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اليت تشكل البدائل األساسية اليت تطرح لتحقيق التنوع االقتصادي، خاصة القطاعات يف ظل البحث عن القطاعات 
حتسني على قدرة ، واليت هلا الاملستدامة التنميةكقطاع السياحة اليت تساهم يف بعث  االجتماعية و القوة االقتصادية ذات

، وهو ما يؤدي خرى لتحقيق أغراض التنميةألا االقتصادية لقطاعاتملختلف ااإلجيايب  و على التحفيز اهليكل االقتصادي
املسامهة  هذه جاءت ،ا إىل أن متثل النواة األساسية خللق التنويع االقتصادي وفك تبعية االقتصاد الوطين لقطاع احملروقات

القطاع السياحي ورهانات التنويع  عنوان حتت مجاعي كتاب شكل يف اجلامعيني املختصني األساتذة من موعة العلمية
االستثمار السياحي يف اجلزائر كآلية للتنويع االقتصادي يف ظل متطلبات " Prfu :شروع حبث، ملاالقتصادي يف اجلزائر

بالتعاون مع خمرب الطرق الكمية يف العلوم االقتصادية وعلوم إدارة األعمال وتطبيقاا من أجل التنمية  "التنمية املستدامة
البحث عن سبل النهوض  ايل يهدف والذي اجللفة، التسيري جامعة وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم لكلية ملستدامةا

بالقطاع السياحي باعتباره بديال أساسيا من البدائل اليت تطرح لتحقيق التنوع االقتصادي من خالل عرض جتارب ومناذج 
حتقيق للتعدد احلقيقي ملختلف القطاعات االقتصادية الفاعلة يف  فزحم يوقطاع اقتصاد كنشاط رائدة يف فاعلية السياحة

عملية التنويع االقتصادي، و تقدمي جمموعة من االقتراحات اليت متكن من تفعيل دور القطاع السياحي يف تنويع االقتصاد 
  .الوطين

   :هي رئيسيةإشكالية  الكتاب الذي جاء ملعاجلة صدور اهللا حبمد مت 2022 مارس شهر ويف
  القطاع السياحي ورهانات التنويع االقتصادي يف اجلزائر

حيث جاءت فكرة هذا الكتاب كمحاولة للبحث عن سبل النهوض بالقطاع السياحي يف اجلزائر باعتباره بديال 
 االجتماعية و القوة االقتصادية من أهم القطاعات ذات يعد أساسيا من البدائل اليت تطرح لتحقيق التنوع االقتصادي، إذ

ملختلف اإلجيايب  و على التحفيز حتسني اهليكل االقتصاديعلى قدرة ، ملا له من املستدامة التنميةاليت تساهم يف بعث 
، وهو ما يؤدي به إىل أن  ميثل النواة األساسية خللق التنويع خرى لتحقيق أغراض التنميةاأل االقتصادية لقطاعاتا

  .الوطين لقطاع احملروقات االقتصادي وفك تبعية االقتصاد
حتليل  اىل اجلانب هذا يف املشاركني األساتذة فيها تطرق حماور مخسة طرح مت السابقة اإلشكالية ولإلجابة على

 .السياحي ورهانات التنويع االقتصادي يف اجلزائر للقطاع واستشراف
يعترب  والذي املشروع، هذا يف املتنوعة ةالعلمي مبقاالم سامهوا الذين االساتذة والباحثني كل نشكر األخري ويف

 تقييم يف سامهت اليت للجنة العلمية والشكرموصول اجلزائر، يف القرار وصناع والباحثني للطلبة كمرجع علمية إضافة
 .العلمية املقاالت
كل  على الدكتور غريب يسني سي الخضر اجلماعي الكتاب مشروع على املشرف الشكراخلاص للمنسق و و

  .العلمي املشروع هذا إلمتام اهودات املبذولة من طرفه
  

  حيياوي عبد احلفيظ :الدكتور

 

  اجلماعي الكتاب مشروع رئيس كلمة



  بسم ا الرمحن الرحيم

  :مقدمة

 يعد إذ االقتصاد، تنويع ودعم يف أمهية من له ملا الدول من العديد اهتمام األخرية السنوات يف السياحة قطاع شهد

 السياحة وصف كان ، فإذا..)التقليدية احلرف، الصناعة الثقافة، التجارة، كالنقل،( القطاعات من للكثري األساسي احملرك

الدور  احلاضر باألثر و الوقت يف متزايدا وعيا مثة فإن سفرهم وإقامتهم، الزوار وظروف مسات على ركز قد املاضي يف
  .اقتصاديات الدول يف مباشر غري أو مباشر حنو على به االضطالع وميكنها السياحة به االقتصادي الذي تضطلع

األخرية  الفترة يف االهتمام ازداد فقد أمهية كبرية بالنسبة ملختلف الدول،من القطاع السياحي  هحيتلونظرا ملا 
إحداث تغيريات حقيقية للتوجه حنو التنويع  يف لدورها و كثرية، قطاعات مع لتشابكها السياحية بالتنمية بالسياحة و

ط ترتكز على سياسات تضمن توفري بدائل علمية من خالل حتديد مصفوفة القطاعات االقتصادية االقتصادي، وفق خط
اليت تقود عملية التنويع االقتصادي، وحتديد معدالت ونسب مستهدفة ملدى مسامهتها يف الناتج الداخلي اإلمجايل، 

تعددي حقيقي قائم على التنويع االقتصادي  فرهانات التنمية االقتصادية املستدامة مستقبال تكمن يف مدى ترقية اقتصاد
  .ملختلف القطاعات الفاعلة يف االقتصاد

 ويعترب القطاع السياحي من البدائل األساسية اليت تطرح لتحقيق التنوع االقتصادي، ملا له من دور يف خلق فرص

 تؤكد اإلمجايل، إذ احمللي الناتجيف  و يف الدخل الوطين املسامهة مث من و املدفوعات ميزان رصيد ودعم جديدة عمل

 الكثري جند لذا النمو االقتصادي، معدالت حتقيق حيث من الصناعات من أسرع تعد السياحة صناعة أن احلديثة الدراسات

 املرجوة من األهداف حتقيق لتكفل بالتشريعات الالزمة تدعمها تسهيالت لتقدمي السبل كافة إىل تسخري تسعى الدول من

 السياحة صناعة أن يالحظ الداخلية و اخلارجية العاملية بنوعيها بالسياحة اخلاصة للبيانات واملتتبع السياحي، قطاعها تطوير

  .اإلطالق على مل تكن أكربها إن العامل يف الصناعات أكرب من واحدة أصبحت قد

جيعله عرضة لتقلبات األسعار  وعلى اعتبار أن االقتصاد اجلزائري يعتمد بصفة كبرية على قطاع احملروقات الذي
والطلب عليها يف األسواق الدولية، وهو ما حيتم على االقتصاد الوطين البحث عن البدائل اليت تضمن اخلروج من دائرة 
االقتصاد الريعي والتوجه حنو إستراتيجية التنويع االقتصادي اليت تعترب ضرورة حتمية ال مفر منها، خاصة أن اجلزائر متتلك 

، واليت ميكن ...يات مهمة يف العديد من القطاعات على غرار قطاع السياحة، الفالحة، الصناعة، الطاقات املتجددةإمكان
  .أن تكون النواة األساسية خللق التنويع االقتصادي

ومن هنا تأيت فكرة هذا الكتاب كمحاولة للبحث عن سبل النهوض بالقطاع السياحي يف اجلزائر باعتباره بديال 
 االجتماعية و القوة االقتصادية من أهم القطاعات ذات يعد ا من البدائل اليت تطرح لتحقيق التنوع االقتصادي، إذأساسي

ملختلف اإلجيايب  و على التحفيز حتسني اهليكل االقتصاديعلى قدرة ، ملا له من املستدامة التنميةاليت تساهم يف بعث 



، وهو ما يؤدي به إىل أن  ميثل النواة األساسية خللق التنويع التنميةخرى لتحقيق أغراض األ االقتصادية لقطاعاتا
  .االقتصادي وفك تبعية االقتصاد الوطين لقطاع احملروقات

 هاما مؤشرا لقطاع السياحة يف اجلزائر، كوا االقتصادية واالجتماعية واالنعكاسات األبعاد حتليلفضال عن حماولة 

  .النشاط االقتصاديوتنويع ياس أثرها الذي يعكس دورها يف تفعيل وق على تطورها احلكم يف يعتمد
   :الكتابأهداف 

  البحث عن سبل النهوض بالقطاع السياحي باعتباره بديال أساسيا من البدائل اليت تطرح لتحقيق التنوع االقتصادي؛ 

 للتعدد احلقيقي ملختلف القطاعات  فزحم وقطاع اقتصادي كنشاط عرض جتارب ومناذج رائدة يف فاعلية السياحة
 عملية التنويع االقتصادي؛ حتقيق االقتصادية الفاعلة يف 

 تقدمي جمموعة من االقتراحات اليت متكن من تفعيل دور القطاع السياحي يف تنويع االقتصاد الوطين؛ 

 اد تعددي قائم على التنويع إبراز رهانات التنمية االقتصادية املستدامة مستقبال، واليت تكمن يف مدى ترقية اقتص
  .االقتصادي ملختلف القطاعات

  :حماور الكتاب
 ؛اإلطار العام للسياحة وأبعادها االقتصادية: احملور األول  
 االقتصادي؛ وأثرها السياحة أساليب حتليل أمهية: احملور الثاين  

 السياحة و رهانات التنويع االقتصادي يف اجلزائر؛: احملور الثالث 

 ؛ اجلزائر يف السياحة لتنمية االقتصادية اآلثار: رابعاحملور ال  
 اجلزائر يف السياحة لقطاع املستقبلية الرؤية(اجلزائر يف للسياحة واملستدامة الشاملة التنمية: امساحملور اخل(. 
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  )اجلزائر(حيياوي عبد احلفيظ، جامعة زيان عاشور باجللفة 

  )اجلزائر(الشلف جامعة حسيبة بن بوعلي  نورين بومدين،
  )اجلزائر(باجللفة  جامعة زيان عاشور سويسي الربيع،

31-41  

04   
  تجارب دولیة- لیات تفعیل السیاحة الدامجة آ

  )اجلزائر(1جامعة احلاج خلضر باتنة ،يامن بلمرداسي
  )اجلزائر( 1جامعة احلاج خلضر باتنة ،صليحة عشي

42-60  

05   

  القطاع السیاحي ورھانات التنویع االقتصادي في الجزائر
  )اجلزائر(باجللفة  جامعة زيان عاشور، زيان عبد احلليم
 )اجلزائر(باجللفة  جامعة زيان عاشور ،قطاف مبخوت
  )اجلزائر(باجللفة  جامعة زيان عاشور، فطم عبد القادر

61-81  

06   
 تطویر وترقیة السیاحة في الجزائر 

  )اجلزائر(قاملة 1945ماي  8 جامعة، خدجيةعزوزي 
  )اجلزائر(قاملة 1945ماي  8 جامعة، باليلية ربيع

82-103  

07   
  السیاحة ومساھمتھا في تحقیق التنمیة االقتصادیة

  )اجلزائر(باجللفة  جامعة زيان عاشورحممد شتوح، 
  )اجلزائر(باجللفة  جامعة زيان عاشور ،السعيدزغدي

104-116  

08   
  )  دراسة تحلیلیة( السیاحة في الجزائر وآفاق تنمیتھاواقع قطاع 
 )اجلزائر( بن باديس مستغامن ،اودي منصوريةود

  )اجلزائر( 3جامعة اجلزائر ،خضراوي عقبة
117-136  

 واقع التنمیة السیاحیة في الجزائر   09
  )اجلزائر(جامعة الشهيد محه خلضر الوادي، جمدوب عالء الدين

137-157  


