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 تنافسيته العالميةواقع من خالل قراءة حول  قطاع السياحة في الجزائرتحديات 

  -جامعة جيجل -بودخدخ كريم.أ

 -جامعة جيجل – بودخدخ مسعود.أ

 :ملخص

يلعب قطاع السياحة دورا مهما ورئيسيا يف دعم حركية النشاط اإلقتصادي باعتباره قطاعا حيويا يساهم يف تكوين الناتج   

من مث دعم معدالت النمو وازدهار النشاط اإلقتصادي خصوصا ملا يشمله من جوانب وأنشطة عديدة يكون هلا اإلستفادة م و الداخلي اخلا

، وعادة ما يرتبط قطاع السياحة بقطاع السفر ومن مث يربزان ، ومن مث التأثري إجيابا على حركية اإلقتصادالكبرية من رقي وتطور هذا القطاع

  .ترب من أهم مصادر الدخل والنمو اإلقتصادي يف عديد البلدانيف شكل قطاع واحد يع

وباعتبار أن قطاع السياحة والسفر هو قطاع ذو بعد دويل فإن تطور هذا القطاع يف أي دولة مرتبط مبدى تنافسيته قطاعها مع   

 فهي تربز مبثابة مؤشر أداء ميكن من بقية قطاعات دول العامل، حيث أن هذه التنافسية هي اليت توضح مستوى تطور هذا القطاع ومن مث

النسبة للجزائر فإن تنافسية قطاعها ال تزال بعيدة كل البعد عن املستويات الدولية نظرا لضعف إطاره التنظيمي ب، و معرفة واقع القطاع 

صناعة هذا القطاع على اهلامش، والقانوين، ضعف البىن التحتية األساسية وكذا قلة الوعي والفهم الوطين للسياحة وهذا ما عزز من بقاء 

تطوير  زيادة اإلنفاق احلكومي يف اال السياحي،:واملتمثلة أساسا يف للنهوض ذا القطاع وضوعة أمام الدولةامحتديات  ومن مث بروز مجلة

ونشر الثقافة والوعي السياحي يف  ةحتسني اخلدمات الصحية واألمني ،تروجيية فعالة البىن التحتية لبلوغ املعايري الدولية، تبين اسرتاتيجية 

  .اتمع

Abstract : 

 Tourism sector as a vital sector that plays an important role in supporting the mobility of 
economic activity and thus supporting the growth and prosperity of economic activity, Especially for 

what many activities that it cover which also benefit of the large size of tourism sector, and usually 

the travel sector associated with tourism sector so we can Highlight the tow in the form of a single 

sector which is a key source of income and economic growth in many countries. 

 As the travel and tourism sector is the sector with an international dimension, the 

Development of this sector in any country is related to the sector competitiveness with the rest of 

the world, which describes the evolution of this sector and therefore stand out as a performance 

indicator that can show us the reality of the sector. 

 For Algeria, travel and tourism sector competitiveness still weak and far from the world 

levels, this situation make many challenges for Algerian authorities to develope the tourism sector 

because it`s  running for a real economic activity rather than  an economic activity depending to  

Hydrocarbons, these challenges  are: increasing public spending in tourism sector, developing the 

infrastructures, improving services in the different activities, The adoption of effective 

promotional strategy and  the Dissemination of culture and tourism awareness in the community. 
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  :مقدمة

م يف تكوين الناتج يلعب قطاع السياحة دورا مهما ورئيسيا يف دعم حركية النشاط اإلقتصادي باعتباره قطاعا حيويا يساه

وازدهار النشاط اإلقتصادي خصوصا ملا يشمله من جوانب وأنشطة عديدة يكون هلا اإلستفادة  من مث دعم معدالت النموالداخلي اخلام و 

  .، ومن مث التأثري إجيابا على حركية اإلقتصادرقي وتطور هذا القطاع منالكبرية 

كبرية نظرا الستفادا من التطورات العديدة اليت مست اجلانب اخلدمايت   وقد شهدت السياحة على املستوى العاملي تطورات

اخل واليت سامهت إىل حد كبري يف تعزيز القدرات السياحية للعديد من الدول، إضافة ....سواء ما تعلق األمر بوسائل النقل،اإلتصال،الراحة

أو باآلثار  )، اجلبالت، الشالالاملناظر الطبيعية اخلالبة كالصحراء(بالطبيعة إىل مسامهتها يف التأثري إجيابا على تطور السياحة املتعلق سواء 

  .التارخيية

وكغريه من القطاعات اإلقتصادية يعرف القطاع السياحي تزايد املنافسة الدائرة حوله بني خمتلف دول العامل، سعيا ورغبة منها إىل 

ثريات اإلجيابية لذلك التوافد على اقتصادياا احمللية سواء كان تأثريا مباشرا أو استقطاب أكرب عدد من السياح ومن مث اإلستفادة من التأ

  .غري مباشر

وحتوز اجلزائر على قدرات كبرية يف جمال السياحة تؤهلها لتبوء مرتبة متقدمة بني الدول السياحية لو مت استغالل ما حتوز عليه من 

السياحة وكغريه من بقية القطاعات يعاين من تدهور كبري وال يعكس حقيقة ما متلكه موارد وإمكانيات، لكن الواقع يشري إىل أن قطاع 

اجلزائر من قدرات يف هذا اال، وهذا ما يتجلى يف تنافسية هذا القطاع مقارنة مع بقية الدول من خالل تقرير تنافسية قطاع السياحة 

يف اجلزائر، فإن هذا األخري يواجه العديد من التحديات اليت تعترب  مبثابة  والنقل العاملي، وعلى هذا األساس ويف ظل واقع قطاع السياحة

  .العوائق اليت حتول دون تطور هذا القطاع وتعزيز مكانته يف النشاط اإلقتصادي باجلزائر

  :اإلجابة عن اإلشكالية التاليةالبحثية وانطالقا مما سبق فإننا حناول من خالل هذه الورقة 

  ة قطاع السياحة يف اجلزائر؟ وفيما تتمثل التحديات اليت تواجهه انطالقا من ذلك؟ماهو واقع تنافسي

  :حيث قسمت الدراسة فضال عن مقدمة وخامتة إىل احملاور التالية

  التنافسية لىمدخل إ :المحور األول

  واقع تنافسية قطاع السياحة في الجزائر دوليا :المحور الثاني

  ياحة في الجزائرتحديات قطاع الس :المحور الثالث
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  التنافسية لىمدخل إ: المحور األول

دفع إىل تزايد  إن تزايد الرغبة واحلاجة إىل اإلستمرارية يف التطور وحتسني األداء سواء على املستوى اجلزئي أو املستوى الكلي  

عمل مفتوح أين تسود قواعد السوق من خ يف خمتلف ااالت من منا ، حيث أنه ويف ظل ما يعيشه العامل "التنافسية"اإلهتمام مبفهوم 

نها يعترب الشغل الشاغل جلميع حرية يف النشاط ومساواة أمام القانون، فإن اإلهتمام مبدى القدرة على املنافسة وكيفية العمل على حتسي

ن ذلك هو السبيل الوحيد ، باعتبار أ)الدول(أو على املستوى الكلي ) تمؤسسات،قطاعا(طراف الفاعلة سواء على املستوى اجلزئي األ

  .للبقاء واإلستمرار ومن مث التطور واإلزدهار

  :مفهوم التنافسية_ 1

، واليت ال ختتلف يف احلقيقة إال من حيث مؤشرات قياسها اليت "التنافسية"تربز العديد من التعاريف اليت تدور حول مفهوم   

وهذا ما جاء يف تعريف ، "يف السوق  القدرة على املنافسة"ها املبسط تعين يعتمد عليها يف تعريف هذا املفهوم، حيث أن التنافسية مبعنا

التنافسية الوطنية تتعلق باألداء احلايل والكامن لألنشطة اإلقتصادية املرتبطة بالتنافس مع : "1 املعهد العريب للتخطيط الذي يشري إىل أن

  ".الدول األخرى

 األسواق واإلستمرارية يف  النفاذ خالهلا من تستطيع وخدمات سلع توفريوذلك بفتنافسية الشركات تعين قدرا على املنافسة 

 الوقت ويف والسعر املناسب اجليدة بالنوعية واخلدمات السلع إنتاج على القدرة" :2ا أ على ينص للتنافسية الربيطاين فالتعريف الدولية،

  ." األخرى تاملنشآ من كفاءة أكثر بشكل املستهلكني حاجات تلبية يعين وهذا املناسب

 يف مستمر جناح حتقيق على دولة ما يف الصناعي القطاع لنفس املنتمية املؤسسات قدرة: "3أما تنافسية القطاع فيقصد ا 

  .الصناعة هذه يف الدولة تلك متيز يؤدي إىل ما احلكومية وهذا واحلماية الدعم على االعتماد دون الدولية األسواق

 اليت اخلدمات و السلع إنتاج على القدرة: "4 تعرفها منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي على أاالدول  يف حني أن تنافسية

  ."احلقيقي احمللي الدخل توسيع على فيه حتافظ الذي الوقت يف اخلارجية املزامحة اختبار تواجه

ايري اليت من خالهلا ميكن احلكم على قدرة بسبب اختالف كل طرف يف رؤيته للمعويشهد مفهوم تنافسية الدول نقاشا واسعا 

 دولحتديد مدى قدرة الدولة على املنافسة مع بقية الأن هذا البلد أو ذاك على املنافسة فيها مع بقية الدول األخرى يف العامل، حيث 

نمو، وضعية امليزانية وميزان معدالت ال: منها كثرية ومتنوعة وتشمل عدة جماالت، هاته األخرية  كلية  يكون انطالقا من مجلة مؤشرات

حيث يف حني يشري طرف معني إىل مجلة مؤشرات يرتكز عليها مفهوم  ،اخل...املدفوعات، حجم التدفقات الرأمسالية، حجم الديون

س فيها هي اليت ينعكو  مؤشرات أخرى يراها أكثر داللة وتعبريا عن مدى قدرة الدولة على التنافس، ىلتنافسية الدولة، يشري طرف آخر إ

 .الدولية اإلختالف بني الكتاب واإلقتصاديني فيما خيص تعريف التنافسية
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  :أنواع التنافسية_ 2

  :5 تربز التنافسية على عدة أنواع كما يلي  

اخلارجية وكذا يزيد اإلقبال  األسواق سلعه إىل تصدير من يتمكن األرخص التكاليف ذو فالبلد:السعر أو التكلفة تنافسية-أ

  .أفضل اته بصورةعلى خدم

  :وتشمل: سعريةال غير التنافسية-ب

 ذو املنتجات فالبلد اإلبتكارية، عنصر التقدمي، تسهيالت و املالئمة و النوعية إىل إضافة تشمل و: النوعية التنافسية 1_ب

 سلعة تصدير من يتمكن سوق،يف ال احلسنة السمعة ذات املصدرة املؤسسات بوجود للمستهلك مالئمة واألكثر النوعية، وذات املبتكرة،

  .املنافسة السلع من سعرا أعلى كانت لو و حىت

تتميز بارتفاع املستوى والتطور   صناعات يف النوعية خالل من املشروعات تتنافس حيث : التقانية التنافسية 2_ب

  .التكنلوجي

  :أهمية التنافسية_ 3

عاملني الدوليني زاد من حدة التنافس وصعوبة الوطنية أمام خمتلف املت إن ظهور العوملة وتزايد اإلجتاه حنو التحرير وفتح السوق  

أن ذلك يتطلب تزايد اإلهتمام بدراسة وتقييم درجة التنافسية سواء تعلق  احملافظة على املكانة السوقية سواء كان ذلك وطنيا أو دوليا، إذ

، ومن مث وبناءا على نتائج تلك الدراسة يتم اختاذ القرارات قية املتعاملنياألمر باملؤسسة،القطاع أو الدولة ملعرفة واقع ومكانة النشاط مع ب

  .والسياسات املالئمة اليت تساهم يف تعزيز التنافسية

واجلدير بالذكر أنه بقدر ما للعوملة من سلبيات على درجة التنافسية خصوصا بالنسبة للدول النامية نظرا لصعوبة التنافس مع   

أن هلا إجيابيات عديدة تتجلى باخلصوص فيما ختلقه من دوافع وحوافز على التطور،اإلبداع واإلبتكار يف خمتلف  الدول املتقدمة، إال

  .على املخرجات النهائية من سلع وخدماتاجلوانب اليت تسمح بتعزيز التنافسية، مما ينتج عنه آثار إجياية  

  ياواقع تنافسية قطاع السياحة في الجزائر دول :المحور الثاني

وهذا ما جتلى يف  ،أمرا ضروريا سفرجعل من ارتباطه بقطاع الجانب األإن ارتكاز قطاع السياحة يف تطوره على توافد السياح   

يف  أمهية موضوع التنافسية تتزايد وقدقطاعا واحدا نظرا لتكاملهما وترابطهما، سفرلسياحة والااملتخصصة كال من اعتبار اهليئات الدولية 

  .تفضيالت السياح اليت تؤثر فيها عديد العوامل واحملددات اجتاهكم أنه قطاع خدمايت وعلى درجة كبرية من احلساسية حب هذا القطاع
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  السفرو  السياحة قطاع أهميةنظرة حول _ 1

إن عدد املنظمة العاملية للسياحة ف حيوز قطاع السياحة والسفر على أمهية وتأثري اقتصادي كبريين، حيث أنه وتبعا لتقديرات  

، وانطالقا من التأثري 2007عن ما سبق تسجيله سنة  %2بزيادة قدرها  2008مليونا سنة  924السياح األجانب الوافدين بلغ 

  :6 قدرت بـ 2011سنة املباشر وغري املباشر هلذا القطاع يف اال اإلقتصادي فإن مسامهته 

  من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي؛ 9.2%_ 

  جم الصادرات؛من ح 4.8%_ 

  .من حجم اإلستثمار العاملي 9.2%_ 

تطور قطاع السياحة والسفر لدولة ما ينعكس وما يوضح أمهية هذا القطاع كمحرك للنمو واإلزدهار اإلقتصادي، أي أن   

هو أن له يشة، باإلجياب على حجم العمالة ومن مث على حجم الدخل الوطين، ومن مث حتسني وضعية ميزان املدفوعات وكذا مستوى املع

  :7 نوعني من التأثري مها

أو  املنتج تقدمي يف شاركت اليت اإلنتاج لعناصر مباشر دخلويتعلق مبا ميثله اإلنفاق يف هذا القطاع من  :التأثير المباشر_   

 خيص عوامل خرواآل ي،السياح القطاع يف املوظفة اإلنتاج عوامل خيص قسم :رئيسيني قسمني إىل ينقسم حيث املختلفة، اببنودمه اخلدمة

  .السياحي للقطاع املوردة القطاعات يف املوظفة اإلنتاج

اصطالح  علية يطلق والذي السياحي، نفاقلإل املضاعف باألثر االقتصادية الدورة تنشيط يف يتمثلو  :مباشر غير انعكاس_   

 ذلك اإلنفاق السياحي، دورات خالل ذلك بعد املتولدة الدخول جمموع يف ويتمثل Tourism Multiplier"السياحي  املضاعف"

 السلع يوجهونه يف إطار تلبية احتياجام حنو اإلنفاق اإلستهالكي على السياحي، املنتج تقدمي يف املشاركني عليه حيصل الذي الدخل أن

 اإلنتاج عناصر حابأص من ألطراف أخرى وهذا ما يسمح عن طريق امليل احلدي لإلستهالك باستمرار توليد دخول جديدة واخلدمات

 حىت واإلنفاق الدخل دورة تستمر وهكذا ية،اإلستهالك احتياجاا على الدخول هذه من جزء بدورها بإنفاق ستقوم ،يف قطاعات خمتلفة

 دةزيا من تسببه ما بفضل موميةالع االستثمارات تدعيم يف تساهم عامة دخول توليد يف سببتت أا، كما  اإلنفاق األوىل أثر يتالشى

 من أعلى سنة يكون مدا إنفاق دورة خالل الدخل يف النهائي التزايد فإن احلال وبطبيعة السياح، نشاط على املفروضة املوارد الضريبية

  .للسياح املباشر اإلنفاق ولده الذي األوىل التزايد

، ألا توضح املستوى الذي وصلت إلية وعلى هذا األساس تربز ضرورة اإلهتمام مبدى تنافسية هذا القطاع على املستوى الدويل  

 اإلسرتاتيجيات والسياسات املهتمة بتسيري هذا القطاع، حيث أن ذلك ميكن من معرفة عوامل النجاح والضعف ومن مث العمل على تعزيز

تأثرياته اإلجيابية على  نقاط القوة وتصحيح نقاط الضعف مبا يساهم يف تعزيز تنافسية هذا القطاع دوليا ومن مث اإلستفادة بشكل أكرب ن

  .النشاط اإلقتصادي واإلجتماعي
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    مؤشر تنافسية قطاع السياحة والسفر_ 2

  ،دولة 133والذي يشمل  يتوىل املنتدى اإلقتصادي العاملي وبصفة دورية إصدار تقرير التنافسية العاملي لقطاع السياحة والسفر  

  .وامل والسياسات اليت تعمل على تطوير قطاع السياحة والسفر يف خمتلف الدولإذ يكون اهلدف من خالل إعداده هو قياس وحتديد الع

اإلطار التنظيمي، بيئة األعمال : مؤشرات رئيسية وهي 3مؤشرا فرعيا جتمع يف  14هذا التقرير دراسة ما جمموعه  غطيحيث ي

  :ملؤشر تربز كما يليد البشرية الثقافية والطبيعية، حيث أن تركيبة هذا اوالبنية األساسية و املوار 

  تركيبات مؤشر تنافسية قطاع السياحة والسفر: 01الشكل 

  

  

  

  

                    

 

 

 

 

 

 

 

Source: Jennifer Blanke and Thea Chiesa :: The Travel & Tourism Competitiveness Report, World 
economic forum ,2007, p6. 

       

  

  

  

  

 مؤشر تنافسية قطاع السياحة والسفر

 اإلطار التنظيمي
بيئة األعمال والبنية 

 األساسية

الموارد البشرية الثقافية 

 والطبيعية

قواعد السياسات وال _

 التنظيمية

بيئة قطاع السياحة والسفر_   

ألمنالسالمة وا_   

الصحة العامة_   

القطاع استراتيجيات أولويات_   

الموارد البشرية_   

فهم السياحة الوطنية_   

الموارد الطبيعية_   

الموارد الثقافية_   

  لنقل الجويالبنية األساسية ل_ 

لنقل البريل البنية األساسية _  

السياحية لبنية األساسيةا_   

   االبنية األساسية لتكنولوجي_ 

واإلتصالالمعلومات   

تنافسية األسعار في قطاع _ 

 السياحة
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  :كما يلي 2011سنة  قطاع السفر والسياحة فيهاواقع الدول من حيث  5 أفضل ترتيبلسابقة جند وانطالقا من املؤشرات ا   

  2011دول من حيث واقع قطاع السفر والسياحة سنة  5ترتيب أفضل : 01الجدول 

  المؤشرات            

  

  الدول

  المؤشر اإلجمالي

  

  الترتيب      المؤشر

  اإلطار التنظيمي

  

  شرالترتيب      المؤ 

بيئة األعمال والبنية 

  األساسية

  المؤشر الترتيب      

  

الموارد البشرية الثقافية 

  والطبيعية

  الترتيب      المؤشر

  5.48             2  5.58              1  5.99              1  5.68               1  سويسرا

  5.26             5  5.57             2  5.67            12  5.50               2  ألمانيا

  5.18             9  5.35             8  5.71             7  5.41              3  فرنسا

  5.13           10  5.19           12  5.89             3  5.41              4  النمسا

  5.21             8  5.15           15  5.67           11     5.34              5  السويد

  .2011تنافسية قطاع السياحة والسفر لسنة املنتدى اإلقتصادي العاملي حول اعتمادا على تقرير  نيمن إعداد الباحث :المصدر

احة ترتيبا يف كل حمور من احملاور الثالثة اليت يستند عليها مؤشر تنافسية قطاع السي 2011من ناحية أفضل الدول يف سنة  أما  

  :8 والسفر جند

  ؛حتتل املراتب الثالثة األوىل على الرتتيب النمسالندا و سفيما خيص حمور اإلطار التنظيمي أن سويسرا، إي_ 

الواليات سويسرا، أملانيا و فيما خيص حمور بيئة األعمال والبنية األساسية جند املراتب الثالثة األوىل حتتلها على الرتتيب دول  _

  ؛ةاملتحدة األمريكي

الواليات أما فيما خيص حمور املوارد الطبيعية الثقافية والبشرية فإن املراتب الثالثة األوىل على الرتتيب عادت إىل كل من       _ 

  .واململكة املتحدة الربيطانية ا، سويسر املتحدة األمريكية

  قطاع السياحة والسفر في الجزائر دوليا مكانة_ 3

 ،اجلزائر مع بقية دول العاملتنافسية هذا القطاع يف مكانة  02اجلدول  هكما يربز ياحة والسفر  أوضح تقرير تنافسية قطاع الس  

حبيث أا جاءت يف مراتب جد متدنية تعكس الواقع املرتدي الذي يعيشه قطاع السياحة والسفر يف اجلزائر ويعزز من التحديات اليت 

  .عملية النمو و اإلزدهار اإلقتصاديتواجهه قصد الرقي بصناعة هذا القطاع ودعم دورها يف 
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  .2011و  2009، 2007: تطور تنافسية قطاع السياحة والسفر في الجزائر سنوات: 02الجدول 

  )دولة 139( 2011  )دولة 133(  2009  )دولة 124( 2007  السنوات

  113  115  93  الترتيب العام

  3.37  3.31  3.67  قيمة المؤشر

  .2011و 2007،2009:اعتمادا على تقارير املنتدى اإلقتصادي العاملي حول تنافسية قطاع السياحة والسفر لسنواتمن إعداد الباحثني  :المصدر

الوضعية الصعبة اليت يتواجد عليها قطاع السياحة يف اجلزائر، حيث أن تنافسيته بعيدة كل  يتوضح لنا من خالل اجلدول أعاله  

م ما تتوافر عليه اجلزائر من إمكانيات ومقومات تسمح هلا بالرقي والنهوض بصناعة هذا القطاع رغالدولية،  واملعايري البعد عن املستويات

  .ومن مث اإلستفادة من تأثريه على النشاط اإلقتصادي سواء كان تأثريا مباشرا أو غري مباشر

   :الذي يوضحه الشكل التايلسار الوافدين سواء من حيث احلجم أو قيمة املداخيل املوقد شهدت حركة السياح بالنسبة للجزائر 

  2009- 1995السياح الجزائر  قيمة مداخيل وحجم: 02الشكل 

  

                                   Source : Jennifer Blanke and Thea Chiesa ::op-cit, p 110. 

زايدا ملحوظا طوال الفرتة شهد تالوافدين إىل اجلزائر ويتوضح لنا من خالل الشكل السابق كيف أن عدد السياح    

خصوصا بعد حتسن الوضع األمين الذي كان يعترب اهلاجس األكرب لتوافد السياح األجانب، لكن املالحظ أيضا هو أن  2009- 1995

السياح األجانب تعترب ضئيلة والسبب يف ذلك هو ضعف اخلدمات املرافقة للنشاط السياحي وهو ما  من توافداملداخيل احملصل عليها 

  .يعكسه ترتيب اجلزائر العام وحىت على مستوى املؤشرات الفرعية اخلاصة بذلك اجلانب كما سنوضحه الحقا

  

  

  

  

دد ا�
	�ح ا����ب              
   )����ف(ا�وا�د	ن             

��م ا��دا�	ل ا���ر���            
ن ا�
	�ح ا����ب            
�		ن ا�دو�رات(          �(  
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  في الجزائر تنافسية اإلطار التنظيمي لقطاع للسياحة والسفر _1_3

على مجلة من املقومات اليت يستند عليها يف تقييم تنافسية هذا القطاع من هذا  يقوم اإلطار التنظيمي لقطاع السياحة والسفر  

  :9أنه يرتكز على دراسة األطر القانونية والتنظيمية اليت من خالهلا يتبني اجلانب، حيث 

  ؛دء يف مشروع استثمارياحلصول على التأشرية،التكاليف والتوقيت الالزم للبمدى مرونة القوانني واإلجراءات التنظيمية فيما خيص  _

  مدى اهتمام الدولة املعنية بالبيئة وسعيها حلمايتها؛_ 

  ؛مدى توفر احلماية واألمن من خالل الرتكيز على حوادث املرور_ 

  نوعية الرعاية الصحية ومدى تطورها من خالل توضيح مدى إمكانية احلصول على العالج واملياه الصحية؛_ 

القطاع وكذا مشاركاا يف التظاهرات السياحة والسفر وخصوصا من خالل حجم نفقاا العامة هلذا مدى اهتمام الدولة بقطاع _ 

  .على املستوى الدويل اخلاصة بالقطاعواملعارض 

التطورات اليت يعكسها  مبختلف فروعه وقد شهدت تنافسية قطاع السياحة والسفر يف اجلزائر على مستوى اإلطار التنظيمي  

  :اجلدول التايل

  2011و 2009، 2007تطور تنافسية قطاع السياحة والسفر في الجزائر على مستوى اإلطار التنظيمي سنوات : 03الجدول 

  2011  2009  2007  السنوات    المؤشرات           

  112  108  89  اإلطار التنظيمي

  118  111  113  السياسات والقواعد التنظيمية    

  120  116  82  بيئة قطاع السياحة والسفر    

  95  97  74  السالمة واألمن    

  84  81  53  الصحة العامة    

  130  124  109  اسرتاتيجيات القطاع اتأولوي    

  .2011و 2007،2009:من إعداد الباحثني اعتمادا على تقارير املنتدى اإلقتصادي العاملي حول تنافسية قطاع السياحة والسفر لسنوات :المصدر

تراجعات  ، حيث شهدت تنافسيتهعلى مستوى اإلطار التنظيميمتخلف قطاع السياحة والسفر يف اجلزائر إن املالحظ هو أن   

يف نفس القطاع واليت  دوليا ملحوظة ميكن إرجاعها إىل عوامل داخلية مرتبطة باجلزائر يف حد ذاا كما ميكن إيعازها للتطورات احلاصلة

وعدم ضعف الداخل وذلك يف هو أن األسباب الرئيسية يف هذا الرتاجع تعود باألساس إىل لكن املؤكد  عملت على تراجع ترتيب اجلزائر،

اخلاصة باحلصول على التأشريات،التكاليف والتوقيت الالزم للبدء يف مشروع استثماري من جهة، وكذا  السياسات والقواعد التنظيميةمرونة 

سواء بسبب اخنفاض حجم النفقات العامة املوجهة للقطاع أو بسبب قلة متثيل ة عدم بروز هذا القطاع كأولوية بالنسبة للحكومة اجلزائري

  .اخلاصة بالقطاع على املستوى الدويلواملعارض اجلزائر يف التظاهرات واألحداث 
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  في الجزائر لقطاع للسياحة والسفر نية األساسيةببيئة األعمال والتنافسية  _2_3

إىل مدى تطور البىن التحتية سواء فيما تعلق األمر بالنقل الربي، النقل اجلوي، اال  ساسيةويشري حمور بيئة األعمال والبنية األ  

، زيادة على السياحي وكذا يف جمال اإلتصاالت واملعلومات،حبكم ما توفره البىن التحتية من مرونة أكرب وراحة أعلى يف انتقال السياح

 القطاع سواء من خالل أسعار التذاكر، معدل التضخم احمللي وأسعار الوقود الرتكيز على مدى تنافسية األسعار على مستوى هذا

  .والفنادق

  :بيئة األعمال والبنية األساسية هلذا القطاع يف اجلزائر كما يلي وقد جاءت تنافسية  

  بيئة األعمال والبنية األساسيةتطور تنافسية قطاع السياحة والسفر في الجزائر على مستوى : 04الجدول 

  2011و 2009، 2007وات سن

  2011  2009  2007  المؤشرات               السنوات

  110  98  93  بيئة األعمال والبنية األساسية

  103  110  101  البنية األساسية للنقل الجوي  

  105  101  78  البنية األساسية للنقل البري  

  122  95  114  البنية األساسية السياحية  

   اولوجيالبنية األساسية لتكن  

  المعلومات واإلتصال  
118  97  107  

  35  32  09  تنافسية األسعار في قطاع السياحة 
  .2011و 2007،2009:من إعداد الباحثني اعتمادا على تقارير املنتدى اإلقتصادي العاملي حول تنافسية قطاع السياحة والسفر لسنوات :المصدر

قطاع السياحة والسفر يف اجلزائر على مستوى بيئة األعمال والبنية  تنافسيةفقد تدهورت  2009و  2007ومقارنة بسنيت   

، والذي يرجع إىل ضعف أداء هذا القطاع سواء من ناحية البىن األساسية يف خمتلف جوانبها وكذا للتطور الذي تسجله بقية األساسية

هذا القطاع حيتل مكانة جيدة من حيث التنافسية  أنيف حني الدول على مستوى هذا اجلانب مما عزز من تراجع تنافسية اجلزائر دوليا، 

تبقى غري كافية يف ظل عدم وجود بىن حتتية إال أا  2007مقارنة مبا كانت عليه سنة  2011و  2009رغم تراجعها سنيت السعرية 

  .األجانب متطورة تساعد على توفري الراحة بشكل أساسي للسياح

  في الجزائر لقطاع للسياحة والسفر والطبيعية ةي، الثقافالموارد البشريةتنافسية  _3_3

حيث أنه يشري إىل مدى تطور يعترب حمور املوارد البشرية على درجة كبرية من األمهية يف تنافسية قطاع السفر والسياحة ألي بلد،   

والطبيعية ذات الصيت العاملي واليت تربز يف املوارد البشرية من ناحية التأهيل واملستوى املعريف والدراسي، زيادة على عدد املواقع الثقافية 

  .جمملها القدرات السياحية للبلد
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إذ أنه  ضعف تنافسية قطاع السياحة والسفر يف اجلزائر من حيث هذا اجلانب،مدى  05وبالنسبة للجزائر، يوضح اجلدول   

ثقافية مصنفة دوليا، إال أا تبقى دون املستوى فيما خيص املوارد ورغم بروز املوارد الثقافية يف مرتبة حسنة نسبيا ملا متلكه اجلزائر من مواقع 

على توافد  وهذا كله ينعكس سلبا،خصوصا فيما خيص مدى فهم اتمع للسياحةالبشرية لضعف التأهيل العلمي واملعريف و و الطبيعية 

  . من جهة أخرى بالقطاعمن جهة وعلى النشاطات املتعلقة األجانب السياح 

  والطبيعية ةالموارد البشرية، الثقافيتنافسية تطور تنافسية قطاع السياحة والسفر في الجزائر على مستوى : 05الجدول 

  2011و 2009، 2007سنوات 

  2011  2009  2007  المؤشرات                 السنوات

  116  127  127  والطبيعية ةالموارد البشرية، الثقافي 

  91  101  101  املوارد البشرية     

  129  132  /  الفهم الوطين للسياحة    

  99  105  65  املوارد الطبيعية    

  72  69  65  املوارد الثقافية    

  .2011و 2007،2009:من إعداد الباحثني اعتمادا على تقارير املنتدى اإلقتصادي العاملي حول تنافسية قطاع السياحة والسفر لسنوات :المصدر

  سياحة في الجزائرتحديات قطاع ال :المحور الثالث

 املنتدى اإلقتصادي العامليإن الواقع املرتدي الذي يعيشه قطاع السياحة والسفر يف اجلزائر من خالل ما أوردته خمتلف تقارير   

 اجلزائربد ذاته يف النشاط اإلقتصادي حبلعديد السنوات يثبت أن هذا القطاع يوجه العديد من التحديات حىت يتحول إىل قطاع قائم 

لمحروقات اإلقتصاد اجلزائري ل من تبعية خروج تدرجيياوذلك متاشيا مع سعي اجلزائر لل ،ساهم يف دعم النمو واإلزدهار اإلقتصاديوي

وتنويع النشاط اإلقتصادي والتأسيس القتصاد حقيقي قائم على توليد الثروة وتوفري مناصب شغل تساهم يف خلق ديناميكية للنشاط 

  . اإلقتصادي باجلزائر

على هذا األساس وانطالقا من الوقائع السابقة ميكن اإلشارة إىل مجلة من التحديات اليت تعترب أساسية ويتوجب على صناع و 

ومن مث اإلستفادة من تأثرياته اإلجيابية املباشرة  يف اجلزائر القرار أخذها بعني اإلعتبار يف إطار بناء اسرتاتيجية مثلى للنهوض بقطاع السياحة

  .اشرة على النشاط اإلقتصادي الوطينوغري املب
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  زيادة اإلنفاق الحكومي على قطاع السياحة_ 1

إن تطور قطاع السياحة والسفر باجلزائر يتطلب بالضرورة أن يكون من بني اهتمامات و أولويات السياسة اإلقتصادية يف اجلزائر،   

التمكني من خلق قاعدة متينة يرتكز عليها وتسمح باستمرارية  وذلك يكون من خالل زيادة حجم اإلنفاق العام على هذا القطاع قصد

تطوره، حيث أن رقي هذا القطاع يتطلب سهر اهليئات العمومية على توفري أفضل الظروف اليت متكن من استقطاب السياح األجانب، 

  :10وذلك من خالل 

  املنشآت األساسية والبىن التحتية ؛بناء _ 

   مع الدول املتطورة سياحيا لإلستفادة من خرباا وجتارها؛ عقد اتفاقات شراكة وتعاون_ 

  ؛إنشاء مشاريع سياحية_ 

  يئة اإلقليم ومحاية املناظر العامة_ 

  والثقافة السياحية في المجتمع فكر السياحيتنمية ال_ 2

يف أدائها، وعلى هذا األساس فإن  تعتمد على العنصر البشري خصوصا يف القطاعات اخلدماتية اليت املوارد البشريةتتعاظم أمهية   

، ومبا من جهة تكوين العنصر البشري يف جمال السياحة يعترب أمرا ضروريا، قصد النهوض مبستوى اخلدمات والرقي به ملستوى العاملية

  .تقبل اآلخرخلق ثقافة السياحة يف أوساط اتمع وتشجيعه على حتسني طرق التسيري السياحي وكذا أيضا يف  من جهة أخرى يساهم

واجلزائر عملت منذ اية الستينات على تأسيس مدارس خاصة بالتكوين السياحي من خالل مركزي التكوين املهين يف كل من   

لكن غياب الدعم  واإلشراف واإلهتمام  وهران وقسنطينة، مث معهدي تيزي وزو و بوسعادة فاملعهد العايل للفندقة باجلزائر العاصمة،

على عدم وجود اسرتاتيجية واضحة ترتكز عليها عملية التكوين ساهم يف تراجع دور هذه اهليئات يف عملية خلق موارد احلكومي زيادة 

 بشرية مؤهلة يف اال السياحي
11 .  

ين الفهم الوطعامليا فيما خيص تنافسية  129احتالل اجلزائر للمرتبة  فإنأوساط اتمع،  أما من ناحية توليد ثقافة سياحية يف  

، حيث مازال اتمع يعاين من حالة انغالق  على مستوى قطاع السياحة والسفر خلري دليل على صعوبة التحدي الذي تواجهه للسياحة

اجتماعي وعدم استعداد للتفتح على اآلخر خصوصا مع ارتباط السياحة بعديد القضايا اليت تتناىف وعادات وتقاليد اتمع، مما جيعل من 

ويضع عائقا أمام جهود النهوض بقطاع السياحة يف اجلزائر، ولو  تاح اتمع على السياحة جبميع جوانبها أمرا يف غاية التعقيدإمكانية انف

أن ذلك ميكن جتاوزه عن طريق العمل على ضبط النشاط السياحي مبا يتماشى والوضع اإلجتماعي السائد رغم ما قد يكون لذلك من 

  . اع السياحي يف وجهة نظر الكثري من املختصنيتأثري حمدود على تطور القط
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  تطوير البنى التحتية والمنشآت األساسية_ 3

، حيث أا توفر سهولة تثبت العديد من التجارب الدولية مدى أمهية الدور الذي تلعبه البىن التحتية يف تطوير قطاع السياحة  

شرعت يف تطوير بنيتها  2001ورغم أن اجلزائر ومنذ سنة  نة يف نفوس السياح،احلركة وربح الوقت واجلهد ومن مث توفري الراحة والطمأني

  .التحتية إال أن تلك اجلهود ال زالت غري كافية ليكون هلا تأثري كاف على تطور قطاع السياحة يف اجلزائر

طار تعزيز توفري  اخلدمات اليت فاجلزائر أمام حتد تطوير منشآا السياحية اليت تتماشى وما متلكه من مواقع سياحية وهذا يف إ

ى ترافق عادة النشاط السياحي، إذ انه ال معىن من توافر مواقع سياحية دون أن يواكبها خدمات النقل، واإلطعام واملبيت وهذا كله ال يتأت

  .إال من خالل تواجد منشآت وبىن حتتية متكن من توفري ذلك ومواصفات عاملية

ىل عجز يف طاقات اإلستقبال وعدم استجابة الكثري منها للمعايري الدولية، أما فيما خيص ق إفيما خيص الفناد فالواقع يشري 

وهو ما ، )التأخر يف الرحالت وسوء الربط بني املناطق السياحية املعروفة( النقل فيسجل سوء اخلدمات بشكل كبري خصوصا النقل اجلوي 

خصوصا بني خمتلف املواقع  يئة شبكات الطرق والسكك احلديديةنئ واملطارات و ىل ضرورة توسعة طاقات اإلستقبال ،توسعة املوايدفع إ

  .السياحية املعروفة لتسهيل احلركة والتنقل

  بالقطاع ةالخاص تحسين األطر القانونية والتنظيمية_ 4

لتنظيمية والرقابية على األطر ا يدل على ختلفعامليا فيما خيص تنافسية اإلطار التنظيمي  112إن احتالل اجلزائر للمرتبة   

  .مستوى هذا القطاع وبالتايل بروزها كعراقيل تساهم يف احلد من رقيه وتطور مسامهته يف النشاط اإلقتصادي

حيث يتعني على اجلزائر حتسني إجراءات احلصول على التأشريات لتجنب التأخري وما لذلك من تفضيل للسياح األجانب 

تسهيالت أفضل، كما يتعني عليها ومتاشيا مع املعايري الدولية حتسني وتبسيط اجراءات التأسيس  لوجهات سياحية يف بلدان أخرى ذات

  .والبدء يف املشاريع اإلستثمارية أمام القطاع اخلاص مبا يعزز من تطور اخلدمات املقدمة

  للنشاط السياحي تحسين الخدمات المرافقة_ 5

يس فقط املواقع السياحية، وإمنا متتد لتشمل حىت اخلدمات املرافقة اليت تسمح إن من أهم األمور املؤثرة على توافد السياح ل  

، ويف اجلزائر فإنه يسجل نقص كبري يف هذا اال وذلك من للسياح األجانب باإلستمتاع بأوقام وجتنب التعب وضياع الوقت واجلهد

  :12 خالل

يف اجلزائر وعدم مواكبتها للتطورات الدولية انعكس سلبا على طبيعة حيث أن ختلف املنظومة املصرفية : ضعف اخلدمات املصرفية_ 

  واليت ال تتوافق يف الغالب وطلبات األجانب؛خصوصا من حيث وسائل الدفع اخلدمات املصرفية املقدمة 

  اليت تشهد تطورات كبرية يف العصر احلايل؛ اإلعالم واإلتصال اضعف تكنولوجي_ 

  .دم تكيفها ومواكبتها للتطورات الدوليةضعف أداء وكاالت األسفار وع_ 
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  اتباع سياسة ترويجية فعالة -6

يتعني على اجلزائر وقصد التعريف برتاثها السياحي وقدراا يف هذا اال اتباع سياسة تروجيية تسمح بإيصال أفضل صورة عنها   

فإا مطالبة بإزالة كل الشكوك اليت قد تتبادر إىل األجانب إىل اخلارج، ونظرا للظروف الصعبة اليت مرت ها اجلزائر على املستوى األمين 

  .حول مدى توفر السالمة واألمن فيها باعتبارمها عاملني جد مؤثرين على توافد السياح ألي بلد

وعلى هذا األساس فإنه من الواجب العمل على تطوير اإلسرتاتيجيات التسويقية، واليت ترتكز على استغالل مجيع فضاءات   

تصال واملشاركة بقوة يف التظاهرات واملعارض السياحية الدولية للتعريف بالرتاث السياحي اجلزائري وخمتلف اخلدمات واحلوافز املوفرة اإل

  .للسياح املتوافدين إليها

  :خاتمة

يته الدولية مبا إن أمهية الدور الذي تلعبه السياحة كقطاع حيوي يف النشاط اإلقتصادي يزيد من ضرورة العمل على تدعيم تنافس

  .يسمح بتعزيز دوره يف املساهم يف النمو واإلزدهار اإلقتصادي ومن مث حتسني مستويات املعيشة

وتعترب التنافسية من املوضوعات اهلامة يف العصر احلايل خصوصا مع انفتاح الدول على بعضها البعض، حيث بات ازدهار ورقي 

املنافسة دوليا، وهذا ال يتأتى إال من خالل العمل املتواصل على دراسة املقدرة التنافسية  صناعة السياحة كقطاع مرتبطة مبدى قدرته على

  .للقطاع دوليا ملعرفة مكانة هذا القطاع يف أي مستوى ومن مث القدرة على اختاذ القرارات والسياسات املناسبة له

ته، حيث حيتل مراتب متأخرة يف مجيع املؤشرات الفرعية ويعاين قطاع السياحة يف اجلزائر من ضعف وختلف كبري يف أدائه وتنافسي

ملؤشر تنافسية قطاع السياحة والسفر العاملي، وهو ما يضع اجلزائر أمام حتديات كبرية للنهوض ذا القطاع احليوي، وهي اليت تسعى 

قيقية ومناصب شغل تؤسس لديناميكية يف للخروج باإلقتصاد الوطين من تبعية احملروقات والعمل على تنويعه مبا يساهم يف خلق ثروة ح

  :فإن السلطات جمربة على مواجهة مجلة من التحديات أمههااإلقتصادي الوطين، حيث أنه وانطالقا من قراءة يف واقع هذا القطاع، النشاط 

  زيادة اإلنفاق احلكومي على قطاع السياحة؛_ 

  تنمية الفكر السياحي والثقافة السياحية يف اتمع؛_ 

  ؛تطوير البىن التحتية واملنشآت األساسية_ 

  ؛حتسني اخلدمات املرافقة للنشاط السياحي_ 

  .اتباع سياسة تروجيية فعالة_ 
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