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 وصالحية المحلية، والثقافة البيئة على سلبية ظواهر برزت أهميتها، وتزايد ،للسياحة المتسارع النمو نتيجة :ملخصال
 أهمية وتزداد ستدامة،اال مفهوم أبرزها وسياسات ومواقف مفاهيم التأثيرات هذه عن حيث تبلورت السياحية، الموارد
 القطاع، نمو مستقبل وتعزز تحمي الوقت نفس وفي .السياح حاجة خاللها من تلبى مستدام، بشكل بتطبيقها السياحة
 .المحلية للمجتمعات الدخل وتولد الدنيا، حدودها إلى البيئة على السلبية اآلثار وتخفف

فكر التنموي المستدام، وبين مختلف المشاريع التنموية، التي تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها محاولة للربط بين ال
من بينها التنمية السياحية، ومحاولة تطبيق إستراتيجيات تتماشى ومفهوم االستدامة الذي أصبح من أكثر المفاهيم 

تاجي لوصف المنهج الوصفي والمنهج االستن:منهجين رئيسين هما ناالمتداولة خالل القرن الواحد والعشرين؛ حيث إتبع
موضوع الدراسة والستنتاج بعض المضامين والتوسع في عدة عناصر، ومن بين أهم توصياتها العمل على إنتهاج 
إستراتيجية تنموية سياحية تحقق التنمية االجتماعية واالقتصادية دون اإلضرار بالمحيط اإليكولوجي، واالجتماعي، 

     .والبيئيوالثقافي، والمحافظة على سالمة التنوع الحيوي 
وبالرغم من االلتزام الذي أبدته الجهات الوصية فيما وضعته من سياسات عمومية،  فإن النتائج تظل بعيدة عن 

تونس –التطلعات واألهداف التي ترقبتها وسطرتها األطراف ذات المصلحة بالمقارنة مع الدول التي حققت نجاحا 
تعاد هذه السياسات عن واقع األقاليم، وعن التفاعالت الموجودة بين وهو األمر الناتج أساسا عن إب -والمغرب واألردن

ومن ثم كانت مناقشة استراتيجيات التنمية المستدامة من خالل المخطط . القطاعات اإلقتصادية والجهات الفاعلة والموارد
  .2030التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق 

المستدامة، اإلستراتيجية، السياحة البيئة، السياحة المسؤولة، المخطط التوجيهي السياحة،التنمية السياحية   :الكلمات المفتاحية 
 .2030لتهيئة السياحية  

Résumé : Vu l’évolution progressive du tourisme d’une importance majeure. Par conséquent, il resurgit des 
fléaux négatifs sur l’aspect écologique, la culture locale et la validité des ressources touristiques, de faite 
qu’il s’incombe  de ces influences des concepts, des opinions et des politiques dont le concept de continuité 
est capital. Cependant, le privilège du tourisme dépond à son application de façon constante, qui répond aux 
besoins des touristes de même qu’elle protège et renforce l’avenir du développement du secteur, ainsi qu’elle 
diminue les effets défectueux  sur l’environnent vital par des répercutions inférieures et un développement de 
la rente au profit des sociétés locales.  

L’importance de cette étude consiste à une tentative de mise en liaison entre la pensée du 
développement continu et les différents projets évolutifs parmi lesquels le développement touristique et la 
tentative de mettre en application des stratégies qui répondent au concept de continuité dont il demeure le 
concept le plus fréquent au vingt-unième siècle en optant deux principaux procédés dont :le procédé 
descriptif et le procédé déductif à l’effet de décrire l’objet d’étude et constations de quelques teneurs et le 
développement de divers éléments or de ses recommandations la mise en œuvre par l’adoption d’une 
stratégie de croissance touristique reflétant positivement sur un développement social et économique sans 
préjudices sur l’environnement écologique, social, culturel, entre outre la préservation de l’inaltération du 
biodiversité et de l’environnement.  

Quoique les autorités tutelles s’engagent en Algérie sur le plan de politiques public, les résultats 
vivotent contrairement aux espérances et aux objectifs prévus par les parties ayant intérêt commun par 
rapport aux pays qui ont parvenu à réaliser un succès –Tunisie, Maroc, et la Jordanie- chose qui est certaine 
fondamentalement constatée suite à une incompatibilité des politiques adoptées avec le milieu territorial et 
les interactions relationnelles entre les secteurs économiques, les auteurs opérants et les ressources. C’est 
ainsi que la discussion sur les stratégies de développement indéfectible suivant un plan directif à la 
promotion touristique en perspective 2030.  
MOTS CLES : tourisme, développement touristique durable, la stratégie, l’environnement vital le tourisme, 
le tourisme responsable, le plan directif pour la promotion touristique 2030.   
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  :مقدمة
هلذا تولت اجلزائر القيام بأعمال حتسيس كبرية حول ، اع السياحي ضرورة وطنيةبالقط اإلهتمامأصبح 

مستوى املعايري الدولية من  إىلللنهوض بالسياحة الوطنية  إجنازرهان التنمية السياحية من جهة، وتطوير برامج 
 )2030( آفاقوبنظرة واضحة حنو  ،مرجعي إسرتاتيجيإطار إعتماد  بات من الضروريجهة أخرى، لذلك 

من كونه  األوىل بدالً  الدرجة من سياحيا تصبح بلداً  أناجلزائر  ختططو  ،ية وواضحةرقمعلى أهداف  باإلعتماد
حكيمة،  ةإسرتاتيجيطلب ت ما وهذا ،)2030( آفاق سائح يف مليون 11 إستقبال إىل، و لسياحل مصدراً  اً بلد
ا  ،ة جهودكان نتيج بل بالصدفة ددحيمل  الزمنية الفرتة هذه إختيارو  من  اجلهات الوصية،ودراسات قامت 

املعمول ، و مغرية جد وبرامج آليات من القانونية الرتتيبات به جاءت ما وبفضل، املرجوةحتقيق األهداف  أجل
  .وحماولة اإلسرتشاد بإسرتاتيجيات بعض الدول العربية الرائدة يف القطاع السياحي  اجلزائر يف حاليا ا

  :تربز معامل إشكالية البحث ضمن السؤال التايل بناء على ما سبق،
ما جدوى اإلجراءات والتدابيير المعتمدة من قبل الجهات الوصية في الجزائر لغرض  

    ة للتنمية المستدامة؟مالنهوض بالسياحة وجعلها داع
  : تتمثل يف، تقودنا إىل وضع مجلة من الفرضيات اليت السؤالحماولة اإلجابة على 

 ات للتهيئة السياحية، يكون يف ظل االحرتام الصارم للفضاءات الطبيعية واملواقع إعداد خمطط
 .على طريق االسرتشاد بالتجارب الرائدة يف السياحة  ومنسق .الثقافية وكذا املعامل التارخيية

  السياحة املستدامة تتضمن االستخدام األمثل للموارد الطبيعية مبا يف ذلك مصادر التنوع احليوي
 .يف آثار السياحة على البيئة والثقافة،  وتعظيم الفوائد من محاية البيئة واجملتمعات احملليةوختف

  ميثل مصدراً حيويًا متجدداً ميكنه املسامهة بصورة فاعلة يف تنويع هيكل  اجلزائرقطاع السياحة يف
املستدامة اليت ترتتب عن إعتماد سياسة التنمية السياحية و  .االقتصاد ومصادر الدخل الوطين

  ،2030وفق املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية أفاق 
 خطة األعمال للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية : األول المحور

تتطور ضمنه  مرجعياً  ال يقتصر على كونه إطاراً  ،SDAT"1"إن املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 
 أجلوترقيتها من  ،لتطوير السياحة اجلزائرية منا يرسم برناجماً ، إ)2030(غاية سنة  إىلاملبادرات العمومية واخلاصة 

ا الطبيعية والثقافية  عن إدراجها ضمن الشبكات الدولية بدعم مكانة اجلزائر كوجهة سياحية، ودعم مكتسبا
وجودة العرض، كما أن هذا املخطط يضع تفاصيل مشروع سياحي شامل يشرك أكرب عدد  اإلستثمارطريق 

تنمية  تْ حَ ضْ وعليه أَ السياحي،  املعين بالنشاط اجملتمع احملليومنهم على وجه اخلصوص  ،من الفاعلني
 .من حيث هو عامل للنمو وأداة له، أساسياً  السياحة باجلزائر أولوية وطنية، وخياراً 
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  التعريف بالمخطط التوجيهي  :أوال
والتحقيقات  ،ويل من األحباثطالبفضل املسار  ،SDAT 2السياحية نتج املخطط التوجيهي للتهيئة

 واحملليني العموميني واخلواص، ،الوطنيني الفاعلني مع واسع وتشاور ،طويل لتفكري نتيجةو  واخلربات، والدراسات
وهو جزء ال يتجزأ من املخطط الوطين للتهيئة  ،واخلالصات اليت توصلت إليها ،الندوات اجلهوية إمتدادعلى 

SNAT اإلقليمية
حيدد  ،)61 :رعدد.ج( )2011(جوان  29يف  املؤرخ 10-02مبقتضى القانون  ،يهاملصادق علو  ،3

ة من خالهلا الوثيقة اليت تعلن الدول فهو ،)2030( فقوتنميتها املستدامة يف أُ  اجلزائرة طموحة لتهيئة إسرتاتيجي
الذي و ، )2030( فاقومجيع املناطق عن مشروعها السياحي اإلقليمي آل ،ومجيع القطاعات ،جلميع الفاعلني

 ،اإلقتصادي األداء ،اإلجتماعية العدالة ،يوضح الطريقة اليت تعتزم الدولة من خالهلا ضمان التوازن الثالثي
  .بالنسبة للعشرين سنة املقبلةاجلزائر مستوى على  ،الدعم اإليكولوجي يف إطار التنمية املستدامةو 

  4:يتكون التقرير العام حول املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية من ستة كتب
  ؛تشخيص السياحة اجلزائرية :1 الكتاب

  ؛اإلسرتاتيجييف املخطط  ،مج العمل السياحي ذات األولويةاوبر  ،احلركيات اخلمس :2 لكتابا
  ؛لإلمتيازوالقرى السياحية  ،لإلمتيازية األقطاب السياح :3 الكتاب
  ؛)املخطط العمليايت(تنفيذ املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية : 4 الكتاب
  ؛املشاريع السياحية ذات األولوية: 5 الكتاب
  .تلخيص عام للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية :6 الكتاب

حبيث  ،ثاق الرمسي الذي يرتكز عليه املخططاملي ،توجيه تنشيط الصناعة السياحية يف اجلزائر ويعترب
فهذا الربنامج يرتجم  ،)2030(سنة  آفاقعلى الدولة والسلطات احمللية إظهار الصورة السياحية للجزائر يف 

 أجلمن ، املادي أو املعنوي أو الثقايف بشكل عام سواءً  ،للنشاط السياحي اإلعتبارإرادة الدولة يف إعادة 
القطاع السياحي يعترب من القطاعات  ، فالسلطات اجلزائرية أدركت أنَّ 5مل السياحيوضعه يف خدمة املتعا

ستثمارات األجنبية املباشرة، وهو القطاع الذي ميكن أن يساهم يف تطوير القطاعات إلل جاذبيةاألكثر 
 صاداإلقتالقطاعات األخرى يف  ضمن ،كما يف بعض الدول جند أن السياحة حتتل مكانة مرموقة األخرى،
  . مما تدره من العملة الصعبة إنطالقاً 

 اإلعداد(املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية مع مجيع مراحل تطوره  مالئمةيتمثل الرهان يف و 
واحملليني يف السياحة على خمتلف املستويات  ،واملتعاملني املركزيني ،من طرف الفاعلني )، واملتابعةجنازواإل

         ).واجلمعيات املطاعم، ووكاالت األسفار، واملرشدين املتعاملنيالفندقية، وأصحاب  اإلطارات(
   6:املخطط املرور على مخس مراحل نذكرها كالتايل إجناز يتطلبمما سبق، 

  ؛اإلشكاليات والرهاناتو العاملية،  اإلجتاهات تشخيص: 1المرحلة 
  ؛ةاإلسرتاتيجيحتديد التوجيهات : 2المرحلة 
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   ؛))احلركيات اخلمسة (( ط التوجيهية حتديد اخلطو : 3المرحلة 
  ؛)خمطط التهيئة السياحية )2015-2008(ة اإلنطالق(برامج العمل ذات األولوية : 4المرحلة 
  .واملتابعة جنازة اإلإسرتاتيجيحتديد : 5المرحلة 

يفرتض حتديد األهداف بكل دقة، وقد مت تعريف األهداف  ،ةاإلسرتاتيجيحتديد التوجيهات  أجلمن 
  .وحتديد امليزانية املطلوبة لتحقيق الغاية املرجوة للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ،اديةامل

 تحديد األهداف: ثانياً 
دف حتسني صورة اجلزائر السياحية )2030(غاية سنة  إىلتبنت اجلزائر إسرتاجتية لتنمية السياحة   ،

كما بادرت بإصالح منظومتها لتأهيل   تسويق املنتج السياحي، أجلمن  اإلستثماراتباخلارج، وجذب 
مبشاركة هيئات دولية على رأسها املنظمة العاملية للسياحة، والرتكيز على عامل  ،العاملني يف جمال السياحة

حيث أن متطلبات  .واملرشدين السياحيني ،عمال الفنادقو تكوين كل الفاعلني يف القطاع من خمتصني وخرباء، 
  .السائح مبفهومها الواسع إحتياجاتوإمنا هناك خدمات تغطي  ،املرافقالسياحة ال تقتصر فقط على 

هلذا ، و السريع للسياحة اجلزائرية اإلنطالقضمان  إىل ،ويهدف املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية
 7.على األهداف املادية والنقدية ،خمطط األعماليف  زَ كِّ الغرض ُر 

 :تتمثل األهداف املادية فيما يلي :)2015 -2008(األهداف المادية للمرحلة األولى  -1
 )2015( آفاقعدد األسرة التجارية املطلوب توفريها يف  ، فإنحرتام نفس نسب الدول اجملاورةإ  .أ 

  ؛مليون سائح 2.5 مإستقباهل، بإعتبار أن  عدد السياح املتوقع  سرير من النوعية اجليدة 75000
سرير مبقياس دويل  40000املتوقع أي  ستقبالهدف األقطاب ذات األولوية ما يقارب نصف قدرة اإل  .ب 

  ؛إضايف يف املدى املتوسط سرير 10000و ،الرفيع يف املدى القصري الطراز من 30000منها 
  ؛بيداغوجياً  مقعداً  91600و) بشكل مباشر وغري مباشر(منصب شغل  400000خلق   .ج 
والشرقية   والغربية ،اطق الشماليةهذه األقطاب يف املن إجنازسيتم : لإلمتيازحتديد األقطاب السياحية   .د 

واجلنوب لتشجيع السياحة  ،مبناطق اهلضاب العليا ،أقطاب سياحية أخرى إجنازجانب  إىلللوطن 
  )03( :أنظر امللحق رقم .احمللية

لوصول إىل ، وامن أجل تنفيذ خطة األعمال :)2015 -2008( األهداف النقدية للمرحلة األولى -2
العمومي  اإلستثمارحبيث قدر  ،حتتاج اجلزائر إىل ميزانية معتربة ،لتوجيهياألهداف املادية للمخطط ا

  .مليار دوالر 2.5 ـب )2015-2008(واخلاص الضروري لإلجناز املشاريع السياحية بني 
دوالر لكل سرير  60.000 ـاملادي وغري املادي ب، اإلمجايل العمومي واخلاص اإلستثمارمت تقدير 

  .اديةاملغري  اإلستثمارات إىلدوالر  5000مبلغ و   ،اديةامل اإلستثمارات إىل دوالر 55.000 مبلغ خصص
يتوقع أن يزيد  ،لإلمتيازسرير اليت يعتزم وضعها يف األقطاب السياحية السبعة  40000 توفري أجلومن 

 مليون 350أي  )2015( فاقآل واتسن 7مليار دوالر، على مدى  2.5 عن اإلستثماراملبلغ املخصص هلذا 
ا(وعلى السلطات العمومية  دوالر سنوياً  مليون دوالر يف السنة  54 ختصيص ، أيالمبلغ ـالتكفل ب) بكل وزارا
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مبا فيه املادي وغري (العمومي  اإلستثماربالنسبة حلصة  %15 ية املقدرة باإلعتبار حتفظنا بالنسبة إإذا 
   .)املادي

 :ل باألرقامبيان خطة األعما: ثالثاً 
 .)2015 - 2007(املالية لتغطية امليزانية املقدرة للفرتة  املوايل التقديراتيبني اجلدول 

 )2015-2007( التقديرات المالية لفترة) : 1 (رقمجدول ال
  )2015(  )2007(  السنة

  مليون 2.5  مليون 1.7  عدد السواح
  سرير فخم 75000  يعاد تأهيلها 84869  عدد األسرة

  مقدرة % 3  % 1.7  المساهمة في الناتج المحلي الخام
  20إلى  15بين   2.5  )مليون دوالر(إيرادات 

  )مباشر و غير مباشر( 400000  200000  مناصب شغل
  91600  51200  التكوين مقاعد بيداغوجية

  .18املخطط التوجيهي لتهيئة السياحة الكتاب الثاين مرجع سابق ص :املصدر 
ا وهذا  إىلسنوات   08الل نالحظ أن اجلزائر تطمح خ )1( :رقماجلدول من خالل  مضاعفة قدرا

لكن بالرغم من هذا ال يزال الطموح أكرب من املخصصات ، ما يبني ويؤكد على إهتمام الدولة بتنمية القطاع
مالين  10توافد  إىلفنجد مثال تونس تطمح  ،باملقارنة مع دول اجلوار اليت متتلك أقل قدرات وأقل إمكانيات

  .)2015(آفاق  مليون سائح 2,5 إىلاجلزائر تطمح يف حني  )2015(سائح يف 
فكانت مبعدل تطور الزيادة يف اإليرادات السياحية مبا  (PIB)8أما مسامهة القطاع يف الناتج احمللي اخلام

، بينما قدرت الزيادة يف عدد املناصب اليت يوفرها قطاع 2007مرات أضعاف مقارنة بسنة  9إىل  7يقارب 
  .2007عف مقارنة مبا هو موجود سنة السياحة يف حدود الض

اية الفرتة لتبلغ املناصب البيداغوجية املتاحة    كما وضعت اخلطة تصور لتطوير اليد العاملة املؤهلة يف 
   .بيداغوجياً  مقعداً  142800

  )2015-2008(تحديد المشاريع ذات األولوية للمرحلة األولى : رابعاً 
ه إجناز اري ـــــــــــإطار املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية، فمنها اجل مت حتديد املشاريع ذات األولوية يف

  9 :أو ما هو قيد دراسة كاأليت
 سرير؛ 29386عدد األسرة من كل األنواع يقدر ب : فنادق الشبكة -1
حديقة دنيا و حديقة دنيا بقسنطينة، و حديقة دنيا بعنابة، تتمثل يف : خمس حظائر بيئية وسياحية -2

 حدائق الواحات؛و  حديقة دنيا بوهران،و  ،عاصمةباجلزائر ال
خمصصة للتوسع السياحي مصممة و  ،وأرضيات جديدة مدجمة،  متميزة10ثالث وعشرون قرية سياحية -3

 والطلب الوطين؛ ،لتتناسب مع لطلب الدويل
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محام  )والية بليدة( ، محام ملوان)والية سطيف( محام قرقور: الصحة والرفاهيةو ثالث مراكز للعالج،  -4
  ؛)والية البليدة( الشريعة

منصب  8000وسرير  5986 يتوقع إجناز :سياحية بإمتياز أقطاب 6 مشروع سياحي في 80طالق إ -5
  :واجلدول املوايل يوضح عدد املشاريع اخلاصة بكل قطب .شغل يف األفق

  لالمتيازعدد المشاريع في األقطاب السياحية ) : 2 (رقمالجدول 
  د المشاريععد  األقطاب السياحية بإمتياز

  23  الشمال الشرقي
  32  شمال الوسط
  18  الشمال الغربي

  04  "الواحات"الجنوب الغربي 
  02  "قورارة - توات"الجنوب الغربي 
  01  "األهقار"الجنوب الكبير 
  00  "الطاسيلي"الجنوب الكبير 

  80  وعـــالمجم
  .18، صابقمرجع ساملخطط التوجيهي لتهيئة السياحة الكتاب الثاين،  :املصدر

  :والشكل يوضح بيانات اجلدول أعاله
  لالمتيازعدد  المشاريع  في ستة أقطاب السياحية ): 1 (رقمالشكل 

  
  أعاله  املصدر من إعداد الباحثة باإلعتماد على بيانات اجلدول

مت إطالق أكرب عدد من املشاريع يف قطب مشال أنه نالحظ  )2( :رقم اجلدولمن خالل 
معظم املشاريع  اإلهتمام بالسياحة الشاطئية ألنوهذا يعكس  ،)23(ه قطب الشمال الشرقيويلي ،)32(الوسط
 في قطب اجلنوب الكبري، فحصة اجلنوب من املشاريع تكاد تكون معدومةو  ،مناطق الشماليةلل خمصصة
   .بعد شاريع فيهاامل إطالقمل يتم ، لطاسيليأما بالنسبة ل ،فقط )01( مشروع األهقار
  .م شروط الترقية السياحة التي وضعها المخطط التوجيهي للتهيئة السياحيةأه :خامسا

ارتقية السياحة يف اجلزائر بيّ لنجاح الضرورية م املخطط ثالثة شروط قدَّ     :كالتايل ا
  .)2030( آفاقلتزام سياسي ملنظور إالسياحة أولوية وطنية وتقوم على بأن  :عترافاإل -1
لنقاط القوة والضعف، كشرط مسبق  ،القيام بالفحص واملعرفةل من خال :ةاإلستراتيجيالمعرفة  -2
  .ة واملقاربة الشاملةسرتاتيجيلإل
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قد حدد املخطط و  ،متثل جممل مشروع املخطط: ة للعملإستراتيجيالمقاربة الشاملة لفائدة تحديد  -3
تعزيز  أجلمن  اإلستثمارودعم ، حول تشجيع مجلة من األهداف تدور أساساً  ،التوجيهي للتهيئة السياحية

سواء  نوعية اخلدمات اليت يعرضها املتعاملون، و وحتسني جودة العروض السياحية، ونوعاً  القدرة اإليوائية، كماً 
تثمني املقصد السياحي وتعزيز احللقة  إىلتأهيل املوارد البشرية، إضافة  وأيف جمال الفندقة أو األسفار، 

  .يةالسياح
  )2030( آفاقتهيئة السياحية أهمية المخطط التوجيهي لل :سادسا

للنشاط إمنا صناعة  وال قطاعاً  ،أن السياحة ليست فرعاً  ،يعترب املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية
مبا   ليس خياراً و أصبحت ضرورة وطنية  وبالنسبة للجزائر فإن السياحة ،فتية، توفق بني ترقية السياحة والبيئة

ا تشكل حمركاً    .للنمو وداعمة ،لرتاث الوطين الثقايف والتارخييللتنمية، وتثمني ا أ
 إىليتطلب احلاجة  واإلجتماعية ،اإلقتصاديةوعي اجلزائر مبسألة التنمية السياحية كناقل للتنمية إن 
ة السياحية من خالل اإلسرتاتيجيوتسعى  ، بدعم األهداف الواردة يف هذا املخطط،إسرتاتيجيتطوير إطار 
   :الث نقاط مهمةحتقيق ث إىلهذا املخطط 

   ؛اإلستثمارالتشغيل، امليزان التجاري واملايل، و : الكلية اإلقتصاديةحتسني التوازنات  -
الفالحة، الصناعة، النقل اخلدمات : القطاعات األخرى إىلتوسيع اآلثار املرتتبة عن هذا القطاع  -

   )4(: أنظر امللحق رقم التشغيل؛
  ؛لصعيد الوطين والدويلعلى ا واإلنفتاح ،املسامهة يف املبادالت -

واملصاحل املشرفة على التنظيم السياحي بصورة  ،إعادة تنظيم هياكل اإلدارة إىلهذه السياسة  وتسعى 
ة وطنية، تعتمد على إشراك مجيع الفاعلني يف اجملال إسرتاتيجيتسمح هلا بالتكفل الناجح مبهامها، يف إطار 

دف     :ما يلي إىلو
   ؛ومتابعة تطبيقها خالل مجيع املراحل ،ملخطط الوطين للتهيئة السياحيةالسهر على سري توجيهات ا -
حتديث املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية كل مخس سنوات، ومتابعة مدى تالؤمه مع قدرات  -

  والسوق الدولية؛ ،البالد
   حتديد األهداف لكل متعامل يف األقطاب السياحية املقرتحة؛ -
  ؛...)وكاالت ،مديريات، دوواين(لني يف السياحة تكييف املخطط مع مجيع املتعام -

تستخدم أحدث التكنولوجيات والتقنيات  ،ق إال بإتباع سياسة واضحة املعاملوكلها أهداف ال تتحقَّ  
  11:قد مت حتديد أمهية املخطط يف العناصر التالية نذكر منها، و املتوصل إليها

 :من خالل ياإلقتصادجعل السياحة إحدى محركات النمو  -1
  ومنارة يف حوض املتوسط قصد املسامهة  سياحية بإمتياز، وجعلها وجهة ،الرتويج للسياحة يف اجلزائر

  ؛العام للبالد اإلقتصادوبصورة أساسية يف  ،يف خلق وظائف جديدة
  ؛السوق الوطنية بإجتاهتنظيم العرض السياحي  
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  لقطاع احملروقات مكمل إقتصادترقية. 
الفالحة، البناء واألشغال العمومية الصناعة (على القطاعات األخرى الدفع بواسطة األثر العكسي  -2

النقل (تشمل خمتلف العوامل  ،السياحة يف إطار مقاربة عرضية إىلمن خالل النظر ) التقليدية، اخلدمات
ني وأيضا اجلزائري(املتعاملني اخلواص  منطق مجيع اإلعتبارتأخذ بعني ) التكوينو البيئة التنظيم احمللي، و التعمري، 
 .والعموميني) األجانب

 األمم ملنظمة التابع للبيئة املتحدة األمم برنامج وقع يف هذا السياق، :والبيئة السياحة ترقية بين التوفيق -3
م، وتشكلت جلنة ) 1982(إعالن مشرتك للتوافق بني السياحة والبيئة عام  ة،مع منظمة السياحة العاملي املتحدة
 أن كما شعوب دول العامل بني البيئي الوعي نشر هو ،تشكيلها من واهلدف )بيئةوال جلنة السياحة(دائمة 

السياحة  شعار حتت ،الرتكية سطنبولإ مدينة يف )1997( عام أكتوبر يف مؤمترها عقدت منظمة السياحة العاملية
 .البيئة ومحاية عمل إلجياد فرص ،والعشرين احلادي رائد يف القرن قطاع

  :12خالل من والسياحة قة بني البيئةأمهية العال وتظهر 

  ؛ ومنو النشاط السياحي إستمرار إىلالسياحة والبيئة متالزمتان، وتنمية املوارد البيئية يؤدي 
 ؛البيئة النظيفة هي الضمان لسياحة جديدة، وتعترب من أهم عوامل اجلذب السياحي 
  ؛املستقبلالسياحي يف  اإلستثمارتعد البيئة أحد أهم العوامل املؤثرة على 
 ؛البيئة هي األساس الذي يرتكز عليه النشاط السياحي 
  مسعة املقصد السياحي إىلالبيئة غري النظيفة تسيء . 

املعرب  رتباط متني مع اإلقليم،إيرتبط اإلقتصاد السياحي  :والشعائري ،تثمين التراث التاريخي، الثقافي -4
 التاريخ املناخو ، ةالطبيعو ، اإلنسان(ية للرتاث اإلقليمي أسيسوتعترب العناصر الت ،عن التاريخ والتنوع الثقايف

وخاصة يف املناطق  ،وأمام األولوية املستهدفة للسياحة ،تشكل صورته، وجاذبيته، وموقعه وإنتاجهو ....) إخل
اهلشة، اليت تكمن يف إنشاء وظائف ويف مضاعفة التدفقات املالية ويف اإلبقاء وخلق خدمات أمام  قتصاديةاإل

 .ة تنمية مستدامة تدمج اإلهتمام باحلفاظ على الرتاث التارخيي والثقايف وإنعاشهاتيجيإسرت 
لبناء ثقافة سياحية جديدة  ،من خالل تغيري الذهنيات والتصرفات: التحسين الدائم لصورة الجزائر -5

متكن من إعطاء صورة  ،وسلوكات جديدة ،هذا القطاع يف حاجة إىل تصورات وأنخاصة ، اجلزائرودائمة يف 
ويرمي برنامج بناء صورة اجلزائر إىل إحداث تغيريات يف التصور الذي حيمله املتعاملون  ،الئقة والمعة للقطاع

 ،مبا يف ذلك جمموعة املواد ،هامة وليست ثانوية عل منها سوقاً جييف السوق اجلزائرية ضمن منظور  ،الدوليون
 .واليت تستجيب حلاجيات املستهلكني الدوليني ،والطاقات املتاحة

  الحركيات الخمس للتفعيل السياحي للجزائر : الثاني المحور
 إىلمدعومة بعودة اجلزائر  ،تشكل احلركيات اخلمسة الطريق السريع، واملستدام إلنعاش السياحة

الدور الذي يتعني على و ، للمكان اإلعتبارإعادة  إىل مما يدعو ،اإلسرتاتيجيالدولية، ومثني موقعها الساحة 
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التحكم يف الرهانات اليت تقوم عليها أية سياسة للتنمية املستدامة، وتتمثل  آفاقالسياحة أن تلعبه ضمن 
  13:احلركيات اخلمس فيما يلي

  مخطط الجزائر الوجهة: أوال
السياحية، السياحة اجلزائرية تطمح أن تكون، ممثلة يف املواقع الرئيسية املوفدة للزبائن  على غرار الدول

ة التسويق من إسرتاتيجياملهنية على أساس  اإلجتماعيةومجع وإحداث تعاون بني كل الطاقات،  ،من جهة
وجهة سياحية  بنيةوضع  إىلترمي  )2030(عام  فاقويف هذا اإلطار فإن سياسة تنمية السياحة آل ،جهة أخرى

  :تكون
 ومنتجة  ،الوطنية يف التسلية والراحة اإلحتياجاتوقادرة على تلبية  ،منافسة على املستوى الدويل

 ؛وإجتماعياً  ،ياً إقتصاد
  ترقية صورة اجلزائر مسألة أساسية، لتصبح وجهة سياحية كاملة، فاهلدف هو زيادة شهرة اجلزائر

 .جذابةو وإعطاء صورة شاملة 
  لإلمتيازاألقطاب السياحية : ثانيا

وهذه  كنماذج من قبل السوق السياحي الدويل   14"األقطاب السياحية"إبراز  إىلدف هذه احلركية 
  .األقطاب ستساهم بطريقة فعالة يف صناعة الصورة السياحية للجزائر

بشكل هي الفضاءات اليت تقدم القدرات السياحية ذات النوعية الرفيعة،  ،إلمتيازأقطاب ا نإ 
فهي يف طبيعتها إطار لربط  ومتميزة، وذات جودة شاملة ،ت سهلة الوصول والبلوغاإقام إجنازيساعد على 

ا تشجع اإلو وتعاون الكفاءات املعارف،  دف  ،بتكاراحلرف واإلمكانيات املادية واملالية، كما أ وخلق القيم 
ويعترب القطب السياحي متعدد ، خاصة اخلدميةزدهار الذي تتيحه من خالل ترقية بقية األنشطة احمللية اإل

خاصيات، ( اإلقليميباإلضافة إىل الثقايف، و ) األولية للسكان اإلحتياجات(جتماعي دمج املنطق اإليُ ، األبعاد
كما ميكن لرقعته اجلغرافية أن ) متطلبات السوقو لتوقعات، ا اإلعتباراألخذ بعني ( التجاريو ، )ميزات اإلقليم
سياحة و السياحة الصحراوية، (ركز على موضوع رئيسي فهو يُ  ،عدة مناطق التوسع السياحي قة أوتدمج منط

التماسك يف متوقعه، غري أنه خيوض يف املواضيع األخرى  أجلمن ) السياحة العالجية والصحيةو ستجمام، اإل
وواجهات  ،متيازلإلذا التعريف تصبح األقطاب مؤهلة لتكون أقطاب سياحية و . حادية الوظيفةقصد جتنب أُ 

يئة هذه األقطاب يصبح اهلدف هو الشروع يف  وإنطالقا ،للنهضة السياحية يف اجلزائر ة اليت اإلنطالقمن 
   .ةالسياحي بالرتقيةتدفع 

، على القدرات السياحية اجلزائرية املتعددة، إذ يتعلق األمر بتنمية املنتج إلمتيازترتكز تنمية أقطاب او 
واليت تتمحور حول العناصر اليت  ،واألفضل وفقا للمفهوم اجلديد للسياحة اجلزائرية ،ليةالفروع األكثر متثيو 

  :يوضحها الشكل املوايل
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  )2030( آفاقالمنتج السياحي الذي تركز عليه تنمية أقطاب اإلمتياز ) : 2 (رقمالشكل 

  
  .)2012(يدية باالعتماد على وزارة السياحة والصناعات التقل من إعداد الباحثة: املصدر 

 )2015-2008(هناك ستة فروع هلا األفضلية يف الفرتة  أن )2(: رقم نالحظ من خالل الشكل
سياحة وكذا  ،والعالجية الصحية ،الثقافيةو  ،ةالصحراوي والسياحةستجمام البحري، اإلوتتمثل يف سياحة 

  .ر للفروع الواعدة والغالبةوكل قطب مينح أولوية التطوي ،املطلوب تطويرها حسب أهداف كل فرع األعمال
، والتطور العاملي حيثان على البحث ،أصبحت العوملة ، حنيقد تبنت اجلزائر فكرة األقطاب السياحيةف

  .إلمتيازلة ألقطاب اة على بعض اجملاالت املشكِّ كزَ التثمني عن طريق األقاليم ذات املواقع التنافسية املرتَ و 
حتديد الطاقة اإليوائية إلمتياز، و لشاريع حسب األقطاب السبعة واجلدول التايل يوضح توزيع عدد امل 
 .  )2030( آفاق املستقبلية

  جدول يوضح  الطاقة الفندقية ألقطاب السبعة) : 3 (رقم جدولال
  القطب السياحي إلمتياز

عدد األسرة للفنادق من جميع 
  للقرى السياحية األسرةعدد   عدد القرى السياحية  األصناف

  39849  11  9295 احي شمال وسطالقطب السي
  7378  3  5965 القطب السياحي شمال شرق
  6852  4  10146 القطب السياحي شمال غرب

  92  1  2092 القطب السياحي جنوب شرق الوحات
      1513 القطب السياحي جنوب غرب توات الوحات
      150 القطب السياحي الجنوب الكبير الطاسلي

      225 اهقارالقطب السياحي الجنوب الكبير 
      29368  )فنادق(األسرة  إجمالي

 41715  )قرى(إجمالي األسرة 

  83557  )قرى +فنادق(إجمالي األسرة 
  . 5، ص)2008(جانفي ، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية، الكتاب الثالث، األقطاب السياحية السبعة إلمتياز: املصدر

الشمالية حيظى حبصة األسد فيما خيص  طاباألقنصيب  أننالحظ  )3( :رقمخالل اجلدول من 
يف حني  ،يرتجم الرتكيز على السياحة الساحلية وهذا ما ،قرية 18 ـب العددحبيث يقدر  ،عدد القرى السياحية

وهذا بالرغم من أن  ،الحظنا إمهال املناطق اجلنوبية حبيث يكاد يكون نصيبها من القرى السياحية معدوم
 ستغالالً إستغلت إاملناطق السياحية اليت ميكن إن  إىلضافة اإلب ،مساحة اجلزائر من %70مساحة اجلنوب متثل 

 .أن تعود بإيرادات  هامة  للدخل اجلزائري رشيدً 
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  مخطط نوعية السياحة   :ثالثا
، أصبح تكوين املورد )2030( فاقستجابة للهدف، املادي والنقدي، يف خمطط األعمال آلبقصد اإل

 ،ف السياحية احلقيقيةرَ احلِ  إىلة للتكوين، للوصول إسرتاتيجي، وقد حددت ثالثة أهداف ضرورياً  البشري أمراً 
  .)2030( فاقآل وحتضري اجلزائر سياحياً 

  تصالكما يدرج تكنولوجيات اإلعالم واإل  إلمتيازوتعليم ا ،إن خمطط النوعية يرتكز على التكوين
  15 :إىل هذه احلركيةدف  و ،يف تناسق مع تطور املنتج السياحي يف العامل

  تعزيز القدرة التنافسية الوطنية من خالل دمج مفهوم اجلودة يف مجيع مشاريع تنمية املؤسسات
  حرتافية أكرب؛إومن خالهلا حتقيق  ،السياحية

 ستدامة للعرض السياحي اجلزائري من خالل وضوح الرؤية وحتسني إوخلق  ،تثمني املناطق السياحية
 النوعية للسياح؛

  ستفادة املؤسسات السياحية املشاركة يف هذه العملية عن طريق تقدمي املساعدةإعلى العمل 
 واألدوات الالزمة لتنميتها، مبا يف ذلك مرافقتها يف عمليات الرتميم على ترقيات، وإعادة التأهيل

  والتحديث والتوسيع والتكوين؛
  لنوعية من خالل إدماجهم يف شبكة ضمان ترويج مميز للمتعاملني املشاركني يف املقاربة اخلاصة با

ندماج يف القنوات إاملؤسسات اليت حتمل عالمة نوعية السياحة اجلزائر، عن طريق ضمان أفضل 
   .التجارية من خالل وضع أفضل

  :اإلجابة على ثالثة أسئلة إىلهذا، ويرمي خمطط النوعية 
وحتسني صورته  ،وتثمينه ،من أجل بناء مقصد سياحي جزائري : لماذا المخطط النوعي للسياحة؟ -1

وتوفري  ،وتعزيز كل حلقات السلسلة السياحية ،إىل املقاييس العاملية ،واإلرتقاء باجلودة والنوعية مبفهومها الواسع
 .التسهيالت واإلجراءات املدعمة للنشاط السياحي مبختلف أنواعه

تعرف على املؤسسات يعتمد خمطط النوعية السياحية على ال:  مع من مخطط النوعية السياحية؟ -2
فندق  200(احلصة الكربى من احلظرية الفندقية : الشريكة، ويتعلق تنفيذه يف املرحلة األوىل بأربعة شركاء

 . الغرف السياحية احمللية الرئيسيةو  ،وكاالت السياحة والسفرو  ،اإلطعام الفاخر) مصنف أو يعاد تصنيفه
  :متثل إجراءات وآليات تنفيذ خمطط نوعية السياحة يف:  كيفية تنفيذ مخطط نوعية السياحة الجزائرية؟ -3

 ؛لتزاماتهإوحتديد  ،اإلعالن عن أهداف مسعى خمطط نوعية السياحة  
  ؛ستقبالاإلو  تصالاإل/ اإلعالم: لتزامات احملرتفني على مستوىإتقييم 
  ؛احمللي املورد، وتقومي النظافة والصيانة، و )املواقع(مراقبة األماكن  
 ؛ص النوعية السياحية مع املؤسسات اليت تنخرط يف مسعى النوعيةإبرام عقود الرخ  
  م" السياحة النوعية اجلزائرية"عليها  فني بإجياد دمغةتقومي احملرت  .توضع على مدخل مؤسسا

  الخاصة  –مخطط الشراكة العمومية  :رابعاً 
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 وضع خططت ،ياحيةمن أجل حتقيق التنسيق الكامل بني القطاع العام واخلاص يف جمال التنمية الس
دف إىل حتقيق األهداف على حسب الشكل اآليت  :عمل سياحية 

  .هدف تحقيق التكامل بين القطاع العام والخاص) : 3 (الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  .212ص ، مرجع سابق ،التخطيط السياحيعثمان حممد غنيم، بينتا نبيل سعد، من إعداد الباحثة باإلعتماد على  :املصدر
يقوم  م القطاع العمومي عوائد الرسوم يف تطوير خدمات البنية التحتية، بينما القطاع اخلاصستخديَ 

بتطوير املرافق واخلدمات السياحية، ولكن تبقى مهمة القطاع العمومي التخطيط والرقابة، ويظل التنسيق 
تبىن اخلطة اخلاصة بالتنمية  تمي وبعدها ،مع مسامهة اجملتمع احمللي ضرورياً  ،والتكامل بني القطاع العام واخلاص

  . وتدمج مع خطط القطاعات األخرى ،السياحية
 اً واخلواص سوي ،وميكن احلديث عن شراكة عمومية خاصة، عندما يتحرك املتعاملون العموميون

 األخطار واألرباح، وحينها يلعب كلو بأكثر فعالية للطلب اجلماعي، عن طريق تقسيم املوارد،  لإلستجابة
   .)الدولة والقطاع اخلاص(ره واحد دو 

يئة اإلقليم ومحاية  ،يف اجملال السياحي ضرورياً  واجلماعات احمللية دوراً  ،هذا، وتلعب الدولة خاصة يف 
ا تسهر على النظام العام ،  يف خدمة السياحة اخل،...املناظر العامة، ووضع املنشآت كاملطارات والطرق كما أ

ا ،وتصون الصورة الرفيعة للبالد ،ح التارخييةتدير املتاحف والصرو و واألمن،  وعمليات  ،واملواقع بواسطة سياسا
  .تصالاإل
  

  مخطط تمويل السياحة : خامساً 
 األنشطة لغرض دعميف القطاع السياحي،  اإلستثمار بطء عائدات اإلعتباربعني  أخذ خمطط التمويل

   16 :، كما مشل بعض اإلجراءات الضرورية نذكرمنهاوجذب املستثمرين احملليني واألجانب ،السياحية

 ي تتوفر فيها المنتجعات وضع أولويات للمناطق الت
  السياحية؛

 تشجيع اإلستثمار السياحي بمشاركة القطاع العام والخاص؛  
 ؛المحا فظة على خصائص المنطقة الثقافية والحضارية   
 ؛التنسيق مع كل القطاعات المعنية بالسياحة  
 قرار الخطةإعتماد أو إ. 

 :خطط العمل السياحي تهدف إلى

 الخاصالتكامل بين القطاع العام و 
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 ويف متويل  ،وأصحاب املشاريع كاملساعدة يف أخذ القرار يف تقدير املخاطر ،مرافقة املستثمرين املرقني
 ستغالل؛عتاد اإل

  بالسماح للمتعامل  اإلستثمارتشجيع  إىلالذي يهدف  اإلستثمارإنشاء أداة جديدة متمثلة يف بنك
 ية املشروع؛إستمرار يل املخاطر أي بتحديد شروط املبدع بتقل

 ختفيف إجراءات منح القروض البنكية، ومنح احلسم؛  
 التمديد يف مدة القرض.  

 :املستقبلي الذي يهدف إىل اإلستثماراإلطار الذي يعمل به خمطط التمويل هو بنك و 
 كتتاب يف خمطط نوعية السياحة واإللزام باإل  ،إجراءات الدعم)PQT(17؛   
 ؛املساعدة على تقييم املخاطرو  ختاذ القرارإملساعدة يف ا   
  تسليم املشاركةو التأخري، (أو البنك التجاري، التمويل األكثر تكيفا مع  اإلستثماريضع بنك (

  ؛وفصيلة النشاط ،ومفهرس يف أداء املؤسسة
 مرين احملليني هتمام كبار املستثإضرورة منح رؤية للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية حىت حيظى ب

  .الدولينيو 
 ن الدراساتاهلندسة األولية إلطالق املشاريع بالتكفل بكل أو جزء م ،اإلستثماركما يقدم بنك 

   18.جزائري دينار 500.000لدراسة سقفها  80%يتم الدعم املايل بالتمويل بنسبة و 
  )2030( آفاقتقييم المخطط التوجيهي ، و مراحل تنفيذ :الثالث المحور

  19: مراحل كالتايلانية يتم عرب مث ملخطط التوجيهيتنفيذ ا
   وضع هيكل القيادة: أوال

حتدد إطار و ، )SDAT(تنفيذ املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ل، خارطة الطريقهذه املرحلة متثل 
او الرتتيبات التنظيمية، و التنفيذ،  مدير اهليئة  فْ لَّ كَ يُ و  ،وكذلك املدة الزمنية ،النشاطات اليت يتعني القيام 
  :أجلمن  اإلنطالقجتماع إم نظِّ باملهام ويُ  ،رؤساءالوخمتلف 

 ؛املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية جنازحتديد الربنامج التقديري إل  
  ؛، و شرح أهدافه وحمتواهالسياحيةتقدمي املخطط التوجيهي للتهيئة  
 ؛توضح أدوار كل متدخل  
 ؛حتديد طريقة سري اهليئة  
  العمل جتماعاتإختطيط   . 

  تنظيم ورشات العمل لكل مشروع: ثانياً 
حبيث يتمثل هدف ورشات العمل يف مجع كل أعضاء اخللية للعمل  ،تعترب هذه املرحلة مرحلة التنظيم 

الفروع : التالية وتعاجل ضمن الورشات خمتلف اإلشكاليات ،حول مشروع حمدد، وحتديد الطريقة العملية املناسبة
ل حبيث يتم التطرق لك ،فيما بني القطاعات، واملتعلقة بكل مشروع ذي أولويةو املالية،  اهلياكلو العقارية، 
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التجهيزات السياحية والتسلية، و  اإلطعام و واليت تكون عبارة عن اإليواء ، مشروع من خمتلف أوجه موضوعاته
  .املقاربة العمرانيةباإلضافة إىل طريقة التسيري و تصال، الرتقية واإلو 

  لكل قطب سياحي                   ة وفقاً اإلستراتيجيعريف ت:  اً ثالث
على ما  ابناءً ، ف مبهمة حملية مراحل تنفيذ املخطط على مستوى قطبهلَّ كل مكَ   دْ حيدَّ  ،يف هذه املرحلة
ا خمتلف الورشات  ،أولويات التدخل َسَتبـُْرزْ ، وهكذا الثانيةمت حتديده يف املرحلة  اليت ختص و  ،كما حدد

حتديد خمتلف الدراسات الضرورية و رزنامة تقديرية،  ويقوم بإعداد ،السياحي الذي يتوىل التكفل به القطب
 .األقطاب جنازإل

  انطالق المرحلة قبل العملية للمخطط: رابعاً 
تصايل مع ممثلي القطاعات األخرى، الفاعلني املعنيني بكل مشروع إجتماع إيتم يف هذه املرحلة 

وتقييم  ،وضع املرصد وأداة املتابعة إىلضافة باإلومتابعتها، الشروع يف الدراسات، و  ،وممثلي خمتلف الفروع
  .والبحث عن املستثمرين ،لإلمتيازالسبعة السياحية  األقطاب
  نطالق أول الورشات والمفاوضاتإ: خامسا

الورشات األوىل، هي الورشات ذات األولوية، لكنها الورشات اليت ال تعرتضها صعوبات خاصة 
  :وتتم من خالل ةاملوجود املنشآت العقار أو إعادة تأهيل

  تنظيم مسابقات التحكم يف األعمال؛ -1
 مقدمي اخلدمات؛ إختيار -2
  نطالق الورشات؛إ -3
  .دراسات التنفيذ -4

لتنفيذ املشاريع األخرى  ،نطالق الورشات األوىل، يتم الشروع يف املفاوضات الضروريةإومبجرد 
البحث عن و قتناء العقار، إ عن طريق شرتاك القطاعات األخرىإ( ،حيةللمخطط التوجيهي للتهيئة السيا

  ).التعرف على الشركاءباإلضافة إىل دعم املرافقة، و التمويل، 
  تصالة للترقية واإلإستراتيجيوضع : سادساً 

اليت  الصورة تلك السياحي، املقصد حول الذهنية بالصورة ،كبري حد إىل السياحية احلركة ترتبط
 املقاصد بصورة حول املعلومات توفر السياحي اإلعالم حمور يستوجب حبيث ،بدرجة ملحوظة عالماإل يشكلها
 السياحية املختلفة، والفئات لألسواق، املالئم اإلعالمي اخلطاب صيغ إختيارك وحمدثة، وحقيقية ،جذابة

   .ومدروسة متنوعة بأساليب للمقصد اجلاذبة الصورة يف تقدمي اإلحلاح وكذلك يتطلب
 أن يهدف ينبغي وإمنا ،اجلزائرية باملقاصد السياحية املقومات بإبراز فقط احملور هذا هتمامإ يقتصر وال

وعلى  ،وتقاليده وثقافته ،وعاداته ،قيمه حيث من باملقصد احمليط احمللي للمجتمع شاملة صورة قدميتَ  إىل
  . لديهم الثقايف للتنوع هوتفهم وترحيبه ،العامل شعوب على نفتاحاإل األخص ما يدل فيها على
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 يف بالغ جيايبإ تأثري له يكون السياحي الرتويج جهود مع الكفاءة ذات اإلعالمية احلمالت رتباطإ إنَّ 
) املتعامل السياحي، وكاالت السفر(احملرتفني  إىل، يتوجه اإلعالم وىلاألرحلة املي فف. 20اجلهود تلك جناح

 .إعطاء ضمانات بتنمية سياحة ذات نوعيةو  ،ستعادة الثقة وجتديد صورة اجلزائرإو 
  .إطالق مخطط نوعية السياحة : سابعاً 

 ...) إقاماتو  ،خميماتو فنادق، (يتم جتسيد خمطط نوعية السياحة، مبعرفة املؤسسات الفندقية 
  . الدواوين السياحية احمللية، وكاالت السياحة والسفر والناقلنيو أصحاب املطاعم، 

وحدة، مصنفة أو يعاد  200(من احلظرية الفندقية  %20 )ة السياحةخمطط نوعي(وتشمل عملية 
كما ) حتادية الوطنية للفندقيني، مجعية أصحاب املطاعماإل(وبواسطة تنشيط اهليئات النقابات املهنية ) تصنيفها

  :تدعم أيضا بواسطة
 ؛عصرنة املؤسسات السياحية  
 ؛التصنيف القانوين  
 خمطط التكوين.  

  .)2030(طط التوجيهي للتهيئة السياحية تنفيذ المخ: ثامناً 
رتكاز على خمططات العمل احملدد يف إيكون ب  ،املشاريع املدعومة مبختلف اإلجراءات املرافقة إجنازإن 

تعرف على درجة تقدم لجتماع كل ستة أشهر، لإتقييم سري العمل من خالل عقد و . املرحلتني الثانية والثالثة
  . إعادة ضبط طريقة العمل الضرورية ، وحنرافاتاملشاريع وإحصاء اإل
  :اإلنطالقها واليت يف طريق إجناز رع يف اجلدول التايل يبني املشاريع اليت شُ و 

  المشاريع التي شرع في إنجازها و التي في طريق اإلنطالق) : 4 (رقمالجدول 
  عدد األسرة  عدد الفنادق  األقطاب

  5965  86  القطب السياحي مشال شرق
  9295  49  حي مشال وسطالقطب السيا

  10146  85  القطب السياحي مشال غرب
  2092  26  القطب السياحي جنوب شرق الواحات
  1513  23  القطب السياحي جنوب غرب توات

  150  01  القطب السياحي اجلنوب الكبري طاسيلي
  225  04  القطب السياحي اجلنوب الكبري

  29386  274    اجملمــــــوع

   Www.mta.gov.dz/accueil.htm: )2013(  ،ة و الصناعة التقليديةوزارة السياح: املصدر

 األقطابموزعة على خمتلف  مشروعاً  247ها قد بلغ إجناز املشاريع املرتقب  بأن )4( :رقميبني اجلدول 
فندق، ويف  220ية واليت قدرت بـ الشمالقطاب األمع مالحظة أن أكرب عدد من املشاريع متمركزة يف  ،السبعة

ويرجع السبب يف ذلك حليوية املنطقة الشمالية وإقبال السواح على  فندق، 54املقابل األقطاب اجلنوبية حوايل 
اجلدول ف .)2030( فاقها آلإجناز املخطط السياحة الشاطئية وسياحة األعمال، أما بالنسبة للقرى السياحية 

  : هاداملوايل يوضح عد
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  )2030( القرى السياحية المرد إنجازها في إطار المخطط التوجيهي) : 5 (رقمالجدول 
  األقطاب اسم المشروع المستثمر األسرة
 القطب السياحي شمال شرق القرية السياحية مسيدة ELLCالشركة اإلماراتية  2440
 سياحي شمال شرقالقطب ال القرية السياحية سيدي سالم الشركة السعودية سيدار 4938
 القطب السياحي شمال وسط القرية السياحية أقريون بجاية سيفيتال 1282
 القطب السياحي شمال وسط القرية السياحية صيران بومرداس ELLCالشركة اإلماراتية  2697

 شمال وسط القطب السياحي  بومرداس MEDISEAالقرية السياحية  الشركة األمريكية التونسية الجزائرية سياح 17510
 القطب السياحي شمال وسط القرية السياحية عين طابة الجزائر  والمجموع الكويتية ELLCالشركة اإلماراتية  5985
 القطب السياحي شمال وسط القرية السياحية موريتي الجزائر EMIRALالمجموعة اإلماراتية  2004

 القطب السياحي شمال وسط احل الجزائريالقرية السياحية الس شركة التنمية الفندقية الجزائرية 460
 القطب السياحي شمال وسط القرية السياحية سيدي فرج الجزائر الشركة اإلماراتية القدرة 360

 القطب السياحي شمال وسط القرية السياحية زرالدة الشركة السعودية سيدار 6885
 القطب السياحي شمال وسط بازةالقرية السياحية العقيد عباس تي الشركة اإلماراتية إعمار 1240
 القطب السياحي شمال وسط القرية السياحية واد بالح سيزاري تيبازة مجموعة سيفيتال 1426
 القطب السياحي شمال غرب الحلم السياحي وهران مراغ وهران 5900

 القطب السياحي شمال غرب هيليوس كريستيل وهران إقامة هيليو فرنسا 220
 القطب السياحي شمال غرب موسكاردة تلمسان ELLCاتية الشركة اإلمار  732

 القطب السياحي جنوب غرب أدرار –قصر ماسين تيميمون  SIDمجموعة الجنوب  92
 القطب السياحي شمال وسط الجزائر ناحديقة دي ELLCالمجموعة اإلماراتية  1000

  المجمـــوع 55166

 Www.mta.gov.dz/accueil.htm)2013( :وزارة السياحة و الصناعة التقليدية : املصدر
 إلمتيازالسبعة  األقطابموزعة حسب  ،قرية سياحية 17حوايل  إجنازيبني أنه سيتم  )5( :رقم اجلدول

ني كان قرية سياحية يف ح 16 ،الشمالية حتتوي على أكرب عدد من القرى السياحة األقطاب بأنونالحظ 
  .وأن أغلب املستثمرين أجانب خاصة من اإلمارات ،سرير فقط 29بطاقة إيواء  ،نصيب اجلنوب بقرية واحدة
 للقطاع اإلعتبار وإعادة ،تطوير على تعمل ،السياحية أصبحت ةاإلسرتاتيجي مما سبق، نقول أن

 التحتية، والبىن القاعدية املنشآت تدعيم خالل منوالرتكيز على منتج السياحة الساحلية،  يف اجلزائر، السياحي
  21. البشرية املوارد وتأهيل اخلدمات وتطوير واحلضاري، الثقايف اإلرث على احملافظة وضمان

كان البد من وضع جدول زمين لكل مرحلة من مراحل ،  وتنفيذ املخطط التوجيهي إجنازومن أجل 
  :على حسب املؤشر التايل، املخطط

 
  
  

  هذه الفرتة ومت يف )2007( جوانمن:  
  ؛ة من خالل عقد اجللسات الوطنيةإسرتاتيجيجتسيد مسار إعادة تكييف  
 ؛إطالق خمطط تكوين ومدارس تكوين يف السياحة  
  أقطاب سياحية إىلحتويل األقاليم.  
  مت )2008(إىل غاية جوان  )2007(ومن أكتوبر:  

 8المرحلة  7و  6، 5المراحل  4و 3، 2المراحل 

أشھر 6 أشھر 6
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 ؛وطينيف األرضيات الكربى لدخول الرتاب ال ستقبالالشروع يف ترتيبات اإل 
  ؛وترية التقدم يف بلوغ أهداف املخطط التوجيهي لتهيئة السياحةدراسة 
 ؛تعزيز أعمال تنفيذ املخطط واملرافقة املالية  
  ؛ة لتسويق وجهة اجلزائرإسرتاتيجيوضع  
 إطالق خمطط نوعية سياحية.  
  مت )2007(غاية ديسمرب  إىل و:  

 ؛ة السياحيةسرتاتيجيإرساء األسس اجلديدة لإل  
 إلطار اجلديد للعمل السياحيجتسيد ا.  
   تمسي )2015(إىل غاية  )2007(من ديسمرب و :  

 ؛بإمتيازالقرى السياحية  إجنازنطالق مفاوضات الشروع يف إ  
  ؛بإمتيازوالقرى السياحية  األقطابتعريف وحتديد  
 ؛اإلطالق املتزامن للحركيات اخلمس  
  السياحي اإلستثمارإطالق.  
  وجتسيد املخطط  ،يتم تعزيز سياسة التحول السياحي للجزائرس )2030(إىل غاية  )2015(من

والتصديق  ،ويتم تسيري متابعة املشاريع من خالل اللجنة الوطنية للقيادة لضمان املطابقة، التوجيهي
الوساطة بني القوى العمومية و لتزامات مكتب التسيري بسمعة دولية، على مراحل اإلجناز بالنظر إل

إعداد دليل بالشروط املطبقة على و ستشارة يف املنازعات خصص لإلمكتب متو واملستثمرين 
  22.املشاريع

 )2007(بتداء من جوان األوىل إيف تنفيذ مراحله  املخطط التوجيهي شرع فعالً  بأننستنتج  ،مما سبق 

ة اتيجيإسرت ة اجلديدة بواسطة تنفيذ مسار إعادة مالئمة سرتاتيجييف وضع اللبنات لإل )2007(ديسمرب غاية  إىل
ب اقطأ إىلمن خالل عقد اجللسات الوطنية والبدء يف إنشاء مدارس التكوين يف السياحة والتحول  )2030(

  .يف األقاليم السياحية 
جديد  ستثماريإعقد  49توقيع على كما أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية اجلزائرية،   

املوافقة هذه وأن منح  ،طنية ملخطط التهيئة السياحيةة الو اإلسرتاتيجيمن  % 68سيمكن بلوغ حتقيق نسبة 
ا رفع طاقة اإل ،متت املوافقة عليها مسبقاً  483 إىلتضاف  . )2015( آفاقألف سرير يف  70 ـستيعاب ببإمكا

ألف سرير،  85وذلك بعد إعادة تأهيل حوايل  )2015( آفاقمليون سائح يف  2,5 إستقبالوأن اجلزائر تعتزم 
ها يف إطار املخطط إجناز املشاريع اليت سيتم  إىلألفا باملقاييس الدولية، باإلضافة  75ستيعاب اإللتبلغ طاقة 

 ـومتكنت من حتقيق مداخيل قدرت ب )2009(حبيث بلغ  عدد السواح مليون سائح سنة . الوطين لتهيئة القطاع
دف الدولة يف إطار  ،مليون دوالر 330 مليار دوالر،  2تقدر حبوايل حتقيق مداخيل إىل تها إسرتاتيجيو

  23 .الدخل الوطين اخلام يف % 3لتساهم بنسبة 
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  التنمية السياحيةومبادئ معوقات  :الرابع المحور
دف إىل حتقيق تنمية مستدامة إىل تطوير ،تسعى العديد من الدول وتنشيط  ،وخاصة الدول اليت 

سياسات السياحة ال تبىن ال واجلدير بالذكر أن .إجتماعيةو  إقتصاديةملا ُحيدثه من تنمية  ،القطاع السياحي
أيضًا احلفاظ على البيئة  اإلعتبار بعنيوتكنولوجية، ولكن جيب أن يؤخذ  إقتصاديةعتبارات إفقط على 

السكان املضيفني عامة والذين يعملون يف احلقل السياحي خاصة، إذ أن السياحة اليت تستجيب  إحتياجاتو 
  . بديلة أو السياحة املتوافقةهلذه الشروط هي السياحة ال

وبناء  واجهتها بعض املشاكل بادئ التنمية السياحية املستدامة،ملبنيها تواجلزائر كغريها من الدول عند 
يف اجلزائر ومبادئ التمنية  سنحاول أن ُنسلط الضوء على أهم املشاكل اليت يواجهها القطاع السياحي عليه

  :السياحية
  لسياحيةمعوقات التنمية ا :أوالً 

  24:مت إحصاء إحدى عشر مشكل يعيق التنمية السياحية كالتايل
  :حبيث جند، غياب نظرة لمنتجات السياحة الجزائرية -1

 ؛غياب التشاور حول األمور األساسية وجتاوب ضعيف مع حقائق امليدان 
 مواقع بال صيانة وغري مثمنة بصورة كافية.  

  وذات نوعية سيئة  ،غير كافية إيواء طاقات -2
  ؛بالنسبة للسكان احملليني كل إيواء ذات نوعية رديئة وبأسعار باهظة نسبياً هيا  
 ؛اهلياكل الفندقية واإلطعام ذات نوعيةو ، ستقبالعجز يف طاقات اإل  
 10 % فقط من الفنادق تستجيب للمعايري الدولية. 

  وكاالت األسفاربالنسبة لغياب التحكم في التقنيات الجديدة للسوق  -3
  وكاالت اجلنوب( إستقبال %10عمرة وأسفار حنو اخلارج  %80السياحة املوفدة أنشطة موجهة حنو (

  ؛تذاكر % 10و
 ؛عدم التكيف مع الطريقة العصرية للتسيري اإللكرتوين للنقل قصد تنظيم عمليات احلجز واخلدمات  
 ؛والذي هو يف حتول مستمر ،غياب التحكم يف التقنيات اجلديدة لسوق السياحة الدولية  
  ؛السياح يف اجلنوب لوكاالت األسفار األجنبية اليت حتدد وجهتهم ستقبالإخضوع 
 ؛عدم وجود تنظيم لوكاالت األسفار وميثاق حيكم املهنة  
 ؛نقص يف تأهيل ومهنية املستخدمني  
 غياب خمطط للتكوين املستمر.  

  .نقص في تأهيل ومهنية المستخدمين في المؤسسات والخدمات السياحية والفنادق خاصة -4
 ؛بإمتيازية تكوين غري مالئمة، مع متطلبات عرض سياحي نوع 
 السياحي نقص التأهيل والكفاءة لدى املستخدمني يف القطاع. 
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 ضعف نوعية المنتج وخدمات السياحة الجزائرية -5
  ).التونسية واملغاربية( خدمات مرتفعة السعر بالنسبة للسكان احملليني وذات نوعية أقل للمنافسة الدولية 

  لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال في السياحة  توغل ضعيف -6
 ؛كتشاف الثقايفواإل  ،عدم كفاية مواقع اإلنرتنت مع الرتكيز على ترقية الصحراء  
 ؛تصال يف قطاع السياحةصعوبة التكيف مع الوزن املتزايد لتكنولوجيا اإلعالم واإل  
  تصايلإعدم وجود سند تفاعلي و. 

  ضعف نوعية النقل  -7
 ؛بالغ فيهاملتسعري الزادت حدة من خالل و نقل متكيفة مع الطلب، الات عدم القدرة على خدم  
  بإجتاهنعدام التنسيق يف رحالت الربط عند املغادرة إ إىل باإلضافةاجلنوب  بإجتاهسوء الربط اجلوي 

 .اخلارج
  بنوك وخدمات مالية غير متكيفة  -8

  ؛سات املستقبلة للسياحعلى مستوى البنوك واملؤس ،وضعف وسائل الدفع العصرية مالئمةعدم  
  ً؛اخلارج إىلأو إيفاد السياح  ستقبالبالنسبة لإل قوانني ال تسمح بتوطني العمليات سواء  
  السياحي اإلستثماروالنشاط السياحي مع طبيعة  اإلستثمارتعارض طريقة متويل. 

 مشاكل األمن  -9
وعدم سياح والزوار للاية ود محعدم وجو  )ضطراباتإغياب األمن الصحي، الغذائي، (مشاكل متكررة ومتفرقة 

ا منع وقوع اجلرائم يف املرافق السياحية إختاذ عرض السياح للمخاطر الصحية تَ  أو ،التدابري اليت من شأ
م ،ومراقبة العناصر املشبوهة اليت تستغل السياح والزوار ،واألخالقية   .ومطارد

  تسيير وتنظيم غير متكيف مع السياحة العصرية - 10
 ؛ومتابعة تطور السياحة على الصعيد الوطين والدويل ،لتقييمغياب أدوات ا  
  ؛ستخراج التأشريات والدخولإاملبالغة يف إجراءات  
 طريقة تسيري غري متكيفة مع السياحة العصرية.  

  عجز في تسويق وجهة الجزائر  - 11
 والشركات يف قطاع  ،وضعف يف التعاون بني خمتلف القطاعات ،تصال الداخلي واخلارجيضعف اإل

  ؛السياحة
  ؛على النشاط السياحي اإلسرتاتيجي للتسويقعدم وجود أدوات لإلعالم  
  ؛تصال احلديثال تتماشى مع تقنيات اإل) قدمية(وسائل ترقية متآكلة وغري مؤهلة  
 ؛عادية وغري متكيفة مع التسويق اجلواريو غري كافية  لوحات إشهارية  
 ضعف تسويق الوجهة اجلزائرية.  
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  .المستدامةالسياحية  ية لتنما مبادئ: ثانياً 
زدياد يف إ إىلمما يؤدي بصفة نظامية  ،تتطلب التنمية السياحية تطوير النشاطات البشرية يف األقاليم

ستهالك املياه إزيادة يف ) نفايات الورشات، نفايات منزلية، نفايات املؤسسات السياحية(حجم النفايات 
جديدة يف جمال  إحتياجاتو  ،يري يف أنظمة تصريف مياه األمطاروتغ ،وزيادة يف املخلفات من املياه املستعملة

أضرار صوتية  إىلباإلضافة ) اإلنارةو  ،املاء الساخنو التدفئة، (وكذلك زيادة يف الطلب من الطاقة  ،التنقالت
ا ضجيج، تنقالت(جديدة    ...) إقامة أنشطة 

املستدامة واليت تتمثل فيما  السياحية للتنمية مبادئ وضع من البد كان سبق ما كل ومن خالل
  25:يلي
مم صَ ومؤسسية تُ  ،يتطلب حتقيق التنمية املستدامة إجياد تغيريات سياسية :اإلستراتيجيمبدأ التخطيط  -1

   .اإلسرتاتيجيويتحقق ذلك من خالل تطبيق مبدأ التخطيط  ، حتديدهااليت متَ  اإلحتياجاتبعناية لتليب 
وجودة  ،توضع األهداف للمساعدة يف حتديد كمية: ةومرنة للسياس، مبدأ وضع أهداف واقعية -2

تعترب األهداف اليت يصاحبها احلوافز من أدوات تنفيذ السياسة و  ،املخرجات املتوقعة أو األوضاع املرغوب فيها
ا واقعية وميكن  ،األهداف حتدياً  ومتثلعندما تتاح القدرة على ذلك،  تخدمس، وتفاعليةاألكثر  ومع ذلك فإ
  .حتقيقها

البدء  يفولتحقيق أكرب قدر من التكامل جيب : مبدأ السياسة المتكاملة بين القطاعات المختلفة -3
ا ستخدام األدوات املنهجية إوبالتايل ميكن حتقيق التوازن بني السياسات ب ،بتحديد السياسات املتضاربة وتأثريا

 . املناسبة
واحمللية  ،املستويات الوطنية يفقوم احلكم لتحقيق التنمية املستدامة جيب أن ي: مبدأ الحكم الرشيد -4

واملساءلة  واجملتمع املدين يف صنع القرار واملسئولية ،على الشفافية يف صنع القرار ومشاركة املواطنني ةواحملافظ
  .التنفيذ يفواحملاسبة 

 أقل مستوى إىلختاذ القرار إمن الضروري أن تتحقق تدرجيًيا المركزية : مبدأ المركزية السلطة والتفويض -5
  . املستويات احمللية إىل املركزي املستوى من واملسئوليات ختصاصاتاإل تنتقل حيث ،ممكن

ستيعاب كل فئات إو  ،يؤكد هذا املبدأ على أمهية التعليم وبناء القدرات يف رفع الوعي: مبدأ رفع الوعي -6
ذه القضايا اإلهتماموزيادة  ،لقضايا التنمية املستدامة اجملتمع  .العام 

أن ترتك الثروات الطبيعية لألجيال القادمة بنفس على ضرورة يؤكد هذا املبدأ : مبدأ العدالة بين األجيال -7
القدر الذي تسلمت به األجيال احلالية تلك الثروات، حىت يتوفر لألجيال القادمة نفس الفرص أو فرص 

 .ا مثل اجليل احلايلإحتياجاأفضل لتلبية 
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التوزيع العادل للدخل مع تأمني  إىليدعو هذا املبدأ : الجيل الحاليمبدأ تحقيق العدالة بين  -8
جتماعي داخل هذا اجليل عدم اإلنصاف اإل بأنعلًما  ،البشرية األساسية لكل فئات اجملتمع اإلحتياجات

  .ستخدام املوارد الطبيعية وتدمريهاإجتماعي وسوء اإلحباط اإل إىلميكن أن يؤدي 
ستخدام املوارد الطبيعية لضمان إترشيد  إىليدعو هذا املبدأ : الطبيعية مبدأ الحفاظ على الموارد -9

إستدامة التنمية وحبيث تستخدم املوارد الطبيعية بطريقة تضمن احلفاظ على التنوع البيولوجي ومحاية القيم 
  .واملناظر الطبيعية

إحداث  يف نشاطها بيتسب اليت اجلهات املبدأ هذا يدعو :التلوث في المتسببة الجهة تغريم مبدأ - 10
أو املنتجات  النهائية شبه املنتجات أو اخلام املواد يف تاجرت أو ستخدمتإ أو إذا أنتجت أو البيئة، على ضغوط

 . هذا التدهور يفاليت حتتوي على املواد املضرة بالبيئة، تقوم هذه اجلهات بدفع رسوم مقابل تسببها 
جيب أن يدفع  ،فرد يستخدم املوارد الطبيعية أيعلى أن  ينص هذا املبدأ: مبدأ قيام المستخدم بالدفع - 11

يطبق و ستخدام ستخدام على أن تغطي هذه القيمة تكاليف معاجلة خملفات اإليف مقابل هذا اإل ،سعر واقعي
هذا املبدأ على اخلدمات مثل اإلمداد مبياه الشرب، ومجع مياه الصرف الصحي ومعاجلتها، ومجع املخلفات 

  .اخل...منها البلدية والتخلص
شعور املنتفعني مبسئوليتهم املشرتكة جتاه  إىلحيتاج حتقيق التنمية املستدامة : مبدأ المسئولية المشتركة - 12

  .احلد من ضغوط التنمية على البيئة واملوارد الطبيعية واجملتمع
 يعترب التخطيط العمراين وختطيط: ستخدامات األراضيإو  ،مبدأ التخطيط والتنمية العمرانية - 13
ستخدام املستدام لألراضي والريفية املستدامة، واإل ،ستخدام األراضي أداه رئيسية لتحقيق التنمية احلضريةإ

وصحة ورفاهية اجملتمعات  واإلجتماعية ،اإلقتصاديةتأمني الفاعلية  اإلعتبارمع األخذ يف  ،وختصيص املوارد
 .واحلضرية ،الريفية

  :لخاتمة ا
 آفاقلذان أجنزا يف إطار إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لقد مسح التشخيص والتدقيق ال

بتحديد التوجيهات الكربى للصناعة العامة للسياحة، وحتديد تعريف تطلعات الزبائن احملليني  )2030(
مية ختالالت اليت ميكن أن تعيق التنإبراز القدرات والرهانات السياحية الكبرية للجزائر وتعريف اإلو  ،والدوليني
  .نعطافات اليت ميكن أن تدعمهالكن ويف نفس الوقت اإل ،السياحية

 السياحة يف جديداً  جلعلها وافداً  ،ومن مث، تعني القيام بعمل معمق إلعادة صياغة السياحة اجلزائرية
  .املتوسطية مع مراعاة جتسيدها أيضا يف تنمية اإلقليم ويف حميطه احمللي

 ،للعمل مرجعياً  جلميع الفاعلني وإطاراً  مشرتكاً  ميثاقاً  ،تهيئة السياحيةيعترب املخطط التوجيهي للهذا، و 
ويستهدف هذا امليثاق تسهيل بروز سياسة  ،ومنسجم يف تنمية اإلقليم اجلزائري ،ويساهم يف مسعى شامل

 قتصاديةاإليساهم يف التوازنات و  .احملروقات مكمل لقطاعإقتصاد حقيقية للتنمية السياحية املستدامة، وترقية 
 .تثمني صورة اجلزائر اهلدف من هذا املخطط  هوو  ،واملالية الكربى
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دف  ،املفهوم اجلديد للسياحة يف اجلزائر بأن كما الحظنا، تثمني  إىليقوم على مخس ديناميكيات 
ا التنافسية وحتسني متوقعها، وإنشاء أقطاب ا ،وجهة  زإلمتياوعالمة اجلزائر بغية مضاعفة جاذبيتها وقدر

وتطبيق  ،املتوسطية املواقعومجال  الواحات،عتمد فيها إبراز أصالة يُ  ،السياحية وتنظيمها حول قرى سياحية
كون إدماج تكوين مهين عايل   إىلمتياز العرض السياحي الوطين، إضافة إبغية ضمان  ،خمطط اجلودة السياحية

يف خانة سياحية جديدة تتماشى مع والتموقع  ،تصالوالتفتح على تكنولوجيات اإلعالم واإل ،اجلودة
من خالل حلقات  ،التوجهات العاملية الصاعدة، فضال عن ترقية الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص

تصب مساعي كافة املتعاملني يف توخي نفس الغاية أال وهي  بأنمبا يضمن الفعالية وهذا  ،السلسلة السياحية
ومرافقتهم وتأطريهم وإقامة  ،يل بسيطة وواضحة لدعم املستثمرينمتو إرضاء السائح، وأخريا وضع خطة 

ومن مث بات من الضروري أن  ،سرتجاع الثقة املتبادلةإذلك أنه يستحيل إنعاش النمو دون  ،عالقات ثقة معهم
  .يدرك املستثمر احمللي، مثله مثل املستثمر الدويل، األمهية اليت توليها الدولة ألمنه وألمن ممتلكاته

للسياحة  مقياس وأي ،متزايدة بصورة هامة قضية دامةتسواإل السياحة كذلك  لوحظ أن قضيةو  
تكون  أن وينبغي ،والبيئية واإلقتصادية ،اإلجتماعية اآلثار اإلعتبار يف يأخذجيب  أن اإلقتصاد على وأثرها
  .عليا أولوية ذات األخري العنصر مع الروابط
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