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 أفاق التنمية السياحية في الجزائر  
The prospects of tourism development in Algeria 

 
 

 
 

 ملخص
     حيتاج تطوير قطاع السياحة إىل نظرة طويلة األجل تكوف جزء من عملية التنمية االقتصادية، نظرا للًتابط بُت 

والتنمية الناجحة للسياحة يف أي بلد جيب أف تركز على اجملاالت اليت يتمتع  .السياحة وسائر القطاعات األخرى
وبالرغم من أف اجلزائر بلد سياحي . فيها ىذا البلد دبيزة نسبية ليتمكن من التنافس يف األسواؽ السياحة العادلية

بكل ما لديها من إمكانيات طبيعية إىل أهنا تعاين الكثَت من التحديات اليت تقف أماـ تطورىا ،كنقص توافد 
السياح إليها بسب ما مرت بو خالؿ السنوات األخَتة، إال أهنا تبحث دائما يف اسًتاتيجيات لتطوير وتنمية 

. سياحتها
. ، اجلزائر السياحة، التنمية ، إسًتاتيجية التنمية السياحة:الكلمات المفتاحية

Abstract: 

     The development of the tourism sector needs to be a long-term view be part 

of the process of economic development, given the correlation between tourism 

and all other sectors. The successful development of tourism in any country 

must focus on areas in which this country has a comparative advantage to be 

able to compete in the global tourism market. Despite the fact that Algeria is a 

tourist country with all of its natural potential to be suffering a lot of challenges 

that stand in front of their development, such as lack of tourists flocked to it 

because of what passed during the recent years, but they always are looking at 

strategies for the development of its tourism. 

Key words: the elements of tourism, tourism problems, tourism development 
strategy 
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 مقدمة
ففي السنوات األخَتة من القرف العشرين، نرى أف قطاع السياحة قد تفوؽ على كل القطاعات العادلية      

 ناحية ومن ادلباشرة، األجنبية واالستثمارات العملة جذب على قدرة األكثر القطاعات تعد من فالسياحة. األخرى
 ربتل لذلك اخلدمية، منها خاصة القطاعات سلتلف وتطوير احمللية االستثمارات تدعيم يف شليزة قدرة ذلا فإف أخرى

 للعديد بالنسبة تعد حيث حيوية، األكثر القطاع باعتبارىا العادلي االقتصاد يف مرموقة مكانة السياحية الصناعة
 .اجملاالت شىت يف الرقي وربقيق التنمية عجلة لدفع عليو يعوؿ الذي القطاع الدوؿ من
 ففي غضوف التسارع ادلبهر يف التنمية السياحية يف العديد من الدوؿ العامل جعلت اجلزائر ىي األخرى      

تبحث يف اسًتاتيجيات لتحسُت و توسيع قطاعها السياحي وذلك حملاولة التقليل أو سيطرة على سلتلف ادلعوقات 
 ؟ماهي أفاق تنمية القطاع السياحي في الجزائر: ومنو ديكن طرح اإلشكالية التالية. اليت تعاين منها

األسئلة الفرعية لدراسة 
ما ماىية السياحة؟ - 1
ماىي مقومات والتحديات اليت تواجو السياحة يف اجلزائر؟ - 2
ماىي أىم أفاؽ اسًتاتيجيات التنمية السياحية يف اجلزائر؟ -  3

 فرضيات الدراسة
شلا منح العامل  إف التقدـ التكنولوجي أدى إىل انتشار استخداـ اآلالت وىذا ما خفض من ساعات العمل،- 1

. القدرة على التنقل وبتايل القياـ بسياحة
. تنمية السياحية يف اجلزائرؿ إدراج برامج الًتقية على ادلدى قصَت -2

 :تتمثل أمهية الدراسة يف العديد من النقاط ىي :أهمية الدراسة
. العمل على إدماج قطاع السياحة يف التنمية االقتصادية يف اجلزائر- 
. إظهار أىم ادلقومات السياحة يف اجلزائر اليت تزخر هبا بالدنا الشاسعة- 
زلاولة النهوض بالتنمية السياحية من خالؿ البحث عن أفاؽ جديدة تنميها كبناء فنادؽ جديدة أو ترميم - 

. مناطق أثرية
يف دراستنا ىذه اتبعنا ادلنهج الوصفي التحليلي، وكاف اختياره دبا يتناسب مع طبيعة ادلوضوع زلل : منهج الدراسة

الدراسة سعيا منا  إىل ترتيب األفكار من خالؿ وصف الواقع السياحي يف اجلزائر بشكل ربليلي يساعد الباحث 
 .على تقومي دراستو



3 
 

:  هيكل الدراسة
 .ماىية السياحة :احملور األوؿ
. مقومات السياحة يف اجلزائر واىم ربديات اليت تواجهها :احملور الثاين

. إسًتاتيجيات التنمية السياحية يف اجلزائر :احملور الثالث
ماهية السياحة : المحور األول

  السياحة ىي عبارة عن رحلة يقـو هبا السائح لتعرؼ على كل ماىو جديد خارج زليطو وىي تتمتع بالعديد    
. من خصائص بإضافة إىل أف ذلا العديد من أنواع سنتطرؽ ذلم يف ىذا احملور

 مفهوم السياحة و أنواعها:أوال
مفهوم السياحة .1

عاـ  نشره حبث يف العاملُت، السياحة خلرباء الدولية  اجلمعية": HONZIKER السويسري رئيس تعريف
 ما كما مكاف يف أجنيب لشخص مؤقت سفر على تًتتب اليت الظواىر و العالقات رلموع ىي السياحة " 1959

".األجنيب ذلذا رحبا يغل بنشاط اإلقامة ىذه ترتبط مل وكما دائمة إقامة إىل تتحوؿ ال اإلقامة ىذه أف
1 

 عن الفرد خبروج تتعلق اليت األنشطة من نشاط":بأهنا ترى كالتايل : (WTO)للسياحة  تعريف منظمة العادلية
 دبمارسة مرتبطة تكوف أال شرط على الًتفيو كاالستمتاع لغرض متواصلة، تتجاوز سنة ال فيو الذي يقيم الوسط
 2".هبدؼ احلصوؿ على الدخل نشاط
 التفاعل عمليات عن الناذبة العالقات و الظواىر رلموعة على أهنا":"Mclntosh "زمالئو  و ماكنتوش تعريف

 السياح ىؤالء واستضافة استقطاب ذلك هبدؼ و اجملتمعات ادلضيفة الدوؿ و األعماؿ ،و منشآت و السياح بُت
 3".الزائرين و

السياحة ىي رلموعة من خدمات والعالقات ادلرتبطة بعملية تغَت ادلكاف تغَتا :" ويعرفها صالح عبد الوىاب
. 4"تلقائيا ووقتيا وليس ألسباب ذبارية أو حرفية 

:  كما ديكن اإلشارة إىل التعريف السائح
 ادلعتادة مكاف إقامتو خارج يتنقل شخص كل ىو السائح:" (YVES TINARD)تينارد  يفاس تعريف

 دراسية، صحية، ترفيهية، أسباب :التالية لألسباب وذلك أشهر، أربعة عن تزيد وال ساعة 24 عن تقل ال دلدة
. 5"واالجتماعات للمهمات اخلروج
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   ومن خالؿ التعاريف التالية نستنتج أف السياحة ىي نشاط يقـو بو أي الشخص من خالؿ تغَت مكاف إقامتو 
. لفًتة قصَتة ال يعود عليو بربح بل يعود عليو بًتفيو واكتشاؼ أشياء جديدة يف مناطق أخرى من عامل

 السياحة أنواع.2
 يف سنعتمد إليها، الوصوؿ ادلراد األىداؼ باختالؼ و تقسيمها معايَت باختالؼ السياحة تقسيمات     زبتلف

 .إليها الوصوؿ إىل السائح يسعى اليت الرغبات و األىداؼ معيار على الدراسة ىذه يف للسياحة تقسيمنا
 اكتشاؼ خالؿ من ادلعرفة عن البحث ىو فيو الرئيسي الدافع يكوف استجماـ كل ا يقصد :الثقافية السياحة•

 على عمراين، تراث
 .احمللية و الوطنية العادات و التقاليد غرار على روحي، تراث أو الدينية و التارخيية ادلعامل غرار

 فهذا .النفس عن الًتفيو و االستمتاع يف الشخص رغبة يف وراءىا األساسي الدافع  يتمثل:الًتفيهية السياحة•
 السياحة من النمط

 زيارة يتضمن كما .الثلوج على التزجل و البحار يف الغوص الصيد، غرار على ادلختلفة اذلوايات شلارسة يتضمن
 النوع ىذا يرتكز و .االستقرار و الراحة النفس، يف اذلدوء تبعث اليت البحر شواطئ و الصحراوية و اجلبلية ادلناطق

 .الصحراوية ولسياحة الشواطئ  سياحة:مها أساسيُت، فرعُت على السياحة من
 الطبيعية ادلصادر باستخداـ الصحية التسهيالت تقدمي هناأ للسياحة العادلي اإلرباد عرفها :العالجية السياحة•

  .ادلناخ و ادلعدنية ادلياه خاص للدولة،وبشكل
إيرادات  من توفره دلا السياحة أنواع أىم من احلايل العصر يف الرياضية السياحة أصبحت :الرياضية السياحة•

 ذلذا ادلصدرة الدوؿ يف األخرى القطاعات باقي و األخرى السياحة أشكاؿ دبختلف التعريف جانب إىل ىامة،
 على التزحلق السيارات، سباؽ أنشطة غرار على الرياضية النشاطات من رلموعة على تعتمد السياحة،و من النوع

  6.الرياضية األنشطة من وغَتىا الثلوج
 السياحة انتشار على ساعدت التي العوامل :ثانيا

 7:منها السياحة انتشار أدت إىل اليت األسباب ىناؾ رلموعة من
 إىل أدى للروتُت تعرضهم إىل باإلضافة اخلدمات على الطلب زيادة إىل إىل ادلدينة أدى الريف من االنتقاؿ -

 ادلدينة؛ زخم من واذلروب سنوية بإجازة التمتع ضرورة
 السفر؛ احلاجة إىل أصبحت و الفراغ أوقات زيادة إىل أدى احلديثة نتيجة اآلالت العمل ساعات تقليل -
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 ربدد اليت التشريعات و التنظيم و العمل قوانُت من العديد إحداث بعد الثمن ادلدفوعة باإلجازات التمتع -
 الثمن؛ ادلدفوعة اإلجبارية اإلجازات

 أسو عن البحث يف الصناعيُت و التجار بدء و اإلنتاج يف إىل حصوؿ فائض أدى اإلنتاج وحدات زيادة -
 ىدا حيتاج إىل السفر؛ و بضائعهم لتصريف جديدة

 بدوره أدى مدنية إىل احلربية الطائرات تطورت حيث الثانية العادلية احلرب بعد خاصة و النقل و وسائل تطور -
 إىل إلغاء ادلسافات؛

 األخرى؛ ادلناطق إىل الزمن من فًتة الناس إىل ىروب أدى الكبَتة الصناعية ادلدف جو خاصة و البيئة تلوث -
 كاحلاسوب ، التليفوف السفر و السياحة يف بشكل سامهت اليت و احلديثة االتصاالت وسائل تقدو  تطور -

 س؛الفاؾ
 زيادة على ساعد األوبئة على القضاء و األمراض معاجلة و األدوية و الطب رلاالت يف العلمي التقدـ  -

 باألمراض؛ اإلصابة إىل تعرضهم من ـ خوؼ السياح عد و السياحة
 البلداف زيارة إىل الناس من كثَت لدى الرغبة إىل زيادة أدت ادلعلومات وانتشار واالجتماعي الثقايف الوعي زيادة -

 .معيشتهم أمور و ثقافتهم على اإلطالع لغرض
                          أهمية السياحة                                                                                                              : ثالثا
 واالجتماعية االقتصادية اجلوانب وتطوير تنمية يف ىاما دورا ذلا بأف السياحة بقطاع ادلهتمُت من كثَت يرى    

 ببقية أسوة السلبية اجلوانب من زبلو ال الصناعة ىذه أف عامة ،كما بصفة اإلنسانية اجملتمعات يف والبيئية
 وتعزيز ادلشاكل درء ديكن حيث الصناعة، ذلذه ادلتعددة باآلثار اإلدلاـ من مناص فال ولذلك األخرى الصناعات

 رصد ديكن الشأف ىذا ويف ,ادلستقبل ومتطلبات احلاضر باحتياجات تعٌت اليت بالطرؽ القطاع عند تنمية ادلزايا
                                                                    .واآلثار السياسية الثقافية، االجتماعية االقتصادية، :األمهية من أنواع ثالثة

                                                                                                                   من ناحية االقتصادية.1
                                                                                   :التالية النقاط خالؿ من االقتصادية األمهية ز إبرا ديكن

 وىذا األخرى، القطاعات من العديد مع ويرتبط التشابك كثيف السياحي القطاع إف :ؿعم مناصب خلق- 
 القطاعات حدود لتصل وسبتد السياحي، القطاع حدود تفوؽ حبيث العمل فرص توليد على السياحة إمكانية يعٍت

 .                                                                                      اإلنتاج دبستلزمات ذبهزه اليت األخرى
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 اخل، مع... سياحية قرى و فنادؽ بناء السياحة بقطاع اخلاصة االستثمارات يف األجنبية األمواؿ رؤوس مسامهة- 
 8؛ادلسامهات تلك عن النامجة السلبية اآلثار االعتبار يف األخذ

 ؛البالد إىل الدخوؿ تأشَتات منح مقابل فعال الدولة عليها ربصل اليت السيادية ادلدفوعات- 
 ؛العملة ربويل فروؽ  -
 و اإلنتاجية السلع على الطلب على اإلنفاؽ إىل باإلضافة السياحية اخلدمات مقابل لسائحُت اليومي اإلنفاؽ - 

 9؛أخرى االقتصادية لقطاعات اخلدمات
 ويتحقق بالدولة، اخلاص ادلدفوعات ميزاف ربسُت يف تصديرية كصناعة تساىم السياحة :تادلدفوعا ميزاف ربسُت

 الدولة تقـو اليت السيادية اإليرادات السياحية، ادلشروعات يف ادلستثمرة األجنبية األمواؿ رؤوس تدفق نتيجة ىذا
 خلق نتيجة ربقيقها ادلمكن وادلنافع الطبيعية، للموارد جديدة استخدامات وخلق السائحُت، مجهور من بتحصيلها
 10.األخرى والقطاعات السياحة قطاع بُت اقتصادية عالقات

     من ناحية االجتماعية                                                                                                     .2
                                                                        11:وىناؾ العديد من نقاط تتمثل أمهها فيمايلي

ربسُت ادلستوى ادلعيشي ورفع ادلستوى االجتماعي لدوؿ السياحية من خالؿ إتاحة الفرص إماـ إفراد اجملتمع - 
للتعرؼ على األفكار واالىتمامات والثقافات األجنبية ادلختلفة من تعاملهم ومشاىدهتم واتصاذلم ادلباشر 

                          ؛بالسائحُت  وىو ما يساىم يف انفتاحهم على العامل اخلارجي ويساعد على اكتساهبم للعديد من القيم
تشجع السياحة وتسهل التحرؾ االجتماعي وتنقل كَت من العاملُت يف القطاع الزراعي إىل العمل يف قطاع - 

اخلدمات شلا يؤدي إىل تقليل الفوارؽ بُت الدخوؿ وزيادة فرص التعليم والتدريب ورفع مستوى اخلدمات وبالتايل 
                                                                                      ؛رفع مستوى احلياة يف الدوؿ السياحية

تعمل السياحة على إحياء التقاليد ادلعمارية احمللية مع احًتاـ خصائص ادلنطقة والبيئة والًتاث وذلك من خالؿ - 
                                       ؛ترميم و صيانة ادلباين األثرية ذات األمهية التارخيية كمساجد والكنائس والقصور األثرية

 الثقافية                                                                                                             الناحية من.3
 بروح مشبع مناخ إلجياد وأداة شعوب بُت والتقاليد والعادات الثقافة وتبادؿ الفكري لالتصاؿ أداة السياحة تعد- 

                                 ؛(وادلعارؼ العلـو تداوؿ)ادلعريف  للتبادؿ أداة كذلك تعترب كما بينهم، والتسامح التفاىم
 زيادة تعمل كما ادلختلفة، العامل أقاليم بُت األمم وحضارات الشعوب ثقافات انتشار على السياحة تعمل- 

 12؛بينهم الثقافية ادلسافات وتقريب العالقات وتوطيد البعض، ببعضها الشعوب معرفة
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                                                                                                      من ناحية السياسية.4
 وسيادة العادلي التوتر حدة زبفيف بالتايل و ادلختلفة الشعوب أفراد بُت العالقات توثيق يتم السياحة خالؿ من- 

                                                                                                  ؛واإلنسانية التعاطف روح
 الدوؿ)األجنبية  السياحة سبثل حيث العادلي ادلستوى على الثروة توزيع عوامل أىم السياحي النشاط ديثل كما- 

 توزيع إعادة يتم ىنا من و للسياح اجتذابا أكثر تعد اليت و النامية الدوؿ إىل موجهة كبَتة نسبة (ادلتقدمة الغنية
                                                                                             ؛النامية و الغنية الدوؿ بُت الثروات

 13.مسامهة السياحة يف حل العديد من ادلشاكل الناشئة بُت سلتلف الدوؿ- 
مقومات السياحة في الجزائر واهم التحديات التي تواجهها : المحور الثاني

   تعترب السياحة يف اجلزائر من القطاعات اليت ذلا أمهية يف تنمية وذلك دلا تتميز بو من مقومات ذبعلها  قادرة 
. على تقدمي الكثَت إىل أف ىذه إمكانيات ال يتم استغالذلا بصورة جيدة وىذا ما خيلق ذلا نوع التحديات الكبَتة

:  مقومات السياحة في الجزائر: أوال  
 .                                                         ىناؾ العديد من إمكانيات السياحية ديكننا ذكر بعضها

                                        :بُت ما يتنوع طبيعيا غٌت منحها اجلزائر عليو سبتد الذي القاري البعد :الطبيعية المقومات.1
 جيجل، عنابة، سكيكدة، :أمهها و صخرية، رملية سواحل بُت ويتنوع كلم 1200 على طوؿ ديتد: الساحل -

                                                                                           ...العاصمة،كوىراف اجلزائر تيبازة، جباية،
 اليت التلي األطلس سلسلة منها الغرب من الشرؽ إىل سبتد جبلية سالسل على اجلزائر يًتبع مشاؿ: التضاريس -

وجباؿ  و تيكجدة كجرجرة الشتاء فصل يف يزداد خالبة قمما تضم اليت و القبائل جباؿ ألوراس هبا تتواجد
 خصبة تربة ذات سهولة واسعة تتقدمها األبيض ادلتوسط ، البحر يف متوسطي أرز غابة أكرب هبا توجد اليت خنشلة
و السهوؿ  القسنطينية تتخللهما السهوؿ العليا و العمور جبباؿ القصور الصحراوي األطلس سلسلة و تليها
 و حدائق حظائر عدة إنشاء من مكن بيئيا تنوعا توفر الغرب الشرؽ و سبخات يف حبَتات يف إىل إضافة السهبية

 احلد، لثنية احلظَتة الوطنية بتلمساف، الوطنية احلديقة نادرة، و طيور حيوانات تضم اليت للقالة كاحلظَتة الوطنية
 2004.14سنة  عادلية طبيعية قواريا ادلصنفة زلمية واحلديقة الوطنية

 األقاليم•
 :وىي متوازي بشكل الشرؼ إىل الغرب سبتد من طبيعية أقاليم إىل اجلزائر تنقسم
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 أراضي ىذا  تتكوف و الساحل دبحاذاة ضيق شريط شكل على ديتد الذي و الساحل إقليم ىو:األوؿ  اإلقليم*
 .الرملية واخللجاف الشواطئ من عدد و عالية صخرية سالسل من اإلقليم
ىذه  تنحصر و ادلرتفعة الداخلية السهوؿ و سلفضة الساحلية من عدد يتكوف من و التل إقليم وىو:الثاين اإلقليم

 .هبا ادلوجودة الودياف الوفَتة منطقة يف للزراعة الصابغة األراضي معظم توجد و اجلبلية السهوؿ بُت ادلرتفعات
 من %  80حيتل حوايل حيث اجلزائرية األراضي يف مساحة أكرب يشكل و الصحراء ىو إقليم و:الثالث اإلقليم*

 15.الواحات أىم فيها تتجمع منطقة منو الشرقي الشماؿ يف تقع و اجلزائرية األراضي
المناخ •

 حار الصيف و قارص، و باردا الشتاء جيعل ما ىذا قاري، آخر و أساسا، بادلتوسطي اجلزائري ادلناخ يتصف كما
 .جاؼ و
 18 تقدر متوسطة سنوية حرارة بدرجات الغرب إىل الشرؽ من الساحلية ادلنطقة يشمل و: ادلتوسطي ادلناخ* 

 ادلناخ عليو و مئوية،  درجة30إىل  أوت و جويلية شهري فصل خالؿ ذروهتا احلرارة درجات وتبلغ مئوية، درجة
                                                                                                                          .الرطوبة و باحلرارة يتميز ادلنطقة ىذه يف
 من يستمر إذ أحيانا، رطب و طويل بارد بفصل يتميز و العليا، اذلضاب منطقة حيوي و : احلار الشبو ادلناخ *

 ادلناطق بقية أما ادلناطق، بعض يف أخرى أحيانا الصفر ربت و معدومة حرارة درجات يسجل ماي، إىل أكتوبر
 16.اجلفاؼ و احلرارة فميزهتا

 التاريخية المقومات.2
 اليت الدولية الًتاث مواقع ضمن اليونيسكو يف العادلي الًتاث جلنة يف ادلدرجة العادلي الًتاث قائمة إىل وبالرجوع

اإلنساف كالبنياف و ادلدف و  صنع من تكوف قد و سالسل اجلباؿ و كالغابات طبيعية ادلواقع ىذه تكوف أف ديكن
 .سوؼ نتطرؽ ذلا بشيء من التفصيل

 على مسيلة والية وتقع مشاؿ بلكُت بن يد محاد على 1007 يف بنيت اليت ادلواقع من وىي :حماد بني قلعة*
 ادلسجد أمهها األثرية وادلعامل  الكنوز من الكثَت هبا يوجد و باجلزائر اإلسالمية الدولة رموز أحد كم 36 بعد

 القلعة مساحات عرب ادلمتدة القصور إىل العامل،باإلضافة يف مسجد أصغر يعترب الذي ادلنار قصر مصلى و الكبَت
 احلمراء لقصر مشاهبة حبَتة تعد على حيتوي الذي األمَت قصر غرار على كم 50 من أكثر امتداد على و

 15017.باألندلس
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ادلعامل  أمجل على ربتوي حاليا سطيف ستيفيس مدينة من كم 50 بعد على كويكل القدبية بصيلة:جميلة*
 القرنُت  يف القددية أثرية  توسعت  98 و 96 عامي يف Nervaاألثرية القددية أسسها اإلمرباطور الروماين نرفا 

 151 ...18محامات،حدائق،متاحف من مدروس ىندسي دبخطط حسب الرابع الثاين و
 ببالد مسيت الصحراء تقع مشاؿ كلسية ىو ىضبة و  1982 يف الًتاث ضمن اليونيسكو أدرجتو :ميزاب وادي*

 اجلنوب ضلو الغريب الشماؿ من كلها تتجو  100 عمقها يتجاوز ال اليت و العديدة األودية لشبكة نظرا الشبكة
 .اجلزائر مدينة الرماؿ غرب تكتنفها حبَتة عند لتنتهي الشرقي

تراجاف  اإلمرباطور عهد  ـ يف100الروماف سنة  بناىا باتنة شرؽ والية كم 36 بعد على تيمقاد تقع :تيمقاد*
ادلدينة  ربظى و تاموقادي الروماف مساىا ىكتار 11 مساحة على شيدت إسًتاتيجية ألغراض ببنائها أمر الذي

 ينتهي كل اجلنوب إىل الشماؿ من و الغرب إىل الشرؽ من كبَتاف متقاطعاف طريقاف يشقها إذ مجيل بتصميم
الثاين  النصف من ابتدءا منحوتة،و أعمدة و احلجارة من ضخماف قوساف يزينها طريف يف كبَتتُت ببنياين شارع

 ادلعابد شيدت و جديدة سكنية أحياء فظهرت إضافية مساحات تطلب ىاما عمرانيا تطورا عرفت مدينة ميالدي
 أوسع و مساكن العمومية ادلكتبة مثل جديدة منشآت بنيت إذ ميالد الثالث القرف يف العمراين ذروتو التطور بلغ و
 احتل أف بعد قرف قرابة االحتالؿ داـ و الونداؿ ادلدينة  احتل ميالدي القرف اخلامس يف و رفاىية أكثر و

. مكاهنم البيزنطيوف
 و  16 القرؼ يف بنائها مت اليت و األثرية قلعتها و الضيقة بشوارعها تتميز و بادلساجد تكتظ اليت :القصبة* 

 ـ1992عاـ العادلي الًتاث ضمن تسجيلها اليونيسكو منظمة دفع الذي اذلاـ و التارخيي ادلعماري بثرائها تتميز
 اليت اجلزائر الوطنية،جامعة الكتب الوطٍت ،دار الفلكي،ادلتحف بالقصبة،احلدائق،ادلرصد ادلعامل الشهَتة ومن

 أبرز من و إسالمي عريب طراز ذات ادلنازؿ الفاخرة و القصور من الكثَت هبا يوجد ـ كما1909تأسست عاـ 
 19.ـ1021 الًتكي العصر يف بناءه مت الذي كتشاوة مسجد و الكبَت مساجدىا ادلسجد

 المادية المقومات.3
 إىل السائحُت، مستويات و أحجاـ سلتلف مع تتناسب فندقية خدمة توفَت يف ادلادية السياحية ادلقومات    تتمثل

 .غَتىا و االتصاالت شبكة اجلوية، و البحرية ادلوانئ السريعة، الطرؽ غرار على ادلالئمة التحتية البنية توفَت جانب
 مع ادلستقبل، يف أكرب ربسنا يعرؼ أف ادلنتظر من و التحتية، البنية رلاؿ يف عموما مقبوؿ دبستوى اجلزائر    تتميز

 عدة و اجلزائر مًتو مشروع غرب،-شرؽ السيار الطريق مشروع غرار على اذلامة ادلشاريع من رلموعة إصلاز انتهاء
 حوايل من األسرة عدد تطور حيث مستمرا، منوا اجلزائر عرفت فقد الفندقية، اخلدمات رلاؿ يف أما .أخرى مشاريع
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 متوسط سنوي منو دبعدؿ أي ـ، 2002 عاـ يف سريرا 73548 حوايل إىل ـ 1990 عاـ يف سريرا 53812
  2.92%  حدود يف
 (1990-2002)   الفًتة خالؿ اجلزائر يف الفندقية الوحدات تصنيف حسب األسرة عدد توزيع أظهر وقد    

 الفنادؽ يف األسرة عدد ديثل بينما األسرة، عدد إمجايل من%35.44 ديثل ادلصنفة الفنادؽ يف األسرة إف عدد
 .النوعية حيث من اجلزائر يف الفندقية اخلدمات مستوى ضعف يعكس شلا 64.56% حوايل ادلصنفة غَت
 استيعاب بطاقة ، 800من لإليواء السياحية ادلنظمات و الفنادؽ عدد زيادة رمسية بيانات أظهرت كما   

 استيعاب بطاقة 2000 سنة ، 821إىل 1999 سنة ،%  38ب تقدر إشغاؿ بنسبة و سرير   71300تقدر
 بنسبة ارتفع اجلزائر يف األجانب السياح عدد أف كما ،%  40ب تقدر أشغاؿ بنسبة و سرير 72000تقدر
 166 من أكثر دخوؿ تسجيل مت حيث ادلوالية السنوات خالؿ مستمرة ارتفاعات سجالـ 2001 عاـ 40%
 من السياحية العائدات حجم يف ليزيد ، 2002 سنة عن %  15تفوؽ بزيادة 2003 سنة أجنيب سائح ألف

 السياح عدد ارتفاع السياحة وزارة تتوقع و ، 2003سنة دوالر مليوف 160 إىل 2002 سنة دوالر مليوف 133
 األجانب السياح على الًتكيز مت لقد و ، 2013عاـ حبلوؿ أجنيب سائح مليوف 2 بينهم من سائح مليوف 3 إىل

 إمجايل العائدات من % 5تتعد ال ضعيفة اجلزائرية السياحية العائدات يف احلالية مسامهتهم ألف كبَت بشكل
 20.السياحية

 الجزائر في السياحية الصناعة تحديات:ثانيا
 أمهها ومن ادلشكالت، من العديد على القضاء يف فعالة مسامهة يساىم ف اشأنو من القطاع ىذا   إف تطوير   

 ادلنشودة األىداؼ إىل وبالنظر .السياحية االستثمارية ادلشاريع وتطوير تشجيع طريق عن وذلك البطالة، مشكلة
 جعلت مشكالت عدة تزاؿ تعاين ال السياحية الصناعة أف صلد العملي، الواقع إىل وبالنظر ربقيقها، وادلأموؿ
 .التنمية االقتصادية لتحقيق واحلقيقية الفعالة ادلسامهة يف قصورا يعاين السياحي القطاع

بداية  مع تدىور الذي اجلزائر يف األمٍت الوضع ىو ادلشكالت ىذه كل مصدر أف إىل تشَت    فالشواىد  
يف  يتخبط القطاع يزاؿ ال حيث ادلشكالت، ذلذه وحيدا مصدرا يعترب ال ذلك أف إال ادلاضي، القرف تسعينيات

 .األخَتة العشرية يف األقل على األمنية، األوضاع ربسن من الرغم على ادلشكالت، من العديد
 قطاعا القطاع جعل يف فعلية سياسية رغبة ذلك، وقبل وواضحة، حقيقية اسًتاتيجيا وجود عدـ     إف 

 العوامل العديد من وجود ذلك على ترتب وقد ادلشكالت، لكل مصدر نظرنا يف ىو ثانويا ، وليس اسًتاتيجيا،
 االستيعاب قدرة ضعف ذلك ويشمل .التحتية البٍت كتدىور القطاع، تدىور إىل تؤدي تزاؿ وال أدت، اليت
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 عن سياحية ثقافة غياب ننسى أف دوف من واالتصاالت، ادلواصالت شبكة وضعف تنوعها، وعدـ الفندقي
 .السياحية ادلنتجات تسويق يف فعاؿ بشكل تساىم أف بإمكاهنا واليت اجلزائري، اجملتمع
 يف اختصاره ديكن القطاع يواجهو الذي احلقيقي التحدي أف عن احلديث إىل يؤدي إليو اإلشارة سبقت ما     إف

 دوف من الطبيعية السياحية وادلؤىالت اإلمكانيات كل فوجود السياحية، اخلدمات لتطوير واسع رلاؿ وجود عدـ
، على .القطاع أداء سوء وىي حتمية، نتيجة إىل سيؤدي اخلدمة توفَت على القدرة تلخيص  ديكن العمـو

 :التالية النقاط يف اجلزائر يف السياحة على للقائمُت كبَتا ربديا تشكل اليت ادلشكالت
 ؛واالستقرار األمن - 
 ؛السياحية بالشرطة يعرؼ ما غياب  -
 ؛تنوعها وعدـ الفندقي االستيعاب قدرة ضعف- 
 ة؛التوجيهي ادلنشورات وغياب السياحية ادلعلومة غياب - 
 ؛خاص بشكل الشواطئ ونظافة عاـ بشكل النظافة غياب -
                                                                                     ؛الغابات هتيئة وعدـ الًتفيهية األنشطة قلة- 
                                      ؛السياحية ادلناطق من الكثَت عزلة يف تسبب الذي األمر وادلواصالت، التنقل مشكلة-  

                                                                                                  ؛االتصاؿ شبكة تطور عدـ- 
                                                         ؛البيئة على احلفاظ يف تساىم أف شأهنا من اليت التحسيسية األنشطة غياب - 
                          ؛النظافة تعليمات حيًتموف ال الذين الباعة مع التعامل يف صرامة وجود وعدـ ادلأكل مستويات ضعف - 
                                         ؛األسعار على الرقابة أجهزة تفعيل وعدـ السياحية، ادلناطق يف خاصة األسعار، غالء - 
 ؛األجانب السياح الستقطاب ادلستوى الدويل على خاصة السياحية، ادلنتجات تسويق اسًتاتيجيات غياب- 
ادلواسم  خارج السياح ينعدـ يكاد حيث السياحية، ادلناطق من الكثَت تعانيها اليت ادلومسية السياحة مشكلة- 

 21.بادلوسم ادلرتبطة غَت والًتفيهية السياحية للمعامل الًتويج وعدـ الداخلية، السياحة تشجيع عدـ نتيجة
استراتيجيات التنمية السياحية في الجزائر :المحور الثالث

    إف تنمية قطاع السياحة تعترب من أىم ربديات العصر يف اجلزائر وذلك الشتداد ادلنافسة بُت البلداف بسب ما  
ربققو من مداخيل كبَتة تؤدي إىل تطوير البلد ككل ، وذلذا صلد أف الدولة ركزت جهودىا لوضع اسًتاتيجيات 

. سبكنها من تنمية قطاعها السياحي
السياحية  أنواع التنمية: أوال
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 إىل باإلضافة ، وادلوجودة ادلتاحة والبيئية الطبيعية العناصر كافة بُت والوظيفي الطبيعي التكامل ذلك هبا     يقصد
 لعناصر األمثل االستغالؿ هبدؼ واالستثمارات ادلشروعات إقامة على تساعد اليت وادلرافق و التيسَتات اخلدمات

 . السياحي ادلنتج
 والطبيعي، وتنطلق احلضاري إطاره يف خاص وبوجو السياحي، ادلنتج مكونات تنمية أيضا، تعٍت السياحية والتنمية
على  باالعتماد العادلية، السياحية احلركة من شلكن قدر أكرب اجتذاب على البالد قدرة تعظيم من أساسا

 .األجنيب واالستثمار السياح جذب إىل تسعى ىامة وبرامج سياسات على ترتكز اسًتاتيجيات
 :منها أنواع السياحية للتنمية

 .البالد يف ادلوجودة القطاعات جبميع للنهوض شاملة تنمية وىي  :الشاملة السياحية التنمية. 1
 اجلذب عناصر تدىور دوف ربوؿ اليت وىي البيئية، بالتنمية أيضا وتسمى: المستدامة السياحية التنمية .2

 االرتقاء إىل يؤدي الذي االقتصادي النشاط أهنا على ادلستدامة التنمية وتعرؼ والتارخيية، الطبيعية السياحي
 اإلساءة من شلكن قدر وبأقل ادلتاحة الطبيعية ادلوارد على احلفاظ مع شلكن قدر أكرب إىل االجتماعية بالرفاىية

 . للبيئة
 :إىل ادلكاين ادلستوى أساس على الباحثُت طرؼ من تقسم: المكانية التنمية .3
                                                                                                                       ؛اخلدمات وتوزيع النقل شبكات السياحي، اجلذب مناطق التحتية، البنية خدمات تتضمن :ةزللي سياحية تنمية -
 واذلياكل والتشريعات واالستثمارات والسياسات السياحية اخلدمات كافة على تركز :ةإقليمي سياحية تنمية- 

 ؛السياحية
  ؛السياحية األفواج قدـو وتيسَت النقل وخدمات السياحي اجلذب عناصر على تركز :ةدويل سياحية تنمية -
. األفقية السياحية والتنمية الرأسية السياحية التنمية ومها رئيسيُت جبانبُت السياحية التنمية تتميز كما 

 من وذلك السياحية، التنمية صلحت ربققت إذا العناصر، من رلموعة من تتكوف :الرأسية السياحية التنمية. 1
 :يلي ما خالؿ

  ؛العادلية السياحية السوؽ متطلبات حسب وتدريبو تكوينو خالؿ من ، البشري العنصر على االعتماد- 
 ؛والفنادؽ السياحة يف ادلتخصصة والكليات ادلعاىد إنشاء- 
 ؛سلمية بيانات قاعدة توفَت مع السياحي والًتويج بالتسويق ادلتعلقة والدراسات البحوث ودفع تشجيع- 
 ؛ودائمة مستمرة بصفة السياحة رلاؿ يف الرائدة الدوؿ طرؼ من االستشارات وتوفَت اخلرباء جلب- 
 ؛السياحي القطاع يف لالستثمار اخلاص القطاع ودعم تشجيع- 
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 االستَتادية، التيسَتات اجلمركية، اإلعفاءات ) السياحي اجملاؿ يف العمل على زلفزة وتشريعات قوانُت إصدار- 
 ؛( اخل... الضريبية اإلعفاءات القروض، منح
 إىل الدخوؿ وتسهيل وتبسيط السياحية والنشرات الكتيبات وتوفَت السياحي، والًتويج التسويق أدوات تطوير- 

 ؛البالد
 ؛واألثرية السياحية للمواقع والفهارس اخلرائط إعداد- 
 ؛السياحة رلاؿ يف العاملة واألجهزة اإلدارية اجلهات كافة بُت التنسيق على العمل- 
 ؛ومستمرة دائمة بصفة وتدعيمها ادلنشودة، األىداؼ لتحقيق الالزمة ادلالية ادليزانيات وضع- 
 .22 البالد يف السائد االستثماري ادلناخ- 
  23:يلي شلا األفقية السياحية التنمية تتكوف :ةاألفقي السياحية التنمية. 2
 ؛السياحية ادلشاريع إلسباـ األساسية البنية دبشروعات االىتماـ- 
 ادلتنوعة واألذواؽ ادلستويات كافة الستيعاب وادلتوسطة ، الكربى والفنادؽ السياحية القرى إقامة تشجيع- 

 ؛وادلتعددة
  ية؛السياح ادلناطق من بالقرب ونشرىا ادلتكاملة السياحية ادلراكز إقامة- 
 البحرية و الرياضة الشواطئ سياحة من السياحية للخريطة جديدة سياحية أمناط وإضافة السياحي ادلنتج تنويع- 

 ؛وغَتىا البيئية والسياحة
 ؛رمزية بأسعار توفَتىا و السياحية ادلشروعات إلقامة الالزمة األراضي زبصيص- 
 ؛واجلذاب اجليد العرض وعرضها ادلختلفة واآلثار ادلناطق وإصالح اآلثار ترميم- 
 ؛العمرانية اجملتمعات نشأة على وتساعد السياحي االستثمار على تشجع جديدة، سياحية مناطق توفر- 
 ؛ذلا ادلناسبة الوظائف إجياد يف واإلسهاـ العاملة القوى تشغيل- 
 ؛التنافسية ومقدرتو كفاءتو لتحسُت السياحة لقطاع واذليكلي ادلؤسس اإلطار تطوير- 
                           ؛ادلتاحة االستثمارية الفرص الستغالؿ اخلاص القطاع مع ادلشًتكة ادلشروعات وتشجيع تدعم- 
  .باالتصاالت اخلاصة الوسائل تطوير- 

  اإلستراتيجية المتبعة للتنمية السياحية في الجزائر: ثانيا
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    لقد أعطت الدولة خالؿ العشرية األخَتة اىتماما كبَت بقطاع السياحة نظرا ألمهيتو االقتصادية واالجتماعية 
على السواء، فلجأت إىل وضع جهاز تشريعي حيدد كيفيات التنمية ادلستدامة ذلذا القطاع والقوانُت اخلاصة 

 .باستغالؿ الشواطئ وكذا مناطق  التوسع السياحية
وقد قررت الدولة خوصصة القطاع من خالؿ توجيو نداء للمستثمرين الذين يتعاملوف مع الوكالة الوطنية للتنمية 

.  منطقة توسع سياحي174السياحية  ادلكلفة بتسيَت 
  على مشروعي القانونيُت ادلتعلقُت بالتنمية ادلستدامة 06/01/2003   وقد صادؽ اجمللس الشعيب الوطٍت يـو 

للسياحة وادلواقع السياحية، وقد أخذت التعديالت ادلقًتحة على مشروع القانوف بعُت االعتبار ضرورة االرتقاء هبذا 
: القطاع إىل مصاؼ القطاعات ادلسامهة يف زيادة الثروة ولذلك تسيَته عقالنيا، وسبحورت ىذه  التعديالت حوؿ

ضرورة وضع حد لعدـ االنسجاـ السائد يف التنمية السياحية اليت تعرفها ادلؤسسات السياحية الوطنية وذلك - 1
بتبٍت أسلوب جديد يف التسيَت يضمن االستمرارية يف العمل ويعتمد على تثمُت الثروات الطبيعية والثقافية 

 واحلضارية ادلتاحة؛
 ؛توفَت العرض السياحي وكذلك تطوير وبعث أشكاؿ جديدة لألنشطة السياحية تليب حاجات السياح- 2

     وقد أكد وزير السياحة على األمهية القصوى اليت تكتسبها عملية ضبط إسًتاتيجية وطنية واضحة  يف ميداف 
السياحة وكذلك ترقية االستثمار والشراكة  واالستغالؿ األمثل للعقار السياحي،  وقد صادؽ اجمللس الشعيب 

.  تعديال على نص ادلشروع31الوطٍت على مشروع التوسع وادلواقع السياحية مع تسجيل 
    وقد تركزت التعديالت حوؿ العقار السياحي الذي يعرقل االستثمار السياحي عرب سلتلف مناطق الوطن كتلك 

. ادلتعلقة بالعقوبات وسلطط التهيئة السياحية وآليات ادلراقبة السيما اخلاصة بتحويل األمالؾ العقارية و االستثمار
    وقد أكد أعضاء اجمللس أف مشروع القانوف ىذا من شأنو ربديد ادلواقع السياحية ومحايتها من اخلطر العمراين 

ومن ادلناطق الصناعية للقضاء على الفوضى واحلفاظ على ادللكية اخلاصة مع منح األولوية يف االستثمار إىل 
. 24صاحب ادللكية

  2025أفاق مخطط التهيئة السياحية إلى غاية: 
يعترب سلطط التهيئة السياحية جزء  ال يتجزأ من ادلخطط الوطٍت  لتهيئة  اإلقليم وإطار اسًتاتيجي مرجعي لسياسة 

: السياحة يف اجلزائر اليت من خالذلا تقـو  الدولة بػ
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 أو على 2009عرض رؤيتها حوؿ تطور السياحة على مستوى آفاؽ زمنية سلتلفة سواء على ادلدى القصَت - 1
 يف إطار التنمية ادلستدامة من أجل جعل اجلزائر بلد 2025 أو على ادلدى الطويل 2015ادلدى ادلتوسط 

 مستقبل؛
 ربديد وسائل وضعو حيز التنفيذ وربديد شروط قابلية ذبسيده؛- 2
ضماف يف إطار التنمية ادلستدامة توازف اإلنصاؼ االجتماعي والفعالية االقتصادية ومحاية البيئة؛                            - 3
تقومي الثروة الطبيعية والثقافية والتارخيية للبالد ووضعها يف خدمة السياحة اجلزائرية من أجل رفعها إىل صف - 4

 .الوجهات السامية يف ادلنطقة  األوربية ادلتوسطية
حيدد هبذا للبلد أكملو ولكل منطقة من الًتاب  الوطٍت التوجيهات اإلسًتاتيجية للتهيئة السياحية يف إطار التنمية 

 :إذ يرتكز ادلخطط الوطٍت لتهيئة اإلقليم على مخسة ديناميكيات . ادلستدامة
 لتعزيز جلب فرص االستثمار والتنافس؛" اجلزائر"تقومي وجهة - 1
 تنمية األقطاب والقرى السياحية السامية وذلك بًتشيد االستثمار؛- 2
 إعداد برنامج نوعية سياحية؛- 3
 تنسيق  العمل وذلك بتعزيز السلسلة السياحية وإقامة شراكة عمومية وخاصة؛- 4
ربديد ووضع حيز التنفيذ سلطط سبويل عملي من أجل دعم النشاطات السياحية وكذا ادلطورين وجلب كبار - 5

، 2007 و 2004 وقد اىتم ىدا ادلخطط برفع طاقات اإليواء عرب ادلرحلة ادلمتدة ما بُت .ادلستثمرين وادلتعاملُت
 25: كما يلي2013 و 2008وادلرحلة مػػا بُت 

 2007-2004المرحلة ما بين - 1
 سرير تدخل حيز االستغالؿ، ومت 13750 سرير، بطاقة سنوية تصل إىل حدود 55000أصلاز فيها حوايل 

، وبطاقة إيواء تقديرية يف حدود  %75 مشروع يف طور االصلاز، إذ بلغت نسبة اإلصلاز حبوايل 387تسجيل 
 . سرير 38000

 2013-2008المرحلة ما بين - 2
 سرير، ومنو إضافة إىل 10000 سرير، ادلتوسط سنوي قدره 60000مت تسجيل طاقة إيواء ستكوف أكثر من 

 ىي 2017-2004، والطاقات اليت مت توقعها للمرحلة 2002 سرير اليت مت إحصاءىا يف هناية 72000
 سرير، أي دبجموع كلي قدره 60000 ىي 2013 و 2008 سرير، وادلرحلة ادلمتدة بُت 55000

 .2013 سرير يف آفاؽ 187000
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 مليوف دينار 232.5 سيصل إىل ضلو 2013 و 2004وفيما خيص االستثمار السياحي يف ادلرحلة ما بُت 
  .جزائري

   كما حدد ادلخطط الوطٍت لتهيئة اإلقليم سبعة مناطق سياحية كربى وفقا للمؤىالت اخلاصة بكل منطقة الًتاب 
، ادلنطقة الغربية، منطقة 2شرؽ/ ، ادلنطقة الشمالية1شرؽ/ وسط ،ادلنطقة الشمالية/ ادلنطقة الشمالية: الوطٍت

اذلضاب العليا، منطقة اجلنوب، منطقة الصحراء الكربى
xxvi.وفيما يلي جدوؿ لبياف اخلطة باألرقاـ :
. 2015خطة األعمال باألرقام آفاق : (01)الجدول رقم   

 2015 2007السنة 
 مليوف 2,5 مليوف 1,7عدد السواح  
 سرير فخم 75000 يعاد تأىيلها 84 869عدد األسرة 

 2000 إىل 1500 250 (مليون دوالر)إيرادات 
 %3 % 1,7المساهمة في الناتج المحلي الخام 
 400 000 200 000مناصب الشغل مباشرة وغير مباشرة 

 91 600 51 200تكوين مقاعد بيداغوجية 
. 18المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية برنامج األعمال ذات األولوية، ص :المصدر

     من خالؿ اجلدوؿ السابق نالحظ أف مستوى التطور اخلاص بعدد السياح ادلتوقع مع هناية الفًتة كاف يف   
 1,8، أما عدد األسرة فإف مستوى التطور ادلستهدؼ حدد بػ2007 ضعف ما ىو زلقق سنة 1,47حدود 

.  سريرا1598 69ضعف ما ىو متاح حاليا لتصبح الطاقة اإلمجالية مساوية لػ 
 7 فكانت دبعدؿ تطور الزيادة يف اإليرادات السياحية دبا يقارب (PIB)أما مسامهة القطاع يف الناتج احمللي اخلاـ

، بينما قدرت الزيادة يف عدد ادلناصب اليت يوفرىا قطاع السياحة يف 2007 مرات أضعاؼ مقارنة بسنة 9إىل 
، كما وضعت اخلطة تصور لتطوير اليد العاملة ادلؤىلة يف هناية 2007حدود الضعف مقارنة دبا ىو موجود سنة 
.  مقعدا بيداغوجيا142800الفًتة لتبلغ ادلناصب البيداغوجية ادلتاحة 

 الصةخ
    إف السياحة رغم ما حققتو يف العامل من تنمية اقتصادية كبَتة إال أهنا يف اجلزائر وبالرغم من توفَت العديد من 
إمكانيات الطبيعية كصحرائها الشاسعة ورغم كرب شريطها الساحلي و تنوع أثارىا التارخيية إال أهنا مل تستطع أف 
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تصل إىل أىدافها ادلنشودة وبقيت ىذه ادلقومات العديد منها غَت مستغل ألهنا مل تتوفر على اخلدمات اليت 
. تسوقها وتعرضها للسائح بطريقة ذبلب فضولو

   ونتيجة لذلك أقبلت اجلزائر على وضع إسًتاتيجية جديدة لتنمية وترقية القطاع السياحي يف إطار العديد من   
سلططات التنمية اليت هتدؼ من خالذلا إىل بلوغ األىداؼ اليت وضعتها وسطرهتا يف سياستها التنموية لقطاع 

: ومنو نستخلص العديد من النتائج. السياحة
 ؛احلاجة إىل وضع أنظمة فعالة للمساعدة يف تنمية السياحية- 
 ؛القياـ بكل التدابَت حلماية السياح وتوفَت ذلم سلتلف سبل الراحة- 
  ؛غيابة ثقافة سياحية لدى أفراد اجملتمع ذلذا يصعب عليهم التعامل مع السياح- 
 ؛رغم توفر إمكانيات السياحية يف اجلزائر إىل أهنا تبقى غَت مستغلة- 
 .البحث عن برامج ترقية واستثمار يف رلاؿ السياحة لنهوض هبا كما صلح العديد من الدوؿ يف تطويرىا- 

 :الهوامش
                                                        

 .33، ص2003مصر،  اجلامعية، ادلعرفة ، دارنقدية تحليلية رؤية الدعاية  و اإلعالم ،سعد علي إمساعيل.1
دكتوراه يف العلـو  رسالة المغرب، كتونس الجزائر في كاالجتماعي للسياحة االقتصادي كاألثر ، ألداءعشي صليحة .2

.  04 ،ص 2011 - 2010 باتنة، جامعة التسيَت، كعلـو كالتجارية االقتصادية العلو كلية االقتصادية،
 .23 ،ص 2006 التوزيع، األردف، و للنشر ،1، طالسياحة صناعةالطائي،  النيب محيد عبد.  3

.04، ص1994، الشركة العربية لنشر والتوزيع، القاىرة، 1، ط السياحة النظرية والتطبيقىدى عبد اللطيف،. 4  
5. Yves Tinard, Le tourisme économie et management, MC GRAW-HILL, Paris, 1992, P 
01.  

ادللتقى ، (المغرب ، تونس الجزائر، )إفريقيا شمال دول في السياحة قطاع لواقع مقارنة دراسة ،بوفليح نبيل، تقروت زلمد.6
، 2010 ماي12-11الوطٍت األوؿ حوؿ السياحة يف اجلزائر، الواقع واألفاؽ، ادلعهد العلـو االقتصادية،  ادلركز اجلامعي البويرة،

 .4ص 
رسالة دراسة حالة الجزائر، - دور القطاع السياحي في تمويل االقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامةمحيدة بوعموشة،.7

  .24، ص2011/2012ماجستَت يف العلـو االقتصادية، زبصص اقتصاد دويل والتنمية ادلستدامة، جامعة سطيف،
  .100ص ، 1992 احلديث، القاىرة، العريب ادلكتب مصر، في السياحة ، صناعةقحف أبو السالـ عبد8 .

9. Pierre py , le tourisme un phénomène économique, édition les études de la 
documentation française, Paris, 1996, p6.  

  .120 ، ص 1993مصر، والتنمية، لإلبداع ادلصري ادللتقى ،للسائح االجتماعية العالقاتدعبس،  يسرى .10
أطروحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية، كلية ، أهمية السياحة في ظل التحوالت االقتصادية حالة الجزائر، كواش خالد.11

  .83، ص2003/2004العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة اجلزائر، 
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، ادللتقى الدويل حوؿ اقتصاديات السياحة ، التنمية السياحية المستدامة في الجزائرعيسى مرزاقة،زلمد الشريف شخشاخ.  12

 .6،ص 2010مارس10-09ودورىا يف التنمية ادلستدامة،جامعة بسكرة،
 . 20ص ، 1991 ، القاىرة الثاين، ،العدد للنشر القومية الدار ،السياحي ، التخطيطالوىاب عبد صالح. 13
 تشرين، جامعة دكتوراه، أطروحة ،سورية في السياحي التسويق و الترويج لسياسات الفعالية االقتصادية منصور، مهنا وائل. 14

 . 28 ص ، 2005
 :موقع ربت مكاف كل من السائح مقصد ،بالجزائر المعدنية الحماماتغمراسة،  بوعال .15

http://www.aawawsat.com/details.aps?section=41&article=404131&issueno=10291.(28-05-
2011)  

. 2000نوفمرب ، 16الدورة ،الوطنية السياحية السياسة تحديد أجل من مساهمةاالجتماعي، و االقتصادي الوطٍت اجمللس. 16
17.International council on monument and sites, Paris,1980, p1 .   

-www.ont-dz.org (01-2011): موقع ربت 3 ص ،بالجزائر الرومانية المعالم من للسياحة، الوطٍت الديواف.18
06 

19 .National Tourism Office, Algeria travel of heart, press book, p 09-11. 
20 .Tourism Europe, Central European Countries, Mediterranean Countries, Office for 
Official Publications  of  the European Countries, Luxembourg. Belgium, 2001. P.34.  

 جلمعية حبوث رؤية استكشافية وإحصائية،- صناعة السياحة في الجزائر بين المؤهالت والسياساتبوبكر بداش، .21
  .22-20، ص2014، قاىرة، 66اقتصادية عربية، العدد

 .55 ، ص 2004 القاىرة، ادلصرية األصللو ، مكتبة1ط ،والترويج السياحة جغرافية ،جابر مدحت زلمد 22.
. 69، ص2004األوىل،  الطبعة ،الكتاب عالم السياحية التنميةفؤاد عبد ادلنعم البكري، . 23
، دار الراية للنشر و التوزيع، 1ط السياحة في الوطن العربي دراسة ألهم المواقع السياحية العربية، زيد منَت عبوي،.24 
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