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 :ديباجة الملتقى

قاطرة للتنمية وعامل من عوامل التطور ، تعد السياحة واحدة من أهم مصادر الدخل        

للعديد من الدول، حيث تمثل أحد أهم مكونات  االقتصادي،االجتماعي، الثقافي والبيئي

ما أنها من األنشطة ك، تحقيق االنتعاش االقتصاديالتأثير الكبير في  الصادرات الخدمية ذات

وتمثل  ي وزيادة إيرادات النقد األجنبي.التي تساهم بفعالية في زيادة الناتج المحلي اإلجمال

   السياحة صناعة متطورة ومتعددة االتجاهات والتشابكات مع مجمل األنشطة االقتصادية 

  .اشر أو غير مباشرواالجتماعية سواء بشكل مب

 طبيعة خالبة على مساحات شاسعة ومن الدول التي تمتلك  بمختلف مدنها، الجزائر إن   

 ً سياحيا يجذب  مقوما يعتبر تباينوال التنوعيزخر باآلثار والثقافات القديمة، هذا  تاريخاً عريقا

طوير هذا القطاع على النهوض بمسؤولياتها لتالحكومة  عملت وعليه الزوار لها من كل مكان,

من خالل الحرص على نشر الوعي والتدريب بين فئات الشعب، والتشجيع على إقامة المشاريع 

 .خارج المدن حتىالسياحيّة 

 

إلى تعتبر والية عنـابة مجاالً مالئًما لممارسة السياحة ، حيث يمكن تبني هذا التوجه إضافة     

ال يقتصر ف  السبعينات كإستراتيجية للتنمية الشاملة.سياسة التصنيع المطبقة بالوالية منذ عشرية 

توفر الطبيعة الجميلة فحسب، وإنما وجب على القائمين على قطاع  لىعهنا جذب السائح 

لخدمات لنوعية وجودة معايير  توفير البنى التحتية والمرافق الضرورية ذات   واليةالالسياحة ب

المقومات الطبيعية بقدر ما يجذبه مستوى الخدمات من الزائر اليوم لم يعد يهتم بجمال .فالمقدمة

، و توفر المنتجات التقليدية التي يأخذها كتذكار  فندقة، تنقالت، نظافة، األكل وسعر األطعمة

أهمية الستتباب األمن واالستقرار على مستوى  ويولي، ناهيك عن عديد الخدمات األخرى

 .المطلوبانالفضاءات الترفيهية لينعم بالراحة والهدوء 

وليتحقق ذلك البد على السلطات المختصة أن تفكر في انتهاج سياسة سياحية جديدة من خالل   

تطوير الصناعة الفندقية واالستثمار في العنصر البشري بتدريب يد عاملة مؤهلة، إضافة إلى 

وتفعيل إعطاء الفرصة للمستثمرين وتقديم تسهيالت لهؤالء إلنشاء بنى تحتية وفوقية جاذبة، 

جميع الوسائل المتاحة لتصبح الوالية قطبا سياحيا وموردا إلنعاش االقتصاد في سبيل تعزيز 

 .الثقافة السياحية وتحقيق التنمية المحلية
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