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 شكر وعرفان
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 .وملا وصلنا إىل ما حنن عليه
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 .هللا
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 .حفظهم هللا
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 "حيدر مليكة"    



 اإلهــــــــــــــــــــــــداء
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 .امن أحن إيل أيب، إىل من أاثرت يف قليب حب العلم أمي الغالية أطال هللا عمرمه إىل

 .ع إخويت وأخوايتيإىل مج

 .إىل مجيع زمالئي وزمياليت

 .يد املساعدة من قريب وبعيدكل من قدم   إىل
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    المقدمة

اجتماعیة  احتیاجاته أو ظاهرةانتقال اإلنسان لتحقیق رغباته و  لسیاحة ظاهرةاتعتبر         

ي بل �ذلك رافد لتواصل المجتمع اإلنسان،االستجمام ثقافیة غرضها المتعة والراحة والثقافة و 

رث المجتمع و �رافد اقتصادي هام �من خالل إثراء منا�ع المعرفة والتعمق في األصالة و 

تحضى  ذا ،البلد المهتم �القطاع لما �حققه من تنمیة على المجتمع المحلي خاصة على

السیاحة في �ثیر من دول العالم �اهتمام �بیر من طرف حكوماته والباحثین والممارسین من 

رجال األعمال �اعتبارها نشاط متمیز یهدف إلى تجدید طاقة اإلنسان وتنشیطها من خالل 

ر�اضیة وثقافیة وإلشباع رغبات اقتصاد�ة واجتماعیة و  ،سلوك االعتیاديتغییر البیئة و نمط ال

 دولالغیرها لما تحققه من تنمیة �اعتبارها مصدرا رئیسیا للدخل القومي في عدد �بیر من و 

كتونس المغرب ومصر �إعتبارها من القطاعات التي تتیح فرص للتشغیل و الحد من الفقر 

ي الجزائر من الصناعات الواجب تطو�رها �اعتبارها حاجة لسیاحة فاو نجد ان  ، و البطالة

�نها تستحوذ على إمكانیات سیاحیة خاصة و  ،الیومملحة لتغطیة األزمات التي تعاني منها 

إال أن اهتمامها ظل قاصرا لعدم اهتمامها الفعلي  ،هامة ما یؤهلها لتحقیق التنمیة في القطاع

ما قورنت �البلدان  ذ�قیت انجازاتها محدودة ا ذالمتبعة اوجود خلل في السیاسات و �القطاع 

�رادة للنهوض من االهتمام و  لكن مؤخرا ظهر نوع .ببلدان العالم عامةالشقیقة خاصة و 

 ،سعیا لتطبیق �عض السیاسات في المیدانو  ع ما نستشفه في مختلف الملتقیات�القطا

كمیثاق ،�ات التي �عاني منها القطاع �جاد برامج إنمائیة لمواجهة التحدإل تدابیر ذكاتخا

مع  ،ا �عین االعتبار المجال البیئي مع ضمان الد�مومة من الناحیة االقتصاد�ةأخالسیاحة 

تعلیق اآلمال على السیاسة الجدیدة التي أتى بها المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة آلفاق 

متوسطة  ،قر�بة المدى،ى مراحل �اعتبارها شاملة لكافة الجوانب السیاحیة وتمتد عل ،2025

 .و�عیدة المدى ،المدى 
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    المقدمة

: مبررات اختیار الموضوع -

: تعود أسباب اختیارنا لهذا الموضوع إلى أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة والمتمثلة فیما یلي

 :األسباب الذاتیة -أ

 .الكبیر للسیاحة واألسفار منذ الصغر وشغفنا �الطبیعة وحبنا نامیول -

�أن القطاع السیاحي �مكن أن یلعب دورا �بیرا في التنمیة االقتصاد�ة  قناعتنا -

 . و المحلیة لتوفر مؤهالت جد هامة

لفت االنتباه ألهمیة هذا القطاع تبیان أهمیته الكبرى في رفع المستوى المعیشي  -

 .واالرتقاء �ه تحسینهد وضرورة لألفرا

تقدم القطاع السیاحي في �عض الدول على غرار الجزائر رغم استحواذها على  -

 .إمكانیات سیاحیة أفضل وأكبر منها

 :األسباب الموضوعیة -ب

الجزائر على إمكانیات �بیرة مما �حفزها على رفع التحدي لمسایرة الدول  استحواذ -

 .المتقدمة من خالل العمل على التسو�ق السیاحي

محاولة إ�جاد بدیل ومورد آخر عدى المحروقات لتنمیة االقتصاد الوطني وتغطیة  -

 .العجز

رقیتها الجزائر�ة المنتهجة والعمل على تالسیاحیة  تبیان عدم نجاعة السیاسات -

 .وتطو�رها و�عادة النظر فیها

 .السیاحة صناعة ومفتاح تنمیة االقتصاد لمن أحسن استغاللها -

 .التطور الذي شهده القطاع وجملة النجاحات التي أفرزها في العالم -
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    المقدمة

 : �مكن حصر أهمیة الدراسة فیما یلي :أهمیة الدراسة - 

بها الجزائر وتبیان أهمیة السیاسة التي تتبعها في إظهار القدرات السیاحیة التي تتمتع  -

 .القطاع

 .إثارة االهتمام �أهمیة اآلثار القطاع على التنمیة االقتصاد�ة واالجتماعیة -

وجود بدیل لقطاع المحروقات في الجزائر من خالل عائدات القطاع السیاحي وعملیة  -

 .جذب العمالء والعمالت األجنبیة

      :تهدف الدراسة إلى :أهداف الدراسة -

والسیاسة السیاحیة وأنواعها المختلفة ورصد ألهم اآلثار الناجمة السیاحة تحدید مفهوم  -

 .عنها وتبیان دور القطاع في تفعیل التنمیة

مدى نجاعة السیاسات السیاحة المرفوعة من طرف الدولة الجزائر�ة للنهوض  -

 .�القطاع

المتاحة وضرورة استغاللها �طرق عقالنیة لفت االنتباه لإلمكانیات السیاحیة  -

 .واستراتجیات مالئمة

تسلیط الضوء على حل العراقیل والعقبات الحائلة دون تفعیل القطاع والنهوض  -

 .�السیاحة الجزائر�ة من خالل محار�تها أو الحد منها

 :الدراسات السا�قة -

السیاحة وآثارها " حتى عنوانبا�كي تملیكة حفیظ شأطروحة د�توراه ل: الدراسة األولى -

فاهیم السیاحة ، تطرقت من خاللها لم"2003حالة الجزائر،  واإلجتماعیة قتصاد�ةاإل

دور القطاع السیاحي في االقتصادي الجزائري، �ما تناولت  ،إتجاهاتها، تطورها

اآلثار السیاحة على الجانب االقتصادي واالجتماعي �ذا مستقبل النشاط السیاحي في 

في دراستها لضعف إسهام القطاع السیاحي الجزائري في االقتصاد  الجزائر وتوصلت

 .الوطني حتى التسعینات لتر�یز السیاسة االقتصاد�ة على الر�ع النفطي
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أهمیة السیاحة في ظل "خالد، �عنوان  أطروحة د�توراه للطالب �واش: الدراسة الثانیة -

لوم االقتصاد وعلوم ، �لیة الع2004/ 2003التحوالت االقتصاد�ة، حالة الجزائر 

التسییر جامعة الجزائر، حیث أشار الطالب إلى تار�خ السیاحة وتطورها، النشاط 

السیاسي، مبرزا األهمیة االقتصاد�ة للسیاحة ومختلف مؤشراتها، �ما رّ�ز على أهمیة 

السیاحة في الجزائر وآفاقها في ظل المتغیرات العالمیة، وقد توصل الباحث إلى أن 

جزائر�ة لم تلعب الدور المنوط  بها في مجال التنمیة الوطنیة على الرغم السیاحة ال

 .من توفر اإلمكانیات والموارد المتاحة

عمار عیساني �عنوان األهمیة االقتصاد�ة  بأطروحة د�توراه للطال: الدراسة الثالثة -

لوم للتنمیة المستدامة، حالة الجزائر، �لیة العلوم االقتصاد�ة وعلوم السیر، قسم ع

التسییر، جامعة الحاج لخضر، �اتنة، حیث تناول فیها الجوانب النظر�ة للسیاحة 

الدولیة ومختلف اآلثار الناجمة عنها، وقد تناول الباحث أ�ضا اإلستراتیجیة السیاحیة 

للجزائر ومقارنتها مع اإلستراتیجیة السیاحیة لتونس ومصر وقد توصل الباحث إلى أن 

خضتها تونس ومصر تظم مجموعة من الدروس التي �مكن التجارب السیاحیة التي 

 .للسیاحة الجزائر�ة أن تستفید منها ألجل ترقیة قطاعها السیاحي

األثار "�عنوان جستیر أجرتها الطالبة صلیحة عشي،رسالة ما: الدراسات الرا�عة -

حیث عالجت اإلمكانیات  "المغربدراسة مقارنة بین الجزائر تونس و التنمو�ة للسیاحة 

، �اإلضافة إلى أنها تطرقت إلى مختلف اآلثار الناجمة عن "السیاحیة للدول المقارنة

السیاحة للبلدان الثالثة، متواصلة في األخیر إلى أن القطاع السیاحي في الجزائر ال 

 .مقارنة مع القطاع السیاحي لكل من تونس المغرب ایزال ضعیف

ذه الدراسات لم تعالج معوقات التنمیة السیاحیة و�یفیة نالحظ أن �عض ه       

النهوض بها من خالل تبني خطط وسیاسات سیاحیة و�رامج، وأهم المؤشرات التي 

 والبعض منها إقتصر في. یبنى علیها الحكم على إزدهار أو �ساد قطاع السیاحة
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البیئة، على المستوى االجتماعي واالقتصادي دون أثرها على  السیاحة ذ�ر أثر

حاولنا من خالل دراستنا التطرق إلیها إلى جانب والعالقات بین الدول إذ السیاسة 

 .اإلستراتیجیات السیاحیة وتقییمها ومحاولة معالجة نقصها

�القطاع السیاحي �قتضي إستراتیجیة طموحة وفعالة ترتكز على  ءاقإن االرت        

تجارب البلدان الناجحة من جهة وعلى الترتیبات الواردة في میثاق السیاحة من جهة 

أخرى واالرتكاز على سیاسة موحدة تكون نتیجة لدراسة جمیع العوامل والظروف المختلفة 

ط السیاحي وأن تتضمن تحدیدا دقیقا و�اإلشتراك مع الجهات المسؤولة المتصلة �النشا

لألهداف المطلوب تحقیقها وخطة للعمل في شتى القطاعات الدعائیة والتمو�لیة 

والتخطیطیة والتنفیذ�ة و�ذلك قطاع الخدمات، و�راعي في وضع هذه السیاسة تحدید 

مهمة �ل جهاز �عمل في الحقل السیاحي تحدیدا جامعا مانعا حتى ال �حدث إزدواج أو 

ارض في العمل أو توز�ع مسؤولیة الواحدة فیفلت زمام األمر وعلیه تتمحور معالم تع

 :دراستنا في السؤال الجوهري التالي

السیاحیة  هل سیاسات الجزائر الصدمة النفطیةمداخیل الجزائر اثر تراجع  في ظل    

 ؟ من تحقیق تنمیة وطنیة ومحلیة تمكنها

: الرئیسي سنقوم �طرح األسئلة الفرعیة التالیة لءالتساولإلجا�ة عن 

 ما مفهوم السیاحة والسیاسة السیاحیة وما هي أهم أنواعها؟ -

 ؟خصوصاوفي وال�ة تیزي وزو عموما ة في الجزائر یمقومات السیاحالما هي أهم  -

 هل للجزائر إمكانیات تمكنها من استغالل مقوماتها السیاحیة؟ -

والتدابیر والسیاسات التي اتخذتها الحكومة لتحسین وتنمیة  ما هي أبرز الخطط -

         القطاع السیاحي؟

ما هي أبرز المشاكل والمعوقات التي تقف عائق دون تحقیق أهداف القطاع  -

 وتطو�ره؟
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: حدود الدراسة

 :الحدود المكانیة-أ

فالحدود المكانیة  �ما أننا في صدد تناول موضوع السیاسة السیاحة في الجزائر، -

خصصناها لموضوع الدراسة أال وهي الجزائر �ما أدرجنا فیه وال�ة تیزي وزو �مثال 

 .محلي

 :الحدود الزمنیة -ب

إثر �شفها خالل هذه الفترة عن  �اهتمام �بیر من قبل الدولة، اتعرفت فترة األلفین -

نیتها �النهوض �القطاع وجعلها �حل و�دیل لقطاع المحروقات ما جعلنا نختار في 

لتقییم المجهودات خالل هذه الفترة والتطرق لألفاق  2015 -2000دراساتنا فترة 

 .المستقبلیة

 :فرضیات الدراسة

 :الیةولإلجا�ة عن التساؤالت المطروحة �مكن وضع الفرضیات الت

 نیاتها السیاحیة إال أنها لم تحضرغم عمل الجزائر على حسن استغالل إمكا -

 . �االهتمام على حساب القطاعات األخرى 

 .السیاحیة كلما زاد االهتمام �قطاع السیاحة �لما زاد ارتفاع معدل عجلة التنمیة -

ینافس الدول الرائدة  إمكانیات الجزائر السیاحیة �بیرة ما �مكن أم �جعلها بلًدا سیاحیا -

 .في المجال السیاحي

 .لسیاسات ناجعةي الجزائر مرهون �التطبیق الفعلي تطو�ر القطاع السیاحي ف -

 .مقومات الجزائر السیاحیة �بیرة إال أن تحقیقها للتنمیة ظل قاصرا -
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    المقدمة

        :منهجیة الدراسة

إن أي �حث علمي �ستوجب إتباع المنهج الواضح �ما یتماشى مع موضوع الدراسة     

. واعتماد أدوات تمكنه من جمع البیانات والمعلومات

 :هجاالمن -أ

المنهج عملیة فكر�ة منظمة أو أسلوب أو طر�ق منظم ودقیق وهادف �سلكه الباحث 

  .1�حثیةمستهدف إ�جاد حلول لمشكلة أو ظاهرة 

ن فن التنظیم الصحیح لسلسة من األفكار العدیدة، أما من أجل الكشف ع«كما �عتبر 

وأما من أجل البرهنة علیها لآلخر�ن حیث تكون بها الحقیقة حیث نكون بها جاهلین، 

 .2»عارفین

لدراسة والتقرب من الظاهرة السیاحیة عن  المنهج الوصفيتمدنا في دراستنا وقد اع

قرب والتعرف الدقیق على عناصرها �اعتباره طر�قة من طرق التحلیل والتفسیر وطر�قة 

منظمة لدراسة الحقائق الراهنة المتعلقة �الظاهرة، أي الجانب السیاحي أو موقف أو أوضاع 

 .ب التي تحكمهامعینة خاصة �القطاع من أجل الكشف عن حقائق جدیدة و�شف الجوان

تعمق واستیفاء نة بلدراسة وضعیة معیالذي �ستخدم  الحالة منهج دراسةا كما استخدمن

على  التعرف التقرب و هدفب و �قدم صورة واقعیة للموضوع محل الدراسة جمیع المعلومات

 .وضعیة القطاع السیاحي في وال�ة تیزي وزو �طر�قة تفصیلیة دقیقة

ومات الدقیقة والحیثیات لإلحاطة واإللمام �كل المعل حلیليالمنهج اإلحصائي التكذلك 

دراسة المیدانیة �حكم ما تقتضیه الدراسة من تحلیل لبعض المعطیات والبیانات المرتبطة �ال

    .3ما �سمح لنا �قیاس دور السیاحة في تحقیق التنمیة في الجزائر

�عض الظواهر ونموها مع مرور الزمن و  لتتبع مراحل تطور استخدمناه المنهج التار�خيو 

 .12، ص 1997كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، : الجزائر، المنهجیة في التحلیل السیاسي، بيشل  دمحم - 1
 .29، ص 2002موفم للنشر والتوز�ع، : الجزائر،دلیل الباحث في المنهجیة و�تا�ة الرسائل الجامعیةعمار بوحوش،  - 2
 .12ص  ،المرجع نفسه ،ي شلب - 3
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    المقدمة

قصد معرفة السوابق التار�خیة لظاهرة محل الدراسة من خالل التطرق إال أ�عادها التار�خیة 

  .اللحظة�إعتبار ان السیاسة السیاحیة في الجزائر لیست ولیدة 

 : االقترا�اتب 

تفسیرها ومشیًرا الظاهرة أو المشكلة المدروسة قصد من  االقترا�ات طر�قة لالقتراب

 :للمعاییر التي تختار خاللها لألسئلة والبیانات المالئمة وقد اشتملت دراستنا على

�اعتباره الطر�قة الفعالة التي یتم من خاللها الحصول على المعلومات  :االقتراب االتصالي

 .داخل المؤسسة أو المدیر�ة

الة إلبراز الوظائف التي تؤدیها �اعتباره أداة فع :االقتراب المؤسساتيكما وظفنا أ�ًضا 

حیث وضفناه في تطرقنا للسیاسة السیاحیة في الجزائر خاصة ما تعلق �المؤسسات .1المدیر�ة

. )و السفر مدیر�ة السیاحة و الصناعة التقلید�ة و و�االت السیاحة(

 و الصادرة حول السیاحة تحلیل مختلف القوانین تم توظیفه في دراسة و القانوني االقتراب

        . الجزائر الصناعة التقلید�ة في

 :أدوات جمع البیانات -ج

التي �عتبرها  :طر�قة المالحظة من بین أدوات جمع البیانات التي استخدمناها

الدارسون االجتماعیون أساس �ل �حث اجتماعي واإلدارة األولى للجمع المعلومات المتعلقة 

�ظاهرة ما وقد اعتمدناها �ونها تساعدنا في مالحظة التغیرات التي تطرأ على القطاع 

 .السیاحي من خالل الدراسات والتقار�ر التي تقدم حولها

تي تعتبر �مثا�ة استبیان شفوي �ون المتجوب بدال من ال :المقابلة الحرةووظفنا أ�ضا 

ة، والمقابلة الحرة هي عالقة یالمعلومات �تابیا، �عطیها شفو�ا في عالقة مواجهان �عطي 

دینامیكیة بین الباحث والمبحوث أرتأینا اعتمادها �غرض الحصول على �عض المعلومات من 

ت الو�االلصناعات التقلید�ة وو�یل طرف اإلطارات السیاحیة �مدیر مدیر�ة السیاحة وا

.  13ص  ،مرجع سابقدمحم شلبي، - 1
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    المقدمة

السیاحیة ومدیر مدیر�ة البرمجیة والتخطیط و�عداد المیزانیة، �ما مكنتنا من األخذ والعطاء 

لمختلف الوثائق واإلحصائیات  ى المعلومات بدقة إلى جانب توظیفناواالسترسال للحصول عل

 .1الرسمیة والتقار�ر �ونها وسیلة لجمع البیانات

 :اسةهیكلة الدر 

�إدراج مضامین دراستنا وعرض محتو�اتها في ثالثة قصد اإلجا�ة عن اإلشكالیة قمنا 

 :فصول على النحو التالي

 :اإلطار المفاهیمي للدراسة: الفصل األول

تطرقنا من خالل هذا الفصل إلى تحدید المفاهیم األساسیة للدراسة متناولین في 

نشأة والتطور، أنواع السیاحة وأشكالها، األهمیة الالمبحث األول ماهیة السیاحة، السائح 

  .   واآلثار

تناولنا السیاسة السیاحیة �التطرق لمفهوم ومكونات السیاسة : الثانيأما المبحث 

. السیاحیة، خطواتها وشروط نجاحها

 .السیاسة السیاحیة في الجزائر: الفصل الثاني

 ،متطرفین في المبحث األول واقع القطاع السیاحي في الجزائر، قبل و�عد االستقالل

اإلطار القانوني والمؤسساتي، مقومات الجزائر السیاحیة، �ذلك تم التطرق إلى اآلثار 

السیاحیة في الجزائر على �افة المستو�ات مروًرا �أهم المشاكل والمعوقات الحائلة دون تفعیل 

        .ائري الجز القطاع ف

عرضنا من خالله  ،أما المبحث الثاني تناولنا فیه السیاسة الجزائر�ة في قطاع السیاحة     

ورصد لكل القوانین  ،2016الى2000اهم االستراتیجیات الجزائر�ة السیاحیة خالل فترة 

القرارات واألوامر الصادرة خالل نفس الفترة والخاصة بتنمیة  ،الرئاسیة ،المراسیم التنفیذ�ة

 .المشار�ة في صنع السیاسة السیاحیة الفواعل أهم لنعرج على .القطاع وتقییمها

 .46ص  مرجع سابق ،بوحوش،  -1
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    المقدمة

 .وقطاع السیاحة في وال�ة تیزي وز : الفصل الثالث

تبیان واقع القطاع السیاحي على  أتى هذا الفصل �مدخل تطبیقي، حاولنا من خالله

مستوى وال�ة تیزي وزو متطرفین للموقع الجغرافي، المساحة، السكان، المناخ وأهم المؤهالت 

 .السیاحیة للمنطقة

ي وال�ة تیزي وزو متطرقین فخصصناه لتنفیذ السیاسة السیاحیة فالثاني  مبحثاما ال

م لدور ومهام �ل من مدیر�ة السیاحة والصناعات التقلید�ة، الو�االت السیاحیة، اإلعال

 .والجمعیات السیاحیة

وفي النها�ة خاتمة تمثل حوصلة لكل ما تم التطرق إلیه خالل الفصول الثالثة إذ 

حاولنا التأكد من صدق الفرضیات والتساؤالت المطروحة خالل هذه الدراسة وحاولنا تقیم 

.السیاسات السیاحیة الجزائر�ة في المیدان تم إبراز أهم النتائج المتوصل إلیها
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 الفصل األول

اإلطار املفاهيمي حول السياحة 

والسياسة السياحية 



.اإلطار املفاهيم حول السياحة والسياسة السياحية   :الفصل األول  

 :تمهید

، سواء المتقدمة لو لكثیر من الدالحیو�ة تعتبر السیاحة من المجاالت االقتصاد�ة 

أو النامیة، وقد أصبحت في الجزائر ضرورة حتمیة، فرغم ِامتالكها لطاقة النفط، إال أنها 

تمتلك مقومات سیاحیة جد  وانها ة أخرى �السیاحة خاصةیموارد إضاف�إلستعانة اتحتاج 

لتطو�ر خدماتها دارة تسعى هامة والعمل على استغاللها أحسن إستغالل، من خالل توفیر إ

 .یف التنمیة الفاعلةقلسیاسة سیاحیة  رشیدة من أجل تخ و�تباع

بعض جوانبها إذ سنتناول ب اإللماممع لفصل إلى ماهیة السیاحة هذا افي وسنتطرق 

أما في المبحث الثاني . التطور واألنواع، األهمیة واآلثار نشأة،الفي المبحث األول المفاهیم، 

فسنتطرق إلى السیاسة السیاحیة من خالل التعرض للمفهوم ومكوناته، خطوات السیاسة 

 .سوف نتعرض لكل منها �التفصیلو السیاحیة وشروط نجاحها، 
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.اإلطار املفاهيم حول السياحة والسياسة السياحية   :الفصل األول  

 .ماهیة السیاحة: المبحث األول

تسلیط الضوء  األمر قتضىفهم �عض جوانبها إدراسة السیاحة ومحاولة  في إطار

ماهیة السیاحة والمفاهیم المرتبطة بحث مالمفاهیم المتداولة حیث سنتناول في هذا العلى أبرز 

بها، نشأتها وتطورها متطرقین ألشكالها وأهم المعاییر المعتمدة في تصنیفها ثم التطرق إلى 

 .أهمیة السیاحة وآثارها

 .ول السیاحةح مفاهیم: المطلب األول

السیاحة مفهوم اجتماعي �عاني من مشكلة عدم الوصول لتعر�ف جامع مانع إذ 

تناوله العدید من المختصین و�ل مر�ز على جانب من الجوانب �اختالف المختصین أنفسهم 

ز على جوانب �ر والخلفیة األكاد�میة، فمنهم من تناوله من الناحیة االقتصاد�ة ومنهم من 

سیاسیة وتعلیمیة علما أن معظم المحاوالت التعر�فیة للمفهوم  ،، ثقافیةاجتماعیة، نفسیة

استهدف حل مشكلة معینة أو التكیف مع موقف خاص و�حقل دراسي یدخل في تشكیلة 

السیاحة االقتصاد�ة، اإلدارة، الجغرافیا، علم النفس، علم االجتماع : العدید من العلوم مثل

 .1وسنحاول التطرق لبعض التعار�ف

 :المفهوم الشامل للسیاحة

ج مر�ب من األنشطة والخدمات والصناعات التي توفر تجر�ة السفر، وهما �هي مز 

النقل واإلقامة واألكل والشرب، المؤسسات والمحالت التجار�ة والترفیهیة، ومرافق النشاط 

 .2منزلوخدمات الضیافة األخرى المتاحة لألفراد أو المجموعات التي یتم سفرها �عیًدا عن ال

من الفعل ساح �سیح في األرض �معنى ذهب تجول وسار وطاف على وجه  :السیاحة لغة

 .3األرض طلبا للنزهة أو التفرج

 .42، ص 2006الشر�ة العر�یة للنشر والتوز�ع، : القاهرة , تحلیل السیاسات العامة في مصرمحروس خیضر،  - 1
 .103، ص 2010دار الرا�ة للنشر، : عمان ,نظم المعلومات السیاحیة ،حسن الصعیدي عصام - 2
شارع فیكتور هیجو، دار المعرفة للنشر والتوز�ع،  40الدار البیضاء، المغرب , بدقاموس االیوسف دمحم البقاعي،  - 3

 .327، ص 2001
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.اإلطار املفاهيم حول السياحة والسياسة السياحية   :الفصل األول  

الذي �عني رحلة �قوم بها الفرد   Tourمشتق من لفظ  Tourism:اإلنجلیز�ة أما في اللغة

، أي رحلة دائر�ة مع »رحلة تبدأ من المنزل وتنتهي إلیه«و�عود لنفس النقطة التي بدأ منها 

 .اممجرة أماكن من أجل المتعة أو االستالتخطیط لز�ا

هي السفر من أجل المتعة خالل العطل أو التنقل من بلد آلخر طلبا للتنزه  :السیاحة

 .أو االستطالع والكشف

�كندا �أنها األنشطة التي �قوم بها الشخص إلى  "مؤتمر أوتادا"عرفها  في التسعینات

ن السفر داخل مكان اإلقامة مكان خارج بیئته المعتادة لمدة زمنیة دون أن �كون غرضه م

 .1و�ستبعد الهجرة المؤقتة لممارسة أنشطة الكسب, الكسب

 :للسیاحة  تعر�ف المنظمة العالمیة

ولفترة زمنیة تز�د عن  السیاحة هي انتقال األفراد من مكان إلى آخر ألهداف مختلفة

 .ساعة وتقل عن سنة 24

 :من التعر�ف نحدد المعاییر التي حددتها المنظمة العالمیة للسیاحة

�شترط في العملیة السیاحیة االنتقال من مكان إلى آخر، أما �النسبة : االنتقال -1

ئح سائحا حددتها اللجنة الدولیة تقال التي وجب قطعها لیعد السالمسافة االن

 .�یلو متر 80خمسین میال ما �عادل �

 ...لسیاحة دینیة، ثقافیة، ر�اضیة�عد الهدف من الرحلة هو المحدد لنوع ا: الهدف -2

 .إلخ

هي إقامة ساعة إلى أقل من سنة حیث إذا زادت ف 24تمتد أكثر من : المدة  -3

 .2و�ذا قلت تعتبر نزهة أو رحلة, أو هجرة

.18، ص 2007دار الفكر الجامعي، : اإلسكندر�ة, التخطیط السیاحيالصیرفي دمحم،  - 1
المتلقى الدولي حول اقتصاد�ات السیاحة ودورها , صناعة السیاحة في الجزائر المقومات والمعوقاتلخضر مرغاد،  - 2

 .04، ص 2010مارس،  9في التنمیة المستدامة، �لیة العلوم االقتصاد�ة، جامعة دمحم خیضر، �سكرة، 
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.اإلطار املفاهيم حول السياحة والسياسة السياحية   :الفصل األول  

 :السیاحة عند المسلیمین

عرفت �إسم السفر أو السیر في األرض، حیث �ان المسلم �جوب اآلفاق، و�خاصة في  

أو الجهاد أو اإلد�ار استجا�ة لنداءات القرآن دار اإلسالم الواسعة، طلبا للعلم، أو التجارة، 

قل سیرو في األرض فأنظروا �یف بدأ الخلق ثم هللا ینشئ النشأة «: الكر�م في مثل قوله

        ).20: العنكبوت.  (»اآلخرة إن هللا على �ل شيء قدیر

 فسیحوا في األرض أر�عة أشهر وأعلموا أنكم غیر معجزي هللا وأن هللا«: ولقوله تعالى

 .1»مخزي الكافر�ن

هي مجموعة من الظواهر والعالقات التي تنشأ نتیجة لسفر و�قامة الشخص  السیاحة

 .2األجنبي إقامة مؤقتة �حیث ال تتحول إلى إقامة دائمة أو ترتبط �عمل

 .نشأة السیاحة وتطورها: المطلب الثاني

تعود نشأة السیاحة وتطورها إلى بدا�ة الحیاة اإلنسانیة على الكرة األرضیة، حیث �ان 

لتأمین الطعام أو أماكن للسكن  أكانتدیدة، سواء عغراض ألالترحال البشر �حاجة إلى 

م تحقیقا لغرض اجتماعي، وقد بدأ اإلنسان األول حیاته، وهو هعلى أناس للقاء مع اأو �حث

ّرحال سائحا في أرجاء الكرة األرضیة، تلتنقل واللستقرار على األرض، مما أدى �ه لالعى �س

والراحة، والترو�ج  من المتعةوراء مز�د �سعى  سائحاولكنه استقر حتى �عد استقراره متنقال 

، وغطاء مائي الخال�ة ناطقیة، المتمثلة في مشاهدة لمناطق لها جمالها الطبیعي والمفوالتر 

 هموعلى ما انجزوه لتعرف على ما لواالحتكاك �غیره من سكان العالم ونباتي والحیاة البر�ة،  

 .�ه قائمون، وتنوع المناظر الثقافیة وأسالیب الحیاة والفلكلور والتغیرات الفنیة

أن حر�ة االنتقال في فجر التار�خ �انت  االنجد أن ظاهرة السیاحة عرفت منذ القدم، 

سیطة و�دائیة في مظهرها وأسبابها وأهدافها، ثم تطورت هذه الظاهرة البسیطة حتى أصبحت �

).02(و) 01(سورة التو�ة، اآل�ة  - 1
الدار : اإلسكندر�ةالمحاسبة في األنشطة السیاحیة والفندقیة �قطاعي األعمال العام والخاص، ، فواد السید الملیحي - 2

 .41ص,الجامعیة 
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.اإلطار املفاهيم حول السياحة والسياسة السياحية   :الفصل األول  

لها أسس وقواعد اهتمت بها الدول وسعت إلى تفهم أسرار صناعة صر الحدیث عفي ال

واستقراء آثارها ومداها والعمل على تنمیتها واالستفادة من مزا�اها، ولقد تطور مفهوم السیاحة 

        .اتمعتور المجومعناها مع تط

السیاحة في العصور : (تطرق فیما �أتي إلى مراحل تطور السیاحة وهي �ما یلينوسوف 

ر عصة في العصور الوسطى، السیاحة في البدائیة، السیاحة في العصور القد�مة  السیاح

 ).النهضة، السیاحة في عصر ما �عد الثورة الصناعیة والسیاحة في العصر الحدیث

 :البدائیةفي العصور  السیاحة -أوال

�قصد �العصور البدائیة عصور ما قبل التار�خ، أي المرحلة التي عاش فیها اإلنسان 

قبل أن �عرف الكتا�ة والتلو�ن، والتي سمیت �العصور الحجر�ة، و�مكن حصر هذه المرحلة 

حضارة اآللف الخامس قبل المیالد، أي حتى بزوغ فجر الحضارات، حتى منذ نشأة الخلیفة

 .والحضارة الفرعونیة في مصر ,في العراق وادي الرافدین

 :مات السیاحة في العصور البدائیةس -1

سمات السیاحة والسفر في هذه المرحلة ال وجود لكل من الحكومات والدول  من أبرز

الفرد�ةراء، والملكیة شالوالجیوش، والقوانین، واألنظمة والعلوم والنقود ووسائل النقل، والبیع و 

 .والوازع الدیني

 :دوافع السیاحة في العصور البدائیة -2

 :قل لألسباب اآلتیةتنفر والسفي هذه المرحلة �ان ا

 .والماءالظب االنتقال من المكان القاحل إلى المكان الخصب والسعي وراء  - أ

. الهروب من خطر الحیوانات المفترسة - ب

 .1الصید -ج

، ص )2010(مكتب الجامعي الحدیث، : اإلسكندر�ة دراسة میدانیة،: مشكالت التسو�ق السیاحيطه أحمد عبیر،  - 1
 .128 -127ص 
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.اإلطار املفاهيم حول السياحة والسياسة السياحية   :الفصل األول  

 .استكشاف األراضي المحیطة -د

 :السیاحة في العصور القد�مة -ثانیا

تبدأ هذه المرحلة مع نشأة حضارة وادي الرافدین والفراعنة في األلف الخامس قبل 

سقوط اإلمبراطور�ة الرومانیة في نها�ة القرن الرا�ع المیالدي وعلى وجه �المیالد وتنتهي 

 .، وقد شهد العالم تطوًرا ملحوظا في هذه المرحلةم395في الخصوص

 :ر القد�مةو السیاحة في العصسمات  -1

الت والدول واإلمبراطور�ات ومن أهمها الدول التي �و ظهور الحكومات وظهور الد -

نشأت في وادي الرافدین، ثم الدولة الفرعونیة في وادي النیل، ثم اإلمبراطور�ة الیونانیة 

آسیا رو�ا وجزء من في الیونان والمحیطة بها واإلمبراطور�ة الرومانیة التي شملت أو 

 .وشمال إفر�قیا

 .ت نوًعا من األمانأظهور الجیوش هی -

 .المنظمة لشؤون البشر قوانینظهور األنظمة وال -

 .ظهور �عض العلوم ونشأة الملكیة الفكر�ة -

 .الشراعیة تطور نسبي في وسائل النقل �استخدام العر�ات والسفن -

 .ظهور النقود والتي سهلت التبادل والمعامالت التجار�ة -

 :السیاحة في العصور القد�مة دوافع -2

 ):الدافع التجاري (دافع مادي  -أ

، فبعد أن �ان الفرد )تقسیم العمل(ظهور التجارة نتیجة لتطور مبدأ التخصیص 

أصبح الفرد یتخصص في إنتاج سلع معینة أو جزء من السلعة،  حتیاجاتهاعن إنتاج مسؤوال 

مما أدى إلى أن �صبح �إمكانه إنتاج �میة �بیرة من السلع الفائضة عن حاجته، ثم بدأ 

 1الفائض عن حاجته �سلع أخرى إلى أن ظهرت النقود فسهلت عملیة التبادل �قا�ض

 .129 -281ص ، ص المرجع اآلنف الذ�رنفس  ،احمد عبیر - 1
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.اإلطار املفاهيم حول السياحة والسياسة السياحية   :الفصل األول  

وتوسعت ) لتجارا(الوسطاء  ةبقالتجاري، وتطور مبدأ تقسیم العمل حتى أدى إلى ظهور ط

وأصبح التاجر �جوب المدن والدول واالنتقال لمسافات  ,ألعمال التجارالرقعة الجغرافیة 

 .طو�لة من أجل الكسب المادي، مما اعتبر عامل مهم في تطور حر�ة السفر والسیاحة

 :دافع دیني -ب

ومع ظهور  ار�خیاإلنسان، وتطورت تا نلقد تبلورت �عض المعتقدات الدینیة في ذه

م بناء األماكن المقدسة والمعابد وهكذا ظهر دافع لدى الناس للقیام تاألد�ان واألنبیاء، 

الطقوس ألداء د خاصة أثناء المناسبات الدینیة برحالت لز�ارة هذه األماكن المقدسة والمعاب

حر�ة األسفار والشعائر الدینیة، لذلك نجد أن الوازع الدیني �ان عامال مهما أدى إلى تطور 

 .عند الناس

 :دافع حب االستطالع -ج

األخرى إلى القیام برحالت  أدى هذا الدافع لدى الناس �معرفة عادات وتقالید الشعوب

المؤرخ) رودوتیه(عد �لحاالت وطرق معیشة الناس و لغرض التعرف على ا, طو�لة

الوحید المتوفر لدینا عن  اإلغر�قي من أوائل الرواد في العصور القد�مة، و�كاد �كون البرهان

 .فت حالیا وتثیر االستكشافات األثر�ة التي تتم یوًما إثر یومالت عظیمة اخت�و دقیام  

 :دافع المتعة -د

س �ان في فام والترو�ج عن النمجتإن أول من مارس السفر بهدف المتعة واالس

 االدارةعصور الرومان التي �ان فیها أشخاص �سافرون �إرادتهم �جانب التجار ورجال 

 السفر في تلك األوقات �ان میسوًراو رق اإلمبراطور�ة الرومانیة، ط والجنود الذي ازدحمت بهم

 .1نسبیا

 .131- 130ص  ص المرجع اآلنف الذ�ر، نفس، احمد عبیر- 1
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.اإلطار املفاهيم حول السياحة والسياسة السياحية   :الفصل األول  

 :دافع الر�اضة -هـ

م إلى .ق776الر�اضة، فقد �انوا في الفترة ر بدافع فعد الرومان أول من عرف الس�

یز الیونانیة نفي شمال جز�رة بیلو�) أولمبیا(ة م �قبلون من جمیع أنحاء البالد إلى مدین393

 .لإلشتراك في األلعاب األولمبیة

 :دافع العالج -و

ألغراض العالج، إذ التي �قصدونها العیون عرف الرومانیون المزا�ا العالجیة لبعض 

فاء و�ستعادة الصحة في مدن المیاه المعدنیة ومون �جوالت ورحالت من أجل االستشقكانوا �

 .إلى جانب اللهو والتسلیة والمتعة وهو ما �طلق علیه الیوم �السیاحة العالجیة

 :دوافع أخرى  -ز

في هذه المرحلة التار�خیة سفر االنسان هناك عدد من دوافع األخرى التي �انت وراء 

  :منها مثال

به الجز�رة العر�یة إلى الهالل شوهناك شواهد على ذلك مثل هجرة أقوام : دافع الهجرة -

النصیب ومصر، وهجرة النبي إبراهیم علیه الصالة والسالم، وعائلة من جنوب العراق 

إلى فلسطین، وهجرة النبي موسى علیه الصالة والسالم وقومه من مصر إلى 

 .فلسطین

بهدف تعز�ز لوك والنبالء مال الز�ارات بین تبادل يتعنو  :دافع توطید العالقات -

إلى ) ملكة سبأ(الملكة بلقیس العالقات بین الدول وااالقوام ومثال على ذلك ز�ارة 

 .النبي سلیمان علیه الصالة والسالم في فلسطین

 .ألغراض عسكر�ةوتعني انتقال الجیوش : فع عسكر�ةدوا -
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.اإلطار املفاهيم حول السياحة والسياسة السياحية   :الفصل األول  

 :القد�مة العصورممیزات السیاحة والسفر في  -3

 .ظهور مجموعة من العوامل والتسهیالت الوضعیة التي شجعت عملیة السفر - أ

 .انتعاش التبادل التجاري وظهور النقود أدى إلى تطو�ر حر�ة األسفار - ب

حمل تكالیف توالذي ساعد النبالء على  يتطور اإلمكانات المالیة والمستوى المعاش -ج

 .السفر �الذات

 .واألسباب التي �انت تدفع اإلنسان نحو السفر تعدد وتنوع البواعث -د

استخدام  نرق السالكة واآلمنة فضال عطور نسبي في وسائل النقل وتوفر التط -هـ

 .فن والسفن الشراعیة في السفرسال

 :السیاحة في العصور الوسطى -ثالثا

 القرن الخامس عشرحتى م 395تبدأ هذه المرحلة �سقوط اإلمبراطور�ة الروماني عام 

ومن المعروف أن هذه اإلمبراطور�ة هي آخر إمبراطور�ة نشأت في العصور القد�مة وقد 

كانت مر�ز اإلشعاع الفكري والحضاري والتجاري، و�ان لها الفضل في تطو�ر حر�ة 

اال ان الحال اختلف تماما في اروو�ا �عد سقوط االمبراطور�ة ذاك،  األسفار في العالم آن

لقة على نغوالمالمتأخرة رو�ا إلى مجموعة متعددة من اإلقطاعیات حیث تحولت أو الرومانیة 

مان، و�ثرت االختالفات األو�ا وتالشت المدن الكبرى وغاب نفسها، وساد الظالم في أور 

فعها، و�عد ذلك واسفار �مختلف دألاطعات، مما أثر سلبا على حر�ة اوالنزاعات بین المق

لتجارة، إذا �ان التجار �أتون إلیها لبوصفها مر�ًزا مهما  البیزنطیةانتقلت التجارة إلى الدولة 

  . سفار محدوًدا في العصور الوسطىألو�ان دور أورو�ا في حر�ة ا... تمن جمیع الجنسیا

األدب ان وما �میز هذه المرحلة هو انتقال الحضارة إلى البالد العر�یة والثابتة تار�خًیا 

    .1القرن الرا�ع عشر میالديالعر�ي في الفترة بین القرن الثاني و 

 .132 -131ص  ، صالمرجع اآلنف الذ�ر نفس، احمد عبیر- 1
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.اإلطار املفاهيم حول السياحة والسياسة السياحية   :الفصل األول  

احة اسهما رائدا ووضع تطو�ر السیالوسط قد اسهم في  من العصور اي طیلة ستة قرون 

 .فروع علم السیاحة لمعظم االسس االولى

إفر�قیامن ومن أبرز الرحالة العرب في تلك العصور نجد ابن �طوطة التي �انت رحلته   

انتقل �جوب األرض هرة بابن ج, سیاوآكري الذي تجول في غرب إفر�قیا بأبي عبد ال, سیاوآ

في بلدان مشرق إفر�قیا، البیروني  ارتحلالسعودي  ،إلى المشرق العر�ي سمن �الد األندل

. 1البوجنوب النیلهند ا ارتحل إلى شمال

 :ممیزات السیاحة والسفر في العصور الوسطى -1

 .دور أورو�ا في حر�ة األسفار، و�روز دور العرب في هذه المرحلة تالشي -

 .ظهور حب الترحال عن الرحالة والمستكشفین -

 .الكتا�ة مما ساعد على تدو�ن الرحالتوادوات تطور صناعة الورق  -

 .األسفار  انتشار حر�ة التجارة في العالم نشط حر�ة -

 .د الحجاجعدتطور الوازع الدیني و�ثرة  -

 .ئط ألول مرة في هذه الحقبةوضع الخرا -

 :دوافع السفر في العصور الوسطى  -2

ثم إلى الدولة العر�یة  بیزنطةإذ انتقل مر�ز التجارة من روما إلى : رةاجتالدافع   -

 . اإلسالمیة و�انت �غداد وقرطبة تشكالن مر�ز التجارة العالمي

الدینیة وأهداف بین األهداف شهدت تطورا �بیرا حیث �ان هناك دمج : دینيدافع  -

 .ةمتعال

. العرب الثقل في هذا الجانب الرحالة و�ان: دافع الرحالت واالستكشاف -ج

 .ظهور طالب العلم والسفر إلى المراكز التعلیمیة: دافع طلب العلم -

 .133 ، صالمرجع اآلنف الذ�ر نفس، احمد عبیر- 1
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.اإلطار املفاهيم حول السياحة والسياسة السياحية   :الفصل األول  

مثل ز�ارة الملك شارلمان إلى �غداد في عهد خلیفة هارون : دافع توطید العالقات -

 1الرشید

    :النهضة عصرالسیاحة في  -را�عا

تبدأ هذه المرحلة �عد انتهاء عصر اإلقطاع في أورو�ا في القرن الخامس عشر       

المیالدي ونشوء الرأسمالیة التجار�ة وحتى قیام الثورة الصناعیة في النصف الثاني من القرن 

 .الثامن عشر المیالدي التي سمیت �عصر النهضة

 :النهضة السیاحة في عصر  ممیزات -1

 .االستكشافات الجغرافیة للعالم الجدید - أ

 .استعمال األجهزة والمعدات المالحیة مثل البوصلة والناظور - ب

 .حب المغامرة وطلب الشهرة -ج

 .ظهور أعمال فنیة ومعمار�ة فر�دة وجمیلة -د

 .المستكشفین للحصول على ثروات العالم الجدیدو بین الدول  سالتناف -هـ

 . 2عودة ظهور الدول والحكومات -و

 :ور النهضةدوافع السیاحة في هذا العص -2

 :دافع المغامرة واالستكثاف واالشتهار مثل - أ

 .م1492مر�كي عام ال سو�ولمب رحلة البحار �ر�ستوف -

 .رحلة البحار اإلسباني �ورتیز إلى المكسیك -

لم حول العارحلة المالح البرتغالي ماجالن في القرن السادس عشر میالدي  -

 .م1421الذي قتل في الفلبین عام 

  :دافع ثقافي علمي - ب

  136. ص  ،المرجع اآلنف الذ�رنفس  ،احمد عبیر- 1
األستاذ الد�تور عادل سعید الراوي، الد�تور بدر عاید العقید، األستاذ مرزوق عاید القعید، بر�ات �امل النمر، . د - 2

 .12 -11، ص ص 2011، إثراء للنشر والتوز�ع، األردن، مبادئ السیاحة فیصل الحاج ذیب،
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.اإلطار املفاهيم حول السياحة والسياسة السياحية   :الفصل األول  

الجغرافیا ظهور علماء وفنانین وأد�اء في مختلف المجاالت وتمكنهم من  الكشوفات تواكب

وقد ظهرت افیة،والثق العلمیة ز�ارة عواصم البلدان والمدن المشهورة لمشاهدة اآلثاروالمراكز

. الجامعات المشهورة مثل جامعة أو�سفورد و�مبردج

 :دافع المتعة والمشاهدة -ج

ظهر في هذه المرحلة السفر �قصد المتعة والمشاهدة خالل رحالت داخل مدن أورو�ا 

 .عبر طرقها البر�ة

 :دافع دیني -د

، )ص(دمحم  فكرة الحج موجودة لدى إتباع المسیح علیه السالم والمسلمین أتباع سیدنا

ل الكتاب إلى مناطق وغیرهم من أتباع الد�انات السماو�ة و�اقي المعتقدات األخرى عبر أه

 .مقدسة وأضرحة

 .عصر ما �عد الثورة الصناعیة والعصر الحدیثالسیاحة في  -خامسا

أثرت الثورة الصناعیة وما أفرزته من صناعة اآللة إلى تطور �بیر في شتى 

المجالت واألنشطة التي أثرت بدورها على حر�ة السفر والسیاحة لما شهدته من تطور �بیر 

في وسائل النقل سواء في السكك الحدید�ة وظهور البواخر وازد�اد أهمیة القطاع الصناعي 

عمل �أجور مناسبة، وتولد الشعور حصول على فرص ال�ع و لمشار لالذي فتح أفاق جدیدة 

صبح وال ومحل اإلقامة �ضرورة السفر وأهمیته، �ما تطور مفهوم الفصل بین محل العم

 .یز بین وقت العمل ووقت الفراغیمتهناك 

وحصولهم ة العاملةقطبلصة فع السفر في العصر الحدیث خاواو�ناًءا على ذلك تطورت د  

 .االجر اجازات مدفوعة

- 

1- ممیزات السیاحة في �صر ما� �د الثورة الصنا��ة: �هور 

التشر�عات التي تمنح اإلجازات مد�وعة األجر لعاملین1.

.13-12 ص صالمرجع اآلنف الذ�ر،  نفس  ،احمد عبیر- 1
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.اإلطار املفاهيم حول السياحة والسياسة السياحية   :الفصل األول  

 .ارتفاع مستوى دخل األفراد وخاصة في أورو�ا وأمر�كا -

 .تزاید حجم السكان �شكل مضطرد -

 .تطور العالقات بین الدول -

 .تطور �بیر في وسائل النقل واالتصاالت -

حیث  ى أهم دوافع السیاحة في هذا العصر هو تطور دوافع السفر ذاتها وتنوعهاعول -

االستجمامیة السیاحة مثل السیاحة الترفیهیة و بحت دوافع السیاحة تشكل انواع اص

 .لعالجیة والر�اضیةاوالثقافیة والسیاسیة و  واالصطیاد و�ذالك السیاحة االقتصاد�ة

 .ممیزات السیاحة في العصر الحدیث

 .عدم اقتصار السفر والسیاحة على طبقة األغنیاء -

 .انخفاظ تكالیف السفر نسبیا -

 .ةوأنواعها واتساع الرقعة الجغرافی واء وتعددتطور أماكن اإلی -

 .جماعیةفرد�ة إلى رحالت دد الرحالت السیاحیة من رحالت تع -

ومتكامال  وصفه علم مستقالبي بدا�ة الستینات ألول مرة �علم ظهور علم السیاحة ف -

 .عات المتخصصة بتدر�س هذا العلمماتم إنشاء المدارس والمعاهد والجو  �ه ومعترف

 .�ًما ونوًعاتلو سنة تزاید الحر�ة السیاحیة سنة  -

 .الضیافة فنتبرت السیاحة فن تقد�م الخدمة، و اع -

 .ظهور السیاحة الدولیة نتیجة تطور وسائل النقل العابر القارات -

 .االستثمارات الدولیة في قطاع السیاحة تزاید -

 .استعمال الوسائل الحدیثة في برمجة السیاحة والتخطیط لها -

 .1مساهمت التننمیة السیاحیة في التنمیة االقتصاد�ة الشاملة 

.41-13 ص ، صالمرجع اآلنف الذ�ر نفس ،احمد عبیر -1
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.اإلطار املفاهيم حول السياحة والسياسة السياحية   :الفصل األول  

 .أنواع السیاحة ومعاییر تصنیفها: الثالث المطلب

أدى التقدم والتطور حیث  ,لدوافع والرغبات الكامنة ورائهاعدد أنواع السیاحة تبعا تت 

االقتصادي واالجتماعي وما صاحبها من متطلبات لظهور أنماط أخرى ,السیاسي  ,العلمي

ما تطلب توفیر  ,والمعارض وسیاحة الحوافز, جدیدة لم تكن معروفة مثل سیاحة المؤتمرات 

وعناصر جذب تختلف وفق أسس ومعاییر تختلف من بلد آلخر ومن ,وتسهیالت  ,خدمات

 .فترة ألخرى 

  .مسافر�نحسب عدد األشخاص ال: الفرع األول

تتضمن سفر شخص واحد أو إثنین أو عائلة خارج مكان سكنه : السیاحة الفرد�ة: أوال

 .األصلي

ط معین �النادي، �اأشخاص یر�طهم ر  ةعادة ما تعني سفر عد: السیاحة الجماعیة: ثانیا

 .جماعة، نقا�ة، شر�ة، وزارة، رحلة تنظمها إحدى شر�ات السیاحة

 .وسیلة المواصالت المستخدمةنوعیة تبعا ل: الفرع الثاني

 .  السیارات الخاصة، السكك الحدید�ة، األتو�سات العامة أو الخاصة: سیاحة بر�ة: أوال

 .الیخوت، البواخر: سیاحة �حر�ة أو نهر�ة: ثانیا

 .الطائرات المختلفة: سیاحة جو�ة: ثالثا

 .حسب السن: الفرع الثالث

 .سنة 14إلى  7العمر�ة من تتعلق �المراحل : سیاحة الطالئع: أوال

 .سنة 16إلى  12بین : سیاحة الشباب: ثانیا

 .سنة 35إلى  30بین : سیاحة الناضجین أو متوسطي األعمار: ثالثا

 .1فوق الستین عام سیاحة �بار السن أو المتقاعدین: را�عا

مكتبة : األردن. مبادئ السیاحةمرزوق عاید القعید، بر�ات �امل النمر، عادل سعید الراوي، فیصل الحاج ذیب،  - 1
 .87الجامعة الشراقة، إثراء للنشر والتوز�ع، ص 
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.اإلطار املفاهيم حول السياحة والسياسة السياحية   :الفصل األول  

 .حسب الجنس: الفرع الرا�ع

 .سیاحة الرجال: أوال

 .سیاحة النساء: ثانیا

 .فاق والطبقة االجتماعیةنمستوى اال حسب : الفرع الخامس

سیارات، طائرات، (�ستخدمون وسائلهم الخاصة أثناء السفر : سیاحة أصحاب المالیین: أوال

 ).�خوت

فئة تستخدم الخدمات ذات النوعیة الفخمة �مقاعد من الدرجة : سیاحة الطبقة المتمیزة: ثانیا

 .األولى في وسائل النقل �الطائرات

تسمى �ذلك السیاحة العامة لفئة : السیاحة االجتماعیة لذوي الدخول المحدودة: ثالثا

 .سیطالمدخول الب

 .حسب الموقع الجغرافي: الفرع السادس

قة سیاحیة واحدة مثل لتنقل بین دولة متجاورة تكون منطالسفر وا: السیاحة اإلقلیمیة: أوال

تنوع ,التكلفة نظرا لقصر المسافة التي �قطعها السائحالدول العر�یة أو اإلفر�قیة، وتتمیز �قلة 

 .وتعدد وسائل النقل المتوفرة

ة محلیة و�حتاج لداخل حدود الدولة وتتفق فیها عماالنتقال  :السیاحة المحلیة الداخلیة :ثانیا

 :متنوعة وأسعار تحفیز�ة لمواطني البلد وتظم نمطین همااخدمات هذا النوع من السیاحة 

 .ساعة 24ترفیهیة وتكون مدتها أقل من  رحالت -

في إنجلترا تحدید المدة �أر�ع (ساعة  24رحالت سیاحیة داخلیة تكون مدتها أكثر من  -

لیالي وأكثر و�خمسة أ�ام في �ل من بلغار�ا وتشیكوسلوفاكیا وألمانیا الغر�یة، وهناك 

كثر مثل �ندا وتكون مائة �یلومتر فأالمقطوعة  من �عتمد معیار طول مسافة الرحلة

 . 1)والوال�ات المتحدة األمر�كیة

 .89 -88 ، صاآلنف الذ�ر لمرجعا نفس  ،عاید العقید- 1
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.اإلطار املفاهيم حول السياحة والسياسة السياحية   :الفصل األول  

  :السیاحة الخارجیة أو الدولیة:ثالثا

تكون من قبل مواطنین أجانب داخل حدود دولة أخرى وقارات مختلفة وتنقسم إلى 

 :نوعین

تحدث عند إنفاق العمالت الصعبة المتوفرة لدى مواطني البلد األم في : سالبة -

 .السیاحة خارج البلد

عند اتفاق العمالت الصعبة من طرف الوافدین األجانب للبلد ما �ساعد على  :موجبة -

 .ز�ادة الدخل الوطني

كما نجد أن حر�یة السیاحة الخارجیة تتأثر �عدة عوامل وظروف اقتصاد�ة، اجتماعیة 

وسیاسیة �ارتفاع متوسط الدخل ومستوى معیشة الفرد، اهتمام الدول �السیاحة والعمل على 

نمیتها وتشجیعها، تطور وسائل النقل، الحروب، اإلرهاب، التضخم وتراجع معدل تخطیطها وت

 .النمو االقتصادي، ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة للسائحین

 .جنسیات السواححسب : الفرع السا�ع

 .تظم األجانب ما عدا مواطني أهل البلد: سیاحة األجانب: أوال

سیاحة أو هجرة المواطنین إلى بلد ما وحنینهم للبد وهي : سیاحة المقیمین خارج البلد: ثانیا

 .األم �جعلهم ینظمون رحالت سیاحیة لز�ارتها

عبارة عن سیاحة داخلیة أي في نفس البلد �قوم بها المواطنون  :سیاحة مواطن الدولة :ثالثا

 .قصد ز�ادة أماكن تار�خیة وأثر�ة وحضار�ة

 .حسب الغرض: الفرع الثامن

 : الترفیهیة السیاحة -أوال

تغییر مكان اإلقامة لفترة یوم واحد �حثا عن الراحة والقضاء على الروتین و�ستعادة 

  1حبها من ممارسة لمختلف الهو�ات التي �مارسها السائحون النشاط النفسي والفز�ائي وما �ص

 .90-89 ص صالمرجع اآلنف الذ�ر،  نفس ،عاید العقید - 1
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.اإلطار املفاهيم حول السياحة والسياسة السياحية                                             :الفصل األول  

ا كالصید والغوص واإلنزالق على الماء �السفن الشراعیة من أقدم أنواع السیاحة التي عرفه

العالم وتمثل جزًءا ثابتا من العرض السیاحي �اعتبارها تسیر على وتیرة أسرع من األنواع 

األخرى والمناطق الجاذ�ة لمثل هذا النوع من السیاحة �عض دول البحر المتوسط لما تمتاز 

وقدرت نسبتها في السیاحة الدولیة           . �ه من مقومات �مناطق االستحمام واالصطیاف

واحتلت المراكز األولى من حیث ترتیب التعاقدات على حساب األنواع األخرى �عد  %80بـ 

 .یةسیاحة الحوافز ورجال األعمال والسیاحة العالج

 :السیاحة العالجیة -ثانیا

یر �ب بها �ة السیاحة الدولیة إال أن االهتمامر من ح% 5رغم أنها ال تجذب سوى 

فاق السائح نما ینعكس على حجم او  فترة اإلقامةرا لطول ضن نظرا لعائدها المادي المجزي 

فاق السائح العادي �عشر أمثال وتعتمد أساسا على الطبیعة البیئیة �المناخ، نالذي �فوق ا

ن �صیبهم وتنقسم بدورها یعالج السواح من مرض مغرضها ع,الرمال الدافئة والمیاه المعدنیة

                                   إلى أنواع حسب الوسائل المستخدمة في العالج

المناخیة العالج عن طر�ق المناخ مثل �عض االمراض التي تعالج  العالجیةالسیاحة  ∗

 في المناطق الحارة

 .�إعتماد المیاه الكبر�تیة والینابیع المعدنیة: السیاحة العالجیة المعدنیة ∗

  .والمناخیة معاوتشمل السیاحة العالجیة المعدنیة : السیاحة العالجیة البحر�ة ∗

  :السیاحة الدینیة -ثالثا

تتمثل في ز�ارات ورحالت دینیة داخل وخارج البلد ألداء واجب الدین و�شباع العاطفة 

دینة الم"و" كمكة المكرمة"اء الروحي فشرك بها واالستامعالم الدینیة للتبالدینیة وز�ارة ال

" الفاتیكان"و,والمسلمین والمسیحینوالقدس �النسبة للیهود �النسبة للمسلمین " المنورة

          .1ینللمسیحی

 .91-90 ، صالمرجع اآلنف الذ�رنفس  ،العقیدعاید - 1
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.اإلطار املفاهيم حول السياحة والسياسة السياحية   :الفصل األول  

         :السیاحة الر�اضیة -را�عا

في السفر واإلقامة للمشار�ة في األنشطة الر�اضیة والمبار�ات �األلعاب األولمبیة تتمثل 

اع �مشاهدتها �تسلق الجبال، الصید، التزحلق على الجلید، سباق تو�طوالت العالم أو االستم

 .لسیارات والدرجات والمراكب الشراعیة، الفروسیة، الغطس والتجد�فا

 :سیاحة المعارض -خامسا

من األنشطة السیاحیة الجدیدة عرفت ازدهارا مأخًرا، ترتبط �المعارض التي تقوم في 

مختلف الدول �المعارض الفنیة التشكیلیة، معرض الكتاب، المعارض الصناعیة التجار�ة 

 .المؤثرة في الجذب السیاحي الدولي وتعتبر من العوامل

 :سیاحة المهرجانات -سادسا

تحضى �اهتمام �بیر في عّدة دول وتتنوع هذا المهرجانات من فنیة فولكلور�ة، ثقافیة 

مهرجان و�سبانیا حوالي  5000وألمانیا  مهرجان 3500مثال فرنسا تنظم  ....ور�اضیة

 .مهرجان 8104

 :سیاحة رجال األعمال -سا�عا

من حر�ة السیاحة % 20التجار�ة وتحتل  ریالمعانتقال بهدف المشار�ة في اال

 .الدولیة، وتعتبر من األنماط الحدیثة المرتبطة �التقدم االقتصادي واالجتماعي في العالم

 :السیاحة العبور�ة -ثامنا

هذا  ومدةواالنتقال لوقت قصیر من أراضي دولة معینة للوصول لدولة أخرى  العبور

 .1النوع من السیاحة تحدد من قبل �ل دولة وتتراوح بین یوم وأر�عة أ�ام

 .93-92 ، ص اآلنف الذ�ر المرجع نفس ،عاید العقید- 1
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.اإلطار املفاهيم حول السياحة والسياسة السياحية                                             :الفصل األول  

 .سیاحة المؤتمرات -تاسعا

 تعتبر �ذلك من أنماط السیاحة الحدیثة �ارتباطها �النمو الحضاري الذي �شهده العالم

 ،ولتطور العالقات االقتصاد�ة واالجتماعیة والثقافیة والسیاسیة في معظم دول العالم

وتعد مصدر هام لإلیرادات السیاحة وتستقطب عدد ضخم من السائحین لحضور المؤتمرات 

والندوات االجتماعیة والعلمیة والمهنیة والسیاسیة والثقافیة �األطباء االقتصادیین، رجال 

 .والتجار�ین والمحامیناألعمال 

 .سیاحة المشتر�ات: عاشرا

عار منخفضة الستقطاب سلدول على ترو�ج سوق منتوجاتها �أتعمل �ثیر من ا

الدولیة مثل المنضمة السواح ونالحظ أن سیاحة التسو�ق أخذت نصیبا من حر�ة السیاحة 

 .1�ار�س ةعالمیالالعر�یة دبي و 

 ).والتار�خیة األثر�ة: (السیاحة الثقافیة -حادي عشر

الحضارات القد�مة وعرضها إشباع الحاجات الثقافیة والتعرف على مناطق ودول 

مع عاداتهم وتقالیدهم وفنونهم والتعرف على الشعوب والتراث والتار�خ  أجنبیة �االحتكاك

 .والمواقع وتشتهر مصر والیونان بهذا النوع من السیاحة

 السیاحة البیئیة -الثاني عشر

السفر بهدف ز�ارة المحمیات الطبیعیة في إفر�قیا وتسمى �ذلك �السیاحة البحثیة 

 .وتشمل دراسات البیئة النباتیة والحیوانیة و�ذلك دراسة حر�ة الطیور وهجراتها العالمیة

  

 

 

 

 .93، صالمرجع اآلنف الذ�ر نفس ،عاید العقید - 1
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.اإلطار املفاهيم حول السياحة والسياسة السياحية                                             :الفصل األول  

        :السفاري والمغامرات سیاحة-عشر الثالث

فبعضها یتجه إلى السالسل الجبلیة تتم عبر الصحاري وتنوع أنوعها وأهدافها  سیاحة      

ومغامرة تسلقها، والبعض اآلخر یتجه إلى ز�ارة الود�ان وعیون الماء واألخرى تكون من أجل 

  .الصید البري في المناطق المسموح فیها �الصید

 .سیاحة التجوال -را�ع عشر

قدام إلى من أنواع السیاحة المستحدثة وتتمثل في القیام �جوالت منظمة سیرا على األ

مناطق نائبة، تشتهر �سحر وجمال مشاطرها الطبیعیة وتكون اإلقامة في مخیمات والتعا�ش 

 .1مع الطبیعة

 

 

 

 

 

 

 .109، ص 2010دار الرا�ة للنشر ، : عمان, ، نظم المعلومات السیاحیةحسن الصعیدي عصام - 1
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.اإلطار املفاهيم حول السياحة والسياسة السياحية   :الفصل األول  

 

 

 

.من إعداد الطالبتین: المصدر

.أنواع السیاحة: مخطط یوضح) 01(شكل رقم 

 أنواع السیاحة

 حسب المناطق

 اإلقلیمیة

السیاحة الخارجیة 
 الدولیة

 السیاحة الداخلیة المحلیة

 حسب الجنسیات

األجانب

خارج البلد

الدولة مواطني

 طویلة مدة اإلقامة

موسمیة

قصیرة

 حسب الغرض

 العالجیة السیاحة

 الریاضة  و الترفیھ

الثقافة

یةالدین

المؤتمرات ورجال 
 األعمال

المشتریات 
 والمعارف

سیاحة الرجال

 حسب الجنس
سیاحة الجنس

 بریة

بحریة  نوع المواصالت

 جویة

 المالیین

قة المتمیزةبطال  مستوى االتفاق

محدودي الدخل

 العدد
فردیة

ماعیةج

الطالئع

الشباب

الناضجین

المتقاعدین

 السن
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.اإلطار املفاهيم حول السياحة والسياسة السياحية   :الفصل األول  

 .أهمیة السیاحة وآثارها: الرا�ع المطلب

 :رت السیاحة في عصرنا الحالي تتمتع �أهمیة �بیرة في عّدة جوانباص

من خالل المكانة التي توصلت إلیها �صناعة قائمة بذاتها ولكونها �ذلك من أهم القطاعات 

 .المؤثرة في التنمیة لدى الدول المتقدمة والنامیة على حد سواء

 .أهمیة السیاحة: األول الفرع

 :األهمیة االجتماعیة -أوال

 .االرتیاح النفسي واستعادة النشاط والعودة للعمل �كفاءة من جدید -

ز�ادة الوعي الثقافي واالجتماعي والسیاحي ودعم الروا�ط بین المواطنین وتعرفهم  -

 . و�العالمببالدهم 

 .تحسین المستوى المعیشي لألفراد والتقلیل من البطالة -

ز�ادة الدخول الفرد�ة والرغبة في االستماع بوقت الفراغ وز�ادة اإل�جازات المدفوعة  -

 .1وتخفیض ساعات العمل

 :األهمیة الثقافیة والحضار�ة -ثانیا

 .انتشار ثقافات الشعوب واألمم بین أقالیم العالم المختلفة -

 .أداة لتداول العلوم والمعارف وز�ادة معرفة شعوب األرض ببعضها البعض -

 .المسافات وطید العالقات وتقر�بأداة إل�جاد مناخ مشعب بروح التفاهم والتسامح وت -

 .السیاحة سفیر إلزالة المعوقات الخاصة �الّلغة، العرق والجنس والطبقات واالجتماعیة -

 .المساهمة في الحفاظ على آثار األمم والشعوب من خالل الحما�ة والتجدید -

 .1قافة والعادات والتقالیدأداة لالتصال الفكري وتبادل الث -

العلوم االقتصاد�ة وعلوم التسییر، الملتقى الدولي حول اقتصاد�ات السیاحة ودورها جامعة دمحم خیضر، �سكرة، �لیة  - 1
دراسة أداء وفعالیات مؤسسات "التنمیة السیاحیة المستدامة في الجزائر  ،2012مارس  10-0في التنمیة المستخدمة، 

عیسى مرازقة، دمحم . د: دامة، إعدادإستراتیجیة التنمیة المحلیة المست: ، المحور السادس"القطاع السیاحي في الجزائر
. 04، ص )أستاذة(الشر�ف، شخشاخ 
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 :األهمیة االقتصاد�ة -ثالثا

دعم القطاعات االقتصاد�ة األخرى �ما لها دور حیوي في دعم السیاحة الدولیة  -

 .2للداخل وتهیئة الظروف المالئمة لها

 .إنتعاش االقتصاد وتنمیة المناطق السیاحیة نتیجة إلنفاق الزوار بها -

البناء االرتباط المباشر أو غیر المباشر �السیاحة �تنشیط الصناعات المختلفة ذات  -

 .3النقل والصناعات الغذائیة

سیاحة القدرة على تولید مناصب عمل أكثر من أغلب لف: خلق مناصب شغل -

عمال  5یوظف على األقل ) سر�ر 100(غرفة  50األنشطة األخرى، فمثال فندق بـ 

منصب عمل  12والمجموع �كون عمال مؤقتین،  10عمال موسمین و 10دائمین ز

 .دائم

حیث توفر السیاحة جزء من النقد األجنبي لتنفیذ : تدفق رؤوس األموال األجنبیة -

خطط التنمیة الشاملة، ونلخص �عض أنواع التدفقات للنقد األجنبي الناتج عن 

 :السیاحة في اآلتي

 .ةمساهمة رؤوس األموال األجنبیة في االستثمارات الخاصة �قطاع السیاح -

المدفوعات السیاحیة التي تحصل علیها الدولة مقابل منح تأشیرات الدخول  -

 .للبالد

 .فروق تحو�ل العملة -

 السلعاالنفاق الیومي للسائحین مقابل الخدمات السیاحیة، �اإلضافة لالنفاق على  -

 .لقطاعات إقتصاد�ة أخرى اإلنتاجیة والخدمات 

 . 123، ص رجع سابق مأحمد عبیر،  - 1
 .105، ص 2010درا الرا�ة للنشر، : ، عماننظم المعلومات السیاحیةحسن الصعیدي، عصام،  - 2
 .51 -50، ص ص 2007، 1دار الفكر الجامعي، ط: اإلسكندر�ة, التخطیطي السیاحيالصر�في، دمحم،  - 3
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قق نتیجة تدفق رؤوس األموال الخاص �الدولة، و�تح: تحسین میزان المدفوعات -

األجنبیة المستثمرة في المشروعات السیاحیة، اإلیرادات التي تقوم الدولة بتحصیلها 

من السائحین، وخلق تحقیقها نتیجة خلق عالقات اقتصاد�ة بین قطاع السیاحة 

 .والقطاعات األخرى 

 .مارات األجنبیةجذب االستث -

م في نقل التقنیات الحدیثة وتنمیة المهارات تؤدي لتقر�ب المستو�ات اإلقلیمیة، وتساه -

 .اإلدار�ة

 :األهمیة السیاسیة -را�عا

 .تحسین العالقات بین الدول -

المستو�ین  حل العدید من المشكالت السیاسیة إثر النتائج اإلجابیة للسیاحة على -

 .1االقتصادي واالجتماعي

الحوار ومعرفة اآلخر ونشر مبادئ  تساعد على التفاهم بین شعوب مختلفة وتحقیق -

 .السالم العالمي

 .تدعیم أوامر الصداقة بین الدول من خالل العالقات الود�ة التي تنشأ بینها -

 .األهمیة البیئیة والعمرانیة -خامسا

تمكن السیاحة من االستغالل أمثل للموارد والمعطیات الطبیعیة، وتدفع للمحافظة  -

 .اعتبارها ثروة وطنیةعلیها وعدم إساءة استخدامها �

تعمل النشاطات السیاحیة على تنظیم وتخطیط وتحدیث استخدامات األراضي �الشكل  -

 .الذي �حقق أقصى منفعة ممكنة وتتجنب أي مشاكل وآثار بیئیة سالبة

االهتمام �البعد الجمالي للمعطیات سواء �انت طبیعیة أو من صنع اإلنسان، وهذا  -

 .لى هذه المعطیات وصیانتها وترمیمهابدوره �شكل دافعا للمحافظة ع

 .07 -06ص  ، صمرجع سابقعیسى مرازقة،  - 1
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 .1یئة وضرورة حمایتهاالوعي المتزاید �أهمیة الب -

 .آثار السیاحة: الفرع الثاني

تختلف اآلثار الناجمة عن السیاحة من بلد آلخر تبعا إلختالف األنشطة واألنماط 

 .السیاحیة وتبعا للمكانة التي تحضى في اقتصاد�ات هذه البلدان

 :اإل�جابیة للسیاحةاآلثار  -أوال

 :اآلثار االجتماعیة والثقافیة -أ

 .تنمیة الثقافة بین الشعوب الّلغة واألفكار الثقافات األجنبیة -

 .ز�ادة فرص التدر�ب السیاحي والتعلیم لتطو�ر مستوى العرض السیاحي لدیها -

 .توجه اإلرادات السیاحیة إلى حما�ة البیئة والحفاظ علیها -

 .2فضیالسواح وسكان البلد الملتقدیر بین تنمیة روح اإلحترام وا -

ادت تنقرض مع أدواتهم وأسلحتهم �نماط �شر�ة السیاحة مكنت التعرف على أشكال وأ -

سم الدارسون هذه المجتمعات البسیطة  قنصهم للحیوانات، حیث البسیطة وأسالیب

 ".Living musums"�المتاحف الحیة 

�عض الحرف المتمیزة من الجلود تحقیق مكاسب ماد�ة �بیرة من خالل تنشیط  -

واألحجار واألخشاب أو من النباتات أو المطرزات المغزول نسیجها یدو�ا  واألصواف

 .یتهافت السیاح علیها

 .126 -125، ص ص مرجع سابقأحمد عبیر،  - 1
، أطروحة د�توراه، علوم التسییر شعبة "، حالة الجزائراألهمیة االقتصاد�ة لتنمیة السیاحة المستدامة"عمار عیساني،  - 2

. 38تسییر المؤسسات، جامعة لخضر، �اتنة، ص 
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العرضالمساهمة في ز�ادة إهتمام المسؤولین برفع المستوى الثقافي لسكان أقالیم  -

السیاحي بهدف تكو�ن قاعدة من السكان المحلیین المثقفین القادر�ن على التعامل مع 

 .السیاح األجانب �أسلوب یز�د من عناصر الجذب السیاحي

إزدهار صناعة السیاحة یز�د من التوسع في إنشاء المؤسسات التعلیمیة المتخصصة  -

 .1في مجالي السیاحة والفندقة

 :اآلثار االقتصاد�ة -ب

 .األجنبي دمصدر مهم للدخل ومورد للنق -

 .المساهمة في الناتج المحلي وتنمیة التوازن االقتصادي واالجتماعي للسكان -

 .الخدمات المرتبطة �أنشطة السیاحةو رواج الصناعات  -

تمثل السیاحة أحد مصادر العمالت الصعبة في میزان المدفوعات، وتقاس األهمیة  -

ثیرها على میزان المدفوعات داخل الدولة من خالل االقتصاد�ة للسیاحة من خالل تأ

 .حوصلة اإلیرادات السیاحیة واالتفاق السیاحي الناجمة عن النشاط السیاحي الدولي

من نسبة التوظیف على % 8مصدر هام ورئیسي للتوظیف والعمالة وتمثل حوالي  -

 .  المستوى العالمي

لمطارات، الطرقات، الموانئ، ز�ادة االستثمار في البنى التحتیة، المتمثلة في ا -

قتصادي للمقیمین المتاحف، المراكز الطبیعیة، ما یؤدي لز�ادة مستو�ات الرفاه اال

 .واءوالسیاح على حد س

 .2ز�ادة إسهام السیاحة في التجارة الخارجیة المستقبلة للسواح -

 .230، ص 2011دار أسامة للنشر والتوز�ع، : األردن, الجغرافیا السیاحیةآمنة، أبو حجر، . د - 1
 .39 ، صمرجع سابق، عامر عیساني - 2
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 :اآلثار البیئیة -ج

والتدابیر لحما�ة السمات السیاحة عادت �المنفعة على البیئة عن طر�ق اإلجراءات 

 .الماد�ة للبیئة والمواقع والمعالم التار�خیة والحیاة البر�ة

وقد أظهرت حدائق جزر فیرجین في جز�رة �انفارو جنوب أسترالیا، حدائق الحیاة 

البر�ة في شرق إفر�قیا أن السیاحة اإل�كولوجیة تغل منافع مالیة �ما تحفز الید العاملة 

 .1ي المناطق المجاورةوالتنمیة الر�فیة ف

 :اآلثار السلبیة للسیاحة -ثانیا

 :اآلثار االجتماعیة والثقافیة -أ

السیاحة توفر الشروط المشجعة على انتشار حوادث السرقات في �عض أقالیم  -

العرض السیاحي عندما یزداد الفرق في مستو�ات المعیشة والدخول بین دول الطلب 

 .السیاحي ومناطق العرض السیاحي

أدت السیاحة لتغیر أنماط االستهالك إذ عوضت الوجبات الغذائیة التقلید�ة �الوجبات  -

 .هم علیها في أوطانهمدو تعالتي �قبل علیها السواح �حكم الغذائیة السر�عة والجاهزة 

تقلید المجتمعات البسیطة لألفراد السیاح األجانب من حیث الملبس ما یهدد �اختفاء  -

 .�نة القد�مةالمال�س التقلید�ة والز 

السیاحة أفقدت قدسیة د�انات �عض الشعوب من خالل تردد السیاح األجانب یومیا  -

على المعابد واألماكن المقدسة �صورة طبیعیة للتعرف علیها و�لتقاط صور فوتوغرافیة 

 .تذ�ار�ة رغم المكاسب الماد�ة التي حققتها في صناعة السیاحة

ب وخصائصهم العامة، إذ بدأت األشكال حدوث تغیرات في أنماط حیاة �عض الشعو  -

التقلید�ة لفنونهم وأدواتهم المتوارثة عبر أجیال في االختفاء والتغیر �ظهور مالمح 

وظهور المهارات الیدو�ة و  حدیثة نتیجة االحتكاك �السیاح و�دخال أدوات متطورة

 .87، ص 2007، دار �نوز المعرفة، عمان، األردن، مقابلة صناعة السیاحة أحمد محمود، - 1
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و�طقوس  البیئة الطبیعیة �أسالیب رمز�ةر ظواه المعتقدات المتوارثة المتعاملة مع

 .1خاصة

ق رغبة اكتشاف وتجر�ة �ل ما قعدم احترام �عض السواح لثقافة البلد المضیف تح -

 .هو جدید ما دام في رحلة محدودة الفترة ومؤقتة �تناول المخدرات

التصادم الثقافي بتعارض األفكار واختالف االتجاهات والمعارف والّلغة بین مواطني  -

 .الدولة المضیفة والسائحین

ر العادات والتقالید الغر�یة في البلد المستقبل للسیاحة ما یؤدي لطمس هو�ة إنتشا -

 .وثقافة البلد المضیف

 .اإلضرار �المواقع األثر�ة والتار�خیة من خالل التخر�ب لها أو التهر�ب والسرقة -

تقلیص األراضي الزراعیة من خالل التوسع في تشید البنى التحتیة والبنى الفوقیة  -

 .2احیةلألنشطة السی

تدفق الناس إلى الداخل وما یتصل �ه من تدهور اجتماعي فتزاید األنشطة السیاحیة  -

قد یؤدي لتدفق أشخاص إلى الداخل یبحثون عن فرص استخدام أو فرص أعمال، 

لكنهم ال �جدون العمالة المالئمة لهم، ما قد �سبب تدهور اجتماعي مثل الدعارة 

 .وانتشار الجر�مة

لنزاعات بین األجیال من خالل تغیر تطلعات األعضاء الشباب في السیاحة قد تؤدي  -

المجتمعات، الذین قد �كون له صالت أوثق �مسلك السائحین و�كونون أكثر تأثرا 

 .بهذا المسلك

تنجم عنها �ذلك تآكل الممارسات التقلید�ة، �ما فیها التآكل الثقافي وتزعزع نظم  -

 .الحیاة التقلید�ة

 .والمرافق السیاحیة في المدن الكبرى یؤدي لخلق النزوح الر�فيتر�یز الخدمات  -

 .224 -223ص ص  مرجع سابق،آمنة أبو حجر،  - 1
 .40، ص مرجع سابقعامر عیساني،  - 2
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االخرى  عدم التوازن في األجور والحظوظ، بین موظفي القطاع السیاحي والقطاعات -

احي الذي یتوفر القطاع السی لى هروب االطارات من القطاعات االخرى الىإ یؤدي

 .1األخرى أكثر من العامل في القطاعات فیه العامل على حظوظ 

 :اآلثار االقتصاد�ة -ب

في حالة حدوث تنمیة سیاحیة المكاسب االقتصاد�ة توزع توز�عا غیر متكافئ وغیر  -

عادل بین أعضاء المجتمعات المحلیة والمستفیدین في المعتاد هم أعداد صغیرة 

 .وأكبرهم الذین لهم میزة اقتصاد�ة خاصة مالك األراضي الذین �طلقون االستثمار

االستتثمار األجنبي المباشر �ثیرا ما تحول المكاسب إلى البلد األجنبي  في حالة -

األصلي، ما یؤدي إلى تفاقم االختالل في التوازن داخل المجتمعات، وتؤدي بذلك 

إلى الفقر النسبي �اإلضافة إلى ذلك قد تؤدي السیاحة إلى ز�ادة الطلب المحلي على 

ا یؤدي إلرتفاع األسعار و�لى احتمال السلع والخدمات، �ما في ذلك األغذ�ة، مم

 .تناقص المقدار المتاح منها للسكان األصلیین أو المحلیین

كما یؤدي إرتفاع األسعار إلى ز�ادة نفقات اإلنتاج في االقتصاد المنتج للخدمة  -

 .السیاحیة ومن ثم الحد من القدرة التنافسیة في السوق المحلیة

ح اجتماعیة محلیة على شراء �عض السلع إرتفاع األسعار الستبعاد شرائدي یؤ  -

المتاحة في سوق الدولة المصدرة للسیاحة لمصلحة السائحین الذین �قدرون على 

 .شرائها �الثمن األعلى

تأثیر األسعار على القرارات االستثمار�ة في القطاع السیاحي من خالل صعو�ة التنبأ  -

 .�األسعار المستقبلیة جراء االرتفاع المستمر لها

رسالة ماجستیر، معهد العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، جامعة ، "السیاسة السیاحیة في الجزائر" شهیب،لأحمد  - 1
 .18 -17الجزائر، ص ص 
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االعتماد في صناعة السیاحة واإلقامة على قوى عاملة أجنبیة �سبب االفتقار للخبرات  -

والكفاءات یؤدي لتحو�ل نسب متباینة من دخولهم العمالت الصعبة إلى �الدهم 

 .األصلیة

، قد �خلق مشاكل غیر متوقعة )السیاحیة الخارجیة(كثرة االعتماد على االقتصاد  -

�ثیرا على اإلیرادات السیاحیة �سبب األزمات  لالقتصاد الوطني الذي �عتمد

 .1االقتصاد�ة والسیاسیة والنزاعات الدولیة التي قد توقف الحر�ة السیاحیة نحو البلد

 :اآلثار البیئیة والعمرانیة -ج

ز�ادة الضغط على األراضي الزراعیة �سبب إزد�اد التنافس في استخدام األرض بین  -

 .السیاحة والقطاعات األخرى 

قد یؤدي ... السیاح على جلب ذ�رى من األماكن التي زاروها �النباتات النادرة صحر  -

 .لتدهور خطیر في األنظمة الطبیعیة

إن التخلص من النفا�ات الناجمة عن الصناعة السیاحیة قد �سبب مشكالت بیئیة  -

وتتمثل هذه النفا�ات �صفة عامة في مجاري ومیاه مستهلكة ونفا�ات وملوثات 

 .نفا�ات جامدةكیمیائیة و 

 .2ارتفاع أسعار العقارات -

 .116 -114، ص ص مرجع سابق  عصام حسن، - 1
، األستاذ الد�تور عادل سعید الراوي، الد�تور بدر عاید العقید، األستاذ بر�ات �امل النمرمرزوق عاید القعید، . د - 2

 .12 -11، ص ص 2011، إثراء للنشر والتوز�ع، األردن، 1طمبادئ السیاحة، فیصل الحاج ذیب، 
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 .السیاسة السیاحیة: المبحث الثاني

لما �انت السیاحة نشاطا اجتماعیا اقتصاد�ا مر�با اعترته عّدة تغیرات هیكلیة داخل 

سیاحیة ودولیة دول المقصد السیاحي ذاتها وفي األسواق السیاحیة المصدرة وظهرت تحد�ات 

ینصب العمل السیاحي داخل إطار عمل تنظیمي دینامیكي �كون أحد كثیرة، فإنه یتعین أن 

 .المضامین األساسیة للسیاسة السیاحیة الشاملة

 .مفهوم السیاسة السیاحیة ومكوناتها: المطلب األول

لقد تبنى �عض خبراء العلمیین الدعوة لضرورة إرساء دعائم السیاسة السیاحیة القومیة 

یجیات وخطط هذه التنمیة السیاحة فیها، وتتفرع منها استراتألي دولة تسعى لتنمیة صناعة 

   .                                                   الشاملة واالجتماعیة االقتصاد�ة التنمیة إطار ضمن

                                                                                                                                                                                                                                                  .السیاحیة السیاسة تعر�ف :األول الفرع

إصطالح السیاسة السیاحیة على أنه إطار العمل األساسي لألجهزة الرسمیة  ذ�ر

وغیر الرسمیة في الدولة للنهوض �السیاحة والتقدم بها لتحقیق األهداف القومیة المرجوة منها               

معین، االجتماعي أو االقتصادي أو مختلف أجهزة إتخاذ القرارات التي تعمل في إطار نظام 

لنظر إلیها من زاو�ة علمیة تختلف عن زاو�ة مساهمتها في التنمیة االتقتصاد�ة و�جب ا

الشاملة، على أنها تتضمن قواعد ومبادئ علمیة هاد�ة لتحقیق األهداف المرسومة، وخاصة 

النتائج ) �حقق(ب توضع برنامج علمي لیسیر العمل السیاحي في الدولة على نهج سلیم یتر 

                                                                                                          .�العلم والتخطیط إال یتحقق ادى السلبیات وهو أمر الو�ة و�تفاإل�جابیة المرغ

                                                                                        .مكونات السیاسة السیاحیة الشاملة: الثاني الفرع

 .1تتضمن السیاسة السیاحیة الشاملة األهداف القومیة للتنمیة السیاحیة سواء �انت أهداف

الدار القومیة للطباعة والنشر، ص ص ): 02(المكتبة السیاحیة  في التخطیط السیاحي،صالح الدین عبد الوهاب،  - 1
74- 75. 
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.اإلطار املفاهيم حول السياحة والسياسة السياحية   :الفصل األول  

اقتصاد�ة أم اجتماعیة وثقافیة وسیاسیة أم أهداف بیئیة وسیاحیة فنیة، تتضمن السیاسة 

 :یة أسالیب تحقیق هذه األهداف عن طر�قالسیاح

 .تبني التخطیط والتنظیم وتطو�ر المنتج السیاحي  -1

 .التسو�ق السیاحي المتكامل  -2

 .تنمیة الوعي السیاحي والسیاحة الداخلیة  -3

 .تنمیة موارد الثروة البشر�ة  -4

 .1تنمیة الموارد الطبیعیة والخدمات السیاحیة  -5

 .سیاحیةال السیاسةخطوات : المطلب الثاني

ت السیاحیة المتوفرة في تهدف السیاسة السیاحیة إلى ترشید استغالل الموارد واإلمكانا

االقتصاد�ة والسیاسیة والحضار�ة والبیئیة  استخدام لها من الجوانبالدولة للوصول ألمثل 

 .واالجتماعیة، لتحقیق التنمیة �أسلوب متوازن یؤدي لتحقیق الرخاء للمواطنین

 :السیاحیة بوضع الخطوط الرئیسیة للتنمیة السیاحیة على النحو التالي وتعنى السیاسة

أن السیاسة السیاحیة تتضمن تحدیدا واضحا للدور اإلستراتیجي الذي تقوم �ه الحكومة : أوال

بوصفه جهازا تنسیقیا ورقابیا ) وزارة، هیئة أو مصلحة(و�الخصوص الجهاز الرسمي للسیاحة 

 .األعمال سواء أكان عام أو خاص والدور الذي �قوم �ه قطاع

ومستو�اته �إعتباره أساس  أن السیاسة تقتضى ضرورة تبني التخطیط السیاحي �أنواعه: ثانیا

قیام التنمیة السیاحیة �ونه یرسم الطر�ق التفصیلي للتنمیة السیاحیة �صورة منسقة ومنظمة 

فالخطة السیاحیة التفصیلیة هي خالصة الفكر المنظم في تبني السیاحة لمختلف العوامل 

عوائق والمشكالت المساعدة على التنمیة المنظمة ومواجهة منطقیة �الحلول العلمیة لجمیع ال

 .التي تؤخر أو تعیق تحقیق هذه التنمیة

.75 -74، ص ص ،نفس المرجع االنف الذ�ر  عبد الوهاب - 1
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وتعتمد الخطة على تحلیل عناصر أو أنماط الطلب السیاحي وتحدید طر�قة تطوره 

والتنبؤ �حجمه فضال عن تحلیل عناصر العرض السیاحي وتحدید الطرق التبادلیة 

 .یتوافق بها العرض مع الطلبإلستغالله، مع إختیار الطر�ق األمثل لهذا االستغالل �صورة 

سیاسة عامة لتنمیة الطلب السیاحي وتحدید الدور اإلستراتیجي الذي �قوم �ه الجهاز  :ثالثا

الرسمي للسیاحة من توجیه و�رشاد والعمل على التنسیق بین مجهوداته التسو�قیة على 

بها في قالب المستوى القومي و�ین المجهودات الفرد�ة لمنشآت قطاع األعمال، ومحاولة ص

 .متكامل لز�ادة فعالیتها

إذا �انت السیاسة السیاحیة تعمل لتحقیق حیاة أفضل للمواطنین من خالل السیاحیة : را�عا

فإنها �جب أن تكون ذات طبیعة مرنة ودینامیكیة أ�ا �ان النظام السیاسي واإلقلیمي 

 .واالجتماعي السائد في الدولة

 . قصد تحدید محاور التنمیة السیاحیةضي �سیاسة عامة إلستخدام األرا: خامسا

تستلزم وضع برنامج لتزو�د هذه األراضي �البنیة التحتیة، أي المرافق العامة األساسیة 

كالطرق والطاقة المحر�ة ومیاه الشرب واالتصاالت السلكیة والالسلكیة، وخاصة توجیه 

والمشرو�ات جزء هام من  ماالطعاالهتمام إلى سیاسة النقل ألنها تمثل مع االنفاق على 

 . االنفاق على االستهالك السیاحي داخل الدولة

 سیاسة عامة لتنمیة الثروة البشر�ة عن طر�ق التعلیم والتدر�ب السیاحي: سادسا

 وقدرتها النهوضبتوفیر العدد الالزم من مختلف مستو�ات العمالة السیاحیة المدر�ة 

 .�ات التنمیة السیاحیةتو �مس

القومي  ومكونات التنظیم السیاحي ضمن السیاسة السیاحیة معالجة شكل وحجمأن تت :ثامنا

 1القادر على قیادة العمل للتنمیة السیاحیة، وأن �عمل الجهاز السیاحي الرسمي �صورة علمیة

 .237 -235ص  المرجع اآلنف الذ�ر، نفس ،عبد الوهاب - 1
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.اإلطار املفاهيم حول السياحة والسياسة السياحية   :الفصل األول  

متطورة مستخدما �ل األدوات والوسائل الحدیثة التي تجعل منه جهازا دینامیكیا دائم التجدد 

 .والتطور

أسس التنظیم السیاحي تحدید مجاالت عمل �ل من الجهاز السیاحي فمن أهم 

الرسمي، القومي، واألجهزة الرسمیة األخرى المر�ز�ة، واألجهزة المحلیة في مختلف 

 .المحافظات، حتى ال �قع تعارض بینها یؤدي إلى وقف التقدم السیاحي

شروط نجاح السیاسة السیاحیة : المطلب الثالث

 :لنجاح السیاسة السیاحیة وجب توفر مجموعة شروط أهمها

إ�مان الدولة �السیاحة �قطاع خدمات إنتاجي، فإ�مان الدولة �عني تشجیعها لها   -1

 .و�نشاء أجهزة متخصصة تقود مسیرة العمل السیاحي �صورة فعالة

تتفق السیاسة السیاحیة للدولة في فلسفتها وفي إطارها العام مع سیاستها  أن  -2

 .العامة في �ل قطاع إنتاجي وخدمي نظًرا لتداخل السیاحة مع قطاعات أخرى 

تحدید مجاالت عمل الحكومة وعمل قطاع األعمال الخاص والعام �صورة   -3

 .ة السیاحیةواضحة والتنسیق في األدوار للوصول للطر�ق األمثل في التنمی

أن تعكس األهداف وتعمل على تحقیقها في ظل الموارد االقتصاد�ة والمالیة   -4

 .المتاحة

قابلة للتطبیق مرنة وواقعیة، �حیث إذا تم إجراء أي تعدیل أو تغییر على   -5

 .األهداف یتم تعدیل السیاسة بناًءا على ذلك

 .وتطبیقها تصاغ �شكل �سیط وواضح ومحدد ومقنع، حتى �سهل فهمها  -6

 .تمتاز �الشمول وتخفق حاجات جمیع األطراف  -7

 .تكون مكتو�ة ومعلنة حتى یتم معرفتها والتعامل معها  -8

   .1مترا�طة مع �عضها البعض ومكملة لبعضها البعض وغیر متناقضة  -9

 .238ص ، مرجع سابق– دمحم الصیرفي1
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.اإلطار املفاهيم حول السياحة والسياسة السياحية   :الفصل األول  

       : الفصلاخالصة 

 ،السیاحة الیوم من القطاعات االقتصاد�ة التى تساهم �شكل �بیر تحقیق التنمیةاصبحت     

لنشاط االقتصادي ولها وزن من خالل العائدات التي تحققها وجب لولكي تكون داعمة 

قي ظل سیاسة موحدة  ،احداث تكامل بین المقومات السیاحیة والسیاسات الموضوعة لها

 ،لفة �االشتراك مع الجهات المتصلة �النشاط السیاحيناتجة عن دراسة جمیع الظروف المخت

.میة السیاحیةتنو الحكومة للوصول لطر�ق االمثل لوالتنسیق مع القطاع الخاص ,
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 ثاينالفصل ال

السياسة السياحية يف اجلزائر



.السياسة السياحية يف اجلزائر   :ينالفصل الثا  

 :تمهید

وتمو�لها، وتختلف  دولة سیاحیة على تنشیط إقتصادها تساهم السیاحة في أ�ة

الحضاري وتوفر مساهمتها في هذین المجالین من دولة ألخرى وفقا لمدى تطورها السیاحي 

�ون الجزائر لم ترقى للمكانة السیاحیة التي تستحقها وجب على منظومة البنى السیاحیة، و 

ئر القطاع السیاحي إعادة النظر في السیاسات المنتهجة للنهوض �القطاع خاصة وأن الجزا

تتوفر على عناصر الجذب السیاحي وموارد سیاحیة ومؤهالت جغرافیة طبیعیة تجعل منها 

 .قبلة سیاحیة رائدة إن أحسنت االستفادة من هذا القطاع والحد من المعوقات واآلثار السلبیة

وهذا ما سنسلط علیه الضوء في هذا الفصل من خالل عرض لواقع السیاحة الجزائر�ة 

 .المیدان وألهم سیاستها في
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.السياسة السياحية يف اجلزائر   :ينالفصل الثا  

 .السیاحي في الجزائر واقع القطاع: المبحث األول
مقومات سیاحیة ال نظیر لها على مستوى حوض البحر األبیض تتوفر الجزائر على 

ها �عنصر یفهي تزخر �طاقات سیاحیة في الساحل وفي الجنوب تعتمد عل ، المتوسط

 أساسي من عناصر الجذب السیاحي العالمي والمحلي ونظرا ألهمیتها اإلجتماعیة

واالقتصاد�ة، فإن أ�ة دولة تسعى دائما لتطو�ر مقوماتها، فنجد الجزائر الیوم أعطت إهتماما 

 .كبیرا لقطاع السیاحة

أهمیة �الغة وعًیا منها �ضرورة استغاللها وحفاظا على عناصر  وأولت للتراث الثقافي

 .الجذب السیاحي

 . االستقالل السیاحي في الجزائر قبل و�عدالقطاع اواقع : المطلب األول

ة االستعمار�ة بللحق ةسیتم التطرق في هذا المطلب لتار�خ السیاحة الجزائر�ة العائد

لیة من قاتن�اعتبارها فترة إ) 1966 -1962(متطرقین للنشاط السیاحي قبل و�عد االستقالل 

 .اقتصاد استعماري إلقتصاد قائم على خیارات إشتراكیة

 .واقع القطاع السیاحي قبل االستقالل: األول الفرع

�عود ظهور النشاط السیاحي في الجزائر للقرن التاسع عشر خالل حقبة االستعمار 

أسس المستعمر الفرنسي اللجنة الشتو�ة الجزائر�ة، و�واسطة  1897الفرنسي، حیث في سنة 

فخالل تلك . نحو الجزائر الدعا�ة واإلشهار تمكنت من تنظیم قوافل سیاحیة عدیدة من أورو�ا

الفترة استقطبت الجزائر �سحر مناظرها الطبیعیة العدید من السیاح إلكتشافها ما دفع 

 .المستعمر الفرنسي للتفكیر في إنشاء هیاكل قاعد�ة لتلبیة حاجیات السیاح األورو�یین

تشكیل نقا�ات سیاحیة األولى في مدینة وهران والثانیة في تم م 1916 -1914في 

 .1بینها لتنظیم رحالت سیاحیة في إتجاه الجزائر ماسنطینة تمثلت مهامها في التنسیق فیق

رسالة د�تورا، �لیة العلوم االقتصاد�ة وعلوم .حالة الجزائر سیاحة في ظل التحوالت االقتصاد�ة، أهمیة الخالد �واش - 1
. 30، ص 2004التسییر، جامعة الجزائر، 
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وتضم النقا�ات   (térébration touries)تم تشكیل فیدرالیة للسیاحة 1919في عام 

نقا�ة سیاحیة، تستفید هذه الفدرالیة من دعم مالي من الحكومة  20السیاحیة المتواجدة آنذاك 

 .الفرنسیة

لتشكیل فدرالیة خاصة �الفنادق تستفید �ذلك من اإلعانات المالیة الفرنسیة �عد  إضافة

م اعوفي  مصادقة الحكومة الفرنسیة على تقد�م هذه اإلعانات لذوي الفنادق السیاحیة،

�منح القروض للمستثمر�ن في المیدان السیاحي  تم إنشاء القرض الفندقي المكلف 1928

للنشاط  الجزائري  وهو �مثا�ة بنك أنشأ من أجل تشجیع وتوسیع الفنادق، وتم تشكیل الدیوان

بهدف تنمیة السیاحة وجلب المجتمع  1931عام   (OFALAC)االقتصادي والسیاحي

وقد بلغ عدد السواح ). احةسیاسة توسیعیة إستعمار�ة بواسطة السی(األورو�ي للمدن الجزائر�ة 

نتیجة إندالع  1945ألف سائح لكن تراجع العدد في  150، 1950الذین زارو الجزائر في 

وما البرامج التي وضعتها فرنسا والخاصة �التجهیزات السیاحیة في مخطط . الثورة التحر�ر�ة

غرفة في  1130لفنادق حضر�ة و غرفة 17200والخاص �إنجاز  1957قسنطینة 

 .1المعدنیة والمناخیة، إال دلیل على امتالك الجزائر لموارد سیاحیة هامة طاتالمح

 .واقع القطاع السیاحي �عد االستقالل: الفرع الثاني

مرت السیاحة الجزائر�ة �عد االستقالل �عّدة مراحل، وذلك من خالل إدراج السیاحة 

 .الجزائر�ة في میثاق السیاحة والمخططات التنمو�ة

 .1966الجزائر�ة قبل صدور میثاق حة السیا: أوال

وجدت الجزائر نفسها أمام هیاكل سیاحیة ضعیفة وعاجزة على تلبیة  �عد االستقالل

الطلب السیاحي، مقارنة �ما تملكه من إمكانیات طبیعیة وآثار تار�خیة ومناطق غابیة 

الساحل الجزائري ما أدى لتشكیل عّدة شواطئ  وحمامات معدنیة، �اإلضافة إلى إتساع

 .مستقبلة للسیاح

1 -  Hddar Belkacem, Rôle Scio économique du tourisme of Alger, P 49. 

50 



.السياسة السياحية يف اجلزائر   :ينالفصل الثا  

�عد االستقالل ر�زت الجزائر في سیاستها على القطاع الصناعي الفالحي الصحة 

والتعلیم و�عتبرت قطاع السیاحة غیر أولوي في خطتها التنمو�ة لجانب قلة الموارد المالیة 

لم �حضى یثة االستقالل، رغم أن القطاع واإلمكانیات المتاحة �اعتبار الجزائر دولة حد

دف إلى تهیئة مناطق هاال 1966و 1962�إهتمام �بیر إال أنه تم وضع برنامج بین فترة 

 :التوسع السیاحي وهي

 .تم إنشاء فندق األندلسیات بوال�ة وهران: الجهة الغر�یة للوطن ∗

 .تم إنشاء فندق سرایدي �عنا�ة وفندق �القالة: الجهة الشرقیة ∗

 .تم إنشاء مر�ب مور�تي ومر�ب سیدي فرج بتیبازة: ئر العاصمةالجهة الغر�یة للجزا ∗

ومن المالحظ أن الدولة ر�زت على المناطق الكبرى في البالد وهدفها هو بناء مرافق 

 1962للسیاحة سنة  ي لألعمال والملتقیات والمؤتمرات، �ما تم إنشاء الدیوان الوطني الجزائر 

حاولت الدولة إعطاء دفعة جدیدة  1964شباب والر�اضة والسیاحة في تحت إشراف وزارة ال

 .1ا سمیت وزارة السیاحةارة خاصة بهللسیاحة فأنشأت وز 

 :إال أنه �مكن إرجاع إهمال السیاحة آنذاك لعدة أسباب هي

 .نظرة الدولة للقطاع �نشاط ثانوي  -

 .غیاب الكفاءات والعمال المؤهلین في المجال السیاحي -

 .الهیاكل السیاحیة من وسائل الراحة الترفیه والنقلضعف  -

 .غیاب وهشاشة شبكة الطرقات والمهارات والموانئ -

   .غیاب وسائل الترو�ج السیاحي والو�االت السیاحیة -

 اإلستراتیجیة السیاحیةفي ظل ) 2025 -200(السیاحة في الجزائر اإلمكانیات والمعوقات عبد القادر عو�نات،  - 1
، أطروحة ود�تورا، �لیة العلوم االقتصاد�ة وعلوم التسییر،  2025SDATالجدیدة للمخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة 

. 71، ص 2013 -2012جامعة الجزائر 
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.السياسة السياحية يف اجلزائر   :ينالفصل الثا  

 .1966السیاحة في الجزائر �عد صدور میثاق السیاحة : ثانیا

دولة �القطاع �عتبر بدا�ة إهتمام ال 1966مارس  26صدور میثاق السیاحة في 

ات السیاحیة من طرف وزارة السیاحة رو تقییم شامل لمجمل المشاكل وحصر الث بعدالسیاحي ف

التوجهات السیاسة الدولة إتجاه السیاحة من خالل میثاق السیاحة و تم حدید تم تحدید 

 :األساسیة للسیاحة الجزائر�ة �ما یلي

الخارجیة، لجلب العملة الصعبة، نظرا لحاجة  سیاحةنحو  توجیه النشاط السیاحي ∗

 .الجزائر للموارد المالیة لتغطیة برامج التنمیة المختلفة

خلق مناصب شغل من خالل توسیع هیاكل القطاع مع إدماج الجزائر في السوق  ∗

 .الدولیة

ولبلوغ األهداف  ز خاصة �التكو�ن السیاحي والفندقي لتأهیل الید العاملةاإنشاء جه ∗

 :تم وضع إستراتیجیة لتنمیة قطاع السیاحة من خالل

إصالح �ل المرافق المخصصة للسیاحة عبر الشواطئ والمناطق السیاحیة الجبلیة  −

 .والر�فیة

إحصاء اآلثار السیاحیة والتار�خیة وتحسینها، مع العمل على خلق تقالید وثقافة  −

 .سیاحیة لدى المواطن الجزائري 

 .اءات الدخول عبر الحدود والمطاراتتسهیل إجر  −

العمل على إنشاء الو�االت السیاحیة داخل الوطن وخارجه �غیة الدعا�ة واإلشهار  −

 .للمنتج السیاحي الجزائري 

العمل على تطو�ر الصناعة الفندقیة و�صالحها و�عادة تأهیلها �ما یتماشى  −

 .ورغبات السیاح األجانب

 .1طارات السیاحیةإنشاء هیاكل لتكو�ن الكفاءات واإل −

 .72 ، صالمرجع اآلنف الذ�ر نفس ،عو�نات - 1
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رى أنها فشلت لعّدة احة التي أتى بها میثاق السیاحة نمن خالل تقییم إستراتیجیة السی

 :أسباب

الهدف األساسي للدولة وراء السیاحة هو جلب العملة الصعبة في الوقت الذي  ∗

إلنشاء المر�بات السیاحیة  لجأت فیه إلى انفاق أموال �بیرة �العملة الصعبة

 .الكبرى 

منتوج حضري توافق رغبات السواح مع المنتوج المقدم حیث قدمت الدولة  عدم ∗

حضري مع العلم أن السائح الحضري یرغب في التعرف على الستقبال السائح اإل

 .المنتوج التقلیدي أكثر من التعرف على المنتوج الحضري 

 :خططات التنمو�ةع السیاحة الجزائر�ة من خالل الماقو : ثالثا

 :حاولت الدولة إدراج القطاع السیاحي في المخططات التنمو�ة �ما یلي

تم برمجت القطاع السیاحي في هذا المخطط ): 1969 -1967( المخطط الثالثي* 

سر�ر هذا  13081ملیون دینار جزائري �إستثمارات سیاحیة، �غیة إنجاز  282وخصصت 

ر�ر في حین السیاحة س 6795المخطط ر�ز على السیاحة الشاطئیة، إذ خصص له 

 .سر�ر فقط 1818الصحراو�ة خصص لها 

 35هدف المخطط رفع قدرات اإلیواء لبلوغ ): 1973 -1970(المخطط الر�اعي األول * 

ملیون دینار جزائري وأعطیت األهمیة في  700 ألف سر�ر وخصص له غالف مالي قدر بـ

إضافة للقیام �ما  %60هذا المخطط لتكملة المشار�ع المتبقیة من المخطط السابق بنسبة 

 :یلي

 .إعادة تهیئة نادي الصنو�ر البحري والفنادق الحضر�ة ∗

 .تنمیة السیاحة في تیبازة و�الد القبائل ∗

 .1نیة حمامات معدنیةملیون دینار إلنجاز ثما 120تخصیص میزانیة  ∗

 .73 ، صالمرجع اآلنف الذ�ر نفس، عو�نات - 1
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مستوى  على شهد هذا المخطط عّدة تغیرات): 1977/ 1974(المخطط الر�اعي الثاني * 

 :التنظیم السیاحي �ما یلي

.  DTA�الو�الة التجار�ة  Sonateurإلحاق المصالح التجار�ة −

 .1976سنة   Son-Altourإنشاء الشر�ة الوطنیة للسیاحة −

 .مؤسسة األعمال السیاحیة الجزائر�ة إنشاء −

ل لطاقة إیواء تقدر هدف المخطط الوصو ): 1984 -1980(المخطط الخماسي األول * 

ملیون دج لتغطیة تكالیف هذه  3400ر، وخصص له غالف مالي قدر بـ سر� 50.880بـ 

وسط الجهات الشرقیة والسیاحیة نموذجیة موزعة على  مناطق المشار�ع إضافة لتطو�ر ثالث

 .والغرب والموجهة أساسا نحو السیاحة الداخلیة

أدر�ت الحكومة أهمیة السیاحة في هذا ): 1989 -1985(المخطط الخماسي الثاني * 

ملیون  1800المخطط إذ برمجت عّدة مشار�ع سیاحیة خصصت لها غالف مالي �قدر بـ 

التنمو�ة إذ دج �مكن القول أن القطاع السیاحي إحتل مكانة ضعیفة ضمن المخططات 

 .1الدولة لم تولي اهتمام �بیر للقطاع ما شكل عائق أمام تطو�ر السیاحة الجزائر�ة

      .السیاحة الجزائر�ة في الفترة اإلنتقالیة: را�عا

تحوالت جذر�ة في جمیع المیادین فأصبحت فیها �ل هذه الفترة عرفت الجزائر خالل 

ة إلى إعادة النظر فیها، و�الفعل فقد عرفت هذه الفترة ظهور اسالنظم والقوانین في حاجة م

لتطو�ر االستثمار الخاص في قطاع السیاحة و�ذا  ظروري اإلطار القانوني المنظم وال

االعتماد نهائیا على مبدأ تحر�ر النشاط السیاحي وانفتاحها على السوق الخارجیة، وفي هذا 

و�نص هذا اإلطار جاء قانون  1993في أكتو�ر  االستثمار الصادرترقیة اإلطار جاء قانون 

 :و�نص هذا القانون على 1993ترقیة االستثمار الصادر في أكتو�ر 

 .االستثمار خاضع للتصر�ح ولیس لإلعتماد -

 .73، صالمرجع اآلنف الذ�ر نفس ،عو�نات - 1
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 .تسهیل وضمان تحو�ل المال المستثمر و�ذا األر�اح المحققة -

التوظیف والتحكیم معاملة متبادلة بین المتعامل والمقیم األجنبي وفق إجراءات  -

 .دولیا �ه المعمول

 .(APSI)إنشاء و�الة وطنیة لرقا�ة وحما�ة ومتا�عة اإلستثمار  -

 .�ضم اإلدارة والمنظمات المعنیة �االستثمار  (APSI)إنشاء شباك موحد داخل -

   .تقد�م اإلمتیازات المتعددة منها الجمر�یة والضر�بة وشبه الضر�بة -

مشار�ع ذات طبیعة  6�سجل القطاع السیاحي إال  وعلى الرغم من هذا القانون لم

سیاحیة، ولم �جلب االهتمام الكبیر له وقد �عود ذلك إلى الظروف التي �انت تعیشها البالد 

.1أن ذاك

 .جزائرالالسیاحیة في ) اإلستراتیجیة(لسیاسة تنفیذ ا :الفرع الثالث

یتم تنظیم القطاع السیاحي البد من تواجد هیئات ومؤسسات تسهر على الشؤون  لكي

السیاحیة للبالد، وتستحوذ الجزائر على عّدة مؤسسات تعمل على النهوض �القطاع، انطالقا 

 .من الوزارة الوصیة

 .اعات التقلید�ة و تنظیمهاوزارةالسیاحة والصن: أوال

وزارة السیاحة والصناعات التقلید�ة أعلى سلطة في القطاع السیاحي الجزائري  تعتبر

      .وتعد الرأس المدبر والمخطط لتنمیة القطاع

          :التعر�ف والنشأة -أ

 63/474تأسست وزارة السیاحة والصناعات التقلید�ة �موجب المرسوم التنفیذي رقم 

 :ا المهام التالیة، وأو�لت إلیه20/12/1963المؤرخ في 

 .التعر�ف �المنتوج السیاحي الجزائري وتوجیهه وترقیته -

دور التسو�ق السیاحي في انعاش الصناعة التقلید�ة والحرفیة، دراسة میدانیة، حالة مدنیة  عبد الرحیم شنیني، - 1
 .101، ص 2009/2010مذ�رة الماجستر، �لیة العلوم االقتصاد�ة والتسییر، والعلوم التجار�ة، جامعة تلمسان،  .غردا�ة
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 .تجسید السیاحة التنمو�ة في مجال السیاحة -

 .إنجاز المخططات التنمو�ة السیاحیة -

 .رة السیاحة والصناعات التقلید�ةاتنظیم وز  -ب

 :تتكون وزارة السیاحة والصناعات التقلید�ة من المدیر�ات التالیة

 :وأو�لت إلیها المهام التالیة: المدیر�ة العامة للسیاحة -1

 .إعداد إستراتیجیة ضبط النشاطات السیاحیة والسهر على تطبیقها أو تنفیذها -

 .تسهر على وضع حیز التنفیذ وسائل مخطط الجودة للسیاحة الجزائر�ة -

  . إقتراح وتقییم دراسات التهیئة السیاحیة -

 .السیاحي، والسهر على تطو�رهاتبادل یوضع أقطاب اإلمتیاز  -

المبادرة �االتصال مع القطاعات المعنیة بنشاطات توجیه وترقیة اإلستثمار، والشراكة  -

 في مجال السیاحة وتنفیذها

 :وتضم المدیر�ة العامة للسیاحة أر�ع مدیر�ات فرعیة هي

 .مدیر�ة مخطط جودة السیاحة والضبط  -1

 .مدیر�ة التهیئة السیاحیة  -2

 .م ودعم المشار�ع السیاحیةمدیر�ة تقیی -3

 .الحمو�ةمدیر�ة الحمامات المعدنیة والنشاطات   -4
 :هام التالیةمو�لفت �الالمدیر�ة العامة للصناعات التقلید�ة  -2

 .واقتراح إستراتیجیة تطو�ر الصناعة التقلید�ة إعداد ∗

إعداد مخططات التطو�ر واإلدماج االقتصادي لنشاطات الصناعة التقلید�ة  ∗

 .1واقتتراحها

 26هـ الموافق لـ  1431ذو القعدة، عام  18، 63العدد  الجر�دة الرسمیة ، الجزائر�ة الد�مقراطیة الشعبیة ،للجمهور�ة  - 1
 .06، ص 2010أكتو�ر 
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 .مهنا وحرف الصناعة التقلید�ةظظظظظتحدید وتنفیذ قواعد تنظیم  ∗

إقتراح تبعات الخدمة العمومیة التي تسند لمؤسسات وهیئات الدعم لقطاع الصناعة  ∗

 .التقلید�ة وضمان تنفیذها

تنفیذ االجراءات المقررة من اللجنة الوطنیة المكلفة �الصندوق الوطني لترقیة  ∗

 .عة التقلید�ةنشاطات الصنا

 :مدیر�ات فرعیة وهي) 03(وتضم هذه المدیر�ة 

 .مدیر�ة تطو�ر الصناعة التقلید�ة -

 .مدیر�ة تنظیم المهن -

 .مدیر�ة الصناعة التقلید�ة -

 :وتقوم �المهام التالیة :مدیر�ة التكو�ن وتنمیة الموارد البشر�ة -3

 .المبادرة �إستراتیجیة تثمین الموارد البشر�ة وتكو�نها -

 .كو�ن وترقیة مهن وحرف قطاع السیاحة والصناعة التقلید�ةتاقتراح سیاسة  -

إعداد ووضع حیز التنفیذ برامج التكو�ن وتحسین المستوى لمستخدمي اإلدارة  -

 .المر�ز�ة

 .تأطیر و�نشاء مؤسسات تكو�ن خاصة في مجال السیاحة والصناعة التقلید�ة -

 :وتضم هذه المدیر�ة مدیر�تین فرعیتین هما

 .للتكو�ن والمتا�عة البیداغوجیة المدیر�ة الفرعیة -

 .المدیر�ة الفرعیة إلعتماد المكتسبات المهنیة -

 :وتكلف �المهام التالیة: مدیر�ة االتصال والتعاون  -4

 .المبادرة �إستراتیجیة القطاع في مجال االتصال والتعاون واقتراحها -

 1:وتضم مدیر�تین فرعیتین هماوضع حیز التنفیذ برامج إتصال متعدد وسائل اإلعالم  -

 .184ص  نفسه، المرجع الجر�دة الرسمیة ،- 1
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.المدیر�ة الفرعیة لإلتصال ∗

 .المدیر�ة الفرعیة للتعاون  ∗

 :وأهم ما أو�ل إلیها من مهام ما �أتي: مدیر�ة التنظیم والشؤون القانونیة -5

 .إعداد مشار�ع النصوص القانونیة والتنظیمیة التي تسیر نشاطات القطاع -

دراسة اإلطار التشر�عي والتنظیمي الذي له أثر مباشر على نشاطات القطاع  -

 .واستغالله وتقییمه

 :وتظم ثالث مدیر�ات فرعیة وهي -

 .المدیر�ة الفرعیة للتنظیم ∗

 .المدیرة الفرعیة للشؤون القانونیة والمنازعات ∗

 .المدیر�ة الفرعیة للوثائق واألرشیف ∗

: وأهم ما أو�ل إلیها ما یلي :مدیر�ة اإلدارة العامة والوسائل -6

 .المساهمة في إعداد سیاسة تطو�ر وسائل القطاع -

 .تقییم االحتیاجات في مجال اعتمادات التسییر والتجهیز -

 .اقتراح وتنفیذ سیاسة التسییر اإلدار�ة لمستخدمي اإلدارة المر�ز�ة -

 :وتضم ثالث مدیر�ات فرعیة

 .المدیر�ة الفرعیة للمستخدمین ∗

 .الفرعیة للمحاسبة المالیةالمدیر�ة  ∗

 .1المدیر�ة الفرعیة للوسائل العامة ∗

      : (ONT)الدیوان الوطني للسیاحة: ثانیا

�عتبر الدیوان الوطني للسیاحة من المؤسسات التي تساهم في تنشیط السیاحة 

الجزائر�ة، وتفعلیها من خالل األهداف التي �صبوا لتحقیقها والصالحیات التي یتمتع ب

1 - www.net.gov.dz. 
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 :التعر�ف والنشأة -أ

والمتضمن  1988أكتو�ر  31المؤرخ في  88/214أنشأ الدیوان المرسوم تنفیذي رقم 

 90/409إنشاء الدیوان الوطني للسیاحة وتنظیمه، والمعدل والمتمم �المرسوم تنفیذي رقم 

لمتمم ، والمعدل وا1990د�سمبر سنة  22الموافق لـ  1411جماد الثاني عام  5المؤرخ في 

أكتو�ر  31الموافق لـ  1413جماد األول عام  5مؤرخ في  92/402�المرسوم التنفیذي رقم 

، و�عتبر مؤسسة عمومیة ذات طا�ع إداري تتمتع �الشخصیة المعنو�ة واالستقالل 1992سنة 

زارة المالي والمراقبة المالیة للدولة وتتشكل �ل میزانیة الدیوان اإلیرادات، النفقات و�عد أداة للو 

 .المكلفة �السیاحة لتصور وتحقیق ترقیة السیاحة ودراسة السوق والعالقات العامة

 :المهام المختلفة للدیوان الوطني للسیاحة -ب

 : تتمثل مهام الدیوان الوطني للسیاحة فیما یلي

 .ترقیة المنتج السیاحي الجزائري  -

 .متا�عة ومراقبة و�االت السیاحة والسفر -

 .سیاحیینتوجیه المتعاملین ال -

 .إنجاز الدراسات العامة لمناطق التوسع السیاحي -

 .متا�عة االستثمارات السیاحیة في الجزائر -

توجیه االستثمارات العمومیة والخاصة في میدان السیاحة و�شجعها بتدابیر خاصة  -

  .في إطار التشر�ع المعمول

إضافة لذلك �شارك في ترو�ج السیاحة و�تا�ع األعمال المبذولة في هذا المجال،  -

 1:له مهام في المجاالت التالیة
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.السياسة السياحية يف اجلزائر   :ينالفصل الثا  

 :في مجال الترقیة واالتصال* 

 .القیام بدراسات تتعلق �التسو�ق والترقیة والعالقات العامة −

جمع وتحلیل واستغالل المعلومات واإلحصائیات المتعلقة �الترقیة السیاحیة، وتقییم  −

 .نتائج العملیات المحققةقدرات و 

 .المشار�ة في التظاهرات الداخلیة المتعلقة �السیاحة −

تنمیة وتطو�ر التبادل بین مختلف المعاهد والمنظمات الخارجیة في میدان ترقیة  −

 .السیاحة

 .القیام بدراسات وأ�حاث للتعرف على میكانیزمات وحر�ة السوق الداخلي والخارجي −

 :في مجال التخطیط* 

 .محاور تنمیة القطاع السیاحي في األمر�ن المتوسط والطو�ل و�قترحهما�حدد  −

 . ینجز الدراسات العامة اإلقلیمیة أو �أمر �إنجازها −

 .یر خاصة یوجه االستثمارات العامة والخاصة في میدان السیاحة و�شجعها بتداب −

�ل مشروع استثمار سیاحي أجنبي  سق و�تا�ع وفقا لألحكام التشر�عیة المعمول بهاین −

 .في الجزائر

 .و�قوم �أ�حاث ودراسة �مفهوم حر�ة السوق السیاحي −

�شارك في إعداد منظومة التكو�ن في القطاع، و�سهر على مالئمة برنامج التكو�ن  −

 .1للتكنولوجیات الجدیدة، الخاصة �القطاع وعلى التالئم بین التكو�ن والتشغیل

 :المقیاسفي مجال ضبط * 

 .ر على تطبیقهاألعمال الفندقیة والسیاحیة و�سه �حدد التقنین الذي تخضع له −

�حدد القواعد النوعیة إلستغالل الموارد الخاصة للحمامات المعدنیة ورقابتها في إطار  −

 .التشر�ع الجاري المعمول �ه
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.السياسة السياحية يف اجلزائر   :ينالفصل الثا  

 .�حدد المعاییر التقنیة والخاصة �التسییر الفندقي والسیاحي −

 .ب المؤسسات الفندقیة والسیاحیة و�سهر على تطبیقها�ضع أسس ترتی −

 .1سلم الرخص واالعتمادات القانونیة� −

 :أهداف الدیوان الوطني للسیاحة -ج

 :األهداف العامة -1

 .رد االعتبار للثروات السیاحیة −

 .إعطاء صورة سیاحیة جزائر�ة جدیدة للعالم −

 .توازن بین العرض والطلب على مستوى مختلف األسواق تحقیق −

 .تطو�ر السیاحة الخاصة �أصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة −

 .التحسیس �المحیط السیاحي −

 :األهداف الخاصة -2

 :على مستوى السیاحة الوطنیة* 

 .تحسیس المواطن والمؤسسات �النشاط السیاحي −

 .طلب المحليتطو�ر صیاغة العطل �التماشي مع نوعیة ال −

 :على مستوى السیاحة الدولیة* 

 .تشكیل صورة جدیدة للسیاحة الجزائر�ة −

 .الرفع من إرادات القطاع السیاحي −

 .البحث عن األسواق الجدیدة −

 .ترقیة وتشجیع االستثمارات في المیدان السیاحي  −

 .تطو�ر منتجات سیاحیة جدیدة تستجیب لحاجات السائح األجنبي −

 .1ب الدوليتكییف العرض مع الطل −
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.السياسة السياحية يف اجلزائر                                                                   :ينالفصل الثا  

 .اإلستراتیجیات السیاحیة للجزائر آلیات أخرى لتنفیذ: ثالثا

تعتبر الو�الة الوطنیة للتنمیة السیاحة والمؤسسة الوطنیة للدراسات السیاحیة مؤسستین 

هامتین في القطاع السیاحي، وذلك من خالل األدوار التي تلعبها األهداف التي تصبوا إلى 

 .تحقیقها

 :(ANDT)طا�ع لتنمیة السیاحة  الو�الة ذات -أ

هي مؤسسة ذات طا�ع صناعي وتجاري تتمتع �الشخصیة المعنو�ة واالستقالل المالي 

الموافق            1481شوال عام  24المؤرخ في  98/70وأنشأت �موجب المرسوم التنفیذي رقم 

والمتضمن إنشاء الو�الة الوطنیة لتنمیة السیاحة وتحدید قانون األساسي  1998فیفري  21لـ 

الوزارة السیاحیة والصناعات التقلید�ة مقرها �سیدي فرج وال�ة تیبازة وتعد وهي تحت وصا�ة 

الو�الة الوطنیة لتنمیة السیاحة األداة األساسیة المؤهلة للتسییر، التنمیة واالستغالل العقالني 

ودعا�ة العقار السیاحیة و�ذلك تعد الو�الة الهیئات الرئیسیة المسؤولة عن تجسید السیاسة 

لتنمیة السیاحیة، أما �خصوص المهام المو�لة إلیها فهي تسعى إلى تحقیق أكبر الوطنیة ل

السیاحیة و�نشاء صناعة سیاحة حقیقیة وتزو�د القطاع السیاحي بوسیلة مردود�ة لإلستثمارات 

التحكم في العقارات و�التالي مواجهة �ّل العراقیل والصعو�ات التي واجهها المستثمرون في 

وتعتبر �ذلك هیئة استشار�ة في إعداد سیاسة تنمو�ة سیاحیة، وأفضل المجال السیاحي، 

وسیلة إلحترام التنظیم في میدان تهیئة المحیط وحمایته �اإلضافة إلى �ّل هذا تقوم �الوظائف 

 :التالیة

 .حما�ة وصیانة مناطق االستقالل السیاحي -

 .إقتناء األراضي الضرور�ة وتخصیصها للمشار�ع السیاحیة  -

 . راسة التهیئة لألراضي المخصصة لألنشطة السیاحیة الفندقیة والمعدنیةإجراء د -

 .تساهم مع المؤسسات المعنیة لألنشطة السیاحیة الفندقیة والمعدنیة -
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.السياسة السياحية يف اجلزائر   :ينالفصل الثا  

تساهم مع المؤسسات المعنیة في ترقیة األماكن داخل مناطق التوسع السیاحي  -

 وحول منا�ع المیاه المعدنیة سواء في الجزائر أو في الخارج

تقوم بتنسیق مع المؤسسات والهیئات المعنیة على التسییر العقالني لألماكن  -

والتجهیزات ذات المنفعة المشتر�ة وتقدم �ّل اقتراح یهدف إلى ضرورة تحسینها 

 .1وتحدثیها

  : (ENET)المؤسسة الوطنیة للدراسات السیاحیة  -ب

 70/98التنفیذي رقم أنشأت �موجب الموسم المؤسسة الوطنیة للدراسات السیاحیة 

في شكل مؤسسة عمومیة ذات  1998فیفري  21والموافق لـ  1418شوال  24المؤرخ في 

طا�ع صناعي وتجاري توضع الو�الة تحت وصا�ة وزارة السیاحة، تتمتع �الشخصیة المعنو�ة 

 :واالستقالل المالي ولها المهام اآلتیة

السیاسة الوطنیة لتطو�ر السیاحة وتأطیر النشاطات السیاحیة في إطار  ةط وترقییتنش -

.والتهیئة العمرانیة

.تسهر الو�الة على حما�ة مناطق التوسع السیاحي والحفاظ علیها -

القیام �الدراسات والتهیئة المخصصة النشاطات السیاحیة والفندقیة والحمامات  -

.المعدنیة

.تساهم في ترقیة األماكن داخل مناطق التوسع مع المؤسسات المعنیة -

.وم �كل أعمال ترقیة مناطق التوسع السیاحي وتطو�رهاتق -

تكلفة الو�الة �إقتناء األراضي الضرور�ة لالستغالل السیاحي لمنا�ع المیاه المعدنیة  -

.العالجیة العالیة وتقدم بدراسات التهیئة الضرور�ة القیمةذات 

.الدراسات الخاصة بتحدید القدرات السیاحیة وتنمیتها -

. ومتا�عة المنشآت السیاحیة، المرافق الفندقیة والمیاه المعدنیة ومعاینتها مراقبة -
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.السياسة السياحية يف اجلزائر                                                                   :ينالفصل الثا  

 .إنشاء بنك المعلومات الخاصة بتهیئة السیاحة وتنمیتها -
  .إنشاء �ل الدراسات المرتبطة �مجال نشاطها �طلب من السلطات العمومیة -

 : مدیر�ة السیاحة -ج

ا السیاحي على مستوى الوطني فإن إذا �انت المؤسسات السیاحیة الوطنیة تلعب دوره

على المستوى المحلي إذ تتر�ز هذه المدیر�ات السیاحیة على  رالمدیر�ات السیاحیة لها دو 

وتنشیط السیاحة المحلیة، وهي الممثل األساسي للوزارة على  مستوى �ّل وال�ة لتسهیل

سیاحة ومنح رخص المستوى المحلي، وهي المسؤولة عن مراقة النوعیة، التهیئة الخاصة �ال

استثمار ومحاولة مراقبة ومتا�عة المشار�ع وتطبیق العقو�ات في حالة عدم احترام القانون 

 :وتعمل �ذلك على

الجمعیات والدواو�ن السیاحیة للمشار�ة في التظاهرات والمهرجانات التي تقام  ستحسی -

 .�الوال�ات السیاحیة خالل الموسم االصطیاف للتعر�ف �اإلمكانیات السیاحیة للوال�ة
 .تنظیم معارض خاصة لإلمكانیات السیاحیة للوال�ة -
ضاء والذي �عتبر فلس الوالئي للسیاحة عقد إلغاءات مع المتعاملین قصد إنشاء المج -

تشاوري من شأنه اإللمام �كل االقتراحات واإلنشغاالت التي تساهم في إنعاش القطاع 

 .أفضل
 .توز�ع مطو�ات وأقراص مضغوطة إشهار�ة للتعر�ف �القدرات السیاحیة للوال�ة -
 .إبداء الرأي حول إنشاء الجمعیات ذات الطا�ع السیاحي -
لید والفنون الشعبیة الممیزة و�مكن تقسیم مهام إقامة تظاهرات فلكلور�ة إلبراز التقا -

مدیر�ات السیاحة إلى مجالین، المجال األول مهامها في المجال السیاحي والمجال 

 .1الثني مهامها في مجال الصناعة التقلید�ة
 :تكلف مدیر�ات في المجال السیاسي �ما یلي :في مجال السیاحة -1
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.السياسة السياحية يف اجلزائر   :ينالفصل الثا  

 .مخطط عمل سنوي یتعلق �النشاطات السیاحیة إعداد -

محیط مالئم ومحفز للتنمیة المستدامة للنشاطات إنشاء المبادرة �كل إجراء من شأنه  -

 .یة المحلیةحالسیا

 .السهر على التنمیة المستدامة للسیاحة، من خالل العمل على تثمین القدرات المحلیة -

 .تشجیع بروز عروض سیاحیة متنوعة وذات نوعیة -

تنفیذ برامج وتدابیر ترقیة وتطو�ر النشاطات السیاحیة والحمامات المعدنیة وتقو�م  -

 .نتائجها

جمع وتحلیل وتزو�د آلیة الرصد اإلحصائیة للقطاع في مجال المعلوماتیة والمعطیات  -

 .اإلحصائیة

 .المساهمة مع القطاعات المعنیة في ترقیة الشراكة الوطنیة -

أدوات تهیئة اإلقلیم والعمران وتثمین مناطق التوسع  إدماج النشاطات السیاحیة ضمن -

 .السیاحي

 .توجیه مشار�ع االستثمار السیاحي ومتا�عتها �االتصال مع الهیئات المعنیة -

السهر على مطا�قة النشاطات السیاحیة وتطبیق القواعد ومقاییس الجودة في هذا  -

 .المجال

 .المساهمة في تحسین الخدمات السیاحیة -

لبیة حاجیات المواطنین وتطلعات السواح في مجال الرحاة واالستحمام السهر على ت -

 .والترفیه

 .ضمان تنفیذ میزانیات التجهیز والتسییر في الجانب السیاحي -

ضمان متا�عة تنفیذ عملیات الدعم �عنوان صندوق دعم االستثمار وترقیة وجودة  -

 1.النشاطات السیاحیة
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مدیر�ات السیاحة في مجال الصناعة التقلید�ة تقوم  :في مجال الصناعة التقلید�ة -2

 :�المهام التالیة

 .إعداد مخطط عمل سنوي ومتحدد یتعلق بتطو�ر نشاطات الصناعة التقلید�ة -

المبادرة �كل إجراء من شأنه خلق جو مالئم للتنمیة المستدامة لنشاط الصناعة  -

   .التقلید�ة

 .افظة علیه ورد اإلعتبار لهالمساهمة في حما�ة تراث الصناعة التقلید�ة والمح -

السهر على تطبیق واحترام القوانین والتنظیمات والمقاییس والنماذج المعلقة �الجودة  -

 .في میدان اإلنتاج

المشار�ة في متا�عة تنفیذ عملیات الدعم �عنوان الصندوق الوطني لترقیة نشاطات  -

 .الصناعة التقلید�ة

 .د�ة والمحافظة علیه ورد االعتبار لهالمساهمة في حما�ة التراث الصناعة التقلی -

السهر على تطبیق واحترام القوانین والتنظیمات والمقاییس والنماذج المتعلقة �الجودة  -

 .في میدان اإلنتاج

المبادرة �التحقیق والدراسات ذات الطا�ع التقني واالقتصادي واالجتماعي المتعلقة  -

 .بتقییم األنشطة الحرفیة

جمع المعلومات والمعطیات واالحصائیة في مجال الصناعة التقلید�ة وضمان  -

 .توز�عها

تدعیم أعمال المنظمات والتجمعات المهنیة والجمعیات والفضاءات الوسیطة الناشطة  -

في میدان الصناعة التقلید�ة وتنشیطه تتمتع مدیر�ات السیاحة على المستوى المحلي 

لى تشجیع السیاحة المحلیة والنهوض بها خاصة �صالحیات هامة، تجعلها قادرة ع

 1في الوال�ات السیاحیة سواء �انت ساحلیة أو صحراو�ة و�التالي �مكن لمدیر�ات
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.السياسة السياحية يف اجلزائر                                                                   :ينالفصل الثا  

السیاحة المساهمة �صفة مهمة في تطو�ر السیاحة الجزائیة إذا قامت �األدوار المو�لة 

 .إلیها على أحسن وجه

 .مقومات الجزائر السیاحیة: المطلب الثاني

اهتمام الباحثین  لتي تتمیز �طبیعة خاصة جعلتها محلالجزائر من البلدان ا تعد

 .والرحالة العرب والغرب

 .المقومات الطبیعیة: الفرع األول

   :تتمیز الجزائر �اإلمكانیات الطبیعیة التالیة

 .الموقع والمناخ: أوال

�حدها من الشمال تقع الجزائر شمال القارة اإلفر�قیة وهي تتوسط المغرب الكبیر 

البحر المتوسط ومن الشرق تونس ولیبیا ومن الغرب المغرب األقصى ومور�تانیا ومن 

 .الجنوب النیجر ومالي

�لم مر�ع، إن هذه المساحة التي  2381741تتر�ع الجزائر على مساحة تقدر بـ 

 2000و 1500تتراوح في المسافات من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب بین 

 38.7كلم تجعل الجزائر أوسع بلد إفر�قي، و�بلغ عدد سكانها المقیمین داخل الجزائر بـ 

 .(ONS)ي لإلحصاء �شف عنه الدیوان الوطن ملیون نسمة، وهذا في آخر تقر�ر

 :  وتتمیز الجزائر من شمالها إلى جنو�ها بثالثة أنواع من المناخ

ى الغرب ودرجة الحرارة متوسطة مناخ متوسطي على السواحل الممتدة من الشرق إل -

درجة، أما في شهر  18عموما في هذه المناطق من شهر أكتو�ر إلى أفر�ل وتقارب 

 .1درجة، و�كون الجو حاًرا ورطبا 30جو�لیة وأوت فتصل إلى أكثر من 
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مناخ شبه قاري في مناطق الهضاب العلیا یتمیز �موسم طو�ل �ارد ورطب في الفترة  -

درجات أو أقل في �عض  5وتصل درجة الحرارة أحیاًنا إلى من أكتو�ر إلى ماي 

 .درجة 30قي أشهر السنة فتتمیز �حرارة جافة وتصل إلى أكثر من االمناطق أما �

مناخ صحراوي في مناطق الجنوب والواحات و�تمیز �موسم طو�ل حار من شهر  -

درجة، أما �اقي  40إلى أكثر من  ماي إلى سبتمبر حیث تصل درجة الحرارة أحیاًنا

نشاط حر�ة السواح في تمیز �مناخ متوسطي ودافئ، هذا ما �مكن اشهر السنة ت

 .1فصل الشتاء

 .الساحل الجزائري : ثانیا

 ه الصخري �لم وهو یتمیز �ارتفاعه وتكون 1200الساحل الجزائري على مساحة �متد 

اطق السیاحیة الممتدة على هذا الساحل وتوجد �ه عدة فضاءات سیاحیة نادرة، ومن أهم المن

 .الخ... ، بني صاف ز�رت، سیدي فرج، تیبازة، تنسڤالقالة، بت: نجد

 .المناطق الجبلیة: ثالثا

في الجزائر وجود سلسلتي األطلس التلي  واألطلس الجبلیة  أهم ما میز المناطق 

السیاحیة نجد محطة االكتشاف والصید، وأهم المرتفعات فرص الصحراوي والتي تعطینا 

، والتي تمارس فیه ر�اضة التزلج على الثلج، �اإلضافة إلى محطة تیكجدة )البلیدة(الشر�عة 

�جبال جرجرة " الال خد�جة"، قمة )متًرا 2328�ارتفاع قدره (�األوراس �الشرق " شیلیا"وجبال 

 ).مترا 2308(�منطقة القبائل الكبرى 

أخرى ال تقتصر على المرتفعات والكهوف ن المناطق الجبلیة هذه لها خبا�ا إ

والمغارات فقط و�نما هناك ثروات أخرى هامة من الحیوانات المتنوعة والنادرة والینابیع المائیة 

 .ة للسیاح الراغبین في االكتشافتجعلها منطقة سیاحیة هامة جاذ� العذ�ة التي

، أطروحة لنیل شهادة ماجستیر في علوم التسییر ، دور السیاحة في التنمیة االقتصاد�ة في الجزائرسماعین نسیمة - 1
 .45والعلوم التجار�ة، جامعة وهران، ص 
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 .المناطق الصحراو�ة: را�عا

، وهي موزعة على أر�عة محطات لم�ملیون  2مساحة الصحراء الجزائر حوالي  تبلغ

   :كبرى في الجنوب وهي
جنوب الغر�ي للصحراء وتعرف هذه المنطقة بتمازج مختلف الالواقعة في  أدرار −

 .الثقافات وقالعها القد�مة

تعرض هذه «والتي تمثل الطاسلي الذي �قع في أقصى الجنوب الشرقي : إلیزي  −

تراثا عالمیا من طرف  1982المنطقة �الحظیرة الوطنیة للطاسلي والتي صنفت سنة 

 .1»الیونسكو بة والعلم والثقافة�منظمة األمم المتحدة للتر 

والتي تتوفر على معالم تار�خیة ومعمار�ة وقد صنفت ضمن تراث : وادي میزاب −

  .لن، بونورة، و�ساتین النخیڤالعالمي وتتمثل في مدن یز 

  ار وما تمتع �ه من تضار�سڤو التي تتمیز بوجود الحظیرة الوطنیة لله: تمنراست   −

 .اسیة للسیاحةونقوش حجر�ة التي تمثل موارد أس ثروة غابیة، حیوانیة

 :المحطات المعدنیة: خامسا

رة وقدراته السیاحیة والثقافیة الهائلة والمتعددة وحتى الجزائر بلد غني �طبیعته الساح

�ة، �ما لها الفضل في أن تمنح ضل في أن تمنح الجزائر مناظر خالالطبیعة �ان لها الف

�ة، �ما وهبته العدید من المنا�ع المعدنیة �خاصیات عالجیة مؤ�دة تبنى الالجزائر مناظر خ

منبع للمیاه  202الوطنیة للدراسات السیاحیة وجود  حسب الدراسات التي قامت بها المؤسسة

 :الحمامات نجدها في شمال البالد ومن أهم هذه بر�ز أغلالمعدنیة یت

غة �عین الدفلى الممتد عبر السلسلة الجبلیة ز�ار، حمام بوحنیفیة معسكر  حمام ر�

 .ور سطیف، حمام صالحین �خنشلة، حمام ر�ي سعیدةڤر ڤالمة، حمام ڤحمام الشاللة 

 .الحظائر السیاحیة الوطنیة: سادسا

 .47 ، ص اآلنف الذ�ر المرجعنفس , نسیمة سماعین - 1
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ائر الوطنیة المتواجدة في مختلف أرجاء الوطن وهي حظمن التمتلك الجزائر العدید 

 :كالتالي

 .2�لم 185000رة تغطي مساحة الحظیرة الوطنیة لجرج -

 .2كلم38000الحظیرة الوطنیة الثنیة الحد، تغطي مساحة  -

 .2�لم 26000الحظیرة الوطنیة لبالزما، تغطي مساحة  -

 .2�لم 26000الحظیرة الوطنیة لشر�عة، تغطي مساحة  -

 .2�لم 3000، تغطي مساحة ورا�اڤلالحظیرة الوطنیة  -

 .2كلم 76438 ، تغطي مساحةللقالةالحظیرة الوطنیة  -

 .1هذه الحظیرة مصنفة ضمن المناطق الرطبة من طرف منظمة الیونسكو

 .ار�ةالمقومات التار�خیة والحض: الثانيالفرع 

 .المعالم األثر�ة والحضار�ة: أوال

رغم تعاقب األزمات �األضرحة، الكهوف والرسوم على  �اقللجزائر تراث عر�ق 

الصخور والتي تعود إلى عهود ما قبل التار�خ، فعند دخول الرومان الجزائر شیدوا فیها مدنا 

" جمیلة"ال تزال تحتفظ �إبداعاتهم في الفنون المعمار�ة والتطور الثقافي من أمثلة ذلك آثار 

رشال وتیبازة، �ما تستحوذ الجزائر آثار إسالمیة المة، تیمقاد و�اتنة، تبسة، شڤ) سطیف(

متحفا مفتوحا وثروة تراثیة تعود لحقبة قبل دخول المستعمر الفرنسي للجزائر والتي تعتبر 

ة لتعلیم فن العمارة الذي ارتبط �أوضاع حضار�ة وأحداث سیاسیة في تار�خ الدولة ومدرس

 .اإلسالمیة، فأصبحت رمز في تار�خ الجزائر العر�ق

كجامع : لتجار و�عضها لألحیاءة لمؤسسیها من السیاسیین أو اونجد �عضها منسو�

ي من جامع الخیاطین، وتنسب الزاو�ة إلى وال: أو صنعة أهل الحي مثل" الجز�رة �اب"

 ".عبد الرحمن الثعالبي"وزاو�ة " عبد هللا الجزائري  أحمد بن"األولیاء مثل زاو�ة 

 .49 ، صالمرجع اآلنف الذ�رنفس  ,نیسمة سماعین- 1
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في مختلف العلوم والفنون غیر أن والمخطوطات  للكتب والتي �انت مخازن ودواو�ن

للتلف  تعرضمعظم ما بها من تراث تسرب للبلدان األورو�یة خالل االستعمار والجزء اآلخر 

له من ر�خیة التي تر�تها �ل دولة لما �حموالضیاع، فالمساجد في الجزائر من البصمات التا

د سّید عند تمصیر مدینة ق" فمسجد سیدي رمضان"عناصر رمز�ة وتسجیالت تار�خیة 

الذي شیده یوسف بن شفین مؤسس " مسجد الجامع"الجزائر منذ ما یز�د عن عشرة قرون 

" قصر الداي"ومسجد " مسجد �تشاوة"، "17علي یتشفین في القرن "د جالدولة المرا�طیة ومس

 .19و 18القرن 

مسجد وزاو�ة  116حور�ت هذه المساجد �شدة وتراجعت نسبتها �عد ما �انت  و�ن

علیها  المتبقیة تشهد إال أن آثارهاجد الذي �ان من أجمل المسا" السیدة"�العاصمة �مسجد 

 .كاألعمدة األمامیة للجامع الكبیر والمنبر الرخامي للجامع الكبیر

میة فإن آثار تة أو العباسیة والرسإّن �انت الجزائر تفتقر لمساجد الحقبة األمو�

�عنا�ة " أبي مروان"والحمادي مازالت �ارزة المعالم في �ّل من مسجد المسجد الز�ري 

رغم ) م1063(�قسنطنیة " المسجد الكبیر"و) م1007" (قلعة بني حماد"ومسجد ) م1033(

المحارب تعرضها للترمیم مازلت تحمل �عض الممیزات من تیجان األعمدة وقبان وزخارف 

 ... وشمسیات

األندلسي إلى جانب  فبالفن�الجزائر " الجامع الكبیر"بتلمسان و" الجامع الكبیر"أما 

�محراب مسجد عبد الرحمان والمنبر  نجده الخزف المستعمل في البناء الخزف الشرقي الذي

المساجد في شمال إفر�قیا على عكس منبر الخشبي �المسجد الجامع الكبیر �الجزائر �عتبر 

 .1الحدیثة التي تعتمد �كثرة على الرخام

�الجزائر العاصمة من األحیاء القد�مة والعتیقة ومن أجمل المعالم " القصبة"تعتبر 

لما تحتو�ه من مساجد عدیدة �اإلضافة  16الحضار�ة والتار�خیة شیده العثمانیون في القرن 

دار المعرفة النشر : شارع عبد الرحمان میرة �اب الواد، الجزائر 10، المساجد األثر�ة لمدینة الجزائر سعاد فو�ال، - 1
 .26 -24والتوز�ع، ص ص 
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الحاو�ة على " میلةاد وجڤتم"ثر�تان و�لى جانب المدینتان األ، إلى قلعتها وشوارعها الضیقة

رمانیة إلى جانب معالم حضار�ة حدیثة �ر�اض الفتح �الجزائر العاصمة معالم حضار�ة و 

إضافة  ،الذي یتكون من مناطق متعددة �مقام الشهید وغا�ة األر�اد، قر�ة عین الترك بوهران

هام من المتاحف �المتحف إلى جانب الرصد ال" كحد�قة بن عكنون "لحدائق التسلیة والترفیه 

الذي �عتبر من أقدم المتاحف في الجزائر الذي تعود فكرة إنشائه ) قسنطینة(الوطني �سرتا 

ر�ات من �حتوي على حف" �اردو الوطني"متحف �إضافة للعدید من المتاحف  1852لفترة 

" ادڤتم"متحف  تعود لعصور ما قبل التار�خ إضافة لقطع أثر�ة إفر�قیة أصل الشعوب وأخرى 

بباتنة �حوي قطعا فسیفسا وآثار قد�مة منها النقود واألسلحة القد�مة وتماثیل، المتحف 

�عنا�ة " متحف هیبون "آثار عن الثورة التحر�ر�ة  هالوطني �الجزائر العاصمة تمثل معروضات

 .1�حتوي على أثار قد�مة معبرة عن المدینة النومد�ة التار�خیة

 .المقومات الثقافیة: الثالث الفرع

ات والتقالید المحلیة منتوجات ى تراث ثقافي شعبي یتمثل في العادتتوفر الجزائر عل

 .تقلید�ة متنوعة تمیزها عن غیرها من الدول وفنون زخرفیة تشكیلیة وفنون شعبیة فلكلور�ة

 .الصناعات التقلید�ة: أوال

عظم هذه الصناعات في الساحل والمناطق تكز مت  :صناعة الفخار واألواني النحاسیة -1

 .الداخلیة �تیزي وزو، �جا�ة تلمسان، تیارت، �اتنة وسطیف

وغیرها من ... كاللباس التقلیدي القبائلي، الوهراني والشاوي : صناعة المال�س التقلید�ة -2

الفنون التي اكتسبت من الحضارات التي توالت على الجزائر �اللباس الذي یتم صناعته في 

 .الششر 

جامعة  ، إمكانیات ضخمة ومعوقات عدیدة، الملتقى الدولي حول اقتصاد�ات السیاحة،وهیبة لیاز�د، السیاحة �الجزائر - 1
 .18، ص 2010خیضر، �سكرة، الجزائر، دمحم 
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تمتاز منطقة �صناعة تقلید�ة تعبر عن تلك المنطقة وعاداتها وتقالیدها : صناعة الهدا�ا -3

وأصالتها تظهر في األعیاد والحفالت والمواسیم �عید الزر�یة �غردا�ة وموسم تاغیت ر�یع 

 .وعید الفضة، حیث �حبذ الزائر أو السائح إقتناء تذ�ار... ارڤاله

 .المقومات السیاسیة واالجتماعیة: الرا�ع الفرع

ه األمن و�الرغم من �عض األحداث دإن أي نشاط إنساني یتطلب مناخ إجتماعي �سو 

ال ما یتمتع �ه المجتمع التي شهدتها الجزائر ال �مكن إنكار هدوء واستقرار الجزائر سیاسیا و 

د ذاتها لوفاء والصدق وهي �حدة واألمان واالجزائري من �رم الضیافة وحسن االستقبال والمو 

 .من أهم المقومات السیاحیة

عند الحدیث عن المقومات السیاحیة ال نحصرها فقط في اإلمكانیات الطبیعیة 

والحضار�ة والثقافیة بل نسند لها اإلمكانیات الماد�ة لتقد�م الخدمات لفائدة السائحین تتمثل 

لتتناسب مع مختلف المستو�ات االجتماعیة أهمها في الطاقة الفندقیة �اختالف تصنیفها 

       اإلتصاالت  واالقتصاد�ة للسائحین، إلى جانب البنیة التحتیة �الطرق والموانئ وشبكة

  .1مع طول مّدة إقامتهمالسیاح �كثرة  و المطارات المساهمة في إستقطاب

 .في الجزائرالسیاحة  آثار :المطلب الثالث

 .اآلثار االجتماعیة للسیاحة في الجزائر: األول الفرع

 .تطور عدد السیاح في الجزائر: أوال

إن حجم التدفق السیاحي أهم مؤشر حقیقي یبرز مكانة القطاع السیاحي في العالم إال 

حیث قدر عدد  ،%2أن حصة الجزائر من السیاحة الدولیة ال تزال ضعیفة جًدا تقدر بـ 

سائح في حین قدر عدد السیاح في العالم �حوالي  1.112.518�حوالي  2004السیاح سنة 

من السیاح عبارة عن ز�ارة الجزائر�ین المقیمین في  %90ملیون سائح، مع العلم أن  800

  .الخارج لوطنهم

 .20 -19ص  ص المرجع اآلنف الذ�ر، لیاز�د- 1
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 .یوضح تطور عدد السیاح في الجزائر):  01( الجدول رقم 

 المجموع الجزائر�ون المقیمون �الخارج ألجانبعدد السیاح ا السنة
1995 97.648 521.928 619.576 
1996 93.648 511.477 605.125 
1997 94.832 539.920 634.752 
1998 107.213 571.235 678.448 
1999 174.611 607.675 782.286 

2000 175.538 690.446 865.994 
2001 175.528 705.187 880.715 
2002 196.229 735.915 932.144 
2003 251.145 861.373 988.60 
2004 304.914 865.157 1.112.518 
2005 368.562 831.438 1.200.000 
2006 420.000 480.000 1.400.000 
2007 570.189 1.169.802 1.740.000 
2008 557.000 1.215.000 1.772.000 
2009 655.810 1.255.696 1.911.506 
2010 654.987 1.415.509 2.070.496 
2011 901.642 1.493.245 2.394.887 
2012  // 2 634 056 
2013 964 153 1 768 578 2 732 731 
2014 940 125 1 361 248 2 301 373 

 .1من خالل الجدول نالحظ تزاید التدفق السیاحي في الجزائر

 .84، مرجع سابق، ص عو�ناتعبد القادر  - 1
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أغلبهم جزائر�ون مقیمون  95نالحظ أن عدد السیاح الوافدین للجزائر �عد سنة 

جراء الوضع األجنبي الذي  97و 96�الخارج وتراجع �بیر للسیاح األجانب خالل سنتي 

عادت نسبة . 97مرت �ه الجزائر وأّثر �ثیرا على القطاع السیاحي الجزائري و�عد سنة 

لكن لم یتجاوز عتبة الملیون التي عرفتها فترة بدا�ة  2003السیاح الوافدین لإلرتفاع لغا�ة 

عرف  2004تجاوز عدد السیاح الملیون سائح ففي  2009و 2004أما فترة . التسعینات

سائح، و�التالي رجع عدد السیاح الوافدین إلى حالته األصلیة سنة  1.112.518حوالي 

 2009ستمر هذا االرتفاع لغا�ة ألف سائح أجنبي، وا 300، و�التالي بلوغ أز�د من 1994

وصل عدد  2010سائح وخالل  1.911.506حیث بلغ عدد السیاح في هذه السنة حوالي 

بلغ عدد السیاح أز�د من  2011سائح، وفي  2.070.496السیاح أو الوافدین للجزائر إلى 

منیة ملیون سائح وهذا العدد لم یتحقق منذ االستقالل، وهذا راجع لتحسن الظروف األ 2.3

 .1في الجزائر

  

 . المرجع و نفس الصفحةنفس  - 1
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.السياسة السياحية يف اجلزائر                                                                   :ينالفصل الثا  

   .تأثیر السیاحة على المستوى المعیشي للسكان في الجزائر: ثانیا

إن تنمیة القطاع السیاحي في الجزائر �عتبر دعم لسكان المناطق الر�فیة والصحراو�ة ورفقا 

لمستوى معیشتهم ما �حفزهم لبقاء في مناطقهم وتعمیرها بدال من الزحف إلى المدن الكبرى 

المكثفة �السكان، و�التالي تجنب حدوث إختالل في التوازن اإلقلیمي، �ما أن توز�ع الدولة 

المشروعات السیاحیة الجدیدة سواء �انت وطنیة خاصة أو عمومیة أو أجنبیة في إنشاء 

المناطق المختلفة من الوطن قد یؤدي لتنمیة وتطو�ر هذه األقالیم إضافة لخلق مناصب 

عمل جدیدة، تحسین مستوى المعیشة، إعادة توز�ع الدخول بین المناطق الحضر�ة والر�فیة  

لمتواجد في تلك المناطق، تنمیة وخلق مجتمعات حضار�ة استغالل الموارد الطبیعیة ا

 .1جدیدة

 .مساهمة السیاحة الجزائر�ة في التشغیل: ثالثا

قطاع السیاحة من القطاعات المساهمة في توفیر مناصب الشغل حیث تستوعب 

    2001في سنة  من إجمالي القوى العاملة عالمیا، ففي الجزائر �عدما �ان یوفر 11%

 .2011ألف منصب شغل في  344ألف منصب شغل، أصبح یوفر حوالي  95

 .تطور عدد مناصب الشغل في القطاع السیاحي الجزائري ): 02(  الجدول رقم 

200 2000 السنة
1 

200
3 

200
4 

200
5 

2006 2007 200
8 

201
1 

2013 2014 

عدد 
العمال 

األلف(
( 

82 95 103 165 172 193.9 
204.

4 
320 344 

 
138,
0 28 

 
188,
229 

 

 الجزائر: جامعة دمحم خیضر، �سكرة، أهمیة مقومات السیاحة الجزائر�ة في التنمیة المستدامة .موسى سعداوي  - 1
 .14 -07 ، ص ص2010
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.السياسة السياحية يف اجلزائر                                                                   :ينالفصل الثا  

 .مساهمة السیاحة في توفیر مناصب الشغل في الجزائر): 02( الشكل رقم 

 

ألف وظیفة مقابل  320بلغ  2008ظ أن عدد الوظائف في القطاع سنة نالح

من قطاع الفنادق ) %56.6(، من خالل تحقیق نمو قدره 2007وظیفة عام  204.400

والمقاهي والمطاعم، ومن المتوقع أن �كون القطاع السیاحي أحد أهم مصادر التوظیف لیس 

على المستوى العالمي فقط إنما على المستوى المحلي في األجلین المتوسط أو الطو�ل 

فإن و�الرغم من تباین اآلثار االقتصاد�ة واالجتماعیة والسیاسیة لهذا القطاع في الجزائر، 

الدالئل العلمیة المتمثلة في الملتقیات والندوات التي إنعقدت �الجزائر ألكبر دلیل على 

 .األهمیة التي أولتها الجزائر في اآلونة األخیرة لقطاع السیاحة

إضافة إلى التسهیالت المتنوعة �اإلعفاءات الضر�بیة أو التخفیض منها وخاصة 

جمر�یة والتسهیالت التي یتلقاها أصحاب السیاحة الصناعات التقلید�ة و�ذلك المساعدات ال

 1العمومیة والخواص واألجانب، ومساهمة الدولة في تكالیف إنشاء الخدمات الالزمة

لمشروعات السیاحة �تمهید الطرق في األماكن السیاحیة الوعرة المسالك و�نشاء الشبكات 

  .22، ص مرجع سابق لیاز�د، - 1
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.السياسة السياحية يف اجلزائر                                                                   :ينالفصل الثا  

تراجع في نسبة  2014و  2013رغم ذلك عرفت فترة .الخاصة �الكهر�اء والمیاه واالتصال

 .منصب شغل 188مناصب الشغل في القطاع إذ لم تتجاوز 

 .اآلثار االقتصاد�ة للسیاحة في الجزائر: الفرع الثاني

السیاحة في التنمیة االقتصاد�ة الجزائر�ة من خالل مساهمتها في الناتج  تساعد

 .المحلي اإلجمالي ومیزان المدفوعات، �اإلضافة إلى نصیبها من إیرادات السیاحة األولیة

 .حجم اإلیرادات السیاحیة الجزائر�ة السنو�ة: أوال

بلد السیاحي مؤشر إن حجم اإلیرادات السیاحیة التي تقدمه السیاحة إلى اقتصاد ال

یؤ�د على تراجع أو تطور القطاع السیاحي، فالمالحظ أن حجم انفاق الفرد على السیاحة 

دوالر  83حوالي  1950تطور �شكل �بیر حیث �عد ما �ان الفرد ینفق على السیاحة في 

مّرة  11دوالر في الرحلة السیاحیة، �معنى تضاعف المبلغ بـ  928صار اآلن ینفق حوالي 

نصف قرن من الزمن، و�النسبة لنصیب السیاحة الجزائر�ة من اإلیرادات السیاحیة  خالل

  1:الدولیة موضح في الجدول التالي

   .تطور حجم اإلیرادات السیاحیة في الجزائر):  03( الجدول رقم 

 تطور حجم اإلیرادات السیاحیة في الجزائر ملیار دوالر السنة

1999 0.08 

2000 0.096 

2001 0.1 

2002 0.131 

2003 0.112 

2004 0.18 

1 - www.nta.gov.dz. 
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.السياسة السياحية يف اجلزائر   :ينالفصل الثا  

2005 0.018 

2006 0.22 
2007 0.22 

2008 0.3 

2009 0.33 

إن تدفق عدد السیاح على الجزائر تمیز �التذبذب ما إنعكس على اإلیرادات المحققة 

ملیون  100 عوائد سیاحیة قدرت بـ 2001، حیث حققت الجزائر في سنة افي القطاع السلب

 2003ملیون دوالر وفي سنة  131قدرت اإلیرادات السیاحیة المحققة بـ  2002دوالر، وفي 

حققت إیراد سیاحي  2004وفي  %17ملیون دوالر أي بز�ادة  112قدرت اإلیرادات �حوالي 

ملیون دوالر، لكن في نفس السنة �ان نصیب الجزائر من السیاحة اإلفر�قیة  180�حوالي 

 .وهي ضعیفة جًدا %0.9نسبة 

ملیون دوالر �عدما �انت في  300 قدرت اإلیرادات السیاحیة بـ 2008وفي سنة 

ملیون دوالر، لكن یبقى المیزان السیاسي للجزائر سالبا رغم اإلیرادات  220حوالي  2007

المحققة إذ عدد الجزائر�ین المسافر�ن للسیاحة للخارج ینفقون أكثر من السیاح الوافدین 

�التالي لم �سبق ملیون دوالر، و  394حوالي  2008للجزائر، حیث أنفق الجزائر�ون سنة 

 .1للمیزان السیاحي في الجزائر أن �ان موجب

1 - www.nta.gov.dz. 
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.السياسة السياحية يف اجلزائر   :ينالفصل الثا  

 .مساهمة السیاحة الجزائر�ة في الناتج المحلي اإلجمالي: ثانیا 

 :جدول یوضح مساهمة السیاحة في الناتج المحلي اإلجمالي

الوحدة ملیون (للجزائر مساهمة السیاحة في الناتج المحلي اإلجمالي ): 04(  جدول رقم 

).دوالر أمر�كي

 )%(مساهمة السیاحیة في الناتج المحلي اإلجمالي  السنة

1999 01 

2000 1.4 

2001 1.6 

2002 1.6 

2003 1.7 

2004 1.8 

2005 1.7 

2007 1.02 

2008 2.05 

2009 2.3 

من الناتج المحلي  %10تشیر التقار�ر إلى أن القطاع السیاحي �منطقة المتوسط �مثل      

اإلجمالي، إال أنه تحت المتوسط لدى العدید من الدول من بینها الجزائر التي یبقى فیها 

القطاع غیر مستغل �شكل �بیر مقارنة �الفرص والقدرات المتاحة وتمثل الجزائر المرتبة 

 دولة وحصة مساهمة السیاحة في الناتج المحلي اإلجمالي ال 174عالمیا من مجموع  147

 .1�ما یوضحه الشكل 2009لغا�ة سنة  %04تتعدى 

 .89، مرجع سابق عبد القدر،- 1
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.السياسة السياحية يف اجلزائر   :ينالفصل الثا  

 .یوضح مساهمة السیاحة في الناتج المحلي اإلجمالي للجزائر):  03( شكل رقم 

http://www.nta.gov.dz/site web/fichiers/stat/pib.pdf. 

السیاحة من الناتج المحلي اإلجمالي ظلت مستقرة لعّدة سنوات مع نمو طفیف،  حصة

إلى  2009وسنة  %2.3و %2.05بـ نسبة 2008مع ذلك سجلت إرتفاعا محسوسا سنة 

لكن تبقى المساهمة ضعیفة إذا قورنت �الدول المجاورة نظرا  %3.7إرتفعت النسبة  2011

 .1احي في الجزائر بین قطاعات االقتصاد الوطنيللمكانة الهشة التي �حتلها القطاع السی

 .الجزائر معوقات السیاحة فيو  مشاكلأهم : المطلب الرا�ع

تتبلور مشكلة الدول السیاحیة المبتدئة أو التي لم تصل �عد إلى مستوى سیاحي متقدم 

مثل الجزائر في عدم إتباعها سیاسة سیاحیة قومیة واضحة و�ذلك تنشأ مشكالت عدیدة 

ة الطبیعة والنوع، تبدأ في معالجتها واحدة �عد األخرى طبقا لمنطق رد الفعل، و�ذلك مختلف

تظل متأثرة بهذه المشكالت مدة طو�لة ومن بین هذه المشكالت أو المعوقات الحائلة دون 

: تحقیق السیاحة ألهدافها التنمو�ة نجد

 .الصفحةو نفسمرجع نفس - 1
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.السياسة السياحية يف اجلزائر   :ينالفصل الثا  

 .السیاحیةنقص المرافق األساسیة العامة الالزمة لمشروعات التنمیة  -

محاور التنمیة السیاحیة لیست محددة مسبقا على خر�طة سیاحیة تلحق �خطة تصور�ة  -

للتنمیة السیاحیة، �سبقها دراسات علمیة للطالب السیاحي تحلیال وتنبؤا ودراسات 

للعرض السیاحي متضمنة جردا شامال وتقییما موضوعیا، ثم تحلیل شامل إلستخدامات 

 .نتاجیة والخدمیة للدولةاألراضي بین القطاعات اإل

 .غیاب سیاسة لتنمیة مصادر الثروة البشر�ة وتوفیر العمالة الفنیة القادرة -

ندرة رؤوس األموال التي تستثمر في المشروعات السیاحیة، مما قد یدعوا الدولة إلى  -

تشجیع اإلستثمار األجنبي الذي یؤدي التوسع فیه إلى شبه احتكار لقطاع منتج من 

 .1قتصاد القومي وهو السیاحةقطاعات اإل

غیاب النظر للمنتجات السیاحیة الجزائر�ة حیث نجد �ثیر من المواقع الهامة مهمشة لم  -

 .تحضى �االهتمام الكافي ومواقع أثر�ة لم ترمم و�قیت دون صیانة

 .غیاب روح، التنسیق والتشاور بین الفاعلین في المیدان السیاحي -

ت سیاحیة ضعیفة النوعیة و�أسعار مرتفعة مع ضعف نوعیة المنتج السیاحي، خدما -

 .غیاب دلیل سیاحي

 .غیاب النظافة وعجز طاقات االستقبال -

 .غیاب اإلشهار �المنتوجات المحلیة �المشار�ة في الصالونات والمعارض في الخارج -

فقط من الفنادق  %10لفندقة، إلى جانب قلة اإلحترافیةتواضع عروض اإلیواء وا -

 .لدولیةتستجیب للمعاییر ا

 .عدم القدرة على توفیر خدمات نقل �میة ونوعیة متكیفة مع الطلب -

 .سوء الر�ط الجوي �إتجاه �عض المناطق السیاحیة -

 .238، ص 2007دار الفكر الجامعي، : ، اإلسكندر�ةالتخطیط السیاحيدمحم الصیرفي،  - 1
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.السياسة السياحية يف اجلزائر   :ينالفصل الثا  

ضعف أداء و�االت األسفار وعدم التمكن والتكیف مع الطرق الحدیثة للتسییر  -

اإللكتروني من حجز وخدمات وانعدام التنظیم لهذه الو�االت مع غیاب میثاق �حكم 

 .المهنة

 .%80أغلب أنشطتها موجهة نحو السیاحة الموفدة نحو الخارج بنسبة  -

نقص تأهیل العاملین في المؤسسات السیاحیة ونوعیة التكو�ن غیر مواتیة لمتطلبات  -

 .العرض السیاحي

 .ضعف استخدام تكنولوجیا اإلعالم واالتصال في السیاحة -

ضعف وسائل الدفع على مستوى بنوك وخدمات مالیة غیر متكیفة مع القطاع إذ نجد  -

 .البنوك والمؤسسات المستقبلیة للسواح

 .غیاب أدوات تقییم ومتا�عة تطور القطاع السیاحي على الصعیدین الوطني والدولي -

 .المبالغة في إجراءات استخراج التأشیرات -

 .مشاكل متعددة ومتكررة �غیاب األمن واختطاف السیاح وغیاب األمن الغذائي -

یة والتسو�ق بندرة التعاون بین مختلف القطاعات و الشر�اء في القطاع عجز في الترق -

          السیاحي  

 .1وسائل ترقیة هشة وغیر مؤهلة ال تتماشى مع تقنیات االتصال الحدیث

 .النقص الفادح في هیاكل اإلیواء والعراقیل التي یواجهها المستثمرون  -

اع السیاحة ولجوئها للعمل في عدم االهتمام �الید العاملة، المتخصصة في قط -

 .قطاعات أخرى 

 .قلة الوعي وافتقار الكثیر�ن للثقافة السیاحیة على غرار المثقفون  -

 .محدود�ة عدد المطارات والموانئ ومحطات القطارات والمطاعم والفنادق -

 .نوعیة الخدمات غیر تنافسیة -

، أطروحة د�تورا، علوم التسییر، شعبة لتنمیة السیاحة المستدامة حالة الجزائراألهمیة االقتصاد�ة عامر عیساني،  - 1
 .126 -124، ص ص 2010تسییر المؤسسات، 
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.السياسة السياحية يف اجلزائر                                                                   :ينالفصل الثا  

قطاع السیاحة بنفس األهمیة مقارنة �القطاعات األخرى في برامج التنمیة  لم �حضى -

 .االقتصاد�ة

عجز المنتج السیاحي الجزائري على المنافسة في سوق السیاحة الدولیة إلنعدام سیاسة  -

 .توسیعیة له

إهمال الجزائر دور القطاع الخاص واالعتماد على القطاع العام في الهیاكل السیاحیة  -

 .ذات التكالیف الباهضة والتسییر البیروقراطي ما ساهم في تدهور القطاع السیاحي

 .1حجم المیزانیة وآثارها على نوعیة و�میة النشاطات والوسائل الترقو�ة -

 .وغلق العدید منها لعد التقید �شرط النظافة عدم االهتمام الكافي �السیاحة الحمو�ة -

غیاب رقا�ة للمطاعم والمقاهي التي تقدم خدمات دون المستوى واالفتقار للنظافة  -

 .و�أسعار ملتهبة

 .2سوء استقبال وغیاب ثقافة الترحیب والتبسم في وجه الزوار -

لضعف عدم تنمیة االقتصاد السیاحي الجزائري ال �عود فقط للعشر�ة السوداء أو  -

الهیاكل القاعد�ة إنما �ذلك �متد لمشكلة الذهنیات والثقافات �ترفع العدید عن �عض 

المهن على أنها أقل قیمة �التي تعتمد على المجاالت التي هي أساس الخدمات 

أو المرتبطة �الصناعات ) االستقبال(السیاحیة وخاصة ما تعلق �خدمات الضیافة 

         .التقلید�ة والحرفیة

ص الثقافة السیاحیة لدى الجزائر�ین الذین ال �فرقون بین السائح والضیف فمنهم من نق

�عتبرونه ضیف ما �ستدعي التكفل �ه من حیث مصار�ف تحر�اته واستهالكه عوض 

 .أن تستفید السیاحة الجزائر�ة من مداخیل �العملة الصعبة من السیاح األجانب

1 ، الملتقى الدولي حول اقتصاد�ات السیاحة سیاحة �صناعة في االقتصاد الوطني، حالة الجزائرز�دان مراد،  - 
 .10، ص 2010ر، جامعة دمحم خیضر �سكرة، الجزائر، واالستدامة، �لیة العلوم االقتصاد�ة وعلوم التسیی

 .19، ص )2016أفر�ل  8الجمعة (، 8116الخبر، عدد  ،"السیاحة الحمو�ة تبكي في قالمة"إبراهیم غمري،  - 2
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.السياسة السياحية يف اجلزائر   :ينالفصل الثا  

ألفراد منذ نشأتهم في مختلف األطوار ضعف غرس اإلحساس واإلدراك السیاحي لدى ا -

 .التعلیمیة المختلفة

قلة المدارس والمعاهد والجامعات التي تهتم بتعلیم أصول صناعة السیاحة وفقا لبرامج  -

 .تتماشى مع التطورات الحدیثة لصناعة السیاحة في العالم

 .ینهمصعو�ة التعامل مع السیاح األجانب من قبل المحلیین نظرا الختالف اللغات ب -

غیاب دور المجتمع المدني �الجمعیات والمنظمات السیاحیة في لعب دورها في نشر  -

 .الثقافة السیاحیة لدى الفرد الجزائري وتعر�فه �المناطق والمواقع السیاحیة في �الده

االهتمام الضعیف �عملیة تسییر النفا�ات والتالي إنتشار أماكن غیر مراقبة لرمي  -

 .تقني أو صحي النفا�ات و�دون احتیاط

 .الرمي العشوائي للنفا�ات وتشو�ه مناظر البیئة السیاحیة -

 .التناقض الملحوظ في المساحات والفضاءات الخضراء -

تشكل األزمة األمنیة نظرة سلبیة لصیقة �الدول العر�یة في ضل إنعدام األمن  -

األوسط اإلعتداءات الجسد�ة و السرقة واألحداث المأساو�ة الدمو�ة في منطقة الشرق 

وشمال إفر�قیا �تونس ومصر ولیبیا وسور�ا ما ینذر �الخطر فیما �خص السیاحة 

 .1العر�یة عامة والزائر خاصة

كثرة اإلجراءات اإلدار�ة المرهقة للمستثمر السیاحي، فرغم التسهیالت التي تقدمها  -

 مرحلة 14الجزائر للمستثمر السیاحي اإلجراءات القانونیة �ضطر المستثمر ألداء 

مراحل إدار�ة  9إلى  5للوصول إلنشاء مؤسسته عكس تونس والمغرب المقدرة بـ 

لجانب العراقیل اإلدار�ة و�نتشار البیروقراطیة �البطء في العمل اإلداري اإلدار�ة، 

الفساد اإلداري، الرشوة والوساطة والمحسو�یة لتسهیل اإلجراءات والحصول على 

 .الخدمة
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تعد�الت في القوانین وانتشار الفساد في تطبیق القانون تعدد القوانین واألنظمة وال -

إقامة استثمارات �بیرة  2000و�التالي فقدان المستثمر�ن �اإلمراتي الذي أراد في سنة 

ملیار دوالر �ل هذه العراقیل جعلته �غیر الوجهة إلى  18في مجال البناء والسیاحة بـ 

 ).مراكش، طنجة والر�اط(المغرب 

شار�ع السیاحیة على التمو�ل �سبب غیاب المؤسسات المالیة صعو�ة حصول الم -

والبنكیة المتخصصة في تمو�ل اإلستثمار السیاحي ومعوقات مرتبطة �المنظومة 

 .الجبائیة وغیاب الحوافز المشجعة لجلب هذا النوع من االستثمارات

 اعتماد الجزائر �سیاسة مفتوحة لإلعفاءات أو الحوافز الشاملة لكل القطاعات -

والصناعات بدل من توجیهها لتشجیع االستثمار السیاحي وهذا اإلشكال المطروح في 

قانون االستثمار الجزائري في حین تونس مثال توجه حوافزها الضر�بیة للمشار�ع 

 السیاحیة ما أثر �اإل�جاب على االستثمارات السیاحیة بها

السیاحة الداخلیة  انخفاض دخول األفراد �صفة عامة مما �شكل حاجز أمام تنشیط -

لیهم ز�ارة األماكن األثر�ة فعدم وجود فائض في دخول األفراد �جعل من الصعب ع

 .ةیاحوالسی

عدم إنشاء فنادق �المناطق السیاحیة تتمیز �انخفاض األسعار وارتفاع مستوى  -

 .الخدمات

ضعف جهود األجهزة المسؤولة عن تنمیة السیاحة من حیث عدم االهتمام والعنا�ة  -

مناطق السیاحیة ما أدى لنقص �بیر في المعلومات المتاحة عن حر�ة السیاحیة �ال

 .الداخلیة مثل عدد اللیالي السیاحیة ومتوسط اإلنفاق الیومي

 .إرتفاع أسعار اإلقامة ووسائل المواصالت �عیق تحقیق جذب سیاحي �بیر -

 .1إنخفاض مستوى المرافق العامة -
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 .في قطاع السیاحة ة الجزائر�ةالسیاس :المبحث الثاني

 .2010إلى  2000فترة من یة االسیاح لجزائراا ستراتیجیاتإ: المطلب األول

 .اإلستراتیجیات الجدیدة في إطار مخطط التنمیة المستدامة: الفرع األول

إستراتیجیة جدیدة لتنمیة النشاط السیاحي وخاصة  2001اعتمدت الجزائر منذ سنة 

مع تحسن الوضع األمني و�دا�ة عودة السواح األجانب إلى الجزائر، حیث وصل عددهم إلى 

أغلبهم من فرنسا و��طالیا وألمانیا و�ندا، و�ذا  2005سائح أجنبي سنة  441000ما �قارب 

ح مكاتبها مما سهل وشجع السیاحة الجزائر�ة وعلیه �ان البد من عودة شر�ات الطیران وفت

وضع برنامج ومخطط وطني إلعطاء الدینامبكیة لهذا النشاط، والمتمثلة في مخطط التنمیة 

 : والمتبناة من طرف وزارة السیاحة والذي یهدف إلى 2010المستدامة ألفاق 

مباشرة أو غیر مباشرة في تحدید إدماج �افة المؤسسات والنشاطات التي لها عالقة  -أ

وتنمیة وترقیة النشاطات السیاحیة لتكو�ن صناعة حقیقیة وهذا وفق برنامج الحكومي الموافق 

: المعتمد على 2000علیه في سبتمبر 

 .وضع إطار سیاسي بهدف على تنمیة سیاحة مستدامة -

 .منطقة وضع مخطط �حدد المناطق الواجب استغاللها ونوع المنتوج السیاحي لكل -

 .سیاسة تقو�م الموارد البشر�ة الخاصة بتسیر المصالح السیاحیة -

 .إتخاذ إجراءات واضحة وعقالنیة خاصة �التهیئة العمرانیة -

تحسین صورة الجزائر السیاحیة واستعادة مكانتها بین الدول السیاحیة و�برازها �وجهة  -ب

ولیة والمعارض والمؤتمرات بهذا سیاحیة عالمیة وهذا من خالل المشار�ة في المهرجانات الد

 .1المیدان

دور التسو�ق السیاحي في إنعاش الصناعة التقلید�ة والحرفیة، دراسة میدانیة حالة، مدینة شنیني عبد الرحیم،  - 1
 -2009مذ�رة لنیل شهادة الماجستیر، �لیة العلوم االقتصاد�ة والعلوم التجار�ة، جامعة أبو �كر بلقاید تلمسان،  غردا�ة،
. 103، ص 2010
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 .تفعیل عملیة الشراكة والخوصصة وفتح قطاع أمام االستثمارات األجنبیة -ج

 .إعادة تأهیل وترقیة الصناعات الفندقیة-ذ

 .تنو�ع العرض السیاحي -هـ

 .  تأهیل وترقیة الصناعات التقلید�ة التي تعطي الدینامكیة للقطاع السیاحي -و

: لهذه الفترة ةو�لخص الجدول التالي مخطط النشاط لوزارة السیاحة واألهداف المسطر 

 .2010 -2001مخطط النشاط لوزارة السیاحة لفترة ): 05(الجدول رقم 

 الرقم

 المالحظة الفترة أهداف المخطط

 2001من 

 2005إلى 

 2005من 

 2010إلى 
 المجموع

01 

الرفع من قدرات 

 األیواء

20000 

 سر�ر

30000 

 سر�ر

50000 

 سر�ر

 4000معدل إنجاز 

سر�ر للفترة األولى 

 600ومعدل انجاز 

 سر�ر للفترة التالیة

02 

 ز�ادة االستثمرات

 الخاصة

ملیار  30

 دینار

ملیار  45

 دینار

ملیار  75

 دینار

تكلفة إنجاز سر�ر 

 1.5واحد تقدر بـ 

ملیون دینار خارج 

 تكلفة العقار

ز�ادة التدفقات 

 السیاحیة األجنبیة

685000 

 سائح

1.200000 

 سائح

النسبة المرجعیة 

ونسبة ز�ادة  1990

 %10تقدر بـ 

03 
ز�ادة التدفقات 
الیساحیة لجزائر�ن 

 غیر مقیمین

452000 
 سائح

980000 
 سائح

النسبة المرجعیة 
بنسبة ز�ادة  1990

 %50تقارب بـ 
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التدفقات السیاحیة 

 اإلجمالیة

1.137000  

 سائح

 2180000 

 سائح

نسبة ز�ادة تقارب 

 سنو�ا 10%

 

04 

 : التشغیل

التوظیف -

 المباشر

التوظیف الغیر -

 المباشر 

 

10000 

 

30000 

 

15000 

 

45000 

 

25000 

75000 

 

1* 

 
 40000 المجموع 

 منصب شغل

60000 

 منصب شغل

100000 

 منصب شغل

 

 Ministre de tourisme plan d’action horizon 2001- 2010: المصدر

حسب المنظمة العالمیة للسیاحة �ل انجاز سر�ر�ن �سمح �خلق منصب شغل مباشر * -1

 .وثالثة مناصب غیر مباشرة

ال �كفي وضع برنامج ومخطط إستراتیجي لإلنطالق وأعضاء الدفع للنشاط السیاحي 

بل البد من إتخاذ إجراءات ملموسة �خصوص تحقیقه وتطبیقه وعلیه فإن السلطات اتخذت 

 :ة تدابیر من أجل ذلك �مكن إبرازها فیما یليعد

مشروع سیاحي على المستوى الوطني لتوفیر  300إنطالق في األشغال إلنجاز حوالي  -أ

مشروع آخر في انتظار الحصول على المواقع العقار�ة ومن  250سر�ر وهناك  30000

شر�ة أكور  فندق من نوع نجمتین وثالثة نجوم من طرف 34المشار�ع الكبرى هو بناء 

الفرنسیة المختصة في الفندقة �الشراكة مع مجمع مهري جیاللي عبر مختلف مناطق 

 .1الوطن

 .105، ص جع اآلنف الذ�رالمر نفس ,عبد الرحیم شنیني- 1
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بین وزارة  2005في مجال التكو�ن و�عادة الرسكلة تم توقیع إتقافیة إطار في أكتو�ر  -ب

 للمساهمات الدولة للسیاحة والفندقة التسییرالتكو�ن والتعلیم المهنیین والشر�ة 

إطار وموظف في المیدان السیاحي �ضمن التكو�ن لمختلف المهن  11700تكو�ن �خص 

موظف و�طار ومسیر  100المتعلقة �النشاط على مدار خمس سنوات �ما �ستفید سنوً�ا 

فندقي من إعادة التكو�ن والتأهیل والتخصص وهنا �له �غرض تحسین الخدمات السیاحیة 

رفیة والمهنیة ومن أجل ترشیح ثقافة السیاحة بین المقدمة التي هي �عید �ل البعد عن الح

 .مختلف المتعاملین

في مجال االستثمار في القطاع السیاحي �اإلضافة إلى االمتیازات الممنوحة في قانون  -ج

: االستثمار �ستقید المستثمرون من امتیازات تحفیز�ة أخرى منها

 .السیاحي  توفیر األرضیة للبناء �أسعار تنافسیة في مناطق التوسع -

 .تتكفل الدولة �الدراسة وأشغال التهیئة في مناطق التوسع السیاحي -

عدم التمیز بین المستثمر�ن الخاص الوطني واألجنبي إال وفق قوانین اقتصاد السوق  -

  .   والكفاءة والنجاعة

الترو�ج للوجهة الجزائر�ة وجعلها قطب سیاحي یلعب دوره ضمن القنوات السیاسیة  -د

وخاصة الدول المطلة �البحر األبیض المتوسط وهذا من خالل المشار�ة في �ل  العالمیة

المهرجانات والملتقیات والمعارض الدولیة �النشاط السیاحي و�شراك الو�االت السیاحیة 

والمتعاملین بتسو�ق المنتوج السیاحي الجزائري هذا من أجل تحسین صورة الجزائر للخارج 

 .ي لیجعلها وجهة سیاحیة جذا�ةفي المجال األمني والخدمات

 %10سر�ر منها فقط  81000في مجال اإلقامة تتوفر الجزائر حالیا على حوالي  -هـ

تستجیب للتقار�ر العالمیة وعلیه اتخذت الوزارة إجراءات تسمح �إعادة تأهیل الفنادق وترمیمها 

 1نجوم أو أر�عحیث تسمح من تحو�ل فنادق ذات نجمة واحدة أو نجمتین إلى فنادق ثالثة 
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سر�ر تستجیب  30000االستقبال في المدى القصیر والمتوسط إلى  طاقةنجوم، وذلك لرفع 

للمقاییس العالمیة، من حیث نوعیة الخدمات المقدمة والتجهیزات وتقنیات االتصال 

واالستقبال والنظافة واألمن، وفي إطار تدعیم السیاحة الصحراو�ة وتشجیعها یتم حالیا ترمیم 

یئة و�عادة تجدید التجهیزات للفنادق السبعة عشر المتواجدة عبر المناطق الصحراو�ة وته

 .ومنها فندق الرستمیین �غردا�ة

 ,السیاحة المر�ز علیها ضمن اإلستراتیجیات: الفرع الثاني

تدخل في إطار اإلستراتیجیة السیاحیة المسطرة في الجزائر التر�یز على أنواع من 

السیاحة والمنتجات السیاحیة التي تبقى حضوضها وافرة لكسب میزة تنافسیة سیاحیة بین 

 :الدول ومن بین هذه المنتجات ما یلي

 : السیاحة الشاطئیة -1

الشاطئیة لما تجلیه من التدفقات السیاحیة ر�زت الجزائر منذ االستقالل على السیاحة 

�لم، وتوافد السكان المحلیین  1622األجنبیة وهذا لما تحتوي علیه من شواطئ على طول 

والجزائر�ین المقیمین �الخارج الذین یرغبون في أغلب األحیان قضاء عطلهم على الشواطئ 

تكلفة اإلقامة �النسبة لهم الجزائر�ة وذلك للتقرب من عائالتهم ووطنهم من جهة وانخفاض 

 .مقارنة مع الدول األخرى أین یدفعون �العملة الصعبة

وتستقطب السیاحة الشاطئیة معظم المشار�ع االستثمار�ة وخاصة األجنبیة وتتر�ز 

 474مشروع استثماري �عود  668�منطقة الجزائر وضواحیها و�عضها بوهران وعنا�ة، فمن 

تطلب السیاحة الشاطئیة هیاكل استقبال متنوعة تتالءم مع وت. منها إلى السیاحة الشاطئیة

جمیع السواح �المخیمات والفنادق �مختلف درجاتها والقرى الشاطئیة وهذا ما �جعلها 

 .1تستقطب أكبر عدد من السواح وخاصة أنها فصلیة تتزامن مع العطل السنو�ة

 : سیاح األعمال والمؤتمرات -2

.106 -105، ص ص المرجع اآلنف الذ�ر نفس,عبد الرحیم شنیني  - 1
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ة عالیة من الخدمات واالحترافیة ولهذا �قیت محدودة تتطلب هیاكل استقبال ذات درج

 :ومتمر�زة �الجزائر في ضواحیها وهذا نتیجة �عض الظروف منها

 .توفیر هیاكل االستقبال �النوعیة المطلو�ة و�مواقع مختلفة -

 .الظرف األمني الذي ال �سمح �التنقل للوفود �كل حر�ة -

تیجة التفتح االقتصادي على و�ستقطب هذا النوع من السیاحة رجال األعمال ن

االستثمار األجنبي، والمشار�ین في المعارض والملتقیات االقتصاد�ة والتار�خیة والفكر�ة و�ل 

أنواع المهرجانات والمؤتمرات التي یواكبها جانب ترفیهي وسیاحي للوفود المشار�ة من خالل 

مجمعات الصناعة التقلید�ة مما تنظیم ز�ارات للمعالم التار�خیة والمواقع السیاحیة والمتاحف و 

�سمح بتحقیق مداخیل معتبرة سواء من ناحیة اإلیواء أو النقل أو مبیعات الهدا�ا والمنتجات 

 .التقلید�ة

 : السیاحة الصحراو�ة -3

تمثل السیاحة الصحراو�ة قطب سیاحي هام �النسبة للسیاحة الدولیة وتولي الجزائر 

خاصة أنه ال یتطلب ِاستثمارات ضخمة و�حتاج إلى  أهمیة �بیرة لهذا النوع من السیاحة

هیاكل �سیطة �إمكان القطاع الخاص المحلي تحقیقها وعلیه اعتمدت الدولة في تنمیة وترقیة 

تنمراست جانت، �سكرة، غردا�ة، : أقطاب وهي 05السیاحة الصحراو�ة على التر�یز على 

 .1توات وقورارة

د �الجنوب تا�عة للقطاع العام عنها فندق فندق متواج 17إلى جانب تهیئة وتأهیل 

 Petitمن طرف مالكه الفرنسي فیكور �ایلي �إسم 1913كردادة بوسعادة الذین دشن سنة 

Sahara   حیث تم ِاسترجاعها من 1972و�ان �ستقبل السواح ألورو�یین وهذا إلى غا�ة ،

سنة ) ان جورجس(طرف السلطات الجزائر�ة لتتم حیازته من طرف مؤسسة فندق الجزائر 

ولكن �قي في وضعیة یرثى لها وشهدت أعمال الترمیم والتهیئة عجًزا ملحوًظا في  1995

 .106، ص المرجع اآلنف الذ�رنفس  ,عبد الرحیم شنیني- 1
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.السياسة السياحية يف اجلزائر   :ينالفصل الثا  

أین أخذ المشروع �كل جد�ة من طرف مسؤولي فندق الجزائر وتم  2003االنجاز إلى غا�ة 

غرفة وهذا من جملة  42بدرجة أر�ع نجوم و�طاقة إیواء  2005تدشینه في أول جوان 

 .د تأهیلهاالفنادق المعا

و�غرض الترو�ج للمنتوج السیاحي الصحراوي تم تنظیم أول مهرجان للسیاحة 

زائر أجنبي منهم سفراء  800الذي استضاف أكثر من  2005الصحراو�ة بتمنراست سنة 

 دول ومتعاملین اقتصادیین وسواح وذلك �غرض التعر�ف �المنتوج الصحراوي وما تزخر �ه

الصحراء الجزائر�ة من موارد سیاحیة والمهرجان في ظبعته الثالثة انعقد ببشار في مارس 

2007.

 :السیاحة الثقافیة والتار�خیة -4 

تملك الجزائر مؤهالت هامة في المیدان الثقافي والتار�خي متمثلة في المعالم التار�خیة 

والمتاحف والكتا�ات والنقوش الحجر�ة والبناء والعمران القد�م واآلثار والصناعات التقلید�ة 

وخاصة �الهقار والطاسلي و�ذا المنتوج الفني �المسرح والغناء والموسیقى األصلیة 

والمهرجنات واألعیاد التقلید�ة حیث تعمل الوزارة الوصیة على إعادة االعتبار للحفالت 

السیاحي وجعلها عناصر التقلید�ة والز�ارات والمهرجانات �كل أنواعها لتوظیفها في المیدان 

�مناسبة تنظیم مهرجان  2006جذب للسواح األجانب والمحلیین واستقطبت مثال �سكرة سنة 

زائر حضر المهرجان منهم أجانب ومحلیین من  1700الز�ان للسیاحة الصحراو�ة حوالي 

ملیون سائح من  70إلى  60مختلف المدن وحسب المنظمة العالمیة للسیاحة فإن حوالي 

ع التدفقات العالمیة �مكن تصنیفهم ضمن السیاحة الثقافیة والجزائر لها من إمكانیات مجمو 

ها لتنمیة وتنشیط القطاع السیاحي، تثقافیة وتار�خیة �مكن االعتماد علها ضمن استراتیجیا

ولكن البد من توفیر �عض الشروط لكون هذه الفئة من السواح هم علماء و�احثین ومفكر�ن 

 1ِاستكشافیة لمعرفة التار�خ العر�ق لهذه المنظقة ومنه البد من توفیر مرشدین�أتون في مهام 

.108 -107 ، صالمرجع اآلنف الذ�رنفس  ,عبد الرحیم - 1
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سیاحیین مثقفین ومتخصصین في التار�خ والعلوم اإلنسانیة واآلثار إلعطاء �ل المعلومات 

 .عن المواقع التي یتوقف عندها هؤالء السواح ولیس مرشدین للطرقات فقط

:السیاحة الر�اضیة 5  -

ح المنشغلین �النشاطات الر�اضیة وأولیت السلطات الجزائر�ة �عض تمثل فئة السیا

االهتمام لهذا النوع من السیاحة وخاصة �المناطق الصحراو�ة ومنها ر�اضة التزحلق على 

الرمال وتسلق الجبال وماراطون األهقار والرالي للسیارات إلى جانب الر�اضات الممكن 

 .اجات وسباق الخیولترقیتها �التزحلق على الثلج وسباق الدر 

 :السیاحة الحمو�ة -6

منبع حموي �قصدها السكان المحلیون خاصة والجزائر�ون  202توجد �الجزائر حوالي 

المقیمون �الخارج وهذا للتداوي والعالج من �عض األمراض �العظام والتنفس واألمراض 

ترسخت فیها عادات وتقالید الجلد�ة، أو لقضاء أ�ام الراحة من طرف العائالت الجزائر�ة التي 

ز�ارات الحمامات المعدنیة فالبد من توفیر هیاكل إیواء عند هذه الحمامات والترو�ج لها 

وتعر�فها وخاصة للعائالت الجزائر�ة المقیمة �الخارج الستقطابها وتحقیق مداخیل من العملة 

 .1الصعبة وتوفیر مناصب شغل لسكان هذه المواقع

.و نفس الصفحة المرجعنفس  - 1
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 .تطور التشر�عات الجزائر�ة في قطاع السیاحة :الثاني المطلب

�مثل القوانین، المراسیم، األوامر والقرارات التي أصدرتها الجزائر من ): 06(  جدول رقم 

 .الخاص �القطاع السیاحي 2016إلى  2000فترة 

 عدد السنوات

 القوانین

المراسیم  عدد األوامر

 التنفیذ�ة

عدد المراسیم 

 الرئاسیة

القرارات عدد 

 الوزار�ة

 المجموع

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

8 

12 

/ 

5 

2 

2 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

1 

2 

/ 

4 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

5 

8 

12 

14 

6 

9 

4 

5 

7 

3 

1 

5 

5 

6 

8 

4 

1 

18 

11 

11 

9 

14 

25 

9 

12 

17 

56 

18 

11 

6 

4 

8 

/ 

/ 

3 

2 

2 

12 

4 

10 

5 

2 

4 

8 

12 

15 

33 

13 

26 

13 

15 

26 

30 

27 

37 

24 

44 

18 

19 

28 

67 

31 

31 

44 

23 

42 

 29 7 98 234 151  

إلى  2000من إعداد الطالبتین اعتمادا على معطیات الجرائد الرسمیة الصادرة من  :المصدر

2016. 
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 .على معطیات الجدول من إعداد الطالبتین إعتمادا: المصدر

عرفت إهتمام ضعیف جًدا  2001 -2000یتضح لنا من خالل المنحنى أن فترة 

�قطاع السیاحة لكون الجزائر خالل هذه الفترة خرجت لتوها من دوامة الالأمن لتعرف ارتفاعا 

وتستقر على نفس  2006لتعاود التراجع في فترة  2005إلى  2002طفیفا ما بین فترتي 

أین شهدت الفترة اهتمام ملحوض �القطاع وسجلت إرتفاع محسوس  2011تى فترة الحالة ح

مقارنة �السنوات الماضیة إذ أعتبرت نقطة تحول خاصة في محاولة إزالة مختلف المعوقات 

 2012التي تقف أمام ترقیة اإلستثمارات السیاحیة في الجزائر لتعاود التراجع في فترة 

 .2016ید في لتعاود االرتفاع من جد 2013و

لكن تظل ضعیفة إذا ما قورنت �الدول المجاورة وهذا نظرا للمكانة الهشة التي �حتلها 

 .القطاع السیاحي في الجزائر على حساب القطاعات األخرى 
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�مثل القوانین، المراسیم، األوامر وقرارات الجمهور�ة الجزائر�ة في مجال ): 04(شكل رقم 

 .السیاحة

إلى  2000من إعداد الطالبتین إعتمادا على معطیات الجرائد الرسمیة الصادرة من : المصدر

2016. 

ل الشكل یتضح لنا أن االتجاه العام للتشر�عات الجزائر�ة الخاصة �قطاع من خال

السیاحة تحاول النهوض �ه لكن هذه المحاوالت ال تزال ضعیفة وهذا راجع لتر�یز جهود 

سبعة ) 17(یث نالحظ أن عدد القوانین الصادرة خالل فترة الدولة على قطاعات أخرى، ح

فقط وترتكز في معظمها على حما�ة التراث ونسبة األوامر  %5.58عشر سنة قدرت بنسبة 

وهي نسبة ضعیفة جًدا إذا ما قورنت �فترة الدراسة، أما المراسیم التنفیذ�ة  %1.34قدرت بـ 

وقدرت نسبة . ورنت �القوانین واألوامرنتیجة ال �أس بها إذا ق %18.88فقدرت بنسبة 

في مسعى منها لترقیة القطاع تضمنت �عض اتفاقیات  %45.8المراسیم الرئاسیة بنسبة 

التعاون بینها و�ین الدول األخرى إال أنها تضل ضعیفة ومعظمها تصب في إطار تعیین 

ه فیما �خص القرارات ال أو إنهاء مهام مدیر أو مفتش في مدیر�ة السیاحة، األمر نفس

تتضمن معظمها �یفیة إنشاء اللجان الخاصة �أسالك موظفي السیاحة  %29تتجاوز 

5.58% 

1.34% 

18.88% 

45.08% 

 القوانین 29%

 األوامر

 المراسم التنفیذیة

 المراسیم الرئاسیة

 الفرارات الوزاریة
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.السياسة السياحية يف اجلزائر   :ينالفصل الثا  

وتشكیلتها رغم هذا الضعف من جانب المراسیم، القوانین واألوامر والقرارات تحاول الجزائر 

جهدها النهوض �القطاع من خالل المخططات التنمو�ة التي تحاول تجسیدها على أرض 

 .قعالوا

 .الفواعل المشار�ة في صنع السیاسة السیاحیة: ثالثالمطلب ال

 ,الوز�ر: الفرع األول

الذي �حدد صالحیات التهیئة العمرانیة  15-16�مقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

 :أتى في المادة االولة والسیاحة والصناعة التقلید�ة

وز�ر التهیئة والسیاحة والصناعة التقلید�ة في إطار السیاسة العامة للحكومة  �قترح -

و�رنامج عملها، عناصر السیاسة الوطنیة في میادین التهیئة العمرانیة والسیاحة 

والصناعة التقلید�ة، و�تولى متا�عة تطبیقها ومراقبتها طبقا للقوانین والتنظیمات 

 .المعمول بها

ى الوز�ر األول واجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب �قدم نتائج نشاطه إل -

االتصال مع القطاعات : و في المادة الثانیة  .األشكال والكیفیات واآلجال المقررة

 :في المادة الثالثةو  .والهیئات المعنیة في حدود اختصاصات �ل منها

المؤسساتیة والنوعیة و�ذا �كلف وز�ر في مجال التهیئة العمرانیة �المبادرة �األدوات 

اإلجراءات والهیاكل التي تكرس تنفیذ السیاسة الوطنیة لتهیئة اإلقلیم وتصورها واقتراحها 

 :و�هذه الصفة �كلف �ما �أتي

 .إعداد اإلستراتیجیة الوطنیة لتهیئة اإلقلیم واقتراحه وضمان تنفیذها -

میع الهیاكل األساسیة التوجیه والتنسیق مع القطاعات المعنیة للتثمین األمثل لج -

 1.والطاقة الوطنیة، و�ذا ترقیة الفضاءات الحساسة والهشة وتنمیتها المستدامة

الذي �حدد صالحیات وز�ر  2016ینایر  05 -16الجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقراطیة الشعبیة، مرسوم تنفیذي رقم  - 1

.  16، ص 2016ینایر  13، الصادرة بتار�خ 02التهیئة، العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلید�ة الجر�دة الرسمیة، العدد 
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تنظیم ترقیة إطار أو أطر التشاور واعتماد اختیارات التوجیه وأهداف تهیئة اإلقلیم  -

 .وتنمیته المستدامة

 .ومراجعتهاتنشیط ومتا�عة إعداد وتنفیذ أدوات التهیئة اإلقلیمیة وضمان تقییمها  -

تحدید مع القطاعات المعنیة، الشروط المتعلقة بتطو�ر وتحدید مواقع الهیاكل  -

األساسیة الكبرى والتجهیزات المهیكلة والمدن الجدیدة و�عاقة تنظیم الهیكل العمراني 

 .الوطني

المساهمة في السیاسات واألعمال واإلجراءات المتعلقة بترقیة األوساط الر�فیة  -

 .ساسة والمناطق الخاصةوالفضاءات الح

تحضیر وتوفیر شروط التنفیذ المنسق والمتكامل لألشغال الكبرى لتهیئة اإلقلیم  -

 .وتنمیته

 .اقتراح تدابیر التشجیع والمساعدة على ترقیة االستثمار وتوجیهه الفضائي -

اقتراح النصوص التشر�عي والتنظیمیة المتعلقة بتهیئة اإلقلیم على الحكومة والعمل  -

�كلف الوز�ر �مبادرة وتصور واقتراح �ل اإلجراءات  :الرا�عة وفي المادة.فیذهاعلى تن

 .والهیئات الخاصة التي تجسد تنفیذ السیاسة الوطنیة للسیاحة

 :و�هذه الصفة �كلف ما �أتي

 .إعداد وتنفیذ إستراتیجیة تنمیة السیاحة وضمان تنفیذها -

إعداد والسهر على تنفیذ آلیات ترقیة وتقیس االعتماد والمراقبة وضبط النشاطات  -

الفندقیة والجهو�ة والمناخیة والسهر على إدراجها في إطار مخططات التهیئة 

 .السیاحیة

إعداد واقتراح آلیات التهیئة السیاحیة والتدابیر المرتبطة �الحصول على العقار  -

 .1ث السیاحيالسیاحي والمحافظة على الترا

17، صالمرجع االنف الذ�رنفس  - 1
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ِاقتراح �ل التدابیر التقییسیة المخصصة للمحافظة على العقار السیاحي ومناطق  -

 .التوسیع والمواقع السیاحیة وتثمینها

المبادرة �الدراسات االستشرافیة  المتعلقة بتنمیة القدرات الوطنیة في مجال السیاحة  -

 .الحمامات المعدنیة والمناخیة والفروع الجدیدة

 .إنجاز مشار�ع االستثمارات السیاحیة ومتا�عتها ضمان تأطیر -

 .وضع أدوات التخطیط ومتا�عة التطور السیاحي الداخلي والدولي -

 .السهر على تطو�ر وتثمین األمثل لكل المنشآت األساسیة والقدرات السیاحیة الوطنیة -

المشار�ة في وضع األدوات الضرور�ة للمحافظة على الفضاءات الحساسة ذات جلب  -

 .حي قوي وترقیتهسیا

 .السهر على تنفیذ المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة والمخططات التوجیهیة للوال�ة -

 .تصور وتوفیر جمیع الشروط الضرور�ة إلقامة المشار�ع الكبرى لتجهیزات السیاحة -

اقتراح �ل األشكال التحفیز�ة والمدعمة للترقیة والتوجیه الفضائي لالستثمار على  -

 .الحكومة بتشجیع إنجاز مجمعات سیاحیة �برى ذات طاقة إیوائیة �بیرة

 .المبادرة مع القطاعات المعنیة، بتدابیر حما�ة وتنمیة وحفظ العقار السیاحي -

تحسین فاعلي ومهني السیاحة  المشار�ة في تنفیذ مخططات األعمال الرامیة إلى -

 .قصد ترقیة ثقافة سیاحة حقیقیة، �االتصال مع القطاعات والشر�اء المعنیین

تعدید إستراتیجیة ترقیة االستعمال العام للتكنولوجیة الجدیدة لإلعالم واالتصال  -

 .والتجدید وتشجع اقتناعها من طرف متعاملي ومهني السیاحة

لمعنیة على وضع نظام اإلعالم اإلحصائي والرصد السهر �االتصال مع القطاعات ا -

 .والیقظة اإلستراتیجیة لتطور السیاحة الوطنیة والدولیة

 .1تحدید وضع أدوات المراقبة لممارسة نشاطات السیاحة -

.18 -17، ص ص المرجع اآلنف الذ�رنفس  - 1
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إعداد وتنفیذ إستراتیجیة ترمي إلى ترقیة السیاحة الجزائر�ة على المستو�ین الوطني  -

 .والدولي وضمان متا�عتها

النصوص التشر�عیة والتنظیمیة المتعلقة �قطاع السیاحة على الحكومة والعمل اقتراح  -

في مجال المواصفات �سهر الوز�ر على الخصوص : السادسة و في المادة .وتنفیذها

 :التقنیة على ما �أتي

 .احترام المطا�قة مع التشر�ع والتنظیم المعمول بها -

بتهیئة اإلقلیم والسیاحة والصناعة تطبیق التنظیمات والمواصفات التقنیة المتعلقة  -

 .التقلید�ة

وفي   .إعداد الشروط التقنیة المتعلقة �إنشاء وتسیر هیاكل السیاحة والصناعة التقلید�ة -

�سهر وز�ر التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلید�ة على تطو�ر : المادة السا�عة

 .النشاطات التي یتكفل بها الموارد البشر�ة المؤهلة لحاجیات تأطیر

و في  .و�شارك بهذه الصفة جمیع القطاعات المعنیة في إعداد عمل الدولة وتنفذه

العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلید�ة أنظمة اإلعالم  �ضع وز�ر التهیئة :المادة الثامنة

التهیئة �عد وز�ر  :و في المادة التاسعة .المتعلقة �إختصاصه، و�عد أهدافها وتنظیمها

العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلید�ة و�طور إستراتیجیة دائرتها و�حدد الوسائل القانونیة 

والبشر�ة والهیكلیة والمالیة والماد�ة الضرور�ة لضمان تنفیذ صالحیتها وتحقیق األهداف 

ي المو�لة إلیه، و�مكن أن �قترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسیق بین القطاعات أو أ

و في  .هیكل آخر أو جهاز مناسب من شأنه أن �سمح یتكفل أحسن �المهام المسندة له

�سهر وز�ر التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلید�ة على حسن تسییر المادة العاشرة 

الهیاكل المر�ز�ة وغیر الممر�زة للقطاع، و�ذا المؤسسات العمومیة الموضوعة تحت 

 .1وصایته
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�شارك وز�ر التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلید�ة  :شرالمادة الحاد�ة ع في

و�قدم مساهمة إلى السلطات المختصة المعنیة في �ل المفاوضات الدولیة الثنائیة والمتعددة 

 :األطراف المرتبطة بنشاطات تدخل في اختصاصه، و�هذه الصفة

دولیة و�نفذ التدابیر المتعلقة بتجسید �سهر على تطبیق االتفاقیات واالتفاقات ال -

االلتزامات التي تكون الجزائر طرفا فیها والخاصة �قطاع التهیئة العمرانیة والسیاحیة 

 .والصناعة التقلید�ة

 .�شارك في نشاطات الهیئات الجهو�ة والدولیة التي تدخل في مجاالت اختصاصه -

ج المسائل الداخلة ضمن إطار �ضمن تمثیل القطاع لدى المؤسسات الدولیة التي تعال -

 .صالحیته �االتصال مع الوز�ر المكلف �الشؤون الخارجیة

ینجز �ل المهام األخرى الخاصة �العالقات الدولیة التي �مكن أن تشدها إلیها السلطة  -

 .1المختصة

 .المدیر�ات الفرعیة لمدیر�ة السیاحة: الفرع الثاني

لوزارة التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلید�ة على ما  تشتمل اإلدارة المر�ز�ة

 : �أتي

مدیري دراسات و�لحق �ه مكتب التنظیم العام والمكتب ) 03(�ساعده : األمین العام -1

 .الوزاري لألمن الداخلي للمؤسسة

: مكلفین �الدارسات والتلخیص �كلفون بـ) 08(�ساعده : رئیس الدیوان -2

 .الوز�ر في النشاطات الحكومیة تحضیر مشار�ة -

 .تحضیر نشاطات الوز�ر في میدان العالقات الدولیة والتعاون  -

 .تحضیر عالقات الوز�ر في مجال العالقات العامة ومع وسائل اإلعالم -

.و نفس الصفحة المرجع نفس  - 1
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متا�عة العرائض وعالقات الوز�ر مع الحر�ة الجمعو�ة والشر�اء االجتماعیین  -

 .واالقتصادیین

 .عتحضیر برامج تنمیة القطا -

 .متا�عة نشاطات التكو�ن والبحث -

 .تحضیر الحصائل والبرامج المرتبطة بنشاطات القطاع ودعمها -

 .متبعة تنفیذ برامج العمل على المستو�ین القطاعي والمحلي -

:المفتشیة العامة -2

 : تتكلف �ما یلي :المدیر�ة العامة للسیاحة -

 .للسیاحةمبادرة واقتراح إستراتیجیة التنمیة المستدامة  -

 .تعد إستراتیجیة ضبط النشاطات السیاحیة وتسهر على تنفیذها -

 .تسهر على تنفیذ أدوات مخطط الجودة للسیاحة الجزائر�ة -

 .تسهر على تنفیذ آلیات التقییس ورقا�ة النشاطات السیاحیة -

 .تسلم الرخص القانونیة واالعتمادات المتعلقة �النشاطات والمهن السیاحیة -

 .ترقیة النشاطات السیاحیة ومناطق التوسع والمواقع السیاحیة وتصنعهاتبادر ببرامج  -

 .تقترح دراسات التهیئة السیاحیة وتقییمها وتقوم �اعتمادها -

 .تقترح تدابیر الحصول على العقار السیاحي وأدواته وآلیاته -

 .تقترح تدابیر وآلیات حفظ التراث السیاحي الوطني -

 .ي وتسهر على تنمیتهاتبادر بوضع أقطاب اإلمتیاز السیاح -

تحدد التدابیر واألعمال الالزمة وتقررها لحما�ة المیاه الحمو�ة وحفظها واستعمالها  -

 .1واستغاللها

، الذي یتضمن تنظیم اإلدارة 2016 جانفي 10، 06-16الجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقراطیة الشعبیة، مرسوم تنفیذي رقم  - 1
 .19، ص 2016جانفي  13، الصادرة بتار�خ 02المر�ز�ة لوزارة السیاحة والصناعة التقلید�ة الجر�دة الرسمیة، عدد 
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تشارك في تقییم استعمال الموارد المالیة المخصصة �عنوان صندوق تدعیم االستثمار  -

 .وترقیة النوعیة السیاحیة وتحسینها

 .مار والشراكة في مجال السیاحة وتنفیذهاتبادر بنشاطات توجیه وترقیة االستث -

 .تبادر �النصوص التشر�عیة والتنظیمیة المتعلقة �النشاطات السیاحیة وتقترحها -

: أر�ع  مدیر�ات)04(وتضم 

: تكلف �ما یلي: مدیر�ة مخطط جودة السیاحة والضبط -1

 .تعد اإلستراتیجیة المتعلقة �مخطط جودة السیاحة والضبط -

 .المحفزة لترسیخ مخطط جودة السیاحةتضم اآللیات  -

 .تسهر على وضع وسائل مخطط جودة السیاحة وترقیة المقصد السیاحي الجزائري  -

 .المبادرة �آلیات تطو�ر النشاطات السیاحیة وفق السیاسة الوطنیة لتطو�ر السیاحة -

 .تقترح مقاییس استغالل النشطات السیاحیة وتنفیذها -

 .الشراكة والتعاون بین مهني السیاحةتبادر �كل نشاط من شأنه تشجیع  -

 .تستمر �التشاور مع القطاعات المعنیة على التسهیالت في السیاحة -

 .تسلم الرخص التنظیمیة واالعتمادات المتعلقة �النشاطات والمهن السیاحیة -

 .تعّد مدونة للحرف والمهن المرتبطة �السیاحة وتقوم �مسكها -

 .ذات الصلة �مهام المدیر�ة وتقترحهاتبادر �النصوص التشر�عیة والتنظیمیة  -

 :أر�ع مدیر�ات فرعیة) 04(وتضم 

 :وتكلف �ما �أتي: المدیر�ة الفرعیة لمخطط جودة السیاحة  -أ
.تشارك في إعداد إستراتیجیة مخطط جودة السیاحة الجزائر�ة وتسهر على تنفیذها -

تقوم بترقیة وضع عناصر مخطط جودة السیاحة �كل الوسائل القانونیة والمالیة  -

 .1وتقییمها
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.تقوم بترقیة مخطط جودة السیاحة وتعرف �ه لدى المتعاملین والمهنیین في السیاحة -

 :تكلف �ما یلي :المدیر�ة الفرعیة لضبط ومراقبة النشاطات الفندقیة واإلطعام -ب

.مجال ضبط النشاطات الفندقیة واإلطعامإعداد اإلستراتیجیة في  -

.تعد تدابیر ضبط النشاطات والفروع السیاحیة الشبیهة وتتا�ع تنفیذها -

الوطنیة للمؤسسات الفندقیة والمطعمیة البطاقةتتضمن مسك وتحسین  -

تسند من �قوم �عملیات الرقا�ة التنظیمیة لممارسة النشاطات والمهن ذات الصلة  -

.السیاحیة

تدرس ملفات تصنیف المؤسسات السیاحیة وتفصل فیها �التنسیق مع لجنة التصنیف  -

.المقررة في هذا الصدد

.تتولى األمانة التقنیة للجان تصنیف المؤسسات السیاحیة -

.تتبادر �النصوص التشر�عیة والتنظیمیة المتعلقة �النشاطات الفندقیة والمطعمیة -

 :  االت السیاحة واألسفارالمدیر�ة الفرعیة لضبط ومراقبة و� -ج

في إعداد اإلستراتیجیة في مجال ضبط النشاطات المتعلقة بو�االت السیاحة  تساهم -

 .واألسفار

تعّرف القواعد الخاصة المنظمة للمهن والنشاطات ذات الصلة بو�االت السیاحة  -

 .واألسفار وتحددها

 .تسلم االعتمادات المتعلقة بو�االت السیاحة واألسفار -

 .ا�عة ومراقبة النشاطات ذات الصلة بو�االت السیاحة واألسفارتضمن مت -

 .تبادر �التدابیر الخاصة بتشجیع األعمال المتعلقة بتثمین المسالك السیاحة -

 .1تبادر النصوص التشر�عیة والتنظیمیة المتعلقة بنشاطات و�االت السیاحة واألسفار -

.26، صالمرجع اآلنف الذ�رنفس  - 1
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:  تكلفة �ما یلي :المدیر�ة الفرعیة لترقیة السیاحة -د

 .المشار�ة في إعداد إستراتیجیة الترقیة السیاحیة -

 .تحلل وتتا�ع تطور األسواق السیاحیة العالمیة -

 .تقترح التدابیر الرامیة إلى تعز�ز مقصد الجزائر -

 .تقترح التدابیر الرامیة إلى تسهیل النشاطات السیاحیة -

 .تتا�ع ملفات الشراكة الثنائیة والمتعددة األطراف -

 .وتثمینهااحیة والتظاهرات والمحافظة علیها المهرجانات السیة تأهیل هر على إعادالس -

 :تكلف �ما یلي: مدیر�ة التهیئة السیاحیة والمحافظة على العقار السیاحي -2

 .ِاقتراح تدابیر االستغالل العقالني للعقار السیاحي المخصص لالستثمار -

 .علیها في المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة تسهر على تنفیذ القواعد المنصوص -

 : مدیر�ات فرعیة) 03(وتشم ثالث 

 :وتكلف �ما یليالمدیر�ة الفرعیة للتهیئة السیاحیة،  -أ

 .تشارك في إعداد اإلستراتیجیة في میزان التهیئة السیاحیة -

 .تحدد مناطق التوسع والمواقع السیاحیة وقواعد التهیئة السیاحیة -

 .تسهیل حصول المتعاملین على العقار السیاحيتعد تدابیر  -

. إنجاز التجهیزات والهیاكل القاعد�ة األساسیة لترقیة اإلستثمارات السیاحیة -

 :وتكلف بـالمدیرة الفرعیة ألقطاب اإلمتیاز السیاحي،  -ب

تدرس آلیات وأدوات وتدابیر تحدید أقطاب اإلمتیاز السیاحي وتقترحها وتعد �طاقیة  -

 .لقة �مواردها و�مكانیتهاوطنیة متع

 .تبادر �التدابیر الضرور�ة إلنشاء أقطاب اإلمتیاز السیاحي -

 .1تقوم بترقیة أقطاب االمتیاز السیاحي لدى المستثمر�ن المحتملین -
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: وتتكلف �ما یلي: المدیر�ة الفرعیة للمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السیاحیة -ج

 .توسع والمواقع السیاحیةإعداد إستراتیجیة تثمین مناطق ال -

 .المحافظة على العقار السیاحي وتثمین المواقع السیاحیة -

 .تقترح تعر�ف مناطق التوسع والمواقع السیاحیة الجدیدة وتحدیدها وتصنیفها -

 :وتكلف �ما �أتيمدیر�ة تقییم ودعم المشار�ع السیاحیة،  -3

 .تبادر �إستراتیجیة ومرافقة المشار�ع السیاحیة -

 .جدوى مشار�ع االستثمار السیاحي وتقییمهاتدرس  -

 .توجه االستثمارات السیاحیة وتقوم ترقیتها -

تتأكد من مطا�قة مشار�ع االستثمار السیاحي لمخططات التهیئة السیاحیة، تضم  -

 ):02(مدیر�تین 

 :وتكلف �ما �أتيالمدیر�ة الفرعیة لتقییم المشار�ع السیاحیة،  -أ

 .عاییر تقییم المشار�ع السیاحیةالمشار�ة في إعداد منهجیة وم -

 .تدرس وتقیم مشار�ع االستثمار السیاحي -

 .تضمن األمانة التقنیة للجنة المكلفة �الموافقة على المشار�ع السیاحي -

 .تنشئ بنك معطیات یتعلق �المشار�ع السیاحیة -

 :وتكلف �ما �أتيالمدیر�ة الفرعیة لدعم المشار�ع السیاحیة ومتا�عتها،  -ب

 .في إعداد إستراتیجیة دعم المشار�ع السیاحیة وتتا�عهاالمساهمة  -

 .متا�عة إنجاز المشار�ع المتعلقة �السیاحة -

. تبادر لتشجیع عملیات االستثمار أو عصرنة اإلمكانیات الموجودة -

   :وتكلف �ما یليمدیر�ة الحمامات المعدنیة والنشاطات العمومیة،  -4

. تبادر إستراتیجیة إحصاء وترقیة المیاه المعدنیة وتحدیدها واستغاللها -

 .والمعدنیة الحمو�ةتحدد التدابیر الضرور�ة لحما�ة وحفظ المیاه  -
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 . إحصاء المیاه الحمو�ة والمعدنیة وتضمن محیط حمایتها -

 .إحصاء المناطق التي تشكل مواقع مناخیة وتضمن الحفاظ علیها -

 .تمنح الرخص المتعلقة �حق امتیاز استغالل المیاه الحمو�ة -

وتضم المحطات الحمو�ة تأهیل المؤسسات و  تقوم �التدابیر الرامیة لعصرنة و -

  : مدیر�تین

     : وتكلف بـالمدیر�ة الفرعیة لتثمین استعمال المیاه الحمو�ة،  -أ

 .إعداد الحصیلة الحمو�ة -

 .المنا�ع الحمو�ة عبر التراب الوطني تعد جرد -

 .تمنح شهادات التصدیق على نوعیة المیاه الحمو�ة قبل استغاللها -

 .تنشئ بتك معطیات یتعلق �المنا�ع الحمو�ة وتقوم �مسكه -

 : المدیر�ة الفرعیة لتأطیر نشاطات ومهن وحرف الحمامات المعدنیة -ب

�العالج والصحة والراحة عن تقترح مخططات تطو�ر النشاطات السیاحیة الخاصة  -

 .طر�ق تثمین المیاه الحمو�ة والبحر�ة

 .تقترح نماذج وقواعد تسییر المحطات الحمو�ة وفقا للمعاییر الدولیة وتنفیذها -

 .1تشارك في إعداد برامج التكو�ن في مجال الحرف الحمو�ة -
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.قطاع السياحة يف والية تيزي وزو  :الفصل الثالث  

 :تمهید

متلك وال�ة تیزي وزو مؤهالت سیاحیة مستمدة من البیئة المحیطة بها �كل أشكالها، ت

االجتماعیة، الثقافیة، التار�خیة والعادات والتقالید وموقعها اإلستراتیجي المتمیز الطبیعیة 

 .جعلها تتصف بثروات وخصائص عدیدة أهلتها لتكون وجهة حقیقة لإلكتشاف

وفیما یلي سنحاول عرض أهم المقومات السیاحیة والطبیعیة والموروث الثقافي 

 .واألثري الذي تزخر �ه الوال�ة
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.قطاع السياحة يف والية تيزي وزو                                                              :الفصل الثالث  

   .واقع السیاحة في وال�ة تیزي وزو: المبحث األول

 .ة الدراسةالتعر�ف �حال: المطلب األول

 .تیزي وزواصل تسمیة  :الفرع األول

" أزو"للتواجد الكبیر لألزهار الصفراء الصغیرة " تیزي وزو"تعود أصل تسمیة الوال�ة 

حیث �حتل مقر وال�ة تیزي وزو قلب منطقة القبائل، حیث أنه ال یبعد عن عّدة " الوزال"أو 

�لم  60الغر�ي، بومرداس على �عد �لم في الشمال  40دلس على �عد : مدن ساحلیة مثل

�لم في  60�لم في الشمال، أزفون على �عد  45ز�رت على �عد ڤفي الشمال الغر�ي بت

الشرق ما أضفى علیها طا�عا سیاحیا متنوعا وجاذ�ا للحر�ة السیاحیة في المنطقة، فالوال�ة 

التي تعاقبت علیها تزخر �معالم دینیة وثقافیة متنوعة بتنوع العصور التار�خیة والحضارات 

قبة ما قبل التار�خ التي شهدت میالد حضارات ذات تسلسل تار�خي متعاقب �الحضارة كح

البیزنطیة والفنیقیة ذات المعالم التار�خیة واألثر�ة العدیدة نذ�ر منها على سبیل الرومانیة، 

 .ز�رتڤالمثال اآلثار الرومانیة المتواجدة في تی

 .موقع ومساحة الوال�ة: الثاني الفرع

لجزائر، �حدها من الشمال تتمیز وال�ة تیزي وزو �موقع إستراتیجي هام بتوسطها ا

بیض المتوسط وجنو�ا وال�ة البو�رة، أما من الشرق فتحدها وال�ة �جا�ة، في حین البحر األ

�لم، تبعد  80تتقاسم حدودها الغر�یة مع وال�ة بومرداس، تمتد واجهتها البحر�ة على طول 

الدولي سوى " هواري بومدین"كلم، وال �فصل بینها و�ین مطار 100عن العاصمة �حوالي 

، یتوسط مقر الوال�ة عّدة 2كم2957.93بـ  وال�ة تیزي وزو على مساحة تقدر كلم، تتر�ع80

ا من م على سطح البحر، �حده187على علو قدره " سیباو"مرتفعات من القرب من وادي 

  1م وتتر�ع على قمة قر�ة600إرتفاعه على سطح البحر الذي �صل " بلوة" الشمال جبل

 

 . 198، ص  2016للنشر و التوزیع ،    cdsp: الجزائر. دلیل سیاحي تیزیوزو. نوال بوجاجة -1

112 
 

                                                           



.قطاع السياحة يف والية تيزي وزو                                                              :الفصل الثالث  

م وهو أكبر المنحدرات 1170على إرتفاع " أنو إفلیس"م، 187تبلغ قمم مرتفعاتها و " أرجونة"

م وهي أعلى قمة في جبال جرجرة 2308على إرتفاع " اللة خد�جة"على الصعید اإلفر�قي، 

طبیعتها تضار�س متنوعة فرغم أن الجبال تشغل نسبة  وفي األطلس التلي �أسره وتشكل

: من مساحة الوال�ة اإلجمالیة إال أنها تتوزع من الشمال إلى الجنوب على أر�ع منطاق 80%

والكتلة المر�ز�ة المحدودة غر�ا التي تقع " إعكورن "السلسلة الساحلیة الممتدة شرقا إلى �تلة 

وجبال جرجرة التي تشكل جزء من الجهة الجنو�یة  "دراع المیزان"ومنخفض " سباو"بین وادي 

دراع "ومنخفضات " عزازقة" "فر�حة"التي تصل إلى " سباو"قة المنخفضات مثل طللوال�ة ومن

1 وهي منخفضات تحیط �الكتلة المر�ز�ة" واضیة"التي تنتهي إلى " المیزان
. 

لوالیة تیزي وزو الموقع الجغرافيیحدد   :)05(شكل رقمال    

 

 /https://ar.wikipedia.org/wiki: المصدر   
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           السكان :لفرع الثالثا

بلد�ة  67، تضم 2013نسمة في سنة  1.158.684�قدر عدد سكان وال�ة تیزي وزو بـ 

 1.دائرة 21موزعة على 

 

  تیزي وزو لوالیة الممثل للكثافة السكانییة  :)06(رقمالشكل 

 مدیریة البرمجة و التخطیط واعادة المیزانیة لوالیة تیزي وزو :المصدر

 .المناخ: الفرع الرا�ع

یتمیز مناخ وال�ة تیزي وزو �أنه �ارد ورطب بین شهري أكتو�ر وأفر�ل وذلك �سبب 

إنتقال الر�اح القطبیة أو الشمالیة، أما �قیة أشهر السنة فإنه یتمیز �إرتفاع درجة الحرارة 

. 100، ص مرجع سابق ,نوال بوجاجة - 1  
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والجفاف، و�النسبة لتساقط األمطار فتسجل المنطقة �میات من األمطار تتراوح نسبتها بین 

 .ملم سنو�ا1000ملم و 600

تتمیز المناطق التلیة �الوال�ة �مناخ صعب، حیث درجات الحرارة المنخفضة والثلوج 

الكثیفة في الشتاء، وارتفاع درجة الحرارة والجفاف صیفا، و�إتجاه الجنوب تتناقص بنسبة 

لمنطقة المرتفعات  مشا�ه تساقط األمطار، في حین الهضاب والمناطق الداخلیة تتمیز �شتاء

مرتفع الحرارة �سبب تعرض هذه المنطقة للر�اح الجنو�یة، وفي مدینة تیزي وزو و�صیف

 درجة مئو�ة في حین تقدر في مدینة دلس المجاورة  46�مكن أن تصل درجة الحرارة إلى  

 .مئو�ةدرجة ° 35ال مث

 .المؤهالت السیاحیة في وال�ة تیزي وزو: المطلب الثاني

طبیعتها  من خصوصیات مؤهالت سیاحیة مستمدةوال�ة تیزي وزو ما تملكه من 

الثر�ة ومخزونها الثقافي واألثري جعلها تتمتع �خصائص وثروات عدیدة جعلها متحفا طبیعیا 

 .یؤهلها لتكون قطبا سیاحیا هاما في الجزائر
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 ات سیاحیةیامكان وال�ة تیزي وزولالتنمیة لإلقلیم  خطة :)07(رقم الشكل 

 مدیریة البرمجة و التخطیط واعداد المیزانیة لوالیة تیزي وزو :المصدر

 .المعالم السیاحیة، الطبیعیة والتار�خیة: الفرع األول

 .الخصائص الطبیعیة والجغرافیة: أوال

�فضل موقع وال�ة تیزي وزو الممتاز جغرافیا وتضار�سها المتباینة التي تجمع بین 

تعد مصادر المیاه بها، وثراء غا�اتها تسمح بتنفیذ مشار�ع تسواحلها و  ون فتشموخ جبالها و 

المستثمر�ن في قطاع السیاحة الذي �عد أحد الرهانات االقتصاد�ة الهامة والمنتجة للثورة وهي 

 1:مثلبهذا تملك عّدة أنواع من السیاحة تستقطب هذه االستثمارات 
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 ):المناخیة(السیاحة الخضراء  -أ

 تتمیز تیزي وزو �غا�اتها الغنیة �مختلف أنواع النباتات والحیوانات إذ �متد العقار 

هكتار الذي یلعب دور هام في المحافظة  112.180الغابي في الوال�ة على مساحة 

طبیعي �ساعد في خلق  فضاء على التنوع البیولوجي والتوازن اإل�كولوجي فضال عن �ونها

 ".میزرانة"و" بني غبري "، "إعكورن "سیاحات عدیدة �الوال�ة، ومن أهم غا�ات الوال�ة غا�ة 

 :سیاحة الصید -ب

الصید الذي اشتهر �ه مع الحفاظ على نشاط تسعى وال�ة تیزي وزو إلى تطو�ر 

                                                                                                                                                                                                        الثروة الحیوانیة التي تكتنزها غا�ات الوال�ة

                                                            :السیاحة الساحلیة -ج

�لم، مكون من شواطئ  80تستحوذ والة تیزي وزو على شر�ط ساحلي �قدر طوله بـ 

نموذجیة تستقبل عدًدا �بیرا من المصطافین القادمین من داخل أو خارج الوال�ة، وحتى 

د إقباال متزاید من سنة إلى أخرى، لذلك تسعى الوال�ة إلى االستغالل األجانب، �ما تشه

 .1تعد الر�یزة األساسیة لهذه السیاحة األمثل لهذه الفضاءات التي

 .�مثل الشواطئ المهیئة): 07(جدول رقم 

 البلد�ة تسمیة الشاطئ

 ز�رتڤتی الشاطئ الكبیر 

 ز�رتڤتی تسالست

 ز�رتڤأغرب تی فرعون 

 إفلیسن فرعون شرق 

 أزفون  خرو�ة

 أزفون  الشاطئ المر�زي 

 .177 -175، ص المرجع األنف الذ�ر نفس,  نوال بوجاجة-- 1
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 أیت شافع یدي خلیفة

 أیت شافع الجنة الصغیرة

 .2015مدیر�ة السیاحة والصناعات التقلید�ة لوال�ة تزي وزو  :المصدر

). غیر مسموحة للسباحة(ة �مثل الشواطئ الغیر المهیئ): 08( جدول رقم

 البلد�ة تسمیة الشاطئ

 إفلیسن زوڤز 

 إفلیسن أ�شار

 إفلیسن ر�ضى

 مزرانة مازر

 أزفون  مالطة

 أزفون  أشرشور

 أزفون  تزاغرت

 إفلیسن سیدي خالد

 أیت شافع تالة نتیقیث

 أیت شافع �حر�زن 

    2016.1مدیر�ة السیاحة والصناعات التقلید�ة وال�ة تیزي وزو،  :المصدر

 :السیاحة الثقافیة -د

تزخر وال�ة تیزي وزو �غنى ثقافي مادي وغیر مادي، �عكس مدى تجذر هذه المنطقة 

في الزمن وعمقها التار�خي الذي وّلد التمازج الحضاري الذي �میز المنطقة، و�ظهر ذلك من 

خالل الطا�ع العمراني الممیز إضافة إلى المواقع األثر�ة والمعالم التار�خیة التي تعد �مثا�ة 

 .2016 -2015مدیر�ة السیاحة والصناعات التقلید�ة،  - 1
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هام، ومن أجل المحافظة على هذا التراث تنظم المعارض والمهرجانات على  منتوج سیاحي

 .مدار السنة

 :السیاحة الدینیة -هـ

ل الزوا�ا والمساجد العتیقة التي تملكها �فضتعد تیزي وزو قطب حضاري وثقافي 

 .حیث تلعب المساجد دور دیني تر�وي واجتماعي

 .المواقع الطبیعیة: ثانیا

ع والمناطق سیاحي �إمتیاز فهي متعددة المواق جرجرة تعد قطبإن جبال ومرتفعات 

ولمین، مغارات بوسو�ل، �هوف ماشلبي، رأس ڤ، أیالف، اللة خد�جة، �حیرةڤموقع ثال : مثل

أزرو نظهور، الحضیرة الوطنیة �جرجرة والتي تعد مقصًدا لهواة السیاحة الجبلیة، �ما تعد 

واة سیاحة المشي �ما تضم ثروة حیوانیة غنیة غا�ات إعكورن ومیزرانة مناطق مفضلة له

ري، الحجل، طائر بمحلیة تخص المنطقة تستغل في سیاحة الصید خاصة الخنز�ر ال

الزرزور ومن بین أهم الحیوانات التي تعد عامل جذب سیاحي القرد المحلي 

 .1المتوفر �ثیرا �غا�ة إعكورن وجبال جرجرة  Macaus Syboanaوسیلفاناكم

 :المعالم التار�خیة والمواقع األثر�ة: ثالثا

لقد �انت منطقة القبائل أهلة منذ فجر التار�خ فاآلثار الموروثة عن : حقبة ما قبل التار�خ* 

 .هذه الفترة تشهد عن میالد عّدة حضارات ذات تسلسل تار�خي متعاقب

ت العصر الحجري أول األدواصنع إنسان األطلس خالل فجر : العصر الحجري األول* 

أشهر المناطق ) حصاة ملساء ذات وجهین، بلیطات(التي أعانته على مواجهة الطبیعة 

 ...، تسیرا تتماز�غث وسدي خالدأزرو إمد�ازن، أزرو أوزقاغ: ثر�ةاأل

 .180 -178، ص ص المرجع اآلنف الذ�رنفس , نوال بوجاجة- - 1
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ّالشور�ة وأشهر تّیر�ة واتزامن فیه إزدهار الحضارتین المس :العصر الحجري الوسیط* 

و�اب تدلس ) مزغنة(، أزفون، ثالة ما عیش )ماكودة(وزو ، ثالة ب)إفیرا(المواقع األثر�ة أور�ر 

 ).إفلیسن(

جري تمیزت �خاصیتین هما حهي الفترة األخیرة من العصر ال: العصر الجري المتأخر* 

األعمال الفنیة األولى ت الفترة ظهور شاهداجد �كثرة، �ما جارة والصلصال المتو حاستغالل ال

ز�رت وثالة حجاج ڤس، تاسالست، سیدي لحسن في تیومن أشهر المواقع أثر�ة نجد �اب تدل

 .في إعكورن 

عرف بدا�ة الفالحة وتدجین الحیوانات وصناعة الفخار إضافة : العصر الحجري الحدیث* 

إلى إزدهار صناعة الحجارة وتطورها، �ما ظهر فن النحت والرسم على الصخور، وأهم 

 .المواقع أزرو إمد�ازن وأزرو نتمغارت

تم فیها تشكیل أول القرى واكتشاف المعادن وأشكال الكتا�ة اللیبیة : حقبة ما قبل المیالد* 

 .1)أزفون (�آیت رحونة  )المغطاة الممرات(، �ما أستعملت الشواهد المیغالیثیة )إقیرا(

استوطن اللیبیون منطقة القبائل عل غرار مناطق الجزائر األخرى، حیث  :الحقبة القد�مة* 

تسمیة ل الشعوب شمال إفر�قیا الذین أطلق علیهم الرومان والبیزنطیون فیما �عد كانوا أو 

 .وأسسوا عالقات مع دول حوض المتوسط) ةالبر�ر النومدیون والمغار�

شكل ساحل منطقة القبائل مرفأ نشیطها للتجار  :منطقة القبائل والوجود الفینیقي* 

غنى تضار�س المنطقة  لكونه �قع على إحدى ضفاف المتوسط، زد إلى ذلك نالفینیقیی

تسمى رأس الر�اح على سواحل المدن التي  التي) إ�حر�ن(�الرؤوس المحمیة من الر�اح 

، إیومنیوم )دلس(توجت فیما �عد بتسمیات ذات أصول فینقیة و�ر�ر�ة �روسو �ورو 

 ).أزفون (، روساسوس )تقز�رت(

طاج على �ل األراضي ما �عد سقوط قر رو إستحوذت : والغزو الروماني منطقة القبائل* 

سیطرتها وقصد تعز�ز تواجدهم في المنطقة شّید الرومان مدنا عّدة في  التي �انت تحتى

 .186 -185ص ص  المرجع نفسه،,  نوال بوجاجة- - 1
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بیدا (وجمعة نسهار�ج ) روسبیسر(وتاقسفت ) روساسوس(وأزفون  )إیومنیوم(ز�رت ڤتی

ل نو�ل وأبناءه امن أسرة نو�یلیني البر�ر�ة أمثخالل القرن الرا�ع، ووجد أمراء ) مونیسیبیوم

فر�موس وغیلدون الثائرون ضد روما وتوسعوا بثورتهم لغا�ة األوراس إلعادة االستقالل 

 .إلفر�قیا مستعینا �القبائل البر�ر�ة والدوناتیین

 .1واآلثار الیوم تشهد على هذا التار�خ الثقافي الثري 

 .یوضح أهم المعالم السیاحیة عبر مختلف بلد�ات الوال�ة): 09(الجدول رقم 

 أهم المعالم السیاحیة والتار�خیة والمواقع األثر�ة البلد�ة

 عین الحمام

 ةڤعزاز 

 إعكورن 

 أزفون 

 أغر�ب

 

 

 بوجیمع

 آیت شافع

 آیت محمود

 بني بن

 إبودرارن 

 انڤبوز 

 ان ڤبوز 

 قبرسي محند أومحند

 یبغا�ات الزرا

 وغا�ات إعكورن ) تاقما(غا�ات أكفادو 

 شاطئ مر�ز المدینة وشاطئ سیدي خلیفة، آثار رومانیة ومعالم تار�خیة

بیت المغنیة ر�وشن، ڤغا�ة أغر�ب، بیت الشهید دیدوش مراد، بیت دمحم إ

، سوق صغیر �المنطقة �جتمع فیه القادة الثور�ون "حنیفة" القبائلیة القدیرة

 ) رسام(أمثال �ر�م بلقاسم وعبان رمضان، بیت دمحم إ�سیاخن 

 ني نتززوڤأ –أزرو إمد�ازن 

 شاطئ الجنة الصغیرة

 فتاقستا الحي العام للقائد �ر�م بلقاسم، سد

 مسجد خلفه التر�یون  

 ني لهواڤالحد�قة الوطنیة لجرجرة، أ

 كفادواغا�ة أ

 غا�ة أكفادو

 .188 -187ص  ، صالمرجع اآلنف الذ�رنفس  , نوال بوجاجة-- 1
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 إلول أملو 

 راع المیزانذ

 ْسَواَمْع 

  ایتعیسمیمون 

 تیقز�رت

 أبي یوسف

 ني تیزي، إفري آیت لحسنڤ، أ)الصخر األبیض(أزرو إملولن 

 حمام سیدي عیسى، غا�ة مول �حي

 زاو�ة الشیخ الكبیر

 اتواد ستی

 میناء للصید، شاطئ تسلست وفرعون 

 منزل اللة فاطمة نسومر المرأة المقاومة

    .2015مدیر�ة السیاحة والصناعات التقلید�ة لوال�ة تیزي وزو،  :المصدر

الجدول یوضح اإلرث الثقافي الكبیر الذي تزخر �ه الوال�ة والتي تجلب بتمیزها العدید 

من السیاح لز�ارة المواقع األثر�ة والثقافیة والدینیة التي تشهد على الحضارات المارة بها والتي 

لمزارات الدینیة �زاو�ة سیدي علي موسى، سیدي بن عبد الرحمان ظلت حیة عبر الزوا�ا وا

ة المیاه ببوغني ومواقع عدیدة �الممرات أخرى عدیدة �قر�ة أیت القاید، محطومعالم تار�خیة 

 .المغطاة �آیت أرهونة وضر�ح تاقصبت

 .الهیاكل القاعد�ة: الفرع الثاني

تار�خیة ومواقع أثر�ة ودینیة تحمل إضافة لما تتوفر علیه وال�ة تیزي وزو من معالم 

 .مخططات و رسومات ونقوش

مسالك سیاحیة �ما هي ) 07(إذ نجد مسالك سیاحیة عددها سبع : هیاكل قاعد�ة* 

 . موضحة في الجدول أدناه

 .لوال�ة تیزي وزوالمسالك السیاحیة : أوال

جمال ك سیاحیة هامة تترك السائح ینبهر �إن وال�ة تیزي وزو، لها سبعة مسال

 .المناظر الخال�ة محاوال إكتشاف أسراره المختبئة والمثیرة فیها
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     لوال�ةالمسالك السیاحیة ل ):10(الجدول رقم 

 جرجرة ح و فت : 1لك السیاحي رقم االمس

 المسار
ة، قر�ة أیت واضیة عبر سد تاقسابت، بني دوال –تیزي وزو 

 یلفڤتاال  -بوغني -القاید

جذب السیاحي المناطق 

بني دوالة 

 :إیرجن

 ز�ارة لسد تاقسابت

 :واضیة
ز�ارة للقرى إغیل إ�موال، أیت القاید، أیت 

 انڤر 

 :بوغني

ز�ارة للقر�ة أث الكوفي، زاو�ة سیدي عبد 

یلف، برج الترك للبوغني، ڤتاال  ، الرحمان

یلف، �حیرة ڤمحطة الر�اضة للشتاء لثال 

 ولمیمڤأ

 القبائلي  الساحل: 2المسلك السیاحي رقم 

 أزفون  -ز�رتڤماكودا، تی –تیزي وزو  المسار

جذب السیاحي المناطق 

 ن أزرو إمد�از  :ماكودا

 :رت�ز ڤتی

 ... ز�رت، ڤتی اآلثار الرومانیة، �اب

تاقسابت، الطر�ق الوطني رقم .... إفلیسن

24 

 :أزفون 
ر رومانیة، القر�ة اشاطئ أزفون، أث

 یدون ڤالقد�مة، �ا�ا 

 .2016مدیر�ة لساحة والصناعات التقلید�ة لوال�ة تیزي وزو،  :المصدر
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. ملتقى التقالید: 3المسلك السیاحي رقم 

 تیزي وزو بني یني، عین الحمام المسار

جذب السیاحي المناطق 

تراث الثقافي، مسجد القر�ة أث لحسن،  :یني یني

 صناعة الحلي، مقبرة مولود معمري ،الترك 

 :زرتڤتی

 ... ز�رت، ڤالرومانیة، �ا�ا تیاآلثار 

تاقسابت، الطر�ق الوطني رقم .... إفلیسن

24 

 :عین الحمام

یت هاشم، أزرو نطهور، بیت الزرابي أل

بیت اللة فاطمة نسومر، مقبرة شیخ محند 

 اڤوسیدي موح أولحند، قر�ة زوف

زاو�ة سیدي علي أو ثاالث، عار مشابي، 

 طوق شالثا موقع �و�و

" تقالیدال عند ملتقى" 4: السیاحي رقمالمسلك 

 تیزي وزو ، معاثقة، واضیة المسار

جذب السیاحي المناطق 

 ، ورشة الفخارزاو�ة سیدي على موسى :معاثقة

 :واضیة
قر�ة إغیل أومالو، قر�ة أث القاید، قر�ة 

 انڤأیت ر 

" في الممر للمكنسة" 5: المسلك السیاحي رقم

 المسار
، أعالي المدینة، مر�ز دیدةالج ةرجاونة، المدینتیزي وزو ، 

 المدینة

اإلقامة أیت قاسي، متحف المدینة تیزي وزو، دار  جذب السیاحي المناطق 
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الصناعات التقلید�ة، دار الثقافة، المسرح الجهوي لكاتب 

�اسین، متحف المجاهد، مسجد اللة سعیدة، اللة دمامیة، 

 إشرفاوي زاو�ة سیدي �الوة، سد تاقسابت 

  

 " في اكتشاف الحیوانات والنباتات "  6: المسلك السیاحي رقم

 ان، إعكورن ڤزي وزو ، عزازقة، بز تی المسار

 جذب السیاحي المناطق 

الضر�ح سیدي أحمد أولكادي، قر�ة تقلید�ة أور�ر واشالم 

مر�ز اإلسالمي إفیغا، مقبرة العقید محند أولحاج، زاو�ة 

 نایت سیدي أعمر أولحاج، غا�ة إعكورن 

           

 " إلى الجذور  ةالعود"  7: المسلك السیاحي رقم

 سهار�ج، األر�عاء ناث إیراثنتیزي وزو، جمعة  المسار

 جذب السیاحي المناطق 

الضر�ح شیخ أموقران ناث زالل، المدرسة  مقلة
القراشیة ثاال مز�ان، زاو�ة سیدي سحنون، ورشة 

 الفخار
جمعة 

 السهار�ج
 ن و یولورشة نقش عن الخشب، غا�ة ناب

      .المرجع اآلنف الذ�ر نفس: المصدر 

 .المؤسسات الفندقیة: ثانیا

 .سر�ر 1518غرفة و 936مؤسسة فندقیة ناشطة قدرات اإلیواء  32توجد 

 .جمعیة سیاحیة 05دواو�ن محلیة للسیاحة و 03

 .و�الة 28في شهر مارس المجموع  02و�الة للسیاحة واألسفار وأضیفت  26
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مات أكثر تفصیل عن هذه الفنادق والو�االت السیاحیة و والجداول الموالیة تعطینا معل

   . على مستوى الوال�ة

    . یوضح أهم الفنادق المتواجدة في وال�ة تیزي وزو): 11(الجدول رقم 

 العنوان الصنف نوع القطاع اسم المؤسسة الفندقیة الرقم
عدد 
 الغرف

عدد 
 األسرة

 80 42 تزي وزو نجوم 3 عام اللة خد�جة 01
 68 39 تقز�رت نجوم 3 خاص مزرانة 02
 25 10 بني یني نجوم 3 عام نزل سوار الفضة 03
 81 49 بوغني نجوم 3 خاص ثینیري  04
 35 31 تیزي وزو نجوم 3 خاص األزهار الثالث 05

 نجوم 2 عام النخلتین 06
درع بن خدة 

 تیزي وزو
50 96 

 نجوم 2 خاص �الوة 07
لعر�ي بن 

 مهیدي
29 62 

 55 41 تیزي وزو نجوم 2 خاص میسترالقد دفن 08

 نجوم 2 خاص األورقة 09
واضیة تیزي 

 وزو
40 62 

 72 36 تیزي وزو نجوم 2 خاص فندق جسر الشمعة 10

 نجوم 1 خاص تامغوت 11
إعكورن تیزي 

 وزو
49 98 

 30 15 تیزي غنیف نجوم 1 خاص فندق صغیر المارسا 12
 40 16 ز�رتڤتی  خاص  13

 نجوم 1 خاص إتورارفندق ومطعم  14
عمیود المدینة 

 الجدیدة
48 70 

 52 39 تیزي غنیف نجوم 1 خاصفندق ومطعم ثاال  15
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 )الشالل(

 نجوم 1 خاص قصور الملوك 16
اإلخوة بلحاج 

 تیزي وزو
21 33 

 22 16 ز�رتڤتی نجوم 1 خاص األوراس 17
 30 30 تزي وزو بدون نجم خاص فندق اإلخوة حمداد 18

 بدون نجم خاص األسد 19
كر�م بلقاسم 

 تیزي وزو
17 28 

 بدون نجم خاص من المحطة 20
الثانو�ة الجدیدة 

 تیزي وزو
36 55 

 بدون نجم خاص أبز�م 21
عبان رمضان 

 تیزي وزو
19 30 

 47 25 ز�رتڤتی بدون نجم خاص النومید 22

23 
األثاث السیاحیة 

 لألخو�ن
 18 9 أزفون  بدون نجم خاص

 خاص الشرقیة 24
تصنیف 

 وحید

شارع عبان 
رمضان تیزي 

 وزو
19 19 

 خاص أولمبیا 25
مؤسسة 
تا�عة 
 للفندقة

شارع ز�دان 
عمر تیزي 

 وزو
28 36 

 (Nc)خاص البحري  26
غیر 
 مصنف

 60 38 أزفون 

 خاص الساحل 27
غیر 
 مصنف

 30 30 أزفون 

 خاص أزفون  28
غیر 
 مصنف

 28 19 أزفون 
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 خاص الدالفین 29
غیر

 مصنف

طر�ق
اإلكمالیة 

 أزفون 
13 23 

 خاص البحري  30
غیر 
 مصنف

66 30 أزفون 

 خاص الوحید 31
غیر 
 مصنف

 30 24 إفلیسن

 خاص فندق السلطان 32
غیر 
 مصنف

زاو�ة سیدي 
نعمان تیزي 

 وزو
28 38 

936 1518 

 .2016وزو، مدیر�ة السیاحة لوال�ة تیزي : المصدر 

ات العمومیة أهمیة �الغة نظرا للعجز والنقص المسجل في طاقة اإلیواء أولت السلط

إستراتیجیة مالئمة غیر أن حاجة القطاع لهذه الهیاكل یتطلب  بوضع وضعلتحسین ال

حة ما �سمح للسواح �إختیار الصیغة التي تتالءم مع استغالل �ل أنماط اإلیواء المتا

توجهاتهم وقدراتهم الماد�ة، حیث ظهرت في السنوات األخیرة ظاهرة جدیدة تتمثل في 

أطلق علیها  إلیواء السیاح خالل موسم االصطیافاستغالل المنازل من قبل أصحابها 

وجبها �ضع صاحب مسكن ة التي �موتعرف على أنها الطر�ق" اإلقامة لدى الساكن"تسمیة 

تصرف شخص أو عّدة أشخاص، �مقابل مالي و�صفة مؤقتة، �ل أو جزء من  تحت

ملكیاتها، مرفقة بتقد�م خدمات ووجب أن �كون المسكن مفروشا �ستوفي شروط األمن 

 والصحة والنظافة

 .1والمآرب والمساكن غیر المنتهیة اإلنجاز تثني من ذلك السقیفةس� -

الشعبیة، وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، وزارة السیاحة والصناعات التقلید�ة، منشور وزاري، الجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقراطیة  - 1
 .01، ص 2012جوان،  01/2012مشترك رقم 
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) لنفس العائلة(�ل أو جزء من ملكیاته لنفس الشخص �حق للمالك تأجیر  -

أو للعدید من السیاح �صفة فرد�ة، في حالة غرف الضیوف، على أنا ال یتجاوز 

 .، مّدة اإل�جار مؤقة5فرد وعدد الغرف  15العدد اإلجمالي للمستأجر�ن 

طرف المالك، أن تقترن اإلقامة لدى الساكن �حد أدنى من الخدمات المضمونة من  -

 .تحدد طبیعتها �االتفاق بین الطرفین

التي تسمح للمستأجر، ....) األّسرة وأفرشة المنزل(وجود الحد األدنى من التجهیزات  -

 .اإلقامة المر�حة خالل فترة تواجده

 .�شترط اإلستقبال الشخصي من طرف المالك -

تواجد(تصرف المستأجر�ن الشروط الصحیة  تستوفي الغرف الموضوعة تحت -

 ).الحمام ودورة المیاه

وعلیه یتعین على السلطات المحلیة والمدیر�ن الوالئیین المكلفین �السیاحة في إطار 

المهام والصالحیات المخولة لهم حسب التشر�ع والتنظیم الساري المفعول إتخاذ التدابیر 

 :الالزمة حرصا على

 .الذین �قومون بتأجیر ملكیاتهم من طرف األشخاص �ورةاستیقاء الشروط المذ -

قیام مالك المسكن �التصر�ح �اإلیواء لدى المصالح المختصة للبلد�ة مقر تواجد  -

تحدید مكان إقامة بّین التصر�ح هو�ة المصرح، یالمسكن، مقابل وصل إیداع، 

م ومدة الساكن، عدد الغرف المؤجرة العدد األقصى لألشخاص المحتمل ِاستقباله

 .اإل�جار المتوقعة

یرفق التصر�ح بنسخة مطا�قة لألصل مصادق علیها لعقد ملكیة المسكن موضوع  -

 .1اإلیواء السیاحي

 .05، ص المرجع اآلنف الذ�رنفس  - 1
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تقوم مصالح البلد�ة المعنیة �إرسال نسخ من التصر�ح لمصالح األمن المختصة  -

 .إقلیمیا و�لى المدیر�ة الوالئیة المكلفة �السیاحة

تقوم �مسك سجل خاص تدون فیه أسماء وألقاب المصرحین وأماكن تواجد  كما

 .مساكنهم موضوع اإلیواء السیاحي

مالك المسكن من إبرام عقد تأمین ضد مخاطر الحر�ق، السرقة والمسؤولیة  قیام -

 .المدنیة

، الصحة، الحما�ة ممثلین عن مدیر�ات السیاحة(تتكفل خلیة على مستوى الوال�ة  -

�معاینة ) صالح األمن المختصة إقلیمیا وممثل عن البلد�ة المعینةالمدنیة وم

 .المساكن

یوم من  20الة مطا�قة المسكن للشروط المحددة تقوم مصالح البلد�ة في في ح -

 .تسلیم موافقة �تابیة لصاحب التصر�ح

المسكن �التصر�ح �إیواء السیاح من جنسیة أجنبیة للمصالح كما یتعین على مالك  -

جوان  25المؤرخ في  11-08القانون رقم (من  29لمختصة وفقا للمادة األمنیة ا

 .المتعلق �شروط دخول األجانب إلى الجزائر و�قامتهم بها وتنقلهم فیها 2008

  دج20000دج إلى  5000أي إخالل �اإلجراءات بدفع صاحبها غرامة مالیة من  -

 .من نفس القانون  38طبقا للمادة 

المعنیة �التنسیق مع المدیر�ة الوالئیة المكلفة �السیاحة �إعداد تقوم مصالح البلد�ة  -

 .نشاطوضبط اإلحصائیات المرتبطة �ممارسة هذا ال

والي المختص إقلیمیا و�لى الوز�ر عطیات اإلحصائیة في نها�ة �ل سداسي للتبلغ الم -

 1.المكّلف �السیاحة

إلى غا�ة تحدید  تستثني وال�ات الجنوب الكبیر من تطبیق أحكام هذا المنشور -

 .شروط و�یفیات ممارسة هذه الصیغة من اإلیواء السیاحي على مستواها

 .06، ص المرجع اآلنف الذ�رنفس  - 1
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 .األعیاد والتظاهرات: الفرع الثالث

تهج أ�ام ولیالي وال�ة تیزي وزو �إحیاء مختلف األعیاد والنشاطات التي تعبر عن تب

واألعیاد شكل من  تالاحتفإلعاداته وتقالیده، وتعتبر هذه اثقافة متجذرة في مجتمع عر�ق �

المهرجان : أشكال المحافظة على الزخم الثقافي والتراكم الحضري ومن أبرز هذه االحتفاالت

 .المحلي للزر�یة، الصالون المحلي للحلي، عبد التین، المهرجان الثقافي المحلي للفخار

 .األعیاد والتظاهرات المحلیة والمناطق التي تجرى بها وتار�خها یوضح): 12(الجدول رقم 

 تار�خها األعیاد والتظاهرات المنطقة

 تیزي وزو
 رفیین معرض الح

 صالون الحرف
 مارس 26إلى  19
 ماي

 انڤبوز 
 عید البرنوس

 عید اللباس القبائلي وعید التین البر�ري 
 جوان
 أوت

 جوان جو�لیة عید الكسكس دراع المیزان

 معاثقة
 مهرجان الفخار

 عید شجرة الز�تون 
 جوان  

 فیفري مارس
 جو�لیة أوت عید الحلي التقلید�ة بن یني

 جو�لیة أوت مهرجان الزرابي عین الحمام
 أوت عید اللباس التقلیدي واضیة

 فیفري  21-20 عید الز�تون  ةڤأزاز 
 جوان عید الكرز بني دوالة

 أكتو�ر عید الطماطم بوغني
 جانفي 12 ینایر أزفون 

 أفر�ل 20 تطور ومستقبل المرأة الر�فیة نون ڤوا
 أفر�ل 20 الر�یع األماز�غي معاثقة

 ماي مهرجان األغنیة الفولكلور�ة تیزي غنیف
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دراع  -ماكودة
 المیزان

 فیفري  18 یوم الشهید

 مارس 19 للنصر الیوم الوطني بني یني
دراع  -ماكودة
 المیزان

 ماي 8 1945ماي  8أحداث 

 جو�لیة 5 عید االستقالل دراع المیزان

 بوغني
 المولد النبوي الشر�ف

 عاشوراء
 ولیمة سیدي سالم بوعقالة

 جانفي 3
 أكتو�ر 24
 رجب 27

 دراع المیزان
 یوم العلوم

 عید العمال
 یوم الطالب

 أفر�ل 16
 ماي 01
 ماي 19

 تیزي وزو
مهرجان عر�ي إفر�قي للرقص 

 الفلكلوري 
 جوان

           .2015مدیر�ة السیاحة لوال�ة تیزي وزو، : المصدر

الجدول نالحظ أن وال�ة تیزي وزو تتمیز �العدید من المواسم واألعیاد، ل من خال

راء �تون وشجرة الز�تون وعید التین لثحتفاالت �ل سنة خاصة عید الز حیث تنظم هذه اال

التین إلى جانب اإلحتفاالت الدینیة المنطقة بهذه المواد وتمتع الزوار �أجود الز�وت وأنواع 

 .التي تعتبر تظاهرات دینیة وثقافیة وسیاحیة في نفس الوقت

 .الصناعات التقلید�ة: الفرع الرا�ع

تعد الصناعات من بین أقدم الحرف التي عرفها اإلنسان اعتماًدا على مواد أولیة 

كال األلوان و التصامیم تحف فنیة متعددة األش طبیعیة متنوعة أحسن ِاستغاللها في إنجاز

مصدر رزق للعدید من العائالت، فهي تساهم �شكل �بیر في التنمیة  فعالوة عن �ونها
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المحلیة وتتمیز وال�ة تیزي وزو بتنوع منتجاتها في الصناعات التقلید�ة لوفرة المواد األولیة 

 :ومن أبرزها

 .صناعة الفخار التقلیدي: أوال

عد ي تحمل إ�حاءات ودالئل المنطقة وتأشكاله ورموز التیتمیز الفخار القبائلي بتعدد 

 .معاتقة وأي الخیر: المحلیة یتر�ز في عدة مناطق أهمها الفنیة حرفمن أقدم ال

 : من أشهرهاصناعة الحلي الفضیة، : ثانیا

أمشلوخ، تعصابت، إبز�م، خلخال، ثابز�مت وهي ما �میز المرأة القبائلیة والتي یز�دها 

 .یني ق التي تشتهر بهذه الصناعة هي بنوأشهر المناط مفخرة وجماال،

         التقلیدي النسیج: ثالثا

عادة كانت هذه الحرفة موجودة في �ل بیت قبائلي لكن تراجعت مأخرا، إال أنها تم إ       

 .هشام وأیت زمنزراء أیت �عثها من جدید خاصة من طرف نس

 .صناعة الساللة: را�عا

اء سنع من طرف ورموزه الدوم وتصنتستخدم في صناعتها مواد أولیة �الحلفاء، 

وتستعمل للتز�ین، وتتناسب هذه الحرفة مع طبیعة المنطقة �اختالف األشكال واأللوان خاصة 

 .منطقة جمعة نسهار�ج

 .الخشب النقش على: خامسا

هذه الصناعة �صفة عامة للتز�ین �شكل خاص و�ستعمل النقاش مهارته في  تستعمل

 .أعمال فنیة راقیة ، النوافذ واألثاث المنزلي والتي تعدنقش األبواب

        .اللباس التقلیدي والطرز التقلیدي: سادسا

�عد اللباس التقلیدي رمز من رموز األصالة األماز�غیة وهي معروفة عبر العالم 

�ألوانها الجذا�ة وأشكالها الجمیلة المتنوعة خاصة عند تز�نها �الحلي الفضیة، أما الطرز 

التقلیدي فهي حرفة تقلید�ة تمتهنها نساء المنطقة التي تعلمتها عن طر�ق األورو�یات غیر 
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ات من الثقافة وز الفنیة �التعابیر الخطیة تخص المنطقة وهي مستوحرمأن األشكال وال

 .المحلیة لها

    .فن الطبخ: سا�ًعا

تتفنن نساء منطقة القبائل في إعداد األطباق التقلید�ة الشهیة �حب وجد �بیر�ن، ولقد 

 .ارتبط الطبخ التقلیدي �المواسم الزراعیة والفالحیة للمنطقة

 .تنفیذ السیاسة السیاحیة في وال�ة تیزي وزوأجهزة : المبحث الثاني

هذه األخیرة من حول وال�ة تیزي وزو وما تملكه  ملخصة �عد ان تطرقنا الى دراسة

سوف نقوم بدراسة الجهات التي لها دور فعال  مؤهالت ومقومات تجعلها قطبا سیاحیا هاما

اعات التقلید�ة ذو الطا�ع �الوال�ة منها مدیر�ة السیاحة والصن في تنفیذ السیاسة السیاحیة

اإلداري الهادف إلى مراقبة وتنظیم النشاط السیاحي حسب القوانین المعمول بها وحسب 

األهداف المسطرة من قبل الدولة فتنمیة السیاحة �المنطقة ما هو إال جزء من تنمیة القطاع 

السیاحي إلى السیاحي، إلى جانب دور و�االت السیاحة واألسفار في ترقیة وتنمیة النشاط 

.  جانب دور اإلعالم والحر�ة الجمعو�ة والدواو�ن المحلیة

 .دور مدیر�ة السیاحة والصناعات التقلید�ة: المطلب األول

نظًرا لما تزخر �ه الوال�ة من تنوع ثقافي وحرفي وصناعات تقلید�ة، ومناطق سیاحیة 

مدیر�ة السیاحة والصناعات لقطاع أال وهي حتاج لمن �سهر على التنظیم الجید لجذا�ة ت

 .التقلید�ة التي لها الدور الهام في هذا األمر

 .نشأة المدیر�ة: الفرع األول

یتولى رعا�ة أي نشاط   (ONT)�ان المكتب الوطني للسیاحة 1992حتى عام 

سیاحي على المستوى الوطني، وفي وقت الحق �ان هناك إنشاء دائرة السیاحة والحرف 

في  260/55التي أنشأت �موجب مرسوم تنفیذي رقم   (DTA)یزي وزوالیدو�ة من وال�ة ت

، المؤرخ 376/2000ة المعدلة والمكملة �موجب المرسوم التنفیذي رقم ت�صیغ 1995أوت 
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�إنشاء الخدمات الخارجیة في وزارة السیاحة والصناعات التقلید�ة  2000نوفمبر  22في 

من  04المادة (حة والصناعات التقلید�ة ووضع قواعد التنظیم والتشغیل المقترحة للسیا

و�رأسها مدیر �عین �موجب مرسوم رئاسي من قبل وز�ر مع إنشاء ) 376/2000المرسوم 

مدیر�ة جدیدة للمشار�ع الصغیرة والمتوسطة والصناعات التقلید�ة والحرف الیدو�ة، مصلحة 

احة وقد تم نقله إلى هذا دو�ة التا�عة سا�قا إلى وزارة السیت التقلید�ة والحرف الیالصناعا

ذي القعدة عام  12المؤرخ في  10/257الهیكل الجدید، �عد صدور المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن إنشاء المصالح الخارجیة لوزارة السیاحة  2010أكتو�ر  20الموافق لـ  1431

د�ة أعادت دمج مصلحة الصناعات التقلی ،و�حدد مهامها و تنظیمها والصناعات التقلید�ة 

مصلحة السیاحة، : خدمات وهي) 3(والحرف الیدو�ة إلى مدیر�ة السیاحة والتي تشمل ثالث 

     .مصلحة الصناعات التقلید�ة، مصلحة اإلدارة والموارد

   .التقلیدیة مدیریة السیاحة و الصناعة یمثل :)08( شكل رقمال

   
                 .  وزوالصناعات التقلیدیة لوالیة تیزي و مدیریة السیاحة :مصدر
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 .مدیر�ة السیاحیة والصناعات التقلید�ةمهام : الفرع الثاني

المدیر�ة للتنسیق بین مجالین هامین وضبطهما السیاحة والصناعات التقلید�ة في  تسعى     

إطار نشاطها العادي وتطبیقا لسیاسة وزارة السیاحة والصناعات التقلید�ة الهادفة لترسیخ 

 :أسس وقواعد تنظیم النشاط السیاحي والفندقي والصناعات التقلید�ة، إذ نجدها تقوم بـ

 .حةفي مجال السیا: أوال

�كل ما من شأنه أن اع طمجال شاسع رغم ذلك تقوم المدیر�ة �العمل على تأطیر الق

 :یرفع من قیمته و�دفع النشاط السیاحي للتقدم، فنجد المدیر�ة تقوم بـ

بتنفیذ برامج وتدابیر ترقیة وتطو�ر النشاطات السیاحیة والحمامات : في إطار الترقیة -أ

و�ات، دلیل سیاحي، أبواب مطار عبر صور إشهار�ة، المعدنیة وتقو�م نتائجها واإلشه

 .مفتوحة، القرص المضغوط

السهر على مطا�قة النشاطات السیاحیة لقواعد : في إطار مراقبة النشاطات السیاحیة -ب

 .ومقیاس الجودة ومراقبة األعمال المتعلقة بتهیئة المواقع السیاحیة ومناطق التوسع

جمع وتحلیل وتوز�ع المعلومات والمعطیات : ستثمارفي إطار التنمیة ومتا�عة اال -ج

 .طاقات ووثائق تتعلق �القدرات السیاحیةة حول النشاطات السیاحیة و�عداد �اإلحصائی

 .توجیه ومتا�عة �التنسیق مع الهیئات المعنیة مشار�ع االستثمار السیاحي -

ة محیط محفز ومالئم إضافة إلى ذلك قیام المدیر�ة �المبادرة �كل إجراء من شأنه إتاح -

 .للتنمیة المستدامة للنشاطات السیاحیة

المساهمة في تحسین الخدمات السیاحیة، خاصة التي لها صلة �النظافة وحما�ة الصحة  -

 .واألمن

 .إعداد مخطط عمل سنوي یتعلق �النشاطات السیاحیة -

مناطق ومواقع تثمین إدماج النشاطات السیاحیة ضمن أدوات تهیئة اإلقلیم والعمران و  -

 .التوسع السیاحي
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السهر على تحقیق تنمیة مستدامة من خالل العمل على تنمیة القدرات المحلیة، السیاحیة،  -

 .البیئة، الثقافیة والتار�خیة

تشجیع ظهور عروض سیاحیة متنوعة وذات نوعیة و�ذا ترقیة وتسو�ق المنتوجات  -

 .السیاحیة المحلیة

نشاطات المتعاملین والهیئات والجمعیات المتدخلة في السیاحة والحمامات  حكم وتنمیة -

 . المعدنیة

مام ات السواح في مجال الراحة واألستجالسهر على تلبیة حاجیات المواطنین وتطلع -

 .والتسلیة

 .ضمان تنفیذ میزانیات التجهیز والتسییر في الجانب السیاحي -

المعنیة في ترقیة الشراكة الوطنیة واألجنبیة، خاصة في  تحسین القطاعاتالمساهمة في  -

 .میادین اإلستثمار وتكو�ن الموارد البشر�ة

النشاطات  وان صندوق االستثمار وترقیة وجودةضمان متا�عة تنفیذ عملیات الدعم �عن -

 .السیاحیة

 .العلیاالمشار�ة في إعداد وتنفیذ تمو�ل النشاطات السیاحیة �صنادیق الجنوب والهضاب  -

 .في السیاحة على المستوى المحلي ناشطةتنشیط الحر�ات الجمعو�ة ال -

 .المساهمة في إعداد المخطط السنوي والمتعدد السنوات لتنمیة السیاحة في الوال�ة -

 .إعداد حصائل النشاطات الثالثیة والسنو�ة للنشاط السیاحي -

 .في مجال الصناعات التقلید�ة: ثانیا

 .1عمل سنوي ومتعدد السنوات یتعلق بتطو�ر الصناعات التقلید�ةإعداد مخطط  - 

 .المبادرة �كل إجراء من شأنه خلق جو مالئم للتنمیة المستدامة لنشاط الصناعة التقلید�ة -

 .المساهمة في حما�ة تراث الصناعة التقلید�ة والمحافظة علیه ورد االعتبار له -

 .التقلید�ة، لوال�ة تیزي وزو، مدیر السیاحة والصناعة  رشید غدوشي السیدمقابلة مع  - 1
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والتنظیمات والمقاییس والنماذج المتعلقة �الجودة في السهر على تطبیق واحترام القوانین  -

 .میدان اإلنتاج وممارسة أنشطة الصناعة التقلید�ة

المشار�ة في متا�عة تنفیذ عملیات الدعم �عنوان الصندوق الوطني لترقیة نشاطات  -

 .الصناعة التقلید�ة

 .قتصاد�ة المحلیةالمشار�ة في جهود إدماج نشاطات الصناعة التقلید�ة في المنظومة اال -

 .م أعمال المنظمات والجمعیات الناشطة في میدان الصناعة التقلید�ة وتنشطیهایتدع -

المبادرة �التحقیقات والدراسات ذات الطا�ع التقني واالقتصادي واالجتماعي المتعلقة بتقییم  -

 .األنشطة، الحرفیة

 .لید�ة والحرف وتنشیطهاتأطیر التظاهرات االقتصاد�ة من أجل ترقیة الصناعة التق -

. 1ضمان تنفیذ میزانیة التجهیز والتسییر المسجلة �عنوان الصناعة التقلید�ة -

 .المرجع اآلنف الذ�رنفس  - 1
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 .التقلید�ة تنظیمي لمدیر�ة السیاحة والصناعةیوضح الهیكل ال): 09(شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2015مدیر�ة السیاحة لوال�ة تیزي وزو،  :المصدر 

                            

 المدیــــــــــــــــــر

 األمانة

 مصلحة اإلدارة والوسائل مصلحة السیاحة مصلحة الصناعة التقلید�ة

مكتب التنمیة للصناعة 

 التقلید�ة والحرف

مكتب الدراسات 

 واإلحصاء

مكتب مراقبة نشاطات 

الصناعة التقلید�ة 

 والحرف

مكتب االستثمار والتهیئة 

 السیاحیة

مكتب دعم تنمیة 

 السیاحة واإلحصاء

مكتب مراقبة نشاطات 

السیاحة والفندقیة 

 والحمامات المعدنیة

مكتب المیزانیة 

 والمحاسبة

المستخدمین  مكتب

 والتكو�ن

 مكتب الوسائل

 العامة 
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           :تشجیع االستثمار السیاحي وتنمیته

تعمل مدیر�ة السیاحة على تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة من خالل ترقیة        

االستثمار السیاحي �الوال�ة من خالل االستغالل العقالني للموارد السیاحیة، وتثمین التراث 

السیاحي �المنطقة خاصة في مجال تهیئة وتسییر مناطق التوسع السیاحي والمواقع 

 12579مشروع استثماري �قدرة إیواء  96المدر�ة �اقتراح السیاحیة، لهذا الغرض قامت 

منصب، والجدول أدناه یوضح �عض العملیات  5396سر�ر وعدد مناصب الشغل الممكنة 

 .المخصص لهاالمقترحة من طرف المدیر�ة والمبلغ 

         :مشروع في طور اإلنجاز 18* 

 نوعه الدائرة طبیعة المشروع
 خاص تیزي وزو فندق
 خاص تیزي وزو فندق
 خاص تیزي وزو فندق
 خاص تیزي وزو فندق
 خاص تیزي وزو فندق
 خاص إفیغا فندق
 خاص  تیقز�رت فندق
 خاص تیقز�رت ملجأ
 خاص بوجیمع فندق
 خاص أزفون  فندق
 خاص بوغني ملجأ
 خاص ماكودا ملجأ
 خاص أغر�ب ملجأ

 خاص تیزي راشد موتیل
 خاص مقال فندق
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 خاص إبرجن فندق
 خاص أزفون  شالي
 خاص إفلیسن تیقز�رت فندق

 .1206قدرات األسرة  -

 .491عدد مناص الشغل  -

 .دج 1277212682المبلغ االقتصادي  -

مشروع المتبقیة لم تنطلق �عد ومعظمها تحتج لتهیئة الوعاء العقاري إلستیعابها  78أما  -

 .دج 1246391682منها مبلغ  17وخصص لـ 

 .سر�ر 1086، قدرة األسرة 446عدد المناصب المحتملة  -

الدواو�ن والجمعیات المحلیة لما یتوافق إضافة لذلك تقوم المدیر�ة بتوجیه نشاطات 

 .مع األهداف التي أسست من أجلها �ما �خدم الترقیة السیاحیة

تسعى مدیر�ة السیاحة لتحقیق تنمیة سیاحیة مستدامة بترقیة االستثمار  كذالك

السیاحي واالستغالل العقالني للموارد السیاحیة، والعمل على تثمین التراث السیاحي �المنطقة 

مجال تهیة وتسییر مناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة، حیث یتم إنجاز  في خاصة

المنشآت السیاحیة �صفة أولو�ة داخل مناطق التوسع السیاحي، لهذا قامت المدیر�ة �اقتراح 

مواقع  8اقع جدیدة لتهیئتها لتصبح مواقع سیاحیة �ما یبینها الجدول أسفله إلى جانب أر�ع مو 

من عوامل جذب سیاحي، لهذا قامت المدیر�ة بتهیئة  و مناطق للتوسع السیاحي لما تتمیز�ه

یة التي تخضع لقوانین وتنظیمات المخصص الستیعاب المشار�ع السیاح الوعاء العقاري 

 .1تشر�عیة
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 .المناطق المقترحة للتصنیف : )13 (قم الجدول ر 

 المساحة اإلجمالیة الموقع منطقة التوسع الرقم
 هكتار 175 بوغني یالفڤتاال  01
 هكتار 400 إلیثن إفرحونن أزرو نطهور 02
 هكتار 138 إعكورن  إعكورن  03
 هكتار 118 )بوغني(بنوح  تیزي أوجبوب 04

 هكتار 831 المجموع

    المناطق المقترحة للتوسع السیاحي : )14 (الجدول رقم 

المنطقة القابلة  المساحة اإلجمالیة البلد�ة التسمیة الرقم

 للتعمیر

 هكتار 17.28 هكتار 25 أزفون  أزفون  01

 هكتار 93.08 هكتار 637.1 آیت شافع سیدي خلیفة 02

 هكتار 10 هكتار 171 إفلیسن جمعة نر�اط 03

 هكتار 40 هكتار 637 أزفون  بلرونة 04

 هكتار 22 هكتار 168 ز�رتڤتی تساالست 05

 هكتار 20 هكتار 70.6 ز�رت إفلیسنڤتی فرعون  06

 هكتار 39.68 هكتار 116.4 ز�رت إفلیسنڤتی أ�شار 07

 هكتار 34.23 هكتار 147 ز�رت إفلیسنڤتی زقزوم 08

 هكتار 266.25 هكتار 1973 08 المجموع
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كما تقوم مدیر�ة السیاحة �مراقبة أنشطة المنشآت الفندقیة بهدف حما�ة وتطو�ر 

وترقیة القطاع الفندقي �كل أشكاله وتحسین نوعیة الخدمات من استقبال، نظافة وتهیئة من 

بذلك تقوم بز�ارات مفاجئة لمختلف الفنادق لترى مدى مطا�قتها خالل مصلحة مكلفة 

وفي حالة عدم إلتزام صاحب الفندق �التعالیم والقوانین والمواصفات الموضوعیة  صفاتلموا

 .1 :أما عن اإلحصائیات الخاصة �عدد السیاح فهي �ما یلي .�عاقب قانونیا

 .2015جانفي إلى د�سمبر  من :یوضح جنسیات السواح األجانب): 15(جدول رقم 

 عدد القادمین الجنسیات الترتیب

 721 تر�یا 01

 678 فرنسا 02

 422 إ�طالیا 03

 384 تونس 04

 237 إسبانیا 05

 164 الصین 06

 161 بلدن أخرى من أورو�ا 07

 155 المغرب 08

 147 بلدان أخرى من آسیا 09

 101 بلدان أخرى من إفر�قیا 10

  3169 

 .   2016مدیر�ة السیاحة والصناعات التقلید�ة لوال�ة تیزي وزو، : المصدر
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.قطاع السياحة يف والية تيزي وزو                                                              :الفصل الثالث  

     ,یوضح ترتیب الوحدات الوطنیة األجنبیة): 16(جدول رقم 

 عدد القادمین الجنسیات الترتیب

 3373 إ�طالیا 01

 1855 تر�یا 02

 1801 فرنسا 03

 929 إسبانیا  04

 807 تونس 05

 525 المغرب  06

 453 الصین 07

 395 ألمانیا 08
 281 بلدان من إفر�قیا 09

 250 إنجلترا 10

  3169 

1 

 

 

 

 

 

 .2016جوان  3مقابلة مع السّید عیسیوان یوسف، نائب مدیر مدیر�ة السیاحة والصناعات التقلید�ة تیزي وزو،  - 1
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.قطاع السياحة يف والية تيزي وزو  :الفصل الثالث  

 .دور الو�االت السیاحیة: المطلب الثاني

 .تعر�ف الو�االت السیاحیة: الفرع األول

ألف و�الة للسیاحة واألسفار، ترتكز �صفة مكثفة في  30000توجد في العالم حوالي 

من  %70ة التجارة العالمیة العتماد على نشرات منظمالدول الصناعیة خاصة أورو�ا �ا

في أمر�كا  %46في آسیا الباسیفیكي،  %8في أمر�كا الشمالیة  %14الو�االت في أورو�ا 

 .و�الة للسیاحة 500في إفر�قیا والشرق األوسط وفي الجزائر نجد حوالي  %4الالتینیة 

وتعرف على أنها وسیلة من أهم الوسائل المستخدمة لتوز�ع المنتجات السیاحیة، أو 

  :الجزائري  بین الز�ون ومقدمي الخدمات السیاحیة �ما �عرفها القانون مؤسسة تجار�ة وسیطة 

كل مؤسسة تجار�ة تمارس �صفة دائمة نشاطا سیاحیا یتمثل في بیع مباشر أو غیر مباشر «

 »أو جماعیة و�ل أنواع الخدمات المرتبطة بها رحالت و�قامات فرد�ة

 . اریاحة واألسفي تقوم بها و�االت السأهم األعمال الت: الفرع الثاني

تعتبر الو�االت السیاحیة من أهم الجهات المسؤولة عن تنمیة القطاع السیاحي 

و�الة یرتكز نشاطها األساسي في بیع السلع السیاحیة وتسو�ق  28�الوال�ة، إذ تستحوذ على 

 :المنتوج السیاحي في المنطقة إلى جانب مهام أخرى تتمثل أهمها في

 .وسائل النقلبیع تذاكر السفر لكافة  -

 .حجز غرف في الفنادق، موتیل، مطاعم، مسارح -

 .بیع رحالت سیاحیة فرد�ة أو جماعیة -

 .بیع رحالت دینیة مثل الحج والعمرة -

 .تقد�م معلومات ونصائح إلى العمال لتنظیم سفراتها -

 .تأمین العمالء وأمتعتهم -

. 1تهللبلد الذي یرغب في ز�ار الفیزا حصول العمالء في �عض األحیان على  -

 .13:00، الساعة 2016ماي  11مقابلة مع السّید �فتان بوسعد، مسرؤول في و�الة السیاحة والسفر، إیر بلوس، تیزي وزو،  - 1
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 ."AIR PLUS"وس للسیاحة والسفربل إیر"نموذج لو�الة سیاحیة : الفرع الثالث

 .للسیاحة والسفر AIR PLUSإیر بلوس التعر�ف بو�الة : أوال

 .AIR PLUS التعر�ف بو�الة إیر بلوس): 17(جدول رقم 

 و�الة إیر بلوس البیانات

 2007جانفي  3 سنة التأسیس

 تیزي وزو 15000 شارع سیدي معمر 24 الموقع

 عامل 15 عدد العمال

 التأثیرات، الحجز في الفنادق، الحج والعمرة، الرحالت الخدمات المتقدمة

 جانب النقل
یر ألجیري، إیر �إالو�الة تتعاقد مع الشر�ات المختصة �النقل 

 فرونس، ألیتالیا لوفتنزا، إبیر�ا، رو�ال إیر، مروك، إیرو�ز

 إ�مارات، قطر ال دعم وال تسهیالت جانب الدعم المالي

 خاص ذاتي من الذمة المالیة لصاحب الو�الة التمو�ل

 ال تخفیض للضرائب المفروضة الضرائب

 لوحات إشهار�ة، طمبوالت، أبواب مفتوحة الدعا�ة واإلشهار

 تتغیر حسب الموسم ثابتة األسعار

 الوجهات السیاحیة
الیونان، إسبانیا، أمر�كا، إ�طالیا، بر�طانیا، تر�یا، مالیز�ا، فرنسا، �ندا، 

 ، دبي، تایلندا، تونس، دبي، تایلندا، الصینألمانیا

 و�الة إیر�لوس: المصدر

إن المدیر�ة تقوم ، فأما عن عالقة الو�الة �المدیر�ة �كون عند صدور أي قرار وزاري 

 .�إرسال إعالن للو�الة �حضور إلزامي لممثل الو�الة
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 .أهم المشاكل والمعوقات: ثانیا

�عد إجرائنا لهذه المقابلة مع ممثلها وجدنا أن هناك جملة من المشاكل والمعوقات 

 :تتمثل أهمها في

 .عدم توفیر خر�طة سیاحیة لمعرفة األماكن السیاحیة -

 .الدولة طرف عدم تقد�م مساعدة من -

 .نقص الرقا�ة -

 .  نقص في هیاكل اإلستقبال مقار�ة �الدول األخرى  -

 .نقص الخبرة للعاملین في القطاع مما ال یر�ح الز�ائن: تكو�ن العمال -

، فهو )�التالي صعو�ة انتقال السیاح(ة لدى المواطن المحلي وینقص الثقافة، السیاح -

 .غیر مهیأ إلستقبال السیاح

 .اكل اإلیواء القر�بة من المناطق السیاحیةنقص الفنادق وهی -

 .هتمام الكبیر �البیئة ونظافتها رغم أنها أساس السیاحة المستدامةغیاب اإل -

و�ذا حدث ظرف طارئ لیس  وجود جمعیات مثال في الجامعة تنظم رحالت طالبیة -

   .1أمنهم عكس الو�الة التي تحرص على تأمین ز�ائنهاهناك من �

 . دور اإلعالم والجمعیات السیاحیة في تنفیذ السیاسة السیاحیة: الثالث المطلب

 .دور اإلعالم: الفرع األول

تكون للمقومات السیاحیة قیمة إذا حصل إنفتاح السیاح بها عن طر�ق إعالمهم 

بوجودها وعرضها عرضا مغر�ا عن طر�ق دعا�ة سیاحیة منظمة یبث األفكار السیاحیة عن 

ائل اإلعالم ففي إطار األنشطة الترو�جیة والترفیهیة التي برمجتها وال�ة طر�ق استخدام وس

تیزي وزو �أتي في مقدمتها اإلعالم الرامي إلى التعر�ف �المنطقة سیاحیا وما تكتسیها من 

 :مساحات طبیعیة وهذا �إستغالل وسائل سمعیة �صر�ة ومن أهمها

 .13:00، الساعة 2016ماي  10مقابلة مع السّید �فتان بوسعد، مسرؤول في و�الة السیاحة والسفر، إیر بلوس، تیزي وزو،  - 1
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.قطاع السياحة يف والية تيزي وزو  :الفصل الثالث  

المناطق ومعالم آثارها الخالدة  الملونة والعاد�ة تبرز جمال: الصور الفوتوغرافیا  -

 .وسائر المناطق السیاحیة

تقوم اإلدارة الفنیة �المصلحة �إعداد ملصقات : الملصقات والتذ�ارات السیاحیة  -

إشهار�ة ومطو�ات تبرز أهم المعالم والمناظر الطبیعیة الخال�ة و�براز المغر�ات 

السیاحیة �الشواطئ والمناظر الطبیعیة الخال�ة، أما التذ�ارات فتتمثل في 

ي، الفضة، الساللة والتي تشكل مرغبا الصناعات والحرف التقلید�ة الیدو�ة �الحل

. سیاحیا هاما مع مساءلة شیوخ وأعیان هذه المنطقة لسرد تار�خها

 .أقراص مضغوطة وصور رقمیة  -

اإلذاعیة أو غیرها من الكاسیت أو مكبرات خالل األحادیث من  :المحاضرات السیاحیة* 

 .الصوت المختلفة للحدیث عن البرامج السیاحیة

تعتبر أسلوب فعال لإلعالن عن برامج السیاحة واإلعالن عنها : یاحیةالندوات الس* 

 27�أسلوب المناظرة بین مجموعة من المتخصصین في السیاحة، �الیوم العالمي للسیاحة 

 .سبتمبر

من أهم الوسائل اإلعالنیة واإلعالمیة �النسبة لشر�ات السیاحة، : المؤتمرات السیاحیة* 

حیث تعقد شر�ات السیاحة الناجحة مؤتمر لمندو�ي ورجال البیع والو�الء السائحین العاملین 

والتا�عین لها لتعر�فهم �البرامج السیاحیة الجدیدة والشروط الطبیعیة وخطط وأهداف الشر�ة 

برامج السیاحیة و�ذاعة فقرات إخبار�ة عنها تمثل عناصر جذب فتقوم اإلذاعة بتغطیة هذه ال

 .لسیاحلو�ثارة 

   :   البرامج واإلعالنات اإلذاعیة السیاحیة* 

 .1وسیلة هامة تخاطب جمهور السیاح وتأثر فیهم وتحفزهم التعامل مع برامج السیاحة

 .المرجع السابق عیسیوان - 1
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عامل بها وتأثیرها من أهم وسائل اإلعالم السیاحي وتكلفة منخفضة وسهولة الت: الكاسیت -

 .العالي على نفسیة السائح

من انجح وسائل اإلعالن السیاحي تستخدم لتنشیط التعاقدات السیاحیة،  :اإلذاعة الداخلیة -

لطا�ع الخاص واإلذاعة الداخلیة غالبا ما ترتبط �المعسكرات واألماكن الجماهیر�ة ذات ا

 .كالموانئ، المطارات المعارض والمتاحف

من أكبر الوسائل استعماال في تیزي وزو حیث : لمطبوعة والكتیبات السیاحیةالنشرات ا -

یتم إخراج دلیل سیاحي و�تیبات حاو�ة لكافة المعلومات التي یرغب السائح معرفتها عن 

المنطقة أو البلد السیاحي من صور ملونة مناطق اللهو والترفیه وأماكن الر�اضة، معلومات 

وتأشیرات الدخول والفنادق ومستو�اتها وأسعارها وسائر الرحالت التي تتعلق �النقد والجمارك 

 .�مكن القیام بها داخل البلد السیاحي

تعد النشرات السیاحیة أداة التسو�ق األساسیة والتي تستخدم في بیع العروض  كما

السیاحیة ومتضمنة أسالیب البیع المستخدمة في التسو�ق السیاحي وتلخص أهم ما في 

 .الرحلة من منافع ومعلومات عن الخدمات واألسعار التشجیعیة

 :المعارض والمهرجانات* 

في مجال الدعا�ة السیاحیة، حیث تعتبر مراكز  للمعارض والمهرجانات أهمیة �الغة

تجمع هامة للمهتمین �شؤون السیاحة من شر�ات سیاحیة وو�االت سفر وأعضاء المنظمات 

 .السیاحیة الدولیة والسواح

كلها تؤدي إلى نتائج إ�جابیة وتلعب دور أساسي في إزدهار الحر�ة السیاحیة 

ى الطو�ل تقلیًدا أو عادة سیاحیة، عبر نشر و�زد�ادها نحو المنطقة، �ما تخلق على المد

المعلومات، األسماء، التكالیف واألحداث �ما تقلل من تأثیر الشائعات واالضطرا�ات 

 .1السیاسیة واألخبار السیئة �صفة عامة على قوة الحر�ة السیاحیة

 .المرجع السابق عیسیوان - 1
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            . حيالدواو�ن والجمعیات السیاحیة المحلیة في تنفیذ السیاسة السیادور : الفرع الثاني

تلعب الجمعیة والدواو�ن المحلیة ذات الطا�ع السیاحي دورا مهما في تنمیة السیاحة       

دیوان محلي للسیاحة وعلى مستوى ) 51(جد على المستوى الوطني واحد وخمسون و حیث ی

وال�ة تیزي وزو نجد ستة جمعیات تعمل في المجال �جمعیة قر�ة العالم للسیاحة، جمعیة 

) 03(نجمة الجیل، جمعیة الكنز للسیاحة الجزائر�ة، جمعیة سیاحة الجبال إلى جانب ثالثة 

 :دواو�ن محلیة �ما هي واردة في الجدول، تكلف �مهام

 .إعالم السیاح وتنظیم الرحالت السیاحیة -

 .عرض خدمات المرشدین المحلیین -

 .ةالمساهمة في حما�ة وحفظ المواقع السیاحیة الطبیعیة والتار�خی -

 .المشار�ة في إحیاء األعیاد المحلیة -

 .1التنسیق والتبادل مع الدواو�ن المحلیة الوطنیة واألجنبیة -

كما تعمل الجمعیات على ترقیة المنطقة سیاحیا بثرائها الطبیعي والثقافي والتعر�ف �ه 

والترو�ج للمنطقة وجلب السائح إلیها من خالل إقامة معارض، ومهرجانات إضافة للمشار�ة 

في جمیع االحتفاالت والتظاهرات التي تقوم بها بتیزي وزو من أعیاد وطنیة ومحلیة وهذا 

اون المشترك، وتعمل على تجسید توصیات مدیر�ة السیاحة فیما �خص إعادة �التنسیق والتع

 .إظهاره وطنیاالنشاط السیاحي محلیا و  �عث الصناعة التقلید�ة �المنطقة و

  

 .المرجع اآلنف الذ�رنفس ,عیسیوان  - 1
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        : الفصل خالصة

ت إللقاء الضوء على آحي في وال�ة تیزي وزو �واجهة ومر تناولنا واقع القطاع السیا       

و�عطاء فكرة وتوضیح عن السیاسة السیاحیة والدور الذي تلعبه  ،واقع السیاحة في الجزائر

 اإلعالم و�االت السیاحة واألسفار في تنفیذ،الجمعیات والدواو�ن  ،كل من مدیر�ة السیاحة

ا ذه لنستنتج أن اإلجراءات والسیاسات المتخذة من طرف الدولة في إصالح .ه السیاساتذه

وتنفیذ السیاسات الوطنیة یتطلب  ،وان �انت في االتجاه الصحیح تبقى غیر �افیةالقطاع 

وتدعیم  ،إعادة تنظیم القطاع السیاحي قصد إصالحه وجعله یتماشى مع األهداف الجدیدة

إلى جانب غرس ثقافة سیاحیة ووعي �أهمیة  .إدارة القطاع �األدوات التقنیة واإلدار�ة الالزمة

رساإلكثار من المداو .التنمیة من خالل وسائل اإلعالم المختلفة القطاع في دفع عجلة

المختلفة التي تشترك مع  لتنسیق بین الوزارات والجهات، اوالمعاهد المتخصصة في السیاحة

تسهیل نشاطات الدواو�ن والجمعیات المحلیة التي تهتم بتشجیع السیاحة من خالل ، الوزارة

لها �ما یتوافق وحجم الدور الذي تلعبه في تفعیل النشاط تقد�م الدعم واإلمكانیات الالزمة 

،إلى جانب و�شراكها في التظاهرات الثقافیة واالهتمام  �االماكنیات األثر�ة القد�مة،السیاحي 

              .متخصصین القیام بوضع دلیل سیاحي ومرشدین
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 :و توصیات خاتمة

دراسة وال�ة تیزي نظري للسیاسة السیاحیة في الجزائر و بتناولنا الجانب ال �عدما قمنا      

اسي في خلصنا إلى أن السیاسة في الجزائر تعتبر عامل مهم و أس ،وزو �حالة میدانیة

و الثقافیة خاصة لكونها تتمتع �موارد سیاحیة متعددة  اإلقتصاد�ة، تحقیق التنمیة اإلجتماعیة

 ،نهارأ ،صحاري  ،فهي تجمع سواحل، را مانجدها مجتمعة في دولة واحدةو متكاملة ناد

مناخ معتدل على مدار السنة التي �مكن أن تجعلها وجهة و  ،�حار ،ثلوج ،غا�ات ،مرتفعات

تزخر بتار�خ عر�ق �متد من العصر  ،وعلى غرار �ل هذه الممیزات الطبیعیة ،سیاحیة رائدة 

ر�ت �صمتها في الفكر الحجري إلى العصور المتوالیة مع توالي مختلف الحضارات التي ت

إال أنه و�اارغم من هذه المقومات و عوامل  ،والثقافة والتار�خ وفي بناء الصرح الجزائري 

و  تعرف الر�ودوال تزال تبقى مؤشرات القطاع السیاحي غیر مشجعة  ،الجذب السیاحي

جانب ضعف السیاسات المتبعة التي ال ترقى لمستوى الجزائر �واجهة سیاحیة التأخر إلى 

ورغم التهمیش التي عرفته المخططات اإلنمائیة و ضعف إرادة الدولة �النهوض �القطاع 

السیاحي و التخوف منه في مرحلة ما �عد  اإلستقالل و دخول الجزائر في التسعینات في 

في بدا�ة األلفینات أظهرت الدولة نیتها  ،الالأمن وتشو�ه صورة الجزائر في الخارجدوامة 

النهوض �القطاع من خالل إتخاذ تدابیر وتبني مخططات تنمو�ة �المخطط التوجیهي للتهیئة 

السیاحیة الذي أبرز إرادة الدولة في تنمیة القدرات الطبیعیة والثقافیة والتار�خیة للبالد 

لیست خیارا ألنها ستشكل موردا مهما وجعل السیاحة حتمیة و  ،مة السیاحةووضعها في خد

و�رغم من �ون المرحلة الحالیة  ،و�د�ال لقطاع المحروقات و تحقیق مجموعة من االهداف 

 ,مؤدي إلیها الیزال في بدایتهالطر�ق ال أحسن المراحل إال انللقطاع السیاحي الجزائري 

   :التوصیات التالیة من من المشكالت المعروضة نقترح العمل �مجوعة و�نطالقنا

الجذب السیاح لز�ادة القدرة على   تطویر الخدمات السیاحیة بما یتماش مع تطلعات-

. السیاحي

. تشجیع و تثمین السیاحة لحد من تدفق العملة الصعبة نحو الخارج  -



      .امة الفندقیة و تنو�عها و رفع مستوى خدماتهاتحسین قدرات اإلق -

        .إشاعة اآلمن و االستقرار -

     .محار�ة �ل اشكال اإلعتداءات على السیاح  -

   .السیاحي و المواصالت النقل و خدمات ضرورة تحسین شبكة -

تحسین مستوى النظافة في األماكن السیاحیة و غیرها خاصة على مستوى الشواطئ  -

و تطو�ر ما�سمى �السیاحة اإل�كولوجیة التي �موجبها یتم الحفاظ على البیئة وتحدید 

        .المساحات الخضراء �الغا�ات

ضرورة غرس الثقافة السیاحیة لدى المواطن الجزائري عن طر�ق الحمالت  -

         .و المنشورات التحسیس

في حما�ة مناطق التوسع السیاحي ومنع أي إستثمار غیر المز�د من الصرامة  -

           .سیاحي فیه

تشجیع وتحفیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتوجیهها أكثر نحو القطاع  -

           .السیاحي

رحیب �السائحین عند إدراج مبدأ حسن الضیافة في السیاسة السیاحیة للدولة و الت -

تسهیل حر�ة اإلنتقال  و منطقة سیاحیة و العمل �كل مامن شأنه مدخل �ل دولة و �ل إقلیم 

          .و ضمان أمنهم

إقامة مكاتب إستعالمات سیاحیة �المناطق اإلستراتیجیة السیاحیة تزود �المضیفین  -

انئ وعلى الطرق معى یتقنون عدة لغات ووضع الفتات في المطارات والمحطات و المو 

  .تحسین مستوى الراحة و النضافة في تللك األماكن وفي وسائل النقل المختلفة

   .بها و المقدرةممارسة الرقا�ة على جودة الخدمات الموعد  -

تحسین العالقات ودعم الثقة بین و�االت السفر السیاحیة وموردي الخدمات  -

           .السیاحیة

ادق و القرى السیاحیة وغیرها من أماكن اإلقامة السیاحیة على تشجیع مدیرو الفن -



فیها السائحون و الزائرون في إنشاء مكتبات لإلطالع و تنظیم الندوات التي �شترك 

   .الموضوعات العامة وتنظیم عروض األز�اء و األمسیات الموسیقیة

فیز على العطاء مسا�قات للفنادق و القرى السیاحیة لوسائل الترو�ج للتح تنظیم  -

      .وتحقیق أعلى جودة و�رضاء رغبات السیاح

اإلكثار من عملیة جمع النفا�ات القابلة للتحو�ل و القیام برسكلتها �الورق الزجاج  -

اإل�جابي في مختلف  البالستیك وغیرها من المواد األولیة التي من شأنها إحداث التأثیر

                                                                                                                                                             .المیادین اإلقتصاد�ة و اإلجتماعیة



 .قائمة الو�االت السیاحیة والسفر الناشطة في وال�ة تیزي وزو

 العنوان الفئة التسمیة
ONAT A شارع العر�ي بن مهیدي تیزي وزو. 

TVA A العقید مالح دار السیاحة تیزي وزو. 
ETK A فندق اللة خد�جة شارع خوجة خالد تیزي وزو. 

 B جرجر للسیاحة
المدینة الجدیدة  2محل رقم  37عمارة  حي دمحم بوضیاف

 .تیزي وزو
 .المدینة الجدیدة تیزي وزو 6رقم  Bحي  A األبراج إیذورار

AIR plus 
tourisme 

A 24  تیزي وزو 24شارع األخوة سیدي معمر رقم. 

 سفر الشمس
 سفر األبراج

A  المحطة للحافالت تیزي وزو 166حي. 

 .18محل   A2عمارة 1956أوت  20شارع  B السنور الفاخر
سفر الر�یع 

 والسیاحة
B  تیزي وزو 5بناء رقم  15العقید عمیروش رقم. 

Kouaou travel B 
الطابق األول المدینة  03األخوة بلحاج محل رقم  40شارع 

 .تیزي وزوالجدیدة 
برج الرحالت 

 البحر�ة
B  تیزي وزو 25عبان رمضان الطابق األول، محل. 

 .تیزي وزوشارع األخوة بلحوسین  B برج الكسوف
 .تیزي وزوز�رت ڤشارع أحمد شفاع تی B البحر الصافي

 .تیزي وزو 02محل رقم  28حي البرج فیال رقم  A إ�موراسن
 .تیزي وزو 05�اسري أعمر، محل  12شارع  B برج إ�فیراس

AREA للسفر A 
مالك الرا�ط للشارع األخوة حمدان �دمحم سعید أزفون محل 

 .تیزي وزو 01



Land travel 
service 

B 
 06محل  46رقم  Bالتعاونیة العقار�ة تالمست شرق الحي 

 .تیزي وزوالمدینة الجدیدة 
BA برج A  تیزي وزو 03هواري بومدین محل  31شارع. 

ر�ح الشرقیة 
 والجافة لألسفار

A  تیزي وزوبرج أمام مو�لیس �ر�م بلقاسم المدینة الجدیدة. 

Agora  للسیاحة
 واألسفار

A  یراد راشید عمارة  3شارع�A  تیزي وزو 02محل. 

 .بوغني تیزي وزو 11شارع األخوة أكلي محل  B برج ألمازون 
األحرار للسیاحة 

 والسفر
B  محل  1التعاونیة العقار�ةDBK2 

 Air plus  

 للسیاحة
A BD1  العقید علي مالحT.O 

 T.O 38شارع خوجا خالد نحل  B برج میرا
First class travel A  شارع خوجا خالد عمارةA  تیزي وزو  06محل. 

 .تیزي وزو 06محل  Aشارع خوجة خالد عمارة  B إ�سیونس
 .تیزي وزوأزفون  8رقم  B1 أیت تعیام عمارة B بلحوس للسفر

 .تیزي وزوذراع بن خدة  1محل  04شارع �سري دمحم رقم  B ذراع بن خدة للسفر
     .مدیر�ة السیاحة والصناعات التقلید�ة لوال�ة تیزي وزو: المصدر

Office du tourisme : 

Adresse Désignation  
Tigzirt centre commune de 
Tizi Ouzou  

Offices du tourisme de Tigzirt 

Azeffoun  Office du tourisme dazeffoun 
Ait Sidi Amar Oulhadj 
Bouzeguene Tizi Ouzou 

Office du tourisme « Akfadou » 
de la wilaya de Tizi Ouzou 



Quartier coopérative 
Amraoua tour axe 
technicum Nouvelle ville  

Association du tourisme  
Amnir Tizi Ouzou  

Tala N Tazert 15116 
Iboudrarene 

Association du tourisme les 
montages de Djurdjura 

Ex gare routière  
Association du tourisme trésor 
Algérienne  

Maison du tapis Ait 
Hichem 

Azeta Ait yehya 

Village iguermaghen 
commune de Bouzegane 

Association du tourisme village 
mondiale  

Auberge des jeunes de 
Beni Yanni 

Association etoile de montagne 
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