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السياحة كمورد إستراتيجي لتحقيق التنمية '': الموسوم اليوم الدراسيفي فعاليات مداخلة مقدمة 
كلية الحقوق والعلوم ، القانون الدولي للتنمية المستدامة، المنظم من طرف مخبر ''المستدامة في الجزائر

  .2016 نوفمبر 30مستغانم، يوم  -جامعة عبد الحميد بن باديس السياسية، 

  السياسة السياحية يف اجلزائرتطور 
  بليه حلبيب. أ

  قسم العلوم السياسية
  كلية احلقوق والعلوم السياسية
 مستغامن -جامعة عبد احلميد بن باديس 

  :ملخص
عرب  ورهاتطو ئرااجلز يف السياحية مضمون السياسة العامة على الضوء تسليطإىل  ةملداخلاه هذ يف سعىن

خمتلف املراحل اليت شهدا البالد، وهذا من خالل استعراض خمتلف السياسات املتمثلة يف الربامج واخلطط اليت 
وضعتها السلطات العمومية منذ االستقالل من أجل النهوض بالقطاع السياحي ومن مت خلق مورد مايل إضايف 

 ختليص اجلزائر من تبعيتها املفرطة ملورد وحيد متمثل هام من شأنه تنويع مصادر متويل اخلزينة العمومية وبالتايل
  . يف البترول

وقد مت تناول املوضوع من خالل استعراض مفهوم السياسة العامة، ومفهوم السياسة العامة السياحية، مث 
 .التطرق إىل مضمون وتطور السياسات العامة السياحية يف اجلزائر

  .العامة السياحية ةسياسال ة،العامالسياحة، السياسة  :املفتاحية الكلمات
  

Resumé : 

La présente communication vise essentiellement à mettre en exergue le contenu de la 
politique publique touristique en Algérie et son évolution à travers les différentes étapes qu’a 
connues le pays, et ce en examinant les différentes politiques, en l’occurrence les programmes 
et les plans arrêtés par les pouvoirs publics, depuis l’indépendance afin de relancer le secteur 
touristique et, par conséquent, de créer une ressource financière supplémentaire susceptible de 
diversifier les ressources de financement du trésor public et de mettre un terme à la 
dépendance excessive du pays vis-à-vis du pétrole.  

L’intervention donc sera axée sur l’examen de la notion de la politique publique, de la 
politique publique touristique, et du contenu et de l’évolution  de la politique touristique en 
Algérie. 

Mots clés :Tourisme, Politique Publique, Politique Publique Touristique, Algérie. 

 
 



2 
 

  
  

  :مقدمة
 صناعةحيث أضحت  اليوم، عامل يف االقتصادية اطاتنشبني المن أمهية كبرية كانة ذات تتمتع السياحة مب

 حتسني يف مسامهتها عن فضال العاملة، األيدي هاما للعملة الصعبة وتشغيلو دائما وموردا بذاا قائمة
 الناتج الرفع من يف واملسامهة رؤوس األموال واالستثمارات األجنبية، واستقطاب املدفوعات، ميزان وضعية

   .  عجلة التنمية االقتصادية وحتريك النمو معدالت تدعيم وبالتايل اخلام، الداخلي
تعتربها من  عليها، حيث الدول تقيم اقتصادياا من إن األمهية املتعاظمة اليت تكتسيها السياحة جعلت الكثري

اليت  املكانة إيالء السياحةاملسارعة يف كما دفعت بالعديد من احلكومات إىل  ،بني القطاعات اإلستراتيجية
  .بقطاعاا السياحية النهوض ة اليت من شأاوضع وتبين السياسات العامعكفت على فتستحقها، 

سنحاول استعراض السياسة السياحية يف اجلزائر، وهو موضوع ينتمي إىل احلقل املعريف املسمى  ويف هذا الصدد
 اسةبدراسة وحتليل السياسات العامة الذي يشكل جزء أصيال من ميدان العلوم السياسية، حيث تعترب السي

  .بالصعوبة والتعقيد تتميز األول املقام يف سياسية عملية العامة
ما هو مضمون السياسة السياحية يف اجلزائر وكيف : وعليه، حتاول هذه الدراسة حتليل اإلشكالية التالية

  ؟املراحل اليت شهدا البالد خمتلف عربتطورت 

  :السياحية مفهوم السياسة العامة -1
حيث كانت   ،1929 دراسة السياسات العامة إىل ما بعد األزمة االقتصادية العاملية سنة  ترجع أوىل حماوالت

أستاذ علم االجتماع جبامعة كولومبيا بالواليات ''  Robert Lynd روبرت ليند ''الدراسة اليت قام ا 
 احلرب بعد العامة السياسة مبوضوع االهتمام املتحدة األمريكية أول دراسة حتليلية للسياسات العامة، وقد زاد

يد الكثري من أساتذة العلوم  ىالثانية حيث أخذت دراسات علم السياسات العامة تتبلور وتتطور عل العاملية
هارولد السويل ''بتأثري الدروس املستفادة من هذه احلرب، وكانت دراسات  السياسية واإلدارة العامة

 Harold Laswell  ''ى طريق تقدم هذا العلم الذي بدأ يأخذ مالحمه الواضحة يف من العالمات البارزة عل
السياسات العامة أحد  وحتليل الستينيات نتيجة التطور احلاصل يف ميدان العلوم االجتماعية، وأصبحت دراسة

 لتعاظم ، وذلك نتيجة يف دراسات النظم السياسية والسياسة املقارنة واإلدارة العامة االجتاهات احلديثة نسبيا
 الوظائف السياسية لكافة واملنسقة املهيمنة السلطة حيث أصبحت الدولة االقتصادي، امليدان يف الدولة ورد

  )1(.الدولة تدخل هو عصر العصر هذا أن القول إىل املفكرين بعض دفع الذي األمر والثقافية، واالجتماعية
  مفهوم السياسة العامة: أوال

 السياسيني والقادة ينيميالباحثني األكاد طرف من الكبري باالهتمام العامة السياسة موضوع حظيلقد  
 ، كماوغريها عواجتما واقتصاد من سياسة االجتماعية العلوم خمتلف مع يتقاطع معريف كحقل وأصبح
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العامة جدالً كبرياً بني الباحثني حول ماهيتها واملوضوعات اليت تتناوهلا، لذلك تعددت  شكلت السياسة
متثل اجلانب األدائي للحكومة والفعل إما واإلحاطة جبوانبها املتعددة يف كوا  هاليت حتاول فهمالتعاريف ا

هذا ميكن تناول لذلك  ،السياسي أو أا ترتبط بكافة جوانب النظام السياسي وال تقتصر على دور احلكومة
ياسة العامة واليت وصفت فهوم من خالل التعرض إىل التعاريف اليت ركزت على اجلانب التشريعي للسامل

السياسة العامة على أا قرار أو جمموعة قرارات سياسية، وتلك اليت نظرت إىل السياسة العامة من خالل 
  . ترى أن السياسة العامة هي خطط وبرامج عمل تنفيذيةيتاجلانب التطبيقي والتنفيذي وال

قرار دائم يتميز بثبات السلوك الذي '': بأا فبالنسبة للسياسة العامة من خالل اجلانب التشريعي فقد عرفت
  )2(.''يترتب عليه كما أنه ميثل وجهات نظر أولئك الذين اختذوا القرار والذين يلتزمون به

لة ترتبط أهذه املسواملؤسسات اليت تكون مهمتها اختاذ القرارات،  املتمثلني يفهنا تبدو اإلشارة إىل الفاعلني 
، مهمتها األساسية هي سن التشريعات كالسلطة التشريعية واختاذ القرارات كاحلكومةباألجهزة اليت تكون 

تربز العالقة بني السياسة العامة والسلطة التشريعية كون األخرية تقوم بوضع التشريعات والقوانني من هنا و
الدور املركزي لتشريع فالسلطة التشريعية تقوم ب، رسم سياسة معينه أو مواجهة مشكلة معينةب املتعلقةواخلطط 

أا  ردالسمة على السلطة التشريعية  ال ميكن إضفاء هذهالسياسي، و القوانني وصنع السياسات يف النظام
  )3(.ذا الدورالفعلية هل تهاخمولة بذلك دستوريا، وإمنا يستلزم األمر ممارس

داء احلكومي وتنفيذ القرارات، لذلك ومن الناحية التنفيذية والتطبيقية عرفت السياسة العامة على أساس األ
 يف مجاعي أو فردي أداء يعقبه هادف عمل برنامج'' :بأا'' J.Andersonجيمس أندرسون ''عرفها 

، فهذا التعريف يركز على ما يتم فعله متييزا للسياسة من )4(''أو موضوع قضية ملواجهة أو ملشكلة التصدي
برنامج عمل هادف يوجه ويرشد الفاعلني '' :، كما عرفها بأاالبدائلالقرار الذي هو جمرد خيار من بني 

  )5(''.املتعاملني مع مشكله أو قضيه تثري االهتمام

جابريال أملوند '' هاوهناك تعاريف مجعت بني اجلانبني التشريعي والتنفيذي للسياسة العامة، حيث عرف
G.Almond ''االيت والتشريعية التنفيذية السلطة قبل من وإقرارها سنها يتم اليت النوايا عن تعبريات'' :بأ 

 التطبيق ولكن ،األهداف هذه وإجناز تطبيق عن املسؤولة اجلهات وحتديد املوارد بتخصيص أيضا تقوم
فإن  وهكذا ،األهداف ذه املتأثرة اجلماعات استجابة وعلى البريوقراطية اإلدارة على يعتمد واالجناز
 )6( ''.تعترضها اليت البريوقراطية اإلدارية املعارضة أو الفهم عدم خضم يف تضيع قد العامة السياسة

السياسة العامة تشمل الربامج واألعمال املنسقة اليت تصدر عن القادة احلكوميني وليست القرارات املنفصلة ف
  )7( .القواننياملنقطعة، فهي تشمل التشريعات والقوانني وكذلك القرارات الصادرة لتنفيذ هذه 

  
  السياحية  تعريف السياسة العامة: ثانيا



4 
 

 أو قرارات تشكل اليت احلكومية القواعد والربامج جمموعة'' :السياسة العامة بأا'' علي الدين هالل''يعرف 
 منها وأشكال صور عدة يف العامة السياسات عن ويتم التعبري معني، جمال بصدد السياسي النظام خمرجات
  )8( .''القضائية اإلدارية واألحكام والقرارات واللوائح القوانني

الدولة أو احلكومة تضع سياسة عامة لكل جمال من إنطالقا من التعريف السابق نستطيع أن نستخلص أن 
  .جماالت النشاط واحلياة العامة ومن بينها جمال السياحة

اهلادفة إىل  واإلرادية اإلدارية السلوكات واخلطط من جمموعة'' :على أا السياحيةالعامة  السياسة تعرفو
  .تنظيمية فرعية وهي سياسة عامة ،)9( ''فيها التحكم ووسائل السياحة وتنمية تطوير

البحث يف التشريعات والقوانني اليت تنظم وحتكم األمر ومن أجل تناول السياسة العامة السياحية يستدعي 
   .الربامج والقرارات احلكومية املتخذة لتطبيق تلك التشريعات والقواننيالنشاط يف جمال السياحة والنظر يف 

  

   :هاتطورو اجلزائر يف ةيالسياح السياسة العامةمضمون  -2
 1897إىل بداية القرن التاسع عشر، ففي سنة  بالضبطإىل احلقبة االستعمارية ويعود ظهور السياحة يف اجلزائر 

متكنت من تنظيم قوافل سياحية عديدة من أوربا حنو  اليتاللجنة الشتوية اجلزائرية، الفرنسي أسس املستعمر 
من السياح اجيات الزبائن حلاجلزائر، وهو ما دفع املستعمر الفرنسي إىل التفكري يف إنشاء هياكل قاعدية تلبية 

، ويف سنة 1916يف  ينةيف قسنطأخرى مت تشكيل نقابة سياحية يف مدينة وهران، و 1914األوربيني، ويف سنة 
نقابة سياحية تواجدت آنذاك، ويف نفس السنة مت إنشاء  20 ضمت اليت مت تشكيل فدرالية السياحة 1919

مت إنشاء الديوان  1931القرض الفندقي املكلف مبنح القروض للمستثمرين يف اال السياحي، ويف سنة 
إىل تنمية السياحة، وأصبح يسمى فيما بعد مبركز اجلزائري للنشاط االقتصادي والسياحي، الذي كان يهدف 

  .التنمية السياحية، واستمر نشاطه حىت بعد االستقالل
أمهية السياحة ذا أدرك املستعمر آنذاك ألف سائح، هل 150حوايل  1950وقد بلغ عدد السياح يف اجلزائر سنة 

اخلاص بالتجهيزات الربنامج املوسع ه إلجناز والدليل على ذلك ختصيصأمهية املوارد السياحية يف اجلزائر، ومن مت 
منها  % 17 غرفة لفنادق حضرية 17200، واخلاص بإجناز 1957يف خمطط قسنطينة سنة السياحية املتضمن 

  :مراحل عدةيف اجلزائر ب ةيالسياح السياسة وقد مرت ،)10( ركزة يف اجلزائر العاصمةتمم
  غداة االستقالل السياحيةالسياسة : أوال

 :منيز هنا بني مرحلتني
   : 1966سنة السياحة ميثاق صدور قبل اجلزائرية السياحة -أ

 تلبية الطلب على قادرة وغري هشة سياحية هياكل أمام نفسها وجدت استقالهلا على اجلزائر حصول بعد
ومحامات  غابية ومناطق وآثار تارخيية أماكن طبيعية(إمكانيات سياحية  من تزخر به ما مع مقارنة السياحي،

 ..).معدنية وشواطئ
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 اهتمت إذ أخرى، دون قطاعات على االستقالل بعد املنتهجة السياسة الدولة من خالل  ركزتلقد 
الذي مل  السياحي القطاع أمهلت قطاعات أخرى من بينهاو والتعليم، والصحة والفالحة بقطاعات الصناعة

 باعتبار املتاحة واإلمكانيات املالية املوارد قلة إىل باإلضافةهذا  التنموية، اخلطط أولويات من بني يكن
 برنامج وضع مت أنه إىل آنذاك، كبري باهتمام حيظ أن هذا القطاع مل ورغم االستقالل، حديثة دولة اجلزائر

 )11( .السياحي التوسع مناطق يئة  يهدف إىل 1966 و 1962 بني ما الفترة يف
لألعمال  مرافق بناء هو هدفها وكان البالد، يف الكربى املناطق على ركزت الدولة أن يالحظ ما

 الدولة حاولت 1963 سنة ويف ،للسياحة اجلزائري الوطين الديوان إنشاء مت كما واملؤمترات، وامللتقيات
 إمهال إرجاع ميكن أنه إال السياحة، وزارة ا مسيت وزارة خاصة تأفأنش للسياحة جديدة دفعة إعطاء

 : هي أسباب عدة إىل آنذاك السياحة
 ثانويا، نشاطا باعتبارها لسياحةل الدولة نظرة  -
 السياحي، اال يف املؤهلني والعمال الكفاءات غياب  -
 والنقل، والترفيه الراحة وسائل من السياحية اهلياكل ضعف  -
 واملوانئ، واملطارات الطرقات شبكة وهشاشة غياب  -
 .السياحية والوكاالت السياحي الترويج وسائل غياب  -

  : 1966سنة السياحة ميثاق صدور بعد ةيالسياحالسياسة  - ب
 تقييم فبعد بالقطاع السياحي، الدولة اهتمام بداية عن 1966مارس 26 يف السياحة ميثاق صدور ربعي

 السياحة، وزارة طرف من السياحية حصر الثرواتو  السياحة هامن تعاين كانت اليت شامل مل املشاكل
 للسياحة األساسية التوجهات حتديد مت حيث يثاق،هذا امل خالل من للدولة ةيالسياح سياسةال حتديد مت

 : كما يلي اجلزائرية
 اجلزائر للموارد حلاجة نظرا الصعبة، العملة جلب بغية اخلارجية، السياحة حنو السياحي النشاط توجيه -

  املختلفة، التنمية برامج تغطية ألجل املالية
 الدولية، السوق يف اجلزائر إدماج مع القطاع هياكل توسيع خالل من شغل مناصب خلق -
 .العاملة اليد تأهيل ألجل والفندقي السياحي بالتكوين خاص جهاز إنشاء -

  )12(: خالل مني السياح قطاعال لتنمية إستراتيجية وضع مت األهداف تلك بلوغ أجل ومن
 والريفية، اجلبلية السياحية واملناطق الشواطئ على مستوى للسياحة املخصصة املرافق إصالح -
 لدى املواطن، سياحية وثقافة تقاليد خلق على العمل مع وحتسينها، والتارخيية السياحية اآلثار إحصاء -
 واملطارات، احلدود عرب الدخول إجراءات تسهيل -
 ،السياحي اجلزائري للمنتج الدعاية بغية وخارجه الوطن اخلد السياحية الوكاالت إنشاء على العمل -
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 ،السياح األجانب ورغبات تتماشى جيعلها مما تأهيلها، وإعادة الفندقية الصناعة تطوير على العمل -
 . السياحية واإلطارات الكفاءات لتكوين هياكل إنشاء -

 : منها أسباب لعدة أا فشلت نرى السياحة، ميثاق وردت يف اليت السياحة إستراتيجية تقييم خالل ومن
جلأت  الذي الوقت يف الصعبة، العملة جلب هو السياحة وراء من الدولة سطرته اليت األساسي اهلدف -
 ،الكربى السياحية املركبات إلنشاء الصعبة بالعملة كبرية أموال إنفاق إىل فيه
السائح  الستقبال حضريا منتوجا الدولة قدمت حيث املقدم، املنتوج مع فيه املرغوب السائح توافق عدم -

  .التقليدي املنتوج على التعرف يستهويه احلضري السائح أن العلم مع احلضري،
 

 التنموية املخططات خالل من ةيالسياحالسياسة : اانيث
 :يلي كمااليت عرفتها اجلزائر،  التنموية املخططات يف السياحي القطاع مت إدراج

  ): 1969-1967( الثالثي  املخطط -أ
من إمجايل  %  2,54وهو ما ميثل ، جد مليون 282 السياحي الدولة يف هذا املخطط للقطاع خصصت

 خصص إذ الشاطئية، ةعلى السياح التركيز متو سرير، 13.081 اجناز قصد، املخططهذا االعتمادات يف 
  )13( .% 35,5سرير للمحطات الشاطئية أي بنسبة  2406، من ينها سرير 6766 ا هل
 2.736  حتقيق مت إذ املرسومة األهداف عن جدا بعيدة اإلجنازات حصيلة املخطط، كانت هذا ةيا يف

 .سرير 10345وعجز قدره   فقط ريسر
  ): 1973-1970(األول  الرباعي املخطط - ب

 مايل غالف ختصيص ومت سرير، ألف 35 إىل اإليواء قدرات رفع وهو رئيسي هدف املخطط هذا حدد
 كما ،املخططهذا من إمجايل االعتمادات يف  %  2,52وهو ما ميثل ، لسياحةل دج مليون 700 ب يقدر

 : يلي مبا القيام عن فضال % 60بنسبة  السابق املخطط من املتبقية املشاريع إىل أعطيت األمهية
 ،احلضرية والفنادق الصنوبر نادي يئة إعادة -
 ،القبائل منطقةو تيبازة يف السياحة تنمية -
 .معدنية محامات مثانية الجناز جد مليون 120 ميزانية ب ختصيص -
 خالل املنجزة واءيلإل اإلمجالية ةطاقال بذلك لتصل فقط، ريسر 9.220 عادلي ما حتقق الفترة يةا يف

 حىت تصل مل أا أي ، 35%تتعد ومل متواضعة اإلجناز نسبة بقيتوبذلك  ر،يسر 11.956 إىل املخططني
 )14( .السابق الثالثي املخطط يف املسطرة األهداف مستوى إىل
 ): 1977-1974(الثاين  الرباعي املخطط - ت
 أخذنا إذا، وهذه املرحلة خالل ريسرألف  50 العمومي إىل لقطاعيف ا واءياإل ةطاق رفع هدف حتديد مت

 االجنازات وجمموع ريسر 5.922 حبوايل االستعماري املقدرة العهد عن املوروثة واءياإل ةطاق االعتبار بعني



7 
 

هذا  هرمس يذال فداهل فإن ر،يسر 11.956 البالغة املخططهذا  ة انطالقيغا إىل االستقالل منذ احملققة
 بلغي معتربا ماليا غالفا ذا الغرضهلخصصت الدولة ، وقد ديجد ريسر  32.122يتمثل يف إجناز املخطط

 املخطط الرباعي بعنوانلقطاع السياحة  ةخصصامل املالية االعتمادات مرتني فوقي ،جمليون د 1.555,3
  .املخططهذا من إمجايل االعتمادات يف  % 1,4وهو ما ميثل ، األول

 امالي اغالف أجلها ستهلك منا ر،يسر 7.310 سوى الفترة هذه خالل القطاع ققحي مل املطاف، ةيا يف
 بايتقر ريسر 18.000  إىل تنييعشر خالل اإلمجالية املنجزة ةطاقال لتصل ،)15( دج مليون 927.3 قدره
  .السياحي باالستثمار املتعلق بابه يف قسنطينة برنامج يف 1957 املسطرة سنة األهداف نصف ثلمي وهذا
 تبقى ما الستكمال1979 و1978 سنيت ختصيص الدولة قررت الثاين، الرباعي املخطط مرحلة انتهاء بعد
 لرسم حتضريا للبالد ةياالقتصاد للوضعية عام ووضع تقييم السابقة املخططات يف املسطرة عياملشار من

 على االقتصادي للتطور دةياجلد املعطيات االعتبار بعني وآخذة التجربة السابقة من مستوحاة دةيجد سياسة
 .واحمللي اجلهويو املستوى العاملي

 ):1984- 1980( األول اخلماسي املخطط - ث
 بيقدر  مايل ختصيص غالف ومت سرير،  50.880ب تقدر إيواء طاقة إىل الوصول هو املخطط هدف

 موزعة منوذجية سياحية مناطق ثالث تطوير إىل باإلضافة املشاريع، هذه تكاليف لتغطية جد مليون 3400
، وقد مثلت الداخلية السياحة حنو أساسا والوسط والغرب، واملوجهة شرقثالث للوطن الال اجلهات على

من إمجايل االعتمادات املرصودة هلذا املخطط واملقدرة  %  0,85االعتمادات املخصصة لقطاع السياحة حوايل
  )16( .مليار د ج 400بأكثر من 

 اليت األهداف نفس بايتقر احلصيلة هذه ر وتعادليسر 35.726واء ياإل سعة بلغت املخططهذا  ةيا يف
  )17( .من هذا التاريخ قرن ربع من أكثر قبلاالحتالل  سلطات قبل من قسنطينة برنامج يف مسطرة انتك
   ):1989- 1985(الثاين  اخلماسي املخطط -ج

 غالف هلا خصصت سياحية مشاريع عدة جمةربب فقامت املخطط، هذا يف السياحة أمهية احلكومة أدركت
من إمجايل االعتمادات  %  0,63ميثلمليار دج، وهو ما  550من بني  دجمليون  3.500يقدر ب  مايل

  )18( .املرصودة هلذا املخطط
 عياملشار تشمل ريسر 22.970 إجناز يف الثاين اخلماسي املخطط أهداف حددت الكمية، الناحية من

 .دياجلد االستثماري والربنامج اخلماسي خالل املخطط املؤجلة عياملشار إىل إضافة التنفيذ قيد املوجودة
املخطط،  يف املرسومة األهداف نصف أي فندقي ريسر 10.516 تهيا يف االجنازات الفندقية وبلغت

 جمال ر، أما يفيسر 48.302 الثاين اخلماسي املخطط ةيا يف الفندقية للحظرية اإلمجالية ةقدرال بلغتو
  .ططاملخ هذا لتنفيذ الالزمةاملالية  االحتياجات نصف أي دج مليون 1.800 صرف فتم املايل اإلنفاق
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 أن التنموية املخططات ضمن السياحي القطاع حيتلها كان اليت الضعيفة لمكانةبالنظر ل ميكن القول وبالتايل
  )19( .املرحلة هذه بعد رهتطو أمام كبريا عائقا شكل ما وهذا قطاع،ذا الهل كبريا اهتماما مل تول الدولة

  

  :اليوم إىل 1990 من إبتداء السياحية السياسة: ثالثا
  :منيز هنا بني مرحلتني

  :1999 - 1990 خالل الفترة من  السياحية السياسة -أ
 السوق اقتصاد حنو الفعلي يجيالتدر واالنتقال التنفيذ حيز ةياالقتصاد اإلصالحات بدخول الفترة هذه متيزت

 للتنمية ةيالضرور الشروط وتوفري واملراقبة عيوالتشر التنظيم يف املتمثل للدولة دياجلد الدور بروز مع
 حيث والتنظيمي عييالتشر اال يف السيما لذلك الالزمة اآلليات العمومية السلطات ووضعت ةياالقتصاد
 ..اخلارجية التجارة ريحتر اخلوصصة،والقرض، النقد واألسعار، املنافسة باالستثمار، تتعلق قوانني أصدرت

 هذه تزامن، وبالتايل أضحت السياسة السياحية مبنية على تشجيع االستثمار اخلاص احمللي واألجنيب، غري أن اخل
 هناك كما أن، وأدى إىل تراجعها السياحي النشاط مؤشرات على ثرياك أثر األمنية احلالة تدهور مع الفترة
 وضعف اخلدمات مستوى وتدين السياحي العرض ةيحمدود منها التراجع هذا يف سامهت أخرى عوامل
  )20( .فيها مبالغ وبصفة اخلارج يف السياحية اجلزائر صورة هيتشو إىل أدى مما السياحي واإلعالم الترقية

  :اليوم إىل 2000 خالل الفترة من السياحية السياسة - ب
عرف القطاع السياحي حتسنا ملحوظا، وقد تبنت اجلزائر  2000مع حتسن األوضاع األمنية ابتداء من سنة 

  )21( :سياحية متحورت حول أربعة حماور هيإستراتيجية 
  تدارك التخلف يف ميدان البىن التحتية، -
  النهوض بالبىن التحتية املوجودة، -
   . حتسني اخلدمات والتكوين -
  .مكثفة النهوض بالدعاية الستقطاب السياح إىل اجلزائر عرب محالت -

على تشجيع السياحة املستدامة اليت تأخذ بعني االعتبار اجلانب  2003كما عملت احلكومة إبتداء من سنة 
للسياحة،  املستدامة بالتنمية املتعلق  2003فيفري 17 يف املؤرخ 01-03رقم  البيئي، من خالل سن القانون

 )22( :والذي يهدف إىل خلق حميط مالئم وحمفز من أجل
  االستثمار وتطوير الشراكة يف جمال السياحة، ترقية -
  إدماج مقصد اجلزائر ضمن السوق الدولية للسياحة من خالل ترقية الصورة السياحية، -
 والسياحية قصد رفع قدرات اإليواء واالستقبال، الفندقية للمؤسسات االعتبار إعادة -
  ة،السياحي وتطوير أشكال جديدة لألنشطة السياحي العرض تنويع -
 تلبية حاجيات املواطنني وطموحام يف جمال السياحة واالستجمام والتسلية، -
  وحتسني إطار املعيشة وتثمني القدرات الطبيعية والثقافية والتارخيية، البيئة املسامهة يف محاية -
  حتسني نوعية اخلدمات السياحية، -
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  ترقية وتنمية الشغل يف امليدان السياحي، -
 املنسجم واملتوازن للنشاطات السياحية،التطوير  -
  .السياحي الوطين التراث تثمني -

احلكومة على تثمني القدرات السياحية وتعزيزها من خالل تشجيع االستثمار الوطين واألجنيب يف  عملت وقد
 بسعة إمجالية تقدر بأكثر منمشروع فندقي قيد االجناز،  474مت تسجيل  2010قطاع السياحة، ففي جوان 

سرير،  29.500مشروع آخر شرع يف إجنازها بسعة إلضافية تقدر ب 271سرير، واعتماد  45.000
سرير، وكذا تأهيل احملطات احلموية،  2.000مشاريع قرى سياحية بسعة تزيد عن  8واإلنطالق يف إجناز 

إضافة إىل ذلك مت اختاذ جمموعة من التدابري واإلجراءات احملفزة على االستثمار، كتخفيض الضريبة على األرباح 
الرسم على النشاط املهين، وتقليص نسبة احلقوق دفع ، وإعفاء النشاطات السياحية من % 19 إىل % 25من 

السلع الضرورية هلذا النشاط من غري املتوفرة حمليا، وتقليص كلفة اإلمتياز العقاري  القتناءوالرسوم اجلمركية 
وختفيض نسبة ،  % 80إىل   %50بالنسبة لالستثمارات السياحية يف واليات اهلضاب العليا واجلنوب من 

   )23( .لفائدة املستثمرين الوطنيني الفوائد على القروض املوجهة لالستثمار يف القطاع السياحي

كموضوع '' ترقية صناعة سياحية مطابقة للمعايري واملقاييس الدولية'' عنوان  وضعتأما احلكومة احلالية فإا 
  :للسياسة السياحية املنتهجة من قبلها، واليت تعمل على حتقيق ثالثة أهداف

من خالل العمل على متابعة ودعم املشاريع اجلاري إجنازها واملقدرة بأكثر من : تعزيز قدرات االستقبال -
سرير جديد، وسيكون ذلك  34.000مؤسسة محوية، فضال عن االنطالق يف إجناز  15سرير، و  50.000

  . مرفوقا بتنويع املنتجات السياحية مع التركيز على نوعية اخلدمة
حيث ستمنح األولوية من حيث عروض األوعية العقارية الجناز : لسياحية وحتسني العرض العقاريالتهيئة ا -

كما سيتم وضع أوعية . خمططا 17املشاريع السياحية للمخططات التوجيهية اجلارية للتهيئة السياحية وعددها 
ع سياحية بإمكاا ميكن أن تستقبل مشاري عقارية حتت تصرف املستثمرين داخل مناطق التوسع السياحي

  .منصب عمل مباشر 15.000استحداث 
حيث سيتم تنفيذ خمطط ناجع لالتصال قصد ترقية الوجهة اجلزائرية، باإلضافة إىل : ترقية وجهة اجلزائر -

   ) 24( .ضبط إطار تدخل وكاالت السياحة واألسفار
بالسياحة من سنة ألخرى، باستثناء بعض كما متيزت هذه الفترة بتزايد االعتمادات املخصصة للوزارة املكلفة 

 :التراجعات، وهذا ما تعكسه األرقام املبينة يف اجلدول التايل
  
  

 )ب دج(تطور ميزانية التسيري لوزارة السياحة والصناعات التقليدية : 1اجلدول رقم 
  

نسبة النمو  (%) امليزانية السنة نسبة النمو  (%) امليزانية السنة   
2001 517444000 - 2008 4 517783000 272,18% 
2002 689612000 33,27% 2009 5284994000 16,98% 
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2003 715794000 3,76% 2010 5784069000 9,44% 
2004 722253000 0,90% 2011 3992419000 -30,95% 
2005 742694000 2,83% 2012 4289735000 7,44% 
2006 818283000 10,17% 2013 2710849000 -36,80% 
2007 1 213859000 48,34% 2014 3007737000 10,95% 

 
Source : Aidli Lakehal, Le rôle des dépenses publiques dans les performances 

touristiques en Algérie , Colloque international : Evaluation des effets des programmes 
d’investissements publics 2001-2014 et leurs retombées sur l’emploi, l’investissement et la 

croissance économique, 11 et 12 Mars 2013, Université de Sétif 1, P 05.   بتصرف 
  

اإليرادات والنفقات، بات يعاين عجزا من سنة ألخرى ويسجل وباملقابل فإن امليزان السياحي، أي الفرق بني 
من سنة ألخرى ) النفقات(تزايد االعتمادات املخصصة للقطاع السياحي  ؤكد مرة ثانيةنتائج سلبية، وهو ما ي

 اليت حيققها هذا القطاع، حىت وإن كان) اإليرادات(ها تزايد بنفس الوترية والنسبة يف املداخيل رافقي يف حني مل
  :هناك ارتفاع متواصل يف هذه املداخيل، وهذا ما تكشفه األرقام املوضحة يف اجلدول أدناه

  

  )دوالر مليون الوحدة( السياحي امليزان تطور : 2رقم  اجلدول
 امليزان رصيد النفقات اإليرادات السنة
2000  95.7  192.5  - 96.8  
2001  99.5  193.9  - 94.4  
2002  99.6  247.7  - 148.1  
2003  112  255  - 143  
2004  178.5  340.9  - 172.4  
2005  184.3  370  - 185.7  
2006  215.3  380.7  - 165.4  
2007  218.9  376.7  - 175.8  
2008  220  380  - 160  

  

، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم في الجزائر إقتصاد السیاحة وسبل ترقیتھاقویدر الویزة،  :المصدر
 .308، ص 2010-2009التسییر، جامعة الجزائر، 

  

 :جلزائريف ا السياحية ةالسياس تنفيذ أدوات -3
تتمثل إن كل سياسة عامة ال بد هلا من أدوات حىت يتم وضعها حيز التنفيذ وترمجتها على أرض الواقع، و

يف امليدان السياحي واليت تعمل مباشرة املتدخلة  السياحية يف جمموع اهليئات واملؤسسات السياسة تنفيذ أدوات
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ويتعلق  السياحة، وترقية تنشيط كما دف إىل احلكومة، طرف من املوضوعة السياحية السياسة تنفيذ على
  : التالية األمر باهليئات واملؤسسات

  ذات الطابع اإلداريات العمومية يئات واملؤسساهل :أوال
  :السياحةب املكلفة وزارةال -أ

 27املؤرخ يف  1-62املشكلة مبوجب املرسوم رقم  االستقاللمل تتضمن تشكيلة احلكومة اجلزائرية األوىل بعد 
املؤرخ يف  373-63، غري أن احلكومة الثانية املشكلة مبوجب املرسوم رقم )25( وزارة للسياحة 1962سبتمرب 

 صدر، وقد )26(''قايد أمحد''عرفت أول تواجد لوزارة السياحة وقد عني على رأسها  1963سبتمرب  18
الذي كلف و ،)27( السياحة وزارةاملتضمن تنظيم  196ديسمرب  20يف  املؤرخ 474-63رقم  املرسوم

واحلمامات املعدنية واحلرف الفنية والتقليدية   الوزارة بتحديد وتوجيه وتنفيذ سياسة احلكومة يف جمال السياحة
  .والفنون الشعبية والفلكلورية

املؤرخ يف  154-14على القطاع السياحي يف احلكومة احلالية املشكلة مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  وتشرف
  . التقليدية والصناعات السياحة ، وزارة)28( 2014ماي  5

لوزارة املركزية تنظيم اإلدارة  2010أكتوبر  20املؤرخ يف  255-10حدد املرسوم التنفيذي رقم وقد 
للسياحة اليت  العامة ملديريةمن بينها ا، حيث تتكون من عدة مديريات )29(التقليدية  والصناعات السياحة

  : كلفت مبا يلي
 ،وتقترحها للسياحة املستدامة التنمية بإستراتيجية تبادر -
 ،التنفيذ حيز وضعها على والسهر السياحية النشاطات ضبط إستراتيجية تعد -
  ،اجلزائرية للسياحة اجلودة خمطط وسائل التنفيذ حيز وضع على تسهر -
  تسهر على وضع حيز التنفيذ آليات التقييس ورقابة النشاطات السياحية، -
 السياحية، واملهن بالنشاطات املتعلقة واالعتمادات القانونية الرخص تسلم -
  ووضعها، السياحية واملواقع التوسع ومناطق السياحية النشاطات ترقية بربامج تبادر -
  ،باعتمادها وتقوم السياحية التهيئة دراسات وتقيم تقترح -
 وآلياته، ووسائله السياحي العقار على احلصول تدابري املعنية القطاعات مع باالتصال تقترح -

 الوطين، السياحي التراث حفظ وآليات تدابري تقترح - 
  ،تطويرها على وتسهر السياحي االمتياز أقطاب بوضع تبادر -
 وترقية االستثمار تدعيم  صندوق بعنوان صصةلمخا املالية املوارد استعمال تقييم يف تشارك -

 وحتسينها، السياحية النوعية
 و جمال السياحة يف والشراكة االستثمار، رقيةتو توجيه بنشاطات املعنية القطاعات مع باالتصال تبادر -

  ،تنفيذها
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 . وتقترحها السياحية بالنشاطات املتعلقة والتنظيمية التشريعية بالنصوص تبادر -
  : هي فرعية مديريات أربع للسياحة العامة املديرية وتضم

 ،والضبط السياحة جودة خمطط مديرية -
 ة،السياحي التهيئة مديرية -
 ،السياحية املشاريع ودعم تقييم مديرية -
  . احلموية والنشاطات املعدنية احلمامات مديرية -

كان البد من  ويف سبيل معرفة األمهية واملكانة اليت كانت حتظى ا السياحة يف كل حكومة ويف كل مرحلة،
اليت  اترامل عددو ،مرات تواجد وزارة السياحة يف احلكومات املتعاقبة منذ االستقاللإجراء إحصاء لعدد 

مقترنة بقطاعات وزارية أخرى، وقد مت التوصل فيها كانت اليت  اترامل عددو ،فردهاا فيها وزارة مبخصصت هل
  *: حكومة منذ االستقالل إىل غاية آخر حكومة إىل النتائج التالية 29من خالل استعراض تشكيالت 

  :مرة، من بينها 24تواجد وزارة للسياحة  -
  مرات لوحدها، 08* 
  مرة مقترنة بالثقافة، 01* 
  والبيئة، العمرانية مرات مقترنة بالتهيئة 04* 
  .مرة مقترنة بالصناعات التقليدية 11* 
  . مرات 04غياب وزارة للسياحة  -

وهكذا نستنتج أن القاعدة هي ختصيص وزارة للسياحة والعادة أن تقترن بقطاعات أخرى والغالب أن يكون 
  .يةذلك مع قطاع الصناعات التقليد

 :والصناعات التقليدية السياحة مديريات -ب
 السياحية فإن مديريات الوطين، املستوى على السياحي دورها تلعب الوطنية السياحية املؤسسات كانت إذا

 257-10احمللي، وقد أنشأت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  املستوى على مهم دور هلا والصناعات التقليدية
واحملدد  التقليدية والصناعة السياحة لوزارة ارجيةاخل صاحلامل إنشاء املتضمن 2010 أكتوبر 20املؤرخ يف 

  :باملهام التاليةيف جمال السياحة ، وقد كلفت هذه املديريات )30( ملهامها وتنظيمها
  السياحية، بالنشاطات يتعلق سنوي عمل خمطط إعداد -
  لنشاطات السياحية احمللية،املستدامة ل تنميةلمن شأنه إنشاء حميط مالئم وحمفز ل إجراءاملبادرة بكل  -
  العمل على تثمني القدرات احمللية،السهر على التنمية املستدامة للسياحة من خالل  -
   ،عروض سياحية متنوعة وذات نوعية وزربتشجيع  -
  وتقومي نتائجها، املعدنية واحلمامات السياحية النشاطات وتطوير ترقية وتدابري برامج تنفيذ -
 واملعطيات اإلحصائية حول املعلوماتية جمال يف للقطاع اإلحصائية الرصد آلية وتزويد وحتليل مجع -

  نشرها، وضمان املعدنية السياحي واحلمامات باالقتصاد املرتبطة النشاطات
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 وتكوين االستثمار ميادين يف سيما نبية، الواألج الوطنية الشراكة ترقية يف املعنية القطاعات مع املسامهة -
  البشرية، املوارد

  السياحي، التوسع ومواقع مناطق وتثمني والعمران اإلقليم يئة أدوات ضمن السياحية النشاطات إدماج  -
  املعنية، اهليئات مع باالتصال ومتابعتها السياحي االستثمار مشاريع توجيه -
  ال،لمجا هذا يف املقررة اجلودة ومقاييس القواعد وتطبيق السياحية النشاطات مطابقة على السهر -
املسامهة يف حتسني اخلدمات السياحية ال سيما تلك اليت هلا صلة بالنظافة ومحاية الصحة واألمن  املرتبطة  -

  بالنشاط السياحي،
  والترفية،السهر على تلبية حاجيات املواطنني وتطلعات السواح يف جمال الراحة واالستجمام  -
 ضمان تنفيذ ميزانيات التجهيز والتسيري يف جانبه السياحي،  -
  السياحية، النشاطات وجودة وترقية االستثمار دعم صندوق بعنوان الدعم عمليات تنفيذ متابعة ضمان -
 العليا، واهلضاب اجلنوب بصناديق السياحية النشاطات متويل وتنفيذ إعداد يف املشاركة -

 على السياحة  يف تنشط اليت اجلمعوية واحلركة الوسيطة والفضاءات اخلارجية املصاحل وتأطري تنشيط- 
 احمللي، املستوى

 وجتديد املستوى وحتسني التكوين أعمال وتنفيذ إعداد املعنية، يف القطاعات مع املشاركة، باالتصال- 
 البشرية، وتثمني املوارد املعارف

 الوالية، يف السياحة لتنمية السنوات واملتعدد السنوي ططلمخا إعداد يف املسامهة- 
  .السياحي والسنوية للنشاط الثالثية النشاطات حصائل إعداد- 

 قادرة جتعلها هامة، بصالحيات تتمتع احمللي املستوى على السياحة من خالل ما سبق، يتضح أن مديريات
أو  ساحلية تزخر باإلمكانيات السياحيةاليت  الواليات يف خاصة ،اوالنهوض  احمللية تشجيع السياحة على

 قامت إذا اجلزائرية، السياحة تطوير يف مهمة بصفة املسامهة السياحة ملديريات ميكن وبالتايل صحراوية،
 .وجه أحسن على إليها املوكلة باألدوار

  : (ONT)للسياحة الوطين الديوان -ت
 1988 أكتوبر 31 يف املؤرخ 214-88رقم  تنفيذيال رسوموجب املمب للسياحة الوطين الديوان أنشا

-90رقم  تنفيذيال باملرسومأوال  واملتمم واملعدل ،)31(وتنظيمه للسياحة الوطين الديوان إنشاء املتضمن
أكتوبر  31يف  املؤرخ 402-92 رقم التنفيذي باملرسوم وثانيا ،)32( 1990 ديسمرب 22 يف املؤرخ 409

 ويعد املايل، الستقاللاو املعنوية بالشخصية تتمتع إداري طابع ذات عمومية مؤسسة هوو ،)33( 1992
، وهو موضوع العامة والعالقات السوق السياحة ودراسة ترقية حتقيق لتصور بالسياحة املكلفة لوزارةا أداة

  .حتت وصاية الوزير املكلف بالسياحة
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، يف إعداد الوطنية اخلاصة مبجال السياحةيف املشاركة يف إطار السياسة  للسياحة الوطين الديوان مةمه تتمثل
 : يلي مبا خاصة يكلف فهو الصدد وذا تنفيذها على برامج ترقية السياحة والسهر

 دفه، عالقة ذات خاصة أو عامة دراسة أي ينجز من تكليف أو إجناز -
 نتائج تقييم اخلصوص وعلى السياحية بالترقية املتعلقة واإلحصائيات املعلومات واستغالل وحتليل مجع -

 املقررة، األعمال
 واخلارجية، الداخلية السياحية السوق وحتوالت األساليب ضبط بغية دراسة أو حبث كل إجراء -
 القطاع، هذا يف املعتمدة العمليات ومتابعة السياحة ترقية يف املشاركة -
 املعدنية، واحلمامات املناخية بالسياحة املرتبطة الدولية التظاهرات يف املشاركة -
  .السياحة ترقية ميدان يف اخلارجية واهليئات املؤسسات مع التبادالت وتطوير تنشيط -

 ؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري امل :ثانيا
 القطاع يف مؤسستني هامتني السياحية للدراسات الوطنية واملؤسسة السياحة نميةلت الوطنية الوكالة تعترب

  .حتقيقها إىل انتصبو اليت واألهداف ااتعلب اليت األدوار خالل من وذلك السياحي،
 :(ANDT)السياحة  لتنمية الوطنية الوكالة -أ

 مبوجب املايل، أنشأت واالستقالل املعنوية بالشخصية تتمتع وجتاري صناعي طابع ذاتعمومية  مؤسسة هي
 لتنمية الوطنية الوكالة إنشاء واملتضمن 1998 فيفري  21 يف املؤرخ  70-98رقم  املرسوم التنفيذي

تتكلف الوكالة و السياحة،باملكلف  ريوزال وصاية حتت وهي ،)34( األساسي اقانو وحتديد السياحة
بتنشيط وترقية وتأطري النشاطات السياحية يف إطار السياسة الوطنية لتطوير السياحة والتهيئة العمرانية، وتكلف 

  :ا يأيتعلى اخلصوص مب
 تسهر على محاية مناطق التوسع السياحي واحلفاظ عليها، -
  اقتناء األراضي الضرورية إلنشاء اهلياكل السياحية وملحقاا، -
  تقوم بالدراسات والتهيئة املخصصة للنشاطات السياحية والفندقية واحلمامات املعدنية، -
مناطق التوسع السياحي وحول منابع املياه املعدنية سواء تساهم مع املؤسسات املعنية يف ترقية األماكن داخل  -

  يف اجلزائر أو يف اخلارج،
على التسيري العقالين لالماكن والتجهيزات ذات املنفعة املعنية  واهليئات تسهر بالتنسيق مع املؤسسات -

  ، وتقدم كل اقتراح يهدف إىل ضرورة حتسينها وحتديثها وتوسيعها،املشتركة
  املرافق واألجهزة املشتركة وصيانتها أو تكلف من يقوم بذلك،تقوم حبفظ  -
  .تقوم بكل أعمال ترقية مناطق التوسع السياحي وتطويرها -
اقتناء األراضي الضرورية لالستغالل السياحي ملنابع املياه املعدنية ذات القيمة العالجية العالية وتقوم  -

  بدراسات التهيئة الضرورية،
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على كل عقار يدخل ضمن املناطق أو األماكن السياحية يكون موضوع تصرف إرادي متارس حق الشفعة  -
   .بعوض أو بدون عوض

  :، تؤهل الوكالة للقيام بكل عمل يدعم تطورها، ال سيماوألجل القيام مبهامها على أحسن وجه
ة باملنقوالت أو تنجز كل العمليات املرتبطة مبوضوعها سواء كانت مالية أو جتارية أو صناعية واملتعلق -

  العقارات،
  تربم كل العقود واالتفاقيات املرتبطة مبوضوعها، -
  تطور التبادالت مع املؤسسات واملنظمات املرتبطة مبجال نشاطها، -
  .ولفعاملالساري تنشئ ملحقات طبقا للتشريع  -
 : (ENET)السياحية للدراسات الوطنية املؤسسة -ب

 10 املؤرخ يف 94-98رقم  التنفيذي املرسوم مبوجب السياحية للدراسات الوطنية املؤسسة أنشأت
 املعنوية بالشخصية تتمتع وجتاري صناعي طابع ذات عمومية مؤسسة شكل يف ،)35(  1998مارس

هي دف، يف إطار السياسة الوطنية و السياحة،املكلف ب ريوزال وصاية حتت توضعو ،املايل واالستقالل
 .بالدراسات السياحية وتقييس النشاطات السياحية لتنمية السياحة، إىل القيام

  :ويف هذا اإلطار تتوىل هذه املؤسسة إجناز ما يأيت
  ،وتنميتها السياحية القدرات بتحديد اخلاصة الدراسات -
  السياحية واحلمامية، دراسات التهيئة -
  متابعة مشاريع التنمية ومراقبتها، -
 ومعاينتها، املعدنية املياهاحلمامية وجر و الفندقية املرافقو  السياحية املنشآت ومتابعة مراقبة -

 ،وتنميتها السياحية بتهيئة اخلاصة للمعلومات بنك إنشاء  -
  . العمومية السلطات من بطلب نشاطها مبجال املرتبطة الدراسات كل إنشاء  -

 :(ONAT) للسياحة اجلزائري الوطين الديوان - ت
رقم  األمر مبوجب اجلزائر يف أنشأت سياحية مؤسسة أول مبثابة للسياحة اجلزائري الوطين الديوان يعد 

 االستعمار عن ثةواملور السياحية املرافق  بتسيري مكلفا كان إذ ،)36(  1962أوت 25 يف املؤرخ 62-27
 املايل، واالستقالل املعنوية بالشخصية تتمتع صناعي وجتاري طابع ذات عمومية مؤسسة ويعترب الفرنسي،

 فهو وبالتايل اجلزائري، السياحي تنمية القطاع غرضه السياحة، لتنمية الوطنية السياسة لتطبيق أداة عتربيو
يف اهليئة التنفيذية  االقتصادية الشؤون مندوب وصاية حتت يعمل كانو عمومية، مصلحة ذات مبهمة مكلف
  .املؤقتة
 : اآلتية املهامبالقيام ب للسياحة اجلزائري الوطين لديوانا فكلوقد 

 ،واحلمامية يةسياحال والدعاية السياحية ملسائلا حول العمومية السلطات مع التشاور -
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 واجلمعيات املهتمة بتطوير وسري السياحة، املنظمات على كل أو الرقابة الوصاية ممارسة -
ال سيما النصوص املتعلقة بالفندقة  ،السياحيةالتنظيمية للنشاطات  النصوص تطبيق علىحتضري والسهر  -

 واملؤسسات احلمامية والنقابات ووكاالت السفر ومراكز السياحة،
  .ترقية، بكل الوسائل، تطوير السياحة واحلمامية والتجهيز الفندقي -

 : يلي فيما مهامه وحددت وصايتها حتت يعمل أصبح السياحة وزارة إنشاء وبعد
 ،واإلشهار الدعاية -
 .التقنية الدراسات إجناز مهمته الديوان داخل مكتب أنشأ كما السياحية، االستثمارات إجناز -
 للجزائر معينة مناطق ترويج إىل استراتيجياته خالل من حاليا للسياحة اجلزائري الوطين الديوان يرمي و

  .أوربا يف السياحة وكالء مع بالتعاون يعمل و ،الصحراوية املناطق منها
 
 :(TCA) اجلزائري السياحي النادي - ث

 ،1971 سنة السياحة وزارة وصاية حتت وضعه مت ، 1963أكتوبر يف اجلزائري السياحي النادي تأسس
 اليت النشاطات خالل من فعليا اقتصاديا متعامال أصبح1980 سنة  ويف السياحية النشاطات بتنمية وكلف
 42 اجلزائري السياحي النادي وميلك واحلج، والعمرة السفر وخدمات والتخييم الترفيه ميدان يف يقدمها
 . الوطين التراب عرب كامل موزعة وكالة

 وأسفار سياحة الفرعيتني، شركتيه طرف من التجارية خالل النشاطات من جديدا طابعاالنادي  اختذ وقد
 : هيا ومهمته للسياحة الدولية اخلدمات ومؤسسة ، 1995جانفي يف أنشأت اليت اجلزائر

 ،الوطنية السياحية املنشآت يف رحالت إقامة و تنظيم-
 ،وطنال خارج ثقافيةسياحية  رحالت تنظم -
 ،املقدسة البقاع إىل رحالت تنظيم -
 ،جوا و حبرا السفر تذاكر إصدار-
 )37( .الدولية السياقة رخص إصدار-

 واصاخلالسياحيني  تعاملنيامل: ثالثا
أحد األدوات املنفذة للسياسة العامة  تشكلاليت تنشط يف القطاع السياحي واليت تتمثل املؤسسات اخلاصة 

 السياحي، نظرا اال يف مكانة خاصة له اقتصاديا متعامالاليت تعترب  واألسفار السياحة وكاالتالسياحية يف 
 األجنبية اخلربات األجانب، وكسب السياح واستقطاب السياحية اخلدمات جودة حتسني يف الفعال لدورها
 الثقافة تنمية على تعمل فهي واألسفار، السياحة وكاالت أمهيتها عن تقل الكما أن  املنافسة، روح وتنمية

  .اجلزائر يف السياحية باملناطق والتعريف اتمع، لدى السياحية
 :واألسفار السياحة وكاالت -أ
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 ةوكال نشاط حتكم اليت القواعد حيدد الذي 1999 أفريل 04املؤرخ يف  06-99رقم  القانون عرفها
بيع  يف يتمثل  ،سياحيا نشاطا دائمة بصفة متارسجتارية  مؤسسة كل'': أا على ،)38( واألسفار السياحة

، املنصوص عليها ااملرتبطة  اخلدمات أنواع وكل مجاعية، أو فردية وإقامات رحالت مباشر غري أو مباشر
   .''أدناه

  :املرتبطة بنشاط هذه الوكاالت فيما يليوتتمثل اخلدمات 
  تنظيم وتسويق أسفار ورحالت سياحية وإقامات فردية ومجاعية، -
والثقايف  الطابع السياحي ذات واآلثار واملواقع املدن داخل مرشدين برفقة وزيارات جوالت تنظيم -

  والتارخيي،
والثقافية والرياضية واملؤمترات وامللتقيات املكملة تنظيم نشاطات القنص والصيد البحري والتظاهرات الفنية  -

  لنشاط الوكالة أو بطلب من منظميها،
 وضع خدمات املترمجني واملرشدين السياحيني حتت تصرف السياح، -
  ،املرتبطة ا اخلدمات تقدميكذا و الفندقية املؤسسات يف غرف حجز وأاإليواء  -
  النقل حسب الشروط والتنظيم املعمول ما لدى مؤسسات النقل،النقل السياحي وبيع كل أنواع تذاكر  -
  بيع تذاكر أماكن احلفالت الترفيهية والتظاهرات ذات الطابع الثقايف أو الرياضي أو غري ذلك، -
 إقامتهم، خالل السياح ومساعدة استقبال -
 السياحية، نشاطام النامجة عن  املخاطر كل من التأمني بإجراءات الزبائن لصاحل القيام -
  متثيل وكاالت حملية أو أجنبية أخرى قصد تقدمي خمتلف اخلدمات بامسها ومكانتها، -
  .التخييم معدات وغريها من البيوت املنقولة وكراء األمتعة ونقل سائق بدون أو بسائق سيارات كراء -

  )39( .وكالة 900 ب 2012سنة  عدد هذه الوكاالتلصناعات التقليدية اووزارة السياحة  وقد قدرت
 :للسياحة احملليةدواوين ال - ب

يؤسسها أشخاص طبيعيون أو معنويون يهمهم أمر ترقية السياحة  مجعية عن عبارة للسياحة احمللي الديوان
  : ب مكلفة وهي ،)40( 1985 جانفي 26املؤرخ يف  15-85رقم  املرسوم حسبوتطويرها يف بلديام 

  ترقية األعمال السياحية يف البلدية، -
  مساعدة السياح  الذين يزورون البلدية وتقدمي يد املعونة هلم، -
  بالوسائل املالئمة يف خيص إمكانيات اإلقامة واإليواء وإرشادهم إىل ذلك، السياح إعالم -
 ،يف البلدية للتعرف على املواقع السياحية والترفيهية سياحية رحالتزيارات أو  تنظيم -
  ،على الزائرين احملليني املرشدين خدمات اقتراح -
  وضع وثائق حتت تصرف اجلمهور تسااعد على تنظيم اإلقامة والتنقل، -
 ،صيانتهاو الطبيعيةواملمتلكات التارخيية واألماكن  السياحية املواقع محاية يف املسامهة -
 ،التنشيط الفين والثقايف احمللي يف املشاركة -
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  ،واألجنبية الوطنية السياحة دواوين مع تنظيم مبادالت -
 .األصيلةاملسامهة يف احلفاظ عل التقاليد والفنون الشعبية والتعريف بقيمها  -
 : مهمتها يةدلبال والدواوين الوطين الديوان بنيا وسيط عتربتاليت  للسياحة الوالئية الدواوين هناكو
  راقبته،معمل مجيع دواوين السياحة يف الوالية وتنشيطه وتوجيهه و تنسيق-
 متثيل مصاحل دواوين السياحة يف الوالية لدى الفدرالية الوطنية لدواوين السياحة، -
 .وافقة على برنامج العمل السنوي جلميع دواوين السياحة يف الواليةامل-
  :السياحية اجلمعيات - ت

 )41 يلي ما ذكر ميكننا السياحية اجلمعيات أهم ومن
 ،احمللية ةالسياح لدواوين الوطنية يةاإلحتاد -
 ،السفرت الاوكالوطنية ل اإلحتادية -
  مجعية محاية املواقع واحلظائر، -
  الوطنية للفندقيني، اإلحتادية -
  .مجعية املرشدين السياحيني -
 هذه أن تعلبه ميكن الذي الدور مع مقارنة جدا، قليل السياحي القطاع يف شطةاالن اجلمعيات عدد إن

 الناحية من بأمهية السياحة للمجتمع التوعية بعملية والقيام السياحية الثقافة نشر خالل من اجلمعيات،
 .وحىت السياسية واالجتماعية االقتصادية

  

  :املوارد البشرية املسخرة لتنفيذ السياسة العامة السياحية يف اجلزائر -4
سنناول هذا العنصر بالتطرق إىل تطور املوارد البشرية يف قطاع السياحة مث املؤسسات التكوينية الساهرة على 

  .تكوين هذه املوارد وحتسني مستواها
  املوارد البشرية يف قطاع السياحةتعداد تطور : أوال

حساسية قطاع السياحة لكونه  يعترب العنصر البشري من العناصر األكثر أمهية يف جناح أي سياسة عامة، وحبكم
  .قطاعا متعدد األبعاد ومتشابكا مع القطاعات األخرى، يتحتم ترقية العنصر البشري

عداد املوارد البشرية اليت يشغلها هذا القطاع ما فتئت تتزايد من سنة إىل أخرى، وهذا ما يبني قدرة القطاع إن ت
سبة من البطالة إذا ما مت إستغالل اإلمكانيات على خلق املزيد من مناصب الشغل، وبالتايل امتصاص ن

  .والقدرات املتاحة بعقالنية
  )باأللف(تطور عدد العاملني بقطاع السياحة : 3اجلدول رقم 

  2010  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2001  2000  السنة
  344  320  204.4  193.9  172  165  103  95  82  العدد
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 الجدیدة للمخطط السیاحیة اإلستراتیجیة ظل اإلمكانیات والمعوقات في: السیاحة في الجزائرعویناان عبد القادر،  :المصدر
- 2012، 3، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر السیاحیة للتھیئة التوجیھي

  .91ص ، 2013
  السياحي التكوين مؤسسات: ثانيا

، تعمل على ضمان التكوين البالد نواحي خمتلف يف تتوزع للتكوين مؤسسات عدة على يتوفر قطاع السياحة
األويل ملستخدمي القطاع ابتداء من عمال التنفيذ وانتهاء باإلطارات املسرية، كما تعمل على حتسني مستوى 
املستخدمني وجتديد معلومام ومعارفهم، دف النهوض بالقطاع والتنفيذ احلسن ملضمون السياسات 

  :ملؤسسات يف السياحية املسطرة من طرف احلكومة، وتتمثل هذه ا
  :للسياحة العليا الوطنية املدرسة -أ

 واالستقالل بالشخصية املعنوية تتمتع إداري طابع ذات عمومية للسياحة مؤسسة العليا الوطنية املدرسة تعترب
 املعدل ،)42(  1994 أوت 17املؤرخ يف  255-94 رقم التنفيذي املرسوم إنشاؤها مبوجب املايل، وقد مت

، وهي موضوعة حتت وصاية )43( 1998 مارس  31املؤرخ يف 104-98رقم  التنفيذي باملرسوم واملتمم
   .ويقع مقرها باجلزائر العاصمة الوزير املكلف بالسياحة

  :تتوىل هذه املدرسة، يف إطار السياسة الوطنية لتطوير السياحة والفندقة واحلمامات املعدنية، ما يأيت
 والفندقة السياحة مواد خمتلف  الدراسة اجلامعية والدراسات العليا يفعاليا متخصصا يف تكوينا تقدم -

 املعدنية، واحلمامات
 املستمر وتقوم بتكوينهم املعدنية، واحلمامات والفندقة السياحة يف التقنيني املستخدمني مستوى حتسن -

 معلومام، وجتديد
 بني مع التوفيق املتعاملون عنه يعرب الذي للطلب االستجابة أجل من االستكشافية الدراسات جبميع تقوم -

 واحلمامات والفندقة ميادين السياحة يف احلاجات وبني واألشغال، الرسائل مواضيع اختيار يف التربوية املهمة
 املعدنية،

 عالقة اليت هلا الدولية أو الوطنية املؤسسات خمتلف مع باالتصال تنجز اليت الدراسات خمتلف يف تشارك -
 املعدنية، واحلمامات والفندقة السياحة بتطوير

  نشاطها، مبيدان يرتبط وثائقيا رصيدا تكون -
 املعدنية، واحلمامات تقنيات الفندقة والسياحة تتصور برامج إرشادية يف -
 املعدنية، واحلمامات والفندقة السياحة يف متخصصة جملة تصدر -
 .اختصاصاا ميادين يف والتقين العلمي البحث تطوير يف تشارك -
 :الوطين للتقنيات الفندقية والسياحية املعهد - ب

 بالشخصية املعنوية تتمتع إداري طابع ذات عمومية للتقنيات الفندقية والسياحية مؤسسة املعهد الوطين يعترب
 1994 أوت 17املؤرخ يف  256-94 رقم التنفيذي املرسوم إنشاؤه مبوجب املايل، وقد مت واالستقالل
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موضوع  ووه، )45( 2002ديسمرب  21املؤرخ يف  455-02املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم ، )44(
  .ويقع مقره بتيزي وزو حتت وصاية الوزير املكلف بالسياحة

  :يتوىل هذا املعهد، يف إطار السياسة الوطنية لتطوير السياحة والفندقة واحلمامات املعدنية، ما يأيت
 ،املعدنية واحلمامات لفندقةاو السياحة مهن خمتلف يف السامني التقنيني تكوين -
وجتديد  املعدنية واحلمامات والفندقة السياحة قطاع من املتخرجني التقنيني املستخدمني مستوى حتسني -

 ،املستمر وتكوينهممعلومام 
 .الدعم وسائل مجيع طريق عن املعدنية واحلمامات الفندقةو بالسياحة املرتبطة اجلديدة التقنيات تعميم -
  :ركز الفندقة والسياحةم - ت

املايل،  واالستقالل بالشخصية املعنوية تتمتع إداري طابع ذات عمومية مركز الفندقة والسياحة مؤسسة يعترب
، وهو موضوع )46( 1994 أوت 17املؤرخ يف  257-94 رقم التنفيذي املرسوم إنشاؤه مبوجب وقد مت

  ).املسيلة(املكلف بالسياحة ويقع مقره ببوسعادة حتت وصاية الوزير 
  :يتوىل هذا املركز، يف إطار السياسة الوطنية لتطوير السياحة والفندقة واحلمامات املعدنية، ما يأيت

 ،املعدنية واحلمامات والفندقة السياحة مهن خمتلف يف تقنيني تكوين -
 ،املعدنية واحلمامات والفندقة السياحة لنشاط الضرورية للمهن التابعة األخرى األسالك مجيع تكوين -
وجتديد  املعدنية واحلمامات والفندقة السياحة قطاع من املتخرجني التقنيني املستخدمني مستوى حتسني -

 املستمر، معلومام وتكوينهم
 الدعم وسائل مجيع طريق عن املعدنية واحلمامات والفندقة بالسياحة املرتبطة اجلديدة التقنيات تعميم -

 .املالئمة
 . الوطن يف التكوينية املراكز يلخص التايل واجلدول

   مؤسسات التكوين التابعة لقطاع السياحة :4 اجلدول رقم
 املمنوحة الشهادة نوع طاقة االستيعاب املؤسسة

 والسياحة الفنادق تسيري يف الليسانس شهادة  - مقعد 100  للسياحة العليا الوطنية املدرسة
  االستقبال يف سامي تقين - مقعد 300 وزو بتيزي الفندقة معهد

 واحللويات الطبخ يف سامي تقين -
 والسياحة الفنادق إدارة -

  االستقبال يف تقين  - مقعد 300 ببوسعادة والسياحة الفندقة ركزم
 واإلطعام الطبخ يف تقين - 

 

 في السیاحي القطاع مؤسسات وفعالیة أداء دراسة: الجزائر في المستدامة السیاحیة التنمیةعیسى مرازقة، : المصدر
 العلوم ، كلیةالمستدامة التنمیة في ودورھا السیاحة اقتصادیات حول الدولي الملتقىمداخلة مقدمة ضمن فعالیات ، الجزائر

 .2010مارس  10 -09بسكرة،  -خیضر محمد التسییر، جامعة وعلوم االقتصادیة
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  :امتةــخ
 تنتهج يف مؤكدة، مل ، وبالرغم من امتالكها لقدرات ومؤهالت سياحيةسبق نستنتج أن اجلزائرمن خالل ما 

، حيث مل تكن هناك خطط وبرامج حقيقية بل حقيقية وناجعةسبيل النهوض بالقطاع السياحي سياسات عامة 
ل العجز يف حتقيق إذ الحظنا يف استعراضنا ملختلف املخططات املتعاقبة منذ االستقالجمرد أماين ومتنيات، 

والدليل على ذلك إحتالل اجلزائر للرتبة اإلجنازات املربجمة، وبالتايل الفشل يف النهوض بالقطاع السياحي، 
دولة حسب تقرير املنتدى االقتصادي العاملي حول مؤشر تنافسية سفر وسياحة لسنة  140من بني  132

، ومل تأيت بعد اجلزائر يف الترتيب إال دول أقل ما يقال عنها أا دول فاشلة فقرية ومتخلفة جدا 2013
تعاين من قالقل اليت ا وسرياليون وبورندي وتشاد وهاييت، وحىت مايل وغينيواللوزوطو كاليمن وموريطانيا 
ال لسبب  ود إىل ميش وإمهال القطاع السياحيا يعرمبوهذا ، )47( 129الرتبة  احتلتسياسية وال إستقرار 
فأموال  ،أخرىإىل موارد مالية فعلية وضرورية حاجة وجود ب يف اجلزائر ما زالوا مل يشعروإال ألن صناع القرار 

  .بالغرض اإليفاءبإمكاا  لالبترو
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  :الهوامش والمراجع
  18 .ص  ،2000الثقافیة، القاھرة،  ، الدارمؤسسات دولة العصریة الدولة الطیب، أبشر حسن -)1(
  .45 ، ص1988، ذات السالسل، الكویت، دراسة السیاسة العامةخیري عبد القوي،  -)2(
  .56، ص 1999، دار المسیرة، عمان، )عامر الكبیسي :ترجمة( ،صنع السیاسات العامةجیمس أندرسون،  -)3(
  .15، ص نفس المرجع -)4(
  .23، ص نفس المرجع -)5(
 جامعة ، منشورات)المغیربي بشیر زاھي محمد:ترجمة( ،نظري إطار :المقارنة السیاسة آخرون، و آلموند جبریال -)6(

  .273-272ص  ، ص 1996بنغازي،یونس،  قار
  .16، ص مرجع سابقجیمس أندرسون،  -)7(
  .212، ص 1994، أطلس للطباعة والنشر، القاھرة، السیاسیة المصطلحات معجم وآخرون، ھالل الدین علي -)8(
التسییر،  وعلوم االقتصادیة العلوم ، مذكرة ماجستیر، كلیةتطورھا وآفاق الجزائر في السیاحة واقعھدیر عبد القادر،  -)9(

  .105، ص 2006- 2005جامعة الجزائر، 
مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد األول، السداسي الثاني ، مقومات ومؤشرات السیاحة في الجزائرخالد كواش،  -)10(

  .224، ص 2004
مداخلة  ،2025 مطلع في بھ النھوض وآفاق الجزائر في السیاحي الواقع القادر، عبد شاللي عبد القادر وعوینان -)11(

المركز الجامعي  ، االقتصادیة العلوم معھد واآلفاق، الواقع الجزائر في السیاحة حول الوطني مقدمة ضمن فعالیات الملتقى
   .2010 ماي  12 و 11 یومي ، البویرة– آكلي محند أولحاج 

 الجدیدة للمخطط السیاحیة اإلستراتیجیة ظل اإلمكانیات والمعوقات في: السیاحة في الجزائران عبد القادر، عوین -)12(
-2012، 3، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر السیاحیة للتھیئة التوجیھي

  .72-71، ص ص 2013
توراه، كلیة العلوم رسالة دك ،آلیات ترقیة السیاحة في الجزائر وآثارھا على التنمیة المستدامةدولي سعاد،  -)13(

  .53، ص 2014-2013األغواط ،  - االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة عمار ثلیجي 
رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج  ،السیاحة والتنمیة في  المغرب العربي یحیاوي ھادیة، -)14(

  .76، ص 2012- 2011باتنة،  –لخضر 
 العلوم ، مذكرة ماجستیر، كلیةتشخیص واقع السیاحة في الجزائر واقتراح سبل تطویرھاصالح،  موھوب -)15(

  .73-72، ص ص 2007- 2006التسییر، جامعة الجزائر،  وعلوم االقتصادیة
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