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تهضف هظه الضعاؾت بلى ببغاػ صوع الؿُاخت في العمالت في الجؼائغ، مً زالٌ الخؿغق بلى ؤهم 

املفاهُم خٌى الؿُاخت وزطىضُت العمالت املخعللت بها، وعغع وجدلُل ؤهم إلاخطائُاث خٌى 

 .2018-2008العمالت الؿُاخُت وإلاهفاق الؿُاحي مخمثال في حجم الاؾدثماع في املجاٌ زالٌ الفترة 

 510.000 مىطب عمل مباشغ، و320.000 الؿُاخت في الجؼائغ بـزلطذ الضعاؾت بلى مؿاهمت

، وولما ػاص حجم إلاهفاق الؿُاحي،  مً املىاضب املدفىػة700.000ًلاعب الـما مىطب غحر مباشغ، و

 مىاضب مً العمالت بإهىاعها الثالثت، 5 مالًحن صًىاع ًىفغ 7اؾدثماع ػاص عضص العماٌ في الؿُاخت، ف

جبلى  وؿبت العمالت املدللت مً الؿُاخت ؤنبال ، وهظه  عضاص كابلت لالعجفاا مً ؾىت بلى ؤزغي 

مً بحمالي العمالت، وهظا ٌعىص بلى اليؿبت املىسفػت حضا لالؾدثماع % 3,4لم جخعضي غعُفت و

 .مً بحمالي حجم الاؾدثماع% 2,5الؿُاحي التي لم جخعضي 

. ؾُاخت؛ عمالت؛ اؾدثماع؛ الجؼائغ:لكلماث مفخا يت

.لL83؛ Z32؛ O20؛ O11؛ F63:لJELجصييف 
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Résumé : 

Cette étude a pour objectif de mettre en évidence le rôle du tourisme dans l'emploi en Algérie, en 

abordant les concepts les plus importants du tourisme et de la spécificité de la main-d'œuvre, et 

présenter et analyser les statistiques les plus importantes sur l'emploi et les dépenses touristiques liés au 

volume des investissements sur le terrain pendant la période 2008-2018. 

L’étude a conclu que le tourisme en Algérie créait 320 000 emplois directs, 510 000 emplois 

indirects et près de 700 000 emplois induits. Ainsi, plus les dépenses touristiques sont importantes, plus 

le nombre de travailleurs dans le tourisme est important, et l’investissement de 7 millions DZD fournit 

5 emplois de Tous les trois types, ces chiffres peuvent augmenter d'année en année. Cependant, le 

pourcentage des emplois générés par le tourisme reste faible et ne représente que 3,4% de l'emploi total, 

car le taux d'investissement touristique est très faible et ne dépasse pas 2,5% de l'investissement total. 

Mots-clés: tourisme; Emploi; Investissement; Algérie. 

Codes de classification JEL: F63 , O11 , O20 , Z32 ,L83 . 

Abstract: 

This study aims to highlight the role of tourism in employment in Algeria, through addressing 

the most important concepts about tourism and the specificity of labor in it,  

and presenting and analyzing the most important statistics on tourism employment and tourism 

spending represented in the volume of investment in the field during the period 2008-2018. 

The study concluded that tourism in Algeria contributed 320,000 direct jobs, 510,000 indirect 

jobs and nearly 700,000 induced jobs, so the greater the amount of tourism spending, the greater the 

number of workers in tourism, and the investment of 7 million DZD provides 5 jobs of all three types, 

these numbers can rise from year to year, However, the percentage of employment generated by 

tourism remains low and it represents only 3.4% of total employment, because the rate of tourism 

investment is very low , which did not exceed 2.5% of the total investment. 

Keywords: Tourism; Employment; Investment; Algeria. 

JEL classification codes: F63 , O11 , O20 , Z32 ,L83 . 
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لملدمت .1

غ املىظماث الضولُت، والؿُاؾاث  ًظهغ حلُا اهخمام صٌو العالم بطىاعت الؿُاخت مً زالٌ جلاٍع

املىخهجت زاضت في الضٌو الىامُت التي جىافـ على خطتها مً الؿىق الؿُاحي الضولي، وبغػث صٌو 

ا، وهجخذ بظلً في النهىع باكخطاصها  عائضة في هظا املجاٌ في مضة وححزة هؿىغافىعة، جغهُا، ومالحًز

 .وخللذ همىا معخبرا، وؤضبدذ وحهاث عاملُت للؿُاخت

حاء اهخمام الجؼائغ بالؿُاخت مخإزغا هظغا للظغوف الاكخطاصًت والؿُاؾُت التي شهضتها، في 

ت الؿىصاء  ت البدبىخت 1999-1990ملضمتها اغؿغاب الىغع  مني زالٌ العشٍغ ، ثم جلتها عشٍغ

اتها، ول هظه الظغوف ؤحلذ  املالُت الىاججت عً اعجفاا ؤؾعاع البتروٌ التي وضلذ بلى ؤعلى مؿخٍى

ت  ولى مً اللغن الخالي،  بشيل ؤو بأزغ الخفىحر الجضي للنهىع باللؿاا الؿُاحي، ختى نهاًت العشٍغ

 SDATواملسؿـ الخىحُهي للتهُئت الؿُاخُت  SNAT( 2030)بط جم وغع املسؿـ الىؾني لتهُئت إلاكلُم 

ل، والخمؿىا بظلً هُت الضولت في (2030) ً في املجاٌ، ووغع آلُاث للخمٍى ، وفخذ املجاٌ ؤمام املؿدثمٍغ

عي املبني على ضاصعاث املدغوكاث واملعغع للطضماث  اجساط اكخطاص الؿُاخت هبضًل لالكخطاص الَغ

 حشيل بىاصع ؤػمت اكخطاصًت 2014الضولُت في جدضًض  ؾعاع، وحعخبر ضضمت تهاوي  ؾعاع ؾىت 

واحخماعُت، حعلذ الخيىمت جخسظ بحغاءاث جلشفُت في ملضمتها ججمُض الخىظُف العمىمي، هظغا لعجؼ 

 .املىاػهت العامت

ؼ املضازُل الىؾىُت، هظا جىفحر العمالت بمسخلف  جىمً  همُت الاكخطاصًت للؿُاخت في حعٍؼ

 شياٌ، وهظا لؿبُعتها الخضمُت التي جخؿلب ًض عاملت هثُفت زاضت في مجاٌ الػُافت وإلاؾعام، 

و مً الؿُاحي، والخضماث التي ًدخاحها الؿُاح زالٌ عخلتهم، وهي بظلً حعؼػ مً اليشاؽ الخجاعي 

 .والخغفي

لإشكاليت الدراست .1.1

: مما ؾبم ًمىىىا ؾغح إلاشيالُت الخالُت

؟ مدى مساهمت السيا ت في جوفير العمالت في الجسائرما 

فرطياث الدراست  .2.1

: وهةحاباث مدخملت ومؿبلت إلشيالُت الضعاؾت ًمىىىا ضُاغت الفغغُاث الخالُت

 ؛للسيا ت دألار في جوفير العمالت في الجسائر:لالفرطيت  ألالى -

 .كلما زاد إلاهفاق السياحي زادث وسبت العمالت في الجسائر:لالفرطيت الثاهيت -
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أهداف الدراست  .3.1

: تهضف هظه الضعاؾت بلى

  ؛مضي مؿاهمت الؿُاخت في جىفحر العمالتالخعغف على 

 بظهاع عالكت إلاهفاق الؿُاحي ممثال باالؾدثماع بخؿىع العمالت في اللؿاا الؿُاحي .

مىهجيت الدراست 

، وكطض إلاحابت على إلاشيالُت اجبعىا املىهج الىضفي الخدلُلي في عغع ؤهم ؤصبُاث الضعاؾت

ت واملاصًت  املخمثلت في الخإضُل الىظغي للؿُاخت، العمالت في الؿُاخت، إلامياهُاث الؿبُعُت والبشٍغ

 املخمثلت في ماشغاث الؿُاخت في العالم والجؼائغ على غغاع  وجدلُل البُاهاثللجؼائغ في مجاٌ الؿُاخت، 

العمالت والاؾدثماع الؿُاحي، املؿخلاة مً مً وػاعة الؿُاخت والطىاعاث الخللُضًت، وهظا املىظماث 

زالٌ  (WTTC )والؿُاخت للؿفغ العالمي املجلـو (WTO)الضولُت على غغاع املىظمت الضولُت للؿُاخت 

 .2018-2008الفترة 

 الخأصيل الىظري للسيا ت .2

ً ألهمُتها البالغت في الاكخطاص واملجخمع، وملا لها  حعخبر الؿُاخت ضىاعت اللغن الخاصي والعشٍغ

ع الاكخطاصي، وعىطغا هاما في  ت ومؿخضامت، وؤضبدذ بظلً بضًال اؾتراجُجُا للخىَى مً ؤبعاص جىمٍى

 .الىمى

ف السيا ت  .1.2 حعٍر

ذ الؿُاخت مىظ اللضم، وحعني ولمت 
َ
املش ي والؿحر على وحه  عع، واعخبرها " ؾاح"ُعِغف

فها   ؾبُعُت ظاهغة: " على ؤنهاEGUYE FREULERالباخثىن ظاهغة ؾبُعُت، احخماعُت واكخطاصًت، وعغَّ

ُض مً الخاحت الخضًث ظىاهغ العطغ مً
َّ
ٌ  املتزاًضة  جخىل  الجى وحغحر الاؾخجمام عملُاث على للخطى

، هما حعغفها (23، ضفدت 1992عبض الىهاب، )" الؿبُعُت املشاهض حماٌ لخظوق  الثلافي املىبثم والىعي

ً بلى ؤماهً " على ؤن (UNWTO)مىظمت الؿُاخت العاملُت  الؿُاخت حشمل خغهت  شخاص املؿافٍغ

زاعج بِئتهم املعخاصة والبلاء فيها ملضة جلل عً ؾىت واخضة، لغغع الترفُه و عماٌ وغحرها ومً 

. (world tourism organisation, 2019, p. 1)"  غغاع
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 أهواع السيا ت .2.2

جسخلف الؿُاخت في ؤهىاعها خؿب مجمىعت مً املعاًحر، ؤهمها املعُاع الجغغافي املبني على احخُاػ 

 ًبحن ؤهم 1بلخ، والشيل ... الخضوص الضولُت مً عضمه، وهظا معُاع الضوافع والضزل، مضة إلاكامت،

. ؤهىاا الؿُاخت

.  ؤهىاا الؿُاخت:1الشكل

 
ل

. (34-28، الطفداث 2014آٌ صغُم، ):  مً بعضاص الباخثحن اؾدىاصا بلى:املصدر

الؿُاخت الضازلُت :  ؤن الؿُاخت خؿب املعُاع الجغغافي هىعان هما1هالخظ مً زالٌ الشيل

اعة امللاضض الؿُاخُت، ؤما الؿُاخت الخاعحُت فُلطض بها  التي جسظ جىلل  شخاص صازل بلضهم لٍؼ

اعة والغاخت والاؾخجمام، وهظا ما ٌؿمى  جىلل  شخاص مً بلضهم  ضلي بلى زاعج خضوصه بغغع الٍؼ

:  هظلً الؿُاخت الضولُت، هما هجض ؤن الؿُاخت جدىىا خؿب املعاًحر الخالُت

 جيىن في شيل ؾُاخت فغصًت وحماعُت؛:لمً  يث عدد السائحين -

 هجض ؾُاخت الشباب هظه الفئت التي جخمحز بالؿاكت والخغهت وخب :مً  يث سً السائح -

املغامغة، وهىان ؾُاخت الشُىر الظًً ًبدثىن عمىما على الؿىُىت والهضوء، ؤما ؾُاخت الؿالئع 

 فخيىن لفئت الطغاع الظًً ًبدثىن عً اللهى واملغح والاؾخىشاف؛

السيا ت

 سب العدد

سيا ت فردًت

سيا ت جماعيت 

 سب السً

سيا ت الشباب

سيا ت الشيوخ

سيا ت الطالئع

 سب مدة 

إلاكامت

سيا ت أًام

سيا ت موسميت

سيا ت عابرة

 سب ددل 

السائح

اء سيا ت أثٍر

سيا ت شعبيت

 سب دألاافع 

السفر

جرفيهيت، ثلافيت، 

اطيت ٍر

سيا ت مؤجمراث 

ألاأعماو

...عالجيت، دًييت،

دارجيت دادليت
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ارة -  هىان ؾُاخت مىؾمُت همىؾم الاضؿُاف مثال، ؾُاخت  ًام واألًام التي : سب مدة الٍس

 بلخ، وهىان الؿُاخت العابغة والتي جسظ ؤماهً العبىع؛...جلام بها املهغحاهاث والخفالث،

اء والؿُاخت الشعبُت؛: سب الددل -   جطىف الؿُاخت بلى ؾُاخت  ثٍغ

اغُت، ماجمغاث، ؾُاخت ؤعماٌ، عالحُت، : سب الؼرض منها -  هجض ؾُاخت جغفيهُت، ثلافُت، ٍع

. الخ... صًيُت،

أهميت السيا ت في الاكخصاد  .3.2

ً، هظغا لألهمُت الاكخطاصًت والاحخماعُت البالغت،  حعض الؿُاخت ضىاعت اللغن الخاصي والعشٍغ

ثت للبِئت، وجخجلى هظه  لّىِ
ُ
وحعخبر هظلً ضىاعت مؿخضامت بضًلت للطىاعاث  خفىعٍت الىاغبت وامل

: (17-16، الطفداث 2008عبىي، ) همُت زاضت في 

اصة الضزل اللىمي للبلض مً زالٌ بهفاق الؿُاح على إلاًىاء وإلاؾعام، ومسخلف الؿلع  - ٍػ

ت، زضماث الترفُه  والخضماث التي ٌؿخفُضون منها زالٌ عخلتهم، واكخىاء الخدف والهضاًا الخظواٍع

ت،  اعاث، عؾىم الضزٌى بلى املخاخف واملعالم  ثٍغ  الخ؛...والٍؼ

 مطضع للعملت  حىبُت وعئوؽ  مىاٌ؛ -

 حؿاهم الؿُاخت في جىفحر مىاضب العمل والخض مً البؿالت؛ -

حعخبر الؿُاخت ضاصعاث غحر مىظىعة، فلها بالخالي صوع في املؿاهمت في محزان املضفىعاث، مً  -

 زالٌ عائضاث الؿُاح الضولُحن الىافضًً بلى البلض؛

 .الخ...حؿاهم الخغهت الؿُاخُت في جىامي  وشؿت  زغي والىلل والبىىن والاجطاالث،  -

 وجلضًغاث 2018-2013جؿىع مؿاهمت الؿُاخت في ماشغاث الاكخطاص العالمي للفترة :ل1الجدألاو 

2019 .

 e2019ل2018ل2017ل2016ل2015ل2014ل2013السىواث 

املساهمت في الىاجج إلاجمالي الخام 

)%(ل

3,6 3,7  5,8 4,0 5,1 3,9 3,6 

 3,7  4,0  5,0  3,7  4,4  3,4  3,7ل(%)املساهمت في ميزان املدفوعاث 

 4,2  4,0  6,4  3,2  5,1  4,5  2,4ل(%)املساهمت في حجم الاسدثمار 

 2,2  2,7 2,0  1,8  2,7  2,1  1,5ل(%)املساهمت املباشرة في العمالت 

Source: (the World Travel & Tourism Council, TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 

2019 WORLD, 2019, p. 10) 
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 العمالت ألاالسيا ت .3

جمثل العمالت مجمىعت املىاضب املشغىلت ؤو املخاخت لألفغاص العاؾلحن عً العمل، تهضف بلى 

 .حسخحر الجهض العػلي والفىغي لإلهخاج وإلاهخاحُت ملابل جللي عاجب معحن

العمل الالئم  .1.3

ًلطض بالعمل الالئم ول وشاؽ مإحىع ًػمً للعامل الىغامت الصخطُت والاؾخلغاع العائلي، 

 بلى جدلُم العمل املىخج الظي الضولُت العملوالعِش في ؾالم، ومً زالٌ هظا املفهىم تهضف مىظمت 

 الخىمُت آفاق وجدؿحنًػمً صزل عاصٌ و مً في ميان العمل، والخماًت الاحخماعُت للعائالث، 

 .(8، ضفدت 2013مىظمت العمل الضولُت، )الاحخماعي  والاهضماج الصخطُت

ل في السيا تأهواع العمالت .2.3

جىفغ الؿُاخت ثالثت ؤهىاا مً مسخلفت مً العمالت، وهي العمالت املباشغة، غحر املباشغة، والعمالت 

:  (117-114، الطفداث 2016وافي، )املدفىػة، ًمىىىا عغغها بش يء مً الخفطُل هما ًلي 

عخبر ؤهم هىا مً ؤهىاا العمالت في الؿُاخت هظغا العجباؾه املباشغ باإلهفاق :العمالت املباشرة.ل1.2.3  َو

الؿُاحي، فيلما ػاص إلاهفاق الؿُاحي ػاص هظا الىىا مً العمالت، وحشمل العمالت املباشغة عماٌ 

ومىظفي املاؾؿاث الؿُاخُت والفىاصق واملىخجعاث، وواالث الؿُاخت والؿفغ، شغواث الىلل،  ماهً 

الؿُاخُت واملخاخف واملعاعع؛ 

اصة الخغهت :العمالت ػير املباشرة.ل2.2.3  وهي العمالت التي جخىلض في كؿاا آزغ غحر الؿُاحي ملابل ٍػ

فغص عمل مباشغة  (09)الؿُاخُت، وجغجبـ باإلهفاق غحر املباشغ للؿُاح، بط حشحر الضعاؾاث بلى ؤن ول 

جلابلها فغضت واخضة في اللؿاعاث  زغي، وهظهغ على ؾبُل املثاٌ العمالت في الخجاعة و مً والخغف؛ 

 وجظهغ على مؿخىي الاكخطاص الىلي، وهي هاججت عً جدفحز مً الىىعحن :العمالت املحفوزة.ل3.2.3

ض العمالت املباشغة وغحر  اصة إلاهفاق الؿُاحي املباشغ وغحر املباشغ، جٍؼ الؿابلحن وإلاهفاق الؿُاحي، فبًز

ض بظلً صزل وبهفاق  فغاص، ومً ثم ًخىلض هىا ثالث مً العمالت ٌؿمى العمالت  ٍؼ املباشغة، ٍو

. املدفىػة

ل

ل

ل
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 . ؤهم عشغة بلضان مً خُث خطت الشباب مً بحمالي العمالت الاكخطاصًت والؿُاخت:2الشكل

 

Source: (the World Travel & Tourism Council, TRAVEL & TOURISM: GENERATING JOBS FOR 

YOUTH, JANUARY 2019, p. 2). 

 خطت الشباب مً العمالت في الؿُاخت وهظا مً بحمالي العمالت الاكخطاصًت 2ًمثل الشيل 

 بلضان في العالم، ومً زالله هالخظ ؤن خطت الشباب هي ؤهبر خطت مً العمالت في 10اليلُت في ؤهم 

الؿُاخت، وجمثل وؿبت معخبرة هظلً في بحمالي العمالت، فهي حؿاوي غعف ؤو ؤهثر مً خطت العمالت 

الاكخطاصًت اليلُت في ؾبعت مً البلضان العشغة، ؤما في فغوؿا وؤملاهُا وجغهُا، فةن الفغق بحن خطت 

.  عمالت الشباب في الؿُاخت باليؿبت بلى الاكخطاص الىلي ؤكل وغىًخا

٪ مً عمالت 32.4وؿبت جىظُف الشباب في الؿُاخت هي  على في هىضا خُث ًمثل الشباب 

ىُت واململىت املخدضة، خُث ًمثل الشباب   ٪ 27.8 ٪ و 29.4اللؿاا، وجلي طلً الىالًاث املخدضة  مٍغ

مً العمالت على الخىالي، جمخلً بًؿالُا وبؾباهُا ؤصوى خطت مً عمالت الشباب في الؿُاخت والؿفغ 

. ٪9.4٪ و10.2بيؿبت 

دصوصيت العمالت في السيا ت  .3.3

جسخلف العمالت في الؿُاخت عً باقي اللؿاعاث، هظغا لخطىضُت الؿُاخت في خض طاتها، بط 

جخإثغ باملىؾمُت وجخؿلب ظغوفا اؾخثىائُت جغاعي الجاهب الصخص ي واملهاعي للعامل ؤهثر مً الجاهب 

ني الظي حعخمض علُه في هغم مىظفيها بطفت مدضوصة، وبالخالي جخمثل زطىضُت العمالت في  الخيٍى

 : (262-261، الطفداث 2014صعاصهه، ؤبى عخمت، العلىان، و وافي، )الؿُاخت في ما ًلي 

 1974 حىص ؾىت JUDجخإثغ العمالت بىىعُت اليشاؽ الؿُاحي خُث ؤثبدذ صعاؾت كام بها الباخث  -

% 127، في خحن ؤن همىها في املؿاعم وامللاهي وان %111ؤن العمالت في فىاصق املىؿًُ همذ بـ

 ؛1967-1960زالٌ الفترة 
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العمالت جخؿلب املهاعة املدضوصة في هثحر مً الىظائف، بال ؤن الؿبُعت الصخطُت املالئمت لشغل  -

ً واملهاعة العالُحن  ت العلُا جخؿلب الخيٍى الىظُفت جيىن مهمت بضعحت ؤهبر، عىـ املىاضب إلاصاٍع

 هظغا ألن الؿُاخت حعخمض بشيل ؤكل على إلاؾاعاث املؿحرة والىظائف الاؾدشغافُت واملخسططت؛

جمخاػ العمالت في الؿُاخت باملىؾمُت، ففي غالب  خُان حعمل املاؾؿاث الؿُاخُت على الخعاكض  -

ملضة ػمىُت مدضصة زاضت في ؤوكاث الظعوة في املىاؾم الؿُاخُت، وحؿخغني عً هظا الىىا مً 

 الخعاكض في ؤوكاث الىؿاص الؿُاحي؛

عواجب العماٌ هظلً جخإثغ باملىؾمُت، فخيىن مغجفعت في ؤوكاث الظعوة وجىسفؼ في ؤوكاث  -

 .الىؿاص، ولم حعض الغواجب جيالُف ثابخت بل جطمم على خؿب حجم الؿلب الؿُاحي

 

أهميت العمالت في السيا ت  .4.3

ٌعض كؿاا الؿُاخت ؤخض ؤؾغا اللؿاعاث همًىا في حمُع ؤهداء العالم، خُث ًىفغ فغًضا للعمالت 

املاهغة وغحر املاهغة، بما في طلً فغص العمل بضوام حؼئي واملىؾمي، وبظلً جىمً ؤهمُت العمالت في 

مً مىظفي الؿُاخت ًخلاغىن  % 53اللؿاا الؿُاحي في جدؿحن مؿخىي الضزل الفغصي فىجض ؤن 

عواجب ؤعلى مً املخىؾـ، هما جفخذ املجاٌ للملاولت والاؾدثماع في الؿُاخت، وهظا الخطٌى على 

وظُفت في زاعج بلض إلاكامت بالىظغ بلى خاحت الؿىق الضولي بلى الُض العاملت املاهلت وغحر املاهلت، وعلى 

 the World Travel & Tourism)ضعُض الاكخطاص الىلي جدمل الؿُاخت فغًضا ملعالجت كػاًا البؿالت 

Council, TRAVEL & TOURISM: GENERATING JOBS FOR YOUTH, JANUARY 2019, p. 6) .

هما ؤن الؿُاخت حعخمض بشيل هبحر على العمالت والعىطغ البشغي في ضىاعتها، هظغا لؿبُعتها 

الخضمُت غحر امللمىؾت، وهي بظلً جسلم عضصا هاما مً مىاضب العمل صون الخاحت بلى اؾدثماعاث 

ً في الؿُاخت ًمىً ؤن  ب والخيٍى ضخمت ملاعهت باللؿاا الطىاعي مثال، مً حهت ؤزغي ًمىً للخضٍع

. (350، ضفدت 2008عالم، )ًدُذ للشباب فغص الدشغُل في املاؾؿاث الؿُاخُت زاعج البلض 

سياساث لدعم الخوظيف في السيا ت  .5.3

ً )جلىم ؾُاؾت الدشغُل في الؿُاخت على املىهج الثالثُت  خيىمت، اللؿاا الخاص، الشٍغ

 the World Travel & Tourism)، لخىفحر فغص عمل مىاؾبت، وحشمل الؿُاؾاث خؿب  (الاحخماعي

Council, TRAVEL & TOURISM: GENERATING JOBS FOR YOUTH, JANUARY 2019, p. 6)ما ًلي : 

 زلم جطىعاث بًجابُت عً وظائف الؿفغ والؿُاخت؛ -

ب في مجاٌ الؿُاخت؛ - ً والخضٍع  جىفحر الخيٍى
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 الاهخمام باللؿاا الؿُاحي مً ؾغف الخيىماث مً زالٌ فخذ فغص الاؾدثماع في املجاٌ؛ -

ً والخبرة، زاضت بؾاعاث الدؿُحر -  .جىظُف العمالت  حىبُت عالُت الخيٍى

 ( الت الجسائر)دألار السيا ت في العمالت  .4

ت والثلافُت،  ت والخػاٍع حعخبر الجؼائغ بلضا ؾُاخُا بامخُاػ هظغا إلمياهُاتها الؿبُعُت والبشٍغ

ؼ املضازُل  هاهًُ عً الجهىص املبظولت للنهىع باللؿاا الؿُاحي الظي ؤضبذ البضًل الاؾتراجُجي لخعٍؼ

ل.زاعج املدغوكاث في البلضان الىامُت

ت .1.4  إلامكاهياث الطبيعيت ألاالحظاٍر

 ولم مغبع، ؤعغُت 2.381.741حعخبر الجؼائغ بمىكعها الجغغافي املخمحز، ومؿاختها املمخضة على 

سُا، ًللى فُه إلاوؿان ما  ؾُاخُت بامخُاػ، جدُذ جىىعا مىازُا، حُىلىحُا، بُىلىحُا، وختى ثلافُا وجاٍع

غ، )ؤعاص مً الؿبُعت الخالبت الؿاخغة، وهظهغ مً عىامل الجظب الؿبُعُت ما ًلي  ، الطفداث 2018ٍػ

333-342) :

ـ كضعه :السا ل -  والًت مً الشغق 14 ولم، حشترن فُه 1622 الؿاخل الجؼائغي املمخض على شٍغ

 بلى الغغب؛

  والتي جمخاػ باملغجفعاث والغاباث، والتي جىفغ الغاخت والهضوء وفغص الاؾخىشاف؛:املىاطم الجبليت -

ت -  والتي جػم مىاؾم مطىفت عاملُا همىؿلت الؿاؾُلي والهلاع، وجؼزغ الصخغاء :الصحراء الجسائٍر

ت بمىاؾم زالبت زاضت جلً التي جخمحز بغمالها الظهبُت، هإصعاع وغغصاًت، وواصي ؾىف،  الجؼائٍغ

ش؛  جمجراؾذ، هظه  زحرة التي جدخىي على عؾىماث حعىص بلى ما كبل الخاٍع

 جدخىي الجؼائغ على خماماث معضهُت ًمىً ؤن جيىن كؿبا واعضا للؿُاخت :الحماماث املعدهيت -

 وجغفُه؛ اؾخجمام ومغاهؼ صخُت مغاهؼ العالحُت، والتي جدخىي على

ذيت ألاالثلافيت - ش، جغهذ معاملها لخيىن :املىاطم الخاٍر  بن حعاكب الخػاعاث على الجؼائغ عبر الخاٍع

 ؛...وحهت للؿُاح، همضًىتي جُملاص وحمُلت، وآلاثاع الغوماهُت في جِباػة، كطغ ؾاهخاهغوػ في وهغان،

 جدىىا الطىاعاث الخللُضًت والخغف في الجؼائغ خؿب عاصاث وجلالُض ول :الصىاعاث الخلليدًت -

مىؿلت مً الجؼائغ الشاؾعت، هطىاعت الؼعبُت في غغصاًت، الخلي في جمجراؾذ، ضىاعت الفساع، 

 ،ً  .الخ... اللباؽ الخللُضي املؿغػ واملٍؼ

 طاكت إلاًواء  .2.4

غ، مىػعت على 100.000جلضع ؾاكت إلاًىاء في الجؼائغ بإهثر مً   ماؾؿت فىضكُت، 1195 ؾٍغ

مىىىا عغع جؿىع ؾاكت إلاًىاء زالٌ الفترة  . 3 مً زالٌ الشيل عكم 2017- 2013ٍو

ل
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ل.2017-2013جؿىع عضص  ؾغة زالٌ الفترة :ل3الشكل 

 

.(2015وػاعة الؿُاخت والطىاعت الخللُضًت، )مً بعضاص الباخثحن اؾدىاصا بلى :لاملصدر  

 51570، ؤن ؾاكت إلاًىاء اعجفعذ مً ؾىت بلى ؤزغي، خُث بلغذ 3هالخظ مً زالٌ الشيل 

غ ؾىت  غ حضًض ؾىت 101.772، لُلفؼ هظا العضص بلى 2013ؾٍغ % 97 بيؿبت همى كضعث بـ2017 ؾٍغ

ا، في بشاعة واضخت لخىحه ؾُاؾت الضولت 10.040زالٌ زمؿت ؾىىاث، ؤي بمعضٌ  غ حضًض ؾىٍى  ؾٍغ

. بلى إلاهخمام باإلًىاء الظي ٌعخبر عطب ضىاعت الؿُاخت

مؤسساث الخكوًٍ السياحي املخذصص  .3.4

 ماؾؿت للخعلُم العالي والبدث العلمي، ما بحن حامعاث ومعاهض 136جدخىي الجؼائغ على 

مخسططت، جدُذ فغص الخعلُم العالي وؤوشؿت البدث، في مُاصًً مسخلفت بما ًخؿلبه ؾىق العمل في 

ت وإلاوؿاهُت  الجؼائغ، بما في طلً مخؿلباث العمل في الؿُاخت،  همجاٌ العلىم الاكخطاصًت وإلاصاٍع

ىا مخسططا لإلؾاعاث، خُث جخىفغ الجؼائغ على   3والاحخماعُت، بال ؤن هىان وظائف جخؿلب جيٍى

: (وػاعة الؿُاخت والطىاعاث الخللُضًت والخغف)مضاعؽ مخسططت في املجاٌ الؿُاحي والفىضقي وهي 

 هي ماؾؿت جابعت  وعاس ي بالجؼائغ العاضمت جدُذ للشباب :املدرست الوطىيت العليا للسيا ت.ل1.3.4

ىا في الدؿُحر الفىضقي والؿُاحي، ً مخسطظ كطحر املضي  املخدطل على شهاصة البيالىعٍا جيٍى جيٍى

حؿُحر  خماماث معضهُت، مغشض ؾُاحي، لطالح مسخلف الهُئاث و املاؾؿاث في الفىضكت و الؿُاخت،

ىغ، وإلاؾعام الجماعي  .واجٍغ

ىا في بصاعة الفىاصق، املؿبش :ل(بوسعادة)املعهد الوطني للفىدكت ألاالسيا ت .ل2.3.4 ًدُذ املعهض جيٍى

اث، صلُل ؾُاحي مدلي، لشهاصة جلني وجلني ؾامي  .والخلٍى

51570 54884 69138 76670
101772

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

عضص  ؾغة املىجؼة
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ىا ملضة :ل(جيزي ألازألا)املعهد الوطني للفىدكت ألاالسيا ت .ل3.3.4  شهغا للخطٌى على 30ًدُذ املعهض جيٍى

 .شهاصة جلني وجلني ؾامي في إلاصاعة الفىضكُت، املؿعم، صلُل ؾُاحي مدلي وصولي

 الاسدثمار السياحي  .4.4

ٌعض الاؾدثماع الؿُاحي مظهغا مً مظاهغ إلاهفاق الؿُاحي،  فيللذ حهىص الضولت في طاث املجاٌ 

 بمىحب املغؾىم 2000، التي ؤضبدذ ؾىت 1993بةوشاء ووالت جغكُت وصعم ومخابعت الاؾدثماع ؾىت 

غ الاؾدثماع 2001 ؾبخمبر 24 الطاصع في 282-01الغئاس ي عكم   لخىول (ANDI) الىوالت الىؾىُت لخؿٍى

، باإلغافت (2019الىوالت الىؾىُت لالؾدثماع وجغكُخه، )بليها مهمت حؿهُل وجغكُت واضؿداب الاؾدثماع 

، وهظا الطىضوق الىؾني للخإمحن 1996ؾىت  (ANSEJ)بلى بوشاء الىوالت الىؾىُت لضعم حشغُل الشباب 

. ، وهظا لفخذ مجاٌ الاؾدثماع وامللاوالجُت للشباب1994ؾىت  (CNAC)عً البؿالت 

 ًمىىىا مالخظت جؿىع حجم الاؾدثماع الؿُاحي ووؿبت مؿاهمخه في بحمالي 4ومً زالٌ الشيل 

. حجم الاؾدثماع

ملُاع صًىاع : الىخضة) 2018-2008جؿىع حجم الاؾدثماع الؿُاحي في الجؼائغ زالٌ الفترة :ل4الشكل 

. (حؼائغي 

Source: (the World Travel & Tourism Council, algeria 2018, 2018, p. 5).ل

 170 بإهثر مً 2009 و2008 بإن حجم الاؾدثماع الؿُاحي شهض اعجفاعا في ؾىتي 4ًبحن الشيل 

، هظلً SNAT وSDATملُاع صًىاع، وهظا هاجج عً البدبىخت املالُت، وواهذ بضاًت جىفُظ مسؿؿاث 

عغفذ هظه الخلبت جدػحراث واؾعت الخخػان املاجمغ الضولي الؿاصؽ عشغ للغاػ الؿبُعي املؿاٌ 

GNL16 مً بحمالي حجم الاؾدثماع زالٌ % 3,8و% 4,2 بىهغان، بامللابل لم جمثل هظه املبالغ ؾىي

.  على الخىالي2009 و2008ؾىتي 
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 ملُاع 150 اهسفاغا في حجم الاؾدثماع الؿُاحي بلى خضوص الـ2014 بلى 2010ثم عغفذ ؾىىاث 

مً بحمالي الاؾدثماعاث، هظا ما ًبرع اهخمام الضولت بلؿاعاث % 2,5و% 2,7صًىاع، بيؿب جتراوح ما بحن 

 2018-2015ؤزغي على خؿاب الؿُاخت، لُعىص حجم الاؾدثماع الؿُاحي بلى الاعجفاا زالٌ الفترة 

عىص طلً بلى ضضمت الاهسفاع الخاص في ؤؾعاع املدغوكاث مما 200لُطل بلى ؤهثر مً   ملُاع صًىاع، َو

ض مً  مىاٌ لالؾدثماع الؿُاحي في الخفاجت مخإزغة هظغا الؾدىفاط هبحر في  حعل بالضولت جطخ املٍؼ

خىكع املجلـ العالمي للؿُاخت والؿفغ ؤن حجم الاؾدثماع ؾُلاعب   300اخخُاؾي العملت  حىبُت، ٍو

 .مً بحمالي الاؾدثماعاث% 3 وؾُمثل 2028ملُاع صًىاع حؼائغي آفاق ؾىت 

مساهمت السيا ت في العمالت  .5.4

حعخمض الؿُاخت على العىطغ البشغي بشيل هبحر، هظغا لؿبُعتها الخضماجُت ؤهثر منها ؾلعُت، 

هسضماث إلاًىاء وإلاؾعام وزضماث الضلُل الؿُاحي، لظا هجض ؤن الاؾدثماع الؿُاحي ًمىً مً بهجاػ 

وحشُِض املغافم الؿُاخُت واملغافم التي لها عالكت بالؿُاخت، وبالخالي ًمىً اللٌى بإن إلاهفاق العمىمي 

ع، وجسلم مىاضب شغل كاعة في مغخلت اؾخغالٌ  على الؿُاخت ًسلم مىاضب شغل زالٌ بهجاػ املشاَع

املغافم بشيل مباشغ ؤو غحر مباشغ، والشيل الخالي ًبحن جؿىع مؿاهمت الؿُاخت في العمالت زالٌ 

.  في الجؼائغ2018-2008الفترة 

ؤلف : الىخضة) في الجؼائغ 2018-2008جؿىع مؿاهمت الؿُاخت في العمالت زالٌ الفترة :ل5الشكل 

. (مىطب

Source: (the World Travel & Tourism Council, algeria 2018, 2018, p. 4) 

 خُث ؤن وؿبت 2018-2008 جؿىع العمالت في اللؿاا الؿُاحي زالٌ الفترة 5هالخظ مً الشيل 

، وهظا ٌعىص بلى 2013ؾىت % 3 بلى 2008مً بحمالي العمالت في الجؼائغ ؾىت % 2,4العمالت جؿىعث مً 

زلم مىاضب شغل حضًضة في اللؿاا الؿُاحي زالٌ جلً الفترة فلفؼث العمالت في اللؿاا الؿُاحي 
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 ؤلف 300بـ% 2,7 بلى 2014، لخىسفؼ في ؾىت 2013 ؤلف ؾىت 325 بلى 2008 ؤلف ؾىت 220مً 

مىطب عمل هظغا الهسفاع الؿلب الؿُاحي بؿبب تهاوي ؤؾعاع البتروٌ وهظا الاغؿغاباث الؿُاؾُت 

، 2018-2015 ؤلف مىطبا مباشغا في الفترة 320بـ% 2,7في املىؿلت، لدؿخلغ هظه اليؿبت في خضوص 

 مىطب عمل زالٌ هظه الفترة 80.000وعمىما ًمىً اللٌى ؤن الاؾدثماع الؿُاحي خلم ؤهثر مً 

خىكع املجلـ العالمي للؿُاخت والؿفغ ؤن جبلغ العمالت 2008-2018  ؤلف مىطب مباشغ آفاق 400، ٍو

. مً بحمالي العمالت في الجؼائغ% 3,1 لدؿاهم الؿُاخت بـ2028ؾىت 

وهداٌو عغع بحمالي املىاضب املباشغة وغحر املباشغة واملدفىػة في اللؿاا الؿُاحي، مً زالٌ 

. 6الشيل 

ؤلف : الىخضة) 2018-2017مؿاهمت اللؿاا الؿُاحي في العمالت خؿب ؾبُعتها زالٌ :ل6الشكل 

ل.(مىطب

 

Source: (the World Travel & Tourism Council, algeria 2018, 2018, p. 4) 

 ؤلف مىطب عمل مباشغ، 320 ؤن اللؿاا الؿُاحي ًىفغ خىالي 6ًخطح لىا حلُا مً الشيل 

لاعب الـ510.000وؤهثر مً  -2017 مً املىاضب املدفىػة زالٌ الفترة 700.000 مىطب غحر مباشغ، ٍو

خىكع املجلـ العالمي للؿُاخت والؿفغ ؤن ًبلغ عضص العماٌ في اللؿاا الؿُاحي 2018  ؤلف 400، ٍو

 ؤلف مىطب مً العمالت املدفىػة آفاق ؾىت 840 ؤلف مىطب غحر مباشغ، و660مىطب مباشغ، 

2028 .

ل

ل

ل
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ل.2017-2013 جؿىع العمالت الىاججت عً الاؾدثماعاث املىجؼة زالٌ الفترة :7الشكل 

 

 .(2015وػاعة الؿُاخت والطىاعت الخللُضًت، )للمً بعضاص الباخثحن اؾدىاصا بلى:لاملصدر

، 2017-2013 ًمىىىا مالخظت عضص مىاضب الشغل املدللت زالٌ الفترة 7مً زالٌ الشيل 

، بلى 2013 عامل ؾىت 28.083وهي هاججت عً الاؾدثماعاث الؿُاخُت، فخؿىعث العمالت في اللؿاا مً

اصة كضعها 2017 عامل ؾىت 44.840 في غػىن زمؿت % 60 عامل بمعضٌ همى كضعه 16.757، ؤي بٍؼ

ؾىىاث، وهظا ٌعىص بلى املاؾؿاث الجضًضة امليشإة في املجاٌ الؿُاحي باإلغافت بلى املاؾؿاث التي 

عغفذ عملُاث جىؾُع، وهظا املىاضب غحر املباشغة واملدفىػة التي ًسللها اللؿاا الؿُاحي ولما ػاص 

 .إلاهفاق الؿُاحي على الاؾدثماع

 هداٌو امللاعبت ؤهثر بحن الخىمُت الؿُاخُت ممثلت باالؾدثماع الؿُاحي 2ومً زالٌ الجضٌو عكم 

. والعمالت املدللت ومعضٌ البؿالت

-2008جؿىع حجم الاؾدثماع الؿُاحي ملاعهت بخؿىع العمالت ومعضٌ البؿالت زالٌ الفترة :ل2الجدألاو 

2017 .

ل2017ل2016ل2015ل2014ل2013ل2012ل2011ل2010ل2009ل2008السىواث 

 2,08 1,94 1,84 1,78 1,76 1,77 1,71 1,70 2,20 2,03الاسدثمار السياحي مليار دألاالر 

 3,40 3,40 3,30 3,30 3,20 3,30 3,30 3,10 3,20 2,70%لاملساهمت املباشرة في العمالت 

املساهمت املباشرة ألاغ مباشرة في 

%لالعمالت 

6,00 6,80 6,50 6,80 6,80 6,60 6,60 6,80 6,90 6,90 

 9,9 11,2 10,6 9,8 9,8 11,0 10,0 10,0 10,2 11,3%*لمعدو البطالت 

Source : (algérie portail de données, 2017) 

* (ONS, 2017)  

28083 25526 28835 32592
44840

2013 2014 2015 2016 2017

عدد العمال

http://algeria.opendataforafrica.org/
http://algeria.opendataforafrica.org/
http://algeria.opendataforafrica.org/
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اصة حجم الاؾدثماع الؿُاحي في الجؼائغ 2مً زالٌ الجضٌو  ، ًخطح لىا ؤن هىان عالكت بحن ٍػ

 بلى 2008 ملُاع صوالع ؾىت 2,03ووؿبت العمالت في اللؿاا، فىجض ؤن حجم الاؾدثماع الؿُاحي اعجفع مً 

ومعضٌ املؿاهمت  % 3,2بلى  % 2,7 ملُاع صوالع، لحرجفع معضٌ املؿاهمت املباشغة في العمالت مً 2,2

بلى % 11,3واهسفاع معضٌ البؿالت مً % 6,8بلى % 6مً  (مباشغة وغحر مباشغة)اليلُت في العمالت 

10,2 .%

 ملُىن صوالع جبعه اهسفاع في 1,7 بلى 2010واهسفاع حجم الاؾدثماع الؿُاحي في الجؼائغ ؾىت 

، واهسفاع هظلً %6,5واهسفاع العمالت إلاحمالُت في اللؿاا الؿُاحي بلى % 3,1العمالت املباشغة بلى 

%. 10ملعضٌ البؿالت بلى 

جي لدجم الاؾدثماع الؿُاحي مً   ملُىن صوالع 2,8بلى 2011 ملُىن صوالع في ؾىت1,71اعجفاا جضٍع

جي ليؿبت العمالت املباشغة مً 2017ؾىت  ، واعجفاا ؾفُف %3,4بلى % 3,3، جؼامً مع الاعجفاا الخضٍع

، مع الخظبظب في وؿبت %6,9بلى % 6,8في وؿبت العمالت املباشغة وغحر املباشغة في اللؿاا الؿُاحي مً 

. البؿالت إلاحمالُت زالٌ هظه الفترة

داجمت  .5

ؤضبذ اكخطاص   خُثمً زالٌ هظه الضعاؾت جؿغكىا بلى مىغىا الؿُاخت وصوعه في العمالت،

ع الىمى، بط ؾاهم في اكخطاص صٌو العالم بـ  لعام GDP  في الضزل إلاحمالي الخام%10,4الؿُاخت ؾَغ

 وظائف، ووظُفت واخضة حضًضة 10 بلُىن صوالع، هاهًُ عً جىفحر وظُفت واخضة مً 8,8 بلُمت 2018

 ,the World Travel & Tourism Council) وظائف حضًضة في الخمـ ؾىىاث  زحرة 5مً بحن 

TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2019 WORLD, 2019, p. 1)كطض إلاملام باملىغىا ، و

كمىا بدؿلُـ الػىء على الؿُاخت في الجؼائغ وعغع ؤهم ماشغاتها والعمالت املدللت منها زالٌ فترة 

 :، وزلطذ الضعاؾت بلى الىخائج الخالُت2018-2008الضعاؾت 

هخائج الدراست  .1.5

مً العمالت الاكخطاصًت % 2حؿاهم الؿُاخت في زلم مىاضب الشغل بشيل مباشغ بيؿبت جخعضي  -

في العالم، بال ؤنها حؿاهم  بيؿب ؤعلى بشيل غحر مباشغ، وبطفت مدفىػة جخدضص مً بحمالي 

 إلاهفاق الؿُاحي ؾىاء مً الؿُاح ؤو إلاهفاق العمىمي على الؿُاخت؛

حؿعى املىظمت الضولُت للعمل على جىفحر عمالت الئلت في الؿُاخت جػمً إلاهخاج الؿُاحي والخُاة  -

مت والؿالم للعماٌ؛  الىٍغ

ؿت جىفغها على زطائظ  - حعخمض الؿُاخت ؤؾاؾا على العمالت التي ال جخؿلب ماهالث عالُت شٍغ

 شخطُت وهفؿُت مالئمت، وحعخمض بشيل ؤكل على عمالت ماهلت في ؤعلى هغم الىظائف؛
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ً ووشغ الىعي ٌؿمذ بخىفحر عغع عمالت مدلُت  - التزام الضٌو بةحغاءاث وؾُاؾاث في مجاٌ الخيٍى

 مالئمت لخلبُت الؿلب عليها مً ؾغف املاؾؿاث الؿُاخُت؛

ت ججعل مً الؿُاخت كؿاعا واعضا في الاكخطاص، مىفغا ملىاضب  - ماهالث الجؼائغ الؿبُعُت والبشٍغ

ً في الؿُاخت حشيل مظهغا مً مظاهغ جلبُت ؾىق الشغل؛  العمل، وماؾؿاث ومعاهض الخيٍى

عىـ اهخمام الضولت بهظا  - ٌعخبر الاؾدثماع في مجاٌ الؿُاخت في الجؼائغ ماشغا لإلهفاق الؿُاحي، َو

مثل 200اللؿاا وحعخبره هبضًل اؾتراجُجي للمدغوكاث، بط ؤهه بلغ   ملُاع صًىاع في الؿىىاث  زحرة ٍو

 فلـ مً بحمالي حجم الاؾدثماع؛% 3هظا املبلغ 

لاعب 510.000 مىطب عمل مباشغ، و320.000حؿاهم الؿُاخت في الجؼائغ بـ -  مىطب غحر مباشغ، ٍو

  مً املىاضب املدفىػة؛700.000الـ

 مىطب عمل مباشغ، 44.840 ملُاع صًىاع ؾمذ بخىفحر 320 هجض بإن اؾدثماع 2017بطا ؤزظها ؾىت  -

ً، 7فُمىً اللٌى بإن اؾدثماع   مالًحن صًىاع ًىفغ مىطب واخض مباشغ، ومىطبحن غحر مباشٍغ

ومىطبحن مً العمالت املدفىػة في الجؼائغ، وهظه  عضاص كابلت لالعجفاا مً ؾىت بلى ؤزغي خؿب 

 اليشاؽ الؿُاحي؛

للسيا ت دألار في جوفير : "ولإلحابت على بشيالُت الضعاؾت، ًمىىىا بثباث الفغغُت  ولى اللائلت بإن

كلما زاد إلاهفاق السياحي : "، هما هاهض هظلً صخت الفغغُت الثاهُت اللائلت بإن"العمالت في الجسائر

، بال ؤهىا هخدفظ على وؿبت العمالت املدللت مً الؿُاخت التي لم "زادث وسبت العمالت في الجسائر

مً بحمالي العمالت،  وهظا ٌعىص بلى اليؿبت املىسفػت حضا لالؾدثماع الؿُاحي التي لم % 3,4جخعضي 

. 2014مً بحمالي حجم الاؾدثماع مىظ % 2,5جخعضي 

لالاكترا اث .2.5

ؼ صوع الؿُاخت في  على غىء الىخائج املخىضل بليها هلترح بعؼ الخلٌى التي ًمىً مً زاللها حعٍؼ

 :جىفحر العمالت، والتي هلخطها فُما ًلي

مً بحمالي الاؾدثماعاث ًمىً ؤن ًدلم عمالت جطل بلى % 10عفع حجم الاؾدثماع الؿُاحي بيؿبت  -

 مً العمالت إلاحمالُت؛% 10

اصة عضص الؿُاح الىافضًً  - اصة بهفاكهم  (صازلُحن ؤو صولُحن)التروٍج للؿُاخت في الجؼائغ لٍؼ وبالخالي ٍػ

 بما ٌؿمذ بىمى اللؿاا الؿُاحي وػٍاصة الدشغُل في اللؿاا؛

ت  - حصجُع املاؾؿاث الطغحرة واملخىؾؿت للملاولت في اللؿاا الؿُاحي، وجظلُل الطعىباث إلاصاٍع

 .واملالُت ؤمامها
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