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 ديباجة الملتقى

اليوم وفي ظل تحديات العولمة وهيمنة الدول المتطورة وفرضها 
مفاهيم وآليات جديدة في تعاملها مع التغيرات الراهنة، أصبح 
لزاما على الدولة الجزائرية إعادة مراجعة استراتيجياتها التنموية 

مع تراجع أسعار المحروقات على مستوى السوق العالمي خاصة 
مما (، 2014واألزمة التي خلفتها في السنوات األخيرة )جوان  

رت سلبا على االستقرار االقتصادي )عجز الميزانية العامة أث  
 (..دولة، الميزان التجاري..لل

هذا ما دفع بالدولة الجزائرية إلى إعادة النظر في استراتيجياتها 
التنموية وعملت على خلق بدائل تنموية، كالمخطط التوجيهي 

،الذي  يبرز الكيفية التي  2030(SDAT)ة السياحية يئلتهل
العدالة  من خاللها ضمان التوازن الثالثي: تعتزم الدولة

يكولوجي في إطار لفاعلية االقتصادية والدعم اإلاالجتماعية، ا
التنمية المستدامة على مستوى البالد للعشرين سنة المقبلة، كما 

يمكنه أن يكون أداة تترجم إرادة الدولة في تثمين القدرات الطبيعية 
و الثقافية و التاريخية للبالد، ووضعها في خدمة السياحة 

قة لوجهات المميزة في المنطالجزائرية وكذا ترقيتها لتصبح من ا
 طية.األورومتوس

ل أهمية خاصة لدى معظم الشعوب واألمم السياحة تشك   حيث أن  
وتتضاعف أهميتها مع تزايد دورها االقتصادي واالجتماعي 

ي والتكنولوجي، وقد شهد قطاع السياحة في العالم خالل يئوالب

 باتتالنصف الثاني من القرن العشرين نموا متزايدا، حيث 
ل موقعا متميزا في اقتصاديات الدول لتصبح أول السياحة تمث  

من حيث رأس المال المستثمر  على األقل وأهم صناعة عالمية
المستخدمة. تزخر الجزائر بمقومات ومؤهالت لعاملة واأليدي ا
مادي، كالتراث الشعبي والال  التراث الثقافي المادي  -سياحية

، والحرف التقليديةالصناعة ، الطبيعي والعلمي، معالم أثرية
قادرة على جعلها كأحد  -لصحراء الكبرى، حمامات معدنية...ا

األقطاب السياحية المنافسة للسياحة الدولية، من أهمها نجد 
 فة من طرف منظمة اليونيسكو كالمدن الرومانية،المعالم المصن  

 .،الطاسيلي، قلعة بني حماد، المدن الميزابية.. الهقار

ومن أجل تفعيل السياحة الداخلية والنهوض بها تحرص وزارة 
السياحة على تسخير كل اإلمكانيات والموارد المتاحة لها 

 تهيئاوالتنسيق مع كل األقطاب الفاعلة من قطاعات الدولة، 
االجتماعية من أجل صناعة  ئةالمجتمع المدني ومؤسسات التنش

ال ثية لألجيد التراسياحية مستدامة تكفل حماية وصيانة الموار 
القادمة، تطوير االستثمار السياحي وتشجيع القطاع الخاص 

 والعمل على الترويج وترقيتها،  لالستثمار لتحسين الخدمات
ة والتقنيات الحديث ئل،اللسياحة الداخلية والخارجية بكل الوس

والعمل على إعطائها بعدا تنافسيا دوليا للحد من تدفق السياح 
يمكننا أن نتساءل عن اآلليات التي نحو الخارج. ومن هنا 

تساعدنا على ترقية السياحة الداخلية في الجزائر والنهوض بها 
في ظل المنافسة الدولية؟ وكيف يمكننا االنفتاح على المنافسة 

 سبل وآليات ترقية السياحة الداخلية 

 في الجزائر في ظل المنافسة 

 -الواقع والتحديات-
 



ستتفادة من موروننا الققافي الماد  والماماد  الدولية واال
ع والمتعدد، مع المحافظة عليه من االندنار؟، وما هي المتنو  

اآلليات والتشريعات القانونية التي يجب سن ها لحماية المواقع 
 ؟ ...االستنزافاألنرية من كل أشكال 

 أهداف الملتقى
ار في ونهدف من خالل الملتقى الوطني إعطاء دفع لالستثم

القطاع السياحي، واالستفادة من دراسات الباحثين والمختصين 
ومن خبرة وتجارب دولية رائدة، لتوجيه السياحة بشكل عقالني، 
بما يتماشى مع ترقية السياحة الداخلية والنهوض بها في ظل 

المنافسة الدولية، التحديات والرهانات والمساهمة في إنتاج وإعادة 
  ا يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.إنتاج مجتمع جديد بم

 محاور الملتقى

اإلطار التشريعي والتنظيمي للسياحة وآليات  : األول المحور
 دعم المنافسة السياحية الدولية.

 سياحة الداخلية في تحقيق التنميةأهمية ال: المحور القاني
 المستدامة في ظل المنافسة الدولية.

السياحي ومناخ األعمال واالنفتاح االستثمار  :المحور القالث
 كمدخل استراتيجي لتنمية القطاع السياحي الدولي

أهمية تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في : المحور الرابع
 .تفعيل الخدمات السياحية

استراتيجية التسويق السياحي لدى المنشآت : المحور الخامس
 .في ظل المنافسة الدولية السياحية والفندقية

التأثيرات االجتماعية والثقافية والنفسية للسياحة  :المحور السادس
 الدولية على المجتمع المحلي.

المجتمع المدني ومؤسسات التنشئة االجتماعية : المحور السابع
 ومساهمتها في تنمية السياحة الداخلية.

ة سيالدولية الرائدة في مجال التناف التجارب :المحور القامن
  السياحية.الدولية 

 المشرفة على الملتقى ةالهيئ

 احيي األستاذالسيد رئيس الجامعة  الرئيس الشرفي للملتقى
  مصطفى

 يدأونيس عبد المجالسيد عميد الكلية أ.د  ام للملتقىعالمشرف ال

  : السيد أ.د عبد المجيد شعبانيالمنسق العام

 : د.  بجاوية سهامرئيسة الملتقى

 : د. نسيلي جهيدةاللجنة العلميةرئيســــــــــة 

 د.سعاد عقون : رئيس الل جنة التنظيمية

 المستهدفون من الملتقى

 .األساتذة و الباحثين في مراكز األبحاث والدراسات والمخابر 
  إطارات القطاعات المعنية وخاصة القطاع السياحي وغرف

 الصناعات التقليدية ومختلف األسالك األمنية.
  االقتصاديون ومسيرو المنشآت السياحية المتعاملون

 والفندقية.
  .طلبة الدكتوراه 

 

 بريد الملتقى
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