خاصـا�،�وتوجـھ�: الصناعة�التقليدية�ا��رفية�إلنتاج�املواد

للعائالت�وللصناعة�وللفالحة،�وأ�ـم�مـا�يم���ـا��عتمـاد�ع�ـ��درجـة�أك�ـ��مـن�التخصـص،�كمـا�أ��ـا�غ�ـ��عاكسـة�لثقافـة�أو�

رة�����ل�دول�العالم�و�عرف�عادة�باسم�الصناعة�الصغ��ة�و�ة�شعب�مع�ن،�باإلضافة�إ���أ��ا�من�ش

���ال�شاطات�ال���يمارس�ا�ا��ر���وال���تقـدم�خدمـة�خاصـة�إمـا�بالصـيانة�أو�:الصناعة�التقليدية�ا��رفية�ل��دمات

  .4التصليح�أو�ال��ميم�الف��

قائمــة��شــا��2007أكتــو�ر��31املــؤرخ��ــ���339-07كمــا�حــدد�املرســوم�التنفيــذي�رقــم�

قطاع�تحتوي����مجمل�ا�ع����24وا��رف�حسب��مجاالت�ال�شاط�الثالثة�املذ�ورة�ع���

خلق�حرف�جديدة�غ���واردة�بالقائمة�نظرا�للتجر�ة�املعاشة��ـ��امليـدان،�ات�ـ����ـز�مدونـة��شـاطات�ا��رفيـة�املعمـول�

ل���يل�ا��ديدة،�و�و�ما�خلق��عض�العوائق�لدى�غرف�الصناعة�التقليدية�ال���تقوم���ا�ع���التكفل�ب�افة�طلبات�ا

                   

 .05زروال�اليام�ن،�املرجع�السابق،�ص�

،�دعــم�وترقيــة�مقاولــة�الصــناعة�التقليديــة�وا��ــرف،�مجلــة��ــ���قتصــاد�والتجــارة�واملاليــة،�)2013(بوشــنافة�أحمــد،�عبــد�ا��بــار�ســ�يلة،�

 .16،�ص�2،�العدد�3مخ���الصناعات�التقليدية�،جامعة�ا��زائر�

  . 05ع�السابق،�ص�

واملعـدل�واملـتمم�للمرسـوم�التنفيـذي�رقـم��2007أكتو�ر��31املؤرخ�����339-07،�املرسوم�التنفيذي�رقم�)2007

الــذي�يحــدد�قائمــة��شــاطات�الصــناعة�التقليديــة�وا��ــرف،�ج�ر�ج�1997أبر�ــل��30املوافــق��1417ذي�ا���ــة�عــام�

18. 
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شرط�استقرار�ا��ر������ممارسة� 1-1-1-3

يقصــــد��شــــرط��ســــتقرار

مستقر�أو�متنقل�أو�معر���،�وقد�نص�ع����ذا�الشرط��مر�

،�و�ذا�ما�يـدل�ع�ـ��أن�ممارسـة�الصـناعة�التقليديـة�وا��ـرف��ـ��واحـدة�مـن�ال�شـاطات�ال�ـ��يجـوز�ل��ر�ـ��أن�"معر���

يمارســـ�ا��ـــ��مقـــره�بصـــفة�دائمـــة،�كمـــا�ي

طبيعة�الصناعة�أو�ا��رفة�ال���يمارس�ا

شرط�ممارسة�ا��ر���ل�شاطھ����مجاالت�ممارسة��1-1-1-4

�عـــد�الصـــناعة�التقليديـــة�و�ا��ـــرف�واحـــدة�مـــن�الصـــناعات�الصـــغ��ة�ال�ـــ��تمتلـــك�ف��ـــا�ا��ز 

ــكيلة�متنوعـــــة�جـــــدا�مـــــن� ــ��تفعيـــــل�التنميـــــة��قتصـــــادية،�حيـــــث�تتمتـــــع��ـــــذه�الصـــــناعات�وا��ـــــرف�ب�شـــ أجـــــل�املســـــا�مة��ـــ

الفـــروع،�حيــــث�نصــــت�املـــادة�

الصـــناعة�التقليديـــة�والصـــناعة�التقليديـــة�الفنيـــة

ا��ر�ـــ��بـــاآلالت�لصـــنع��شـــياء�النفعيـــة�أو�ال��يي�يـــة�ذات�الطـــا�ع�ا��ر�ـــ�،�وال�ـــ��تك��ـــ���طا�عـــا�فنيـــا��ســـمح�بنقـــل�م�ـــارة�

عرقية،�و�عت���الصناعة�التقليدية�صناعة�تقليدية�فنية�عندما�تتم���بأصال��ا�وطا�ع�ا��نفرادي�وإبدا

الصناعة�التقليدية�ا��رفية�إلنتاج�املواد

للعائالت�وللصناعة�وللفالحة،�وأ�ـم�مـا�يم���ـا��عتمـاد�ع�ـ��درجـة�أك�ـ��مـن�التخصـص،�كمـا�أ��ـا�غ�ـ��عاكسـة�لثقافـة�أو�

�و�ة�شعب�مع�ن،�باإلضافة�إ���أ��ا�من�ش

الصناعة�التقليدية�ا��رفية�ل��دمات

التصليح�أو�ال��ميم�الف��

كمــا�حــدد�املرســوم�التنفيــذي�رقــم��

وا��رف�حسب��مجاالت�ال�شاط�الثالثة�املذ�ورة�ع���

خلق�حرف�جديدة�غ���واردة�بالقائمة�نظرا�للتجر�ة�املعاشة��ـ��امليـدان،�ات�ـ����ـز�مدونـة��شـاطات�ا��رفيـة�املعمـول�

��ا�ع���التكفل�ب�افة�طلبات�ا

زروال�اليام�ن،�املرجع�السابق،�ص��2
بوشــنافة�أحمــد،�عبــد�ا��بــار�ســ�يلة،��3

مخ���الصناعات�التقليدية�،جامعة�ا��زائر�
ع�السابق،�ص�زروال�اليام�ن،�املرج�4
2007(ب��ادم�عبد�العز�ز،���5

ذي�ا���ــة�عــام��23املــؤرخ��ــ���140

18،�ص��70ش،�العدد�. د. ج
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�عمليات�ال���يل،�وال���أثرت�ع���مصداقي��ا����تأدية�إحدى�م�ام�ا��ساسية،�ولذلك�تقرر�من�أجل�ضمان�تجا�س�

ســـتوى�الـــوط���واملســـتوى�مدونـــة��شـــاطات�الصـــناعة�التقليديـــة�وا��ـــرف�مـــع�التنظيمـــات��ـــ��املجـــال�املعمـــول���ـــا�ع�ـــ��امل

  .NAP2000"6"الدو���إحداث�جدول�مرج���ل�ذه�املدونة�مع�املدونة�ا��زائر�ة�لل�شاطات�واملنتجات�

وفقـــا�للكيفيـــات�املحــــددة� شـــرط�ممارســـة�ا��ر�ـــ��ل�شـــاطات�الصــــناعات�التقليديـــة�وا��ـــرف

ـــ�ل�فــــردي ـــ��شـ ـــ�ل��عاونيــــات�أو�مقــــاوالت�يقصــــد���ــــذا�الشــــرط�أن�تمــــارس��ــــذه�الصــــناعات�وا��ــــرف��ـ ـــ��شـ ،�أو��ـ

�ـــل��شـــاط�إنتـــاج�أو�إبـــداع�أو�:" و�ـــذا�مـــا�جعلنـــا��عـــرف�الصـــناعة�التقليديـــة�وا��ـــرف�بأ��ـــا

تحو�ــل�أو�تــرميم�ف�ــ��أو�صــيانة�أو�تصــليح�أو�أداء�خدمــة�يط�ــ��عليــھ�العمــل�اليــدوي،��شــرط�أن�يمــارس�بصــفة�رئ�ســية�

ر�أو�متنقــــل�أو�معر�ــــ��،�و�كيفيــــة�فرديــــة�أو�ضــــمن��عاونيــــة�للصــــناعة�التقليديــــة�وا��ــــرف،�أو�

،�مــا�جعــل�ا��زائــر��عــرف�الصــناعات�التقليديــة�وا��ــرف�ع�ــ��أ��ــا�جميــع�املنتجــات�

تتم�ــ��الصــناعات�التقليديــة�وا��ــرف�بجملــة�مــن�ا��صــائص��قتصــادية�ال�ــ��تم���ــا�عــن�غ���ــا�مــن�الصــناعات�

ت�لفـة�دخل�ـا�مـن�العملـة� ،�و�انخفـاض)

  ).4-2-1-1(،�و�إم�انية����يص�منتجا��ا�

يـــوفر�قطـــاع�الصـــناعات�التقليديــــة�وا��ـــرف�فـــرص�عمــــل�ل�ســـبة�كب�ـــ�ة�مـــن��يــــدي�العاملـــة�دون�ال��ـــوء�لتعبئــــة�

عمالــة�مكثفــة،�وال�ســبة�بــ�ن�الرأســمالية�

والعمالــة�متدنيـــة�جـــدا،�ذلـــك�أن�قطــاع�الصـــناعات�التقليديـــة�وا��ـــرف��ســـ��لك�أقــل�رأســـمال�مقارنـــة�بقطاعـــات��نتـــاج�

                                                           

،�النظام�الضر����املح���أسلوب�فعال�لدعم�الصناعات�التقليديـة�وا��رفيـة��ـ��ا��زائـر،�مجلـة��ـ���قتصـاد�

،�واقــع�الصــناعات�التقليديــة�وا��ــرف��ــ��ا��زائــر،�مجلــة�مينــا�للدراســات�القانونيــة،�جامعــة�

دراسـة�حالـة�تطــو�ر�-2010-2003،�إسـ��اتيجية�تنميـة�قطــاع�الصـناعة�التقليديـة�وا��ــرف�بـا��زائر��ـ��الف�ــ�ة�

،�مـذكرة�ماجسـت��،��ليـة�العلـوم��قتصـادية�والتجار�ـة�وعلـوم�ال�سـي��،�ورقلـة،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر
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�عمليات�ال���يل،�وال���أثرت�ع���مصداقي��ا����تأدية�إحدى�م�ام�ا��ساسية،�ولذلك�تقرر�من�أجل�ضمان�تجا�س�

مدونـــة��شـــاطات�الصـــناعة�التقليديـــة�وا��ـــرف�مـــع�التنظيمـــات��ـــ��املجـــال�املعمـــول���ـــا�ع�ـــ��امل

الدو���إحداث�جدول�مرج���ل�ذه�املدونة�مع�املدونة�ا��زائر�ة�لل�شاطات�واملنتجات�

شـــرط�ممارســـة�ا��ر�ـــ��ل�شـــاطات�الصــــناعات�التقليديـــة�وا��ـــرف

ـــ�ل�فــــردي ـــ��شـ يقصــــد���ــــذا�الشــــرط�أن�تمــــارس��ــــذه�الصــــناعات�وا��ــــرف��ـ

و�ـــذا�مـــا�جعلنـــا��عـــرف�الصـــناعة�التقليديـــة�وا��ـــرف�بأ��ـــا. للصـــناعة�التقليديـــة�وا��ـــرف

تحو�ــل�أو�تــرميم�ف�ــ��أو�صــيانة�أو�تصــليح�أو�أداء�خدمــة�يط�ــ��عليــھ�العمــل�اليــدوي،��شــرط�أن�يمــارس�بصــفة�رئ�ســية�

ــ��شــــ�ل�مســــتق ر�أو�متنقــــل�أو�معر�ــــ��،�و�كيفيــــة�فرديــــة�أو�ضــــمن��عاونيــــة�للصــــناعة�التقليديــــة�وا��ــــرف،�أو�ودائمــــة،�و�ــ

،�مــا�جعــل�ا��زائــر��عــرف�الصــناعات�التقليديــة�وا��ــرف�ع�ــ��أ��ــا�جميــع�املنتجــات�"مقاولـة�للصــناعة�التقليديــة�وا��ــرف

  .7املصنوعة�باليد�سواء��انت�حرف�ثقافية�أو�حرف�غ���ثقافية

  تصادية�للصناعة�التقليدية�وا��رفا��صائص��ق

تتم�ــ��الصــناعات�التقليديــة�وا��ــرف�بجملــة�مــن�ا��صــائص��قتصــادية�ال�ــ��تم���ــا�عــن�غ���ــا�مــن�الصــناعات�

)1-2-1-1(�خرى،�و�ذه�ا��صائص�تتمثـل��ـ��كثافـة�عمال��ـا�وضـعف�ا�الرأسـما���

،�و�إم�انية����يص�منتجا��ا�)3-2-1-1(تنميط�منتجا��ا�،�و�صعو�ة�

  كثافة�العمالة�وضعفھ�الرأسما��

يـــوفر�قطـــاع�الصـــناعات�التقليديــــة�وا��ـــرف�فـــرص�عمــــل�ل�ســـبة�كب�ـــ�ة�مـــن��يــــدي�العاملـــة�دون�ال��ـــوء�لتعبئــــة�

عمالــة�مكثفــة،�وال�ســبة�بــ�ن�الرأســمالية��رأســمال�كب�ــ�،�وم�مــا�اختلفــت��شــاطات�الصــناعة�التقليديــة�ف�ــ���عتمــد�ع�ــ�

والعمالــة�متدنيـــة�جـــدا،�ذلـــك�أن�قطــاع�الصـــناعات�التقليديـــة�وا��ـــرف��ســـ��لك�أقــل�رأســـمال�مقارنـــة�بقطاعـــات��نتـــاج�

                   

،�النظام�الضر����املح���أسلوب�فعال�لدعم�الصناعات�التقليديـة�وا��رفيـة��ـ��ا��زائـر،�مجلـة��ـ���قتصـاد�)

  .4،�ص�01،�العدد3والتجارة�واملالية،�مخ���الصناعات�التقليدية�،جامعة�ا��زائر�

،�واقــع�الصــناعات�التقليديــة�وا��ــرف��ــ��ا��زائــر،�مجلــة�مينــا�للدراســات�القانونيــة،�جامعــة�)2019(بــن�عمــار�ســ�ام�،�بــن�داوديــة�أحمــد،�

 .107،�ص�03،�العدد�

،�إسـ��اتيجية�تنميـة�قطــاع�الصـناعة�التقليديـة�وا��ــرف�بـا��زائر��ـ��الف�ــ�ة�)2011

،�مـذكرة�ماجسـت��،��ليـة�العلـوم��قتصـادية�والتجار�ـة�وعلـوم�ال�سـي��،�ورقلـة،�-ج�مح���بحرفة�ال�سيج�التقليدي�بمنطقـة�تقـرت

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�عمليات�ال���يل،�وال���أثرت�ع���مصداقي��ا����تأدية�إحدى�م�ام�ا��ساسية،�ولذلك�تقرر�من�أجل�ضمان�تجا�س�

مدونـــة��شـــاطات�الصـــناعة�التقليديـــة�وا��ـــرف�مـــع�التنظيمـــات��ـــ��املجـــال�املعمـــول���ـــا�ع�ـــ��امل

الدو���إحداث�جدول�مرج���ل�ذه�املدونة�مع�املدونة�ا��زائر�ة�لل�شاطات�واملنتجات�

شـــرط�ممارســـة�ا��ر�ـــ��ل�شـــاطات�الصــــناعات�التقليديـــة�وا��ـــرف�1-1-1-5

  قانونا

ـــ�ل�فــــردي ـــ��شـ يقصــــد���ــــذا�الشــــرط�أن�تمــــارس��ــــذه�الصــــناعات�وا��ــــرف��ـ

للصـــناعة�التقليديـــة�وا��ـــرف

تحو�ــل�أو�تــرميم�ف�ــ��أو�صــيانة�أو�تصــليح�أو�أداء�خدمــة�يط�ــ��عليــھ�العمــل�اليــدوي،��شــرط�أن�يمــارس�بصــفة�رئ�ســية�

ــ��شــــ�ل�مســــتق ودائمــــة،�و�ــ

مقاولـة�للصــناعة�التقليديــة�وا��ــرف

املصنوعة�باليد�سواء��انت�حرف�ثقافية�أو�حرف�غ���ثقافية

ا��صائص��ق�1-1-2

تتم�ــ��الصــناعات�التقليديــة�وا��ــرف�بجملــة�مــن�ا��صــائص��قتصــادية�ال�ــ��تم���ــا�عــن�غ���ــا�مــن�الصــناعات�

�خرى،�و�ذه�ا��صائص�تتمثـل��ـ��كثافـة�عمال��ـا�وضـعف�ا�الرأسـما���

،�و�صعو�ة�)2-2-1-1(�جن�ية�

كثافة�العمالة�وضعفھ�الرأسما���1-1-2-1

يـــوفر�قطـــاع�الصـــناعات�التقليديــــة�وا��ـــرف�فـــرص�عمــــل�ل�ســـبة�كب�ـــ�ة�مـــن��يــــدي�العاملـــة�دون�ال��ـــوء�لتعبئــــة�

رأســمال�كب�ــ�،�وم�مــا�اختلفــت��شــاطات�الصــناعة�التقليديــة�ف�ــ���عتمــد�ع�ــ�

والعمالــة�متدنيـــة�جـــدا،�ذلـــك�أن�قطــاع�الصـــناعات�التقليديـــة�وا��ـــرف��ســـ��لك�أقــل�رأســـمال�مقارنـــة�بقطاعـــات��نتـــاج�

  .�8خرى 

  

)2012(بن�حمودة�محبوب،�6

والتجارة�واملالية،�مخ���الصناعات�التقليدية�،جامعة�ا��زائر�
بــن�عمــار�ســ�ام�،�بــن�داوديــة�أحمــد،��7

،�العدد�02،�املجلد�3ا��زائر�
2011(بـن�العمـودي�جليلــة،��8

ج�مح���بحرفة�ال�سيج�التقليدي�بمنطقـة�تقـرتنظام�إنتا

  13ص�
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  انخفاض�ت�لفة�الدخل�من�العملة��جن�ية�للصناعة�التقليدية

الــدخل�مــن�العملـة��جن�يــة،�ف�ــو�مـورد�للعملــة�الصــعبة�

باعتبـاره�قطاعــا�يحقـق�قيمــة�مضـافة�عاليــة�مقارنــة�بالقطاعـات�الصــناعية��خـرى،�باإلضــافة�إ�ـ��أن�املــوارد�املســتخدمة�

  .���إنتاج�ا��رف�أرخص�من�تلك�ال����ستخدم����إنتاج�السلع��خرى�املوج�ة�للتصدير

إن�ال�دف��سا����من�تنميط�املنتجات�يتمثل����تحديد�املعاي���واملقاي�س�ال���تجعـل�املنتجـات�متجا�سـة�مـن�

مختلف���عاد،��ستعمال�الشـ�ل،��سـلوب�الف�ـ�،�السـعر،�النوعيـة،�و�ـ��حالـة�الصـناعات�التقليديـة�نجـد�أن��نـاك�

إن�العمـــل�ا��ر�ـــ���ـــو�يـــدوي،�و�كفـــي�الطلـــب�منـــھ�املواصـــفات�املوجـــودة��ـــ��منتـــوج�معـــ�ن،�ممـــا�يمكـــن�القـــول�أن�

  .9لتغي���السر�عإم�انية����يص�املنتوجات�التقليدية��عطي�فكرة�عن�إم�انية��ستجابة�للطلب��جن���املتصف�با

يقصـــد�بالطبيعـــة�القانونيـــة�للصـــناعة�التقليديـــة�وا��ـــرف�كيفيـــات�ممارســـة�الصـــناعة�التقليديـــة�وا��ـــرف،�كمــــا�

إن�الصياغة�الواردة��ـ��املـادة�أعـاله�قـد�جعلتنـا�نخلـص�إ�ـ��تقسـيم�الصـناعة�التقليديـة�وا��ـرف�حسـب�طبيع��ـا�

ـــــردي� ــ��الفـ ــ ـــاط�ا��ر�ــ ــــة�)1-2-1(ال�شـــ ــــاط��عاونيــ ،�و��شــ

  ).3-2-1(،�و��شاط�مقاولة�الصناعة�التقليدية�وا��رف�

حسب�مف�وم��ذا��مر�تمـنح�:" بقول�ا�

                                                           

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

انخفاض�ت�لفة�الدخل�من�العملة��جن�ية�للصناعة�التقليدية

الــدخل�مــن�العملـة��جن�يــة،�ف�ــو�مـورد�للعملــة�الصــعبة��سـا�م�قطــاع�الصــناعة�التقليديـة�وا��ــرف��ــ��تحقيـق�

باعتبـاره�قطاعــا�يحقـق�قيمــة�مضـافة�عاليــة�مقارنــة�بالقطاعـات�الصــناعية��خـرى،�باإلضــافة�إ�ـ��أن�املــوارد�املســتخدمة�

���إنتاج�ا��رف�أرخص�من�تلك�ال����ستخدم����إنتاج�السلع��خرى�املوج�ة�للتصدير

  جات�ا��رف�التقليدية�صعو�ة�تنميط�منت

إن�ال�دف��سا����من�تنميط�املنتجات�يتمثل����تحديد�املعاي���واملقاي�س�ال���تجعـل�املنتجـات�متجا�سـة�مـن�

مختلف���عاد،��ستعمال�الشـ�ل،��سـلوب�الف�ـ�،�السـعر،�النوعيـة،�و�ـ��حالـة�الصـناعات�التقليديـة�نجـد�أن��نـاك�

  .ات�ذات�القيمة��ستعماليةارتباط�ايجا�ي�ب�ن�التنميط�واملنتج

  إم�انية����يص�منتجات�الصناعة�التقليدية

إن�العمـــل�ا��ر�ـــ���ـــو�يـــدوي،�و�كفـــي�الطلـــب�منـــھ�املواصـــفات�املوجـــودة��ـــ��منتـــوج�معـــ�ن،�ممـــا�يمكـــن�القـــول�أن�

إم�انية����يص�املنتوجات�التقليدية��عطي�فكرة�عن�إم�انية��ستجابة�للطلب��جن���املتصف�با

  الطبيعة�القانونية�للصناعة�التقليدية�وا��رف

يقصـــد�بالطبيعـــة�القانونيـــة�للصـــناعة�التقليديـــة�وا��ـــرف�كيفيـــات�ممارســـة�الصـــناعة�التقليديـــة�وا��ـــرف،�كمــــا�

  :وحسب�الكيفيات�التالية: "... بقول�ا�01-96من��مر��05

  اونية�للصناعة�التقليدية�وا��رف؛

  ".وإما�ضمن�مقاولة�للصناعة�التقليدية�وا��رف

إن�الصياغة�الواردة��ـ��املـادة�أعـاله�قـد�جعلتنـا�نخلـص�إ�ـ��تقسـيم�الصـناعة�التقليديـة�وا��ـرف�حسـب�طبيع��ـا�

ــ� ــ ــــام��ــ ـــــة�أقســ ـــ��ثالثـ ــــة��شــــــاطا��ا�إ�ـــ ــــة�ممارســ ـــــردي�: القانونيــــــة،�أو�كيفيــ ــ��الفـ ــ ـــاط�ا��ر�ــ ال�شـــ

،�و��شاط�مقاولة�الصناعة�التقليدية�وا��رف�)2-2-1(الصناعة�التقليدية�وا��رف�

  ال�شاط�ا��ر���الفردي

�01-96من��مر��10ال�شاط�ا��ر���الفردي��و��شاط�نصت�عليھ�املادة�

                   

  .13�،14بن�العمودي�جليلة،�املرجع�نفسھ،�ص�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

انخفاض�ت�لفة�الدخل�من�العملة��جن�ية�للصناعة�التقليدية�1-1-2-2

�سـا�م�قطــاع�الصــناعة�التقليديـة�وا��ــرف��ــ��تحقيـق��

باعتبـاره�قطاعــا�يحقـق�قيمــة�مضـافة�عاليــة�مقارنــة�بالقطاعـات�الصــناعية��خـرى،�باإلضــافة�إ�ـ��أن�املــوارد�املســتخدمة�

���إنتاج�ا��رف�أرخص�من�تلك�ال����ستخدم����إنتاج�السلع��خرى�املوج�ة�للتصدير

صعو�ة�تنميط�منت��1-1-2-3

إن�ال�دف��سا����من�تنميط�املنتجات�يتمثل����تحديد�املعاي���واملقاي�س�ال���تجعـل�املنتجـات�متجا�سـة�مـن�

مختلف���عاد،��ستعمال�الشـ�ل،��سـلوب�الف�ـ�،�السـعر،�النوعيـة،�و�ـ��حالـة�الصـناعات�التقليديـة�نجـد�أن��نـاك�

ارتباط�ايجا�ي�ب�ن�التنميط�واملنتج

إم�انية����يص�منتجات�الصناعة�التقليدية�1-1-2-4

إن�العمـــل�ا��ر�ـــ���ـــو�يـــدوي،�و�كفـــي�الطلـــب�منـــھ�املواصـــفات�املوجـــودة��ـــ��منتـــوج�معـــ�ن،�ممـــا�يمكـــن�القـــول�أن� 

إم�انية����يص�املنتوجات�التقليدية��عطي�فكرة�عن�إم�انية��ستجابة�للطلب��جن���املتصف�با

الطبيعة�القانونية�للصناعة�التقليدية�وا��رف�1-2

يقصـــد�بالطبيعـــة�القانونيـــة�للصـــناعة�التقليديـــة�وا��ـــرف�كيفيـــات�ممارســـة�الصـــناعة�التقليديـــة�وا��ـــرف،�كمــــا�

05نصت�ع���ذلك�املادة�

  إما�فرديا؛�- 

اونية�للصناعة�التقليدية�وا��رف؛وإما�ضمن��ع�-

وإما�ضمن�مقاولة�للصناعة�التقليدية�وا��رف�-

إن�الصياغة�الواردة��ـ��املـادة�أعـاله�قـد�جعلتنـا�نخلـص�إ�ـ��تقسـيم�الصـناعة�التقليديـة�وا��ـرف�حسـب�طبيع��ـا�

ــ� ــ ــــام��ــ ـــــة�أقســ ـــ��ثالثـ ــــة��شــــــاطا��ا�إ�ـــ ــــة�ممارســ القانونيــــــة،�أو�كيفيــ

الصناعة�التقليدية�وا��رف�

ال�شاط�ا��ر���الفردي�1-2-1

ال�شاط�ا��ر���الفردي��و��شاط�نصت�عليھ�املادة�

  :صفة

بن�العمودي�جليلة،�املرجع�نفسھ،�ص��9
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�����ل�الصناعة�التقليدية�وا��رف،�و�مارس��شاطا�تقليـديا،�كمـا��ـو�محـدد�

ـــاطھ�و�ســـــي��ه�وتحمـــــل� ـــو���بنفســـــھ�مباشـــــرة�تنفيـــــذ�العمـــــل�و�إدارة��شــ ـــأ�يال�و�تــ ،�و�ث�ـــــت�تــ

�ـــارة�تقنيـــة�خاصـــة،�حر�ـــ��معلـــم��ـــ��حرفتـــھ،��ـــل�حر�ـــ��م�ـــ�ل��ـــ���ـــ�ل�الصـــناعة�التقليديـــة�وا��ـــرف،�يتمتـــع�بم

،�و�ـ���ـذا��طـار�يمكـن�ل��ر�ـ���ـ��ممارسـة��شـاطاتھ�بطر�قـة�فرديـة�

إ���مساعدة�عائلية�مـن�قبـل�زوجـھ�أو�أصـولھ�وفروعـھ،�

ت��تـــب�عل��ـــا،�عنـــد�الضـــرورة،��ســـتفادة�مـــن��غطيـــة�اجتماعيـــة،�كمـــا�يمكـــن�ل��ر�ـــ��أن�ي��ـــأ�إ�ـــ��ممـــ��ن�واحـــد�إ�ـــ��ثالثـــة�

مم��نـــ�ن�يـــر�ط�م�بـــھ�عقـــد�تم�ـــ�ن،��عـــد�وفقـــا�لل�شـــر�ع�والتنظـــيم�املعمـــول���مـــا،�و�ـــ���ـــل�ا��ـــاالت�يجـــب�ع�ـــ��ا��ر�ـــ��أن�

يومـا��ـ���60و�ل�أو�توقف�عـن�ال�شـاط،�و��ـ�ل�ذلـك��ـ��أجـل�

ـــم��96-01 ـــوم�التنفيـــــذي�رقــ �99-97واملرسـ

�ل�شـــركة�مدنيـــة�تتمتـــع�بال��صـــية�املعنو�ـــة�و�ســـتقالل�املـــا��،�ي�و��ـــا�

أ��اص�حرفيون،�ما�يجعل�ا�تت�ون�من�مستخدمون�ورأسمال�متغ��ين،�ل�و��ا�تقوم�ع���حر�ة�انضمام��فراد�الذين�

ــ��انجـــاز��ـــل�العمليـــات�و  أداء��ـــل�،�كمـــا���ـــدف�إ�ـ

،�و�تمتــع�13ا��ــدمات�ال�ــ��مــن�شــأ��ا�املســا�مة�بصــورة�مباشــرة��أو�غ�ــ��مباشــرة��ــ��تنميــة�ال�شــاطات�التقليديــة�وا��ــرف

املتعاونون�بحقوق�م�ساو�ة�م�ما��انت�قيمـة�حصـة��ـل�واحـد�مـ��م��ـ��رأس�املـال�التأس��ـ��،�و�ل�ـ�م�املتعـاون�باملشـاركة�

رأس�املــال،�يمكــن�أن�يحــدد�القــانون��سا�ــ���للتعاونيــة�عــدد�ا��صــص�

  .14من�رأس�املال�ال���يجب�اكتتا��ا�أو�امتالك�ا�من�قبل��ل�متعاون�وفقا�الل��امھ�بال�شاط

ــــة� ــ ـــــناعة�التقليديـ ــــــة�الصــ ـــوذ���لتعاونيـ ــ ــــ���النمــ ــ ـــــانون��سا�ـ ـــمن�القــ ــ املتضــ

عاونيـــات�ال��ســـ���إ�ـــ��تحقيـــق�الـــر�ح،�و�ـــ��تؤســـس�ع�ـــ��حر�ـــة��نخـــراط،�وتقـــوم�ع�ـــ��أســـاس�

التضـامن�امل�ـ��بـ�ن�ا��ـرفي�ن،�وموضـوع�ا�يحـدد�أساسـا�ع�ـ��حاجـات�منخرط��ـا�امل�نيـة،�و��ـذه�الصـفة�يمك��ـا�أن�تنجــز�

حو�ل�ــا�وحفظ�ــا�و�ســو�ق�ا،�وكــذا�أو��ســ�ل��ــل�العمليــات�ال�ــ��تتعلــق�بإنتــاج�منتوجــات�الصــناعة�التقليديــة�ملنخرط��ــا�وت

                                                           

املوافـق��1417ذي�القعـدة��21املؤرخ�������99
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�����ل�الصناعة�التقليدية�وا��رف،�و�مارس��شاطا�تقليـديا،�كمـا��ـو�محـدد�حر��،��ل���ص�طبي���م��ل�

ـــاطھ�و�ســـــي��ه�وتحمـــــل�96-01 ـــو���بنفســـــھ�مباشـــــرة�تنفيـــــذ�العمـــــل�و�إدارة��شــ ـــأ�يال�و�تــ ،�و�ث�ـــــت�تــ

حر�ـــ��معلـــم��ـــ��حرفتـــھ،��ـــل�حر�ـــ��م�ـــ�ل��ـــ���ـــ�ل�الصـــناعة�التقليديـــة�وا��ـــرف،�يتمتـــع�بم

  .وتأ�يل�عال����حرفتھ،�وثقافة�م�نية

،�و�ـ���ـذا��طـار�يمكـن�ل��ر�ـ���ـ��ممارسـة��شـاطاتھ�بطر�قـة�فرديـة�10"صا�ع،��ل�عامل�أج�ـ��لـھ�تأ�يـل�م�ـ��مث�ـت

إ���مساعدة�عائلية�مـن�قبـل�زوجـھ�أو�أصـولھ�وفروعـھ،��01-96من���مر��12و�11أن�ي��أ�كما�نصت�ع���ذلك�املادت�ن�

ت��تـــب�عل��ـــا،�عنـــد�الضـــرورة،��ســـتفادة�مـــن��غطيـــة�اجتماعيـــة،�كمـــا�يمكـــن�ل��ر�ـــ��أن�ي��ـــأ�إ�ـــ��ممـــ��ن�واحـــد�إ�ـــ��ثالثـــة�

مم��نـــ�ن�يـــر�ط�م�بـــھ�عقـــد�تم�ـــ�ن،��عـــد�وفقـــا�لل�شـــر�ع�والتنظـــيم�املعمـــول���مـــا،�و�ـــ���ـــل�ا��ـــاالت�يجـــب�ع�ـــ��ا��ر�ـــ��أن�

و�ل�أو�توقف�عـن�ال�شـاط،�و��ـ�ل�ذلـك��ـ��أجـل��شعر�غرفة�الصناعة�التقليدية�وا��رف�ب�ل��غي���أو�تح

  . ��11ل�الصناعة�التقليدية�وا��رف

  �شاط��عاونية�الصناعة�التقليدية�وا��رف�

ـــ��ذلــــك��مـــــر� ـــة�وا��ــــرف�كمـــــا�نــــص�ع�ــ 96تؤســــس��عاونيـــــة�الصــــناعة�التقليديــ

�ل�شـــركة�مدنيـــة�تتمتـــع�بال��صـــية�املعنو�ـــة�و�ســـتقالل�املـــا��،�ي�و��ـــا��ـــ��شـــ بموجـــب�عقـــد�موثـــق�مـــن�قبـــل�ا��رفيـــون 

أ��اص�حرفيون،�ما�يجعل�ا�تت�ون�من�مستخدمون�ورأسمال�متغ��ين،�ل�و��ا�تقوم�ع���حر�ة�انضمام��فراد�الذين�

ــ��انجـــاز��ـــل�العمليـــات�و 12يتمتعـــون�جميعـــا�بصـــفة�ا��ر�ـــ�،�مـــا�يجع�ـــا�تملـــك�رأس�مـــال�غ�ـــ��قـــار ،�كمـــا���ـــدف�إ�ـ

ا��ــدمات�ال�ــ��مــن�شــأ��ا�املســا�مة�بصــورة�مباشــرة��أو�غ�ــ��مباشــرة��ــ��تنميــة�ال�شــاطات�التقليديــة�وا��ــرف

املتعاونون�بحقوق�م�ساو�ة�م�ما��انت�قيمـة�حصـة��ـل�واحـد�مـ��م��ـ��رأس�املـال�التأس��ـ��،�و�ل�ـ�م�املتعـاون�باملشـاركة�

رأس�املــال،�يمكــن�أن�يحــدد�القــانون��سا�ــ���للتعاونيــة�عــدد�ا��صــص��ــ���شــاطات�التعاونيــة�عنــد�اكتتابــھ�حصــة�مــن�

من�رأس�املال�ال���يجب�اكتتا��ا�أو�امتالك�ا�من�قبل��ل�متعاون�وفقا�الل��امھ�بال�شاط

ــــذي� ــ ـــوم�التنفيـ ــ ـــص�املرســ ــ ــــد�نــ ــ ــــة��99-97لقـ ــ ـــــناعة�التقليديـ ــــــة�الصــ ـــوذ���لتعاونيـ ــ ــــ���النمــ ــ ـــــانون��سا�ـ ـــمن�القــ ــ املتضــ

عاونيـــات�ال��ســـ���إ�ـــ��تحقيـــق�الـــر�ح،�و�ـــ��تؤســـس�ع�ـــ��حر�ـــة��نخـــراط،�وتقـــوم�ع�ـــ��أســـاس�وا��ـــرف،�ع�ـــ��أن��ـــذه�الت

التضـامن�امل�ـ��بـ�ن�ا��ـرفي�ن،�وموضـوع�ا�يحـدد�أساسـا�ع�ـ��حاجـات�منخرط��ـا�امل�نيـة،�و��ـذه�الصـفة�يمك��ـا�أن�تنجــز�

أو��ســ�ل��ــل�العمليــات�ال�ــ��تتعلــق�بإنتــاج�منتوجــات�الصــناعة�التقليديــة�ملنخرط��ــا�وت

                   

 .05زروال�اليام�ن،�املرجع�السابق،�ص�

 .05زروال�اليام�ن،�املرجع�نفسھ،�ص�

99-97،�املرسوم�التنفيذي�رقم�)1997(،�أو����أحمد،�.05جع�نفسھ،�ص�

جاملتضمن�القانون��سا����النموذ���لتعاونية�الصناعة�التقليدية�وا��رف،�

 .05زروال�اليام�ن،�املرجع�نفسھ،�ص�

 .05ال�اليام�ن،�املرجع�نفسھ،�ص�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

حر��،��ل���ص�طبي���م��ل��-

ــ��املـــــادة� 96مـــــن��مـــــر���05ـــ

  .مسؤوليتھ

حر�ـــ��معلـــم��ـــ��حرفتـــھ،��ـــل�حر�ـــ��م�ـــ�ل��ـــ���ـــ�ل�الصـــناعة�التقليديـــة�وا��ـــرف،�يتمتـــع�بم��-

وتأ�يل�عال����حرفتھ،�وثقافة�م�نية

صا�ع،��ل�عامل�أج�ـ��لـھ�تأ�يـل�م�ـ��مث�ـت�-

أن�ي��أ�كما�نصت�ع���ذلك�املادت�ن�

ت��تـــب�عل��ـــا،�عنـــد�الضـــرورة،��ســـتفادة�مـــن��غطيـــة�اجتماعيـــة،�كمـــا�يمكـــن�ل��ر�ـــ��أن�ي��ـــأ�إ�ـــ��ممـــ��ن�واحـــد�إ�ـــ��ثالثـــة�

مم��نـــ�ن�يـــر�ط�م�بـــھ�عقـــد�تم�ـــ�ن،��عـــد�وفقـــا�لل�شـــر�ع�والتنظـــيم�املعمـــول���مـــا،�و�ـــ���ـــل�ا��ـــاالت�يجـــب�ع�ـــ��ا��ر�ـــ��أن�

�شعر�غرفة�الصناعة�التقليدية�وا��رف�ب�ل��غي���أو�تح

��ل�الصناعة�التقليدية�وا��رف

�شاط��عاونية�الصناعة�التقليدية�وا��رف��1-2-2

ـــ��ذلــــك��مـــــر� ـــة�وا��ــــرف�كمـــــا�نــــص�ع�ــ تؤســــس��عاونيـــــة�الصــــناعة�التقليديــ

بموجـــب�عقـــد�موثـــق�مـــن�قبـــل�ا��رفيـــون 

أ��اص�حرفيون،�ما�يجعل�ا�تت�ون�من�مستخدمون�ورأسمال�متغ��ين،�ل�و��ا�تقوم�ع���حر�ة�انضمام��فراد�الذين�

يتمتعـــون�جميعـــا�بصـــفة�ا��ر�ـــ�،�مـــا�يجع�ـــا�تملـــك�رأس�مـــال�غ�ـــ��قـــار

ا��ــدمات�ال�ــ��مــن�شــأ��ا�املســا�مة�بصــورة�مباشــرة��أو�غ�ــ��مباشــرة��ــ��تنميــة�ال�شــاطات�التقليديــة�وا��ــرف

املتعاونون�بحقوق�م�ساو�ة�م�ما��انت�قيمـة�حصـة��ـل�واحـد�مـ��م��ـ��رأس�املـال�التأس��ـ��،�و�ل�ـ�م�املتعـاون�باملشـاركة�

�ــ���شــاطات�التعاونيــة�عنــد�اكتتابــھ�حصــة�مــن�

من�رأس�املال�ال���يجب�اكتتا��ا�أو�امتالك�ا�من�قبل��ل�متعاون�وفقا�الل��امھ�بال�شاط

ــــذي� ــ ـــوم�التنفيـ ــ ـــص�املرســ ــ ــــد�نــ ــ لقـ

وا��ـــرف،�ع�ـــ��أن��ـــذه�الت

التضـامن�امل�ـ��بـ�ن�ا��ـرفي�ن،�وموضـوع�ا�يحـدد�أساسـا�ع�ـ��حاجـات�منخرط��ـا�امل�نيـة،�و��ـذه�الصـفة�يمك��ـا�أن�تنجــز�

أو��ســ�ل��ــل�العمليــات�ال�ــ��تتعلــق�بإنتــاج�منتوجــات�الصــناعة�التقليديــة�ملنخرط��ــا�وت

زروال�اليام�ن،�املرجع�السابق،�ص��10
زروال�اليام�ن،�املرجع�نفسھ،�ص��11
جع�نفسھ،�ص�زروال�اليام�ن،�املر �12

املتضمن�القانون��سا����النموذ���لتعاونية�الصناعة�التقليدية�وا��رف،��1997مارس��29
زروال�اليام�ن،�املرجع�نفسھ،�ص��13
ال�اليام�ن،�املرجع�نفسھ،�ص�زرو �14
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تمــو�ن�منخرط��ــا�عــن�طر�ــق�مــد�م�ب�ــل�عوامــل��نتــاج�أو�جــزء�م��ــا،�والقيــام�ب�ــل�العمليــات�ال�ــ��تنــدرج��ــ��إطــار�م�نــة�

�ال�املنصـوص�عل��ـا��ــ��القـانون�التجــاري،�

  .01-96من��مر�رقم�

،�أو�بمشـاركة�أو��شـغيل�01-96ن��مـر��رقـم�

 .16حر���آخر�ع����قل،�يقوم�بال�سي���التق���للمقاولة�ال�ي�ون�لرئ�س�ا�صفة�ا��ر��

كمـــا��عت�ـــ��مقاولـــة�حرفيـــة�إلنتـــاج�املـــواد�وا��ـــدمات،��ـــل�مقاولـــة�ت�شـــأ�وفـــق�أحـــد��شـــ�ال�املنصـــوص�عل��ـــا��ـــ��القـــانون�

ـــواد�أو� ـــ��ميـــــدان�ا��ـــــرف�إلنتـــــاج�املــ ممارســـــة��شـــــاط��نتـــــاج�أو�التحو�ـــــل�أو�الصـــــيانة�أو�التصـــــليح�أو�أداء�ا��ـــــدمات��ــ

رئـ�س��-:�شغيل�عدد�من��جـراء�العمـال��جـراء�الـدائم�ن�أو�صـناع�ال�يتجـاوز�عـدد�م�عشـرة،�وال�يحسـب�ضـم��م

 .أ��اص�ل�م�مع�رئ�س�املقاولة�الروابط�العائلية��الزوج،�وغ��ه�من��صول�والفروع

 .مم��نون�ال�يتعدى�عدد�م�ثالثة�و�ر�ط�م�باملقاولة�عقد�تم��ن�طبقا�لل�شر�ع�املعمول�بھ

،�أو�بمشــاركة�و�شــغيل�01-96مــن��مــر�
17.  

  دور�قطاع�الصناعة�التقليدية�وا��رف����ترقية��س�ثمار����ا��زائر

ع�ـ��غـرار���عت���العمل����الصناعة�التقليدية�وا��رف�من�أ�م�عناصر��س�ثمار�ا��اص�الذي�تتمتع�بـھ�ا��زائـر 

الكث���من�الدول��ـ��العـالم،�إذ�يـؤدي�إ�ـ���عـث���شـطة�الصـغ��ة�ال�ـ��تمتـاز�بقـدرات�كب�ـ�ة�ع�ـ��التـأقلم�مـع�التغ�ـ�ات��ـ��

مختلــف�املجــاالت،�و�ــو�مــا�يتطلــب�تــوف���اعتمــادات�ماليــة�م�مــة�مــن�طــرف�الدولــة�ح�ــ��يــتم�ال�ــ�و�ج�وال�ســو�ق�للمنتــوج�

غــرف�الصــناعة�التقليديــة�وا��ــرف��ــ��

دور�قطـاع�الصــناعة�التقليديـة�وا��ـرف��ـ��مجــال��سـ�ثمار�التنمـوي�مــن�
                                                           

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

تمــو�ن�منخرط��ــا�عــن�طر�ــق�مــد�م�ب�ــل�عوامــل��نتــاج�أو�جــزء�م��ــا،�والقيــام�ب�ــل�العمليــات�ال�ــ��تنــدرج��ــ��إطــار�م�نــة�

  �شاط�مقاولة�الصناعة�التقليدية�وا��رف�

�ال�املنصـوص�عل��ـا��ــ��القـانون�التجــاري،��عت�ـ��مقاولـة�للصــناعة�التقليديـة��ــل�مقاولـة�م�ونـة�حســب�أحـد��شــ

  : وتتوفر�ع���ا��صائص�التالية

من��مر�رقم��6و�5ممارسة�أحد��شاطات�الصناعة�التقليدية�كما�حدد��ا�املادتان�

 .�شغيل�عدد�غ���محدد�من�العمال��جراء

ن��مـر��رقـم�مـ10إدارة��شرف�عل��ا�حر���أو�حر���معلم،�كما��و�محدد��ـ��املـادة�

حر���آخر�ع����قل،�يقوم�بال�سي���التق���للمقاولة�ال�ي�ون�لرئ�س�ا�صفة�ا��ر��

كمـــا��عت�ـــ��مقاولـــة�حرفيـــة�إلنتـــاج�املـــواد�وا��ـــدمات،��ـــل�مقاولـــة�ت�شـــأ�وفـــق�أحـــد��شـــ�ال�املنصـــوص�عل��ـــا��ـــ��القـــانون�

 :التجاري�وتتوفر�ع���ا��صائص�التالية

ـــواد�أو� ـــ��ميـــــدان�ا��ـــــرف�إلنتـــــاج�املــ ممارســـــة��شـــــاط��نتـــــاج�أو�التحو�ـــــل�أو�الصـــــيانة�أو�التصـــــليح�أو�أداء�ا��ـــــدمات��ــ

 .01-96من��مر�رقم��6و�5ا��دمات�كما��و�محدد����املادت�ن�

�شغيل�عدد�من��جـراء�العمـال��جـراء�الـدائم�ن�أو�صـناع�ال�يتجـاوز�عـدد�م�عشـرة،�وال�يحسـب�ضـم��م

أ��اص�ل�م�مع�رئ�س�املقاولة�الروابط�العائلية��الزوج،�وغ��ه�من��صول�والفروع

مم��نون�ال�يتعدى�عدد�م�ثالثة�و�ر�ط�م�باملقاولة�عقد�تم��ن�طبقا�لل�شر�ع�املعمول�بھ

مــن��مــر���10ســي����دارة�مــن�طــرف�حر�ــ��أو�حر�ــ��معلــم�كمــا��ــو�محــدد��ــ��املــادة�

17حر���آخر�ع����قل�يقوم�بال�سي���التق���عندما�ال�ي�ون�لرئ�س�ا�صفة�ا��ر��

دور�قطاع�الصناعة�التقليدية�وا��رف����ترقية��س�ثمار����ا��زائر

�عت���العمل����الصناعة�التقليدية�وا��رف�من�أ�م�عناصر��س�ثمار�ا��اص�الذي�تتمتع�بـھ�ا��زائـر 

الكث���من�الدول��ـ��العـالم،�إذ�يـؤدي�إ�ـ���عـث���شـطة�الصـغ��ة�ال�ـ��تمتـاز�بقـدرات�كب�ـ�ة�ع�ـ��التـأقلم�مـع�التغ�ـ�ات��ـ��

مختلــف�املجــاالت،�و�ــو�مــا�يتطلــب�تــوف���اعتمــادات�ماليــة�م�مــة�مــن�طــرف�الدولــة�ح�ــ��يــتم�ال�ــ�و�ج�وال�ســو�ق�للمنتــوج�

  .ح���يزد�ر��ذا�القطاع�ا��يوي 

غــرف�الصــناعة�التقليديــة�وا��ــرف��ــ�� تم�التطــرق��شــ�ل�موضــو����ــ��غضــون��ــذه�الورقــة�البحثيــة�لــدور 

دور�قطـاع�الصــناعة�التقليديـة�وا��ـرف��ـ��مجــال��سـ�ثمار�التنمـوي�مــن� ،�ي�ب�ــ��التطـرق�إ�ـ�)1
                   

 .09�،10ص�،�املرجع�السابق،�99-97أو����أحمد،�املرسوم�التنفيذي�

 .06زروال�اليام�ن،�املرجع�السابق،�ص�

 . 06�،07زروال�اليام�ن،�املرجع�السابق،�ص�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 
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تمــو�ن�منخرط��ــا�عــن�طر�ــق�مــد�م�ب�ــل�عوامــل��نتــاج�أو�جــزء�م��ــا،�والقيــام�ب�ــل�العمليــات�ال�ــ��تنــدرج��ــ��إطــار�م�نــة�

  .15الصناعة�التقليدية

�شاط�مقاولة�الصناعة�التقليدية�وا��رف��1-2-3

�عت�ـ��مقاولـة�للصــناعة�التقليديـة��ــل�مقاولـة�م�ونـة�حســب�أحـد��شــ

وتتوفر�ع���ا��صائص�التالية

ممارسة�أحد��شاطات�الصناعة�التقليدية�كما�حدد��ا�املادتان��-أ -

�شغيل�عدد�غ���محدد�من�العمال��جراء�-ب -

إدارة��شرف�عل��ا�حر���أو�حر���معلم،�كما��و�محدد��ـ��املـادة��-ت -

حر���آخر�ع����قل،�يقوم�بال�سي���التق���للمقاولة�ال�ي�ون�لرئ�س�ا�صفة�ا��ر��

كمـــا��عت�ـــ��مقاولـــة�حرفيـــة�إلنتـــاج�املـــواد�وا��ـــدمات،��ـــل�مقاولـــة�ت�شـــأ�وفـــق�أحـــد��شـــ�ال�املنصـــوص�عل��ـــا��ـــ��القـــانون�

التجاري�وتتوفر�ع���ا��صائص�التالية

ـــواد�أو��-أ- ـــ��ميـــــدان�ا��ـــــرف�إلنتـــــاج�املــ ممارســـــة��شـــــاط��نتـــــاج�أو�التحو�ـــــل�أو�الصـــــيانة�أو�التصـــــليح�أو�أداء�ا��ـــــدمات��ــ

ا��دمات�كما��و�محدد����املادت�ن�

�شغيل�عدد�من��جـراء�العمـال��جـراء�الـدائم�ن�أو�صـناع�ال�يتجـاوز�عـدد�م�عشـرة،�وال�يحسـب�ضـم��م�-ب -

 املقاولة،

أ��اص�ل�م�مع�رئ�س�املقاولة�الروابط�العائلية��الزوج،�وغ��ه�من��صول�والفروع� -

مم��نون�ال�يتعدى�عدد�م�ثالثة�و�ر�ط�م�باملقاولة�عقد�تم��ن�طبقا�لل�شر�ع�املعمول�بھ� -

�ســي����دارة�مــن�طــرف�حر�ــ��أو�حر�ــ��معلــم�كمــا��ــو�محــدد��ــ��املــادة��-ت -

حر���آخر�ع����قل�يقوم�بال�سي���التق���عندما�ال�ي�ون�لرئ�س�ا�صفة�ا��ر��

دور�قطاع�الصناعة�التقليدية�وا��رف����ترقية��س�ثمار����ا��زائر�-2

�عت���العمل����الصناعة�التقليدية�وا��رف�من�أ�م�عناصر��س�ثمار�ا��اص�الذي�تتمتع�بـھ�ا��زائـر 

الكث���من�الدول��ـ��العـالم،�إذ�يـؤدي�إ�ـ���عـث���شـطة�الصـغ��ة�ال�ـ��تمتـاز�بقـدرات�كب�ـ�ة�ع�ـ��التـأقلم�مـع�التغ�ـ�ات��ـ��

مختلــف�املجــاالت،�و�ــو�مــا�يتطلــب�تــوف���اعتمــادات�ماليــة�م�مــة�مــن�طــرف�الدولــة�ح�ــ��يــتم�ال�ــ�و�ج�وال�ســو�ق�للمنتــوج�

ح���يزد�ر��ذا�القطاع�ا��يوي 

تم�التطــرق��شــ�ل�موضــو����ــ��غضــون��ــذه�الورقــة�البحثيــة�لــدور ح�ــ��يــ

1-2(�سـ�ثمار��ـ��ا��زائـر�

أو����أحمد،�املرسوم�التنفيذي��15
زروال�اليام�ن،�املرجع�السابق،�ص��16
زروال�اليام�ن،�املرجع�السابق،�ص��17
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ــ� عوائــــق�تنميـــــة�الصـــــناعة� ي�ب�ــــ��التطـــــرق�إ�ـــ

  آليات�ل��قية��س�ثمار����ا��زائر�

املحـــدد�للقواعـــد�ال�ـــ��تحكـــم�الصـــناعات�التقليديـــة�وا��ـــرف،�نـــص��ـــذا��خ�ـــ��ع�ـــ��

،�كما�نص�ذات��مر�ع���تأس�س�غـرف�للصـناعة�التقليديـة�

وا��ـــرف�ذات�اختصـــاص�إقلي�ـــ�،��غطـــي�واليـــة�أو�عـــدة�واليـــات،�ح�ـــ��ت�ـــون��ـــذه�الغـــرف�إطـــارا�تنظيميـــا�و��شـــاور�ا�بـــ�ن�

  ).2-1-2(ت�املعنية�

  آلية�وطنية�ل��قية��س�ثمار����ا��زائر

ــــذي� ـــوم�التنفيـ ـــة�وا��ـــــرف�بموجـــــب�املرســ ــــة�للصـــــناعة�التقليديــ ــــدد�لتنظـــــيم��101-97أ�شـــــ�ت�الغرفـــــة�الوطنيـ املحـ

ة�عموميــة�ذات�طــا�ع�صــنا���وتجــاري،�

  :،�ما�يجعل�ا��س�ر�ع���امل�ام�التالية

ــ��طلــــب��ــــذه�الســــلطات،�باملعلومــــات�و�راء�واملق��حــــات�املتعلقــــة� تزو�ــــد�الســــلطات�العموميــــة�بمبــــادرة�م��ــــا�أو�بنــــاء�ع�ــ

 .اشرة�قطاع�الصناعة�التقليدية�وا��رف�ع���الصعيد�الوط��

تـنظم�أو��شــارك��ـ��تنظــيم�التظـا�رات�ا��رفيــة��ــ��ا��زائـر�وخارج�ــا،�ال�سـيما�املعــارض�والنـدوات�واملحاضــرات�وامل�ــام�

 . رفية�الوطنية�واملبادالت�التجار�ة�مع�ا��ارج�وتطو�ر�ا

 .تنظيم�ال�شاور�ب�ن�ا��رفي�ن�وتجميع�آرا��م����املسائل�ال����عرض�ا�عل��م��دارة�لدراس��ا�وإبداء�رأ��ا�ف��ا

 .سائل�ات��يص��راء�والتوصيات�ال���تق��ح�ا�غرف�الصناعة�التقليدية�وا��رف�و���يع�الت�سيق�ب�ن�برامج�ا�وو 

 .القيام�بأي�عمل�يرمي�إ���ترقية�الصناعة�التقليدية�وا��رف�وتنميتھ�وان�شاره،�ال�سيما����اتجاه��سواق�ا��ارجية

إصــــدار��ــــل�وثيقــــة�أو�اســــتمارة�كمــــا�يحــــدد�ا�الــــوز�ر�امل�لــــف�بالصــــناعة�التقليديــــة،�و�ؤشــــر�ا�و�صــــادق�عل��ــــا،�وت�ــــون�

القيــام�بإ�شــاء�مؤسســات�ذات�طــا�ع�حر�ــ��وإدار��ــا�و�ســي���ا�كمــدارس�الت�ــو�ن�وتحســ�ن�املســتوى�ومؤسســات�ترقيــة�

 .ت�دعم��ذه���شطة�وال�يا�ل�ذات�الطا�ع�ا��ر��

                                                           

يحـدد�تنظـيم�الغرفـة��1997مـارس��29وافـق�امل

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

ـــن�ج�ــــة�ثانيـــــة� ــ�،�كمـــــا�)3-2(،�وت�شـــــيط�القطــــاع�الســـــيا���مــ ي�ب�ــــ��التطـــــرق�إ�ـــ

  ). 4-2(التقليدية�وا��رف����ا��زائر�من�ج�ة�ثالثة�

آليات�ل��قية��س�ثمار����ا��زائر�: غرف�الصناعة�التقليدية�وا��رف

املحـــدد�للقواعـــد�ال�ـــ��تحكـــم�الصـــناعات�التقليديـــة�وا��ـــرف،�نـــص��ـــذا��خ�ـــ��ع�ـــ���01-96قصـــد�تطبيـــق��مـــر�

،�كما�نص�ذات��مر�ع���تأس�س�غـرف�للصـناعة�التقليديـة�)1-1-2(فة�وطنية�للصناعة�التقليدية�وا��رف�

وا��ـــرف�ذات�اختصـــاص�إقلي�ـــ�،��غطـــي�واليـــة�أو�عـــدة�واليـــات،�ح�ـــ��ت�ـــون��ـــذه�الغـــرف�إطـــارا�تنظيميـــا�و��شـــاور�ا�بـــ�ن�

ت�املعنية�السلطات�العمومية�وا��رفي�ن،�وغ���ا�من�ا��معيات�واملنظمات�والقطاعا

آلية�وطنية�ل��قية��س�ثمار����ا��زائر�غرفة�الصناعــة�التقليديــة�وا��ـرف

ــــذي� ـــوم�التنفيـ ـــة�وا��ـــــرف�بموجـــــب�املرســ ــــة�للصـــــناعة�التقليديــ أ�شـــــ�ت�الغرفـــــة�الوطنيـ

ة�عموميــة�ذات�طــا�ع�صــنا���وتجــاري،�الغرفــة�الوطنيــة�للصــناعة�التقليديــة�وا��ــرف�وعمل�ــا،�والــذي�جعــل�م��ــا�مؤسســ

،�ما�يجعل�ا��س�ر�ع���امل�ام�التالية18تتمتع�بال��صية�املعنو�ة�و�ستقالل�املا��

ــ��طلــــب��ــــذه�الســــلطات،�باملعلومــــات�و�راء�واملق��حــــات�املتعلقــــة� تزو�ــــد�الســــلطات�العموميــــة�بمبــــادرة�م��ــــا�أو�بنــــاء�ع�ــ

اشرة�قطاع�الصناعة�التقليدية�وا��رف�ع���الصعيد�الوط��باملسائل�ال���تخص�بطر�قة�مباشرة�أو�غ���مب

 .مسك�وتنظيم�البطاقية�الوطنية�للصناعة�التقليدية�وا��رف

تـنظم�أو��شــارك��ـ��تنظــيم�التظـا�رات�ا��رفيــة��ــ��ا��زائـر�وخارج�ــا،�ال�سـيما�املعــارض�والنـدوات�واملحاضــرات�وامل�ــام�

رفية�الوطنية�واملبادالت�التجار�ة�مع�ا��ارج�وتطو�ر�االتجار�ة�ال���ي�ون�غرض�ا�ترقية�ال�شاطات�ا��

تنظيم�ال�شاور�ب�ن�ا��رفي�ن�وتجميع�آرا��م����املسائل�ال����عرض�ا�عل��م��دارة�لدراس��ا�وإبداء�رأ��ا�ف��ا

ت��يص��راء�والتوصيات�ال���تق��ح�ا�غرف�الصناعة�التقليدية�وا��رف�و���يع�الت�سيق�ب�ن�برامج�ا�وو 

القيام�بأي�عمل�يرمي�إ���ترقية�الصناعة�التقليدية�وا��رف�وتنميتھ�وان�شاره،�ال�سيما����اتجاه��سواق�ا��ارجية

إصــــدار��ــــل�وثيقــــة�أو�اســــتمارة�كمــــا�يحــــدد�ا�الــــوز�ر�امل�لــــف�بالصــــناعة�التقليديــــة،�و�ؤشــــر�ا�و�صــــادق�عل��ــــا،�وت�ــــون�

 .مخصصة�ل��رفي�ن�الستعمال�ا����ا��ارج

 .قيام��عمليات�التبادل�والتعاون�مع�ال�يئات��جن�ية�الشب��ة�أو�املماثلة

 .القيام�بم�ام�ت�و�ن�ا��رفي�ن�وتحس�ن�مستوا�م�و�تجديد�معلوما��م

القيــام�بإ�شــاء�مؤسســات�ذات�طــا�ع�حر�ــ��وإدار��ــا�و�ســي���ا�كمــدارس�الت�ــو�ن�وتحســ�ن�املســتوى�ومؤسســات�ترقيــة�

ت�دعم��ذه���شطة�وال�يا�ل�ذات�الطا�ع�ا��ر��ا��رفي�ن�ومساعد��م�ومؤسسا
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

ـــ�� ـــن�ج�ــــة�ثانيـــــة�)2-2(ج�ــــة�أو�ــ ،�وت�شـــــيط�القطــــاع�الســـــيا���مــ

التقليدية�وا��رف����ا��زائر�من�ج�ة�ثالثة�

غرف�الصناعة�التقليدية�وا��رف�2-1

قصـــد�تطبيـــق��مـــر��

فة�وطنية�للصناعة�التقليدية�وا��رف�تأس�س�غر 

وا��ـــرف�ذات�اختصـــاص�إقلي�ـــ�،��غطـــي�واليـــة�أو�عـــدة�واليـــات،�ح�ـــ��ت�ـــون��ـــذه�الغـــرف�إطـــارا�تنظيميـــا�و��شـــاور�ا�بـــ�ن�

السلطات�العمومية�وا��رفي�ن،�وغ���ا�من�ا��معيات�واملنظمات�والقطاعا

غرفة�الصناعــة�التقليديــة�وا��ـرف�2-1-1

ــــذي� ـــوم�التنفيـ ـــة�وا��ـــــرف�بموجـــــب�املرســ ــــة�للصـــــناعة�التقليديــ أ�شـــــ�ت�الغرفـــــة�الوطنيـ

الغرفــة�الوطنيــة�للصــناعة�التقليديــة�وا��ــرف�وعمل�ــا،�والــذي�جعــل�م��ــا�مؤسســ

تتمتع�بال��صية�املعنو�ة�و�ستقالل�املا��

ــ��طلــــب��ــــذه�الســــلطات،�باملعلومــــات�و�راء�واملق��حــــات�املتعلقــــة� - تزو�ــــد�الســــلطات�العموميــــة�بمبــــادرة�م��ــــا�أو�بنــــاء�ع�ــ

باملسائل�ال���تخص�بطر�قة�مباشرة�أو�غ���مب

مسك�وتنظيم�البطاقية�الوطنية�للصناعة�التقليدية�وا��رف -

تـنظم�أو��شــارك��ـ��تنظــيم�التظـا�رات�ا��رفيــة��ــ��ا��زائـر�وخارج�ــا،�ال�سـيما�املعــارض�والنـدوات�واملحاضــرات�وامل�ــام� -

التجار�ة�ال���ي�ون�غرض�ا�ترقية�ال�شاطات�ا��

تنظيم�ال�شاور�ب�ن�ا��رفي�ن�وتجميع�آرا��م����املسائل�ال����عرض�ا�عل��م��دارة�لدراس��ا�وإبداء�رأ��ا�ف��ا� -

ت��يص��راء�والتوصيات�ال���تق��ح�ا�غرف�الصناعة�التقليدية�وا��رف�و���يع�الت�سيق�ب�ن�برامج�ا�وو � -

القيام�بأي�عمل�يرمي�إ���ترقية�الصناعة�التقليدية�وا��رف�وتنميتھ�وان�شاره،�ال�سيما����اتجاه��سواق�ا��ارجية� -

إصــــدار��ــــل�وثيقــــة�أو�اســــتمارة�كمــــا�يحــــدد�ا�الــــوز�ر�امل�لــــف�بالصــــناعة�التقليديــــة،�و�ؤشــــر�ا�و�صــــادق�عل��ــــا،�وت�ــــون�� -

مخصصة�ل��رفي�ن�الستعمال�ا����ا��ارج

قيام��عمليات�التبادل�والتعاون�مع�ال�يئات��جن�ية�الشب��ة�أو�املماثلةال -

القيام�بم�ام�ت�و�ن�ا��رفي�ن�وتحس�ن�مستوا�م�و�تجديد�معلوما��م� -

القيــام�بإ�شــاء�مؤسســات�ذات�طــا�ع�حر�ــ��وإدار��ــا�و�ســي���ا�كمــدارس�الت�ــو�ن�وتحســ�ن�املســتوى�ومؤسســات�ترقيــة� -

ا��رفي�ن�ومساعد��م�ومؤسسا

،�املرسوم�التنفيذي�رقـم)1997(أو����أحمد،���18

الوطنية�للصناعة�التقليدية�وا��رف�وعمل�ا،�ج
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ـــوع�ا،�وتحـــــدث�عنـــــد� ـــات�اجتماعيـــــة�تتصـــــل�موضــ ـــوم�بتحقيقــ ـــة�وا��ـــــرف�أن�تقــ كمـــــا�يمكـــــن�لغرفـــــة�الصـــــناعة�التقليديــ

  .19ا��اجة�مؤسسة�للمصا��ة�والتحكيم�قصد�التدخل�����سو�ة�ال��اعات�الوطنية�والدولية�بناء�ع���طلب�املتعامل�ن

  آليات�وطنية�ل��قية��س�ثمار

ذو�القعـــدة��21املـــؤرخ��ـ���100-97: أ�شـ�ت�غـرف�الصناعــــة�التقليديـــة�وا��ـــــرف�بموجـب�املرســـوم�التنفيـــذي�رقــم

وتجـاري��،�و���مؤسسات�عموميـة�ذات�طـا�ع�صـنا��

  .20تتمتع�بال��صيـة�املعنو�ـة�و�ستقالل�املالـي،�وتوضع�تحت�وصايـة�الوز�ـر�امل�لف�بالصناعة�التقليدية

�عـد�غـرف�الصناعــة�التقليديــة�وا��ـــرف�منتدى�لتمثيـل�امل�ـن�ا��رفيـة�وتمثـل�الشر�ـك��مثـل�للسلطـات�املحليـة�

  :ب�نمية�قطاع�الصناعة�التقليدية�وا��رف،�و���تختص�بامل�ام��تية�

تقتـــرح�ع�ـــ��السلطـــات�املعنيــــة�برنامــــج�تنميـــة��شاطــــات�الصناعــــة�التقليديـــة�وا��ــــرف�ع�ـــ��مســتوى�دوائر�ــــا��قليميــــة�

تقـــوم�بالتصديـــق�ع�ــ��منتجـــات�الصناعـــة�التقليديــــة�و�سلـــم�كـــل�الوثائـــق�أو�الش�ـــادات�أو�التأشيـــرات�املتعلقـــة�بنوعيـــة�

ــــي�مجــــــال�ال� ـــــدة�فـــ ـــات�املعـ ــ ــــات�و�ق��احـ ــــــل�التوصيـــ ـــــة�بالغرفــــــــة�كـ ـــــة�ذات�الصلــ ـــلطات�العموميــ ــ��الســـ ــ ـــــرض�ع�ـ ـــع��عـ ــ شر�ــ

ــــدير� ــ ـــــال�التصــ ـــ��مجـــ ــ ــ ـــــيما��ـ ـــو�ره�الســـ ــ ـــــرف�وتطـــ ــ ـــة�وا��ــ ــ ــ ــــــة�التقليديــ ــ ــــــاع�الصناعـ ـــة�قطـــ ــ ــ ــــى�ترقيــ ــ ــ ـــي�إلـ ــ ــ ـــــل�يرمــ ــ ــــل�عمــ ــ ـــوم�بكـــ ــ ــ تقـــ

  .ديـد�املعلومـات�لصا���ا��رفي�ن�التـا�ع�ن�لدوائـره��قليمية

تحدث�مؤسسـات�تتصـل�بم�ام�ـا�السـيما�الفـروع�و�مـدارس�الت�و�ــن�وتحسيــن�املسـتوى�ومؤسسـات�ال��فيـھ�ومسـاعدة�

                                                           

د�لتنظـيم�غـرف�الصـناعة�التقليديـة�وا��ـرف�

،�دور�غـــرف�الصـــناعة�التقليديـــة�وا��ـــرف��ـــ��ترقيـــة�قطـــاع�الصـــناعة�التقليديـــة�وا��ـــرف،�مجلـــة�دراســـات��ـــ��

 .63،�ص�01

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

ـــوع�ا،�وتحـــــدث�عنـــــد� ـــات�اجتماعيـــــة�تتصـــــل�موضــ ـــوم�بتحقيقــ ـــة�وا��ـــــرف�أن�تقــ كمـــــا�يمكـــــن�لغرفـــــة�الصـــــناعة�التقليديــ

ا��اجة�مؤسسة�للمصا��ة�والتحكيم�قصد�التدخل�����سو�ة�ال��اعات�الوطنية�والدولية�بناء�ع���طلب�املتعامل�ن

آليات�وطنية�ل��قية��س�ثمار�ــة�التقليديــة�وا��ـــرف

أ�شـ�ت�غـرف�الصناعــــة�التقليديـــة�وا��ـــــرف�بموجـب�املرســـوم�التنفيـــذي�رقــم

،�و���مؤسسات�عموميـة�ذات�طـا�ع�صـنا��)تنظيم�ـا(الذي�يحدد��يا�ل�ا�و�سي���ا��1997

تتمتع�بال��صيـة�املعنو�ـة�و�ستقالل�املالـي،�وتوضع�تحت�وصايـة�الوز�ـر�امل�لف�بالصناعة�التقليدية

�عـد�غـرف�الصناعــة�التقليديــة�وا��ـــرف�منتدى�لتمثيـل�امل�ـن�ا��رفيـة�وتمثـل�الشر�ـك��مثـل�للسلطـات�املحليـة�

ب�نمية�قطاع�الصناعة�التقليدية�وا��رف،�و���تختص�بامل�ام��تية�أو�الوطنية�����ل�امليادين�ال����ع���

  .مسك���ـل�الصناعـة�التقليديـة�وا��ـرف�و�س�يـره

تقتـــرح�ع�ـــ��السلطـــات�املعنيــــة�برنامــــج�تنميـــة��شاطــــات�الصناعــــة�التقليديـــة�وا��ــــرف�ع�ـــ��مســتوى�دوائر�ــــا��قليميــــة�

  .ـر�امل�لـف�بالصناعـة�التقليديةوتتولـى�تنفيذ�ـا��عـد�موافقـة�الوز�

تقـــوم�بالتصديـــق�ع�ــ��منتجـــات�الصناعـــة�التقليديــــة�و�سلـــم�كـــل�الوثائـــق�أو�الش�ـــادات�أو�التأشيـــرات�املتعلقـــة�بنوعيـــة�

ــــي�مجــــــال�ال� ـــــدة�فـــ ـــات�املعـ ــ ــــات�و�ق��احـ ــــــل�التوصيـــ ـــــة�بالغرفــــــــة�كـ ـــــة�ذات�الصلــ ـــلطات�العموميــ ــ��الســـ ــ ـــــرض�ع�ـ �عـ

  .والتنظيـم�ا��رفـي�وا��بائـي

ــــدير� ــ ـــــال�التصــ ـــ��مجـــ ــ ــ ـــــيما��ـ ـــو�ره�الســـ ــ ـــــرف�وتطـــ ــ ـــة�وا��ــ ــ ــ ــــــة�التقليديــ ــ ــــــاع�الصناعـ ـــة�قطـــ ــ ــ ــــى�ترقيــ ــ ــ ـــي�إلـ ــ ــ ـــــل�يرمــ ــ ــــل�عمــ ــ ـــوم�بكـــ ــ ــ تقـــ

  .�شـارك�فـي�مبـادرات�ال�يئـات�التمثيليـة�التـي�ل�ـا�نفس���داف

ديـد�املعلومـات�لصا���ا��رفي�ن�التـا�ع�ن�لدوائـره��قليميةتقـوم�بأعمـال�الت�و�ـن�وتحسيـن�املستـوى�وتج

  .تبدي�رأ��ا����أحـداث��شاطـات�الصناعـة�التقليديـة�وا��ـرف

تحدث�مؤسسـات�تتصـل�بم�ام�ـا�السـيما�الفـروع�و�مـدارس�الت�و�ــن�وتحسيــن�املسـتوى�ومؤسسـات�ال��فيـھ�ومسـاعدة�

 .21اطق�ال�شاطات�ا��رفيةا��ر���وكذا��يا�ل�العرض�ومساحات�البيع�ومن

                   

  .25،�املرجع�السابق،�ص�101-97 أو����أحمد،�املرسوم�التنفيذي�رقم

د�لتنظـيم�غـرف�الصـناعة�التقليديـة�وا��ـرف�واملحـد�1997مـارس��29املـؤرخ��ـ���100-97 ،�املرسوم�التنفيذي�رقـم

  .17،�ص�18ش،�العدد�

،�دور�غـــرف�الصـــناعة�التقليديـــة�وا��ـــرف��ـــ��ترقيـــة�قطـــاع�الصـــناعة�التقليديـــة�وا��ـــرف،�مجلـــة�دراســـات��ـــ��)2013

01،�العدد�02،�املجلد�3ئر��قتصاد�والتجارة�واملالية،�مخ���الصناعات�التقليدية���امعة�ا��زا

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

ـــوع�ا،�وتحـــــدث�عنـــــد�� - ـــات�اجتماعيـــــة�تتصـــــل�موضــ ـــوم�بتحقيقــ ـــة�وا��ـــــرف�أن�تقــ كمـــــا�يمكـــــن�لغرفـــــة�الصـــــناعة�التقليديــ

ا��اجة�مؤسسة�للمصا��ة�والتحكيم�قصد�التدخل�����سو�ة�ال��اعات�الوطنية�والدولية�بناء�ع���طلب�املتعامل�ن

ــة�التقليديــة�وا��ـــرفغرف�الصناع�2-1-2

أ�شـ�ت�غـرف�الصناعــــة�التقليديـــة�وا��ـــــرف�بموجـب�املرســـوم�التنفيـــذي�رقــم

1997مـارس�29املوافق�لـ�

تتمتع�بال��صيـة�املعنو�ـة�و�ستقالل�املالـي،�وتوضع�تحت�وصايـة�الوز�ـر�امل�لف�بالصناعة�التقليدية

�عـد�غـرف�الصناعــة�التقليديــة�وا��ـــرف�منتدى�لتمثيـل�امل�ـن�ا��رفيـة�وتمثـل�الشر�ـك��مثـل�للسلطـات�املحليـة�

أو�الوطنية�����ل�امليادين�ال����ع���

مسك���ـل�الصناعـة�التقليديـة�وا��ـرف�و�س�يـره -

تقتـــرح�ع�ـــ��السلطـــات�املعنيــــة�برنامــــج�تنميـــة��شاطــــات�الصناعــــة�التقليديـــة�وا��ــــرف�ع�ـــ��مســتوى�دوائر�ــــا��قليميــــة� -

وتتولـى�تنفيذ�ـا��عـد�موافقـة�الوز�

تقـــوم�بالتصديـــق�ع�ــ��منتجـــات�الصناعـــة�التقليديــــة�و�سلـــم�كـــل�الوثائـــق�أو�الش�ـــادات�أو�التأشيـــرات�املتعلقـــة�بنوعيـــة� -

  .ا��دمـات

ــــي�مجــــــال�ال� - ـــــدة�فـــ ـــات�املعـ ــ ــــات�و�ق��احـ ــــــل�التوصيـــ ـــــة�بالغرفــــــــة�كـ ـــــة�ذات�الصلــ ـــلطات�العموميــ ــ��الســـ ــ ـــــرض�ع�ـ �عـ

والتنظيـم�ا��رفـي�وا��بائـي

ــــدير� - ــ ـــــال�التصــ ـــ��مجـــ ــ ــ ـــــيما��ـ ـــو�ره�الســـ ــ ـــــرف�وتطـــ ــ ـــة�وا��ــ ــ ــ ــــــة�التقليديــ ــ ــــــاع�الصناعـ ـــة�قطـــ ــ ــ ــــى�ترقيــ ــ ــ ـــي�إلـ ــ ــ ـــــل�يرمــ ــ ــــل�عمــ ــ ـــوم�بكـــ ــ ــ تقـــ

  .و�س�ثمارات

�شـارك�فـي�مبـادرات�ال�يئـات�التمثيليـة�التـي�ل�ـا�نفس���داف -

تقـوم�بأعمـال�الت�و�ـن�وتحسيـن�املستـوى�وتج -

تبدي�رأ��ا����أحـداث��شاطـات�الصناعـة�التقليديـة�وا��ـرف -

تحدث�مؤسسـات�تتصـل�بم�ام�ـا�السـيما�الفـروع�و�مـدارس�الت�و�ــن�وتحسيــن�املسـتوى�ومؤسسـات�ال��فيـھ�ومسـاعدة� -

ا��ر���وكذا��يا�ل�العرض�ومساحات�البيع�ومن

  

 

أو����أحمد،�املرسوم�التنفيذي�رقم��19
،�املرسوم�التنفيذي�رقـم)1997(أو����أحمد،���20

ش،�العدد�. د. ج. ج. ر.وعمل�ا،�ج
2013(آيـــت�ســـعيد�فـــوزي،��21

�قتصاد�والتجارة�واملالية،�مخ���الصناعات�التقليدية���امعة�ا��زا
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  دور�الو�االت�والصناديق�الوطنية����ا��زائر����دعم��س�ثمار�التنموي�

�سا�م�املشار�ع�الصغ��ة�����غطية�السوق�و�نمـاط��سـ��الكية،�ومختلـف�عـادات�الشـراء�فضـال�عمـا�تتم�ـ��بـھ�

ديــدة،�ولعــل�أك�ــ��املشــار�ع�قــدرة�ع�ــ��مــن�خصــائص،�ومــا�تقدمــھ�مــن�دعــم�للنــاتج�الــداخ���ا��ــام،�وخلــق�فــرص�عمــل�ج

  . خلق�ال��وة�واملسا�مة�الفعالة����التنمية��قتصادية����البالد�نجد�مشار�ع�الصناعة�التقليدية�وا��رف

ــ��جـــذب��ســـ�ثمارات،�إذ�أنـــھ�مـــن�خـــالل��ـــذه�املزايـــا�ســــوف� �شـــ�ل��متيـــازات�املاليـــة�و�ا��بائيـــة�عنصـــرا��امـــا��ـ

ــ��أ�دافــــھ��قتصــــادية�و�جتماعيــــة�والثقافيــــة�املرجــــوة،� ديــــة�وا��ــــرف�مــــن�الوصــــول�إ�ــ

ول�ـــذا�قامـــت�الدولـــة�بإ�شـــاء�العديـــد�مـــن�ال�يئـــات�العموميـــة�لتقـــديم�املشـــورة��قتصـــادية�والفنيـــة�واملســـاعدات�املاليـــة�

ة�مــن�إعانــة�العديــد�مــن�لصــا���متعامليــھ،�بحيــث��ســتفيد�املســ�ثمرون��ــ��أي��شــاط�حر�ــ�،�واملســتوفون�لشــروط�معينــ

،�الو�الــــة�الوطنيــــة�ل�ســــي���القــــرض�)1-

ـــــاطات�الصـــــــناعة� ــــة��شــ ـــوط���ل��قيــ ــ ــــندوق�الــ ،�الصــ

إن�املالحـــظ�ع�ـــ���ـــذه�الو�الـــة�اتجـــاه�حـــام���املشـــار�ع�ف��ـــا�نحـــو�القطـــاع�املـــدروس�قـــد�عـــرف�انخفاضـــا��ـــ��الف�ـــ�ة�

�خ�ــ�ة،�مــن�حيــث�عــدد�طلبــات�التمو�ــل،�وذلــك�ع�ــ��حســاب�قطاعــات�ا��ــدمات،�النقــل�والزراعــة�حســب��حصــائيات�

عــام�للشــباب�ي�ــون�نحــو�املشــار�ع�ال�ــ��ال�تتطلــب�م�ــارات�عاليــة،�وإنمــا�ت�و�نــا�م�نيــا�

،�و�ـو�مــا��سـتد���تداركــھ�)رخصـة�ســياقة�أو�رخصـة�اســتغالل

ع�ــ��العمــل�ا��مــا����بضــرورة�ال�ســ�يل�مــن�م�مــة�رفــع�الصــعو�ات�ال�ــ��يواج��ــا�املمارســون�لأل�شــطة،�وذلــك�باالعتمــاد

  .22وكذا�تحس�ن�قدرات�ا��رفي�ن�����ستجابة�للتحديات�ا��الية�واملستقبلية�وتحقيق�التنمية�املحلية�

ة�يــتم�ف��ــا�تقــديم�قــروض�مصــغرة�أل�ــ�اب�املبــادرات�الفرديــ

الــذين��ــم�قــادرون�ع�ــ��خلــق�مناصــب�عمــل�ذا�ــي�ودائــم،�وكــذا�للفئــات�بــدون�دخــل�وال�ــ��ل�ــا�مــداخيل�غ�ــ��ثابتــة�أو�غ�ــ��

منظمة�أو�لل�ساء�املاكثات�بالب�ت�أو�البطال�ن�وحـام���املشـار�ع،�و�املالحـظ�طبقـا�لألرقـام�املتـوفرة،�فـإن�قطـاع�الصـناعة�

�ن�القطاعـات��ك�ـ��توج�ـا�مـن�طـرف�حـام���املشـار�ع�لالسـتفادة�مـن�دعـم�

                                                           

�-،�نحو�إس��اتيجية�مت�املة�لتنمية�قطاع�الصناعة�التقليدية�وا��رف�بـا��زائر�ع�ـ��ضـوء�التجـارب�الدوليـة

علــــــوم��ــــــ��العلــــــوم�،�أطروحــــــة�دكتـــــوراه�-�غــــــرف�الصـــــناعة�التقليديــــــة�بــــــا��زائر

�قتصـــادية،�تخصـــص�اقتصـــاد�و�ســـي���املؤسســـة،��ليـــة�العلـــوم��قتصـــادية�والعلـــوم�التجار�ـــة�وعلـــوم�ال�سي��،قســـم�العلـــوم��قتصـــادية،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

دور�الو�االت�والصناديق�الوطنية����ا��زائر����دعم��س�ثمار�التنموي�

�سا�م�املشار�ع�الصغ��ة�����غطية�السوق�و�نمـاط��سـ��الكية،�ومختلـف�عـادات�الشـراء�فضـال�عمـا�تتم�ـ��بـھ�

مــن�خصــائص،�ومــا�تقدمــھ�مــن�دعــم�للنــاتج�الــداخ���ا��ــام،�وخلــق�فــرص�عمــل�ج

خلق�ال��وة�واملسا�مة�الفعالة����التنمية��قتصادية����البالد�نجد�مشار�ع�الصناعة�التقليدية�وا��رف

ــ��جـــذب��ســـ�ثمارات،�إذ�أنـــھ�مـــن�خـــالل��ـــذه�املزايـــا�ســــوف� �شـــ�ل��متيـــازات�املاليـــة�و�ا��بائيـــة�عنصـــرا��امـــا��ـ

ــ��أ�دافــــھ��قتصــــادية�و�جتماعيــــة�والثقافيــــة�املرجــــوة،�يــــتمكن�قطــــاع�الصــــناعات�التقلي ديــــة�وا��ــــرف�مــــن�الوصــــول�إ�ــ

ول�ـــذا�قامـــت�الدولـــة�بإ�شـــاء�العديـــد�مـــن�ال�يئـــات�العموميـــة�لتقـــديم�املشـــورة��قتصـــادية�والفنيـــة�واملســـاعدات�املاليـــة�

لصــا���متعامليــھ،�بحيــث��ســتفيد�املســ�ثمرون��ــ��أي��شــاط�حر�ــ�،�واملســتوفون�لشــروط�معينــ

ـــأة�ل�ــــذا�الغــــرض،��الو�الــــة�الوطنيــــة�لــــدعم�و�شــــغيل�الشــــباب� -2-2(�ج�ــــزة�امل�شـ

ــــة� ـــ��البطالـــ ــ ــــأم�ن�ع�ـ ـــوط���للتـــ ــ ــــندوق�الـ ـــــاطات�الصـــــــناعة�)3-2-2(،�الصـــ ــــة��شــ ـــوط���ل��قيــ ــ ــــندوق�الــ ،�الصــ

    ANSEJطنية�لدعم�و�شغيل�الشباب

إن�املالحـــظ�ع�ـــ���ـــذه�الو�الـــة�اتجـــاه�حـــام���املشـــار�ع�ف��ـــا�نحـــو�القطـــاع�املـــدروس�قـــد�عـــرف�انخفاضـــا��ـــ��الف�ـــ�ة�

�خ�ــ�ة،�مــن�حيــث�عــدد�طلبــات�التمو�ــل،�وذلــك�ع�ــ��حســاب�قطاعــات�ا��ــدمات،�النقــل�والزراعــة�حســب��حصــائيات�

عــام�للشــباب�ي�ــون�نحــو�املشــار�ع�ال�ــ��ال�تتطلــب�م�ــارات�عاليــة،�وإنمــا�ت�و�نــا�م�نيــا�املتاحــة،�و�ــو�مــا�يبــ�ن�أن�التوجــھ�ال

رخصـة�ســياقة�أو�رخصـة�اســتغالل( �سـيطا،�وكـذا�ال�شــاطات�ال�ـ��تتطلــب�إجـراءات��ســيطة�

بضــرورة�ال�ســ�يل�مــن�م�مــة�رفــع�الصــعو�ات�ال�ــ��يواج��ــا�املمارســون�لأل�شــطة،�وذلــك�باالعتمــاد

وكذا�تحس�ن�قدرات�ا��رفي�ن�����ستجابة�للتحديات�ا��الية�واملستقبلية�وتحقيق�التنمية�املحلية�

   ANGEMالو�الة�الوطنية�ل�سي���القرض�املصغر�

يــتم�ف��ــا�تقــديم�قــروض�مصــغرة�أل�ــ�اب�املبــادرات�الفرديــ �ــ��و�الــة الو�الــة�الوطنيــة�ل�ســي���القــرض�املصــغر

الــذين��ــم�قــادرون�ع�ــ��خلــق�مناصــب�عمــل�ذا�ــي�ودائــم،�وكــذا�للفئــات�بــدون�دخــل�وال�ــ��ل�ــا�مــداخيل�غ�ــ��ثابتــة�أو�غ�ــ��

منظمة�أو�لل�ساء�املاكثات�بالب�ت�أو�البطال�ن�وحـام���املشـار�ع،�و�املالحـظ�طبقـا�لألرقـام�املتـوفرة،�فـإن�قطـاع�الصـناعة�

�ن�القطاعـات��ك�ـ��توج�ـا�مـن�طـرف�حـام���املشـار�ع�لالسـتفادة�مـن�دعـم�التقليدية�وا��رف�يحتل�املرتبة�الثالثة�من�ب

  .و�الة��سي���القرض�املصغر

                   

،�نحو�إس��اتيجية�مت�املة�لتنمية�قطاع�الصناعة�التقليدية�وا��رف�بـا��زائر�ع�ـ��ضـوء�التجـارب�الدوليـة)2018

�غــــــرف�الصـــــناعة�التقليديــــــة�بــــــا��زائر�SPLدراســـــة�تقييميــــــة�لتنفيــــــذ�برنــــــامج�نظـــــام��نتــــــاج�املح�ــــــ��

�قتصـــادية،�تخصـــص�اقتصـــاد�و�ســـي���املؤسســـة،��ليـــة�العلـــوم��قتصـــادية�والعلـــوم�التجار�ـــة�وعلـــوم�ال�سي��،قســـم�العلـــوم��قتصـــادية،�

  .74جامعة�قاصدي�مر�اح�ورقلة،�ص�
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

دور�الو�االت�والصناديق�الوطنية����ا��زائر����دعم��س�ثمار�التنموي��2-2

�سا�م�املشار�ع�الصغ��ة�����غطية�السوق�و�نمـاط��سـ��الكية،�ومختلـف�عـادات�الشـراء�فضـال�عمـا�تتم�ـ��بـھ�

مــن�خصــائص،�ومــا�تقدمــھ�مــن�دعــم�للنــاتج�الــداخ���ا��ــام،�وخلــق�فــرص�عمــل�ج

خلق�ال��وة�واملسا�مة�الفعالة����التنمية��قتصادية����البالد�نجد�مشار�ع�الصناعة�التقليدية�وا��رف

ــ��جـــذب��ســـ�ثمارات،�إذ�أنـــھ�مـــن�خـــالل��ـــذه�املزايـــا�ســــوف� �شـــ�ل��متيـــازات�املاليـــة�و�ا��بائيـــة�عنصـــرا��امـــا��ـ

يــــتمكن�قطــــاع�الصــــناعات�التقلي

ول�ـــذا�قامـــت�الدولـــة�بإ�شـــاء�العديـــد�مـــن�ال�يئـــات�العموميـــة�لتقـــديم�املشـــورة��قتصـــادية�والفنيـــة�واملســـاعدات�املاليـــة�

لصــا���متعامليــھ،�بحيــث��ســتفيد�املســ�ثمرون��ــ��أي��شــاط�حر�ــ�،�واملســتوفون�لشــروط�معينــ

ـــأة�ل�ــــذا�الغــــرض،��الو�الــــة�الوطنيــــة�لــــدعم�و�شــــغيل�الشــــباب� �ج�ــــزة�امل�شـ

ــــغر� ــــة�)2-2-2(املصــ ـــ��البطالـــ ــ ــــأم�ن�ع�ـ ـــوط���للتـــ ــ ــــندوق�الـ ،�الصـــ

  ).4-2-2(التقليدية�

طنية�لدعم�و�شغيل�الشبابالو�الة�الو �2-2-1

إن�املالحـــظ�ع�ـــ���ـــذه�الو�الـــة�اتجـــاه�حـــام���املشـــار�ع�ف��ـــا�نحـــو�القطـــاع�املـــدروس�قـــد�عـــرف�انخفاضـــا��ـــ��الف�ـــ�ة�

�خ�ــ�ة،�مــن�حيــث�عــدد�طلبــات�التمو�ــل،�وذلــك�ع�ــ��حســاب�قطاعــات�ا��ــدمات،�النقــل�والزراعــة�حســب��حصــائيات�

املتاحــة،�و�ــو�مــا�يبــ�ن�أن�التوجــھ�ال

�سـيطا،�وكـذا�ال�شــاطات�ال�ـ��تتطلــب�إجـراءات��ســيطة�

بضــرورة�ال�ســ�يل�مــن�م�مــة�رفــع�الصــعو�ات�ال�ــ��يواج��ــا�املمارســون�لأل�شــطة،�وذلــك�باالعتمــاد

وكذا�تحس�ن�قدرات�ا��رفي�ن�����ستجابة�للتحديات�ا��الية�واملستقبلية�وتحقيق�التنمية�املحلية�

الو�الة�الوطنية�ل�سي���القرض�املصغر��2-2-2

الو�الــة�الوطنيــة�ل�ســي���القــرض�املصــغر

الــذين��ــم�قــادرون�ع�ــ��خلــق�مناصــب�عمــل�ذا�ــي�ودائــم،�وكــذا�للفئــات�بــدون�دخــل�وال�ــ��ل�ــا�مــداخيل�غ�ــ��ثابتــة�أو�غ�ــ��

منظمة�أو�لل�ساء�املاكثات�بالب�ت�أو�البطال�ن�وحـام���املشـار�ع،�و�املالحـظ�طبقـا�لألرقـام�املتـوفرة،�فـإن�قطـاع�الصـناعة�

التقليدية�وا��رف�يحتل�املرتبة�الثالثة�من�ب

و�الة��سي���القرض�املصغر

2018(بن�العمودي�جليلة،��22

دراســـــة�تقييميــــــة�لتنفيــــــذ�برنــــــامج�نظـــــام��نتــــــاج�املح�ــــــ��

�قتصـــادية،�تخصـــص�اقتصـــاد�و�ســـي���املؤسســـة،��ليـــة�العلـــوم��قتصـــادية�والعلـــوم�التجار�ـــة�وعلـــوم�ال�سي��،قســـم�العلـــوم��قتصـــادية،�

جامعة�قاصدي�مر�اح�ورقلة،�ص�
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�ســتفيد�املشــروعات�ا��رفيــة�إ�ــ���ــل�املرافقــة�ال��صــية�ع�ــ��املراكــز�املتخصصــة�طيلــة�مراحــل�إ�شــاء�ال�شــاط�

رد،�و�ســتفادة�مــن�ا���ــ�ات�امل�نيــة�وكــذا�املســاعدة�ع�ــ��دراســة�املشــار�ع�املعروضــة�ع�ــ��

��ان��نتقـاء�و�عتمـاد،�باإلضـافة�إ�ـ��الـدعم�والتوجيـھ�واملتا�عـة��عـد�انطـالق�املشـروع،�مـن�امتيـازات�ماليـة�و�جبائيـة،�

ــــ�س� ـــــل�ا��ــــــرفي�ن�لتمو�ــــــل�تأســ ا�مــــــن�قبـ

FNPAAT   

يمنح��ذا�ا���از�الدعم�املا���لأل�شطة�والعمليات�املرتبطة�باأل�شطة�ا��اصة�ب��قية��شـاطات�الصـناعة�التقليديـة�

فيد�منـھ��ـل�مـن�ا��ـرفي�ن�الفـردي�ن،�التعاونيـات�ومقـاوالت�الصـناعة�

  دور�قطاع�الصناعة�التقليدية�وا��رف����ت�شيط�القطاع�السيا���

ــ��املســــتوى�العــــال���أن��نــــاك�ارتباطــــا�وثيقــــا�بــــ�ن�قطــــاع�الصــــن ــلم�بــــھ�ع�ــ اعة�التقليديــــة�وا��ــــرف�أصــــبح�مــــن�املســ

وقطاع�السياحة،�من�منطلق�أن��ذا��خ���يمثل�سوقا�ملنتجات�ا��رفي�ن�وخاصة�املمارس�ن�أل�شطة�ميدان�الصناعة�

التقليديــة�والفنيــة،�وعليــھ�فــإن��عز�ــز��ســ�ثمار�الســيا���س�ســا�م�بفعاليــة��ــ��توســيع�قــدرات�القطــاع��ول�مــن�ناحيــة�

ع�الصــــناعة�التقليديــــة�وا��ــــرف�دورا��امــــا��ــــ��تحســــ�ن�املــــداخيل�الســــياحية،�بحيــــث�

ــ��ترقيــــة�الســـياحة�نفــــس���ميــــة�ال�ــــ��يحظــــى���ـــا�قطــــاع�الســــياحة��ــــ���ســــو�ق�املنــــتج� يك��ـــ���دور�الصــــناعة�التقليديــــة��ــ

  .25التقليدي،�ما�يكفل�استمرار�تحقيق�معدالت�نمو�ترسم�مسار�التنمية�ب�ن�القطاع�ن

تدفق�السيا���من�الوافدين�إ�ـ��ا��زائـر�صـاحبھ�أيضـا�ارتفـاع�التـدفق�النقـدي�مـن�العملـة�الصـعبة،�

ــ��الســــياحة�،�و�التحديــــد�ع�ــــ��مشــــ��ياتھ�مــــن�املنتجــــات�التقليديــــة،�ذلــــك�أن� الناتجــــة�عــــن�ز�ــــادة�معــــدل�إنفــــاق�الفــــرد�ع�ــ

اث�امل�ـان،�كمــا��عطـي�صــورة�عـن�البلــد�

املنتج�للسلعة�،و�و�ما��عت���بمثابة�ترو�ج�غ���مباشر�للبلد��ص���للمنتوج،�و�التا���يؤثر�إيجابا�ع�ـ��مـداخيل�ا��ـرفي�ن�

                                                           

الصناعة�التقليدية�ودوره����تنميـة�القطـاع�السـيا���دراسـة�حالـة�ا��زائـر��ـ��الف�ـ�ة�

ا��ديـــــدة��ـــــ��ظــــل��ســــ��اتيجية�الســــياحية�) 2025

112.  

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

   CNACالصندوق�الوط���للتأم�ن�ع���البطالة

�ســتفيد�املشــروعات�ا��رفيــة�إ�ــ���ــل�املرافقــة�ال��صــية�ع�ــ��املراكــز�املتخصصــة�طيلــة�مراحــل�إ�شــاء�ال�شــاط�

رد،�و�ســتفادة�مــن�ا���ــ�ات�امل�نيــة�وكــذا�املســاعدة�ع�ــ��دراســة�املشــار�ع�املعروضــة�ع�ــ��املتناســبة�مــع�اســتعدادات�الفــ

��ان��نتقـاء�و�عتمـاد،�باإلضـافة�إ�ـ��الـدعم�والتوجيـھ�واملتا�عـة��عـد�انطـالق�املشـروع،�مـن�امتيـازات�ماليـة�و�جبائيـة،�

ـــ ــــة�ا���ــــــاز��ك�ــــــ��توج�ـــ ـــ��البطالــ ــ ـــوط���للتــــــأم�ن�ع�ـ ــــندوق�الـــ ــــا�يجعــــــل�الصــ ـــو�مــ ــــ�س�و�ـــ ـــــل�ا��ــــــرفي�ن�لتمو�ــــــل�تأســ ا�مــــــن�قبـ

FNPAATالصندوق�الوط���ل��قية��شاطات�الصناعة�التقليدية�

يمنح��ذا�ا���از�الدعم�املا���لأل�شطة�والعمليات�املرتبطة�باأل�شطة�ا��اصة�ب��قية��شـاطات�الصـناعة�التقليديـة�

فيد�منـھ��ـل�مـن�ا��ـرفي�ن�الفـردي�ن،�التعاونيـات�ومقـاوالت�الصـناعة�والصناعة�التقليدية�الفنية��ش�ل�حصـري،�و�سـت

  . 23التقليدية�وا��رف�وكذا�ا��معيات�ال�شطة����املجال�املذ�ور 

دور�قطاع�الصناعة�التقليدية�وا��رف����ت�شيط�القطاع�السيا���

ــ��املســــتوى�العــــال���أن��نــــاك�ارتباطــــا�وثيقــــا�بــــ�ن�قطــــاع�الصــــن ــلم�بــــھ�ع�ــ أصــــبح�مــــن�املســ

وقطاع�السياحة،�من�منطلق�أن��ذا��خ���يمثل�سوقا�ملنتجات�ا��رفي�ن�وخاصة�املمارس�ن�أل�شطة�ميدان�الصناعة�

التقليديــة�والفنيــة،�وعليــھ�فــإن��عز�ــز��ســ�ثمار�الســيا���س�ســا�م�بفعاليــة��ــ��توســيع�قــدرات�القطــاع��ول�مــن�ناحيــة�

ــ��املقابــــل�يلعــــب�قطــــا ع�الصــــناعة�التقليديــــة�وا��ــــرف�دورا��امــــا��ــــ��تحســــ�ن�املــــداخيل�الســــياحية،�بحيــــث�،�و�ــ

ــ��ترقيــــة�الســـياحة�نفــــس���ميــــة�ال�ــــ��يحظــــى���ـــا�قطــــاع�الســــياحة��ــــ���ســــو�ق�املنــــتج� يك��ـــ���دور�الصــــناعة�التقليديــــة��ــ

التقليدي،�ما�يكفل�استمرار�تحقيق�معدالت�نمو�ترسم�مسار�التنمية�ب�ن�القطاع�ن

تدفق�السيا���من�الوافدين�إ�ـ��ا��زائـر�صـاحبھ�أيضـا�ارتفـاع�التـدفق�النقـدي�مـن�العملـة�الصـعبة،�

ــ��الســــياحة�،�و�التحديــــد�ع�ــــ��مشــــ��ياتھ�مــــن�املنتجــــات�التقليديــــة،�ذلــــك�أن� الناتجــــة�عــــن�ز�ــــادة�معــــدل�إنفــــاق�الفــــرد�ع�ــ

اث�امل�ـان،�كمــا��عطـي�صــورة�عـن�البلــد�السـائح�يبحـث�دائمــا�عـن�أخــذ�منتـوج�تــذ�اري��عكـس�ثقافــة�البلـد�الـذي�زاره�وتــر 

املنتج�للسلعة�،و�و�ما��عت���بمثابة�ترو�ج�غ���مباشر�للبلد��ص���للمنتوج،�و�التا���يؤثر�إيجابا�ع�ـ��مـداخيل�ا��ـرفي�ن�

                   

 .74�،75بن�العموري�جليلة،�املرجع�السابق،�ص�

الصناعة�التقليدية�ودوره����تنميـة�القطـاع�السـيا���دراسـة�حالـة�ا��زائـر��ـ��الف�ـ�ة�،�أ�مية�قطاع�)2015(إبرا�يم�بوناب�محمد��م�ن،�

 .76،�ص�3،�مذكرة�ماجست������العلوم��قتصادية،�جامعة�ا��زائر�

2025-2000(،�الســــياحة��ـــــ��ا��زائــــر��م�انيــــات�واملعوقــــات�)2013

112،�أطروحة�دكتوراه،�جامعة�ا��زائر،�ص�SDAT 2025للمخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية�
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الصندوق�الوط���للتأم�ن�ع���البطالة�2-2-3

�ســتفيد�املشــروعات�ا��رفيــة�إ�ــ���ــل�املرافقــة�ال��صــية�ع�ــ��املراكــز�املتخصصــة�طيلــة�مراحــل�إ�شــاء�ال�شــاط�

املتناســبة�مــع�اســتعدادات�الفــ

��ان��نتقـاء�و�عتمـاد،�باإلضـافة�إ�ـ��الـدعم�والتوجيـھ�واملتا�عـة��عـد�انطـالق�املشـروع،�مـن�امتيـازات�ماليـة�و�جبائيـة،�

ـــ ــــة�ا���ــــــاز��ك�ــــــ��توج�ـــ ـــ��البطالــ ــ ـــوط���للتــــــأم�ن�ع�ـ ــــندوق�الـــ ــــا�يجعــــــل�الصــ ـــو�مــ و�ـــ

  .مشروعا��م�ا��رفية

الصندوق�الوط���ل��قية��شاطات�الصناعة�التقليدية��2-2-4

يمنح��ذا�ا���از�الدعم�املا���لأل�شطة�والعمليات�املرتبطة�باأل�شطة�ا��اصة�ب��قية��شـاطات�الصـناعة�التقليديـة�

والصناعة�التقليدية�الفنية��ش�ل�حصـري،�و�سـت

التقليدية�وا��رف�وكذا�ا��معيات�ال�شطة����املجال�املذ�ور 

دور�قطاع�الصناعة�التقليدية�وا��رف����ت�شيط�القطاع�السيا����2-3

ــ��املســــتوى�العــــال���أن��نــــاك�ارتباطــــا�وثيقــــا�بــــ�ن�قطــــاع�الصــــن ــلم�بــــھ�ع�ــ أصــــبح�مــــن�املســ

وقطاع�السياحة،�من�منطلق�أن��ذا��خ���يمثل�سوقا�ملنتجات�ا��رفي�ن�وخاصة�املمارس�ن�أل�شطة�ميدان�الصناعة�

التقليديــة�والفنيــة،�وعليــھ�فــإن��عز�ــز��ســ�ثمار�الســيا���س�ســا�م�بفعاليــة��ــ��توســيع�قــدرات�القطــاع��ول�مــن�ناحيــة�

ــ��املقابــــل�يلعــــب�قطــــا24الطلــــب ،�و�ــ

ــ��ترقيــــة�الســـياحة�نفــــس���ميــــة�ال�ــــ��يحظــــى���ـــا�قطــــاع�الســــياحة��ــــ���ســــو�ق�املنــــتج� يك��ـــ���دور�الصــــناعة�التقليديــــة��ــ

التقليدي،�ما�يكفل�استمرار�تحقيق�معدالت�نمو�ترسم�مسار�التنمية�ب�ن�القطاع�ن

تدفق�السيا���من�الوافدين�إ�ـ��ا��زائـر�صـاحبھ�أيضـا�ارتفـاع�التـدفق�النقـدي�مـن�العملـة�الصـعبة،�إن�تطور�ال

ــ��الســــياحة�،�و�التحديــــد�ع�ــــ��مشــــ��ياتھ�مــــن�املنتجــــات�التقليديــــة،�ذلــــك�أن� الناتجــــة�عــــن�ز�ــــادة�معــــدل�إنفــــاق�الفــــرد�ع�ــ

السـائح�يبحـث�دائمــا�عـن�أخــذ�منتـوج�تــذ�اري��عكـس�ثقافــة�البلـد�الـذي�زاره�وتــر 

املنتج�للسلعة�،و�و�ما��عت���بمثابة�ترو�ج�غ���مباشر�للبلد��ص���للمنتوج،�و�التا���يؤثر�إيجابا�ع�ـ��مـداخيل�ا��ـرفي�ن�

بن�العموري�جليلة،�املرجع�السابق،�ص��23
إبرا�يم�بوناب�محمد��م�ن،��24

،�مذكرة�ماجست������العلوم��قتصادية،�جامعة�ا��زائر�2003-2013
2013(عو�نــــات�عبــــد�القــــادر،��25

للمخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية�
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ومـــن�ثـــم�تحســـ�ن�مســـتوى�مع�شـــ��م،�ورفـــع�آدا��ـــم�ا��ر�ـــ�،�كمـــا��عـــد��ـــذا�العامـــل�مؤشـــر�آخـــر�يؤكـــد�ع�ـــ��تطـــور�قطـــاع�

ع���الرغم�من�النتائج�املثمرة�ال���حقق�ا�قطاع�الصناعة�التقليديـة�وا��ـرف��ـ��ا��زائـر�اثـر�تطبيـق�إسـ��اتيجية�

ليدية�وا��رف����ا��زائر��ش���إ���التنمية�املستدامة�املوضوعة�لھ،�إال�أن�الدراسات�و�بحاث�ا��اصة�بالصناعة�التق

�عرض�املقاول�ن�وا��رفي�ن�للعديد�من�الصعو�ات�ال����عرقل�أ�شط��م�����جل�القص���و��دد�نمو�مؤسسا��م�و�قا��ا�

العـــام�لالقتصـــاد�الـــوط���ضـــعف��طـــار�القـــانو�ي�والتنظي�ـــ��للقطـــاع�أمـــام�التحـــديات�والتحـــوالت�ال�ـــ��عرف�ـــا�الســـياق�

ـــ��إطـــــار�نظـــــرة�قاصـــــرة،� ــــل�مـــــع�القطـــــاع�ب�شـــــر�عات�وضـــــعت�أساســـــا��ــ ـــ��التعامـ ـــتمرار��ــ ــــن�غ�ـــــ��املجـــــدي��ســ ــــدو��،�إذ�مـ والـ

فالصناعات�التقليدية�وا��رف�مازالت����ذيل�ال��ت�ب�من�حيث�مسا�م��ا����القيمة�املضافة��ـ���قتصـاد�ع�ـ��الـرغم�

والتصدير�والس�ب��عـود�إ�ـ��نمـاذج�النمـو�ال�ـ��اتبع��ـا�ا��زائـر�منـذ��سـتقالل،�و�ـ��

نماذج�مب�ية�ع���التص�يع�ثم�املحروقـات،�كمـا�أن�أ�ـ�اب�املشـار�ع�أو�ا��ـرفي�ن�الناشـط�ن�ال�يمل�ـون�ضـمانات��افيـة�

ثمار��ـــ��الصـــناعة�التقليديـــة،�تــؤ�ل�م�ل��صـــول�ع�ـــ��قـــروض�مــن�طـــرف�ال�يئـــات�املاليـــة�ممــا��عرقـــل�كث�ـــ�ا�عمليـــات��ســ�

حيــث�يتعـــذر�ع�ـــ��ا��ــرفي�ن�القيـــام��عمليـــات�توســـيع�وتجديــد��شـــاطا��م،�وإحـــداث��شــاطات�جديـــدة،�أو�إ�شـــاء�شـــب�ات�

بضـــرورة�قيـــام�ا���ـــات�الوصـــية�علـــ��م�ب�نظـــيم�أيـــام�

النظـرة�الدونيـة�ألر�ـاب�ا��ـرف�أدت�إ�ـ��إعـراض��جيـال�ا��ديـدة�عـن�ممارسـة��ـذا�ال�شـاط،�والتنكـر�لـھ��سـ�ب�ج�ـل�

صــعو�ة�ا��صــول�ع�ــ��محــالت�ملمارســة�امل�نــة�وع�ــ��العتــاد�الضــروري�لعمليــة��نتــاج،�باإلضــافة�إ�ــ��مشــا�ل�التمــو�ن�

عـدم�وجــود�قاعـدة�بيانــات�عـن��ــذه�ا��ــرف�

                                                           

،�مـذكرة�ماجسـت����ـ��علـوم�ال�سـي��،�تخصـص�

،�دور��ســ�ثمار��ــ��الصــناعات�التقليديــة�وا��رفيــة��ــ��تــوف���مناصــب�الشــغل�دراســة�حالــة�لواقــع�

الصـناعات�التقليديــة��ــ��واليــة�أدرار،�مجلـة�اقتصــاد�املــال�و�عمــال�،جامعـة�قاصــدي�مر�ــاح�ورقلــة،�جامعـة�عمــار�ثلي�ــ���غــواط،�ا��زائــر،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

ومـــن�ثـــم�تحســـ�ن�مســـتوى�مع�شـــ��م،�ورفـــع�آدا��ـــم�ا��ر�ـــ�،�كمـــا��عـــد��ـــذا�العامـــل�مؤشـــر�آخـــر�يؤكـــد�ع�ـــ��تطـــور�قطـــاع�

  .26ول�عديدة�متقدمة�ونامية

  عوائق�تنمية�الصناعة�التقليدية�وا��رف����ا��زائر�

ع���الرغم�من�النتائج�املثمرة�ال���حقق�ا�قطاع�الصناعة�التقليديـة�وا��ـرف��ـ��ا��زائـر�اثـر�تطبيـق�إسـ��اتيجية�

التنمية�املستدامة�املوضوعة�لھ،�إال�أن�الدراسات�و�بحاث�ا��اصة�بالصناعة�التق

�عرض�املقاول�ن�وا��رفي�ن�للعديد�من�الصعو�ات�ال����عرقل�أ�شط��م�����جل�القص���و��دد�نمو�مؤسسا��م�و�قا��ا�

  :����جل�الطو�ل،��عرض�أ�م�ا�فيما�ي��

ضـــعف��طـــار�القـــانو�ي�والتنظي�ـــ��للقطـــاع�أمـــام�التحـــديات�والتحـــوالت�ال�ـــ��عرف�ـــا�الســـياق�

ـــ��إطـــــار�نظـــــرة�قاصـــــرة،� ــــل�مـــــع�القطـــــاع�ب�شـــــر�عات�وضـــــعت�أساســـــا��ــ ـــ��التعامـ ـــتمرار��ــ ــــن�غ�ـــــ��املجـــــدي��ســ ــــدو��،�إذ�مـ والـ

فالصناعات�التقليدية�وا��رف�مازالت����ذيل�ال��ت�ب�من�حيث�مسا�م��ا����القيمة�املضافة��ـ���قتصـاد�ع�ـ��الـرغم�

والتصدير�والس�ب��عـود�إ�ـ��نمـاذج�النمـو�ال�ـ��اتبع��ـا�ا��زائـر�منـذ��سـتقالل،�و�ـ���من�دور�ا��س��اتي������ال�شغيل،

نماذج�مب�ية�ع���التص�يع�ثم�املحروقـات،�كمـا�أن�أ�ـ�اب�املشـار�ع�أو�ا��ـرفي�ن�الناشـط�ن�ال�يمل�ـون�ضـمانات��افيـة�

تــؤ�ل�م�ل��صـــول�ع�ـــ��قـــروض�مــن�طـــرف�ال�يئـــات�املاليـــة�ممــا��عرقـــل�كث�ـــ�ا�عمليـــات��ســ�

حيــث�يتعـــذر�ع�ـــ��ا��ــرفي�ن�القيـــام��عمليـــات�توســـيع�وتجديــد��شـــاطا��م،�وإحـــداث��شــاطات�جديـــدة،�أو�إ�شـــاء�شـــب�ات�

 .تأط���غ����اف�للقطاع�باإلضافة�إ���مشا�ل�التمو�ن�باملواد��ولية

بضـــرورة�قيـــام�ا���ـــات�الوصـــية�علـــ��م�ب�نظـــيم�أيـــام�: عانـــا�للقـــول غيـــاب�روح�املقاوالتيـــة�لـــدى�ا��ـــرفي�ن،��مـــر�الـــذي�د

 .    دراسية�ت�و��ية�ل�م��غية�الرفع�من�مستوا�م�املقاوال�ي

النظـرة�الدونيـة�ألر�ـاب�ا��ـرف�أدت�إ�ـ��إعـراض��جيـال�ا��ديـدة�عـن�ممارسـة��ـذا�ال�شـاط،�والتنكـر�لـھ��سـ�ب�ج�ـل�

 .ا�الثقافية�و�قتصاديةأ�مية�الصناعة�التقليدية�ومنتجا��ا�من�جوان��

صــعو�ة�ا��صــول�ع�ــ��محــالت�ملمارســة�امل�نــة�وع�ــ��العتــاد�الضــروري�لعمليــة��نتــاج،�باإلضــافة�إ�ــ��مشــا�ل�التمــو�ن�

 .باملواد��ولية�ووجود�صعو�ات����توفر�ا�بجودة�مقبولة�وأسعار�مناسبة

عـدم�وجــود�قاعـدة�بيانــات�عـن��ــذه�ا��ــرف�نـدرة�البحــوث�والتوثيـق�وال��ــ�يل�للم�ـن�والصــناعات�التقليديـة�أدى�إ�ــ��

                   

،�مـذكرة�ماجسـت����ـ��علـوم�ال�سـي��،�تخصـص�-حالـة�ا��زائـر–،�ال�سو�ق�السيا���وأثره�ع�ـ��الطلـب�السـيا���

 .�63سو�ق�ا��دمات،�جامعة�أ�ي�بكر�بلقايد،�تلمسان،�ص�

،�دور��ســ�ثمار��ــ��الصــناعات�التقليديــة�وا��رفيــة��ــ��تــوف���مناصــب�الشــغل�دراســة�حالــة�لواقــع�)2019(عطــوات�ســل��،�طر�ــف�يمينــة،�

الصـناعات�التقليديــة��ــ��واليــة�أدرار،�مجلـة�اقتصــاد�املــال�و�عمــال�،جامعـة�قاصــدي�مر�ــاح�ورقلــة،�جامعـة�عمــار�ثلي�ــ���غــواط،�ا��زائــر،�

628. 
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

ومـــن�ثـــم�تحســـ�ن�مســـتوى�مع�شـــ��م،�ورفـــع�آدا��ـــم�ا��ر�ـــ�،�كمـــا��عـــد��ـــذا�العامـــل�مؤشـــر�آخـــر�يؤكـــد�ع�ـــ��تطـــور�قطـــاع�

ول�عديدة�متقدمة�وناميةالسياحة�لدى�د

عوائق�تنمية�الصناعة�التقليدية�وا��رف����ا��زائر��2-4

ع���الرغم�من�النتائج�املثمرة�ال���حقق�ا�قطاع�الصناعة�التقليديـة�وا��ـرف��ـ��ا��زائـر�اثـر�تطبيـق�إسـ��اتيجية�

التنمية�املستدامة�املوضوعة�لھ،�إال�أن�الدراسات�و�بحاث�ا��اصة�بالصناعة�التق

�عرض�املقاول�ن�وا��رفي�ن�للعديد�من�الصعو�ات�ال����عرقل�أ�شط��م�����جل�القص���و��دد�نمو�مؤسسا��م�و�قا��ا�

����جل�الطو�ل،��عرض�أ�م�ا�فيما�ي��

ضـــعف��طـــار�القـــانو�ي�والتنظي�ـــ��للقطـــاع�أمـــام�التحـــديات�والتحـــوالت�ال�ـــ��عرف�ـــا�الســـياق� -

ـــ��إطـــــار�نظـــــرة�قاصـــــرة،� ــــل�مـــــع�القطـــــاع�ب�شـــــر�عات�وضـــــعت�أساســـــا��ــ ـــ��التعامـ ـــتمرار��ــ ــــن�غ�ـــــ��املجـــــدي��ســ ــــدو��،�إذ�مـ والـ

فالصناعات�التقليدية�وا��رف�مازالت����ذيل�ال��ت�ب�من�حيث�مسا�م��ا����القيمة�املضافة��ـ���قتصـاد�ع�ـ��الـرغم�

من�دور�ا��س��اتي������ال�شغيل،

نماذج�مب�ية�ع���التص�يع�ثم�املحروقـات،�كمـا�أن�أ�ـ�اب�املشـار�ع�أو�ا��ـرفي�ن�الناشـط�ن�ال�يمل�ـون�ضـمانات��افيـة�

تــؤ�ل�م�ل��صـــول�ع�ـــ��قـــروض�مــن�طـــرف�ال�يئـــات�املاليـــة�ممــا��عرقـــل�كث�ـــ�ا�عمليـــات��ســ�

حيــث�يتعـــذر�ع�ـــ��ا��ــرفي�ن�القيـــام��عمليـــات�توســـيع�وتجديــد��شـــاطا��م،�وإحـــداث��شــاطات�جديـــدة،�أو�إ�شـــاء�شـــب�ات�

 . �27سو�قية�وتمو��ية

تأط���غ����اف�للقطاع�باإلضافة�إ���مشا�ل�التمو�ن�باملواد��ولية -

غيـــاب�روح�املقاوالتيـــة�لـــدى�ا��ـــرفي�ن،��مـــر�الـــذي�د -

دراسية�ت�و��ية�ل�م��غية�الرفع�من�مستوا�م�املقاوال�ي

النظـرة�الدونيـة�ألر�ـاب�ا��ـرف�أدت�إ�ـ��إعـراض��جيـال�ا��ديـدة�عـن�ممارسـة��ـذا�ال�شـاط،�والتنكـر�لـھ��سـ�ب�ج�ـل� -

أ�مية�الصناعة�التقليدية�ومنتجا��ا�من�جوان��

صــعو�ة�ا��صــول�ع�ــ��محــالت�ملمارســة�امل�نــة�وع�ــ��العتــاد�الضــروري�لعمليــة��نتــاج،�باإلضــافة�إ�ــ��مشــا�ل�التمــو�ن� -

باملواد��ولية�ووجود�صعو�ات����توفر�ا�بجودة�مقبولة�وأسعار�مناسبة

نـدرة�البحــوث�والتوثيـق�وال��ــ�يل�للم�ـن�والصــناعات�التقليديـة�أدى�إ�ــ�� -

 .والصناعات

،�ال�سو�ق�السيا���وأثره�ع�ـ��الطلـب�السـيا���)2012(��راوي�مروان،�26

�سو�ق�ا��دمات،�جامعة�أ�ي�بكر�بلقايد،�تلمسان،�ص�
عطــوات�ســل��،�طر�ــف�يمينــة،��27

الصـناعات�التقليديــة��ــ��واليــة�أدرار،�مجلـة�اقتصــاد�املــال�و�عمــال�،جامعـة�قاصــدي�مر�ــاح�ورقلــة،�جامعـة�عمــار�ثلي�ــ���غــواط،�ا��زائــر،�

628،�ص�03 ،�العدد03املجلد�
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قلــة�الســواح�الوافــدين�إ�ــ��ا��زائــر�ممــا�يــؤثر�ع�ــ��املبيعــات،�و�ــذا�راجــع�لعــدة�أســباب��الوضــع��م�ــ��املضــطرب�الــذي�

 .28اكز�املتخصصةا�عدام�ا��دمات�و�س�ثمارات�الفنية�ال���تقدم�للعامل�ن�مع�ضعف�وقلة�برامج�الت�و�ن�وقلة�املر 

�ــ��ظــل�التغ�ــ�ات�الكب�ــ�ة�ال�ــ���شــ�د�ا�العــالم�اليــوم�فقــد�أصــبح�مــن�الضــروري���تمــام�بالصــناعات�خــارج�إطــار�

املحروقات،�وذلك�بال��ك���ع���السـياحة�والصـناعة�التقليديـة�وا��ـرف،�ألن�الدولـة�ا��زائر�ـة�قـد�باتـت�تواجـھ�تحـديات�

ـــ�� ـــية�ملختلــــف��فــــراد��ـ ـــ�ن�الظــــروف�املع�شـ ـــ��البطالــــة،�وتحسـ ـــاء�ع�ـ ادي،�والقضـ

ـــوج�الصــــــناعة� ــــ�يح�النظـــــر�ملنتـــ ـــ��ت�ــ ـــود�والعمــــــل�ع�ــ ــــافر�ا���ـــ ــــب�تضـ ــــات�وجــ ــــذه�املعطيـ ــــن��ــ ــــا�مــ ــــذلك�وانطالقـ ـــع،�لــ املجتمــ

رف����تحقيق�التقليدية�املح��،�و����ذا��طار�وجب�اتخاذ�عدة�اجراءات��غية��ستفادة�من�الصناعة�التقليدية�وا��

مواصلة��صالحات�والعمل�باستمرار�الستخراج�ال��وة�ال�امنة�ال���يملك�ا�القطاع�الصناعة�التقليدية�وا��رف��غية�

خـالل�ترقية��س�ثمار،�وخلق�مناصب�شغل�وحركية�اقتصادية،�وكـذلك�تطـو�ر�الصـادرات�وتحقيـق�تنميـة�محليـة،�مـن�

�عتمــاد�ع�ــ���ــل�مســ���يحفــز�العمــل�ا��مــا���بــ�ن�ا��ــرفي�ن،�و�مشــاركة�جميــع��طــراف�الفاعلــة�العموميــة�وا��اصــة�

داخـــل�القطـــاع،�ألنـــھ�بقـــدر�مـــا�يتـــاح�ألي�قطـــاع�مـــن�ا�تمـــام�و�ســـ�يالت�بقـــدر�مـــا�ت�ـــون�النتـــائج�امل��تبـــة�عـــن�ذلـــك�ايجابيـــة�

تب���منا����عليمية�حديثة����ع�ع���املبادرة�و�بـداع�و�بت�ـار،�خاصـة�

العمــــل�ع�ــــ��تحف�ــــ��ا��ــــرفي�ن�بجــــوائز�وامتيــــازات�مــــن�شــــأ��ا�التــــأث���بطر�قــــة�ايجابيــــة�ع�ــــ��قطــــاع�الصــــناعة�التقليديــــة�

مــل�ع�ــ��خلــق�التــوازن�بــ�ن�القــدرة�الشــرائية�للمــواطن�و�ســعار�العاليــة�ملنتــوج�الصــناعة�التقليديــة�خاصــة��ــ��ظــل�

 

تمتــاز�بــا��ودة،��بت�ــار�واملعلوماتيــة،�مــع��محافظ��ــا��ــ��نفــس�

��ـــ�يع�املســـ�ثمر�ن�ا��ـــواص��ـــ��مجـــال�الســـياحة�ع�ـــ���ســـ�ثمار��ـــ��مجـــال�الصـــناعات�التقليديـــة�وا��ـــرف،�أو�العمـــل�

رف�واحدة�مـن�الشـروط�الضـرور�ة�ال�ـ��ي�ب�ـ��وضـع�ا��ـ��دفـاتر�الشـروط�ا��اصـة�

 .باالس�ثمار�السيا��،�نظرا�للعالقة�الوطيدة�ال���تر�ط�السياحة�بالصناعة�التقليدية�وا��رف

                                                           

،�واقــع�الصــناعة�التقليديــة�ا��زائر�ــة�بــ�ن�قصــر�النظــر�ال�ســو�قي�وتحــديات�املنافســة،�مجلــة�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

قلــة�الســواح�الوافــدين�إ�ــ��ا��زائــر�ممــا�يــؤثر�ع�ــ��املبيعــات،�و�ــذا�راجــع�لعــدة�أســباب��الوضــع��م�ــ��املضــطرب�الــذي�

ا�عدام�ا��دمات�و�س�ثمارات�الفنية�ال���تقدم�للعامل�ن�مع�ضعف�وقلة�برامج�الت�و�ن�وقلة�املر 

�ــ��ظــل�التغ�ــ�ات�الكب�ــ�ة�ال�ــ���شــ�د�ا�العــالم�اليــوم�فقــد�أصــبح�مــن�الضــروري���تمــام�بالصــناعات�خــارج�إطــار�

املحروقات،�وذلك�بال��ك���ع���السـياحة�والصـناعة�التقليديـة�وا��ـرف،�ألن�الدولـة�ا��زائر�ـة�قـد�باتـت�تواجـھ�تحـديات�

ـــ ـــ��كب�ــــ�ة�مــــن�أجــــل�تحقيــــق�النمــــو��قتصـ ـــية�ملختلــــف��فــــراد��ـ ـــ�ن�الظــــروف�املع�شـ ـــ��البطالــــة،�وتحسـ ـــاء�ع�ـ ادي،�والقضـ

ـــوج�الصــــــناعة� ــــ�يح�النظـــــر�ملنتـــ ـــ��ت�ــ ـــود�والعمــــــل�ع�ــ ــــافر�ا���ـــ ــــب�تضـ ــــات�وجــ ــــذه�املعطيـ ــــن��ــ ــــا�مــ ــــذلك�وانطالقـ ـــع،�لــ املجتمــ

التقليدية�املح��،�و����ذا��طار�وجب�اتخاذ�عدة�اجراءات��غية��ستفادة�من�الصناعة�التقليدية�وا��

  : التنمية،�و�ذه�ندرج�ا�ع���ش�ل�توصيات��اآل�ي

مواصلة��صالحات�والعمل�باستمرار�الستخراج�ال��وة�ال�امنة�ال���يملك�ا�القطاع�الصناعة�التقليدية�وا��رف��غية�

ترقية��س�ثمار،�وخلق�مناصب�شغل�وحركية�اقتصادية،�وكـذلك�تطـو�ر�الصـادرات�وتحقيـق�تنميـة�محليـة،�مـن�

�عتمــاد�ع�ــ���ــل�مســ���يحفــز�العمــل�ا��مــا���بــ�ن�ا��ــرفي�ن،�و�مشــاركة�جميــع��طــراف�الفاعلــة�العموميــة�وا��اصــة�

داخـــل�القطـــاع،�ألنـــھ�بقـــدر�مـــا�يتـــاح�ألي�قطـــاع�مـــن�ا�تمـــام�و�ســـ�يالت�بقـــدر�مـــا�ت�ـــون�النتـــائج�امل��تبـــة�عـــن�ذلـــك�ايجابيـــة�

تب���منا����عليمية�حديثة����ع�ع���املبادرة�و�بـداع�و�بت�ـار،�خاصـة��العمل�ع����شر�روح�املقاوالتية�من�خالل

 .���مجال�الصناعات�التقليدية�وا��رف

العمــــل�ع�ــــ��تحف�ــــ��ا��ــــرفي�ن�بجــــوائز�وامتيــــازات�مــــن�شــــأ��ا�التــــأث���بطر�قــــة�ايجابيــــة�ع�ــــ��قطــــاع�الصــــناعة�التقليديــــة�

  . وا��رف�و�و�ما��سا�م����تحقيق�التنمية�الشاملة

مــل�ع�ــ��خلــق�التــوازن�بــ�ن�القــدرة�الشــرائية�للمــواطن�و�ســعار�العاليــة�ملنتــوج�الصــناعة�التقليديــة�خاصــة��ــ��ظــل�

 .غزو�السلع�التقليدية�املز�فة�لألسواق�املحلية

 . معاقبة�أ��اب�الصناعات�املقلدة��عقو�ات�قاسية�حماية���قوق�ا��رفي�ن

تمتــاز�بــا��ودة،��بت�ــار�واملعلوماتيــة،�مــع��محافظ��ــا��ــ��نفــس�العمــل�ع�ــ��جعــل�الصــناعة�التقليديــة�صــناعة�عصــر�ة�

 .الوقت�ع���القيم�و�التقاليد�الوطنية�ال���تمتاز���ا�ا��ضارة�ا��زائر�ة

��ـــ�يع�املســـ�ثمر�ن�ا��ـــواص��ـــ��مجـــال�الســـياحة�ع�ـــ���ســـ�ثمار��ـــ��مجـــال�الصـــناعات�التقليديـــة�وا��ـــرف،�أو�العمـــل�

رف�واحدة�مـن�الشـروط�الضـرور�ة�ال�ـ��ي�ب�ـ��وضـع�ا��ـ��دفـاتر�الشـروط�ا��اصـة�ع���جعل�الصناعات�التقليدية�وا��

باالس�ثمار�السيا��،�نظرا�للعالقة�الوطيدة�ال���تر�ط�السياحة�بالصناعة�التقليدية�وا��رف

                   

،�واقــع�الصــناعة�التقليديــة�ا��زائر�ــة�بــ�ن�قصــر�النظــر�ال�ســو�قي�وتحــديات�املنافســة،�مجلــة�)2016(عبــد�ا��بــار�ســ�يلة،�حــا���كر�مــة،�

  .51�،52:،�ج�ص�01،�العدد�02الر�ادة�القتصاديات��عمال،�جامعة��شار،�املجلد�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

قلــة�الســواح�الوافــدين�إ�ــ��ا��زائــر�ممــا�يــؤثر�ع�ــ��املبيعــات،�و�ــذا�راجــع�لعــدة�أســباب��الوضــع��م�ــ��املضــطرب�الــذي� -

 .�ان��سود�ا��زائر

ا�عدام�ا��دمات�و�س�ثمارات�الفنية�ال���تقدم�للعامل�ن�مع�ضعف�وقلة�برامج�الت�و�ن�وقلة�املر  -

  :خاتمة

�ــ��ظــل�التغ�ــ�ات�الكب�ــ�ة�ال�ــ���شــ�د�ا�العــالم�اليــوم�فقــد�أصــبح�مــن�الضــروري���تمــام�بالصــناعات�خــارج�إطــار�

املحروقات،�وذلك�بال��ك���ع���السـياحة�والصـناعة�التقليديـة�وا��ـرف،�ألن�الدولـة�ا��زائر�ـة�قـد�باتـت�تواجـھ�تحـديات�

ـــ كب�ــــ�ة�مــــن�أجــــل�تحقيــــق�النمــــو��قتصـ

ـــوج�الصــــــناعة� ــــ�يح�النظـــــر�ملنتـــ ـــ��ت�ــ ـــود�والعمــــــل�ع�ــ ــــافر�ا���ـــ ــــب�تضـ ــــات�وجــ ــــذه�املعطيـ ــــن��ــ ــــا�مــ ــــذلك�وانطالقـ ـــع،�لــ املجتمــ

التقليدية�املح��،�و����ذا��طار�وجب�اتخاذ�عدة�اجراءات��غية��ستفادة�من�الصناعة�التقليدية�وا��

التنمية،�و�ذه�ندرج�ا�ع���ش�ل�توصيات��اآل�ي

مواصلة��صالحات�والعمل�باستمرار�الستخراج�ال��وة�ال�امنة�ال���يملك�ا�القطاع�الصناعة�التقليدية�وا��رف��غية� -

ترقية��س�ثمار،�وخلق�مناصب�شغل�وحركية�اقتصادية،�وكـذلك�تطـو�ر�الصـادرات�وتحقيـق�تنميـة�محليـة،�مـن�

�عتمــاد�ع�ــ���ــل�مســ���يحفــز�العمــل�ا��مــا���بــ�ن�ا��ــرفي�ن،�و�مشــاركة�جميــع��طــراف�الفاعلــة�العموميــة�وا��اصــة�

داخـــل�القطـــاع،�ألنـــھ�بقـــدر�مـــا�يتـــاح�ألي�قطـــاع�مـــن�ا�تمـــام�و�ســـ�يالت�بقـــدر�مـــا�ت�ـــون�النتـــائج�امل��تبـــة�عـــن�ذلـــك�ايجابيـــة�

 .ومقبولة

العمل�ع����شر�روح�املقاوالتية�من�خالل -

���مجال�الصناعات�التقليدية�وا��رف

العمــــل�ع�ــــ��تحف�ــــ��ا��ــــرفي�ن�بجــــوائز�وامتيــــازات�مــــن�شــــأ��ا�التــــأث���بطر�قــــة�ايجابيــــة�ع�ــــ��قطــــاع�الصــــناعة�التقليديــــة�� -

وا��رف�و�و�ما��سا�م����تحقيق�التنمية�الشاملة

مــل�ع�ــ��خلــق�التــوازن�بــ�ن�القــدرة�الشــرائية�للمــواطن�و�ســعار�العاليــة�ملنتــوج�الصــناعة�التقليديــة�خاصــة��ــ��ظــل�الع -

غزو�السلع�التقليدية�املز�فة�لألسواق�املحلية

معاقبة�أ��اب�الصناعات�املقلدة��عقو�ات�قاسية�حماية���قوق�ا��رفي�ن -

العمــل�ع�ــ��جعــل�الصــناعة�التقليديــة�صــناعة�عصــر�ة� -

الوقت�ع���القيم�و�التقاليد�الوطنية�ال���تمتاز���ا�ا��ضارة�ا��زائر�ة

��ـــ�يع�املســـ�ثمر�ن�ا��ـــواص��ـــ��مجـــال�الســـياحة�ع�ـــ���ســـ�ثمار��ـــ��مجـــال�الصـــناعات�التقليديـــة�وا��ـــرف،�أو�العمـــل� -

ع���جعل�الصناعات�التقليدية�وا��

باالس�ثمار�السيا��،�نظرا�للعالقة�الوطيدة�ال���تر�ط�السياحة�بالصناعة�التقليدية�وا��رف

-  

عبــد�ا��بــار�ســ�يلة،�حــا���كر�مــة،��28

الر�ادة�القتصاديات��عمال،�جامعة��شار،�املجلد�
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ع�الســـيا���دراســـة�،�أ�ميـــة�قطـــاع�الصـــناعة�التقليديـــة�ودوره��ـــ��تنميـــة�القطـــا

،�مـــذكرة�ماجســـت����ـــ��العلـــوم��قتصـــادية،�تخصـــص�اقتصـــاد�ا��ـــدمات،�جامعـــة�

ـــــدة� ــ ــــــق��1417ذي�القعـ ـــــارس��29املوافــ ــ �1997مـ

 .18ش،�العدد�. د. ج. ج

�1997مــــارس��29املوافــــق��1417ذي�القعــــدة�

  .18ش،�العدد�. 

واملحــدد�لتنظــيم�غــرف�الصــناعة��1997

،�دور�غـــرف�الصـــناعة�التقليديـــة�وا��ـــرف��ـــ��ترقيـــة�قطـــاع�الصـــناعة�التقليديـــة�وا��ـــرف،�

 .01،�العدد�02،�املجلد�3لتجارة�واملالية،�مخ���الصناعات�التقليدية���امعة�ا��زائر�

واملعـدل�واملـتمم�للمرسـوم��2007أكتـو�ر�

ـــة��شــــاطات��1997أبر�ــــل� ـــذي�يحــــدد�قائمـ الـ

،�دعـم�وترقيـة�مقاولـة�الصـناعة�التقليديـة�وا��ـرف،�مجلـة��ـ���قتصـاد�

-2010-2003،�إس��اتيجية�تنميـة�قطـاع�الصـناعة�التقليديـة�وا��ـرف�بـا��زائر��ـ��الف�ـ�ة�

ـــدي�بمنطقـــــة�تقـــــرت ـــ��بحرفـــــة�ال�ســـــيج�التقليــ ـــام�إنتـــــاج�مح�ــ ـــو�ر�نظــ ـــة�تطــ ـــوم�-دراســـــة�حالــ ،�مـــــذكرة�ماجســـــت��،��ليـــــة�العلــ

ـــ�� ــــة��ـــ ـــة�وا��رفيــ ــــناعات�التقليديـــ ـــدعم�الصــ ـــلوب�فعــــــال�لـــ ـــ��أســـ ــــام�الضــــــر����املح�ـــ ،�النظــ

 .01،�العدد3ا��زائر،�مجلة�����قتصاد�والتجارة�واملالية،�مخ���الصناعات�التقليدية�،جامعة�ا��زائر�

جلـــة�مينـــا�للدراســـات�،�واقعالصـــناعات�التقليديـــة�وا��ـــرف��ـــ��ا��زائـــر،�م

،�نحو�إس��اتيجية�مت�املة�لتنمية�قطاع�الصناعة�التقليدية�وا��رف�با��زائر�ع���ضوء�

،�-ليديـــــة�بـــــا��زائر�غـــــرف�الصـــــناعة�التق

أطروحـة�دكتـوراه�علــوم��ـ��العلـوم��قتصــادية،�تخصـص�اقتصـاد�و�ســي���املؤسسـة،��ليـة�العلــوم��قتصـادية�والعلــوم�

. 

املتضمن�القواعد�ال����1996يناير��10
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  قائمة�املراجع

،�أ�ميـــة�قطـــاع�الصـــناعة�التقليديـــة�ودوره��ـــ��تنميـــة�القطـــا)2015(إبـــرا�يم�بونـــاب�محمـــد��مـــ�ن،�

،�مـــذكرة�ماجســـت����ـــ��العلـــوم��قتصـــادية،�تخصـــص�اقتصـــاد�ا��ـــدمات،�جامعـــة�2003-2013

ــــذي�) ــ ـــوم�التنفيــ ــ ــ ــ�����99-97،�املرسـ ــ ــ ـــؤرخ��ــ ــ ــ ـــــدة��21املـ ــ ذي�القعـ

ج. ر.جونية�الصناعة�التقليدية�وا��رف،املتضمن�القانون��سا����النموذ���لتعا

ذي�القعــــدة��21املــــؤرخ��ــــ���101-97 ،�املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم

. د. ج. ج. ر.يحدد�تنظيم�الغرفة�الوطنية�للصناعة�التقليدية�وا��رف�وعمل�ا،�ج

1997مــارس��29املــؤرخ��ــ���100-97 ،�املرســوم�التنفيــذي�رقــم

 .18ش،�العدد�. د. ج. ج. ر.التقليدية�وا��رف�وعمل�ا،�ج

،�دور�غـــرف�الصـــناعة�التقليديـــة�وا��ـــرف��ـــ��ترقيـــة�قطـــاع�الصـــناعة�التقليديـــة�وا��ـــرف،�)2013

لتجارة�واملالية،�مخ���الصناعات�التقليدية���امعة�ا��زائر�مجلة�دراسات�����قتصاد�وا

أكتـو�ر��31املـؤرخ��ـ���339-07،�املرسوم�التنفيـذي�رقـم�)2007

ـــ��� ـــؤرخ��ـ أبر�ــــل��30املوافــــق��1417ذي�ا���ــــة�عــــام��23املـ

  .70ش،�العدد�. د. ج. ج. ر.الصناعة�التقليدية�وا��رف،�ج�ر�ج

،�دعـم�وترقيـة�مقاولـة�الصـناعة�التقليديـة�وا��ـرف،�مجلـة��ـ���قتصـاد�)2013(بوشنافة�أحمـد،�عبـد�ا��بـار�سـ�يلة،�

  .02،�العدد�3والتجارة�واملالية،�مخ���الصناعات�التقليدية�،جامعة�ا��زائر�

،�إس��اتيجية�تنميـة�قطـاع�الصـناعة�التقليديـة�وا��ـرف�بـا��زائر��ـ��الف�ـ�ة�)2011

ـــدي�بمنطقـــــة�تقـــــرت ـــ��بحرفـــــة�ال�ســـــيج�التقليــ ـــام�إنتـــــاج�مح�ــ ـــو�ر�نظــ ـــة�تطــ دراســـــة�حالــ

  .�قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�ورقلة

ـــ��)2012(،� ــــة��ـــ ـــة�وا��رفيــ ــــناعات�التقليديـــ ـــدعم�الصــ ـــلوب�فعــــــال�لـــ ـــ��أســـ ــــام�الضــــــر����املح�ـــ ،�النظــ

ا��زائر،�مجلة�����قتصاد�والتجارة�واملالية،�مخ���الصناعات�التقليدية�،جامعة�ا��زائر�

،�واقعالصـــناعات�التقليديـــة�وا��ـــرف��ـــ��ا��زائـــر،�م)2019(بـــن�عمـــار�ســـ�ام،�بـــن�داوديـــة�أحمـــد،�

 .03،�العدد�02،�املجلد�3القانونية،�جامعة�ا��زائر�

،�نحو�إس��اتيجية�مت�املة�لتنمية�قطاع�الصناعة�التقليدية�وا��رف�با��زائر�ع���ضوء�)2018

ـــ�� ــــامج�نظـــــام��نتـــــاج�املح�ــ ـــذ�برنـ �غـــــرف�الصـــــناعة�التق�SPLدراســـــة�تقييميـــــة�لتنفيــ

أطروحـة�دكتـوراه�علــوم��ـ��العلـوم��قتصــادية،�تخصـص�اقتصـاد�و�ســي���املؤسسـة،��ليـة�العلــوم��قتصـادية�والعلــوم�

.التجار�ة�وعلوم�ال�سي��،قسم�العلوم��قتصادية،�جامعة�قاصدي�مر�اح�ورقلة

10افق�املو �1416شعبان��19املؤرخ�����01-96،��مر�رقم�)

 .01ش،�العدد�. د. ج. ج. ر.تحكم�الصناعة�التقليدية�وا��رف،�ج
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إبـــرا�يم�بونـــاب�محمـــد��مـــ�ن،� -

2003حالـــة�ا��زائـــر��ـــ��الف�ـــ�ة�

 .03ا��زائر�

ــــد،� - ــ ـــــ��أحمــ ــ )1997(أو��ـ

املتضمن�القانون��سا����النموذ���لتعا

،�املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم)1997(أو��ــــ��أحمــــد،� -

يحدد�تنظيم�الغرفة�الوطنية�للصناعة�التقليدية�وا��رف�وعمل�ا،�ج

،�املرســوم�التنفيــذي�رقــم)1997(أو��ــ��أحمــد،� -

التقليدية�وا��رف�وعمل�ا،�ج

2013(آيـــت�ســـعيد�فـــوزي،� -

مجلة�دراسات�����قتصاد�وا

2007(ب��ادم�عبد�العز�ز،��-

ـــم� �140-97التنفيــــذي�رقـ

الصناعة�التقليدية�وا��رف،�ج�ر�ج

بوشنافة�أحمـد،�عبـد�ا��بـار�سـ�يلة،��-

والتجارة�واملالية،�مخ���الصناعات�التقليدية�،جامعة�ا��زائر�

2011(بن�العمودي�جليلة،� -

ـــدي�بمنطقـــــة�تقـــــرت ـــ��بحرفـــــة�ال�ســـــيج�التقليــ ـــام�إنتـــــاج�مح�ــ ـــو�ر�نظــ ـــة�تطــ دراســـــة�حالــ

�قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�ورقلة

ـــوب - ـــودة�محبـــ ــــن�حمـــ ،�بــ

ا��زائر،�مجلة�����قتصاد�والتجارة�واملالية،�مخ���الصناعات�التقليدية�،جامعة�ا��زائر�

بـــن�عمـــار�ســـ�ام،�بـــن�داوديـــة�أحمـــد،� -

القانونية،�جامعة�ا��زائر�

2018(بن�العمودي�جليلة،� -

ـــ���-التجـــــارب�الدوليـــــة ــــامج�نظـــــام��نتـــــاج�املح�ــ ـــذ�برنـ دراســـــة�تقييميـــــة�لتنفيــ

أطروحـة�دكتـوراه�علــوم��ـ��العلـوم��قتصــادية،�تخصـص�اقتصـاد�و�ســي���املؤسسـة،��ليـة�العلــوم��قتصـادية�والعلــوم�

التجار�ة�وعلوم�ال�سي��،قسم�العلوم��قتصادية،�جامعة�قاصدي�مر�اح�ورقلة

)1996(زروال�اليام�ن،� -

تحكم�الصناعة�التقليدية�وا��رف،�ج
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،�دور��ســ�ثمار��ـــ��الصــناعات�التقليديـــة�وا��رفيــة��ـــ��تــوف���مناصـــب�الشـــغل�

اد�املـال�و�عمـال�،جامعـة�قاصـدي�مر�ـاح�ورقلـة،�

،�واقـع�الصـناعة�التقليديـة�ا��زائر�ـة�بـ�ن�قصـر�النظـر�ال�سـو�قي�وتحــديات�

01.  

ـــــات� ــــات�واملعوقــ ـــــر��م�انيـــ ـــ��ا��زائــ ــ ــــياحة��ــ ــ ــــــ��اتيجية�) 2025-2000(،�السـ ـــل��سـ ــ ـــ��ظــ ــ �ــ

،�أطروحـــة�دكتـــوراه،�تخصـــص�نقـــود�وماليـــة،�

،�مـذكرة�ماجسـت����ـ��علـوم�-حالـة�ا��زائـر

 

 

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

،�دور��ســ�ثمار��ـــ��الصــناعات�التقليديـــة�وا��رفيــة��ـــ��تــوف���مناصـــب�الشـــغل�)2019(عطــوات�ســـل��،�طر�ــف�يمينـــة،�

اد�املـال�و�عمـال�،جامعـة�قاصـدي�مر�ـاح�ورقلـة،�دراسة�حالة�لواقع�الصـناعات�التقليديـة��ـ��واليـة�أدرار،�مجلـة�اقتصـ

 .03،�العدد�03جامعة�عمار�ثلي����غواط،�ا��زائر،�املجلد�

،�واقـع�الصـناعة�التقليديـة�ا��زائر�ـة�بـ�ن�قصـر�النظـر�ال�سـو�قي�وتحــديات�)2016(عبـد�ا��بـار�سـ�يلة،�حـا���كر�مـة،�

01،�العدد�02املجلد��املنافسة،�مجلة�الر�ادة�القتصاديات��عمال،�جامعة��شار،

ــــادر،� ـــــد�القـــ ــــات�عبــ ـــــات�)2013(عو�نـــ ــــات�واملعوقــ ـــــر��م�انيـــ ـــ��ا��زائــ ــ ــــياحة��ــ ــ ،�السـ

،�أطروحـــة�دكتـــوراه،�تخصـــص�نقـــود�وماليـــة،�SDAT 2025الســـياحية�ا��ديـــدة�للمخطـــط�التـــوجي���لل��يئـــة�الســـياحية�

حالـة�ا��زائـر–و�ق�السيا���وأثره�ع���الطلب�السيا���،�ال�س)2012

 .ال�سي��،�تخصص��سو�ق�ا��دمات،�جامعة�أ�ي�بكر�بلقايد،�تلمسان،�ا��زائر
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عطــوات�ســـل��،�طر�ــف�يمينـــة،� -

دراسة�حالة�لواقع�الصـناعات�التقليديـة��ـ��واليـة�أدرار،�مجلـة�اقتصـ

جامعة�عمار�ثلي����غواط،�ا��زائر،�املجلد�

عبـد�ا��بـار�سـ�يلة،�حـا���كر�مـة،� -

املنافسة،�مجلة�الر�ادة�القتصاديات��عمال،�جامعة��شار،

ــــادر،� - ـــــد�القـــ ــــات�عبــ عو�نـــ

الســـياحية�ا��ديـــدة�للمخطـــط�التـــوجي���لل��يئـــة�الســـياحية�

  .جامعة�ا��زائر

2012(��راوي�مروان،� -

ال�سي��،�تخصص��سو�ق�ا��دمات،�جامعة�أ�ي�بكر�بلقايد،�تلمسان،�ا��زائر
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  املرشد�السيا���كأحد�أ�م�الدعائم�لصناعة�السياحة

The guider as one of the main pillars of the tourism in

مخ����شر�عات����حماية�النظام�البي��

.ا��زائر�-تيارت

  مخ����شر�عات����حماية�النظام�البي��

 .ا��زائر�-تيارت�-جامعة�ابن�خلدون 

يدة���دف�إ���ترقية�ال�شاط�السيا��،�من�خالل�جملة�من�النصوص�

ال�شر�عية�والتنظيمية�تخص�دعم��س�ثمار����مجال�ا��دمات�السياحيةال���أ��ت�صناعة�قائمة�بذا��ا�بما�يتما����مع�أ�داف��قالع�

صبغة�اح��افية�بمقارنتھ�مع�ا��دمات��خرى،��ونھ�منتج�

مركب�تتفاعل�ضمنھ�مجموعة�من�العمليات�القانونية�و�قتصادية�ال���ت��ض�بالسياحة����لوحة�تتعدد�ألوا��ا�ضمن�إطار�واحد،�وال���

ال���من�خالل�ا�تجذب�-و�الة�السياحة�و�سفار
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Abstract: Algeria scrambled to approve a new tourism policy aimed at promoting tourism 

activity, through a set of legislative and regulatory texts related t

field of tourism services, which has become an important industry in line with the objectives 

of the economic evolution in Algeria.
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Algeria scrambled to approve a new tourism policy aimed at promoting tourism 

activity, through a set of legislative and regulatory texts related to investment support in the 

field of tourism services, which has become an important industry in line with the objectives 

of the economic evolution in Algeria. 
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In factthe tourism activity is quite unique; it takes a professional character comparing 

it to other services, as it is a composite product within which a group of legal and economic 

processes that promote tourism interact in a multicolored palette within one framework, which 

aims for global and sustainable tourism development.

After the marketing presentation of the tourist trip provided by the tourism institutions 

- the Tourism and Travel Agency 

become the last stop of the tourism process through which he shows his role as a link between 

the tourist and his destination.

Thus, the tourist guide service is among one of the most important pillars in moving 

the tourism activity in every country, which is the main reason for the success of the tourist 

trip. Therefore, the Algerian legislator first

subjecting him to a set of conditions that must be met to obtain accreditation for practicing the 

activity and subjecting it to control as it represents Reflective mirror of the state.

Key words: the tourist guide, the guider, tourism activity, tourism industry, tourism services.

 

ل�س�بالبعيد،�ملا�أصبح�ي��دد�ع���مسامعنا�حول�ا��الة�ال���سنآل�إل��ا��عد�بضع�سـن�ن�بفعـل�تراجـع�مـداخيل�

ا��زائر�ة�ناقوس�ا��طر���س�ب�ما�البالد�من�املحروقات��عد�تد�ور�أسعار�ا�����سواق�العاملية؛�ف��ذا�أعلنت�الدولة�

�شــ�ده��قتصــاد�الــوط��،�فأصــبح�مــن�أولو�ــات�مختلــف�القطاعــات�البحــث�عــن�أســاليب���لــق�اقتصــاد�بــروح�جديــدة�

ـرض�القطــاع�السـيا���كحــل�اسـ��اتي���الــذي�مـن�خاللــھ�يمكـن�مواج�ــة�� 
ُ
زمـة��قتصــادية�ال�ـ��نحــن�و�ـ���ــذا�ف

بصــدد�دخول�ــا�أو�بــاألحرى�أننــا�أصــبحنا�عنــد�أبوا��ــا،�فأ�ــ�ت�بــذلك�الســياحة�حــال�واقعيــا��عتمــد�عليــھ؛�إال�أن�صــناعة�

الســــياحة��ــــ��ا��زائــــر�ر�ــــ�ن�ب�ب�ــــ��سياســــة��ادفــــة�عــــن�طر�ــــق�الت�ســــيق�والتخطــــيط�وإشــــراك�مختلــــف�القطاعــــات�لبنــــاء�

وقد�أعطت�الدول�املتقدمة�وح���النامية�م��ا�نموذجا����رفع�التحدي�وال���جعلت�من�السياحة�غذاء�الـروح�

ـــو�قـــــرن�صـــــناعة� ـــذلك��عت�ـــــ��القـــــرن�العشـــــر�ن�محطـــــة�انطـــــالق�الســـــياحة،�أّمـــــا�القـــــرن�ا��ـــــادي�والعشـــــر�ن�ف�ــ و�ــ

�عت�ـ��ا��زائـر�مـن�الـدول��فر�قيـة�عامـة�

  .بأن�تجعل�م��ا�ر�انا�اقتصاديا�واعدا

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

In factthe tourism activity is quite unique; it takes a professional character comparing 

ther services, as it is a composite product within which a group of legal and economic 

processes that promote tourism interact in a multicolored palette within one framework, which 

aims for global and sustainable tourism development. 

esentation of the tourist trip provided by the tourism institutions 

the Tourism and Travel Agency - that attracts the tourist to make a contract, the guider 

become the last stop of the tourism process through which he shows his role as a link between 

 

Thus, the tourist guide service is among one of the most important pillars in moving 

the tourism activity in every country, which is the main reason for the success of the tourist 

trip. Therefore, the Algerian legislator first regulated the activity of the tourist guide by 

subjecting him to a set of conditions that must be met to obtain accreditation for practicing the 

activity and subjecting it to control as it represents Reflective mirror of the state.

guide, the guider, tourism activity, tourism industry, tourism services.

ل�س�بالبعيد،�ملا�أصبح�ي��دد�ع���مسامعنا�حول�ا��الة�ال���سنآل�إل��ا��عد�بضع�سـن�ن�بفعـل�تراجـع�مـداخيل�

البالد�من�املحروقات��عد�تد�ور�أسعار�ا�����سواق�العاملية؛�ف��ذا�أعلنت�الدولة�

�شــ�ده��قتصــاد�الــوط��،�فأصــبح�مــن�أولو�ــات�مختلــف�القطاعــات�البحــث�عــن�أســاليب���لــق�اقتصــاد�بــروح�جديــدة�

  .�عيدا�عن�املوارد�الطبيعية�غ���املتجددة����مقدم��ا�املحروقات

ـرض�القطــاع�السـيا���كحــل�اسـ��اتي���الــذي�مـن�خاللــھ�يمكـن�مواج�ــة�� 
ُ
و�ـ���ــذا�ف

بصــدد�دخول�ــا�أو�بــاألحرى�أننــا�أصــبحنا�عنــد�أبوا��ــا،�فأ�ــ�ت�بــذلك�الســياحة�حــال�واقعيــا��عتمــد�عليــھ؛�إال�أن�صــناعة�

الســــياحة��ــــ��ا��زائــــر�ر�ــــ�ن�ب�ب�ــــ��سياســــة��ادفــــة�عــــن�طر�ــــق�الت�ســــيق�والتخطــــيط�وإشــــراك�مختلــــف�القطاعــــات�لبنــــاء�

  .يات�ال���تواجھ�القطاع�السيا��أرضية�لشق�الطر�ق�أمام�مختلف�التحد

وقد�أعطت�الدول�املتقدمة�وح���النامية�م��ا�نموذجا����رفع�التحدي�وال���جعلت�من�السياحة�غذاء�الـروح�

 .و�ال��فيھ�ع���النفس�ل�ل�إ�سان

ـــو�قـــــرن�صـــــناعة� ـــذلك��عت�ـــــ��القـــــرن�العشـــــر�ن�محطـــــة�انطـــــالق�الســـــياحة،�أّمـــــا�القـــــرن�ا��ـــــادي�والعشـــــر�ن�ف�ــ و�ــ

�عت�ـ��ا��زائـر�مـن�الـدول��فر�قيـة�عامـة�،�و ف�وم�ا�ا��ديث،�فاعت��ت�بـديل�اسـ��اتي���للتنميـة��قتصـادية

بأن�تجعل�م��ا�ر�انا�اقتصاديا�واعدا�واملغار�ية�خاصة�ال���تتوفر�ع���إم�انيات�سياحية�متنوعة�ال����سمح

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

In factthe tourism activity is quite unique; it takes a professional character comparing 

ther services, as it is a composite product within which a group of legal and economic 

processes that promote tourism interact in a multicolored palette within one framework, which 

esentation of the tourist trip provided by the tourism institutions 

that attracts the tourist to make a contract, the guider 

become the last stop of the tourism process through which he shows his role as a link between 

Thus, the tourist guide service is among one of the most important pillars in moving 

the tourism activity in every country, which is the main reason for the success of the tourist 

regulated the activity of the tourist guide by 

subjecting him to a set of conditions that must be met to obtain accreditation for practicing the 

activity and subjecting it to control as it represents Reflective mirror of the state. 

guide, the guider, tourism activity, tourism industry, tourism services. 
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ال�شــاط�الســيا����ــ���ــل�دولــة،�وال�ــ���عــد�

�مـــن�ترك�ــا�بـــال�
ً
�أل�مي��ــا�نجـــد�مختلــف�القــوان�ن��ســـ���لتنظيم�ــا�بــدال

ً
الســ�ب�الرئ��ــ���لنجـــاح�ا��ولــة�الســياحية،�ونظـــرا

ضوابط�وقيود،�لتكفـل�حسـن�ممارسـ��ا�والرقابـة�ع�ـ��القـائم�ن���ـا�وضـمان�حقـوق�م�وكفالـة�ال��امـا��م�تجـاه�السـائح�ن�

ال�ــدف�مــن�تنظــيم�خدمــة��رشــاد�الســيا��،��و��ــا�تــنظم�وتــدير�الــرحالت�الســياحية،�وتنفــذ�ال�ــ�امج�الســياحية�

ـــ�� ـــنقل�م�ومســـــاعد��م�ع�ــ ـــب�و�ســــ�يل�تــ ـــول�م�إ�ــــ��مغـــــادر��م�وترت�ــ ـــذ�وصــ للســــائح�أو�للمجموعـــــة�الســـــياحية،�ومــــرافق��م�منــ

  2.م،�وتوف���املعلومات�التوضيحية�الالزمة�ل�م

الـــذي�يحـــدد�شـــروط�ممارســـة��06-224

�وجـــوب�ضـــبط��شـــاط�املرشـــد�الســـيا���باعتبـــاره�أحـــد

�ل�تمكن�املشرع�ا��زائري�من�إرساء�

  دعائم�ممارسة��شاط�الدليل�السيا���كونھ�أداة�وصل�ب�ن�السائح�واملقصد�السيا��؟

  ولإلملام�با��وانب�الرئ�سية�للموضوع�قسمنا��ذه�الدراسة�إ���محور�ن؛

املرشد�السيا���عنصر�أسا�������سلسلة�العرض�السيا��،�من�خالل�الوقوف�ع���

خصصناه�للدراسة�تنظيم�م�نة�املرشد�السيا������ال�شر�ع�ا��زائري�من�خالل�شروط�

  . وختمنا��ذه�الدراسة�باستعراض�أ�م�النتائج�املتوصل�إل��ا�مع�إيراد�مجموعة�من��ق��احات

                                                           

  .94،�ص�2014

عب�ــ��ب�ـــت�محمـــد�بـــن�ر�يـــع�عـــا�ي،�أخالقيــات�م�نـــة��رشـــاد�الســـيا��،�رســـالة�ماج�ســـ��،��ليــة�الشـــر�عة،�جامعـــة��مـــام�محمـــد�بـــن�ســـعود�

،�الــــذي�يحــــدد�شـــــروط�ممارســــة��شـــــاط�الــــدليل��ــــ��الســـــياحية�وكيفيــــة�ذلـــــك�

املتعلق��1983لسنة��121كما�نجد����القانون�املقارن�أن�املشرع�املصري�نظم�م�نة��رشاد�السيا���وحدد�ضوابط�ا�بموجب�القانون�رقم�

املتعلــــــق�باملرشــــــدين�الســــــياحي�ن�ونقــــــاب��م�املصــــــري،�الصــــــادر�برئاســــــة�

القـانون�(املتعلـق�ب�نظـيم�م�نـة�املرشـد�السـيا���

  .).2012-09-24،�الصادرة�����6085نظيم�م�نة�املرشد�السيا���املغر�ي،�ج�ر�عدد�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

ال�شــاط�الســيا����ــ���ــل�دولــة،�وال�ــ���عــد��و�عت�ـ��خدمــة��رشــاد�الســيا���مــن�بــ�ن�أحــد�أ�ــم�الــدعائم��ــ��تحر�ــك

�مـــن�ترك�ــا�بـــال�
ً
�أل�مي��ــا�نجـــد�مختلــف�القــوان�ن��ســـ���لتنظيم�ــا�بــدال

ً
الســ�ب�الرئ��ــ���لنجـــاح�ا��ولــة�الســياحية،�ونظـــرا

ضوابط�وقيود،�لتكفـل�حسـن�ممارسـ��ا�والرقابـة�ع�ـ��القـائم�ن���ـا�وضـمان�حقـوق�م�وكفالـة�ال��امـا��م�تجـاه�السـائح�ن�
1  

ال�ــدف�مــن�تنظــيم�خدمــة��رشــاد�الســيا��،��و��ــا�تــنظم�وتــدير�الــرحالت�الســياحية،�وتنفــذ�ال�ــ�امج�الســياحية�

ـــ�� ـــنقل�م�ومســـــاعد��م�ع�ــ ـــب�و�ســــ�يل�تــ ـــول�م�إ�ــــ��مغـــــادر��م�وترت�ــ ـــذ�وصــ للســــائح�أو�للمجموعـــــة�الســـــياحية،�ومــــرافق��م�منــ

م،�وتوف���املعلومات�التوضيحية�الالزمة�ل�مممارسة��نماط�و��شطة�السياحية�املحددة����برامج�

06وقــد�نظـــم�املشـــرع�ا��زائـــري��رشـــاد�الســـيا���باملرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم�

  3.�شاط�الدليل����السياحية�وكيفية�ذلك

وجـــوب�ضـــبط��شـــاط�املرشـــد�الســـيا���باعتبـــاره�أحـــد: وجـــاءت��ـــذه�الورقـــة�البحثيـــة�ل�ســـليط�الضـــوء�ع�ـــ�

�ل�تمكن�املشرع�ا��زائري�من�إرساء�: الفاعل�ن����صناعة�السياحة�وذلك�من�خالل��جابة�ع����ش�الية�التالية

دعائم�ممارسة��شاط�الدليل�السيا���كونھ�أداة�وصل�ب�ن�السائح�واملقصد�السيا��؟

ولإلملام�با��وانب�الرئ�سية�للموضوع�قسمنا��ذه�الدراسة�إ���محور�ن؛

املرشد�السيا���عنصر�أسا�������سلسلة�العرض�السيا��،�من�خالل�الوقوف�ع����)ملحور��ول 

  .�عر�ف�املرشد�السيا��،�و�يان�دوره�كأحد�دعائم�لصناعة�السياحية

خصصناه�للدراسة�تنظيم�م�نة�املرشد�السيا������ال�شر�ع�ا��زائري�من�خالل�شروط�) املحور�الثا�ي

 .لسيا��،�والرقابة�عليھ

وختمنا��ذه�الدراسة�باستعراض�أ�م�النتائج�املتوصل�إل��ا�مع�إيراد�مجموعة�من��ق��احات

                   

2014فندقية����مصر،�د�د�ن،�د�ط،�محمد�وحيد�أبو�يو�س،�أح�ام�ال�شر�عات�السياحية�وال

عب�ــ��ب�ـــت�محمـــد�بـــن�ر�يـــع�عـــا�ي،�أخالقيــات�م�نـــة��رشـــاد�الســـيا��،�رســـالة�ماج�ســـ��،��ليــة�الشـــر�عة،�جامعـــة��مـــام�محمـــد�بـــن�ســـعود�

  .16،�ص�2012-�2011سالمية،�اململكة�العر�ية�السعودية،�

،�الــــذي�يحــــدد�شـــــروط�ممارســــة��شـــــاط�الــــدليل��ــــ��الســـــياحية�وكيفيــــة�ذلـــــك�2006-06-21املــــؤرخ��ـــــ���06-224

  .2006-06-25،�الصادرة����

كما�نجد����القانون�املقارن�أن�املشرع�املصري�نظم�م�نة��رشاد�السيا���وحدد�ضوابط�ا�بموجب�القانون�رقم�

املتعلــــــق�باملرشــــــدين�الســــــياحي�ن�ونقــــــاب��م�املصــــــري،�الصــــــادر�برئاســــــة��1983لســــــنة��121القــــــانون�رقــــــم�.( ��مباملرشــــــدين�الســــــياحي�ن�ونقــــــاب

املتعلـق�ب�نظـيم�م�نـة�املرشـد�السـيا����05-12كما�نجد�املشرع�املغر�ي�نظم�ا�بمقت����القانون�رقم�) 

�نظيم�م�نة�املرشد�السيا���املغر�ي،�ج�ر�عدد�،�املتعلق�ب09-2012

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

و�عت�ـ��خدمــة��رشــاد�الســيا���مــن�بــ�ن�أحــد�أ�ــم�الــدعائم��ــ��تحر�ــك

�مـــن�ترك�ــا�بـــال�
ً
�أل�مي��ــا�نجـــد�مختلــف�القــوان�ن��ســـ���لتنظيم�ــا�بــدال

ً
الســ�ب�الرئ��ــ���لنجـــاح�ا��ولــة�الســياحية،�ونظـــرا

ضوابط�وقيود،�لتكفـل�حسـن�ممارسـ��ا�والرقابـة�ع�ـ��القـائم�ن���ـا�وضـمان�حقـوق�م�وكفالـة�ال��امـا��م�تجـاه�السـائح�ن�

1.ت�السياحةوتجاه�شر�ا

ال�ــدف�مــن�تنظــيم�خدمــة��رشــاد�الســيا��،��و��ــا�تــنظم�وتــدير�الــرحالت�الســياحية،�وتنفــذ�ال�ــ�امج�الســياحية�  

ـــ�� ـــنقل�م�ومســـــاعد��م�ع�ــ ـــب�و�ســــ�يل�تــ ـــول�م�إ�ــــ��مغـــــادر��م�وترت�ــ ـــذ�وصــ للســــائح�أو�للمجموعـــــة�الســـــياحية،�ومــــرافق��م�منــ

ممارسة��نماط�و��شطة�السياحية�املحددة����برامج�

وقــد�نظـــم�املشـــرع�ا��زائـــري��رشـــاد�الســـيا���باملرســـوم�التنفيـــذي�رقـــم�

�شاط�الدليل����السياحية�وكيفية�ذلك

وجـــاءت��ـــذه�الورقـــة�البحثيـــة�ل�ســـليط�الضـــوء�ع�ـــ�

الفاعل�ن����صناعة�السياحة�وذلك�من�خالل��جابة�ع����ش�الية�التالية

دعائم�ممارسة��شاط�الدليل�السيا���كونھ�أداة�وصل�ب�ن�السائح�واملقصد�السيا��؟

ولإلملام�با��وانب�الرئ�سية�للموضوع�قسمنا��ذه�الدراسة�إ���محور�ن؛

ملحور��ول ا(ن�ناول����

�عر�ف�املرشد�السيا��،�و�يان�دوره�كأحد�دعائم�لصناعة�السياحية

املحور�الثا�ي(أما

لسيا��،�والرقابة�عليھممارسة��شاط�الدليل�ا

وختمنا��ذه�الدراسة�باستعراض�أ�م�النتائج�املتوصل�إل��ا�مع�إيراد�مجموعة�من��ق��احات

محمد�وحيد�أبو�يو�س،�أح�ام�ال�شر�عات�السياحية�وال�-1
عب�ــ��ب�ـــت�محمـــد�بـــن�ر�يـــع�عـــا�ي،�أخالقيــات�م�نـــة��رشـــاد�الســـيا��،�رســـالة�ماج�ســـ��،��ليــة�الشـــر�عة،�جامعـــة��مـــام�محمـــد�بـــن�ســـعود��-2

�سالمية،�اململكة�العر�ية�السعودية،�
06املرســــوم�التنفيــــذي�رقـــــم��-3

،�الصادرة����42ا��زائري،�ج�ر�عدد�

كما�نجد����القانون�املقارن�أن�املشرع�املصري�نظم�م�نة��رشاد�السيا���وحدد�ضوابط�ا�بموجب�القانون�رقم�

باملرشــــــدين�الســــــياحي�ن�ونقــــــاب

) 1983-08-13ا��م�ور�ة����

09-04،�املؤرخ����05-12رقم�
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  املرشد�السيا���عنصر�أسا�������سلسلة�العرض�السيا��

ف�النــوا��؛�يضــفي�املرشــد�الســيا���أ�ميــة�للرحلــة�الســياحية�بــالتعر�ف�باملقومــات�الســياحية�للدولــة�مــن�مختلــ

 لنتوصـــل�إ�ـــ��أ�ميـــة�دوره�كأحـــد�دعـــائم�لصـــناعة�الســـياحية

قبــل�التطــرق�إ�ــ��املقصــود�باملرشــد�الســيا����ــان�ال�بــد�مــن�التعــر�ج�أوال�ع�ــ��التعر�ــف�باإلرشــاد�الســيا����شــ�ل�

قيــــادة�وتنظــــيم�وإدارة�الــــرحالت�الســــياحية�وتنفيــــذ�ال�ــــ�امج�الســــياحية�للمجموعــــة�

ــــــام��م� ـــنقل�م�وإقـ ــ ــــــ�يل�تــ ـــب�و�سـ ــ ـــــيم�وترت�ــ ــــذلك�تنظــ ــــادر��م،�وكـــ ــ ـــ��مغـ ــ ـــول�م�ح�ــ ــ ـــذ�وصــ ــ ـــاي��م�منــ ــ ـــــرافق��م�ورعــ ـــــياحية�ومــ الســ

وف���املعلومـــات�التوضـــيحية�الالزمـــة�ومســـاعد��م�ع�ـــ��ممارســـة��نمـــاط�و��شـــطة�الســـياحية�املحـــددة��ـــ��بـــرامج�م،�وتـــ

ــــ�اص،� ــــن���ــ ــــة�مــ ـــــر�أو�ملجموعــ ــــ�ص�آخـ ــــدم�ا��ــــــ�ص�ل�ــ ـــ��يقــ ــ ـــــة�ال�ـ الداللـ

  

عــة�الــثمن�ال�ــ��تقـدم�للســائح�مــن�خــالل�

برامج�معلوماتية�موثقة،�وتقديم�املساعدة�لھ�لالنتفاع�بوقتھ،�مما�يؤدي����ال��اية�إ���ت�و�ن�خلفية�إيجابية�عن�املوقع�

ع���أن�يتم�تقديم��ذه�التوج��ات�بمعلومات���يحة�ومستخدمة�بألفاظ�وا��ة�بما�يتما����مع�

ال�ــ�ص�الــذي�يقــوم�بم�نــة��رشـاد�الســيا���ملختلــف�أمــاكن�الســياحية�

ال�ــ�ص�الـــذي�يتــو���الشــرح�و�رشـــاد�للســائح��ــ��أمـــاكن�

أجر،�ع���أن�ي�ون�حاصال�ع���ترخيص�بذلك�من�وزارة�السـياحة�ومقيـدا�بجـدول�

                                                           

 .28،�ص�2014

  .81،�ص�2013 

،��1بـاس�بــن�رجــاء�ا��ز�ــي،�ســعود�اليــف�الســ���،��عــالم�الســيا���مفا�يمــھ�وتطبيقاتــھ،�دار�أســامة�لل�شــر�والتوز�ــع،�عمــان،��ردن،�ط�

  . 11،�ص�2006،�الوراق�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،��ردن،�د�ط،�

  .85،�ص�2008عصمت�عد��،��من�السيا���و�ثر����ظل�قوان�ن�السياحة،�دار�ا��امعة�ا��ديدة،��زار�طة،�مصر،�د�ط،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

املرشد�السيا���عنصر�أسا�������سلسلة�العرض�السيا��

يضــفي�املرشــد�الســيا���أ�ميــة�للرحلــة�الســياحية�بــالتعر�ف�باملقومــات�الســياحية�للدولــة�مــن�مختلــ

لنتوصـــل�إ�ـــ��أ�ميـــة�دوره�كأحـــد�دعـــائم�لصـــناعة�الســـياحية�)أوال(ومنـــھ�ســـ�تطرق�إ�ـــ��بيـــان�املقصـــود�باملرشـــد�الســـيا���

  �عر�ف�املرشد�السيا��

قبــل�التطــرق�إ�ــ��املقصــود�باملرشــد�الســيا����ــان�ال�بــد�مــن�التعــر�ج�أوال�ع�ــ��التعر�ــف�باإلرشــاد�الســيا����شــ�ل�

قيــــادة�وتنظــــيم�وإدارة�الــــرحالت�الســــياحية�وتنفيــــذ�ال�ــــ�امج�الســــياحية�للمجموعــــة�"�رشــــاد�الســــيا���بأنــــھ�

ــــــام��م� ـــنقل�م�وإقـ ــ ــــــ�يل�تــ ـــب�و�سـ ــ ـــــيم�وترت�ــ ــــذلك�تنظــ ــــادر��م،�وكـــ ــ ـــ��مغـ ــ ـــول�م�ح�ــ ــ ـــذ�وصــ ــ ـــاي��م�منــ ــ ـــــرافق��م�ورعــ ـــــياحية�ومــ الســ

ومســـاعد��م�ع�ـــ��ممارســـة��نمـــاط�و��شـــطة�الســـياحية�املحـــددة��ـــ��بـــرامج�م،�وتـــ

ـــ�� ــ ــــيا����ـ ــــاد�الســ ــــ��أن��رشــ ــــ�اص،�"بمع�ــ ــــن���ــ ــــة�مــ ـــــر�أو�ملجموعــ ــــ�ص�آخـ ــــدم�ا��ــــــ�ص�ل�ــ ـــ��يقــ ــ ـــــة�ال�ـ الداللـ

  5".م��و�ة�بالقيادة،�والتوجيھ،�والضبط���دف�إيصال�م�من�منطقة�إ���أخرى 

عــة�الــثمن�ال�ــ��تقـدم�للســائح�مــن�خــالل�و�حتـوي��رشــاد�الســيا���ع�ـ��مجموعــة�مــن�ا��ــدمات�السـياحية�مدفو 

برامج�معلوماتية�موثقة،�وتقديم�املساعدة�لھ�لالنتفاع�بوقتھ،�مما�يؤدي����ال��اية�إ���ت�و�ن�خلفية�إيجابية�عن�املوقع�

ع���أن�يتم�تقديم��ذه�التوج��ات�بمعلومات���يحة�ومستخدمة�بألفاظ�وا��ة�بما�يتما����مع�

  .للغوي�والثقا���للسائح

ال�ــ�ص�الــذي�يقــوم�بم�نــة��رشـاد�الســيا���ملختلــف�أمــاكن�الســياحية�"أمـا�املرشــد�الســيا����عــرف�ع�ــ��أنـھ�

ال�ــ�ص�الـــذي�يتــو���الشــرح�و�رشـــاد�للســائح��ــ��أمـــاكن�"و�عــرف�أيضــا�ع�ـــ��أنــھ��7".�ثر�ــة�وتزو�ــد�م�باملعلومــات�ع��ـــا

أجر،�ع���أن�ي�ون�حاصال�ع���ترخيص�بذلك�من�وزارة�السـياحة�ومقيـدا�بجـدول��ثار�أو�املتاحف�أو�املعارض�مقابل�

  

                   

2014الروايدة�ندى،�مدخل�لإلرشاد�السيا��،��لية��ثار�والسياحة،�ا��امعة��ردنية،��ردن،�

 مث���طھ�ا��وري،��رشاد�السيا��،�مؤسسة�الوراق�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،��ردن،�د�ط،

�بـاس�بــن�رجــاء�ا��ز�ــي،�ســعود�اليــف�الســ���،��عــالم�الســيا���مفا�يمــھ�وتطبيقاتــھ،�دار�أســامة�لل�شــر�والتوز�ــع،�عمــان،��ردن،�ط�

،�الوراق�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،��ردن،�د�ط،�"علم�وفن"غسان�بر�ان�عو�س،�فن�الداللة�و�رشاد�السيا���

عصمت�عد��،��من�السيا���و�ثر����ظل�قوان�ن�السياحة،�دار�ا��امعة�ا��ديدة،��زار�طة،�مصر،�د�ط،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

املرشد�السيا���عنصر�أسا�������سلسلة�العرض�السيا��: األول المحور

يضــفي�املرشــد�الســيا���أ�ميــة�للرحلــة�الســياحية�بــالتعر�ف�باملقومــات�الســياحية�للدولــة�مــن�مختلــ

ومنـــھ�ســـ�تطرق�إ�ـــ��بيـــان�املقصـــود�باملرشـــد�الســـيا���

  ).ثانيا(

�عر�ف�املرشد�السيا��: أوال

قبــل�التطــرق�إ�ــ��املقصــود�باملرشــد�الســيا����ــان�ال�بــد�مــن�التعــر�ج�أوال�ع�ــ��التعر�ــف�باإلرشــاد�الســيا����شــ�ل�

  .عام

�رشــــاد�الســــيا���بأنــــھ�عــــرف�

ــــــام��م� ـــنقل�م�وإقـ ــ ــــــ�يل�تــ ـــب�و�سـ ــ ـــــيم�وترت�ــ ــــذلك�تنظــ ــــادر��م،�وكـــ ــ ـــ��مغـ ــ ـــول�م�ح�ــ ــ ـــذ�وصــ ــ ـــاي��م�منــ ــ ـــــرافق��م�ورعــ ـــــياحية�ومــ الســ

ومســـاعد��م�ع�ـــ��ممارســـة��نمـــاط�و��شـــطة�الســـياحية�املحـــددة��ـــ��بـــرامج�م،�وتـــ

  4".للسائح�ن

ـــ�� ــ ــــيا����ـ ــــاد�الســ ــــ��أن��رشــ بمع�ــ

م��و�ة�بالقيادة،�والتوجيھ،�والضبط���دف�إيصال�م�من�منطقة�إ���أخرى 

و�حتـوي��رشــاد�الســيا���ع�ـ��مجموعــة�مــن�ا��ــدمات�السـياحية�مدفو 

برامج�معلوماتية�موثقة،�وتقديم�املساعدة�لھ�لالنتفاع�بوقتھ،�مما�يؤدي����ال��اية�إ���ت�و�ن�خلفية�إيجابية�عن�املوقع�

ع���أن�يتم�تقديم��ذه�التوج��ات�بمعلومات���يحة�ومستخدمة�بألفاظ�وا��ة�بما�يتما����مع��6الذي�قام�بز�ارتھ،

للغوي�والثقا���للسائحاملستوى�ا

أمـا�املرشــد�الســيا����عــرف�ع�ــ��أنـھ�  

�ثر�ــة�وتزو�ــد�م�باملعلومــات�ع��ـــا

�ثار�أو�املتاحف�أو�املعارض�مقابل�

  8".املرشدين�السياحي�ن

الروايدة�ندى،�مدخل�لإلرشاد�السيا��،��لية��ثار�والسياحة،�ا��امعة��ردنية،��ردن،��-4
مث���طھ�ا��وري،��رشاد�السيا��،�مؤسسة�الوراق�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،��ردن،�د�ط،�-5
�بـاس�بــن�رجــاء�ا��ز�ــي،�ســعود�اليــف�الســ���،��عــالم�الســيا���مفا�يمــھ�وتطبيقاتــھ،�دار�أســامة�لل�شــر�والتوز�ــع،�عمــان،��ردن،�ط��-6

  .41،�ص�2011
غسان�بر�ان�عو�س،�فن�الداللة�و�رشاد�السيا����-7
عصمت�عد��،��من�السيا���و�ثر����ظل�قوان�ن�السياحة،�دار�ا��امعة�ا��ديدة،��زار�طة،�مصر،�د�ط،��-8
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وعرفـھ��ـ��املـادة�الثانيـة�" الـدليل�السـيا��

��الســياحية�وكيفيـــة�ذلــك،�ونـــص�الـــذي�يحــدد�شــروط�ممارســـة��شــاط�الـــدليل��ــ

�عد�دليال����السياحة��ل���ص�طبي���يرافق�السياح�الوطني�ن�أو��جانب�بصفة�دائمة�أو�موسمية�مقابل�

ــ��الطر�ــــق�العـــام،��ــــ�� أجـــر�،�بمناســـبة�رحــــالت�ســـياحية�أو�أســـفار�منظمــــة�أو�نز�ـــات�ع�ــــ��مـــ�ن�ســـيارات�للنقــــل�العمـــومي��ـ

�عت�ــ��الــدليل�الســيا���أحــد�أر�ــان�العمليــة�الســياحية�والــذي�يتــو���إدارة�وتنظــيم�الــرحالت�الســياحية�مــن�خــالل�

ـــ ــ ـــــاطق�ا��ـ ــــن�منـ ـــــرح�عــ ـــــيح�والشـ ـــــات�التوضـ ـــوم��عمليـ ــ ـــــياحية،�و�قـ ـــــات�سـ ــــة�مجموعـ ــــة�مرافقــ ـــــراد�املجموعــ ــــيا���ألفـ ذب�الســ

  9.السياحية�ال���يرافق�ا،�ف�و�السف���والرسول�واملعلم�الناقل���ضارة�وثقافة��مة

إذ�يقدم�املرشد�السيا���رسالة�وصورة�وا��ة�وصادقة�عن�بلـده�دون�ز�ـادة�أو�نقصـان،�و�ـو�بالتـا���أول�وآخـر��

املحافظـة�ع�ـ��املجمـوع�السـياحية�ال�ـ��يرافق�ـا،�و�التـا���

ومنــھ�يك�ســب�دور�املرشــد�الســيا���أ�ميــة�بــارزة�وذات�طــا�ع�ســيا���خــاص��ــ��نجــاح�الســياحة�وإعطا��ــا�صــورة�

ذي�ير�ــد�قضــاء�ســياحتھ�فيــھ،�ثقافيــة�ترتكــز�ع�ــ��معلومــات�وحقــائق��غــذي�ذاكــرة�الســائح�وثقافتــھ�العامــة�عــن�البلــد�الــ

  11.ل�ش�ل�بذلك�صورة�تجمع�ب�ن�مشا�د�حية�ومعلومات�موثقة�و��يحة��ساعد�ع���ترسيخ�ا����املخيلة

  :وقد�تم�ت��يص�دور�السائح�ضمن�الصناعة�السياحية����أر�ع�أدوار�رئ�سية�تتمثل���

  .ا���والتحكم�فيھتقديم�ال��نامج�السيا���من�حيث�الوصول�إ���املقصد�السي

يـدير�التـوتر،�يحـافظ�ع�ـ��التماسـك�والت�امـل��جتمـا��،�اسـتخدام�عنصـر�الف�ا�ـة�

يلعـب�دور�الوسـيط�بـ�ن�املجموعـات�السـياحية�والسـ�ان�املحليـ�ن�للمقصـد،�ومقـدمي�

                                                           

  .11،�ص�2006خالد�مقابلة،�فن�الداللة�و�رشاد�السيا��،�مكتبة�وائل�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،��ردن،�د�ط،�

�،�مجلـــة�الشــرق��وســـط�الســياحة،�جامعــة�الشـــرق��وســط�للدراســات�العليـــا،�عمــان،�العـــدد�

املركز�–دحدوح�منية،�دور�امل�ارات��تصالية�للمرشد�السيا������التعر�ف�باملقومات�السياحية،�مجلة�الدراسات��عالمية�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

الـدليل�السـيا��"و�ش���إ���أن�املشرع�ا��زائري�خص�املرشد�السيا���ب�سـمية�خاصـة�

الـــذي�يحــدد�شــروط�ممارســـة��شــاط�الـــدليل��ــ�224-06مــن�املرســوم�التنفيـــذي�رقــم�

�عد�دليال����السياحة��ل���ص�طبي���يرافق�السياح�الوطني�ن�أو��جانب�بصفة�دائمة�أو�موسمية�مقابل�

ــ��الطر�ــــق�العـــام،��ــــ�� أجـــر�،�بمناســـبة�رحــــالت�ســـياحية�أو�أســـفار�منظمــــة�أو�نز�ـــات�ع�ــــ��مـــ�ن�ســـيارات�للنقــــل�العمـــومي��ـ

  ".املعالم�التار�خية�وا��ضائر�الثقافيةاملتاحف�والنصب�التذ�ار�ة�و 

  دور�املرشد�السيا���كأحد�دعائم�الصناعة�السياحية�

�عت�ــ��الــدليل�الســيا���أحــد�أر�ــان�العمليــة�الســياحية�والــذي�يتــو���إدارة�وتنظــيم�الــرحالت�الســياحية�مــن�خــالل�

ـــ ــ ـــــاطق�ا��ـ ــــن�منـ ـــــرح�عــ ـــــيح�والشـ ـــــات�التوضـ ـــوم��عمليـ ــ ـــــياحية،�و�قـ ـــــات�سـ ــــة�مجموعـ مرافقــ

السياحية�ال���يرافق�ا،�ف�و�السف���والرسول�واملعلم�الناقل���ضارة�وثقافة��مة

إذ�يقدم�املرشد�السيا���رسالة�وصورة�وا��ة�وصادقة�عن�بلـده�دون�ز�ـادة�أو�نقصـان،�و�ـو�بالتـا���أول�وآخـر��

املحافظـة�ع�ـ��املجمـوع�السـياحية�ال�ـ��يرافق�ـا،�و�التـا�����ص�يقابل�و�ودع�املجموعة�السياحية،�ولذا�تقع�مسؤولية�

  10.�و�الصورة�ا��قيقية�املمثلة�لبلده

ومنــھ�يك�ســب�دور�املرشــد�الســيا���أ�ميــة�بــارزة�وذات�طــا�ع�ســيا���خــاص��ــ��نجــاح�الســياحة�وإعطا��ــا�صــورة�

ثقافيــة�ترتكــز�ع�ــ��معلومــات�وحقــائق��غــذي�ذاكــرة�الســائح�وثقافتــھ�العامــة�عــن�البلــد�الــ

ل�ش�ل�بذلك�صورة�تجمع�ب�ن�مشا�د�حية�ومعلومات�موثقة�و��يحة��ساعد�ع���ترسيخ�ا����املخيلة

وقد�تم�ت��يص�دور�السائح�ضمن�الصناعة�السياحية����أر�ع�أدوار�رئ�سية�تتمثل���

تقديم�ال��نامج�السيا���من�حيث�الوصول�إ���املقصد�السي: الدور��سا���

يـدير�التـوتر،�يحـافظ�ع�ـ��التماسـك�والت�امـل��جتمـا��،�اسـتخدام�عنصـر�الف�ا�ـة��:الدور��جتما��

  .ل��فاظ�ع���معنو�ات�املجموعة�السياحية

يلعـب�دور�الوسـيط�بـ�ن�املجموعـات�السـياحية�والسـ�ان�املحليـ�ن�للمقصـد،�ومقـدمي�: الدور�التفاع��

  .نظيما��دمة�من�خالل�العرض�والت

                   

خالد�مقابلة،�فن�الداللة�و�رشاد�السيا��،�مكتبة�وائل�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،��ردن،�د�ط،�

�،�مجلـــة�الشــرق��وســـط�الســياحة،�جامعــة�الشـــرق��وســط�للدراســات�العليـــا،�عمــان،�العـــدد�ا��وامــدة�ن�يــل،�مف�ـــوم�الــدليل�الســيا�

. 

دحدوح�منية،�دور�امل�ارات��تصالية�للمرشد�السيا������التعر�ف�باملقومات�السياحية،�مجلة�الدراسات��عالمية�

 .32،�ص�2020د�الثا�ي�عشر،�أوت�العد�-أملانيا

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

و�ش���إ���أن�املشرع�ا��زائري�خص�املرشد�السيا���ب�سـمية�خاصـة�

مــن�املرســوم�التنفيـــذي�رقــم�

�عد�دليال����السياحة��ل���ص�طبي���يرافق�السياح�الوطني�ن�أو��جانب�بصفة�دائمة�أو�موسمية�مقابل�"ع���أنھ�

ــ��الطر�ــــق�العـــام،��ــــ�� أجـــر�،�بمناســـبة�رحــــالت�ســـياحية�أو�أســـفار�منظمــــة�أو�نز�ـــات�ع�ــــ��مـــ�ن�ســـيارات�للنقــــل�العمـــومي��ـ

املتاحف�والنصب�التذ�ار�ة�و 

دور�املرشد�السيا���كأحد�دعائم�الصناعة�السياحية�: ثانيا  

�عت�ــ��الــدليل�الســيا���أحــد�أر�ــان�العمليــة�الســياحية�والــذي�يتــو���إدارة�وتنظــيم�الــرحالت�الســياحية�مــن�خــالل�

ـــ ــ ـــــاطق�ا��ـ ــــن�منـ ـــــرح�عــ ـــــيح�والشـ ـــــات�التوضـ ـــوم��عمليـ ــ ـــــياحية،�و�قـ ـــــات�سـ ــــة�مجموعـ مرافقــ

السياحية�ال���يرافق�ا،�ف�و�السف���والرسول�واملعلم�الناقل���ضارة�وثقافة��مة

إذ�يقدم�املرشد�السيا���رسالة�وصورة�وا��ة�وصادقة�عن�بلـده�دون�ز�ـادة�أو�نقصـان،�و�ـو�بالتـا���أول�وآخـر��

��ص�يقابل�و�ودع�املجموعة�السياحية،�ولذا�تقع�مسؤولية�

�و�الصورة�ا��قيقية�املمثلة�لبلده

ومنــھ�يك�ســب�دور�املرشــد�الســيا���أ�ميــة�بــارزة�وذات�طــا�ع�ســيا���خــاص��ــ��نجــاح�الســياحة�وإعطا��ــا�صــورة�

ثقافيــة�ترتكــز�ع�ــ��معلومــات�وحقــائق��غــذي�ذاكــرة�الســائح�وثقافتــھ�العامــة�عــن�البلــد�الــ

ل�ش�ل�بذلك�صورة�تجمع�ب�ن�مشا�د�حية�ومعلومات�موثقة�و��يحة��ساعد�ع���ترسيخ�ا����املخيلة

وقد�تم�ت��يص�دور�السائح�ضمن�الصناعة�السياحية����أر�ع�أدوار�رئ�سية�تتمثل���

 الدور��سا���

 الدور��جتما��

ل��فاظ�ع���معنو�ات�املجموعة�السياحية

 الدور�التفاع��

ا��دمة�من�خالل�العرض�والت

خالد�مقابلة،�فن�الداللة�و�رشاد�السيا��،�مكتبة�وائل�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،��ردن،�د�ط،��-9
ا��وامــدة�ن�يــل،�مف�ـــوم�الــدليل�الســيا��-10

.08،�ص��2010ول،�مارس�
دحدوح�منية،�دور�امل�ارات��تصالية�للمرشد�السيا������التعر�ف�باملقومات�السياحية،�مجلة�الدراسات��عالمية��-11

أملانيا-الديمقراطي�العر�ي،�برل�ن
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�عت�ـ��الـدور�امل�ـم�مقارنـة�بـاألدوار�املـذ�ورة��ـ��دور��ختيـار��عـالم،�التفسـ��،�ال��جمـة�

ومنـــھ�فـــإن�التنفيـــذ�الفع�ـــ��ل��نـــامج�الرحلـــة�الســـياحية�امل��مجـــة�مـــن�قبـــل�و�الـــة�الســـياحة�و�ســـفار�ي�ـــون�ع�ـــ��

الــذي�يحــدد� 224-06مــن�املرســوم�التنفيــذي�رقــم�

ع���أن�الدليل����السياحة�خالل�ممارسة�أعمال�م،�يقومـون�

عنـــد��بتمثيـــل�و�ـــاالت�الســـياحة�و�ســـفار�واملتعـــامل�ن��ـــ��الســـياحة،�الـــذين�يلتمســـون�خدماتـــھ،�لـــدى�الســـياح�واملســـافر�ن

و�ذا�يؤدي�بنـا�إ�ـ��القـول�أنـھ�تـرتبط�و�الـة�السـياحة�و�سـفار�مـع�الـدليل�السـيا����عقـد��رشـاد�السـيا��،�و�ـو�

مال��رشاد�السيا��،�عقد��سيط�تتخللھ�مجموعة�من��ل��امات�ال���تقع�ع���عاتق�املرشد�السيا���الذي�يمارس�أع

  .ملختلف��ماكن�السياحية�و�ثر�ة�والتار�خية�مع�شرح�وتزو�د�السياح�باملعلومات�و�ل�ذلك�بمقابل

�ــ��العمليـــة�الســياحية�ملـــا�يقدمونــھ�للســـياح�بتــوج���م�إ�ـــ��

ــ���مــــاكن�الســــياحية��ــــ��البلــــد� ـــة�واملاليــــة،�باإلضــــافة�إ�ــ الفندقيـ

-  

 
ً
�مباحا

ً
ل�ـل�مـن�يرغـب��ـ��ذلـك،�بـل��لم�ي��ك�القانون�م�نة��رشاد��غ���تنظيم،�ولم�ي��ك�دخول��ذا�املجال�أمرا

�أل�ميـة�وطبيعـة��عمـال�ال�ـ��يقـوم�
ً
�الزمة�ال�بد�من�توافر�ا�ملزاولة�مثل��ذه�امل�نة،�نظرا

ً
�وشروطا

ً
حدد�القانون�أح�اما

  ).ثانيا(ومن�ج�ة�أخرى�أخضع��ذا�ال�شاط�للرقابة��عدية�

بالرجوع�إ���املشرع�ا��زائري�نجده�أنھ�أخضع�ممارسة��شاط�الدليل�السيا���با��صول�املسبق�ع���اعتماد�

  13.من�الوز�ر�امل�لف�بالسياحة�والقيد����ال��ل�التجاري،�طبقا�لنص�املادة�الرا�عة�من�نفس�املرسوم

                                                           

،�مجلـــة�القيمـــة�"�شـــارة�إ�ـــ��واقـــع�املرشـــد��ـــ��ا��زائـــر

ال�يجــوز�ألحــد�أن�يــزاول�م�نــة�" املتعلقــة�ب�نظــيم�م�نــة�املرشــد�الســيا���املغر�ــي�ع�ــ��أنــھ�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�عت�ـ��الـدور�امل�ـم�مقارنـة�بـاألدوار�املـذ�ورة��ـ��دور��ختيـار��عـالم،�التفسـ��،�ال��جمـة��:الدور��تصا��

 12.و�نتاج

ومنـــھ�فـــإن�التنفيـــذ�الفع�ـــ��ل��نـــامج�الرحلـــة�الســـياحية�امل��مجـــة�مـــن�قبـــل�و�الـــة�الســـياحة�و�ســـفار�ي�ـــون�ع�ـــ��

مــن�املرســوم�التنفيــذي�رقــم��27بموجــب�املــادة��حيــث�اعت�ــ��املشــرع�ا��زائــري 

ع���أن�الدليل����السياحة�خالل�ممارسة�أعمال�م،�يقومـون��شروط�ممارسة��شاط�الدليل����السياحية�وكيفية�ذلك

بتمثيـــل�و�ـــاالت�الســـياحة�و�ســـفار�واملتعـــامل�ن��ـــ��الســـياحة،�الـــذين�يلتمســـون�خدماتـــھ،�لـــدى�الســـياح�واملســـافر�ن

  .استفاء�إجراءات�السفر�والوصول�إ���ا��دمات�ال�����م�تنقل�م�وإقام��م

و�ذا�يؤدي�بنـا�إ�ـ��القـول�أنـھ�تـرتبط�و�الـة�السـياحة�و�سـفار�مـع�الـدليل�السـيا����عقـد��رشـاد�السـيا��،�و�ـو�

عقد��سيط�تتخللھ�مجموعة�من��ل��امات�ال���تقع�ع���عاتق�املرشد�السيا���الذي�يمارس�أع

ملختلف��ماكن�السياحية�و�ثر�ة�والتار�خية�مع�شرح�وتزو�د�السياح�باملعلومات�و�ل�ذلك�بمقابل

�ــ��العمليـــة�الســياحية�ملـــا�يقدمونــھ�للســـياح�بتــوج���م�إ�ـــ��وممــا�ســبق�ي�بـــ�ن�الــدور�الـــذي�يلعبــھ�املرشـــد�الســيا���

ـــاعم�و�ســــواق�واملؤسســــات ـــ��غــــرار�املطـ ــ���مــــاكن�الســــياحية��ــــ��البلــــد��مقاصــــد�م،�ع�ـ ـــة�واملاليــــة،�باإلضــــافة�إ�ــ الفندقيـ

  .و�ذلك��عت���أحد�أ�م�أداة�من�أدوات�الصناعة�السياحية

-الدليل�السيا��–تنظيم�م�نة�املرشد�السيا���

 
ً
�مباحا

ً
لم�ي��ك�القانون�م�نة��رشاد��غ���تنظيم،�ولم�ي��ك�دخول��ذا�املجال�أمرا

�أل�ميـة�وطبيعـة��عمـال�ال�ـ��يقـوم�
ً
�الزمة�ال�بد�من�توافر�ا�ملزاولة�مثل��ذه�امل�نة،�نظرا

ً
�وشروطا

ً
حدد�القانون�أح�اما

ومن�ج�ة�أخرى�أخضع��ذا�ال�شاط�للرقابة��عدية��،)أوال(��ا�املرشد�السيا���وال���تتطلب�م�ارات�ومؤ�الت�

  مارسة��شاط�الدليل�السيا��

بالرجوع�إ���املشرع�ا��زائري�نجده�أنھ�أخضع�ممارسة��شاط�الدليل�السيا���با��صول�املسبق�ع���اعتماد�

من�الوز�ر�امل�لف�بالسياحة�والقيد����ال��ل�التجاري،�طبقا�لنص�املادة�الرا�عة�من�نفس�املرسوم

                   

�شـــارة�إ�ـــ��واقـــع�املرشـــد��ـــ��ا��زائـــر"مز�ـــان�حمـــزة،�بـــن�ســـالم�ناديـــة،�مســـا�مة�املرشـــد�الســـيا����ـــ��صـــناعة�الســـياحة�

 .57�،58،�ص�2019،�العدد��ول،�1املضافة�لالقتصاديات��عمال،�املجلد�

املتعلقــة�ب�نظــيم�م�نــة�املرشــد�الســيا���املغر�ــي�ع�ــ��أنــھ��05-12تــنص�املــادة�ا��امســة�مــن�القــانون�رقــم�

  ".املرشد�السيا���مالم�يكن�حاصال�ع���اعتماد�مسلم�من�طرف��دارة�املختصة

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 
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 الدور��تصا��

و�نتاج

ومنـــھ�فـــإن�التنفيـــذ�الفع�ـــ��ل��نـــامج�الرحلـــة�الســـياحية�امل��مجـــة�مـــن�قبـــل�و�الـــة�الســـياحة�و�ســـفار�ي�ـــون�ع�ـــ��  

حيــث�اعت�ــ��املشــرع�ا��زائــري املرشــد�الســيا��،�

شروط�ممارسة��شاط�الدليل����السياحية�وكيفية�ذلك

بتمثيـــل�و�ـــاالت�الســـياحة�و�ســـفار�واملتعـــامل�ن��ـــ��الســـياحة،�الـــذين�يلتمســـون�خدماتـــھ،�لـــدى�الســـياح�واملســـافر�ن

استفاء�إجراءات�السفر�والوصول�إ���ا��دمات�ال�����م�تنقل�م�وإقام��م

و�ذا�يؤدي�بنـا�إ�ـ��القـول�أنـھ�تـرتبط�و�الـة�السـياحة�و�سـفار�مـع�الـدليل�السـيا����عقـد��رشـاد�السـيا��،�و�ـو�

عقد��سيط�تتخللھ�مجموعة�من��ل��امات�ال���تقع�ع���عاتق�املرشد�السيا���الذي�يمارس�أع

ملختلف��ماكن�السياحية�و�ثر�ة�والتار�خية�مع�شرح�وتزو�د�السياح�باملعلومات�و�ل�ذلك�بمقابل

وممــا�ســبق�ي�بـــ�ن�الــدور�الـــذي�يلعبــھ�املرشـــد�الســيا���

ـــاعم�و�ســــواق�واملؤسســــات ـــ��غــــرار�املطـ مقاصــــد�م،�ع�ـ

و�ذلك��عت���أحد�أ�م�أداة�من�أدوات�الصناعة�السياحية. املستضيف

تنظيم�م�نة�املرشد�السيا���: املحور�الثا�ي

 
ً
�مباحا

ً
لم�ي��ك�القانون�م�نة��رشاد��غ���تنظيم،�ولم�ي��ك�دخول��ذا�املجال�أمرا

�أل�ميـة�وطبيعـة��عمـال�ال�ـ��يقـوم�
ً
�الزمة�ال�بد�من�توافر�ا�ملزاولة�مثل��ذه�امل�نة،�نظرا

ً
�وشروطا

ً
حدد�القانون�أح�اما

��ا�املرشد�السيا���وال���تتطلب�م�ارات�ومؤ�الت�

مارسة��شاط�الدليل�السيا��شروط�م: أوال

بالرجوع�إ���املشرع�ا��زائري�نجده�أنھ�أخضع�ممارسة��شاط�الدليل�السيا���با��صول�املسبق�ع���اعتماد�  

من�الوز�ر�امل�لف�بالسياحة�والقيد����ال��ل�التجاري،�طبقا�لنص�املادة�الرا�عة�من�نفس�املرسوم

مز�ـــان�حمـــزة،�بـــن�ســـالم�ناديـــة،�مســـا�مة�املرشـــد�الســـيا����ـــ��صـــناعة�الســـياحة��-12

املضافة�لالقتصاديات��عمال،�املجلد�
تــنص�املــادة�ا��امســة�مــن�القــانون�رقــم��-13

املرشد�السيا���مالم�يكن�حاصال�ع���اعتماد�مسلم�من�طرف��دارة�املختصة
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فر�مجموعــــة�مـــن�الشــــروط��ـــ��طالــــب�الرخصـــة�ملمارســــة��شــــاط�

و�ــ��ع�ــ���224،14-06الــدليل�الســيا��،�وقــد�تناول�ــا�املشــرع�ا��زائــري��ــ��املــادة�السادســة�مــن�املرســوم�التنفيــذي�رقــم�

  :ةال�يجوز�ألي��ان�أن�يطلب�اعتمادا�ملمارسة��شاط�الدليل����السياحة�مالم�تتوفر�فيھ�الشروط��تي

ـــم�،�والقــــانون�املغر  املــــادة�( 05-�12ــــي�رقـ

إضــافة�للشــروط�أعــاله�نــص�ع�ــ��وجــوب�أن�ي�ــون�امل���ــ��ملزاولــة�م�نــة�املرشــد�الســيا���مصــري�ا���ســية؛�

مغر�ــي�ا���ســية،�و�أن�ال�ي�ــون�قــد�صــدر��ــ��حقــھ�حكــم�بــا���س�مــن�أجــل�جنحــة�أو��ال�ــ�ن�مــن�أجــل�جنايــة�مــا�عــادا�

جن��ــا�يــرد�عنــد��50أن�يــتم�إيــداع�بخز�نــة�وزارة�الســياحة�تأمينــا�قــدره�

                                                           

ا���املغر�ـي،�وال�ـ��تـنص��،�املتعلـق�ب�نظـيم�م�نـة�املرشـد�السـي

  :ألجل�ا��صول�ع����عتماد�املنصوص����املادة�أعاله،�يجب�ع���امل�����ملزاولة�م�نة�املرشد�السيا���أن

يث�ـت�تــوفره�ع�ــ��ت�ــو�ن�كمــا�يحــدده�التنظــيم،�

املتعلـــق�ب�نظـــيم�م�نـــة��05-12،�القا�ـــ���بتغي�ـــ��القـــانون�رقـــم�

  ".ال�ي�ون�قد�صدر����حقھ�حكم�با���س�من�أجل�جناية�أو�جنحة�ما�عادا�ا��رائم�غ���العمدية

املتعلقة�ب�نظـيم�م�نـة��05-12ولم�يتطرق�املشرع�ا��زائري�إ���السن��ق����ملزاولة��شاط�الدليل�السيا��،����ح�ن�نجد�القانون�رقم�

يحـدد�الســن��ق�ـ���ملزاولـة�م�نــة�املرشـد�الســيا����ـ��سـ�ت�ن�ســنة،�عنـد�تجــاوز�

  ".مكن�أن�يرخص�لھ�باالستمرار����مزاولة��شاطھ�وفق�الشروط�وحسب�الكيفيات�املحددة�بنص�تنظي��

  :ع���أنھ�224

لم��ثار�أو�السياحة�أو�العلوم�الطبيعية�أو�ال�ندسة�املعمار�ـة،�

  .لحيازة�ش�ادة�تق���سامي����املجال،�باإلضافة�إ���إتقان�فضال�عن�اللغة�العر�ية،�لغة�أجن�ية�ع����ق

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

فر�مجموعــــة�مـــن�الشــــروط��ـــ��طالــــب�الرخصـــة�ملمارســــة��شــــاط�إال�أنـــھ�ل��صــــول�ع�ـــ���عتمــــاد�البـــد�مــــن�أن�تتـــو 

الــدليل�الســيا��،�وقــد�تناول�ــا�املشــرع�ا��زائــري��ــ��املــادة�السادســة�مــن�املرســوم�التنفيــذي�رقــم�

ال�يجوز�ألي��ان�أن�يطلب�اعتمادا�ملمارسة��شاط�الدليل����السياحة�مالم�تتوفر�فيھ�الشروط��تي

  15سنة�ع����قل؛) 21(بلوغ�سن�واحد�وعشرون�

  القدرة�البدنية�ع���ممارسة��شاطات�الدليل����السياحة؛

  التمتع�با��قوق�املدنية�والوطنية؛

 16".إثبات�تأ�يل�امل���لھ�صلة�ب�شاط�الدليل����السياحة

ـــم� ،�والقــــانون�املغر )املــــادة�الثالثــــة( 1983لســــنة��121لنجــــد�أن�القــــانون�املصــــري�رقـ

إضــافة�للشــروط�أعــاله�نــص�ع�ــ��وجــوب�أن�ي�ــون�امل���ــ��ملزاولــة�م�نــة�املرشــد�الســيا���مصــري�ا���ســية؛�

مغر�ــي�ا���ســية،�و�أن�ال�ي�ــون�قــد�صــدر��ــ��حقــھ�حكــم�بــا���س�مــن�أجــل�جنحــة�أو��ال�ــ�ن�مــن�أجــل�جنايــة�مــا�عــادا�

أن�يــتم�إيــداع�بخز�نــة�وزارة�الســياحة�تأمينــا�قــدره��ا��ــرائم�غ�ــ��العمديــة،�وأضــاف�القــانون�املصــري 

                   

،�املتعلـق�ب�نظـيم�م�نـة�املرشـد�السـي2012-09-04،�املـؤرخ��ـ��05-12مقابلة�للمادة�السادسة�من�القانون�رقـم�

ألجل�ا��صول�ع����عتماد�املنصوص����املادة�أعاله،�يجب�ع���امل�����ملزاولة�م�نة�املرشد�السيا���أن

يث�ـت�تــوفره�ع�ــ��ت�ــو�ن�كمــا�يحــدده�التنظــيم،��-يتـوفر�ع�ــ��القــدرة�البدنيــة�ملزاولــة�امل�نــة،�-ســنة،�18ال�يقــل�عــن�

،�القا�ـــ���بتغي�ـــ��القـــانون�رقـــم�2014-06-31املـــؤرخ��ـــ���133-13عـــدل��ـــذا�الشـــرط�بموجـــب�القـــانون�رقـــم�

  ،)2014أوت��19،�الصادرة����6283

ال�ي�ون�قد�صدر����حقھ�حكم�با���س�من�أجل�جناية�أو�جنحة�ما�عادا�ا��رائم�غ���العمدية

ولم�يتطرق�املشرع�ا��زائري�إ���السن��ق����ملزاولة��شاط�الدليل�السيا��،����ح�ن�نجد�القانون�رقم�

يحـدد�الســن��ق�ـ���ملزاولـة�م�نــة�املرشـد�الســيا����ـ��سـ�ت�ن�ســنة،�عنـد�تجــاوز�"املرشـد�السـيا���املغر�ــي�يـنص��ـ��املــادة�السـا�عة�ع�ــ��أنـھ�

مكن�أن�يرخص�لھ�باالستمرار����مزاولة��شاطھ�وفق�الشروط�وحسب�الكيفيات�املحددة�بنص�تنظي��

224-06حدد�املشرع�املقصود�بالتأ�يل�امل������املادة�السادسة�من�املرسوم�التنفيذي�رقم�

لم��ثار�أو�السياحة�أو�العلوم�الطبيعية�أو�ال�ندسة�املعمار�ـة،�حيازة�ش�ادة�عليا����التار�خ�أو�الفن�أو�ع: بال�سبة�للدليل�السياحة�الوط��

  .باإلضافة�إ���إتقان�فضال�عن�اللغة�العر�ية،�لغت�ن�أو�عدة�لغات�أجن�ية

حيازة�ش�ادة�تق���سامي����املجال،�باإلضافة�إ���إتقان�فضال�عن�اللغة�العر�ية،�لغة�أجن�ية�ع����ق: بال�سبة�للدليل�السياحة�املح��

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

إال�أنـــھ�ل��صــــول�ع�ـــ���عتمــــاد�البـــد�مــــن�أن�تتـــو 

الــدليل�الســيا��،�وقــد�تناول�ــا�املشــرع�ا��زائــري��ــ��املــادة�السادســة�مــن�املرســوم�التنفيــذي�رقــم�

ال�يجوز�ألي��ان�أن�يطلب�اعتمادا�ملمارسة��شاط�الدليل����السياحة�مالم�تتوفر�فيھ�الشروط��تي: "النحو�التا��

بلوغ�سن�واحد�وعشرون� - 

القدرة�البدنية�ع���ممارسة��شاطات�الدليل����السياحة؛ - 

التمتع�با��قوق�املدنية�والوطنية؛ - 

إثبات�تأ�يل�امل���لھ�صلة�ب�شاط�الدليل����السياحة - 

ـــم�  لنجــــد�أن�القــــانون�املصــــري�رقـ

إضــافة�للشــروط�أعــاله�نــص�ع�ــ��وجــوب�أن�ي�ــون�امل���ــ��ملزاولــة�م�نــة�املرشــد�الســيا���مصــري�ا���ســية؛�) السادســة

مغر�ــي�ا���ســية،�و�أن�ال�ي�ــون�قــد�صــدر��ــ��حقــھ�حكــم�بــا���س�مــن�أجــل�جنحــة�أو��ال�ــ�ن�مــن�أجــل�جنايــة�مــا�عــادا�

ا��ــرائم�غ�ــ��العمديــة،�وأضــاف�القــانون�املصــري 

  .ان��اء�ال��خيص

مقابلة�للمادة�السادسة�من�القانون�رقـم��-14

ألجل�ا��صول�ع����عتماد�املنصوص����املادة�أعاله،�يجب�ع���امل�����ملزاولة�م�نة�املرشد�السيا���أن"ع���أنھ�

ال�يقــل�عــن��-ي�ـون�مغر�ــي�ا���ســية،��-

عـــدل��ـــذا�الشـــرط�بموجـــب�القـــانون�رقـــم�(

6283املرشد�السيا��،�ج�ر�عدد�

ال�ي�ون�قد�صدر����حقھ�حكم�با���س�من�أجل�جناية�أو�جنحة�ما�عادا�ا��رائم�غ���العمدية�-
ولم�يتطرق�املشرع�ا��زائري�إ���السن��ق����ملزاولة��شاط�الدليل�السيا��،����ح�ن�نجد�القانون�رقم��-15

املرشـد�السـيا���املغر�ــي�يـنص��ـ��املــادة�السـا�عة�ع�ــ��أنـھ�

مكن�أن�يرخص�لھ�باالستمرار����مزاولة��شاطھ�وفق�الشروط�وحسب�الكيفيات�املحددة�بنص�تنظي���ذا�السن�ي
حدد�املشرع�املقصود�بالتأ�يل�امل������املادة�السادسة�من�املرسوم�التنفيذي�رقم��-16

بال�سبة�للدليل�السياحة�الوط��-

باإلضافة�إ���إتقان�فضال�عن�اللغة�العر�ية،�لغت�ن�أو�عدة�لغات�أجن�ية

بال�سبة�للدليل�السياحة�املح��-
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و�كذا�قيد�املشرع�مزاولة�م�نة�املرشد�السيا���بضرورة�ا��صول�ع���رخصـة���ـدف�حصـر�ا�ع�ـ��مـن�تتـوفر�

ك�ـل�بـل�سـمعة�البلـد�ع�ـ��فيھ�شروط��ستقامة�والكفاءة،�و�و�ما��عود����ال��اية�ب�تائج�إيجابيـة�ع�ـ��قطـاع�السـياحة�

ليــتم�إيداعــھ�ع�ــ��مســـتوى��17،"طلــب��عتمـــاد

املصــا���املختصــة�للــوزارة�امل�لفــة�بالســياحة�مــع��ســليم�وصــل��ســتالم،�وألــزم�املشــرع��ــذه��خ�ــ�ة�بــالرد��ــ��أجــل�ثالثــة�

ـــوفر� ـــ���ــــ��حالــــة�عــــدم�تـ ـــالت�ن�لــــرفض��ــــذا�الطلــــب�و�ـ ـــب��عتمــــاد،�وحــــدد�املشــــرع�حـ ــتالم�طلـ �خ�اســ

كمـــا�أوجـــب�املشـــرع��عليـــل�الـــرفض�و�بلـــغ�لصـــاحبھ�برســـالة�مو�ـــ���عل��ـــا�مـــع�وصـــل��ســـتالم،�ولصـــاحب�الطلـــب�

ل�شــ�ر�ن�مــن�تــار�خ�تبليــغ�الــرفض�لــدى�الــوز�ر�امل�لــف�بالســياحة�مرفــوق�بم�ــ�رات�جديــدة�

  19.قصد�ا��صول�ع���دراسة�إضافية،�وع���الوز�ر�الرد����غضون�ش�ر�الذي�ي���استالم�طلب�الطعن

تر�ــ��ألن�و�شـ���أن�دراســة�امللــف�مــن�قبـل�املصــا���املختصــة�للــوزارة�امل�لفــة�بالسـياحة�واملوافقــة�ال�ــ��تمنح�ــا�ال�

ت�ــون�ترخيصــا�أو�اعتمــادا،�إذ�تقــوم�بفحــص�امللــف�ودراســتھ�والتأكــد�مــن��ونــھ�يتضــمن�جميــع�الوثــائق�الالزمــة،�إذ��عــد�

ــ��الســــياحة ،�ولــــم�يحــــدد���نــــة�العتمــــاد��دالء��ــ

طبيع��ـا�القانونيــة،�و�مكــن�القـول�بأ��ــا�ج�ــاز�إداري�اس�شـاري�ع�ــ��اعتبــار�أ��ـا�ت�شــأ�لــدى�الـوز�ر�امل�لــف�بالســياحة،�ممــا�

ــع�باالســــتقاللية،�وكرســــت��ــــذه�التبعيــــة�املــــادة� مــــن�ذات�املرســــوم،�ال�ــــ����17ع�ــــ��أ��ــــا�تا�عــــة�للــــوزارة�الســــياحية�وال�تتمتــ

من�ممثلــ�ن�مــن�مختلــف�القطاعـات��ــ��الدولــة�وال�ــ��ل�ـا�عالقــة�بالتنميــة��ــ��املجــال�

                                                           

ممثـــل�وز�ـــر�الداخليـــة�وا��ماعـــات��-؛�)قائـــد�أر�ـــان�الـــدرك�الـــوط��

�ـر�ممثـل�وز �-؛�)املدير�ـة�العامـة�للغابـات(ممثل�وز�ر�ممثل�وز�ر�امل�لـف�بالفالحـة�والتنميـة�الر�فيـة�

ممثــل�الــوز�ر�امل�لــف�بــالتعليم�العــا��؛�ممثــل�الــوز�ر�امل�لــف�بــالت�و�ن�امل�ــ�؛�ممثــل�الــوز�ر�امل�لــف�باملؤسســات�الصــغ��ة�

املدير�العام�للديوان�الوط���للسـياحة؛�و�مكـن�ل��نـة�أن��سـتع�ن�بـأي��ـ�ص�يمكنـھ،�بحكـم�كفاءتـھ�أن�

  ".تتو���مصا���املدير�ة�امل�لفة�بال�شاطات�السياحية����الوزارة�امل�لفة�بالسياحة،�أمانة�ال��نة

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

و�كذا�قيد�املشرع�مزاولة�م�نة�املرشد�السيا���بضرورة�ا��صول�ع���رخصـة���ـدف�حصـر�ا�ع�ـ��مـن�تتـوفر�

فيھ�شروط��ستقامة�والكفاءة،�و�و�ما��عود����ال��اية�ب�تائج�إيجابيـة�ع�ـ��قطـاع�السـياحة�

ن�ملــف� طلــب��عتمـــاد"�ــ��حالــة�تــوفر�شـــروط�القانونيــة��ــ��طالــب��عتمـــاد،�ي�ــوَّ

املصــا���املختصــة�للــوزارة�امل�لفــة�بالســياحة�مــع��ســليم�وصــل��ســتالم،�وألــزم�املشــرع��ــذه��خ�ــ�ة�بــالرد��ــ��أجــل�ثالثــة�

ـــوفر� ـــ���ــــ��حالــــة�عــــدم�تـ ـــالت�ن�لــــرفض��ــــذا�الطلــــب�و�ـ ـــب��عتمــــاد،�وحــــدد�املشــــرع�حـ ــتالم�طلـ �خ�اســ

  18.الشروط�القانونية����صاحب�الطلب،�أو��ان�محل���ب���ا�ي�لالعتماد

كمـــا�أوجـــب�املشـــرع��عليـــل�الـــرفض�و�بلـــغ�لصـــاحبھ�برســـالة�مو�ـــ���عل��ـــا�مـــع�وصـــل��ســـتالم،�ولصـــاحب�الطلـــب�

ل�شــ�ر�ن�مــن�تــار�خ�تبليــغ�الــرفض�لــدى�الــوز�ر�امل�لــف�بالســياحة�مرفــوق�بم�ــ�رات�جديــدة�املرفــوض�الطعــن�كتابيــا�خــال

قصد�ا��صول�ع���دراسة�إضافية،�وع���الوز�ر�الرد����غضون�ش�ر�الذي�ي���استالم�طلب�الطعن

و�شـ���أن�دراســة�امللــف�مــن�قبـل�املصــا���املختصــة�للــوزارة�امل�لفــة�بالسـياحة�واملوافقــة�ال�ــ��تمنح�ــا�ال�

ت�ــون�ترخيصــا�أو�اعتمــادا،�إذ�تقــوم�بفحــص�امللــف�ودراســتھ�والتأكــد�مــن��ونــھ�يتضــمن�جميــع�الوثــائق�الالزمــة،�إذ��عــد�

  .دراسة�مبدئية�للملف�من�حيث�توفر�الشروط�والوثائق�املطلو�ة�قانونا

ــ��الســــياحة�224-06وقــــد�أ�شــــا�املشــــرع�بموجــــب�املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم� ��نــــة�العتمــــاد��دالء��ــ

طبيع��ـا�القانونيــة،�و�مكــن�القـول�بأ��ــا�ج�ــاز�إداري�اس�شـاري�ع�ــ��اعتبــار�أ��ـا�ت�شــأ�لــدى�الـوز�ر�امل�لــف�بالســياحة،�ممــا�

ــع�باالســــتقاللية،�وكرســــت��ــــذه�التبعيــــة�املــــادة� �ع�ــــ��أ��ــــا�تا�عــــة�للــــوزارة�الســــياحية�وال�تتمتــ

من�ممثلــ�ن�مــن�مختلــف�القطاعـات��ــ��الدولــة�وال�ــ��ل�ـا�عالقــة�بالتنميــة��ــ��املجــال�نصـت�ع�ــ���شــكيلة�ال��نــة�ال�ـ��تتضــ

  20.السيا����ش�ل�مباشر�أو�غ���مباشر

                   

  .224-06الذي�يرفق�بوثائق�حدد��ا�املادة�السا�عة�من�املرسوم�التنفيذي�رقم�

  .224-06مضمون�املادة�التاسعة�من�املرسوم�التنفيذي�رقم�

  .224-06من�املرسوم�التنفيذي�رقم�

  :منوتت�ون�"... ع���أنھ��224-06من�املرسوم�التنفيذي�رقم�

قائـــد�أر�ـــان�الـــدرك�الـــوط��(ممثـــل�وز�ـــر�الـــدفاع�الـــوط����-ممثـــل�الـــوز�ر�امل�لـــف�بالســـياحة،�رئ�ســـا؛�

ممثل�وز�ر�ممثل�وز�ر�امل�لـف�بالفالحـة�والتنميـة�الر�فيـة��-؛�)املدير�ة�العامة�لألمن�الوط��

ممثــل�الــوز�ر�امل�لــف�بــالتعليم�العــا��؛�ممثــل�الــوز�ر�امل�لــف�بــالت�و�ن�امل�ــ�؛�ممثــل�الــوز�ر�امل�لــف�باملؤسســات�الصــغ��ة�

املدير�العام�للديوان�الوط���للسـياحة؛�و�مكـن�ل��نـة�أن��سـتع�ن�بـأي��ـ�ص�يمكنـھ،�بحكـم�كفاءتـھ�أن�-واملتوسطة�والصناعة�التقليدية؛�

تتو���مصا���املدير�ة�امل�لفة�بال�شاطات�السياحية����الوزارة�امل�لفة�بالسياحة،�أمانة�ال��نة

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

و�كذا�قيد�املشرع�مزاولة�م�نة�املرشد�السيا���بضرورة�ا��صول�ع���رخصـة���ـدف�حصـر�ا�ع�ـ��مـن�تتـوفر�  

فيھ�شروط��ستقامة�والكفاءة،�و�و�ما��عود����ال��اية�ب�تائج�إيجابيـة�ع�ـ��قطـاع�السـياحة�

  .وجھ�ا��صوص

ن�ملــف� �ــ��حالــة�تــوفر�شـــروط�القانونيــة��ــ��طالــب��عتمـــاد،�ي�ــوَّ

املصــا���املختصــة�للــوزارة�امل�لفــة�بالســياحة�مــع��ســليم�وصــل��ســتالم،�وألــزم�املشــرع��ــذه��خ�ــ�ة�بــالرد��ــ��أجــل�ثالثــة�

ـــ�ر�ابتــــداء�مــــن�تــــار  ـــوفر�أشـ ـــ���ــــ��حالــــة�عــــدم�تـ ـــالت�ن�لــــرفض��ــــذا�الطلــــب�و�ـ ـــب��عتمــــاد،�وحــــدد�املشــــرع�حـ ــتالم�طلـ �خ�اســ

الشروط�القانونية����صاحب�الطلب،�أو��ان�محل���ب���ا�ي�لالعتماد

كمـــا�أوجـــب�املشـــرع��عليـــل�الـــرفض�و�بلـــغ�لصـــاحبھ�برســـالة�مو�ـــ���عل��ـــا�مـــع�وصـــل��ســـتالم،�ولصـــاحب�الطلـــب�

املرفــوض�الطعــن�كتابيــا�خــال

قصد�ا��صول�ع���دراسة�إضافية،�وع���الوز�ر�الرد����غضون�ش�ر�الذي�ي���استالم�طلب�الطعن

و�شـ���أن�دراســة�امللــف�مــن�قبـل�املصــا���املختصــة�للــوزارة�امل�لفــة�بالسـياحة�واملوافقــة�ال�ــ��تمنح�ــا�ال�

ت�ــون�ترخيصــا�أو�اعتمــادا،�إذ�تقــوم�بفحــص�امللــف�ودراســتھ�والتأكــد�مــن��ونــھ�يتضــمن�جميــع�الوثــائق�الالزمــة،�إذ��عــد�

دراسة�مبدئية�للملف�من�حيث�توفر�الشروط�والوثائق�املطلو�ة�قانونا

وقــــد�أ�شــــا�املشــــرع�بموجــــب�املرســــوم�التنفيــــذي�رقــــم�

طبيع��ـا�القانونيــة،�و�مكــن�القـول�بأ��ــا�ج�ــاز�إداري�اس�شـاري�ع�ــ��اعتبــار�أ��ـا�ت�شــأ�لــدى�الـوز�ر�امل�لــف�بالســياحة،�ممــا�

ــع�باالســــتقاللية،�وكرســــت��ــــذه�التبعيــــة�املــــادة� �ع�ــــ��أ��ــــا�تا�عــــة�للــــوزارة�الســــياحية�وال�تتمتــ

نصـت�ع�ــ���شــكيلة�ال��نــة�ال�ـ��تتضــ

السيا����ش�ل�مباشر�أو�غ���مباشر

الذي�يرفق�بوثائق�حدد��ا�املادة�السا�عة�من�املرسوم�التنفيذي�رقم��-17
مضمون�املادة�التاسعة�من�املرسوم�التنفيذي�رقم��-18
من�املرسوم�التنفيذي�رقم��11و�10مضمون�املادة��-19
من�املرسوم�التنفيذي�رقم��17تنص�املادة��-20

ممثـــل�الـــوز�ر�امل�لـــف�بالســـياحة،�رئ�ســـا؛�-

املدير�ة�العامة�لألمن�الوط��(املحلية�

ممثــل�الــوز�ر�امل�لــف�بــالتعليم�العــا��؛�ممثــل�الــوز�ر�امل�لــف�بــالت�و�ن�امل�ــ�؛�ممثــل�الــوز�ر�امل�لــف�باملؤسســات�الصــغ��ة��-امل�لــف�بالثقافــة؛�

واملتوسطة�والصناعة�التقليدية؛�

تتو���مصا���املدير�ة�امل�لفة�بال�شاطات�السياحية����الوزارة�امل�لفة�بالسياحة،�أمانة�ال��نة. ا����مداوال��ايفيد�
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ومـــن�بـــ�ن�م�ـــام��ـــذه�ال��نـــة�دراســـة�طلبـــات�اعتمـــاد��دالء��ـــ��الســـياحة��ـــ��اجتماعا��ـــا�العاديـــة�أو��ســـت�نائية،�

و��ـون��23والـذي�ي�ـون�ملـدة�غ�ـ��محـدودة

  24.قابال�لإللغاء،�كما��عت����ذا��عتماد���صيا�غ���قابل�للتنازل�وال�يمكن�أن�ي�ون�موضوع�إيجار�أيا��ان�ش�لھ

ــــذي� ـــياحة،�والـ ــــف�بالســ ـــوز�ر�امل�لـ ـــوح�لـــــدى�الــ تــ

من�القانون�سالف�الذكر�ع����نضمام�

قانونيــة،�كمــا�أنـھ�ل�ــم��نضــمام�إ�ــ��ا��معيــات�

                                                           

مـدة�ال�ـ�خيص�خمـس�سـنوات،�و�جـب�تجديـده�خـالل�الشـ�ر�ن��خ�ـ�ين�مـن��ــذه�

إ�ــ��صـدور�قــرار�مـن�الــوز�ر�امل�لـف�بالســياحة�بتحديـد�نمــوذج�

،�يحدد��عتمادين�النموذجي�ن�للدليل����السـياحة�ا��زائـري،�

ع�ـــ��أ�ـــداف�ا�مـــن��27املتعلـــق�باملرشـــدين�الســـياحي�ن�ونقـــاب��م�املصـــري،�ونصـــت�بموجبـــھ��ـــ��املـــادة�

  النقابة�أو�بي��م�أو�ب�ن�ا���ات��ي��عملون���ا،

املرشدين�السياحي�ن�����ل�يجب�ع���" املتعلقة�ب�نظيم�م�نة�املرشد�السيا���املغر�ي�ع���أنھ�

ج�ة�من�ا���ات�أن�ي�تظموا����جمعية�م�نية�تضم�املرشدين�املـزاول�ن�بصـفة�مسـتقلة�واملرشـدين�املـزاول�ن�باعتبـار�م�أجـراء�وكـذا�شـر�ات�

املشــروعة�وتمثــيل�م�لــدى�املصــا�����ــدف��ــذه�ا��معيــات�إ�ــ��ضــمان�مزاولــة�م�نــة�املرشــد�الســيا���بصــفة�قانونيــة�والــدفاع�عــن�مصــا���م�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

ومـــن�بـــ�ن�م�ـــام��ـــذه�ال��نـــة�دراســـة�طلبـــات�اعتمـــاد��دالء��ـــ��الســـياحة��ـــ��اجتماعا��ـــا�العاديـــة�أو��ســـت�نائية،�

  21.وإبداء�رأ��ا�ف��ا�باملوافقة�أو�الرفض�املعلل

والـذي�ي�ـون�ملـدة�غ�ـ��محـدودة�22جراء�أخ���يتم��سـليم��عتمـاد�مـن�قبـل�الـوز�ر�امل�لـف�بالسـياحة،

قابال�لإللغاء،�كما��عت����ذا��عتماد���صيا�غ���قابل�للتنازل�وال�يمكن�أن�ي�ون�موضوع�إيجار�أيا��ان�ش�لھ

ــ��الســـــياحة�املف ــ ـــ���ـــــ�ل��دالء��ـ ــــيا����ــ ـــدليل�السـ ــــذي�و�ـــــتم�تقييـــــد�الــ ـــياحة،�والـ ــــف�بالســ ـــوز�ر�امل�لـ ـــوح�لـــــدى�الــ تــ

  25".بطاقة�الدليل����السياحة"�ست�بعھ��سليم�بطاقة�القيد��س���

من�القانون�سالف�الذكر�ع����نضمام��17ونجد�أن�املشرع�املغر�ي�ألزم�املرشدين�السياحي�ن�بمقت����املادة�

قانونيــة،�كمــا�أنـھ�ل�ــم��نضــمام�إ�ــ��ا��معيــات��وال�ــ��تضـمن�مزاولــة�م�نــة�املرشــد�السـيا���بصــفة

�لدفاع�عن�مصا���م�وتمثيل�م�لدى�ا���ات�املعنية
ً
  27.املخولة�قانونا

                   

  .224-06من�املرسوم�التنفيذي�رقم��25

  .224-06مضمون�املادة�ا��امسة�من�املرسوم�التنفيذي�رقم�

مـدة�ال�ـ�خيص�خمـس�سـنوات،�و�جـب�تجديـده�خـالل�الشـ�ر�ن��خ�ـ�ين�مـن��ــذه��121لقـانون�رقـم�لقـد�حـدد�املشـرع�املصـري�بموجـب�ا

  .املدة�وفقا�إلجراءات�و�وضاع�ال���تحدد�ا�الالئحة�التنفيذية

  .224-06من�املرسوم�التنفيذي�رقم�

إ�ــ��صـدور�قــرار�مـن�الــوز�ر�امل�لـف�بالســياحة�بتحديـد�نمــوذج��224-06مــن�املرسـوم�التنفيــذي�رقـم��16وقـد�أحــال�املشـرع�بموجــب�املـادة�

،�يحدد��عتمادين�النموذجي�ن�للدليل����السـياحة�ا��زائـري،�2008-03-10،�وصدر�����ذا؛�قرار�املؤرخ�����"الدليل����السياحة

  .2008-04-28،�املصادرة����27وكذا�بطاقة�الدليل����السياحة،�ج�ر�عدد�

املتعلـــق�باملرشـــدين�الســـياحي�ن�ونقـــاب��م�املصـــري،�ونصـــت�بموجبـــھ��ـــ��املـــادة��121-1983

  الدفاع�عن�مصا����عضاء�ورفع�املستوى�العل���للمرشدين،

  العمل�ع���مراعاة��ل��ام�بتقاليد�امل�نة�وآدا��ا�ومباد��ا،

النقابة�أو�بي��م�أو�ب�ن�ا���ات��ي��عملون���ا،�أعضاءملنازعات�ذات�الصلة�بامل�نة�ال���ت�شأ�ب�ن�

  ...". اق��اح�تحديد�ا����د�ى�لألجر�املناسب�للمرشد�السيا���

املتعلقة�ب�نظيم�م�نة�املرشد�السيا���املغر�ي�ع���أنھ��05-12من�القانون�رقم�

ج�ة�من�ا���ات�أن�ي�تظموا����جمعية�م�نية�تضم�املرشدين�املـزاول�ن�بصـفة�مسـتقلة�واملرشـدين�املـزاول�ن�باعتبـار�م�أجـراء�وكـذا�شـر�ات�

��ــدف��ــذه�ا��معيــات�إ�ــ��ضــمان�مزاولــة�م�نــة�املرشــد�الســيا���بصــفة�قانونيــة�والــدفاع�عــن�مصــا���م�

  ...".الالمركز�ة�التا�عة�لإلدارة�املختصة�ولدى�مختلف�السلطات�ع���املستوى�املح��

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

ومـــن�بـــ�ن�م�ـــام��ـــذه�ال��نـــة�دراســـة�طلبـــات�اعتمـــاد��دالء��ـــ��الســـياحة��ـــ��اجتماعا��ـــا�العاديـــة�أو��ســـت�نائية،�

وإبداء�رأ��ا�ف��ا�باملوافقة�أو�الرفض�املعلل

جراء�أخ���يتم��سـليم��عتمـاد�مـن�قبـل�الـوز�ر�امل�لـف�بالسـياحة،وكإ

قابال�لإللغاء،�كما��عت����ذا��عتماد���صيا�غ���قابل�للتنازل�وال�يمكن�أن�ي�ون�موضوع�إيجار�أيا��ان�ش�لھ

ــ��الســـــياحة�املف ــ ـــ���ـــــ�ل��دالء��ـ ــــيا����ــ ـــدليل�السـ و�ـــــتم�تقييـــــد�الــ

�ست�بعھ��سليم�بطاقة�القيد��س���

ونجد�أن�املشرع�املغر�ي�ألزم�املرشدين�السياحي�ن�بمقت����املادة�

وال�ــ��تضـمن�مزاولــة�م�نــة�املرشــد�السـيا���بصــفة�26إ�ـ��جمعيــة�م�نيــة،

�لدفاع�عن�مصا���م�وتمثيل�م�لدى�ا���ات�املعنية
ً
املخولة�قانونا

  

  

25إ����20ينظر�املواد�من��-21
مضمون�املادة�ا��امسة�من�املرسوم�التنفيذي�رقم��-22
لقـد�حـدد�املشـرع�املصـري�بموجـب�ا�-23

املدة�وفقا�إلجراءات�و�وضاع�ال���تحدد�ا�الالئحة�التنفيذية
من�املرسوم�التنفيذي�رقم��13و�12مضمون�املادة��-24
وقـد�أحــال�املشـرع�بموجــب�املـادة��-25

الدليل����السياحة"لبطاقة��

وكذا�بطاقة�الدليل����السياحة،�ج�ر�عدد�
121نـــاول�القـــانون�رقـــم�كمـــا�ت�-26

الدفاع�عن�مصا����عضاء�ورفع�املستوى�العل���للمرشدين،-"... بيا��ا�

العمل�ع���مراعاة��ل��ام�بتقاليد�امل�نة�وآدا��ا�ومباد��ا،-

ملنازعات�ذات�الصلة�بامل�نة�ال���ت�شأ�ب�ن�العمل�ع����سو�ة�ا-

اق��اح�تحديد�ا����د�ى�لألجر�املناسب�للمرشد�السيا���-
من�القانون�رقم��17تنص�املادة��-27

ج�ة�من�ا���ات�أن�ي�تظموا����جمعية�م�نية�تضم�املرشدين�املـزاول�ن�بصـفة�مسـتقلة�واملرشـدين�املـزاول�ن�باعتبـار�م�أجـراء�وكـذا�شـر�ات�

  ...".املرشدين�السياح�ن

��ــدف��ــذه�ا��معيــات�إ�ــ��ضــمان�مزاولــة�م�نــة�املرشــد�الســيا���بصــفة�قانونيــة�والــدفاع�عــن�مصــا���م�

الالمركز�ة�التا�عة�لإلدارة�املختصة�ولدى�مختلف�السلطات�ع���املستوى�املح��
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�س���جا�دة�إلنجاح�املس���الرامـي�لفـتح�السـوق�بتكـر�س�حر�ـة��سـ�ثمار�الـذي�يحمـل�

ديــدا�حقيقيــا��ــ��حالــة�مخالفــة��نظمــة�املعمــول���ــا،�ول�ــذا�بــ�ن�ا��ر�ــة�والتقييــد�أخضــع�املشــرع����شــطة�

  .�قتصادية�املقننة��غض�النظر�عن�طبيع��ا،�إ���الرقابة�البعدية�ملنح�رخصة�أو��عتماد�لردع�املخالفات�والتجاوزات

ال��ع�ـ��أن�يمـارس��ـذا�ال�شـاط�ب�ـل�حر�ـة،�وإنمـا�

يبقى�املرشد�السيا���خاضعا�للرقابة،�و�ست�بع�ذلك����حالة�معاينة�مخالفات�صدور�عقو�ات�إدار�ة،�سـواء��نـذار�أو�

أنــھ�باســتقراء�نصــوص�املرســوم��لــم�يــنص�املشــرع�ا��زائــري�ع�ــ��ا���ــة�امل�لفــة�بإصــدار�العقو�ــات��دار�ــة،�إال 

ــ��الســـياحة��ـــ��صـــاحبة�إصـــدار�العقو�ـــات��دار�ـــة�وذلـــك�أخـــذا�بمبـــدأ� �س�شـــف�أن�ا���ـــة�املصـــدرة�لالعتمـــاد�الـــدليل��ـ

ومنھ�تصدر�وزارة�السياحة�ممثلة����الوز�ر�امل�لف�بالسياحة�العقو�ـات��دار�ـة�وال�ـ��حـدد�ا�املشـرع��عقو�ـة�

ــ���لتــــا�العقــــو�ت�ن�حــــدد�ل�مــــا�.مــــن�ذات�املرســــوم و�ــ

 .املشرع�حاالت�ع���س�يل�ا��صر�لصدور�ا،�وال����عت���كضمانة�للمرشد�السيا���من��عسف��دارة

م�بھ��دارة�التقليدية�عقو�ة��نذار����مجال���شطة��قتصادية،�يمكن�أن��عرف�ا�بأ��ا،�إجراء�تقو 

أو�ســلطات�الضــبط��قتصــادي�لتحــذير�املتعــامل�ن��قتصــادين�عنــد�إتيــا��م�بفعــل��شــ�ل�مخالفــة�إدار�ــة،�و�تخــذ��ـــذ�

ومـــن�صـــياغة��224-06مــن�املرســـوم�رقــم�

  من�ذات�املرسوم،�33

  ).1(عدم�إثبات�الدليل����السياحة�ممارستھ�ل�شاط�م���فع���خالل�مدة�سنة�

                                                           

  .،�العقو�ات��دار�ة�وا��االت�ال���تصدر�ف��ا�وفقا�ملبدأ�شرعية�العقو�ة

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

  الرقابة�ع���م�نة�الدليل�السيا��

�س���جا�دة�إلنجاح�املس���الرامـي�لفـتح�السـوق�بتكـر�س�حر�ـة��سـ�ثمار�الـذي�يحمـل��-ا��زائر�ة

ديــدا�حقيقيــا��ــ��حالــة�مخالفــة��نظمــة�املعمــول���ــا،�ول�ــذا�بــ�ن�ا��ر�ــة�والتقييــد�أخضــع�املشــرع����شــطة�

�قتصادية�املقننة��غض�النظر�عن�طبيع��ا،�إ���الرقابة�البعدية�ملنح�رخصة�أو��عتماد�لردع�املخالفات�والتجاوزات

ال��ع�ـ��أن�يمـارس��ـذا�ال�شـاط�ب�ـل�حر�ـة،�وإنمـا��وع����ذا�فإن�منح�اعتمـاد�ممارسـة��شـاط�الـدليل�السـيا��،

يبقى�املرشد�السيا���خاضعا�للرقابة،�و�ست�بع�ذلك����حالة�معاينة�مخالفات�صدور�عقو�ات�إدار�ة،�سـواء��نـذار�أو�

  28.ال��ب�املؤقت�أو�ال��ا�ي�لالعتماد

لــم�يــنص�املشــرع�ا��زائــري�ع�ــ��ا���ــة�امل�لفــة�بإصــدار�العقو�ــات��دار�ــة،�إال 

ــ��الســـياحة��ـــ��صـــاحبة�إصـــدار�العقو�ـــات��دار�ـــة�وذلـــك�أخـــذا�بمبـــدأ� �س�شـــف�أن�ا���ـــة�املصـــدرة�لالعتمـــاد�الـــدليل��ـ

ومنھ�تصدر�وزارة�السياحة�ممثلة����الوز�ر�امل�لف�بالسياحة�العقو�ـات��دار�ـة�وال�ـ��حـدد�ا�املشـرع��عقو�ـة�

مــــن�ذات�املرســــوم�36الرخصــــة�بصــــفة�مؤقتــــة�أو���ائيــــة�طبقــــا�للمــــادة�

املشرع�حاالت�ع���س�يل�ا��صر�لصدور�ا،�وال����عت���كضمانة�للمرشد�السيا���من��عسف��دارة

عقو�ة��نذار����مجال���شطة��قتصادية،�يمكن�أن��عرف�ا�بأ��ا،�إجراء�تقو 

أو�ســلطات�الضــبط��قتصــادي�لتحــذير�املتعــامل�ن��قتصــادين�عنــد�إتيــا��م�بفعــل��شــ�ل�مخالفــة�إدار�ــة،�و�تخــذ��ـــذ�

 .�جراء�غالبا����املخالفات�ال�سيطة

مــن�املرســـوم�رقــم��36وقــد�حـــدد�املشــرع�حـــاالت�ال�ــ��يصـــدر�ف��ــا��نـــذار�طبقــا�للمـــادة�

  :ة��س�شف�أ��ا�جاءت�ع���س�يل�ا��صر�و��

  ثبوت�عدم�اح��ام�قواعد�وأعراف�امل�نة،

33و�32و�30و�29و�28و�27و�26و�25عدم��متثال�ألح�ام�املواد�

عدم�إثبات�الدليل����السياحة�ممارستھ�ل�شاط�م���فع���خالل�مدة�سنة�

                   

،�العقو�ات��دار�ة�وا��االت�ال���تصدر�ف��ا�وفقا�ملبدأ�شرعية�العقو�ة224-06من�املرسوم�التنفيذي�رقم�
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الرقابة�ع���م�نة�الدليل�السيا��: ثانيا

ا��زائر�ة–إن�الدولة�

ديــدا�حقيقيــا��ــ��حالــة�مخالفــة��نظمــة�املعمــول���ــا،�ول�ــذا�بــ�ن�ا��ر�ــة�والتقييــد�أخضــع�املشــرع����شــطة��ــ��طياتــھ���

�قتصادية�املقننة��غض�النظر�عن�طبيع��ا،�إ���الرقابة�البعدية�ملنح�رخصة�أو��عتماد�لردع�املخالفات�والتجاوزات

وع����ذا�فإن�منح�اعتمـاد�ممارسـة��شـاط�الـدليل�السـيا��،

يبقى�املرشد�السيا���خاضعا�للرقابة،�و�ست�بع�ذلك����حالة�معاينة�مخالفات�صدور�عقو�ات�إدار�ة،�سـواء��نـذار�أو�

ال��ب�املؤقت�أو�ال��ا�ي�لالعتماد

لــم�يــنص�املشــرع�ا��زائــري�ع�ــ��ا���ــة�امل�لفــة�بإصــدار�العقو�ــات��دار�ــة،�إال 

ــ��الســـياحة��ـــ��صـــاحبة�إصـــدار�العقو�ـــات��دار�ـــة�وذلـــك�أخـــذا�بمبـــدأ� �س�شـــف�أن�ا���ـــة�املصـــدرة�لالعتمـــاد�الـــدليل��ـ

  .توازي��ش�ال

ومنھ�تصدر�وزارة�السياحة�ممثلة����الوز�ر�امل�لف�بالسياحة�العقو�ـات��دار�ـة�وال�ـ��حـدد�ا�املشـرع��عقو�ـة�  

الرخصــــة�بصــــفة�مؤقتــــة�أو���ائيــــة�طبقــــا�للمــــادة��نــــذار�و��ــــ�ب�

املشرع�حاالت�ع���س�يل�ا��صر�لصدور�ا،�وال����عت���كضمانة�للمرشد�السيا���من��عسف��دارة

عقو�ة��نذار����مجال���شطة��قتصادية،�يمكن�أن��عرف�ا�بأ��ا،�إجراء�تقو : إنذار-أ

أو�ســلطات�الضــبط��قتصــادي�لتحــذير�املتعــامل�ن��قتصــادين�عنــد�إتيــا��م�بفعــل��شــ�ل�مخالفــة�إدار�ــة،�و�تخــذ��ـــذ�

�جراء�غالبا����املخالفات�ال�سيطة

وقــد�حـــدد�املشــرع�حـــاالت�ال�ــ��يصـــدر�ف��ــا��نـــذار�طبقــا�للمـــادة� 

ة��س�شف�أ��ا�جاءت�ع���س�يل�ا��صر�و��املاد

 ،ثبوت�عدم�اح��ام�قواعد�وأعراف�امل�نة

 عدم��متثال�ألح�ام�املواد�

 عدم�إثبات�الدليل����السياحة�ممارستھ�ل�شاط�م���فع���خالل�مدة�سنة�

  

  

من�املرسوم�التنفيذي�رقم��36حددت�املادة���-28
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مــن�العقو�ــات��دار�ـة�ال�ــ��تصــدر�مــن�ج�ــة��دارة�بقـرار�فــردي�ن�يجــة�مخالفــة�املــرخص�

وقـــد�نـــص�املشـــرع�ع�ـــ���ـــل�مـــن��ـــ�ب�

للرخصــة�ملــدة�ال�تفــوق�ســتة�أشــ�ر�م�ــ�و�ة��شــروط�يمتثــل�ل�ــا�

  -ينظر�حاالت�املنصوص�عل��ا�أعاله�ال���يصدر����شأ��ا�إندار

  . ن���حالة�صدور�حكم�قضا�ي��س�ب�عدم�التنفيذ�ا��ز�ي�وغ���امل��ر�لالل��امات�املتفق�عل��ا�مع�الز�ائ

ـــ�� ــدليل��ـ ــ��أنــــھ�يمكــــن�أن�ي�ــــون�قــــرار�ال�ــــ�ب�املؤقــــت�م�ــــ�و�ا��شــــروط�يمتثــــل�ل�ــــا�الــ ونالحــــظ�أن�املشــــرع�أشــــار�إ�ــ

السياحة،�إال�أنھ�لم�يحدد�طبيعة��ذه�الشروط�؟�ف�ـل��ـ��بمثابـة�عقو�ـة�تكميليـة�للعقو�ـة��صـلية�املتمثلـة��ـ���ـ�ب�

  :السياحة���ب�الرخصة�بصفة���ائية����ا��االت��تية

  إذا�لم�يمتثل�الدليل����السياحة�للشروط�املحددة����حالة�ال��ب�املؤقت�لالعتماد�وذلك��عد�إعذاره؛

  مات�املتفق�عل��ا�مع�الز�ائن،

إذا�تمت�إدانة�الدليل����السياحة�أو�ثبوت�تواطئھ�مع�أحد�ز�ائنھ�ب�شو�ھ�أو�إتالف�أو���ب�أو�سرقة�أو���ر�ـب�

  ل�الطبيعية،

�عت���عقو�ة�ال��ب�ال��ا�ي�لالعتماد�للدليل��ـ��السـياحة�أك�ـ��العقو�ـات�املاسـة�بحقـوق�وحر�ـات��فـراد،�لـذا�

. �ر�ـاتفضل�املشرع����معظم�القوان�ن�بأن�يو�ل�إصدار�ا�ل���ـات�القضـائية�باعتبار�ـا�ا��ـارس�الطبي�ـ��ل��قـوق�وا�

ـــ�� ـــة��ـ ـــ�ك�ذلــــك�ل���ــــة�املصــــدرة�للقــــرار��عتمــــاد�املتمثلـ فضــــل�أن�ي�ـ

  .البند�الثا�ي�من�ذات�املرسوم

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

  ��ب��عتماد

مــن�العقو�ــات��دار�ـة�ال�ــ��تصــدر�مــن�ج�ــة��دارة�بقـرار�فــردي�ن�يجــة�مخالفــة�املــرخص��عت�ـ���ــ�ب��عتمــاد�

وقـــد�نـــص�املشـــرع�ع�ـــ���ـــل�مـــن��ـــ�ب�. لـــھ�للقـــوان�ن�واللـــوائح�ال�ـــ��تـــنظم�وتـــنص�ع�ـــ��كيفيـــة�اســـتغالل��ـــذه�ال�ـــ�اخيص

  .الرخصة�بصفة�مؤقتة�أو���ائية�وحدد�حاال��ا

للرخصــة�ملــدة�ال�تفــوق�ســتة�أشــ�ر�م�ــ�و�ة��شــروط�يمتثــل�ل�ــا�يصــدر�ال�ــ�ب�املؤقــت��:ال�ــ�ب�املؤقــت�للرخصــة

  :الدليل����السياحة،����ا��الت�ن�التاليت�ن

ينظر�حاالت�املنصوص�عل��ا�أعاله�ال���يصدر����شأ��ا�إندار

���حالة�صدور�حكم�قضا�ي��س�ب�عدم�التنفيذ�ا��ز�ي�وغ���امل��ر�لالل��امات�املتفق�عل��ا�مع�الز�ائ

ـــ�� ــدليل��ـ ــ��أنــــھ�يمكــــن�أن�ي�ــــون�قــــرار�ال�ــــ�ب�املؤقــــت�م�ــــ�و�ا��شــــروط�يمتثــــل�ل�ــــا�الــ ونالحــــظ�أن�املشــــرع�أشــــار�إ�ــ

السياحة،�إال�أنھ�لم�يحدد�طبيعة��ذه�الشروط�؟�ف�ـل��ـ��بمثابـة�عقو�ـة�تكميليـة�للعقو�ـة��صـلية�املتمثلـة��ـ���ـ�ب�

السياحة���ب�الرخصة�بصفة���ائية����ا��االت��تيةللوز�ر�امل�لف�ب�:ال��ب�ال��ا�ي�للرخصة

إذا�لم�يمتثل�الدليل����السياحة�للشروط�املحددة����حالة�ال��ب�املؤقت�لالعتماد�وذلك��عد�إعذاره؛

  ���حالة�العود�للمخالفات�املقررة����ال��ب�املؤقت��عد�إعذاره؛

مات�املتفق�عل��ا�مع�الز�ائن،���حالة�صدور�حكم�قضا�ي��س�ب�عدم�التنفيذ�الك���لالل��ا

  من�ذات�املرسوم،�31و����12حالة�عدم��متثال�ألح�ام�املادت�ن�

إذا�تمت�إدانة�الدليل����السياحة�أو�ثبوت�تواطئھ�مع�أحد�ز�ائنھ�ب�شو�ھ�أو�إتالف�أو���ب�أو�سرقة�أو���ر�ـب�

ل�الطبيعية،املواقع�التار�خية�وا��ضائر�الثقافية�أو��ضرار�بالفضاءات�أو�الفصائ

  .ا��كم�ع���الدليل����السياحة��عقو�ة�مخلة�بالشرف

�عت���عقو�ة�ال��ب�ال��ا�ي�لالعتماد�للدليل��ـ��السـياحة�أك�ـ��العقو�ـات�املاسـة�بحقـوق�وحر�ـات��فـراد،�لـذا�

فضل�املشرع����معظم�القوان�ن�بأن�يو�ل�إصدار�ا�ل���ـات�القضـائية�باعتبار�ـا�ا��ـارس�الطبي�ـ��ل��قـوق�وا�

ـــم� ـــوم�التنفيــــذي�رقـ ـــ���224-04إال�أنــــھ�بموجــــب�املرسـ ـــة��ـ ـــ�ك�ذلــــك�ل���ــــة�املصــــدرة�للقــــرار��عتمــــاد�املتمثلـ فضــــل�أن�ي�ـ

البند�الثا�ي�من�ذات�املرسوم�19الوزارة�امل�لفة�بالسياحة�و�ذا�ما�يظ�ر�من�املادة�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 
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��ب��عتماد-ب

�عت�ـ���ــ�ب��عتمــاد�  

لـــھ�للقـــوان�ن�واللـــوائح�ال�ـــ��تـــنظم�وتـــنص�ع�ـــ��كيفيـــة�اســـتغالل��ـــذه�ال�ـــ�اخيص

الرخصة�بصفة�مؤقتة�أو���ائية�وحدد�حاال��ا

ال�ــ�ب�املؤقــت�للرخصــة-1

الدليل����السياحة،����ا��الت�ن�التاليت�ن

 ينظر�حاالت�املنصوص�عل��ا�أعاله�ال���يصدر����شأ��ا�إندار–�عد�إنذار�ن�

 حالة�صدور�حكم�قضا�ي��س�ب�عدم�التنفيذ�ا��ز�ي�وغ���امل��ر�لالل��امات�املتفق�عل��ا�مع�الز�ائ���

ـــ�� ــدليل��ـ ــ��أنــــھ�يمكــــن�أن�ي�ــــون�قــــرار�ال�ــــ�ب�املؤقــــت�م�ــــ�و�ا��شــــروط�يمتثــــل�ل�ــــا�الــ ونالحــــظ�أن�املشــــرع�أشــــار�إ�ــ

السياحة،�إال�أنھ�لم�يحدد�طبيعة��ذه�الشروط�؟�ف�ـل��ـ��بمثابـة�عقو�ـة�تكميليـة�للعقو�ـة��صـلية�املتمثلـة��ـ���ـ�ب�

  املؤقت�للرخصة؟

ال��ب�ال��ا�ي�للرخصة-2

 إذا�لم�يمتثل�الدليل����السياحة�للشروط�املحددة����حالة�ال��ب�املؤقت�لالعتماد�وذلك��عد�إعذاره؛

 حالة�العود�للمخالفات�املقررة����ال��ب�املؤقت��عد�إعذاره؛���

 حالة�صدور�حكم�قضا�ي��س�ب�عدم�التنفيذ�الك���لالل��ا���

 حالة�عدم��متثال�ألح�ام�املادت�ن����

 إذا�تمت�إدانة�الدليل����السياحة�أو�ثبوت�تواطئھ�مع�أحد�ز�ائنھ�ب�شو�ھ�أو�إتالف�أو���ب�أو�سرقة�أو���ر�ـب�

املواقع�التار�خية�وا��ضائر�الثقافية�أو��ضرار�بالفضاءات�أو�الفصائ

 ا��كم�ع���الدليل����السياحة��عقو�ة�مخلة�بالشرف

�عت���عقو�ة�ال��ب�ال��ا�ي�لالعتماد�للدليل��ـ��السـياحة�أك�ـ��العقو�ـات�املاسـة�بحقـوق�وحر�ـات��فـراد،�لـذا�

فضل�املشرع����معظم�القوان�ن�بأن�يو�ل�إصدار�ا�ل���ـات�القضـائية�باعتبار�ـا�ا��ـارس�الطبي�ـ��ل��قـوق�وا�

ـــم� ـــوم�التنفيــــذي�رقـ إال�أنــــھ�بموجــــب�املرسـ

الوزارة�امل�لفة�بالسياحة�و�ذا�ما�يظ�ر�من�املادة�
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ــ���خ�ــــ��يمكننــــا�القــــول�بأنــــھ�ال�بــــد�أن�يــــتم�وضــــع�سياســــة�تنمو�ــــة�ســــياح ية�شــــاملة�بدايــــة�مــــن�كيفيــــة�جــــذب�و�ــ

مــن�بــ�ن�عناصــر�التنميــة�الســياحية�نجــد��رشــاد�الســيا���والــذي�ال�بــد���تمــام�بــھ�ك�شــاط�مــنظم،�فالســائح�

الســــيا���ســــي�ون�بمثابــــة�دعايــــة�مجانيــــة�ال�ــــ��ســــ��وي�مــــن�خالل�ــــا�

التجر�ــة�ال�ــ��خاضــ�ا��ــ��الدولــة�املســتقبلة�لــھ،�ومنــھ�س��ــ�ع�غ�ــ�ه�ع�ــ��إعــادة�تجر�تــھ�وأيضــا�ســيعيد�الرحلــة�

ـــاه�مــــن�خالل�ــــا�أن��عيــــد�ز�ــــارة�الدولــــة� ــ��أمــــاكن�أخــــرى�ودعـ مــــرة�أخــــرى�خاصــــة�وإن�حدثــــھ�املرشــــد�الســــيا���ع�ــ

�ــ��-الــدليل�ع�ــ��الســياحة–لقــد��ــان�املشــرع�ا��زائــري�موفقــا�إ�ــ��حــد��عيــد��ــ��تنظــيم��شــاط�املرشــد�الســيا���

إخضـاعھ�للمجموعـة�مـن�الشـروط�ال�ـ��ال�بـد�م��ـا�ل��صـول�ع�ـ���عتمـاد�ال�ـ��مـن�خالل�ـا�يمكـن�مباشـرة��ــذا�

باعتبـــاره�املـــرآة�العاكســـة�للدولـــة�املستضـــيفة�فقـــد�أخضـــع�املشـــرع��شـــاطھ�إ�ـــ��

رقابــة��عديــة�وتوقيــع�عقو�ــات�إدار�ــة��ــ��حالــة�مخالفــة��نظمــة�املعمــول���ــا�تصــل�إ�ــ��ال�ــ�ب�ال��ــا�ي�العتمــاد�

دار�ــة�املاليــة،�مــن�حيــث�ردع�املخــالف�ن�لشــروط�اســتغالل��شــاط�الــدليل�

  .الغرامة�املالية�كعقو�ة�إدار�ة

وضـــع�بـــرامج�تدر�بـــة�دور�ـــة�للمرشـــدين�الســـياحي�ن�لالك�ســـاب�امل�ـــارات�التقنيـــة�والفنيـــة�و�ال�ـــ���ســـا�م��شـــ�ل�

  .ر�ف�باألماكن�السياحية�عن�طر�ق�الر�ط�ب�ن��شاط�املرشد�السيا���وال��و�ج�السيا��

ضرورة�الس���للتخصيص�املرشد�السيا���بحسب�املناطق�السياحية����ا��زائر�لتنوع�ا�واختالف�ا،�كمرشـد�

 .ا��...����ثار�القديمة،�مرشد���راوي،�مرشد����منطقة�ال�ضاب،�مرشد����املناطق�الغابية

  .أصبح�من�الالزم�أن�يتدخل�املشرع�الستحداث���نة�ضبط�مستقلة����املجال�السيا��

و����خ���يمكن�القول�أنھ،�إذا��ان�تنوع�النصوص�ال�شـر�عية�والتنظيميـة��ـ��املجـال�السـيا����عـد��عمـة�لضـبطھ�

��أسـس�ومعـاي���محـددة؛�من��ل�ا��وانب�واملستو�ات�من�أجل�بلوغ�ال�دف�امل�شود�و�و�ال��وض�بالقطاع�السيا���ع�ـ

إال�أنـــھ�مـــن�ناحيـــة�أخـــرى��عت�ـــ��معضـــلة�خط�ـــ�ة�أصـــبحت�ف��ـــا�جـــل��ـــذه�القـــوان�ن�حب�ســـة��وراق�أمـــام�ا��اجـــة�املاســـة�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

ــ���خ�ــــ��يمكننــــا�القــــول�بأنــــھ�ال�بــــد�أن�يــــتم�وضــــع�سياســــة�تنمو�ــــة�ســــياح و�ــ

  . السائح�إ���ا��زائر�لغاية�عودتھ�آمنا�إ���بلده

  :ومن�خالل��ذه�الورقة�البحثية�يمكن�ت��يص�أ�م�النتائج

مــن�بــ�ن�عناصــر�التنميــة�الســياحية�نجــد��رشــاد�الســيا���والــذي�ال�بــد���تمــام�بــھ�ك�شــاط�مــنظم،�فالســائح�

الســــيا���ســــي�ون�بمثابــــة�دعايــــة�مجانيــــة�ال�ــــ��ســــ��وي�مــــن�خالل�ــــا�الــــذي�ي�ــــون�راضــــيا�ع�ــــ��مــــا�قدمــــھ�املرشــــد�

التجر�ــة�ال�ــ��خاضــ�ا��ــ��الدولــة�املســتقبلة�لــھ،�ومنــھ�س��ــ�ع�غ�ــ�ه�ع�ــ��إعــادة�تجر�تــھ�وأيضــا�ســيعيد�الرحلــة�

ـــاه�مــــن�خالل�ــــا�أن��عيــــد�ز�ــــارة�الدولــــة� ــ��أمــــاكن�أخــــرى�ودعـ مــــرة�أخــــرى�خاصــــة�وإن�حدثــــھ�املرشــــد�الســــيا���ع�ــ

  .م�انية�ز�ار��ا��ل�ا����رحلة�واحدةاملستضيفة�لعدم�إ

لقــد��ــان�املشــرع�ا��زائــري�موفقــا�إ�ــ��حــد��عيــد��ــ��تنظــيم��شــاط�املرشــد�الســيا���

إخضـاعھ�للمجموعـة�مـن�الشـروط�ال�ـ��ال�بـد�م��ـا�ل��صـول�ع�ـ���عتمـاد�ال�ـ��مـن�خالل�ـا�يمكـن�مباشـرة��ــذا�

باعتبـــاره�املـــرآة�العاكســـة�للدولـــة�املستضـــيفة�فقـــد�أخضـــع�املشـــرع��شـــاطھ�إ�ـــ���أل�ميـــة��شـــاط�املرشـــد�الســـيا��

رقابــة��عديــة�وتوقيــع�عقو�ــات�إدار�ــة��ــ��حالــة�مخالفــة��نظمــة�املعمــول���ــا�تصــل�إ�ــ��ال�ــ�ب�ال��ــا�ي�العتمــاد�

  .ممارسة�ال�شاط

  :ونختم�بحثنا�بتقديم�مجموعة�من��ق��احات

دار�ــة�املاليــة،�مــن�حيــث�ردع�املخــالف�ن�لشــروط�اســتغالل��شــاط�الــدليل�نظــرا�للــدور�الــذي�تلعبــھ�العقو�ــات�� 

الغرامة�املالية�كعقو�ة�إدار�ة�224-06ع���السياحة،�ال�بد�أن�يدرج�املشرع�ضمن�املرسوم�رقم�

وضـــع�بـــرامج�تدر�بـــة�دور�ـــة�للمرشـــدين�الســـياحي�ن�لالك�ســـاب�امل�ـــارات�التقنيـــة�والفنيـــة�و�ال�ـــ���ســـا�م��شـــ�ل�

ر�ف�باألماكن�السياحية�عن�طر�ق�الر�ط�ب�ن��شاط�املرشد�السيا���وال��و�ج�السيا��

ضرورة�الس���للتخصيص�املرشد�السيا���بحسب�املناطق�السياحية����ا��زائر�لتنوع�ا�واختالف�ا،�كمرشـد�

����ثار�القديمة،�مرشد���راوي،�مرشد����منطقة�ال�ضاب،�مرشد����املناطق�الغابية

أصبح�من�الالزم�أن�يتدخل�املشرع�الستحداث���نة�ضبط�مستقلة����املجال�السيا��

و����خ���يمكن�القول�أنھ،�إذا��ان�تنوع�النصوص�ال�شـر�عية�والتنظيميـة��ـ��املجـال�السـيا����عـد��عمـة�لضـبطھ�

من��ل�ا��وانب�واملستو�ات�من�أجل�بلوغ�ال�دف�امل�شود�و�و�ال��وض�بالقطاع�السيا���ع�ـ

إال�أنـــھ�مـــن�ناحيـــة�أخـــرى��عت�ـــ��معضـــلة�خط�ـــ�ة�أصـــبحت�ف��ـــا�جـــل��ـــذه�القـــوان�ن�حب�ســـة��وراق�أمـــام�ا��اجـــة�املاســـة�

  ".صناعة�السياحة"لإلقالع�باقتصاد�جديد�تحت��سمية�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

  خاتمة

ــ���خ�ــــ��يمكننــــا�القــــول�بأنــــھ�ال�بــــد�أن�يــــتم�وضــــع�سياســــة�تنمو�ــــة�ســــياح و�ــ

السائح�إ���ا��زائر�لغاية�عودتھ�آمنا�إ���بلده

ومن�خالل��ذه�الورقة�البحثية�يمكن�ت��يص�أ�م�النتائج

 مــن�بــ�ن�عناصــر�التنميــة�الســياحية�نجــد��رشــاد�الســيا���والــذي�ال�بــد���تمــام�بــھ�ك�شــاط�مــنظم،�فالســائح�

الــــذي�ي�ــــون�راضــــيا�ع�ــــ��مــــا�قدمــــھ�املرشــــد�

التجر�ــة�ال�ــ��خاضــ�ا��ــ��الدولــة�املســتقبلة�لــھ،�ومنــھ�س��ــ�ع�غ�ــ�ه�ع�ــ��إعــادة�تجر�تــھ�وأيضــا�ســيعيد�الرحلــة�

ـــاه�مــــن�خالل�ــــا�أن��عيــــد�ز�ــــارة�الدولــــة� ــ��أمــــاكن�أخــــرى�ودعـ مــــرة�أخــــرى�خاصــــة�وإن�حدثــــھ�املرشــــد�الســــيا���ع�ــ

املستضيفة�لعدم�إ

 لقــد��ــان�املشــرع�ا��زائــري�موفقــا�إ�ــ��حــد��عيــد��ــ��تنظــيم��شــاط�املرشــد�الســيا���

إخضـاعھ�للمجموعـة�مـن�الشـروط�ال�ـ��ال�بـد�م��ـا�ل��صـول�ع�ـ���عتمـاد�ال�ـ��مـن�خالل�ـا�يمكـن�مباشـرة��ــذا�

  .ال�شاط

 أل�ميـــة��شـــاط�املرشـــد�الســـيا��

رقابــة��عديــة�وتوقيــع�عقو�ــات�إدار�ــة��ــ��حالــة�مخالفــة��نظمــة�املعمــول���ــا�تصــل�إ�ــ��ال�ــ�ب�ال��ــا�ي�العتمــاد�

ممارسة�ال�شاط

ونختم�بحثنا�بتقديم�مجموعة�من��ق��احات

  نظــرا�للــدور�الــذي�تلعبــھ�العقو�ــات��

ع���السياحة،�ال�بد�أن�يدرج�املشرع�ضمن�املرسوم�رقم�

 وضـــع�بـــرامج�تدر�بـــة�دور�ـــة�للمرشـــدين�الســـياحي�ن�لالك�ســـاب�امل�ـــارات�التقنيـــة�والفنيـــة�و�ال�ـــ���ســـا�م��شـــ�ل�

ر�ف�باألماكن�السياحية�عن�طر�ق�الر�ط�ب�ن��شاط�املرشد�السيا���وال��و�ج�السيا��فعال����التع

 ضرورة�الس���للتخصيص�املرشد�السيا���بحسب�املناطق�السياحية����ا��زائر�لتنوع�ا�واختالف�ا،�كمرشـد�

����ثار�القديمة،�مرشد���راوي،�مرشد����منطقة�ال�ضاب،�مرشد����املناطق�الغابية

 أصبح�من�الالزم�أن�يتدخل�املشرع�الستحداث���نة�ضبط�مستقلة����املجال�السيا��

و����خ���يمكن�القول�أنھ،�إذا��ان�تنوع�النصوص�ال�شـر�عية�والتنظيميـة��ـ��املجـال�السـيا����عـد��عمـة�لضـبطھ�

من��ل�ا��وانب�واملستو�ات�من�أجل�بلوغ�ال�دف�امل�شود�و�و�ال��وض�بالقطاع�السيا���ع�ـ

إال�أنـــھ�مـــن�ناحيـــة�أخـــرى��عت�ـــ��معضـــلة�خط�ـــ�ة�أصـــبحت�ف��ـــا�جـــل��ـــذه�القـــوان�ن�حب�ســـة��وراق�أمـــام�ا��اجـــة�املاســـة�

لإلقالع�باقتصاد�جديد�تحت��سمية�
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Abstract  

 The importance of foreig

decades, as tourism in general has become an important economic artery and the main 

resource for many countries, most of them have opened the world tourism investments, 

both national and foreign, i

Thus, Algeria, like other countries in the world, since the 1980s, has adopted an 

economic policy known as the policy of economic openness. This policy was linked to the 

legislature's release of an arsenal of legal texts, an

amendments, whether organizational or legislative, including structural reforms in order to 

be a catalyst. Strong to attract foreign tourism projects, whether they are represented in 

reception structures, including 

form of structures. 

Algeria has also adapted its economic system, to face the evolutions and the imperatives 

of economic recovery and challenges. The legislator has therefore responded to these

changes by revising a set of guarantees and privileges granted to the investor abroad, 
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  .بمختلف�مجاال��ا�وأنواع�ا�
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�يا�ل�استقبالية�وال���م��ا�الفنادق�إما�عادية،���مة،�قرى،�مركبات�سياحية�أو�ع���ش�ل��يا�ل�ت�و��ية
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فاسـتجاب�املشـرع�ل�ـذه�التغ�ـ�ات،�مـن�خـالل�تنقـيح�مجموعـة�مـن�الضـمانات�و�متيـازات�املمنوحـة�للمسـ�ثمر��جن�ـ��مـن�بي��ـا�ضـمان�

والعمـل�ع�ـ��تـوف����سـتقرار�السيا�ـ���و�م�ـ��مـن�أجـل�،����و�جن�ـ�حر�ة��سـ�ثمار�،�وعـدم�التمي�ـ��بـ�ن�املسـ�ثمر�الـوط�

  . جاذبة�لالس�ثمار�السيا����جن��

�س�ثمار��السيا����جن��،�السياحة،�الضمانات،�املناخ��س�ثماري،�السياحة����ا��زائر

The importance of foreign tourism investments in the world has increased in recent 

decades, as tourism in general has become an important economic artery and the main 

resource for many countries, most of them have opened the world tourism investments, 

both national and foreign, in its various fields and types. 

Thus, Algeria, like other countries in the world, since the 1980s, has adopted an 

economic policy known as the policy of economic openness. This policy was linked to the 

legislature's release of an arsenal of legal texts, and the Algerian state had to make several 

amendments, whether organizational or legislative, including structural reforms in order to 

be a catalyst. Strong to attract foreign tourism projects, whether they are represented in 

reception structures, including hotels, ordinary or huge, villages, tourist vehicles or in the 

Algeria has also adapted its economic system, to face the evolutions and the imperatives 

of economic recovery and challenges. The legislator has therefore responded to these

changes by revising a set of guarantees and privileges granted to the investor abroad, 
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تأث����س�ثمارات��جن�ية�ع���تنمية�القطاع�السيا���

The effect of foreign investment on the tourism sector in Algeria is a model 
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  :م��ص

�عاظمــت�أ�ميــة��ســ�ثمار�الســيا����جن�ــ���ــ��العــالم�خــالل�العقــود��خ�ــ�ة،�حيــث�أصــبحت�الســياحة�بصــفة�عامــة�الشــر�ان��قتصــادي�

ال�ـــام�و�املـــورد�الرئ��ـــ���للعديـــد�مـــن�الـــدول،�مـــن�خـــالل�فـــتح�معظـــم�دول�العـــالم�البـــاب�أمـــام��ســـ�ثمارات�الســـياحة�ســـواء��انـــت�وطنيـــة�أو�

بمختلف�مجاال��ا�وأنواع�ا��أجن�ية

ومــن�فــإن�ا��زائــر�كغ���ــا�مــن�دول�العــالم�تب�ــت�منــذ�الثمان�نــات�سياســة�اقتصــادية�عرفــت�باســم�سياســة��نفتــاح��قتصــادي،�وقــد���������

ارتبطـت��ــذه�السياسـة�بإصــدار�املشـرع�ترســانة�مـن�النصــوص�القانونيــة،�كمـا�اســتوجب�ع�ـ��الدولــة�ا��زائر�ـة�القيــام��عـدة��عــد

�انـــت�تنظيميـــة،��شـــر�عية�بمـــا��ـــ��ذلـــك��صـــالحات�ال�ي�ليـــة�ح�ـــ��ت�ـــون�محفـــزا�قو�ـــا���لـــب�املشـــار�ع��جن�يـــة�الســـياحية�ســـواء�املتمثلـــة��ـــ��

�يا�ل�استقبالية�وال���م��ا�الفنادق�إما�عادية،���مة،�قرى،�مركبات�سياحية�أو�ع���ش�ل��يا�ل�ت�و��ية

كمـــا��كيفـــت�ا��زائـــر�من��������

فاسـتجاب�املشـرع�ل�ـذه�التغ�ـ�ات،�مـن�خـالل�تنقـيح�مجموعـة�مـن�الضـمانات�و�متيـازات�املمنوحـة�للمسـ�ثمر��جن�ـ��مـن�بي��ـا�ضـمان�

حر�ة��سـ�ثمار�،�وعـدم�التمي�ـ��بـ�ن�املسـ�ثمر�الـوط�

جاذبة�لالس�ثمار�السيا����جن��

�س�ثمار��السيا����جن��،�السياحة،�الضمانات،�املناخ��س�ثماري،�السياحة����ا��زائر: ال�لمات�املفتاحية

  

n tourism investments in the world has increased in recent 

decades, as tourism in general has become an important economic artery and the main 

resource for many countries, most of them have opened the world tourism investments, 

Thus, Algeria, like other countries in the world, since the 1980s, has adopted an 

economic policy known as the policy of economic openness. This policy was linked to the 

d the Algerian state had to make several 

amendments, whether organizational or legislative, including structural reforms in order to 

be a catalyst. Strong to attract foreign tourism projects, whether they are represented in 

hotels, ordinary or huge, villages, tourist vehicles or in the 

Algeria has also adapted its economic system, to face the evolutions and the imperatives 

of economic recovery and challenges. The legislator has therefore responded to these 

changes by revising a set of guarantees and privileges granted to the investor abroad, 
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including by guaranteeing the principle of freedom investment, non

between domestic and foreign investors, and working to ensure political stability and 

security in order to create an attractive climate environment for foreign tourism 

investments. 

Keywords: foreign tourism investments, guarantees, climate environment, tourism in 

Algeria. 

اس�وأداة�فعالة�لل��وض�باالقتصـاد�و�ـا���

املجــاالت��خــرى،�حيــث�أصــبح��ســ�ثمار�الســيا���الــوط���و�جن�ــ��مــن�املواضــيع�ال�ــ��تحتــل�م�انــة��امــة�وأساســية��ــ��

وعليھ،��عد�املشار�ع�السياحية�من�أك�ـ��

شـار�ع�جلبــا�لـرؤوس��مــوال�بال�ســبة�للمسـ�ثمر�ن��جانــب�واملحليــ�ن،�حيـث�تتعــدد�مجــاالت��سـ�ثمار�الســيا���مثــال�

ومــن�ثــم،�فــإن�البلــدان�خاصــة�البلــدان�الناميــة�فتحــت�البــاب�ع�ــ��مصــرعيھ�أمــام��ســ�ثمارات�الســياحية�ســواء�

حليـــة�أو��جن�يـــة،�و�ـــذا�مـــا�ســـار�عليـــھ�املشـــرع�ا��زائـــري��ـــ��جـــذب��ســـ�ثمارات��جن�يـــة�وذلـــك�مـــن�خـــالل�تـــوف���ب�ئـــة�

ومن��نا،�ألزم�الوضع�ع���املشرع�ا��زائري�ضرورة�إحداث�ديناميكية�جديدة�ملسـايرة�التغ�ـ�ات�العامليـة،�ف�ـان�

د�ا��ــ���قتصــاد�العــال���بتطــو�ر�أنــواع�الشــراكة،�ومــن�ثــم�اتج�ــت�إ�ــ��إجــراء�اتفاقيـــات�

كمــا�عملــت�الدولــة�ا��زائر�ــة�جا�ــدة�مــن�أجــل�تط��ــ��محــيط��ســ�ثمار،�وإيجــاد�حلــول�جديــدة�مــن�خــالل�وضــع�

ســ�ثمار�الســيا��،�وع�ــ��الــرغم�مــن�إزالــة��ــل�العراقيــل�ال�ــ��تقــف��ــ��وجــھ�� 

�ـــل�اســتطاع�املشـــرع�ا��زائـــري�تــوف���ب�ئـــة�مناســـبة�لالســـ�ثمار�

الســـيا���مـــن�خـــالل�القـــوان�ن�ال�ـــ��وضـــع�ا�ع�ـــ��أرض�الواقـــع،�أم��ـــ��مجـــرد�ح�ـــ��ع�ـــ��ورق؟،�مـــا��ـــ��م�انـــة��ســـ�ثمارات�

ــ�،�وذلــــك�بــــالتعرض�إ�ــــ�� ــن���التحلي�ــ ــ��املــ ولإلجابــــة�ع�ــــ���ــــذه��شــــ�اليات،تم�إتبــــاع��ــــ��دراســــة��ــــذا�املوضــــوع�ع�ــ

مختلــف�النصــوص�القانونيـــة�املنظمــة�لالســ�ثمارات��جن�يـــة�الســياحية،�و�وضـــعية��ــذه��ســ�ثمارات��ـــ��ا��زائــر�،�كمـــا�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

including by guaranteeing the principle of freedom investment, non

between domestic and foreign investors, and working to ensure political stability and 

security in order to create an attractive climate environment for foreign tourism 

foreign tourism investments, guarantees, climate environment, tourism in 

اس�وأداة�فعالة�لل��وض�باالقتصـاد�و�ـا����عد��س�ثمار�السيا���جو�ر�عملية�التنمية��قتصادية�وعنصر�حس

املجــاالت��خــرى،�حيــث�أصــبح��ســ�ثمار�الســيا���الــوط���و�جن�ــ��مــن�املواضــيع�ال�ــ��تحتــل�م�انــة��امــة�وأساســية��ــ��

وعليھ،��عد�املشار�ع�السياحية�من�أك�ـ��      . أولو�ات�الدراسات��قتصادية�والقانونية�واملالية�وغ���ا�من�التخصصات

شـار�ع�جلبــا�لـرؤوس��مــوال�بال�ســبة�للمسـ�ثمر�ن��جانــب�واملحليــ�ن،�حيـث�تتعــدد�مجــاالت��سـ�ثمار�الســيا���مثــال�

  .ا���...القرى�السياحية،�املراكز�الر�اضية،�املطاعم

ومــن�ثــم،�فــإن�البلــدان�خاصــة�البلــدان�الناميــة�فتحــت�البــاب�ع�ــ��مصــرعيھ�أمــام��ســ�ثمارات�الســياحية�ســواء�

حليـــة�أو��جن�يـــة،�و�ـــذا�مـــا�ســـار�عليـــھ�املشـــرع�ا��زائـــري��ـــ��جـــذب��ســـ�ثمارات��جن�يـــة�وذلـــك�مـــن�خـــالل�تـــوف���ب�ئـــة�

  . جاذبة�لالس�ثمار�السيا��

ومن��نا،�ألزم�الوضع�ع���املشرع�ا��زائري�ضرورة�إحداث�ديناميكية�جديدة�ملسـايرة�التغ�ـ�ات�العامليـة،�ف�ـان�

د�ا��ــ���قتصــاد�العــال���بتطــو�ر�أنــواع�الشــراكة،�ومــن�ثــم�اتج�ــت�إ�ــ��إجــراء�اتفاقيـــات�ع�ــ��ا��زائــر�أن�تنــدمج�باقتصــا

كمــا�عملــت�الدولــة�ا��زائر�ــة�جا�ــدة�مــن�أجــل�تط��ــ��محــيط��ســ�ثمار،�وإيجــاد�حلــول�جديــدة�مــن�خــالل�وضــع�

إزالــة��ــل�العراقيــل�ال�ــ��تقــف��ــ��وجــھ�� �ترســانة�مــن�النصــوص�القانونيــة�مــن�أجــل

�ـــل�اســتطاع�املشـــرع�ا��زائـــري�تــوف���ب�ئـــة�مناســـبة�لالســـ�ثمار�: ذلــك�نجـــد�أنفســـنا�أمــام�مجموعـــة�مـــن��شــ�اليات�أ�م�ـــا

الســـيا���مـــن�خـــالل�القـــوان�ن�ال�ـــ��وضـــع�ا�ع�ـــ��أرض�الواقـــع،�أم��ـــ��مجـــرد�ح�ـــ��ع�ـــ��ورق؟،�مـــا��ـــ��م�انـــة��ســـ�ثمارات�

  .مارات�السياحية��جمالية؟

ــ�،�وذلــــك�بــــالتعرض�إ�ــــ�� ــن���التحلي�ــ ــ��املــ ولإلجابــــة�ع�ــــ���ــــذه��شــــ�اليات،تم�إتبــــاع��ــــ��دراســــة��ــــذا�املوضــــوع�ع�ــ

مختلــف�النصــوص�القانونيـــة�املنظمــة�لالســ�ثمارات��جن�يـــة�الســياحية،�و�وضـــعية��ــذه��ســ�ثمارات��ـــ��ا��زائــر�،�كمـــا�

  :��محور�نارتأينا�تقسيم��ذا�املوضوع�إ�

  .�طار�ال�شر����لالس�ثمار�السيا������ا��زائر

 .وضعية��س�ثمارات�السياحية��جن�ية����ا��زائر

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

including by guaranteeing the principle of freedom investment, non-discrimination 

between domestic and foreign investors, and working to ensure political stability and 

security in order to create an attractive climate environment for foreign tourism 

foreign tourism investments, guarantees, climate environment, tourism in 

  

  

  :مقدمة

�عد��س�ثمار�السيا���جو�ر�عملية�التنمية��قتصادية�وعنصر�حس

املجــاالت��خــرى،�حيــث�أصــبح��ســ�ثمار�الســيا���الــوط���و�جن�ــ��مــن�املواضــيع�ال�ــ��تحتــل�م�انــة��امــة�وأساســية��ــ��

أولو�ات�الدراسات��قتصادية�والقانونية�واملالية�وغ���ا�من�التخصصات

شـار�ع�جلبــا�لـرؤوس��مــوال�بال�ســبة�للمسـ�ثمر�ن��جانــب�واملحليــ�ن،�حيـث�تتعــدد�مجــاالت��سـ�ثمار�الســيا���مثــال�امل

القرى�السياحية،�املراكز�الر�اضية،�املطاعم: ذلك�

ومــن�ثــم،�فــإن�البلــدان�خاصــة�البلــدان�الناميــة�فتحــت�البــاب�ع�ــ��مصــرعيھ�أمــام��ســ�ثمارات�الســياحية�ســواء�

حليـــة�أو��جن�يـــة،�و�ـــذا�مـــا�ســـار�عليـــھ�املشـــرع�ا��زائـــري��ـــ��جـــذب��ســـ�ثمارات��جن�يـــة�وذلـــك�مـــن�خـــالل�تـــوف���ب�ئـــة�امل

جاذبة�لالس�ثمار�السيا��

ومن��نا،�ألزم�الوضع�ع���املشرع�ا��زائري�ضرورة�إحداث�ديناميكية�جديدة�ملسـايرة�التغ�ـ�ات�العامليـة،�ف�ـان�

ع�ــ��ا��زائــر�أن�تنــدمج�باقتصــا

  .ثنائية�وجماعية

كمــا�عملــت�الدولــة�ا��زائر�ــة�جا�ــدة�مــن�أجــل�تط��ــ��محــيط��ســ�ثمار،�وإيجــاد�حلــول�جديــدة�مــن�خــالل�وضــع�

ترســانة�مــن�النصــوص�القانونيــة�مــن�أجــل

ذلــك�نجـــد�أنفســـنا�أمــام�مجموعـــة�مـــن��شــ�اليات�أ�م�ـــا

الســـيا���مـــن�خـــالل�القـــوان�ن�ال�ـــ��وضـــع�ا�ع�ـــ��أرض�الواقـــع،�أم��ـــ��مجـــرد�ح�ـــ��ع�ـــ��ورق؟،�مـــا��ـــ��م�انـــة��ســـ�ثمارات�

مارات�السياحية��جمالية؟�جن�ية�����ي�ل��س�ث

ــ�،�وذلــــك�بــــالتعرض�إ�ــــ��   ــن���التحلي�ــ ــ��املــ ولإلجابــــة�ع�ــــ���ــــذه��شــــ�اليات،تم�إتبــــاع��ــــ��دراســــة��ــــذا�املوضــــوع�ع�ــ

مختلــف�النصــوص�القانونيـــة�املنظمــة�لالســ�ثمارات��جن�يـــة�الســياحية،�و�وضـــعية��ــذه��ســ�ثمارات��ـــ��ا��زائــر�،�كمـــا�

ارتأينا�تقسيم��ذا�املوضوع�إ�

�طار�ال�شر����لالس�ثمار�السيا������ا��زائر: �ول �حور امل

وضعية��س�ثمارات�السياحية��جن�ية����ا��زائر: املحور�الثا�ي



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  302

ياحة�متطورة،�وذلك�ملا�يوفره�من�شروط�أساسية�

وعليھ،��ان�لزاما�علينا�التطرق�إ����ل�من�املفا�يم��ساسية�لالس�ثمار�السيا����جن���،�

�إ��� �التطرق �فقبل �و�س�ثمار��جن��، ��س�ثمار�السيا�� �من �مركبا �مف�وما ��جن�� �س�ثمار�السيا��

  .�عر�ف��س�ثمار�السيا����جن���ال�بد�أن��عرج�ع����عر�ف��ل�من��س�ثمار�والسياحة�و�س�ثمار�السيا��

�من� ��س�ثمار�سواء ��عار�ف ��عددت �لقد �ثم، ومن

  :الناحية�اللغو�ة�أو��صطالحية�أو�القانونية�فع���س�يل�املثال�عرف��س�ثمار�بأنھ

�خدمات�أو� �تظ�ر�ع���ش�ل �إضافية �ع���استخدامھ�منفعة�اقتصادية �ي��تب �قيمة�اقتصادية، �لھ �ل�أصل

  . 1" ة�املجتمع�وذلك�بما�تخلفھ�من�قيمة�مضافة

والذي���منا��نا�التعر�ف�القانو�ي�لالس�ثمار،�إذ��عت���القوان�ن�الداخلية�بصفة�عامة��ك���تحفظا،����مجال�

�عر�ف��س�ثمار،�حيث�تكتفي�عادة�بتعر�ف��س�ثمار�التقليدي�املباشر�كما��و�الشأن�بال�سبة�للمشرع�ا��زائري،�

،��ذه��خ��ة��انت�2"اس�ثمار�رؤوس��موال

�بال�سبة�لألش�ال��خرى�لالس�ثمار�ف�انت�غ���معروفة����ذلك�ا لوقت،�إال�أن�شمولھ�موجھ�لالس�ثمار�املباشر،�أما

  .لرؤوس��موال��نتاجية��عد�دليال�ع���وجود�أش�ال�أخرى�لالس�ثمار�ع���الرغم�من�عدم�تحديد�ا

لم�يرد�املشرع�����ذا��مر�أي��عر�ف�لالس�ثمار،�فال�دف�من��ذا��مر��و�تنظيم�رأس�

لم�يأت��ذا�املرسوم�بأي��عر�ف�محدد�لالس�ثمار�ع���الرغم�من�أن��ذا�

�املرسوم�إ����س�ثمارات�املنتجة�للسلع ال���يجب�أن��6وا��دمات�5وعليھ،�فقد�أشارت�املادة��و���من��ذا

                                                           

  

  .53ر�.املتضمن�قانون��س�ثمار،ج

الصادرة�����64ر�العدد�.يتعلق�ب��قية��س�ثمار،�ج

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

  .�طار�ال�شر����لالس�ثمار�السيا������ا��زائر

ياحة�متطورة،�وذلك�ملا�يوفره�من�شروط�أساسية��عد��س�ثمار�السيا����جن����رضية�الصلبة�لوجود�س

وعليھ،��ان�لزاما�علينا�التطرق�إ����ل�من�املفا�يم��ساسية�لالس�ثمار�السيا����جن���،�. لتنمية�وتطو�ر��ذا�القطاع

  .التطور�ال�شر����لالس�ثمار�السيا������ا��زائر

 .املفا�يم��ساسية�لالس�ثمار�السيا����جن��

�إ��� �التطرق �فقبل �و�س�ثمار��جن��، ��س�ثمار�السيا�� �من �مركبا �مف�وما ��جن�� �س�ثمار�السيا��

�عر�ف��س�ثمار�السيا����جن���ال�بد�أن��عرج�ع����عر�ف��ل�من��س�ثمار�والسياحة�و�س�ثمار�السيا��

  .�عر�ف��س�ثمار

� �خالل ��س�ثمار�إال�من �مف�وم �ضبط �من�. �عر�فھال�يمكن ��س�ثمار�سواء ��عار�ف ��عددت �لقد �ثم، ومن

الناحية�اللغو�ة�أو��صطالحية�أو�القانونية�فع���س�يل�املثال�عرف��س�ثمار�بأنھ

�خدمات�أو� �تظ�ر�ع���ش�ل �إضافية �ع���استخدامھ�منفعة�اقتصادية �ي��تب �قيمة�اقتصادية، �لھ �ل�أصل

ة�املجتمع�وذلك�بما�تخلفھ�من�قيمة�مضافةسلع�تز�د�من�ثروة�املس�ثمر،�ومنھ�ثرو 

والذي���منا��نا�التعر�ف�القانو�ي�لالس�ثمار،�إذ��عت���القوان�ن�الداخلية�بصفة�عامة��ك���تحفظا،����مجال�

�عر�ف��س�ثمار،�حيث�تكتفي�عادة�بتعر�ف��س�ثمار�التقليدي�املباشر�كما��و�الشأن�بال�سبة�للمشرع�ا��زائري،�

  :رف��س�ثمار�من�خالل�القوان�ن�ال���أصدر�ا��عد��ستقالل�فيما�ي��

اس�ثمار�رؤوس��موال" اكتفي�املشرع�����ذا�القانون�بذكر�عبارة��: 277- 

�بال�سبة�لألش�ال��خرى�لالس�ثمار�ف�انت�غ���معروفة����ذلك�ا موجھ�لالس�ثمار�املباشر،�أما

لرؤوس��موال��نتاجية��عد�دليال�ع���وجود�أش�ال�أخرى�لالس�ثمار�ع���الرغم�من�عدم�تحديد�ا

لم�يرد�املشرع�����ذا��مر�أي��عر�ف�لالس�ثمار،�فال�دف�من��ذا��مر��و�تنظيم�رأس��:2843

  .املال��جن�������قتصادي�الوط��

لم�يأت��ذا�املرسوم�بأي��عر�ف�محدد�لالس�ثمار�ع���الرغم�من�أن��ذا�: 124-93ل�شر����رقم�

  .القانون�كرس�توج��ات�جديدة����مجال��س�ثمار��جن��

�املرسوم�إ����س�ثمارات�املنتجة�للسلع وعليھ،�فقد�أشارت�املادة��و���من��ذا

  ".رأس�املال�حصص�من

                   

  .77ص�الثالثة،�دار�وائل�لل�شر،�ردن،�س�ثمارات،�الطبعة�إدارة�

املتضمن�قانون��س�ثمار،ج�1963جو�لية��26املؤرخ�����277-63املادة��و���والثانية�من�القانون�رقم�

  .80ر�رقم�.املتضمن�قانون��س�ثمارات،�ج�1966س�تم����15املؤرخ����

يتعلق�ب��قية��س�ثمار،�ج�1993أكتو�ر��5املوافق��1414ر�يع�الثا�ي��19مؤرخ�����12

  .�شمل�بصفة�عامة�إنتاج�أي����ء�مادي����ا��زائر

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�طار�ال�شر����لالس�ثمار�السيا������ا��زائر: �ول �املحور 

�عد��س�ثمار�السيا����جن����رضية�الصلبة�لوجود�س�����      

لتنمية�وتطو�ر��ذا�القطاع

التطور�ال�شر����لالس�ثمار�السيا������ا��زائرو 

املفا�يم��ساسية�لالس�ثمار�السيا����جن���-1

�إ�����عت�� � �التطرق �فقبل �و�س�ثمار��جن��، ��س�ثمار�السيا�� �من �مركبا �مف�وما ��جن�� �س�ثمار�السيا��

�عر�ف��س�ثمار�السيا����جن���ال�بد�أن��عرج�ع����عر�ف��ل�من��س�ثمار�والسياحة�و�س�ثمار�السيا��

�عر�ف��س�ثمار 1-1

�� �خالل ��س�ثمار�إال�من �مف�وم �ضبط ال�يمكن

الناحية�اللغو�ة�أو��صطالحية�أو�القانونية�فع���س�يل�املثال�عرف��س�ثمار�بأنھ

�خدمات�أو�"  �تظ�ر�ع���ش�ل �إضافية �ع���استخدامھ�منفعة�اقتصادية �ي��تب �قيمة�اقتصادية، �لھ �ل�أصل

سلع�تز�د�من�ثروة�املس�ثمر،�ومنھ�ثرو 

والذي���منا��نا�التعر�ف�القانو�ي�لالس�ثمار،�إذ��عت���القوان�ن�الداخلية�بصفة�عامة��ك���تحفظا،����مجال��

�عر�ف��س�ثمار،�حيث�تكتفي�عادة�بتعر�ف��س�ثمار�التقليدي�املباشر�كما��و�الشأن�بال�سبة�للمشرع�ا��زائري،�

رف��س�ثمار�من�خالل�القوان�ن�ال���أصدر�ا��عد��ستقالل�فيما�ي��إذ�ع

- 63قانون�رقم�*  

�بال�سبة�لألش�ال��خرى�لالس�ثمار�ف�انت�غ���معروفة����ذلك�ا موجھ�لالس�ثمار�املباشر،�أما

لرؤوس��موال��نتاجية��عد�دليال�ع���وجود�أش�ال�أخرى�لالس�ثمار�ع���الرغم�من�عدم�تحديد�ا

284-�66مر�رقم�* 

املال��جن�������قتصادي�الوط��

ل�شر����رقم�املرسوم�ا* 

القانون�كرس�توج��ات�جديدة����مجال��س�ثمار��جن��

�املرسوم�إ����س�ثمارات�املنتجة�للسلع� وعليھ،�فقد�أشارت�املادة��و���من��ذا

حصص�من"تنجز����ش�ل�

إدارة�،�) 2004( محمد�مطر،�- 1
املادة��و���والثانية�من�القانون�رقم��- 2
املؤرخ�����284-�66مر�رقم��- 3
12-93م��شر����رقم�مرسو �- 4

  1993أكتو�ر��10
�شمل�بصفة�عامة�إنتاج�أي����ء�مادي����ا��زائر�- 5
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��س�ثمار�ا��ر� �اقتصر�ع�� �إال�أنھ �لالس�ثمار، �أخرى �أش�ال �بوجود ��ع��ف �املرسوم ��ذا ��ان �إذا �ثم، ومن

�خدمات� �ش�ل ��� �تتم �لالس�ثمار�وال�� �ا��ديدة �اس�بعد��ش�ال �حيث �عي�ية، �أو�حصص �رأس�املال املنجز�بواسطة

��قتصاد� �تنمية ��� ��سا�م �ال�� �لالس�ثمارات �والضر��ية �ا��مركية ت

و����خ��،�من�خالل��ذا�املرسوم�احتفظ�املشرع�باملف�وم�الكالسي�ي�لالس�ثمار��جن��،�كما�تفادى�توسيع�

ال����انت�تواجھ��مجال�تطبيق��ذا�القانون�بال�سبة�للعمليات�ا��اصة�بالتعاون��قتصادي�الدو���نظرا�للصعو�ات

بخالف�القوان�ن�السابقة�حدد�املشرع�ا��زائري�مف�وم��س�ثمار����املادة�

،�حيث�نصت�استدرك�املشرع�ا��زائري�النقص�امل��وظ����قانون��س�ثمار

�أو� �التأ�يل، �أو�إعادة ��نتاج، �جديدة،�أو�توسيع�قدرات ��شاطات �إطار�استحداث ��� �تندرج �أصول اقتناء

��نتاج� �قدرات �تحس�ن ��� �أو�املسا�مة �جديدة ��شاطات �استحداث ��� �باملسا�مة �املؤسسة ��شاط توسيع

  .املؤسسات�ال����عا�ي�من�صعو�ات����ال�سي���والتنظيم�واملعرضة�للزوال

�إ��� �تحتاج �وال�� �ال�سي���والتنظيم ��� �الفاعلية �عدم �من ��عا�ي �ال�� �املؤسسات ��شمل �حيث �ال�ي�لة إعادة

�ق�املسا�مة�ا��زئية����تحس�ن�الوضعية�املالية�للمؤسسة�من�

                                                                                

  .املساعدة�التقنية�و�س�شارة�وا��دمات��عد�البيع

ر�.،�ج2006يوليو��15املؤرخ�����08-05املتعلق�بتطو�ر��س�ثمار�املعدل�واملتمم�باألمر�رقم�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

��س�ثمار�ا��ر� �اقتصر�ع�� �إال�أنھ �لالس�ثمار، �أخرى �أش�ال �بوجود ��ع��ف �املرسوم ��ذا ��ان �إذا �ثم، ومن

�خدمات� �ش�ل ��� �تتم �لالس�ثمار�وال�� �ا��ديدة �اس�بعد��ش�ال �حيث �عي�ية، �أو�حصص �رأس�املال املنجز�بواسطة

��متيازا �املشرع �وجھ �ذلك، �إ�� ��قتصاد�أضف �تنمية ��� ��سا�م �ال�� �لالس�ثمارات �والضر��ية �ا��مركية ت

و����خ��،�من�خالل��ذا�املرسوم�احتفظ�املشرع�باملف�وم�الكالسي�ي�لالس�ثمار��جن��،�كما�تفادى�توسيع�

مجال�تطبيق��ذا�القانون�بال�سبة�للعمليات�ا��اصة�بالتعاون��قتصادي�الدو���نظرا�للصعو�ات

بخالف�القوان�ن�السابقة�حدد�املشرع�ا��زائري�مف�وم��س�ثمار����املادة��:7املعدل�واملتمم�03

استدرك�املشرع�ا��زائري�النقص�امل��وظ����قانون��س�ثمار�وعليھ،�فقد. من��مر�سالف�الذكر

  :د�باالس�ثمارات����مف�وم��ذا��مر�ما�يأ�ي

�أو� �التأ�يل، �أو�إعادة ��نتاج، �جديدة،�أو�توسيع�قدرات ��شاطات �إطار�استحداث ��� �تندرج �أصول اقتناء

  .املسا�مة����رأسمال�مؤسسة����ش�ل�مسا�مات�نقدية�أو�عي�ية

  ".�ليةاستعادة�ال�شاطات����إطار�خوصصة�جزئية�أو�

  :من�خالل�استقراء��ذه�املادة�يمكن�استخالص�ما�ي��

  :أن��س�ثمار�يمكن�أن�يأخذ�أش�اال�مختلفة�و��

��نتاج� �قدرات �تحس�ن ��� �أو�املسا�مة �جديدة ��شاطات �استحداث ��� �باملسا�مة �املؤسسة ��شاط توسيع

  .وذلك�بجعل��ذه�املؤسسات�أك���فاعلية

املؤسسات�ال����عا�ي�من�صعو�ات����ال�سي���والتنظيم�واملعرضة�للزوال�إعادة�تأ�يل�باس��جاع��عض

�إ��� �تحتاج �وال�� �ال�سي���والتنظيم ��� �الفاعلية �عدم �من ��عا�ي �ال�� �املؤسسات ��شمل �حيث �ال�ي�لة إعادة

  .إعادة�ال�ي�لة،�وذلك�بمراجعة�قواعد��سي���ا�وتنظيم�ا

�ق�املسا�مة�ا��زئية����تحس�ن�الوضعية�املالية�للمؤسسة�من�و��ون�عن�طر : املسا�مة����رأسمال�مؤسسة

  .خالل�الرفع�من�رأسمال�ا

  . اك�ساب�املؤسسات��ش�ل�جز�ي����إطار�عملية�ا��وصصة

                                                                                                                        

املساعدة�التقنية�و�س�شارة�وا��دمات��عد�البيع: �شمل�ا��قوق�و�ل��امات�املرتبطة�بامللكية�وال���ل�ا�قيمة�اقتصادية�مثل

املتعلق�بتطو�ر��س�ثمار�املعدل�واملتمم�باألمر�رقم��2001غشت��20املؤرخ����

19/07/2006.  
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

��س�ثمار�ا��ر�� �اقتصر�ع�� �إال�أنھ �لالس�ثمار، �أخرى �أش�ال �بوجود ��ع��ف �املرسوم ��ذا ��ان �إذا �ثم، ومن

�خدمات� �ش�ل ��� �تتم �لالس�ثمار�وال�� �ا��ديدة �اس�بعد��ش�ال �حيث �عي�ية، �أو�حصص �رأس�املال املنجز�بواسطة

  .و�دون�رأس�مال

��متيازا� �املشرع �وجھ �ذلك، �إ�� أضف

  .الوط��

و����خ��،�من�خالل��ذا�املرسوم�احتفظ�املشرع�باملف�وم�الكالسي�ي�لالس�ثمار��جن��،�كما�تفادى�توسيع��

مجال�تطبيق��ذا�القانون�بال�سبة�للعمليات�ا��اصة�بالتعاون��قتصادي�الدو���نظرا�للصعو�ات

  .�قتصاد�ا��زائري 

03- �01مر�رقم�* 

من��مر�سالف�الذكر�2

  :ع���ما�ي��

د�باالس�ثمارات����مف�وم��ذا��مر�ما�يأ�ييقص" 

�أو��-1 �التأ�يل، �أو�إعادة ��نتاج، �جديدة،�أو�توسيع�قدرات ��شاطات �إطار�استحداث ��� �تندرج �أصول اقتناء

  .إعادة�ال�ي�لة

املسا�مة����رأسمال�مؤسسة����ش�ل�مسا�مات�نقدية�أو�عي�ية�-2

استعادة�ال�شاطات����إطار�خوصصة�جزئية�أو��-3

من�خالل�استقراء��ذه�املادة�يمكن�استخالص�ما�ي���

أن��س�ثمار�يمكن�أن�يأخذ�أش�اال�مختلفة�و���-أ

��نتاج�*  �قدرات �تحس�ن ��� �أو�املسا�مة �جديدة ��شاطات �استحداث ��� �باملسا�مة �املؤسسة ��شاط توسيع

وذلك�بجعل��ذه�املؤسسات�أك���فاعلية

إعادة�تأ�يل�باس��جاع��عض�-

�إ����- �تحتاج �وال�� �ال�سي���والتنظيم ��� �الفاعلية �عدم �من ��عا�ي �ال�� �املؤسسات ��شمل �حيث �ال�ي�لة إعادة

إعادة�ال�ي�لة،�وذلك�بمراجعة�قواعد��سي���ا�وتنظيم�ا

املسا�مة����رأسمال�مؤسسة* 

خالل�الرفع�من�رأسمال�ا

اك�ساب�املؤسسات��ش�ل�جز�ي����إطار�عملية�ا��وصصة* 

                                                             
�شمل�ا��قوق�و�ل��امات�املرتبطة�بامللكية�وال���ل�ا�قيمة�اقتصادية�مثل�- 6
املؤرخ�����03-01أمر�رقم��-  7

19،�الصادرة�بتار�خ�47العدد�



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  304

حيو�ة�لالقتصاد�وسع�املشرع����مجال�ال�شاط،�فشمل��ل�القطاعات��قتصادية�بما�ف��ا�تلك�ال����عت���

وضع�املشرع�مجموعة�من�القيود�ال�دف�م��ا��حتفاظ�باألساليب�التقليدية�لالس�ثمار،�وكذلك�اس�بعاد�

�أنھ �ع�� �منھ �الثانية �املادة ��س�ثمار��� : " قانون

  .أو�إعادة�التأ�يل/اقتناء�أصول�تندرج����إطار�استحداث��شاطات�جديدة،�وتوسيع�قدرات��نتاج�و

أ�مية�ك��ى�القتصاد�السياحة��،�أين�أعطت�الدول 

�سنة� �ففي �السياحة، ��عار�ف �و�عددت فاختلفت

�أو�املرافق،� �املتعة �لرحالت �املنظمة �املبادئ �من مجموعة

  .11"ن�السياح،�وكذا�السا�ر�ن�ع���استقبال��ؤالء�السياح�و�س�يل�تنقال��م

  : بتحديد�ازدواجية�مف�وم�السياحة��ع���أنھ

    )psycho-physique(جسدية�- �شاط��شري،�ي�سم�ظا�ر�ا�ب��ك�أو���ر�مؤقتا�للسكن،�و�خضع�لدوافع�نفسية

 اقتصادي،�حيث��شمل��ذا�املف�وم����نفس�الوقت�عنصرا�ذاتيا�وطبقة�قاعدية��ستخدم�كأساس�لھ�

�العالقات�: "بأن �مجموعة ��� السياحة

وال��ش�ل��ذه��قامة�أي�توطن�� ��اص�غر�اء�عن��ذه�البلدة،

  .  15،�غ���أن��ذا�التعر�ف��عرض�لعدة�انتقادات

                                                           

  .144،145.�ية����القانون�ا��زائري،دار��ومھ،ا��زائر�،�ص

10 - Ginette Mathiot : Professeurs d’enseignement en arts ménagers à la ville de Paris, née le 23/05/1907 et décédée le 

14/06/1998. 
11 - Marc Boye,(1999), Le tourisme de l’An 2000, Presses Universitaires de Lyon, France, p.18.
12 - Kurt Krapf, Docteur en Droit, directeur de la Fédération Suisse du Tourisme et premier expert touristique de la Banque 

mondiale. 
13 - Marc Boyer, Idem, p.18. 
14 - Christine Demen-Meyer,(2005) ,Le tourisme

Management Prospective, France , pages 7à 25.

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

  .يمكن�أن�ت�ون�املسا�مات�نقدية�أو�عي�ية

وسع�املشرع����مجال�ال�شاط،�فشمل��ل�القطاعات��قتصادية�بما�ف��ا�تلك�ال����عت���

  .الوط��،�ولكن�اش��ط�املشرع�ا��صول�ع���رخصة�من�السلطات�املعنية

وضع�املشرع�مجموعة�من�القيود�ال�دف�م��ا��حتفاظ�باألساليب�التقليدية�لالس�ثمار،�وكذلك�اس�بعاد�

  .�8ش�ال�ا��ديدة�لالس�ثمار

��س�ثمار�09- �ب��قية �ال: 9املتعلق ��ذا �أنھعرف �ع�� �منھ �الثانية �املادة ��س�ثمار��� قانون

اقتناء�أصول�تندرج����إطار�استحداث��شاطات�جديدة،�وتوسيع�قدرات��نتاج�و

  ." املسا�مات����رأسمال�الشركة

  .�عر�ف�السياحة

،�أين�أعطت�الدول 1929مر�مف�وم�السياحة��عدة�مراحل،�وخاصة��عد�أزمة�

�املدفوعات �م��ان ��� �السياحة ��ذه �تلعبھ �الذي �الدور ��� �سنة�. وخاصة �ففي �السياحة، ��عار�ف �و�عددت فاختلفت

�ماتيو )Ginette Mathiot( "جينات
�أو�املرافق،�: "بأ��ا 10 �املتعة �لرحالت �املنظمة �املبادئ �من مجموعة

ن�السياح،�وكذا�السا�ر�ن�ع���استقبال��ؤالء�السياح�و�س�يل�تنقال��مو�عمال�ال��صية�للمسافر�

بتحديد�ازدواجية�مف�وم�السياحة��ع���أنھ�،Kurt Krapf(12" (ك��ت�كرابف"،�قام�

�شاط��شري،�ي�سم�ظا�ر�ا�ب��ك�أو���ر�مؤقتا�للسكن،�و�خضع�لدوافع�نفسية

اقتصادي،�حيث��شمل��ذا�املف�وم����نفس�الوقت�عنصرا�ذاتيا�وطبقة�قاعدية��ستخدم�كأساس�لھ�

� �السياحة ��� �العلمي�ن �ل����اء �الدولية �الرابطة �عرفت بأن) A.I.E.S.T(كما

��اص�غر�اء�عن��ذه�البلدة،والظوا�ر�الناتجة�عن�السفر�وعن��قامة����بلدة�أل

،�غ���أن��ذا�التعر�ف��عرض�لعدة�انتقادات14"ول�س�ل�ا�عالقة�بأي��شاط�مر�ح

                   

�ية����القانون�ا��زائري،دار��ومھ،ا��زائر�،�ص�س�ثمارات�ا��ن،�)2013

  .46ر�العدد�.املتعلق�ب��قية��س�ثمار�ج�2016أوت��3مؤرخ�����

: Professeurs d’enseignement en arts ménagers à la ville de Paris, née le 23/05/1907 et décédée le 

, Le tourisme de l’An 2000, Presses Universitaires de Lyon, France, p.18. 

Kurt Krapf, Docteur en Droit, directeur de la Fédération Suisse du Tourisme et premier expert touristique de la Banque 

,Le tourisme : essai de définition, Revue Management et Avenir, n°3, Editeur 

Management Prospective, France , pages 7à 25. 

 Marc Boyer, Op-cit, p.19 أنظر�ل�ذه��سباب����كتاب
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يمكن�أن�ت�ون�املسا�مات�نقدية�أو�عي�ية�-ب

وسع�املشرع����مجال�ال�شاط،�فشمل��ل�القطاعات��قتصادية�بما�ف��ا�تلك�ال����عت����- ج

الوط��،�ولكن�اش��ط�املشرع�ا��صول�ع���رخصة�من�السلطات�املعنية

وضع�املشرع�مجموعة�من�القيود�ال�دف�م��ا��حتفاظ�باألساليب�التقليدية�لالس�ثمار،�وكذلك�اس�بعاد��-د

�ش�ال�ا��ديدة�لالس�ثمار

 *� �رقم -16قانون

اقتناء�أصول�تندرج����إطار�استحداث��شاطات�جديدة،�وتوسيع�قدرات��نتاج�و

املسا�مات����رأسمال�الشركة�-

�عر�ف�السياحة 1-2

مر�مف�وم�السياحة��عدة�مراحل،�وخاصة��عد�أزمة��������

�املدفوعات �م��ان ��� �السياحة ��ذه �تلعبھ �الذي �الدور ��� وخاصة

1945� �عرف��ا �ماتيو"، جينات

و�عمال�ال��صية�للمسافر�

،�قام�1952و���سنة�������

�شاط��شري،�ي�سم�ظا�ر�ا�ب��ك�أو���ر�مؤقتا�للسكن،�و�خضع�لدوافع�نفسية�- "  

اقتصادي،�حيث��شمل��ذا�املف�وم����نفس�الوقت�عنصرا�ذاتيا�وطبقة�قاعدية��ستخدم�كأساس�لھ��-ج�از�تق���-
13."  

     �� �السياحة ��� �العلمي�ن �ل����اء �الدولية �الرابطة �عرفت كما

والظوا�ر�الناتجة�عن�السفر�وعن��قامة����بلدة�أل

ول�س�ل�ا�عالقة�بأي��شاط�مر�ح

2013( عيبوط�محند�وع��،�- 8
مؤرخ������09-16القانون�رقم�����-9

: Professeurs d’enseignement en arts ménagers à la ville de Paris, née le 23/05/1907 et décédée le 

Kurt Krapf, Docteur en Droit, directeur de la Fédération Suisse du Tourisme et premier expert touristique de la Banque 

: essai de définition, Revue Management et Avenir, n°3, Editeur 

أنظر�ل�ذه��سباب����كتاب�- 15
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وا��دير�بالقول�بأن�مفا�يم�السياحة�تطورت�من�ف��ة�ألخرى،�واختلفت�وج�ة�النظر�إل��ا�ب�ن�الباحث�ن�وال�يئات�
�ظا�رة�16 �أ��ا �ع�� �يرا�ا �من �وم��م ،

  . 197017إ����1960اقتصادية،�حيث�احتلت�السياحة�مساحة�كب��ة����املا����و�التحديد�خالل�السنوات�املمتدة�من�

مؤقتة�ل��ص�أجن������م�ان�ما،�ومن��نا،��ع���السياحة�مجموعة�العالقات�ال���ت��تب�ع���سفر�أو�إقامة�

�2003ف��اير��17املؤرخ�����01- 03أما�بال�سبة�للمشرع�ا��زائري�فقد�تطرق�إ����عر�ف�السياحة����قانون�رقم�

�خالل� �من �و�نفعاالت �املعرفة �عن ��و�البحث �فيھ �الرئ���� �الدافع �ي�ون �استجمام ��شاط �ل

استكشاف�تراث�عمرا�ي�مثل�املدن�والقرى�واملعالم�التار�خية�وا��دائق�واملبا�ي�الدي�ية�أو�تراث�رو���مثل�ا��فالت�

�لدوافع� ��سبوع �أيام �خالل �من �أساسا �تتم �منازل�م، �خارج �أل��اص �مؤقتة �إقامة �ل

�ل�تنقل�ألغراض�عالجية�طبيعية�بواسطة�مياه�املنا�ع�ا��مو�ة�ذات�املزايا�

  .و�ستفيد�م��ا�ز�ائن�يحتاجون�إ���عالج����محيط�مج�ز�بم�شآت�عالجية�واستجمامية�وترف��ية

�الطبيعية� �القدرات �مختلف �استغالل �ع�� �تقوم ���راوي �محيط ��� �سياحية �إقامة �ل

  .والتار�خية�والثقافية،�مرفقة�بأ�شطة�مرتبطة���ذا�املحيط�من��سلية�وترفيھ�واستكشاف

�البحر�ة،� �ال�سلية �ع�� �ز�ادة �السياح، �ف��ا �البحر�يتمتع �شاطئ �ع�� �سياحية �إقامة �ل

�أو� �السياحية �باملواقع �إقام��م �خالل �السياح �يمارسھ �استجمامي ��شاط �ل

  .السياحية،�مثل�حظائر�ال�سلية�وال��فيھ�واملواقع�ا��بلية�وامل�شآت�الثقافية�والر�اضية

                                                           
16 - Alioune BA, Michèle CLOTILDE,(2007), Tourisme et innovation

France, p.23. 
17 - Mimoun HILLALI, (2003), Le tourisme international vu du Sud

développement, Presses de l’Université du Québec, Canada, p.157.

،�يتعلق�بالتنمية�املستدامة�للسياحة،�جر�دة�الرسمية�
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وا��دير�بالقول�بأن�مفا�يم�السياحة�تطورت�من�ف��ة�ألخرى،�واختلفت�وج�ة�النظر�إل��ا�ب�ن�الباحث�ن�وال�يئات�

�اجتماعية �ظا�رة �أ��ا �ع�� �ينظر�للسياحة �من ��ناك �إذ ،16

اقتصادية،�حيث�احتلت�السياحة�مساحة�كب��ة����املا����و�التحديد�خالل�السنوات�املمتدة�من�

ومن��نا،��ع���السياحة�مجموعة�العالقات�ال���ت��تب�ع���سفر�أو�إقامة�

  .18وأن�ال�ترتبط��ذه��قامة�ب�شاط�يدير�ر�حا�ل�ذا��جن��

أما�بال�سبة�للمشرع�ا��زائري�فقد�تطرق�إ����عر�ف�السياحة����قانون�رقم�

  :�ا�ع���أ��6�،7فقرة������3املادة��19املتعلق�بالتنمية�املستدامة�للسياحة

�خالل� �من �و�نفعاالت �املعرفة �عن ��و�البحث �فيھ �الرئ���� �الدافع �ي�ون �استجمام ��شاط �ل

استكشاف�تراث�عمرا�ي�مثل�املدن�والقرى�واملعالم�التار�خية�وا��دائق�واملبا�ي�الدي�ية�أو�تراث�رو���مثل�ا��فالت�

  .التقليدية�والتقاليد�الوطنية�أو�املحلية

�واملؤتمرات �لدوافع��:�عمال ��سبوع �أيام �خالل �من �أساسا �تتم �منازل�م، �خارج �أل��اص �مؤقتة �إقامة �ل

�ل�تنقل�ألغراض�عالجية�طبيعية�بواسطة�مياه�املنا�ع�ا��مو�ة�ذات�املزايا�: السياحة�ا��مو�ة�واملعا��ة�بمياه�البحر

  .�س�شفائية�العالية�أو�بواسطة�مياه�البحر

و�ستفيد�م��ا�ز�ائن�يحتاجون�إ���عالج����محيط�مج�ز�بم�شآت�عالجية�واستجمامية�وترف��ية

�الطبيعية� �القدرات �مختلف �استغالل �ع�� �تقوم ���راوي �محيط ��� �سياحية �إقامة �ل

والتار�خية�والثقافية،�مرفقة�بأ�شطة�مرتبطة���ذا�املحيط�من��سلية�وترفيھ�واستكشاف

�البحر�ة �ا��مو�ة �البحر�ة،�: السياحة �ال�سلية �ع�� �ز�ادة �السياح، �ف��ا �البحر�يتمتع �شاطئ �ع�� �سياحية �إقامة �ل

  .بأ�شطة�أخرى�مرتبطة�بالت�شيط����املحيط�البحري 

�و�ستجمامية �ال��ف��ية �أو��:السياحية �السياحية �باملواقع �إقام��م �خالل �السياح �يمارسھ �استجمامي ��شاط �ل

السياحية،�مثل�حظائر�ال�سلية�وال��فيھ�واملواقع�ا��بلية�وامل�شآت�الثقافية�والر�اضية

  .مف�وم��س�ثمار�السيا��

                   

2007), Tourisme et innovation : La force créative des loisirs, Editions L’Harmattan, 

Le tourisme international vu du Sud : Essai sur la problématique du tourisme dans les pays en 

ité du Québec, Canada, p.157. 

  .16.،�ص رالسياحة�ا��ديثة،�ال�يئة�املصرفية�للكتاب،�مص

،�يتعلق�بالتنمية�املستدامة�للسياحة،�جر�دة�الرسمية�2003ف��اير��17املوافق��1423ذي�ا���ة�عام��16مؤرخ����

  .2003ف��اير� 19
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وا��دير�بالقول�بأن�مفا�يم�السياحة�تطورت�من�ف��ة�ألخرى،�واختلفت�وج�ة�النظر�إل��ا�ب�ن�الباحث�ن�وال�يئات�������

�الدولية �اجتماعيةواملنظمات �ظا�رة �أ��ا �ع�� �ينظر�للسياحة �من ��ناك �إذ ،

اقتصادية،�حيث�احتلت�السياحة�مساحة�كب��ة����املا����و�التحديد�خالل�السنوات�املمتدة�من�

ومن��نا،��ع���السياحة�مجموعة�العالقات�ال���ت��تب�ع���سفر�أو�إقامة��������

وأن�ال�ترتبط��ذه��قامة�ب�شاط�يدير�ر�حا�ل�ذا��جن��

أما�بال�سبة�للمشرع�ا��زائري�فقد�تطرق�إ����عر�ف�السياحة����قانون�رقم��������

املتعلق�بالتنمية�املستدامة�للسياحة

�الثقافية �خالل��:السياحة �من �و�نفعاالت �املعرفة �عن ��و�البحث �فيھ �الرئ���� �الدافع �ي�ون �استجمام ��شاط �ل

استكشاف�تراث�عمرا�ي�مثل�املدن�والقرى�واملعالم�التار�خية�وا��دائق�واملبا�ي�الدي�ية�أو�تراث�رو���مثل�ا��فالت�

التقليدية�والتقاليد�الوطنية�أو�املحلية

� �واملؤتمراتسياحة �عمال

  .م�نية

السياحة�ا��مو�ة�واملعا��ة�بمياه�البحر

�س�شفائية�العالية�أو�بواسطة�مياه�البحر

و�ستفيد�م��ا�ز�ائن�يحتاجون�إ���عالج����محيط�مج�ز�بم�شآت�عالجية�واستجمامية�وترف��ية��     

�ال��راو�ة �الطبيعية�: السياحة �القدرات �مختلف �استغالل �ع�� �تقوم ���راوي �محيط ��� �سياحية �إقامة �ل

والتار�خية�والثقافية،�مرفقة�بأ�شطة�مرتبطة���ذا�املحيط�من��سلية�وترفيھ�واستكشاف

�البحر�ة �ا��مو�ة السياحة

بأ�شطة�أخرى�مرتبطة�بالت�شيط����املحيط�البحري 

�و�ستجمامية �ال��ف��ية السياحية

السياحية،�مثل�حظائر�ال�سلية�وال��فيھ�واملواقع�ا��بلية�وامل�شآت�الثقافية�والر�اضيةباملؤسسات�

مف�وم��س�ثمار�السيا���1-3          

: La force créative des loisirs, Editions L’Harmattan, 

: Essai sur la problématique du tourisme dans les pays en 

السياحة�ا��ديثة،�ال�يئة�املصرفية�للكتاب،�مص�،)1975( محمود��امل،�- 18
مؤرخ�����01-03قانون�رقم��- 19
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�أو�إنجاز� �املبا�ي، �أو�شراء �حقيقي، �مال �رأس �إ�شاء �منھ �املراد �اس�ثمار�مادي، �بأنھ ��س�ثمار�السيا�� عرف

مجموع�ما�ينفق����قطاع�السياحة،�وما��ستقطبھ�الدولة�من�اس�ثمارات�أجن�ية�

موج�ة�ل�ذا�القطاع،�و�عت����س�ثمار�السيا���من���شطة�الواعدة�ملا�ت�يحھ�من�فرص�كب��ة�للنجاح�وتحقيق�عوائد�

س�ثمار�السيا���يتوقف�ع���مدى�تدفق�رؤوس��موال�املحلية�و�جن�ية�لالس�ثمار����

مجال�السياحة،�إ���جانب�قوة�املنتج�السيا���املعروض�و��م�الطلب�عليھ����سوق�السياحة�العاملية�ومدى�ا�تمام�

���� �وإنما �فقط، �الفنادق �إ�شاء �الذ�ن �ي�بادر�إ�� ��س�ثمار�السيا�� �عن �ا��ديث �عند ھ

�الوحدات�الفندقية،� �كبناء �السياحة �بقطاع �مباشرة �ال�شاطات�املرتبطة �مختلف ��س�ثمار�السيا�� ��شمل ا��قيقة

  .ا��.....تحس�ن�الب�ية�التحتية�ا��اصة�بالنقل�وشبكة��تصال��الطرق،�املطارات�واملوا�ئ

ذلك�ال�شاط�الذي�ي�تج�عنھ�قيمة�مضافة�

���مجال�السياحة�من�خالل��س�ثمارات�ال���يقوم���ا��جانب�داخل�الدولة�املضيفة،�سواء�بمشار�ع�يمتلك�ا��ليا�أو�

إما��ش�ل�مباشر����القطاع�السيا���كبناء�الفنادق�واملدن�السياحية�وو�االت�

�و�ناءات� �طرق �ك�ش�يد �السيا�� �للقطاع �املكملة ��خرى �القطاعات ��� �غ���مباشرة �أو�بطرقة �و�سفار، السياحة

زائر�منذ�سنوات�عديدة����مسلسل�من�التغي��ات�ح���ت��ض�باقتصاد�ا،�حيث�وضعت�ترسانة�

       .من�النصوص�ال�شر�عية�والتنظيمية�ال���تحكم��ل�القطاعات�بما����ذلك�قطاع�السياحة

� �مع �تماشيا �و�ذا �و�غ��ات �تطورات �ا��زائر�عدة ��� ��س�ثمار��جن�� �لقانون ��ان �لقد ��نا، �وضاع�ومن

�بإصدار�عدة� �ا��زائري �املشرع �قام �ثم �ومن �خاصة، �مرحلة ��ل ��ش�د�ا ��انت �ال�� �السياسية �والظروف �قتصادية

�نات�إ���وعليھ،�قبل�أن��عرج�ع���ال�شر�عات�ا��اصة�باالس�ثمار�السيا����جن���ال���ظ�رت�ابتداء�من�الست

وجدت�ا��زائر�نفس�ا��عد��ستقالل�أمام��يا�ل�سياحية�ضعيفة�وغ���قادرة�ع���تلبية�الطلب�السيا��،�إال�أن�

�لألعمال� �مرافق �بناء �خالل �من �السيا�� �التوسع �مناطق ���يئة �إ�� ���دف �برنامج �إ�شاء �إ�� درت

                                                           
20 - Béatrice de la Rochefoucauld, (2007

الطيب�داودي،�عبد�ا��فيظ�مسك�ن،��س�ثمار�السيا������املناطق�السياحية�دراسة�والية�جيجل،�ورقة�بحثية،�امللتقى�الدو���

  .8.نوفم��،�املركز�ا��ام���ت�بازة،�ص�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�أو�إنجاز� �املبا�ي، �أو�شراء �حقيقي، �مال �رأس �إ�شاء �منھ �املراد �اس�ثمار�مادي، �بأنھ ��س�ثمار�السيا�� عرف

  .20لة�لالس��الكاملعدات�أو�شراء�املواد�القاب

مجموع�ما�ينفق����قطاع�السياحة،�وما��ستقطبھ�الدولة�من�اس�ثمارات�أجن�ية�" و�تمثل��س�ثمار�السيا������

موج�ة�ل�ذا�القطاع،�و�عت����س�ثمار�السيا���من���شطة�الواعدة�ملا�ت�يحھ�من�فرص�كب��ة�للنجاح�وتحقيق�عوائد�

س�ثمار�السيا���يتوقف�ع���مدى�تدفق�رؤوس��موال�املحلية�و�جن�ية�لالس�ثمار����مالية�معت��ة،�كما�أن�تطور�� 

مجال�السياحة،�إ���جانب�قوة�املنتج�السيا���املعروض�و��م�الطلب�عليھ����سوق�السياحة�العاملية�ومدى�ا�تمام�

  .21"الدولة��عنصر�ال�سو�ق�السيا���بمنتوج�ا�السيا��

�أن ����وا��دير�بالذكر، �وإنما �فقط، �الفنادق �إ�شاء �الذ�ن �ي�بادر�إ�� ��س�ثمار�السيا�� �عن �ا��ديث �عند ھ

�الوحدات�الفندقية،� �كبناء �السياحة �بقطاع �مباشرة �ال�شاطات�املرتبطة �مختلف ��س�ثمار�السيا�� ��شمل ا��قيقة

تحس�ن�الب�ية�التحتية�ا��اصة�بالنقل�وشبكة��تصال��الطرق،�املطارات�واملوا�ئ

ذلك�ال�شاط�الذي�ي�تج�عنھ�قيمة�مضافة�: " واس�نادا�إ���ما�سبق،�يمكن��عر�ف��س�ثمار�السيا����جن���بأنھ

���مجال�السياحة�من�خالل��س�ثمارات�ال���يقوم���ا��جانب�داخل�الدولة�املضيفة،�سواء�بمشار�ع�يمتلك�ا��ليا�أو�

إما��ش�ل�مباشر����القطاع�السيا���كبناء�الفنادق�واملدن�السياحية�وو�االت��بصفة�مش��كة،�و��ون��ذا��س�ثمار 

�و�ناءات� �طرق �ك�ش�يد �السيا�� �للقطاع �املكملة ��خرى �القطاعات ��� �غ���مباشرة �أو�بطرقة �و�سفار، السياحة

 .التطور�ال�شر����لالس�ثمار�السيا������ا��زائر

زائر�منذ�سنوات�عديدة����مسلسل�من�التغي��ات�ح���ت��ض�باقتصاد�ا،�حيث�وضعت�ترسانة�

من�النصوص�ال�شر�عية�والتنظيمية�ال���تحكم��ل�القطاعات�بما����ذلك�قطاع�السياحة

� �مع �تماشيا �و�ذا �و�غ��ات �تطورات �ا��زائر�عدة ��� ��س�ثمار��جن�� �لقانون ��ان �لقد ��نا، ومن

�بإصدار�عدة� �ا��زائري �املشرع �قام �ثم �ومن �خاصة، �مرحلة ��ل ��ش�د�ا ��انت �ال�� �السياسية �والظروف �قتصادية

  .قوان�ن�من�أجل����يع�املس�ثمر�ن�وفتح��بواب�أمام�م

وعليھ،�قبل�أن��عرج�ع���ال�شر�عات�ا��اصة�باالس�ثمار�السيا����جن���ال���ظ�رت�ابتداء�من�الست

  .يومنا��ذا،�البد�أن�نتطرق�إ���السياحة����ا��زائر����ظل�ميثاق�السياحة

  .1966السياحة����ظل�ميثاق�السياحة�لسنة�

وجدت�ا��زائر�نفس�ا��عد��ستقالل�أمام��يا�ل�سياحية�ضعيفة�وغ���قادرة�ع���تلبية�الطلب�السيا��،�إال�أن�

�لألعمال� �مرافق �بناء �خالل �من �السيا�� �التوسع �مناطق ���يئة �إ�� ���دف �برنامج �إ�شاء �إ�� درت

                   

2007) Economie du tourisme, Editions Bréal, France,  p.52. 

الطيب�داودي،�عبد�ا��فيظ�مسك�ن،��س�ثمار�السيا������املناطق�السياحية�دراسة�والية�جيجل،�ورقة�بحثية،�امللتقى�الدو���

نوفم��،�املركز�ا��ام���ت�بازة،�ص��27و��26ه����تحقيق�التنمية�املستدامة،�يومي��س�ثمار�السيا���ودور 

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�أو�إنجاز�������� �املبا�ي، �أو�شراء �حقيقي، �مال �رأس �إ�شاء �منھ �املراد �اس�ثمار�مادي، �بأنھ ��س�ثمار�السيا�� عرف

املعدات�أو�شراء�املواد�القاب

و�تمثل��س�ثمار�السيا��������������

موج�ة�ل�ذا�القطاع،�و�عت����س�ثمار�السيا���من���شطة�الواعدة�ملا�ت�يحھ�من�فرص�كب��ة�للنجاح�وتحقيق�عوائد�

مالية�معت��ة،�كما�أن�تطور�� 

مجال�السياحة،�إ���جانب�قوة�املنتج�السيا���املعروض�و��م�الطلب�عليھ����سوق�السياحة�العاملية�ومدى�ا�تمام�

الدولة��عنصر�ال�سو�ق�السيا���بمنتوج�ا�السيا��

�أن������� وا��دير�بالذكر،

�الوحدات�الفندقية،� �كبناء �السياحة �بقطاع �مباشرة �ال�شاطات�املرتبطة �مختلف ��س�ثمار�السيا�� ��شمل ا��قيقة

تحس�ن�الب�ية�التحتية�ا��اصة�بالنقل�وشبكة��تصال��الطرق،�املطارات�واملوا�ئ

واس�نادا�إ���ما�سبق،�يمكن��عر�ف��س�ثمار�السيا����جن���بأنھ�������

���مجال�السياحة�من�خالل��س�ثمارات�ال���يقوم���ا��جانب�داخل�الدولة�املضيفة،�سواء�بمشار�ع�يمتلك�ا��ليا�أو�

بصفة�مش��كة،�و��ون��ذا��س�ثمار 

�و�ناءات� �طرق �ك�ش�يد �السيا�� �للقطاع �املكملة ��خرى �القطاعات ��� �غ���مباشرة �أو�بطرقة �و�سفار، السياحة

  .ا��....ومطارات

التطور�ال�شر����لالس�ثمار�السيا������ا��زائر�– 2

زائر�منذ�سنوات�عديدة����مسلسل�من�التغي��ات�ح���ت��ض�باقتصاد�ا،�حيث�وضعت�ترسانة�لقد�شرعت�ا��       

من�النصوص�ال�شر�عية�والتنظيمية�ال���تحكم��ل�القطاعات�بما����ذلك�قطاع�السياحة

�������� �مع �تماشيا �و�ذا �و�غ��ات �تطورات �ا��زائر�عدة ��� ��س�ثمار��جن�� �لقانون ��ان �لقد ��نا، ومن

�بإصدار�عدة� �ا��زائري �املشرع �قام �ثم �ومن �خاصة، �مرحلة ��ل ��ش�د�ا ��انت �ال�� �السياسية �والظروف �قتصادية

قوان�ن�من�أجل����يع�املس�ثمر�ن�وفتح��بواب�أمام�م

وعليھ،�قبل�أن��عرج�ع���ال�شر�عات�ا��اصة�باالس�ثمار�السيا����جن���ال���ظ�رت�ابتداء�من�الست�������

يومنا��ذا،�البد�أن�نتطرق�إ���السياحة����ا��زائر����ظل�ميثاق�السياحة

السياحة����ظل�ميثاق�السياحة�لسنة��2-1          

وجدت�ا��زائر�نفس�ا��عد��ستقالل�أمام��يا�ل�سياحية�ضعيفة�وغ���قادرة�ع���تلبية�الطلب�السيا��،�إال�أن�������

�با �ا��زائر�ة �لألعمال�الدولة �مرافق �بناء �خالل �من �السيا�� �التوسع �مناطق ���يئة �إ�� ���دف �برنامج �إ�شاء �إ�� درت

الطيب�داودي،�عبد�ا��فيظ�مسك�ن،��س�ثمار�السيا������املناطق�السياحية�دراسة�والية�جيجل،�ورقة�بحثية،�امللتقى�الدو����- 21

�س�ثمار�السيا���ودور : �عنوان�
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تحت�إشراف�وزارة��1962،�كما�تم�إ�شاء�الديوان�الوط���ا��زائري�للسياحة�سنة�

صدرت�أول�وثيقة�رسمية�من�قبل�الدولة�ا��زائر�ة�سميت�بميثاق�السياحة،�وال���أبدت�

�من� �السيا�� �للقطاع ��ساسية �امليثاق�التوج��ات �حدد��ذا �حيث �بالسياحة، �ا��قيقي ���تمام �خالل�ا ا��زائر�من

���اجة� �وذلك �الصعبة، �العملة �جلب �أجل �من �ا��ارجية �أي ،

 .خلق�مناصب�شغل�من�خالل�توسيع��يا�ل��ذا�القطاع،�مع�إدماج�ا��زائر����السوق�الدولية�للسياحة

  :ومما��ستحق�الذكر،�أنھ�من�أجل�بلوغ�تلك���داف�تم�تحديد�اس��اتيجية�لتنمية�القطاع�كما�ي��

ألف�سر�ر�عند���اية�املخطط�الثال�ي،�مع�اختيار�

�الز�ائن� �وتنوع �تتما��� �يجعل�ا �مما ���يئ��ا، �وإعادة صالح�ا

  .إصالح��ل�املرافق�املخصصة�للسياحة�ع���الشواطئ،�ال��راء،�واملناطق�السياحية�ا��بلية�والر�فية

�والفنية، �الثقافية �ا��وانب �تنمية �مع �وتحسي��ا، �والتار�خية ��ثار�السياحية ��ل �وثقافة��إحصاء �تقاليد وخلق

  .الشروع����إقامة�ال�يا�ل�الالزمة�لت�و�ن��طارات�السياحية�املختصة�واليد�العاملة�املؤ�لة

،��غرض�الدعاية��24س�يل�عملية�الدخول�ع���ا��دود�واملطارات،�وإ�شاء�الو�االت�السياحية����الداخل�وا��ارج

                                                           

��دف���يئة�مناطق�التوسع�السيا��،�حيث�تم�إ�شاء�فندق��ندلسيات�بوالية�

،�وإ�شاء�مركب�مور����ومركب�سيدي�فرج�

�للمخطط� �ا��ديدة �السياحية ��س��اتيجية �ظل ��

،�أطروحة�دكتوراه�علوم����العلوم��قتصادية،��لية�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي���والعلوم�

  . 24ر�العدد�

،�امللتقى�الوط���حول�السياحة�2025لقادر�عو�نان،�الواقع�السيا������ا��زائر�وآفاق�ال��وض�بھ����مطلف�

  .5.،�مع�د�العلوم��قتصادية،�املركز�ا��ام���آك���محند�أو��اج،�بو�رة،�ص

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

،�كما�تم�إ�شاء�الديوان�الوط���ا��زائري�للسياحة�سنة�22واملؤتمرات،�وامللتقيات�املختلفة

  .23أ�ش�ت�ا��زائر�وزارة�السياحة�1964الشباب�والر�اضة�والسياحة،�و���سنة�

صدرت�أول�وثيقة�رسمية�من�قبل�الدولة�ا��زائر�ة�سميت�بميثاق�السياحة،�وال���أبدت��1966

�من� �السيا�� �للقطاع ��ساسية �امليثاق�التوج��ات �حدد��ذا �حيث �بالسياحة، �ا��قيقي ���تمام �خالل�ا ا��زائر�من

�الدولية �نحو�السياحة �السيا�� �ال�شاط ���اجة�توجيھ �وذلك �الصعبة، �العملة �جلب �أجل �من �ا��ارجية �أي ،

 .ا��زائر�ملوارد�مالية�معت��ة�لتغطية�وتمو�ل�برامج�التنمية�املختلفة

خلق�مناصب�شغل�من�خالل�توسيع��يا�ل��ذا�القطاع،�مع�إدماج�ا��زائر����السوق�الدولية�للسياحة

 .ل�اليد�العاملةإ�شاء�ج�از�خاص�بالت�و�ن�السيا���والفند���ألجل�تأ�ي

ومما��ستحق�الذكر،�أنھ�من�أجل�بلوغ�تلك���داف�تم�تحديد�اس��اتيجية�لتنمية�القطاع�كما�ي��

ألف�سر�ر�عند���اية�املخطط�الثال�ي،�مع�اختيار��11الشروع����تطو�ر�الصناعة�الفندقية،�حيث�برمج�إ�شاء�

�وإ �السيا�� �الطا�ع �ذات �واملقا�� �واملطاعم �الز�ائن�الفنادق �وتنوع �تتما��� �يجعل�ا �مما ���يئ��ا، �وإعادة صالح�ا

  ".السواح��جانب

إصالح��ل�املرافق�املخصصة�للسياحة�ع���الشواطئ،�ال��راء،�واملناطق�السياحية�ا��بلية�والر�فية

�والفنية، �الثقافية �ا��وانب �تنمية �مع �وتحسي��ا، �والتار�خية ��ثار�السياحية ��ل إحصاء

  .سياحية�لدى�املواطن�ا��زائري 

الشروع����إقامة�ال�يا�ل�الالزمة�لت�و�ن��طارات�السياحية�املختصة�واليد�العاملة�املؤ�لة

�س�يل�عملية�الدخول�ع���ا��دود�واملطارات،�وإ�شاء�الو�االت�السياحية����الداخل�وا��ارج

 . ��25زائري 

                   

��دف���يئة�مناطق�التوسع�السيا��،�حيث�تم�إ�شاء�فندق��ندلسيات�بوالية��1966و�1962وضعت�ا��زائر�برنامج����الف��ة�ما�ب�ن�

،�وإ�شاء�مركب�مور����ومركب�سيدي�فرج�)ا���ة�الشرقية(فندق�بالقالة�،�إ�شاء�فندق�سرايدي��عنابة�و )ا���ة�الغر�ية�للوطن

  ) ا���ة�الغر�ية�ل��زائر�العاصمة

� �واملعوقات �ا��زائر��م�انيات ��� �السياحة �القادر، �عبد �للمخطط�) 2025-2000( عو�نان �ا��ديدة �السياحية ��س��اتيجية �ظل ��

SDAT2025أطروحة�دكتوراه�علوم����العلوم��قتصادية،��لية�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي���والعلوم��،

  .71.،�ص2013- 2012،�

ر�العدد�.،�ج1999أفر�ل��4املوافق�����1419ذي�ا���ة�عام��18املؤرخ����

لقادر�عو�نان،�الواقع�السيا������ا��زائر�وآفاق�ال��وض�بھ����مطلف�ا

،�مع�د�العلوم��قتصادية،�املركز�ا��ام���آك���محند�أو��اج،�بو�رة،�ص2010ماي��12و��11،�يومي�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

واملؤتمرات،�وامللتقيات�املختلفة

الشباب�والر�اضة�والسياحة،�و���سنة�

1966مارس��26و���������

�من� �السيا�� �للقطاع ��ساسية �امليثاق�التوج��ات �حدد��ذا �حيث �بالسياحة، �ا��قيقي ���تمام �خالل�ا ا��زائر�من

  :خالل�ما�ي��

�الدولية - �نحو�السياحة �السيا�� �ال�شاط توجيھ

ا��زائر�ملوارد�مالية�معت��ة�لتغطية�وتمو�ل�برامج�التنمية�املختلفة

خلق�مناصب�شغل�من�خالل�توسيع��يا�ل��ذا�القطاع،�مع�إدماج�ا��زائر����السوق�الدولية�للسياحة -

إ�شاء�ج�از�خاص�بالت�و�ن�السيا���والفند���ألجل�تأ�ي -

ومما��ستحق�الذكر،�أنھ�من�أجل�بلوغ�تلك���داف�تم�تحديد�اس��اتيجية�لتنمية�القطاع�كما�ي��������

الشروع����تطو�ر�الصناعة�الفندقية،�حيث�برمج�إ�شاء�� -

�وإ �السيا�� �الطا�ع �ذات �واملقا�� �واملطاعم الفنادق

السواح��جانب"املقصودين�

إصالح��ل�املرافق�املخصصة�للسياحة�ع���الشواطئ،�ال��راء،�واملناطق�السياحية�ا��بلية�والر�فية� -

�والفنية،� - �الثقافية �ا��وانب �تنمية �مع �وتحسي��ا، �والتار�خية ��ثار�السياحية ��ل إحصاء

سياحية�لدى�املواطن�ا��زائري 

الشروع����إقامة�ال�يا�ل�الالزمة�لت�و�ن��طارات�السياحية�املختصة�واليد�العاملة�املؤ�لة� -

�س�يل�عملية�الدخول�ع���ا��دود�واملطارات،�وإ�شاء�الو�االت�السياحية����الداخل�وا��ارج� -

��زائري و�ش�ار�للمنَتج�ا

           

  

  

وضعت�ا��زائر�برنامج����الف��ة�ما�ب�ن��- 22

ا���ة�الغر�ية�للوطن(و�ران�

ا���ة�الغر�ية�ل��زائر�العاصمة( بت�بازة�
23 -�� �واملعوقات �ا��زائر��م�انيات ��� �السياحة �القادر، �عبد عو�نان

025التوجي���لل��يئة�السياحية�

،�-3-التجار�ة،�جامعة�ا��زائر�
املؤرخ�����06-99قانون�رقم� - 24
ا القادر�شال��،�عبد عبد�- 25

،�يومي�-واقع�وآفاق�–���ا��زائر�
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ش�دت�القوان�ن�املتعلقة�باالس�ثمار�السيا����جن���بطؤ�كب��،�و�ذا�راجع�إ���السياسة�السياحة����جل�البلدان�

و�درجات�متفاوتة،��ل�من��ذه�.  ��ا...

 .  

���� �التدخل �حق �للدولة �منح �حيث �قانون، �أول �بوضع �قامت ،

طبيقا�فعاال����الواقع،�إذ�شكك�املس�ثمر�ن����مصداقيتھ،�

،�حيث�حدد�املشرع�ا��زائري��طار�القانو�ي�

��قت �ال�شاطات �تنظيم�. صادية�� �بإعادة �قام كما

��س�ثمارات� �ع�� �تطبيقا �القانون ��ذا ��عرف لم

��جن�ية� �ا��اصة ��س�ثمارات �ميدان ��� �طبق �فما �ا��زائر�ة، �ا��اصة ��س�ثمارات �ع�� �فقط �طبق �حيث �جن�ية،

��س�ثمارات� �من ��ل �ب�ن �الف��ة ��ذه �م���خالل �حيث ��س�ثمار، �قانون �ا��زائري أصدر�املشرع

��س�ثمارات� �بذلك �فأصبحت ��خر، �ومستقال�عن �خاصا ��شر�عيا �نصا �م��ما �ل�ل �خصص �إذ �و�جن�ية، الوطنية

. 27واملتعلق�بتأس�س�الشر�ات�ذات��قتصاد�املختلط

أوت��21املتعلق�باالس�ثمار�ا��اص�الوط���الصادر����

ز��س�ثمارات�ي�ون�املشرع�ا��زائري�قد�كرس�مبدأ�جديد،�و�و�عدم�انجا

�جن�ية����ا��زائر�إال����إطار�الشر�ات�ذات��قتصاد�املختلط،�أي�كرس�املشرع�نظام�املشاركة�مع�املس�ثمر��جن���

� ��14�� �بالنقد��1990أفر�ل املتعلق

،�إذ��عت����ذا��خ���من�أ�م�القوان�ن�ال�شر�عية�بحكم�أنھ�جاء��عدة�إصالحات،�حيث�أضفى�أ�مية�مل�انة�

�ا��زائر� �بنك �يد ��� �النقدية �وترك���السلطة �التجار�ة �أك���للبنوك �حر�ة �إعطاء �خالل �من �ا��زائري �البن�ي النظام
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املتعلق�بتأس�س�الشر�ات�املختلطة��قتصاد�وس���ا�

ر�.املتعلق�باالس�ثمار��قتصادي�ا��اص�الوط��،�ج

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

  .�طار�القانو�ي�لالس�ثمار�السيا����جن��

ش�دت�القوان�ن�املتعلقة�باالس�ثمار�السيا����جن���بطؤ�كب��،�و�ذا�راجع�إ���السياسة�السياحة����جل�البلدان�

...جبائية،�النقل،�الب�ئة،�ال��ة،�التعليم: وال���تأثرت�ب�شاطات�سياسية�أخرى 

. 26.ال�شاطات�لد��ا�قانون��ا�ا��اصة���ا،�ال���ال�تخلو�من�العواقب�ع���السياحة

�ف �ل��زائر، �بال�سبة �أما �سنة �من ����1963ابتداء �التدخل �حق �للدولة �منح �حيث �قانون، �أول �بوضع �قامت ،

طبيقا�فعاال����الواقع،�إذ�شكك�املس�ثمر�ن����مصداقيتھ،��ذا�القانون�بصفة�عامة�لم��عرف�ت

  .ولم�ي�بع�بنصوص�تطبيقية

،�حيث�حدد�املشرع�ا��زائري��طار�القانو�ي�1963،�الذي�أل���قانون�1966و�عد�ذلك،�ظ�ر�قانون�آخر����سنة�

� �ا��اص �املال �رأس �لتدخل �أو�وطنيا(املنظم �أجن�يا ��ان ��قت) سواء �ال�شاطات ��

��ساسية �والصناعات �املناجم �وتأميم �ا��ارجية، ��س�ثمارات�ا��،...املبادالت �ع�� �تطبيقا �القانون ��ذا ��عرف لم

��جن�ية� �ا��اصة ��س�ثمارات �ميدان ��� �طبق �فما �ا��زائر�ة، �ا��اصة ��س�ثمارات �ع�� �فقط �طبق �حيث �جن�ية،

  .صاد�املختلطيتعلق�بالشر�ات�ذات��قت

��س�ثمارات� �من ��ل �ب�ن �الف��ة ��ذه �م���خالل �حيث ��س�ثمار، �قانون �ا��زائري أصدر�املشرع

��س�ثمارات� �بذلك �فأصبحت ��خر، �ومستقال�عن �خاصا ��شر�عيا �نصا �م��ما �ل�ل �خصص �إذ �و�جن�ية، الوطنية

واملتعلق�بتأس�س�الشر�ات�ذات��قتصاد�املختلط�1982أوت��28املؤرخ�����13- �82جن�ية�منظمة�بالقانون�رقم��

املتعلق�باالس�ثمار�ا��اص�الوط���الصادر�����11-82أما��س�ثمارات�الوطنية�أصبحت�تخضع�للقانون�رقم��

ي�ون�املشرع�ا��زائري�قد�كرس�مبدأ�جديد،�و�و�عدم�انجا�13-82و�ذلك�من�خالل�قانون�رقم�

�جن�ية����ا��زائر�إال����إطار�الشر�ات�ذات��قتصاد�املختلط،�أي�كرس�املشرع�نظام�املشاركة�مع�املس�ثمر��جن���

  . كنمط�جديد�لالس�ثمار����ا��زائر

�ا �قام ،� �رقم �القانون �بإصدار �ا��زائري، ��10-90ملشرع ��

،�إذ��عت����ذا��خ���من�أ�م�القوان�ن�ال�شر�عية�بحكم�أنھ�جاء��عدة�إصالحات،�حيث�أضفى�أ�مية�مل�انة�

�ا��زائر� �بنك �يد ��� �النقدية �وترك���السلطة �التجار�ة �أك���للبنوك �حر�ة �إعطاء �خالل �من �ا��زائري �البن�ي النظام

                   

OCDE (2013), Tendances et politiques du tourisme de l’OCDE 2012, Editions 2012, p.28. 
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املتعلق�باالس�ثمار��قتصادي�ا��اص�الوط��،�ج�1982غشت��21املوافق��1402ذي�القعدة�عام��2املؤرخ����

  .1982أوت��24

  .1990أبر�ل��18الصادرة�����16ر�العدد�.املتعلق�بالنقد�والقرض،�ج
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�طار�القانو�ي�لالس�ثمار�السيا����جن���2-2 

ش�دت�القوان�ن�املتعلقة�باالس�ثمار�السيا����جن���بطؤ�كب��،�و�ذا�راجع�إ���السياسة�السياحة����جل�البلدان�������

وال���تأثرت�ب�شاطات�سياسية�أخرى 

ال�شاطات�لد��ا�قانون��ا�ا��اصة���ا،�ال���ال�تخلو�من�العواقب�ع���السياحة

�ف������ �ل��زائر، �بال�سبة أما

�ذا�القانون�بصفة�عامة�لم��عرف�ت��س�ثمارات،�إال�أن

ولم�ي�بع�بنصوص�تطبيقية

و�عد�ذلك،�ظ�ر�قانون�آخر����سنة�������

� �ا��اص �املال �رأس �لتدخل املنظم

��ساسية �والصناعات �املناجم �وتأميم �ا��ارجية، املبادالت

��جن�ية� �ا��اصة ��س�ثمارات �ميدان ��� �طبق �فما �ا��زائر�ة، �ا��اصة ��س�ثمارات �ع�� �فقط �طبق �حيث �جن�ية،

يتعلق�بالشر�ات�ذات��قت

������� �سنة ��س�ثمارات��1982و�� �من ��ل �ب�ن �الف��ة ��ذه �م���خالل �حيث ��س�ثمار، �قانون �ا��زائري أصدر�املشرع

��س�ثمارات� �بذلك �فأصبحت ��خر، �ومستقال�عن �خاصا ��شر�عيا �نصا �م��ما �ل�ل �خصص �إذ �و�جن�ية، الوطنية

�جن�ية�منظمة�بالقانون�رقم��

أما��س�ثمارات�الوطنية�أصبحت�تخضع�للقانون�رقم��

1982.28  

و�ذلك�من�خالل�قانون�رقم�������

�جن�ية����ا��زائر�إال����إطار�الشر�ات�ذات��قتصاد�املختلط،�أي�كرس�املشرع�نظام�املشاركة�مع�املس�ثمر��جن���

كنمط�جديد�لالس�ثمار����ا��زائر

������� �سنة �ا1990و�� �قام ،

،�إذ��عت����ذا��خ���من�أ�م�القوان�ن�ال�شر�عية�بحكم�أنھ�جاء��عدة�إصالحات،�حيث�أضفى�أ�مية�مل�انة�29القرضو 

�ا��زائر� �بنك �يد ��� �النقدية �وترك���السلطة �التجار�ة �أك���للبنوك �حر�ة �إعطاء �خالل �من �ا��زائري �البن�ي النظام

du tourisme de l’OCDE 2012, Editions 2012, p.28. 

املؤرخ�����13-82قانون�رقم� - 27

،�ج1982أوت��31الصادر����
املؤرخ�����11-82قم�قانون�ر �- 28

24،�الصادرة�بتار�خ�34العدد�
املتعلق�بالنقد�والقرض،�ج�10-90القانون�رقم��- 29
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�بنك� �مستوى �ع�� ��جن�ية ��س�ثمارات �ملفات عا��ة

،�وألول�مرة�وضع�املشرع�ا��زائري�اللبنة��و���لنظام�قانو�ي�يتعلق�ب��قية��س�ثمارات�الوطنية�

كما�تم��عد�صدوره�فتح�املشرع�ا��زائري�املجال�لرؤوس��موال��جن�ية،�

يتضمن�إ�شاء��1998ف��اير��21املؤرخ����

�جن���بما�فيھ�القطاع�السيا���إ���وع���الرغم�من��ل��ذه�التعديالت،�إال�أ��ا�باءت�بالفشل����جلب��س�ثمار�

�إ��� �وأدى �السيا�� �ال�شاط �مؤشرات �ع�� �أثر�كث��ا ��منية �ا��الة �تد�ور �مع �الف��ة ��ذه �تزامن �أن �كما ا��زائر،

�مستو�ات� �تد�ي �السيا��، �العرض �محدودية �م��ا �ال��اجع ��ذا ��� �سا�مت �أخرى �عوامل ��ناك �أن �كما تراجع�ا،

عالم�السيا���،�مما�أدى�إ����شو�ھ�صورة�ا��زائر�السياحية����ا��ارج�و�صفة�مبالغ�

���وكن�يجة�ل�ذا�الفشل�عملت�الدولة�ا��زائر�ة�جا�دة�من�أجل�تط����محيط��س�ثمار�وإيجاد�حلول�جديدة�

  . طو�ر��س�ثمار

املتعلق�بالتنمية�املستدامة�للسياحة،�����حيث���دف�

 .لسياحة�من�خالل�ترقية�الصورة�السياحية

 .إعادة��عتبار�للمؤسسات�الفندقية�والسياحية�قصد�رفع�قدرات��يواء�و�ستقبال

 .تلبية�حاجات�املواطن�ن�وطموحا��م����مجال�السياحة�و�ستجمام�وال�سلية

 .ية�الب�ئة�وتحس�ن�اطار�املع�شة�وتثم�ن�القدرات�الطبيعية�والثقافية�والتار�خية

                                                           

��سا���،� �قانو��ا �وتحديد �السياحة �لتنمية �الوطنية �الو�الة �إ�شاء يتضمن

مو�وب�صا��،����يص�واقع�السياحة����ا��زائر�واق��اح�سبل�تطو�ر�ا،�مذكرة�ماجست��،��لية�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي��،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�مل.   �جديد �تنظيم ��عت���بمثابة �بنك�كما �مستوى �ع�� ��جن�ية ��س�ثمارات �ملفات عا��ة

،�وألول�مرة�وضع�املشرع�ا��زائري�اللبنة��و���لنظام�قانو�ي�يتعلق�ب��قية��س�ثمارات�الوطنية�

فتح�املشرع�ا��زائري�املجال�لرؤوس��موال��جن�ية،��حيث. ا��اصة�وع����س�ثمارات��جن�ية

املؤرخ�����70- 98إ�شاء�و�الة�وطنية�لل��يئة�السياحية��بموجب�املرسوم�التنفيذي�رقم�

  .30الو�الة�الوطنية�لتنمية�السياحة�وتحديد�قانو��ا��سا����

وع���الرغم�من��ل��ذه�التعديالت،�إال�أ��ا�باءت�بالفشل����جلب��س�ثمار�

�إ��� �وأدى �السيا�� �ال�شاط �مؤشرات �ع�� �أثر�كث��ا ��منية �ا��الة �تد�ور �مع �الف��ة ��ذه �تزامن �أن �كما ا��زائر،

�مستو�ات� �تد�ي �السيا��، �العرض �محدودية �م��ا �ال��اجع ��ذا ��� �سا�مت �أخرى �عوامل ��ناك �أن �كما تراجع�ا،

عالم�السيا���،�مما�أدى�إ����شو�ھ�صورة�ا��زائر�السياحية����ا��ارج�و�صفة�مبالغ�ا��دمات�وضعف�ال��قية�و� 

وكن�يجة�ل�ذا�الفشل�عملت�الدولة�ا��زائر�ة�جا�دة�من�أجل�تط����محيط��س�ثمار�وإيجاد�حلول�جديدة�

طو�ر��س�ثمار،�حيث�بدأ�يتوسع�النظام�القانو�ي�لالس�ثمار�بإصدار�أمر�متعلق�بت

املتعلق�بالتنمية�املستدامة�للسياحة،�����حيث���دف��01- 03أصدر�املشرع�ا��زائري�القانون�رقم�

  :�ذا�القانون�إ���إحداث�محيط�مالئم�ومحفز�من�أجل

 .ترقية��س�ثمار�وتطو�ر�الشراكة����السياحة

لسياحة�من�خالل�ترقية�الصورة�السياحيةضمن�السوق�الدولية�ل" ا��زائر�

إعادة��عتبار�للمؤسسات�الفندقية�والسياحية�قصد�رفع�قدرات��يواء�و�ستقبال

 .تنو�ع�العرض�السيا���وتطو�ر�أش�ال�جديدة�لأل�شطة�السياحية

تلبية�حاجات�املواطن�ن�وطموحا��م����مجال�السياحة�و�ستجمام�وال�سلية

ية�الب�ئة�وتحس�ن�اطار�املع�شة�وتثم�ن�القدرات�الطبيعية�والثقافية�والتار�خية

 .تحس�ن�نوعية�ا��دمات�السياحية

 .ترقية�وتنمية�الشغل����امليدان�السيا��

 .التطو�ر�امل���م�واملتوازن�لل�شاطات�السياحية

                   

98-70 � ��� ��سا���،��1998ف��اير��21املؤرخ �قانو��ا �وتحديد �السياحة �لتنمية �الوطنية �الو�الة �إ�شاء يتضمن

مو�وب�صا��،����يص�واقع�السياحة����ا��زائر�واق��اح�سبل�تطو�ر�ا،�مذكرة�ماجست��،��لية�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي��،�

  .89.،�ص2007

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�والقرض �النقد  ومجلس

  .ا��زائر

،�وألول�مرة�وضع�املشرع�ا��زائري�اللبنة��و���لنظام�قانو�ي�يتعلق�ب��قية��س�ثمارات�الوطنية�1993و���سنة�������

ا��اصة�وع����س�ثمارات��جن�ية

إ�شاء�و�الة�وطنية�لل��يئة�السياحية��بموجب�املرسوم�التنفيذي�رقم�

الو�الة�الوطنية�لتنمية�السياحة�وتحديد�قانو��ا��سا����

وع���الرغم�من��ل��ذه�التعديالت،�إال�أ��ا�باءت�بالفشل����جلب��س�ثمار�������

�إ��� �وأدى �السيا�� �ال�شاط �مؤشرات �ع�� �أثر�كث��ا ��منية �ا��الة �تد�ور �مع �الف��ة ��ذه �تزامن �أن �كما ا��زائر،

�مستو�ات� �تد�ي �السيا��، �العرض �محدودية �م��ا �ال��اجع ��ذا ��� �سا�مت �أخرى �عوامل ��ناك �أن �كما تراجع�ا،

ا��دمات�وضعف�ال��قية�و� 

  .31ف��ا�

وكن�يجة�ل�ذا�الفشل�عملت�الدولة�ا��زائر�ة�جا�دة�من�أجل�تط����محيط��س�ثمار�وإيجاد�حلول�جديدة�������

،�حيث�بدأ�يتوسع�النظام�القانو�ي�لالس�ثمار�بإصدار�أمر�متعلق�بت2001سنة�

أصدر�املشرع�ا��زائري�القانون�رقم��2003و���سنة�������

�ذا�القانون�إ���إحداث�محيط�مالئم�ومحفز�من�أجل

ترقية��س�ثمار�وتطو�ر�الشراكة����السياحة -

ا��زائر�" إدماج�مقصد� -

إعادة��عتبار�للمؤسسات�الفندقية�والسياحية�قصد�رفع�قدرات��يواء�و�ستقبال -

تنو�ع�العرض�السيا���وتطو�ر�أش�ال�جديدة�لأل�شطة�السياحية -

تلبية�حاجات�املواطن�ن�وطموحا��م����مجال�السياحة�و�ستجمام�وال�سلية -

ية�الب�ئة�وتحس�ن�اطار�املع�شة�وتثم�ن�القدرات�الطبيعية�والثقافية�والتار�خيةاملسا�مة����حما -

تحس�ن�نوعية�ا��دمات�السياحية -

ترقية�وتنمية�الشغل����امليدان�السيا�� -

التطو�ر�امل���م�واملتوازن�لل�شاطات�السياحية -

30 -�� �رقم �تنفيذي 98مرسوم

  .11ا��ر�دة�الرسمية�
مو�وب�صا��،����يص�واقع�السياحة����ا��زائر�واق��اح�سبل�تطو�ر�ا،�مذكرة�ماجست��،��لية�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي��،��- 31

2007-2006جامعة�ا��زائر،�
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،�33املتعلق�باستغالل�واستعمال�الشواطئ�السياحة

 .حماية�وتثم�ن�الشواطئ�قصد�استفادة�املصطاف�ن�م��ا�بالسباحة�و�ستجمام�وا��دمات�املرتبطة���ا

�وال��ة� �النظافة �حيث �من املصطاف�ن

�واملواقع�السياحية� �التوسع �بمناطق ،�34املتعلق

 .�ستعمال�العقال�ي�وامل���م�للفضاءات�واملوارد�السياحية�قصد�ضمان�التنمية�املستدامة�للسياحة

�ل��يئة� �الوط�� �املخطط ��� �السياحية �ال�شاطات �تنمية �م�شآت �وكذا �السياحية �و�املواقع �التوسع �مناطق إدراج

�والدي��� �والتار��� �الثقا�� �ال��اث �واستغالل �استعمال �خالل �من �السياحية �واملوارد �الثقا�� �ال��اث ع��

  . إ�شاء�عمران�م�يأ�وم���م�ومناسب�مع�تنمية�ال�شاطات�السياحية�وا��فاظ�ع���طا�عھ�املم��

�ع��� �املطبق �النظام �حدد �خاللھ �من والذي

�جاء� �كما ��س�ثمار��جن��، �وجھ ��� �تقف �ال�� �العراقيل ��ل �إزالة �ع�� �نص �حيث �و�جن�ية، �الوطنية �س�ثمارات

  .35م��و�ا�بمراسيم�تنفيذية��عزز�صالحيات�املس�ثمر�ن��جانب����مجال�القطاع�السيا��

                                                           

،�الصادرة�11املتعلق�بالتنمية�املستدامة�للسياحة،�ا��ر�دة�الرسمية�العدد�

،�11ر�عدد�.اطئ،�جيحدد�القواعد�العامة�لالستعمال�و�ستغالل�السياحي�ن�للشو 

ف��اير��19،�الصادرة�بتار�خ�11ر�عدد�.ج

�2007يناير�سنة��28مؤرخ�����23-07فيذي�رقم�

  .08�،2007ج�ر�عدد�.يحدد�كيفيات�إعادة�بيع��را����الواقعة�داخل�مناطق�التوسع�واملواقع�السياحية�أو�منح�حق��متياز�عل��ا

ستغالل�ا�وتص�يف�ا��عرف�املؤسسات�الفندقية�و�حدد�شروط�ا�وكيفيات�ا

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

 .32تثم�ن�ال��اث�السيا���الوط��

املتعلق�باستغالل�واستعمال�الشواطئ�السياحة�02-03س�السنة�قانون�رقم�كما�أصدر�املشرع�ا��زائري����نف

  :إ���2حيث���دف��ذا�القانون�حسب�نص�املادة�

حماية�وتثم�ن�الشواطئ�قصد�استفادة�املصطاف�ن�م��ا�بالسباحة�و�ستجمام�وا��دمات�املرتبطة���ا

� ���اجات ��ستجيب �للشواطئ �ومتوازنة �م���مة �تنمية �وال��ة�توف���شروط �النظافة �حيث �من املصطاف�ن

 .و�من�وحماية�الب�ئة

 .تحس�ن�نظام��سلية�مدمج�ومتناسب�مع��شاطات�السياحة�الشاطئية

� �رقم �قانون ��03-03باإلضافة�إ�� �واملواقع�السياحية��2003ف��اير��17الصادر�بتار�خ �التوسع �بمناطق املتعلق

  :منھ�إ���ما�ي���و��دف��ذا�القانون�بموجب�املادة��و��

�ستعمال�العقال�ي�وامل���م�للفضاءات�واملوارد�السياحية�قصد�ضمان�التنمية�املستدامة�للسياحة

�ل��يئة� �الوط�� �املخطط ��� �السياحية �ال�شاطات �تنمية �م�شآت �وكذا �السياحية �و�املواقع �التوسع �مناطق إدراج

 .حماية�املقومات�الطبيعية�للسياحة

�والدي��� �والتار��� �الثقا�� �ال��اث �واستغالل �استعمال �خالل �من �السياحية �واملوارد �الثقا�� �ال��اث ع��

 .والف���ألغراض�سياحية

إ�شاء�عمران�م�يأ�وم���م�ومناسب�مع�تنمية�ال�شاطات�السياحية�وا��فاظ�ع���طا�عھ�املم��

�ر  �بإصدار�قانون �ا��زائري �املشرع �قام ،� �ع����09-16قم �املطبق �النظام �حدد �خاللھ �من والذي

�جاء� �كما ��س�ثمار��جن��، �وجھ ��� �تقف �ال�� �العراقيل ��ل �إزالة �ع�� �نص �حيث �و�جن�ية، �الوطنية �س�ثمارات

م��و�ا�بمراسيم�تنفيذية��عزز�صالحيات�املس�ثمر�ن��جانب����مجال�القطاع�السيا��

                   

املتعلق�بالتنمية�املستدامة�للسياحة،�ا��ر�دة�الرسمية�العدد��2003ف��اير��17مؤرخ�����03-01

يحدد�القواعد�العامة�لالستعمال�و�ستغالل�السياحي�ن�للشو �2003ف��اير��17املؤرخ����

2003.  

جاملتعلق�بمناطق�التوسع�واملواقع�السياحية،��2003ف��اير��17املؤرخ����

فيذي�رقم�مرسوم�تن: أصدر�املشرع�مجموعة�من�املراسيم����مجال��س�ثمار�السيا���من�بي��ا

يحدد�كيفيات�إعادة�بيع��را����الواقعة�داخل�مناطق�التوسع�واملواقع�السياحية�أو�منح�حق��متياز�عل��ا

�عرف�املؤسسات�الفندقية�و�حدد�شروط�ا�وكيفيات�ا�2019أبر�ل��30مؤرخ�����158 -19

  .2019ماي��19الصادرة�بتار�خ��33
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تثم�ن�ال��اث�السيا���الوط�� -

كما�أصدر�املشرع�ا��زائري����نف������

حيث���دف��ذا�القانون�حسب�نص�املادة�

حماية�وتثم�ن�الشواطئ�قصد�استفادة�املصطاف�ن�م��ا�بالسباحة�و�ستجمام�وا��دمات�املرتبطة���ا -

- � ���اجات ��ستجيب �للشواطئ �ومتوازنة �م���مة �تنمية توف���شروط

و�من�وحماية�الب�ئة

تحس�ن�نظام��سلية�مدمج�ومتناسب�مع��شاطات�السياحة�الشاطئية -

������� �رقم �قانون باإلضافة�إ��

و��دف��ذا�القانون�بموجب�املادة��و��

�ستعمال�العقال�ي�وامل���م�للفضاءات�واملوارد�السياحية�قصد�ضمان�التنمية�املستدامة�للسياحة -

�ل��يئة� - �الوط�� �املخطط ��� �السياحية �ال�شاطات �تنمية �م�شآت �وكذا �السياحية �و�املواقع �التوسع �مناطق إدراج

 .�قليم

حماية�املقومات�الطبيعية�للسياحة -

- � �والدي���املحافظة �والتار��� �الثقا�� �ال��اث �واستغالل �استعمال �خالل �من �السياحية �واملوارد �الثقا�� �ال��اث ع��

والف���ألغراض�سياحية

إ�شاء�عمران�م�يأ�وم���م�ومناسب�مع�تنمية�ال�شاطات�السياحية�وا��فاظ�ع���طا�عھ�املم�� -

������� �سنة �ر 2016و�� �بإصدار�قانون �ا��زائري �املشرع �قام ،

�جاء� �كما ��س�ثمار��جن��، �وجھ ��� �تقف �ال�� �العراقيل ��ل �إزالة �ع�� �نص �حيث �و�جن�ية، �الوطنية �س�ثمارات

م��و�ا�بمراسيم�تنفيذية��عزز�صالحيات�املس�ثمر�ن��جانب����مجال�القطاع�السيا��

03من�قانون�رقم��2املادة��- 32

  .2003ف��اير��19بتار�خ�
املؤرخ�����02-03قانون�رقم� - 33

2003ف��اير��19الصادرة�بتار�خ�
املؤرخ�����03-03قانون�رقم��- 34

2003.  
أصدر�املشرع�مجموعة�من�املراسيم����مجال��س�ثمار�السيا���من�بي��ا�- 35

يحدد�كيفيات�إعادة�بيع��را����الواقعة�داخل�مناطق�التوسع�واملواقع�السياحية�أو�منح�حق��متياز�عل��ا

19املرسوم�التنفيذي�رقم��-

33ر�عدد�.واعتماد�مس���ا،�ج
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.  

أبدت�ا��زائر�رغب��ا�القو�ة����استقطاب��س�ثمارات�السياحية��جن�ية�من�خالل�ج�ود�ا�املبذولة�لتوف���مناخ�

مالئم،�واملتمثل����إصالحات�اقتصادية�من�خالل�توف���مجموعة�من�الضمانات�والعمل�ع���توف����ستقرار�السيا����

�القطاع� �مجال ��� ��جانب �للمس�ثمر�ن �املمنوحة �الضمانات �معرفة �خالل �من �إليھ �التطرق �سنحاول �ما �ذا

السيا���املنصوص�عل��ا����القوان�ن،�مع�إلقاء�الضوء�ع���ا��انب�امليدا�ي�من�خالل�تحليل�واقع��س�ثمار�السيا���

�لتطو�ر� �الوطنية �التقليدية،الو�الة �والصناعة �السياحة وزارة

        .املؤسسة�العر�ية�لضمان��س�ثمار

 .الضمانات�املمنوحة�للمس�ثمر�ن��جانب����مجال�دعم�وترقية��س�ثمار�السيا��

لفت�ن�أثرتا�بصفة�جذر�ة�ع����افة�املجاالت،�ف�انت�قوان�ن��س�ثمار�غ���مست�ناة،�

مرحلة�اش��اكية�شيوعية��انت�شعارا�ل��زائر�املستقلة��عد��ستقالل،�ومرحلة�لي��الية�رأسمالية�زحفت�ش�ئا�فش�ئا�

  . ية�عد�فشل�النظام��ش��ا�ي�واستفحال�املشا�ل�السياسية�و�قتصادية�و�جتماع

�ومتطلبات� �ومستجدات �للتما��� ��قتصادية، �السيما �القانونية �منظوم��ا �الدولة �كيفت �إثر��غي���التوجھ، وع��

�الضمانات� �تنقيح �خالل �من �التغ��ات، �ل�ذه �املشرع �فاستجاب �التحديات، �ومواج�ة �جديد �من �باالقتصاد ال��وض

-16رقم��لقوان�ن�سالفة�الذكر�ع���مجموعة�من�الضمانات�و�متيازات،��ان�آخر�ا�قانون 

�ت�ناه� �ال�� �املبادئ �من �الضمان ��ذا �عد

� ��س�ثمار�لسنة �قانون �من �باالس�ثمار�ابتداء �جميع�القوان�ن�املتعلقة ��� �قانون��1963املشرع�ا��زائري �غاية إ��

التمي���صراحة�ع���مبدأ�املساواة�وعدم�

��طراف� �واملتعددة �وا���و�ة �الثنائية ��تفاقيات �أح�ام �مراعاة مع

املوقعة�من�قبل�الدولة�ا��زائر�ة،�يتلقى����اص�الطبيعيون�واملعنو�ون��جانب�معاملة�منصفة�وعادلة،�فيما�

،�كما�نجد�أن�املشرع�ا��زائري�كرس�أيضا��ذا�املبدأ�بطر�قة�

                                                                                

�داخل� �البناء �رخص �منح ��� �والثقافة �بالسياحة �امل�لفة �لإلدارات �املسبقة ��س�شارة �كيفيات يحدد

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

.مارات�السياحية��جن�ية����ا��زائروضعية��س�ث

أبدت�ا��زائر�رغب��ا�القو�ة����استقطاب��س�ثمارات�السياحية��جن�ية�من�خالل�ج�ود�ا�املبذولة�لتوف���مناخ�

مالئم،�واملتمثل����إصالحات�اقتصادية�من�خالل�توف���مجموعة�من�الضمانات�والعمل�ع���توف����ستقرار�السيا����

�القطاع� �مجال ��� ��جانب �للمس�ثمر�ن �املمنوحة �الضمانات �معرفة �خالل �من �إليھ �التطرق �سنحاول �ما �ذا

السيا���املنصوص�عل��ا����القوان�ن،�مع�إلقاء�الضوء�ع���ا��انب�امليدا�ي�من�خالل�تحليل�واقع��س�ثمار�السيا���

�من �املقدمة �املعلومات �ع�� �باالعتماد �و�ذا �لتطو�ر���جن��، �الوطنية �التقليدية،الو�الة �والصناعة �السياحة وزارة

املؤسسة�العر�ية�لضمان��س�ثمار،�باإلضافة�إ���التقار�ر�الصادرة�من�

الضمانات�املمنوحة�للمس�ثمر�ن��جانب����مجال�دعم�وترقية��س�ثمار�السيا��

لفت�ن�أثرتا�بصفة�جذر�ة�ع����افة�املجاالت،�ف�انت�قوان�ن��س�ثمار�غ���مست�ناة،�ش�دت�ا��زائر�حقبت�ن�مخت

مرحلة�اش��اكية�شيوعية��انت�شعارا�ل��زائر�املستقلة��عد��ستقالل،�ومرحلة�لي��الية�رأسمالية�زحفت�ش�ئا�فش�ئا�

�عد�فشل�النظام��ش��ا�ي�واستفحال�املشا�ل�السياسية�و�قتصادية�و�جتماع

�ومتطلبات� �ومستجدات �للتما��� ��قتصادية، �السيما �القانونية �منظوم��ا �الدولة �كيفت �إثر��غي���التوجھ، وع��

�الضمانات� �تنقيح �خالل �من �التغ��ات، �ل�ذه �املشرع �فاستجاب �التحديات، �ومواج�ة �جديد �من �باالقتصاد ال��وض

  .املمنوحة�للمس�ثمر��جن��

لقوان�ن�سالفة�الذكر�ع���مجموعة�من�الضمانات�و�متيازات،��ان�آخر�ا�قانون ومن��نا،�نصت��ل�ا

  :والذي�جاء�بمجموعة�من�الضمانات�املتمثلة����املتعلق�ب��قية��س�ثمار 

  .الضمانات�القانونية

 :تتمثل��ذه�الضمانات�فيما�ي��

�املس �التمي���ب�ن ��س�ثمار�وعدم �حر�ة �مبدأ �إذ �و�جن��، �ت�ناه��ثمر�الوط�� �ال�� �املبادئ �من �الضمان ��ذا �عد

� ��س�ثمار�لسنة �قانون �من �باالس�ثمار�ابتداء �جميع�القوان�ن�املتعلقة ��� املشرع�ا��زائري

صراحة�ع���مبدأ�املساواة�وعدم���09-16من�القانون�رقم��21،�حيث�نصت�املادة�2016

�أنھ �ع�� � �و�جن�� �املس�ثمر�الوط�� ��طراف�: "ب�ن �واملتعددة �وا���و�ة �الثنائية ��تفاقيات �أح�ام �مراعاة مع

املوقعة�من�قبل�الدولة�ا��زائر�ة،�يتلقى����اص�الطبيعيون�واملعنو�ون��جانب�معاملة�منصفة�وعادلة،�فيما�

،�كما�نجد�أن�املشرع�ا��زائري�كرس�أيضا��ذا�املبدأ�بطر�قة�"يخص�ا��قوق�والواجبات�املرتبطة�باس�ثمارا��م

                                                                                                                        

�داخل��421 -04 �البناء �رخص �منح ��� �والثقافة �بالسياحة �امل�لفة �لإلدارات �املسبقة ��س�شارة �كيفيات يحدد

  .�2004سم���د�26،�الصادرة�بتار�خ�83ر�عدد�.مناطق�التوسع�واملواقع�السياحية،�ج
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وضعية��س�ث: الثا�ي�املحور 

أبدت�ا��زائر�رغب��ا�القو�ة����استقطاب��س�ثمارات�السياحية��جن�ية�من�خالل�ج�ود�ا�املبذولة�لتوف���مناخ�������

مالئم،�واملتمثل����إصالحات�اقتصادية�من�خالل�توف���مجموعة�من�الضمانات�والعمل�ع���توف����ستقرار�السيا����

  .�و�م�

�القطاع������� �مجال ��� ��جانب �للمس�ثمر�ن �املمنوحة �الضمانات �معرفة �خالل �من �إليھ �التطرق �سنحاول �ما �ذا

السيا���املنصوص�عل��ا����القوان�ن،�مع�إلقاء�الضوء�ع���ا��انب�امليدا�ي�من�خالل�تحليل�واقع��س�ثمار�السيا���

�من �املقدمة �املعلومات �ع�� �باالعتماد �و�ذا �جن��،

،�باإلضافة�إ���التقار�ر�الصادرة�من� )ANDI(  �س�ثمار

الضمانات�املمنوحة�للمس�ثمر�ن��جانب����مجال�دعم�وترقية��س�ثمار�السيا���-1

ش�دت�ا��زائر�حقبت�ن�مخت������

مرحلة�اش��اكية�شيوعية��انت�شعارا�ل��زائر�املستقلة��عد��ستقالل،�ومرحلة�لي��الية�رأسمالية�زحفت�ش�ئا�فش�ئا�

�عد�فشل�النظام��ش��ا�ي�واستفحال�املشا�ل�السياسية�و�قتصادية�و�جتماع

�ومتطلبات������� �ومستجدات �للتما��� ��قتصادية، �السيما �القانونية �منظوم��ا �الدولة �كيفت �إثر��غي���التوجھ، وع��

�الضمانات� �تنقيح �خالل �من �التغ��ات، �ل�ذه �املشرع �فاستجاب �التحديات، �ومواج�ة �جديد �من �باالقتصاد ال��وض

املمنوحة�للمس�ثمر��جن��

ومن��نا،�نصت��ل�ا������

املتعلق�ب��قية��س�ثمار �09

الضمانات�القانونية�1-1      

تتمثل��ذه�الضمانات�فيما�ي��������

�املس - �التمي���ب�ن ��س�ثمار�وعدم �حر�ة مبدأ

� ��س�ثمار�لسنة �قانون �من �باالس�ثمار�ابتداء �جميع�القوان�ن�املتعلقة ��� املشرع�ا��زائري

�2016س�ثمار�لسنة�

�أنھ �ع�� � �و�جن�� �املس�ثمر�الوط�� ب�ن

املوقعة�من�قبل�الدولة�ا��زائر�ة،�يتلقى����اص�الطبيعيون�واملعنو�ون��جانب�معاملة�منصفة�وعادلة،�فيما�

يخص�ا��قوق�والواجبات�املرتبطة�باس�ثمارا��م

                                                             

-�� �رقم � �التنفيذي 04املرسوم

مناطق�التوسع�واملواقع�السياحية،�ج

  

  



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  312

من�نفس�القانون�حينما�حدد�نطاق�تطبيقھ�ل�ل�من��س�ثمارات��جن�ية�و�س�ثمارات�

��س�ثمارات� �من �النوع�ن �أن �م��ا �و�ف�م �وا��دمات، �السلع �إلنتاج ��قتصادية �ال�شاطات ��� �املنجزة الوطنية

�نص� ��� �صراحة �ا��زائري �املشرع �نص�عليھ �بھ،�حيث �استقرار�القانون�املعمول �أو�مبدأ �ال�شر��� �الثبات مبدأ

ال��سري��ثار�الناجمة�عن�مراجعة�أو�إلغاء��ذا�القانون،ال���قد�تطرأ�مستقبال،�ع���

 

ضمان�ضد�نزع�امللكية،�حيث��عد�ملكية��س�ثمار�ش�ئا�مقدسا�عند�املس�ثمر��جن��،�إذ�يول��ا�أ�مية�كب��ة�عند�

�لتحف����س�ثمار��ج �القانونية �السياسة �ضمن �ل�ا �أ�مية �إعطاء �الالزم �من ��ان �لذلك �قرار��س�ثمار، ن���اتخاذه

  .وإحاط��ا�بضمانات�تحد�أو�تز�ل�مخاوف�املس�ثمر��جن���من�خطر�نزع�امللكية،�وتجعلھ�يقبل�ع����س�ثمار�دون�تردد

سالف�الذكر�أن��ل�من��س�يالء�ونزع�امللكية�ي�ون�مقابل�

�الدولة� ��� ��س�ثمار��جن�� �ضمانات �من �م�ما �قانونيا �ضمانا �عد

من�قانون�رقم��25ضمان�تحو�ل�رؤوس��موال�والعائدات�الناجمة�ع��ا،�حيث�عزز�املشرع�ا��زائري����املادة�

ع�موقفھ�الذي�سالف�الذكر�ع���ضمان�تحو�ل�رؤوس��موال�املس�ثمر�والعائدات�الناجمة�ع��ا�باملقارنة�م

���م� �الر�ائز�ال�� �أ�م ��عت���من �الضمان ��ذا �السابقة، �القانونية �النصوص ��� �التقييد �من �نوع ��سوده �ان

املتعلق�ب��قية��س�ثمار�إ���ضمانات��سو�ة�املنازعات،�حيث�

�ي�� �ما �ع�� �بالنص �وذلك �إقليميا، �املختصة �ا��زائر�ة �القضائية �ا���ات �ب�ن�: " اص �خالف ��ل يخضع

�حقھ،� ��� �ا��زائر�ة �الدولة �اتخذتھ �إجراء ��س�ب �أو�ي�ون �املس�ثمر، �فيھ �ي�س�ب �ا��زائر�ة �والدولة املس�ثمر��جن��

فاقيات�ثنائية�أو�متعددة��طراف�أبرم��ا�الدولة�

�للطرف�ن� ��سمح ��سو�ة �بند �ع�� �مس�ثمر�ينص �مع �اتفاق �وجود �حالة �أو��� �والتحكيم، �باملصا��ة �تتعلق ا��زائر�ة

�إقل �املختصة �ا��زائر�ة �املحاكم �موضوع �ت�ون �ال��اعات �أن �النص ��ذا �خالل �من �لنا �إال����و�ت�� �مبدئيا يميا

�ا��زائر�ة�املختصة� �سي�ون�ل���ات�القضائية �فاالختصاص �و�التا�� ��طراف، �أو�متعددة �ثنائية �اتفاقية �وجود حالة

��جراءات� �قانون ��� �الواردة �لإلجراءات �طبقا �للمحاكم ��قلي�� �باالختصاص �أخذ �ا��زائري �املشرع �أن �أي إقليميا،

من�قانون��41ما����مع�القاعدة�العامة�����ختصاص�القضا�ي�ال���جاءت���ا�املادة�

���� �مقيما �يكن �ولو�لم �ح�� �أجن��، ��ل �با��ضور �ي�لف �أن يجوز

  ".ا��زائر�مع�جزائري ا��زائر،�أمام�ا���ات�القضائية�ا��زائر�ة،�لتنفيذ��ل��امات�ال����عاقد�عل��ا����

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

من�نفس�القانون�حينما�حدد�نطاق�تطبيقھ�ل�ل�من��س�ثمارات��جن�ية�و�س�ثمارات��1غ���مباشرة����املادة�

��س�ثمارات� �من �النوع�ن �أن �م��ا �و�ف�م �وا��دمات، �السلع �إلنتاج ��قتصادية �ال�شاطات ��� �املنجزة الوطنية

  . يخضعان�لنفس�النظام�القانو�ي

�نص� ��� �صراحة �ا��زائري �املشرع �نص�عليھ �بھ،�حيث �استقرار�القانون�املعمول �أو�مبدأ �ال�شر��� �الثبات مبدأ

ال��سري��ثار�الناجمة�عن�مراجعة�أو�إلغاء��ذا�القانون،ال���قد�تطرأ�مستقبال،�ع���:  " منھ�ع���أنھ

 ".ر��ذا�القانون،�إال�إذا�طلب�املس�ثمر�ذلك�صراحة��س�ثمار�املنجز����إطا

ضمان�ضد�نزع�امللكية،�حيث��عد�ملكية��س�ثمار�ش�ئا�مقدسا�عند�املس�ثمر��جن��،�إذ�يول��ا�أ�مية�كب��ة�عند�

�لتحف����س�ثمار��ج �القانونية �السياسة �ضمن �ل�ا �أ�مية �إعطاء �الالزم �من ��ان �لذلك �قرار��س�ثمار، اتخاذه

وإحاط��ا�بضمانات�تحد�أو�تز�ل�مخاوف�املس�ثمر��جن���من�خطر�نزع�امللكية،�وتجعلھ�يقبل�ع����س�ثمار�دون�تردد

سالف�الذكر�أن��ل�من��س�يالء�ونزع�امللكية�ي�ون�مقابل��09-16من�قانون�رقم��23وقد�ذكر�املشرع����املادة�

� ��خ����و�الذي ��ذا �ومنصف، �عادل �الدولة��عو�ض ��� ��س�ثمار��جن�� �ضمانات �من �م�ما �قانونيا �ضمانا �عد

ضمان�تحو�ل�رؤوس��موال�والعائدات�الناجمة�ع��ا،�حيث�عزز�املشرع�ا��زائري����املادة�

سالف�الذكر�ع���ضمان�تحو�ل�رؤوس��موال�املس�ثمر�والعائدات�الناجمة�ع��ا�باملقارنة�م

���م� �الر�ائز�ال�� �أ�م ��عت���من �الضمان ��ذا �السابقة، �القانونية �النصوص ��� �التقييد �من �نوع ��سوده �ان

  .الضمانات�القضائية

املتعلق�ب��قية��س�ثمار�إ���ضمانات��سو�ة�املنازعات،�حيث��09-16من��قانون�رقم��24لقد�تطرقت�نص�املادة�

�ي�� �ما �ع�� �بالنص �وذلك �إقليميا، �املختصة �ا��زائر�ة �القضائية �ا���ات اص

�حقھ،� ��� �ا��زائر�ة �الدولة �اتخذتھ �إجراء ��س�ب �أو�ي�ون �املس�ثمر، �فيھ �ي�س�ب �ا��زائر�ة �والدولة املس�ثمر��جن��

فاقيات�ثنائية�أو�متعددة��طراف�أبرم��ا�الدولة�ل���ات�القضائية�ا��زائر�ة�املختصة�إقليميا،�إال����حالة�وجود�ات

�للطرف�ن� ��سمح ��سو�ة �بند �ع�� �مس�ثمر�ينص �مع �اتفاق �وجود �حالة �أو��� �والتحكيم، �باملصا��ة �تتعلق ا��زائر�ة

  ".باالتفاق�ع���تحكيم�خاص

�إقل �املختصة �ا��زائر�ة �املحاكم �موضوع �ت�ون �ال��اعات �أن �النص ��ذا �خالل �من �لنا و�ت��

�ا��زائر�ة�املختصة� �سي�ون�ل���ات�القضائية �فاالختصاص �و�التا�� ��طراف، �أو�متعددة �ثنائية �اتفاقية �وجود حالة

��جراءات� �قانون ��� �الواردة �لإلجراءات �طبقا �للمحاكم ��قلي�� �باالختصاص �أخذ �ا��زائري �املشرع �أن �أي إقليميا،

ما����مع�القاعدة�العامة�����ختصاص�القضا�ي�ال���جاءت���ا�املادة�املدنية�و�دار�ة،�و�و�بذلك�يت

�أنھ �ع�� �نصت �ال�� �و�دار�ة �املدنية ����:"�جراءات �مقيما �يكن �ولو�لم �ح�� �أجن��، ��ل �با��ضور �ي�لف �أن يجوز

ا��زائر،�أمام�ا���ات�القضائية�ا��زائر�ة،�لتنفيذ��ل��امات�ال����عاقد�عل��ا����

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 
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غ���مباشرة����املادة�

��س�ثمارات� �من �النوع�ن �أن �م��ا �و�ف�م �وا��دمات، �السلع �إلنتاج ��قتصادية �ال�شاطات ��� �املنجزة الوطنية

يخضعان�لنفس�النظام�القانو�ي

�نص� - ��� �صراحة �ا��زائري �املشرع �نص�عليھ �بھ،�حيث �استقرار�القانون�املعمول �أو�مبدأ �ال�شر��� �الثبات مبدأ

منھ�ع���أنھ�22املادة�

�س�ثمار�املنجز����إطا

ضمان�ضد�نزع�امللكية،�حيث��عد�ملكية��س�ثمار�ش�ئا�مقدسا�عند�املس�ثمر��جن��،�إذ�يول��ا�أ�مية�كب��ة�عند� -

�لتحف����س�ثمار��ج �القانونية �السياسة �ضمن �ل�ا �أ�مية �إعطاء �الالزم �من ��ان �لذلك �قرار��س�ثمار، اتخاذه

وإحاط��ا�بضمانات�تحد�أو�تز�ل�مخاوف�املس�ثمر��جن���من�خطر�نزع�امللكية،�وتجعلھ�يقبل�ع����س�ثمار�دون�تردد

وقد�ذكر�املشرع����املادة�������

� ��خ����و�الذي ��ذا �ومنصف، �عادل �عو�ض

  .املضيفة

ضمان�تحو�ل�رؤوس��موال�والعائدات�الناجمة�ع��ا،�حيث�عزز�املشرع�ا��زائري����املادة� -

سالف�الذكر�ع���ضمان�تحو�ل�رؤوس��موال�املس�ثمر�والعائدات�الناجمة�ع��ا�باملقارنة�م�09- 16

���م� �الر�ائز�ال�� �أ�م ��عت���من �الضمان ��ذا �السابقة، �القانونية �النصوص ��� �التقييد �من �نوع ��سوده �ان

 .املس�ثمر

الضمانات�القضائية�1-2

لقد�تطرقت�نص�املادة�������

�اختص �ي��ي�ون �ما �ع�� �بالنص �وذلك �إقليميا، �املختصة �ا��زائر�ة �القضائية �ا���ات اص

�حقھ،� ��� �ا��زائر�ة �الدولة �اتخذتھ �إجراء ��س�ب �أو�ي�ون �املس�ثمر، �فيھ �ي�س�ب �ا��زائر�ة �والدولة املس�ثمر��جن��

ل���ات�القضائية�ا��زائر�ة�املختصة�إقليميا،�إال����حالة�وجود�ات

�للطرف�ن� ��سمح ��سو�ة �بند �ع�� �مس�ثمر�ينص �مع �اتفاق �وجود �حالة �أو��� �والتحكيم، �باملصا��ة �تتعلق ا��زائر�ة

باالتفاق�ع���تحكيم�خاص

�إقل������ �املختصة �ا��زائر�ة �املحاكم �موضوع �ت�ون �ال��اعات �أن �النص ��ذا �خالل �من �لنا و�ت��

�ا��زائر�ة�املختصة� �سي�ون�ل���ات�القضائية �فاالختصاص �و�التا�� ��طراف، �أو�متعددة �ثنائية �اتفاقية �وجود حالة

��جراءات� �قانون ��� �الواردة �لإلجراءات �طبقا �للمحاكم ��قلي�� �باالختصاص �أخذ �ا��زائري �املشرع �أن �أي إقليميا،

املدنية�و�دار�ة،�و�و�بذلك�يت

�أنھ �ع�� �نصت �ال�� �و�دار�ة �املدنية �جراءات

ا��زائر،�أمام�ا���ات�القضائية�ا��زائر�ة،�لتنفيذ��ل��امات�ال����عاقد�عل��ا����
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�أحد� �ي�ون �ال�� ��ل��امات �جميع �ع�� ��سري �ا��زائري �الوط�� �القضاء �والية �أن �املادة ��ذه �نص �من �ست�تج

�41أطراف�ا�أجن���وثار��شأ��ا�منازعات�ح���ولو�عقدت��ل��امات�خارج��قليم�ا��زائري�و�ذا�ما�نصت�عليھ�املادة�

�والية� �من �مد �بل �ا��د ���ذا �يكتف �لم �ا��زائري �املشرع �أن بمع��

  .37القضاء�الوط���ل�شمل��ل��امات�ال���وقعت�خارج�ال��اب�ا��زائري�م����ان�أحد�أطراف�ا�جزائر�ا

�ا��زائ �املشرع �أن �نجد ��س�ثمار، �ب��قية �التحكيم�املتعلق �أقر�مبدأ ري

��سمح� �خاص �اتفاق �وجود �حالة �أو��� ��طراف، �أو�متعددة �ثنائية �سواء �اتفاقيات �عدة �إ�� �انضمامھ �بدليل الدو��

  

�اق �آليات �ترسيخ �إ�� �منھ �وسعيا �ا��زائري �املشرع �فإن �ذلك، �إ�� �مالئم�أضف �مناخ �وخلق �السوق تصاد

لالس�ثمارات�واملنافسة�ا��رة،�رأى�بضرورة�منح�املز�د�من�ال�س�يالت�املالية،�كذلك��عفاءات�ا��بائية�للمس�ثمر�ن�

  .�جانب،�و�ذا�طبعا��عد�اس�يفاء��جراءات�الالزمة�لالستفادة�من��ذا��متيازات

. املتعلقة�باالس�ثمار�تب�ت�نظاما�معينا�من�أجل�تحديد�منح��ذه��متيازات

املتعلق�ب��قية��س�ثمار���أ�املشرع�إ���وضع�مجموعة�

��تفاقي �من �العديد �إبرام �تم �كما �م��ا�، �الثنائية �الدولية ات

  .واملتعددة��طراف�لتفادي��زدواج�الضر����الذي�كث��ا�ما��ان�عائقا����وجھ��س�ثمار��جن��

و����خ��،�فقد�حاول�املشرع�ا��زائري�من�خالل�مختلف�النصوص�القانونية�ال���س��ا����إطار�تنظيم��س�ثمار�

لل��وض�بمناخ��س�ثمار،�وكذا�تأ�يلھ����إطار�جذب��س�ثمارات��جن�ية،�كما�ال�

ن�����أن��قوان�ن�املالية�����خرى�سا�مت�������يع�وتطو�ر��س�ثمار��جن���من�خالل�إزالة��عد�العراقيل�ال���

 .جن�ية�السياحية

قبل�التطرق�إ���وضعية��س�ثمارات�السياحية��جن�ية����ا��زائر�البد�أن�نتطرق�إ���املناخ��س�ثماري�والذي�لھ�

                                                           

،�املتضمن�قانون��جراءات�املدنية�2008ف��اير�

ئر�ة�كما�يجوز�أيضا�ت�ليفھ�با��ضور�أمام�ا���ات�القضائية�ا��زا

يجوز�أن�ي�لف�با��ضور��ل�جزائري�: " املتضمن�قانون��جراءات�املدنية�و�دار�ة�ع���أنھ

  ".لو��ان�مع�أجن��

يخضع��ل�خالف�ب�ن�املس�ثمر��جن���والدولة�ا��زائر�ة�

إال����حالة��ي�س�ب�فيھ�املس�ثمر،�أو�ي�ون��س�ب�إجراء�اتخذتھ�الدولة�ا��زائر�ة����حقھ،�ل���ات�القضائية�ا��زائر�ة�املختصة�إقليميا،

�وجود�اتفاقيات�ثنائية�أو�متعددة��طراف�أبرم��ا�الدولة�ا��زائر�ة�تتعلق�باملصا��ة�والتحكيم،�أو����حالة�وجود�اتفاق�مع�مس�ثمر�ينص

���ثالثة�مستو�ات،�و�تعلق��مر�باالمتيازات�املش��كة�بال�سبة�

صناعة�وفالحة�(اعفاءات�ضر��ية�وجمركية�وإعفاء�ع���القيمة�املضافة،�وامتيازات�اضافية�ل�شاطات�متم��ة�

  . 09-16من�قانون�رقم��12�،13�،15�،16املواد�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�أحد� �ي�ون �ال�� ��ل��امات �جميع �ع�� ��سري �ا��زائري �الوط�� �القضاء �والية �أن �املادة ��ذه �نص �من �ست�تج

أطراف�ا�أجن���وثار��شأ��ا�منازعات�ح���ولو�عقدت��ل��امات�خارج��قليم�ا��زائري�و�ذا�ما�نصت�عليھ�املادة�

�امل ��جراءات �قانون �و�دار�ةمن �والية�. 36دنية �من �مد �بل �ا��د ���ذا �يكتف �لم �ا��زائري �املشرع �أن بمع��

القضاء�الوط���ل�شمل��ل��امات�ال���وقعت�خارج�ال��اب�ا��زائري�م����ان�أحد�أطراف�ا�جزائر�ا

� �رقم �قانون �إ�� �بالرجوع �أنھ �ا��زائ�09-16كما �املشرع �أن �نجد ��س�ثمار، �ب��قية املتعلق

��سمح� �خاص �اتفاق �وجود �حالة �أو��� ��طراف، �أو�متعددة �ثنائية �سواء �اتفاقيات �عدة �إ�� �انضمامھ �بدليل الدو��

  .38منھ�24لألطراف�ال��وء�إ���تحكيم�خاص،�و�ذا�ما�نصت�عليھ�صراحة�املادة�

�اق �آليات �ترسيخ �إ�� �منھ �وسعيا �ا��زائري �املشرع �فإن �ذلك، �إ�� أضف

لالس�ثمارات�واملنافسة�ا��رة،�رأى�بضرورة�منح�املز�د�من�ال�س�يالت�املالية،�كذلك��عفاءات�ا��بائية�للمس�ثمر�ن�

�جانب،�و�ذا�طبعا��عد�اس�يفاء��جراءات�الالزمة�لالستفادة�من��ذا��متيازات

املتعلقة�باالس�ثمار�تب�ت�نظاما�معينا�من�أجل�تحديد�منح��ذه��متيازات�كما�تجدر��شارة�إ���أن�جميع�القوان�ن

املتعلق�ب��قية��س�ثمار���أ�املشرع�إ���وضع�مجموعة��09-16املعدل�واملتمم�و�قانون�رقم��03

�وا��مركية �الضر��ية �الطبيعة �ذات ��متيازات ��تفاقي39من �من �العديد �إبرام �تم �كما ،

واملتعددة��طراف�لتفادي��زدواج�الضر����الذي�كث��ا�ما��ان�عائقا����وجھ��س�ثمار��جن��

و����خ��،�فقد�حاول�املشرع�ا��زائري�من�خالل�مختلف�النصوص�القانونية�ال���س��ا����إطار�تنظيم��س�ثمار�

لل��وض�بمناخ��س�ثمار،�وكذا�تأ�يلھ����إطار�جذب��س�ثمارات��جن�ية،�كما�ال�السيا���تجسيد��رادة�السياسية�

ن�����أن��قوان�ن�املالية�����خرى�سا�مت�������يع�وتطو�ر��س�ثمار��جن���من�خالل�إزالة��عد�العراقيل�ال���

  

جن�ية�السياحيةعالقة�املناخ��س�ثماري�بوضعية��س�ثمارات�� 

قبل�التطرق�إ���وضعية��س�ثمارات�السياحية��جن�ية����ا��زائر�البد�أن�نتطرق�إ���املناخ��س�ثماري�والذي�لھ�

  .دور�فعال�وم�م����استقطاب��س�ثمارات��جن�ية����القطاع�السيا��

                   

ف��اير��25املوافق��1429صفر��18املؤرخ�����09-08من�قانون�رقم�

كما�يجوز�أيضا�ت�ليفھ�با��ضور�أمام�ا���ات�القضائية�ا��زا: " ع���أنھ�2008أبر�ل��23الصادرة�بتار�خ�

  ".�شأن�ال��امات��عاقد�عل��ا����بلد�أجن���مع�جزائر��ن

املتضمن�قانون��جراءات�املدنية�و�دار�ة�ع���أنھ�09- 08من�قانون�رقم�

لو��ان�مع�أجن��أمام�ا���ات�القضائية�ا��زائر�ة��شأن�ال��امات��عاقد�عل��ا����بلد�أجن��،�ح���و 

يخضع��ل�خالف�ب�ن�املس�ثمر��جن���والدولة�ا��زائر�ة�: " املتعلق�ب��قية��س�ثمار�ع���أنھ�09- 16من�قانون�رقم�

ي�س�ب�فيھ�املس�ثمر،�أو�ي�ون��س�ب�إجراء�اتخذتھ�الدولة�ا��زائر�ة����حقھ،�ل���ات�القضائية�ا��زائر�ة�املختصة�إقليميا،

وجود�اتفاقيات�ثنائية�أو�متعددة��طراف�أبرم��ا�الدولة�ا��زائر�ة�تتعلق�باملصا��ة�والتحكيم،�أو����حالة�وجود�اتفاق�مع�مس�ثمر�ينص

  ".ع���بند��سو�ة��سمح�للطرف�ن�باالتفاق�ع���تحكيم�خاص

���ثالثة�مستو�ات،�و�تعلق��مر�باالمتيازات�املش��كة�بال�سبة�ع����ل�من��متيازات�والتحف��ات��2016نص�قانون��س�ثمار�لسنة�

اعفاءات�ضر��ية�وجمركية�وإعفاء�ع���القيمة�املضافة،�وامتيازات�اضافية�ل�شاطات�متم��ة�

املواد�.ط��وامتيازات�است�نائية�للمس�ثمر�ن�الذي��ش�لون�أ�مية�خاصة�لالقتصاد�الو 

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 
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�أحد������� �ي�ون �ال�� ��ل��امات �جميع �ع�� ��سري �ا��زائري �الوط�� �القضاء �والية �أن �املادة ��ذه �نص �من �ست�تج

أطراف�ا�أجن���وثار��شأ��ا�منازعات�ح���ولو�عقدت��ل��امات�خارج��قليم�ا��زائري�و�ذا�ما�نصت�عليھ�املادة�

� �امل�2فقرة ��جراءات �قانون من

القضاء�الوط���ل�شمل��ل��امات�ال���وقعت�خارج�ال��اب�ا��زائري�م����ان�أحد�أطراف�ا�جزائر�ا

������� �رقم �قانون �إ�� �بالرجوع �أنھ كما

��سمح� �خاص �اتفاق �وجود �حالة �أو��� ��طراف، �أو�متعددة �ثنائية �سواء �اتفاقيات �عدة �إ�� �انضمامھ �بدليل الدو��

لألطراف�ال��وء�إ���تحكيم�خاص،�و�ذا�ما�نصت�عليھ�صراحة�املادة�

�اق������ �آليات �ترسيخ �إ�� �منھ �وسعيا �ا��زائري �املشرع �فإن �ذلك، �إ�� أضف

لالس�ثمارات�واملنافسة�ا��رة،�رأى�بضرورة�منح�املز�د�من�ال�س�يالت�املالية،�كذلك��عفاءات�ا��بائية�للمس�ثمر�ن�

�جانب،�و�ذا�طبعا��عد�اس�يفاء��جراءات�الالزمة�لالستفادة�من��ذا��متيازات

كما�تجدر��شارة�إ���أن�جميع�القوان�ن�     

03-01ففي�ظل��مر�رقم�

�وا��مركية �الضر��ية �الطبيعة �ذات ��متيازات من

واملتعددة��طراف�لتفادي��زدواج�الضر����الذي�كث��ا�ما��ان�عائقا����وجھ��س�ثمار��جن��

و����خ��،�فقد�حاول�املشرع�ا��زائري�من�خالل�مختلف�النصوص�القانونية�ال���س��ا����إطار�تنظيم��س�ثمار�������

السيا���تجسيد��رادة�السياسية�

ن�����أن��قوان�ن�املالية�����خرى�سا�مت�������يع�وتطو�ر��س�ثمار��جن���من�خالل�إزالة��عد�العراقيل�ال���

  . تواجھ�املس�ثمر��جن��

عالقة�املناخ��س�ثماري�بوضعية��س�ثمارات�� �-2

قبل�التطرق�إ���وضعية��س�ثمارات�السياحية��جن�ية����ا��زائر�البد�أن�نتطرق�إ���املناخ��س�ثماري�والذي�لھ�������

دور�فعال�وم�م����استقطاب��س�ثمارات��جن�ية����القطاع�السيا��

من�قانون�رقم��2فقرة��41تنص�املادة��- 36

الصادرة�بتار�خ��21ر�العدد�.و�دار�ة�،�ج

�شأن�ال��امات��عاقد�عل��ا����بلد�أجن���مع�جزائر��ن
من�قانون�رقم���42تنص�املادة��- 37

أمام�ا���ات�القضائية�ا��زائر�ة��شأن�ال��امات��عاقد�عل��ا����بلد�أجن��،�ح���و 
من�قانون�رقم��24نصت�املادة��- 38

ي�س�ب�فيھ�املس�ثمر،�أو�ي�ون��س�ب�إجراء�اتخذتھ�الدولة�ا��زائر�ة����حقھ،�ل���ات�القضائية�ا��زائر�ة�املختصة�إقليميا،

وجود�اتفاقيات�ثنائية�أو�متعددة��طراف�أبرم��ا�الدولة�ا��زائر�ة�تتعلق�باملصا��ة�والتحكيم،�أو����حالة�وجود�اتفاق�مع�مس�ثمر�ينص

ع���بند��سو�ة��سمح�للطرف�ن�باالتفاق�ع���تحكيم�خاص
نص�قانون��س�ثمار�لسنة� - 39

اعفاءات�ضر��ية�وجمركية�وإعفاء�ع���القيمة�املضافة،�وامتيازات�اضافية�ل�شاطات�متم��ة�( ل�ل�املس�ثمر�ن�املؤ�ل�ن�

وامتيازات�است�نائية�للمس�ثمر�ن�الذي��ش�لون�أ�مية�خاصة�لالقتصاد�الو ) وسياحة
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��س�ثمارات� �جذب ��� �التنافسية �بالقدرة �ترتبط �ال�� �امل�مة �املوضوعات س�ثمار�إحدى

�التجار�ة� ��قتصادية، �القطاعات �مختلف ��� ��س�ثمارات �لتمو�ل �مصادر�التمو�ل �من �كمصدر�أسا��� املباشرة

�قوان�ن� �بتحديث ��س�ثماري �املناخ ��ذا ئة

�س�ثمار،�وتفعيل�ال�شر�عات�املالية�و�تفاقيات�الدولية�من���عل���سليم�لتعز�ز�ا���ود�الرامية�إ���تحقيق�التنمية�

��قت ��وضاع �بمجمل � �رئ���� ��ش�ل � ��جن�� ��س�ثمار�السيا�� �يتأثر�تدفق �و�جتماعية�و�التا��، صادية

�وحسب� ��س�ثمار، �بمناخ ��س�� ��وضاع�ما ��ذه �تمثل �حيث �لالس�ثمار، ����القطر�املستقبل والسياسية�ال����سود

�امل�ونة� �والظروف ��وضاع �مجمل ��س�ثمار�إ�� ��عب���مناخ ��س�ثمار�ينصرف �لضمان �العر�ية �املؤسسة �عر�ف

�حركة� �ع�� �و�التا�� ��س�ثمار�ة، �املشروعات �نجاح �فرص �ع�� �وإيجابا �سلبا �والظروف ��وضاع �تلك وتؤثر

��شمل� �كما �و�منية، �و�جتماعية �و�قتصادية �السياسية �والظروف ��وضاع ��شمل �و�� ��س�ثمارات، واتجا�ات

�دخول� �م��وظ �ظ�ر��ش�ل �حيث ��س�ثمار، ����يع �ع�� �الدول �من �كغ���ا ا��زائر�جا�دة

ا��زائر����املنافسة�الدولية���ذب��س�ثمار��جن���املباشر����بداية�ال�سعينات�من�خالل���تمام�بتحس�ن�العوامل�

،�وذلك�من�خالل�ز�ادة�قدرا��ا�41جانب

  .،�وكذلك�ز�ادة�قدرا��ا�التوز�عية�ك��و�د�أورو�ا�بالغاز�الطبي��

�عل��ا� �استوجب �مما ��جانب، �املس�ثمر�ن �كب���من �عدد �جذب �إ�� �ماسة �بحاجة �ا��زائر�ة �الدولة ��انت وعليھ،

����ذلك��صالحات�ال�ي�لية�ح���ي�ون�محفزا�قو�ا���لب� دة��عديالت�سواء��انت�تنظيمية،��شر�عية�بما

والسؤال�الذي�يطرح�نفسھ��نا��ل�أثرت�سياسات�تحس�ن�مناخ��س�ثمار����ا��زائر�ع���جذب�عدد�أك���من�

�ت�الدولة�ا��زائر�ة����تحقيق��عز�ز�مناخ��س�ثمار�أم�تبقى�غ���

  .�افية�و�حاجة�للمز�د�من��بداع�والتطو�ر�خاصة�مع��زمة�ال����ع�ش�ا�ا��زائر�����ونة��خ��ة؟

                                                           

،�مجلة�اقتصاديات�شمال�-�ردن�كنموذج�–

،�مجلة�الباحث،�املباشرة�وطرق�تقييم�ا�دراسة�حالة�ا��زائر

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

  .املناخ��س�ثماري 

 �� ��س�ثمارات�مناخ �جذب ��� �التنافسية �بالقدرة �ترتبط �ال�� �امل�مة �املوضوعات س�ثمار�إحدى

�التجار�ة� ��قتصادية، �القطاعات �مختلف ��� ��س�ثمارات �لتمو�ل �مصادر�التمو�ل �من �كمصدر�أسا��� املباشرة

�القانونية �الناحية �من ��س�ثماري �املناخ �مسألة �تتعلق �قوان�ن�ب��ي�كما �بتحديث ��س�ثماري �املناخ ��ذا ئة

�س�ثمار،�وتفعيل�ال�شر�عات�املالية�و�تفاقيات�الدولية�من���عل���سليم�لتعز�ز�ا���ود�الرامية�إ���تحقيق�التنمية�

��قت ��وضاع �بمجمل � �رئ���� ��ش�ل � ��جن�� ��س�ثمار�السيا�� �يتأثر�تدفق و�التا��،

�وحسب� ��س�ثمار، �بمناخ ��س�� ��وضاع�ما ��ذه �تمثل �حيث �لالس�ثمار، ����القطر�املستقبل والسياسية�ال����سود

�امل�ونة� �والظروف ��وضاع �مجمل ��س�ثمار�إ�� ��عب���مناخ ��س�ثمار�ينصرف �لضمان �العر�ية �املؤسسة �عر�ف

  .للمحيط�الذي�تتم�فيھ�العملية��س�ثمار�ة

�حركة� �ع�� �و�التا�� ��س�ثمار�ة، �املشروعات �نجاح �فرص �ع�� �وإيجابا �سلبا �والظروف ��وضاع �تلك وتؤثر

��شمل� �كما �و�منية، �و�جتماعية �و�قتصادية �السياسية �والظروف ��وضاع ��شمل �و�� ��س�ثمارات، واتجا�ات

  .�وضاع�القانونية�والتنظيمات��دار�ة

�دخول� �م��وظ �ظ�ر��ش�ل �حيث ��س�ثمار، ����يع �ع�� �الدول �من �كغ���ا ا��زائر�جا�دة

ا��زائر����املنافسة�الدولية���ذب��س�ثمار��جن���املباشر����بداية�ال�سعينات�من�خالل���تمام�بتحس�ن�العوامل�

جانباملحفزة�ال���من�شأ��ا�جعل�املناخ��س�ثماري�ل��زائر�محفزا�للمس�ثمر�ن�� 

،�وكذلك�ز�ادة�قدرا��ا�التوز�عية�ك��و�د�أورو�ا�بالغاز�الطبي��-النفط�والغاز–�نتاجية�ع���مستوى�قطاع�الطاقة�

�عل��ا� �استوجب �مما ��جانب، �املس�ثمر�ن �كب���من �عدد �جذب �إ�� �ماسة �بحاجة �ا��زائر�ة �الدولة ��انت وعليھ،

����ذلك��صالحات�ال�ي�لية�ح���ي�ون�محفزا�قو�ا���لب� دة��عديالت�سواء��انت�تنظيمية،��شر�عية�بما

والسؤال�الذي�يطرح�نفسھ��نا��ل�أثرت�سياسات�تحس�ن�مناخ��س�ثمار����ا��زائر�ع���جذب�عدد�أك���من�

�ت�الدولة�ا��زائر�ة����تحقيق��عز�ز�مناخ��س�ثمار�أم�تبقى�غ���املس�ثمر�ن��جانب����مجال�السياحة�؟،��ل�ن�

�افية�و�حاجة�للمز�د�من��بداع�والتطو�ر�خاصة�مع��زمة�ال����ع�ش�ا�ا��زائر�����ونة��خ��ة؟

                   

–أحمد�زكر�ا�صيام،�آليات�جذب��س�ثمارات�ا��ارجية�إ���الدول�العر�ية����ظل�العوملة�

املباشرة�وطرق�تقييم�ا�دراسة�حالة�ا��زائر�العوامل�املحفزة���ذب��س�ثمارات��جن�ية�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

  

  

املناخ��س�ثماري �2-1            

������� �مسألة �� �عد مناخ

�التجار�ة� ��قتصادية، �القطاعات �مختلف ��� ��س�ثمارات �لتمو�ل �مصادر�التمو�ل �من �كمصدر�أسا��� املباشرة

  .ا��....والسياحية

�القانونية������ �الناحية �من ��س�ثماري �املناخ �مسألة �تتعلق كما

�س�ثمار،�وتفعيل�ال�شر�عات�املالية�و�تفاقيات�الدولية�من���عل���سليم�لتعز�ز�ا���ود�الرامية�إ���تحقيق�التنمية�

  .�40قتصادية�الشاملة

��قت������ ��وضاع �بمجمل � �رئ���� ��ش�ل � ��جن�� ��س�ثمار�السيا�� �يتأثر�تدفق و�التا��،

�وحسب� ��س�ثمار، �بمناخ ��س�� ��وضاع�ما ��ذه �تمثل �حيث �لالس�ثمار، ����القطر�املستقبل والسياسية�ال����سود

�امل�ونة� �والظروف ��وضاع �مجمل ��س�ثمار�إ�� ��عب���مناخ ��س�ثمار�ينصرف �لضمان �العر�ية �املؤسسة �عر�ف

للمحيط�الذي�تتم�فيھ�العملية��س�ثمار�ة

�حركة������� �ع�� �و�التا�� ��س�ثمار�ة، �املشروعات �نجاح �فرص �ع�� �وإيجابا �سلبا �والظروف ��وضاع �تلك وتؤثر

��شمل� �كما �و�منية، �و�جتماعية �و�قتصادية �السياسية �والظروف ��وضاع ��شمل �و�� ��س�ثمارات، واتجا�ات

�وضاع�القانونية�والتنظيمات��دار�ة

��نا،عملت������ �دخول��ومن �م��وظ �ظ�ر��ش�ل �حيث ��س�ثمار، ����يع �ع�� �الدول �من �كغ���ا ا��زائر�جا�دة

ا��زائر����املنافسة�الدولية���ذب��س�ثمار��جن���املباشر����بداية�ال�سعينات�من�خالل���تمام�بتحس�ن�العوامل�

املحفزة�ال���من�شأ��ا�جعل�املناخ��س�ثماري�ل��زائر�محفزا�للمس�ثمر�ن�� 

�نتاجية�ع���مستوى�قطاع�الطاقة�

�عل��ا������� �استوجب �مما ��جانب، �املس�ثمر�ن �كب���من �عدد �جذب �إ�� �ماسة �بحاجة �ا��زائر�ة �الدولة ��انت وعليھ،

����ذلك��صالحات�ال�ي�لية�ح���ي�ون�محفزا�قو�ا���لب�القيام��ع دة��عديالت�سواء��انت�تنظيمية،��شر�عية�بما

  .املس�ثمر�ن��جانب

والسؤال�الذي�يطرح�نفسھ��نا��ل�أثرت�سياسات�تحس�ن�مناخ��س�ثمار����ا��زائر�ع���جذب�عدد�أك���من�������

املس�ثمر�ن��جانب����مجال�السياحة�؟،��ل�ن�

�افية�و�حاجة�للمز�د�من��بداع�والتطو�ر�خاصة�مع��زمة�ال����ع�ش�ا�ا��زائر�����ونة��خ��ة؟

أحمد�زكر�ا�صيام،�آليات�جذب��س�ثمارات�ا��ارجية�إ���الدول�العر�ية����ظل�العوملة��- 40

  .82،�ص3إفر�قيا،�عدد�
�،)2012(بولر�اح�غر�ب،�- 41

  .107ص�،10عدد
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��س�ثمارا �عدد �حيث �ا��زائر�من ��� ��س�ثماري �املناخ �تقييم �خالل �من �عليھ ��جابة �س�تم �السؤال ت��ذا

�ش�دت� ��عدما ��جن�ية �مظا�ر�السياحة �اختفت �كما �الزمن، �من �عقود �أر�ع �ألك���من �السياحة �قطاع عا�ى

���عن�السياحة�عقب�تراجع�أسعار�،��عد�ذلك�قررت�ا��زائر�التخ

النفط��س�ب��زمة�العاملية�خالل�الثمان�نات،�وحي��ا�اختارت�ا��زائر�ال��ك���ع���السياحة�املحلية����اطار�ما�اصط���

�جراء �من ،� �يوم ��عد �يوما �ا��زائر�يتحسن ��� ��س�ثماري �املناخ ��منية��بدأ �الظروف تحسن

�تحقيق� �ع�� ��عمل �طموح �أنجز�برنامج �إثر�ا �ع�� ال��

  

ع����2009إ���سنة��2008ل���تراجعا�منذ�سنة�

عامليا��83مركز،�محتلة�بذلك�املرتبة��18

ش�دت�ا��زائر�تقدما��2010،�و����سنة�

��س�ثماري� �مناخ�ا �تحس�ن �حيث من

بلغ�مجموع�امللفات�ا��اصة�بطلبات��س�ثمار�السيا���ال���قامت���نة�تقييم�

�480،�وتم�قبول�2014إ����2012طلبا�خالل�الثالث�سنوات�املمتدة�من�

�حول� �السياحة �وزارة �إحصائيات �فحسب �دف���الشروط، �مع �تطابق�ا �أو�عدم �جدي��ا �لعدم طلبا

�م �السيا���شر�ات�أجن�ية �القطاع ��� س�ثمرة

                                                           

� �أك���من �بلغ �السنة �تلك �ا��زائر��� ��� ��س�ثمارات ���م ��س�ثمار�أن �لضمان �العر�ية مليار�دوالر�����1,43ذكر�تقر�ر�املؤسسة

مليار�دوالر،�و�شغال��43يأ�ي��عده�القطاع�الفال���والغذا�ي�

  .مليون�دوالر�0.2مليون�دوالر،�ا��دمات�

  .266ص �ثمار�وائتمان�الصادرات،�ال�و�ت،

 SPA،�الشركة��ردنية�القطر�ة�EMIREL �ماراتية

46 - Ministère du Tourisme ,(2014), direction d’évaluation et suivi des projets touristique, situation des projets touristiques 

en partenariats avec des étrangers. 
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��س�ثمارا �عدد �حيث �ا��زائر�من ��� ��س�ثماري �املناخ �تقييم �خالل �من �عليھ ��جابة �س�تم �السؤال �ذا

  .�جن�ية����مجال�القطاع�السيا��

  .املشار�ع��س�ثمار�ة��جن�ية����القطاع�السيا��

�ش�دت� ��عدما ��جن�ية �مظا�ر�السياحة �اختفت �كما �الزمن، �من �عقود �أر�ع �ألك���من �السياحة �قطاع عا�ى

����ال�سعينات�بفضل�ميثاق� ،��عد�ذلك�قررت�ا��زائر�التخ1966انتعاشا�كب��ا

النفط��س�ب��زمة�العاملية�خالل�الثمان�نات،�وحي��ا�اختارت�ا��زائر�ال��ك���ع���السياحة�املحلية����اطار�ما�اصط���

 .عليھ�السياحة�العائلية�و�جتماعية

�جراء �من ،� �يوم ��عد �يوما �ا��زائر�يتحسن ��� ��س�ثماري �املناخ بدأ

� �لسنة �الرئاسية ��نتخابات ��عد �وخاصة �تحقيق��1999والسياسية �ع�� ��عمل �طموح �أنجز�برنامج �إثر�ا �ع�� ال��

  .42تدر�جيا�بدءا�من�البند��سا����و�و�ا��روج�من��زمة�ال���اغتص�ت�ا��زائر

ل���تراجعا�منذ�سنة�كما�ش�د�مناخ��س�ثمار����ا��زائر�وفقا�ملؤشر�التنافسية�العا

18عامليا�متأخرة�ب�99إ���املرتبة��83الصعيد�العال��،�حيث�تراجعت�من�املرتبة�

،�و����سنة����43السنة�ال���تل��ا�13عر�يا�من�نفس�السنة�واملرتبة�

� �ب �املؤشر�متقدمة ��ذا ��� ��13م��وظا �بذلك�املرتبة �محتلة ��س�ثماري��44عامليا�86مركزا �مناخ�ا �تحس�ن �حيث من

  .��ذب�عدد�أك���من�املس�ثمر�ن��جانب

بلغ�مجموع�امللفات�ا��اصة�بطلبات��س�ثمار�السيا���ال���قامت���نة�تقييم��2014و��2012

طلبا�خالل�الثالث�سنوات�املمتدة�من��861س��ا�ع���مستوى�الوزارة�

�حول� �السياحة �وزارة �إحصائيات �فحسب �دف���الشروط، �مع �تطابق�ا �أو�عدم �جدي��ا �لعدم طلبا

� �لسنة �أجن�ية ��شراكة �السياحية ��س�ثمارات �2014وضعية �توجد �م�4، شر�ات�أجن�ية

  .46وواحدة�إيطالية�45وذلك��شراكة�جزائر�ة،�وم��ا�ثالث�شر�ات�عر�ية�

                   

� �أك���من �بلغ �السنة �تلك �ا��زائر��� ��� ��س�ثمارات ���م ��س�ثمار�أن �لضمان �العر�ية ذكر�تقر�ر�املؤسسة

يأ�ي��عده�القطاع�الفال���والغذا�ي�مليون�دوالر��160.6القطاعات�متعددة،�أ�م�ا�قطاع�الصناعات�الكيميائية�

مليون�دوالر،�ا��دمات��1مالي�ن�دوالر،�املنجم��7مليون�دوالر،�السكن��9.1مليون�دوالر،�قطاع�الصلب�

�ثمار�وائتمان�الصادرات،�ال�و�ت،س،�املؤسسة�العر�ية�لضمان�� 2009 تقر�ر�مناخ��س�ثمار����الدول�العر�ية�لسنة

  .159،�نفس�املرجع،�ص2010تقر�ر�مناخ��س�ثمار����الدول�العر�ية�لسنة�

�ماراتيةالشركة�العقار�ة�: الشر�ات�العر�ية�املس�ثمرة����القطاع�السيا������ا��زائر����

  .RUSSICA PARKالشركة�السعودية�

direction d’évaluation et suivi des projets touristique, situation des projets touristiques 
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��س�ثمارا������ �عدد �حيث �ا��زائر�من ��� ��س�ثماري �املناخ �تقييم �خالل �من �عليھ ��جابة �س�تم �السؤال �ذا

�جن�ية����مجال�القطاع�السيا��

  

املشار�ع��س�ثمار�ة��جن�ية����القطاع�السيا����2-2

�ش�دت������� ��عدما ��جن�ية �مظا�ر�السياحة �اختفت �كما �الزمن، �من �عقود �أر�ع �ألك���من �السياحة �قطاع عا�ى

����ال�سعينات�بفضل�ميثاق� انتعاشا�كب��ا

النفط��س�ب��زمة�العاملية�خالل�الثمان�نات،�وحي��ا�اختارت�ا��زائر�ال��ك���ع���السياحة�املحلية����اطار�ما�اصط���

عليھ�السياحة�العائلية�و�جتماعية

������� �سنة �جراء�1999و�� �من ،� �يوم ��عد �يوما �ا��زائر�يتحسن ��� ��س�ثماري �املناخ بدأ

� �لسنة �الرئاسية ��نتخابات ��عد �وخاصة والسياسية

تدر�جيا�بدءا�من�البند��سا����و�و�ا��روج�من��زمة�ال���اغتص�ت�ا��زائر

كما�ش�د�مناخ��س�ثمار����ا��زائر�وفقا�ملؤشر�التنافسية�العا������

الصعيد�العال��،�حيث�تراجعت�من�املرتبة�

عر�يا�من�نفس�السنة�واملرتبة��11والرتبة��2008عام�

� �ب �املؤشر�متقدمة ��ذا ��� م��وظا

��ذب�عدد�أك���من�املس�ثمر�ن��جانب

2012و���الف��ة�ما�ب�ن�������

س��ا�ع���مستوى�الوزارة�امللفات�بدرا

� �ورفض �حول��381طلبا �السياحة �وزارة �إحصائيات �فحسب �دف���الشروط، �مع �تطابق�ا �أو�عدم �جدي��ا �لعدم طلبا

� �لسنة �أجن�ية ��شراكة �السياحية ��س�ثمارات وضعية

وذلك��شراكة�جزائر�ة،�وم��ا�ثالث�شر�ات�عر�ية�

42 -�� �أك���من �بلغ �السنة �تلك �ا��زائر��� ��� ��س�ثمارات ���م ��س�ثمار�أن �لضمان �العر�ية ذكر�تقر�ر�املؤسسة

القطاعات�متعددة،�أ�م�ا�قطاع�الصناعات�الكيميائية�

مليون�دوالر،�قطاع�الصلب��23الك��ى�
تقر�ر�مناخ��س�ثمار����الدول�العر�ية�لسنة�- 43
تقر�ر�مناخ��س�ثمار����الدول�العر�ية�لسنة��- 44
الشر�ات�العر�ية�املس�ثمرة����القطاع�السيا������ا��زائر�����- 45

TRUST REAL ESTATE،الشركة�السعودية��

direction d’évaluation et suivi des projets touristique, situation des projets touristiques 



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  316

�البنك� �صنف�ا �حيث �و�س�ثمار، ��عمال �مناخ �تص�يف ��� �ا��زائر�مجددا �تراجعت �فقد ،

منطقة�الشرق��وسط�وشمال�إفر�قيا�

�ا��زائر�خالل� ��� ��جن�ية ��س�ثمارات �إجما�� من

مشروعا��14شر�ات،�اس�ثمرت�����8،�كما�بلغ�عدد�الشر�ات��جن�ية�املس�ثمرة����القطاع�

  .وظيفة�5826

�لتطو�ر� �الوطنية �الو�الة �لدى �امل��لة �و�جن�ية �الوطنية ��س�ثمارات �حصيلة ��ان فقد

ال���دخل�ف��ا��2017مليار�دج،�حيث�أسفرت�حصيلة��س�ثمارات�لسنة�

�ا��يو�ة� �القطاعات ��عض �ظ�ور �خالل �من �امل��لة �لالس�ثمارات �نوعية �نتائج ح���التنفيذ

قبال�وآخر�للت�و�ن�وا��دير�بالذكر،�أن�حصيلة�املشار�ع��جن�ية�السياحية�متنوعة�م��ا�من��ان�مخصص�لالست

�الفنادق�إما�عادية،���مة،�قرى،�مركبات�سياحية�أو�ع���ش�ل� ف�انت�ع���ش�ل�إما��يا�ل�استقبالية�وال���م��ا

كما�أن�تقديرات�ال�يئات�واملنظمات�الدولية�ال�تزال�تصف�مناخ��عمال�و�س�ثمار����ا��زائر�ضمن��عقد����

�� ��190ضمن �الرتبة ��� �مع�157دولة ،

عر�يا��عد��ل�من��مارات��14اعتبار�عدم����يل�تقدم�كب������املؤشرات�املحددة�ل�ذا�املناخ،�حيث�جاءت����املرتبة�

�ولبنان� �وفلسط�ن �ومصر �وال�و�ت وتو�س

دول����السودان�والعراق�وسور�ا�و�لي�يا�واليمن،�كما�تأخرت�ا��زائر�عن�العديد�من�

�استق ��� �الدولة ���ا �قامت �ال�� �و�صالحات �ا���ود ��ل �من �الرغم �ع�� �أنھ ��ست�تج �سبق �مما طاب�وانطالقا

�س�ثمار��جن������القطاع�السيا���إال�أن��س�تھ�بقيت�ض�يلة،�والدليل�ع���ذلك�ك��ة�امللفات�املوجودة�ع���طاولة�

القطاع����خانة�ا���ومة،�وال���يتطلع�أ��ا��ا�أن�تقوم�الدولة�باإلسراع����تذليل�العراقيل�أمام�ا،�حيث�يصنف�

أن�تتغ����مور�يواصل�املس�ثمرون�الر�ان�ع���السياحة�الداخلية�واملحلية،�

مليون�جزائري��شدون�الرحال��ل�عام�إ���تو�س�بحثا�عن�خدمات�سياحية�

                                                           

 

 ،NOVOTELمجموعة�نوفوتال��،IBIS،�مجموعة�ايب�س�

  .وائتمان�الصادرات،�ال�و�ت
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�البنك� �صنف�ا �حيث �و�س�ثمار، ��عمال �مناخ �تص�يف ��� �ا��زائر�مجددا �تراجعت �فقد ،

منطقة�الشرق��وسط�وشمال�إفر�قيا�،�لتجعل�من�ا��زائر�أحد�أسوأ�مسارات��س�ثمار����

� ��سبة �السياحة �قطاع ��� ��جن�ية ��س�ثمارات �ا��زائر�خالل��%4و�ش�ل ��� ��جن�ية ��س�ثمارات �إجما�� من

،�كما�بلغ�عدد�الشر�ات��جن�ية�املس�ثمرة����القطاع�2016

5826دوالر�وتقدر�عدد�الوظائف�املباشرة�����ذه�املشار�ع�

�لتطو�ر�� �الوطنية �الو�الة �لدى �امل��لة �و�جن�ية �الوطنية ��س�ثمارات �حصيلة ��ان فقد

مليار�دج،�حيث�أسفرت�حصيلة��س�ثمارات�لسنة��308مشروع�أي�ما�يقارب�

�ا��يو�ة�� �القطاعات ��عض �ظ�ور �خالل �من �امل��لة �لالس�ثمارات �نوعية �نتائج ح���التنفيذ

  . 47بال�سبة�لالقتصاد�الوط���ع���رأس�ا�قطاع�السياحة

وا��دير�بالذكر،�أن�حصيلة�املشار�ع��جن�ية�السياحية�متنوعة�م��ا�من��ان�مخصص�لالست

�الفنادق�إما�عادية،���مة،�قرى،�مركبات�سياحية�أو�ع���ش�ل� ف�انت�ع���ش�ل�إما��يا�ل�استقبالية�وال���م��ا

كما�أن�تقديرات�ال�يئات�واملنظمات�الدولية�ال�تزال�تصف�مناخ��عمال�و�س�ثمار����ا��زائر�ضمن��عقد����

�تقر�ر� ��� �عامليا �تص�يفھ �تم �إذ �إفر�قيا، �وشمال ��2020وسط

اعتبار�عدم����يل�تقدم�كب������املؤشرات�املحددة�ل�ذا�املناخ،�حيث�جاءت����املرتبة�

�وقطر  �و�ردن �وعمان �السعودية �العر�ية �واململكة �واملغرب �ولبنان��والبحر�ن �وفلسط�ن �ومصر �وال�و�ت وتو�س

دول����السودان�والعراق�وسور�ا�و�لي�يا�واليمن،�كما�تأخرت�ا��زائر�عن�العديد�من��5ومور�تانيا،�ولم�تتجاوز�سوى�

�استق ��� �الدولة ���ا �قامت �ال�� �و�صالحات �ا���ود ��ل �من �الرغم �ع�� �أنھ ��ست�تج �سبق �مما وانطالقا

�س�ثمار��جن������القطاع�السيا���إال�أن��س�تھ�بقيت�ض�يلة،�والدليل�ع���ذلك�ك��ة�امللفات�املوجودة�ع���طاولة�

ا���ومة،�وال���يتطلع�أ��ا��ا�أن�تقوم�الدولة�باإلسراع����تذليل�العراقيل�أمام�ا،�حيث�يصنف�

أن�تتغ����مور�يواصل�املس�ثمرون�الر�ان�ع���السياحة�الداخلية�واملحلية،�أك���القطاعات�تخلفا����البالد،�وإ���ح�ن�

مليون�جزائري��شدون�الرحال��ل�عام�إ���تو�س�بحثا�عن�خدمات�سياحية��3ال���تبقى�عاجزة�ع���إقناع�أك���من�
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القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

������� �سنة ��� �البنك�2016أما �صنف�ا �حيث �و�س�ثمار، ��عمال �مناخ �تص�يف ��� �ا��زائر�مجددا �تراجعت �فقد ،

،�لتجعل�من�ا��زائر�أحد�أسوأ�مسارات��س�ثمار����163العال������املرتبة�

  . وأعقد�ا

������� ��سبة �السياحة �قطاع ��� ��جن�ية ��س�ثمارات و�ش�ل

2016إ����2003الف��ة�من�

دوالر�وتقدر�عدد�الوظائف�املباشرة�����ذه�املشار�ع��2.678ا�بت�لفة�سياحي

������� �سنة ��� �2017أما

مشروع�أي�ما�يقارب���366س�ثمار�

��س�ثمار� �09-16قانون

بال�سبة�لالقتصاد�الوط���ع���رأس�ا�قطاع�السياحة

وا��دير�بالذكر،�أن�حصيلة�املشار�ع��جن�ية�السياحية�متنوعة�م��ا�من��ان�مخصص�لالست������

�الفنادق�إما�عادية،���مة،�قرى،�مركبات�سياحية�أو�ع���ش�ل� ف�انت�ع���ش�ل�إما��يا�ل�استقبالية�وال���م��ا

  .  �48يا�ل�ت�و��ية

كما�أن�تقديرات�ال�يئات�واملنظمات�الدولية�ال�تزال�تصف�مناخ��عمال�و�س�ثمار����ا��زائر�ضمن��عقد����������

� �الشرق �تقر�ر�منطقة ��� �عامليا �تص�يفھ �تم �إذ �إفر�قيا، �وشمال �وسط

اعتبار�عدم����يل�تقدم�كب������املؤشرات�املحددة�ل�ذا�املناخ،�حيث�جاءت����املرتبة�

�وقطر  �و�ردن �وعمان �السعودية �العر�ية �واململكة �واملغرب والبحر�ن

ومور�تانيا،�ولم�تتجاوز�سوى�

  . 49الدول��فر�قية

�استق������ ��� �الدولة ���ا �قامت �ال�� �و�صالحات �ا���ود ��ل �من �الرغم �ع�� �أنھ ��ست�تج �سبق �مما وانطالقا

�س�ثمار��جن������القطاع�السيا���إال�أن��س�تھ�بقيت�ض�يلة،�والدليل�ع���ذلك�ك��ة�امللفات�املوجودة�ع���طاولة�

ا���ومة،�وال���يتطلع�أ��ا��ا�أن�تقوم�الدولة�باإلسراع����تذليل�العراقيل�أمام�ا،�حيث�يصنف�

أك���القطاعات�تخلفا����البالد،�وإ���ح�ن�

ال���تبقى�عاجزة�ع���إقناع�أك���من�

  .أفضل

  

  

تم��طالع�ع���املوقع�بتار�خ��- 47
من�ب�ن��س�ثمارات��جن�ية�السياحية����ا��زائر�- 48

 MARRIOTTمجموعة�مار�وت�
تقر�ر�مناخ��س�ثمار����الدول�العر�ية�لسنة��- 49



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  317

�ج ��� ��جانب �رأس�ا�للمس�ثمر�ن �وع�� �القطاعات ميع

 �س�ثمار،�ومنح�م و�حر�ة ، والتجار�ة

 مزايا ب�ن ت��اوح مختلفة مزايا كما�منح�ل�م

��
ّ
 من مسا�مة�خاصة تنمي��ا تتطلب ال

سار�املقاتل�مر�قا�ومعقدا،�إال�أن�مسار��عمال�و�س�ثمار�السيا���السيما��جن������ا��زائر�يظل�ع���غرار�م

  :حيث�لم�توليھ�ا��زائر���مية�الالزمة�رغم�امتالك�ا�ملؤ�الت�وموارد�سياحية�عديدة�ومتم��ة�لعدة�أسباب�أ�م�ا

 .بناءمش�لة�التعامل�مع�رخص�البناء،�حيث��ناك�عدة�ملفات�عالقة��س�ب�رخصة�ال

 .الفراغ�ال�شر����بال�سبة�لتنظيم��ل�من�ال�شاطات�املتعلقة�بالسياحة�وشبھ�السياحية

�2019أبر�ل��30املؤرخ�����158- 19من�املرسوم�التنفيذي�رقم�

سات�الفندقية�و�حدد�شروط�وكيفيات�استغالل�ا�وتص�يف�ا�واعتماد�مس���ا،�حيث�أصبحت�

��قامات� �أو �الفنادق �شقق �العطل، �قرى �أو �السياحية �املركبات الفنادق،

�عشر� �من �) 10(بدال �ال�� �فندقية �انت�مؤسسات

�و�حدد� �الفندقية �املؤسسات ��عرف الذي

�ال��ل� �من ��ل �ا��ديد �التنفيذي �املرسوم �من �املشرع �حذف �حيث �استغالل�ا �كيفيات �وكذا �وس���ا تنظيم�ا

��ع�ن� �يؤخذ �ولم �ا��ضر�ة �واملناطق �الساحل ��� �الفندقية �باملؤسسات �أخذ �ا��زائري �املشرع �فان �نا،

وعليھ،��ان�ع���املشرع�ا��زائري��عتماد�ع���السياحة�الر�فية�خاصة�وأن�ا��زائر�تمتاز�بمناظر�ا�ا��البة،�

املشرع�ا��زائري�مراجعة��ل�القوان�ن�ال���تدعم�تمو�الت�املشار�ع�السياحية،�ووضع���نة�

  .محلية�بدال�من���نة�وطنية�من�أجل�دراسة�ملفات�املس�ثمر�السيا���سواء�وط���أو�أجن��

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�ا��زائري  �املشرع �أن �من �الرغم �ع�� ��خ��، �ج� وفر و�� ��� ��جانب للمس�ثمر�ن

والتجار�ة �قتصادية با��ر�ة �ع��اف إطار �شاطا��م��� ملمارسة

كما�منح�ل�م. رعاية �ك�� الدولة معاملة وعن الوط�� املس�ثمر معاملة

�� املناطق �� املنجزة لالس�ثمارات بال�سبة �ست�نا�ي النظام
ّ
ال

  . الوط�� لالقتصاد بال�سبة ا��اصة ��مية ذات �س�ثمارات

إال�أن�مسار��عمال�و�س�ثمار�السيا���السيما��جن������ا��زائر�يظل�ع���غرار�م

حيث�لم�توليھ�ا��زائر���مية�الالزمة�رغم�امتالك�ا�ملؤ�الت�وموارد�سياحية�عديدة�ومتم��ة�لعدة�أسباب�أ�م�ا

 .مش�لة�توف���العقار�السيا���ألن�معظم�العقارات����ملك�ل��واص

مش�لة�التعامل�مع�رخص�البناء،�حيث��ناك�عدة�ملفات�عالقة��س�ب�رخصة�ال

 .مش�لة�التمو�ل�البن�ي،�والذي�أصبح��ش�ل�عائق�أمام�املس�ثمر

الفراغ�ال�شر����بال�سبة�لتنظيم��ل�من�ال�شاطات�املتعلقة�بالسياحة�وشبھ�السياحية

من�املرسوم�التنفيذي�رقم��3تقليص�عدد�املؤسسات�الفندقية�بموجب�املادة�

سات�الفندقية�و�حدد�شروط�وكيفيات�استغالل�ا�وتص�يف�ا�واعتماد�مس���ا،�حيث�أصبحت�

� �فندقية ��قامات�( مؤسسات �أو �الفنادق �شقق �العطل، �قرى �أو �السياحية �املركبات الفنادق،

�السياحية �املخيمات �الطر�ق، �أو�نزل �املوتيالت �عشر�) الفندقية، �من بدال

� �املادة �ظل ��� �عل��ا ��3منصوص �رقم �التنفيذي �املرسوم �و�حدد��46-2000من �الفندقية �املؤسسات ��عرف الذي

�ال��ل� �من ��ل �ا��ديد �التنفيذي �املرسوم �من �املشرع �حذف �حيث �استغالل�ا �كيفيات �وكذا �وس���ا تنظيم�ا

 .الر�فية،�ال��ل�العائلية،�الشال��ات،�املنازل�السياحية�املشروشة

��ع�ن� �يؤخذ �ولم �ا��ضر�ة �واملناطق �الساحل ��� �الفندقية �باملؤسسات �أخذ �ا��زائري �املشرع �فان �نا،

  . �عتبار�املؤسسات�الفندقية�الر�فية،�ا��بلية

وعليھ،��ان�ع���املشرع�ا��زائري��عتماد�ع���السياحة�الر�فية�خاصة�وأن�ا��زائر�تمتاز�بمناظر�ا�ا��البة،�

املشرع�ا��زائري�مراجعة��ل�القوان�ن�ال���تدعم�تمو�الت�املشار�ع�السياحية،�ووضع���نة�أضف�إ���ذلك�يجب�ع���

محلية�بدال�من���نة�وطنية�من�أجل�دراسة�ملفات�املس�ثمر�السيا���سواء�وط���أو�أجن��
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 .خاتمة

�ا��زائري  �املشرع �أن �من �الرغم �ع�� ��خ��، و��

ملمارسة قطاع�السياحة�مبادئ

معاملة عن تقّل  ال معاملة

النظام ومزايا لعام�،ا النظام

�س�ثمارات وكذا ، الدولة

إال�أن�مسار��عمال�و�س�ثمار�السيا���السيما��جن������ا��زائر�يظل�ع���غرار�م

حيث�لم�توليھ�ا��زائر���مية�الالزمة�رغم�امتالك�ا�ملؤ�الت�وموارد�سياحية�عديدة�ومتم��ة�لعدة�أسباب�أ�م�ا

مش�لة�توف���العقار�السيا���ألن�معظم�العقارات����ملك�ل��واص -

مش�لة�التعامل�مع�رخص�البناء،�حيث��ناك�عدة�ملفات�عالقة��س�ب�رخصة�ال -

مش�لة�التمو�ل�البن�ي،�والذي�أصبح��ش�ل�عائق�أمام�املس�ثمر -

الفراغ�ال�شر����بال�سبة�لتنظيم��ل�من�ال�شاطات�املتعلقة�بالسياحة�وشبھ�السياحية -

تقليص�عدد�املؤسسات�الفندقية�بموجب�املادة� -

سات�الفندقية�و�حدد�شروط�وكيفيات�استغالل�ا�وتص�يف�ا�واعتماد�مس���ا،�حيث�أصبحت�الذي��عرف�املؤس

� �) 5(خمس �فندقية مؤسسات

�السياحية �املخيمات �الطر�ق، �أو�نزل �املوتيالت الفندقية،

� �املادة �ظل ��� �عل��ا منصوص

�ال��ل� �من ��ل �ا��ديد �التنفيذي �املرسوم �من �املشرع �حذف �حيث �استغالل�ا �كيفيات �وكذا �وس���ا تنظيم�ا

الر�فية،�ال��ل�العائلية،�الشال��ات،�املنازل�السياحية�املشروشة

� ��ع�ن�ومن �يؤخذ �ولم �ا��ضر�ة �واملناطق �الساحل ��� �الفندقية �باملؤسسات �أخذ �ا��زائري �املشرع �فان �نا،

�عتبار�املؤسسات�الفندقية�الر�فية،�ا��بلية

وعليھ،��ان�ع���املشرع�ا��زائري��عتماد�ع���السياحة�الر�فية�خاصة�وأن�ا��زائر�تمتاز�بمناظر�ا�ا��البة،�

أضف�إ���ذلك�يجب�ع���

محلية�بدال�من���نة�وطنية�من�أجل�دراسة�ملفات�املس�ثمر�السيا���سواء�وط���أو�أجن��
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  �ع�ا��زائري تقييم��ثر�البي���لعملية�إ�شاء��س�ثمار�الفند������ال�شر 

Assessment of the environnmental impact of the process of establishing a  hotel investment in Algerian 

 ا��زائر

University

�ا��ر�ة�املضمونة�دستور�ا،�إال�أن�عملية�انجازه�ي�ون� ��س�ثمار�الفند���يقوم�ع���مبدأ ��ان��س�ثمار�السيا���بما�فيھ إذا

�القا �ألح�ام �طبقا � �الب�ئة �بحماية �املتعلقة �تلك �خاصة �املفعول �السار�ة �والتنظيمات � �القوان�ن �باح��ام �رقممقيدا املتعلق��01-99نون

فمن�أجل�اس�ثمار�فند���مستدام،�أخضع�املشرع�ا��زائري��ل�عملية�إ�شاء�ملشروع�فند���لدراسة�تقييمية�حول�تأث����ذا�املشروع�ع���

املتعلق��10-03من�القانون�رقم��15الب�ئة��شقيھ��يجا�ي�والسل���تحت��سمية�دراسة�التأث���وموجز�التأث���ع���الب�ئة،�طبقا�لنص�املادة�

Abstract  

If tourism investment, including hotel inves
guaranteed freedom, but the process of achieving it is restricted to respecting applicable laws 
and regulations, especially those related to environmental protection, in accordance with the 
provisions of Law No. 99-01 related to the hotel establishment.

 For the sake of sustainable hotel investment, the Algerian legislator has subjected 
every construction process of a hotel project to an evaluation study on the impact of this 
project on the environment, both positive and negative, under the designation of impact study 
and summary of the impact on the environment, according to the text of Article 15 of Law 
No. 10-03 on the protection of the environment within the framework of development 
Sustainable and executive decrees for this technical study.

Key words: tourism investment 
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�ا��ر�ة�املضمونة�دستور�ا،�إال�أن�عملية�انجازه�ي�ون� ��س�ثمار�الفند���يقوم�ع���مبدأ ��ان��س�ثمار�السيا���بما�فيھ إذا

�القا �ألح�ام �طبقا � �الب�ئة �بحماية �املتعلقة �تلك �خاصة �املفعول �السار�ة �والتنظيمات � �القوان�ن �باح��ام مقيدا

فمن�أجل�اس�ثمار�فند���مستدام،�أخضع�املشرع�ا��زائري��ل�عملية�إ�شاء�ملشروع�فند���لدراسة�تقييمية�حول�تأث����ذا�املشروع�ع���

الب�ئة��شقيھ��يجا�ي�والسل���تحت��سمية�دراسة�التأث���وموجز�التأث���ع���الب�ئة،�طبقا�لنص�املادة�

 .بحماية�الب�ئة����إطار�التنمية�املستدامة�واملراسيم�التنفيذية�ا��اصة���ذه�الدراسة�التقنية

  .�س�ثمار�الفند��،�الب�ئة،�دراسة�التأث��،�دراسة�موجز�التأث��

If tourism investment, including hotel investment, is based on the principle of constitutionally 
guaranteed freedom, but the process of achieving it is restricted to respecting applicable laws 
and regulations, especially those related to environmental protection, in accordance with the 

01 related to the hotel establishment. 

For the sake of sustainable hotel investment, the Algerian legislator has subjected 
every construction process of a hotel project to an evaluation study on the impact of this 

oth positive and negative, under the designation of impact study 
and summary of the impact on the environment, according to the text of Article 15 of Law 

03 on the protection of the environment within the framework of development 
cutive decrees for this technical study. 

Key words: tourism investment – environment - impact study - summary of the impact.
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�القا �ألح�ام �طبقا � �الب�ئة �بحماية �املتعلقة �تلك �خاصة �املفعول �السار�ة �والتنظيمات � �القوان�ن �باح��ام مقيدا

  .باملؤسسة�الفندقية

فمن�أجل�اس�ثمار�فند���مستدام،�أخضع�املشرع�ا��زائري��ل�عملية�إ�شاء�ملشروع�فند���لدراسة�تقييمية�حول�تأث����ذا�املشروع�ع���

الب�ئة��شقيھ��يجا�ي�والسل���تحت��سمية�دراسة�التأث���وموجز�التأث���ع���الب�ئة،�طبقا�لنص�املادة�

بحماية�الب�ئة����إطار�التنمية�املستدامة�واملراسيم�التنفيذية�ا��اصة���ذه�الدراسة�التقنية

�س�ثمار�الفند��،�الب�ئة،�دراسة�التأث��،�دراسة�موجز�التأث��: ال�لمات�املفتاحية

tment, is based on the principle of constitutionally 
guaranteed freedom, but the process of achieving it is restricted to respecting applicable laws 
and regulations, especially those related to environmental protection, in accordance with the 

For the sake of sustainable hotel investment, the Algerian legislator has subjected 
every construction process of a hotel project to an evaluation study on the impact of this 

oth positive and negative, under the designation of impact study 
and summary of the impact on the environment, according to the text of Article 15 of Law 

03 on the protection of the environment within the framework of development 

summary of the impact. 
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  .23.مصطفى�يوسف��ا��،�املرجع�السابق،�ص

ج،�ع.ر،�ج.يحدد�القواعد�املتعلقة�بالفندقة،�ج�1999يناير�6املؤرخ����
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  :مقدمة

�كما� �الدخل �ز�ادة ��� �م�ما �دورا �يلعب ��ونھ �الدولية، �التجارة ��� �القطاعات �أ�م �من ��س�ثمار�السيا�� �عد

�عت���مصدرا�للعملة�الصعب

و�قوم��س�ثمار�بصفة�عامة�ع���مبدأ�ا��ر�ة،�ف�و�من�ا��ر�ات��ساسية�املكفولة�بأح�ام�الدستور،��و�ذا�

�61ما�نصت�عليھ�املادة�

إطار�القانون مضمونة�وتمارس����

�املادة �نص ��� �جاء �ما �و�ذا �البي��، �العام �النظام �ع�� �ا��فاظ م��ا

���ظل�اح��ام��القوان�ن�والتنظيمات�املعمول���ا�السيما�ت...�س�ثمارات

فموضوع�حماية�الب�ئة�أصبح�محّل�ا�تمام�القوان�ن�الدولية�والداخلية،�باعتباره�أمرا�ضرور�ا�وحاجة�م�ّ�ة����

حياة��فراد�والدول��افة،�إذ�شّددت��سرة�الدولية�ع���التنمية�املستدامة�مرتكزة����ذلك�ع���الب�ئة�وحقوق���سان�

ليصبح�حق���سان����ب�ئة�سليمة�من�أساسيات�حقوق���سان،�بحيث��عّددت�املواثيق�الدولية�ال����املرتبطة���ا،

�ونظيفة �سليمة �ب�ئة ��� �ا��ق �اح��ام �ضرورة �ع�� دت
ّ

أك

��سان����ب�ئة�سليمة�ونظيفة�بموجب�التعديل�الدستوري�لسنة�

التعديل�الدستوري�لسنة�

ومن�امل�ونات��ساسية�لالس�ثمار����املجال�السيا���مرافق�وخدمات��يواء�والضيافة�مثل�الفنادق

�املادة �عليھ �أكدت �ما ��ذا �البي�� �العام �النظام �باح��ام �ملزمة ��خ��ة ��ذه ت�ون

بقول�ا�8باملؤسسة�الفندقية

  ".املفعول 

2014مصطفى�يوسف��ا��،�� 1

  .22.،�صسور�ا
20-املرسوم�الرئا����رقم�  2

،�لسنة�82.ج،�ع.ر،�ج.،�ج2020
املؤرخ�����09- 16القانون�رقم 3
4  � �واملادة ���سان ���قوق �العال�� ��عالن �ديباجة �من �ضمنا ��ست�تج �ما �ذلك ومن

يدخل�ضم��ا�الع�ش����ب�ئة�نظيفة�مّما�يضمن�كرامتھ

ب�ئة�سليمة،�مجلة�أبحاث�قانونية�وسياسية،�جامعة�محمد�الصديق�بن�ي��،�جيجل،�
من�القانون�رقم��68املادة���5

2016.  
20-442املرسوم�الرئا����رقم��� 6
مصطفى�يوسف��ا��،�املرجع�السابق،�ص� 7

املؤرخ�����01-99القانون�رقم  8



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  324

إال�أن�مسألة�اح��ام�النظام�العام�البي���من�ممارسة�ال�شاط�الفند���ال�يتحقق�إال�إذا�تدخلت�الدولة�وكفلت�

�21ال����س�ر�ع���ضمان�الب�ئة�السليمة�من�أجل�حماية����اص�وتحقيق�رفا�ي��م�طبقا�للمادة�

  .ع���أن�ي�ون�ذلك�من�خالل�الوقاية�ال���تت�لف��يأت�الضبط��داري�بضما��ا

���املعاي���املناسبة�والوقائية�قبل�بحيث��شتمل��ذه�الوقاية�ع���تفادي�حوادث��ضرار�بالب�ئة�من�خالل��عتماد�ع

القيام�بأي�عمل،�إذ�انھ�البّد�من�معرفة�والقيام�بدراسات�سابقة�لتأث���أي�مشروع�يزمع�القيام�بھ�ع���الب�ئة،�بحيث�

ة��عت���عملية�تقدير��ثر�البي���للمشروعات�من�أ�ّم��ليات�املتطورة�ال����عتمد�عل��ا��دارة�البي�ية����حماية�الب�ئ

�قبل� ��ثر�البي�� �تقييم �لعملية �الفند�� �املجال ��� �اس�ثماري �مشروع ��ل �ا��زائري �القانون �أخضع �لذلك وتحسي��ا،

  فكيف�أخضع�النظام�القانو�ي�ا��زائري���س�ثمار�الفند���لعملية�تقييم��ثر�البي��؟

�النصوص� �استقراء �خالل �من �وذلك لتحلي��

معتمدين�����ذه�الدراسة�ع���التقسيم�الثنا�ي�بحيث�تناولنا����املحور��ول�مف�وم�عملية�تقييم��ثر�البي���

أما�املحور� .نوع�ا����مجال��س�ثمار�الفند��

  .الثا�ي�فقد�خصصناه�ل��ديث�عن�محتوى�عملية�تقييم��ثر�البي���إل�شاء�الفنادق�وإجراءات��ذه�العملية

�تقع���� �عند��قتضاء �وأجنحة �غرف �ش�ل ��� اء

  .9"كما�يمكن�أن�يتضمن�خدمات�لإلطعام�والت�شيط

فاالس�ثمار�����ذا�املجال�يتطلب�ا��ضوع�إ���عملية�تقييم��ثر�البي��،�ما�دام�أ��ا��عت���مؤسسة�وقام�املنظم�

فع���أساس�ذلك�س�تم�التعرض�����ذا�املبحث�إ���التعر�فات�ال���قيلت��شأن�تقييم��ثر�البي��،�لن�ناول��عد�

دراسة�: "ات�ال���قيلت��شأن�عملية�تقدير��ثر�البي��،�ف�ناك�من�الفق�اء�من��عّرف�ا�ع���أ��ا

�ثار��يجابية�والسلبية�املحتملة�للمشروع�ع���الب�ئة�من��افة�جوان��ا�الطبيعية،�ا��يو�ة،��قتصادية�و�جتماعية�

  .10"البي�ية�كمعيار�لالختيار�ب�ن�البدائل�املطروحة

�التأث��� ��ذا �ع�� �و�ناء �بھ، �املحيطة �الب�ئة �ع�� �ما �لتأث����شاط �وتقييمية �ت�بؤ�ة عملية

�ع �ع�� �املختلفة �والتأث��ات �ال��ية �التأث��ات �ف��ا �بما �و�جتماعية ��قتصادية �التأث��ات �فيھ ناصر�الب�ئة�املدمج

                                                           

،��عرف�املؤسسة�الفندقية�و�حدد�شروط��وكيفيات�استغالل�ا�

. ،�صرات�ا��ل���ا��قوقية،�لبنانم�شو �،1

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

إال�أن�مسألة�اح��ام�النظام�العام�البي���من�ممارسة�ال�شاط�الفند���ال�يتحقق�إال�إذا�تدخلت�الدولة�وكفلت�

ال����س�ر�ع���ضمان�الب�ئة�السليمة�من�أجل�حماية����اص�وتحقيق�رفا�ي��م�طبقا�للمادة�

ع���أن�ي�ون�ذلك�من�خالل�الوقاية�ال���تت�لف��يأت�الضبط��داري�بضما��ا. من�ذات�التعديل�الدستوري

بحيث��شتمل��ذه�الوقاية�ع���تفادي�حوادث��ضرار�بالب�ئة�من�خالل��عتماد�ع

القيام�بأي�عمل،�إذ�انھ�البّد�من�معرفة�والقيام�بدراسات�سابقة�لتأث���أي�مشروع�يزمع�القيام�بھ�ع���الب�ئة،�بحيث�

�عت���عملية�تقدير��ثر�البي���للمشروعات�من�أ�ّم��ليات�املتطورة�ال����عتمد�عل��ا��دارة�البي�ية����حماية�الب�ئ

�قبل� ��ثر�البي�� �تقييم �لعملية �الفند�� �املجال ��� �اس�ثماري �مشروع ��ل �ا��زائري �القانون �أخضع �لذلك وتحسي��ا،

فكيف�أخضع�النظام�القانو�ي�ا��زائري���س�ثمار�الفند���لعملية�تقييم��ثر�البي��؟

�وا ��ستقراء �املن���ن �ع�� �اعتمدنا �ال�ساؤالت ��ذه �ع�� �النصوص�لإلجابة �استقراء �خالل �من �وذلك لتحلي��

  .القانونية�ال���تناولت��ذه�املسألة�وكذلك�بتحليل�ا

معتمدين�����ذه�الدراسة�ع���التقسيم�الثنا�ي�بحيث�تناولنا����املحور��ول�مف�وم�عملية�تقييم��ثر�البي���

نوع�ا����مجال��س�ثمار�الفند���لعملية�إ�شاء��س�ثمار�الفند��،�من�خالل��عر�فنا�ل�ذه�العملية�وتحديد

الثا�ي�فقد�خصصناه�ل��ديث�عن�محتوى�عملية�تقييم��ثر�البي���إل�شاء�الفنادق�وإجراءات��ذه�العملية

  مف�وم�عملية�تقييم��ثر�البي���لالس�ثمار�الفند��

� �الفندق ��عرف �لإليو :"ع���أنھ �توفر�للتأج���وحدات �تقع����مؤسسة �عند��قتضاء �وأجنحة �غرف �ش�ل ��� اء

كما�يمكن�أن�يتضمن�خدمات�لإلطعام�والت�شيط. مب���و�أو�����يا�ل�أجنحة�منفصلة

فاالس�ثمار�����ذا�املجال�يتطلب�ا��ضوع�إ���عملية�تقييم��ثر�البي��،�ما�دام�أ��ا��عت���مؤسسة�وقام�املنظم�

  .ة���ماية�الب�ئةبتص�يف�ا�ضمن�قائمة�املؤسسات�املصنف

فع���أساس�ذلك�س�تم�التعرض�����ذا�املبحث�إ���التعر�فات�ال���قيلت��شأن�تقييم��ثر�البي��،�لن�ناول��عد�

  .ذلك�نوع�الدراسة�التقييمية�ال���تخضع�ل�ا�عملية�إ�شاء��س�ثمار�الفند��

 :�عر�ف�عملية�تقييم��ثر�البي���لالس�ثمار�الفند��

ات�ال���قيلت��شأن�عملية�تقدير��ثر�البي��،�ف�ناك�من�الفق�اء�من��عّرف�ا�ع���أ��القد��عددت�التعر�ف

�ثار��يجابية�والسلبية�املحتملة�للمشروع�ع���الب�ئة�من��افة�جوان��ا�الطبيعية،�ا��يو�ة،��قتصادية�و�جتماعية�

البي�ية�كمعيار�لالختيار�ب�ن�البدائل�املطروحة�وتقدير��ذه��ثار�بالنفقات�والعوائد��قتصادية�والتبعات

��خر�بأ��ا �البعض �عرف�ا �التأث���: "كما ��ذا �ع�� �و�ناء �بھ، �املحيطة �الب�ئة �ع�� �ما �لتأث����شاط �وتقييمية �ت�بؤ�ة عملية

�ع �ع�� �املختلفة �والتأث��ات �ال��ية �التأث��ات �ف��ا �بما �و�جتماعية ��قتصادية �التأث��ات �فيھ املدمج

                   

،��عرف�املؤسسة�الفندقية�و�حدد�شروط��وكيفيات�استغالل�ا�2019أبر�ل��30املؤرخ�����158-19من�املرسوم�التنفيذي�رقم

  .2019مايو� 19،�الصادرة����33.ج،�ع.ر،�ج.وتص�يف�ا�واعتماد�مس����ا،�ج

1ط�القانون��داري�البي��،�دراسة�تحليلية�مقارنة،،2012 إسماعيل�نجم�الدين�زنكنھ،

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

إال�أن�مسألة�اح��ام�النظام�العام�البي���من�ممارسة�ال�شاط�الفند���ال�يتحقق�إال�إذا�تدخلت�الدولة�وكفلت�

ال����س�ر�ع���ضمان�الب�ئة�السليمة�من�أجل�حماية����اص�وتحقيق�رفا�ي��م�طبقا�للمادة��ذلك،�فالدولة���

من�ذات�التعديل�الدستوري

بحيث��شتمل��ذه�الوقاية�ع���تفادي�حوادث��ضرار�بالب�ئة�من�خالل��عتماد�ع

القيام�بأي�عمل،�إذ�انھ�البّد�من�معرفة�والقيام�بدراسات�سابقة�لتأث���أي�مشروع�يزمع�القيام�بھ�ع���الب�ئة،�بحيث�

�عت���عملية�تقدير��ثر�البي���للمشروعات�من�أ�ّم��ليات�املتطورة�ال����عتمد�عل��ا��دارة�البي�ية����حماية�الب�ئ

�قبل� ��ثر�البي�� �تقييم �لعملية �الفند�� �املجال ��� �اس�ثماري �مشروع ��ل �ا��زائري �القانون �أخضع �لذلك وتحسي��ا،

  .إ�شائھ�

فكيف�أخضع�النظام�القانو�ي�ا��زائري���س�ثمار�الفند���لعملية�تقييم��ثر�البي��؟  

�وا ��ستقراء �املن���ن �ع�� �اعتمدنا �ال�ساؤالت ��ذه �ع�� لإلجابة

القانونية�ال���تناولت��ذه�املسألة�وكذلك�بتحليل�ا

معتمدين�����ذه�الدراسة�ع���التقسيم�الثنا�ي�بحيث�تناولنا����املحور��ول�مف�وم�عملية�تقييم��ثر�البي���

لعملية�إ�شاء��س�ثمار�الفند��،�من�خالل��عر�فنا�ل�ذه�العملية�وتحديد

الثا�ي�فقد�خصصناه�ل��ديث�عن�محتوى�عملية�تقييم��ثر�البي���إل�شاء�الفنادق�وإجراءات��ذه�العملية

مف�وم�عملية�تقييم��ثر�البي���لالس�ثمار�الفند��: �ول �املحور 

� �الفندق �عرف

مب���و�أو�����يا�ل�أجنحة�منفصلة

فاالس�ثمار�����ذا�املجال�يتطلب�ا��ضوع�إ���عملية�تقييم��ثر�البي��،�ما�دام�أ��ا��عت���مؤسسة�وقام�املنظم�

بتص�يف�ا�ضمن�قائمة�املؤسسات�املصنف

فع���أساس�ذلك�س�تم�التعرض�����ذا�املبحث�إ���التعر�فات�ال���قيلت��شأن�تقييم��ثر�البي��،�لن�ناول��عد�

ذلك�نوع�الدراسة�التقييمية�ال���تخضع�ل�ا�عملية�إ�شاء��س�ثمار�الفند��

�عر�ف�عملية�تقييم��ثر�البي���لالس�ثمار�الفند�� - 7

لقد��عددت�التعر�ف

�ثار��يجابية�والسلبية�املحتملة�للمشروع�ع���الب�ئة�من��افة�جوان��ا�الطبيعية،�ا��يو�ة،��قتصادية�و�جتماعية�

وتقدير��ذه��ثار�بالنفقات�والعوائد��قتصادية�والتبعات

��خر�بأ��ا �البعض �عرف�ا كما

�ع �ع�� �املختلفة �والتأث��ات �ال��ية �التأث��ات �ف��ا �بما �و�جتماعية ��قتصادية �التأث��ات �فيھ املدمج

من�املرسوم�التنفيذي�رقم�4املادة� 9

وتص�يف�ا�واعتماد�مس����ا،�ج
إسماعيل�نجم�الدين�زنكنھ،  10

384.  
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الطبيعية�يتّم�إعداد�تقر�ر�الدراسة�الذي��عرض�ع���متخذي�القرار�للعمل�ع���التخطيط�السليم�وتنفيذ�املشروعات�

أو��شاطات�تنمو�ة�ذات�تأث���بي���دراسة�ت�بؤ�ة�ملشروعات�

سل���وإيجا�ي�لتحديد�البدائل�املتاحة،�وتقييم�تأث���ا�البي���واختيار�أفضل�البدائل�ذات�التأث��ات�البي�ية��قل�سلبية�

شروع�الفند���ع���أ��ا�العملية�ال���بواسط��ا�

بحيث�يتم��عتماد��ع����ذه�. يتم�تقييم��ثار��يجابية�والسلبية�املحتملة�واملتوقعة�للفندق�املزمع�إ�شاؤه�ع���الب�ئة

ف�من��ثر�الدراسة����عملية�التخطيط�السليم�عن�طر�ق��اختيار�البدائل�ذات��ثار��يجابية�واق��اح�وسائل�للتخفي

أما�عن�التعر�ف�القانو�ي�لدراسة�التأث������املجال��س�ثمار�بصفة�عامة�و�س�ثمار�الفند���بصفة�خاصة،�فان�قوان�ن�

�لم� �إال�أ��ا �الب�ئة �بحماية �ا��اصة �والتنظيمية �القانونية �النصوص �اح��ام �ملسألة �أشارت �قد ��انت �وان ���ما ا��اصة

ثر�البي���ل�ذه�املشروعات�لذلك�س�تم�تطبيق��ح�ام�العامة�املتعلقة�بتقييم��ثر�البي������

إن�نظام�دراسة�مدى�التأث����و�إجراء�قب���

أشغال�وأعمال�ال��يئة�وامل�شآت�الك��ى�الذي�يمكن��س�ب�أ�مي��ا�وأ�عاد�ا�وآثار�ا�أن�ت��ق�ضررا�

�للب�ئة،�السيما�لل��ة�العامة�والفالحة�واملساحات�الطبيعية�وا��يوان�والنبات�واملحافظة�ع��� مباشرا�أو�غ���مباشرا

فقد�عرف�تقييم��ثر�البي���من�خالل�عمل���

تخضع�مسبقا�وحسب�ا��الة�لدراسة�أو�

�تؤثر�بصفة� �ال�� �البناء �و�رامج �و�عمال ملصا�ع

مباشرة�أو�غ���مباشرة�فورا�أو�الحقا�ع���الب�ئة�السيما�ع����نواع�واملوارد�و�وساط�والفضاءات�الطبيعية�والتوازنات�

  :الفند��

                                                           

  .87. ص�عر�ية�للتنمية��دار�ة،�مصر،�

،�لسنة�10،�ع�.ج. ،�ج.ر. ،�يتعلق�بدراسة�التأث������الب�ئة،�ج

�20،�الصادرة����43.ج،�ع.ج�ر،.،�يتعلق�بحماية�الب�ئة����اطار�التنمية�املستدامة،�ج

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

الطبيعية�يتّم�إعداد�تقر�ر�الدراسة�الذي��عرض�ع���متخذي�القرار�للعمل�ع���التخطيط�السليم�وتنفيذ�املشروعات�

  .11..."بما�يحقق�تالفيا�لآلثار�السلبية�و�عظيما�لآلثار��يجابية�

دراسة�ت�بؤ�ة�ملشروعات�: "و�ناك�جانب�آخر�من�الفقھ��عّرف�تقدير��ثر�البي���بأنھ

سل���وإيجا�ي�لتحديد�البدائل�املتاحة،�وتقييم�تأث���ا�البي���واختيار�أفضل�البدائل�ذات�التأث��ات�البي�ية��قل�سلبية�

  .12"واق��اح�وسائل�للتخفيف�من�التأث���السل��

شروع�الفند���ع���أ��ا�العملية�ال���بواسط��ا�فبناء�ع���تلك�التعر�فات�الفق�ية�يمكننا��عر�ف�تقدير��ثر�البي���للم

يتم�تقييم��ثار��يجابية�والسلبية�املحتملة�واملتوقعة�للفندق�املزمع�إ�شاؤه�ع���الب�ئة

الدراسة����عملية�التخطيط�السليم�عن�طر�ق��اختيار�البدائل�ذات��ثار��يجابية�واق��اح�وسائل�للتخفي

أما�عن�التعر�ف�القانو�ي�لدراسة�التأث������املجال��س�ثمار�بصفة�عامة�و�س�ثمار�الفند���بصفة�خاصة،�فان�قوان�ن�

�لم� �إال�أ��ا �الب�ئة �بحماية �ا��اصة �والتنظيمية �القانونية �النصوص �اح��ام �ملسألة �أشارت �قد ��انت �وان ���ما ا��اصة

ثر�البي���ل�ذه�املشروعات�لذلك�س�تم�تطبيق��ح�ام�العامة�املتعلقة�بتقييم��ثر�البي������تتحدث�عن�عملية�تقييم��

  .قوان�ن�الب�ئة�واملراسيم�التنفيذية�ل�ا

إن�نظام�دراسة�مدى�التأث����و�إجراء�قب���: "بقولھ�13املتعلق�بدراسة�التأث������الب�ئة�90-78املرسوم�رقم�

أشغال�وأعمال�ال��يئة�وامل�شآت�الك��ى�الذي�يمكن��س�ب�أ�مي��ا�وأ�عاد�ا�وآثار�ا�أن�ت��ق�ضررا�

�للب�ئة،�السيما�لل��ة�العامة�والفالحة�واملساحات�الطبيعية�وا��يوان�والنبات�واملحافظة�ع��� مباشرا�أو�غ���مباشرا

."  

فقد�عرف�تقييم��ثر�البي���من�خالل�عمل����14الب�ئة����إطار�التنمية�املستدامة�املتعلق�بحماية

تخضع�مسبقا�وحسب�ا��الة�لدراسة�أو�: "منھ�كما�ي���15دراسة�التأث���ع���الب�ئة�وموجز�التأث���ع���الب�ئة،�����املادة�

�وا �الثابتة �وامل�شآت �وال�يا�ل �التنمية �مشار�ع �الب�ئة، �تؤثر�بصفة�موجز�التأث���ع�� �ال�� �البناء �و�رامج �و�عمال ملصا�ع

مباشرة�أو�غ���مباشرة�فورا�أو�الحقا�ع���الب�ئة�السيما�ع����نواع�واملوارد�و�وساط�والفضاءات�الطبيعية�والتوازنات�

  ".�ي�ولوجية�وكذلك�نوعية�وإطار�املع�شة

الفند��نوع�تقييم��ثر�البي���الذي�تخضع�لھ�عملية�إ�شاء��س�ثمار�

                   

عر�ية�للتنمية��دار�ة،�مصر،��دارة�البي�ية�املت�املة،�املنظمة�ال،�2005

  .385. كنة،�املرجع�السابق،�صإسماعيل�نجم�الدين�زن

،�يتعلق�بدراسة�التأث������الب�ئة،�ج1990ف��اير��27،�املؤرخ����78- 90املرسوم�التنفيذي�رقم�

،�يتعلق�بحماية�الب�ئة����اطار�التنمية�املستدامة،�ج2003يوليو�19املؤرخ����

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

الطبيعية�يتّم�إعداد�تقر�ر�الدراسة�الذي��عرض�ع���متخذي�القرار�للعمل�ع���التخطيط�السليم�وتنفيذ�املشروعات�

بما�يحقق�تالفيا�لآلثار�السلبية�و�عظيما�لآلثار��يجابية�

و�ناك�جانب�آخر�من�الفقھ��عّرف�تقدير��ثر�البي���بأنھ

سل���وإيجا�ي�لتحديد�البدائل�املتاحة،�وتقييم�تأث���ا�البي���واختيار�أفضل�البدائل�ذات�التأث��ات�البي�ية��قل�سلبية�

واق��اح�وسائل�للتخفيف�من�التأث���السل��

فبناء�ع���تلك�التعر�فات�الفق�ية�يمكننا��عر�ف�تقدير��ثر�البي���للم

يتم�تقييم��ثار��يجابية�والسلبية�املحتملة�واملتوقعة�للفندق�املزمع�إ�شاؤه�ع���الب�ئة

الدراسة����عملية�التخطيط�السليم�عن�طر�ق��اختيار�البدائل�ذات��ثار��يجابية�واق��اح�وسائل�للتخفي

  .السل��

أما�عن�التعر�ف�القانو�ي�لدراسة�التأث������املجال��س�ثمار�بصفة�عامة�و�س�ثمار�الفند���بصفة�خاصة،�فان�قوان�ن�

�لم� �إال�أ��ا �الب�ئة �بحماية �ا��اصة �والتنظيمية �القانونية �النصوص �اح��ام �ملسألة �أشارت �قد ��انت �وان ���ما ا��اصة

تتحدث�عن�عملية�تقييم��

قوان�ن�الب�ئة�واملراسيم�التنفيذية�ل�ا

  

املرسوم�رقم�فقد�عرف�ا��

أشغال�وأعمال�ال��يئة�وامل�شآت�الك��ى�الذي�يمكن��س�ب�أ�مي��ا�وأ�عاد�ا�وآثار�ا�أن�ت��ق�ضررا�تخضع�إليھ�جميع�

�للب�ئة،�السيما�لل��ة�العامة�والفالحة�واملساحات�الطبيعية�وا��يوان�والنبات�واملحافظة�ع��� مباشرا�أو�غ���مباشرا

".�ماكن�وحسب�ا��وار

املتعلق�بحماية�03-10القانون�رقم�أما�

دراسة�التأث���ع���الب�ئة�وموجز�التأث���ع���الب�ئة،�����املادة�

�وا �الثابتة �وامل�شآت �وال�يا�ل �التنمية �مشار�ع �الب�ئة، موجز�التأث���ع��

مباشرة�أو�غ���مباشرة�فورا�أو�الحقا�ع���الب�ئة�السيما�ع����نواع�واملوارد�و�وساط�والفضاءات�الطبيعية�والتوازنات�

�ي�ولوجية�وكذلك�نوعية�وإطار�املع�شة

نوع�تقييم��ثر�البي���الذي�تخضع�لھ�عملية�إ�شاء��س�ثمار� - 8

2005جالل�سعد�سامية،�  11
إسماعيل�نجم�الدين�زن� 12

املرسوم�التنفيذي�رقم�من��2املادة�� 13

1990.  
املؤرخ�����10-03القانون�رقم�  14

  .2003يوليو
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م��ق�ن،�حيث�حّدد�امل��ق��ول�قائمة�املشار�ع�ال���تخضع�لدراسة�

بتعديل��ذه�القائمة�طبقا��19-16241التنفيذي�رقم�

� �10س�ثمار�الفند���إذا��علق�باملشار�ع�السياحية�ال���تقّدر�مساح��ا�بـ

� �رقم �التنفيذي �ال��� 0717-144املرسوم �املشار�ع قائمة

،�لتتمثل��ذه�القائمة�19-241نفيذي�رقم�

  .�كتارات�10مشار�ع�ال��يئة�والبناء�ا��اصة�باملشار�ع�السياحية�ال���تقّل�مساح��ا�عن�

� �أك���من ر�ع��
ّ
�تتوف �ال�� �الفندقية �بامل�شآت �ا��اصة �البناء �ال��300مشار�ع �أن �شر�طة �لكن سر�ر،

 

�فحصھ� �وإجراءات �الفند�� ��س�ثمار �إ�شاء �لعملية �البي�� ��ثر �تقييم محتوى

يجب�أن�يتضّمن�محتوى�دراسة�أو�موجز�التأث���الذي�يتّم�إعداده�ع���مجموعة�من�العناصر�الضرور�ة،�ليتم�

العناصر�الضرور�ة�ا���يجب�أن�تتضم��ا�دراسة�أو�موجز�

�قتضاء�خ��تھ�املحتملة����مجال�املشروع�املزمع�إنجازه�و���

  .تقديم�مكتب�الدراسات�مرفقا�ب���ة�من�قرار�اعتماده�املسلم�من�الوز�ر�امل�لف�بالب�ئة

�املس �ع�� �املعتمدة �وت��ير�ا��يارات �شرح �مع �املشروع �خيارات �ملختلف �املحتملة �واملتغ��ات �البدائل تو�ات�تحليل

                                                           

،�يحدد�مجال�تطبيق�ومحتوى�وكيفيات�املصادقة�ع���دراسة�وموجز�التأث���ع���

�رقم� �التنفيذي �املرسوم �و�تّمم ��عّدل �مجال�تطبيق�07-145، �يحّدد �الذي ،

2019.  

   .34.،�ع�.ج. ،�ج.ر. ،�يحدد�قائمة�امل�شآت�املصنفة���ماية�الب�ئة،�ج

،�الذي�يحّدد�مجال�تطبيق�145- 07،��عّدل�و�تّمم�املرسوم�التنفيذي�رقم�

2018.  

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

م��ق�ن،�حيث�حّدد�امل��ق��ول�قائمة�املشار�ع�ال���تخضع�لدراسة���15 07-145املرسوم�التنفيذي�رقم�

التنفيذي�رقم�مشروع،�ليقوم��عد�ذلك�املرسوم��29التأث��،�ع���أّن�عدد�ا��و�

س�ثمار�الفند���إذا��علق�باملشار�ع�السياحية�ال���تقّدر�مساح��ا�بـ�منھ،�ومن�ب�ن�تلك�املشار�ع�مشار�ع�� 

� �من �الثا�ي �امل��ق �حّدد �فلقد �ملوجز�التأث��، �بال�سبة �أما �رقم �التنفيذي املرسوم

نفيذي�رقم�مشروع،�ليعّدل�و�تّمم��ذه�القائمة�املرسوم�الت�14تخضع�ل�ذه�الدراسة����

مشار�ع�ال��يئة�والبناء�ا��اصة�باملشار�ع�السياحية�ال���تقّل�مساح��ا�عن�

� �أك���من ر�ع��
ّ
�تتوف �ال�� �الفندقية �بامل�شآت �ا��اصة �البناء مشار�ع

 .تخضع�لدراسة�التأث���كتارات�وإال���10ساوي�مساح��ا�أو�تفوق�

�فحصھ� �وإجراءات �الفند�� ��س�ثمار �إ�شاء �لعملية �البي�� ��ثر �تقييم محتوى

يجب�أن�يتضّمن�محتوى�دراسة�أو�موجز�التأث���الذي�يتّم�إعداده�ع���مجموعة�من�العناصر�الضرور�ة،�ليتم�

  .واملصادقة�عليھإيداعھ�لدى�السلطة�املختصة�من�أجل�فحصھ�

  :محتوى�تقييم��ثر�البي���لعملية�إ�شاء��س�ثمار�الفند��

العناصر�الضرور�ة�ا���يجب�أن�تتضم��ا�دراسة�أو�موجز��1818-255من�املرسوم�التنفيذي�رقم�

  :التأث��،��وال���تتمثل�����مور��تية

�قتضاء�خ��تھ�املحتملة����مجال�املشروع�املزمع�إنجازه�و���تقديم�صاحب�املشروع،�لقبھ�أو�مقر�شركتھ،�وعند�

تقديم�مكتب�الدراسات�مرفقا�ب���ة�من�قرار�اعتماده�املسلم�من�الوز�ر�امل�لف�بالب�ئة

�املس �ع�� �املعتمدة �وت��ير�ا��يارات �شرح �مع �املشروع �خيارات �ملختلف �املحتملة �واملتغ��ات �البدائل تحليل

  .�قتصادية�والتكنولوجية�والبي�ية

                   

،�يحدد�مجال�تطبيق�ومحتوى�وكيفيات�املصادقة�ع���دراسة�وموجز�التأث���ع���2007ماي�19املؤرخ�����07-145

  .2007ماي�22،�الصادرة����

19-241�� ��� �رقم�2019س�تم����8املؤرخ �التنفيذي �املرسوم �و�تّمم ��عّدل ،

2019،�لسنة�54،�ع�.ج. ،�ج.ر. ومحتوى�وكيفيات�املصادقة�ع���دراسة�وموجز�التأث���ع���الب�ئة،�ج

،�يحدد�قائمة�امل�شآت�املصنفة���ماية�الب�ئة،�ج2007ماي��19،�املؤرخ����144

،��عّدل�و�تّمم�املرسوم�التنفيذي�رقم�2018أكتو�ر��9،�املؤرخ����255- 18

2018،�لسنة�62،�ع�.ج. ،�ج.ر. ومحتوى�وكيفيات�املصادقة�ع���دراسة�وموجز�التأث���ع���الب�ئة،�ج

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 
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املرسوم�التنفيذي�رقم�تضّمن�

التأث��،�ع���أّن�عدد�ا��و�

منھ،�ومن�ب�ن�تلك�املشار�ع�مشار�ع�� �2للمادة�

 .�كتارات�فما�فوق 

� �من �الثا�ي �امل��ق �حّدد �فلقد �ملوجز�التأث��، �بال�سبة أما

تخضع�ل�ذه�الدراسة����

  :فيما�ي��

مشار�ع�ال��يئة�والبناء�ا��اصة�باملشار�ع�السياحية�ال���تقّل�مساح��ا�عن� - 

 - � �أك���من ر�ع��
ّ
�تتوف �ال�� �الفندقية �بامل�شآت �ا��اصة �البناء مشار�ع

�ساوي�مساح��ا�أو�تفوق�

 

�الثا�ي �فحصھ�: املحور �وإجراءات �الفند�� ��س�ثمار �إ�شاء �لعملية �البي�� ��ثر �تقييم محتوى

  واملصادقة�عليھ

يجب�أن�يتضّمن�محتوى�دراسة�أو�موجز�التأث���الذي�يتّم�إعداده�ع���مجموعة�من�العناصر�الضرور�ة،�ليتم�

إيداعھ�لدى�السلطة�املختصة�من�أجل�فحصھ�

محتوى�تقييم��ثر�البي���لعملية�إ�شاء��س�ثمار�الفند�� - 1

من�املرسوم�التنفيذي�رقم��06حددت�املادة�

التأث��،��وال���تتمثل�����مور��تية

تقديم�صاحب�املشروع،�لقبھ�أو�مقر�شركتھ،�وعند��-

  .املجاالت��خرى 

تقديم�مكتب�الدراسات�مرفقا�ب���ة�من�قرار�اعتماده�املسلم�من�الوز�ر�امل�لف�بالب�ئة�-

�املس�- �ع�� �املعتمدة �وت��ير�ا��يارات �شرح �مع �املشروع �خيارات �ملختلف �املحتملة �واملتغ��ات �البدائل تحليل

�قتصادية�والتكنولوجية�والبي�ية

07املرسوم�التنفيذي�رقم� 15

،�الصادرة����34.ج،�ع.ر،�ج,الب�ئة،�ج
�رقم�  16 �التنفيذي 19املرسوم

ومحتوى�وكيفيات�املصادقة�ع���دراسة�وموجز�التأث���ع���الب�ئة،�ج
07-144املرسوم�التنفيذي�� 17

  
18املرسوم�التنفيذي�رقم�� 18

ومحتوى�وكيفيات�املصادقة�ع���دراسة�وموجز�التأث���ع���الب�ئة،�ج
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� �رقم �التنفيذي �املرسوم �ألح�ام �طبقا ��عالن �نطاق ��� �املعنية �ا��دود �حسب �الدراسة �منطقة ،�07-144تحديد

  .كيلوم��ات�بال�سبة�للمشار�ع�ا��اضعة�لتقييم��ثر�البي��

  .الوصف�الدقيق�ملختلف�مراحل�املشروع�من�بناء�واستغالل�وما��عد��ستغالل

  .تقدير�أصناف�وكميات�الرواسب�و�نبعاث�و�ضرار�ال���قد�تتولد�خالل�مختلف�مراحل�إنجاز�املشروع�واستغاللھ

ع���املدى�القص���واملتوسط�والبعيد�للمشروع�ع���الب�ئة�والطر�قة�

�مراحل� �إنجاز�مختلف �ع�� ��ضرار�امل��تبة �ع�� �للقضاء �املشروع �صاحب �طرف �من �اتخاذ�ا �التداب���املزمع وصف

�صاحب�/ �قبل �من �املنفذة أو�التعو�ض

�أو�موجز� �دراسة �محتوى �أو�تأس�س �لتدعيم �الدراسات �م�اتب دم��ا

. 

  :إجراءات�فحص�تقييم��ثر�البي���لعملية�إ�شاء��س�ثمار�الفند���واملصادقة�عليھ

����
ً
���ة��14دراسة�أو�موجز�التأث���ع���الب�ئة�لدى�الوا���املختص�إقليميا

�بت�ليف�
ً
فة�بالب�ئة�املختصة�إقليميا

ّ
،�لتتو���املصا���امل�ل

�ابتدا
ً
�واحدا

ً
ء�من�تار�خ�تبليغ�الطلب،�كما�من�الوا���بفحص�محتوى�دراسة�أو�موجز�التأث������أجل�ال�يتجاوز�ش�را

�صاحب�املشروع� �يمنح ��ذه�ا��الة �و�� �تكميلية�الزمة، �معلومة�أو�دراسة ��ل �املشروع �صاحب �من �تطلب �أن يمك��ا

م�لة�ش�ر�ن�لتقديم��املعلومات�التكميلية�املطلو�ة،�وعند�تجاوز��ذا��جل�ترفض�املصا���امل�لفة�بالب�ئة�دراسة�أو�

  .21م�الطالب�بإيداع�أي�طلٍب�م��ر�لتمديد��جل�ليتّم�تبليغ�املع���بالرفض

ع���أنھ،��عد�الفحص��و���وقبولھ�من�قبل�املصا���املختصة�إقليميا�بالب�ئة��علن�الوا���بموجب�قرار�فتح�تحقيق�

ثار�املتوقعة�ع���الب�ئة،�إال�عمومي�ليتّم�إبداء�رأي��ّل���ص�مقيم�بمنطقة�الدراسة����املشروع�املزمع�إنجازه�و����

أنھ��س�ث���من�التحقيق�العمومي�املشار�ع�الواقعة����املناطق�الصناعية�ومناطق�ال�شاطات�وداخل�املوا�ئ�واملناطق�

                                                           

  .،�السالف�ذكر�ما255-
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

� �رقم �التنفيذي �املرسوم �ألح�ام �طبقا ��عالن �نطاق ��� �املعنية �ا��دود �حسب �الدراسة �منطقة تحديد

كيلوم��ات�بال�سبة�للمشار�ع�ا��اضعة�لتقييم��ثر�البي���3بال�سبة�للمؤسسات�املصنفة�وع���نطاق�ال�يتجاوز�

  .ل��الة��صلية�للموقع�و�ي�تھ

الوصف�الدقيق�ملختلف�مراحل�املشروع�من�بناء�واستغالل�وما��عد��ستغالل

تقدير�أصناف�وكميات�الرواسب�و�نبعاث�و�ضرار�ال���قد�تتولد�خالل�مختلف�مراحل�إنجاز�املشروع�واستغاللھ

ع���املدى�القص���واملتوسط�والبعيد�للمشروع�ع���الب�ئة�والطر�قة�تقييم�التأث��ات�املتوقعة�املباشرة�وغ���املباشرة�

  .املستعملة�لتقييم�التأث��ات

  .�ثار�امل��اكمة�ال���يمكن�أن�تتولد�خالل�مختلف�مراحل�املشروع

�مراحل� �إنجاز�مختلف �ع�� ��ضرار�امل��تبة �ع�� �للقضاء �املشروع �صاحب �طرف �من �اتخاذ�ا �التداب���املزمع وصف

  .أو��عو�ض�ا/

�و �تداب���التخفيف �متا�عة ��عت���برنامج �ال�� �ل�سي���الب�ئة �مفصل /مخطط

  .املشروع�مع�تحديد�آجال�تنفيذه

 .�ثار�املالية�املمنوحة�لتنفيذ�التداب���املو������ا

�ق �أو�دراسة �أو�وثيقة �آخر�أو�معلومة �عمل �أو�موجز��ل �دراسة �محتوى �أو�تأس�س �لتدعيم �الدراسات �م�اتب دم��ا

.19تقر�ر�وصفي�للمشروع��عّده�مكتب�الدراسات�يرفق�بدراسة�أو�موجز�التأث��

إجراءات�فحص�تقييم��ثر�البي���لعملية�إ�شاء��س�ثمار�الفند���واملصادقة�عليھ

����يجب�أن�يتو���صاحب�املشروع�إيداع�
ً
دراسة�أو�موجز�التأث���ع���الب�ئة�لدى�الوا���املختص�إقليميا

�بت�ليف�20و���ت�ن�رقميت�ن�مؤشرا�عل��ا�من�طرف�مكتب�الدراسات
ً
فة�بالب�ئة�املختصة�إقليميا

ّ
،�لتتو���املصا���امل�ل

�ابتدا
ً
�واحدا

ً
من�الوا���بفحص�محتوى�دراسة�أو�موجز�التأث������أجل�ال�يتجاوز�ش�را

�صاحب�املشروع� �يمنح ��ذه�ا��الة �و�� �تكميلية�الزمة، �معلومة�أو�دراسة ��ل �املشروع �صاحب �من �تطلب �أن يمك��ا

م�لة�ش�ر�ن�لتقديم��املعلومات�التكميلية�املطلو�ة،�وعند�تجاوز��ذا��جل�ترفض�املصا���امل�لفة�بالب�ئة�دراسة�أو�

م�الطالب�بإيداع�أي�طلٍب�م��ر�لتمديد��جل�ليتّم�تبليغ�املع���بالرفض

ع���أنھ،��عد�الفحص��و���وقبولھ�من�قبل�املصا���املختصة�إقليميا�بالب�ئة��علن�الوا���بموجب�قرار�فتح�تحقيق�

عمومي�ليتّم�إبداء�رأي��ّل���ص�مقيم�بمنطقة�الدراسة����املشروع�املزمع�إنجازه�و����

أنھ��س�ث���من�التحقيق�العمومي�املشار�ع�الواقعة����املناطق�الصناعية�ومناطق�ال�شاطات�وداخل�املوا�ئ�واملناطق�

                   

-18من�املرسوم�التنفيذي�رقم��3،�واملادة�145-06وم�التنفيذي�رقم�

  .،�املصدر�نفسھ255-18من�املرسوم�التنفيذي�رقم�

  .،�املصدر�نفسھ255-18من�املرسوم�التنفيذي�رقم�
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-�� �رقم �التنفيذي �املرسوم �ألح�ام �طبقا ��عالن �نطاق ��� �املعنية �ا��دود �حسب �الدراسة �منطقة تحديد

بال�سبة�للمؤسسات�املصنفة�وع���نطاق�ال�يتجاوز�

ل��الة��صلية�للموقع�و�ي�تھالوصف�الدقيق��-

الوصف�الدقيق�ملختلف�مراحل�املشروع�من�بناء�واستغالل�وما��عد��ستغالل�-

تقدير�أصناف�وكميات�الرواسب�و�نبعاث�و�ضرار�ال���قد�تتولد�خالل�مختلف�مراحل�إنجاز�املشروع�واستغاللھ�-

تقييم�التأث��ات�املتوقعة�املباشرة�وغ���املباشرة��-

املستعملة�لتقييم�التأث��ات

�ثار�امل��اكمة�ال���يمكن�أن�تتولد�خالل�مختلف�مراحل�املشروع�-

�مراحل��- �إنجاز�مختلف �ع�� ��ضرار�امل��تبة �ع�� �للقضاء �املشروع �صاحب �طرف �من �اتخاذ�ا �التداب���املزمع وصف

/شروع�أو�تقليص�ا�وامل

�و�- �تداب���التخفيف �متا�عة ��عت���برنامج �ال�� �ل�سي���الب�ئة �مفصل مخطط

املشروع�مع�تحديد�آجال�تنفيذه

�ثار�املالية�املمنوحة�لتنفيذ�التداب���املو������ا�-

�ق�- �أو�دراسة �أو�وثيقة �آخر�أو�معلومة �عمل �ل

  .التأث���املعنية

تقر�ر�وصفي�للمشروع��عّده�مكتب�الدراسات�يرفق�بدراسة�أو�موجز�التأث���-

 

إجراءات�فحص�تقييم��ثر�البي���لعملية�إ�شاء��س�ثمار�الفند���واملصادقة�عليھ - 2

يجب�أن�يتو���صاحب�املشروع�إيداع�

و���ت�ن�رقميت�ن�مؤشرا�عل��ا�من�طرف�مكتب�الدراسات

�ابتدا
ً
�واحدا

ً
من�الوا���بفحص�محتوى�دراسة�أو�موجز�التأث������أجل�ال�يتجاوز�ش�را

�صاحب�املشروع� �يمنح ��ذه�ا��الة �و�� �تكميلية�الزمة، �معلومة�أو�دراسة ��ل �املشروع �صاحب �من �تطلب �أن يمك��ا

م�لة�ش�ر�ن�لتقديم��املعلومات�التكميلية�املطلو�ة،�وعند�تجاوز��ذا��جل�ترفض�املصا���امل�لفة�بالب�ئة�دراسة�أو�

م�الطالب�بإيداع�أي�طلٍب�م��ر�لتمديد��جل�ليتّم�تبليغ�املع���بالرفضموجز�التأث���إذا�لم�يق

ع���أنھ،��عد�الفحص��و���وقبولھ�من�قبل�املصا���املختصة�إقليميا�بالب�ئة��علن�الوا���بموجب�قرار�فتح�تحقيق�

عمومي�ليتّم�إبداء�رأي��ّل���ص�مقيم�بمنطقة�الدراسة����املشروع�املزمع�إنجازه�و����

أنھ��س�ث���من�التحقيق�العمومي�املشار�ع�الواقعة����املناطق�الصناعية�ومناطق�ال�شاطات�وداخل�املوا�ئ�واملناطق�

وم�التنفيذي�رقم�من�املرس�6أنظر�املادة�� 19
من�املرسوم�التنفيذي�رقم��4املادة�� 20
من�املرسوم�التنفيذي�رقم��5املادة�� 21
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،�ع���أن�يتّم�22تحت�الرقابة�ا��مركية�واملشار�ع�املنجزة����عرض�مياه�البحر،�وال���خضعت�سابقا�لتحقيق�عمومي

من�فتح�التحقيق�العمومي����مقر�الوالية�والبلديات�املعنية�و���أماكن�موقع�املشروع،�وكذلك�عن�

�القرار�املتضّمن� �ب�شر�و�عليق �بالس�ر�ع���اح��ام�التعليمات�ا��اصة ف
ّ
�ي�ل

ً
�محققا

ً
�محافظا �بتعي�ن �يقوم�الوا�� كما

ف�املحافظ�بإجراء��ّل�التحقيقات�أو�جمع�املعلومات�التكميلية�
ّ
يق�عمومي�وكذا���ل�جمع��راء،�كما�ي�ل

�تفاصيل� ��ّل �ع�� �يحتوي
ً
�محضرا �م�متھ ���اية ��� �ليقّرر �ع���الب�ئة، �توضيح�العواقب�املحتملة�للمشروع �إ�� الرامية

��قتضاء� �وعند �عل��ا، �املحّصل ��راء �مختلف �من ����ة �الوا�� �يحّرر �العمومي �التحقيق �من ��ن��اء وعند

  .25أيام�لتقديم�مذكرة�جوابية

�الدراسة� �آراء �أو�موجز�التأث���املتضمن دراسة

�بمحضر�املحافظ�املحقق�واملذكرة�ا��وابية�لصاحب�املشروع�من��راء�
ً
التقنية�وكذا�نتائج�التحقيق�العمومي�مرفقا

ة�املختصة�إقليميا�بال�سبة�ملوجز�التأث���من�أجل�الفحص�واملوافقة�ع���املوجز�من�قبل�الوا���

ع���أن�يرسل�قرار�املوافقة�ع���الدراسة�أو�الرفض�املعلل�إ���الوا��،�ليتو����ذا��خ���بإبالغ�صاحب�املشروع�بقرار�

�مرفقا� �إدار�ا �بالب�ئة�طعنا ف
ّ
�للوز�ر�امل�ل �يقّدم �بقرار�الرفض�أن �تبليغھ �تّم �لصاحب�املشروع�الذي �يحق كما

أو�تأس�س��ختيارات�التكنولوجية�والبي�ية�لطلب�

���� �بحقھ �املساس �دون �وذلك �ذكر�ا، �السالف �باملصادقة ��جراءات�ا��اصة اسة

�املس�ثمر�إ���القضاء،�و�ان�املشروع�الفند���ملس�ثمر�أجن��،�فان�ا���ات�القضائية�ا��زائر�ة���� ���أ و���حالة�ما

�تتعلق� �ا��زائر�ة �الدولة �أبرم��ا ��طراف �متعددة أو

باملصا��ة�والتحكيم،�أو����حالة�وجود�اتفاق�مع�املس�ثمر�ينص�ع���بند���سو�ة��سمح�للطرف�ن�باالتفاق�ع���تحكيم�

                                                           

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

تحت�الرقابة�ا��مركية�واملشار�ع�املنجزة����عرض�مياه�البحر،�وال���خضعت�سابقا�لتحقيق�عمومي

من�فتح�التحقيق�العمومي����مقر�الوالية�والبلديات�املعنية�و���أماكن�موقع�املشروع،�وكذلك�عن�

  .23طر�ق�ال�شر����يوميت�ن�وطن�ت�ن�ع���حسب�صاحب�املشروع

�القرار�املتضّمن� �ب�شر�و�عليق �بالس�ر�ع���اح��ام�التعليمات�ا��اصة ف
ّ
�ي�ل

ً
�محققا

ً
�محافظا �بتعي�ن �يقوم�الوا�� كما

ف�املحافظ�بإجراء��ّل�التحقيقات�أو�جمع�املعلومات�التكميلية�
ّ
يق�عمومي�وكذا���ل�جمع��راء،�كما�ي�ل

�تفاصيل� ��ّل �ع�� �يحتوي
ً
�محضرا �م�متھ ���اية ��� �ليقّرر �ع���الب�ئة، �توضيح�العواقب�املحتملة�للمشروع �إ�� الرامية

  .�24ا�إ���الوا��تحقيقاتھ����املعلومات�التكميلية�ال���جمع�ا�و�قوم�بإرسال

��قتضاء� �وعند �عل��ا، �املحّصل ��راء �مختلف �من ����ة �الوا�� �يحّرر �العمومي �التحقيق �من ��ن��اء وعند

أيام�لتقديم�مذكرة�جوابية�10است�تاجات�املحافظ�املحقق،�و�دعو�صاحب�املشروع����أجل�ال�يتعدى�

� �ملف �يرسل �أو�موجز�التأث��، �دراسة �ع�� �املصادقة �أجل �الدراسة�ومن �آراء �أو�موجز�التأث���املتضمن دراسة

�بمحضر�املحافظ�املحقق�واملذكرة�ا��وابية�لصاحب�املشروع�من��راء�
ً
التقنية�وكذا�نتائج�التحقيق�العمومي�مرفقا

 .الوز�ر�امل�لف�بالب�ئة�بال�سبة�لدراسة�التأث���من�أجل�الفحص�واملوافقة

ة�املختصة�إقليميا�بال�سبة�ملوجز�التأث���من�أجل�الفحص�واملوافقة�ع���املوجز�من�قبل�الوا���املصا���امل�لفة�بالب�ئ

ع���أن�يرسل�قرار�املوافقة�ع���الدراسة�أو�الرفض�املعلل�إ���الوا��،�ليتو����ذا��خ���بإبالغ�صاحب�املشروع�بقرار�

  .��أو�موجز�التأث��املوافقة�أو�الرفض�املعلل�ع���دراسة�التأث�

�مرفقا� �إدار�ا �بالب�ئة�طعنا ف
ّ
�للوز�ر�امل�ل �يقّدم �بقرار�الرفض�أن �تبليغھ �تّم �لصاحب�املشروع�الذي �يحق كما

أو�تأس�س��ختيارات�التكنولوجية�والبي�ية�لطلب�/بمجموعة�الت��يرات�أو�املعلومات�التكميلية�ال����سمح�بتوضيح�و

�در  ����دراسة�أو�موجز�التأث���من�أجل �بحقھ �املساس �دون �وذلك �ذكر�ا، �السالف �باملصادقة ��جراءات�ا��اصة اسة

  . 27ال��وء�إ���الطعن�القضا�ي

�املس�ثمر�إ���القضاء،�و�ان�املشروع�الفند���ملس�ثمر�أجن��،�فان�ا���ات�القضائية�ا��زائر�ة���� ���أ و���حالة�ما

�ثنائية �اتفاقيات �وجدت �إذا �إال �إقليميا �مختصة �ت�ون �تتعلق��ال�� �ا��زائر�ة �الدولة �أبرم��ا ��طراف �متعددة أو

باملصا��ة�والتحكيم،�أو����حالة�وجود�اتفاق�مع�املس�ثمر�ينص�ع���بند���سو�ة��سمح�للطرف�ن�باالتفاق�ع���تحكيم�
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تحت�الرقابة�ا��مركية�واملشار�ع�املنجزة����عرض�مياه�البحر،�وال���خضعت�سابقا�لتحقيق�عمومي

من�فتح�التحقيق�العمومي����مقر�الوالية�والبلديات�املعنية�و���أماكن�موقع�املشروع،�وكذلك�عن��عليق�القرار�املتض

طر�ق�ال�شر����يوميت�ن�وطن�ت�ن�ع���حسب�صاحب�املشروع

�القرار�املتضّمن� �ب�شر�و�عليق �بالس�ر�ع���اح��ام�التعليمات�ا��اصة ف
ّ
�ي�ل

ً
�محققا

ً
�محافظا �بتعي�ن �يقوم�الوا�� كما

ف�املحافظ�بإجراء��ّل�التحقيقات�أو�جمع�املعلومات�التكميلية�فتح�تحق
ّ
يق�عمومي�وكذا���ل�جمع��راء،�كما�ي�ل

�تفاصيل� ��ّل �ع�� �يحتوي
ً
�محضرا �م�متھ ���اية ��� �ليقّرر �ع���الب�ئة، �توضيح�العواقب�املحتملة�للمشروع �إ�� الرامية

تحقيقاتھ����املعلومات�التكميلية�ال���جمع�ا�و�قوم�بإرسال

��قتضاء� �وعند �عل��ا، �املحّصل ��راء �مختلف �من ����ة �الوا�� �يحّرر �العمومي �التحقيق �من ��ن��اء وعند

است�تاجات�املحافظ�املحقق،�و�دعو�صاحب�املشروع����أجل�ال�يتعدى�

� �ملف �يرسل �أو�موجز�التأث��، �دراسة �ع�� �املصادقة �أجل ومن

�بمحضر�املحافظ�املحقق�واملذكرة�ا��وابية�لصاحب�املشروع�من��راء�
ً
التقنية�وكذا�نتائج�التحقيق�العمومي�مرفقا

  :الصادرة�إ��

الوز�ر�امل�لف�بالب�ئة�بال�سبة�لدراسة�التأث���من�أجل�الفحص�واملوافقة- 

املصا���امل�لفة�بالب�ئ- 

  .26املختص�إقليميا

ع���أن�يرسل�قرار�املوافقة�ع���الدراسة�أو�الرفض�املعلل�إ���الوا��،�ليتو����ذا��خ���بإبالغ�صاحب�املشروع�بقرار�

املوافقة�أو�الرفض�املعلل�ع���دراسة�التأث�

�مرفقا� �إدار�ا �بالب�ئة�طعنا ف
ّ
�للوز�ر�امل�ل �يقّدم �بقرار�الرفض�أن �تبليغھ �تّم �لصاحب�املشروع�الذي �يحق كما

بمجموعة�الت��يرات�أو�املعلومات�التكميلية�ال����سمح�بتوضيح�و

�در  دراسة�أو�موجز�التأث���من�أجل

ال��وء�إ���الطعن�القضا�ي

�املس�ثمر�إ���القضاء،�و�ان�املشروع�الفند���ملس�ثمر�أجن��،�فان�ا���ات�القضائية�ا��زائر�ة����� ���أ و���حالة�ما

�ثنائية �اتفاقيات �وجدت �إذا �إال �إقليميا �مختصة �ت�ون ال��

باملصا��ة�والتحكيم،�أو����حالة�وجود�اتفاق�مع�املس�ثمر�ينص�ع���بند���سو�ة��سمح�للطرف�ن�باالتفاق�ع���تحكيم�
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�ا�� �ال�شر�ع ��� ��س�ثمار�الفند�� �إ�شاء �لعملية ��ثر�البي�� �تقييم �ملوضوع �دراس�نا �خالل �إ���من �توصلنا زائري،

�بجان�يھ� �الب�ئة �ع�� �الفند�� �أثر�املشروع �بدراسة �تتعلق �الفند�� �املشروع �إل�شاء ��ثر�البي�� �تقييم عملية

شروع����حالة��ثر�السل���للمشروع�الفند���ع���الب�ئة�يتعلق�باإلضرار�ال���قد�تتعرض�ل�ا�الب�ئة�املحيطة�بامل

 .القيام�بھ،�ع���أن�يتم�من�خالل��ذه�الدراسة�اق��اح�البدائل�وا��لول�ال���يتم��خذ���ا�للتقليل��من�تلك��ثار

�بال�سبة�لألثر��يجا�ي�وال���من�خالل�ا�تصنف�الفنادق�ع���أ��ا�صديقة�للب�ئة�إذا�ما�ال��م���ا�املشروع� أما

مار�الفند���لعملية�تقييم��ثر�البي���قبل�إ�شائھ�سواء��ان�املس�ثمر�حامال�ل���سية�ا��زائر�ة�

�بال�سبة� �فانھ �ال��اع �حالة �إال��� �عليھ، �واملصادقة �ومعا��تھ �الدراسة �بمحتوى �ال���تتعلق ��ح�ام �بنفس أو�أجن�يا،

 .ا�يتعلق�باالختصاص�القضا�ي����حالة�وجود�ا

�ال��� ��رضية �املساحة �بضابط �تحدد �الفند�� �املشروع �إ�شاء �عملية �ل�ا �تخضع �ال�� �البي�ية �الدراسة نوعية

 .سيقام�عل��ا�املشروع�مع��خذ��ع�ن��عتبار�عدد��سرة�ال���يحتو��ا�الفندق�عند�بنائھ

���حماية�الب�ئة�من�آثار�ممارسة�الفنادق�ل�شاط�ا،�ال�يمكن�أن�يحقق�

زجر�املخالف�ن�وذلك�بتطبيق�العقو�ات��دار�ة�املنصوص�عل��ا����ال�شر�ع�البي���بال�سبة�للم�شآت�الفندقية�

ا��ضراء�أو�الفنادق�البي�ية�خاصة�من�حيث�املظ�ر�ا��ار���ل�ذه�البنايات،�وأن�يدرج�ا�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�ا�� �ال�شر�ع ��� ��س�ثمار�الفند�� �إ�شاء �لعملية ��ثر�البي�� �تقييم �ملوضوع �دراس�نا �خالل من

  :مجموعة�من�النتائج�من�بي��ا

�بجان�يھ� �الب�ئة �ع�� �الفند�� �أثر�املشروع �بدراسة �تتعلق �الفند�� �املشروع �إل�شاء ��ثر�البي�� �تقييم عملية

�ثر�السل���للمشروع�الفند���ع���الب�ئة�يتعلق�باإلضرار�ال���قد�تتعرض�ل�ا�الب�ئة�املحيطة�بامل

القيام�بھ،�ع���أن�يتم�من�خالل��ذه�الدراسة�اق��اح�البدائل�وا��لول�ال���يتم��خذ���ا�للتقليل��من�تلك��ثار

�بال�سبة�لألثر��يجا�ي�وال���من�خالل�ا�تصنف�الفنادق�ع���أ��ا�صديقة�للب�ئة�إذا�ما�ال��م���ا�املشروع� أما

مار�الفند���لعملية�تقييم��ثر�البي���قبل�إ�شائھ�سواء��ان�املس�ثمر�حامال�ل���سية�ا��زائر�ة�

�بال�سبة� �فانھ �ال��اع �حالة �إال��� �عليھ، �واملصادقة �ومعا��تھ �الدراسة �بمحتوى �ال���تتعلق ��ح�ام �بنفس أو�أجن�يا،

ا�يتعلق�باالختصاص�القضا�ي����حالة�وجود�اللمس�ثمر��جن���تطبق��تفاقيات�امل��مة�����ذا�املجال�فيم

�ال��� ��رضية �املساحة �بضابط �تحدد �الفند�� �املشروع �إ�شاء �عملية �ل�ا �تخضع �ال�� �البي�ية �الدراسة نوعية

سيقام�عل��ا�املشروع�مع��خذ��ع�ن��عتبار�عدد��سرة�ال���يحتو��ا�الفندق�عند�بنائھ

���حماية�الب�ئة�من�آثار�ممارسة�الفنادق�ل�شاط�ا،�ال�يمكن�أن�يحقق��أما�عن�فعالية��ذه�الدراسة�التقنية

 :ن�يجة�فعالة�إال�من�خالل

زجر�املخالف�ن�وذلك�بتطبيق�العقو�ات��دار�ة�املنصوص�عل��ا����ال�شر�ع�البي���بال�سبة�للم�شآت�الفندقية�

 . ال���تباشر��شاط�ا�دون�القيام���ذه�الدراسة

ا��ضراء�أو�الفنادق�البي�ية�خاصة�من�حيث�املظ�ر�ا��ار���ل�ذه�البنايات،�وأن�يدرج�ا�اعتماد�نظام�الفنادق�

. 

 

 

  

  

  

  

  

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

  

 :خاتمة
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مجموعة�من�النتائج�من�بي��ا

 بجان�يھ�� �الب�ئة �ع�� �الفند�� �أثر�املشروع �بدراسة �تتعلق �الفند�� �املشروع �إل�شاء ��ثر�البي�� �تقييم عملية
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القيام�بھ،�ع���أن�يتم�من�خالل��ذه�الدراسة�اق��اح�البدائل�وا��لول�ال���يتم��خذ���ا�للتقليل��من�تلك��ثار

 بال�سبة�لألثر��يجا�ي�وال���من�خالل�ا�تصنف�الفنادق�ع���أ��ا�صديقة�للب�ئة�إذا�ما�ال��م���ا�املشروع�� أما

 .الفند������املستقبل

 مار�الفند���لعملية�تقييم��ثر�البي���قبل�إ�شائھ�سواء��ان�املس�ثمر�حامال�ل���سية�ا��زائر�ة�خضوع��س�ث

�بال�سبة� �فانھ �ال��اع �حالة �إال��� �عليھ، �واملصادقة �ومعا��تھ �الدراسة �بمحتوى �ال���تتعلق ��ح�ام �بنفس أو�أجن�يا،

للمس�ثمر��جن���تطبق��تفاقيات�امل��مة�����ذا�املجال�فيم

 ال���� ��رضية �املساحة �بضابط �تحدد �الفند�� �املشروع �إ�شاء �عملية �ل�ا �تخضع �ال�� �البي�ية �الدراسة نوعية

سيقام�عل��ا�املشروع�مع��خذ��ع�ن��عتبار�عدد��سرة�ال���يحتو��ا�الفندق�عند�بنائھ
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ن�يجة�فعالة�إال�من�خالل
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ال���تباشر��شاط�ا�دون�القيام���ذه�الدراسة

 اعتماد�نظام�الفنادق�

.املشرع�بنصوص�قانونية
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the role of foreign investment in activating tourism development in Algeria
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عا����ذا�املقال�موضوع�دور��س�ثمار��جن������تفعيل���لة�التنمية�السياحية����ا��زائر،حيث��عت����س�ثمار����مجال�السياحة�

��ر��ساس����بناء�وتنمية��قتصاد�الوط��،و�ذا�ما�يتطلب�مج�ودات�وت��يات�كب��ة�لدعمھ�و�سي��ه�بما�يحقق���داف�املسطرة�

بلدان�العالم�بما�ف��ا�ا��زائر��إ�����تمام�بجذب��س�ثمارات��جن�ية����القطاع�السيا���من�خالل��س�ثمارات�

�املباشرة�،�ون�السياحة����الوقت�ا��اضر�صناعة�قائمة�بذا��ا�،�وتزايدت�أ�مي��ا��قتصادية�و�جتماعية�والبي�ية����الكث���من�بلدان

أث��ات�ع����قتصاديات�الوطنية�من�خالل�مسا�م��ا�����شكيل�الناتج�املح����جما���،�و�و�ما��س���إليھ�ا��زائر�

من�أجل�تحس�ن�وضعية�م��ان�املدفوعات�ن�يجة�للعائدات�السياحية�املحققة����امل��ان�السيا���،�إضافة�إ���مسا�م��ا����تحقيق�

.ة�نظرا�لعالقا��ا�امل�شابكة�مع�كث���من�القطاعات��قتصادية

Abstract  

This research paper with the issue of the role of foreign investment in activating tourism 
development in Algeria, :tourisminvestment is a cornerstone in building the national 
economy; the development of this sector and requires great efforts to support it and run it a 
way that achieves the established goals, Many countries in the world have tended to pay 
attention to attract foreign investment in the tourism sector by direct investment, the fact that 
tourism at present the self-sustaining industry, increasing economic significance , social and 
environmental in many countries of the world, because of their 
through its contribution to the formation of GDP, which Algeria seeks to improve the balance 
of payments thanks to tourism receipts realized in the balance of tourism, in addition to its 
contribution to the creation of direct 
economic sectors. 

:tourisminvestment,investment,tourism,development,legislation,foreign  Key words
investment .  
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وذلك�من�خالل�إتباع��تحاول�العديد�من�الدول�ومن�بي��ا�ا��زائر�العمل�ع���جذب��س�ثمار��جن���املباشر�إل��ا،

�وتطو�ر�املناخ� �لدفع �والتمو�لية �املالية �ا��وافز�و�متيازات �من �العديد �واستخدام �مناسبة، �اقتصادية سياسات

�س�ثماري���ا،�ولقد��ان�لتدفقات�رؤوس��موال�الدولية�عدة�تطورات����أش�ال�ا،����ظل�ما��عرف�اليوم�بالعوملة����

�أصبحت� ��نفتاح �محدودة ��انت ��عدما �الدولية ��قتصادية �إطار�العالقات ��� ،وذلك

�التكنولوجيا� ��س�ب ��موال �رؤوس �خاصة �نقلھ �واملؤسسات ��فراد �يرغب �ما ��ل �انتقال ��� �غ���محدودة اليوم

�من� �تحد �ال�� �العوائق �من �جملة ��ناك إن

جاذبي��ا�لالس�ثمارات�تأ�ي����مقدم��ا�ا��اجة�إ���تطو�ر�منظومة�القوان�ن�وال�شر�عات�امل�يئة�ملناخ�اس�ثماري�جاذب�

�بإصدار�القوان�ن� �أو �بالفعل �املوجودة �القوان�ن �ع�� �التعديالت �بإدخال �إما �وذلك ��جن�ية، �لالس�ثمارات وم��ع

  .ت�املالئمة�ال���ي�ون�ل�ا��ثر�الفعال����جذب��س�ثمار��جن���املباشر�ل��زائر

�تنمية�القطاع� �ع�� �تأث����س�ثمارات��جن�ية �مدى ما

�و�طار�ال�شر���� ��ول�الب�ئة�العامة �املحور ��� سن�ناول

والقوان�ن�املتعلقة�بالتنمية�السياحية،�لنخصص�املحور�

�لقانون� �ا��زائر�وفقا ��� �لالس�ثمار�السيا�� �،و�طار�ال�شر��� ��طار�املفا�ي�� �املحور ��ذا �خالل �من سنو��

والقوان�ن�املتعلقة�بالتنمية�السياحية،�كما�س�تم�التطرق�إ���التداب���ال���اتخذ��ا�السلطات�

إن�مف�وم��س�ثمار�السيا����عت���من�املفا�يم�املعقدة�واملركبة،حيث�عرف�تنوعا�و�عددا�فيما�يتعلق�بضبط�

  .وفيما�ي���سنقوم�بتعر�ف��س�ثمار�السيا��،ونو���أ�ميتھ

�"و�"  �مف�ومھ�".السياحة �يتحدد وعليھ

موال����مشار�ع�اقتصادية�واجتماعية�وثقافية���دف�تحقيق�تراكم�رأسمال�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

تحاول�العديد�من�الدول�ومن�بي��ا�ا��زائر�العمل�ع���جذب��س�ثمار��جن���املباشر�إل��ا،

�وتطو�ر�املناخ� �لدفع �والتمو�لية �املالية �ا��وافز�و�متيازات �من �العديد �واستخدام �مناسبة، �اقتصادية سياسات

�س�ثماري���ا،�ولقد��ان�لتدفقات�رؤوس��موال�الدولية�عدة�تطورات����أش�ال�ا،����ظل�ما��عرف�اليوم�بالعوملة����

�املتغ���والثابت �يحكمھ �أصبحت��عالم ��نفتاح �محدودة ��انت ��عدما �الدولية ��قتصادية �إطار�العالقات ��� ،وذلك

�التكنولوجيا� ��س�ب ��موال �رؤوس �خاصة �نقلھ �واملؤسسات ��فراد �يرغب �ما ��ل �انتقال ��� �غ���محدودة اليوم

�ف �ا��زائر، ��� �املباشر�املتوفرة ��س�ثمار��جن�� �جذب �عوامل �من�ورغم �تحد �ال�� �العوائق �من �جملة ��ناك إن

جاذبي��ا�لالس�ثمارات�تأ�ي����مقدم��ا�ا��اجة�إ���تطو�ر�منظومة�القوان�ن�وال�شر�عات�امل�يئة�ملناخ�اس�ثماري�جاذب�

�بإصدار�القوان�ن� �أو �بالفعل �املوجودة �القوان�ن �ع�� �التعديالت �بإدخال �إما �وذلك ��جن�ية، �لالس�ثمارات وم��ع

ت�املالئمة�ال���ي�ون�ل�ا��ثر�الفعال����جذب��س�ثمار��جن���املباشر�ل��زائر

� �حول �تتمحور �مداخلتنا �فإن�إش�الية �تقدم �مما �تنمية�القطاع�: انطالقا �ع�� �تأث����س�ثمارات��جن�ية �مدى ما

� �محور�ن �إ�� �بحثنا ��ش�الية�سنقسم ��ذه �عن �و�طار�ال�شر����:ولإلجابة ��ول�الب�ئة�العامة �املحور ��� سن�ناول

والقوان�ن�املتعلقة�بالتنمية�السياحية،�لنخصص�املحور��2001لالس�ثمار�السيا������ا��زائر�وفقا�لقانون��س�ثمار�

  .الثا�ي�لعرض�ا�����املؤ�دة�واملعارضة�لالس�ثمار��جن���املباشر

  سيا������ا��زائرب�ئة��س�ثمار�ال

�لقانون� �ا��زائر�وفقا ��� �لالس�ثمار�السيا�� �،و�طار�ال�شر��� ��طار�املفا�ي�� �املحور ��ذا �خالل �من سنو��

والقوان�ن�املتعلقة�بالتنمية�السياحية،�كما�س�تم�التطرق�إ���التداب���ال���اتخذ��ا�السلطات�

  .�س�ثمار�السيا���العمومية�من�أجل��س�يل�وترقية

 �طار�املفا�يمي�لالس�ثمار�السيا������ا��زائر

إن�مف�وم��س�ثمار�السيا����عت���من�املفا�يم�املعقدة�واملركبة،حيث�عرف�تنوعا�و�عددا�فيما�يتعلق�بضبط�

وفيما�ي���سنقوم�بتعر�ف��س�ثمار�السيا��،ونو���أ�ميتھ.مف�وم�شامل�لھ،ي��ز�مختلف�خصائصھ

 ر�ف��س�ثمار�السيا��

� ��لمت�ن �من �مركب �مف�وم ��س�ثمار�السيا�� �أن �وقلنا �سبق " �س�ثمار�:" كما

 .انطالقا�من�ضبط�مف�وم�املصط���ن�

 �عر�ف��س�ثمار�

  .من�الفعل�اس�ثمر،�س�ثمر�،وأصلھ�من�الثمر

موال����مشار�ع�اقتصادية�واجتماعية�وثقافية���دف�تحقيق�تراكم�رأسمال�ف�و�توظيف�� 

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

  :مقدمة

تحاول�العديد�من�الدول�ومن�بي��ا�ا��زائر�العمل�ع���جذب��س�ثمار��جن���املباشر�إل��ا،��

�وتطو�ر�املناخ� �لدفع �والتمو�لية �املالية �ا��وافز�و�متيازات �من �العديد �واستخدام �مناسبة، �اقتصادية سياسات

�س�ثماري���ا،�ولقد��ان�لتدفقات�رؤوس��موال�الدولية�عدة�تطورات����أش�ال�ا،����ظل�ما��عرف�اليوم�بالعوملة����

�املتغ���والثابت �يحكمھ عالم

�التكنولوجيا� ��س�ب ��موال �رؤوس �خاصة �نقلھ �واملؤسسات ��فراد �يرغب �ما ��ل �انتقال ��� �غ���محدودة اليوم

  .والتقنيات�ا��ديثة

�ف�� �ا��زائر، ��� �املباشر�املتوفرة ��س�ثمار��جن�� �جذب �عوامل ورغم

جاذبي��ا�لالس�ثمارات�تأ�ي����مقدم��ا�ا��اجة�إ���تطو�ر�منظومة�القوان�ن�وال�شر�عات�امل�يئة�ملناخ�اس�ثماري�جاذب�

�بإصدار�القوان�ن� �أو �بالفعل �املوجودة �القوان�ن �ع�� �التعديالت �بإدخال �إما �وذلك ��جن�ية، �لالس�ثمارات وم��ع

ت�املالئمة�ال���ي�ون�ل�ا��ثر�الفعال����جذب��س�ثمار��جن���املباشر�ل��زائروال�شر�عا

��� �حول �تتمحور �مداخلتنا �فإن�إش�الية �تقدم �مما انطالقا

  السيا������ا��زائر؟

��� �محور�ن �إ�� �بحثنا ��ش�الية�سنقسم ��ذه �عن ولإلجابة

لالس�ثمار�السيا������ا��زائر�وفقا�لقانون��س�ثمار�

الثا�ي�لعرض�ا�����املؤ�دة�واملعارضة�لالس�ثمار��جن���املباشر

ب�ئة��س�ثمار�ال: �ول �املحور 

�لقانون��� �ا��زائر�وفقا ��� �لالس�ثمار�السيا�� �،و�طار�ال�شر��� ��طار�املفا�ي�� �املحور ��ذا �خالل �من سنو��

والقوان�ن�املتعلقة�بالتنمية�السياحية،�كما�س�تم�التطرق�إ���التداب���ال���اتخذ��ا�السلطات���2001س�ثمار�لسنة�

العمومية�من�أجل��س�يل�وترقية

�طار�املفا�يمي�لالس�ثمار�السيا������ا��زائر - 9

إن�مف�وم��س�ثمار�السيا����عت���من�املفا�يم�املعقدة�واملركبة،حيث�عرف�تنوعا�و�عددا�فيما�يتعلق�بضبط���

مف�وم�شامل�لھ،ي��ز�مختلف�خصائصھ

ر�ف��س�ثمار�السيا���ع 1-3

� ��لمت�ن �من �مركب �مف�وم ��س�ثمار�السيا�� �أن �وقلنا �سبق كما

انطالقا�من�ضبط�مف�وم�املصط���ن�

�عر�ف��س�ثمار� .1.1.1

من�الفعل�اس�ثمر،�س�ثمر�،وأصلھ�من�الثمر: �س�ثمار�لغة

ف�و�توظيف�� :أما�اصطالحا���
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  .�ع���الضرب�����رض�والتجول،بمع���ذ�ب�وسار�ع���وجھ��رض

  :ال���تناولت�مف�وم�ا،نذكر�ع���س�يل�املثال�أ��ا

مجموعة�من���شطة�وا��دمات�والصناعات�ال���تت�ون�م��ا�خ��ة�السفر،والنقل�واملواصالت،ومؤسسات�الطعام�

والشراب�واملحالت�ووسائل�ال�سلية�وتج���ات���شطة�،وخدمات�الضيافة��خرى�املتاحة�لألفراد�أو�للمجموعات�

انتقال��فراد�من�م�ان�إ���آخر�أل�داف�متنوعة،ولف��ة�زمنية�تز�د�عن�
2.  

ذلك��نفاق�ع����صول�الثابتة�الذي���دف�إ���املحافظة�

وتطو�ر�قدرة�ا��ذب�ع���مستوى�الوج�ة�السياحية�أو�املرفق�السيا���وتحس�ن�العملية��نتاجية�وا��دماتية�ل�ذا�

ية�املستدامة،و�ك�����أ�مية�كب��ة����ا��زائر�

�الطلب� �ظل ��� �لذلك،خاصة �ا��زائر�مناسبة ��� �السيا�� �العرض ��عت���نقائص �لالس�ثمار�،إذ �م�مة �فرص خلق

��الفنادق� �الضرور�ة �السياحية ��م�انيات �تفتقر�للكث���من سياحية

  .واملطاعم،كما�أ��ا�تتوفر�ع���املوارد�الطبيعية�امل��عة�ع����س�ثمار�السيا���ف��ا

�القطاع�مع�قطاعات�اقتصادية�أخرى�بما� �ل�شابك��ذا مسا�مة�قطاع�السياحة����التقليل�من�حدة�البطالة�نظرا

�تم� �إذا �املحروقات �لقطاع ��عت���بديال�حقيقيا �،حيث �الوط�� ��قتصاد �موارد �تنو�ع ��� ��س�ثمار�السيا�� �سا�م

�كقطاع� �املحروقات �قطاع �ال��ك���ع�� �وعدم �ا��ارجية �السياحة �من �الصعبة �بالعملة �توف���مداخيل ��� ��سا�م كما

�امتالك� �من �وغ���ا،تمك��ا �واملناخ �ا��غرا�� �املوقع �مثل �غ���مستغلة �تنافسية �مزايا �ع�� �ا��زائر�ة تتوفر�السياحة

�م��ا،إذا� ��جن�ية �خاصة �السياحية ��س�ثمارات �جلب �ع�� �ترك���ا �خالل �السياحية،من �العاملية ��سواق ��� حصة

ل���تحول�دون�تحقيق�ذلك،السيما�العوائق��دار�ة�وان�شار�

                                                           

 .630،ص�43،2018،مجلة�ا��قيقة،العدد�

،جو�لية�13ص�للمعيقات،املجلة�ا��زائر�ة�لألمن�والتنمية،العدد�

بن�منصور�مو���،�س�ثمار�السيا���ضمن�برامج�ومخططات�التنمية�السياحية����ا��زائر،و�ثار�امل��تبة�ع��ا�ع���مؤشرات�التنمية�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

 .1جديد،ورفع�القدرة��نتاجية�أو�تجديد�و�عو�ض�الرأسمال�القديم

 �عر�ف�السياحة

�ع���الضرب�����رض�والتجول،بمع���ذ�ب�وسار�ع���وجھ��رض

ال���تناولت�مف�وم�ا،نذكر�ع���س�يل�املثال�أ��اأما�اصطالحا�ف�ناك�العديد�من�التعر�فات�

مجموعة�من���شطة�وا��دمات�والصناعات�ال���تت�ون�م��ا�خ��ة�السفر،والنقل�واملواصالت،ومؤسسات�الطعام�

والشراب�واملحالت�ووسائل�ال�سلية�وتج���ات���شطة�،وخدمات�الضيافة��خرى�املتاحة�لألفراد�أو�للمجموعات�

  ".�عيدا�عن�موط��ا

انتقال��فراد�من�م�ان�إ���آخر�أل�داف�متنوعة،ولف��ة�زمنية�تز�د�عن�:"وقد�عرف��ا�املنظمة�العاملية�للسياحة�بأ��ا

2"أر�عة�وعشرون�ساعة،وتقل�عن�سنة،مع�توف���ا��دمات�املتعلقة���ذا�ال�شاط�

ذلك��نفاق�ع����صول�الثابتة�الذي���دف�إ���املحافظة�: بأنھ��س�ثمار�السيا��بناء�ع���ما�تقدم�يمكننا��عر�ف�

وتطو�ر�قدرة�ا��ذب�ع���مستوى�الوج�ة�السياحية�أو�املرفق�السيا���وتحس�ن�العملية��نتاجية�وا��دماتية�ل�ذا�

  أ�مية��س�ثمار�السيا��

����تحقيق�التنمية��قتصاد �كب��ا ية�املستدامة،و�ك�����أ�مية�كب��ة����ا��زائر�تلعب��س�ثمارات�السياحية�دورا

  :نظرا�الستعداد�السياحة�ا��زائر�ة�وتقبل�ا�ملثل��ذه��س�ثمارات،باإلضافة�إ���

�الطلب� �ظل ��� �لذلك،خاصة �ا��زائر�مناسبة ��� �السيا�� �العرض ��عت���نقائص �لالس�ثمار�،إذ �م�مة �فرص خلق

�ال �املناطق ��عض �ال�تزال �امل��ايد،حيث ��الفنادق�السيا�� �الضرور�ة �السياحية ��م�انيات �تفتقر�للكث���من سياحية

واملطاعم،كما�أ��ا�تتوفر�ع���املوارد�الطبيعية�امل��عة�ع����س�ثمار�السيا���ف��ا

�القطاع�مع�قطاعات�اقتصادية�أخرى�بما� �ل�شابك��ذا مسا�مة�قطاع�السياحة����التقليل�من�حدة�البطالة�نظرا

�تم� �إذا �املحروقات �لقطاع ��عت���بديال�حقيقيا �،حيث �الوط�� ��قتصاد �موارد �تنو�ع ��� ��س�ثمار�السيا�� �سا�م

  .ترقيتھ�وحظي�باال�تمام�ال�ا��

�كقطاع� �املحروقات �قطاع �ال��ك���ع�� �وعدم �ا��ارجية �السياحة �من �الصعبة �بالعملة �توف���مداخيل ��� ��سا�م كما

.  

�امتالك� �من �وغ���ا،تمك��ا �واملناخ �ا��غرا�� �املوقع �مثل �غ���مستغلة �تنافسية �مزايا �ع�� �ا��زائر�ة تتوفر�السياحة

�م��ا،إذا� ��جن�ية �خاصة �السياحية ��س�ثمارات �جلب �ع�� �ترك���ا �خالل �السياحية،من �العاملية ��سواق ��� حصة

ل���تحول�دون�تحقيق�ذلك،السيما�العوائق��دار�ة�وان�شار�استغل��ا�بالش�ل�املناسب�وواج�ت�وتجاوزت�املعيقات�ا

                   

،مجلة�ا��قيقة،العدد�2016-2008للف��ة� دراسة�تحليلية-)واقع�وآفاق(آمال�حا�س�،�س�ثمار�السيا������ا��زائر�

ص�للمعيقات،املجلة�ا��زائر�ة�لألمن�والتنمية،العدد�دراسة����الفرص�و���ي:وليد�معافة،�س�ثمار�السيا������ا��زائر

بن�منصور�مو���،�س�ثمار�السيا���ضمن�برامج�ومخططات�التنمية�السياحية����ا��زائر،و�ثار�امل��تبة�ع��ا�ع���مؤشرات�التنمية�

 .222،ص�17،2017العدد��قتصادية،مجلة�العلوم��قتصادية�وال�سي���والعلوم�التجار�ة،

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

جديد،ورفع�القدرة��نتاجية�أو�تجديد�و�عو�ض�الرأسمال�القديم

�عر�ف�السياحة .1.1.2

�ع���الضرب�����رض�والتجول،بمع���ذ�ب�وسار�ع���وجھ��رض:السياحة�لغة���

أما�اصطالحا�ف�ناك�العديد�من�التعر�فات���

مجموعة�من���شطة�وا��دمات�والصناعات�ال���تت�ون�م��ا�خ��ة�السفر،والنقل�واملواصالت،ومؤسسات�الطعام�"

والشراب�واملحالت�ووسائل�ال�سلية�وتج���ات���شطة�،وخدمات�الضيافة��خرى�املتاحة�لألفراد�أو�للمجموعات�

�عيدا�عن�موط��ا�ال����سافر 

وقد�عرف��ا�املنظمة�العاملية�للسياحة�بأ��ا��

أر�عة�وعشرون�ساعة،وتقل�عن�سنة،مع�توف���ا��دمات�املتعلقة���ذا�ال�شاط�

بناء�ع���ما�تقدم�يمكننا��عر�ف���

وتطو�ر�قدرة�ا��ذب�ع���مستوى�الوج�ة�السياحية�أو�املرفق�السيا���وتحس�ن�العملية��نتاجية�وا��دماتية�ل�ذا�

 .3ال�شاط

أ�مية��س�ثمار�السيا�� 1-4

����تحقيق�التنمية��قتصاد�� �كب��ا تلعب��س�ثمارات�السياحية�دورا

نظرا�الستعداد�السياحة�ا��زائر�ة�وتقبل�ا�ملثل��ذه��س�ثمارات،باإلضافة�إ���

�الطلب�- �ظل ��� �لذلك،خاصة �ا��زائر�مناسبة ��� �السيا�� �العرض ��عت���نقائص �لالس�ثمار�،إذ �م�مة �فرص خلق

�ال �املناطق ��عض �ال�تزال �امل��ايد،حيث السيا��

واملطاعم،كما�أ��ا�تتوفر�ع���املوارد�الطبيعية�امل��عة�ع����س�ثمار�السيا���ف��ا

�القطاع�مع�قطاعات�اقتصادية�أخرى�بما�- �ل�شابك��ذا مسا�مة�قطاع�السياحة����التقليل�من�حدة�البطالة�نظرا

  .يوفر�مناصب�شغل

�تم�- �إذا �املحروقات �لقطاع ��عت���بديال�حقيقيا �،حيث �الوط�� ��قتصاد �موارد �تنو�ع ��� ��س�ثمار�السيا�� �سا�م

ترقيتھ�وحظي�باال�تمام�ال�ا��

�كقطاع�- �املحروقات �قطاع �ال��ك���ع�� �وعدم �ا��ارجية �السياحة �من �الصعبة �بالعملة �توف���مداخيل ��� ��سا�م كما

.رئ�����للنمو��قتصادي

�امتالك�- �من �وغ���ا،تمك��ا �واملناخ �ا��غرا�� �املوقع �مثل �غ���مستغلة �تنافسية �مزايا �ع�� �ا��زائر�ة تتوفر�السياحة

�م��ا،إذا� ��جن�ية �خاصة �السياحية ��س�ثمارات �جلب �ع�� �ترك���ا �خالل �السياحية،من �العاملية ��سواق ��� حصة

استغل��ا�بالش�ل�املناسب�وواج�ت�وتجاوزت�املعيقات�ا

آمال�حا�س�،�س�ثمار�السيا������ا��زائر� 1
وليد�معافة،�س�ثمار�السيا������ا��زائر 2

 .362،363،ص�2018
بن�منصور�مو���،�س�ثمار�السيا���ضمن�برامج�ومخططات�التنمية�السياحية����ا��زائر،و�ثار�امل��تبة�ع��ا�ع���مؤشرات�التنمية� 3

�قتصادية،مجلة�العلوم��قتصادية�وال�سي���والعلوم�التجار�ة،
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�ا��با�ي� ��النظام �لھ �الداعمة مار�والنظم

�والعادلة،� �املنصفة ��املعاملة �لالس�ثمارات �املمنوحة �الضمانات �إ�� �إضافة �سعر�الصرف، �واليات �الشر�ات، وقانون

�بالطاقة� �التمو�ن �وشب�ات �طرقات �من �الدولة ��� �املتوفرة �التحتية ة

  .الك�ر�ائية�واملياه،�واليد�العاملة�املا�رة،�وغ���ا�من�املستلزمات�الضرور�ة�لنجاح�املشار�ع��س�ثمار�ة

�القطاع،و�عت ��ذا �لالس�ثمار��� ��موال �رؤوس �أ��اب �تجذب �ال�� �ا��غرافية �املنطقة �وموقع �طبيعة ���من�وكذلك

�املخصص� �املوقع �وقرب �ا��غرافية فاملنطقة

�السيا��� �ال�شاط �ع�� �وانفتاحھ جتمع

�والتنقل� �املواصالت �وسائل �رحب،وتطو�ر �بصدر �للسياح ��ستقبال �حسنة،وتوف�� �معاملة �الزوار �مع ،و�عاملھ

�من �و�جن�ية �الوطنية �لالس�ثمارات �ا��اذبة �الب�ئة �توف�� �ع�� �الدول ��افة �و�عمل �املقدمة���ذا �ا��وافز خالل

  �اإلعفاءات�الضر��ية�وا��مركية،�و�عفاء�من�الرسوم�ع����ست��اد،�وتخفيض�أسعار

�القطاعات��قتصادية� ��س�ثمار��� �وتطو�ر�فرص ��س�ثمار�ة �تداب���لدعم�الب�ئة �ذلك�من �إ�� �وما �البنكية، الفوائد

�م��ا� �ال�دف ��ان �متعددة �زمنية �ف��ت ��� �و�عديالت �ا��زائر�مراجعات ��س�ثمار��� �قوان�ن طار�ش�دت

�3املؤرخ�����09 - 16تحس�ن�مناخ��س�ثمار�عموما�و��ئة��عمال�ع���وجھ�ا��صوص�،�و�ان�قانون��س�ثمار�رقم�

�اقتصاد� �ع�� �و�نفتاح �ا��ديدة �التحوالت �ظل ��� �الدول �من �ا��زائر�كغ���ا ��� �العمومية �السلطات عمدت

السوق،إ���وضع�منظومة�من�النصوص�ال�شر�عية�والتنظيمية�ال���تحكم��ل�القطاعات��قتصادية�بما����ذلك�

                                                           

���ظل��س��اتيجية�السياحية�ا��ديدة�للمخطط�

ي���،�لية�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�س3،أطروحة�دكتوراه����العلوم��قتصادية�،جامعة�ا��زائر�

يقصد�بب�ئة��س�ثمار�مجمل��وضاع�والظروف��قتصادية�والسياسية�و��منية�والقانونية�و�جتماعية�املؤثرة����تدفق�رأس�املال�

ساعد�بوراوي،�تأث����س�ثمار��جن���ع���

أطروحة�مقدمة�لنيل�ش�ادة�الدكتوراه�علوم����

103. 

 .181العيد�محمد،الصناعة�السياحية�ودور�ا����التنمية�املستدامة،مجلة��س��اتيجية�والتنمية،ص�

 .18،ص�2016أوت��3،�املؤرخة�����46،�يتعلق�ب��قية��س�ثمار،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

  .4الب��وقراطية،واملعيقات�القانونية�وغموض�وعدم�استقرار�النصوص�القانونية

  :مناسبة�وجاذبة�البد�من�توفر�شروط�أ�م�ا�5وح���ت�ون�ب�ئة��س�ثمار

�لالس�ث �املنظمة �ال�شر�عات �وثبات �شفافية �و�م��، �ا��با�ي��ستقرار�السيا��� ��النظام �لھ �الداعمة مار�والنظم

�والعادلة،� �املنصفة ��املعاملة �لالس�ثمارات �املمنوحة �الضمانات �إ�� �إضافة �سعر�الصرف، �واليات �الشر�ات، وقانون

  .وحقوق�املس�ثمر��جن������تحو�ل�العائدات�من��ر�اح�املحققة�إ���ا��ارج

�الب�ي �ل�شمل ��س�ثمار�املواتية �ب�ئة �بالطاقة�وتتعدى �التمو�ن �وشب�ات �طرقات �من �الدولة ��� �املتوفرة �التحتية ة

الك�ر�ائية�واملياه،�واليد�العاملة�املا�رة،�وغ���ا�من�املستلزمات�الضرور�ة�لنجاح�املشار�ع��س�ثمار�ة

�القطاع،و�عت ��ذا �لالس�ثمار��� ��موال �رؤوس �أ��اب �تجذب �ال�� �ا��غرافية �املنطقة �وموقع �طبيعة وكذلك

�املس�ثمر�ن ��ؤالء ��س�ثمار�لدى �و�رامج �قائمة ��� �املطروحة �املخصص�.�ولو�ات �املوقع �وقرب �ا��غرافية فاملنطقة

  .لالس�ثمار�من�البحر�أو�البلد�املنفتح�والقر�ب�من��سواق�يجذب�املس�ثمر�ن

�امل �وثقافة �التار�خية �واملعالم �الثقا�� �وال��اث �املناخية �العوامل �إ�� �السيا���باإلضافة �ال�شاط �ع�� �وانفتاحھ جتمع

�والتنقل� �املواصالت �وسائل �رحب،وتطو�ر �بصدر �للسياح ��ستقبال �حسنة،وتوف�� �معاملة �الزوار �مع ،و�عاملھ

  .�ل�ا�تز�د�من�مردودية�القطاع�السيا��

�من �و�جن�ية �الوطنية �لالس�ثمارات �ا��اذبة �الب�ئة �توف�� �ع�� �الدول ��افة �و�عمل �ذا

�اإلعفاءات�الضر��ية�وا��مركية،�و�عفاء�من�الرسوم�ع����ست��اد،�وتخفيض�أسعار

�القطاعات��قتصادية� ��س�ثمار��� �وتطو�ر�فرص ��س�ثمار�ة �تداب���لدعم�الب�ئة �ذلك�من �إ�� �وما �البنكية، الفوائد

  .6املس��دفة�ال����ش�د�ضعفا��س�يا�ف��ا

�م��ا� �ال�دف ��ان �متعددة �زمنية �ف��ت ��� �و�عديالت �ا��زائر�مراجعات ��س�ثمار��� �قوان�ن طار�ش�دت

تحس�ن�مناخ��س�ثمار�عموما�و��ئة��عمال�ع���وجھ�ا��صوص�،�و�ان�قانون��س�ثمار�رقم�

 .7يتعلق�ب��قية��س�ثمار

 سيا������ا��زائر�طار�ال�شر����لالس�ثمار�ال

�اقتصاد� �ع�� �و�نفتاح �ا��ديدة �التحوالت �ظل ��� �الدول �من �ا��زائر�كغ���ا ��� �العمومية �السلطات عمدت

السوق،إ���وضع�منظومة�من�النصوص�ال�شر�عية�والتنظيمية�ال���تحكم��ل�القطاعات��قتصادية�بما����ذلك�

                   

���ظل��س��اتيجية�السياحية�ا��ديدة�للمخطط�)2025-2000(�م�انيات�واملعوقات�:عو�نان�عبد�القادر�،السياحة����ا��زائر

SDT2025أطروحة�دكتوراه����العلوم��قتصادية�،جامعة�ا��زائر�،

  .78،79،ص�2012،2013والعلوم�التجار�ة،تخصص�نقود�ومالية،

يقصد�بب�ئة��س�ثمار�مجمل��وضاع�والظروف��قتصادية�والسياسية�و��منية�والقانونية�و�جتماعية�املؤثرة����تدفق�رأس�املال�

ساعد�بوراوي،�تأث����س�ثمار��جن���ع���. ���حد�سواءنحو�البلدان�ال���تتمتع�بب�ئة�مالئمة�وجاذبة�لالس�ثمارات�املحلية�و�جن�ية�ع

أطروحة�مقدمة�لنيل�ش�ادة�الدكتوراه�علوم�����-دراسة�مقارنة-)ا��زائر،�تو�س�واملغرب( تنمية�القطاع�السيا������بلدان�املغرب�العر�ي

103،ص�2017-2016العلوم��قتصادية،�تخصص�اقتصاد�دو��،�جامعة�ا��اج���ضر�باتنة،

العيد�محمد،الصناعة�السياحية�ودور�ا����التنمية�املستدامة،مجلة��س��اتيجية�والتنمية،ص�

،�يتعلق�ب��قية��س�ثمار،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد��2016أوت��3املؤرخ����

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

الب��وقراطية،واملعيقات�القانونية�وغموض�وعدم�استقرار�النصوص�القانونية

وح���ت�ون�ب�ئة��س�ثمار

�لالس�ث� �املنظمة �ال�شر�عات �وثبات �شفافية �و�م��، �ستقرار�السيا���

�والعادلة،� �املنصفة ��املعاملة �لالس�ثمارات �املمنوحة �الضمانات �إ�� �إضافة �سعر�الصرف، �واليات �الشر�ات، وقانون

وحقوق�املس�ثمر��جن������تحو�ل�العائدات�من��ر�اح�املحققة�إ���ا��ارج

�الب�ي�� �ل�شمل ��س�ثمار�املواتية �ب�ئة وتتعدى

الك�ر�ائية�واملياه،�واليد�العاملة�املا�رة،�وغ���ا�من�املستلزمات�الضرور�ة�لنجاح�املشار�ع��س�ثمار�ة

�القطاع،و�عت� ��ذا �لالس�ثمار��� ��موال �رؤوس �أ��اب �تجذب �ال�� �ا��غرافية �املنطقة �وموقع �طبيعة وكذلك

�املس�ثمر�ن ��ؤالء ��س�ثمار�لدى �و�رامج �قائمة ��� �املطروحة �ولو�ات

لالس�ثمار�من�البحر�أو�البلد�املنفتح�والقر�ب�من��سواق�يجذب�املس�ثمر�ن

�امل �وثقافة �التار�خية �واملعالم �الثقا�� �وال��اث �املناخية �العوامل �إ�� باإلضافة

�والتنقل� �املواصالت �وسائل �رحب،وتطو�ر �بصدر �للسياح ��ستقبال �حسنة،وتوف�� �معاملة �الزوار �مع ،و�عاملھ

�ل�ا�تز�د�من�مردودية�القطاع�السيا��.و�تصاالت�

�من �و�جن�ية �الوطنية �لالس�ثمارات �ا��اذبة �الب�ئة �توف�� �ع�� �الدول ��افة �و�عمل �ذا

�اإلعفاءات�الضر��ية�وا��مركية،�و�عفاء�من�الرسوم�ع����ست��اد،�وتخفيض�أسعار

�القطاعات��قتصادية� ��س�ثمار��� �وتطو�ر�فرص ��س�ثمار�ة �تداب���لدعم�الب�ئة �ذلك�من �إ�� �وما �البنكية، الفوائد

املس��دفة�ال����ش�د�ضعفا��س�يا�ف��ا

�� �� ��ذا �م��ا�و�� �ال�دف ��ان �متعددة �زمنية �ف��ت ��� �و�عديالت �ا��زائر�مراجعات ��س�ثمار��� �قوان�ن طار�ش�دت

تحس�ن�مناخ��س�ثمار�عموما�و��ئة��عمال�ع���وجھ�ا��صوص�،�و�ان�قانون��س�ثمار�رقم�

يتعلق�ب��قية��س�ثمار�2016أوت�

�طار�ال�شر����لالس�ثمار�ال -10

�اقتصاد��� �ع�� �و�نفتاح �ا��ديدة �التحوالت �ظل ��� �الدول �من �ا��زائر�كغ���ا ��� �العمومية �السلطات عمدت

السوق،إ���وضع�منظومة�من�النصوص�ال�شر�عية�والتنظيمية�ال���تحكم��ل�القطاعات��قتصادية�بما����ذلك�

عو�نان�عبد�القادر�،السياحة����ا��زائر 4

SDT2025التوجي���لل��يئة�السياحية�

والعلوم�التجار�ة،تخصص�نقود�ومالية،

 
يقصد�بب�ئة��س�ثمار�مجمل��وضاع�والظروف��قتصادية�والسياسية�و��منية�والقانونية�و�جتماعية�املؤثرة����تدفق�رأس�املال� 5

نحو�البلدان�ال���تتمتع�بب�ئة�مالئمة�وجاذبة�لالس�ثمارات�املحلية�و�جن�ية�ع

تنمية�القطاع�السيا������بلدان�املغرب�العر�ي

العلوم��قتصادية،�تخصص�اقتصاد�دو��،�جامعة�ا��اج���ضر�باتنة،
العيد�محمد،الصناعة�السياحية�ودور�ا����التنمية�املستدامة،مجلة��س��اتيجية�والتنمية،ص� 6
املؤرخ�����09-16 القانون�رقم 7



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  336

تار�خ�صدور�آخر�قانون�متعلق�ب��قية��س�ثمار،�ومن�

�املس�ثمر�ن� �ع�� �القانون ��ذا �أح�ام �و�سري ،

،�وقد��ذا�جاء�8و�غض�النظر�عن�القطاعات��قتصادية�ال���يتم�ف��ا��س�ثمار

صندوق�لدعم��س�ثمار�حيث��ش�ل�حساب�تخصيص�خاص�يوجھ�لتمو�ل�التكفل�

�قانون� �قدم �وقد �إلنجاز��س�ثمار، �الضرور�ة �امل�شآت �السيما �لالس�ثمار، �املمنوحة �املزايا ��لفة ��� �الدولة بمسا�مة

  :نوع�ن�و�مانصنف�ا�إ����

تطبيق�ال�سبة�املخفضة����مجال�ا��قوق�ا��مركية����ما�يخص�التج���ات�املستوردة�وال���تدخل�مباشرة����إنجاز�

  .إ�شاء��س�ثمارات�عفاء�من�الضر�بة�ع���القيمة�املضافة�فيما�يخص�السلع�وا��دمات�ال���تدخل�مباشرة����

  .�10عفاء�من�دفع�رسم�نقل�امللكية�فيما�يخص��ل�املقت�يات�العقار�ة�ال���تمت����إطار��س�ثمار�املع��

�عندما� �السيما �الوط��، �لالقتصاد �بال�سبة �ا��اصة ���مية �ذات ��س�ثمارات �املزايا ��ذه تخص

  :الطبيعية�وتدخر�الطاقة�وتف����إ���تنمية�مستديمة،�وتقسم�املزايا����ظل��ذا�النظام�إ���قسم�ن

  .مار�عفاء�من�دفع�حقوق�نقل�حقوق�امللكية�للمقت�يات�العقار�ة�ال������إطار��س�ث

���ما�يخص�العقود�التأس�سية�والز�ادات����رأس�

�بامل�شآت� �املتعلقة ��شغال �يخص �فيما �الو�الة، �طرف �من �تقييم�ا ��عد �باملصار�ف �أو��ليا �جزئيا �الدولة تكفل

من�الضر�بة�ع���القيمة�املضافة�فيما�يخص�السلع�وا��دمات�ال���تدخل�مباشرة����إنجاز��س�ثمار،�سواء�

                                                           

  . 4،ص�2001

 .4،ص��2001أوت�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

تار�خ�صدور�آخر�قانون�متعلق�ب��قية��س�ثمار،�ومن��و�و �2016إ���غاية��2001قطاع�السياحة،�بدءا�من�سنة�

 :أ�م��ذه�ال�شر�عات�����ذا�املجال�نذكر

 2001قانون�تطو�ر��س�ثمار�لسنة�

� �ا��زائر�قبل �لالس�ثمار��� ��طار�املرج�� �القانون �املس�ثمر�ن��2016عت����ذا �ع�� �القانون ��ذا �أح�ام �و�سري ،

و�غض�النظر�عن�القطاعات��قتصادية�ال���يتم�ف��ا��س�ثماراملحلي�ن�أو��جانب�ع���حد�سواء،�

  :�ذا�القانون�ل�����املبادئ�والضمانات�القانونية�التالية

  .املساواة�ب�ن�املس�ثمر�ن�املحلي�ن�و�جانب�

  .إلغاء�التمي�������س�ثمار�ب�ن�القطاع�العام�وا��اص

صندوق�لدعم��س�ثمار�حيث��ش�ل�حساب�تخصيص�خاص�يوجھ�لتمو�ل�التكفل��وتم�بموجب��ذا�القانون�إ�شاء

�قانون� �قدم �وقد �إلنجاز��س�ثمار، �الضرور�ة �امل�شآت �السيما �لالس�ثمار، �املمنوحة �املزايا ��لفة ��� �الدولة بمسا�مة

�9امتيازات�إضافية�للمس�ثمر�ن�الوطني�ن�و�جانب��2001

  :تتمثل��ذه�املزايا����ما�ي��

تطبيق�ال�سبة�املخفضة����مجال�ا��قوق�ا��مركية����ما�يخص�التج���ات�املستوردة�وال���تدخل�مباشرة����إنجاز�

�عفاء�من�الضر�بة�ع���القيمة�املضافة�فيما�يخص�السلع�وا��دمات�ال���تدخل�مباشرة����

�عفاء�من�دفع�رسم�نقل�امللكية�فيما�يخص��ل�املقت�يات�العقار�ة�ال���تمت����إطار��س�ثمار�املع��

�عندما� �السيما �الوط��، �لالقتصاد �بال�سبة �ا��اصة ���مية �ذات ��س�ثمارات �املزايا ��ذه تخص

  تحافظ�ع���الب�ئة�وتح���املوارد��ستعمل�تكنولوجيا�خاصة�من�شأ��ا�أن

الطبيعية�وتدخر�الطاقة�وتف����إ���تنمية�مستديمة،�وتقسم�املزايا����ظل��ذا�النظام�إ���قسم�ن

  :�ستفيد��س�ثمار�من�املزايا��تية

�عفاء�من�دفع�حقوق�نقل�حقوق�امللكية�للمقت�يات�العقار�ة�ال������إطار��س�ث

���ما�يخص�العقود�التأس�سية�والز�ادات����رأس��%2تطبيق�حق�ثابت����مجال�ال���يل�ب�سبة�مخفضة�قدر�ا�

�بامل�شآت� �املتعلقة ��شغال �يخص �فيما �الو�الة، �طرف �من �تقييم�ا ��عد �باملصار�ف �أو��ليا �جزئيا �الدولة تكفل

  .�ساسية�الضرور�ة�إلنجاز��س�ثمار

من�الضر�بة�ع���القيمة�املضافة�فيما�يخص�السلع�وا��دمات�ال���تدخل�مباشرة����إنجاز��س�ثمار،�سواء�

                   

2001أوت��22،املؤرخة�����47ة�الرسمية�عدد�ا��ر�د�2001أوت��20

أوت��22،�الصادرة�����47،�ا��ر�دة�الرسمية�رقم��2001أوت��20املؤرخ����

 .81،83عو�نان�عبد�القادر،املرجع�السابق،ص

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

قطاع�السياحة،�بدءا�من�سنة�

أ�م��ذه�ال�شر�عات�����ذا�املجال�نذكر

قانون�تطو�ر��س�ثمار�لسنة� .1.2

� �ا��زائر�قبل �لالس�ثمار��� ��طار�املرج�� �القانون �عت����ذا

املحلي�ن�أو��جانب�ع���حد�سواء،�

�ذا�القانون�ل�����املبادئ�والضمانات�القانونية�التالية

املساواة�ب�ن�املس�ثمر�ن�املحلي�ن�و�جانب���-

إلغاء�التمي�������س�ثمار�ب�ن�القطاع�العام�وا��اص��-

وتم�بموجب��ذا�القانون�إ�شاء

�قانون� �قدم �وقد �إلنجاز��س�ثمار، �الضرور�ة �امل�شآت �السيما �لالس�ثمار، �املمنوحة �املزايا ��لفة ��� �الدولة بمسا�مة

2001تطو�ر��س�ثمار�لسنة�

تتمثل��ذه�املزايا����ما�ي��: النظام�العام

تطبيق�ال�سبة�املخفضة����مجال�ا��قوق�ا��مركية����ما�يخص�التج���ات�املستوردة�وال���تدخل�مباشرة����إنجاز��-

  .�س�ثمارات

�عفاء�من�الضر�بة�ع���القيمة�املضافة�فيما�يخص�السلع�وا��دمات�ال���تدخل�مباشرة�����-

�عفاء�من�دفع�رسم�نقل�امللكية�فيما�يخص��ل�املقت�يات�العقار�ة�ال���تمت����إطار��س�ثمار�املع���-

��ست�نا�ي �عندما��:النظام �السيما �الوط��، �لالقتصاد �بال�سبة �ا��اصة ���مية �ذات ��س�ثمارات �املزايا ��ذه تخص

�ستعمل�تكنولوجيا�خاصة�من�شأ��ا�أن

الطبيعية�وتدخر�الطاقة�وتف����إ���تنمية�مستديمة،�وتقسم�املزايا����ظل��ذا�النظام�إ���قسم�ن

  :عند�إنجاز��س�ثمار-

�ستفيد��س�ثمار�من�املزايا��تية

�عفاء�من�دفع�حقوق�نقل�حقوق�امللكية�للمقت�يات�العقار�ة�ال������إطار��س�ث�-

تطبيق�حق�ثابت����مجال�ال���يل�ب�سبة�مخفضة�قدر�ا��-

  .املال

�بامل�شآت��- �املتعلقة ��شغال �يخص �فيما �الو�الة، �طرف �من �تقييم�ا ��عد �باملصار�ف �أو��ليا �جزئيا �الدولة تكفل

�ساسية�الضرور�ة�إلنجاز��س�ثمار

من�الضر�بة�ع���القيمة�املضافة�فيما�يخص�السلع�وا��دمات�ال���تدخل�مباشرة����إنجاز��س�ثمار،�سواء��عفاء��-

  مستوردة�أو�محلية

20املؤرخ�����03-�01مر�رقم� 8

 
املؤرخ������03-�01مر�رقم� 9

عو�نان�عبد�القادر،املرجع�السابق،ص 10
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�إنجاز� ��� �مباشرة �تدخل �وال�� �املستوردة �السلع �يخص �فيما �ا��مركية �ا��قوق �مجال ��� �املخفضة �ال�سبة تطبيق

ملدة�عشرة�سنوات�من�ال�شاط�الفع���من�الضر�بة�ع���أر�اح�الشر�ات�ومن�الضر�بة�ع���الدخل��جما���

تدخل����إطار��عفاء�ملدة�عشرة�سنوات�ابتداء�من�تار�خ��قتناء�من�الرسم�العقاري�ع���امللكيات�العقار�ة�ال���

 .منح�مزايا�إضافية�من�شأ��ا�أن�تحسن�و�س�ل��س�ثمار�كتأجيل�ال��ز�وآجال��س��الك

  :و�و���دف�إ���إحداث�محيط�مالئم�ومحفز�من�أجل

  .ضمن�السوق�الدولية�للسياحة�من�خالل�ترقية�صور��ا�السياحية

  .إعادة��عتبار�للمؤسسات�الفندقية�والسياحية�قصد�رفع�قدرات��يواء�و�ستقبال

�ال��اث� �وتثم�ن �والتار�خية �والثقافية �الطبيعية �القدرات �وتثم�ن �إطار�املع�شة �وتحس�ن �الب�ئة �حماية ��� املسا�مة

  .تحس�ن�نوعية�ا��دمات�السياحية�والتطو�ر�امل���م�واملتوازن�لل�شاطات�السياحية

  .الشروع����دراسة�لتحديد�والتصر�ح�وإعادة�ال�شكيل�ملناطق�التوسع�واملواقع�السياحية

�رضية�املتواجدة�داخل�مناطق�التوسع�

  .وذلك�لغرض���يئ��ا�ووضع�ا�تحت�تصرف�املس�ثمر�ن

  إنجاز�أشغال�ال��يئة�القاعدية�ل�سع�ن�منطقة�توسع�سياحية�وكذا�مواقع�سياحية،

لوسائل�املادية،�ال�شر�ة�واملالية،�ال���تمك��ا�من�القيام�بجميع�امل�ام�

مليون�أورو�أي��48ج،�.مليار�د�6.4تخصيص�موارد�مالية�لفائدة�الصندوق�ا��اص�بدعم��س�ثمار�السيا���تقدر�ب�

                                                           

� �الرسمية،العدد �ا��ر�دة ��11سياحة، ��� �الصادرة ،19�

12 ANDT=Agence Nationale de Développement Touristique

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�إنجاز� ��� �مباشرة �تدخل �وال�� �املستوردة �السلع �يخص �فيما �ا��مركية �ا��قوق �مجال ��� �املخفضة �ال�سبة تطبيق

  :عند�انطالق��ستغالل

ملدة�عشرة�سنوات�من�ال�شاط�الفع���من�الضر�بة�ع���أر�اح�الشر�ات�ومن�الضر�بة�ع���الدخل��جما���

  .وع����ر�اح�املوزعة�ومن�الدفع�ا��زا���ومن�الرسم�ع���ال�شاط�امل��

�عفاء�ملدة�عشرة�سنوات�ابتداء�من�تار�خ��قتناء�من�الرسم�العقاري�ع���امللكيات�العقار�ة�ال���

منح�مزايا�إضافية�من�شأ��ا�أن�تحسن�و�س�ل��س�ثمار�كتأجيل�ال��ز�وآجال��س��الك

 2003قانون�متعلق�بالتنمية�املستدامة�للسياحة�سنة�

و�و���دف�إ���إحداث�محيط�مالئم�ومحفز�من�أجل�11لقد�صدر�القانون�املتعلق�بالتنمية�املستدامة�للسياحة�

  .ية��س�ثمار�وتطو�ر�الشراكة����السياحة

ضمن�السوق�الدولية�للسياحة�من�خالل�ترقية�صور��ا�السياحية" 

إعادة��عتبار�للمؤسسات�الفندقية�والسياحية�قصد�رفع�قدرات��يواء�و�ستقبال

  .تنو�ع�العرض�السيا���وتطو�ر�أش�ال�جديدة�لأل�شطة�السياحية

  .تلبية�حاجات�املواطن�ن����مجال�السياحة

�ال��اث� �وتثم�ن �والتار�خية �والثقافية �الطبيعية �القدرات �وتثم�ن �إطار�املع�شة �وتحس�ن �الب�ئة �حماية ��� املسا�مة

تحس�ن�نوعية�ا��دمات�السياحية�والتطو�ر�امل���م�واملتوازن�لل�شاطات�السياحية

  :ف�السابقة�الذكر،�تم��سط����عمال�الرئ�سية�التالية

الشروع����دراسة�لتحديد�والتصر�ح�وإعادة�ال�شكيل�ملناطق�التوسع�واملواقع�السياحية

  .منطقة�توسع�ومواقع�سياحية�100مواصلة�دراسات�ال��يئة�ل�

�رضية�املتواجدة�داخل�مناطق�التوسع��كتار����السنة�من�القطع��600التنازل�عن�طر�ق�ال��ا����عن�ما�يقارب�

وذلك�لغرض���يئ��ا�ووضع�ا�تحت�تصرف�املس�ثمر�نANDT (12(السيا���لفائدة�الو�الة�الوطنية�لتنمية�السياحة��

إنجاز�أشغال�ال��يئة�القاعدية�ل�سع�ن�منطقة�توسع�سياحية�وكذا�مواقع�سياحية،

لوسائل�املادية،�ال�شر�ة�واملالية،�ال���تمك��ا�من�القيام�بجميع�امل�ام�تدعيم�الو�الة�الوطنية�للتنمية�السياحية،�با

تخصيص�موارد�مالية�لفائدة�الصندوق�ا��اص�بدعم��س�ثمار�السيا���تقدر�ب�

                   

� ��� ��17املؤرخ �لل2003فيفري �املستدامة �بالتنمية �،يتعلق �الرسمية،العدد �ا��ر�دة سياحة،

Agence Nationale de Développement Touristique. 

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�إنجاز��- ��� �مباشرة �تدخل �وال�� �املستوردة �السلع �يخص �فيما �ا��مركية �ا��قوق �مجال ��� �املخفضة �ال�سبة تطبيق

  .�س�ثمار

عند�انطالق��ستغالل-

ملدة�عشرة�سنوات�من�ال�شاط�الفع���من�الضر�بة�ع���أر�اح�الشر�ات�ومن�الضر�بة�ع���الدخل��جما����عفاء��-

وع����ر�اح�املوزعة�ومن�الدفع�ا��زا���ومن�الرسم�ع���ال�شاط�امل��

�عفاء�ملدة�عشرة�سنوات�ابتداء�من�تار�خ��قتناء�من�الرسم�العقاري�ع���امللكيات�العقار�ة�ال����-

  .�س�ثمار

منح�مزايا�إضافية�من�شأ��ا�أن�تحسن�و�س�ل��س�ثمار�كتأجيل�ال��ز�وآجال��س��الك�-

قانون�متعلق�بالتنمية�املستدامة�للسياحة�سنة� .2.2

لقد�صدر�القانون�املتعلق�بالتنمية�املستدامة�للسياحة�

ية��س�ثمار�وتطو�ر�الشراكة����السياحةترق�-

" ا��زائر"إدماج�مقصد��-

إعادة��عتبار�للمؤسسات�الفندقية�والسياحية�قصد�رفع�قدرات��يواء�و�ستقبال�-

تنو�ع�العرض�السيا���وتطو�ر�أش�ال�جديدة�لأل�شطة�السياحية�-

تلبية�حاجات�املواطن�ن����مجال�السياحة�-

�ال��اث��- �وتثم�ن �والتار�خية �والثقافية �الطبيعية �القدرات �وتثم�ن �إطار�املع�شة �وتحس�ن �الب�ئة �حماية ��� املسا�مة

  السيا���الوط��

تحس�ن�نوعية�ا��دمات�السياحية�والتطو�ر�امل���م�واملتوازن�لل�شاطات�السياحية�-

ف�السابقة�الذكر،�تم��سط����عمال�الرئ�سية�التاليةو�لتحقيق���دا

الشروع����دراسة�لتحديد�والتصر�ح�وإعادة�ال�شكيل�ملناطق�التوسع�واملواقع�السياحية�-

مواصلة�دراسات�ال��يئة�ل��-

التنازل�عن�طر�ق�ال��ا����عن�ما�يقارب��-

السيا���لفائدة�الو�الة�الوطنية�لتنمية�السياحة��

إنجاز�أشغال�ال��يئة�القاعدية�ل�سع�ن�منطقة�توسع�سياحية�وكذا�مواقع�سياحية،�-

تدعيم�الو�الة�الوطنية�للتنمية�السياحية،�با�-

  املو�لة�إل��ا،

تخصيص�موارد�مالية�لفائدة�الصندوق�ا��اص�بدعم��س�ثمار�السيا���تقدر�ب��-

11 � �رقم ��01-03قانون ��� املؤرخ

  .4،ص�2003فيفري�
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2003 

  :القواعد�العامة�املتعلقة�باستعمال�واستغالل�السائح�ن�للشواطئ�و�و���دف�إ��

  .حماية�وتثم�ن�الشواطئ�قصد�استفادة�املصطاف�ن�م��ا�باالستجمام�وا��دمات�املرتبطة�بھ

شواطئ��ستجيب���اجات�املصطاف�ن�من�حيث�النظافة�وال��ة�و�من�

  كما�حدد��ذا�القانون�شروط�وكيفيات�استغالل�الشواطئ�حيث�يتم�استغاللھ�وفق�نظام��متيازات�عن

طر�ق�املزايدة�املفتوحة�حسب�دف���شروط�يحدد�املواصفات�التقنية�و�دار�ة�واملالية�لالمتياز،�يل��م�صاحب��متياز�

�من�قبل� ���ي�تھ �ملخطط �وطبقا �ا�ساعھ �بحكم �استغاللھ �يمكن ��متياز�كما �باستغالل�الشاطئ�محل ���صيا القيام

ية�إ���املؤسسات�الفندقية�املصنفة�بال�سبة�للشواطئ�ال���

ت�ون�امتداد�ل�ا،�و�رفق��متياز�باتفاقية�توقع���ساب�الدولة�من�طرف�الوا���املختص�إقليميا�وصاحب��متياز�الذي�

دئ�وقواعد�حماية�و��يئة�مناطق�التوسع�واملواقع�السياحية�من�أجل����يع�تنمي��ا،�كما�

  .�ستعمال�العقال�ي�وامل���م�للفضاءات�واملوارد�السياحية�لضمان�التنمية�املستدامة�للسياحة

  .راج�مناطق�التوسع�واملواقع�السياحية�وكذا�م�شآت�تنمية�ال�شاطات�السياحية����املخطط�الوط���ل��يئة��قليم

�والف��� �والدي�� �والتار��� �الثقا�� �ال��اث �واستغالل �استعمال �خالل �من �والسياحية �الثقافية �املوارد �ع�� املحافظة

إ�شاء�عمران�م�يأ�ومناسب�مع�تنمية�ال�شاطات�السياحية�وا��فاظ�ع���طا�عھ�املم��،�و��ون��سي���و��يئة�مناطق�

التوسع�واملواقع�السياحية����إطار�مخطط�ال��يئة�السياحية�الذي�يندرج�ضمن�أدوات���يئة��قليم�والعمران�و�شمل�

                                                           

����19 الصادرة ، 11 العدد الرسمية ،يحدد�القواعد�العامة�لالستعمال�و�ستغالل�السياحي�ن�للشواطئ،ا��ر�دة

�19،�الصادرة�����11،�يحدد�القواعد�العامة�لالستعمال�و�ستغالل�السياحي�ن�للشواطئ،ا��ر�دة�الرسمية�العدد�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

  .مليون�أورو����السنة�7مليون�دينار�

2003ستغالل�واستعمال�الشواطئ�السياحية�سنة�قانون�متعلق�با

القواعد�العامة�املتعلقة�باستعمال�واستغالل�السائح�ن�للشواطئ�و�و���دف�إ��

حماية�وتثم�ن�الشواطئ�قصد�استفادة�املصطاف�ن�م��ا�باالستجمام�وا��دمات�املرتبطة�بھ

شواطئ��ستجيب���اجات�املصطاف�ن�من�حيث�النظافة�وال��ة�و�من�توف���شروط�تنمية�م���مة�ومتوازنة�لل

  وحماية�الب�ئة،�وكذا�تحس�ن�خدمة�إقامة�املصطاف�ن،

  .تحديد�نظام��سلية�مدمج�ومتناسب�مع��شاطات�السياحة�الشاطئية

كما�حدد��ذا�القانون�شروط�وكيفيات�استغالل�الشواطئ�حيث�يتم�استغاللھ�وفق�نظام��متيازات�عن

طر�ق�املزايدة�املفتوحة�حسب�دف���شروط�يحدد�املواصفات�التقنية�و�دار�ة�واملالية�لالمتياز،�يل��م�صاحب��متياز�

�من�قبل� ���ي�تھ �ملخطط �وطبقا �ا�ساعھ �بحكم �استغاللھ �يمكن ��متياز�كما �باستغالل�الشاطئ�محل ���صيا القيام

ية�إ���املؤسسات�الفندقية�املصنفة�بال�سبة�للشواطئ�ال���مستغل�واحد�أو�أك��،�حيث�يمنح�حق��متياز�بصفة�أول

ت�ون�امتداد�ل�ا،�و�رفق��متياز�باتفاقية�توقع���ساب�الدولة�من�طرف�الوا���املختص�إقليميا�وصاحب��متياز�الذي�

 2003قانون�متعلق�بمناطق�التوسع�واملواقع�السياحية�سنة�

دئ�وقواعد�حماية�و��يئة�مناطق�التوسع�واملواقع�السياحية�من�أجل����يع�تنمي��ا،�كما�مبا

  .تمنع��ل�استغالل�ل�ذه�املناطق�يؤدي�إ����شو�ھ�طا�ع�ا�السيا��

�ستعمال�العقال�ي�وامل���م�للفضاءات�واملوارد�السياحية�لضمان�التنمية�املستدامة�للسياحة

راج�مناطق�التوسع�واملواقع�السياحية�وكذا�م�شآت�تنمية�ال�شاطات�السياحية����املخطط�الوط���ل��يئة��قليم

  .حماية�املقومات�الطبيعية�للسياحة

�والف��� �والدي�� �والتار��� �الثقا�� �ال��اث �واستغالل �استعمال �خالل �من �والسياحية �الثقافية �املوارد �ع�� املحافظة

إ�شاء�عمران�م�يأ�ومناسب�مع�تنمية�ال�شاطات�السياحية�وا��فاظ�ع���طا�عھ�املم��،�و��ون��سي���و��يئة�مناطق�

التوسع�واملواقع�السياحية����إطار�مخطط�ال��يئة�السياحية�الذي�يندرج�ضمن�أدوات���يئة��قليم�والعمران�و�شمل�

                   

،يحدد�القواعد�العامة�لالستعمال�و�ستغالل�السياحي�ن�للشواطئ،ا��ر�دة

،�يحدد�القواعد�العامة�لالستعمال�و�ستغالل�السياحي�ن�للشواطئ،ا��ر�دة�الرسمية�العدد�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 
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مليون�دينار��640بدفعة�تصل�إ���

  

 

قانون�متعلق�با .2.3

القواعد�العامة�املتعلقة�باستعمال�واستغالل�السائح�ن�للشواطئ�و�و���دف�إ���13يحدد��ذا�القانون���

حماية�وتثم�ن�الشواطئ�قصد�استفادة�املصطاف�ن�م��ا�باالستجمام�وا��دمات�املرتبطة�بھ�-

توف���شروط�تنمية�م���مة�ومتوازنة�لل�-

وحماية�الب�ئة،�وكذا�تحس�ن�خدمة�إقامة�املصطاف�ن،

تحديد�نظام��سلية�مدمج�ومتناسب�مع��شاطات�السياحة�الشاطئية�-

كما�حدد��ذا�القانون�شروط�وكيفيات�استغالل�الشواطئ�حيث�يتم�استغاللھ�وفق�نظام��متيازات�عن

طر�ق�املزايدة�املفتوحة�حسب�دف���شروط�يحدد�املواصفات�التقنية�و�دار�ة�واملالية�لالمتياز،�يل��م�صاحب��متياز�

�من�قبل� ���ي�تھ �ملخطط �وطبقا �ا�ساعھ �بحكم �استغاللھ �يمكن ��متياز�كما �باستغالل�الشاطئ�محل ���صيا القيام

مستغل�واحد�أو�أك��،�حيث�يمنح�حق��متياز�بصفة�أول

ت�ون�امتداد�ل�ا،�و�رفق��متياز�باتفاقية�توقع���ساب�الدولة�من�طرف�الوا���املختص�إقليميا�وصاحب��متياز�الذي�

  .رسا�عليھ�املزاد

قانون�متعلق�بمناطق�التوسع�واملواقع�السياحية�سنة� .2.4

مبا�14يحدد��ذا�القانون���

تمنع��ل�استغالل�ل�ذه�املناطق�يؤدي�إ����شو�ھ�طا�ع�ا�السيا��

  :��دف��ذا�القانون�إ��

�ستعمال�العقال�ي�وامل���م�للفضاءات�واملوارد�السياحية�لضمان�التنمية�املستدامة�للسياحة�-

راج�مناطق�التوسع�واملواقع�السياحية�وكذا�م�شآت�تنمية�ال�شاطات�السياحية����املخطط�الوط���ل��يئة��قليمإد�-

حماية�املقومات�الطبيعية�للسياحة�-

�والف����- �والدي�� �والتار��� �الثقا�� �ال��اث �واستغالل �استعمال �خالل �من �والسياحية �الثقافية �املوارد �ع�� املحافظة

  .يةألغراض�سياح

إ�شاء�عمران�م�يأ�ومناسب�مع�تنمية�ال�شاطات�السياحية�وا��فاظ�ع���طا�عھ�املم��،�و��ون��سي���و��يئة�مناطق��-

التوسع�واملواقع�السياحية����إطار�مخطط�ال��يئة�السياحية�الذي�يندرج�ضمن�أدوات���يئة��قليم�والعمران�و�شمل�

  :ع��

،يحدد�القواعد�العامة�لالستعمال�و�ستغالل�السياحي�ن�للشواطئ،ا��ر�دة�02-03قانون�رقم� 13

  .8،ص�2003فيفري�

 
،�يحدد�القواعد�العامة�لالستعمال�و�ستغالل�السياحي�ن�للشواطئ،ا��ر�دة�الرسمية�العدد��02-03قانون�رقم� 14

 .8،ص�2003فيفري�
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  ية�ال����ش�ل�ا��فاظ�عل��ا�عامال�أساسيا�ل��ذب�السيا��

�تزخر���ا� �ال�� �للمساحات ��ش�ال �متعددة �تنمية �إحداث �شأ��ا �من �محددة �أ�داف �أساس �ع�� إنجاز�اس�ثمارات

 .  

�و�ضم� �السياحية، �ال��يئة �مخطط ��� �الغرض �ل�ذا �املحددة ��را��� �من �ي�ش�ل �الذي �بالعقار�السيا�� �ا�تم كما

�ا��زائر ��� �الدو��(�قتصادية ��يجاري ) �عتماد

�املولدة� �و�س�ثمارات �الوط�� �لالقتصاد �ا��اصة ���مية ذات

  :و���16وقد�قدم��ذا�القانون�مجموعة�من�الضمانات�املمنوحة�لالس�ثمارات��جن�ية

  .مبدأ�املعاملة�املنصفة�والعادلة�فيما�يخص�ا��قوق�والواجبات�املرتبطة�باس�ثمارا��م

  .احةعدم�تطبيق��ثار�الناجمة�عن�مراجعة�أو�إلغاء��ذا�القانون�بأثر�رج���إال�إذا�طلب�املس�ثمر�ذلك�صر 

  ).الفوائد�وأر�اح��س�م

وضعت�الدولة�ا��زائر�ة�مجموعـة�مـن��جـراءات�تمثلـت��ـ��تـداب���متخـذة�لـدعم��سـ�ثمار�السـيا��،�حيـث�شـملت��ـذه�

 . �17جراءات���يئة�وتحكم����العقار�السيا���من�ج�ة،�وتمو�ل�املشار�ع��س�ثمار�ة�من�ج�ة�أخرى 

�القطاع� �استحداث �من �إنجاز�ا �تم �ال�� ��عمال �ودعم �مواصلة �خالل �من �العقار�السيا�� ��� �والتحكم �ال��يئة يتم

�سياحية،� �ألغراض �الشواطئ �واستغالل �استعمال �العقار�السيا��، �املستدامة، �بالتنمية �متعلقة �قانونية لنصوص

  . �ساس����تنفيذ��س��اتيجية�القطاعية
                                                           

17 ONT, la planification de la croissance, Algérie tourisme, publication d’information, N° 02, 1997, p.09

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

ية�ال����ش�ل�ا��فاظ�عل��ا�عامال�أساسيا�ل��ذب�السيا��حماية�ا��مال�الطبي���واملعالم�الثقاف

�تزخر���ا� �ال�� �للمساحات ��ش�ال �متعددة �تنمية �إحداث �شأ��ا �من �محددة �أ�داف �أساس �ع�� إنجاز�اس�ثمارات

  .مناطق�التوسع�واملواقع�السياحية

  :و��دف�مخطط�ال��يئة�السياحية�إ��

  .تحديد�املناطق�ال���يجب�حماي��ا

  .وظائف�املتطابقة�و�س�ثمارات�املناسبة

. إعداد�التجزئة�املخصصة�للمشار�ع�املراد�تحقيق�ا�عندما�تقت����الضرورة�ذلك

�و�ضم� �السياحية، �ال��يئة �مخطط ��� �الغرض �ل�ذا �املحددة ��را��� �من �ي�ش�ل �الذي �بالعقار�السيا�� �ا�تم كما

 .�را����التا�عة�لألمالك�الوطنية�العمومية�وا��اصة

 2016قانون�ترقية��س�ثمار�لسنة�

�الب�ئة ��� �ا��اصلة �للتغ��ات �استجابة �القانون ��ذا �جاء �ا��زائر وقد ��� �قتصادية

��س�ثمارات �لفائدة ��ست�نائية �املزايا ��عض �املولدة�. وتكر�س �و�س�ثمارات �الوط�� �لالقتصاد �ا��اصة ���مية ذات

وقد�قدم��ذا�القانون�مجموعة�من�الضمانات�املمنوحة�لالس�ثمارات��جن�ية

مبدأ�املعاملة�املنصفة�والعادلة�فيما�يخص�ا��قوق�والواجبات�املرتبطة�باس�ثمارا��م

عدم�تطبيق��ثار�الناجمة�عن�مراجعة�أو�إلغاء��ذا�القانون�بأثر�رج���إال�إذا�طلب�املس�ثمر�ذلك�صر 

  .التعو�ض�العادل�واملنصف����حالة�نزع�امللكية�

  .حق�التحكيم�واملصا��ة�عند��شوب�نزاع�قضا�ي

الفوائد�وأر�اح��س�م(ضمان�تحو�ل�الرأسمال�املس�ثمر�و�ر�اح�،�والعائدات�املرتبطة�بھ�

 .استفادة�املس�ثمر��جن���من�ا��قوق�املك�سبة�قبل�صدور��ذا�القانون 

 ب���دعم�وترقية��س�ثمار�السيا������ا��زائر

وضعت�الدولة�ا��زائر�ة�مجموعـة�مـن��جـراءات�تمثلـت��ـ��تـداب���متخـذة�لـدعم��سـ�ثمار�السـيا��،�حيـث�شـملت��ـذه�

�جراءات���يئة�وتحكم����العقار�السيا���من�ج�ة،�وتمو�ل�املشار�ع��س�ثمار�ة�من�ج�ة�أخرى 

 لعقار�السيا��ال��يئة�والتحكم����ا

�القطاع� �استحداث �من �إنجاز�ا �تم �ال�� ��عمال �ودعم �مواصلة �خالل �من �العقار�السيا�� ��� �والتحكم �ال��يئة يتم

�سياحية،� �ألغراض �الشواطئ �واستغالل �استعمال �العقار�السيا��، �املستدامة، �بالتنمية �متعلقة �قانونية لنصوص

�ساس����تنفيذ��س��اتيجية�القطاعية�وإعداد�مخطط�توجي���لل��يئة�السياحية�الذي��ش�ل
                   

 .السالف�الذكر��09-16 من�القانون�رقم

  .السالف�الذكر��09-16 من�القانون�رقم�25

, la planification de la croissance, Algérie tourisme, publication d’information, N° 02, 1997, p.09
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حماية�ا��مال�الطبي���واملعالم�الثقاف�-

�تزخر���ا��- �ال�� �للمساحات ��ش�ال �متعددة �تنمية �إحداث �شأ��ا �من �محددة �أ�داف �أساس �ع�� إنجاز�اس�ثمارات

مناطق�التوسع�واملواقع�السياحية

و��دف�مخطط�ال��يئة�السياحية�إ��

تحديد�املناطق�ال���يجب�حماي��ا

وظائف�املتطابقة�و�س�ثمارات�املناسبةتحديد�ال

إعداد�التجزئة�املخصصة�للمشار�ع�املراد�تحقيق�ا�عندما�تقت����الضرورة�ذلك

�و�ضم� �السياحية، �ال��يئة �مخطط ��� �الغرض �ل�ذا �املحددة ��را��� �من �ي�ش�ل �الذي �بالعقار�السيا�� �ا�تم كما

�را����التا�عة�لألمالك�الوطنية�العمومية�وا��اصة

قانون�ترقية��س�ثمار�لسنة� .2.5

�الب�ئة�� ��� �ا��اصلة �للتغ��ات �استجابة �القانون ��ذا �جاء وقد

��س�ثمارات �لفائدة ��ست�نائية �املزايا ��عض وتكر�س

وقد�قدم��ذا�القانون�مجموعة�من�الضمانات�املمنوحة�لالس�ثمارات��جن�ية�15غلملناصب�الش

مبدأ�املعاملة�املنصفة�والعادلة�فيما�يخص�ا��قوق�والواجبات�املرتبطة�باس�ثمارا��م�-

عدم�تطبيق��ثار�الناجمة�عن�مراجعة�أو�إلغاء��ذا�القانون�بأثر�رج���إال�إذا�طلب�املس�ثمر�ذلك�صر �-

التعو�ض�العادل�واملنصف����حالة�نزع�امللكية��-

حق�التحكيم�واملصا��ة�عند��شوب�نزاع�قضا�ي�-

ضمان�تحو�ل�الرأسمال�املس�ثمر�و�ر�اح�،�والعائدات�املرتبطة�بھ��-

استفادة�املس�ثمر��جن���من�ا��قوق�املك�سبة�قبل�صدور��ذا�القانون �-

ب���دعم�وترقية��س�ثمار�السيا������ا��زائرتدا -11

وضعت�الدولة�ا��زائر�ة�مجموعـة�مـن��جـراءات�تمثلـت��ـ��تـداب���متخـذة�لـدعم��سـ�ثمار�السـيا��،�حيـث�شـملت��ـذه�

�جراءات���يئة�وتحكم����العقار�السيا���من�ج�ة،�وتمو�ل�املشار�ع��س�ثمار�ة�من�ج�ة�أخرى 

ال��يئة�والتحكم����ا .3.1

�القطاع� �استحداث �من �إنجاز�ا �تم �ال�� ��عمال �ودعم �مواصلة �خالل �من �العقار�السيا�� ��� �والتحكم �ال��يئة يتم

�سياحية،� �ألغراض �الشواطئ �واستغالل �استعمال �العقار�السيا��، �املستدامة، �بالتنمية �متعلقة �قانونية لنصوص

وإعداد�مخطط�توجي���لل��يئة�السياحية�الذي��ش�ل

من�القانون�رقم�7حسب�املادة� 15
25إ����21حسب��املواد�من� 16

 

, la planification de la croissance, Algérie tourisme, publication d’information, N° 02, 1997, p.09. 
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  .الشروع����دراسة�لتحديد�و�التصر�ح�وإعادة�ال�شكيل�ملناطق�التوسع�السيا���و�كذا�املواقع�السياحية

�التوسع� �مناطق �داخل �املتواجدة رضية

  .السيا���لفائدة�الو�الة�الوطنية�للتنمية�السياحية،�وذلك��غرض���يئ��ا�ووضع�ا�تحت�تصرف�املس�ثمر�ن

ج�أي�بدفعة�تصل�إ���.مليار�د�6.4تخصيص�موارد�مالية�لفائدة�الصندوق�ا��اص�بدعم��س�ثمار�السيا���تقدر�ب�

�ل��صوصيات�ال���تم����س�ثمار�السيا��،� �وفقا �التمو�ل �عن�طر�ق�تكييف �السياحية �عملية�التأط���للمشار�ع تتم

" قرض�فند��"ار�إصالح�النظام�البن�ي،�البد�من�العمل�ع������يع�إ�شاء�منتج�ما���متم����س���

�املدى� �طو�لة �قروضا �يتطلب �الذي ��س�ثمار�السيا�� �طبيعة �مع �متوافقا �ي�ون �البنكية، �املؤسسات �مستوى ع��

�املؤسسات� �ت�ش��ا �أن �يمكن �و�ال�� ��س�ثمار�السيا�� �تمو�ل ��� �متخصصة �بنوك �إ�شاء �يع

�النقل �شر�ات �ا��واص، �املتعاملون �البنوك، �التأم�ن، �شر�ات �السياحية، ��قتصادية �إ���...العمومية �باإلضافة ا��،

�إج �س�تخذ �كما �وتحف����س�ثمارات، �ل���يع �إضا�� �كإجراء �الفائدة، ��سبة �لتحف���و���يع�تخفيض �أخرى راءات

�بالت�سيق� � �دراسة �ش�ل ��� �ذلك �و�تم منبع،

��ش�ل� �إذ �حيوي، �منبع �ل�ل ��س�شفائية �ا��صوصيات �بتحديد ��سمح �وال�� �بالوزارة، �املعنية �املصا�� �مع وال�شاور

��يئة�املسالك�املوجودة����مناطق�ا��نوب��غرض��س�يل�استعمال�ا�لتقليص�مدة�التنقل�وكذلك�برنامج�فتح�مسالك�

يتكفل�صندوق�دعم��س�ثمارات،�وال��قية�ونوعية�ال�شاطات�السياحية،�بالنفقات�املرتبطة�بال��قية�السياحية�و�ل�

شاطات��خرى�ل�سبة�،����ح�ن�تخضع�ال�

�املقاولون� �ي�ش��ا �ال�� �السياحية �للمؤسسات �بال�سبة سنوات

�قطاع� ��� �ت�شط �ال�� �املختلط ��قتصاد �شر�ات �وكذا �و�سفار، �السياحية �و�االت �باست�ناء �أو��جانب، الوطنيون

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

الشروع����دراسة�لتحديد�و�التصر�ح�وإعادة�ال�شكيل�ملناطق�التوسع�السيا���و�كذا�املواقع�السياحية

  .منطقة�توسع�ومناطق�سياحية�100مواصلة�دراسات�ال��يئة�لـ�

� �حوا�� �عن �ال��ا��� �طر�ق �عن �� �600التنازل �القطع �من �السنة �التوسع��كتار��� �مناطق �داخل �املتواجدة رضية

السيا���لفائدة�الو�الة�الوطنية�للتنمية�السياحية،�وذلك��غرض���يئ��ا�ووضع�ا�تحت�تصرف�املس�ثمر�ن

  . منطقة�توسع�سيا���70إنجاز�أشغال�ال��يئة�القاعدية�ل�

تخصيص�موارد�مالية�لفائدة�الصندوق�ا��اص�بدعم��س�ثمار�السيا���تقدر�ب�

 .مليون�دينار����السنة

 تأط���وتمو�ل�املشار�ع�السياحية

�ل��صوصيات�ال���تم����س�ثمار�السيا��،� �وفقا �التمو�ل �عن�طر�ق�تكييف �السياحية �عملية�التأط���للمشار�ع تتم

  :2013و����ذا�ا��صوص�فقد�سطرت�الدولة����أفاق�

ار�إصالح�النظام�البن�ي،�البد�من�العمل�ع������يع�إ�شاء�منتج�ما���متم����س���

�املدى� �طو�لة �قروضا �يتطلب �الذي ��س�ثمار�السيا�� �طبيعة �مع �متوافقا �ي�ون �البنكية، �املؤسسات �مستوى ع��

  .�س�ب�خصوصيات�اس��جاع�رأس�املال��س�ثمارات�السياحية

�املؤسسات� �ت�ش��ا �أن �يمكن �و�ال�� ��س�ثمار�السيا�� �تمو�ل ��� �متخصصة �بنوك �إ�شاء �يع

�النقل �شر�ات �ا��واص، �املتعاملون �البنوك، �التأم�ن، �شر�ات �السياحية، ��قتصادية العمومية

�إج �س�تخذ �كما �وتحف����س�ثمارات، �ل���يع �إضا�� �كإجراء �الفائدة، ��سبة تخفيض

� �بحوا�� �تقدر�حاليا �وال�� �ا��مو�ة، �الطاقة �حول �حصيلة �بالت�سيق��200إعداد � �دراسة �ش�ل ��� �ذلك �و�تم منبع،

��ش�ل� �إذ �حيوي، �منبع �ل�ل ��س�شفائية �ا��صوصيات �بتحديد ��سمح �وال�� �بالوزارة، �املعنية �املصا�� �مع وال�شاور

  .وتوجيھ��س�ثمار����امليدان�ا��موي�مستقبال

��يئة�املسالك�املوجودة����مناطق�ا��نوب��غرض��س�يل�استعمال�ا�لتقليص�مدة�التنقل�وكذلك�برنامج�فتح�مسالك�

  جديدة،�ومحطات�سياحية،�باإلضافة�إ���إنجاز�نقاط�املاء�ع���طول�الدورات

 .السياحية����ا��نوب�الكب��

 اءات�ا��بائيةالتحف��ات�و�عف

يتكفل�صندوق�دعم��س�ثمارات،�وال��قية�ونوعية�ال�شاطات�السياحية،�بالنفقات�املرتبطة�بال��قية�السياحية�و�ل�

  .النفقات��خرى�ا��اصة�بدعم�إنجاز�مشار�ع�اس�ثمار�ة�سياحية

،����ح�ن�تخضع�ال�% 19تخضع�ال�شاطات�السياحية�للضر�بة�ع���أر�اح�الشر�ات�ب�سبة�

  

� �ملدة �الشر�ات �أر�اح �ع�� �الضر�بة �من �املقاولون���10عفاء �ي�ش��ا �ال�� �السياحية �للمؤسسات �بال�سبة سنوات

�قطاع� ��� �ت�شط �ال�� �املختلط ��قتصاد �شر�ات �وكذا �و�سفار، �السياحية �و�االت �باست�ناء �أو��جانب، الوطنيون

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

الشروع����دراسة�لتحديد�و�التصر�ح�وإعادة�ال�شكيل�ملناطق�التوسع�السيا���و�كذا�املواقع�السياحية��

مواصلة�دراسات�ال��يئة�لـ�

��� �حوا�� �عن �ال��ا��� �طر�ق �عن التنازل

السيا���لفائدة�الو�الة�الوطنية�للتنمية�السياحية،�وذلك��غرض���يئ��ا�ووضع�ا�تحت�تصرف�املس�ثمر�ن

إنجاز�أشغال�ال��يئة�القاعدية�ل���

تخصيص�موارد�مالية�لفائدة�الصندوق�ا��اص�بدعم��س�ثمار�السيا���تقدر�ب���

مليون�دينار����السنة�640

تأط���وتمو�ل�املشار�ع�السياحية .3.2

�ل��صوصيات�ال���تم����س�ثمار�السيا��،� �وفقا �التمو�ل �عن�طر�ق�تكييف �السياحية �عملية�التأط���للمشار�ع تتم

و����ذا�ا��صوص�فقد�سطرت�الدولة����أفاق�

ار�إصالح�النظام�البن�ي،�البد�من�العمل�ع������يع�إ�شاء�منتج�ما���متم����س������إط�:املرحلة��و��

�املدى� �طو�لة �قروضا �يتطلب �الذي ��س�ثمار�السيا�� �طبيعة �مع �متوافقا �ي�ون �البنكية، �املؤسسات �مستوى ع��

�س�ب�خصوصيات�اس��جاع�رأس�املال��س�ثمارات�السياحية

�الثانية �املؤسسات����:املرحلة �ت�ش��ا �أن �يمكن �و�ال�� ��س�ثمار�السيا�� �تمو�ل ��� �متخصصة �بنوك �إ�شاء �يع

�النقل �شر�ات �ا��واص، �املتعاملون �البنوك، �التأم�ن، �شر�ات �السياحية، ��قتصادية العمومية

�إج �س�تخذ �كما �وتحف����س�ثمارات، �ل���يع �إضا�� �كإجراء �الفائدة، ��سبة تخفيض

  :�س�ثمار،�نذكر�م��ا

� �بحوا�� �تقدر�حاليا �وال�� �ا��مو�ة، �الطاقة �حول �حصيلة إعداد

��ش�ل� �إذ �حيوي، �منبع �ل�ل ��س�شفائية �ا��صوصيات �بتحديد ��سمح �وال�� �بالوزارة، �املعنية �املصا�� �مع وال�شاور

وتوجيھ��س�ثمار����امليدان�ا��موي�مستقبالأداة�لدعم�

��يئة�املسالك�املوجودة����مناطق�ا��نوب��غرض��س�يل�استعمال�ا�لتقليص�مدة�التنقل�وكذلك�برنامج�فتح�مسالك�

جديدة،�ومحطات�سياحية،�باإلضافة�إ���إنجاز�نقاط�املاء�ع���طول�الدورات

السياحية����ا��نوب�الكب��

التحف��ات�و�عف .3.3

يتكفل�صندوق�دعم��س�ثمارات،�وال��قية�ونوعية�ال�شاطات�السياحية،�بالنفقات�املرتبطة�بال��قية�السياحية�و�ل���

النفقات��خرى�ا��اصة�بدعم�إنجاز�مشار�ع�اس�ثمار�ة�سياحية

تخضع�ال�شاطات�السياحية�للضر�بة�ع���أر�اح�الشر�ات�ب�سبة��-

  .من��ذه�الضر�بة%  25

-�� �ملدة �الشر�ات �أر�اح �ع�� �الضر�بة �من �عفاء

�قطاع� ��� �ت�شط �ال�� �املختلط ��قتصاد �شر�ات �وكذا �و�سفار، �السياحية �و�االت �باست�ناء �أو��جانب، الوطنيون
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ستفيد��س�ثمارات����املشار�ع�السياحية�ال���تنجز�ع���مستوى�واليات�الشمال�وواليات�ا��نوب�ع���التوا���من�

ا��نوب،�����أما�عمليات�تحديث�املؤسسات�السياحية�و�الفندقية�ال���تنجز�ع���مستوى�واليات�الشمال�وواليات

من��سبة�الفائدة�املطبقة�ع���% 4.5و�

  .�عفاء�الدائم�من�الرسم�ع���ال�شاط�امل��،�بال�سبة�لل�شاطات�السياحية،�الفندقية�وا��مو�ة

،�فيما�يخص�ا��دمات�2019د�سم����

�و�سفار�وتأج��� �املصنفة، �السياحية �املطاعم ��شاطات �وكذا �وا��مو�ة، �والفندقية �السياحية �بال�شاطات املرتبطة

  .س�شر�ات�قطاع�السياحة

تطبيق�ال�سبة�املخفضة�للرسوم�ا��مركية�فيما�يخص�اقتناء�تج���ات�وأثاث�غ���مصنعة�محليا،�تدخل����إطار�

�من�أجل�التحف���ع���تطو�ر�قطاع�السياحة�ع���مستوى�ا��نوب�وال�ضاب�العليا،��ستفيد�عمليات�منح��متياز 

�ب�سبة� �تخفيض �من �السياحية ��س�ثمار�ة �إلنجاز�املشار�ع ��رضية�الضرور�ة �القطع �التوا���ب�% 3ع�� �ع�� تقدر،

�املرتبطة� ��س�ثمارات �لفائدة �لتطو�ر��س�ثمار، �الوطنية �بالو�الة �ا��اص �إطار�ال��ت�ب ��� �املمنوحة �املزايا توسيع

 

  ا�����املؤ�دة�واملعارضة�لالس�ثمار��جن���املباشر

،�مما�أوجد�وج���نظر����21اختلفت�آراء�الفق�اء�حول�مدى�أ�مية��س�ثمار��جن���املباشر�خاصة�للدول�النامية

�أث �من �لھ �ملا �النامية �للدول �خاصة �املباشر�و���عھ ��س�ثمار��جن�� �يؤ�د �اقتصاديا��ا��ول �ع�� ار�إيجابية

                                                           
18 www. Andi.dz,  vue le : 06/08/2018. 

املؤرخة�،�44،�ج�ر�العدد�2009،�املتضمن�قانون�املالية�التكمي���لسنة�

،�املكتب�2001أحمد�سم���أبو�الفتوح�يوسف�خالف،�دور�القوان�ن�وال�شر�عات����جدب��س�ثمار��جن���املباشر����ا��زائر�مند�عام�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

ستفيد��س�ثمارات����املشار�ع�السياحية�ال���تنجز�ع���مستوى�واليات�الشمال�وواليات�ا��نوب�ع���التوا���من�

  . 19من��سبة�الفائدة�املطبقة�ع���القروض�البنكية% 

أما�عمليات�تحديث�املؤسسات�السياحية�و�الفندقية�ال���تنجز�ع���مستوى�واليات�الشمال�وواليات

و�% 3،�ف�ستفيد�ع���التوا���من�تخفيض�ب��"مخطط�النوعية�السياحية�

�عفاء�الدائم�من�الرسم�ع���ال�شاط�امل��،�بال�سبة�لل�شاطات�السياحية،�الفندقية�وا��مو�ة

�31سم�ع���القيمة�املضافة،�إ���غاية�من�الر % 7تطبيق�ال�سبة�املنخفضة�ب�

�و�سفار�وتأج��� �املصنفة، �السياحية �املطاعم ��شاطات �وكذا �وا��مو�ة، �والفندقية �السياحية �بال�شاطات املرتبطة

  

س�شر�ات�قطاع�السياحة�عفاء�من�رسم�ال���يل�بال�سبة�لعمليات�رفع�رأس��املال،�وكذا�تأس�

تطبيق�ال�سبة�املخفضة�للرسوم�ا��مركية�فيما�يخص�اقتناء�تج���ات�وأثاث�غ���مصنعة�محليا،�تدخل����إطار�

  ".ملخطط�نوعية�السياحة�

من�أجل�التحف���ع���تطو�ر�قطاع�السياحة�ع���مستوى�ا��نوب�وال�ضاب�العليا،��ستفيد�عمليات�منح��متياز 

�ب�سبة� �تخفيض �من �السياحية ��س�ثمار�ة �إلنجاز�املشار�ع ��رضية�الضرور�ة �القطع ع��

�املرتبطة� ��س�ثمارات �لفائدة �لتطو�ر��س�ثمار، �الوطنية �بالو�الة �ا��اص �إطار�ال��ت�ب ��� �املمنوحة �املزايا توسيع

  .صنفةبال�شاطات�السياحية�والفندقية�امل

ا�����املؤ�دة�واملعارضة�لالس�ثمار��جن���املباشر

اختلفت�آراء�الفق�اء�حول�مدى�أ�مية��س�ثمار��جن���املباشر�خاصة�للدول�النامية

�أث �من �لھ �ملا �النامية �للدول �خاصة �املباشر�و���عھ ��س�ثمار��جن�� �يؤ�د �ول

  .و��اج��ا�امل��ة�إليھ�الفتقاد�ا�عناصر�التمو�ل�الذاتية
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أحمد�سم���أبو�الفتوح�يوسف�خالف،�دور�القوان�ن�وال�شر�عات����جدب��س�ثمار��جن���املباشر����ا��زائر�مند�عام�

  .20ص،2015العر�ي�للمعارف،�مصر�ا��ديدة،�مصر،�
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  .18السياحة

ستفيد��س�ثمارات����املشار�ع�السياحية�ال���تنجز�ع���مستوى�واليات�الشمال�وواليات�ا��نوب�ع���التوا���من���-

% 4.5و�% 3تخفيض�ب�

أما�عمليات�تحديث�املؤسسات�السياحية�و�الفندقية�ال���تنجز�ع���مستوى�واليات�الشمال�وواليات�-

مخطط�النوعية�السياحية�" إطار

  .20القروض�البنكية

�عفاء�الدائم�من�الرسم�ع���ال�شاط�امل��،�بال�سبة�لل�شاطات�السياحية،�الفندقية�وا��مو�ة�-

تطبيق�ال�سبة�املنخفضة�ب��-

�و�سفار�وتأج��� �املصنفة، �السياحية �املطاعم ��شاطات �وكذا �وا��مو�ة، �والفندقية �السياحية �بال�شاطات املرتبطة

  .سيارات�النقل�السيا��

�عفاء�من�رسم�ال���يل�بال�سبة�لعمليات�رفع�رأس��املال،�وكذا�تأس���-

تطبيق�ال�سبة�املخفضة�للرسوم�ا��مركية�فيما�يخص�اقتناء�تج���ات�وأثاث�غ���مصنعة�محليا،�تدخل����إطار���-

ملخطط�نوعية�السياحة�" التأ�يل،�

من�أجل�التحف���ع���تطو�ر�قطاع�السياحة�ع���مستوى�ا��نوب�وال�ضاب�العليا،��ستفيد�عمليات�منح��متياز ��-

�ب�سبة� �تخفيض �من �السياحية ��س�ثمار�ة �إلنجاز�املشار�ع ��رضية�الضرور�ة �القطع ع��

  %.80و�% 50

�املرتبطة��- ��س�ثمارات �لفائدة �لتطو�ر��س�ثمار، �الوطنية �بالو�الة �ا��اص �إطار�ال��ت�ب ��� �املمنوحة �املزايا توسيع

بال�شاطات�السياحية�والفندقية�امل

ا�����املؤ�دة�واملعارضة�لالس�ثمار��جن���املباشر:الثا�ي�املحور 

اختلفت�آراء�الفق�اء�حول�مدى�أ�مية��س�ثمار��جن���املباشر�خاصة�للدول�النامية��

� �أث:ذلك �من �لھ �ملا �النامية �للدول �خاصة �املباشر�و���عھ ��س�ثمار��جن�� �يؤ�د �ول

و��اج��ا�امل��ة�إليھ�الفتقاد�ا�عناصر�التمو�ل�الذاتية
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�معظم� �وأن �خاصة �الدول�النامية �ثروات �وسيلة�الست��اف �يرى�أنھ �املباشر�والذي �لالس�ثمار��جن�� �معارض والثا�ي

�إ��� �تحتاج �ال�� �القطاعات �عن ت�تعد

�س�ثمار��ش�ل�كب���مثل�ال�يا�ل��قتصادية�و�جتماعية،�فضال�عن�أن��س�ثمار��جن���املباشر�يتجھ�إ���الدول�

بدافع�مص��تھ�ال��صية�أوال�ح���لو��انت�تتعارض�مع�مص��تھ�ال��صية�أوال�ح���لو��انت�تتعارض�مع�مص��ة�

أن�حركة��ذا��س�ثمار�ما���إال�تجسيد�ملبدأ�تقسيم�

�العناصر� �مع �وتكنولوجيا �مال �رأس �من �النامية �الدول ��� النادرة

�ع��� ��قتصادية �للموارد �أفضل �تخصيص �إ�� �يؤدي ��مر�الذي �وعمال، �طبيعية �موارد �من �الدول ��ذه ��� الوف��ة

�واملس�ثمر��جن�� �املستضيفة �أ��" الدولة �و�رى اب��ستفيدان،

�والتقدم� �الرأسما�� �ال��اكم �ز�ادة ��� �تتمثل �كث��ة �منافع �النامية �الدول ��� ��جن�ية ��س�ثمارات �أن �الرأي �ذا

التكنولو���والتطو�ر����ال�يا�ل��نتاجية�وإصالح�أوجھ�ا��لل����م��ان�املدفوعات�واملوازنة�العامة�للدول�املستضيفة�

  :�س�ثمار��جن���املباشر��سد�أر�ع�فجوات�رئ�سية����الدول�النامية���

حيث��عا�ي�الدول�النامية�عموما�من�قصور����معدالت��دخار�الناتج�عن�انخفاض�معدالت�الدخول،�مما�

�عا�ي�الدول�النامية�من�نقص����املعرفة�الفنية�والتكنولوجية�وامل�ارات��دار�ة�وال�سو�قية،�لذلك���أت�

��س�ثمار�ة� �الشر�ات �خالل �من �متقدم �ف�� �مستوى �ذات ���مة �مشروعات �إلقامة �النامية �الدول �عض

�عا�ي�الدول�النامية�أيضا�من�نقص����النقد��جن���والالزم�لالست��اد�بصفة�عامة�واست��اد�مستلزمات�

  .�نتاج�بصفة�خاصة،�و�التا����ستطيع�ا��صول�عليھ�من�خالل��س�ثمارات��جن�ية�املباشرة

                                                           

 . 10،ص�2009م���ع���محمد�ا��س�ن�عمار،��س�ثمار��جن���املباشر����ظل�املناخ��س�ثماري،�ا��ديد�لالقتصاد�املصري،�القا�رة،�

23 Caime ross A.K , the contribution of forgien and  Domestic capital to economic development reprinted in factors in 

economic development , London ,1962,p32

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�معظم� �وأن �خاصة �الدول�النامية �ثروات �وسيلة�الست��اف �يرى�أنھ �املباشر�والذي �لالس�ثمار��جن�� �معارض والثا�ي

�و  �و�س��اتيجية �ا��دمية �القطاعات �إ�� �توجھ �املباشرة ��جن�ية �إ����س�ثمارات �تحتاج �ال�� �القطاعات �عن ت�تعد

�س�ثمار��ش�ل�كب���مثل�ال�يا�ل��قتصادية�و�جتماعية،�فضال�عن�أن��س�ثمار��جن���املباشر�يتجھ�إ���الدول�

بدافع�مص��تھ�ال��صية�أوال�ح���لو��انت�تتعارض�مع�مص��تھ�ال��صية�أوال�ح���لو��انت�تتعارض�مع�مص��ة�

  :وفيما�ي���سوف��عرض�وج���النظر�وا�����ال���تؤ�د�آراء�م

  الفر�ق�املؤ�د�لوجود��س�ثمار��جن���املباشر

أن�حركة��ذا��س�ثمار�ما���إال�تجسيد�ملبدأ�تقسيم�" النظر�ة�ا��ديثة"يرى�الفقھ�املؤ�د�لالس�ثمار��جن���املباشر�

�تتضافر�العناصر  �حيث �والتخصص، �الدو�� �العناصر��العمل �مع �وتكنولوجيا �مال �رأس �من �النامية �الدول ��� النادرة

�ع��� ��قتصادية �للموارد �أفضل �تخصيص �إ�� �يؤدي ��مر�الذي �وعمال، �طبيعية �موارد �من �الدول ��ذه ��� الوف��ة

� �كال�الطرف�ن �أن ��ع���أيضا �ومما �العالم، �واملس�ثمر��جن��"مستوى �املستضيفة الدولة

�والتقدم� �الرأسما�� �ال��اكم �ز�ادة ��� �تتمثل �كث��ة �منافع �النامية �الدول ��� ��جن�ية ��س�ثمارات �أن �الرأي �ذا

التكنولو���والتطو�ر����ال�يا�ل��نتاجية�وإصالح�أوجھ�ا��لل����م��ان�املدفوعات�واملوازنة�العامة�للدول�املستضيفة�

  :رأي�ل������تية

�س�ثمار��جن���املباشر��سد�أر�ع�فجوات�رئ�سية����الدول�النامية���

  :الفجوة��دخار�ة�لتمو�ل��س�ثمارات��زمة

حيث��عا�ي�الدول�النامية�عموما�من�قصور����معدالت��دخار�الناتج�عن�انخفاض�معدالت�الدخول،�مما�

  .س�ثمارات�من�خالل�موارد�ايجعل�ا�غ���قادرة�ع���تمو�ل�� 

  :الفجوة�التكنولوجية

�عا�ي�الدول�النامية�من�نقص����املعرفة�الفنية�والتكنولوجية�وامل�ارات��دار�ة�وال�سو�قية،�لذلك���أت�

��س�ثمار�ة� �الشر�ات �خالل �من �متقدم �ف�� �مستوى �ذات ���مة �مشروعات �إلقامة �النامية �الدول �عض

  .23ة�جن�ية�لسد�تلك�الفجو 

  :فجوة�النقد��جن��

�عا�ي�الدول�النامية�أيضا�من�نقص����النقد��جن���والالزم�لالست��اد�بصفة�عامة�واست��اد�مستلزمات�

�نتاج�بصفة�خاصة،�و�التا����ستطيع�ا��صول�عليھ�من�خالل��س�ثمارات��جن�ية�املباشرة

  :الفجوة�ب�ن��يرادات�العامة�والنفقات�العامة

                   

م���ع���محمد�ا��س�ن�عمار،��س�ثمار��جن���املباشر����ظل�املناخ��س�ثماري،�ا��ديد�لالقتصاد�املصري،�القا�رة،�

, the contribution of forgien and  Domestic capital to economic development reprinted in factors in 

,1962,p32 . 
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�معظم�� �وأن �خاصة �الدول�النامية �ثروات �وسيلة�الست��اف �يرى�أنھ �املباشر�والذي �لالس�ثمار��جن�� �معارض والثا�ي

�و  �و�س��اتيجية �ا��دمية �القطاعات �إ�� �توجھ �املباشرة ��جن�ية �س�ثمارات

�س�ثمار��ش�ل�كب���مثل�ال�يا�ل��قتصادية�و�جتماعية،�فضال�عن�أن��س�ثمار��جن���املباشر�يتجھ�إ���الدول�

بدافع�مص��تھ�ال��صية�أوال�ح���لو��انت�تتعارض�مع�مص��تھ�ال��صية�أوال�ح���لو��انت�تتعارض�مع�مص��ة�

  .الدولة�املستضيفة�لھ

وفيما�ي���سوف��عرض�وج���النظر�وا�����ال���تؤ�د�آراء�م

الفر�ق�املؤ�د�لوجود��س�ثمار��جن���املباشر .1

يرى�الفقھ�املؤ�د�لالس�ثمار��جن���املباشر���

�تتضافر�العناصر  �حيث �والتخصص، �الدو�� العمل

�ع��� ��قتصادية �للموارد �أفضل �تخصيص �إ�� �يؤدي ��مر�الذي �وعمال، �طبيعية �موارد �من �الدول ��ذه ��� الوف��ة

� �كال�الطرف�ن �أن ��ع���أيضا �ومما �العالم، مستوى

�والتقدم� �الرأسما�� �ال��اكم �ز�ادة ��� �تتمثل �كث��ة �منافع �النامية �الدول ��� ��جن�ية ��س�ثمارات �أن �الرأي �ذا

التكنولو���والتطو�ر����ال�يا�ل��نتاجية�وإصالح�أوجھ�ا��لل����م��ان�املدفوعات�واملوازنة�العامة�للدول�املستضيفة�

  .22ل�ذه��س�ثمارات

رأي�ل������تيةو�س�ند�أ��اب��ذا�ال

س�ثمار��جن���املباشر��سد�أر�ع�فجوات�رئ�سية����الدول�النامية����

الفجوة��دخار�ة�لتمو�ل��س�ثمارات��زمة-

حيث��عا�ي�الدول�النامية�عموما�من�قصور����معدالت��دخار�الناتج�عن�انخفاض�معدالت�الدخول،�مما���

يجعل�ا�غ���قادرة�ع���تمو�ل�� 

الفجوة�التكنولوجية-

�عا�ي�الدول�النامية�من�نقص����املعرفة�الفنية�والتكنولوجية�وامل�ارات��دار�ة�وال�سو�قية،�لذلك���أت���

��س�ثمار�ة� �الشر�ات �خالل �من �متقدم �ف�� �مستوى �ذات ���مة �مشروعات �إلقامة �النامية �الدول �عض

�جن�ية�لسد�تلك�الفجو 

فجوة�النقد��جن��-

�عا�ي�الدول�النامية�أيضا�من�نقص����النقد��جن���والالزم�لالست��اد�بصفة�عامة�واست��اد�مستلزمات���

�نتاج�بصفة�خاصة،�و�التا����ستطيع�ا��صول�عليھ�من�خالل��س�ثمارات��جن�ية�املباشرة

الفجوة�ب�ن��يرادات�العامة�والنفقات�العامة-

م���ع���محمد�ا��س�ن�عمار،��س�ثمار��جن���املباشر����ظل�املناخ��س�ثماري،�ا��ديد�لالقتصاد�املصري،�القا�رة،� 22

, the contribution of forgien and  Domestic capital to economic development reprinted in factors in 
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��ش�ل� ��يرادات �فجوة �سد ��� ��سا�م �أن �يمكن ��جن�ية �املشروعات ��شاط �ح�� �الضرائب �حصيلة إن

�سا�م��س�ثمار��جن���املباشر����إيجاد�مجموعة�من�الوفورات�ا��ارجية�و�ثار�غ���املباشرة�واملنافع�

من�خالل�ما�قد�يقوم�بھ�" الب�ية��ساسية

املس�ثمر��جن���من�رصف�وتم�يد�للطرق�املؤدية�إ���مشروعھ�وتوصيل�ومد�شب�ات�املياه�والصرف�الص���

ف����عض�مستلزمات�قد�يؤدي�قيام�املشروع��جن���إ���تخفيض�الت�لفة�ملشروعات�محلية�ن�يجة�تو 

يؤدي�املس�ثمر��جن���بما�لديھ�من�خ��ة�إعالنية�و�سو�قية�واتصاالت�مسبقة�باألسواق�العاملية�إ���توسيع�

�� ��� �ال�شغيل �ومستو�ات �املضافة �القيمة �ز�ادة ��� ��جن�� �املشروع ��خرى��سا�م ��قتصادية �شطة

�وتحس�ن� �إنتاجي��م �ز�ادة �حيث �من �العمال �ظروف �تحس�ن �إ�� ��س�ثمار��جن�� �مشروعات �تؤدي قد

�وا��� �الكفاءة �ذات �العمالة �تجد �حيث �العقول ���رة �ظا�رة �من �ا��د �إ�� �يؤدي �مما �أجور�م �ة�مستوى

  .العالية�الفرصة�للعمل����املشروعات��جن�ية�بدال�من�ال��رة�إ���ا��ارج

�و�أسعار�أقل� �مرتفع �جودة �بمستوى ��س��الكية �توف���السلع �إ�� ��س�ثمار��جن�� �مشروعات �تؤدي قد

�س�ثمار��جن���املباشر�كمصدر�لتمو�ل�أفضل�من�القروض�ا��ارجية�خاصة�من�حيث�أثاره�ع���

م��ان�املدفوعات،�حيث�أنھ�يدر�عائدا�بدال�من�ز�ادة�أعباء�خدمة�الدين�ال���تمثل����نفس�الوقت�عبئا�ع���

�ن�حوافز�إلعادة�اس�ثمار�م��ان�املدفوعات،�كذلك��ستطيع�الدول�املضيفة�لالس�ثمار��جن���منح�املس�ثمر 

أر�اح�م�املحققة�بدال�من�تحو�ل�ا�إ���ا��ارج،�و�ذا��مر�غ���وارد����حالة�ما�إذا��ان�التدفق�ا��ار����و�

�من� �صورة �انھ �املباشر�ع�� س�ثمار��جن��

صور��ستعمار�ا��ديد�الذي�يز�د�من�درجة�تبعية�الدول�النامية�للدول�املتقدمة،�أو�أنھ�مبادرة�من�طرف�واحد�حيث�

ج�ة�نظر�م�وال���تو����ثار�السلبية�لالس�ثمار��جن���

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

��ش�ل� ��يرادات �فجوة �سد ��� ��سا�م �أن �يمكن ��جن�ية �املشروعات ��شاط �ح�� �الضرائب �حصيلة إن

�سا�م��س�ثمار��جن���املباشر����إيجاد�مجموعة�من�الوفورات�ا��ارجية�و�ثار�غ���املباشرة�واملنافع�

  :�جتماعية�للدول�املضيفة�مثال

الب�ية��ساسية"إ���ز�ادة�رأس�املال��جتما����قد�يؤدي��س�ثمار��جن���املباشر 

املس�ثمر��جن���من�رصف�وتم�يد�للطرق�املؤدية�إ���مشروعھ�وتوصيل�ومد�شب�ات�املياه�والصرف�الص���

قد�يؤدي�قيام�املشروع��جن���إ���تخفيض�الت�لفة�ملشروعات�محلية�ن�يجة�تو 

يؤدي�املس�ثمر��جن���بما�لديھ�من�خ��ة�إعالنية�و�سو�قية�واتصاالت�مسبقة�باألسواق�العاملية�إ���توسيع�

  .نطاق�السوق�املحلية�وفتح�آفاق�جديدة�أمام�املنتجات�املحلية

�� ��� �ال�شغيل �ومستو�ات �املضافة �القيمة �ز�ادة ��� ��جن�� �املشروع �سا�م

  .املرتبطة��عالقات��شابك�أمامية�أو�خلفية�مع�املشروع��جن��

�وتحس�ن� �إنتاجي��م �ز�ادة �حيث �من �العمال �ظروف �تحس�ن �إ�� ��س�ثمار��جن�� �مشروعات �تؤدي قد

�وا��� �الكفاءة �ذات �العمالة �تجد �حيث �العقول ���رة �ظا�رة �من �ا��د �إ�� �يؤدي �مما �أجور�م مستوى

العالية�الفرصة�للعمل����املشروعات��جن�ية�بدال�من�ال��رة�إ���ا��ارج

�و�أسعار�أقل� �مرتفع �جودة �بمستوى ��س��الكية �توف���السلع �إ�� ��س�ثمار��جن�� �مشروعات �تؤدي قد

  .�س�يا�من�مثيل��ا�املستوردة

  :�ثر��يجا�ي�لالس�ثمار��جن���ع���م��ان�املدفوعات

�س�ثمار��جن���املباشر�كمصدر�لتمو�ل�أفضل�من�القروض�ا��ارجية�خاصة�من�حيث�أثاره�ع���

م��ان�املدفوعات،�حيث�أنھ�يدر�عائدا�بدال�من�ز�ادة�أعباء�خدمة�الدين�ال���تمثل����نفس�الوقت�عبئا�ع���

م��ان�املدفوعات،�كذلك��ستطيع�الدول�املضيفة�لالس�ثمار��جن���منح�املس�ثمر 

أر�اح�م�املحققة�بدال�من�تحو�ل�ا�إ���ا��ارج،�و�ذا��مر�غ���وارد����حالة�ما�إذا��ان�التدفق�ا��ار����و�

  .مدفوعات�خدمة�الدين

  الفر�ق�املعارض�لوجود��س�ثمار��جن���املباشر

�نظر� �وج�ة �الفر�ق ��ذا �الكالسيكية"يمثل �� " النظر�ة �إ�� �ينظرون �من�حيث �صورة �انھ �املباشر�ع�� س�ثمار��جن��

صور��ستعمار�ا��ديد�الذي�يز�د�من�درجة�تبعية�الدول�النامية�للدول�املتقدمة،�أو�أنھ�مبادرة�من�طرف�واحد�حيث�

  .الفائز�دائما��و�الشر�ات�متعددة�ا���سيات�ول�ست�الدول�املضيفة

ج�ة�نظر�م�وال���تو����ثار�السلبية�لالس�ثمار��جن���و�س�ند�أ��اب��ذا�الرأي�ملجموعة�من�ا�����ال���تؤ�د�و 

  :املباشر�ع���الدول�النامية،��ذه�ا�������

  :بال�سبة�للعمالة�وامل�ارات�الفنية

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

��ش�ل�   ��يرادات �فجوة �سد ��� ��سا�م �أن �يمكن ��جن�ية �املشروعات ��شاط �ح�� �الضرائب �حصيلة إن

  .مباشر

سا�م��س�ثمار��جن���املباشر����إيجاد�مجموعة�من�الوفورات�ا��ارجية�و�ثار�غ���املباشرة�واملنافع��

�جتماعية�للدول�املضيفة�مثال

قد�يؤدي��س�ثمار��جن���املباشر -

املس�ثمر��جن���من�رصف�وتم�يد�للطرق�املؤدية�إ���مشروعھ�وتوصيل�ومد�شب�ات�املياه�والصرف�الص���

  .والك�ر�اء

قد�يؤدي�قيام�املشروع��جن���إ���تخفيض�الت�لفة�ملشروعات�محلية�ن�يجة�تو -           

  .�نتاج�ل�ا

يؤدي�املس�ثمر��جن���بما�لديھ�من�خ��ة�إعالنية�و�سو�قية�واتصاالت�مسبقة�باألسواق�العاملية�إ���توسيع�-

نطاق�السوق�املحلية�وفتح�آفاق�جديدة�أمام�املنتجات�املحلية

-�� ��� �ال�شغيل �ومستو�ات �املضافة �القيمة �ز�ادة ��� ��جن�� �املشروع �سا�م

املرتبطة��عالقات��شابك�أمامية�أو�خلفية�مع�املشروع��جن��

�وتحس�ن�- �إنتاجي��م �ز�ادة �حيث �من �العمال �ظروف �تحس�ن �إ�� ��س�ثمار��جن�� �مشروعات �تؤدي قد

�وا��� �الكفاءة �ذات �العمالة �تجد �حيث �العقول ���رة �ظا�رة �من �ا��د �إ�� �يؤدي �مما �أجور�م مستوى

العالية�الفرصة�للعمل����املشروعات��جن�ية�بدال�من�ال��رة�إ���ا��ارج

�و�أسعار�أقل�- �مرتفع �جودة �بمستوى ��س��الكية �توف���السلع �إ�� ��س�ثمار��جن�� �مشروعات �تؤدي قد

�س�يا�من�مثيل��ا�املستوردة

ثر��يجا�ي�لالس�ثمار��جن���ع���م��ان�املدفوعات�

�س�ثمار��جن���املباشر�كمصدر�لتمو�ل�أفضل�من�القروض�ا��ارجية�خاصة�من�حيث�أثاره�ع����عت�����

م��ان�املدفوعات،�حيث�أنھ�يدر�عائدا�بدال�من�ز�ادة�أعباء�خدمة�الدين�ال���تمثل����نفس�الوقت�عبئا�ع���

م��ان�املدفوعات،�كذلك��ستطيع�الدول�املضيفة�لالس�ثمار��جن���منح�املس�ثمر 

أر�اح�م�املحققة�بدال�من�تحو�ل�ا�إ���ا��ارج،�و�ذا��مر�غ���وارد����حالة�ما�إذا��ان�التدفق�ا��ار����و�

مدفوعات�خدمة�الدين

الفر�ق�املعارض�لوجود��س�ثمار��جن���املباشر .2

�نظر� �وج�ة �الفر�ق ��ذا يمثل

صور��ستعمار�ا��ديد�الذي�يز�د�من�درجة�تبعية�الدول�النامية�للدول�املتقدمة،�أو�أنھ�مبادرة�من�طرف�واحد�حيث�

الفائز�دائما��و�الشر�ات�متعددة�ا���سيات�ول�ست�الدول�املضيفة

و�س�ند�أ��اب��ذا�الرأي�ملجموعة�من�ا�����ال���تؤ�د�و 

املباشر�ع���الدول�النامية،��ذه�ا�������

بال�سبة�للعمالة�وامل�ارات�الفنية
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ع���الرغم�مما�ذكره�الفر�ق�املؤ�د�لالس�ثمار��جن���املباشر����أنھ�يرفع�من�مستوى�ال�شغيل�من�خالل�قوى�الدفع�

�طبيعة� �ألن �وذلك �العكس، �يث�ت �أن �يحاول �الفر�ق ��ذا �إال�أن ��خرى، �القطاعات �مختلف ع

�املواصفات� �حيث �من �سواء �النامية �الدول �ظروف �مع �تتالءم �ال �املشروعات ��ذه ��� �املستخدمة التكنولوجيا

ة�مستوى�البطالة�خاصة����واملستلزمات�و�ستخدام�أو�من�حيث��و��ا�كثيفة�برأس�املال�مما�يؤدي����ال��اية�إ���ز�اد

مما�يؤدي�" سر�املعرفة"كما�أن�مشروعات��س�ثمار��جن���املباشر�قد��عطي��الت�واملعدات�ا��ديثة�ولك��ا�ال��عطي�
  :�سبة�مل��ان�املدفوعاتبال�.24

ع���الرغم�مما�ذكره�الفر�ق�املؤ�د�لالس�ثمار��جن���املباشر�من�تأث��ه��يجا�ي�ع���م��ان�املدفوعات�إال�أن��مر�قد�

�املدفوعات �م��ان �ال��ز��� �ز�ادة ��س�ثمار�إ�� �من �النوع ��ذا �يؤدي �حيث �سلبيات، �املس�ثمر�:" يصاحبھ و�و�قيام

ومما�يز�د��ثر�السل���لالس�ثمار��جن���املباشر�ع���م��ان�املدفوعات��و�أن��ذا�النوع�من��س�ثمارات�ترتكز�ع���

قطاع�ا��دمات�ومن�املعروف�أن��س�ثمار����قطاع�ا��دمات��عود�بالنفع�ع���املس�ثمر��جن���الرتفاع���م��ر�اح�

�حيث� �الوط��، ��قتصاد ��� ��زدواج �استمرار�ظا�رة �إ�� �املباشر�يؤدي ��س�ثمار��جن�� �أن �الرأي ��ذا �أ��اب يرى

ينقسم��قتصاد�إ���مشروعات�جديدة�أجن�ية��عمل�بأحدث�أ،واع�التكنولوجيات�وأخرى�تقليدية�وطنية��ستخدم�

  .من�ز�ادة�الفجوة�ب�ن��غنياء�والفقراء�و�التا���سوء�توز�ع�الدخل

ي��تب�ع����س�ثمار��جن���املباشر��شو��ا�ألنماط��نتاج�و�س��الك�و�التا���سوء�تخصيص�للموارد�وسوء�توز�ع�

�س�ثمار��جن���املباشر����سلع�وخدمات�من�نوع�خاص�تحقق�الر�ح�

السر�ع�و���تناسب�الفئة�ذات�الدخل�املرتفع�ح���املس��لك�ن،�وان�شار��ذا�النوع�من��نتاج��شوه�نمط��س��الك�

  .لعدد�كب���من�املواطن�ن�بل�يؤدي�إ���تناقص�القدرة�ع����دخار��س�ب�ز�ادة��س��الك

صر��مر�ع����شو�ھ�نمط��نتاج�و�س��الك�فقط�بل�يتعداه�إ���أك���من�ذلك�ألن�الفئة�ال����عمل����مجال�

�س�ثمار��جن���املباشر�تحقق�دخوال�مرتفعة،�وكذلك�الفئة�املس��لكة�ل�ذا��نتاج����فئة�من��غنياء�ال���تزداد�

  .�جتما���ب�ن�الطبقات�ن�يجة�وجود��س�ثمار��جن���املباشر

�من� �يمك��ا �ما �والتنظيمية �املالية �والقدرات ��حت�ار�ة �القوى ��� �املباشر�تمتلك ��س�ثمار��جن�� �مشروعات إن

بما�يتفق�ومصا���ا�كمؤسسات��عمل�فقط�من�اجل�

                                                           

  . 162 ،�ص�2001جن�ية�،�مؤسسة�شباب�ا��امعة،��سكندر�ة،�مصر،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

ع���الرغم�مما�ذكره�الفر�ق�املؤ�د�لالس�ثمار��جن���املباشر����أنھ�يرفع�من�مستوى�ال�شغيل�من�خالل�قوى�الدفع�

�طبيعة� �ألن �وذلك �العكس، �يث�ت �أن �يحاول �الفر�ق ��ذا �إال�أن ��خرى، �القطاعات �مختلف ع

�املواصفات� �حيث �من �سواء �النامية �الدول �ظروف �مع �تتالءم �ال �املشروعات ��ذه ��� �املستخدمة التكنولوجيا

واملستلزمات�و�ستخدام�أو�من�حيث��و��ا�كثيفة�برأس�املال�مما�يؤدي����ال��اية�إ���ز�اد

  .الدول�النامية�ال����عا�ي�من�فائض����العمالة

كما�أن�مشروعات��س�ثمار��جن���املباشر�قد��عطي��الت�واملعدات�ا��ديثة�ولك��ا�ال��عطي�

24إ���تقاعس�الدول�النامية�عن�البحث�العل���الذي�يؤدي�إ���تطو�ر�التكنولوجيا

ع���الرغم�مما�ذكره�الفر�ق�املؤ�د�لالس�ثمار��جن���املباشر�من�تأث��ه��يجا�ي�ع���م��ان�املدفوعات�إال�أن��مر�قد�

�املدفوعات �م��ان �ال��ز��� �ز�ادة ��س�ثمار�إ�� �من �النوع ��ذا �يؤدي �حيث �سلبيات، يصاحبھ

  

  :ازدواجية��قتصاد

ومما�يز�د��ثر�السل���لالس�ثمار��جن���املباشر�ع���م��ان�املدفوعات��و�أن��ذا�النوع�من��س�ثمارات�ترتكز�ع���

قطاع�ا��دمات�ومن�املعروف�أن��س�ثمار����قطاع�ا��دمات��عود�بالنفع�ع���املس�ثمر��جن���الرتفاع���م��ر�اح�

  .يتم�تحو�ل�ا�ل��ارج

�حيث� �الوط��، ��قتصاد ��� ��زدواج �استمرار�ظا�رة �إ�� �املباشر�يؤدي ��س�ثمار��جن�� �أن �الرأي ��ذا �أ��اب يرى

ينقسم��قتصاد�إ���مشروعات�جديدة�أجن�ية��عمل�بأحدث�أ،واع�التكنولوجيات�وأخرى�تقليدية�وطنية��ستخدم�

من�ز�ادة�الفجوة�ب�ن��غنياء�والفقراء�و�التا���سوء�توز�ع�الدخل�أساليب�إنتاج�قديمة،�مما�ي��تب�عليھ

  :�شو�ھ�أنماط��نتاج�و�س��الك�وتوز�ع�الدخل

ي��تب�ع����س�ثمار��جن���املباشر��شو��ا�ألنماط��نتاج�و�س��الك�و�التا���سوء�تخصيص�للموارد�وسوء�توز�ع�

�س�ثمار��جن���املباشر����سلع�وخدمات�من�نوع�خاص�تحقق�الر�ح�للدخل،�فطبيعة�السلع�وا��دمات�ال���تجذب�

السر�ع�و���تناسب�الفئة�ذات�الدخل�املرتفع�ح���املس��لك�ن،�وان�شار��ذا�النوع�من��نتاج��شوه�نمط��س��الك�

لعدد�كب���من�املواطن�ن�بل�يؤدي�إ���تناقص�القدرة�ع����دخار��س�ب�ز�ادة��س��الك

صر��مر�ع����شو�ھ�نمط��نتاج�و�س��الك�فقط�بل�يتعداه�إ���أك���من�ذلك�ألن�الفئة�ال����عمل����مجال�

�س�ثمار��جن���املباشر�تحقق�دخوال�مرتفعة،�وكذلك�الفئة�املس��لكة�ل�ذا��نتاج����فئة�من��غنياء�ال���تزداد�

�جتما���ب�ن�الطبقات�ن�يجة�وجود��س�ثمار��جن���املباشررفا�ي��ا�مما��عمل�ع���ز�ادة�الفارق��قتصادي�و

  :السيطرة�ع���اقتصاديات�الدول�النامية

�من� �يمك��ا �ما �والتنظيمية �املالية �والقدرات ��حت�ار�ة �القوى ��� �املباشر�تمتلك ��س�ثمار��جن�� �مشروعات إن

بما�يتفق�ومصا���ا�كمؤسسات��عمل�فقط�من�اجل�السيطرة�ع���اقتصاديات�الدول�النامية�وإخضاع�ا�لشروط�ا�

                   

�جن�ية�،�مؤسسة�شباب�ا��امعة،��سكندر�ة،�مصر،� �س�ثمارات وجدوى  عبد�السالم�أبو�قحف،�نظر�ات�التدو�ل
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

ع���الرغم�مما�ذكره�الفر�ق�املؤ�د�لالس�ثمار��جن���املباشر����أنھ�يرفع�من�مستوى�ال�شغيل�من�خالل�قوى�الدفع���

�م �وا��لفية �طبيعة��مامية �ألن �وذلك �العكس، �يث�ت �أن �يحاول �الفر�ق ��ذا �إال�أن ��خرى، �القطاعات �مختلف ع

�املواصفات� �حيث �من �سواء �النامية �الدول �ظروف �مع �تتالءم �ال �املشروعات ��ذه ��� �املستخدمة التكنولوجيا

واملستلزمات�و�ستخدام�أو�من�حيث��و��ا�كثيفة�برأس�املال�مما�يؤدي����ال��اية�إ���ز�اد

الدول�النامية�ال����عا�ي�من�فائض����العمالة

كما�أن�مشروعات��س�ثمار��جن���املباشر�قد��عطي��الت�واملعدات�ا��ديثة�ولك��ا�ال��عطي�

إ���تقاعس�الدول�النامية�عن�البحث�العل���الذي�يؤدي�إ���تطو�ر�التكنولوجيا

ع���الرغم�مما�ذكره�الفر�ق�املؤ�د�لالس�ثمار��جن���املباشر�من�تأث��ه��يجا�ي�ع���م��ان�املدفوعات�إال�أن��مر�قد���

�املدفوعات �م��ان �ال��ز��� �ز�ادة ��س�ثمار�إ�� �من �النوع ��ذا �يؤدي �حيث �سلبيات، يصاحبھ

  ".��ارجبتحو�ل�أر�احھ�ل

ازدواجية��قتصاد

ومما�يز�د��ثر�السل���لالس�ثمار��جن���املباشر�ع���م��ان�املدفوعات��و�أن��ذا�النوع�من��س�ثمارات�ترتكز�ع�����

قطاع�ا��دمات�ومن�املعروف�أن��س�ثمار����قطاع�ا��دمات��عود�بالنفع�ع���املس�ثمر��جن���الرتفاع���م��ر�اح�

يتم�تحو�ل�ا�ل��ارجفيھ�وال���

�حيث� �الوط��، ��قتصاد ��� ��زدواج �استمرار�ظا�رة �إ�� �املباشر�يؤدي ��س�ثمار��جن�� �أن �الرأي ��ذا �أ��اب يرى

ينقسم��قتصاد�إ���مشروعات�جديدة�أجن�ية��عمل�بأحدث�أ،واع�التكنولوجيات�وأخرى�تقليدية�وطنية��ستخدم�

أساليب�إنتاج�قديمة،�مما�ي��تب�عليھ

شو�ھ�أنماط��نتاج�و�س��الك�وتوز�ع�الدخل�

ي��تب�ع����س�ثمار��جن���املباشر��شو��ا�ألنماط��نتاج�و�س��الك�و�التا���سوء�تخصيص�للموارد�وسوء�توز�ع�

للدخل،�فطبيعة�السلع�وا��دمات�ال���تجذب�

السر�ع�و���تناسب�الفئة�ذات�الدخل�املرتفع�ح���املس��لك�ن،�وان�شار��ذا�النوع�من��نتاج��شوه�نمط��س��الك�

لعدد�كب���من�املواطن�ن�بل�يؤدي�إ���تناقص�القدرة�ع����دخار��س�ب�ز�ادة��س��الك

صر��مر�ع����شو�ھ�نمط��نتاج�و�س��الك�فقط�بل�يتعداه�إ���أك���من�ذلك�ألن�الفئة�ال����عمل����مجال�وال�يقت

�س�ثمار��جن���املباشر�تحقق�دخوال�مرتفعة،�وكذلك�الفئة�املس��لكة�ل�ذا��نتاج����فئة�من��غنياء�ال���تزداد�

رفا�ي��ا�مما��عمل�ع���ز�ادة�الفارق��قتصادي�و

السيطرة�ع���اقتصاديات�الدول�النامية

�من��� �يمك��ا �ما �والتنظيمية �املالية �والقدرات ��حت�ار�ة �القوى ��� �املباشر�تمتلك ��س�ثمار��جن�� �مشروعات إن

السيطرة�ع���اقتصاديات�الدول�النامية�وإخضاع�ا�لشروط�ا�

عبد�السالم�أبو�قحف،�نظر�ات�التدو�ل 24
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�عظيم�الر�ح،�و�تخوف�البعض�من�أن�تتحول��ذه�السيطرة��قتصادية�إ���سيطرة�سياسية�تؤثر�ع���حر�ة�الدولة�

مار��جن���املباشر�قد�ي�ون�لھ�أثار�سلبية�ع���الب�ئة�وال��اث�والثقافة�ألن��ذه�

�س�ثمارات�ت��كز������شطة�ال���يمكن�أن��سا�م����تلوث�الب�ئة�مثل�الصناعات��ستخراجية�النفطية�والتعدي�ية�

لوجود�قوان�ن�صارمة�تمنع�ذلك،�كما�يرى�

�ذا�الفر�ق�أن��س�ثمار��جن���املباشر��سا�م����نقل�أف�ار�وأراء�وممارسات��عض�ا�غ���مشروع�مما�يؤدي�إ���فساد�

  .25أخالق�وعقائد�الدول�املستضيفة�ل�ذا��س�ثمار�والذي�يؤثر�بالس�ب�ع���القيم�وال��اث�والثقافة

مما�تقدم�نجد�أن��صالحات�القانونية��عت���أك���من�ضرورة�إذا�ما�أردنا�أن�نجعل�من�املناخ�ا��زائري�أك���

�دول� ��عض �عند �املوجود �لذلك �مشابھ �مناخ �خلق ��قل �أو�ع�� �املباشرة، ��جن�ية �لالس�ثمارات �واستقطابا جاذبية

�أنظم��ا� �باختالف �العالم �بلدان �الكث���من �كب����� ام

�املوفرة� ��قتصادية �القطاعات �أ�م �من �واحدة �السياحة �تزال �وما ��انت �و��ذا ،� �و�قتصادية �والقانونية السياسية

للدخل����اقتصاديات�العديد�من�الدول،�حيث�تمثل�أحد�أ�م�م�ونات�الصادرات�ا��دمية�ومحر�ا�للنمو��قتصادي�

خالل�مسا�م��ا�����شكيل�الناتج�املح����جما��،�ومصدرا�م�ما�من�مصادر��يرادات����النقد��جن���باإلضافة�

�ألن� �تؤ�ل�ا �كب��ة � �سياحية �ا��زائر�ملقومات �امتالك �من �الرغم �وع�� �الشغل، �مناصب �حل ��� �الفعالة �مسا�م��ا إ��

  .السياحة�العاملية�ت�اد�تنعدم

���يع�السياحة�الداخلية�باعتبار�ا�محر�ا�للتنمية،�ومحاولة�تث�يت�السياح�ا��زائر��ن�نحو�الداخل�بتوف���

،�وذلك�للتقليل�من�أثر�السياحة�)

منح�حوافز�ضر��ية�ووضع�قوان�ن�من�شأ��ا��س�يل�م�ما�املس�ثمر��جن���ب�ل�أر�حية�ما�من�شأنھ�خلق�ثقة�

  .حل��عض�مشا�ل�العقار�السيا���العالقة،�والسيما����مناطق�التوسع�السيا��

                                                           

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�عظيم�الر�ح،�و�تخوف�البعض�من�أن�تتحول��ذه�السيطرة��قتصادية�إ���سيطرة�سياسية�تؤثر�ع���حر�ة�الدولة�

  .���اتخاذ�القرارات��قتصادية�والسياسية

  :�ثار�السلبية�ع���الب�ئة�وال��اث�والثقافة

مار��جن���املباشر�قد�ي�ون�لھ�أثار�سلبية�ع���الب�ئة�وال��اث�والثقافة�ألن��ذه�يرى�أ��اب��ذا�الرأي�أن��س�ث

�س�ثمارات�ت��كز������شطة�ال���يمكن�أن��سا�م����تلوث�الب�ئة�مثل�الصناعات��ستخراجية�النفطية�والتعدي�ية�

لوجود�قوان�ن�صارمة�تمنع�ذلك،�كما�يرى��وصناعة�الب���وكيماو�ة�و�سمنت�وغ���ا،�وال���ال��ستطيع�إقام��ا����دول�ا

�ذا�الفر�ق�أن��س�ثمار��جن���املباشر��سا�م����نقل�أف�ار�وأراء�وممارسات��عض�ا�غ���مشروع�مما�يؤدي�إ���فساد�

أخالق�وعقائد�الدول�املستضيفة�ل�ذا��س�ثمار�والذي�يؤثر�بالس�ب�ع���القيم�وال��اث�والثقافة

مما�تقدم�نجد�أن��صالحات�القانونية��عت���أك���من�ضرورة�إذا�ما�أردنا�أن�نجعل�من�املناخ�ا��زائري�أك���

�دول� ��عض �عند �املوجود �لذلك �مشابھ �مناخ �خلق ��قل �أو�ع�� �املباشرة، ��جن�ية �لالس�ثمارات �واستقطابا جاذبية

�با�تم �حضت �كما �عاملية �ظا�رة �أصبحت �السياحة �أنظم��ا��ون �باختالف �العالم �بلدان �الكث���من �كب����� ام

�املوفرة� ��قتصادية �القطاعات �أ�م �من �واحدة �السياحة �تزال �وما ��انت �و��ذا ،� �و�قتصادية �والقانونية السياسية

للدخل����اقتصاديات�العديد�من�الدول،�حيث�تمثل�أحد�أ�م�م�ونات�الصادرات�ا��دمية�ومحر�ا�للنمو��قتصادي�

خالل�مسا�م��ا�����شكيل�الناتج�املح����جما��،�ومصدرا�م�ما�من�مصادر��يرادات����النقد��جن���باإلضافة�

�ألن� �تؤ�ل�ا �كب��ة � �سياحية �ا��زائر�ملقومات �امتالك �من �الرغم �وع�� �الشغل، �مناصب �حل ��� �الفعالة �مسا�م��ا إ��

السياحة�العاملية�ت�اد�تنعدم�ت�ون�من�أ�م�دول�العالم�جذبا�للسياح�إال�أن�حص��ا�من

  :وتأس�سا�ملا�تقدم�نق��ح�جملة�من�التوصيات�ندرج�ا�كما�ي���

���يع�السياحة�الداخلية�باعتبار�ا�محر�ا�للتنمية،�ومحاولة�تث�يت�السياح�ا��زائر��ن�نحو�الداخل�بتوف���

)ا��وار�دول (نفس��م�انات�املتواجدة����مناطق�ا��ذب�السيا���ا��ار���

  .العكسية�ع���امل��ان�السيا��

منح�حوافز�ضر��ية�ووضع�قوان�ن�من�شأ��ا��س�يل�م�ما�املس�ثمر��جن���ب�ل�أر�حية�ما�من�شأنھ�خلق�ثقة�

حل��عض�مشا�ل�العقار�السيا���العالقة،�والسيما����مناطق�التوسع�السيا��

                   

  .25أحمد�سم���أبو�الفتوح�يوسف�خالف،�املرجع�السابق،�ص

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�عظيم�الر�ح،�و�تخوف�البعض�من�أن�تتحول��ذه�السيطرة��قتصادية�إ���سيطرة�سياسية�تؤثر�ع���حر�ة�الدولة�

���اتخاذ�القرارات��قتصادية�والسياسية

ثار�السلبية�ع���الب�ئة�وال��اث�والثقافة�

يرى�أ��اب��ذا�الرأي�أن��س�ث��

�س�ثمارات�ت��كز������شطة�ال���يمكن�أن��سا�م����تلوث�الب�ئة�مثل�الصناعات��ستخراجية�النفطية�والتعدي�ية�

وصناعة�الب���وكيماو�ة�و�سمنت�وغ���ا،�وال���ال��ستطيع�إقام��ا����دول�ا

�ذا�الفر�ق�أن��س�ثمار��جن���املباشر��سا�م����نقل�أف�ار�وأراء�وممارسات��عض�ا�غ���مشروع�مما�يؤدي�إ���فساد�

أخالق�وعقائد�الدول�املستضيفة�ل�ذا��س�ثمار�والذي�يؤثر�بالس�ب�ع���القيم�وال��اث�والثقافة

  

  :خاتمة

مما�تقدم�نجد�أن��صالحات�القانونية��عت���أك���من�ضرورة�إذا�ما�أردنا�أن�نجعل�من�املناخ�ا��زائري�أك���انطالقا���

�دول� ��عض �عند �املوجود �لذلك �مشابھ �مناخ �خلق ��قل �أو�ع�� �املباشرة، ��جن�ية �لالس�ثمارات �واستقطابا جاذبية

  .ا��وار

�با�تم�� �حضت �كما �عاملية �ظا�رة �أصبحت �السياحة �ون

�املوفرة� ��قتصادية �القطاعات �أ�م �من �واحدة �السياحة �تزال �وما ��انت �و��ذا ،� �و�قتصادية �والقانونية السياسية

للدخل����اقتصاديات�العديد�من�الدول،�حيث�تمثل�أحد�أ�م�م�ونات�الصادرات�ا��دمية�ومحر�ا�للنمو��قتصادي�

خالل�مسا�م��ا�����شكيل�الناتج�املح����جما��،�ومصدرا�م�ما�من�مصادر��يرادات����النقد��جن���باإلضافة�من�

�ألن� �تؤ�ل�ا �كب��ة � �سياحية �ا��زائر�ملقومات �امتالك �من �الرغم �وع�� �الشغل، �مناصب �حل ��� �الفعالة �مسا�م��ا إ��

ت�ون�من�أ�م�دول�العالم�جذبا�للسياح�إال�أن�حص��ا�من

وتأس�سا�ملا�تقدم�نق��ح�جملة�من�التوصيات�ندرج�ا�كما�ي�����

  :التوصيات

يع�السياحة�الداخلية�باعتبار�ا�محر�ا�للتنمية،�ومحاولة�تث�يت�السياح�ا��زائر��ن�نحو�الداخل�بتوف������

نفس��م�انات�املتواجدة����مناطق�ا��ذب�السيا���ا��ار���

العكسية�ع���امل��ان�السيا��

منح�حوافز�ضر��ية�ووضع�قوان�ن�من�شأ��ا��س�يل�م�ما�املس�ثمر��جن���ب�ل�أر�حية�ما�من�شأنھ�خلق�ثقة�

  .لد��م

حل��عض�مشا�ل�العقار�السيا���العالقة،�والسيما����مناطق�التوسع�السيا��

أحمد�سم���أبو�الفتوح�يوسف�خالف،�املرجع�السابق،�ص 25
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  ا��زائر �� السياحة

The role of traditional industry and crafts in the development of tourism in Algeria 

  ا��زائر،�

  جامعة�ابن�خلدون�تيارت،�ا��زائر

 مقارنة ل��زائر بال�سبة متد�ي ال��ت�ب

 مجال �� رائدة ا��زائر تصبح أن

 العمل طبيعة مع تتالءم ال�� وا��رف

Abstaract  

Algeria  ranks  116th  according to the World Tourism

for Algeria compared to its natural and cultural resources and its large area and territories. However, this 

does not prevent Algeria from becoming a leader in the field of tourism and creating the necessary 

environment for that, especially investment in traditional industry and crafts that are compatible with the 

nature of work. A tourist who promotes the culture of the region and participates in tourism development

Key words: handicrafts and crafts, Algeria
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ال��ت�ب و�عت���ذا ،2019 للسياحة� التقر�رالعال�� حسب�116

أن اليمنع �ذا أن إال ، وأقاليم�ا مساح��ا وك�� وثقافية طبيعية

وا��رف التقليدية الصناعة �س�ثمار�� وخاصة كلذل الالزمة

    .السياحية التنمية �� واملشاركة املنطقة لثقافة

  .وا��رف؛ا��زائر التقليدية الصناعة

according to the World Tourism  Report 2019, and this ranking is considered low 

for Algeria compared to its natural and cultural resources and its large area and territories. However, this 

does not prevent Algeria from becoming a leader in the field of tourism and creating the necessary 

ronment for that, especially investment in traditional industry and crafts that are compatible with the 

nature of work. A tourist who promotes the culture of the region and participates in tourism development

handicrafts and crafts, Algeria 
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116املرتبة� ا��زائر تحتل

طبيعية موارد من تمتلكھ بما

الالزمة الب�ئة و��يئة السياحة

لثقافة �سوق  الذي السيا��

الصناعة:مفتاحية �لمات

rt 2019, and this ranking is considered low 

for Algeria compared to its natural and cultural resources and its large area and territories. However, this 

does not prevent Algeria from becoming a leader in the field of tourism and creating the necessary 
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nature of work. A tourist who promotes the culture of the region and participates in tourism development. 
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�البلدان� �لصا�� �العال�� �والسيا��� ��قتصادي �التوازن عادة

الناشئة�وخاصة�دول�املغرب�العر�ي،��و�عدم�اعتماد��ذه�الشعوب����اقتصاد�ا����م����ا�ال�س�ية����العمل�

�ع��� �الضوء ��سليط �إ�� �يقودنا �ما �و�ذا تاحة،

الصناعة�وا��رف�التقليدية،�وال����عت���مرآة�الشعوب�وتار�خ�ا�امل��اكم�من�القدم،كما�أن��ذه�ا��رف�بما�

تك�سيھ�من�ثقافة�وتراث�وانتماء�ف���أقوى�امل�ن�ال���يمكن�ت�ن��ا�داخل�املف�وم�ا��ديد�لالقتصاد�ومن�تم�

  �ل�يمكن�للصناعة�التقليدية�وا��رف�كأحد�العوامل��ساسية�لتنمية�السياحة����ا��زائر�؟

 .إن�الصناعة�التقليدية�وا��رف�من�أ�م�امل�ن�ال���يمكن�اعتماد�ا�لتنمية�السياحة����ا��زائر

 . ي����ام�اقتصاديا�واجتماعيا�وسياسيا�ل�ا�دور�كب������استقطاب�السياح

��عد �أ��ا �حيث �السفر�ال��ا، ��� �الناس �معظم �يرغب �ال�� �الدول �قوائم �مقدمة �ا��زائر��� ��� �السياحة دولة� أك�� �عد

�الزائر�ن؛ �ل�ل �لتقدمة �والكث�� �الكث�� �من� ا بداية

السواحل�املتأللئة�ع���امتداد�أميال،�والطبيعة�ال��راو�ة�الواسعة�والكث���من��ثار�الرومانية�القديمة،�و�ذا�ع���

��عالم �نظرة �من �زمنية �عقود �أر�ع �ا��زائر�ألك���من ��� �ا��رب��عا�ى �خلفت �حيث الدو��،

�كذلك� �وا��دود، �واملسارح �الس�نما �قاعات �وأغلقت �التحتية �تدم���الب�ية �وتم �قتيل، ألف

� �عام �ميثاق �بفضل �السبعي�يات ��� �كب��ا �انتعاشا �ش�دت �ا��زائر��عدما ��� ��جن�ية �مظا�ر�السياحة �1966اختفت

� ��� �ع���العالم �ل�ا �سياحية �م�اتب �خمسة �فتح �عرفت �الف��ة �تلك �أن لندن�(كما

  ) 2020عالل،�.(،�وقامت�ا��زائر�بإ�شاء�ثالث�مراكز�للتدر�ب����مجال�السياحة

ري�القطاع�ا��اص�كما��س���ا���ومة�ا��زائر�ة����تذليل�العراقيل�أمام�السياحة�،�ومن�أبرز�ا�ما�أعلنھ�أحد�مس�ثم

���ا��زائر،�والذي�أشار�إ���مخطط�لتحو�ل�منطقة�زموري�الساحلية�بوالية�بومرداس�إ���قطب�سيا���عال���بم��انية�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�إل��ا ��شارة �يتم �ال�� �العوامل �ب�ن �البلدان�ال �من �لصا�� �العال�� �والسيا��� ��قتصادي �التوازن عادة

الناشئة�وخاصة�دول�املغرب�العر�ي،��و�عدم�اعتماد��ذه�الشعوب����اقتصاد�ا����م����ا�ال�س�ية����العمل�

�امل �واملوارد �املحلية �للمنطقة �إم�انات �من �لد��ا �وما �ع���و�نتاج �الضوء ��سليط �إ�� �يقودنا �ما �و�ذا تاحة،

الصناعة�وا��رف�التقليدية،�وال����عت���مرآة�الشعوب�وتار�خ�ا�امل��اكم�من�القدم،كما�أن��ذه�ا��رف�بما�

تك�سيھ�من�ثقافة�وتراث�وانتماء�ف���أقوى�امل�ن�ال���يمكن�ت�ن��ا�داخل�املف�وم�ا��ديد�لالقتصاد�ومن�تم�

  :و�ذا�ما�يقودنا�إ���طرح��ش�الية�التالية

�ل�يمكن�للصناعة�التقليدية�وا��رف�كأحد�العوامل��ساسية�لتنمية�السياحة����ا��زائر�؟

إن�الصناعة�التقليدية�وا��رف�من�أ�م�امل�ن�ال���يمكن�اعتماد�ا�لتنمية�السياحة����ا��زائر

ي����ام�اقتصاديا�واجتماعيا�وسياسيا�ل�ا�دور�كب������استقطاب�السياحا��زائر�كمورد�طب

 :مقومات�السياحة����ا��زائر

��عد �أ��ا �حيث �السفر�ال��ا، ��� �الناس �معظم �يرغب �ال�� �الدول �قوائم �مقدمة �ا��زائر��� ��� �السياحة �عد

�العالم �املساحة، مستوي �حيث �الزائر�ن؛ولد��  من �ل�ل �لتقدمة �والكث�� �الكث�� ا

السواحل�املتأللئة�ع���امتداد�أميال،�والطبيعة�ال��راو�ة�الواسعة�والكث���من��ثار�الرومانية�القديمة،�و�ذا�ع���

��عالم  �نظرة �من �زمنية �عقود �أر�ع �ا��زائر�ألك���من ��� عا�ى

�كذلك��200 �وا��دود، �واملسارح �الس�نما �قاعات �وأغلقت �التحتية �تدم���الب�ية �وتم �قتيل، ألف

� �عام �ميثاق �بفضل �السبعي�يات ��� �كب��ا �انتعاشا �ش�دت �ا��زائر��عدما ��� ��جن�ية �مظا�ر�السياحة اختفت

� �البالد، �بجمال �العالم �عّرف �الذي ��� �ع���العالم �ل�ا �سياحية �م�اتب �خمسة �فتح �عرفت �الف��ة �تلك �أن كما

،�وقامت�ا��زائر�بإ�شاء�ثالث�مراكز�للتدر�ب����مجال�السياحة)وفرانكفورت�و�روكسل�و�ار�س

كما��س���ا���ومة�ا��زائر�ة����تذليل�العراقيل�أمام�السياحة�،�ومن�أبرز�ا�ما�أعلنھ�أحد�مس�ثم

���ا��زائر،�والذي�أشار�إ���مخطط�لتحو�ل�منطقة�زموري�الساحلية�بوالية�بومرداس�إ���قطب�سيا���عال���بم��انية�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

  :مقدمة

�إل��ا ��شارة �يتم �ال�� �العوامل �ب�ن من

الناشئة�وخاصة�دول�املغرب�العر�ي،��و�عدم�اعتماد��ذه�الشعوب����اقتصاد�ا����م����ا�ال�س�ية����العمل�

�امل �واملوارد �املحلية �للمنطقة �إم�انات �من �لد��ا �وما و�نتاج

الصناعة�وا��رف�التقليدية،�وال����عت���مرآة�الشعوب�وتار�خ�ا�امل��اكم�من�القدم،كما�أن��ذه�ا��رف�بما�

تك�سيھ�من�ثقافة�وتراث�وانتماء�ف���أقوى�امل�ن�ال���يمكن�ت�ن��ا�داخل�املف�وم�ا��ديد�لالقتصاد�ومن�تم�

  .تنمية�وطنية�شاملة

و�ذا�ما�يقودنا�إ���طرح��ش�الية�التالية

  :إش�الية�الدراسة

�ل�يمكن�للصناعة�التقليدية�وا��رف�كأحد�العوامل��ساسية�لتنمية�السياحة����ا��زائر�؟

  :الفرضيات

 إن�الصناعة�التقليدية�وا��رف�من�أ�م�امل�ن�ال���يمكن�اعتماد�ا�لتنمية�السياحة����ا��زائر

 ا��زائر�كمورد�طب

 

  

مقومات�السياحة����ا��زائر - 1

��عد �أ��ا �حيث �السفر�ال��ا، ��� �الناس �معظم �يرغب �ال�� �الدول �قوائم �مقدمة �ا��زائر��� ��� �السياحة �عد

�والعاشرة �العالم ع�� أفر�قية مستوي

السواحل�املتأللئة�ع���امتداد�أميال،�والطبيعة�ال��راو�ة�الواسعة�والكث���من��ثار�الرومانية�القديمة،�و�ذا�ع���

 .س�يل�املثال�ال�ا��صر

�السيا�� ��ان  القطاع

� �عن �يز�د �ما ��200لية

� �عام �ميثاق �بفضل �السبعي�يات ��� �كب��ا �انتعاشا �ش�دت �ا��زائر��عدما ��� ��جن�ية �مظا�ر�السياحة اختفت

� �البالد، �بجمال �العالم �عّرف الذي

وفرانكفورت�و�روكسل�و�ار�س

كما��س���ا���ومة�ا��زائر�ة����تذليل�العراقيل�أمام�السياحة�،�ومن�أبرز�ا�ما�أعلنھ�أحد�مس�ثم

���ا��زائر،�والذي�أشار�إ���مخطط�لتحو�ل�منطقة�زموري�الساحلية�بوالية�بومرداس�إ���قطب�سيا���عال���بم��انية�
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ألف��30و��دف�املشروع�حسب�الدراسة�لتوف���

� �متوقعة�تتجاوز �غ���مباشر�بمداخيل مليار�يورو�����32منصف�شغل

  :الصناعة�التقليدية�وا��رف����ا��زائر��اس�ثمار�بنفس������الرأس�املال�ال�شري 

�و�جتماعية� ��قتصادية �املخططات �فشل �تؤكد �العوملة، �ظل ��� الدولية

�نحو�الرفا�ية� ��سي���املجتمعات ��� ��قتصادية �فشل�النماذج �العوامل�الثقافية،�أن �عن سطر�بمنأى
ُ
�� �ال�� والبي�ية

�بوسائط �التنمية �ع�� �أك���اعتمادا �أخرى �ملخارج �الولوج �حتمية �إ�� �أدى �اقتصاد�ا �ع����و�ستقرار��� ��عتمد أخرى

�ضمن� �م�ان��ا �لتأخذ �الثقافية؛ �العوامل �استدعاء �ع�� �البنفس�� ��قتصاد �يقوم لذا

�ب��ام� �العناصر�امل��مة ��ذه �تقوم �كما �والتنمية، �الرفا�ية �أ�داف �وتحقيق ��قتصاد، �توجيھ ��� �املؤثرة العوامل

�واملحفز� �املوجھ ��و��ا �واملجتمع؛ �للفرد �املتاحة �للفرص �و�ستجابة ة،

  

ولعل�أفضل�ما��ان���سان�القديم�يل���حاجاتھ��س��الكية������وئھ�إ���عمل�يده�والذي�تحول��عد�ذلك�

عل��ا�الشر�ات�و�عتمد�ا�الدول�إلطفاء�امل��ة�ال�س�ية�إلنتاج�الدولة،�ولعل�اعتماد����اص�ع���

�ا��رف� �جاءت �ومن �املحلية �باإلم�انات �مرتبطة �وخدمات �سلع �طر�ق �عن �ثقافتھ �ل�سو�ق �يق�ن �فيھ �اليدو�ة �عمال

�العر�ي� �عاملنا ��� �و�� �الشعوب، قافة

تمثل�جزءا�مرتبطا�با��ذور�املش��كة�ل�و��نا�العر�ية،�فعاملنا�العر�ي�ذو�املساحة�الشاسعة��شتمل�ع���مناطق�ثقافية�

�ا��رف� �ب�نمية �املرتبطة �ا���ود �وتتعدد �العر�ي، �التقليدي �املوروث �ي��ي �تنوعا ��عطي �خصوصية �تفرض مختلفة

ولعل�من�أ�م�ما�يمثل�الثقافة�املحلية�وقيام���ا�نحو�تنمية�محلية��و�تنمية�السلع�وا��دمات�املحلية�وال���

��سليط� �و�مكن �بامتياز، �ثقا�� �كمؤشر�تنموي �التقليدية �تتم���ا��رف �لدى �أو�املنطقة �البلد �وتقاليد �عادات تمثل

  )2019م�ران،�. (

�واختالف� تتم���بالتنوع�وال��اء�ن�يجة�التنوع�ا��غرا���والثقا��

�املستوى� �ع�� �تدعمھ �وال�� املتنوعة

تتمركز�مناطق�العمل����ا��رف�التقليدية�داخل�مناطق��عود�لعصور��عيدة�حافظت�ف��ا�ع���امل�نة�القديمة�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

و��دف�املشروع�حسب�الدراسة�لتوف���.مليارات�دوالر�بالشراكة�مع�مس�ثمر�ن�من�تركيا�و�ولندا�و�وند،�

�مليون  �نصف �وأك���من �مباشر، ��منصب�شغل �متوقعة�تتجاوز �غ���مباشر�بمداخيل منصف�شغل

 )2020عالل،�(.مليار�يورو�5

الصناعة�التقليدية�وا��رف����ا��زائر��اس�ثمار�بنفس������الرأس�املال�ال�شري 

  :واقع�ا��رف�التقليدية����العالم�العر�ي

� �الساحة �فرض��ا �ال�� �التغ��ات �و�جتماعية�إن ��قتصادية �املخططات �فشل �تؤكد �العوملة، �ظل ��� الدولية

�نحو�الرفا�ية� ��سي���املجتمعات ��� ��قتصادية �فشل�النماذج �العوامل�الثقافية،�أن �عن سطر�بمنأى
ُ
�� �ال�� والبي�ية

�بوسائط �التنمية �ع�� �أك���اعتمادا �أخرى �ملخارج �الولوج �حتمية �إ�� �أدى �اقتصاد�ا و�ستقرار���

� �املحلية، �الثقافية �ضمن�"مخرجات �م�ان��ا �لتأخذ �الثقافية؛ �العوامل �استدعاء �ع�� �البنفس�� ��قتصاد �يقوم لذا

�ب��ام� �العناصر�امل��مة ��ذه �تقوم �كما �والتنمية، �الرفا�ية �أ�داف �وتحقيق ��قتصاد، �توجيھ ��� �املؤثرة العوامل

�ا��وافز��قتصادي �است��اض �ع�� �واملحفز�الثقافة �املوجھ ��و��ا �واملجتمع؛ �للفرد �املتاحة �للفرص �و�ستجابة ة،

ـــو��،�( ."الداخ����قوى�املؤثر�����نفاق�من�أجل�الس��الك�و�س�ثمار   )2019شـ

ولعل�أفضل�ما��ان���سان�القديم�يل���حاجاتھ��س��الكية������وئھ�إ���عمل�يده�والذي�تحول��عد�ذلك�

عل��ا�الشر�ات�و�عتمد�ا�الدول�إلطفاء�امل��ة�ال�س�ية�إلنتاج�الدولة،�ولعل�اعتماد����اص�ع���

�ا��رف� �جاءت �ومن �املحلية �باإلم�انات �مرتبطة �وخدمات �سلع �طر�ق �عن �ثقافتھ �ل�سو�ق �يق�ن �فيھ �اليدو�ة �عمال

� �ف�� �الثقافة ��ذه �ل�سو�ق �كأساس �التقليدية �ث"اليدو�ة �أصيال�من �جزءا �العر�ي��عد �عاملنا ��� �و�� �الشعوب، قافة

تمثل�جزءا�مرتبطا�با��ذور�املش��كة�ل�و��نا�العر�ية،�فعاملنا�العر�ي�ذو�املساحة�الشاسعة��شتمل�ع���مناطق�ثقافية�

�ا��رف� �ب�نمية �املرتبطة �ا���ود �وتتعدد �العر�ي، �التقليدي �املوروث �ي��ي �تنوعا ��عطي �خصوصية �تفرض مختلفة

 )2019م�ران،�.(���منطقتنا�العر�ية�من�بلد�ألخر

ولعل�من�أ�م�ما�يمثل�الثقافة�املحلية�وقيام���ا�نحو�تنمية�محلية��و�تنمية�السلع�وا��دمات�املحلية�وال���

��سليط� �و�مكن �بامتياز، �ثقا�� �كمؤشر�تنموي �التقليدية �تتم���ا��رف �لدى �أو�املنطقة �البلد �وتقاليد �عادات تمثل

. (�ذه�امل�ن�أو�ا��رف�بالبنف��ية�ملا�تك�سيھ�من�طابق�ثقا���موروث

�بال�سبة�للعالم�العر�ي�فان�ا��رف�التقليدية� �واختالف�"أما تتم���بالتنوع�وال��اء�ن�يجة�التنوع�ا��غرا���والثقا��

� �ال�شكيلية �بالرموز �و�مده �املختلفة �ا��امات �ا��ر�� �يمنح �والذي �املستوى�الب�ئات �ع�� �تدعمھ �وال�� املتنوعة

تتمركز�مناطق�العمل����ا��رف�التقليدية�داخل�مناطق��عود�لعصور��عيدة�حافظت�ف��ا�ع���امل�نة�القديمة�

2019(  

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

مليارات�دوالر�بالشراكة�مع�مس�ثمر�ن�من�تركيا�و�ولندا�و�وند،��9

�مليون  �نصف �وأك���من �مباشر، منصب�شغل

5السنة�و�أر�اح�تصل�إ���

الصناعة�التقليدية�وا��رف����ا��زائر��اس�ثمار�بنفس������الرأس�املال�ال�شري  .1

واقع�ا��رف�التقليدية����العالم�العر�ي.1.2

� �الساحة �فرض��ا �ال�� �التغ��ات إن

�نحو�الرفا�ية� ��سي���املجتمعات ��� ��قتصادية �فشل�النماذج �العوامل�الثقافية،�أن �عن سطر�بمنأى
ُ
�� �ال�� والبي�ية

�بوسائط �التنمية �ع�� �أك���اعتمادا �أخرى �ملخارج �الولوج �حتمية �إ�� �أدى �اقتصاد�ا و�ستقرار���

� �املحلية، �الثقافية مخرجات

�ب��ام� �العناصر�امل��مة ��ذه �تقوم �كما �والتنمية، �الرفا�ية �أ�داف �وتحقيق ��قتصاد، �توجيھ ��� �املؤثرة العوامل

�ا��وافز��قتصادي �است��اض �ع�� الثقافة

الداخ����قوى�املؤثر�����نفاق�من�أجل�الس��الك�و�س�ثمار

ولعل�أفضل�ما��ان���سان�القديم�يل���حاجاتھ��س��الكية������وئھ�إ���عمل�يده�والذي�تحول��عد�ذلك�

عل��ا�الشر�ات�و�عتمد�ا�الدول�إلطفاء�امل��ة�ال�س�ية�إلنتاج�الدولة،�ولعل�اعتماد����اص�ع���إ���صناعات�تقوم�

�ا��رف� �جاءت �ومن �املحلية �باإلم�انات �مرتبطة �وخدمات �سلع �طر�ق �عن �ثقافتھ �ل�سو�ق �يق�ن �فيھ �اليدو�ة �عمال

� �ف�� �الثقافة ��ذه �ل�سو�ق �كأساس �التقليدية اليدو�ة

تمثل�جزءا�مرتبطا�با��ذور�املش��كة�ل�و��نا�العر�ية،�فعاملنا�العر�ي�ذو�املساحة�الشاسعة��شتمل�ع���مناطق�ثقافية�

�ا��رف� �ب�نمية �املرتبطة �ا���ود �وتتعدد �العر�ي، �التقليدي �املوروث �ي��ي �تنوعا ��عطي �خصوصية �تفرض مختلفة

���منطقتنا�العر�ية�من�بلد�ألخراليدو�ة�التقليدية�

ولعل�من�أ�م�ما�يمثل�الثقافة�املحلية�وقيام���ا�نحو�تنمية�محلية��و�تنمية�السلع�وا��دمات�املحلية�وال���

��سليط� �و�مكن �بامتياز، �ثقا�� �كمؤشر�تنموي �التقليدية �تتم���ا��رف �لدى �أو�املنطقة �البلد �وتقاليد �عادات تمثل

�ذه�امل�ن�أو�ا��رف�بالبنف��ية�ملا�تك�سيھ�من�طابق�ثقا���موروثالضوء�ع���

�بال�سبة�للعالم�العر�ي�فان�ا��رف�التقليدية������ أما

� �ال�شكيلية �بالرموز �و�مده �املختلفة �ا��امات �ا��ر�� �يمنح �والذي الب�ئات

تتمركز�مناطق�العمل����ا��رف�التقليدية�داخل�مناطق��عود�لعصور��عيدة�حافظت�ف��ا�ع���امل�نة�القديمة�.�بدا��

2019م�ران،�". (مجددة�ف��ا
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�والثقافة �التكنولوجيا �ب�ن �تجمع �ال�� �تلك ��ن ��� ��ذا�.....العا�� �عد

�وحياة� �ل��ودة �امل��ايدة �تطلعا��م ��� �املس��لك�ن �توقعات �يل�� �بقدر�ما �للمستقبل
ً
�واعدا �والثقا�� �التق�� التحالف

اعة�التقليدية�أمر�حيوي�للنمو��قتصادي�

لذلك�نالحظ�أن�جزء�كب���من�ازد�ار�الص�ن�املستمر�مشتق�من�قبل�الطبقة�الوسطى�الناشئة�ال����عطي�أ�مية�كب��ة�

للتعليم�كما��و�ا��ال�بال�سبة�لل�ند،��ذا�ي���ن�العالقة�الوطيدة�ب�ن��عز�ز�الرأس�املال�ال�شري�و�قتصاد،�لذلك�

���� �وفعال �عامل�م�م ��ش�ل �الذي �ال�يجب�إ�مال�الرأس�مال�ال�شري �لتعز�ز��قتصاد �جديدة ����طرق حث

�سياحية� �لتنمية �دعامة �ي�ون �سوف �التقليدية �والصناعات �ا��رف ��� �ال�شري �املال �الرأس �اس�ثمار��� ولعل

ت�التنمية��قتصادية����الوقت�ا��ا��،�ومما�ال�شك�فيھ�أن��س�ثمار�

�سلع� ��سو�ق �طر�ق �عن �املحلية �للتنمية ��سوق ��شري �مال �رأس �وت�و�ن �البطالة �المتصاص �فعالة ��عت���أداة ف��ا

ملائة�من�إجما���با�11و�النظر�ع���املستوى�الك���أن�السياحة��ستوعب�

� �حوا�� �العاملية �السياحة �منظمة �تح��� �إذ �العالم، �مستوى �ع�� �العاملة �قطاع��202القوى ��� �عامل مليون

��جتما��� ��ستقرار �بتحقيق �املرتبطة �العمل �فرص �من �كث�� �يوفر �القطاع ��ذا �تنمية ��� السياحيفالتوسع

���ا��زائر،�و����2007من�مجموعة�العمالة�ال�لية����القطاع�السياحة�عام�

�396000،�ل��تفع�إ���2000مستخدم�عام�

�غ �السياحية �البالد �بطاقات �مقارنة �ضعيف �رقم ��عت�� �حيث �عمل، ���منصب

�القطاع� ��� �املشتغل�ن �مجموع �من غ���مؤ�لة

�السياحة �قطاع ��� �الدولية �املقاي�س ��� �العمالة �من �الصنف �و�".(ل�ذا ز�ا�ي

سب�تقر�ر�العال���للسياحة�واملوارد�الثقافية�والطبيعية�

  .���ا��دول�التا���يو���إم�انية�ا��زائر�لالس�ثمار�����ذا�الرأس�املال�ال�شري�كم�م�بنف��ية�لتطو�ر�قطاع�السياحة
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  :�س�ثمار����ا��رف�التقليدية�لتنمية�السياحة����ا��زائر

��قتصادي ��داء �ذات �الشر�ات �والثقافة�إن �التكنولوجيا �ب�ن �تجمع �ال�� �تلك ��ن ��� العا��

�وحياة� �ل��ودة �امل��ايدة �تطلعا��م ��� �املس��لك�ن �توقعات �يل�� �بقدر�ما �للمستقبل
ً
�واعدا �والثقا�� �التق�� التحالف

.(Économie, 2015)  

اعة�التقليدية�أمر�حيوي�للنمو��قتصادي�تحس�ن�رأس�املال�ال�شري�املتمثل����اليد�ا��رفية����مجاالت�الصن

لذلك�نالحظ�أن�جزء�كب���من�ازد�ار�الص�ن�املستمر�مشتق�من�قبل�الطبقة�الوسطى�الناشئة�ال����عطي�أ�مية�كب��ة�

للتعليم�كما��و�ا��ال�بال�سبة�لل�ند،��ذا�ي���ن�العالقة�الوطيدة�ب�ن��عز�ز�الرأس�املال�ال�شري�و�قتصاد،�لذلك�

���� �وفعال �عامل�م�م ��ش�ل �الذي �ال�يجب�إ�مال�الرأس�مال�ال�شري �لتعز�ز��قتصاد �جديدة ����طرق حث

  )2016اقابيق،�

�سياحية� �لتنمية �دعامة �ي�ون �سوف �التقليدية �والصناعات �ا��رف ��� �ال�شري �املال �الرأس �اس�ثمار��� ولعل

ت�التنمية��قتصادية����الوقت�ا��ا��،�ومما�ال�شك�فيھ�أن��س�ثمار�نا��ة�حيث�أن��ذه��خ��ة��عت���كأحد�مقوما

�سلع� ��سو�ق �طر�ق �عن �املحلية �للتنمية ��سوق ��شري �مال �رأس �وت�و�ن �البطالة �المتصاص �فعالة ��عت���أداة ف��ا

و�النظر�ع���املستوى�الك���أن�السياحة��ستوعب�" وخدمات�تتم���بالطا�ع�الثقا���لل��اث�املح��

� �حوا�� �العاملية �السياحة �منظمة �تح��� �إذ �العالم، �مستوى �ع�� �العاملة القوى

��جتما��� ��ستقرار �بتحقيق �املرتبطة �العمل �فرص �من �كث�� �يوفر �القطاع ��ذا �تنمية ��� السياحيفالتوسع

  )2018ز�ا�ي�و�حراث،�

من�مجموعة�العمالة�ال�لية����القطاع�السياحة�عام��%5.4 فقد�ش�لت��سبة�العامل�ن

مستخدم�عام��82000،�كما�أن�عدد�العامل�ن�لم�يتجاوز�� 15.5%

�غ�314000 �السياحية �البالد �بطاقات �مقارنة �ضعيف �رقم ��عت�� �حيث �عمل، منصب

� �م��ا �العمالة �ف�ذه �للسياحة �العاملية �منظمة �القطاع��%66املستغلة،وحسب ��� �املشتغل�ن �مجموع �من غ���مؤ�لة

� �ال�تتجاوز �با��زائر�و�� �السياحة�%20السيا�� �قطاع ��� �الدولية �املقاي�س ��� �العمالة �من �الصنف ل�ذا

سب�تقر�ر�العال���للسياحة�واملوارد�الثقافية�والطبيعية�،�ولعل�م�انة�ا��زائر����التص�يف�العال���ح

���ا��دول�التا���يو���إم�انية�ا��زائر�لالس�ثمار�����ذا�الرأس�املال�ال�شري�كم�م�بنف��ية�لتطو�ر�قطاع�السياحة

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�س�ثمار����ا��رف�التقليدية�لتنمية�السياحة����ا��زائر.2.2

��قتصادي ��داء �ذات �الشر�ات إن

�وحياة� �ل��ودة �امل��ايدة �تطلعا��م ��� �املس��لك�ن �توقعات �يل�� �بقدر�ما �للمستقبل
ً
�واعدا �والثقا�� �التق�� التحالف

(Économie, 2015).أفضل

تحس�ن�رأس�املال�ال�شري�املتمثل����اليد�ا��رفية����مجاالت�الصن

لذلك�نالحظ�أن�جزء�كب���من�ازد�ار�الص�ن�املستمر�مشتق�من�قبل�الطبقة�الوسطى�الناشئة�ال����عطي�أ�مية�كب��ة�

للتعليم�كما��و�ا��ال�بال�سبة�لل�ند،��ذا�ي���ن�العالقة�الوطيدة�ب�ن��عز�ز�الرأس�املال�ال�شري�و�قتصاد،�لذلك�

����عند�الب �وفعال �عامل�م�م ��ش�ل �الذي �ال�يجب�إ�مال�الرأس�مال�ال�شري �لتعز�ز��قتصاد �جديدة ����طرق حث

اقابيق،�( ."تحس�ن��قتصاد

�سياحية� �لتنمية �دعامة �ي�ون �سوف �التقليدية �والصناعات �ا��رف ��� �ال�شري �املال �الرأس �اس�ثمار��� ولعل

نا��ة�حيث�أن��ذه��خ��ة��عت���كأحد�مقوما

�سلع� ��سو�ق �طر�ق �عن �املحلية �للتنمية ��سوق ��شري �مال �رأس �وت�و�ن �البطالة �المتصاص �فعالة ��عت���أداة ف��ا

وخدمات�تتم���بالطا�ع�الثقا���لل��اث�املح��

� �حوا�� �العاملية �السياحة �منظمة �تح��� �إذ �العالم، �مستوى �ع�� �العاملة القوى

��جتما��� ��ستقرار �بتحقيق �املرتبطة �العمل �فرص �من �كث�� �يوفر �القطاع ��ذا �تنمية ��� السياحيفالتوسع

ز�ا�ي�و�حراث،�".(والسيا���

فقد�ش�لت��سبة�العامل�ن"

15.5واملغرب��%17تو�س�

� ��2010عام �ز�ادة 314000أي

� �م��ا �العمالة �ف�ذه �للسياحة �العاملية �منظمة املستغلة،وحسب

� �ال�تتجاوز �با��زائر�و�� السيا��

،�ولعل�م�انة�ا��زائر����التص�يف�العال���ح)2018حراث،�

���ا��دول�التا���يو���إم�انية�ا��زائر�لالس�ثمار�����ذا�الرأس�املال�ال�شري�كم�م�بنف��ية�لتطو�ر�قطاع�السياحة
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  )2019(مؤشر�املوارد�الطبيعية�والثقافية�ا��زائر�تو�س�املغرب�مصر�

  مصر  املغرب

2.2  3.3  

3.1  3.0  

4.1  4.3  

66  65  

(Report, 2019)  

�85،�أما��تو�س����2015سنة��127مقارنة�برتبة�

�موارد� �ا��زائر�من �تمتلكھ �بما �ل��زائر�مقارنة �بال�سبة و�و�متد�ي

غر�إالأن��ده��خ��ة�ت�نوع�ف��ا�املناطق�ا��غرافيا،�

�الب�ئة� �و��يئة �السياحة �مجال ��� �ا��زائر�رائدة �تصبح �أن �ال�يمنع ��ذا �إالأن �التناقضات، �بلد �ل�سمية �يؤ�ل�ا و�ذا

�العمل� �طبيعة �مع �تتالءم �ال�� �البنف��ية �امل�ن �وخاصة �ال�شري �املال �الرأس ��س�ثمار��� �وخاصة �لذلك الالزمة

� �أو�جانب �املحلي�ن �السياج �ع���) املعاملة �تقوم ال��

  

��ذا� �تمكن �التقليديةحيث �الصناعة ���رف�� �املوجھ �الت�و�ن �ل��نامج �تنفيذ ي��و�بمثابة

حر���وشباب�حام���املشار�ع����مختلف�شعب�

حر���وشباب�حامل�للمشار�ع�م��م��29.806

 ؛حر������مختلف�شعب�وتخصصات�الصناعة�التقليدية�وا��رف

 ؛���ار�الكر�مة

 ؛���املائة�م��م�من�ال�ساء
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مؤشر�املوارد�الطبيعية�والثقافية�ا��زائر�تو�س�املغرب�مصر�: 1ا��دول�

   البلد

  )7(ر�من�يحسب�املؤش
  تو�س  ا��زائر

  1.4  2.0  املوارد�الثقافية�وسياحة��عمال

  2.6  2.1  املوارد�الطبيعية

  4.1  4.1  املوارد�ال�شر�ة�وسوق�العمل

  85  116  )140(ال��ت�ب�

(Report, 2019)من�إعداد�الباحث�ن�باالعتماد�ع���تقر�ر�: املصدر

مقارنة�برتبة��116����2019نرى�أن�ا��زائر�احتلت�املرتبة�

�التقر�ر�� ��ذا �موارد��2019ضمن �ا��زائر�من �تمتلكھ �بما �ل��زائر�مقارنة �بال�سبة و�و�متد�ي

غر�إالأن��ده��خ��ة�ت�نوع�ف��ا�املناطق�ا��غرافيا،�طبيعية�وثقافية�وك���مساح��ا�وأقاليم�ا�مقارنة�بتو�س�وح���مع�امل

�الب�ئة� �و��يئة �السياحة �مجال ��� �ا��زائر�رائدة �تصبح �أن �ال�يمنع ��ذا �إالأن �التناقضات، �بلد �ل�سمية �يؤ�ل�ا و�ذا

�العمل� �طبيعة �مع �تتالءم �ال�� �البنف��ية �امل�ن �وخاصة �ال�شري �املال �الرأس ��س�ثمار��� �وخاصة �لذلك الالزمة

� �للسلعة ��سوق �الذي �التقليدية(لسيا�� �) ا��رف �(وا��دمة �أو�جانب �املحلي�ن �السياج املعاملة

  .  أساس��سو�ق�ثقافة�املنطقة�واملشاركة����التنمية�املحلية�امل�انية

  2018مناصب�الشغل�املستحدثة����الصناعات�التقليدية����ا��زائر�

�وتطو�ر�املح��ف �وتأ�يل ��ذا�ت�و�ن �تمكن �التقليديةحيث �الصناعة ���رف�� �املوجھ �الت�و�ن �ل��نامج �تنفيذ ي��و�بمثابة

 :بتحقيق�ما�ي���2018إ���غاية�ش�ر�مارس�من�عام�

حر���وشباب�حام���املشار�ع����مختلف�شعب��14702الت�و�ن�بالتمرن�من�طرف�املعلم�ن�ا��رفي�ن�لفائدة�

 ؛الصناعة�التقليدية

29.806لفائدة�" كيف�أ�����وأس���مؤسس��"الت�و�ن��داري����تقنية�

 ؛رجل�18294امرأة�و

حر������مختلف�شعب�وتخصصات�الصناعة�التقليدية�وا��رف�51163الت�و�ن�التق���لفائدة�

���ار�الكر�مة�حر���م�ون����مجال�ا�����التقليدي�و���تقنيات�تقليم

���املائة�م��م�من�ال�ساء�80حر������مجال�ال��اد�وال�سيج،�أك���من�

 ؛حر������مجال�الصباغة�الطبيعية

 ؛حر������مجال�التصميم����الصناعة�التقليدية

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

  

ا��دول�

املوارد�الثقافية�وسياحة��عمال

نرى�أن�ا��زائر�احتلت�املرتبة�) 1(دول�من�ا��

� �مصر��66،املغرب ،65�

طبيعية�وثقافية�وك���مساح��ا�وأقاليم�ا�مقارنة�بتو�س�وح���مع�امل

�الب�ئة� �و��يئة �السياحة �مجال ��� �ا��زائر�رائدة �تصبح �أن �ال�يمنع ��ذا �إالأن �التناقضات، �بلد �ل�سمية �يؤ�ل�ا و�ذا

�العمل� �طبيعة �مع �تتالءم �ال�� �البنف��ية �امل�ن �وخاصة �ال�شري �املال �الرأس ��س�ثمار��� �وخاصة �لذلك الالزمة

�ا �للسلعة ��سوق �الذي لسيا��

أساس��سو�ق�ثقافة�املنطقة�واملشاركة����التنمية�املحلية�امل�انية

مناصب�الشغل�املستحدثة����الصناعات�التقليدية����ا��زائر� .2

�وتطو�ر�املح��ف  �وتأ�يل ت�و�ن

إ���غاية�ش�ر�مارس�من�عام��2005ال��نامج�منذ�عام�

 الت�و�ن�بالتمرن�من�طرف�املعلم�ن�ا��رفي�ن�لفائدة�

الصناعة�التقليدية

 الت�و�ن��داري����تقنية�

امرأة�و�11512

 الت�و�ن�التق���لفائدة�

 حر���م�ون����مجال�ا�����التقليدي�و���تقنيات�تقليم�81ت�و�ن�

 حر������مجال�ال��اد�وال�سيج،�أك���من��1147ت�و�ن�

 حر������مجال�الصباغة�الطبيعية�504ت�و�ن�

 حر������مجال�التصميم����الصناعة�التقليدية�611ت�و�ن�
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���ن��7868ماج�ال��ناء،�استفاد�ومن�ناحية�أخرى،�و���إطار��تفاق�مع�قطاع�العدالة�لتنفيذ�سياسة�إعادة�إد

من�دورات�ت�و��ية�ال����شرف�عل��ا�غرف�الصناعات�التقليدية�وا��رف����العديد�من�التخصصات�ا��رفية�داخل�

�و�سي��� �إ�شاء �كيفية �مجال ��� ��داري �الت�و�ن �دورات �من آخر�ن

  )2018وزارة�السياحة�والصناعة�التقليدية،�

 بخصوص السيما�2010منذسنة� فعلي��ا

 �طار �ذا منتجا��م،��� و�سو�ق والت�و�ن

 أن العلم منتجا��م،مع و�سو�ق �شاطا��م

 نتاج�  مجال �� ا��رفي�ن طرف من 

 ت�و��ية ملتقيات وإعالميةو دراسية التقليدية،أيام

 العمومية ا��دمة تبعات إطار �� لھ خصص

 ومدونة الدولية للمقاي�س ومطابق��ا وا��رف

  .جديدة حرفية �شاطات حداثأل  توسع��ا

  :�مر�بــ�

إ����2015لسنة��75000التقلية�والفنية�من�حوا���

إ����2015سنة���12000ز�ادة�إ���الصناعات�التقليدية�ا��رفية�إلنتاج�املواد�من�حوا���

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

 ؛حر������مجال�صناعة�الفخار�وا��زف

 ؛النحاس�حر������مجال

 ؛حر������مجال�الزجاج

 ؛حر���معلم����مجال�الفخار�وا��زف

 ؛حس���م�اراتك����العرض « IYES » حرفية����تقنية

 ؛حر������مجال�ال�شاطات�امل�ددة�بالزوال

ومن�ناحية�أخرى،�و���إطار��تفاق�مع�قطاع�العدالة�لتنفيذ�سياسة�إعادة�إد

من�دورات�ت�و��ية�ال����شرف�عل��ا�غرف�الصناعات�التقليدية�وا��رف����العديد�من�التخصصات�ا��رفية�داخل�

�ال��بية، �إعادة � مؤسسات �و�سي����7107واستفادة �إ�شاء �كيفية �مجال ��� ��داري �الت�و�ن �دورات �من آخر�ن

وزارة�السياحة�والصناعة�التقليدية،�( .يل�م�ع���ش�ادات�مؤ�لة���ن��عد�تأ��13055

  :التقليدية����ا��زائر� للصناعة

فعلي��ا املنطلق التقليدية للصناعة ومركز دار�81وت�شيط� ب�سي��

والت�و�ن �نتاج مجال �� رفي�نا�� طرف من فضاءاتال�ل�ذه

�شاطا��م ملمارسة وحرفية حر���992لفائدة� م�� محل�893توز�ع�

�إ�� حرفي�ن لتمس  ال�يا�ل �ذه استغالل جانب آخر�ن،

التقليدية،أيام الصناعة ومعارض ترقو�ة تظا�رات كذلك

خصص ال�يا�ل �ذه و�سي�� ت�شيط فإن املشار�ع�لإلشارة  

  .امل�مة ��ذه امل�لفة دج،لفائدةالغرف 58.000تقدر�ـــ� مالية

  :الصناعةالتقليديةوا��رف

وا��رف التقليدية الصناعة ل�شاطات ا��زائر�ة املدونة بتحي�ن

توسع��ا لإلحصاء�و�ذا��دف الوط�� الديوان طرف من املمسكة

�مر�بــ� �شاط،يتعلق ميادين ثالثة ع�� موزع حر�� �شاط�339

  الفنية؛ التقليدية والصناعة التقليدية

  املواد؛ التقليديةإلنتاج

  .الصناعةالتقليديةل��دمات

التقلية�والفنية�من�حوا����مدى�تناقص��سبة��ل�من�الصناعات) 1(يو���لنا�الش�ل�

ز�ادة�إ���الصناعات�التقليدية�ا��رفية�إلنتاج�املواد�من�حوا����2018

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 
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 حر������مجال�صناعة�الفخار�وا��زف�1736ت�و�ن�

 حر������مجال�541ت�و�ن�

 حر������مجال�الزجاج�57ت�و�ن�

 حر���معلم����مجال�الفخار�وا��زف�17ت�و�ن�

 حرفية����تقنية�320ت�و�ن�

 حر������مجال�ال�شاطات�امل�ددة�بالزوال�79ت�و�ن�

ومن�ناحية�أخرى،�و���إطار��تفاق�مع�قطاع�العدالة�لتنفيذ�سياسة�إعادة�إد

من�دورات�ت�و��ية�ال����شرف�عل��ا�غرف�الصناعات�التقليدية�وا��رف����العديد�من�التخصصات�ا��رفية�داخل�

�ال��بية، �إعادة مؤسسات

13055املؤسسات،�وتحصل�

  

للصناعة الدعم �يا�ل .3

ب�سي�� �مر يتعلق

ل�ذه امل�نية املحالت استغالل

توز�ع��2017سنة� عرفت

لتمس متواصلة العملية �ذه

كذلك تختص فإ��ا وال�سو�ق

  ا��رفي�ن،وحام�� لفائدة

مالية مسا�مة�2018لسنة�

الصناعةالتقليديةوا��رف مدونة�شاطات.5.4

بتحي�ن �مر يتعلق

املمسكة �قتصادية ال�شاطات

339املدونةا��الية� تتضمن

 التقليدية الصناعة

 التقليديةإلنتاج الصناعة

 الصناعةالتقليديةل��دمات

يو���لنا�الش�ل�

2018سنة���32000حوا���
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� �من �ل��دمات �ا��رفية �التقليدية �للصناعات �شغل �مناصب �تقلصت �كما سنة��49000،

،��و�ذا�إن�دل�ع���ش�ئا�نما�يدل�ع���عدم�إعطاءأ�ميةوأولو�ة�ل�ذه�امل�ن�وال���

�عت���ذات�مستقبل�أكيد����تنمية�اقتصادية�بنف��ية،�وذلك�لتم���ا�بطا�ع��ستدامة�ع���مستوى�املح���والعال���

  2018مناصب�الشغل�املستحدثة����الصناعات�التقليدية�

  

2018(  

رغم�من�أ�مية�الصناعة�التقليدية�وا��رف�من�توف���مناصب�شغل�إال�أن�ا��زائر�مازلت�ال�تو���أ�مية�كب��ة�

بھ�ا��زائر�من�موارد�ثقافية�حسب�التقر�ر�العال��،�

�ال�شري� �املال �الرأس �نحو��س�ثمار��� �التوجھ �الر��� ��قتصاد �مأزق �من �ا��روج �أرادت �ا��زائر�إذا وع��

�تضا��� �سياحية �أو�لتنمية �الثقا�� �املح�� �املنتج �ل�سو�ق ��قل �عل �البنف��ية �وا��رف �نحو�امل�ن وخاصة

�حول� �الثقا�� �التنوع ��� �املتمثل �املح�� �باإلنتاج ���تمام �بداية ��قل �وع�� �ا��ديد �التوجھ ���ذا ���تمام إن

�تنمية� �ثم �ومن �محلية، �لتنمية �ومشارك��ا �ا��ار�� �للعالم �ل�سو�ق�ا �امل��اكمة �الثقافات �من �الوطن ر�وع

ط����عيدا�عن�الر�ع�الذي�أصبح�نقمة�ع���

  .البلد�بتوجھ�العالم�إ����قتصاد��خضر�وا���الطاقات�املتجددة�الصديقة�للب�ئة

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

2018�� �من �ل��دمات �ا��رفية �التقليدية �للصناعات �شغل �مناصب �تقلصت �كما ،

،��و�ذا�إن�دل�ع���ش�ئا�نما�يدل�ع���عدم�إعطاءأ�ميةوأولو�ة�ل�ذه�امل�ن�وال���2018سنة���

�عت���ذات�مستقبل�أكيد����تنمية�اقتصادية�بنف��ية،�وذلك�لتم���ا�بطا�ع��ستدامة�ع���مستوى�املح���والعال���

  .إذأ��ا�ت��ز�ا��انب�الثقا���للتنمية�املحلية��قتصادية

مناصب�الشغل�املستحدثة����الصناعات�التقليدية��:1ش�ل�رقم�

2018وزارة�السياحة�والصناعة�التقليدية،�: (مصدر

رغم�من�أ�مية�الصناعة�التقليدية�وا��رف�من�توف���مناصب�شغل�إال�أن�ا��زائر�مازلت�ال�تو���أ�مية�كب��ة�

بھ�ا��زائر�من�موارد�ثقافية�حسب�التقر�ر�العال��،��ل�ذه�ا��رف�واس�ثمار�ف��ا�بتمو�ل�ضعيف،�رغم�ما�تزخر 

�ال�شري� �املال �الرأس �نحو��س�ثمار��� �التوجھ �الر��� ��قتصاد �مأزق �من �ا��روج �أرادت �ا��زائر�إذا وع��

�تضا��� �سياحية �أو�لتنمية �الثقا�� �املح�� �املنتج �ل�سو�ق ��قل �عل �البنف��ية �وا��رف �نحو�امل�ن وخاصة

�حول� �الثقا�� �التنوع ��� �املتمثل �املح�� �باإلنتاج ���تمام �بداية ��قل �وع�� �ا��ديد �التوجھ ���ذا ���تمام إن

�تنمية� �ثم �ومن �محلية، �لتنمية �ومشارك��ا �ا��ار�� �للعالم �ل�سو�ق�ا �امل��اكمة �الثقافات �من �الوطن ر�وع

ط����عيدا�عن�الر�ع�الذي�أصبح�نقمة�ع���اقتصادية�شاملة،�لعل�أن�ي�ون�احد�املخارج�لتنو�ع��قتصاد�الو 

البلد�بتوجھ�العالم�إ����قتصاد��خضر�وا���الطاقات�املتجددة�الصديقة�للب�ئة

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

� ��10000حوا�� 2018سنة

��25000إ���حوا����2015

�عت���ذات�مستقبل�أكيد����تنمية�اقتصادية�بنف��ية،�وذلك�لتم���ا�بطا�ع��ستدامة�ع���مستوى�املح���والعال���

إذأ��ا�ت��ز�ا��انب�الثقا���للتنمية�املحلية��قتصادية

ش�ل�رقم�

  :خاتمة�.5

رغم�من�أ�مية�الصناعة�التقليدية�وا��رف�من�توف���مناصب�شغل�إال�أن�ا��زائر�مازلت�ال�تو���أ�مية�كب��ة�

ل�ذه�ا��رف�واس�ثمار�ف��ا�بتمو�ل�ضعيف،�رغم�ما�تزخر 

�ال�شري� �املال �الرأس �نحو��س�ثمار��� �التوجھ �الر��� ��قتصاد �مأزق �من �ا��روج �أرادت �ا��زائر�إذا وع��

�تضا��� �سياحية �أو�لتنمية �الثقا�� �املح�� �املنتج �ل�سو�ق ��قل �عل �البنف��ية �وا��رف �نحو�امل�ن وخاصة

  .الدول�املجاورة

�حول� �الثقا�� �التنوع ��� �املتمثل �املح�� �باإلنتاج ���تمام �بداية ��قل �وع�� �ا��ديد �التوجھ ���ذا ���تمام إن

�تنمية� �ثم �ومن �محلية، �لتنمية �ومشارك��ا �ا��ار�� �للعالم �ل�سو�ق�ا �امل��اكمة �الثقافات �من �الوطن ر�وع

اقتصادية�شاملة،�لعل�أن�ي�ون�احد�املخارج�لتنو�ع��قتصاد�الو 

البلد�بتوجھ�العالم�إ����قتصاد��خضر�وا���الطاقات�املتجددة�الصديقة�للب�ئة
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�من� �عديدة �مناطق ��� �للسياح �ا��الب �النمو��قتصادي ��� �وإس�ام تأث���وأ�مية

و�عّد�ثروات��ذه�الدول�امل�ونة�من�املناطق�،

�ثر�ة�و�التار�خية�و�املناظر�الطبيعية�من�شواطئ�و�خ��ان�و�غابات�و��اري،�ومنتجعات�وقرى�سياحية�مغر�ة�وأماكن�إقامة�و�خدمات�

���مة� �مالية �موارد �الدولة �تكسب �ال�� عناصر��نتاج

وعليھ���دف�من�خالل��ذا�الورقة���سليط�الضوء�ع���موضوع�السياحة�وم�ددات��من�السيا���ال���تمس�القطاع�السيا���

�دول� �م��ا �خاصة �الدول ��عض �وصلتھ �ما �إ�� �يصل �لم �م�ده ��� �ال�زال �القطاع ��ذا ��ون�أن �التحديد، �وجھ ع��

�وجذب� �السياحة �لر�� ��مان �،�و�صمام �السياحةوالسائح �وموضوع �كمف�وم ��من ��� �املتمثلة �الثالث �بأقطابھ �السيا�� ا��وار،و�من

�التغ��ات� �ظل ��� �خاصة �عليھ �أو�تق��� ��عطلھ �قد �ال�� �وا��ارجية �الداخلية ملعيقات

��التلوث� �بأنواع�ا �البي�ية �وامل�ددات ��ستقرار�السيا��� �عدم �وحالة �امل��دي، ��قتصادي �والوضع �باختالف�ا ��ا��رائم �الرا�نة الدولية

ه�أو�تماشيھ�مع�متطلبات�السياح�وحاجا��م،�وثقافة�املجتمع�السائدة�

ال���تتعارض�مع�تطلعات�السياح�ورغبا��م،�مما�يؤثر�ع���السياحة�و�جعل�ا�عرضة�لالنت�اسات�وتراجع��سبة�الوفود�السياحية�للمقصد�

  .لسياحية،�م�ددات��من

Abstract  

Tourism in today's world is a sector of influence, importance and contribution to the 

economic growth that is bringing tourists in many regions, especially countries that have the 

elements of tourism that guarantee service

countries that are made up of archaeological and historical areas and landscapes From 

beaches, and other elements of unparalleled tourist attraction, here they are classified as the 

most important elements of 

effectively exploiting them. 
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� �اليوم �عالم ��� �السياحة �إن ��عد �ذا �من�قطاع �عديدة �مناطق ��� �للسياح �ا��الب �النمو��قتصادي ��� �وإس�ام تأث���وأ�مية

،��تضمن�ا��دمة�و�الراحة�و�املتعة�العالم،خاصة�الدول�ال���تتوفر�ع���مقومات�السياحة�ال�

�ثر�ة�و�التار�خية�و�املناظر�الطبيعية�من�شواطئ�و�خ��ان�و�غابات�و��اري،�ومنتجعات�وقرى�سياحية�مغر�ة�وأماكن�إقامة�و�خدمات�

�كأ�م �تصنف �و�نا �نظ���ل�ا �ال �سيا�� �جذب �مقومات � �و�غ���ا ���مة��و�استعالم �مالية �موارد �الدولة �تكسب �ال�� عناصر��نتاج

  .باستغالل�ا�استغالال�فعاال،�وتوف���مناخ�و�أمن�سيا���لتمتع�باملناطق�السياحية

وعليھ���دف�من�خالل��ذا�الورقة���سليط�الضوء�ع���موضوع�السياحة�وم�ددات��من�السيا���ال���تمس�القطاع�السيا���

�دول� �م��ا �خاصة �الدول ��عض �وصلتھ �ما �إ�� �يصل �لم �م�ده ��� �ال�زال �القطاع ��ذا ��ون�أن �التحديد، �وجھ ع��

�وجذب� �السياحة �لر�� ��مان �،�و�صمام �السياحةوالسائح �وموضوع �كمف�وم ��من ��� �املتمثلة �الثالث �بأقطابھ �السيا�� ا��وار،و�من

�وا �امل�ددات �العديد�من ��ع��ضھ �قد �التغ��ات�السياح،ولكن �ظل ��� �خاصة �عليھ �أو�تق��� ��عطلھ �قد �ال�� �وا��ارجية �الداخلية ملعيقات

��التلوث� �بأنواع�ا �البي�ية �وامل�ددات ��ستقرار�السيا��� �عدم �وحالة �امل��دي، ��قتصادي �والوضع �باختالف�ا ��ا��رائم �الرا�نة الدولية

ه�أو�تماشيھ�مع�متطلبات�السياح�وحاجا��م،�وثقافة�املجتمع�السائدة�وال�وارث�الطبيعية�ونقص�ال�ي�لة����القطاع�السيا���وعدم�تطور 

ال���تتعارض�مع�تطلعات�السياح�ورغبا��م،�مما�يؤثر�ع���السياحة�و�جعل�ا�عرضة�لالنت�اسات�وتراجع��سبة�الوفود�السياحية�للمقصد�

لسياحية،�م�ددات��من�من،�موضوع�السياحة،��من�السيا��،�ا��رائم�ا

Tourism in today's world is a sector of influence, importance and contribution to the 

economic growth that is bringing tourists in many regions, especially countries that have the 

elements of tourism that guarantee service, comfort and pleasure, and the wealth of these 

countries that are made up of archaeological and historical areas and landscapes From 

beaches, and other elements of unparalleled tourist attraction, here they are classified as the 

 production that the state gains huge financial resources by 
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بن�فرحات�فتيحة�أستاذة�محاضر

hatFatiha Maitre de conférence (A), Zebboudj SamiaMaitre de conférence (A)  

  :م��ص

� �اليوم �عالم ��� �السياحة إن

العالم،خاصة�الدول�ال���تتوفر�ع���مقومات�السياحة�ال�

�ثر�ة�و�التار�خية�و�املناظر�الطبيعية�من�شواطئ�و�خ��ان�و�غابات�و��اري،�ومنتجعات�وقرى�سياحية�مغر�ة�وأماكن�إقامة�و�خدمات�

�كأ�م �تصنف �و�نا �نظ���ل�ا �ال �سيا�� �جذب �مقومات � �و�غ���ا و�استعالم

باستغالل�ا�استغالال�فعاال،�وتوف���مناخ�و�أمن�سيا���لتمتع�باملناطق�السياحية

وعليھ���دف�من�خالل��ذا�الورقة���سليط�الضوء�ع���موضوع�السياحة�وم�ددات��من�السيا���ال���تمس�القطاع�السيا�����

�ا��زائر  �و�� �دول��ع���العالم �م��ا �خاصة �الدول ��عض �وصلتھ �ما �إ�� �يصل �لم �م�ده ��� �ال�زال �القطاع ��ذا ��ون�أن �التحديد، �وجھ ع��

�وجذب� �السياحة �لر�� ��مان �،�و�صمام �السياحةوالسائح �وموضوع �كمف�وم ��من ��� �املتمثلة �الثالث �بأقطابھ �السيا�� ا��وار،و�من

�وا �امل�ددات �العديد�من ��ع��ضھ �قد السياح،ولكن

��التلوث� �بأنواع�ا �البي�ية �وامل�ددات ��ستقرار�السيا��� �عدم �وحالة �امل��دي، ��قتصادي �والوضع �باختالف�ا ��ا��رائم �الرا�نة الدولية

وال�وارث�الطبيعية�ونقص�ال�ي�لة����القطاع�السيا���وعدم�تطور 

ال���تتعارض�مع�تطلعات�السياح�ورغبا��م،�مما�يؤثر�ع���السياحة�و�جعل�ا�عرضة�لالنت�اسات�وتراجع��سبة�الوفود�السياحية�للمقصد�

 .السيا��

�من،�موضوع�السياحة،��من�السيا��،�ا��رائم�ا�:ال�لمات�املفتاحية

  

Tourism in today's world is a sector of influence, importance and contribution to the 

economic growth that is bringing tourists in many regions, especially countries that have the 

, comfort and pleasure, and the wealth of these 

countries that are made up of archaeological and historical areas and landscapes From 

beaches, and other elements of unparalleled tourist attraction, here they are classified as the 

production that the state gains huge financial resources by 
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  Therefore, we aim through this paper to shed light on the issue of tourism and the 

threats to tourism security that affect the tourism sector across the world and i

particular, since this sector is still in its infancy and has not reached what some countries have 

reached, especially the neighboring countries, and tourism security with its three poles. 

Represented in security as a concept and subject of to

interrupted by many internal and external threats and obstacles that may disrupt or eliminate 

it, especially in light of the current international changes such as various crimes, the 

deteriorating economic situation, the s

all kinds such as pollution And natural disasters and lack of structuring in the tourism sector 

and its lack of development or in line with the requirements and needs of tourists, and the 

prevailing community culture that conflicts with the aspirations and desires of tourists

Key words: security, tourism issue, tourism security, tourism crimes, security threats.  

� �واملسا�مة �الدول، �من �العديد ��� �املرتفع �املادي �العائد �ذات �القطاعات �من �السياحة �املجتمع��عد �تنمية ��

�الشعوب� �وتراث �وفنون �حضارات �ع�� �ومحافظة �و�ستقرار�العال��، �للسالم �وداعمة �واجتماعيا �وثقافيا اقتصاديا

�ع����من�العال���بما�يقدمھ�لإل�سانية�
ً
�للعالقات�ب�ن�الدول�ومحافظا

ً
املادي�واملعنوي،�كما�اعت����ذا�ال�شاط�موطدا

�تخلق�حالة� �ال�� ��منية �وال��ديدات ��ش�االت �من ��عرف�العديد �وال�زال ��ساس�عرف

عدم��ستقرار�وخوف�السائح�من�التوجھ�للبلدان�والسياحية�امل�ددة�أمنيا�بفعل��ر�اب�أو�عدم��ستقرار�السيا����

أو�ان�شار�التلوث�البي���وال�وارث�وال��اعات�املس��ة�وا��روب،�أو�استفحال�وان�شار�مؤشرات�ا��ر�مة�ب�ل�أش�ال�ا�

  .ا��...الطبيعية�و�مراض�املعدية�والفتاكة،�وكذا�العدائية�والعنصر�ة�والعنف�بأش�الھ

و�ل��ذه�امل�ددات����ا��قيقة�تؤدي�إ���شل�قطاع�السياحة�و�ضرار�بھ،�و�التا���فإن�عنصر��من�السيا���

طالب�ال��وض�بالقطاع�السيا��،�حيث�ال�توجد�سياحة�دون�أمن�

�ا��ذب� �عوامل �ووجود �أم��، �م�دد �وجود �ملجرد �تماما �ت��ار�السياحة �فقد �متالزمان، �والسياحة ��من إن

  .السيا���املختلفة�من��ذا�املنظور�لن�ت�ون�ذات�أ�مية�دون�توافر�شروط�لألمن�السيا���بأقطابھ�الثالثة

�كب���ف��ا� �دور �لألمن�السيا�� �ع���ال�سو�ق�أو�ال��و�ج�السيا�� �سواء �البلد�السيا�� �عن �امل�ونة رات

���� �ثق��م �وكسب �السياحة �صناعة ��� �املحتمل�ن �املس�ثمر�ن �إقبال �وح�� �أو�الدولي�ن �املحلي�ن �سواء �السياح ��ذب

�عن� �سلبية �صورة �وت�و�ن �كب��ة، �السيا�� ���املقصد

�سياحيا�قد�تدوم�لزمن�طو�ل�ال�يمكن�أن�تتغ���وتحتاج�لف��ات�طو�لة�للتغلب�عل��ا�،كما�
ً
البلدان�ال����انت�مقصدا

يحتاج�إلم�انيات�جمة�لرفع�حركة�السياحة،�فع���س�يل�املثال��ش���ملنطقة�الشرق��وسط�ون�يجة�ل��روب�وعدم�

�العدوان��مر��ي��ل�ذلك�أدى�إ���تدم���السياحة���� قرار�السيا����و�ر�اب�والصراعات�املتعددة�خاصة�م��ا

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

Therefore, we aim through this paper to shed light on the issue of tourism and the 

threats to tourism security that affect the tourism sector across the world and i

particular, since this sector is still in its infancy and has not reached what some countries have 

reached, especially the neighboring countries, and tourism security with its three poles. 

Represented in security as a concept and subject of tourism and tourists, but it may be 

interrupted by many internal and external threats and obstacles that may disrupt or eliminate 

it, especially in light of the current international changes such as various crimes, the 

deteriorating economic situation, the state of political instability and environmental threats of 

all kinds such as pollution And natural disasters and lack of structuring in the tourism sector 

and its lack of development or in line with the requirements and needs of tourists, and the 

g community culture that conflicts with the aspirations and desires of tourists

: security, tourism issue, tourism security, tourism crimes, security threats.

� �واملسا�مة �الدول، �من �العديد ��� �املرتفع �املادي �العائد �ذات �القطاعات �من �السياحة �عد

�الشعوب� �وتراث �وفنون �حضارات �ع�� �ومحافظة �و�ستقرار�العال��، �للسالم �وداعمة �واجتماعيا �وثقافيا اقتصاديا

�ع����من�العال���بما�يقدمھ�لإل�سانية�
ً
�للعالقات�ب�ن�الدول�ومحافظا

ً
املادي�واملعنوي،�كما�اعت����ذا�ال�شاط�موطدا

�ا �القطاع ��ذا �تخلق�حالة�إال�أن �ال�� ��منية �وال��ديدات ��ش�االت �من ��عرف�العديد �وال�زال ��ساس�عرف

عدم��ستقرار�وخوف�السائح�من�التوجھ�للبلدان�والسياحية�امل�ددة�أمنيا�بفعل��ر�اب�أو�عدم��ستقرار�السيا����

وال��اعات�املس��ة�وا��روب،�أو�استفحال�وان�شار�مؤشرات�ا��ر�مة�ب�ل�أش�ال�ا�

الطبيعية�و�مراض�املعدية�والفتاكة،�وكذا�العدائية�والعنصر�ة�والعنف�بأش�الھ

و�ل��ذه�امل�ددات����ا��قيقة�تؤدي�إ���شل�قطاع�السياحة�و�ضرار�بھ،�و�التا���فإن�عنصر��من�السيا���

طالب�ال��وض�بالقطاع�السيا��،�حيث�ال�توجد�سياحة�دون�أمن�املش�ل�من��قطاب�الثالث��و�مطلب�أسا����من�م

�ا��ذب� �عوامل �ووجود �أم��، �م�دد �وجود �ملجرد �تماما �ت��ار�السياحة �فقد �متالزمان، �والسياحة ��من إن

السيا���املختلفة�من��ذا�املنظور�لن�ت�ون�ذات�أ�مية�دون�توافر�شروط�لألمن�السيا���بأقطابھ�الثالثة

�كب���ف��ا� �دور �لألمن�السيا�� �ع���ال�سو�ق�أو�ال��و�ج�السيا�� �سواء �البلد�السيا�� �عن �امل�ونة رات

���� �ثق��م �وكسب �السياحة �صناعة ��� �املحتمل�ن �املس�ثمر�ن �إقبال �وح�� �أو�الدولي�ن �املحلي�ن �سواء �السياح ��ذب

��غي �إم�انية �تصبح �السيا�� ��من �ا�عدام �حالة �عن�ففي �سلبية �صورة �وت�و�ن �كب��ة، �السيا�� ���املقصد

�سياحيا�قد�تدوم�لزمن�طو�ل�ال�يمكن�أن�تتغ���وتحتاج�لف��ات�طو�لة�للتغلب�عل��ا�،كما�
ً
البلدان�ال����انت�مقصدا

يحتاج�إلم�انيات�جمة�لرفع�حركة�السياحة،�فع���س�يل�املثال��ش���ملنطقة�الشرق��وسط�ون�يجة�ل��روب�وعدم�

�العدوان��مر��ي��ل�ذلك�أدى�إ���تدم���السياحة���� قرار�السيا����و�ر�اب�والصراعات�املتعددة�خاصة�م��ا

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

Therefore, we aim through this paper to shed light on the issue of tourism and the 

threats to tourism security that affect the tourism sector across the world and in Algeria in 

particular, since this sector is still in its infancy and has not reached what some countries have 

reached, especially the neighboring countries, and tourism security with its three poles. 

urism and tourists, but it may be 

interrupted by many internal and external threats and obstacles that may disrupt or eliminate 

it, especially in light of the current international changes such as various crimes, the 

tate of political instability and environmental threats of 

all kinds such as pollution And natural disasters and lack of structuring in the tourism sector 

and its lack of development or in line with the requirements and needs of tourists, and the 

g community culture that conflicts with the aspirations and desires of tourists. 

: security, tourism issue, tourism security, tourism crimes, security threats.

  :مقدمة

� �واملسا�مة �الدول، �من �العديد ��� �املرتفع �املادي �العائد �ذات �القطاعات �من �السياحة �عد

�الشعوب� �وتراث �وفنون �حضارات �ع�� �ومحافظة �و�ستقرار�العال��، �للسالم �وداعمة �واجتماعيا �وثقافيا اقتصاديا

�ع����من�العال���بما�يقدمھ�لإل�سانية�
ً
�للعالقات�ب�ن�الدول�ومحافظا

ً
املادي�واملعنوي،�كما�اعت����ذا�ال�شاط�موطدا

  .�ش�ل�عام

�ا �القطاع ��ذا إال�أن

عدم��ستقرار�وخوف�السائح�من�التوجھ�للبلدان�والسياحية�امل�ددة�أمنيا�بفعل��ر�اب�أو�عدم��ستقرار�السيا����

وال��اعات�املس��ة�وا��روب،�أو�استفحال�وان�شار�مؤشرات�ا��ر�مة�ب�ل�أش�ال�ا�

الطبيعية�و�مراض�املعدية�والفتاكة،�وكذا�العدائية�والعنصر�ة�والعنف�بأش�الھ

و�ل��ذه�امل�ددات����ا��قيقة�تؤدي�إ���شل�قطاع�السياحة�و�ضرار�بھ،�و�التا���فإن�عنصر��من�السيا���

املش�ل�من��قطاب�الثالث��و�مطلب�أسا����من�م

  .سيا��

�ا��ذب� �عوامل �ووجود �أم��، �م�دد �وجود �ملجرد �تماما �ت��ار�السياحة �فقد �متالزمان، �والسياحة ��من إن

السيا���املختلفة�من��ذا�املنظور�لن�ت�ون�ذات�أ�مية�دون�توافر�شروط�لألمن�السيا���بأقطابھ�الثالثة

�كب���ف��ا�وللتصو  �دور �لألمن�السيا�� �ع���ال�سو�ق�أو�ال��و�ج�السيا�� �سواء �البلد�السيا�� �عن �امل�ونة رات

���� �ثق��م �وكسب �السياحة �صناعة ��� �املحتمل�ن �املس�ثمر�ن �إقبال �وح�� �أو�الدولي�ن �املحلي�ن �سواء �السياح ��ذب

  .املقصد�السيا��

��غي �إم�انية �تصبح �السيا�� ��من �ا�عدام �حالة ففي

�سياحيا�قد�تدوم�لزمن�طو�ل�ال�يمكن�أن�تتغ���وتحتاج�لف��ات�طو�لة�للتغلب�عل��ا�،كما�
ً
البلدان�ال����انت�مقصدا

يحتاج�إلم�انيات�جمة�لرفع�حركة�السياحة،�فع���س�يل�املثال��ش���ملنطقة�الشرق��وسط�ون�يجة�ل��روب�وعدم�

�العدوان��مر��ي��ل�ذلك�أدى�إ���تدم���السياحة�����ست قرار�السيا����و�ر�اب�والصراعات�املتعددة�خاصة�م��ا
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��ثار� �و��ب �املتنوعة، ��س��ة �استخدام �عن �الناجم �الدمار�البي�� �إ�� �باإلضافة �السياحية، �وتدم����ماكن املنطقة

لقد�سا�مت��ذه�امل�ددات����ا�عدام�ثقة�السائح�الذي��ان�يقصد��ذه��ماكن�السياحية،باإلضافة�إ���تدم���

�من�ال��اث�العال���بما�تحو�ھ�من�مواقع�أثر�ة�وطبيعية��لبنان�
ً
الثقافة�السياحية����عديد�البلدان�ال����انت�جزءا

�دمر�سياح��ا� �بدوره �الذي ��ستقرار�السيا��� �لعدم �أحال��ا
ً
�حر�ا �ش�د

وال�يفوتنا��شارة�إ���حالة�ا��زائر�ال���أثرت�عل��ا�العشر�ة�السوداء�بانفالت�أم���غ���مسبوق�أس�م����جعل�ا�

�امل� �القطاع �لتطو�ر��ذا �وال�زالت �بذل��ا �ال�� �ا���ود �رغم �غ���آمنة، �سياحية �بروزه�وج�ة �إلم�انيات �واملفتقد �الك

ا��،�وال��وض�بھ�وجذبھ�أك���عدد�من�السياح�مقارنة�بدول�ا��وار�

�يطلب� �ا��زائري �الفرد �جعلت �الذكر�وال�� �السالفة �بالعوامل �تأثرت �ال�� �السياحية �الثقافة �إ�� باإلضافة

ة�ا��ارجية�و��بذ�السياحة�املحلية�أو�الداخلية�ن�يجة�للذ�نية�ال����و��ا�عن�البلد�الذي�ي�ت���إليھ�والواقعة�

و��م�من��ل�ذلك�افتقاد��من�السيا���ع����افة��صعدة�ولنقل��غي�ب��قطاب�الثالثة�املمثلة�����من،�

سائح�كأ�م�عنصر،�ومن��نا�ال�يمكن�للبلد�أن�ي�ون�وج�ة�سياحيةدون�بروز��قطاب�الثالثة�

�أف�ار� �وحملھ �مغادرتھ ���ظة �إ�� �مقبولة �نوعية �ذات �خدمات �وتلقيھ �السائح �وصول �منذ �تبدأ �ال�� �السيا�� لألمن

ور�اقتصادي،�إن��ان�محور�إيجابية�عن�املقصد�السيا��،�و�نا�يمكن�القول�أن��من�السيا���م�م�وحساس�ولھ�د

�بما� �كب��ة �أ�مية �تك���� �البحثية �الورقة ��ذه �فإن وعليھ

�ال�ساؤالت� �خالل �من �وذلك �وا��ارجية، �الداخلية �السيا�� ��من �م�ددات �أ�م �حول �واس�ثارتھ �لھ �التطرق ستحاول

  سيا���وما����سبل�م�افحة�ا��رائم�السياحية؟

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

��ثار� �و��ب �املتنوعة، ��س��ة �استخدام �عن �الناجم �الدمار�البي�� �إ�� �باإلضافة �السياحية، �وتدم����ماكن املنطقة

  .مج�ولة�ومعروفةوتخر���ا�ونقل�الكث���من�التحف��ثر�ة�إ���وج�ات�

لقد�سا�مت��ذه�امل�ددات����ا�عدام�ثقة�السائح�الذي��ان�يقصد��ذه��ماكن�السياحية،باإلضافة�إ���تدم���

�من�ال��اث�العال���بما�تحو�ھ�من�مواقع�أثر�ة�وطبيعية��لبنان�
ً
الثقافة�السياحية����عديد�البلدان�ال����انت�جزءا

�ال�� �مصر�واليمن �وكذا �والعراق �دمر�سياح��ا��وسور�ا �بدوره �الذي ��ستقرار�السيا��� �لعدم �أحال��ا
ً
�حر�ا �ش�د

وال�يفوتنا��شارة�إ���حالة�ا��زائر�ال���أثرت�عل��ا�العشر�ة�السوداء�بانفالت�أم���غ���مسبوق�أس�م����جعل�ا�

�امل� �القطاع �لتطو�ر��ذا �وال�زالت �بذل��ا �ال�� �ا���ود �رغم �غ���آمنة، �سياحية وج�ة

ا��،�وال��وض�بھ�وجذبھ�أك���عدد�من�السياح�مقارنة�بدول�ا��وار�... �الفنادق�واملركبات�السياحية�ونقص��س�ثمار

�يطلب� �ا��زائري �الفرد �جعلت �الذكر�وال�� �السالفة �بالعوامل �تأثرت �ال�� �السياحية �الثقافة �إ�� باإلضافة

ة�ا��ارجية�و��بذ�السياحة�املحلية�أو�الداخلية�ن�يجة�للذ�نية�ال����و��ا�عن�البلد�الذي�ي�ت���إليھ�والواقعة�

  .تحت�إر�اصات�الرفض�ل�ل�ما��و�مح��

و��م�من��ل�ذلك�افتقاد��من�السيا���ع����افة��صعدة�ولنقل��غي�ب��قطاب�الثالثة�املمثلة�����من،�

سائح�كأ�م�عنصر،�ومن��نا�ال�يمكن�للبلد�أن�ي�ون�وج�ة�سياحيةدون�بروز��قطاب�الثالثة�

�أف�ار� �وحملھ �مغادرتھ ���ظة �إ�� �مقبولة �نوعية �ذات �خدمات �وتلقيھ �السائح �وصول �منذ �تبدأ �ال�� �السيا�� لألمن

إيجابية�عن�املقصد�السيا��،�و�نا�يمكن�القول�أن��من�السيا���م�م�وحساس�ولھ�د

�اليوم �السياحية �البلدان �ديدن �و�و �السيا�� �بما� .ال�شاط �كب��ة �أ�مية �تك���� �البحثية �الورقة ��ذه �فإن وعليھ

�ال�ساؤالت� �خالل �من �وذلك �وا��ارجية، �الداخلية �السيا�� ��من �م�ددات �أ�م �حول �واس�ثارتھ �لھ �التطرق ستحاول

سيا���وما����سبل�م�افحة�ا��رائم�السياحية؟�ددات��من�ال

  :وللوصول�إ���ذلك�قمنا�بتقسيم��ذا�املقال�إ���العناو�ن�التالية

  �من�السيا���وم�دداتھ�

  مدخل�مفا�ي���لألمن�السيا��

  مجاالت��من�السيا��

  ا��رائم�السياحية�كم�دد�لألمن�السيا��

  س�شرافية�لتحقيق��من���سا�ي

  �من�السيا������العالم

  �من�السيا������ا��زائر

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

��ثار� �و��ب �املتنوعة، ��س��ة �استخدام �عن �الناجم �الدمار�البي�� �إ�� �باإلضافة �السياحية، �وتدم����ماكن املنطقة

وتخر���ا�ونقل�الكث���من�التحف��ثر�ة�إ���وج�ات�

لقد�سا�مت��ذه�امل�ددات����ا�عدام�ثقة�السائح�الذي��ان�يقصد��ذه��ماكن�السياحية،باإلضافة�إ���تدم���

�من�ال��اث�العال���بما�تحو�ھ�من�مواقع�أثر�ة�وطبيعية��لبنان�
ً
الثقافة�السياحية����عديد�البلدان�ال����انت�جزءا

�ال�� �مصر�واليمن �وكذا �والعراق وسور�ا

  .وزعزع�ا

وال�يفوتنا��شارة�إ���حالة�ا��زائر�ال���أثرت�عل��ا�العشر�ة�السوداء�بانفالت�أم���غ���مسبوق�أس�م����جعل�ا�

�امل� �القطاع �لتطو�ر��ذا �وال�زالت �بذل��ا �ال�� �ا���ود �رغم �غ���آمنة، �سياحية وج�ة

�الفنادق�واملركبات�السياحية�ونقص��س�ثمار

  .فقط�كتو�س�واملغرب

�يطلب� �ا��زائري �الفرد �جعلت �الذكر�وال�� �السالفة �بالعوامل �تأثرت �ال�� �السياحية �الثقافة �إ�� باإلضافة

ة�ا��ارجية�و��بذ�السياحة�املحلية�أو�الداخلية�ن�يجة�للذ�نية�ال����و��ا�عن�البلد�الذي�ي�ت���إليھ�والواقعة�السياح

تحت�إر�اصات�الرفض�ل�ل�ما��و�مح��

و��م�من��ل�ذلك�افتقاد��من�السيا���ع����افة��صعدة�ولنقل��غي�ب��قطاب�الثالثة�املمثلة�����من،�

سائح�كأ�م�عنصر،�ومن��نا�ال�يمكن�للبلد�أن�ي�ون�وج�ة�سياحيةدون�بروز��قطاب�الثالثة�موضوع�السياحة�وال

�أف�ار� �وحملھ �مغادرتھ ���ظة �إ�� �مقبولة �نوعية �ذات �خدمات �وتلقيھ �السائح �وصول �منذ �تبدأ �ال�� �السيا�� لألمن

إيجابية�عن�املقصد�السيا��،�و�نا�يمكن�القول�أن��من�السيا���م�م�وحساس�ولھ�د

�اليوم �السياحية �البلدان �ديدن �و�و �السيا�� ال�شاط

�ال�ساؤالت� �خالل �من �وذلك �وا��ارجية، �الداخلية �السيا�� ��من �م�ددات �أ�م �حول �واس�ثارتھ �لھ �التطرق ستحاول

�ددات��من�الما����أ�م�م: التالية

وللوصول�إ���ذلك�قمنا�بتقسيم��ذا�املقال�إ���العناو�ن�التالية

�من�السيا���وم�دداتھ�: �ول �املحور 

مدخل�مفا�ي���لألمن�السيا��.1

مجاالت��من�السيا��. 2

ا��رائم�السياحية�كم�دد�لألمن�السيا��.3  

س�شرافية�لتحقيق��من���سا�يرؤ�ة�ا: الثا�ي�املحور 

�من�السيا������العالم .1

�من�السيا������ا��زائر .2
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قبل�تناولنا�ملف�وم��من�السيا���سنعقب�ع����عض�املفا�يم�وم��ا�مف�وم�السياحة�والسائح�ومف�وم��من����

�م�ددات� �وجود �وعدم �السيا�� ��من �مف�وم �ثم �املجاالت، �مختلف ��� �وأمنھ �استقرار�املجتمع ��ع�� �الذي تھ

انتقال���سان�وترحالھ�من�م�ان�آلخر�و�و��شاط�منظم،�اعت�ت�بھ�

ل�بالعملة�الصعبة�خاصة،�والسياحة�

�إ��� �منطلق�ن �الدائمة �إقام��م �محل �في���ون �املختلفة، �الدول �س�ان �كب���من �عدد ���ا �يقوم �وقتية �انتقال كعملية

� �أخرى �بلدان �دولية(أو�إ�� �خارجية وأغراض��1)سياحة

جية�أو�اس�شفائية،�وسياحة�ثقافية�كز�ارة��ثار�وسياحة�اجتماعية�كسياحة�العطل�

مع�العائالت�وسياحة�املعارض�باختالف�ا�كمعارض�الكتاب�وسياحة�بي�ية�أو�طبيعية�وسياحة�املؤتمرات�وامل�رجانات�

متھ�املعتاد�شرط�أال�تتحول�إ���إقامة�دائمة،�وطاملا�لم�ترتبط�

ف�و��ل���ص�يق����وقتا����بلد�ما�وألغراض�متنوعة�كقضاء�وقت�فراغ،�عطلة،���ة،�ر�اضة،�

و�ا�يحمل�العديد�من�املعا�ي�وم��ا�س�ون�القلب�وراحة�النفس�والشعور�

��مر�توف���ا��ماية� �واقع �ف�و��� �مختلفة، �زوايا �الشامل ��من ��ع�� واصطالحا

من�ل�شمل�توف���والطمأن�نة�و�مان�ألفراد�املجتمع،�من�خطر�قد�يتحقق�أو�من�املتوقع�حدوثھ،�وقد�تطور�مف�وم�� 

�والغذائية� �البي�ية ��حتياجات �من �املجتمع �ألفراد �املادي �و�كتفاء �و�ستقرار�النف���، �و�من �والطمأن�نة ا��ماية

و���مسؤولية�ملقاة�ع���عاتق�املجتمع�والدولة�من�أجل�تحقيق��من�الشامل،�كما��شمل�التوازنات��افة،�

�من��نواع�ال���
ً
ن�خلل�إحدا�ا��س�ب�قلق�وخوف���سان�وانتقاص�من�رفا�يتھ�وراحتھ�ال����شمل�عددا

ا��،ف�و�يرتبط�بمختلف�املجاالت�ال���تظ�ر�

                                                           

 .87دار�يافا�العلمية�ودار�ا��نادر�ة�لل�شر�والتوز�ع،��ردن،�ص
2Robert Lanquar, (1993), le tourisme international

 .136ز�الدراسات�والبحوث،�الر�اض،�ص

،�دار�ا��امعة�ا��ديد�لل�شر،��من�البي��،�النظام�القانو�ي���ماية�الب�ئة

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

  �من�السيا���وم�دداتھ�

  :مدخل�مفا�يمي�لألمن�السيا��

قبل�تناولنا�ملف�وم��من�السيا���سنعقب�ع����عض�املفا�يم�وم��ا�مف�وم�السياحة�والسائح�ومف�وم��من����

�م�ددات� �وجود �وعدم �السيا�� ��من �مف�وم �ثم �املجاالت، �مختلف ��� �وأمنھ �استقرار�املجتمع ��ع�� �الذي تھ

انتقال���سان�وترحالھ�من�م�ان�آلخر�و�و��شاط�منظم،�اعت�ت�بھ��مف�وم�السياحةومعيقات�تقّوضھ،�حيث��ع���

ل�بالعملة�الصعبة�خاصة،�والسياحة�الدول�وخصصت�لھ�إم�انيات���مة�كقطاع�تنموي�منتج،��س�م����رفع�الدخ

�إ��� �منطلق�ن �الدائمة �إقام��م �محل �في���ون �املختلفة، �الدول �س�ان �كب���من �عدد ���ا �يقوم �وقتية �انتقال كعملية

� �بلد�م �حدود �داخل �أخرى �محلية(أماكن �داخلية �) سياحة �أخرى �بلدان أو�إ��

جية�أو�اس�شفائية،�وسياحة�ثقافية�كز�ارة��ثار�وسياحة�اجتماعية�كسياحة�العطل�السياحة�متنوعة�ب�ن�سياحة�عال 

مع�العائالت�وسياحة�املعارض�باختالف�ا�كمعارض�الكتاب�وسياحة�بي�ية�أو�طبيعية�وسياحة�املؤتمرات�وامل�رجانات�

  .ا��...والسياحة�الر�اضية�وسياحة�ال�سوق 

متھ�املعتاد�شرط�أال�تتحول�إ���إقامة�دائمة،�وطاملا�لم�ترتبط�وإقامة�السائح�ت�ون�مؤقتة،�خرج�م�ان�إقا

ف�و��ل���ص�يق����وقتا����بلد�ما�وألغراض�متنوعة�كقضاء�وقت�فراغ،�عطلة،���ة،�ر�اضة،�

 .ا��...ز�ارة�دي�ية،�ز�ارة�عائلية،��عثة�علمية،�اجتماع�عمل

و�ا�يحمل�العديد�من�املعا�ي�وم��ا�س�ون�القلب�وراحة�النفس�والشعور�لغ�مف�وم��من����شموليتھ

�ا��وف �و�ستقرار�وعدم ��مر�توف���ا��ماية��3بالرضا �واقع �ف�و��� �مختلفة، �زوايا �الشامل ��من ��ع�� واصطالحا

والطمأن�نة�و�مان�ألفراد�املجتمع،�من�خطر�قد�يتحقق�أو�من�املتوقع�حدوثھ،�وقد�تطور�مف�وم�� 

�والغذائية� �البي�ية ��حتياجات �من �املجتمع �ألفراد �املادي �و�كتفاء �و�ستقرار�النف���، �و�من �والطمأن�نة ا��ماية

  4.وال��ية�والدي�ية�و�جتماعية

و���مسؤولية�ملقاة�ع���عاتق�املجتمع�والدولة�من�أجل�تحقيق��من�الشامل،�كما��شمل�التوازنات��افة،�

�من��نواع�ال���
ً
ن�خلل�إحدا�ا��س�ب�قلق�وخوف���سان�وانتقاص�من�رفا�يتھ�وراحتھ�ال����شمل�عددا

ا��،ف�و�يرتبط�بمختلف�املجاالت�ال���تظ�ر�...يطرح�ا��من�الشامل��األمن��قتصادي�والعسكري�وا��نا�ي�والص��

  .مع��عقد�حياة���سان����وقتنا�الرا�ن
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le tourisme international, que sais-je?, Presses universitaires de France, France
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�من�البي��،�النظام�القانو�ي���ماية�الب�ئة،�املوسوعة��منية،�)2015(طارق�إبرا�يم�الدسو���عطية،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�من�السيا���وم�دداتھ�: �ول �املحور 

مدخل�مفا�يمي�لألمن�السيا���- 1

قبل�تناولنا�ملف�وم��من�السيا���سنعقب�ع����عض�املفا�يم�وم��ا�مف�وم�السياحة�والسائح�ومف�وم��من����

�م�ددات�شمولي �وجود �وعدم �السيا�� ��من �مف�وم �ثم �املجاالت، �مختلف ��� �وأمنھ �استقرار�املجتمع ��ع�� �الذي تھ

ومعيقات�تقّوضھ،�حيث��ع���

الدول�وخصصت�لھ�إم�انيات���مة�كقطاع�تنموي�منتج،��س�م����رفع�الدخ

�إ��� �منطلق�ن �الدائمة �إقام��م �محل �في���ون �املختلفة، �الدول �س�ان �كب���من �عدد ���ا �يقوم �وقتية �انتقال كعملية

� �بلد�م �حدود �داخل �أخرى أماكن

السياحة�متنوعة�ب�ن�سياحة�عال 

مع�العائالت�وسياحة�املعارض�باختالف�ا�كمعارض�الكتاب�وسياحة�بي�ية�أو�طبيعية�وسياحة�املؤتمرات�وامل�رجانات�

والسياحة�الر�اضية�وسياحة�ال�سوق 

وإقامة�السائح�ت�ون�مؤقتة،�خرج�م�ان�إقا

  2.ب�شاط�يدّر�ر�حا

ف�و��ل���ص�يق����وقتا����بلد�ما�وألغراض�متنوعة�كقضاء�وقت�فراغ،�عطلة،���ة،�ر�اضة،��السائح�أما

ز�ارة�دي�ية،�ز�ارة�عائلية،��عثة�علمية،�اجتماع�عمل

� مف�وم��من����شموليتھب�نما

�ا��وف �و�ستقرار�وعدم بالرضا

والطمأن�نة�و�مان�ألفراد�املجتمع،�من�خطر�قد�يتحقق�أو�من�املتوقع�حدوثھ،�وقد�تطور�مف�وم�� 

�والغذائية� �البي�ية ��حتياجات �من �املجتمع �ألفراد �املادي �و�كتفاء �و�ستقرار�النف���، �و�من �والطمأن�نة ا��ماية

وال��ية�والدي�ية�و�جتماعية

و���مسؤولية�ملقاة�ع���عاتق�املجتمع�والدولة�من�أجل�تحقيق��من�الشامل،�كما��شمل�التوازنات��افة،�

�من��نواع�ال���حيث�أ
ً
ن�خلل�إحدا�ا��س�ب�قلق�وخوف���سان�وانتقاص�من�رفا�يتھ�وراحتھ�ال����شمل�عددا

يطرح�ا��من�الشامل��األمن��قتصادي�والعسكري�وا��نا�ي�والص��

مع��عقد�حياة���سان����وقتنا�الرا�ن

2008(خليف�مصطفى�غرايبة،�1

je?, Presses universitaires de France, France, P 10. 
أ�اديمية�نايف�العر�ية�للعلوم��منية،�3
طارق�إبرا�يم�الدسو���عطية،�4
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ع����ل�ج�د�يبذل����س�يل�استقرار�املجتمع�وسالمة�أفراده�أو��ل�ج�د�يبذلھ�أفراد�

و�تحقق��ذا�الدفاع�من�خالل�رعاية��

�ال �ممارسة �خالل �من ��جتما��، �الضبط �قواعد �ع�� �ا��روج �من �ووقاي��ا �وا��ماعة، �والقم���الفرد �الوقا�ي دور

ومن�الناحية�القانونية��و��سط�القانون�وتطبيقھ�وسيادتھ�وردع�ا��ارج�عن�

�أمن� �فيتحقق ��خر�ن �مع�إحساس �و�ت�امل �الفرد، �لدى �باألمن �الشعور �ليتحقق �القانو�ي �للنظام الشرعية�املخالف

باإلضافة�إ���ما�أشرنا�إليھ�فإنھ�يدل�ع���مجموعة�من��جراءات�والتداب���ال��بو�ة�

�انطالقا�من�املبادئ�ال��� �السلطة�لصيانة�وحماية�الوطن�واملواطن�داخليا�وخارجيا والوقائية�والعقابية�ال���تتخذ�ا

�و�تعا�ش� �وأش�الھ �صوره ��ش�� �ا��وف �فيھ �ي�تفي �الذي �املجتمع ��و�ذلك ��من �مجتمع �إن �القول ومحصلة

�احتياجاتھ� �وتلبية ��شاطھ �ممارسة �من �الفرد �ومعاي���تمكن �قواعد �تحكم�ا �وصالت �عالقات ��� �و��تظمون أفراده

�ولھ� �املجاالت، �مختلف ��� و�ظ�ر�ذلك

أ�عاد��شمل�أمن�املجتمع�عسكر�ا،�سياسيا،�اقتصاديا،�اجتماعيا�و�ي�يا�وغذائيا�و��يا�وسياحيا،�أو��من�السيا���

  .الذي�سنحاول�بحثھ�وسبل�تحقيقھ�وأ�م�ال��ديدات�واملعيقات�ال���تقف���ر�ع��ة�أمامھ

�بأ�عاد� �و�و�يرتبط �السياسية، ��من �أ�عاد �أحد ��عّد الذي

�رئ�سية،� �أقطاب �ثالث �من �يت�ون �السيا�� �،و�من ا��

��عر�فھ �و�� �السيا��، ��من ��� ��ام �كمحور �السائح �والثالث �السياحة ��و�موضوع �والثا�ي ��من �يمثلھ نف�م���ول

الس�ب�الذي�يجعل�السائح�م�م،�حيث��ش����ذا�املف�وم�إ���ضرورة�توافر�عناصر��من�و�طمئنان�للسياح�الوافدين�

منذ�وصول�م�إ���البالد�وح���مغادر��م�ل�ا�وذلك����نفوس�م�وأموال�م�وأعراض�م�و�ل�متعلقا��م�وأمتع��م،�وحماي��م�

�ا��ماية� �تحقيق �أجل �من �و�جراءات �ا��طط �من �مجموعة �إتباع �ع�� �السيا�� ��من �ع�� �القائمون مل

�إ��� ���دف �ال�� �والتنظيمية �ال�شر�عية ��جراءات �مجموع �بوضعھ �القانو�ي �الطرح �ي��ز �و�نا �ومعنو�ا، �ماديا للسائح

                                                           

 .217،�شركة�ميداليت�املحدودة،�مصر،�ص

�،،�م�شورات�أ�اديمية�نايف�العر�ية�للعلوم��منية

 .07عامة�السور�ة�للكتاب،�دمشق،�ص

�لل�شر� �دار�ا��امد �لل�شر�والتوز�ع، ���اديميون ،
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

ع����ل�ج�د�يبذل����س�يل�استقرار�املجتمع�وسالمة�أفراده�أو��ل�ج�د�يبذلھ�أفراد�كما�يدل��من�الشامل�

�5.املجتمع،�من�أجل�ا��فاظ�ع���استمرار�وجود�م�والدفاع�عن�مقومات�حيا��م

�ال �ممارسة �خالل �من ��جتما��، �الضبط �قواعد �ع�� �ا��روج �من �ووقاي��ا �وا��ماعة، الفرد

ومن�الناحية�القانونية��و��سط�القانون�وتطبيقھ�وسيادتھ�وردع�ا��ارج�عن�،6والعال���الكفيل�بتحقيق��ذه�املشاعر

�أمن� �فيتحقق ��خر�ن �مع�إحساس �و�ت�امل �الفرد، �لدى �باألمن �الشعور �ليتحقق �القانو�ي �للنظام الشرعية�املخالف

باإلضافة�إ���ما�أشرنا�إليھ�فإنھ�يدل�ع���مجموعة�من��جراءات�والتداب���ال��بو�ة��ومن�الناحية��جتماعية

�انطالقا�من�املبادئ�ال��� �السلطة�لصيانة�وحماية�الوطن�واملواطن�داخليا�وخارجيا والوقائية�والعقابية�ال���تتخذ�ا

  8.تؤمن���ا��مة�وال�تتعارض�أو�ت�ناقض�مع�املقاصد�أو�املصا���املعت��ة

�و�تعا�ش� �وأش�الھ �صوره ��ش�� �ا��وف �فيھ �ي�تفي �الذي �املجتمع ��و�ذلك ��من �مجتمع �إن �القول ومحصلة

�احتياجاتھ� �وتلبية ��شاطھ �ممارسة �من �الفرد �ومعاي���تمكن �قواعد �تحكم�ا �وصالت �عالقات ��� �و��تظمون أفراده

�وتطوره �ونماءه �وتوازنھ �و�قاءه �استمراره �للمجتمع �وتضمن �بأمان، �ولھ��،9املتنوعة �املجاالت، �مختلف ��� و�ظ�ر�ذلك

أ�عاد��شمل�أمن�املجتمع�عسكر�ا،�سياسيا،�اقتصاديا،�اجتماعيا�و�ي�يا�وغذائيا�و��يا�وسياحيا،�أو��من�السيا���

الذي�سنحاول�بحثھ�وسبل�تحقيقھ�وأ�م�ال��ديدات�واملعيقات�ال���تقف���ر�ع��ة�أمامھ

�س�تطرق  ��من �أنواع �ال�ومن ��من �ملف�وم �بأ�عاد�سيا�� �و�و�يرتبط �السياسية، ��من �أ�عاد �أحد ��عّد الذي

�و��يا �واجتماعيا �و�ي�يا �وسياسيا �عسكر�ا �الشامل �رئ�سية،�...�من �أقطاب �ثالث �من �يت�ون �السيا�� �،و�من ا��

��عر�فھ �و�� �السيا��، ��من ��� ��ام �كمحور �السائح �والثالث �السياحة ��و�موضوع �والثا�ي ��من �يمثلھ �ول

الس�ب�الذي�يجعل�السائح�م�م،�حيث��ش����ذا�املف�وم�إ���ضرورة�توافر�عناصر��من�و�طمئنان�للسياح�الوافدين�

منذ�وصول�م�إ���البالد�وح���مغادر��م�ل�ا�وذلك����نفوس�م�وأموال�م�وأعراض�م�و�ل�متعلقا��م�وأمتع��م،�وحماي��م�

  .10من�أي�مضايقات�أو�جرائم�قد�تقع�ضد�م

�ا��ماية� �تحقيق �أجل �من �و�جراءات �ا��طط �من �مجموعة �إتباع �ع�� �السيا�� ��من �ع�� �القائمون مل

�إ��� ���دف �ال�� �والتنظيمية �ال�شر�عية ��جراءات �مجموع �بوضعھ �القانو�ي �الطرح �ي��ز �و�نا �ومعنو�ا، �ماديا للسائح

                   

،�شركة�ميداليت�املحدودة،�مصر،�صسوسيولوجيا�ا��ر�مة،�)1993

 . 35،�ص،مرجع�سبق�ذكره

،�م�شورات�أ�اديمية�نايف�العر�ية�للعلوم��منية�من�����سالم�وثقافة�ال�سامح�والوئام،�)1999(عبد�هللا�الشيخ�املحفوظ�ولد�بّية،�

عامة�السور�ة�للكتاب،�دمشق،�ص،�م�شورات�ال�يئة�ال�من��جتما��،�

� �العز�ز�ا��رفش، �عبد �وخالد �شاكر�سعيد �)2014(محمود �أمنية، �طمفا�يم �لل�شر�1، �دار�ا��امد �لل�شر�والتوز�ع، ���اديميون ،

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

كما�يدل��من�الشامل�

املجتمع،�من�أجل�ا��فاظ�ع���استمرار�وجود�م�والدفاع�عن�مقومات�حيا��م

�ال �ممارسة �خالل �من ��جتما��، �الضبط �قواعد �ع�� �ا��روج �من �ووقاي��ا �وا��ماعة، الفرد

والعال���الكفيل�بتحقيق��ذه�املشاعر

�أمن� �فيتحقق ��خر�ن �مع�إحساس �و�ت�امل �الفرد، �لدى �باألمن �الشعور �ليتحقق �القانو�ي �للنظام الشرعية�املخالف

  7.املجتمع

ومن�الناحية��جتماعية

�انطالقا�من�املبادئ�ال��� �السلطة�لصيانة�وحماية�الوطن�واملواطن�داخليا�وخارجيا والوقائية�والعقابية�ال���تتخذ�ا

تؤمن���ا��مة�وال�تتعارض�أو�ت�ناقض�مع�املقاصد�أو�املصا���املعت��ة

�و�تعا�ش� �وأش�الھ �صوره ��ش�� �ا��وف �فيھ �ي�تفي �الذي �املجتمع ��و�ذلك ��من �مجتمع �إن �القول ومحصلة

�احتياجاتھ� �وتلبية ��شاطھ �ممارسة �من �الفرد �ومعاي���تمكن �قواعد �تحكم�ا �وصالت �عالقات ��� �و��تظمون أفراده

�وتطوره �ونماءه �وتوازنھ �و�قاءه �استمراره �للمجتمع �وتضمن �بأمان، املتنوعة

أ�عاد��شمل�أمن�املجتمع�عسكر�ا،�سياسيا،�اقتصاديا،�اجتماعيا�و�ي�يا�وغذائيا�و��يا�وسياحيا،�أو��من�السيا���

الذي�سنحاول�بحثھ�وسبل�تحقيقھ�وأ�م�ال��ديدات�واملعيقات�ال���تقف���ر�ع��ة�أمامھ

�س�تطرق  ��من �أنواع ومن

�و��يا �واجتماعيا �و�ي�يا �وسياسيا �عسكر�ا �الشامل �من

��عر�فھ �و�� �السيا��، ��من ��� ��ام �كمحور �السائح �والثالث �السياحة ��و�موضوع �والثا�ي ��من �يمثلھ �ول

الس�ب�الذي�يجعل�السائح�م�م،�حيث��ش����ذا�املف�وم�إ���ضرورة�توافر�عناصر��من�و�طمئنان�للسياح�الوافدين�

منذ�وصول�م�إ���البالد�وح���مغادر��م�ل�ا�وذلك����نفوس�م�وأموال�م�وأعراض�م�و�ل�متعلقا��م�وأمتع��م،�وحماي��م�

من�أي�مضايقات�أو�جرائم�قد�تقع�ضد�م

�ا��ماية�و�ع �تحقيق �أجل �من �و�جراءات �ا��طط �من �مجموعة �إتباع �ع�� �السيا�� ��من �ع�� �القائمون مل

�إ��� ���دف �ال�� �والتنظيمية �ال�شر�عية ��جراءات �مجموع �بوضعھ �القانو�ي �الطرح �ي��ز �و�نا �ومعنو�ا، �ماديا للسائح

1993(حسن�إسماعيل�عبيد،�5
،مرجع�سبق�ذكرهطارق�إبرا�يم6
 .37،�صنفس�املرجع7
عبد�هللا�الشيخ�املحفوظ�ولد�بّية،�8

 .203الر�اض،�ص
،�)2011(ع���أسعد�بر�ات،�9

10� �العز�ز�ا��رفش، �عبد �وخالد �شاكر�سعيد محمود

 .34والتوز�ع،��ردن،�ص
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،�وحمايتھ�تق����عدم�11قامة�وح���مغادرتھ

�عرضھ�ل��رائم�السياحية�واملضايقات�ال���تحد�من�تحر�اتھ�أو�ز�ارتھ��عض�املواقع�أو��عنيفھ�أو�العنصر�ة�لثقافتھ�أو�

  .لونھ�ومختلف�ال��ديدات�ال���يمكن�أن�يتعرض�ل�ا�منذ�وصولھ�إ���ح�ن�عودتھ�إ���بلده

ي�ش�ل�منھ�املقصد�السيا���ومنھ�أمن�ال��اث�الثقا���والتار���،�وا��ضاري�

�والطيور  �وا��يوانات �والغابات �و���ار �تتعرض�...)�ا��بال �فقد ،

أو�سلب،�أو�تز�يف،�أو�بيع��لعمليات���ب،

  .���12املتاحف�العاملية،�أو�لدى�سماسرة��ثار�وإساءة��ستعمال�أو�التعدي�أو�التخر�ب

  :�13شمل��من�السيا���مجموعة�من�املجاالت،�وال���يمكن�أن�نذكر�ا������ي

�السياحية�منذ� �للرحالت �السياحية�املنظمة لشر�ات

�السفر� �وو�االت �الشر�ات �قيام �خالل �من �وذلك �مغادر��ا �وح�� �البالد �ع�� �سياحية �أو�أفواج �مجموعات ��� وصول�ا

ب�ل�فوج�سيا���وتار�خ�وصولھ�ومدة�ز�ارتھ�

�فإ��ا� �ولذا �وجذبھ، �لقدومھ �املصدر��سا��� ��� �أل��ا �ومب�تھ �إقامتھ �وأماكن �وتنقالتھ �ورحالتھ �السياحية ھ

باإلضافة�إ���قيام��ج�زة��منية�املختلفة�بالت�سيق�مع��ج�زة�املختصة����تأم�ن�املناطق�السياحية�و�ثر�ة�

�الفنادق� �تام�ن �مع �أو�السياح، �الوافدين �نفوس ��� �و�من �الطمأن�نة �و�ث �السياحية �ا��رائم �من �ل��د ة

�الدور�ات� �وتنظيم �بك��ة، �السياح �عل��ا �ي��دد ال��

عنف�وإر�اب�وسرقة�واب��از�أو�حر�ق�ومراقبة�النظافة�

��من� �وفرض �السياحية، �املقاصد �ع�� �تحديدا �السر�ة �املراقبة �وتكثيف �و��تھ، �البا�ع ��سالمة �عالقة �لھ �ما و�ل

�ثر�ة�والسياحية�واملتاحف�واملال���والقرى�واملركبات�

�واملحالت� �السيارات �ومواقف �واملوا�ئ �واملطارات �الر�اضية �والنوادي �املفروشة ��الشقق ��يواء �وأماكن السياحية

�الس���أو� �حوادث �من �الطرقات �ومراقبة �النقل �وسائل �ومختلف �والطرقات �ا��ديدية �السكك �ومحطات التجار�ة

وكذلك�تحديد�ا��دمات�الالزمة�ل�ل�مرفق�من�املرافق�ال���يزور�ا�السياح�مع��ستعانة�بنظم�مراق����من،�

و�ستعانة�باستخدام��ج�زة�التقنية�ا��ديثة����نظام�التأم�ن�ح���ال�ت�ون��ذه��ماكن�عرضة�ألي��شاط�إجرامي�

                                                           

جلة�العلمية�ل�لية�السياحة�والفنادق،�امل�دور�ال�شر�عات�السياحية��ردنية�����عز�ز��من�السيا��،

 .11،�جامعة�نايف�العر�ية�للعلوم��منية،�الر�اض،�ص

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

قامة�وح���مغادرتھحماية�السائح�ا��سدية�واملالية�والنفسية�طوال�ف��ة�إقامتھ����بلد��

�عرضھ�ل��رائم�السياحية�واملضايقات�ال���تحد�من�تحر�اتھ�أو�ز�ارتھ��عض�املواقع�أو��عنيفھ�أو�العنصر�ة�لثقافتھ�أو�

لونھ�ومختلف�ال��ديدات�ال���يمكن�أن�يتعرض�ل�ا�منذ�وصولھ�إ���ح�ن�عودتھ�إ���بلده

ي�ش�ل�منھ�املقصد�السيا���ومنھ�أمن�ال��اث�الثقا���والتار���،�وا��ضاري�ب�نما�موضوع�السياحة�فيع���ما�

� �الطبيعية �املشا�د �إ�� �باإلضافة �والطيور (و��سا�ي، �وا��يوانات �والغابات �و���ار �ا��بال

لعمليات���ب،) �اللوحات�الفنية�أو�القطع��ثر�ة(املوروثات�ا��ضار�ة�و�ثر�ة�والسياحية�

���املتاحف�العاملية،�أو�لدى�سماسرة��ثار�وإساءة��ستعمال�أو�التعدي�أو�التخر�ب

 :مجاالت��من�السيا��

�شمل��من�السيا���مجموعة�من�املجاالت،�وال���يمكن�أن�نذكر�ا������ي

�مع�ا �بالت�سيق �ذلك �و�تم �السياحية�منذ�تأم�ن��فواج�السياحية، �للرحالت �السياحية�املنظمة لشر�ات

�السفر� �وو�االت �الشر�ات �قيام �خالل �من �وذلك �مغادر��ا �وح�� �البالد �ع�� �سياحية �أو�أفواج �مجموعات ��� وصول�ا

ب�ل�فوج�سيا���وتار�خ�وصولھ�ومدة�ز�ارتھ�) الشرطة�السياحية،�شرطة��من�العام(السياحية�بإخطار�ا���ات��منية�

�فإ��ا� �ولذا �وجذبھ، �لقدومھ �املصدر��سا��� ��� �أل��ا �ومب�تھ �إقامتھ �وأماكن �وتنقالتھ �ورحالتھ �السياحية ھ

  .ملزمة��عدم�إخالل�ا�بال��اما��ا�تجاه�السياح

باإلضافة�إ���قيام��ج�زة��منية�املختلفة�بالت�سيق�مع��ج�زة�املختصة����تأم�ن�املناطق�السياحية�و�ثر�ة�

�الفنادق� �تام�ن �مع �أو�السياح، �الوافدين �نفوس ��� �و�من �الطمأن�نة �و�ث �السياحية �ا��رائم �من �ل��د ة

�واملتاحف �و�سواق �العامة �واملحالت �السياح �تجمع �الدور�ات�... وأماكن �وتنظيم �بك��ة، �السياح �عل��ا �ي��دد ال��

عنف�وإر�اب�وسرقة�واب��از�أو�حر�ق�ومراقبة�النظافة��الالسلكية�و�ام��ات�املراقبة�الالزمة�ف��ا�ح���ال�تتعرض�ألعمال

��من� �وفرض �السياحية، �املقاصد �ع�� �تحديدا �السر�ة �املراقبة �وتكثيف �و��تھ، �البا�ع ��سالمة �عالقة �لھ �ما و�ل

  .والرقابة���االت��من�وضبط����اص�املس�ئون�للسياح

�ثر�ة�والسياحية�واملتاحف�واملال���والقرى�واملركبات�تأم�ن��ماكن�ال���يرتاد�ا�السياح�خاصة�املناطق�

�واملحالت� �السيارات �ومواقف �واملوا�ئ �واملطارات �الر�اضية �والنوادي �املفروشة ��الشقق ��يواء �وأماكن السياحية

�الس���أو� �حوادث �من �الطرقات �ومراقبة �النقل �وسائل �ومختلف �والطرقات �ا��ديدية �السكك �ومحطات التجار�ة

وكذلك�تحديد�ا��دمات�الالزمة�ل�ل�مرفق�من�املرافق�ال���يزور�ا�السياح�مع��ستعانة�بنظم�مراق����من،�

و�ستعانة�باستخدام��ج�زة�التقنية�ا��ديثة����نظام�التأم�ن�ح���ال�ت�ون��ذه��ماكن�عرضة�ألي��شاط�إجرامي�

  .الدخل�القومي�من�جانب�آخر�قد�����ء�إ���ال�شاط�السيا���من�جانب�وإ��

                   

دور�ال�شر�عات�السياحية��ردنية�����عز�ز��من�السيا��،،�)2017(

 .03،��صدار�الثا�ي،�ص

،�جامعة�نايف�العر�ية�للعلوم��منية،�الر�اض،�ص1،�ط�من�السيا��،�)2004(ع���بن�فايز�ا������وآخرون،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

حماية�السائح�ا��سدية�واملالية�والنفسية�طوال�ف��ة�إقامتھ����بلد��

�عرضھ�ل��رائم�السياحية�واملضايقات�ال���تحد�من�تحر�اتھ�أو�ز�ارتھ��عض�املواقع�أو��عنيفھ�أو�العنصر�ة�لثقافتھ�أو�

لونھ�ومختلف�ال��ديدات�ال���يمكن�أن�يتعرض�ل�ا�منذ�وصولھ�إ���ح�ن�عودتھ�إ���بلده

ب�نما�موضوع�السياحة�فيع���ما�

� �الطبيعية �املشا�د �إ�� �باإلضافة و��سا�ي،

املوروثات�ا��ضار�ة�و�ثر�ة�والسياحية�

���املتاحف�العاملية،�أو�لدى�سماسرة��ثار�وإساءة��ستعمال�أو�التعدي�أو�التخر�ب

مجاالت��من�السيا��.2

�شمل��من�السيا���مجموعة�من�املجاالت،�وال���يمكن�أن�نذكر�ا������ي

 
ً
�مع�ا�:أوال �بالت�سيق �ذلك �و�تم تأم�ن��فواج�السياحية،

�السفر� �وو�االت �الشر�ات �قيام �خالل �من �وذلك �مغادر��ا �وح�� �البالد �ع�� �سياحية �أو�أفواج �مجموعات ��� وصول�ا

السياحية�بإخطار�ا���ات��منية�

�فإ��ا�و�رامج �ولذا �وجذبھ، �لقدومھ �املصدر��سا��� ��� �أل��ا �ومب�تھ �إقامتھ �وأماكن �وتنقالتھ �ورحالتھ �السياحية ھ

ملزمة��عدم�إخالل�ا�بال��اما��ا�تجاه�السياح

باإلضافة�إ���قيام��ج�زة��منية�املختلفة�بالت�سيق�مع��ج�زة�املختصة����تأم�ن�املناطق�السياحية�و�ثر�ة�

�الفنادق�والطبيعي �تام�ن �مع �أو�السياح، �الوافدين �نفوس ��� �و�من �الطمأن�نة �و�ث �السياحية �ا��رائم �من �ل��د ة

�واملتاحف �و�سواق �العامة �واملحالت �السياح �تجمع وأماكن

الالسلكية�و�ام��ات�املراقبة�الالزمة�ف��ا�ح���ال�تتعرض�ألعمال

��من� �وفرض �السياحية، �املقاصد �ع�� �تحديدا �السر�ة �املراقبة �وتكثيف �و��تھ، �البا�ع ��سالمة �عالقة �لھ �ما و�ل

والرقابة���االت��من�وضبط����اص�املس�ئون�للسياح

تأم�ن��ماكن�ال���يرتاد�ا�السياح�خاصة�املناطق�: ثانيا

�واملحالت� �السيارات �ومواقف �واملوا�ئ �واملطارات �الر�اضية �والنوادي �املفروشة ��الشقق ��يواء �وأماكن السياحية

�الس���أو� �حوادث �من �الطرقات �ومراقبة �النقل �وسائل �ومختلف �والطرقات �ا��ديدية �السكك �ومحطات التجار�ة

  .و�عتداءاتالسرقات�

وكذلك�تحديد�ا��دمات�الالزمة�ل�ل�مرفق�من�املرافق�ال���يزور�ا�السياح�مع��ستعانة�بنظم�مراق����من،�

و�ستعانة�باستخدام��ج�زة�التقنية�ا��ديثة����نظام�التأم�ن�ح���ال�ت�ون��ذه��ماكن�عرضة�ألي��شاط�إجرامي�

قد�����ء�إ���ال�شاط�السيا���من�جانب�وإ��

(محمد�شب�ب�ا��صاونة،�11

،��صدار�الثا�ي،�ص14جامعة��سكندر�ة�،�ع
ع���بن�فايز�ا������وآخرون،�12
 .44-35،�صنفس�املرجع13
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ونالحظ�أن�مجاالت��من�السيا���من�خالل��ذا�املنظور�تتعلق�باألمن�املادي�أو�الف��يقي�ل�ل�ما�ي�ش�ل�منھ�

�وفنادق� �أو�ذخائر�أثر�ة �أو�حضار�ة �دي�ية ��انت �سواء �باختالف�ا �واملبا�ي �العمران �أمن �تحديدا �ومنھ �السيا�� البلد

�املورد� �،وأمن �وحيوانات �وأ��ار�ومياه �غابات �من �الطبيعية ��ماكن �وأمن �عامة، الت

ال�شري�من�عامل�ن�وموظف�ن�وأدالء�سياحيون�أو�مرشدون�وسياحيون�مؤ�لون�ح���ال�ي�ونوا��م�ذا��م�س�با�لبعض�

���من�املعلومات�السياحية�ا��رائم�السياحية�ع���القطاع�السيا��،�و���أمن�املواصالت�الواجب�تأم�ن�أ��ا��ا�بالكث

إن�أمن�السياح�والوافدين�أو��فواج�السياحية�من��ل�اعتداء�أو���ديد�وجرائم�سياحية�منذ�وصول�م�ح���

النظافة�واملعاملة�ا��يدة،�و�م�بدور�م�أي�

��التجسس� �سياحية �جرائم �يرتكبون �وال �القانون �فوق �ي�ونوا �أن �يجب �ال �حيث �ذاتھ، �للقانون �يخضعون السياح

�وال��� ��ثار�وتخر���ا �وسرقة �وال��و�ر�والدعارة �وال��ر�ب �الفا��ة �و�فعال ��خالقية �وا��رائم �واملخدرات و�حتيال

خل����إطار�ا��رائم�السياحية�املرتكبة�من�قبل��عض�السياح�كما�س��ى�الحقا�،و��م�من��ل�ذلك��من�

السيا���املتعلق�با��س�العام�ملستقب���السياح�من�الس�ان�واملواطن�ن�ع���توعي��م�وتثقيف�م�سياحيا�ح���يحسنوا�

  .��السياحة����بلد�م

��من� �أجل �من �محكمة ���طط �وتحتاج �ذاتھ ��ن ��� �وخطرة �حساسة �م�مة �رأينا �كما �السياحة �مجاالت إن

الشامل����حركيتھ�املتفاعلة�مع�ا��انب�السيا����و�جتما���و�قتصادي،�سواء�ع���املستوى�املح���أو��قلي���أو�

ومقوماتھ��ساسية�والتخطيط�ملختلف�عوامل�ا��ذب�السيا���وفق�

�السياحة� �ع�� �وتأث���ا �العام، �باألمن ��خالل �كب����� �دور �ل�ا �املجتمعات �من �العديد ��عرف�ا �ال�� �ا��رائم إن

  .�ون�أن��ذا�القطاع�حساس�ل�ل�ما��ع��ضھ�من�مشا�ل�وأزمات�وم�ددات�وانقالب�أم��

��عّد�مؤشر�أو�عامل�مقوض�ل�ذا� فال�سياحة�دون�أمن،�إ��ما�متالزمان�و�التا���ظ�ور�ا��ر�مة�وارتفاع�حّد��ا

  .احة�با��رائم�السياحيةالقطاع،�خاصة�ا��رائم�املرتبطة�بالسياحة�ومواسم�ا�أو�ما��س������أدبيات�البحث����السي

�السياح� �ومقت�يات �ممتل�ات ��ثار�وسرقة �كسرقة �السياحية �ا��رائم �و�عض �السياحة �ب�ن �ير�ط �ما فكث��ا

وا��رائم�السياحية��خالقية،�وا��رائم�املرتبطة�بالعمليات��ر�ابية�ضد�السياح�وضّد�موضوع�السياحة�من��يا�ل�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

ونالحظ�أن�مجاالت��من�السيا���من�خالل��ذا�املنظور�تتعلق�باألمن�املادي�أو�الف��يقي�ل�ل�ما�ي�ش�ل�منھ�

�وفنادق� �أو�ذخائر�أثر�ة �أو�حضار�ة �دي�ية ��انت �سواء �باختالف�ا �واملبا�ي �العمران �أمن �تحديدا �ومنھ �السيا�� البلد

�ومواص �نقل �ووسائل �املورد�ومطارات �،وأمن �وحيوانات �وأ��ار�ومياه �غابات �من �الطبيعية ��ماكن �وأمن �عامة، الت

ال�شري�من�عامل�ن�وموظف�ن�وأدالء�سياحيون�أو�مرشدون�وسياحيون�مؤ�لون�ح���ال�ي�ونوا��م�ذا��م�س�با�لبعض�

ا��رائم�السياحية�ع���القطاع�السيا��،�و���أمن�املواصالت�الواجب�تأم�ن�أ��ا��ا�بالكث

  .عن�املناطق�السياحية�واملرافق�الضرور�ة

إن�أمن�السياح�والوافدين�أو��فواج�السياحية�من��ل�اعتداء�أو���ديد�وجرائم�سياحية�منذ�وصول�م�ح���

  .مغادر��م�يخدم�القطاع�السيا����ش�ل�إيجا�ي

النظافة�واملعاملة�ا��يدة،�و�م�بدور�م�أي�وال�ن�����كذلك�اح��ام�خصوصيا��م�وتوف����ل�ضمانات�ال��ة�و 

��التجسس� �سياحية �جرائم �يرتكبون �وال �القانون �فوق �ي�ونوا �أن �يجب �ال �حيث �ذاتھ، �للقانون �يخضعون السياح

�وال��� ��ثار�وتخر���ا �وسرقة �وال��و�ر�والدعارة �وال��ر�ب �الفا��ة �و�فعال ��خالقية �وا��رائم �واملخدرات و�حتيال

خل����إطار�ا��رائم�السياحية�املرتكبة�من�قبل��عض�السياح�كما�س��ى�الحقا�،و��م�من��ل�ذلك��من�

السيا���املتعلق�با��س�العام�ملستقب���السياح�من�الس�ان�واملواطن�ن�ع���توعي��م�وتثقيف�م�سياحيا�ح���يحسنوا�

��السياحة����بلد�مالتعامل�مع�السياح،�و�تمتعوا��سلوك�حضاري�مع��ل�وافد�ل�ي�تن�

��من� �أجل �من �محكمة ���طط �وتحتاج �ذاتھ ��ن ��� �وخطرة �حساسة �م�مة �رأينا �كما �السياحة �مجاالت إن

الشامل����حركيتھ�املتفاعلة�مع�ا��انب�السيا����و�جتما���و�قتصادي،�سواء�ع���املستوى�املح���أو��قلي���أو�

ومقوماتھ��ساسية�والتخطيط�ملختلف�عوامل�ا��ذب�السيا���وفق��و�ل�ذلك�حفاظا�ع���موضوع�السياحة

 .عوامل�الطلب�السياحة�بمف�وم�ا�املعاصر

  :ا��رائم�السياحية�كم�دد�لألمن�السيا��

�السياحة� �ع�� �وتأث���ا �العام، �باألمن ��خالل �كب����� �دور �ل�ا �املجتمعات �من �العديد ��عرف�ا �ال�� �ا��رائم إن

�ون�أن��ذا�القطاع�حساس�ل�ل�ما��ع��ضھ�من�مشا�ل�وأزمات�وم�ددات�وانقالب�أم��

��عّد�مؤشر�أو�عامل�مقوض�ل�ذا� فال�سياحة�دون�أمن،�إ��ما�متالزمان�و�التا���ظ�ور�ا��ر�مة�وارتفاع�حّد��ا

القطاع،�خاصة�ا��رائم�املرتبطة�بالسياحة�ومواسم�ا�أو�ما��س������أدبيات�البحث����السي

�السياح� �ومقت�يات �ممتل�ات ��ثار�وسرقة �كسرقة �السياحية �ا��رائم �و�عض �السياحة �ب�ن �ير�ط �ما فكث��ا

وا��رائم�السياحية��خالقية،�وا��رائم�املرتبطة�بالعمليات��ر�ابية�ضد�السياح�وضّد�موضوع�السياحة�من��يا�ل�

  ...فندقية�ومركبات�سياحية

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

ونالحظ�أن�مجاالت��من�السيا���من�خالل��ذا�املنظور�تتعلق�باألمن�املادي�أو�الف��يقي�ل�ل�ما�ي�ش�ل�منھ�

�وفنادق� �أو�ذخائر�أثر�ة �أو�حضار�ة �دي�ية ��انت �سواء �باختالف�ا �واملبا�ي �العمران �أمن �تحديدا �ومنھ �السيا�� البلد

�ومواص �نقل �ووسائل ومطارات

ال�شري�من�عامل�ن�وموظف�ن�وأدالء�سياحيون�أو�مرشدون�وسياحيون�مؤ�لون�ح���ال�ي�ونوا��م�ذا��م�س�با�لبعض�

ا��رائم�السياحية�ع���القطاع�السيا��،�و���أمن�املواصالت�الواجب�تأم�ن�أ��ا��ا�بالكث

عن�املناطق�السياحية�واملرافق�الضرور�ة

إن�أمن�السياح�والوافدين�أو��فواج�السياحية�من��ل�اعتداء�أو���ديد�وجرائم�سياحية�منذ�وصول�م�ح���

مغادر��م�يخدم�القطاع�السيا����ش�ل�إيجا�ي

وال�ن�����كذلك�اح��ام�خصوصيا��م�وتوف����ل�ضمانات�ال��ة�و 

��التجسس� �سياحية �جرائم �يرتكبون �وال �القانون �فوق �ي�ونوا �أن �يجب �ال �حيث �ذاتھ، �للقانون �يخضعون السياح

�وال��� ��ثار�وتخر���ا �وسرقة �وال��و�ر�والدعارة �وال��ر�ب �الفا��ة �و�فعال ��خالقية �وا��رائم �واملخدرات و�حتيال

خل����إطار�ا��رائم�السياحية�املرتكبة�من�قبل��عض�السياح�كما�س��ى�الحقا�،و��م�من��ل�ذلك��من�غالبي��ا�يد

السيا���املتعلق�با��س�العام�ملستقب���السياح�من�الس�ان�واملواطن�ن�ع���توعي��م�وتثقيف�م�سياحيا�ح���يحسنوا�

التعامل�مع�السياح،�و�تمتعوا��سلوك�حضاري�مع��ل�وافد�ل�ي�تن�

��من� �أجل �من �محكمة ���طط �وتحتاج �ذاتھ ��ن ��� �وخطرة �حساسة �م�مة �رأينا �كما �السياحة �مجاالت إن

الشامل����حركيتھ�املتفاعلة�مع�ا��انب�السيا����و�جتما���و�قتصادي،�سواء�ع���املستوى�املح���أو��قلي���أو�

  .العال��

و�ل�ذلك�حفاظا�ع���موضوع�السياحة

عوامل�الطلب�السياحة�بمف�وم�ا�املعاصر

ا��رائم�السياحية�كم�دد�لألمن�السيا��. 3

�السياحة� �ع�� �وتأث���ا �العام، �باألمن ��خالل �كب����� �دور �ل�ا �املجتمعات �من �العديد ��عرف�ا �ال�� �ا��رائم إن

�ون�أن��ذا�القطاع�حساس�ل�ل�ما��ع��ضھ�من�مشا�ل�وأزمات�وم�ددات�وانقالب�أم��يظ�ر��ش�ل�أو��،�

��عّد�مؤشر�أو�عامل�مقوض�ل�ذا� فال�سياحة�دون�أمن،�إ��ما�متالزمان�و�التا���ظ�ور�ا��ر�مة�وارتفاع�حّد��ا

القطاع،�خاصة�ا��رائم�املرتبطة�بالسياحة�ومواسم�ا�أو�ما��س������أدبيات�البحث����السي

�السياح� �ومقت�يات �ممتل�ات ��ثار�وسرقة �كسرقة �السياحية �ا��رائم �و�عض �السياحة �ب�ن �ير�ط �ما فكث��ا

وا��رائم�السياحية��خالقية،�وا��رائم�املرتبطة�بالعمليات��ر�ابية�ضد�السياح�وضّد�موضوع�السياحة�من��يا�ل�

فندقية�ومركبات�سياحية
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�واملرتبطة� �املنظمة �والقرارات �للقوان�ن �باملخالفة �يقع �أو�امتناع �عمل ��ل �ب�و��ا �السياحية مة

،وحيثما�يزداد�عدد�السياح��ل�سنة�محليا�أو�دوليا�فإن�ل�ذه�الز�ادة�املطردة�أثار�ا�ا��ان�ية����

مل�تمون�بأيام�املواسم�السياحية�خاصة�،وعليھ�

�املعنية �والدول �املؤسسات �ب�ن �والتعاون �القوان�ن، �سن �طر�ق �عن �ا��ر�مة �بمحار�ة �ع���15طالبوا �ا�ع�اسا��ا ،ألن

�نقل�م� �وسائل �وكذا �السيا�� �املقصد ��� �و�ستقرار�و�طمئنان �و�مان �عنصر��من �با�عدام �سلبيا �ي�ون السائح�ن

وقد�تقع�ا��رائم�ع���السائح�ن،�كما�قد�تقع�ع���الس�ان�املحلي�ن�وا��رائم�ال���تقع�ع���السائح�ن�ترتفع�

�ا��رائم،� �أنواع �لنفس �أحيانا �أنفس�م �املحليون �الس�ان �و�تعرض �السياحية، �واملواسم ��ختناقات �أوقات ��� حد��ا

و���تفصيل�أنواع�ا��رائم�السياحية�يمكن�القول�إ��ا�قد�تقع�ع���السائح،�كما�يمكن�أن�تصدر�من�السائح�

ذاتھ،�وا��رائم�ال���تصدر�من�السائح��شمل�جر�مة���ر�ب�املخدرات�و��ر�ب��موال�وتزو�ر�العملة�واستعمال�وثائق�

��خالقية� �وا��رائم ��ثر�ة �والقطع ��ثار�والتحف �سرقة �م��ا �خاصة �والسرقة �و�حتيال �والنصب والتجسس

��ر�ابية� �للعمليات �أو�التعرض ��ر�اب �جرائم �فأ�م�ا �السياحة �وموضوع �السائح �ع�� �تقع �ال�� �ا��رائم أما

ف��ا���ية�لإلصابة�بجروح�خط��ة�أو�القتل�ولعل�أ�شع�الصور�ال����عرض�ل�ا�السائحون�

�سياحية� �مجموعة �بم�اجمة �إر�ابية �مجموعة �أثر�قيام �ع�� �مصر�العر�ية بجم�ور�ة

�بأسالي �بجث��م �بالتمثيل �قتل�م �عقب �القيام �ثم �واحتجاز�م �ح�ش�سوت �معبد ��� �تواجد�ا �ت�سم�أثناء �إر�ابية ب

�ي�تمون�إ���عدة�دول 
ً
�أجن�يا

ً
  .17سائحا

�امل�شآت� �و�عر�ض ��ر�ابية �ا��ماعات �قبل �من �و�حتجاز�كر�ائن �ا��طف �لعمليات �التعرض �إ�� باإلضافة

�للتدم���والتفج��� �واملطارات �السياح �يرتاد�ا �ال�� �و�سواق والعمران

�بتار�خ� �باألردن ��عمان �القدس �بفندق �السيارات �بموقف �وقوف�ا �أثناء �السيارات �كتفج���إحدى �والتفخيخ و�تالف

د�املتاحف�بالعاصمة�وكما�حدث��عوام�الفارطة����تو�س�ن�يجة�التفج��ات�وإطالق�النار�ع���السياح����أح

�وحركة� �السيا�� �لألمن
ً
�م�ددا ��عد �وقوع�ا �إال�أن �ا��رائم ��ذه ��� �التحكم �س�يل ��� �املبذولة �ا���ود �ورغم تو�س

                                                           

�سور�ا،� �وال�شر�والتوز�ع، �للطباعة �رسالن �دار�مؤسسة ،

 . 163،�دار�ا��امعة�ا��ديدة،�مصر،�ص

 .146،�دار�النظم�لل�شر،��ردن،�ص

�سور�ا،� �وال�شر�والتوز�ع، �للطباعة �رسالن �دار�مؤسسة ،

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�واملرتبطة� �املنظمة �والقرارات �للقوان�ن �باملخالفة �يقع �أو�امتناع �عمل ��ل �ب�و��ا �السياحية مة

،وحيثما�يزداد�عدد�السياح��ل�سنة�محليا�أو�دوليا�فإن�ل�ذه�الز�ادة�املطردة�أثار�ا�ا��ان�ية����

مل�تمون�بأيام�املواسم�السياحية�خاصة�،وعليھ�ظل�ا�عدام��عض�شروط��من�السيا��،��ان�شار�ا��رائم�ال���ر�ط�ا�ا

�املعنية �والدول �املؤسسات �ب�ن �والتعاون �القوان�ن، �سن �طر�ق �عن �ا��ر�مة �بمحار�ة طالبوا

�نقل�م� �وسائل �وكذا �السيا�� �املقصد ��� �و�ستقرار�و�طمئنان �و�مان �عنصر��من �با�عدام �سلبيا �ي�ون السائح�ن

  .قام��م�و�فراد�الذين�يتعاملون�مع�م

وقد�تقع�ا��رائم�ع���السائح�ن،�كما�قد�تقع�ع���الس�ان�املحلي�ن�وا��رائم�ال���تقع�ع���السائح�ن�ترتفع�

�ا��رائم،� �أنواع �لنفس �أحيانا �أنفس�م �املحليون �الس�ان �و�تعرض �السياحية، �واملواسم ��ختناقات �أوقات ��� حد��ا

  .16ة�مثل�تلك�املناطق�السياحية�إ���خدمات�أمنية�أفضل

و���تفصيل�أنواع�ا��رائم�السياحية�يمكن�القول�إ��ا�قد�تقع�ع���السائح،�كما�يمكن�أن�تصدر�من�السائح�

ذاتھ،�وا��رائم�ال���تصدر�من�السائح��شمل�جر�مة���ر�ب�املخدرات�و��ر�ب��موال�وتزو�ر�العملة�واستعمال�وثائق�

��خالقية� �وا��رائم ��ثر�ة �والقطع ��ثار�والتحف �سرقة �م��ا �خاصة �والسرقة �و�حتيال �والنصب والتجسس

  .خاصة�م��ا�املرتبطة�با���س�والدعارة

��ر�ابية� �للعمليات �أو�التعرض ��ر�اب �جرائم �فأ�م�ا �السياحة �وموضوع �السائح �ع�� �تقع �ال�� �ا��رائم أما

ف��ا���ية�لإلصابة�بجروح�خط��ة�أو�القتل�ولعل�أ�شع�الصور�ال����عرض�ل�ا�السائحون�وال���غالبا�ما�ي�ون�السائح�

�سياحية��1997/ �مجموعة �بم�اجمة �إر�ابية �مجموعة �أثر�قيام �ع�� �مصر�العر�ية بجم�ور�ة

�بأسالي �بجث��م �بالتمثيل �قتل�م �عقب �القيام �ثم �واحتجاز�م �ح�ش�سوت �معبد ��� �تواجد�ا أثناء

�ي�تمون�إ���عدة�دول �62بالوحشية�والعنف��ر�ا�ي�الالمحدود،�وقد�أسفرت��ذه�العملية�عن�مقتل�
ً
�أجن�يا

ً
سائحا

�امل�شآت� �و�عر�ض ��ر�ابية �ا��ماعات �قبل �من �و�حتجاز�كر�ائن �ا��طف �لعمليات �التعرض �إ�� باإلضافة

� �واملتاحف �والطبيعة ��ثر�ة �و�ماكن �للتدم���والتفج���السياحية �واملطارات �السياح �يرتاد�ا �ال�� �و�سواق والعمران

�بتار�خ� �باألردن ��عمان �القدس �بفندق �السيارات �بموقف �وقوف�ا �أثناء �السيارات �كتفج���إحدى �والتفخيخ و�تالف

وكما�حدث��عوام�الفارطة����تو�س�ن�يجة�التفج��ات�وإطالق�النار�ع���السياح����أح

�وحركة� �السيا�� �لألمن
ً
�م�ددا ��عد �وقوع�ا �إال�أن �ا��رائم ��ذه ��� �التحكم �س�يل ��� �املبذولة �ا���ود �ورغم تو�س

                   

2009(� �السي، �و�من �السياحة �طا��صناعة �سور�ا،�1، �وال�شر�والتوز�ع، �للطباعة �رسالن �دار�مؤسسة ،

،�دار�ا��امعة�ا��ديدة،�مصر،�ص�من�السيا���و�ثري����ظل�قوان�ن�السياحة

،�دار�النظم�لل�شر،��ردن،�صمدخل�إ���السياحة�و�ستجمام�والت��ه،�

2009(� �السيا��، �و�من �السياحة �طصناعة �سور�ا،�1، �وال�شر�والتوز�ع، �للطباعة �رسالن �دار�مؤسسة ،

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�ا��ر� �واملرتبطة�و�عرف �املنظمة �والقرارات �للقوان�ن �باملخالفة �يقع �أو�امتناع �عمل ��ل �ب�و��ا �السياحية مة

،وحيثما�يزداد�عدد�السياح��ل�سنة�محليا�أو�دوليا�فإن�ل�ذه�الز�ادة�املطردة�أثار�ا�ا��ان�ية����14بال�شاط�السيا��

ظل�ا�عدام��عض�شروط��من�السيا��،��ان�شار�ا��رائم�ال���ر�ط�ا�ا

�املعنية �والدول �املؤسسات �ب�ن �والتعاون �القوان�ن، �سن �طر�ق �عن �ا��ر�مة �بمحار�ة طالبوا

�نقل�م� �وسائل �وكذا �السيا�� �املقصد ��� �و�ستقرار�و�طمئنان �و�مان �عنصر��من �با�عدام �سلبيا �ي�ون السائح�ن

قام��م�و�فراد�الذين�يتعاملون�مع�موأماكن�إ

وقد�تقع�ا��رائم�ع���السائح�ن،�كما�قد�تقع�ع���الس�ان�املحلي�ن�وا��رائم�ال���تقع�ع���السائح�ن�ترتفع�

�ا��رائم،� �أنواع �لنفس �أحيانا �أنفس�م �املحليون �الس�ان �و�تعرض �السياحية، �واملواسم ��ختناقات �أوقات ��� حد��ا

ة�مثل�تلك�املناطق�السياحية�إ���خدمات�أمنية�أفضل�مر�الذي�يؤكد�حاج

و���تفصيل�أنواع�ا��رائم�السياحية�يمكن�القول�إ��ا�قد�تقع�ع���السائح،�كما�يمكن�أن�تصدر�من�السائح�

ذاتھ،�وا��رائم�ال���تصدر�من�السائح��شمل�جر�مة���ر�ب�املخدرات�و��ر�ب��موال�وتزو�ر�العملة�واستعمال�وثائق�

� ��خالقية�مزورة �وا��رائم ��ثر�ة �والقطع ��ثار�والتحف �سرقة �م��ا �خاصة �والسرقة �و�حتيال �والنصب والتجسس

خاصة�م��ا�املرتبطة�با���س�والدعارة

��ر�ابية� �للعمليات �أو�التعرض ��ر�اب �جرائم �فأ�م�ا �السياحة �وموضوع �السائح �ع�� �تقع �ال�� �ا��رائم أما

وال���غالبا�ما�ي�ون�السائح�

� �بتار�خ �حدث /18/11ما

�بأسالي �بجث��م �بالتمثيل �قتل�م �عقب �القيام �ثم �واحتجاز�م �ح�ش�سوت �معبد ��� �تواجد�ا أثناء

بالوحشية�والعنف��ر�ا�ي�الالمحدود،�وقد�أسفرت��ذه�العملية�عن�مقتل�

�امل�شآت� �و�عر�ض ��ر�ابية �ا��ماعات �قبل �من �و�حتجاز�كر�ائن �ا��طف �لعمليات �التعرض �إ�� باإلضافة

� �واملتاحف �والطبيعة ��ثر�ة �و�ماكن السياحية

�بتار�خ� �باألردن ��عمان �القدس �بفندق �السيارات �بموقف �وقوف�ا �أثناء �السيارات �كتفج���إحدى �والتفخيخ و�تالف

30/04/199818.  

وكما�حدث��عوام�الفارطة����تو�س�ن�يجة�التفج��ات�وإطالق�النار�ع���السياح����أح

�وحركة� �السيا�� �لألمن
ً
�م�ددا ��عد �وقوع�ا �إال�أن �ا��رائم ��ذه ��� �التحكم �س�يل ��� �املبذولة �ا���ود �ورغم تو�س

14� ��ا��، �يوسف 2009(مصطفى

 .241ص
�من�السيا���و�ثري����ظل�قوان�ن�السياحة،�)2008(عد���عصمت،�15
،�)1998(حسن�الر�ماوي،�16
�مصطف17 ��ا��، �يوسف 2009(ى
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�املالية� ����إيرادا��ا
ً
�من�الدول�و�صفة�خاصة�العر�ية�ش�دت�تراجعا�كب��ا

ً
السياحة�محليا�وإقليميا�والواقع�أن�كث��ا

�أو� �العر�ية �الدول ��عض �ش�د��ا �ال�� �سواء �املختلفة �وأعمالھ ��ر�اب، �لظروف �يجة

�وتو�س� �ولي�يا �ومصر�وسور�ا �واليمن �العراق �حالة �ا��رائم �من �النوع ��ذا �من �املتضررة �العر�ية �الدول ومن

�س�تم��� �أحداث �عقب ��مر�كية �املتحدة �الواليات �وح�� �وق��ص �واسبانيا �كي�يا �كحالة �ع���العالم �كث��ة ودول

و�عتداءات��ر�ابية����فر�سا،�و�ل��ذه��حداث��ان�ل�ا�أثر�كب���ع����من�السيا��،�كما��ان�ل�ا�دور����

كما�ال�يفوتنا��شارة���رائم�أخرى�تتعلق�باالحتيال�والنصب�ع���السائح����الفنادق�واملصارف�ووسائل�النقل�

�كج�ل� �العوامل �من �العديد �ف��ا ��س�م �وال�� �وحر�ا��م �خصوصيا��م �وان��اك �ا������ ��عتداء �وجرائم واملواصالت،

��عالم� �وسائل �من �يتلقا�ا �ال�� �والطمأن�نة �املختلفة �وسلو�ا��م �الناس لطبا�ع

  .والدعاية�ا��اصة��شر�ات�وو�االت�السياحة�دون�تحذير�السائح�من�املخاطر�وال��ديدات�املحتملة

�فاملرافق� ����اص �إ�� �امل�ان �من �بالسياحة �يتصل �ما �ل�ل �السيا�� ��من �سبل حقيق

�لتوف����من� �كب��ة �مج�ودات �ببذل �بالسياحة �ا�تمام �ل�ا �ال�� �الدولية �املنظمات �من �العديد �قامت �وقد السياحية،

 �� �بالدرجة �السياحية �الدول �تخص �املج�ودات ��ذه �أن �القرن�و�الحظ �بداية �منذ و��

�و�ان� ،� �السيا�� �قطاع�ا �ع�� �وا��فاظ �السيا�� �أم��ا �لتحقيق �الدول ��عض �ب�ن �التعاون �مع ��ن، �إ�� املا���

للمنظمات�وال�يئات�الدولية�املعروفة�ج�ود�كذلك�و�شاطات�إلحقاق��من�السيا����ا���ود�الدولية�ال���تمثلت����

،�1869سبة�ل�ا��و�مورد�أسا����للر�ح�و�نا�تأسس��تحاد�الدو���للفندقي�ن�عام�

�ثم��1919 �للسياحة، �الدو�� �ا��لف إ��

�بمسا �املعنية �و�� �واملواصالت �النقل �السفر�والسياحة���نة ئل

،�و�ذه��خ��ة�تأسست�بإ�عاز�من�مجلس��من،�باإلضافة�إ���منظمة�ال��ة�العاملية�امل�تمة�بحفظ���ة�

السائح�ومنع�السفر�للدول�املو�وءة�والتحص�ن�ضد��مراض�خاصة�م��ا��مراض�املعدية��اإليدز�وف��وس�كرونا�بداية�

  .فر�أو�السائح�بإحضار�ش�ادة���ية�تؤكد���تھ�وخلوه�من��ذه��مراض

                                                           

�سور�ا،� �وال�شر�والتوز�ع، �للطباعة �رسالن �دار�مؤسسة ،

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�املالية� ����إيرادا��ا
ً
�من�الدول�و�صفة�خاصة�العر�ية�ش�دت�تراجعا�كب��ا

ً
السياحة�محليا�وإقليميا�والواقع�أن�كث��ا

�ن �السيا�� �ال�شاط �من �أو�العائدة �العر�ية �الدول ��عض �ش�د��ا �ال�� �سواء �املختلفة �وأعمالھ ��ر�اب، �لظروف �يجة

  .19ال���وقعت�بدول�العالم�املختلفة�و�ان�ل�ا�صدى�عال��

�وتو�س� �ولي�يا �ومصر�وسور�ا �واليمن �العراق �حالة �ا��رائم �من �النوع ��ذا �من �املتضررة �العر�ية �الدول ومن

  .ء�العشر�ة�السوداء�وما��عد�اوا��زائر�ال����ان�تضرر�ا�أك���أثنا

�س�تم��� �أحداث �عقب ��مر�كية �املتحدة �الواليات �وح�� �وق��ص �واسبانيا �كي�يا �كحالة �ع���العالم �كث��ة ودول

و�عتداءات��ر�ابية����فر�سا،�و�ل��ذه��حداث��ان�ل�ا�أثر�كب���ع����من�السيا��،�كما��ان�ل�ا�دور����

  .والطلب�السيا���عل��ا�انخفاض�التدفق�السيا��

كما�ال�يفوتنا��شارة���رائم�أخرى�تتعلق�باالحتيال�والنصب�ع���السائح����الفنادق�واملصارف�ووسائل�النقل�

�كج�ل� �العوامل �من �العديد �ف��ا ��س�م �وال�� �وحر�ا��م �خصوصيا��م �وان��اك �ا������ ��عتداء �وجرائم واملواصالت،

�تقديره �وعدم �البلد �بمعالم ��عالم��السائح �وسائل �من �يتلقا�ا �ال�� �والطمأن�نة �املختلفة �وسلو�ا��م �الناس لطبا�ع

والدعاية�ا��اصة��شر�ات�وو�االت�السياحة�دون�تحذير�السائح�من�املخاطر�وال��ديدات�املحتملة

  رؤ�ة�اس�شرافية�لتحقيق��من���سا�ي

  :�من�السيا������العالم

�ت ��عد �ذلك �فاملرافق�و�تم ����اص �إ�� �امل�ان �من �بالسياحة �يتصل �ما �ل�ل �السيا�� ��من �سبل حقيق

�لتوف����من� �كب��ة �مج�ودات �ببذل �بالسياحة �ا�تمام �ل�ا �ال�� �الدولية �املنظمات �من �العديد �قامت �وقد السياحية،

�السياحية �ا��رائم �� .وم�افحة �بالدرجة �السياحية �الدول �تخص �املج�ودات ��ذه �أن و�الحظ

�و�ان� ،� �السيا�� �قطاع�ا �ع�� �وا��فاظ �السيا�� �أم��ا �لتحقيق �الدول ��عض �ب�ن �التعاون �مع ��ن، �إ�� املا���

للمنظمات�وال�يئات�الدولية�املعروفة�ج�ود�كذلك�و�شاطات�إلحقاق��من�السيا����ا���ود�الدولية�ال���تمثلت����

سبة�ل�ا��و�مورد�أسا����للر�ح�و�نا�تأسس��تحاد�الدو���للفندقي�ن�عام���تمام�بالفنادق�،ألن�السائح�بال�

� �عام �السياحية �ل��معيات �الدولية �الرابطة �أ�شأت �1898ثم �عام �وتحولت ،1919

�الرسمية �السياحية �لل�يئات �الدو�� ��تحاد �بمسا...أ���� �املعنية �و�� �واملواصالت �النقل ��نة

،�و�ذه��خ��ة�تأسست�بإ�عاز�من�مجلس��من،�باإلضافة�إ���منظمة�ال��ة�العاملية�امل�تمة�بحفظ���ة�

السائح�ومنع�السفر�للدول�املو�وءة�والتحص�ن�ضد��مراض�خاصة�م��ا��مراض�املعدية��اإليدز�وف��وس�كرونا�بداية�

فر�أو�السائح�بإحضار�ش�ادة���ية�تؤكد���تھ�وخلوه�من��ذه��مراض،�وذلك�بإلزام�املسا

                   

2009(� �السيا��، �و�من �السياحة �طصناعة �سور�ا،�1، �وال�شر�والتوز�ع، �للطباعة �رسالن �دار�مؤسسة ،

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 
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�املالية� ����إيرادا��ا
ً
�من�الدول�و�صفة�خاصة�العر�ية�ش�دت�تراجعا�كب��ا

ً
السياحة�محليا�وإقليميا�والواقع�أن�كث��ا

�ن �السيا�� �ال�شاط �من العائدة

ال���وقعت�بدول�العالم�املختلفة�و�ان�ل�ا�صدى�عال��

�وتو�س� �ولي�يا �ومصر�وسور�ا �واليمن �العراق �حالة �ا��رائم �من �النوع ��ذا �من �املتضررة �العر�ية �الدول ومن

وا��زائر�ال����ان�تضرر�ا�أك���أثنا

�س�تم��� �أحداث �عقب ��مر�كية �املتحدة �الواليات �وح�� �وق��ص �واسبانيا �كي�يا �كحالة �ع���العالم �كث��ة ودول

و�عتداءات��ر�ابية����فر�سا،�و�ل��ذه��حداث��ان�ل�ا�أثر�كب���ع����من�السيا��،�كما��ان�ل�ا�دور�����2001

انخفاض�التدفق�السيا��

كما�ال�يفوتنا��شارة���رائم�أخرى�تتعلق�باالحتيال�والنصب�ع���السائح����الفنادق�واملصارف�ووسائل�النقل�

�كج�ل� �العوامل �من �العديد �ف��ا ��س�م �وال�� �وحر�ا��م �خصوصيا��م �وان��اك �ا������ ��عتداء �وجرائم واملواصالت،

�تقديره �وعدم �البلد �بمعالم السائح

والدعاية�ا��اصة��شر�ات�وو�االت�السياحة�دون�تحذير�السائح�من�املخاطر�وال��ديدات�املحتملة

رؤ�ة�اس�شرافية�لتحقيق��من���سا�ي: الثا�ي�املحور 

�من�السيا������العالم. 1

�ت ��عد �ذلك و�تم

�لتوف����من� �كب��ة �مج�ودات �ببذل �بالسياحة �ا�تمام �ل�ا �ال�� �الدولية �املنظمات �من �العديد �قامت �وقد السياحية،

�السياحية �ا��رائم وم�افحة

�و�ان� ،� �السيا�� �قطاع�ا �ع�� �وا��فاظ �السيا�� �أم��ا �لتحقيق �الدول ��عض �ب�ن �التعاون �مع ��ن، �إ�� املا���

للمنظمات�وال�يئات�الدولية�املعروفة�ج�ود�كذلك�و�شاطات�إلحقاق��من�السيا����ا���ود�الدولية�ال���تمثلت����

��تمام�بالفنادق�،ألن�السائح�بال�

� �عام �السياحية �ل��معيات �الدولية �الرابطة �أ�شأت ثم

�الرسمية �السياحية �لل�يئات �الدو�� ��تحاد أ����

،�و�ذه��خ��ة�تأسست�بإ�عاز�من�مجلس��من،�باإلضافة�إ���منظمة�ال��ة�العاملية�امل�تمة�بحفظ���ة�20الدولي�ن

السائح�ومنع�السفر�للدول�املو�وءة�والتحص�ن�ضد��مراض�خاصة�م��ا��مراض�املعدية��اإليدز�وف��وس�كرونا�بداية�

،�وذلك�بإلزام�املسا2020العام�
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�الدولية� �الشرطة �تدخل �والر�اب، �واملطارات �والطائرات �امل�شآت �بتأم�ن �امل�تمة �املد�ي �الط��ان ومنظمة

��الي �املنظمات ��عض �دور �ونذكر�أيضا �عليھ، �تقع �أو�ال�� �السائح ���ا �يقوم �ال�� �ا��رائم و�س�و�مل�افحة

،�واملجلس�)املركز�الدو���لدراسة�وصيانة�وترميم�املمتل�ات�الثقافية

و�ش���كذلك�لدور�الدول�السياحية����تحقيق��من�السيا���وذلك�بتوف���سبل�الوقاية�وا��ماية�قبل�وقوع�

رقابة�و�شراف��م���واملتا�عة�وتوف���الشرطة�السياحية�امل�لفة�باألمن�السيا���وتأم�ن�

املناطق�ال���يرتاد�ا�السياح،�ومحاولة�ا��د�من�ا��رائم�السياحية�خاصة�املوسمية�والقبض�ع���ا��ناة�ومعاقب��م،�

حقيق��من�السيا���وا��د�من�ا��رائم�

مع�.كما�ندرك�أيضا�أن�الثقافة��منية�السياحية�مسؤولية�مش��كة�للدولة�واملجتمع�ب�ل�مقوماتھ�ومؤسساتھ�

�التداب��� �للسياحة،وكذا �التحتية الب�ية

��من� �بأ�مية �الثقافية �وال��بية �والتوجيھ �والتحس�س �التوعية �تبدو�أك����� �املجتمع �مسؤولية �لألمن،لكن التقليدية

�،� �ع��ا �سمع �من �وح�� �بز�ار��ا �قام �من �تجلب �صورة �ل�ا،وتقديم �وال��و�ج �البلد �مك�سبات �ع�� السيا��،وا��فاظ

�يتم� �أر�اح �مجرد �،ل�س �السيا�� �املكسب �ل�ذا ��و��ستدامة �ال�دف �ألن �املجال ��ذا ��� �الوطنية ح

�وح��� ��جتما�� �التواصل �ع���مواقع �والدائرة �املجتمع ��� �تواج�نا �ال�� ��راء �كم �ندرك �سبق �ما �خالل من

���أفراد����املجتمع�لتظ�ر�أزمة��من�السيا���خاصة����ا��زائر�إ���الواج�ة�متفقة�ع���أن��ناك�

  :مشا�ل�عديدة�يتخبط�ف��ا�قطاع�السياحة�خلقت�ما��عرف��غياب��من�السيا���وال���تبدو��التا��

�ال��ب �بنقص �يتعلق �مجتمعنا ��� �الالأمناملس�شر�ة �حالة �خلق �الذي ��سا��� �السياحية�فاملش�ل �والثقافة ية

التو�����متفتح�عكس�ا��زائري�"ال���تم���ا��زائر��ن،�وعدم�تقدير�م�ل�ذا�القطاع�ا��ساس،�كما�يحدث����تو�س�ف

السائح�ح���املح���ال��عامل��ش�ل�الئق�ومؤدب�و�سمع�الكالم�الغ���الئق�خاصة�

  .البلد�يتخوف�من��ذه�الظا�رة�فما�بالك�بالسائح��جن��

�عن�عقلية�التوا�سة�واملغار�ة،�فالتو�����يبحث�
ً
وال�يفوتنا�أن��ش���إ���أن�العقلية�ا��زائر�ة�تختلف�تماما

��خر�وال��عطي �ال�يخدم �البايلك، �عقلية

... التو�����طبعو�سيا���يخدم��خر�و�تلقى�املقابل

                                                           

،�حوليات�جامعة�ڤاملة�للعلوم��جتماعية�و��سانية�،املجلد�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�الدولية� �الشرطة �تدخل �والر�اب، �واملطارات �والطائرات �امل�شآت �بتأم�ن �امل�تمة �املد�ي �الط��ان ومنظمة

��الي �املنظمات ��عض �دور �ونذكر�أيضا �عليھ، �تقع �أو�ال�� �السائح ���ا �يقوم �ال�� �ا��رائم مل�افحة

املركز�الدو���لدراسة�وصيانة�وترميم�املمتل�ات�الثقافية(،�و�ي�ووم�)املجلس��ع���للمتاحف

.  

و�ش���كذلك�لدور�الدول�السياحية����تحقيق��من�السيا���وذلك�بتوف���سبل�الوقاية�وا��ماية�قبل�وقوع�

رقابة�و�شراف��م���واملتا�عة�وتوف���الشرطة�السياحية�امل�لفة�باألمن�السيا���وتأم�ن�ا��رائم�عن�طر�ق�فرض�ال

املناطق�ال���يرتاد�ا�السياح،�ومحاولة�ا��د�من�ا��رائم�السياحية�خاصة�املوسمية�والقبض�ع���ا��ناة�ومعاقب��م،�

حقيق��من�السيا���وا��د�من�ا��رائم�مع�ضرورة��عاون��ذا�ا���از�مع�مختلف�ال�يئات�الرسمية�والشبھ�رسمية�لت

  .السياحية�وتقديم�خدمات�أمنية�للسائح�واملوقع�السيا��

كما�ندرك�أيضا�أن�الثقافة��منية�السياحية�مسؤولية�مش��كة�للدولة�واملجتمع�ب�ل�مقوماتھ�ومؤسساتھ�

�توف��  �إ�� �يجرنا �الدولة �ع�� �ا��ديث �ألن �أك���للمجتمع �مسؤولية �إ�� �التداب�����شارة �للسياحة،وكذا �التحتية الب�ية

��من� �بأ�مية �الثقافية �وال��بية �والتوجيھ �والتحس�س �التوعية �تبدو�أك����� �املجتمع �مسؤولية �لألمن،لكن التقليدية

�،� �ع��ا �سمع �من �وح�� �بز�ار��ا �قام �من �تجلب �صورة �ل�ا،وتقديم �وال��و�ج �البلد �مك�سبات �ع�� السيا��،وا��فاظ

�يتم� �أر�اح �مجرد �،ل�س �السيا�� �املكسب �ل�ذا ��و��ستدامة �ال�دف �ألن �املجال ��ذا ��� �الوطنية ح

  .21تحقيق�ا����موسم�سيا���مع�ن

  :�من�السيا������ا��زائر

�وح��� ��جتما�� �التواصل �ع���مواقع �والدائرة �املجتمع ��� �تواج�نا �ال�� ��راء �كم �ندرك �سبق �ما �خالل من

���أفراد����املجتمع�لتظ�ر�أزمة��من�السيا���خاصة����ا��زائر�إ���الواج�ة�متفقة�ع���أن��ناك�

مشا�ل�عديدة�يتخبط�ف��ا�قطاع�السياحة�خلقت�ما��عرف��غياب��من�السيا���وال���تبدو��التا��

�ال��ب �بنقص �يتعلق �مجتمعنا ��� �الالأمناملس�شر�ة �حالة �خلق �الذي ��سا��� فاملش�ل

ال���تم���ا��زائر��ن،�وعدم�تقدير�م�ل�ذا�القطاع�ا��ساس،�كما�يحدث����تو�س�ف

السائح�ح���املح���ال��عامل��ش�ل�الئق�ومؤدب�و�سمع�الكالم�الغ���الئق�خاصة�... غ���مستعد�للتغي��

البلد�يتخوف�من��ذه�الظا�رة�فما�بالك�بالسائح��جن���فابن

�عن�عقلية�التوا�سة�واملغار�ة،�فالتو�����يبحث�
ً
وال�يفوتنا�أن��ش���إ���أن�العقلية�ا��زائر�ة�تختلف�تماما

� ��� �ا��زائر�ة �العقلية �أو�سمات �و�شكيلة �السياحة، �من �مصدر�رزقھ ��خر�وال��عطي"عن �ال�يخدم �البايلك، عقلية

التو�����طبعو�سيا���يخدم��خر�و�تلقى�املقابل...صورة�مشرفة�عن�البلد�من�أجل�ا��ذب�السيا��،�الراس�يا�س

  

                   

،�حوليات�جامعة�ڤاملة�للعلوم��جتماعية�و��سانية�،املجلد�"املحددات�و��عاد"ثقافة��من�السيا���،�)2020

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�الدولية� �الشرطة �تدخل �والر�اب، �واملطارات �والطائرات �امل�شآت �بتأم�ن �امل�تمة �املد�ي �الط��ان ومنظمة

��الي) �ن��بول ( �املنظمات ��عض �دور �ونذكر�أيضا �عليھ، �تقع �أو�ال�� �السائح ���ا �يقوم �ال�� �ا��رائم مل�افحة

املجلس��ع���للمتاحف(و�ي�وم�

.الدو���للسياحة�والسفر

و�ش���كذلك�لدور�الدول�السياحية����تحقيق��من�السيا���وذلك�بتوف���سبل�الوقاية�وا��ماية�قبل�وقوع�

ا��رائم�عن�طر�ق�فرض�ال

املناطق�ال���يرتاد�ا�السياح،�ومحاولة�ا��د�من�ا��رائم�السياحية�خاصة�املوسمية�والقبض�ع���ا��ناة�ومعاقب��م،�

مع�ضرورة��عاون��ذا�ا���از�مع�مختلف�ال�يئات�الرسمية�والشبھ�رسمية�لت

السياحية�وتقديم�خدمات�أمنية�للسائح�واملوقع�السيا��

كما�ندرك�أيضا�أن�الثقافة��منية�السياحية�مسؤولية�مش��كة�للدولة�واملجتمع�ب�ل�مقوماتھ�ومؤسساتھ�

�توف��  �إ�� �يجرنا �الدولة �ع�� �ا��ديث �ألن �أك���للمجتمع �مسؤولية �إ�� �شارة

��من� �بأ�مية �الثقافية �وال��بية �والتوجيھ �والتحس�س �التوعية �تبدو�أك����� �املجتمع �مسؤولية �لألمن،لكن التقليدية

�،� �ع��ا �سمع �من �وح�� �بز�ار��ا �قام �من �تجلب �صورة �ل�ا،وتقديم �وال��و�ج �البلد �مك�سبات �ع�� السيا��،وا��فاظ

�بالرو  �يتم�والتح�� �أر�اح �مجرد �،ل�س �السيا�� �املكسب �ل�ذا ��و��ستدامة �ال�دف �ألن �املجال ��ذا ��� �الوطنية ح

تحقيق�ا����موسم�سيا���مع�ن

�من�السيا������ا��زائر. 2

�وح��� ��جتما�� �التواصل �ع���مواقع �والدائرة �املجتمع ��� �تواج�نا �ال�� ��راء �كم �ندرك �سبق �ما �خالل من

���أفراد����املجتمع�لتظ�ر�أزمة��من�السيا���خاصة����ا��زائر�إ���الواج�ة�متفقة�ع���أن��ناك�بطرحنا�القضية�ع

مشا�ل�عديدة�يتخبط�ف��ا�قطاع�السياحة�خلقت�ما��عرف��غياب��من�السيا���وال���تبدو��التا��

�ال��ب�- �بنقص �يتعلق �مجتمعنا ��� �الالأمناملس�شر�ة �حالة �خلق �الذي ��سا��� فاملش�ل

ال���تم���ا��زائر��ن،�وعدم�تقدير�م�ل�ذا�القطاع�ا��ساس،�كما�يحدث����تو�س�ف

غ���مستعد�للتغي��... معقد�ومغلوق 

فابن..." �ي�ي�ون�مع�الفامي

�عن�عقلية�التوا�سة�واملغار�ة،�فالتو�����يبحث��-
ً
وال�يفوتنا�أن��ش���إ���أن�العقلية�ا��زائر�ة�تختلف�تماما

� ��� �ا��زائر�ة �العقلية �أو�سمات �و�شكيلة �السياحة، �من �مصدر�رزقھ عن

صورة�مشرفة�عن�البلد�من�أجل�ا��ذب�السيا��،�الراس�يا�س

  ..."و�عاملھ�بأدب�واح��ام

2020جوان�(أحمد�طيلب،�21

 .99،�ص02،�العدد13
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�ونوعية� �والفنادق �السياحية �للم�شآت �املوج�ة �املادية ��م�انيات �بنقص �أخر�يتعلق �س�ب ��ناك �أن كما

�وامل�شآت�التو�سية�مثال ����الفنادق �املوجودة �أن�ا��زائر�قد�. توى�ا��ودة ورغم

... �اين�ضعف����نوعية�ا��دمات(خصصت�م��انية�من�أجل�ال��وض���ذا�القطاع،�إال�أ��ا�لم�توفق�����ذا�ا��انب�

�لل��ا�ي �نديرو�ا �ح�� �حنا �لينا �الئقة �مركبات �وو��ة�... م�اش �م���ئة طرقاتنا

�عندنا �وفشل�ا �تو�س ��� �السياحة �نجاح �س�ب �جيد�... و�ذا �بلد تو�س

ال�توجد�... البالد����يتمد�فيھ�املفتاح�باملعر�فة����املقا���باش�تدخل�تواليت�أو�الدوش�ما�وش�بلد�سيا��

  ..."يلة����فندق�با��زائر�ت�لف�غاليا�بالك�الرخيص��سبعمية�ألف

�بدل�ال��وء�إ���
ً
ونالحظ�أن�إقامة�املرافق�وال�يا�ل�الفندقية�السياحية�للسياح�املحلي�ن�والوافدين�م�م�جدا

��تراجع�السياحة�و��ديد��من�السيا���واملرتبط�بالعشر�ة�السوداء�و�ر�اب�

والعنف�واستفحال�ا��ر�مة��ش�ل�م��ايد����املجتمع�ا��زائري،�فاالنفالت��م������سنوات�ال�سعي�يات��ان�لھ�دور�

����ة�لدى��خر�عن�العشر�ة�الصورة�الدمو�ة�امل

�ا��زائر ��خر�عن �والدمار�لدى �والقتل �ا��وف �صورة �رسم �كب����� �دور �ل�ا ��ان �للعمليات�...السوداء �ما �ن���� وال

�من�قتل�وخطف�و��ديد�وال����ان�ل�ا�دور�����خالل�باألمن�السيا������ا��زائر�
ً
�ر�ابية�من�تأث���كما�رأينا�سابقا

� �اليوم ��ستقرار�السيا��� �عدم �حالة �وكذلك �مجتمعنا ��� �بأنواع�ا �ا��رائم خاصة�(ار�واستفحال

  ..."عقلية�الباركينغ�واستعمال�القوة�تخوفنا�حنا�كيفاش�ال��ا�ي

�ي��ض �لم �الذي �ا��ساس �القطاع ��ذا �تراجع ��� �و�س�م �السيا�� ��من ���دد �مجتمعة �العوامل ��ذه ����إن

ا��زائر�رغم��ل�املحاوالت�خاصة����مجال��س�ثمار�الذي�لم�يكن�من�ا�تمامات�املس�ثمر�ن�رغم�أ�ميتھ،�وإن��انت�

الدولة�تر�د�أن�تقوم�قائمة�ل�ذا�القطاع�فعل��ا����يع�ا��واص�والشر�ات��جن�ية�من�أجل��س�ثمار����السياحة�

�دولية� �بمقاي�س �و�س�ثمار�ف��ا �والقرى�السياحية امة�املنتجعات

لھ�...) الب�ئة�واملواصالت-ال��ة(سواء����الشمال�وا��نوب�مع�إشراك�الفاعل�ن��جتماعي�ن�وممثل�ن�عن�الوزارات�

�املقاص ��� �املختلفة ���ديداتھ �ع�� �والقضاء �السيا�� ��من �وخدمة �السيا�� �القطاع �خدمة �كب����� �السياحية�دور د

�الثقافية� �وخصوصياتھ �ا��زائري �املجتمع �وتقاليد �عادات �يوافق �سيا�� �نمط �تب�� �ضرورة �إ�� باإلضافة

ب�وعقليتھ�الرافضة�لبعض�صور�التف���و�نحالل�املن�شر�����عض�البلدان�السياحية����أن�السياحة�مرتبطة�بطل

�تن�شر���� �أن �ال�يمك��ا �وال�� �الروحية �واملشرو�ات �والكحول �والدعارة �ا���سية �السياحة �و�� �السياحة �أنواع أحد

� �البعض �قال �كما �السياحة �بإقامة�"وتطور غ���مر�ون

  ..."و�ذا����حّد�ذاتھ�س�ب�اختالفنا�عن��خر

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�ونوعية� �والفنادق �السياحية �للم�شآت �املوج�ة �املادية ��م�انيات �بنقص �أخر�يتعلق �س�ب ��ناك �أن كما

�ملس �ال�تر�� �وال�� �وامل�شآت�التو�سية�مثالا��دمات�املقدمة ����الفنادق �املوجودة توى�ا��ودة

خصصت�م��انية�من�أجل�ال��وض���ذا�القطاع،�إال�أ��ا�لم�توفق�����ذا�ا��انب�

�غالي�ن ��اين�ن �و�� �فنادق �لل��ا�ي... معندناش �نديرو�ا �ح�� �حنا �لينا �الئقة �مركبات م�اش

�غالي�ن...  �عندنا... الطاكسيات �وفشل�ا �تو�س ��� �السياحة �نجاح �س�ب و�ذا

البالد����يتمد�فيھ�املفتاح�باملعر�فة����املقا���باش�تدخل�تواليت�أو�الدوش�ما�وش�بلد�سيا��

يلة����فندق�با��زائر�ت�لف�غاليا�بالك�الرخيص��سبعمية�ألف

�بدل�ال��وء�إ���
ً
ونالحظ�أن�إقامة�املرافق�وال�يا�ل�الفندقية�السياحية�للسياح�املحلي�ن�والوافدين�م�م�جدا

  .البدائل��ا��يم�و�قامات�ا��امعية�خاصة�للمصطاف�ن�وا��الية�ا��زائر�ة

��تراجع�السياحة�و��ديد��من�السيا���واملرتبط�بالعشر�ة�السوداء�و�ر�اب�كما�أن��ناك�س�ب�آخر�أدى�إ�

والعنف�واستفحال�ا��ر�مة��ش�ل�م��ايد����املجتمع�ا��زائري،�فاالنفالت��م������سنوات�ال�سعي�يات��ان�لھ�دور�

الصورة�الدمو�ة�امل... كب������تراجع�السياحة�والواقع�أن�العشر�ة�السوداء����الس�ب

�ا��زائر ��خر�عن �والدمار�لدى �والقتل �ا��وف �صورة �رسم �كب����� �دور �ل�ا ��ان السوداء

�من�قتل�وخطف�و��ديد�وال����ان�ل�ا�دور�����خالل�باألمن�السيا������ا��زائر�
ً
�ر�ابية�من�تأث���كما�رأينا�سابقا

� �اليوم ��ستقرار�السيا��� �عدم �حالة �وكذلك �مجتمعنا ��� �بأنواع�ا �ا��رائم ار�واستفحال

عقلية�الباركينغ�واستعمال�القوة�تخوفنا�حنا�كيفاش�ال��ا�ي... السرقة�وا��طف�والفساد

�ي��ض �لم �الذي �ا��ساس �القطاع ��ذا �تراجع ��� �و�س�م �السيا�� ��من ���دد �مجتمعة �العوامل ��ذه إن

ا��زائر�رغم��ل�املحاوالت�خاصة����مجال��س�ثمار�الذي�لم�يكن�من�ا�تمامات�املس�ثمر�ن�رغم�أ�ميتھ،�وإن��انت�

الدولة�تر�د�أن�تقوم�قائمة�ل�ذا�القطاع�فعل��ا����يع�ا��واص�والشر�ات��جن�ية�من�أجل��س�ثمار����السياحة�

��الب��ول �فقط �مصادر�أخرى �ال��ك���ع�� �دولية�فإق.وعدم �بمقاي�س �و�س�ثمار�ف��ا �والقرى�السياحية امة�املنتجعات

سواء����الشمال�وا��نوب�مع�إشراك�الفاعل�ن��جتماعي�ن�وممثل�ن�عن�الوزارات�

�املقاص ��� �املختلفة ���ديداتھ �ع�� �والقضاء �السيا�� ��من �وخدمة �السيا�� �القطاع �خدمة �كب����� دور

  ).ا��...ا��بلية�-الشاطئية�-ال��راو�ة

�الثقافية� �وخصوصياتھ �ا��زائري �املجتمع �وتقاليد �عادات �يوافق �سيا�� �نمط �تب�� �ضرورة �إ�� باإلضافة

وعقليتھ�الرافضة�لبعض�صور�التف���و�نحالل�املن�شر�����عض�البلدان�السياحية����أن�السياحة�مرتبطة�بطل

�تن�شر���� �أن �ال�يمك��ا �وال�� �الروحية �واملشرو�ات �والكحول �والدعارة �ا���سية �السياحة �و�� �السياحة �أنواع أحد

�و�مق��ا �الطلبات ��ذه �يرفض �مجتمع ��ونھ �ا��زائري �. املجتمع �البعض �قال �كما �السياحة وتطور

و�ذا����حّد�ذاتھ�س�ب�اختالفنا�عن��خر�...العلب�الليلية�واملال���وا��انات�والفنادق�املختلطة

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 
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�ونوعية��-   �والفنادق �السياحية �للم�شآت �املوج�ة �املادية ��م�انيات �بنقص �أخر�يتعلق �س�ب ��ناك �أن كما

�ملس �ال�تر�� �وال�� ا��دمات�املقدمة

خصصت�م��انية�من�أجل�ال��وض���ذا�القطاع،�إال�أ��ا�لم�توفق�����ذا�ا��انب�

�غالي�ن ��اين�ن �و�� �فنادق معندناش

�م�ان ��ل ��� ... والقمامة

البالد����يتمد�فيھ�املفتاح�باملعر�فة����املقا���باش�تدخل�تواليت�أو�الدوش�ما�وش�بلد�سيا��...للسياحة

يلة����فندق�با��زائر�ت�لف�غاليا�بالك�الرخيص��سبعمية�ألفول... مراحيض�عمومية

�بدل�ال��وء�إ���
ً
ونالحظ�أن�إقامة�املرافق�وال�يا�ل�الفندقية�السياحية�للسياح�املحلي�ن�والوافدين�م�م�جدا

البدائل��ا��يم�و�قامات�ا��امعية�خاصة�للمصطاف�ن�وا��الية�ا��زائر�ة

كما�أن��ناك�س�ب�آخر�أدى�إ� -

والعنف�واستفحال�ا��ر�مة��ش�ل�م��ايد����املجتمع�ا��زائري،�فاالنفالت��م������سنوات�ال�سعي�يات��ان�لھ�دور�

كب������تراجع�السياحة�والواقع�أن�العشر�ة�السوداء����الس�ب

�ا��زائر ��خر�عن �والدمار�لدى �والقتل �ا��وف �صورة �رسم �كب����� �دور �ل�ا ��ان السوداء

�من�قتل�وخطف�و��ديد�وال����ان�ل�ا�دور�����خالل�باألمن�السيا������ا��زائر�
ً
�ر�ابية�من�تأث���كما�رأينا�سابقا

�ان�ش �إ�� �باإلضافة �اليوم ��ستقرار�السيا��� �عدم �حالة �وكذلك �مجتمعنا ��� �بأنواع�ا �ا��رائم ار�واستفحال

السرقة�وا��طف�والفساد

�ي��ض - �لم �الذي �ا��ساس �القطاع ��ذا �تراجع ��� �و�س�م �السيا�� ��من ���دد �مجتمعة �العوامل ��ذه إن

ا��زائر�رغم��ل�املحاوالت�خاصة����مجال��س�ثمار�الذي�لم�يكن�من�ا�تمامات�املس�ثمر�ن�رغم�أ�ميتھ،�وإن��انت�

الدولة�تر�د�أن�تقوم�قائمة�ل�ذا�القطاع�فعل��ا����يع�ا��واص�والشر�ات��جن�ية�من�أجل��س�ثمار����السياحة�

��الب��ول �فقط �مصادر�أخرى �ال��ك���ع�� وعدم

سواء����الشمال�وا��نوب�مع�إشراك�الفاعل�ن��جتماعي�ن�وممثل�ن�عن�الوزارات�

�املقاص ��� �املختلفة ���ديداتھ �ع�� �والقضاء �السيا�� ��من �وخدمة �السيا�� �القطاع �خدمة �كب����� دور

ال��راو�ة(خاصة�م��ا�املوسمية�

�الثقافية� - �وخصوصياتھ �ا��زائري �املجتمع �وتقاليد �عادات �يوافق �سيا�� �نمط �تب�� �ضرورة �إ�� باإلضافة

وعقليتھ�الرافضة�لبعض�صور�التف���و�نحالل�املن�شر�����عض�البلدان�السياحية����أن�السياحة�مرتبطة�بطل

�تن�شر���� �أن �ال�يمك��ا �وال�� �الروحية �واملشرو�ات �والكحول �والدعارة �ا���سية �السياحة �و�� �السياحة �أنواع أحد

�و�مق��ا �الطلبات ��ذه �يرفض �مجتمع ��ونھ �ا��زائري املجتمع

العلب�الليلية�واملال���وا��انات�والفنادق�املختلطة
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�من� ��عد �والتد�ور �ال��اجع �و�ذا �ا��زائر، ��� �السياحة �قطاع �وتد�ور �مرض �أسباب �أ�م ��ذه و�يظ�ر�أن

��من� ��� �املمثلة �الثالث �بأقطابھ �السيا�� �باألمن ��علق �ما �خاصة �ا��زائر، ��� �سيا�� �أمن �لقيام ��ساسية امل�ددات

لسائح،�دون�الرجوع�إ���سياسة�الدولة�واس��اتيجي��ا�����ذا�ا��انب،�و���موضوع��من�السيا���

�لتنظ���الدولة� �تماما �و�خالف �يجانب �والذي �إليھ �أشرنا �ما �و�وافق �السياسة ��ذه �يف�� �الواقع �واستقراء ،
ً
تحديدا

�ومسا�ما����رفع�مستوى�املداخيل�
ً
�مدرا

ً
ا

�جابة�ع����ذا�السؤال�تنطلق�من�الثقافة�السياحية�ال����عرف�ع���أ��ا�مجموعة�املعارف�و�تجا�ات�ال���

جمل�ا�اقتناعا��امال�بأ�مية��من�و�ستقرار،والبعد�عن�

و�ذه�الرؤ�ة��شاركية�تبدأ�من���22نحراف�وا��ر�مة�و�ل��ام����السلوك�وال�شر�عات�السائدة�و�عراف��جتماعية

ھ�املدنية�إن�الفرد�كجزء�أسا����بت�نيھ�الثقافة�السياحية�ثم�املجتمع�ك�ل�أك���ثم�الدولة�وأج�ز��ا�املختلفة�ومؤسسات

�ذه�الثقافة��منية�كما�نرى��شاركية�ومسؤولية�يقوم���ا�ا��ميع�من�ا��زء�إ���ال�ل�وعليھ�ومن�أجل�أن�تقوم�قائمة�

�ا��رائم� �ع�� �أو�يق��� �و�حد �السيا�� ��من �يحقق �ما �ب�ل ���تمام �عل��ا �لزام �ا��زائر�فإنھ ��� �خاصة للسياحة

�من� �للسالم �املؤشر�العال�� �ضمن ��خ��ة �املراتب �فا��زائر�تحتل �املجال �ذا

� �لسنة �لإلر�اب �املؤشر�العال�� ��شأن �السنوي �تقر�ره ��� �والسالم ��قتصاديات �مع�د �2017حسب

� �املرتبة �ا��زائر��� �،وجاءت ��ر�ابية �ال��مات �من �تضرر�ا �حيث �من ��49دولة �آخر�...مصنفة ��

املالحظ�أن�التقر�ر�أدخل�أيضا��ؤالء�الذين�تم�قتل�م�من�قبل�

قوات��من�فيما��عرف�باإلر�ابي�ن�أو�املش�بھ����انتماء�م�ل��ماعات�املس��ة�ورغم�أن�الوضع��م���مستقر�ع���ما�

�النمطية� �للصورة �ن�يجة ��جانب �لدى �مفضلة �سياحية �وج�ة �زائر�ال��عّد

امل�ونة�ع��ا��س�ب�الظروف�ال���عرف��ا�سابقا،فاالضطرابات��منية�والسياسية�وارتفاع�معدل�ا��ر�مة�باإلضافة�إ���

تالك�ا�ل�ل�مقومات�نقص�الثقافة�السياحية�عوامل�ل�ا�دور�كب������تراجع�السياحة�وطل��ا�من�طرف�السياح�رغم�ام

�دول� �ت�ون �أن �فال�يمكن �تزد�ر�وت��ار�السياحة، �طر�قھ �وعن �السياحة �جو�ر�صناعة ��عد �السيا�� ��من إن

�للسياح�ما�لم�توفر�شرط��ستقرار�و�من�السيا���،�والبلد�الذي��سوده�
ً
ومناطق�معينة�بمقوما��ا�السياحية�مقصدا

�حقوق� �وان��اك �وا��روب �والثورات �و�نقالبات ��ر�ابية �و�عمال ���لية وا��روب

�
ً
�سياحيا

ً
�مقصدا �ي�ون �أن �ال�يمكنھ �والبي�ية، �الطبيعية �ال�وارث �وح�� �والعنف �الشغب �وأعمال �وا��رائم ��سان

  .ا�سياحياللسياح�الذين�ال�بد�أن�يبحثوا�عن�بدائل�أخرى�تروج�لسياحة����أماكن�أفضل�وأك���أمن

                                                           

نية،املجلد�،�حوليات�جامعة�ڤاملة�للعلوم��جتماعية�و��سا

��منية ��ضطرابات �ظل ��� �السيا�� �القطاع �تنمية ��� �السيا�� �ال�سو�ق �مجلة�أ�مية ،

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�من� ��عد �والتد�ور �ال��اجع �و�ذا �ا��زائر، ��� �السياحة �قطاع �وتد�ور �مرض �أسباب �أ�م ��ذه و�يظ�ر�أن

��من� ��� �املمثلة �الثالث �بأقطابھ �السيا�� �باألمن ��علق �ما �خاصة �ا��زائر، ��� �سيا�� �أمن �لقيام ��ساسية امل�ددات

لسائح،�دون�الرجوع�إ���سياسة�الدولة�واس��اتيجي��ا�����ذا�ا��انب،�و���موضوع��من�السيا���

�لتنظ���الدولة� �تماما �و�خالف �يجانب �والذي �إليھ �أشرنا �ما �و�وافق �السياسة ��ذه �يف�� �الواقع �واستقراء ،
ً
تحديدا

�عن�أن�ي�ون�قطاع
ً
�ومسا�ما����رفع�مستوى�املداخيل�ا��زائر�ة�حول��ذا�القطاع�ا��ساس�الذي�ال�زال��عيدا

ً
�مدرا

ً
ا

  إذن�كيف�نصنع�أمننا�السيا��؟. أو�دوره�كصناعة�خدماتية����عالم�اليوم

�جابة�ع����ذا�السؤال�تنطلق�من�الثقافة�السياحية�ال����عرف�ع���أ��ا�مجموعة�املعارف�و�تجا�ات�ال���

جمل�ا�اقتناعا��امال�بأ�مية��من�و�ستقرار،والبعد�عن��ستقر����وجدان�وضم���املجتمع�ونفوس�أفراده،و�ش�ل����م

�نحراف�وا��ر�مة�و�ل��ام����السلوك�وال�شر�عات�السائدة�و�عراف��جتماعية

الفرد�كجزء�أسا����بت�نيھ�الثقافة�السياحية�ثم�املجتمع�ك�ل�أك���ثم�الدولة�وأج�ز��ا�املختلفة�ومؤسسات

�ذه�الثقافة��منية�كما�نرى��شاركية�ومسؤولية�يقوم���ا�ا��ميع�من�ا��زء�إ���ال�ل�وعليھ�ومن�أجل�أن�تقوم�قائمة�

�ا��رائم� �ع�� �أو�يق��� �و�حد �السيا�� ��من �يحقق �ما �ب�ل ���تمام �عل��ا �لزام �ا��زائر�فإنھ ��� �خاصة للسياحة

�� �تظ�ر�التقار�ر�ا��اصة �كما �من�السياحية، �للسالم �املؤشر�العال�� �ضمن ��خ��ة �املراتب �فا��زائر�تحتل �املجال �ذا

� �لسنة �لإلر�اب �املؤشر�العال�� ��شأن �السنوي �تقر�ره ��� �والسالم ��قتصاديات �مع�د حسب

� �املرتبة �ا��زائر��� �،وجاءت ��ر�ابية �ال��مات �من �تضرر�ا �حيث �من دولة

املالحظ�أن�التقر�ر�أدخل�أيضا��ؤالء�الذين�تم�قتل�م�من�قبل��23قائمة�الدول�املتضررة��شدة�من��عمال��ر�ابية

قوات��من�فيما��عرف�باإلر�ابي�ن�أو�املش�بھ����انتماء�م�ل��ماعات�املس��ة�ورغم�أن�الوضع��م���مستقر�ع���ما�

�ا� �إال�أن �سنوات �قبل �الوضع �عليھ �النمطية��ان �للصورة �ن�يجة ��جانب �لدى �مفضلة �سياحية �وج�ة �زائر�ال��عّد

امل�ونة�ع��ا��س�ب�الظروف�ال���عرف��ا�سابقا،فاالضطرابات��منية�والسياسية�وارتفاع�معدل�ا��ر�مة�باإلضافة�إ���

نقص�الثقافة�السياحية�عوامل�ل�ا�دور�كب������تراجع�السياحة�وطل��ا�من�طرف�السياح�رغم�ام

�دول� �ت�ون �أن �فال�يمكن �تزد�ر�وت��ار�السياحة، �طر�قھ �وعن �السياحة �جو�ر�صناعة ��عد �السيا�� ��من إن

�للسياح�ما�لم�توفر�شرط��ستقرار�و�من�السيا���،�والبلد�الذي��سوده�
ً
ومناطق�معينة�بمقوما��ا�السياحية�مقصدا

� �العنيفة ��حتجاجات �حقوق�صور �وان��اك �وا��روب �والثورات �و�نقالبات ��ر�ابية �و�عمال ���لية وا��روب

�
ً
�سياحيا

ً
�مقصدا �ي�ون �أن �ال�يمكنھ �والبي�ية، �الطبيعية �ال�وارث �وح�� �والعنف �الشغب �وأعمال �وا��رائم ��سان

للسياح�الذين�ال�بد�أن�يبحثوا�عن�بدائل�أخرى�تروج�لسياحة����أماكن�أفضل�وأك���أمن

                   

،�حوليات�جامعة�ڤاملة�للعلوم��جتماعية�و��سا"املحددات�و��عاد"ثقافة��من�السيا���،�)2020

�أحمد، �علماوي �إسالم، �محمد �) 2019(ت�� ��منية، ��ضطرابات �ظل ��� �السيا�� �القطاع �تنمية ��� �السيا�� �ال�سو�ق أ�مية
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القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�من� ��عد �والتد�ور �ال��اجع �و�ذا �ا��زائر، ��� �السياحة �قطاع �وتد�ور �مرض �أسباب �أ�م ��ذه و�يظ�ر�أن

��من� ��� �املمثلة �الثالث �بأقطابھ �السيا�� �باألمن ��علق �ما �خاصة �ا��زائر، ��� �سيا�� �أمن �لقيام ��ساسية امل�ددات

لسائح،�دون�الرجوع�إ���سياسة�الدولة�واس��اتيجي��ا�����ذا�ا��انب،�و���موضوع��من�السيا���وموضوع�السياحة�وا

�لتنظ���الدولة� �تماما �و�خالف �يجانب �والذي �إليھ �أشرنا �ما �و�وافق �السياسة ��ذه �يف�� �الواقع �واستقراء ،
ً
تحديدا

�عن�أن�ي�ون�قطاع
ً
ا��زائر�ة�حول��ذا�القطاع�ا��ساس�الذي�ال�زال��عيدا

أو�دوره�كصناعة�خدماتية����عالم�اليوم

�جابة�ع����ذا�السؤال�تنطلق�من�الثقافة�السياحية�ال����عرف�ع���أ��ا�مجموعة�املعارف�و�تجا�ات�ال���

�ستقر����وجدان�وضم���املجتمع�ونفوس�أفراده،و�ش�ل����م

�نحراف�وا��ر�مة�و�ل��ام����السلوك�وال�شر�عات�السائدة�و�عراف��جتماعية

الفرد�كجزء�أسا����بت�نيھ�الثقافة�السياحية�ثم�املجتمع�ك�ل�أك���ثم�الدولة�وأج�ز��ا�املختلفة�ومؤسسات

�ذه�الثقافة��منية�كما�نرى��شاركية�ومسؤولية�يقوم���ا�ا��ميع�من�ا��زء�إ���ال�ل�وعليھ�ومن�أجل�أن�تقوم�قائمة�

�ا��رائم� �ع�� �أو�يق��� �و�حد �السيا�� ��من �يحقق �ما �ب�ل ���تمام �عل��ا �لزام �ا��زائر�فإنھ ��� �خاصة للسياحة

�� �تظ�ر�التقار�ر�ا��اصة �كما السياحية،

2008�� ��2018إ�� �لسنة �لإلر�اب �املؤشر�العال�� ��شأن �السنوي �تقر�ره ��� �والسالم ��قتصاديات �مع�د حسب

� �صنف ��163الذي �املرتبة �ا��زائر��� �،وجاءت ��ر�ابية �ال��مات �من �تضرر�ا �حيث �من دولة

قائمة�الدول�املتضررة��شدة�من��عمال��ر�ابية

قوات��من�فيما��عرف�باإلر�ابي�ن�أو�املش�بھ����انتماء�م�ل��ماعات�املس��ة�ورغم�أن�الوضع��م���مستقر�ع���ما�

�ا� �إال�أن �سنوات �قبل �الوضع �عليھ �ان

امل�ونة�ع��ا��س�ب�الظروف�ال���عرف��ا�سابقا،فاالضطرابات��منية�والسياسية�وارتفاع�معدل�ا��ر�مة�باإلضافة�إ���

نقص�الثقافة�السياحية�عوامل�ل�ا�دور�كب������تراجع�السياحة�وطل��ا�من�طرف�السياح�رغم�ام

 .السياحة

  :خاتمة�

�دول� �ت�ون �أن �فال�يمكن �تزد�ر�وت��ار�السياحة، �طر�قھ �وعن �السياحة �جو�ر�صناعة ��عد �السيا�� ��من إن

�للسياح�ما�لم�توفر�شرط��ستقرار�و�من�السيا���،�والبلد�الذي��سوده�
ً
ومناطق�معينة�بمقوما��ا�السياحية�مقصدا

� �العنيفة ��حتجاجات صور

�
ً
�سياحيا

ً
�مقصدا �ي�ون �أن �ال�يمكنھ �والبي�ية، �الطبيعية �ال�وارث �وح�� �والعنف �الشغب �وأعمال �وا��رائم ��سان

للسياح�الذين�ال�بد�أن�يبحثوا�عن�بدائل�أخرى�تروج�لسياحة����أماكن�أفضل�وأك���أمن

2020جوان�(أحمد�طيلب،�22

 .91،�ص02،�العدد13
�أحمد،23 �علماوي �إسالم، �محمد ت��

03إضافات�اقتصادية،�املجلد
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فتدم���صورة�مقصد�سيا���ما�لدى�السائح�قد�يحتاج�إ���ف��ة�طو�لة�للتغلب�عليھ�أو�الثقة�فيھ،�و�حتاج�إ���

،�والسياحة�من��ذا�املنظور�صناعة�
ً
�غطية�إعالمية�وترو�جية�مالئمة�ومناسبة�ح���يمكن�إزالتھ��ش�ل�سر�ع��س�يا

�وإجرام� �وعنف �وصراعات �حروب �من �واملحلية �و�قليمية ة

ا��،�وغ���ا�من�امل�ددات�الداخلية�وا��ارجية�لألمن���سا�ي،�ال���

من�يمك��ا�أن�تتحول�إ���عوامل�طاردة�للسياحة�إن�استفحلت�وتفشت،�وعوامل�جاذبة�إن�تم�التحكم�ف��ا�،فمناخ�� 

  .للسائح�وموضوع�السياحة��عّد�عنصر�ا��ذب��ول�ل�ذه�الصناعة�ا��دماتية�ع���العالم�اليوم

،�حوليات�جامعة�ڤاملة�للعلوم��جتماعية�

��منية �العلوم ��� �البحث �والبحوث،�منا�� �مركز�الدراسات ،

أ�مية�ال�سو�ق�السيا������تنمية�القطاع�السيا������ظل��ضطرابات�

  . ،�شركة�ميداليت�املحدودة،�مصر

  . ،�دار�النظم�لل�شر،��ردن

  . ،�دار�يافا�العلمية�ودار�ا��نادر�ة�لل�شر�والتوز�ع،��ردن

�الب�ئة ���ماية �القانو�ي �النظام �البي��، �دار��من ،

،�م�شورات�أ�اديمية�نايف��من�����سالم�وثقافة�ال�سامح�والوئام

  . ،�دار�ا��امعة�ا��ديدة،�مصر

  . ،�م�شورات�ال�يئة�العامة�السور�ة�للكتاب،�دمشق

  . ،�جامعة�نايف�العر�ية�للعلوم��منية،�الر�اض

�السيا��، ��عز�ز��من ��� ��ردنية �السياحية �ال�شر�عات �العلمية��دور املجلة

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

فتدم���صورة�مقصد�سيا���ما�لدى�السائح�قد�يحتاج�إ���ف��ة�طو�لة�للتغلب�عليھ�أو�الثقة�فيھ،�و�حتاج�إ���

،�والسياحة�من��ذا�املنظور�صناعة�
ً
�غطية�إعالمية�وترو�جية�مالئمة�ومناسبة�ح���يمكن�إزالتھ��ش�ل�سر�ع��س�يا

�الدولي �وال��ديدات ��زمات �ملختلف �حساسة �وإجرام�خدماتية �وعنف �وصراعات �حروب �من �واملحلية �و�قليمية ة

ا��،�وغ���ا�من�امل�ددات�الداخلية�وا��ارجية�لألمن���سا�ي،�ال���...وإر�اب�وأمراض�فتاكة�و�وارث�طبيعية�و�ي�ية

يمك��ا�أن�تتحول�إ���عوامل�طاردة�للسياحة�إن�استفحلت�وتفشت،�وعوامل�جاذبة�إن�تم�التحكم�ف��ا�،فمناخ�� 

للسائح�وموضوع�السياحة��عّد�عنصر�ا��ذب��ول�ل�ذه�الصناعة�ا��دماتية�ع���العالم�اليوم

،�حوليات�جامعة�ڤاملة�للعلوم��جتماعية�"املحددات�و��عاد"ثقافة��من�السيا���،�)2020

  .02،�العدد13

� ��منية، �للعلوم �)1998(عر�ية ��منية، �العلوم ��� �البحث منا��

أ�مية�ال�سو�ق�السيا������تنمية�القطاع�السيا������ظل��ضطرابات�،)2019(ت���محمد�إسالم،�علماوي�أحمد،

 .02،�العدد03،�مجلة�إضافات�اقتصادية،�املجلد
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  . ا��امعة�ا��ديد�لل�شر،��سكندر�ة

�من�����سالم�وثقافة�ال�سامح�والوئام،�)1999(عبد�هللا�الشيخ�املحفوظ�ولد�بّية،�

  . لوم��منية،�الر�اض

،�دار�ا��امعة�ا��ديدة،�مصر�من�السيا���و�ثري����ظل�قوان�ن�السياحة،�)

،�م�شورات�ال�يئة�العامة�السور�ة�للكتاب،�دمشق�من��جتما��،�)2011

،�جامعة�نايف�العر�ية�للعلوم��منية،�الر�اض1،�ط�من�السيا��،�)2004(ع���بن�فايز�ا������وآخرون،�

� �ا��صاونة، �شب�ب �)2017(محمد �السيا��،، ��عز�ز��من ��� ��ردنية �السياحية �ال�شر�عات دور

  . ،��صدار�الثا�ي14ل�لية�السياحة�والفنادق،�جامعة��سكندر�ة،�ع
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،�والسياحة�من��ذا�املنظور�صناعة�
ً
�غطية�إعالمية�وترو�جية�مالئمة�ومناسبة�ح���يمكن�إزالتھ��ش�ل�سر�ع��س�يا

�الدولي �وال��ديدات ��زمات �ملختلف �حساسة خدماتية

وإر�اب�وأمراض�فتاكة�و�وارث�طبيعية�و�ي�ية

يمك��ا�أن�تتحول�إ���عوامل�طاردة�للسياحة�إن�استفحلت�وتفشت،�وعوامل�جاذبة�إن�تم�التحكم�ف��ا�،فمناخ�� 

للسائح�وموضوع�السياحة��عّد�عنصر�ا��ذب��ول�ل�ذه�الصناعة�ا��دماتية�ع���العالم�اليوم

  

  

  

 : قائمة�املراجع
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ل�لية�السياحة�والفنادق،�جامعة��سكندر�ة،�ع
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�وال�شر� �للطباعة �رسالن �دار�مؤسسة ،
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  السيا���وعالقتھ�بالتنمية�السياحية�املستدامة�

Tourism security and its relationship to sustainable tourism development

 ا��زائر

 ا��زائر/

السياحية�  السياحة�ظا�رة�ذات�أ�مية�خاصة�لتعدد�ال�شاطات�والفعاليات�املرتبطة���ا�،�ومن�أجل�تطو�ر�ا�وازد�ار�ا�وتحقيق�التنمية

�و  �السياح �أمن �تضمن �وخطط �واس��اتيجيات �سياسات �ضمن �متقدمة �وام�انيات �آليات �استعمال �من �البد ��ان امل�شآت�املستدامة

�وتأ�يل� �وتدر�ب �تأ�يل �ع�� �أكدت �قد �والر�ائز، �و��عاد �املف�وم �حيث �من �السيا�� ��من �دراسة �فإن ��ساس ��ذا وع��

�السياحية� �التنمية �تحقيق �لضمان �ودائمة �منفتحة �سياحية �ثقافة �ضمن �ضرور�ة �وتدر��ية �علمية �م�ارات �واك�سا��م �ف��ا الفاعل�ن

�من�السيا��،�ر�ائز��من�السيا��،�التنمية�السياحية�املستدامة،�أ�داف�التنمية�السياحية�املستدامة،�مبادئ�

Abstract  

Tourism is a phenomenon of particular importance due to the multiplicity of activities and 
events associated with it, and in order to develop, flourish and achieve sustainable tourism 
development, it was necessary to use advanced mechanisms and capabilities within policies, 
strategies and plans that guarantee the security of tourists and tourism facilities.
the study of tourism security in terms of concept, dimensions and pillars has emphasized the 
rehabilitation, training and rehabilitation of the actors in it and their acquisition of the 
necessary scientific and training skills within an ope
sustainable tourism development.
Keywords : Tourism Security, Pillars of Tourism Security, Sustainable Tourism 
Development, Sustainable Tourism Development Goals, Principles of Sustainable Tourism 

Development. 
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السياحة�ظا�رة�ذات�أ�مية�خاصة�لتعدد�ال�شاطات�والفعاليات�املرتبطة���ا�،�ومن�أجل�تطو�ر�ا�وازد�ار�ا�وتحقيق�التنمية

�و  �السياح �أمن �تضمن �وخطط �واس��اتيجيات �سياسات �ضمن �متقدمة �وام�انيات �آليات �استعمال �من �البد ��ان املستدامة

�وتأ�يل� �وتدر�ب �تأ�يل �ع�� �أكدت �قد �والر�ائز، �و��عاد �املف�وم �حيث �من �السيا�� ��من �دراسة �فإن ��ساس ��ذا وع��

�السياحية� �التنمية �تحقيق �لضمان �ودائمة �منفتحة �سياحية �ثقافة �ضمن �ضرور�ة �وتدر��ية �علمية �م�ارات �واك�سا��م �ف��ا الفاعل�ن

�من�السيا��،�ر�ائز��من�السيا��،�التنمية�السياحية�املستدامة،�أ�داف�التنمية�السياحية�املستدامة،�مبادئ�

.  

Tourism is a phenomenon of particular importance due to the multiplicity of activities and 
iated with it, and in order to develop, flourish and achieve sustainable tourism 

development, it was necessary to use advanced mechanisms and capabilities within policies, 
strategies and plans that guarantee the security of tourists and tourism facilities.
the study of tourism security in terms of concept, dimensions and pillars has emphasized the 
rehabilitation, training and rehabilitation of the actors in it and their acquisition of the 
necessary scientific and training skills within an open and permanent tourism culture to ensure 
sustainable tourism development. 

Tourism Security, Pillars of Tourism Security, Sustainable Tourism 
Development, Sustainable Tourism Development Goals, Principles of Sustainable Tourism 
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�من�

Tourism security and its relationship to sustainable tourism development 

  م��ص

السياحة�ظا�رة�ذات�أ�مية�خاصة�لتعدد�ال�شاطات�والفعاليات�املرتبطة���ا�،�ومن�أجل�تطو�ر�ا�وازد�ار�ا�وتحقيق�التنمية

�و  �السياح �أمن �تضمن �وخطط �واس��اتيجيات �سياسات �ضمن �متقدمة �وام�انيات �آليات �استعمال �من �البد ��ان املستدامة

�وتأ�يل�. السياحية �وتدر�ب �تأ�يل �ع�� �أكدت �قد �والر�ائز، �و��عاد �املف�وم �حيث �من �السيا�� ��من �دراسة �فإن ��ساس ��ذا وع��

�السياحية� �التنمية �تحقيق �لضمان �ودائمة �منفتحة �سياحية �ثقافة �ضمن �ضرور�ة �وتدر��ية �علمية �م�ارات �واك�سا��م �ف��ا الفاعل�ن

  .املستدامة

�من�السيا��،�ر�ائز��من�السيا��،�التنمية�السياحية�املستدامة،�أ�داف�التنمية�السياحية�املستدامة،�مبادئ��:املفتاحيةال�لمات�

.التنمية�السياحية�املستدامة

Tourism is a phenomenon of particular importance due to the multiplicity of activities and 
iated with it, and in order to develop, flourish and achieve sustainable tourism 

development, it was necessary to use advanced mechanisms and capabilities within policies, 
strategies and plans that guarantee the security of tourists and tourism facilities. On this basis, 
the study of tourism security in terms of concept, dimensions and pillars has emphasized the 
rehabilitation, training and rehabilitation of the actors in it and their acquisition of the 

n and permanent tourism culture to ensure 

Tourism Security, Pillars of Tourism Security, Sustainable Tourism 
Development, Sustainable Tourism Development Goals, Principles of Sustainable Tourism 
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موضوع��من�السيا���ا�تماما�كب��ا�من�املنظمات�امل�تمة�بتطو�ر�الصناعة�السياحية�����ل�دول�العالم،�ح���

باتت�صناعة�السفر�والسياحة�من�ا�م�ثالثة�صناعات�خدمية،�واصبح�لقطاع�ا��دمات�السياحية�سماتھ�ا��اصة�

وترتكز�الدول�ا��اذبة�للسياحة�عموما�ع���

اس��اتيجيات�معينة�سعيا�م��ا�ا���جذب�اك���عدد�من�السائح�ن�لالستفادة�من�الفوائد�ال���تجل��ا�السياحة�من�خالل�

�إلب �واملدروسة �املكثفة �الدعائية �ا��مالت �تنظيم �وكذا �مستمر، ��ش�ل �وتطو�ر�ا �للسياحة �التحتية �الب�ية راز�تدعيم

وع���الرغم�من�ا�مية�مرتكزات�ا��ذب�السيا���من�تقديم�ال�س�يالت�وتوف���ا��دمات�

�ابناء� �لدى �السيا�� �الو�� �ز�ادة �ع�� �والعمل �ل�ا، �يتعرضون �قد �ال�� �واملشا�ل �العقبات �وتقليل �للسائح�ن املناسبة

��ان�العنصر��ك���تأث��ا�ل��ذب�السيا���وا��ركة�السياحية�

والشك�ان�تنوع�ا��رائم�ال���تتعرض�ل�ا�ا��ركة�السياحية�يؤدي�

� �وتأثرت �السياحة �انخفضت �املخاطر��منية �زادت �ف�لما �السياحة، �تد�ور �وا�� ��م�� �الوضع �اضطراب معدال��ا�ا��

  ما�عالقة��من�السيا���بالتنمية�السياحية�املستدامة��؟

��مر�الذي� �شاملة، �سياحية �تنمية تحقيق

� �العالم �انحاء �مختلف �من �السياح �واستقطاب �السيا�� �القطاع �اثراء �ع�� �ايجابيا �الطمأن�نة�. ينعكس �يبعث حيث

  .للسائح�خالل�ز�ارتھ�للدول�السياحية�اضافة�ا���تحقيق�التنمية�السياحية�املستدامة

ا��و�ر�ة�ال���يركز�عل��ا�القطاع�السيا���حيث�ال�تقوم�السياحة�

�الناحية� �من �السيا�� ��من �أ�مية �السيا�� �القطاع �القرار��� �صناع �أدرك وقد
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موضوع��من�السيا���ا�تماما�كب��ا�من�املنظمات�امل�تمة�بتطو�ر�الصناعة�السياحية�����ل�دول�العالم،�ح���

باتت�صناعة�السفر�والسياحة�من�ا�م�ثالثة�صناعات�خدمية،�واصبح�لقطاع�ا��دمات�السياحية�سماتھ�ا��اصة�

وترتكز�الدول�ا��اذبة�للسياحة�عموما�ع���. التقليدية�ومعدالت�نموه�وا�شطتھ�ال���تختلف�عن�القطاعات��نتاجية

اس��اتيجيات�معينة�سعيا�م��ا�ا���جذب�اك���عدد�من�السائح�ن�لالستفادة�من�الفوائد�ال���تجل��ا�السياحة�من�خالل�

�إلب �واملدروسة �املكثفة �الدعائية �ا��مالت �تنظيم �وكذا �مستمر، ��ش�ل �وتطو�ر�ا �للسياحة �التحتية �الب�ية تدعيم

وع���الرغم�من�ا�مية�مرتكزات�ا��ذب�السيا���من�تقديم�ال�س�يالت�وتوف���ا��دمات�. معالم�ومقومات�السياحة

�ابناء� �لدى �السيا�� �الو�� �ز�ادة �ع�� �والعمل �ل�ا، �يتعرضون �قد �ال�� �واملشا�ل �العقبات �وتقليل �للسائح�ن املناسبة

��ان�العنصر��ك���تأث��ا�ل��ذب�السيا���وا��ركة�السياحية��.الدول�واطالع�م�ع���ا�مية�وا�عاد�السياحة�وفوائد�ا

والشك�ان�تنوع�ا��رائم�ال���تتعرض�ل�ا�ا��ركة�السياحية�يؤدي�. �و�توف���اق����درجات��من�والسالمة�للسائح�ن

� �وتأثرت �السياحة �انخفضت �املخاطر��منية �زادت �ف�لما �السياحة، �تد�ور �وا�� ��م�� �الوضع �اضطراب ا��

  : وت�بلور�مما�سبق�اش�الية�الدراسة����السؤال�ا��و�ري�التا��

ما�عالقة��من�السيا���بالتنمية�السياحية�املستدامة��؟

  

  :يمكن�ت��يص�أ�مية�البحث�فيما�ي��

�العناصر�ل �أ�م �ومن �السياحية �للعملية ��ساسية �الرك��ة �السيا�� ��مر�الذي��من �شاملة، �سياحية �تنمية تحقيق

� �العالم �انحاء �مختلف �من �السياح �واستقطاب �السيا�� �القطاع �اثراء �ع�� �ايجابيا ينعكس

للسائح�خالل�ز�ارتھ�للدول�السياحية�اضافة�ا���تحقيق�التنمية�السياحية�املستدامة

ا��و�ر�ة�ال���يركز�عل��ا�القطاع�السيا���حيث�ال�تقوم�السياحة�كما��عد�موضوع��من�السيا���من�املوضوعات�

�و�ستقرار �توفر��من �دون �الناحية�. من �من �السيا�� ��من �أ�مية �السيا�� �القطاع �القرار��� �صناع �أدرك وقد

  .�قتصادية�ودور�ا����التعارف�ب�ن�الشعوب�والتعر�ف�بال��اث�الثقا��

 :��من�خالل�محور�ن�اثن�نوس�تم�تناول�موضوع��من�السيا�

 عموميات�حول��من�السيا���والتنمية�السياحية�املستدامة

  عالقة��من�السيا���بالتنمية�السياحية�املستدامة
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  دمةمق

موضوع��من�السيا���ا�تماما�كب��ا�من�املنظمات�امل�تمة�بتطو�ر�الصناعة�السياحية�����ل�دول�العالم،�ح���لقي�

باتت�صناعة�السفر�والسياحة�من�ا�م�ثالثة�صناعات�خدمية،�واصبح�لقطاع�ا��دمات�السياحية�سماتھ�ا��اصة�

ومعدالت�نموه�وا�شطتھ�ال���تختلف�عن�القطاعات��نتاجية

اس��اتيجيات�معينة�سعيا�م��ا�ا���جذب�اك���عدد�من�السائح�ن�لالستفادة�من�الفوائد�ال���تجل��ا�السياحة�من�خالل�

�إلب �واملدروسة �املكثفة �الدعائية �ا��مالت �تنظيم �وكذا �مستمر، ��ش�ل �وتطو�ر�ا �للسياحة �التحتية �الب�ية تدعيم

معالم�ومقومات�السياحة

�ابناء� �لدى �السيا�� �الو�� �ز�ادة �ع�� �والعمل �ل�ا، �يتعرضون �قد �ال�� �واملشا�ل �العقبات �وتقليل �للسائح�ن املناسبة

الدول�واطالع�م�ع���ا�مية�وا�عاد�السياحة�وفوائد�ا

�و�توف���اق����درجات��من�والسالمة�للسائح�ن

� �وتأثرت �السياحة �انخفضت �املخاطر��منية �زادت �ف�لما �السياحة، �تد�ور �وا�� ��م�� �الوضع �اضطراب ا��

  . �ش�ل�شديد�وسر�ع

وت�بلور�مما�سبق�اش�الية�الدراسة����السؤال�ا��و�ري�التا��

  

 الدراسة�أ�مية

يمكن�ت��يص�أ�مية�البحث�فيما�ي��

�العناصر�ل�- �أ�م �ومن �السياحية �للعملية ��ساسية �الرك��ة �السيا�� �من

� �العالم �انحاء �مختلف �من �السياح �واستقطاب �السيا�� �القطاع �اثراء �ع�� �ايجابيا ينعكس

للسائح�خالل�ز�ارتھ�للدول�السياحية�اضافة�ا���تحقيق�التنمية�السياحية�املستدامة

كما��عد�موضوع��من�السيا���من�املوضوعات��-

�و�ستقرار �توفر��من �دون من

�قتصادية�ودور�ا����التعارف�ب�ن�الشعوب�والتعر�ف�بال��اث�الثقا��

وس�تم�تناول�موضوع��من�السيا�

عموميات�حول��من�السيا���والتنمية�السياحية�املستدامة�:املحور��ول 

عالقة��من�السيا���بالتنمية�السياحية�املستدامة�:املحور�الثا�ي
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 عموميات�حول��من�السيا���والتنمية�السياحية�املستدامة

 منتجاتھ يكسب و�و بھ، وا��يوي  ا��ضاري 

 اللذان و�ستقرار �مان اعتبار أ�مية

 قد السيا�� فاألمن .للبلد السياحية للصورة

 بأن ؤمن ت بدأت ال�� تلك �� السيما البلدان،

 ملصط�� وشامل واحد �عر�ف إعطاء

 الناس لتنقل جاذبة ظروفا تحقق

�من�السيا���الذي��عرف�ع���أنھ�تلك�املجموعة�من��جراءات�ال���تتخذ�وال�شر�عات�ال����ش�ل�

ال�شر�عات�و�نظمة�ال���وتتوفر�لناحية��امة�من�النوا���ال����عت���احد�ر�ائز�اقتصاد�الدولة،�فجميع�

ناحية�مخالفة�قوان�ن�وأنظمة�السياحة�او�عدم��متثال�

�أية� �من �خالية �م�نة �تبقى �ان �من �العملية ���ذه �يحيط �الذي ��عت���السياج �السياحية �امل�ن ألخالقيات

�و�ستقرار �والطمأن�نة �يوفر�السكينة �أن �يمكن �الذي ��من �من �ا���م � �و�ذلك

لتمك�ن�السائح�من�ا��ركة�والعبور�والتجوال�للتمتع�بحسن�الطبيعة�وجمال�امل�ان����أي�وقت�وزمان�

بدون�ان�ي�ون��ناك�أية�منغصات�او�تذمرات�تجعل�من�سياحة�السائح�او�الزائر�عذاب�تتجاذبھ��املوج�

 والسائح للسائح املقدم السيا��

  .السائح�ن أمن وتأم�ن السياحية

                                                           

�أيا� �ا��زائر، ��� �الداخلية �ومخاطر�السياحة �فرص �حول ��

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر
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عموميات�حول��من�السيا���والتنمية�السياحية�املستدامة

ا��ضاري  والغ�� والثقا�� التار��� التنوع بلد يأل  السياحية

أ�مية أن إال .�خرى  السياحية املقاصد من بالعديد مقارنة تفضيلية

للصورة �و�جال� �� عل��ا �عتماد يمكن وال�� التفضيلية املزايا

 
ً
البلدان، من بلد أي �� السياحة صناعة عناصر أ�م من وعنصرا

  .املستدامة التنمية أ�داف تحقق ال�� الصناعات أ�م

  السيا��

 : من�السيا������النقاط�التالية

  �عر�ف��من�السيا���

إعطاء الصعب من حيث الباحث�ن بتعدد السيا�� �من

  : التا�� النحو ع�� لتعر�فھ محاوالت بذلت

تحقق ال�� جرائيةو�  والعقابية ال��بو�ة املفا�يم من السيا���منظومة

  .وس�ولة بطمأن�نة إقام��م ومدة أ�داف�م

�من�السيا���الذي��عرف�ع���أنھ�تلك�املجموعة�من��جراءات�ال���تتخذ�وال�شر�عات�ال����ش�ل�

وتتوفر�لناحية��امة�من�النوا���ال����عت���احد�ر�ائز�اقتصاد�الدولة،�فجميع�

ناحية�مخالفة�قوان�ن�وأنظمة�السياحة�او�عدم��متثال�� سواء�من� تتعلق�بضبط�عملية��من�السيا��

�أية� �من �خالية �م�نة �تبقى �ان �من �العملية ���ذه �يحيط �الذي ��عت���السياج �السياحية �امل�ن ألخالقيات

  1 .خدوش�او�عيوب�قد��شوه�لون�ثو�ھ

�و�ستقرار �والطمأن�نة �يوفر�السكينة �أن �يمكن �الذي ��من �من �ا���م �و�ذلك

لتمك�ن�السائح�من�ا��ركة�والعبور�والتجوال�للتمتع�بحسن�الطبيعة�وجمال�امل�ان����أي�وقت�وزمان�

بدون�ان�ي�ون��ناك�أية�منغصات�او�تذمرات�تجعل�من�سياحة�السائح�او�الزائر�عذاب�تتجاذبھ��املوج�

السيا�� واملنتج عناصر�ا ب�ل السياحة صناعة حماية 

السياحية التنمية مشروعات واستقرار حماية بأنھ السيا��

                   

�املستدامة �السياحة ��� �السيا�� ��من �الوطدور �امللتقى �أيا�، �ا��زائر، ��� �الداخلية �ومخاطر�السياحة �فرص �حول ��

 ).8،9(جامعة�باتنة،�ص�ص�
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عموميات�حول��من�السيا���والتنمية�السياحية�املستدامة: �ول �املحور 

السياحية القوة نقاط أ�م من إن

تفضيلية م��ات السياحية

املزايا من دولة أي �ع�ش�ما

  بات
ً
  مطلبا

ً
  أساسيا

ً
وعنصرا

أ�م من �� السياحة صناعة

السيا�� �من - 1

من�السيا������النقاط�التاليةيمكن�تناول�عنصر�� 

�عر�ف��من�السيا��� 1-5

�من �عر�فات �عددت

بذلت لذا السيا��، �من

السيا���منظومة �من�-

أ�داف�م عن النظر �غض

�من�السيا���الذي��عرف�ع���أنھ�تلك�املجموعة�من��جراءات�ال���تتخذ�وال�شر�عات�ال����ش�ل��-

وتتوفر�لناحية��امة�من�النوا���ال����عت���احد�ر�ائز�اقتصاد�الدولة،�فجميع�

تتعلق�بضبط�عملية��من�السيا��

�أية� �من �خالية �م�نة �تبقى �ان �من �العملية ���ذه �يحيط �الذي ��عت���السياج �السياحية �امل�ن ألخالقيات

خدوش�او�عيوب�قد��شوه�لون�ثو�ھ

�السيا��- ��من �و�ستقرار�إن �والطمأن�نة �يوفر�السكينة �أن �يمكن �الذي ��من �من �ا���م �و�ذلك

لتمك�ن�السائح�من�ا��ركة�والعبور�والتجوال�للتمتع�بحسن�الطبيعة�وجمال�امل�ان����أي�وقت�وزمان�

بدون�ان�ي�ون��ناك�أية�منغصات�او�تذمرات�تجعل�من�سياحة�السائح�او�الزائر�عذاب�تتجاذبھ��املوج�

  .و�ناك�نا�

��و �من�-  السيا��

  .نفسھ

السيا�� �من كما��عرف�-

1 .� �برسو��، �املستدامةفوز�ة �السياحة ��� �السيا�� ��من دور

جامعة�باتنة،�ص�ص� ،�2012نوفم��� 19،20
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 ��ا تقوم ال�� الوقائية منية�  �جراءات

 ال�� �مكنة وع�� تنقالتھ و إقامتھ

 مناخ �� السياحية، �شطة� مسار

 السائح إقامة تجعل ال�� املالئمة،

و�مكن�ت�ي�ن�. �من،�السائح�وموضوع�السياحة

  موضوع�السياحة

  من�اعداد�الباحث�ن�باالعتماد�ع���املعلومات�السابقة

و�شمل�أمن�السائح�كإ�سان�أمنھ����نفسھ�

�أمن� ��ع�� �السياحة �موضوع �أمن �ان كما

و�شمل�أمن�السياحة�أمن�السياح�واملواطن�ن،�وأمن�ال��اث�الثقا��،�والتار���،�وا��ضاري���سا�ي�باإلضافة�ا���

                                                           

  .15،�ص1�،2004الر�اض،�الطبعة�
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�جراءات جميع بھ يقصد السيا��، �من أن القول 

إقامتھ أثناء و قدومھ عند للسائح والسالمة �من لتحقيق

 .السياحية املواقع تأم�ن وأيضا مغادر��ا،

مسار تأم�ن �س��دف ال�� و�منية، �دار�ة ��شطة

 . عوائق و�دون 

� املالئمة، الظروف �ل توف�� خالل من ،)السيا�� �من(السائح

   .وال��ف��ية الضرور�ة احتياجاتھ �ل لھ يوفر

�من،�السائح�وموضوع�السياحة: كما�و�تعلق��من�بالسياحة�بثالثة�عناصر�أساسية���

:2  

  عناصر��من�السيا��):  1(الش�ل�

  �من�������                                                                                      

  

موضوع�السياحة                                                                السائح����������������������

من�اعداد�الباحث�ن�باالعتماد�ع���املعلومات�السابقة: املصدر

و�شمل�أمن�السائح�كإ�سان�أمنھ����نفسھ�. �ع����من�السيا���توف����من�ل�ل�من�السائح�و�موضوع�السياحة

�عليھ� �تقع �أن �يمكن �ال�� �واملضايقات �ا��رائم �أمن�. من ��ع�� �السياحة �موضوع �أمن �ان كما

  ... امل�شآت�السياحية�واملواقع��ثر�ة�والطبيعية�والدي�ية�والتار�خية،�

و�شمل�أمن�السياحة�أمن�السياح�واملواطن�ن،�وأمن�ال��اث�الثقا��،�والتار���،�وا��ضاري���سا�ي�باإلضافة�ا���

  ...).جبال،�أ��ار،�غابات،�ا��يوانات،�الطيور،�

                   

الر�اض،�الطبعة� �منية، للعلوم العر�ية نايف جامعة ،السيا�� �من وآخرون،
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القول  يمكن سبق مماو 

لتحقيق �افة �منية �ج�زة

مغادر��ا، وعند يرتاد�ا

��شطة تلك أيضا بھ و�قصد

و�دون  �طمئنان �سوده

� أمن و�تحقق السائح

يوفر و�ما وسعيدة، آمنة

كما�و�تعلق��من�بالسياحة�بثالثة�عناصر�أساسية���

:ذلك����الش�ل�املوا��

  

  

                                                        

  

  

السائح�����������������������                    

  

 

�ع����من�السيا���توف����من�ل�ل�من�السائح�و�موضوع�السياحة

�وحمايتھ �وعرضھ �ومالھ

امل�شآت�السياحية�واملواقع��ثر�ة�والطبيعية�والدي�ية�والتار�خية،�

و�شمل�أمن�السياحة�أمن�السياح�واملواطن�ن،�وأمن�ال��اث�الثقا��،�والتار���،�وا��ضاري���سا�ي�باإلضافة�ا���

جبال،�أ��ار،�غابات،�ا��يوانات،�الطيور،�(شا�د�الطبيعية�امل

وآخرون، ا����� فايز بن ع��. 2
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 الدولة �� �قتصادية أو �جتماعية

 أم�� كمف�وم السياحة خصوصية فإن

   .التقلبات

 السياح عدد ف��ا ي��ايد ال�� الزمنية

 حشد ع�� وا��رص �عتبار �ع�ن أخذه

 مواسم �� خاصة املواسم �ذه خالل السياحة

 التجار�ة والسياحة و�ستجمام ال��فيھ

 حيھسائ السياحة أنواع من نوع ل�ل 

  . السيا�� �من إجراءات �عقد مدى إ��

 زالزل  من طبيعية مخاطر �ناك أن فنجد

 ر�ائن وأخذ تفج��ات من إر�ابية ومخاطر

 شر�ات انحرافات عن الناجمة �منية

  ا��صوصية �ذه
ً
 �عقد مدى عن أيضا

   .�منية للمخاطر السابق

 والداخلية السياحة �وزارة حقلھ �� 

  و�ش�ل ناحية
ً
 تنفيذ �� كب��ة صعو�ة أيضا

   .مخالف��ا عند جرائم من ع��ا

 يوفر بما وآمنة، مر�حة سياحتھ ف��ة بجعل

 ال�� املواقع �� الوقاية إجراءات واتخاذ

 أفضل �� السياح اعتاد�ا ال�� الب�ئة
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

  خصائص��من�السيا��

  : �� وت�بلور  ��ا ال���ينفرد ا��صائص من �عدد

�جتماعية أو السياسية الظروف �� تقلبات ألي املفرطة با��ساسية

فإن السائح بنفسية مباشرة يتصل السياحة �� �سا��� ألن�العنصر

التقلبات �ذه مثل تفادي ع�� السياحية الدولة حرص ضرورة

الزمنية مواسم�ا للسياحة أن بذلك و�ع�� املوسمية بالصفة

أخذه يتطلب �مر و�ذا .السيا�� �من مجال �� املبذولة

السياحة تأم�ن مجال �� امل��ايد العبء ملواج�ة ال�افية وال�شر�ة

  3 .الر�اضية البطوالت إقامة وأوقات الصيفية العطالت

ال��فيھ وسياحة الدي�ية السياحة ف�ناك السياحية �نماط

 أن املجال �ذا �� السيا�� �من خصوصية وت�بلور  .والعالجية

إ�� مباشرة �ش�� خصوصية و�� تأمينھ فيفي ا��اص �سلوب

�ب�نوع  فنجد �غطي��ا يتوجب ال�� �منية املخاطر أيضا

ومخاطر أخالقية وجرائم سرقاتوال ا��رائم مثل جنائية ومخاطر

�منية املخاطر مثل السياحية باأل�شطة مباشرة متصلة أمنية

�ذه وتكشف السياحية واملطاعم الفنادق وأ��اب السياحي�ن

السابق التنوع مع ت�ناسب مستقلة بخصوصيات ت�سم وال��

 العاملة و�منية �دار�ة �ج�زة �عدد بخصوصية أيضا

ناحية من يا��الس �من تطبع خصوصية �ش�ل ا���ات

ع��ا ينجم ما ضبط إجراءات وصعو�ة �عقد إ�� باإلضافة فاعلة

  السيا���

  :السياحية واملواقع السائح

   السائح بأمن تتعلق

بجعل مما وإقامتھ ز�ارتھ خالل للسائح املالئمة الظروف توف��

  : طر�ق عن السياحية، الرحلة من امل�شودة وال��ف��ية

واتخاذ الطعام، تقدم أمكنة مراقبة حيث من سواء للسياح 

الب�ئة مع ب�ناسب النظافة من عال مستوى  ع�� وا��رص مرافق�ا،
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خصائص��من�السيا���1-2

�عدد السيا�� �من ي�سم

با��ساسية السياحة ت�سم�-

ألن�العنصر ونظرا .ةاملضيف

ضرورة �� ت�بلور  املجال �ذا ��

بالصفة السيا�� �من يتم���-

املبذولة ل���ود تكثيفا وتتطلب

وال�شر�ة املادية �م�انات

العطالت ومواسم امل�رجانات

�نماط ب�نوع السياحة تتم���-

والعالجية الطبية والسياحة

�سلوب م��ا�بالتا�� نوع ول�ل

 السيا�� �من يختص�-

ومخاطر وعواصف وسيول 

  و�ناك
ً
أمنية مخاطر أيضا

السياحي�ن واملرشدين السياحة

وال�� السيا�� �من إجراءات

أيضا السيا�� �من يتم���-

ا���ات �� التعدد و�ذا و�عالم

فاعلة بصورة �جراءات �ذه

  

السيا��� �من إجراءات��1-3

السائح �ما �عنصر�ن تتعلق 

 تتعلق إجراءات

توف�� ع�� العمل خالل من

وال��ف��ية الضرور�ة املتطلبات لھ

 الص�� باألمن التكفل�-

مرافق�ا، بجميع يرتادو��ا

فوز�ة�برسو��،�مرجع�سبق�ذكره،�ص. 3
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 مطالبة وكذلك �مراض من خلو�م من

 ونصب، مختلفة وسرقات س�� حوادث

 مناطق �� خاصة وتحر�ا��م تنقال��م

 ا��ناة، وضبط جرائم من عل��م يقع فيما

  . الس�� حوادث حالة

 والشواطئ السياحية واملنتجعات والقرى،

 �ذه �ش�يد يتم وأن �زدحام، عن الناجمة

 الزالزل  أماكن عن �عيدة ت�ون  كأن والتصميم،

 أو ��ر�ب، أو سرقة أو تخر�ب من ل�ا 

  .السياح تز�� ال بطر�قة الكشف

 �سان� و�عدي التلوث، من وطيور، 

 �� و�قتصادية ةوالسياسي �جتماعية

 العامل املال رأس وحماية الدولة، �� السياحة

  جميع�ا
ً
  مرتكزا

ً
 صناعة نجاح �� أساسيا
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

من للتأكد العامل�ن جميع ع�� الدوري الص�� الكشف ومراعاة

   .املعدية �مراض من خلو �ش�ادات ءةمو�و دول 

حوادث من التقليدية ا��نائية �منية املخاطر مختلف ضد التأم�ن

تنقال��م وخالل السياح، إقامة بمناطق ا��رائم �ذه من الوقاية

فيما ايجابية نتائج تحقيق ع�� الشديد السفر،�وا��رص أو

حالة �� الطبية �سعافية ا��دمات وتقدم �موال جرائم �� عليھ

 :�� نقاط ثالث �� �جراءات �ذه

 .واملغادرة

   

  السياحية باملواقع تتعلق

  :طر�ق ت�ون��ذه��جراءات�عن

والقرى، الفنادق :مثل السياح �ستخدم�ا وال�� املختلفة السياحية

الناجمة �منية املخاطر لتجنب السياح عدد مع واملتناسب ال�ا��

والتصميم، املوقع اختيار حيث من ف��ا والسالمة �من شروط

 تتعرض قد مخاطر أي من نية��سا وا��ضار�ة والتار�خية

الكشف و للمراقبة �ساليب أحدث واستعمال إل��ا الدخول  كيفية

 وحيوانات وغابات وأ��ار وجبال بح��ات من تحو�ھ بما

   .مخلفاتھ إلقاء أو ���ار، قطع أو والطيور،

  ر�ائز��من�السيا��

  : �عتبار�ما�ي�� �� يؤخذ أن يجب السيا�� ال�شاط

�جتماعية التفاعالت حركة �عتبار �ع�ن �خذ مع والوسائل ��داف

السياحة مقومات ع�� فا��فاظ .السياحة مجال �� لألمن

جميع�ا تمثل �منية امل�ام تخطيط ودقة ال�شري  ا���د حركة

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 
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ومراعاة العاملية، �مكنة

دول  من القادم�ن السياح

التأم�ن بإجراءات التكفل�-

الوقاية إجراءات بإتباع وذلك

أو لقدوما عند تجمعا��م

عليھ املعتدى املال وإعادة

�ذه ت��يص وعليھ�يمكن

واملغادرة القدوم أمن إجراءات -

 .�قامة أمن إجراءات -

 .التنقالت أمن إجراءات -

 تتعلق أمن إجراءات

ت�ون��ذه��جراءات�عن

السياحية امل�شآت تأم�ن -

ال�ا�� بالعدد ،...السياحية

شروط يرا�� بما امل�شآت

   ...وال��اك�ن

والتار�خية �ثر�ة املواقع تأم�ن -

كيفية ب�نظيم.التلف ح��

بما البي�ية �ماكن تأم�ن -

والطيور، ا��يوانات كصيد عل��ا

  

ر�ائز��من�السيا����1-4

ال�شاط حركة تأم�ن أجل من

��داف ب�ن التوازن  دقة�-

  .البلد

لألمن الشامل باملنظور  �خذ -

 . السياحة ��

حركة ع�� ا��ازمة الرقابة�-

 .سياحةال
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 وقت أي �� خالل�ا من الوصول  يمكن

 أن تلزم�س الذي �مر .للدولة السيا��

  .بھ وتتأثر فيھ

 املعيقات من مجموعة �ناك لكن وزوار�ا

أو� إزال��ا ع�� العمل عل��ا يجب لذا ��ا،

  �خرى، البلدان
ً
 ال�وادر نقص عن فضال

 ا��اصة �جراءات مختلف رعاية ��

 .النفسية والراحة

 .السيا�� القطاع

 .التعليمية

 ع�� ل��رص والتكنولوجية ال�شر�ة 

 ��دد ال�� املخاطر تقسم أن و�مكن 

                                                           

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

يمكن ومحددة محكمة خطة وجود �ستلزم وخط��ة حساسة السيا��

 .املناسبة التأم�ن خطط وتنفيذ

السيا�� �من �� تؤثر للدولة ا��غرافية ا��دود خارج والتفاعالت

 .حدود�ا خارج إ�� �منية الدولة

فيھ وتؤثر السيا�� املجال �� �من م�ام �شمل الدولة �� الوط��

  السيا��

وزوار�ا لسياح�ا والطمأن�نة النفسية الراحة لضمان دولة ألي

��ا، السائد ا��ضاري  والسلوك السياحية الثقافة إ�� �عض�ا

   4 :املعيقات

البلدان من السواح تطلعات مع تتما��� ال املجتمع �� السائدة

 .�كفاء السياحي�ن �املرشدين املجال

�� �منية ا���ومية و�ج�زة السياحية �دار�ة �ج�زة ب�ن

 .السياحية والفعاليات

 .السيا�� �من عن الرأي واستطالعات تو�ستفتاءا والدراسات

والراحة الطمأن�نة زرع �� املسا�مة �� رقھ ط بجميع السيا�� �عالم

القطاع �� العامل�ن تدر�ب ونقص والفند��، السيا�� التعليم

 .البلد �� السيا�� التعاون  لألج �عالم وسائل

التعليمية �طفال برامج �� ا��ضار�ة والسلوكيات السياحية الثقافة

 الطاقات تجنيد ع�� السياحة لقطاع املخصصة املالية 

  .السياحية ملقاصدو�ا للسياح والطمأن�نة

 .الذاتية �نطباعات جانب ع�� وجدت إن السيا�� 

  .العامة �ماكن �� والنظافة الس��

    السيا��

 السائح وسالمة أمن ��دد ال�� املخاطر بتعدد للسياحة

  الطبيعية

                   

 .�14،�مرجع�سبق�ذكره،�ص
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السيا�� �من م�مة إن�-

وتنفيذ وضع إ�� ظرف أي وتحت

والتفاعالت الصراعات حركة إن�-

الدولة دفاعات خطوط تمتد

الوط�� �من مسؤوليات إن -

  

  

السيا�� معيقات��من��1-5

ألي السيا�� �من �س��

�عض�ا ترجع طر�ق�ا، �ع��ض

املعيقات �ذه ب�ن ومن �غي���ا،

السائدة السياحية الثقافة�-

املجال �ذا �� املؤ�لة ال�شر�ة

ب�ن الت�سيق محدودية�-

والفعاليات والتظا�رات بالسياح

والدراسات البحوث قلة�-

�عالم ع�� �عتماد قلة�-

التعليم بمنظومة �رتقاء عدم�-

وسائل ب�ن الت�سيق افتقاد�-

الثقافة ب�شر ��تمام عدم�-

 �عتمادات ترك�� قلة�-

والطمأن�نة الراحة�النفسية ضمان

 التثقيف برامج اقتصار�-

الس�� بقوان�ن �ل��ام قلة�-

السيا�� �من م�ددات��1-6

للسياحة �منية امل�ددات تتعدد

  :قسم�ن إ�� السياحة

 الطبيعية امل�ددات

�،�مرجع�سبق�ذكره،�صفوز�ة�برسو�. 4
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 منع ��سان بإم�ان

 ا��ط��ة العواقب من التخفيف إ�� يؤدي

 املشروع تنفيذ �� البدء قبل لألخطار

 �ذه ضمن ومن للم�شآت، املالئمة التصميم

فيضانات� أو والنقل، املواصالت �� حوادث

 التخر�ب وكذلك القو�ة، التيارات ن�يجة

 �� ،خاصة املساكن وجرف املنحدرات ا��يار

 كذلك و�رشادية،  الدعائية واللوحات

 املادي النفع تحقيق

 بأنواعھ �جرامي �شاط�ا ملزاولة مسرحا

 .ةالسياحي

 للدولة، الوط�� �قتصاد �� ذلك يؤثر

 ال�شل وعمليات السرقة، جرائم إ�� 

 وا��قائب واملجو�رات واملال السفر، وتذاكر

 لالنحراف عرضة يصبح وقد ا��طف أو

 ال�� واملؤسسات ���اص قبل من 

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

بإم�ان ل�س و جاللھ، جل ا��الق قدرة و بقوة تقع ر�انية �وارث

يؤدي الدقيق التخطيط و �حتماالت، جميع ملواج�ة ال�ا�� 

لألخطار الدراسات عمل أن كما حدو��ا، املتوقع السلبية آثار�ا 

التصميم معاي�� وتحديد �منة ��شاء مواقع تحديد تحس�ن

حوادث ومن �رض، باطن من للسوائل وتدفقات أرضية 

 .ا��رائق اشتعال أو السدود

ن�يجة �س�يا العمق قليلة مياه �� ح�� وا��يوانات ���اص

   .املياه مع ا��ارف وا��طام �نقاض

 .ا��ار ال���ا�ي والرماد السامة الغازات وإطالق التحتية للب��

  �رضية

ا��يار إ�� وتؤدي والطرقات �ب�ية �دم �� وت�س�ب الغز�رة

 .الشواطئ ع�� املطلة

  �عاص�� أو 

واللوحات ا��شب من املصنوعة واملنازل  �سطح كغطاء املب�ية 

   ...للغابات البي�� الش�ل

  ال�شر�ة

تحقيق �و و ارت�ا��ا ع�� واحد دافع الغالب �� بجمع�ا ال�� احية

مسرحا البلدان �عض �� السياحة من املنحرفة الفئات �عض

السياحي ل��ر�مة املرتكب �و أخرى  وأحيانا ال��ية �و أحيانا

يؤثر و�التا�� والدولية، الوطنية الدولة سمعة �� تؤثر السياح

 البلدان �عض �� السائح يتعرض قد معروف �و كما .

وتذاكر ا��وازات، سرقة رجيةا��ا السياحة جرائم �� و�دخل

 .السياحية

أو �القتل اب��ازه �� رغبة أو مالھ �� طمعا خط��ة ��رائم كذلك

 �سعار �� الغةواملب لالستغالل يتعرض وقد القاتلة، الو�ائية
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�وارث الطبيعية امل�ددات �عد

 �ستعداد أن إال وقوع�ا

 من والتخفيف لل�وارث،

تحس�ن شأنھ من السيا��

   :الطبيعية امل�ددات

   الزالزل  -

 قاتانزال من �س�بھ وما

السدود تصدع عن ناتجة

  الفيضانات -

���اص إغراق من �س�بھ وما

�نقاض �اتحد� ال�� و�ضرار

  ال��اك�ن -

للب�� تدم�� من تحدثھ وما

�رضية �نزالقات -

الغز�رة �مطار جراء تحدث ال��

املطلة أو ا��بلية �ماكن

 العنيفة الر�اح -

 غ�� بالعناصر تضر ال��

الش�ل �شو�ھ و ���ار كسر

 ال�شر�ة امل�ددات

احيةالسي ا��رائم �� وتتمثل

�عض وتتخذ املشروع، غ��

أحيانا السائح و��ون  املختلفة،

السياح ع�� تقع ال�� فا��رائم

 .السياح عدد النخفاض

و�دخل و�حتيال، والنصب

السياحية والشي�ات اليدو�ة،

كذلك السائح يتعرض وقد

الو�ائية باألمراض و�صابة
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 منھ وقعت أو السائح ع�� وقعت سواء

 .والفكري 

 �عت�� إذ التنمية، أنواع أحد السياحية

 �ا��انب ا��وانب �عض ��مل قد السياحية

   5 .عل��ا ا��فاظ مع املجتمعات ��دمة

 السياحية املواقع داخل و�جتماعية

 �عر�في دون  التنمو�ة، ملتطلبا��ا و�ستجابة

���ات�القومية�التنمية�وقد�عرف��تحاد��ورو�ي�للب�ئة�واملن

                                                           

 .11،�ص01�،1995

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

سواء السياحية ا��رائم وأغلب يزور�ا، ال�� البلدان بقوان�ن ���لھ

 .البيضاء والسموم املخدرات

 .البالد وإدخال�ا العملة

 .�حتيالو

والفكري  و�قتصادي والسيا��� �جتما�� باألمن و�خالل

 .العامة و�داب باألخالق

 .التجسس

 .و��ر���ا �ثار

   .ا��مر�ي

 .املنظمة

 .املزورة املحررات واستعمال

 .باتالغا

 .املعدية �مراض عدوى 

  .والسرقة

  التنمية�السياحية�املستدامة

السياحية التنمية �عت��أصبح�مف�وم�التنمية�السياحية�املستدامة�معروفا�ومستخدما،�

السياحية التنمية نأ إال العالم، من�دول  العديد عند معاصرا

��دمة البي�ية املوارد إلدارة كأداة املستدامة السياحية التنمية

  التنمية�السياحية�املستدامة

 و�قتصادية البي�ية للموارد �مثل �ستخدام �� املستدامة

و�ستجابة حاجيا��ا تلبية ع�� القادمة �جيال لقدرة التعر�ض

وقد�عرف��تحاد��ورو�ي�للب�ئة�واملن. و�ست��اف ل��راب وال�شر�ة الطبيعية

                   

01رقم� ف�� دليل السياحة، إلحصاءات وتصانيف �عار�ف مفا�يم،

 .20،�ص2004دمشق،� الرضا، دار سلسلة املستدامة، السياحة

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

���لھ وذلك مع�ا يتعامل

   :ي�� فيما تتمثل

املخدرات جلب جرائم -

العملة تز�يف جر�مة -

و النصب جر�مة -

و�خالل �ر�اب جر�مة -

باألخالق املخلة ا��ر�مة -

التجسس جر�مة -

�ثار سرقة جر�مة -

ا��مر�ي ال��رب جر�مة -

املنظمة ا��ر�مة -

واستعمال ال��و�ر جرائم -

الغا حرق  جر�مة -

عدوى  نقل جر�مة -

والسرقة القتل جرائم -

  

التنمية�السياحية�املستدامة��-2

أصبح�مف�وم�التنمية�السياحية�املستدامة�معروفا�ومستخدما،�

معاصرا التنمية من النوع �ذا

التنمية جاءت ول�ذا مثال، البي��

التنمية�السياحية�املستدامة�عر�ف�  2-1

املستدامة السياحية التنمية

التعر�ض أو ��ا، املساس دون 

الطبيعية واملقومات الب�ئة

  6 .السياحية�املستدامة

  

  

مفا�يم، للسياحة، العاملية املنظمة. 5
السياحة خر�وط��، الدين صالح. 6
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   .حماية�الب�ئة�وز�ادة�تقدير�و��تمام�باملوارد�الطبيعية�واملوروث�الثقا���للمجتمع

  .بحقيق�العدالة�ب�ن�مختلف��جيال�من�حيث�ا��ق�����ستفادة�من�املوارد�البي�ية

  .خلق�فرص�جديدة�لالس�ثمار،�و�التا���خلق�فرص�عمل�جديدة�وتطو�ر��قتصاد

سب�مع�املس�ثمر�ن�من�ز�ادة�مداخيل�الدولة�من�حيث�فرض�الضرائب�ع���مختلف���شطة�السياحية�بكيفية�ت�نا

�ع��� �مب�ية �سياحية �تنمية �خلق �ا�� �يؤدي �مما �السياحية، �التنمية �قرارات �اتخاذ ��� �املحلية �املجتمعات مشاركة

 .الس�ان حاجات

 .النفايات

 .والب�ئة

 .الوط�� �قتصاد

 10: أساسية مبادئ أر�عة يتضمن

 داخل البيولوجية واملوارد البيولو�� 

                                                           
7. About the Sustainable Development Goals", 
8. Marina Gurbo (2017-06-15), "Why are Sustainable Development Goals Important?",

Edited. 

 .25،�ص2000 

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

  التنمية�السياحية�املستدامة

  7 :تتمثل�أ�داف�التنمية�السياحية�املستدامة���

حماية�الب�ئة�وز�ادة�تقدير�و��تمام�باملوارد�الطبيعية�واملوروث�الثقا���للمجتمع

  .رتقاء�باملستو�ات�املع�شيةتلبية��حتياجات��ساسية�للعنصر�ال�شري�و� 

بحقيق�العدالة�ب�ن�مختلف��جيال�من�حيث�ا��ق�����ستفادة�من�املوارد�البي�ية

خلق�فرص�جديدة�لالس�ثمار،�و�التا���خلق�فرص�عمل�جديدة�وتطو�ر��قتصاد

ز�ادة�مداخيل�الدولة�من�حيث�فرض�الضرائب�ع���مختلف���شطة�السياحية�بكيفية�ت�نا

  .ج�ة،�ومع�ال�شر�عات�املوجودة����الدولة�من�ج�ة�أخرى 

  .وا��دمات�العامة����املجتمعاتتحس�ن�الب�ية�التحتية�

�ع��� �مب�ية �سياحية �تنمية �خلق �ا�� �يؤدي �مما �السياحية، �التنمية �قرارات �اتخاذ ��� �املحلية �املجتمعات مشاركة

  املستدامة السياحية

 9 :�� ا��صائص

 .تقديم�ا وطرق  ا����ات بنوعية املستدامة

حاجات ومعرفة بصنع�ا الشعب باش��اك اجتماعية عدالة ف��ا

 .رالقرا وصنع والتخطيط �عمال �� املحلي�ن املستدامة

النفايات معا��ة الطاقات، استخدام التأث��ات، �قالل�من� :املوارد

 .والقادمة ا��الية لألجيال والثقافة املعرفة وفرص �ستجمام

والب�ئة املضيف املجتمع حماية جانب إ�� ي�شده ما و�جد �ستمتع

�قتصاد إطار ضمن و��شطة �خرى  الصناعات مع وازن 

  .والعاملية و�قليمية املحلية ا��طط مع تت�امل

  املستدامة السياحية

يتضمن املستدامة السياحة لتنمية تصور�ا ن��ا الب�ئة ع�� ل��فاظ

  البي�ية السياحية

 والتنوع �ساسية البي�ية العمليات ع�� ا��فاظ مع السياحية

                   

About the Sustainable Development Goals", www.unenvironment.org,2015-01-01, Retrieved 2019

15), "Why are Sustainable Development Goals Important?", www.idfi.ge, Retrieved 2019

 .)14-12(ص��،�ص2003عمان،� ال�شر دار والسفر، سياحة

2000، 2 الثقافية،�الطبعة لالس�ثمارات الدولية الدار ،املستدامة التنمية

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

التنمية�السياحية�املستدامةأ�داف���2-2

تتمثل�أ�داف�التنمية�السياحية�املستدامة���

حماية�الب�ئة�وز�ادة�تقدير�و��تمام�باملوارد�الطبيعية�واملوروث�الثقا���للمجتمع�-

تلبية��حتياجات��ساسية�للعنصر�ال�شري�و� �-

بحقيق�العدالة�ب�ن�مختلف��جيال�من�حيث�ا��ق�����ستفادة�من�املوارد�البي�ية�-

خلق�فرص�جديدة�لالس�ثمار،�و�التا���خلق�فرص�عمل�جديدة�وتطو�ر��قتصاد�-

ز�ادة�مداخيل�الدولة�من�حيث�فرض�الضرائب�ع���مختلف���شطة�السياحية�بكيفية�ت�نا�-

ج�ة،�ومع�ال�شر�عات�املوجودة����الدولة�من�ج�ة�أخرى 

تحس�ن�الب�ية�التحتية��-

�ع����- �مب�ية �سياحية �تنمية �خلق �ا�� �يؤدي �مما �السياحية، �التنمية �قرارات �اتخاذ ��� �املحلية �املجتمعات مشاركة

  8 .مشاركة�مجتمعية

السياحية تنميةال خصائص  2-3

ا��صائص �ذه أ�م تتمثل 

املستدامة ��تم�السياحة�-

ف��ا املستدامة السياحة�-

املستدامة �ستخدم�السياحة�-

املوارد حدود ضمن �عمل -

�ستجمام إم�انية تقدم -

�ستمتع أن للضيف �سمح�-

وازن تت املستدامة السياحة�-

تت�امل املستدامة السياحة�-

السياحية التنمية مبادئ��2-4

ل��فاظ العال�� �تحاد وضع

السياحية �ستدامة -

السياحية التنمية تتما���

 .السيا�� املوقع

, Retrieved 2019-04-24. Edited. 

www.idfi.ge, Retrieved 2019-04-24. 

سياحةال إ�� مدخل الطا�ي، حميد. 9
التنمية مبادئ شا��ن، ��اء. 10



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  381

 وقيم�ا، املس��دفة املجموعات ثقافة 

 11 .املستقبل أجيال

 �عمال أل��اب أر�احا و�در السياحية،

تمثل��ذه�املؤشرات�احدى�أدوات�تحقيق�التنمية�السياحية�املستدامة،�وقد�اخت��ت�عدة�مؤشرات�للتنمية�السياحية�

منظمة�السياحة�العاملية،�وقد�شرع����استخدام��ذه�املؤشرات�����عض�الوج�ات�

السياحية�وذلك��غرض�رصد��ثار��جتماعية�و�قتصادية�والبي�ية�للسياحة،�وقسمت�الة�ثالث�مجموعات�اساسية�

  ).خاصة��سبة�معا��ة�املياه�املستخدمة�ا���اجما���املياه�املستعملة

�الب�ية� �تحتل�ا �ال�� �املساحة �أو�بمعدل �املواسم �خالل �خاصة �املحلي�ن �الس�ان �ا�� �السياح �كثافة �بمعدل �اما و�قاس

�ا��� �للمياه �السياح �استخدام �أو���م �املحلي�ن �الس�ان �استخدام ���م �ا�� �للمياه �السياح �استخدام �ب��م يقاس

                                                           
11. Jared Skye, "Why Is Sustainable Development Important?», www.greenliving.lovetoknow.com, Retrieved 2019

Edited. 

 .16،�ص

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر
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  الثقافية السياحية

 مع تتما��� و�� بحيا��م املستدامة املجتمعات تحكم من

 .ا��ماعة

  �قتصادية السياحية

أجيال لتعيل املوارد إدارة وتتم �قتصادي املنظور  من فعالة

  املستدامة السياحية

السياحية، املواقع �� املستدامة ماعاتا�� منھ �ستفيد �ش�ل السياحية

  مؤشرات�التنمية�السياحية�املستدامة

تمثل��ذه�املؤشرات�احدى�أدوات�تحقيق�التنمية�السياحية�املستدامة،�وقد�اخت��ت�عدة�مؤشرات�للتنمية�السياحية�

منظمة�السياحة�العاملية،�وقد�شرع����استخدام��ذه�املؤشرات�����عض�الوج�ات�املستدامة����عدة�دول����اطار�

السياحية�وذلك��غرض�رصد��ثار��جتماعية�و�قتصادية�والبي�ية�للسياحة،�وقسمت�الة�ثالث�مجموعات�اساسية�

  12: �ذه�املؤشرات�البي�ية�محددة�وتتمثل���

 تمؤشر�معا��ة�النفايا

خاصة��سبة�معا��ة�املياه�املستخدمة�ا���اجما���املياه�املستعملة(سواء�نفايات�صلبة�أو�سائلة�

  مؤشر�كثافة�استخدام�ال��بة�

�الب�ية� �تحتل�ا �ال�� �املساحة �أو�بمعدل �املواسم �خالل �خاصة �املحلي�ن �الس�ان �ا�� �السياح �كثافة �بمعدل �اما و�قاس

  .حة�ساسية�للسياحة�ا���اجما���السيا

 مؤشر�كثافة�استخدام�املياه

�ا��� �للمياه �السياح �استخدام �أو���م �املحلي�ن �الس�ان �استخدام ���م �ا�� �للمياه �السياح �استخدام �ب��م يقاس

  .ا���م�الك���املتاح�من�املياه�الصا��ة�للشرب

  مؤشر�حماية�ا��و�من�امللوثات

  .من�السنةيق�س�مدى�تلوث�ال�واء�أو�التلوث�السم���خالل�ف��ات�مختلفة�

                   

Jared Skye, "Why Is Sustainable Development Important?», www.greenliving.lovetoknow.com, Retrieved 2019

،�ص2010 عمان، والتوز�ع، الواري�لل�شر استدام��ا، وأسس البي�ية 
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السياحية �ستدامة -

من السياحية التنمية تز�د

ا��ماعة �و�ة ع�� وتحافظ

السياحية �ستدامة -

فعالة السياحية التنمية �عت��

السياحية �ستدامة -

السياحية للتنمية يخطط

   .املستدامة التجار�ة

  

مؤشرات�التنمية�السياحية�املستدامة��2-5

تمثل��ذه�املؤشرات�احدى�أدوات�تحقيق�التنمية�السياحية�املستدامة،�وقد�اخت��ت�عدة�مؤشرات�للتنمية�السياحية�

املستدامة����عدة�دول����اطار�

السياحية�وذلك��غرض�رصد��ثار��جتماعية�و�قتصادية�والبي�ية�للسياحة،�وقسمت�الة�ثالث�مجموعات�اساسية�

��:   

 مؤشرات�بي�ية��-أوال

�ذه�املؤشرات�البي�ية�محددة�وتتمثل���

 مؤشر�معا��ة�النفايا

سواء�نفايات�صلبة�أو�سائلة�

 مؤشر�كثافة�استخدام�ال��بة�

�الب�ية� �تحتل�ا �ال�� �املساحة �أو�بمعدل �املواسم �خالل �خاصة �املحلي�ن �الس�ان �ا�� �السياح �كثافة �بمعدل �اما و�قاس

�ساسية�للسياحة�ا���اجما���السيا

  

 مؤشر�كثافة�استخدام�املياه

�ا��� �للمياه �السياح �استخدام �أو���م �املحلي�ن �الس�ان �استخدام ���م �ا�� �للمياه �السياح �استخدام �ب��م يقاس

ا���م�الك���املتاح�من�املياه�الصا��ة�للشرب

 مؤشر�حماية�ا��و�من�امللوثات

يق�س�مدى�تلوث�ال�واء�أو�التلوث�السم���خالل�ف��ات�مختلفة�

Jared Skye, "Why Is Sustainable Development Important?», www.greenliving.lovetoknow.com, Retrieved 2019-04-12. 
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ترتكز��ذه�املؤشرات�ع���واقع���ع�اس�املتعاظم�لل�شاط�السيا������الوسط��جتما��،�فقد��س�ب�ك��ة�السياح�

�العقار�ة �املضار�ة �املع�شية، �الت�اليف �مؤشرات�). ز�ادة �خمسة �وضعت لذا

  .يق�س�عدد�السياح�الزائر�ن�للمواقع�يوميا�أو�ش�ر�ا�أو�موسميا�أو�سنو�ا�ا���الشعب�املح��

  13 .�س�تأث���السياحة�ع���ظروف�املع�شة�للشعب�املح���من�حيث�التعليم�والتوظيف�ومعدل�الوظائف�الكفؤة

  

�مة�املعلنة�ا���اجما���الس�ان�املحلي�ن�أو�يقاس�

يق�س�مدى�تطور�املستوى�الص���للشعوب�املحلية�جراء�ال�شاط�السيا���كقياس�عدد��طباء�واملمرض�ن�ا���عدد�

ت�أثر�ال�شاط�السيا���ع���الوضع��قتصادي�للبلد�من�توف���عملة�أجن�ية�ودخل�واس�ثمارات،�

                                                           

 ).22- 20(ص�،�ص

 .18العر�ية،�ص
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

  مؤشر��شاشة��التنوع�ا��يوي�و�نظمة�البي�ية�الطبيعية

  .يطبق�ع���مساحات�نادرة�أو�م�ددة�بالزوال

  املؤشرات��جتماعية

ترتكز��ذه�املؤشرات�ع���واقع���ع�اس�املتعاظم�لل�شاط�السيا������الوسط��جتما��،�فقد��س�ب�ك��ة�السياح�

 �� �املشكالت ��عض �حدوث �ا�� �العقار�ة(جتماعية �املضار�ة �املع�شية، �الت�اليف ز�ادة

  :لقياس�املؤثرات�السياحية�ع���ا��انب��جتما�����

  مؤشر�الضغط��قتصادي

يق�س�عدد�السياح�الزائر�ن�للمواقع�يوميا�أو�ش�ر�ا�أو�موسميا�أو�سنو�ا�ا���الشعب�املح��

  مؤشر���ع�اس��جتما��

�س�تأث���السياحة�ع���ظروف�املع�شة�للشعب�املح���من�حيث�التعليم�والتوظيف�ومعدل�الوظائف�الكفؤة

  مؤشر�رضا�الشعوب�املحلية

  .يق�س��ذا�املؤشر�مدى�تطور�رضا�الشعوب�قبل�و�عد�ا�شاء�املشار�ع�السياحية

�مة�املعلنة�ا���اجما���الس�ان�املحلي�ن�أو�يقاس�يب�ن�ا�ع�اس�تدفق�السياح�ع���عنصر��من،�و�قاس�بمعدل�ا��ر 

  .بتطور�معدل�ا��ر�مة�املعلنة�ا���عدد�السياح

  

يق�س�مدى�تطور�املستوى�الص���للشعوب�املحلية�جراء�ال�شاط�السيا���كقياس�عدد��طباء�واملمرض�ن�ا���عدد�

  املؤشرات��قتصادية

ت�أثر�ال�شاط�السيا���ع���الوضع��قتصادي�للبلد�من�توف���عملة�أجن�ية�ودخل�واس�ثمارات،�

  14 .�ون�السياحة�مصدر��ام�للدخل�والعملة��جن�ية

  :وا��دول�املوا���يمثل�حوصلة�ل�ذه�املؤشرات

                   

،�ص2006مصر،� �سكندر�ة، ا��امعية، املكتبة التنمية، �� السياحة

العر�ية،�ص الدول  ،جامعة2 رقم ،سلسلة ر�يالع الوطن �� املستدامة للسياحة
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

 مؤشر��شاشة��التنوع�ا��يوي�و�نظمة�البي�ية�الطبيعية

يطبق�ع���مساحات�نادرة�أو�م�ددة�بالزوال

املؤشرات��جتماعية. ثانيا

ترتكز��ذه�املؤشرات�ع���واقع���ع�اس�املتعاظم�لل�شاط�السيا������الوسط��جتما��،�فقد��س�ب�ك��ة�السياح�

 �� �املشكالت ��عض �حدوث ا��

لقياس�املؤثرات�السياحية�ع���ا��انب��جتما�����

 مؤشر�الضغط��قتصادي

يق�س�عدد�السياح�الزائر�ن�للمواقع�يوميا�أو�ش�ر�ا�أو�موسميا�أو�سنو�ا�ا���الشعب�املح��

مؤشر���ع�اس��جتما��  . أ

�س�تأث���السياحة�ع���ظروف�املع�شة�للشعب�املح���من�حيث�التعليم�والتوظيف�ومعدل�الوظائف�الكفؤةيق

 مؤشر�رضا�الشعوب�املحلية

يق�س��ذا�املؤشر�مدى�تطور�رضا�الشعوب�قبل�و�عد�ا�شاء�املشار�ع�السياحية

 مؤشر��من  

يب�ن�ا�ع�اس�تدفق�السياح�ع���عنصر��من،�و�قاس�بمعدل�ا��ر 

بتطور�معدل�ا��ر�مة�املعلنة�ا���عدد�السياح

 مؤشر�ال��ة  

يق�س�مدى�تطور�املستوى�الص���للشعوب�املحلية�جراء�ال�شاط�السيا���كقياس�عدد��طباء�واملمرض�ن�ا���عدد�

  .الس�ان�مثال

املؤشرات��قتصادية .ثالثا

ت�أثر�ال�شاط�السيا���ع���الوضع��قتصادي�للبلد�من�توف���عملة�أجن�ية�ودخل�واس�ثمارات،�تق�س��ذه�املؤشرا

�ون�السياحة�مصدر��ام�للدخل�والعملة��جن�ية

وا��دول�املوا���يمثل�حوصلة�ل�ذه�املؤشرات

  

  

  

  

  

  

السياحة دور  وفاء�زا�ي، ابرا�يم. 31
للسياحة �رشادي الدليل. 14



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  383

  مؤشرات�التنمية�السياحية�املستدامة

  مكوناتھ

 ا��ة�النفايات

 كثافة�استخدام�ال��بة

 كثافة�استخدام�املياه

 حماية�ا��و�من�التلوث

�البي�ية� �و�نظمة �ا��يوي �التنوع �شاشة

 الضغط��قتصادي�

 ��ع�اس��جتما��

 رضا�الشعوب�املحلية

 ��م�العمالة�بالقطاع�السيا��

 الناتج�املح����سبة�املسا�مة���

 م��ان�املدفوعات

  العمالت�الصعبة

  من�اعداد�الباحث�ن�باالعتماد�ع���املعلومات�السابقة

  15 :تقليدية����ا��دول�املوا��التنمية�السياحية�املستدامة�و�التنمية�السياحية�ال

                                                           

دراسة�تقو�مية�بالتطبيق�"التنمية�السياحية�املستدامة����جم�ور�ة�مصر�العر�ية�

 .5ص،�املع�د�العا���للسياحة�والفنادق�وا��اسب����،�السيوف��سكندر�ة،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

مؤشرات�التنمية�السياحية�املستدامة): 1(ا��دول�

   نوع�املؤشر

  

  

  

  بي��

ا��ة�النفاياتمع -

كثافة�استخدام�ال��بة -

كثافة�استخدام�املياه -

حماية�ا��و�من�التلوث -

�البي�ية� - �و�نظمة �ا��يوي �التنوع �شاشة

  الطبيعية

  

  

  اجتما��

الضغط��قتصادي� -

��ع�اس��جتما�� -

رضا�الشعوب�املحلية -

 �من -

  ال��ة -

  

  

  اقتصادي

��م�العمالة�بالقطاع�السيا�� -

�سبة�املسا�مة��� -

م��ان�املدفوعات -

العمالت�الصعبة -

من�اعداد�الباحث�ن�باالعتماد�ع���املعلومات�السابقة�:املصدر

  مقارنة�ب�ن�التنمية�السياحية�املستدامة�و�التنمية�السياحية�التقليدية

التنمية�السياحية�املستدامة�و�التنمية�السياحية�اليمكن�ت��يص�ا�م��ختالفات�ب�ن�

                   

التنمية�السياحية�املستدامة����جم�ور�ة�مصر�العر�ية�: محمد�ابرا�يم�عرا���وفاروق�عبد�الن���عطا�هللا

،�املع�د�العا���للسياحة�والفنادق�وا��اسب����،�السيوف��سكندر�ة،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

  

نوع�املؤشر

اقتصادي

  

مقارنة�ب�ن�التنمية�السياحية�املستدامة�و�التنمية�السياحية�التقليدية  2-6

يمكن�ت��يص�ا�م��ختالفات�ب�ن�

  

  

  

  

محمد�ابرا�يم�عرا���وفاروق�عبد�الن���عطا�هللا. 15

،�املع�د�العا���للسياحة�والفنادق�وا��اسب����،�السيوف��سكندر�ة،�"ع���محافظة��سكندر�ة
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  مقارنة�ب�ن�التنمية�السياحية�املستدامة�والتنمية�السياحية�التقليدية

 التنمية�السياحية�املستدامة

 ع���مراحل تتم

  �جل

 معينة اس�يعابية وطاقة حدود

 الكيف 

 عن الداخل من التنمية عمليات

 املحلي�ن الس�ان

 ومت�امل شامل تخطيط

 البناء �� البي�ية شروطال

 �رض وتخطيط

 ع�� مب�ية ملشروعات خطط

 .�ستدامة

�مصر�العر�ية� �جم�ور�ة ��� �املستدامة �السياحية التنمية

�السيوف� ،���� �وا��اسب �والفنادق �للسياحة �العا�� �املع�د ،

 أجل من املستدامة السياحية التنمية

 �ذه تنمية ع�� العمل إ�� باإلضافة والطبيعية

 يلعب كما املقبلة، �جيال حقوق  �ذا 

�البي�ية  و�جتماعية و�قتصادية التأث��ات

 �سواق متطلبات وفق السيا�� للمنتج

 للسياحة، املحتملة السلبية التأث��ات من

 �ستدامة مستو�ات ع�� املحافظة من

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

مقارنة�ب�ن�التنمية�السياحية�املستدامة�والتنمية�السياحية�التقليدية): 2(ا��دول�

  

التنمية�السياحية�املستدامة  التنمية�السياحية�التقليدية

تتم تنمية   تنمية�سر�عة 

�جل طو�لة 

 

  �جل قص��ة

 ا��صائص 

حدود ل�ا   حدود ل�ا ل�س 

سياحة   الكم سياحة 

عمليات إدارة 

الس�ان طر�ق   من�ا��ارج التنمية عمليات إدارة 

تخطيط   منفصلة لقطاعات جز�ي تخطيط 

ال عاةمرا

وتخطيط   إ�شاء�البناءات ع�� ال��ك�� 

خطط برامج 

�ستدامة مف�وم  ملشروعات خطط برامج 

�هللا �عطا �الن�� �عبد �وفاروق �عرا�� �ابرا�يم �مصر�العر�ية�: محمد �جم�ور�ة ��� �املستدامة �السياحية التنمية

��سكندر�ة �محافظة �ع�� �السيوف�"بالتطبيق ،���� �وا��اسب �والفنادق �للسياحة �العا�� �املع�د ،

  .،�بتصرف5،�ص�

   السياحة �� �ستدامة

التنمية و املستدامة للتنمية العامة باملبادئ العمل يتطلب للسياحة

والطبيعية البي�ية السياحية املوارد ع�� با��فاظ وذلك 

 �� ر�� ا ي أن ع�� للزوال القابلة للموارد السليمة البدائل

��ا �البي�ية إدارة خالل من مستدامة سياحة تحقيق �� مادورا التأث��ات

للمنتج وا��ودة النوعية ودعم باملوقع ا��اصة البي�ية املؤشرات

من الل�ق يتم ��ذا و ، و�دارة والتنفيذ التخطيط عملية

من والتأكد ال���ت�شأ للمشا�ل ر�ة الفو واملعا��ة املستمرة

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

  

  

ا��دول�

 اوجھ��ختالف 

  

ا��صائصمن�حيث� 

  

  

  

من�حيث� 

 �س��اتيجيات

  

  

�هللا�:املصدر �عطا �الن�� �عبد �وفاروق �عرا�� �ابرا�يم محمد

"� �تقو�مية ��سكندر�ةدراسة �محافظة �ع�� بالتطبيق

،�ص��2007سكندر�ة،�

  

�ستدامة تحقيق كيفية���2-7

للسياحة �ستدامة تحقيق

 املرجّوة ��داف تحقيق

البدائل وايجاد ,وتطو�ر�ا املوارد

��ا و�دارة ال�سي�� دورا

املؤشرات بوضع ذلك و��ون 

عملية �� وتضمي��ا السياحية،

املستمرة رقبة ا الم تتم أن ع��
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 السياحية التنمية و املستدامة التنمية

 موجودا، �من ي�ون  ومزد�رة نا�ضة

 كن�تحقيق�النمو�والتنمية�املستدامة،

 �ش�ل والسياحة�والتنمية�املستدامة �من

 املعرفة ع�� �عتمد والتخطيط تخطيط،

 بمعرفة الت�بؤ يمكن وال واملتوقعة املتاحة

 ح��ا�ع�� املخططات س�بقى التخطيط

 أمن إ�� يحتاج املشروعات �ذه مشروعات�تنفذ،�وتنفيذ

تنعدم� أو السياحة صناعة مستوى  تتد�ى

 .تدوم و السياحة

 بما وتوظيف�ا أفضل �ش�ل وال�شر�ة

�تنمية� �اقتصادية، �تنمية �اقتصادي، نمو

 السياحة و�عزز  السياح و�جلب ��والدو 

                                                           

��الساعة�،�ع�12/02/2021،�تار�خ��طالع�

 .13،�ص2003 ال�دى،�ا��زائر،�مارس

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

التنمية وأ�داف مبادئ �ل ف��ا ر�� ا ي سياحية ��يئة مخططات

  عالقة��من�السيا���بالتنمية�السياحية�املستدامة

نا�ضة السياحة ت�ون  وأينما ومتالزمة طردية عالقة و�من السياحة

كن�تحقيق�النمو�والتنمية�املستدامة،السياحة�و�التا���ال�يم لنجاح فرص �ناك ت�ون  ال و�ستقرار

�من ب�ن فال��ابط �من، وجود مع إال ال�تزد�ر إذا�فالسياحة�والتنمية�املستدامة

  �رتباط�ب�ن��من�السيا���والتنمية�السياحية�املستدامة

  :نذكر�م��ا عدة�نقاط لخال من وقوتھ ال��ابط

�املستدامة �السياحية �التنمية تخطيط، إ�� تحتاج السياحية وال��ضة تحقيق

املتاحة �م�انات عن فضال والسياحية والطبيعية والثقافية 

 .ومستقر آمن �غ� 

التخطيط يكتمل يتطلب�تخطيط�محكم�وعندما تحقيق�التنمية�السياحية�املستدامة

مشروعات�تنفذ،�وتنفيذ إ�� املخططات تلك ت��جم لم إذا املخطط�ن

 .17ومستقر آمن مناخ �� إال �سيا� مشروع أي ينجز

تتد�ى ا��وف يوجد فحيثما متالزمة عالقة �� والسياحة ا��وف

السياحة تزد�ر �من يوجد حيث وعليھ�ال�يوجد�تطور�لالقتصاد�وال�تحقيق�للتنمية،

وال�شر�ة الطبيعية املوارد الستغالل الفرصة ي�يح مما أمنيا واستقرارا

�واقتصاديا � جميع ع�� اجتماعيا وتقدمار سياحيا �تنمية�(�صعدة �اقتصادية، �تنمية �اقتصادي، نمو

والدو  �قلي�� املستوى  ع�� �خر�ن وإ��اب اح��ام يكس��ا 

  

                   

: مقال��عنوان�التنمية�املستدامة،�مأخوذ�من�املوقع��لك��و�ي

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/11/30تار�خ��طالع��،

ال�دى،�ا��زائر،�مارس دار ،2العدد�. ا��قيقة ال�س��،�مجلة ومش�لة املستدامة

 .10فوز�ة�برسو��،�مرجع�سبق�ذكره،�ص
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مخططات بإعداد للسياحة

  16 .ستدامةامل

عالقة��من�السيا���بالتنمية�السياحية�املستدامة: املحور�الثا�ي

السياحة ب�ن العالقة إن���

و�ستقرار �من يفتقد وأينما

إذا�فالسياحة�والتنمية�املستدامة

  .قوي  ترابط عام

  

�رتباط�ب�ن��من�السيا���والتنمية�السياحية�املستدامة��-1

ال��ابط �ذا مقدار يت��

�املستدامة�- �السياحية �التنمية تحقيق

 و�قتصادية �جتماعية

 واقع ظل �� العوامل �ذه

تحقيق�التنمية�السياحية�املستدامة�-

املخطط�ن أذ�ان �� أو ورق

ينجز أن يمكن ال إذ واستقرار

ا��وف ب�ن العالقة إن�-

وعليھ�ال�يوجد�تطور�لالقتصاد�وال�تحقيق�للتنمية،

واستقرارا ثباتا �ع�� �من�-

�واقتصاديا نموا يحقق سياحيا

 ).....مستدامة،

 دولة أي �� �من وجود�-

  18 .�قتصادي ومردود�ا

  

  

مقال��عنوان�التنمية�املستدامة،�مأخوذ�من�املوقع��لك��و�ي. 16

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/11/30

18:15.  

 
املستدامة بولكم�ش،�التنمية ألع��. 17
فوز�ة�برسو��،�مرجع�سبق�ذكره،�ص. 18
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 امل�س��ة ال�شر�ة الكفاءات وفعالية بكفاءة

  الدول  تو�� لذلك
ً
  ا�تماما

ً
 ب��امج بالغا

 ال�وادر إعداد مجال ففي خاصة، بصفة

 �� متخصصة �عليمية مؤسسات ت����

 املختلفة �جن�ية اللغات �عليم أ�مية 

و�تم�تحقيق�ذلك�من��.املختلفة ل��ا��م

 لتنفيذ ال�افية ال�وادر السيا�� ل��قل

 بواجبات يقوم سوف جيدة، أثر�ة أو

 الوقت �� عنھ و�بالغ اك�شافھ أو أم��

 مت�املة بصورة و�ثر�ة السياحية الدول 

 بما و�ثر�ة السياحية واملواقع للسائح

 �خرى  الشرطة أج�زة وع�� و�ثار السياحة

 .وغ���ا العامة الطرقات

 �من ع�� املدر��ن �من أفراد إعداد

 سواء �جراءات �ذه مع امل���مة التدر�ب

 20 .الصلة ذات العلمية

 املستمر للتدر�ب ف��ا العامل�ن إخضاع

 العمل س�ون  مراحل �� ال��ا�� وتجنب

 نقل �� كب�� دور  السيا�� للمرشد أن ذلك

 مع التعامل طر�قة ع�� للبلد املباشر

 ثقة وكسب م�متھ نجاح و�التا�� املرجو

                                                           

20. NWEKE, OBINNA INNOCENT (2010
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  تطور�التنمية�السياحية�

بكفاءة رئ���� �ش�ل مر�ون  بلد أي �� وتطور�ا السياحية

لذلك ملستقبلية،وا ا��الية السيا��، السوق  ملتطلبات امللبية 

بصفة السيا�� �من مجال و�� عامة بصفة السيا�� ا��قل

ت���� الدول  �عض أن نجد ممتازة بصورة السياحية ا��دمات

 إ�� �شارة من البد و�نا �ثار بدراسة متخصصة �ليات وت����

ل��ا��م حسب السائح�ن مع التخاطب من يتمكنوا ح�� السياحية

  السيا��� �من مجال �� العامل�ن

ل��قل يؤمن سوف السيا�� و �م�� القطاع �� للعامل�ن السابق

أو سياحية بخلفية مؤسس العامل ي�ون  فعندما الفعال،

أم�� خطر أي تو�� خالل�ما من �ستطيع وو�� بف�م ف��ا �عمل

  حا�� دم تق و�ثار السياحة �� العامل�ن
ً
الدول  من الكث�� �� ا

للسائح منية�  ا��ماية توف�� بمسؤولية امل�لف�ن �من رجال 

السياحة �� املتخصصة الشرطية �ج�زة عاتق ع�� �و�� بالدرجة

الطرقات شرطة مثل السياحية املواقع �عض بتأم�ن مباشرة غ��

إعداد �� النا��ة �تجا�ات أ�م أحد السيا�� �من مجاالت

التدر�ب برامج بإعداد ذلك يرتبط حيث والضابطة الوقائية إجراءاتھ

العلمية مواد�ا �غطية �� املتخصص املدرب وإيجاد العم��

إخضاع ع�� تحرص السيا�� �من أج�زة تضع�ا ال�� الذاتية

وتجنب �منية املخاطر مختلف مواج�ة ع�� قدرا��م من للتأكد 

  .املوضوعة التدر��ية ال��امج تنفيذ �� واستغالل�ا السياحية

  السيا�� �من ع�� ا��فاظ �� السيا��

ذلك �من ع�� ا��فاظ عملية �� السيا�� املرشد ودور  أ�مية

املباشر غ�� ال��و�ج ع�� �ساعد متحركة ميةإعال  وسيلة و�و بالده،

املرجو �دفھ إ�� يصل أن إما �ساس �ذا وع�� ، إل��م ينقل�ا

                   

 .11فوز�ة�برسو��،�مرجع�سبق�ذكره،�ص

NWEKE, OBINNA INNOCENT (2010-10-29), THEORIES OF SOCIALDEVELOPMENT (SOCI 403)., Page 8, Part 2.2. 
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تطور�التنمية�السياحية���-2

السياحية التنمية مستقبل إن���

 امل�نية وامل�ارات باملعرفة

ا��قل �� العامل�ن إعداد

ا��دمات أداء ع�� القادرة

وت���� ادقوالفن السياحة

السياحية املجاالت �� للعامل�ن

  :  خالل

العامل�ن تدر�ب برامج 2-1

السابق �عداد�والت�و�ن إن 

الفعال، السيا�� �من خطط

�عمل ال�� للمواقع التأم�ن

  19 . املناسب

  

العامل�ن إعداد برامج �انت وإذا

 �وادر إعداد فإن و�افية

بالدرجة تقع آثار من تحو�ھ

غ�� أو املباشرة الصلة ذات

مجاالت �� تخصصال و�عت��

إجراءاتھ وتنفيذ السيا��

العم�� أو النظري  املستوى  ع��

الذاتية التدر�ب برامج أن كما

 الو�مية التجارب وإجراء

السياحية الرحالت �دوء عند

السيا�� املرشد دور  2-2

أ�مية عن ا��ديث من البد

بالده، عن جميلة صورة

ينقل�ا ال�� واملعلومات السياح

فوز�ة�برسو��،�مرجع�سبق�ذكره،�ص. 19

SOCIALDEVELOPMENT (SOCI 403)., Page 8, Part 2.2. Edited. 



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  387

 ت�ون  أن وإما وسمعوه رأوه ما ع�� اءبن

 . أبنائھ وعن البلد عن

 �شتمل وال ��يح وغ�� سطحيا محتوا�ا

 الوقت تنظيم وم�ارة والشرح التواصل

 والثقة وا��دارة باملسؤولية الشعور  لديھ

 �قرب ا���ة �و السيا�� املرشد إن

 السائح�ن �ؤالء متا�عة �� كب�� عبء عل��م

 دورا يلعب السيا�� فاملرشد .سائح ألي

 و�بالغ املشبو��ن ���اص ورصد 

 �ش�ل السيا�� الوفد أعضاء أحد لغياب

 إذا وخاصة السائح، يطرح�ا ال�� �سئلة

 مصط�� ي�ناول  أن يجب أ�ميتھ 

عدة� فلھ املالية، الناحية من م�لفا

و�ما�أن�للسياحة�أثار�ايجابية��.املح�� واملجتمع

ياحة�املستدامة�و�ستفادة�منھ�من�أجل�تحقيق�التنمية�

السياحية�املستدامة،�وال�يتحقق�ذلك���بتوف����يا�ل�أساسية�وقاعدية�اضافة�ا���املرافق�والنقل�واملواصالت�دون�

ان�ن�����الظروف��منية�الالزمة�من�خالل�ما��عرف�حاليا�باألمن�السيا���والذي��ساعد�الدول�ع���جذب�
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ً
بن بلد�م �� املضيف للبلد و�روجون  الز�ارة لتكرار استعدادا

عن ال���ء بالص�ت وال�س�ب �ؤالء عودة عدم إ�� تؤدي العكس

محتوا�ا ي�ون  قد بكت�بات �ستعانة بأ�مي��ا تفوق  املرشد من

التواصل ع�� القدرة لديھ ت�ون  أن السيا�� املرشد ع�� يجب الذ

لديھ ي�ون  أن يجب كما �جتماعية، وخصائصھ وتار�خھ املزار

إن .السائح ا�تمام وشد ومث�� شيق �ش�ل �ف�ار إيصال

عل��م يقع لذلك وتنقال��م، وز�ارا��م تحر�ا��م خالل من ترافق�م

ألي مشبوه تحرك أو �شاط أي رصد وكذلك املجموعات، �ذه

 و�عقب البلد أمن ع�� با��فاظ ��تم وال�� املعنية ا���ات

لغياب الشديد �ن�باه عليھ لذا .�وان فوات وقبل املناسب

�سئلة طبيعة إ�� �ن�باه، يجب كما.وضوعامل الز�ارات ب��نامج

  .حول�ا معلومات من السيا�� املرشد يقدمھ و�ما

�انت م�ما مشروع أي قبل و حيث عامليا مف�وما املستدامة

م�لفا �عد ال املستدامة السياحة مف�وم تطبيق فإن الكث�� �عتقد

واملجتمع السياحية املؤسسات ع�� والفائدة بالر�ح و�عود 

ياحة�املستدامة�و�ستفادة�منھ�من�أجل�تحقيق�التنمية�وأخرى�سلبية�ف�ان�البد�من�تطبيق�مف�وم�ومن���الس

السياحية�املستدامة،�وال�يتحقق�ذلك���بتوف����يا�ل�أساسية�وقاعدية�اضافة�ا���املرافق�والنقل�واملواصالت�دون�

ان�ن�����الظروف��منية�الالزمة�من�خالل�ما��عرف�حاليا�باألمن�السيا���والذي��ساعد�الدول�ع���جذب�

  .ثمارات����مجال�السياحة�وكذا�السياح
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  يبدون  الذين الزائر�ن
ً
استعدادا

العكس وع�� سلبية الن�يجة

من املعلومات سماع أن كما

لذ امل�مة، التفاصيل ع��

املزار البلد بثقافة واملعرفة

إيصال ع�� والقدرة والتوازن 

ترافق�م وال�� للسائح�ن،

�ذه إ�� امل�سلل�ن وكشف

ا���ات مساعدة �� و�ارزا اما�

املناسب الوقت �� �شاطا��م عن

ب��نامج ال��امھ وعدم م��ر، غ��

و�ما باآلثار تتعلق ال �انت

  

 خاتمة

املستدامة السياحة أصبح�مف�وم

�عتقد ما عكس �ستدامة�و

 ....مادية، عوائد�معنو�ة،

وأخرى�سلبية�ف�ان�البد�من�تطبيق�مف�وم�ومن���الس

السياحية�املستدامة،�وال�يتحقق�ذلك���بتوف����يا�ل�أساسية�وقاعدية�اضافة�ا���املرافق�والنقل�واملواصالت�دون�

ان�ن�����الظروف��منية�الالزمة�من�خالل�ما��عرف�حاليا�باألمن�السيا���والذي��ساعد�الدول�ع���جذب�

ثمارات����مجال�السياحة�وكذا�السياح�س�
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 السيا�� �من لتحقيق

  ا��زائر���–تيارت�

�ملا��سا�م�بھ����نموه�وازد�اره�
ً
�عد�القطاع�السيا���من�ب�ن�أ�م�القطاعات�ا��يو�ة�القتصاد�الدولة،�نظرا

و�عت���ا��زائر�من�ب�ن�الدول�ال���. مل�تنمية�مستدامة�يمكن�استغاللھ�من�قبل��جيال�ا��اضرة�واملستقبلية

تمتلك�مؤ�الت�سياحية�كب��ة�ومتنوعة�ب�نوع��قليم�ا��غرا���الذي��سود�عليھ�واختالف�الثقافات�ال���عمرت�ف��ا�

رضة�للعديد�من��عتداءات�سواء��انت�بفعل�الطبيعة�أو�

��شر�عية� �نصوص �من �قانونية �آليات �بإحداث �وذلك �ل�ا، �الالزم �السيا�� �توف����من �ضرورة �استوجب �مما ��سان

�و�يئات�إدار�ة�وجزائية��عمل�ع���صيان��ا�وحماي��ا�وا��فاظ�عل��ا����صور��ا��ولية�دون�أد�ى��عديل�أو�تخر�ب�او 

Résumé : 

Le secteur du tourisme fait partie des secteurs les plus vitaux de l'économie du pays, compte tenu 

de ce qu'il contribue à sa croissance et à sa prospérité en tant que facteur de développement durable 

pouvant être exploité par les générations présentes et futures. L'Algérie est considérée parmi les pays qui 

possèdent des qualifications touristiques importantes et variées, en raison de la diversité de la région 

géographique qui la domine et des différente

mécanismes juridiques de textes législatifs et administratifs et les organismes pénaux qui œuvrent pour 

les maintenir, les protéger et les conserver dans leur forme initiale sans la moindre modificati

dommage ou toute forme de préjudice qui leur serait nuisible

،�الحتوا��ا�ع���العديد�من�املواقع�واملعالم�
ً
�ومتم��ا

ً
�غنيا

ً
�عد�ا��زائر�من�ب�ن�أ�م�الدول�ال���تمتلك�تراثا�ثقافيا

ولل��اث�. ية�والرومانية�والب��نطية�والعرب�واملسلم�ن

�للموروث� �العال�� �التص�يف �دخول �ا��زائر�من �ّمكن �حيث �السيا��، �الصعيد �ع�� �كب��ة �أ�مية �ا��زائري الثقا��

الثقا��،�ملا�تزخر�بھ�من�مدن�ومواقع�أثر�ة�ع���مختلف�أرجاء�الوطن،�نا�يك�عن�إم�انية��عتماد�عليھ����عليھ����

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

لتحقيق كآلية الثقافية للممتل�ات القانونية ايةا��م

  

  فاطمة با�ة�-د

تيارت��–ابن�خلدون� ا��قوق�والعلوم�السياسية،جامعة كــلية

 

�ملا��سا�م�بھ����نموه�وازد�اره�
ً
�عد�القطاع�السيا���من�ب�ن�أ�م�القطاعات�ا��يو�ة�القتصاد�الدولة،�نظرا

مل�تنمية�مستدامة�يمكن�استغاللھ�من�قبل��جيال�ا��اضرة�واملستقبلية

تمتلك�مؤ�الت�سياحية�كب��ة�ومتنوعة�ب�نوع��قليم�ا��غرا���الذي��سود�عليھ�واختالف�الثقافات�ال���عمرت�ف��ا�

�اّن��ذه�املقومات�السياحية�أصبحت�ع
ّ
رضة�للعديد�من��عتداءات�سواء��انت�بفعل�الطبيعة�أو�منذ�أمد�طو�ل،�إال

��شر�عية� �نصوص �من �قانونية �آليات �بإحداث �وذلك �ل�ا، �الالزم �السيا�� �توف����من �ضرورة �استوجب �مما ��سان

و�يئات�إدار�ة�وجزائية��عمل�ع���صيان��ا�وحماي��ا�وا��فاظ�عل��ا����صور��ا��ولية�دون�أد�ى��عديل�أو�تخر�ب�او 

  . اتالف�أو�أي�صورة�من�صور�املساس�الضارة���ا

Le secteur du tourisme fait partie des secteurs les plus vitaux de l'économie du pays, compte tenu 

de ce qu'il contribue à sa croissance et à sa prospérité en tant que facteur de développement durable 

ouvant être exploité par les générations présentes et futures. L'Algérie est considérée parmi les pays qui 

possèdent des qualifications touristiques importantes et variées, en raison de la diversité de la région 

géographique qui la domine et des différentes cultures qui y vivent depuis longtemps. En créant des 

mécanismes juridiques de textes législatifs et administratifs et les organismes pénaux qui œuvrent pour 

les maintenir, les protéger et les conserver dans leur forme initiale sans la moindre modificati

dommage ou toute forme de préjudice qui leur serait nuisible. 

،�الحتوا��ا�ع���العديد�من�املواقع�واملعالم�
ً
�ومتم��ا

ً
�غنيا

ً
�عد�ا��زائر�من�ب�ن�أ�م�الدول�ال���تمتلك�تراثا�ثقافيا

ية�والرومانية�والب��نطية�والعرب�واملسلم�ن�ثر�ة�ال���خلف�ا�التار�خ�ملختلف�ا��ضارات،��غر�قية�والفي�يق

�للموروث� �العال�� �التص�يف �دخول �ا��زائر�من �ّمكن �حيث �السيا��، �الصعيد �ع�� �كب��ة �أ�مية �ا��زائري الثقا��

الثقا��،�ملا�تزخر�بھ�من�مدن�ومواقع�أثر�ة�ع���مختلف�أرجاء�الوطن،�نا�يك�عن�إم�انية��عتماد�عليھ����عليھ����

  .عز�ز�املنتوج�الوط���واملسا�مة����تطو�ر��قتصاد

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

ا��م

  :م��ص

�ملا��سا�م�بھ����نموه�وازد�اره�
ً
�عد�القطاع�السيا���من�ب�ن�أ�م�القطاعات�ا��يو�ة�القتصاد�الدولة،�نظرا

مل�تنمية�مستدامة�يمكن�استغاللھ�من�قبل��جيال�ا��اضرة�واملستقبليةل�ونھ�عا

تمتلك�مؤ�الت�سياحية�كب��ة�ومتنوعة�ب�نوع��قليم�ا��غرا���الذي��سود�عليھ�واختالف�الثقافات�ال���عمرت�ف��ا�

�اّن��ذه�املقومات�السياحية�أصبحت�ع
ّ
منذ�أمد�طو�ل،�إال

��شر�عية� �نصوص �من �قانونية �آليات �بإحداث �وذلك �ل�ا، �الالزم �السيا�� �توف����من �ضرورة �استوجب �مما ��سان

و�يئات�إدار�ة�وجزائية��عمل�ع���صيان��ا�وحماي��ا�وا��فاظ�عل��ا����صور��ا��ولية�دون�أد�ى��عديل�أو�تخر�ب�او 

اتالف�أو�أي�صورة�من�صور�املساس�الضارة���ا

Le secteur du tourisme fait partie des secteurs les plus vitaux de l'économie du pays, compte tenu 

de ce qu'il contribue à sa croissance et à sa prospérité en tant que facteur de développement durable 

ouvant être exploité par les générations présentes et futures. L'Algérie est considérée parmi les pays qui 

possèdent des qualifications touristiques importantes et variées, en raison de la diversité de la région 

s cultures qui y vivent depuis longtemps. En créant des 

mécanismes juridiques de textes législatifs et administratifs et les organismes pénaux qui œuvrent pour 

les maintenir, les protéger et les conserver dans leur forme initiale sans la moindre modification, sabotage, 

  :مقدمة

،�الحتوا��ا�ع���العديد�من�املواقع�واملعالم�
ً
�ومتم��ا

ً
�غنيا

ً
�عد�ا��زائر�من�ب�ن�أ�م�الدول�ال���تمتلك�تراثا�ثقافيا

�ثر�ة�ال���خلف�ا�التار�خ�ملختلف�ا��ضارات،��غر�قية�والفي�يق

�للموروث� �العال�� �التص�يف �دخول �ا��زائر�من �ّمكن �حيث �السيا��، �الصعيد �ع�� �كب��ة �أ�مية �ا��زائري الثقا��

الثقا��،�ملا�تزخر�بھ�من�مدن�ومواقع�أثر�ة�ع���مختلف�أرجاء�الوطن،�نا�يك�عن�إم�انية��عتماد�عليھ����عليھ����

عز�ز�املنتوج�الوط���واملسا�مة����تطو�ر��قتصاد�
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�سب��ا� �البي�� �التلوث �ي�ون �ما �م��ا �الثقافية، �املمتل�ات �تضر���ذه �املخاطر�ال�� �من �العديد ��ناك غ���أّن

الرئ����،�حيث�يمثل�أ�م�عائق�أمام�تنمية�املواقع�السياحية�ملا��س�بھ�من�ضرر�ل�ا،�وخاصة����املناطق�ال����عرف�

�ع���املعالم�ا��ضار�ة�والتار�خية،�حيث�يؤدي�ذلك�إ���حدوث��شققات�ف��ا�قد�تؤدي�إ���ا��يار�ا�
ً
�كب��ا

ً
سياحيا

ن�يجة�الرطو�ة�و�غ���ا��و،�كما�يمكن�الن�شار�ال�ائنات�ا��ية�بمختلف�أنواع�ا����محيط�املعلم��ثري�أن��سا�م����

الطبيعية��األمطار�الغز�رة�والفيضانات�والسيول�وا��رائق�الطبيعية�

كما�أّن�لإل�سان�دور�كب�������ضرار���ذه�املمتل�ات�وذلك�باالستحواذ�عل��ا�و����ا�وسرق��ا�و��ر���ا�واستعمال�ا�

،�أو�بتعمد�1ف�لقواعد�ال��خيص،�ج�ال�م��م�بأ�مية�ال��اث�ا��ضاري 

�ل�ا،�وخاصة����حاالت�ضعف�ا��ماية�القانونية�املف��ض�توف���ا�ل�ا
ً
�رئ�سيا

ً
وأمام��ذا�الوضع�. مما�يجعل�منھ�عدوا

املشرع�ا��زائري��ت��ز�أ�مية�ال�ساؤل�حول�ما�ية�آليات�و�يئات�ا��ماية�القانونية�للممتل�ات�الثقافية�ال���وضع�ا

  :خاصة؟�وما�مدى�فعالي��ا؟�و�جابة�ع����ذه��ش�الية�ست�ون�وفق�املبحث�ن�التالي�ن

�عد�املمتل�ات�الثقافية�بمثابة�شوا�د�مادية�عن�تار�خ�ا��ضارات�السابقة�واملجموعات�ال�شر�ة�القديمة،�ول�ا�

�ال�يئات� �ا�تمام �مف�وم�ا �شغل �وقد ،

ال�شر�عية�الدولية�والوطنية،�ومن�بي��ا�كذلك�ال�شر�ع�ا��زائري�الذي�ا�تم�بتعر�ف�ا�و�يان�أصناف�ا،�و�و�ما�س�تم�

 :ن�ناول�التعر�ف�باملمتل�ات�الثقافية����املواثيق�الدولية،�و����ال�شر�ع�ا��زائري�وذلك�كماي��

يقصد�:" ���ماد��ا�الثانية�بأّن �1954أشارت�اتفاقية�ال�اي���ماية�املمتل�ات�الثقافية����حالة�نزاع�مس���لعام�

�يأ�ي �ما �مالك�ا �أو �أصل�ا ��ان �م�ما ��تفاقية، ��ذه �بموجب �الثقافية، �املمتل�ات   :من

�أو� �م��ا �الفنية �أو �املعمار�ة ��املبا�ي �الثقا�� �الشعوب �ل��اث �الك��ى ���مية �ذات �الثابتة �أو �املنقولة املمتل�ات

عات�املبا�ي�ال���تك�سب�بتجمع�ا�قيمة�تار�خية�أو�فنية،�

�املجموعات� �وكذلك �و�ثر�ة، �التار�خية �الفنية �القيمة �ذات ��خرى �و�شياء �والكتب �واملخطوطات �الفنية والتحف

�ب �ذكر�ا؛ �السابق �املمتل�ات �وم�سوخات �واملحفوظات �ال�امة �الكتب �ومجموعات �بصفة�) العلمية �املخصصة املبا�ي

� �الفقرة ��� �املب�نة �املنقولة �الثقافية �املمتل�ات �وعرض ���ماية �وفعلية �الك��ى�"أ"سية �الكتب �ودور ��املتاحف ،

� �الفقرة ��� �املب�نة �املنقولة �الثقافية �املمتل�ات �لوقاية �املعدة �املخا�ئ �وكذلك �املحفوظات �نزاع�) أ(ومخازن �حالة ��

                                                           

  .374،�ص�2007

ا��زائر�ة�والقانون�الدو���جاسم�زور،�حماية��عيان�الثقافية����القانون�الدو�����سا�ي،�ملتقى�وط���ا��امس�حول�حرب�التحر�ر�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�سب��ا� �البي�� �التلوث �ي�ون �ما �م��ا �الثقافية، �املمتل�ات �تضر���ذه �املخاطر�ال�� �من �العديد ��ناك غ���أّن

الرئ����،�حيث�يمثل�أ�م�عائق�أمام�تنمية�املواقع�السياحية�ملا��س�بھ�من�ضرر�ل�ا،�وخاصة����املناطق�ال����عرف�

�ع���املعالم�ا��ضار�ة�والتار�خية،�حيث�يؤدي�ذلك�إ���حدوث��شققات�ف��ا�قد�تؤدي�إ���ا��يار�ا�
ً
�كب��ا

ً
سياحيا

ن�يجة�الرطو�ة�و�غ���ا��و،�كما�يمكن�الن�شار�ال�ائنات�ا��ية�بمختلف�أنواع�ا����محيط�املعلم��ثري�أن��سا�م����

الطبيعية��األمطار�الغز�رة�والفيضانات�والسيول�وا��رائق�الطبيعية��يضاف�إ���ذلك�أيضا�با����خطار 

  .وعوامل�التعر�ة�والزالزل�وما�إ���ذلك

كما�أّن�لإل�سان�دور�كب�������ضرار���ذه�املمتل�ات�وذلك�باالستحواذ�عل��ا�و����ا�وسرق��ا�و��ر���ا�واستعمال�ا�

ف�لقواعد�ال��خيص،�ج�ال�م��م�بأ�مية�ال��اث�ا��ضاري العشوا�ي�واتالف�ا�و�تجار���ا�والتنقيب�املخال

�ل�ا،�وخاصة����حاالت�ضعف�ا��ماية�القانونية�املف��ض�توف���ا�ل�ا
ً
�رئ�سيا

ً
مما�يجعل�منھ�عدوا

ت��ز�أ�مية�ال�ساؤل�حول�ما�ية�آليات�و�يئات�ا��ماية�القانونية�للممتل�ات�الثقافية�ال���وضع�ا

خاصة؟�وما�مدى�فعالي��ا؟�و�جابة�ع����ذه��ش�الية�ست�ون�وفق�املبحث�ن�التالي�ن

 مف�وم�املمتل�ات�الثقافية

�عد�املمتل�ات�الثقافية�بمثابة�شوا�د�مادية�عن�تار�خ�ا��ضارات�السابقة�واملجموعات�ال�شر�ة�القديمة،�ول�ا�

�املستقلبية �لألجيال �مش��ك �ارث ��� �كما �بحاضر�ا، �ال�يئات���2ا �ا�تمام �مف�وم�ا �شغل �وقد ،

ال�شر�عية�الدولية�والوطنية،�ومن�بي��ا�كذلك�ال�شر�ع�ا��زائري�الذي�ا�تم�بتعر�ف�ا�و�يان�أصناف�ا،�و�و�ما�س�تم�

  :ت�يان��عض�من��ذه�التعار�ف�فيماي��

 الثقافيةاملقصود�باملمتل�ات�

ن�ناول�التعر�ف�باملمتل�ات�الثقافية����املواثيق�الدولية،�و����ال�شر�ع�ا��زائري�وذلك�كماي��

 التعر�ف�باملمتل�ات�الثقافية����املواثيق�الدولية

أشارت�اتفاقية�ال�اي���ماية�املمتل�ات�الثقافية����حالة�نزاع�مس���لعام�

�يأ�ي �ما �مالك�ا �أو �أصل�ا ��ان �م�ما ��تفاقية، ��ذه �بموجب �الثقافية، �املمتل�ات من

�أو� �م��ا �الفنية �أو �املعمار�ة ��املبا�ي �الثقا�� �الشعوب �ل��اث �الك��ى ���مية �ذات �الثابتة �أو �املنقولة املمتل�ات

عات�املبا�ي�ال���تك�سب�بتجمع�ا�قيمة�تار�خية�أو�فنية،�التار�خية،�الدي���م��ا�أو�الدنيوي،�و�ماكن��ثر�ة،�ومجمو 

�املجموعات� �وكذلك �و�ثر�ة، �التار�خية �الفنية �القيمة �ذات ��خرى �و�شياء �والكتب �واملخطوطات �الفنية والتحف

�ب �ذكر�ا؛ �السابق �املمتل�ات �وم�سوخات �واملحفوظات �ال�امة �الكتب �ومجموعات العلمية

� �الفقرة ��� �املب�نة �املنقولة �الثقافية �املمتل�ات �وعرض ���ماية �وفعلية سية

� �الفقرة ��� �املب�نة �املنقولة �الثقافية �املمتل�ات �لوقاية �املعدة �املخا�ئ �وكذلك �املحفوظات ومخازن

                   

2007،�دار�ال��ضة�العر�ية،�مصر،�"دراسة�مقارنة"أم�ن�أحمد�ا��ذيفي،�ا��ماية�ا��نائية�لآلثار�

جاسم�زور،�حماية��عيان�الثقافية����القانون�الدو�����سا�ي،�ملتقى�وط���ا��امس�حول�حرب�التحر�ر�

  .01،�ص�2010نوفم����10-��9سا�ي،�جامعة�حس�بة�بن�بوع��،�الشلف،�ا��زائر،�
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�سب��ا� �البي�� �التلوث �ي�ون �ما �م��ا �الثقافية، �املمتل�ات �تضر���ذه �املخاطر�ال�� �من �العديد ��ناك غ���أّن

الرئ����،�حيث�يمثل�أ�م�عائق�أمام�تنمية�املواقع�السياحية�ملا��س�بھ�من�ضرر�ل�ا،�وخاصة����املناطق�ال����عرف�

 
ً
�ع���املعالم�ا��ضار�ة�والتار�خية،�حيث�يؤدي�ذلك�إ���حدوث��شققات�ف��ا�قد�تؤدي�إ���ا��يار�ا��تدفقا

ً
�كب��ا

ً
سياحيا

ن�يجة�الرطو�ة�و�غ���ا��و،�كما�يمكن�الن�شار�ال�ائنات�ا��ية�بمختلف�أنواع�ا����محيط�املعلم��ثري�أن��سا�م����

يضاف�إ���ذلك�أيضا�با����خطار . �شو��ھ�وتلفھ

وعوامل�التعر�ة�والزالزل�وما�إ���ذلك

كما�أّن�لإل�سان�دور�كب�������ضرار���ذه�املمتل�ات�وذلك�باالستحواذ�عل��ا�و����ا�وسرق��ا�و��ر���ا�واستعمال�ا��

العشوا�ي�واتالف�ا�و�تجار���ا�والتنقيب�املخال

�ل�ا،�وخاصة����حاالت�ضعف�ا��ماية�القانونية�املف��ض�توف���ا�ل�ا
ً
�رئ�سيا

ً
مما�يجعل�منھ�عدوا

ت��ز�أ�مية�ال�ساؤل�حول�ما�ية�آليات�و�يئات�ا��ماية�القانونية�للممتل�ات�الثقافية�ال���وضع�ا

خاصة؟�وما�مدى�فعالي��ا؟�و�جابة�ع����ذه��ش�الية�ست�ون�وفق�املبحث�ن�التالي�ن

مف�وم�املمتل�ات�الثقافية: املبحث��ول 

�عد�املمتل�ات�الثقافية�بمثابة�شوا�د�مادية�عن�تار�خ�ا��ضارات�السابقة�واملجموعات�ال�شر�ة�القديمة،�ول�ا�

�ماض �ر�ط ��� �بارز �املستقلبيةدور �لألجيال �مش��ك �ارث ��� �كما �بحاضر�ا، ��ا

ال�شر�عية�الدولية�والوطنية،�ومن�بي��ا�كذلك�ال�شر�ع�ا��زائري�الذي�ا�تم�بتعر�ف�ا�و�يان�أصناف�ا،�و�و�ما�س�تم�

ت�يان��عض�من��ذه�التعار�ف�فيماي��

املقصود�باملمتل�ات�: املطلب��ول 

ن�ناول�التعر�ف�باملمتل�ات�الثقافية����املواثيق�الدولية،�و����ال�شر�ع�ا��زائري�وذلك�كماي��

التعر�ف�باملمتل�ات�الثقافية����املواثيق�الدولية: الفرع��ول 

أشارت�اتفاقية�ال�اي���ماية�املمتل�ات�الثقافية����حالة�نزاع�مس���لعام�

�يأ�ي �ما �مالك�ا �أو �أصل�ا ��ان �م�ما ��تفاقية، ��ذه �بموجب �الثقافية، �املمتل�ات من

�أو�) أ �م��ا �الفنية �أو �املعمار�ة ��املبا�ي �الثقا�� �الشعوب �ل��اث �الك��ى ���مية �ذات �الثابتة �أو �املنقولة املمتل�ات

التار�خية،�الدي���م��ا�أو�الدنيوي،�و�ماكن��ثر�ة،�ومجمو 

�املجموعات� �وكذلك �و�ثر�ة، �التار�خية �الفنية �القيمة �ذات ��خرى �و�شياء �والكتب �واملخطوطات �الفنية والتحف

�ب �ذكر�ا؛ �السابق �املمتل�ات �وم�سوخات �واملحفوظات �ال�امة �الكتب �ومجموعات العلمية

�رئ� �الفقرة ��� �املب�نة �املنقولة �الثقافية �املمتل�ات �وعرض ���ماية �وفعلية سية

� �الفقرة ��� �املب�نة �املنقولة �الثقافية �املمتل�ات �لوقاية �املعدة �املخا�ئ �وكذلك �املحفوظات ومخازن

أم�ن�أحمد�ا��ذيفي،�ا��ماية�ا��نائية�لآلثار��-1
جاسم�زور،�حماية��عيان�الثقافية����القانون�الدو�����سا�ي،�ملتقى�وط���ا��امس�حول�حرب�التحر�ر��-2

��سا�ي،�جامعة�حس�بة�بن�بوع��،�الشلف،�ا��زائر،�
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� ����الفقرت�ن �املب�نة �يطلق�عل��ا�) ب(و) أ(متل�ات�الثقافية وال��

�تخصيص�ا� �يتم �ال�� �املمتل�ات ���ا �يقصد �املمتل�ات�الثقافية �بأّن ،

ذات�أ�مية�بال�سبة�لعلم��ثار�او�دراسة�ما�قبل�

و�ذا�التعر�ف�. 4"التار�خ�او�دراسة�التار�خ�او��داب�او�الفنون�او�العلوم�وما�ي�ت���إ���الفئات�املحددة����املادة�نفس�ا

لثقافية،�تمثلت�ثم�أردفت��تفاقية����ذات�املادة�لذكر�ثالث�فئات�للممتل�ات�ا

�تم� �ال�� ��ثر�ة �أو�املواقع �او�التار�خية �وعناصر��ثار�الفنية �السر�ة، �و�حاثية ��ثر�ة �التنقيب �أعمال �منتجات ��

�للممتل�ات�الثقافية،�حيث��عرض�ل�ا�
ً
�عاما

ً
ا

�ش�ل�تفصي���نوعا�ما،�وضم��ل�ما��و�ذات�ا�مية�ل��اث�الشعوب�مثل�املعالم��ثر�ة�والفنية�واملخطوطات�والكتب�

ھ�لم�يحدد�ا���ة�ال���تحدد�القيمة�التار�خية�أو 
ّ
�أن

ّ
�غ���أّن��ذا�التعر�ف�رغم�عموميتھ�إال

�الشعوب� �ل��اث ��سبة �ك��ى �ذو�أ�مية �املمتلك �ي�ون �و�و�أن �بمعيار�واحد
ً
�مكتفيا �ومعاي���ذلك، �للممتلك الثقافية

�الشعوب� �ل��اث �بال�سبة �املمتلك �أ�مية �تحديد �عن �املسؤولة �ا���ة ��� �من �كذلك �التعر�ف �يب�ن �لم �كما الثقا��،

�اتفاق� �بموجب �ذلك �ي�ون �أّن �أم �املمتلك؟، �أرض�ا �ع�� قع

و�و�ما�راعت�ضرورة�تحديده�اتفاقية�اليو�س�و�لعام�

،�حيث�اعت��ت�بأّن�تحديد�أ�مية�املمتلك�تخضع�إ���تقدير��ل�
ً
دولة�����عر�ف�ا�للممتل�ات�الثقافية�املورد�سلفا

�بحماية�املمتل�ات�الثقافية�واملحافظة�عل��ا�وتثمن��ا،�رقم�
ً
�خاصا

ً
بتار�خ��04-98أصدر�املشرع�ا��زائري�قانونا

ھ
ّ
�بأن �بموجب�املادة�الثانية�منھ �خاللھ �من �وورد �ثقافيا�:" ، �تراثا �عد

لألمة،����مف�وم��ذا�القانون،�جميع�املمتل�ات�الثقافية�العقار�ة،�والعقارات�بالتخصيص،�واملنقولة،�املوجودة�ع���

�أو  �طبيعي�ن �أل��اص �اململوكة �داخل�ا، �و�� �الوطنية ��مالك �عقارات �ا��اص،��أرض �للقانون �تا�ع�ن معنو��ن

واملوجودة�كذلك����الطبقات�ا��وفية�للمياه�الداخلية�و�قليمية�الوطنية�املوروثة�عن�مختلف�ا��ضارات�املتعاقدة�

�غ���املادية� �الثقافية �املمتل�ات �أيضا �لألمة �الثقا�� �ال��اث �من �جزءا و�عد

تفاعالت�اجتماعية�وإبداعات��فراد�وا��ماعات�ع���العصور�وال���ال�تزال��عرب�عن�نفس�ا�منذ��زمنة�

                                                           

،�مكتبة�حقوق���سان،�جامعة�1954مايو�

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b205.html

املتعلقة�بالتداب���الواجب�اتخاذ�ا���ظر�ومنع�است��اد�وتصدير�ونقل�ملكية�

  .08،�ص�

  .1998جوان��17،�الصادرة�بتار�خ�44،�املتعلق�بحماية�ال��اث�الثقا��،�ج�ر�ج�ج،�العدد�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر
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�امل �من �كب��ة �تحتوي�مجموعة �املراكز�ال�� ����الفقرت�ن �املب�نة متل�ات�الثقافية

  .3."مراكز��ب�ية�التذ�ار�ة

� �اليو�س�و�لعام �أشارت�اتفاقية �تخصيص�ا�1970كما �يتم �ال�� �املمتل�ات ���ا �يقصد �املمتل�ات�الثقافية �بأّن ،

�من�قبل��ل�دولة�بناء�ع���أسس�دي�ية�أو�علمانية�ع���اّ��ا�
ً
ذات�أ�مية�بال�سبة�لعلم��ثار�او�دراسة�ما�قبل�تحديدا

التار�خ�او�دراسة�التار�خ�او��داب�او�الفنون�او�العلوم�وما�ي�ت���إ���الفئات�املحددة����املادة�نفس�ا

�من�دون�أي�تحديد
ً
�مطلقا

ً
ثم�أردفت��تفاقية����ذات�املادة�لذكر�ثالث�فئات�للممتل�ات�ا. ورد�واسعا

�تم� �ال�� ��ثر�ة �أو�املواقع �او�التار�خية �وعناصر��ثار�الفنية �السر�ة، �و�حاثية ��ثر�ة �التنقيب �أعمال �منتجات ��

  . 5تمز�ق�ا،�والعناصر�ذات�الفائدة��ثنولوجية�واملتعلقة�باملجتمعات��صلية

�للممتل�ات�الثقافية،�حيث��عرض�ل�ا�قدمت�مف�وم�1954وعليھ�يمكن�القول�بأّن�اتفاقية�ال�اي�لعام�
ً
�عاما

ً
ا

�ش�ل�تفصي���نوعا�ما،�وضم��ل�ما��و�ذات�ا�مية�ل��اث�الشعوب�مثل�املعالم��ثر�ة�والفنية�واملخطوطات�والكتب�

ھ�لم�يحدد�ا���ة�ال���تحدد�القيمة�التار�خية�أو . والنقوش�التار�خية�وغ���ا
ّ
�أن

ّ
غ���أّن��ذا�التعر�ف�رغم�عموميتھ�إال

�الشعوب� �ل��اث ��سبة �ك��ى �ذو�أ�مية �املمتلك �ي�ون �و�و�أن �بمعيار�واحد
ً
�مكتفيا �ومعاي���ذلك، �للممتلك الثقافية

�الشعوب� �ل��اث �بال�سبة �املمتلك �أ�مية �تحديد �عن �املسؤولة �ا���ة ��� �من �كذلك �التعر�ف �يب�ن �لم �كما الثقا��،

�والوا ��تفاقية ��� �الطرف �الدولة ��انت �إذا �فيما �اتفاق�الثقا��، �بموجب �ذلك �ي�ون �أّن �أم �املمتلك؟، �أرض�ا �ع�� قع

و�و�ما�راعت�ضرورة�تحديده�اتفاقية�اليو�س�و�لعام�. عال���يحدد�بوضوح��ذه�أصناف��ذه�املمتل�ات�ذات���مية؟

،�حيث�اعت��ت�بأّن�تحديد�أ�مية�املمتلك�تخضع�إ���تقدير��ل�
ً
����عر�ف�ا�للممتل�ات�الثقافية�املورد�سلفا

  .بناء�ع���معاي���ا�ا��اصة���ا��سبة�إ���ترا��ا�الشع���الثقا��

  �عر�ف�املمتل�ات�الثقافية����ال�شر�ع�ا��زائري 

�بحماية�املمتل�ات�الثقافية�واملحافظة�عل��ا�وتثمن��ا،�رقم�
ً
�خاصا

ً
أصدر�املشرع�ا��زائري�قانونا

�بحما �ال��اث�الثقا��واملتعلق ھ6ية
ّ
�بأن �بموجب�املادة�الثانية�منھ �خاللھ �من �وورد ،

لألمة،����مف�وم��ذا�القانون،�جميع�املمتل�ات�الثقافية�العقار�ة،�والعقارات�بالتخصيص،�واملنقولة،�املوجودة�ع���

�أو  �طبيعي�ن �أل��اص �اململوكة �داخل�ا، �و�� �الوطنية ��مالك �عقارات أرض

واملوجودة�كذلك����الطبقات�ا��وفية�للمياه�الداخلية�و�قليمية�الوطنية�املوروثة�عن�مختلف�ا��ضارات�املتعاقدة�

��ذا �يومنا �إ�� �التار�خ �قبل �عصر�ما �غ���املادية�. منذ �الثقافية �املمتل�ات �أيضا �لألمة �الثقا�� �ال��اث �من �جزءا و�عد

تفاعالت�اجتماعية�وإبداعات��فراد�وا��ماعات�ع���العصور�وال���ال�تزال��عرب�عن�نفس�ا�منذ��زمنة�

                   

مايو�/أيار 14اتفاقية�ال�اي���ماية�املمتل�ات�الثقافية����حالة�نزاع�مس��،�

   15:15الساعة��11/02/2020،�تار�خ��طالع�مينوستا،�املوقع��لك��و�ي�التا��

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b205.html 

املتعلقة�بالتداب���الواجب�اتخاذ�ا���ظر�ومنع�است��اد�وتصدير�ونقل�ملكية��1970من�اتفاقية�يو�س�و�لعام�

،�ص�2015أيار�/مايو�20-18،�بار�س،�املمتل�ات�الثقافية�بطرق�غ���مشروعة،��جتماع�الثالث

  .09و�08يراجع����ذلك�نفس�املادة،�من�نفس�املرجع،�ص�

،�املتعلق�بحماية�ال��اث�الثقا��،�ج�ر�ج�ج،�العدد�1998جوان��15املؤرخ����

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 
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�امل) مس��؛�ج �من �كب��ة �تحتوي�مجموعة املراكز�ال��

مراكز��ب�ية�التذ�ار�ة"اسم�

� �اليو�س�و�لعام �أشارت�اتفاقية كما

�من�قبل��ل�دولة�بناء�ع���أسس�دي�ية�أو�علمانية�ع���اّ��ا�
ً
تحديدا

التار�خ�او�دراسة�التار�خ�او��داب�او�الفنون�او�العلوم�وما�ي�ت���إ���الفئات�املحددة����املادة�نفس�ا

�من�دون�أي�تحديد
ً
�مطلقا

ً
ورد�واسعا

�تم� �ال�� ��ثر�ة �أو�املواقع �او�التار�خية �وعناصر��ثار�الفنية �السر�ة، �و�حاثية ��ثر�ة �التنقيب �أعمال �منتجات ��

تمز�ق�ا،�والعناصر�ذات�الفائدة��ثنولوجية�واملتعلقة�باملجتمعات��صلية

وعليھ�يمكن�القول�بأّن�اتفاقية�ال�اي�لعام�

�ش�ل�تفصي���نوعا�ما،�وضم��ل�ما��و�ذات�ا�مية�ل��اث�الشعوب�مثل�املعالم��ثر�ة�والفنية�واملخطوطات�والكتب�

والنقوش�التار�خية�وغ���ا

�الشعوب� �ل��اث ��سبة �ك��ى �ذو�أ�مية �املمتلك �ي�ون �و�و�أن �بمعيار�واحد
ً
�مكتفيا �ومعاي���ذلك، �للممتلك الثقافية

�الشعوب� �ل��اث �بال�سبة �املمتلك �أ�مية �تحديد �عن �املسؤولة �ا���ة ��� �من �كذلك �التعر�ف �يب�ن �لم �كما الثقا��،

�والوا ��تفاقية ��� �الطرف �الدولة ��انت �إذا �فيما الثقا��،

عال���يحدد�بوضوح��ذه�أصناف��ذه�املمتل�ات�ذات���مية؟

،�حيث�اعت��ت�بأّن�تحديد�أ�مية�املمتلك�تخضع�إ���تقدير��ل��1970
ً
����عر�ف�ا�للممتل�ات�الثقافية�املورد�سلفا

بناء�ع���معاي���ا�ا��اصة���ا��سبة�إ���ترا��ا�الشع���الثقا��

�عر�ف�املمتل�ات�الثقافية����ال�شر�ع�ا��زائري : املطلب�الثا�ي

�بحماية�املمتل�ات�الثقافية�واملحافظة�عل��ا�وتثمن��ا،�رقم�
ً
�خاصا

ً
أصدر�املشرع�ا��زائري�قانونا

15�� �بحما�1998جوان واملتعلق

لألمة،����مف�وم��ذا�القانون،�جميع�املمتل�ات�الثقافية�العقار�ة،�والعقارات�بالتخصيص،�واملنقولة،�املوجودة�ع���

�أو  �طبيعي�ن �أل��اص �اململوكة �داخل�ا، �و�� �الوطنية ��مالك �عقارات أرض

واملوجودة�كذلك����الطبقات�ا��وفية�للمياه�الداخلية�و�قليمية�الوطنية�املوروثة�عن�مختلف�ا��ضارات�املتعاقدة�

��ذا �يومنا �إ�� �التار�خ �قبل �عصر�ما منذ

تفاعالت�اجتماعية�وإبداعات��فراد�وا��ماعات�ع���العصور�وال���ال�تزال��عرب�عن�نفس�ا�منذ��زمنة�الناتجة�عن�

  ". الغابرة�إ���يومنا��ذا

اتفاقية�ال�اي���ماية�املمتل�ات�الثقافية����حالة�نزاع�مس��،�املادة�الثانية�من��-3

مينوستا،�املوقع��لك��و�ي�التا��

من�اتفاقية�يو�س�و�لعام��01يراجع����ذلك�املادة��-4

املمتل�ات�الثقافية�بطرق�غ���مشروعة،��جتماع�الثالث
يراجع����ذلك�نفس�املادة،�من�نفس�املرجع،�ص��-5
املؤرخ�����04-98القانون�رقم��-6
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�الوطنية� �العمومية ��مالك �من ��ثر�ة �و�ماكن �واملتاحف ��ثار�العمومية �ف��ا �بما �الثقافية �املمتل�ات و�عد

من�ذات�القانون�رقم��64،�كما�اعت��ت�كذلك�املادة�

ال�يجوز�أن�ت�ون�املمتل�ات�الثقافية��ثر�ة�موضوع�صفقات�تجار�ة�إذا��انت��ذه�املمتل�ات�ناجمة�عن�

�أو� �الوط�� �ال��اب ��� �أو�حديثة �قديمة �عارضة �أو�اك�شافات �أو�غ���م��مجة �م��مجة �أو�حفر�ات �الداخلية �املياه ��

�يأ�ي املمتل�ات�: املمتل�ات�الثقافية��شمل�ما

�غ���املادية �الثقافية �واملمتل�ات �املنقولة، �الثقافية �املمتل�ات�"متل�ات �أصناف �إّن �وعليھ ،

  :الثقافية�ت�نوع�فيما�ب�ن�املمتل�ات�املادية�العقار�ة�واملنقولة�واملمتل�ات�املعنو�ة�وذلك�كما�ي��

�يأ�ى �ما �العقار�ة �الثقافية �املمتل�ات املعالم��-:�شمل

��ند����معماري� �ا�شاء �بأّ��ا �التار�خية �املعالم و�عرف

�تار�خية �أو�حادثة ��ام �او�تطور �معينة �حضارة �ع��
ً
�شا�دا �يقوم �أو�مجموع ����واملعال. منفرد �با��صوص �املعنية م

املنجزات�املعمار�ة�الك��ى،�والرسم،�والنقش،�والفن�الزخر��،�وا��ط�العر�ي،�واملبا�ي�أو�املجمعات�املعلمية�الفخمة�

ذات�الطا�ع�الدي���أو�العسكري�أو�املد�ي�أو�الزرا���أو�الصنا��،�و�يا�ل�عصر�ما�قبل�التار�خ�واملعالم�ا��نائز�ة�أو�

والك�وف�واللوحات�والرسوم�ال��ر�ة،�والنصب�التذ�ار�ة،�وال�يا�ل�أو�العناصر�املعزولة�ال���ل�ا�

�عقب� �بالثقافة �الوز�ر�امل�لف �بقرار�من �للتص�يف �املعالم ��ذه تخضع

  .8أو�من�أي���ص�يرى�مص��ة����ذلك

�أو� ���سان �بأعمال �و�ش�د ��شطة �وظيفة �دونما �أو�غ���مب�ية �مب�ية �مساحات �بأ��ا ��ثر�ة �املواقع و�عرف

بتفاعلھ�مع�الطبيعة،�بما����ذلك�باطن��را����املتصلة���ا،�ول�ا�قيمة�من�الوج�ة�التار�خية�أو��ثر�ة�أو�الدي�ية�أو�

�املحميات� �ف��ا �بما ��ثر�ة �املواقع �ا��صوص �ع�� ���ا واملقصود

��ثر�ة� �او�املواقع �أو�الر�في، �العمرا�ي �املجال ��� �توجد �ال�� �املواقع �مثل �وال��ية �و�حر�ة، �بر�ة �إ�� وتصنف

�ع��ا،� �أو�املفصول �املاء �تحت �ب�ئة ��� �توجد �البحر�ة�ف���ال�� �وأّما �ما���، �
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�الوطنية� �العمومية ��مالك �من ��ثر�ة �و�ماكن �واملتاحف ��ثار�العمومية �ف��ا �بما �الثقافية �املمتل�ات و�عد

،�كما�اعت��ت�كذلك�املادة�730- 90ك�الوطنية�رقم�من�قانون��مال

ال�يجوز�أن�ت�ون�املمتل�ات�الثقافية��ثر�ة�موضوع�صفقات�تجار�ة�إذا��انت��ذه�املمتل�ات�ناجمة�عن�

�أو� �الوط�� �ال��اب ��� �أو�حديثة �قديمة �عارضة �أو�اك�شافات �أو�غ���م��مجة �م��مجة حفر�ات

  ". �عد��ذه�املمتل�ات�الثقافية�تا�عة�لألمالك�الوطنية

  أصناف�املمتل�ات�الثقافية

�يأ�ي:" السالف�الذكر�بأّن �04-98من�القانون�رقم��03 املمتل�ات�الثقافية��شمل�ما

�غ���املادية �الثقافية �واملمتل�ات �املنقولة، �الثقافية متل�ات

الثقافية�ت�نوع�فيما�ب�ن�املمتل�ات�املادية�العقار�ة�واملنقولة�واملمتل�ات�املعنو�ة�وذلك�كما�ي��

  املمتل�ات�الثقافية�العقار�ة

�� �رقم �القانون �ذات ھ�04-98من
ّ
�يأ�ى:" بأن �ما �العقار�ة �الثقافية �املمتل�ات �شمل

��ثر�ة، ��ند����معماري�". املجموعات�ا��ضر�ة�أو�الر�فية�-املواقع �ا�شاء �بأّ��ا �التار�خية �املعالم و�عرف

�تار�خية �أو�حادثة ��ام �او�تطور �معينة �حضارة �ع��
ً
�شا�دا �يقوم �أو�مجموع منفرد

املنجزات�املعمار�ة�الك��ى،�والرسم،�والنقش،�والفن�الزخر��،�وا��ط�العر�ي،�واملبا�ي�أو�املجمعات�املعلمية�الفخمة�

ذات�الطا�ع�الدي���أو�العسكري�أو�املد�ي�أو�الزرا���أو�الصنا��،�و�يا�ل�عصر�ما�قبل�التار�خ�واملعالم�ا��نائز�ة�أو�

والك�وف�واللوحات�والرسوم�ال��ر�ة،�والنصب�التذ�ار�ة،�وال�يا�ل�أو�العناصر�املعزولة�ال���ل�ا�

�الوط�� �التار�خ ��� �الك��ى �باألحداث �عقب�.صلة �بالثقافة �الوز�ر�امل�لف �بقرار�من �للتص�يف �املعالم ��ذه تخضع

أو�من�أي���ص�يرى�مص��ة����ذلكاس�شارة�ال��نة�الوطنية�للممتل�ات�الثقافية،�بناء�ع���مبادرة�منھ�

�أو� ���سان �بأعمال �و�ش�د ��شطة �وظيفة �دونما �أو�غ���مب�ية �مب�ية �مساحات �بأ��ا ��ثر�ة �املواقع و�عرف

بتفاعلھ�مع�الطبيعة،�بما����ذلك�باطن��را����املتصلة���ا،�ول�ا�قيمة�من�الوج�ة�التار�خية�أو��ثر�ة�أو�الدي�ية�أو�

�أو��ن��و�ولوجية �املحميات�. أو��ثنولوجية �ف��ا �بما ��ثر�ة �املواقع �ا��صوص �ع�� ���ا واملقصود

  .�9ثر�ة�وا��ظائر�الثقافية

��ثر�ة� �او�املواقع �أو�الر�في، �العمرا�ي �املجال ��� �توجد �ال�� �املواقع �مثل �وال��ية �و�حر�ة، �بر�ة �إ�� وتصنف

�صنا� ��شاط �ع�� ��ش�د �ال�� �ع��ا،�الصناعية �أو�املفصول �املاء �تحت �ب�ئة ��� �توجد �البحر�ة�ف���ال�� �وأّما �ما���، �

                   

  ،�525مالك�الوطنية،�ج�ر�ج�ج،�العدد�املتضمن�لقانون�� 

  .04-98من�القانون�رقم�

  .من�ذات�القانون 
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�الوطنية� �العمومية ��مالك �من ��ثر�ة �و�ماكن �واملتاحف ��ثار�العمومية �ف��ا �بما �الثقافية �املمتل�ات و�عد

من�قانون��مال�16بصر�ح�نص�املادة�

ال�يجوز�أن�ت�ون�املمتل�ات�الثقافية��ثر�ة�موضوع�صفقات�تجار�ة�إذا��انت��ذه�املمتل�ات�ناجمة�عن�:" بأّن �04- 98

�أو� �الوط�� �ال��اب ��� �أو�حديثة �قديمة �عارضة �أو�اك�شافات �أو�غ���م��مجة �م��مجة حفر�ات

�عد��ذه�املمتل�ات�الثقافية�تا�عة�لألمالك�الوطنية. �قليمية�الوطنية

أصناف�املمتل�ات�الثقافية: املطلب�الثا�ي

03أشارت�املادة��

�وامل �العقار�ة، �غ���املاديةالثقافية �الثقافية �واملمتل�ات �املنقولة، �الثقافية متل�ات

الثقافية�ت�نوع�فيما�ب�ن�املمتل�ات�املادية�العقار�ة�واملنقولة�واملمتل�ات�املعنو�ة�وذلك�كما�ي��

املمتل�ات�الثقافية�العقار�ة: الفرع��ول 

� �املادة �08نصت

��ثر�ة،�-التار�خية، املواقع

�تار�خية �أو�حادثة ��ام �او�تطور �معينة �حضارة �ع��
ً
�شا�دا �يقوم �أو�مجموع منفرد

املنجزات�املعمار�ة�الك��ى،�والرسم،�والنقش،�والفن�الزخر��،�وا��ط�العر�ي،�واملبا�ي�أو�املجمعات�املعلمية�الفخمة�

ذات�الطا�ع�الدي���أو�العسكري�أو�املد�ي�أو�الزرا���أو�الصنا��،�و�يا�ل�عصر�ما�قبل�التار�خ�واملعالم�ا��نائز�ة�أو�

والك�وف�واللوحات�والرسوم�ال��ر�ة،�والنصب�التذ�ار�ة،�وال�يا�ل�أو�العناصر�املعزولة�ال���ل�ا�, اتاملدافن،�واملغار 

�الوط�� �التار�خ ��� �الك��ى �باألحداث صلة

اس�شارة�ال��نة�الوطنية�للممتل�ات�الثقافية،�بناء�ع���مبادرة�منھ�

�أو� ���سان �بأعمال �و�ش�د ��شطة �وظيفة �دونما �أو�غ���مب�ية �مب�ية �مساحات �بأ��ا ��ثر�ة �املواقع و�عرف

بتفاعلھ�مع�الطبيعة،�بما����ذلك�باطن��را����املتصلة���ا،�ول�ا�قيمة�من�الوج�ة�التار�خية�أو��ثر�ة�أو�الدي�ية�أو�

�أو�العلمية �أو��ن��و�ولوجية�الفنية أو��ثنولوجية

�ثر�ة�وا��ظائر�الثقافية

��ثر�ة�� �او�املواقع �أو�الر�في، �العمرا�ي �املجال ��� �توجد �ال�� �املواقع �مثل �وال��ية �و�حر�ة، �بر�ة �إ�� وتصنف

�صنا� ��شاط �ع�� ��ش�د �ال�� الصناعية

املتضمن�لقانون�� �01/12/1990املؤرخ�����-7
من�القانون�رقم��17يراجع����ذلك�املادة��-8
من�ذات�القانون �28يراجع����ذلك�املادة��-9
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،�واعت��ت�بأّ��ا�آثار�لوجود���سان�ذو�طبيعة�

  .10سنة�ع����قل�1

وتصنف����ش�ل�حظائر�ثقافية�املساحات�ال���ت�سم��غلبة�املمتل�ات�الثقافية�املوجودة�عل��ا�أو�بأ�مي��ا�وال���

كما�ت�شأ�ا��ظ��ة�الثقافية�و�ع�ن�حدود�ا�بمرسوم�يتخذ�بناء�ع���تقر�ر�مش��ك�ب�ن�

�ماعات�املحلية�والب�ئة،�وال��يئة�العمرانية،�والغابات،�عقب�اس�شارة�ال��نة�الوطنية�

�والقصور� �مثل�القصبات�واملدن �أو�الر�فية �ا��ضر�ة �املجموعات�العقار�ة �محفوظة �قطاعات �ش�ل ��� وتقام

كنية�ف��ا�وال���تك����،�بتجا�س�ا�ووحد��ا�املعمار�ة�

. وا��مالية،�أ�مية�تار�خية�أو�معمار�ة�أو�فنية�أو�تقليدية�من�شأ��ا�أن�ت��ز�حماي��ا�واصالح�ا�واعادة�تأ�يل�ا�وتثمي��ا

�ب �امل�لف�ن �الوزراء �ب�ن �تقر�ر�مش��ك �ع�� �بناء �يتخذ �بمرسوم �حدود�ا �و�ع�ن �املحفوظة �القطاعات الثقافة�وت�شأ

�ا��ماعات�املحلية�أو�ا��ركة� و�يمكن�أن�تق��ح�ا

�للممتل�ات� �الوطنية �ال��نة �اس�شارة �عقب �املحفوظة �القطاعات وت�شأ

� �رقم �القانون �بموجب �املنقولة �الثقافية �املمتل�ات �بتعر�ف �ا��زائري �املشرع �يقم �الذكر،��04-98لم السالف

ھ
ّ
�أن �ع�� �نصت �وال�� �القانون، �ذات �شمل�:" من

�-ناتج��ستكشافات�و�بحاث��ثر�ة����ال���وتحت�املاء،

�التقليدية� �و�ل�سة �وا���� �و�ختام، �والعمالت، �والكتابات، �ا��زفية، �واملصنوعات ��دوات، �مثل �العتيقة �شياء

��ن�� �و�ثنولوجية،املعدات �-و�ولوجية

�والسيا���، �و�قتصادي ��جتما�� �التطور �وتار�خ �والتقنيات، �العلوم �و�تار�خ �بالدين �املتصلة �الثقافية �-املمتل�ات

� ��انت �مادة �أية �من �دعامة �أية �ع�� �باليد ��املة �املنجزة �والرسوم �الز��ية ��ص* اللوحات لية�الرسومات

التجميعات�وال��كيبات�الفنية��صلية�من�جميع�

�وا��زف� �الزجاج �مثل �مواد ��� �التطبيقى �الفن �وتحف �املواد، �جميع �من �والنقش �التمثا�� �الفن �منتجات �مثل املواد

                                                           

خوادجية�سميحة�حنان،�حماية�املمتل�ات�الثقافية��ثر�ة����ظل�قانون�ال��اث�الثقا���،�دفاتر�السياسة�والقانون،�العدد�ا��امس�

� �رقم �التنفيذي �املرسوم ھ�291-12من
ّ
�ان �ع�� �نصت �عد�:" ال��

�من� �و�درك �يالحظ �والثقا��، �الطبي�� �اليم���ب�ن �فضاء �الثقا��، �ال��اث املتعلق�بحماية

�و�شاطا��م� �الس�ان �ب�ن �املش��كة �للعالقات �تار��� �منتج �مستمر، ��شكيل �إعادة ��� �ومنجز�جما�� �ثقافية �كأداة �وثقا�� �بي�� منظور

،�املحدد�للقانون��ساس�2012يوليو��21،�املؤرخ����

2012.  
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،�واعت��ت�بأّ��ا�آثار�لوجود���سان�ذو�طبيعة�2001وذلك�ما�اشارت�إليھ�اتفاقية�حماية�ال��اث�املا�ي�يو�س�و�لعام�

�بصفة�دور�ة�أو�متواصلة�ملدة�
ً
�أو��ليا

ً
100ثقافية�تار�خية�او�أثر�ة�املغمورة�جزئيا

وتصنف����ش�ل�حظائر�ثقافية�املساحات�ال���ت�سم��غلبة�املمتل�ات�الثقافية�املوجودة�عل��ا�أو�بأ�مي��ا�وال���

كما�ت�شأ�ا��ظ��ة�الثقافية�و�ع�ن�حدود�ا�بمرسوم�يتخذ�بناء�ع���تقر�ر�مش��ك�ب�ن�. ال�تنفصل�عن�محيط�ا�الطبي��

�ماعات�املحلية�والب�ئة،�وال��يئة�العمرانية،�والغابات،�عقب�اس�شارة�ال��نة�الوطنية�الوزراء�امل�لف�ن�بالثقافة،�وا�

�والقصور� �مثل�القصبات�واملدن �أو�الر�فية �ا��ضر�ة �املجموعات�العقار�ة �محفوظة �قطاعات �ش�ل ��� وتقام

كنية�ف��ا�وال���تك����،�بتجا�س�ا�ووحد��ا�املعمار�ة�والقرى�واملجمعات�السكنية�التقليدية�املتم��ة��غلبة�املنطقة�الس

وا��مالية،�أ�مية�تار�خية�أو�معمار�ة�أو�فنية�أو�تقليدية�من�شأ��ا�أن�ت��ز�حماي��ا�واصالح�ا�واعادة�تأ�يل�ا�وتثمي��ا

�ب �امل�لف�ن �الوزراء �ب�ن �تقر�ر�مش��ك �ع�� �بناء �يتخذ �بمرسوم �حدود�ا �و�ع�ن �املحفوظة �القطاعات وت�شأ

�ا��ماعات�املحلية�أو�ا��ركة�.والداخلية�وا��ماعات�املحلية�والب�ئة�والتعم���وال�ندسة�املعمار�ة و�يمكن�أن�تق��ح�ا

�بالثقافة �امل�لف �الوز�ر �ع�� �للممتل�ات�. ا��معو�ة �الوطنية �ال��نة �اس�شارة �عقب �املحفوظة �القطاعات وت�شأ

  ية�املنقولةاملمتل�ات�الثقاف

� �رقم �القانون �بموجب �املنقولة �الثقافية �املمتل�ات �بتعر�ف �ا��زائري �املشرع �يقم لم

� �املادة �خالل �من �املثال �س�يل �ع�� �ع��ا �نماذج �بتعداد
ً
ھ�50مكتفيا

ّ
�أن �ع�� �نصت �وال�� �القانون، �ذات من

ناتج��ستكشافات�و�بحاث��ثر�ة����ال���وتحت�املاء،�-:يأ�ي��املمتل�ات�الثقافية�املنقولة،�ع���وجھ�ا��صوص�ما

�التقليدية� �و�ل�سة �وا���� �و�ختام، �والعمالت، �والكتابات، �ا��زفية، �واملصنوعات ��دوات، �مثل �العتيقة �شياء

�املدافن، �التار�خية،�-و�قايا �املعالم �تجزئة �عن ��ن���- العناصر�الناجمة املعدات

�والسيا���، �و�قتصادي ��جتما�� �التطور �وتار�خ �والتقنيات، �العلوم �و�تار�خ �بالدين �املتصلة �الثقافية املمتل�ات

  :املمتل�ات�ذات���مية�الفنية�مثل

� ��انت �مادة �أية �من �دعامة �أية �ع�� �باليد ��املة �املنجزة �والرسوم �الز��ية اللوحات

التجميعات�وال��كيبات�الفنية��صلية�من�جميع�* وامللصقات�والصور�الفوتوغرافية�باعتبار�ا�وسيلة�لإليداع��صيل�

�وا��زف� �الزجاج �مثل �مواد ��� �التطبيقى �الفن �وتحف �املواد، �جميع �من �والنقش �التمثا�� �الفن �منتجات �مثل املواد

                   

خوادجية�سميحة�حنان،�حماية�املمتل�ات�الثقافية��ثر�ة����ظل�قانون�ال��اث�الثقا���،�دفاتر�السياسة�والقانون،�العدد�ا��امس�

  

�رقم��39و�38 �القانون �. 04- 98من ��02واملادة �رقم �التنفيذي �املرسوم من

� �رقم �القانون �مف�وم ��� �الثقافية �من��04-98ا��ظ��ة �و�درك �يالحظ �والثقا��، �الطبي�� �اليم���ب�ن �فضاء �الثقا��، �ال��اث املتعلق�بحماية

�و�شاطا��م� �الس�ان �ب�ن �املش��كة �للعالقات �تار��� �منتج �مستمر، ��شكيل �إعادة ��� �ومنجز�جما�� �ثقافية �كأداة �وثقا�� �بي�� منظور

،�املؤرخ����291-12،�ينظر�املسوم�التنفيذي�رقم�"وتصورا��م�الذ�نية�والب�ئة�ال���يتقاسمو��ا

2012يوليو��29،�الصادرة�بتار�خ���44ظ��ة�الثقافية���قار،�ج�ر�ج�ج،�العدد�

  .من�ذات�القانون �42و�
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

وذلك�ما�اشارت�إليھ�اتفاقية�حماية�ال��اث�املا�ي�يو�س�و�لعام�

�بصفة�دور�ة�أو�متواصلة�ملدة�
ً
�أو��ليا

ً
ثقافية�تار�خية�او�أثر�ة�املغمورة�جزئيا

وتصنف����ش�ل�حظائر�ثقافية�املساحات�ال���ت�سم��غلبة�املمتل�ات�الثقافية�املوجودة�عل��ا�أو�بأ�مي��ا�وال���

ال�تنفصل�عن�محيط�ا�الطبي��

الوزراء�امل�لف�ن�بالثقافة،�وا�

  . 11للممتل�ات�الثقافية

�والقصور� �مثل�القصبات�واملدن �أو�الر�فية �ا��ضر�ة �املجموعات�العقار�ة �محفوظة �قطاعات �ش�ل ��� وتقام

والقرى�واملجمعات�السكنية�التقليدية�املتم��ة��غلبة�املنطقة�الس

وا��مالية،�أ�مية�تار�خية�أو�معمار�ة�أو�فنية�أو�تقليدية�من�شأ��ا�أن�ت��ز�حماي��ا�واصالح�ا�واعادة�تأ�يل�ا�وتثمي��ا

�ب �امل�لف�ن �الوزراء �ب�ن �تقر�ر�مش��ك �ع�� �بناء �يتخذ �بمرسوم �حدود�ا �و�ع�ن �املحفوظة �القطاعات وت�شأ

والداخلية�وا��ماعات�املحلية�والب�ئة�والتعم���وال�ندسة�املعمار�ة

�بالثقافة �امل�لف �الوز�ر �ع�� ا��معو�ة

  .12الثقافية

املمتل�ات�الثقاف: الفرع�الثا�ي

� �رقم �القانون �بموجب �املنقولة �الثقافية �املمتل�ات �بتعر�ف �ا��زائري �املشرع �يقم لم

� �املادة �خالل �من �املثال �س�يل �ع�� �ع��ا �نماذج �بتعداد
ً
مكتفيا

املمتل�ات�الثقافية�املنقولة،�ع���وجھ�ا��صوص�ما

�التقليدية� �و�ل�سة �وا���� �و�ختام، �والعمالت، �والكتابات، �ا��زفية، �واملصنوعات ��دوات، �مثل �العتيقة �شياء

�املدافن،, و�س��ة و�قايا

�والسيا���، �و�قتصادي ��جتما�� �التطور �وتار�خ �والتقنيات، �العلوم �و�تار�خ �بالدين �املتصلة �الثقافية املمتل�ات

املمتل�ات�ذات���مية�الفنية�مثل

 *� ��انت �مادة �أية �من �دعامة �أية �ع�� �باليد ��املة �املنجزة �والرسوم �الز��ية اللوحات

وامللصقات�والصور�الفوتوغرافية�باعتبار�ا�وسيلة�لإليداع��صيل�

�وا��زف� �الزجاج �مثل �مواد ��� �التطبيقى �الفن �وتحف �املواد، �جميع �من �والنقش �التمثا�� �الفن �منتجات �مثل املواد

خوادجية�سميحة�حنان،�حماية�املمتل�ات�الثقافية��ثر�ة����ظل�قانون�ال��اث�الثقا���،�دفاتر�السياسة�والقانون،�العدد�ا��امس��-10

  .73،�ص�2016جوان�/عشر
11-�� �املادت�ن �ذلك ��� 38يراجع

� �رقم �القانون �مف�وم ��� �الثقافية ا��ظ��ة

�و�شاطا��م� �الس�ان �ب�ن �املش��كة �للعالقات �تار��� �منتج �مستمر، ��شكيل �إعادة ��� �ومنجز�جما�� �ثقافية �كأداة �وثقا�� �بي�� منظور

وتصورا��م�الذ�نية�والب�ئة�ال���يتقاسمو��ا

��ظ��ة�الثقافية���قار،�ج�ر�ج�ج،�العدد�للديوان�الوط���ل
�41يراجع����ذك�املادت�ن��-12
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���مية� �ذات �وامل�شورات �والوثائق �والكتب �اس��اللية، طباعة

����ذلك����يالت�النصوص،�وا��رائط�وغ���ذلك�من�معدات�رسم�ا��رائط،�والصور� وثائق��رشيف�بما

  ". ة،�والوثائق�ال���تقرأ�عن�طر�ق��لة

��ثري� �الطا�ع �ذات �املنقولة �املقت�يات �جميع �املنقولة �الثقافية �اعتبار�املمتل�ات �يمكن �املادة ��ذه �ع�� و�ناء

واملحفوظة�باملتاحف��ثر�ة�والتار�خية�ع���ال��اب�الوط��،�أو�ال���تزال�بحوزة�ا��واص�وا��معيات،�كما�أجاز�املشرع�

��ذه� �ف��ا �اقتن�ت �ال�� �الدول ��شر�ع �سماح ��شرط �إطار��تجار���ا ��� �مشروعة �بطر�قة �اقتناء�ا �إم�انية ائري

�الوطنية� ��مالك �من �املنقولة �الثقافية �املمتل�ات �اعت���بأّن �ا��زائري �املشرع �بأّن وتجدر��شارة

����الذي�اع��ف�بحقوق�للمالك�مع�وضع�قيود�عليھ����حالة�

�أو�تصورات�اجتماعية،�أو�معرفة،�أو�م�ارة،�أو� �معارف، �بأ��ا�مجموعة �غ���املادية �الثقافية �املمتل�ات و�عرف

��التقاليد����مختلف�ميادين�ال��اث�الثقا��،�وتمثل�الدالالت�ا��قيقية�لالرتباط�بال�و�ة�

علم�املوسيقى�العر�قة،�: و�تعلق��مر�بامليادين��تية�ع���ا��صوص

�و �الرقص �وفن �واملسرح، �و���ان، �و�ناشيد، �والشعبية، �التقليدية �و�حتفاالت�و�غا�ى �ا��ركية، �يقاعات

�و�لغاز،� �و�ساط��، �وا��كم، �وا���ايات، �التار�خية، �والقصص �الشفو�ة، �والتعاب����دبية �وفنون�الطبخ، الدي�ية،

  �زائري�لتحقيق��من�السيا��

حرص�ال�شر�ع�ا��زائري�ع���ضمان�ا��ماية�القانونية�للممتل�ات�الثقافية�من�جميع�املخاطر�ال���يمكن�ان�

� �املادة �القانونية �ا��ماية ��ذه �يكرس �دستوري �نص �وأول �أو���سان، �الطبيعة �سب��ا ��ان �سواء �لھ من��45تتعرض

ا��ق����الثقافة�مضمون�للمواطن،�تح���الدولة�ال��اث�الثقا���

�ل�ذه�املادة�أصدر�املشرع�ا��زائري�العديد�من�القوان�ن���ماية�املمتل�ات�الثقافية،�اول�ا��ان�القانون�
ً
وتكر�سا

،�والذي�ق����بتمديد�ال�شر�ع�الفر�����املتضمن�حماية�النصب�التار�خية�
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� �واملطبوعات* ا�� ���مية��املخطوطات �ذات �وامل�شورات �والوثائق �والكتب �اس��اللية، طباعة

  أو�الطوا�ع�ال��يدية) أوسمة�وقطع�نقدية

����ذلك����يالت�النصوص،�وا��رائط�وغ���ذلك�من�معدات�رسم�ا��رائط،�والصور� وثائق��رشيف�بما

ة،�والوثائق�ال���تقرأ�عن�طر�ق��لةالفوتوغرافية،�و�فالم�الس�نمائية،�وامل��الت�السمعي

��ثري� �الطا�ع �ذات �املنقولة �املقت�يات �جميع �املنقولة �الثقافية �اعتبار�املمتل�ات �يمكن �املادة ��ذه �ع�� و�ناء

واملحفوظة�باملتاحف��ثر�ة�والتار�خية�ع���ال��اب�الوط��،�أو�ال���تزال�بحوزة�ا��واص�وا��معيات،�كما�أجاز�املشرع�

��ذه� �ف��ا �اقتن�ت �ال�� �الدول ��شر�ع �سماح ��شرط �إطار��تجار���ا ��� �مشروعة �بطر�قة �اقتناء�ا �إم�انية ائري

�الوطنية� ��مالك �من �املنقولة �الثقافية �املمتل�ات �اعت���بأّن �ا��زائري �املشرع �بأّن وتجدر��شارة

����الذي�اع��ف�بحقوق�للمالك�مع�وضع�قيود�عليھ����حالة�،�ع���خالف�املشرع�الفر�98-0414

  . 15اكشاف�عناصر�أو�ممتل�ات�ثقافية

  املمتل�ات�الثقافية�غ���املادية�

�أو�تصورات�اجتماعية،�أو�معرفة،�أو�م�ارة،�أو� �معارف، �بأ��ا�مجموعة �غ���املادية �الثقافية �املمتل�ات و�عرف

��التقاليد����مختلف�ميادين�ال��اث�الثقا��،�وتمثل�الدالالت�ا��قيقية�لالرتباط�بال�و�ة�كفاءات�أو�تقنيات�قائمة�ع�

و�تعلق��مر�بامليادين��تية�ع���ا��صوص.الثقافية،�و�حوز�ا���ص�أو�مجموعة�أ��اص

�و �الرقص �وفن �واملسرح، �و���ان، �و�ناشيد، �والشعبية، �التقليدية و�غا�ى

�و�لغاز،� �و�ساط��، �وا��كم، �وا���ايات، �التار�خية، �والقصص �الشفو�ة، �والتعاب����دبية �وفنون�الطبخ، الدي�ية،

  .16و�مثال،�و�قوال�املأثورة�واملواعظ،�و�لعاب�التقليدية

�زائري�لتحقيق��من�السيا��آليات�حماية�املمتل�ات�الثقافية����ال�شر�ع�ا�

حرص�ال�شر�ع�ا��زائري�ع���ضمان�ا��ماية�القانونية�للممتل�ات�الثقافية�من�جميع�املخاطر�ال���يمكن�ان�

� �املادة �القانونية �ا��ماية ��ذه �يكرس �دستوري �نص �وأول �أو���سان، �الطبيعة �سب��ا ��ان �سواء �لھ تتعرض

ا��ق����الثقافة�مضمون�للمواطن،�تح���الدولة�ال��اث�الثقا���:" صت�ع���أّن ال���ن�2016الدستور�ا��زائري�لعام�

  ".الوط���املادي�وغ���املادي�و�عمل�ع���ا��فاظ�عليھ

�ل�ذه�املادة�أصدر�املشرع�ا��زائري�العديد�من�القوان�ن���ماية�املمتل�ات�الثقافية،�اول�ا��ان�القانون�
ً
وتكر�سا

،�والذي�ق����بتمديد�ال�شر�ع�الفر�����املتضمن�حماية�النصب�التار�خية���1962د�سم��31

                   

  . 04-98من�القانون�رقم�

  .04-98من�القانون�رقم�

Jean Claude Papinot ,Guy verron , Rapport la conservation du Mobilier Archéologique , Décembre 1998, p

  .04-98من�القانون�رقم�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�وا��شب �.....واملعدن ا��

أوسمة�وقطع�نقدية(املس�و�ات�* ا��اصة�

����ذلك����يالت�النصوص،�وا��رائط�وغ���ذلك�من�معدات�رسم�ا��رائط،�والصور�*  وثائق��رشيف�بما

الفوتوغرافية،�و�فالم�الس�نمائية،�وامل��الت�السمعي

��ثري� �الطا�ع �ذات �املنقولة �املقت�يات �جميع �املنقولة �الثقافية �اعتبار�املمتل�ات �يمكن �املادة ��ذه �ع�� و�ناء

واملحفوظة�باملتاحف��ثر�ة�والتار�خية�ع���ال��اب�الوط��،�أو�ال���تزال�بحوزة�ا��واص�وا��معيات،�كما�أجاز�املشرع�

��ذه�ا��ز  �ف��ا �اقتن�ت �ال�� �الدول ��شر�ع �سماح ��شرط �إطار��تجار���ا ��� �مشروعة �بطر�قة �اقتناء�ا �إم�انية ائري

�بذلك �الوطنية�. 13املمتل�ات ��مالك �من �املنقولة �الثقافية �املمتل�ات �اعت���بأّن �ا��زائري �املشرع �بأّن وتجدر��شارة

98بموجب�القانون�رقم�

اكشاف�عناصر�أو�ممتل�ات�ثقافية

املمتل�ات�الثقافية�غ���املادية�: الفرع�الثالث

�أو�تصورات�اجتماعية،�أو�معرفة،�أو�م�ارة،�أو� �معارف، �بأ��ا�مجموعة �غ���املادية �الثقافية �املمتل�ات و�عرف

كفاءات�أو�تقنيات�قائمة�ع�

الثقافية،�و�حوز�ا���ص�أو�مجموعة�أ��اص

�و �الرقص �وفن �واملسرح، �و���ان، �و�ناشيد، �والشعبية، �التقليدية و�غا�ى

�و�لغاز،� �و�ساط��، �وا��كم، �وا���ايات، �التار�خية، �والقصص �الشفو�ة، �والتعاب����دبية �وفنون�الطبخ، الدي�ية،

و�مثال،�و�قوال�املأثورة�واملواعظ،�و�لعاب�التقليدية

آليات�حماية�املمتل�ات�الثقافية����ال�شر�ع�ا�: املبحث�الثا�ي

حرص�ال�شر�ع�ا��زائري�ع���ضمان�ا��ماية�القانونية�للممتل�ات�الثقافية�من�جميع�املخاطر�ال���يمكن�ان�

� �املادة �القانونية �ا��ماية ��ذه �يكرس �دستوري �نص �وأول �أو���سان، �الطبيعة �سب��ا ��ان �سواء �لھ تتعرض

الدستور�ا��زائري�لعام�

الوط���املادي�وغ���املادي�و�عمل�ع���ا��فاظ�عليھ

�ل�ذه�املادة�أصدر�املشرع�ا��زائري�العديد�من�القوان�ن���ماية�املمتل�ات�الثقافية،�اول�ا��ان�القانون�
ً
وتكر�سا

31املؤرخ�����157-62رقم�

من�القانون�رقم��65املادة��-13
من�القانون�رقم��64املادة��-14

obilier Archéologique , Décembre 1998, p 

07.   
من�القانون�رقم��67املادة��-16
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املتعلق��1967د�سم����20املؤرخ�����281

� �رقم �صدر�املرسوم �و�عد�ا ،69-82 � ��� جوان��13املؤرخ

،�والذي�منع�تصدير�أي�19واملتعلق�بتصدير��شياء�ذات�الفائدة�الوطنية�من�الناحية�التار�خية�والفنية�و�ثر�ة

� �عن �ترتب �التطبيقية �النصوص �غياب �ومع ھ
ّ
�أن

ّ
�إال �القانونية �ال��سانة ��ذه �با��ماية�ورغم �مساس ذلك

جوان��15القانونية�للمعالم�التار�خية��س�ب�التعدي�والسرقة�وغ���ذلك،�مما�أدى�باملشرع�ا��زائري�للتدخل�بتار�خ�

��دار�ة� �و�جراءات ��نظمة �من �العديد �لتكر�س �الثقا�� �ال��اث �بحماية املتعلق

��دار�ة� �بإقرار�ا��ماية �يكتفي �لم �ا��زائري �املشرع �باّن �املقام ��ذا ��� �تجدر��شارة ما

ما�س���كذلك�لتكر�س�طرق�ردعية�أك���صرامة����إطار�ا��ماية�
ّ
للممتل�ات�الثقافية�فقط�ألّ��ا�ال�تكفي�لوحد�ا،�وإن

�للممتل�ات� �وا��زائية ��دار�ة �ا��ماية ور

�املمتل�ات� �حماية �لغرض ��دار�ة �التقنية ��جراءات �من العديد

�التعرض� �وسنحاول ��دار�ة، �ال�يئات �من �العديد �إ�� �امل�مة �تلك ��لف ھ
ّ
�أن �كما ،

  :أخضع�املشرع�ا��زائري�املمتل�ات�الثقافية�ألحد��جراءات��دار�ة�التالية

يمكن�أن����ل����قائمة�ا��رد��ضا���املمتل�ات�الثقافية�العقار�ة�ال��،�وإن�لم��ستوجب�تص�يفا�فور�ا،�

�والثقافة،� �أو�الفن �أو��ن��و�ولوجيا، �أو��ثنوغرافيا، �أو�العلوم، ��ثار، �أو�علم �التار�خ �وج�ة �من �أ�مية تك����

العقار�ة�امل��لة����قائمة�ا��رد��ضا���وال���تصنف���ائيا�

��ون�ال���يل����قائمة�ا��رد��ضا���بقرار�من�الوز�ر�

�الثقافية� �املمتل�ات �ذات��ا�� العقار�ة

                                                           

،�جامعة�ابو�بكر�بلقا
ً
يد�بواز�حب�بة�،�واقع�وآفاق�ا��ماية�القانونية�لل��اث�الثقا���املادي�والعقاري����ا��زائر،�والية�تلمسان�نموذجا

،�1969جوان��13املتعلق�بتصدير��شياء�ذات�الفائدة�الوطنية�من�الناحية�التار�خية�والفنية�و�ثر�ة،�املؤرخ����

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

281-67،�ثم�صدر��مر�رقم�17ضمن�املقتضيات�غ���املخالفة�للسيادة�الوطنية

�والطبيعية �التار�خية �والنصب ��ماكن �وحماية �18با��فر�ات �رقم �صدر�املرسوم �و�عد�ا ،

واملتعلق�بتصدير��شياء�ذات�الفائدة�الوطنية�من�الناحية�التار�خية�والفنية�و�ثر�ة

�بموجب�ترخيص�من�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة
ّ
  .20ممتلك�ثقا���إال

� �عن �ترتب �التطبيقية �النصوص �غياب �ومع ھ
ّ
�أن

ّ
�إال �القانونية �ال��سانة ��ذه ورغم

القانونية�للمعالم�التار�خية��س�ب�التعدي�والسرقة�وغ���ذلك،�مما�أدى�باملشرع�ا��زائري�للتدخل�بتار�خ�

� �رقم ��دار�ة��04-98وإصدار�القانون �و�جراءات ��نظمة �من �العديد �لتكر�س �الثقا�� �ال��اث �بحماية املتعلق

�الثقافية �املمتل�ات ��دار�ة�ك. ��ماية �بإقرار�ا��ماية �يكتفي �لم �ا��زائري �املشرع �باّن �املقام ��ذا ��� �تجدر��شارة ما

ما�س���كذلك�لتكر�س�طرق�ردعية�أك���صرامة����إطار�ا��ماية�
ّ
للممتل�ات�الثقافية�فقط�ألّ��ا�ال�تكفي�لوحد�ا،�وإن

�العقابية �القوان�ن �تقرر�ا �ال�� �ص. ا��زائية �تناول �س�تم �ذلك �ع�� �للممتل�ات�و�ناء �وا��زائية ��دار�ة �ا��ماية ور

�ملاي���ماي��
ً
  : الثقافية�وفقا

  آليات�ا��ماية��دار�ة�للممتل�ات�الثقافية�

� �رقم �الثقا�� �ال��اث �قانون �املمتل�ات��04- 98تضمن �حماية �لغرض ��دار�ة �التقنية ��جراءات �من العديد

�وغ���مادية �املادية �بنوع��ا �التعرض�الثقافية �وسنحاول ��دار�ة، �ال�يئات �من �العديد �إ�� �امل�مة �تلك ��لف ھ
ّ
�أن �كما ،

  �جراءات��دار�ة���ماية�املمتل�ات�الثقافية

أخضع�املشرع�ا��زائري�املمتل�ات�الثقافية�ألحد��جراءات��دار�ة�التالية

   ال���يل����قائمة�ا��رد��ضا���

يمكن�أن����ل����قائمة�ا��رد��ضا���املمتل�ات�الثقافية�العقار�ة�ال��،�وإن�لم��ستوجب�تص�يفا�فور�ا،�

�والثقافة،� �أو�الفن �أو��ن��و�ولوجيا، �أو��ثنوغرافيا، �أو�العلوم، ��ثار، �أو�علم �التار�خ �وج�ة �من �أ�مية تك����

العقار�ة�امل��لة����قائمة�ا��رد��ضا���وال���تصنف���ائيا��و�شطب�املمتل�ات�الثقافية. و�ستد���املحافظة�عل��ا

��ون�ال���يل����قائمة�ا��رد��ضا���بقرار�من�الوز�ر�و . 21سنوات) 10(من�قائمة�ا��رد�املذ�ورة�خالل�م�لة�عشر�

�بال�سبة �الثقافية، �للممتل�ات �الوطنية �ال��نة �اس�شارة �عقب �بالثقافة �امل�لف

                   

،�جامعة�ابو�بكر�بلقا
ً
بواز�حب�بة�،�واقع�وآفاق�ا��ماية�القانونية�لل��اث�الثقا���املادي�والعقاري����ا��زائر،�والية�تلمسان�نموذجا

  .21،�ص�2008اعية،�تمسان،��لية��داب�والعلوم���سانية�و�جتم

  .70،�ص1967يناير��23،�الصادرة�بتار�خ�

املتعلق�بتصدير��شياء�ذات�الفائدة�الوطنية�من�الناحية�التار�خية�والفنية�و�ثر�ة،�املؤرخ����

  .1969يونيو��20،�الصادرة�بتار�خ�

  . من�املرسوم�نفسھ

  .04-98من�القانون�رقم�
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

ضمن�املقتضيات�غ���املخالفة�للسيادة�الوطنية

�والطبيعية �التار�خية �والنصب ��ماكن �وحماية با��فر�ات

واملتعلق�بتصدير��شياء�ذات�الفائدة�الوطنية�من�الناحية�التار�خية�والفنية�و�ثر�ة�1969

�بموجب�ترخيص�من�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة
ّ
ممتلك�ثقا���إال

�� �عن �ترتب �التطبيقية �النصوص �غياب �ومع ھ
ّ
�أن

ّ
�إال �القانونية �ال��سانة ��ذه ورغم

القانونية�للمعالم�التار�خية��س�ب�التعدي�والسرقة�وغ���ذلك،�مما�أدى�باملشرع�ا��زائري�للتدخل�بتار�خ�

1998�� �رقم وإصدار�القانون

�الثقافية �املمتل�ات ��ماية

ما�س���كذلك�لتكر�س�طرق�ردعية�أك���صرامة����إطار�ا��ماية�
ّ
للممتل�ات�الثقافية�فقط�ألّ��ا�ال�تكفي�لوحد�ا،�وإن

�العقابية �القوان�ن �تقرر�ا �ال�� ا��زائية

�ملاي���ماي��
ً
الثقافية�وفقا

آليات�ا��ماية��دار�ة�للممتل�ات�الثقافية�: املطلب��ول 

� �رقم �الثقا�� �ال��اث �قانون تضمن

�وغ���مادية �املادية �بنوع��ا الثقافية

  :لذلك�فيماي��

�جراءات��دار�ة���ماية�املمتل�ات�الثقافية: الفرع��ول 

أخضع�املشرع�ا��زائري�املمتل�ات�الثقافية�ألحد��جراءات��دار�ة�التالية

 
ً
ال���يل����قائمة�ا��رد��ضا���: أوال

يمكن�أن����ل����قائمة�ا��رد��ضا���املمتل�ات�الثقافية�العقار�ة�ال��،�وإن�لم��ستوجب�تص�يفا�فور�ا،�

�والثقافة،� �أو�الفن �أو��ن��و�ولوجيا، �أو��ثنوغرافيا، �أو�العلوم، ��ثار، �أو�علم �التار�خ �وج�ة �من �أ�مية تك����

و�ستد���املحافظة�عل��ا

من�قائمة�ا��رد�املذ�ورة�خالل�م�لة�عشر�

�بال�سبة �الثقافية، �للممتل�ات �الوطنية �ال��نة �اس�شارة �عقب �بالثقافة امل�لف

،�جامعة�ابو�بكر�بلقا�-17
ً
بواز�حب�بة�،�واقع�وآفاق�ا��ماية�القانونية�لل��اث�الثقا���املادي�والعقاري����ا��زائر،�والية�تلمسان�نموذجا

تمسان،��لية��داب�والعلوم���سانية�و�جتم
،�الصادرة�بتار�خ�05ج�ر�ج�ج،�العدد��-18
املتعلق�بتصدير��شياء�ذات�الفائدة�الوطنية�من�الناحية�التار�خية�والفنية�و�ثر�ة،�املؤرخ�����82-69املرسوم�رقم��-19

،�الصادرة�بتار�خ��53ج�ر�ج�ج،�العدد�
من�املرسوم�نفسھ�01ملادة�ا�-20
من�القانون�رقم��10املادة��-21
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كما�يمكن�أن�يتم�ال���يل�بقرار�من�.

الوا���عقب�اس�شارة���نة�املمتل�ات�الثقافية�التا�عة�للوالية�املعنية،�بال�سبة�إ���املمتل�ات�الثقافية�العقار�ة�ال���ل�ا�

املح��،�بناء�ع���مبادرة�من�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة،�أو�ا��ماعات�املحلية�أو�أي���ص�يرى�

و�عد�التص�يف�أحد�إجراءات�ا��ماية�ال��ائية،�و��تج�عنھ�أن��عت���املمتل�ات�الثقافية�العقار�ة�املصنفة�ال���

ذه�املمتل�ات�الثقافية�العقار�ة�املصنفة�ب�تائج�التص�يف�أيا��انت�ا���ة�ال���

�الوز�ر�امل�لف� �من �ترخيص �دون �مصنف �ثقا�� �ممتلك �أي �ع�� �اتفاقية �بواسطة �ارتفاق �أي �ي�شأ وال

�أ �ودية �بطر�قة �ي�ون �أن �يمكن �بالثقافة �الوز�ر�امل�لف �الصادر�من �او�وقرار�التص�يف �املالك، �بمبادرة ي

  .24بطر�قة�رسمية�من�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة�عقب�اس�شارة�ال��نة�الوطنية�للممتل�ات�الثقافية

وتطبق�. و�مكن�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة�أن�يفتح����أي�وقت،�عن�طر�ق�قرار،�دعوى�لتص�يف�املعالم�التار�خية

وع���العقارات�املب�ية�أو�غ���املب�ية�الواقعة����املنطقة�املحمية،�

�املالك�ن� �إ�� �التص�يف �دعوى �فتح ��دار�ة �بالطرق �بالثقافة �الوز�ر�امل�لف �فيھ �يبلغ �الذي �اليوم �من �ابتداء وذلك

�التبليغاللت�ن�تليان��) 2 ي�شر�قرار�.ذا

فتح�دعوى�التص�يف����ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية�و�ش�ر�عن�طر�ق��عليقھ�مدة�

�مالحظا��م� �يقدموا �أن �املدة �تلك �خالل �املالك�ن �و�مكن �التار���، �املعلم �ترا��ا ��� �يقع �ال�� بمقر�البلدية
25.  

�والقصور� �واملدن �القصبات �مثل �أو�الر�فية �ا��ضر�ة �العقار�ة �املجموعات �محفوظة �قطاعات �ش�ل ��� تقام

ل���تك����،�بتجا�س�ا�ووحد��ا�املعمار�ة�

  .وا��مالية،�أ�مية�تار�خية�أو�معمار�ة�أو�فنية�أو�تقليدية�من�شأ��ا�أن�ت��ز�حماي��ا�وإصالح�ا�وإعادة�تأ�يل�ا�وتثمي��ا

وت�شأ�القطاعات�املحفوظة�و�ع�ن�حدود�ا�بمرسوم�يتخذ�بناء�ع���تقر�ر�مش��ك�ب�ن�الوزراء�امل�لف�ن�بالثقافة�

�أو�ا��ركة� �ا��ماعات�املحلية �تق��ح�ا و�مكن�أن

�للممتل�ات� �الوطنية �ال��نة �اس�شارة �عقب �املحفوظة �القطاعات وت�شأ

وتتم�. ية�و�ستصالح�يحل�محل�مخطط�شغل��را���

                                                           

� ��تية �املعلومات ��ضا�� �ا��رد �قائمة ��� �قرار�ال���يل �و��-:و�تضمن �الثقا�� �املمتلك طبيعة

الطبيعة��-نطاق�ال���يل�املقرر،�ك���أو�جز�ي،

  . �رتفاقات�و��ل��امات

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

.��مية�الوطنية،�بناء�ع���مبادرة�منھ�أو�مبادرة�أي���ص�يرى�مص��ة����ذلك

الوا���عقب�اس�شارة���نة�املمتل�ات�الثقافية�التا�عة�للوالية�املعنية،�بال�سبة�إ���املمتل�ات�الثقافية�العقار�ة�ال���ل�ا�

املح��،�بناء�ع���مبادرة�من�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة،�أو�ا��ماعات�املحلية�أو�أي���ص�يرى��قيمة��امة�ع���املستوى 

  

و�عد�التص�يف�أحد�إجراءات�ا��ماية�ال��ائية،�و��تج�عنھ�أن��عت���املمتل�ات�الثقافية�العقار�ة�املصنفة�ال���

ذه�املمتل�ات�الثقافية�العقار�ة�املصنفة�ب�تائج�التص�يف�أيا��انت�ا���ة�ال���وتحتفظ��.يملك�ا�خواص�قابلة�للتنازل 

�الوز�ر�امل�لف� �من �ترخيص �دون �مصنف �ثقا�� �ممتلك �أي �ع�� �اتفاقية �بواسطة �ارتفاق �أي �ي�شأ وال

�أ �ودية �بطر�قة �ي�ون �أن �يمكن �بالثقافة �الوز�ر�امل�لف �الصادر�من وقرار�التص�يف

بطر�قة�رسمية�من�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة�عقب�اس�شارة�ال��نة�الوطنية�للممتل�ات�الثقافية

و�مكن�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة�أن�يفتح����أي�وقت،�عن�طر�ق�قرار،�دعوى�لتص�يف�املعالم�التار�خية

وع���العقارات�املب�ية�أو�غ���املب�ية�الواقعة����املنطقة�املحمية،��جميع�آثار�التص�يف�بقوة�القانون�ع���املعلم�الثقا��

�املالك�ن� �إ�� �التص�يف �دعوى �فتح ��دار�ة �بالطرق �بالثقافة �الوز�ر�امل�لف �فيھ �يبلغ �الذي �اليوم �من �ابتداء وذلك

�لم�يتم�التص�يف�خالل�الس�ت�ن� 2(و�ي�ت���تطبيق�ا�اذا

فتح�دعوى�التص�يف����ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية�و�ش�ر�عن�طر�ق��عليقھ�مدة�

�مالحظا��م� �يقدموا �أن �املدة �تلك �خالل �املالك�ن �و�مكن �التار���، �املعلم �ترا��ا ��� �يقع �ال�� بمقر�البلدية

25املصا���غ���املمركزة�التا�عة�للوز�ر�امل�لف�بالثقافةكتابيا����دف���خاص�تمسكھ�

  �ستحداث����ش�ل�قطاعات�محفوظة

�والقصور� �واملدن �القصبات �مثل �أو�الر�فية �ا��ضر�ة �العقار�ة �املجموعات �محفوظة �قطاعات �ش�ل ��� تقام

ل���تك����،�بتجا�س�ا�ووحد��ا�املعمار�ة�والقرى�واملجمعات�السكنية�التقليدية�املتم��ة��غلبة�املنطقة�السكنية�ف��ا�وا

وا��مالية،�أ�مية�تار�خية�أو�معمار�ة�أو�فنية�أو�تقليدية�من�شأ��ا�أن�ت��ز�حماي��ا�وإصالح�ا�وإعادة�تأ�يل�ا�وتثمي��ا

وت�شأ�القطاعات�املحفوظة�و�ع�ن�حدود�ا�بمرسوم�يتخذ�بناء�ع���تقر�ر�مش��ك�ب�ن�الوزراء�امل�لف�ن�بالثقافة�

�والتعم���وال�ندسة�املعمار�ة �وا��ماعات�املحلية�والب�ئة �أو�ا��ركة�. اخلية �ا��ماعات�املحلية �تق��ح�ا و�مكن�أن

�بالثقافة �امل�لف �الوز�ر �ع�� �للممتل�ات�. ا��معو�ة �الوطنية �ال��نة �اس�شارة �عقب �املحفوظة �القطاعات وت�شأ

ية�و�ستصالح�يحل�محل�مخطط�شغل��را���كما�تزود�القطاعات�املحفوظة�بمخطط�دائم�ل��ما

                   

� �رقم �القانون �.  04-98من ��تية �املعلومات ��ضا�� �ا��رد �قائمة ��� �قرار�ال���يل و�تضمن

نطاق�ال���يل�املقرر،�ك���أو�جز�ي،�-�ز����يلھ،��مية�ال���ت��- املصادر�الوثائقية�و�التار�خية،

�رتفاقات�و��ل��امات�-�و�ة�املالك�ن�أو�أ��اب�التخصيص�أو�أي�شاغل�شر���آخر،

  .04-98من�القانون�رقم�

  .04-98من�القانون�رقم�

  .04-98من�القانون�رقم�
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

��مية�الوطنية،�بناء�ع���مبادرة�منھ�أو�مبادرة�أي���ص�يرى�مص��ة����ذلك

الوا���عقب�اس�شارة���نة�املمتل�ات�الثقافية�التا�عة�للوالية�املعنية،�بال�سبة�إ���املمتل�ات�الثقافية�العقار�ة�ال���ل�ا�

قيمة��امة�ع���املستوى 

  . 22مص��ة����ذلك

 
ً
  التص�يف�: ثانيا

و�عد�التص�يف�أحد�إجراءات�ا��ماية�ال��ائية،�و��تج�عنھ�أن��عت���املمتل�ات�الثقافية�العقار�ة�املصنفة�ال���

يملك�ا�خواص�قابلة�للتنازل 

�ال��ا �الوز�ر�امل�لف�. ت�تقل �من �ترخيص �دون �مصنف �ثقا�� �ممتلك �أي �ع�� �اتفاقية �بواسطة �ارتفاق �أي �ي�شأ وال

�أ. 23بالثقافة �ودية �بطر�قة �ي�ون �أن �يمكن �بالثقافة �الوز�ر�امل�لف �الصادر�من وقرار�التص�يف

بطر�قة�رسمية�من�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة�عقب�اس�شارة�ال��نة�الوطنية�للممتل�ات�الثقافية

و�مكن�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة�أن�يفتح����أي�وقت،�عن�طر�ق�قرار،�دعوى�لتص�يف�املعالم�التار�خية

جميع�آثار�التص�يف�بقوة�القانون�ع���املعلم�الثقا��

�املالك�ن� �إ�� �التص�يف �دعوى �فتح ��دار�ة �بالطرق �بالثقافة �الوز�ر�امل�لف �فيھ �يبلغ �الذي �اليوم �من �ابتداء وذلك

�لم�يتم�التص�يف�خالل�الس�ت�ن�.العمومي�ن�أو�ا��واص و�ي�ت���تطبيق�ا�اذا

فتح�دعوى�التص�يف����ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية�و�ش�ر�عن�طر�ق��عليقھ�مدة�

� �مالحظا��م�) 2(ش�ر�ن �يقدموا �أن �املدة �تلك �خالل �املالك�ن �و�مكن �التار���، �املعلم �ترا��ا ��� �يقع �ال�� بمقر�البلدية

كتابيا����دف���خاص�تمسكھ�

�ستحداث����ش�ل�قطاعات�محفوظة: ثالثا

�والقصور� �واملدن �القصبات �مثل �أو�الر�فية �ا��ضر�ة �العقار�ة �املجموعات �محفوظة �قطاعات �ش�ل ��� تقام

والقرى�واملجمعات�السكنية�التقليدية�املتم��ة��غلبة�املنطقة�السكنية�ف��ا�وا

وا��مالية،�أ�مية�تار�خية�أو�معمار�ة�أو�فنية�أو�تقليدية�من�شأ��ا�أن�ت��ز�حماي��ا�وإصالح�ا�وإعادة�تأ�يل�ا�وتثمي��ا

وت�شأ�القطاعات�املحفوظة�و�ع�ن�حدود�ا�بمرسوم�يتخذ�بناء�ع���تقر�ر�مش��ك�ب�ن�الوزراء�امل�لف�ن�بالثقافة�

�والتعم���وال�ندسة�املعمار�ةوالد �وا��ماعات�املحلية�والب�ئة اخلية

�بالثقافة �امل�لف �الوز�ر �ع�� ا��معو�ة

كما�تزود�القطاعات�املحفوظة�بمخطط�دائم�ل��ما. الثقافية

22-�� ��11املادة �رقم �القانون من

املصادر�الوثائقية�و�التار�خية،�-موقعھ�ا��غرا��،�-وصفھ،

�و�ة�املالك�ن�أو�أ��اب�التخصيص�أو�أي�شاغل�شر���آخر،�-القانونية�للممتلك،
من�القانون�رقم��16املادة��-23
من�القانون�رقم��32و�14املادة��-24
من�القانون�رقم��18املادة��-25
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�والداخلية� �بالثقافة، �امل�لف�ن �الوزراء �ب�ن �تقر�ر�مش��ك �ع�� �بناء �يتخذ �تنفيذي مرسوم

�س�ا��ا� �عدد �يفوق �ال�� �املحفوظة �القطاعات �ا�� �بال�سبة �املعمار�ة �والتعم���وال�ندسة �والب�ئة، �املحلية وا��ماعات

�املحلية� �وا��ماعات �والداخلية �بالثقافة �امل�لف�ن �الوزراء �ب�ن �مش��ك قرار�وزاري

�ألف� �خمس�ن �عن �س�ا��ا �عدد �يقل �ال�� �املحفوظة �القطاعات �إ�� �بال�سبة �املعمار�ة، �والتعم���وال�ندسة والب�ئة،

�العقار�ة،�27 �املمتل�ات �صيانة �قصد ،

ا�إذ�-رفض�املالك��متثال�للتعليمات�و�رتفاقات�ال���يفرض�ا��جراء�ا��اص�با��ماية،

إذا��-�ان�املالك����وضع�يتعذر�عليھ�فيھ�القيام�باألشغال�املأمور���ا�و�لو����حالة�حصولھ�ع���إعانة�مالية�من�الدولة،

�-�ان�شغل�املمتلك�الثقا���أو�استعمالھ�ي�نا���ومتطلبات�املحافظة�عليھ،�وأبدى�املالك�رفضھ�معا��ة��ذا�الوضع،

  .28املمتلك�الثقا���و�نتج�ع��ا��غي���املجزأ

�أو�مق��ح� �مصنف �عقاري �ثقا�� �ممتلك ��� �بمقابل تصرف

��تص�يفھ�أو�م��ل����قائمة�ا��رد��ضا���أو�مشمول����قطاع�محفوظ،��و�خضع�التصرف�بمقابل�أو�بدون�مقابل��

�بالثقافة �الوز�ر�امل�لف �من �مسبق �ل��خيص �مالكھ، ��ان �أيا
ً
�ذكر�آنفا �مما � �عقاري �ثقا�� �ع���� .ممتلك �يتع�ن كما

الضباط�العمومي�ن�إبالغ�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة�ب�ل�مشروع�تصرف����ملكية�املمتلك�الثقا���العقاري،�وت�ون�للوز�ر�

و�عد�ال��خيص،�بانقضاء�� .من�تار�خ�استالمھ�التبليغ�لألعراب�عن�رده

  29.و�ل�تصرف����ممتلك�ثقا���تم�دون�اس�يفاء��ذا��جراء��عد�الغيا

�املمتل�ات �عن �جميع��حوال ��� �يبحث �بالثقافة�أن �للوز�ر�امل�لف �و��يمكن ��و���ا الثقافية�املنقولة،�املحددة

��شأ��ا �الزم �تحفظي �إجراء �أي �يمارس �و�أن �ا��ماية، �بإجراء �تحظ �لم �تزال �ما �املمتل�ات�.ال�� �تحو�ل �يتم �أن و�جب

الثقافية�املنقولة،�املصنفة�أو�امل��لة����قائمة�ا��رد��ضا���ألغراض�ال��ميم�أو��صالح�أو�أية�عملية�أخرى�ضرور�ة�

�بالثقافة �امل�لفة �الوزارة ��� �املختصة �املصا�� �من �مسبق �ترخيص �ع�� �بناء �املمتل�ات�. ، �تحو�ل �يخضع كما

�أو�العرض،� �أو�التقو�ة، �ال�و�ة، �أو�تحديد �أو��صالح، �ال��ميم، �ألغراض �مؤقتا �ا��ارج �إ�� �املحمية �املنقولة الثقافية

                                                           

  املحدد�لقواعد�نزع�امللكية�من�أجل�املنفعة�العامة

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�والداخلية�-: �بالثقافة، �امل�لف�ن �الوزراء �ب�ن �تقر�ر�مش��ك �ع�� �بناء �يتخذ �تنفيذي مرسوم

�س�ا��ا� �عدد �يفوق �ال�� �املحفوظة �القطاعات �ا�� �بال�سبة �املعمار�ة �والتعم���وال�ندسة �والب�ئة، �املحلية وا��ماعات

�املحلية��-.�سمة)  �وا��ماعات �والداخلية �بالثقافة �امل�لف�ن �الوزراء �ب�ن �مش��ك قرار�وزاري

�ألف� �خمس�ن �عن �س�ا��ا �عدد �يقل �ال�� �املحفوظة �القطاعات �إ�� �بال�سبة �املعمار�ة، �والتعم���وال�ندسة والب�ئة،

  .26قافية�سمة،�عقب�اس�شارة�ال��نة�الوطنية�للممتل�ات�الث

  نزع�امللكية�من�أجل�املنفعة�العامة

�بھ �املعمول �لل�شر�ع �وفقا �العامة �املنفعة �أجل �من �امللكية �نزع 27و�جرى

رفض�املالك��متثال�للتعليمات�و�رتفاقات�ال���يفرض�ا��جراء�ا��اص�با��ماية،�-:والسيما�����حوال��تية�

�ان�املالك����وضع�يتعذر�عليھ�فيھ�القيام�باألشغال�املأمور���ا�و�لو����حالة�حصولھ�ع���إعانة�مالية�من�الدولة،

�ان�شغل�املمتلك�الثقا���أو�استعمالھ�ي�نا���ومتطلبات�املحافظة�عليھ،�وأبدى�املالك�رفضھ�معا��ة��ذا�الوضع،

املمتلك�الثقا���و�نتج�ع��ا��غي���املجزأإذا��انت�قسمة�العقار�ت��ق�ضررا��سالمة�

  إجراء�الشفعة

��ل �ع�� �الشفعة �حق �ممارسة �يمثل�ا �أو�من �للدولة �أو�مق��ح��يمكن �مصنف �عقاري �ثقا�� �ممتلك ��� �بمقابل تصرف

تص�يفھ�أو�م��ل����قائمة�ا��رد��ضا���أو�مشمول����قطاع�محفوظ،��و�خضع�التصرف�بمقابل�أو�بدون�مقابل��

�بالثقافة �الوز�ر�امل�لف �من �مسبق �ل��خيص �مالكھ، ��ان �أيا
ً
�ذكر�آنفا �مما � �عقاري �ثقا�� ممتلك

الضباط�العمومي�ن�إبالغ�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة�ب�ل�مشروع�تصرف����ملكية�املمتلك�الثقا���العقاري،�وت�ون�للوز�ر�

من�تار�خ�استالمھ�التبليغ�لألعراب�عن�رده�ابتداء) 2(امل�لف�بالثقافة�م�لة�أقصا�ا�ش�ران�

و�ل�تصرف����ممتلك�ثقا���تم�دون�اس�يفاء��ذا��جراء��عد�الغيا. �ذه�امل�لة،�كما�لو��ان�ممنوحا

  إجراءات�ا��ماية�والصيانة

�املمتل�ات �عن �جميع��حوال ��� �يبحث �بالثقافة�أن �للوز�ر�امل�لف يمكن

��شأ��ا �الزم �تحفظي �إجراء �أي �يمارس �و�أن �ا��ماية، �بإجراء �تحظ �لم �تزال �ما ال��

الثقافية�املنقولة،�املصنفة�أو�امل��لة����قائمة�ا��رد��ضا���ألغراض�ال��ميم�أو��صالح�أو�أية�عملية�أخرى�ضرور�ة�

�بالثقافة �امل�لفة �الوزارة ��� �املختصة �املصا�� �من �مسبق �ترخيص �ع�� �بناء ،

�أو�العرض،� �أو�التقو�ة، �ال�و�ة، �أو�تحديد �أو��صالح، �ال��ميم، �ألغراض �مؤقتا �ا��ارج �إ�� �املحمية �املنقولة الثقافية

  .30ل��خيص�صر�ح�من�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة

                   

  .04-98من�القانون�رقم��43إ����41يراجع����ذلك�نصوص�املواد�من�

املحدد�لقواعد�نزع�امللكية�من�أجل�املنفعة�العامة�1991افر�ل��27املؤرخ����

  .04-98من�القانون�رقم�

  .04-98رقم��القانون من��49و�48

  .04- 98من�القانون�رقم�
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�ع�� �بناء �عليھ :املوافقة

�س�ا��ا� �عدد �يفوق �ال�� �املحفوظة �القطاعات �ا�� �بال�سبة �املعمار�ة �والتعم���وال�ندسة �والب�ئة، �املحلية وا��ماعات

�خ �ألف ) 50.000(مس�ن

�ألف� �خمس�ن �عن �س�ا��ا �عدد �يقل �ال�� �املحفوظة �القطاعات �إ�� �بال�سبة �املعمار�ة، �والتعم���وال�ندسة والب�ئة،

�سمة،�عقب�اس�شارة�ال��نة�الوطنية�للممتل�ات�الث) 50.000(

 
ً
نزع�امللكية�من�أجل�املنفعة�العامة: را�عا

�بھ �املعمول �لل�شر�ع �وفقا �العامة �املنفعة �أجل �من �امللكية �نزع و�جرى

والسيما�����حوال��تية�

�ان�املالك����وضع�يتعذر�عليھ�فيھ�القيام�باألشغال�املأمور���ا�و�لو����حالة�حصولھ�ع���إعانة�مالية�من�الدولة،

�ان�شغل�املمتلك�الثقا���أو�استعمالھ�ي�نا���ومتطلبات�املحافظة�عليھ،�وأبدى�املالك�رفضھ�معا��ة��ذا�الوضع،

إذا��انت�قسمة�العقار�ت��ق�ضررا��سالمة�

 
ً
إجراء�الشفعة:خامسا

��ل �ع�� �الشفعة �حق �ممارسة �يمثل�ا �أو�من �للدولة يمكن

تص�يفھ�أو�م��ل����قائمة�ا��رد��ضا���أو�مشمول����قطاع�محفوظ،��و�خضع�التصرف�بمقابل�أو�بدون�مقابل��

�بالثقافة �الوز�ر�امل�لف �من �مسبق �ل��خيص �مالكھ، ��ان �أيا
ً
�ذكر�آنفا �مما � �عقاري �ثقا�� ممتلك

الضباط�العمومي�ن�إبالغ�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة�ب�ل�مشروع�تصرف����ملكية�املمتلك�الثقا���العقاري،�وت�ون�للوز�ر�

امل�لف�بالثقافة�م�لة�أقصا�ا�ش�ران�

�ذه�امل�لة،�كما�لو��ان�ممنوحا

 
ً
إجراءات�ا��ماية�والصيانة: سادسا

�املمتل�ات �عن �جميع��حوال ��� �يبحث �بالثقافة�أن �للوز�ر�امل�لف يمكن

��شأ��ا �الزم �تحفظي �إجراء �أي �يمارس �و�أن �ا��ماية، �بإجراء �تحظ �لم �تزال �ما ال��

الثقافية�املنقولة،�املصنفة�أو�امل��لة����قائمة�ا��رد��ضا���ألغراض�ال��ميم�أو��صالح�أو�أية�عملية�أخرى�ضرور�ة�

�بالثقافة��فظھ �امل�لفة �الوزارة ��� �املختصة �املصا�� �من �مسبق �ترخيص �ع�� �بناء ،

�أو�العرض،� �أو�التقو�ة، �ال�و�ة، �أو�تحديد �أو��صالح، �ال��ميم، �ألغراض �مؤقتا �ا��ارج �إ�� �املحمية �املنقولة الثقافية

ل��خيص�صر�ح�من�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة

يراجع����ذلك�نصوص�املواد�من��-26
املؤرخ�����11-91القانون�رقم��-27
من�القانون�رقم��47املادة��-28
48يراجع����ذلك�املادت�ن��-29
من�القانون�رقم��60و�85ملادت�ن�ا�-30
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املمتل�ات�الثقافية�ذات�الطا�ع�غ���املادي�لنظام��خ��ان��غرض�

� �املادة ��� �املنصوص�عل��ا �بالوسائل ��و���ا أعاله��68تخ��ن�املمتل�ات�الثقافية�املحددة

ا��معيات،�أو�ال�يئات�و�املؤسسات�املتخصصة،�أو�أي�

وو���أح�ام��ذه�املادة�عن�طر�ق�. ��ص�آخر�مؤ�ل�لذلك����بنك�وط���للمعطيات�ي�شئھ�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة

املحدد�لكيفيات�تخز�ن�املمتل�ات�الثقافية�غ���املادية����

أ�شأ�املشرع�ا��زائري��يئات�و��ان�إدار�ة�خاصة�،�و�لف�ا�ع���وجھ�ا��صوص�بحماية�املمتل�ات�الثقافية،�

افية�لدى�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة،�و�لف�ا�بوجھ�خاص�بما�

  .إبداء�أرا��ا����جميع�املسائل�املتعلقة�بتطبيق��ذا�القانون�و�ال���يحيل�ا�إل��ا�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة

�قطاعا �إ�شاء �موضوع ��� �وكذلك �و�العقار�ة �املنقولة �الثقافية �املمتل�ات �حماية �مق��حات ��� ت�التداول

  .محفوظة�للمجموعات�العقار�ة�ا��ضر�ة�أو�الر�فية�املأ�ولة�ذات���مية�التار�خية�أو�الفنية

�ت�لف� ���نة �بالثقافة �الوز�ر�امل�لف �لدى �ت�شأ بأن

كما�سمح�كذلك�. ة�إلثراء�املجموعات�الوطنية،�و��نة�ت�لف�ب��ع�ملكية�املمتل�ات

با�شاء���نة����مستوى��ل�والية�للممتل�ات�الثقافية�و�لف�ا�بدراسة�أي�طلبات�تص�يف،�و�إ�شاء�قطاعات�محفوظة،�

�للم �الوطنية �ال��نة �ع�� �واق��اح�ا ��ضا��، �ا��رد �قائمة ��� �ثقافية �ممتل�ات �الثقافيةأو����يل �تبدى�. متل�ات كما

�ا��رد� �قائمة ��� �املعنية �الوالية �إ�� �بال�سبة �بالغة �محلية �قيمة �ل�ا �ثقافية �ممتل�ات ����يل �طلبات ��� �وتتداول رأ��ا

  و�حماية�و�ترميم�و�اعادة�تأ�يل�و�استصالح�املمتل�ات�الثقافية�العقار�ة�و�املنقولة،

                                                           

،�املحدد�2003اكتو�ر��05املؤرخ����

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

املمتل�ات�الثقافية�ذات�الطا�ع�غ���املادي�لنظام��خ��ان��غرض��04- 98نون�ال��اث�الثقا���رقم�

�ع���اّن  �نص �حيث �:" حماي��ا �املادة ��� �املنصوص�عل��ا �بالوسائل ��و���ا تخ��ن�املمتل�ات�الثقافية�املحددة

ا��معيات،�أو�ال�يئات�و�املؤسسات�املتخصصة،�أو�أي�بمبادرة�من�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة،�أو�ا��ماعات�املحلية،�او�

��ص�آخر�مؤ�ل�لذلك����بنك�وط���للمعطيات�ي�شئھ�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة

املحدد�لكيفيات�تخز�ن�املمتل�ات�الثقافية�غ���املادية�����325-03التنظيم�من�خالل�صدور�املرسوم�التنفيذي�رقم�

  . 31الوط���للمعطيات

  ال�يئات��دار�ة���ماية�املمتل�ات�الثقافية

أ�شأ�املشرع�ا��زائري��يئات�و��ان�إدار�ة�خاصة�،�و�لف�ا�ع���وجھ�ا��صوص�بحماية�املمتل�ات�الثقافية،�

  ال��نة�الوطنية

افية�لدى�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة،�و�لف�ا�بوجھ�خاص�بما�أ�شأ�املشرع�ا��زائري���نة�وطنية�للممتل�ات�الثق

إبداء�أرا��ا����جميع�املسائل�املتعلقة�بتطبيق��ذا�القانون�و�ال���يحيل�ا�إل��ا�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة

�قطاعا �إ�شاء �موضوع ��� �وكذلك �و�العقار�ة �املنقولة �الثقافية �املمتل�ات �حماية �مق��حات ��� التداول

محفوظة�للمجموعات�العقار�ة�ا��ضر�ة�أو�الر�فية�املأ�ولة�ذات���مية�التار�خية�أو�الفنية

  ال��نة�ا��اصة�وال��ان�الوالئية�

� �رقم � �القانون �بموجب �ا��زائري �املشرع �سمح �ت�لف��04-98قد ���نة �بالثقافة �الوز�ر�امل�لف �لدى �ت�شأ بأن

ة�إلثراء�املجموعات�الوطنية،�و��نة�ت�لف�ب��ع�ملكية�املمتل�اتباقتناء�املمتل�ات�الثقافية�املخصص

با�شاء���نة����مستوى��ل�والية�للممتل�ات�الثقافية�و�لف�ا�بدراسة�أي�طلبات�تص�يف،�و�إ�شاء�قطاعات�محفوظة،�

�للم �الوطنية �ال��نة �ع�� �واق��اح�ا ��ضا��، �ا��رد �قائمة ��� �ثقافية �ممتل�ات أو����يل

�ا��رد� �قائمة ��� �املعنية �الوالية �إ�� �بال�سبة �بالغة �محلية �قيمة �ل�ا �ثقافية �ممتل�ات ����يل �طلبات ��� �وتتداول رأ��ا

  الصندوق�الوط���لل��اث�الثقا��

  : ي�شأ�صندوق�وط���لل��اث�الثقا���من�أجل�تمو�ل�جميع�عمليات

و�حماية�و�ترميم�و�اعادة�تأ�يل�و�استصالح�املمتل�ات�الثقافية�العقار�ة�و�املنقولة،

                   

املؤرخ�����325-03،�وأح�ام�املرسوم�التنفيذي�رقم�04-98من�القانون�رقم�

  .لكيفيات�تخز�ن�املمتل�ات�الثقافية�غ���املادية����البنك�الوط���للمعطيات

  .04-98من�القانون�رقم�

  .04- 98رقم��القانون 

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

نون�ال��اث�الثقا���رقم�كما�أخضع�قا

�ع���اّن  �نص �حيث حماي��ا

بمبادرة�من�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة،�أو�ا��ماعات�املحلية،�او�

��ص�آخر�مؤ�ل�لذلك����بنك�وط���للمعطيات�ي�شئھ�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة

التنظيم�من�خالل�صدور�املرسوم�التنفيذي�رقم�

الوط���للمعطيات�البنك

ال�يئات��دار�ة���ماية�املمتل�ات�الثقافية: الفرع�الثا�ي

أ�شأ�املشرع�ا��زائري��يئات�و��ان�إدار�ة�خاصة�،�و�لف�ا�ع���وجھ�ا��صوص�بحماية�املمتل�ات�الثقافية،�

  :وتتمثل�فيماي��

ال��نة�الوطنية: أوال

أ�شأ�املشرع�ا��زائري���نة�وطنية�للممتل�ات�الثق

  : 32يأ�ى

إبداء�أرا��ا����جميع�املسائل�املتعلقة�بتطبيق��ذا�القانون�و�ال���يحيل�ا�إل��ا�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة�-

�قطاعا�- �إ�شاء �موضوع ��� �وكذلك �و�العقار�ة �املنقولة �الثقافية �املمتل�ات �حماية �مق��حات ��� التداول

محفوظة�للمجموعات�العقار�ة�ا��ضر�ة�أو�الر�فية�املأ�ولة�ذات���مية�التار�خية�أو�الفنية

 
ً
ال��نة�ا��اصة�وال��ان�الوالئية�: ثانيا

� �رقم � �القانون �بموجب �ا��زائري �املشرع �سمح قد

باقتناء�املمتل�ات�الثقافية�املخصص

با�شاء���نة����مستوى��ل�والية�للممتل�ات�الثقافية�و�لف�ا�بدراسة�أي�طلبات�تص�يف،�و�إ�شاء�قطاعات�محفوظة،�

�للم �الوطنية �ال��نة �ع�� �واق��اح�ا ��ضا��، �ا��رد �قائمة ��� �ثقافية �ممتل�ات أو����يل

�ا��رد� �قائمة ��� �املعنية �الوالية �إ�� �بال�سبة �بالغة �محلية �قيمة �ل�ا �ثقافية �ممتل�ات ����يل �طلبات ��� �وتتداول رأ��ا

  . �33ضا��

 
ً
الصندوق�الوط���لل��اث�الثقا��: ثالثا

ي�شأ�صندوق�وط���لل��اث�الثقا���من�أجل�تمو�ل�جميع�عمليات

و�حماية�و�ترميم�و�اعادة�تأ�يل�و�استصالح�املمتل�ات�الثقافية�العقار�ة�و�املنقولة،صيانة�و�حفظ� -

من�القانون�رقم��69يراجع����ذلك�املادة��-31

لكيفيات�تخز�ن�املمتل�ات�الثقافية�غ���املادية����البنك�الوط���للمعطيات
من�القانون�رقم��79املادة��-32
القانون من��81و�80املادت�ن��-33
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و�قرر�إ�شاء��ذا�الصندوق�و�ا��صول�ع���مختلف�أش�ال�التمو�ل�و��عانات�املباشرة�أو�غ���املباشرة�بال�سبة�إ���

بالنظر�إ���الز�ادات�الكب��ة�ل�سب�صور��عتداءات�املاسة�باملمتل�ات�الثقافية،�فإّن�املشرع�ا��زائري�تصدى�

نصوص�عامة�واردة����قانون�العقو�ات�وم�افحة�ال��ر�ب،�وأخرى�

  :،�و�تم�التعرض�ل�ا�فيماي��

  تجر�م�صور�املساس�باملمتل�ات�الثقافية�بموجب�النصوص�العامة

�قانو�ي� ��� �واردة �نصوص �بموجب �الثقافية ات

�الثقافية،� �املمتل�ات �سرقة �لتجر�م
ً
�نصوصا �ا��زائري �العقو�ات �قانون �تضمن حيث

سنوات�و�غرامة��10وعاقب��ل�من�سرق�أو�حاول�سرقة�ممتلك�ثقا���منقول�مح���أو�معرف�با���س�من�س�ت�ن�إ���

  : 36كما�شدد��ذه�العقو�ة����ظروف�محددة�و����التا��

  .إذا�ارتكبت�ا��ر�مة�من�طرف�جماعة�إجرامية�منظمة�أو��انت�عابرة�ا��دود�الوطنية

�سنوات�� �خمس �إ�� �سنة �من با���س

و�بدو�من�. و�غرامة��ساوي�خمس�مرات�قيمة�البضاعة�املصادرة�من�يقوم�ب��ر�ب�التحف�الفنية�او�املمتل�ات��ثر�ة

متل�ات��ثر�ة�ع���خطور��ا�مع�جرائم�أخرى�أقل�

و�شدد�العقو�ة�عندما�ترتكب�افعال�ال��ر�ب�من�طرف�ثالثة�ا��اص�فأك��،�أو�إذا�ارتكبت�باستعمال�وسائل�

�إذا��ان�فاعل��ا�ممن�يمارسون�وظائف�ع مومية�او�م�نة�ذات�صلة�بال�شاط�النقل�او�السالح�الناري،�أو����حالة�ما

  .38املجرم�وارتكب�ا��ر�مة�أثناء�تأدية�وظيفتھ�او�بمناسب��ا�أو�استخذم�العنف�او�السالح����ارت�اب�ا��ر�مة

،�وعاقب�39كما�عاقب�املشرع�ا��زائري�كذلك�ع���الشروع����ل��ر�ب�بنفس�العقو�ات�املقررة�ل��ر�مة�التامة

وات�و�غرامة��ساوي�عشر�مرات�قيمة�البضاعة�املصادرة�ووسيلة�النقل،�ل�ل�

                                                           

  .دد�،�الصادرة�بتار�خ

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

   .صيانة�و�حفظ�و�حماية�املمتل�ات�الثقافية�غ���املادية

و�قرر�إ�شاء��ذا�الصندوق�و�ا��صول�ع���مختلف�أش�ال�التمو�ل�و��عانات�املباشرة�أو�غ���املباشرة�بال�سبة�إ���

  .34ل�ات�الثقافية�و�ينص�عل��ا����إطار�قانون�املالية

  آليات�ا��ماية�ا��زائية�للممتل�ات�الثقافية

بالنظر�إ���الز�ادات�الكب��ة�ل�سب�صور��عتداءات�املاسة�باملمتل�ات�الثقافية،�فإّن�املشرع�ا��زائري�تصدى�

نصوص�عامة�واردة����قانون�العقو�ات�وم�افحة�ال��ر�ب،�وأخرى��ل�ا�بتجر�م�ا�وتقر�ر�العقو�ات�املناسبة�ل�ا�بموجب

،�و�تم�التعرض�ل�ا�فيماي��04-98خاصة�تضم��ا�قانون�حماية�ال��اث�الثقا���رقم�

تجر�م�صور�املساس�باملمتل�ات�الثقافية�بموجب�النصوص�العامة

�باملمتل� �املاسة �ا��رائم �من �العديد �ا��زائري �املشرع �قانو�ي�جرم ��� �واردة �نصوص �بموجب �الثقافية ات

�ال��ر�ب �وم�افحة �العقو�ات �الثقافية،�، �املمتل�ات �سرقة �لتجر�م
ً
�نصوصا �ا��زائري �العقو�ات �قانون �تضمن حيث

وعاقب��ل�من�سرق�أو�حاول�سرقة�ممتلك�ثقا���منقول�مح���أو�معرف�با���س�من�س�ت�ن�إ���

كما�شدد��ذه�العقو�ة����ظروف�محددة�و����التا��. 35دج 1000000

  إذا�س�لت�وظيفة�الفاعل�ارت�اب�ا��ر�مة

  إذا�ارتكبت�ا��ر�ة�من�طرف�اك���من���ص

  إذا�ارتكبت�ا��ر�مة�مع�حمل�السالح�او�ال��ديد�باستعمالھ

إذا�ارتكبت�ا��ر�مة�من�طرف�جماعة�إجرامية�منظمة�أو��انت�عابرة�ا��دود�الوطنية

� �رقم �ال��ر�ب �م�افحة �قانون �بموجب �ا��زائري �املشرع �0637-05وعاقب

و�غرامة��ساوي�خمس�مرات�قيمة�البضاعة�املصادرة�من�يقوم�ب��ر�ب�التحف�الفنية�او�املمتل�ات��ثر�ة

متل�ات��ثر�ة�ع���خطور��ا�مع�جرائم�أخرى�أقل�خالل��ذه�املادة�اّن�املشرع�ا��زائري�قد�ساوى�ب�ن�جر�مة���ر�ب�امل

  .م��ا�خطورة�وأ�مية�وجعل�ل�ما�نفس�العقو�ة

و�شدد�العقو�ة�عندما�ترتكب�افعال�ال��ر�ب�من�طرف�ثالثة�ا��اص�فأك��،�أو�إذا�ارتكبت�باستعمال�وسائل�

�إذا��ان�فاعل��ا�ممن�يمارسون�وظائف�ع النقل�او�السالح�الناري،�أو����حالة�ما

املجرم�وارتكب�ا��ر�مة�أثناء�تأدية�وظيفتھ�او�بمناسب��ا�أو�استخذم�العنف�او�السالح����ارت�اب�ا��ر�مة

كما�عاقب�املشرع�ا��زائري�كذلك�ع���الشروع����ل��ر�ب�بنفس�العقو�ات�املقررة�ل��ر�مة�التامة

وات�و�غرامة��ساوي�عشر�مرات�قيمة�البضاعة�املصادرة�ووسيلة�النقل،�ل�ل�سن�10كذلك�با���س�من�س�ت�ن�ا���

                   

  .04-98من�القانون�رقم�

  .مكرر�من�قانون�العقو�ات�ا��زائري 

  .من�قانون�العقو�ات�ا��زائري 

دد�،�الصادرة�بتار�خ،�املتعلق�بم�افحة�ال��ر�ب،�ج�ر�ج�ج�،�الع2005اوت��23الصادر����

  .06-05من��مر�رقم��22و�12و�11و�10يراجع����ذلك�نصوص�املواد�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

صيانة�و�حفظ�و�حماية�املمتل�ات�الثقافية�غ���املادية -

و�قرر�إ�شاء��ذا�الصندوق�و�ا��صول�ع���مختلف�أش�ال�التمو�ل�و��عانات�املباشرة�أو�غ���املباشرة�بال�سبة�إ���

ل�ات�الثقافية�و�ينص�عل��ا����إطار�قانون�املاليةجميع�أصناف�املمت

آليات�ا��ماية�ا��زائية�للممتل�ات�الثقافية: املطلب�الثا�ي

بالنظر�إ���الز�ادات�الكب��ة�ل�سب�صور��عتداءات�املاسة�باملمتل�ات�الثقافية،�فإّن�املشرع�ا��زائري�تصدى�

ل�ا�بتجر�م�ا�وتقر�ر�العقو�ات�املناسبة�ل�ا�بموجب

خاصة�تضم��ا�قانون�حماية�ال��اث�الثقا���رقم�

تجر�م�صور�املساس�باملمتل�ات�الثقافية�بموجب�النصوص�العامة: الفرع��ول 

�باملمتل� �املاسة �ا��رائم �من �العديد �ا��زائري �املشرع جرم

�ال��ر�ب �وم�افحة العقو�ات

وعاقب��ل�من�سرق�أو�حاول�سرقة�ممتلك�ثقا���منقول�مح���أو�معرف�با���س�من�س�ت�ن�إ���

1000000ا����200000من�

إذا�س�لت�وظيفة�الفاعل�ارت�اب�ا��ر�مة

إذا�ارتكبت�ا��ر�ة�من�طرف�اك���من���ص

إذا�ارتكبت�ا��ر�مة�مع�حمل�السالح�او�ال��ديد�باستعمالھ

إذا�ارتكبت�ا��ر�مة�من�طرف�جماعة�إجرامية�منظمة�أو��انت�عابرة�ا��دود�الوطنية

� �رقم �ال��ر�ب �م�افحة �قانون �بموجب �ا��زائري �املشرع وعاقب

و�غرامة��ساوي�خمس�مرات�قيمة�البضاعة�املصادرة�من�يقوم�ب��ر�ب�التحف�الفنية�او�املمتل�ات��ثر�ة

خالل��ذه�املادة�اّن�املشرع�ا��زائري�قد�ساوى�ب�ن�جر�مة���ر�ب�امل

م��ا�خطورة�وأ�مية�وجعل�ل�ما�نفس�العقو�ة

و�شدد�العقو�ة�عندما�ترتكب�افعال�ال��ر�ب�من�طرف�ثالثة�ا��اص�فأك��،�أو�إذا�ارتكبت�باستعمال�وسائل��

�إذا��ان�فاعل��ا�ممن�يمارسون�وظائف�ع النقل�او�السالح�الناري،�أو����حالة�ما

املجرم�وارتكب�ا��ر�مة�أثناء�تأدية�وظيفتھ�او�بمناسب��ا�أو�استخذم�العنف�او�السالح����ارت�اب�ا��ر�مة

كما�عاقب�املشرع�ا��زائري�كذلك�ع���الشروع����ل��ر�ب�بنفس�العقو�ات�املقررة�ل��ر�مة�التامة

كذلك�با���س�من�س�ت�ن�ا���

من�القانون�رقم��87املادة��-34
مكرر�من�قانون�العقو�ات�ا��زائري �350املادة��-35
من�قانون�العقو�ات�ا��زائري �02مكرر��350املادة��-36
الصادر�����06-�05مر�رقم��-37
يراجع����ذلك�نصوص�املواد��-38



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  400

�لغرض�
ً
�خصيصا �م�يئة �نقل �او�وسيلة �ال��ر�ب ��� �الستعمالھ

ً
�معدا

ً
�مخزنا �ا��مر�ي �النطاق �داخل �يحوز ��ص

  تجر�م�صور�املساس�باملمتل�ات�الثقافية�بموجب�النصوص�ا��اصة

�ا��زائية� �ا��ماية �لتكر�س �القانونية �النصوص �من العديد

منھ�ل�ل�جمعية�ل�جمعية�تأسست��91

�تنص �أن �الثقافية �املمتل�ات �حماية �إ�� �الس�� �ع�� ��سا��� �قانو��ا ��� �وتنص �با��ق�قانونا �مدعيا �خصما �نفس�ا ب

�القضائية� �الشرطة �ضباط �إ�� �إضافة �ومعاين��ا �أح�امھ �مخالفات �عن �البحث �م�مة �القانون ��ذا �منح كما

ون�املف�ش�-وأعوا��ا�إ����ل�من�رجال�الفن�املؤ�لون�بصورة�خاصة�حسب�الشروط�املحددة����التنظيم�املعمول�بھ،

�امل�لف�ن� ��عوان �عمل ��عرقل �من ��ل �عاقب

  .42بحماية�املمتل�ات�الثقافية�أو�يجعل�م����وضع�يتعذر�عل��م�فيھ�أداء�م�ام�م،�وفقا�ألح�ام�قانون�العقو�ات

وعقو�ات�سالبة�ل��ر�ة�دون�املساس�بأح�ام�املسؤولية�

 :  

إجراء��بحاث��ثر�ة�دون�ترخيص�من�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة،�وعدم�التصر�ح�باملك�شفات�الفجائية�وعدم�

  .43بحاث��ثر�ة�املرخص���ا�وعدم��سليم�ا�للدولة

�أثر�ة� �بأبحاث �القيام �أو�أثناء �بالصدفة �مك�شفة �حفر�أو�تنقيب، �عمليات �من �متأتية �أشياء �أو�إخفاء بيع

مرخص���ا،�و�يع�أو�إخفاء�أشياء�متأتية�من�أبحاث�أجر�ت�تحت�مياه�البحر،�و�يع�أو�إخفاء�ممتل�ات�ثقافية�مصنفة�

قائمة�ا��رد��ضا���وكذلك�املمتل�ات�الثقافية�املتأتية�من�تقطيع�ا�أو�تجزئ��ا،�و�يع�أو�إخفاء�عناصر�
44.  

املصنفة�أو�امل��لة�اتالف�أو��شو�ھ�عمدا�أحد�املمتل�ات�الثقافية�املنقولة�أو�العقار�ة�املق��حة�للتص�يف�او�

���� �واملذ�ورة �املحددة ��رتفاقات �يطابق �ال �استعماال �استعمالھ �أو �مصنف �عقارى �ثقا�� �ممتلك شغل

                                                                                

،�مجلة��ج��اد�"دراسة�مقارنة"إسالم�عبد�هللا�عبد�الغ���غانم،�ا��ماية�ا��نائية�لآلثار����القانون�ا��زائري�والقانون�املصري�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�لغرض�
ً
�خصيصا �م�يئة �نقل �او�وسيلة �ال��ر�ب ��� �الستعمالھ

ً
�معدا

ً
�مخزنا �ا��مر�ي �النطاق �داخل �يحوز ��ص

تجر�م�صور�املساس�باملمتل�ات�الثقافية�بموجب�النصوص�ا��اصة

�حم �قانون �تضمن �رقم �الثقا�� �ال��اث �ا��زائية��04-98اية �ا��ماية �لتكر�س �القانونية �النصوص �من العديد

91للممتل�ات�الثقافية����جان��ا�املوضو���وح����جرا�ي،�حيث�سمحت�املادة�

�تنص �أن �الثقافية �املمتل�ات �حماية �إ�� �الس�� �ع�� ��سا��� �قانو��ا ��� �وتنص قانونا

  .املد�ي�فيما�يخص�مخالفات�أح�ام��ذا�القانون 

�القضائية� �الشرطة �ضباط �إ�� �إضافة �ومعاين��ا �أح�امھ �مخالفات �عن �البحث �م�مة �القانون ��ذا �منح كما

وأعوا��ا�إ����ل�من�رجال�الفن�املؤ�لون�بصورة�خاصة�حسب�الشروط�املحددة����التنظيم�املعمول�بھ،

�الثقا��، �ال��اث �بحماية �واملراقبة�-امل�لفون �والتثم�ن �ا��فظ �امل�لف�ن�و . 41أعوان ��عوان �عمل ��عرقل �من ��ل �عاقب

بحماية�املمتل�ات�الثقافية�أو�يجعل�م����وضع�يتعذر�عل��م�فيھ�أداء�م�ام�م،�وفقا�ألح�ام�قانون�العقو�ات

وعقو�ات�سالبة�ل��ر�ة�دون�املساس�بأح�ام�املسؤولية�تقر�ر�عقو�ات�مالية��04-98كما�تضمن�القانون�رقم�

: املدنية�للتعو�ض�عن��ضرار،�عن��ل�من�يرتكب�مخالفة�من�املخالفات�التالية

إجراء��بحاث��ثر�ة�دون�ترخيص�من�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة،�وعدم�التصر�ح�باملك�شفات�الفجائية�وعدم�

بحاث��ثر�ة�املرخص���ا�وعدم��سليم�ا�للدولةالتصر�ح�باألشياء�املك�شفة�أثناء�� 

�أثر�ة� �بأبحاث �القيام �أو�أثناء �بالصدفة �مك�شفة �حفر�أو�تنقيب، �عمليات �من �متأتية �أشياء �أو�إخفاء بيع

مرخص���ا،�و�يع�أو�إخفاء�أشياء�متأتية�من�أبحاث�أجر�ت�تحت�مياه�البحر،�و�يع�أو�إخفاء�ممتل�ات�ثقافية�مصنفة�

قائمة�ا��رد��ضا���وكذلك�املمتل�ات�الثقافية�املتأتية�من�تقطيع�ا�أو�تجزئ��ا،�و�يع�أو�إخفاء�عناصر�

44معمار�ة�متأتية�من�تقطيع�ممتلك�ثقا���عقاري�أو�عقاري�بالتخصيص�أو�تجزئتھ

اتالف�أو��شو�ھ�عمدا�أحد�املمتل�ات�الثقافية�املنقولة�أو�العقار�ة�املق��حة�للتص�يف�او�
45  

���� �واملذ�ورة �املحددة ��رتفاقات �يطابق �ال �استعماال �استعمالھ �أو �مصنف �عقارى �ثقا�� �ممتلك شغل

  .46ال��خيص�السمبق�الذي�سلمھ�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة

                                                                                                                        

إسالم�عبد�هللا�عبد�الغ���غانم،�ا��ماية�ا��نائية�لآلثار����القانون�ا��زائري�والقانون�املصري�

  .253،�ص�02�،2018 ،�العدد07للدراسات�القانونية�و�قتصادية،�املجلد�

  .06-05من��مر�رقم�

  .04-98من�القانون�رقم�

  .من�القانون�ذاتھ

  .08-98من�القانون�رقم�

  .من�القانون�ذاتھ

  .من�القانون�ذاتھ

  .من�القانون�ذاتھ

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�لغرض�
ً
�خصيصا �م�يئة �نقل �او�وسيلة �ال��ر�ب ��� �الستعمالھ

ً
�معدا

ً
�مخزنا �ا��مر�ي �النطاق �داخل �يحوز ��ص

  . 40ال��ر�ب

تجر�م�صور�املساس�باملمتل�ات�الثقافية�بموجب�النصوص�ا��اصة: الفرع�الثا�ي

�حم �قانون تضمن

للممتل�ات�الثقافية����جان��ا�املوضو���وح����جرا�ي،�حيث�سمحت�املادة�

�تنص �أن �الثقافية �املمتل�ات �حماية �إ�� �الس�� �ع�� ��سا��� �قانو��ا ��� �وتنص قانونا

املد�ي�فيما�يخص�مخالفات�أح�ام��ذا�القانون 

�القضائية� �الشرطة �ضباط �إ�� �إضافة �ومعاين��ا �أح�امھ �مخالفات �عن �البحث �م�مة �القانون ��ذا �منح كما

وأعوا��ا�إ����ل�من�رجال�الفن�املؤ�لون�بصورة�خاصة�حسب�الشروط�املحددة����التنظيم�املعمول�بھ،

�الثقا��، �ال��اث �بحماية امل�لفون

بحماية�املمتل�ات�الثقافية�أو�يجعل�م����وضع�يتعذر�عل��م�فيھ�أداء�م�ام�م،�وفقا�ألح�ام�قانون�العقو�ات

كما�تضمن�القانون�رقم�

املدنية�للتعو�ض�عن��ضرار،�عن��ل�من�يرتكب�مخالفة�من�املخالفات�التالية

إجراء��بحاث��ثر�ة�دون�ترخيص�من�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة،�وعدم�التصر�ح�باملك�شفات�الفجائية�وعدم��-

التصر�ح�باألشياء�املك�شفة�أثناء�� 

�أثر�ة��- �بأبحاث �القيام �أو�أثناء �بالصدفة �مك�شفة �حفر�أو�تنقيب، �عمليات �من �متأتية �أشياء �أو�إخفاء بيع

مرخص���ا،�و�يع�أو�إخفاء�أشياء�متأتية�من�أبحاث�أجر�ت�تحت�مياه�البحر،�و�يع�أو�إخفاء�ممتل�ات�ثقافية�مصنفة�

قائمة�ا��رد��ضا���وكذلك�املمتل�ات�الثقافية�املتأتية�من�تقطيع�ا�أو�تجزئ��ا،�و�يع�أو�إخفاء�عناصر��أو�م��لة���

معمار�ة�متأتية�من�تقطيع�ممتلك�ثقا���عقاري�أو�عقاري�بالتخصيص�أو�تجزئتھ

اتالف�أو��شو�ھ�عمدا�أحد�املمتل�ات�الثقافية�املنقولة�أو�العقار�ة�املق��حة�للتص�يف�او��-

45.���قائمة�ا��رد��ضا��

-����� �واملذ�ورة �املحددة ��رتفاقات �يطابق �ال �استعماال �استعمالھ �أو �مصنف �عقارى �ثقا�� �ممتلك شغل

ال��خيص�السمبق�الذي�سلمھ�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة

                                                             
إسالم�عبد�هللا�عبد�الغ���غانم،�ا��ماية�ا��نائية�لآلثار����القانون�ا��زائري�والقانون�املصري��-39

للدراسات�القانونية�و�قتصادية،�املجلد�
من��مر�رقم��11و�25املادة���-40
من�القانون�رقم��92املادة��-41
من�القانون�ذاتھ�93املادة��-42
من�القانون�رقم��94املادة��-43
من�القانون�ذاتھ�95املادة��-44
من�القانون�ذاتھ�96املادة��-45
من�القانون�ذاتھ�98املادة��-46
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صنفة�وللعقارات�املشمولة����مباشرة�القيام�بأعمال�إصالح�ملمتل�ات�ثقافية�عقار�ة�مق��حة�للتص�يف�أو�م

املنطقة�املحمية،�أو�إعادة�تأ�ل��ا،�أو�ترميم�ا�أو�اضافة�ال��ا�أو�استصالح�ا�أو�اعادة��شكيل�ا�أو��دم�ا،�بما�يخالف�

�بأشغال �أو�تتعلق �وس�نمائية، �فتوغرافية �ومشا�د �صور �وأحد �حفالت، �وتنظيم �قاعدية،���ش�ار، م�شآت

�ا��رد� �قائمة ��� �أو�م��ل �مصنف �منقول �ثقا�� �ممتلك �اختفاء �عن ساعة

���مصنف،�م��ال�أو�غ���م��ل����قائمة�ا��رد�

ال�شر����ال��اب�الوط���أو�خارجھ�أعماال�ذات�صبغة�علمية�ي�ون�موضوع�ا�وثائق�غ���مطبوعة�محفوظة����

حسن�النية�ملمتلك�ثقا���عقاري�مصنف�أو�م��ل����قائمة�

دج،�وعقو�ات��500.000دج�إ����1000

ت�العود�حيث�تضاعف�العقو�ة،�و�عت������مجمل�ا�بأّ��ا�غ���ردعية�

وغ���مالئمة�مع�مقدار��عتداء�و�ن��اك�وال�دم�وال�شو�ھ،�ألّن�مقومات�ال��اث�املادي�ال�يمكن�أن��عوض�وغ���قابلة�

ة�القانونية�للممتل�ات�الثقافية�من�مما�سبق��لھ�يمكن�القول�باّن�املشرع�ا��زائري�حرص�ع���إضفاء�ا��ماي

،�وأقر�بالعديد�من�04-98خالل�مختلف�ال�شر�عات�ال���أصدر�ا�لتحقيق�ذلك����مقدم��ا�قانون�ال��اث�الثقا���رقم�

�عامة�� �إدار�ة ��يئات �إلشراف �تخضع �إداري �طا�ع �ذات �وم��ا �السيا��، ��من �لتحقيق
ً
�ضمانا �القانونية �ليات

لقطاعات�املحفوظة،�إ���جانب�آليات�أخرى�مثل�نزع�امللكية�ألجل�املنفعة�العامة�والشفعة�

�املمتل�ات� ���ماية �ال��ان �من �للعديد �ا��زائري �املشرع �ا�شاء �ذلك �إ�� يضاف

وال��ان�ا��اصة�مع�الصندوق�الوط���لل��اث�

                                                           

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

مباشرة�القيام�بأعمال�إصالح�ملمتل�ات�ثقافية�عقار�ة�مق��حة�للتص�يف�أو�م

املنطقة�املحمية،�أو�إعادة�تأ�ل��ا،�أو�ترميم�ا�أو�اضافة�ال��ا�أو�استصالح�ا�أو�اعادة��شكيل�ا�أو��دم�ا،�بما�يخالف�

  .�47جراءات�املنصوص�عل��ا�����ذا�القانون 

�بأشغال �أو�تتعلق �وس�نمائية، �فتوغرافية �ومشا�د �صور �وأحد �حفالت، �وتنظيم �ش�ار،

  .48واقامة�مصا�ع�أو�اشغال�ك��ى�عمومية�أو�خاصة،�أو�������أو�قطع�ا��ار

� �خالل �ا��ارس �تبليغ �ا��رد��24عدم �قائمة ��� �أو�م��ل �مصنف �منقول �ثقا�� �ممتلك �اختفاء �عن ساعة

  .�49ضا���وع����ل�مؤتمن�عليھ

���مصنف،�م��ال�أو�غ���م��ل����قائمة�ا��رد�اصدار�بصورة�غ���قانونية�ممتل�ا�ثقافيا�منقوال�مصنفا�أو�غ

ال�شر����ال��اب�الوط���أو�خارجھ�أعماال�ذات�صبغة�علمية�ي�ون�موضوع�ا�وثائق�غ���مطبوعة�محفوظة����

  .51ا��زائر�وتخص�ال��اث�الثقا���دون�ترخيص�من�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة

حسن�النية�ملمتلك�ثقا���عقاري�مصنف�أو�م��ل����قائمة��اع��اض�املالك�أو�املستأجر�أو�أي�شاغل�آخر 

  .52ا��رد��ضا���ع���ز�ارة�رجال�الفن�املؤ�ل�ن�خصيصا�للعقار

1000وتجدر��شارة�بأّن�العقو�ات�املالية�املقررة�ل�ذه�املخالفات�ت��اوح�ماب�ن�

����حاال 
ّ
ت�العود�حيث�تضاعف�العقو�ة،�و�عت������مجمل�ا�بأّ��ا�غ���ردعية�سالبة�ل��ر�ة�ال�تفوق�خمس�سنوات�إال

وغ���مالئمة�مع�مقدار��عتداء�و�ن��اك�وال�دم�وال�شو�ھ،�ألّن�مقومات�ال��اث�املادي�ال�يمكن�أن��عوض�وغ���قابلة�

مما�سبق��لھ�يمكن�القول�باّن�املشرع�ا��زائري�حرص�ع���إضفاء�ا��ماي

خالل�مختلف�ال�شر�عات�ال���أصدر�ا�لتحقيق�ذلك����مقدم��ا�قانون�ال��اث�الثقا���رقم�

�عامة�� �إدار�ة ��يئات �إلشراف �تخضع �إداري �طا�ع �ذات �وم��ا �السيا��، ��من �لتحقيق
ً
�ضمانا �القانونية �ليات

لقطاعات�املحفوظة،�إ���جانب�آليات�أخرى�مثل�نزع�امللكية�ألجل�املنفعة�العامة�والشفعة��ال���يل�والتص�يف�وا

�ال��ميم �والصيانة �ا��ماية �املمتل�ات�.  وإجراءات ���ماية �ال��ان �من �للعديد �ا��زائري �املشرع �ا�شاء �ذلك �إ�� يضاف

وال��ان�ا��اصة�مع�الصندوق�الوط���لل��اث�الثقافية�واملوزعة�ع���ال��اب�الوط��،�ال��نة�الوطنية�وال��ان�الوالئية�

                   

  .من�القانون�ذاتھ

  .من�القانون�ذاتھ

  .من�القانون�ذاتھ

  .من�القانون�ذاتھ

  .من�القانون�ذاتھ

  .من�القانون�ذاتھ

  .82خوادجية�سميحة�حنان،�املرجع�السابق،�ص�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

مباشرة�القيام�بأعمال�إصالح�ملمتل�ات�ثقافية�عقار�ة�مق��حة�للتص�يف�أو�م�-

املنطقة�املحمية،�أو�إعادة�تأ�ل��ا،�أو�ترميم�ا�أو�اضافة�ال��ا�أو�استصالح�ا�أو�اعادة��شكيل�ا�أو��دم�ا،�بما�يخالف�

�جراءات�املنصوص�عل��ا�����ذا�القانون 

�بأشغال�- �أو�تتعلق �وس�نمائية، �فتوغرافية �ومشا�د �صور �وأحد �حفالت، �وتنظيم �ش�ار،

واقامة�مصا�ع�أو�اشغال�ك��ى�عمومية�أو�خاصة،�أو�������أو�قطع�ا��ار

-�� �خالل �ا��ارس �تبليغ عدم

�ضا���وع����ل�مؤتمن�عليھ

اصدار�بصورة�غ���قانونية�ممتل�ا�ثقافيا�منقوال�مصنفا�أو�غ�-

  .�50ضا��

ال�شر����ال��اب�الوط���أو�خارجھ�أعماال�ذات�صبغة�علمية�ي�ون�موضوع�ا�وثائق�غ���مطبوعة�محفوظة�����-

ا��زائر�وتخص�ال��اث�الثقا���دون�ترخيص�من�الوز�ر�امل�لف�بالثقافة

اع��اض�املالك�أو�املستأجر�أو�أي�شاغل�آخر �-

ا��رد��ضا���ع���ز�ارة�رجال�الفن�املؤ�ل�ن�خصيصا�للعقار

وتجدر��شارة�بأّن�العقو�ات�املالية�املقررة�ل�ذه�املخالفات�ت��اوح�ماب�ن�

����حاال 
ّ
سالبة�ل��ر�ة�ال�تفوق�خمس�سنوات�إال

وغ���مالئمة�مع�مقدار��عتداء�و�ن��اك�وال�دم�وال�شو�ھ،�ألّن�مقومات�ال��اث�املادي�ال�يمكن�أن��عوض�وغ���قابلة�

  . 53للتجديد

  :ا��اتمة

مما�سبق��لھ�يمكن�القول�باّن�املشرع�ا��زائري�حرص�ع���إضفاء�ا��ماي

خالل�مختلف�ال�شر�عات�ال���أصدر�ا�لتحقيق�ذلك����مقدم��ا�قانون�ال��اث�الثقا���رقم�

�عامة�� �إدار�ة ��يئات �إلشراف �تخضع �إداري �طا�ع �ذات �وم��ا �السيا��، ��من �لتحقيق
ً
�ضمانا �القانونية �ليات

�ال���يل�والتص�يف�وا

�ال��ميم �والصيانة �ا��ماية وإجراءات

الثقافية�واملوزعة�ع���ال��اب�الوط��،�ال��نة�الوطنية�وال��ان�الوالئية�

  .الثقا��

من�القانون�ذاتھ�99املادة��-47
من�القانون�ذاتھ�100املادة��-48
من�القانون�ذاتھ�101املادة��-49
من�القانون�ذاتھ�102املادة��-50
من�القانون�ذاتھ�103املادة��-51
من�القانون�ذاتھ�104املادة��-52
خوادجية�سميحة�حنان،�املرجع�السابق،�ص��-53
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وما�يمكن�قولھ�حول�مدى�فعالية��ذه��جراءات�وال��ان��دار�ة��شأن�مدى�إم�انية�حماي��ا�لل��اث�الثقا��،�

��عض� �وأّن �خاصة �العم��، �ا��انب ��� �الواقع �أرض �ع�� �ال�شر�عية �النصوص �تطبيق �ملدى
ً
�ر�ينا �يبقى �ذلك �و�أّن

كآلية�ا��رد��ضا���ت�ت���آثار�ا�بمرور�عشر�سنوات�إن�لم�يصنف�املعلم��ثري،�كما�اّن�التص�يف�ال��عكس�

�وعدم� ��جراء �مدة �طول �نذكر�م��ا �عديدة �ألسباب �الوطن �بقاع �ملختلف ��ثر�ة �واملقومات �للمعالم �ا��قيقي ا��رد

�عقو�ات� �ل�ا �وقرر �الثقافية �باملمتل�ات �املساس �صور �من ديد

بموجب�نصوص�عامة�واردة����قانون�العقو�ات�وقانون�م�افحة�ال��ر�ب،�وأخرى�خاصة�تضم��ا�قانون�حماية�ال��اث�
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Abstract: 
Tourism security provides a fundamental atmosphere to boost investment, develop

ecotourism qualifications and promote them within the realm of environmental governance 
and sustainable development. 
development for the protection and valuation of tourism resources, despite the
differences of the territory’s nature and natural heritage, within the vision expressed in the 
national policy for the creation of the territory and its sustainable development. Therefore, the 
state is urged to implement a legal regime of securit
national plan for the territory preparation as well as with the guiding scheme for tourism 
development. The regime has also to stand on the development dimension to incarnate the 
good governance of ecotourism and he
the overall development of environmental tourism.

This research paper then addresses an important aspect of estimating and supporting the 
output of ecotourism. This relates mainly to the manifestation 
community culture, established according to development and good policies
long-term competitiveness to emerge Algeria as a strong and leading tourism competitor in 
innovative investment as well as in tourism qualit
an integrated national strategy for the protection, valuation and marketing of tourism products 
are absent, and not reflected, as to the notion of tourism security, in the legal acts governing 
tourism and sustainable development.
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� �ذات �التنافسية �القدرة ����ع �وتصور�ةراشدة �إنمائية �لسياسات �وفًقا �مكرسة �مجتمعية �كثقافة السيا��

�مدى� �ب�ن �ا��ال �واقع �إال�أن �وترقي��ا، �السياحية �قدرا��ا ��س�ثمار�املبتكر��� �مجال �قو�ورائد�� �سيا�� �ا��زائر�لل��وز�كمنافس تأ�يل

�ل �تام �وغياب ��سو�قھ، �وحوكمة �السيا�� �املنتوج �وتثم�ن �حماية ��� �مت�املة �وطنية �الس��اتيجية �التنمو�ة �الفواعل فقدان

  .السيا������النصوص�القانونية�الناظمة�للشأن�السيا���والتنمية�املستدامة

�من�السيا��؛�السياحة�البي�ية؛�قتصاد��خضر؛�التنمية�املستدامة�

Tourism security provides a fundamental atmosphere to boost investment, develop
ecotourism qualifications and promote them within the realm of environmental governance 
and sustainable development. There is an urgent need to identify the motives of economic 
development for the protection and valuation of tourism resources, despite the
differences of the territory’s nature and natural heritage, within the vision expressed in the 
national policy for the creation of the territory and its sustainable development. Therefore, the 
state is urged to implement a legal regime of security for tourism to be concomitant with the 
national plan for the territory preparation as well as with the guiding scheme for tourism 

The regime has also to stand on the development dimension to incarnate the 
good governance of ecotourism and heritage resources as a support to the green economy and 
the overall development of environmental tourism. 

This research paper then addresses an important aspect of estimating and supporting the 
output of ecotourism. This relates mainly to the manifestation of tourism security as a 
community culture, established according to development and good policies

term competitiveness to emerge Algeria as a strong and leading tourism competitor in 
innovative investment as well as in tourism qualities. However, the developmental factors for 
an integrated national strategy for the protection, valuation and marketing of tourism products 
are absent, and not reflected, as to the notion of tourism security, in the legal acts governing 

able development. 
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  :م��ص

ا�أساسًيا�لدعم��س�ثمار�وإعطاء�دفع�لھ،����تطو�ر�مؤ�الت�السياحة�البي�ية،�ترقي��ا�و 
ً

يوفر��من�السيا���مناخ

إطار�ا��وكمة�البي�يةوالتنمية�املستدامة،�حيث�أض���ضرورة�ماسة�لتحديد�روافع�التنمية��قتصادية�املوج�ة���ماية�وتثم�ن�املوارد�

�ال �إطار�السياسة ��� �املع���ع��ا �الرؤ�ة �ضمن �الالزمة �ا��ماية �وإدراج �الطبيعيالفذ، �ترا��ا �وتباين �طبيع��ا �اختالف �ع�� السياحية،

ل��يئة��قليم�وتنميتھ�املستدامة،�حيث�بات�ع���الدولة�تحقيق�نظام�قانو�ي�أم���للسياحة�ي���م�مع�املخطط�الوط���ل��يئة��قليم�

�دعًما� �ال��اثية، �البي�ية �السياحة �ملواقع �الرشيدة �ا��وكمة �تأصيل ��� �التنموي �البعد �و�رتكز�ع�� �لل��يئةالسياحية، �التوجي�� واملخطط

صاد��خضر�والتنمية�الشاملة�ل��واذب�السياحية�البي�يةلالقت

��من� �بتج�� �رئ���� ��ش�ل �يتعلق �والذي �ودعم�ا، �البي�ية �السياحة �تقدير�مخرجات ��� �م�ًما �شًقا �البحثية �الورقة �بذلك �عا��

� �ذات �التنافسية �القدرة ����ع �وتصور�ةراشدة �إنمائية �لسياسات �وفًقا �مكرسة �مجتمعية �كثقافة السيا��

�مدى� �ب�ن �ا��ال �واقع �إال�أن �وترقي��ا، �السياحية �قدرا��ا ��س�ثمار�املبتكر��� �مجال �قو�ورائد�� �سيا�� �ا��زائر�لل��وز�كمنافس تأ�يل

�ل �تام �وغياب ��سو�قھ، �وحوكمة �السيا�� �املنتوج �وتثم�ن �حماية ��� �مت�املة �وطنية �الس��اتيجية �التنمو�ة �الفواعل فقدان

السيا������النصوص�القانونية�الناظمة�للشأن�السيا���والتنمية�املستدامة

�:ال�لمات�املفتاحية

Tourism security provides a fundamental atmosphere to boost investment, develop 
ecotourism qualifications and promote them within the realm of environmental governance 

There is an urgent need to identify the motives of economic 
development for the protection and valuation of tourism resources, despite the existing 
differences of the territory’s nature and natural heritage, within the vision expressed in the 
national policy for the creation of the territory and its sustainable development. Therefore, the 

y for tourism to be concomitant with the 
national plan for the territory preparation as well as with the guiding scheme for tourism 

The regime has also to stand on the development dimension to incarnate the 
ritage resources as a support to the green economy and 

This research paper then addresses an important aspect of estimating and supporting the 
of tourism security as a 

community culture, established according to development and good policies, which encourage 
term competitiveness to emerge Algeria as a strong and leading tourism competitor in 

the developmental factors for 
an integrated national strategy for the protection, valuation and marketing of tourism products 
are absent, and not reflected, as to the notion of tourism security, in the legal acts governing 
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�الدول� �ع�� �ي�ب�� �ال�� ��ساسية �القاعدة ��� �مستدام، �سيا�� �أمن �تحقيق �دون �الس�ثمار�سيا�� ال�وجود

�ف��ا،� �باالس�ثمار�السيا�� �املتعلقة �واملؤسساتية ونية

وعند�تنفيذ�ا�لل��امج�وا��طط�السياحية�داخل�املوقع�السيا��،�فتوف����من�والسالمة�للسائح�ع���فرض�مجموعة�

من��جراءات�الوقائية�من�مختلف�أش�ال�املساس�براحتھ�من�ج�ة،�وديمومة�ال�شاط�السيا���الذي�يقوم�بھ��ذا�

���من�ج�ة�أخرى،�باملوازاة�و������جميع��م�انيات�املادية�وال�شر�ة�الستقرار��ذا�ال�شاط،�و�و�من�شأنھ�أن���يأ�

�املداخيل� �من �للرفع
ً
�بديال �ومصدًرا �الوط��، �تطو�ر��قتصاد ��� �أساسية �أداة ��س�ثمار�السيا�� ���عل �ثابتة أرضية

�تذبذًبا� �ل��ز�نة �املصادر�التقليدية �ف��ا ��ش�د �ال�� �النامية الدول

إن�تحقيق��من�السيا���ل�س�مقتصًرا�ع����نواع�التقليدية�للسياحة،�وإنما�يواكب�أيضا�ما�بات��عرف�منذ�

املجال�البي���ع����مطلع�الثمانيات�بالسياحة�البي�ية،�حيث�حظيت�بم�انة�متقدمة�من���تمام�لدى�املختص�ن���

تباين�منابره��عالمية�واملجتمعية،�وال���ترتكز�ع���جعل�السفر�الستكشاف�املناطق�الطبيعية�الغنية�بم�ونا��ا�ا��ية�

�فضاءا��ا� ��� ��ي�ولو�� �النظام �بتوازن �املساس �وعدم �عل��ا، �ا��فاظ �بضرورة �مقيٌد ���ا �و�ستمتاع وغ���ا��ية،

�ع����عز�ز�ا� �ماليا �وأصول�ا،ومصدرا �الب�ئة �حماية �خالل �من �وقائيا �جانبا �البي�ية سياحة

تزخر�ا��زائر�بمقومات�سياحية�بي�ية�غاية����ال��اء�والتنوع�تفوق�بكث���السمعة�السياحية�ال���تتمتع���ا�عامليا�

تد�ي�مستوى���تمام�بالسياحة��ش�ل�عام�خاصة����السنوات�ال���

�ومع� �غ���أنھ ��قليمية، �التنمية �جوانب �التأث���ع���مختلف �بالغ �لھ ��ان ��مر�الذي �استقرار�أم��، �عدم �ف��ا ش�دت

�ا �الفضاء �تنمية �ضمان �ع�� �القائم �العام �إطار�مسعا�ا ��� ��قليم �ل��يئة �القانونية �املنظومة �تنمية�بلورة لوط��

املتعلق���01-03م���مة�ومستدامة،�عرف�من�����تمامب��قية�السياحة�تطوًرا�م��وظا،�باملوازاة�وإقرار�القانون�رقم�

بالتنمية�املستدامة�للسياحة،�والذي�جعل�من�ب�ن�أ�دافھ�إحداث�محيط�مالئم�ومحفز�من�أجل�املسا�مة����حماية�

،�إضافة�إ���ما�أض����ش�لھ�املخطط�

،�كأداة�ت��جم�من�خالل�ا�إرادة�الدولة����تثم�ن�ال��وة�الطبيعية�والثقافية�

  .لتوجھ�البي���التنموي والتار�خية،�ووضع�ا����خدمة�التحول�السيا���الرائد�ل��زائر����نفس�السياق�مع�ا

�ج�ة� �من �والب�ئة �السيا�� �و�من �ج�ة �من �و�من �السياحة �ب�ن �الوثيق �لالرتباط �ونظًرا �ذكره، �سبق �ملا وفقا

�الب�ئة� �ع�� �املحافظة ��� �وكذا �الوطنية، �البي�ية �السياحية �للمقومات �وال��و�ج ��س�ثمار�السيا��، �دعم ��� أخرى

حقيقي�ملف�وم��من�السيا������الوسائل�القانونية�واملؤسساتية�ال���أقر�ا�

�وقائية� �أمنية �أداة �باعتباره �السيا�� ��من �لوصف �الوصفي �املن�� �اعتمدنا �أعاله، ��ش�الية �ع�� ولإلجابة

���السيا���الوط��،�وعرض�معوقات�تفعيلھ����السياسة�الوطنية�للسياحية،�

                                                           

� �ر�العدد �ج �للسياحة، �املستدامة �بالتنمية �املتعلق ،11�� بتار�خ�الصادرة

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر
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�الدول� �ع�� �ي�ب�� �ال�� ��ساسية �القاعدة ��� �مستدام، �سيا�� �أمن �تحقيق �دون �الس�ثمار�سيا�� ال�وجود

�القان �لآلليات �وتنظيم�ا �تأط���ا، �لدى �م��ا ��نطالق �ف��ا،�السياحية �باالس�ثمار�السيا�� �املتعلقة �واملؤسساتية ونية

وعند�تنفيذ�ا�لل��امج�وا��طط�السياحية�داخل�املوقع�السيا��،�فتوف����من�والسالمة�للسائح�ع���فرض�مجموعة�

من��جراءات�الوقائية�من�مختلف�أش�ال�املساس�براحتھ�من�ج�ة،�وديمومة�ال�شاط�السيا���الذي�يقوم�بھ��ذا�

���من�ج�ة�أخرى،�باملوازاة�و������جميع��م�انيات�املادية�وال�شر�ة�الستقرار��ذا�ال�شاط،�و�و�من�شأنھ�أن���يأ�

�املداخيل� �من �للرفع
ً
�بديال �ومصدًرا �الوط��، �تطو�ر��قتصاد ��� �أساسية �أداة ��س�ثمار�السيا�� ���عل �ثابتة أرضية

��� �خاصة �العمومية، �ل��ز�نة �املالية �تذبذًبا��والعائدات �ل��ز�نة �املصادر�التقليدية �ف��ا ��ش�د �ال�� �النامية الدول

إن�تحقيق��من�السيا���ل�س�مقتصًرا�ع����نواع�التقليدية�للسياحة،�وإنما�يواكب�أيضا�ما�بات��عرف�منذ�

مطلع�الثمانيات�بالسياحة�البي�ية،�حيث�حظيت�بم�انة�متقدمة�من���تمام�لدى�املختص�ن���

تباين�منابره��عالمية�واملجتمعية،�وال���ترتكز�ع���جعل�السفر�الستكشاف�املناطق�الطبيعية�الغنية�بم�ونا��ا�ا��ية�

�فضاءا��ا� ��� ��ي�ولو�� �النظام �بتوازن �املساس �وعدم �عل��ا، �ا��فاظ �بضرورة �مقيٌد ���ا �و�ستمتاع وغ���ا��ية،

�ال �تحقق �و��ذا �ع����عز�ز�ا�املتباينة، �ماليا �وأصول�ا،ومصدرا �الب�ئة �حماية �خالل �من �وقائيا �جانبا �البي�ية سياحة

  .لالس�ثمار�السيا���وترقيتھ

تزخر�ا��زائر�بمقومات�سياحية�بي�ية�غاية����ال��اء�والتنوع�تفوق�بكث���السمعة�السياحية�ال���تتمتع���ا�عامليا�

تد�ي�مستوى���تمام�بالسياحة��ش�ل�عام�خاصة����السنوات�ال���مقارنة�بدول�أخرى،�و�و�ما�مرده�باألساس�إ���

�ومع� �غ���أنھ ��قليمية، �التنمية �جوانب �التأث���ع���مختلف �بالغ �لھ ��ان ��مر�الذي �استقرار�أم��، �عدم �ف��ا ش�دت

�ا �الفضاء �تنمية �ضمان �ع�� �القائم �العام �إطار�مسعا�ا ��� ��قليم �ل��يئة �القانونية �املنظومة بلورة

م���مة�ومستدامة،�عرف�من�����تمامب��قية�السياحة�تطوًرا�م��وظا،�باملوازاة�وإقرار�القانون�رقم�

بالتنمية�املستدامة�للسياحة،�والذي�جعل�من�ب�ن�أ�دافھ�إحداث�محيط�مالئم�ومحفز�من�أجل�املسا�مة����حماية�

،�إضافة�إ���ما�أض����ش�لھ�املخطط�)1(قدرات�الطبيعية�والثقافية�والتار�خيةالب�ئة�وتحس�ن�إطار�املع�شة�وتثم�ن�ال

،�كأداة�ت��جم�من�خالل�ا�إرادة�الدولة����تثم�ن�ال��وة�الطبيعية�والثقافية�2030التوجي���لل��يئة�السياحية����آفاق�

والتار�خية،�ووضع�ا����خدمة�التحول�السيا���الرائد�ل��زائر����نفس�السياق�مع�ا

�ج�ة� �من �والب�ئة �السيا�� �و�من �ج�ة �من �و�من �السياحة �ب�ن �الوثيق �لالرتباط �ونظًرا �ذكره، �سبق �ملا وفقا

�الب�ئة� �ع�� �املحافظة ��� �وكذا �الوطنية، �البي�ية �السياحية �للمقومات �وال��و�ج ��س�ثمار�السيا��، �دعم ��� أخرى

حقيقي�ملف�وم��من�السيا������الوسائل�القانونية�واملؤسساتية�ال���أقر�ا�مدى�وجود�دمج�

  املشرع�ا��زائري�لدى�تنظيمھ�وتأط��ه�للسياحة�البي�ية�؟

�وقائية� �أمنية �أداة �باعتباره �السيا�� ��من �لوصف �الوصفي �املن�� �اعتمدنا �أعاله، ��ش�الية �ع�� ولإلجابة

���السيا���الوط��،�وعرض�معوقات�تفعيلھ����السياسة�الوطنية�للسياحية،�لتحس�ن�محيط�سي���مواقع�ال��اث�البي

                   

� �رقم �القانون �املؤر �01-03من ��� ��17خ �2003فيفري �ر�العدد �ج �للسياحة، �املستدامة �بالتنمية �املتعلق ،
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  :مقدمة

�الدول� �ع�� �ي�ب�� �ال�� ��ساسية �القاعدة ��� �مستدام، �سيا�� �أمن �تحقيق �دون �الس�ثمار�سيا�� ال�وجود

�القان �لآلليات �وتنظيم�ا �تأط���ا، �لدى �م��ا ��نطالق السياحية

وعند�تنفيذ�ا�لل��امج�وا��طط�السياحية�داخل�املوقع�السيا��،�فتوف����من�والسالمة�للسائح�ع���فرض�مجموعة�

من��جراءات�الوقائية�من�مختلف�أش�ال�املساس�براحتھ�من�ج�ة،�وديمومة�ال�شاط�السيا���الذي�يقوم�بھ��ذا�

���من�ج�ة�أخرى،�باملوازاة�و������جميع��م�انيات�املادية�وال�شر�ة�الستقرار��ذا�ال�شاط،�و�و�من�شأنھ�أن���يأ��خ

�املداخيل� �من �للرفع
ً
�بديال �ومصدًرا �الوط��، �تطو�ر��قتصاد ��� �أساسية �أداة ��س�ثمار�السيا�� ���عل �ثابتة أرضية

��� �خاصة �العمومية، �ل��ز�نة �املالية والعائدات

 
ً
 .متواصال

إن�تحقيق��من�السيا���ل�س�مقتصًرا�ع����نواع�التقليدية�للسياحة،�وإنما�يواكب�أيضا�ما�بات��عرف�منذ�

مطلع�الثمانيات�بالسياحة�البي�ية،�حيث�حظيت�بم�انة�متقدمة�من���تمام�لدى�املختص�ن���

تباين�منابره��عالمية�واملجتمعية،�وال���ترتكز�ع���جعل�السفر�الستكشاف�املناطق�الطبيعية�الغنية�بم�ونا��ا�ا��ية�

�فضاءا��ا� ��� ��ي�ولو�� �النظام �بتوازن �املساس �وعدم �عل��ا، �ا��فاظ �بضرورة �مقيٌد ���ا �و�ستمتاع وغ���ا��ية،

�ال �تحقق �و��ذا املتباينة،

لالس�ثمار�السيا���وترقيتھ

تزخر�ا��زائر�بمقومات�سياحية�بي�ية�غاية����ال��اء�والتنوع�تفوق�بكث���السمعة�السياحية�ال���تتمتع���ا�عامليا�

مقارنة�بدول�أخرى،�و�و�ما�مرده�باألساس�إ���

�ومع� �غ���أنھ ��قليمية، �التنمية �جوانب �التأث���ع���مختلف �بالغ �لھ ��ان ��مر�الذي �استقرار�أم��، �عدم �ف��ا ش�دت

�ا �الفضاء �تنمية �ضمان �ع�� �القائم �العام �إطار�مسعا�ا ��� ��قليم �ل��يئة �القانونية �املنظومة بلورة

م���مة�ومستدامة،�عرف�من�����تمامب��قية�السياحة�تطوًرا�م��وظا،�باملوازاة�وإقرار�القانون�رقم�

بالتنمية�املستدامة�للسياحة،�والذي�جعل�من�ب�ن�أ�دافھ�إحداث�محيط�مالئم�ومحفز�من�أجل�املسا�مة����حماية�

الب�ئة�وتحس�ن�إطار�املع�شة�وتثم�ن�ال

التوجي���لل��يئة�السياحية����آفاق�

والتار�خية،�ووضع�ا����خدمة�التحول�السيا���الرائد�ل��زائر����نفس�السياق�مع�ا

�ج�ة� �من �والب�ئة �السيا�� �و�من �ج�ة �من �و�من �السياحة �ب�ن �الوثيق �لالرتباط �ونظًرا �ذكره، �سبق �ملا وفقا

�الب�ئة� �ع�� �املحافظة ��� �وكذا �الوطنية، �البي�ية �السياحية �للمقومات �وال��و�ج ��س�ثمار�السيا��، �دعم ��� أخرى

مدى�وجود�دمج�وتواز��ا،�ن�ساءل�عن�

املشرع�ا��زائري�لدى�تنظيمھ�وتأط��ه�للسياحة�البي�ية�؟

�وقائية� �أمنية �أداة �باعتباره �السيا�� ��من �لوصف �الوصفي �املن�� �اعتمدنا �أعاله، ��ش�الية �ع�� ولإلجابة

لتحس�ن�محيط�سي���مواقع�ال��اث�البي

1-� ��2املادة �رقم �القانون من

19/02/2003.  
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مع�توظيف�املن���التحلي���لتحليل�النصوص�القانونية�ذات�الصلة�بمجال�ترقية�وتطو�ر�السياحة�البي�ية،�واس�ثمار�

وضبخدما��ا�املبتكرة�ذات�مؤ�ال��ا�خدمة�للتوجھ�ا��ديد�للبالد����رصدأقلمة�ر�ادة�السياحة��وتنمي��ا�املستدامة،�و��

  .��مية�الوطنية����إطار�التخطيط�السيا���املندمج�والبعد��م���املطور�مل��ات�ا��واذب�السياحية�البي�ية

لذا�تم�تقسيم�خطة�الدراسة�إ���محور�ن،��ول�خصص�لعرض��من�السيا���ب�ن�املف�وم�الدال���ومعيقات�

  .نطاق��من�السيا������برامج�التخطيط�املستدام�للتنمية�البي�ية�السياحية

��األمن� �تنمو�ة �عوامل �بتوفر �باألساس �اقتصادي ��عد �ذات �اجتماعية �ظا�رة باعتبار�ا

يو�ة����إقليم�الدولة،�ع���غرار�النقل�وال��ة�والفندقة�وغ���ا،�ما�يجعل�من��من�

،�كما�بات��ش�ل��من�السيا���عالقة�ت�املية����تحقيق�اس�ثمار�

����ذلك��س�ثمار�املستمد�مصدره�من�السياحة�البي�ية�أو� ��ع���أن�املساس�بأي�سيا���مستدام،�بما ا��ضراء،�ما

��ذه� �جراء � �م�ونا��ا �وتد�ور �الب�ئة �ع�� �ا��فاظ �عدم �وكذا �و�سر�تنقالتھ، �السائح �بطمأن�نة ��ش�ال �من ش�ل

�بداية�� �املحور ��ذا �خالل �من �فيھ �البحث �سنحاول �و�و�ما �واستدامتھ �السيا�� �باألمن ��خالل �شأنھ �من السياحة،

��عيق� �قا�رة � ���ديدات � ��منية ��زمات �ن�ناول �ح�ن ��� ،

�الكث��  ��� �ا��صوص �وجھ �ع�� �البي�ية �والسياحة �عام ��ش�ل �والب�ئة �السيا�� ��من �العناصر��يم��ج من

�أك���املجاالت�أ�مية���� �من �يجعل�ا �و�و�ما �التقليدي، �السيا�� �ال�شاط �عن �تختلف و�ش�ال،�كما�أن��ذه��خ��ة

�و���� �املستدامة، ��قتصادية �التنمية �مشروعات �لتمو�ل �الالزمة ��موال �إ�� �الوصول �أو �التنموي، ��داء تحس�ن

،�وإلبراز�معالم��ذه�)4(لتلوث،�ومعا����ا�من�التلوث�واستعادة�حيوت��ا

  .العالقة�نبحث����مف�وم��من�السيا��،�ومن�ثمة�مجاالت�تأث����من�السيا���ع���السياحة�البي�ية

  .وقائية�تنمو�ة�سنعرض��عر�ًفا�لألمن�السيا���ومن�ثم�نب�ن�مم��اتھ�ال���يتصف���ا�كأداة�أمنية

                                                           

�يرتكز� �مع�ن، �آخر�لس�ب �أو�إقليم �أخرى �دولة �إ�� �مقر�عملھ �أو�من ��ص�� �موطنھ �من �الفرد �انتقال �عملية �أ��ا �ع�� �السياحة �عرف

�12ساعة�وح���أقل�من�اث���عشر��24لية��نتقال�مؤقتة�وت��اوح�ب�ن�أك���من�أر�ع�وعشر�ن�

  ".ش�را،�بمع���أن��نتقال�����ذه�ا��الة�ال�ي�ون���دف�ال��رة�أو��قامة�الطو�لة�من�أجل�العمل�أو�الدراسة

  .30،�ص�2019،�عمان��ردن،�1ل�شر�والتوز�ع،�ط

�وا��نا�ي� �و�قتصادي �و�جتما�� �السيا��� ��من ���ا �و�ع�� ��من �من ��خرى ��نماط �بتحقيق ��شدة �السيا�� ��من �تحقيق يرتبط

ا�السالم��جتما��،�أو����بصفة�عامة،�فلن�ت�ون��ناك�سياحة�آمنة����ظل�نظام�سيا����غ���مستقر،�أو�تنظيمات�اجتماعية�ال��سود�

  .37،�ص

واعدة،�وجودة�حياة�أفضل،�و��ئة�نقية�خالية�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر
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مع�توظيف�املن���التحلي���لتحليل�النصوص�القانونية�ذات�الصلة�بمجال�ترقية�وتطو�ر�السياحة�البي�ية،�واس�ثمار�

مؤ�ال��ا�خدمة�للتوجھ�ا��ديد�للبالد����رصدأقلمة�ر�ادة�السياحة��وتنمي��ا�املستدامة،�و��

��مية�الوطنية����إطار�التخطيط�السيا���املندمج�والبعد��م���املطور�مل��ات�ا��واذب�السياحية�البي�ية

لذا�تم�تقسيم�خطة�الدراسة�إ���محور�ن،��ول�خصص�لعرض��من�السيا���ب�ن�املف�وم�الدال���ومعيقات�

نطاق��من�السيا������برامج�التخطيط�املستدام�للتنمية�البي�ية�السياحية�تفعيلھ؛�أما�الثا�ي�منھ�سي�ناول�تقدير 

 تفعيلھ ومعيقات الدال�� املف�وم ب�ن السيا��
��األمن�)2( �تنمو�ة �عوامل �بتوفر �باألساس �اقتصادي ��عد �ذات �اجتماعية �ظا�رة باعتبار�ا

يو�ة����إقليم�الدولة،�ع���غرار�النقل�وال��ة�والفندقة�وغ���ا،�ما�يجعل�من��من�و�ستقرار����جميع�املجاالت�ا��

،�كما�بات��ش�ل��من�السيا���عالقة�ت�املية����تحقيق�اس�ثمار�)3(السيا���جزءا�ال�يتجزأ�من��من�الوط���الشامل

����ذلك��س�ثمار�املستمد�مصدره�من�السياحة�البي�ية�أو� سيا���مستدام،�بما

��ذه� �جراء � �م�ونا��ا �وتد�ور �الب�ئة �ع�� �ا��فاظ �عدم �وكذا �و�سر�تنقالتھ، �السائح �بطمأن�نة ��ش�ال �من ش�ل

�بداية�� �املحور ��ذا �خالل �من �فيھ �البحث �سنحاول �و�و�ما �واستدامتھ �السيا�� �باألمن ��خالل �شأنھ �من السياحة،

�وعالقت �السيا�� ��من �بمف�وم �البي�ية �بالسياحة ��عيق�)أوال(ھ �قا�رة � ���ديدات � ��منية ��زمات �ن�ناول �ح�ن ��� ،

  ).ثانيا(تأس�س��من�السيا����البي������التنمية�

  :وعالقتھ�بالسياحة�البي�ية مف�وم��من�السيا��

�الكث��  ��� �ا��صوص �وجھ �ع�� �البي�ية �والسياحة �عام ��ش�ل �والب�ئة �السيا�� ��من يم��ج

�أك���املجاالت�أ�مية���� �من �يجعل�ا �و�و�ما �التقليدي، �السيا�� �ال�شاط �عن �تختلف و�ش�ال،�كما�أن��ذه��خ��ة

�و���� �املستدامة، ��قتصادية �التنمية �مشروعات �لتمو�ل �الالزمة ��موال �إ�� �الوصول �أو �التنموي، ��داء تحس�ن

لتلوث،�ومعا����ا�من�التلوث�واستعادة�حيوت��اا��فاظ�ع���ب�ئة�طبيعية�نظيفة�خالية�من�ا

العالقة�نبحث����مف�وم��من�السيا��،�ومن�ثمة�مجاالت�تأث����من�السيا���ع���السياحة�البي�ية

  :مف�وم��من�السيا��

سنعرض��عر�ًفا�لألمن�السيا���ومن�ثم�نب�ن�مم��اتھ�ال���يتصف���ا�كأداة�أمنية

                   

�يرتكز� �مع�ن، �آخر�لس�ب �أو�إقليم �أخرى �دولة �إ�� �مقر�عملھ �أو�من ��ص�� �موطنھ �من �الفرد �انتقال �عملية �أ��ا �ع�� �السياحة �عرف

لية��نتقال�مؤقتة�وت��اوح�ب�ن�أك���من�أر�ع�وعشر�ن�غ،�وت�ون�عماأساسا�ع����نتفاع�بوقت�الفر 

ش�را،�بمع���أن��نتقال�����ذه�ا��الة�ال�ي�ون���دف�ال��رة�أو��قامة�الطو�لة�من�أجل�العمل�أو�الدراسة

ل�شر�والتوز�ع،�طفؤاد�بن�غضبان،�التخطيط�السيا���من�أجل�تنمية�سياحية�مستدامة،�دار�صفاء�ل

�وا��نا�ي� �و�قتصادي �و�جتما�� �السيا��� ��من ���ا �و�ع�� ��من �من ��خرى ��نماط �بتحقيق ��شدة �السيا�� ��من �تحقيق يرتبط

بصفة�عامة،�فلن�ت�ون��ناك�سياحة�آمنة����ظل�نظام�سيا����غ���مستقر،�أو�تنظيمات�اجتماعية�ال��سود�

 .أم���ناجم�عن�تف����الظوا�ر��جرامية�اضطرابظل�اقتصاد�متد�ور�أو����حالة�

،�ص2004،�الر�اض،�1،�جامعة�نايف�العر�ية�للعلوم��منية،�طوآخرون

واعدة،�وجودة�حياة�أفضل،�و��ئة�نقية�خالية�من���اقتصادي�مت�امل�لصناعة�سياحية�(محسن�أحمد�ا��ض��ي،�السياحة�البي�ية�

 .30،�ص�2005،�مجموعة�النيل�العر�ية،�القا�رة،�مصر،�
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مع�توظيف�املن���التحلي���لتحليل�النصوص�القانونية�ذات�الصلة�بمجال�ترقية�وتطو�ر�السياحة�البي�ية،�واس�ثمار�

مؤ�ال��ا�خدمة�للتوجھ�ا��ديد�للبالد����رصدأقلمة�ر�ادة�السياحة��وتنمي��ا�املستدامة،�و��

��مية�الوطنية����إطار�التخطيط�السيا���املندمج�والبعد��م���املطور�مل��ات�ا��واذب�السياحية�البي�ية

لذا�تم�تقسيم�خطة�الدراسة�إ���محور�ن،��ول�خصص�لعرض��من�السيا���ب�ن�املف�وم�الدال���ومعيقات�

تفعيلھ؛�أما�الثا�ي�منھ�سي�ناول�تقدير 

السيا�� �من: املحور�ول 

�السياحة (ترتبط

و�ستقرار����جميع�املجاالت�ا��

السيا���جزءا�ال�يتجزأ�من��من�الوط���الشامل

����ذلك��س�ثمار�املستمد�مصدره�من�السياحة�البي�ية�أو� سيا���مستدام،�بما

��ذه� �جراء � �م�ونا��ا �وتد�ور �الب�ئة �ع�� �ا��فاظ �عدم �وكذا �و�سر�تنقالتھ، �السائح �بطمأن�نة ��ش�ال �من ش�ل

�بداية�� �املحور ��ذا �خالل �من �فيھ �البحث �سنحاول �و�و�ما �واستدامتھ �السيا�� �باألمن ��خالل �شأنھ �من السياحة،

�وعالقت �السيا�� ��من بمف�وم

تأس�س��من�السيا����البي������التنمية�

مف�وم��من�السيا��. أوال

�الكث��  ��� �ا��صوص �وجھ �ع�� �البي�ية �والسياحة �عام ��ش�ل �والب�ئة �السيا�� ��من يم��ج

�أك���املجاالت�أ�مية���� �من �يجعل�ا �و�و�ما �التقليدي، �السيا�� �ال�شاط �عن �تختلف و�ش�ال،�كما�أن��ذه��خ��ة

�و���� �املستدامة، ��قتصادية �التنمية �مشروعات �لتمو�ل �الالزمة ��موال �إ�� �الوصول �أو �التنموي، ��داء تحس�ن

ا��فاظ�ع���ب�ئة�طبيعية�نظيفة�خالية�من�ا

العالقة�نبحث����مف�وم��من�السيا��،�ومن�ثمة�مجاالت�تأث����من�السيا���ع���السياحة�البي�ية

مف�وم��من�السيا��. أ

سنعرض��عر�ًفا�لألمن�السيا���ومن�ثم�نب�ن�مم��اتھ�ال���يتصف���ا�كأداة�أمنية

  

�يرتكز�"-  2 �مع�ن، �آخر�لس�ب �أو�إقليم �أخرى �دولة �إ�� �مقر�عملھ �أو�من ��ص�� �موطنھ �من �الفرد �انتقال �عملية �أ��ا �ع�� �السياحة �عرف

أساسا�ع����نتفاع�بوقت�الفر 

ش�را،�بمع���أن��نتقال�����ذه�ا��الة�ال�ي�ون���دف�ال��رة�أو��قامة�الطو�لة�من�أجل�العمل�أو�الدراسة

فؤاد�بن�غضبان،�التخطيط�السيا���من�أجل�تنمية�سياحية�مستدامة،�دار�صفاء�ل
�وا��نا�ي�-  3 �و�قتصادي �و�جتما�� �السيا��� ��من ���ا �و�ع�� ��من �من ��خرى ��نماط �بتحقيق ��شدة �السيا�� ��من �تحقيق يرتبط

بصفة�عامة،�فلن�ت�ون��ناك�سياحة�آمنة����ظل�نظام�سيا����غ���مستقر،�أو�تنظيمات�اجتماعية�ال��سود�

ظل�اقتصاد�متد�ور�أو����حالة�

وآخرون�ع���بن�فايز�ا�����
محسن�أحمد�ا��ض��ي،�السياحة�البي�ية�- 4

،�مجموعة�النيل�العر�ية،�القا�رة،�مصر،�)من�التلوث
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�نفسھ� ��� �السائح �من �ل�ل �توف����من ���ا �و�قصد �والسياحة �من

ومالھ�وعرضھ�وحمايتھ�من�ا��رائم�واملضايقات�ال���يمكن�أن�تقع�عليھ،�وملوضوع�السياحة�من�خالل�أمن�امل�شآت�

،�لكن�باملقابل�ال�يقتصر��من�السائح�ع���موضوع�السائح�

�وا��نا�ي� �و�جتما�� �والسيا�� ��قتصادي �باألمن �املرتبطة ��منية ��جراءات �جميع �كذلك ��شمل �بل والسياحة،

تمع�مع�الب�ئة�ال����ع�شون�ف��ا�سعيا�وراء�إشباع�

ة�عند�ا��اجة،�و�شراف�ع�����ة�الغذاء�وما�يتصل�

 .ضمان��ستقبال�والضيافة�وحسن�السلوك�مع�السائح�من�قبل�جميع�من�يتعاملون�معھ�من�العامل�ن�وا��م�ور 

 .تنظيم�م�نة��رشاد�السيا��،�وضمان�تحقق�الشروط��منية�وامل�نية����املرشد�السيا��

توف���الشر�ات�ال���تتو���خدمة�السائح،�مثل�م�اتب�السفر�والسياحة،�وتنظيم�الرحالت�وغ���ا،�ووضع�قواعد�

�سوء� �أو �التدم�� �أو �التلوث �من �الب�ئة �ع�� �ا��فاظ �ع�� �حرص�ما �السيا��، ��من �مع �البي�� ��من يرتبط

من�خالل�ما�سبق�ذكره�فمف�وم��من�السيا���ال�يخرج�عن�نطاق�توف���عنصر��من�والطمأن�نة�للسائح�منذ�

��غرار�تأم�ن��فواج�السياحية�بالت�سيق�مع�الشر�ات�السياحية،�

�والعقابية� �ال��بو�ة �املفا�يم �من �منظومة �عن �عبارة �أيضا �و�و ،

                                                           

�عمر�ثليجياألغواط،� �جامعة �والسيا���، �الفكر�القانو�ي �مجلة �ا��زائر، ��� �السيا�� ��من �تحقيق �آفاق �م��، �غبو�� �رؤوف، بوسعدية

العوملة،�دار�مؤسسة�رسالن��–�ر�اب��–ا��رائم�السياحية�

�لية�التدر�ب�قسم�ال��امج�التدر��ية،�تو�س،�

،�الر�اض�السعودية،�1محمود�شاكر�سعيد،�خالد�بن�عبد�العز�ز�ا��رفش،�مفا�يم�أمنية،�جامعة�نايف�العر�ية�للعلوم��منية،�ط

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

 :�عر�ف��من�السيا��

��لمت�ن �من �مركب �مف�وم �السيا�� �نفسھ�: �من ��� �السائح �من �ل�ل �توف����من ���ا �و�قصد �والسياحة �من

ومالھ�وعرضھ�وحمايتھ�من�ا��رائم�واملضايقات�ال���يمكن�أن�تقع�عليھ،�وملوضوع�السياحة�من�خالل�أمن�امل�شآت�

،�لكن�باملقابل�ال�يقتصر��من�السائح�ع���موضوع�السائح�)5(�ثر�ة�والثقافية�والدي�ية�والتار�خية

�وا��نا�ي� �و�جتما�� �والسيا�� ��قتصادي �باألمن �املرتبطة ��منية ��جراءات �جميع �كذلك ��شمل �بل والسياحة،

تمع�مع�الب�ئة�ال����ع�شون�ف��ا�سعيا�وراء�إشباع�لتأم�ن�مسار�ا��ياة���سانية�بمختلف�صور�ا،�وتفاعل�أفراد�املج

  . )6(مختلف�احتياجا��م�املادية�واملعنو�ة

  :)7(و�شمل�مف�وم��من�السيا���الواسع�ع���ما�ي��

  .توف���امل�شآت�السياحية�املختلفة،�مع�توف���أم��ا�والسالمة�العامة�ف��ا

ة�عند�ا��اجة،�و�شراف�ع�����ة�الغذاء�وما�يتصل�كفالة��من�الص���للسائح�من�حيث�توف���الرعاية�ال��ي

 .بھ�من�أماكن�وعامل�ن،�وتط����ونظافة�املواقع�البي�ية�ال���يرتاد�ا�السائح

ضمان��ستقبال�والضيافة�وحسن�السلوك�مع�السائح�من�قبل�جميع�من�يتعاملون�معھ�من�العامل�ن�وا��م�ور 

 .مة�لھتوف����من�ا��نا�ي�للسائح،�والسالمة�العا

تنظيم�م�نة��رشاد�السيا��،�وضمان�تحقق�الشروط��منية�وامل�نية����املرشد�السيا��

توف���الشر�ات�ال���تتو���خدمة�السائح،�مثل�م�اتب�السفر�والسياحة،�وتنظيم�الرحالت�وغ���ا،�ووضع�قواعد�

 .قودأمنية�ملراقب��ا�والتأكد�من�تنفيذ��عاقدا��ا�ومعاقب��ا�عند��خالل�بالع

�سوء� �أو �التدم�� �أو �التلوث �من �الب�ئة �ع�� �ا��فاظ �ع�� �حرص�ما �السيا��، ��من �مع �البي�� ��من يرتبط

من�خالل�ما�سبق�ذكره�فمف�وم��من�السيا���ال�يخرج�عن�نطاق�توف���عنصر��من�والطمأن�نة�للسائح�منذ�

��غرار�تأم�ن��فواج�السياحية�بالت�سيق�مع�الشر�ات�السياحية،�وصولھ�إ���البالد�ح�����ظة�مغادرتھ�ل�ا،�ع�

�السياح �يرتاد�ا �ال�� ��ماكن �تأم�ن �والعقابية�)9(وكذا �ال��بو�ة �املفا�يم �من �منظومة �عن �عبارة �أيضا �و�و ،

                   

�عمر�ثليجياألغواط،� �جامعة �والسيا���، �الفكر�القانو�ي �مجلة �ا��زائر، ��� �السيا�� ��من �تحقيق �آفاق �م��، �غبو�� �رؤوف، بوسعدية

 .17ص�،�2018،�نوفم���

ا��رائم�السياحية��-مصطفى�يوسف��ا��،�صناعة�السياحة�و�من�السيا��،��من�السيا��

 .19،�ص�2009،�دمشق�سور�ا،�1للطباعة�وال�شر�والتوز�ع،�ط

�لية�التدر�ب�قسم�ال��امج�التدر��ية،�تو�س،��عبد�الرحمن�آل�حامد�العلك��،��من�جو�ر�السياحة،�ا��لقة�العلمية��من�السيا��،

محمود�شاكر�سعيد،�خالد�بن�عبد�العز�ز�ا��رفش،�مفا�يم�أمنية،�جامعة�نايف�العر�ية�للعلوم��منية،�ط

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 
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�عر�ف��من�السيا��.  1

��لمت�ن �من �مركب �مف�وم �السيا�� �من

ومالھ�وعرضھ�وحمايتھ�من�ا��رائم�واملضايقات�ال���يمكن�أن�تقع�عليھ،�وملوضوع�السياحة�من�خالل�أمن�امل�شآت�

�ثر�ة�والثقافية�والدي�ية�والتار�خية�السياحية�واملواقع

�وا��نا�ي� �و�جتما�� �والسيا�� ��قتصادي �باألمن �املرتبطة ��منية ��جراءات �جميع �كذلك ��شمل �بل والسياحة،

لتأم�ن�مسار�ا��ياة���سانية�بمختلف�صور�ا،�وتفاعل�أفراد�املج

مختلف�احتياجا��م�املادية�واملعنو�ة

و�شمل�مف�وم��من�السيا���الواسع�ع���ما�ي��

توف���امل�شآت�السياحية�املختلفة،�مع�توف���أم��ا�والسالمة�العامة�ف��ا -1

كفالة��من�الص���للسائح�من�حيث�توف���الرعاية�ال��ي -2

بھ�من�أماكن�وعامل�ن،�وتط����ونظافة�املواقع�البي�ية�ال���يرتاد�ا�السائح

ضمان��ستقبال�والضيافة�وحسن�السلوك�مع�السائح�من�قبل�جميع�من�يتعاملون�معھ�من�العامل�ن�وا��م�ور  -3

توف����من�ا��نا�ي�للسائح،�والسالمة�العا -4

تنظيم�م�نة��رشاد�السيا��،�وضمان�تحقق�الشروط��منية�وامل�نية����املرشد�السيا�� -5

توف���الشر�ات�ال���تتو���خدمة�السائح،�مثل�م�اتب�السفر�والسياحة،�وتنظيم�الرحالت�وغ���ا،�ووضع�قواعد� -6

أمنية�ملراقب��ا�والتأكد�من�تنفيذ��عاقدا��ا�ومعاقب��ا�عند��خالل�بالع

�سوء� -7 �أو �التدم�� �أو �التلوث �من �الب�ئة �ع�� �ا��فاظ �ع�� �حرص�ما �السيا��، ��من �مع �البي�� ��من يرتبط

 . )8(�ستخدام

من�خالل�ما�سبق�ذكره�فمف�وم��من�السيا���ال�يخرج�عن�نطاق�توف���عنصر��من�والطمأن�نة�للسائح�منذ������

وصولھ�إ���البالد�ح�����ظة�مغادرتھ�ل�ا،�ع�

�السياح �يرتاد�ا �ال�� ��ماكن �تأم�ن وكذا

�عمر�ثليجياألغواط،�-5 �جامعة �والسيا���، �الفكر�القانو�ي �مجلة �ا��زائر، ��� �السيا�� ��من �تحقيق �آفاق �م��، �غبو�� �رؤوف، بوسعدية

،�نوفم���ا��زائر�العدد�الرا�ع
مصطفى�يوسف��ا��،�صناعة�السياحة�و�من�السيا��،��من�السيا��- 6

للطباعة�وال�شر�والتوز�ع،�ط
عبد�الرحمن�آل�حامد�العلك��،��من�جو�ر�السياحة،�ا��لقة�العلمية��من�السيا��،-  7

 .9ص��2012
 .10املرجع�نفسھ،�ص��- 8
محمود�شاكر�سعيد،�خالد�بن�عبد�العز�ز�ا��رفش،�مفا�يم�أمنية،�جامعة�نايف�العر�ية�للعلوم��منية،�ط- 9

  .35ص��2010
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�بطمأن�نة �وديان��م، �إقام��م �ومدة �أ�داف�م �النظر�عن �بقطع �الناس �لتنقل �جاذبة �ظروف �تحقق �ال�� �و�جرائية

�الدولة� �تقر�ا �ال�� �و�ح��از�ة �الوقائية ��جراءات �من ��و�مجموعة �السيا�� ��من �فإن �املنطلق ��ذا ومن

�ب�ل� �املد�ي �واملجتمع � �املحلية �ا��ماعات �إ�� �إضافة �وا��واص، ��قتصادي�ن �الفاعلي�ن �مختلف �مع بالتعاون

�بمجمل� �قيامھ �لضمان �املستقرة ��منية ���الظروف

  .�شاطاتھ�السياحية�من�ج�ة�أخرى،�و�ذا�من�جميع��خطار�امل�ددة�بوجوده����املوقع�السيا��

  .)11(بدرجة�تدفق�السياح�ع���البلد�أو�املنطقة�أو�امل�ان�املقصود

  .ي�سم��من�السيا���بالتنوع�حسب�تنوع�السياحة�دي�ية��انت�أو�حمو�ة�أو�طبية�أو�ترف��ية

�السلوكية� �وا��رائم �ا��نائية �واملخاطر �الطبيعية �املخاطر �املخاطر�م��ا �كث���من �بتغطيتھ �السيا�� ��من ي�سم

و�خالقية،�ومخالفات�امل�شآت�السياحية�للعقود�و�سعار�و�ش��اطات،�يضاف�إ���ذلك�اختصاصھ�بحماية�املجتمع�

�ولم� �التلوث �ل�ا �ي��ق �لم �طبيعية �مناطق �السفر�إ�� �ب�و��ا �البي�ية �السياحية �للب�ئة �العال�� �الصندوق عرف

� �حضار��ا �وتجليات �ال��ية �وحيوانا��ا �ون�تا��ا �بمناظر�ا �لالستمتاع �وذلك �ا��لل، �إ�� �الطبي�� �تواز��ا ماضًيا�يتعرض

���� �دوره �إ�� �إضافة �للدخل، �مصدرا �يمثل �ل�ونھ �النامية �للدول �جدا ��اما �السياحة �من �النوع �و�عت����ذا وحاضًرا،

�توفر� �ال�� �املسؤولة �السياحة �تلك �بالتا�� �ف�� ،

ووفقا�إلعالن��و�يك�فإن�السياحة�البي�ية�تتضمن�جملة�من�مبادئ�السياحة�املستدامة�مع�التمي���لبعض��مور�

  .خطيط�للمشار�ع�املقامة�لتطو�ر�ب�ئ��م�وعمل�ذلك�بالتعاون�مع�م

                                                           

��1س�ثمار�السيا���ودوره����تحقيق�التنمية�املستدامة،�ألفا�للوثائق،�ط

�خاص� �عدد �املنظمات، �اجتماع �علم ��� �دراسات �مجلة �واملكسب، �املطلب �ب�ن �السيا�� ��من �ثقافة �نواصر�سامية، �سليم، العايب

� �للسياحة ��منية �الرا�عة) ا��صائص �دراسات��،الفرقة قسم

نمية�املستدامة����ا��زائر،��س�ثمار�السيا���ودوره����تحقيق�

 .18،�ص2013ز�اد�عيد�الرواضية،�السياحة�البي�ية�املفا�يم�و�سس�واملقومات،�دار�زمزم�ناشرون،�عمان��ردن،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�بطمأن�نة �وديان��م، �إقام��م �ومدة �أ�داف�م �النظر�عن �بقطع �الناس �لتنقل �جاذبة �ظروف �تحقق �ال�� و�جرائية

�الدولة� �تقر�ا �ال�� �و�ح��از�ة �الوقائية ��جراءات �من ��و�مجموعة �السيا�� ��من �فإن �املنطلق ��ذا ومن

�ب�ل� �املد�ي �واملجتمع � �املحلية �ا��ماعات �إ�� �إضافة �وا��واص، ��قتصادي�ن �الفاعلي�ن �مختلف �مع بالتعاون

�توف �وكذا �ج�ة، �من �السائح �وسالمة �أمن �لضمان �بمجمل�أطيافھ �قيامھ �لضمان �املستقرة ��منية ���الظروف

�شاطاتھ�السياحية�من�ج�ة�أخرى،�و�ذا�من�جميع��خطار�امل�ددة�بوجوده����املوقع�السيا��

  :خصائص��من�السيا��

  :يتم����من�السيا���بمجموعة�من�ا��صائص�واملم��ات�نذكر�أبرز�ا

بدرجة�تدفق�السياح�ع���البلد�أو�املنطقة�أو�امل�ان�املقصود�و�قصد�بھ�ارتباط��من�السيا��

ي�سم��من�السيا���بالتنوع�حسب�تنوع�السياحة�دي�ية��انت�أو�حمو�ة�أو�طبية�أو�ترف��ية

  .ا��ساسية�املفرطة�للظروف�والتقلبات�السياسية�و�جتماعية�و�قتصادية

  .طور�ا��ر�مة�العامليةتدر�ب�الفرق��منية�ومتطلبات�ت

�السلوكية� �وا��رائم �ا��نائية �واملخاطر �الطبيعية �املخاطر �املخاطر�م��ا �كث���من �بتغطيتھ �السيا�� ��من ي�سم

و�خالقية،�ومخالفات�امل�شآت�السياحية�للعقود�و�سعار�و�ش��اطات،�يضاف�إ���ذلك�اختصاصھ�بحماية�املجتمع�

  . )12(ھمن�جرائم�السائح�نفسھ�ومخالفات

  :مجاالت�تأث�����من�السيا���ع���السياحة�البي�ية

�ولم� �التلوث �ل�ا �ي��ق �لم �طبيعية �مناطق �السفر�إ�� �ب�و��ا �البي�ية �السياحية �للب�ئة �العال�� �الصندوق عرف

� �حضار��ا �وتجليات �ال��ية �وحيوانا��ا �ون�تا��ا �بمناظر�ا �لالستمتاع �وذلك �ا��لل، �إ�� �الطبي�� �تواز��ا يتعرض

���� �دوره �إ�� �إضافة �للدخل، �مصدرا �يمثل �ل�ونھ �النامية �للدول �جدا ��اما �السياحة �من �النوع �و�عت����ذا وحاضًرا،

�املستدامة �التنمية �ممارسة �ثقافة �وترسيخ �الب�ئة �ع�� �توفر�)13(ا��فاظ �ال�� �املسؤولة �السياحة �تلك �بالتا�� �ف�� ،

 .املحلية�بمختلف�جوان��ا�ا��ماية�للب�ئة�بجميع�م�ونا��ا،�و�عزز�التنمية

ووفقا�إلعالن��و�يك�فإن�السياحة�البي�ية�تتضمن�جملة�من�مبادئ�السياحة�املستدامة�مع�التمي���لبعض��مور�

  :)14(ال���تقع�ضمن�دائرة�السياحة�البي�ية�مثل

  .املحافظة�ع���املواقع�الطبيعية�وال��اثية

خطيط�للمشار�ع�املقامة�لتطو�ر�ب�ئ��م�وعمل�ذلك�بالتعاون�مع�ماملسا�مة����دمج�املجتمعات�املحلية����الت

                   

�س�ثمار�السيا���ودوره����تحقيق�التنمية�املستدامة،�ألفا�للوثائق،�ط��شادي�عبد�القادر،�أحمد�طيب،�محددات��من�السيا��،

 .66و��65،�ص�ص�

�خاص� �عدد �املنظمات، �اجتماع �علم ��� �دراسات �مجلة �واملكسب، �املطلب �ب�ن �السيا�� ��من �ثقافة �نواصر�سامية، �سليم، العايب

 .98،�ص�2016مارس��-ا��زائربأعمال�املؤتمر�الدو����ول�للسياحة����

� �السيا�� ��من ��� �محاضرة �خ��ي، �السيا��(�سر�ن ��من ��- �عر�ف �للسياحة ��منية ا��صائص

 .سياحية�مقرر�إدارة��زمات�و�من�السيا��،�مصر،�ب�ص

����تحقيق�الت نمية�املستدامة����ا��زائر،��س�ثمار�السيا���ودوره����تحقيق�عليوات�ر�يعة،�ثليجا�ي�نورة،�السياحة�البي�ية�ودور�ا

 .122التنمية�املستدامة،�مرجع�سابق،ص�

ز�اد�عيد�الرواضية،�السياحة�البي�ية�املفا�يم�و�سس�واملقومات،�دار�زمزم�ناشرون،�عمان��ردن،�
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�بطمأن�نة �وديان��م، �إقام��م �ومدة �أ�داف�م �النظر�عن �بقطع �الناس �لتنقل �جاذبة �ظروف �تحقق �ال�� و�جرائية

 .)10(و�سر

�الدولة������� �تقر�ا �ال�� �و�ح��از�ة �الوقائية ��جراءات �من ��و�مجموعة �السيا�� ��من �فإن �املنطلق ��ذا ومن

�ب�ل� �املد�ي �واملجتمع � �املحلية �ا��ماعات �إ�� �إضافة �وا��واص، ��قتصادي�ن �الفاعلي�ن �مختلف �مع بالتعاون

�توف �وكذا �ج�ة، �من �السائح �وسالمة �أمن �لضمان أطيافھ

�شاطاتھ�السياحية�من�ج�ة�أخرى،�و�ذا�من�جميع��خطار�امل�ددة�بوجوده����املوقع�السيا��

خصائص��من�السيا��. 2

يتم����من�السيا���بمجموعة�من�ا��صائص�واملم��ات�نذكر�أبرز�ا

و�قصد�بھ�ارتباط��من�السيا��: املوسمية-

ي�سم��من�السيا���بالتنوع�حسب�تنوع�السياحة�دي�ية��انت�أو�حمو�ة�أو�طبية�أو�ترف��ية: التنوع�-

ا��ساسية�املفرطة�للظروف�والتقلبات�السياسية�و�جتماعية�و�قتصادية-

تدر�ب�الفرق��منية�ومتطلبات�ت-

�السلوكية�- �وا��رائم �ا��نائية �واملخاطر �الطبيعية �املخاطر �املخاطر�م��ا �كث���من �بتغطيتھ �السيا�� ��من ي�سم

و�خالقية،�ومخالفات�امل�شآت�السياحية�للعقود�و�سعار�و�ش��اطات،�يضاف�إ���ذلك�اختصاصھ�بحماية�املجتمع�

من�جرائم�السائح�نفسھ�ومخالفات

مجاالت�تأث�����من�السيا���ع���السياحة�البي�ية. ب

�ولم� �التلوث �ل�ا �ي��ق �لم �طبيعية �مناطق �السفر�إ�� �ب�و��ا �البي�ية �السياحية �للب�ئة �العال�� �الصندوق عرف

� �حضار��ا �وتجليات �ال��ية �وحيوانا��ا �ون�تا��ا �بمناظر�ا �لالستمتاع �وذلك �ا��لل، �إ�� �الطبي�� �تواز��ا يتعرض

���� �دوره �إ�� �إضافة �للدخل، �مصدرا �يمثل �ل�ونھ �النامية �للدول �جدا ��اما �السياحة �من �النوع �و�عت����ذا وحاضًرا،

�املستدامة �التنمية �ممارسة �ثقافة �وترسيخ �الب�ئة �ع�� ا��فاظ

ا��ماية�للب�ئة�بجميع�م�ونا��ا،�و�عزز�التنمية

ووفقا�إلعالن��و�يك�فإن�السياحة�البي�ية�تتضمن�جملة�من�مبادئ�السياحة�املستدامة�مع�التمي���لبعض��مور������

ال���تقع�ضمن�دائرة�السياحة�البي�ية�مثل

املحافظة�ع���املواقع�الطبيعية�وال��اثية-

املسا�مة����دمج�املجتمعات�املحلية����الت-

�شادي�عبد�القادر،�أحمد�طيب،�محددات��من�السيا��،-  10

،�ص�ص�2019ا��زائر،�جانفي�
�خاص�- 11 �عدد �املنظمات، �اجتماع �علم ��� �دراسات �مجلة �واملكسب، �املطلب �ب�ن �السيا�� ��من �ثقافة �نواصر�سامية، �سليم، العايب

بأعمال�املؤتمر�الدو����ول�للسياحة����
12 -� �السيا�� ��من ��� �محاضرة �خ��ي، �سر�ن

سياحية�مقرر�إدارة��زمات�و�من�السيا��،�مصر،�ب�ص
����تحقيق�الت13 عليوات�ر�يعة،�ثليجا�ي�نورة،�السياحة�البي�ية�ودور�ا

التنمية�املستدامة،�مرجع�سابق،ص�
ز�اد�عيد�الرواضية،�السياحة�البي�ية�املفا�يم�و�سس�واملقومات،�دار�زمزم�ناشرون،�عمان��ردن،��14
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�املبادئ� ��عز�ز��ذه ��� �السيا�� ��من �دور �يظ�ر�جلًيا �مباد��ا �أل�م �وإبرازنا �البي�ية �للسياحة ��عر�فنا �خالل من

حية�توف����من�و�ستقرار�لتمك�ن�السائح�البي���من�ممارسة��شاطاتھ�السياحية،�

  : و�املقابل�يل��م��ذا��خ���با��فاظ�ع���املواقع�الطبيعية�من�التلوث�والتدم���،�و�ذا�ما�سن�ينھ����النقاط��تية

�من�السيا������أي�دولة�ما��ش�ل�مباشر�����عز�ز�دور�السياحة�البي�ية����تطو�ر��قتصاد��

�إ��� �مع�ن �وضع �من �والعال�� �بل �الوط�� ��قتصاد �عبور �خاللھ �من �يتم �جسر�عابر�وناقل �ف�� �بھ، �وال��وض الوط��

�أو  �العمل، �عن �للعاطل�ن �ال�شري �التوظيف �خالل �من �وأحسن، �وأر�� �أفضل �ونمو�الدخل��أوضاع �تحسن �خالل من

�وع��� �الوطنية �وع���املنتجات �الوط�� ��نتاج ��ي�ل �ع�� �البي�ية �تأثر�السياحة �كما � �للدولة، ��جما�� �القومي والناتج

ھ�أن�يكرس�دور�السياحة�البي�ية����حماية�الب�ئة�وا��فاظ�ع���تواز��ا�سواء�

�املنظومات� �ووضع �وإدار��ا �الطبيعية �املحميات �وإ�شاء �والثقا��، �البي�� �ا��يوي �التنوع �حماية �خالل �من �ذلك �ان

�للم �الرشيد ��ستخدام �بضرورة �التوعية �مع �البي�ية، �املوارد �مع �للتعامل �املالئمة �والبي�ية�البي�ية �الطبيعية وارد

واملحافظة�عل��ا�من�خالل�لفت��ن�باه�إ���دور��ذه�املوارد����جذب�السياح�إ���الوج�ات�السياحية،�و�التا���توف���

� �عل��ا، �عدوان �أي �من �الطبيعية �املحميات �حماية ��� �البي�ية �السياحة �دور �يتج�� �الفطر�ة�كما �الب�ئة وحماية

وخلو�ا�من�التلوث،�إضافة�إ���معا��ة��افة��خطار�البي�ية�ال�����دد�ا��ياة�ب�افة�صور�ا�و���جميع�مراحل�ا�وعدم�

،�و��ذا�تت���لنا�العالقة�الطردية�ب�ن��من�السيا���والسياحية�البي�ية�و�و�ما�يجعلنا�

�من�البي���وثيقة�ملزمة�ل��فاظ�ع���عناصر�املحيط�ا��يوي�من�التلوث�وتأم�ن�احتياجات�املجتمع�لتمكينھ�من�

تنفيذ�خطط�التنمية���سانية،�مع�مراعاة�كفاية�املخزون�الطبي���بمختلف�أش�الھ�لدوام�واستمرار�عملية�التنمية،�

كمة����مسألة�حقوق�الب�ئة�املستديمة،�وحق�من�حقوق���سان�ال����شمل�استعادة�الب�ئة�

�البيولوجية �وال��ديدات �والتد�ور�البي�� �ندرة�املوارد �من �والتخفيف �جراء�العمليات�العسكر�ة �من �ومن�18املتضررة ،

طار��من���سا�ي،�إضافة�إ���أ��ما�خالل��ذا�التعر�ف��س�شف�أن��من�البي���و�من�السيا���كال�ما�يندرج����إ

                                                           

تحديا��ا�وآفاق�ا�املستقبلية،�دار�مؤسسة�رسالن�للطباعة�وال�شر�والتوز�ع،�سور�ا،�

�املجلة �املجتم��، ��من �وتحقيق �مستدامة �بي�ية �ل��قوق��نحو�حوكمة ا��زائر�ة

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

  .تقديم�وعرض�املنتج�الطبي���وال��ا�ي�للزائر�ع���نحو�مالئم

�املبادئ� ��عز�ز��ذه ��� �السيا�� ��من �دور �يظ�ر�جلًيا �مباد��ا �أل�م �وإبرازنا �البي�ية �للسياحة ��عر�فنا �خالل من

حية�توف����من�و�ستقرار�لتمك�ن�السائح�البي���من�ممارسة��شاطاتھ�السياحية،�وتفعيل�ا�ع���أرض�الواقع�من�نا

و�املقابل�يل��م��ذا��خ���با��فاظ�ع���املواقع�الطبيعية�من�التلوث�والتدم���،�و�ذا�ما�سن�ينھ����النقاط��تية

  :�عز�ز�دور�السياحة�البي�ية����تطو�ر��قتصاد�الوط��

�من�السيا������أي�دولة�ما��ش�ل�مباشر�����عز�ز�دور�السياحة�البي�ية����تطو�ر��قتصاد��

�إ��� �مع�ن �وضع �من �والعال�� �بل �الوط�� ��قتصاد �عبور �خاللھ �من �يتم �جسر�عابر�وناقل �ف�� �بھ، �وال��وض الوط��

�أو  �العمل، �عن �للعاطل�ن �ال�شري �التوظيف �خالل �من �وأحسن، �وأر�� �أفضل أوضاع

�وع��� �الوطنية �وع���املنتجات �الوط�� ��نتاج ��ي�ل �ع�� �البي�ية �تأثر�السياحة �كما � �للدولة، ��جما�� �القومي والناتج

 .)15(توز�ع�أولو�ات��نفاق�و�س��الك�و�دخار�و�س�ثمار

  :حماية�الب�ئة�وا��فاظ�ع���تواز��ا

ھ�أن�يكرس�دور�السياحة�البي�ية����حماية�الب�ئة�وا��فاظ�ع���تواز��ا�سواء�إن��سط��من�السيا���من�شأن

�املنظومات� �ووضع �وإدار��ا �الطبيعية �املحميات �وإ�شاء �والثقا��، �البي�� �ا��يوي �التنوع �حماية �خالل �من �ذلك �ان

�للم �الرشيد ��ستخدام �بضرورة �التوعية �مع �البي�ية، �املوارد �مع �للتعامل �املالئمة البي�ية

واملحافظة�عل��ا�من�خالل�لفت��ن�باه�إ���دور��ذه�املوارد����جذب�السياح�إ���الوج�ات�السياحية،�و�التا���توف���

 . )16(فرص�العمل�وز�ادة�الدخل�للس�ان�املحلي�ن

� �عل��ا، �عدوان �أي �من �الطبيعية �املحميات �حماية ��� �البي�ية �السياحة �دور �يتج�� كما

وخلو�ا�من�التلوث،�إضافة�إ���معا��ة��افة��خطار�البي�ية�ال�����دد�ا��ياة�ب�افة�صور�ا�و���جميع�مراحل�ا�وعدم�

،�و��ذا�تت���لنا�العالقة�الطردية�ب�ن��من�السيا���والسياحية�البي�ية�و�و�ما�يجعلنا�)17(السماح�بنمو��ذه��خطار

  من�السيا���باألمن�البي��؟

�من�البي���وثيقة�ملزمة�ل��فاظ�ع���عناصر�املحيط�ا��يوي�من�التلوث�وتأم�ن�احتياجات�املجتمع�لتمكينھ�من�

تنفيذ�خطط�التنمية���سانية،�مع�مراعاة�كفاية�املخزون�الطبي���بمختلف�أش�الھ�لدوام�واستمرار�عملية�التنمية،�

كمة����مسألة�حقوق�الب�ئة�املستديمة،�وحق�من�حقوق���سان�ال����شمل�استعادة�الب�ئة�

�البيولوجية �وال��ديدات �والتد�ور�البي�� �ندرة�املوارد �من �والتخفيف �جراء�العمليات�العسكر�ة �من املتضررة

خالل��ذا�التعر�ف��س�شف�أن��من�البي���و�من�السيا���كال�ما�يندرج����إ

                   

 .30محسن�أحمد�ا��ض��ي،�مرجع�سابق،�ص�

 .19ضية،�مرجع�سابق،�ص�

تحديا��ا�وآفاق�ا�املستقبلية،�دار�مؤسسة�رسالن�للطباعة�وال�شر�والتوز�ع،�سور�ا،�-مصطفى�يوسف��ا��،�السياحة�البي�ية�املستدامة�

�ا��زائر ��� �البي�� ��من �إش�االت �مسعود، �املجلة: الب�� �املجتم��، ��من �وتحقيق �مستدامة �بي�ية نحو�حوكمة
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تقديم�وعرض�املنتج�الطبي���وال��ا�ي�للزائر�ع���نحو�مالئم-

�املبادئ������ ��عز�ز��ذه ��� �السيا�� ��من �دور �يظ�ر�جلًيا �مباد��ا �أل�م �وإبرازنا �البي�ية �للسياحة ��عر�فنا �خالل من

وتفعيل�ا�ع���أرض�الواقع�من�نا

و�املقابل�يل��م��ذا��خ���با��فاظ�ع���املواقع�الطبيعية�من�التلوث�والتدم���،�و�ذا�ما�سن�ينھ����النقاط��تية

  

�عز�ز�دور�السياحة�البي�ية����تطو�ر��قتصاد�الوط��.  1

�من�السيا������أي�دولة�ما��ش�ل�مباشر�����عز�ز�دور�السياحة�البي�ية����تطو�ر��قتصاد����سا�م�تحقيق�

�إ��� �مع�ن �وضع �من �والعال�� �بل �الوط�� ��قتصاد �عبور �خاللھ �من �يتم �جسر�عابر�وناقل �ف�� �بھ، �وال��وض الوط��

�أو  �العمل، �عن �للعاطل�ن �ال�شري �التوظيف �خالل �من �وأحسن، �وأر�� �أفضل أوضاع

�وع��� �الوطنية �وع���املنتجات �الوط�� ��نتاج ��ي�ل �ع�� �البي�ية �تأثر�السياحة �كما � �للدولة، ��جما�� �القومي والناتج

توز�ع�أولو�ات��نفاق�و�س��الك�و�دخار�و�س�ثمار

حماية�الب�ئة�وا��فاظ�ع���تواز��ا. 2

إن��سط��من�السيا���من�شأن�

�املنظومات� �ووضع �وإدار��ا �الطبيعية �املحميات �وإ�شاء �والثقا��، �البي�� �ا��يوي �التنوع �حماية �خالل �من �ذلك �ان

�للم �الرشيد ��ستخدام �بضرورة �التوعية �مع �البي�ية، �املوارد �مع �للتعامل �املالئمة البي�ية

واملحافظة�عل��ا�من�خالل�لفت��ن�باه�إ���دور��ذه�املوارد����جذب�السياح�إ���الوج�ات�السياحية،�و�التا���توف���

فرص�العمل�وز�ادة�الدخل�للس�ان�املحلي�ن

������ �عل��ا، �عدوان �أي �من �الطبيعية �املحميات �حماية ��� �البي�ية �السياحة �دور �يتج�� كما

وخلو�ا�من�التلوث،�إضافة�إ���معا��ة��افة��خطار�البي�ية�ال�����دد�ا��ياة�ب�افة�صور�ا�و���جميع�مراحل�ا�وعدم�

السماح�بنمو��ذه��خطار

من�السيا���باألمن�البي��؟ن�ساءل�عن�عالقة�� 

�من�البي���وثيقة�ملزمة�ل��فاظ�ع���عناصر�املحيط�ا��يوي�من�التلوث�وتأم�ن�احتياجات�املجتمع�لتمكينھ�من������

تنفيذ�خطط�التنمية���سانية،�مع�مراعاة�كفاية�املخزون�الطبي���بمختلف�أش�الھ�لدوام�واستمرار�عملية�التنمية،�

كمة����مسألة�حقوق�الب�ئة�املستديمة،�وحق�من�حقوق���سان�ال����شمل�استعادة�الب�ئة�ف�و�وسيلة��امة�وحا

�البيولوجية �وال��ديدات �والتد�ور�البي�� �ندرة�املوارد �من �والتخفيف �جراء�العمليات�العسكر�ة �من املتضررة

خالل��ذا�التعر�ف��س�شف�أن��من�البي���و�من�السيا���كال�ما�يندرج����إ

محسن�أحمد�ا��ض��ي،�مرجع�سابق،�ص��15
ضية،�مرجع�سابق،�ص�ز�اد�عيد�الروا- 16
مصطفى�يوسف��ا��،�السياحة�البي�ية�املستدامة�-17

 .30ص�2014
�ا��زائر�18 ��� �البي�� ��من �إش�االت �مسعود، الب��

،�العدد5والعلوم�السياسية�املجلد
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�أن� �باإلم�ان �ال�� �والطبيعية ���سانية �ال��ديدات �أش�ال �جميع �من �عل��ا �وا��فاظ �للب�ئة �ا��ماية �لتحقيق �سعيان

  :�زمات��منية����ديدات�قا�رة��عيق�تأس�س��من�السيا����البي������التنمية

عرقلة�مسارات�التحول�التنموي����قطاعات�مختلفة،�بما�ف��ا�قطاع�السياحة،�ملا�

لھ�من�أ�مية�بالغة����مجال��عز�ز�روافع�التنمية��قتصادية،�واستدامة�املورد�ال��ا�ي�السيا���الوط��،�حيث�عدم�

� �تؤثر��� �ال�� �التنمو�ة �ا��واذب �قطع �إ�� �شك �دون �من �سيؤدي �السياحية �الب�ئة ��س�ثمار�السيا���اتزان جذب

�ضرورً�ا� �بات �ومنھ � �واملتم��ة، �الفر�دة �الطبيعية �امل��ة �ذات �للفضاءات �املتعطش ��������والسائح

 تنميةالسياحة ع�� السيا�� �من ا�عدام

�تطو�ر�وتنمية� �وترقية، �بتأ�يل �الصلة �ذات �التنمو�ة �للسياسات �معيقة �ك��ى �مخاطًرا ��منية ��زمات �ش�ل

�أد �الوقاية �باتت �حيث �الوط��، �لإلقليم �فذ �بي�� �تراث �ع�� �تحوز �ال�� �املواقع ��� �البي�ية �لتعز�ز��من�السياحة اة

يمكن�أن�يمس�با��واذب�السياحية،�

�تلك�ال���تولد�ا�الطبيعة�ك�وارث�متعلقة�ب�شاط�ا،�أو�بفعل�تدخل���سان�بم�شآتھ�ال�ادمة�ل��ودة�البي�ية� سواًء

ديدات��عدم��ستقرار��قلي���كثورات�الر�يع�العر�ي�أو�ا��روب�وال��اعات�ما�

  .ب�ن�الدول،�و�ل��ذه�العوامل��عد�مظا�ًرا��عيق�املواصلة�ال��قية�السياحية����إطار�التنمية�املستدامة

  :املخاطر�الطبيعية�الك��ى�ذات�التأث���ع���أساسيات�قيام��من�السيا���البي��

�حدوث� �إ�� �أو�متقطعة �دور�ة �بصفة �يؤدي �طبيعًيا ا
ً
��شاط ��ش�د �ال�� �أو��قاليم �السياحية ملناطق

��خطار�املناخية �الفيضانات، �و�خطار�ا��يولوجية، �عزوف��-)20(الزالزل إ��

وخسائر��شر�ة�ومادية،�وإن��انت�تحوز�

ع���جواذب�سياحية�بي�ية�خالبة�وزاخرة�التنوع،�ف���تمثل�ر�اًبا�للسائح�ن،�ن�يجة�عدم�وجود�التخطيط�السيا���

  .�م���الذي�يكفل�الوقاية�أو�املواج�ة�الفعالة�للمخاطر�الطبيعية�الك��ى�وحّوكمة�إدار��ا

  :ات�التأث���ع���مرتكزات��من�السيا���البي��

��خطار� �أو �والطاقو�ة �األخطار�الصناعية

�شعاعية�والنوو�ة�أو��خطار�املتصلة�ب��ة���سان�أو��خطار��املتصلة�ب��ة�ا��يوان�والنبات�أو�أش�ال�التلوث�

�الكب��ة �ال�شر�ة �التجمعات �ع�� �امل��تبة �أو�ال�وارث �املا�ي �البحري، �ا��ذب��–21ر���، �بمقومات �تمس أن

املتعلقة�بجودة�املواقع�السياحية�عامة�أو�تلك�ال���صنفت�كسياحة�بي�ية،�ن�يجة�بروز�مخاطر�تكنولوجية�مؤثرة�ع���

  .لمش�د�السيا���البي��

                                                           

أو�بفعل��شاطات�/يوصف�با��طر�الكب��،��ل���ديد�محتمل�ع�����سان�و�ي�تھ،�يمكن�حدوثھ�بفعل�مخاطر�طبيعية�است�نائية�و

�إطار� ��� �و�سي���ال�وارث ��خطار�الك��ى �من ة

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�أن� �باإلم�ان �ال�� �والطبيعية ���سانية �ال��ديدات �أش�ال �جميع �من �عل��ا �وا��فاظ �للب�ئة �ا��ماية �لتحقيق �سعيان

�زمات��منية����ديدات�قا�رة��عيق�تأس�س��من�السيا����البي������التنمية

عرقلة�مسارات�التحول�التنموي����قطاعات�مختلفة،�بما�ف��ا�قطاع�السياحة،�ملا��أس�مت��زمات��منية���

لھ�من�أ�مية�بالغة����مجال��عز�ز�روافع�التنمية��قتصادية،�واستدامة�املورد�ال��ا�ي�السيا���الوط��،�حيث�عدم�

� �تؤثر��� �ال�� �التنمو�ة �ا��واذب �قطع �إ�� �شك �دون �من �سيؤدي �السياحية �الب�ئة اتزان

�ضرورً�ا� �بات �ومنھ � �واملتم��ة، �الفر�دة �الطبيعية �امل��ة �ذات �للفضاءات �املتعطش والسائح

� �وكذا ا�عدام مخلفات   حديد�زماتاألمنيةاملعيقةلتنميةوتطو�رالسياحةالبي�ية،

  .طبي��ال والتباين

  :تحديد��زمات��منية�املعيقة�لتنمية�وتطو�ر�السياحة�البي�ية

�تطو�ر�وتنمية� �وترقية، �بتأ�يل �الصلة �ذات �التنمو�ة �للسياسات �معيقة �ك��ى �مخاطًرا ��منية ��زمات �ش�ل

�أد �الوقاية �باتت �حيث �الوط��، �لإلقليم �فذ �بي�� �تراث �ع�� �تحوز �ال�� �املواقع ��� �البي�ية السياحة

يمكن�أن�يمس�با��واذب�السياحية،��)19(السيا������املناطق�السياحية،�أمام�توط�ن�مواج�ة�رشيدة�ل�ل�خطر�كب��

�تلك�ال���تولد�ا�الطبيعة�ك�وارث�متعلقة�ب�شاط�ا،�أو�بفعل�تدخل���سان�بم�شآتھ�ال�ادمة�ل��ودة�البي�ية� سواًء

ديدات��عدم��ستقرار��قلي���كثورات�الر�يع�العر�ي�أو�ا��روب�وال��اعات�ما�للسياحة،�أو�ألسباب��عود�إ���وجود���

ب�ن�الدول،�و�ل��ذه�العوامل��عد�مظا�ًرا��عيق�املواصلة�ال��قية�السياحية����إطار�التنمية�املستدامة

املخاطر�الطبيعية�الك��ى�ذات�التأث���ع���أساسيات�قيام��من�السيا���البي��

�حدوث� �إ�� �أو�متقطعة �دور�ة �بصفة �يؤدي �طبيعًيا ا
ً
��شاط ��ش�د �ال�� �أو��قاليم �السياحية ملناطق

�أنماط�ا �اختالف �ع�� �طبيعية ��خطار�املناخية-�وارث �الفيضانات، �و�خطار�ا��يولوجية، الزالزل

وخسائر��شر�ة�ومادية،�وإن��انت�تحوز��السواح�سب��ا،�خاصة�إذا�خلفت�مثل��ذه�املواقع�السياحية�أضراًرا�جسيمة

ع���جواذب�سياحية�بي�ية�خالبة�وزاخرة�التنوع،�ف���تمثل�ر�اًبا�للسائح�ن،�ن�يجة�عدم�وجود�التخطيط�السيا���

�م���الذي�يكفل�الوقاية�أو�املواج�ة�الفعالة�للمخاطر�الطبيعية�الك��ى�وحّوكمة�إدار��ا

ات�التأث���ع���مرتكزات��من�السيا���البي��املخاطر��غ���الطبيعية�الك��ى�ذ

� �وتنوع�ا �طبيع��ا �حسب �الك��ى �للمخاطر�التكنولوجية ��خطار��-يمكن �أو �والطاقو�ة �األخطار�الصناعية

�شعاعية�والنوو�ة�أو��خطار�املتصلة�ب��ة���سان�أو��خطار��املتصلة�ب��ة�ا��يوان�والنبات�أو�أش�ال�التلوث�

�الكب��ة �ال�شر�ة �التجمعات �ع�� �امل��تبة �أو�ال�وارث �املا�ي �البحري، ر���،

املتعلقة�بجودة�املواقع�السياحية�عامة�أو�تلك�ال���صنفت�كسياحة�بي�ية،�ن�يجة�بروز�مخاطر�تكنولوجية�مؤثرة�ع���

لمش�د�السيا���البي���من�السيا���البي��،�السيما�تلك�ال���ي�ون�تأث���ا�مشوً�ا�ل

                   

يوصف�با��طر�الكب��،��ل���ديد�محتمل�ع�����سان�و�ي�تھ،�يمكن�حدوثھ�بفعل�مخاطر�طبيعية�است�نائية�و

� �رقم �القانون �20-04من ��� �مؤرخ �بالوقاي2004د�سم����25، �املتعلق �إطار�، ��� �و�سي���ال�وارث ��خطار�الك��ى �من ة

 .2004د�سم����29،�الصادرة�بتار�خ�84ر�العدد�

 .،�املصدر�نفسھ20-04من�القانون�رقم�

 .،�املصدر�نفسھ20-04من�القانون�رقم�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�أن� �باإلم�ان �ال�� �والطبيعية ���سانية �ال��ديدات �أش�ال �جميع �من �عل��ا �وا��فاظ �للب�ئة �ا��ماية �لتحقيق �سعيان

  .تمس���ا

�زمات��منية����ديدات�قا�رة��عيق�تأس�س��من�السيا����البي������التنمية. ثانيا

أس�مت��زمات��منية���

لھ�من�أ�مية�بالغة����مجال��عز�ز�روافع�التنمية��قتصادية،�واستدامة�املورد�ال��ا�ي�السيا���الوط��،�حيث�عدم�

� �تؤثر��� �ال�� �التنمو�ة �ا��واذب �قطع �إ�� �شك �دون �من �سيؤدي �السياحية �الب�ئة اتزان

�ضرورً�ا� �بات �ومنھ � �واملتم��ة، �الفر�دة �الطبيعية �امل��ة �ذات �للفضاءات �املتعطش والسائح

�ت �وكذا حديد�زماتاألمنيةاملعيقةلتنميةوتطو�رالسياحةالبي�ية،

والتباين امل��ة ذات املواقع وترقية

تحديد��زمات��منية�املعيقة�لتنمية�وتطو�ر�السياحة�البي�ية. أ

�تطو�ر�وتنمية� �وترقية، �بتأ�يل �الصلة �ذات �التنمو�ة �للسياسات �معيقة �ك��ى �مخاطًرا ��منية ��زمات �ش�ل

�أد �الوقاية �باتت �حيث �الوط��، �لإلقليم �فذ �بي�� �تراث �ع�� �تحوز �ال�� �املواقع ��� �البي�ية السياحة

السيا������املناطق�السياحية،�أمام�توط�ن�مواج�ة�رشيدة�ل�ل�خطر�كب��

�تلك�ال���تولد�ا�الطبيعة�ك�وارث�متعلقة�ب�شاط�ا،�أو�بفعل�تدخل���سان�بم�شآتھ�ال�ادمة�ل��ودة�البي�ية� سواًء

للسياحة،�أو�ألسباب��عود�إ���وجود���

ب�ن�الدول،�و�ل��ذه�العوامل��عد�مظا�ًرا��عيق�املواصلة�ال��قية�السياحية����إطار�التنمية�املستدامة

املخاطر�الطبيعية�الك��ى�ذات�التأث���ع���أساسيات�قيام��من�السيا���البي��. 1

�ا عرف
َ
�حدوث�� �إ�� �أو�متقطعة �دور�ة �بصفة �يؤدي �طبيعًيا ا

ً
��شاط ��ش�د �ال�� �أو��قاليم �السياحية ملناطق

�أنماط�ا �اختالف �ع�� �طبيعية �وارث

السواح�سب��ا،�خاصة�إذا�خلفت�مثل��ذه�املواقع�السياحية�أضراًرا�جسيمة

ع���جواذب�سياحية�بي�ية�خالبة�وزاخرة�التنوع،�ف���تمثل�ر�اًبا�للسائح�ن،�ن�يجة�عدم�وجود�التخطيط�السيا���

�م���الذي�يكفل�الوقاية�أو�املواج�ة�الفعالة�للمخاطر�الطبيعية�الك��ى�وحّوكمة�إدار��ا

املخاطر��غ���الطبيعية�الك��ى�ذ. 2

� �وتنوع�ا �طبيع��ا �حسب �الك��ى �للمخاطر�التكنولوجية يمكن

�شعاعية�والنوو�ة�أو��خطار�املتصلة�ب��ة���سان�أو��خطار��املتصلة�ب��ة�ا��يوان�والنبات�أو�أش�ال�التلوث�

 �� �الكب��ةا��وي، �ال�شر�ة �التجمعات �ع�� �امل��تبة �أو�ال�وارث �املا�ي �البحري، ر���،

املتعلقة�بجودة�املواقع�السياحية�عامة�أو�تلك�ال���صنفت�كسياحة�بي�ية،�ن�يجة�بروز�مخاطر�تكنولوجية�مؤثرة�ع���

�من�السيا���البي��،�السيما�تلك�ال���ي�ون�تأث���ا�مشوً�ا�ل

يوصف�با��طر�الكب��،��ل���ديد�محتمل�ع�����سان�و�ي�تھ،�يمكن�حدوثھ�بفعل�مخاطر�طبيعية�است�نائية�و�-19

��02 املادة. �شر�ة �رقم �القانون من

ر�العدد�.التنمية�������املستدامة،�ج
من�القانون�رقم��10املادة��-20
من�القانون�رقم��10املادة��-21
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�ع��� �ذلك �ينعكس �ومنھ �والدولية، �الوطنية �الدولة �سمعة �تؤثر��� �السياح �ع�� �تقع �ال�� �ا��رائم �أن كما

�قتصاد�ومداخيلھ�املتنوعة،�ن�يجة�النخفاض�عدد�السياح،�وع���س�يل�املثال�قد�يتعرض�السائح����كث���من�املرات�

����جرائم�السياحة�ا��ارجية�سرقة�ا��وازات،�تذاكر� تيال،�و�دخل�أيًضا

�الثقافة� ��� �خلل �بوجود �تو�� �سلوكيات ��ل�ا ،

�وجھ����������� �ع�� �والبي�ية �عموًما �السياحة �دعم �مجال ��� �أ�مية ��ك�� �ا��انب ��و �السيا��� ��

�الداخ����������������� ��ستقرار �عدم �ن�يجة ��قلي��، �املجال ��� �الشاملة �التنمية �روافع �ع�� �يؤثر �غيابھ �حيث التحديد،

قتصادية�املتعلقة�باملورد�السيا���والسائح،�وأي�خلل�

�وتنمية� �السياحة �ب��قية �ال��سمح �مجتمعية �بروز�أوضاع �إ�� �بالضرورة �يؤدي �للدولة �والسياسية ��منية �املنظومة ��

�ن� �السوداء، �الدمو�ة �العشر�ة �وأ�م�ا �استقالل�ا، ��عد �سياسية �أزمات �ا��زائر�عدة �عرفت �وجود�كما يجة

�إ���ظا�رة�التفرقة�املجتمعية�ا���و�ة،�و�روز�عصاباتاألحياء
ً
ال���عرفت�ان�شاًرا�واسًعا�ل�ا��)23(صراعات�داخلية،�وصوال

ع����مجمل��قليم�الوط��،�السيما�تفاقم�التمي���املجتم���وخطاب�الكرا�ية�والذي��عد�فجوة�ال�عدام��من�الوط���

  :مخلفات�ا�عدام��من�السيا���ع���تنمية�السياحة�وترقية�املواقع�ذات�امل��ة�والتباين�الطبي��

 سالمةالسائح ت�ون  نا��ة،ول�ذاوجب�أن

 املتعلقة املشا�ل أن تحقيق�ا،حيث إ��

،�)24(للسياح املستقبل البلد وصورة سمعة

��منية� �القواعد �وفرة �عدم ��س�ب �وتلو�ثھ، �إ�مالھ �إ�� �يؤدي �مما �املوقع، ���واذب �السياحية ���شطة �تفقد كما

�السيا��� ��من �م��ة ��غي�ب ��� �الطبي�� �السيا�� �املنجم �ع�� �سلبية �تأث��ات �لوجود �املؤدية وتنحصر�سباب

�مضام�ن� �وترقية �التنمو�ة �السياحية �بالعروض �ال��وض ��عيق �تأث��ات �بروز�عدة �جانب �إ�� �م�مة، �تنمو�ة كرافعة

  

                                                           

�حول  �الوط�� �امللتقى ��� �قدمت �مداخلة �املستدامة، �السياحة �ومخاطر�: �� فرص

 .13ا��زائر،�ص�

�وا �سك�� ��� �إ�� �ي�تمون �تقوم�، �أو�أك��، حد

بارت�اب�فعل�أو�عدة�أفعال��غرض�خلق�جو�ا�عدام��من����أوساط��حياء�السكنية،�أو����ح���م�ا�ي�آخر،�أو��غرض�فرض�السيطرة�

ل�عل��ا،�من�خالل��عتداء�املعنوي�أو�ا��سدي�ع���الغ��،�أو��عر�ض�حيا��م�أو�حر���م�أو�أم��م�ل��طر،�او�املساس�بممتل�ا��م،�مع�حم

،�املتعلق�بالوقاية�من�عصابات�2020غشت�

�للمخطط� �ا��ديدة �السياحية ��س��اتيجية �ظل ��

�ا��زائر� �جامعة �ومالية، �نقود �تخصص ��قتصادية، �العلوم ��� �دكتوراه �أطروحة �السياحية، �لل��يئة �ا��امعية�3التوجي�� �السنة ،

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�ع��� �ذلك �ينعكس �ومنھ �والدولية، �الوطنية �الدولة �سمعة �تؤثر��� �السياح �ع�� �تقع �ال�� �ا��رائم �أن كما

�قتصاد�ومداخيلھ�املتنوعة،�ن�يجة�النخفاض�عدد�السياح،�وع���س�يل�املثال�قد�يتعرض�السائح����كث���من�املرات�

����جرائم�السياحة�ا��ارجية�سرقة�ا��وازات،�تذاكر�إ���جرائم�السرقة،�وعمليات�النصب�و�ح تيال،�و�دخل�أيًضا

�والشي�اتالسياحية �اليدو�ة، �وا��قائب �املجو�رات �املال، �الثقافة�)22(السفر، ��� �خلل �بوجود �تو�� �سلوكيات ��ل�ا ،

  :املخاطر�السياسية�ذات�التأث���ع����من�السيا���البي��

�وجھ����������� �ع�� �والبي�ية �عموًما �السياحة �دعم �مجال ��� �أ�مية ��ك�� �ا��انب ��و �السيا��� ��

�الداخ����������������� ��ستقرار �عدم �ن�يجة ��قلي��، �املجال ��� �الشاملة �التنمية �روافع �ع�� �يؤثر �غيابھ �حيث التحديد،

قتصادية�املتعلقة�باملورد�السيا���والسائح،�وأي�خلل�للدولة،�فعامل��من�السيا����م�م�جًدا����ترك���ا��واذب��

�وتنمية� �السياحة �ب��قية �ال��سمح �مجتمعية �بروز�أوضاع �إ�� �بالضرورة �يؤدي �للدولة �والسياسية ��منية �املنظومة ��

�ن� �السوداء، �الدمو�ة �العشر�ة �وأ�م�ا �استقالل�ا، ��عد �سياسية �أزمات �ا��زائر�عدة �عرفت كما

�إ���ظا�رة�التفرقة�املجتمعية�ا���و�ة،�و�روز�عصاباتاألحياء
ً
صراعات�داخلية،�وصوال

ع����مجمل��قليم�الوط��،�السيما�تفاقم�التمي���املجتم���وخطاب�الكرا�ية�والذي��عد�فجوة�ال�عدام��من�الوط���

  .ھ�ا��صوصالشامل�و�من�السيا���ع���وج

مخلفات�ا�عدام��من�السيا���ع���تنمية�السياحة�وترقية�املواقع�ذات�امل��ة�والتباين�الطبي��

نا��ة،ول�ذاوجب�أن سياحية صناعة أي عل��ا ترتكز ال�� �سس من السياح

إ�� أن��س�� يةالسياح والقوان�ن ا��طط ع�� يتع�ن ال��

سمعة ع�� سلبيا تأث��ا تؤثر متوقعة أو حقيقية �انت سواء

��منية� �القواعد �وفرة �عدم ��س�ب �وتلو�ثھ، �إ�مالھ �إ�� �يؤدي �مما �املوقع، ���واذب �السياحية ���شطة �تفقد كما

  .ارمة�ذات�الصلة�بمرتكزات�التنمية�املستدامة�وا��وكمة�البي�ية

�السيا��� ��من �م��ة ��غي�ب ��� �الطبي�� �السيا�� �املنجم �ع�� �سلبية �تأث��ات �لوجود �املؤدية وتنحصر�سباب

�مضام�ن� �وترقية �التنمو�ة �السياحية �بالعروض �ال��وض ��عيق �تأث��ات �بروز�عدة �جانب �إ�� �م�مة، �تنمو�ة كرافعة

  .س�ثماراملورد�البي������الب�ئة�ال�سيجية�ا��اضنة�للمش�د�ال��ا�ي�الطبي���الفذ

                   

� �السيا�� ��من �دور �وردة، �ش�بان �برسو��، �حول فوز�ة �الوط�� �امللتقى ��� �قدمت �مداخلة �املستدامة، �السياحة ��

ا��زائر،�ص�) باتنة(،�بجامعة�ا��اج���ضر�2018نوفم����19/20السياحة�الداخلية����ا��زائر،�يومي�

�أو� ���ص�ن �من �م�ونة ��انت، ��سمية �أي �تحت �مجموعة ��ل ��ع�� �أحياء �واأك��عصابة �سك�� ��� �إ�� �ي�تمون ،

بارت�اب�فعل�أو�عدة�أفعال��غرض�خلق�جو�ا�عدام��من����أوساط��حياء�السكنية،�أو����ح���م�ا�ي�آخر،�أو��غرض�فرض�السيطرة�

عل��ا،�من�خالل��عتداء�املعنوي�أو�ا��سدي�ع���الغ��،�أو��عر�ض�حيا��م�أو�حر���م�أو�أم��م�ل��طر،�او�املساس�بممتل�ا��م،�مع�حم

غشت��30،�املؤرخ����03-20من�القانون�رقم��01املادة�. أو�استعمال�أس��ة�بيضاء�ظا�رة�أو�مخبأة

 .2020غشت��31،�الصادرة�بتار�خ�51ر�العدد�

�ا��زائر� ��� �السياحة �القادر، �عبد �(عو�نان �واملعوقات �للمخطط��-2000/2025-�م�انيات �ا��ديدة �السياحية ��س��اتيجية �ظل ��

�ا��زائر� �جامعة �ومالية، �نقود �تخصص ��قتصادية، �العلوم ��� �دكتوراه �أطروحة �السياحية، �لل��يئة التوجي��

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�ع��� �ذلك �ينعكس �ومنھ �والدولية، �الوطنية �الدولة �سمعة �تؤثر��� �السياح �ع�� �تقع �ال�� �ا��رائم �أن كما

�قتصاد�ومداخيلھ�املتنوعة،�ن�يجة�النخفاض�عدد�السياح،�وع���س�يل�املثال�قد�يتعرض�السائح����كث���من�املرات�

إ���جرائم�السرقة،�وعمليات�النصب�و�ح

�والشي�اتالسياحية �اليدو�ة، �وا��قائب �املجو�رات �املال، السفر،

  .�منية�السياحية

املخاطر�السياسية�ذات�التأث���ع����من�السيا���البي��. 3

��م �البعد �وجھ�����������إن �ع�� �والبي�ية �عموًما �السياحة �دعم �مجال ��� �أ�مية ��ك�� �ا��انب ��و �السيا��� ��

�الداخ����������������� ��ستقرار �عدم �ن�يجة ��قلي��، �املجال ��� �الشاملة �التنمية �روافع �ع�� �يؤثر �غيابھ �حيث التحديد،

للدولة،�فعامل��من�السيا����م�م�جًدا����ترك���ا��واذب��

�وتنمية� �السياحة �ب��قية �ال��سمح �مجتمعية �بروز�أوضاع �إ�� �بالضرورة �يؤدي �للدولة �والسياسية ��منية �املنظومة ��

  .مواقع�ا�الطبيعية

�ن� �السوداء، �الدمو�ة �العشر�ة �وأ�م�ا �استقالل�ا، ��عد �سياسية �أزمات �ا��زائر�عدة �عرفت كما

�إ���ظا�رة�التفرقة�املجتمعية�ا���و�ة،�و�روز�عصاباتاألحياء
ً
صراعات�داخلية،�وصوال

ع����مجمل��قليم�الوط��،�السيما�تفاقم�التمي���املجتم���وخطاب�الكرا�ية�والذي��عد�فجوة�ال�عدام��من�الوط���

الشامل�و�من�السيا���ع���وج

مخلفات�ا�عدام��من�السيا���ع���تنمية�السياحة�وترقية�املواقع�ذات�امل��ة�والتباين�الطبي��.ب

السياح سالمة �عت��

ال�� �ساسية ��داف أحد

سواء السياح أمن و �سالمة

��منية� �القواعد �وفرة �عدم ��س�ب �وتلو�ثھ، �إ�مالھ �إ�� �يؤدي �مما �املوقع، ���واذب �السياحية ���شطة �تفقد كما

ارمة�ذات�الصلة�بمرتكزات�التنمية�املستدامة�وا��وكمة�البي�يةالص

�السيا��� ��من �م��ة ��غي�ب ��� �الطبي�� �السيا�� �املنجم �ع�� �سلبية �تأث��ات �لوجود �املؤدية وتنحصر�سباب

�مضام�ن� �وترقية �التنمو�ة �السياحية �بالعروض �ال��وض ��عيق �تأث��ات �بروز�عدة �جانب �إ�� �م�مة، �تنمو�ة كرافعة

س�ثماراملورد�البي������الب�ئة�ال�سيجية�ا��اضنة�للمش�د�ال��ا�ي�الطبي���الفذا

22-�� �السيا�� ��من �دور �وردة، �ش�بان �برسو��، فوز�ة

السياحة�الداخلية����ا��زائر،�يومي�
�أو��-23 ���ص�ن �من �م�ونة ��انت، ��سمية �أي �تحت �مجموعة ��ل ��ع�� �أحياء عصابة

بارت�اب�فعل�أو�عدة�أفعال��غرض�خلق�جو�ا�عدام��من����أوساط��حياء�السكنية،�أو����ح���م�ا�ي�آخر،�أو��غرض�فرض�السيطرة�

عل��ا،�من�خالل��عتداء�املعنوي�أو�ا��سدي�ع���الغ��،�أو��عر�ض�حيا��م�أو�حر���م�أو�أم��م�ل��طر،�او�املساس�بممتل�ا��م،�مع�حم

أو�استعمال�أس��ة�بيضاء�ظا�رة�أو�مخبأة

ر�العدد�.�حياء�وم�افح��ا،�ج
�ا��زائر��-24 ��� �السياحة �القادر، �عبد عو�نان

�ا��زائر� �جامعة �ومالية، �نقود �تخصص ��قتصادية، �العلوم ��� �دكتوراه �أطروحة �السياحية، �لل��يئة التوجي��

 .241،�ص�2012/2013
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يمكن�تحديد�أسباب��غي�ب�منافع��من�السيا���وترقيتھ����إطار�التنمية�املستدامة،�لوجود�عدة�مؤشرات�

  :عدموضوح��من�السيا������التخطيط�لأل�شطة�السياحية�الوطنية

�ركز���� �حيث �للسياحة، �الناظمة �القانونية �النصوص ��� �السيا�� ��من �وضوح �ا��زائري �املشرع �غيب لقد

التنمية�املستدامة�لأل�شطة�السياحية�

،�دون�أن�ي��ز�دور��من�السيا������دعم�التنمية�وال��يئة�السياحية،�وترقية��عالم�

�و�ستغالل� �لالستعمال �العامة �للقواعد املحدد

اطئ،�والذي�جسد�من�خاللھ�فكرة�حماية�وتثم�ن�الشواطئ،�وتوف���شروط�تنمية�م���مة�ومتوازنة�

�السياحة� ��شاطات �مع �ومتناسب �مدمج ��سلية �نظام �وتحديد �املصطاف�ن، �إقامة �خدمات �تحس�ن �مع ل�ا،

�ح �الذي �السياحية، �واملواقع �التوسع �بمناطق �وقواعد�املتعلق �املبادئ دد

�تقدير��ذه� ��� �السيا�� ��من �إظ�ار�قيمة �دون ،

�وم�شآ�� �السياحية ���شطة �تطو�ر �كيفيات �حدد �والذي �السياحية �لل��يئة �التوجي�� �املخطط �أن ا�كما

�ساسية�مع�مراعاة�خصوصيات�املناطق�وإم�انا��ا،�وكذا��حتياجات��قتصادية�و�جتماعية�والثقافية،�وواجبات�

�التنمية� �دفع ��� �السيا�� ��من �دور �يب�ن �لم ،

  

�إما� �العام، ��عناصر�النظام ���دد �غ���مستقرة، �مجتمعية �ب�ئة �وجود �عن �الناجمة �الداخلية �ال��اعات �ش�ل

�السو  �الدمو�ة �العشر�ة �كمثيل �توتر�مجتم�� �بروز�حالة �إ�� �أدت �قائمة �سياسية �صراعات �ش�د��ا�ن�يجة �ال�� داء

��سلبية�لنفور�السياح�
ً
ا��زائر،�أو�من�خالل�ا�ع�اس�ثورات�الر�يع�العر�ي�ع���املش�د�القومي�العر�ي�عامة،�عوامال

وتخوف�م�من�ز�ارة�املواقع�السياحية�ال���تزخر���ا�البالد،�السيما�ان�شار�حرب�العصابات�وظ�ور�ا���و�ة����املجتمع�

                                                           

،�املحدد�للقواعد�العامة�لالستعمال�و�ستغالل�السياحي�ن�للشواطئ،�

ادرة�،�الص11ر�العدد�.،�املتعلق�بمناطق�التوسع�واملواقع�السياحية،�ج

،�الصادرة�77ر�العدد�.،�املتعلق�ب��يئة��قليم�وتنميتھ�املستدامة،�ج

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

  :أسباب�غياب��من�السيا���التنموي����الب�ئة�ال��اثية

يمكن�تحديد�أسباب��غي�ب�منافع��من�السيا���وترقيتھ����إطار�التنمية�املستدامة،�لوجود�عدة�مؤشرات�

  :مواقع�السياحية�ال��اثية،�ممثلة���تو���بفقدان�امل��ة��منية�لل

عدموضوح��من�السيا������التخطيط�لأل�شطة�السياحية�الوطنية

�ركز���� �حيث �للسياحة، �الناظمة �القانونية �النصوص ��� �السيا�� ��من �وضوح �ا��زائري �املشرع �غيب لقد

التنمية�املستدامة�لأل�شطة�السياحية��املتعلق�بالتنمية�املستدامة�للسياحة�ع���شروط�تفعيل

،�دون�أن�ي��ز�دور��من�السيا������دعم�التنمية�وال��يئة�السياحية،�وترقية��عالم�)25(وكذا�تدب���وأدوات�تنفيذ�ا

� �رقم �القانون ��� �لھ �مف�وم �أيًضا �يت�� �ولم �و�ستغالل��02-03السيا��، �لالستعمال �العامة �للقواعد املحدد

اطئ،�والذي�جسد�من�خاللھ�فكرة�حماية�وتثم�ن�الشواطئ،�وتوف���شروط�تنمية�م���مة�ومتوازنة�

�السياحة� ��شاطات �مع �ومتناسب �مدمج ��سلية �نظام �وتحديد �املصطاف�ن، �إقامة �خدمات �تحس�ن �مع ل�ا،

� �رقم �القانون �السيما �ح�03-03، �الذي �السياحية، �واملواقع �التوسع �بمناطق املتعلق

�السياحية �واملواقع �التوسع �و�سي���مناطق �وترقية �و��يئة �تقدير��ذه�)27(حماية ��� �السيا�� ��من �إظ�ار�قيمة �دون ،

  .الفضاءات�وم�شآ��ا،�وموارد�ا�السياحية�ال��اثية

�وم�شآ�� �السياحية ���شطة �تطو�ر �كيفيات �حدد �والذي �السياحية �لل��يئة �التوجي�� �املخطط �أن كما

�ساسية�مع�مراعاة�خصوصيات�املناطق�وإم�انا��ا،�وكذا��حتياجات��قتصادية�و�جتماعية�والثقافية،�وواجبات�

�السياحية �والفضاءات �للمناطق �وامل�سق �العقال�ي �التنمية�)28(�ستغالل �دفع ��� �السيا�� ��من �دور �يب�ن �لم ،

  .ط���السيا��املستدامة�للسياحة�ودعم�حوكم��ا����تقدير�ال��اث�الو 

  :ك��ة�ال��اعات�الداخلية�وعدم�اس�تاب��من����الب�ئة�املجتمعية

�إما� �العام، ��عناصر�النظام ���دد �غ���مستقرة، �مجتمعية �ب�ئة �وجود �عن �الناجمة �الداخلية �ال��اعات �ش�ل

�السو  �الدمو�ة �العشر�ة �كمثيل �توتر�مجتم�� �بروز�حالة �إ�� �أدت �قائمة �سياسية �صراعات ن�يجة

��سلبية�لنفور�السياح�
ً
ا��زائر،�أو�من�خالل�ا�ع�اس�ثورات�الر�يع�العر�ي�ع���املش�د�القومي�العر�ي�عامة،�عوامال

وتخوف�م�من�ز�ارة�املواقع�السياحية�ال���تزخر���ا�البالد،�السيما�ان�شار�حرب�العصابات�وظ�ور�ا���و�ة����املجتمع�

  .احة�وعدم�ر�اد��اا��زائري�أدى�إ���ضمور�السي

                   

 .سالف�الذكر،�01-03من�القانون�رقم�

،�املحدد�للقواعد�العامة�لالستعمال�و�ستغالل�السياحي�ن�للشواطئ،�2003ف��اير��17،�املؤرخ����02-03من�القانون�رقم�

 .2003ف��اير��19،�الصادرة�بتار�خ�

،�املتعلق�بمناطق�التوسع�واملواقع�السياحية،�ج2003ف��اير��17،�املؤرخ����03-03من�القانون�رقم�

،�املتعلق�ب��يئة��قليم�وتنميتھ�املستدامة،�ج2001د�سم����12،�املؤرخ����20-01من�القانون�رقم�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

أسباب�غياب��من�السيا���التنموي����الب�ئة�ال��اثية. 1

يمكن�تحديد�أسباب��غي�ب�منافع��من�السيا���وترقيتھ����إطار�التنمية�املستدامة،�لوجود�عدة�مؤشرات�

تو���بفقدان�امل��ة��منية�لل

عدموضوح��من�السيا������التخطيط�لأل�شطة�السياحية�الوطنية.1.1

�ركز���� �حيث �للسياحة، �الناظمة �القانونية �النصوص ��� �السيا�� ��من �وضوح �ا��زائري �املشرع �غيب لقد

املتعلق�بالتنمية�املستدامة�للسياحة�ع���شروط�تفعيل�01-03القانون�رقم�

وكذا�تدب���وأدوات�تنفيذ�ا

� �رقم �القانون ��� �لھ �مف�وم �أيًضا �يت�� �ولم السيا��،

اطئ،�والذي�جسد�من�خاللھ�فكرة�حماية�وتثم�ن�الشواطئ،�وتوف���شروط�تنمية�م���مة�ومتوازنة�السياحي�ن�للشو 

�السياحة� ��شاطات �مع �ومتناسب �مدمج ��سلية �نظام �وتحديد �املصطاف�ن، �إقامة �خدمات �تحس�ن �مع ل�ا،

�)26(الشاطئية �رقم �القانون �السيما ،

�السياحية �واملواقع �التوسع �و�سي���مناطق �وترقية �و��يئة حماية

الفضاءات�وم�شآ��ا،�وموارد�ا�السياحية�ال��اثية

�وم�شآ�� �السياحية ���شطة �تطو�ر �كيفيات �حدد �والذي �السياحية �لل��يئة �التوجي�� �املخطط �أن كما

�ساسية�مع�مراعاة�خصوصيات�املناطق�وإم�انا��ا،�وكذا��حتياجات��قتصادية�و�جتماعية�والثقافية،�وواجبات�

�السياحية �والفضاءات �للمناطق �وامل�سق �العقال�ي �ستغالل

املستدامة�للسياحة�ودعم�حوكم��ا����تقدير�ال��اث�الو 

ك��ة�ال��اعات�الداخلية�وعدم�اس�تاب��من����الب�ئة�املجتمعية. 2.1

�إما� �العام، ��عناصر�النظام ���دد �غ���مستقرة، �مجتمعية �ب�ئة �وجود �عن �الناجمة �الداخلية �ال��اعات �ش�ل

�السو  �الدمو�ة �العشر�ة �كمثيل �توتر�مجتم�� �بروز�حالة �إ�� �أدت �قائمة �سياسية �صراعات ن�يجة

��سلبية�لنفور�السياح�
ً
ا��زائر،�أو�من�خالل�ا�ع�اس�ثورات�الر�يع�العر�ي�ع���املش�د�القومي�العر�ي�عامة،�عوامال

وتخوف�م�من�ز�ارة�املواقع�السياحية�ال���تزخر���ا�البالد،�السيما�ان�شار�حرب�العصابات�وظ�ور�ا���و�ة����املجتمع�

ا��زائري�أدى�إ���ضمور�السي

  

  

  

من�القانون�رقم��01املادة��-25
من�القانون�رقم��02املادة��-26

،�الصادرة�بتار�خ�11ر�العدد�.ج
من�القانون�رقم��01املادة��-27

 .2003ف��اير��19بتار�خ�
من�القانون�رقم��38املادة��-28

 .2001د�سم����15بتار�خ�
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  :غياب�الثقافة�السياحية�لدى�س�ان�املنطقة��س�م����ضعف��من�السيا��

�ال��اثية� �الب�ئة �قاط�� �لدى �السياحية �الثقافة �غياب �وضوح �إ�� �املستدامة �للتنمية �املنا�� �السلوك يؤدي

السيا��،�أو����وجود�تجاوزات�أمنية�ا��اضنة�للمش�د�السيا���البي��،�إما��عزوف�م�عن�املسا�مة�����غذية�منجم�م�

تمس�الب�ئة�السياحية�بصفة�مباشرة،�بتلو���ا�أو�املساس�بقدرا��ا�وموارد�ا�السياحية،�وإضعاف�ا��اذبية�السياحية�

ا��اصة�باملوقع،�أو����تحو�ل�وج���ا�السياحية�بالتعم���الفوضوي،�غ���املالئم���صوصيا��ا�وطا�ع�ا�التنموي�الفر�د،�

:  

�الطا�ع� �ذات �ال��و�جية �السياحة �عروض ��� ا
ً
�بليغ �تأث�ً�ا �السيا�� ��من �فعالية ��� �أو�نقص �وجود يؤثر�عدم

�البعد� �اندماج �إ�� �تتجاوز�ا �وإنما �ال��اثية، �للب�ئة �املحتضنة واقع

�م���وت�املھ�����قليم�الوط��،�كما�يؤدي��ذا�العامل�امل�م����فقدانھ�أو��سب�تھ�إ���عدم�تقو�ة�جاذبية��قليم�

ارد�ا�الطبيعية�بصرامة،�وعصرنة�جواذبھ�السياحية�البي�ية،�واملساس�بجودة�املواقع�السياحية�ال��اثية�واست��اف�مو 

مما�يؤدي�إ����عطيل�منافع�ا�السياحية،�أمام�عدم�ا���ام�املخططات�املتعلقة�بمواج�ة�املخاطر�الك��ى����املناطق�

���� �ال�شيطة �واملسا�مة �الوط��، ��قليم ���ي�لة �السماح �شأ��ا �من �قو�ة �دعامة ة

،�حيث�ينعكس��ذا�املعطى�ع���مدى�وفرة��من�السيا���املت�امل�

ا�سياحًيا�وطنًيا،�و�فقدانھ�أو�ضعفھ�سيخل�بالتوازن�ا��ي
ً
وي�ل��واذب�السياحية����القطب����املواقع�ال���تحوي�تراث

  .السيا��،�و��دد�بمضام�ن�التنمية�السياحية�املستدامة،�والتخطيط�ل�ا�بالتآزر�مع�السياسة�التنمو�ة�للدولة

�مؤ�ال��ا� �مع �املتكيف �والتخطيط ���ض��ا، �بمرتكزات �يتصل �جاذبي��ا �روافع �وتحقيق �بالسياحة �ال��وض إن

�
ً
فة�العوامل��جتماعية�و�قتصادية�والثقافية�والطبيعية�والسياحية،�فضال

عن��م�انات�املتاحة�واملتوقعة،�وال���ال�يمكن�الت�بؤ�ل�ا�إال�بوجود�ب�ئة�إقليمية�آمنة�ومستقرة،�فالعالقة�املتبادلة�ما�

دًما،�وتتد�ى�معھ�مستوى�الصناعة�ب�ن�ا��وف�والسياحة����عالقة�متالزمة،�فحيثما�يوجد�العنف�ي�ون��من�منع

تمثل�ا��ودة�السياحية�معياًرا�م�ًما����تقو�م�مضام�ن�املنجم�السيا���البي��،�حيث��ع���عن�مم��ات�تخص�

�إ��� �السياحة �قطاع �املعيار��� ��ذا �تطبيق �فشل �و�عود ب�تھ،

��غي��� �جانب �إ�� ���ا، �التعامل �واجبة �والسلوكيات �واملعتقدات �القيم ��عت���من �وال�� �ا��ودة، �بثقافة �الو�� نقص

حية�ذ�نيات��ل��فراد�للمسا�مة�الفعالة����تأ�يل�وترقية�ا��ودة�السياحية،��غية�التوجھ�السليم�نحو�إدارة�سيا

                                                           

�الوط� �املخطط �ع�� �املصادقة �املتضمن �ج، ��قليم، �ل��يئة �.� �الصادرة�61ر�العدد ،

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

غياب�الثقافة�السياحية�لدى�س�ان�املنطقة��س�م����ضعف��من�السيا��

�ال��اثية� �الب�ئة �قاط�� �لدى �السياحية �الثقافة �غياب �وضوح �إ�� �املستدامة �للتنمية �املنا�� �السلوك يؤدي

ا��اضنة�للمش�د�السيا���البي��،�إما��عزوف�م�عن�املسا�مة�����غذية�منجم�م�

تمس�الب�ئة�السياحية�بصفة�مباشرة،�بتلو���ا�أو�املساس�بقدرا��ا�وموارد�ا�السياحية،�وإضعاف�ا��اذبية�السياحية�

ا��اصة�باملوقع،�أو����تحو�ل�وج���ا�السياحية�بالتعم���الفوضوي،�غ���املالئم���صوصيا��ا�وطا�ع�ا�التنموي�الفر�د،�

  .مل�وا��ة�تو����غياب��من�السيا���والرقابة�الصارمة

:تأث���فقدان��من�السيا���ع���ترقية�العروض�السياحية�التنمو�ة

�الطا�ع� �ذات �ال��و�جية �السياحة �عروض ��� ا
ً
�بليغ �تأث�ً�ا �السيا�� ��من �فعالية ��� �أو�نقص �وجود يؤثر�عدم

�امل �ال�تمس �ا��ذب �عوامل �حيث �التنموي، �البعد�الوط�� �اندماج �إ�� �تتجاوز�ا �وإنما �ال��اثية، �للب�ئة �املحتضنة واقع

�م���وت�املھ�����قليم�الوط��،�كما�يؤدي��ذا�العامل�امل�م����فقدانھ�أو��سب�تھ�إ���عدم�تقو�ة�جاذبية��قليم�

وعصرنة�جواذبھ�السياحية�البي�ية،�واملساس�بجودة�املواقع�السياحية�ال��اثية�واست��اف�مو 

مما�يؤدي�إ����عطيل�منافع�ا�السياحية،�أمام�عدم�ا���ام�املخططات�املتعلقة�بمواج�ة�املخاطر�الك��ى����املناطق�

  .ا��اصة،�وتراجع�الصورة�السياحيةا��زائر�ة�عاملًيا

  : ضعف��من�السيا���ع���أقطاب�ا��اذبية�السياحية

�السياحي ��قطاب �����ش�ل �ال�شيطة �واملسا�مة �الوط��، ��قليم ���ي�لة �السماح �شأ��ا �من �قو�ة �دعامة ة

،�حيث�ينعكس��ذا�املعطى�ع���مدى�وفرة��من�السيا���املت�امل�)29(�شكيل�املقصد�السيا���ل��زائر�والتوجھ�إل��ا

ا�سياحًيا�وطنًيا،�و�فقدانھ�أو�ضعفھ�سيخل�بالتوازن�ا��ي
ً
���املواقع�ال���تحوي�تراث

السيا��،�و��دد�بمضام�ن�التنمية�السياحية�املستدامة،�والتخطيط�ل�ا�بالتآزر�مع�السياسة�التنمو�ة�للدولة

�مؤ�ال��ا� �مع �املتكيف �والتخطيط ���ض��ا، �بمرتكزات �يتصل �جاذبي��ا �روافع �وتحقيق �بالسياحة �ال��وض إن

�وقدرا��ا،�و�عتمد��ش�ل�أسا����ع���معر 
ً
فة�العوامل��جتماعية�و�قتصادية�والثقافية�والطبيعية�والسياحية،�فضال

عن��م�انات�املتاحة�واملتوقعة،�وال���ال�يمكن�الت�بؤ�ل�ا�إال�بوجود�ب�ئة�إقليمية�آمنة�ومستقرة،�فالعالقة�املتبادلة�ما�

ب�ن�ا��وف�والسياحة����عالقة�متالزمة،�فحيثما�يوجد�العنف�ي�ون��من�منع

  

  :املساس�بجودة�املواقع�السياحية�الطبيعية�واست��اف�منجم�ا

تمثل�ا��ودة�السياحية�معياًرا�م�ًما����تقو�م�مضام�ن�املنجم�السيا���البي��،�حيث��ع���عن�مم��ات�تخص�

�جاذ �وترقية �للمنافسة �وتؤ�لھ �كمقصد �السيا�� �إ���املوقع �السياحة �قطاع �املعيار��� ��ذا �تطبيق �فشل �و�عود ب�تھ،

��غي��� �جانب �إ�� ���ا، �التعامل �واجبة �والسلوكيات �واملعتقدات �القيم ��عت���من �وال�� �ا��ودة، �بثقافة �الو�� نقص

ذ�نيات��ل��فراد�للمسا�مة�الفعالة����تأ�يل�وترقية�ا��ودة�السياحية،��غية�التوجھ�السليم�نحو�إدارة�سيا

                   

� ��� �املؤرخ �الوط�2010يونيو��29، �املخطط �ع�� �املصادقة �املتضمن ،

 .88،�ص�

 .56،�ص�مرجع�سابقع���بن�فايز�ا�����،�وآخرون،�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

غياب�الثقافة�السياحية�لدى�س�ان�املنطقة��س�م����ضعف��من�السيا��. 3.1

�ال��اثية� �الب�ئة �قاط�� �لدى �السياحية �الثقافة �غياب �وضوح �إ�� �املستدامة �للتنمية �املنا�� �السلوك يؤدي

ا��اضنة�للمش�د�السيا���البي��،�إما��عزوف�م�عن�املسا�مة�����غذية�منجم�م�

تمس�الب�ئة�السياحية�بصفة�مباشرة،�بتلو���ا�أو�املساس�بقدرا��ا�وموارد�ا�السياحية،�وإضعاف�ا��اذبية�السياحية�

ا��اصة�باملوقع،�أو����تحو�ل�وج���ا�السياحية�بالتعم���الفوضوي،�غ���املالئم���صوصيا��ا�وطا�ع�ا�التنموي�الفر�د،�

مل�وا��ة�تو����غياب��من�السيا���والرقابة�الصارمة�ل�ا�عوا

تأث���فقدان��من�السيا���ع���ترقية�العروض�السياحية�التنمو�ة.  2

�الطا�ع� �ذات �ال��و�جية �السياحة �عروض ��� ا
ً
�بليغ �تأث�ً�ا �السيا�� ��من �فعالية ��� �أو�نقص �وجود يؤثر�عدم

�امل �ال�تمس �ا��ذب �عوامل �حيث �التنموي، الوط��

�م���وت�املھ�����قليم�الوط��،�كما�يؤدي��ذا�العامل�امل�م����فقدانھ�أو��سب�تھ�إ���عدم�تقو�ة�جاذبية��قليم�

وعصرنة�جواذبھ�السياحية�البي�ية،�واملساس�بجودة�املواقع�السياحية�ال��اثية�واست��اف�مو 

مما�يؤدي�إ����عطيل�منافع�ا�السياحية،�أمام�عدم�ا���ام�املخططات�املتعلقة�بمواج�ة�املخاطر�الك��ى����املناطق�

ا��اصة،�وتراجع�الصورة�السياحيةا��زائر�ة�عاملًيا

ضعف��من�السيا���ع���أقطاب�ا��اذبية�السياحية ا�ع�اس.1.2

�السياحي ��قطاب �ش�ل

�شكيل�املقصد�السيا���ل��زائر�والتوجھ�إل��ا

ا�سياحًيا�وطنًيا،�و�فقدانھ�أو�ضعفھ�سيخل�بالتوازن�ا��ي
ً
���املواقع�ال���تحوي�تراث

السيا��،�و��دد�بمضام�ن�التنمية�السياحية�املستدامة،�والتخطيط�ل�ا�بالتآزر�مع�السياسة�التنمو�ة�للدولة

�مؤ�ال��ا� �مع �املتكيف �والتخطيط ���ض��ا، �بمرتكزات �يتصل �جاذبي��ا �روافع �وتحقيق �بالسياحة �ال��وض إن

وقدرا��ا،�و�عتمد��ش�ل�أسا����ع���معر 

عن��م�انات�املتاحة�واملتوقعة،�وال���ال�يمكن�الت�بؤ�ل�ا�إال�بوجود�ب�ئة�إقليمية�آمنة�ومستقرة،�فالعالقة�املتبادلة�ما�

ب�ن�ا��وف�والسياحة����عالقة�متالزمة،�فحيثما�يوجد�العنف�ي�ون��من�منع

  .)30(السياحية�وتضمحل

املساس�بجودة�املواقع�السياحية�الطبيعية�واست��اف�منجم�ا. 2.2

تمثل�ا��ودة�السياحية�معياًرا�م�ًما����تقو�م�مضام�ن�املنجم�السيا���البي��،�حيث��ع���عن�مم��ات�تخص�

�جاذ �وترقية �للمنافسة �وتؤ�لھ �كمقصد �السيا�� املوقع

��غي��� �جانب �إ�� ���ا، �التعامل �واجبة �والسلوكيات �واملعتقدات �القيم ��عت���من �وال�� �ا��ودة، �بثقافة �الو�� نقص

ذ�نيات��ل��فراد�للمسا�مة�الفعالة����تأ�يل�وترقية�ا��ودة�السياحية،��غية�التوجھ�السليم�نحو�إدارة�سيا

�رقم��-29 �02-10القانون ��� �املؤرخ ،

،�ص�2010أكتو�ر��21بتار�خ�
ع���بن�فايز�ا�����،�وآخرون،��-30
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���� �دوره �وتفعيل �السيا�� �لألمن �ا��يد �التخطيط �وكذا ،

كما��سا�م��دارة�الضعيفة�أو�تلك�ال���ت�ت������إطار��شاط�ا�أدوات�ووسائل�وخطط�ال�تتالءم�مع�متطلبات�

�واملندمج� �املت�امل �ال�سي�� �ومرتكزات �بالتوافق �لھ �التنموي لتخطيط

�ا��ماية� ��ستد�� �فذ، �حيوي �كمنتوج �وتنافسي��ا �جود��ا �وضمان �البي�ية �السياحة �ترقية ��� �التنمو�ة والسياسات

ة�من�شأنھ�الراشدة�والتثم�ن�ا��كيم����تقدير�أصولھ،�وخصوصياتھ�ذات�امل��ة،�حيث�إ�مال�املواقع�السياحية�البي�ي

 للتنميةالبي�يةالسياحية

�للتنمية� �املستدام �التخطيط �برامج �نطاق �ضمن �لھ �إطار�التقدير�السليم ��� �السيا�� ��من �وتثم�ن �تنمية إن

�الوطنية� �والسياسة ��قليم �ل��يئة �الوطنية �السياسة �ظل ��� �وتفعل �مرتكزاتھ �تتحقق �أن �البد سياحية،

للسياحة،�ع���اعتبار�أن�ا��زائر�سطرت�توجً�ا�سامًيا�ل�ا����مجال�عصرن��ا�للقطاع�السيا��،�وتب���مف�وًما�جديًدا�

��ي�لة� �أو��� �للتوجھ، �مالئمة �تخطيطية �أدوات يجاد

��قليم� �لش�رة �التنافسية �امل��ة �تث�يت ��� �دور�ا �وتأ�يل �السياحة �جودة وتحس�ن

� �التخطيطالسياحيالبي�يلألمنالسيا�� �إ����)أوال(السيا��،و�وماسنحاواللبحثف��منخالل�ذااملحور�دايةمن
ً
�وصوال ،

�و��� �معينة، ����دولة �مستقبلية�لل�شاط�السيا�� �تقدير�ة �صورة �رسم �بأنھ �عموًما �السيا�� �التخطيط �عرف

� �ا��طة �أ�داف �تحديد �أجل �من �الدولة ��� �السياحية �حصر�املوارد �ذلك �و�قت��� �محددة، �زمنية السياحية،�ف��ة

وتحقيق�تنمية�سر�عة�ل�ا�ومنتظمة،�من�خالل�اعداد�وتنفيذ�برنامج�متناسق،�يتصف��شمول�فروع�ال�شاط�السيا���

و�دمج�البعد�البي������التخطيط�السيا���يصبح�املع���أك���دقة�وشمولية،�حيث�يتم�تقدير�ا��ماية�الالزمة�

ملستدامّ�ن�للمورد�السيا���باعتباره�م�وًنا�رئ�سًيا�للمنجم�السيا���البي��،�مع�دمج�ال�شاط�السيا���املالئم�

�ال��اثية� �الب�ئة ��� �املتجدد ��س�ثمار�الرشيد �لتحقيق ��ادفودافع �تنموي �كإجراء �عليھ، �يتوفر�املوقع �الذي للمقصد

املن���ا��ديد�الذي�يقّوم�خطط�التنمية�

�و�ثار�البي�ية� �البي��، �البعد ��و�� �بالدرجة �يحكمھ �الذي �أخر��و�التخطيط �أو�بمع�� �بي��، �منظور �من السياحية

                                                           

ال�ام�يحياوي،�دور��شر�ثقافة�ا��ودة����تحقيق�التنمية�السياحية�با��زائر،�مجلة�العلوم��قتصادية�وال�سي���والعلوم�التجار�ة،�

،�03،�العدد�28نور�الدين��رمز،�التخطيط�السيا���والتنمية�السياحية،�مجلة�جامعة��شر�ن�للدراسات�والبحوث�العلمية،�املجلد�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�واس�ثماره �السيا�� �باملورد �ال��وض �ع�� �قادرة ����)31(راشدة �دوره �وتفعيل �السيا�� �لألمن �ا��يد �التخطيط �وكذا ،

كما��سا�م��دارة�الضعيفة�أو�تلك�ال���ت�ت������إطار��شاط�ا�أدوات�ووسائل�وخطط�ال�تتالءم�مع�متطلبات�

�وا �القطاع، �وعصرنة �املستدامة �واملندمج�التنمية �املت�امل �ال�سي�� �ومرتكزات �بالتوافق �لھ �التنموي لتخطيط

�ا��ماية� ��ستد�� �فذ، �حيوي �كمنتوج �وتنافسي��ا �جود��ا �وضمان �البي�ية �السياحة �ترقية ��� �التنمو�ة والسياسات

الراشدة�والتثم�ن�ا��كيم����تقدير�أصولھ،�وخصوصياتھ�ذات�امل��ة،�حيث�إ�مال�املواقع�السياحية�البي�ي

  .ق�ر�مرتكزات�تنمي��ا،�وإعاقة�وصل�ا�بمناخ��س�ثمار

للتنميةالبي�يةالسياحية املستدام التخطيط برامج �� السيا�� �من نطاق

�للتنمية� �املستدام �التخطيط �برامج �نطاق �ضمن �لھ �إطار�التقدير�السليم ��� �السيا�� ��من �وتثم�ن �تنمية إن

�الوطنية� �والسياسة ��قليم �ل��يئة �الوطنية �السياسة �ظل ��� �وتفعل �مرتكزاتھ �تتحقق �أن �البد سياحية،

للسياحة،�ع���اعتبار�أن�ا��زائر�سطرت�توجً�ا�سامًيا�ل�ا����مجال�عصرن��ا�للقطاع�السيا��،�وتب���مف�وًما�جديًدا�

�إ ��� � �سواًء �املستدامة، �و��ض��ا �السياحة �ملتطلبات ��ي�لة�أك���حداثة �أو��� �للتوجھ، �مالئمة �تخطيطية �أدوات يجاد

��قليم� �لش�رة �التنافسية �امل��ة �تث�يت ��� �دور�ا �وتأ�يل �السياحة �جودة وتحس�ن

� �التخطيطالسياحيالبي�يلألمنالسيا�� السيا��،و�وماسنحاواللبحثف��منخالل�ذااملحور�دايةمن

 ).ثانيا(منالسياحيوتنمي��املستدامةالفواعالملؤسساتيةالرائدةفي�ثميناأل 

  :التخطيط�السيا���البي���لألمن�السيا��

�و��� �معينة، ����دولة �مستقبلية�لل�شاط�السيا�� �تقدير�ة �صورة �رسم �بأنھ �عموًما �السيا�� �التخطيط �عرف

� �ا��طة �أ�داف �تحديد �أجل �من �الدولة ��� �السياحية �حصر�املوارد �ذلك �و�قت��� �محددة، �زمنية ف��ة

وتحقيق�تنمية�سر�عة�ل�ا�ومنتظمة،�من�خالل�اعداد�وتنفيذ�برنامج�متناسق،�يتصف��شمول�فروع�ال�شاط�السيا���

   .)32(ومناطق�الدولة�ذات�امل��ة�السياحية

و�دمج�البعد�البي������التخطيط�السيا���يصبح�املع���أك���دقة�وشمولية،�حيث�يتم�تقدير�ا��ماية�الالزمة�

ملستدامّ�ن�للمورد�السيا���باعتباره�م�وًنا�رئ�سًيا�للمنجم�السيا���البي��،�مع�دمج�ال�شاط�السيا���املالئم�

�ال��اثية� �الب�ئة ��� �املتجدد ��س�ثمار�الرشيد �لتحقيق ��ادفودافع �تنموي �كإجراء �عليھ، �يتوفر�املوقع �الذي للمقصد

املن���ا��ديد�الذي�يقّوم�خطط�التنمية�" البي���ع���أنھ��ومنھ�يمكن�توضيح��عر�ف�للتخطيط�السيا��

�و�ثار�البي�ية� �البي��، �البعد ��و�� �بالدرجة �يحكمھ �الذي �أخر��و�التخطيط �أو�بمع�� �بي��، �منظور �من السياحية

                   

ال�ام�يحياوي،�دور��شر�ثقافة�ا��ودة����تحقيق�التنمية�السياحية�با��زائر،�مجلة�العلوم��قتصادية�وال�سي���والعلوم�التجار�ة،�

نور�الدين��رمز،�التخطيط�السيا���والتنمية�السياحية،�مجلة�جامعة��شر�ن�للدراسات�والبحوث�العلمية،�املجلد�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�واس�ثماره �السيا�� �باملورد �ال��وض �ع�� �قادرة راشدة

  .املنطقة�السياحية

كما��سا�م��دارة�الضعيفة�أو�تلك�ال���ت�ت������إطار��شاط�ا�أدوات�ووسائل�وخطط�ال�تتالءم�مع�متطلبات�

�وا �القطاع، �وعصرنة �املستدامة التنمية

�ا��ماية� ��ستد�� �فذ، �حيوي �كمنتوج �وتنافسي��ا �جود��ا �وضمان �البي�ية �السياحة �ترقية ��� �التنمو�ة والسياسات

الراشدة�والتثم�ن�ا��كيم����تقدير�أصولھ،�وخصوصياتھ�ذات�امل��ة،�حيث�إ�مال�املواقع�السياحية�البي�ي

ق�ر�مرتكزات�تنمي��ا،�وإعاقة�وصل�ا�بمناخ��س�ثمار

 

نطاق تقدير: املحورالثا�ي

�للتنمية� �املستدام �التخطيط �برامج �نطاق �ضمن �لھ �إطار�التقدير�السليم ��� �السيا�� ��من �وتثم�ن �تنمية إن

�ال �الوطنية�البي�ية �والسياسة ��قليم �ل��يئة �الوطنية �السياسة �ظل ��� �وتفعل �مرتكزاتھ �تتحقق �أن �البد سياحية،

للسياحة،�ع���اعتبار�أن�ا��زائر�سطرت�توجً�ا�سامًيا�ل�ا����مجال�عصرن��ا�للقطاع�السيا��،�وتب���مف�وًما�جديًدا�

�إ ��� � �سواًء �املستدامة، �و��ض��ا �السياحة �ملتطلبات أك���حداثة

��قليم� �لش�رة �التنافسية �امل��ة �تث�يت ��� �دور�ا �وتأ�يل �السياحة �جودة وتحس�ن

� �التخطيطالسياحيالبي�يلألمنالسيا�� السيا��،و�وماسنحاواللبحثف��منخالل�ذااملحور�دايةمن

الفواعالملؤسساتيةالرائدةفي�ثميناأل 

التخطيط�السيا���البي���لألمن�السيا��. أوال

�و��� �معينة، ����دولة �مستقبلية�لل�شاط�السيا�� �تقدير�ة �صورة �رسم �بأنھ �عموًما �السيا�� �التخطيط �عرف

� �ا��طة �أ�داف �تحديد �أجل �من �الدولة ��� �السياحية �حصر�املوارد �ذلك �و�قت��� �محددة، �زمنية ف��ة

وتحقيق�تنمية�سر�عة�ل�ا�ومنتظمة،�من�خالل�اعداد�وتنفيذ�برنامج�متناسق،�يتصف��شمول�فروع�ال�شاط�السيا���

ومناطق�الدولة�ذات�امل��ة�السياحية

و�دمج�البعد�البي������التخطيط�السيا���يصبح�املع���أك���دقة�وشمولية،�حيث�يتم�تقدير�ا��ماية�الالزمة�

ملستدامّ�ن�للمورد�السيا���باعتباره�م�وًنا�رئ�سًيا�للمنجم�السيا���البي��،�مع�دمج�ال�شاط�السيا���املالئم�والتثم�ن�ا

�ال��اثية� �الب�ئة ��� �املتجدد ��س�ثمار�الرشيد �لتحقيق ��ادفودافع �تنموي �كإجراء �عليھ، �يتوفر�املوقع �الذي للمقصد

ومنھ�يمكن�توضيح��عر�ف�للتخطيط�السيا��. ومؤ�ال��ا

�و�ثار�البي�ية� �البي��، �البعد ��و�� �بالدرجة �يحكمھ �الذي �أخر��و�التخطيط �أو�بمع�� �بي��، �منظور �من السياحية

ال�ام�يحياوي،�دور��شر�ثقافة�ا��ودة����تحقيق�التنمية�السياحية�با��زائر،�مجلة�العلوم��قتصادية�وال�سي���والعلوم�التجار�ة،��-31
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نور�الدين��رمز،�التخطيط�السيا���والتنمية�السياحية،�مجلة�جامعة��شر�ن�للدراسات�والبحوث�العلمية،�املجلد��-32

 .14،�ص�2006



 القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر 2021

 

  برلین –المانیا / إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  414

ة�تمكن�،�من�خالل�ترك��ه�ع���أدوات�مجالي

  :ر�انات�املخطط�الوط���ل��يئة��قليم�كأداة�لضمان�تنمية��من�السيا���الوط��

يرتجم�املخطط�الوط���ل��يئة��قليم�و�طور�التوج��ات��س��اتيجية��ساسية�ل��يئة��قليم�الوط���وتنميتھ�

��ستغالل� �إ�� �ضمنھ �املحددة �ترمي�التوج��ات �حيث ات�العمومية،

�املوارد� �تثم�ن �مع �الوط��، ��قليم ��افة �ع�� ��قتصادية �و��شطة �الس�ان �توز�ع �وخاصة �الوط�� �للفضاء العقال�ي

� �التحكم �خالل �من �ال�شر�ة، �واملستوطنات �للمدن �املالئم �الفضا�ي �والتوز�ع �برشد، �واستغالل�ا �نمو�الطبيعية ��

�وحماية� ��قليم، �حسب �املعدة ��قتصادية ���شطة �دعم �السيما �متوازنة، �حضر�ة �ب�ية �وقيام �السكنية التجمعات

ال��اث��ي�ولو���الوط���ترميمھ�وتثمينھ،�بالتوازي�وحماية�ال��اث�التار����والثقا���وترميمھ،�والتمسك�بالقدر�ال�اف�

�عد�املخطط�الوط���ل��يئة��قليم�أداة�سامية�لل��يئة��قليمية،�تتفرع�عنھ�عدة�أدوات�قطاعية�وفضائية،�

�الك��ى  �التحتية �والعمل�)املخطط�التوجي���للب�� ،

خطط���يئة�فضاءات�ال��مجة��قليمية،�واملخطط�التوجي���ل��يئة�املدن�

  .،�حيث�يندرج�املخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية�ضمن�التفرع�القطا��

كما���دف�املخطط�الوط���ل��يئة��قليم�إ���إعادة�النظر����تموقع�الس�ان�وال�شاطات�����قليم،�مع�تفعيل�

،�وال�يتأ�ى�ذلك�إال�بوفرة��من�املف����إ���تطو�ر�

�إطار� ��� �واملادية �ال�شر�ة �لل��وة �التقدير�املستدام �بما�ية �الداللة �ذات �ا��وانب �مختلف �من �وازد�ار��قليم وتنمية

  :طط�التوجي���لل��يئة�السياحية����ترقية��من�السيا��

���الوقت�ذاتھ��طار��س��اتي���املرج���للسياسة�

ا�تنموً�ا�تقف�الدولة�إ���جانبھ،�حيث��علن�نظر��ا�للتنمية�السياحية�الوطنية
ً
�السياحية�فيا��زائر،�باعتباره�مخطط

� �الطو�ل �إطار�التنمية�) 2025(واملدى ��

�املتا�عة ��نجاز، � �الفاعل�ن��-�عداد، �طرف من

�و�االت� �املطاعم، �أ��اب �الفندقية، �طارات

�خصوصية� �مع �م�يأة �تنمو�ة �توف���مشار�ع �عن�طر�ق �السياحية �ا��واذب �ترقية ��� �شك �دون �من ��س�م كما

ستدامة،�السيما�إدراج�البعد�املوقع،�ورصد�و���يص��امل�قدراتھ�وموارده�ال���تضمن�إ�شاء�ب���تحتية�للسياحة�امل
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ة،�ا��زائر�والسياح����يص�وفحص�السياحة�ا��زائر�ة،�وزارة���يئة��قليم�والب�ئة
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،�من�خالل�ترك��ه�ع���أدوات�مجالي")33(املتوقعة���طط�التنمية�السياحية�ع���املدى�املنظور�وغ���املنظور 

  .من�توظيف��من�السيا��

ر�انات�املخطط�الوط���ل��يئة��قليم�كأداة�لضمان�تنمية��من�السيا���الوط��

يرتجم�املخطط�الوط���ل��يئة��قليم�و�طور�التوج��ات��س��اتيجية��ساسية�ل��يئة��قليم�الوط���وتنميتھ�

�السلط �لعمل �املرج�� ��طار� �و�ش�ل ��ستغالل�املستدامة، �إ�� �ضمنھ �املحددة �ترمي�التوج��ات �حيث ات�العمومية،

�املوارد� �تثم�ن �مع �الوط��، ��قليم ��افة �ع�� ��قتصادية �و��شطة �الس�ان �توز�ع �وخاصة �الوط�� �للفضاء العقال�ي

� �التحكم �خالل �من �ال�شر�ة، �واملستوطنات �للمدن �املالئم �الفضا�ي �والتوز�ع �برشد، �واستغالل�ا الطبيعية

�وحماية� ��قليم، �حسب �املعدة ��قتصادية ���شطة �دعم �السيما �متوازنة، �حضر�ة �ب�ية �وقيام �السكنية التجمعات

ال��اث��ي�ولو���الوط���ترميمھ�وتثمينھ،�بالتوازي�وحماية�ال��اث�التار����والثقا���وترميمھ،�والتمسك�بالقدر�ال�اف�

  .)34(ملية�ا���و�ةباالختيارات�الوطنية�مع�املشار�ع�الت�ا

�عد�املخطط�الوط���ل��يئة��قليم�أداة�سامية�لل��يئة��قليمية،�تتفرع�عنھ�عدة�أدوات�قطاعية�وفضائية،�

� �للوزارات �القطا�� �العمل �توجھ �وثائق�تخطيطية �عن �عبارة �الك��ى (و�� �التحتية املخطط�التوجي���للب��

خطط���يئة�فضاءات�ال��مجة��قليمية،�واملخطط�التوجي���ل��يئة�املدن�م(الفضا�ي�للمجموعات�املحلية�واملنتخب�ن

،�حيث�يندرج�املخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية�ضمن�التفرع�القطا��

كما���دف�املخطط�الوط���ل��يئة��قليم�إ���إعادة�النظر����تموقع�الس�ان�وال�شاطات�����قليم،�مع�تفعيل�

،�وال�يتأ�ى�ذلك�إال�بوفرة��من�املف����إ���تطو�ر�)36(�فاظ�ع���رأس�املال�الطبي���والثقا���للبالد�وتثمينھ

�إطار� ��� �واملادية �ال�شر�ة �لل��وة �التقدير�املستدام �بما�ية �الداللة �ذات �ا��وانب �مختلف �من �وازد�ار��قليم وتنمية

 .التنمية�املستدامة�وا��كم�الراشد

طط�التوجي���لل��يئة�السياحية����ترقية��من�السيا��

���الوقت�ذاتھ��طار��س��اتي���املرج���للسياسة�) SDAT2025(�ش�ل�املخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية

ا�تنموً�ا�تقف�الدولة�إ���جانبھ،�حيث��علن�نظر��ا�للتنمية�السياحية�الوطنية
ً
السياحية�فيا��زائر،�باعتباره�مخطط

�القص��� �املدى �ع�� ��فاق �مختلف ��)2009 (� �املتوسط �) 2015)واملدى �الطو�ل واملدى

� �تطوره �مراحل �جميع �مع �يتالءم �ر�ان �بذلك �ف�و �املتا�عة–املستدامة، ��نجاز، � �عداد،

�املست �مختلف �ع�� �السياحة ��� �واملحلي�ن �املركز��ن �واملتعامل�ن �و�االت�(و�ات �املطاعم، �أ��اب �الفندقية، �طارات

  .)37()السفر،�املرشدين،�املتعامل�ن،�ا��معيات

�خصوصية� �مع �م�يأة �تنمو�ة �توف���مشار�ع �عن�طر�ق �السياحية �ا��واذب �ترقية ��� �شك �دون �من ��س�م كما

املوقع،�ورصد�و���يص��امل�قدراتھ�وموارده�ال���تضمن�إ�شاء�ب���تحتية�للسياحة�امل

                   

إبرا�يم�بظاظو،�وأخرون،�السياحة�البي�ية�ب�ن�النظر�ة�والتطبيق،�دار�الوراق�لل�شر�والتوز�ع،�

 .سالف�الذكر،�01-20من�القانون�رقم�

 .119،�سالف�الذكر،�ص�

 .6-5،�نفسھ،�ص�ص�

���يص�وفحص�السياحة�ا��زائر�ة،�وزارة���يئة��قليم�والب�ئة: 1املخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية،�الكتاب�
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املتوقعة���طط�التنمية�السياحية�ع���املدى�املنظور�وغ���املنظور 

من�توظيف��من�السيا��

ر�انات�املخطط�الوط���ل��يئة��قليم�كأداة�لضمان�تنمية��من�السيا���الوط��. أ

يرتجم�املخطط�الوط���ل��يئة��قليم�و�طور�التوج��ات��س��اتيجية��ساسية�ل��يئة��قليم�الوط���وتنميتھ�

�السلط �لعمل �املرج�� ��طار� �و�ش�ل املستدامة،

�املوارد� �تثم�ن �مع �الوط��، ��قليم ��افة �ع�� ��قتصادية �و��شطة �الس�ان �توز�ع �وخاصة �الوط�� �للفضاء العقال�ي

� �التحكم �خالل �من �ال�شر�ة، �واملستوطنات �للمدن �املالئم �الفضا�ي �والتوز�ع �برشد، �واستغالل�ا الطبيعية

�وحماية� ��قليم، �حسب �املعدة ��قتصادية ���شطة �دعم �السيما �متوازنة، �حضر�ة �ب�ية �وقيام �السكنية التجمعات

ال��اث��ي�ولو���الوط���ترميمھ�وتثمينھ،�بالتوازي�وحماية�ال��اث�التار����والثقا���وترميمھ،�والتمسك�بالقدر�ال�اف�

باالختيارات�الوطنية�مع�املشار�ع�الت�ا

�عد�املخطط�الوط���ل��يئة��قليم�أداة�سامية�لل��يئة��قليمية،�تتفرع�عنھ�عدة�أدوات�قطاعية�وفضائية،�

� �للوزارات �القطا�� �العمل �توجھ �وثائق�تخطيطية �عن �عبارة و��

الفضا�ي�للمجموعات�املحلية�واملنتخب�ن

،�حيث�يندرج�املخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية�ضمن�التفرع�القطا��)35(...)الك��ى 

كما���دف�املخطط�الوط���ل��يئة��قليم�إ���إعادة�النظر����تموقع�الس�ان�وال�شاطات�����قليم،�مع�تفعيل�

�فاظ�ع���رأس�املال�الطبي���والثقا���للبالد�وتثمينھجاذب�تھ�وا�

�إطار� ��� �واملادية �ال�شر�ة �لل��وة �التقدير�املستدام �بما�ية �الداللة �ذات �ا��وانب �مختلف �من �وازد�ار��قليم وتنمية

التنمية�املستدامة�وا��كم�الراشد

طط�التوجي���لل��يئة�السياحية����ترقية��من�السيا��نجاعة�املخ. ب

�ش�ل�املخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية

ا�تنموً�ا�تقف�الدولة�إ���جانبھ،�حيث��علن�نظر��ا�للتنمية�السياحية�الوطنية
ً
السياحية�فيا��زائر،�باعتباره�مخطط

�القص��� �املدى �ع�� ��فاق �مختلف ��

� �تطوره �مراحل �جميع �مع �يتالءم �ر�ان �بذلك �ف�و املستدامة،

�املست �مختلف �ع�� �السياحة ��� �واملحلي�ن �املركز��ن واملتعامل�ن

السفر،�املرشدين،�املتعامل�ن،�ا��معيات

�خصوصية� �مع �م�يأة �تنمو�ة �توف���مشار�ع �عن�طر�ق �السياحية �ا��واذب �ترقية ��� �شك �دون �من ��س�م كما
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�م������تقدير�����ام�التام�للسياح�مع�ما�تضمنھ�ل�م�الب�ئة��ي�ولوجية�ال��اثية�الوطنية�من�جودة����ا��دمات�

�املخطط� �أل�عاد �الفعال �التطبيق �نجاعة �مدى �عن �السيا�� ��ع����من �حيث �وال�سي���، ��دارة �و�� والعروض،

ية،�من�خالل�إدارة�أمن�الفضاءات�السياحة�البي�ية،�واملواج�ة�الذكية�ل�افة�املخاطر�ال���

�السيا��،� �لل�شاط �أسا��� �جذب �كمقوم �والثقافية �الطبيعية �املوارد �استخدام �ع�� �البي�ية �السياحة �عتمد

�تطبيقات� �إحدى �الطبيعية �اعتبار�السياحة �يمكن �أنھ �أي �وا��ضار�ة، �الطبيعية �الب�ئة �حماية �نطاق ��� �يتم حيث

�ع��� �تأث���السياحة ��� �عناصر�التحكم �وأ�م �البي��، �السيا�� �للموقع �فعالة �إدارة �تتطلب �ال�� ،

ل�تحس�نات�بي�ية�للموقع�املراد�تنميتھ�واستغاللھ�كمقصد�

�من� �السياحية �املناطق �من �يصدر� �أو�ما �القائم، �البي�� �التلوث �معا��ة ��� �ا��ودة �عالية �أو�توف���وسائل سيا��،

�نوعًيا�
ً
ا،�حيث�تمتلك�ساحال

ً
�موروث

ً
وتار����يمكنھ�عده�مؤ�ال

يتوفر�ع���مواقع�است�نائية�يتع�ن�تثمي��ا،�وكذا�مواقع�حضر�ة�تتطور���ا�تدر�جًيا�سياحة��عمال،�مما�يحتم�تنظيم�ا�

ة�غ���مثمنة�بما�فيھ�نقطة�ل��مامات�املعدني

الكفاية،�كما�حظيت�بتوفر�ا�ع���تراث�فر�د�ذي�قيمة�است�نائية�أيًضا�ممثال����جنوب�ال��راء�أو�باألحرى�مناطق�

التموقع�ا��ديد�للسياحة�البي�ية�يتطلب�مع�ا�إيالء���تمام�الفعال�ل�ا،�

���� �رابحة �ورقة �إ�� �يتحول �أن �من �ا��يار�التنموي ��ذا �يمكن �إذ �للب�ئة، �مراعية �وطبيعية �أصلية �سياحة باعتبار�ا

� �وا��ودة �النوعية �القيمة �ذي �الوط�� �ال��ا�ي �للمنتوج �البي�� �لل��و�ج �ا��قيقي �الر�ان �جاذب�تھتوظيف �حيث�)41(�� ،

ش�رة��قليم�السيا����البد�أن�تالزم�ا�م��ة�ترقية��من�السيا������املوقع�البي��،�دون�أن�ي�ون�خياًرا�ف�و�ضرورة�

  .لضمان�جذب�الفواعل�ا��يو�ة�لتب�ت�رواج��س�ثمار�السيا���ور�ادتھ����املنطقة�املراد�تنمي��ا�سياحًيا

  :مجااللقطب�السيا���ا��اضن�لل��اث�البي��

�استخدام�أدوات� �عن�طر�ق �أك���فعالية �ت�ون �يمكن�أن �ل��طط، �ضمان�امتثال�ا ��� �التنمية �إدارة �عملية إن

�التأث���البي��� �لتقييم �وا��ة �واش��اطات �مخصوصة، �املواقع �عن �موجزة �تخطيطية إصدار�توج��ات

،�و�ل��ذه�التدخالت��سا�م����وضع�تداب���التأ�ب�ملواج�ة�أي�خطر�كب���يمس�

                                                           

حظ��ة�الطاسي���بوالية�إل��ي�نموذًجا،��لية�

 .121ص��،2016-2015صدي�مر�اح�ورقلة،�السنة�ا��امعية�

��ولو�ة،� �ذات �السياحية ��عمال �و�رامج �ا��مسة ا��ركيات

�1ط�البي�ية����تنمية�مواقع�السياحة�البي�ية����الوطن�العر�ي،�املنظمة�العر�ية�للتنمية�دار�ة،
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�املخطط� �أل�عاد �الفعال �التطبيق �نجاعة �مدى �عن �السيا�� ��ع����من �حيث �وال�سي���، ��دارة �و�� والعروض،

ية،�من�خالل�إدارة�أمن�الفضاءات�السياحة�البي�ية،�واملواج�ة�الذكية�ل�افة�املخاطر�ال���التوجي���لل��يئة�السياح

  .�عيق�تحقيق�ا��ودة�للموقع�السيا���البي��

  :إدارة�أمن�فضاءات�السياحة�البي�ية

�السيا��،� �لل�شاط �أسا��� �جذب �كمقوم �والثقافية �الطبيعية �املوارد �استخدام �ع�� �البي�ية �السياحة �عتمد

�تطبيقات� �إحدى �الطبيعية �اعتبار�السياحة �يمكن �أنھ �أي �وا��ضار�ة، �الطبيعية �الب�ئة �حماية �نطاق ��� �يتم حيث

�ع��� �تأث���السياحة ��� �عناصر�التحكم �وأ�م �البي��، �السيا�� �للموقع �فعالة �إدارة �تتطلب �ال�� ،

ل�تحس�نات�بي�ية�للموقع�املراد�تنميتھ�واستغاللھ�كمقصد�الب�ئة،�وذلك�بالسيطرة�التامة�ع���مصادر�التلوث�أو�إدخا

�من� �السياحية �املناطق �من �يصدر� �أو�ما �القائم، �البي�� �التلوث �معا��ة ��� �ا��ودة �عالية �أو�توف���وسائل سيا��،

  .)39(انبعاثات�قد�ت��ق�ضرًرا�با��ودة�البي�ية�للفضاء�الطبي��

�نوعًيا��وتزخر�ا��زائر��ب��اث�طبي���غ��،�وتراث�ثقا��
ً
ا،�حيث�تمتلك�ساحال

ً
�موروث

ً
وتار����يمكنھ�عده�مؤ�ال

يتوفر�ع���مواقع�است�نائية�يتع�ن�تثمي��ا،�وكذا�مواقع�حضر�ة�تتطور���ا�تدر�جًيا�سياحة��عمال،�مما�يحتم�تنظيم�ا�

نقطة�ل��مامات�املعدني�200ومرافق��ا�وال��وض���ا،�السيما�احتواء�ا�ع���قدرات�غنية�بأك���من�

الكفاية،�كما�حظيت�بتوفر�ا�ع���تراث�فر�د�ذي�قيمة�است�نائية�أيًضا�ممثال����جنوب�ال��راء�أو�باألحرى�مناطق�

  .)40(ا��نوب،�ذات�التنوع�الكب���والطا�ع�الفر�د�بدون�منافس

  :تداب���السالمة�وأمن�املوقع�السيا���البي��

التموقع�ا��ديد�للسياحة�البي�ية�يتطلب�مع�ا�إيالء���تمام�الفعال�ل�ا،�إن�بناء�مؤ�الت�جديدة�قصد�ترسيخ�

���� �رابحة �ورقة �إ�� �يتحول �أن �من �ا��يار�التنموي ��ذا �يمكن �إذ �للب�ئة، �مراعية �وطبيعية �أصلية �سياحة باعتبار�ا

� �وا��ودة �النوعية �القيمة �ذي �الوط�� �ال��ا�ي �للمنتوج �البي�� �لل��و�ج �ا��قيقي �الر�ان توظيف

ش�رة��قليم�السيا����البد�أن�تالزم�ا�م��ة�ترقية��من�السيا������املوقع�البي��،�دون�أن�ي�ون�خياًرا�ف�و�ضرورة�

لضمان�جذب�الفواعل�ا��يو�ة�لتب�ت�رواج��س�ثمار�السيا���ور�ادتھ����املنطقة�املراد�تنمي��ا�سياحًيا

مجااللقطب�السيا���ا��اضن�لل��اث�البي����تداب���أمنية�تخص�استقرار 

�استخدام�أدوات� �عن�طر�ق �أك���فعالية �ت�ون �يمكن�أن �ل��طط، �ضمان�امتثال�ا ��� �التنمية �إدارة �عملية إن

�التأث���البي��� �لتقييم �وا��ة �واش��اطات �مخصوصة، �املواقع �عن �موجزة �تخطيطية إصدار�توج��ات

،�و�ل��ذه�التدخالت��سا�م����وضع�تداب���التأ�ب�ملواج�ة�أي�خطر�كب���يمس�))42(ا��للمشار�ع�ذات�التوسع�السي

                   

 .211،�ص�2007مصر��،1ط�محمد�الص����،�السياحة�والب�ئة،�دار�الفكر�ا��ام��،

حظ��ة�الطاسي���بوالية�إل��ي�نموذًجا،��لية��-عبد�هللا�عيا���،�اس��اتيجيات�تنمية�السياحة�البي�ية����ا��زائر�من�منظور��ستدامة

صدي�مر�اح�ورقلة،�السنة�ا��امعية�العلوم��قتصادية�والعلوم�التجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�قا

 .13من�املخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية،�سالف�الذكر،�ص�

�الكتاب �السياحية، �لل��يئة �التوجي�� ��س��اتي��:  2املخطط ��ولو�ة،�: املخطط �ذات �السياحية ��عمال �و�رامج �ا��مسة ا��ركيات

 .09،ص�2008م،�الب�ئة�والسياحة،�ا��زائر�

البي�ية����تنمية�مواقع�السياحة�البي�ية����الوطن�العر�ي،�املنظمة�العر�ية�للتنمية�دار�ة،ة�ابرا�يم�خليل�ابرا�يم�بظاظو،��دار 
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�م������تقدير�����ام�التام�للسياح�مع�ما�تضمنھ�ل�م�الب�ئة��ي�ولوجية�ال��اثية�الوطنية�من�جودة����ا��دمات�

�املخطط� �أل�عاد �الفعال �التطبيق �نجاعة �مدى �عن �السيا�� ��ع����من �حيث �وال�سي���، ��دارة �و�� والعروض،

التوجي���لل��يئة�السياح

�عيق�تحقيق�ا��ودة�للموقع�السيا���البي��

إدارة�أمن�فضاءات�السياحة�البي�ية. 1

�السيا��،� �لل�شاط �أسا��� �جذب �كمقوم �والثقافية �الطبيعية �املوارد �استخدام �ع�� �البي�ية �السياحة �عتمد

�تطبيقات�ب �إحدى �الطبيعية �اعتبار�السياحة �يمكن �أنھ �أي �وا��ضار�ة، �الطبيعية �الب�ئة �حماية �نطاق ��� �يتم حيث

�البديلة �ع���)38(السياحة �تأث���السياحة ��� �عناصر�التحكم �وأ�م �البي��، �السيا�� �للموقع �فعالة �إدارة �تتطلب �ال�� ،

الب�ئة،�وذلك�بالسيطرة�التامة�ع���مصادر�التلوث�أو�إدخا

�من� �السياحية �املناطق �من �يصدر� �أو�ما �القائم، �البي�� �التلوث �معا��ة ��� �ا��ودة �عالية �أو�توف���وسائل سيا��،

انبعاثات�قد�ت��ق�ضرًرا�با��ودة�البي�ية�للفضاء�الطبي��

وتزخر�ا��زائر��ب��اث�طبي���غ��،�وتراث�ثقا��

يتوفر�ع���مواقع�است�نائية�يتع�ن�تثمي��ا،�وكذا�مواقع�حضر�ة�تتطور���ا�تدر�جًيا�سياحة��عمال،�مما�يحتم�تنظيم�ا�

ومرافق��ا�وال��وض���ا،�السيما�احتواء�ا�ع���قدرات�غنية�بأك���من�

الكفاية،�كما�حظيت�بتوفر�ا�ع���تراث�فر�د�ذي�قيمة�است�نائية�أيًضا�ممثال����جنوب�ال��راء�أو�باألحرى�مناطق�

ا��نوب،�ذات�التنوع�الكب���والطا�ع�الفر�د�بدون�منافس

تداب���السالمة�وأمن�املوقع�السيا���البي��. 2

إن�بناء�مؤ�الت�جديدة�قصد�ترسيخ�

���� �رابحة �ورقة �إ�� �يتحول �أن �من �ا��يار�التنموي ��ذا �يمكن �إذ �للب�ئة، �مراعية �وطبيعية �أصلية �سياحة باعتبار�ا

� �وا��ودة �النوعية �القيمة �ذي �الوط�� �ال��ا�ي �للمنتوج �البي�� �لل��و�ج �ا��قيقي �الر�ان توظيف

ش�رة��قليم�السيا����البد�أن�تالزم�ا�م��ة�ترقية��من�السيا������املوقع�البي��،�دون�أن�ي�ون�خياًرا�ف�و�ضرورة�

لضمان�جذب�الفواعل�ا��يو�ة�لتب�ت�رواج��س�ثمار�السيا���ور�ادتھ����املنطقة�املراد�تنمي��ا�سياحًيا

تداب���أمنية�تخص�استقرار . 1.2

�استخدام�أدوات� �عن�طر�ق �أك���فعالية �ت�ون �يمكن�أن �ل��طط، �ضمان�امتثال�ا ��� �التنمية �إدارة �عملية إن

� �مثل �التأث���البي���(محددة �لتقييم �وا��ة �واش��اطات �مخصوصة، �املواقع �عن �موجزة �تخطيطية إصدار�توج��ات

للمشار�ع�ذات�التوسع�السي

محمد�الص����،�السياحة�والب�ئة،�دار�الفكر�ا��ام��،�-38
عبد�هللا�عيا���،�اس��اتيجيات�تنمية�السياحة�البي�ية����ا��زائر�من�منظور��ستدامة-39

العلوم��قتصادية�والعلوم�التجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�قا
من�املخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية،�سالف�الذكر،�ص��1الكتاب��-40
�الكتاب�-41 �السياحية، �لل��يئة �التوجي�� املخطط

م،�الب�ئة�والسياحة،�ا��زائر�وزارة���يئة��قلي
ابرا�يم�خليل�ابرا�يم�بظاظو،��دار �-42

 .106،�ص�2014القا�رة�
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�قليم�أو�املوقع�السيا��،�سواًء�مخططات�املواج�ة�املتعلقة�باملخاطر�الطبيعية�الك��ى�أو�التكنولوجية،�أو��تلك�ال���

�واستقرار�القطب� �سالمة �يخص �الذي ��

�العالم،�إ��� �� كما�يحقق�التأط���ا��يد�لألمن����البالد،�جعلھ�إقليًما�مش�وًرا�ووج�ة�آمنة�لدى�السياح�����

قلي���وال��يئة��قليمية�ودمجھ�التنموي�بمختلف�

  :وجودة�امل�شآت�السياحية�املدمجة�مع�ال��اث�البي��

�تتخذ �ال�� �والوسائل ��جراءات �من �مجموعة �عن �عام ��ش�ل �وقوع��ع���السالمة �ملنع �املختصة �ا���ات �ا

�ة،�حيث�تتو���ا���ات�جناحية�التنفيذية�فرض�ع�ن�ع����ل�

نفس�ا�مسؤولية�السالمة،�مثل�ما�يالحظھ�املسافر�ع���الطائرة�من�تداب���أمنية�تخص�سالمتھ،�ال����لفت���ا�شر�ات�

�الدائم� �إطار�سع��ا ��� �املعروفة �الرقابية �ا���ات �من �عدد �ب�ن �موزعة �م�مة �ف�� �شراف

والبد�ع����دارة�امل�لفة�ب�سي���املوقع�السيا���البي���أًيا��ان�طا�عھ�ونمطھ�الت�و�������وسط��ي�ولو��،�أن�

جميع�مواصفات�السالمة�و�من�ملرتادي�املوقع،�عن�طر�ق�اتخاذ�تداب���تخص�ال�سي���النا���للمجال�

�امل�ان� �شغل ��� ��م�� �البعد �ا��سبان ��� �تأخذ �أن �يجب �السياحية �التطو�ر�والتنمية �برامج �حيث �البي��، السيا��

 .فًقا�للمقاي�س�العاملية

  :وتنمي��املستدامة

�التنمية� �دعم �إطار ��� �م�ام�ا �وت�شابك �بالسياحة �امل�لفة ��دار�ة �و�ج�زة �املؤسساتية �الفواعل تتعدد

حمل�صبغة�بي�ية�تندرج�ضمن��دارة�البي�ية،�غ���

  :أن�دور�ا����تثم�ن��من�السيا���وتنميتھ�املستدامة�يبقى�متبايًنا،�و�ذا�ما�سن�ينھ�لدى�تطرقنا�لل�يئات��تية

��ت ���شطة �أوجھ ��افة �ب�ونھ ��عرف �الذي �املتخصص ��عالم �أش�ال �أحد ��و �السيا�� صالية��عالم

�واملوضوعات� �والقضايا �باملعلومات �ا��م�ور �إمداد ���دف �متخصصون، �إعالميون �يمارس�ا �ال�� �واملستمرة املخططة

واملشكالت�ومجر�ات��مور�السياحية�بصورة�وا��ة�ومنطقية،�و�حاول�إقناعھ�والتأث���عليھ�من�أجل�تنمية�الو���

�وال��� �سياحية، �إطار�ال��قية ��� �السيا�� ��عالم ا��زائري

،�كما��ش�ل�ال��قية�)45(اعت���ا��ل�عمل�إعالمي�واتصا���موجھ�لتثم�ن�القدرات�السياحية�قصد�استغالل�ا�التجاري 

سوق�السياحية��داة�املم��ة�لتثم�ن�ال��اث�والقدرات�واملؤ�الت�السياحية،�وتتضمن�ع���وجھ�ا��صوص�دراسات�ال

و�رامج��تصال�وت��أ�إ���مختلف�أش�ال�ال�سو�ق�مثل�املعارض�وامل�شورات�ووسائل��عالم�املتخصصة،�والتقنيات�

                                                           

 .29،�ص�2012

 .28ص�،�2017،�القا�رة�مصر،�
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�قليم�أو�املوقع�السيا��،�سواًء�مخططات�املواج�ة�املتعلقة�باملخاطر�الطبيعية�الك��ى�أو�التكنولوجية،�أو��تلك�ال���

��م �التدب��� �حيث �املنطقة، � � � � � ��� �السيا��� ��من �استقرار� ��عدم �واستقرار�القطب�تتصل �سالمة �يخص �الذي ��

  .السيا���البي���البد�أن��شمل�توازن��من�الشمو�������قليم�برمتھ

�العالم،�إ��� �� كما�يحقق�التأط���ا��يد�لألمن����البالد،�جعلھ�إقليًما�مش�وًرا�ووج�ة�آمنة�لدى�السياح�����

قلي���وال��يئة��قليمية�ودمجھ�التنموي�بمختلف�جانب�تث�يت�معالم�التنمية�السياحية�ضمن�مرتكزات�التخطيط��

  .السياسات�القادرة�ع���توط�ن�ا��ماية�والتثم�ن�املتواصل�لل��اث�الوط��

وجودة�امل�شآت�السياحية�املدمجة�مع�ال��اث�البي�� تداب���أمنية�تخص�سالمة

�تتخذ �ال�� �والوسائل ��جراءات �من �مجموعة �عن �عام ��ش�ل �ع���السالمة

ناحية�التنفيذية�فرض�ع�ن�ع����ل�ا��وادث�وا��سائر�����رواح�واملمتل�ات،�ف���من�ال

نفس�ا�مسؤولية�السالمة،�مثل�ما�يالحظھ�املسافر�ع���الطائرة�من�تداب���أمنية�تخص�سالمتھ،�ال����لفت���ا�شر�ات�

�الدائم�� �إطار�سع��ا ��� �املعروفة �الرقابية �ا���ات �من �عدد �ب�ن �موزعة �م�مة �ف�� �شراف

  .)43(لتفعيل�عناصر�النظام�العام����املوقع�السيا���إيجاًبا

والبد�ع����دارة�امل�لفة�ب�سي���املوقع�السيا���البي���أًيا��ان�طا�عھ�ونمطھ�الت�و�������وسط��ي�ولو��،�أن�

جميع�مواصفات�السالمة�و�من�ملرتادي�املوقع،�عن�طر�ق�اتخاذ�تداب���تخص�ال�سي���النا���للمجال�

�امل�ان� �شغل ��� ��م�� �البعد �ا��سبان ��� �تأخذ �أن �يجب �السياحية �التطو�ر�والتنمية �برامج �حيث �البي��، السيا��

فًقا�للمقاي�س�العامليةكمشروع�اس�ثماري�سيا���آمن�ورائد����عرض�املنتج�وتقديم�ا��دمة،�و 

وتنمي��املستدامة السيا�� �من تثم�ن �� الرائدة املؤسساتية

�التنمية� �دعم �إطار ��� �م�ام�ا �وت�شابك �بالسياحة �امل�لفة ��دار�ة �و�ج�زة �املؤسساتية �الفواعل تتعدد

حمل�صبغة�بي�ية�تندرج�ضمن��دارة�البي�ية،�غ���السياحية�وترقي��ا����ا��زائر،�و�املقابل�توجد��ناك��يئات�أخرى�ت

أن�دور�ا����تثم�ن��من�السيا���وتنميتھ�املستدامة�يبقى�متبايًنا،�و�ذا�ما�سن�ينھ�لدى�تطرقنا�لل�يئات��تية

  :�عالم�السيا��

��ت ���شطة �أوجھ ��افة �ب�ونھ ��عرف �الذي �املتخصص ��عالم �أش�ال �أحد ��و �السيا�� �عالم

�واملوضوعات� �والقضايا �باملعلومات �ا��م�ور �إمداد ���دف �متخصصون، �إعالميون �يمارس�ا �ال�� �واملستمرة املخططة

واملشكالت�ومجر�ات��مور�السياحية�بصورة�وا��ة�ومنطقية،�و�حاول�إقناعھ�والتأث���عليھ�من�أجل�تنمية�الو���
�املشرع)44 �أدرج �السياق �نفس ��� �وال����، �سياحية، �إطار�ال��قية ��� �السيا�� ��عالم ا��زائري

اعت���ا��ل�عمل�إعالمي�واتصا���موجھ�لتثم�ن�القدرات�السياحية�قصد�استغالل�ا�التجاري 

السياحية��داة�املم��ة�لتثم�ن�ال��اث�والقدرات�واملؤ�الت�السياحية،�وتتضمن�ع���وجھ�ا��صوص�دراسات�ال

و�رامج��تصال�وت��أ�إ���مختلف�أش�ال�ال�سو�ق�مثل�املعارض�وامل�شورات�ووسائل��عالم�املتخصصة،�والتقنيات�

  .)46(العصر�ة����مجال�التصور�و�نجاز�وال�شر
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إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

�قليم�أو�املوقع�السيا��،�سواًء�مخططات�املواج�ة�املتعلقة�باملخاطر�الطبيعية�الك��ى�أو�التكنولوجية،�أو��تلك�ال���

��م �التدب��� �حيث �املنطقة، � � � � � ��� �السيا��� ��من �استقرار� ��عدم تتصل

السيا���البي���البد�أن��شمل�توازن��من�الشمو�������قليم�برمتھ

�العالم،�إ��� �� كما�يحقق�التأط���ا��يد�لألمن����البالد،�جعلھ�إقليًما�مش�وًرا�ووج�ة�آمنة�لدى�السياح�����

جانب�تث�يت�معالم�التنمية�السياحية�ضمن�مرتكزات�التخطيط��

السياسات�القادرة�ع���توط�ن�ا��ماية�والتثم�ن�املتواصل�لل��اث�الوط��

تداب���أمنية�تخص�سالمة. 2.2

�تتخذ �ال�� �والوسائل ��جراءات �من �مجموعة �عن �عام ��ش�ل �ع���السالمة

ا��وادث�وا��سائر�����رواح�واملمتل�ات،�ف���من�ال

نفس�ا�مسؤولية�السالمة،�مثل�ما�يالحظھ�املسافر�ع���الطائرة�من�تداب���أمنية�تخص�سالمتھ،�ال����لفت���ا�شر�ات�

�ناحية �من �أما �الط��ان،

لتفعيل�عناصر�النظام�العام����املوقع�السيا���إيجاًبا

والبد�ع����دارة�امل�لفة�ب�سي���املوقع�السيا���البي���أًيا��ان�طا�عھ�ونمطھ�الت�و�������وسط��ي�ولو��،�أن�

جميع�مواصفات�السالمة�و�من�ملرتادي�املوقع،�عن�طر�ق�اتخاذ�تداب���تخص�ال�سي���النا���للمجال���س�ر�ع���دمج

�امل�ان� �شغل ��� ��م�� �البعد �ا��سبان ��� �تأخذ �أن �يجب �السياحية �التطو�ر�والتنمية �برامج �حيث �البي��، السيا��

كمشروع�اس�ثماري�سيا���آمن�ورائد����عرض�املنتج�وتقديم�ا��دمة،�و 

املؤسساتية الفواعل. ثانيا

�التنمية� �دعم �إطار ��� �م�ام�ا �وت�شابك �بالسياحة �امل�لفة ��دار�ة �و�ج�زة �املؤسساتية �الفواعل تتعدد

السياحية�وترقي��ا����ا��زائر،�و�املقابل�توجد��ناك��يئات�أخرى�ت

أن�دور�ا����تثم�ن��من�السيا���وتنميتھ�املستدامة�يبقى�متبايًنا،�و�ذا�ما�سن�ينھ�لدى�تطرقنا�لل�يئات��تية

�عالم�السيا��. أ

��ت ���شطة �أوجھ ��افة �ب�ونھ ��عرف �الذي �املتخصص ��عالم �أش�ال �أحد ��و �السيا�� �عالم

�واملوضوعات� �والقضايا �باملعلومات �ا��م�ور �إمداد ���دف �متخصصون، �إعالميون �يمارس�ا �ال�� �واملستمرة املخططة

واملشكالت�ومجر�ات��مور�السياحية�بصورة�وا��ة�ومنطقية،�و�حاول�إقناعھ�والتأث���عليھ�من�أجل�تنمية�الو���

�املواطن �لدى 44(السيا��

اعت���ا��ل�عمل�إعالمي�واتصا���موجھ�لتثم�ن�القدرات�السياحية�قصد�استغالل�ا�التجاري 

السياحية��داة�املم��ة�لتثم�ن�ال��اث�والقدرات�واملؤ�الت�السياحية،�وتتضمن�ع���وجھ�ا��صوص�دراسات�ال

و�رامج��تصال�وت��أ�إ���مختلف�أش�ال�ال�سو�ق�مثل�املعارض�وامل�شورات�ووسائل��عالم�املتخصصة،�والتقنيات�

العصر�ة����مجال�التصور�و�نجاز�وال�شر

محمد�ناصر�الب����،�السالمة����امل�شآت�السياحية،�دار�جامعة�نايف��-43
إسماعيل�إبرا�يم،��عالم�السيا����سس�واملبادئ،�مجموعة�النيل�العر�ية،�ط-44
من�القانون�رقم��24املادة��-45
03رقم�من�القانون�25املادة��-46
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��من� �تثم�ن ��� ��عالم �وسائل �دور �إ�� ��شارة �أغفل �ا��زائري �املشرع �أن �جيًدا �ن��ظ �ذكره، �سبق �ملا وفقا

املتعلق�بالتنمية�املستدامة�للسياحة�بالتأكيدع���وجوب�

�تزخر���ا� �ال�� �والطبيعية �والثقافية �السياحية �املؤ�الت �ترقية �حول �السياحة �مجال ��� ��عالمي �العمل �يتمحور أن

م��عالم�السيا������توعية�السياح�واملواطن�ن�ع���حد�سواء�بجميع�التداب����منية،�وتقديم�املعلومات�

ال��يحة�و�كيدة�حول�تطورات�الوضع��م������املناطق�السياحية،�كما��عمل�ع���أخذ��ل�تداب����من�السيا���

ا،�وما�يتم�إعداده�من�رسائل�إعالمية���دف�إلقاء�الضوء�

والتعر�ف�بجميع�ا���ود�وانجازات�ال�يئات�املعنية�مثل�وزارة�الداخلية����إطار�اس��اتيجية�أمنية�شاملة،�وال���تجسد�

�أمنية �بمشا�ل �مرت �ال�� �نحو�املناطق �السياح ���ذب �السياحية �التوعية �برامج �خالل �)48(من �وتجدر��شارة للدور�،

�حول� �و�شاعات ��خبار�ال�اذبة �مختلف �ودحض �التصدي ��� �املحلية �السيا�� ��عالم �وسائل �بھ �تقوم �الذي ال�ام

�معادية،� �أجن�ية �وأجندات �طيا��اأ�داف ��� �تحمل �أجن�ية �إعالمية �وسائل �من �الصادرة �الداخلية، ��منية �وضاع

�مع� �للتعامل ��يجا�ي �التوجھ �يدعم �أيضا �نجده �السيا��، ج

�دعم� ��� ��س�م �بما �التلوث، �من �وم�ونا��ا �الب�ئة �ع�� �با��فاظ �الو�� �وتنمية �البي�ية �السياحية �املناطق ��� الب�ئة

 :���التكفل�باألمن�السيا��

ة����ا��زائر�العديد�من�ال�يئات�السياحية�ال����عمل�ع���دعم�وتنمية�السياحة�الوطنية،�

وتجسيد�ال��امج�وا��طط�املسطرة�ع���مستوى�ال�يئات�املركز�ة،�بحيث��ش�ل�وزارة�السياحة�والصناعات�التقليدية�

� �السيا�� �باملنتوج �التعر�ف �ع�� ��عمل �وال�� �القطاع، ��ذا ��� �وزار�ة ��يئة �تجسيد�أع�� �وكذا �وترقيتھ، ا��زائري

�السياحية �التنمو�ة �املخططات �وانجازات �السياحة �مجال ��� �ا���ومية ��يئات)49(السياسة ��ناك �توجد �ح�ن ��� ، 

� �رقم �التنفيذي �املرسوم �بموجب �ال��نة �39-94أ�شأت

��ل� �باق��اح �ال��نة �تتكفل �السياحية، �ال�شاطات �ل�س�يل �وطنية ���نة �إ�شاء �يتضمن ،

�عمال�ال���تمكن�من�تحس�ن�العمليات�املرتبطة�بال�شاط�وا��ر�ات�السياحية�والتحكم�ف��ا،�كما�تتكفل�باق��اح��ل�

ام�ال���تقوم���ا�ال��نة�وتتقاطع�وتحقيق��من�السيا���

                                                           

�للسياحة �الوط�� �تأط����”الديوان �م�مة تتو��

�املحلية� �الدواو�ن �السياحية �ال��قية ��� ��سا�م �كما �التنظيم، �طر�ق �عن �وم�ام�ا �وتنظيم�ا ��سا��� �قانو��ا �و�حدد �السياحية ال��قية

 .وكذا�املمثليات�الدبلوماسية�والقنصلية�والتجار�ة�ا��زائر�ة�املوجودة�با��ارج

� �و�ران �السيا�� ��شر�الو�� ��� �املسا�مة ��تصالية �ا��زائر�املمارسات ��� �السيا�� ��عالم �واقع ��سيمة، �أطروحة�-أنموذجا-جميل ،

 .62ص�

،�يتضمن�إ�شاء���نة�وطنية�ل�س�يل�ال�شاطات�السياحية،�ج�ر�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

��من� �تثم�ن ��� ��عالم �وسائل �دور �إ�� ��شارة �أغفل �ا��زائري �املشرع �أن �جيًدا �ن��ظ �ذكره، �سبق �ملا وفقا

املتعلق�بالتنمية�املستدامة�للسياحة�بالتأكيدع���وجوب��01-03من�القانون�رقم��28،�مكتفًيا����نص�املادة�

�تزخر���ا� �ال�� �والطبيعية �والثقافية �السياحية �املؤ�الت �ترقية �حول �السياحة �مجال ��� ��عالمي �العمل �يتمحور أن

  .)47(البالد،�وكذا�حول��عز�ز�فرص��س�ثمار�والشراكة

م��عالم�السيا������توعية�السياح�واملواطن�ن�ع���حد�سواء�بجميع�التداب����منية،�وتقديم�املعلومات�

ال��يحة�و�كيدة�حول�تطورات�الوضع��م������املناطق�السياحية،�كما��عمل�ع���أخذ��ل�تداب����من�السيا���

ا،�وما�يتم�إعداده�من�رسائل�إعالمية���دف�إلقاء�الضوء�املتمثلة�����افة���شطة��عالمية�املقصودة�واملخططة�ل�

والتعر�ف�بجميع�ا���ود�وانجازات�ال�يئات�املعنية�مثل�وزارة�الداخلية����إطار�اس��اتيجية�أمنية�شاملة،�وال���تجسد�

�أمنية �بمشا�ل �مرت �ال�� �نحو�املناطق �السياح ���ذب �السياحية �التوعية �برامج �خالل من

�حول� �و�شاعات ��خبار�ال�اذبة �مختلف �ودحض �التصدي ��� �املحلية �السيا�� ��عالم �وسائل �بھ �تقوم �الذي ال�ام

�معادية،� �أجن�ية �وأجندات �طيا��اأ�داف ��� �تحمل �أجن�ية �إعالمية �وسائل �من �الصادرة �الداخلية، ��منية �وضاع

�وال��و� �ا��ذب ��� �دوره �السيا�� ��عالم �يؤدي �مع�ومثلما �للتعامل ��يجا�ي �التوجھ �يدعم �أيضا �نجده �السيا��، ج

�دعم� ��� ��س�م �بما �التلوث، �من �وم�ونا��ا �الب�ئة �ع�� �با��فاظ �الو�� �وتنمية �البي�ية �السياحية �املناطق ��� الب�ئة

���التكفل�باألمن�السيا�� السياحية�املتخصصة محدودية�دور�ال�يئات

ة����ا��زائر�العديد�من�ال�يئات�السياحية�ال����عمل�ع���دعم�وتنمية�السياحة�الوطنية،�يضم�قطاع�السياح

وتجسيد�ال��امج�وا��طط�املسطرة�ع���مستوى�ال�يئات�املركز�ة،�بحيث��ش�ل�وزارة�السياحة�والصناعات�التقليدية�

� �السيا�� �باملنتوج �التعر�ف �ع�� ��عمل �وال�� �القطاع، ��ذا ��� �وزار�ة ��يئة أع��

�السياحية �التنمو�ة �املخططات �وانجازات �السياحة �مجال ��� �ا���ومية السياسة

  :ع���غرار متخصصة�أخرى�تتو���م�ام�مختلفة

�السياحية �ال�شاطات �ل�س�يل �الوطنية �: ال��نة �رقم �التنفيذي �املرسوم �بموجب �ال��نة أ�شأت

��ل�1994 �باق��اح �ال��نة �تتكفل �السياحية، �ال�شاطات �ل�س�يل �وطنية ���نة �إ�شاء �يتضمن ،

�عمال�ال���تمكن�من�تحس�ن�العمليات�املرتبطة�بال�شاط�وا��ر�ات�السياحية�والتحكم�ف��ا،�كما�تتكفل�باق��اح��ل�

ام�ال���تقوم���ا�ال��نة�وتتقاطع�وتحقيق��من�السيا���تدب���تنظي���ضروري�لتنمية�السياحة�وترقي��ا،�ومن�ب�ن�امل�

                   

  .،�نفسھ03-01

� �املادة ��ذا�26نص ��من ��س�� �عمومية ��يئة �ت�شأ �أنھ �ع�� �للسياحة“القانون �الوط�� الديوان

�املحلية� �الدواو�ن �السياحية �ال��قية ��� ��سا�م �كما �التنظيم، �طر�ق �عن �وم�ام�ا �وتنظيم�ا ��سا��� �قانو��ا �و�حدد �السياحية ال��قية

وكذا�املمثليات�الدبلوماسية�والقنصلية�والتجار�ة�ا��زائر�ة�املوجودة�با��ارج�،ذات�الصلة�بال�شاط�السيا��

� �و�ران �السيا�� ��شر�الو�� ��� �املسا�مة ��تصالية �ا��زائر�املمارسات ��� �السيا�� ��عالم �واقع ��سيمة، جميل

ص�،�2018-2017،�ا��زائر،�السنة�ا��امعية2جامعة�و�راندكتوراه����علوم��عالم�و�تصال،�

 .1963د�سم����20املؤرخ�����63-474

،�يتضمن�إ�شاء���نة�وطنية�ل�س�يل�ال�شاطات�السياحية،�ج�ر�1994جانفي��25املؤرخ�����39-94من�املرسوم�التنفيذي�رقم�

 .1994في�

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

��من� �تثم�ن ��� ��عالم �وسائل �دور �إ�� ��شارة �أغفل �ا��زائري �املشرع �أن �جيًدا �ن��ظ �ذكره، �سبق �ملا وفقا

،�مكتفًيا����نص�املادة�السيا��

�تزخر���ا� �ال�� �والطبيعية �والثقافية �السياحية �املؤ�الت �ترقية �حول �السياحة �مجال ��� ��عالمي �العمل �يتمحور أن

البالد،�وكذا�حول��عز�ز�فرص��س�ثمار�والشراكة

م��عالم�السيا������توعية�السياح�واملواطن�ن�ع���حد�سواء�بجميع�التداب����منية،�وتقديم�املعلومات��سا�

ال��يحة�و�كيدة�حول�تطورات�الوضع��م������املناطق�السياحية،�كما��عمل�ع���أخذ��ل�تداب����من�السيا���

املتمثلة�����افة���شطة��عالمية�املقصودة�واملخططة�ل�

والتعر�ف�بجميع�ا���ود�وانجازات�ال�يئات�املعنية�مثل�وزارة�الداخلية����إطار�اس��اتيجية�أمنية�شاملة،�وال���تجسد�

�أمنية �بمشا�ل �مرت �ال�� �نحو�املناطق �السياح ���ذب �السياحية �التوعية �برامج �خالل من

�حول� �و�شاعات ��خبار�ال�اذبة �مختلف �ودحض �التصدي ��� �املحلية �السيا�� ��عالم �وسائل �بھ �تقوم �الذي ال�ام

�معادية،� �أجن�ية �وأجندات �طيا��اأ�داف ��� �تحمل �أجن�ية �إعالمية �وسائل �من �الصادرة �الداخلية، ��منية �وضاع

�وال��و� �ا��ذب ��� �دوره �السيا�� ��عالم �يؤدي ومثلما

�دعم� ��� ��س�م �بما �التلوث، �من �وم�ونا��ا �الب�ئة �ع�� �با��فاظ �الو�� �وتنمية �البي�ية �السياحية �املناطق ��� الب�ئة

 .السياحة�البي�ية

محدودية�دور�ال�يئات. ب

يضم�قطاع�السياح

وتجسيد�ال��امج�وا��طط�املسطرة�ع���مستوى�ال�يئات�املركز�ة،�بحيث��ش�ل�وزارة�السياحة�والصناعات�التقليدية�

� �السيا�� �باملنتوج �التعر�ف �ع�� ��عمل �وال�� �القطاع، ��ذا ��� �وزار�ة ��يئة أع��

�السياحية �التنمو�ة �املخططات �وانجازات �السياحة �مجال ��� �ا���ومية السياسة

متخصصة�أخرى�تتو���م�ام�مختلفة

�السياحية.1 �ال�شاطات �ل�س�يل �الوطنية ال��نة

�املؤ  ��� ��25رخ 1994جانفي

�عمال�ال���تمكن�من�تحس�ن�العمليات�املرتبطة�بال�شاط�وا��ر�ات�السياحية�والتحكم�ف��ا،�كما�تتكفل�باق��اح��ل�

تدب���تنظي���ضروري�لتنمية�السياحة�وترقي��ا،�ومن�ب�ن�امل�

  :)50(نجد

03من�القانونرقم��28املادة��-47

�تمك �ما �ت ��� ��شارة �املادة نص

�املحلية� �الدواو�ن �السياحية �ال��قية ��� ��سا�م �كما �التنظيم، �طر�ق �عن �وم�ام�ا �وتنظيم�ا ��سا��� �قانو��ا �و�حدد �السياحية ال��قية

ذات�الصلة�بال�شاط�السيا��للسياحة�وا��معيات�
48-� �و�ران �السيا�� ��شر�الو�� ��� �املسا�مة ��تصالية �ا��زائر�املمارسات ��� �السيا�� ��عالم �واقع ��سيمة، جميل

دكتوراه����علوم��عالم�و�تصال،�
63املرسوم�التنفيذي�رقم� -49
من�املرسوم�التنفيذي�رقم��2املادة��-50

في�جان�26الصادرة�����5العدد�
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  .�س�يل�نمو�التدفقات�السياحية�الوطنية�والدولية،�وكذا�إعداد�الظروف�املواتية�لدخول�السياح�وإقام��م�وتنقل�م

�النقل� �مثل �السيا�� �بال�شاط �املرتبطة �املصا�� �ب�ن �وت�سيق �أحسن �تكفل ضل

�عل�� �وا��فاظ �الطبيعية �املوارد �وحماية �والتار��� �والثقا�� �الف�� �ال��اث ���ماية �اق��اح ��ل �واس�ثمار�ا�تقديم ا

،�1998فيفري��21املؤرخ�����70- 98وال���أ�شأت�بموجب�املرسوم�رقم�

ومن�ب�ن���داف�املسطرة�ل�ا�ت�شيط�وترقية�وتأط���ال�شاطات�السياحية����إطار�السياسة�الوطنية�لتطو�ر�السياحة�

ع���حماية�مناطق�التوسع�السيا���وا��فاظ�عل��ا�كما�تقوم�بحفظ�املرافق�و�ج�زة�

،�املتضمن�2002د�سم����31املؤرخ����

�الوطنية� �السياسة ��� �رأيھ �بإبداء �ي�لف �الذي �وعملھ، وتنظيمھ

�يتو��� �كما �وترقي��ا، �السياحية �ال�شاطات �تنمية ����يع �شأ��ا �من �ال�� ��دوات �التداب���و�ل ��ل �و�اق��اح للسياحة

إ������يع��كذلك�تحديد�أعمال�الدعم�الضرور�ة���ماية�املوارد�السياحية�ب�ل�م�ونا��ا،�و��يئ��ا�و�سي���ا،�إضافة

�ش�ل�التخطيط��م���أ�ميتھ�الك��ى����دراسة�ا��وانب��منية�ع���اختالف�ا،�وتحديد�

ـــطة�الســـــياحية،�ووضـــــع�خطـــــط�عمـــــل� ـــعف�وا��طـــــر�ال�ـــــ��مـــــن�املحتمـــــل�أن�تواجـــــھ�الســـــياح�أو���شــ ـــوة�والضــ ـــامن�القــ م�ــ

للتعامـــل�مع�ـــا�قبـــل�وأثنـــاء�و�عـــد�وقوع�ـــا،�و�عـــد�وضـــع�ا��طـــط��منيـــة�ضـــرورة�ل��فـــاظ�ع�ـــ��صـــورة�الوج�ـــة�الســـياحية�

،�وال�ــــ��عــــادة�مــــا�يتــــو���القيــــام���ــــا��ــــ��ا��زائــــر�أج�ــــزة�أمنيــــة�مختلفــــة�ع�ــــ��مــــا�يقدمــــھ�قــــوات�ا��ــــ�ش�الشــــع���

 .ستقرار�والسالمة�للسواح

أو��ت�دراس�نا�البحثية�عن�نفعية�وجود��من�السيا���ودوره��س��اتي������توظيف�تداب���الوقاية��منية�

���الوسط�البي���السيا��،�باعتباره�فرًعا�م�ًما�من�فروع�ضمان�التقدير�ا��يد�وا��اكمية�املث���للسياحة،�من�حيث�

رشيد،�وفنيات��دارة�املت�املة�للمقصد�السياحيالبي��،�وال���تتطلب�معھ�ا���اًمابدمج�البعد��م���

�العام� ��عناصر�النظام �السيا�� ��من �اتصال �من �بالرغم �ا��زائر�ة، �للسياحة �ا��ديدة �املفا�يم �ضمن كمف�وم

وجودة�الوقاية�ال���توفر�ا�املواقع�السياحية�

                                                           

،�يتضمن�إ�شاء�الو�الة�الوطنية�لتنمية�السياحة�وتحديد�قانو��ا��سا���،�

الوط���للسياحة�و�حدد�صالحياتھ��،�املتضمن�إ�شاء�املجلس

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

�س�يل�نمو�التدفقات�السياحية�الوطنية�والدولية،�وكذا�إعداد�الظروف�املواتية�لدخول�السياح�وإقام��م�وتنقل�م

  .ت�سط�وتكيف��جراءات��دار�ة�املرتبطة�بحركة�السياح�وتنقل�م

�بف �السياح �إقامة �ظروف �النقل�تحسن �مثل �السيا�� �بال�شاط �املرتبطة �املصا�� �ب�ن �وت�سيق �أحسن �تكفل ضل

  .و�عالم�و�تصال،�وكذا�ضمان�حماية�السياح�وأم��م

  .تحف���الو���السيا���لدى�الس�ان�ب�ل�عمل�مالئم

�عل�� �وا��فاظ �الطبيعية �املوارد �وحماية �والتار��� �والثقا�� �الف�� �ال��اث ���ماية �اق��اح ��ل تقديم

وال���أ�شأت�بموجب�املرسوم�رقم��:الو�الة�الوطنية�للتنمية�السياحية

ومن�ب�ن���داف�املسطرة�ل�ا�ت�شيط�وترقية�وتأط���ال�شاطات�السياحية����إطار�السياسة�الوطنية�لتطو�ر�السياحة�

ع���حماية�مناطق�التوسع�السيا���وا��فاظ�عل��ا�كما�تقوم�بحفظ�املرافق�و�ج�زة��وال��يئة�العمرانية،�كما��س�ر 

  .)51(املش��كة�وصيان��ا،�أو�ت�لف�من�يقوم�بذلك

املؤرخ�����479- 02أ�����بموجب�املرسوم�الرئا����:املجلس�الوط���للسياحة

�صالحياتھ �و�حدد �للسياحة �الوط�� �املجلس �الوطنية��إ�شاء �السياسة ��� �رأيھ �بإبداء �ي�لف �الذي �وعملھ، وتنظيمھ

�يتو��� �كما �وترقي��ا، �السياحية �ال�شاطات �تنمية ����يع �شأ��ا �من �ال�� ��دوات �التداب���و�ل ��ل �و�اق��اح للسياحة

كذلك�تحديد�أعمال�الدعم�الضرور�ة���ماية�املوارد�السياحية�ب�ل�م�ونا��ا،�و��يئ��ا�و�سي���ا،�إضافة
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�ش�ل�التخطيط��م���أ�ميتھ�الك��ى����دراسة�ا��وانب��منية�ع���اختالف�ا،�وتحديد��:قطاع��من�العمومي

ـــطة�الســـــياحية،�ووضـــــع�خطـــــط�عمـــــل� ـــعف�وا��طـــــر�ال�ـــــ��مـــــن�املحتمـــــل�أن�تواجـــــھ�الســـــياح�أو���شــ ـــوة�والضــ ـــامن�القــ م�ــ

للتعامـــل�مع�ـــا�قبـــل�وأثنـــاء�و�عـــد�وقوع�ـــا،�و�عـــد�وضـــع�ا��طـــط��منيـــة�ضـــرورة�ل��فـــاظ�ع�ـــ��صـــورة�الوج�ـــة�الســـياحية�

،�وال�ــــ��عــــادة�مــــا�يتــــو���القيــــام���ــــا��ــــ��ا��زائــــر�أج�ــــزة�أمنيــــة�مختلفــــة�ع�ــــ��مــــا�يقدمــــھ�قــــوات�ا��ــــ�ش�الشــــع���

ستقرار�والسالمة�للسواحالوط��،�وقوات�الدرك�والشرطة،�من�أجل��سط��من�وتحقيق�� 

أو��ت�دراس�نا�البحثية�عن�نفعية�وجود��من�السيا���ودوره��س��اتي������توظيف�تداب���الوقاية��منية�

���الوسط�البي���السيا��،�باعتباره�فرًعا�م�ًما�من�فروع�ضمان�التقدير�ا��يد�وا��اكمية�املث���للسياحة،�من�حيث�

رشيد،�وفنيات��دارة�املت�املة�للمقصد�السياحيالبي��،�وال���تتطلب�معھ�ا���اًمابدمج�البعد��م���

�العام� ��عناصر�النظام �السيا�� ��من �اتصال �من �بالرغم �ا��زائر�ة، �للسياحة �ا��ديدة �املفا�يم �ضمن كمف�وم

وجودة�الوقاية�ال���توفر�ا�املواقع�السياحية�الشمو��،�إال�أنھ�ينفرد�بخصوصيات�وم��ات�تطال�جميع�تداب���السالمة�
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�س�يل�نمو�التدفقات�السياحية�الوطنية�والدولية،�وكذا�إعداد�الظروف�املواتية�لدخول�السياح�وإقام��م�وتنقل�م�-  

ت�سط�وتكيف��جراءات��دار�ة�املرتبطة�بحركة�السياح�وتنقل�م-

�بف- �السياح �إقامة �ظروف تحسن

و�عالم�و�تصال،�وكذا�ضمان�حماية�السياح�وأم��م

تحف���الو���السيا���لدى�الس�ان�ب�ل�عمل�مالئم-

�عل��- �وا��فاظ �الطبيعية �املوارد �وحماية �والتار��� �والثقا�� �الف�� �ال��اث ���ماية �اق��اح ��ل تقديم

  .واستغالل�ا

الو�الة�الوطنية�للتنمية�السياحية. 2

ومن�ب�ن���داف�املسطرة�ل�ا�ت�شيط�وترقية�وتأط���ال�شاطات�السياحية����إطار�السياسة�الوطنية�لتطو�ر�السياحة�

وال��يئة�العمرانية،�كما��س�ر 

املش��كة�وصيان��ا،�أو�ت�لف�من�يقوم�بذلك

املجلس�الوط���للسياحة. 3

�صالحياتھ �و�حدد �للسياحة �الوط�� �املجلس إ�شاء

�يتو��� �كما �وترقي��ا، �السياحية �ال�شاطات �تنمية ����يع �شأ��ا �من �ال�� ��دوات �التداب���و�ل ��ل �و�اق��اح للسياحة

كذلك�تحديد�أعمال�الدعم�الضرور�ة���ماية�املوارد�السياحية�ب�ل�م�ونا��ا،�و��يئ��ا�و�سي���ا،�إضافة

ترقية�صورة�ا��زائر�السياحية�ال�سيما����ا��ارج

قطاع��من�العمومي. 4
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الوط��،�وقوات�الدرك�والشرطة،�من�أجل��سط��من�وتحقيق�� 
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ذات�الطا�ع�البي���ا��الص،�عن�طر�ق�ال��ك���ع���برامج��من�السيا������التخطيط�ل��قية�مؤ�الت�السياحة�البي�ية�

مة�لل�شاط�السيا������إطار�التنمية�املستدامة�مف�وم��من�السيا��،�

�كم��ة� �الوقا�ي ��م�� �بروز�البعد �يرا�� �أن �دون ،
ً
�شموال �السياحة �تطو�ر�وتنمية �كيفيات ��� �التام �ترك��ه �جعل حيث

املتعلق�بالتنمية�املستدامة�للسياحة��عار�ًفا����القسم�الثا�ي�من�الفصل�

�ول�منھ�لعدة�أنواع�سياحية،�دون�أن�يو����عر�ًفا�للسياحة�البي�ية،�ع���رغم�من�أن�التقر�ر�الثا�ي�من�املخطط�

  ".ب�ئة�السياحة��صلية�والطبيعية�املراعية�لل

يؤثر��من�السيا���ع���املنتوج�السيا���البي������موقعھ�أو�مقصده�املحدد�ملجالھ�ال��ا�ي�ا��اذب�للسياح،�

إما�إيجاًبا�بوفرتھ�واندماجھ�مع�النصوص�القانونية�املتصلة�بالتخطيط�املستدام�للسياحة�البي�ية،�وكذا�ضمن�آليات�

�ال��� �للفضاءات �تحقيق�ا��وة��منية �ع�� �بضعف�قدرتھ ية،�أو�سلًبا

ا،�مما�يمس�بطا�ع�ا�ورواج�ا�السيا���وش�رة��قليم�ا��اضن�للموروث
ً

ا�بي�ًيا�فذ
ً
  .تحوز�تراث

تمثلت�معوقات�تفعيل�مضام�ن��من�السيا���و�عده����تقدير�التنمية�املستدامة�للسياحة�البي�ية،����سوء�

�السيما� �تنافسية، �سياحية �خدمة �وتوفر �والسالمة، ��من �م��ة �تح��م �مناسبة �بطرق �السياحية اقع

�ملواج�ة� �كأدوات �توج��ية �ملخططات ��دارة �فقدان �مع وك��ةال��اعاتالداخليةوعدماس�تاباألمنفيالب�ئةاملجتمعية،

�خصوصية� �دمج ��شملھ �أن �البد �تقديرنطاقاألمنالسياحيفي��امجالتخطيطاملستدامللتنميةالبي�يةالسياحية إن

�من�السيا�������أدوات�التخطيط��قلي���املرتكز�ع���املخطط�الوط���ل��يئة��قليم،�والتخطيط�السيا���املعتمد�

  .ملخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية����تثم�ن�ال��اث�السيا���الوط���ذو�القيمة�الطبيعية�والثقافية��صيلة

�للسياحة� �املت�املة ��دارة �تفعيل ��� �تكمن السيا��

��س�ثمار�� �مجال ��� �وامل�شآت� من�السيا���للمواقع

�سا�م�الفواعل�املؤسساتية����تكر�س�مضام�ن�التنمية����تحقيق�مرتكزات�وتوج�ات��من�السيا��،�بتقدير�

جانب��ل�من�القطاعات�الوزار�ة�قيمتھ�ودوره����جوانب�متعددة�تمس�الثقافة��منية�و�شر�ا�كإعالم�سيا��،�إ���

  .املختلفة�وا��ماعات�املحلية،�وكذا�ا��معيات�الناشطة����مجال�السياحة�والب�ئة

ستدامة�إعادة�النظر����جدوى�دمج��من�السيا������القوان�ن�الناظمة�لل�شاط،�خاصة�القانون�املتعلق�بالتنمية�امل

�بمناخ�ر�ادة��عمال،�عن�طر�ق�تطو�ر�وتنمية�الروافع�امل�مة�خاصة� ��ديف�السياسة�الوطنية�للسياحة�ووصل�ا
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ذات�الطا�ع�البي���ا��الص،�عن�طر�ق�ال��ك���ع���برامج��من�السيا������التخطيط�ل��قية�مؤ�الت�السياحة�البي�ية�

  :ومن�خالل�الدراسة�البحثية�أعاله،�توصلنا�إ���النتائج�التالية

مة�لل�شاط�السيا������إطار�التنمية�املستدامة�مف�وم��من�السيا��،�غّيب�املشرع�ا��زائري����نصوصھ�الناظ

�كم��ة� �الوقا�ي ��م�� �بروز�البعد �يرا�� �أن �دون ،
ً
�شموال �السياحة �تطو�ر�وتنمية �كيفيات ��� �التام �ترك��ه �جعل حيث

  .مشروطة���التخطيط�للسياحة�و�رامج�ا��س�ثمار�ة�الرائدة

املتعلق�بالتنمية�املستدامة�للسياحة��عار�ًفا����القسم�الثا�ي�من�الفصل��01-03حدد�املشرع����القانون�رقم�

�ول�منھ�لعدة�أنواع�سياحية،�دون�أن�يو����عر�ًفا�للسياحة�البي�ية،�ع���رغم�من�أن�التقر�ر�الثا�ي�من�املخطط�

السياحة��صلية�والطبيعية�املراعية�لل" التوجي���لل��يئة�السياحية�أشار�ل�ا��عبارة�

يؤثر��من�السيا���ع���املنتوج�السيا���البي������موقعھ�أو�مقصده�املحدد�ملجالھ�ال��ا�ي�ا��اذب�للسياح،�

إما�إيجاًبا�بوفرتھ�واندماجھ�مع�النصوص�القانونية�املتصلة�بالتخطيط�املستدام�للسياحة�البي�ية،�وكذا�ضمن�آليات�

�السياح �والقدرات �للمؤ�الت �ال����س�ثمار�الرشيد �للفضاءات �تحقيق�ا��وة��منية �ع�� �بضعف�قدرتھ ية،�أو�سلًبا

ا،�مما�يمس�بطا�ع�ا�ورواج�ا�السيا���وش�رة��قليم�ا��اضن�للموروث
ً

ا�بي�ًيا�فذ
ً
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تمثلت�معوقات�تفعيل�مضام�ن��من�السيا���و�عده����تقدير�التنمية�املستدامة�للسياحة�البي�ية،����سوء�

�السيما� �تنافسية، �سياحية �خدمة �وتوفر �والسالمة، ��من �م��ة �تح��م �مناسبة �بطرق �السياحية اقع

عدموضوحاألمنالسياحيفيالتخطيطلأل�شطةالسياحيةالوطنية،�

�ملواج�ة� �كأدوات �توج��ية �ملخططات ��دارة �فقدان �مع وك��ةال��اعاتالداخليةوعدماس�تاباألمنفيالب�ئةاملجتمعية،

 .أًيا��ان�نمط�ا�وجسامة�تأث���ا�ع����من�السيا��

�خصوصية� �دمج ��شملھ �أن �البد �تقديرنطاقاألمنالسياحيفي��امجالتخطيطاملستدامللتنميةالبي�يةالسياحية إن

�من�السيا�������أدوات�التخطيط��قلي���املرتكز�ع���املخطط�الوط���ل��يئة��قليم،�والتخطيط�السيا���املعتمد�

ملخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية����تثم�ن�ال��اث�السيا���الوط���ذو�القيمة�الطبيعية�والثقافية��صيلة

�للسياحة� �من ترقية �� لل��يئةالسياحية التوجي�� �املت�املة ��دارة �تفعيل ��� �تكمن السيا��

�وتداب����  �للمناظر�وا��دمات، �السياحية �وإظ�ار�ا��ودة ��س�ثمار��البي�ية، �مجال ��� �وامل�شآت� من�السيا���للمواقع

  . التناف���،�وتطو�ر�وترقية�ش�رة��قليم

�سا�م�الفواعل�املؤسساتية����تكر�س�مضام�ن�التنمية����تحقيق�مرتكزات�وتوج�ات��من�السيا��،�بتقدير�

قيمتھ�ودوره����جوانب�متعددة�تمس�الثقافة��منية�و�شر�ا�كإعالم�سيا��،�إ���

املختلفة�وا��ماعات�املحلية،�وكذا�ا��معيات�الناشطة����مجال�السياحة�والب�ئة

  :وعليھ،�و�عد�عرض�النتائج�املتوصل�إل��ا�نق��ح���ي

إعادة�النظر����جدوى�دمج��من�السيا������القوان�ن�الناظمة�لل�شاط،�خاصة�القانون�املتعلق�بالتنمية�امل

  .للسياحة،�والقانون�املتعلق�بمناطق�التوسع�واملواقع�السياحية

�بمناخ�ر�ادة��عمال،�عن�طر�ق�تطو�ر�وتنمية�الروافع�امل�مة�خاصة� ��ديف�السياسة�الوطنية�للسياحة�ووصل�ا

  .املتصلة�بمجال�رقمنة�ال��اث�وال��و�ج�التكنولو���الرائد�لھ����السوق�العاملية

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

ذات�الطا�ع�البي���ا��الص،�عن�طر�ق�ال��ك���ع���برامج��من�السيا������التخطيط�ل��قية�مؤ�الت�السياحة�البي�ية�

  .�قليمية

ومن�خالل�الدراسة�البحثية�أعاله،�توصلنا�إ���النتائج�التالية

غّيب�املشرع�ا��زائري����نصوصھ�الناظ

�كم��ة� �الوقا�ي ��م�� �بروز�البعد �يرا�� �أن �دون ،
ً
�شموال �السياحة �تطو�ر�وتنمية �كيفيات ��� �التام �ترك��ه �جعل حيث

مشروطة���التخطيط�للسياحة�و�رامج�ا��س�ثمار�ة�الرائدة

حدد�املشرع����القانون�رقم�

�ول�منھ�لعدة�أنواع�سياحية،�دون�أن�يو����عر�ًفا�للسياحة�البي�ية،�ع���رغم�من�أن�التقر�ر�الثا�ي�من�املخطط�

التوجي���لل��يئة�السياحية�أشار�ل�ا��عبارة�

يؤثر��من�السيا���ع���املنتوج�السيا���البي������موقعھ�أو�مقصده�املحدد�ملجالھ�ال��ا�ي�ا��اذب�للسياح،�

إما�إيجاًبا�بوفرتھ�واندماجھ�مع�النصوص�القانونية�املتصلة�بالتخطيط�املستدام�للسياحة�البي�ية،�وكذا�ضمن�آليات�

�السياح �والقدرات �للمؤ�الت �س�ثمار�الرشيد

ا،�مما�يمس�بطا�ع�ا�ورواج�ا�السيا���وش�رة��قليم�ا��اضن�للموروث
ً

ا�بي�ًيا�فذ
ً
تحوز�تراث

تمثلت�معوقات�تفعيل�مضام�ن��من�السيا���و�عده����تقدير�التنمية�املستدامة�للسياحة�البي�ية،����سوء�

�املو  �السيما�إدارة �تنافسية، �سياحية �خدمة �وتوفر �والسالمة، ��من �م��ة �تح��م �مناسبة �بطرق �السياحية اقع

عدموضوحاألمنالسياحيفيالتخطيطلأل�شطةالسياحيةالوطنية،�

�ملواج�ة� �كأدوات �توج��ية �ملخططات ��دارة �فقدان �مع وك��ةال��اعاتالداخليةوعدماس�تاباألمنفيالب�ئةاملجتمعية،

أًيا��ان�نمط�ا�وجسامة�تأث���ا�ع����من�السيا��املخاطر�الك��ى�

�خصوصية� �دمج ��شملھ �أن �البد �تقديرنطاقاألمنالسياحيفي��امجالتخطيطاملستدامللتنميةالبي�يةالسياحية إن

�من�السيا�������أدوات�التخطيط��قلي���املرتكز�ع���املخطط�الوط���ل��يئة��قليم،�والتخطيط�السيا���املعتمد�

ملخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية����تثم�ن�ال��اث�السيا���الوط���ذو�القيمة�الطبيعية�والثقافية��صيلةع���ا

التوجي�� نجاعةاملخطط

�وتداب����  �للمناظر�وا��دمات، �السياحية �وإظ�ار�ا��ودة البي�ية،

التناف���،�وتطو�ر�وترقية�ش�رة��قليم

�سا�م�الفواعل�املؤسساتية����تكر�س�مضام�ن�التنمية����تحقيق�مرتكزات�وتوج�ات��من�السيا��،�بتقدير�

قيمتھ�ودوره����جوانب�متعددة�تمس�الثقافة��منية�و�شر�ا�كإعالم�سيا��،�إ���

املختلفة�وا��ماعات�املحلية،�وكذا�ا��معيات�الناشطة����مجال�السياحة�والب�ئة

وعليھ،�و�عد�عرض�النتائج�املتوصل�إل��ا�نق��ح���ي

إعادة�النظر����جدوى�دمج��من�السيا������القوان�ن�الناظمة�لل�شاط،�خاصة�القانون�املتعلق�بالتنمية�امل. 1

للسياحة،�والقانون�املتعلق�بمناطق�التوسع�واملواقع�السياحية

�بمناخ�ر�ادة��عمال،�عن�طر�ق�تطو�ر�وتنمية�الروافع�امل�مة�خاصة�. 2 ��ديف�السياسة�الوطنية�للسياحة�ووصل�ا

املتصلة�بمجال�رقمنة�ال��اث�وال��و�ج�التكنولو���الرائد�لھ����السوق�العاملية
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���جعل�ا��زائر�وج�ة�آمنة�للسياحة�وما�توفره�أنواع�ا�من�منتجات�تراثية�قيمية،�من�خالل�إبراز�القيمة�

  .القانونية�لألمن�السيا�������دوات�املجالية�التخطيطية،�وكذا�تأط���ال��امج�التنمو�ة�النفعية�الرشيدة

و�ا��ال�للو�الة�الوطنية�لألمن�الص��،�و�ذا�

الرفع�من�م�انة��عالم�السيا������املنظومة�الوطنية�لإلعالم،�ل��قية�السياحة�من�ج�ة�وتحقيق��من�السيا��،�

،�عمان�1فؤاد�بن�غضبان،�التخطيط�السيا���من�أجل�تنمية�سياحية�مستدامة،�دار�صفاء�لل�شر�والتوز�ع،�ط

 .2004،�الر�اض،�1ع���بن�فايز�ا������وآخرون،��من�السيا��،�جامعة�نايف�العر�ية�للعلوم��منية،�ط

�حياة� �وجودة �واعدة، �سياحية �لصناعة �مت�امل �اقتصادي من��

 .2005،�مجموعة�النيل�العر�ية،�القا�رة،�مصر،�

�السيا�� ��من �السيا��، �و�من �السياحة �صناعة ��ا��، �يوسف ��- مصطفى �السياحية ��–ا��رائم �–�ر�اب

 .2009،�دمشق�سور�ا،�

،�1محمود�شاكر�سعيد،�خالد�بن�عبد�العز�ز�ا��رفش،�مفا�يم�أمنية،�جامعة�نايف�العر�ية�للعلوم��منية،�ط

� �تحقيق ��� �ودوره �السيا�� ��س�ثمار �السيا��، ��من �محددات �طيب، �أحمد �القادر، �عبد التنمية��شادي

 2013ز�اد�عيد�الرواضية،�السياحة�البي�ية�املفا�يم�و�سس�واملقومات،�دار�زمزم�ناشرون،�عمان��ردن،�

�للطباعة� �رسالن �دار�مؤسسة �املستقبلية، �وآفاق�ا تحديا��ا

 2012،�دار�الوراق�لل�شر�والتوز�ع،�عمان�

�املنظمة� �العر�ي، �الوطن ��� �البي�ية حة

 2012محمد�ناصر�الب����،�السالمة����امل�شآت�السياحية،�دار�جامعة�نايف�لل�شر،�الر�اض�

 .2017،�القا�رة�مصر،�1إسماعيل�إبرا�يم،��عالم�السيا����سس�واملبادئ،�مجموعة�النيل�العر�ية،�ط

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة  

���جعل�ا��زائر�وج�ة�آمنة�للسياحة�وما�توفره�أنواع�ا�من�منتجات�تراثية�قيمية،�من�خالل�إبراز�القيمة�

القانونية�لألمن�السيا�������دوات�املجالية�التخطيطية،�وكذا�تأط���ال��امج�التنمو�ة�النفعية�الرشيدة

و�ا��ال�للو�الة�الوطنية�لألمن�الص��،�و�ذا�العمل�ع���استحداث��يئة�سياحية�مختصة�باألمن�السيا���كما��

  .نظرا�ملحدودية�دور�ال�يئات�املتخصصة����املجال�السيا�������ذا�املجال

الرفع�من�م�انة��عالم�السيا������املنظومة�الوطنية�لإلعالم،�ل��قية�السياحة�من�ج�ة�وتحقيق��من�السيا��،�

  .�صوصوكذا�ال��وض�بالسياحة�البي�ية�ع���وجھ�ا�

 

 

فؤاد�بن�غضبان،�التخطيط�السيا���من�أجل�تنمية�سياحية�مستدامة،�دار�صفاء�لل�شر�والتوز�ع،�ط

ع���بن�فايز�ا������وآخرون،��من�السيا��،�جامعة�نايف�العر�ية�للعلوم��منية،�ط

� �ا��ض��ي، �أحمد �محسن �البي�ية �حياة�(السياحة �وجودة �واعدة، �سياحية �لصناعة �مت�امل �اقتصادي من��

،�مجموعة�النيل�العر�ية،�القا�رة،�مصر،�)أفضل،�و��ئة�نقية�خالية�من�التلوث

�السيا�� ��من �السيا��، �و�من �السياحة �صناعة ��ا��، �يوسف مصطفى

،�دمشق�سور�ا،�1رسالن�للطباعة�وال�شر�والتوز�ع،�طالعوملة،�دار�مؤسسة�

محمود�شاكر�سعيد،�خالد�بن�عبد�العز�ز�ا��رفش،�مفا�يم�أمنية،�جامعة�نايف�العر�ية�للعلوم��منية،�ط

 .2010الر�اض�السعودية،�

� �تحقيق ��� �ودوره �السيا�� ��س�ثمار �السيا��، ��من �محددات �طيب، �أحمد �القادر، �عبد �شادي

 .2019ا��زائر،�جانفي��1املستدامة،�ألفا�للوثائق،�ط

ز�اد�عيد�الرواضية،�السياحة�البي�ية�املفا�يم�و�سس�واملقومات،�دار�زمزم�ناشرون،�عمان��ردن،�

� �املستدامة �البي�ية �السياحة ��ا��، �يوسف �للطباعة�-مصطفى �رسالن �دار�مؤسسة �املستقبلية، �وآفاق�ا تحديا��ا

 .2014ر�والتوز�ع،�سور�ا،�

،�دار�الوراق�لل�شر�والتوز�ع،�عمان�1إبرا�يم�بظاظو،�وأخرون،�السياحة�البي�ية�ب�ن�النظر�ة�والتطبيق،�ط

 .2007،�مصر�1محمد�الص����،�السياحة�والب�ئة،�دار�الفكر�ا��ام��،�ط

�السيا �مواقع � �تنمية ��� �البي�ية ��دارة �بظاظو، �ابرا�يم �خليل �املنظمة�ابرا�يم �العر�ي، �الوطن ��� �البي�ية حة

 .2014القا�رة��1العر�ية�للتنمية�دار�ة،�ط

محمد�ناصر�الب����،�السالمة����امل�شآت�السياحية،�دار�جامعة�نايف�لل�شر،�الر�اض�

إسماعيل�إبرا�يم،��عالم�السيا����سس�واملبادئ،�مجموعة�النيل�العر�ية،�ط

القانونية�و�التنظيمية�لالس�ثمار�السيا���ضمن�مقومات��قالع��قتصادي����ا��زائر��طر 

إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة 

���جعل�ا��زائر�وج�ة�آمنة�للسياحة�وما�توفره�أنواع�ا�من�منتجات�تراثية�قيمية،�من�خالل�إبراز�القيمة��املسا�مة. 3

القانونية�لألمن�السيا�������دوات�املجالية�التخطيطية،�وكذا�تأط���ال��امج�التنمو�ة�النفعية�الرشيدة

العمل�ع���استحداث��يئة�سياحية�مختصة�باألمن�السيا���كما��. 4

نظرا�ملحدودية�دور�ال�يئات�املتخصصة����املجال�السيا�������ذا�املجال

الرفع�من�م�انة��عالم�السيا������املنظومة�الوطنية�لإلعالم،�ل��قية�السياحة�من�ج�ة�وتحقيق��من�السيا��،�. 5

وكذا�ال��وض�بالسياحة�البي�ية�ع���وجھ�ا�

 قائمة�املراجع

  :املؤلفات-أ

فؤاد�بن�غضبان،�التخطيط�السيا���من�أجل�تنمية�سياحية�مستدامة،�دار�صفاء�لل�شر�والتوز�ع،�ط .1

 .�2019ردن،�

ع���بن�فايز�ا������وآخرون،��من�السيا��،�جامعة�نايف�العر�ية�للعلوم��منية،�ط .2

3. � �ا��ض��ي، �أحمد محسن

أفضل،�و��ئة�نقية�خالية�من�التلوث

�السيا�� .4 ��من �السيا��، �و�من �السياحة �صناعة ��ا��، �يوسف مصطفى

العوملة،�دار�مؤسسة�

محمود�شاكر�سعيد،�خالد�بن�عبد�العز�ز�ا��رفش،�مفا�يم�أمنية،�جامعة�نايف�العر�ية�للعلوم��منية،�ط .5

الر�اض�السعودية،�

6. � �تحقيق ��� �ودوره �السيا�� ��س�ثمار �السيا��، ��من �محددات �طيب، �أحمد �القادر، �عبد �شادي

املستدامة،�ألفا�للوثائق،�ط

ز�اد�عيد�الرواضية،�السياحة�البي�ية�املفا�يم�و�سس�واملقومات،�دار�زمزم�ناشرون،�عمان��ردن،� .7

8. � �املستدامة �البي�ية �السياحة ��ا��، �يوسف مصطفى

ر�والتوز�ع،�سور�ا،�وال�ش

إبرا�يم�بظاظو،�وأخرون،�السياحة�البي�ية�ب�ن�النظر�ة�والتطبيق،�ط .9

محمد�الص����،�السياحة�والب�ئة،�دار�الفكر�ا��ام��،�ط .10

�السيا .11 �مواقع � �تنمية ��� �البي�ية ��دارة �بظاظو، �ابرا�يم �خليل ابرا�يم

العر�ية�للتنمية�دار�ة،�ط

محمد�ناصر�الب����،�السالمة����امل�شآت�السياحية،�دار�جامعة�نايف�لل�شر،�الر�اض� .12

إسماعيل�إبرا�يم،��عالم�السيا����سس�واملبادئ،�مجموعة�النيل�العر�ية،�ط .13

  :املقاالت - ب
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بوسعدية�رؤوف،�غبو���م��،�آفاق�تحقيق��من�السيا������ا��زائر،�مجلة�الفكر�القانو�ي�والسيا���،�جامعة�

�اجتماع� �علم ��� �دراسات �مجلة �واملكسب، �املطلب �ب�ن �السيا�� ��من �ثقافة �نواصر�سامية، �سليم، العايب

 .2016مارس�

�املجلة� �املجتم��، ��من �وتحقيق �مستدامة �بي�ية نحو�حوكمة

: ،�دور��من�السيا������السياحة�املستدامة،�مداخلة�قدمت����امللتقى�الوط���حول 

 .ا��زائر) باتنة(،�بجامعة�ا��اج���ضر�

وم��قتصادية�وال�سي���ال�ام�يحياوي،�دور��شر�ثقافة�ا��ودة����تحقيق�التنمية�السياحية�با��زائر،�مجلة�العل

�العلمية،� �والبحوث �للدراسات ��شر�ن �جامعة �مجلة �السياحية، �والتنمية �السيا�� �التخطيط ��رمز، �الدين نور

�السياحية��- 2025 ��س��اتيجية �ظل ��

ا��ديدة�للمخطط�التوجي���لل��يئة�السياحية،�أطروحة�دكتوراه����العلوم��قتصادية،�تخصص�نقود�ومالية،�

حظ��ة�الطاسي���بوالية��-عبد�هللا�عيا���،�اس��اتيجيات�تنمية�السياحة�البي�ية����ا��زائر�من�منظور��ستدامة

إل��ي�نموذًجا،��لية�العلوم��قتصادية�والعلوم�التجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�قاصدي�مر�اح�ورقلة،�السنة�

-جميل��سيمة،�واقع��عالم�السيا������ا��زائر�املمارسات��تصالية�املسا�مة�����شر�الو���السيا���و�ران�

 .2018-2017،�ا��زائر،�السنة�ا��امعية

الصادرة��11،�املتعلق�بالتنمية�املستدامة�للسياحة،�ج�ر�العدد�
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