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الملخص
اهتماما عامليًا من جانب
ً دورا بارزا يف اقتصاديات الدول وحتتل مكانًا مرموقًا و
ً تؤدي السياحة
 فالدولة اليت تعمل على تطوير وتنمية القطاع السياحي لديه تأخذ طريقها حنو التنمية،احلكومات واخلرباء
.االقتصادية وحتسني هيكله ااالقتصادي
بيد أن اجلزائر وباعتبارها دولة تعتمد بدرجة أساسية على العوائد النفطية مل تول األمهية الكافية
 بالرغم من أ هنا تزخر مبقومات سياحية تسمح هلا ببناء صناعة سياحية رائدة يف حوض،للقطاع السياحي
، ومن هنا تربز أمهية القطاع السياحي كأحد البدائل لقطاع احملروقات.البحر املتوسط وعلى املستوى العاملي
ودعوة أصحاب القرار إىل ضرورة النهوض هبذا القطاع االسرتاتيجي يف اجلزائر لتنويع مصادر الدخل لديها
 خاصة يف ظل تراجع املداخيل،واستغالل ثرواهتا الطبيعية والتارخيية استغالال أمثل حيقق أكرب عائد اقتصادي
.النفطية
 من خالل تقدمي خمتلف،وعليه هتدف هذه املداخلة إىل إبراز دور السياحة كأداة للتنمية االقتصادية
أثر السياحة اجلزائرية على النشاط االقتصادي إضافة إىل توضيح اجلهود اليت بذلت،املفاهيم املرتبطة بالسياحة
لالرتقاء بالقطاع السياحي اجلزائري من خالل تسليط الضوء على االسرتاتيجية السياحية اجلديدة اليت هتدف
.من خالهلا إىل احتالل مكانة ضمن الوجهات السياحية العاملية وضمان تنمية اقتصادية ملا بعد النفط
Abstract
Keywords

Tourism plays an important role in the State's economy and occupies a prominent
place and global attention of governments and experts, to insist that the State taken in
the development of the tourism sector to take the path of economic development and
improve the economic structure, but given that Algeria is a country highly dependent
on hydrocarbons, tourism has not experienced real development, despite it has the
elements of natural tourism presence that allowed it to take a special place on the world
tourism map.
As a result, the tourism sector appears to be one of the alternatives to the
hydrocarbon sector by inviting decision-makers to understand the need to promote this
strategic sector. To diversify its sources of income and the optimal exploitation of its
natural and historical resources to achieve the highest level of economic profitability.
In this perspective, the purpose of this intervention is to highlight the role of tourism
as a tool for economic development, by showing the different concepts related to
tourism, the impact of Algerian tourism on economic activity and shows the effort
made to improve the tourism sector, through the implementation of a new tourism
strategy, which aims to make Algeria an international tourist destination and will
ensure economic development in the post-oil phase.
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 . 5مقدمة:
منذ مطلع القرن الواحد والعشرون عرفت أسعار احملروقات ويف مقدمتها النفط هزات متتالية وتقلبات كثرية،
كانت أشدها وطئاً على اقتصاديات الدول املنتجة تلك اليت بدأت مع هناية سنة  6502وبداية سنة  ،6502أين
اخنفضت أسعارها ملستويات متدنية ،واليت ال زالت تداعياهتا تتجل ى ليومنا هذا ،ما جعل االقتصاد اجلزائري يف حالة
من الالستقرار ،وضعها أمام حتمية تنويع اقتصادها والبحث عن بدائل أخرى ختفف من التبعية للريع البرتويل ،وحتقق
تنمية مستدامة تراعي مصاحل األجيال القادمة .يعترب قطاع السياحة من أهم القطاعات اليت هلا دور كبري على املستوى
العاملي يف دعم سياسة التنويع ،وأبرز املعول عليهم للمسامهة يف رفع النمو االقتصادي ،ومن مث حتقيق التنمية الشاملة
املنشودة .إذ تعد أحد أهم مكونات الصادرات اخلدمية ذات التأثري الكبري يف ميزان املدفوعات ،ومن األنشطة اليت
تساهم بفعالية يف زيادة الناتج احمللي اإلمجايل وزيادة إيرادات النقد األجنيب .وعليه اجتهت مجيع دول العامل إىل تطوير
السياحة وتنميتها ،نظرا لكوهنا مورداً ال ينضب خالفا للمحروقات وباقي الثروات واملعادن الباطنية األخرى.اجلزائر
كغريها من الدول فقد اهتمت بالقطاع السياحي نظرا لإلمكانيات واملقومات اهلائلة اليت حتويها ،وهو ما جتلى من
خالل زيادة االستثمارات السياحية وتبين برامج هتدف إىل النهوض هبذا القطاع االسرتاتيجي من أجل التخلص من
االقتصاد الريعي وخلق بدائل تنموية خارج القطاع النفطي ،تطبيق إجراءات حتفيزية لفائدة املستثمرين يف اجملال
السياحي ،هتدف لتذليل كل العقبات اإلدارية والبريوقراطية أمام املستثمر بتبسيط ملف االستثمار واملصادقة على
املشاريع ،واللجوء إىل التكنولوجيات احلديثة الستقبال امللفات ،والتقليص من فرتة معاجلة ملفات االستثمار ومن
األوراق اإلدارية املطلوبة .بيد أن هذا االهتمام ال يرقى وال يتناسب مع ما تتمتع به من مقومات سياحية ،إال أنه يف
السنوات األخرية مت البدء يف اعتماد السياحة كصناعة اسرتاتيجية وكأحد حمركات االقتصاد الوطين األساسية ،لذلك
أسرعت من وترية اإلصالحات اليت دخلت يف مرحلة جديدة مسيت بإصالحات اجليل الثاين ،اليت حاولت من خالهلا
االنس جام مع وضع جديد نشأ من اتفاقية الشراكة مع االحتاد األوريب ،والتحضري للدخول يف املنظمة العاملية للتجارة
واالندماج يف االقتصاد العاملي ،الذي متثل فيه كامناً طبيعياً وبشرياً هاماً ينتظر التثمني باخلروج من التبعية للمحروقات.

5.1إشكالية الدراسة:

أمام حتمية تنويع االقتصاد اجلزائري والبحث عن بدائل أخرى تعمل على ختفيف التبعية للريع البرتويل،

خصوصا يف ظل تراجع املداخيل ،فقد سعت اجلزائر لزيادة االهتمام بالقطاع السياحي ،بتبين برامج سياحية ضخمة
هتدف إىل النهوض هبذا القطاع االسرتاتيجي .وعلى الرغم من أمهية القطاع وثراء اإلمكانات اهلائلة للجزائر ،بسبب
تنوع وتفرد املنتج اجلزائري السياحي مقارنة بباقي املنتجات العاملية املنافسة ،إال أن مداخيل القطاع الزال تراوح
مكاهنا .وبناء على ذلك جاءت إشكالية حبثنا يف:
ما مكانة القطاع السياحي ضمن استراتيجية التنويع االقتصادي الجزائري؟ وما السبل الكفيلة لالرتقاء به ؟
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 2. 5أسئلة الدراسة:
وملعاجلة اإلشكالية املطروحة قمنا بتقسيمها للتساؤالت اآلتية:
 كيف تسهم السياحة يف التنمية الشاملة؟ فيما تتمثل مسامهة قطاع السياحة اجلزائري يف الدخل الوطين؟ ما هي الربامج واالسرتاتيجيات املنتهجة للنهوض هبذا القطاع االسرتاتيجي؟ ما هي آليات وسبل تطويرهوجعله قطاعا اقتصاديا هاما يف عملية التنمية ؟ 3. 1فرضيات الدراسة:
لإلجابة على التساؤل الرئيسي ،واألسئلة الفرعية قمنا باعتماد الفرضيات التالية:
 الفرضية األولى:متتلك اجلزائر طاقات سياحية كامنة تتمثل يف مقومات هائلة ومتنوعة ،لكن لألسف غريمستغلة بالشكل األمثل والذي قد ميكن الدولة من تنويع اقتصادها إىل جانب قطاع احملروقات.

 الفرضية الثانية :ال يعكس واقع السياحة اجلهود املبذولة من قبل الدولة وال ححيقق الكفاءة املتوقعة هلذاالقطاع يف تنمية االقتصاد الوطين.

 الفرضية الثالثة :اختذت الدولة جمهودات كثرية للنهوض هبذا القطاع وختفيف العراقيل اليت تواجهه من أمههااملخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق .6560
 9. 5منهج الدراسة:
تعتمد الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي بوصف وحتليل واقع القطاع السياحي يف اجلزائر بالرتكيز على

كل اجلهود املبذولة منذ االستقالل لالرتقاء به من جهة فضال عن مستوى مسامهته يف التنمية الشاملة وما هي
اآلليات والربامج املعتمدة للنهوض به مقارنة بدول العامل.
.1.5نموذج الدراسة:

مت تقسيم الدراسة إىل ثالث حماور رئيسية ،خصص احملور األول :لإلطار النظري للسياحة ،أما احملور الثاين

فيتناول الدور التنموي للسياحة يف االقتصاد اجلزائري .يف حني يتطرق احملور الثالث لالسرتاتيجيات والربامج التنموية
املنتهجة لتنمية وتطوير القطاع السياحي اجلزائري.
 .2المحور األول :اإلطار النظري للسياحة
تعترب السياحة منوذجا للعالقات املختلفة بني شعوب العامل وحضاراهتم املتعددة لتبادل املعرفة والتقارب
الفكري وإحالل التفاهم بني هذه الشعوب .كما أهنا تعترب كبوابة تساعد على االطالع الفكري والتنوع احلضاري
والثقايف وحىت االقتصادي ،هلذا من الضروري اعتبارها كعنصر فعال يف التغيري االجتماعي وتطوير العالقات بني أفراد
اجليل الواحد وحىت األجيال القادمة.
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 .5 .2ماهية السياحة:
 .5.5 .2تعريف السياحة :مل يتفق الباحثون على مفهوم موحد ملصطلح السياحة ،نظرا الختالف املنظور أو
الختالف الوجهة اليت مت من خالهلا تناول املصطلح ،وعلى هذا األساس ميكن تناول مصطلح السياحة من عدة زوايا
وعدة منظورات .من هذه التعاريف ميكن أن نذكر:

 عرفت على أهنا " :ظاهرة عصرية تنبثق من احلاجة املتزايدة إىل الراحة وإىل تغيري اهلواء وإىل مولد اإلحساس جبمال
الطبيعة ومنو هذا اإلحساس وإىل الشعور بالبهجة واملتعة واإلقامة يف مناطق هلا طبيعتها اخلاصة ،وأيضا إىل منو
االتصاالت وعلى األخص بني الشعوب ،وهذه االتصاالت كانت مثرة اتساع نطاق التجارة والصناعة كبرية أو
متوسطة أو صغرية ومثرة تقدم وسائل النقل(".الظاهر ،سراب ،6552 ،ص ص.)25 ،29
 كما عرفت بأهنا "االنتقال من مكان إىل آخر ألسباب اجتماعية أو للرتفيه أو لقضاء اإلجازات أو حلضور
املؤمترات أو املهرجانات أو العالج واالستشفاء وليس بغرض العمل واإلقامة الدائمة ،وال يدخل يف السياحة
اهلجرة من بلد إىل آخر أو حىت العمل املؤقت أو أعضاء السلك الدبلوماسي"(.كفاين ،0220 ،ص)00
 أما املنظم ة العاملية للسياحة فعرفتها على أهنا "األنشطة اليت يقوم هبا األفراد أثناء السفر والرحلة يف األماكن اليت
تقع خارج عن مكان إقامتهم لفرتة متتالية ال تقل عن  62ساعة ،وال تتجاوز السنة للرتفيه وألغراض أخرى ليس
هلا عالقة بنشاط رحبي يف منطقة الزيارة(PY , 2002, p7)".
بناء على التعاريف املقدمة للسياحة ميكن اعتبارها حركة ونشاط اجتماعي ،ثقايف واقتصادي يقوم به العديد
من األفراد باختالف جنسياهتم وأعمارهم ومستوياهتم املادية ،شرط أن تكون ملدة تزيد على أربع وعشرين ساعة وتقل
عن عام واحد ،ويكون اهلدف من وراء ذلك جمرد الرتفيه واالستجمام ،مع مراعاة املعيار الزماين واملكاين.
تعتمد السياحة على أساسني رئيسيني( :خضرة ،6502 ،ص )25األول :ضرورة انتقال الفرد من موطنه
األصلي إىل موطن أو منطقة أخرى قصد التمتع أو االنتفاع بأوقات الفراغ.الثاين :ال بد أن تكون عملية االنتقال لفرتة
زمنية مؤقتة ال تقل عن  62ساعة وال تزيد عن سنة.
 .2.5 .2أنواع السياحة :توجد عدة أنواع للسياحة طبقاً للمعايري اليت تحؤخذ يف تصنيف السياح ،لكن يعترب معيار

الدافع من أكثر وأهم األنواع شيوعا بالنسبة للنشاط السياحي،واجلدول ( )0يوضح أنواع السياحة حسب

معايريها(.السكر ،0222 ،ص)02
 2.2أهمية السياحة:

تعترب صناعة السياحة من أهم األنشطة االقتصادية اليت تؤدي دورا مميزا يف حتقيق التنمية الشاملة يف العديد

من الدول اليت متتلك املقومات السياحية الطبيعية أو البشرية(:احلمريي ،6505 ،ص ص )02-02
 5 .2.2األهمية االقتصادية :تتمثل فيما يلي:
 زيادة الدخل الوطين ،وزيادة تدفق العمالت األجنبية؛
 حتسني مركز ميزان املدفوعات ،كوهنا إحدى أهم الصادرات غري املنظورة؛
20
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 تشغيل أكرب قدر ممكن من العمالة ،إذ بات واضحا مدى مسامهة قطاع السياحة يف توفري فرص العمل على
املستوى احمللي والعاملي ،وحسب تقارير اجمللس العاملي للسياحة والسفر فإن صناعة السياحة سامهت يف توفري
أكثر من مليون فرصة شغل شهريا بشكل مباشر أو غري مباشر يف مجيع أحناء العامل خالل سنة ،0222
وحسب خرباء السياحة فان كل غرفة فندقية تنشئ  6.20فرصة عمل يف جماالت خمتلفة؛( ،كواش،6506 ،
ص.)2
 تطوير املناطق واملدن اليت تتمتع بإمكانيات سياحية بتوفري مرافق البىن األساسية والتسهيالت الالزمة خلدمة
السياح واملواطنني عل السواء؛(خضري ،كاظم.)020 ،6506 ،
 يؤدي تطوير املشاريع السياحية إىل زيادة االستثمار واالدخار والرتويج لتصدير املنتجات احمللية ،ما يؤثر إجيابيا
على مستوى الدخل الفردي والدخل الوطين.
فعلى الصعيد الدويل تشكل السياحة  %05من الناتج احمللي اإلمجايل ،وتوفر ما نسبته  00/0من مناصب
الشغل ،بلغت قيمة صادراهتا  0.0تريليون دوالر ،أي ما يعادل  %2قيمة الصادرات العاملية وهذا لسنة ،6500
ووصل سنة  6502إىل  0.2تريليون دوالر أمريكي أي مايعادل  2مليار دوالر لليوم يف املتوسط .أما عدد السياح
على املستوى الدويل فقط تطور من  60مليون سنة  0205إىل  0002مليون سنة  6500و 0262مليون سائح
سنة  ،6502ومن املتوقع أن يصل إىل  0.0بليون سنة  .6525أما مداخيل وإيرادات السياحة الدولية اليت جنتها
أيضا من  6مليار دوالر سنة  0205إىل  052مليار دوالر سنة  220 ،0205مليار
الوجهات يف العامل ارتفعت ً
دوالر سنة  6555لتصل إىل  0660مليار دوالر سنة  6500و 0225مليار دوالر سنة  .6502وحسب
املناطق :قاد الشرق األوسط النمو من حيث اإليرادات حيث مثل نسبة زيادة تقدر بـ ،%06.0 :ويرجع ذلك إىل
االنتعاش والرجوع القوي لبعض الوجهات بعد النتائج الضعيفة احملققة سنة  ،6502أما حسب األقاليم كان النمو يف
أيضا جنوب
جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا ،حيث مثلتا نسبة زيادة تقدر بـ %06.2 :و %2.6على الرتتيبً ،

أوروبا :املنطقة املطلة على البحر األبيض املتوسط ومشال إفريقيا ،وهذا ما يعكس الطلب القوي حنو الوجهات املطلة
على طول البحر األبيض املتوسط(World Tourism Organization , 2018, p6).
.2.2 .2األهمية الثقافية واالجتماعية :تظهر يف:
 زيادة الوعي الثقايف واالجتماعي مبختلف عادات وتقاليد الدول األخرى؛
 رفع مستوى الشعور باالنتماء الوطين من خالل التبادل الثقايف واحلضاري؛
 احلفاظ على الرتاث الثقايف واحلضاري للشعوب وإغنائه مبا يكفل إحياءه يف ذاكرة املواطنني والسياح.
.3 .2.2األهمية السياسية :تكمن أساسا يف:
 توطيد العالقات بني الدول؛
 تدعيم أواصر الصداقة بني الشعوب؛
 دعم السالم العاملي.
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 .9 .2.2األهمية البيئية :يعتمد قطاع السياحة يف إنتاج اخلدمات السياحية على املوارد الطبيعية السياحية ،فهي
صناعة بال مدخنة وحتافظ على البيئة الطبيعية بعيدا عن تدخل اإلنسان ،عن طريق إقامة احملميات الطبيعية النباتية
واحليوانية واستغالل هذه احملميات كعناصر جذب سياحي طبيعي( Manivong, Sipaseuth, 2007, p2) .
.3 .2مقومات قيام السياحة :
ترتكز السياحة على العديد من املقومات بعضها طبيعي واآلخر بشري،والعنصر الثالث مادي ،ميكن إجيازها
فيما يلي(:معراج ،جرادات ،6502 ،ص ص )62 ،66
 .5 .3 .2المقومات الطبيعية :تشمل كل الظروف املناخية ومتايز الفصول ،مناطق دافئة ،محامات معدنية ...اخل،
أي كل مظاهر جذب السواح.
 .2 .3 .2المقومات البشرية :تتمثل يف اجلوانب التارخيية :كاآلثار ،املعامل ،الشواهد ،األطالل ،الفنون الشعبية
بطبوعها املختلفة ،الثقافات والعادات لدى السكان.

 .3.3 .2المقومات المالية والخدمة :ت تمثل يف مدى توافر البنية التحتية،كاملطارات النقل الربي واجلوي،
ومدى تطور خمتلف القطاعات الصناعية ،التجارية ،البنوك ،العمران ....إخل ،ومدى توافر اخلدمات املكملة :كالربيد،
اإلطعام ،الفنادق ،املقاهي واملراكز الرتفيه والتسلية.
 9 .2الدور التنموي للسياحة في االقتصاد الجزائري:
 .5 .9 .2مقومات وإمكانيات السياحة في الجزائر :تعد اجلزائر من أهم املناطق السياحية يف العامل ،لتمتعها

مبوارد سياحية طبيعية متنوعة باختالف املناطق اجلغرافية للبالد ،إىل جانب تراث ثقايف وتارخيي وديين مهم ،ما يسمح
هل ا مبمارسة أنواع خمتلفة من السياحة ..يتم فيما يلي عرض أهم اإلمكانيات السياحية للجزائر(.بوزينة ،6506 ،ص
ص )00 ،05
أ.الموارد الطبيعية للجزائر :تعترب من أهم العوامل جلذب السياح إىل أي إقليم سياحي أو منطقة سياحية معينة ،كما
أن الرتابط بني املقومات الطبيعية من موقع جغرايف ومناخ وشواطئ وغطاء نبايت تعطي األقاليم السياحية أمهية مميزة
أخرى يف جذب السائح .ومتتاز اجلزائر بتكامل برتابط هذه العوامل وتكاملها يف موقع اسرتاتيجي جغرايف يربط بني
الشمال واجلنوب ،وميتاز مبناخ معتدل يساعد على استمرار املوسم السياحي على مدار السنة.
أ5.الموقع :متلك اجلزائر إمكانيات ضخمة يف المج ال السياحي ،إضافة إىل املعامل السياحية واألثرية اليت متلكها
اجلزائر على طول سواحلها املمتدة على مسافة  0255كلم ،وصحرائها الكربى اليت متتد على طول يتجاوز 2000
كيلو مرتبع على مساحة 6200220كلم ،²وبذلك فهي تتوفر على كل أنواع السياحة.
أ2.اإلقليم والمناخ :إن مشال اجلزائر يضم التل واملناطق السهبية ،متتد أراضيه باجتاه العرض أكثر منها باجتاه الطول،

وأخصب األراضي موجودة يف الشمال حيث معدل االرتفاع  900مرت وتنحدر السهول العليا ،بسالسل جبال

األطلسي من 255إىل  1000مرت من الغرب إىل الشرق ،أين جند أعلى قمة باألوراس وهي جبال شيليا بارتفاع
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يقدر  2328مرت ،وجبال جرجرة بقمة اللة خدجية بارتفاع يصل إىل  2308مرت(.الدليل االقتصادي واالجتماعي،
 ،0202ص)02
كما ميكن تقسيم اجلزائر إىل منطقتني متميزتني عن بعضهما البعض ومها(:الديوان الوطين للسياحة)
 منطقة الشمال :تضم املناطق التلية واملناطق السهلية ،وهي مناطق عريضة أكثر منها طويلة ،وتضم أخصب
األراضي ،وحتتوي السهول واجلبال كالونشريس ،القبائل ،تلمسان ،وجبال األطلس الصحراوي اليت تتكون بدورها
أساسا وآخر قاري ،هذا ما جيعل
من جبال القصور ،العمورية ،وأوالد نايل .كما يتصف املناخ اجلزائري باملتوسط ً
حارا و جافًا.
الشتاء ً
باردا وممطرا والصيف ً

 منطقة اجلنوب الصحراوي :هلا ثالثة صفات رئيسية هي :اهلضاب األرضية ،وتسمى باحلمادة والدروع ،والثانية

تتمثل يف العروق وهي :العرق الغريب الكبري ،العرق الشرقي الكبري ،وعرق شاش .والثالثة منطقة اهلقار ،واليت
مرتا.
توجد هبا أعلى قمة باجلزائر ،وهي قمة هتات بـ ً 2552

أ.2.احلمامات املعدنية :تزخر األرض اجلزائرية بعشرات األحواض واحلمامات املعدنية الطبيعية ،واليت تعول عليها
السلطات يف بناء قاعدة متينة لـسياحة محامات معدنية ،جتذب السياح احملليني واألجانب ،ويتوفر باجلزائر ما يفوق
 655منبع للمياه احلموية اجلوفية ،السواد األعظم منها قابل لالستغالل كمحطات محوية عصرية ،فضال عن فرص
االستثمار املتوفرة يف الشريط الساحلي الذي يفوق  0255كلم ،إلقامة مراكز للمعاجلة مبياه البحر(.غمراسة)
ب الموارد التاريخية ،الثقافية ،الدينية :تزخر اجلزائر بعدة معامل تارخيية وثقافية جديرة بأن تلقى العناية واالهتمام
الكافيني من طرف الدولة والسياح ،فعلى مر العصور توالت على اجلزائر عدة حضارات خمتلفة خلفت معامل وآثارا
خمتلفة ،فالصحراء لوحدها تزخر مبعامل وآثار رائعة متتاز بنقوشها الصخرية ورسوماهتا اجلدارية يف الطاسيلي واهلقار.
وبذلك فإن اجلزائر موطن املعامل التارخيية والثقافية اليت صنفت بعضها تراثا عامليا الحتوائه على تغريات حضارية متنوعة
وراقية مثل مدينة غرداية العتيقة اليت صنف وادها سنة  ،0220كرتاث عاملي من طرف منظمة اليونسكو.
ت .اإلمكانيات المادية :تبقى ضعيفة للغاية وال ترقى إىل املستوى املطلوب ،خاصة إذا ما قورنت مبا ميلكه جرياننا
التونسيني واملغاربة ،ما جعل القدرة االستيعابية للجزائر يف جمال اجلذب السياحي وتوفري للخدمات املختلفة للسواح
جد منخفضة وتقل عن املتوسط العاملي املقدر بـ  .12,5%ويعود سبب اإلخنفاضأساسا إىل تردي أوضاع البنية
التحتية من الفنادق واألماكن الرتفيهية ،وتدين مستوى اخلدمات املقدمة ومشاكل قطاع النقل ،واملشاكل األمنية اليت
عاشتها اجلزائر إبان فرتة التسعينات ،واليت بقيت آثارها ونتائجها مستمرة إىل غاية يومنا هذا ،بسبب النظرة السلبية
اليت بقي حيملها األجانب على الوضعية األمنية العامة للجزائر.
 2 .9 .2مساهمة السياحة الجزائرية في تمويل االقتصاد الوطني :بعد أن سعت الدولة للتحسني النسيب يف
اجلانب األمين واالجتماعي ،بدأت السياحة اجلزائرية تستعيد عافيتها ،ما ساعد على زيادة مسامهتها يف متويل اقتصاد
الوطين ،وهو ما يظهر يف اجلدول (.)6
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أ .مساهمة السياحة في اإليرادات :من اجلدول السابق يتضح جليا الدور الفعال الذي تلعبها السياحة يف مداخيل
الدولة ،مايعين أن االستثمار يف القطاع حيقق مداخيل وإيرادات كبرية،لكن يف املقابل نسجل تفاوت يف هذه
اإليرادات سنويا .فبعد أن سجلنا  622مليون دوالر سنة  6505لتصل إىل أعلى مستوياهتا بـ  222مليون دوالر
سنة  ،6502لتعاود االخنفاض قليال من سنة  6502إىل  6502وبلغ أدىن مستوى هلا بـ  652مليون دوالر ،مث
تعاود االنتعاش من جديد ليتصل إىل  622مليون دوالر سنة  .6502ويعود سبب هذا التذبذب لتذبذب عدد
السياح وحجم االستثمارات املرصدة ،إذ وصل عدد السياح سنة  6502إىل  6.205.200سائح ،أما حجم
االستثمارات فوصلت إىل  0.050مليار دوالر ،وعليه جيب تثمني هذه الفرص السوقية يف القطاع السياحي اجلزائري
والبحث عن االسرتاتيجيات الكفيلة للنهوض به يف ظل املقومات الكبرية اليت يتمتع هبا ،واليت ال تتماشى ومداخيله.
ب .مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي :يعترب الناتج احمللي اإلمجايل من أكثر املقاييس املستخدمة يف

قياس األداء االقتصادي حمليا أو عامليا ،حيث تشري إحصائيات اجمللس العاملي للسياحة إىل أن متوسط مسامهة
السياحة يف الناتج اإلمجايل العاملي تصل إىل حوايل (%05بوعموشة ،6500 ،ص .)056أما بالنسبة للجزائر
فمسامهة السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل فهي مل تتعد  % 2.05سنة  ،6502وهو ما يوضحه اجلدول السابق،
إذ ال تزال املسامهة احملتشمة للقطاع السياحي اجلزائري يف الناتج احمللي ،و الذي تعود أساسا إىل عدم االهتمام به
وإمهاله وعدم تنميته اقتصاديا منذ االستقالل بسبب اعتمادها على قطاع احملروقات بشكل أساسي ،على عكس
الدول العرب ية غري النفطية كاملغرب ،تونس ،البحرين واليت تصل نسبة مسامهة السياحة يف ناجتها احمللي ما يقارب
املتوسط العاملي أو يفوقه( .بوعموشة ،6500 ،ص)052
ت .مساهمة السياحة في خلق مناصب الشغل :تعترب السياحة مصدرا هاما لتوفري مناصب الشغل ،ومن أهم

القطاعات اليت تساعد على احلد من البطالة ،إذ توفر مناصب شغل مباشرة كالعمالة املتخصصة يف النقل ،اإلرشاد
السياحي وغريها وأخرى غري مباشرة تابعة للقطاعات اليت متد السياحة باحتياجاهتا من السلع واخلدمات .ويوضح
اجلدول أعاله أن مناصب الشغل اليت يوفرها القطاع بصفة مباشرة أو بصفة إمجالية يف تطور مضطرد ،إذ وصل سنة
 6502إىل 265ألف ،كما يتوقع أن يوفر القطاع حوايل  055ألف منصب شغل حبلول  ،6562إال أن هذه
املسامهة ال تزال ضئيلة وغريكافيةمقارنة مبا متلكه اجلزائر من مقومات سياحية.
 .3االستراتيجيات والبرامج التنموية المنتهجة لتنمية وتطوير القطاع السياحي الجزائري:

أدركت الدولة اجلزائرية ضرورة تعزيز قطاعها السياحي ببناء صورة حقيقة للسياحة اجلزائرية تستجيب للمعايري
واملقاييس الدولية ،فعمدت إىل تنمية ودعم القطاع باختاذها العديد من التشريعات واالسرتاتيجيات ،لتوفري طاقات

فندقية مبختلف تصن يفاهتا وبنية حتتية لتسهيل وحتسني اخلدمات للسواح من جهة ،والنهوض بالقطاع السياحي من
جهة أخرى .فقد شرعت الوزارة الوصية سنة  2000يف إعداد خطة حول تطوير قطاع السياحة آفاق 2010حتت
عنوان "خمطط أعمال التنمية املستدامة للسياحة يف اجلزائر آفاق ،2010ولكن بعد مرور سنتني على تنفيذه بات من
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الضروري إدخال بعض التعديالت ملسايرة التطورات اجلديدة داخليا وخارجيا ،فجاءت مبشروع جديد مسي آفاق
 ،6502مث تاله املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق .6560
 5 .3مخطط التهيئة السياحية آلفاق  :2153مع بداية سنة  6555متت صياغة إسرتاتيجية حول تطوير قطاع

السياحة آفاق  6502يف شكل وثيقة حتت عنوان" خمطط أعمال التنمية املستدامة للسياحة يف اجلزائر آفاق

 ."6502مع مراعاة التطورات اجلديدة احلاصلة على املستويني الداخلي واخلارجي.
أ .األهداف النوعية للمخطط :تتمثل األهداف النوعية اليت تضمنها الربنامج اخلاص بالتنمية املستدامة للسياحة

يف(:عيساين ،6505/6552 ،ص)00

 تثمني الطاقات الطبيعية والثقافية والدينية و احلضارية؛
 حتسني نوعية اخلدمات السياحية واالرتقاء هبا إىل مستوى املنافسة الدولية؛
 حتسني صورة اجلزائر السياحية وإحداث تغيريات يف التصور الذي حيمله املتعاملون الدوليون اجتاه السوق السياحية
اجلزائرية؛

حتسني آداءات قطاع السياحة من خالل الشراكة يف التسيري؛

 إعادة االعتبار للمؤسسات الفندقية والسياحية؛
 املسامهة يف التنمية احمللية؛

 احملافظة على البيئة والفضاءات اهلشة لتوسيع السياحة البيئية؛

 تلبية حاجات الطلب الوطين املتزايد باستمرار قصد تقليص عدد املتوجهني إىل اخلارج؛
 التوفيق بني ترقية السياحة والبيئة بإدماج مفهوم الدميومة يف جممل حلقة التنمية السياحية؛
 النهوض باملنتجات السياحية.
ب .األهداف الكمية للمخطط :تتمثل يف ما يلي(:عوينات ،6502/6506 ،ص)620
ب 0.تثمني االستثمار السياحي :امتد االستثمار السياحي من  6552إىل غاية  6502عرب مرحلتني:
 املرحلة األوىل من  :6552-6552مت إجناز حوايل  00ألف سرير ،باعتماد قيمة  0,0مليون دينار جزائري
للسرير ،ووصلت االستثمارات إىل غالف مايل يقدر بـ  06,0مليار دينار جزائري.
 املرحلة الثانية من  :6502-6550اعتربت املشاريع املقرتح اجنازها يف املرحلة من النوع املتوسط والرفيع ،حبجم
استثمار متوقع  005مليار دينار جزائري إلجناز  25ألف سرير أي بقيمة  6,0مليون دينار للسرير.
ب 6.رفع قدرات االستقبال :توقع وصول عدد األسرة يف آفاق  6502إىل  002ألف سرير.
ب 2.رفع التدفقات السياحية :متتحقيق حمصلة هنائية للتدفقات يف سنة  6502حبوايل  2.520.020سائح.
ب 2.زيادة مناصب العمل :عدد مناصب العمل اليت مت إنشاؤها يف هناية سنة  6502هو  02055منصب عمل
مباشر و 026.055منصب عمل غري مباشر ،وبالتايل جمموع املناصب اليت توصلت إليها عند هناية هذه املرحلة هو
 625ألف منصب عمل.
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ب 0.زيادة املداخيل من العملة الصعبة:عدد املداخيل املتوقعة يف هناية املرحلة قدرت ب 0,2 :مليار دوالر ،وهذا
باعتماد معيار اإلنفاق املتوسط لكل سائح واملقدر ب  065دوالر.
ت .اإلجراءات المتخذة لتطبيق البرنامج :هتدف لدعم خمتلف االستثمارات السياحية ،من خالل:

 التهيئة والتحكم يف العقار السياحي  :بإعداد خمطط توجيهي للتهيئة السياحية ،والذي يشكل األساس يف تنفيذ
إسرتاتيجية قطاعية.
 تأطري ومتويل املشاريع السياحية :بتكييف طريقة التمويل وفقا للخصوصيات اليت يتميز هبا االستثمار السياحي.
 دعم التدريب والتكوين :بإعادة النظر يف الربامج التكوينية بغرض تكييفها مع تطور االحتياجات والتقنيات
احلديثة لتسيري األنشطة واخلدمات السياحية ،وفتح فرع االقتصاد السياحي باجلامعة مع توسيعه إىل ما بعد
التدرج ،واحلث على إنشاء مراكز جديدة لتكوين ملواجهة الطلب املتزايد.
 دعم النوعية  :مبواصلة عملية تنظيم ومراقبة النشاطات واملهن يف قطاع السياحة ،توعية املتعاملني باللجوء إىل نظام
منح شهادات النوعية املعتمدة يف العامل واملعمول هبا يف ميدان السياحة املستدامة ،وفتح مكاتب صرف دائمة
على مستوى املوانئ ،املطارات ،واملدن السياحية خاصة باجلنوب.
 دعم الرتويج السياحي :بإعداد خمططات متعددة قنوات االتصال املؤسسايت ،واليت جيب أن تكون قوية وهجومية
وهتدف إىل سد العجز يف جمال الرتويج للمنتوج السياحي يف اجلزائر ،إعداد دراسات األسواق ،وهذه املهمة جيب
أن تأخذ مكانتها الطبيعية يف لربامج املقبلة للرتويج والتسويق السياحي ،وجيب أن متتد لتشمل الشراكة
واالستثمار ،من أجل تدقيق اإليرادات ومناصب عمل القطاع ،باإلضافة إىل تكثيف مشاركة القطاع يف املعارض
املتخصصة يف اخلارج ودعم التظاهرات الرتوجيية احمللية واخلارجية.
 2.3المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق : 2025
أ .التعريف بالمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق  :2121يعترب املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية
SDAT 2025جزءا من املخطط الوطين للتهيئة العمرانية آفاق سنة  ،6560مت إعداده سنة  6552من قبل
وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة والسياحة ،وهو خمطط تعلن الدولة من خالله عن نظرهتا املستقبلية للتنمية السياحية الوطنية

يف خمتلف اآلفاق ،وهو نتيجة مرحلة طويلة من البحوث والتحقيقات والتقارير واخلربات واالستثمارات اليت توضح
إرادة الدولة لتطوير اإلمكانيات الطبيعية والثقافية والتارخيية للجزائر ووضعها يف خدمة السياحة اجلزائرية .ويتضمن
املخطط نظرة احلكومة اجلزائرية للتنمية السياحية الوطنية يف خمتلف اآلفاق (على املدى القصري  ،6552املتوسط
 ،6500الطويل  ،)6560لتلتحق برتبة االمتياز يف ناحية البحر األبيض املتوسط يف إطار التطوير املستمر.
ب .أهداف المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية :تتلخص يف اآليت:
)(Ministère du tourisme et d’artisanat , 2008, p20
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ب0.جعل السياحة أحد حمركات النمو االقتصادي :من خالل:
 ترقية اقتصاد بديل للمحروقات؛

 تنظيم عرض سياحي موجه حنو السوق الوطنية؛
 إعطاء اجلزائر مسعة سياحية دولية واالرتقاء هبا إىل مستوى مقصد سياحي متوسطي ذو امتياز؛
 املسامهة يف إنشاء مناصب شغل جديدة ،وضمان اإلسناد الدائم لالقتصاد العام للبالد؛
 حتديد املشاريع ذات األولوية منهاعشرون قرية سياحية متميزة تتناسب مع الطلب الدويل والوطين ،وانطالق
80مشروع سياحي يف  6أقطاب سياحية بامتياز.
ب6.دفع القطاعات االقتصادية األخرى:بالتعاون والتنسيق مع اسرتاتيجيات القطاعات األخرى باعتبار املخطط
التوجيهي  SDAT 2025جزءا من اإلسرتاتيجية الوطنية للتهيئة العمرانية .SNAT 2025
ب 2.ربط ترويج السياحة باحمليط :بالتطوير السياحي يف إطار التنمية املستدمية.

ب2.تثمني الرتاث التارخيي،الثقايف والديين:حيث تعمل اسرتاتيجيات السياحة املستدامة على محاية الرتاث من خالل
احرتام التنوع الثقايف واملشاركة يف التنمية احمللية.
ب0.التطوير املستمر لصورة اجلزائر

ت .الحركيات الخمسةالمنتهجة لتفعيل القطاع السياحي :تعترب هذه اآلليات الطريق إلنعاش وتطوير السياحة،
وتتمثل يف(Ministère du tourisme et d’artisanat , 2008, pp26-57) :

ت0.تثمني الوجهة السياحية اجلزائرية :بتعزيز صورة اجلزائر كوجهة سياحية جذابة من خالل تنفيذ إسرتاتيجية
تسويقية فعالة تقوم على الرتويج واالتصال اجليد وابتكار عالمة للمنتوج السياحي وتزويده بشعار خاص به وتتمحور
خطة وجهة اجلزائر اجلديدة حول ثالثة حماور رئيسية هي:
 وضع اسرتاتيجية التسويق السياحي؛
 حتديد خطة عمل تشغيلية؛
 إنشاء نظام دائم ومستدام لرصد ومراقبة املوارد واألسواق السياحية املستهدفة .SPOET

ت6.إنشاء أقطاب سياحية ذات امتياز وبناء قرى سياحية ذات امتياز :حدد املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية
سبعة اقطاب سياحية  POTوهي:
 القطب السياحي لالمتياز مشال /شرق  :POT-N-Eيشمل :عنابة ،الطارف ،سكيكدة ،قاملة ،تبسة وسوق
أهراس .يهدف إنشاء هذا القطب إىل عرض املنتوج السياحي اجلزائري للسياح الداخليني واخلارجيني ال سيما
السياحة الساحلية والسياحة الصحية واملعدنية  ،واالستجابة ملتطلبات سياحة املؤمترات من خالل تطوير و
حتسني هياكل االستقبال خاصة مبدينة عنابة املشهورة بسياحة املؤمترات.
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 القطب السياحي لالمتياز مشال /وسط :POT-N-Cيضم :اجلزائر ،تيبازة ،بومرداس ،البليدة ،الشلف،عني
الدفلى ،املدية ،البويرة ،تيزي وزووحباية .القطب مطل على البحر األبيض املتوسط ،وحيتوي على  22منبع
حيوي ،كما حيتوي على مواقع أثرية.
 القطب السياحي لالمتياز مشال/غرب :POT-N-Oيشمل وهران ،عني تيموشنت ،تلمسان ،معسكر ،سيدي
بلعباس وغليزان .ميكن استغالل القطب يف تنمية السياحة الساحلية وسياحة املؤمترات( األعمال) ،خاصة وأن
مدينة وهران مشهورة بكوهنا مدينة املؤمترات الوطنية والدولية.
 القطب السياحي لالمتياز جنوب/شرق :POT-S-Eيضم :الواحات ،غرداية ،بسكرة ،الوادي واملنيعة .حيتوي
على أربع مناطق للتوسع السياحي فضال على كونه عبارة عن صحراء واسعة.
 القطب السياحي لالمتياز جنوب/غرب :POT-S-Oيشمل :بشار ،توات قورارة ،طريق القصور أدرار،تيميمون.
ويعترب بوابة إفريقيا وفاصال بني إفريقيا البيضاء وإفريقيا السوداء.
 القطب السياحي لالمتياز اجلنوب الكبري الطاسيلي :POT-G-Sيشمل :ناجر إليزي .ويتميز بالثراء الثقايف
الطبيعي واإليكولوجي ،كما حيتوي على حظرية الطاسيلي املصنفة من طرف اليونيسكو منذ سنة  0200كرتاث
عاملي وجب العناية به.
 القطب السياحي لالمتياز اجلنوب الكبري األهقار :POT-G-Sيشمل متنراست .ويتوفر على مواقع أثرية وطبيعية
وتارخيية جذابة ،ومن أهم املناطق السياحية :أسكرام ،أدريان ،أمسل ،عني أمقل ،أهقار.
ت.2.تطبيق خمطط اجلودة السياحية :بغية ضمان امتياز العرض السياحي الوطين بإدماج التكوين من خالل رفع
مستوى االحرتافية ،الرتبية ،االنفتاح واستعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال والتموضع حول منتجات جديدة
تتماشى والتوجهات اجلديدة للطلب الوطين العاملي .وهتدف هذه اآللية إىل:
 حتسني اجلودة يف العرض للمنتوج السياحي وتشجيع ترقيته حمليا ودوليا؛

 إطالق خمطط اجلودة هبدف االنضمام ملاركة موحدة "النوعية السياحية " وهي حصيلة كل مسعى نوعي؛
 نشر صورة اجلزائر وترقيتها كوجهة سياحية عاملية؛
 إعطاء رؤية جديدة للمحرتفني؛
 إجبار املتعاملني يف السياحة بالتعامل بإجراءات اجلودة.
وقصد االستجابة للهدف املادي والنقدي يف خمطط األعمال  ،6525أصبح تكوين العنصر البشري أمرا
ضروريا ،وعلى هذا األساس حدد املخطط ثالثة أهداف إسرتاتيجية للتكوين تشمل:

 ضمان امليزة التنافسية للربج البيداغوجية ،وتأهيل املؤطرين اجلزائريني مبدارس السياحة؛
 إعداد مقاييس االمتياز للرتبية والتكوين السياحي؛
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ت.2.تعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص :تتطلب السياحة تضافر اجلهود واألعمال ما بني العديد من
القطاعات احليوية ،وجتنيد جممل الشركاء العموميني واخلواص بغية خلق وجهة سياحية ذات عالمة امتياز يف السوق
الدولية.
ت0.وضع خمطط متويل سياحي :يهدف لدعم النشاطات السياحية ومرافقة مشاريع املتعاملني واملستثمرين احملليني
واألجانب ،ويعمل على مرافقة املستثمرين وأصحاب املشاريع من خالل ختفيف إجراءات منح القروض البنكية ومتديد
فرتة القروض ،ويهدف حلماية ومرافقة املؤسسات السياحية السهر على جتنب توقف املشاريع السياحية وكذا توفري
األمان للمستثمرين األجانب وتشجيع االستثمار يف القطاع السياحي.
ث .آفاق المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق :2121تتمثل يف النقاط التالية:
)(Ministère du tourisme et d’artisanat , 2008,p17
ث0.اآلفاق املالية للسياحة اجلزائرية :تظهر يف ما يلي:
 زيادة حجم االستثمار السياحي :حسب تقديرات وزارة فكل سرير جبميع مستلزماته حيتاج  25ألف دوالر
أمريكي 00 ،ألف دوالر أمريكي لالستثمارات املادية مبا فيها اهلياكل القاعدية و  0آالف دوالر خمصصة
لالستثمارات غري املادية كاالتصاالت .كما يتوقع ارتفاع املبلغ املخصص لالستثمار السياحي بـ  6.0مليار دوالر
آلفاق .6560
 الرفع من إيرادات العملة الصعبة :فكلما زاد عدد السياح ارتفعت معه اإليرادات السياحية ،بسبب نفقاهتم
املتزايدة يف خمتلف اخلدمات السياحية املتاحة خاصة يف الفنادق واملطاعم والنقل.
ث 6.اآلفاق املادية للسياحة اجلزائرية :تتمثل يف ما يلي:
 حتسني مستوى خدمة اإليواء السياحي :بزيادة طاقة اإليواء السياحي من حيث عدد األسرة ،إذ يهدف املخطط
يف هذه الفرتة الستقبال  6.0مليون سائح ،وحتتاج لذلك  20ألف سرير من النوعية اجليدة ،تتوزع إىل  25ألف
سرير يف املدى القصري ،و 05آالف سرير يف املدى املتوسط و 60ألف سرير يف املدى الطويل.
 زيادة التدفقات البشرية السياحية :اهلدف العام للخطة السياحية اجلزائرية هو بلوغ  2.0مليون سائح يف ظل
الظروف اجليدة للبالد.
 الرفع يف عدد مناصب العمل :هتدف السياحة إىل توفري مناصب جديدة ،وحسب تقديرات املنظمة العاملية
للسياحة املتعلقة بالشغل ،فاجناز سريرين يؤدي إىل توفري أربعة مناصب شغل ،منصب مباشر وثالث غري مباشرة
تتعلق بالنشاطات امللحقة .أما بالنسبة للجزائر فهي تطمح لتوفري  255ألف منصب شغل متنوع ،بني مباشر
وغري مباشر.
ث 3.اآلفاق النوعية للسياحة الجزائرية :اليت تراها الدولة اجلزائرية ضرورية نذكر:
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 اآلفاق النوعية االقتصادية :تتمثل يف تلبية احلاجات املتزايدة للجزائريني وحتسني الوظائف االقتصادية والتجارية
واملالية لقطاع السياحة ،رفع املستوى املهين للموارد البشرية اليت يشغلها القطاع ،واملسامهة يف حل أزمة البطالة،
باإلضافة إىل املشاركة يف التنمية والتوازن اجلهوي بني خمتلف املناطق اجلزائرية.
 اآلفاق النوعية االجتماعية والثقافية :املقومات االجتماعية والثقافية كالعادات والتقاليد ،الدين واخلصائص
االجتماعية ،هلا عالقة وطيدة بتكوين الصورة السياحية للبلد ،من حيث طبيعة الشعب اجلزائري وأصالته وكرم
ضيافته(غنيم ،سعد ،6552 ،ص .)62
 .9الخاتمة:
يعترب قطاع السياحة من القطاعات الرائدة اليت هلا دور كبري على املستوى العاملي يف دعم سياسة التنويع،
وأحد أهم القطاعات املعول عليها للمسامهة يف رفع النمو االقتصادي وحتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية
املنشودة .بيد أن حتقيق ذلك يتطلب توفري بيئة سياحية مالئمة وتطبيق برامج وخمططات للنهوض هبذا القطاع،
وبإسقاط ذلك على اجلزائر توصلت دراستنا إىل النتائج التالية:

 تتمتع السياحة يف اجلزائر مبؤهالت طبيعية هامة ،إذ متتلك جمموعة مهمة من املتاحات السياحية اليت تتوزع بني

خمتلف املناطق ،باإلضافة إىل الشريط الساحلي املتميز بشواطئه اخلالبة ،والسالسل اجلبال والغابات والصحراء
الشاسعة بسلسلة جبال الطاسيلي اليت تعترب كعامل جذب سياحي لألجانب.
على غرار هذه امليزات الطبيعية ،الحظنا خالل الدراسة أن اجلهود املبذولة واملسخرة لتنمية قطاع السياحة يف
اجلزائر م عتربة لكون القطاع أصبح أولوية وطنية للدولة ،إذ يشكل موردا بديال للمحروقات ،فالسياحة تساهم يف
تطوير القطاعات األخرى يف االقتصاد .غري أنه وبالرغم من كل هذه املقومات إال أهنا غري مستغلة بالشكل األمثل
الذي قد ميكنها من تنويع اقتصادها إىل جانب قطاع احملروقات؛

 ال تزال السياحة يف اجلزائر تعرف الركود والتأخر ،ودالئل ذلك كثرية منها ضعف مسامهتها يف التشغيل،ويف الناتج
الداخلي اخلام،ويف إيرادات اجلزائر من العملة الصعبة ،وقد بدأ قطاع السياحة يف اجلزائر يف النمو بصورة بطيئة
والربوز تدرجييا خالل العشرية األخرية ،وهذا ما الحظناه من خالل تطور مؤشرات السياحة خالل الفرتة
6502-6505؛
 أظهرت احلكومة اجلزائرية نيتها للنهوض بقطاعها السياحي بتبنيها خمططات واسرتاتيجيات على املدى القريب
والبعيد يف مقدمتها املخطط التوجيهي للتنمية السياحية آلفاق  ،6560الذي حيمل يف جعبته برامج وآليات
جتعل من اجلزائر صورة سياحية بامتياز.
وعليه ميكن تأشري عدد من التوصيات واالقتراحات اليت ميكن من خالهلا تقريب خطط التنمية

وعملياهتا من الصـفة العملية (القدرة على التنفيذ) اليت ينبغي أن تتصف هبا ،وبالتايل استدراك اجلزائر هذا التأخر
والنهوض بالقطاع وجعله كقطاع بديل لقطاع احملروقات.
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االقتراحات والتوصيات:
 حتديد اجلهات املسؤولة عن محاية البيئة الطبيعية وتنمية مواردها بالتنسيق بني وزارة السياحة ووزارة البيئة للحفاظ
على املوروث احلضاري من آثار ومتاحف ومواقع سياحية أثرية ودينية؛
 إنعاش الرتويج السياحي وتنظيمه مبا يف ذلك برجمة التوعية الرمسية والشعبية ،وإصدار النشرات السياحية واجملالت،
أفالم ،أدلة ،خرائط ،فضال عن تطوير استخدام الوسائل املرئية وكذلك استخدام التمثيليات بالداخل واخلارج
وإقامة معارض دورية إلمكانيات واقرتاح إنشاء جملس الرتويج السياحي؛

 قيام وزارة السياحة بتحديد وتعيني الفرص االستثمارية لدعم السياحة ،وحتفيز وتنشيط دور القطاع اخلاص
ورجال األعمال جلذب رؤوس األموال باجتاه الفرص املرحبة ،وتعظيم احلوافز املالية واالقتصادية يف جمال االستثمار
السياحي فضال عن تطوير التسهيالت اإلدارية واختصار الوقت واإلجراءات الالزمة يف إطار من الشفافية إلجازة
املشاريع السياحية؛
 حتسني واقع اخلدمات السياحية وخاصة أنظمة االتصال ووسائل الطرق والنقل ،ما يتطلب من الدولة دوراً فعاالً
ومؤثراً؛
 إقامة مهرجانات سياحية ،ثقافية وبصفة دورية يف مناطق اجلذب السياحي ،وبالتنسيق مع اجلهات والدوائر ذات
العالقة سواء على املستوى احمللي أو الدويل؛

 اعتبار التدريب السياحي عنصرا أساسيا الزما من عناصر التنمية السياحية ،ما يقتضي التوسع يف إنشاء مراكز
التدريب السياحي والفندقي لرفع مستوى اخلدمات السياحية؛
العمل على نشر الوعي الثقايف لدى املواطنني بأمهية السياحة واستخدام اإلعالم السياحي كأحد املصادر
الرئيسة يف ذلك ،فضال عن العمل على حتسني الصورة عن السياحة لدى األجانب حبملة توعية وتثقيف شاملة
تتصف بالعلمية بأمهية املواقع األثرية مبا يعكس حضارة وعمقه التارخيي.
قائمة المراجع:

 .5احلمريي موفق عدنان عبد اجلبار ،)6505( ،أساسيات التمويل واالستثمار في صناعة السياحة ،مؤسسة الوراق ،عمان.
 .2الدليل االقتصادي واالجتماعي ،)5481( ،المؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار،اجلزائر.
 .3الديوان الوطني للسياحة.

 .9السكر مروان حمسن ،)0222( ،السياحة مضمونها وأهدافها ،سلسلة االقتصاد السياحي ،اجلزء األول ،عمان.
 .1الظاهر نعيم وسراب الياس ،)6552( ،مبادئ السياحة ،الطبعة الثانية ،دار املسرية للنشر والتوزيع ،عمان.

 .6بوزينة أمنةأحممدي ،)6506( ،السياحة المستدامة وأثرها على التنمية في الجزائر ،امللتقى الوطين حول فرص وخماطر
السياحة الداخلية يف اجلزائر ،جامعة باتنة.

 .1بوعموشةمحيدة ،)6500( ،دور القطاع السياحي في تنمية االقتصاد الوطني ،جملة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيري ،جامعة فرحات عباس سطيف.

 .8خضرة جالل بدر ،)6502( ،مصطفى يوسف كايف ،هادي حممد خملوف ،إدارة األعمال السياحية ،دار ألفا للتوثيق ،اجلزائر
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة)(JIEG
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القطاع السياحي رافد أساسي لتحسين وتنويع االقتصاد الجزائري

ص200 -200 :

 .4خضري إميان عبد ،كاظم عبري علي ،)6506( ،دور صناعة السياحة في تطور االقتصاد العراقي للمدة ،2114-5441
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية.)22(00 ،

.51كفايف حسني ،)5445(،رؤية عصرية للتنمية السياحية في الدول النامية ،اهليئة املصرية العامة للكتاب للنشر ،القاهرة.

.55كواش خالد ،)6506( ،الدور اإلقتصادي واالجتماعي للسياحة :حالة الجزائر ،املؤمتر العلمي الدويل حول السياحة رهان
التنمية املستدامة :دراسة جتارب بعض الدول ،جامعة البليدة.

.52عيساين عامر ،)6505/6552( ،األهمية االقتصادية لتنمية السياحة المستدامة :حالةﺍلجﺯﺍئﺭ ،أطروحة غري منشورة لنيل
شهادة الدكتوراه ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة.

.53عوينات عبد القادر ،)6502/6506( ،السياحة في الجزائر -اإلمكانيات والمعوقات  2121-2111في ظل
اإلستراتيجية السياحية الجديدة للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ، 2025SDATأطروحة دكتوراه غري منشورة يف
العلوم االقتصادية ،جامعة اجلزائر.

.59غمراسة بوعالم ،الحمامات المعدنية بالجزائر :مقصد السياح من كل مكان ،على املوقع:

 ،http://www.aawsat.com/details.asp?section=41&article=404131&issueno=10291تاريخ االطالع
29/4/2019

.51غنيم عثمان حممود ،سعد بنيتا نبيل ،)2113(،التخطيط السياحي في سبيل تخطيط مكاني شامل ومتكامل ،الطبعة الثانية،
دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان.

.56

معراج هواري ،جرادات حممد سليمان ،)6502( ،السياحة وأثرها في التنمية االقتصادية العالمية:حالة االقتصاد

الجزائري ،جملة الباحث االقتصادي ،سكيكدة.6502 ،

17. ManivongSounh, SipaseuthSouxay, (2007), Environmental impacts of Trade
liberalization in the tourism sector, commissioned for the rapid trade and environment
assessment project.
18. Ministère du tourisme et d’artisanat,(2008), Audit du tourisme algérien, Livre 1, SDAT
2025.
19. Ministère du tourisme et d’artisanat, (2008), Le plan stratégique: les cinq dynamique et les
programmes d’action touristique prioritaires , livre 2, SDAT 2025 .
20. PY Pierre,(2002), Le tourisme: un phénomène économique , Documentation Française, Paris.
21. World Tourism Organization, (2081),Tourism Highlights.
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المالحق:
الجدول رقم ( :)15أنواع السياحة حسب معاييرها المختلفة
المعيار

نوع السياحة

الدافع(الهدف)

ترفيهية -طبيعية – ثقافية – عالجية – دينية – رياضية – املؤمترات – رجال األعمال –
احلوافز -التسوق – العالقات االجتماعية.

الموقع

داخلية ،خارجية (إقليمية ودولية).

فترة اإلقامة

مومسية – دائمة.

طريقة التنظيم (عدد السواح)

فردية -مجاعية.

السن

األشبال – الشباب – متوسط األعمار – كبار السن – الفئات اخلاصة.

العدد

األفراد – اجملموعات الصغرى -اجملموعات الكربى .

وسيلة النقل
مستوى اإلنفاق
طبيعة الموسم السياحي

برية – جوية– حبرية.
سياحة اجتماعية – حمدودو الدخل – الطبقات املتميزة – األغنياء.
املناسبات – الشتاء – الصيف.

المصدر :يسرى دعبس ،)6552( ،صناعة السياحة بين النظرية والتطبيق ،امللتقى املصري لإلبداع والتنمية ،مصر ،ص.620

الجدول رقم ( :)2تطور بعض مؤشرات أداء القطاع السياحي الجزائري للفترة 2151-2151
اإليرادات

المساهمة
في الناتج

السنوات

عدد السياح

السياحية

( مليون دوالر)

المحلي%

المساهمة في التشغيل
العاملين

المباشرين

إجمالي

العاملين

حجم االستثمارات
في القطاع

السياحي(مليار

( باأللف )

( باأللف )

دوالر)

2151

6.525.555

622

2.00

602.0

022.2

1,554

2155

6.220.555

652

2.02

622.2

020.2

1,664

2152

6.222.555

602

0.50

626.6

002.5

1,774

2153

6.222.555

222

0.02

260.2

222.0

1,814

2159

6.250.222

600

0.25

250.2

252.2

1,991

2151

0.252.222

250

0.00

262.2

260.2

1.609

2156

6.522.222

652

2.06

202

202.0

0.255

2151

6.205.200

622

2.05

265

220.0

0.050

المصدر :من إعداد الباحثتان بناء على:
World Development Indicators, ) November 2015( .
World Tourism Organization, (2016), Tourism Highlights, p11.
World Tourism Organization, (2017), Tourism Highlights, p 11.
World Tourism Organization, (2018),Tourism Highlights, p 11.
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