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  :مقدمة البحث
إن مفهوم السياحة ليس جبديد بالنسبة للكائن البشري قدميا وحديثا ويف الدول املتقدمة أو يف الـدول                   

النامية، كما مل تعد السياحة جمرد نزهة أو ترفيه بل أصبحت صناعة تصديرية تضع على أساسها بعض الـدول                   
  .التنمويةاستراتيجياهتا 

وقد حظي مفهوم السياحة بأمهية متميزة لدى الباحثني وصانعي القرار يف معظم دول العامل، نظرا ملـا              
وتزايد االهتمام هبذا القطاع منذ القرن العشرين،       . له من آثار على التنمية االقتصادية واالجتماعية هلذه البلدان        

 مما يستوجب التفكري والعمل على كيفية اسـتغالله علـى           باعتباره موردا اقتصاديا واجتماعيا ال يستهان به،      
ومرد هذا االهتمام تلك املزايا اليت تسمح باحلصول على عائدات معتربة تساهم يف زيادة دخول               . أحسن وجه 

  .الدول السياحية
وعلى الرغم من التجربة الرائدة لكل من تونس واملغرب يف هذا القطاع، حيث بدأت تعطي مثارهـا                 

 من صعيد ويف خمتلف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية، فإن وضع قطاع السياحة يف اجلزائر ال يزال                على أكثر 
وبـالنظر  . يراوح مكانه، ويتجلى ذلك يف قلة االعتمادات املالية املخصصة هلذا القطاع، وغياب ثقافة سياحية             

ية مل  لمر املنوط به فإنه من الناحية الع      اع الدو إىل الوعود اليت أبدهتا السلطات املعنية يف اجلزائر إلعطاء هذا القط          
ومن مث فإن بلوغ األهداف املرسومة إلحداث نقلة نوعية يف هذا القطاع ال تعدو أن تكون جمرد             . يتحقق الكثري 

  .آمال أكثر من كوهنا واقعا ملموسا
 قطاع السـياحة،    إن معاجلة وضعية هذا القطاع يف اجلزائر يعين مواجهة املشاكل األساسية اليت تواجه            

وإعطائه دفعا جديدا ميكنه من حتقيق نتائج إجيابية يف ظل اإلمكانيات السياحية اهلائلة اليت تتوفر عليها اجلزائر،                 
  .إال أهنا ما فتئت تنتظر من حيركها يف االجتاه الصحيح

فاوت ومهما يكن فإن وضعية قطاع السياحة يف اجلزائر مقارنة مع كل من تونس واملغرب يكشف الت               
وإلدراك . الكبري يف مداخيل هذا القطاع بني اجلزائر وهذين البلدين، مما يثبت عجز القطاع السياحي يف اجلزائر               

ذلك يستوجب الوقوف على خمتلف مقومات هذا القطاع الستجالء ما أمكن من احلقائق حول واقع السياحة                
ات التنمية االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،       يف هذه البلدان، وكيفية االستثمار يف هذا القطاع لتلبية حاج         

باعتباره ركنا أساسيا يف دعم ميزان املدفوعات، وحتسني املستوى املعيشي والثقايف للمواطنني، وإرساء ثقافـة               
  .سياحية هادفة
  :مشكلة البحث

لذي التطور االسياحة يف اجلزائر، وجعله يواكب تتمحور مشكلة الدراسة يف كيفية النهوض بقطاع 
تتوفر  هذا اجملال، حيث ال تقل إمكانيات اجلزائر السياحية اليت أحرزته على األقل كل من تونس واملغرب يف

كنها من تطوير هذا القطاع وجعله عن مثيلتها يف هذين البلدين، مما مي أمهية) وحضارية وماديةطبيعية ( عليها،
 اليت مل          ق احلكومات اجلزائرية املتعاقبة، وتبقى مسؤولية ذلك على عات.أكثر مردودية يف اقتصادها



وعليه . تتحمل مهمة النهوض هبذا القطاع، وتوظيف هذه املقومات السياحية لدفع عجلة التنمية إىل األمام
  :سوف تكون التساؤالت التالية موضع اهتمام هذه الدراسة

 ؟، تونس واملغرباجلزائر: ما هي املقومات السياحية اليت متتلكها الدول الثالثة -1
                 ما مدى إمكانية توظيف واستغالل هذه املقومات السياحة لتطوير قطاع السياحة يف الدول  -2

 حتت الدراسة؟
 ما هي النتائج املستخلصة من جتربة هذه الدول على مستوى قطاع السياحة؟ -3
 اجهة املعوقات اليت حتول دون تطويره؟كيفية النهوض هبذا القطاع ومو -4
يف حتقيق تراكم رأس املال، وخلق القيمة املضافة كما ليت سامهت  يف هذا القطاع واققةما هي النتائج احمل -5

  كل من تونس واملغرب؟حدث
  ما هي اآلثار السياحية املتوقعة على اجلانب االقتصادي واالجتماعي والثقايف هلذه البلدان الثالثة؟ -6
  
  :رات البحثمرب

إن التطور الذي شهده قطاع السياحة يف العامل وما أحرزته كل من تونس واملغرب من جناح يف هذا 
القطاع كان دافعا يل من أجل تناول هذا املوضوع للدراسة، كما أن العائدات املالية املعتربة املتدفقة من هذا 

 البلدان السياحية األخرى كان دافعا آخر يل يف القطاع خاصة بالنقد األجنيب على هذين البلدين وغريمها من
هذه الدراسة، للوقوف على أسباب عجز قطاع السياحة يف اجلزائر مقارنة مع تونس واملغرب، والبحث يف 

وميكن حصر . كيفية إجياد سبل النهوض هبذا القطاع، وجعله يساهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد
  :ة من النقاط وهيهذه املربرات يف مجل

إمكانيات سياحية معتربة  واملغرب، وركوده يف اجلزائر رغم توفرها على تطور قطاع السياحة يف تونس -1
 .ال تقل أمهية عن ما يتوفر عليه البلدين اآلخرين

 .اإليرادات السياحية اهلامة اليت حققها هذا القطاع يف كل من تونس واملغرب وحمدوديتها يف اجلزائر -2
دورها يف التنمية االقتصادية مثلما هو الشأن احة يف اجلزائر، لتؤدي سبل الكفيلة بالنهوض بالسيإجياد ال -3

 .يف تونس واملغرب
نشر وتعميق الثقافة السياحية يف اجلزائر، على اعتبار أن هذه الثقافة تعد شرطا ضروريا لترقية السياحة  -4

  .سيما يف الدول اليت تفتقد إىل اخلربة يف هذا امليدان



  :أهداف البحث
تأمل الباحثة من خالل هذه الدراسة إىل تشخيص القطاع السياحي يف اجلزائر مبقارنته بتونس 

  :وميكن حصر أهداف البحث يف النقاط التالية. واملغرب
 .توضيح أمهية دور قطاع السياحة يف التنمية االقتصادية يف الدول حتت الدراسة -1
ل دون االهتمام هبذا القطاع يف السياسة التنموية يف اجلزائر حصر املعوقات اليت حالت وال تزال حتو -2

 .حتديدا
حماولة إظهار الفرق بني وضعية هذا القطاع يف اجلزائر من ناحية وتونس واملغرب من ناحية ثانية، من  -3

 .حيث املسامهة يف حل املشاكل التنموية يف البلدان الثالثة
على كيفية العمل على استغالهلا بطريقة فعالة وجدية إظهار اإلمكانيات السياحية وتسليط األضواء  -4

  .مستقبال
  

  :منهجية البحث
من أجل توضيح اآلثار التنموية للسياحة يف البلدان الثالثة اعتمدت الباحثة على املنهج املقارن للوقوف 

متنوعة وقد اعتمدت الباحثة على مصادر . على حقيقة الواقع السياحي يف كل من تونس واملغرب واجلزائر
وتتمثل . باللغة العربية والفرنسية واإلجنليزية، إلثراء هذه الدراسة مبعلومات متنوعة، وحقائق ذات قيمة علمية

هذه املصادر يف كتب وحبوث متخصصة ومقاالت ومواقع يف االنترنيت وموسوعات علمية يف جمال السياحة، 
  .وأيضا على دوريات ويوميات

 املستقاة من مؤسسات رمسية كوزارات السياحة للبلدان الثالثة، املنظمة وسيتم االعتماد على البيانات
  .العاملية للسياحة، هيئات سياحية حكومية وخاصة كالديوان الوطين لإلحصاء، وشركات ووكاالت سياحية

 مفاهيم أساسية للسياحة الفصل األولوإلجناز هذه الدراسة مت تقسيم البحث إىل ثالثة فصول، تناول 
وجاء أيضا . ح، كما وردت من قبل بعض املنظرين واالقتصاديني والباحثني وهيئات خمتصة يف هذا اجملالوالسائ

يف هذا الفصل األسس اليت تعتمد عليها السياحة، من أجل تطوير هذا القطاع وتدعيم دوره يف حياة اجملتمعات 
  .واقتصاديات الدول

يف شكل دراسة مقارنة بني اجلزائر وتونس  فتم ختصيصه للمقومات السياحية الفصل الثاينأما 
واملغرب، من حيث إبراز مقومات هذا القطاع يف هذه البلدان، سواء منها الطبيعية والتارخيية واحلضارية 

  . وكذلك املقومات املادية اليت تعتمد عليها يف جذب السياحة الدولية إليها
ية للسياحة يف هذه البلدان حمل الدراسة، من  يتضمن اآلثار االقتصادية واالجتماعالفصل الثالثوكان 

لعملة الصعبة، ونسبة مسامهة هذه األخرية يف الناتج احمللي اإلمجايل، اإليرادات السياحية احملققة باحيث إظهار 
 يف حل مشكلوكذلك تأثري السياحة على التشغيل ومدى مسامهتها . ويف موازين مدفوعات هذه البلدان



نه ماليني املواطنني، وبالتايل تأثريها على املستوى املعيشي لسكاهنا، وعلى اجلوانب الثقافية البطالة الذي يعاين م
  .والسلوكية ألفراد هذه اجملتمعات

وخامتة البحث اليت متثل خالصة هذه الدراسة، تناولت االستنتاجات اليت مت التوصل إليها، وتصورات 
جلزائر، من خالل االستغالل األمثل إلمكانيات البالد يف هذا واقتراحات الباحثة لتطوير القطاع السياحي يف ا

  .اجملال، واليت ال تقل أمهية عن إمكانيات تونس واملغرب
وتبقى هذه الدراسة مسامهة متواضعة إللفات أنظار الباحثني واملختصني يف هذا اجملال لوضع 

يف إعطاء دفع للسياحة يف اجلزائر، استراتيجيات تطوير هذا القطاع، وطرح تصورات قد تكون هلا أمهيتها 
 .وكيفية االستفادة من جتارب الدول اليت هلا السبق يف هذا املضمار





  :      
 

:     
تعترب السياحة نشاطا إنسانيا يعتمد على الدوافع والغرائز وحب املعرفة واالستكشاف والتعلم، ومـا              

 ذلك من هتذيب للسلوك، واكتساب املهارات واملعلومات، واإلطالع على املعارف بشىت أنواعهـا،              ينجر عن 

  .واكتشاف اجملاهيل يف الطبيعة واحلضارات املتعاقبة

ومع التطورات السريعة واملتالحقة يف اجملتمع الدويل املعاصر حدثت تغريات جذرية يف تصور السياحة              

ك أصبحت السياحة متثل مكانة متميزة يف حياة اجملتمعات، ويف اقتصـاديات            ونتيجة لذل . ومن مث يف مفهومها   

ومن الطبيعي أن تستحوذ السياحة على اهتمام أكرب يف األدبيات احلديثـة            . أغلب الدول خاصة املتقدمة منها    

نها حيث أصبحت فرعا حيظى بكثري من االهتمام يف معظم جامعات الدول املتقدمة، ويف بعض الدول النامية م                

كما تعد السياحة مصدر رزق لفئات كبرية من اجملتمعات يف هذه الدول            . مثل مصر، األردن، تونس واملغرب    

  .ومن أجل ذلك أنشئت منظمات حملية وإقليمية وعاملية هتتم بترقية وتنمية السياحة. ويف غريها

  :وهذا الفصل سيتناول مبحثني ومها

  .أنواعها ومفاهيم أساسية حول السياحة: املبحث األول

  .أسس السياحة: املبحث الثاين



  .أنواعهامفاهيم أساسية حول السياحة و: املبحث األول

مييز بينـها،  تنوعت التعاريف الواردة بشأن السياحة والسائح يف األدبيات احلديثة تبعا لتنوع معايري الت         
ه التعاريف على النحو     ومن هذا املنطلق ميكن تسليط األضواء على بعض من هذ          .وظهور مصطلحات جديدة  

  :التايل

  :أوال، مفاهيم أساسية حول السياحة
  :مفهوم السياحة يف اإلسالم -1

اعترب ديننا اإلسالمي السياحة من خالل ما ورد يف القرآن الكرمي من وسائل تقرب العبد إىل ربه عز 
ون السائحون اآلمرون التائبون العابدون احلامد: "وجل حني امتدح السائحني والسائحات يف قوله تعاىل

مسلمات : "...، وقوله تعاىل أيضا)1("باملعروف والناهون عن املنكر واحلافظون حلدود اهللا وبشر املؤمنني
فسيحوا يف األرض : "، ووردت لفظة السياحة يف قوله تعاىل)2(...."مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات

  )3(".هللا خمزي الكافرينأربعة أشهر واعلموا أنكم غري معجزي اهللا وأن ا
ومعىن السياحة من هذه اآليات الكرمية سياحة العبد إما للتقرب من خالقه بالصالة والصوم، أو جتوال 

قل سريوا يف األرض : "يف األرض للتعبد والتأمل يف ملكوت اخلالق وآياته يف خلقه كما ورد يف قوله تعاىل
، وإما مسرية استثمار )4("آلخرة إن اهللا على كل شيء قديرفانظروا كيف بدأ اخللق مث اهللا ينشئ النشأة ا
  .بالنسبة للذين يضربون يف األرض للعلم أو العمل

ومما سبق يستخلص أن السياحة يف الشريعة اإلسالمية تعين ذلك النشاط اإلنساين أو الفعل البشري 
 واجب ديين كالصالة والصوم والزكاة الذي ينبغي أن يتقيد جبملة من التعاليم واألدلة الشرعية، منها عدم ترك

من أجل الترفيه والسفر، وعدم الوقوع يف احملرمات واملبالغة يف اإلنفاق على اللهو والترفيه على حساب اإلنفاق 
مما يستلزم ضرورة . على عائلته، وضياع الوقت يف اللعب واملبالغة يف الراحة على حساب عمله ونشاطاته

وأخريا فإن مفهوم السياحة يف اإلسالم . حلاجات الضرورية واألقل ضرورة وهكذااملوازنة واملفاضلة بني ا
يتضمن إتباع آداب وسنن يستحسن مراعاهتا من طرف السائحني تفاديا من الوقوع يف حمظورات هنى عنها 

  .اإلسالم

                                                 
  .112، مدنية، اآلية رقم 9سورة التوبة، رقمها  -1
  .05، مدنية، اآلية رقم 66سورة التحرمي، رقمها  -2
  .02سورة التوبة، مرجع سابق، اآلية رقم  -3
  .20، مكية، اآلية رقم 29ها سورة العنكبوت، رقم -4



  : مفهوم السياحة يف القوانني الوضعية-2
ظاهرة طبيعية مـن ظـواهر العصـر    "أن السياحة ب" Guyer Freuler" "جويري فرويلر"يرى األملاين 

احلديث، والغاية منها احلصول على االستجمام وتغيري اجلو احمليط الذي يعيش فيه اإلنسان، واكتساب الـوعي                
  )5(".الثقايف وتذوق مجال املشاهد الطبيعية ونشوة االستمتاع جبماهلا

عـرف السـياحة علـى أهنـا        " Schullard.H.V" "شولرين شراتنهومن "أما االقتصادي النمساوي    
االصطالح الذي يطلق على أي عملية من العمليات االقتصادية اليت تتعلق بانتقال وإقامة وانتشـار األجانـب                 

  )6(.داخل وخارج منطقة معينة، أو أية بلدة ترتبط هبم ارتباطا مباشرا
حقق نتيجة قيام اإلنسان اختياريا     جمموعة من العالقات املادية وغري املادية، اليت تت       : "وعّرفت أيضا بأهنا  

  )7(".بتغيري حمل إقامته بصفة مؤقتة إلشباع رغبات متعددة ليس من بينها الكسب عن طريق العمل
اجلمعية الدولية خلرباء السياحة العلميني يف      "السويسري رئيس    W.Hunziker" هرتكري"ويرى األستاذ   

موع العالقات والظواهر اليت تترتب على سفر وعلى إقامـة          جم: "بأن السياحة  1959حبث نشر له باألملانية عام      
مؤقتة لشخص أجنيب يف مكان ما طاملا أن هذه اإلقامة املؤقتة ال تتحول إىل إقامة دائمة، وطاملا مل ترتبط هـذه                     

  )8(.اإلقامة بنشاط يدر رحبا هلذا األجنيب
ان إقامته املألوفة واملعتـادة إىل      من التعاريف السابقة يتضح بأن السياحة تفيد انتقال الشخص من مك          

أماكن أخرى من أجل إشباع رغباته يف الترته والترفيه وقد تندرج ضمن هذه الرغبات ممارسة الطقوس الدينية                 
  .والعالج وغريها

وتبدو أمهية السياحة يف كوهنا نشاطا اقتصاديا وصناعة قائمة، تؤدي دورا رياديا يف زيـادة الـدخل                 
وتعترب السياحة  .  املدفوعات، من خالل ما تساهم به من إيرادات سياحية بالنقد األجنيب           الوطين وحتسني ميزان  

أيضا نشاطا اجتماعيا وثقافيا الرتباطها باجلوانب السلوكية واحلضارية لإلنسان، أي أهنـا رسـالة حضـارية                
اجملتمعات وارتفاع  وما من شك أن تطور      . وجسرا للتواصل بني الثقافات واملعارف اإلنسانية لألمم والشعوب       

املستوى املعيشي للفرد ساهم يف استغالل اإلجازات وأوقات الفراغ يف رحالت سياحية لتحقيـق اإلشـباع                
  .النفسي والروحي لألفراد

وجيسد مفهوم السياحة عنصرا أساسيا من حرية اإلنسان، ويف الوقت ذاته ميثل منوذجا للعالقات بـني               
عرفة املتبادلة والتقارب الفكري والسياسي، وإحـالل التفـاهم بـني           الشعوب واحلضارات لالستفادة من امل    

وهذا يعين أن السياحة ميكن اعتبارها نافذة من خالهلا ميكن االطالع على التنوع احلضاري والثقايف،               . الشعوب

                                                 
  .11.، ص)1997(، رسالة ماجستري، معهد العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، "االستثمارات السياحية يف األردن"نقال عن ريان درويش،   -5
  .نفس املرجع  -6
  .20. ،  ص)20/4/1986(ع مؤمتر السياحة، دمياط، ، وقائ"دراسة أولية حول إمكانية السياحة يف مصر ودورها يف التنمية"عال سليمان احلكيم،   -7
  16. ، ص)1975اهليئة املصرية العامة للكتاب، : القاهرة(حممود كامل، السياحة احلديثة علما وتطبيقا، . نقال عن د  -8



ضا عنصرا  وتعد أي . وبذلك تعد ركيزة من ركائز اإلنتاج الوطين، وجماال استثماريا لكوهنا نشاطا إنتاجيا تنمويا            
  .مسامها يف التغيري االجتماعي الشامل وتطوير العادات وهتذيب أمناط السلوك االجتماعي واالستهالكي

فالسياحة إذن تتميز عن غريها من األنشطة االقتصادية واالجتماعية والثقافية باعتبارها سلسـلة مـن               
جل ضمان خدمات يف مستوى معـني مبـا         األنشطة االقتصادية واالجتماعية والثقافية املترابطة ببعضها، من أ       

  .يتالءم وحاجات السائحني، باختالف جنسياهتم وأعمارهم ومستوياهتم االجتماعية والثقافية
  :احلاجة إىل السياحة -3

ملاذا وجدت السياحة؟ لإلجابة عن ذلك ميكن القول بأن السياحة تستجيب           : إن السؤال املطروح هو   
نسان غري احملدودة واملتجددة، واليت يسعى إىل إشـباعها يف حـدود            حلاجة ورغبة بشرية ضمن حاجيات اإل     

بأن هناك عدة احتياجات إنسانية تعترب حمـددة  " Donald E. Lunberg"ويرى االقتصادي . إمكانياته املتاحة
للسلوك اإلنساين، وهذه االحتياجات مرتبة من حيث أمهيتها يف اإلشباع ابتداء مـن القاعـدة وصـعودا إىل                  

  )9(.القمة
حسب هذا الباحث فإن احلاجيات البشرية مرتبة يف شكل هرم متثل قاعدته احلاجات الضرورية حلياة               
اإلنسان، كالطعام، الشراب، امللبس، واملسكن، وتليها احلاجات اليت متيز الدافع اإلنساين يف قمة اهلرم، كالرغبة               

 اكتساب معـارف جديـدة، طلـب العـالج          يف أداء مناسك دينية، الترفيه عن النفس بزيارة مواقع معينة،         
  .واالستشفاء، ومعرفة ثقافات شعوب أخرى

وتأيت السياحة ضمن احلاجيات النفسية لإلنسان، واليت أساسها احلاجة إىل الراحة يف إطـار نظريـة                
       ،            وسياسـيني  رف منظرين اقتصاديني واجتمـاعيني    احلاجات، اليت حظيت بدراسات وباهتمام كبريين من ط       

ا من املهتمني بدراسة  وغريمه)11(،"E.Durkheim""دوركامي" و )Karl Marx"،)10 ""كارل  ماركس"أمثال، 
  .احلاجات البشرية وبتصنيفها حسب أمهيتها يف حياة اإلنسان

  
  :مفهوم السائح -4

                                                 
9- Donald E. Lunberg, the Tourist Business, Fourth Edition CBI, Publishing CO, 1980, p.57 

.  تنطلق من املرحلة االجتماعية احملددة اقتصاديا      وإمنا، يرى بأن النظرة املادية ال تنطلق من اإلنسان وحاجياته،           )1883-1818(كس  كارل مار  -10
ذلك أن إشباع اإلنتاج للحاجيات البشرية يتم يف مستوى خيتلف عن الذي يتم عند حتويل القيمة إىل سعر اإلنتاج، حيث تتزايد حاجيات بعـض                        

اقص ألخرى، الشيء الذي مسح ملاركس بالتأكيد على أنه يف األخري سينظم اإلنتاج العرض والطلب، كما أن تنقل قـوة العمـل بـني                        السلع وتتن 
القطاعات والفروع سيخضع للبحث عن الربح األعظم نفسه الذي ينظمه التركيب العضوي لرأس املال وإشباع احلاجيات اليت حتددها عالقـات                    

أنظر، عارف دليلة، تـاريخ األفكـار       . ن دائرة اإلنتاج تنتج يف نفس الوقت خريات ودخوال تسمح باقتنائها إلشباع احلاجيات            اإلنتاج، وبالتايل فإ  
  .420. ، ص)2002منشورات جامعة دمشق، (االقتصادية، 

 لدى احليوان، وأن إشباعها ال ، حسب تصوره فإن حاجيات اإلنسان تتميز بكوهنا غري حمدودة، وختتلف عن نظريهتا)1917-1859(دور كامي    -11
 .Mأنظـر، . يعين إنقاصها، بل تتولد عنها حاجيات جديدة، مما يستلزم احلد منها بفعل قوة خارجية ميكن أن تتمثـل يف اجملتمـع أو يف الدولـة   

Decaillot, J,P, Terrail, Besoins et modes de production, Edition Sociales, Paris, 1977 



االقتصادية، (حيظى مفهوم السائح باهتمام الدارسني والباحثني يف خمتلف التخصصات العلمية 
فعرفته . املعين بالسياحة، ويف األدبيات احلديثة باعتباره الشخص الرئيسي )االجتماعية، النفسية، واجلغرافية

أي شخص يسافر إىل مكان خمتلف عن بيئته املعتادة أقل من اثنيت عشرة شهرا  :منظمة السياحة العاملية بأنه
ومن هذا التعريف ميكن . )12(متصلة، وذلك ألي غرض من األغراض خبالف مزاولة عمل بغرض التكسب

  )13(:استنباط ثالث أبعاد هي
 عن البيئة املعتادة للزائر، مع استبعاد األشخاص الذين يتكرر انتقاهلم بشكل تكون الرحلة ملكان خمتلف -1

  ر؛مستمر يوميا أو أسبوعيا للدراسة مثال أو للتسوق أو ألي غرض آخ
أن ال تتعدى مدة الرحلة اثنيت عشرة شهرا متصلة، ذلك أنه إذا جتاوزت هذه املدة يعترب الشخص من  -2

 ؛الناحية اإلجرائية مقيما
  .ن الرحلة ألي غرض غري العمل، حىت تستعبد اهلجرة املؤقتة لغرض العمل من احلركة السياحيةأن تكو -3

أي شخص يزور بلدا  :السائح بأنه 1937كما عرفت جلنة خرباء اإلحصائيات التابعة لعصبة األمم عام 
يني والكتاب  أما احللف الدويل للصحف)14(. ساعة24ما غري تلك اليت يقيم عادة فيها لفترة ال تقل عن 

من ينتقل لغرض ما خارج األفق الذي اعتاد اإلقامة فيه، وينتفع :السياحيني بفرنسا فكان تصوره للسائح بأنه
بوقت فراغه إلشباع رغبته يف االستطالع حتت أي شكل من أشكال هذه الرغبة ولسد حاجته من االستجمام 

  )15(.واملتعة
شخص يترك  مكان إقامته املعتادة إىل أماكن أخرى، تتفق التعاريف السابقة يف أن السائح هو كل 

طلبا إلشباع حاجات نفسية وروحية من أجل جتديد نشاطه، أو ألغراض أخرى كتوسيع معارفه، والترفيه عن 
النفس، وغريها من احلاجات اليت يسعى السائح إلشباعها من خالل قيامه بالرحلة السياحية سواء داخل بالده 

  .أو خارجها
  :أنواع السياحةثانيا، 

تتعدد األمناط السياحية تبعا مليوالت ورغبات السائح املراد إشباعها من خالل قيامه بالرحالت 
. السياحية، متاشيا مع التطور االقتصادي والعلمي والثقايف واحلضاري الذي يشهده اجملتمع يف عاملنا املعاصر

  .وفيما يلي سيتم عرض بعض أنواع السياحة
  :قافية السياحة الث-1
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كل استجمام يكون الدافع الرئيسي فيه هو البحث عن املعرفة من خـالل      "تعترب السياحة الثقافية بأهنا     
اكتشاف تراث عمراين، مثل املدن والقرى واملعامل التارخيية واحلدائق واملباين الدينية، أو تراث روحـي مثـل                 

  )16(".احلفالت التقليدية والتقاليد الوطنية أو احمللية
الدافع األساسي من السياحة الثقافية هو الثقافة مبعناها الواسع بتعدد أوجهها، واليت تعكس تقدم              إذن  

ومن مظاهرها زيارة املواقع األثرية واملعامل التارخيية، كاحلدائق املعلقـة         . وازدهار البلد واملستوى الثقايف لشعبها    
التعرف على ثقافات وعادات شعوب أخرى، وعلـى        ببابل، أهرامات اجليزة مبصر، برج بيزا املائل بإيطاليا، و        

أمناط الصناعة التقليدية، كصناعة السجاد والذهب والفضة والنحاس، أو أي شكل آخر من أشـكال التعـبري               
  .الفين، كحضور التظاهرات الثقافية واملعارض واملهرجانات وطنية كانت أم دولية

ة، ألن السياحة الدينية جتسد رغبة لدى الشخص يف         وتعترب السياحة الدينية أحد أشكال السياحة الثقافي      
ومن هنا يتضح بأن كثريا من الناس       . معرفة دينية وروحية، وهي أقدم أنواع السياحة اليت تفاعل معها اإلنسان          

يدفعهم إىل السفر أسباب روحانية، كالرغبة يف زيارة األماكن املقدسة وغريها من املزارات، وأصبح ذلك أمرا                
ففي العامل اإلسالمي على سبيل املثال حيج املسلمون إىل مكة املكرمة واملدينة            . جزاء كثرية من العامل   شائعا يف أ  

املنورة لكوهنما أقدس املواقع الدينية وأكثرها جذبا للحجاج املسلمني يف العامل، حيث يفد عليها سنويا ما يربو                 
  .لة الوافدة إليها بشكل دوري ألداء العمرةعن مليوين مسلم ألداء فريضة احلج، ناهيك عن األعداد اهلائ

وبالنسبة للمسيحيني فإن غايتهم من احلج تتمثل يف التربك وطلب الغفران أي حتقيق حاجات هلا صلة                
" كـانتربوري "و" القـدس "و" Vatican" "الفاتيكـان "ومن أقدس املواقع الدينية بالنسبة إليهم هي        . بعقيدهتم

"Canterbury"    داود"، أو القديس" "ST.David "  ويلز"يف" "Wales "       ،جتتذب أعدادا كبرية مـن السـياح
" بريناديت سـوبريوس  "من خالل ارتباطها بالقديسة     " Branis" "الربانيز"يف  " Laurdes" "لورد"وباملثل مدينة   

"Bernadette Soubirous"من خصائص إعجازية، اجتذبت على مـدى  ين، وما يتمتع به منبعها املائي املعد 
  )17 (. طويل أعدادا هائلة من السياح املرضىزمين

فالبنسـبة  . كما أن هناك هياكل سياحية ينظر إليها من جانب ديين للديانتني املسيحية واإلسـالمية             
للديانة اإلسالمية جند مثال املساجد كجامع األزهر بالقاهرة، اجلامع األموي بدمشق، اجلامع الكبري بـاملغرب،               

ألضرحة كقرب السيدة زبيدة ببغداد، ضريح فخر الدين الرازي بسوريا، قرب حريام            املسجد األقصى بالقدس، وا   
 وللديانـة املسـيحية واليهوديـة جنـد الكنـائس مثـل كنيسـة القيامـة                . بالقرب من صـور بلبنـان     
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 واليت تستهوي أعدادا كـبرية مـن        )18(بالقدس، كنيسة القديس شال بفيينا، كنيسة املهد بيت حلم بفلسطني،         
  . املهتمني مبعرفة ومشاهدة هذه املعامل الدينيةالسياح

  : السياحة الترفيهية-2
يعتقد بأن أقصى دافع لكل فرد يف السفر يتمثل يف إشباع رغباته، اليت تتجلى يف الشعور بالسعادة، أي            

لترويح والواقع أن رغبة الفرد يف الترفيه وا      . أن للسفر خاصية فريدة تكمن يف القدرة على إشباع هذه الرغبات          
مع " Me Dougall" "مي دوجال"ويف هذا السياق يتفق . عن النفس قوية يف حتقيق املرح واإلثارة واملتع احلسية

  )19 (.الفكرة السابقة الذكر أن السياحة تضفي مزيدا من السعادة وكل مظاهر السرور

ـ              وم واحـد لغـرض     ومع أن السياحة الترفيهية تتضمن تغيري مكان اإلقامة الدائمة لفترة أكثر من ي
االستمتاع والترفيه عن النفس، فهي تتضمن أيضا ممارسة اهلوايات املختلفة كالصيد والغوص يف البحار والتزجل               

كما يستهوي هذا النوع من السياحة زيارة       . على الثلوج يف مناطق كثرية من اجلزء الشمايل من الكرة األرضية          
  )20(.فس اهلدوء والراحة واالستقراراملناطق اجلبلية والصحراوية اليت تبعث يف الن

ويبقى على الدول النامية املهتمة هبذا النمط السياحي أن تواكب الزمن، وهتيئ السبل الترفيهية الـيت                
تتماشى مع متطلبات السائحني من طاليب هذا املنتوج السياحي باختالف أذواقهم ورغباهتم، من أجل جـذب                

  .حة الترفيهيةأعداد كبرية من السياح من مهتمي السيا
  : السياحة العالجية-3

هناك مناطق أنعم اهللا عليها بإمكانات تتسم خبصوصيتها كوفرهتا على مقومات العالج الطبيعي، من 
املياه احلارة الغنية باألمالح املعدنية، مما ساهم ويساهم يف إنشاء منتجعات سياحية عالجية ألعداد كبرية من 

مراض املختلفة مثل الشلل، أمراض الروماتيزم، السمنة املفرطة، أمراض الكلى، السياح طاليب االستشفاء من األ
  .وأمراض اجلهاز احلركي

تقدمي التسهيالت الصـحية باسـتخدام      "السياحة العالجية بأهنا    " االحتاد العاملي للسياحة  "وقد عرف   
فعرفهـا يف كتابـه     "  كولينات كالوس" أما )21(".املصادر الطبيعية للبلد، وبشكل خاص املياه املعدنية واملناخ       

األماكن العالجية أماكن سياحية معترف هبا، تشمل الوقاية والعـالج          "بأن  " جغرافية السياحة ووقت الفراغ   "
  انتقال األشخاص من   " وبعبارة أخرى أن هذا النوع من السياحة يتضمن          )22(".والتأهيل من األمراض الصحية   
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 االستفادة من العناصر الطبيعية اليت وهبها اهللا هلذه املنـاطق يف جمـال              بلداهنم األصلية إىل بلدان أخرى هبدف     
  )23(".العالج واالستشفاء

وباسـتعراض  . وتعود ظاهرة السياحة العالجية إىل املاضي البعيد حسب ما أثبتته الدراسات الطبيعية           
 وصحي يف آن واحد، إذ كـان        تاريخ العالج باملياه املعدنية يالحظ أن ارتباط اإلنسان باملياه كان هبدف ديين           

الناس يعتقدون بأن منابع املياه املعدنية هي أماكن مقدسة، وكانوا يظنون أن األثر العالجي هبذه املياه يأيت من                  
وهكذا كانت املياه قدميا تعد مبثابة اإلله الذي حيقق الشفاء للمرضى، ولذلك عبد             . قوى ربانية خارقة للطبيعة   
  )24 (.ان األمر يف األزمنة الغابرة بنهر النيلالناس األهنار، مثل ما ك

. وختتلف مناطق السياحة العالجية باختالف مقوماهتا العالجية وباختالف طرق استغالهلا يف هذا اجملال        
  )25 (:وتقسم هذه املناطق من حيث العالج الذي تستغل فيه إىل

 ؛مناطق هبا مياه معدنية، تستعمل للشرب أو لالستجمام •
 ؛على املياه املعدنية، إضافة إىل جوها العالجي، الذي يستغل لالستشفاءمناطق تتوفر  •
 ؛مناطق تستغل مياه البحر للعالج •
مناطق تتوفر على وسائل طبيعية أخرى تستغل يف العالج، كالطمي والدفن يف الرمال، كما هو احلال                 •

  .يف بعض املناطق الصحراوية باجلزائر مثل بسكرة ووادي سوف
عث منها غازات خبارية تستعمل يف عالج بعض األمراض مثل ما هو عليه األمر يف               ووجود كهوف تنب  

  .مبدينة خنشلة" كريف"محام 
وتعد مصر من الدول اليت تتوفر على مقومات السياحة العالجية، واليت تتجسد يف صحراء سيناء اليت                

كل ينابيع من امليـاه وآبـار ذات        تتوفر على الكثري من األماكن املستخدمة يف جمال السياحة العالجية، يف ش           
اليت تتميز مبياهها العذبة، وبتوافر بعض األمالح املعدنية الـيت هلـا            " عيون موسى "خصائص طيلة، من أمهها     

  )26 (.صفات عالجية، كأمالح الصوديوم واملاغنيسيوم املستعملة يف عالج أمراض الكلى واجلهاز البويل
د دعامات قطاعها السياحي، وتظهر يف عدة مناطق من البالد          كما تعترب األردن السياحة العالجية أح     

 )27 (:منها

 ؛السياحة العالجية باملياه املعدنية، يف ماعني، الزارة، الشونة الشمالية وغريها* 
 ؛السياحة العالجية باملياه املاحلة، املتمثلة يف البحر امليت وضفافه الرملية* 
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 ؛رق، ورم، واليت تستخدم فيها الشمس كعالج لبعض األمراضالسياحة العالجية الصحراوية، يف األز* 
  .السياحة اجلبلية، يف عجلون* 

واجلزائر متتلك مقومات السياحة العالجية، مما يؤهلها يف حالة حسن استغالهلا لتكون مركزا وقطبـا               
ارة وبارتفـاع نسـبة     سياحيا يف هذا اجملال، فهي تتوفر على العديد من احلمامات املعدنية، اليت تتميز مبياه ح              

األمالح املعدنية هبا، مثل محام قاملة، محام بوحجر، محام بوحنيفية، محام بوغرارة، وهي تتخصص يف معاجلـة                 
  .جمموعة من األمراض العضوية، إضافة إىل أهنا متتلك إمكانيات عالجية مبياه البحر ورمال الصحراء

  : سياحة الشواطئ-4
غالل الشواطئ لالصطياف واالستجمام، حيث تعتـرب الشـواطئ         وهي السياحة اليت تعتمد على است     

غري أن إمكانية استغالل الشواطئ تستلزم توفر املناخ املالئم واالستقرار السياسي           . منتوج هذا النمط السياحي   
  .واالجتماعي يف البلد املستقبل هلذا النوع من السياحة كغريها من األمناط السياحية األخرى

نمية السياحية يف إسبانيا يف سياحة الشواطئ حمط أنظار الكثري الدول النامية اليت تسعى              ويعترب منوذج الت  
إىل تطوير قطاعها السياحي واالقتداء بالتجربة السياحية اإلسبانية، مثل مصر وتونس واملغرب، اليت تعترب إسبانيا               

و تركيزها على السياحة الساحلية، وكان أساس جناحها ه. رائدة يف جمال سياحة الشواطئ على املستوى العاملي
  .نظرا ملا تتمتع به من شواطئ ومناخ معتدل واتساع سواحلها وحسن استغالهلا

حيث بلغ عدد   . وقد شهدت احلركة السياحية يف إسبانيا منوا منذ أوائل اخلمسينات من القرن املاضي            
، مث إىل   1959 ماليني سائح عـام      4   ألف سائح لريتفع عددهم إىل     700حنو   1951األجانب الوافدين إليها عام     

 مليون سائح يف عـام      48,2، مث إىل    1999مليون سائح عام     46,8 ليصل إىل    )28(،1973 مليون سائح عام     34
، وبالتايل احتلت املرتبة الثالثة عامليـا        %6,9،  مثال،  2000يف عام   بلغ نصيبها من السياحة العاملية      وقد  . 2000

  . لنفس العام)29(%7,3، والواليات املتحدة األمريكية مبعدل %10,8 بعد كل من فرنسا مبعدل
كما يعترب هذا النمط السياحي األكثر منوا على عروض السياحة التونسية رغم تنوعها وتعدد أشكاهلا،               

 كلم طوال، اعتدال مناخها من      1300إذ متتلك عناصر قوة هذا املنتوج واملتمثلة يف شواطئ متتد على أكثر من              
طي، إضافة إىل االستقرار السياسي واالجتماعي السائد يف البالد كل هذه العوامل ساعدت تـونس               نوع متوس 

على التنمية وعلى الترويج ملنتوجاهتا، وجذب أعداد كبرية من السائحني مما جعلها تتصدر املكانـة األوىل يف                 
حـوايل   2000 بلغ عددهم عام      من حيث عدد السائحني الوافدين إليها، حيث        بعد مصر  أفريقيا والعامل العريب  

 )32 (.مليون سائح يف مصر لنفس العام      5,5 و )31( مليون سائح يف األردن،    1,43 مقابل   )30(مليون سائح،  5.057
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29 -  Industrie du tourisme au Maroc, p.3. www.bmcebank.ma/revue/revue/282/tourisme02-Maroc 
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وكان تفوق تونس يف املنطقة العربية من حيث عدد السياح األجانب الوافدين إليها ناجتا من اهتمامها بالسياحة      
  . وحسن استغالهلا ملقوماهتا السياحيةوبسياحة الشواطئ على وجه التحديد،

 
  : السياحة الصحراوية-5

يقصد بالسياحة الصحراوية كل إقامة سياحية يف حميط صحراوي، تقوم على استغالل خمتلف القدرات              
 وتعـد   )33(".الطبيعية والتارخيية والثقافية، مرفقة بأنشطة مرتبطة هبذا احمليط من تسلية وترفيـه واستكشـاف             

تها وهدوئها واتساعها قطبا سياحيا جلذب الكثري من السياح الذين يفضلون هـذا املنتـوج               الصحاري بعظم 
  .السياحي

فصـحاري هـذين    . وتعترب كال من اجلزائر وتونس من الدول اليت تتوفر على هذا املنتوج السياحي            
وتتوفر تونس على   . عددة واملختلفة البلدين تتميز مبناظرها اجلميلة، وواحاهتا الغنية بنباتاهتا املتميزة وحيواناهتا املت         

مواقع طبيعية وثقافية ثرية، مثل توزر، قفصة، شبيكة، نفطة وقبلي، مما ساعد تونس مـع األمنـاط السـياحية       
األخرى خاصة منها سياحة الشواطئ على تبوأ مراتب متقدمة يف أفريقيا والعامل العريب من حيث عدد السياح                 

أما اجلزائر فإن منتوجها الصحراوي معترفا به دوليا من قبل خـرباء يف             . إليهالوافدين إليها كما سبق اإلشارة      
السياحة وهيئات دولية متخصصة، مثل اهلقار يف متنراست، غرداية، وغريها من املناطق الصحراوية اليت متتلكها               

املستوى الذي يعكـس    إال أن هذه الثروة السياحة ال تزال غري مستغلة إال بنسبة ضئيلة، ومل ترتق إىل                . اجلزائر
  .مكانتها

كما تعترب مصر من الدول اليت اهتمت هبذا النمط السياحي، حيث سجلت تطورا ملحوظا يف السياحة       
ومن . الصحراوية، من حيث استغالهلا للمقومات الطبيعية والثقافية هلذا املنتوج، جلذب أعداد كبرية من السياح             

سوان واألقصر وسيوة وغريها من مناطق اجلـذب السـياحي ذات           املناطق الصحراوية اليت تتوفر عليها مصر أ      
  .الطابع الصحراوي، واليت حققت تقدما يف السياحة الصحراوية

  : سياحة املؤمترات واألعمال-6
متثل املؤمترات واألعمال إحدى قنوات السياحة، إذ تشمل انتقال وإقامة األشخاص خارج أوطـاهنم              

السياحي أحد املنتوجات اجلديدة للسياحة، وختص بالتحديد فئات معينة مـن           ويعترب هذا النمط    . لدوافع مهنية 
كما متثل سياحة املؤمترات وسيلة دعائية للبلد الـذي         . أفراد اجملتمعات وهم الباحثون واألدباء ورجال األعمال      

ات ينعقد فيه املؤمتر، خاصة إذا مت ذلك يف ظروف جيدة، مما يشجع على انعقاد مـؤمترات أخـرى، وصـفق                   
  .وأعمال ومعارض وصالونات

                                                                                                                                                         
 /www.idsc.gov.eg/main/issues: وزارة السياحة املصرية، على املوقع -32
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ولقد أعد احتاد املنظمات الدولية إحصائية عن عدد املؤمترات الدولية اليت نظمت مبعرفة هيئات دولية،               
، %68، وبينت هذه اإلحصائية بأن أوروبا متثل املركز األول مبعدل           1987باستثناء املؤمترات الدينية واحمللية لعام      

، ويف املرتبة الرابعـة إفريقيـا       %10 املرتبة الثانية، مث آسيا يف املرتبة الثالثة مبعدل           يف %17وتليها أمريكا مبعدل    
  )34(.%2، وبعدها استراليا يف املرتبة اخلامسة واألخرية مبعدل %3 مبعدل

وتعترب املؤمترات والندوات واالجتماعات فرصة وحمل أنظار رجال األعمال واملسـتثمرين لدراسـة             
ف يف جمال االستثمار، ومدى حاجته إىل االستثمارات األجنبيـة، ومـا متنحـه قـوانني               إمكانات البلد املضي  

وهكذا يالحظ أن هذا النوع مـن األنشـطة         . االستثمار احمللية من حوافز وتشجيعات للمستثمرين األجانب      
السـتثمار  النعدام منـاخ ا   . تستفيد منه الدول املتقدمة بشكل أساسي، أما الدول النامية فنصيبها ضئيال جدا           

  ).االستقرار السياسي، البىن التحتية، املنظومة القانونية، والتشريعات السائدة وغريها(
  : السياحة الرياضية-7

تعترب السياحة الرياضية أحد األمناط السياحية اليت تدر على الدول املهتمة هبا إيرادات سياحية هامة من                
بالتايل فهي وسيلة لتطوير التبادل بني الشعوب والدول، حيـث          النقد األجنيب، ملا تتميز به من شعبية كبرية، و        

تشكل التظاهرات الرياضية احمللية واإلقليمية والعاملية أحد عوامل ترقية السياحة يف البلدان املستقبلة للتظـاهرة               
عـداد  وميكن هلذا النوع من السياحة التعريف باملقومات السياحية للبلد املضيف، وبالتايل جـذب أ             . الرياضية

  .كبرية من السياح املهتمني بالنشاط الرياضي، وزيادة حجم اإليرادات السياحية هلذا البلد
ومتثل أنشطة سباق السيارات أحد أشكال السياحة اليت تستهوي العديد من السياح املهـتمني هبـذا                

ويلـة والسـريعة،    النمط السياحي، واليت تستوجب توفري إمكانات سياحية خاصة، تتمثل يف الطرق الربية الط            
 وانتشر هذا النوع من السـياحة يف        )35(.وحمطات اخلدمة والصيانة، ومراكز النجدة واإلسعاف واالستراحات      

العقد األخري من القرن املاضي بني الدول اجملاورة لبعضها، كدول أوروبا واملنطقة العربية وبعض الدول األخرى 
وصـوال إىل   " املغـرب "مث إىل   " إسبانيا"إىل  " فرنسا"طلق من   الذي ين " رايل باريس داكار  "، مثل   )36(يف العامل 

  .عاصمة السنيغال" داكار"
كما تعد رياضة التزحلق على الثلج من أنواع السياحة الرياضية، واليت يقبل عليها طاليب هذا املنتـوج                 

كنـدا  "الشمالية مثل   ، ويف أمريكا    "فرنسا وإسبانيا "السياحي، سيما يف املناطق اجلبلية، مثل جبال الربانس يف          
ويف اجلزائر توجـد عـدة      ". النرويج والسويد "،  ويف الدول االسكندنافية مثل       "والواليات املتحدة األمريكية  

هذه املناطق تعترب   . جدا بالبويرة، تالغيالف بتيزي وزو، الشريعة بالبليدة      حمطات للتزحلق على الثلوج مثل تيك     
  .وقطبا سياحيا مومسيامطلبا لسياح رياضة التزحلق على الثلج، 
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  أسس السياحة: املبحث الثاين
تبىن السياحة كغريها من العلوم األخرى على جمموعة من األسس، واليت تتكامل فيما بينها لقيام هذا 

  :وتظهر هذه األسس يف العناصر التالية. النشاط، وجعله ذي فعالية يف اقتصاديات البلدان السياحية
  :أوال، الطلب السياحي

 الطلب السياحي كرغبة لدى الشخص ذات أهداف متعددة قد تكون مادية أو معنوية، مث يعترب
تتحول هذه الرغبة إىل تصرف مادي يف شكل انتقال وسفر الشخص من مكان إقامته املعتادة إىل اجلهة اليت 

جتاهات جمموع اال"ومن أحد التعاريف الواردة بشأن الطلب السياحي أنه . يقصدها إلشباع تلك الرغبة
وطاملا أن هذه الرغبة يف السفر هي دافع مكتسب ومتأخر نوعا ما . والرغبات وردود الفعل اجتاه منطقة معينة

يف سلم الدوافع النفسية، إذ يأيت دوره بعد الدوافع األصلية اليت تقوم على أساسيات بيولوجية متعلقة حبياة 
 ذلك، فإن الدافع إىل السفر خيضع ملؤشرات متنوعة اإلنسان، مثل اجلوع والعطش وامللبس واملسكن وما إىل

  )37(".تؤدي إىل وجود متغريات متعددة يف آراء الناس
إذن فالطلب السياحي ينشأ نتيجة دوافع نفسية وروحية لدى الشخص اجتاه منطقة معينة، والذي يتأثر 

وى العاملي، وما نتج عنها من بعدد من العوامل، منها ارتفاع مستويات املعيشة، حتسن ظروف العمل على املست
استفادة القوة العاملة بالعطل وأوقات الفراغ، التطورات التكنولوجية يف وسائل النقل واالتصال، وعوامل 

وانعكس ذلك على منو . أخرى سامهت يف منو الطلب السياحي العاملي، مما فتح جماالت واسعة للتنقل والسفر
 مليون سائح 25,3إذ تطور عدد السائحني على املستوى العاملي مثال من احلركة السياحية الدولية يف العامل، 

، لريتفع عددهم 1991مليون سائح عام  464 مث إىل ) 38(.1970 مليون سائح عام 165,8 ليصل إىل 1950عام 
أي مبعدل منو متوسط ) 40(.2002  مليون سائح يف عام 702.8 مث إىل )39( ،2000 مليون سائح عام 698.3إىل 
 كما تعترب عملية إشباع حاجات السياح من اهتمامات الدول املستقطبة 2000-1975للفترة  %4,8وي سن

للسياحة، باعتبارها أيضا من عوامل اجلذب السياحي، واليت تساهم يف جذب أعداد كبرية من السياح، وما 
  .يترتب على ذلك من طلب على السلع واخلدمات املختلفة

رونة وقابليته للتغري تبعا لألحداث السياسية واالقتصادية اليت تشهدها الدول ويتسم الطلب السياحي بامل
املستقطبة للسياح، مما حيدث تغريات يف حجم احلركة السياحية حنو هذه البلدان نتيجة هلذه األحداث، وما 

وهذا ما . احةينجر عنها من تراجع يف مستوى الطلب السياحي، ومن مث اخنفاض يف اإليرادات املتأتية من السي
حدث نتيجة حرب اخلليج وانعكاساهتا السلبية على السياحة العربية، حيث شهد عدد الوافدين من السياح إىل 

                                                 
  .57. ، ص)1993دار املعارف، : القاهرة(حممد يسري دعبس، التربية السياحية والتنمية الشاملة،  -37

38 -  WTO tourism Highlights , 1999, 2000, 2001. 
39- Industrie du tourisme au Maroc, op.cit., p.3. 
40- Organisation mondiale du tourisme, tendances des marchés touristiques, édition 2004, Afrique.  



 2001سبتمرب عام  11 كما كان ألحداث )41(،1990 مقارنة بعام 1991عام  %7املنطقة العربية تراجعا بنسبة 

، عما كان عليه يف عام 2001 لعام %1,3سبة تأثريا واضحا يف تدهور حجم الطلب السياحي العاملي بن
2000.)42(  

فاالستقرار السياسي للبلدان املستقبلة للسياحة يضمن هلا مناخا مالئما لالستثمار واستقطاب املزيد من 
كما يتيح . االستثمارات يف خمتلف األنشطة منها السياحية واليت تشجع على التدفق السياحي حنو هذه املناطق

م تظاهرات ومؤمترات اقتصادية لتفعيل القطاع السياحي ورفع مسامهته يف اقتصاديات هذه هلا ذلك تنظي
  .البلدان

والطلب السياحي سرعان ما يتحول إىل طلب السائحني الوافدين إىل املناطق السياحية املختارة على 
  .اع السياحةالسلع واخلدمات، حيث تعد هذه األخرية مبثابة املنتج السياحي أو جانب العرض يف قط

  العرض السياحي واملنتوج السياحي: ثانيا
أما العرض السياحي  .يعرف العرض عموما بكمية السلع واخلدمات املتواجدة يف السوق وبسعر معطى

فيعترب عامال جوهريا يف جذب احلركة السياحية أو ما يسمى بالطلب السياحي، ومت تعريف العرض السياحي 
ري املتجانسة، اليت تؤخذ مستقلة عن بعضها البعض لتشكل العرض السياحي خليط من العناصر غ:على أنه

 مبعىن أن العرض السياحي يتضمن كل ما ميكن عرضه من مغريات ووسائل جذب )43(.الوطين أو الدويل
املنتوج السياحي إىل " Robert lanquar"ويف هذا السياق صنف . للسياح، ومن مث تنمية احلركة السياحية

  )44 (:ر أساسية وهيثالث عناص
جمموعة التراث املتكون من املوارد الطبيعية، الثقافية، الصناعية، والتارخيية اليت جتذب السائح لالستمتاع  -1

  ؛هبا
جمموعة التجهيزات، اليت ال تعترب العامل األساسي يف جذب السائح، غري أن عدم توفرها مينع السائح من  -2

 ؛اإليواء واإلطعام، والتجهيزات الثقافية والرياضية والترفيهيةالسفر، كوسائل النقل املختلفة، ووسائل 
جمموعة اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بتسهيالت الدخول واخلروج ذات العالقة بوسائل النقل اليت  -3

  .يستخدمها السائح للوصول إىل املنطقة املرغوب فيها

                                                 
: ، على املوقع7. ، ص)2001ماي (، املعهد العريب للتخطيط، "اع السياحي يف اقتصاديات األقطار العربيةدور وآفاق القط"ناجي التوين، . د  -41
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 من التصنيف السابق وتضمن سبعة أما تصنيف منظمة السياحة العاملية للمنتوج السياحي فكان أمشل
  )45 (:عناصر وهي

  ل؛اث الطبيعي وما حيتويه من مقومات سياحية طبيعية، كالبحار واألهنار والصحاري واجلباتر -1
 ؛التراث الطاقوي التقليدي، مثل الطرق املستخدمة يف استخراج املياه، ويف الطواحن -2
 ة كالعادات والتقاليد وغريها؛حلياالتراث البشري، وما يتضمنه من التنوع يف أمناط ا -3
 ؛اجلوانب التنظيمية واإلدارية والسياسية -4
 ؛اجلوانب االجتماعية، مثل بنية اجملتمع، العرق، الدين واللغة -5
 ؛األنشطة االقتصادية واملالية -6
  .التسهيالت اخلدمية، كوسائل النقل، اإليواء واملطاعم -7

جسد يف جمموعة عناصر ومقومات غري ويلتقي التصنيفان السابقان يف كون العرض السياحي يت
متجانسة من حيث طبيعتها، إال أهنا متكاملة فيما بينها من أجل حتقيق إشباع رغبات السائحني من هذه 

  .العناصر السياحية اليت تشكل املنتوج السياحي
ليته فهذا األخري يتصف باملرونة وقاب. وميكن التمييز بني عرض املنتوج السياحي وعرض السلع األخرى

أما عرض املنتوج السياحي فيتميز جبملة من اخلصائص ميكن إدراجها . للتغري تبعا ألذواق ورغبات املستهلكني
  :على النحو التايل

  : عدم املرونة- أ
يعين ذلك أن العرض السياحي غري مرن وغري قابل للتغري وفقا لرغبات وأذواق السائحني، سيما 

أما عرض السلع األخرى فيتميز باملرونة استجابة ملتطلبات السوق . خييةالعناصر الطبيعية والثقافية والتار
  )46(.السياحية

  : استقاللية العناصر املكونة للعرض السياحي عن بعضها- ب
تتميز عناصر العرض السياحي باستقاللية عناصره كل منها عن اآلخر، حيث يالحظ أن املقومات 

ذه األخرية مستقلة عن اخلدمات والتسهيالت السياحية األخرى، الطبيعية مستقلة عن املقومات الصناعية، وه
  )47 (.يف حني يتميز عرض السلع األخرى بالتداخل التام بني مكوناهتا املختلفة
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  : السلعة السياحية ال تنتقل إىل املستهلك- جـ
 احلال يف تتميز السلعة السياحية اليت متثل العرض السياحي بأهنا ال تنتقل إىل مستهلكيها، كما هو

السلع املادية امللموسة، ولكن املستهلكني هم الذين ينتقلون إىل مواقع تواجد السلعة، لالستفادة هبا يف عني 
  )48 (.املكان

إضافة إىل اخلصائص السابقة الذكر واليت متيز العرض السياحي عن غريه من عرض السلع األخرى فإن 
فبارتفاع أسعارها يرتفع العرض السياحي، طاملا أن . لسياحيةالعرض السياحي يتأثر بأسعار السلع واخلدمات ا

هذا االرتفاع يف األسعار يشكل حافزا لدى املستثمرين يف جمال السياحة لتوسيع أنشطتهم االستثمارية، 
وباخنفاضها يتقلص العرض السياحي لعدم إقبال أصحاب األموال على االستثمار يف هذا النشاط لقلة 

  .الحظ أن العالقة طردية بني األسعار والعرض السياحيوهكذا ي. مردوديته
وتعترب طرق وكيفيات الترويج والتسويق للمنتوج السياحي ملنطقة معينة عرب األسواق احمللية والدولية 

  .أحد عوامل تنشيط الطلب السياحي، وجذب احلركة السياحية الدولية حنو هذه املناطق
  : التسويق السياحيثالثا،

يق السياحي ذلك النشاط اإلداري والفين الذي تقوم به هيئات ومؤسسات داخل الدولة يقصد بالتسو
وخارجها، للتعرف على األسواق السياحية احلالية واحملتملة، والتأثري فيها لتنمية احلركة السياحية الدولية القادمة 

  )49(.منها
ا وخارجيا يف أسواق الدول ويتضمن التسويق السياحي تسويق املنتوج السياحي والتعريف به داخلي

املصدرة للسياحة، عرب قنوات منظمة من أجل إثارة الدوافع املختلفة لدى السائحني، لرفع حجم الطلب على 
 :ومن هذا التصور يتضح بأن عملية التسويق السياحي متثل ما يلي. املنتوج السياحي للدول املستقطبة للسياحة

)50(  

فهي تقوم أساسا على التخطيط ووضع سياسات تسويقية، باعتبار ذلك عملية إدارية وفنية يف آن واحد،  •
 ق؛وظيفة إدارية وفنية من حيث املنهج واألسلوب املستخدم يف عملية التسوي

نشاط مشترك بني اهليئات املختلفة واملؤسسات السياحية املتعددة مثل شركات نقل سياحية، فنادق،  •
 ؛بنوك، شركات سياحية

، وينبع هذا النشاط من داخل الدولة باعتبارها مصدرا له، حيث تقوم بتوفري سبل نشاط متعدد اجلوانب •
  .النجاح مبا متلكه من إمكانات مادية وبشرية

                                                 
48 -  Sellali M, La production touristique, (Alger : SNED, 1980), p. 28. 
49 -  Baretje R, Aspects économiques du tourisme, (Paris, presse universitaire de France, 1990), p. 25. 
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ويف الواقع فإن عملية تنشيط التسويق السياحي تتوقف على مدى قوة املنتوج السياحي ملنطقة معينة، 
يف تزويد السائح باملعلومات حول ) ملكتوبة واملرئيةاملسموعة وا(وعلى دور اإلعالم واإلشهار بكل أنواعه 

املنطقة السياحية، من حيث تعريف السياح مبقوماهتا الطبيعية واملادية، والبحث عن أسواق سياحية جديدة لرفع 
مستوى العرض السياحي ومن مث ترقية املنتوج السياحي لتوسيع نطاق األسواق السياحية، وإحداث منو يف 

إضافة إىل وجود متغريات عديدة كالعالقات بني الدول املصدرة للسياحة والدول . ية الدوليةاحلركة السياح
  .املستوردة هلا، غري أن ذلك يتوقف على الظروف األمنية والسياسية السائدة يف هذه الدول

  :رابعا، اإلنفاق السياحي
على السلع واخلدمات الشك أنه كلما زاد تدفق حجم احلركة السياحية زاد حجم اإلنفاق العام 

السياحية، وبالتايل ارتفاع يف معدالت االدخار مما ينشط الصناعات واخلدمات املرتبطة بصناعة السياحة، األمر 
الذي يتولد عن ذلك اتساع نطاق هذه الصناعات أو اخلدمات ألن كل استثمار جديد يعين إنفاقا جديدا 

   )51(.والذي ينشأ عنه دخوال جديدة
فإذا كانت مستقبلة . نفاق السياحي الدويل من وجهة تقدير الدولة املعنية هبذا اإلنفاقوينظر إىل اإل

للسياح فإن هؤالء يعد إنفاقهم مبثابة عائدات سياحية هلذه الدولة، ويدون يف جانب املتحصالت مبيزان 
ة مدفوعات تتحملها ويف احلالة العكسية فإن اإلنفاق السياحي يعد مبثاب. املدفوعات وهنا تعد صفقات دائنة

  )52 (.الدولة املعنية، وهي صفقات مدينة تدون يف جانب املدفوعات من هذا امليزان للبلد املعين
وتتوقف أمهية وحجم اإليرادات السياحية على حجم ما ينفقه السائحون يف الدولة املضيفة للسياح 

عدد الليايل السياحية اليت يقضيها السياح وذلك تبعا لعدة متغريات منها الغرض من السياحة، نوعية اإلقامة، و
  )53 (.يف خمتلف املؤسسات الفندقية وغريها

مثال سجلت الواليات املتحدة األمريكية وأملانيا واجنلترا واليابان املرتبة األوىل يف جمال  2000ويف عام 
ر إنفاق هذه الدول األربعة مليار دوالر أمريكي، وبذلك قد 65 إىل 30اإلنفاق السياحي العاملي مبا يتراوح بني 

(بثلث 
3
مليار دوالر أمريكي، وإيطاليا  17,2وتلي هذه اجملموعة فرنسا بـ . إمجايل اإلنفاق السياحي العاملي) 1

 11,8مليار دوالر، وبعدها تأيت الدول اإلسكندنافيا بـ  12,4 مليار دوالر أمريكي، مث كندا بـ 15,5بـ 
  )54 (.ر أمريكيمليار دوال

ويالحظ أن إنفاق السائح اخلليجي يفوق إنفاق السائح األجنيب، فمثال يبلغ إنفاق السائح اخلليجي يف 
 دوالر أمريكي يف الرحلة 836دوالر أمريكي، بينما ينفق نظريه األورويب  1814الرحلة الواحدة حوايل 
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54 -  Industrie du tourisme au Maroc, Op.cit., p.2 



ز بعض الدول العربية مثل مصر وسوريا مما حف.  مرة2,17 أي أقل من السائح اخلليجي بـ )55(الواحدة،
ولبنان واألردن واملغرب وتونس على التخطيط الستحواذ أكرب حصة من السياح اخلليجيني، والذي يقدر 

  )56 (. مليار دوالر أمريكي سنويا27إنفاقهم على السياحة اخلارجية حبوايل 
 4,4 مبا يزيد عن 2000ل عام ويف املقابل تشري بعض اإلحصائيات بأن السياح السعوديني قاموا خال

مليون ليلة سياحية، وبلغ متوسط إنفاقهم يف  100مليون رحلة سياحية إىل اخلارج، واشتملت على ما يزيد عن 
 14 دوالر أمريكي، وهذا يعين أن حجم اإلنفاق على السياحة اخلارجية قد جتاوز 135الليلة السياحية الواحدة 

  )57(.مليار دوالر
ع حجم اإلنفاق لدى السياح العرب اخلليجيني مقارنة بإنفاق غريهم من السياح إن ظاهرة ارتفا

األجانب يعود أساسا إىل أن الدخل الفردي للخليجيني مرتفع، مما يسمح هلم بإنفاق جزء منه يف رحالهتم 
تلف السلع السياحية، إضافة إىل أن مدة إقامتهم عادة ما تكون أطول، وبالتايل يزيد إنفاقهم على اإلقامة وخم

واخلدمات السياحية اليت يستفيدون منها طوال مدة رحلتهم، إضافة إىل هذه العوامل عدم مالئمة ظروف 
وقد قدر . وهذا ما يؤدي إىل ارتفاع إنفاقهم مما ينعكس سلبا على موازين مدفوعات هذه الدول. بلداهنم

 مليار دوالر أمريكي وذلك يف عام 1,8دية بنحو اجمللس العاملي للسياحة والسفر إيرادات اململكة العربية السعو
، ويؤكد أيضا بأن هذه األرقام أقل بكثري من جمموع ما ينفقه السعوديون على السياحة والسفر واملقدر 2000
  )58(.مليار دوالر أمريكي 12,6بنحو 

 للدول ويف اجلانب اآلخر يشكل اإلنفاق السياحي للدول املصدرة للسياح إيرادات سياحية بالنسبة
املستقطبة هلم، واليت تعترب أهم املتغريات يف التنمية السياحية يف مناطق كثرية من العامل، وترجع هذه األمهية يف 
املقام األول إىل اعتبارها مصدرا مهما من املصادر املالية خلزينة الدولة، وتعمل على حتسني ميزان املدفوعات، 

  .نشطة املرتبطة بصناعة السياحة كالزراعة والصناعة والنقلوحتقيق رواج على مستوى كل الصناعات واأل
  
  

  :خامسا، اإليرادات السياحية
متثل اإليرادات السياحية مصدرا مهما للعمالت األجنبية لكثري من الدول املتقدمة والنامية اليت أولت 

ولة من إيرادات من السائحني كافة ما حتققه الد"وتعّرف اإليرادات السياحية على أهنا . أمهية لقطاعها السياحي

                                                 
 .3. سياحي يف الدول العربية، مرجع سابق، صمناخ وحوافز االستثمار ال  -55
 .98. نفس املرجع، ص  -56
، حالة اململكة العربية السعودية، اململكة العربية السـعودية، الربنـامج   "األمهية واألثر االقتصادي لتنمية قطاع السياحة"اهليئة العليا للسياحة،   -57
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وما حتققه السياحة كنشاط اقتصادي وكوعاء ضرييب، وما حيققه األفراد والشركات الوطنية واملؤسسات 
العمومية واخلاصة يف حقل السياحة والفنادق والطريان واملالحة نظري ما يؤدونه من اخلدمات السياحية 

  )60 (: تتأثر بعدد من املتغريات، وهي واملالحظ أن اإليرادات السياحية)59(".املختلفة
 السياح؛قوة املنتوج السياحي ملنطقة معينة على اإلغراء وجذب  -1
 ؛مستوى اخلدمات السياحية املختلفة املقدمة للسياح -2
 ؛أسعار السلع واخلدمات السياحية -3
 ؛مدى الوعي السياحي لدى املواطنني والعاملني يف حقل السياحة -4
 ؛قدرة السائح على اإلنفاق -5
                 بيعة اإلجراءات اإلدارية واجلمركية والنقدية املتبعة من طرف املؤسسات واألجهزة املعنية يف ط -6

 ؛الدول املضيفة للسياح
  .العالقات السياسية بني الدول املستقطبة للسياح والدول املصدرة هلم -7

تغريات فإن اإليرادات السياحية تتأثر بالتغريات يف احلركة السياحية وعدد الليايل إضافة إىل هذه امل
السياحية، وهذين املتغريين يتأثران عكسيا بالظروف األمنية والسياسية واالقتصادية السائدة يف البلدان 

  .السياحية
ستوى العاملي من سنة وتشري إحصائيات منظمة السياحة العاملية إىل تزايد عائدات السياحة على امل

 مسحت صناعة السياحة 1950ففي عام . ألخرى تبعا لتزايد حركة السياحة الدولية الوافدة إىل املناطق السياحية
 مليار دوالر 17,9إىل  1970مليار دوالر أمريكي لتصل عام  2,1العاملية بتسجيل عائدات معتربة بلغت 

 لتصل )62(،2000 مليار دوالر أمريكي عام 475,8 مث  إىل 1990 مليار دوالر عام 268,9  لتصبح )61(أمريكي،
  .)63(2002مليار دوالر أمريكي يف عام  482.3إىل 

 إىل الواليات املتحدة األمريكية بـ 2000 وتعود أعلى حصة من اإليرادات السياحية الدولية لعام 
 مليار دوالر 29,9 فرنسا بـ مليار دوالر أمريكي، مث 31 مليار دوالر أمريكي، تتبعها إسبانيا بـ 82,5

 يف حني تعود املرتبة األوىل من حيث عدد السياح على املستوى العاملي يف نفس العام إىل فرنسا )64 (.أمريكي

                                                 
 .121. ، ص)1989االحتاد العريب للسياحة، : مصر(عبد الرمحن أبو رياح، دراسة أولية الستراتيجية العمل السياحي العريب املشترك،   -59
 .114. ص ،1983، سلسلة دراسات اجملالس القومية املتخصصة، مصر "دراسات وتوصيات خبصوص العمل السياحي"جملس الشورى املصري،   -60

61 -  WTO, Compendium of Tourism Statistics, Madrid 1993. 
62 -  Industrie du tourisme au Maroc, op.cit., p. 2 
63 -  OMT, op.cit., Annexe, 10. 
64 -  Industrie du tourisme au Maroc, op.cit. 



 48,2 مليون سائح، وتتبعها إسبانيا بـ 50,9مليون سائح، وتليها الواليات املتحدة األمريكية بـ  75,5بـ 
  )65 (.مليون سائح

جم اإليرادات السياحية الدولية أساسا إىل منو احلركة السياحية على املستوى العاملي، ويعود ارتفاع ح
وذلك نتيجة الرتفاع مستويات دخول األفراد، وحتسن ظروف املعيشة وظروف العمل، وتطور مستوى 

روعات التسهيالت السياحية اليت ترافق املنتوج السياحي، كمشروعات البنية التحتية ومؤسسات اإلقامة ومش
كما يتوقف حتقيق هذه اإليرادات على حجم وأمهية االستثمارات املخصصة للقطاع السياحي ضمن . النقل

  .االستثمارات اإلمجالية يف املناطق السياحية
  : االستثمار السياحيسادسا،

االستثمار هو اجملال الذي يسمح خبلق ثروة جديدة وجتديد الثروات القائمة، وهو أحد املراحل 
وتؤكد . يسية يف الدورة االقتصادية اليت تتمثل يف اإلنتاج، التوزيع، االستهالك، االدخار واالستثمارالرئ

الدراسات االقتصادية بأن ارتفاع معدالت االدخار تساعد على ارتفاع معدالت االستثمار، والذي يؤدي إىل 
  )66 (.معدل منو أكرب والعكس بالعكس

التحول احلاسم يف حياة " على جائزة نوبل يف االقتصاد أن احلائز" لويس. أ"وأوضح االقتصادي 
اجملتمعات ال يبدأ مع احترامها للثروة، ولكن عندما تضع هذه اجملتمعات يف املقام األول االستثمار املنتج، ومن 

  )67(".مث ما يترتب على ذلك من ثروة
و ما خيصص من رؤوس األموال ويعترب االستثمار السياحي جزءا من االستثمارات اإلمجالية للدول، وه

  .لتمويل مشاريع القطاع السياحي
ومن هنا ميكن النظر . وقد تعددت املفاهيم الواردة يف حتديد ماهية االستثمار تبعا لتعدد أهدافه وأنواعه

 وميثل االستثمار حسب هذا املفهوم )68(".إمجايل تكوين رأس املال الثابت والتغري يف املخزون"إليه على أنه 
ايل ما أنفق يف سبيل اقتناء رأس املال الثابت وما ينفق من أموال لتجديد االستثمارات القائمة، وأيضا التغري إمج

وعرف . يف خمزونات املؤسسات املتواجدة مبخازهنا من املواد األولية وخمتلف املنتجات يف هناية الدورة املالية
ح مهما كان شكل االستعمال، كإنشاء مصنع، مشغل، أي استعمال لرأس املال سعيا لتحقيق الرب"أيضا بأنه 

  )69(".مزرعة، فندق، ملكية عقارية
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ومهما تعددت طرق وأساليب االستثمار فإن اهلدف منه يكمن يف حتقيق عوائد معتربة خلزينة الدولة، 
  .مواطننيوزيادة رؤوس األموال احلقيقية للمجتمعات والدول، ومن مث املسامهة يف حتسني املستوى املعيشي لل

ويعد االستثمار السياحي من األنشطة الواعدة اليت تتيح فرصا استثمارية قادرة على املنافسة يف سوق 
السياحة العاملية، ذلك أن رواج صناعة السياحة يؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات الدول، ومنو الصناعات 

  .واألنشطة املرتبطة بصناعتها
 أي نشاط استثماري يف قطاعات أخرى تبحث عن ركيزتني واالستثمارات السياحية شأهنا شأن

أساسيتني ملباشرة نشاطها يف أي مكان، وتتمثالن يف الضمانات واحلوافز، كتوفري االستقرار السياسي الذي 
يشكل مناخا مالئما لالستثمار، إىل جانب حمفزات عديدة أمهها القوانني والتشريعات املتعلقة باالستثمار احمللي 

  )70 (.ألجنيب، وأيضا توافر بنية حتتية مالئمة، وانتشار وعي سياحي بني خمتلف شرائح اجملتمعأو ا/و
وكان لتطور حجم االستثمارات السياحية تأثريا واضحا على تطور صناعة السياحة على املستوى 

منذ العقد األخري من ويتجلى ذلك يف الزيادة امللحوظة يف تدفق االستثمار األجنيب على املستوى العاملي . العاملي
 كانت استثمارات متبادلة بني الدول الرأمسالية الصناعية %85وتؤكد البيانات أن حوايل . القرن املاضي

أما اجلزء الباقي للدول النامية يتركز . املتقدمة، كالواليات املتحدة األمريكية وكندا واالحتاد األورويب واليابان
  )71 (.ليال على عدد أصابع اليد الواحدةعلى عدد حمدود منها ال يزيد إال ق

ويظل تطور االستثمارات السياحية متوقفا على مدى تدفق رؤوس األموال احمللية واألجنبية لالستثمار 
يف القطاع السياحي، وعلى مدى قوة عناصر اجلذب السياحي، وعلى الضمانات واحلوافز املمنوحة 

  .للمستثمرين يف هذا اجملال
  :اخلامتة

 يتضح بأن السياحة أصبحت أحد أكرب وأهم الظواهر االقتصادية واالجتماعية يف عامل اليوم، مما سبق
فبعد أن كانت السياحة نشاطا يقتصر على فئة قليلة من األثرياء يف مستهل القرن العشرين أصبحت ظاهرة 

ع من الناس يف معظم ات، وغدت يف متناول فئات أوسيمجاهريية خاصة يف البلدان األكثر منوا حبلول السبعين
البلدان بسبب حتسن ظروف املعيشة والعمل، وتطور وسائل النقل، وظهور احلاجة إىل الراحة والترفيه أثناء 

  .العطل واإلجازات
ويستفاد أيضا بأن السياحة صناعة قائمة ومتكاملة، تتضمن التخطيط واالستثمار يف املرافق اليت هلا 

والترويج، وهذا ما أضفى على النشاط السياحي خصوصية من حيث اتساع عالقة بالنشاط السياحي والتسويق 
  .مفاهيمه وأنشطته اليت متيزه عن باقي األنشطة االقتصادية

                                                 
  1 .مناخ وحوافز االستثمار السياحي يف الدول العربية، مرجع سابق، ص  -70
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كما يالحظ تعدد يف املفاهيم اليت تناولت السائح يف األدبيات االقتصادية باعتباره أساس قيام النشاط 
ا تبعا لتعدد ميوالت ورغبات السائحني، وأيضا حبسب السياحي، واتساع يف جمال السياحة وتنوع أمناطه

  .املستويات االقتصادية والتكنولوجية اليت وصلت إليها الدول واملناطق السياحية
إضافة إىل منو احلركة السياحية على املستوى العاملي منذ العقدين اآلخرين من القرن املاضي، وما 

  .ية العاملية لنفس الفترة، لألسباب املذكورة آنفاصحبها من منو مماثل يف حجم اإليرادات السياح
تزايد يف حجم االستثمار السياحي يف الدول املتقدمة لتوفر مناخ االستثمار املالئم اقتصاديا وسياسيا 

 ا ملقومات اجلذب السياحي ومغرياتواجتماعيا، وقلتها يف الدول النامية مع تفاوهتا من منطقة إىل أخرى تبع
  . ار يف هذا اجملالوحوافز االستثم



  



  جلزائر،  تونس واملغرباملقومات السياحية يف ا: لفصل الثاينا

  :املقدمة

تعتمد السياحة اعتمادا يكاد يكون كليا على البىن التحتية املرتبطة هبا، فكلما تطورت هذه األخـرية،                  
مقومـات حضـارية وتارخييـة      وتتضمن البىن التحتية ما للبلد من       . كلما ساهم ذلك يف حتقيق نتائج إجيابية      

وتندرج هذه األنشـطة ضـمن      . وخدمات متنوعة كالنقل واالتصال وتوفري األمن والطمأنينة للسائح وغريها        
استراتيجيات الدول اهلادفة إىل إبراز مقومات اجلذب السياحي، وتـدعيم دورهـا يف التنميـة االقتصـادية                 

  .واالجتماعية للدول املعنية

مات السياحية متثل تلك اإلمكانات الطبيعية واملادية والصناعية اليت يتوفر عليها أي            ويف الواقع فإن املقو     
ويعترب التمييز بني الدول يف مدى تـوافر هـذه املـوارد            . بلد، وهي مبثابة الركائز األساسية للعرض السياحي      

ألحيان ولبعض األمناط   واملقومات شرطا ضروريا، أو أحد العوامل الرئيسية احملددة للطلب السياحي يف أغلب ا            
أما اخلدمات السياحية فتعترب شرط كفايـة لتحقيـق         . السياحية بشكل خاص مثل السياحة التارخيية والدينية      

  )72(.اجلذب السياحي املطلوب

ويف هذا الفصل سيتم التطرق إىل املقومات السياحية يف شكل دراسة مقارنة بني اجلزائـر، تـونس                    
قطاع السياحي يف كل بلد على حده، وسيتم ذلك من خالل إبـراز اجلهـود               واملغرب، للوقوف على واقع ال    

وبعبارة أخرى حماولة إظهار مدى تطـور املرافـق         . املبذولة واإلمكانات املتاحة يف كل دولة من الدول الثالثة        
  .السياحية الستقطاب السياح خدمة لتنمية الدول حتت الدراسة

  :بحثني مهاوارتأت الباحثة تقسيم هذا الفصل إىل م  

  .املقومات السياحية الطبيعية واحلضارية: املبحث األول

  .املقومات السياحية املادية: املبحث الثاين

                                                 
جامعة اإلسكندرية، املكتب العـريب      :اإلسكندرية(عبد السالم أبو قحف، تنظيم إدارة املنشآت السياحية والفندقية، الطبعة الثانية،            . محد ماهر، د  أ. د -72
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  .املقومات السياحية الطبيعية واحلضارية: املبحث األول
متثل املقومات السياحية الطبيعية واحلضارية كل اإلمكانات الطبيعية والثقافية والتارخييـة ذات البعـد                

تارخيي واحلضاري، وكل ما له قيمة مجالية وعلمية متميزة، مما يستلزم ضرورة تثمينها ومحايتها من االنـدثار                 ال
  .واالنقراض لالستفادة منها

كغريها من الدول األخرى أنعـم اهللا عليهـا مبوقـع           ) اجلزائر، تونس واملغرب  (ودول املغرب العريب      
باقي الدول العربية األخرى والبحر املتوسط، مما أضفى عليها مجـال           جغرايف هام يعد امتدادا للقارة اإلفريقية و      

وتراث حضاري غين، حيث كانت مهدا للعديد من احلضـارات          . طبيعي يتنوع بني اجلبال والبحر والصحراء     
اليت تعاقبت على هذه املنطقة منذ ما قبل التاريخ إىل غاية احلضارة اإلسالمية، واليت تركت بصماهتا يف شـكل                   

  .مل ومباين أثرية وحفريات تكشف عن واقع تلك احلضاراتمعا

  :      
تعترب اجلزائر من الدول املغاربية اليت تتوفر على إمكانيات سياحية متنوعة هلـا مكانتـها يف السـاحة                 

يونسكو، مما يؤهلها للنهوض هبذا القطاع إذا ما توفرت         اإلقليمية والدولية، سيما لدى اهليئات املتخصصة مثل ال       
. اجلدية الكافية لتطوير األمناط السياحية اليت متتلك مقوماهتا كالسياحة الصحراوية واجلبلية وسياحة الشـواطئ             

  :وتتمثل هذه املقومات يف

  :أوال، املقومات الطبيعية
متتد مساحتها من البحر املتوسط مشاال . سودان متتلك اجلزائر مساحة شاسعة يف القارة اإلفريقية بعد ال

وتتوفر على مقومات متنوعة تتمثل يف الشريط الساحلي الذي ميتد على . إىل أعماق الصحراء الكربى جنوبا
ومن أهم . كلم من السواحل الرملية، تتميز مبناخ متوسطي معتدل، تتخلله رؤوسا وخلجانا 1200طول 
  .ة، جيجل، سكيكدة والقالةوهران، اجلزائر، عناب: شواطئها

وتتربع اجلزائر على أربع أنواع من التضاريس املتباينة من ناحية االمتداد، وهي تتتابع من الشـمال إىل            
ففي الشمال متتد سهول التل اجلزائري، مثل سهول متيجة، وهران وعنابة، ويأيت بعدها حزام جبلي               . اجلنوب

الال "، قمـة    ) متـرا  2328بارتفاع قدره   (باألوراس بالشرق   " شيليا"حيتوي على سالسل جبلية، منها جبال       
 وغريها من اجلبال اليت تتميز هبـا تضـاريس          )73 () مترا 2308(جببال جرجرة مبنطقة القبائل الكربى      " خدجية

اجلزائر اليت ميكن استغالهلا يف تطوير السياحة اجلبلية وما ينطوي عن هذا النمط السياحي من متعـة وترفيـه                   
 بعض الرياضات والتزحلق، خاصة وأن هذه اجلبال تتوفر على مقومات اجلذب السياحي من مجـال                وممارسة

                                                 
   pedia.org/wiki/ www.ar.wiki: ، على املوقع1.جغرافيا اجلزائر، ص -73



تيزي "بوالية  " تاغيالف" و )74(البويرة"بوالية  " تيكجدا" "البليدة"بوالية  " الشريعة"الطبيعة، غابات وثلوج مثل     
خلل هذه اجلبال وغريها شـعابا      كما تت . ، وهي تعترب حمطات عامة للتزحلق وجمهزة ملمارسة هذه اهلواية         "وزو

ومنابع مائية وحيوانات وطيور مبختلف األشكال واأللوان، مما يؤهل هذا املنتوج السياحي لريقى إىل مسـتوى                
  .الطلب عليه وتلبية رغبات هواة السياحة الترفيهية واجلبلية

دة علـى مسـاحة     أما جنوب اجلزائر فيمثله األطلس الصحراوي، ويظهر يف الصحراء اجلزائرية املمت          
 يف املائة من املساحة الكلية للبالد، وحتتوي على عدد كبري من الواحات املتنـاثرة               80شاسعة تشكل أكثر من     

عرب الصحراء، تتميز بغابات النخيل وتربة خصبة وكثبان رملية وهضاب صخرية وسهول حجرية، ومن هـذه                
وأكثر مـا مييـز     . ة، تقرت، جانت ومتنراست   املناطق بسكرة، غرداية، أدرار، وادي سوف، عني صاحل، ورقل        

بتمنراست واليت تكتسي أمهية كبرية يف التراث الطبيعي للبالد، نظرا ملا يتـوفر   " األهقار"صحراء اجلزائر منطقة    
عليه من كنوز وشواهد حتمل الكثري من خصوصيات هذه املنطقة املتميزة بتنوع تضاريسها ومناخها وبسلسلة               

كمـا  ). متـرا 2918بارتفاع قدره   " (تاهات" صقلتها الرياح احململة بالرمال اليت متيزها قمة         جباهلا الشاهقة اليت  
حتتوي صخورها على بقايا حيوانية ونباتية تدل على وجود احلياة هبذه املنطقة منذ العصور اجليولوجية القدميـة             

 على ذلـك تلـك الرسـوم     ويشهد)75(تعود إىل أكثر من عشرة آالف سنة، كالزرافة، وحيد القرن والفيلة،       
وتعترب صحراء اجلزائـر منتوجـا      . والنقوش الصخرية املنتشرة يف معظم مناطق هذا املتحف الطبيعي والتارخيي         

سياحيا ثريا ومتنوعا جيب محايته واستغالله للنهوض بالسياحة الصحراوية، لتصبح موردا لتحقيـق إيـرادات               
  .جهات االقتصادية املستقبلية للجزائرسياحية خلزينة الدولة إذا حظي باهتمام يف التو

  : والتارخييةثانيا، املقومات احلضارية
تعترب اجلزائر من الدول اليت متلك إرثا تارخييا وحضاريا، متتد جذوره إىل أعماق التاريخ مرورا مبختلف                  

  .ث الثمنياملراحل التارخيية هلذا البلد، الذي يتميز بتنوع حضاراته ومواقعه األثرية اليت تعكس اإلر
، الذي يعترب من أهـم وأروع       "موقع التاسيلي "أهم املواقع التارخيية واحلضارية اليت تتوفر عليها اجلزائر           

 سنة قبل امليالد، وتتجلى عظمته       6000ويعود تاريخ هذا املوقع إىل      . املواقع العاملية من حيث طبيعته اجليولوجية     
" حي القصبة "ومثة  ) 76 (.النباتات اليت كانت تعيش هبذه املنطقة     من حفرياته اليت كشفت عن بقايا احليوانات و       

يف اجلزائر العاصمة واليت شيدها  العثمانيون يف القرن السادس عشر، متثل إحدى وأمجل املعـامل اهلندسـية يف                   

                                                 
  .348 .، اجلزائر، ص)1989طبعة (الدليل االقتصادي واالجتماعي، املؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار،  -74
  .جغرافيا اجلزائر، مرجع سابق -75
ثا عامليـا  يعترب كرت حضاري وإنساين وجيولوجي، له قيمته التارخيية واألثرية ضمن التراث الوطين والعاملي، حيث مت تسجيله ترا: موقع التاسيلي  -76

التراث العاملي يف منطقة املغرب العريب موروث حضاري        "، أنظر، نور الدين بازين،      3. ، ص 1982من طرف منظمة  اليونسكو للتراث العاملي سنة         
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 .داملنطقة املتوسطية، وتطل على جزيرة صغرية كانت موقعا جتاريا للقرطاجيني خالل القرن الرابع قبل املـيال               
بغرداية الذي يعود تاريخ بنائه إىل القرن العاشر ميالدي، وما مييز هذا املوقع قيمته              " وادي ميزاب " وأيضا   )77(

اجلمالية، إذ حييط به مخسة قصور ذات تصاميم بطابع صحراوي، وهي عبارة عن قرى حمصنة ذات هندسـة                  
، الذي كـان يعـرف باسـم        "موقع تيمقاد "إضافة إىل   ) 78(.بسيطة متناسبة مع طبيعة البيئة يف  هذه املنطقة        

كيلومتر من مدينة باتنة على طريق روماين        37يوجد هذا املوقع األثري على بعد        " Thamugadi" " ثاموقاديو"
، ويعود تاريخ بناء هذه املدينة      "Tifast" "تيفست"، اليت كانت تعرف باسم      "تبسة"و  " المباز"يصل بني مدينيت    

 كما تعترب قلعة بين محاد من املواقع األثرية اهلامة يف التـراث التـارخيي               )79 (.يالدية سنة م  1000إىل أكثر من    
للجزائر، فهي تتوفر على آثار رومانية كاألسوار والقبور القدمية، وعلى آثار إسالمية، وآثار للدولة احلماديـة                

الذي كان يعرف   " ع مجيلة موق"ويوجد بوالية سطيف    ) 80(.ودولة املوحدين خالل فترة تواجدهم هبذه املنطقة      
وهي تسمية ذات أصل نوميدي ملدينة رومانية، ويتشابه تصميم هذه املدينـة            "Cuicul" "كويكول"قدميا باسم   

 أما اجلزائر العاصمة فهي تتوفر على العديد من املعامل التارخيية، اليت تشهد             )81(.األثرية" تيمقاد"مع نظريه ملدينة    
، وهي عبارة عن قصر بـين يف العهـد          "دار عزيزة "ه املعامل واملواقع التارخيية     ومن هذ . عن تاريخ هذه املنطقة   

 )83(الذي مت بنائه يف عهد الباي الربـاي       " مسجد كتشاوة " ومثة   )82(.العثماين الستقبال بعض ضيوف القصر    
رب مساجد  الذي يعترب أك  " اجلامع الكبري " وأيضا   )84(.التركي باجلزائر العاصمة منذ أكثر  من أربعة قرون مضت         

  )85(.العاصمة، مت بنائه من طرف املرابطني يف هناية القرن احلادي عشر

" املتحف الوطين سريتا  "كما يشمل التراث احلضاري والثقايف للجزائر رصيدا هاما من املتاحف منها،              
ـ    م1852بقسنطينة ويعترب من أقدم املتاحف يف اجلزائر، جاءت فكرة إنشاء هذا املتحف سنة               داد  جلمـع األع
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 إضافة إىل   )86(.الكبرية من احلفريات اليت مت اكتشافها هبذه املدينة وعلى مستوى منطقة الشرق اجلزائري ككل             
  )87(:هذا املتحف فإن التراث احلضاري والتارخيي للجزائر يتوفر على كم آخر من املتاحف منها

، )إثنوغرافيا(الشعوب يوجد  باجلزائر العاصمة، وتعرض به حفريات عن أصل        " متحف باردو الوطين  " -
  يخ، إضافة إىل قطع أثرية افريقية؛وأخرى تعود لعصور ما قبل التار

وعن علـوم   يوجد مبدينة وهران، يشمل حفريات عن عصور ما قبل التاريخ           " املتحف الوطين زبانة  " -
 الطبيعة وعن أصل الشعوب؛

 ة؛آثار عن الثورة التحريرييوجد باجلزائر العاصمة، تتمثل معروضاته يف " املتحف الوطين للجهاد" -

،  اجلزائر العاصمة، تعرض به ألوانا من الفن العصري        -يوجد باحلامة " املتحف الوطين للفنون اجلميلة   " -
 كالرسم، التصوير، النحت والنقش؛

 اجلزائر العاصمة، يضم هذا املتحف معروضات عن        –يوجد بالقصبة   " املتحف الوطين للفنون الشعبية   " -
 بية؛قليدية وتقاليد وفنون شعألوان الصناعة الت

نقـود  : منـها  باتنة، يضم قطعا من الفسيفساء وآثار قدميـة          –يوجد مبدينة تيمقاد    " متحف تيمقاد " -
 وأسلحة قدمية ومتاثيل؛

 النوميديـة   املدينـة يوجد مبدينة عنابة، حيتوي على آثار قدمية تعرب عن تاريخ هـذه             " متحف هيبون " -
 .الرومانية

 احلضاري والثقايف الذي تتوفر عليه اجلزائر فإهنا متلك تراثا ثقافيا شعبيا، يتمثل             إىل جانب هذا التراث   
يف إرث من العادات والتقاليد احمللية، ومنتجات متنوعة للصناعة التقليدية، مثل صناعة الزرايب اليت تشتهر هبـا                 

تعرف هبا مدينـة قسـنطينة،      بعض مناطق البالد، مثل منطقة غرداية، اجللفة، األوراس، وصناعة  النحاس اليت             
  .وصناعة الفخار املتواجدة يف عدد من مناطق البالد سيما منطقة القبائل

مما جيب احملافظة   به،   إن هذا الرصيد من اإلمكانيات الطبيعية والتارخيية واحلضارية للجزائر ال يستهان            
، وجعله قادرا علـى     يا املنتوج السياح  عليه واستغالله وتثمينه، للنهوض وتطوير األمناط السياحية املرتبطة هبذ        

  .املنافسة يف سوق السياحة العربية واإلفريقية، لرفع حصتها من السياحة الدولية

  
                                                 

يعترب هذا املتحف كنواة جتمع به كل القطع األثرية اليت مت اكتشافها مبنطقة الشرق اجلزائري، واليت تعود إىل حضـارات                    : تحف الوطين سريتا  امل -86
: ، علـى املوقـع    1. أنظر، املتحف الوطين سـريتا، ص     . تعاقبت على تاريخ هذه املنطقة، وهي مهيأة لتقدميها كعروض للباحثني والطلبة والزوار           

www.cirtamuseum.org.dz/introductiony.htm. 
 .339. الدليل االقتصادي واالجتماعي، مرجع سابق، ص -87



  املقومات السياحية الطبيعية واحلضارية لتونس: املطلب الثاين
ـ                   رى حتتل تونس موقعا ممتازا يف املغرب العريب رغم صغر مساحتها مقارنة باألقطـار املغاربيـة األخ

وعلى الرغم من صغر  مساحتها إال أهنا تتوفر على كنوز طبيعية وأثرية وتارخيية ومادية،               ).  كيلومتر 164162(
جعلتها من بني أهم البلدان يف املنطقة العربية بعد مصر يف جمال السياحة، ومهيأة لتصبح قطبا سياحيا يف القارة                   

  .اإلفريقية

  :أوال، املقومات الطبيعية
 أقصى الشمال الشرقي من القارة اإلفريقية، حييط هبا حوض البحر املتوسط من اجلهتني توجد تونس يف  

كما حتتل أعظم توغل يف إفريقيا للمتوسـط        .  كيلومتر 1300الشمالية والشرقية، ومتتد سواحلها على أكثر من        
 وتتوفر على   )88( كيلومتر، 140سوى مضيق ال يزيد عرضه عن       " جزيرة صقلية "حنو الشمال، إذ ال يفصلها عن       

  .شواطئ منبسطة يف كل من طربقة، برترت، قرطاج، سوسة، جربة وغريها

تونس دولة مغربية جغرافيا وحضاريا، متثل أرضها هناية كتل جبال األطلس، وتتنوع تضاريسها بـني                 
جلزائـر  ايف  إال أن تضاريس تونس قليلة االرتفاع مقارنـة مبثيالهتـا           . اجلبال والغابات والشواطئ والصحراء   

و " مخري"أما جبال   ) 89(،) متر 1544إذ يصل ارتفاعه إىل     (أعلى قمة يف تونس     " جبل الشعابين "واملغرب، وميثل   
، وتعترب هذه   "برترت"إىل غاية الساحل الغريب ملدينة      " غار الدماء "فهي متتد من احلدود اجلزائرية مشال       " مقعد"

، )90() مترا 1205حيث ال تزيد أعلى قمة هبا       (التونسية،  " الظهريةجبال  "املنطقة اجلبلية أقل امتدادا وارتفاعا من       
وتتميز هذه اجلبال بوعورة مسالكها بسبب األعراق املكونة هلا، وهي أيضا تطل على البحر أو على السـهول                  

  .املنخفضة، وتغطيها غابات كثيفة وتتخللها أودية عميقة وضيقة

، "سهل بـرترت  "،  "سهل طربقة "اجلبلية، منها   وتشمل تضاريس تونس على سهول تتخلل سالسلها          
، يف سـهل    "كسـبخة الكلبيـة   "كما تتوفر على سبخات،     ". سهل كوكة "و  " سهل الركبة "،  "سهل مكنة   "

  )91(.بالسواسي" سبخة سيدي اهلاين"النفيضة، 
ية أخرى  ، إضافة إىل أود   "وادي مليان "،  "وادي جمردة "أما األهنار واألودية اليت تتمتع هبا تونس فأمهها           

  )92(.، ووتتميز بعدم انتظامها وبأهنا سيوال جارفة"بنهانة"، "مرق الليل"، "وادي زرودة"مثل 
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وميثل اجلنوب التونسي جزءا من القاعدة الصحراوية، اليت تتميز بطبقاهتا الرسوبية وبكثـرة السـهول               
 مترا  17خنفاض ارتفاعها إىل    ، وتتميز با  "غرسة"،  "الفجاج"،  "شط اجلريد "واهلضاب وبتواجد شطوط هبا، مثل      

  )93(.حتت مستوى سطح البحر

إن غىن ومجال الطبيعة يف تونس املمزوجة بني البحر واجلبال والسهول والصحراء، كان عامال أساسيا                 
يف تطوير السياحة هبذا البلد، وبالنهوض ببعض األمناط السياحية، كسياحة الشـواطئ،  السـياحة اجلبليـة                 

  . مما جعلها قطبا سياحيا يف املنطقة على الرغم من صغر مساحتهاوالسياحة الصحراوية،

  :ثانيا، املقومات احلضارية والتارخيية
. إن املقومات احلضارية والتارخيية ال تقل أمهية عن املقومات الطبيعية يف قطاع السـياحة ألي بلـد                  

مية واحلضارية، مما جعلها تقدم منتوجـا     وتونس من البلدان اليت تعترب حاضنة جلمال الطبيعة وألقدم املعاقل العل          
فهي بتنوع منتوجها السـياحي  . سياسيا ثريا لسائحيها من مجيع أحناء العامل مهما كانت الفترة املختارة للرحلة 

تفسح اجملال واسعا للسائح للخيار بني االستمتاع جبمال الطبيعة، أو لزيارة متحف، أو ملمارسة أنشطة أخرى                
  . والترفيهةكالرياض
مت تأسيسها بـني    " لتونس العاصمة "فاملدينة القدمية   . جتمع تونس بني املاضي العتيق واحلاضر احلديث        

القرنني الثاين عشر والسادس عشر، حكمها املوحدون واحلفصيون، وتعترب هذه املدينة من أهم وأغىن املـدن                
ا اليت تفوق سـبعمائة معلمـة       عرفت إشعاعا كبريا بفضل مدارسها وقصورها وأضرحتها ومعامله       . اإلسالمية

جزءا مـن التـراث الثقـايف    " قرطاج" كما تعترب مدينة )94(.وموقعا واليت تشهد على تاريخ عريق هلذه املدينة    
اإلنساين الذي ميتد إىل ثالث آالف سنة، تأسست منذ القرن التاسع قبل امليالد، ميتد تارخيهـا مـن العهـد                    

 إضـافة إىل هـذه املـدن        )95(.م1979نطقة املغرب العريب منذ عام      البونيقي، حيث أصبحت تراثا عامليا يف م      
التارخيية اهلامة فهي تتوفر على جمموعة أخرى من املدن اليت متثل مواقعا سياحية هامة من خالل تارخيها العريق                  

رون اليت تعد أول موقع حممي يف العامل، يعود تأسيسها إىل الق          " قرية سيدي بوسعيد  "ومستواها احلضاري، مثل    
فضال عـن مدينـة     ) 96(".تونس"وخليج  " قرطاج"الوسطى وهي تقع يف أعلى املنحدر الصخري املطل على          
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موقعا سياحيا هاما جتمع  " املنستري"كما تعترب مدينة    ) 97(.اليت كانت العاصمة األوىل للخلفاء الفاطميني     " املهدية"
السياحية اليت تستقطب السياح والعديد مـن       " اتاحلمام" ومثة مدينة    )98(.بني مجال طبيعتها ومعاملها التارخيية    

الكتاب والشعراء والفنانني والسياسيني، وما مييز هذه املدينة جتديد  وتنويع منتوجها السياحي مثل الشـواطئ،            
 إضـافة   )99(.الثقافة والتاريخ، ويوجد هبذه املدينة برج قدمي يرجع تاريخ بنائه إىل القرن اخلامس عشر امليالدي              

" الفنيقيون" سنة خلت، بناها 3000م، يعود تارخيها إىل     1988اليت رتبت تراثا عامليا منذ عام       " سوسة"ة  إىل مدين 
مـن أبـرز    . على ضفاف البحر املتوسط، تضم معامل أثرية يرجع تارخيها إىل القرنني الثاين والثالث اهلجريني             

وهو " الرباط" و   م859مترا، أسس سنة    وهو منار يشرف على القصبة طوله ثالثون        " برج خلف الفاتح  "معاملها  
قلعة أسسها املرابطون يف القرن الثامن امليالدي ضمن شبكة من القالع أقيمت على طول السواحل التونسـية                 

متحـف  " و م850سنة  " أبو العباس حممد  "الذي أسسه األمري األغليب     " اجلامع الكبري "حلماية البالد من الغزاة و    
عة من قطع الفسيفساء، إضافة إىل احتواء هذه املدينة على مقابر رومانية متتـد              حيتوي على جمموعة رائ   " أثري

" جربة" أما مدينة    )100(. دهليز، كما يوجد هبا جمموعة من األسواق       240 كيلومتر، حتتوي على     5على مساحة   
اح فهي عبارة عن جزيرة تقع على مشارف الصحراء، تتميز  بشواطئ هادئة وتعترب حمطة متميزة لـدى السـي            

 أما  )101().كاملطارات والطرقات العصرية والفنادق الفاخرة    (بفضل ميزاهتا الطبيعية وبنيتها األساسية املتطورة،       
الرومانية، عرفت حضارات إنسانية عديدة متوالية، منـها        " هيبوديا ريتوس "اليت تعرف باسم    " برترت"مدينة  

  )102(.اكالقرطاجيون والرومان والوندال والبيزنطيون والعرب واألتر

                                                 
هبا ميناء يعد من أهم املوانئ يف تونس خاص بصيد السمك السردين، متارس به هوايات الصيد البحري من طرف سياح هـذه                      : مدينة املهدية  -97

 .أنظر، نفس املرجع. املدينة
، تعترب موقعا ممتازا هلواة املالحة الترفيهية، تبلـغ طاقـة           "املوستانية"و  " سيدي غدامسي "على مسافة قصرية منها توجد جزيريت       : مدينة املنستري  -98

وتتوفر املدينة على مركب سياحي هام، به مركزا فاخرا اإلقامـة           ". احلمام" وحدة حبرية، كما توجد وراء هذا امليناء جزيرة          400مينائها الترفيهي   
 .أنظر، نفس املرجع. وكل ملحقاته

 على مدى خليج حيمل امسها، تتميز بأسواقها العتيقة احملاطة بأسوار، تعج أسواقها بالصـناعات التقليديـة                 توجد هذه املدينة  : مدينة احلمامات  -99
 .أنظر، نفس املرجع. والعطور اليت تنتج حمليا باملنطقة عرب قدم العصور

 شواطئ، ميـادين مفتوحـة للترفيـه        تعترب عاصمة سياحية، تتوفر على كل متطلبات الراحة، من فنادق فخمة، مراكز ثقافية،            : مدينة سوسة  -100
 .أنظر، نفس املرجع". القنطاوي"هبا أول جممع سياحي مندمج يعرف باسم . وممارسة الرياضات

تقع هذه اجلزيرة بعرض الساحل اجلنويب شرق مدينة تونس، ميارس سكاهنا العديد من الصناعات التقليديـة، مثـل الفخـار،                    : جزيرة جربة  -101
 .، نفس املرجعأنظر. النسيج، الصياغة

جتمع بني املاضي واحلاضر، فمازالت مدينتها حتتفظ بطابعها األصيل، فهي تقدم لسائحيها بطاقة فنية عن طبيعتها احلضارية، من                  : مدينة برترت  -102
عاقبة على تاريخ املدينـة،     مساجد، أسواق، منازل عتيقة، كما تعرف زائرها على صناعتها التقليدية اليت تتميز هبا، ومتثل خالصة جتارب القرون املت                 

 .أنظر، نفس املرجع. كالطرز، الزرايب، صناعة احلديد



إىل جانب ما تتوفر عليه تونس من تراث طبيعي بكل أشكاله البيولوجية واجليولوجية املتميزة، وتراث                 
ثقايف وحضاري بكل معامله ومبانيه التارخيية واألثرية وماله من قيمة مجالية وعلمية، فهي تتوفر على عدد مـن                  

  .أو على بعض فنون هذه املنطقةاملتاحف اليت تعطي فرصة لزائريها للتعرف على تاريخ تونس، 

وهو أهم متحف باملغرب العريب، يعرف زائـره        " متحف باردو الوطين  "تتمثل أهم متاحف تونس يف        
على حضارات تونس وفنوهنا، أمجل هذه الفنون وأكثر خصوصية وثراء يف املتحف قطع الفسيفساء الرومانيـة                

لذي ميثل قصرا قدميا مصمما علـى طـراز البيـوت           ا" متحف دار عبد اهللا   " إضافة إىل    )103(.وحتف بونيقية 
متحـف  " كمـا يعتـرب      )104(.التونسية، تعرض به عينات من حياة أعيان العاصمة خالل القرن التاسع عشر           

من املتاحف اليت هلا قيمتها احلضارية والثقافية يف تونس، حيث كان يف املاضـي              " املوسيقى العربية واملتوسطية  
الذي اعتىن  بإبراز اهلندسة املعماريـة  " Rodolphe D’erlanger" "دلف درالجنيرو"عبارة عن قصر للبارون 

التونسية، مث صار هذا القصر متحفا للموسيقى واملخطوطات العربية وحتف من الفضـة واخلشـب املرصـعة                 
بضاحية قرطـاح، حيـوي     " بريصة" ومثة متحف قرطاج الوطين الذي يوجد على قمة هضبة           )105(.بالصدف

ئج احلفريات األثرية املنجزة منذ قرن، إضافة  إىل حتف أخرى متثل هذه التحف خمتلف األحقـاب                 جمموعة نتا 
فقد أعد لغرض   " متحف اخلزف " أما   )106(.البونيقية والرومانية واملسيحية اليت تعاقبت على هذه املدينة العريقة        

م هذا املتحف يف ضريح     عرض جمموعات من قطع اخلزف وعينات من الكتابة املنقوشة وصخور مصقولة، أقي           
معرضا جملموعة ثرية   " متحف احمليطات وعلوم البحر   " يف حني ميثل     )107(".سيدي قاسم اجلليزي  "الويل الصاحل   

 كما  )108(من أحواض السمك اجلميلة والطيور وكائنات حبرية يعود تارخيها إىل القرن السادس عشر امليالدي،             
دن الثمينة، إضافة إىل بعض الصور لتحف نفيسة من عهد          على آالت خاصة بسك املعا    " متحف العملة "حيتوي  

  )109(.البايات وهي متواجدة لدى اخلزينة العامة
وحيظى التراث التونسي بعادات وتقاليد تترمجها تلك الصناعات التقليدية اليدوية، كالنحاس، الفخار،              

تتوفر تونس على صناعة اجللود     وفضال عن ذلك    . النسيج بتنوع أشكاله وألوانه اليت تعرب عن تراث كل منطقة         
  .واحللي الرببري األصيل، صناعة اخلزف يف شكل أواين وحتف رائعة بأشكال فنية وبألوان خمتلفة

                                                 
  : ،  على املوقع1.، ص"يف تونس اخلضراء متحف باردو الوطين حتفة تارخيية"فوزي سليمان،  -103

www.albayan.co.ae/albayan/culture/2001issue65/others/1.htm. 
 www.abounawas-tunis.com/arabic/culturedetail.cfm?facilityID=1: ، على املوقع1.املتاحف يف تونس، ص -104
 .نفس املرجع -105

106 - Museums, www.tourismtunisia.com/culture/museums.html 
  .2.املتاحف يف تونس، مرجع سابق، ص -107
 .نفس املرجع -108
 .1. نفس املرجع، ص -109



وما ميكن استخالصه أن موقع تونس ذو الطبيعة املتنوعة وما يتضمنه من ثراء متعدد من تاريخ وثقافة                   
وتطويره، وتنشيط األمناط السياحية املرتبطـة هبـذا        وتراث هذا البلد ساعده على النهوض بقطاعه السياحي         

املنتوج السياحي الطبيعي واحلضاري الذي تتوفر عليه تونس، سيما سياحة الشـواطئ السـياحة الترفيهيـة                
  ).وفرة املواقع التارخيية واألثرية(والسياحة الثقافية 

  للمغربالطبيعية واحلضارية املقومات : املطلب الثالث
 على درجة كبرية من األمهية سـاعدته علـى          حضاريةعلى إمكانيات سياحية طبيعية و    يتوفر املغرب     

وتظهر هذه اإلمكانيـات يف العناصـر       . تطوير قطاعه السياحي، وعلى استقطاب السياحة اإلقليمية والدولية       
  :التالية

  : املقومات الطبيعيةأوال،
إلفريقية، ويتميز بواجهتني حبريتني احمليط     يتمتع املغرب مبوقع جغرايف مهم، إذ يقع مشال غرب القارة ا            

األطلسي يف الغرب والبحر املتوسط يف الشمال، ويعترب موقعه االستراتيجي من بني املقومات الطبيعية اهلامـة،                
 كيلومتر، توفر للزائر إمكانية ممارسة هواياته يف السباحة والرتهة     3500إضافة إىل شريط ساحلي ميتد على طول        

  .وصيد األمساك
أعلـى  " طوبقال"كما تتخلل مساحته سالسل جبلية، تتمثل يف سلسلة األطلس الكبري، إذ ميثل جبل                

اليت تعـرف   " الريف" وجبال   )110(.، وهي أعلى قمة جبلية يف الوطن العريب       )مترا 4165(قمة يف هذه السلسلة     
 1800وترا يف الوسـط      م 2465" (تدرغني"باألطلس الساحلي، على شكل أقواس واسعة، أعلى قمة  هبا جبل            

يف إسبانيا، وأهنما كانتا ملتصقتني قبل " سريانيفادا"ويعتقد بأن هذه السلسلة هي امتدادا جلبال ). مترا يف الشرق 
 إىل جانب ذلك توجد سلسلة األطلس الوسطى، وأشهر جبـال هـذه             )111 (".جبل طارق "أن يتكون مضيق    

الذي يتميـز بكثـرة     )  مترا 3326" (جبل بوناصر " و ) مترا فوق سطح البحر    3190" (جبل بربالت "السلسلة  
 وتعترب هذه اجلبال مبثابة خزان للمياه باملغرب،  حيث أن معظم األهنار املهمـة يف                )112(.البحريات والشالالت 

 2531 (    "جبل إكلـيم  "أما جبال األطلس الصغري فهي تتميز بأعلى قمة هي          . هذا البلد تنبع من هذه اجلبال     
 هذه املناظر الطبيعية لوحة من إبداع اخلالق، هتيئ للسياح وحمليب هذا املنتوج السياحي رؤيـة                 متثل )113().مترا

                                                 
  : ملوقع، على ا3.، ص"السمات اجلغرافية"اململكة املغربية،  -110

www.moqatel.com/mokatel/data/behoth/dwal- modn18/magreb870/mokatel11_28-htm#3. 
 .نفس املرجع -111
 .نفس املرجع -112
 www.arifonet.org.ma/data/about/about19_ar.html: ، على املوقع1.، ص"السالسل اجلبلية والقمم الرئيسية يف املغرب " -113



غابات الصنوبر والبلوط واألرز واحملطات اجلبلية العليا املكسوة بالثلوج، وممارسة بعض هواياهتم كتسلق اجلبال              
  .والتزحلق على الثلوج

، "سـهل مـراكش   "،  "، سهل وادي سوس   " دراعسهل وادي   "وتقع بني هذه اجلبال سهوال، منها         
اليت تنحدر إىل ما    " سبخة تاه "تتخلل هذه السهول سبخات من أمهها       ". مكناس"و" سهل فاس "،  "سهل تادال "

  )114(. مترا55دون مستوى سطح البحر مبا يعادل 

درة حنو احملـيط    كما حيظى املغرب بشبكة من األهنار املهمة اليت تتكون من الروافد املائية اجلبلية املنح               
هنر "، و "هنر سوس "،  "هنر بورقراق "،  "هنر أم الربيع  "،  "هنر سبو "من أهم هذه األهنار     . األطلسي والبحر املتوسط  

  . وتتميز هذه األهنار بدوام جرياهنا على طول فصول السنة)115(،"ملوية
جبفافها وبرماهلا  وتشمل أراضي املغرب على صحراء، متتد وراء سلسلة األطلس الصغري جنوبا، تتميز               

وتعترب الصحراء أحد املنتوجات السياحية اليت يسعى املغـرب إىل          . وواحاهتا املتناثرة عرب مساحتها الصحراوية    
 .تطويرها وحتسني مستوى اخلدمات هبا، لتلبية حاجيات طاليب هذا النمط السياحي

  : والتارخييةاملقومات احلضاريةثانيا، 
ات الطبيعية اليت يتوفر عليها املغرب، فإنه يتربع على قمة هذه الثـروة             إىل جانب هذا الكم من املقوم       

السياحية الطبيعية توافر تراث ثقايف وحضاري، يدل على أصالة احلضارة املغربية، اليت تعود إىل عهود غـابرة،                 
رفـا  كما تشمل هـذه الثـروة ح      . تعكس أجماد وحضارات عريقة، كاحلضارة الرومانية والفنيقية واإلسالمية       

  .ومهارات تقليدية وعادات وفنون، متيز اجملتمع املغريب وطبيعة املنطقة اليت يعيش هبا
ابتداءا من العصر احلجري، أي . إن التراث الثقايف واحلضاري للمغرب يعود جذوره إىل ما قبل التاريخ       

ثرية اليت متيز هـذه الفتـرة        ومن أهم املآثر التارخيية واأل     )116(. سنة قبل امليالد   3000 ألف سنة إىل     700حبوايل  
الذي مت به اكتشاف    " جبل يغود "وأيضا  .  ألف سنة قبل امليالد    400اليت يرجع تارخيها إىل حوايل      " مقالع طوما "

اليت يعـود  " 2دار السلطان   "ومثة  ) 117 (.حفريات متثل بقايا ألول إنسان عاقل عثر عليه مبنطقة الشرق األوسط          

                                                 
 .4.، مرجع سابق، ص"ات اجلغرافيةالسم"اململكة املغربية،  -114
 .نفس املرجع -115
فـك سـفلي،   " (باإلنسان القائم " كيلومتر، مت العثور فيها على بقايا ما يسمى          8تقع هذه املقالع غرب الدار البيضاء، على بعد         : مقالع طوما  -116

، أنظر،  1.، ص ) سنة قبل امليالد   700.000حوايل  (شولية  ، كما يتضمن املوقع بقايا عظام حيوانات  تعود إىل الفترة األ           )عظام اجلمجمة، فك علوي   
 .www.minculture.gov.ma/arabe_prehistoriques1.htm: مواقع ما قبل التاريخ، على املوقع

رياته  سنة قبل امليالد، وترجع حف     40000 إىل   120000يقع بني مدينيت آسفي ومراكش، يعود تاريخ هذا املوقع إىل الفترة ما بني              : جبل يغود  -117
 .أنظر، نفس املرجع. إىل الفترة املوستريية



مغـارة  " أمـا    )118(.م1975إنسان عاقل سـنة      لعثور فيها على بقايا مججمة    تارخيها إىل العصر احلجري ومت ا     
فتشمل حفرياهتا بقايا اهلياكل العظمية  واألدوات احلجرية والعظمية، وحلي وبقايا عظام احليوانات             " تافوغالت

وشـا  نق" ومث   )119(). سنة قبـل املـيالد     10800 سنة إىل    21900" (اإليربوموريزية"يعود تارخيها إىل احلضارة     
إذ تعترب املغرب من الدول الغنية هبذا النوع من النقوش املنتشرة يف عدد من مناطقه، مثل منطقة جبال                  " صخرية

) 120("غـات "و" يـاكورت "و" أوكيمدن"ومن أهم مواقعها    . األطلس، املناطق الصحراوية وشبه الصحراوية    

  .لد منذ القدموغريها من املواقع اليت تتواجد باملغرب واليت تعكس تاريخ هذا الب
" موقـع مثـودة   "، منها   مكما يتوفر املغرب على مواقع أثرية غنية أخرى تعود إىل فترة ما قبل اإلسال               

واليت مت توطينـها    " مثودة"ويعود تسمية هذا املوقع إىل نقش التيين عثر عليه علماء اآلثار هبذا املوقع حتمل اسم                
خاصا بتمليح السمك،  يعود تارخيه إىل القرن الثالث قبـل           جممعا صناعيا   " موقع كوطا " يف حني ميثل     )121(.به

ممـا أدى إىل ظهـور      " بتوليمي"وابنه  " يوبا الثاين "امليالد، وقد عرف هذا النشاط تطورا كبريا يف عهد امللك           
 أمـا   )122(".يوبا الثاين "صناعات  أخرى كاستخراج مادة امللح ومادة التلوين األرجوانية اليت جسدت شهرة             

فيشمل حفريات لبقايا أثرية مت الكشف عنها من آثار جتمع سكين وأخـرى ملصـانع               " قواس األثري موقع األ "
 كما يعترب   )123(.خالل القرن السادس والقرن األول قبل امليالد      " البونية املورية "اخلزف، يعود تارخيها إىل الفترة      

 25 سنة و 33 اململكة املورية ما بني   يف" أغسطس"إحدى املستعمرات الثالثة لإلمرباطور الروماين      " موقع زليل "
، وهو عبارة عن جزيـرة  "الصويرة"الذي يوجد قرب مدينة     " موقع موكادور " إضافة إىل    )124(.سنة قبل امليالد  

 ومواقع أخرى كثرية هلا أمهيتها التارخيية واحلضارية )125(.صغرية، متثل أهم املواقع الفينيقية غرب البحر املتوسط    

                                                 
.  سنة قبل امليالد   20000 سنة إىل    40000تقع هذه املغارة جنوب الرباط على الساحل األطلسي تعود إىل الفترة العاتريية بني              : 2دار السلطان  -118

 .أنظر، نفس املرجع
 .أنظر، نفس املرجع.  مشال غرب وجدةكلم55توجد هذه املغارة شرق املغرب على بعد : مغارة ثافوغالت -119
أهم مواقعه إذ يبلغ علـوه  " موقع أوكيمدن"يشكل . 1948 سنة قبل امليالد، مت اكتشافها سنة      5000يعود تارخيها إىل حوايل     : نقوش صخرية  -120

 .ر، نفس املرجعأنظ. ، ويعترب قبلة مفضلة لدى السياح هواة رياضة التزحلق على الثلج وحمليب الرياضات اجلبليةمترا2600
أنظر، مواقع ما قبل اإلسالم، .  كلم جنوب غرب مدينة تطوان، يرجع تارخيه إىل القرنيني الثاين واألول قبل امليالد        5يقع على بعد    : موقع مثودة  -121
  www.minculture.gov.ma/arabe/ar_sitesprehistoriques2.htm: ، على املوقع1. ص

 .، أنظر، نفس املرجع1. ، ص"أشقار"و" هرقل"م جنوب مدينة طنجة يف منطقة حماذية ملغارات  كل10يوجد على بعد : موقع كوطا -122
 .، أنظر، نفس املرجع2. كلم مشال مدينة أصيال على الساحل األطلسي، ص7يتواجد هذا املوقع على بعد : موقع األقواس األثري -123
 كلم شرق هذه املدينة، ورد امسـه يف دروس التـاريخ            13إقليم أصيال، على بعد     ب" الدشر اجلديد "يعرف هذا املوقع حاليا باسم      : موقع زليل  -124

 .، أنظر، نفس املرجع2.، تعود أقدم بناياته على األقل إىل القرن الثاين قبل امليالد، ص"يوليا كوسطنتينيا زليل"باسم 
رن السابع قبل امليالد، سجل هذا املوقع تراثا عامليـا عـام            تدل بعض حفرياته على أن تارخيه يعود إىل النصف الثاين من الق           :  موقع موكادور  -125

 .، أنظر، نفس املرجع6. ، ص2001



، ويعـد مـن املـدن       1997الذي مت  تسجيله تراثا عامليا يف عام         " موقع وليلي "ملغريب، منها   يف التراث املادي ا   
  )126(.الرئيسية ملوريتانيا الطنجية،  بنيت يف القرن الثالث قبل امليالد

إضافة إىل ما يتوفر عليه املغرب من مقومات تارخيية عن احلضارات اليت تعاقبت على هذا البلد والـيت                   
ت ما قبل التاريخ وقبل اإلسالم،  فإن إمكانياته من آثار ومعامل احلضارة اإلسالمية وعن تـاريخ                 تعود إىل فترا  

املغرب اإلسالمي ال تقل أمهية عن سابقاهتا، ويشهد على ذلك العديد من املواقع األثريـة واملعـامل التارخييـة                   
ة املمتدة بني القرنني الثاين عشر إىل غاية        الذي يعود تارخيه إىل الفتر    " موقع القصر الصغري  "اإلسالمية، من بينها    

الرابع عشر امليالدي، تشمل حفرياته بقايا أثرية، تتمثل يف مسجد ومركز جتاري ومحام تشهد عـن عظمـة                  
اإلسالمية اليت كانـت متثـل      " سبتة"بتاريخ املدينة   " موقع بليونش " يف حني يرتبط تاريخ      )127(.الدولة املرينية 

اليت مت بنائها على منحدر صخري،      " قصبة املهدية " ومثة   )128(.قرن الثاين عشر امليالدي   منتزها لسكاهنا خالل ال   
الذي حيتضـن   " ضريح املعتمد بن عباد   " وأيضا   )129(.وال زالت أطالل أسوارها ظاهرة على الساحل األطلسي       

  )130(.وابنهما" اعتماد الرميقية"وقرب زوجته " املعتمد بن عباد"قرب امللك الشاعر 
ا الكم من التراث التارخيي واحلضاري للمغرب رصيدا هاما من املتاحف اليت حتظى بإقبال              ويدعم هذ   

الذي مت تأسيسه   " املتحف اإلركيولوجي لتطوان  "ومن  أهم هذه املتاحف،      . واسع من مهتمي السياحة الثقافية    
بتداء من بدايـة    ، تعرض به بقايا إركيولوجية، معظمها يف شكل حفريات أجريت بشمال املغرب ا            م1939عام  

الذي أنشئ يف العشرينات من القرن املاضي، يقدم هـذا          " املتحف األثري بالرباط  " ومثة   )131(.القرن العشرين 
 وميثل )132(.املتحف لزائره تاريخ املغرب لفترات تارخيية بعيدة تعود إىل ما قبل التاريخ إىل غاية الفترة اإلسالمية           

جملموعة من اللوحات من إبداعات الفن التشكيلي املغريب على مـر           معرضا  "   متحف الفنون املعاصرة بطنجة   "

                                                 
" نقائش بونيقية "يرجع تارخيه كما تدل إحدى حفرياته املتمثلة يف         " موالي إدريس زرهون  " كلم غرب مدينة     3 يوجد على بعد  : موقع وليلي  -126

. أنظر، املواقع واملباين التارخيية املرتبة عامليـا، ص ". ادريس األول"ة اإلدريسية  ودفن هبا مؤسسها     إىل القرن الثالث قبل امليالد، كانت عاصمة الدول       
  .www.minculture.gov.ma/arabe/ar_sites.htm:، على املوقع1

 اكتشاف هذا املوقع عام      كلم من الطريق الرابطة بني طنجة وتطوان، مت        35يقع هذا القصر بساحل البحر املتوسط، على بعد         : القصر الصغري  -127
مواقـع  "أنظـر،  . ، حيث أسفرت نتائج البحث على وجود كنيسة مبنية على أنقاض مسجد ومنازل خاصة بنيت فوق أساسات إسـالمية  1972
  .www.minculture.gov.ma/arabe/ar_sitesprehistoriques3.htm: ، على املوقع1. ، ص"إسالمية

 .، أنظر، نفس املرجع1. ، ص"جبل موسى"كلم غرب مدينة سبتة، على سفوح 7األثرية على بعد تقع هذه املدينة : موقع بليونش -128
 .، أنظر، نفس املرجع2. ، ص"سال" شرق مدينة كلم30حوايل " هنر سبو"توجد هذه املدينة يسار ضفة : قصبة املهدية -129
، تزينها بعض األبيات الشعرية هلذا امللك       "مبراكش"رابطية املوجودة   يشكل هذ الضريح قبة مصغرة طبق األصل للقبة ال        : ضريح املعتمد بن عباد    -130

 .، أنظر، نفس املرجع3. الشاعر اليت نظمها يف رثاء حاله، ص
العتيقة، عند نقطة التقائها باحلي اإلسباين اجلديد، يضم هذا املتحف بقايا أثرية            " تطوان"يوجد هذا املتحف األثري قرب مدينة       : متحف تطوان  -131
: ، علـى املوقـع  1. أنظـر، املتـاحف يف املغـرب، ص   . وعة وغنية من اخلزف والفسيفسـاء والنقـائش والنصـب التذكاريـة وغريهـا      متن
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احلديث وكتابات ليبية   يضم هذا املتحف قطعا أثرية تتمثل يف أدوات اإلنسان القدمي وأدوات إنسان العصر احلجري               : املتحف األثري بالرباط   -132

 .، أنظر، نفس املرجع1. وبربرية وجمموعات برونزية ومرمرية وقطع خزفية إسالمية، ص



يف موقع القصبة معرضا لكـل      " املتحف الوطين للخزف مبدينة آسفي    " كما يعترب    )133(.التاريخ لفنانني مغاربة  
الذي مت تشييده بالربج الشمايل للمغرب الذي       " متحف األسلحة بفاس  " إضافة إىل    )134(.أنواع اخلزف املغريب  

،  يضم هذا املتحف حتفا من خمتلف أنواع األسـلحة الـيت             م1582عام  " السعدي أمحد املنصور  "السلطان  بناه  
يف هناية القـرن    " فاس"مبدينة  " احلسن األول "عرفها املغرب، واليت جلبت من دار السالح اليت أقامها السلطان           

قرويني،  داخل بناية شيدت خالل      فيوجد باجلهة الغربية من عدوة ال     " متحف البطحاء " أما   )135(.التاسع عشر 
الستقبال ضيوفه، وقد أكمل ابنـه      " موالي احلسن األول  " يف عهد السلطان العلوي      م1894 إىل   م1873الفترة  

 ومثة املتحف األثري بالعرائش الذي يوجد  بالربج الذي          )136(.م1908-م1894بنائه للفترة   " موالي عبد العزيز  "
الذي " املوقع األثري ليكسوس  "، وتعرض به حفريات     م1279عام  " د احلق يوسف بن عب  "بناه السلطان املريين    

  )137(.يبني احلضارات اليت تعاقبت على تاريخ املغرب منذ العهد الفينيقي إىل غاية العهد اإلسالمي
كما حيتضن املغرب مواقع أخرى معترفا هبا من طرف منظمة اليونسكو للتراث العاملي منـذ بدايـة                   

 باعتبارها من املدن التارخيية     1981من ضمن التراث العاملي عام      " فاس القدمية "اعتربت مدينة   الثمانينات، حيث   
القدمية، حيث بنيت يف القرن التاسع ميالدية، وعاشت أعظم فترات ازدهارها بني القرنني الثالث عشر والرابع                

ميز مبدارسها العتيقـة وبناياهتـا      احتضنت أقدم جامعة يف العامل وتت     . عشر عندما كانت عاصمة للدولة املرينية     
 ويعترب قصر آيـت     )138(".فاس العاصمة الثقافية والروحية للمملكة املغربية     "وتبقى مدينة   . التارخيية ومساجدها 

فكانـت  " مراكش" أما مدينة    )139(.منوذجا حيا جلمال اهلندسة املعمارية الصحراوية جبنوب املغرب       " بن حدو 
 إضـافة إىل    )140(.يف مشال إفريقيا واألندلس خالل حكم املرابطني للمغـرب        مركزا سياسيا واقتصاديا وثقافيا     

اليت تعترب تراثا غري مادي، يتمثل يف مجاعات من األفراد يقدمون مهاراهتم يف القصـة               " ساحة جامع الفنا  "ذلك  

                                                 
 .، أنظر، نفس املرجع1. متحف الفنون املعاصرة بطنجة، ص -133
م، وشيدوا بـه احلصـن      1541-1508للفترة  " آسفي"كان موقع هذا املتحف مقرا للربتغاليني عند احتالهلم ملدينة          : املتحف الوطين للخزف   -134

 .، أنظر، نفس املرجع1.، ص"إميانويل"الكبري الذي ال زال حيمل نقيشة شعار امللك الربتغايل 
 .، أنظر، نفس املرجع1.  قطعة سالح ملختلف املراحل التارخيية للغرب، ص1089يضم هذا املتحف : متحف األسلحة بفاس -135
.  تلك الزخارف املتنوعة على اخلشب واجلبس، وأيضا رياضها ذات الطابع األندلسي املغريب،   ص         ما مييز بناية قصر البطحاء    : متحف البطحاء  -136

 .،  أنظر، نفس املرجع1
تبني اجملموعات التحفية اليت يشملها هذا املتحف أمناط احلياة اليت عرفها املغرب يف العهـد الفينيقـي والقرطـاجي        : املتحف األثري العرائش   -137

، الذي يعود تارخيـه إىل      "نانيت"ماين، وتتمثل هذه البقايا على سبيل املثال يف قطع نقدية فينيقية، حلي، ومنها ما حيمل صورة اإلله                  املوريتاين والرو 
-1269 واملـرينيني للفتـرة      م1269-1130القرن الرابع والثالث قبل امليالد، وحتفا أخرى عن احلضارة اإلسالمية ترجع إىل عهد املوحدين للفترة                

 .، أنظر، نفس املرجع1. ، صم1465
 .، مرجع سابق2. أنظر، نور الدين بازين، ص. م1912عام " الرباط"مت نقل مقر العاصمة من هذه املدينة إىل : مدينة فاس القدمية -138
تراثا عامليـا عـام     ، ميثل جمموعة عمرانية مبنية بالطني وحماطة بسور دفاعي حمصن باألبراج سجل             "ورززات"يقع بإقليم   : قصر آيت بن حدو    -139

 .، أنظر، نفس املرجع2. ، صم1987
 .، أنظر، نفس املرجع2. ، صم1985 هجرية، سجلت تراثا عامليا عام 1071-1070أسست هذه املدينة ما بني سنيت : مدينة مراكش -140



نية اليت يتوفر    وغريها من املعامل التارخيية والعمرا     )141(والفكاهة للتعبري عن التراث الثقايف واحلضاري للمغرب،      
  .عليها املغرب واليت تعترب أهم املواقع السياحية هبذا البلد

إضافة إىل هذا التنويع الفريد واملميز يف إمكانيات املغرب الطبيعية واحلضارية فإنه حيظى بتراث شعيب                  
 السـجاد    غين بعادات وتقاليد وصناعات تقليدية تعرب عن أصالة هذه املنطقة عرب مراحل التاريخ، كصـناعة              

كما تويل املغرب اهتماما كـبريا      . املغريب املميز بأشكاله وألوانه، صناعة النحاس، صناعة اجللد والطرز واحلرير         
باملهرجانات لتنشيط سوق السياحة هبدف التأكيد على دور املغرب كواجهة سياحية أساسية يف منطقة مشـال                

، مهرجان موسيقى كناوة بالصويرة، مهرجان الربـاط،        إفريقيا ويف العامل العريب، ومن ضمن هذه املهرجانات       
مهرجان مدينة فاس للموسيقى الذي يقام لفئة حمددة من السياح، وتستهدف بشكل أساسي السياح اإلسـبان                

  )142(.واملهرجان الدويل للسينما مبراكش ومهرجان أغادير للموسيقى العربية
يل على أصالة احلضارة املغربية مـن خـالل         إن هذا الكم الطبيعي والتارخيي واحلضاري للمغرب دل         

طبيعتها وأسوارها ومساجدها ومناراهتا وقصورها ومتاحفها وتراثها الشعيب الغين، مما جيعل السائح يقف على              
اليت حتتضن أول جامعة يف العـامل وهـي جامعـة           " فاس"أروع صفحات التاريخ املغريب اإلسالمي كمدينة       

العاصمة اإلدارية للمغرب واملشهورة مبعاملها التارخيية املتنوعة منـذ عهـود           " الرباط"القرويني، وكذلك مدينة    
ناهيك عن تلك املواقع واملآثر التارخيية اليت تعرب        . غابرة تعكس أجماد احلضارات الرومانية والفينيقية واإلسالمية      

  .عن فترات  ما قبل اإلسالم، واحلضارات اليت تعاقبت على هذا البلد
  املقومات السياحية املادية للجزائر، تونس واملغرب: يناملبحث الثا  
ال تقتصر املقومات السياحية على اإلمكانيات الطبيعية واحلضارية والتارخيية منها فحسب، بل تدعم   

وتتمثل اإلمكانيات السياحية املادية يف توفري طاقة . هذه اإلمكانيات بأخرى مادية، لتسهيل استفادة السائحني
تالف تصنيف وحداهتا لتتناسب مع خمتلف املستويات االقتصادية للسائحني، إضافة إىل البنية التحتية فندقية باخ

كالطرقات، املطارات، املوانئ وشبكة االتصاالت، واليت تساهم يف تدعيم كل القطاعات ومنها قطاع 
  .بالبلد السياحي املضيفالسياحة، وما يترتب على ذلك من استقطاب املزيد من السياح، وإطالة مدة إقامتهم 

                                                 
 .، نفس املرجع2. أنظر، ص. م2001سجل تراثا عامليا عام : ساحة جامع الفنا -141
  :،  على املوقع2. ، ص"املهرجانات تزدهر باملغربسياحة املؤمترات و" -142

www.islamonline.net/arabic/news/2005-06/21article02.shml 



  املقومات السياحية املادية للجزائر: املطلب األول
  :أوال، الطاقة الفندقية

متثل الطاقة الفندقية القدرة االستيعابية للوحدات الفندقية وكل املؤسسات املعدة الستقبال السياح   
شرات اليت بواسطتها ميكن قياس مدى تقدم وتعد الطاقة الفندقية أحد املؤ. القادمني إىل الدولة السياحية املضيفة

  .هذا القطاع يف بلد معني
بيني يف اجلزائر، ولذا ووخالل فترة االحتالل مل تكن السياحة حتظى إال بقدر ما خيدم املستوطنني األور  

صمة  موزعني يف املدن الكربى كاجلزائر العا)143(سرير 5922مل يتجاوز عدد األِسرَّة يف الفترة قبل االستقالل 
وكانت هذه األِسرَّة موزعة . بية سيما األقدام السوداءوووهران وقسنطينة وعنابة، حيث تتواجد اجلاليات األور

 للمنتوج احلضري، والباقي توزع %40 املنتوج الشاطئ، %05: حسب نوع املنتوج السياحي بالنسب التالية
  )144 (. الترتيبعلى %2 و%8بنسبة ) اجلبلي(بني املنتوجني الصحراوي واملناخي 

 اعتمدت اجلزائر،  يف توجيه سياستها االقتصادية، على املخططات التنموية، 1962وبعد استقالهلا سنة   
 )145 (. سريرا معظمها يف القطاع العمومي2642، حيث مت إجناز )1969-1967(ابتداءا من املخطط التمهيدي 

مكانات املادية والفنية املتاحة لدى اجلزائر يف تلك يبدو أن هذا الرقم مبالغ فيه العتبارات عديدة منها أن اإل
  .الفترة كانت جد متواضعة، فكيف هلا أن تنتج هذا القدر من األِسرَّة يف مدة ثالث سنوات

، واملخطط )1973-1970(ومع بداية عقد السبعينيات شرعت اجلزائر يف تنفيذ املخطط الرباعي األول   
، ) سريرا للقطاع العمومي13764منها ( سريرا 15680مت خالهلما إجناز ، حيث )1977-1974(الرباعي الثاين 

ويتضح من هذه األرقام ) 146 (. سريرا860 واليت قدرت بـ 1978مبا يف ذلك عدد األِسرَّة املنجزة يف عام 
طاع اخلاص يف حني استبعد الق. التزايد امللحوظ يف عدد األِسرَّة خالل هذه الفترة، مع بقاء اهليمنة للقطاع العام

  . حمضةةمن املسامهة وذلك العتبارات إيديولوجي
ات عمدت الدولة إىل املخططات اخلماسية، حيث عرفت يوبعد هذه املرحلة وخالل عقد الثمانين  

، ويف هناية هذه العشرية وصلت الطاقة اإليوائية للفنادق يف اجلزائر إىل )1989 إلى1980من (خمططني مخاسيني 
 وهنا يبدو وكأن القطاع اخلاص بدأ يأخذ نصيبه )147 (). سرير للقطاع العمومي25842منها ( سرير 48302

 من إمجايل الطاقة الفندقية مع هناية هذه %46.50من االهتمام خالل هذه الفترة، إذ قدرت مسامهته بـ 
  .العشرية

                                                 
143 -  Belkacem Heddar, Rôle socio-économique du Tourisme en Algérie (Alger : Edition ENAP/ENAL/OPU, 1988), P.48. 
144 -  Ibid. 

  62.بديعة بوعقلني، مرجع سابق، ص -145
   .64.نفس املرجع، ص -146

147 -  Ministère du tourisme, « Statistiques touristiques », Algérie, 1987. 



، أمهها ويعترب عقد التسعينيات مرحلة حتول سياسي واقتصادي شهدته اجلزائر مشل كل اجملاالت  
التخلي عن النهج االشتراكي ودخول البالد اقتصاد السوق، وذلك متاشيا مع التحوالت السياسية واالقتصادية 

وما مييز هذه الفترة هو تقلص دور القطاع العام يف النشاط االقتصادي، وختلي الدولة عن . اليت يشهدها العامل
ص الوطين واألجنيب لالستثمار بشكل واسع يف كل احتكار التجارة اخلارجية، وفسح اجملال للقطاع اخلا

 كان تطور الطاقة الفندقية يف 2002 إىل 1990ويف الفترة املمتدة من سنة . القطاعات مبا فيها القطاع السياحي
  :اجلزائر كما يوضحه اجلدول التايل

  1اجلدول رقم 
  تطور عدد األِسرَّة يف املؤسسات الفندقية للجزائر

  2002-1990خالل الفترة 
  )%(معدل التغري   عدد األِسرَّة  السنوات
1990  53812  -  
1991  54986  2.18  
1992  55924  1.70  
1993  57290  2.44  
1994  60235  5.14  
1995  62000  2.93  
1996  64695  4.35  
1997  65704  1.56  
1998  70981  8.03  
1999  76000  7.07  
2000  77424  1.63  
2001  72485  6.16-  
2002  73548  4.24  

Source : Office national des statistiques et Ministère du tourisme et de l’Artisanat. 
 www.ons.dz/them_sta.htm  

    
- 1990 بأن الطاقة الفندقية مبعيار عدد األِسرَّة للفترة 1وما ميكن مالحظته من بيانات اجلدول رقم 

 سرير يف عام 53812ر عدد األِسرَّة خالل هذه الفترة من  شهدت منوا مطردا ولكنه بطيئا، حيث تطو2002
كما نالحظ تراجعا يف ). %2.92أي مبعدل منو متوسط سنوي بـ (2002 سرير يف عام 73548 إىل 1990

 تبعا لتناقص عدد الفنادق املصنفة بسبب %6.16 مبعدل 2000 عن عددها يف سنة 2001عدد األِسرَّة يف سنة 
  .4تضح الحقا من اجلدول رقم ختفيض درجاهتا كما سي

حبسب تصنيف الوحدات الفندقية يف اجلزائر للفترة ) عدد األِسرَّة(ويظهر توزيع الطاقة الفندقية 
  : من خالل اجلدول التايل1990-2002

  



  2اجلدول رقم 
  توزيع الطاقة الفندقية مبعيار عدد األِسرَّة حبسب تصنيف الفنادق يف اجلزائر

 2002-1990خالل الفترة 
  السنوات

  

عدد 
  ةرَّاألِس

  

1990  

  

1991  

  

1992  

  

1993  

  

1994  

  

1995  

  

1996  

  

1997  

  

1998  

  

1999  

  

2000  

  

2001  

  

2002  

  6000  4832  6200  5785  5785  5158  5158  4943  4802  4566  2400  2400  2758   نجوم5

  2975  3621  5100  5093  5093  5047  5001  4792  4656  4429  6844  6844  3535   نجوم4

  11717  15808  30330  25406  28968  27204  25914  25176  25176  23947  23908  23630  21715  م نجو3

  3338  5331  5190  7284  7284  6374  6345  6081  5908  5620  3192  3192  6151   نجوم2

نجمة 
  واحدة

2534  2534  3194  2452  2581  2657  2772  2872  2975  2541  3322  2165  2033  

بدون 
  نجمة

17119  16386  16386  16276  17112  17613  18379  19049  20876  29891  27100  40728  47485  

  73548  72485  77242  76000  70981  65704  64695  62000  60235  57290  55924  54986  53812  اإلجمالي

Source : Office national des statistiques et Ministère du tourisme et de l’Artisanat. 
 www.ons.dz/them_sta.htm  

     
وسيتم التعبري عن تطور الطاقة الفندقية مبعيار عدد األِسرَّة حسب تصنيف الفنادق يف اجلزائر بالشكل 

  :التايل

  
  

 من إمجايل هذه %35.44 بأن عدد األِسرَّة يف الفنادق املصنفة متثل 2يتضح من بيانات اجلدول رقم 
أي ما يعادل تقريبا ضعف  (%64.56يب الوحدات الفندقية غري املصنفة من عدد األِسرَّة الطاقة، بينما ميثل نص

(%) 1  :   األِسّرة في الفنادق المصنفة في الجزائرعدد   رقمالشكل

23,02

11,41

44,96

12,81
7,8

 واحدةنجمةنجمتين نجومثالث نجومأربع نجومخمس



وكان توزيع حصة الفنادق املصنفة على خمتلف فئاهتا إىل إمجايل هذه الطاقة حسب ). السعة اإليوائية املصنفة
  )148 (:النسب    التالية

  للوحدات الفندقية من فئة مخس جنوم؛ 23.02%*   
  للوحدات الفندقية من فئة أربع جنوم؛ % 11.4 *  
   للوحدات الفندقية من فئة ثالث جنوم؛44.96%*   
   للوحدات الفندقية من فئة جنمتني؛12.81%*  
  .للوحدات الفندقية من فئة جنمة واحدة 7.80%*   
ر وما ميكن مالحظته من خالل النسب أعاله واليت متثل السعة اإليوائية للفنادق املصنفة يف اجلزائ  

نصيب الفنادق من صنف مخس جنوم وأربع جنوم ضئيال مقارنة بصنف ثالث جنوم ويعود ذلك إىل جمموعة من 
  )149 (:العوامل هي
من االستثمار يف هذا النوع من الفنادق " الشرياتون"و " اهليلتون"ختوف الشركات العاملية مثل  -

  بشكل واسع لعدم توفر مناخ االستثمار املالئم يف اجلزائر؛
  . امتناع الدولة عن االستثمار يف هذا الصنف من الفنادق لضخامة استثماراهتا-

ويف املقابل كان نصيب الفنادق من صنف جنمتني وجنمة واحدة ضئيال إىل إمجايل الطاقة املصنفة، 
حيث من الطبيعي أن يكون عكس ذلك، ألن هذه الفنادق يتم إجنازها من طرف القطاع اخلاص وتكاليفها 

  .ثري عن األوىل، وإقبال السائحني عليها يكون أكرب من األصناف األوىلأقل بك
 وزعت حسب 2002-1991وحسب نوع املنتوج السياحي فإن الطاقة الفندقية للجزائر للفترة   

  :اجلدول التايل

                                                 
  .2حسبت النسب من بيانات اجلدول رقم  -148
  .99. مليكة حفيظ شبايكي، مرجع سابق، ص -149



  3اجلدول رقم 
  توزيع طاقات اإليواء حبسب نوع املنتوج السياحي يف اجلزائر 

  2002-1991خالل الفترة 
  سنواتال

  

  طاقات

  اإليواء حسب

   نوع المنتوج

  

  

1991  

  

  

  

1992  

  

  

1993  

  

  

1994  

  

  

1995  

  

  

1996  

  

  

1997  

  

  

1998  

  

  

1999  

  

  

2000  

  

  

2001  

  

  

2002  

  35126  33495  33000  33000  32777  30828  30980  29689  29304  27874  26928  26286  حضري

  25634  23485  25442  24700  23000  20395  20254  19410  20263  19272  18972  18972  بحري

  7197  7723  9000  9000  9000  8663  7946  7615  5415  5146  5026  5026  صحراوي

  6504  6536  8500  7300  4629  4308  4105  3934  3903  3714  3714  3696  حمامات

  1097  1246  1300  2000  1575  1510  1410  1352  1350  1284  1284  1006  جبلي

  73548  72485  77242  76000  70981  65704  64695  62000  60235  57290  55924  54986  المجموع

Source : Office national des statistiques et Ministère du tourisme et de l’Artisanat. 
 www.ons.dz/them_sta.htm  
  

 
 السعة اإليوائية للمؤسسات الفندقية للجزائر حسب توزيعها على خمتلف 3يبني اجلدول رقم 

 من %47.76ميثل املنتوج احلضري يف هذا التوزيع أعلى حصة بنسبة . 2002-1991ت السياحية للفترة املنتوجا
إمجايل الطاقة االستيعابية هلذه الفنادق، على اعتبار أن أغلبها تتواجد باملدن الرئيسية للبالد مثل اجلزائر 

، مث %34.85عة إيواء تقدر بنسبة العاصمة، وهران، عنابة، سكيكدة، قسنطينة، ويليها املنتوج البحري بس
  . %9.78املنتوج الصحراوي بنسبة 

وعلى الرغم من أن هذا النمط السياحي حيظى باهتمام من قبل السياح األجانب الوافدين إىل اجلزائر، 
إال أنه يعاين عجزا يف قدرات االستقبال وال يتماشى مع مستوى الطلب عليه، سيما بعد انتعاش السياحية 

وبعده املنتوج احلموي . ة مع بداية القرن احلايل نتيجة حتسن الظروف األمنية للبالد واستقرار أوضاعهااألجنبي
 من %1.49، ويف املركز األخري املنتوج اجلبلي الذي تقدر طاقته اإليوائية بنسبة %8.84بنسبة ) محامات معدنية(

  .إمجايل هذه الطاقة الفندقية
 ضعف طاقات اإليواء ملختلف املنتوجات السياحية اليت تتوفر عليها كما نسجل من خالل هذه األرقام  

البالد، حيث ال حيظى املنتوج الصحراوي واجلبلي باهلياكل الكافية الستقبال وتلبية حاجيات طاليب هذه 
  .املنتوجات لعدم استغالل املقومات السياحية يف هذا اجملال، الستقطاب هواة هذه األمناط السياحية

  : حيث توزيع الطاقة اإليوائية مبعيار عدد الفنادق حسب تصنيفها يف اجلزائر نورد اجلدول التايلأما من  
  4اجلدول رقم 



  توزيع الفنادق املصنفة يف اجلزائر
  2002-1990خالل الفترة 

  السنوات

  

  عدد الفنادق

  حسب تصنيفها

  

1990  

  

1991  

  

1992  

  

1993  

  

1994  

  

1995  

  

1996  

  

1997  

  

1998  

  

1999  

  

2000  

  

2001  

  

2002  

  12  11  11  11  9  9  9  8  7  7  5  5  5   نجوم5

  20  20  34  34  34  33  33  31  29  21  22  20  17   نجوم4

  69  67  110  107  104  91  91  91  90  89  89  87  87   نجوم3

  58  62  93  90  87  87  85  83  73  73  72  68  63   نجوم2

  47  43  72  72  70  70  70  70  69  69  68  66  55  نجمة واحدة

  206  203  320  314  304  290  288  283  268  259  256  246  227  اإلجمالي

Source : Office national des statistiques et  Ministère du tourisme et de   l’Artisanat. 
   www.ons.dz/them_sta.htm  

  
وحدة من إمجايل  206 بـ 2002بأن الفنادق املصنفة قدر عددها لعام  4نالحظ من اجلدول رقم 

 أي )150 (،) وحدة يف نفس العام935اليت قدرت بـ (الفنادق واملؤسسات املعدة الستقبال السياح يف اجلزائر 
  .فقط هي حصة الفنادق املصنفة %22.03ما يعادل 
 لكل التصنيفات ما عدا عام 2002-1990كما يتبني بأن منو هذه الفنادق كان عاديا خالل الفترة  

من ( %-63.44 مبعدل تغري 2000يف عدد هذه الفنادق عن عددها يف عام  الذي شهد تراجعا يف تصن2001
ولعل أهم سبب يف هذا التناقص هو ختفيض درجات هذه الفنادق إىل الدرجات ).  فندق203 فندق إىل 320

الدنيا، حيث شهدت الوحدات واملؤسسات الفندقية غري املصنفة يف نفس العام ارتفاعا مذهال عما كانت عليه 
  )151 (). وحدة724 وحدة إىل 507من ( %142.80 مبعدل تغري 2000م  يف عا

إن تناقص الفنادق املصنفة هبذا القدر أمر ملفت لالنتباه، مما جيب التأكيد على توفري الشروط املعتمدة   
دوليا يف جمال الفندقة، وحتسني مستوى اخلدمات فيها وتوفري الظروف الصحية واألمنية للسياح داخل هذه 

  .اكل الفندقيةاهلي
  
  

  :ثانيا، الليايل السياحية

                                                 
150 -  Office national des statistiques et Ministère du tourisme et de l’Artisanat.  

     www.ons.dz/them_sta.htm  
151 -  Ibid. 



متثل الليايل السياحية مدة اإلقامة اليت يقضيها السياح يف الفنادق للبلد السياحي املضيف طيلة رحالهتم   
واملالحظ أن معدل تغري الليايل السياحية يتناسب طردا مع معدل تغري عدد السائحني الوافدين على . السياحية

 املعنية، إال أن هذه القاعدة ليست مطلقة إذ أن هناك جمموعة من العوامل اليت تساهم يف حتديد املناطق السياحية
مدة إقامة السائحني واليت قد تؤثر سلبا على تزايد عدد الليايل السياحية، وهذه العوامل قد تكون عاملية أو 

 وأيضا قد تشمل )package tours(،) 152( وقد تغري منط الطلب العاملي اجتاه املزيد من الرحالت الشاملة .حملية
كما أن لتغري نوعية السائحني . الرحلة السياحية أكثر من دولة واحدة، مما يقلل من متوسط اإلقامة يف كل منها

 وقد سامهت )153 (.أثره الواضح يف ذلك، بسبب اتساع فئات السائحني لتشمل حىت ذوي الدخول املتوسطة
دة اإلقامة الفندقية، وبالتايل يف اخنفاض متوسط إنفاق السائحني يف الليلة هذه العوامل يف اخنفاض متوسط م

  .السياحية الواحدة
ويف حالة اجلزائر تتسم الليايل السياحية اليت يقضيها السياح الوافدين عليها مبحدوديتها وذلك متاشيا   

لسياحية يف اجلزائر للفترة واجلدول التايل يوضح تطور الليايل ا. مع حجم الطلب السياحي على هذا البلد
1990-2002.  

  5اجلدول رقم 
  جلزائر السياحية يف املؤسسات الفندقية يف اتطور عدد الليايل

  2002-1990خالل الفترة 

  ألف ليلة سياحية: الوحدة

  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

مجموع 
الليالي 
  السياحية

  
3701.13  

  
2846.16  

  
3358.85  

  
3643.33  

  
3471.43  

  
3648.63  

  
3547.42  

  
3488.36  

  
3003.18  

  
3438.93  

  
3748.13  

  
4028.29  

  
4128.57  

الليالي 
السياحية 
لغير 
  المقيمين

  
658.14  

  
269.86  

  
365.88  

  
305.73  

  
101.26  

  
75.80  

  
60.56  

  
84.82  

  
132.74  

  
164.09  

  
202.905  

  
225.65  

  
253.31  

   لغير%
  مقيمينال

  
17.8  

  
9.5  

  
10.9  

  
8.4  

  
2.9  

  
2.1  

  
1.7  

  
2.4  

  
4.4  

  
4.8  

  
5.4  

  
5.6  

  
6  

Source : Office national des statistiques, et Ministère du tourisme et de l’Artisanat 
              www.ons.dz/them_sta.htm  

  
  :ائر حسب الشكل التايلويظهر تطور عدد الليايل السياحية يف املؤسسات الفندقية للجز

                                                 
عبارة عن رحالت مجاعية، تنظمها شركات عاملية، تشمل رحالهتا النقل، اإلقامة، الطعام وأيضا االنتقـاالت الداخليـة                 : الرحالت الشاملة  -152

حميـا زيتـون،   . خلدمات على حده، أنظر، دواملزارات بأسعار منخفضة عن تلك اليت ميكن أن حيصل عليها السائح يف حالة تعاقده على كل هذه ا         
  .173-172. مرجع سابق، ص

  .51.نفس املرجع، ص -153



 
  

يالحظ أن هناك تطورا بطيئا يف عدد الليايل السياحية إلمجايل السياح املقيمني وغري املقيمني يف اجلزائر 
  ).5أنظر اجلدول رقم (2002- 1990للفترة 

 من إمجايل الليايل السياحية %6.3 وبالنسبة لليايل السياحية لغري املقيمني مل يتجاوز نصيبها يف املتوسط  
  .هلذه الفترة
إن حمدودية الليايل السياحية لغري املقيمني بشكل خاص يتوافق مع عدد السياح الوافدين إىل اجلزائر   

لنفس الفترة كما سيتضح الحقا، وهذه نتيجة حتمية لعدم قدرة املنتوج السياحي يف اجلزائر على املنافسة يف 
ومما ال ريب فيه أن األزمة السياسية واألمنية . ية وحىت بني جرياهنا ويف املنطقة العربية ككلسوق السياحة الدول

اليت عصفت بالبالد خالل العقد األخري من القرن املاضي قد سامهت يف بؤس القطاع السياحي إىل جانب 
ت أخرى غري اجلزائر، ومن الطبيعي أن خيتار السياح األجانب وجها. هتميشه ضمن االستراتيجيات التنموية

إضافة إىل إحجام اجلزائريني املقيمني يف اخلارج لقضاء عطلهم يف اجلزائر خوفا من الظروف اليت كانت تعيشها 
  )154 (.البالد

  
  

  : إىل اجلزائرثالثا، السياحية الدولية الوافدة

                                                 
  .1، أنظر امللحق رقم 2002-1990ملعرفة توزيع الليايل السياحية حسب جنسيات السائحني الوافدين إىل اجلزائر للفترة  -154
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في المؤسسات الفندقية في الجزائر عدد الليالي السياحية تطور
 2002-1990خالل الفترة 

: 2   رقمالشكل

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

 السياحية لغير المقيمينالليالي الليالي السياحيةمجموع

ألف ليلة سياحية

السنوات



لما يرتبط تعتمد صناعة السياحة على عامل رئيسي هو جذب السائحني، وأصبح هذا العامل فنا وع  
بكافة مرافق اخلدمات يف الدولة الواحدة، وتنوعت سبل جذب السياح ومل تبق حكرا على السياحة الترفيهية 

، بل تنوعت املقاصد السياحية لتشمل أمناطا سياحية )السياحة الثقافية(وزيارة املتاحف واألماكن األثرية 
  .ؤمترات واألعمالأخرى، كالسياحة الدينية والعالجية والرياضية وسياحة امل

مل تكن احلركة السياحية الدولية الوافدة إليها متثل مكانة مهمة، وذلك العتبارات وبالنسبة للجزائر   
وقد ازدادت األمور تعقيدا . السائدة خالل العقود الثالثة األوىل من االستقالل) النهج االشتراكي(إيديولوجية 

السياسية، واليت أثرت بشكل ملحوظ على جذب السياح منذ أوائل التسعينيات نتيجة تردي األوضاع 
 كان تطور عدد السياح 2002 إىل 1990ويف الفترة املمتدة من . األجانب إىل اجلزائر كما سبق اإلشارة إليه

  :الوافدين إىل اجلزائر حسب ما يوضحه اجلدول التايل
  6اجلدول رقم 

  تطور عدد السائحني الوافدين إىل اجلزائر 
  2002-1990رة خالل الفت

  )%(معدل التغري   عدد السياح  السنوات
1990  1136918  -  
1991  1193210  4.95  
1992  1119548  6.17-  
1993  1127545  0.71  
1994  804713  28.63-  
1995  519576  35.43-  
1996  604968  16.43  
1997  634752  4.92  
1998  678448  6.88  
1999  748537  10.33  
2000  865984  15.69  
2001  901416  4.09  
2002  988060  9.61  

Source : Office national des statistiques, et Ministère du tourisme et de l’Artisanat 
              www.ons.dz/them_sta.htm  

  
ومن خالل البيانات الواردة يف اجلدول أعاله سيتم متثيل تطور عدد السائحني القادمني للجزائر خالل 

  : بالشكل التايل2002-1990لفترة ا



  
 

  
املرحلة : مر مبرحلتني 2002-1990يالحظ من هذا اجلدول بأن عدد السياح القادمني إىل اجلزائر للفترة 

 سائح يف 1136918 متيزت بتراجع  واضح يف عدد السياح الوافدين من 1995 إىل سنة 1990األوىل من سنة 
أما . %12.91، أي مبعدل منو متوسط سنوي سالب هلذه الفترة  بـ 1995 سائح عام 519576 إىل 1990عام 

 واليت اتسمت بتحسن طفيف يف عدد السائحني الوافدين إىل 2002 إىل سنة 1996املرحلة الثانية فتبدأ من سنة 
عدل منو متوسط سنوي ، أي مب2002 سائح عام 988060 ليصبح عددهم 1996 سائح عام 604968اجلزائر من 

وهي نسبة . %0.28وبالنسبة ملعدل النمو املتوسط السنوي لكل الفترة فقدر بـ . هلذه املرحلة %9.71بـ 
  )155(. سنويا%4ضعيفة جدا مقارنة مبعدل النمو للسياحة العاملية الذي يقدر بـ 

يف املنطقة العربية ويف ويعترب نصيب اجلزائر من السياحة الدولية الوافدة ضئيال مقارنة بدول أخرى   
 املذكورة آنفا، سيما ما ت لالعتبارا)156(منطقة البحر املتوسط، مثل األردن ومصر وتركيا والربتغال واليونان

يتعلق بالبنية األساسية، الفنادق واألماكن الترفيهية، اليت ال تليب مستوى الطلب عليها على الرغم من تدين 
  .كما سريد إيضاحه الحقا)  ونس واملغربت(حجم هذا الطلب مقارنة جبرياهنا 

وبالنسبة جلنسيات السائحني الوافدين إىل اجلزائر فهي تتوزع على خمتلف مناطق العامل بنسب ضئيلة   
ميثل السياح األوروبيون أكرب حصة يف إمجايل السياح األجانب الوافدين إىل . ومتفاوتة من منطقة إىل أخرى

                                                 
155 -  Rita Paulo, « Tourism European Union », International Journal of Contemporary Hospitality Management, 
Volume 12, Number 7, (2000), P.434-436. 

أنظر، حيدر قسوس، مديرية املعلومات واإلحصاء، مرجع سابق؛ ولإلشارة فإن          .  مليون سائح  1.4 مثال   2000بلغ عدد السياح لألردن لعام       -156
، مرجع سابق؛ أما بالنسبة لعدد السياح يف تركيا  والربتغـال  "السياحة املصرية"أنظر، .  مليون سائح5.3عدد السياح يف مصر لنفس العام قدر بـ        

  أنظر،.  مليون سائح على التوايل12.5 مليون، 12 مليون، 9.6واليونان يف نفس العام فقدر بـ 
Industrie du tourisme au Maroc, op.cit., P.4. 

3 : فدين إلى الجزائر عدد السائحين الواتطور   رقمالشكل
 1990-2002خالل الفترة
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وعلى مستوى القارة . ول السياح الفرنسيني مث اإليطاليني، األملان، األسباناجلزائر، إذ يأيت يف املركز األ
 تعترب تونس املصدر األول من حيث عدد السياح القادمني منها إىل اجلزائر، وبعدها السياح املاليني ةاإلفريقي

لذين عادوا بقوة بعد والليبيني واملغاربة وتعود حصة األسد يف هذا التوزيع للجزائريني املقيمني باخلارج، وا
  )157 (.حتسن األوضاع السياسية لقضاء عطلهم يف الوطن وبني ذويهم

  املقومات السياحية املادية لتونس: املطلب الثاين
كما سبق (تتوفر تونس على مقومات سياحية طبيعية وعلى خمزون تارخيي وثقايف عريق ومتنوع   

ا على تطوير قطاعها السياحي، الذي راهنت عليه يف ، مما ساعده)إيضاحه يف املبحث األول من هذا الفصل
، كقطاع تنموي وحمرك ملختلف القطاعات األخرى، إميانا )1956عام (سياستها االقتصادية منذ استقالهلا  

  .منها مبردوديته وساعدها يف ذلك ما تتمتع به من أمن واستقرار سياسي واجتماعي
ياحية بإمكانيات مادية متثلت يف توفري بىن حتتية هامة كما سعت تونس إىل تدعيم هذه املقومات الس  

على املستويني الكمي والنوعي، استجابة للطلب السياحي احمللي واألجنيب على منتوجها السياحي، فهي متتلك 
مطارات موزعة على كافة أحناء تونس ومرافئ ترفيهية، إضافة إىل توفرها على شبكة متطورة من الطرق 

). صناعة، فالحة، بنوك( تساهم يف تطوير القطاع السياحي كغريه من القطاعات األخرى واملواصالت اليت
  :وتتمثل املقومات السياحية املادية األخرى إضافة إىل البىن التحتية فيما يلي

  :أوال، الطاقة الفندقية
ة ومنها منذ أربع عقود خلت من القرن املاضي وتونس تعمل على تطوير مقوماهتا السياحية  املادي  

غداة استقالهلا سنة . الطاقة الفندقية، جلعل عرض هذا املنتوج يليب حاجيات السائحني الوافدين على هذا البلد
 سرير يف عام 210000 ليصل عددها إىل أكثر من )158 ( سرير،4000 كانت تتوافر على 1965 إىل سنة 1956
  : كما يتضح من اجلدول التايل2002

                                                 
  .2، أنظر امللحق رقم 2002-1990زائر للفترة ملعرفة جنسيات السائحني الوافدين على اجل -157
، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائـر،  "دراسة مقارنة للتجربة السياحية يف اجلزائر مع بعض البلدان املتوسطية        "خلساف مىن،    -158

  .133.، ص)2002/2003اجلزائر، (كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 



  7اجلدول رقم 
  تونسيف فنادق الاألِسرَّة يف تطور عدد 

  2002-1990خالل الفترة 
  )%(معدل التغري   عدد األِسرَّة  السنوات
1990  116500  -  
1991  123200  5.75  
1992  135600  10.06  
1993  144000  6.19  
1994  152900  6.18  
1995  161500  5.62  
1996  169900  5.20  
1997  178200  4.88  
1998  184600  3.59  
1999  191900  3.95  
2000  197500  6.99  
2001  205600  4.10  
2002  214300  4.23  

Source : Office national du tourisme tunisien.  
              www.ins.nat.tn/private/idc/page011338.idc 

 
ت الفندقية يف تونس شهدت منوا مطردا مبعدل يتضح من اجلدول أعاله بأن طاقات اإليواء للمؤسسا

 سرير يف عام 214300 إىل 1990 سرير يف عام 116500إذ ارتفع عدد األِسرَّة من  %5.56سنوي متوسط بـ 
  . مرة1.84 مبعدل 2002 إىل سنة 1990، مبعىن آخر أن الطاقة الفندقية لتونس تضاعفت من سنة 2002

لمؤسسات الفندقية يف تونس يعكس حبق املكانة اهلامة اليت حيظى هبا إن هذا التطور يف طاقات اإليواء ل  
مما ساهم يف تدعيم االقتصاد التونسي، وحتسني جودة . قطاع السياحة ومنه اإلنشاءات الفندقية يف هذا البلد

من عرض هذا املنتوج السياحي، وجعله قادرا على االستجابة بكيفية أفضل ملتطلبات السوق السياحية، سواءا 
ولذلك متكنت تونس . حيث عددها أو من حيث نوعها وتوفرها على املقاييس املعمول هبا عامليا يف هذا اجملال

من احلفاظ على أسواقها السياحية واستقطاب أعداد هامة من السياح األوروبيني الذين اعتادوا قضاء عطلهم 
  .يف تونس، وإمكانية جذب سياح جدد من مناطق أخرى غري أوروبا

-1990من حيث توزيع هذه الطاقة اإليوائية يف املؤسسات الفندقية حسب تصنيفها يف تونس للفترة و
  : يعطى اجلدول التايل2002



  8اجلدول رقم 
   حسب تصنيفها يف تونسالفنادقاألِسرَّة يف عدد توزيع 

  2002-1990خالل الفترة 
  تالسنوا

  
  عدد 

  األِسرَّة 
حسب 
  تصنيفها

  
  

1990  

  
  

1991  

  
  

1992  

  
  

1993  

  
  

1994  

  
  

1995  

  
  

1996  

  
  

1997  

  
  

1998  

  
  

1999  

  
  

2000  

  
  

2001  

  
  

2002  

  24200  21200  20100  18200  16300  15300  11900  9700  8500  7100  6700  6500  7100   نجوم5

  62600  55900  51200  47100  44200  40600  34600  32400  26300  22900  18800  14600  12800   نجوم4

  78200  77400  77000  77000  73000  70300  71500  66700  66000  60800  56400  50300  45500   نجوم3

  22600  22400  22600  22700  23600  24900  24900  26100  25000  27000  26600  26300  23100   نجوم2

  3000  3000  3000  3000  3000  2600  2500  2600  2500  3000  3000  3100  3100  نجمة واحدة

مؤسسات 
وفنادق غير 
  مصنفة

  

24900  

  

22400  

  

24100  

  

23200  

  

24600  

  

24000  

  

24500  

  

24500  

  

24500  

  

23900  

  

23600  

  

25700  

  

23700  

  214300  205600  197500  191900  184600  178200  169900  161500  152900  144000  135600  123200  116500  اإلجمالي

Source : Office national du tourisme Tunisien. 
 www.ins.nat.tn/private/idc/page011336.idc 

  
  :وميكن إيضاح تطور عدد األسرة يف الفنادق املصنفة يف تونس بالشكل التايل

  

  
  

ة في تونس عدد األِسّرة في الفنادق  المصنفتوزيع : 4   رقمالشكل

12,7

41,03

11,86 1,57

32,84

نجمتين  واحدةجمةن  نجومخمس نجومأربع نجومثالث

)%(



 يبدو بأن السعة اإليوائية يف الفنادق املصنفة تقدر يف املتوسط بـ 8 وبإلقاء نظرة على اجلدول رقم
، يف حني مل تتجاوز 2002- 1990 لكل املؤسسات الفندقية يف تونس للفترة  من إمجايل الطاقة اإليوائية85.09%

مما يدل على أن املنتوج املصنف حظي .  خالل نفس الفترة%14.91سعتها يف الوحدات غري املصنفة نسبة 
بنصيب أكرب من االستثمارات املخصصة للفنادق، وذلك استجابة للطلب عليه من خمتلف جنسيات السائحني 

  .ين على هذا البلدالوافد
  )159 (:وتتوزع السعة اإليوائية للفنادق املصنفة على خمتلف درجاهتا حسب النسب التالية  
   للفنادق من صنف مخس جنوم؛12.70%*   
  للفنادق من صنف أربع جنوم؛ 32.84%*   
  للفنادق من صنف ثالث جنوم؛ 41.03%*   
  للفنادق من صنف جنمتني؛ 11.86%*   
  .من صنف جنمة واحدة للفنادق 1.57%*   
وتبني هذه النسب السابقة بأن قدرات االستقبال يف الفنادق املصنفة من صنف أربع جنوم وثالث جنوم   

على التوايل، أي ما يعادل ثالثة  %41.03  و%32.84متثل أهم حصة من إمجايل السعة اإليوائية املصنفة بـ 
معظم السعة اإليوائية يف هذين الصنفني من الفنادق يعود إن تركز ). %73.87(أرباع الطاقة الفندقية املصنفة 

أساسا إىل ارتفاع مستوى الطلب السياحي على هذا النوع من الفنادق نظرا ألن خدماهتا تكون أقل تكلفة  
من صنف مخس جنوم، كما تتناسب مع املستوى االجتماعي واالقتصادي لشرائح أوسع من السائحني طاليب 

فهو يتوزع بني األصناف الثالثة كما سبق  %26.13اقي قدرات االستقبال والذي يقدر بـ أما ب. هذا املنتوج
  :وباعتماد قياس الوحدات الفندقية ميكن تتبع تطور الطاقة الفندقية لتونس من خالل اجلدول التايل. إيضاحه

  

                                                 
  .8ه النسب من بيانات اجلدول رقم مت حساب هذ -159



  9اجلدول رقم 
  تطور عدد الفنادق يف تونس

  .2002-1990خالل الفترة 
  )%(معدل التغري   نادقعدد الف  السنوات
1990  508  -  
1991  532  4.72  
1992  563  5.83  
1993  571  1.42  
1994  583  2.10  
1995  612  4.97  
1996  641  4.74  
1997  662  3.28  
1998  692  4.53  
1999  722  4.33  
2000  736  1.94  
2001  755  2.58  
2002  777  2.91  

Source : Office national du tourisme tunisien. 
 www.ins.nat.tn/private/idc/page011330.idc 

  
 بـ 2002-1990وبالنظر إىل اجلدول أعاله يتبني بأن عدد الفنادق يف تونس شهد تزايدا خالل الفترة 

مع العلم أن عدد هذه الفنادق يشمل كل الوحدات . %3.61  وحدة، أي مبعدل منو متوسط سنوي بـ269
ح أن يكون هذا القدر من الزيادة مبعدل أكرب يف الفنادق غري املصنفة نظرا املصنفة وغري املصنفة، واألرج

ومن خالل مالحظة الطاقة اإليوائية مبعيار عدد األِسرَّة . الخنفاض تكاليف إجنازها مقارنة بالفنادق املصنفة
 هي جند أن الفنادق من صنف ثالث جنوم  وأربع جنوم) 9اجلدول رقم (ب تصنيف الفنادق يف تونس حس

  .املهيمنة على إمجايل الطاقة الفندقية هلذا البلد
وتعترب النتائج احملققة على مستوى الفنادق يف تونس انعكاسا للتوجيه الفعال لالستثمار الوطين حنو   

القطاع السياحي، وفسح اجملال أمام االستثمار يف القطاع اخلاص احمللي واألجنيب مما جعله من القطاعات 
ستثمرين، بفضل إعطائها ضمانات قانونية وتنظيمية وحوافز خمتلفة منها إمكانية املستثمر حتويل املفضلة لدى امل

 وهذه تعترب من العوامل اليت سامهت يف جناح تونس يف تطوير القطاع )160 (.رؤوس األموال إىل اخلارج
  .جمالسياحي، واستقدام السياح من مجيع أصقاع الدنيا، وجذب املستثمرين من العرب والع

  
                                                 

 على ،2.، ص)2001جويلية (، 10514، صحيفة اجلزيرة، العدد "السياحة ودورها يف النهضة االقتصادية التونسية"عبد العزيز بن عبد اهللا السنبل، . د -160
 http://iplog4.suhuf.net.sa/2001jaz/jul/12/ar10.htm : املوقع



  :ثانيا، الليايل السياحية
من الطبيعي أن تشهد الليايل السياحية اليت يقضيها السياح القادمني إىل تونس منوا مطردا، وذلك قياسا   

 - 1990وخالل فترة ). من حيث عدد الفنادق وعدد األِسرَّة(بالتطور الذي تشهده الطاقة الفندقية هلذا البلد 

  :ياحية حسب ما يوضحه اجلدول التايلكان تطور عدد الليايل الس 2002
  10اجلدول رقم 

  تطور عدد الليايل السياحية يف الفنادق يف تونس 
  2002-1990خالل الفترة 

  ألف ليلة سياحية:    الوحدة                
السنوا
  ت

1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  

مجموع 
  الليالي

20019.
2  

13793.
1  

21718.
1  

23693  26440  25346.
2  

26124.
9  

29795.
8  

30981.
6  

35320.
1  

35423.
9  

35333.
9  

28518.
6  

الليالي 
السياح

ية لغير 
المقيمي

  ن

  
  

18841.
3  

  
  

12443.
2  

  
  

20206.
2  

  
  

22119.
2  

  
  

24681.
2  

  
  

23514.
4  

  
  

24130.
0  

  
  

27684.
2  

  
  

28787.
5  

  
  

33150.
7  

  
  

33168.
5  

  
  

33005.
6  

  
  

25897.
2  

% 
لغير 
قيميالم
  ن

  
94.12  

  
90.21  

  
93.04  

  
93.36  

  
93.35  

  
92.77  

  
92.36  

  
92.91  

  
92.92  

  
93.86  

  
93.63  

  
93.41  

  
90.81  

Source : Office national  de tourisme tunisien 
   - www.ins.nat.tn/private/idc/page011332.idc 
   - www.ins.nat.tn/private/idc/page011333.idc 

 
:بياين لتطور الليايل السياحية يف املؤسسات الفندقية يف تونس من خالل الشكل التايلويظهر التمثيل ال

    



  
ميكن أن يستخلص املرء التطور امللحوظ على مستوى إمجايل الليايل السياحية يف الفنادق التونسية    

 35423.9 لتصبح 1990ليلة سياحية لعام  ألف 20019.2، من )10أنظر اجلدول رقم  (2002-1990للفترة 

وترجع أسباب .  ألف ليلة سياحية28518.5 لتصل إىل 2002، مث تتراجع يف عام 2000ألف ليلة سياحية عام 
 من تواجدهم يف املنطقة العربية بعد اهلزات العنيفة اليت هذا االخنفاض إىل اخلوف الذي انتاب األوروبيني

ق األوسط منها، مما كان له أثره السليب على السياحة يف تونس والذي برز جليا تعرضت هلا املنطقة سيما الشر
  . 2002سنة 

من جمموع الليايل  %92.83ومن األرقام الواردة باجلدول أعاله جند أن الليايل السياحية لغري املقيمني ميثل  
 املنطقة العربية، وتسجيلها لنتائج السياحية هلذه الفترة، مما يدل على مدى ما حققته السياحة الدولية لتونس يف

إجيابية يف هذا القطاع، وهذا بفضل سعي هذا البلد إىل تنويع أسواقه السياحية باستقطابه ألسواق جديدة، 
باإلضافة الحتفاظ هذا البلد على أسواقه . وبالتايل جذب جمموعات سياحية كبرية من جنسيات متعددة

، )الليبيني واجلزائريني ()161 (، وتنمية وتطوير السياحة العربية والسوق املغاربية)فرنسا، أملانيا، إيطاليا(التقليدية 
  .وتطوير السياحة الداخلية التونسية أيضا

 حسب اجلدول 2002-1991ويظهر توزيع الليايل السياحية يف الفنادق يف تونس حبسب تصنيفها خالل الفترة  
  : التايل

                                                 
  1. السنبل، مرجع سابق، صعبد العزيز بن عبد اهللا. د -161
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   عدد الليالي السياحية في الفنادق في تونستطور
   خالل الفترة    

: 5   رقمالشكل
2002

1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20021991 السنوات

 ليلة سياحيةألف

 الليالي السياحية لغير المقيمينالليالي السياحية اإلجمالية



  11اجلدول رقم 
   تونس حسب تصنيفها الفنادق يفية يفتوزيع الليايل السياح

  2002-1991خالل الفترة 
  ألف ليلة سياحية:     الوحدة                

  السنوات

  

الليالي 
  السياحية

  

1991  

  

1992  

  

1993  

  

1994  

  

1995  

  

1996  

  

1997  

  

1998  

  

1999  

  

2000  

  

2001  

  

2002  

  3419.7  3866.9  3915.8  3694.7  3046.1  2493.1  1849  1486.6  1365  1199.2  1097  859   نجوم5فنادق 

  9774.7  11184.5  10956.8  10746.7  9043.9  8124  6864.2  5661.7  5469.4  4357  3433.6  2079.4   نجوم4فنادق 

  10901.2  14814.5  14922.1  14934.5  13020.4  13510.3  11950.3  12199.5  12825.8  11279.6  10573.1  6323.3   نجوم3فنادق 

  2225.4  2707.8  2759.3  3040.5  3020  3083.7  3047.1  3344.3  4052.2  4141.9  4374.8  2804   نجوم2فنادق 

  267.3  297.6  297.5  273.8  257.3  265.5  264  303.4  343.9  371.4  383.8  318.1   نجمة1فنادق 

  1930.3  2462.6  2572.3  2629.9  2595.9  2319.1  2150.3  2350.8  2383.8  2343.9  1855.9  1409.2  بدون نجمة

  28518.6  35333.9  35423.8  35320.1  30981.6  29795.8  26124.9  25346.3  26440.1  23693  21718.1  13793.2  اإلجمالي

Source : Office national de tourisme tunisien 
 www.ins.nat.tn/private/idc/page011335.idc 

 
 تبني بأن 2002-1991من جدول توزيع الليايل السياحية يف الفنادق التونسية حسب تصنيفها للفترة 
 وتتوزع كما %91.68نسبة الليايل السياحية يف الفنادق املصنفة إىل إمجايل الليايل السياحية يف املتوسط ميثل 

   )162 (:يلي
   ؛%8.09  جنوم بـ5 فنادق*   
   ؛%25.19 جنوم بـ 4 فنادق*   
  ؛%44.70جنوم بـ  3فنادق *   
   ؛%12.51 حنوم بـ 2فنادق *   
   .%1.19واحدة بـ فنادق بنجمة *   
متثل الليايل السياحية يف الفنادق من صنف ثالث جنوم حصة األسد من هذا التوزيع، وتليها ذات   

 الوحدات تتناسب مع صنف أربع جنوم، مث ذات صنف جنمتني، وهذا نظرا إىل أن مستوى أسعار خدمات هذه
 جنوم متواضعا 5شرائح واسعة من السياح األجانب الوافدين إىل تونس، ويعترب نصيب الفنادق ذات صنف 

مقارنة مع األصناف الثالثة األخرى، نظرا الرتفاع أسعار خدماهتا، ويف املركز األخري حصة الفنادق ذات جنمة 
 السياح على هذا النوع من الفنادق مقارنة باألصناف وهي نسبة ضئيلة وتعكس عدم إقبال %1.19واحدة بـ
 فقط من إمجايل الليايل %8.32يف حني ميثل عدد الليايل السياحية يف الوحدات الفندقية غري املصنفة . األخرى

                                                 
  .11حسبت هذه النسب من واقع بيانات اجلدول رقم  -162



السياحة (السياحية، ويف الغالب فإن السياح الوافدين على هذا النوع من الفنادق هم السياح التونسيني 
  .3أنظر امللحق رقم) السياح اجلزائريني، الليبيني(من السياحة احلدودية و) الداخلية

  :ثالثا، السياحة الدولية الوافدة إىل تونس
استطاعت تونس أن تدعم مكانتها يف األسواق املتوسطية واإلفريقية والعاملية، بفضل جدية السياسات   

على ذلك النتائج احملققة على مستوى عدد السياح وتدل . املتعاقبة واليت أعطت مكانة متميزة للقطاع السياحي
  .الوافدين إليها، لتربهن املسرية املوفقة للسياحة التونسية

  12اجلدول رقم 
  تطور عدد السياح الوافدين إىل تونس

  2002-1990خالل الفترة 
  مليون سائح: الوحدة                                                      

 )%(معدل التغري  لسياحعدد ا  السنوات
1990  3.2038  -  
1991  3.2240  0.63  
1992  3.5400  9.80  
1993  3.6557  3.27  
1994  3.8555  5.46  
1995  4.1198  6.85  
1996  3.8846  5.71-  
1997  4.2631  9.71  
1998  4.7175  10.66  
1999  4.8317  2.42  
2000  5.0571  4.66  
2001  5.3873  6.53  
2002  5.0635  6.01-  

Source : Office national du tourisme tunisien 
 www.ins.nat.tn/private/idc/page011331.idc 

  
  :وميكن توضيح ما ورد يف اجلدول أعاله حسب الشكل التايل

  



  
 

اح من تشري بيانات اجلدول أعاله بأن قطاع السياحة يف تونس متكن من جذب أعداد كبرية من السي
ليصل إىل  1990عام ) 6أنظر الشكل رقم (جنسيات متعددة، حيث كان عددهم يربو عن ثالث ماليني سائح 

 للفترة %4.02، أي مبعدل منو سنوي متوسط بـ2002عام ) مليون سائح 5.036(أكثر من مخس ماليني سائح 
1990-2002 .  

 %6.01 قد اخنفض مبعدل 2002 عام ويتبني من هذا اجلدول أن عدد السياح الوافدين على تونس يف 
، ويعترب أهم سبب يف هذا التراجع  عدم االستقرار السياسي يف املنطقة العربية إثر 2001عن عددهم يف عام 

  .التهديدات املستمرة خلوض حرب ضد العراق
 ومن أجل تدعيم تونس ألسواقها السياحية وجذب املزيد من السياح األجانب بادرت يف هذا اجملال  

شركة اخلطوط اجلوية التونسية إىل فتح خطوط جديدة لرحالت مباشرة بني تونس وبعض العواصم اإلفريقية 
  )163 (.والعربية واخلليجية بشكل خاص

وتتمثل جنسيات السائحني الوافدين على تونس من خمتلف مناطق العامل، سيما من أوروبا اليت تعترب   
يت السوق الفرنسية يف صدارة األسواق السياحية املتدفقة إىل تونس، وتأ. املصدر األول للسياحة يف هذا البلد
ضمن األسواق السياحية اهلامة هلذا ) ليبيا واجلزائر(وتندرج السوق املغاربية . وتليها السوق األملانية واإليطالية

  ). 4أنظر امللحق رقم . (البلد
  
  

                                                 
 www.tunisnews.net/6novembre03.htm : ،  على املوقع1.، ص"انتعاش نسيب ملوسم السياحة التونسية" -163

:6  عدد السياح الوافدين إلى تونستطور   رقمالشكل
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  املقومات السياحية املادية للمغرب: املطلب الثالث
 املغرب من الدول اليت حّباها اهللا مبقومات جذب سياحية طبيعية وحضارية على درجة كبرية من يعترب  

األمهية، سيما موقعه اجلغرايف الذي يعد مبثابة مهزة وصل بني القارة اإلفريقية واألوروبية وطبيعته اجلبلية املتميزة، 
ثي وثقايف مبختلف احلضارات اليت مرت وامتداد شواطئه على البحر املتوسط واحمليط األطلسي، وزخم ترا

، مما أضفى على هذا البلد جاذبية خاصة من )أنظر املطلب الثالث من املبحث األول يف الفصل الثاين(باملغرب 
  .قبل السياح الوافدين عليه من خمتلف اجلنسيات

من القطاعات األخرى، وقد كان سعي املغاربة بارزا يف تطوير البىن التحتية الالزمة هلذا القطاع كغريه   
وتوسيع الطاقة االستيعابية ملؤسساته الفندقية، وحتسني مستوى اخلدمات هبذه اهلياكل السياحية لتلبية الطلب 

وسيتم تناول املقومات السياحية . احلايل واملرتقب على منتوجه السياحي الستقطاب املزيد من السياحة الدولية
  :املادية للمغرب يف العناصر التالية

  :أوال، الطاقة الفندقية
ركز املغرب جهوده للنهوض بقطاعه السياحي وتطوير قدراته، جلعله يف ) 1956عام (بعد استقالله  

إذ أدرج هذا القطاع يف خمططاته التنموية ضمن أولوياته . مستوى منافسة البلدان السياحية يف املنطقة وغريها
 للعملة الصعبة ملعاجلة العجز يف ميزان مدفوعاته، ومتويل األنشطة االقتصادية واالجتماعية، باعتباره مصدرا هاما

  .االقتصادية وخلق مناصب الشغل ورفع املستوى املعيشي لسكانه
أولت سلطات املغرب أمهية لتوفري البىن األساسية وإجناز ) 1967-1965(ففي املخطط الثالثي األول   

تأمني التمويل الكايف للمشاريع املرتبطة بتهيئة مناطق التوسع األشغال الكربى للتهيئة، إضافة إىل تركيزه على 
أغادير، طنجة، تطوان، : السياحي حسب أولوياهتا يف تلك الفترة واليت حددت بستة مناطق سياحية هي

  )164 (.احلسيمة، اجلنوب الكبري وعدد من املدن ذات املآثر التارخيية
خصصة للقطاع السياحي مت توجيهها للمناطق وما مييز هذا املخطط أن معظم االستثمارات امل  

الساحلية املتواجدة على الواجهة املتوسطية بشكل أساسي، إضافة إىل املناطق األخرى من املغرب، األمر الذي 
 .1967 سريرا يف عام 20000 لتصبح 1955 سرير يف عام 5000ساعد على تطوير طاقات اإليواء بفنادقه من 

)165(  
 مت تنفيذ خمططني متيزا بتطبيق الالمركزية اجلهوية يف قطاع 1977 إىل 1968بني ويف الفترة املمتدة   

 .السياحة، إلعطاء مرونة هلذا القطاع لتطوير مناطق اجلذب السياحي وتثمني املقومات السياحية هلذه املناطق
)166(  

                                                 
164 -  A.DAOUDI, L’organisation et la réglementation du tourisme au Maroc, (MK, BENNANI EDITEUR, Mai 1994), P.31. 
165 -  Ibid. 
166 -  Ibid. 



ال أمام القطاع ولعل ما مييز هذه املرحلة هو تقلص دور الدولة يف االستثمارات السياحية، وفسح اجمل  
اخلاص احمللي واألجنيب لالستثمار يف هذا القطاع، مما ساهم يف إعطاء دفع يف توسيع الطاقة الفندقية بوترية 

  .أسرع من ذي قبل
وتلت هذه الفترة خمططات تنموية أخرى اهتمت فيها املغرب بانتهاج سياسة سياحية جديدة، وذلك   

 اللذان تضمنا حتويل )168(39/89 والقانون رقم )167(،1988 أفريل 08مبقتضى القرار امللكي الصادر بتاريخ 
ملكية الفنادق اليت متتلكها الدولة للقطاع اخلاص من أجل معاجلة مسألة نوعية اخلدمات السياحية هبذه الفنادق 

ى إضافة إىل سعي هذا البلد إىل ترقية منتوجه السياحي، وذلك بتطوير تسويقه على مستو. وتقوية مردوديتها
  .األسواق العاملية وبشكل خاص السوق األوروبية

وأمام هذا االهتمام الذي توليه سلطات املغرب للقطاع السياحي شهدت طاقات اإليواء يف الفنادق   
املصنفة تطورا بطيئا مل يكن يف املستوى الذي يطمح هذا البلد لتحقيقه، يف ظل إمكانياته الطبيعية واحلضارية 

 كان تطور الطاقة االستيعابية للفنادق املصنفة مبعيار عدد 2002-1990وخالل الفترة .  عليهااملتنوعة اليت يتوفر
  :األِسرَّة موضحا يف اجلدول التايل

  13اجلدول رقم 
  تطور عدد األسرة يف الفنادق املصنفة يف املغرب 

  2002-1990خالل الفترة 
  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

عدد 
  األِسرَّة

  
88578  

  
92937  

  
94608  

  
88881  

  
89953  

  
90511  

  
91081  

  
90504  

  
91300  

  
93383  

  
95180  

  
97100  

  
102097  

معدل 
التغير 

)%(  

  
-  

  
4.92  

  
1.80  

  
6.05-  

  
1.21  

  
0.62  

  
0.63  

  
0.63-  

  
0.88  

  
2.28  

  
1.92  

  
2.02  

  
5.15  

Source : - Département du tourisme, pour les années 1990-2000 
www.bmcebank.ma/revue/revue/282/tourisme 02- (Maroc) 
- Evolution des principaux indicateurs touristiques, pour les années 2001-2002 

 www.fmdt.ma/?mod=statistiques&action=show&id=20 

 
-1990بأن عدد األِسرَّة يف الفنادق املصنفة للمغرب خالل الفترة  13يبدو من بيانات اجلدول رقم 

سرير يف غضون ثالثة عشرة  13519، أي بزيادة تقدر بـ %1.23تطور مبعدل منو متوسط سنوي بنحو  2002
أنظر املطلب الثاين من املبحث (دقية املصنفة لتونس ويعترب هذا النمو ضئيال إذا ما قورن بتطور الطاقة الفن. سنة

مما يدل على أن املغرب مل يتمكن من تطوير هذا املنتوج السياحي وجعله قادرا على ). الثاين من هذا الفصل
  .تلبية تزايد الطلب عليه، كما سيتضح الحقا يف النقطة الثالثة من هذا املبحث

                                                 
  .1994تقرير لوزارة السياحة املغربية، مذكرة حول خوصصة القطاع السياحي باملغرب،  -167

168 -  Industrie du tourisme au Maroc, op.cit., P.19. 



للفنادق املصنفة باملغرب إىل إمجايل هذه الطاقة يتبني بأهنا متثل وإذا ما مت مقارنة الطاقة اإليوائية   
 وتدل هذه النسبة على االهتمام بالفنادق املصنفة إذا ما قورنت بنظريهتا غري املصنفة واليت مل )169(،73.41%

  . من إمجايل الطاقة االستيعابية لكل الفنادق%26.59) 2002-1990(تتجاوز حصتها خالل هذه الفترة 
 إطار سعي املغرب لتطوير الطاقة اإليوائية الالزمة الستقبال السياح القادمني إليه، خصص ويف  

 ألف 230، ألجل توفري 2010-2000  مليار دوالر أمريكي للفترة املمتدة بني3استثمارات هلذا الغرض بـ 
 جديدة ملختلف  ألف سرير من خالل جتهيز مخس حمطات سياحية160، أي بزيارة 2010سرير مع هناية عام 

  )170 (.السعيدية، رأس املاء، مخيس الساحل، احلوزية وموغادور: املناطق الساحلية باملغرب هي

 كان على 2000-1990وبالنسبة لتطور الطاقة الفندقية املصنفة للمغرب مبعيار عدد الفنادق للفترة   
  :النحو التايل

  14اجلدول رقم 
  تطور عدد الفنادق املصنفة يف املغرب 

  2000-1990ل الفترة خال
  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

عدد 
الفنادق 
  المصنفة

  
511  

  
533  

  
554  

  
537  

  
553  

  
526  

  
533  

  
532  

  
542  

  
568  

  
576  

معدل 
التغير 

)%(  

  
-  

  
4.30  

  
3.94  

  
3.07-  

  
2.98  

  
4.88-  

  
1.33  

  
0.19-  

  
1.88  

  
4.80  

  
1.41  

Source : Département du tourisme. 
 www.bmcebank.ma/revue/revue/282/tourisme 02- (Maroc) 

  
  مبعـدل    2002-1990يالحظ من هذا اجلدول بأن عدد الفنادق املصنفة باملغرب تطور خالل الفترة             

 فندقا مصنفا مـن جممـوع   576 فندق ليصبح عددها   65بـبزيادة تقدر   أي   %1.25حنو متوسط سنوي بنحو     
  )171(.2000 وحدة ومؤسسة فندقية يف عام 1720

وتعترب الطاقة الفندقية املصنفة للمغرب مبقياس عدد الفنادق ضئيلة مقارنة بنظريهتا غري املصنفة، حيـث         
ق اليت ميتلكها هذا البلـد، إال أن الطاقـة          إمجايل عدد الوحدات والفناد   ) %33.49(متثل الفنادق املصنفة ثلث     

                                                 
169 -  Ministère de l’Économie, des Finances, de la privatisation et du tourisme (Maroc). 
www.tourisme.in-Morocco.com 

، من طرف املركز املتعدد الوسـائط، جريـدة الشـرق           "2010حبلول عام   .  ماليني سائح  10 بخطة مغربية الستقطا  "هدى بن منصور،     -170
                                  ). 2002 نوفمرب 25مراكش، (األوسط، 

www.asharqalawat.com/details.asp?section=6&issue=8846&article=153052 
171 -  Industrie du tourisme au Maroc, op.cit., p.2 



من جمموع هذه الطاقة، أي ما يعادل حوايل ثالث مـرات            )172(%74.15االستيعابية هلذه الفنادق املصنفة متثل      
  .عدد األِسرَّة يف املؤسسات الفندقية غري املصنفة

رَّة أو مبعيار عدد الفنادق     ومع هذا التطور الذي تشهده الطاقة الفندقية للمغرب سواء مبعيار عدد األسِ             
فما زالت هذه الطاقة وخاصة املصنفة منها ال تستجيب لطلبات السائحني، ولعل من أهم أسباب ذلك عـدم                  
توجه االستثمار اخلاص احمللي واألجنيب حنو هذا القطاع بشكل واسع، لوجود بعض العراقيل اليت حتـول دون                 

 الضرائب، إضافة إىل وجود منافسة حادة هلذا القطـاع مـن            ذلك، منها صعوبة احلصول على العقار، ارتفاع      
بعض الدول يف جنوب أوروبا واملنطقة العربية، وأيضا عدم استغالل تنوع املنتوج السـياحي للمغـرب مبـا                  

  .يتناسب وطاقات البالد التارخيية واحلضارية والطبيعية اليت تتوفر عليها
  :ثانيا، الليايل السياحية يف املغرب

ملغرب لرفع حصته من عدد السياح الوافدين إليه، وبالتايل زيادة عدد الليايل السياحية اليت يسعى ا  
ولتحقيق ذلك يعمل املغرب على رفع قدراته على . يقضيها هؤالء السياح يف خمتلف الفنادق املتواجدة هبذا البلد

السياحية اليت تساعد على استقبال أكرب عدد ممكن من السياح، ويف نفس الوقت  حتسني مستوى اخلدمات 
 كان تطور الليايل السياحية يف املغرب حسب اجلدول 2002-1990ويف الفترة . ذه الفنادقهبإطالة مدة اإلقامة 

  :التايل

                                                 
172 -  Ibid. 



  15 اجلدول رقم
  تطور عدد الليايل السياحية يف الفنادق املصنفة يف املغرب 

  2002-1990خالل الفترة 
  ألف ليلة سياحية: الوحدة                                       

   لغري املقيمني%  جمموع الليايل السياحية السنوات
1990  10294.826  -  
1991  7788.116  -  
1992  10669.919  78.12  
1993  11592.863  80.30  
1994  11535.672  80.84  
1995  9941.390  78.26  
1996  10073.206  78.29  
1997  10908.443  79.25  
1998  11981.473  80.97  
1999  13064.345  83.02  
2000  13539.586  83.22  
2001  12695.228  81.08  
2002  11320.882  95.86  

Source : - Département du tourisme, pour les années 1992-2000. 
www.bmcebank.ma/revue/revue/282/tourisme 02- (Maroc) 

 - Evolution des principaux indicateurs touristiques pour les années (1990-1991), (2001-2002). 
   www.fmdt.ma/?mod=statistiques&action=show&id=20 

 
  :ين التايلوسيتم التعبري عن تطور عدد الليايل السياحية يف الفنادق املصنفة يف املغرب بالشكل البيا
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7 : عدد الليالي السياحية في المؤسسات الفندقية في المغربتطور  رقمالشكل
2002 - 1990  خالل الفترة

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

 ليلة سياحيةألف

السنوات

  لغير المقيمين الليالي السياحيةإجمالي الليالي السياحية



وبإلقاء نظرة فاحصة على هذا اجلدول يتبني بأن الليايل السياحية لغري املقيمني يف الفنادق املصنفة 
- 1990 من إمجايل الليايل السياحية يف هذا النوع من الفنادق خالل الفترة %81.75للمغرب متثل يف املتوسط 

وتدل هذه النتائج .  لنفس الفترة%18.25عدد هذه الليايل للسياح املقيمني باملغرب ، يف حني مل يتجاوز 2002
على مدى إقبال السياح األجانب على الفنادق املصنفة أكثر من غريها، نتيجة نوعية اخلدمات هبذه اهلياكل 

لفنادق املصنفة للسياح ويف املقابل اخنفض نصيب الليايل السياحية يف ا.  املصنفةالسياحية مقارنة بالوحدات غري
وملعرفة . املقيمني يف هذا البلد نظرا الرتفاع مستوى أسعار خدماهتا، وبالتايل توجههم إىل األصناف الدنيا منها

  .5 امللحق رقمفدين إىل املغرب أنظر       توزيع الليايل السياحية حسب جنسيات السائحني الوا
  : املغربإىلثالثا، السياحة الدولية الوافدة 

يعد املغرب من الدول اليت حققت نتائج هامة على خريطة السياحة العربية واملتوسطية، نتيجة جلهودها                 
الرامية إىل جذب السياح األجانب، وذلك من خالل سعيها إىل حتديث أساليب الترويج ملنتوجها السـياحي                

ىل منتوجه الساحلي الذي حيظى باهتمـام       والعمل على تنويعه ليشمل السياحة اجلبلية والبيئية والثقافية، إضافة إ         
  .السياحة الداخلية واألجنبية

وبفضل هذا االهتمام الذي حيظى به القطاع السياحي يف املغرب مت حتقيق نتائج إجيابية من حيث عدد                   
  :السياح الوافدين على هذا البلد كما يوضح ذلك اجلدول التايل
  16اجلدول رقم 

   املغرب تطور عدد السياح القادمني إىل
  2002-1994خالل الفترة 

 مليون سائح:   الوحدة                                 
  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

عدد 
  السياح

4.024  4.169  2.730  2.789  2.766  2.602  2.693  3.072  3.242  3.817  4.240  4.342  4.303  

معدل 
التغير 

)%(  

-  3.60  34.52-  2.16  0.82-  5.93-  3.50  14.07  5.53  17.73  11.08  2.40  0.9-  

Source :  - Evolution des principaux indicateurs touristiques, pour les années (1991-1994), (1996-1999) 
   www.fmdt.ma/?mod=statistiques&action=show&id=20 
   - Organisation Mondiale du tourisme, tendances des marchés Touristiques, édition 2004-Afrique, p.69, 
pour les  Années 1990, 1995,2000,2001,2002. 

  
  : من خالل الشكل التايل2002-1990ويظهر تطور عدد السياح الوافدين على املغرب خالل الفترة 



  
  

 2002-1990 يتبني بأن احلركة السياحية الدولية القادمة إىل املغرب للفترة  16وبالنظر إىل اجلدول رقم     
 مليون سـائح يف عـام       4.024 حيث تطور عدد السياح من       %1.49شهدت تطورا مبعدل منو متوسط سنوي       

  .2002مليون سائح يف عام  4.303 إىل 1990
جم احلركة السياحية الدولية الوافدة على املغرب تعكس اهتمامـات سـلطات            إن هذه الزيادة يف ح      

املغرب على استقطاب وجذب املزيد من السياح، يف إطار تنشيط سوق السـياحة املغربيـة، وتأكيـد دوره                  
نية كواجهة سياحية أساسية يف منطقة مشال إفريقيا والعامل العريب، كما يسعى هذا البلد إىل تفعيل السياحة البي                 

العربية، لزيادة حصته من عدد السياح العرب سيما من منطقة اخلليج العريب، باعتبار أن السياحة البينية العربية                 
  .هي البديل للحفاظ على استمرارية تطور هذا القطاع من تأثريات األحداث الدولية واحمللية

ة مثل التفجريات يف الـدار      وما من شك يف أن أحداث العنف الدموي الداخلية ويف الدول املتوسطي             
 . تلقي بظالهلا على حركة السياحة الدولية2004 وتفجري القطارات مبدريد يف مارس    2003 ماي   16البيضاء يف   

 باعتبار أن القطاع السياحي يعترب أكثر حساسية من القطاعات االقتصادية األخرى هلـذا النـوع مـن                  )173(
ة فإن املغرب يعمل على حتسني صورته وزيادة حصته من عدد           وعلى الرغم من هذه األحداث املؤمل     . األحداث

 ماليني سائح أجنيب    7 ماليني سائح، منهم     10 حوايل   2010السياح الوافدين إليه ليصل عددهم يف حدود عام         
  )174 (.بالفنادق املصنفة

ترب أهم  وتتمثل جنسيات السائحني القادمني إىل املغرب بالدرجة األوىل يف السوق األوروبية، حيث تع              
 201258 سائح، مث إسـبانيا      877465سوق سياحية مصدرة للسياح حنو هذا البلد، ومتثلها أساسا فرنسا بـ            

                                                 
 .1.، مرجع سابق،  ص"سياحة املؤمترات واملهرجانات تزدهر باملغرب" -173
  .هدى بن منصور، مرجع سابق -174

8 :  عدد السياح الوافدين إلى المغربتطور   رقمالشكل
2002-1990   الفترةخالل
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5

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

 سائحمليون

السنوات



 سائح وذلك يف    112518 سائح، وإيطاليا بـ     146576 سائح، وبعدها إجنلترا     172860سائح، وتليها أملانيا بـ     
أمهية من  ) تونس، اجلزائر، ليبيا  (وق املغاربة    وغريها من الدول األوروبية، كما ال تقل الس        )175( مثال 2002عام  

 سائح مـن    25012: حيث عدد السياح القادمني منها حنو املغرب، حيث سجل يف نفس السنة األرقام التالية             
أما السوق اخلليجية فقد بدأت تربز على مسـتوى         .  سائح من ليبيا   11723 سائح من اجلزائر،     22527تونس،  

من حيث االستثمار السياحي هبذا       ء من حيث عدد السياح القادمني منها، أو       القطاع السياحي للمغرب، سوا   
  ).        6 امللحق رقم      أنظر(  والكويت املتحدة العربية   اإلمارات  البلد، منها السعودية،

  :اخلامتة
ة استعرض هذا الفصل املقومات السياحية للبلدان الثالثة اجلزائر، تونس واملغرب يف شكل دراس  

مقارنة، لتسليط األضواء على واقع القطاع السياحي يف هذه البلدان، من خالل الوقوف على مدى أمهية هذه 
  .اإلمكانيات يف النهوض بالسياحة وتطويرها، خدمة لشعوب هذه الدول

ال ومن املعروف أن هذه البلدان الثالثة أنعم اهللا عليها بثروات طبيعية تتنوع بني البحر والصحراء واجلب  
ومناخ متنوع على طول السنة، مما شكل عامال مهما يف جذب السياح األجانب لكن بنسب متفاوتة، تتوقف 

  .على مدى تأهيل واستغالل هذه املقومات الطبيعية لصاحل هذا القطاع
ويف هذا اإلطار حققت كل من تونس واملغرب تطورا على مستوى أمناطها السياحية املتعلقة باملنتوج   
 البحري والثقايف والصحراوي واملنتوج اجلبلي أيضا، إضافة إىل سعيها إىل تطوير أمناط سياحية أخرى السياحي

يف حني مل يكن اهتمام اجلزائر هبذه املقومات الطبيعية والتارخيية . كالسياحة  العالجية باملياه املعدنية ومباء البحر
  .األمر الذي أثر سلبا على تطور السياحة يف هذا البلدواحلضارية اليت تتوفر عليها يف مستوى هذه اإلمكانيات 

ويستخلص من هذا الفصل أن الطاقة  اإليوائية للمؤسسات الفندقية يف تونس واملغرب شهدت منوا   
مطردا منذ استقالهلما، بفضل جهود هذين البلدين املستمرة واهلادفة، إىل تنمية السياحة إميانا منهما بأمهية هذا 

 مثال قدر عدد األِسرَّة يف الفنادق املصنفة يف 2002ففي عام . تصادياهتا باعتباره أحد أقطاب التنميةالقطاع يف اق
 سريرا يف نفس العام، يف حني مل تتعد سعة الفنادق 102097 سريرا، وبالنسبة للمغرب حنو 190600تونس 

  . سريرا26063املصنفة يف اجلزائر يف هذا العام 
ية هلذه البلدان بتطور يتناسب مع مستوى تطور طاقاهتا الفندقية متاشيا مع ومتيزت الليايل السياح  

احلركة السياحية الدولية الوافدة إليها، حيث سجلت تونس رقما قياسيا يف املنطقة بني جرياهنا من الدول العربية 
 28518.561 مثال 2002م واإلفريقية، إذ قدر عدد الليايل السياحية اإلمجالية يف املؤسسات الفندقية يف تونس عا

 ألف ليلة سياحية يف املغرب يف نفس العام 15541.000لغري املقيمني، وبنحو  %90.81ألف ليلة سياحية منها 
أما بالنسبة لعددها يف فنادق اجلزائر كان ضئيال، ويدل على اخنفاض نصيب البالد .  لغري املقيمني%69.82منها 

                                                 
175 -  Organisation mondial du tourisme, op.cit., p. 102. 



 لغري %6 ألف ليلة سياحية منها 4128.57إذ مل يتجاوز عدد هذه الليايل من السياحة الدولية الوافدة إليها، 
  .املقيمني، وهي نسبة متدنية حقا

وعلى مستوى حجم احلركة السياحية القادمة إىل هذه الدول فاألرقام املسجلة تعكس واقع القطاع   
هذا املؤشر يتبني بأن تونس وباعتماد . السياحي، ومدى أمهيته ضمن االستراتيجيات التنموية هلذه البلدان

 ماليني 5 مثال وصل عدد السياح الوافدين على تونس أكثر من 2002ففي عام . تتصدر قائمة البلدان  املغاربية
مليون، ويبقى نصيب اجلزائر من السياحة  4.303، أما املغرب فقدر عدد سياحها بـ )مليون 5.064(سائح 

  ! سائح يف نفس العام988000الدولية متدنيا حيث مل تسجل سوى 
ومما سبق ميكن القول بأن القطاع السياحي كغريه من القطاعات االقتصادية األخرى يتطلب استغالل   

، وتوفري الظروف املالئمة )الطبيعية، التارخيية، احلضارية، املادية والبشرية(املقومات السياحية باختالف طبيعتها 
 اان حتقيق نتائج إجيابية على مستوى هذا القطاع، ومدى تأثرياهتضمن استراتيجيات وطنية جادة وهادفة، لضم

املباشرة وغري املباشرة على جوانب أخرى اقتصادية واجتماعية هلذه البلدان، وهذا ما سيشكل اهتمام الباحثة يف 
  .الفصل الثالث

  



  



  :       
  

  : املقدمة
تتباين اآلثار االقتصادية واالجتماعية املترتبة على صناعة السياحة من بلد آلخر تبعا لتبـاين األنشـطة             

اجلزائر، : هبا السياحة يف اقتصاديات هذه البلدان الثالثة      اليت حتظى   واملقومات واألمناط السياحية، وتبعا للمكانة      
  .تونس واملغرب

ول مدى مسامهة السياحة يف اقتصاديات الدول الثالثة حمل الدراسة من خالل      ويف هذا الفصل سيتم تنا      
مسامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايل، وحتقيق إيرادات بالنقد األجنيب، وخلق فرص العمل ومدى تأثري ذلك على                

  .املستوى املعيشي والثقايف ملواطين هذه الدول
اآلثار االقتصادية للسياحة،   : ذا الفصل إىل مبحثني مها    وللوقوف على هذه العوامل وغريها مت تقسيم ه         

  .واآلثار االجتماعية للسياحة
  .اآلثار االقتصادية للسياحة يف اجلزائر، تونس واملغرب: املبحث األول

من الطبيعي أن يفرز قطاع السياحة آثارا اقتصادية على مستوى اقتصاديات البلدان السياحية، والـيت               
  .ية هذا القطاع ومدى تطوره يف هذه الدولتتوقف بدورها على أمه

ويف هذا املبحث سيتم التركيز على ثالث أبعاد رئيسية، تعترب من أهم ما ميكن أن يساهم به القطـاع                   
  :السياحي يف اقتصاد أي بلد نام أو متقدم وهي

   مسامهة السياحة يف حتقيق إيرادات بالنقد األجنيب؛-
  ي اإلمجايل؛ مسامهة السياحة يف الناتج احملل-
  : ميزان السياحة والسفر، ولتشريح هذه املواضيع مت تقسيم هذا املبحث إىل ثالث مطالب-

  اآلثار االقتصادية للسياحة يف اجلزائر: املطلب األول
يف هذا املطلب سيكون التركيز على واقع القطاع السياحي يف اجلزائر، من خالل عـرض مقوماتـه                 

واملالحظ أن مسامهة هذه املقومات كانـت       . واليت سبق حتديدها يف الفصل الثاين     الطبيعية واحلضارية واملادية    
وفيما يلي سيتم التركيز علـى بعـض        . حمدودة يف تنمية القطاع السياحي، ومن مث يف تطوير االقتصاد الوطين          

  :املؤشرات منها
  :أوال، اإليرادات السياحة

ة املتعلقة بتنمية وتطوير هـذا القطـاع مبختلـف          تعترب اإليرادات السياحية من أهداف السياسة العام        
أنشطته، وتعد أيضا من العناصر اليت تستغلها احلكومات يف حتسني األداء االقتصادي واالجتماعي، سـيما إذا                



كانت هذه اإليرادات تشكل قدرا معتربا يف الناتج الوطين اإلمجايل، إذ يصبح من الضروري التركيـز علـى                  
  . الذي يتوقف عليه حجم اإليرادات السياحية)176 (ؤثرة يف حجم اإلنفاق،العوامل  األساسية امل

ومن البديهي القول أن هذه اإليرادات تتحقق من إنفاق السائحني يف الدول السياحية املضيفة علـى                  
خمتلف السلع واخلدمات السياحية، وأيضا من خمتلف األنشطة املرتبطة هبذا القطاع إذ كلمـا اتسـع نطـاق                  

  .السياحية كلما ازدادت اإليرادات املتأتية منهااخلدمات 
أنظر املبحث الثـاين    (ويف حالة اجلزائر مل حيدث تطور يف حجم احلركة السياحية الدولية الوافدة إليها                

، وكان ذلك نتيجة حتمية لضعف مكونات العرض السياحي من فنادق وخدمات سـياحية              )من الفصل الثاين  
. إىل األوضاع السياسية واألمنية الصعبة اليت عاشتها البالد خالل عقد التسعينيات          وبىن أساسية وغريها، إضافة     

ويوضـح  . وال شك أن هذا الوضع ساهم يف تعقيد القطاع ومن مث أثر سلبا على حجم اإليرادات املتأتية منه                 
  .2002-1990اجلدول التايل اإليرادات السياحية يف اجلزائر للفترة املمتدة من 
  17اجلدول رقم 

  تطور اإليرادات السياحية يف اجلزائر
  2002-1990خالل الفترة 

  مليون دوالر أمريكي:  الوحدة                                                                   
  )%(معدل التغري  اإليرادات السياحية  السنوات
1990  105  -  

1991  83.9  20.09-  

1992  74.4  11.32-  

1993  72.8  2.15-  

1994  49.5  32.00-  

1995  33  33.33-  

1996  45.8  40.06  
1997  28.8  37.12-  

1998  74.3  158.00  
1999  80  7.67  
2000  96  2.0  
2001  100  4.17  
2002  133  33  

Source : Office national des statistiques et Ministère du tourisme et de l’Artisanat. 
 www.ons.dz//them_sta.htm  

                                                 
  .ؤثرة يف اإلنفاق السياحي يف املبحث الثاين من الفصل األولمت تناول العوامل امل -176



 :وميكن توضيح تطور هذه اإليرادات بالشكل البياين التايل
 

  
  

 يتضح بأن اإليرادات السياحية يف اجلزائر تعرضت لتقلبات حـادة،           17بالنظر إىل بيانات اجلدول رقم        
، ميكـن اعتبـاره     2002-1990خالل الفترة    %10.57إال أهنا شهدت تطورا  مبعدل منو متوسط سنوي بـ           

 مليـون دوالر    105 تقـدر بــ      1990وقد كانت قيمتها يف عام      . متواضعا بالنظر إىل املبالغ املتحصل عليها     
، وهو أدىن حد هلا يف هذه الفترة الزمنية علـى إثـر             1997مليون دوالر يف عام      28.8أمريكي، لتنخفض إىل    

انعدام االستقرار السياسـي يف املقـام األول وغيـاب          ومرد ذلك   . 1991التدهور املتتايل يف قيمتها منذ عام       
االهتمام هبذا القطاع من طرف املسؤولني املعنيني، وهتميشه بشكل يكاد يكون كليا، باعتباره قطاعا ثانويـا                

  .ومشكوك يف مردوديته
احي ويالحظ أنه مع بداية األلفية الثالثة أخذت اإليرادات السياحية املسجلة على مستوى القطاع السي               

، ويعود ذلك إىل حماولة الـبالد       2002 مليون دوالر أمريكي عام      133يف اجلزائر يف حتسن تدرجيي لتبلغ قيمتها        
بناء صورهتا يف اخلارج كوجهة سياحية مثل غريها من الدول يف منطقة املغرب العريب، حيث تبنـت يف هـذا                    

جذب االستثمار احمللي واألجنيب حنـو هـذا         لتطوير السياحة و   ،)177 (اإلطار إستراتيجية شاملة طويلة املدى،    
  !القطاع، إال أهنا تظل جمرد آمال إىل أن يثبت الواقع عكس ذلك

ومما سبق يتضح بأن منو السياحة مرتبط ارتباطا وثيقا بالسياسات اليت تنتهجها احلكومات، وباألوضاع   
 مـن   ائر، مما أثر سلبا على حجم إيراداهت      األمنية السائدة واليت سامهت يف تعميق أزمة القطاع السياحي يف اجلزا          

  . هذا القطاع
                                                 

، نشرة إعالمية تصـدر  "اجلزائر سياحة "، أنظر،   2013إستراتيجية التنمية املستدامة للسياحة يف اجلزائر واليت اعتمدهتا وزارة السياحة إىل آفاق              -177
  .22-21. ، ص)2004اجلزائر، (، 26عن الديوان الوطين للسياحة، رقم 
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9 :  اإليرادات السياحية في الجزائرتطور   رقمالشكل
2002- 1990 للفترةخالل

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

       مليون دوالر أمريكي

 السنوات



  :ثانيا، مسامهة السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل
 وبشكل ملحوظ يف عدد مـن       )178(يعترب قطاع السياحة من القطاعات املكونة للناتج احمللي اإلمجايل          

للبترول كالدول اخلليجية أعطـت     ولإلشارة فإن بعض الدول املصدرة      . الدول املتقدمة والنامية على حد سواء     
للسياحة أمهية متميزة ضمن قطاعاهتا االقتصادية، إذ تشري إحصائيات اجمللس العاملي للسياحة والسـفر إىل أن                

  )179(.%10متوسط مسامهة قطاع السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل العاملي تصل إىل 
 احمللي اإلمجايل هلا تفسره حجم اإليرادات اليت مت وبالنسبة للجزائر فإن مسامهة قطاع السياحة يف الناتج    

 املئوية اليت تعد جد ضعيفة، كما يتضح ذلك من اجلـدول            بتسجيلها على مستوى هذا القطاع مقاسة بالنس      
  :اآليت

  18اجلدول رقم  
  مسامهة اإليرادات السياحية يف الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر

  2001-1991خالل الفترة 
  مليون دوالر أمريكي باألسعار اجلارية  : الوحدة

         السنوات

  البيان

1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  

  الناتج المحلي 

  اإلجمالي

45715.4  47870.5  49766.5  41969.3  41258.4  46846.5  47869.4  47840.4  48244.3  54178.1  54679.8  

ــاهمة  مســـ
ــرادات  اإليــ
ي الســياحية فــ

الناتج المحلـي   
  )%(اإلجمالي 

  

0.18  

  

0.15  

  

0.15  

  

0.12  

  

0.08  

  

0.1  

  

0.06  

  

0.15  

  

0.16  

  

0.18  

  

0.18  

 .2001-1991 املؤشرات االقتصادية يف البلدان العربية للفترة - : املصدر
  الصناعات التقليديةمت حساب هذه النسب من البيانات املستقاة من الديوان الوطين لإلحصاء ووزارة السياحة و -          

www.ons.dz/them_sta.htm  

 
 2001-1991يتضح من هذا اجلدول بأن مسامهة اإليرادات السياحية يف الناتج احمللي اإلمجايل للفتـرة             

كما كانت هذه املسـامهة يف أدىن       . كحد أقصى خالل هذه الفترة     %0.18كانت غري ذي أمهية ومل تتجاوز       
، نظرا ألن إيرادات هذا القطاع شهدت يف هذه السنة تراجعا ملحوظا            %0.06 بنسبة   1997مستوى هلا يف عام     

يف املتوسط خالل هـذه     %0.14وتعترب هذه املسامهة متدنية وال متثل سوى        ). 17أنظر اجلدول رقم    (يف قيمتها   
  .الفترة

                                                 
  .باألسعار اجلارية) سنة(ميثل جمموع السلع املادية واخلدمات املنتجة خالل فترة زمنية معينة : الناتج احمللي اإلمجايل -178
  .3.اهليئة العليا للسياحة، اململكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص -179



ـ                ا إىل أن   إن ضعف مردودية القطاع السياحي وحمدودية مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل تعود أساس
هذا القطاع مل يكن له أي دور يف التنمية االقتصادية منذ استقالل اجلزائر، ومرد ذلك اعتماد الدولة الكلـي                   
على قطاع احملروقات باعتباره األكثر أمهية يف حتقيق التنمية االقتصادية للبالد بوترية أسرع، ومن مث مسـامهتها                 

  .ةيف تطوير القطاعات األخرى مبا يف ذلك السياح
  :ثالثا، ميزان السياحة يف اجلزائر

يعترب ميزان املدفوعات بأنه سجل منظم يتكون من جانبني، جانب دائن تدرج به كافة العمليات اليت                
حتصل منها الدولة على النقد األجنيب مقابل ما تصدره من اخلدمات إىل العامل اخلارجي، وجانب مدين تدرج                 

  ومتثـل  )180(.لدولة مقابل ما تستورده من اخلدمات من العـامل اخلـارجي    به كافة العمليات اليت تدفع فيها ا      
السياحة إحدى املعامالت غري املنظورة يف ميزان املدفوعات شأهنا شأن املالحة، التأمني، املعامالت املصـرفية               

ـ                 . وغريها ة أما ميزان السياحة والسفر فهو ذلك الفرق بني ما مير عرب اجلهاز املصريف من متحصـالت خاص
). سياحة املواطنني خارج بلداهنم    ()181(بالسياحة القادمة مطروحا منه مدفوعات السياحة العكسية إىل اخلارج        

وبتفحص  وضعية ميزان السياحة والسفر للجزائر خالل الفترة حتت الدراسة جيد القارئ يف هذا اجلدول مـا                  
  :يلي

  19اجلدول رقم 
  ميزان السياحة يف اجلزائر

  2002-1990خالل الفترة 
  مليون دوالر أمريكي: الوحدة

  السنوات     

  الميزان

1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  

ــرادات  اإلي
  السياحية

105  83.9  74.4  72.8  49.5  33  45.8  28.8  74.3  80  96  100  133  

ــات  النفقـ
  السياحية

149  136.9  164.4  176.9  135  187.8  165.1  144.7  269  250.9  192.5  193.9  247.7  

  -114.7  -93.9  -96.5  -170.9  -194.7  -115.9  -119.3  -154.8  -85.5  -104.1  -90  -53  -44  الميزان

Source : Office national des statistiques et Ministère du tourisme et de L’Artisanat. 
 www.ons.dz/them_sta.htm  
 

  
، نظرا لضعف   2002-1990 ميزان السياحة شهد عجزا دائما خالل الفترة         يبدو من اجلدول أعاله بأن      

 مليون دوالر أمريكي يف عـام      195إيرادات السياحة مقارنة مبدفوعاهتا، إذ سجل أكرب عجز هلذه الفترة حبوايل            

                                                 
  .93.، ص)1985مؤسسة الثقافة اجلامعية، مصر، : اإلسكندرية(نبيل الرويب، اقتصاديات السياحة، جمموعة الدراسات السياحية،  -180
  .73.حميا زيتون، مرجع سابق، ص.د -181



فقـط   %26.67، يف حني كان تطور إيراداهتا مبعدل        %66.24، حيث تطورت املدفوعات السياحية بـ       1998
  . الفترةلنفس

 يرجع أساسا إىل ارتفاع السياحة      2002-1990إن هذا االرتفاع يف حجم املدفوعات السياحية للفترة           
  :، وذلك لعدة أسباب منها)سياحة اجلزائريني إىل اخلارج(العكسية 

 سوء تسيري املرافق السياحية وندرة اخلدمات اليت حيتاجها السائح؛ •
 قدرته على جذب السياح احملليني فما بالك  السياح األجانب؛ضعف املنتوج السياحي للجزائر، وعدم  •
 الظروف األمنية وتتمثل يف عدم االستقرار السياسي خالل عقد التسعينيات؛ •
  .سيما عامل الترويج غياب إستراتيجية تسويقية فعالة لتسويق املنتوج السياحي اجلزائري داخل وخارج البالد، •

ارتفاع مدفوعات السياحة عن إيراداهتا، وبالتايل تعميق الفـارق         كل هذه العوامل وغريها سامهت يف         
بينهما لغري صاحل ميزان املدفوعات للسياحة والسفر للجزائر، مما أثر سلبا على توازن ميزان املدفوعات للدولة،                

  . وتعميق عجزه
  اآلثار االقتصادية للسياحة يف تونس: املطلب الثاين

ضح مالمح قوة املنتوج السـياحي يف تـونس، ويعـود ذلـك إىل              من خالل دراسة الفصل الثاين تت       
ولذلك  . االستغالل اجليد هلذا املنتوج وحتسني اخلدمات املرتبطة به مما أفرز نتائج إجيابية على جممل هذا القطاع               

. متكنت تونس من احتالل مكانة حمترمة ضمن الدول اليت تعتمد على اإليرادات السياحية لتنميـة اقتصـادها                
  : مثل هذه اآلثار ستعرض الباحثة يف هذا املطلب املؤشرات التاليةحتوضيول

  :أوال، اإليرادات السياحية
يتضح جليا بأن هذا البلد يعترب قبلة        ) 12اجلدول رقم     (بالرجوع إىل عدد السياح الوافدين إىل تونس          

كثر من أربعة عقود من الـزمن    سياحية مفضلة لدى املاليني من السياح األجانب، حيث استطاع على امتداد أ           
  .أن يدعم مكانته يف األسواق املتوسطية واإلفريقية ليصبح قطبا سياحيا يف املنطقة

ومن الطبيعي أن يكون هلذا التزايد يف حركة السياحة الدولية إىل تونس انعكاسا إجيابيا على حجـم                   
  :حظه من واقع بيانات اجلدول التايلاإليرادات السياحية املسجلة على مستوى هذا القطاع، وهذا ما سنال



  20اجلدول رقم 
  تطور اإليرادات السياحية يف تونس

  2002-1990خالل الفترة 
  مليون دوالر أمريكي:  الوحدة                                                              

  )%(معدل التغري   اإليرادات  السنوات
1990  948  -  

1995  1530  61.39  

2000  1682  9.93  

2001  1751  4.10  

2002  1523  13.13-  
Source : Organisation Mondiale du tourisme, tendances des Marchés touristiques, édition 2004, Afrique,  Annéxe.11 

  
 : وميكن التعبري عن تطور هذه اإليرادات لنفس الفترة بالشكل التايل  

  
    

 تناسب طرديا مع تزايد عـدد السـياح         2002-1990إن تطور اإليرادات السياحية يف تونس للفترة        
 مليون  948،  فقد  سجلت هذه اإليرادات تطورا ملحوظا من           20وكما يوضحه اجلدول رقم     . الوافدين إليها 

)  مليون دوالر  1530(يكية   إىل أكثر من مليار ونصف مليار من الدوالرات األمر         1990دوالر أمريكي يف سنة     
 كحد أقصى هلا خالل هذه الفترة، مث تتراجع قلـيال يف            2001 مليون دوالر عام     1751، لتصل إىل    1995سنة  
  . مليون دوالر أمريكي1523 لتبلغ قيمتها 2002سنة 

وميكن للمرء أن يالحظ بأن إيرادات القطاع السياحي يف تونس متيزت بتزايد مستمر طـوال        
واالستثناء يف تطور اإليرادات السياحية خـالل هـذه         . نيات إىل السنوات األوىل من األلفية الثالثة      عقد التسعي 

، بسـبب   2001 عن قيمتها يف سـنة       %13.13  مبعدل    2002الفترة يتمثل يف تراجع قيمة هذه اإليرادات سنة         
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، والـيت   )182(تـونس  وأحداث جربة ب   2001 سبتمرب   11تناقص عدد السياح نتيجة ختوفهم سيما بعد أحداث         
، ممـا سـاهم يف      )4أنظر امللحق رقم    (أثرت سلبا على عدد السياح األجانب الوافدين إليها خالل تلك السنة            

  .اخنفاض عائدات القطاع السياحي كما يتضح من اجلدول أعاله
يعود هذا التطور الذي حققته تونس يف قيمة العائدات اهلامة املسجلة على مستوى القطاع السـياحي                  

 تنمويـة اسـتهدفت إنشـاء       تبالدرجة األوىل إىل اهتمام املسؤولني هبذا القطاع، من خالل تبين استراتيجيا          
وحتديث البىن التحتية، وتوسيع املناطق السياحية بإقامة مدن جديدة، وحتسني اخلدمات السياحية، والعمل على              

باستثمار خمزوهنا الثقايف واحلضـاري،     استقطاب أسواق جديدة، إضافة إىل حتسني منتوجها السياحي وتنويعه          
  .وتنويع أمناطها السياحية مبا يتالئم ومتطلبات السائحني

كما تعترب الصناعة التقليدية التونسية من أهم النشاطات اليت تدعم العائدات السياحية هلـذا البلـد،                  
لتارخيي لتونس مثل السـجاد،     بفضل ما توفره أسواقها من منتوجات تقليدية أصيلة، تعرب عن التراث الثقايف وا            

ويساهم هذا القطاع حبصة معتربة يف عائدات القطاع السياحي يف تونس، وذلـك بقيمـة               . النحاس، اخلزف 
 205، مثال، قدرت مسامهة قطاع الصناعة التقليديـة بــ           1990ففي عام   . مشتريات السياح هلذه املنتجات   

 هذه املسامهة مستقبال، يف ظل تدعيم هـذه الصـناعة            ومن املتوقع أن ترتفع قيمة     )183 (.مليون دينار تونسي  
  .وتكييفها مع متطلبات هذا القطاع

وهكذا ميثل القطاع السياحي يف تونس أهم القطاعات اليت تساهم يف جلب العملة الصعبة بعد قطاع                  
لصـناعة الغذائيـة    الصناعة، وبالتايل يعترب احملرك لتنمية جماالت أخرى يف اقتصاد هذا البلد، كالنقل والبناء وا             

  .والتقليدية، وأيضا يف تطوير البىن األساسية اليت ختدم القطاع السياحي وغريه
  :ثانيا، مسامهة اإليرادات السياحية يف الناتج احمللي اإلمجايل

من واقع اإليرادات السياحية اليت مت حتقيقها يف القطاع السياحي لتونس واليت تعترب هامة على مستوى                  
وللوقوف على أمهية هذه    . البلد، وتعكس مدى تطور قطاعه السياحي يف املنطقة العربية واإلفريقية         اقتصاد هذا   

  :العائدات ميكن إبراز أمهيتها النسبية يف الناتج احمللي اإلمجايل لتونس من خالل اجلدول التايل

                                                 
، إذ حدث انفجار يف كنيسة يهودية يف جزيرة جربة، استهدف السياح األجانب، مما              2002 أفريل   11وقعت أحداث مدينة جربة بتونس يف        -182

                   : أنظر املوقع). تونسيني، وفرنسي واحد5  سائح أملاين،11( سائحا 17خلف مقتل 
http://news8.thdo.bbc.co.uk/hi/arabi/news/newsid-3091000/391838.stm 

 /www.akhbar.tn/siaha: ، على املوقع2.، ص" يف املئة8السياحة التونسية حتقق معدل منو حبوايل " -183



  21اجلدول رقم 
  ونستطور مسامهة اإليرادات السياحية يف الناتج احمللي اإلمجايل يف ت

  2001-1991خالل الفترة 
  مليون دوالر أمريكي باألسعار التجارية: الوحدة                                                                             

            السنوات

  البيانات
1991  1995  2000  2001  

  الناتج المحلي

  اإلجمالي

13009.8  18029.2  19462.3  20043.1  

مة اإليرادات مساه
السياحية في الناتج 
المحلي اإلجمالي 

)%(  

  
5.26  

  
8.49  

  
8.64  

  
7.60  

  .2001-1991 املؤشرات االقتصادية يف البلدان العربية للفترة -:املصدر

            . حسبت هذه النسب من البيانات املستقاة من الديوان الوطين للسياحة التونسية-        
www.ins.nat.tm/private/idc/page011330.idc  

   
من اجلدول أعاله يتضح بأن مسامهة القطاع السياحي يف الناتج احمللي اإلمجايل يف تونس قـدرت يف                 

 وتدل هذه النسبة على أمهية مسامهة العائدات السياحية املسجلة          2001-1991خالل الفترة    %7.5املتوسط بـ   
 يف هذا البلد، حيث يقترب هذا املتوسط من نظـريه علـى             على مستوى هذا القطاع يف الناتج احمللي اإلمجايل       

  ).سبق اإلشارة إليه(املستوى العاملي 
وتعترب مسامهة العائدات السياحية يف الناتج احمللي اإلمجايل يف تونس هامة وتعكس بوضـوح املكانـة               

مساهم يف جلـب العملـة      املتميزة اليت حيظى هبا القطاع السياحي يف اقتصاد هذا البلد، باعتباره أكرب قطاع              
  .الصعبة خلزينة الدولة

  :ثالثا، ميزان السياحة يف تونس
بالرجوع إىل النقطة األوىل من هذا املطلب يالحظ بأن اإليرادات السياحية يف تونس متيـزت بتزايـد        

لعائـدات  ومع ذلك تبقى أمهية ا    . ملحوظ، مما كان له أثره البني من خالل مسامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايل            
املسجلة على مستوى القطاع السياحي نسبية الرتباطها مبدفوعات السياحة العكسية، واليت تقلص من حجـم               

  :ويظهر ميزان السياحة والسفر يف تونس حسب اجلدول التايل. هذه اإليرادات



  22اجلدول رقم 
  ميزان السياحة يف تونس

  2002-1990خالل الفترة 
  مليون دوالر أمريكي: الوحدة

        السنوات
  امليزان

1990  1995  2000  2001  2002  

اإليرادات 
  السياحية

948  1530  1682  1751  1523  

املدفوعات 
  السياحية

179  251  263  273  260  

  1263  1478  1419  1279  769  )الرصيد(امليزان 
Source : Organisation Mondiale du tourisme tendances des Marches touristique, édition 2004, P.65,69. 

    
 فائضا  2002-1990يتضح من اجلدول أعاله بأن ميزان السياحة والسفر يف تونس حقق خالل الفترة              

وهكذا متكنت  . بسبب اإليرادات احملققة من السياحة الوافدة واليت كانت أكرب من مدفوعات السياحة العكسية            
 تتعد نسبتها يف املتوسط خالل هـذه الفتـرة          تونس من احلفاظ على مستوى منخفض هلذه املدفوعات، إذ مل         

  . من إيراداهتا السياحية16.72%
إن حتقيق تونس لفائض يف ميزاهنا السياحي خالل هذه الفترة ال يعود أساسا إىل ارتفـاع إيراداهتـا                    

 األمر  السياحة فحسب وإمنا أيضا إىل كون مدفوعات هذا امليزان أقل بكثري مقارنة مبا حتصل عليه من إيرادات،                
بعبارة أخرى أن تدفق السياح الوافدين إىل تونس أكرب من          . الذي مسح بتضاعف فائض ميزان السياحة والسفر      

التدفق العكسي ملواطينها حنو اخلارج، وذلك نتيجة لألمهية اليت أولتها تونس للتنميـة السـياحية، والتـرويج                 
يات الطلب اخلارجي واحمللـي، لـتمكني       ملنتوجها السياحي بطريقة فعالة تضمن تكييف العرض مع خصوص        

التونسيني من قضاء عطلهم داخليا، باعتبار أن السياحة الداخلية سوقا قائمة بذاهتا، وال تقـل أمهيتـها عـن                   
  .السياحة الدولية
  اآلثار االقتصادية للسياحة يف املغرب: املطلب الثالث

آثر تارخيية غنية وعريقة، وبنية أساسـية       ميكن القول أن املغرب من الدول اليت حتظى بثراء طبيعي ومب            
وتساهم . وطاقة فندقية على درجة كبرية من األمهية، مما مكنها من االندماج يف سوق السياحة العربية والعاملية               

  . السياحة يف هذا البلد يف التنمية االقتصادية واالجتماعية بشكل معترب
غرب من النتائج املسجلة على مستوى هذا القطاع،        وتبدو أمهية مسامهة القطاع السياحي يف اقتصاد امل       

من حيث حجم السياحة الدولية الوافدة إىل هذا البلد، وعدد الليايل السياحية اليت يقضيها السياح يف خمتلـف                  



وللوقوف على النتائج اليت حققها القطاع السياحي يف هذا البلد سيتم عـرض             . املؤسسات الفندقية يف املغرب   
  :النقاط التالية

  :أوال، اإليرادات السياحية
يهدف املغرب من خالل إستراتيجياته التنموية كغريه من الدول السياحية األخرى إىل تطوير قطاعـه                 

السياحي وجعله أكثر مردودية، من خالل حسن استغالله ملقوماته السياحية، وتوسيع مناطق اجلذب السياحي              
لية، وبالتايل زيادة عائدات القطاع السـياحي مـن النقـد           وهتيئة مدن جديدة، لرفع حصته من السياحة الدو       

  .2002 إىل 1990واجلدول التايل يوضح تطور اإليرادات السياحية يف املغرب للفترة املمتدة من . األجنيب
  23اجلدول رقم 

  تطور اإليرادات السياحية يف املغرب
  2002-1990خالل الفترة 

  مليون دوالر أمريكي: الوحدة
  وات        السن

  البيان
1990  1995  2000  2001  2002  

قيمة اإليـرادات   
  السياحية 

1259  1296  2039  2583  2646  

  2.44  26.68  57.33  2.94  - )%(معدل التغري 
Source : Organisation Mondiale du tourisme, Tendances des marchés touristiques, édition 2004, Afrique,  Annexe, 11. 

  
  :يح بيانات اجلدول أعاله بالشكل البياين التايلوميكن توض  
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يبني اجلدول أعاله بأن عائدات القطاع السياحي يف املغرب متيزت بتحسن مستمر، حيث تطـورت               
 مليـون   1296 لتبلغ قيمتها    1990 مليون دوالر أمريكي يف سنة       1259 من   2002-1990قيمتها خالل الفترة    

وتعترب هذه الزيادة ضئيلة مقارنة بالفترات . فقط ملدة مخس سنوات %2.94، أي مبعدل منو 1995دوالر يف سنة   
اليت تلي هذه الفترة، نظرا ألن املغرب مل يتمكن خالل هذا الفاصل الزمين من استغالل الطلب السياحي عليه،                  

رة املمتدة  يف حني كان تطور هذه العائدات للفت      . ومل يقدم آنذاك سوى منتوجا وحيدا متثل يف املنتوج البحري         
وتعترب زيادة مهمة   .  مليون دوالر سنويا   193 مليون دوالر، أي مبعدل يقارب       1350 بـ   2002 إىل   1995بني  

  .وتفوق ما حققته تونس من عائدات على مستوى هذا القطاع يف نفس الفترة

ية هـذا   وقد كان هذا التحسن يف املداخيل السياحية للمغرب نتيجة جملهودات  هذا البلد لرفع مردود                
القطاع، من خالل جذب املزيد من السياح األجانب، وذلك بانتهاجه طرقا أكثرا احترافية يف هذا اجملال مـن                  
طرف املهتمني بالنشاط السياحي كالشركات والوكاالت السياحية، واالهتمام بالتسويق السياحي الذي يـأيت       

ثقافية إلبراز املقومات السياحية هلذا البلد،      يف مرحلة الحقة للمنتوج السياحي، وتنظيم تظاهرات ومهرجانات         
إضافة إىل ذلك فقد كان سعي املغرب بـارزا يف تطـوير            . وتوسيع وهتيئة مناطق سياحية جديدة هلذا الغرض      

املنتوج الثقايف واجلبلي والصحراوي والبحري لتحقيق أهدافه يف جعل القطاع السياحي قطاعـا أساسـيا يف                
  .اقتصاد املغرب

  :مهة اإليرادات السياحية يف الناتج احمللي اإلمجايلثانيا، مسا
انطالقا من النتائج اإلجيابية املسجلة على مستوى حجم السياحة الدولية الوافدة إىل املغرب، ومـا مت                

 ميكن للمرء أن يتصور بـأن مسـامهة هـذه           2002-1990حتقيقه من عائدات يف هذا القطاع خالل الفترة         
وميكن مالحظة ذلك من واقع     .  يف الناتج احمللي اإلمجايل هلذا البلد يف نفس الفترة         اإليرادات ستكون ذات قيمة   

  :بيانات اجلدول التايل



  24اجلدول رقم 
  مسامهة عائدات القطاع السياحي يف الناتج احمللي اإلمجايل يف املغرب

  2001-1991خالل الفترة 
  مليون دوالر أمريكي باألسعار اجلارية: الوحدة

   السنوات          

  البيان     

1991  1995  2000  2001  

  33491.1  32903.1  32986.2  27835.1  الناتج احمللي اإلمجايل
مسامهة عائدات السياحة   
يف الناتج احمللي اإلمجـايل     

)%(  

  
3.78  

  
3.93  

  
6.20  

  
7.71  

  .2001-1991 املؤشرات االقتصادية يف البلدان العربية للفترة -: املصدر
  .23ت هذه النسب من بيانات جدول رقم  حسب-         

يف من هذا اجلدول ميكن مالحظة أن متوسط مسامهة عائدات السياحة يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل               
، أي ما يعادل تقريبا نصف متوسط مسـامهة         %5.40ة يف اجلدول أعاله مبعدل      نياملغرب يقدر خالل الفترة املب    

وتظهر هذه املسامهة متدنية مقارنة بتونس رغم كـون إيـرادات           . العامليهذا القطاع يف الناتج احمللي اإلمجايل       
القطاع السياحي يف املغرب أكرب من مثيلتها يف تونس، ومرد ذلك أن الناتج احمللي اإلمجايل الـذي حتقـق يف                    

  .املغرب خالل نفس الفترة يفوق مثيلة يف تونس
 التطور وبشكل إجيايب يف املستقبل من واقـع         وتبقى أمهية اإليرادات السياحية يف املغرب مرشحة إىل         

 مليار 90مؤشرات هذا القطاع اليت مت تناوهلا سابقا، وبالتايل إمكانية رفع الناتج احمللي اإلمجايل ليصل إىل حوايل 
  )184(. انطالقا من اخلطة الطموحة اليت وضعتها املغرب2010دوالر أمريكي سنة 

  :ثالثا، ميزان السياحة يف املغرب
ة هي الدول اليت أصبحت هتتم مبيزان السياحة والسفر ملعرفة الفرق بـني إيراداهتـا السـياحية                 كثري  

  .ومدفوعاهتا، وطبيعة هذا الفرق، ومدى تأثريه على هذا امليزان ومنه على ميزان مدفوعات الدولة ككل
ألول، كمصـدر مهـم     ويعترب املغرب كغريه من الدول الكثرية يف العامل اليت جتعل السياحة يف املقام ا               

وللتعرف على طبيعة ميزان السياحة والسفر يف املغرب ميكن إلقاء          . لتمويل اقتصاده بإيرادات من النقد األجنيب     
  :نظرة فاحصة على اجلدول التايل

                                                 
  .  هدى بن منصور، مرجع سابق -184



  25اجلدول رقم 
  ميزان السياحة يف املغرب

  2002-1990خالل الفترة 
  مليون دوالر أمريكي: الوحدة

           السنوات
  يزانامل

1990  1995  2000  2001  2002  

  2646  2583  2039  1296  1259  اإليرادات السياحية
  444  389  425  302  184  املدفوعات السياحية

  2202  2194  1614  994  1075  الرصيد
Source : Organisation Mondiale du tourisme, tendances des Marchés touristiques, édition 2004, Afrique, 
Annexe, 11, p.65. 

   
-1990يكشف االجتاه العام عن منو ملحوظ يف فائض ميزان السياحة والسفر يف املغرب خالل الفترة                

تصدير (، نظرا لتفوق حجم إيرادات القطاع السياحي عن مدفوعاته، مما يعين أن اإليرادات من السياحة                2002
  ).ت السياحيةاسترياد اخلدما(أكرب من مدفوعات السياحة العكسية ) اخلدمات
إن هذا التزايد يف إيرادات السياحة يف املغرب يعود أساسا إىل تطور السياحة الدولية وإىل عدد الليايل                   

وكان ذلك نتيجة اجلهود اليت يبذهلا املغرب للنهوض هبذا القطاع وجعله أكثـر             . السياحية خالل نفس الفترة   
 املقابل كان حجم مدفوعات السياحة ضئيال وال يتعدى يف          ويف. تطورا ومنافسة يف املنطقة العربية واملتوسطية     

 من إيراداهتا خالل هذه الفترة، األمر الذي ساعد على حتقيق فائض يف ميزان السـياحة يف                 %18.12املتوسط  
  .املغرب خالل السنوات املبينة يف اجلدول أعاله

اع إذا ما قـورن بـبعض   ومع ذلك يبقى مستوى القطاع السياحي يف املغرب دون مستوى هذا القط         
بلدان املنطقة العربية كتونس ومصر بالنظر إىل بعض املؤشرات السياحية مثل عدد السياح، الطاقة الفندقيـة،                

وقد انتبهت سلطات املغرب إىل هذا الوضع فحاولت بذل جهـود           . الليايل السياحية، البنية األساسية، وغريها    
  .ات السياحية الطبيعية والتارخيية واحلضارية اهلامة للمغربأكرب لتحقيق هنضة سياحية تتماشى واإلمكاني

  اآلثار االجتماعية للسياحة يف اجلزائر، تونس واملغرب: املبحث الثاين
كما للسياحة آثارها على اجلوانب االقتصادية للبلدان السياحية، فلها آثارها على اجلوانب االجتماعية               

  .أمهية عن سابقتها بالنسبة للمجتمعات السياحية املضيفةوالثقافية هلذه البلدان، واليت ال تقل 
وميكن اعتبار البعد االجتماعي والثقايف للسياحة أحد مكونات املنتوج السياحي يف البلدان السياحية،               

وأيضا كعنصر أساسي يف عملية التنمية السياحية، وما يترتب عنها من آثار قد تكون إجيابية أو سـلبية علـى                    
ملضيفة، وذلك بفعل احتكاك السائحني مبواطين البلدان السياحية، والذي تنشأ عنه عالقـات بـني               اجملتمعات ا 

  .خمتلف األجناس والقوميات والسلوكيات



ويف هذا املبحث سيتم تناول بعض األبعاد االجتماعية للسياحة يف البلدان الثالثة حمل الدراسـة مـن                   
  :خالل العناصر التالية

  ة والتشغيلالسياح: املطلب األول
تعترب صناعة السياحة صناعة خدمات لعمل مكثف ومصدر هام للتوظيف، إذ هتـيء جمـاال واسـعا              

  .للتشغيل يف خمتلف اجملاالت واملستويات العلمية املؤهلة وغري املؤهلة
والسياحة متثل أحد القطاعات االقتصادية اليت يعترب فيها العامل البشري أحد عناصره األساسية لقيـام                 

لنشاط السياحي، عكس الصناعة والزراعة اليت ميكنها أن تعتمد أكثر على الوسائل التكنولوجية والتقليل مـن                ا
  .العنصر البشري

ويف هذا اجملال أكدت الدراسات على قدرة التنمية السياحية على امتصاص البطالة وفسح اجملال واسعا                 
وأمريكا مبا يف ذلك دول منطقـة الكـارايييب أن          وأوضحت الدراسة اليت أجريت يف دول أوروبية        . للتشغيل

اإلنفاق يف قطاع السياحة يؤدي إىل خلق مناصب الشغل تعادل ضعف العمالة املتولدة عن نفس اإلنفاق يف أي                  
 .قطاع آخر، وتشري ذات الدراسة بأن بناء غرفة فندقية جديدة خيلق ثالث فرص عمل مباشرة وغري مباشـرة                 

)185(  
ترب االستثمار السياحي يف كثري من الدول النامية خمرجا ألزمة البطالـة، وحـافزا              ومن هذا املنطلق يع     

لتوسيع نطاق التوظيف، وما يترتب عن ذلك من حتسن يف املستوى املعيشي والثقايف لـبعض فئـات هـذه                   
وحسب تقديرات اجمللـس العـاملي للسـفر     . اجملتمعات اليت أصبحت تتقاضى دخوال جديدة من هذا القطاع        

 . على املسـتوى العـاملي    2000 مليون شخص يف عام      192ياحة فإن صناعة السياحة استوعبت أكثر من        والس
)186(  

  :أوال، السياحة والتشغيل يف اجلزائر
تعترب الفنادق واألسّرة من املؤشرات اليت ميكن االعتماد عليها يف  عملية التوظيف، إال أهنا مع ذلك ال                    

  .ميكن أخذها كمقياس جيد ووحيد
 مستخدما، ويتوزع هذا    13508 بلغ   2001النسبة لعدد املشتغلني بالقطاع السياحي يف اجلزائر سنة         وب  

ـ العدد بني القطاعني العام واحلكومي والقطاع اخلاص          مستخدما على التوايل، كما سيتضـح    4800و 8708بـ
  :ذلك من خالل اجلدول التايل

                                                 
  .5.، مرجع سابق، ص"يف الدول العربيةمناخ وحوافز االستثمار السياحي " -185
  .5.اهليئة العليا للسياحة، مرجع سابق، ص -186



  26اجلدول رقم 
  احي يف اجلزائرتطور عدد املستخدمني يف القطاع السي

  2001-1985خالل الفترة 
  السنوات                  

  عدد املستخدمني

1985  1995  2000  2001  

يف القطاع العام 
  واحلكومي

7706  7920  8390  8708  

  4800  4730  3118  907  يف القطاع اخلاص

  13508  13120  11038  8613  اإلمجايل

  2.96  18.86  28.15  -  %معدل التغري 

 ، وأيضا،2003، 35 الديوان الوطين لإلحصائيات، اجملموعة اإلحصائية للجزائر، العدد -: املصدر
- Ministère du tourisme et de l’artisanat restructuration du secteur du tourisme, (Alger, 2002), P.36 

  
 2001-1985لفتـرة   يظهر من اجلدول أعاله أن العمالة يف قطاع السياحة يف اجلزائر تزايدت خالل ا               

ويعترب هذا النمو ضئيال مقارنة بطاقـات الـبالد         . %16.66 منصب عمل، أي مبعدل منو متوسط        4895بنحو  
  .السياحية غري املستغلة

لـوزارة   2013وتشري التقديرات الواردة باسترياتيجية التنمية املستدامة للسياحة يف اجلزائر إىل آفـاق               
، مما يسمح  بزيادة     2013 سريرا إىل غاية سنة      115000 أنه سيتم إجناز حوايل      ة والصناعات التقليدية إىل   السياح

 منصب شغل   172500و منصب   57700التوظيف هبذا القطاع  حسب التقديرات لتبلغ مناصب الشغل املباشرة           
  منصب شغل يف   230000غري مباشر، حيث يصبح العدد اإلمجايل ملناصب الشغل يف هناية هذه الفترة ما يعادل               

  )187(.القطاع السياحي يف اجلزائر
وما يؤخذ على منط التشغيل يف هذا القطاع هو ارتفاع عدد العاملني على مستوى اإلدارات، يف حني                   

ـ   %7أن معايري التشغيل يف هذا القطاع تشري إىل عدم جتاوز هذه النسـبة               ال اإلداري مـن جممـوع          يف اجمل
  )188(.بهاملشتغلني 
احي يف اجلزائر من نقص التأهيل يف أوساط العاملني يف هـذا القطـاع، إذ ال                كما يعاين القطاع السي     

يتوفر معظم هؤالء املستخدمني على حد أدىن من التأهيل، األمر الذي ساعد على تدهور نوعيـة اخلـدمات                  

                                                 
  .22.اجلزائر سياحة، مرجع سابق، ص -187
اجلزائـر، نـوفمرب    (، الدورة السادسة عشر،     "تقرير حول مسامهة من أجل حتديد السياسة السياحية الوطنية        "اجمللس االقتصادي واالجتماعي،     -188

  .40.، ص)2000



. السياحية، واليت تعترب إحدى املنتوجات السياحية اليت هلا دورها املميز يف جـذب السـياح أو يف أبعـادهم                  
مـن جممـوع     %66وحسب دراسة أعدهتا املنظمة العاملية للسياحة فإن نسبة العمالة غري املؤهلة تقدر بــ               

املشتغلني يف هذا القطاع يف اجلزائر، يف حني أن املقاييس الدولية املطبقة يف قطاع السياحة تتيح فقط ما نسـبته    
ساسية الرتباط خدماته بالعنصر البشري أكثر       نظرا ملا هلذا النشاط من ح      )189 (هلذا الصنف من العمالة،    20%

  ).الطبيعية، التارخيية، احلضارية، املادية(من غريها من العناصر األخرى 
إن اخنفاض مستوى التأهيل والتكوين يف أوساط العاملني بالقطاع السياحي يف اجلزائر يعود أساسا إىل                 

 حيث العدد أو من حيث النوع، إضـافة إىل          أن جهاز التكوين غري مكيف مع حاجات هذا القطاع سواء من          
كما يالحظ نقص تشغيل النساء يف هذا . وجود نقص يف مؤسسات ومعاهد التكوين يف جمال السياحة والفندقة 

  )190 (. من جمموع العاملني يف قطاع السياحة2001 سنة %35القطاع، حيث مل تتعد نسبة تشغيل هذا العنصر 
 البشرية ملا هلا من دور يف تسيري املؤسسات السياحية الفندقية وحتسني            ويف إطار تكوين وتأهيل املوارد      

نوعية اخلدمات يف القطاع السياحي يف اجلزائر تضمنت إستراتيجية التنمية املستدامة لتطوير السياحة موضـوع               
يسانس يف  التكوين يف ختصصات خمتلفة ومتفاوتة املستويات، بدءا من تقين سامي إىل تقين عال وأخريا شهادة ل               

الفندقة والسياحة، وذلك من خالل تدعيم الطاقة البيداغوجية للبالد املوجودة واملقدرة بثالث معاهد عموميـة               
، إضافة إىل إدخال شعبة االقتصاد السياحي علـى مسـتوى           2006بإجناز أربع معاهد جديدة ابتداء من سنة        

أجل االستثمار يف هذا اجملال، لفتح مدارس        كما تقدم الدولة تشجيعات للقطاع اخلاص، من         )191 (.اجلامعات
  )192 (.خاصة للتكوين السياحي يف خمتلف التخصصات املهنية

ويظل مستقبل التشغيل السياحي يف اجلزائر مرهونا مبدى تطور مكانة قطاع السـياحة يف السياسـة                  
عمـل يف خمتلـف     االقتصادية للدولة، وبوزن االستثمار اخلاص يف هذا اجملال، وما حيمله ذلك مـن فـرص                

  .التخصصات العلمية واملهنية املرتبطة بالسياحة
  :ثانيا، السياحة والتشغيل يف تونس

إن اهلدف األساسي من اهتمام تونس بالسياحة كان هدفا استراتيجيا ضمن سياستها االقتصادية العامة                
اهتا اخلارجية، ودفع عجلـة  واملتمثلة يف رفع حصتها من مداخيل هذا القطاع، مما مسح لتونس من تغطية مدفوع   

النمو يف خمتلف اجملاالت التنموية، وبالتايل فسح اجملال على نطاق واسع إلجياد مناصب شغل مباشـرة وغـري                  
  .ىمباشرة على مستوى هذا القطاع وغريه من القطاعات األخر

                                                 
  .119.ليكة حفيظ شبايكي، مرجع سابق، صم -189
، )2002قسنطينة، جوان (تقرير لوزير العمل واحلماية االجتماعية حول وضعية التشغيل يف اجلزائر، الندوة اجلهوية حول الضمان االجتماعي،  -190
  .96.ص

  .49.، ص)2003ديسمرب (جملة االقتصاد واألعمال، عدد خاص،  -191
 من طرف الدولة للقطاع اخلاص لالستثمار يف القطاع السياحي يف إعفاءات ضريبية مينحها قـانون االسـتثمار،                  متثلت التشجيعات املمنوحة   -192

  .48.واستحداث صندوق لدعم االستثمار يف هذا القطاع، وتكفل الدولة بنفقات وبإجناز دراسات التهيئة السياحية، أنظر نفس املرجع، ص



ان هلا انعكاسا وعلى هذا األساس فإن األمهية اليت حظي هبا القطاع السياحي يف تونس منذ استقالهلا ك  
إجيابيا على تطور السياحة، من حيث توفري البىن التحتية الضرورية، وحتسني مستوى اخلدمات يف جمال النقـل                 

إضافة إىل التزايد امللحوظ يف الطاقة الفندقية هلذا البلد،         . واالتصال، وتوسيع مناطق سياحية وهتيئة مدن جديدة      
 عدد كبري من التونسيني للتوظيف هبذا القطاع بشكل مباشر أو غـري   األمر الذي فتح آفاقا واسعة وواعدة أمام      

  .مباشر، لتلبية احلاجات املتزايدة من املوارد  البشرية املؤهلة لترقية اخلدمات السياحية
وتشري اإلحصائيات إىل أن عدد املشتغلني بالقطاع السياحي تطور بشكل ملحوظ، ويـبني اجلـدول                 

  :التايل هذا التطور
  27 رقم اجلدول

  تطور عدد املشتغلني يف القطاع السياحي يف تونس
  2002-1990خالل الفترة 

  ألف عامل : الوحدة
  السنوات      

  البيان

1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  

عدد المشتغلين 
المباشرين في 
  قطاع السياحة

  
46.6  

  
49.3  

  
54.2  

  
57.6  

  
61.2  

  
64.6  

  
68  

  
71.3  

  
73.8  

  
76.8  

  
79.0  

  
82.2  

  
85.7  

معدل التغير 
)%(  

  
-  
  

  
5.8  

  
9.94  

  
6.27  

  
6.25  

  
5.55  

  
5.26  

  
4.85  

  
3.51  

  
4.06  

  
2.86  

  
4.05  

  
4.26  

Source : Office national du tourisme tunisien 
 www.ins.nat.tn/private/idc/page011330.idc 
 

   يالحظ من هذا اجلدول بأن مناصب الشغل املتاحة يف القطاع السـياحي بتـونس خـالل الفتـرة                  
 3008 منصب يف مدة ثالثة عشرة سنة، أي بزيادة سنوية تقدر بــ              39100 تزايدت مبا يعادل     1990-2002

  .%5.22عامل خالل هذه الفترة، يف حني بلغ معدل النمو املتوسط السنوي حوايل 
رب هذه الزيادة السنوية يف مناصب العمل يف القطاع السياحي يف تونس مهمة، وتعكس مسـتوى                وتعت  

  .تطور هذا القطاع، إذ تقترب هذه الزيادة بتلك احلاصلة يف قطاع السياحة يف اجلزائر ملدة ستة عشرة سنة
 األرقام املسـجلة  وباعتبار السياحة يف تونس ثاين قطاع مشغل لأليدي العاملة بعد قطاع الزراعة، فإن     

على مستوى الوظائف املباشرة تصبح أكثر أمهية إذا ما تضمنت الوظائف غري املباشرة اليت حيدثها هذا القطاع،                 
 . ألف وظيفة بصفة مباشـرة     90 ألف منصب عمل منها      300 إىل أكثر من     2004إذ تصل يف جمموعها يف سنة       

)193(  
                                                 

               : ، على املوقع2.، ص)2005الرياض، (، "2005تونس تستعد لصيف "زيد بن كمي،  -193
www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&article=306675&issue=9701 



 من مناصب الشغل يف قطاعها السياحي، علـى         كما حترص تونس، إىل جانب توفري أكرب عدد ممكن          
وتشري اإلحصائيات بـأن    . عامل التكوين والتأهيل، نظرا ملا له من أمهية يف عناصر العرض السياحي يف أي بلد              

  من جمموع العاملني هبذا القطاع،     %70نسبة التأهيل يف أوساط املشتغلني بالقطاع السياحي يف تونس تصل إىل            

  . وتعكس مدى جدية القائمني على هذا القطاعةة من األمهي وهي نسبة يف غاي)194(
ومع هذا التطور الذي حققته تونس يف قطاعها السياحي على كل األصعدة، فإهنا تسعى إىل تطـويره                   

بشكل أوسع، من خالل وضعها الستراتيجيات تنموية مستقبلية يف املدى املتوسط والبعيد، لرفـع مردوديـة                
ني مستوى التأهيل والتكوين لدى العنصر البشري يف هذا اجملـال، وزيـادة مراكـز               السياحة انطالقا من حتس   

  .التدريب املتوفرة، وتوسيع طاقتها االستيعابية الستقبال أعداد أكرب من العاملني يف هذا القطاع
  :ثالثا، السياحة والتشغيل يف املغرب

 االقتصاد املغريب ال تقل أمهية عـن        يتضح من الدراسة السابقة بأن أمهية ومكانة القطاع السياحي يف           
  .مثيله يف تونس، إذ حيظى هذا القطاع باهتمام متزايد منذ السنوات األوىل من استقالل املغرب

ويعترب املغرب كغريه من الدول اليت تضع التشغيل ضمن أولوياهتا، لتوفري مناصب الشغل والتخفيـف                 
 اعتبار أهنا نشاطا مولدا ملناصب الشغل على مستوى هـذا           من حدة البطالة، من خالل اهتمامه بالسياحة على       

كما . القطاع، أو يف غريه من القطاعات املرتبطة به بشكل مباشر، كصناعة املواد الغذائية، النقل، البنوك والبناء               
لة يعد قطاع السياحة يف املغرب من القطاعات األساسية يف التنمية االجتماعية، وعامال مهما يف مكافحة البطا               

  )195(.%20اليت تصل نسبتها يف أوساط املغاربة الذين هم يف سن العمل إىل أكثر من 
 ألف منصب شغل    600وبالنسبة لقدرة القطاع  السياحي على التشغيل يف املغرب تصل إىل أكثر من                

 ألـف   400 ألف منصب مباشـر و       80، ويتوقع أن يولد هذا القطاع حوايل        2001مباشر وغري مباشر يف عام      
 ويبقى اهتمـام املغـرب      )196 (. حسب تقديرات وزارة السياحة املغربية     2010نصب غري مباشر حبلول عام      م

بقطاع السياحة هدفا استراتيجيا يف سياساته االقتصادية واالجتماعية، من خالل جهوده املتواصلة لتحسني أداء              
تأهيلي والتكويين للفئات العاملـة يف       نوعية اخلدمات السياحية حبرصه على رفع املستوى ال        ةهذا القطاع، بترقي  

 عامل يف سنة    16276وقد بلغ عدد العمال املكونني وحاملي الشهادات يف جمال السياحة والفندقة            . هذا القطاع 

                                                 
، )2002/2003جامعة اجلزائر، (، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري، "إشكالية ترقية املنتوج السياحي يف اجلزائر"براهيمي وهيبة،  -194
  .135.ص

  : ، على املوقع2.، ص"مكافحة البطالة يف املغرب"املندوبية السامية للتخطيط يف املغرب،  -195
 www.islamonline.net/arabic/news/2005-06/21/article02shml 

  :، على املوقع1.، ص4/07/2003، املنارة، "نسعى خللق مناصب شغل من خالل إنعاش القطاع السياحي"عادل الدويري، . د -196
http://doc.abhatoo.net.ma/article.php3idarticle=220 



، واجلدول التايل يوضح تطور عدد املشتغلني يف قطاع السياحة يف املغرب ذوي الشهادات خالل الفترة                2002
1990-2002.) 197(  

  28اجلدول رقم 
  تطور عدد املكونني حاملي الشهادات يف قطاع السياحة يف املغرب

  2002-1990للفترة 
  السنوات  

عدد 
  المكونين

  
1990  

  
1991  

  
1992  

  
1993  

  
1994  

  
1995  

  
1996  

  
1997  

  
1998  

  
1999  

  
2000  

  
2001  

  
2002  

عدد 
  المكونين

  
636  

  
763  

  
890  

  
814  

  
976  

  
893  

  
1011  

  
1766  

  
1243  

  
1295  

  
1344  

  
1293  

  
1307  

معدل 
التغير 

)%(  

  
11.97  

  
19.97  

  
16.64  

  
8.54-  

  
19.90  

  
8.50-  

  
13.21  

  
74.68  

  
29.61-  

  
4.18  

  
3.78  

  
3.79-  

  
1.08  

Source : Evolution des principaux indicateurs touristiques (1986-2004). 
               www.fmdt.ma/?mod=Statistiques&action=show&id=20 

  
ثل األرقام الواردة باجلدول أعاله املكونني ذوي الشهادات يف قطاع السياحة يف كل عام من هذه                ومت  

).  عامال مـؤهال   16276(السلسلة الزمنية، حيث يصل جمموعهم يف هناية هذه الفترة إىل العدد املذكور سابقا              
 مستوى القطـاع السـياحي يف       وعلى الرغم من هذا العدد من العمال املؤهلني الذي مت تكوينه وتشغيله على            
 من جمموع املشـتغلني يف      %2.71املغرب تبقى حظوظ هذا القطاع من هذه الفئة متواضعة، حيث ال تتعدى             

، مما جعل سلطات هذا البلد تسعى لرفع نسبة املؤهلني يف هذا القطاع             2001قطاع السياحة يف املغرب يف سنة       
، لرفع مستوى )مراكز للتكوين، جامعات متخصصة(يف هذا اجملال  والتعليمية ةمن خالل توسيع طاقاته التكويني  

  .اخلدمات السياحية وترقيتها

  :       
للنشاط السياحي انعكاسات على املواطنني، سواء أكان ذلك على مستوى معيشتهم أو على مستواهم         

رى تعمل علـى رفـع مسـتوى املعيشـة          غريها من األنشطة االقتصادية األخ    فالسياحة ك . الثقايف واألخالقي 
مجتمعات والشعوب، وحتسني منط حياهتم، وإجياد تسهيالت ترفيهية وثقافية للمـواطنني وللوافـدين مـن               لل

  .السياح
كما تنشأ صالت وعالقات بني املواطنني والسائحني تكون هلا أثار اجيابية من حيث معرفـة ثقافـة                   
ن، غري أهنا قد تكون سلبية يف أحيان أخرى عندما تؤدي إىل تـدمري الـروابط األسـرية يف شـقيها                     اآلخري

  .االجتماعي والثقايف، وقد تؤدي إىل ضعف الوازع الوطين
                                                 

197 -  Evolution des principaux indicateurs touristiques (1986-2004). 
www.fmdt.ma/?mod=statistiques&action=show&id=20 



وللوقوف على طبيعة آثار السياحة على املستوى املعيشي والثقايف على جمتمعات الدول الثالثة حمـل                 
  :نقاط على النحو التايلالدراسة سيتم عرض بعض هذه ال

 
 
 
 

  أوال، أثر السياحة على املستوى املعيشي يف اجلزائر 
إن للسياحة تأثريا مباشرا على املستوى املعيشي ملواطين البلدان السياحية املضيفة إذ يـؤدي النشـاط                  

ة مباشرة أو غري    السياحي إىل حتسني املستوى املعيشي لبعض فئات اجملتمع، اليت يرتبط نشاطها بالسياحة بطريق            
  .مباشرة

ومن خالل املؤشرات السياحية اليت سبق تناوهلا واملتعلقة بالقطاع السياحي يف اجلزائر، واليت أكـدت                 
وقد . ضعف هذا القطاع نتيجة هتميشه من طرف احلكومات املتعاقبة منذ االستقالل ضمن املخططات التنموية             

ب اجلزائر من السياحة الدولية، وبالتايل تدين مستوى الطلب         ترتب على هذا التهميش والالمباالة اخنفاض نصي      
كالنقل، السكن، الترفيه، املواد الغذائية،     (السياحي على خمتلف السلع واخلدمات املرتبطة بالقطاعات األخرى         

  .، مما أدى بالضرورة إىل اخنفاض دخول األفراد واملؤسسات القائمة على عرض هذه السلع واخلدمات)العالج
، 2002-1991ذا أخذنا متوسط دخول األفراد من الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر للفترة املمتدة من               وإ  

  :ميكن من خالله إلقاء الضوء على املستوى املعيشي للسكان يف اجلزائر، كما يتبني من اجلدول التايل
  29اجلدول رقم 

  ئرتطور متوسط دخل الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزا
  .2002-1991خالل الفترة 

  السنوات   
  
  متوسط دخل

   الفرد

  
  

1991  

  
  

1992  

  
  

1993  

  
  

1994  

  
  

1995  

  
  

1996  

  
  

1997  

  
  

1998  

  
  

1999  

  
  

2000  

  
  

2001  

  
  

2002  

متوسط دخل الفرد 
  بالدوالر األمريكي

  
  

1771  

  
  

1821  

  
  

1858  

  
  

1538  

  
  

1457  

  
  

1604  

  
  

1596  

  
  

1559  

  
  

1534  

  
  

1680  

  
  

1661  

  
  

1720  

    )%(معدل التغير 
-  

  
2.82  

  
2.03  

  
17.22-  

  
5.27-  

  
10.09  

  
0.50-  

  
2.32-  

  
1.60-  

  
9.52  

  
1.13-  

  
3.55  

   2002-1991:املؤشرات االقتصادية يف البلدان العربية للفترة: املصدر  
    

 ومبالحظة بيانات اجلدول أعاله يتبني بأن متوسط دخل الفرد من الناتج احمللي اإلمجـايل يف اجلزائـر                
 سـنة  1720 إىل 1991 دوالر أمريكي يف سنة 1771عرف نوعا من التذبذب خالل هذه الفترة، إذ تراجع من         



 وبالنسبة ملعدل النمو املتوسط السنوي خالل نفس الفترة قـدر بنحـو             .%2.88، أي مبعدل منو سالب      2002
0.0027-%.  

هور املستوى االقتصادي للـبالد،     إن التطور السليب يف منو متوسط دخول األفراد يف اجلزائر يعكس تد           
نتيجة ضعف مردودية القطاعات االقتصادية مبا يف ذلك قطاع السياحة، الذي كانت إيراداته متدنية أصال كما                

أنظـر  (، وبالتايل ظهرت مسامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايل غـري ذي قيمـة              17يتضح ذلك من اجلدول رقم      
 من هذه اإليرادات ضعيفا ومل يتعدى خالل السنوات األوىل مـن            ، حيث كان نصيب الفرد    )18اجلدول رقم   

  )198 (:القرن احلايل بعض الدوالرات األمريكية ال يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة على النحو التايل
  ؛2001 دوالر أمريكي يف سنة 3* 
  ؛2002 دوالر أمريكي يف سنة 4* 
   .2003 دوالر أمريكي يف سنة 5* 

 الوضع سلبا على مستوى دخول األفراد، ومن مث على تدهور مستوى معيشتهم اليت              وقد انعكس هذا  
 .تزداد بؤسا سنة بعد األخرى، وما أعمال الشغب اليت جتتاح مناطق شىت من البالد إال دليال قاطعا على ذلك

  :ثانيا، أثر السياحة على املستوى املعيشي يف تونس
أنظـر  (السياحي يف تونس على املستويني الكمي والنوعي        من املؤكد أن التطور الذي حققه القطاع        

.  هبا السياحة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية يف هذا البلد         ، يعكس بوضوح األولوية اليت حتظى     )الفصل الثاين 
إذ يعترب هذا القطاع من إحدى الدعائم األساسية يف هنضة تونس، األمر الذي فتح اجملال واسعا لالسـتثمار يف                   

  .اع السياحة وتوسيع جمال التشغيل المتصاص البطالة وحتسني املستوى املعيشي للمواطننيقط
 مسح لفئات 27إن توفري مناصب الشغل يف قطاع السياحة يف تونس بالقدر الذي تبني من اجلدول رقم    

من الناتج  عديدة من السكان املستفيدين من حتسني مستوى دخوهلم، مما ساهم يف تطور متوسط دخول األفراد                
 شهد متوسط الدخل الفردي من الناتج احمللي اإلمجايل يف          2001-1991وخالل فترة   . احمللي اإلمجايل يف تونس   
  . لكنها حمدودة التأثريتتونس نوعا من االهتزازا

  30اجلدول رقم 
  متوسط دخل الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف تونس

  2001-1991خالل الفترة 
  السنوات      

  وسطمت
   دخل الفرد

  
1991  

  
1992  

  
1993  

  
1994  

  
1995  

  
1996  

  
1997  

  
1998  

  
1999  

  
2000  

  
2001  

متوسط دخل الفرد 
  بالدوالر األمريكي

  
1574  

  
1838  

  
1698  

  
1781  

  
2013  

  
2155  

  
2051  

  
2125  

  
2203  

  
2036  

  
2072  

    )%(معدل التغير 
-  

  
16.77  

  
7.62-  

  
4.89  

  
13.03  

  
7.05  

  
4.82-  

  
3.61  

  
3.67  

  
7.58-  

  
1.77  

                                                 
198-OMT, op.cit., P.93. 



  .2001-1991 املؤشرات االقتصادية يف البلدان العربية للفترة: املصدر
  

يبدو من هذا اجلدول أن متوسط دخل الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف تونس شهد منوا خالل الفترة                  
 دوالر أمريكي يف سـنة      1574 إذ تطور متوسط هذا الدخل من        %3.08مبعدل متوسط سنوي     1991-2001
  . أمريكي خالل هذه الفترةدوالر 498، أي بزيادة تقدر مبا يعادل 2001 دوالر سنة 2072 إىل 1991

ومع عدم إمكانية معرفة مسامهة قطاع السياحة يف تطور متوسط الدخل الفردي من النـاتج احمللـي                   
أن يدرك من خـالل     اإلمجايل وفصلها عن مسامهة باقي القطاعات االقتصادية واالجتماعية، فإنه ميكن للمرء            

واقع هذا القطاع ومؤشراته اليت سبق إيضاحها بأن السياحة يف تونس هلا احلظ األكرب يف تكوين هذه الدخول                  
وقد كان نصيب الفرد من إيرادات هذا القطاع يف تونس معتربا قياسا بـنظريه يف اجلزائـر علـى                   . وتطويرها

  )199 (:الصورة التالية
  ؛2001 دوالر أمريكي يف سنة 181* 
  ؛2002 دوالر أمريكي يف سنة 156 *

  .2003 دوالر أمريكي يف سنة 160* 
ويبقى قطاع السياحة يف تونس أحد أهم أقطاب النمو يف اقتصاد هذا البلد، باعتباره أكرب قطاع مولد                   

  .راد اجملتمعللعملة الصعبة، ومنح فرصا أكثر للتشغيل املباشر وغري املباشر، وبالتايل يف رفع املستوى املعيشي ألف
  :ثالثا، أثر السياحة على املستوى املعيشي يف املغرب

تبني من الدراسة السابقة بأن القطاع السياحي يف املغرب يعترب قطاعا أساسيا يف التنمية االقتصادية هلذا                  
مـن  البلد، وعامال أساسيا يف مكافحة البطالة، من خالل اهتمام سلطات املغرب بتطوير النشاط االقتصادي و              

  .ضمنه النشاط السياحي، الذي يستفيد من تطوره أعداد ضخمة من املواطنني املغاربة
) 28أنظر اجلدول (إن مسامهة القطاع السياحي يف توفري هذا القدر من مناصب الشغل للسكان يف املغرب  

التايل تأثريهـا   يؤكد تأثري هذا القطاع يف حتسني مستوى دخول الفئات الشغيلة املستفيدة من هذا النشاط، وب              
  .اإلجيايب على املستوى املعيشي لشرائح واسعة من اجملتمع املغريب

  :وسيتم التعرف على املستوى املعيشي ألفراد اجملتمع يف املغرب من خالل عرض اجلدول التايل  
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  31اجلدول رقم 
  متوسط دخل الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف املغرب

  2001-1991خالل الفترة 
  السنوات       

  متوسط 
  دخل الفرد

  
1991  

  
1992  

  
1993  

  
1994  

  
1995  

  
1996  

  
1997  

  
1998  

  
1999  

  
2000  

  
2001  

متوسط دخل 
الفرد بالدوالر 

  األمريكي

  
1129  

  
1133  

  
1048  

  
1164  

  
1250  

  
1365  

  
1224  

  
1284  

  
1239  

  
1145  

  
1146  

معدل التغير 
)%(  

  
-  

  
0.35  

  
7.50-  

  
11.07  

  
7.39  

  
9.2  

  
10.33-  

  
4.90  

  
3.50-  

  
7.59-  

  
0.09  

  .2001-1991 املؤشرات االقتصادية يف البلدان العربية للفترة: املصدر

    
ميكن مالحظة تطور متوسط دخول األفراد يف املغرب من خالل البيانات الواردة يف اجلدول أعـاله،                

إذ كان تطور متوسط ، 2001-1991 خالل الفترة %0.41حيث يبدو أن معدل النمو املتوسط السنوي مل يتعد 
، وهو أقصى  1996 دوالر يف عام     1365 إىل   1991 دوالر أمريكي يف سنة      1129هذه الدخول بكيفية بطيئة من      

 1146مث يتراجع من جديد متوسط هذه الدخول لتصبح         . مستوى يف متوسط الدخل الفردي خالل هذه الفترة       
  .2001من الدوالرات األمريكية يف عام 

تذبذب والبطيء يف متوسط دخل الفرد من الناتج احمللي اإلمجـايل يبقـى             ومع هذا النمو امل     
مستوى متوسط هذه الدخول منخفضا مقارنة مبثيالهتا يف اجلزائر وتونس، على الرغم من أن مسامهة القطـاع                 

 2001 يف سـنة     %7السياحي يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل يف املغرب كانت ذي قيمة وقدرت بأكثر مـن                
كما كان نصيب الفرد من اإليرادات السياحية مهما وسـجل خـالل            . )ظر املبحث األول من هذا الفصل     أن(

 دوالر أمريكـي    102 دوالر أمريكي،    85 دوالر أمريكي،    84، األرقام التالية    2003،  2002،  2001السنوات  
 من النـاتج احمللـي    وعلى هذا األساس ميكن ربط التطور البطيء يف متوسط الدخل الفردي   )200(.على التوايل 

  .اإلمجايل بتدين مسامهة قطاعات أخرى يف االقتصاد املغريب يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل هلذا البلد
  :اخلامتة

بينت الدراسة السابقة بأن  األولوية اليت حظي هبا قطاع السياحة يف تونس واملغرب ضمن سياستهما                  
ا انعكاسا إجيابيا على الوضع االقتصادي واالجتماعي هلذين البلـدين،          التنموية يف إطار التنمية الشاملة، كان هل      

. من خالل املسامهة الفعالة هلذا القطاع يف توفري عائدات سياحية معتربة بالنقد األجنيب خلزينة هذين البلـدين                
لنـاتج  كما كانت مسامهة هذه اإليرادات احملققة على مستوى القطاع السياحي يف تونس واملغرب يف تكوين ا               

  .احمللي اإلمجايل هلا على قدر كبري من األمهية خالل الفترة حمل الدراسة
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إضافة إىل ذلك فإن أثر القطاع السياحي كان واضحا يف تقليص عجز موازين املدفوعات يف كل من                   
لدراسة، تونس واملغرب مبقادير متفاوتة، إذ سجلت موازينها السياحية فوائض معتربة خالل الفترة املأخوذة يف ا              

  .مما ساهم يف تدعيم موازين مدفوعاهتا
أما على مستوى اجلانب االجتماعي  فإن تأثري القطاع السياحي يف تونس واملغرب يتجلى من واقـع                   

مسامهته يف تقليص مشكل البطالة يف أوساط جمتمعات هذين البلدين، حيث أصبح هذا القطاع مصـدر رزق                 
ملغرب، وبالتايل عامال أساسيا يف حتسني مستوى دخول فئات واسعة من           ألعداد كبرية من األفراد يف تونس وا      
  .السكان ورفع مستواها املعيشي والثقايف

يف حني كان لتهميش القطاع السياحي ضمن االستراجتيات التنموية يف اجلزائر أثره البني يف ضآلة قيمة                  
إضافة إىل تسـجيل ميزاهنـا       .  احمللي اإلمجايل  عائدات هذا القطاع، وبالتايل يف تدين مسامهتها يف تكوين الناتج         

  .السياحي لعجز دائم ومن مث تأثريه السليب على نتيجة ميزان املدفوعات للدولة اجلزائرية
كما يظهر تأثري هذا القطاع يف اجلزائر سلبيا على اجلانب االجتماعي، من خالل عدم قدرتـه علـى                    

 على العمل، بسبب ضعف إمكانياته، مما مل يسـاهم يف حتسـني             توفري مناصب الشغل ألفراد اجملتمع القادرين       
    .املستوى املعيشي لعدد من فئات اجملتمع اليت مازالت تنتظر حظها يف التشغيل يف هذا القطاع أو يف غريه



  



  :خامتة البحث
سلطت هذه الدراسة الضوء على جوانب متعددة لواقع السياحة يف اجلزائر، تونس واملغرب، وعلى   

  .يف الدول الثالثة) 2002- 1990(هم التطورات اليت طرأت على هذا القطاع خالل الفترة اليت مشلتها الدراسة أ
. ومن خالل هذا العمل اتضح بأن للسياحة عالقة وطيدة بالتنمية يف أي جمتمع متقدم كان أو نام  

فمىت وجدت السياحة عناية يف بلد . بعبارة أخرى ميكن القول بأن هناك تفاعل بّين وتأثري ألحدمها على اآلخر
إال وسامهت يف  تنمية القطاعات األخرى، ويف الوقت ذاته مىت اشتملت االستراتيجيات  التنموية على القطاع 

  .السياحي إال وشهد هذا األخري انتعاشا ليؤدي الدور املنوط به
من املؤشرات اهلامة اليت ويف هذا السياق تشري كل البحوث والدراسات على أن ازدهار التنمية يعد   

غري أن هذا الواقع يستوجب توفري استثمارات . تنطلق منها السياحة يف الدول املتقدمة ويف الدول النامية أيضا
ضخمة يف اهلياكل األساسية، واليت غالبا ما تكون متاحة يف الدول املتقدمة، بينما يصعب حتقيقها يف البلدان 

  .نمية فيهاالنامية، نتيجة ضعف معدالت الت
وقد أوضحت هذه الدراسة مدى مسامهة املقومات السياحية يف تنمية قطاع السياحة سيما املقومات   

وقد . الطبيعية والتارخيية واحلضارية اليت تتوفر عليها الدول اليت مشلتها الدراسة إذا ما استغلت بكيفية مدروسة
هتا اإلجيابية على تنمية القطاع السياحي يف هذين تفطنت تونس واملغرب إىل أمهية هذه املقومات، وانعكاسا

 وتنويعه مبا يتماشى تطوير هذا املنتوجلكم اهلائل واملتنوع من إمكانياهتما السياحية املتاحة للالبلدين واستغالهلما 
ب ويف اجلان. ومتطلبات السوق السياحية، وبالتايل فرضت نفسها يف املنطقة العربية ويف سوق السياحة العاملي

اآلخر من املعادلة كانت املقومات  اليت تتوفر عليها اجلزائر حمل إمهال متعمد، ويتجلى ذلك يف عدم االهتمام 
  .حىت مبا هو كائن واحملافظة عليه وصيانته من التدهور بل والزوال

 ويستخلص من هذه الدراسة أيضا أن تطور السياحة يؤثر ال حمالة وبشكل إجيايب على مستقبل التنمية  
راداهتما من يفقد حققت تونس واملغرب نتائج هامة على مستوى إ. االقتصادية واالجتماعية للبلدان السياحية

 مليون دوالر أمريكي على 2646 مليون دوالر أمريكي و1523سجلت  ، مثال،2002في عام ف. هذا القطاع
ي اإلمجايل يف هذين البلدين بنسب هامة التوايل، مما كان هلا أثرها الواضح يف مسامهتها يف تكوين الناتج احملل

 دوالر 160 ناهيك عن انعكاسات هذه اإليرادات على نصيب الفرد منها، والذي بلغ .%7تصل إىل أكثر من 
 مثال، يف حني مل يتعد نصيب املواطن اجلزائري من ،2003 دوالر أمريكي يف املغرب يف سنة 102ويف تونس 

ض االستنتاجات حول موضوع وقد مت التوصل إىل بع. ريكية يف نفس السنة دوالرات أم5إيرادات هذا القطاع 
  :الدراسة، ميكن إمجاهلا على النحو التايل

  
  
  



  :لنتائجأوال، ا
إن ضعف القطاع السياحي يف االقتصاد الوطين اجلزائري يعود أساسا إىل إمهاله يف خمتلف برامج  -1

ة بالقطاعات األخرى يف االقتصاد، وبدال عن التنمية االقتصادية، واعتباره غري ذي أمهية مقارن
ذلك كان االعتماد الكلي على قطاع احملروقات والصناعات الثقيلة، اليت التهمت كتال نقدية 

اليت سادت ) االشتراكية (ةضخمة دون أن يكون هلا مردودا ملموسا، وقد سامهت اإليديولوجي
 .  بليغة بالقطاع السياحيالبالد مدة تزيد عن عقدين من الزمن يف  إحلاق أضرار

ا قطبا من مأما الوضع يف تونس واملغرب فقد كان خمتلفا، حيث اعترب القطاع السياحي فيه
وذلك لألمهية اليت كان حيظى هبا هذا القطاع . أقطاب النمو، له دوره القيادي يف اقتصادياهتما

 .ضمن السياسات التنموية يف هذين البلدين منذ استقالهلما إىل اليوم
تعد من األسباب املباشرة يف تدهور ) 1املشار إليها يف النقطة رقم (ةوإذا كانت اإليديولوجي -2

القطاع السياحي يف اجلزائر سيما خالل العقدين األوليني من االستقالل، فقد ساهم يف تعميق 
د أزمة القطاع السياحي عدم االستقرار السياسي واألمين الذي عاشته اجلزائر منذ أوائل العق

وقد أفرز كل ذلك يف تدين طاقات اإليواء للمؤسسات الفندقية وضآلة . األخري من القرن املاضي
ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك أيضا على حجم اإليرادات املسجلة . حصتها من السياح األجانب

 .على مستوى هذا القطاع، عكس ما هو عليه احلال يف تونس واملغرب
 هذا األخري بأي اهتمام يف  السياحي يف اجلزائر، إذ ال حيظىغياب سياسة تسويقية للمنتوج  -3

وسائل اإلعالم واالتصال، وهذا مما جعل هذا املنتوج غري قادر على املنافسة يف سوق السياحة 
. بعبارة أخرى أن اجلزائر مل تتمكن من استغالل مقوماهتا السياحية املتعددة واملتنوعة. الدولية

غرب أدركت ما للمنتوج السياحي من أمهية، إذ اعتمد البلدان أسلوب وباملقابل فإن تونس وامل
ا مع املتعاملني السياحيني األجانب للتعرف على خمتلف مالترويج السياحي وتكثيف عالقاهت
ا يف اخلارج واليت تساهم بدور يف غاية من األمهية يف هذا ماملنتوجات السياحية، من خالل ممثلياهت

 .اجملال
الباهضة والتسيري  اهلياكل السياحية ذات التكاليف ائر على القطاع العام يفاعتماد اجلز  -4

البريوقراطي، وأمهلت دور القطاع اخلاص مما ساهم يف تراجع بل وتدهور القطاع السياحي 
يف حني كان دور القطاع اخلاص بارزا . بشكل عام حبرمانه من االستثمار اخلاص الوطين واألجنيب

غرب، حيث حققتا خطوات عمالقة يف جلب االستثمارات األجنبية، يف كل من تونس وامل
واالستحواذ على قدر معترب من االستثمارات السياحية لتحتل بذلك الصدارة يف منطقة املغرب 

 .العريب



تظهر مسامهة قطاع السياحة يف اجلزائر متدنية وغري ذي قيمة يف التنمية االقتصادية للبالد، من  -5
هذا القطاع، ومدى مسامهتها يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل، واليت مل تتعد خالل واقع إيرادات 

 ).18كما يتضح ذلك من اجلدول رقم  (2001-1991 خالل الفترة 0.18%
تسجيل ميزان السياحة يف اجلزائر لعجز دائم خالل الفترة حمل الدراسة، بسبب كون إيرادات  -6

لعكسية فاقت السياحة الوافدة، مما ساعد على توسع السياحة أقل من مدفوعاهتا، ألن السياحة ا
أما نتيجة موازين السياحة والسفر يف تونس واملغرب . جمال تسرب النقد األجنيب إىل اخلارج

كانت إجيابية لكون عائداهتا أكرب من مدفوعاهتا خالل فترة الدراسة وبالتايل حققت هذه املوازين 
 .هم يف تدعيم موازين مدفوعات  هذين البلدينفوائض معتربة بالنقد األجنيب، مما سا

ل يف اجلزائر، ومرد وإحداث مناصب الشغضعف مسامهة القطاع السياحي يف حل مشكل البطالة  -7
ذلك قلة االستثمار السياحي الوطين واألجنيب، إضافة إىل نقص مراكز التكوين والتأهيل مما أدى 

أما يف تونس واملغرب فيعترب القطاع .  اجملالإىل افتقار هذا القطاع إىل عمالة متخصصة يف هذا
 للتشغيل، ومن مث حتسني املستوى فرصا هامةالسياحي من أكرب القطاعات االقتصادية اليت تتيح 

لمواطنني، إضافة إىل اهتمام حكوميت هذين البلدين على  عامل التكوين والتأهيل الذي لاملعيشي 
  .ةميثل شرطا أساسيا لترقية اخلدمات السياحي

  :ثانيا، التوصيات
تعترب التنمية السياحية يف اجلزائر ضرورة ملحة ملواجهة مرحلة ما بعد البترول، والعمل على إجياد   

الظروف املالئمة لقيام صناعة سياحية جزائرية، وتطويرها مبا خيدم التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 التوصيات اليت ميكن أن تكفل مشاغل القطاع السياحي وتعمل ولتحقيق هذه الغاية سيتم عرض لبعض. للبالد

  :على تطويره وهي
االستغالل األمثل لإلمكانيات السياحية اليت تتوفر عليها اجلزائر، واالستفادة من جتارب غريها من  -1

الدول الناجحة يف جمال السياحة، خاصة تلك اليت تتوفر على نفس املميزات اجلغرافية والتارخيية 
 . جتماعية، كتونس واملغرب اللتان حققتا قفزة نوعية يف استغالل مقوماهتما السياحيةواال

ترقية املنتوج السياحي احمللي إىل املستوى الذي جيعله قادرا على املنافسة يف السوق الدولية، مما  -2
 .العريبيساعد على كون اجلزائر وجهة سياحية يف املنطقة العربية مستقبال وبني جرياهنا يف املغرب 

توجيه وسائل اإلعالم واإلشهار خلدمة القطاع السياحي وتوسيع نطاقه بإقامة امللتقيات، املنتديات  -3
وإنشاء الدوريات املتخصصة، الكتب، النشريات، األفالم، اجلرائد، التليفزيون، الراديو، إلمكانية 

رب هذه القنوات التسويقية ع)  السياح(التعريف باملنتوج السياحي اجلزائري وإيصاله إىل الطالبني 
 .داخل الوطن وخارجه



االهتمام مبشروعات البىن األساسية يف اجلزائر، ورفع حجم االستثمارات يف اجملال السياحي  -4
وهكذا تنمو املناطق اليت تتوفر على . للمسامهة يف حتسني أداء القطاعات االقتصادية األخرى

 .اإلمكانات السياحية لتصبح عندئذ جذابة للسياح
حتسني اخلدمات السياحية، وذلك باالهتمام بتكوين وتدريب العاملني يف هذا القطاع من خالل  -5

. رفع مستواهم التعليمي والتأهيلي، يف مراكز خاصة وكليات متخصصة يف جمال السياحة والفندقة
ة العوملة بال واالهتمام أيضا باللغات العاملية بالنسبة للمرشدين، سيما اللغة اإلجنليزية باعتبارها لغ

 .منازع
الترويج لألنواع األخرى من السياحة، سيما السياحة العالجية املتاحة بكثرة يف اجلزائر، واالهتمام  -6

 .بنشر الثقافة السياحية لدى املواطنني والعاملني يف هذا القطاع
يث النهوض بالصناعة التقليدية وتطويرها الرتباط منتجات هذه الصناعة بالنشاط السياحي، ح  -7

تعرب عن تاريخ وثقافة وعادات الشعوب، وبالتايل فهي منتوج سياحي جيب االهتمام به واحملافظة 
 .عليه من االندثار

توفري املناخ املالئم لالستثمار السياحي، وإعطاء األولوية لالستثمار اخلاص احمللي واألجنيب،   -8
حفيزهم وإجياد اإلطار القانوين وذلك بتبسيط اإلجراءات أمام املستثمرين يف القطاع السياحي لت

 .املالئم له
احملافظة على التراث السياحي الذي يتعرض لإلمهال واالندثار املستمر ملواقع عديدة ذات أمهية  -9

 .بالغة يف تاريخ اجلزائر، وهي كثرية
توفري الظروف األمنية للسياح، ومحايتهم من خمتلف أشكال االعتداءات اليت قد يتعرضون هلا،  -10

ة، االغتصاب وسوء املعاملة واليت تؤثر سلبا على التوافد األجنيب على البالد، وما ينجم كالسرق
 .عن ذلك من آثار سلبية ليس على القطاع السياحي فحسب وإمنا على مسعة اجلزائر
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  1 امللحق رقم
  توزيع عدد الليايل السياحية حسب جنسيات السائحني يف فنادق اجلزائر 

 .2002-1990خالل الفترة 

 
 

Partner 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

TOTAL MONDE 658138 269856 365881 305730 101262 75801 60559 84818 132739 164096 202905 225652 253307 

EUROPE 
EUROPE, TOTAL 

513384 173011 267969 221778 55886 36866 31500 48638 80672 95149 116921 142772 168325 

EU 15 EUR 15 447369 151013 201029 197262 52362 35344 30632 47648 78525 88690 109321 135346 161371 

              

Belgique 20609 7199 10081 7504 1414 603 1482 1241 2082 2622 4126 5087 6048 

Danemark 2790 1686 2086 2006 87 400 53 27 238 263 996 1106 1216 

Allemagne 66831 17943 19892 19940 7172 9125 8430 7355 14168 14335 16910 27809 38708 

Grèce         93 54 96 394 692 

Espagne 30302 10781 15350 16901 5031 2531 2818 3154 5333 7099 10202 11313 12424 

France 208813 68239 97874 90317 12807 6608 5880 10270 17593 32783 36883 40463 44043 

Irlande              

Italie 62253 29803 36144 44058 21498 14174 10332 17370 27228 13455 17930 20531 23132 

Luxembourg         98 4119 3558 2001 444 

Pays – Bas 22761 3048 3554 2546 455 53 99 3906 555 589 817 1867 2917 

Autriche 6518 4897 3560 2865 765 393 463 484 4506 2834 3156 3806 4456 

Portugal         745 665 911 1902 2893 

Finlande         24 643 722 1554 2386 

Suède 6403 1681 2356 1188 139 309 294 264 551 3550 4970 7450 9930 
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:تابع  
 

Royaume – Uni 20089 5736 10064 9937 3003 1148 781 3577 5311 5679 8044 10063 12082 

Espace économique européen (EU 15 + 
ISL + NOR) 

        79576 91916    

AELE         928 8049    

Island              

Norvège 1287 682 492 297 43 15 2 22 89 851 1080 1302 1524 

Suisse (et lichtenstein) 23887 6830 7059 7180 943 180 223 290 962 2375 3590 5410 5430 

Autre pays de l’Europe (à l’exception 
des pays de l’AELE) 

             

              

Turquie            1614  

Chypre              

Autres pays européens 40841 14486 59457 17039 2538 1327 643 678 928 8049 2930  2930 

Afrique, Total 69523 57061 52232 37744 23438 15362 12003 7704 8512 10104 12635 13003 13371 

Maroc 25855 27739 25967         2309  

Algérie        48638      

Tunisie 21831 14168 12979         6006 4102 

Libye  4897          1586 989 

Egypte              

Mauritanie            86 121 

Autres pays d’Afrique              

Amérique (Nord, Centrale, sud) 22468 8373 12524 16670 7729 7607 4084 10451 15811 11170 13606 15725 17844 

Amérique du nord 20139 6935 10959 15532 7101 6706 3763 10316 15668 10499 12835 15119 17403 
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:تابع  
 
 

Etats- Unis d’Amérique 14669 5070 7691 10076 5447 3017 1310 2383 3372 3715 4746 5009 5272 

Canada 5470 1865 3268 5456 1654 3689 2453 7933 12296 6784 8089 10110 12131 

Amérique latine Total 2329 1438 1565 1138 628 901 321 135 143 671 771 606 441 

Total Asie 34921 25303 24321 22259 10787 12561 7794 6389 7728 8230 8495 14139 10404 

Proche et moyen orient d’Asie              

Japon         690 525 1512 1208 904 

Autres Etats asiatiques           7485 6202 4919 

Australie, Océanie et autres territoires         108 623 502 213  

Australie         95 622 40 89 138 

Nouvelle- Zélande         13 1 42 124 206 

Autres territoires de l’Océanie           420  200 

Nationaux résidant à l’étranger 17842 6108 8835 7279 3422 3405 5178 11636 19908 38820 50746 39800 28854 

 
Source : Office national des statistiques et Ministère du tourisme et de l’Artisanat. 

www.ons.dz/them_sta.htm  
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  2امللحق رقم 
 اجلنسيات توزيع عدد السياح القادمني إىل اجلزائر حسب 

 2002-1991خالل الفترة 

  

Partner 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

A001 MONDE – Total 1193210 1119548 1127551 804713 519576 604968 634752 678448 748537 865984 901416 988060 

EUROP EUROPE, total 158202 152444 144248 60383 37831 45570 48440 56509 72573 98563 107166 144884 

EU15 EUR15 138375 136909 130378 55909 34561 43503 45733 53461 67836 91584 98954 130770 

EUROZ Zone euro (> 2000 : 

EUR11 ; 2001 -> : EUR12) 

            

BEL Belgique 4050 3645 3251 756 508 679 742 1032 1605 2163 2352 3126 

DNK Danemark 624 710 838 189 93 71 57 160 229 250 220 227 

DEU Allemagne 11701 9314 7781 2416 1398 1467 1554 1721 3168 4784 6444 8182 

GRC Grèce  616 718 341 237 132 128 156 219 279 241 359 
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:تابع  
 

ESP Espagne 11083 6417 7878 2137 1621 1826 3664 5518 4652 7048 4585 5466 

FRA France 86502 92053 88788 38581 26349 35214 34690 38357 49559 64839 70880 96626 

IRL Irelande             

ITA Italie 14697 14392 12529 8788 2791 2541 2555 3419 4483 7158 8260 9763 

LUX Luxembourg 88 98 86 41 27 30 14 28 42 58 76 101 

NLD Pays-Bas 2058 1618 1217 300 117 244 303 432 753 844 1025 1159 

AUT Autriche 1979 1462 1143 386 114 137 169 255 337 688 1120 1292 

PRT Portugal  761 555 210 122 185 162 257 520 427 399 501 

FIN Finlande  334 294 77 26 28 39 38 54 94 115 199 

SWE Suède 1357 1038 878 288 223 214 221 259 430 639 491 642 

GBR Royaume-Uni 4324 4449 4422 1399 935 735 1435 1829 1785 2313 2746 3127 

EAA E.E.E-Espace 
Economique 

Européen 
(EU15+ISL+NOR) 

            

EFTA AELE             

ISL Island             

NOR Norvège 281 219 172 77 35 26 53 90 186 176 188 185 

CHE Suisse (et 
Liechtenstein) 

4339 3884 3280 801 353 513 576 885 1132 1753 2086 2754 

EUCO Autres pays de 
l’Europe (à l’exception 
des pays de L’AELE) 

13213 10770 10418 3596 2219 1528 1521 1460 1863 2969 2663 7553 

TUR Turquie 755 664 592 508 663 324 557 613 1556 2081 3275 3622 

CYP             
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:تابع  
 

OTHE Autres pays 
européens 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

AFRC Afrique, Total 537867 449550 407082 263135 50876 41378 39638 41679 55481 60359 69644 75672 

MAR Maroc 341158 330194 303229 180673 4797 2067 2470 2399 2949 3805 3485 3849 

DZA Algérie             

TUN Tunisie 163960 87080 74470 56805 24207 19966 17734 20056 22779 32481 33607 47704 

LBY Libye 18060 13738   7698 6349 5611 4305 4117 4851 6983 7671 

EGY Egypte          1578 2080 4060 

MART Mauritanie  3300   1967 1325 1397 1424 1387 1489 2215 2591 

OTAF Autres pays 
d’Afrique 

            

AME  Amérique (Nord, 
Centrale, Sud) 

4606 5146 5116 2813 2005 1770 1838 2297 2563 3207 3220 4626 

NUMR Amérique du 
Nord 

3642 4169 4396 2385 1702 1623 1725 2081 2293 2747 2838 3815 

USA Etats-Unis 
d’Amérique 

2452 2904 3099 1738 1286 1115 848 1047 1054 1435 1429 1874 

CAN Canada 1190 1265 1297 647 416 508 877 1034 1239 1312 1409 1941 

SCAM: Amérique Latine, 
Total 

964 977 720 428 303 147 113 216 270 460 382 746 

ASLA Total Asie 20909 16377 15193 9739 6888 4751 4846 6605 10116 13196 15945 25678 

NME Proche et Moyen 
Orient  d’Asie 

            

LBN Liban          691 1127  

SYRE Syrie          2417 4211  
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:تابع              

Pal Autorité palestinienne          673 777  

JOR Jordanie          702 788  

SAU Arabie Saoudite          1011 1156  

BHR Bahrein          52 76  

JPN Japon 2705 2385 2136 453 78 72 158 333 470 815 845  

OTHA Autres Etats 
asiatiques 

            

AOCT Australie, Océanie 
et autres territoires 

1098 579 360 156 50 22 70 124 129 213 254 285 

AUS Australiev 637 409 223 99 35 15 56 103 117 180 220 230 

NZL Nouvelle- Zélande 461 170 137 57 15 7 14 21 12 33 34 55 

OCOT Autres territoires 
de l’Océanie 

            

NRA Nationaux résidant 
à l’étranger 

470528 495452 555552 468487 421926 511477 539920 571234 607675 690446 705187 736915 

 
Source : Office national des statistiques et Ministère du tourisme et de l’Artisanat. 
 www.ons.dz/them_sta.htm  
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  3 امللحق رقم
   يف تونس حسب اجلنسيات الفندقيةتوزيع الليايل السياحية يف املؤسسات
 .2003-1990خالل الفترة 

 
 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Nuites des- 
Non 

              

Algériens 200.5 309.3 255.8 271.1 398.4 592.4 543.3 514.9 521.5 445.8 437.8 467.4 497.8 581.1 

Allemands 6500.2 5122.6 8588.5 9077.7 10689.5 10282.9 9626.0 10372.7 10366.5 12092.7 11284.3 10465.9 6805.3 5498.7 

Autrichiens 332.2 234.5 387.8 473.0 612.7 480.4 637.8 898.2 886.1 1187.0 819.6 895.7 553.3 465.2 

Belges 821.7 376.0 636.5 648.6 761.0 654.8 772.3 984.2 1047.4 1253.1 1306.6 1432.2 1102.3 1267.6 

Britanniques 2149.4 1304.8 2281.1 2566.9 2672.3 2303.9 1914.0 2246.3 2480.8 2637.5 3036.3 3227.5 2678.1 2289.9 

Français 3698.8 1604.1 2881.2 3459.1 3809.3 3546.1 4038.5 4796.4 5353.0 6767.9 7205.7 7294.4 6066.7 5671.2 

Hollandais 1054.8 526.3 721.1 649.2 757.8 640.4 615.4 575.0 590.0 579.4 540.7 479.3 351.7 329.6 

Italiens 1610.8 1302.4 1933.6 2005.9 1880.9 1860.6 1945.9 2301.5 2054.1 2620.6 2922.1 2967.7 2678.6 2711.11 

Libyens 286.6 400.0 350.0 274.7 190.8 179.5 210.8 254.6 262.3 198.8 234.7 271.3 283.7 256.6 

Marocains 142.7 97.1 98.1 110.8 76.3 50.9 53.7 66.7 64.3 58.4 59.1 51.2 50.1 52.1 

Moyen - 
orientaux 

117.1 73.4 93.4 95.4 94.6 95.8 102.7 131.6 127.2 117.4 101.0 112.7 101.0 114.3 

Suédois 502.8 273.7 444.3 600.4 722.9 700.4 700.0 819.4 845.4 1025.1 1062.2 1016.9 757.8 649.8 

U S A 44.5 29.2 45.6 52.6 65.0 63.4 60.3 53.1 68.8 49.1 68.4 65.4 48.2 52.3 

Scandinaves 710.0 241.9 570.4 521.7 508.1 478.8 704.2 703.2 445.9 541.4 617.8 680.3 570.0 624.0 

Autres – 
nationalités 

679.2 547.9 918.8 1312.1 1441.6 1584.1 2205.1 2966.4 3374.2 3576.5 3472.2 3577.7 3850.4 4737.2 

Total (1) 18841.3 12443.2 20206.2 22119.2 24681.2 23514.4 24130.0 27684.2 28787.5 33150.7 33168.5 33005.6 25897.2 25301.3 

NUITES DES 
RESIDENTS 

              

 
Source : Office national du tourisme tunisien.  
             www.ins.nat.tn/private/idc/page011336.idc 
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  4 امللحق رقم

  توزيع السياح الوافدين إىل تونس حسب اجلنسيات
 .2003-1990خالل الفترة 
 

 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Algériens 435.2 744.3 807.2 676.9 672.4 988.6 669.9 605.4 684.2 616.4 611.6 623.1 728.3 811.5 

Allemands 479.4 393.4 649.4 711.9 852.6 837.1 808.5 858.3 883.9 1036.3 1011.3 934.7 613.7 488.5 

Autrichiens 38.6 27.8 44.7 54.8 71.6 65.0 90.3 114.4 106.2 138.3 110.2 114.8 77.2 70.0 

Belges 74.4 39.1 64.1 73.7 78.1 74.2 87.4 102.7 114.9 132.4 139.8 150.7 122.1 132.6 

Britanniques 191.4 120.3 202.8 245.8 267.2 239.6 206.1 248.0 263.8 261.9 299.4 314.7 257.8 223.2 

Danois 27.1 7.3 24.6 27.0 30.6 26.0 33.9 32.0 23.3 20.6 19.6 16.5 9.5 10.5 

Français 458.1 210.9 357.2 447.8 484.8 465.1 541.9 619.9 709.0 893.7 997.9 1047.4 885.2 834.0 

Hollandais 96.7 46.9 66.1 67.0 80.4 70.5 71.8 67.3 68.1 69.1 67.6 62.4 48.9 44.5 

Italiens 189.5 152.5 224.1 241.8 229.8 245.9 270.1 314.0 328.3 354.6 393.9 398.3 375.2 397.8 

Libyens 795.8 1154.4 635.7 538.5 544.0 618.7 526.1 626.4 834.5 603.1 685.2 1016.6 1280.7 1325.7 

Marocains 143.9 157.4 149.5 151.1 100.0 26.7 30.9 42.8 45.1 37.8 37.7 35.5 38.9 35.0 

Moyen - 
orientaux 

45.7 25.0 39.1 44.0 37.1 33.1 44.9 48.9 45.5 32.3 27.7 30.0 30.5 30.9 

Suédois 32.7 5.7 19.6 17.4 13.6 15.5 25.0 22.8 13.1 16.2 24.5 28.4 20.7 23.3 

Suisses 48.2 27.5 45.4 64.2 76.4 74.5 75.5 86.6 84.2 110.2 118.4 114.2 93.9 85.8 

U S A 8.9 5.6 8.7 10.9 11.7 11.5 12.8 12.7 12.5 13.6 16.4 14.1 11.6 10.3 

Auto - 
nationalité 

138.2 105.9 201.7 282.9 305.3 327.8 389.5 460.9 500.9 495.2 540.1 485.9 469.3  

Total 3203.8 3224.0 3539.9 3655.7 3855.6 4119.8 3884.6 4263.1 4717.5 4831.7 5057.2 5387.3 5063.5 5114.3 
Source : Office national du tourisme tunisien.  
              www.ins.nat.tn/private/idc/page011331.idc 



 119

  5 امللحق رقم
   يف املغرب املصنفةتوزيع الليايل السياحية يف الفنادق

 .2000-1992خالل الفترة 
 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Touriste          

Etrangers 8334939 9309657 9325530 7780284 7886191 8645002 9701359 10846031 11267753 

France 2292050 2604224 2568431 2047214 2425889 2695833 3112811 3984901 4691544 

Allemagne 1699671 2330013 2596654 2207896 2052233 2214183 2215981 2144684 1833759 

Italie 786487 804284 775556 600987 624834 728717 784393 755613 750212 

Espagne 835068 768714 501424 315448 413859 473907 515601 561572 589982 

Belgique 232097 280105 308669 236228 252749 391389 496388 518063 452420 

Grand          

Bretagne 497911 470798 589621 642019 332659 254887 417151 452302 544767 

USA 185562 204151 216840 224827 244235 254382 271865 285445 323559 

Suisse 225041 259504 192152 152238 178406 184724 198754 209577 176022 

Moyen          

Orient 261702 242724 231123 220462 194633 213102 240804 271706 284453 

Maghreb 145054 335537 267576 110333 98820 99957 104733 102173 94935 

Touristes 

Nationaux 

2334980 2283206 2210142 2161106 2187015 2263441 2280114 2218314 2271833 

 
Source : - Département du tourisme. 

  www.bmcebank.ma/revue/revue/282/tourisme 02- (Maroc) 
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