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يشتمل هذا البحث على عرض املفاهيم األساسية

للتخطيط االسرتاتيجي والتنمية السياحية ،باإلضافة إىل
استعراض جهود وتوجهات سياسات وخطط التنمية
السياحية يف اجلزائر ،وينصب التحليل على ما جاء به
املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  0202من مشاريع
سياحية تساهم يف التعريف باملنتج السياحي وتنميته.

الكلمات المفتاحية :السياحة  ،التخطيط اإلسرتاتيجي،
التنمية السياحية.

Abstract
This research involves the basic
concepts of strategic planning and
development of tourism, in addition it
is a manner that to review efforts and
directions of policies and plans for
tourism development in Algeria, and
focus the analysis on what is stated by
the Directive Plan for the creation of
tourism in 2030 from tourism projects
contribute to the definition of the
product of tourism and development.
Key words: tourism, strategic
planning, tourism development.

مقدمة
تعد السياحة أكثر الصناعات منوا يف العامل ،فقد استحوذت صناعة السياحة على نصيب عال من
االقتصاد العاملي ،وكسبت مكانة منذ مؤمتر السياحة والسفر العاملي الذي عقدته األمم املتحدة عام 3690
يف مدينة روما ،وتبنت فيه فكرة السياحة والسفر الدويل ،منذ ذلك الوقت أخذت أعداد السياح يف ازدياد
مطرد ،حىت أصبحت الصناعة األوىل يف العامل من حيث حجم اإلنفاق العاملي .وقد حظيت السياحة
املعاصرة كنشاط إنساين بأمهية واعتبار كبريين مل حتضى هبما يف أي عصر من العصور السابقة ،وجنم عن
النشاطات السياحية نتائج وأثار اقتصادية واجتماعية وثقافية كان هلا اثر عظيم وواضح يف حياة اجملتمعات يف
عصرنا احلاضر األمر الذي استدعى توجيه وتقييم هذه النشاطات للوصول إىل األهداف املنشودة واملرغوبة.
وقد ترتب على ذلك اعتماد وتبين أسلوب التخطيط االسرتاتيجي السياحي كعلم متخصص يتناول بالدراسة
والتحليل مجيع األنشطة السياحية ويعمل على تنميتها .وذلك ما سنتعرض له من خالل إسرتاتيجية للتنمية
السياحية اليت هتدف خللق بيئة داعمة للسياحة ليلعب هذا القطاع دورا هاما يف خطط التنمية الشاملة
للجزائر.
من خالل ما سبق ،فإن هذه الورقة البحثية حتاول اإلجابة على التساؤل الرئيسي التايل:
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هل غياب التخطيط االستراتيجي للتنمية السياحية سبب تدهور قطاع السياحة في الجزائر؟
المحور األول  :التخطيط االستراتيجي.
أوال :مفهوم التخطيط االستراتيجي.

برز مفهوم التخطيط االسرتاتيجي ابتداء من مخسينيات القرن العشرين على أيدي رجال األعمال وعلماء
اإلدارة ،وذلك حتت مسمى اإلسرتاتيجية اإلدارية  ،ويف فرتة مابني 3693م3691-م استخدم نظام
التخطيط االسرتاتيجي يف وزارة الدفاع األمريكي ،وأحدث جناحا كبريا ليعرب قبل هناية الستينات إىل كل من
أوروبا والدول النامية.3ولشركة  General Motorsجتربة يف التخطيط اإلسرتاتيجي بعد أن توىل قيادهتا
 jack wilchحيث دعا إىل تشجيع املبادرة الفردية ومنح الثقة إىل العمال مع تفويض الصالحيات،
والتخلي عن التقنية املتدنية ،وااللتزام باجلانب اإلسرتاتيجي للخيارات املطروحة ،مع االعتماد على مبدأ شركة
بال حدود حيث يسمح للجميع املسامهة بأفكارهم كشركاء حقيقيني وفاعلني يف مسار العملية اإلنتاجية.0
يعترب التخطيط االسرتاتيجي وما ينجم عنه من أهداف بعيدة املدى ،وما يتبعها من أهداف متوسطة وقصرية
املدى وحتويلها إىل برامج وسياسات وفعاليات وخطط تنفيذية حجر األساس يف حياة منظمات األعمال
،حيث تقوم املؤسسات بتحليل األوضاع السائدة حمليا وعامليا ،وتدرس االحتياجات املتغرية و ثباهتا على
أعمال املنظمة وما يعنيه كل ذلك من فرص وهتديدات ،كما تقوم املؤسسة بتشخيص قدراهتا وإمكاناهتا
الداخلية ،لتتعرف على مواقع القوة والضعف فيها ،بعدها تسعى من خالل وضع اإلسرتاتيجيات املالئمة
للتكيف مع املعطيات ،كاستغالل الفرص املتاحة ،والتغلب على التهديدات والعقبات للحفاظ على استمرارية
بقائها وصوال هبا لتبؤ املوقع الريادي يف مجيع جماالت نشاطها .وقد ازدادت أمهية التخطيط اإلسرتاتيجي يف
عصر العوملة واملتغريات املالحقة واملنافسة احلادة املتأتية من البيئة اخلارجية ،فأصبحت املؤسسة معنية أكثر من
أي وقت مضى بالتعرف على كل ما جيري خارج حدودها مبا يف ذلك املتغريات واملعطيات االقتصادية
الدولية .وعليه يتضح وجود العديد من التعريفات للتخطيط اإلسرتاتيجي تتفق يف األساس وختتلف يف الرتكيز
على هذا اجلانب أو ذاك من هذه العملية التخطيطية اليت أصبحت واسعة جدا ومعقدة كثريا ،ولكن رغم
اختالف التعريفات فإن مفهوم وعمليات التخطيط اإلسرتاتيجي تشمل األيت: 0
عمليات إدارية منهجية "فكرية وعملية" للوصول إىل أفاق املستقبل وحتديد أبعاده.
)3
أهداف بعيدة املدى تعكس التصور الشامل للمنظمة يف بيئة املستقبل.
)0
جمموعة من اخليارات الناشئة عن مقارنة قدرات املنظمة وإمكانات وعوامل البيئة ويفرتض أن تكون
)0
مالئمة إلجناز األهداف.
عمليات حتويل اخليارات إىل خطط عمل تفصيلية ومتابعة تنفيذ هذه اخلطط .
)4
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يف ضوء هذه الرؤية ميكن القول بأن التخطيط االسرتاتيجي يشري إىل سلسلة من املناقشات و القرارات فيما
بني صانعي القرار يف كل مستويات املؤسسة حول ما هو مهم وضروري للمؤسسة.
من هذا املنطلق ميكن استنتاج ما يلي:
أن التخطيط اإلسرتاتيجي نظام لوضع االسرتاتيجيات واألهداف والسياسات وتدبري املوارد البشرية
أ.
واملادية لتطبيق تل ك اإلسرتاتيجيات واألهداف ،مع األخذ بعني االعتبار الظروف البيئية الداخلية واخلارجية،
والرتكيز على الرقابة املستمرة لذلك النظام.
أن التخطيط اإلسرتاتيجي ينطوي على عملية متواصلة ومستمرة وطويلة املدى.
ب.
أن التخطيط يشتمل على جمموعة من اخلطوات اليت تقود إىل صنع القرار واختاذه ،لتحقيق
ج.
األهداف املرجوة.
ثانيا :خصائص التخطيط االستراتيجي.
يرتبط جناح اخلطة االسرتاتيجية اىل حد كبري مبا حتويه من خصائص فريدة ومتجددة ومرنة وقادرة على
االستجابة للتغريات واملعطيات البيئية ،كما أن اخلطة حبد ذاهتا ال ميكن جعلها أساسا للنجاح دون تدخل
الفاعل لتطوير العمليات الناجتة عنها.
عملية التخطيط االسرتاتيجي الناجحة تتمتع مبجموعة من اخلصائص تتمثل باأليت:4

أن عملية التخطيط االسرتاتيجي ذات مدلول رؤيوي وحقيقي ،مبعىن أن االفكار الواردة باخلطة

جيب أن تستغل مبنظور مستقبلي وواضح.
يعتمد التخطيط االسرتاتيجي على ناتج البحوث والدراسات يف خمتلف جماالت النشاط (حبوث

التسويق ،حبوث صناعية ،دراسات اجلدوى الفنية واالقتصادية حتليل اإلحصائيات).


عملية مشولية وتكاملية و ليست عمليات جتميع لرؤية وقيم وأهداف وأفكار متناثرة.



عمليات التخطيط االسرتاتيجي اجليدة متفاعلة ومتأثرة بالتقاطع احلاصل بأبعاد البيئة.

تتضمن عملية التخطيط االسرتاتيجي الفلسفة األساسية لإلدارة وتوجهاهتا الرئيسية بالنسبة لقضايا

العمل االداري املختلفة.
التخطيط االسرتاتيجي ليس جمرد خطة واحدة ،بل هو هيكل من اخلطط حيتوي على خطط طويلة

وقصرية األجل يف خمتلف اجملاالت واملستويات.
ثالثا :مراحل التخطيط االستراتيجي.
متر عملية التخطيط االسرتاتيجي أو ما يسمى دورة حياة التخطيط االسرتاتيجي مبجموعة من املراحل ،كل
واحدة منها حمددة بدقة ومتواجدة يف تسلسل منطقي ،تتم عرب املراحل التالية:1
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-1مرحلة اعداد عملية التخطيط االستراتيجي:

من أجل اجناح عملية التخطيط االسرتاتيجي جيب االستجابة جملموعة من الشروط بدءا من مباشرهتا بكل
انفتاح مث اعطاء مجيع املراحل وقتها الكايف وأخريا عدم الرتدد يف اعادة طرح التساؤالت حول املكتسبات حىت
األساسية منها ،وان كان ذلك جملرد تدعيمها.
-2مرحلة تشخيص وتحليل الوضعية الحالية للمنظمة:
أ -أهداف المرحلة:
من أجل ضمان املرور باقي مراحل عملية التخطيط اإلسرتاتيجي يف ظروف مالئمة ،جيب إعطاء أمهية قصوى
هلذه املرحلة نظرا ألمهيتها داخل الدورة احلياتية للتخطيط و نظرا كذلك ملدى تأثريها وتفاعلها مع باقي
املراحل ،وخالل هذه املرحلة جيب احلصول على املعطيات اليت تساعد على حتديد نقاط قوة وضعف
املؤسسة.
ب -التشخيص والتحليل الداخلي للمؤسسة:

جيب اعطاء الوقت الكايف هلذه املرحلة نظرا لطابعها التحليلي والتقييمي ،فوقوف املؤسسة على أخطائها
جيعلها تطرح السؤال حول األسباب وكيفية جتاوزها يف التخطيط االسرتاتيجي املستقبلي ،وبالتايل ضمان دورة
حياة التخطيط املتعلق جبرد وتقييم املشاريع والربامج املنجزة من طرف املؤسسة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي.

 -3مرحلة تشخيص وتحليل محيط المؤسسة:
يف الغالب ال تتأثر املؤسسة بصفة مباشرة مبحيطها العام ،إ ال أنه يف بعض األحيان ميكن أن يؤثر بشكل كبري
يف مسارها ،هلذا جيب على املؤسسة أن تكون على علم مبا جيري يف حميطها ،مث حتليله حىت تتمكن من
استغالل فوائده واالحتياط من خماطره.
 -1مرحلة تقييم القدرة المؤسساتية:
انطالقا من استنتاجات املراحل السابقة جيب تدارس مدى توفر املؤسسة على املوارد الضرورية ،وكذلك مدى
قدرهتا على تعبئة موارد أخرى من أجل حتويل هذه االستنتاجات إىل أهداف إسرتاتيجية يتعلق األمر هنا بقرار
اسرتاتيجي وجيب على املؤسسة أن تتسم بالواقعية والفاعلية يف تقييم قدراهتا.
 -5بلورة النظرة المستقبلية للمؤسسة:
يبقى اهلدف من هذه املرحلة هو صياغة النظرة املستقبلية للمؤسسة.إن تشخيص و حتليل املراحل السابقة
سيمكن املؤسسة من فهم مجيع العوامل الداخلية واخلارجية اليت من شأهنا أن تأثر إما إجيابيا أو سلبيا على
مستقبل املؤسسة خالل هذه املرحلة ,اليت تعترب كمرحلة إستنتاجية جلميع املراحل السابقة ،ستكون املؤسسة
قد بلورت تصورا للوضعية املستقبلية مبنية على نتائج املراحل السابقة خاصة مرحليت حتليل الوضعية واحمليط.
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 -6تحديد األهداف اإلستراتيجية:
ينعت اهلدف بكونه اسرتاجتيا ألنه حمدد للتنمية ,فالغاية منه هو تقليص الفارق بني الوضعية احلالية
والنظرة املستقبلية .إن اإلمكانيات احملدودة للمؤسسة ال متكنها من االستجابة جلميع متطلبات فئاهتا
املستهدفة وشركائها ,لذا جيب أن حتدد أهداف اإلسرتاتيجية بشكل دقيق.
-7وضع خطة عمل لترجمة األهداف اإلستراتيجية:

خطة العمل هي الطرق أو التكتيكات األجنع من ترمجة األهداف اإلسرتاتيجية الكربى اليت مت حتديدها
على أرض الواقع.
وقد أدت طبيعة عملية التخطيط االسرتاتيجي ضرورة أن يتوفر لدى املديرين يف القيادات االدارية العليا
مهارة التفكري االسرتاتيجي ،أي مهارة النظر اىل املشكلة يف اطارها الكلي وليس اجلزئي وهذا تختلف عن
املدخل التقليدي يف معاجلة املشكالت وهو حتليل املشكلة اىل أجزائها مث رؤيتها ككل.9

المحور الثاني :التنمية السياحية في الجزائر
يعد النشاط السياحي واحد من أكرب األنشطة االقتصادية يف العامل حيث تشري إحصائيات اجمللس العاملي
للسياحة والسفر إىل أن متوسط مسامهة قطاع السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل تصل  ،% 32ومتثل
السياحة صناعة رائدة يف العديد من الدول واألسرع من حيث قدرهتا على خلق فرص عمل وأحد الروافد
الرئيسية للدخل القومي مبا تتضمنه من تنمية حضارية شاملة لكافة املقومات الطبيعية واإلنسانية واملادية ،ومن
هنا تكون التنمية السياحية وسيلة للتنمية االقتصادية.
تعترب التنمية السياحية من أحدث ما ظهر من أنواع التنمية العديدة ،وهي بدورها متغلغلة يف كل عناصر
التنمية املختلفة ،وتكاد تكون متطابقة مع التنمية الشاملة ،فكل مقومات التنمية الشاملة هي مقومات التنمية
السياحية .7فالتنمية السياحية هي االرتقاء والتوسع باخلدمات السياحية واحتياجاهتا .وتتطلب التنمية
السياحية تدخل التخطيط السياحي باعتباره أسلوبا علميا يستهدف حتقيق أكرب معدل ممكن من النمو
السياحي بأقل تكلفة ممكنة ويف أقرب وقت ممكن .8ومن هنا فالتخطيط السياحي يعترب ضرورة من ضرورات
التنمية السياحية الرشيدة ملواجهة املنافسة يف السوق السياحية الدولية.
يهدف ختطيط التنمية السياحية إىل وضع برامج من أجل استخدام األماكن و املناطق و املواد سياحيا ،مث
تطويرها لتكون مراكز سياحية ممتازة جتذب السائحني إليها سواءا أكان مباشرا أو عن طريق اإلعالن السياحي
أو غريه من مزيج االتصال التسويقي .فتنمية الصناعة السياحية حتكمها عدة اعتبارات البد من مراعاهتا وهي
على النحو التايل:6
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 تدريب اجلهاز البشري الالزم الذي حيتاج إليه القطاع السياحي ،ألن جذب السياح اىل هذه املناطق قد
تعتمد على املناخ أو الطبيعة أو التاريخ أو أي عامل أخر تتميز به املنطقة السياحية.
 االستغالل اجليد للموارد السياحية املتاحة مع توفري املرونة هلا لتتمكن من مواكبة احتياجات الطلب
السياحي احمللي والعاملي.
 اجراء دراسة شاملة للتأكد من اجلدوى االقتصادية لالستثمارات السياحية املقرتحة وفيما إذا كان االستثمار
سيدر أرباحا أم ال.
 دعم الدولة للقطاع السياحي ،عرب معاونة القطاع اخلاص يف تنفيذ الربامج السياحية ويكون ذلك عرب خطة
اعالنية تسويقية متكاملة.
 ربط خطة التنمية السياحية مع خطط التنمية االقتصادية االخرى ملختلف القطاعات االقتصادية لتحقيق
منو متوازن وليس االهتمام بالسياحة فقط.
 حتديد املشاكل اليت قد تعرتض الصناعة السياحية مث وضع خطط بديلة يف حال حدوث طارئ معني.
 دراسة السوق السياحية احمللية ،من أجل معرفة نوعية السياح الوافدين وما هي تفصيالهتم للسعي اىل
تأمينها قدر االمكان.
 توفري شبكة من الفنادق املناسبة لكل شكل من أشكال الدخل ،ولكل مناذج الرغبات .فحركة السياحة
مل تعد مقتصرة على األغنياء.
أوال :مراحل إعداد خطة التنمية السياحية.

32

تشتمل عملية إعداد خطة التنمية السياحية على عدد من اخلطوات املتسلسلة واملرتابطة كالتايل :
أ .إعداد الدراسات األولية و حتديد أهداف بشكل أويل حبيث ميكن تعديلها من خالل التغذية الراجعة خالل
عملية إعداد اخلطة و مرحلة تقييم اآلثار.
ب .مجع املعلومات وإجراء املسوحات وتقييم الوضع الراهن للمنطقة السياحية.
ج .حتليل البيانات وتشمل على حتليل وتفسري البيانات اليت مجعها من خالل املسوحات وتوليفها واخلروج
حبقائق تساعد يف إعداد اخلطة ،ورسم خطواهتا العامة و التفصيلية.
د .إعداد اخلطة وفيها يتم وضع السياسات الختيار ماهو مالئم ومناسب لتنفيذ اخلطة ،وكذلك يتم حتديد
الربامج واملشاريع اليت جيب تنفيذها لتحقيق أهداف اخلطة.
ه .تنفيذ اخلطة بتوصياهتا وبالوسائل اليت حتديدها يف املرحلة السابقة.
و .تقييم و متابعة اخلطة السياحية و تعديلها وفق التغذية الراجعة إذا تطلب األمر ذلك.
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واجلدير بالذكر أن املسوحات ومجع البيانات وحتليلها تشكل املدخالت األساسية خلطط التنمية السياحية
وحتتاج هذه املرحلة إىل دقة و تنظيم كبريين ،وأهم اجلوانب اليت ميكن مجع معلومات عنها:
 عناصر اجلذب السياحي.
 وسائل النقل -البنية التحتية.
تتطلب هذه املرحلة األخذ بآراء املسؤولني يف أجهزة الدولة كل حسب ختصصه ،وأيضا ممثلي القطاع
اخلاص وممثلي اجملتمعات احمللية ،ومراجعة الدراسات املتوفرة واخلرائط والبيانات اجلغرافية واخلصائص الطبيعية
والبيئية ودراسة األسواق السياحية ،وخصائص السياح ومعدالت إنفاقهم وأوجه اإلنفاق السياحي وكفاءة
السياحة احمللية.
ثانيا :مؤشرات التنمية السياحة في الجزائر:
تعد اجلزائر من الدول اليت أدركت أمهية السياحة نظرا ملوقعها املتميز ومساحتها الشاسعة ،وامتالكها ملقومات
طبيعية ومادية هائلة ،هلذا تولت القيام بأعمال حتسيس كبرية حول رهان التنمية السياحية من جهة وتطوير
برامج إجناز من جهة أخرى ،لذلك بات من الضروري اعتماد إطار اسرتاتيجي مرجعي ،وبنظرة واضحة حنو
أفاق 0202باالعتماد على أهداف رقمية وواضحة ،وختطط اجلزائر أن تصبح بلدا سياحيا من الدرجة األوىل
بدال من كونه بلدا مصدرا للسياح ،وإىل استقبال  33مليون سائح أفاق  ،330201وهذا ما تطلب
إسرتاتيجية حكيمة ،واختيار هذه الفرتة الزمنية مل يعد بالصدفة بل كان نتيجة جهود ودراسات قامت هبا
اجلهات الوصية من أجل حتقيق األهداف املرجوة ،وبفضل ما جاءت به الرتتيبات القانونية من آليات وبرامج
جد مغرية واملعمول هبا حاليا يف اجلزائر ،مع حماولة االسرتشاد بإسرتاجتيات بعض الدول العربية الرائدة يف
القطاع السياحي.
 -1تطور عدد السياح في الجزائر.

يعد مؤشر عدد السياح مؤشرا حقيقيا يربز مكانة القطاع السياحي يف العامل ،فحصة اجلزائر من السياحة
العاملية ضعيفة جدا  ،وتشري التقارير أن حصة اجلزائر من السياحة الدولية ال تزال تقدر ب  % 0من

التدفقات السياحية ،فقد بلغ عدد السياح سنة  0227ما يقارب  3.742222سائح ،يف الوقت الذي
كان فيه عدد السياح يف العامل يقارب  822مليون سائح  ،أي بنسبة  822/3من السياحة العاملية ،مع
العلم أن  % 62من السياح عبارة عن زيارة اجلزائريني املقيمني يف اخلارج لوطنهم ،واجلدول التايل يوضح
ذلك

30

الجدول رقم( :)1تطور عدد السياح في الجزائر للفترة (.)6022_6002

السنة

عدد السياح االجانب

الجزائريين المقيمين بالخارج

المجموع

6002
6002

060000
9200005

000000
000250006

000000000
002000000
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002260000
006090000
992000
6000
005000902
006990252
2990000
6005
600200052
000090905
2900502
6000
6035000022
000530609
5000206
6000
Source : www.mta.gov.dz, page consultée le : 10/01/2014.
من خالل اجلدول نالحظ أن تدفق السياحي يف اجلزائر خالل الفرتة  6005_6002عرف وترية متزايدة،

حيث جتاوز عدد السياح عتبة املليون سائح واستمر هذا االرتفاع إىل غاية  6000حيث وصل عدد السياح
الوافدين اىل اجلزائر  600200052سائح ،ويف سنة  6000بلغ عدد السياح أزيد من  603مليون سائح ،وهو
رقم مل يتحقق منذ االستقالل ،ويرجع هذا التحسن اىل إدراك اجلزائر للدور الذي تلعبه السياحة يف التنمية
االقتصادية من ناحية ،و لالستقرار األمين الذي شهدته اجلزائر يف السنوات األخرية من ناحية أخرى .
 - 1طاقة اإليواء :انتقلت طاقة اإليواء يف اجلزائر من 79222سرير يف سنة  3662إىل 69467سرير
سنة ، 0230كما متتلك اجلزائر قدرات فندقية مصنفة حسب الدرجات 0648 ،سرير بدرجة 1جنوم،
3100سرير بدرجة 4جنوم0630 ،بدرجة 0جنوم0727 ،سرير بدرجة جنمتني 9009 ،سرير بدرجة جنمة
واحدة91106 ،سرير غري مصنف ،و 1893سرير بدون جنمة ،كما توجد هياكل أخرى خمصصة للفندقة
تقدر طاقتها ب 9341سرير سنة  .30 0230من خالل هذه املعطيات نالحظ أن حصة األسد للفنادق
الغري مصنفة،حيث حتتكر أكثر من  %98من طاقة اإليواء تفتقد ألبسط اخلدمات اليت حيتاجها السائح،
كما أن %32فقط تستجيب للمعايري الدولية.
 -3اإليرادات السياحية :املؤشر األخر الذي يؤكد على التطور السريع يف القطاع السياحي هو حجم
اإليرادات السنوية اليت تقدمها السياحة إىل اقتصاد البلد السياحي ،واجلدول التايل يوضح إيرادات السياحة يف
اجلزائر.
الجدول رقم( :)1تطور اإليرادات السياحية في الجزائر.
السنوات

اإليرادات(مليون دوالر أمريكي)

التغير %

0229

031.0

39.7

0227

036

3.7

0228

004.1

48.3

0226

099.4

38

0232

036.3

37.7

0233

028.0

4.6

0230

402

329.4
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المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا على املوقع:
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WTTC.Economic Impact 2013.Algeria

من خالل اجلدول نالحظ أن اإليرادات السياحية يف اجلزائر عرفت تزايدا ملحوظا من  0229إىل 0228
حيث بلغت  004.1مليون دوالر أمريكي سنة  ،0228أي بنسبة منو حوايل  ، % 04لترتاجع بعدها
خالل الفرتة  0233_0226بسبب األزمة املالية العاملية وما يسمى بالربيع العريب .ويف سنة 0230
سجلت إيرادات السياحة  402مليون دوالر أمريكي أي بزيادة جتاوزت . %329يف ظل هذه النتائج
نالحظ أن ايرادات السياحة يف اجلزائر ضعيفة جدا اذا ما قورنت بدول اجلوار.
 -1تطور عمال قطاع السياحة في الجزائر خالل الفترة  : 1011 _1006شهدت نسبة العمال يف
القطاع السياحي خالل هذه الفرتة تطورا ملحوظا واجلدول التايل يوضح ذلك.
الجدول رقم( :)3تطور عمال قطاع السياحة في الجزائر خالل الفترة 1011 _1006
السنوات

العدد

نسبة التغري%

0229

360622

30.7

0227

024422

21.4

0228

002222

19.1

0226

072222

31.9

0232

069222

27.2

0233

069222

22.2

0230

402222

29.2

المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا على املوقعwww.mta.gov.dz :
من اجلدول نالحظ أن عدد العمال يف القطاع السياحي عرف تزايدا معتربا خالل الفرتة 0230_0229
حيث بلغ معدل التزايد يف هذه الفرتة حوايل  ، %14وهي نسبة معتربة لكنها غري كافية يف ظل املقومات
السياحية اليت تزخر هبا اجلزائر واإلمكانيات املادية الضخمة اليت ختصصها ملختلف املشاريع السياحية
اإلسرتاتيجية.حيث مت ختصيص مبلغ  783690مليون دينار جزائري قصد إجناز  426مشروعا سياحيا
يدخل يف إطار املشاريع االستثمارية املصرحة للفرتة  0233_0220واليت بلغ عددها 47160مشروعا،
أي أن حصة السياحة يف كل من عدد املشاريع ومن التخصيصات املالية مل تتجاوز% 2.8من احلصة
اإلمجالية ،وبلغ عدد املشاريع السياحية  730مشروعا مسجال سنة  0230بطاقة  80ألف سرير.34
ثالثا  -آفاق التنمية السياحية في الجزائر:
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أدركت اجلزائر بضرورة تعزيز قطاع السياحة وعصرنته ،إذ شرعت الوزارة الوصية سنة  0222يف إعداد
خطة حول تطوير السياحة ،على شكل برنامج مستقبلي أفاق  ،0232وجاء هذا املخطط حتت عنوان"
خمطط أعمال للتنمية املستدامة للسياحة يف اجلزائر أفاق  ". 0232وبعد مرور سنتني على تنفيذ هذا
املخطط اتضح أنه من الضروري إدخال بعض التعديالت ملسايرة التطورات داخليا وخارجيا فجاءت مشروع
جديد مسي أفاق  0230لتحديد األهداف الكمية و النوعية و إجراءات دعم وترقية االستثمار السياحي،
باإلضافة إىل املنتجات الواجب ترقيتها لسنة  .31 0230ورغم النتائج املتوصل إليها ،عملت الدولة إىل
تعديله وهتيئته ملسايرته للتطورات السريعة يف قطاع صناعة السياحة الدولية ،فتم دمج وزاريت البيئة والسياحة
وهتيئة اإلقليم يف وزارة واحدة ،والقيام بتعديالت جتلت يف املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية أفاق،0231
الذي يهدف إىل توفري  192ألف منصب شغل و حتقيق إيرادات بقيمة  102مليون دوالر ،مع اجناز
هياكل استقبال من الطراز الرفيع بطاقة استيعاب إضافية تقدر ب 71ألف سرير جديد .39يف ظل كل هذه
املعطيات ال تزال اجلزائر يف املراتب األخرية على املستوى العاملي فيما تخص التدفق السياحي من حيث عدد
السياح وحجم اإليرادات السياحية ،فرتكيا لوحدها زارها سنة  0233ما يقارب  02مليون سائح .انطالقا
من هذه الوضعية قررت السلطات الرمسية اجلزائرية وضع إسرتاتيجية سياحية على املدى البعيد إىل غاية
 ،0201متكنها من التعريف باملنتوج السياحي اجلزائري وتنميته ،أطلق عليها تسمية "املخطط التوجيهي
للتهيئة السياحية  "0201املعدل إىل غاية  ،0202يتطلب اجنازه املرور على 21مراحل وهي كالتايل:37
المرحلة األولى :تشخيص االجتاهات العاملية ،واإلشكاليات والرهانات؛
المرحلة الثانية :حتديد التوجيهات اإلسرتاتيجية؛
المرحلة الثالثة :حتديد اخلطوط التوجيهية؛
المرحلة الرابعة :برامج العمل ذات األولوية (االنطالقة  )0231-0228خمطط التهيئة السياحية؛
المرحلة الخامسة :حتديد اسرتاتيجيات االجناز واملتابعة.

يهدف املخطط املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ،إىل ضمان االنطالق السريع للسياحة اجلزائرية ،وهلذا
الغرض مت تسطري أهداف مادية ونقدية يف خمطط األعمال للمرحلة األوىل (.)0231-0228

 -1األهداف المادية للمرحلة األولى( :)1015-1001تتمثل األهداف فيما يلي:
أ – احرتام نفس نسب الدول اجملاورة  ،فعدد األسرة التجارية املطلوب توفريها يف  0231تقدر ب ـ 71222
سرير من النوعية اجليدة ،باعتبار أن عدد السياح املتوقع استقباهلم  0.1مليون سائح.
ب – هدف األقطاب ذات األولوية مايقارب نصف قدرة االستقبال املتوقع أي  42222سرير مبقياس دويل
منها  02222من الطراز الرفيع يف املدى القصري ،و 32222سرير إضايف يف املدى املتوسط
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ج – خلق  422222منصب شغل (بشكل مباشر وغري مباشر) و  63922مقعدا بيداغوجيا.
د -حتديد األقطاب السياحية لالمتياز :سيتم اجناز هذه األقطاب يف املناطق الشمالية ،والغربية والشرقية
للوطن إىل جانب اجناز أقطاب سياحية أخرى.
 – 0األهداف النقدية للمرحلة األولى( :)1015-1001من أجل تنفيذ خطة األعمال ،والوصول اىل
األهداف املادية للمخطط التوجيهي ،حتتاج اجلزائر إىل ميزانية معتربة ،حبيث قدر االستثمار العمومي واخلاص
الضروري الجناز املشاريع السياحية بني ( )0231-0228ب ـ 0.1مليار دوالر ،على مدى سبعة سنوات أي
 012مليون دوالر سنويا .حيث عملت احلكومة اجلزائرية من خالله على وضع اإلسرتاتيجية الالزمة لتسويق
املنتوج السياحي اجلزائري وتبيان االستثمارات الواجب القيام هبا على املدى املتوسط  0231والبعيد 0201
والذي مت متديده إىل غاية . 0202
ومن بني هذه االستثمارات هناك من شرع يف اجنازها ومنها من هو يف طريق اإلجناز واجلدول التايل يبني
ذلك:
الجدول رقم ( :)1المشاريع التي شرع في انجازها والتي في طريق االنطالق.
األقطاب

عدد الفنادق

عدد األسر

القطب السياحي مشال شرق

89

1691

القطب السياحي مشال وسط

46

6061

القطب السياحي مشال غرب

81

32349

القطب السياحي جنوب شرق الواحات

09

0260

القطب السياحي جنوب غرب توات

00

3130

القطب السياحي اجلنوب الكبري طاسيلي

23

312

القطب السياحي اجلنوب الكبري

24

001

اجملموع

074

06089

املصدر :وزارة السياحة والصناعة التقليديةwww.mta.gov.dz/accueuil.htm :)0230( ،

من خالل اجلدول نالحظ أن توزيع الفنادق  074املرتقب اجنازها موزعة على األقطاب السبعة ،فاألقطاب
الشمالية حتتل الصدارة ب  002فندق ،بينما  14فندق موزعة على األقطاب اجلنوبية ،ويرجع هذا التفاوت
يف التوزيع إىل النشاط الدائم الذي تشهده األقطاب الشمالية طيلة السنة من سياحة األعمال إىل السياحة
اجلبلية يف فصل الشتاء والسياحة الشاطئية صيفا .ولو أن اجلنوب أكثر استقطابا للسياح األجانب إىل أن
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السياحة فيه فصلية تنحصر يف فصلي اخلريف والشتاء مما قلص نسبة الفنادق فيه .ويف إطار دفع عجلة التنمية
السياحية ضمن املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  ،0202مت التخطيط إلجناز قرى سياحية عرب كامل
األقطاب السياحية موضحة يف اجلدول التايل:
الجدول رقم(:)5القرى السياحية المراد انجازها في إطار المخطط التوجيهي()1030
األقطاب

اسم المشروع

المستثمر

األسرة

القطب السياحي شمال شرق

القرية السياحية مسيدة

الشركة اإلماراتية ELLC

2440

القطب السياحي شمال شرق

القرية السياحية سيدس سالم

الشركة السعودية سيدار

4938

القطب السياحي شمال وسط

القرية السياحية أقريون بجاية

سيفيتال

1282

القطب السياحي شمال وسط

القرية السياحية صيران بومرداس

الشركة اإلماراتية ELLC

2697

القطب السياحي شمال وسط

القرية السياحية MEDISEA

الشركة األمريكية التونسية

17510

القطب السياحي شمال وسط

القرية السياحية عين طاية الجزائر

الشركة اإلماراتية

5985

القطب السياحي شمال وسط

القرية السياحية موريتي الجزائر

المجموعة

القطب السياحي شمال وسط

القرية السياحية الساحل الجزائر

شركة التنمية الفندقية

460

القطب السياحي شمال وسط

القرية السياحية سيدي فرج الجزائر

الشركة االمارتية القدرة

360

القطب السياحي شمال وسط

القرية السياحية زرالدة

الشركة السعودية سيدار

6885

القطب السياحي شمال وسط

القرية السياحية العقيد عباس تيبازة

الشركة اإلماراتية إعمار

1240

القطب السياحي شمال وسط

القرية السياحية واد بالح سيزاري تيبازة

مجموعة سفيتال

1426

القطب السياحي شمال غرب

الحلم السياحي وهران

مراغ وهران

5900

القطب السياحي شمال غرب

هيليوس كريستيل وهران

أقامة هيليو فرنسا

220

القطب السياحي شمال غرب

موسكاردة تلمسان

الشركة اإلمراتية ELLC

732

القطب السياحي شمال غرب

قصر ماسين تيميمون _أدرار

مجموعة الجنوب SID

92

القطب السياحي شمال وسط

حديقة دنيا الجزائر

الشركة اإلماراتية ELLC

1000

بومرداس

الجزائرية سياح

ELLCوالمجموعة
الكويتية

اإلماراتيةEMIRAL
الجزائرية

المجموع

2004

55166

المصدر :وزارة السياحة والصناعة التقليديةwww.mta.gov.dz/accueuil.htm :)0230( ،
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من خالل اجلدول نالحظ أن القرى السياحية تتوزع على كامل الساحل اجلزائري وعددها  39قرية سياحية،
وباألخص اجلزائر العاصمة و ما جورها من واليات ،أما اجلنوب الشاسع كان له قرية سياحية واحدة وهي
قرية ماسني ،وهو ما يعاب على هذا التوزيع للقرى السياحية أفاق  .0202واملالحظ أيضا هو استحواذ
الشركات اخلليجية على أغلب املشاريع السياحية اجلزائرية ،خاصة اإلماراتية بـ ـ  27قرى ملا هلا من خربة كبرية
يف اجملال السياحي.
تسعى الدولة اجلزائرية من خالل املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ( )0202إىل زيادة حصتها من السوق
السياحي العاملي من خالل :37
إمكانية تعويضه لقطاع احملروقات.

تنظيم العرض السياحي حبسب السوق الوطين.

جعل من اجلزائر وجهة سياحية عاملية تعتمد على املميزات و اهلوية اخلاصة هبا.

 املسامهة يف حتسني املوازنات الكربى (امليزان التجاري للمدفوعات ،توازنات امليزانية).
 الدفع بواسطة األثر العكسي على قطاعات أخرى(الفالحة ،البناء واألشغال العمومية ،الصناعة.)..،
 تثمني الرتاث التارتخي والثقايف والشعائري.
 التحسني الدائم لصورة اجلزائر.
معوقات التنمية السياحية في الجزائر:
تعاين السياحة يف اجلزائر من عدة مشاكل تعيق تنميتها ومن أبرزها:
 .3هياكل إيواء ذات نوعية رديئة وبأسعار باهضة نسبيا بالنسبة للسكان احملليني.
 .0ضعف االتصال الداخلي واخلارجي ،وضعف يف التعاون بني خمتلف القطاعات والشركات يف قطاع
السياحة.مع عدم وجود أدوات لإلعالم للتسويق اإلسرتاتيجي على النشاط السياحي.
 .0نقص يف تأهيل ومهنية املستخدمني يف املؤسسات و اخلدمات السياحية .
 .4عدم وجود نظام لوكال ت األسفار وميثاق حيكم املهنة.
 .1عدم مالئمة وضعف وسائل الدفع العصرية ،على مستوى البنوك واملؤسسات املستقبلة للسياح .
 .9تعارض طريقة متويل االستثمار والنشاط السياحي مع طبيعة االستثمار السياحي .
الخاتمة
على ضوء الدراسة اليت تناولت فعالية التخطيط االسرتاتيجي يف تنمية السياحة اجلزائرية ،ميكن اخلروج
ببعض النتائج و كذلك أهم التوصيات املقرتحة وهي كاآليت :
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 تساهم السياحة يف التنمية االقتصادية بنسبة كبرية ،من حيث زيادة حجم اإليرادات و حتسني وضعية ميزاناملدفوعات ،وتوفري مناصب الشغل بطريقة مباشرة أو غري مباشرة.
 القطاع السياحي يف اجلزائر ال يزال ضعيف ،مل يرقى إىل حتقيق األهداف املرجوة منه ،فتونس تطمح منخالل اسرتاتيجياهتا الوصول الستقطاب  32ماليني سائح أفاق ( ،)0239واملغرب  30مليون سائح
واجلزائر تطمح للوصول إىل 0ماليني سائح أفاق  ،0231رغم امتالكها ملقومات طبيعية وبشرية وحىت مالية
أكرب بكثري عن جرياهنا ،وهذا ما يفسر ضعف التخطيط اإلسرتاتيجي.
 االستثمار السياحي يتجه حنو تغطية العجز املسجل يف جمال اإليواء ،حيث تندرج هذه االستثمارات يفإطار اإلسرتاتيجية الوطنية اخلاصة بتهيئة القطاع السياحي أفاق  ،0202ومت يف هذا اإلطار برجمة اجناز سبعة
أقطاب و 12قرية سياحة ذات مواصفات سياحية عاملية.
 إمهال السياحة الصحراوية يف املخططات التنموية.المقترحات
 .3األخذ مببدأ التخطيط اإلسرتاتيجي السياحي لتحقيق التكامل يف التنمية بني كافة القطاعات ،والتوافق
بني الطلب السياحي واملنتج السياحي املقدم.
 .0تشجيع االستثمار يف صناعة السياحة و الفنادق ويتم ذلك عن طريق وضع قانون لالستثمار السياحي و
الفندقي بسيطا وواضحا ،وحتديد جهة رقابية واحدة خمتصة منعا لالزدواج والروتني والفساد يف اإلدارة.
 .0جيب االلتزام يف تطبيق واجناز برامج املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ،يف الفرتة احملددة له.
 .4هيكلة األقطاب السياحية السبعة ،مبا يتناسب مع التنمية اإلقليمية املعرتف هبا حمليا ودوليا ،من أجل
مسامهتها يف تكوين الصورة السياحية للجزائر.
 .1االستفادة من التجارب الدولية الرائدة ،يف جمال السياحة وحماولة تطبيقها على حسب طبيعة املنطقة
وثقافة اجملتمع.
 .9العمل على توفري يد عاملة مدربة ومؤهلة ألداء خدمة ذات نوعية وجودة عالية وفقا ملقاييس االحرتافية،
وهذا ما يتطلب توفري مراكز وكليات متخصصة يف جمال السياحة والفندقة.
الهوامش

 .3موسى يوسف مخيس ،مدخل إىل التخطيط اإلسرتاتيجي ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان  ،3666ص.71
 .0املرجع نفسه ،ص.78

 .0خالد حممد بن محدان ووائل حممد إدريس ،اإلسرتاتيجية والتخطيط اإلسرتاتيجي :منهج معاصر ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،
عمان  ،0226ص.1
 .4املرجع نفسه ،ص.27
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 .1جيمس سيكراج ،روبر تإحمرنت ،اإلدارة االسرتاتيجية ،ترمجة تيبتو خلدمات التعريب والرتمجة دار الفاروق للنشر والتوزيع. ،ط  3القاهرة
. 0220
 .9سيد جاد رجب ،إدارة منظمات األعمال ،جامعة قناة السويس ،كلية التجارة ،مصر ،0226،ص 000ـ ـ ـ.000
 .7كايف حسني ،رؤية عصرية للتنمية السياحية ،النهضة املصرية ،القاهرة ،3667 ،ص.0
 .8كايف،مصطفى يوسف ،صناعة السياحة كأحد اخليارات اإلسرتاتيجية للتنمية االقتصادية  ،دار الفرات نينار للنشر والتوزيع  0229ص
 329ـ ـ.327
 .6نور الدين هرمز( ،)0229التخطيط السياحي و التنمية السياحية ،جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية ،سلسلة العلوم
االقتصادية و القانونية ،اجمللد ( ،)08العدد (.04 :)0
 .32توفيق ،ماهر عبد العزيز ،صناعة السياحة،دار زهران ،عمان ،0228 ،ص.368
11. Tourisme Highlights ,édition 2009,world tourisme organisation, p53.
.30

15. la

إحصائيات البنك الدويل بتاريخ ( )36-1-0230من موقع:
http://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD
13. Office National des Statistiques http: www.ons.dz/-Tourisme-.html
14http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d investissement.

république algérienne démocratique et populaire, ministère de tourisme. Projection
décennal du développement du secteur du tourisme 2004_2013.
16. www.animaweb.org
17. Le Schéma National d’Aménagement du Territoire voir le http://www.assises du
tourisme-dz.net/
 .18املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية، SDAT2025الكتاب:3تشخيص وفحص السياحة اجلزائرية ،وزارة هتيئة اإلقليم ،البيئة و
السياحة ،ص .ص20.ـ ـ ـ ،21املوقعle 11 /09 /2013 http://www.mta.gov.dz :
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