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0Bالمقـــــدمــــة 



 مقدمة 
 

- أ-   
 

 :مقدمة

إف السياحة ظاىرة اجتماعية واقتصادية وبيئية ظيرت بصورة واضحة ابتداء مف النصؼ األخير مف  
القرف العشريف وامتدت إلى يومنا ىذا، وقد أصبح قطاع السياحة أحد القطاعات االقتصادية الحيوية واألكثر 
أىمية وديناميكية في العالـ، بحيث أصبحت مختمؼ الدوؿ تولي اىتماما متزايدا ليذا القطاع نظرا لما يقدمو 

 .مف مزايا عمى كافة المستويات االقتصادية واالجتماعية، الثقافية والسياسية

 ونظرا ألىمية القطاع البالغة جاءت الفكرة مف طرؼ الباحثيف والمحمميف االقتصادييف، العتبار 
السياحة كصناعة قائمة بذاتيا معتمدة في ذلؾ عمى المقومات األساسية ألي صناعة والمتمثمة في األرض، 
العمؿ، رأس الماؿ، التنظيـ، والتكنولوجيا، لذلؾ تنافست الدوؿ لتطوير وتنمية ىذا القطاع الحساس بشتى 

الطرؽ واآلليات مف أجؿ جذب أكبر عدد ممكف مف السياح وبالتالي تحقيؽ أكبر عدد مف اإليرادات المالية، 
لتحقيؽ ىذا اليدؼ يستوجب وجود خطط سياحية تنموية مبنية عمى أسس عممية صحيحة مرتبطة بالتنمية 
الشاممة، فالتنمية السياحية ىي أحد أساليب تحقيؽ التنمية الشاممة وذلؾ عف طريؽ عمؿ نوع مف التجانس 

والتوافؽ والتنسيؽ بيف مختمؼ القطاعات اإلنتاجية والخدمية إلحراز التقدـ في نوعية الحياة ومستوياتيا 
 .وتحقيؽ الرخاء والراحة لممواطنيف والسياح عمى السواء

 بالرغـ مف ىذه األىمية المتزايدة لمقطاع السياحي في العديد مف الدوؿ إال أنو في الجزائر لـ ترقى 
بعد إلى المستوى الذي يكفؿ لو بموغ األىداؼ المرجوة، وبقيت إنجازاتو محدودة إذا ما قارناىا بالبمداف 
المجاورة ، ورغـ اإلمكانيات والمقومات اليائمة التي تزخر بيا ومختمؼ الجيود المبذولة لتنمية القطاع 

 .السياحي إاّل أنو مازاؿ ضعيفا ويواجو العديد مف التحديات التي تعتبر بمثابة العوائؽ التي تحوؿ دوف تنميتو

 :اإلشكالية- 1

ف أرادت الجزائر تنمية سياحتيا استوجب عمييا وضع مجموعة مف المتطمبات   وبناء عمى ما تقدـ وا 
والتدابير الالزمة لمواجية كؿ التحديات الحالية مع األخذ بعيف االعتبار التحديات المستقبمية ومف ىنا يمكننا 

 ما هي تحديات التنمية السياحية ومتطمبات تحقيقها في الجزائر؟: طرح اإلشكالية التالية

 :وعمى ضوء ىذه اإلشكالية يمكننا طرح األسئمة الفرعية التالية: األسئمة الفرعية- 2



 مقدمة 
 

- ب-   
 

 ماذا نقصد بالتنمية السياحية؟ -
 ىؿ تممؾ الجزائر المقومات الالزمة لتنمية سياحتيا؟ -
 ىؿ ىناؾ  صعوبات مستقبمية تواجو التنمية السياحية في الجزائر؟ -
 ما ىي اإلجراءات والتدابير الالزمة لتنمية السياحة في الجزائر؟ -
 ىؿ مف إستراتيجية وطنية لتنمية السياحة في الجزائر؟ -
 المة وماىي أىـ الصعوبات التي يواجييا؟ڤما ىو واقع التنمية السياحية في والية  -

 ونظرا ألىمية ىذا الموضوع ورغـ الصعوبات التي تكتنفو فإننا تناولنا في ىذه الدراسة اإلجابة عمى 
ىذه التساؤالت مع إعطاء اقتراحات وتوصيات بسيطة في النياية وتوجييا ليذه الدراسة حاولنا صياغة 

 .الفرضيات

 :عمى ضوء األسئمة الفرعية السابقة يمكننا صياغة الفرضيات التالية: الفرضيات- 3

 .الجزائر تممؾ المقومات الطبيعية والثقافية الكافية لتنمية سياحتيا -
 .ضعؼ اإلعالـ وقصوره مف بيف التحديات التي تواجو التنمية السياحية في بالدنا -
 . يعتبر المخطط التوجييي لتنمية السياحة كآلية إستراتيجية لتنمية السياحة في الجزائر -
 .المةڤ نقص العقار السياحي مف أىـ الصعوبات التي تواجو التنمية السياحية في والية  -

ىنػػػاؾ عدة أسباب الختيار ىذا الموضوع منيا ما ىو ذاتي ومنيا ما ىو : دوافع اختيار الموضوع- 4
 :موضوعي ويمكف ذكرىا فيما يمي

 :دوافع ذاتية

 .محاولة اكتساب خبرة في المجاؿ السياحي -
 .اىتمامي الشخصي بالبحث في مثؿ ىذه الدراسات وميولي الشديد لموضوع السياحة بصفة عامة -

 :دوافع موضوعية

 .إثراء معموماتنا ومعمومات الطمبة الحالييف والمستقبمييف -
 .كوف الموضوع يمس قطاعات عديدة بجميع جوانب الحياة العممية والعممية -
 .الدور الفعاؿ الذي يمعبو القطاع السياحي في االقتصاديات المعاصرة -



 مقدمة 
 

- ج-   
 

 :أهمية الدراسة- 5

تساعدنا ىذه الدراسة في معرفة التحديات التي تواجو التنمية السياحية في الجزائر عامة وفي والية  -
 .المة خاصةڤ

 .ىذه الدراسة تسيؿ لنا معرفة متطمبات تحقيؽ التنمية السياحية في الجزائر -

 :تكمف أىداؼ الدراسة فيما يمي: أهداف الدراسة- 6

تسميط الضوء عمى أىـ التحديات والصعوبات التي تواجو التنمية السياحية في الجزائر حاليا  -
 .ومستقبميا

 .دراسة التنمية السياحية مف حيث معرفة أىدافيا، أنواعيا متطمبات تفعيميا وعوامؿ نجاحيا -
 .الكشؼ عمى التدابير واإلجراءات الالزمة لتحقيؽ التنمية السياحية في بالدنا -
 .المة والصعوبات التي تواجييا في الواليةڤتحميؿ واقع التنمية السياحية في والية  -

 :تتمثؿ حدود دراستنا في األبعاد التالية: حدود الدراسة- 7

حيث تـ التطرؽ في ىذه الدراسة إلى مختمؼ الجوانب المتعمقة بالتنمية السياحية : البعد الموضوعي＊
براز أىـ التحديات والعراقيؿ التي تواجو التنمية السياحية في الجزائر مع إبراز المتطمبات الالزمة  نظريا، وا 

لتنمية السياحة في بالدنا، مف خالؿ البحث عف إجراءات وتدابير واقتراحيا، كما قمنا بإدراج المخطط 
طار مرجعي لتنمية السياحة في الجزائر  .التوجييي لتنمية السياحة كآلية إستراتيجية وا 

المة، وتحميؿ المعطيات المتوفرة ڤ أما الدراسة الميدانية فتتمثؿ في إبراز المقومات السياحية في والية 
براز أىـ  حوؿ السياحة وتنميتيا في مختمؼ الجوانب، كإبراز نقاط القوة والضعؼ تحديد الفرص والتيديدات وا 

 .الصعوبات التي تواجييا التنمية السياحية

 .2014 إلى جواف 2014امتدت الفترة الزمنية ليذه الدراسة مف أفريؿ :  البعد الزمني＊

تـ االعتماد في الدراسة النظرية عمى جمع المعمومات مف مختمؼ المكتبات الجامعية :  البعد المكاني＊
 .المتواجدة في والية جيجؿ، بسكرة، باتنة، غرداية، البميدة، تممساف
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 أما الدراسة الميدانية فقد اعتمدت إضافة إلى ما سبؽ عمى المعمومات المتحصؿ عمييا مف مديرية 
المة مف وثائؽ مقدمة ومقابالت ومواقع إلكترونية خاصة بمديرية السياحة والصناعات ڤالسياحة لوالية 
 .المة إضافة إلى زيارة ميدانية لمواليةڤالتقميدية لوالية 

 :منهج الدراسة- 8

 لإلجابة عمى التساؤؿ الرئيسي والتساؤالت الفرعية ولمتحقؽ مف الفرضيات اعتمدنا عمى المنيج 
. الوصفي التحميمي الذي ييتـ بدراسة وتشخيص تحديات التنمية السياحية وتحديد المتطمبات الالزمة لتحقيقيا
ومف ثـ جمع المعمومات والبيانات ووصؼ بعض الحقائؽ وتحميميا وتفسيرىا بطريقة عممية ىذا مف الجانب 

 .النظري

 أما الجانب التطبيقي فاعتمدنا عمى منيج دراسة الحالة، ألف ىذا المنيج يستند عمى حقيقة وجود 
ارتباط وتالـز بيف اإلطار النظري لمدراسة وبيف الواقع التطبيقي ليا، وألنو األنسب لجمع البيانات التي تتسـ 

 :بانتقائيا بعناية وذلؾ اعتمادا عمى

بحيث اعتمدنا عمى بعض السجالت والوثائؽ اإلدارية التي حصمنا عمييا مف : السجالت والوثائق -
براز ڤمديرية السياحة والصناعات التقميدية لوالية  المة وذلؾ لتشخيص حالة السياحة في الوالية وا 

 .المقومات والصعوبات التي تواجييا
 مكنتنا المقابمة مف توضيح بعض الجوانب المتعمقة بالموضوع والتي أثرتنا ببعض الحقائؽ :المقابمة -

والجوانب الخاصة بمجاؿ الدراسة، حيث مكنتنا مف جمع المعمومات مف مختمؼ األفراد الذيف جرت 
 .معيـ المقابمة

 :تـ االعتماد في ىذه الدراسة عمى مصادر متنوعة لجمع البيانات والتي تتمثؿ فيما يمي: مرجعية الدراسة- 9

 .الكتب األساسية التي تناولت الموضوع -
 .الرسائؿ العممية واألطروحات -
 .االتصاؿ ببعض الييئات اإلدارية -
 .المعمومات اآللية الواردة عمى شبكة اإلنترنيت -
 .الدوريات المتخصصة -



 مقدمة 
 

- ه-   
 

 .المداخالت ضمف الممتقيات العممية الوطنية والدولية -

 :الدراسات السابقة- 10

 لـ تكف دراستنا ىذه األولى مف نوعيا ولف تكوف األخيرة بإذف هللا، فبالرغـ مف حداثة التخصص وقمة 
 .الدراسات الميدانية والتطبيقية فيو، إال أننا نعتبرىا وبكؿ تواضع حمقة مف سمسمة البحوث التي سبقتنا

 فيناؾ عدة دراسات تناولت موضوع التنمية السياحية في الجزائر، كما أنو توجد دراسات تطرقت 
 .لموضوع التنمية السياحية المستدامة في ظؿ المخطط التوجييي لمتييئة السياحية

 : وفيما يمي بعض ىذه الدراسات التي سبقت وشابيت موضوع دراستنا

اقتصاد السياحة وسبؿ ترقيتيا في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كمية العمـو االقتصادية : دراسة قويدر الويزة- 
 .2010وعمـو التسيير، جامعة الجزائر، 

  تناولت فييا عناصر النشاط السياحي، الطمب السياحي في الجزائر ومشاكؿ قطاع السياحة، مخطط 
 . ومعوقات صناعة السياحة في الجزائر2025التنمية السياحية آلفاؽ 

 وقد توصمت الباحثة إلى أىمية القطاع السياحي في تطوير وازدىار االقتصاد الوطني كما توصمت 
إلى تحديد مشاكؿ قطاع السياحة، واقترحت بعض الحموؿ والتوصيات لمنيوض بالقطاع السياحي في 

 .الجزائر

تشخيص واقع السياحة في الجزائر واقتراح سبؿ تطويرىا، رسالة ماجستير، كمية : دراسة صالح موهوب- 
 .2007العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة الجزائر، 

 تناوؿ فييا تعاريؼ أساسية حوؿ مفيـو السياحة، مراحؿ تطور القطاع السياحي في الجزائر، كما 
 .اقترح سبؿ وتدابير لتطوير القطاع السياحي

 وخمص الباحث إلى ضرورة تحسيف نوعية الخدمات السياحية واالرتقاء بيا إلى المستويات الدولية، 
وىذا في إطار تساوى مع كؿ القطاعات، ترقية صورة السياحة لمبالد في الخارج قصد تدعيـ الجزائر في 

 .األسواؽ الدولية
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السياحة المستدامة واقعيا وتحدياتيا المستقبمية بالنسبة لمجزائر، رسالة ماجستير، : دراسة وزاني محمد- 
 .2011معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، 

 وقد تطرؽ فييا إلى مفيـو السياحة والسياحة المستدامة، واقعيا وتحدياتيا الحالية والمستقبمية بالنسبة 
وتوصؿ إلى ضرورة أخذ جميع المقاربات الالزمة لمواجية تحديات التنمية السياحية المستدامة في . لمجزائر
 .الجزائر

 :صادفتنا عدة صعوبات خالؿ إنجاز ىذه الدراسة منيا ما يمي: صعوبات الدراسة- 11

محدودية المدة الممنوحة إلنجاز ىذه الدراسة والتي تتطمب معمومات كثيرة نظرا التساع وتشعب  -
 .مضامينيا

 .غياب إحصائيات دقيقة حوؿ عدد السياح واإليرادات أو اليياكؿ وخاصة لمفترة الحالية -
 .نقص المراجع المتخصصة -

 :تقسيم الدراسة- 12

 لمعالجة إشكالية الدراسة تـ تقسيـ ىذا العمؿ إلى أربعة فصوؿ رئيسية، حيث تناولنا في الفصؿ األوؿ 
 : التأصيؿ النظري لمتنمية السياحية، والذي سنتطرؽ فيو إلى

مفيـو التنمية السياحية وطبيعة التنمية السياحية و متطمبات تفعيؿ التنمية السياحية وعوامؿ نجاحيا وىذا مف 
 .الجانب النظري فقط

 أما الفصؿ الثاني والذي جاء بعنواف التنمية السياحية في الجزائر معوقاتيا وتحدياتيا المستقبمية، 
 :وسوؼ نتطرؽ فيو إلى

المقومات السياحية لمجزائر و العوامؿ المؤثرة عمى تطوير القطاع السياحي والمعوقات التي حالت دوف تنميتو 
 و التحديات المستقبمية لمتنمية السياحية في الجزائر 

 : وأما الفصؿ الثالث فتناولنا فيو آليات ومتطمبات التنمية السياحية في الجزائر وتطرقنا مف خاللو إلى
اقتراح السبؿ والتدابير الالزمة لتنمية السياحة في الجزائر والمخطط التوجييي كإستراتيجية لتنمية السياحة في 

 .الجزائر
 :المة وذلؾ مف خالؿڤ وأخيرا خصصنا الفصؿ الرابع لدراسة حالة والية 



 مقدمة 
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مكانية استغالليا و تحميؿ واقع التنمية السياحية في ڤالتعريؼ بوالية  المة ومنظماتيا  السياحية و المقوماتيا وا 
الوالية و تسميط الضوء عمى  التحديات والعراقيؿ التي تواجو التنمية السياحية بيا و أخيرا التطرؽ إلى آليات 

 .المةڤومتطمبات تنمية السياحة بوالية 
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: تمهيد

 تعتبر التنمية السياحية البوابة الرئيسية ليذا العمل، وذلك الكتسابيا أىمية بالغة دفعتنا إلى ضرورة 
التطرق إلى مجمل وأىم التأطيرات النظرية التي تناوليا مختمف الباحثين والكتاب بمختمف التوجيات 

. المعاصرة

 متغمغمة في كل عناصر التنمية ، وىينواع التنميةأ التنمية السياحية أحدث ما ظير من وبما أن 
. ، فكل المكونات التي تنطوي عمييا التنمية الشاممة ىي نفسيا مكونات التنمية السياحيةالمختمفة

واإللمام بجميع الجوانب المتعمقة بيا قمنا بتقسيم ىذا السياحية،  وكمحاولة لتنظير مصطمح التنمية 
. الفصل إلى ثالثة أقسام

الثاني تطرقنا فيو إلى طبيعة التنمية القسم  أما ،األول خصصناه إلى مفيوم التنمية السياحيةفالقسم  
. السياحية وذلك من حيث مكوناتيا ومحدداتيا أنواعيا وأىم مشاكميا

 فتطرقنا فيو إلى المتطمبات النظرية التي تساعد عمى تفعيل فصل األخير من ىذا الفي القسم أما 
. التنمية السياحية والعوامل التي تساعد عمى نجاحيا
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I.1 .مفهوم التنمية السياحية: 

 : وسنتطرق في ىذا القسم إلى تعريف التنمية السياحية، أىدافيا وأىميتيا

I.1.1. تعريف التنمية السياحية: 

 ىناك تعاريف متعددة لمتنمية السياحية يعبر بعضيا عن ىدف تحقيق زيادة مستمرة ومتوازنة في 
الموارد السياحية، أو عن زيادة اإلنتاجية في القطاع السياحي باالستغالل األمثل لمموارد اإلنتاجية السياحية، 

: ىناك من أدخل عمييا مصطمح االستدامة ومن بين ىذه التعاريف نذكر

 التنمية السياحية ىي مختمف البرامج التي تيدف إلى تحقيق الزيادة المستقرة : "تعريف أحمد الجالد
 .(1)"المتوازنة في الموارد السياحية وتعميق وترشيد اإلنتاجية في القطاع السياحي

 التنمية السياحية المستدامة ىي التي تمبي احتياجات السياح والمواقع : "تعريف صالح الدين خربوطمي
المضيفة إلى جانب حماية وتوفير الفرص لممستقبل والقواعد المرشدة في مجال إدارة الموارد بطريقة 

ية والثقافية ويتحقق معيا التكامل الثقافي والعوامل عتتحقق فييا متطمبات المسائل االقتصادية واالجتما
 .(2)"البيئية، التنوع الحيوي ودعم نظم الحياة

عمى أنيا توفير التسييالت والخدمات إلشباع حاجات ورغبات السياح وتشمل كذلك : تعرف أيضا
. (3)وترشيد اإلنتاجية في القطاع السياحيتعظيم الموارد السياحية 
تعظيم الدور الذي يمكن أن يمعبو النشاط السياحي في نمو االقتصاد من "  عمى أنيا تعني كما تعرف

حيث تحسن ميزان المدفوعات وزيادة موارد الدولة من العمالت األجنبية والمحمية وخمق فرص عمل جديدة 
مباشرة وغير مباشرة والزيادة في التوسع العمراني عن طريق خمق مناطق جذب سياحية وسكانية في المناطق 

. (4)" النائية
من خالل ما سبق يمكن القول أن التنمية السياحية ىي مختمف الجيود والخطط والبرامج التي تيدف 
إلى التطوير المستمر والمتوازن في الموارد السياحية، من خالل توفير الخدمات والتسييالت إلشباع حاجات 

. ورغبات السياح

                                                           

 .43، ص2002، مصر، 1، عالم الكتاب، طالسياحة المتواصمة البيئيةأحمد الجالد،  (1)
 .23، ص2004، سوريا، 1، دار الرضا لمنشر، طالسياحة المستدامةصالح الدين الخربوطمي،  (2)
 .133، ص2008، دار الراية لمنشر والتوزيع، األردن، 1، طالتسويق والترويج السياحي والفندقيعصام حسن السعيدي،  (3)
 .45، ص2007، مصر، 1، دار الفكر الجامعي، طالتنمية السياحيةأحمد فوزي مموخية،  (4)
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I.2.1. أهداف التنمية السياحية: 

 تتعدد أىداف التنمية السياحية ولكن في الغالب يمكن تصنيفيا إلى قسمين أىداف عامة وأىداف 
: (1)محددة وسنجيزىا فيما يمي

 وىي تشمل كل ما تسعى التنمية السياحية إلى تحقيقو بصفة عامة مثل: أهداف عامة :
 تحقيق نمو سياحي متوازن. 
 زيادة فرص العمل. 
 الحفاظ عمى تنمية نصيب الدولة من األسواق السياحية في مواجية المنافسة الدولية. 
 زيادة الدخل السياحي اإلجمالي. 
 تنمية البنية األساسية وتوفير التسييالت الالزمة لمزوار والمقيمين بالدولة. 
 وتمثل تمك األىداف التفصيمية لألىداف العامة السابقة، حيث تحدد بنسبة مئوية يراد : أهداف محددة

تحقيقيا سنويا أو أقل وىي بذلك تسيل عممية قياس معدالت األداء، ولبموغ األىداف السابقة ىناك 
: مجموعة من المحاور التالية

 تسعى الدول من خالل سياسات التنمية السياحية إلى زيادة أعداد السائحين  :زيادة عدد السائحين
 .الوافدين إلييا، سواء كان من األسواق التقميدية أو من خالل فتح أسواق جديدة

 وذلك من خالل تحسين وتطوير المناطق السياحية التقميدية أوال ثم  :تمديد متوسط مدة اإلقامة
التركيز عمى خمق مناطق جديدة تكون مزودة بكافة المستمزمات وبأسعار تنافسية مقارنة بما يقدمو 
اآلخرون ومن ثمة يتحقق الرضا النفسي لمسائحين مما يرفع من متوسط مدة إقامتيم بدولة العرض 

 .السياحي
 نظرا لمدور الذي يمعب في زيادة الناتج االقتصادي من  :زيادة متوسط اإلنفاق اليومي لمسائح

السياحة فإن كل دولة تسعى إلى الرفع من مستوى اإلنفاق اليومي لمسائح من خالل التركيز عمى 
جانب السائحين ذوي الدخول المرتفعة أو العمل لزيادة الطمب عن طريق إعداد مختمف المناطق 

 .السياحية وتييئتيا بمراكز البيع واالىتمام بكافة مجاالت إنفاق السائحين
  دارة الكيان الزيادة المستمرة في استخدام المكون الوطني من سمع وخدمات في عمميات البناء وا 

إن معظم الدول السياحية تحرص عمى استخدام مواردىا المحمية عند إقامة وترشيد  :السياحي
 .وصيانة مكونات العرض السياحي بيا

                                                           

 .11، جامعة اإلسكندرية، مصر، دون سنة نشر، صالتنمية السياحية عمى المستويين الدولي والمحميعبير عطية،  (1)



        التأصيل النظري للتنمية السياحية       :                                    Iالفصل 
 

- 12 - 
 

 إن نجاح أو فشل السياحة في أي  :المساهمة الفعالة في حل المشكالت االقتصادية واالجتماعية
دولة يقاس بمدى قدرتيا عمى التفاعل مع مشاكل المجتمع ومساىمتيا في حل مختمف المشاكل 

االقتصادية واالجتماعية التي تواجييا الدولة كخمق فرص عمل متزايدة ومستقرة أو تنمية مناطق نائية 
أي تحقيق تنمية إقميمية متوازنة فضال عن دورىا الرئيسي المتمثل في دعم ميزان المدفوعات وخمق 

 .العمالت الصعبة

إن األىداف السابقة وعمى الرغم من تنوعيا وتباينيا من دولة إلى أخرى إال أنيا تتفق جميعيا في 
عدد من الخصائص من حيث ضرورة أن تكون أىداف واقعية وقابمة لمتحقيق وتتناسب مع الموارد السياحية 

والتمويمية والبشرية لدى الدولة، وأن تكون شاممة بحيث تتضمن األبعاد االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
والبيئية عمى المستوى اإلقميم السياحي، كما يجب أن تكون مرنة وقابمة لمتغيير، كما يجب أن تترجم األىداف 

. إلى أىداف كمية محددة يسيل متابعتيا في الواقع وقياس معدالت األداء

I.3.1 .أهمية التنمية السياحية: 

تكتسي التنمية السياحية أىمية متزايدة ويترتب عمييا مجموعة من التأثيرات التنموية عمى مختمف  
: األصعدة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية نذكرىا في

 يؤثر رواج صناعة السياحة بشكل مباشر عمى اقتصاد ورواج  :التنمية السياحية والتنمية االقتصادية
الصناعات واألنشطة المرتبطة بيا فاإلنفاق عمى الخدمات والسمع المرتبطة بنشاط السياحة يؤدي إلى 
انتقال أموال من جيوب السائحين إلى جيوب أصحاب ىذه الخدمات والسمع والمشتغمين بيا فكمما زاد 
تدفق حجم الحركة السياحية زاد اإلنفاق العام عمى السمع االستيالكية وبالتالي إلى ارتفاع معدالت 
االدخار مما ينشط ىذه الصناعات والخدمات المتصمة بصناعة السياحة سواء بالطريق المباشر أو 
غير المباشر األمر الذي يؤدي إلى اتساع نطاق العمل في ىذه الصناعات والخدمات المرتبطة بيا 

 .(1)والمتصمة بصناعة السياحة

                                                           

دارية، السياحة البيئية وأثرىا عمى التنمية في المناطق الريفية،أحالم خان، وصورية زاوي ،  (1)  مجمة أبحاث اقتصادية وا 
 .234، ص2010، جوان7العدد
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توسيع قاعدة التوظيف وذلك عن طريق خمق فرص جديدة لمعمل في القطاع السياحي والقطاعات 
. (1)المرتبطة بيا

المساىمة في التنمية المحمية والعمرانية وذلك عن طريق تنمية مناطق جديدة لمجذب السياحي في 
مجاالت مختمفة، ويسيم ىذا في تحقيق نمو متوازن عمى االقتصاد الكمي وفي تحقيق العدالة في توزيع الدخل 

 . (2)القومي بين األقاليم السياحية المختمفة

 (3)ويمكن إيجازىا فيما يمي :التنمية السياحية والتنمية االجتماعية: 
 تعمل عمى رفع مستوى معيشة المجتمعات والشعوب وتحسين نمط حياتيم. 
 تساعد عمى تطوير األماكن والخدمات العامة بدولة المقصد السياحي. 
 تساعد عمى رفع مستوى الوعي بالتنمية السياحية لدى فئات واسعة من المجتمع. 
  تنمي لدى المواطن شعوره باالنتماء إلى وطن وتزيد من فرص التبادل الثقافي والحضاري بين كل من

 .المجتمع المضيف والزائر
 (4)وتتمثل أىميتيا فيما يمي :التنمية السياحية والتنمية الثقافية: 

 تعمل عمى تنمية الوعي الثقافي لدى المواطنين. 
 توفر التمويل الالزم لمحفاظ عمى تراث المباني والمواقع األثرية والتاريخية .
  تعمل عمى تنمية عممية تبادل الثقافات والخبرات والمعمومات بين السائح والمجتمع المضيف، والذي

 ".الحوار بين الحضارات"يمكن أن نطمق عميو مصطمح 
 (5)ويمكن ذكر أىميتيا في النقاط التالية :التنمية السياحية والتنمية البيئية: 

 تحافظ عمى البيئة ومكوناتيا واالرتقاء بيا ومنع تدىورىا أو تموثيا. 
 تساعد عمى إنشاء المنتزىات. 

                                                           

 .12، ص2006، الدار الجامعية، مصر، دراسات في التنمية السياحيةجميمة حسن حسين،  (1)
 .234أحالم خان ، وصورية زاوي، مرجع سبق ذكره، ص(2)
، المؤتمر العممي الدولي لمتنمية "واقعيا وآفاقيا المستقبمية"التنمية السياحية في الجزائر سمير عماري، دلندة بمحسن،  (3)

 .7، ص2013فيفري27 و26السياحية في الدول العربية، المركز الجامعي بغرداية، يومي 
 .8سمير عماري، دلندة بمحسن، المرجع نفسو، ص (4)
 .235خان أحالم، وزاوي صورية، مرجع سبق ذكره، ص (5)
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 تحقيق إدارة جيدة لمنفايات لمتخمص منيا بشكل عممي سميم. 
 تزيد من الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع المضيف. 
 (1)ونمخصيا فيما يمي :التنمية السياحية والتنمية السياسية: 

  تعمل عمى تحقيق الحوار ومعرفة اآلخر وتساعد عمى التفاىم بين شعوب الدول المختمفة وتنشر
 .مبادئ السالم العالمي

  تساعد عمى تدعيم أواصر الصداقة بين شعوب دول العالم من خالل العالقات الودية التي تنشأ بين
 .دول العالم المختمفة

I.2 .طبيعة التنمية السياحية: 

 : سنتطرق في ىذا القسم إلى مكونات التنمية السياحية، محدداتيا، أنواعيا وأشكاليا

I.1.2 .مكونات التنمية السياحية: 

: (2) تتكون التنمية السياحية من عناصر عدة أىميا

 وعناصر (...مثل المناخ، الغابات) وىي تتمثل في العناصر الطبيعية :يحعناصر الجذب السيا 
 .من صنع اإلنسان، كالمنتزىات، المناطق األثرية والتاريخيةبشرية والتي ىي

 بأنواعو المختمفة، البري، البحري والجوي:النقل . 
 سواء العامة منيا كالفنادق أو أماكن النوم الخاصة مثل بيوت الضيافة وشقق اإليجار:أماكن النوم . 
 بجميع أنواعيا كاإلعالن السياحي واإلدارة السياحية واألشغال اليدوية :التسهيالت المساندة 

 .إلخ...والبنوك
 كالمياه والكيرباء واالتصاالت ويضاف إلى ىذه العناصر جميعيا الجيات :خدمات البنية التحتية 

 .المنفذة لمتنمية السياحية وتنفذ عادة من قبل القطاع العام أو القطاع الخاص أو االثنين معا

 

                                                           

 .9سمير عماري ، دلندة بمحسن، مرجع سبق ذكره، ص (1)
 .54، ص2001، الطبعة األولى، دار النشر والتوزيع، األردن، التخطيط السياحيعثمان محمد غنيم، بنتانيل سعد،  (2)
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I.2.2 .محددات التنمية السياحية: 

 إلنجاح أي سياسة سياحية يجب أخذ بعين االعتبار مجموعة من اإلجراءات واالىتمام ببعض 
: (1)الجوانب وخاصة في الدول النامية وىي

 وضع أسعار في متناول السياح: 

بغض النظر عن مشروعات البنية األساسية والتي تعد ضرورة ممحة لمقيام بأي نشاط سياحي، من 
شبكة طرقات ووسائل اتصال فعالة وخدمات وماء وكيرباء وصرف صحي وتوفير األمن فالبد أيضا من 

توفير تسييالت في اإلقامة واإلطعام والشرب وخدمات النقل السياحي وغيرىا ومتطمبات النشاط السياحي ذات 
. نوعية جيدة واألسعار التنافسية مقارنة بالمناطق األخرى

 الموقع: 

يعد الموقع الجغرافي العامل األساسي في السياحة، فعمى أساسو تحدد نفقات الرحمة من حيث 
األىمية، فإذا كان ىناك موقع جيد فإن السائح ال ييمو كم يدفع، ولكن الميم ىو الوصول إلى ىذا المكان، 
كالسياحة في الجنوب الجزائري فبالرغم من قساوة الطبيعة وقمة المواصالت إال أنو نجد أغمب الوافدين إلى 

الجزائر يفضمون األماكن السياحية الجنوبية عمى الشمال والوسط، واإلقبال الكبير الذي عرفو ميرجان 
 لدليل عمى ذلك، ومن ىنا فإن الموقع الجغرافي يمعب دورا كبيرا في حركة السياحة 2004تمنراست في سنة 

الدولية لالستمتاع بالمناطق الموجودة واآلثار ويتوقف نجاح الدول النامية لمواجية مشكمة بعد المسافة عمى 
: التعاون بينيا وبين شركات النقل الجوي إذ قد يظير عدد من االحتماالت في ىذا الشأن منيا

  إعطاء شركات النقل مزايا لمتدخل في التسويق السياحي ووضع البرامج السياحية في مجال الرحالت
 .الجوية أو القيام بدعم األسعار

 عمى الدولة المستقبمة لمسياحة إنشاء شركات لمنقل الجوي. 
 أن تحقق شركات النقل الجوي مزايا لجمب المتعاممين معيا. 

 

                                                           

، رسالة مقدمة ضمن متطمبات نيل شيادة الماجستير في عموم واقع السياحة في الجزائر وآفاق تطورىاعبد القادر ىدير،  (1)
 .53، 52، ص ص2005التسيير، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير، جامعة الجزائر، 
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 األماكن األثرية والتاريخية: 

ليا تأثير كبير وموضعي عمى التطور السياحي وتعد جاذبة وقوية لمسياح وتقسم المواقع األثرية إلى 
: قسمين

 وىي التي مرتبطة بكل الثقافات اإلنسانية: مواقع أثرية تاريخية. 
 وىي التي ليست معروفة لدى عامة الناس ويتجو إلييا الباحثون والدارسون : مواقع تاريخية خاصة

 .والمتخصصون وتجذب في العادة نسبة متوسطة من السياح
 طبيعة ومصدر االستثمار في السوق السياحي: 

يتطمب النشاط السياحي موارد مالية ضخمة إلنشاء المرافق والمنشآت السياحية األساسية كالفنادق 
والمراكز السياحية وغيرىا من المشاريع التي تخدم القطاع السياحي، ونظرا لكون االستثمارات التي تخدم 

القطاع السياحي بصورة مباشرة تتطمب حجما كبيرا من التمويل، مما يجعل القطاع الخاص في الدول النامية 
، ( سنة25 إلى 20من )متردد لمقيام باالستثمار السياحي، نظرا لبقاء االستثمار في أصول ثابتة لمدة طويمة 

مع ما يحدث من اضطرابات في السوق السياحي والتغيرات السياسية واالجتماعية، باإلضافة إلى مشكل 
موسمية الطمب السياحي، لذلك عممت العديد من الدول النامية إلى تقديم قروض طويمة األجل، واالستفادة 

من الشركات السياحية المتعددة الجنسيات، وعموما تمجأ الدول النامية إلى نوعين من االستثمارات السياحية، 
. (1)استثمارات القطاع الخاص المحمي واألجنبي واستثمارات القطاع العام

ب توفرىا لدفع عمة السياحة ألي بمد جباإلضافة إلى ىذه العوامل نذكر منيا عوامل أخرى عامة ي
: (2)والمتمثمة في

 الحالة االقتصادية لمدولة. 
 المستوى الثقافي والمادي العالي لألفراد. 
 المواصالت المتطورة. 
 الوضع السياسي المستقر. 

                                                           

، رسالة مقدمة ضمن متطمبات نيل شيادة الماجستير في عموم التسيير، كمية العموم السياحة كنشاط اقتصاديخالد كواش،  (1)
 .181االقتصادية وعموم التسيير، جامعة الجزائر، بدون سنة نشر، ص

 .53، مرجع سبق ذكره، صواقع السياحة في الجزائر وآفاق تطورىاعبد القادر ىدير،  (2)
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I.3.2 .تنقسم التنمية السياحية إلى: أنواع التنمية السياحية :

 يقصد بالتنمية السياحية الشاممة ىي التنمية في جميع الجوانب السياحية، :التنمية السياحية الشاممة 
وىذه التنمية ... االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، البيئية، الحضارية والسكانية الموجودة في البالد

 .(1)يستمزميا الكثير من األموال والجيود البشرية
  العمل عمى  (المتواصمة) يقصد بالتنمية السياحية المستدامة :(المتواصمة)التنمية السياحية المستدامة

وصيانتيا والمحافظة عمى فطرية ... استخدام الموارد البيئية السياحية الطبيعية والثقافية واالجتماعية
 .(2)كل ىذه الموارد ألنيا ليست ممكا لألجيال المتعاقبة

 (3) وتقسم عمى أساس المستوى المكاني إلى:التنمية السياحية المكانية: 
 تتضمن خدمات البنية التحتية، مناطق الجذب السياحي، شبكات النقل وتوزيع : تنمية سياحية محمية

 .الخدمات
 تركز عمى كافة الخدمات السياحية والسياسات االستثمارية والتشريعات واليياكل : تنمية سياحة إقميمية

 .السياحية
 وترتكز عمى عناصر الجذب السياحي وخدمات النقل وتسيير قدوم األفواج : تنمية سياحة دولية

 .السياحية عبر مختمف المعابر الحدودية والموانئ والمطارات

 

 

 

 

                                                           

، مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث، سمسمة العموم االقتصادية التخطيط السياحي والتنمية السياحيةنور الدين ىرمز،  (1)
 .19، ص2006، 3، العدد 28والقانونية، المجمد

 .19نور الدين ىرمز، المرجع نفسو، ص (2)
(3) Malika Boudjan : le tourisme en Algérie état des lieux des perspectives de 

développement durable, thèse de doctorat, Faculté des sciences économiques de 

gestion et commercial, université d’Oron, 2008, p16.  
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I.4.2. (1)إن أشكال التنمية السياحية متعددة نذكر منيا: أشكال التنمية السياحية :

 ىذا النوع من التنمية يركز عمى سياحة اإلجازات والعطل وتعرف :تطوير المنتجات السياحية 
المنتجات عمى أنيا المواقع التي توفر االكتفاء الذاتي وتتوفر فييا أنشطة سياحية مختمفة وخدمات 

 .متعددة ألغراض الترفيو واالستراحة واالستجمام
 وىي شكل من أشكال السياحة المنتشرة بكثرة في أوروبا، كما بدأت تنتشر في :القرى السياحية 

العديد من دول العالم، فالحياة في القرية نموذج يختمف عن الحياة في المدن وىي بذلك تستيوي 
 . سكان المدن حبا في التغيير والبساطة

إن قيام القرى السياحية يعتمد عمى وجود أنشطة التزلج، الجبال، الحدائق العامة، األسواق، والمناطق  
 .إلخ...التجارية، مواقع طبيعية، مواقع تاريخية أثرية، مواقع عالجية، أنشطة رياضية وترفييية

 يتطمب ىذا النوع من المنتجعات دمج برامج استعماالت األراضي المخصصة : منتجعات المدن
 يوفر فرص الذيلممنتجعات وبرامج التنمية االجتماعية المنتظرة، مع عدم إىمال البعد االقتصادي 

الجذب االستثماري لممشاريع في المنطقة، وتحتاج عممية إقامتيا النوع من المنتجعات وجود نشاط 
التزلج عمى الجميد، وجود شاطئ، أنشطة سياحية عالجية، : سياحي مميز أو رئيسي في المواقع مثل

 .مواقع أثرية أو دينية
 أصبح ىذا النوع من المنتجعات من بين المناطق السياحية المفضمة في جميع :منتجعات العزل 

أنحاء العالم نظرا لما تتميز بو من صغر حجميا ودقة تخطيطيا وشموليتيا وعادة يتم اختيار مواقعيا 
الجزر الصغيرة أو الجبال والوصول إلييا يتم بواسطة : في مناطق بعيدة عن المناطق المأىولة مثل

 .القوارب المطارات الصغيرة أو الطرق البرية الضيقة
 وتوجد في المناطق الحضرية الكبيرة، حيث يكون لمسياحة أىمية بالغة، لكنيا ال :السياحة الحضرية 

تكون النشاط االقتصادي الوحيد في المنطقة، وتشكل مرافق اإلقامة والسياحة جزءا ال يتجزأ من 
اإلطار الحضري العام لممدينة، وتخدم سكان المدينة أو المنطقة وكذلك السياح القادمين إلييا، وقد 
أخذت كثير من الحكومات حاليا عمى عاتقيا تطوير وتنمية السياحة في المناطق الحضرية التي 

                                                           

، ممتقى دولي حول اقتصاديات السياحة ودورىا في دور التخطيط السياحي في التنمية السياحيةنجاة مسمش، فريد عبيد،  (1)
 .18، 16، ص ص2010التنمية المستدامة، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة بسكرة، الجزائر، 
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المواقع األثرية والتاريخية وذلك من : تتوفر فييا الموارد والمعطيات السياحية والتي يمكن تطويرىا مثل
 .أجل إشباع رغبات السكان المحميين من ناحية وجمب الزوار والسياح إلى المدينة من ناحية أخرى

 حيث (البحر، البحيرة) يعتمد ىذا النوع من السياحة عمى وجود الماء :سياحة الرياضة البحرية ،
الغوص، التزلج عمى : تتفاوت المدة التي يقضييا السائح في ممارسة الرياضات البحرية المختمفة مثل

 .إلخ...الماء، العوم، سباق القوارب

I.3 .متطمبات تفعيل التنمية السياحية وعوامل نجاحها :

 : لتحقيق التنمية السياحية وجب توفر عدة متطمبات وعوامل نجاح سنتطرق ليا فيما يمي

I.1.3 .يمكن تحقيق التنمية السياحية عن طريق تفعيل بعض متطمباتيا :متطمبات تفعيل التنمية السياحية 
: (1)والتي تتركز فيما يمي

 تتعمق المتطمبات التنظيمية بالعوامل التنظيمية واإلدارية التي تحدد القواعد :متطمبات تنظيمية 
والضوابط التي تيم النشاط السياحي سواء وزارات أو أجيزة الثقافة أو القطاع السياحي بأكممو من 

 .تحديد االختصاصات والمسؤوليات بين األجيزة المعنية المختمفة
 تختص المتطمبات البيئية بحماية البيئة والحفاظ عميو لكي يكون المناخ مالئما لمنشاط :متطمبات بيئية 

السياحي واستقبال السياح فالتنمية البيئية مرتبطة بالتنمية السياحية ارتباطا وثيقا لما ليا من دور فعال 
 .في عممية الجذب السياحي متضمنة حماية اآلثار والموارد

 المطالب اإلدارية ىي المطالب المتعمقة بإدارة النشاط السياحي والعاممين في المجال :متطمبات إدارية 
 .السياحي

 تتضمن المتطمبات العامة الخدمات التي تقدميا الدولة وتضعيا في خطتيا العامة، :متطمبات عامة 
ولتنمية صناعة السياحة من قرارات ... مثل الخدمات التي تقدم لتنمية الحركة السياحية في الدولة

 .وتشريعات وقوانين وتسييالت وقوانين وتسييالت لممشروعات السياحية والجمركية وغيرىا

 

                                                           

 دراسة وبحوث في أنثروبولوجيا االقتصادية، البطاش لمنشر والتوزيع، التنمية السياحية المتواصمة،يسرى دعبس،  (1)
 .516، 515اإلسكندرية، بدون سنة نشر، ص ص
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I.2.3 .عوامل نجاح التنمية السياحية: 

: (1) إن تنمية السياحية تحكميا عدة اعتبارات البد من مراعاتيا، وىي عمى النحو التالي

  تدريب الجياز البشري الالزم الذي يحتاج إلى القطاع السياحي حتى تتمكن المنشآت السياحية من
 .القيام بدورىا بالشكل المطموب

  المحافظة عمى حقيقة المواقع السياحية، ألن جذب السياح إلى ىذه المناطق قد يعتمد عمى المناخ أو
 .الطبيعة أو التاريخ أو عامل آخر تتميز بو المنطقة السياحية

إجراء دراسة شاممة لمتأكد من الجدوى االقتصادية لالستثمارات السياحية المقترحة، وفيما إذا كان 
. ر أرباحا أم الذاالستثمار سي

  دعم الدولة لمقطاع السياحي مع خطط التنمية االقتصادية األخرى لمختمف القطاعات االقتصادية
 .لتحقيق نمو متوازن وليس مجرد االىتمام بالسياحة فقط

  تحديد المشاكل التي قد تعترض تنمية الصناعة السياحية ثم وضع خطط بديمة في حال حدوث
 .طارئ معين

  دراسة السوق السياحي المحمية، من أجل معرفة نوعية السياح الوافدين، وما ىي تفضيالتيم لمسعي
 .إلى تأمينيا قدر اإلمكان

  توفير شبكة من الفنادق المناسبة لكل شكل من أشكال الدخل، ولكل نماذج الرغبات، خاصة المناسبة
 .منيا لدوي الدخل المحدود، فحركة السياحة لم تعد مقتصرة عمى األغنياء

  رفع مستوى النظافة والخدمات السياحية ألنيما يؤديان دورا ميما في تطوير التنمية السياحية، فحين
يتم الحفاظ عمى نظافة الشوارع والشواطئ واآلثار وغيرىا من عوامل الجذب السياحي تجعل السائح 

 .يرغب في العودة إلى ىذا البمد

 

 

                                                           

، ممتقى دولي حول التنمية السياحية في خدمة الدول المتقدمة والنامية عمى السواءمنى نافمة قدور، عاشور مزريق،  (1)
اقتصاديات السياحة ودورىا في التنمية المستدامة، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة بسكرة، الجزائر، 

 .6، ص2010مارس10-09يومي 
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: خالصة

 التنمية السياحية ىي مختمف الجيود والبرامج التي تيدف إلى التطوير المستمر والمتوازن في الموارد 
تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، وذلك عن طريق عمل نوع من لأساليب عبارة عن  كما أنيا ،السياحية

التجانس والتوافق والتنسيق بين مختمف القطاعات اإلنتاجية والخدمية إلحراز التقدم في نوعية الحياة 
. ومستوياتيا وتحقيق الرخاء لممواطنين والسياح عمى حد سواء

 وال يتصور أن يتحقق كل ذلك كيدف نيائي إال بتحقق األىداف المرحمية في القطاعات اإلنتاجية 
. والخدمية عمى اختالفيا ومن بينيا القطاع السياحي

 وفي الوقت ذاتو ىو ، فالعمل عمى تحقيق التنمية السياحية بالمعنى المتكامل ىو ىدف في حد ذاتو
مرحمة من مراحل تحقيق ىدف أكبر ىو تحقيق التنمية الشاممة مع المحافظة عمى البيئة وبشكل مستدام في 

. أي إقميم وفي أي دولة

ذا أردنا إسقاط الجانب النظري لمتنمية السياحية عمى الواقع السياحي في الجزائر سوف نجد أن   وا 
التنمية السياحية تواجو مجموعة من التحديات والعراقيل حالت دون النيوض بيا، وىذا ما سنحاول التطرق 

 .إليو في الفصل الثاني
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 التنمية السياحية في الجزائر 
 معوقاتها وتحدياتها المستقبلية
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 التنمية السياحية في الجزائر 
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 :IIIالفصل 

  آليات ومتطلبات التنمية السياحية
  في الجزائر
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 :تمهيد

مف خالؿ ما تطرقنا إليو في الفصؿ السابؽ مف مقومات السياحة في الجزائر وأسباب وعراقيؿ تنمية 
القطاع السياحي يمكننا أف ندرؾ إمكانية النيوض وتنمية ىذا القطاع لكف وجب اتخاذ مجموعة مف التدابير 
واإلجراءات واإلستراتيجيات التي إف أحسف تنفيذىا وتـ استغالؿ اإلمكانات المتاحة فقد تجعؿ السياحة في 
الجزائر ترقى إلى مثيالتيا في الدوؿ المتقدمة والدوؿ التي لدييا خبرة في مجاؿ السياحة، وفي ىذا اإلطار 

 :قمنا بتقسيـ ىذا الفصؿ إلى قسميف رئيسييف 

 :القسـ األوؿ تناولنا فيو

اقتراح السبؿ والتدابير الالزمة لتنمية السياحة في الجزائر، مف خالؿ ترقية وتفعيؿ االستثمار - 
 .السياحي، تعزيز األمف واالستقرار

تنمية الوعي السياحي بكؿ األشكاؿ، تبني إستراتيجية تسويقية سميمة وفعالة، حماية ودعـ - 
 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعـ التكويف في الميداف السياحي

أما القسـ الثاني فتضمف المخطط التوجييي  لمتييئة السياحية كآلية إستراتيجية لتنمية السياحة في 
براز أىدافو وا عطاء نظرة تقييمية ليذه اإلستراتيجية وأخيرا  الجزائر وذلؾ مف خالؿ تقديـ المخطط وا 

 .2030التطرؽ إلى آفاؽ السياحة الجزائرية 
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III.1 .اقتراح السبل والتدابير الالزمة لمتنمية السياحية في الجزائر: 

إف عمى التنمية السياحية تتطمب مف الدولة والمستثمريف الخواص وجميع الفاعميف القياـ ببعض 
 :اإلجراءات والتدابير لمنيوض بيذا القطاع وتتمثؿ ىذه اإلجراءات والتدابير فيما يمي

III.1.1 .(1)وذلؾ مف خالؿ: تفعيل وترقية االستثمار السياحي: 

 تمويل المشاريع السياحية: 

ويتـ ذلؾ عف طريؽ التمويؿ مع مراعاة خصوصية االستثمار في القطاع السياحي وما يتطمب مف 
جيد كبير ورؤوس أمواؿ كبيرة، فضال عف استغراقو لوقت طويؿ، كؿ ىذه الخصائص تجعؿ تمويؿ المشاريع 

 :السياحية البد أف تستفيد مف المزايا التالية

  منح قروض بمبالغ كبيرة ولمدة طويمة تتبعا لحاجة المشاريع السياحية قصد إنشاءىا في مواقع
 .إستراتيجية وبتصميمات ذات صبغة جمالية تمكنيا مف استقطاب السياح

 تخفيض فوائد القروض إلى أدنى مستوياتيا مما مف شأنو أف يشجع االستثمار في المجاؿ السياحي. 
 تنويع عممية تدعـ االستثمار في المشاريع السياحية السيما تخفيضات الرسـو والضرائب. 
 ويتمثؿ فيما يمي:تفعيل البيئة القانونية لمعقار السياحي : 

 المتعمؽ بمناطؽ التوسع 2003-02-17 المؤرخ في 03-03 مف القانوف 20جاء في المادة 
والمواقع السياحية أنو يتشكؿ العقار السياحي القابؿ لمبناء مف األراضي المحددة ليذا الغرض في مخطط 

 .التييئة السياحية، ويضـ األراضي التابعة لألمالؾ العمومية والخاصة وتمؾ التابعة لمخواص

 :(2)بحيث ييدؼ ىذا القانوف إلى
 االستعماؿ العقالني والمنسجـ لمفضاءات والموارد السياحية لضماف التنمية المستدامة لمسياحة. 

                                                           

إسماعيؿ بوغازي لميف تغميسة، مداخمة بعنواف واقع التنمية السياحية في الجزائر وآفاؽ تطورىا، الممتقى الدولي حوؿ  (1)
 .17، ص2012فيفري27 و26التنمية السياحية في الدوؿ العربية، المركز الجامعي لغرداية، يومي 

تنمية السياحة : ، حالة الجزائر، الممتقى العممي الثامفدور الحظائر الوطنية في استقطاب السياحعبد الحؽ بف تافات ، (2)
كمصدر تمويؿ متجدد لمكافحة الفقر والتخمؼ في الجزائر وبعض الدوؿ العربية واإلسالمية، الجمعية الوطنية لالقتصادييف 

 .2، ص2009ديسمبر19/20الجزائرييف ،الجزائر، مف 
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  إدراج مناطؽ التوسع والمواقع السياحية وكذا منشآت تنمية النشاطات السياحية في المخطط الوطني
 .لتييئة اإلقميـ

 حماية المقومات الطبيعة لمسياحة. 
  المحافظة عمى الموارد الثقافية والسياحية مف خالؿ استعماؿ واستغالؿ التراث الثقافي والتاريخي

 .والديني والفني ألغراض سياحية
 إنشاء عمراف مييأ ومنسجـ ومناسب مع تنمية النشاطات السياحية والحفاظ عمى طابعو المميز. 
 حماية الجماؿ الطبيعي والمعالـ الثقافية التي يشكؿ الحفاظ عمييا عامال أساسيا لمجذب السياحي. 
  إنجاز استثمارات عمى أساس أىداؼ محددة مف شأنيا إحداث تنمية متعددة األشكاؿ التي تزخر بيا

 .مناطؽ التوسع والمواقع السياحية

III.2.1 .ويمكف إيجاز ذلؾ في النقاط : تعزيز األمن واالستقرار وتنمية الوعي السياحي بكل األشكال
 :التالية

  إف تحقيؽ وتعزيز األمف واالستقرار عامؿ أساسي لتحقيؽ التنمية السياحية وتنشيط نمو حركة السياحة
في الجزائر، فانعداـ األمف سيؤدي حتما إلى إلحاؽ أضرار مادية ومعنوية بميغة بالسياحة، كتقميص 
مدة اإلقامة المقررة سمفا أو عدـ الرجوع إلى ىذا الموقع أو المرفؽ ثانية أو المجوء إلى االنتقاـ أو 
إعطاء صورة غير مشرفة لألقارب والعامميف معو، وىكذا تطعف السياحة بطريقة مباشرة أو غبر 

 .مباشرة
  تطوير اإلعالـ وجعمو يتمتع بالمينية والمسؤولية ويستخدـ فيو أكفأ الوسائؿ وأكثرىا تقدما لتقديـ رسائؿ

 .إعالمية توعوية ومعرفية إقناعية بحيث يساىـ في نشر الثقافة السياحية عمى جميع األصعدة
  تنمية الوعي السياحي المجتمعي والرسمي بأىمية ودور السياحة في تحقيؽ التنمية االقتصادية

واالجتماعية المستدامة عمى المستوى الوطني والمحمي، وذلؾ لتعزيز المفاىيـ والسموكيات والممارسات 
 .الخاطئة تجاه السياحة والسياح والبيئة
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III.3.1 .تبني استراتيجيات تسويقية سميمة وفعالة: 

إف عمى جميع الفاعميف في القطاع السياحي إدراؾ مدى أىمية التسويؽ السياحي في تحقيؽ التنمية 
 .السياحية

وال تحقؽ التنمية السياحية إال إذا كانت ىناؾ إستراتيجية سميمة تستخدـ فييا جميع الوسائؿ المختمفة 
والفعالة لمترويج والتسويؽ السياحي وتوسيع وتنويع أساليب الترويج السياحي وذلؾ لتحسيف الصورة السياحية 
لمجزائر في األسواؽ المصدرة لمسياح ودخوؿ أسواؽ سياحية واعدة لزيادة حصة الجزائر في السوؽ السياحي 

 .المحمي والدولي

 :وال يتـ ذلؾ إال مف خالؿ

  إلشباع حاجاتو ورغباتو وتوفير لو الراحة الالزمة (السائح)اكتشاؼ وتحديد حاجات الزبوف الدولي. 
  ابتكار منتجات سياحية جديدة مع وجود قدرة عمى إدخاليا في السوؽ وتقديميا في التوقيت المناسب

 .لمسائح

III.4.1 .دعم التكوين في الميدان السياحي لتدريب الموارد البشرية: 

مف الوسائؿ الواجب االىتماـ بيا قصد تنمية السياحة، التكويف السياحي مف خالؿ إنشاء مدارس 
تكويف اإلطارات السياحية القادرة عمى تسيير اليياكؿ السياحية، بما يجعميا تستغؿ بطرؽ عممية فضال عف 

 .مساىمتيا في إبراز السوؽ السياحي الجزائري

وكذلؾ ربط التكويف في الميداف السياحي بمختمؼ الميف المرتبطة بالسياحة وتطوير مناىج التعميـ 
 .والتدريب بما يواكب متطمبات السياحة الفعالة

كإجادة المغات األجنبية المتعارؼ عمييا عالميا، وىذا ما يزيد النشاط السياحي في الجزائر أىمية 
 .حيث يمكف توضيح لمسياح اآلثار التاريخية والمعالـ السياحية والرد عمى استفساراتيـ وتوجيييـ بسيولة
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III.5.1 .حماية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 

مف واجب الدولة دعـ وحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الف ىذا النوع مف المؤسسات لـ يأتي 
مف فراغ بؿ لمميزات العديدة التي تمتمكيا في خدمة االقتصاد بصفة عامة والسياحة بصفة خاصة، كالمساىمة 
في توفير مناصب الشغؿ ، رفع مستوى المعيشة ، تحقيؽ الرفاىية وتعظيـ المنفعة، فالمؤسسات الصغيرة في 

ونظاـ بنكي شبو مغمؽ  (البيروقراطية )الجزائر تواجو عدة صعوبات وعراقيؿ منيا الوضع المقيد إداريا 
ومحيط غير مستقر سياسيا، أمنيا واجتماعيا وعدـ توفر اإلمكانيات والقدرة المادية والمالية الالزمة الستمرارية 

 .ىذه المؤسسات

لذا نجـز عمى ضرورة تدخؿ السمطات العمومية بآلياتيا المختمفة مف أجؿ إخراج ىذه المؤسسػػػات مف 
ىذا الواقع، وذلؾ باتخػػػػاذ مجموعػػػػػة مػػػف اإلجراءات الالزمػػػػة وتوفػػير المستمزمات الضػػػرورية التي نجمعػػيا 

 :فيما يمي

 وذلؾ العتباره العنصر األىـ والركيزة األساسية التي يجب أف يستثمر فيو :تأهيل العنصر البشري 
يجاد الحموؿ  بكثافة وفي كؿ الوظائؼ وعمى جميع المستويات ألنو قادر عمى التفكير واإلبداع وا 
لمختمؼ المعوقات، وألف االستثمار في ىذا العنصر يشكؿ عبء إضافيا لممؤسسة بسبب المبالغ 

 .الكبيرة التي تنفقيا عمى تكويف وتأطير ىذا العنصر وجب عمى الدولة القياـ  بذلؾ
 وذلؾ بإصالح النظاـ المالي ككؿ ألف البنوؾ والمؤسسات :تأهيل المؤسسات المالية والمصرفية 

المالية يعتبر الشريؾ الفاعؿ لممؤسسات االقتصادية بشكؿ عاـ والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكؿ 
 .خاص

ألف ىذه األخيرة مجبرة عمى طمب التمويؿ لنقص مواردىا المالية، إال أف البنوؾ بنسبة فوائدىا 
المرتفعة وتصرفاتيا المتقمبة، وتدخالتيا البطيئة وقراراتيا المترددة، تعيؽ انطالؽ وتنمية وتأىيؿ وتطوير 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واالستثمار بصفة عامة، لذا يجب تكييؼ المنظومة البنكية مع متطمبات 

الواقع االقتصادي الجديد، ويتطمب تحديث الجياز المصرفي وذلؾ باالستعانة بالخبرات األجنبية أو مف خالؿ 
 .الخصخصة

 أي تأىيؿ كؿ اإلدارات ذات العالقة بالمؤسسات الصغيرة :تأهيل المحيط اإلداري بكل مكوناته 
 .والمتوسطة وذلؾ مف أجؿ تطوير فكرة تنمية االستثمار الخاص في شكؿ مؤسسات
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 إف المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة عنصر رئيسي في التنمية الوطنية وفي :الرعاية واالحتضان 
التنمية السياحية بصفة خاصة، إال أنيا تعاني مف مستوى نقص التجربة في النشاط الحرفي وفي مجاؿ 
التسيير ومستوى استعماؿ التكنولوجيا، ضعؼ المنافسة، غياب روح االبتكار وانعداـ ثقافة المجوء إلى 

 .خدمات االستشارة أو التكويف والرسكمة، زيادة عمى ضغوطات العولمة واالتفاقيات

لذا نرى أنيا تحتاج إلى الرعاية واالىتماـ مف قبؿ السمطات العمومية التي يفرض عمييا في المدى 
القصير ضرورة بعث برنامج شامؿ الحتضاف وتأىيؿ وتطوير وتحضير ىذا النوع مف المؤسسات لقواعد 

 .السوؽ، وذلؾ مف خالؿ تثميف وتفعيؿ دور الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وحسب المخطط التوجييي لمتييئة السياحية ىناؾ ثالثة أنواع مف اإلجراءات لالستجابة إلى طمبات 
 :(1)المؤسسات وىي كما يمي

 تفعيؿ نظاـ مراقبة مالي . 
 تقديـ مساعدات في التكويف واالحتراؼ . 
 تشجيع شامؿ لمنوعية . 

ضافة إلى تدابير أخرى يمكن أن تساهم في تنمية السياحة في الجزائر نذكر  :وا 

  التشجيع وترقية السياحة الداخمية والتي تتميز باستخداـ المغة المحمية وسيولة االتصاؿ واستخداـ
المواصالت وكذلؾ ال توجد متطمبات خاصة بالتوثيؽ والسفر كما ال يمكف لمصورة السياحية أف تيتز 

 .أو تتأثر مثؿ السياحة الخارجية ألف المواطنيف في الداخؿ عمى دراية بالوضع السائد في الجزائر
  خمؽ جياز الشرطة السياحية وتدريب وتكويف رجاؿ األمف تكوينا سياحيا وثقافيا وليس فقط أمنيا خاصة

 .أولئؾ الذيف يعمموف بالمواقع السياحية حتى يحسنوا التعامؿ مع السياح
  الفصؿ في صالحيات الوزارات والجيات المختمفة وتوضيح أطر عمؿ وزارة السياحة وتييئة اإلقميـ

والتأكيد عمى التنسيؽ بيف جميع الوزارات، خاصة الوزارات التي تشترؾ مع وزارة السياحة، األشغاؿ 
 .العمومية، الداخمية والجماعات المحمية وحتى الخارجية

 توجيو المواطنيف لممحافظة عمى البيئة ومستوى النظافة خاصة في المناطؽ السياحية. 
                                                           

الحركيات الخمسة وبرامج األعماؿ السياحية : ، المخطط اإلستراتيجي2وزارة تييئة اإلقميـ، البيئة والسياحة، الكتاب رقـ  (1)
 .58ذات األولوية، ص
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III.2 . المخطط التوجيهي لمتهيئة السياحية كآلية إستراتيجية لتنمية السياحة في الجزائر
(SDAT 2025:) 

 الذي يبرز الكيفية التي تعتـز الدولة مف خاليا ضماف التوازف SNAT جزء مف SDATيعتبر 

الثالثي، العدالة االجتماعية، الفعالية االقتصادية والدعـ اإليكولوجي في إطار التنمية المستدامة عمى مستوى 
 . سنة المقبمة20الدالالت 

 بأنو اإلطار المرجعي اإلستراتيجي لسياسات التنمية السياحية وىو مخطط SDATويعرؼ عمى 

 والمتوسط 2009يعمف عف نظرة الدولة لمتنمية السياحية الوطنية في مختمؼ اآلفاؽ عمى المدى القصير 
 . في إطار التنمية المستدامة2025 والمدى الطويؿ 2010

III.1.2 .يعتبر ىذا المخطط أداة تجسيد إرادة الدولة في :تقديم المخطط التوجيهي لمتهيئة السياحية 
تثميف القدرة الثقافية والتاريخية لمبالد، ووضعيا في خدمة التحوؿ السياحي لمجزائر، قصد االرتقاء بو إلى 

 .مستوى وجيو االمتياز في المنظمة األورو متوسطية

 .ويعتبر كذلؾ تتويج لمسار طويؿ مف البحث، التحقيقات والدراسات، الخبرات واالستشارات
وبالتالي فيو نتيجة لعمؿ فكري كبير واالستشارة واسعة بمشاركة المتعامميف الوطنييف والمحمييف 

 .العمومييف الخواص
وبالتالي تعمف الدولة مف خاللو عف نظرنيا لمتنمية السياحية الوطنية في مختمؼ اآلفاؽ عمى المدى 

في إطار التنمية المستدامة، وىذا  (2025)والمدى المتوسط  (2015)والمدى المتوسط  (2008)القصير 
 .قصد جعؿ الجزائر بمدا مستقبال لمسواح، وتحديد أولويات إنجازه وتوضيح شروط تحقيقو

III.2.2 .جاء المخطط التوجييي بجممة مف األىداؼ مف : أهداف المخطط التوجيهي لتهيئة السياحة
 :بينيا

  (1)وفقا لما جاء في المخطط التوجييي(: 2008/2015)األهداف المادية لمفترة: 

                                                           

الحركيات الخمسة وبرامج األعماؿ السياحية : ، المخطط اإلستراتيجي2وزارة تييئة اإلقميـ، البيئة والسياحة، الكتاب رقـ  (1)
 .19ذات األولوية، ص
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 مميوف سائح وباحتراـ نفس نسب الجيراف فيي 2,5 ىو استقباؿ 2015 إف ىدؼ الجزائر في آفاؽ 
 سرير مف النوعية الجيدة مع العمـ أف ىذه األقطاب ذات األولوية تستقطب ما يقارب 75000تحتاج لػ 

 سرير مف الطراز الرفيع في 30000 سرير بمقياس دولي، منيا 40000نصؼ قدرة االستقباؿ المتوقع، أي 
 ألؼ منصب شغؿ 400 سرير إضافي في المدى المتوسط باإلضافة إلى خمؽ 10000المدى القصير جدا و

 . ألؼ مقعد بيداغوجي91,6و  (بشكؿ مباشر وغير مباشر)

  (:2013-2008)طاقة اإليواء المحتممة لفترة 

 ألؼ 60إف الطاقة الفندقية اإلضافية المحتممة في نياية المرحمة األولى ستكوف أكثر بقميؿ مف 
 : آالؼ سرير، كما يوضحو الجدوؿ التالي10سرير، أي بمتوسط سنوي يقدر بػ 

 .(الوحدة ألف سرير) 2013تطور طاقة اإليواء آفاق : (04)الجدول رقم 

 نسبة النمو عدد األسرة السنوات
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

137 
147 
157 
167 
177 
187 

7,87 
7,30 
6,80 
6,37 
5,99 
5,65 

 .2004/2013وزارة السياحة، البيئة وتييئة اإلقميـ، تطور قطاع السياحة لمعشرية : المصدر

  (:2015-2008) تدفق عدد السياح المحتممين لفترة 

 %13 أي بمعدؿ تطور 2013 مميوف سائح في آفاؽ 3تتوقع وزارة السياحة استقباؿ أزيد مف 
 وىو رقـ مقبوؿ نسبة لمسياحة في الجزائر، أما إذا قارناه مع عدد السياح في 2007-2004مقارنة بالفترة 

الدوؿ المغاربية وخاصة الدوؿ المجاورة فيو عدد ضعيؼ جدا وال يرقى إلى ما تممكو الجزائر مف مؤىالت 
 .سياحية وما تحتوي تمؾ الدوؿ

والجدوؿ التالي يبيف لنا توقع تطور عدد السياح حسب األىداؼ المادية لممخطط التوجييي لمتنمية 
 .السياحية
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توقع تطور عدد السياح حسب األهداف المادية لممخطط التوجيهي لمتنمية : (05)الجدول رقم 
 .(الوحدة مميون سائح)السياحية 

 (%)نسبة النمو  عدد السياح السنوات
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

1,75 
1,95 
2,17 
2,43 
2,7 
3,09 

11 
11 
12 
12 
13 
13 

 .2013-2004وزارة السياحة، البيئة وتييئة اإلقميـ، تطوير القطاع السياحي لفترة :المصدر

  (1)يمكف شرح ذلؾ فيما يمي(: 2015-2008)األهداف النقدية لمفترة: 

 مميار دوالر أمريكي، إذ يمكف 2,5بػ  (2008/2015)يقدر االستثمار العمومي والخاص لمفترة 
دوالر أمريكي لكؿ سرير، 60.000المادي وغير المادي بػ  (الخاص- العمومي)تقدير االستثمار اإلجمالي 

 . دوالر أمريكي في استثمارات غير مادية5000دوالر أمريكي في استثمارات مادية 55.000

 ألؼ سرير التي يعتـز وضعيا في األقطاب السياحية السبعة لالمتياز يتوقع أف 40ومف أجؿ توفير 
 350أي  (2025آفاؽ ) سنوات 7 مميار دوالر عمى مدة 2,5يزيد المبمغ المخصص ليذا االستثمار عف 

 : نوضحيا في الجدوؿ التالي2015-2007مميوف دوالر أمريكي سنويا، وخطة األعماؿ لمرحمة 

 

 

 

 

                                                           

الحركيات الخمس وبرامج األعماؿ ذات : ، المخطط اإلستراتيجي(2)وزارة تييئة اإلقميـ البيئة والسياحة الكتاب رقـ  (1)
 .17، ص2008األولوية، 
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 (:2015-2007)خطط األعمال لمرحمة : (06)الجدول رقم 

 المضروب فيه 2015 2007 السنة
 1,47 ×  مميوف2,5  مميوف1,7 عدد السواح
 159,869×1,8  سرير فخـ75.000  يعاد تأىيميا84,80 عدد األسرة

 1,3 × %3 %1,7 المساهمة في الناتج المحمي الخام

 9 إلى 7 × 2000 إلى 1500 2,5 (مميون دوالر)إيرادات 
 مباشرة وغير 400.000 200.000 مناصب الشغل

 مباشرة
× 2 

 / 91.600 51.200 تكوين مقاعد بيداغوجية
الحركيات الخمسة : ، المخطط اإلستراتيجي(2)وزارة تييئة اإلقميـ، البيئة والسياحة، الكتاب رقـ :المصدر

 17وبرامج األعماؿ ذات األولوية، ص

  (:2013-2008)المداخيل السياحية المتوقعة لفترة 

 :ونوضحيا في الجدوؿ التالي

 (.2013-2008)المداخيل بالعممة الصعبة لمرحمة : (07)الجدول رقم 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات
 1313 1076 822 722 692 485 (مميون دوالر)المداخيل 

عامر عيساني، األىمية االقتصادية لتنمية السياحة المستدامة، حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه عمـو : المصدر
 .132، ص2010في عمـو التسيير، شعبة تسيير المؤسسات، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 تزيد بوتيرة متسارعة، 2008/2013مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف المداخيؿ السياحية المتوقعة لمفترة 
 . مميوف دوالر1313 ستبمغ 2013حيث توقعت الوزارة الوصية أف لإليرادات السياحية سنة 

  تـ تحديد المشاريع ذات األولوية في ىذه الفترة وىي (: 2015-2008)المشاريع ذات األولوية لفترة
 :كما يمي

 سرير29,386فنادؽ السمسمة عدد األسرة يقدر بػ . 
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  عشروف قرية سياحية متميزة، وأرضيات جديدة مدمجة مخصصة لمتوسع السياحي مصممة لمتناسب
 .مع الطمب الدولي والطمب الوطني

 :وسوف نحاول أن نعرض بعض القرى السياحية لالمتياز
 الطارؼ–القرية السياحية لالمتياز مسيدة . 
 بومرداس–القرية السياحية لالمتياز بالسغيرات . 
  الجزائر–القرية السياحية لالمتياز سيدي فرج . 
 تيبازة–القرية السياحية لالمتياز ببوىاروف . 
 وىراف–القرية السياحية لالمتياز بمداغ . 
 تممساف–القرية السياحية لالمتياز بموسكارد . 
 أدرار–القرية السياحية لالمتياز بقصر ماسيف، تيميموف . 
 كما أعطى األولوية أيضا إلنشاء وتييئة الحظائر البيئية والسياحية والمتمثمة في: 
  عنابة–حديقة دنيا . 
  قسنطينة–حديقة دنيا . 
 الجزائر العاصمة- حديقة الواحات. 
  وىراف–حديقة دنيا. 
 حديقة الواحات. 
  ،ورڤرڤوالمتمثؿ في حماـ " الصحة والرفاىية"كما خصص المخطط مراكز لمعالج. 

III.3.2 . نظرة تقييمية لتطبيق إستراتيجية المخطط التوجيهي لمتهيئة السياحية: 

، بينت التحقيقات SDATبعد مرور مرحمتيف مف إطالؽ المخطط التوجييي لمتييئة السياحية 
واإلحصائيات فشؿ مسعى الحكومة في تحقيؽ غايتيا، مما جعميا تسارع الزمف لتستدرؾ التأخر المسجؿ 

، وقد بدا جميا ىذا الفشؿ مف 2030والذي يرىف نجاح المخطط، وكخطوة أولى مددت اآلجاؿ إلى غاية 
خالؿ عدـ توافؽ األرقاـ المتوقعة بما سجؿ عمى أرض الواقع، مف غياب لمشاريع القرى السياحية الضخمة 
التي عولت عمييا الحكومة لتغيير وجية الجزائر إلى جانب محدودية طاقة االستيعاب وضعؼ الخدمات 
حيث أشارت التقديرات سابقا إلى رفع حجـ الحظيرة الفندقية، واستالـ أوؿ قرية سياحية بالجزائر العاصمة 

 . إال أف الواقع ال يمد بصمة ليذه التوقعات فقد جمدت كؿ المشاريع الكبرى إلى غاية ىذه السنة2011مطمع 
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ورغـ ما تبدلو مف جيود كبيرة إلنعاش السياحة الداخمية، إال أف عدد كبير مف السياح الجزائرييف ما 
 مميوف جزائري أو أكثر ينتقموف إلى الخارج وخاصة الجارة تونس وىذا راجع إلى عدـ إيجاد صيغة 2يعادؿ 

 .مشتركة بيف مختمؼ القطاعات لمعمؿ عمى تنشيط السياحة الداخمية

وكذلؾ انخفاض التكاليؼ عند التوجو إلى تونس بما يقابميا جودة الخدمات المقدمة عكس ما ىو في 
 .الجزائر

 مشروع سياحي موزعة في سبعة أقطاب لالمتياز كما ىي 80ىذا فضال عف انطالؽ إنجاز 
 .السابؽ (02)موضحة في الجدوؿ رقـ 

III.4.2 . 2030آفاق السياحة الجزائرية مطمع: 

 وفقا لممخطط التوجييي لمتييئة السياحية والذي وضع مجموعة مف التدابير الالزمة لمواجية التحديات 
 :(1)والعراقيؿ، والنيوض بالقطاع السياحي عمى جميع األصعدة أىميا

 تتواجد عمى اإلقميـ خمسة أنظمة بيئية غنية ذات طبيعة : عمى صعيد الفضاء الرأسمالي البيئي
، يتعيف حمايتيا في إطار (الساحؿ، السيوب، الجباؿ، نظاـ الواحات، والنظاـ الصحراوي)مختمفة 

 .التنمية المستدامة
 يتعيف عمى الجزائر مف خالؿ انفتاحيا االقتصادي في إطار المنظمة :عمى الصعيد االقتصادي 

العالمية لمتجارة والشراكة األورو متوسطية، أو االندماج الجيوي في القارة اإلفريقية أف تستفيد مف 
 .الفرص المتاحة

 تتعمؽ التحديات التي يتعيف مواجيتيا بقدرة البالد عمى تقديـ منتجات : عمى الصعيد االجتماعي
 .سياحية متكيفة مع حاجيات الشباب، وتوفر ليـ وظائؼ دائمة وعائدات وتأىيؿ

 مف خالؿ: عمى صعيد الموارد البشرية: 
 تحسيف المواطف بالمشاركة في ترقية السياحة. 
 تكويف وتأىيؿ مجمؿ شبكة وجية الجزائر. 

                                                           

 .12، 11، تشخيص وفحص السياحة الجزائرية، ص ص(1)وزارة تييئة اإلقميـ، البيئة والسياحة، الكتاب رقـ  (1)
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 مف خالؿ تحسيف صورة الجزائر التي تعتبر مسألة أساسية، بغية : إستراتيجية مخطط وجهة الجزائر
زيادة شيرة الجزائر وا عطاء صورة شاممة لتصبح وجية سياحية كاممة، ومف أجؿ ىذا البد مف وضع 

 .إستراتيجية تنمية السياحة في الجزائر
 عمى غرار الدوؿ السياحية الكبيرة في العالـ، يجب : تحقيق األرضية المتقدمة لمخطط وجهة الجزائر

أف تمثؿ السياحة الجزائرية وجية في األحواض الرئيسية الموفدة لمزبائف، ومف جية أخرى توحيد كؿ 
الطاقات السوسيو مينية الحالية والمستقبمة لتأميف إرادة  والتزامات بغية تحديد إستراتيجية تسويؽ 

، التي يمكف أف تكوف فرصة مواتية "دار الجائر"وتنفيذىا بواسطة خطة عمؿ، وذلؾ مف خالؿ إنشاء 
 .لخمؽ بوابة فريدة لمسياحة الجزائرية

 بغية ضماف وتحقيؽ االستمرارية البد مف بموغ : إقامة مركز مزود بوسائل الرصد والعناية السياحية
اليدؼ وىو احتالؿ مركز حقيقي لمموارد السياحية، مييأة عمى شكؿ أرضية لمسياحة الجزائرية، مزودة 

 .ببنية إعالمية لرسـ الحدود الجغرافية
 تعتبر أقطاب االمتياز فضاءات تقدـ القدرات السياحية النوعية، : إطالق أقطاب االمتياز السياحية

بشكؿ يساعد عمى تشييد إقامات سيمة الوصوؿ والبموغ وذات نوعية، وبالتالي فيي إطار لربط وتعاوف 
الكفاءات، المعارؼ والحرؼ واإلمكانيات المادية والمالية، حيث تتضمف المنطقة الشمالية مف البالد 

القطب السياحي لالمتياز شماؿ غرب، القطب السياحي لالمتياز : ثالث أقطاب سياحية لالمتياز وىي
شماؿ وسط، والقطب السياحي لالمتياز شماؿ شرؽ، أما المنطقة الجنوبية الشمالية تتضمف قطبيف 

، القطب السياحي لالمتياز (الواحات) شرؽ –القطب السياحي لالمتياز جنوب : سياحييف لالمتياز ىما
، وأخيرا األقطاب السياحية لمجنوب الكبير الذي يتضمف قطبيف سياحييف (قوات القارة)جنوب غرب 
 الطاسيمي ناجر والقطب السياحي لالمتياز –القطب السياحي لالمتياز الجنوب الكبير : لالمتياز وىما

 .ار، وىي تتضمف الواليات الجنوبية لمبالد إليزي وتمنراستڤ األه–الجنوب الكبير 
 باإلضافة إلى الحركتيف األولى والثانية مخطط وجية الجزائر واألقطاب السياحية :تنفيذ مخطط الجودة 

 الخاصة –مخطط الشراكة العامة : لالمتياز عمى التوالي، توجد الحركيات األخرى وىي عمى التوالي
حيث يمعب كؿ مف القطاع العمومي والخاص دورا ىاما في تنمية القطاع السياحي، وذلؾ مف خالؿ 

تفعيؿ الشراكة بيف ىاذيف القطاعيف، إذ يمعب القطاع العمومي دوره خاصة ضمف تييئة اإلقميـ وحماية 
المناظر العامة ووضع المنشآت الكبرى، أما القطاع الخاص فيضمف أساسيات االستثمار واالستغالؿ 

السياحي، ومخطط تمويؿ السياحة باعتبار أف السياحة صناعة ذات عائد استثماري فإف عممية تحسيف 
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الربح وخاصة الربح الداخمي تتطمب إيجاد دعـ ومرافقة مف الدولة في كؿ العمميات، وىذا ىو الشيء 
الذي يصبوا إليو مخطط التمويؿ حيث تسعى الجزائر مف وراء ىذه الحركيات إلى إعادة االعتبار إلى 

 .السياحة الجزائرية
 :ويبقى تحقيؽ ىذه األىداؼ الطموحة مرتبط بمدى

 2025اعتبار السياحة كأولوية وطنية تقوـ عمى التزاـ سياحي لمنظور آفاؽ : االعتراؼ. 
 فحص ومعرفة نقاط القوة والضعؼ كشرط مسبؽ لإلستراتيجية والمقاربة : المعرفة اإلستراتيجية

 .الشاممة
 المقاربة الشاممة مف أجؿ تحديد إستراتيجية شاممة لمعمؿ. 
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 :خالصة

 إف االستثمار في القطاع السياحي أصبح ضرورة حتمية لتنمية السياحة في الجزائر، ولبموغ ىذا 
جراءات أكثر فعالية  اليدؼ البد مف الوقوؼ عمى أىـ معوقات وتحديات التي تعترضو ثـ اتخاذ تدابير وا 

 SDAT)ووضع إستراتيجية شاممة لمنيوض بالقطاع، بحيث يشكؿ المخطط التوجييي لمتييئة السياحية 
وتعمف الدولة مف خاللو عف نظرتيا . اإلطار اإلستراتيجي المرجعي لمسياسة السياحية لمجزائر (2025

لمتنمية السياحية الوطنية في مختمؼ اآلفاؽ عمى المدى القصير ،المتوسط والبعيد، وذلؾ في عطار 
 .التنمية المستدامة، قصد جعؿ البمد مستقبال لمسياح

 



    

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 :IVالفصل 
 التنمية السياحية في والية قالمة ومتطلبات تحقيقها 
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:تمييد  

تمتاز الجزائر بمقومات سياحية متنوعة وثرية في معظـ مدنيا ووالياتيا، فوالية قالمة تمثؿ إحدى 
واليات الشماؿ الشرقي بالجزائر، ذات عدة مميزات سياحية ىائمة ومتعددة، إال أنو لـ يتـ استغبلليا بسبب 

مكانية تنميتيا وتطويرىا ، وذلؾ مف خبلؿ  عدة عوامؿ ومعوقات مما يستوجب دراسة وضعية السياحة بيا وا 
مكانية االستغبلؿ والتأطير  .    التطرؽ إلى مواردىا ومنظماتيا السياحية وا 

إضافة إلى توضيح أىداؼ المخطط التوجييي لمتييئة السياحية لموالية والمواضيع التي تطرؽ إلييا، 
واستخبلص نقاط القوة والضعؼ والفرص والتيديدات التي تواجو التنمية السياحية في الوالية، وذكر أىـ 
 .   الصعوبات والتحديات التي تواجييا واقتراح اإلستراتيجية التي يمكف انتياجيا  لتنمية السياحة في قالمة

 :وسنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى أربع أقساـ رئيسية

 .القسـ األوؿ سوؼ نقـو بالتعريؼ بوالية قالمة ومنظماتيا السياحية- 

مكانية استغبلليا في -   .المةڤالقسـ الثاني سنتطرؽ إلى المقومات السياحية وا 

 .القسـ الثالث سنقـو بتحميؿ واقع التنمية السياحية في والية قالمة- 

 .وأخيرا سنتطرؽ إلى آليات ومتطمبات التنمية السياحية بوالية قالمة- 
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IV.1 . المة ومنظماتيا السياحيةڤالتعريف بوالية: 

 : المة ومنظماتيا السياحية كما يميڤ سنقـو بالتعريؼ بوالية 

IV.1.1 . المةڤتقديم والية: 

، وتشتمؿ عمى 1974المة شماؿ شرؽ الجزائر، أنشئت عمى إثر التقسيـ اإلداري لسنة ڤتقع والية 
 دوائر، لدييا حدود مع عدة واليات وىي عنابة شماال، سوؽ أىراس شرقا، وأـ 10 بمدية مجمعة في 34

المة بمناخ رطب عمى العموـ، ڤوتتميز والية . البواقي جنوبا، وسكيكدة مف الشماؿ الغربي، وقسنطينة غربا
 .دافئ وممطر شتاءا وحار وجاؼ صيفا

ـ صيفا وكذلؾ تختمؼ درجة الحرارة في الفصؿ °35ـ شتاءا و°4إذ أف درجات الحرارة تتراوح ما بيف 
 .(1)الواحد بيف المرتفعات والجباؿ والمنخفضات المحصورة بينيا، وتشتد خاصة في فصؿ الصيؼ

  المة ضمن سياسة األقطاب السياحية لالمتيازڤوالية: 

 شرؽ والذي يتكوف مف ستة واليات ىي –المة إلى القطب السياحي لبلمتياز شماؿ ڤتنتمي والية 
 .المة، عنابة، الطارؼ، سوؽ أىراس، وتبسةڤسكيكدة، 

فإف والية ڤالمة ىي المكاف المثالي  (SDAT– 2025)ووفقا لممخطط التوجييي لمتييئة السياحية 
والوجية السياحية لمتنمية السياحية وذلؾ بفضؿ ما تحتوي عميو مف مقومات سياحية عمى المدى المتوسط 

 .والطويؿ

فوالية ڤالمة تتميز بانفرادىا بمؤىبلت طبيعية، تاريخية وثقافية تجعؿ منيا وجية ىامة ورئيسية 
لمسياحة عمى مستوى القطب مما يمكنيا مف تطوير عدة منتجات سياحية منيا السياحة الجيوية، والسياحة 

 .الثقافية، السياحة التجوالية وغيرىا

 

 

                                                           

 .وثائؽ إدارية، مديرية السياحة والصناعات التقميدية لوالية ڤالمة (1)
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IV.2.1 .توجد بوالية ڤالمة المنظمات السياحية التالية :المنظمات السياحية في والية ڤالمة: 

 والتي تسعى لتحقيؽ عدة أىداؼ منيا تطوير وتنمية السياحة : مديرية السياحة والصناعات التقميدية
في الوالية كما تعمؿ عمى تنفيذ برامج الترويج واإلشيار وذلؾ مف خبلؿ إعداد لوحات إشيارية، 

كما تروج عبر االنترنت مف خبلؿ المواقع اإللكترونية وذلؾ لجذب . إلخ...مطبوعات، أدلة وصور
 .السياح

 تقديـ :  وكاالت سياحية تقـو بالخدمات التالية08توجد بوالية ڤالمة : الوكاالت السياحية والسفر
 .التأشيرة وتنظيـ الرحبلت، بيع التذاكر وتنظيـ العمرة والحج

 الديواف السياحي المحمي لوالية ڤالمة، أما بخصوص :  ينشط في ىذا المجاؿ:الدواوين والجمعيات
 .الجمعيات فتمثمو الجمعية لترقية السياحة والتنشيط الثقافي

 سرير، وسنوضحيا في 1425 مؤسسة فندقية بطاقة إيواء 11 توجد بوالية ڤالمة :المؤسسات الفندقية 
 :الجدوؿ التالي

 :المةڤالمؤسسات الفندقية في والية : (08)الجدول رقم 

 اسم المؤسسة الرقم
نمط 

 التصنيف المؤسسة
 سعة االستقبال

 عدد األسرة عدد الغرف العنوان
  ڤالمة– شارع عمي شرفي 01 144 71 ＊3 حضري فندؽ مرمورة 01
 ڤالمة- بمدية حماـ دباغ  625 170 ＊2 حموي المركب المعدني الشبللة 02
  ڤالمة–بمدية النشماية 38 26 / ؿ نزؿ ىوارة 03
  ڤالمة– 54شارع أوؿ نوفمبر  30 21 / حضري فندؽ التاج 04
  ڤالمة–حماـ أوالد ىميوبوليس 200 90 / حموي المركب المعدني البركة 05
  ڤالمة–حماـ أوالد ىميوبوليس 236 90 / حموي المركب المعدني بوشيريف 06
  ڤالمة–بمدية حماـ دباغ  54 21 / حموي فندؽ بف ناجي 07
 ڤالمة-  شارع سميماني عمار19 27 17 / حضري مؤسسة معدة لمفندقة 08
  ڤالمة– ساحة عبدي مبروؾ 05 30 14 / حضري مؤسسة معدة لمفندقة 09
 ڤالمة - 54 شارع أوؿ نوفمبر23 25 15 / حضري مؤسسة معدة لمفندقة 10
  ڤالمة– شارع سميماني عمار 24 16 12 / حضري (الكرامة)مؤسسة معدة لمفندقة  11
Ӡ 1425 547 المجموع / 

 .مديرية السياحة والصناعات التقميدية لوالية ڤالمة، مصمحة السياحة: المصدر
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IV.2 .مكانية استغالليا في والية ڤالمة  :المقومات السياحية وا 

IV.1.2 .تتميز والية ڤالمة بمقومات سياحية متنوعة وغنية سواء كانت طبيعية أو : المقومات السياحية
 :(1)تاريخية وحتى ثقافية ومف أىميا

 المعالم التاريخية: 
 نصب جنائزي موزعة عمى 3000 وىي عبارة عف مقبرة تضـ أكثر مف :مدينة األموات بالركنية 

 . بضفاؼ جرؼ صخري2كمـ02حوالي 

 .وتشيد ىذه المعالـ الجنائزية عمى وجود شعب بدائي دو وزف في المدف النوميدية القديمة

 كمـ مف عاصمة الوالية وىي 30وتقع في بمدية سبلوة عنونة عمى بعد : المدينة األثرية تبيميس 
مدينة نوميدية مف الدرجة األولى عرفت تمركز روماني وبزنطي كبير كانت جزء مف مممكة ماسينيسا 

قيصر المقاطعة اإلفريقية " يوليوس" قبؿ الميبلد منذ حممة 46ثـ التحقت بالمقاطعة اإلفريقية سنة 
لروما كما وجد اسميا مسجبل بالعديد مف النقوش والنصوص البونية التي كانت منتشرة بكثرة في 

وحممتيا رسالة ما يسمى بالقديس أوغستيف " في تيميس األبدية المزدىرة"المنطقة والتي حممت عبارة 
 ".تبيميوـ"باسـ 

 4500بني في نياية القرف الثاني وبداية القرف الثالث لمميبلد يتسع لػ : المسرح الروماني بڤالمة 
 يوجد في وسط 1900مقعد ويشيد عمى االزدىار الثقافي في تمؾ الحقبة وىو معمـ مصنؼ منذ 

المدينة وتشرؼ عميو الوكالة الوطنية لآلثار ويعتبر مف أكبر وأجمؿ المسارح عمى مستوى البحر 
 .األبيض المتوسط، كما يمثؿ رمز عمراني لوالية ڤالمة

 ي وىي حديقة أثرية مجاورة لممسرح الروماني بحيث تشيد عمى المرور البيزنط:حديقة كاالما 
 .والروماني

 1867ماي23 يقع بجبؿ طاية بمدية بوىمداف قامت باكتشافيا بعثة فرنسية في :غار الجماعة ،
ـ ودرجة 200ـ عمقيا 3ـ بيا آثار كتابة يرجع تاريخيا إلى القرف 1200وطوؿ المغارة المكتشفة 

 .ـ، وبيا ممرات وأروقة45انحدارىا 

                                                           

(1) http://www.dt-guelma.dz/ar/tauris.sr.htm. 25/04/2014  

http://www.dt-guelma.dz/ar/tauris.sr.htm.25/04/2014
http://www.dt-guelma.dz/ar/tauris.sr.htm.25/04/2014
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 سنة قبؿ الميبلد وىي مصنفة كموقع طبيعي 500 و8000كما اكتشفت بيا عظاـ يرجع تاريخيا إلى 
 .ـ1927عاـ 

 كمـ عف مدينة ڤالمة وىو عبارة عف 07يبعد :المسبح الروماني بحمام برادع ببمدية ىميوبوليس  
ـ، كاف يمؤل قديما مف منابع المياه الساخنة ومحاط بأحجار منحوتة 55مسبح مائي دائري قطره 

 .وقعره مبمط

كما تزخر والية ڤالمة بمعالـ ثقافية، حيث يتواجد وسط مدينة ڤالمة المسجد العتيؽ، ويتربع عمى 
 أواخر العيد العثماني وىو ذو طابع عثماني يشيد عمى 1824 حيث شرع في بنائو سنة 2ـ1500مساحة 

 .مرور الحضارة العثمانية

 :وتقاـ في والية ڤالمة عدة ميرجانات مثؿ

  مارس21ربيع الشبللة في. 
  جواف25اليـو الوطني لمسياحة. 
  سبتمبر27اليـو العالمي لمسياحة. 

كما تحاوؿ والية ڤالمة الحفاظ عمى بعض الحرؼ والصناعات التقميدية لما ليا مف أىمية في تنمية 
المي، أو بتسمية أخرى الحنبؿ، ڤوترقية السياحة ومف أىـ الصناعات التقميدية والحرؼ، صناعة الحايؾ اؿ

 .المية، المباس التقميدي والطرز التقميديڤالزربية اؿ

 المقومات الطبيعية: 

توجد بالوالية مقومات طبيعية مف أىميا الجباؿ والتبلؿ ذات الروعة والجماؿ التي تحيط بيا مف كؿ 
جبؿ ماونة، جبؿ ىوارة، جبؿ عيف العربي، وجبؿ :  نذكر منيا%37,82النواحي بحيث تقدر نسبة الجباؿ بػ 

 .دباغ

كما تتوفر الوالية عمى مناظر خبلبة خاصة في فصؿ الربيع عند المرور بمحاذاة مزارع القمح 
 . والشعير التي ال تنتيي بطوؿ البصر
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 منابع 9ومف أىـ المقومات الطبيعية التي تحتوي عمييا والية ڤالمة المنابع الحموية والتي بمغ عددىا 
 :وسوؼ نقـو باستظيارىا في الجدوؿ التالي

 :المنابع الحموية في والية ڤالمة: (09)الجدول رقم 

 البمدية المنابع
 حماـ دباغ منبع الشبللة
 النبايؿ منبع عساسمة
 النبايؿ منبع النبايؿ
 عيف العربي منبع قرفة

 عيف العربي منبع بف حشاني
 النبايؿ منبع بف طاىر
 النبايؿ منبع المينة

 ىميوبوليس منبع أوالد عمي
 بمدية النبايؿ منبع رومية

 .مديرية السياحة والصناعات التقميدية لوالية ڤالمة: المصدر

 كمـ 20ومف بيف أشير الحمامات المعدنية حماـ دباغ الذي يقع ببمدية حماـ دباغ عمى بعد حوالي 
عف عاصمة الوالية، ويعتبر حماـ طبيعي يتميز باليدوء، والجماؿ والمناظر الخبلب، إذ يقع وسط الطبيعة 

الخضراء والسبلسؿ الجبمية كما تعتبر المنطقة منطقة بركانية تقع فوؽ بركاف راكد مشيور عالميا، إذ أف ذلؾ 
أدى إلى انفراد ىذه المنطقة السياحية بموقعيا المتميز، ىذا األمر يمكف الزائريف مف التجوؿ في أرجائو ألف 

 .مياىو تجري عمى مجرى صغير متصؿ بجبؿ كمسي

 لتر في الدقيقة الواحدة وىي 6500إضافة إلى انبعاث مياىو الطبيعية مف باطف األرض يتجاوز 
ـ النبعاثيا مف المنابع البركانية، حيث تحتؿ مرتبة جد متقدمة في °96ساخنة جدا تبمغ درجة الحرارة فييا 

 .درجة سخونة المياه بعد براكيف إيسمندا
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IV.2.2 .إمكانيات االستغالل : 

 قدرات االستقبال والتأطير: 

 فقط تستجيب إلى معايير التصنيؼ واحد في 2 سريرا منيا 1425 فندؽ ذات سعة 11يوجد بڤالمة 
 نجـو والمتمثؿ في 2 نجـو والمتمثؿ في فندؽ مرمورة نوعو حضري يقع بشارع عمي شرفي، والثاني 3

 .المركب المعدني الشبللة يقع ببمدية حماـ دباغ

 وكاالت سياحية تأطر عدد ال بأس بو مف السياح الوافديف وسنحاوؿ مف خبلؿ الجدوؿ 8كما تنشط 
 :التالي أف نوضح إمكانيات االستيعاب والتأطير لمسياح الوافديف

 :المةڤقدرات االستقبال والتأطير لوالية : (10)الجدول رقم 

 
 عدد الوافدين

 عدد المؤطرين من قبل وكاالت السياحة والسفر
 إجمالي عدد األسرة

 سائح أجنبي (جزائري)سائح محمي 
2009 74250 2574 207 1425 
2010 24018 4887 396 1425 
2011 96071 3774 28 1425 

 .مف إعداد الطالب باالعتماد عمى إحصاءات ووثائؽ مديرية السياحة والصناعات التقميدية: المصدر

 تتوفر في والية ڤالمة وسائؿ نقؿ تتمثؿ في سيارات األجرة والحافبلت بكؿ أشكاليا: خدمات النقل. 
 يجب حماية المواقؼ السياحية والمواقع األثرية وضماف توفير األمف لمسياح بكؿ :الحماية واألمن 

 .األشكاؿ مف حماية أمتعتيـ وأرواحيـ عند زيارتيـ حتى خروجيـ مف الوالية

IV.3 .تحميل واقع التنمية السياحية في والية ڤالمة: 

 : سيتـ تحميؿ واقع التنمية السياحية بوالية ڤالمة بناءا عمى ما تـ تقديمو حوليا

IV.1.3 .تحليل الموقع: 

أبرز موقع والية قالمة أىمية بالغة لسيولة الوصوؿ إلى مواقعيا السياحية بحيث تتوسط خمسة واليات 
كما يمكف استعماؿ عدة وسائؿ نقؿ . وليا أكثر مف خمس مداخؿ رئيسية، ناىيؾ عف المداخؿ الثانوية
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لموصوؿ إلييا فقربيا مف ميناء سكيكدة وميناء عنابة يسيؿ التنقؿ نحوىا مف دوؿ البحر األبيض المتوسط 
 .وأوروبا عموما وذلؾ عبر وسائؿ النقؿ البحري

كما أف قربيا مف مطار قسنطينة وعنابة وسطيؼ يسيؿ التنقؿ نحوىا جوا أما بخصوص الطريؽ 
السيار شرؽ غرب فيسيؿ الدخوؿ إلييا عبر العديد مف الطرؽ الفرعية خاصة مف الواليات المجاورة ليا 

بحيث يسيؿ الوصوؿ إلييا مف كؿ واليات الوطف وبالتالي يمكننا القوؿ أف أحد نقاط القوة التي تمكننا مف 
 .تنمية السياحة بوالية ڤالمة ىي تنوع طرؽ التنقؿ إلييا

IV.2.3 .تحميل المنظمات السياحية بالوالية: 

أما بخصوص المنظمات السياحية نبلحظ نقص الدواويف السياحية والجمعيات الناشطة في المجاؿ 
 . منيـ فقط تستجيب لمعايير التصنيؼ2 فندؽ أو مركز إيواء 11السياحي كما الحظنا أف مف بيف 

IV.3.3 .تحميل إمكانيات االستغالل والتأطير: 

أف عدد السائحيف الوافديف إلى والية ڤالمة في تزايد  (10)نبلحظ مف خبلؿ معطيات الجدوؿ رقـ 
 بمغ عدد السائحيف 2011 سائح وفي 74259 كاف العدد 2009 ففي 2011 إلى 2009مستمر مف 
 سائح 270 إلى 200 لكف لو قسمنا ىذا الرقـ عمى عدد أياـ السنة لكاف يتراوح في المتوسط بيف 96071
 .في اليوـ

 سرير متوفرة عمى 1425وىذا عدد ضعيؼ جدا مقارنة بقدرات االستقباؿ التي تبمغ في اإلجمالي 
مدار السنة ويمكننا القوؿ أف ىذا راجع إلى غياب إستراتيجية تسويقية لدى مختمؼ الفاعميف في الميداف 

 .السياحي لموالية

ونبلحظ أيضا مف خبلؿ الجدوؿ االنخفاض الكبير لعدد السائحيف األجانب المؤطريف مف قبؿ 
 2010 -2009 سائح سنة 396 و207 سائح فقط مقابؿ 28 والذي بمغ 2011الوكاالت السياحية لسنة 

 .عمى التوالي
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وذلؾ ناتج عف التخوؼ مف الحالة األمنية التي وقعت في مختمؼ الدوؿ العربية بسبب ما يسمى 
الربيع العربي مما يمكننا القوؿ أف لؤلمف دور كبير في تنمية السياحة في والية ڤالمة أو في والية أخرى أو 

 .في أي بمد عمى العموـ

IV.4.1. تحميل المقومات السياحية: 

فنبلحظ أنيا متنوعة وثرية وبالتالي يمكننا استنتاج بعض نقاط القوة والضعؼ والفرص والتيديدات 
 :التي تواجو التنمية السياحية في والية ڤالمة وىي كما يمي

 ومتمثمة فيما يمي: نقاط القوة: 
  توفر المقومات الطبيعية مثؿ المناخ، الجباؿ والمنابع الحموية والمقومات الثقافية والتاريخية والدينية

مف مساجد وآثار رومانية ونوميدية كميا عوامؿ تسيؿ تنمية السياحة وتنشيطيا في سائر أياـ السنة 
 .أي السياحة الغير موسمية

 فيي قريبة مف عدة مناطؽ سياحية بالجزائر مثؿ الموجودة بوالية الطارؼ:  التموقع الجيد لڤالمة. 
كما يمكف دخوليا عبر خمس واليات برا، وكذلؾ قربيا مف ميناء سكيكدة وعنابة، ومطارات 

 .قسنطينة و باتنة وسطيؼ يسيؿ التنقؿ إلييا بحرا وجوا
  سرير1425توفرىا عمى طاقة إيواء ال بأس بيا حيث تستحوذ عمى . 
 ومتمثمة فيما يمي: نقاط الضعف: 

  ضعؼ في البنى التحتية مف طرؽ مؤدية إلى المواقع السياحية وضيؽ الطرؽ الرئيسية الرابطة بيف
 .الواليات المجاورة

 عدـ احتوائيا عمى اليياكؿ القاعدية اليامة مثؿ المطارات ضؼ إلى ذلؾ تقدـ محطاتيا البرية. 
  2 فندؽ 11ضعؼ في جودة الخدمات السياحية خاصة في مراكز اإليواء حيث الحظنا أنو مف بيف 

 .فقط يعمموف بالمعايير الدولية
 االفتقار إلى الوعي السياحي وغياب النظافة داخؿ المدف . 
 غبلء األسعار مقارنة بالواليات األخرى. 
 غياب المرشديف السياحييف. 
  غياب تكويف الموارد البشرية في المجاؿ السياحي بحيث الحظنا عدـ وجود التخصصات في المجاؿ

 .السياحي في جامعة ڤالمة وال حتى في مراكز التكويف
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  في مجاؿ النقؿ، حيث تستعمؿ مديرية النقؿ في الوالية نظاـ األرقاـ أي الذىاب إلى موقع معيف في
وىذا ما يصعب .  لمذىاب لموقع آخر وىكذا مع بقية المواقع2 وتستعمؿ الرقـ 1الوالية تستعمؿ الرقـ 

 .عمى الزائر لمكاف أو موقع ما التعرؼ عمى المكاف الذي يريد الذىاب إليو
 الفرص المتاحة لتنمية السياحة في والية ڤالمة: 

  زخرىا بمؤىبلت سياحية كافية تجعميا قطبا سياحيا متكامبل، فيي تحتوي عمى العديد مف المنابع
الحموية والمناظر الطبيعية والمواقع األثرية والمعالـ التاريخية والدينية والصناعات التقميدية، بحيث 
تشكؿ كؿ ىذه العوامؿ مجتمعة فرصا ودفقا قويا لتفعيؿ وتحريؾ عجمة التنمية السياحية في ڤالمة 

 .عمى مدار السنة
  ـ نتيجة انبعاثيا مف °96تعتبر حماماتيا مف أعمى الدرجات مف حيث درجات السخونة والتي تقدر بػ

المنابع البركانية وذلؾ بعد براكيف أيسمندا التي احتمت المرتبة األولى في السخونة ىذه الميزة تسيؿ 
 .عمييا الترويج إلى سياحتيا الحموية وتنمية السياحات األخرى

 مف أىميا: التيديدات التي تواجو التنمية السياحية في ڤالمة: 
  وجود مقومات سياحية منافسة خاصة في مجاؿ السياحة الحموية مثؿ ما ىو موجود في والية ميمة

، إضافة إلى حمامات معروفة ومشيورة في أرجاء "حماـ بني ىاروف، تبلغمة، التوامة بعيف المموؾ"
 .الوطف مثؿ حماـ ربي بسعيدة

  وبخصوص السياحة الثقافية واألثرية توجد منافسة مف حيث المقومات اليامة الموجودة في والية باتنة
 .إلخ...اد والغوفي وفي والية سطيؼ والمتمثمة في جميمةڤوالمتمثمة في تيـ

 وجود منافسة مف حيث الجودة واألسعار واإلشيار والترويج في مختمؼ الواليات السياحية. 
  اإلىماؿ لممدف والمواقع األثرية مثؿ مدينة تبيميس األثرية التي تركت عرضة لئلىماؿ مما يعرض

 .آثارىا لمزواؿ
 توجد عدة تحديات وصعوبات لتنمية السياحة : التحديات والعراقيل التي تواجو التنمية السياحية

 :بڤالمة مف أىميا
 حيث يؤدي النقص في مدارس ومراكز تكويف : نقص تكويف الموارد البشرية المتخصصة في السياحة

األفراد المتخصصة في مجاؿ السياحة، خاصة في مجاؿ إدارة الفنادؽ والطبخ واالستقباؿ إلى ضعؼ 
 .في الجودة واالستثمار السياحي عمى العموـ، مما يستوجب إنشاء مراكز ومدارس لمتكويف والتأطير
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  صعوبة الدخوؿ إلى الوالية وبموغ مواقعيا السياحية وذلؾ لضيؽ الطرؽ الفرعية وحتى الرئيسية مما
 .يسبب االزدحاـ

 نقص اإلعبلـ واإلشيار لممناطؽ السياحية في مختمؼ الوسائؿ اإلعبلمية الوطنية والدولية. 
  نقص العقار السياحي حيث أف جؿ المواقع الشاغرة تابعة لممجموعات الفبلحية(EAC.) 
  نقص عنصر الماء بحيث ال يوجد سدود إال سد واحد ووحيد عمى مستوى الوالية يسمى سد بوحمداف

 .مما يتيح استنزاؼ احتياطي المياه الجوفية وىذا يجعؿ الوالية عرضة لمجفاؼ
  غياب الثقافة السياحية، فبلحظنا مثبل غياب النظافة داخؿ المدينة وحتى في محيط ومقر مديرية

 .السياحة والصناعات التقميدية

IV.4 .آليات ومتطمبات تنمية السياحة بوالية ڤالمة: 

طار مرجعي ثـ إلى أىـ  سوؼ نتطرؽ إلى المخطط التوجييي لمتنمية السياحية لوالية ڤالمة كآلية وا 
 .المتطمبات التي تمكف مف تنمية وتطوير السياحة في ڤالمة

IV.1.4 .المخطط التوجييي لمتنمية السياحية في والية ڤالمة كآلية إستراتيجية لتنمية السياحة: 

مف واجبنا التنبيو إلى أف المخطط التوجييي لمتنمية السياحية لوالية ڤالمة عمى أنو في المرحمة 
 .التقرير التأسيسي: األولى

 تقديم المخطط: 

إف المخطط يسمح بإعطاء رؤية سياحية شاممة لموالية والتعرؼ عمى أىـ التصورات المستقبمية 
لمقطاع مف خبلؿ معرفة القطاعات السياحية التي سيتـ تييئتيا وتنميتيا مع وضع خارطة سياحية شاممة 

تتضمف جميع المعطيات حوؿ األماكف والمواقع السياحية المتوفرة بغية تشجيع االستثمار في المجاؿ 
 .السياحي

فالمخطط التوجييي يشكؿ الدعامة األساسية التي تحدد مختمؼ االتجاىات التي يجب إتباعيا مف 
 : طرؼ القائميف عمى قطاع السياحة والمسؤوليف المنتخبيف فييا بحيث أنو يمثؿ

 وسيمة ودعامة لمتواصؿ. 
 أداة عمؿ. 
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 إطار مرجعي لتنمية السياحة. 
 أىداف المخطط التوجييي لمتنمية السياحية لوالية ڤالمة: 

إف المخطط التوجييي لمتنمية السياحية لوالية ڤالمة يعتبر برنامجا شامبل يساىـ ببل شؾ في تطوير 
القطاع السياحي وترويج وجية ڤالمة كقبمة سياحية فعمى الرغـ مف أنو يرتكز عمى تحميؿ أوضاع السياحة 

الحالية في الوالية إال أف ىدفو األساسي يتمحور حوؿ توضيح الرىانات والتحديات المستقبمية ووضع 
 :(1)المتطمبات واألولويات لمساحة السياحية المستقبمية ومف أىـ أىدافو

 تحديد التوجيات السياحية لموالية. 
 خمؽ بيئة مواتية لمتنمية ودعـ األنشطة السياحية. 
 بث الوعي السياحي والذىنية السياحية لدى المواطنيف. 
 التكويف والتأطير الجيد لممستثمريف. 
 رفع وتنويع ىياكؿ االستيعاب واالستقباؿ والبنى االرتكازية لموالية. 
  (...استقباؿ، مرافؽ، ىياكؿ)تفعيؿ مخطط لتحسيف نوعية الخدمات السياحية. 
 استغبلؿ الوعاء العقاري لموالية ضمف المشاريع ذات الطابع السياحي. 
 االعتماد عمى السياحة االلكترونية ودراسات التسويؽ السياحي لتطوير قطاع السياحة. 
  تحديد الجيات المسؤولة عف حماية البيئة الطبيعية وتنمية مواردىا مف خبلؿ التنسيؽ مع الجيات

المعنية لمحفاظ عمى الموروث الحضاري لما تشكمو الطبيعة مف أىمية باعتبارىا أحد عناصر البيئة 
 .ووجوب حمايتيا، تثمينيا وتنميتيا

  تنمية الصناعات الصغيرة والحرفية ذات الطابع التراثي والمرتبطة بشكؿ مباشر بدعـ الصناعة
 .السياحية

 ترقية السياحة القادرة عمى تمبية توقعات السائحيف والوافديف إلى ربوع ىذه الوالية. 
 التوصؿ إلى إدارة أفضؿ لممشاريع بتحديد فضاءات مدروسة بدقة الستقطاب الزائريف والمستثمريف. 
 التعبئة المدروسة حوؿ السياحة في الوالية لتفصيؿ ىذه المؤىبلت السياحية المادية منيا والمعنوية. 
 نالحظ أن ىذه األىداف طموحة لكن تحقيقيا صعب ويستوجب: 
 توفر الوالية عمى كؿ اإلمكانيات المادية والبشرية لتحقيقيا. 

                                                           

 .32المخطط التوجييي لمتنمية السياحية لوالية ڤالمة، المرحمة األولى، التقرير التأسيسي، ص (1)



 تحقيقيا ومتطمبات قالمة والية في السياحية التنمية    :                        IV الفصل

 

- 68 - 
 

 تثميف المواقع السياحية وا عطاء األولوية لحمايتيا ثـ تسييؿ بموغيا. 
 ترسيخ الثقافة السياحية بكافة أشكاليا. 
  تضافر جيود المتعامميف والفاعميف سواء الجماعات المحمية والمستثمريف ومديرية السياحة والبيئة

 ...والثقافة وغيرىا
 توجد عدة مواضيع لمدراسة طرحت في : مواضيع المخطط التوجييي لمتنمية السياحية لوالية ڤالمة

التقرير التأسيسي لممخطط التوجييي لمتنمية السياحية لموالية والتي تتطمب إعادة النظر فييا وذلؾ 
 :لتحقيؽ وتطوير التنمية السياحية، وىي كما يمي

  والتنمية البشرية(الديمغرافي، التكويف والخدمات الخاصة بالسكاف)التذكير بالبعد االجتماعي لموالية ،. 
 العرض والطمب السياحي. 
  طار الحياة الموارد الطبيعية، التراث، الفضاءات المحمية، التغيرات المناخية، التموث، )البيئة التراث وا 

 .(المخاطر الكبرى، إطار حياة المواطنيف
 األقاليـ ذات الطابع السياحي المنظـ. 
 تعريؼ المناطؽ ذات الكفاءات السياحية. 
 اإلشكالية العقارية وعبلقتيا بالتنمية السياحية. 
 النقؿ، االتصاالت : البنى التحتية وتأثيرىا عمى األقاليـ والمشاريع السياحية، نذكر عمى سبيؿ المثاؿ

 ..السمكية والبلسمكية، الطاقة
 المجاؿ االقتصادي وقطاع السياحة. 
 تكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ. 
 ممثمي السياحة عمى المستوى الوالئي. 
 تقييـ السياسات السياحية الموجودة في الوالية. 

IV.2.4 .اإلستراتيجية التي يمكن انتياجيا لتنمية السياحة في والية ڤالمة: 

نظرا لكوف أىـ التدابير والمتطمبات والمواضيع المراد دراستيا لتنمية السياحة في والية ڤالمة تـ 
التطرؽ إلييا مف خبلؿ أىداؼ ومواضيع المخطط التوجييي لتييئة السياحة في والية ڤالمة ولتجنب التكرار لـ 

يبقى لنا إال أف نعرؼ ما ىي السياحة الواجب تنميتيا بوالية ڤالمة بالنسبة لمختمؼ اإلمكانيات السياحية 
 اإلستراتيجية التي يمكن انتياجيا لتنمية السياحة في والية ڤالمة؟ ما: المتاحة أو نطرح التساؤؿ التالي
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كما ىو معمـو توجد أربعة أنواع مف اإلستراتيجيات والمتمثمة في إستراتيجية التنويع، إستراتيجية 
ستراتيجية التركيز  . التخصص، إستراتيجية التميز وا 

فإننا نرى أف أفضؿ إستراتيجية يمكف أف تنتيجيا والية ڤالمة لتنمية سياحتيا ىي إستراتيجية التنويع 
 : السياحي وذلؾ راجع إلى تنوع المنتوج السياحي بيا والمتمثؿ فيما يمي

 السياحة الحموية والصحية. 
 السياحة الثقافية وسياحة اآلثار. 
 السياحة الريفية. 

كما يمكف انتياج إستراتيجية التميز وىذا راجع إلى أىـ ميزة تنفرد بيا ڤالمة والمتمثمة في حماـ دباغ 
وىذا يستوجب . والذي صنؼ ضمف المراتب األولى عالميا مف حيث درجة السخونة بعد منابع براكيف إسمندا

التركيز عمى إنجاز المركبات المعدنية والفنادؽ ذات الجودة والمعايير الدولية لتنمية السياحة العبلجية 
 . (الحموية)

إضافة إلى ىذا عػػدـ إىمػػاؿ باقي السياحات األخرى مثؿ سياحػػة األعمػػاؿ والتي سنحاوؿ شرحػػيا 
 :فيما يمي

بفضؿ االستقرار األمني في الوالية والمناخ المبلئـ يمكف تنمية ىذا النوع مف السياحة وبما أنو 
ضعيؼ ويعطي فرصة لمتنمية فوالية ڤالمة معروفة بإنتاج أجود أنواع القمح والشعير في العالـ وخاصة 

 .الموجودة في واد زناتي

ويتطمب ىذا النوع مف السياحة إنجاز فنادؽ ومصانع وتنويع المنافذ نحو ڤالمة مما يعطي فرصا 
 .لبلستثمار الوطني والعالمي

 كما يمكننا إضافة بعض اإلجراءات والتدابير الالزمة لتنمية السياحة في والية ڤالمة والمتمثمة في: 
 توسيع الطرؽ وتسييؿ التنقؿ إلى المواقع السياحية عبر الواليات الخمسة المجاورة ليا. 
  تنظيـ لقاءات منتظمة بيف متعاممي السياحة وذلؾ في شكؿ ندوات ومؤتمرات ثبلثية وسنوية لدراسة

 .وتشخيص الوضع المحمي لمسياحة
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 زيادة قدرات اإليواء لجذب السياح أكثر. 
 إنشاء مسابقة الصور لتجديد الصورة حوؿ المواقع السياحية لڤالمة والتعريؼ بالوالية. 
 تحديد موقع إلكتروني كمحور لبلتصاؿ وكوسيمة لئلعبلـ. 
 وضع إستراتيجية تسويقية وعرض المنتجات السياحية لموالية في كافة وسائؿ اإلعبلـ. 
 تحسيس السكاف بدور السياحة في تحقيؽ التنمية وخمؽ لدييـ الثقافة السياحية. 

وفي األخير يمكننا القوؿ أف تحقيؽ التنمية السياحية في والية ڤالمة ال يمر إال مف خبلؿ معرفة 
 : وتشخيص
 نقاط القوة وتعزيزىا. 
 نقاط الضعؼ ومحاولة التغمب عمييا ومعالجتيا. 
 تحديد الفرص واستغبلليا. 
 التحديات والصعوبات وكيفية مواجيتيا والتخفيؼ منيا. 
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 خالصة

تتميز والية قالمة بمواردىا السياحية التي تؤىميا أف تكوف قطبا سياحيا، فيي تتمتع بمنتجات سياحية 
متنوعة قادرة عمى المنافسة والنيوض بالسياحة إذا توفرت بيا البنى التحتية والخدمات السياحية المكممة 
فيناؾ إىماؿ لممنتوج مف حيث عدـ ترميـ اآلثار وعدـ حماية المعالـ السياحية، وكذلؾ نقص إمكانيات 

االستغبلؿ  وغياب سياسة تسويقية فعالة، والحالة المزرية لطرؽ النقؿ، زيادة عمى ذلؾ نقص الوعي السياحي 
 .الخ...لدى المواطنيف وغياب مرشديف سياحيف

فبالرغـ مف المؤىبلت السياحية لقالمة  فإف تنمية السياحة بيا تواجو عدة عراقيؿ وصعوبات،  وجب 
 .تضافر جيود جميع الفاعميف لمواجيتيا ووضع اإلجراءات و المتطمبات البلزمة لتطويرىا
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 :الخاتمة

 تتوفر الجزائر عمى منتوج سياحي متنوع بتنوع مناطقيا مف مواقع سياحية طبيعية إلى مواقع أثرية 
ىامة ومناظر خالبة، لكف بالرغـ مف ىذه المقومات التي ترتكز عمييا الجزائر في الميداف السياحي، يبقى 

 .القطاع السياحي ضعيؼ وىذا راجع لعدة عوامؿ يجب دراستيا ومعالجتيا

 تناولنا في ىذه الدراسة إشكالية تتمحور حوؿ تحديات التنمية السياحية ومتطمبات تحقيقيا في 
 .الجزائر

 بحيث أبرزنا خالؿ دراستنا العوامؿ األساسية التي أدت إلى عدـ تنمية السياحة في الجزائر، وتطرقنا 
إلى أىـ التحديات الحالية والمستقبمية قصد التوصؿ إلى إيجاد الحموؿ المناسبة لجعؿ ىذا القطاع يحتؿ مكانة 

 .معتبرة في االقتصاد الوطني

 وسنعرض في خاتمة ىذه الدراسة نتائج اختبار الفرضيات التي انطمقت منيا الدراسة لنبرز في 
 .األخير النتائج العامة لمدراسة والتوصيات واالقتراحات التي نعتقد أنيا كفيمة بالنيوض بالقطاع السياحي

 :اختبار الفرضيات- 1 

 اعتبرت ىذه الفرضية أف المقومات الطبيعية والبشرية كافية لتنمية السياحة : اختبار الفرضية األولى
 .في الجزائر

 وقد تـ التطرؽ إلييا في الفصؿ الثاني مف القسـ األوؿ وتـ اإلجابة عمييا في القسـ الثاني والمتعمؽ 
 .بأسباب عجز القطاع السياحي في الجزائر والمتمثؿ في ضعؼ البنى التحتية

 حيث توصمنا إلى خطأ ىذه الفرضية واستنتجنا أف المقومات الطبيعية والبشرية ميما تنوعت وتعددت 
ال يمكنيا أف تحقؽ لنا تنمية سياحية إف لـ يتـ تدعيميا ببنية تحتية وفوقية خاصة بالقطاع السياحي وبكؿ 

 .القطاعات األخرى المرتبطة بو
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 وتتمثؿ ىذه البنية في توفير مرافؽ اإليواء المختمفة بما يمبي تنوع الطمب، واألسعار المعقولة والجودة 
العالية، وقطاع نقؿ متطور يمكف مف تنقؿ السائح إلى الوجية التي يرغب فييا، وربط المواقع السياحية 

 . ببعضيا البعض

 إضافة إلى ذلؾ توفير األمف بكؿ أشكالو مف أجؿ ضماف سالمة السياح؛ بحيث نجد أف مف بيف 
أسباب عدـ تحقيؽ التنمية السياحية في الجزائر ىو تدىور صورتيا في الخارج جراء الحالة األمنية التي 

 .عاشتيا ومازالت تعيشيا اليوـ

 اختبار الفرضية الثانية : 

اعتبرت ىذه الفرضية أف قصور اإلعالـ وضعفو مف بيف العراقيؿ التي تواجو التنمية السياحية في بالدنا، وتـ 
التطرؽ إلييا في الفصؿ الثاني مف القسـ الثاني، والدي عنوانو معوقات التنمية السياحية في الجزائر، 

ثباتيا، بحيث الحظنا واستنتجنا مف خالؿ جمعنا لمجموعة مف الصحؼ  وتوصمنا إلى صحة ىذه الفرضية وا 
الوطنية تركيزىا في عناوينيا الرئيسية عمى الجوانب السمبية، وأنيا ال تخصص قسما لمحديث عف الجزائر 
وتاريخيا وآثارىا، ناىيؾ عف الصحؼ الموجودة عمى اإلنترنيت ومختمؼ وسائؿ اإلعالـ الجزائرية الدولية، 

 .التي تقتصر في نقؿ الصورة الحقيقية لمجزائر في الخارج

 .وىذا عائؽ كبير وعامؿ سمبي يؤثر عمى التسويؽ السياحي والصورة السياحية لمبمد

 اعتبرت ىذه الفرضية أف المخطط التوجييي لمتييئة السياحية آلية إستراتيجية : اختبار الفرضية الثالثة
 .لتنمية السياحة في الجزائر

  وقد تـ التطرؽ إلييا في الفصؿ الثالث مف خالؿ القسـ الثاني وتوصمنا إلى صحة الفرضية 
واستنتجنا أف أىداؼ المخطط تعتبر طموحة، لكف ينبغي إرفاؽ تطبيقو بالرقابة الصارمة مف أجؿ بموغ 

األىداؼ المسطرة، وضرورة القضاء عمى كؿ العقبات التي مف شأنيا عرقمة تنفيذه السيما في ميداف التمويؿ 
 .وكذلؾ تنويع االستثمارات بيف المناطؽ الشمالية والجنوبية

أضؼ إلى ذلؾ االىتماـ بالبيئة ونشر الوعي والثقافة السياحية لدى المواطنيف والتركيز عمى تكويف العنصر 
 .البشري
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 وفي األخير فحتى لو نجحت السمطات المعنية بتنفيذ ىذا المخطط بكؿ فعالية، ال يمكف تحقيؽ 
 .األىداؼ المرجوة دوف االعتماد عمى إعالـ فعاؿ ومحترؼ

 اختبار الفرضية الرابعة: 

اعتبرت ىذه الفرضية أف نقص العقار السياحي مف أىـ الصعوبات التي تواجو التنمية السياحية في 
المة، بحيث تطرقنا إلى ڤالمة، وتوصمنا إلى صحة ىذه الفرضية، وأثبتناىا مف خالؿ دراسة حالة والية ڤوالية 

أىـ الصعوبات التي تواجو تنمية السياحة في الوالية، مف بينيا نقص العقار السياحي، بحيث أف جؿ المواقع 
الشاغرة تابعة لممجموعات الفالحية، ىذا ما توصمنا إليو مف خالؿ المقابمة التي تمت مع األفراد العامميف في 

المة، ومف خالؿ المواضيع التي تطرؽ إلييا المخطط التوجييي ڤمديرية السياحة والصناعات التقميدية لوالية 
 .لمتنمية السياحية في الوالية، حيث تطرؽ إلى اإلشكالية العقارية

  :النتائج العامة لمدراسة- 2

بعد دراستنا لمموضوع ومحاولة اإلحاطة بمختمؼ جوانبو، توصمنا إلى مجموعة مف النتائج العامة يمكف 
 :إيجازىا فيما يمي

  مف بيف العوامؿ التي أدت إلى تأخر القطاع السياحي في الجزائر عامؿ األمف، وذلؾ جراء األزمة
 .األمنية التي مرت بيا الجزائر

  شساعة المنتوج السياحي وصعوبة التحكـ فيو، مما يصعب ربط المواقع السياحية واألثرية ببعضيا
 .البعض

 افتقار الجزائر لسياسة تسويقية ناجحة. 
 غياب بنوؾ متخصصة في تمويؿ مشاريع السياحية. 
 ضعؼ البنى التحتية والخدمات المتعمقة بالسياحة. 
  نقص التشاور بيف الوزارات بخصوص تطوير وتنمية السياحة، مما أدى إلى حدوث تداخالت

 .متناقضة ما بيف الوزارات، أدى إلى عدـ استقرار القطاع وانعكس سمبا عمى تطويره
 عدـ االىتماـ اإلعالمي بتقديـ الصورة اإليجابية لمسياحة بالجزائر. 
  غياب الثقافة السياحية لدى المواطنيف الجزائرييف، وذلؾ راجع لمظروؼ المعيشية الصعبة مف جية

 .وغياب التوعية مف جية أخرى
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 غياب إستراتيجية وطنية شاممة تأخذ في الحسباف جميع المقاربات الالزمة وذلؾ يظير مف خالؿ: 
 زيادة التعمير بالمناطؽ الحضارية. 
 التركيز عمى الشماؿ واختيار السياحة الشاطئية. 

إننا ال نرى داعيا لتفصيؿ النتائج اإليجابية لمدراسة المتمثمة في توفير مؤىالت وموارد سياحية ىائمة 
ومتنوعة، والتي ال تزاؿ غير مثمنة وغير مستغمة وبإمكانيا أف تشكؿ قاعدة أساسية لصناعة سياحة حقيقية 

لبالدنا، وال داعي أيضا إلبراز دور وأىداؼ المخطط التوجييي لتييئة السياحة ألنو يعتبر إطار مرجعي لتنمية 
 .السياحة بالجزائر

اكتفينا فقط بسرد النتائج السمبية التي تساعدنا في اقتراح الحموؿ الضرورية لمنيوض بالسياحة في 
 :الجزائر ويمكف ذكر أىـ ىذه الحموؿ فيما يمي

 تسطير مخطط لتكويف وتأىيؿ العنصر البشري. 
  حماية ودعـ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلؾ لما تكتسي مف أىمية بالغة في االقتصاديات

 .المعاصرة
  ضرورة تبني بإستراتيجية تسويقية سميمة وواضحة مبنية عمى أسس وقواعد عممية متطورة، وتدعيميا

 .بإعالـ سياحي عممي يعتمد عمى الوسائؿ والتكنولوجيات الحديثة لإلعالـ واالتصاؿ
 مراقبة تنفيذ المخطط التوجييي لمتييئة السياحية(SDAT 25) ألنو ال يمكف تحقيؽ النتائج المرجوة ،

منو ما لـ يرفؽ بعممية رقابة ومتابعة مستمرة، الف عممية التخطيط ال تنجح دوف إرفاقيا بعممية 
 .رقابة، فيما وجياف لعممة واحدة

 :المةڤأما بخصوص دراسة حالة والية 

فقد أبػػرزت الدراسة أف قطاع السياحػػة بقالمة ذو نقػػػاط قوة وضعػػػػؼ، كما أف لو فرص وتيديدات وىي 
 :كما يمي

 والتي تتمثؿ في: نقاط القوة: 
 التموقع الجيد لقالمة، وتوفرىا عمى موارد طبيعية وثقافية وتاريخية ثرية ومتنوعة. 

 والتي تتمثؿ في: نقاط الضعؼ: 
 ضعؼ البنى التحتية مف الطرؽ المؤدية إلى المواقع السياحية. 
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 عدـ احتواء الوالية عمى اليياكؿ القاعدية اليامة كالمطار. 
 قدـ محطاتيا البرية. 
 غياب ثقافة النظافة. 
  عدـ االىتماـ السياحي والحظنا ذلؾ مف خالؿ غياب تخصصات في المجاؿ السياحي في

 .الجامعة ومراكز التكويف
 مف أىميا: الفرص المتاحة: 

 زخرىا بالمؤىالت السياحية تجعميا قطبا سياحيا متكامال. 
  ـ، وذلؾ نتيجة °96تعتبر حماماتيا مف حيث درجة السخونة مف أعمى الدرجات في العالـ بػ

 .انبعاثيا مف منابع بركانية، مما يسيؿ عمييا الترويج لمسياحة الحموية
 أىميا: التيديدات: 

 وجود منافسة مف حيث الجودة واألسعار واإلشيار في مختمؼ الواليات السياحية. 
  إىماليا لممدف األثرية مثؿ مدينة تبميسة األثرية التي تركت لإلىماؿ، مما يعرض أثرىا

 .لمزواؿ
  أما أىـ عائؽ يواجو التنمية السياحية في الوالية فيتمثؿ في نقص العقار السياحي، بحيث أف جؿ

مما يعيؽ االستثمار السياحي في الوالية، لذا (ECA)المواقع الشاغرة تابعة لممجموعات الفالحية 
 .يستمـز النظر في اإلشكالية العقارية في الوالية

 :نقترح : االقتراحات- 3

  إدخاؿ مادة السياحة البيئية ومادة التربية السياحية في المقررات التربوية، قصد غرس السياحة في
 .ذىنيات المواطف منذ الصغر

 تعميـ تخصص االقتصاد السياحي في الجامعات الجزائرية. 
 وضع قاعدة بيانات خاصة بالسياحة مف أجؿ تسجيؿ تدفؽ المعمومات لكؿ األطراؼ المعنية. 
 تدليؿ الصعاب أمـ كؿ مف أراد االستثمار في القطاع السياحي. 
  إصالح اإلدارة الجزائرية، ويعتبر ىذا في نظرنا مف اصعب المياـ ألنو يمس بالدرجة األولى اإلنساف

 .بحيث يصعب تغيير الذىنيات
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أخيرا في ظؿ البحث عف السبؿ والحموؿ لتنمية السياحة وتطويرىا في الجزائر، ومف أجؿ إبقاء آفاؽ 
في ظل المخططات والبرامج المسطرة من طرف الدولة : البحث مفتوحة يمكننا طرح اإلشكالية التالية

لتنمية السياحة في الجزائر، ومع فتح الطريق السيار شرق غرب، كيف يمكن االستفادة من هذه 
 الفرصة لتحقيق تنمية سياحية داخمية؟

 في الختاـ نأمؿ أف تتحوؿ الجزائر إلى قبمة حقيقية لمسواح، وتكوف ليا مكانة مرموقة محميا ودوليا 
تنافس السياحة الجيوية والعالمية، وىذا لف يكتب لو النجاح إاّل بتضافر جيود الجميع والرغبة الفعمية في 

 .تطوير القطاع
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 :المراجع المعتمدة 
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 :الممخص

لقد بات عمى الجزائر اإلهتمام بالقطاع السياحي وتخطي مرحمة التنظير، والحديث عن السياحة 
كقطاع هام ومنتج واإلنتقال إلى مرحمة العمل الفعمي والميداني والتخطيط المحكم لمدفع بهذا القطاع إلى أن 

لى حد األن ال تزال مداخيمه ضعيفة جدا إلى درجة أنها ال تقارن بما أنتجته  يكون قطاعا بديال لممحروقات، وا 
. السياحة في بعض الدول المجاورة كتونس مثال

لهذا الضعف أسباب عدة من أبرزها الضرف األمني الذي مرت به الجزائر في التسعينات والذي كان 
له أثر بالغ في عزوف السياح عن دخول الجزائر من جهة وتوقف المخططات واإلستراتيجيات المسطرة 

. لتنمية القطاع من جهة أخرى

لى غاية مطمع القرن الحالي حيث عني بتحسن صورة الجزائر في الخارج، فبفضل الجهود المبذولة  وا 
. من طرف الدولة والتي بدأت بدورها تعتني بالسياحة

 هناك عدة أسباب أخرى تعود إلى غياب الثقافة السياحية وضعف البرامج التسويقية التي تهتم ككذل
. بإظهار المنتوج السياحي الجزائري وضعف البنى التحتية خاصة الفنادق والطرقات

طني وتحقيق التنمية الشاممة، فقامت وال وعميه فإن الجزائر تعي بأهمية السياحة في تطوير اإلقتصاد
( . SDAT 2025)بوضع خطط استراتيجية قصيرة وطويمة المدى، كالمخطط التوجيهي لمتهيئة السياحية

: الكممات المفتاحية

 .السياحة، التنمية السياحية، الجزائر، قالمة

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

ALGERIA had to interst in tourism sectort and pass on the one and 
simulation period about tourism as a productive and important sector and passing 
on effective and practicing period and good planification to push over this sector 
to be alternative to hydrocarbures which it incomes still decrease so far and 
incomparable by tourism income in avoisinant countries like Tunisia. 

The main reason of this weakness is the security circonstances in Algeria 
in the ninety’s which has a deep impact to exhorbetourists coming to Algeria in 
way, and stopped plans and stratagics to develloping sector in another way. 

In the earlier of this century the picture of Algeria has improved in the 
foreign because of the interesting of the state to developing a sector of tourism. 

Also, there are many reasons turn to the absent tourism culture and weak 
of developing program that care to appear Algerian tourism product and 
infrastructure especially hotels and roads. 

So that, Algeria means the interesting of tourism in developing national 
economic and achieves total croissance, so it has put strategic plannings in long 
and short term like orienting planning for touristic amenagement (opta2025). 

Key Word: 

Tourism, touristic development, Algeria, Guelma. 
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