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 :عنوان المداخلة 

 
 للجزائر االقتصاديةدور مقومات السياحة يف التنمية 

 

 الملخص:

من خالل  ودورها في التنمية  السياحة المستدامة في الجزائرتهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية        

مستدامة ال السياحة مقوماتثانيا ، أنواع وأهداف السياحة، لسياحة المستدامة، اسياحةلمفاهيم الالتطرق أوال 

 .  من خالل تبني إستراتيجيات المستدامة السياحيةالجهود الموجهة نحو تحقيق التنمية وأخيرا  ومعوقاتها

 . ولقد توصلنا خالل هذه الدراسة إلى جملة من االستنتاجات والتوصيات       

 

Résumé 

Cette étude vise à mettre en évidence le rôle et l'importance du financement du 

développement local durable en Algérie à travers la première mention des concepts de 

développement, des finances, des groupes locaux, d'autre part les sources de 

financement pour le développement local et les efforts réalisés en vue d'atteindre un 

développement local durable enfin.  

        Et nous avons trouvé au cours de cette étude à un certain nombre de conclusions et 

de recommandations. 

 الكلمات المفتاحية:

 .المؤشرات السياحية ،السياحية اإلستراتيجية ،السياحة المستدامة، السياحية، التنمية السياحة
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 :املقدمة

 أهنا ست اكرب صناعة يف العامل فحسب بلابن السياحة يف القرن احلايل ليالعديد من الدول  أدركتلقد           
 ألجلجانب التقليدية  إىلجديدة  أسواقاهتمت هذه الدول بفتح  أينبني ما شهده العامل  األكربستكون 
 مناسبة منتوزيعية م،وتقدمي برامج سياحية خبدمات ذات نوعية عالية ومنافذ املد السياحي طيلة العا استمرارية

معتربة حيث تعترب صناعة تصديرية تساهم  فالسياحة يف الوقت احلاضر حتقق نتائج السائح، إقامةشاهنا زايدة فرتة 
  ية.يف التنمية االقتصاد

ربية حيث تعترب احد أهم مصادر دخل االقتصاد الوطين للعديد من الدول الع أهمتعد السياحة من           
ة الناتج احمللي اإلمجايل زايد،كبري يف ميزان املدفوعات   أتثرياملسامهة يف رفع النمو االقتصادي ملا هلا من  القطاعات

احية كبرية متكنها من جذب ابلرغم من امتالك اجلزائر ملقومات سيلكن ،العمالة  األجنيبالنقد  إرادات ،زايدة
 .%5إال أن حصتها من السياحة العاملية ال تتجاوز  السياح

 دولية كاملنظمة العاملية للسياحةهذا املفهوم العديد من املنظمات ال تقطاع السياحة فقد تبن ألمهيةرا نظو           
يقتصر  ي يف مضمون سياسة سياحية فلم يعداملستدامة يف حدوث تنوع تدرجيوبتلخيص املفهوم اجلديد للسياحة 

                         تعدى ليصل اجلانب االجتماعي والبيئي والثقايف.                                                                          وإمناعلى املنظور االقتصادي 
 :التالية اليةاإلشكوعلية ميكن طرح 

االسرتاتيجيات املتبعة للنهوض بقطاع  أهمما هي مقومات قطاع السياحة يف اجلزائر؟ وما هي           
                                                                                        السياحة؟وما دورها يف التنمية االقتصادية للدولة؟ 
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 األهداف التنموية للسياحةأوال: 

 :تعريف السياحة -1.1
نفســه وان اإلنسان أ السياحة يعود إىل نشأة أن منش ،خبري سياحي وهو" مشولر جوستاف" يـــرجع األستاذ        

توفر له  منطقته ال السفر والرتحال ، فعندما كانت ىلإالغريزية كالطعام واألمن هي اليت دفعته  اإلنسانحاجات 
التغيري املؤقت ملكان  ذلك ، إضافة إىل رغبة اإلنسان يفحاجياته من الطعام واألمن بدأ يبحث عن مناطق توفر له 

ومن أمهها الداينة  الدايانت يف نشأة وتطور السياحة نسميه اليوم " السياحة " كذلك سامهت إقامته وهو ما
يف تنمية وتطوير  أمهها احلج الذي يلعب دورا فعاالسة ومن واليت تشمل الزايرة إىل األماكن املقد اإلسالمية

   .1السياحة مع تقدميها وتعريفها للغيــر

 ظواهر من طبيعية ظاهرة"أبهنا 19052 بتاريخ "فولر جوبيري "لألملاين فيعود احلديث ابملفهوم السياحة أما        
 هذا ومنو الطبيعة جبمال اإلحساس مولد وإىل اهلواء، وتغيري الراحة إىل املتزايدة احلاجة من تنبثق احلديث العصر

 بني وخاصة االتصاالت منو وأيضا اخلاصة طبيعتها هلا مناطق يف واإلقامة واملتعة، ابلبهجة والشعور اإلحساس،
 والصناعة التجارة نطاق اتساع مثرة كانت اليت االتصاالت وهي اإلنسانية، اجلماعات بني خمتلفة وأوساط الشعوب

 على تلخصت اليت االقتصادي اجلانب وأمهل االجتماعي اجلانب على التعريف هذا ركز وقد" .النقل وسائل ومثرة
  ."الطبيعة جبمال االستمتاع " نشوة لتذوق اإلنسان فيه يعيش الذي واحمليط اجلو وتغيري االستجمام

 فهي األساس هذا وعلى الرتفيه، حاالت على يطلق تعبري السياحة أبن للسياحة الدولية األكادميية ترى كما        
 حاجة سد على تتعاون صناعة وهي الرتفيهية، الرحالت من النوع هذا لتحقيق احملضرة األنشطة جمموعة
  .3"السائح
 االهتمام ضرورة إىل تدفعنا ....( حبر،جبال) الطبيعية واملناظر املوارد على أساسا ابعتمادها السياحة إن        
 .األخرى أدوارها إىل ابإلضافة اإليكولوجي الدور يظهر وهنا عليها احلفاظ ابلتايلو  أبمهيتها الوعي ونشر
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 : مفهوم السياحة املستدامة - 2.1
 و "األرضقمة "ئة و التنمية املسمى ( اليت أقرها مؤمتر األمم املتحدة للبي21) األجندةورد يف  بناء على ما       

 ,قامت فكرة التنمية املستدامة بشكل أدقو اليت مت فيها توضيح  1992الذي انعقد يف )ريودي جانريو ( عام 
 بعنوان: لقطاعي السفر و السياحة( خمصصة 21أجندة ) إبعدادالت دولية أخرى امنظمة السياحة العاملية و وك

سياحية  تنمية هلذين القطاعني أن يؤدايه لتحقيقوهي تشرح الدور الذي ينبغي  ،"ابلبيئة رافقهحنو تنمية مستدامة "
التنمية  إن " ياحة املستدامة على النحو التايلكما وضعت منظمة السياحة العاملية تعريفا ملفهوم الس  ،مستدامة

من  تستوجبو  ،املضيفةللمناطق ية للسياح و احلال االحتياجاتاملستدامة للسياحة تقتضي من جهة أوىل تلبية 
 االحتياجات تلبية شؤون املوارد بطريقة تتيح إدارة و التنمية تستدعي. حتسني فرص املستقبلجهة اثنية وقاية و 

أنظمة دعم  الفطرية و ية ومالمح البيئةو اجلمالية مع احلفاظ على كل املميزات الثقاف االجتماعيةو  االقتصادية
 . "احلياة

 5فيمايلي السياحة أنواعوميكن تلخيص أهم 

 وتتمثل يف: :ما قبل العشرين -أ
 : كتسلق جبال األطلس، ركوب األمواج.سياحة املغامرات ➢
 : قصد التعرف على األماكن السياحية املعروفة يف العامل.سياحة ترفيهية ➢
 لزايرة األماكن املقدسة كمكة املكرمة، القدس.سياحة دينية:  ➢
 : مثل فاس.سياحة ثقافية ➢

 :احلديثة التطورات -ب
 يف كافة أحناء العامل. االستجمامبغرض السياحة العالجية:  ➢
 كزايرة احملميات الطبيعية.السياحة البيئية:  ➢
 منتشرة يف الوطن العريب بكثرة.السياحة البحرية:  ➢
 بغرض حضور مؤمترات دولية. سياحة املؤمترات: ➢
 كديب ولندن.  التسوق للدول اليت تتميز جبودة األسعار واملنتج سياحة التسوق: ➢
 مبختلف أنواعها. السياحة الرايضية: ➢
تكنولوجيا  استخدامتعرف"منط سياحي يتم تنفيذ بعض معامالته من خالل  :السياحة اإللكرتونية ➢

 6من خالل شبكة اإلنرتنت" اخلدمات، حبيث تتالقى فيه عروض واالتصاالتاملعلومات 



 6  

 

  :7يليأهداف و أمهية التنمية املستدامة للسياحة كما  -3.1

 األجيال احلاضرة من  متكني   معاستخدامها مستقبال إدامةصيانة املوارد الطبيعية و الثقافية و غريها ألجل   -
 إمكانياتهنج التنمية املستدامة هنا يف أن بقاء القطاع السياحي يتوقف على بقاء   االستفادة منها, و تبدو أمهية

 أو ما تردت األوضاع البيئية فإذاجذب السياح ذات الصلة ابلرتاث الطبيعي والبيئي والتارخيي والثقايف ملنطقة ما, 
غالبا  لى املوارد السياحية ميكن حتسينهاندثرت فان ذلك يعين فقدان مقومات صناعة السياحة, كما أن احلفاظ ع

على  ة يف احلفاظ)كالعادات و التقاليد مثال( من األمور اهلاماملميزات الثقافية  فإدامة عن طريق تنمية السياحة,
 إدراكاو  سكان احملليني سيصبحون أكثر وعياال إنالرتاث الثقايف ملنطقة ما, كما أن صون املوارد السياحية يعين 

 . لقيمة تراثهم ومن مت دعمهم خلطط محاية هذه املوارد

 ة بطريقة ال تولد مشاكل بيئية أوالسياحة يف املنطقة املعنيتبين أسلوب التخطيط العلمي لتنمية و ادارة  -
اجتماعية أو اقتصادية , و يفيد التخطيط البيئي و دراسة قدرات النقل كوهنا وسائل فنية هامة لتفادي نشوء أو 

 . اليت قد ختلفها السياحة االقتصاديةو  االجتماعيةاستفحال املشاكل البيئية و 

السياق  , ويف هذادة البيئة بكافة جوانبها و حتسني اجلودة يف املواقع اليت حتتاج لذلكاحلرص على استمرار جو   -
ميكنها توفري  , والسياحةفان السياح عادة ما يرغبون يف زايرة مواقع متتاز ابلطبيعة اخلالبة والبيئة النظيفة الغري ملوثة

املنطقة  ألهايل جودة البيئة توفر متعة كبرية, فدوافع و وسائل لصون املواقع وحتسني جودة البيئة عند احلاجة
حتسينها مىت ما اقتضى  هم خلطط احلفاظ على هذه اجلودة ووالسياحة تزيد وعيهم ألمهية جودة البيئة وابلتايل دعم

 . األمر ذلك

عند  لهبذلك وسيلة للدعاية    للموقعالسائح كي يستمر يف زايرة املوقع, و قد يكون السائح احلايل رضا إدامة  -
فهو  السياح إرضاءما فقد أي موقع قدرته على  فإذاسهولة تسويق املوقع و يصون مسعته,  اآلخرين مما يضمن 

 . السياحية ويتالشى فيه النشاط السياحي األسواقسيفقد حتما 

 إمناء الرشيدة يف واإلدارةتعميم منافع السياحة على كل فئات اجملتمع, ينتج عن تبين مفهوم التخطيط العلمي   -
جيعل  ع املقيمة يف املوقع السياحي مماتعميم املنفعة االجتماعية واالقتصادية على كل فئات اجملتم إىلالسياحة 

تقوم  لسياحة اليتهؤالء حريصون على دوام السياحة واختاذ املواقف االجيابية حيال ذلك, و جدير ابلذكر أن ا
 . وسيلة هامة لتعميم املنافع عليهمعلى مشاركة السكان احملليني هي 

 املنطقة املضيفةمما سبق تتضح جليا ماهية السياحة املستدامة فهي نقطة التالقي ما بني احتياجات الزوار و        
 ادارة مجيع املصادر بطريقة توفر رمبا يعين محاية ودعم فرص التطوير املستقبلي حبيث يتم أوهلم, مما يؤدي 
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البيئي  النمطوالروحية, ولكنها يف نفس الوقت حتافظ على الواقع احلضاري و  واالجتماعية االقتصاديةاالحتياجات 
 . الضروري والتنوع احليوي ومجيع مستلزمات احلياة وأنظمتها

  :دور السياحة يف التنمية -4.1
ومنح احلرايت للقطاع العام  االجنبية تلعب السياحة دورا هاما يف قضااي التنمية كتشجيع االستثمارات       
حيث ولت اجلزائر اهتمام هبذا القطاع   ،املشروعات السياحية وإنشاء األنشطةمبمارسة العديد من  واخلاص

 ،التخفيض منها وخاصة الصناعات التصديرية واملساعدات اجلمركية أوالضريبية  واإلعفاءاتكتسهيالت متنوعة 
 وإنشاءاخلدمات الالزمة للمشاريع السياحية كتعبيد الطرقات الوعرة وكذلك مسامهة الدولة يف تكاليف انشاء 

 أتخذالدولة يف تطبيق وتطوير القطاع السياحي  إصرار إنحيث  شبكات خاصة ابملاء واالتصاالت وغريها ،
 واالجتماعيةاالقتصادية  اآلاثروميكن تلخيص   8االقتصاديوحتسنب اهليكل طريقها حنو التنموية االقتصادية 

 والسياسية للسياحة كما يلي:

التدفقات من النقد االجنيب الناتج عن السياحة   أنواعميكن تلخيص  :األجنبية األموالتدفق رؤوس  -1.4.1
 كما يلي:

 الستثمارات اخلاصة بقطاع السياحة.يف ا األجنبية األموالمسامهة رؤوس  -
 البالد. إىلالدخول  أتشرياتاملدفوعات السياحية اليت حتصل عليها الدولة مقابل منح  -
 ظروف حتويل العملة. -
 اليومي للسائحني مقابل اخلدمات السياحية. اإلنفاق -

 تعترب عملية التكنولوجيا خاصة عن طريق الشركات االجنبية كما يلي: :نقل التقنيات التكنولوجية -2.4.1

 املستوى التكنولوجي الذي جتلبه الشركات االجنبية مع التغريات البيئية داخل الدولة. مالئمةمدى  •
 االاثر السلبية على املشروعات الوطنية. •
 ال السياحي عن طريق تدريب القوى العاملة.تطوير طرق العمل يف اجمل •

 
نظرا العتماد السياحة على املورد البشري فهي تساهم يف توفري فرص العمل كما انه من املتوقع :العمالة -3.4.1

من التوظيف الكلي  %11.8طبقا الحصائيات جملس السفر والسياحة العاملي ان السياحة سوف تستوعب تقريبا 
  .20149يف العامل حبلول عام 

 يف اجلزائر األساسية للسياحة املقوماتاثنيا: 
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 10مقومات اجلذب السياحي يف اجلزائر – 1.2

                                                  اخلصائص الطبيعية واجلغرافية -أ 
  1300البحر األبيض املتوسط على شريط ساحلي يبلغ  تقع اجلزائر يف الشمال اإلفريقي، حيدها من الشمال     
 و تعد ومايل، ية، وجنواب النيجراملغرب و موريتانيا و الصحراء الغرب من، و شرقا تونس و ليبيا، وغراب كل 2كلم

 2.381.471مساحة  ساحة بعد السودان، إذ ترتبع علىالقارة اإلفريقية من حيث امل اجلزائر اثين أكرب البلدان يف

بعضها البعض و متميزتني عن  نيو ميكن أن منيز يف اجلزائر منطقت، مليون نسمة 35يفوق  وعدد سكاهنا  2كلم
                                                                     ا:مه
 طولية، و هي تضم ية واملناطق السهلية، و هي مناطق عرضية أكثر منها: تظم املناطق التل  منطقة الشمال - 

                                                       .، و حتتوي السهول على جبال شاهقةاألراضيبذلك أخصب 
اهلضاب األرضية  : إن للطبيعة الصحراوية ثالث صفات رئيسية و هي تتمثل يفمنطقة اجلنوب الصحراوي  -
الكبري و العرق الشرقي الكبري و عرق  تسمى ابحلمادة والدروع، و الثانية ترتكز يف العروق و هي العرق الغريبو 

                                                              .   والثالثة طبيعة اهلقارشاش، 
                                                           :اخلصائص التارخيية و الثقافية - ب

 حضارة اإلنسانية وشاهدا حيا علىمهدا للهبا اجلزائر جعلتها  إن املعامل التارخيية واحلضارية املتنوعة اليت تنفرد      
 ق التارخيية املوجودة يف اجلزائرانتمائها للفضاء اإلسالمي، املتوسطي واإلفريقي، فمعامل األثرية و املتاحف والواثئ

 ية،اإلسالم  البيزنطية والرومانية و أخرياتشهد على عراقة وعظمة احلضارات املتعاقبة، من األمازيغية إىل الفينفية إىل
مناطق  اليت فرضت نفسها على التاريخ، و الشاهد عليها قلعة بين محادة جباية، و قد صنفت منظمة اليونسكو

وادي ميزاب وحي  تيمقاد وأثرية ابجلزائر ضمن قائمة الرتاث العاملي التارخيي، كمنطقة الطاسلي وتيبازة و مجيلة و 
 .القصبة

السياحية،  فيهية، تستقطبان الكثري من االهتمام يف اختيار التوجهاتكما يتبني أن السياحة الثقافية و الرت        
تشددا، بفضل امتداد  حيث يزداد الطلب عليها، و هبذا الصدد تتميز اجلزائر مبزااي كفيلة بتلبية الطلبات األكثر

 .ه الثقافيةالبلد بكل أبعاد املناطق الساحلية من الساحل إىل الصحراء و الرتاث الثقايف الذي يعكس اتريخ

 
 خاصة يف موسم إن الصناعة التقليدية واحلرفية اليت تتوفر عليها اجلزائر جتعل السياحة الثقافية أكثر انتعاشا       

 اليت حيظى هبا قطاع السياحة االصطياف، حبيث يكتسي دور الصناعات التقليدية يف ترقية السياحة نفس األمهية
 ت يعطي فرصة أكرب للسياح الكتشافاملناسبا الشباب هبذه الصناعات حسبيف تنمية االقتصاد ككل، فاهتمام 

 .حضارة األمة هذه القدرات و املواهب، ومن مث التعريف بثقافة و
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  :واخلدمة املالية املقومات -ج
 القطاعات خمتلف تطور ومدى واجلوي، الربي النقل كاملطارات،  التحتية البين توافر مدى يف وتتمثل       

 املقاهي، ،الفنادق، اإلطعام ،كالربيد املكملة اخلدمات توافر ومدى اخل،... العمران البنوك، التجارية، الصناعية،
 من تقدمه مبا السياحة تشجيع على املختلفة الدول قدرات على السياحة تعتمد كما،  والتسلية الرتفيه مراكز

 سهلة، مواصالت السائحني، جذب على األعالم وسائل خمتلف على دعائية وقدرة لألسعار، ومستوى تسهيالت
 السائحني مهت اليت واخلصوصيات اجلوانب مجيع إبراز على وقدرة معاملة وحسن كاملة صحية ورعاية واستقرار أمن

 فئاهتم ورغباهتم. مبختلف

 :11األمهيةهناك مجلة من العوائق تقف أمام تطور السياحة ابجلزائر متفاوتة  معوقات السياحة: -2.2

: العامل األمين له أتثري قوي على الطلب السياحي وهذا ما أدى إىل تناقص التدفقات السياحية ألمنا ✓
ابقة بسبب تدهور األوضاع األمنية، ليشمل جتنب حىت األمراض ألن ابجتاه اجلزائر خالل السنوات الس

إلقامة، تشويه مسعة أي إخالل سيؤدي إىل إحلاق أضرار مادية ومعنوية ومنها تقليص مدة ا
 الفندق....إخل.

 : وتتمثل يف:الرتقية ✓
 ضعف التنسيق بني األطراف املعنية برتقية السياحة كاخلطوط اجلوية، أصحاب الفنادق....إحل. -
 نقص عامل التأطري يف الديوان الوطين للسياحة. -
 .االستقبالكنقص هياكل   واهلياكل القاعدية للسياحة االستثماراتنقص  -
 السياح. استقبالاحمليط وماله من أتثري على  -
خالل عقد الستينات والسبعينات من القرن العشرين والذي كان له  االشرتاكيالدولة للنهج  انتهاج -

يف القطاع السياحي نتيجة املخاوف املصطنعة من أن  احمللية واألجنبية االستثماراتأتثري واضح على 
السياح يهددون قيم اجملتمع وابلتايل حتمل القطاع العام املهمة بسبب عدم دخول وإنفاق األجانب 

 .12للعملة الصعبة
 والثقافية.  واالجتماعية االقتصاديةنقص الوعي داخل البلد يف كون السياحة هلا دور يف ترقية التنمية  -

 االقتصاديةاإلسرتاتيجية اجلديدة للسياحة املستدامة ودورها يف التنمية  اثلثا:

 :2010 إسرتاتيجية -1.3
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 2010إسرتاتيجية جديدة للسياحة من أجل التنمية املستدامة آلفاق  2001أعدت وزارة السياحة يف جانفي  
 :13متمثلة يف
 .إيواء كطاقة سرير 50000 إجناز ✓
 ر.دينا مليار 75 قدره مايل بغالف السياحية االستثمارات يف اخلاص القطاع إسهام ✓
 .2010 سنة خالل سائح مليون 2.1 حدود إىل ليصل إىل ليصل اجلزائر حنو السياح عدد زايدة ✓
 منصب شغل. 25000خلق  ✓
 .أمريكي دوالر مليار 1.6 تفوق الصعبة العملة من إيرادات ✓
 .جديدة سياحية توسع مناطق خلق ✓
 .مستدامة سياحة تنمية على يهدف سياسي إطار وضع ✓
 .منطقة لكل السياحي املنتج ونوع استغالهلا الواجب املناطق حيدد خمطط وضع ✓
 .السياحية املصاحل بتسيري اخلاصة البشرية املوارد تكوين سياسة ✓
 .العمرانية ابلتهيئة خاصة وعقالنية واضحة إجراءات اختاذ ✓
 وهذا عاملية سياحة كوجهة وإبرازها السياحية الدول بني مكانتها واستعادة السياحة اجلزائر صورة حتسني ✓

 .امليدان هبذا واملؤمترات واملعارض الدولية املهرجاانت يف املشاركة خالل من
 .األجنبية االستثمارات أمام القطاع وفتح واخلوصصة الشراكة عملية تفعيل ✓
 .الفندقية الصناعات وترقية أتهيل إعادة ✓
 .السياحي للقطاع الديناميكية تعطي اليت التقليدية الصناعات وترقية أتهيل ✓

 
معتربا فمن حيث اإليرادات ابلعملة الصعبة حققت مداخيل  ازدهارااإلسرتاتيجية يف ظل هذه حققت اجلزائر      

رفع طاقة اإليواء ، و 14خارج احملروقات املداخلمن جمموع  %20بنسبة  2006مليون دوالر سنة  200قدرت ب 
 1 ـواليت ال تليب الطلب السياحي، وزايدة مداخيل تقدر ب 81000بعدما كانت  2010يف  120000إىل حدود 

 مليون سائح أجنيب. 2مليار دوالر واستقبال 
 

 :2013اإلسرتاتيجية املربجمة للتطوير  -2.3
 من بينها التنمية املستدامة للسياحة، ارتكزت 2013بعد حوايل عامني مت وضع إسرتاتيجية جديدة آلفاق       

 على الرقي مبختلف أنواع السياحة)العالجية، الصحراوية، الثقافية، الساحلية، الرايضية( هبدف الوصول إىل:
 . اخلدمات نوعية وحتسني واحلضارية، والثقافية الطبيعية ابملؤهالت التعريف ❖
 .العاملية السياحية األسواق يف منتجاهتا وإقحام للجزائر السياحية الصورة حتسني ❖
 .الشراكة خالل من السياحة قطاع وفعالية جناعة حتسني ❖
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 .والفندقية السياحية للمؤسسات االعتبار إعادة ❖
 .احمللية التنمية يف املسامهة ❖
 .البيئية السياحة انتشار تشجيع هبدف اهلشة واملساحات احمليط على احملافظة ❖
 . اخلارج إىل الذهاب من احلد أجل من الداخلية الطلبات تلبية ❖
 

 :2025( لسنة S.D.A.Tاإلسرتاتيجية املستقبلية وفق املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ) -3.3
مليون دوالر سنواي للنهوض ابلبىن التحتية للقطاع  350مليار دوالر مبعدل  52جرى له رصد ما يزيد عن       

، ويرسم الربانمج تطوير السياحة الوطنية وترقيتها ضمن الشبكات الدولية ومن أهم النقاط اليت يرتكز 22السياحي
 نقاط ديناميكية: 05عليها ميكن حصرها يف 

 رفع جاذبية وجهة السياحة اجلزائرية بغية مضاعفة قدرهتا التنافسية. ❖
 االمتياز السياحي أقطابالتسيري العقالين لالستثمار يف  ❖
حيث يدمج هذا املخطط ضمن تكوين  العرض السياحي من خالل وضع خمطط جودة السياحة،تنمية  ❖

 واالتصال. اإلعالممنصبا عايل اجلودة والتفتح على تكنولوجيات 
تناسق بني السلسلة السياحية أي بني الفاعلني يف اجملال السياحي،وتفعيل الشراكة بني القطاع العام  إجياد ❖

 والقطاع اخلاص.
 للتمويل العقالين بكل ما يقوم به القطاع السياحي. إسرتاتيجية أداةوضع  ❖

 
  دور السياحة يف التنمية االقتصادية: -4.3

تعترب التنمية السياحية جزء من التنمية االقتصادية الن كالمها يكمل االخر وإذا اردان التطور يف جمال       
يتجزأ من خطة التنمية االقتصادية جزء ال  أهناالسياحة جيب ان تكون اخلطة السياحية خطة شاملة، مبعىن 

 فيما يلي:وعليه ميكن تلخيص ابرز االاثر االقتصادية للسياحة  ،15واالجتماعية
أتثري السياحة على البناء االقتصادي:تساهم التنمية السياحية يف حدوث تغيري جذري على املستويني االقليمي  - 

و القومي كحدوث تغيريات يف اصناف استغالل األرض وتطور شبكة الطرق واتساعها وابلتايل املسامهة يف النمو 
 االقتصادي.

التوازن االقتصادي واالجتماعي يف تعمل التنمية السياحية على احداث  :اليماألقبني  املتوازنةحتقيق التنمية -
ة عن املناطق الصناعية والتجارية مشروعات سياحية تكون بعيد إنشاءعن طريق 16الناطق واجملتمعات السياحية

مهة يف تطوير ومنه استحداث مناصب شغل،حتسني املستوى املعيشي،توزيع الدخول بني املناطق وابلتايل املسا
 مناطق كانت مهمشة من قبل.
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  :السياحة صناعة تصديرية -

التصدير كالتامني والضرائب اجلمركية الن اخلدمة السياحية تساهم يف جذب  أعباءنظرا إلعفائها من       
على ميزان املدفوعات هي مصدر مهم جللب  أتثريها ،17األخرىبعكس الصادرات  إليهماملستهلكني وال تنتقل 

 عن طريق السياحة اخلارجية والداخلية مما يساهم يف حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات. 18العمالت الصعبة

 دور السياحة يف التنمية االجتماعية الثقافية: -5.3

اجلوانب السياحة واليت تنعكس على ة االجتماعية رصد كل النتائج االجتماعية والثقافية لصناع ابآلاثريقصد      
واخلصائص الثقافية املتعلقة  ،املالمح االجتماعية اخلاصة بسلوكياهتم و عالقاهتم إىل ابإلضافة اجلغرافية للسكان،

 حيث تساهم التنمية السياحية يف: ، 19االداينواللغات و  واآلدابوالعادات والتقاليد والفنون  ابألنشطة

دور اورواب  إىلخلق مناصب شغل واحلد من البطالة وهذا ما اطلقه رئيس جملس السياحة العاملي جوفري لييمان  -
 هي الطريق الوحيد حلل مشكل البطالةان السياحة  يؤكد

 رفع املستوى املعيشي للمجتمعات والشعوب. -
 تدعيم الرتابط االجتماعي والثقايف بني الشعوب... -
قايف لدى املواطنني أي ان السياحة جتعل اجملتمع قابال للتغريات الثقافية عن طريق احتكاك تنمية الوعي الث -

 الضيافة واالستقبال. آلدابالسياح ابلسكان احملليني واكتساب املواطنني 
 .20املسامهة يف تعزيز العالقات االقتصادية الدولية كما يلي -
دول والشركات السياحية الكربى لتبادل السياح حسب القانون عقد االتفاقات السياحية الدولية يف خمتلف ال -

 الدويل.
 االشرتاك يف املنظمات السياحية الرمسية وغري الرمسية للمساعدة على تطوير السياحة الدولية. -
 تحتية لتلبية احتياجات السياحة الدولية.لبناء البنية ال األجنبية  األموالرؤوس استخدام  -
 .وإمتامهحتسني نظام العالقات املالية يف السياحة الدولية  -
 السياحي. واإلعالنتوسيع التعاون وتعميمه وتبادل املساعدات يف جمال الدعاية  -
 يفو  ،سياحية أقطاب أواجانب من اجل بناء منشات سياحية  ومستثمرينتوقيع العقود االستثمارية مع شركات  -

 إسرتاتيجية ضمن السياحة قطاع يف لالستثمارات قاعدة لتكون جديدة سياحية منطقة 22 إنشاء مت ، 2006سنة
 من اجلزائري الشعيب القرض بنك مع اتفاقية على التوقيع مت حيث 2015 ألفاق السياحة وزارة طرف من جديدة

  :هي رئيسية نقاط  4يف اإلسرتاتيجية هذه ومتحورت، 21 املشاريع انطالق وإعادة متويل أجل
 .اجلزائر يف السياحة أنواع كل تنمية ❖
 .االستدامة تبين ❖
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 .احملروقات خارج للصادرات األول املنتج السياحة قطاع جعل ❖
 .األجانب السياح تدفقات زايدة ❖

 
 :تطبيق اإلسرتاتيجيات نتائج -6.3
 مثني ثقايف و حضاري وتراث متنوعة مادية و طبيعية ثروة هائلة سياحية ملؤهالت اجلزائر امتالك من ابلرغم      

  يتعدى ال العاملية السياحة من اجلزائر نصيب حيث السياحة، صناعة يف منها املرجوة األهداف حتقق مل أهنا إال
 منها أسباب لعدة راجع وهذا 23السياحية الوجهات أضعف ضمن عامليا األخرية الرتب ضمن وتتواجد1%

 : يلي مبا متيزت واليت هذا يومنا إىل االستقالل منذ اجلزائر تبنتها اليت السياحية السياسة
 

 وهذا كافية، غري تبقى و املسطرة، األهداف حتقق مل ولكنها اإليواء طاقات إجناز حيث من ملحوظ تطور     
 . املشاريع إجناز يف والتأخري عموما، االجتماعي و االقتصادي ابحمليط املرتبطة واملشاكل للصعوابت راجع

 احمللي اخلاص االستثمار تشجيع على مبنية جديدة سياحية سياسة اجلزائر اعتمدت التسعينات فرتة خالل
 . اجلزائر يف األمين الوضع تردي فرتة مع تزامن لكنه السياحي، للقطاع واألجنيب

 
، جذابة عصرية سياحية مبنتجات اإلقليمي التنافس ركب يف متواجد سياحيا قطبا تكون أبن تتطلع اجلزائر إن     

 مت قد و االستدامة، قواعد تطبيق مع السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط خالل من سياحية إسرتاتيجية تبنت لذا
 الدرجة من كانت سواء اجلزائر يف السياحية األقطاب لتهيئة 2025  آفاق ( SDAT ) الربامج من جمموعة حتديد
 . التوجه هلذا املرجعي اإلطار يعترب و ، التكميلية أو األوىل

 
 

 :اخلامتة
الظواهر املميزة لعصران احلايل،فهي تؤدي اىل حتسني ميزان املدفوعات وخلق مناصب  أهمتعترب السياحة من       

 شغل كما تعد اداة االتصال الفكري والتبادل الثقايف بني الشعوب.

تتمتع اجلزائر مبوارد سياحية متعددة لكن تبقى مؤشرات القطاع لسياحي بعيدة عن االهداف املوجودة رغم      
امتالك اجلزائر للمؤهالت والظروف الطبيعية واجلغرافية والبشرية جتعلها منطقة سياحية رائدة،وعلية البد من توسيع 

زائري يف االقتصاد العاملي عن طريق تكاثف اجلهود السياحة والنهوض هبا كأحد شروط اندماج االقتصاد اجلقاعدة 
 من قبل كل الفاعلني يف القطاع. إبخالصوالعمل 

 :النتائج
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إن ضعف االقتصاد السياحي يف االقتصاد الوطين اجلزائري راجع اىل اعتماد اجلزائر على قطاع احملروقات  -
 القطاع السياحي. وإمهالعلى الصناعات الثقيلة 

تدهور القطاع السياحي يف اجلزائر خالل العقدين االولني من االستقالل راجع اىل عدم االستقرار  -
ت املسجلة على مستوى هذا الذي عاشته اجلزائر وهذا ما تبني من خالل حجم االرادا واألمينالسياسي 
 القطاع .

هذا القطاع وعدم الرتويج له يف وسائل  إلمهالعدم استغالل اجلزائر ملقوماهتا السياحية املتنوعة نظرا  -
 .االعالم

ضعف مسامهة قطاع السياحة يف حل مشكل البطالة وحل مناصب شغل بسبب قلة االستثمارات  -
 السياحية الوطنية واألجنبية ونقص مراكز التكوين والتأهيل.

 بسبب غياب التأطري.تدهور الصناعات التقليدية واحلرفية  -
 لرتويج والتسويق السياحي وعدم وجود التوعية أبمهية هذا القطاع.غياب سياسة واضحة خلطة ا -
 غياب اسرتاتيجية قوية حقيقية. -
تساهم السياحة يف تدفق رؤوس اموال اجنبية من خالل االستثمارات االجنبية املباشرة او عن طريق  -

 حتويل العملة او االنفاق اليومي للسائحني مقابل اخلدمات السياحية.
 
 
 
 
 
 
 التوصيات:

 :السياحة وتنشيط تفعيل يف املسامهة قصد التوصيات بعض ندرج تقدم ما على وبناءا

 االهتمام اكثر بقطاع السياحة نظرا ملا يوفره من مناصب شغل مباشرة وغري مباشرة. -
بعني  أبخذوضع اسرتاتيجية قطبية لتنمية سياحية مستدمية هتدف اىل ترقية املنتج السياحي الوطين  -

 االعتبار مقومات السياحة يف اجلزائر.
 تدعيم املنظومة  القانونية والتشريعية حىت تكفل احلوافز الضرورية والتسهيالت الالزمة يف جمال السياحة. -
بث الوعي السياحي لدى املواطنني من خالل وسائل االعالم وحتسني صورة السياحة دوليا من خالل  -

 وكافو وسائل االعالم.الندوات وامللتقيات واملعارض 
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 وضع قطاع السياحة والصناعات التقليدية واحلرف من اوليات برامج احلكومة . -
القيام بدراسات وحبوث لتطوير قطاع السياحة وإنشاء متاحف واملشاركة يف املعارض الدولية واإلقليمية  -

 وخلق معارض عربية منظمة.
شكال االعتداء اليت تؤثر سلبا على التوافد االجنيب توفري الظروف االمنية للسياح ومحايتهم من خمتلف ا -

 للبالد وما له من أتثري سليب على القطاع السياحي وعلى اجلزائر ككل.
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