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تعترب السياحة صناعة متنوعة ومعقدة، تشمل جمموعة واسعة من األنشطة واخلصائص املهنية يف كل : الملخص
 استثمارا معتربا يف اليد العاملة الكفؤة. منطقة، الشيء الذي يتطلب 

تلعب املوارد البشرية دورا أساسيا ومتثل رهانا هاما ليس لتنمية القطاع فقط بل وبالتايل، فالسياحة صناعة خدمية، أين 
 من أجل سياحة مستدامة.

 يف اجلزائر. املستدامة يف هذا السياق، يهدف هذا البحث لعرض دور تكوين املوارد البشرية  يف التنمية السياحية
 التكوين، الموارد البشرية، السياحة، التنمية الكلمات الدالة:

 التكوين، الموارد البشرية، السياحة، التنمية. الكلمات الدالة:

Résumé : 
Le tourisme est une industrie très diversifiée et complexe, qui englobe un vaste éventail d’activités 

et de profils professionnels dans chaque région et qui demande un investissement conséquent dans une main-
d’œuvre performante. 

Donc, Le tourisme est une industrie de services dans laquelle les ressources humaines jouent un 
rôle fondamental et représentent un enjeu majeur non seulement pour le développement du secteur mais aussi 
pour un tourisme durable. 

Dans ce contexte, cette recherche vise à présenter le rôle de la formation des ressources humaines 
dans le développement du  tourisme en Algérie. 
 
Mots clés : formation,  ressources humaines, tourisme,  développement 
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 مقدمة:
شهد العامل خالل السنوات األخرية تطورات جوهرية طالت خمتلف جوانب احلياة و أثرت يف 

التطورات الذي سادت فيه الثورة العلمية و  خمتلف أنواع املؤسسات، مما ولد عاملا جديدا هو عامل العوملة،
التقنية اهلائلة، واليت أسهمت يف إعادة تشكيل املوارد البشرية يف املنظمات املعاصرة، و صنعت أمناطا 
تنظيمية جديدة و يف نفس الوقت طرحت و بقوة قيما وأفكارا جديدة، فقد أصبحت املنظمات أكثر 

مان و املكان يف إطار مرونة، وأسرع استجابة للمستهلك و للظروف البيئية، و ختطت إشكالية الز 
املتطورة واعتمادها احلديثة و  واالتصاالت املعلوماتلتكنولوجيا  التواصل و التفاعل اإلنساين باستخدامها

ا، فكرا ومنهجا يف سبيل  االسرتاتيجيةتركز على األداء وتعتمد كما   اآللية أساسا يف تشغيل عمليا
بدرجات عالية من التفوق و التميز، هذا الواقع اجلديد أوجد حاجة متزايدة  االسرتاتيجيةحتقيق أهدافها 

دف للتجديد و تطمح إىل أن تكون العبا اسرتاتيجيا يف إدارة  لنوعية جديدة من املوارد البشرية، نوعية 
ا املختلفة، تفكر عامليا و تعمل حمليا، تستوعب املتغريات احمللي ة يف املنظمة و صياغة اسرتاتيجيا

ا على العمل يف ظل ثقافات  األسواق الدولية اليت بدأت املنظمات تتجه إليها بقوة فضال عن قدر
 متباينة.

تعترب إدارة املوارد البشرية من أهم وظائف اإلدارة لرتكيزها على العنصر البشري و الذي يعترب    
ن إدارة و تنمية املوارد البشرية تعتربا .إ امثن مورد لدى اإلدارة واألكثر تأثريا يف اإلنتاجية على اإلطالق

دف إىل تعزيز القدرات التنظيمية، و متكني الشركات من  ركنا أساسيا يف غالبية املنظمات حيث 
املوارد البشرية استقطاب و تأهيل الكفاءات الالزمة والقادرة على مواكبة التحديات احلالية واملستقبلية، ف

يق أهداف و ربح املنظمة، و حىت توسعها أكثر مما يساهم يف خلق بقوة يف حتقميكن أن تساهم و 
مناصب شغل جديدة للتخفيف من حدة البطالة وحتقيق التشغيل الكامل، فإدارة املوارد البشرية تعين 

نه على مدى كفاءة، وقدرات، أباختصار االستخدام األمثل للعنصر البشري املتوفر و املتوقع، حيث 
البشري ومحاسه للعمل تتوقف كفاءة املنظمة وجناحها يف الوصول إىل حتقيق وخربات هذا العنصر 

أهدافها، لذلك اهتم علماء اإلدارة بوضع املبادئ واألسس اليت تساعد على االستفادة القصوى من كل 
 كوينفرد يف املنظمة من خالل إدارة املوارد البشرية، هذه األسس تبدأ من التخطيط واالختيار والت

فز و التقييم، وهي ليست منفصلة عن بعضها، بل تتكامل مع بعضها البعض كمنظومة نسقية من احلواو 
 جل الوصول إىل أداء كفء إلدارة املوارد البشرية ومن مت املنظمة ككل يف إطار التنمية املستدامة.أ
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يف  لذلك كان وال يزال املورد البشري العنصر الفاعل أيضا يف حتريك عجلة التنمية السياحية
يوفرها يف  أنعوائد املالية الكبرية اليت ميكن لل املدرةباعتبار القطاع السياحي من أهم القطاعات أية دولة، 

األمدين املتوسط والبعيد وملا يوفره من فرص خللق الثروة والتخفيف من حدة الكثري من املشاكل 
وجدت الكثري من الدول يف هذه الصناعة (السياحة) بديال اسرتاتيجيا الستغالل  حيثاالقتصادية، 

مواردها السياحية بشكل يضمن استدامتها ويغنيها عن االعتماد على مصادر الثروة الناضبة، فهي 
أصبح هلا دور أساسيا يف التنمية االقتصادية كما الصناعة األوىل من حيث تشغيل اليد العاملة  

 .يةواالجتماع
 ميكن طرح اإلشكالية التالية: وعلى ضوء ما سبق 

كيف يمكن أن يكون تكوين المورد البشري سبيال لتحقيق التنمية السياحية المستدامة في 
 ؟ الجزائر

 من خالل هذه اإلشكالية  ميكن الرتكيز على النقاط التالية:
 أوًال: التنمية السياحية، مفهومها وأشكالها

 :السياق الدولي وواقع النشاط السياحي في العالم ثانياً 
 الجزائر  في السياحي النشاط تكوين المورد البشري ومستقبل :ثالثاً 

 
 مفهومها وأشكالها ،: التنمية السياحيةأوالً 

 :هاوتصنيفا مفهومها السياحة -1
 بيان بعضها كما يلي:هناك العديد من التعاريف، تناولت موضوع السياحة، وبوصفه نشاطا، أو صناعة، 

ا:  (HUNZIKER)هونزكيز الباحث السياحي، البحث مؤسس يعرف   جمموع"السياحة بأ
 إقامته مكان خارج لشخص مؤقتة إقامة وعلى ،سفر على ترتتب اليت والظواهر العالقات
 اإلقامة هذه ترتبط مل وطاملا دائمة، إقامة إىل تتحول ال املؤقتة اإلقامة هذه أن طاملا االعتيادية،

 .1"األجنيب هلذا رحبا يدر بنشاط
ا  العالقات تنميةاجتماعية تتعلق ب ظاهرة يرتكز هذا التعريف على وصف السياحة بأ

 .الشعوب بني والثقافية اإلنسانية
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 ،مركبة صناعةكما ميكن اعتبارها   .مداخن بدون صناعة تعبري السياحة على نطلق أن ميكن   
 أن كما واحلضارية، ،والبشرية ، الطبيعية بني األصل حيث من ، ترتاوح عناصر عدة من تتألف
  "2التأثري منفردة اآلخر وبعضها ، التأثري متداخلة ، بعضها

أما هذا التعريف فيعترب السياحة نظام يتكون من جمموعة من العناصر املرتبطة واملتداخلة فيما 
ا  ظاهرة  .مداخن بدون صناعة اقتصادية بوصفها بينها كما ينظر إليها على أ

جمموعة من األنشطة « : ومفادة أن السياحة هي 1981اجلمعية الربيطانية للسياحة يف  تعريف 
 3»اخلاصة واملختارة اليت تتم خارج املنزل وتشمل اإلقامة والبقاء بعيدا عن املنزل 

التعريف يركز على البعد املكاين لتعريف السياحة ، ومن جوانب التقصري  إمهاله  بينما هذا
 للجانب الوظيفي لظاهرة السياحة. 

 بإخالف األخر عن يختلف منها كل و واحد تعريف من أكثر لها السياحة بأن يفهم وعليه،     
 تتعلق بتنمية اجتماعية ظاهرةفالسياحة يمكن اعتبارها  السياحة، إلى منها ينظر التي الزاوية

نظام يتكون من مجموعة من العناصر المرتبطة الشعوب.كما أنها  بين والثقافية اإلنسانية العالقات
 وليس الراحة على حصوللل  تنشأ.فهي مداخن بدون صناعةوالمتداخلة فيما بينها مشكلة بذلك 

 .قصيرةلفترة  تكون ال و دائمة إقامة إلى تؤدي ال أن يجب أنها و للعمل،

 على العتبارين، وفقاً  – املتحدة لُألمم طبقا – السياحة نصنف أن ميكنومن هذا املنطلق 
 :اآليت النحو

 :إىل السياحي النشاط يصنف حيث :الجغرافي االعتبار 1-1
 املواطنون ميارسه الذي السياحي النشاط به ونعين  Domestic Tourism:المحلية السياحة 

 .الوطن داخل واملقيمون
 من الوافدون ميارسه الذي السياحي النشاط به ونعين Inbound Tourism: الوافدة السياحة 

 .الوطن داخل يف اخلارج
 املواطنون ميارسه  الذي السياحي النشاط به ونعين :Outbound Tourismالسياحة المغادرة  

 يوضح ذلك:املوايل والشكل  .الوطن حدود خارج
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 وفق المعيار الجغرافي السياحة تصنيف  1الشكل رقم: 
 

خطـة  إطـارمجموعـة فقيـه السـياحية نمـوذج لتنميـة سـياحية واعـدة فـي المملكـة العربيـة السـعودية فـي ،طـارق بـن عبـد الرمحـان فقيـه المصدر:
 . ، ص:فيفري -ملتقى السياحي واالستثمار اخلليجي، جدة: اململكة العربية السعودية، ،التنمية الثامنة

 
ا احلياة أوجه كل لتشمل السياحي النشاط صور تتعدد حيث :الموضوعي االعتبار-1-2  وجماال

 املعماري الرتاث واملنتزهات، سياحة احلدائق البيئية، سياحة الثقافة سياحة :اآليت النحو على املتعددة،
 سياحة الفضاء، الدينية، سياحة الصحية، السياحة السياحة الرياضية، السياحة التارخيي،

  .املغامرات...اخل
 ومكوناتها:التنمية السياحية -2

يــرتبط فهـــم التخطـــيط الســـياحي بشـــكل كبـــري مبعرفـــة مفهـــوم ومكونـــات التنميـــة الســـياحية وطبيعـــة 
العالقات بني هذه املكونات.  إن التنمية السياحية هي أحدث ما ظهر من أنواع التنمية العديـدة، وهـي 

التنمية املختلفة، وتكاد تكون متطابقة مع التنمية الشاملة، فكل مقومات بدورها متغلغلة يف كل عناصر 
 التنمية الشاملة هي مقومات التنمية السياحية. 

ــا   املعاصــرة،مــن القضــايا  العــامل،لــذلك تعتــرب قضــية التنميــة الســياحية عنــد الكثــري مــن دول    كو
 القومي،وبالتايل تعترب أحد الروافد الرئيسية للدخل  احلقيقي،دف إىل اإلسهام يف زيادة الدخل الفردي 

وكذلك مبا تتضمنه من تنمية حضارية شاملة لكافة املقومات الطبيعية واإلنسانية واملادية. ومن هنا تكون 
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 التنمية السياحية وسيلة للتنمية االقتصادية. 
ـــا تـــوفري التســـهيالت واخلـــدمات إلشـــباع ح تّعـــرف التنميـــة الســـياحة اجـــات ورغبـــات الســـياح، علـــى أ

 وتشمل كذلك بعض تأثريات السياحة مثل: إجياد فرص عمل جديدة ودخول جديدة. 
وتشمل التنمية السياحية مجيـع اجلوانـب املتعلقـة باألمنـاط املكانيـة للعـرض والطلـب السـياحيني،  

 املختلفة.التوزيع اجلغرايف للمنتجات السياحية، التدفق واحلركة السياحية، تأثريات السياحة 
ــــا. وتتطلــــب التنميــــة   فالتنميــــة الســــياحية هــــي االرتقــــاء والتوســــع باخلــــدمات الســــياحية واحتياجا
ة تدخل التخطيط السياحي باعتباره أسلوبا علمياً يستهدف حتقيق أكـرب معـدل ممكـن مـن النمـو يالسياح

يعتــرب ضــرورة مــن الســياحي بأقــل تكلفــة ممكنــة ويف أقــرب وقــت مســتطاع. ومــن هنــا فــالتخطيط الســياحي 
 الدولية. ةاملنافسة يف السوق السياحي هةواجملضرورات التنمية السياحية الرشيدة 

 من عناصر عدة أمهها: التنمية السياحية تتكون من مث و 
مثــل :   Natural Featuresوتشــمل العناصــر الطبيعيــة Attraction  عناصــر اجلــذب الســياحي 

، كاملتنزهـات  man- made- objectsأشـكال السـطح واملنـاخ واحليـاة والغابـات وعناصـر مـن صـنع اإلنسـان 
  .األثرية التارخيية ملتاحف واملواقعوا

 بأنواعه املختلفة الربي، البحري واجلوي.  Transportالنقل  
واملوتيالت وأماكن كالفنادق   Commercialسواء التجاري منها   Accommodationأماكن النوم  

  .النوم اخلاص مثل: بيوت الضيافة وشقق اإلجيار
جبميـــــع أنواعهـــــا كـــــاإلعالن الســـــياحي واإلدارة  Supporting Facilitiesدة نالتســـــهيالت املســـــا 

 ك...اخل.احية والبنو السي
 كاملياه والكهرباء واالتصاالت ....  Infrastructureخدمات البنية التحتية  

العناصر مجيعها اجلهات املنفذة للتنمية، فالتنميـة السـياحية تنفـذ عـادة مـن قبـل القطـاع ويضاف إىل هذه 
 العام أو اخلاص أو االثنني معاً.

 :متعددة منهاتأخذ التنمية السياحية أشكاًال  كما
وهـــذا النـــوع مـــن التنميـــة يركـــز علـــى ســـياحة اإلجـــازات والعطـــل،  تطوير المنتجعات السياحية: 

ا املواقع اليت توفر االكتفاء الذايت وتتوفر فيها أنشطة سياحية خمتلفة وتعرف املنتجعات  على أ
 وخدمات متعددة ألغراض الرتفيه واالسرتاحة واالستجمام.
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يف القرى السياحية:  وهي شكل من أشكال السياحة املنتشرة جداً يف أوروبا كما بدأت تنتشر
خيتلــف عــن احليــاة يف املــدن، وتســتهوي ســكان احليــاة يف القريــة منــوذج  العديــد مــن دول العــامل.

  والبساطة.رياملدن حباً يف التغي
ويعتمـــد قيـــام القـــرى الســـياحية علـــى وجـــود عنصـــر املـــاء ( الشـــاطئ )، منـــاطق املـــوانئ، أنشـــطة  

التـــزجل، اجلبـــال، احلـــدائق العامـــة، مواقـــع طبيعيـــة، مواقـــع تارخييـــة أثريـــة، مواقـــع عالجيـــة، مالعـــب جولـــف، 
 ة وترفيهية أخرى.أنشطة رياضي

ختتلف مساحات هذا النوع من املواقع وتتعدد فيها أنواع مرافق اإلقامة ومنشـآت النـوم واملرافـق  
التكميليــة مثــل: األســواق واملنــاطق التجاريــة، خــدمات ترفيهيــة وثقافيــة، مراكــز للمــؤثرات ومرافــق ســكنية 

 خاصة خمتلفة األحجام.
ادة يف وقــت واحــد أي ضــمن خطــة ســياحية واحــدة يــتم التخطــيط إلنشــاء القــرى الســياحية عــ 

ويأخــــذ التنفيــــذ مراحــــل متعــــددة وعلــــى فــــرتات زمنيــــة طويلــــة حتــــددها عناصــــر الطلــــب الســــياحي والطاقــــة 
 االستيعابية.
يتطلـــــب هـــــذا النـــــوع مـــــن املنتجعـــــات دمـــــج بـــــرامج اســـــتعماالت األراضـــــي  منتجعات المدن:  

صــادي الــذي يــوفر فــرص اجلــذب االســتثماري والتنميــة االجتماعيــة، مــع عــدم إمهــال البعــد االقت
للمشـاريع( فنــادق، اسـرتاحات،......اخل) يف املنطقــة، وحتتـاج إقامــة هـذا النــوع مـن املنتجعــات 
وجود نشاط سياحي مميز أو رئيسي يف املواقع مثل: التـزجل علـى اجلليـد، وجـود شـاطئ، أنشـطة 

 سياحية عالجية، مواقع أثرية أو دينية.
أصــبح هــذا النــوع مــن املنتجعــات مــن املنــاطق الســياحية :Retreat Resortsمنتجعــات العزلــة  

املفضــلة يف مجيــع أحنــاء العــامل، وتتميــز هــذه املنتجعــات بصــغر حجمهــا ودقــة ختطيطهــا ومشولــه. 
وعادة يتم اختيار مواقعها يف مناطق بعيدة عن املناطق املأهولة مثل: اجلـزر الصـغرية أو اجلبـال، 

 اسطة القوارب, املطارات الصغرية أو الطرق الربية الضيقة.والوصول إليها يتم بو 
مــاكن احلضــرية وهــي نــوع مــن الســياحة الدارجــة واملعروفــة، وتوجــد يف األالســياحة الحضــرية:  

حيــث يكــون للســياحة أمهيــة بالغــة، لكنهــا ال تكــون النشــاط االقتصــادي الوحيــدة يف  الكبــرية،
املنطقــة. وتشــكل مرافــق اإلقامــة والســياحة جــزءاً ال يتجــزأ مــن اإلطــار احلضــري العــام للمدينــة 
وختــــدم ســـــكان املدينـــــة أو املنطقــــة وكـــــذلك الســـــياح القــــادمني إليهـــــا. وقـــــد أخــــذت كثـــــري مـــــن 
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قها تطوير وتنمية السياحة يف املناطق احلضرية اليت تتـوفر فيهـا املـوارد احلكومات حالياً على عات
واملعطيات السياحية واليت ميكن تطويرهـا مثـل: املواقـع التارخييـة واألثريـة وذلـك مـن أجـل إشـباع 

 رغبات السكان احملليني من ناحية وجلب الزوار والسياح إىل املدينة من ناحية أخرى.
ـــدف إىل وهـــذا ا ســـياحة المغـــامرة:  لنـــوع مـــن الســـياحة موجـــه للمجموعـــات الســـياحية الـــيت 

ممارسـة ومعايشـة خصـائص معينـة، وهـي تعتمـد علـى طـول فـرتة إقامـة السـائح حبيـث تسـمح لــه 
هذه اإلقامة بالرتفيـه واالسـتجمام ويف نفـس الوقـت التعـايش مـع العـادات والتقاليـد االجتماعيـة 

 املنطقة. والثقافية واملناظر الطبيعية املتوفرة يف
ال يتطلـــب هـــذا النـــوع مـــن الســـياحة تنميـــة كبـــرية أو اســـتثمارات ضـــخمة أو خـــدمات ومرافـــق و  

خدمات نقل، مرافق إقامة  وخبرية، داللة سياحية مؤهلةلعديدة، لكنه يتطلب إدارة جيدة وتوفر عناصر 
موعـــات الســـياحية عاليـــة النوعيـــة و  الســـتقبالأوليـــة وأساســـية وكـــذلك خـــدمات ومرافـــق  حبالـــة مؤكـــدة ا

  . السالمة
يعتمـــد هـــذا النـــوع مـــن الســـياحة علـــى وجـــود املـــاء ( البحـــار أو  ة البحرية:يسياحة الرياضال  

البحــريات)، تتفـــاوت املــدة الـــيت يقضــيها الســـائح يف ممارســة الرياضـــات البحريــة املختلفـــة مثـــل: 
 القوارب...........اخل.الغوص، التزجل على املاء، العوم، سباق اليخوت أو 

  في العالم واقع النشاط السياحيالسياق الدولي و ثانيا:
 الصناعات أكثر من كواحد ،املاضية اخلمس العقود خالل ،الدولية السياحة نشاط ظهر

. ولعل من أهم مظاهر القتصاد العامليوذلك من خالل ما يضفيه من حركية على ا  عامليا، الواعدة
والشكل املوايل يوضح النمو السياحي   ،الدوليني السياح عدد تزايدتعاظم أمهية هذا النشاط، نشري إىل 

  : 2020إىل غاية 1990املتوقع يف العامل من سنة 
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 2020إلى غاية 1990من سنة  النمو السياحي المتوقع في العالم  2الشكل رقم:
 

 

 

 

 

 (بتصرف من الباحثين) . مرجع سبق ذكره، ص:،بن عبد الرمحان فقيه طارق المصدر:
حيـث أن منحـىن عـدد  العـامل يف السـائحني أعـداد يف مطّـرًدا منـًوا هنالـك إىل الشـكل أعـاله شـريي

ســـنة إذ ارتفـــع عـــدد الســـياح مـــن 2020إىل  1990الســـياح يف العـــامل يشـــهد تزايـــدا مســـتمر بـــدءا مـــن ســـنة  
كما    %100أي بنسبة منو قاربت   2010مليون سائح سنة 1000رب ايق سائح إىل مامليون  500مايقارب
 .مليون سائح عرب العامل 1561.1بلوغ أكثر من  2020 يف سنة  يتوقع

  :ومن مث فهذا النمو املتزايد يف السياحة العاملية يقوده مخسة عوامل أساسية يوضحها الشكل املوايل
  

 القائدة لنمو السياحة العالمية العوامل الخمس 3الشكل رقم:
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Source : Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’Environnement et du Tourisme, Schéma Directeur 
D’aménagement Touristique"SDAT 2025", Livre 1, Le diagnostic : audit du tourisme algérien, Janvier 2008, 
p :28. 

نمو السياحة العالمية يقودها 

االستقرار االجتماعي 

كثافة التنقالت ووسائل  توافر وقت الفراغ

املعلومات  اثروة تكنولوجي

الثروة االقتصادية منو 
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سياحية أكثـر  ودول ومدن الدور الرئيس يف بروز مناطق -املبينة يف الشكل أعاله -وهلذه العوامل
 الصـدارةحتتـل  أوروبا قارة ، إذ جند أن واملدن استقطابا للسياح يف  العامل دون غريها من املناطق والدول

 حبوايل  دول شرق أسيا والباسفيك تليها 2010وذلك سنة  العامل سياح من % 50إذ تستقطب أكثر من 
أمـا النسـبة الباقيـة فيتقامسهـا كـل مـن . مـن سـياح العـامل %19يفـوق  أي مـا  2010سـنةمليون سائح  195.2

كما يتوقع أن حتافظ هذه .القارة األمريكية وإفريقيا والشرق األوسط و أخريا جنوب أسيا  يف نفس السنة
 . وهذا ما يوضحه اجلدول التايل:2020سنة يب خالل تالدول على نفس الرت 

 سائح) مليون واألقاليم ( القارات حسب العالم في السياح أعداد نمو توقعات  1الجدول رقم:
 2020سنة  2010سنة  سنة األساس 1995 القارات واألقاليم

 77.3 47 20.2 إفريقيا

 282.3 190.4 108.9 األمريكيتني

 397.2 195.2 81.4 شرق آسيا والباسيفيك

 717.2 527.3 338.4 أوروبا

 68.5 35.9 12.4 الشرق األوسط

 18.6 10.6 4.2 جنوب آسيا

 1561.1 1006.4 565.4 العامل

 The Tourism ،على اخلط،81ص: الطبيعية، البيئة صيانة على واثرها السياحية التنمية، النقشبندي امني حممد ازاد المصدر:
Development    unpan1.un.org/intradoc/groups/public/.../  and It's Effectiveness... (In Arabic  

arado/unpan020849.pdf، :2014-04-28تاريخ اإلطالع. 
وعلى املستوى الدويل حتتل فرنسا املرتبة األوىل من حيث عدد السياح، حسب تقديرات عام 

مليون سائح، ، مث الواليات املتحدة األمريكية  76.80م؛ حيث بلغ عدد السياح القادمني إليها 2009
 ،مليون سائح 56مليون سائح، تليها الصني حبوايل  36مليون سائح، مث إيطاليا حبوايل  59 بأكثر من

.كما جند أن  املغرب متثل أهم دولة مليون سائح 44حبوايل  ايطاليا، مث سائح مليون  53سبانيا حبوايل فا
ماليني سائح، تليها تونس حبوايل  10لكبري األكثر استقطابا للسياح بأكثر من يف منطقة املغرب العريب ا

 .4 2009مليون سائح سنة  2مليون سائح، فاجلزائر حبويل  6090
من اإلمجايل، تليها  (62%)أيضًا إىل أن السياحة ألغراض الرتفيه والرتويح متثل كما نشري 

السفر ألغـراض أخرى،  (20%)، يف حني متثل النسبة املتبقـية (18%)السياحة ألغراض جتارية حيث متثل 
 وتتمثل هـذه األغراض يف زيـارة األصدقاء واألقـارب أو ألغراض دينية أو صحية.
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ومن هذا املنطلق كان لدول حوض البحر األبيض املتوسط احلظ األوفر من نسبة السياح  
أجزاء أخرى كثرية من العامل ،  كحالحاهلا  البحر األبيض املتوسط  فمنطقة اليوم، الوافدين إليها

االت الرئيسية للتنمية. حيث تشري التقديرات إىل أن أكثر من  ماليني  6والسياحة هي واحدة من ا
 . شخص يعملون بشكل مباشر أو غري مباشر يف قطاع السياحة والرتفيه أو يف القطاع الثقايف

 5:هيم خبصائص رئيسية و السياحة الي تتميزوعليه أصبحت 
 .للغايةسياحة مومسية  من جهة و ترتكز بشكل متزايد على الساحل 
( على الرغم من أن منوها أسرع نسبيا لبحر األبيض املتوسط ل غريبالشمال يف ال ترتكز أكثر  

 يف املناطق األخرى ) ؛
تشبعا واألحسن (إمكانية الوصول إىل البلدان األكثر بعدا و أقل  تنوعاأكثر الوجهات  

صحية  ة ويرياضو أعمال جتارية وثقافية و ،  عروض سياحية ممتعة ، إضافة إىل استقباال
 . ئيةاسرتخاو 
جماالت التنمية املكثفة يشمل أيضا معظم املناطق السياحية على جانيب البحر األبيض  

ختلط ( الصناعة والسياحة ) على الساحل الشمايل بأكمله، املتوسط، ومناطق اإلنتاج امل
 .حيث املنافسة بني خمتلف األنشطة الساحلية بشكل خاص قوية

يسعى تأثريات إما إجيابية أو سلبية على املناطق اليت  هأن ندرك أن قطاع السياحة لدي أيضا علينا      
  6:على النحو التايلبخصوص التأثريات السلبية ميكن تلخيصها ف .لتنميتها

 .سيارات والسفنلل الكثيفة حركة جراء من اجلوي تلوث ال 
  امللقاة فيهما. مياه الصرف الصحي بسببتلوث البحر واملياه العذبة  
من  كبريةكميات  وإلقاء   . امللقاة يف البحر السفن فضالتالتلوث البحري الناجم عن  

 .النفايات الصلبة
 الذروة املومسية السياحية.تشبع البنية التحتية خالل  
 .اضطراب شبكات املناطق احلضرية تسبب تدهور املدن القدمية 
 .التخلي عن األنشطة التقليديةو  لرتاث الطبيعي والثقايفلتدهور املباشر ال 
ا  وعلى تغيريها لنمط املعيشة اهلوية االجتماعية الثقافية،  علىسلبية ال يضاف إىل ذلك تأثريا

 .واحلياة ...اخل
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 الجزائر  في السياحي النشاط : تكوين المورد البشري ومستقبلثالثاً 
نقف على  أن ارتأينان املوارد البشرية يف القطاع السياحي باجلزائر يقبل احلديث عن واقع تكو  

يف عروض التكوين بالتطرق إىل وخنتتمها بعد ذلك  ،اإلسرتاتيجية املتبعة للتنمية السياحية يف اجلزائر
 .السياحي باجلزائرلقطاع ا

 اإلستراتيجية المتبعة للتنمية السياحية في الجزائر: -1
عملت اجلزائر  بكل الوسائل على تطوير قطاعها السياحي ليكون البديل املستقبلي  يف تنشيط 

ا، لذلك حاولت بناء إسرتاتيجية رافعة بذلك كل متكاملة هلذا القطاع  اقتصادها وحتريك عجلة التنمية 
 اليت يوضحها الشكل املوايل: والرهاناتالتحديات 

 رهانات التنمية السياحية في الجزائر  4الشكل رقم :
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Source : Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’Environnement et du Tourisme, Schéma 
Directeur d’Aménagement Touristique « SDAT » 2025, Livre 1 Op.cit,  p :31 

  
االقتصادية لقد أعطت الدولة خالل العشرية األخرية اهتماما كبريا بقطاع السياحة نظرا ألمهيته   

واالجتماعية على السواء، فلجأت إىل وضع جهاز تشريعي حيدد كيفيات التنمية املستدامة هلذا القطاع 
  والقوانني اخلاصة باستغالل الشواطئ وكذا مناطق  التوسع السياحية.

عقبات التنمية 
 السياحية

محرك الطلب 
 السياحي

االتجاهات والتوقعات 
 للسياحة الكبرى

الرهانات التي تؤثر على تطور السياحة 
 في الجزائر
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وقد قررت الدولة خوصصة القطاع من خالل توجيه نداء للمستثمرين الذين يتعاملون مع الوكالة     
 منطقة توسع سياحي. 174الوطنية للتنمية السياحية  املكلفة بتسيري 

لس الشعيب الوطين يوم  على مشروعي القانونيني املتعلقني بالتنمية   06/01/2003وقد صادق ا
املستدامة للسياحة واملواقع السياحية، وقد أخذت التعديالت املقرتحة على مشروع القانون بعني االعتبار 

ذا القطاع إىل مصاف القطاعات املسامهة يف زيادة الثروة ولذلك تسيريه عقالنيا، ضرورة اال رتقاء 
 ومتحورت هذه  التعديالت حول:

ضرورة وضع حد لعدم االنسجام السائد يف التنمية السياحية اليت تعرفها املؤسسات السياحية  
العمل ويعتمد على تثمني الوطنية وذلك بتبين أسلوب جديد يف التسيري يضمن االستمرارية يف 

 الثروات الطبيعية والثقافية واحلضارية املتاحة؛
توفري العرض السياحي وكذلك تطوير وبعث أشكال جديدة لألنشطة السياحية تليب حاجات  

 .ياحالس
وقد أكد وزير السياحة على األمهية القصوى اليت تكتسبها عملية ضبط إسرتاتيجية وطنية 
واضحة  يف ميدان السياحة وكذلك ترقية االستثمار والشراكة  واالستغالل األمثل للعقار السياحي،  

لس الشعيب الوطين على مشروع التوسع واملواقع السياحية مع تسجيل  لى تعديال ع 31وقد صادق ا
 نص املشروع.

وقد تركزت التعديالت حول العقار السياحي الذي يعرقل االستثمار السياحي عرب خمتلف 
مناطق الوطن كتلك املتعلقة بالعقوبات وخمطط التهيئة السياحية وآليات املراقبة السيما اخلاصة بتحويل 

 األمالك العقارية و االستثمار.
لس أن مشروع القانون هذا من شأنه حتديد املواقع السياحية ومحايتها من اخلطر  وقد أكد أعضاء ا

العمراين ومن املناطق الصناعية للقضاء على الفوضى واحلفاظ على امللكية اخلاصة مع منح األولوية يف 
 .7االستثمار إىل صاحب امللكية

 :2025أفاق مخطط التهيئة السياحية إلى غاية -2-1
السياحية اليت  عالسياحية يقتضي الوقوف على بعض املشاريقبل احلديث عن خمطط التهيئة 

، فقد قدر  2007سبقت هذا ااملخطط  على غرار ما مت  الشروع فيه مع  بداية الثالثي األول من سنة 
مشروعا سياحيا و قدرت التكلفة اإلمجالية  لتحقيق هذه  329عدد املشاريع السياحية قيد االجناز ب 
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،اذ سوف %62.10ليار دينار جزائري، و قد بلغ معدل االجناز املتوسط ب م 60.46االستثمارات ب 
سريرا، و  33152تسمح هذه املشاريع  بتدعيم احلظرية الفندقية احلالية ، بطاقات إيواء جديدة تقدر ب 

منصب شغل مقابل  0.32منصب شغل مباشر، أي مبتوسط  10544قدر عدد املناصب املمكن إحداثها 
منصب  0.5يعترب هذا املعدل منخفضا مقارنة باملتوسط احملقق دوليا و الذي يقدر ب  كل سرير منجز و

 شغل مباشر لكل سرير.و اجلدول املوايل يوضح لنا املشاريع قيد االجناز:
 .2007توزيع المشاريع قيد االنجاز حسب نوع المنتوج بداية    2:جدول رقم

 التكاليف المقدرة(مليون دج) الشغل المقدرةمناصب  عدد االسرة عدد المشاريع نوع المنتج
 10.926.08 3508 10416 75 شاطئ

 22076.04 5463 15875 203 حضري

 269.35 173 405 8 مناخي

 1993.59 1047 3244 26 معدين

 1091.04 231 750 11 صحراوي

 24099.59 122 2462 6 غري حمدد

 60.455.69 10544 33152 329 اإلمجايل

جامعة  رسالة دكتوراه غري منشورة، ،االقتصادية لتنمية السياحة المستدامة حالة الجزائر األهمية ،عامر عيساين :المصدر
 . 89،ص2010باتنة،

من خالل اجلدول السابق نالحظ أن توزيع املشاريع قيد االجناز توزعت بنسب متفاوتة بني      
، يليه املنتج  %62، حيث كان النصيب األكرب للمنتج احلضري ب نواع املنتجات السياحية املختلفةأ

وقد سامهت  .%10،يف حني كانت نسبة املشاريع السياحية يف باقي املنتجات اقل من % 23الشاطئ ب 
عامل، أما التكلفة  10544هذه املشاريع السياحية بعد دخوهلا مرحلة االستغالل يف توظيف ما يقارب 

مليون دينار أما إمجايل طاقات اإليواء  60455.69اإلمجالية املقدرة ال جناز هذه املشاريع فهي يف حدود 
 سرير. 33152املنتظر إضافتها إىل احلظرية الفندقية فهي حمددة ب 

يئة  يعترب خمطط التهيئة السياحية جزء  ال يتجزأ من املخطط الوطين لتهومن هذا املنطلق  
 اإلقليم وإطار اسرتاتيجي مرجعي لسياسة السياحة يف اجلزائر اليت من خالهلا تقوم  الدولة بـ:
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عرض رؤيتها حول تطور السياحة على مستوى آفاق زمنية خمتلفة سواء على املدى القصري  -1
يف إطار التنمية املستدامة من  2025أو على املدى الطويل  2015أو على املدى املتوسط  2009

 أجل جعل اجلزائر بلد مستقبل؛
 حتديد وسائل وضعه حيز التنفيذ وحتديد شروط قابلية جتسيده؛ -2
ضمان يف إطار التنمية املستدامة توازن اإلنصاف االجتماعي والفعالية االقتصادية ومحاية  -3

 البيئة؛
ووضعها يف خدمة السياحة اجلزائرية من أجل تقومي الثروة الطبيعية والثقافية والتارخيية للبالد  -4

 رفعها إىل صف الوجهات السامية يف املنطقة  األوربية املتوسطية.
ذا للبلد أكمله ولكل منطقة من الرتاب  الوطين التوجيهات اإلسرتاتيجية للتهيئة  حيدد 

 على مخسة ديناميكيات : السياحية يف إطار التنمية املستدامة. إذ يرتكز املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم
 عزيز جلب فرص االستثمار والتنافس.تقومي وجهة "اجلزائر" لت  -1
 ياحية السامية وذلك برتشيد االستمار.تنمية األقطاب والقرى الس -2
 إعداد برنامج نوعية سياحية. -3
 ياحية وإقامة شراكة عمومية وخاصة.تنسيق  العمل وذلك بتعزيز السلسلة الس -4
يذ خمطط متويل عملي من أجل دعم النشاطات السياحية وكذا حتديد ووضع حيز التنف -5

  .املطورين وجلب كبار املستثمرين
كما يوضحها اجلدول كما حدد املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم سبعة مناطق سياحية كربى  

 التايل:
 .السياحية األولوية حسب الجزائر في السياحية المواقع 3 :رقم ولالجد
 عدد المشاريع األقطاب السياحية بامتياز عدد المشاريع  بامتيازاألقطاب السياحية 
 02 اجلنوب الغريب (توات) 23 الشمال الشرقي
 01 اجلنوب الكبري(االهقار) 32 مشال وسط
 00 اجلنوب الكبري (الطاسيلي) 18 مشال غريب

موع 04 اجلنوب الغريب(الوحات)  80 ا
Source : Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’Environnement et du Tourisme, Le 
Schéma Directeur d’Aménagement Touristique « SDAT » 2025 Livre 4, La mise en oeuvre du 
SDAT 2025 :Le plan opérationnel, Janvier 2008, p :44. 
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من مث كان لزاما على السلطات العمومية والوزارة الوصية على القطاع السياحي وضع خطة   و
 :وطنية مدروسة  وفقا لكل اقليم او قطب سياحي وكانت هذه اخلطة باألرقام يف اجلدول املوايل

 .2015خطة األعمال باألرقام آفاق    4:جدول رقم
 2015 2007 السنة

 مليون 2,5 مليون 1,7 السياحعدد 

 سرير فخم 75000 يعاد تأهيلها 84 869 عدد األسرة

 2000إىل  1500 250 إيرادات (مليون دوالر)

 %3 % 1,7 املسامهة يف الناتج احمللي اخلام

 400 000 200 000 مناصب الشغل مباشرة وغري مباشرة

 91 600 51 200 تكوين مقاعد بيداغوجية

 .18املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية برنامج األعمال ذات األولوية، ص  المصدر:
اية  السياحمن خالل اجلدول السابق نالحظ أن مستوى التطور اخلاص بعدد  املتوقع مع 

، أما عدد األسرة فإن مستوى التطور 2007ضعف ما هو حمقق سنة  1,47الفرتة كان يف حدود 
 سريرا. 1598 69متاح حاليا لتصبح الطاقة اإلمجالية مساوية لـ  ضعف ما هو 1,8املستهدف حدد بـ

فكانت مبعدل تطور الزيادة يف اإليرادات  (PIB)أما مسامهة القطاع يف الناتج احمللي اخلام
، بينما قدرت الزيادة يف عدد املناصب 2007مرات أضعاف مقارنة بسنة  9إىل  7السياحية مبا يقارب 
، كما وضعت اخلطة تصور 2007حة يف حدود الضعف مقارنة مبا هو موجود سنة اليت يوفرها قطاع السيا

اية الفرتة لتبلغ املناصب البيداغوجية املتاحة   .مقعدا بيداغوجيا 142800لتطوير اليد العاملة املؤهلة يف 

 عروض التكوين في القطاع السياحي:-3
 وتساهم العمالة، كثيفة صناعة فهي العمل لفرص توفريا القطاعات أكرب بني من السياحة تعد

فالشكل  .للسياحة الداعمة القطاعات خالل من مباشر غري أو مباشر بشكل عمل فرص خلق يف
اجلزائر خاصة يف ميادين الفندقة واملطاعم  يف السياحة قطاع يف العاملني عدد تطور يوضحاملوايل 
 .2010-2000الفترة  خالل واملقاهي
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2010-2000الفترة  خالل المقاھي و المطاعم و الفنادق في العاملة األیدي عدد تطور 5: رقمالشكل 

 
 

 االقتصادیة للعلوم بغداد كلیة مجلة حالة الجزائر التنمية االقتصادية تحقيق في السياحة قطاع مساهمة ،سعيدي حيىي المصدر:
 105ص:، 2013،بغداد، 36 العدد: الجامعة،

 حيث العمالة إمجايل من اجلزائر يف السياحي القطاع عمال عدد نسبة ضعف من الرغم على
 السياحي القطاع شهده الذي الكبري التطور إخفاء ميكنه ال هذا أن إال  2007سنة   منها %5.4  ميثل
 شرحية أكرب ميثلون هم و املطاعم، و املقاهي و الفنادق يف العمال إىل عدنا فإن العمال، عدد حيث من
 سنة عامل ألف 82 من تطور قد الشرحية هذه يف العمال عدد أن حظنال السياحة قطاع عمال من

 و ،أعاله الشكل يوضحه أرقام كما 2010 سنة ألف 396 ليبلغ م،2005سنة عامل ألف 172 إىل 2000
 للعمالة بالنسبة اجلزائر يف السياحي القطاع يف العمال فنسبة االجتاه و السرعة ذه النمو هذا مت إن

اجلارة والدول العربية بشكل  الدول طرف من احملققة النسب من تقرتب قد و أكثر سرتتفع اإلمجالية
 عام. 

ولكي ترقى هذه العمالة إىل املستوى املطلوب منها تقدميه لتطوير القطاع السياحي وتنميته 
  .ةاقتضى ذلك تدخل السلطات الوصية لتسطري برامج تكوينية لفائدة هذه املوارد البشري

 السياحية، العملية يف حموريا عنصرا البشرية املوارد وتدريب تكوين يعد المورد البشري والتكوين:-1-3
 :خالل من هذا ويتم

 احلديثة والتقنيات االحتياجات تطور مع تكييفها بغرض التكوينية الربامج يف النظر إعادة 
 السياحية، واخلدمة النشاط لتسيري

 األساتذة؛ سلك تأهيل وإعادة عصرية بيداغوجية دعامات قتناءا 



20  01العدد                                                                                      جملة املناجر
 

 يف ومسريين متخصصني مهنيني توفري ضمان قصد السياحة يف تقنية بكالوريا شهادة تأسيس 
 السياحة؛ ميدان

 التدرج؛ بعد ما إىل توسيعه مع باجلامعة السياحي االقتصاد فرع فتح 
 .املتوقع الطلب ملواجهة للتكوين جديدة مراكز إنشاء على احلث 
العناية وكل  إعطاءيتطلب النهوض بالتنمية السياحية يف مجيع دول العامل وخاصة يف اجلزائر كما 

ال السياحي سلسلة من ، ومن مث  صار من الضروري اختاذ العناية باملورد البشري وتكوينه يف ا
دف إىل تطوير مهارات املوارد البشرية مع تكييف منظومة التكوين مع متطلبات العمل  اإلجراءات اليت 
االت  :8يلي كماذات األولوية   السياحي، ومنه يتعني  اختاذ إجراءات يف هذا ا

 :يالسياح القطاع  فيالفاعلين  لجميع كوينيةو تحليل وتقييم االحتياجات التتحديد  
احلصول على منتج  إطالق برنامج تدرييب بالتشاور مع مجيع األطراف املعنية بغيةبوهذا 

موارد  ، ألن السياحة هي يف املقام األول نشاط " خدمات "  تتطلب عالية جودةذو سياحي 
مستوى وسيطي إنشاء  ، وكذاعالية اجلودة للعمالءات تقدمي خدمبشرية مؤهلة تسهر على 

املقرتحة لتلبية اجلديدة  كوينالت إلسرتاتيجيةاحملور املركزي  الذي يشكل االقتصادي املتعاملمع 
 .  2015الطلب السياحي املتوقع حبلول سنة 

الدولية من خالل  نيكو و امتثالها لقواعد ومعايير الت كوينالت نظام إعادة تصميم 
 : ـاالستفادة من الخبرات الدولية ل

 ، التكوينيةف الربامج يتكي -
 ) تكوين املكونني(  التأطري البيداغوجيرفع مستوى  -
 .والتعليمية املواد البيداغوجية و حوامل  حتديث  -

التي تساعد على  السياحي إنشاء قاعدة بيانات وطنية للعنصر البشري في القطاع 
معرفة ودراية دقيقة باإلمكانيات البشرية الحالية  إعطائهوضعية  هذا القطاع مع  تشخيص
واليت الكفاءة سوف تستهدف اجلمهور حسب مستوى املهارة و مستوى إذ  :والمحتملة
 داخل القطاع. العاملنيإطالق برنامج لرفع مستوى مجيع فئات تسمح ب

دف فتح فروع جديدة  : يوالسياح يالفندق المجال تطوير تصنيف الوظائف في  وذلك 
اليت املهين العام واخلاص ، و  التكوينيف قطاع  تندرجتلك اليت وكذا  كوينيف مؤسسات الت
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 العمالء تتعلق تطوير مفهوم " اخلدمة " يف ممارسة أي وظيفة يف تأثري  يكون هلا
الفروع اخلاصة بالتكوين إعطاء االهتمام الكامل لتحديد جمموعة من  كما جيب .السياحيني
 .عنهامع األخذ بعني االعتبار إمكانية إنشاء الوظائف اليت ميكن أن تولد  ،السياحي

 والتعليم العالي : الوطني مهني والتعليمال كوينالت قطاعاتمع  التشاور إنشاء األطر 
 يكون ذلك من خالل : نوميكن أ

"اتفاق إطار " على  ،  2006يف الربع األول من عام وقعت اجلهات الوصية بالقطاع السياحي  -
من خالل  كوينتعزيز مسامهة هذا القطاع يف جمال الت يهدف إىل مع وزارة التكوين املهين 

 االعتبار اإلمكانيات احمللية لتنمية السياحة.آخذة بعني و السياحة  فندقةال فروعدمج 
الذي ساهم يف ، دكتوراه ) من قبل وزارة التعليم العايل  ماسرت،  ليسانس(  تبين نظام ل.م.د -

سوق  ادراج ختصصات تتعلق بالقطاع السياحي مواكبة بذلك للتطورات احلاصلة على مستوى
ا مشكلة بتكيف هذا األخري مع املناطق املالشغل والتعليم األكادميي، وذلك   تواجدة 

أقطاب متيز باإلضافة إىل تطبيق ها اإلصالح باملدارس واملعاهد املتخصصة بالسياحة على 
  غرار املدرسة الوطنية العليا للسياحة.

  :كويننظام الت" ونشاط لتكوينإنشاء نظام للرصد والتقييم من "وظيفة ا 
واملستجيبة لكل  تتوفر على مجيع املرافق الضروريةبواسطة بنية حتتية جديدة  لتكوينتعزيز مؤسسات ا
مؤسسات  آلت إليها والسياحة، نظرا ملستوى التشبع اليت فندقة ال جمال يف كويناملعايري الدولية للت

يف  للفندقة وعصرية عليامدرسة  إنشاء  قررت السلطات العموميةهذا املستوى،  وعلىالقائمة.  كوينالت
 والية تيبازة. 

في  استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تطويرتكويني يخص إطالق برنامج  
 القطاع السياحي بغية تحسينه. 

هناك الكثري من املدارس العليا ومراكز التكوين مؤسسات التكوين في المجال السياحي: -3-2
 سنوات خربة  وهي : 10هلا أكثر من  الفندقة والسياحةاملتخصصة يف جمال 

 اجلزائر العاصمة . -املدرسة الوطنية العليا للسياحة 
 تيزي وزو. -املعهد الوطين للتقنيات الفندقية والسياحية  
 بوسعادة. –مركز الفندقة والسياحة  
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 المتخصصة في مجال الفندقة والسياحة في الجزائر التكوينية المراكز 5الجدول رقم:

السياحية الجديدة  االستراتيجيةفي ظل  2025-2000والمعوقات اإلمكانياتالسياحة في الجزائر عويان عبد القادر،  المصدر:
، 3أطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود ومالية، جامعة اجلزائر ، 2025للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية

 .203،ص:2013

 أن القول فنستطيع ، املوجودة التكوينية املؤسسات مع اجلزائر يف السياحة قطاع أمهية قارنا إذا
 قليل املؤسسات هذه تؤطرها اليت املقاعد عدد أن ذلك إىل ضف ، جدا قليل املؤسسات هذه عدد

 هذه مثل عليها تغيب اجلنوبية الناحية أن يعين هذا للبالد، الشمالية الناحية يف موزعة وكلها ، كذلك
 مستويات مجيع على السياحية للكفاءات الصحراوية السياحة افتقار بالتايل و ، التكوينية املؤسسات
 مثل تنويع من البد كان ، اجلزائرية بالسياحة النهوض ألجل القول ميكن هلذا و ، السياحية اخلدمات

 املوارد من ملزيد حتتاج السياحة ألن نظرا ، الوطين الرتاب كافة عرب توزيعها و التكوينية املؤسسات هذه
 . السياحة رهان كسب على والقادرة املؤهلة البشرية

 أخرى مؤسسات هناك السياحي، لاا يف الناشطة و أعاله املذكرة املؤسسات إىل باإلضافة
التنفيذي  ، اليت أنشئت باملرسومالسياحية للرتقية الوطنية الوكالة نذكر منها و اسابقا عن أمهية تقل ال

 للدراسات الوطين املركز ، السياحية املؤسسات من كذلك نذكر،1998-02-21املؤرخ يف  98/70رقم 
 ، كما يضاف إىل ذلك:1998-03-10املؤرخ يف  98/94باملرسوم التنفيذي  نشأة الذي ، السياحية

) يف الفروع CAPمركز للتكوين وتقدمي شهادات (  55م: ياملهين و التعل كوينمراكز الت 
 ( فن الطبخ ، املطاعم واالستقبال ).    املتخصصة يف الفندقة

دة معاهد للتكوين وتقدمي شهادات ( شها 10املعاهد الوطنية املتخصصة للتدريب املهين:   
تقين سامي يف فروع الفندقة  (فن الطبخ ، املطاعم، اإليواء /االستقبال، إدارة الفندق ،دليل 

 )مرافق

 نوع الشهادة الممنوحة طاقة االستيعاب المؤسسة
معهد الفندقة والسياحة 

 ببوسعادة
 تقين يف االستقبال، تقين يف الطبخ مقعد 300

تقين سامي يف االستقبال، تقين سامي يف الطبخ  مقعد 300 معهد الفندقة بتيزي وزوو
 إدارة الفندقة والسياحةواحللويات، 

 شهادة الليسانس يف تسيري الفنادق والسياحة مقعد 100 املدرسة الوطنية العليا للسياحة 
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اإلمكانيات البيداغوجية ملؤسسات إمجايل  اإلمكانيات البيداغوجية في القطاع السياحي:-3-3
 على النحو التايل:  موزعة مقعد بيداغوجي 880هي  يقطاع السياحاليف التكوين 

 ) ENST) للمدرسة الوطنية للسياحة اجلزائر (٪23( مقعد بيداغوجي 200 
تيزي وزو ب) عن املعهد الوطين للفندق وتقنيات السياحية ٪34( مقعد بيداغوجي 300 

)INTHT ملحق ) إىل ٪9( مقعد بيداغوجي 80)، باإلضافة إىلINTHT  يف تلمسان 
 ).CHTوالسياحة بوسعادة ( الفندقة ) ملركز٪34( مقعد بيداغوجي 300 

 توزيع المقاعد  البيداغوجية في القطاع السياحي  6الشكل رقم :

 
Source : Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, La Carte de la Formation du Secteur du 
Tourisme, Septembre 2011. 

تيزي وزو بوتقنيات السياحية  املعهد الوطين للفندقمن خالل الشكل أعاله نالحظ أن 
)INTHT(  ( الفندقة مركزو ) والسياحة بوسعادةCHT(  يتصدران ريادة ترتيب املراكز واملعاهد

مقعد  300ـاملتخصصة يف القطاع السياحي من ناحية توفريمها على أكرب حصة من املقاعد البيداغوجية ب
مقعد بيداغوجي)، أما 600(مقعد بيداغوجي 880من جمموع  ٪68منهما أي بنسبة  واحد  لكل بيداغوجي

 البقية فتتوزع على النحو التايل:
  ؛)ENST) للمدرسة الوطنية للسياحة اجلزائر (٪23( مقعد بيداغوجي 200 
 INTHTاملعهد الوطين للفندق وتقنيات السياحية ملحق  يوفره) ٪9( مقعد بيداغوجي 80 
  .تلمسانب
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من   هذا القطاع احلساس متطلبات تكف لسد كل ال كما جتدر اإلشارة إىل أن هذه األخرية
باخلدمات السياحية   ترتقيهكفأة تستطيع أن  القطاع مبوارد بشرية مؤهلة و وإمداد وارد البشريةللمتكوين 

ا اجلزائر .    يف اجلزائر نظرا لإلمكانيات واملقومات السياحية اهلائلة والكبرية اليت تتمتع 
وعليه، عملت اجلزائر بكل وسعها يف هذا اإلطار، جمسدة بذلك لعدة مشاريع على غرار 

 الذي  )تقنيني سامني كوينعني متوشنت (تباملعهد الوطين للتقنيات الفندقية والسياحية مشروع املعهد 
قام ست. فضال عن مشروع املدرسة الوطنية اجلديدة للسياحة، واليت مقعد بيداغوجي 400 وفر حوايل سي

 .مقعد بيداغوجي 1200تيبازة، وختطط لفتح  بوالية
تكون ت توزيع عروض التكوين الوطنية في المهن السياحية حسب األقطاب السياحية:-3-4

 ، على النحو التايل: ة تكوينيةمؤسس 181من  الوطنية للتكوين يف املهن السياحيةض و العر 
 )، واملدرسة الوحيدة للتعليم العايل: حتت إشراف وزارة السياحة، ٪2( تكوينمؤسسات  04 
 ) حتت إشراف وزارة التكوين املهين، ٪78( تكوينمؤسسات  141 
 ) اليت وافقت عليها وزارة التكوين املهين. ٪20( ةخاص تكوينمؤسسة  36 
 يل: على النحو التا عروض التكوينية حسب األقطاب السياحية يكونالزيع من مث، فتو و 
 ): يف القطب السياحي "مشال الوسط" ٪39املؤسسات ( 71 
 " يشرقالشمال اليف القطب السياحي " :)٪24مؤسسة ( 43 
 " غريبالشمال اليف القطب السياحي " :)٪19مؤسسة ( 34 
 يف املراكز السياحية "جنوب".) ٪18مؤسسة ( 33 

 حسب األقطاب السياحيةتوزيع عروض التكوين الوطنية في المهن السياحية  7الشكل رقم:

 
Source : Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, La Carte de la Formation du Secteur du Tourisme, 
Septembre 2011. 
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بشكل يسمح بسد العجز مقاعد بيداغوجية  وتوفري التكوين والتأطريحتسني مستوى  إطارويف 
مقعد  400عهد جديدة بسعة مب 2013  يف عاماستفادة القطاع السياحي يف جمال التكوين السياحي، 

تدابري جديدة جلأت احلكومة إىل اختاذ ،أيضا يف هذا السياقو  .والية عني متوشنتوذلك ب ، بيداغوجي
السياحي اليت مت تصميمها خصيصا لضمان  التكوين يف جمال ريطة جديدةفيما يتعلق بإنشاء خل املتخذة 

 األقطاب السياحية. على مستوى مجيع جانس متتوزيع جغرايف
إضافة إىل حتديد  التخصصات اجلديدة يف جمال  الفندقة، وخصوصا يف املهن عصرنة التكوين 

جمال التدريب عقب املراكز السياحية يف حتديد قنوات جديدة مبا يف ذلك التدريب الضيافة وفقا ملعايري  
خصصت  2012يري ... مع العلم أن قطاع السياحة يف عام يف الصفقات وحتديث التدريب وفقا للمعا

 للتكوين.مليون  200ميزانية قدرها 
اليت تشرف من قبل املؤسسات  املكونة كما ميكن الوقوف يف هذا الصدد على املوارد البشرية

 إىل 1970 ي منذ سنة قطاع السياحيف ال املكونةوبلغ جمموع القوى العاملة حيث وزارة السياحة  عليها
  التايل : مكون وكانت على النحو 8،231 أكثر من 
)، ENSTمن املدرسة الوطنية للسياحة اجلزائر (خترجوا )  ٪ 14(  يف مرحلة التدرج  مكون 1154 

 يف تكوين) واملركز الوطين السابق لل ISHTوالسياحة (  دقةفنللو املعهد العايل السابق 
 .) CNFTالسياحة ( 

 يف  تكونوا)  ٪ 50) ( تطبيقيون إطاراتيف جماالت الضيافة والسياحة ( تقين سامي 4141 
 لتقنيات) ، واملعهد السابق  INTHTتيزي وزو ( بوالسياحية  ةفندقال لتقنيات  املعهد الوطين

 .(CNFT) ، وااملركز الوطين السابق للتكوين يف السياحة) ITHTتيزي وزو( بوالسياحية  ةفندقال
مركز  مت تكوينها يف ) ٪ 36يف جماالت الضيافة والسياحة ( األعمال األساسية ) ( تقين 2،936 

، ) ITHبوسعادة ( ب يف تقنيات الفندقة) ، واملعهد السابق CHTبوسعادة (بالضيافة والسياحة 
 ) .CNFTيف السياحة (  تكويناملركز الوطين للوكذا ب

ال السياحي املوارد البميكن إعطاء أرقام أخرى تتعلق  ،وعليه اليت من قبل املؤسسات بشرية املكونة يف ا
 :من خالل الشكل املوايل التكوين املهينوزارة تشرف عليها 
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التي من قبل المؤسسات في المجال السياحي   توزيع الموارد البشرية المكونة 8الشكل رقم:
 )1995التكوين المهني(منذوزارة تشرف عليها 

 
 :باالعتماد على الباحثین إعدادالمصدر :من 

- Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, La Carte de la Formation du Secteur du Tourisme, 
Septembre 2011. 

أساسا إىل اليت ميكن إرجاعها  و هلذه العروض التكوينية اجليد داءغياب األ املالحظمن 
 العوامل التالية:

فهي أيضا  دون تغيري منذ إنشائها، على حاهلا  يف قطاع السياحة كوينعدد من مرافق التبقاء  
 ، ال تضمن تغطية كل األقاليم على مستوى الوطن يف جمال التكوين السياحي

قدمها  أثبتتي قطاع السياحاملتعلقة بال التكوينيةيف املؤسسات الربامج البيداغوجية حمتويات  
ال    السياحي حمليا ودوليا.وعدم مواكبتها للتطورات احلاصلة قي ا

 غري كايف من حيث الكمية واجلودة. التأطري البيداغوجي 
: على الصعيدين الوطني والدوليتطوير الموارد البشرية في القطاع السياحي و  رسكلةجهود -3-5

 ارتكز ت عمليات الرسكلة وتطوير املوارد البشرية يف القطاع السياحي على مستويني مها: 
هيكل مسؤولة عن وضع وتنفيذ  : على المستوى الوطنيتطوير الموارد البشرية و  رسكلة-3-5-1
ومصاحل اإلدارات املركزية  خمتلف أجهزة لصاحلتطوير ورسكلة املوارد البشرية و  كوينتللربنامج القطاعية ال

 :، وذلك لصاحل لقطاع السياحة ةوالالمركزي
  .املشرتكةاألسالك أفراد  
 .تقنيةأفراد األسالك ال 
 .األسالك اخلاصة أفراد 
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دف إىل :  ومن مث فهذه العملية 
 حتسني نوعية إدارة السجالت اإلدارية والتقنية. 
 .تكوين مؤطر وذو خربة بيداغوجية عالية املستوى 
الدراسات واملساعدة و   التكفل الفعال للمشاريع  النجزة  أو اليت هي يف طور  اإلجناز، 

 .حيالسيااملشورة ذات الصلة بالقطاع و 
تكنولوجيا املعلومات إىل  والنفاذأساليب العمل من خالل التحكم يف استخدام  عصرنة  

 احلديثة.واالتصاالت 
استفاد القطاع السياحي من برامج التكوين يف : إطار التعاون الدوليجهود التكوين في -3-5-2

واسبانيا و تونس والنمسا و  وخاصة مع هولندا وبلجيكا والصنياخلارج يف اطار التعاون الثنائي والدويل 
حيث قامت السلطات الوصية بوضع خطة قطاعية طويلة األجل لتكوين  قربص وايطاليا والربتغال.
.إذ يهدف ها 2012-2011خالل الفرتة-برنامج املنح التكوينية جزائر/فرنسا-مواردها البشرية يف اخلارج

 األخري إىل:
التفتيش  بعمليات املكلفنياملوظفني تدخل من خالل حتسني دعم خطة اجلودة السياحية  

 واحلرفيني.احلرفية والسياحية والتعاونيات  املؤسسات الفندقيةمستوى  علىوالرقابة 
 ؛يالسياح العقاراملتصلة ببامللفات  التحكم 
اليت هي يف طور القائمة و تلك  التكوينؤسسات من أجل امل اجلودة للتأطري العايل التحضري 

 .اإلجناز 
 العايل التكوين يفاملقرتحة  موضوعاتاحلصيلة السنوية لل تقدمي نتائج  يف هذا الصدد  ميكننا      

 :كما يليفرنسا  ب املتخصص
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بفرنسا حسب سنوات التكوين الممتدة من  مواضيع التكوين العالي المتخصص  .6الجدول رقم:
 2012إلى سنة  2004سنة 

سنوات 
 التكوين

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

مواضيع  
 التكوين

التهيئة  -
السياحية 

 )منحتني(
- 
   تنظيمال

و 
تخطيط ال

 يالسياح
 )منحتني(

     تنظيمال -
تخطيط الو 

منحة (يالسياح
 )واحدة

 الفندقة -
الدولية و 

التصنيف التقين 
 )منحة واحدة(

التهيئة  -
ة يلسياحا

 )منحة واحدة(

 الفندقة -
الدولية و 

التصنيف التقين 
 )منحة واحدة(

الرتويج  -
السياحي 

 )منحة واحدة(
التهيئة -
ة يلسياحا

 )منحة واحدة(
 

 التهيئة
ة يسياحال
 )منحتني(
الرتويج  -

السياحي 
 )منحة واحدة(

 لفندقةا -
الدولية و 

التصنيف التقين 
 منح) 03(

 

إدارة اجلودة  -
 )منحتني(
املناطق  يئة -

الرتفيهية 
والسياحية 

 )منحتني(
 الفندقة -

الدولية و 
التصنيف التقين 

 )منحة واحدة(
 دليلال -
منحة (رتجم امل

 )واحدة

الفندقة -
الدولية و 

التصنيف التقين 
 منح) 04(
املناطق  يئة-

الرتفيهية 
والسياحية 

 )منحة واحدة(
دليل ال -
منحة (رتجم امل

 )واحدة
 

اجلودة  -
  السياحية

 نح)م 5( 
 

دارة اإل-
ة يالسياح

 )منحتني(
اجلودة  -

 السياحية
 )منحتني(

إدارة  -
اجلودة يف 

جمال احلرف 
اليدوية 

منحة (
 )واحدة
 

 باالعتماد على: من إعداد الباحثين:  المصدر
- Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, La Carte de la Formation du Secteur du 
Tourisme, Septembre 2011. 
يتضح من اجلدول أعاله أن السلطات الوصية على القطاع السياحي عملت جاهدة على 
تطوير مهارات منتسيب هذا القطاع، إذ أدرجت إىل جانب التكوين احمللي أي التكوين داخل الوطن 

ح املقدمة يف هذا الصدد ابتداءا من سنة التكوين باخلارج، حيث نلمس ذلك من خالل عدد املن
مواكبة  ،، باإلضافة إىل غىن هذا الربنامج التكويين باملواضيع املدرسة وتعددها2012إىل غاية سنة 2004

ال السياحي.   بذلك للتطورات احلاصلة يف ا
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 خاتمة: 
لتنمية القطاع كون مدخال مناسبا يميكن أن  تكوين املوارد البشريةيتضح مما سبق ذكره أن      

ألن املوارد البشرية يف جمال السياحة تكوين جيب التأكيد على أمهية ومن مث ، هوحتقيق استدامت السياحي
قويا يف  حضورااجلزائر تسجل جيب أن كما  قادرة على توليد العديد من فرص العمل.هذه األخرية 

ضمان جودة  من أجلتنافسية العاملية من خالل دعم املوارد البشرية ومجيع املهارات الديناميكية ال
 . كوينالت

 :به على غراراملوارد البشرية كوينمن أوجه القصور يف ت عاىن من العديدولكن هذا القطاع ا    
 يف خمتلفشهد قيود واضحة واليت يتم تفسريها من خالل انعدام الشفافية يالقطاع السياحي  

 . دورات التكوين املتعلقة بالنشاط السياحي
وفقا جلميع استطالعات الرأي اليت مت إجراؤها ف التكوينبرامج عدم تكيف بني التوظيف و  

من عدم التنسيق وتأقلم برامج التكوين واملنصب يعاين قطاع السياحة يف معظم األحيان 
 . الوظيفي
 من الضروري إعادة التفكري يف :وعليه، كان 

 مرافق التكوين.عمل  
 لألساتذة املكونني.  والعملي يتوى النظر احمل 
 .و أصحاب املصلحة اخلارجينيلألساتذة املكونني  امللف الشخصي  
 تكوين املكونني. 
 .بصات التطبيقيةالنظري و الرت كوين التوازن بني الت 
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