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 Abstract: 

Tourism is one of the most important economic sectors for many 

developed or developing countries because of the important 

resources it provides, both in terms of financial returns or the 

creation of jobs and employment, which prompted Algeria to pay 
attention to this sector and work on its development and 

development, making it a sustainable resource and achieving the 

sustainable development goals adopted by Algeria. 

This study seeks to highlight the relationship between the 

importance of tourism as an economic sector, and the concept of 
sustainable development as one of the strategies of the Algerian 

state in achieving comprehensive development. Where we focused 

our attention in this study on reviewing basic concepts about 

tourism and sustainable development, as well as reviewing the 

reality and prospects of the tourism sector in Algeria, while 

identifying the obstacles and challenges facing the sector. 
Where we concluded that despite the achievements made by 

Algerian tourism, it still suffers from many shortcomings, which 

led to the weak contribution of tourism to the domestic product, 

tourism exports and tourism investments, as well as the low rate 

of tourist influx of foreign and local tourists, which constitutes an 
obstacle towards the realization of sustainable development goals. 
Key words: Tourism, Sustainable Development, Sustainable 

Tourism, Sustainable Development Goals, Economic Development. 
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  قطاع السياحة يف اجلزائر حنو حتقيق التنمية املستدامة 

 
 3 شريف أسيا

 4أمال بلعيدي
 

 :امللخص
النامية ملا توفره من موارد هامة أو  القطاعات االقتصادية للكثري من الدول املتقدمة أهم تعترب السياحة من

االهتمام هبذا القطاع  إىل خلق ملناصب العمل والتشغيل ما دفع ابجلزائرأو  سواء من انحية العوائد املالية
  .التنمية املستدامة اليت تبنتها اجلزائر أهدافوالعمل على تطويره وتنميته مبا جيعل منه موردا مستداما وحيقق 

ية السياحة كقطاع اقتصادي، وبني مفهوم التنمية املستدامة أمه العالقة بني إبراز إىل تسعى هذه الدراسة
اجلزائرية يف حتقيق التنمية الشاملة. حيث ركزان اهتمامنا يف هذه الدراسة ابعتباره أحد اسرتاتيجيات الدولة 

على استعراض مفاهيم أساسية حول السياحة والتنمية املستدامة وكذا استعراض واقع وافاق القطاع 
 .السياحي يف اجلزائر مع حتديد العقبات والتحدايت اليت تواجه القطاع

اهنا الزالت تعاين من العديد من إال  ليت حققتها السياحة اجلزائريةن رغم االجنازات اأ إىل حيث توصلنا
ضعف مسامهة السياحة يف الناتج احمللي والصادرات السياحية واالستثمارات  أدى إىل النقائص، وهو ما

الذي يشكل عائقا حنو  األمرالسياحية، وكذا اخنفاض معدل التوافد السياحي للسياح األجانب واحملليني، 
 .التنمية املستدامة أهداف جتسيد

التنمية املستدامة، التنمية  أهدافالسياحة، التنمية املستدامة، السياحة املستدامة،  الكلمات املفتاحية:
 .االقتصادية

 
  :املقدمة

هبذا  النامية على حد سواء، فاالهتمامأو  تعترب السياحة من القطاعات االسرتاتيجية املهمة يف خمتلف دول العامل املتطورة
واليت تظهر مبدى مسامهة ، ية كبريةأمه الء هذا القطاعأ إىل القطاع االسرتاتيجي خيلق موارد اقتصادية هامة للدول. ما دفع ابجلزائر

تعزيز دور القطاع السياحي وتفعيل مسامهته يف النشاط  إىل ها من خالل املبادرةأهدافالسياحية يف تفعيل التنمية املستدامة وحتقيق 
تنويع صادراته املرتبطة ابلسلعة االعتيادية وهي النفط مع الرتكيز على دور السياحة  إىل صادي للبالد والذي هو أبمس احلاجةاالقت

 وعليه فقد جاءت مسامهتنا من أجل حماولة اإلجابة عن التساؤالت التالية:   2030.التنمية املستدامة أهدافيف تعزيز 
 ؟ائرما هو واقع وافاق السياحة يف اجلز  -
 ما هي العقبات والتحدايت اليت تواجهها التنمية السياحية املستدامة يف اجلزائر؟ -
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 أمهية البحث
ونظرا الهتمام  جيالية البحث يف دور السياحة كنشاط اقتصادي لتحقيق التنمية االقتصادية، وابعتباره ثروة األأمه تتجلى

 أهم خاصة أن السياحة تعترب من بني السياحة املستدامة، إىل العديد من اهليئات واملنضمات اليت أصبحت تدعوا ابلتحول
  2030.التنمية املستدامة كأجندة سنة  أهدافالقطاعات االقتصادية اليت تزايد إسهامها يف تعزيز 

 
 البحث: أهداف

 حتليل الواقع السياحي يف اجلزائر من خالل عرض مسرية هذا القطاع.  .1
 العقبات والتحدايت اليت تواجهها التنمية السياحية املستدامة يف اجلزائر.  أهم الوقوف على .2
 اقرتاح بعض التوصيات من أجل النهوض ابلقطاع. .3

 
I. مفاهيم أساسية حول السياحة والتنمية املستدامة 

 مفهوم السياحة1  .1
تعرف السياحة ابهنا "انشطة االشخاص احملددين بوصفهم زوارًا. والزائر هو الشخص الذي يسافر يف ظل أوضاع معينة 

وتشمل . ألغراض أخرىأو  التعليم،أو  ألغراض الصحة،أو  ألغراض العمل التجاري،أو  أي، لقضاء العطالت، والرتفيه والرتويح،
إال  ر. وهذا النطاق أوسع بكثري من املفهوم التقليدي للسائحني، الذي ال يشملالسياحة أنشطة مجيع هذه الفئات من الزوا

أثناء القيام برحلة. وال يقتصر ذلك على أو  السائحني للرتفيه. ويشمل مفهوم االنشطة مجيع أفعال الزوار يف التحضري للقيام برحلة
امل اهلامة، وأخذ محامات الشمس، وزايرة املواقع، وممارسة أنشطة سياحة عادية، مثل مشاهدة املع حيانما يعترب يف كثري من األ

 (2، صفحة 2011)االمم املتحدة، .  "مشاهدهتاأو  الرايضية لعا األ
فرعا من النشاطات االقتصادية اليت ترتبط ابلسياحة، وتندرج ضمنها اخلدمات اليت تقدمها  185وهي تتضمن أكثر من 
مؤسسات تقدمي االطعمة واملشروابت، املصارف واملؤسسات املالية، املؤسسات الثقافية يواء، قطاعات: النقل، الفندقة واأل

 (2-1، الصفحات 2004)دبور،   .والرتفيهية ومؤسسات الدعاية والتشجيع والرتويج
    فقد عرفتها املنظمة العاملية للسياحة وقد تعددت تعاريف السياحة وذلك حسب اجلهة اليت قامت بتعريفها،

(OMT*5)  تقع خارج بيئتيـهم املعتادة، ويقيمون فيها ملدة ال  أماكن إىل على أهنا: " تشمل أنشطة االشخاص الذين يسافرون
 ألغراض أخرى".أو  تزيد عن سنة بغري انقطاع، للراحة

حة الذي بينما خيتلف تعريف منظمة العمل الدولية لقطاع الفنادق، وخدمات املطاعم، والسياحة عن تعريف صناعة السيا
تستخدمه معظم املنظمات. حيث ترى انه "يشمل تعريف قطاع الفنادق، وخدمات املطاعم، والسياحة ليس فقط اخلدمات 
املقدمة للمسافرين، بل أيضا تلك املقدمة للمقيمني. فبالنسبة ملنظمة العمل الدولية، يشمل قطاع الفنادق، وخدمات املطاعم، 

 :والسياحة
 الفنادق، واملنتجعات، واملعسكرات السياحية، ومراكز العطالت؛  -
 الوجبات اخلفيفة، واحلاانت، والنوادي الليلية، واملنشآت املماثلة؛  أماكناملطاعم، والبارات، واملقاهي، و  -

                                                           
5 * OMT: Organisation Mondiale du Tourisme. 
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ت، املؤسسات اليت تقدم الوجبات واملرطبات يف املستشفيات، ومقاصف املصانع واملكاتب، واملدارس، والطائرا  -
 والبواخر؛

 وكالء السفر، املرشدون السياحيون، ومكاتب املعلومات السياحية؛   -
 (3، صفحة 2011) منظمة العمل الدولية، " .املؤمترات، ومراكز العرض  -

وميكن القول ابن السياحة هي احدى النشاطات االقتصادية سريعة النمو يف خمتلف بلدان العامل، توفر الكثري من مناصب 
سوق  إىل وهي مصدر مهم للتنمية وللتوظيف، وهي صناعة مهمة للراغبني يف العمل خاصة فئة النساء، والشبا  للوصولالعمل، 

 .العمل. كما أن السياحة تساهم بقوة يف التنمية االقتصادية والصناعية واالجتماعية والثقافية للدول
 السياحة أنواع1. 2  

املختلفة هلا وفقا لعدة عناصر،  نواعصنف خرباء السياحة األ السياحة تبعا للتصنيف الذي يعتمد عليه. فقد أنواعختتلف 
 إىل ابإلضافة ،ترفيهيةأو  عالجيةأو  حسب النشاط فقد تكون دينيةأو  خارجيةأو  مجاعية داخليةأو  حيث ميكن ان تكون فردية

 املختلفة من السياحة. نواعالستدامة ونربز فيما يلي األامناط اخرى من السياحة تعتمد مفهوم البيئة وا
أو  : السياحة الفردية تتضمن فردا واحداالسياحة حسب عدد االشخاص )السياحة الفردية واجلماعية( -

بينا السياحة اجلماعية عبارة عن سياحة تضم  ،وال تكون منظمة وقائمة على اساس برانمج معني فرادجمموعة من األ
 عادة تقوم هبا وكاالت سياحية. فرادألجمموعة من ا
داخل البلد نفسه  فراد: ونقصد هبا انتقال األالسياحة حسب املوقع اجلغرايف )السياحة الداخلية واخلارجية( -

 .اما السياحة اخلارجية فنقصد هبا استقبال السياح األجانب يف بلد ما
: يتضمن هذا النوع من السياحة أنشطة خمتلفة تكون هي الدافع للقيام ابلرحلة السياحة حسب النشاط -
 رايضية اخل. أو  ثقافيةأو  ترفيهيةأو  عالجيةأو  فقد تكون دينيةالسياحة 

أو  مةالدينة املتواجدة يف الدولة حمل االقا اثرواآل ماكنزايرة األأو  فالغرض من السياحة الدينية هو القيام ابلشعائر الدينية
حمددة من الدول اليت تتوفر على مناخ صحي وغين  أماكنالعالجية فيمكن حصرها يف زايرة أو  دولة اخرى اما السياحة الطبية

هي الّسياحة القائمة على التعرُّف على  الّسياحة الثقافّية .الطبيعية وغريها اليت تتميز خبصائصها العالجية عشا ابملياه املعدنية واأل
ختلفة، وتباُدل املعلومات حوهلا.  العادات 

ُ
جتمعات امل

ُ
اما سياحة الندوات واملؤمترات فتتمثل والتقاليد اخلاّصة ابلثّقافات اأُلخرى وامل

 دولية تضم العديد من الدول.أو  ،ومنظمات من الدولة نفسها أفراديف اللقاءات املنظمة ملعاجلة قضية ما وقد تكون حملية تضم 
 :تتكون من :ملستدامةالسياحة البيئية وا -

 أنواعحديث نسبيا يقصد به كيفية توظيف البيئة جلعلها نوعا من  : مصطلح السياحة البيئيةالطبيعيةأو  السياحة البيئية
 .السياحة اليت يلجا إليها الفرد لالستمتاع ابلطبيعية الربية والصحراوية

بطريقة  ،األمثل: فتقوم على محاية وتوفري الفرص للمستقبل يف جمال إدارة املوارد الطبيعية واستغالهلا السياحة املستدامة
لتصبح هده الصناعة حقا يف خدمة  ،تتحقق فيها متطلبات ترسيخ ثقافة احلفاظ على البيئة واالرتقاء مبمارسات صناعة السياحة

 .الشعو  واحلضارات
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 مكوانت السياحة 1. 3  
 تتمثل املكوانت األساسية للسياحة اليت جيب أخذها بعني االعتبار فيما يلي: 

: وهي العناصر الطبيعية مثل املناخ والتضاريس والشواطئ والبحار واألهنار عوامل وعناصر جذب الزوار -
 .لعا والغاابت واحملميات، واملواقع التارخيية واحلضارية واألثرية والدينية ومدن املالهي واأل

 إىل : مثل الفنادق والنزل وبيوت الضيافة واملطاعم واالسرتاحات. اضافةرافق وخدمات اإليواء والضيافةم -
 العنصر البشري املؤهل.

: مثل مراكز املعلومات السياحية ووكاالت السياحة والسفر، ومراكز صناعة وبيع احلرف خدمات خمتلفة -
 اليدوية والبنوك واملراكز الطبية والربيد والشرطة.

ها، وتوفري املياه الصاحلة للشر  والطاقة أنواع: تشمل خدمات النقل مبختلف خدمات البنية التحتية -
 الكهرابئية، وتوفري شبكة من الطرق واالتصاالت.

 
 مفهوم التنمية املستدامة2. 1  

النهوض ابلتنمية من اجلوانب االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية  إىل يقصد مبصطلح التنمية املستدامة العملّية اليت هتدف
يف كّل دول العامل، حبيث تستطيع أن تليب حاجات سكانه يف السنوات القليلة القادمة. لقد انلت التنمية املستدامة اهتماماً ابلغاً 

رهتا يف خدمة التنمية، وتغيري أمناط اإلنتاج، واالستهالك يف مجيع أحناء العامل، مما يستلزم ضرورة احلفاظ على املوارد الطبيعية، وإدا
قّنن، واحلد من التلوث البيئّي، ابإلضافة

ُ
احلّد من الفقر عن طريق حتسني مستوايت املعيشة، وإجياد فرص عمل متزايدة،  إىل غري امل

 (2016ة، )مساعد القادمة منها، خصوصاً املياه، والطاقة. جيالعلى أن يراعى يف كل ذلك حُق األ
تعددت وتنوعت التعاريف اليت تناولت مفهوم التنمية، فقد ظهر هذا املفهوم يف تقرير اإلحتاد العاملي للمحافظة على 

هي السعي الدائم لتقدير نوعية احلياة اإلنسانية مع األخذ ابإلعتبار قدرات »والذي عرفها    1981املوارد الطبيعية سنة 
التنمية »مبا يلي:  1987بينما عرفها تقرير مستقبلنا املشرتك والذي عقد سنة «. لذي حيتضن احلياةوإمكانيات النظام الطبيعي ا

املقبلة على تلبية إحتياجاهتا اخلاصة، واليت تركز  جيالاملستدامة هي التنمية اليت تليب إحتياجات احلاضر دون املساس بقدرة األ
 «.املوارد الطبيعية استخدامرض دون الزايدة يف على حتسني نوعية احلياة جلميع املواطنني يف األ

جمموعة من الطرق والوسائل اليت تستخدم من أجل توحيد جهود األهايل »املتحدة على أهنا  األمميف حني عرفتها 
والسلطات هبدف حتسني املستوى اإلقتصادي اإلجتماعي والثقايف يف اجملتمعات القومية واحمللية، وإخراج هذه اجملتمعات من 

 «. البالد عزلتها لتشارك إجيابيا يف احلياة القومية وابلتايل تساهم يف تقدم
وسائل خمتلفة  استخدامفقلة من الناس الذين لديهم وعي وقابلية لتطبيقها، حبيث يتم »والتنمية املستدامة كمفهوم واسع 

حتافظ على البيئة والثروة الغابية، واحليوانية، والسمكية، والنباتية، واملعدنية، مع احملافظة على استمرار عطاء هذه الثروات لسد 
 (131، صفحة 2010)صاحل،  «.القادمة واحملافظة على التنوع احليواين الجيحاجيات األ

كما تعرف التنمية املستدامة ابهنا "التنمية املستمرة والعادلة املتوازنة واملتكاملة واليت تراعي البعد البيئي يف مجيع مشروعاهتا 
 (82، صفحة 2017)حممد م.،  .القادمة" جيالاحلالية على حسا  األ جيالواليت ال جتين الثمار لأل
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 التنمية املستدامة أهداف2. 2  
: وهذا من خالل تطوير املؤسسات والبىن التحتية مع العمل على محاية حتسني الكفاءة وزايدة معدل النمو اإلقتصادي -

 إىل ها بشكل عقالين، إضافةاستخدامتدمريها و أو  هااستنزافاملتعاقبة من خالل عدم  جيالاملوارد الطبيعية والبيئية من أجل األ
 . فرادحتقيق املساواة يف تقاسم الثروات بني مجيع األ

حتسني سلوكيات السكان إجتاه البيئة مع الرتكيز يف  إىل : من خالل سعيهامحاية النظام االيكولوجي والتنوع البيولوجي -
اليت تقتضي أيضا احملافظة على بيئته اليت متثل مصدر حياته تعاملها مع نظام الطبيعة وحمتواها على أساس حياة اإلنسان ومصاحله 

 لتصبح العالقة بينهما عالقة تكامل وإنسجام.
املتاح  استخدام: حتاول التنمية املستدمية توعية السكان أبمهية البيئة يف اجملال التنموي، وكيفية التأثري على أوليات اجملتمع

ل إتباع طريقة تالئم اإلمكانيات املتوفرة وتسمح بتحقيق التوازن الذي بواسطته ميكن منها يف حتسني نوعية حياة اجملتمع من خال
 السلبية واملشكالت البيئية. اثروحتقيق املشاركة والتطوير املؤسسايت، مع احلد من اآل تفعيل التنمية اإلقتصادية

 خصائص الّتنمية املستدامة وركائزها  2. 3
 خصائص الّتنمية املستدامة: -

جانب بعديها الكمّي والنوعّي. ُمراعاة حقوق  إىل متتاز بطول مداها؛ حيث يُعّد الُبعد الزميّن أساسًا يف خطط عملها،
ووضعها يف املقام األول.  فرادالاّلحقة واحلفاظ عليها فيما يتعلق ابملوارد الطبيعّية. االهتمام ابالحتياجات األساسّية لأل جيالاأل

 أهدافيط احليوّي، وحمتوايته كافّة. إيالء الطبقة الفقرية االهتمام البال ، وجعلهم مقامًا ُمستهدفًا من تركيز االهتمام على احمل
)احلياري،   .للموارد وذلك بتحقيق الّتنسيق والتكامل الدويّل بني الّدول الغنّية والفقرية األمثل ستخدامالّتنمية املستدامة. اال

2016) 
 :ركائز التنمية املستدامة -

ترتكز التنمية على ثالث ركائز أساسية ال ميكن فصل بعضها عن بعض األخر وتتمثل يف الركائز اإلقتصادية والبيئية 
 واإلجتماعية اليت تندرج حتت النهج الكامل للتنمية املستدامة. 

 تتمثل هذه الركائز يف :الركائز اإلقتصادية:  
 املوارد الطبيعية.  استخدامالطبيعية. ترشيد  احلد من اإلفراط يف اإلستهالك الفردي من املوارد

املوارد. تقليص في توزيع معاجلة مشكلة التلوث وخاصة من طرف الدول املتطورة واليت تعد أكرب مسبيب التلوث. املساواة 
 اهلوة من انحية املداخيل. احلد من النفقات العسكرية.

 الركائز يف التنمية وهي:  أهم متثل أحد :الركائز البيئية 
ابحملافظة على إال  احملافظة على األراضي الزراعية من التوسع العمراين التصحر واإلجنراف، وال يتأتى ذلك» -

 األمسدة واملبيدات.  استخدامالغطاء النبايت والغاابت من خالل عدم اإلفراط يف 
املياه يف  استخداماحملافظة على املياه السطحية واجلوفية وموارد املياه العذبة مبا يضمن إمداد كاف ورفع كفاءة  -

 التنمية الزراعية والصناعية واحلضرية والريفية.  
محاية املناخ من اإلحتباس احلراري مبا يكفل عدم تغيري أمناط سقوط األمطار والغطاء النبايت، وزايدة مستوى   -

القادمة للمحافظة على إستقرار املناخ والنظم  جيالسطح البحر وزايدة األشعة فوق البنفسجية هذا بغرض زايدة فرص األ
   (346، صفحة 2015) حسون عبد هللا ، «. اجلغرافية والبيولوجية والفيزايئية
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 واملتمثلة فيما يلي  :الركائز اإلجتماعية: 
توزيع السكان بشكل متوازن بني خمتلف املناطق. واحلد من ظاهرة  إىل إضافةالتحكم يف النمو الدميغرايف.  -

 البطالة من خالل توفري مناصب شغل يف خمتلف اجملاالت.
 مفهوم السياحة املستدامة3. 1  

إشباع التنمية السياحية املستدامة هي التنمية السياحية التقليدية مع إضافة صفة االستدامة اليها حيث تتمثل يف عملية 
واحملافظة  القادمة من السائحني يف محاية متطلباهتم البيئية جيالحاجات السائحني النفسية وتوفري متطلباهتم مع ضمان حقوق األ

 .على املوارد الطبيعية
جانب محاية  إىل ضيفةكما عرفتها املنظمة العاملية للسياحة على أهنا تلك اليت تليب رغبات السياح وحاجات اجملتمعات امل

وتوفري الفرص للمستقبل، واليت متثل القواعد املرشدة يف جمال إدارة املوارد بطريقة تتحقق فيها متطلبات املسائل االقتصادية، 
 .واالجتماعية والثقافية، ويتحقق معها التكامل الثقايف والعوامل البيئية والتنوع احليي ودعـم نظم احلياة

 حية املستدامةمؤشرات التنمية السيا3. 2  
 تتمثل املؤشرات األساسية للسياحة املستدامة يف:

 أهم : ترتبط املؤشرات االقتصادية للتنمية السياحية املستدامة بقياس أتثري النشاط السياحي علىاملؤشرات االقتصادية -
 املؤشرات االقتصادية واملتمثلة يف حجم العمالة يف قطاع السياحة العملة الصعبة نسبة املسامهة يف الناتج احمللي. 

: ترتبط املؤشرات االجتماعية للتنمية السياحية املستدامة بتأثري النشاط السياحي على الوسط املؤشرات االجتماعية -
مؤشر االنعكاس االجتماعي للسياحة  :لسياحية على اجلانب االجتماعي وهيا اثروتوجد عدة مؤشرات لقياس اآل االجتماعي

 .، مؤشر الصحة العامةنمؤشر األم على الظروف املعيشية لسكان، مؤشر رضى السكان احملليني،
: واليت ترتكز على مدى ضغط النشاط البشري على البيئة يف الوجهة السياحية وما مدى الضرر الذي املؤشرات البيئية -

مؤشر معاجلة النفاايت، مؤشر محاية  :السياحية على اجلانب البيئي وهي اثرويرتكز على عدد من املؤشرات لقياس اآل، لحق هباي
 املياه.  استخدامالرتبة، مؤشر كثافة  استخداماجلو من التلوث، مؤشر كثافة 

 2030خطة التنمية املستدامة 4. 1  
 سبتمرب 27 إىل 25  من املمتدة الفرتة خاللاملتحـدة يف نيويورك  األمماتفق رؤساء الدول واحلكومـات اجملـتمعني يف مقـر 

اإلمنائية لأللفية  هدافبعد النتائج اإلجيابية اليت حتققت من تبين األ عاملية جديدة للتنمية املستدامة أهداف، على اعتماد 2015
 واحلكومات الدويل اجملتمع عليها يرتكز  املستدامة للتنمية طموحة جديدة خطة على دولة 150 من أكثر قادة صادق حيث
 تسمية اخلطة هذه على أطلق وقد القادمة. 15ال السنوات مدى على والرخاء ابلرفاه العامل سكان مجيع ينعم أن أجل من الوطنية

 متثل هذه اخلطة برنـامج عمـل ألجـل النـاس واألرض وألجـل االزدهـار. وهـي ."2030 املستدامة التنمية خطة عاملنا: حتويل "
تعزيز السـالم العـاملي يف جـو مـن احلريـة أفسـح. وستعمل مجيع البلدان واجلهات على تنفيـذ هـذه اخلطـة يف إطـار  إىل هتـدف أيضا

التحـول لالنتقـال ابلعـامل حنـو مسـار قوامـه االسـتدامة والقـدرة علـى  إىل مـن الشراكة التعاونية، وعلـى اختـاذ اخلطـوات اجلريئـة املفضـية
    .خيلف الركب أحدا وراءهإال  ع ضرورةالصمود. م

االقتصـادي واالجتمـاعي والبيئـي  -حيث تلتزم الدول ابلعمـل دون كلـل مـن أجـل حتقيـق التنميـة املستدامة أببعادها الثالثة 
 إىل ة منطلقا هلا، وتسـعىاإلمنائية لأللفي هدافواليت تتخذ أيضا من اإلجنازات اليت حتققت يف إطار األ علـى حنـو متـوازن ومتكامـل

 غاية. 169هدفا وغاايهتا البال  عددها  17التنمية املستدامة البال  عددها  أهدافالنهوض مبا مل يكتمل من أعماهلا، من خالل 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&referer=/english/&Lang=A
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  2030أمهية السياحة املستدامة وفقا خلطة 4. 2  

  :أن إىل احصائيات منظمة السياحة العامليةتعترب السياحة مصدرا للنمو االقتصادي الشامل واملستدام، حيث تشري 
 ؛2009%منذ  4الزايدة السنوية يف أنشطة السياحة الدولية تقدر بـ: " -
 %من الصادرات العاملية من اخلدمات؛  30%من الصادرات العاملية و 7كما متثل السياحة    -
من الناتج الداخلي  % 10حة ؛ تشكل السيا2015مليار دوالر من صادرات السياحة الدولية خالل سنة  1500 و -

 .العاملي  (PIB)اخلام
 تساهم السياحة يف االدماج االجتماعي وتقليص البطالة والفقر،  -
 متثل السياحة القطاع التصديري االول لكثري من الدول النامية؛   -
السياحة العاملية بتقليص  يلتزم القطاع السياحي العاملي وفقا ملنظمة تعمل السياحة على محاية البيئة والتغري املناخي اذ -

%؛ وتوليد رؤوس االموال املوجهة للحفاظ على احملميات، والكائنات 5االنبعااثت العاملية من اثين أوكسيد الكربون بنسبة 
 والبيئة؛

ري من خالل إحياء النشاطات واالعراف التقليدية؛ وتوف :تعمل السياحة على ترسيخ القيم الثقافية، التنوع والرتاث الثقايف -
التوعية والتحسيس أبمهية الرتاث  إىل الوسائل اليت تسمح للمجتمعات احمللية بتطوير نفسها واالفتخار برتاثها؛ اضافة

 (381، صفحة 2018)مسعود،  ."التارخيي والثقايف
 2030مكانة السياحة وفقا خلطة التنمية املستدامة 4. 3  

حتتل السياحة مكانة هامة يف خطة التنمية املستدامة من خالل تركيزها على حتقيق السياحة املستدامة حيث خصصت 
 ا بعينها موجهة للنشاط السياحي واملتمثلة فيما يلي:أهدافهذه اخلطة 

الثامن يف خطة التنمية ية السياحة املستدامة جبعلها الغاية التاسعة من غاايت اهلدف أمه سلط اهلدف الثامن الضوء على
واملتمثلة يف "وضع وتنفيذ سياسات لتعزيز السياحة املستدامة اليت ختلق فرص العمل وتعزز الثقافة  2030املستدامة لعام 

   .  "2030واملنتجات احمللية حبلول عام 
التنمية  أهدافن   م 12ية السياحة املستدامة يف اهلدف الثاين عشر من خالل الغاية أمه كما مت الرتكيز على

التنمية املستدامة للسياحة املستدامة اليت ختلق فرص عمل وتعزز الثقافة  آاثر"تطوير وتنفيذ أدوات لرصد  إىل اليت هتدف .املستدامة
 واملنتجات احمللية يف التنمية املستدامة".

التنمية املستدامة على أهنا  أهدافمن  7.14مت حتديد السياحة أيًضا يف اهلدف الرابع عشر على النحو الوارد يف الغاية  
  2030.وسيلة لزايدة الفوائد االقتصادية للدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقل منًوا حبلول سنة 

السياحة املستدامة اذ ترى أبهنا  130، املستقبل الذي نصبو إليه، يف الفقرة 20كما تناولت الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو +
كبري يف األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة بفضل روابطها الوثيقة ابلقطاعات األخرى وقدرهتا على خلق فرص عمل الئقة مساهم  

 ، اين مت تشجيع الدول األعضاء لتعزيز االستثمار يف السياحة املستدامة.131الفقرة  إىل اضافة .وتوليد التجارة. فرص
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II. واقع وافاق السياحة يف اجلزائر 
 2025املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية أفاق 1. 

 2025   تعريف خمطط التهيئة السياحية .1.1
مرجعًا لسياسة جديدة تبنتها الدولة اجلزائرية  SDAT)*6 (2030يعترب املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق 
اليت تعكس لنا مبتغى الدولة فيما فهو املرآة  SNAT)*7 (2030ويعد جزءًا من املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم يف آفاق 

خيص التنمية املستدامة وذلك من أجل حتقيق توازن ثالثي يشمل الرقي االجتماعي والفعالية االقتصادية واالستدامة البيئية. 
)وزارة  .وهلذا السبب ويف إطار التنمية املستدامة، تعطي الدولة توجيهات اسرتاتيجية للتهيئة السياحية يف كافة الرتا  الوطين

 السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي(
فاملخطط التوجيهي لتطوير السياحة يف اجلزائر حيدد املعامل السياحية الكربى لرتسيخ مفهوم جديد ومقاربة خاصة للسياحة  

توظيف كامل  إىل املستدامة ودعم للنمو االقتصادي ومصدرا خللق الثروة وإنشاء مناصب شغل إضافة كوهنا شريكا للتنمية
 .Ministère du tourisme et d’artisanat, 2008, p ) 2025القدرات واملزااي جلعل اجلزائر متميزة يف غضون 

4) 
 االسرتاتيجية للمخطط  هدافاأل1. 2  

  :العامة للمخطط يف هدافتتمثل األ
قطاعات أخرى )مثل الصناعة التقليدية، النقل، اخلدمات، الصناعة،  إىل املرتتبة عن هذه السياسة اثرتوسيع اآل" -

 التشغيل؛(
 حتسني التوازانت الكلية: التشغيل، النمو، امليزان التجاري واملايل، واالستثمار  -
 توفيق بني الرتقية السياحية والبيئية؛  -
جذ  هامة، فان اسرتاتيجيات السياحة تثمني الرتاث الثقايف، التارخيي والشعائري، كون هذه العناصر متثل عوامل  -

 املتواصلة، عليها احرتام التنوع الثقايف ومحاية الرت اث واملسامهة يف التنمية احمللية؛ 
إحداث تغيريات يف التصور الذي حيمله املتعاملون الدوليون اجتاه  إىل التحسني الدائم لصورة اجلزائر: حبيث يرمي الربانمج -

 (17، صفحة 2008ة السياحة، )وزار  ."السوق اجلزائرية
 ركائز املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية:1. 3  

 :يرتكز املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية على مخس ديناميكيات هي
 تثمني الوجهة اجلزائرية لزايدة جاذبية وتنافس اجلزائر -
 .والتنميةتطوير األقطا  والقرى السياحية املتميزة من خالل ترشيد االستثمار  -
لتطوير التميز يف العروض السياحية الوطنية إبدماج التكوين من خالل االرتقاء املهين  نشر خمطط جودة السياحة -

 .واالتصال عالموالتعليم واالنفتاح على تكنولوجيا اإل
 خمطط الشراكة بني القطاعني العام واخلاص -
 خمطط متويل السياحة -

                                                           
6* SDAT: Schéma Directeur d’Aménagement Touristique. 
7* SNAT: Schéma National d’Aménagement du Territoire. 
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 تقييم خطة التنمية يف اجلزائر 2.  
 تطور طاقات اإليواء:2. 1  

الدولة السياحية واليت  إىل متثل طاقات اإليواء للوحدات الفندقية االمكانيات واهلياكل املسخرة الستقبال السياح القادمني
 .املؤشرات اليت بواسطتها ميكن قياس مدى تقدم القطاع السياحي ابلبلد أهم تعترب أحد

حيدد تطور طاقة  الفندقية وللوقوف على مدى التطور املسجل نورد اجلدول املوايل الذيحتسني الطاقة  إىل سعت اجلزائر
 .االيواء الفندقية

 .1990-2019(: تطور طاقات االيواء خالل فرتة 1اجلدول رقم )
 االسرة عدد عدد الفنادق  السنة

2000 827 77 242 

2001 927 72 485 

2002 981 75 558 

2003 1 042 77 473 

2004 1057 82034 

2005 1 105 83 895 

2006 1 134 84 869 

2007 1 140 85 000 

2008 1 147 85 876 

2009 1 151 86 383 

2010 1 152 92 377 

2011 1 184 92 737 

2012 1 155 96 898 

2013 1 176 98 804 

2014 1 185 99 605 
2015 1 195 102 244 

2016 1 231 107 420 

2017 1 289 112 264 

2019 1 417 125 676 

Source: ONS, différentes publications (l'Algérie en quelques chiffres n° 34, n°36 
et n° 44, n° 48, Bulletin trimestrielle des statistiques n° 81 et n° 97). 

 

 827طاقات اإليواء عرفت حتسنا معتربا حيث ارتفع عدد مؤسسات اإليواء من أن  1 ن خالل اجلدول رقمنالحظ م
عدد االسرة يف اهلياكل اما  2019.مؤسسة سنة  1417مقارنة    2010مؤسسة سنة  1152 إىل 2000 مؤسسة سنة
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 ليصل 2010سرير سنة  92377 إىل 2000سرير سنة  77242اذ انتقل من  ،السياحية فقد شهد هو االخر تطورا ملحوظا
  2019. سرير سنة 676 125  إىل

 
 اجلزائر  إىل تطور التدفقات السياحية الوافدة2. 2  

 . 2019-1990 فرتة اجلزائر خالل إىل تطور عدد السياح الوافدين 2 اجلدول رقم ميثل
 1990-2019(: تطور تدفق عدد السياح خالل فرتة 2اجلدول رقم )

 السياح عدد السنة السياح عدد السنة
1990 1137000 2009 1 911 506 

1995 600000 2010 2 070 496 

2000 865 984 2011 2 394 887 

2001 901 416 2012 2630000 

2002 988 060 2013 2732731 

2003 1 166 287 2014 2301373 

2004 1 233 719 2015 1709994 

2005 1 443 090 2016 2039444 

2006 1 637 582 2017 2450785 

2007 1 743 084 2018 2657113 

2008 1 771 749 2019 2 371 056 

Source: ONS, différentes publications (l'Algérie en quelques chiffres n°36 et n° 
48, Bulletin trimestrielle des statistiques n° 81 et n° 97). 

 
نالحظ ان عدد السياح يف اجلزائر قد عرف تطورا ملحوظا مقارنة بسنوات التسعينات، حيث  2ومن خالل اجلدول رقم 

ويرجع اإلخنفاض املسجل  2005سائح سنة  600000 إىل لينخفض 1990سائح سنة  1137000قدر عدد السائحني بـ 
لإلرتفاع نتيجة حتسن الوضع األمين من  الوضعية األمنية الغري مستقرة مث ليعود بعدها عدد السياح إىل خالل سنوات التسعينات

 865ارتفاعا يف عدد السياح الوافدين حنو اجلزائر من  2013-2000. حيث سجلت الفرتة  2000جديد بداية من سنة 
 إىل ليواصل ارتفاعه 2010سائح سنة  496 070 2مث  2005سائح سنة  090 443 1 إىل 2000سائح سنة  984

 2013سائح سنة  2732731
رغم  2015.سائح سنة  1709994سائح مث  2301373اذ قدر    2014ليعرف بعدها تراجعا بداية من سنة 

سائح  056 371 2مسجال  2019انه تراجع جمددا سنة إال  سائح( 2657113) 2018التحسن الطفيف املسجل سنة 
 2018بني سنيت  (1، صفحة 2020)وزارة السياحة والصناعة التقليديـة والعمل،  10.77%أي ما يعادل اخنفاض بــ

 .2019و
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العوائق اليت بوجود العديد من  ابملقارنة ابلدول اجملاورة مثل املغر  وتونس يف عدد السواحوالضعف ويفسر هذا التذبذ   
 نقصجذ  السياح كغيا  ونقص الرتويج للوجهة اجلزائرية وضعف استغالل شبكات األنرتنت للدعاية والرتويج وكذا  تؤثر على

 قلة شبكات النقل اجلوي والبحري يف اجلزائر، مع نقص يف هياكل اإليواء من انحية العدد واجلــودة. اخلدمات السياحية،
  املداخيل السياحية السنوية:2. 3  

ان نسبة ايرادات السياحة من الصادرات ضعيفة واليت تعكس ضعف احلركة السياحية يف   3من خالل اجلدول رقم نالحظ
مث تعود نسبة ايرادات السياحة من  ،2010سنة  0.53% إىل لتنخفض 2005سنة  0.97%اجلزائر فقد بلغت نسبتها 

ا مسجلة أدىن مستوايهتا خالل االخنفاض جمدد إىل .  لتعود 0.91%اذ قدر     2015اإلرتفاع من جديد سنة  إىل الصادرات
التعامل مع العنصر البشري من خالل  إىل ، ومنه فالواقع السياحي يف اجلزائر حيتاج0.36%فرتة الدراسة حيث سجلت نسبة 

 تكوينه وأتهيل اهلياكل السياحية واخلدمات وتشجيع اإلستثمار ومنح التسهيالت البنكية ودعم التعامالت اإلقتصادية. 
 2005-2019.نسبة ايرادات السياحة من الصادرات يف اجلزائر  خالل الفرتة  :3جدول رقم 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Source: la banque mondiale, https://data.albankaldawli.org/indicator, consulté le 05-

06-2021 à 13h11. 

بوضوح مدى أتخر  (1)الشكل رقم  نسبة ايرادات السياحة من الصادرات للجزائر بدول اجلوار نالحظمن خالل مقارنة 
اجلزائر يف هذا املؤشر. بل أن نسبة مسامهة السياحة يف الصادرات عرفت تذبذاب واضحا خالل هذه الفرتة. يف املقابل كانت نسبة 

 22.73%لتعرف بعدها بعض التذبذ  مسجلة نسبة  2005سنة  32.7%ة السياحة يف صادرات املغر  قد فاقت مسامه

 السنة (%) نسبة ايرادات السياحة من الصادرات
0.97663848 2005 

0.685816 2006 

0.52740157 2007 

0.58005199 2008 
0.75037441 2009 

0.5347617 2010 

0.39273535 2011 

0.39235021 2012 

0.47528954 2013 

0.49695747 2014 

0.91543862 2015 

0.75121724 2016 

0.45381151 2017 

0.44269384 2018 

0.36534979 2019 

https://data.albankaldawli.org/indicator
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 2005سنة  19.20%ايرادات السياحة من الصادرات من عرفت تونس أيضا بعض التذبذ  اذ تراجعت نسبة  2019.سنة 
الظروف األمنية والتطورات السياسية اليت عرفتها تونس خالل العشرية  إىل واليت ميكن ارجاعها 2019سنة  13.99% إىل

لكن مقارنة اجلزائر بنسبة املسامهة يف تلك البلدان توضع التأخر الكبري للجزائر اذ تبقى بعيدة يف املؤشر وحتتاج ملزيد من األخرية 
 اجملهودات والتحسينات.

-2019.نسبة ايرادات السياحة من الصادرات للجزائر  مقارنة بدول اجلوار تونس واملغرب للفرتة  :1الشكل رقم 
2005 

 
Source: la banque mondiale, https://data.albankaldawli.org/indicator, consulter le 05-

06-2021 à 13h11. 

 
 مسامهة السياحة يف التنمية االقتصادية يف اجلزائر3.  

 مسامهة قطاع السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل3. 1  
سنة  1.4%تبني أن مسامهة السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل منخفضة جدا اذ مل تتجاوز  2رقم   الشكل من خالل

اين عاودت االرتفاع مع متيزها بضعف  2008غاية سنة  إىل لترتاجع بعدها 2004سنة  1.8%حدود  إىل ، لرتتفع2000
عاد التحسن من جديد  2014. يف سنة  1.98%مسجلة نسبة  2012نسبة املسامهة عموما حيث تراجعت جمددا سنة 

 إىل ليرتاجع 2019سنة  6.7% يف حني سجلت نسبة مسامهة   . 2015٪ سنة 6% وبنسبة 5.3بنسبة مسامهة تقدر   
 ها على قطاع السياحة.آاثر نتيجة االزمة الصحية العاملية وتبعات  2020سنة  %5.7
غيا  التنمية يف  إىل يعود عموما هذا االخنفاض يف مسامهة القطاع السياحي وحمدودية مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايلو 

ية يف حتقيق التنمية االقتصادية للبالد بوترية أمه القطاع السياحي، وكنتيجة لالعتماد املفرط على قطاع احملروقات ابعتباره األكثر
 أسرع.

 
 

 

https://data.albankaldawli.org/indicator
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 .2000/2009: نسبة مسامهة قطاع السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل للفرتة 2رقم    الشكل

 
Source: la banque mondiale, https://data.albankaldawli.org/indicator, consulter le 05-

12-2021 à 13h11. 

 
 مسامهة السياحة يف التشغيل واحلد من البطالة3. 2  

الفنادق واإلرشاد السياحي،  يد عاملة كثيفة، لتوفري خدمات وكالء السفر وشركات الطريان، إىل حيتاج القطاع السياحي
النقل واملواصالت، خدمات اهلاتف  إىل املطاعم واملقاهي، املتاحف، الصناعات التقليدية واحلرف اليدوية ودور الثقافة، ابإلضافة
  .واالنرتنت...، وهذا ما جيعلها قادرة على خلق فرص العمل ودعم التشغيل وخفض البطالة

% من إمجايل العمالة مث سجلت بعدها أدىن 3.2بنسبة  2005ألف وظيفة عام  260ساهم قطاع السياحة يف توفري 
ألف وظيفة. بعدها مت توفري ما يقار   225بتوفري حوايل  على التوايل 2.6%% و2.4بنسبة  2008و 2007قيمة هلا سنيت 

ألف  292يف توفري حوايل ، ليستمر يف االرتفاع حيث ساهم قطاع السياحة 2009% يف سنوات 2.7ألف وظيفة بنسبة  270
ورغم ذلك   %من إمجايل التشغيل يف اجلزائر.5.8بتوفري نسبة  2019، وقد سامهت السياحة سنة 2016منصب شغل سنة 

 .فإن هذه املسامهة تبقى ضعيفة جدا إذا مت مقارنتها بباقي النسب املسجلة يف الدول اجملاورة
 مسامهة السياحة يف ميزان املدفوعات3. 3  

ويتحدد هذا  يتها االقتصادية مبدى أتثريها على ميزان املدفوعات،أمه تعترب السياحة مصدرا مهما للعملة الصعبة، اذ تقاس
 سلبية.  أو  النتيجة الصافية للميزان التجاري إجيابية كانت إىل التأثري بنسبة القيمة الصافية للميزان السياحي
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 .2005-2018دفوعات للقطاع السياحي يف اجلزائر خالل الفرتة يبني اجلدول التايل تطور ميزان امل
 )مليون دوالر(. 2005-2018تطور ميزان املدفوعات للقطاع السياحي يف اجلزائر خالل الفرتة : 4رقم اجلدول 

 السنوات 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 البيان

 اخلدمات االيرادات 2505.5 2884.4 2837.7 3487.1 2986.6 3613 3908.8
 النفقات 4221.5 5871.2 6930.4 11075.9 11681.1 11856.1 11972.2

 الرصيد 1715- 3286.8- 4092.7- 7588.8- 8694.5- 8243.1- 8062.4-

 االسفار االيرادات 184.3 2412 218.9 324.5 266.4 219.1 208.3
 النفقات 287.1 325.6 376.7 468.6 456.6 5743 501.7

 الرصيد 102.8- 84.4- 157.8- 144.1- 190.2- 355.2- 293.3-

 السنوات  2012 2013 2014 2015 2016  
 اخلدمات االيرادات 4205.6 4512.1 35323 3457.4 3515.9 3036.7 3275.2
  النفقات 12165 15326.2 11702.7 10966 10811.6 11182.3 11447.9
-8172.8 -8145.6 -7295.7 -7508.6 -8170.4 -

10814.1 
  الرصيد 7959.4-

 االسفار االيرادات 254.5 321.7 258.3 303.7 208.6 140.5 169.1
  النفقات 543.2 532.5 612.1 676.7 474.6 580.4 494.5
  الرصيد 288.6- 210.8- 353.8- 373- 266- 439.9- 325.4-

Source: Office national des statistiques, L’Algérie en quelques chiffres, différents 
numéros. 

ان ميزان املدفوعات يف اجلزائر سجل نتيجة سلبية مما يعين عجزا متتاليا خالل فرتة  4من خالل اجلدول رقم  نالحظ
 السياحية للسياح داخل اجلزائر.الدراسة أي ان نفقات اجلزائريني السياحية يف اخلارج أكرب من نفقات 

 
III. العقبات والتحدايت اليت تواجهها التنمية السياحية املستدامة يف اجلزائر 

 العقبات اليت تواجهها التنمية السياحية املستدامة يف اجلزائر1.  
العقبات اليت يوجهها تفعيل التنمية السياحية املستدامة يف اجلزائر يف عدد من األسبا  املختلفة وهي اما  أهم تتمثل

 تسويقية وتنافسية نربزها فيما يلي:أو  أسبا  تنظيمية
 : وتتمثل يف: األسباب التنظيمية1. 1  

 .للقدرات السياحية املوجودة يف اجلزائر األمثلعدم االستغالل  -
 اخلدمات املرتبطة ابجلودة الفندقية، وعدم االستفادة من التجار  السياحية الناجحة لبعض البلدان.ضعف  -
 .غيا  الدورات التكوينية لعمال ومستخدمي القطاع السياحي يف اجلزائر  -
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 عالمإلتكنولوجيات ا استخدامتتمثل يف انعدام أساليب التسويق احلديثة والفعالة وضعف األسباب التسويقية: 1. 2  
 برازالراديو والتلفزيون إل عالمواالتصال، كاعتماد مواقع التسويق السياحي اإللكرتوين الفعالة، واحلمالت االشهارية عرب وسائل اإل

 الرتاث السياحي اجلزائري، وكذا ضعف نوعية املنتوج وخدمات السياحة اجلزائرية.
احي يف اجلزائر ضعيف، إذا ما مت قياسهً  بنمو حجم احلصة حبيث نالحظ أن املنتوج السي": األسباب التنافسية1. 3  
املوارد املالية اليت يتم حتصيلها سنواي من جهة ومن جهة أخرى عدم قدرة املؤسسات السياحية الوطنية على أو  السوقية للقطاع

)عبد الرمحان عبد القادر،  ."جماهبة املنتوج السياحي األجنيب، خاصة فيما يتعلق بنوعية السلع واخلدمات السياحية املقدمة
 (163-162،، الصفحات 2018

 حتدايت حتقيق التنمية السياحية املستدامة يف اجلزائر2.  
 تواجه عملية تنمية القطاع السياحي بصورة مستدامة العديد من التحدايت أبرزها: 

التحدايت، وتتمثل هذه التحدايت اليت جيب على السياحة اجلزائرية مواجهتها  أهم : حيث تعتربالتحدايت االقتصادية2. 1  
  :فيما يلي

   .تشجيع واستقطا  االستثمارات االجنبية املباشرة -
 واالتصال والتسيري. عالمنقل تكنولوجيا اإل -
 السياحية العاملية.  سواقاأل إىل الدخول -

التحدايت االقتصادية، الن حتقيق تنمية سياحية مستدامة يتطلب احملافظة عمى ية عن أمه : ال تقلالتحدايت البيئية2. 2  
النظـم البيئية، وهلذا تـم إدراج محاية وتثمني االنظمة البيئية يف املخطط التوجيهي للمخطط الوطين للتهيئة االقليمية، وذلك هبدف 

 حالتها االصلية. إىل إعادة التوازانت يف االنظمة البيئية
إجياد منتجات سياحية  : يتعني على السياحة يف اجلزائر مواجهة التحدايت االجتماعية من خاللالتحدايت االجتماعية2. 3  

املسامهة يف تثبيت السكان  إىل غري مباشرة، اضافةأو  متكيفة مع حاجات الشبا ، توفري مناصب عمل دائمة بصورة مباشرة
 (295-294، الصفحات 2013)عوينان ،  للحد من اهلجرة والنزوح الريفي.

 
IV. اخلامتة 

تتميز السياحة بتكاملها مع خمتلف القطاعات كما تلعب دورا هاما يف تفعيل التنمية عموما والتنمية االقتصادية خصوصا 
القطاعات اليت ميكن للجزائر االعتماد عليها لتحقيق التنوع االقتصادي والتخلص من التبعية لقطاع  أهم فالقطاع السياحي من

 احملروقات مبا يسمح بتجسيد التنمية املستدامة.
 بذلت اجلزائر جمهودات كبرية يف سبيل تعزيز دور السياحة يف التنمية االقتصادية وتفعيل التنمية املستدامة،

أدى  نتائج مرضية. رغم هذه االجنازات تبقى السياحة اجلزائرية تعاين من العديد من النقائص وهو ماما مسح هلا بتحقيق 
 ضعف مسامهة السياحة يف الناتج احمللي والصادرات السياحية واالستثمارات السياحية وكذا  إىل

 التنمية املستدامة. أهدافو جتسيد الذي يشكل عائقا حن األمراخنفاض معدل التوافد السياحي للسياح األجانب واحملليني 
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V. التوصيات 
 ابداء بعض االقرتاحات: إىل من خالل هذه الدراسة توصلنا

 القضاء على البريوقراطية وتقدمي كل اشكال التسهيالت والدعم للمستثمرين يف اجملال السياحي. -
 .تشجيع التكوين يف اجملال السياحي وانشاء املشاريع واملقاوالتية السياحية -
 .تشجيع القطاع اخلاص يف خلق املنشآت والتجهيزات الفندقية، وتوفري املطاعم واملقاهي، وتوفري مساحات الرتفية والتنزه -
 .االعتماد على الشراكة الفعالة يف تفعيل التنمية السياحية مع كل األطراف الداخلية واالجنبية -
 ياحة مع تعزيز الدعاية واالشهار يف هذه املناطق.وتوفري خمتلف اخلدمات السالرتكيز على مناطق اجلذ  السياحي  -
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