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الممخص:

تمثؿ السياحة موردا اقتصاديا ميما بالنسبة لالقتصاديات التي تشجع االستثمار

في ىذا المجاؿ ،وتعمؿ عمى تطوير الخدمات السياحية واالىتماـ بإرضاء السياح وتوفير

متطمباتيـ ،كما تساىـ الصناعة السياحية بشكؿ إيجابي في االقتصاد الوطني ،وىي أحد
الدعائـ الفاعمة لتحقيؽ التنمية المستدامة لمبمد .وتتطمب استدامة القطاع السياحي في

الجزائر وتفعيؿ مساىماتو في االقتصاد الوطني توفير المقومات السياحية واالىتماـ بجودة
الخدمات المقدمة لمسياح ،وعميو فيذا البحث يتطرؽ إلى أىـ الجوانب التي تعالج فكرة
جودة الصناعة السياحية كمدخؿ استراتيجي الستدامة القطاع السياحي في الجزائر

وباعتباره مدخال استراتيجيا لتطوير الشراكة مع الدوؿ اإلفريقية.

الكممات المفتاحية :جودة الصناعة السياحية؛ استدامة القطاع السياحي؛ شراكة جزائرية –

إفريقية.

Abstract:
Tourism is an important economic resource for economies
that encourage investment in this field, and that care about
improving tourism services and satisfying tourists. Therefore,
Tourism is an important industry that may enhance Algerian
ــــــــــــــــــــــــ
*المؤلؼ المرسؿ
293

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
المجلد 90:العدد 90 :السنة 0909

ISSN: 2333-9331
ص322 - 213

economy, and it is a crucial source for the sustainable development.
But in turn the sustainability of the tourism sector in Algeria
requires offering high service quality to tourists in addition to
enhancing tourism conditions as improving the infrastructures.
Accordingly, this paper aims to address the most important aspects
of service quality provided to tourists through the main following
issues:
- tourism industry quality.
- The strategic perspective for the sustainability of tourism in
Algeria.
- Quality of service in tourism industry in Algeria.
Key Words: Tourism Industry Quality ; Sustainability of the
tourism sector ; Algerian - African Partnership.

 -1المقدمة:

تعتبر الصناعة السياحية بديال استراتيجيا الستغالؿ الموارد السياحية بشكؿ

يضمف استدامتيا ،فالقطاع السياحي ىو أحد أىـ القطاعات المعوؿ عمييا لممساىمة في
دفع النمو االقتصادي ومف ثمة تحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية المنشودة ،بالنظر
إلى العوائد المالية الكبيرة التي يمكف أف يوفرىا في األمديف المتوسط والبعيد ،ولما يوفره

مف فرص لخمؽ الثروة والتخفيؼ مف حدة كثير مف المشاكؿ االقتصادية واالجتماعية.

وتتجاوز المقاربة الحديثة لمتنمية السياحية المفيوـ االقتصادي لتعكس مختمؼ
أبعاد التنمية المستدامة البشرية منيا والبيئية ،نظ ار الرتباطيا الوثيؽ بالبيئة والمجتمع ،كما
أف تطوير المنظومة السياحية يساىـ بشكؿ فعاؿ في االرتقاء بالجوانب االقتصادية،

الثقافية ،االجتماعية ،... ،وعمى ىذا األساس ،تـ تبني مبدأ االستدامة في السياحة عمى
المستوى الوطني ،مف خالؿ إسقاط المفاىيـ المختمفة لمتنمية المستدامة في مجاؿ السياحة
الجزائرية ،والبحث عف سبؿ التميز في الخدمات السياحية ووضع إستراتيجيات لترقية
وتطوير منظومة السياحة الوطنية.
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إشكالية البحث:

لعؿ أىـ المداخؿ التنافسية التي تركز عمييا مختمؼ الدوؿ في مجاؿ السياحة تمؾ

المرتبطة بالتميز مف خالؿ جودة الخدمة السياحية ،ومف ىذا المنطمؽ ،فإف إشكالية
البحث تتمحور حوؿ األسئمة التالية:
 ىؿ يمكف االعتماد عمى مدخؿ الجودة لضماف التميز في الصناعة السياحية واستدامةالقطاع السياحي في الجزائر؟

 -ما ىي سبؿ دعـ وترقية الجودة في الصناعة السياحية الجزائرية ؟

الفرضيات:

لإلجابة عف ىذه األسئمة فقد تـ وضع الفرضيات التالية:

 -يمكف تحقيؽ التميز في الخدمات السياحية مف خالؿ االعتماد عمى مدخؿ الجودة.

 -يمثؿ البحث عف التميز مف خالؿ الجودة سبيال الستدامة المنظومة السياحة في

الجزائر.

أهمية البحث:

يمثؿ ىذا البحث مساىمة فكرية في مجاؿ البحث عف استدامة المنظومة

السياحية في الجزائر وفؽ مقاربة تحميمية لمجموعة المعطيات المتعمقة بالموضوع ،وكذلؾ
يعتبر إضافة عممية بالنسبة لمتأطير النظري لمجودة في مجاؿ الخدمات بصفة عامة،
والخدمة السياحية عمى وجو الخصوص.
أهداف البحث:

ييدؼ ىذا البحث إلى تحقيؽ األبعاد التالية:

 التعريؼ بمفيوـ الصناعة السياحية ،أبعادىا ،أنواعيا ،مكوناتيا ومقوماتيا؛ -تحديد مفيوـ الجودة في مجاؿ الصناعة السياحية ،أبعادىا ،ومتطمباتيا؛

 إبراز دور ومكانة الصناعة السياحة عمى المستوى الوطني مف حيث مساىمتيا فياالرتقاء بمختمؼ الجوانب االقتصادية ،االجتماعية ،الثقافية ،البيئية ،بما يخدـ توجيات

التنمية المستدامة والشاممة؛

295

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
المجلد 90:العدد 90 :السنة 0909

ISSN: 2333-9331
ص322 - 213

 -التطرؽ لمفيوـ التنمية السياحية ،واسقاط مبدأ االستدامة في مجاؿ السياحة ،والتعريؼ

بمبادئيا وأىدافيا؛

 استعراض التوجيات االستراتيجية لمجزائر في مجاؿ التنمية السياحية المستدامةوضماف الجودة في صناعة السياحة عمى المستوى الوطني.

 -2جودة الصناعة السياحية

سيتـ مف خالؿ ىذا المحور التطرؽ إلى مفيوـ السياحة ،الخدمة السياحية ،ثـ

استعراض مضموف الصناعة السياحية ،أنواعيا وأبعادىا ،مكوناتيا ومقوماتيا ،ومف ثـ
التطرؽ لمفيوـ الجودة في الصناعة السياحية ،ومختمؼ المفاىيـ المرتبطة بيا.
 1-2اإلطار المفاهيمي لمسياحة والصناعة السياحية:

يختمؼ مفيوـ السياحة وفقا لوجيات نظر مختمفة ،وتتميز الخدمة السياحية

بمجموعة مف الخصائص التي تبرز طبيعتيا مقارنة ببقية أنواع الخدمة األخرى ،كما
تتبايف أشكاؿ الصناعة السياحية وفقا لمجموعة مف المعايير ،واألبعاد والمقومات التي

تتوفر بالبمد المضيؼ.

 1-1-2مفهوم صناعة السياحة:

يتناوؿ ىذا الجانب مجموعة المفاىيـ التالية:

أ .مفهوم السياحة:

توجد تعاريؼ مختمفة ومتنوعة لمفيوـ السياحة ووفقا لوجيات نظر متباينة،

يمكف التطرؽ لمبعض منيا كما يمي:
 -السياحة ىي اصطالح يطمؽ عمى رحالت الترفيو وكؿ ما يتعمؽ بيا مف أنشطة واشباع

لحاجات السائح (.)1

 -مصطمح سياحة يستعمؿ بصورة عامة لوصؼ السفر ،ويعكس بعض الحاالت زيادة

التوسع في السفر الترفييي والذي يطمؽ عمييـ السواح (.)2

 وتعرؼ السياحة بأنيا "مجموع العالقات والظواىر التي تترتب عمى سفر ،أو إقامةمؤقتة لشخص خارج مكاف إقامتو االعتيادية ،طالما أف ىذه اإلقامة المؤقتة ال تتحوؿ إلى
إقامة دائمة ،وطالما لـ ترتبط ىذه اإلقامة بنشاط يدر ربحا ليذا األجنبي" (.)3
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 وتعتبر السياحة ظاىرة مف الظواىر العصرية التي تنشأ عف الحاجة المتزايدة لمحصوؿعمى الراحة واالستجماـ ،وتغيير الجو واإلحساس بجماؿ الطبيعة وتذوقيا والشعور

بالبيجة والمتعة مف اإلقامة في مناطؽ ذات طبيعة خاصة (.)4

وعميو ،يشير مفيوـ السياحة إلى مزيج مف العناصر المتداخمة والمترابطة فيما

بينيا ،والمتعمقة بتمبية متطمبات الزبوف (السائح) خالؿ فترة زمنية معينة ،وترتبط السياحة
بمجموعة مف العوامؿ المحددة لمعرض السياحي في الدولة ،وذات التأثير البالغ في تحديد
مستوى الطمب السياحي مف قبؿ العمالء.
ب .الخدمة السياحية:

وفؽ منظور تسويقي؛ فالسياحة ىي شكؿ مف أشكاؿ الخدمات ،تتضمف

مجموعة مف المفاىيـ ،أىميا:

 -الخدمة السياحية ىي "مجموعة مف الخدمات والتسييالت مف نقؿ وسكف ومطاعـ

وخدمات ثقافية وترفييية" (.)5

 ويشير مفيوـ الخدمة السياحية إلى الواقع الممموس لمصورة أو الطابع السياحي ،وينجـىذا الواقع بفعؿ اندماج المعطيات الطبيعية أو المصادر والمرافؽ والتسييالت في الموقع
السياحي مع وسائؿ النقؿ إلى الموقع؛ بحيث تشكؿ ىذه العناصر مجتمعة طابعا بار از

وعالقة مميزة لمموقع أو البمد السياحي (.)6

 ويرى خبراء السياحة عمى أف "المنتج السياحي ىو عبارة عف خميط مف عناصر غيرمتجانسة تؤخذ مستقمة عف بعضيا البعض لتشكؿ العرض السياحي المحمي أو الدولي،
وعميو ،فالمنتج السياحي ىو تمؾ الخدمة التي تحقؽ رغبات السواح أثناء إقامتيـ وجولتيـ
السياحية"(.)7

وبذلؾ ،فالسياحة كنوع مف الخدمات تتأثر بالجوانب المادية التي تدعـ األداء
الفعمي ليا ،وىي غير قابمة لمتخزيف؛ إذ تستيمؾ وقت إنتاجيا ،وغير قابمة لمحيازة عمييا؛
بؿ يحؽ لمسائح االنتفاع بيا فقط ،وتتأثر بالجوانب المعنوية والحسية بشكؿ كبير؛ بمعنى

أف الخدمة السياحية ىي مجموعة األنشطة التي يتـ مف خالليا تقديـ مجموعة مف المنافع
لمسياح خالؿ فترة زمنية معينة.
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جـ .الصناعة السياحية:

ينظر لمسياحة بأنيا صناعة بدوف مداخف ،وىي صناعة مركبة ،تتألؼ مف عدة

عناصر تتراوح مف حيث األصؿ بيف الطبيعية ،والبشرية ،والحضارية ،كما أف بعضيا

متداخمة التأثير ،وبعضيا اآلخر منفردة التأثير ( .)8وىي التنظيمات العامة والخاصة التي
تشترؾ في تطوير وانتاج وتسويؽ البضائع والخدمات لخدمة احتياجات ورفاىية السياح،
وباعتبار السياحة تتضمف كافة األنشطة التي تتعمؽ ،بصفة مباشرة أو غير

مباشرة ،بتقديـ مجموعة مف الخدمات المختمفة لمسياح ،فممصناعة السياحية مجموعة مف
الخصوصيات ،أىميا (:)9

 تعتبر السياحة مف أىـ القطاعات الخدمية وتشكؿ مصد ار رئيسيا لمدخؿ الوطني فياالقتصاديات المتطورة ،تشتمؿ عمى تشكيمة خدمات اقتصادية متنوعة؛

 يمتد نطاؽ التنافس الخاص بالمنظومة السياحية إلى خارج الحدود اإلقميمية لمدولةالواحدة ،ليذا فيو يتأثر بالتغيرات التي تط أر عمى البيئة العالمية؛
 مقومات العرض السياحي تتصؼ بالندرة الشديدة والحساسية الشديدة لمتغيرات التيتط أر عمى قطاعات النشاط اإلنساني األخرى في المجتمع ،سواء تعمؽ األمر باليبات

الطبيعية التي تتمتع بيا الدولة ،الموروثات الحضارية القديمة والحديثة أو بالمكتسبات
الحضارية المعاصرة مف بنى أساسية وخدمات تكميمية.
 تنوع السوؽ المستيدؼ لقطاع السياحة مف حيث الخصائص واالنتماءات واألنماطالسموكية ،ألنو يمتد مف مواطني الدولة الواحدة إلى مواطني الدوؿ األخرى؛
 تساىـ فئات المجتمع في تشكيؿ الطابع أو الصورة المميزة لمزيج الخدمات السياحيةالمقدمة لمسائح مف طرؼ الدولة ،وتشترؾ كميا في تقديـ الخدمات السياحية بطريقة

مباشرة أو غير مباشرة؛
 أثر ىذا القطاع عمى القطاعات األخرى يأخذ طابع تأثير المضاعؼ؛ أي أف ىذا األثريكوف مركبا ومتوسعا بصفة دائمة؛

 عدـ إمكانية احتكار المقومات السياحية في كثير مف األحياف ،خاصة بالنسبة لبعضالمقومات السياحية النادرة ،إضافة إلى صعوبة القياـ بإنتاج منتجات سياحية بديمة.
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 2-1-2أنواع الصناعة السياحية:

يمكف التمييز بيف أشكاؿ مختمفة لمصناعة السياحية وفقا لممعيار المستخدـ في

التصنيؼ ،وىي كما يمي:
أ .حسب الهدف من السياحة؛ نميز بيف األنواع التالية

()10

:

 -سياحة االستجمام؛ ويكوف اليدؼ منيا التمتع بالشواطئ والجباؿ والغابات والبادية

وزيارة المنشآت السياحية.

 سياحة االستشفاء؛ لزيارة المنتجعات الصحية التي خصصت ليذا الغرض. -السياحة الثقافية؛ وىي تشمؿ قطاعا واسعا مف السائحيف بقصد توسيع آفاقيـ في

طمب العمـ والمعرفة.

 السياحة االجتماعية؛ ويكوف اليدؼ منيا زيارة األقارب واألصدقاء. -السياحة الدينية؛ لزيارة األماكف المقدسة وأماكف العبادة.

 -السياحة الرياضية؛ وىي التي تترافؽ مع الدورات الرياضية المحمية واإلقميمية والدولية،

وتتمثؿ بجميور المشجعيف.

ب .عمى أساس الموقع والحدود :ىناؾ نوعيف أساسييف؛ ىما سياحة دولية (خارجية)

وسياحة داخمية (محمية) ،وىناؾ نوع آخر يعرؼ بالسياحة اإلقميمية؛ كإقميـ أميركا

الالتينية وشرؽ آسيا.
ت .عمى أساس فترة إقامة السائح وخصائص المنطقة السياحية :ىناؾ سياحة مستمرة؛
وىي سياحة تتـ عمى مدار السنة (سياحة ثقافية ،دينية) وىناؾ سياحة موسمية؛ تقتصر

عمى فترة مف السنة كالسياحة الصيفية أو الشتوية.
ث .وفقا لمناطق الجذب السياحي؛ توجد ثالثة أنواع ىي كاآلتي:

 سياحة ثقافية؛ وتشمؿ زيارة األماكف التاريخية والمواقع األثرية والدينية والمتاحؼ ،وىذهالسياحة غالبا ما تكوف دائمة إذا ما توافرت الظروؼ المناخية المالئمة لحركة السياح

وتنقالتيـ.
 -سياحة طبيعية؛ وىي سياحة متعددة الجوانب (مناخية ،نباتية ،طبيعية ،عامة) ومتنوعة

األغراض (ترويحية ،عممية ،استشفائية) ،ويعد المناخ عنصرىا األساسي ومحركيا الفعاؿ.
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 سياحة اجتماعية؛ وىي سياحة متعددة الجوانب ،فيي سياحة عالقات اجتماعيةوسياحة ترويح وترفيو عف النفس ،وربما تكوف سياحة المدف ضمف ىذه السياحة.

جـ .أنواع السياحة عمى أساس التنظيم :توجد ثالثة أنواع؛ سياحة عائمية أو فردية وقد

تكوف جماعية (مجموعات سياحية).

حـ .أنواع السياحة حسب وسيمة النقل :توجد السياحة الجوية عف طريؽ الطيراف،
والسياحة البرية عف طريؽ السيارات والقطارات ،والسياحة البحرية عف طريؽ السفف

واليخوت ،وىناؾ نوع جديد مف السياحة يسمى سياحة الفضاء؛ وىي تقتصر حتى اآلف
عمى بعض األشخاص ،حيث تقدر تكمفة الرحمة بمالييف الدوالرات.
 3-1-2أبعاد الصناعة السياحية حسب المنظمة العالمية لمسياحة:

لـ تغفؿ المنظمة العالمية لمسياحة البعد االقتصادي ،البشري ،االجتماعي

والثقافي لمسياحة ،عند إعداد القانوف العالمي ألخالقيات السياحة في شير أكتوبر 1999
بسنتياغو /الشيمي ،والذي نص عمى المبادئ العشرة التالية

()11

:

مساىمة السياحة في التفاىـ بيف اإلنساف والمجتمع واالحتراـ المتبادؿ بينيما؛
السياحة عامؿ ازدىار شخصي وجماعي؛
السياحة عامؿ تنمية مستديمة؛
السياحة تشغؿ التراث الثقافي والبشري وتساىـ في إثرائو؛
السياحة نشاط ذو منفعة لمبمد المضيؼ؛

التزامات الفاعميف في مجاؿ التنمية السياحية؛
الحؽ في السياحة (السياحة لمجميع)؛
حقوؽ العامميف والمستثمريف في الصناعة السياحية؛
تطبيؽ مبادئ القانوف العالمي ألخالقيات السياحة.
 4-1-2مكونات الصناعة السياحية:

تتكوف الصناعة السياحية مف عناصر عدة؛ أىميا (:)12

أ .عناصر الجذب السياحي (العرض السياحي األساسي) :وىي تشمؿ العناصر الطبيعية

مثؿ أشكاؿ السطح ،المناخ والجباؿ والغابات والسيوؿ واألنيار والبحار والثموج ،المياه
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المعدنية ،بيئة خالبة بما فييا الحيوانات ،نباتات وصدؼ وأحجار ،إضافة إلى العناصر
غير الطبيعية مف صنع اإلنساف ،كالمدف الحضارية ،ناطحات السحاب ،المتنزىات
والمعالـ األثرية ،األماكف الدينية والتاريخية.
ب .صناعة النقل :حيث تمعب دو ار ميما في تطوير السياحة ونجاحيا ،فإف توافر

وتطوير وسائؿ المواصالت السريعة والمريحة وتوافر طرؽ المواصالت يساعد عمى نجاح
المناطؽ السياحية (المطارات ،الموانئ البحرية ،محطات سكؾ الحديد والنقؿ البري)،

فالسائح عندما يفكر في زيارة منطقة معينة فإف أوؿ ما يفكر فيو ىو طريقة الوصوؿ ومف
ثـ وسيمة النقؿ.
ت .خدمات اإليواء :سواء التجارية منيا كالفنادؽ والموتيالت ،وأماكف النوـ الخاص مثؿ

بيوت الضيافة و شقؽ اإليجار ،أو غير التجارية كبيوت الشباب.
ث .خدمات مكاتب السياحة واألسفار وشركات تأجير السيارات.

جـ .التسهيالت المساندة :بجميع أنواعيا كاإلعالف السياحي واإلدارة السياحية والبنوؾ
التجارية ،خدمات صحية ،عالجية ...إلخ.

حـ .خدمات البنية التحتية :كالمياه والكيرباء واالتصاالت.

 5-1-2مقومات الصناعة السياحية:

ترتكز الصناعة السياحة عمى العديد مف المقومات؛ بعضيا طبيعي واآلخر

بشري ومادي ،وىي كاآلتي (:)13

أ .المقومات الطبيعية :وتشمؿ كؿ الظروؼ المناخية وتمايز الفصوؿ ،المناطؽ الدافئة،

حمامات معدنية ...الخ ،أي كؿ مظاىر جذب السياح؛

ب .المقومات البشرية :وتتمثؿ في الجوانب التاريخية ،كاآلثار ،المعالـ ،الفنوف الشعبية،

ثقافات وعادات السكاف.

ت .المقومات المالية والخدمة :وتتمثؿ في مدى توافر البني التحتية ،كالمطارات ،النقؿ

البري والجوي ،ومدى تطور مختمؼ القطاعات الصناعية ،التجارية ،البنوؾ ،العمراف

...الخ ،ومدى توافر الخدمات المكممة كالبريد ،اإلطعاـ ،الفنادؽ ،المقاىي ،مراكز الترفيو
و التسمية.
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كما تعتمد السياحة عمى قدرات الدوؿ في تشجيع السياحة بما تقدمو مف تسييالت
ومستوى لألسعار ،وقدرة دعائية ضمف مختمؼ وسائؿ األعالـ عمى جذب السياح،
مواصالت سيمة ،أمف واستقرار ورعاية صحية كاممة وحسف معاممة وقدرة عمى إبراز
جميع الجوانب والخصوصيات التي تيـ السياح بمختمؼ فئاتيـ ورغباتيـ.
 2-2الجودة في الصناعة السياحية:

ترتبط الجودة في مجاؿ الصناعة السياحية بمجموعة مف العوامؿ ،أىميا العامؿ

البشري والعامؿ المادي ،وتختمؼ مستوياتيا بمرور الزمف ،ويمكف في ىذا السياؽ التطرؽ
إلى المفاىيـ التالية:
 1-2-2تعريف جودة الصناعة السياحية:

تظير بوضوح قيمة الجودة في صناعة السياحة ،نظ ار لكونيا صناعة خدمية

يتراوح فييا مستوى األداء بشكؿ كبير؛ طبقا لمستوى التعميـ والتخصص والتدريب والخبرة
لدى مف يقدـ الخدمة السياحية عمى اختالؼ أنواعيا ،ىذا مف جانب العنصر البشري.

ومف جانب المقومات المادية في الصناعة السياحية ،فإف المواصفات ومعايير التصنيؼ

بالنسبة لممنشآت السياحية تعتبر مجاال لتقييـ مستوى الجودة في كؿ فئة منيا ،ويتمثؿ
الجانب الثالث المؤثر في مستوى جودة الصناعة السياحية في مستوى الخدمات العامة
في المقصد السياحي؛ مف خدمات صحية وخدمات النقؿ والمرور والنظافة العامة ،فضال
عف خدمات منفذ الدخوؿ أو ما يطمؽ عميو مفيوـ الجودة الشاممة لممقصد السياحي،

ويرتبط ىذا الجانب بجيود التعميـ السياحي وبرامج التدريب المتطورة لمعامميف بالقطاع،
وكذلؾ لمعامميف بقطاعات أخرى ذات صمة بالسياحة ،وتعود أىمية ىذا المحور إلى
التنافس الشديد القائـ بيف المقاصد السياحية عمى جذب الحركة السياحية بشتى السبؿ
وتتوزع المسؤولية في ىذا المحور عمى كؿ مف الجانبيف الحكومي والقطاع الخاص عمى
حد سواء (.)14

وتعرؼ منظمة السياحة العالمية الجودة السياحية بأنيا نتيجة لعممية تتضمف
تمبية جميع احتياجات المستيمؾ ومتطمباتو وتوقعاتو المشروعة مف المنتجات والخدمات
بسعر مقبوؿ؛ بحيث تكوف متطابقة مع الشروط التعاقدية المتفؽ عمييا ومحددات الجودة
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المشمولة بذلؾ ،مثؿ السالمة واألمف والصحة والنظافة العامتيف ،وسيولة الوصوؿ،
والشفافية ،واألصالة ،وتجانس النشاط السياحي المعني مع بيئتو البشرية والطبيعية.
 2-2-2أبعاد جودة الصناعة السياحية:

إف العوامؿ األساسية المحددة لمجودة في السياحة تشير إلى ضرورة وجود

معايير مشتركة ونيائية تكوف حيوية لمعميؿ دوف النظر لفئة أو نوع المنتج أو المؤسسة أو
الخدمة ،ومف شأف ىذه المعايير أف تؤمف الحد األدنى مف الحماية لمعمالء ،بحيث يكوف

مستحيال تحقيؽ الجػػودة إال في ظميا ،وتشمؿ ىذه المعايير ما يمي (:)15

أ .األمن والسالمة :يجب أف ال يشكؿ الناتج السياحي أو الخدمة السياحية خط ار عمى
الحياة أو يتسبب بضرر عمى الصحة أو عمى أي مف الجوانب الضرورية لسالمة

المستيمؾ وذلؾ في جميع األنشطة السياحية ،إف معايير األمف والسالمة تحدد عادة
بموجب أنظمة وقوانيف (مثؿ قوانيف الحماية مف الحريؽ) ،وتمؾ يجب اعتبارىا معايير
لمجودة بحد ذاتيا.
ب .الصحة العامة :يجب عمى جميع أماكف اإليواء واإلطعاـ أف تحافظ عمى النظافة
والسالمة ،ويجب أف ال يقتصر تطبيؽ معايير سالمة األغذية (التي غالبا ما تحدد

بموجب أنظمة وقوانيف) عمى المؤسسات السياحية الكبيرة بؿ يجب أف تشمؿ جميع أنواع

مواقع بيع األغذية ،مف محالت بيع األغذية إلى المطاعـ ذات المستويات العالية ،وحتى
الخدمات المقدمة في الطائرات.
ت .سهولة الوصول :وتعني إزالة جميع الحواجز الطبيعية واالتصالية والخدمية دوف

تحيز ،واتاحة استخداـ تمؾ المنتجات والخدمات مف قبؿ الجميع ،بغض النظر عف
اختالفاتيـ الطبيعية أو المكتسبة ،بما في ذلؾ ذوي االحتياجات الخاصة.
ث .الشفافية :وىي عنصر أساسي لتوفير المشروعية لتوقعات المستيمؾ وحماية حقوقو،

وىي مرتبطة بتوفير المعمومات الصحيحة حوؿ مواصفات المنتج وما يشتمؿ عميو وتكمفتو
اإلجمالية وما يغطيو السعر ،وتوصيؿ تمؾ المعمومات بشكؿ فعاؿ لممستيمؾ.
جـ .األصالة :وتعبر عف حضارة أو تراث معيف تجعؿ أي منتج سياحي يختمؼ ويتميز
عف بقية المنتجات المماثمة لو في أماكف أخرى ،مع ضرورة أف تستجيب األصالة
303

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
المجلد 90:العدد 90 :السنة 0909

ISSN: 2333-9331
ص322 - 213

لتطمعات المستيمؾ ،حيث أف المنتج يتناقص وينتيي عند فقدانو ألصالتو وروابطو مع
بيئتو المحمية؛ فالخدمة ذات األصالة النابعة مف تقاليد الموطف نفسو تختمؼ فيما لو تـ
نقميا إلى موقع آخر ،ولذلؾ فإف الخدمة بإمكانيا أف تخمؽ أصالة ذات جودة خاصة بيا.
حـ .التجانس :فالتوافؽ واالنسجاـ مع المحيط الطبيعي واإلنساني يحافظ عمى السياحة

المستدامة ،وىذا يستمزـ إدارة فعالو لممؤثرات البيئية واالقتصادية واالجتماعية بغية تأسيس

مؤشرات لجودة المنتجات السياحية ،لذا فإف تحقيؽ الجودة السياحية يتطمب أف تعمؿ

وحدات النشاط السياحي عمى تحقيؽ األىداؼ العامة لمسياحة.
 3-2-2متطمبات جودة الصناعة السياحية:

حتى تصبح السياحة صناعة ذات جودة ،فإنو ينبغي توفر الشروط األساسية

التالية (:)16

أ .إدراؾ وقناعة حكومة الدولة المضيفة بالسياحة،

ب .أف تكوف السياحة نشاطا منظما ومنضبطا،

ت .أف تساىـ السياحة في الحفاظ عمى البيئة الداخمية والخارجية،
ث .أف تتوفر لصناعة السياحة كوادر مؤىمة قادرة عمى إشباع رغبات السياح وتحقيؽ
أعمى درجات الرضا لدييـ،

جـ .أف تمتمؾ صناعة الضيافة أخالقيات لممينة أسوة بالميف األخرى؛ أو بشكؿ أوسع
االلتزاـ وتطبيؽ مبادئ أخالقيات العمؿ في منظمات األعماؿ السياحي،

حـ .أف تكوف جزءا أساسيا ال يتج أز مف االقتصاد الوطف،

خـ .أف تكوف مبنية عمى أسس عممية و تكنولوجية صحيح،
د .أف يتـ تطويرىا بشكؿ منظـ و دوري،

ذ .أف تحقؽ التفاعؿ المنشود بيف حضارات الشعوب مف خالؿ العالقات التفاعمية
الصميمة بيف البمد المضيؼ والضيؼ الزائر.

 -3المنظور اإلستراتيجي الستدامة القطاع السياحي في الجزائر:

يتجسد البعد اإلستراتيجي لالستثمار في تطوير المنظومة السياحية ضمف تعزيز

مساىمتيا في تنمية وتطوير العديد مف الجوانب االقتصادية ،الثقافية ،البيئية،
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االجتماعية ...الخ ،ولقد تبنت مختمؼ الدوؿ مبدأ استدامة القطاع السياحي لتعظيـ دوره
في التنمية المستدامة عمى المستوى الوطني.
 1-3أهمية الصناعة السياحية في الجزائر:

تمثؿ السياحة في الجزائر قطاعا اقتصاديا رئيسيا لخدمة االقتصاد والمجتمع،

ليذا يعد تحديد أىداؼ وغايات لمتنمية السياحية أم ار ضروريا؛ ألنيا تحدد مسار السياحة،
حيث يدور إعداد الخطة اإلستراتيجية لمتنمية السياحية حوؿ ىدفيف أساسييف؛ إما زيادة

إيرادات عممية التنمية السياحية ألقصى حد ،أو تقميؿ اآلثار البيئية واالجتماعية والثقافية
ألدنى حد ،وقد حددت الحكومة الجزائرية جممة أىداؼ مف أجؿ رفع مستوى السياحة،
وتفادي قدر اإلمكاف األزمات الممكنة؛ وبالتالي تحقيؽ تنمية مستدامة ليا ،ومف ثـ
الدخوؿ في السوؽ العالمية وتحسيف السياحة الداخمية ،وقد سطرت لذلؾ مجموعة
األىداؼ الضرورية لدفع عجمة النمو السياحي ومف ثـ النمو االقتصادي؛ وىي تتمحور

حوؿ العناصر التالية (:)17

 تثميف الطاقات الطبيعية والثقافية والحضارية والدينية لجعميا مناسبة لجمب السياح،وبالتالي استقطاب العممة الصعبة،

 -مشاركة السياحة في حؿ مشكمة البطالة ،ورفع المستوى الميني لمموارد البشرية التي

يشغميا القطاع السياحي،
 المشاركة في التنمية والتوازف الجيوي بيف مختمؼ المناطؽ الجزائرية، المحافظة عمى المحيط مف التموث ومحاولة تحسينو، -تحسيف أداء القطاع السياحي بمختمؼ الطرؽ،

 تحسيف نوعية الخدمات السياحية واالرتقاء بيا إلى مستوى المنافسة الدولية، إعادة بناء الطابع أو الصورة السياحية الجزائرية في الخارج ،وادخاؿ المنتجاتالسياحية في الدائرة التجارية الدولية،
 تمبية الحاجات المتزايدة باستمرار لمجزائرييف الراغبيف في السياحة بأنواعيا، -تحسيف الوظائؼ االقتصادية والتجارية والمالية لقطاع السياحة.

305

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
المجلد 90:العدد 90 :السنة 0909

ISSN: 2333-9331
ص322 - 213

وتساىـ السياحة في تحقيؽ مجموعة مف الجوانب عمى المستوى الوطني،
أىميا:
 1-1-3عمى المستوى االقتصادي:

يؤثر رواج الصناعة السياحية بشكؿ مباشر عمى االقتصاد وعمى رواج

الصناعات واألنشطة المرتبطة بيا؛ فكمما زاد تدفؽ حجـ الحركة السياحية زاد اإلنفاؽ
العاـ عمى السمع االستيالكية ،مما ينشط ىذه الصناعات والخدمات المتصمة بصناعة

السياحة (مباشرة ،غير مباشرة) ،وبما ينتج اتساع نطاؽ العمؿ في ىذه الصناعات

والخدمات المرتبطة بيا (.)18

وتعتمد اقتصاديات العديد مف الدوؿ عمى السياحة لما ليا مف مزايا اقتصادية

تساىـ في رفع مستوى المعيشة وزيادة الرخاء؛ ومف مزاياىا ،اآلتي (:)19

أ .زيادة الدخل بالعمالت الصعبة نتيجة بيع الخدمات السياحية؛ حيث أف السياحة تعمؿ

مف خالؿ عائداتيا عمى توفير العمالت الصعبة ،التي ينجـ عنيا تحسيف مستوى المعيشة

ونوعية الحياة لممجتمع المحمي ودعـ لمتنمية الشاممة عمى المستوى الوطني والمحمي؛

 -توفير فرص عمل جديـدة :طبقا لتقديرات المنظمة العالمية لمسياحة  OMTالمتعمقة

بالشغؿ ،فإف إنجاز سريريف ( )02يؤدي إلى خمؽ ( )01منصب شغؿ واحد مباشر
وثالثة ( )03مناصب غير مباشرة متعمقة بالنشاطات الممحقة؛

 تحقيق التكامل الرأسي واألفقي بين مختمف القطاعات االقتصادية :يعمؿ تطويروتنشيط قطاع السياحة عمى إيجاد أنواع متعددة ومختمفة مف العالقات بيف القطاعات
االقتصادية األخرى الكثيرة والمتنوعة ينجـ عنيا تحقيؽ عدة منافع اقتصادية مباشرة أو
غير مباشرة؛
 -تحسين وضعية ميزان المدفوعات و زيادة القيمـة المضـافـة :تعمؿ السياحة عمى

تحسيف ميزاف المدفوعات بالنسبة لمدوؿ المستقبمة لمسياح مف خالؿ ما تنتجو مف عائدات

سواء عمى شكؿ استثمارات أو ضرائب أو رسوـ؛
 تحقيق الرواج االقتصادي :يؤدي االستثمار في القطاع السياحي إلى زيادة العمالةالتي بدورىا تتحصؿ عمى رواتبيا والتي تمثؿ قدرة شرائية جديدة ،كما أف األمواؿ التي
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تدخؿ لمدولة مف السياحة تستخدـ في غالب األحياف لتنمية ىذا القطاع ،وبالتالي تدخؿ
ضمف الدورة االقتصادية لمدولة .إضافة إلى أف الضرائب والرسوـ المفروضة عمى ىذه
البضائع والخدمات المستوردة وكذا المدخوؿ مف إعادة بيع المنتوج السياحي إلى
المستيمكيف وأصحاب األعماؿ ،تؤدي إلى دورات جديدة مف الشراء واإلنفاؽ داخؿ الدولة،

وبالتالي تؤدي إلى مضاعفة الدخؿ السياحي؛

 -تسويق بعض السمع :غالبا ما يقدـ السياح عند زيارة بمد ما عمى شراء سمع تذكارية أو

سمع تشتير بيا تمؾ الدوؿ المستقبمة ،وطبيعة ىذا اإلنفاؽ عمى ىذه السمع يعد بمثابة

تصدير لمنتوجات وطنية دوف الحاجة إلى شحف أو تسويؽ خارجي؛
 تنمية المرافق األساسية والبنى التحتية :زيادة الحركة السياحية تتطمب تطوير خدماتالنقؿ وخدمات البنية التحتية األخرى خصوصا مصادر المياه وشبكة الصرؼ الصحي

وأنظمة التخمص مف النفايات واالتصاالت ،مف أجؿ تمبية حاجات قطاع السياحة؛
 -زيادة االستثمار الوطني واألجنبي :تتضمف السياحة مجاالت مختمفة لالستثمارات مثؿ

بناء الفنادؽ ،المطاعـ ،المالىي ،مراكز الرياضة ،القرى السياحية ،شركات السياحة
ووكاالت السفر ووسائؿ النقؿ ،وبالتالي ترتفع االستثمارات في ىذا المجاؿ ،كما تؤدي

السياحة إلى دعـ األنشطة االقتصادية األخرى في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات
وذلؾ مف خالؿ زيادة الطمب عمى المنتجات الزراعية والصناعية واالستثمارات فييا.
ب .مساهمة الصناعة السياحية في تنمية النواحي االجتماعية:

أبدت العديد مف الدوؿ اىتماميا بالتأثيرات االجتماعية لمسياحة عمى البمداف

المضيفة ومواطنيو خاصة وأنيا أدركت االختالؼ الشاسع في العادات والتقاليد لدى
السائحيف ،والقيـ السائدة في مجتمعاتيـ؛ وتأتي ىذه التأثيرات نتيجة االحتكاؾ ،واالختالط
بيف السائحيف والسكاف؛ وعميو ،أصبح مف مصمحة الدولة المضيفة وضع سياسة سياحية
شاممة تجمع بيف ثقافتيا وثقافة السائح ،لغرض تقميص الفجوة السيكولوجية بيف الحياة

غير االعتيادية لمسياح ،والحياة االعتيادية لممجتمع المضيؼ .ومف أبرز تأثيرات السياحة
في ىذا المجاؿ نذكر ما يمي:
رفع مستوى المعيشة لممجتمعات والشعوب وتحسيف نمط حياتيـ؛
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إيجاد تسييالت ترفييية وثقافية لخدمات المواطنيف إلى جانب الزائريف؛
تطوير األماكف الخدمات العامة بدولة المقصد السياحي؛
رفع مستوى الوعي بالتنمية السياحية لدى فئات واسعة مف المجتمع.
يعتبر البعد االجتماعي لمسياحة أحد مكونات المنتج السياحي في البمداف السياحية،

وأيضا كعنصر أساسي في عممية التنمية السياحية.

جـ .مساهمة الصناعة السياحية في التنمية الثقافية :تساىـ السياحة في تنمية وتطوير
عديد الجوانب الثقافية لممجتمع ،منيا ما يمي:
تنمية الوعي الثقافي لدى المواطنيف؛
توفر التمويؿ الالزـ لمحفاظ وصوف التراث لممباني والمواقع األثرية و التاريخية؛
تنمية عممية تبادؿ الثقافات والخبرات والمعمومات بيف السائح والمجتمع المضيؼ؛

فمف خالؿ السياحة يمكف تعمـ ثقافة مختمؼ المناطؽ ،وبالتالي يزداد التفاىـ

المشترؾ واالحتراـ وتالقي القيـ والعادات قبوال مف الجانبيف وتخمؽ روح الوحدة بيف
المجتمعات ،وتقريب المسافات الثقافية بينيـ ،إضافة إلى أف السياحة تمكف مف معرفة
ماضي الشعوب وتاريخيا وحماية التراث التاريخي والحضاري لمشعوب مما يزيد مف حركة

االتصاؿ والتواصؿ فيما بينيا ،مما قد يؤدي لتطوير السياحة المحمية في الكثير مف دوؿ
العالـ،
كما توفر السياحة الحوافز وتساعد عمى دفع تكاليؼ المحافظة عمى المواقع
األثرية والتاريخية ،والتي إذا لـ يتـ الحفاظ عمييا ستتعرض لمدمار والتدىور ،وبالتالي إلى

ضياع التراث التاريخي لممنطقة ،إضافة إلى ما يمي (:)20

 المحافظة عمى الموروثات التاريخية والثقافية واألنماط المعمارية المعاصرة المميزة. إحياء الفنوف والمناسبات التقميدية والصناعات التقميدية وبعض مظاىر الحياة المحمية. تساعد العائدات السياحية مختمؼ المتاحؼ والمرافؽ الثقافية المختمفة مثؿ المسارح،كذلؾ تنظيـ الميرجانات والمناسبات الثقافية كونيا عناصر جذب لمسياحة الداخمية

والخارجية.

 دعـ التبادؿ الثقافي بيف المجتمعات ( السياح والسكاف ).308
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د .مساهمة الصناعة السياحية في التنمية البيئية:

السياحة البيئية ىي عممية تعمـ وثقافة بمكونات البيئة ،وبذلؾ فيي وسيمة لتعريؼ

السياح بالبيئة واالنخراط بيا ،باإلضافة إلى ما يمي:
المحافظة عمى العناصر البيئية المختمفة لتحقيؽ التنمية السياحية المستدامة؛ حيث
تساعد السياحة عمى تحقيؽ استغالؿ أمثؿ لمموارد الطبيعية وتدفع لممحافظة عمييا وعدـ
إساءة استخداميا ،باعتبارىا ثروة وطنية ،كذلؾ تدفع النشاطات السياحية عمى تنظيـ
وتخطيط وتحديث استخدامات األرض بالشكؿ الذي يحقؽ أقصى منفعة مع االىتماـ

بالبيئة وبالبعد الجمالي لممعطيات ،سواء كانت طبيعية أـ مف صنع اإلنساف،
تحقيؽ إدارة جيدة لمنفايات لمتخمص منيا بشكؿ عممي سميـ؛ إذ توفر السياحة الحوافز
لتنظيؼ البيئة مف خالؿ مراقبة اليواء ،الماء ،التموث ،الضجيج ،معالجة النفايات ،كما
تساىـ السياحة في تحسيف الصورة الجمالية لمبيئة مف خالؿ برامج تنسيؽ المواقع،

والتصاميـ اإلنشائية المناسبة ،استخداـ الموحات التوجييية وصيانة المباني.
 2-3استدامة القطاع السياحي الجزائري:

يتضمف ىذا العنصر مجموعة مف المفاىيـ المرتبطة بالتنمية السياحية ،استدامة

السياحة ،ومبادئ االستدامة في مجاؿ التنمية السياحية.
 1-2-3مفهوم التنمية السياحية المستدامة:

يتناوؿ ىذا الجانب تعريؼ التنمية السياحية والتنمية السياحية المستدامة  ،كما يمي:

أ .التنمية السياحية:

تعد التنمية السياحية ىي أحدث ما ظير مف أنواع التنمية العديدة ،وىي بدورىا

متغمغمة في كؿ عناصر التنمية المختمفة ،وتكاد تكوف متطابقة مع التنمية الشاممة ،فكؿ
مقومات التنمية الشاممة ىي مقومات التنمية السياحية ،وتمثؿ التنمية السياحية " مختمؼ
البرامج ،التي تسعى إلى تحقيؽ الزيادة المستقرة ،والمتوازنة في الموارد السياحية ،وتعميؽ،

وترشيد إنتاجية القطاع السياحي" ( .)21وبالتالي ،فيي تنطوي عمى االرتقاء ،والتوسع
بالخدمات السياحية ،واحتياجاتيا؛ األمر الذي يتطمب رسـ برامج تخطيط ،تستيدؼ تحقيؽ
أكبر معدؿ ممكف مف النمو السياحي ،بأقؿ تكمفة ممكنة ،وفي أقصر زمف متاح.
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تكتسب التنمية السياحية أىمية متزايدة ،كونيا تؤمف موارد مالية إضافية لمسكاف
وتعمؿ عمى تحسيف ميزاف المدفوعات ،فيي تمثؿ إحدى الصادرات اليامة غير المنظورة،

وعنص ار أساسيا في عناصر النشاط االقتصادي (.)22
ب .استدامة التنمية السياحية:

تعرؼ التنمية السياحية المستدامة :بأنيا ىي التي تمبي احتياجات السياح

والمواقع المضيفة ،إلى جانب حماية وتوفير الفرص لممستقبؿ؛ كما أنيا تمثؿ :جممة

القواعد المرشدة في مجاؿ إدارة الموارد ،بطريقة تتحقؽ فييا متطمبات المسائؿ

االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،ويتحقؽ معيا التكامؿ الثقافي ،والعوامؿ البيئية ،التنوع
الحيوي ،ودعـ نظـ الحياة (.)23

وتمثؿ السياحة المستدامة نقطة التالقي ما بيف احتياجات الزوار والمنطقة

المضيفة ليـ ،مما يؤدي إلى حماية ودعـ فرص التطوير المستقبمي بحيث يتـ إدارة جميع
المصادر بطريقة توفر االحتياجات االقتصادية واالجتماعية ،ولكنيا في الوقت ذاتو تحافظ
عمى الواقع الحضاري والنمط البيئي الضروري والتنوع الحيوي وجميع مستمزمات الحياة

وأنظمتيا (.)24

فيترتب عف استدامة التنمية السياحية مستدامة تنوع األنظمة البيئية الموجودة؛

ألنيا تمثؿ غالبا القاعدة األساسية التي يقوـ عمييا ىذا النشاط .وعمى ىذا النحو ،فيي
تمثؿ عممية تغيير ،يكوف فييا استغالؿ الموارد ،واتجاه االستثمارات ،ووجية التطور
التكنولوجي ،والتغير المؤسساتي أيضا في حالة االنسجاـ ،وتعمؿ عمى تعزيز إمكانية ربط

الحاضر ،والمستقبؿ لتمبية الحاجات األساسية لمسياح (.)25

ويرى اإلتحاد األوروبي لمبيئة والمتنزىات القومية التنمية السياحية المستدامة

عمى أنيا نشاط يحافظ عمى البيئة ويحقؽ التكامؿ االقتصادي واالجتماعي ويرتقي بالبيئة
المعمارية ،كما تعرؼ عمى أنيا التنمية التي تقابؿ وتشبع احتياجات السياح والمجتمعات
الضيفة الحالية وضماف استفادة األجياؿ المستقبمية ،كما أنيا التنمية التي تدير الموارد

بأسموب يحقؽ الفوائد االقتصادية واالجتماعية والجمالية مع اإلبقاء عمى الوحدة الثقافية

واستم اررية العمميات اإليكولوجية والتنوع البيولوجي ومقومات الحياة األساسية (.)26
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وقد بينت تجارب البمداف المتقدمة أف ثمة وعيا متزايدا بضرورة جعؿ السياحة
مستدامة وضماف مساىمتيا في التنمية المستدامة .وقد اعتبر أف التمتع برؤية طويمة
األجؿ وبإستراتيجية شاممة ونيج شمولي وجامع مسألة أساسية لتطوير قطاعات السياحة
المستدامة كما أنو مف الضروري وجود سمطة مكرسة لمسياحة يمكنيا وضع مثؿ ىذه

الرؤية وتنفيذ السياسات الوطنية لمتنمية السياحية.

 2-2-3مبادئ وأهداف التنمية السياحية المستدامة:

إف االىتماـ المتزايد بالسياحة دفع إلى تعاظـ دورىا في التنمية مف حيث تشجيع

االستثمار في إنشاء المشروعات السياحية في إطار اإلعفاءات الضريبية عمى واردات
السياحة ،كما ستوفر فرصا ميمة لمساىمة الدوؿ في إنشاء مشاريع البنى التحتية ،خاصة
في ظؿ مفيوـ االستدامة ،وتتمثؿ مبادئ وأىداؼ التنمية السياحية المستدامة في النقاط

التالية (:)27

أ .حماية البيئة وزيادة التقدير واالىتماـ بالموارد الطبيعية والموروثات الثقافية
لممجتمعات؛
ب .تمبية االحتياجات األساسية لمعنصر البشري واالرتقاء بالمستويات المعيشية؛

ت .تحقيؽ العدالة بيف أفراد الجيؿ الواحد وبيف األجياؿ المختمفة ،مف حيث الحؽ في
االستفادة مف الموارد البيئية والدخوؿ؛
ث .إيجاد فرص جديدة لالستثمار وبالتالي توفير فرص عمؿ جديدة وتنوع االقتصاد؛
ج .زيادة مداخيؿ الدولة مف خالؿ فرض الضرائب عمى مختمؼ النشاطات السياحية؛
ح .تحسيف البنى التحتية والخدمات العامة في المجتمعات المضيفة؛

خ .االرتقاء بمستوى تسييالت الترفيو واتاحتيا لمسياح والسكاف المحمييف عمى حد سواء؛
د .االرتقاء بالوعي البيئي والقضايا البيئية لدى السياح والعامميف والمجتمعات المحمية؛
ذ .مشاركة المجتمعات المحمية في اتخاذ ق اررات التنمية السياحية ،وبالتالي خمؽ تنمية
سياحية مبنية عمى المجتمع؛

ر .التشجيع عمى االىتماـ بتأثيرات السياحة عمى البيئة والمنظومة الثقافية لممقاصد
السياحية؛
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ز .إيجاد معايير لممحاسبة البيئية والرقابة عمى التأثيرات السمبية عمى السياحة؛
س .االستخداـ الفعاؿ لألرض وتخطيط المساحات األرضية بما يتناسب مع البيئة
المحيطة.
 -4ضمان الجودة في الصناعة السياحية الجزائرية.

تمثؿ الجودة أحد السبؿ الفعالة التي يمكف مف خالليا تعزيز تنافسية الصناعة

السياحية الجزائرية ،ففي ظؿ توفر مقومات العرض السياحي لمجزائر ،باعتبارىا ذات

طبيعة خالبة ،وتمتمؾ موارد طبيعية وامكانيات سياحية جذابة ،إضافة إلى الموروث
الثقافي والحضاري الذي تتميز بو.

ويعتبر دعـ الدولة لمنظومة السياحة عامال ميما في نجاح إستراتيجية التنافس
بالجودة في ىذا المجاؿ ،كما أف تحويؿ ثقافة المجتمع الجزائري نحو ثقافة "جودة خدمة
السياح" يكوف مف خالؿ االستثمار في المورد البشري ،وتنميتو روح المسؤولية اتجاه جودة
السياحة لديو ،باعتبار أف الصناعة السياحية تعتمد أساسا عمى المورد البشري في تمبية
متطمبات الزبوف المتنوعة والمتعددة.
وفي ىذا الصدد ،سيتـ استعراض مضموف اإلستراتيجية المتبعة لمتنمية السياحية

في الجزائر ،وكذلؾ مخطط الجودة في الصناعة السياحية الجزائرية.
 1-4اإلستراتيجية المتبعة لمتنمية السياحية في جزائر:

لقد أعطت الدولة خالؿ العشرية األخيرة اىتماما كبي ار بقطاع السياحة نظ ار

ألىميتو االقتصادية واالجتماعية عمى السواء ،فمجأت إلى وضع جياز تشريعي يحدد
كيفيات التنمية المستدامة ليذا القطاع والقوانيف الخاصة باستغالؿ الشواطئ وكذا مناطؽ
التوسع السياحية.
وقد قررت الدولة خوصصة القطاع مف خالؿ توجيو نداء لممستثمريف الذيف

يتعامموف مع الوكالة الوطنية لمتنمية السياحية ،وتؤكد مختمؼ اإلجراءات المتخذة في ىذا
الصدد ضرورة االرتقاء بيذا القطاع إلى مصاؼ القطاعات المساىمة في زيادة الثروة
ولذلؾ تسييره عقالنيا.
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ويعتبر مخطط التييئة السياحية جزءا ال يتج أز مف المخطط الوطني لتييئة
اإلقميـ واطار استراتيجي مرجعي لسياسة السياحة في الجزائر التي مف خالليا تقوـ

الدولة بػاآلتي (:)28

عرض رؤيتيا حوؿ تطور السياحة عمى مستوى آفاؽ زمنية مختمفة ،سواء عمى المدى

القصير عمى المدى المتوسط أو عمى المدى الطويؿ في إطار التنمية المستدامة ،مف
أجؿ جعؿ الجزائر بمد مستقبؿ؛
تحديد وسائؿ وضعو حيز التنفيذ وتحديد شروط قابمية تجسيده؛
ضماف توازف اإلنصاؼ االجتماعي والفعالية االقتصادية وحماية البيئة في إطار

التنمية المستدامة ؛

تقويـ الثروة الطبيعية والثقافية والتاريخية لمبالد ووضعيا في خدمة السياحة الجزائرية،
مف أجؿ رفعيا إلى صؼ الوجيات السامية في المنطقة األوربية المتوسطية.

ويرتكز المخطط الوطني لتييئة اإلقميـ عمى خمسة ديناميكيات (:)29

تقويـ وجية "الجزائر" لتعزيز جمب فرص االستثمار والتنافس؛

تنمية األقطاب والقرى السياحية السامية وذلؾ بترشيد االستثمار؛
إعداد برنامج جودة سياحية؛
تنسيؽ العمؿ وذلؾ بتعزيز السمسمة السياحية واقامة شراكة عمومية وخاصة؛
تحديد ووضع حيز التنفيذ مخطط تمويؿ عممي ،مف أجؿ دعـ النشاطات السياحية

وكذا المطوريف وجمب كبار المستثمريف والمتعامميف.

كما حدد المخطط الوطني لتييئة اإلقميـ سبعة مناطؽ سياحية كبرى وفقا
لممؤىالت الخاصة بكؿ منطقة مف التراب الوطني :المنطقة الشمالية /وسط ،المنطقة
الشمالية /شرؽ  ،1المنطقة الشمالية /شرؽ  ،2المنطقة الغربية ،منطقة اليضاب العميا،

منطقة الجنوب ،منطقة الصحراء الكبرى (.)30

 2-4المخطط الوطني لجودة الصناعة السياحة في الجزائر:

يركز المخطط الوطني لمتنمية السياحية عمى وضع حيز التنفيذ "مخطط جودة

السياحة" لتطوير الجودة في صناعة السياحة الوطنية .وقد بادرت الحكومة في ىذا
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السياؽ بوضع مقاربة وطنية تيدؼ الى االعتراؼ بجودة الخدمة المقدمة مف طرؼ

مينيي قطاع السياحة ،مف خالؿ نشر "مخطط جودة السياحة" (.)31( )PQTA

وييدؼ ىذا المخطط إلى جمع كؿ مينيي السياحة الذيف يمتزموف طواعية

بمقاربة جودة تخضع لمتطمبات الزبائف حوؿ عالمة وطنية لمجودة ( ،)32أخذا في االعتبار

تحقيؽ الغايات التالية (:)33

أ .تعزيز القدرة التنافسية الوطنية مف خالؿ دمج مفيوـ الجودة في جميع مشاريع تنمية
المؤسسات السياحية وبالتالي تحقيؽ احترافية أكبر؛
ب .تثميف المناطؽ السياحية وخمؽ استدامة لمعرض السياحي الجزائري مف خالؿ وضوح

الرؤية وتحسيف الجودة لمسياح؛

جػ .العمؿ عمى استفادة المؤسسات السياحية المشاركة في ىذه العممية عف طريؽ تقديـ
المساعدة واألدوات الالزمة لتنميتيا ،بما في ذلؾ مرافقتيا في عمميات الترميـ واعادة
التأىيؿ والتحديث و التوسيع والتكويف؛

د .ضماف ترويج مميز لممتعامميف المشاركيف في المقاربة الخاصة بالجودة ،مف خالؿ

إدماجيـ في شبكة المؤسسات التي تحمؿ عالمة "جودة السياحة الجزائرية" ،عف طريؽ
ضماف أفضؿ اندماج في القنوات التجارية.
ووفؽ مقاربة شاممة ومتكاممة؛ فمفيوـ الجودة يشمؿ مختمؼ مستويات اإلنتاج
السياحي ،وعمى ىذا األساس يأخذ مخطط جودة السياحة في االعتبار العرض السياحي

في مجممو ،ويغطي جميع األنشطة السياحية الموجودة عمى التراب الوطني (االستقباؿ،
اإلسكاف والمطاعـ والنقؿ ،التنشيط ،الترفيو  .)...وبالتالي فاألنشطة السياحية والميف
المعنية تتمثؿ فيما يمي :الفندقة ،اإلطعاـ ،منظمي الرحالت السياحية ،الحمامات المعدنية
والمعالجة بمياه البحر ،الناقموف (شركات الطيراف وتأجير السيارات ،)... ،الدليؿ

السياحي ،الدواويف السياحية ومكاتب اإلعالـ و التوجيو ،مناطؽ العبور (الموانئ

والمطارات).
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وفي إطار ىذا البرنامج يتـ منح العالمة الوطنية "جودة السياحة الجزائر"،
المرتكزة عمى االمتياز ،لجميع المؤسسات السياحية المعنية التي تحترـ شروط العضوية

التالية (:)34

مطابقة معايير الجودة؛

متابعة مقاربة جودة تستند إلى مراقبة خارجية ،تضمف التحسيف المستمر لجودة

الخدمات وبالتالي ضماف عالمة جودة موثوؽ بيا لمزبائف والحفاظ عمى مصداقية عالمة
"جودة السياحة الجزائر" التي تـ الحصوؿ عمييا؛
إنشاء خمية دائمة مسؤولة عف المحاسبة الداخمية؛

ضرورة الخضوع لشروط االستغالؿ وممارسة النشاط؛

االمتثاؿ لقواعد النظافة واألمف؛
االندماج في المحيط البيئي؛
وضع حيز التنفيذ نظاـ لمتكفؿ ومعالجة الشكاوى المقدمة مف الزبائف.
 -5سمات وآفاق الشراكة الجزائرية اإلفريقية:

يمكف فيـ معنى الشراكة األفرو جزائرية واىدافيا مف خالؿ أىمية القارة االفريقية

بالنسبة لمجزائر وكذا مف توجيات نشاطيا الدبموماسي الجزائري المخضرـ ودورىا
المحوري المتميز والمرتبط بثوابث السياسة الخارجية الجزائرية تجاه العالـ وافريقا

وقضاياىا تحديدا مف خالؿ حركيتيا ونشاطيا عبر آليتي النيباد ومنظمة االتحاد
االفريقي .واالىداؼ التي تتوخى تحقيقيا الجزائر مف وراء ذلؾ عمى الصعيد القاري.
تنبثؽ الشراكة االفرو-جزائرية مف االطار العاـ لمشراكة الجديدة مف أجؿ تنمية

أفريقيا وأىدافيا وأولياتيا مف جية ،ومف مقاصد منظومة االتحاد األفريقي مف جية أخرى،

باإلضافة الى متغيرات تراجع مداخيؿ المحروقات وتوجو الجزائر الى تجسيد ارتباطيا
التجاري واالقتصادي بدوؿ القارة لزيادة مداخمييا خارج المحروقات ،فضال عف انشغاالتيا
األمنية في إفريقيا .واذا كانت الشراكة الجديدة مف أجؿ تنمية أفريقيا المعروفة اختصا ار ب ػ ػ ػ

ػ NEPADاإلطار النظري واالستراتيجي الذي اعتمده القادة األفارقة مف أجؿ التصدي

لمفقر والتخمؼ واالرىاب ومسبباتو المنتشر في ربوع القارة األفريقية ،تمثؿ الخيار التنموي
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لمقارة لبموغ االستقرار واألمف ،فإف منظمة االتحاد األفريقي سميؿ منظمة الوحدة األفريقية
ال سابقة يمثؿ بالنسبة لمجزائر الى جانب النيباد أيضا اإلطار المؤسساتي األمثؿ الذي
يعنى بمشاكؿ القارة وانكشافاتيا األمنية الشاممة (.)35

 1-5تاريخ الشراكة الجزائرية اإلفريقية:

تعتبر الجزائر مف الدوؿ السباقة في إقامة عالقات مع الدوؿ اإلفريقية ،وضمف

سياؽ تنافسي إقميمي ودولي في المجاؿ اإلفريقي ،تحاوؿ الجزائر نسج عالقات دبموماسية

خاصة في بعدىا االقتصادي والثقافي ،وبدأت مالمح ىذه العالقة تظير منذ ستينيات

القرف العشريف ،حيث قامت الجزائر بدعـ حركات التحرر ،ومناىضة االستعمار األجنبي
لمدوؿ اإلفريقية ،لتعزز ىذه العالقات في الثمانينيات مف نفس القرف ،مف خالؿ دعـ
االستقالؿ وايجاد سبؿ التطور والنيوض بيذه الدوؿ ،مع التركيز عمى توطيد العالقات
االقتصادية وبناء حوار اقتصادي ثقافي لتحقيؽ التنمية (.)36

ولقد توطدت العالقات اإلفريقية الجزائرية ذات البعد االقتصادي منذ عقد مبادرة
النيباد ،التي أولت أىمية في جانب منيا لممجاؿ الطاقوي ،كونو مف أىـ القطاعات
الحيوية في القارة اإلفريقية التي تدعـ عممية التنمية ،والجزائر مف خالؿ ىذه المبادرة

أعمنت عف مجموعة المشاريع واالستثمارات التي الزالت ضمف األولويات المسطرة في
العالقات االقتصادية اإلفريقية الجزائرية ،وتوجو الجزائر نحو المجاؿ الطاقوي يعود إلى
ضعؼ المبادالت التجارية وعدـ القدرة عمى االستثمار في مشاريع أخرى في القارة .لذلؾ
فقد ركزت الجزائر عمى االستثمار في المجاؿ الطاقوي ،وعمى وجو الخصوص الغاز
والييدروكربوف والبنى التحتية لمطاقة عمى غرار أنابيب البتروؿ والغاز ،والطرقات ،خاصة
الثالث مشاريع التي أطمقتيا ضمف مبادرة النيباد ،وتسعى الجزائر إلى زيادة نسبة

استثمارىا في ىذا المجاؿ ،عمى الرغـ مف التحديات التي تواجييا ،سواء ما ارتبط

بالمنافسة اإلقميمية والدولية ،أو ما تعمؽ بالتحديات األمنية اإلقميمية (.)37

وقد تَـ وضع رؤية استراتيجية مف أجؿ تحقيؽ التنمية في إفريقيا تمتد إلى غاية
عاـ ،2065وتعتبر الجزائر طرؼ فعاؿ فييا ،ومف أكثر الدوؿ تحكما في أىداؼ ىذه
الرؤية التي ترتكز بشكؿ كبير عمى ترقية المؤىالت االقتصادية في القارة خاصة تمؾ التي
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ترتبط بسياسات التصنيع ،فمشك مة إفريقيا تكمف في عدـ امتالكيا لما يعرؼ بػموجيستيؾ
التصدير ،وبالتالي تشكؿ الجزائر بوابة بالنسبة لمقارة اإلفريقية مما يجعميا تستعمؿ ىذه

الورقة لتوطيد العالقات اإلفريقية الجزائرية االقتصادية (.)38
 2-5مجاالت الشراكة الجزائرية اإلفريقية:

أبرمت الجزائر مف خالؿ مبادرة النيباد مجموعة مف المشاريع المرتبطة بالبنى

التحتية وتتمثؿ في اآلتي (:)39

 مشروع خط األنابيب عبر الصحراء الذي ينقؿ الغاز الطبيعي مف نيجيريا إلى األسواؽاألوروبية عبر الجزائر؛
 الخط البري الغوس ما بيف نيجيريا والجزائر ،ويمر عبر مجموعة مف الدوؿ االفريقية؛خط األلياؼ البصرية الذي يسيؿ مف عممية تبادؿ الخبرات والمعمومات ،والتي يستفيد

منيا المجاؿ الطاقوي بطريقة أو بأخرى.

 ويعتبر مشروع خط األنابيب نيغاؿ مف أىـ المشاريع ،كونو مشروع جزائري-نيجيريانبثؽ عف توقيع مذكرة تفاىـ ،بيف شركة سوناطراؾ الجزائرية والشركة البترولية النيجيرية،
واعتبر عمى رأس أولويات المشاريع التي تشجعيا وترعاىا مبادرة النيباد.

 وفي مجاؿ التصدير والمبادالت لمموارد الطاقوية بيف الجزائر والدوؿ اإلفريقية ،فالمواردالييدروكربونية تعتبر مف أىـ الموارد التي يتـ تصديرىا وتبادليا ،مف خالؿ مؤسسة
سوناطراؾ الجزائرية وفروعيا في إفريقيا.
 3-5محددات الشراكة الجزائرية االفريقية :

ىنالؾ العديد مف الرىانات الييكمية والتحديات األمنية الداخمية والخارجية التي

تيدد مسار استثمار الجزائر الطاقوي في إفريقيا ،أىميا (:)40

 -عدـ االستقرار األمني لدوؿ الجوار مما يؤثر عمى مسار قطاع الموارد الييدركربونية

في الجزائر محميا واقميميا؛

 المنافسة االقميمية لمدور الجزائري ،خاصة مف طرؼ المغرب األقصى الذي يعدالشريؾ االقتصادي لمالي؛
 النفوذ الفرنسي في منطقة الساحؿ اإلفريقي.317
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 4-5حالة الشراكة بين الجزائر وجنوب إفريقيا:

تعمؿ كؿ مف الجزائر وجنوب افريقيا عمى تطوير عالقات التعاوف االقتصادي

فيما بينيما ،والرفع مف فرص التجارية واالستثمارية مف خالؿ البرامج الطموحة لمشراكة
وتنويعيا خاصة مع فتح خط طيراف مباشر بيف البمديف .ومف بيف المجاالت التي ىي
موضوع لمشراكة بيف البمديف نجد السياحة ،البيتروكيماويات ،الصناعة والتعديف؛ وتجدر
اإلشارة إلى أف جنوب إفريقيا تعتبر أكبر شريؾ تجاري لمجزائر مف بيف الدوؿ اإلفريقية

األخرى (.)41

 -6الخاتمة:

عالج ىذا البحث موضوع الجودة في مجاؿ الخدمات السياحية المختمفة كمدخؿ

الستدامة المنظومة السياحية عمى المستوى الوطني ومف ثـ كاستراتيجية مستقبمية لمشراكة
مع إفريقيا ،وذلؾ مف خالؿ دراسة نظرية تحميمية لمختمؼ الجوانب المرتبطة بو ،وتـ
التوصؿ بذلؾ إلى مجموعة مف االستنتاجات ،كما يمي:

 ينظر لمسياحة مف زوايا مختمفة ،باعتبارىا نشاط اقتصادي يحقؽ إيرادات مالية ميمةنتيجة سفر وتنقؿ األشخاص بيدؼ إشباع حاجات معينة ،وباعتبارىا شكؿ مف أشكاؿ
الخدمات ينتج عنيا تقديـ جممة مف المنافع لمسياح ،وباعتبارىا كذلؾ صناعة تتضمف
مزيجا مركبا مف األنشطة والخدمات ،وتكوف ذات عالقة مباشرة وغير مباشرة مع بقية
القطاعات االقتصادية في الدولة؛

 تمعب السياحة دروا ميما في الحركية االقتصادية وتساىـ بشكؿ إيجابي في دفع عجمةالتنمية المحمية ،وتعزز مختمؼ أبعاد التنمية الوطنية المستدامة؛
 يرتبط التنافس في مجاؿ الصناعات السياحية بالتغيرات عمى المستوى العالمي ،إذ الينحصر في الحدود اإلقميمية لمدولة فقط؛

 توفر ا لمقومات الطبيعية التي تعزز الصناعات السياحية غير كاؼ؛ بؿ كفاءة استخداـالموارد السياحية والقدرة عمى االستجابة لمتطمبات السياح ىو عامؿ حرج في نجاح

المنظومة السياحية بالدولة؛
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 يوجد تبايف بيف مفاىيـ الجودة وأبعادىا في مجاؿ الصناعة السياحية مقارنة باألنشطةاالقتصادية األخرى ،نظ ار لخصوصيات الخدمة السياحية وارتباطيا بعدد كبير مف
الخدمات األخرى ،ومختمؼ الصناعات ذات الصمة؛
 -تبني ثقافة الجودة في ـ جاؿ الصناعة السياحة ذو أىمية كبيرة  ،بالنظر إلى

خصوصية الزبائف مف حيث تنوع أجناسيـ ،ثقافاتيـ ،معتقداتيـ وكذلؾ سموكياتيـ

االجتماعية؛
 التنافس بالجودة في مجاؿ صناعة السياحة لو بعد استراتيجي يرتبط – إلى حد كبير-باىتماـ الدولة بتطوير وتأىيؿ المنظومة السياحية الجزائرية ،ووعي المجتمع ومساىمتو

في المحافظة عمى جاذبية العرض السياحي واؿ محافظة عمى مقوماتو؛

 تمثؿ استراتيجية الجودة في الخدمة السياحية دعامة رئيسية الستدامة القطاع السياحيالجزائري ،وتعزيز مساىمتو في االقتصاد الوطني.
 -7المراجع:
( )1أنظر :عثماف محمد غنيـ ونبيؿ سعد ،التخطيط السياحي ،دار الصفاء لمنشر والتوزيع
،األردف ،ط ، 2001 ،1ص.27 :

( )2أنظر :أحمد محمود مقابمة ،صناعة السياحة ،دار كنوز المعرفة ،2007 ،ص. 26 :
)3( Robert. L, Le tourisme international .que sais je ?. 5eme édition .Paris
: Presses universitaires. 1993.p10.
( )4أنظر :كماؿ درويش ،محمد الحماحمي ،رؤية عصرية لمترويح وأوقات الفراغ ،مركز الكتاب
لمنشر ،مصر ، 1997 ،ص .249

( )5درويش رياف ،االستثمارات السياحية في األردف ،مذكرة ماجستير غير منشورة ،جامعة
الجزائر ،الجزائر ،1997 ،ص .25

( )6أنظر :عثماف محمد غنيـ ونبيؿ سعد ،مرجع سابؽ ،ص.27 :

( )7ىدير عبد القادر ،واقع السياحة في الجزائر وآفاؽ تطورىا ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة الجزائر.2006 /2005 ،

( )8أنظر :محمد خميس الزوكة ،صناعة السياحة :مف المنظور الجغرافي ،دار المعرفة
الجامعية ،مصر ،1992 ،ص .07
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( )9راجع:

 سعيد محمد المصري ،إدارة وتسويؽ األنشطة الخدمية  -المفاىيـ و اإلستراتيجيات  ،-الدارالجامعية ،مصر.2001 ،

 أحمد ماىر وعبد السالـ أبو قحؼ ،تنظيـ وادارة المنشآت السياحية والفندقية ،المكتب العربي،الطبعة الثانية ،مصر.

( )10أنظر :عبد اليادي الرفاعي ،دراسة إحصائية لواقع السياحة في سورية ،مجمة جامعة تشريف

لمدراسات والبحوث العممية ،سمسمة العوـ االقتصادية والقانونية ،جامعة تشريف ،سوريا،

المجمد  ،27العدد  .2005 ،1ص .12

( )11أنظر :مشروع التقرير حوؿ مساىمة مف أجؿ إعادة تحديد السياسة السياحية الوطنية –
المجمس الوطني االقتصادي واالجتماعي – الدورة السادسة عشر ،نوفمبر ، 2000ص

.14

( )12أنظر :غنيـ عثماف محمد ،التخطيط السياحي و التنمية السياحية ،دار صفاء لمنشر و
التوزيع ،ص . 543

( )13أنظر :محمد سميماف جرادات وىواري معراج ،السياحة وأثرىا في التنمية االقتصادية

العالمية :حالة االقتصاد الجزائري ،مجمة الباحث ،جامعة ورقمة ،الجزائر ،عدد ،2004 ،01

ص ص .23-22

( )14اإلستراتيجية السياحية العربية ،ص .21

( )15أنظر :سعد بف عبد الرحمف القاضي ،الرؤية المستقبمية لنظـ ضماف الجودة في السياحة
في المممكة العربية السعودية ،ممتقى الجودة األوؿ بمنطقة عسير "الجودة في صناعة

السياحة" ،المممكة العربية السعودية ،2004 ،ص ص.2-1

( )16أنظر :حميد الطائي ،أصوؿ صناعة السياحة ،مؤسسة الوراؽ ،األردف ،ط ،2001/1ص

.36
)17( www.algeriantourism.com/articles.
( )18أنظر :زيد منير عبوي ،السياحة في الوطف العربي دراسة الىـ المواقع السياحية العربية
،الطبعة االولى ،دار الراية لمنشر و التوزيع ،األردف ،2007 ،ص .43

( )19أنظر :
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 -زايد مراد ،السياحة كصناعة في االقتصاد الوطني ،حالة الجزائر ،الممتقى الدولي :

اقتصاديات السياحة و دورىا في التنمية المستدامة ،جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر،
 ،2010ص.09

- Ministère du tourisme: op-cit, horizon 2013, p.4.
- Ministère du tourisme: plan d’action pour le développement durable du
tourisme en Algérie, 2013, p.4.
- www.algeriantourism.com/articles.
- www.alsabaah.com
)20( Ministère du tourisme: plan d’action pour le développement durable
du tourisme en Algérie, horizon 2010, p. 8.
( )21أحمد الجالد ،السياحة المتواصمة البيئية ،عالـ الكتاب ،ط  ،1مصر ،2002 ،ص .43
( )22موفؽ عدناف ،أساسيات التمويؿ واالستثمار في صناعة السياحة ،ط ،1الوراؽ لمنشر و
التوزيع، ،عماف األردف ، 2010 ،ص .14

( )23صالح الديف خربوطمي ،السياحة المستدامة ،دار الرضا لمنشر ،الطبعة األولى ،سوريا،
 ،2004ص .23

( )24عصاـ حسف السعيدي ،الداللة و اإلرشاد السياحي ،ط ،1دار الراية لمنشر و التوزيع،
األردف  ،2008،ص .127

( )25أحمد الجالد ،مرجع سابؽ ،ص .51

( )26محمد إبراىيـ عراقي و فاروؽ عبد النبي عطا اهلل ،التنمية السياحية المستدامة في جميورية
مصر العربية " دراسة تقويمية بالتطبيؽ عمى محافظة اإلسكندرية"  ،المعيد العالي لمسياحة

والفنادؽ والحاسب اآللي  ،مصر ،ص .4

( )27نفس المرجع  ،ص ص .6-5

( )28أنظر  :العابد سميرة ،لعراؼ فايزة ،صناعة السياحة في الجزائر :الواقع وسبؿ النيوض،

ممتقى وطني حوؿ :فرص ومخاطر السياحة الداخمية في الجزائر ،جامعة باتنة ،2012 ،ص

.10

( )29أنظر  :لحسف عبد القادر ،إستراتيجية تنمية مستدامة لمقطاع السياحي في الجزائر عمى

ضوء ما جاء بو المخطط التوجييي لمييئة السياحية آلفاؽ  ،2025مجمة أداء المؤسسات

الجزائرية ،جامعة ورقمة العدد  ،2012 ،02ص ص 182-181
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( )30سماعيني نسيبة ،دور السياحة في التنمية االقتصادية واالجتماعية في الجزائر ،مذكرة

ماجستير ،جامعة وىراف ،الجزائر ،2014 ،ص .152
)( Plan Qualité Tourisme Algérie.
)31( http://www.mta.gov.dz/site_relooke/ar/pothentialitesTour.php.
( )32عمر حوتية ،واقع قطاع السياحة في الجزائر وآفاؽ تطويره ،مجمة الحقيقة ،جامعة أدرار،
الجزائر ،العدد  ،29ص 414

مخطط-جودة-السياحة-الجزائرية)33( http://qualitetourisme.ccm-cg.net/ar/

العالمة-التجارية-جودة-السياحةhttp://qualitetourisme.ccm-cg.net/ar/-

()34

الجزائرية.

( )35حمزة سالـ ،توجيات الكياف اإلسرائيمي وانعكاساتيا عمى الشراكة األفروجزائرية ،الممتقى
الدولي  :الجزائر وافريقيا مف دعـ الحركات التحررية إلى بناء شراكات إستراتيجية ،كمية

الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة قالمة ،الجزائر 31 – 30 ،أكتوبر .2017

( )36فني كنزة ،البعد االقتصادي في العالقات اإلفريقية الجزائرية :نحو االستثمار في المجاؿ
الطاقوي .الممتقى الدولي  :الجزائر وافريقيا مف دعـ الحركات التحررية إلى بناء شراكات

إستراتيجية ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة قالمة ،الجزائر 31 – 30 ،أكتوبر

.2017

( )37فني كنزة ،نفس المرجع.
( )38فني كنزة ،نفس المرجع.
( )39فني كنزة ،نفس المرجع.

( )40مسيح الديف تسعديت ،تقيـ الدور االقميمي لمجزائر عمى ضوء غدارة النزاع في مالي :
المكاسب والتحديات ،الممتقى الدولي :الجزائر وافريقيا مف دعـ الحركات التحررية إلى بناء
شراكات إستراتيجية ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة قالمة ،الجزائر31 – 30 ،

أكتوبر .2017

( )41عبد الكريـ ىشاـ ،محددات الشراكة بيف الجزائر وجنوب إفريقيا وسبؿ تطويرىا ،الممتقى

الدولي :الجزائر وافريقيا مف دعـ الحركات التحررية إلى بناء شراكات إستراتيجية ،كمية
الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة قالمة ،الجزائر 31 – 30 ،أكتوبر .2017
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