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 وتنامي حركة السياحة الدولية عرب العادل وما، يف ظل بروز الفكر التنموي ادلستداـ يف عصرنا احلارل:ملخص
 كاف البد من إرساء مبادئ التنمية ادلستدامة بالتوجو ضلو التنمية،حتققو من آثار إغلابية على مجيع األصعدة
 فاجلزائر بدورىا تسعى.السياحية ادلستدامة اليت تضمن التوازف البيئي واستدامة ادلوارد السياحية لألجياؿ القادمة
إذل تكريس الفعل التنموي ادلستداـ للقطاع السياحي من خالؿ تبنيها إلسًتاتيجية بعيدة ادلدى لتنمية السياحية
.وإرفاقها بإطار قانوين كفيل بتحقيق ذلك
. التنمية ادلستدامة؛ التنمية السياحية ادلستدامة؛ القطاع السياحي؛ اجلزائر:الكلمات المفتاحية

.Q56؛O29؛L83 :jel رموز التصنيف
Abstract: Given the emergence of the thought of sustainable development in our
time, and the growing international tourist movement in the world and its positive
effects at all levels, it was necessary to establish the principles of sustainable
development by moving towards sustainable tourism development guaranteeing the
environmental balance and sustainability of tourism resources for future generations.
Algeria seeks to devote the law on sustainable development to the tourism sector by
adopting a long-term strategy for the development of tourism and by attaching it to a
legal framework which will guarantee it.
Keywords: sustainable development; sustainable tourism development; tourism
sector; Algeria.
Jel classification codes: L83;O29;Q56.
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تمهيد:
تعترب السياحة من أىم القطاعات االقتصادية الداعمة للتنمية االقتصادية واالجتماعية للعديد
من الدوؿ ادلتقدمة والنامية ،ىذا نظرا لدورىا يف زيادة االستثمارات الوطنية واألجنبية يف اجملاؿ
السياحي وتنمية ادلناطق السياحية وكذا مساعلتها الفعالة يف زيادة الدخل الوطٍت ومستوى
التشغيل ،حيث تؤكد معظم الدراسات احلديثة أف الصناعة السياحية تعد من أسرع الصناعات من
حيث حتقيق أكرب معدالت النمو ،لذا صلد أف الكثَت من الدوؿ النامية تسعى إذل توفَت كل
التسهيالت ادلادية وادلالية والتشريعية الستغالؿ اإلمكانيات ادلتاحة ذلذا القطاع على أحسن وجو،
إال أف ظهور مفهوـ التنمية ادلستدامة وتطور مبادئها وأىدافها اليت انبثقت عن ادلؤدترات الدولية يف
ىذا اجملاؿ ،خاصة مؤتر ريو دي جانَتو لسنة  ،1992الذي اعتمد التنمية ادلستدامة كسياسة
تلتزـ هبا كل الدوؿ للحفاظ على موادىا االقتصادية واالجتماعية والبيئية لتلبية االحتياجات
ادلتزايدة للمجتمع باستخداـ سلتلف ادلوارد ادلتاحة ذلا يف ادلشاريع وبالطرؽ واآلليات اليت تضمن
حاجيات األجياؿ احلالية دوف الضرر حباجيات األجياؿ ادلستقبلية ،وىو ما نتج عنو ظهور مفهوـ
جديد للتنمية السياحية مسي بالتنمية السياحية ادلستدامة يعتمد على ثالثة جوانب أساسية تتمثل
يف البعد االقتصادي ،البعد االجتماعي والبعد البيئي .وتعترب السياحة يف اجلزائر من أىم
القطاعات االقتصادية على ادلستوى الوطٍت وادلعوؿ عليها يف تنمية االقتصاد الوطٍت دلا تتوفر عليو
من إمكانيات سياحية دتكنها من استقطاب السياح احملليُت واألجانب ؽلكنها من ادلساعلة يف
الدخل الوطٍت وتوفَت مناصب الشغل وتوفَت العملة الصعبة .فاستنادا على ما سبق ويف ظل التوجو
العادلي ضلو حتقيق التنمية السياحية ادلستدامة ؽلكن طرح اإلشكالية اآلتية:
كيف عملت الجزائر على تحقيق التنمية السياحية المستدامة؟

فرضية الدراسة :تبٌت ىذه الدراسة على فرضية مفادىا أف اجلزائر عملت على انتهاج برامج
سياحية طويلة ادلدى أرفقتها بإطار قانوين كفيل بإرساء تنمية سياحية مستدامة يف اجلزائر.
ولإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة وإلثبات صحة الفرضية اليت مت صياغتها ،مت تقسيم الدراسة
إذل احملاور الرئيسية التالية:
 -Iاإلطار ادلفاىيمي للتنمية السياحية ادلستدامة؛

 -IIمؤشرات أداء القطاع السياحي يف اجلزائر
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-IIIإسًتاتيجية التنمية السياحية ادلستدامة يف اجلزائر.
 -Iاإلطار المفاهيمي للتنمية السياحية المستدامة
عرفت السياحة ظلوا متواصال خالؿ العقود األخَتة سواء من حيث عدد السياح أو العوائد
ادلالية بالعملة الصعبة ،شلا نتج عنها آثار إغلابية وأخرى سلبية يف سلتلف اجملاالت االقتصادية
واالجتماعية والثقافية والبيئية دفعت العديد من اذليئات وادلنظمات الدولية واحلكومات إذل تبٍت
فكرة التنمية ادلستدامة اليت جاء هبا مؤدتر األمم ادلتحدة للتنمية والبيئة ادلسمى بػ "قمة األرض"،
الذي من خاللو قامت منظمة السياحة العادلية ووكاالت دولية أخرى بإعداد أجندة خاصة بقطاع
السياحة والسفر بعنواف"ضلو تنمية سياحية مستدامة رفيقة بالبيئة" حددت من خاللو تعريف
مفصل ذلا مع حتديد أىدافها ومبادئها وآليات حتقيقها.

 .1.Iتعريف التنمية السياحية المستدامة:

ظهر مفهوـ التنمية السياحية ادلستدامة يف مؤدتر األمم ادلتحدة للتنمية والبيئة ادلسمى بػ "قمة
األرض"سنة  1992ألوؿ مرة يف تقرير جلنة األمم ادلتحدة للبيئة والتنمية ادلسماة بلجنة
برونتدالند سنة  ،1987حيث يشَت مفهوـ التنمية السياحية ادلستدامة إذل اجلهود اذلادفة إذل
التقليل من التأثَتات البيئية السلبية ادلصاحبة لألنشطة السياحية بأطيافها الواسعة وادلساعلة الفعالة
1
يف احملافظة على اخلصائص وادلعطيات البيئية يف إطار ما أصبح يعرؼ بالتنمية ادلستدامة.
وحسب ادلنظمة العادلية للسياحة فإف"التنمية ادلستدامة للسياحة تقضي من جهة أوذل تلبية
االحتياجات احلالية للسياح وللمناطق ادلضيفة ،وتستوجب من اجلهة الثانية وقاية وحتسُت فرص
ادلستقبل ،والتنمية تستدعي إدارة شؤوف ادلوارد بطريقة تتيح تلبية االحتياجات االقتصادية
واالجتماعية واجلمالية مع احلفاظ على كل ادلميزات الثقافية ومالمح البيئة الفطرية وتنوع اإلحياء
وأنظمة دعم احلياة 2.ىذا يعٍت بأف استدامة التنمية السياحية تضع يف اعتبارىا مبدأ العدالة
وادلساواة بُت األجياؿ احلالية وادلستقبلية يف حق التمتع بادلوارد الطبيعية يف إطار بيئة سليمة مع
ضماف حتقيق إظلاء اقتصادي واجتماعي وثقايف.
كما أف إقامة تنمية سياحية مستدامة أمر يًتتب عليو احلفاظ على تنوع األنظمة البيئية
ادلوجودة ،ألهنا دتثل غالبا القاعدة األساسية اليت يقوـ عليها ىذا النشاط ،وعلى ىذا النحو فهي
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دتثل عملية تغيَت  ،يكوف فيها استغالؿ ادلوارد ،واجتاه االستثمارات ،ووجهة التطور التكنولوجي،
والتغَت ادلؤسسايت أيضا يف حالة االنسجاـ ،وتعمل على إمكانية ربط احلاضر وادلستقبل لتلبية
3
احلاجات األساسية للسياح.
من التعاريف السابقة نستنتج أف التنمية السياحية ادلستدامة ىي التنمية اليت تليب احتياجات
السياح يف ادلناطق ادلضيفة ذلم بأسلوب ػلقق الفوائد االقتصادية واالجتماعية والثقافية والروحية
لألحياؿ احلالية مع احملافظة على ادلواقع احلضارية والثقافية والبيئية وتنوعها البيولوجي لضماف حق
األجياؿ القادمة فيها.
 .2.Iأهداف التنمية السياحية المستدامة:

تبنت الدوؿ األعضاء يف األمم ادلتحدة سنة  2015أجندة  2030للتنمية ادلستدامة واليت
4
من خالذلا حدد اإلطار العاـ ألىداؼ التنمية السياحية ادلستدامة على النحو التارل:

 األهداف االقتصادية :تصبوا التنمية السياحية ادلستدامة إذل رفع كفاءة وإنتاجية العمل ،تطوير
الصناعة والتكنولوجيا ادلالئمة والبنية األساسية وزيادة النمو االقتصادي ،وضماف حتقيق إطار
عاـ لالستهالؾ واإلنتاج ادلستداـ؛ والقضاء على اجلوع والفقر ادلطلق يف العادل.

 األهداف االجتماعية :هتدؼ التنمية السياحية ادلستدامة إذل تنمية اجلانب االجتماعي

واحلضاري للمواطنُت من خالؿ حتسُت مستوى تعليمهم ووعيهم وتقديرىم لتاريخ بالدىم
وجغرافيتها وترقية فيهم فرص التمتع بالسفر والسياحة ،باإلضافة إذل الًتويج والتعريف باألماكن
السياحية لألجانب وادلواطنُت الساكنُت يف غَت تلك ادلناطق ،كما ترفع من ادلستوى الصحي
والشعور بالسعادة ،والقضاء على األمية وحتسُت منظومة التعليم ،ومنع التفرقة وحتقيق ادلساواة
بُت اجلنسُت ،وتطوير اجملتمع احمللي وإحداث التوازف اإلقليمي ،وخلق مؤسسات قوية للعمل من
أجل السالـ والعدالة االجتماعية.

 األهداف البيئية :هتدؼ التنمية السياحية ادلستدامة يف اجلانب البيئي إذل محاية البيئة من خالؿ
االستخداـ األمثل للموارد الطبيعية واحملافظة عليها وتفادي التلوث ومحاية البيئة الطبيعية من
خالؿ محاية األحياء الربية وادلائية ،وتوفَت اإلمداد بادلياه النقية الصاحلة للشرب ،واستغالؿ مياه
الصرؼ الصحي والعمل على االستخداـ الواسع للطاقات ادلتجددة ،وإنشاء مدف ورلتمعات
مستدامة ،واحلد من التغَتات ادلناخية.
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 .3.Iآليات تحقيق التنمية السياحة المستدامة
إف حتقيق التنمية السياحية ادلستدامة يعتمد على السياسات واخلطط الوطنية اليت تراعي مبادئ
االستدامة يف إدارة ومحاية ادلوارد السياحية وخاصة ادلتعلقة مبمارسة اإلدارة البيئية من خالؿ ادلبادئ
5
التالية:
 محاية البيئة واالىتماـ بادلوارد الثقافية للمجتمعات ،واالرتقاء بالوعي البيئي والقضايا البيئيةلدى السياح والعاملُت واجملتمعات احمللي ،وإغلاد معايَت للمحاسبة البيئية والرقابة على التأثَتات
السلبية للسياحة؛
 إقامة ادلساواة بُت األجياؿ واالستفادة من ادلوارد السياحية تطبيقا دلبدأ التنمية ادلستدامة القائمأساسا على جتنيب الطبيعة السياحية أي عوامل حتريف تؤدي إذل التقليل من إنتاجيتها
مستقبال؛
 مشاركة اجملتمعات احمللية يف اختاذ قرارات التنمية السياحية واالرتقاء مبستوى تسهيالت الًتفيووإتاحتها للسياح والسكاف احملليُت على حد سواء ،واالىتماـ بتأثَت السياحة على ادلنظومة
الثقافية للمقاصد السياحية؛
 حتديد القدرة االستيعابية للمكاف السياح ،حبيث ػلدد أعداد السياح الوافدين للمنطقةالسياحية بدوف ازدحاـ واكتظاظ ،حىت ال يؤثر ذلك على البيئة الطبيعية واالجتماعية من جهة
وعلى السياح من جهة أخرى.
 -IIمؤشرات أداء القطاع السياحي في الجزائر

يتناوؿ ىذا احملور أىم مؤشرات القطاع السياحي يف اجلزائر من خالؿ إظهار أبرز ادلقومات
السياحية اليت تتوفر عليها ،باإلضافة إذل األظلاط السياحية الشائعة يف اجلزائر ،كما سنتناوؿ مدى
مساعلة القطاع السياحي يف دعم االقتصاد الوطٍت اجلزائري.

 .1.IIالمقومات السياحية في الجزائر
دتتلك اجلزائر العديد من ادلقومات السياحية اليت جتعلها وجهة سياحية بامتياز إذا ما استغلت
بعقالنية من قبل كل الفاعلُت يف القطاع السياحي ،وؽلكن حصر أىم ىذه ادلقومات يف اآليت:
 .1.1.IIالمقومات الطبيعية :تشَت ادلقومات الطبيعية إذل سلتلف العوامل الطبيعية اليت تتوفر
عليها البلد واليت ذلا دور كبَت يف تسهيل وتشجيع ادلؤسسات وادلشاريع السياحية ،أو تلك اليت
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تساىم يف زيادة قدرة البلد على جذب واستقطاب السياح ورفع نفقاهتم ،ومن مث زيادة مداخيل
6
الدولة يف القطاع السياحي ،وؽلكن إبراز أعلها فيما يلي:

 الشريط الساحلي :يعترب الشريط الساحلي من أىم عوامل اجلذب السياحي فهو تساىم يف
صناعة السياحة الساحلية ،حيث دتتلك اجلزائر يف ىذا اجملاؿ شريط ساحلي يبلغ طولو حوارل
 1622.8كلم ،تتنوع فيو ادلناظر الطبيعية ،شلا غلعلها أكثر قدرة على استقطاب السياح خاصة
يف فصل الصيف ،وبالنظر إذل امتزاجها بادلناظر الطبيعية اليت يصنعها التقاء البحر بالغابة فهي
تكوف منظر طبيعي ذو قدرة عالية على جذب السياح ،خاصة يف ادلناطق الشرقية من الوطن،
كجيجل وجباية سكيكدة...وغَتىا ،تساىم يف تعزيز السياحة الساحلية؛

 المياه المعدنية :دتتلك اجلزائر أكثر من  200ينبوع معدين ،كما دتلك  07زلطات محوية
ذات طابع وطٍت و 50زلطة ذات طابع زللي ،ومن أىم ىذه احملالت صلد :محاـ بوغرارة
بتلمساف ،ومحاـ بوحنيفية مبعسكر ،ومحاـ ريغة بعُت الدفلة ،ومحاـ الشاللة بقادلة ،ومحاـ
الصاحلُت ببسكرة ،...وىذا ما يساىم يف تشجيع وتعزيز السياحة احلموية؛

 المساحة الصحراوية :دتثل ادلناطق الصحراوية  %80من ادلساحة اإلمجالية للبلد ،حيث أهنا
تتميز بالتنوع الطبيعي وآثار احلضارات السابقة ،فنجد الواحات واذلضاب الصخرية ومنطقة
األىقار والتاسيلي ،شلا يعطي للجزائر قدرة عالية على جذب السياح ذلذه ادلناطق.
 .2.1.IIالمقومات التاريخية والحضارية :إف ادلعادل التارؼلية واحلضارية ادلتنوعة اليت تنفرد هبا
اجلزائر جعلتها مهدا للحضارة اإلنسانية وشاىدا حيا على انتمائها للفضاء اإلسالمي ،ادلتوسطي
واإلفريقي ،فادلعادل األثرية وادلتاحف والوثائق التارؼلية ادلوجودة يف اجلزائر تشهد على عراقة وعظمة
احلضارات ادلتعاقبة ،من األمازيغية إذل الفينقية إذل البيزنطية والرومانية وأخَتا اإلسالمية ،اليت
فرضت نفسها على التاريخ اجلزائري ،حيث يف سنة  2010صنفت اجلزائر  456موقعا مصنفا
وزلميا حسب وزارة الثقافة موزعة على  48والية .وقد صنفت منظمة اليونسكو سبعة مناطق
7
أثرية ضمن قائمة الًتاث العادلي التارؼلي.

 .3.1.IIالنقل والمواصالت :دتتلك اجلزائر بنية حتتية متينة للنقل الربي والبحري واجلوي
تساىم بشكل كبَت يف دعم السياحة ،حيث يبلغ طوؿ شبكة الطرؽ يف اجلزائر112.996كم
منها 29.280كم طرؽ وطنية و1.216كم يف طور اإلصلاز ،كما يتم نقل األفراد والبضائع
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بفضل  11ميناء جتاري ىي :ميناء اجلزائر ،ميناء وىراف ،ميناء عنابة ،ميناء سكيكدة ،ميناء
8
أرزيو ،ميناء جباية ،ميناء مستغازل ،ميناء الغزوات ،ميناء جيجل ،ميناء تنس ،ميناء تلمساف؛
كما قامت اجلزائر بتطوير قطاع النقل اجلوي بطريقة جتعل منو وسيلة حقيقية لالندماج
على الصعيدين الدورل واإلقليمي ،حيث مت رصد  60مليار دينار خالؿ الفًتة 2017-2013
9
لتجديد أسطوؿ اجلوية اجلزائرية الذي يتكوف من  35مطار منها  13مطارا دوليا.

 .4.1.IIطاقة اإليواء الفندقية :تتمثل طاقة اإليواء يف الوحدات الفندقية وكل ادلؤسسات ادلعدة
الستقباؿ السياح يف البلد ادلضيف وقدرهتا االستيعابية ادلتمثلة يف عدد األسرة ،وىي من ادلقومات
ادلادية اليت تعزز من جاذبية الوجهات السياحية ،واجلزائر يف العموـ تتميز مبحدودية ىياكلها
الفندقية واليت تتجسد غالبيتها يف الفنادؽ الغَت مصنفة،كما يوضحو الشكل التارل:
الشكل رقم ( :)20تطور طاقة اإليواء الفندقية في الجزائر حسب التصنيف خالل ()0202-0222
الوحدة :عدد األسرة
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Source: Ministères du tourisme et de l’artisanat, sous direction des statistiques,
Chiffres clés du tourisme et de l’artisanat, 2018.

يبُت الشكل أعاله تطور القدرة االستيعابية للفنادؽ يف اجلزائرخالؿ الفًتة ،2017-2000
حيث ارتفع إمجارل عدد األسرة من 67.087سرير سنة  2000إذل  92.533سرير عاـ
 ،2017ولكن يبقى ىذا االرتفاع جد ضعيف ،باإلضافة إذل أف نسبة  %64.53من ىذه
الطاقة تندرج ضمن الفئة الغَت مصنفة ،أما الفئة ادلصنفة فقدرت بنسبة  .%35.46والفنادؽ
ادلصنفة ضمن *4و *5دتثل عدد قليل جدا ،أما فئة *2و *3عرفت اطلفاضا ملحوظا وذلك
بسبب ختفيض درجة التصنيف لبعض الوحدات الفندقية ،وىذا يعكس عدـ استجابتها للمعايَت
ادلعموؿ هبا ،يف ادلقابل عرفت الفئة  *1تطورا مستمرا خالؿ نفس الفًتة ،كما غلدر باإلشارة إذل
أف غالبية الوحدات الفندقية يف اجلزائر متمركزة يف ادلناطق الساحلية يف حُت تستفيد منطقة اجلنوب من
عدد زلدود من ىذه الفنادؽ بالرغم من ضرورة تكثيف طاقات اإليواء يف الصحراء اليت تعترب من أىم
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أظلاط السياحة يف اجلزائر واألكثر استقطابا للسياح األجانب خاصة يف الفًتة الشتوية اليت تقل فيها كثَتا
السياحة الساحلية ،وينطبق األمر على ادلناطق اليت تتميز بالسياحة احلموية.

 .2.IIأنواع السياحة في الجزائر

بفضل اتساع مساحة اجلزائر وتنوع تضاريسها ومناخها من منطقة إذل أخرى وتعدد مظاىرىا
الطبيعية وتنوع احلضارات اليت مرت هبا ظهرت أنواع كثَتة من السياحة ؽلكن تصنيفها إذل أربعة
10
أقطاب رئيسية يرتكز عليها النشاط السياحي يف اجلزائر.

 السياحة الساحلية :يتمركز ىذا النوع من السياحة على الشريط الساحلي للوطن مثل :منطقةلقالة وحضَتة قوراية وحضَتة تازة وجزر أجليس برغاية وجزر راشقوف وشاطئ تيقزرت وحضَتة
شنوى وجزر حبيبة...اخل.

 السياحة الحموية :تتمثل يف احلمامات الطبيعية كحماـ شيقر(تلمساف) ،عُت واكة(النعامة)،عُت فرانُت(وىراف) ،محاـ قسنا(البويرة) ،محاـ شارؼ(اجللفة) ،محاـ بوزياف(قسنطينة) ،محاـ
زيد(سوؽ ىراس) ..اخل.
 -السياحة الصحراوية :يسود ىذا النوع من السياحة يف مناطق اجلنوب منها منطقة أدرار،

الليزي(حضَتة الطاسيلي) ،غرداية(واد مزاب) ،بشار(تاغيت) ،منطقة دتنراست(حضَتة اذلقار)
ومنطقة تندوؼ.

 .0.IIتطور الطلب السياحي في الجزائر

يعترب الطلب السياحي من بُت أىم ادلؤشرات اليت تعكس مدى جاذبية الوجهة السياحية للبلد
الشكل رقم ( :)20تطور حركة السياح الوافدين والخارجين من وإلى الجزائر للفترة ()0202-0222

Source: Ministères du tourisme et de l’artisanat, sous direction des statistiques,
Chiffres clés du tourisme et de l’artisanat, 2018.

من الشكل نالحظ أف عدد السياح الوافدين إذل اجلزائر عرؼ ظلوا مستمرا خالؿ الفًتة (-2000

 ،)2017حيث بلغ إمجارل عدد السياح الوافدين إذل اجلزائر  2.450.758سائح سنة  ،2017أي
بنسبة ارتفاع  % 35.33مقارنة بسنة  ،2000باستثناء سنيت  2014و ،2015وؽلكن تفسَت ظلو
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الطلب السياحي على وجهة اجلزائر إذل عودة األمن واالستقرار السياسي يف البالد لفًتة ما بعد
العشرية السوداء ،باإلضافة إذل اجلهود اليت قامت هبا اجلزائر ،كاستحداث ىياكل لتنمية السياحة
اجلزائرية وتبنيها دلخطط التنمية السياحية ادلستدؽلة آلفاؽ  ،2013وادلخطط التوجيهي لتهيئة
السياحية آلفاؽ  ،2030إال أف ىذا النمو يبقى ضعيفا وال يستجيب ألىداؼ وتطلعات القطاع
السياحي اجلزائري ،خاصة وأف غالبية السياح الوافدين إذل اجلزائر ىم من فئة اجلزائريوف ادلغًتبُت يف
اخلارج ،وىذا دليل على ضعف تسويق الوجهة السياحية يف اخلارج ،كما أف ىذه الفئة األخَتة
شهدت اطلفاضا زلسوسا بسبب تغيَت وجهتها إذل الدوؿ اجملاورة خاصة اجلارة تونس ،شلا تسبب
يف تراجع حجم السياحة الوافدة لسنيت  2014و ،2015ما ؽلكن تفسَته بضعف اخلدمات
السياحية ادلقدمة يف اجلزائر وارتفاع تكلفتها مقارنة بالوجهات اجملاورة.

 .4.IIمساهمة القطاع السياحي الجزائري في االقتصاد الوطني
تعترب السياحة من بُت أىم الصناعات األكثر ظلوا يف العادل واليت تساىم يف االقتصاد العادلي
بشكل فعاؿ نظرا لقدرهتا على توفَت إيرادات معتربة واستحداث مناصب شغل جديدة ،باإلضافة
إذل مساعلتها يف التجارة العادلية باعتبارىا صادرات غَت منظورة ،واجلزائر من بُت الدوؿ اليت تسعى
جلعل القطاع السياحي زلركا حيويا القتصادىا إذل جانب بقية القطاعات ادلدرة للثروة ،خاصة يف
إطار برنامج التنويع االقتصادي الذي تبنتو الدولة ،فمن خالؿ ما يلي سنتطرؽ إذل مساعلة
السياحة اجلزائرية يف االقتصاد الوطٍت اجلزائري.

.1.4.IIمساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي اإلجمالي :يعكس نصيب القطاع
السياحي من الناتج احمللي اإلمجارل مدى مساعلة السياحة يف دعم االقتصاد الوطٍت للدولة
ادلضيفة ،فبالنسبة للجزائر ؽلكن مالحظة ذلك من خالؿ اجلدوؿ اآليت:
الجدول رقم( :)20مساهمة القطاع السياحي الجزائري في  PIBللفترة ()0202-0222

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
السنة
1.5
1.5
1.6
1.6
1.7
1.8
1.8
1.8
1.8
النسبة %من PIB
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
السنة
1.6
1.6
1.2
1.1
1
1.4
1.4
1.5
1.6
النسبة %من PIB
Source: Ministères du tourisme et de l’artisanat, sous direction des statistiques,
Chiffres clés du tourisme et de l’artisanat, 2018.
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يبُت اجلدوؿ أعاله ضعف مساعلة القطاع السياحي اجلزائري يف تكوين الناتج احمللي اإلمجارل،
حيث ساىم يف أحسن أحوالو بنسبة  %1.8فقط وىذا يف األربع سنوات األوذل من فًتة
الدراسة ،كما نالحظ أنو يف السنوات األخَتة اليت عرفت اطلفاض يف أسعار النفط تبقى مساعلة
القطاع السياحي جد ضعيفة بالرغم من كل اخلطابات اليت تنادي بضرورة إشراؾ القطاع السياحي
يف دعم االقتصاد الوطٍت ،وىذا ناتج عن ضعف الطلب السياحي الوافد إذل اجلزائر وحجم العوائد
السياحية بالعملة الصعبة ،كما أف أغلب السياح ىم من فئة اجلزائريُت ادلغًتبُت الذين يتميزوف
بضعف إنفاقهم السياحي مقارنة بالسياح األجانب.

.2.4.IIمساهمة القطاع السياحي في التشغيل :تعد السياحة من بُت أكرب القطاعات توفَتا
لفرص العمل ،حيث تساىم يف خلق فرص عمل مباشرة أو غَت مباشرة نظرا لتداخل القطاع
السياحي مع بقية القطاعات االقتصادية األخرى ،إال أف القطاع السياحي يف اجلزائر يوفر فرص
عمل ضعيفة جدا حسب ما يوضحو اجلدوؿ التارل:
الجدول رقم ( :)20تطور فرص العمل المباشرة في القطاع السياحي بالجزائر للفترة ()0202-0222

2005
2004
2003
2002
2001
2000
السنة
172.000 165.000 103.000 98.000
95.000
فرص العمل 82.000
2011
2010
2009
2008
2007
2006
السنة
فرص العمل 220.000 213.000 198.000 182.000 185.000 180.000
2017
2016
2015
2014
2013
2012
السنة
فرص العمل 270.317 265.803 261.289 256.028 224.028
Source: Ministère du tourisme et de l’artisanat, sous direction des statistiques,
Chiffres clés du tourisme et de l’artisanat, 2018.

يتضح من اجلدوؿ أعاله أف فرص العمل ادلستحدثة عرفت ظلوا مستمرا يف القطاع السياحي
خالؿ فًتة الدراسة ،حيث ساىم القطاع يف توفَت 270.317فرصة عمل سنة  ،2016إال أف ىذا
النمو يبقى ضعيف جدا بالنظر إذل طبيعة القطاع السياحي الذي يعتمد بالدرجة األوذل على ادلورد
البشري ،خاصة وأف اجلزائر تتميز مبقومات سياحية معتربة كفيلة بامتصاص نسبة معتربة من معدؿ
البطالة يف اجلزائر ،فيمكن تفسَت ىذا الضعف ادلسجل يف نقص االستثمارات السياحية يف اجلزائر
اليت تواجو عراقيل متعددة أعلها قصور التمويل ومشكل العقار السياحي ،إذل جانب مومسية
الطلب السياحي يف اجلزائر الذي يبلغ ذروتو يف فصل الصيف وما ينتج عنو من تشغيل ليد عاملة
غَت مصرح هبا يف القطاع اخلاص ،نظرا الستغالذلا يف فًتات الذروة فقط.
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 .3.4.IIمساهمة القطاع السياحي في ميزان المدفوعات :تعترب السياحة مصدرا من
مصادر الدخل األجنيب ،فتقاس أعليتو االقتصادية من خالؿ تأثَته على ميزاف ادلدفوعات،
ويتحدد ىذا التأثَت بالقيمة الصافية للميزاف السياحي ونسبتها إذل النتيجة الصافية للميزاف
التجاري ،سواء كانت سلبية أو إغلابية ،فبالنسبة للميزاف السياحي اجلزائري سجل عجزا مستمرا
خالؿ الفًتة  2017-2000كما يظهره الشكل اآليت.
الشكل رقم( :)20رصيد الميزان السياحي الجزائري للفترة ()0202-0222

Source: Ministère du tourisme et de l’artisanat, sous direction des statistiques,
Chiffres clés du tourisme et de l’artisanat, 2018.

يبُت الشكل أعاله العجز ادلستمر الذي سجلو ادليزاف السياحي اجلزائري طوؿ فًتة الدراسة،
خاصة يف العشر سنوات األخَتة ،حيث سجلت سنة  2017رصيدا سالبا قدر بػ ػ
 439.500.000دوالر ،وىذا يفسر حجم الفجوة الكبَتة بُت اإليرادات والنفقات السياحية يف
اجلزائر ،نظرا الرتفاع السياح اجلزائريُت ادلتوجهُت إذل اخلارج مقارنة بالسياح الوافدين إذل اجلزائر،
فحسب ما يوضحو الشكل صلد أف اإليرادات السياحية بالعملة الصعبة ضعيفة جدا ،حيث بلغت
يف أحسن أحواذلا  677.000.000دوالر سنة  ،2015وىذا ما يعكس ضعف الطلب السياحي
الوافد إذل اجلزائر ،يف ادلقابل صلد أف اإلنفاؽ السياحي مرتفع وذلك لتفضيل اجلزائريُت الوجهات
السياحية األجنبية على اجلزائر ،شلا انعكس على رصيد ادليزاف السياحي من العملة الصعبة وعلى
مساعلتو يف تعزيز رصيد ميزاف ادلدفوعات اجلزائري.
 .IIIإستراتيجية تحقيق التنمية السياحية المستدامة في الجزائر

عملت السلطات اجلزائرية يف إطار تنمية القطاع السياحي على توفَت اإلطار القانوين ادلنظم
للنشاط السياحي ،وسخرت عدة آليات يف سبيل تطوير السياحة اجلزائرية وجعلها مقصدا
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للسياحة الدولية ،ومصدرا لتفعيل االقتصاد الوطٍت ،كما عملت يف نفس السياؽ على تسطَت
إسًتاتيجية وطنية آلفاؽ  ،2013بعدىا جاء ادلخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاؽ 2030
لتثمُت صورة اجلزائر السياحية يف األسواؽ الدولية ،وقد كانت الستدامة السياحة نصيب من ىذا
ادلخطط .لذا سنحاوؿ من خالؿ ىذا احملور عرض كل من اإلطار القانوين واآلليات اخلاصة بتنمية
السياحة يف اجلزائر ،باإلضافة إذل خطة السياحية ادلستدامة ضمن ادلخطط التوجيهي للتهيئة
السياحية آلفاؽ .2030
.1.IIIاإلطار القانوني للتنمية السياحية المستدامة في الجزائر
يف إطار التنظيم القػانوين للتنميػة السػياحية ادلسػتدامة يف اجلزائػر ،وضػع ادلشػرع اجلزائػري العديػد
م ػػن النص ػػوص القانوني ػػة ال ػػيت تض ػػمن تنظ ػيم واس ػػتدامة النش ػػاط الس ػػياحي ،وتتجس ػػد أى ػػم ى ػػذه
القوانُت فيما يلي:

.1.1.IIIقانون التنمية السياحية المستدامة :حدد القانوف رقم  01-03ادلؤرخ يف 17

فرباير  2003شروط التنمية ادلستدامة لألنشطة السياحية وكذا تدابَت وأدوات تنفيذىا ،ويهدؼ
11
ىذا القانوف حسب ما جاء يف ادلادة  02إذل إحداث زليط مالئم وزلفز من أجل:
 ترقية االستثمار وتطوير الشراكة يف السياحة؛ إدماج مقصد اجلزائر ضمن السوؽ الدولية للسياحة من خالؿ ترقية الصورة السياحية؛ إعادة االعتبار للمؤسسات الفندقية والسياحية قصد رفع قدرات اإليواء واالستقباؿ؛ تلبية حاجيات ادلواطنُت وطموحاهتم يف رلاؿ السياحة واالستجماـ والتسلية؛ ادلساعلة يف محاية البيئة وحتسُت إطار ادلعيشة وتثمُت القدرات الطبيعية والتارؼلية والثقافية؛ حتسُت نوعية اخلدمات السياحية ،وتنمية وترقية الشغل يف ادليداف السياحي؛ التطوير ادلنسجم وادلتوازف للنشاطات السياحية ،وتثمُت الًتاث السياحي الوطٍت.كما جاء يف ادلادتُت  04و 05من نفس القانوف بضرورة اكتساء تنمية األنشطة السياحية
وترقيتها طابع ادلصلحة العامة ،كما ختضع لقواعد ومبادئ محاية ادلوارد الطبيعية وادلتاحات الثقافية
والتارؼلية ،وىذا بغرض محاية أصالتها وضماف القدرة التنافسية للعرض السياحي ودؽلومتو .وكما
تدرج ادلادة  09من نفس القانوف التنمية السياحية من حيث أىدافها وغاياهتا ضمن السياسة
الوطنية لتهيئة اإلقليم والتنمية ادلستدامة.
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 .2.1.IIIقانون استغالل الشواطئ :حدد القانوف رقم  02-03ادلؤرخ يف  17فرباير 2003
القواعد العامة الستعماؿ واستغالؿ السياحيُت للشواطئ ،ويهدؼ ىذا القانوف حسب ادلادة 02
إذل محاية وتثمُت الشواطئ قصد استفادة ادلصطافُت ،وتوفَت شروط تنمية منسجمة ومتوازنة
للشواطئ تستجيب حلاجات ادلصطافُت من حيث النظافة والصحة واألمن ومحاية البيئة.
ومن بُت أىم ادلبادئ اليت جاء هبا ىذا القانوف الستغالؿ الشواطئ حسب ادلواد10،11و12ما
12
يلي:
 ؽلنع كل مس تغل للشواطئ القياـ بأي عمل ؽلس بالصحة العمومية أو يتسبب يف إفساد نوعيةمياه البحر أو إتالؼ قيمتها النوعية؛
 تتوذل الدولة إجراءات دورية ومنتظمة لنوعية مياه السباحة؛ ؽلنع رمي النفايات ادلنزلية أو الصناعية أو الفالحية يف الشواطئ وزلاذاهتا. .3.1.IIIقانون مناطق التوسع والمواقع السياحية :ػلدد القانوف رقم  03-03ادلؤرخ يف 17

فرباير  2003مبادئ وقواعد محاية وهتيئة وترقية وتسيَت مناطق التوسع وادلواقع السياحية ،كما
13
يهدؼ حسب ما جاء يف ادلادة األوذل من نفس القانوف إذل:
 االستعماؿ العقالين وادلنسجم للفضاءات وادلوارد السياحية قصد ضماف ادلستدامة للسياحة؛ إدراج مناطق التوسع وادلواقع السياحية وكذا منشآت تنمية النشاطات السياحية يف ادلخططالوطٍت لتهيئة اإلقليم؛
 محاية ادلقومات الطبيعية السياحية ،واحملافظة على الًتاث الثقايف وادلوارد السياحية من خالؿاستغالؿ الًتاث الثقايف والتارؼلي والفٍت والديٍت ألغراض سياحية؛
 -إنشاء عمراف مهيأ ومنسجم مع تنمية النشاطات السياحية واحلفاظ على طابعو ادلتميز.

 .4.1.IIIتشكيل العقار السياحي :حسب ادلادة  20من القانوف  03-03ادلؤرخ يف 17

فرباير  2003يتشكل العقار السياحي القابل للبناء من األراضي احملددة ذلذا الغرض من سلطط
التهيئة السياحية ،ويضم األراضي التابعة لألمالؾ الوطنية العمومية واخلاصة وتلك التابعة للخواص
14
وػلق للدولة شلارسة حق الشفعة داخل )(ZESTحسب ادلادة  21من نفس القانوف.

 .5.1.IIIقانون منح امتياز واستغالل المياه الحموية:حدد ادلرسوـ التنفيذي رقم 69-07

مؤرخ يف  19فيفري  ،2007شروط وكيفية منح امتياز استغالؿ ادلياه احلموية ،وتصنيفها وكيفية
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مراقبتها ومحايتها ،ومبوجبو مت إنشاء اللجنة التقنية للمياه احلموية وحدد مهامها وأعضائها ،وتضمن
15
دفًت شروط ظلوذجي يتعلق باحلقوؽ والواجبات ادلرتبة بامتياز استعماذلا واستغالذلا.

 .2.IIIإستراتيجية التنمية السياحية المستدامة آلفاق 0200

مع مطلع األلفية الثالثة واستجابتا لربنامج اإلنعاش االقتصادي الذي سطرتو اجلزائر لبعث
النمو االقتصادي يف مناطق واسعة من البالد ،وضعت وزارة السياحة سنة  2001إسًتاتيجية
سياحية جديدة حتت عنواف" سلطط أعماؿ التنمية السياحية ادلستدامة آلفاؽ  "2010والذي
أعيد النظر فيو سنة  2003من خالؿ إدخاؿ التعديالت الالزمة اليت تكتسي طابع ادلصلحة
العامة ،ودتاشيا مع التطورات اجلديدة على ادلستويُت الداخلي واخلارجي ،حيث مت صياغة الربنامج
السابق يف شكل مشروع جديد حتت عنواف" سلطط التنمية السياحية ادلستدامة يف اجلزائر آلفاؽ
 "2013والذي يستمد زلتواه من ادلبادئ األساسية اليت تتجسد يف النصوص التشريعية لقانوف
التنمية السياحية ادلستدامة رقم  01-03الصادر يف  ،2003/02/17الذي ػلدد األسس
العامة الستدامة التنمية السياحية.
يصبو التصور الذي وضعتو وزارة السياحة آلفاؽ  2013إذل بلوغ مجلة من األىداؼ النوعية
16
والكمية اليت سطرت ضمن ىذا الربنامج ،نلخصها فيما يلي:
أ -األهداف النوعية :دتثلت ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي:
-

تثمُت الطاقات الطبيعية والثقافية واحلضارية؛
حتسُت أداء القطاع السياحي من خالؿ الشراكة يف التسيَت؛
حتسُت نوعية اخلدمات السياحية ،واالرتقاء هبا إذل مستوى ادلنافسة الدولية؛
إعادة االعتبار للمؤسسات الفندقية والسياحية؛
احملافظة على البيئة والفضاءات اذلشة لتوسيع السياحة البيئية؛
التوفيق بُت ترقية السياحة والبيئة ،بإدماج مفهوـ الدؽلومة يف رلمل حلقة التنمية ادلستدامة؛
تلبية حاجيات الطلب الوطٍت ادلتزايد باستمرار ،قصد تقليص عدد ادلتجهُت إذل اخلارج.

ب -األهداف الكمية :دتثلت فيما يلي:

 تثمين االستثمار السياحي :وذلك عرب مرحلتُت:
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 ادلرحلة األوذل ( :)2007-2004يتوقع إصلاز خالؿ ىذه الفًتة حوارل  55000سرير،وذلك باعتماد  1.5مليوف دج للسرير ،وبالتارل ستصل االستثمارات إذل غالؼ مارل
نظري ب ػ ػ  82.5مليار دج يف هناية ىذه ادلرحلة.
 ادلرحلة الثانية ( :)2013-2008وتعترب ادلشاريع ادلقًتح إصلازىا يف ىذه ادلرحلة من النوعادلتوسط والرفيع ،ويكوف حجم االستثمار ادلتوقع  150مليار دج ،إلصلاز  60000سرير،
أي بقيمة  2.5مليوف دج لسرير.

 رفع قدرات االستقبال :إف عدد األسرة ادلتوقع الوصوؿ إليها يف آفاؽ  2013ىو 187
ألف سرير ،باإلضافة إذل  72000سرير مت إحصائها سنة .2002

 رفع التدفقات السياحية :حسب الربنامج فإف احملصلة النهائية للتدفقات ادلنتظرة خالؿ
سنة  2013ستكوف حوارل  3.098.531سائح.

 زيادة مناصب العمل :عدد مناصب العمل اليت سيتم إنشاؤىا يف هناية سنة  2013ىو
 57.500منصب عمل مباشر ،و 172.500منصب غَت مباشر ،وبالتارل رلموع
ادلناصب ادلتوقع الوصوؿ إليها عند هناية ىذه ادلرحلة ىو  230ألف منصب عمل.

 زيادة المداخيل من العملة الصعبة :عدد ادلداخيل ادلتوقعة يف هناية ادلرحلة قدرت بػ ػ 1.3

مليار دوالر ،وىذا باعتماد معيار اإلنفاؽ ادلتوسط لكل سائح وادلقدر ب ػ  520دوالر.
كتقييم إلسًتاتيجية التنمية السياحية ادلستدامة آلفاؽ  2013صلد أهنا دل تبلغ ادلستوى ادلطلوب
يف جتسيد األىداؼ ادلسطرة ،حيث قدرت طاقة االستقباؿ السياحية  98.804سرير هناية
 ،2013يف حُت كاف البد من توفَت  314.000سرير منها  187.000سرير جديد ،أما
عن عدد السياح الوافدين فقد كاف من ادلنتظر استقطاب  3.098.531سائح خالؿ نفس
السنة ،إال أنو دل يتم استقباؿ سوى  2.394.887سائح ،وينطبق األمر على حجم اإليرادات
السياحية اليت قدرت بػ ػ  230مليوف دوالر واليت كاف من ادلتوقع أف تبلغ  1.3مليار دوالر ،وىذا
ما يدؿ على زلدودية القطاع السياحي يف دعم التنمية ادلستدامة يف اجلزائر بالرغم من أف ادلخطط
مت تعزيزه بإطار قانوين ينظم التنمية السياحية ادلستدامة ،إال أف العوائق اليت تعًتض القطاع
السياحي ال تزاؿ قائمة ،أعلها ضعف االعتمادات ادلالية ادلوجهة للقطاع ما ػلد من حجم
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االستثمار السياحي وطبيعة ادلناخ االستثماري الغَت زلفز لقياـ ادلشاريع السياحية زللية كانت أو
أجنبية ،ىذا إذل جانب عدـ االستقرار الذي تعرفو وزارة السياحة من جراء تعاقب ادلسئولُت
عليها ،شلا يؤثر على سَتورة الربامج السياحية ادلسطرة.

.4.IIIالتنمية السياحة المستدامة ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق 0202

سعت اجلزائر إذل بعث سياسة جديدة هتدؼ إذل ترقية وتنمية ادلنتج السياحي اجلزائري
وإدماجو يف السوؽ العادلية يف إطار شروط التنمية السياحية ادلستدامة ،من خالؿ ادلخطط
التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاؽ 2030الذي اعترب اإلطار اإلسًتاتيجي ادلرجعي للسياسة
السياحية يف اجلزائر ،حيث أعلنت من خاللو الدولة عن نظرهتا اجلديدة للتنمية السياحية الوطنية
يف سلتلف اآلفاؽ على ادلدى القصَت  ،2009ادلدى ادلتوسط  ،2015وادلدى البعيد 2030
يف إطار التنمية ادلستدامة ،وكاف موضع تنفيذ بداية من سنة  ،2008ويشكل ادلخطط جزءا من
ادلخطط الوطٍت للتهيئة اإلقليمية الذي يربز الطريقة اليت تعتزـ من خالذلا الدولة ضماف التوازف
الثالثي يف العدالة االجتماعية ،الفعالية االقتصادية ومساندة البيئة على كامل الًتاب الوطٍت يف
17
إطار حتقيق التنمية ادلستدامة.
.1.4.IIIأهداف المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق :0202
18
مشل ادلخطط التوجيهي للتهيئة السياحية )(SDATمجلة من األىداؼ تتمثل أعلها يف:
 جعل السياحة إحدى زلركات النمو االقتصادي ،وخلق اقتصاد بديل ػلل زلل احملروقات؛ تنظيم العرض السياحي باجتاه السوؽ الوطنية ،وإعطاء اجلزائر انتشارا سياحيا دوليا وجعلهاوجهة سياحية بامتياز؛
 ادلساعلة يف خلق وظائف جديدة وبصورة أساسية يف االقتصاد العاـ للبالد؛ ادلساعلة يف حتسُت التوازنات الكربى (ادلوازين التجارية للمدفوعات ،توازنات ادليزانيات)؛ الدفع بواسطة األثر العكسي على القطاعات األخرى (الفالحة ،البناء واألشغاؿ العمومية،الصناعة ،الصناعة التقليدية ،اخلدمات)؛
 التوفيق بُت ترقية السياحة والبيئة وتثمُت الًتاث التارؼلي والشعائري.كما سطر ادلخطط التوجيهي للتهيئة السياحة ) (SDAT 2030خطة أعماؿ باألرقاـ للمدى
ادلتوسط كمرحلة أولية من تنفيذ اإلسًتاتيجية الوطنية للتنمية السياحية مبينة يف اجلدوؿ التارل:
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الجدول رقم ( :)28خطة األعمال باألرقام للمرحلة األولية ()0201-0222
2007
السنة
 1.7مليوف سائح
عدد السواح
 84.896يعاد تأىيلها
عدد األسرة
%1.7
ادلساعلة يف الناتج احمللي اخلاـ
2.5
إيرادات (مليوف دوالر)
200.000
مناصب الشغل(عامل)
51.200
التكوين (مقاعد بيداغوجية)

2015
 2.5مليوف سائح
 75.000سرير فخم
 %03مقدرة
 1500إذل 2000
(400.000مباشر وغَت مباشر)
91.600

المصدر :وزارة هتيئة اإلقليم ،البيئة والسياحة ،ادلخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاؽ  ،2030الكتاب
 ،02احلركيات اخلمسة وبرنامج األعماؿ السياحية ذات األولوية ،جانفي ،2008ص.18

يبُت اجلدوؿ أعاله إرادة الدولة اجلزائرية يف تنمية القطاع السياحي من خالؿ الربنامج ادلسطر
ضمن ادلخطط التوجيهي للتهيئة السياحية) ،(SDAT 2030ولكن إذ ما قارنا األىداؼ ادلادية
ادلسطرة ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله بالنتائج الفعلية اليت حققها القطاع السياحي سنة  2015سواء
كاف من حيث عدد السياح واإليرادات السياحية ومناصب الشغل ادلستحدثة ونصيب القطاع من
الناتج احمللي اإلمجارل صلد بأهنا دل حتقق األرقاـ ادلرجوة خالؿ ادلرحلة األولية للمخطط ،وؽلكن
تفسَت ىذا التأخر إذل وقف عدة مشاريع استثمارية يف القطاع السياحي ،باإلضافة إذل التأخر يف
إصلاز ادلخططات التوجيهية للتهيئة السياحية على مستوى الواليات ،وكذا إذل بعض اإلجراءات
اإلدارية ادلستعصية ،وعدـ استقرار القطاع من حيث تعدد الوزارات الوصية عليو.

.2.4.IIIخطة تقييم استدامة السياحة في الجزائر:

إف التوجو ضلو ادلفهوـ ادلستداـ للسياحة يعزز من دور السياحة على كل األصعدة البيئية،
االجتماعية واالقتصادية ،لذلك كاف للسياحة ادلستدامة نصيب يف ادلخطط السياحي
) ، (SDAT2030ويظهر ذلك من خالؿ خطة التقييم اليت وضعت ضمنو وادلبينة يف اجلدوؿ
التارل:
الجدول رقم ( :)21خطة تقييم التنمية المستدامة في القطاع السياحي الجزائري ضمن المخطط السياحي)(2030
البعد البي ـ ــئي
عناصر القياس
المؤشرات الممكنة
المعيار

التجديد :جتديد ادلوارد
الوقاية :ىل يتم التحكم يف سلاطر
تدىور البيئة؟
التثمين :ىل تثمن السياحة الًتاث
البيئي والثقايف؟

« مجلة األبحاث االقتصادية»،

تطوير خصائص ادلناظر ،عدد األياـ وكمية
سحر ادلناظر ،استهالؾ ادلياه،
األمطار ،عدد الزوار.
الكثافة السياحية.
الفضاءات احلساسة ،معاجلة ادلياه ،مراقبة التعمَت ،فعالية أنظمة التطهَت ،وجود
نفايات ،زلدد التعمَت.
معاجلة النفايات ،األخطار الطبيعية.
الشهرة ،ادلعلومات ،دعم ادلشاريع ،وجود مواثيق النوعية ،وجود لوحات إشهارية
ومطويات تقومي السكن وادلنتجات التقليدية،
التسويق.
تواجد على نقاط البيع ادلباشر للمنتوج
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اإلطار المعيشي :ىل تساىم
السياحة يف خلق-إطار
معيشي مالئم؟
التعرف :ىل الفاعلُت احملليُت
مثمنُت من طرؼ األنشطة
السياحية؟
اإلدماج :ىل تشجع السياحة
إدماج كافة ادلتعاملُت؟
الشراكة :ىل ادلتعاملوف السياحيُت
متضامنوف يف اإلقليم؟
إمكانية الوصول :ىل السياحة يف
متناوؿ أكرب قدر من
السكاف؟

اجلماليات ،نوعية حركة سَت
الطرقات ،الروائح والضجيج.
البعد اإلجتم ـ ــاعي
ظروؼ احلياة للمومسيُت ،إدراؾ
الفالحُت ،احلرفيُت والصناعيُت،
االنتشار ادلكاين للتنمية.
التكوين ،إقامة ادلؤسسة.
اخلدمات ادلشًتكة ،التنشيط.
تنوع الزبائن ،السياحة على أطراؼ
ادلدينة.
البعد االقتصادي

المردودية :ما ىي احليوية
االقتصادية للسياحة؟

السكاف ،التشغيل احمللي.

االندماج اإلقليمي :ىل السياحة
مندرلة يف االقتصاد اإلقليمي؟

الشبكة االقتصادية ،تعدد
األنشطة ،األثر االقتصادي.

المرونة :ىل األنشطة متنوعة؟

عناصر ادلوسم ،سقف الزبائن،
اجلاذبية.

الديمومة :ىل السياحة مهددة
بالتطور االقتصادي واالجتماعي؟

مسئورل ادلؤسسات ،التنظيم،
اإلعالـ.

احمللي.
التوازف بُت ادلناطق اخلضراء و ادلبنية ،زراعة
الورد ،معاجلة الفضاءات العمومية ،عدد
األياـ ادلكتظة ،وجود ترتيبات قانونية
خاصة.
عدد السكنات ادلخصصة للمومسيُت ،التعرؼ
على النشاط ادلنتج ،توسيع مناصب الشغل
واخلدمات يف اإلقليم.
توفر الًتبصات التأىيلية ،عمليات الدعم
للمجموعات وادلهنيُت.
حضور ادلنظمات اجلماعية من أجل الشراء،
التسويق ،النقل ،الًتقية وتسيَت ادلواقع ،وجود
ىيئة إعالـ وعمل نشيط.
األعلية النسبية للزبائن ذوي الدخل الضعيف،
وادلتمدرسُت ،توفَت جتهيزات االستقباؿ
للزيارات اليومية
تطوير السكاف النشطُت ،رلموع السكاف
والسكاف السواح ،تطور التشغيل احمللي
والسياحة الدائمة وادلومسية.
شراء ادلواد األولية احمللية % ،للنشطاء ادلشاركُت
يف السياحة ويف األنشطة األخرى ،عدد
مناصب الشغل يف البناء ،النسبة %للفالحُت
ذوي الدخل السياحي.
عدد ادلواسم وأياـ االكتظاظ ،التنوع االجتماعي
واجلغرايف ،تشكيالت اإليواء ،عدد ادلواقع
واألنشطة اليت تضع شهرة األقاليم.
النسبة ادلؤوية للمؤسسات ادلملوكة وادلسَتة من
طرؼ الفاعلُت احملليُت (التجهيز ،البيع
بالًتقية) ،ادلراقبة التجارية ،وجود مرصد.

المصدر :وزارة هتيئة اإلقليم ،البيئة والسياحة ،ادلخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ( ،)SDAT 2030الكتاب
 " 04تنفيذ ادلخطط التوجيهي للتهيئة السياحية"،ادلخطط العملي" ،جانفي  ،2008ص ص .23،24،22

من قراءة خطة التقييم من أجل السياحة ادلستدامة يف اجلزائر ادلبينة يف اجلدوؿ ،صلد أف ىذا
ادلخطط وضع ادلعايَت وادلؤشرات وعناصر القياس اليت على أساسها يتم حتقيق األبعاد الثالثة
للتنمية السياحة ادلستدامة(االقتصادية ،االجتماعية والبيئية) ،شلا ينتج عنها زيادة العرض السياحي
ودؽلومة استقباؿ السياح وحتقيق تنمية سياحية مستدامة حتسن من الوضع االقتصادي واالجتماعي
ألفراد اجملتمع مع األخذ بعُت االعتبار احملافظة على البيئة ومواردىا لضماف حق األجياؿ القادمة.

 -IIIالنتائج ومناقشتها:

من خالؿ دراستنا ألداء القطاع السياحي اجلزائري ومسار حتقيق التنمية السياحية ادلستدامة يف
اجلزائر ،توصلنا إذل النتائج التالية:

« مجلة األبحاث االقتصادية»،
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-

-

-

-

تتميز اجلزائر مبقومات سياحية ىامة إال أف عدـ استغالذلا وتدعيمها بالبنية التحتية والفوقية
الالزمة للسياحة دل جتعل منها وجهة سياحية من جهة ،وإعدة ذلا مكانتها يف السوؽ الدولية
من حهة أخرى؛
يسجل القطاع السياحي تدفق ضعيف للسياح الوافدين إذل اجلزائر ،كما أف أغلبيتهم جزائريُت
مغًتبُت يف اخلارج ،نظرا لضعف التسويق والًتويج لوجهة اجلزائر السياحية؛
النتائج اليت حققها القطاع السياحي ال تعكس حجم ادلقومات السياحية اليت تتوفر عليها
اجلزائر ،حيث يسجل القطاع إيرادات ضئيلة بالعملة الصعبة ما يؤثر على مساعلتو يف الناتج
احمللي اإلمجارل ،ونتيجة الرتفاع اإلنفاؽ السياحي عن اإليرادات السياحية بسبب خروج
السياح اجلزائريُت إذل اخلارج سجل ادليزاف السياحي اجلزائري عجزا مستمرا طواؿ فًتة الدراسة؛
استفاد القطاع السياحي اجلزائري يف سبيل إرساء مبادئ التنمية السياحية ادلستدامة من
سلططُت تنمويُت خالؿ فًتة الدراسة جتسدا يف إسًتاتيجية التنمية السياحية ادلستدامة آلفاؽ
 ،2013وادلخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاؽ  ،2030باإلضافة إذل إطار قانوين منظم
الستدامة النشاط السياحي يف اجلزائر؛
دل تتمكن اجلزائر بالنهوض بالقطاع السياحي اجلزائري من خالؿ سلططاهتا السياحية ،حيث
دل يتم بلوغ سوى جزء بسيط من األىداؼ ادلسطرة ضمن ىذه ادلخططات ،وىذا بالنظر إذل
العوائق اليت تعًتض القطاع السياحي يف اجلزائر ،أعلها هتميش القطاع مقارنة بباقي القطاعات
االقتصادية يف اجلزائر ،ما ػلد من دور السياحة يف دعم التنمية ادلستدامة يف اجلزائر.

الخالصة:

أصبحت التنمية السياحية ادلستدامة سياسة التزمت هبا معظم دوؿ العادل خاصة يف ظل تبٍت
ىذه الدوؿ مفهوـ التنمية ادلستدامة ،وىذا حفاظا على مواردىا االقتصادية واالجتماعية والبيئية
لتلبية احتياجات األجياؿ احلالية واألجياؿ ادلستقبلية ،وتعد اجلزائر من الدوؿ اليت حاولت مسايرة
ىذه التوجهات خاصة يف اجملاؿ السياحي من خالؿ إتباع إسًتاتيجية وطنية للتنمية السياحية
آلفاؽ 2013وادلخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاؽ  2030اعتمدت خالذلا على وضع
األطر القانونية والتشريعية اليت تشجع وحتفز على استخداـ ادلوارد احملافظة على البيئة ،باإلضافة
إذل تقدمي التسهيالت والدعم لالستثمار يف اجملاؿ السياحي والقياـ بشراكة مع ادلتعاملُت
« مجلة األبحاث االقتصادية»،
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األجانب ،إال أف النتائج اليت حققتها إسًتاتيجية التنمية السياحية يف اجلزائر دل تبلغ األىداؼ
ادلسطرة ،شلا ػلد من إرساء التنمية السياحية ادلستدامة يف اجلزائر .ويف ضوء ما سبق حاولنا تقدمي
بعض ادلقًتحات اليت ؽلكن أف تساىم يف تعزيز السياحة ادلستدامة يف اجلزائر من خالؿ ما يلي:
 تشجيع االستثمار يف صناعة السياحة والفندقة من خالؿ توفَت احلوافز اجلاذبة لالستثماراحمللي واألجنيب الذي ؽلكن أف يدعم ادلشاريع السياحية يف اجلزائر والعمل على ترقية اجلهاز
ادلصريف وتنظيم سوؽ الصرؼ احمللي ،والقضاء على البَتوقراطية اإلدارية اليت تعرقل مسار
ادلشاريع السياحية ،لضماف استكماؿ ادلخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاؽ .2030
 نشر الثقافة السياحية يف أواسط السكاف احملليُت والعاملُت يف ادلقصد السياحي ،لتجنب اذلدرالبيئي واحملافظة على اإلرث الطبيعي ،الثقايف واحلضاري ،وتوعيتهم حبجم ادلكاسب االقتصادية
واالجتماعية للمقدرات السياحية؛
 ضماف كفاءة استغالؿ ادلوارد الطبيعية ،كالتوفَت يف ادلياه وترشيد استخداـ الطاقة والتقليل مناذلدر مبا يضمن حق األجياؿ القادمة؛
 تقييم األثر البيئي عند ختطيط وتنفيذ مشروعات التنمية السياحية ،والتزاـ ادلراقبة ادلستمرة منالسلطات ادلسئولة ،وفرض عقوبات على ادلشروعات ادلخلة بالبيئية؛
 ضرورة فرض ضوابط وأنظمة وقوانُت للسيطرة على زوار ادلقصد السياحي. ضرورة االستعانة بالكفاءات األجنبية يف رلاؿ التكوين السياحي لتأىيل ورفع أداء ادلورد البشريادلشرؼ على قطاع السياحة يف اجلزائر؛
 التسويق للوجهة اجلزائر السياحية ،مع تشجيع الوكاالت السياحية على جذب السياحاألجانب وتفعيل دور الديواف الوطٍت للسياحة يف رلاؿ التسويق لصورة اجلزائر السياحية.
 الهوامش والمراجع : 1محزة درادكة ،و وآخروف ،السياحة البيئية  ،ط ،1مكتب اجملتمع العريب ،األردف ،)2016( ،ص.101:

 2عبد اهلل زلمد فريد وآخروف ،إستراتيجية التنمية السياحية المستدامة ،دار األياـ للنشر والتوزيع ،األردف،)2016( ،ص.28:
 3مسر رفقي الرحيب ،ااإلدارة السياحية الحديثة ،األكادؽليوف ،األردف،)2014( ،ص.123:

 4زين الدين صالح ،دراسة لفرص وتحديات التنمية السياحية المستدامة ،ادلؤدتر الدورل الثالث حوؿ القانوف والسياحة،كلية احلقوؽ
طنطة،القاىرة )2016( ،ص.20:

« مجلة األبحاث االقتصادية»،
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6

سعيد صاحل ،و ىالة عبدرل ،دور االستثمارات السياحية في تحقيق التنمية السياحية المستدامة .رللة البحوث والدراسات
التجارية ،العدد  ،04اجلزائر( ،سببتمرب  ،)2018ص.07:
نواؿ خنتار ،عبد اهلل قلش ،تقييم أداء قطاع السياحة الجزائري في ظل المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية

(- )SDAT2030دراسة مقارنة مع مجموعة من الدول العربية .رللة االقتصاد وادلالية ،اجمللد،5العدد ،01اجلزائر( ،ماي
،)2019ص.199:

 7سهاـ عيساوي ،وفطوـ حوحو ،واقع العرض والطلب السياحي في كل من الجزائر وتونس 'دراسة مقارنة' .رللة اقتصاديات ادلاؿ
واألعماؿ ،اجلزائر( ،جواف  ،)2014ص.88:
 8وسػػيلة السػػبيت ،لطيفػػة السػػبيت .اإلنفــاق علــى الســياحة وأ ــره علــى النمــو االقتصــادي فــي الجزائــر دراســة تحليليــة قياســية للفتــرة
9

( .)0208-0991رللة الدراسات االقتصادية ادلعمقة ،العدد  ،04اجلزائر.)2017( ،ص.137 :
الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ،متوفرة على الرابط:

http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-transport (10/01/2020).

 10علي بودالؿ،النهوض بالسياحة المستدامة في الجزائر كأحد شروط تنمية اإلقتصاد الجزائري .رللة البشائر
اإلقتصادية،العدد ،06اجلزائر( ،سبتمرب  ،)2016ص.143:
 11القانوف رقم  03/01ادلؤرخ يف ( )2003/02/17وادلتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة .اجلريدة الرمسية ( ،)11الصادرة يف
(،)2003/02/19ص.05:

 12القانوف  02-03ادلؤرخ يف ( )2003/02/17ادلتعلق باالستعمال واستغالل السياحيين للشواطئ .اجلريدة الرمسية (،)11
الصادرة يف ( )2003/02/19ص.10:
13

القانوف  03-03ادلؤرخ يف ( )2003/02/17وادلتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية .اجلريدة الرمسية ( ،)11الصادرة يف

( ،)2003/02/19ص.15:
 14ادلرجع نفسو ،ص.16 :

 15القانوف  69-07ادلؤرخ يف ( )2007/02/19المحدد لشروط وكيفية منح امتياز استغالل المياه الحموية .اجلريدة الرمسية،
 ،07الصادرة يف ،2007/02/21:ص.07:

16عبد القادر عويناف .)2013( .السياحة في الجزائر اإلمكانيات والمعوقات ( )0201-0222في ظل االستراتيجية السياحية
الجديدة للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  .SDAT2025أطروحة دكتوراه يف العلوـ االقتصادية،ختصص نقود ومالية،
اجلزائر ،كلية العلوـ االقتصادية والعلوـ التجارية وعلوـ التسيَت ،جامعة اجلزائر  ،3ص.277:

17وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة والياحة اجلزائرية ،ادلخطط التوجيهي للتميئة السياحية ( ،)SDAT2030الكتاب  ،03األقطاب
السياحية السبعة لالمتياز ( .)POTاجلزائر ،)2008( ،ص.03:
18ادلرجع نفسو ،نفس الصفحة.

« مجلة األبحاث االقتصادية»،

جامعة البليدة  ،0العفرون ،الجزائر ،المجلد  ،01العدد 20
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