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 : امللخص
يف صناعة السياحة الصحراوية يف منطقة اهلقار والطاسيلي، من هتدف هذه الورقة البحثية إىل تسليط الضوء على التجربة اجلزائرية 
على املستوى  واليت تؤهلها لتكون من أبرز األقطاب السياحية خالل حتليل املقومات واإلمكانيات السياحية اليت متتلكها اجلزائر

احة، وكذا التعرف على واقع السياحة ، لذا ففد جاءت هذه الورقة هبدف إبراز خمتلف املفاهيم اخلاصة ابلسياإلقليمي والعاملي
الصحراوية يف اجلزائر وخاصة يف منطقة اهلقار والتاسيلي، وقد توصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج، نذكر منها أن اجلزائر 

  هقار والطاسيلياأل منطقة تعتربيزال مهمشا، كما  حتوي على مقومات وموارد سياحية هائلة، إال أهنا مل تستغل، إذ أن القطاع ال
 عرب تنتشر خلت لقرون تعود ثقافية مبمتلكات الطبيعة على املفتوحة املتاحف أكرب إحدى فهي عامليا، احملمية املساحات أكرب من

 وهو وعامليا، وطنيا احليوي التنوع مناطق أهم ضمن تصنف حيث اندرة ونباتية حيوانية أبصناف كبري طبيعي لتنوع إضافة أرجائها،
 .السياحي اجلذب عوامل أهم يشكل ما

 .السياحة، السياحة الصحراوية، االستثمار السياحي، منطقة اهلقار والتاسيلي، اجلزائر: الكلمات املفتاحية
 JEL :Z30 ،Z31 ،Z32تصنيف 

Abstract: 
This research paper aims to shed light on the Algerian experience in the desert tourism 

industry in the Hoggar and Tassili region, by analyzing the components and tourism 

potentials that Algeria possesses, which qualifies it to be one of the most prominent 

tourist poles at the regional and global levels, so this paper came with the aim of 

highlighting the various special concepts tourism, as well as identifying the reality of 

desert tourism in Algeria, especially in the Hoggar and Tassili region. Al-Ahghar and 

Tassili area is one of the largest protected areas in the world. It is one of the largest 

museums open to nature with centuries-old cultural properties spread throughout its 

territory, in addition to a great natural diversity with rare animal and plant species, 

which is classified among the most important areas of biodiversity nationally and 

globally, which constitutes the most important tourist attractions. 

Key Words: Tourism, Desert Tourism, Tourism Investment, Hoggar and Tassili Region, 

Algeria. 
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 : قدمةامل
 العملة من هامة تعد السياحة أحد القطاعات األكثر أمهية ودينامكية عرب العامل، فهي وسيلة فعالة جللب مداخيل

للدولة، فقد أصبحت تعترب يف الوقت  اإليرادات الوطين وزايدة الدخل يف وكذا املسامهة البطالة الصعبة وامتصاص
التنمية اقتصاداي واجتماعيا، وال يتحقق هذا إال ابالهتمام الكبري  احلايل صناعة تصديرية هلا دور فعال يف حتقيق

 .ابلسياحة الصحراوية اليت تعترب حمرك التنمية املستدامة على املستوى الوطين والعاملي
وقد ركزت العديد من البلدان النامية على تطوير قطاع السياحة والصناعات ذات العالقة ابلسياحة لديها وحقق 

ات ملحوظة يف هذا اجملال، وحيتاج تطوير هذا القطاع إىل نظرة طويلة األجل تكون جزءا من عملية بعضها جناح
 .التنمية االقتصادية، نظرا للرتابط بني السياحة وسائر القطاعات االقتصادية األخرى

مكانتها الدولية اليت تليق اهلائلة مل تصل بعد إىل حتقيق األهداف املرجوة منها وأخذ  واجلزائر رغم إمكانياهتا السياحية
هنا  6891هبا، ألهنا اعتمدت على مداخيل البرتول اليت كانت تغطي احتياجات اجلزائر حىت سنة األزمة البرتولية 

أدركت ضرورة البحث عن موارد أخرى خارج احملروقات، وعلى رأسها السياحة، فبدأت ابالهتمام هبا وإعادة 
واستخدام الوسائل والتقنيات احلديثة لتسويق املنتجات السياحية ها، هيكلتها وإدخال إصالحات جديدة علي

 متكامل تسويقي مزيج وفق وترشيده السائح وتوجيهه سلوك ملواكبة التطور التكنولوجي، وتسليط الضوء على
 .وقدراته إمكانيته ومتوافق مع

 :اإلشكالية الرئيسية التالية كل هذه احلقائق تدفعنا إىل معاجلة املوضوع انطالقا من: إشكالية الدراسة
 ما هو واقع التجربة اجلزائرية يف صناعة السياحة الصحراوية يف منطقة اهلقار والطاسيلي؟

 :تتفرع عن هذه اإلشكالية التساؤالت التالية
 ما هي املقومات السياحية اليت متتلكها السياحة الصحراوية يف اجلزائر؟ -
 ملنطقة اهلقار والتاسيلي؟ما هو واقع السياحة الصحراوية يف  -

 ملعاجلة حبثنا قمنا بصياغة الفرضيات التالية :فرضيات الدراسة
 املوارد واملناطق السياحية ابجلزائر كافية ألن تصبح الدولة مركزا هاما للجذب السياحي؛ -
 .تعترب منطقة اهلقار والتاسيلي أكثر املناطق جذاب للسياحة الصحراوية -

 ذه الدراسة أمهيتها من حيثتستوحي ه: أمهية الدراسة
حماولة معرفة وحتليل مقومات السياحة يف اجلزائر، وابلتايل الكشف عن املشاكل واملعوقات اليت تعرتضها حماولة  -

 منا إعطاء توصيات واقرتاحات من شأهنا دفع هذا القطاع إىل التحسني؛



 

 8288جوان82االستثمار السياحي كخيار اسرتاتيجي لتحقيق التنمية املستدامة
 

 
 

3 

النامية، فإن اجلزائر ويف ظل الظروف الصعبة مبا أن تطوير القطاع السياحي غاية تصبو إليه مجيع الدول السيما  -
واليت ما تزال متر هبا سواء على املستوى االقتصادي واالجتماعي، تسعى جاهدة لتطوير القطاع الذي أصبح أمرا 

 .ضروراي وحامسا حلل العديد من املشاكل
 :هتدف دراستنا هذه إىل حتقيق ما يلي :أهداف الدراسة

 اصة ابلسياحة؛التطرق إىل خمتلف مفاهيم اخل -
 التعرف على واقع السياحة الصحراوية يف اجلزائر وخاصة يف منطقة اهلقار والتاسيلي؛  -
 .اجلزائر من أجل حتقيق تنمية اقتصادية مستدامة يف الصحراوية ابلسياحة والرقي للنهوض كفيلة اقرتاح حلول -

 :على النحو التايلمت تقسيم الورقة البحثية إىل أربعة حماور أساسية : حماور الدراسة
 اإلطار النظري للسياحة؛: احملور األول -
 وضعية السياحة يف اجلزائر؛: احملور الثاين -
 التجربة اجلزائرية يف السياحة الصحراوية؛: احملور الثالث -
 .منطقة اهلقارو الطاسيلي منوذجا للسياحة الصحراوية: احملور الرابع -

 :سياحةلل النظري اإلطار 1. 
والبيئية  والثقافية واالجتماعية االقتصادية النواحي إجيابية على أاثر من هلا ملا متميزة أبمهية السياحة حتظى

الدولية  والعوملة والتجارة التكنولوجي كالتقدم العامل، يشهدها اليت التطورات مع األمهية هذه وتزايدت للمجتمعات،
 .جتارة اخلدمات يف جمال السياحة خاصة
 التايل النحو على أبرزها نذكر للسياحة تعاريف عدة توجد :السياحة مفهوم  1.1
   معىن السياحة يف اللغة واالصطالح: 
جيد الباحث أهنا حتتوي على معىن واحد، وهو مطلق "  س ي ح" ابلرجوع إىل مادة  :السياحة يف اللغة -1

الذهاب يف األرض، وما ورد مبعىن الصائم، أو الذهاب يف األرض للعبادة والرتهب أو غريها، فإهنا معان اصطالحية 
مقيدة أو شرعية، فإطالق لفظ السائح على الصائم هو معىن شرعي نتيجة اآلاثر الواردة يف ذلك، وهو معىن فيه 

 .عارة، ألن الصائم شابه السائح يف االمتناع عن امللذات والشهوات فأطلق عليه لفظ السائح لذلكاست
ساح يف األرض : السني والياء واحلاء أصل صحيح يدل على استمرار شيء يقال: يف معجم مقاييس اللغة •

: ا ابلشيء اجلاري، واملسابيحالعباءة املخططة، ومسي بذلك تشبيها خلطوطه: املاء الظاهر اجلاري، والسيح: والسيح
 .هم الذين يسيحون يف األرض ابلنميمة والشر واإلفساد بني الناس

الذهاب يف األرض للعبادة : املاء الظاهر اجلاري على وجه األرض، ومجعه سيوح والسياحة: السيح: ويف اللسان •
 .والرتهب
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لذهاب يف األرض للعبادة والرتهب أن هذا أما ما ورد يف اللسان من كون السياحة هي ا :وذكر يف اتج العروس •
معىن اصطالحي مقيد وهو حمل أتمل، وأما السيوح والسيحان والسيح فإنه مطلق الذهاب يف األرض، سواء كان 

 .للعبادة أو غريها
السائح هو املتنقل يف البالد للتنزه أو االستطالع والبحث والكشف وحنو ذلك، ومجعه  :ويف املعجم الوسيط •

 .لسياحة هي التنقل من بلد إىل بلد طلبا للتنزه أو االستطالع والكشف، والسياح هي كثرة السياحةسياح وا
لقد تعددت التعريفات عند املشتغلني بدراسة ظاهرة  :السياحة يف اصطالح املشتغلني بدراسة ظاهرة السياحة -8

ا خمتلفا للسياحة، وثالثة وأربعني السياحة تبعا لتعدد اهتماماهتم، وقد خلصت بعض الدراسات إىل مثانني تعريف
إهنا التفاعالت أي األنشطة االقتصادية املباشرة وغري " تعريفا ملصطلح السائح والزائر، فيعرفها شراتنهوفن بقوله 

املباشرة الناجتة عن وصول زوار إىل إقليم أو دولة بعيدا عن موطنهم األصلي واليت توفر هلم اخلدمات اليت حيتاجوهنا 
، وبعضها 1 "اجاهتم املختلفة طوال فرتة إقامتهم، وهذا التعريف واضح فيه االعتناء ابجلنب االقتصاديوتشبع ح

يعىن ابلسياحة الدولية دون الداخلية، حيث حدد مؤمتر السفر والسياحة الدولية الذي نظمته األمم املتحدة يف روما 
غري دولته اليت يقيم فيها إقامة دائمة ألي سبب أبنه الشخص الذي يزور دولة : تعريفا جديدا للسائح 6891عام 

 .غري العمل والكسب
 .السائح هو املسافر ألي مكان وألي غرض، غري هجرة وعمل :تعريف السائح -3

ويف تعريف آخر قدمته منظمة السياحة العاملية إىل مؤمتر األمم املتحدة وأقرته اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة سنة 
ساعة على أن تتحول هذه  42كل شخص يقيم خارج موطنه املعتاد لفرتة تزيد عن " أبن السائح هو 6819

 ."اإلقامة إىل إقامة دائمة
يعترب لفظ السياحة من األلفاظ املستخدمة يف اللغات الالتينية إال أنه كان معروفا يف اللغة : تعريف السياحة -4

تعين ذهب وسار على وجه " ساح يف األرض"، وعبارة العربية، فاملفهوم اللغوي للفظ سياحة جند أنه يعين التجوال
 . األرض، كذلك السياحة هي التأثريات املتبادلة بني املسافرين وأهل بلد املقصد

أي السياحة، فمعناها " Tourisme"يعين أن جيول أو يدور، أما " Tour"أما يف اللغة اإلجنليزية فنجد أن 
شامل من قبل الباحثني، فقد ركز كل ابحث على جانب معني، فمنهم االنتقال والدوران، وإلعطاء تعريف موحد و 

 :من اعتربها ظاهرة اقتصادية وأخرى اجتماعية، ومنهم ثقافية ونفسية، وفيما يلي سنعرض بعض التعاريف
ظاهرة من ظواهر العصر "يعرف السياحة أبهنا  6891أول تعريف عام : E.Guyer Freullerتعريف  -

للحصول على الراحة واالستجمام وتغيري اجلو واإلحساس جبمال الطبيعة وتذوقها والشعور  اليت تنبثق من احلاجة
، حيث نالحظ من هذا "ابلبهجة واملتعة يف اإلقامة يف مناطق ذات طبيعة خاصة، وهي مثرة تقدم وسائل النقل

 .2يفالتعريف أنه اهتم فقط ابجلوانب اإلنسانية والنفسية وأمهل اجلانب االقتصادي والثقا
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السويسري، رئيس اجلمعية الدولية خلرباء السياحة العامليني يف حبث نشر له أبملانيا يف  :تعريف هونزيكري -
، والذي استقر معظم الباحثني يف علم السياحة على أنه تعريف علمي غطى مسات السياحة الرئيسية، 6818

هر اليت ترتتب مع سفر وعلى إقامة مؤقتة لشخص جمموع العالقات والظوا" والقواعد اليت تقوم عليها السياحة وهي 
 ".أجنيب يف مكان ما طاملا أن هذه اإلقامة املؤقتة دائمة وطاملا مل ترتبط هذه اإلقامة بنشاط يعد رحبا هلذا األجنيب

هي نشاط يهتم ابستقبال وسفر األفراد خارج أماكن : "Jean Baptiste Troubouleتعريف  -
أشهر وذلك من أجل الرتفيه، الصحة، االجتماعيات، أو يف  04ساعة إىل  42إقامتهم الرئيسية ملدة ترتاوح ما بني 

 .3وهو تعريف يعترب السياحة كنشاط،" إطار الرحالت املدرسية
السياحة هي جمموع العالقات واخلدمات املرتبطة بعملية تغيري " :تعريف الدكتور صالح الدين عبد الوهاب -

 .4، ويعترب من أحدث التعاريف اليت قدمت للسياحة"للمكان تغيريا وقتيا وتلقائيا وليس ألسباب جتارية أو حرفية
حسب املنظمة العاملية للسياحة، كلمة سياحة حتتوي على ": OMT"تعريف املنظمة العاملية للسياحة  -

 5 :نيمفهوم
تكون " السفر"ساعة على األقل حبيث أسباب الزايرة  42كل زائر مؤقت يقيم يف البلد الذي يزوره : السائح - أ

الرتفيه، الراحة، الصحة، قضاء العطل، الدراسة، الداينة، الرايضة، أو من أجل القيام أبعمال عائلية، : من أجل
 .حضور مؤمترات، ندوات علمية، ثقافية وسياسية

 .ساعة على األكثر خارج مقر إقامته املعتاد 42كل زائر مؤقت ال تتجاوز مدة إقامته : )املتنزه(املتجول  - ب
 :نشأة السياحة وتطورها 2.1

ارتبطت السياحة منذ فجر التاريخ حباجة اإلنسان الضرورية إىل األمن والغذاء، فإذا انعدم األمن تنقل من مكان 
للمتعة أو املعرفة أو غري ذلك، وهذا النوع هو الذي يغلب على السياحة يف آلخر طلبا له، و إذا كان آمنا ساح إما 

هذا الزمن، فاألمن مؤثر يف السياحة يف حال وجوده أو عدمه، أما احلاجة إىل الغذاء فإهنا تدفع إىل السياحة حبثا 
ن فيه نوع من املغامرة عن املرعى اخلصيب أو ما يسد رمق اجلائع عن طريق الصيد أو مثار الغاابت وحنوها ولو كا

غري مأمونة العواقب، فاإلنسان البدائي كانت سياحته وفقا ملا متليه عليه ظروف احلياة البدائية، وكذلك يشاركه 
 .اإلنسان املعاصر املتأثر ابلكوارث الطبيعية واحلروب

إلنسانية وأصبحت تنتج عندما تطورت اجلماعات ا"والسياحة ابملفهوم املعاصر مل تبدأ ابلظهور بشكل واسع إال 
أكثر من حاجتها من السلع، وظهرت مبادلة السلع بني هذه اجلماعات وأصبح التجار يقومون ابلتنقل بني األسواق 

، فيظهر مما سبق أن التجارة كانت ابعثا قواي على السياحة بعد املرعى وأمن اإلنسان "واملراكز التجارية لتبادل السلع
ويعد الفينيقيون من أشهر الشعوب القدمية اليت اتسمت حبب املخاطرة واهتمت " ر، على نفسه إىل يومنا احلاض

 ". ابلرتحال البحري حبثا عن املعرفة والكسب املادي، فأهل فينيقيا من التجار الذين ركبوا البحار يف كافة االجتاهات
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اليت اهتمت بشغل بعض أوقات ويشري عدد كبري من املؤرخني إىل أن الرومان هم أول شعوب احلضارات القدمية 
الفراغ، ابلسفر والرتحال من أجل املتعة وقضاء أوقات طيبة، هذا وقد أسهم العرب املسلمون إسهاما كبريا يف احلركة 
السياحية عرب الرحالت الربية والبحرية دافعهم يف ذلك طلب العلم، والدعوة إىل هللا، والتجارة، والكشوفات اجلغرافية 

الرحلة يف طلب " ظات للتاريخ، هذا وقد ألف اخلطيب البغدادي، رمحه هللا تعاىل كتااب أمساه وتسجيل املالح
 .6يذكر فيه ما يزيد هذه األمة شرفا وفخرا يف نوع السياحة اليت تقوم هبا" احلديث

مجع إال بعد وتنتشر يف العامل أ وال بد من بيان مسألة مهمة يف اتريخ السياحة، وهي أن احلركة السياحية مل تزدد
م، وتطور صناعة السيارات واستخدام القطارات  6991اخرتاع آلة االحرتاق الداخلي، حبجم مناسب عام 

 .احلديدية
ومع إطاللة القرن الواحد والعشرين امليالدي وبروز ما يسمى ابلعوملة، أخذت السياحة أبعادا جديدة ينبغي أن 

ح  قرية صغرية يسهل التجوال فيها، فمن شاء ساح جبسده بني مناطق يفطن هلا املربون، ذلك أن العامل ابلفعل أصب
العامل السياحية، ومن مل تسمح له الظروف فإمكانه السياحة يف عقول أمم األرض عن طريق الوسائل اإلعالمية 

كل ما هو   املرئية واملقروءة واملسموعة، لذا ينبغي أن حتصن األمة ابللقاحات املناسبة ضد كل ضار، واالستفادة من
 .انفع أاي كان مصدره، فاحلكمة ضالة املؤمن أين وجدها فهو أحق هبا

 :أمهية السياحة 3.1
أصبح ينظر للسياحة يف عديد من الدول وخاصة يف الدول النامية على أهنا وسيلة هامة من وسائل االستثمار 

مية اليت أخذت تنافس الدول املتقدمة يف السريع، وخاصة أن هناك حتول كبري يف املسارات السياحية حنو الدول النا
 :فمن أبرز أمهية السياحة ما يلي اجلذب السياحي،

 ؛مصدر دخل للعمالت الصعبة ويؤثر إجيابيا على ميزان املدفوعات 
  تشغيل األيدي العاملة بكافة مستوايهتا من مرتمجي للسياح إىل اخلدمات الدنيا، األمر الذي يوسع قاعدة

والذي يعكس أثره على االستهالك والتنمية واالستثمار، وهي كقطاع اقتصادي يتداخل يف  الدخول يف الدولة،
معظم القطاعات اإلنتاجية االقتصادية يف الدولة من خالل إنشاء املشروعات السياحية اليت حتقق درجة معينة من 

 .7التكامل بني القطاعات االقتصادية األخرى
  الفقرية ( األمم)احلراك االجتماعي، ألهنا جتعل االتصال مباشرة بني الدول تعمل على التغري االجتماعي نتيجة

والغنية يف العامل، ويظهر هذا يف الدول يف إفريقيا وما ميثله من صراع بني القومية القبلية والسياح، هلذا نرى العديد 
 .الذهاب ملشاهدة حديقة احليوانمن املثقفني األفارقة يضايقهم التفكري يف ذهاب السياح إىل إفريقيا حىت جملرد 

  للسياحة أثر يف سرعة انتقال األموال املستخدمة يف السياحة دون موانع يف دوره إنفاق ينتج عنها أتثريا مركبا يف
    .8تنشيط اخلدمات واإلنتاج يف الدولة، وهذا ما نطلق عليه ابألثر املضاعف
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 ل احلراك احلضاري والثقايف بني الشعوب، وهذه احلالة تنقل الدولة من دولة متخلفة إىل دولة متقدمة من خال
 . تنطبق على إسبانيا اليت أخرجتها من حالة الفقر إىل غىن تنافس الدول األوروبية األخرى

  تتيح السياحة الداخلية الفرصة للمواطنني التعرف على بالدهم ومجاهلا ولتعريفهم تراثهم التارخيي، واحلضاري مما
 .الوطينينعش اقتصادهم 

  :أنواع السياحة يف اجلزائر 4.1
 املعيار هلذا ووفق السياحة، وأنواع أشكال حتديد يتم ضوئها على اليت األسس أهم أحد الطبيعي التصنيف يعترب

 :التالية السياحية األنواع ميكن أن جند
تطل على البحر كلم على شواطئ   6499حيتوي الساحل اجلزائري الذي ميتد على طول : السياحة الساحلية -

 .األبيض املتوسط، وتعد مصدرا ملمتعة املنتزهني والسباحني والصيادين وممارسي الرايضات املائية
ابإلضافة إىل الرتاث غري املادي، حتتوي اجلزائر على سبعة مواقع ثقافية مصنفة يف قائمة  :السياحة الثقافية -

 :اليونسكو كرتاث مادي عاملي
  ؛6899قلعة بين محادة 
  ؛6894وادي ميزاب 
  ؛6894مجيلة 
  ؛6894تيبازة  6894تيمقاد 
  ؛6894طاسيلي انجر 
  ؛6884قصبة اجلزائر 

 .موقع ومعلم ثقايف واترخيي مصنف كرتاث وطين 6999إبضافة إىل حوايل 
 494حتتوي اجلزائر على إمكانيات كبرية فيما خيص السياحة احلموية حيث تزخر أبكثر من : السياحة احلموية -

حمطة محوية الستقبال اآلالف  99محوي ذو خصائص عالجية مت إحصائه يف مجيع أحناء البالد، كما مت إدراج  منبع
من املستجمني من خمتلف ربوع الوطن، البعض الستمتاع بعطل االستجمام واللياقة البدنية والبعض اآلخر ألسباب 

لبالد، فيما يقع البعض األخر منها يف الصحراء،  عالجية حمددة، تقع غالبية هذه احملطات يف اجلزء الشمايل من ا
كما تقوم الدولة حاليا بتحديث احملطات املوجودة وتشجيع أصحاب املشاريع االستثمارية على إنشاء حمطات 

 .جديدة، من أجل تلبية الطلب املتزايد من املستجمني وكذا السياح الباحثني عن عطل إعادة اللياقة البدنية
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 :احة يف اجلزائروضعية السي 2.
 9 :النشاط السياحي 1.2

 املوسم السياحي الصحراويميثل : 01اجلدول 
 2020 2019 2018 2017 8212 8212 السنة

 418127 240927 143300 837112 181694 919469 املقيمني
 85712 23501 87125 50217 5067 19261 األجانب
 275140 264428 014326 339130 103140 222834 اجملموع

 املديرية العامة للسياحة :املصدر
 :االخنراط يف خمطط اجلودة السياحي -1
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 ميثل االخنراط يف خمطط اجلودة السياحي: 02اجلدول 
                            2020                                2019 2018                                     2017 2016 8212 السنة

        
2021              

 
 
 

عدد املنخرطني 
يف خمطط 

 اجلودة
العدد )

 ( الرتاكمي

املؤسسات السياحية 
 املستغلة

املؤسسات السياحية 
 املستغلة

 املستغلةاملؤسسات السياحية  املؤسسات السياحية املستغلة املؤسسات السياحية املستغلة املؤسسات السياحية املستغلة املؤسسات السياحية املستغلة

مؤسسة :461
 فندقية
وكاالت :618

السياحة 
 واألسفار

حمطات :91
 محوية
 مطاعم:69

مؤسسة :461
 فندقية
وكاالت :187

السياحة 
 واألسفار

حمطات :91
 محوية
 مطاعم:69

مؤسسة :222
 فندقية
وكاالت :199

 السياحة واألسفار
 حمطات محوية:91
 مطاعم:69

مؤسسة :225
 فندقية
وكاالت :200

 واألسفارالسياحة 
 حمطات محوية:91
 مطاعم:69

 مؤسسة فندقية:225
وكاالت السياحة :200

 واألسفار
 حمطات محوية:91
 مطاعم:69

 مؤسسة فندقية:226
وكاالت السياحة :200

 واألسفار
 حمطات محوية:91
 مطاعم:69

 مؤسسة فندقية:246
وكاالت السياحة :222

 واألسفار
 حمطات محوية:91
 مطاعم:69

 مديرية خمطط جودة السياحة والضبط :املصدر
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  10: التهيئة واإلستثمار السياحي 2.2
 :2020-8212وضعية املشاريع السياحية للفرتة  - أ

 2020-8212للفرتة  ميثل وضعية املشاريع السياحية: 03اجلدول 

 2021 2020 2019 2018 8212 8212 8212 السنة

 747 804 889 799 112 192 192 االجنازمشاريع يف طور 

 342 308 239 181 147 119 101 مشاريع متوقفة

 1385 3801 1220 1631 928 793 607 مشاريع غري منطلقة

 111 87 107 67 107 106 58 مشاريع منتهية األشغال 

 2585 2579 2455 2210 1946 6021 2701 اجملموع
 .مديرية االستثمار السياحي: املصدر

 :تطور عدد الوكاالت السياحية -ب
 تطور عدد الوكاالت السياحيةميثل : 04اجلدول 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 السنة
 4267 3546 2942 2626 2220 2041 1643 عدد الوكاالت السياحية

 مديرية خمطط جودة والسياحة والضبط: املصدر
 السياحيةتطور عدد الوكاالت ميثل : 01الشكل 

 
 04من إعداد الباحث ابالعتماد على معطيات اجلدول  :املصدر
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  :حصة القطاع السياحي والتوظيف 3.2
 :تطور ميزان املدفوعات بند السفر -1

 ميثل تطور ميزان املدفوعات بند السفر: 05اجلدول 

 2020 2019 1018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة 

,140 209 304 258 230 196 208 219 اإليرادات 
5 

169 165 42,9 

 232,6 500 494 580 475 677 611 410 428 502 574 النفقات

 الديوان الوطين لإلحصائيات: املصدر
مبقارنة اإلنفاق السياحي، جند أن مقدار العمالت األجنبية اليت ينفقها املواطنون يف اخلارج أعلى من حجم العمالت 

 .الناجتة عن التدفقات السواح الغري مقيمنياألجنبية 
من املهم حتديد أن عائدات السياحة من خالل بند السفر ال تشمل مجيع اإليرادات السياحية، حيث أن معظم 

 .التبادل جيري يف سوق العمالت املوازية، وخاصة من قبل اجلزائريني املقيمني يف اخلارج
 (:فرع الفنادق، املقاهي، املطاعم) ي اخلام تطور حصة قطاع السياحة يف الناتج احملل -8

 (فرع الفنادق، املقاهي، املطاعم)ميثل تطور حصة قطاع السياحة يف الناتج احمللي اخلام : 06اجلدول 

 2019 2019 2018 8212 8212 8212 السنة 
 1.1 1.8 1.7 1.6 1.4 1.3 (%)حصة السياحة يف الناتج احمللي اخلام 

 الوطين لإلحصائياتالديوان : املصدر
 الناتج احمللي اخلام خارج احملروقات :مالحظة

 تطور حصة قطاع السياحة يف الناتج احمللي اخلامميثل : 02الشكل 

 
 06من إعداد الباحث ابالعتماد على معطيات اجلدول: املصدر



 

 8288جوان82االستثمار السياحي كخيار اسرتاتيجي لتحقيق التنمية املستدامة
 

 
 

12 

 (:فرع الفنادق، املقاهي، املطاعم) التوظيف يف قطاع السياحة  -3
 (فرع الفنادق، املقاهي، املطاعم) التوظيف يف قطاع السياحة ميثل : 07اجلدول 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة 
عدد 

 العمال
213000 220000 224028 256775 261289 265803 270317 300000 308027 320000 

 الديوان الوطين لإلحصائيات معدلة يف وزارة السياحة :املصدر
 :التجربة اجلزائرية يف السياحة الصحراوية 3.

تزخر اجلزائر بثروات طبيعية ترشحها لتكون مقصدا سياحيا مستقبليا، ميتاز برتاث اترخيي وثقايف وحضاري متفرد 
 :صقلته القرون عرب اتريخ اإلنسانية، إال أنه يبقى غري مستغل، ذلك لألسباب التالية

 التسعينات، والذي دفع جبهود وإصالح قطاع السياحة إىل اهلاوية، على  العنف الذي شهدته اجلزائر منذ بداية
جرى  4999الرغم من اإلمكاانت اهلائلة اليت ميتاز هبا املنتج السياحي الصحراوي اجلزائري، ففي صيف عام 

العنف سائحا أوروبيا على يد اجلماعات املسلحة اليت كانت تنشط يف اجلنوب اجلزائري، ونتيجة هذا  94اختطاف 
 .مت التخلي عن املسلك الذي يعرب الصحراء الكربى يف اجلزائر يف رايل ابريس يف منتصف التسعينات

  شهدت اآلاثر حاالت من السرقة والنهب على يد عصاابت حملية وسياح أوروبيني يف مناطق بعيدة من رقابة
، مت القبض (عاصمة األحجار أو اهلقار)األمن، ففي مهرجان السياحة الصحراوي األول املنعقد يف مدينة متنراست 

على مخسة سياح أملان يف متحف الطاسيلي الوطين، استطاعوا سرقة أكثر من مئة قطعة أثرية تعود إىل اإلنسان 
 .األول
  ومع (اهلقار)الصيد اجلائر الذي كاد يتسبب ابنقراض بعض احليواانت يف حممية الطاسيلي الوطنية ابألحجار ،

( ضوضا و اهلقار واتمجوت واسكرمي)تنوع هائل من عناصر اجلذب السياحي الصحراوي من جبالذلك يف اجلزائر 
وتكوينات بركانية وحمميات وحظائر وطنية، وتنوع بشري هائل، األمر الذي أدى إىل زايدة عدد السياح الذين زاروا 

 .4992م الصحراء اجلزائرية يف أثر استتباب األمن بعد عا
توجد ابجلزائر طاقات سياحية صحراوية هائلة ال نظري هلا على : مقومات السياحة الصحراوية يف اجلزائر 1.3

 :مستوى حوض البحر املتوسط، ومن أهم هذه املقومات
 ( اهلقار)املتمثلة يف اجلبال الشاهقة يف الصحراء اجلزائرية، أبرزها مرتفعات األحجار :مقومات البيئة الطبيعية

 .عروق الضخمة املنتشرة يف ربوعها، األودية اجلافة، املسالك والدروب الطبيعية، التكوينات الربكانيةالرمال وال
 املتمثل يف بتنوع العادات والتقاليد واللباس وأسلوب (الطوارق)املثري لدى سكان الصحراء  :التنوع البشري ،

 .احلياة وتعدد الثقافات، والتنوع العمراين البيئي يف املساكن
 ومتحف علوم الصحاري( األحجار)اهلائل الذي تظهره حمميات الطاسيلي واهلقار  :التنوع البيولوجي. 
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غرايبة، السياحة الصحراوية تنمية الصحراء يف الوطن العريب، ): مناطق السياحة الصحراوية اجلزائرية 2.3
يف املئة من  11والية صحراوية حتتل  62والية، منها  58تتكون اجلزائر من  (691-692، الصفحات 4964

مساحة البالد تقريبا، ومن أهم هذه الوالايت، متنراست، تندوف، ورقلة، غرداية، أدرار، البيض، بشار، إليزي 
ري من أشكال األغواط، الوادي، بسكرة، النعامة، وحتتوي هذه الوالايت كنوزا صحراوية تتمثل يف التنوع الكب

 :السياحة الصحراوية وميكن اإلشارة إىل أبرزها على النحو التايل
 تتمثل بعواصم الوالايت واملدن والتجمعات السكانية العديدة فيها  ومن أبرزها: مناطق الوحات: 
واحات شرق متنراست، تنتشر فيها بيوت صخرية من نوع الغرانيت، يتفرع عن املسلك : مسلك االكتشاف -

 .آخران، أحدمها يقود إىل حصن حتول إىل أطالل، والثاين يؤدي إىل قرية فيها أكواخ مسلكان
 .م. آالف سنة ق 1عرب مدينة جانت، وهو أقدم الطرق يعود إىل : مسلك املنحواتت األثرية -
 وتعين املكان، ودوف تعين " تني"تقع يف اجلنوب الغريب للجزائر، منطقة رعوية تتكون من مقطعني : تندوف
، أي مكان الكواف الذي يزوره الناس لألمهية التجارية والدينية، فيها نبااتت الطلح والتمات (تينطوف)طواف ال

جتكانت والرقيبات، وفيها محادة توانسني، وعرق شاي، والعديد من الفرق : والعلك بكثرة، ومن أشهر قبائلها
 .الشعبية

  نة مأوى جملتمعهم بعد سقوط حكم الرستميني، أسست على يد املزابيني قبل ألف س(: تغردايت)غرداية
، وتعترب بوابة مشال الصحراء (بين نرجس وبنورة والعطف ومليكة العليا وبرابن والفرافرة)وتتكون من جمموعة قصور

الكربى تشتهر ابلصناعات التقليدية مثل األنسجة والنقش على النحاس واخلشب وصناعة اجللود والفخار، وتعترب 
ملواقع السياحية شعبية يف الصحراء، حيث الكثبان الرملية والواحات واملعمار البيئي املتميز والصناعات إحدى أكثر ا

 .التقليدية اليدوية
  إهنا ابب الصحراء، سكاهنا قبائل " وقال عنها  زارها ابن خلدون مدينة صحراوية،(: عاصمة الواحات)ورقلة

مع السودان، وال سيما جتارة الرقيق، قطب صناعي مهم، ومدينة ، اشتهرت بتجارهتا "زانته قبل الفتح اإلسالمي
القصر القدمي وآاثر مدينة سدرانة القدمية، : نفطية فيها حقول عديدة، يوجد فيها مناطق سياحية عدة، نذكر منها

لزرايب، ابإلضافة إىل املتحف البلدي الذي يزخر ابلعديد من اآلاثر، وتشتهر ابلصناعات التقليدية ويف مقدمتها ا
 .ابإلضافة إىل احملالت اليت تبيع ورود الرمال اليت توجد بكثرة يف هذه املنطقة

  عروس "، و"السكرة " تقع جنوب شرق العاصمة تسمى أحياان  (:عاصمة الثقافة الصحراوية)بسكرة
ب ومعربا سياحيا مهما ، تعد الوالية مهدا للحضارة والعلم والثقافة، ومركزا لإلشعاع الديين والسياحي اجلذا"الزيبان

مسجد سيدي عقبة : على سفوح جبال األوراس وهي حتتضن الصحراء، تكثر فيها املزارات التارخيية اإلسالمية، مثل
، "القرية السياحية " بن انفع الفهري كما تكثر فيها الينابيع واجلداول، وتقام فيها االحتفاالت واملعارض، وفيها 
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خيمة، متثل كل منها إحدى الوالايت الصحراوية، ويعرض فيها  62صورة مؤقتة وهي ساحة واسعة يقام عليها ب
 .خصوصية كل والية، ويقام فيها سباقات اخليول واجلمال والدراجات النارية

 كلم، هلا حدود مع والية غرداية وبشار والبيض، تشتهر   449تقع مشال والية أدرار على بعد : تيميمون
السوداين، والزخارف املنقوشة على اجلدران، وقصورها املتعددة والواجهات اخلضراء  بطابعها العمراين واملعماري

 .، حوهلا سبخات عدة"الواحة احلمراء"للقصور وابلسياحة الصحراوية، تعرف ابسم 
 القدمي  القصر: ، من أهم معاملها األثرية(كلم جنوب غرب العاصمة اجلزائر  6999)تقع يف والية بشار : اتغيت
وهي من املدن األثرية فيها العديد من املناطق السياحية، عقد فيها املهرجان الوطين الثالث ، (القنادسةقصر )

، ومن أهم فعالياته "السياحة الصحراوية عامل حمرك للتنمية مبناطق جنوب البالد" للسياحة الصحراوية حتت عنوان 
وي والواحات وبساتني النخيل والقصور وهضبة  املعارض واحلرف التقليدية وجوالت سياحية إىل العرق الصحرا

 .، ومتحف علوم الصحاري" الساورة"
  11 نذكر منها: احملميات واحلظائر الوطنية 3.3
 توجد سلسلة جبال الطاسيلي اليت صنفتها اليونسكو ترااث : حممية الطاسيلي الوطنية يف اجلنوب الصحراوي

آالف  69العلمية حول اإلنسان واحليوان، تبلغ مساحتها  ، كما صنفتها خزاان للبحوث6894عامليا يف عام 
هكتار تضم آالف النقوش الصخرية اليت تعكس جانبا من صراع اإلنسان من أجل كسب قوت يومه من خالل 

 . مطاردة الغزال وحيواانت أخرى، كما يقام فيها احتفال عيد الربيع
 ر ابلكثري من الشواهد الطبيعية احلية اليت ال زالت تعرب توجد يف مدينة متنراست، تزخ :احلضرية الوطنية ابهلقار

على مدى آالف السنني عن أسرار الوجود اإلنساين واحليواين والنبايت، جرى تصنيفها ابعتبارها أكرب املتاحف 
ألف كلم، هي قطب سياحي ذو أمهية وطنية ودولية حتوي  19املفتوحة على الطبيعة يف العامل، املمتدة على مساحة 

نوعا من النبااتت، مصادر  919صخورها بقااي حيوانية ونباتية، ويوجد فيها بقااي غاابت، ينتشر فيها أكثر من 
 .املياه املتعددة، واملواقع اجليولوجية، واملناجم واألثرايت، وبقااي املقابر، وميارس الطوارق فيها حياة البداوة الرعوية

 يقع يف مدينة اتغيت يف والية بشار، فريد من نوعه يف العامل من حيث، حفزه  :متحف علوم الصحاري
 .ألشكال وأصناف متنوعة من النبااتت واحليواانت

  12 :منطقة اهلقار والطاسيلي منوذجا للصناعة الصحراوية 4.
اهلقار واتسيلي سلسلة جبال  اجلزائريف  متنراستتضم والية : سلسلة جبال اهلقار واتسيلي يف والية متنراست 1.4

( اتسيلي أو)وتقع سلسلة مرتفعات طاسيلي  ،، وأشهر جباهلا جبل أسكرام4ألف كم 219  اليت تبلغ مساحتها
وقد  بوالييت إليزي ومتنراست يف أقصى اجلنوب الشرقي للجزائر جنوب مدار السرطان، ومتثل احلزام اخلارجي للهقار،

اعتبارها حممية وطنية هبدف محايتها وصيانتها وتطويرها، كما تقع والية متنراست، وهي  6891قررت الدولة يف عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://alamarabi.com/2018/02/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9/
http://greenarea.me/ar/119274/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%B7
http://greenarea.me/ar/119274/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%B7
http://greenarea.me/ar/119274/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%B7
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صحراء الكربى على قرابة مسافة ألفي كيلومرت جنوب العاصمة اجلزائر أكرب الوالايت اجلزائرية مساحة يف قلب ال
 .على احلدود اجلنوبية للجزائر مع النيجر ومايل

هي سلسلة جبلية بركانية شهرية وتغطي ربع املساحة الكلية للجزائر، وإىل الشرق من متنراست، ترتفع  :اهلقار -
اليت  Tahatجبال طاهات  ويتوسط هضبة أاتكورمرت،  اليت يبلغ ارتفاعها قرابة ألفي Atakorهضبة أاتكور 

ويوجد يف جبال اهلقار ممر األسكرام الشهري  ،وتسمح إبطاللة واسعة على اجلزائر ترتفع قرابة ثالثة آالف مرت
Askaram شمس يف اجلزائر األمر الذي جعل منها مقصدا الذي ميكن منه مشاهدة أمجل شروق وغروب لل
 .مهما للسياح

ويوجد هنر صغري ابلقرب من اهلضبة  ،كم، وميكن منها رؤية جبل الطاهات  99متتد هضبة األسكرام على مسافة 
ية وينتشر يف وسط تلك الصحراء الربكانية يف متنراست بعض مصادر املياه مثل اآلابر اجلوفية وينابيع صغرية وبرك مائ

الكبرية واملتوسطة احلجم، وهي اليت  يعيش فيها أكثر من أربعة أنواع خمتلفة من األمساك ،(حبريات مائية)وقلتات 
ساحة الشاسعة مسحت ابستمرار احلياة النباتية واحليوانية يف املنطقة، وتعترب املسطحات املائية قليلة مقارنة ابمل

املعدين  نبع هتابورت الغازييوجد موقع . واليت تعد مصدر احلياة لسكان املنطقة وللحياة الربية واحليوانية  للمحمية
متنراست يف قلب الطبيعة املتميزة مبياهها العذبة ويقال أن الزائر لتمنراست ال شك عائد  كم من   61على مسافة 

 .ازيإليها مرة أخرى عندما يشرب مياه نبع اتهابورت الغ
فإن  متنراستتضم هضبة األسكرام حمطة لألرصاد اجلوية، ورغم الطبيعة الصحراوية لوالية  :متنراستمناخ والية  -

يف درجة مئوية  64، حيث يرتاوح متوسط درجة احلرارة بني االعتدال ملناخ املنطقةتضاريس الوالية اجلبلية أكسبت 
درجات مئوية يف شهر يناير   2وترتاوح أقل درجة حرارة بني   يف شهر يوليو متوز، 49شهر يناير كانون الثاين و 

 21يف شهر يوليو متوز، ولكنها قد تتعدى  91يف شهر يوليو متوز، وأقصى درجة حرارة هي  44كانون الثاين و 
 .درجة يف حاالت غري عادية

أدرجت والية متنراست هي متحف طبيعي وإرث حضاري، وقد  :سيليمتحف طبيعي يف جبال اهلقار وات -
كهوف جبال طاسيلي يف األهقار يف والية   6894يف عام ( اليونسكو)منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة 

وتوجد كهوف فوق  ،ف بـالغاابت احلجرية ضمن الرتاث العامليمتنراست واليت تتكون من صخور بركانية ورملية تعر 
 .هضبة مرتفعة جياورها جرف عميق، وحتتوي جدران الكهوف على جمموعات من النقوش تعود حلضارة قدمية

تشكل جدران الكهوف والصخور متحفًا طبيعيًا حيكي قصة اإلنسان الذي عاش ابملنطقة منذ آالف السنني من 
وقد صنعت هذه  ،نة ونقوش حجرية على جبال اتسيلي وأسكرام اليت حتتفظ بتاريخ املنطقةخالل رسومات ملو 

الرسوم والنقوش اليت ، كما أن هناك اآلالف من 6899الرسوم والنقوش الصخرية شهرة عاملية للتاسيلي منذ عام 
من خالل الفن الصخري عن حياته وعامله من خالل األشكال   وقد عرب اإلنسان القدمي تطورت عرب التاريخ،

والرموز، وقد غطت هذه األشكال األدوات اليت استخدمها يف حياته للعمل ويف الصيد والدفاع عن النفس ويف 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hoggar_Mountains
https://en.wikipedia.org/wiki/Hoggar_Mountains
https://en.wikipedia.org/wiki/Hoggar_Mountains
https://www.djazairess.com/elmassa/32074
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AC%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://ar.climate-data.org/location/14759/
http://whc.unesco.org/en/list/179
http://whc.unesco.org/en/list/179
http://whc.unesco.org/en/list/179
https://fibladi.com/%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%B1/%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7/item/475042-%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A5%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81-%D8%A8%D9%80-28-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://fibladi.com/%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%B1/%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7/item/475042-%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A5%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81-%D8%A8%D9%80-28-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://fibladi.com/%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%B1/%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7/item/475042-%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A5%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81-%D8%A8%D9%80-28-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://fibladi.com/%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%B1/%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7/item/475042-%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A5%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81-%D8%A8%D9%80-28-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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على حيواانت برية مثل الفيل والزرافة ووحيد القرن  وت الرسوم كما ح  ،الرقص والعبادة ورعي األبقار وتربية اخليول
 .وهناك منحواتت حليواانت أبحجامها احلقيقية يف املتاحف الطبيعية والغزال والنعامة والبقر،

صخور بركانية  سلسلة اجلبال اهلقار واتسيلي متنراست هي عبارة عن :طبيعة سلسلة اجلبال اهلقار واتسيلي 2.4
والالفا هي عبارة مزيج من   ،(الُصهارة أو املاغما)وهي الصخور املنصهرة أو الشبه منصهرة  Lavaانجتة عن الالفا 

املواد السيليكية املنصهرة واملواد الصلبة اليت تقذفها الرباكني وحتتوي على مواد معدنية مثل املغنيسيوم واحلديد 
 .سيوم الكالسيومواألملنيوم والصوديوم، والبوات

أتخذ أشكاال كثرية عند جتمدها وتصقلها الرايح احململة ابلرمال، وتظهر يف أشكال غريبة من  :الالفا -
تشد أنظار اإلنسان، وهذا ما يعطيها منظرا طبيعيا جذااب يستهوي الكثريين وجيعلها منطقة  التشكيالت الصخرية

جذب سياحية هامة، وتتخلل هضبة األسكرام غاابت حجرية واسعة تضم مشاهد أشكال جبلية خمتلفة تشبه 
ها، وقد اكتسبت معامل األسود والفيلة والفطر واألمساك والبشر، وحتاكي أية أشكال من احلياة ميكن للزائر ختيل

اختارت املنظمة العاملية للسياحة متنراست عاصمة متنراست الطبيعية مكانة سياحية عاملية مميزة يف اجلزائر حيث 
 .6898عاملية للسياحة الصحراوية يف العام 

، على يد الطوارق 6899متنراست عاصمة اهلقار ابجلزائر مدينة حديثة العهد نشأت يف عام  :مدينة متنراست -
ينة يف التوسع وبنيت عشرات املنازل، وهي لذلك املدينة الرئيسية للسكان من قبائل الطوارق يف مث أخذت املد

الصحراء الكربى يف ليبيا واجلزائر وموريتانيا ( األمازيغ أو الرببر)اجلزائر أو رمبا عاصمة الطوارق، ويسكن الطوارق 
ة اليت متتاز بطابعها العمراين الصحراوي وتسودها والنيجر ويف أزواد مشال مايل، تلك كانت بداية متنراست املدين

اهلندسة العمرانية اإلفريقية حيث تكتسي البيوت اللون البين الفاتح املزين ابلبين الغامق على شكل أشكال ورموز 
 .4961، عام مةآالف نس 692دد سكان متنراست وقد بلغ ع  .هندسية

قبل أن ينقل )هي موطن أسطورة ملكة الطوارق تينهنان، وتضم موقع ضرحيها  :متنراست عاصمة اهلقار -
ومتحف حممية اهلقار الوطين الذي أنشأته حممية األهقار الوطنية يف أكتوبر ( للمتحف الوطين ابردو يف اجلزائر

وتراث وأدوات طقوس وموسيقى واحلرف اليدوية احمللية ويعرض متحف اهلقار اتريخ إنسان املنطقة وحياة   .4969
 ،للتعريف هبا ة وخصائصها الثقافية والطبيعيةاتريخ منطقة احملميللطوارق يوفر متحف اهلقار للزوار معلومات عن 

التكوين اجليولوجي للمنطقة والتطور البشري يف األهقار ومشال أفريقيا منذ عصور  وتعرض موجودات املتحف تطور
يف احلياة والعمل وجمسمات وخرائط وصور تربز موجودات  ويضم املتحف أدوات كانت مستخدمة  ،ما قبل التاريخ
اجليولوجية والبيولوجية والتارخيية واحلفرايت، اليت تذكر بتاريخ املنطقة والفن الصخري الذي يشمل منطقة احملمية 

تطور النقش والرسم لإلنسان وحليواانت املنطقة ونشاطات إحياء حيواانت ونبااتت املنطقة وإعادة توطني املنقرض 
 .منها مثل الفهد

https://www.youtube.com/watch?v=Zsz6ahmAdME
https://www.youtube.com/watch?v=Zsz6ahmAdME
https://www.youtube.com/watch?v=Zsz6ahmAdME
http://alamarabi.com/2018/07/%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1/
http://alamarabi.com/2018/07/%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1/
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AC%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86/
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AC%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86/
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AC%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86/
https://www.populationdata.net/pays/algerie/
http://www.dzairnews.com/articles/liberte-tamanrasset-un-nouveau-centre-d-interpretation-du-parc-culturel-de-l-ahaggar-operationnel
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أسرهتا احلاكمة  بدأت مسرية الشابة تينهينان حني غادرت : أسطورة امللكة األمازيغية تينهينان أم الطوارق 3.4
عين امسها انصبة اخليام توجهت تينهينان، واليت ي ،يف اتفياللت ابملغرب حىت ال جترب على الزواج من شخص ال تريده

برفقة حاشيتها حنو الصحراء يف جنوب اجلزائر، وسارت القافلة ألايم حىت كادوا أن يهلكوا لقلة املاء والزاد، 
واقتفوا   ا،شاهدت تينهينان ورفاقها أسرااب من النمل حتمل حبات الشعري، فعرفت تينهينان أن املاء لن يكون بعيد

، يف تلك املنطقة وجدوا ينابيع "اهلقار"، أو "األهقار"ا سيعرف فيما بعد ابسم منطقة مسار النمل حىت وصلوا إىل م
أي الطوارق، عرفت تينهينان " ڨالتوار"ومنها جاء اسم  ترقة،ماء تصب يف برك كبرية، ويطلق على هذه الربك اسم 

اهتا القيادية ابحلكمة والدهاء وسداد الرأي، وقد نصبت تينهينان ملكة لقبائل الطوارق بسبب إمكانياهتا وقدر 
واالستعداد  ومنها تعلم املقيمون يف األهقار أساليب ختزين الطعام  ،العالية، وكان رجال مملكتها يطيعون أوامرها

الدائم ملواجهة غزو القبائل حكمت تينهينان يف القرن اخلامس امليالدي مملكة الطوارق املرتامية األطراف، من صحراء 
 .ر إىل مايل، ومن النيجر إىل موريتانيا، وهو ما يعادل مساحة ثلث القارة األفريقيةليبيا إىل التشاد، ومن اجلزائ

وتشاد اليت كانت ( احلالية)كانت تينهينان ملكة فريدة، تدافع عن أرضها وشعبها ضد قبائل النيجر وموريتانيا 
جنوب الصحراء، ما ضمن  وقد برعت يف التجارة، وأقامت عالقات مع قبائل ،طامعة يف مملكتها، فطوعتها مجيعا

ويستمدون منها السلطة حىت  يستند الطوارق يف تنظيمهم االجتماعي على حكمة املرأةهلا وململكتها احلياة، كما 
الرجل، وعادة ما ينسب الرجال وكان جمتمع الطوارق أميسيا، حيث يتأسس اجملتمع على دور املرأة أكثر من  ،اآلن

تزوجت تينهينان  ".أم الطوارق"والنساء إىل األم وليس إىل األب، لذلك عرفت امللكة األمازيغية تينهينان بلقب 
 .، الذي أطلق امسه على جبال اهلقار يف منطقة متنراست"أهقار"وأجنبت أوالدا وبنات أشهرهم 

، من طرف بعثة فرنسية أمريكية مشرتكة يف أابليسا ابهلقار 6841أكتشف موقع دفن امللكة تينهينان يف سنة 
ويرقد اهليكل العظمي لتينهينان منذ أكثر من نصف قرن، داخل صندوق زجاجي وتظهر حماطة  ،جنوب اجلزائر

 .حبليها الذهبية والفضية لباسها اجللدي يف متحف الباردو ابجلزائر العاصمة بعد نقلها من ضرحيها ابهلقار
والية متنراست، أو أهل اللثام الذين اشتهروا بكنية الرجل األزرق ( الطوارق)يسكن الرببر  :متنراست سكان -

الرتدائهم الكوفية والعمامة الزرقاء، والطوارق هم جمموعة من القبائل األمازيغية يتوزعون بني دول مشال أفريقيا 
ب غرب ليبيا ومشال بوركينا فاسو، وهلم عادات ويستوطنون الصحراء الكربى يف جنوب اجلزائر ومشال مايل وجنو 

الرومان يف مشال إفريقيا حيث أصبحت ممرا  وقد حظيت متنراست مبكانة اترخيية منذ عهد ،وتقاليد وتراث ثقايف مميز
 .وإفريقيا حيث كانت معرب قوافل امللح والذهب والفضة، للقوافل التجارية من روما يف أورواب

جنسية إفريقية ومركزا للتجارة   91لى جوارها اإلفريقي حىت صارت مركزا حضراي تعيش به انفتحت متنراست كثريا ع
واملصاحل املشرتكة، بشكل جعل احلدود اجلغرافية للطوارق الرحل حدودا ومهية حبيث يصعب التمييز بني كيدال يف 

https://www.maghrebvoices.com/a/tinhinane-amazigh/415202.html
http://greenarea.me/ar/119274/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%B7/
https://www.maghrebvoices.com/a/412914.html
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قمشة والعطور وأحدث السلع جنوب اجلزائر وتومبكتو يف مشال مايل، فاألسواق تعج مبزيج بشري كبري لبيع األ
 .املقلدة أبسعار زهيدة، كما تعج ابملوسيقى اإلفريقية اليت بلغ بعضها شهرة عاملية، اإللكرتونية

رغم سيادة البيئة الصحراوية يف والية متنراست، إال أن املنطقة ال ختلو من مظاهر  :احلياة احليوانية والنباتية -
تقع متنراست عاصمة الوالية يف واحة صحراوية، ورغم  ،حراء وصخورها الربكانيةاحلياة والتنوع النبايت بني رمال الص

الظروف املناخية إال أن مساحات خضراء يف حميط املدينة تزرع ابحلبوب والذرة وأشجار النخيل واحلمضيات واللوز 
 .واملشمش والتني

ومن أشهر حيواانت اهلقار  ،تعترب موطنا لعدة أنواع من احليواانت والنبااتت :ل جبال الطاسيلي واهلقارسالس -
ثعالب الصحراء والفهد األهقاري الذي يعتمد على صيد الغزالن واألروي، وهو حيوان يشبه املاعز، يعيش متسلقا 

احليواانت مع قسوة البيئة وقلة املياه واألمطار، اجلبال، ويكسوه الوبر، ويتغذى على شجر األكاسيا، وتتأقلم هذه 
 International Union forوهي مدرجة يف القائمة احلمراء ضمن قوائم اإلحتاد الدويل حلماية الطبيعة 

Conservation of Nature  املهددة ابالنقراض. 
 والطلح  Acacia tortilisأشهر نبااتت اهلقار أنواع من أشجار السرو والسنط امللتوي أو والسَّمر  -

vachellinseyal  والرحيان myrtle   واألثلTamarix aphylla  واحلنضلCitrullus 
colocynthis والعشرCalotropis procera ونبااتت الشيح ذات االستخدامات الطبية. 

 
 

 :اخلامتة
السياحة من القطاعات االقتصادية املهمة للكثري من الدول سواء املتقدمة أو النامية ويلعب الفرد فيها الدور  تعترب

ثقافة سياحية مبنية أساسا على ضرورة استقطاب السواح األكرب يف ذلك، من خالل وعيه املستمر النابع من 
ابستمرار، كما يلعب اإلرث السياحي وما متلكه الدولة من إمكانيات، ومواقع سياحية العامل األساسي يف جلب 

 .عدد كبري من السواح
املناسبة لالستثمار إن االهتمام هبذا القطاع االسرتاتيجي جيعل من الدولة اإلطار األول والفاعل يف وضع األلياف 

العقالين يف هذا القطاع، وكل ذلك يصب يف إطار حتقيق التنمية املستدامة من خالل اآلاثر املرتتبة عنها على بقية 
، وتشكل دعما للنمو (الفالحة، الصناعة التقليدية، الثقافة، النقل، اخلدمات، البناء،الري والصناعة)القطاعات 

املستدامة، واهتماماهتا بتجارب البلدان اجملاورة، وتلك اليت سجلت جناحات يف  ومصدرا خللق الثروة واملداخيل
ميدان األنشطة السياحية واستلهاما من جناحاهتا وأيضا من خيباهتا، قررت اجلزائر إعطاء السياحة بعدا يف مستوى 

 .قدراهتا وخباصة السياحة الصحراوية يف منطقة اهلقار والطاسيلي

https://en.wikipedia.org/wiki/Hoggar_Mountains
https://wikivisually.com/wiki/Myrtus
https://wikivisually.com/wiki/Citrullus_colocynthis
https://wikivisually.com/wiki/Citrullus_colocynthis
https://wikivisually.com/wiki/Citrullus_colocynthis
https://wikivisually.com/wiki/Calotropis_procera
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 :ل إىل عدة نتائج منهامما سبق ميكن التوص
اجلزائر حتوي على مقومات وموارد سياحية هائلة، إال أهنا مل تستغل إذ أن القطاع ال يزال مهمشا، و مل حيض بعد  -

ابلقدر الالزم من االهتمام من قبل السلطات العمومية، ابعتبار أن القطاع األساسي الذي تعتمد عليه اجلزائر يف 
رجة األوىل مث الصناعات األخرى ابلدرجة الثانية، و ابلتايل يعد القطاع السياحي قطاع تنميتها هو قطاع النفط ابلد

 اثنوي ليس له نصيب كبري يف حتقيق التنمية الشاملة واملستدمية يف اجلزائر؛
أصبحت السياحة اليوم ضرورة حتمية، ورغم ما متلكه من مقومات وموارد سياحية تؤهلها ألن تكون ضمن  -

األوىل للدول السياحية عامليا، إال أنه ابلرغم من كل هذا ال يزال القطاع السياحي اجلزائري ال يقوم ابلدور املراتب 
املنوط به وتعوقه عدة معوقات ومشاكل، تسعى الدولة حاليا للقضاء عليها من خالل إعداد برامج تنموية وخطط 

 تدمية؛إسرتاجتية، كل هذا حماولة منها لتحقيق تنمية اقتصادية ومس
تعترب منطقة اهلقار والطاسيلي من األقاليم املهمة يف السياحة الصحراوية إال أهنا معظمها غري مستغل، منها  -

السياحة البيئية، والسياحة الصحية، والسياحة الثقافية والرايضية وحىت الدينية، من خالل املناظر اخلالبة والتجول يف 
سواح للعالج من األمراض املستعصية، وتعترب مسرحا للعديد من األنشطة املناطق األثرية، وهي مقصدا لعدد من ال

الرايضية، كركوب اجلمال وسباق الدراجات النارية على املسالك اجلبلية والرملية، وخمتلف املهرجاانت والتظاهرات 
 االقتصادية والثقافية والدينية؛

نقرتح  وطنية فعالة، ومنه سياحية إسرتاتيجية وضعاجلزائري، جيب  السياحي ابلقطاع النهوض أجل من :التوصيات
  :التوصيات التالية

 . األخرى القطاعات ابقي عن تقل ال أمهية جيب العناية ابلقطاع السياحي وإعطائه -
 .القطاع لتطوير خاصة وبشرية مادية إمكاانت ختصيص -
فيها وذلك  االستثمارات اخلاصةبتشجيع  النائية املناطق عن العزلة وفك السياحية، لالستثمارات خريطة وضع -

 . الضريبية اإلعفاءات بتحفيزها عن طريق
 .السياحية االستثمار متويل يف متخصص بنك إنشاء -
االستغالل األمثل لإلمكانيات السياحية اليت تتوفر عليها اجلزائر، واالستفادة من جتارب غريها من الدول  -

اليت تتوفر على نفس املميزات اجلغرافية والتارخيية واالجتماعية الناجحة يف جمال السياحة وتسويقها، خاصة تلك 
 .مثل تونس واملغرب اللتان حققتا قفزة نوعية يف استغالل مقوماهتا

 السياحي القطاع يف قوانني االستثمار مراجعة خالل من السياحي، وذلك اجملال يف والشراكة التعاون تشجيع -
 .كذا االستفادة من الدول السياحية الكربى يف هذا اجملالاملستثمرين، و  جللب مرونة أكثر وجعلها
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 : أفاق البحث
 :على ضوء االقرتاحات السابقة ميكن طرح مجلة من اآلفاق املستقبلية تتمثل فيما يلي 
 أمهية التمويل يف تنمية االستثمارات السياحية. 
  تطور قياسيدراسة اإلصالحات االقتصادية ومدى انعكاساهتا على قطاع السياحة من. 
  والذي  6888ابلشيلي يف سنة ( سانتياغو)القانون العاملي ألخالقيات السياحة الذي متت املصادقة عليه بـ

 .تعتربه املنظمة العاملية للسياحة، إطارا مرجعيا لتنمية عقالنية ومستدمية للسياحة يف مطلع األلفية اجلديدة
  تواجه مشاكل تنظيمية عدةدراسة خوصصة الشركات السياحية، والشراكة اليت. 
  دراسة اإلصالحات االقتصادية على املستوى اجلزئي واألثر الذي ميكن أن حتدثه الشراكة األوربية والدخول إىل

 .املنظمة العاملية للتجارة بعد فرتة اإلصالحات هذه وما تلعبه يف التنمية السياحية
 :اهلوامش
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