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 :الدراسة ملخص

التنمية االجتماعي وا في التقدم االقتصادي وملقطاع السياحي دورا مهايحتل 

مخططات  بمقومات جذب سياحي متميز يجعلها ضمن تنفرد الجزائر إذ،المستدامة للدول

يزخر به البلد من مقومات سياحية   فإن األمر اليقتصر فقط على مالذا ، التنمية الوطنية

ية تواكب رغبات وميوالت السواح  وذلك عن بل  يمتد إلى ضرورة توفير منشآت سياح

سياحية واضحة المعالم بما يساهم في تحقيق تنمية سياحية  إستراتيجيةطريق تبني 

 .بالجزائر المستدامة السياحيةفية ترقية التنمية يفي هذه الدراسة ك وضح،لذا سنمستدامة

 .راتيجيةاإلست-المستدامة  التنمية السياحية -السياحة: الكلمات المفتاحية

Abstract : 

The tourism sector plays an important role in the economic 

and social progress and the sustainable development of the 

countries. Algeria has unique tourist attractions, which make it part 

of the national development plans. Therefore, it is not limited to 

the country's tourist attractions. Through the adoption of a clear 

tourism strategy to contribute to the achievement of sustainable 

tourism development, so we will try in this study to clarify the 

exponential development of sustainable development in Algeria. 

Key words :
 

Tourism - Sustainable Tourism Development - 
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 :مقدمة

تطورت السياحة بشكل لم تشهده من قبل خالل القرن العشرين وباألخص مع 

نهاية الحرب العالمية الثانية، ألن في هذه الفترة استقرت األوضاع السياسية وازدهرت 
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الظروف االقتصادية وزاد االهتمام بالجوانب النفسية واالجتماعية لألفراد، ألن مشاكل 

 رة جعلت اإلنسان يبحث عن الراحة والترويح عن النفسوضغوط الحياة المعاص

واالستمتاع بالطبيعة ومناظرها المختلفة
 

، وهكذا أصبحت السياحة الحل األمثل لتحقيق 

كل ذلك كونها ترتبط بالجوانب االقتصادية واالجتماعية والحضارية لإلنسان، لهذا زاد 

الصناعات نموا ومن أكبر االهتمام بها في هذه الفترة حيث أصبحت تعد من أكثر 

 .في العالمالقطاعات اإلنتاجية 

صبح بديال تنمويا تمادية وبشرية وبيئية يمكن أن تملك الجزائر مؤهالت  إذ

في تنويع  بمساهمتهافعاال من خالل استثمار تلك المؤهالت  في القطاع  السياحي 

نمية السياحة في أهمية التوتظهر أهمية هذه الدراسة من خالل إبراز ، مصادر الدخل

للنهوض  الجزائرالقدرات السياحية التي تتمتع بها من خالل التعرف على ،الجزائر

  .بالقطاع السياحي الجزائري واتخاذه كبديل لقطاع المحروقات

لتعريف باإلمكانيات والمقومات السياحية الهائلة التي ل دراسةهذه التهدف  كما

م الهياكل والبنى التحتية، كما تهدف أيضا إلى تزخر بها دولة الجزائر طبيعية مع تقيي

توضيح الوضع الحالي والصورة المستقبلية للسياحة في هذه المنطقة التي تمتاز بموقعها 

من  ياالستراتيجي حيث تمثل الدولة القارة بأقاليمها وتنوعها الثقافي واالجتماعي والبيئ

 :على التساؤل الرئيسي التالي اإلجابةحالل 

 ؟في الجزائرالمستدامة قع التنمية السياحية واهو  ما -

 :لين التاليينؤوالذي يتفرع عنه التسا

 تحقيق تنمية سياحية؟في لجزائر ومعوقات إمكانيات قطاع السياحة  هي ما -

 ؟في الجزائر المستدامة تحقيق التنمية السياحية استراتيجياتهي  ما -

ى المنهج الوصفي التحليلي من خالل تم االعتماد علالت السابقة ،ؤعلى التسا لإلجابة

الذي يقوم على جمع الحقائق والبيانات حول التنمية و للسياحة بالمفاهيم النظرية اإللمام

ومؤشراتها من جهة، ومن  السياحية واإلمكانيات والمؤهالت التي تزخر بها الجزائر

 .التي تم جمعها حول الموضوع  اإلحصائياتجهة أخرى تحليل 

 :حديد المفاهيم األساسية للدراسةت -أوال

 : مفهوم السياحة -0

 محدودة في ولفترة مؤقتا لإلقامة برحلة قيامه أو اإلنسان سفر بأنها السياحة تعرف        

 الترويح بغرض أجنبي، بلد أوفي بلده في سواء األصلي إقامته مكان عن بعيد آخر مكان

                                           
 -73، ص ص 6002دار المعرفة الجامعية، . جغرافيصناعة السياحة من منظور : محمد خميس الزوكة -  

73 
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 وثقافته ودرجة الفرد ودخل واصالت،كالم والجسمي، وهي تتأثر  بعدة عوامل الذهني

السياحية المعالم وتوافر البيئة، الموقع، تحضره،
 
. 

مجموعة األنشطة الحضارية واالقتصادية " بأنهاأحمد هارون  عرفها االستاذو

ساعة ألي  2 والتنظيمية الخاصة بانتقال األفراد الى بالد غير إقامتهم لمدة ال تقل عن 

".ي يدفع أجره داخل البلد المزارغرض كان ماعدا العمل الذ
 

 

 : مفهوم التنمية السياحية المستدامة -8

التنمية السياحية   99 عرفها اإلتحاد األوروبي للبيئة والمتنزهات القومية سنة         

المستدامة على أنها نشاط يحافظ على البيئة ويحقق التكامل االقتصادي واالجتماعي 

كما تعرف على أنها التنمية التي تقابل وتشبع احتياجات ويرتقي بالبيئة المعمارية، 

السياح والمجتمعات الضيفة الحالية وضمان استفادة األجيال المستقبلية
2

 . 

 :مفهوم اإلستراتيجية-3

التي تحكم رسم خطط تنموية اجتماعية  القواعدتعني بفهومها التنموي للدالله على  

لتحقيق  للدولةاستخدام كل الموارد المتاحة  واقتصادية ووسائل تنفيذها ،كما تعني فن

.العامة  األهداف
 
 

 :الدراسات السابقة:ثانيا

 :األولىالدراسة  - 

كيفية تطوير السياحة  بعنوان   1 /  1 عام هروات فاطمة الزهراء دراسة

دفع عملية التنمية  دور مهم فيالسياحي والتي شرحت فيها أهمية  القطاع  بالجزائر

من اجل  األخيرة بالعمليات االقتصادية، اذها نربطخصوصا إذا ،واالقتصاديةاالجتماعية 

ومؤخرا زاد الوعي حول ضرورة  المساهمة في الدخل القوميو خلق مناصب العمل

تنويع االقتصاد خارج مجال الموارد الطبيعية ومن السبل المتنوعة التي تنتهجها الدول 

                                           
"  ة السياحية المستدامة في جمهورية مصر العربيةالتنمي: محمد إبراهيم عراقي وفاروق عبد النبي عطا اهلل. 1 

السيوف  –المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب اآللي " دراسة تقويمية بالتطبيق على محافظة اإلسكندرية
                                                                                                                                              .4: اإلسكندرية، ص

7
، 6002، دار مؤسسة رسالن، دمشق، سوريا،  ، طصناعة السياحة و األمن السياحيمصطفى يوسف كافي،  

 .4 ص 
 .4: صرجع سابق، م:محمد إبراهيم عراقي و فاروق عبد النبي عطا اهلل .4

 
 .6002،مصر،المحلية من منظور الخدمة االجتماعيةتنمية المجتمعات :حمد عبد الفتاح محمد عبدهلل 
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 لقطاعل لقطاع السياحي لكي يكون قطاعا بديالهو إعداد أو إعادة بناء ا الجزائر ومنها

.المحروقات
(1) 

 :الدراسة الثانية- 

بعنوان من أجل تنمية متكاملة    1 عام ،وقاسيمي زقاي نسيمة جوهردراسة   

السياحي الباحثان بان القطاع  أفاد،حيث -حالة الساحل الجزائري-للسياحة في الجزائر

سات بالنسبة للعديد من الباحثين،وممـا ال شـك أصبح يشكل محورا هاما في مجال الدرا

 في اإلنتاجيةمسـتوى أداء القطـاع السـياحي يعـتمد بشـكل مباشـر عـلى زيـادة  فيـه أن

.القطاعـات الـتي تتصـل بـه والخدمـات الـتي تـتفاعل معـه
(2) 

 :مبادئ ومؤشرات التنمية السياحية المستدامة-ثالثا 

 :المستدامة مبادئ التنمية السياحية - 
 مددن البدداحثين والعلمدداء والخبددراء لمحاولددة وضددع مجموعددة مددن األسسددس اجتهددد الكثيددر

بعدد المبادئ التي تساهم في توصيف أبعاد التنمية السياحية المتواصلة،والتي عرفت فيما و

لكي تعد دلديال يحتدذى بده ويعمدل مدن خاللده وكدان مدن  المستدامةبمبادئ التنمية السياحية 

" اإلسددتراتيجية العلميددة للتنميددة السددياحية"محدداوالت التقريددر الددذي عددرف باسددم أهدم هددذه ال

 "Tourism streem"والمعدروف باسدم ( glope 01)والذي توصل إليده فدي مدؤتمر 

للعديد من الدول األخدرى رسميا للحكومه الكندية ووقد أصبحت هذه اإلستراتيجية مرجعا 

بادئ رئيسية كمايليوبناء على هذه اإلستراتيجية تم وضع سبعة م
 

 : 

العمدل علدى حدد التدأثير البشدري علدى سدطح األرض إلدى المسدتوى الدذي  :المبدأ األول -أ

والتي تهدف للحدد ء،يتناسب مع الطاقة اإلستعابية للكوكب أوالمنطقة المحلية على حد سوا

 .من التأثيرات السيئة للتنمية السياحية بإتباع طرق اإلدارة الواعية لهذا المقصد

الحفاظ والتمسك بمخزون الثروة الحيويدة فدي المنطقدة وهندام مجموعدة  :المبدأ الثاني-ب

من األنشطة التي تسداعد صدناعة السدياحة علدى الحدد مدن التدأثير السدي  والضدار بدالثروة 

 :الحيوية من هذه األنشطة

                                           
(1)

 - HAROUAT Fatima Zohra , COMMENT PROMOUVOIR LE TOURISME EN 

ALGERIE ? , Mémoire présenté en vue de l'obtention d’un magister , Faculté des 

sciences économiques, commerciales et de gestion, Université Abou Bekr Belkaid 

Tlemcen 2011/2012 
(2)

 - Nassima Djouher KACIMI ZEGGAÏ, POUR UN DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ 

DU TOURISME EN ALGÉRIE - LE CAS DU LITTORAL ALGÉROIS , Thèse  pour 

obtenir le grade de DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE  2013 
، مفهااوم  0، سلساالة رقاام الدددليا اشردددادس للسددياحة المسددتدامة فددي الددو ن العربددي برناااما امماام المتحاادئ للبي ااة، 

، 6006أكتاوبر  2 -4 السياحة المستدامة وتطبيقهاا، الادورئ اإلقتصاادية اليانياة حاوي الساياحة فاي الاوطن العرباي، 
 .02ص
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تدي تدعم الحياة وتشمل هذه الخددمات كدل العمليدات الحيويدة ال يالحفاظ على الخدمات الت-

تسددمح لددألرض والهددواء والمدداء بددأن تكددون عناصددر منتجددة تتوافددق مددع عدددد السددائحين 

 .باإلضافة إلى إمكانية أن تجدد نفسها

سدن القدوانين و التوعيدة والتحسديسالحفاظ على التنوع الطبيعي وذلك عن طريق فدرض -

 .والتشريعات التي تحمي البيئة الطبيعية في المنطقة السياحية

كدل التدأثيرات الواقعدة علدى المصدادر الطبيعيدة يجدب أن تكدون تدأثيرات  التأكيدد علدى أن-

 .غير مدمرة

العمددل علددى تقليددل اسددتنفاذ المددوارد غيددر المتجددددة حيددث أن صددناعة  :المبدددأ الثالددث-ج

السددياحة وأثندداء تنميتهددا تعتمددد بشددكل أساسددي علددى المددوارد الطبيعيددة غيددر المتجددددة مثددل 

عمدل وفدق هدذا المبددأ، فإنده ينبغدي أثنداء عمليدات تشدغيل بعض المعادن والوقدود لدذلك وبال

المشروعات السياحية الحرص علدى التقليدل مدن اسدتخدام هدذه المدوارد عدن طريدق إعدادة 

 .تدويرها

الترويج للتنمية اإلقتصادية طويلة األجدل التدي تعمدل علدى تعظديم الفوائدد  :المبدأ الرابع-د

ى الحفاظ علدى الثدروة الحيويدة الموجدودة من مخزون معين من الموارد في حين تعمل عل

 :من خالل بالمنطقة

 .الطاقة الشمسي استخداماتالترويج للتكنولوجيات القائمة على  -

التأكيد على أن السدائحين سديدفعون كامدل التكداليف للمجتمدع فدي حالدة اسدتنفاذهم لمصددر  -

 .معين من المصادر وذلك بعدة طرق منها ضرائب الحفاظ على البيئة

القددرارات خاصددة  اتخدداذالمسدداهمة الفعالددة للمجتمعددات المحليددة فددي  :مبدددأ الخددام ال-هددـ

المؤثرة عليهم،وهذا المبدأ يقوم على تفعيل دور ومشاركة المجتمع مثدل البيئيدين والغدرف 

التجاريدددة والنقابدددات فدددي اتخددداذ القدددرارات ويعتبدددر هدددذا المبددددأ أحدددد أهدددم محددداور التنميدددة 

 .المتواصلة

التوزيع العدادل لكدل الفوائدد والتكداليف المترتبدة عدن اسدتخدام المدوارد  :المبدأ السادس-و

واإلدارة البيئية،ويهدف هذا المبدأ على الحصول على التوزيع العادل لكل مدن اإليجابيدات 

والسلبيات الناتجة عن استخدام الموارد المتاحة بدين مختلدف الفئدات ذات العالقدة بصدناعة 

 .السياحة

لترويج للقيم التي تشدجع اخخدرين علدى انجداز وتنفيدذ مفهدوم التواصدل ا :المبدأ السابع-ي

وذلك لدورها الرئيسي والقيادي المميز الذي يقوم على حماية البيئة كأحد أهدم  المجتمع في

مقومات استمرار هذه الصناعة لذلك فإنه مدن مصدلحة القدائمين علدى التنميدة السدياحية أن 

.اليساعد في تطبيق مفهوم التواصل يتجنبو أي ممارسة أو نشاط ال نشاط
 
 

                                           
 
المرجع ، 0، سلسلة رقم ربيالدليا اشردادس للسياحة المستدامة في الو ن العبرناما اممم المتحدئ للبي ة،  

 .السابق
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 مقارنة التنمية السياحية المستدامة والتنمية السياحية التقليدية :(10)جدول رقم 

 التنمية السياحية المستدامة التنمية السياحية التقليدية

 مفاهيم عامة

 تنمية تتم عبر مراحل تنمية سريعة

 معينةلها حدود وطاقة استيعابية  ليس لها حدود

 طويلة األجل قصيرة األجل

 سياحة الكيف سياحة الكم

 إدارة عمليات التنمية من الخارج
إدارة عمليات التنمية عن طريق السكان 

 المحليين

 استراتيجية التنمية

 تخطيط أوال ثم تنمية بعد ذلك تنمية بدون تخطيط

 تخطيط شامل متكامل تخطيط جزئي لقطاعات منفصلة

إنشاء وحدات لقضاء التركيز على 

 اإلجازات

مراعاة الشروط البيئية في البناء وتخطيط 

 األرض

 أنماط معمارية محلية مباني حضرية تقليدية

 برامج خطط مبنية على مفهوم االستدامة برامج خطط لمشروعات

 مواصفات السائح

 حركة أفراد ومجموعات صغيرة مجموعات وأعداد كثيفة من السياح

 فترات إقامة طويلة ة قصيرةفترات اإلقام

 رزانة وهدوء في األداء ضوضاء وأصوات مزعجة

 احتمال تكرار الزيارة مرة أخرى للمكان في الغالب زيارة واحدة للمكان

 مستوى عالي من الثقافة والتعليم مستويات ثقافية مختلفة

السدددياحية التنميدددة ، محمدددد إبدددراهيم عراقددي، فددداروق عبدددد النبددي عطدددا ه. د.أ: المصدددر

دراسدددة تقويميدددة بدددالتطبيف علدددى محاف دددة : المسدددتدامة فدددي جمموريدددة مصدددر ال ربيدددة

 . ، ص  11 ، ورقة بحثية في ورشة عمل السياحة، اإلسكندرية، اإلسكندرية

 :مؤشرات التنمية السياحية المستدامة - 

هنددام العديددد مددن المؤشددرات تسددتخدم فددي مختلددف الدددول والتددي تعمددل فددي إطددار مبددادرة 

منظمة العالمية للسياحة المسدتدامة، حيدث قسدمت إلدى ثدالو مجموعدات أساسدية تختلدف ال

كل مجموعة عن األخرى كمايلي
 
: 

                                           
، مجلاة اإلقتصاااد الجديااد، العاادد السددياحة ودور ددا فددي تحتيددة التنميددة السددياحية المسددتدامة بددالج ا رأميناة بركااان،  

 . 67، ص4 60، المركز الجامعي لتيبازئ، تيبازئ، الجزا ر،  0، المجلد0 
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ويبنددى هددذا المؤشددر علددى مدددى ضددغط النشدداط البشددري علددى البيئددة  :المؤشددرات البيئيددة-ا

 والتأثير عليهدا فدي المقصدد السدياحي، وإذا تجداوزت المنطقدة السدياحية الطاقدة اإلسدتعابية

 :الخاصة بها فإنها تفرز عادة مجموعة من األضرار تتولى أنواع من المؤشرات قياسها

 .سواء كانت صلبة أو سائلة :مؤشر م الجة النفايات -

يقيس إما معدل كثافة السياح على السكان المحلين أو معددل  :مؤشر كثافة استخدام التربة -

 .ةالسطح الذي تحتله البيئة األساسية إلى إجمالي المساح

يقيس حجم إستخدام السياح للمياه إلى حجم إسدتخدام السدكان  :مؤشر كثافة إستخدام المياه -

 .المحلين أوحجم إستخدام السياح إلى الحجم الكلي المتاح من المياه الصالحة للشرب

ويقيس مددى تلدوو الهدواء مدن خدالل فتدرات مختلفدة مدن  :مؤشر حماية الجو من التلوث -

 .السنة للمواسم السياحية

وترتكز علدى واقدع اإلنتعدال المتعداظم للنشداط السدياحي علدى  :المؤشرات اإلجتماعية-ب

الوسدددط اإلجتمددداعي وتوجدددد عددددة مؤشدددرات لقيددداة المؤشدددرات السدددياحية علدددى الجاندددب 

 :اإلجتماعي كمايلي

ويقدديس تددأثير السددياحة علددى الظددروف المعيشددية لسددكان  :مؤشددر اإلن كدداس اإلجتمدداعي -

 .يث التوظيف والتعلمالموقع السياحي من ح

بالمشداريع السدياحية يحدد مستوى رضا السدكان المحلدين  :مؤشر رضا السكان المحلين -

 .معها والتجاوب

ويقيس مدى انعكاة عنصر األمن على تدفق السياح ويقاة بمدى تطور  :مؤشر األمن -

 .الجريمة في وسط سكان المقصد السياحي

النشاط السياحي على مستوى صحة السدكان  ويعكس مدى تطور :مؤشر الصحة ال امة -

المحليدددين ويقددداة بعددددد األطبددداء والممرضدددين علدددى عددددد السدددكان أو عددددد المصدددابين 

 .باألمراض إلى عدد السكان

وتتعلق بتأثير النشاط السياحي على الوسدط المحلدي ومدن أهدم  :المؤشرات اإلقتصادية -ج

ة ومؤشددر الدددخل ومؤشددر هددذه المؤشددرات نجددد مؤشددر العملددة الصددعب، مؤشددر العمالدد

 .اإلستثمار

 :ومن عليه يمكن إدراج الجدول التالي كتلخيص لمختلف هذه المؤشرات

 .مؤشرات التنمية السياحية المستدامة: (18)الجدول رقم 

 االقتصاديةالمؤشرات   االجتماعيةالمؤشرات   المؤشرات البيئية

مؤشدددددددددددر اإلنعكددددددددددداة   مؤشر م الجة النفايات

 اإلجتماعي

 شر العملة الصعبة مؤ 

مؤشددر كثافددة اسددتخدام 

 التربة

مؤشدددددر رضدددددا السدددددكان  

 المحليين

 مؤشر العمالة 

 مؤشر الدخل  مؤشر األمن مؤشددر كثافددة اسددتخدام 



 المستدامة السياحية التنمية                                                 يةخليفة ترك/د
 

 

8 

 المياه

مؤشر حماية الجدو مدن 

 التلوث

 مؤشر اإلستثمار  مؤشر الصحة العامة 

 .من إعداد الباحثه باإلعتماد على مراجع البحث :المصدر

 : أهمية التنمية السياحية المستدامة-راب ا

 أهمية من به تتمتع لما نظرا الحاضر لعصرنا المميزة الظواهر أهم من السياحة أصبحت

 النقداط خدالل مدن التنميدة السدياحية المسدتدامةأهميدة  ز إبدرا يمكن منها عديدة في جوانب

فيمايلي التالية
9
: 

 : ألهمية البيئيةا-ا
سس التنمية السياحية المستدامة وقواعدها ومبادئها،التي من خالل العناية بأ

تراعي االستغالل األمثل للموارد الثقافية والطبيعية؛ الحتياجات الجيل الحالي ومراعاة 

 :األتيالمستقبل، فأهداف االستثمار السياحي في الجوانب البيئية تتمثل في تحقيق  أجيال

الذي هو عبارة عن التفاعل بين  المكان المحافظة على مكونات البيئية وايكولوجية-

 .أي منع تغيير في البيئية أو تشويهها أو استنزاف مواردها،والبيئة اإلنسان

ومتخذي القرار في  المستثمرين، تعزيز الوعي البيئي لدى السياح من الداخل والخارج-

 .القطاعين العام والخاص

 .ي والصوتي والبصرياالهتمام والعناية بقضايا التلوو المائي والهوائ-

االهتمام بالقدرات التحملية للمواقع السياحية الثقافية والطبيعية،بحيث ال تؤدي الحركة -

 .السياحية الكثيفة لتدهور المواقع الثقافية والطبيعية

دراسة األثر البيئي وتقييمه جراء االستثمار السياحي والعمل على معالجة اخثار  -

.السلبية المتوقعة
 1
 

 :تتمثل األهمية اإلقتصادية للسياحة المستدامة فيمايلي :همية اإلقتصاديةاأل-ب

التددي يددتم تحصدديلها مددن السددائحين فددي صددورة مددن خددالل األمددوال زيددادة الدددخل الحكددومي  -

 اإلنفداقضدريبة بيئيدة أمدا المسداهمات غيدر المباشدرة فتدأتي مدن الرسدوم علدى البضدائع و

                                           
تدداري   www.costlearn/org/boxes/tool:التااالي، مقاااي منشااور علااى الموقااع اإللكترونااي السددياحة المسددتدامة 

 .4:70 الساعة ،   1 / 1/  اإلطالع 
 0

، الهي ة االستثمار السياحي في محافظة العالعبد الناصر بن عبد الرحمن الزهراني، كباشي حسين قسمية،  
 .60، ص 6003للسياحة وامسفار، السعودية،  العامة

http://www.costlearn/org/boxes/tool%20تاريخ%20الإطلاع%2022/01/2018
http://www.costlearn/org/boxes/tool%20تاريخ%20الإطلاع%2022/01/2018
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للسدائحين مثدل الهددايا التذكاريدة والكحوليدات الخددمات المقدمدة  مقابدل للسدائحين اليدومي

والمطاعم
(  )

. 

حيدث  ،يمثل قطاع السفر والسياحة مصدراً رئيسداً للتوظيدف والعمالدة إذ خلق فرص عمل -

مليدون شدخص علدى 192إلدى أن اقتصداد السدياحة اسدتوعب أكثدر مدن  تشير اإلحصداءات

مددنهم -م2000ة لعددام تقددديرات المجلددس العددالمي للسددفر والسددياح حسددب،المسددتوى العالمي

 . السياحة مباشرة مليون شخص في صناعة73

حيث تؤدي التنمية السدياحية بها، جودة الحياة وتحسين تحقيق التنمية المتوازنة بين األقاليم -

إلى توزيع وإنشاء مشروعات سدياحية جديددة فدي محافظدات الدبالد المختلفدة، خاصدة وأن 

ع بددين مختلددف إرجدداء الددبالد مددن شددماله إلددى المواقددع الحضددارية واألثريددة والدينيددة تتددوز

لألقدداليم خاصددة المتخلفددة منهددا اقتصدداديا،من   جنوبدده، ممددا يعنددي حصددول تنميددة متوازنددة

خالل إيجاد عمل وتحسين المستوى المعيشي ألبناء هدذه المنداطق وزيدادة رفاهيدة األفدراد 

بدين المندداطق أو وسديترتب علدى توزيدع الددخول  واسدتغالل المدوارد الطبيعيدة فدي األقداليم

األقدداليم تحقيددق حالددة التددوازن االقتصددادي وإعددادة توزيددع الدددخل وتنميددة وتطددوير هددذه 

المناطق باعتبارها أماكن جدذب سدكاني، وبالتدالي إمكانيدة الحدد مدن الهجدرة مدن المنداطق 

.المناطق األكثر تطورا إلىالمتخلفة 
  

 

 :والثقافية االجتماعيةاألهمية -ج

مدن خدالل توليدد فدرص العمدل  االجتماعيدةدامة أن تدنهض بالتنميدة تستطيع السياحة المست

وإعدادة توزيدع الدددخول وتخفيدف حددة الفقر،وفيمددا يلدي شدرح للجوانددب اإليجابيدة الخاصددة 

 :بالسياحة المستدامة كمايلي

 للعمل وعودته لنشاطه اإلنسان استعادة أجل من هام ونفسي اجتماعي مطلب السياحة-

 .من جديد بكفاءة

 .للمواطنين المعيشي المستوى وتحسين البطالة، ظاهرة من الحد في السياحة متساه-

 وأداة شعوب بين والتقاليد والعادات الثقافة وتبادل الفكري لالتصال أداة السياحة تعد-

المعرفي للتبادل أداة كذلك تعتبر بينهم، كما والتسامح بروح التفاهم مناخ مشعب إليجاد
 

(  )
. 

                                           
، 6ط امردن، والتوزيع، للنشر صفاء دار ،السياحية المندآت إدارة، عواد خالد إبراهيم امنصاري، إمام محمد آسيا    

 .76، ص2002 
  

مي الدولي المؤتمر العل دراسة لفرص وتحديات التنمية السياحية المستدامة في مصر، صالح زين الدين، 
 3 ، ص2 60جامعة طنطا مصر  –كلية الحقوق  ،حةلثالث التانون والسياا

 والتنمية، لإلبداع المصري الملتقى ،المحلي المجتمع في للسياحة والثتافية االجتماعية التأثيراتالرفاعي،  هالة  7 
 .223 ص ،223 مصر،
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 المختلفة، العالم أقاليم بين األمم وحضارات الشعوب ثقافات انتشار على السياحة تعمل-

 المسافات وتقريب العالقات وتوطيد البعض، ببعضها الشعوب تعمل زيادة    معرفة كما

بينهم الثقافية
( 2)

. 

من خالل تقوية  تعزيز السالم و الدول بين العالقات تحسين إلى السياحة تؤدي-

قافات والتقاليد بالمشاركة االج كل هذه العوامل تعتبر نتائج المجتمعات وإعادة إحياء ث

من  الكثير حل في تساهم االجتماعي و االقتصادي ىالمستو على للسياحة يجابيةا

 المشكالت
(  )

. 

 .السياحة كمدخل لتطوير التنمية بالجزائر:(10)شكل 

 
ميدي، امال ريحاني، عبد الرزاق ح من إعداد الباحثة باالعتماد على مداخلة: المصدر

،مداخلة ضمن الملتقى الوطني القطاع السياحي كمدخل لتطوير التنمية بالجزائر

الرابع، حول القطاع الخاص ودوره في التنمية السياحية،جامعة بويرة،المنعقد 

 .9، ص   1 سبتمبر    -  يومي

 :متطلبات تحقيف التنمية السياحية المستدامة -خامسا

سدياحية المسدتدامة عدن طريدق تفعيدل بعدض متطلباتهدا والتدي تتركدز  يمكن تحقيق التنميدة

فيمايلي
  
: 

                                           
مكاني شامي ومتكامي، الطبعة التخطيط السياحي في سبيي تخطيط : عيمان محمود غنيم و بنيتا نبيي سعد  4 

 .22 ص ،6007اليانية، دار صفاء للنشر والتوزيع،
دارة تنظيمقحف،  أبو السالم عبد ماهر، أحمد     الحديث،  العربي ،المكتب2 ط ، والفندقية السياحية المندآت وا 

 .67 ص ، 1999مصر،
، البطاااال للنشااار ة اشقتصددداديةالتنميدددة السدددياحية المتواصدددلة، دراسدددة وبحدددوث فدددي  نثربولوجيددديسااارع دعااابس،  1

 .2  -   ، ص ص 6003والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، 
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 والضدوابطتتعلدق بالعوامدل التنظيميدة واإلداريدة والتدي تحددد القواعدد  :متطلبات تن يميدة . أ

التدي تهدم النشداط السدياحي سدواء وزرات أوأجهدزة الثقافدة أوالقطداع السدياحي بأكملده مددن 

 .ين األجهزة المعنية المختلفةوالمسؤوليات ب االختصاصاتتحديد 

تختص المتطلبات البيئيدة بحمايدة البيئدة والحفداظ عليده لكدي يكدون المنداخ  :متطلبات بيئية . ب

مالئما للنشاط السياحي وإستقبال السياح فالتنمية البيئية مرتبطة بالتنمية السدياحية ارتباطدا 

 .اية اخثار والمواردوثيقا لما لها من دور فعال في عملية الجذب السياحي متضمنة حم

المطالدددب اإلداريدددة هدددي المطالدددب المتعلقدددة بدددإدارة النشددداط السدددياحي  :متطلبدددات إداريدددة . ج

 .والعاملين في المجال السياحي

تتضددمن المتطلبددات العامددة الخدددمات التددي تقدددمها الدولددة وتضددعها فددي  :متطلبددات عامددة . د

فدي الدولدة ولتنميدة صدناعة  خطتها العامة مثل الخدمات التي تقدم لتنمية الحركة السدياحية

السدياحة مدن قدرارات وتشدريعات وقدوانين وتسدهيالت للمشدروعات السدياحية والجمركيدة 

 .اوغيره

 :في الجزائرالمستدامة م وقات التنمية السياحية  -سادسا

،لذا ة الجزائري يالسياح التنمية هنام العديد من المعوقات التي تواجه قطاع

البحث عن سبل القضاء  عوقات التنمية السياحية و من ثمسنحاول الوقوف على أهم م

:فيما يلي عليها و كيفية تجنبها ،و تتمثل
  
 

 :وهذا راجع بالدرجة األولى إلى النقاط التالية:االفتقاد إلى الوعي السياحي-0

عدم وجود دراسات على مستوى الوزارة المكلفة بالسياحة تبين بصفة دقيقة األجهزة -

نوعية السياحية قصد تحميلها المسؤولية ومدها باإلمكانيات الالزمة المسؤولة عن ال

 .لتأدية مهامها

عدددم وجددود تنسدديق بددين مختلددف الفدداعلين فددي القطدداع السددياحي فددي الجزائددر،إذ أندده لدديس -

 .هنام تنسيق بين مديريات السياحة والوكاالت السياحية والمؤسسات السياحية األخرى

سددتثمار السددياحي مددوارد ماليددة ضددخمة إلنشدداء المرافددق يتطلددب اال:إشددكالية التمويددل- 

والمؤسسدات السددياحية األساسددية وهددو ذو مخدداطر مرتفعددة ألن االسددتثمار يددتم فددي أصددول 

ثابتددة لمدددة طويلددة كمددا أن المشددروع السددياحي يحتدداج إلددى مدددة ثددالو سددنوات مددن تدداري  

يقهدا فعليدا إال بعدد االستغالل حتى يتمكن من تحقيدق المردوديدة وال يصدل إلدى مرحلدة تحق

مدة تصل في المتوسط إلى ثمان سنوات، مما يتطلب تكييدف االئتمدان المصدرفي مدع هدذه 

الخصوصيات من خالل تقديم منتجات مالية متميزة خاصة بالقطاع السياحي مدع تخفديض 

 .معدالت الفائدة وإمكانية تأجيل الدفع

 :احيعدم استقرار اإلطار التنظيمي والتشريعي للنشاط السي- 

                                           
  

، مذكرئ ماجستير  غير   مكانة و   مية الت اع السياحي في الندا  االقتصادس حالة الج ا ركوال خالد،  
 . 3 ، ص 6004*6007،  07منشورئ ، كلية  العلوم  االقتصادية  والتجارية وعلوم  التسيير، جامعة  الجزا ر 
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أدى إلددى إرسدداء سياسددة سددياحية تهدددف إلددى تطددوير    9 إن صدددور ميثدداق السددياحة  -

السددياحة الخارجيددة وعملددت كددل البددرامج آنددذام والمؤسسددات القائمددة علددى القطدداع علددى 

والمخطط الرباعي األول تم إعادة حل هدذه  1 9 تجسيد ذلك على الواقع ولكن مع بداية 

وتوجده المسددؤولين نحددو    9 بصددور ميثدداق  المؤسسدات وتأسدديس مؤسسدات أخددرى و

تطوير السياحة الداخلية والتحول في السياسة المنتهجة أدلى إلدى إعدادة النظدر فدي التنظديم 

، هذا التنظيم الجديد الدذي تعدرض إلدى تغييدر وتعدديل 1 9 القائم على رأة القطاع سنة 

ج التعدديل الهيكلدي الدذي بعد ثالو سنوات إلى أن تم إعدادة هيكلدة المؤسسدات وفقدا لبرندام

خضددعت لدده الجزائددر، والددذي أدى فددي كددل مددرة إلددى إصدددار قددوانين تتماشددى مددع السياسددة 

 .إن عدم استقرار التنظيم يؤدي إلى فشل التنظيم في أداء مهامه،المنتهجة

االهتمام المتأخر بتنمية السدياحة فدي :نقص المرافق والمنشآت القاعدية للقطاع السياحي-2

، اإليدواءسديما منهدا طاقدة الها تعاني من نقص في الهياكدل القاعديدة للسدياحة الجزائر جعل

 : ويتجلى ذلك فيما يلي

عدم وجود طرق سريعة تربط الجهات األربع للجزائر ببعضها،ما عدا مشروع الطريدق -

 .غرب،فالطرق األخرى ال تمكن الجزائر أن تكون قطب سياحي-شرق

فالمطددارات الجزائريددة ال زالددت لددم تواكددب نقددص فددي وسددائل االتصددال والمواصددالت -

 .التطور العالمي في هذا المجال وأسعار النقل الجوي ال تشجع على السياحة الداخلية

فتقددار تددام لددربط المواقددع السددياحية واألثريددة ببعضددها الددبعض ممددا يمكددن السددائح مددن اال-

  .زيارتها بسهولة

ظددرا لإلهمددال الددذي تعرفدده خددالل التلددوو الددذي تعدداني مندده أغلددب الشددواط  الجزائريددة ن-

 .موسم االصطياف

صعوبة االستثمار في القطاع السياحي لما يتطلدب مدن رؤوة أمدوال كبيدرة فضدال علدى -

عدددم مرونتدده بحيددث ال يمكددن تحويددل النشدداط السددياحي فددي حالددة الركددود أو اإلفددالة إلددى 

 .نشاط آخر

ر فددي السددنوات السددابقة إن الظددروف األمنيددة التددي مددرت بهددا الجزائدد:الظددروف األمنيددة- 

كانددت مددن بددين أكبددر المعيقددات التددي ضددربت بالسددياحة،فالجزائر فددي عشددرية التسددعينات 

ظروف أمنية صعبة مما أدى إلدى تصدنيف الجزائدر منطقدة ذات درجدة خطدورة مرتفعدة، 

حتددى أن الوكدداالت األجنبيددة التددي كانددت تددنظم رحددالت إلددى الصددحراء ألغيددت وتددم شددطب 

ممدا أثدر علدى " الجزائدر"كل برامجها ولم يعد وجود لوجهة اسمها  الوجهة الجزائرية من

    .9  أضعف سنة من حيث عدد السدياح إذ بلد    99 توافد السياح، فقد كانت سنة 

 .سائح 911. 29حيث كان آنذام    9 سائح وهو ثاني أضعف عدد منذ سنة 
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ان مددن كددل جوانبدده فالسددياحة تزدهددر فددي ظددل تددوفر األمددن واالسددتقرار والشددعور باألمدد   

وتفوق أهميته في هذه الصناعة أهمية في الصناعات األخرى
  
. 

 :نقص تكوين وتأهيل المستخدمين- 

أظهرت إحصائيات السياحة الجزائرية أن أغلب مستخدمي القطداع هدم إداريدين وعللدى    

وشك التقاعد، في حين أن القطاع يحتاج إلى تقنيين وعمال الميدان شباب، فحسدب دراسدة 

مددن %(  )منظمددة السددياحة العالميددة ال يجددب أن يتعدددى مسددتخدمي اإلدارة فددي السددياحة 

مجموع المستخدمين، فلطالما عانت الجزائر من نقص في مجدال التكدوين السدياحي حيدث 

 :يوجد ثالو مراكز متخصصة على مستوى البالد، كما هو موضح في الجدول الموالي

 وزارة السياحة: المصدر  لفندقي في الجزائرمراكز التكوين السياحي وا(: 13)الجدول

 التخصص . ج السعة . ث المركز . ت

 تقني سامي في االستقبال، المطاعم والطب  . د مقعد 11  . خ معهد بوسعادة . ح

 مقعد 11  . ر معهد تيزي وزو . ذ
تقني سامي في االستقبال، المطاعم، الطب   . ز

 .الفندقية والسياحية اإلدارةوالحلويات، 

 .يسانس في التسيير الفندقي والسياحيل مقعد 11  . ش معهد الجزائر . س

يظهر من خالل الجدول أن المراكز تكون عدددا محددودا مقارندة بتندامي عددد الهياكدل،    

كمددا أن التكددوين كالسدديكي يقتصددر فقددط علددى االسددتقبال واإلطعددام فددي حددين أن السددياحة 

ات العصددرية تحتدداج إلددى أكثددر مددن ذلددك فعلددى المسددؤولين تحددديث التكددوين فددي اختصاصدد

كثيددرة تتماشددى ومتطلبددات السددوق الحددالي مثددل اختصدداص االرشدداد السددياحي ومنظمددي 

 .ال ...الرحالت 

النمو االقتصدددادي واالجتمدددداعي وعالقتمدددا بددددالتنميدددة السددددياحية تراتيجيات اسدددد-سددداب ا

 :الجزائرب

 :بالجزائر المستدامة  مقومات السياحية-أ
الطبيعية،الثقافيدددة  يددداتفدددي كدددل اإلمكان المسدددتدامة تتمثدددل المقومدددات السدددياحية

والتاريخية والجزائر من البلدان التي تملك موقعا جغرافيا هاما يتنوع بين الجبدال، البحدر، 

الصحراء كما تمتع أيضا بإرو ثقافي وحضاري غني، وهدذا ماسديجعل البلدد ويؤهلده بدأن 

ائددة يكون وجهة وقطبا سياحيا من الدرجة األولى قادرا علدى منافسدة البلددان السدياحية الر

 . في العالم

تقدع الجزائدر شدمال القدارة اإلفريقيدة وهدي تتوسدط بلددان المغدرب  :المقومات الطبي ية-0

العربي الكبير،يحدها من الشمال البحر األبيض المتوسط، ومن الشرق تدونس وليبيدا ومدن 

                                           
  

، تم   www-alrai.com، على الموقع األمن السياحي العمود الفترس للسياحة األردنيةابراهيم بطاطو،   
 3 06/60/ 6االطالع عليه يوم 

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/


 المستدامة السياحية التنمية                                                 يةخليفة ترك/د
 

 

14 

ذا وتعتبددر ،الغددرب المغددرب وموريتانيددا، أمددا مددن الجنددوب فيحدددها كددل مددن النيجددر ومددالي

من أكبر البلدان اإلفريقية بعد انقسام السودان، كما تتميز مدن شدمالها إلدى جنوبهدا الجزائر 

:بثالثة أنواع من المناخ وهي
 9
 

مناخ متوسطي على السواحل الممتدة من الشرق إلى الغدرب دو درجدة حدرارة متوسدطة -

درجة وذلك من شهر أكتوبر إلى أفريل، أمدا فدي    على العموم في هذه المناطق تقارب 

 .درجة ويكون الجو حارا ورطبا 1 فتصل إلى أكثر من  تشهري جويلية وأو

مناخ شبه قاري في مناطق الهضاب العليا يتميز بمناخ بدارد ورطدب وذلدك خدالل الفتدرة -

درجددات أو أقددل فددي   الممتدددة مددن أكتددوبر إلددى مدداي، وتصددل درجددة الحددرارة أحيانددا إلددى 

 .بحرارة مرتفعةبعض المناطق، أما باقي أشهر السنة فتتميز 

يدل حدار يمتدد مدن شدهر مداي إلدى طوي في مناطق الجنوب ويتميز بموسم مناخ صحراو-

درجدة، أمدا فدي بداقي  21غاية شدهر سدبتمبر، حيدث تصدل درجدة الحدرارة إلدى أكثدر مدن 

أشهر السنة فيتميز بمناخ معتدل وهذا ما يسمح بخلدق حركيدة لددى السدواح خصوصدا فدي 

 . فصل الشتاء

زائر بعدة مناطق طبيعية متنوعة وخالبة تعددت بينكما تزخر الج
 1
: 

كلددم، ومددن أهددم المندداطق  11  يمتددد السدداحل الجزائددري علددى مسددافة : منطقددة السدداحل -

 كدة ،بجايدة،يجيجدل ،سدكالقالة، تنس،عنابة، : السياحية الممتدة على طول هدا الساحل نجد

 .إل ...بني صاف

ليدة فدي الجزائدر هدو وجدود سلسدلتي األطلدس أهدم مدايميز المنداطق الجب: المناطف الجبليدة -

التلي والصحراوي والتي تضم ثروات لها أهميتها لدى السدائح مثدل الحيواندات المتنوعدة، 

 . بة وكل هذه األمور تعد بمثابة عوامل جذب للسياحذوالينابيع الع

إن أكبددر مدداتزخر بدده الجزائددر فددي مجددال السددياحة هددي منطقددة : المندداطف الصددحراوية -

مليدون كلدم  والتي تعدد مدن أكبدر الصدحاري فدي العدالم بمسداحة تبلد  حدوالي الصحراء 
 
 

أدرار، إليدزي وادي ميدزاب، تمنراسدت : موزعة على خمسة مناطق رئيسية كبدرى وهدي

وتندوف والتي تضم عدة معالم ومواقع أثرية والتي تشكل في مجموعهدا مقومدات أساسدية 

                                           
 9

اإلقتصادية  ، رسالة ماجستير في علوم التسيير، كلية العلومتنمية السوة السياحية بالج ا رصالح بزئ،  
  .6 :، ص 600والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزا ر، 

 
60

، النهوض بالسياحة في الج ا ر كأحد درو  اندماج االقتصاد الج ا رس في االقتصاد العالميصالح فالحي،  
ي املفية اليالية، كلية العلوم االقتصاد الجزا ري ف: ورقة بحث مقدمة ضمن فعاليات في الملتقى الدولي اموي

 . 0:، ص6006ماي   6-60اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة البليدئ، الجزا ر، 
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قصدر تماسدين، قصدور )القصدور القديمدة  للسياحة الصحراوية والتي تتعدد بين الواحدات،

 (. الزاوية التيجانية، قصر كوردان األثري وقصر تيوت

تملك الجزائر عدة منابع معدنية ذات خصدائص عالجيدة، حيدث بيندت : المحطات الم دنية -

منبدع  11 الدراسة التي قامت بها المؤسسة الوطنية للدراسات السدياحية وجدود أكثدر مدن 

حمددام ريغددة بعددين : كددز أغلبهددا فددي المندداطق الشددمالية ومددن أهمهددا نجدددللميدداه المعدنيددة تتر

 .الدفلى، حمام بوحنيفية بمعسكر، حمام قلرقور بسطيف،حمام الصالحين بالمدية

المعدالم التاريخيدة والحضدارية التدي تنفدرد : المقومات الثقافية، الحضارية والتاريخيدة-8

األمازيغيددة، إلددى اإلسددالمية مددرورا  بهددا الجزائددر جعلتهددا مهددد للحضددارات المتعاقبددة مددن

بالفينيقيددة، البيزنطيددة والرومانيددة كمددا تعددد أيضددا شدداهدا علددى انتمائهددا للفضدداء اإلسددالمي 

المتوسطي واإلفريقي، وهذا ما جعل البلد يزخر بموارد سياحية متنوعدة ومدن أهمهدا نجدد 

المعددالم األثريددة المصددنفة مددن طددرف منظمددة اليوسدديكيو والمتمثلددة فددي
  

مقدداد، جميلددة، تي: 

 .تيبازة، الطاسيلي، قلعة بني حماد، قصر ميزاب والقصبة

وتشددمل البنيددة التحتيددة الضددرورية واألساسددية للقيددام : المقومددات مددن المياكددل القاعديددة-3

بمشاريع وأنشطة سياحية وتتمثل في
  
: 

 كلم منها 91111ويبل  طولها أكثر من : شبكة الطرقات: 

 .كلم من الطرق الوطنية 111   -

 .كلم من الطرق الوالئية 111   -

 (.فرعية أو ثانوية)كلم كطرق  بلدية  111 2 -

لكدددن وبدددالرغم مدددن حجدددم الجهدددود المبذولدددة فدددي مجدددال تطدددوير وتحسدددين شدددبكة الطدددرق 

والمواصددالت إال أن هددذه الشددبكة تبقددى ضددعيفة إذا ماقورنددت بالمسدداحة الكليددة الشاسددعة 

تحتددداج إلدددى بدددذل مزيدددد مدددن  للدددوطن، خاصدددة فيمدددا يخدددص المنددداطق الصدددحراوية التدددي

 . المجهودات لتطويرها قصد اعطاء دفعة جديدة للسياحة في المنطقة

محطدة  11 كلدم مدزودة بحدوالي  11 2يبل  طدول هدذه الشدبكة  : شبكة السكك الحديدية -

 .تتمركزة أغلبها في الشمال

مطدار موزعدة علدى كامدل    تتكدون الشدبكة الوطنيدة مدن المطدارات مدن : النقل الجوي -

 :لتراب الوطني منهاا

                                           
، رسالة ماجستير في علوم التسيير، جامعة الجزا ر واقع السياحة في الج ا ر وآفاة ت وير اعبد القادر هدير،   
 .07 :ص 600، الجزا ر،7

66
حالة الج ا ر، تونس -دراسة متارنة لواقع ق اع السياحة في دوا دماا افريتياتقرورت،  نبيي بوفليح، محمد 

، ورقة بحث مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي اموي حوي السياحة في الجزا ر، كلية العلوم -والمغرب
 .03:، ص0 60ماي  6 -  اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة البويرئ، الجزا ر، 
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 .مطارا ذو طابع دولي    -

 .   مطارا لإلستعمال المحدود 9 مطارا جهويا باإلضافة إلى  2 مطارات وطنية و   -

مينداء متعددد الخددمات باإلضدافة    على طول الساحل الجزائري يتواجد : النقل البحري -

ميندداءان ميندداء مخصددص للصدديد البحددري ومددوانىء صددغيرة للترفيدده السددياحي و   إلددى 

 .مخصصان لنقل المحروقات

مدن ) تنقسم قدرات اإليواء في الجزائر حسب درجة التصنيف إلى درجات : طاقة اإليواء -

، هدذا وقدد بلغدت الطاقدة (درجة إلى خمسة درجات بالنسبة للمصنفة وأخرى غيدر مصدنفة

 .    1 سرير سنة  111 9االستيعابية الفندقية إلى حوالي 

 :المستدامة في الجزائر ة السياحيةالتنمي استراتيجيات-ب

اهتماما كبيرا بقطاع السياحة نظرا ألهميته االقتصادية  اليوم أولت الدولة

واالجتماعية على حد سواء،إذ لجأت إلى وضع جهاز تشريعي ينظم كيفية التنمية 

وكذا مناطق  شـواط المستدامة لقطاع السياحة والقوانين الضابطة لتسيير واستغالل ال

 .سع السياحيةالتو

صة القطاع من خالل توجيه نداء للمستثمرين الذين يتعـاملون مـع خوقد قررت خص  

منطقة توسع سياحي من 174السياحية المكلفة بتسيير زهاء  الوكالـة الوطنيـة للتنميـة

 مشروعي على  11 / 1/ 1وقد صادق المجلس الشعبي البلدي يوم أولوية20بينها 

لتعديالت للسياحة والمواقع السياحية،وقد أخذت االمستدامة  بالتنميةين القـانونيين المتعلقـ

السياحة إلى قطاع ب ضرورة االرتقاء بعين االعتبار على مشروع القانون المقترحة 

مصاف القطاعات المساهمة في زيادة الثروة وكذا تسييره عقالنيا وتمحورت هذه 

: التعديالت حول
  

 

الوطنية  لمؤسسات السياحيةلام السائد في التنمية السياحية ضرورة وضع حد لعدم االنسج- 

بتبني أسلوب جديد في التسيير يضمن االستمرارية في العمل ويعتمد على تثمين  وذلك

 . المتاحة والحضاريةالثروات الطبيعية والثقافية 

 .إعادة االعتبار إلى  المؤسسات الفندقية قصد رفع  قدراتها  اإليوائية   - 

اح يير العرض السياحي وكذا تطوير وبعث أشكال جديدة لألنشطة السياحية تلبي الستوف- 

عملية ضبط  تكتسيهاوقد أكد وزير السياحة على األهمية القصوى التي  ألجانب خاصة

ميدان سياحة وكذا ترقية  االستثمار والشراكة واالستغالل   إستراتيجية وطنية واضحة في

مشروع التوسع والمواقع  على الوطنيصادق  المجلس  الشعبي  األمثل للعقار السياحي وقد 

 .تعديال على نص المشروع31السياحية مع تسجيل 

                                           
  

نحو تنمية سياحية مستدامة،  : السياحة  حد محركات التنمية المستدامةدليلة طالب وعبد الكريم  وهراني،  
 .34 ، ص   60الملتقى الدولي الياني حوي امداء المتميز للمنظمات و الحكومات، جامعة ورقلة 
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 :في الجزائر أهداف برامج التنمية السياحية-ج

حدد مخطط األعمال للبرنامج التوجيهي للتهيئة السياحية األهداف المادية و 

إلى تلبية الطلب الدولي والطلب والتي ترمي 2015/2008) النقدية للمرحلة األولى 

بحسب توقعات وزارة السياحة    1 آفاق  مليون سائح في2,5الوطني الذي سيزيد عن 

.
(16)
 

على سبيل المثال ومن اجل استقبال :   11 /  1 : لمرحلة األولىااألهداف  -

سرير تجاري،وباحترام  ألف220مليون سائح في ظروف جيدة تمتلك تونس اليوم 6,5

  ، ألف سرير من النوعية الجيدة الستقطاب 75سب الجيران فالجزائر تحتاج نفس ن

الهدف من األقطاب السياحية ذات و م  1 مليون سائح كهدف للجزائر في أفاق 

ألف 30دولي منها  ألف بمقياة40األولوية توفير نصف قدرة االستقبال المحتاجة أي 

 ف إضافي في المدى المتوسط معأال10من الطراز الرفيع في المدى القصير جدا و 

مقعد بيداغوجي جديد  91600ألف منصب شغل بشكل مباشر وغير مباشر و خلق 11 

 .م  1 خفاق 

الجزائر على طريق السياحة بين  يقدر االستثمار العمومي والخاص لوضع

حيث أنه لكل سرير يوضع بكل الترتيبات ،مليار دوالر أمريكي2,5 بـ ( 11 /  1 )

ألف استثمارات مادية و 55 ( غير مادي و ف دوالر أمريكي استثمار ماديأل60يلزم 

ألف 40وألجل  واالتصال أالف استثمارات غير مادية كاالستثمار في الهياكل الطبيعة5

 مليون2,5سرير التي يعتزم شراؤها يتوقع أن يزيد المبل  المخصص لهذا االستثمار 

،حيث تمكنت بعد تطبيق هذه سبع سنواتل(مليون دوالر سنويا 350دوالر أمريكي أي 

خالل العقد  عرف يالجزائر والذعدد السياح الوافدين إلى  من جذب وزيادة اإلستراتيجية

 .زائرفي الجالماضي تزايدا واضحا بما يعكس الجهود المبذولة 

-8112تطددور عدددد السددياح الددواردين إلددى الجزائددر خددالل الفتددر  (: 14)الجدددول رقددم 

8102 

ياح عدد الس

 الواردين
 اجمالي األجانب

الجزائريين المقيمين 

 في الخارج
 السنوات

1772000 557000 1215000 2008 

1911506 655810 1255696 2009 

2070496 654987 1415509 2010 

2394887 901642 1493245 2011 

                                           
 ،حالة الج ا ر/ ية االقتصادية مسا مة ق اع السياحة في تحتية التنم سليم العمراوي ، يحيى سعيدي و - (16)

 .0  ، ص 7 60مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة العدد السادس و الياليون، العراق 
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2634056 981955 1652101 2012 

2732731 964153 1768578 2013 

2301373 940125 1361248 2014 

1709994 1088121 626873 2015 

Source : direction de la police des frontières  

أن عدددد السددياح الوافدددين إلددى الجزائددر قددد ( 11)مددن خددالل الجدددول رقددم يتضددح 

وقد عكس هذا النمو الجهدود المبذولدة مدن ،   1 -  11 عرف نموا بارزا خالل الفترة

للنهوض بهذا القطاع إلى جانب التقدم األمني الدذي حققتده هدذه طرف السلطات الجزائرية 

الدولددة بعددد العشددرية السددوداء، أمددا فيمددا يخددص تشددكيلة السددياح الددواردين فيمثددل السددياح 

بالمائددة سددنة  1 الجزائددريين المقيمددين فددي الخددارج النسددبة األكبددر حيددث شددكلت حددوالي 

جدابي إال أنهدا تبدرز أن هدذه الفئدة ، إن هذه التشكيلة وعلى الرغم من أنهدا مؤشدر إي2 1 

من السياح في األغلب ال تحتاج إلى هياكل سياحية مقارنة مدع نظيرتهدا األجنبيدة وهدو مدا 

 .ثر على الجهود المبذولة من قبل الحكومة الجزائريةؤقد ي

البددارز مددن خددالل الجدددول هددو التراجددع الواضددح فددي عدددد السددياح الوافدددين إلددى 

        حيدث تراجدع عددد السدياح الوافددين مدن    1 و 2 1 الجزائر خالل سدنة 

بددروز وجهددات سددياحية لوهددذا نتيجددة    1 سددنة  11111  إلددى حدددود    1 سددنة 

تغيدرات شدرعت الجزائدر فدي تبندي كما ، منافسة للجزائر خالل هذه الفترة كتركيا وتونس

 :أساسية لتشجيع الجذب السياحي وهي كاألتي

يعتبر االسدتثمار مدن أهدم عوامدل التنميدة  :سياحة والفنادق تشجيع االستثمار في قطاع ال -

الخدداص  االسددتثمارتحفيددز  السددياحية ،لددذلك فقددد اعتمدددت الدددول الددثالو علددـى تددـشجيع و

 (الـسياحي والفندقي من الضرائب االستثمارشـركات  إعفاءالمحلى واألجنبي،عن طريق 

البلدد  إلدىالدربح  المدـال و رأة إعدادة إمكانيدةسدنوات، مدع 10 اإلعفاءفي مصر مثال مدة 

 يحتجهددـا التدديالجمددارم بالنسددبة لألجهددزة و المعدددات  إجددراءات،و تسددهيل  )األصددلي

 االسددتثمارتقددديم القددروض الطويلددة األجددل لددـشركات  إلددىالمشددروع السددياحي، باإلضددافة 

 .من الضرائب  إعفائهاالمحلية و  الـسياحي

نشدداط السددياحي يعتمددد بدرجددة كبيددرة علددى علددى اعتبددار أن ال:المددوارد البشددرية تطددوير -

تأهيـل وتكوين مسدتمر للمدوارد البشدرية العاملدة فدي قطداع  البشري،فهو يستدعى العنصر

جهداز مددرب  وإنشاءوالكليات السياحية  بالمدارة و المعاهد االهتمام السياحة،لذلك يجب

المهرجاندات  أقامدة طريدق عدـن تكدـون التيومؤهل لغرض القيام بمهمة تنشيط السياحة و

المعدددارض و التظددداهرات  ،إقامدددةالمسدددابقات الدولية ،إقامدددة الثقافيدددة والرياضدددية والفنيدددة

  .التجارية الدولية

يعتبر من مكونات المنتج السياحي،وهو يتوافق مع خاصية للسدياحة  :تطوير قطاع النقل -

ات السدياحية مكان تواجد المندتج السدياحي ، حيدث ان الخددمإلى تستدعى تنقل السائح  التي
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و تنظيمده  إشكالهعلى تطوير خدمات النقل بمختلف  ال ترسل و ال تنقل،لذلك يجب العمـل

  .واألمن االستغاللمن حيث 

مادامددت السددياحة تسددتدعى حضددور :الجمركيددة اإلجددراءاتالدددخول و إجددراءاتتبسدديط  -

لدى والحصدول ع الددخولإجدراءات ، يجدب العمدل علدى تسدهيل  حالسدائ الزبون المسدتهلك

في النقداط الحدوديدة البريدة والبحريدـة والجويدة،ألن صدعوبة  إصدارها إمكانيةالتأشيرة  و

  .البحث عن وجهة سياحية أخرى  إلىالحصول على التأشيرة تؤدي بالسائح 

يعتبر التشريع اإلطار العدام المدنظم ألي نشداط،وعلى غدرار بداقي :تشريع قانون سياحي -

قانون واضدح ومدنظم، يحمدي السدائح والمدواطن مدن  إلى األنشطة،يحتاج النشاط السياحي

تشدريعات سدياحية قانونيدة تدنظم العمدل و  إصددارالغش والخداع و االستغالل، لذلك يجب 

 .النشاط السياحي

 

 :خاتمه

تمتلك الجزائر مؤهالت سياحية طبيعية وثقافية وحضارية تضاهي بها إمكانيدات 

لتي تمكنها من تحقيق مداخيل سياحية مهمة ولما لهدا مدن أهميدة الدول السياحية الكبرى وا

 الحثيثدة المسداعي كبيدرة فدي تحقيدق التنميدة والرقدي اقتصداديا واجتماعيدا وثقافيدا ،رغدم

 عدن اإلمكاندات يعبدر ال النشداط ذاهد انه يدزال إال بالجزائر السياحة قطاع عن للمسؤولين

 مقومدات مهدأ أحد ستكون الصحيح الوجه لىع استغلت إن التي و بها تزخر التي الحقيقية

 .للبلد  التنمية اإلقتصادية

لددذا فددان إن النهددوض بالقطدداع السددياحي ومواجهددة العراقيددل يتطلددب تضددافر جهددود جميددع 

الفاعلين في في القطاع ،كما أن تحقيق تنمية سدياحية مسدتدامة فدي الجزائدر يتطلدب تجنيدد 

ع والحركددة السددياحية وذلددك مددن خددالل مختلددف الوسددائل التددي مددن شددأنها تنشدديط القطددا

اإلسددتخدام األمثددل للثددروة سددواء الماديددة أو البشددرية علددى الددرغم مددا امتالكهددا المددؤهالت 

لتكددون مددن أكثددر الدددول جدددبا للسددياح وهددذا راجددع إلددى المشدداكل والعراقيددل التددي تواجههددا 

توصدلنا إلدى  رفدي الجزائد التنميدة السدياحيةواقدع معرفدة خدالل التنمية السياحية فيها،ومن 

 : في الجزائر كما يلي أن تساهم في تحقيق تنمية سياحية مستدامةيمكن من شأنها  النتائج

، بحيدث ينفدرد كدل نمدوذج فدي الجزائدر صياغة نموذج لكل منطقدة مدن المنداطق السدياحية -

 .عن اخخر بما يتالءم وطبيعة كل منطقة وما تزخر به من إمكانات سياحية

احية مددن أجددل إرسدداء مفهددوم النوعيددة فددي القطدداع والسددهر علددى وضددع خطددة للجددودة السددي -

اإليواء، اإلطعام، النقل، دواوين السياحة، وكاالت السفر بهددف )تحسين مختلف الخدمات 

تثمين الطاقات والمواقع والشبكات الوطنية على مستوى السواحل والمنداطق الصدحراوية 

 .وتصنيفها والمحطات الحموية الذي سيتم تدعيمه على المؤسسات
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اسددتخدام الحمددالت اإلعالميددة والتحسيسددية لنشددر الددوعي السددياحي والثقافددة السددياحية فددي  -

لعمددل علددى نشددر الثقافددة السددياحية وزيددادة الددوعي سددواء لدددى ا مددن اجددل المجتمددع المحلددي

 .أو األجهزة الحكومية األفراد

ة و الرغم مما تتمتع به الجزائر من ثروات و إمكانيات سياحية هائلوعلى 

عن انخفاض الوضع النسبي للسياحة  الحالي يكشف الوضع متنوعة إال أن تقييم

 الباحثة من خالل النتائج السابقة رىتحيث  الجزائرية على المستوى الوطني و العالمي

من   على العالم الخارجي انفتحتنجحت في مسيرتها هي تلك الدول التي  بأن الدول التي

 .لسياحيخالل  االستثمار القطاع  ا

 

 

 :قائمة المراجع

-wwwعلى الموقع ، األمن السياحي ال مود الفقري للسياحة األردنيةإبراهيم بطاطو، 

alrai.com   1 / 1/  ، تم االطالع عليه يوم  . 

 ط ، والفندقية السياحية المنشآت وإدار  تن يمقحف،  أبو السالم عبد ماهر، أحمد

 . 1999الحديث، مصر، العربي ،المكتب2

 صفاء دار ،السياحية لمنشآتا إدار عواد،  خالد إبراهيم األنصاري، إمام محمد آسيا

 .2002 ،  ط األردن، والتوزيع، للنشر

،مداخلة ضمن الملتقى القطاع السياحي كمدخل لتطوير التنمية بالجزائرامال ريحاني، 

الوطني الرابع، حول القطاع الخاص و دوره في التنمية السياحية، جامعة بويرة، 

 .  1 سبتمبر    -  المنعقد يومي

، مجلة لسياحة ودورها في تحقيف التنمية السياحية المستدامة بالجزائراأمينة بركان، 

، المركز الجامعي لتيبازة، تيبازة، الجزائر،  1، المجلد1 اإلقتصاد الجديد، العدد 

 1 2. 

، الدليل اإلرشادي للسياحة المستدامة في الوطن ال ربيبرنامج األمم المتحدة للبيئة، 

المستدامة وتطبيقها، الدورة اإلقتصادية الثانية  ، مفهوم السياحة 1سلسلة رقم 

 . 11 أكتوبر    -2 حول السياحة في الوطن العربي، 

تنمية المجتم ات المحلية من من ور الخدمة :حمد عبد الفتاح محمد عبده

 . 11 ،مصر،االجتماعية

و تنمية نح : السياحة أحد محركات التنمية المستدامةدليلة طالب وعبد الكريم  وهراني، 

سياحية مستدامة، الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتميز للمنظمات و 

 .  1 الحكومات، جامعة ورقلة 

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
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، مقال منشور على الموقع اإللكتروني السياحة المستدامة

،   1 / 1/  تاري  اإلطالع  www.costlearn/org/boxes/tool:التالي

 .1 :2 الساعة 

، رسالة ماجستير في علوم التسيير، كلية تنمية السوق السياحية بالجزائرصالح بزة، 

العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

 . 11 الجزائر، 

أحد شروط اندماج االقتصاد الجزائري النموض بالسياحة في الجزائر كصالح فالحي، 

: ، ورقة بحث مقدمة ضمن فعاليات في الملتقى الدولي األولفي االقتصاد ال المي

االقتصاد الجزائري في األلفية الثالثة، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم 

 . 11 ماي    -1 لبليدة، الجزائر، التسيير، جامعة ا

 فرص وتحديات التنمية السياحية المستدامة في مصر،دراسة ل صالح زين الدين،

جامعة طنطا  –كلية الحقوق  ة،المؤتمر ال لمي الدولي الثالث القانون والسياح

 .  1 مصر 

، رسالة ماجستير في علوم واقع السياحة في الجزائر وآفاق تطويرهاعبد القادر هدير، 

 . 11 ، الجزائر،  التسيير،جامعة الجزائر 

االستثمار السياحي في ر بن عبد الرحمن الزهراني، كباشي حسين قسمية، عبد الناص

 . 11 ، الهيئة العامة للسياحة واألسفار، السعودية، محاف ة ال ال

التخطيط السياحي في سبيل تخطيط مكاني شامل : عثمان محمود غنيم و بنيتا نبيل سعد

 . 11 ، الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر والتوزيع، ومتكامل

،  مكانة و أهمية القطاع السياحي في النشاط االقتصادي حالة الجزائركوال خالد، 

مذكرة ماجستير  غير  منشورة ، كلية  العلوم  االقتصادية  والتجارية وعلوم  

 .112 / 11 ،   1التسيير، جامعة  الجزائر 

ستدامة في التنمية السياحية الم: محمد إبراهيم عراقي وفاروق عبد النبي عطا هللا

" دراسة تقويمية بالتطبيق على محافظة اإلسكندرية"  جممورية مصر ال ربية

  .السيوف اإلسكندرية –المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب اخلي 

دار المعرفة الجامعية، . من ور جغرافيصناعة السياحة من : محمد خميس الزوكة

 11 . 

، دار مؤسسة رسالن،  ، طألمن السياحيصناعة السياحة و امصطفى يوسف كافي، 

 .119 دمشق، سوريا، 

دراسة مقارنة لواقع قطاع السياحة في دول شمال نبيل بوفليح، محمد تقرورت، 

، ورقة بحث مقدمة ضمن فعاليات الملتقى -حالة الجزائر، تون  والمغرب-افريقيا

والتجارية وعلوم الدولي األول حول السياحة في الجزائر، كلية العلوم اإلقتصادية 

 .1 1 ماي    -  التسيير، جامعة البويرة، الجزائر، 

http://www.costlearn/org/boxes/tool%20تاريخ%20الإطلاع%2022/01/2018
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 الملتقى ،المحلي المجتمع في للسياحة والثقافية االجتماعية التأثيراتالرفاعي،  هالة

 .223 ص ، 99 مصر، والتنمية، لإلبداع المصري

قتصادية مساهمة قطاع السياحة في تحقيف التنمية اال سليم العمراوي ، يحيى سعيدي و

مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة العدد السادة و  ،حالة الجزائر/ 

 .  1 الثالثون، العراق 

التنمية السياحية المتواصلة، دراسة وبحوث في أنثربولوجية يسرى دعبس، 

 . 11 ، البطال للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، اإلقتصادية
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