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دور الفاعلني والشركاء في إستراتيجية التنمية السياحية
(حالة الجزائر)

إنَّ املـساعِـيَ الـتي تـبذُلـها السـلطاتُ الـعمومـية اجلـزائـريـة لـتنميةِ السـياحـة تهـدفُ أسـاسـاً إلـى (تـثمنيِ املـوارد واملـتاحـات 
الســياحــية)؛ لِــتُساهِــمَ فــي حتســنيِ الــتوازُنــاتِ االقــتصاديــة الــكُلِّيَّةِ (الــشغلِ، والــتنمية، واملــيزان الــتجاري واملــالــي، 
واالسـتثمار) وحتـريـكِ قـطاعـاتِ الـنشاطـات األُخـرى املـرتـبطةِ بـالـنشاطـات السـياحـية كـ(الـفالحـة والـصناعـة الـتقليديـة 
والـثقافـة والـنقل واخلـدمـات اخملـتلفة)، وكـذا (تسهـيلِ املـبادالت والـتواصُـل االجـتماعـيّ؛ إمّـا عـلى املسـتوى الـداخـليِّ أو 

مع العالَم اخلارجيِّ). 
يـقابـلُ هـذا الـوعـيُّ الـوطـنيُّ بـرهـانـاتِ الـتنميةِ السـياحـية كَـ(مِـحورٍ لـتنميةٍ اقـتصاديـة واجـتماعـية) واقـعٌ ال يُـشجِّعُ عـلى 

حتقيقِ هذه الغاية، واقعٌ أشارتْ إليه العديدُ من الدراساتِ التي تناولتِ القطاعَ السياحيَّ في اجلزائر. 
انـطالقـاً مـن هـذه املـتناقِـضاتِ فـإنّ اإلشـكالَ الـتي يُـعرَضُ هـو: مـا الـدورُ املَـنوطُ بـالـفاعـلنيَ والشـركـاءِ فـي اإلسـتراتـيجية 

الوطنية لتنمية السياحة في اجلزائر؟ وسيتمُّ تفْصيلُها في جُزأينِ هُما:  
* ما واقعُ قطاعِ السياحة في اجلزائر؟  

* ما دورُ الفاعِلنيَ في القطاع والشركاء في اإلستراتيجية املعتمدة لتنميةِ السياحة؟  
أوَّالً: السياحةُ وسيلةٌ إستراتيجيةٌ للتنميةِ االقتصاديةِ 

تُـعتبَرُ السـياحـةُ أحـدَ الـقِطاعـاتِ احلـيويـةِ؛ مـن خـاللِ مـساهـمتِها فـي تـنميةِ االقـتصاد، وإنَّ هـذا الـقطاعَ قـادرٌ عـلى جَـلْبِ 
الـعديـدِ مـن املـداخـيلِ بـالـعُملة الـصعبةِ، واملـساهـمةِ فـي تـوفـير مـناصـبَ شـغلٍ مـتنوعـة، بـاإلضـافـةِ إلـى (تـرقـيةِ وتـطويـرِ) 

العديد من املناطق، وعليه فهِي متُثِّلُ (احلَجَرَ األساسَ) للعديدِ من الدول. 
تعريفُ السياحةِ: لقد مرَّ مفهومُ السياحةِ بالعديد من املراحلِ؛ فهُناك مَن عرَّفَها من اجلانبِ االقتصاديِّ، وآخرونَ 

 عرَّفوها من اجلانبِ االجتماعيّ، بينَما ركَّزَ البعضُ على اجلانبِ (الثقافيِّ والتعليميِّ) للسياحة.  
أمَّا تعريفُ املنظمَّةِ العاملَية للسياحة فقَد ارتكزَ على مفهومَنيِ(1): 

الـسائِـح: كُـلُّ شَـخصٍ يـقومُ بـزيـارةِ بـلدٍ آخـرَ، ويُـقيمُ فـيه ۲٤ سـاعـةً عـلى األقـلِّ؛ بهـدفِ (الـترفـيه، الـراحـة، قـضاء •
العطل، أو زيارة األقاربِ). 

د. بن زكورة العونية 
جامعة مصطفى اسطنبولي - الجزائر 
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املـتجوِّلِ املُـتنزِّه: كُـلُّ شَـخصٍ يـقومُ بـزيـارةِ مـكانٍ مـا يـكون خـارجَ إقـامـتِه املـعتادَة ملـدَّةٍ ال تـتجاوزُ ۲٤ سـاعـةً عـلى •
األكثرِ. 

وعـرَّفـها األملـانـيُّ "جـويـبر فـرويـلر" عـام ۱۹۰٥(2) بـأنَّـها: (ظـاهـرةٌ مـن ظـواهِـر عَـصرِنـا تَـنبثِقُ مـن احلـاجـةِ املـتزايـدة لـلراحـة 
وتـغيير الـهواءِ وإلـى مـولـدِ اإلحـساسِ بجَـمالِ الـطبيعةِ، ومنـوِّ هـذا اإلحـساسِ، والـشعورِ بـالـبَهجَةِ واملـتعَةِ واإلقـامـةِ فـي مـناطـقَ 
-، وهـي االتِّـصاالتُ  لـها طـبيعتُها اخلـاصَّـةُ، وأيـضا منـوُّ االتِّـصاالتِ -وخـاصَّـةً بـني الـشعوبِ وأوسـاطٍ مـختلفةٍ مـن اإلنـسانـيةِ

التي كانت ثمرةَ اتِّساعِ نطاقِ (التجارةِ والصناعةِ) وثمرةَ تقدُّم وسائلِ النقلِ. 
وعـرَّفَـها الـنَّمساويُّ "شـولـيرن شـراتـنهومـن" عـام ۱۹۱۰(3) بـأنّـها: االصـطالحُ الـذي يُـطلَقُ عـلى أيِّ عـملياتٍ- خُـصوصـاً 

العملياتِ االقتصاديةَ التي تتعلَّقُ بـ(وفودِ وإقامةِ وانتشارِ) األجانبِ (داخلَ وخارجَ) منطقةٍ معيَّنةٍ. 
أمّا اجلزائرُ فقَد تبنَّتْ تعريفَ املنظمَّةِ العاملَية للسياحة مع إضافةِ بعض املفاهيمِ إليه مِثل(4): 

الدُّخولِ: كُلُّ مسافرٍ عَبَرَ احلدودَ ودَخَلَ التُّرابَ الوطنيَّ خارجَ مساحةِ العُبورِ يُعتبَرُ داخِالً. •
: كُـلُّ شَـخْصٍ دَخَـلَ الـتُّرابَ الـوطـنيَّ -بِـغَضِّ الـنظرِ عـن دوافِـع دُخـولِـه ومَـهما كـانـت جِنسـيَّتُه- بـاسـتثناءِ • املـسافِـرِ

اجلـوَّالِـنيَ فـي رحـلةٍ بَحـرِيَّـة (هُـمُ األشـخاصُ الـذيـن يَـدخُـلونَ الـترابَ الـوطـنيَّ فـي سـفينةٍ ميـكثُونَ فـيها ويُـغادِرونَ 
فيها). 

الزائِر: كُلُّ شَخصٍ دَخَلَ احلدودَ دُونَ ممُارَسةِ أيِّ مهنةٍ بأجْرٍ ودُونَ اإلقامةِ في البلدِ (يضمُّ السائِحَ واجلوَّالَ) •
السائِح: كُلُّ شَخصٍ عَبَرَ احلدودَ لِفَتْرَةٍ محدودةٍ ۲٤ ساعةً على األقلِّ للدواعي املذكورَة سالِفاً. •

مـكانـةُ السّـِياحـةِ فـي االقـتِصاد: حتـتلُّ السـياحـةُ مـكانـةً لـها أهـمِّيَّتُها فـي اقـتصاديـاتِ الـدُّولِ؛ مـن حـيث مـا /تُـدُرُّهُ/  مـن 
املـداخـيلِ الـناجـمةِ عـن اإلنـفاقِ السـياحـيِّ؛ واملـتمثِّلَةِ فـي شـراءِ مـختلفِ السِّـلَعِ واخلـدمـاتِ السـياحـيّةِ مـن (إقـامـةٍ ونَـقلٍ) 

وغيرها. 
يـتمثَّلُ اإلنـفاقُ السـياحـيُ فـي حتـويـلِ األمـوالِ مـن السُّـيّاحِ إلـى الـبُلدانِ املسـتقبِلَةِ لـهم؛ ممّـا يـدفـعُ بهـذه األخـيرةِ إلـى تـطويـرِ 

املنتجاتِ السياحيةِ؛ وذلك باالعتمادِ على ترقيةِ القطاعاتِ املرتبِطَةِ بها(5): 
ةً أو جَـويّـة أو بَحـريّـة)؛ ممّـا يـزيـدُ مـن مـداخـيلِ  قـطاعُ الـنقل: كـونـها تُـساهِـمُ فـي تنشـيطِ حـركـةِ الـتنقُّلِ سـواء كـانـت(بَـرِّيّـَ

هذا القطاعِ، ويسمحُ له بعمليةِ (التوسُّعِ واالستثمارِ) بشكلٍ أكثرَ جَودةً جلِلْبِ السّيّاح. 
قــطاعُ الــتِّجارة: كــونــها تُــساهِــمُ فــي تــرقــيتِه بــالــبحثِ عــن سُــبُلِ حتســنيِ (املــنتجات والــبضائــعِ) الــتي يــجبُ تــوفــيرُهــا 

للسائح. 
قـطاعُ الـصِّحَّة: كـونـها تـعملُ عـلى تـوفـيرِ الـعديـد مـن مـناصـبِ الـشُّغلِ- ال سـيَّما فـي (احلـمَّامـاتِ املـعدِنـية، أمـاكـن الـراحـة 

واالستجمام)- وغيرها. 
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قـطاعُ الـصناعـةِ الـتقليديـة: كـونـها تـعملُ عـلى تنشـيطِ مـجالِ احلِـرَفِ (الـيدويـة والـتقليديـة) بـالـنظرِ إلـى طـلبِ السّـيّاحِ 
لهذا النوعِ من املنتجات. 

قـطاعُ الـفالحـةِ والـصناعـة: كـونـها تُـساهِـمُ فـي تـطويـرِ مـنتجاتِ الـبلد املـضيفِ- سـواءٌ كـانـت (صِـناعـيةً أو فـالحـيةً) 
بهدف إرضاءِ رَغَباتِ السّيّاح. 

دورُ السِّـياحـةِ فـي الـتنميةِ االقـتصاديـةِ: تـلعبُ السـياحـةُ دَوراً كـبيراً فـي الـتنميةِ االقـتصاديـةِ؛ بـاعـتبارِهـا مَـصدَراً مُـهمَّاً 
لِـدُخـولِ الـعُملَةِ الـصَّعبةِ لـلبلدِ مـن جِـهَةٍ، واملـساهـمةِ فـي تـخفيضِ الـبطالـةِ، وتـرقـيةِ الـقطاعـاتِ االقـتصاديـةِ املـرتـبطةِ بـها 

مِثل (النقلِ، الصناعةِ التقليديةِ) وغيرها، باإلضافةِ إلى (تطويرِ وترقيةِ) املناطقِ السياحيةِ من جِهَةٍ أُخرى. 
إنَّ أهـمِّيَّةَ السـياحـةِ االقـتصاديـة تـرتـكِزُ عـلى كـونـها مـورداً مُـهِمَّاً لـلنقدِ األجـنبيِّ، زيـادةً عـلى أنَّـها (تُـساهِـمُ فـي تنشـيطِ 
الـعديـد مـن الـقطاعـاتِ االقـتصاديـة) الـتي تخـدمُ بِـصِفَةٍ غَـيرِ مُـباشـرةٍ الـسائـحَ؛ فهـي تـعملُ عـلى (تنشـيطِ االسـتثمار) 
مبـختلف أشـكالـه سـواء كـان فـي جـانـب خـلق الـفضاءات السـياحـية ( أمـاكـن اإليـواء والـترفـيه)، أو فـي جـانـبِ (تهـيئةِ 
الـطُّرُقِ، تـطويـرِ الـصناعـاتِ) مبـختلفِ أنـواعِـها لـالسـتجابـةِ إلـى رغـباتِ السّـيّاحِ؛ ممّـا يـسمحُ بـإيـجادِ مـناصـبِ الـشغلِ واحلـدِّ 

من البطالة.  
بناءاً عليهِ فإنّ األهمِّيَّةَ االقتصاديةَ للسياحة تكمنُ في كونِ(6): 

السياحةِ مصدراً من مصادرِ العُملَةِ الصَّعبةِ في ميزانِ املدفُوعات.  •
السـياحـةِ مـصدراً مُـهِمّاً إليـجادِ مـناصـبِ الـشغل- سـواءٌ فـي (املـؤسَّـساتِ السـياحـية أو فـي الـقطاعـات األُخـرى) •

كـ(النقل، احلرف التقليدية، الثقافية )وغيرِها. 
السياحةِ مصدراً لترقيةِ البِنيةِ التحتيَّةِ؛ من (طُرُقٍ، ومَطاراتٍ، موانئ األماكِن الترفيهية) وغيرها. •
السـياحـةِ مـصدراً الرتـفاعِ األسـعارِ نـتيجةَ تنشـيطِ حـركـةِ اإلنـتاجِ واالسـتهالكِ، وحتـسُّنِ مُسـتوى املـعيشةِ؛ وبـالـتالـي •

زيادةِ الطلبِ، ومِن ثَمَّ ارتفاعِ األسعار. 
السـياحـةُ مـصدرٌ لـترقـيةِ االسـتِثمار- سـواءٌ فـي (الـبِنيةِ الـتحتيةِ)، أو فـي (مـجالِ الهـياكـل السـياحـيةِ) السـتقبال •

السّيّاح. 
ثانيا: ما واقعُ قطاعِ السِّياحةِ في اجلزائر؟  

ال ميـكِنُ احلـديـثُ عـن مَشـروعِ اسـتحداثِ إسـتراتـيجيةٍ تـنمويَّـةٍ دونَ تـشخيصٍ لـوضـعيةِ الـقطاعِ والـوقـوفِ عـند مسـتوى 
أدائِـه (االقـتصاديِّ واالجـتماعـيِّ) ورَفْـعِ الـغِطاء عـن نـقاطِ الـضعفِ فـيه ونـقاطِ الـقوَّةِ عـن طـريـق حتـليلٍ لـلمُعطَياتِ وقـراءةٍ 
لــلصُورةِ احلــقيقية لــلقطاعِ مــن خــالل رُدودِ األفــعالِ الــصادرة عــن (املســتهلِكنيَ واملــوزِّعــنيَ) لــلمنتَجاتِ الســياحــية 

الوطنية. 

www.giem.info � 42الصفحة | 

االقتصاد

http://www.giem.info


العدد 51   |  آب/ أغسطس  |  2016

رِ أيّ دولـةٍ عـلى (مـتاحـاتٍ سـياحـيةٍ  ۱- نـقاطُ الـقوَّة: تـتمحورُ نـقاطُ اإلسـتراتـيجيةِ الـتنمويـة للسـياحـة فـي وُجـوبِ تـوفّـُ
) يسـتقطِبُ اهـتمامَ الـزُّوُّارِ، زيـادةً عـلى متـكُّنِ الـدولـةِ مـن حتـقيق مسـتوى منـوٍّ فـي اجلـانـبِ االجـتماعـي، هـذا  ومـوقـعٍ مـتميِّزٍ

دون أن ننسَى امتالكَها جملموعةٍ من الهياكلِ( املادِّيَّةِ والقاعدِيةِ) التي تسمحُ بتطويرِ القطاع السِّياحيّ(7). 
أ- املتاحاتُ السياحيَّة: ترتكِزُ املتاحاتُ السياحيةُ التي متتلِكُها اجلزائرُ في ما يلي:  

تـتوفَّـرُ اجلـزائـرُ عـلى واجـهةٍ بَحـرِيَّـةٍ بـشواطـئَ شـاسـعةٍ -وفـي أغـلبِ األحـيانِ عَـذراءَ غـيرِ مسـتغَلَّةٍ-، تُـشكِّلُ أوعـيةً ▪
عقاريةً، باإلضافةِ إلى املناطِق اجلبلية (الساحلية والداخلية). 

تـراثٌ أركـيولـوجـيٌّ وتـاريـخيٌّ مُـهِمٌّ يَشْهَـدُ عـلى احلـضاراتِ املـتعاقِـبَةِ عـلى اجلـزائـر، وأشهـرُهـا (احلـضارةُ الـرومـانـية)؛ ▪
حــيث تُــعتبَرُ اجلــزائــرُ األولــى فــي حَــوضِ البحــرِ األبــيضِ املــتوسِّــطِ مــن حــيث (عــددُ املــواقــعِ الــرومــانــية، واحلــضارة 
الـبيزنـطية واحلـضارة الـعربـية اإلسـالمـية والـعثمانـية ومـعاقـل املـقاومـة الـشعبية وحـرب التحـريـر الـوطـني). كـما تـتوفَّـرُ 
اجلـزائـرُ عـلى مـواقِـعَ (لـلبحثِ والـكشفِ) ملِـا قـبلَ الـتاريـخِ؛ مـثل مَـواقِـع الـديـناسـورات بـالـنعامـة، ورجـلِ األطـلَسِ 

"رجل تيغنيف" مبعسكَر.  
أكـثرَ مـن ۲۰۰ مـنبع لـلمياهِ احلـمويـة مـوزَّعـةً عـلى كـامـلِ الـتُّرابِ الـوطـنيِّ؛ مـنها مـنابـعُ ذاتُ أهـميةٍ وطـنيةٍ مـن حـيث ▪

(النِّسَبُ العاليةُ لِتدَفُّقِ املياه، واملكوِّناتِ الفيزيائية الكيمياوية، واخلُصوصياتِ العِالجيَّةِ للمياه). 
اجلـنوبُ اجلـزائـريّ أو "الصحـراء الـكُبرى" الـذي يـتميَّزُ بـتنوُّعٍ بـيئيٍّ خـاصٍّ؛ والـذي يـشكِّلُ مـصدرَ مـنتجاتٍ سـياحـيَّة ▪

ال مُـــنافِـــسَ لـــها؛ مـــثل (الـــهقار، والـــطاســـيلي، ومـــنطقة الـــقورارة (تـــيميمون)، واملـــزاب، والـــتوات، والـــساورة، 
والواحات (وسط الصحراء) إلخ. 

التنوُّعُ الثقافيُّ للمجتمعِ اجلزائريِّ، وتنوُّعُ العاداتِ والتقاليد واألعياد احمللِّية الذي يُضفِي عليه(كَرَمَ الضيافة). ▪
ب- الـوضـعُ االجـتماعـيُّ الـعامُّ: إنّ الـنموَّ االقـتصاديَّ الـذي سجَّـلَتْه اجلـزائـرُ مـنذُ العشـريـة األخـيرة والـناجِـمَ عـن ارتـفاعِ 
املــواردِ املــالــية واالنــتِعاش االقــتصاديِّ جنََــمَ عــنه نــتائــجُ إيــجابــيّةٌ تــتمثَّلُ فــي ارتــفاعِ الــقُدرَةِ الشــرائــيةِ لــلمواطــن، وحتــسُّنِ 
املســتوى املعيشــيِ؛ ومــنه ارتــفاعُ الــطلبِ عــلى (الــترفــيهِ والســياحــة). كــما أصــبحتِ الــعائــلةُ اجلــزائــريــة تهــتَمُّ بــنوعــيةِ 

اخلدماتِ السياحية املقدَّمةِ؛ والتي يُشتَرَطُ فيها احترامُ القواعدِ البيئية. 
ج- الهـياكِـلُ املـادِّيّـَةُ والـقاعِـديَّـةُ: تشهـدُ اجلـزائِـرُ قـفزةً (نـوعـيَّة وكـمِّيَّةً) مـن حـيث املـشاريـعُ الـكُبرى املنجَـزَةِ أو الـتي فـي 
ــة- تـــلك املسجـــلَّة ضِـــمنَ اخملـــطَّطِ اخلُـــماســـيِّ  طـــورِ اإلجنـــاز؛ وذلـــك فـــي إطـــارِ مـــختلَف الـــبرامـــجِ الـــتنمويـــة- وبـــخاصّـَ
(۲۰۰۱-۲۰۰٤ )م واخملـطَّطِ اخلُـماسـيِّ (۲۰۰٥-۲۰۰۹)م، واخملـطَّطِ اخلُـماسـيِّ(۲۰۱۰-۲۰۱٤)م وبـرامـجِ تـطويـرِ 

اجلنوبِ والهِضاب العُليا. تتمثَّلُ هذه املشاريعُ في: 
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إجنـازِ الـطُّرُقـاتِ؛ مِـثل (مشـروعِ الـطريـق السّـَيَّار شـرق غـرب، ومشـروعِ طـريـقِ الـشاطِـئ شـرق غـرب، ومشـروعِ طـريـق ▪
الـهضاب الـعليا، وحتـديـثِ خُـطوطِ الـنقلِ بـالـسكك احلـديـديـة، وإجنـازِ وحتـديـثِ املـطارات "الـداخـلية والـدولـية 

واملوانئ"، وحتسنيِ وتنويعِ النقلِ احلضَريِّ باملدُنِ الكُبْرى). 
مـشاريـعَ خـاصّـَةٍ بِـالـري مـن (بِـناءِ السُّـدودِ الـكُبْرى واحلـواجِـز املـائـيَّةِ، وجَـلْبِ املـياه وتخـزيـنِها، ومحـطَّاتِ التحـليةِ، ▪

واستغاللِ املياه اجلوفية في اجلنوب، وتزويدِ الهِضاب العُليا من الشمال ومن اجلنوب)، 
مشاريعَ تخصُّ إجنازَ محطَّاتٍ لتوليدِ الطاقةِ الكهربائيةِ؛ والتي جاوزَت ۹۰٪ في العديدِ من املناطِق، ▪
مشاريعَ تهدفُ إلى توفيرِ خدماتِ االنترنيت في كُلِّ الترابِ الوطنيِّ، وتعزيزِ شبكةِ االتِّصالِ الهاتفيِّ. ▪

د- املوقِعُ اجلُغرافيُّ املُميَّز: الذي يُساهِمُ في توفُّرِ شَرطَنيِ مُهِمَّنيِ في سياسةِ التسويق السياحيِّ وهُما: 
- بـخاصَّـة الـقُربَ مِـن قـارَّة أوروبـةَ- الـتي تُـعتبَرُ عَـبْرَ الـسِّننيَ املـوفـدَ ▪ املـوقـعُ الـقريـبُ مـن األسـواقِ املـوفَـدة للسّـيّاحِ

الـرئـيسَ للسّـيّاحِ إلـى اجلـزائـر؛ حـيث ميُـكِنُ تـركـيبُ مـنتجاتٍ سِـياحـيّةٍ قـصيرةِ املـدَّةِ (نـهايـات األسـبوعِ – اإلجـازاتُ 
القصيرة واألعيادُ)، 

الـتنوُّعُ الـبيئيُّ الـذي تـتميَّزُ بـه اجلـزائـرُ مـن (الـشمال إلـى اجلـنوب)؛ حـيث املـناطـقُ الـساحـلية ذاتُ املـناخِ املـعتدل ▪
واملـناطِـق اجلـبلية الـباردة والـتي تـكسُوهـا الـثلوجُ فـي فَـصْلِ الشـتاءِ والـهِضاب الـعُليا واجلـنوبِ الـكبير. هـذا الـتنوُّعُ 
رُ عـلى مَـردودِ الـقطاع. فـيمْكِنُ االعـتمادُ عـلى مـواسِـمَ  يَـرْفَـعُ عـن السـياحـةِ اجلـزائـريـة عـامـلَ الـفصليةِ الـذي يـؤثّـِ
سـياحـيَّةٍ مُـتميِّزةٍ؛ مِـثل (مـوسِـم االصـطيافِ، ومـوسِـم السـياحـة الصحـراويـة، واملـوسِـم الشـتويّ، ومـواسِـمَ لـألعـيادِ 

احمللِّيَّةِ ذاتِ الطابَع "الدِّينيّ أو االقتصاديِّ"). 
۲- نـقاطُ الـضَّعف: إنَّ املـتَّتبِعَ لـلفعلِ السـياحـيِّ فـي اجلـزائـر يُـالحِـظُ -دونَ عَـناءٍ- الـوضـعيةَ املـترديـةَ الـتي آل إلـيها قـطاعُ 
) إلـى جـانـب  السـياحـة فـي اجلـزائـر بـالـرغـم مـن اجملـهوداتِ املـبذولـةِ لـلنُّهوضِ بـه لـلعب دَورِه (االقـتصاديِّ واالجـتماعـيّ

قطاعاتِ النشاطاتِ األُخرى. وتبرزُ نقاطُ الضَّعفِ في(8):  
أ- املُـالحَـظاتِ املُـباشـرة: ويـتعلَّقُ األمـرُ هُـنا مبـا ميُـكِنُ مـالحَـظتُه فـي املـؤسـساتِ الـفُنْدُقـيّةِ مـن (سُـوءِ تسـييرٍ وعَـدمِ الـقُدرةِ 

على التواصُلِ)؛ وذلك راجِعُ للمستوى املتردِّي للعامِلنيَ بهذا اجملالِ وضَعْفِ مُؤهِّالتِهم. 
ساتِ الـفُندقِـيَّة: فـالـعَرْضُ الـفُندقـيُّ يُـعانـي مـن نَـقْصٍ فـادحٍ فـي قُـدُراتِ ▪ ضَـعْفُ اخلـدمـاتِ عـلى مسـتوى املـؤسّـَ

اإليـواء (التجهـيزاتِ الـفندقـية واإلطـعام "املـطاعـم املـصنَّفة" ذاتِ الـنوعـية اجلـيِّدة واملـتميِّزةِ الـتي تـتطابـقُ مـع املـعايـيرِ 
الـدولـية. يـالحَـظُ فـي هـذا الـشأنِ أنّ ۱۰٪ فـقط مـن املـؤسَّـساتِ الـفُندقـيَّةِ تسـتجيبُ لـلمعايـيرِ الـدولـيةِ ونِسـبَةٍ كـبيرة 
مــن (احلــظِيرةِ الــفُندقــية الــوطــنية) تــعرضُ خــدمــاتٍ بــأســعارٍ مُــرتَــفِعَةٍ - ليســتْ فــي مــتناولِ املســتهلِك املــقيم-، 
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مُـقارَنـةً مـع األسـعارِ الـتي تـعرضُـها املـؤسَّـساتُ الـفندقـية فـي دولِ اجلـوار الـتي يُـفضِّلُها املـواطِـنُ اجلـزائـري فـي الـوقـتِ 
الراهن، تُعاني من نَقْصٍ في نوعيَّةِ اخلدماتِ بها كما تتطلَّبُ هذه الفنادقُ (عملياتِ إعادةِ تهيئةٍ واسعة).  

: حـيث ▪ عـدمُ الـتحكُّمِ فـي الـتِّقنياتِ اجلـديـدة الـتي تـسمحُ بـاسـتِكشافِ الـسُّوقِ مـن قِـبَلِ السّـيّاحِ واملـتعامِـلنيَ
يـالحـظُ عـدمُ متـكُّنِ املـتعامِـلنيَ مـن تِـقنياتِ الـسوق الـدولـية الـتي تشهـدُ تـطوُّراً مُسـتمراً ودائِـماً، كـما يـنعدِمُ لـديـهِم 
منـطُ التسـييرِ اإللـكترونـيِّ لـألسـفارِ الـذي أصـبح الـوسـيلةَ الـوحـيدة والـتي حتُـقِّقُ جنـاعـةً تـامّـَة، ويـعودُ ذلـك إلـى عَـدمِ 

الرغبة في (مُواكَبةِ املستجِدَّاتِ، وانعدامِ سياسة تكوين املستخدمني).  
ضَــعفُ املــؤهِّــالتِ املِــهنيَّةِ لــدى املُســتخْدَمــنيَ: وذلــك فــي مــجالِ (االســتقبال، الــتوجــيه، الــفندقــة واإلطــعام ▪

والـصيانـة). كـما يـتميَّزُ الـقطاعُ بِـنَقْصٍ فـي عَـددِ املـؤسّـَسات الـتكويـنية املـتخصِّصة. أمّـا املـؤسَّـساتُ الـتكويـنية 
املـعروفـة عـلى الـساحـةِ الـوطـنية؛ فـإنَّ بـرامِـجَها لـم تَـعُدْ قـادِرةً عـلى مُـسايـرةِ احـتياجـاتِ الـتكويـن الـتي يـجبُ أن 

تُسايرَ العَرْضَ السِّياحيَّ املتميِّزَ. 
ضَـعفُ خـدمـاتِ الـنقلِ بـأشـكالِـه (اجلَـويِّ والـبَريِّ) وبـالـسِّكَكِ احلـديـديـةِ: وعـدمِ الـقُدرةِ عـلى تـوفـيرِ وسـائـلَ ▪

)؛ وبـخاصَّـة الـنقلَ اجلـويَّ الـذي يـتميَّزُ بِـغاَلءِ األسـعارِ املـطبَّقةِ عـلى اخلُـطوطِ  وظـروفِ نـقلٍ مُـناسـبة (نـوعـاً وكـمَّاً
(الـداخـلية والـدولـية)، كـما يـتميَّزُ الـنقلُ اجلـويّ بِـضَعفٍ فـي (تـغطيةِ اجلـنوب السـياحـيِّ، وسُـوءِ تسـيير الـرَّحـالتِ 

الداخلية باجتاه اجلنوبِ، وربطِ التوقيتِ مع وصولِ الرحالتِ القادِمَة من اخلارجِ).  
ضَـعْفُ اسـتعمالِ الـتكنولـوجـياتِ احلـديـثةِ لـإلعـالمِ واالتِّـصالِ فـي اجملـالِ السِّـياحـيِّ: حـيث ال يُـوجَـدُ مـواقِـعُ ▪

انـترنـيت بـالـعددِ الـكافـي -سـواءٌ لـتعريـفِ وعَـرْضِ املـنتجاتِ السـياحـية، أو لـتقدميِ صـورة اجلـزائـر السـياحـية. فـي هـذا 
الصَّدَدِ نُشيرُ إلى أنّ ۹۰٪ من السّيّاح (يتعرَّفُونَ أو يَحجزُونَ) سفرياتِهم وإقامتِهم عن طريقِ مواقع االنترنيت.  

ب- املُالحظاتُ الكُلِّيَّة: أمّا األسبابُ التي أدَّتْ إلى هذه الوضعيةِ فيُمْكِنُ حَصرُها فيما يلي: 
عَـدمِ وُجـودِ رُؤىً لـلمُنتجاتِ السـياحـيةِ اجلـزائـريـة: ويتجـلَّى ذلـك بـوُضـوحٍ فـي (عـدمِ االهـتمام بـاملـواقـع السـياحـية ▪

الـطبيعية والـتاريـخية، وغـيابِ سـياسـةٍ وطـنية لـتثمينِها وحـمايـتها مـن الـتلف واالنـدثـار). كـما يتجـلَّى فـي غـيابِ 
مـنتجاتٍ سـياحـية ممُـيَّزَةٍ ميُـكِنُ أن جتـلبَ السّـيّاحَ، وتـكونَ مـوضـوعَ اهـتمامِ (املـنتِجنيَ واملـسوِّقـنيَ) السـياحـيِّنيَ 

(الوطنيِّنيَ واألجانبِ). 
أمنـاطِ تسـييرٍ ال تـتماشـى والتسـييرَ احلـديـثَ للسـياحـةِ فـي الـعالـم؛ حـيث ال يُـوجَـدُ أيُّ جـهازٍ لـتقييمِ ومُـتابَـعةِ ▪

التطوُّر على املستوينيِ (الوطنيِّ والدوليِّ). 
النقصِ الفادحِ في تسويقِ صُورةِ الوجْهةِ السياحية اجلزائرية، ▪
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خـدمـاتٍ بـنكيَّةٍ ومـالـيَّة ال تُـواكِـبُ الـواقِـعَ السـياحـي احلـديـث املـبني عـلى االسـتثمارِ املسـتمرِّ فـي الـوسـائـلِ املـاديـة ▪
والبشـريـة؛ حـيث ال يُـوجَـدُ حـتّى اآلنَ وسـائـلُ لـلدفْـعِ اإللـكترونـيِّ منتشـرةً عـلى مسـتوى الـبنوكِ وعـلى مسـتوى 

املؤسَّساتِ (السياحية والتجارية).  
هـذه الـوضـعيةُ والـتي يـجبُ الـقولُ إنَّـها ليسـتْ عُـضويّـَةً تـؤثِّـرُ مـباشـرةً عـلى مـردودِ الـقطاع -خـاصَّـةً مـن الـعُملَةِ الـصعبةِ- 

وبالتالي يكونُ لها انعكاساتٌ سلبيّة على االقتصادِ الوطني. 
ضعفِ مساهمةِ قطاع السياحة في الناجت الداخليِّ اخلام، ▪
انـخفاضِ نسـبة الـتوافُـدِ السـياحـيّ عـلى اجلـزائـر الـذي بـلغ سَـنة ۲۰۰٦ م نسـبة ۱٪ مـن مجـموع الـتوافُـدِ عـلى دولِ ▪

البحر األبيض املتوسِّط. 
ا يُـعتبَرُ هَـدراً لـلعُملَةِ الـصعبةِ ▪ ارتـفاعِ الـتنقُّلِ إلـى اخلـارج لـلمواطِـننيَ لـتلبيةِ حـاجـياتِ (الـترفـيه والسـياحـة)؛ ممّـَ

والستهالكِ املواد الغذائية ومنتجاتِ الصناعة التقليدية غير الوطنية. 
النشاطاتِ العشوائيةِ والتي ال حتتَرِمُ في الكثيرُ من احلاالتِ املعاييرَ البيئية.  ▪

ثالثاً: الدَّورُ التفاعُليُّ للسُّلُطاتِ العموميةِ املركزيةِ واحملليةِ مع الفاعِلنيَ والشركاءِ ضمنَ إستراتيجيةِ التنميةِ 
السياحيّة 

تـعتمِدُ اإلسـتراتـيجيةُ الـوطـنية لـلتنمية السـياحـية فـي اجلـزائـر عـلى مَـحاوِرَ أسـاسـيةٍ؛ والـتي تـقومُ وفـقَ اخملـطَّطِ الـتوجيهـيِّ 
للتهيئةِ السياحيةِ ضمنَ خمسِ آليَّاتٍ هي(9): 

 مُخطَّطُ الوجْهةِ اجلزائرية، ▪
 األقطابُ السياحيةُ لالمتياز، ▪
 مُخطَّطُ جَودةِ السياحية،  ▪
مُخطَّطُ الشراكةِ للقطاعَنيِ (العامِّ واخلاصِّ)، ▪
 مُخطَّطُ التمويلِ. ▪

مِـن أجـلِ حتـقيق ديـنامـيكيةٍ تهـدفُ إلـى بـروزِ مُـنتَجٍ سـياحـيّ جـزائـريّ يـتالءمُ و(رغـباتِ وطـموحـاتِ) الـسائـحِ املـقيم وغَـير 
املـقيم وفـقَ املـعايـيرِ الـدولـيةِ الـتي تـسمحُ بـدُخـولِ األسـواقِ الـعاملَـيةِ، يُـقتَرَحُ فـي هـذه الـدراسـةِ آلـياتٌ لـلعملِ الـتفاعُـليِّ بـني 

السلطاتِ العمومية املركزية واحمللية والفاعِلني والشركاءِ في احلقل السياحيّ.  
بناءً على هذا ال بُدَّ مِن التعرُّفِ على مَن هُمُ الفاعِلونَ األساسيُّونَ في النشاطِ السياحيّ في اجلزائر: 
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يـتعلَّقُ األمـرُ بـاجلِـهات الـتي تُـساهِـمُ بـشَكلٍ مـباشـرٍ فـي فـعالـيةِ املـنتج السـياحـيّ اجلـزائـريّ أو فـي صُـورةِ اجلـزائـر السـياحـية. 
وهـي الـعناصـرُ الـتي تـضمَنُ جنـاحَ إسـتراتـيجيةِ الـتنمية السـياحـية شـريـطةَ أن تـقومَ السـلطاتُ الـعمومـية املـركـزيـة واحملـلية 

بالدَّورِ املنوط بها وتضمُّ: 
عــناصِــرَ الــتسويــقِ الــتجاريّ أو تــسويــقَ صُــورة اجلــزائــر الســياحــية، ويُــقصَدُ بِــهم (وكــالءُ الســياحــةِ واألســفار، ▪

الناقلون، املرشدُون السياحيُّون، الصحافيون اخملتصُّونَ، وصانِعو الرأي). 
املستثمرينَ في قطاعِ السياحة وأصحاب املشاريع املبدِعة، ▪
مهنيي الفندَقة واإلطعام والترفيه،  ▪
السّيّاح واألسواقَ السياحية، ▪
املواطِنَ واجلماعاتِ احمللية. ▪

قـبلَ كـلِّ شـيءٍ يـجبُ الـتأكـيدُ عـلى أنَّ دَوْرَ السـلطاتِ الـعمومـية املـركـزيـة أوَّالً، ثـمَّ السُّـلطاتِ احملـلية ثـانـياً فـي حتـريـكِ 
النشاط السياحي؛ وذلك بوَضْعِ اآلليَّاتِ (القانونية والعملية) التي تُساهِمُ في توفيرِ اجلوِّ املالئِم لنشاطِ املتعامِلنيَ.  

يـعتمدُ هـذا عـلى إيـجادِ الـديـنامـيكيةِ الـالزمـةِ لتنسـيقِ جُـهودِ األطـرافِ كـافَّـةً داخـلَ الـقطاعِ السـياحـي وبـني قـطاعـاتِ 
الـنشاطِ األُخـرى كـافّـةً فـي إطـارِ الـعمل احلـكومـيِّ مـن جـهةٍ، وتـطبيقِ الـعمليات املـبرمَـجةِ فـي اخملـطَّطِ الـوطـنيّ لتهـيئةِ 

اإلقليم من جهةٍ أُخرى. 
يهـدفُ اخملـطَّطُ الـوطـنيّ لتهـيئةِ اإلقـليم إلـى تهـيئةِ الشـروط األسـاسـية لـترقـيةِ السـياحـة بـشكلٍ غـيرِ مـباشـرٍ؛ مـن حـيث تـوفـيرُ 
(الهـياكـلِ الـقاعـديـة والـضروريـات األسـاسـية) لـكلٍّ مـن (اإلقـامـةِ والـتنقُّلِ واالتـصال واألمـن الـصحيِّ والـغذائـيِّ) الـتي 

يحتاجُ إليها السائحُ والتي هيَ في الوقتِ نفْسهِ املعيارُ األساسُ في اختيارِ الوجْهةِ السياحية.  
۱- عناصرُ التسويقِ التجاريّ أو تسويقُ صُورةِ اجلزائر السياحية:  

يُـعتبَرُ هـؤالءِ سُـفراءَ (جتـاريِّـنيَ وإعـالمـيِّني) لـلنشاطِ السـياحـيّ؛ لـذلـكَ يـجبُ مـنحهُم فُـرصـةَ ألداءِ مـهامِّـهِم بـشكلٍ مـهنيٍّ 
فعَّالٍ. وهُم:  

وكـالءُ السـياحـةِ واألسـفار: إنّ نـشاطَ وكـاالتِ السـياحـة واألسـفار يـتَّسِمُ بـانـعدامِ املـهنية، ويـقتصِرُ عـملُها فـي ▪
أغـلبِ األحـيانِ فـي (بـيعِ تـذاكِـر الـسفر اجلـويِّ، وتـنظيمِ رحـالتٍ إلـى الـبقاعِ املـقدَّسـةِ) فـي مـنتجِ الـعُمرة، بـالـرغـمِ 

من تعديلِ النصوصِ التشريعية للفصلِ بني (السياحةِ املستقبلة للسّيّاح والسياحةِ الوافدة للسّيّاح).  
الـناقِـلُونَ: إنّ ضَـعفَ شـبكاتِ الـنقلِ بـأشـكالِـه، وتـأخُّـرَ الـرحـالتِ، وعـدمَ تـناسـقِ الـوصـولِ الـدولـيِّ مـع انـطالقِ ▪

الـرحـالتِ الـداخـلية يُـؤثِّـرُ سـلباً عـلى املـنتجِ السـياحـي عِـلماً أنّ نـتائِـجَه وخـيمةٌ عـلى املـتعامِـلنيَ وعـلى السّـيّاح عـلى 
حدٍّ سَواء.  
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املُـرشِـدُونَ السِّـياحِـيُّونَ: إنَّ مـهنةَ (املـرشـدِ أو الـدلـيل) السـياحـيِّ غـيرُ مـعروفـةٍ، وال يُهـتَمُّ بِـدَورِهـا فـي (اإلعـالمِ ▪
والـتعريـف) بـاملـواقِـع السـياحـية اخملـتلفة؛ فـبالـرغـمِ مـن صُـدورِ الـتنظيمات التشـريـعية الـتي تـنظِّمُ نـشاطَ املـرشِـديـنَ 

السياحيِّنيَ؛ إالّ أنَّ اإلقبالَ عليها يبقى شِبهَ مُنعَدِمٍ.  
الـصحافـةُ املُـتخصِّصة: تـشجيعُ الـصحافـةِ الـوطـنية عـلى إيـجادِ نشـريـاتٍ إعـالمـيةٍ خـاصَّـةٍ حـولَ السـياحـةِ فـي اجلـزائـرِ، ▪

وكذا وضعُ قناةٍ متخصِّصة على األقمار االصطناعية باللغاتِ املتداوَلة عاملَيّاً.  
املُـمثَّلياتُ الـدبـلومـاسـيةُ فـي اخلـارج: إعـطاءُ صـالحـياتٍ أوسـعَ ملِـصالـحِ املـمثَّلِياتِ فـي اخلـارجِ لِـتقومَ بِـدَورٍ فـي ▪

مجالِ الترويج لصورةِ اجلزائر السياحية. 
 ۲- املُسـتثمِرونُ فـي قـطاعِ السـياحـة: بهـدفِ حتـقيق جنـاعـةٍ أفـضلَ لِـدَورِ أصـحاب املـشاريـع الـفندقـية والسـياحـية يـجبُ 

على السلطاتِ العمومية إظهارُ إرادتهِا السياسيَّةِ لدعمِ االستثمار السياحي وذلكَ من خاللِ توفير:  
الــعقارِ الســياحــيِّ: الــذي ميُــثِّلُ حــلقةً مُــهمَّةً فــي ســلسلةِ االســتثمار الســياحــي؛ حــيث يــقعُ عــلى عــاتــقِ الــدولــة ▪

(تـوفـيرُ األراضـي السـتقبالِ املـشاريـع السـياحـية) بـاسـتعمالِ األدوات الـقانـونـية للتهـيئة عـلى املسـتوى احملـلِّيِّ، 
وعن طريقِ (تخصيصِ مناطقَ للتوسُّعِ السياحيّ). 

: تـسمحُ بـاسـتقبالِ املـشاريـع السـياحـية ومـا يُـرافِـقُها مـن (جتهـيزاتٍ ريـاضـية وتـرفيهـية ▪ مـناطـقِ الـتوسُّـع السـياحـيّ
وجتـاريـة). تـتوفَّـرُ اجلـزائـرُ عـلى عـددٍ كـبير مـن مـناطـقَ لـلتوسّـُعِ السـياحـي يُـقارِبُ املـائـتني (۲۰۰)؛ إالّ أنّ املـلحوظَ 

أنّ أغلبَ هذه املناطقِ متَّ االعتداءُ عليها وأُخْرى لم يَبْقَ لها أثرٌ(10). 
اخملـطَّطاتُ الـتوجيهـية للتهـيئةِ والـعمران لـلبلديـات: يـجبُ عـلى مـصالِـح الـتعميرِ عـلى املسـتوى احملـلِّيِّ (الـواليـة–▪

الـبلديـة) دراسـةُ إمـكانِ تـخصيصِ قـطعٍ مِـن األراضـي السـتقبالِ املـشاريـع (الـفندقـية والـترفيهـية) عـندَ إعـدادِ 
اخملــطَّطاتِ الــتوجيهــية للتهــيئة والــتعمير لــلبلديــات ذاتِ الــطابَــع الســياحــيِّ(11)، كــما يــجبُ عــلى الســلطات 
احملـلية -الـواليـة- (تـشجيعُ املسـتثمِريـنَ لـلتوجُّـهِ إلـى قـطاعِ السـياحـة) فـي إطـارِ الـلجان الـوالئـية لـ(تـوطـنيِ وتـرقـيةِ) 
االسـتثمار والـضبطِ الـعقاريِّ (CALPIREF). هـذه اإلجـراءات، إنْ متَّـتْ سـوف تُـساهِـمُ فـي (رَفْـعِ قُـدراتِ 

اإليواء وحتسنيِ اخلدَمات)(12). 
الـتمويـلُ واالمـتيازاتُ اخملـتلِفة: يُـعانـي االسـتثمارُ السـياحـيّ مـن صُـعوبـةِ احلـصولِ عـلى الـقُروض الـبنكية؛ نـظراً ▪

لِـ(طُـولِ مـدَّةِ املـردُوديّـة)، وكـذا بسـببِ (عَـدمِ مُـسايـرةِ املـؤسَّـساتِ الـبنكية للسـياحـة احلـديـثة وآلـيات االسـتثمار 
فيه). 

 املـرافَـقةُ والـتوجـيه: كـما يـقعُ عـلى عـاتـقِ املـصالِـح املـكلَّفةِ بـالسـياحـة عـلى املسـتوى احملـلِّيِّ مبُـرافَـقةِ املسـتثمِريـنَ فـي ▪
كُلِّ أطوار املشاريع وإيفادِهم بـ(املعلوماتِ والنصائِح) ومتابعةِ ملفَّاتِ (االستثمارِ والقَرض)(13).  
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۳- مِـهنيُّو الـفَندقَـةِ واإلطـعامِ والـترفِـيه: تُـعتبَرُ هـذه الـفئةُ احلـلقةَ الـضعيفة فـي السـلسلةِ السـياحـية بـاجلـزائـر وواجـهةِ 
الـقطاع؛ فـاحلُـكْمُ عـلى نـوعـيَّةِ اخلـدمـاتِ املـقدَّمـةِ عـلى مسـتوى اإليـواءِ (املـؤسَّـساتِ الـفندقـية) وعـلى مسـتوى اإلطـعامِ 
(املــطاعــم وتــنوُّعِ الــطبخِ احملــلِّيِّ) هــو حُــكْمٌ عــلى مــدى االهــتمامِ بــالســياحــة كـ(قِــطاعٍ اقــتصاديٍّ) وبــالــسائــح 
كـ(مُســتهلِكٍ) لــلمنتجات الســياحــية ومَــصدرُ الــدَّخْــلِ؛ فــمِن أجــلِ ضَــمان جَــودةٍ حــقيقية لــلمنتَج الســياحــي 
اجلـزائـري، مِـن الـضروريِّ االهـتمامُ مبـشاكـل وحـاجـيَّاتِ مِـهنيي (الـفندقَـة واإلطـعام واملـقاهـي ومـؤسَّـساتِ الـنشاطـات 

الترفيهية والرياضية)؛ وذلك من خالل: 
االسـتثمارُ فـي إعـادةِ التهـيئة لِـرَفْـعِ املُسـتوى: إنّ عـددَ املـؤسَّـساتِ الـفندقـية الـتي اسـتفادتْ مـن بـرنـامـجِ إعـادة ▪

الـتأهـيل أو قـدَّمَـتْ طـلَبها لـذلـك ضَـعيفٌ جِـدَّاً، لـذلـك وجـبَ تـقدميُ بـرامـجَ دعـمِ عـملياتِ إعـادةِ تـأهـيل ورفْـعِ 
مستوى املؤسَّساتِ السياحية وتقدميِ حتفيزات لتشجيعِها على ذلك(14): 

تكفُّلُ الدولةِ بتكاليفِ الدراسات التِّقنية، -
تقدميُ امتيازاتٍ جِبائيَّة للمؤسَّساتِ التي تتعهَّدُ بإعادةِ التأهيل ورَفْعِ املستوى، -
تكفُّلُ الدولةِ باإلشهارِ لهذه املؤسَّسات في مشاريع القطاع الترفيهيِّ.  -
الـتكويـنُ املِـهنيُّ والـتكويـنُ املسـتمِرُّ فـي املـؤسَّـساتِ: يـجبُ أن يـتضمَّنَ بـرنـامـجُ إعـادةِ الـتأهـيل ورَفْـعِ املسـتوى ▪

مخطَّطاً عمليّاً مَرِناً للتكوينِ املستمرِّ للمُستخدِمنيَ.  
اسـتعمالُ الـتكنولـوجـياتِ احلـديـثة لـإلعـالمِ واالتِّـصال: فـي مـجالِ (تـقدمي الـعُروضِ واسـتِقبال احلُـجوزاتِ) ▪

على مستوى املؤسَّساتِ (الفندقية واملطاعم ومراكز الترفيه، واستالم احلُجوزاتِ والدَّفْعِ الفوريِّ).  
٤- السّـيّاحُ واألسـواقُ السـياحـيةُ: أفـرزتِ الـثقافـةُ السـياحـية لـدى املسـتهلك (سـلوكَ الـنقدِ، ودِقَّـةَ اخـتيارِ) املـنتج 
السـياحـيِّ والـوجْـهَةِ السـياحـية بـاسـتعمالِ مـعايـيرَ مـختلفةٍ أسِّسَـتِ لـها الهـيئاتُ (الـرسـميةُ واملـهنية)، كـما سـمحَتِ 

التكنولوجياتُ احلديثة لالتِّصالِ للسّيّاحِ بـ(زيارةِ املواقِع افتراضيّاً) قبلَ اتِّخاذِ قرارِ شراء املنتَج السياحيّ. 
بِــناءً عــلى هــذه املــعطياتِ فــإنّــه ال بُــدَّ عــلى املــهنينيَ االلــتزامُ بـ(الــتأقــلُمِ مــع املســتجِدَّاتِ، وعَــرضِ خــدمــاتٍ ذاتِ جَــودةٍ 

تنافسيَّةٍ) تستجيبُ لألذواقِ والتوجُّهاتِ احلديثة وذلكَ من خاللِ االعتمادِ على:  
خـاليـا الـبحثِ واملُـتابَـعةِ: فـي مـجالِ (حتـوُّالتِ وتـطوُّراتِ) الـسُّوقِ الـعاملَـية بـإعـدادِ دراسـاتٍ لـلعَرْضِ والـطلبِ ▪

اخلاصِّ بالسّيّاح على مستوى السوقنيِ (الداخلية والدولية).  
املــواطِــنِ واجلَــماعــاتِ احملــلِّيَّة: وذلــك مِــن خــاللِ املــشاركَــة فــي اجملــهودِ الــعامِّ- ســواءٌ لـ(إعــطاءِ صُــورةٍ مَــقبُولــةٍ ▪

للسياحةِ، أو للمساهمةِ مباشرةً في حتسينِها) خاصَّةً في ظلِّ (تسييرٍ راشدٍ) للجماعاتِ احمللية.  
تكونُ هذه اإلستراتيجيةُ بالتعاونِ مع: 
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اجلمعياتِ احمللِّيَّةِ ذاتِ الطابَع (السياحيّ والثقافيّ) بِهَدَفِ ترقيةِ النشاطات (السياحية والثقافية).  -
الـتربـيةِ وتـرسـيخِ (ثـقافـة حُـسْنِ االسـتقبال والـضيافـة) مِـن خـاللِ الـترسـيخِ لـلثقافـة السـياحـية لـدى املـواطِـنني -

وذلــكَ بــاالعــتمادِ عــلى (املــنظومــةِ الــتربــويــة) الــتي يــجبُ أن تــتضمَّنَ مــقايــيسَ لـ(تــربــيةٍ مــدنــيَّةٍ ســليمةٍ)، 
) فـي مـجالِ الـتعمير والتهـيئةِ، وفـي مـجالِ (حـمايـةِ الـبيئة واحملـيط، وحـمايـةِ املـواقـع  و(املـنظومـةِ التشـريـعيةِ
التاريخية واألثرية، و(املنظومةِ اإلعالمية الوطنية) بأداءِ اخلِدمةِ العُموميَّةِ في مجالَي (التوعية واإلعالم).  

اخلُالصة:  
إنّ عـنايـةَ الـدولـةِ بـتفعيلِ أدوارِ هـذه الـعناصِـر اخلـمسةِ سـيُؤدِّي ال مـحالـةَ وفـي املـدى (الـقريـبِ واملـتوسِّـط) إلـى رَفْـعِ قُـدُراتِ 
اإليـواء، وحتسـنيِ مسـتوى نـوعـيةِ اخلـدمـات السـياحـية، مـا يـدعُ اجملـالَ واسـعاً أمـامَ كُـلِّ اجلِـهاتِ لـ(حتسـنيِ أدائِـها، واسـتغاللِ 
اإلمـكانـاتِ) كـافّـةً مـن أجْـلِ (إجنـاحِ اإلسـتراتـيجية الـوطـنية لـتنمية السـياحـة، وإيـجادِ صـناعـةٍ سـياحـيَّة راقـية) تسـتجيبُ 

ملتطلَّباتِ السوقِ الوطنية وتتطابَقُ مع املعاييرِ الدولية.  
املراجع: 

كواش خالد: أهمية السياحة في ظل التحوالت االقتصادية، حالة اجلزائر، رسالة دكتوراه جامعة اجلزائر3، 2004م،ص14. ۱.

أحمد اجلالد: التخطيط السياحي والبيئي بني النظرية والتطبيق، عالم الكتاب، القاهرة، الطبعة األولى 1988م، ص108. ۲.

جليلة حسن حسنني: اقتصاديات السياحة، منشورات جامعة اإلسكندرية 2003م، ص7. ۳.

عــامــر عــيسانــي: األهــمية االقــتصاديــة لــتنمية الســياحــة املســتدامــة، حــالــة اجلــزائــر، أطــروحــة دكــتوراه عــلوم التســيير، جــامــعة احلــاج خلــضر، بــاتــنة ٤.
2009/2010)م، ص13. 

عـويـنات عـبد الـقادر: السـياحـة فـي اجلـزائـر اإلمـكانـيات واملـعوقـات 2000-2025 م، أطـروحـة دكـتوراه عـلوم اقـتصاديـة، جـامـعة اجلـزائـر 03، ٥.
(2012/ 2013م، ص25 

دالل عبد الهادي: اقتصاديات صناعة السياحة، دار الفتح للطباعة والنشر، اإلسكندرية 2006 م، ص60 ٦.

اخملطط التوجيهي للتهيئة السياحية 2025 ( املرحلة األولى) ۷.

اخملطط التوجيهي للتهيئة السياحية،2025 مرجع سابق ۸.

اخملطط التوجيهي للتهيئة السياحية 2025، املرحلة الثالثة ۹.
القانون رقم 03-01 املؤرخ في 17 فيفري 2003 يتعلق بالتنمية املستدامة للسياحة. ۱۰.
.۱۱ (PDAU) اخملطط التوجيهي للتهيئة والعمران، ضمن قانون 90-29 املؤرّخ في 01 ديسمبر 1990م واملتعلق بالتهيئة والعمران
املـرسـوم الـتنفيذي رقـم 10-20 املـؤرخ فـي 26 محـرم 1431 هـ املـوافـق ل 12 جـانـفي 2010 م واملـتضمن تـنظيم جلـنة املـساعـدة عـلى حتـديـد ۱۲.

 (CALPIREF).املوقع وترقية االستثمارات وضبط العقار
املـرسـوم الـتنفيذي رقـم 10-257 املـؤرخ فـي 12مـن ذي الـقعدة 1431 املـوافـق ل 20مـن أكـتوبـر 2010 واملـتضمن إنـشاء املـصالـح اخلـارجـية ۱۳.

لوزارة السياحة والصناعة التقليدية يحدد مهامها وتنظيمها. 
املركز الوطني للدراسات والتحاليل حول السكان والتنمية (CENEAP)، دراسة حول السياحة الداخلية اجلزائر، فيفري 2008 م. ۱٤.
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