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 اللـــــهم

ال جتعلنا نصاب بالغرور إذا جنحنا و ال باليأس إذا خفقنا و ذكرنا أن 

اإلخفاق هو التجربة اليت تسبق النجاح، اللهم إذا أعطيتنا فال تأخذ منا 

 تواضعنا و إذا أعطيتنا تواضعنا فال تأخذ إعتزازنا بكرامتنا.

 علما.اللهم انفعنا مبا علمتنا و علمنا ما ينفعنا و زدنا 

 اللهم إنا نسألك علما نافعا و رزقا طيبا و عمال متقنا.

اللهم بنورك اهتدينا، و بفضلك استغنينا، و يف كنفك أصبحنا و أمسينا، 

أنت األول فال شيء قبلك و أنت اآلخر فال شيء بعدك، رب هب لنا 

 حكما و أحلقنا بالصاحلني و اجعل لنا لسان صدق يف اآلخرين.

 جنة النعيم.واجعلنا من ورثة 

 اللهم اجعل أول يومنا فالحا و أوسطه صالحا و آخره جناحا.

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



وفقنا  عز وجل الذي الشكر هللا كلوحنن نضع اللمسات االخرية هلذا املشروع اليسعنا اال إن نتوجه ب
 يف امتام هذا العمل .

كما نتقدم بالشكر اجلزيل إىل األستاذ املشرف على هذا البحث :بركاين حسام الدين. على نصائحه 

وتوجيهاته القيمة ،وعلى ما بذله من جهد حرصا منه على تذليل الصعوبات وتوفري األجواء املناسبة 

 إلجناز هذا العمل ،

من مجعتنا هبم مقاعد الدراسة من زمالء ومعلمني وأساتذة يف مجيع األطوار ،وكل عمال وإىل  كل 

 وطلبة معهد تسيري التقنيات احلضرية وإىل كل من كان عونا لنا يف إجنازهذا  العمل ،

 وإىل كل من ساهم من قريب أو بعيد يف اجناز هذا البحث 

علنا حنن أبناء الوطن أن نكون مشعة حترتق لتضيئ فما يسعنا إال أن نتضرع إىل املوىل عز وجل أن جي

 احلبيب اجلزائر وأن نرفع معامل وطننا حنوالسمو والتطور وأن نكون أبناءا صاحلني مثابرين . الوطنهذا 

 .2020-2019إىل كامل دفعة 



 
 
 
 
 

 بسم اهللا الرمحان الرحيم

 اهللا سبحانه وتعاىل . عمل املتواضعيف البداية إىل حبيب قليب ورازقي ومعيين إلجناز هذا ال

يف الثانية إىل أشرف خلق اهللا إىل حبيب اإلنسان وروح األنام وخري املرسلني وشفيعي رسولنا الصادق 

 حبييب رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم .

والدين وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبال–يف الثالثة إىل الذين قال فيهم الرمحان يف حمكم تنزيله 

إىل الذي علمين يف الصمت أن احلياة كفاح ...صري ...وحتدي وسطر يف دروب احلياة  -إحسانا
مبداد األمل والتفاؤل إىل من ذاق مرارة األيام وقسوة الزمان لننعم بشهد األيام ورغد احلياة ،إىل رمز 

 اعتزازي وفخري أيب

 يت أهدتين نور عينها  ألرى هبما الدنيا ،أمي .إىل اليت محلتين وهنا على وهن ،إىل ضوء حيايت ،إىل ال

 إىل إخواين تقي الدين و محزة قرة عيين وسندي يف احلياة .

 إىل سندي عبد الناصر عناين.

 إىل صديقيت شريهان 

 إىل كل شخص عزيز عليا واألحباء إىل قليب

 ي .إىل من وقف جبانيب طيلة إجناز هذا العمل ،أحباب االقلب يف املشوار اجلامع

 المية.

 

 
 

 
 

 



 
 
 

 

 
 بسم اهللا الرمحان الرحيم

 يف البداية إىل حبيب قليب ورازقي ومعيين إلجناز هذا العمل املتواضع اهللا سبحانه وتعاىل

يف الثانية إىل إشرف خلق اهللا إىل حبيب اإلنسان وروح األنام وخري املرسلني وشفيعي رسولنا الصادق حبييب رسول 
 هللا عليه وسلم .اهللا حممد صلى ا

يف الثالثة إىل أمي حبيبيت وقرة عيين ومنبع اطمئناين وراحة بايل وسعاديت ذات الوجه الباسم والقلب الراحم اليت 
 علمتين كيف أعيش أطال اهللا يف عمرها .

 إىل اليت وقفت إىل جانيب وكانت سندا يل إىل اليت كانت يل أبا وأما وأخا ورزقا 
 ي حبيبيت أعشقك عشق ال ينتهي .إىل اليت ضحت وسهرت أم

 إىل اخي  عماد وصديقي وسندي و  أحبايب وأعزائي 

 إىل زوجي عماد محايدية شريك حيايت ودريب الذي أعشقه وأوصى اهللا يف رضاه الذي ساندين ودعمين .
 5ني ملدة إىل صديقيت المية وحبيبيت اليت وقفت معي يف كل مصاعيب ومواقفي يقولون إن الصداقة التقدر بالسن

سنوات وجدت فيك األخت والصديقة والعزيزة حفضك اهللا يل إىل إبنة خاليت مروة وصديقيت وأخيت احلنونة 
  والعزيزة محاك اهللا يل وحفظك 

 إىل جديت وحبيبيت وبركة العائلة أدخلها فسيح جنانه .                          

 يز عليا واالحباء إىل كل شخص عز                                 
  الدراسي. إىل من وقف جبانيب طيلة إجناز هذا العمل ،أحباب االقلب يف املشوار                 

 شريهان
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 الفصل التمهیدي:.....................................................اإلطا رالمنهجي.

 مقدمة عامة: •

بب والهــا اهتمامــا كبیــرا  وذلــك بســـأالســیاحة ظــاهرة مــن الظــواهر القدیمــة التــي مارســها اإلنســان قــدیما   و 

داؤهــا علــى شــریحة المستكشــفین والرحالــة وطبقــة الحكــام والتجــار ، ولكــن  أحاجتــه المتنوعــة ، ولقــد اقتصــر 

في هذه  األیام أصبح لها  مكانة رفیعة المستوى لدى مختلف المستویات االجتماعیة ولـم تعـد تقتصـر علـى 

قومـــات الســـیاحیة  ,والحقیقـــة أن  فئـــة معینـــة مـــن النـــاس  وذلـــك لمـــا تحققـــه للـــدول التـــي تتمتـــع بـــالمواقع والم

غلــب الـدول  منافســة شرســة للحصــول علــى أ السـیاحة تطــورت علــى مــدى العصـور  ففــي عصــرنا تتنــافس 

كبــر عــدد ممكــن مــن األعــداد الســیاحیة الذاتیــة، هــذه الســیاحة أصــبحت صــناعة مــن الصــناعات المربحــة أ

لســیاحة إلـــى ســیاحة األعمـــال والســـیاحة التنافســیة  ، مـــن خــالل خلـــق فــرص لالســـتثمار   ,وتتعــدد أشـــكال ا

 المنتجعــات تقــوم علـــى اســتخدام ستشـــفائیة ) وكــذلك الجبلیــة فالســـیاحة الحمویــة إلالثقافیــة والحمویــة (ا

هـي مكـان السـیاحة الجبلیـة ف,  حیویتـه علـى واإلبقـاء بصـحة الفـرد  للنهـوض العالجیـة السـیاحیة والخـدمات

 التسلق والتخییم وغیرها.  لالسترخاء وممارسة الریاضیات الجبلیة ك

ـــه علـــى هـــي التنمیـــة المحلیـــة  و  ســـاس أحركـــة تهـــدف إلـــى تحســـین األحـــوال المعیشـــیة للمجتمـــع فـــي مجمل

فهــي العملیــة التــي بواســـطتها   ،ن أمكـــنإیجابیــة لهــذا المجتمــع وبنـــاءا علــى مشــاركة المجتمــع اإلالمشــاركة 

رتفـاع بمسـتویات التجمعـات لإلالسـلطات العمومیـة یمكن تحقیق التعاون الفعال بین جهود المواطنین وجهـود 

ـــة ،فتتنـــوع  ،المحلیـــة اقتصـــادیا اجتماعـــا ثقافیـــا ،وذلـــك لتحســـین نوعیـــة الحیـــاة وفـــق منظومـــة شـــاملة  و كامل

أشــكال التنمیــة المحلیــة بــین مــاهي تنمیــة محلیــة اقتصــادیة وسیاســیة واجتماعیــة وصــناعیة وفالحیــة ,تكمــن 

ة فــي  تحســین جــودة الحیــاة والقضــاء علــى التبعیــة  مــن خــالل تحقیــق الكفایــة  همیــة وأهــداف التنمیــة المحلیــأ

 الذاتیة في المجال االقتصادي  .

ن إ و  ،رتبط  تحقیـــق التنمیـــة المحلیـــة بـــالموارد الطبیعیـــة المتنوعـــة الموجـــودة فـــي الـــبالد وكیفیـــة اســـتغاللهایـــ  

الســیاحة ف, األخــرىعــات االقتصــادیة لــى جانــب القطاإالناشــطة  اإلضــافیةالقطــاع الســیاحي مــن القطاعــات 

 إلـــىالحمویـــة والجبلیـــة مـــن الســـیاحات التـــي تحقـــق الجـــذب الســـیاحي مـــن خـــالل االســـتثمار فیهـــا والســـعي 

مرحلــة مـــن  ,إذ أن التنمیــة الســیاحیة طریــق المســتقبل هـــي تطویرهــا وبالتــالي تحقــق التنمیــة الســیاحیة التــي 

 .لیة االقتصادیة وهو التنمیة المح أال  مراحل تحقیق اكبر هدف

التنمیـــة الســـیاحیة الجبلیـــة والحمویـــة دورا رئیســـیا فـــي التنمیـــة االقتصـــادیة واالجتماعیـــة , حیـــث یـــؤثر  تلعـــب 

 المرتبطة بصناعة  واألنشطةاعة السیاحة بشكل مباشر على اقتصاد ورواج الصناعات نرواج ص
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 الفصل التمهیدي:.....................................................اإلطا رالمنهجي.

یــؤدي مــا  الســیاحة الحمویــة والجبلیــة نفــاق علــى الخــدمات والســلع المرتبطـة بصــناعة إلا حیــث یــتم السـیاحة 

هـذه الخـدمات والسـلع المشـتغلین بهـا وبالتـالي  أصـحابلـى جیـوب إمـن جیـوب السـائحین  األموالانتقال  إلى

 . التنمویة تنشیط الحركة االقتصادیة 

 ومن هنا جاءت فكرة موضوع بحثنا،الذي سطرنا لها الموضوع التالي:

   حالة بلدیة الحامة.) ستراتیجیة للتنمیة المحلیةإبلیة ك(اإلرتقاء بالسیاحة الحمویة و الج
 :اإلشكالیة •

الطبیعیـة السـیاحیة   مـن شـواطئ ومسـاحات  باإلمكانیـات تعتبر الجزائر من البلـدان  السـیاحیة التـي تزخـر  

مامـــات معدنیـــة ،كمـــا أنهـــا فـــي اآلونـــة األخیـــرة وبعـــد دخولهـــا اقتصـــاد ح و أثـــار و خضـــراء وجبـــال وواحـــات

ن كان هشـا حیـث  هـذا االهتمـام أدى إلـى أفقد بدا تركیزها على المجال السیاحي یظهر تدریجیا بعد السوق 

ن الدولـــة الجزائریــة بعـــد االحـــتالل الفرنســـي بقیـــت أتوجهــات كبیـــرة هـــدفها التنمیـــة االقتصــادیة ،حیـــث لـــوحظ 

رى رغـم ماتحویـه مـن تولي اهتمامها علـى الشـریط السـاحلي حتـى بالقطـاع السـیاحي ،وأهملـت المنـاطق األخـ

یجابیة  ،فالمناطق الشمالیة تعتمـد علـى السـیاحة الشـاطئیة ،والمنـاطق الصـحراویة علـى إنات و إمكانیات وكم

مــا المنــاطق الشــرقیة والوســطى فتعتمــد علــى الســیاحة األثریــة والحمویــة أالواحــات وجبــال الهقــار والطاســیلي ,

 خرى .ن تظهر كمنافس للسیاحات األأوالجبلیة التي یمكن 

رث  ســـیاحي إ الشـــرقي  التـــي تحتـــوي علـــى مـــؤهالت و والیـــة خنشـــلة كأحـــد الوالیـــات الجزائریـــة فـــي الشـــمال 

بغــاي وحمــام بلدیــة  علــى مجموعــة مــن بلــدیاتها مــن بینهــا حمــام كنیــف فــي  الموزعــةالمتمثــل فــي الحمامــات 

ظرهـــا الخالبـــة مـــن خـــالل المنـــاطق الجبلیــة التـــي تســـحرنا بمنا إلـــى باإلضـــافةالحامـــة بلدیـــة  الصــالحین فـــي 

تصـــور مســـتقبل ســـیاحي طمـــوح  ,  الـــذي بیســـمح لهـــا  اإلرثالغطـــاء النبـــاتي والحیـــواني  المتنـــوع كـــل هـــذا 

كمـا تزخـر والیـة خنشـلة بقـدرات ثقافیـة وتراثیـة ذات ثـراء ،یمكنها من السمو والتطور في المجال االقتصـادي 

ا بــراز عــرض ســیاحي متنــوع ومتمیــز لهــذإسـهم فــي تتقلیدیــة ومنتجــات بنكهــة محلیــة   مــأكوالتاسـتثنائي مــن 

والـوطن,  وارتأینـا إلـى اختیـار بلدیـة الحامـة وهـي  واإلقلـیمسـكان الوالیـة المقصد  ,فهي مقر جـذب سـیاحي  ل

من المدن المعروفة في والیة خنشلة والتي تتمتع بحمام الصالحین إضـافة إلـى جبالهـا وغاباتهـا  التـي تتمیـز  

لخــروب و القلعــة أي علــى الــرغم مــن اوجبــل  تار  وتافركســعقــذا الحمــام  مثــل جبــل ة المحیطــة بهــبالخضــر 

احتوائها على طاقات سیاحیة إال أنهـا مهملـة ومهمشـة مـن طـرف المسـؤولین ,وقـد اخترناهـا كمنطقـة مناسـبة 

ل وغیــاب الهیاكــل الســیاحیة تعتبــر مــن المشــاك األمــنللنهــوض الســیاحي لتحقیــق التنمیــة المحلیــة ، فانعــدام 
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لیــه وهــو تحقیــق التنمیــة المحلیــة فــي البلدیــة وانطالقــا مــن هــذا إالرئیســیة  الن الهــدف الرئیســي الــذي نســعى 

 رح التساؤل الرئیسي التالي :ط یمكننا

  لتحقیـق التنمیـة المحلیـة فـي بلدیـة  كإسـتراتیجیةبالسیاحة الحمویة والجبلیـة  رتقاءاإلكیف یمكن جعل

 الحامة ؟

 الفرعیة:سئلة األ •

 المقومات السیاحیة التي تزخر بها بلدیة الحامة ؟ ماهي 

 كیف یمكن تحقیق التنمیة المحلیة ببلدیة الحامة ؟ 

 ماهي المعوقات التي یصادفها القطاع السیاحي لتحقیق التنمیة؟ 

 الفرضیات: •

 طبیعیة كمكونات وغیرها و جبال الصالحین حمام في السیاحیة المقومات تتمثل. 

 بلدیـة فـي بالسـیاحة رتقـاءلإل كسـبیل السیاحیة التنمیة تحقیق لىإ یؤدي يالسیاح النشاط تسییرن إ  

 .وبالتالي تحقیق التنمیة المحلیة   الحامة

 السیاحي النشاط تضعف كمعوقات واإلهمال التسییر سوء في المعوقات تتمثل. 

     :البحث أهداف •

السـیاحة الحمویـة والجبلیـة فـي  واقـع حـول الضـوء یـتلخص الهـدف الرئیسـي لهـذا البحـث فـي السـعي لتسـلیط

بهـذا القطـاع المهـم مـن  االرتقـاء وكیفیـة والیـة خنشـلة عمومـا و بلدیـة الحامـة علـى وجـه التحدیـد مـن جهـة،

 . المحلیة حقیقیة بالبلدیة من جهة أخرى  التنمیة أجل العمل على توظیفه في تحقیق

 :في فتتمثل الجزئیة األهداف أما

  والیة خنشلة عموما و بلدیة الحامة خصوصاالسیاحة  اإلمكانیات إبراز.  

 االقتصاد وتدعیم لتنشیط كبدیل السیاحي بالقطاع رتقاءاإل.  

 بالمنطقة السیاحي االستثمار تشجیع.  

 من  أجل تحقیق تنمیة محلیة بالسیاحة االرتقاء إلى یسعى متكامل سیاحي مشروع إقامة. 

 ى وعل والثقافیة االجتماعیة البنیة على فظةالمحا نهاإش من جیدة تخطیطیة سیاسة إتباع أهمیة

  .القادمة لألجیال صالحة تبقى التي الطبیعیة الموارد

 السیاحیة بالتنمیة رتقاءلإل القدیم النشاط وتطویر جدید سیاحي نشاط خلق . 

 الحامة ببلدیة المحلیة التنمیة لتحقیق والجبلیة الحمویة السیاحة دور توضیح . 
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 :الموضوع اختیار أسباب •

 بالمنطقة السیاح عدد تزاید  من المحلي االقتصاد وتنشیط المداخیل زیادة محاولة. 

   علـى وانعكاسـها المختلفـة واإلشـهار اإلعـالم وسـائل طـرف مـن السـیاحة لظـاهرة المتزایـدالتنـاول 

 . المجتمع و الفرد

 بترولو  نفط( نادرة اقتصادیة موارد على الرئیسي عتمادإلا ظل في خاصة لالستثمار مجال. ( 

 السیاحیة باإلمكانیات غنیة الجزائریة المناطق . 

 التسییر وسوء التهمیش من الصالحین حمام معاناة . 

 منها واالستفادة والحمویة الجبلیة الكمونات  واستغالل تطویر إلى السعي . 

 لبلدیة الحامة   السیاحیة اإلمكانیات حول ةلشام تعریفیة نظرة إعطاء محاولة 

 بالمنطقة السیاحي لالستثمار رصف فتح محاولة.  

 الدراسة:أسباب اختیار مجال  •

 :التالیة النقاط في للدراسة  كمجال المدینة اختیار أسباب تتلخص

 السیاحي  التوسع موقع و للمنطقة المتمیز الطبیعي التنوع و االستراتیجي  الموقع.  

 المحطـة  خاصـة علیهـا،ت حضـارا تعاقـب علـى تشـهد آثـار ال زالـت هنـاك التـي التـاریخي بعـدها

  .الحمویة حمام الصالحین 

 المنطقة بها تزخر التي الطبیعیة السیاحة اإلمكانیات.  

 السـیاحیة ومقوماتهـا تتناسـب ال التـي السـیاحیة والمنشـئات الهیاكـل مـن البلدیة تعرفه الذي الضعف 

 ا.به تزخر التي

 لة و   كــذلك تعتبــر بلدیــة الحامــة  بلدیــة الحامــة هــي مــن بــین منــاطق التوســع الســیاحي بوالیــة خنشــ

قطــب ســـیاحي هـــام بفضـــل مواردهـــا الســـیاحیة الهامــة المحطـــة الحمویـــة حمـــام الصـــالحین و المنطقـــة 

 .الجبلیة

 : البحث منهجیة •

 وفـق محكـم بشـكل عملـه تسـیر والتـي, الباحـث علیهـا یسـتند التـي المنهجیـة هـو علمـي بحـث كـل أسـاس إن

 طبیعـة لـىإ بـالنظر البحـث میـدان بـاختالف فیهـا الموضـوعیة نسـبة لـفتخت نتائج لىإ لیصل, معینة مراحل

الدراســة، وهــو مــا جعلنــا نعتمــد علــى المــنهج الوصــفي التحلیلــي لتناســبه مــع الدراســات الخاصـــة  عموضــو 

 .االستقرائي و المنهج االستنباطي بالعمران والمدینة باإلضافة للمنهج
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 والمعطیات, المیدانیة المالحظة تقنیة استعملنا حیث, ذاته حد في العمل طبیعة فتفرضها العمل تقنیات ماأ

 المیدانیـة التحقیقـات علـى باالعتمـاد المعلومـات جمـع مـع, نوعیـة وظیفیـة معطیـات الـى وتحویلهـا الكمیـة

 : على اعتمادا, المعنیة والهیئات المؤسسات ومعطیات,

 المرحلة األولى :  •

  النظري البحث مرحلة : 

 فـي المنشـورة المقـاالت إلـى إضـافة علیهـا ركزنـا موضـوعنا تتضـمن التـي الكتـب نمـ القـراءة منـا تطلـب

 . والدوریات والمذكرات والمجالت الجرائد وحتى العلمیة المجالت

 :المرحلة الثانیة  •

 المیداني البحث مرحلة : 

 علـى توالمـدیریا المصـالح بمختلـف ، فـي الجـزء األول قمنـا باالتصـالبجـزئین رئیسـیینمـرت هـذه المرحلـة 

 تخـدم والتـي, بالمنطقـة الخاصـة واإلحصـائیات المعلومـات معطیـات جمـع لنـا یتسـنى حتـى الوالیـة مسـتوى

  :أساسیة بصفة أهمها لكن وجهاتها تنوعت وقد البحث خطوات خرأ إلى واستمرت موضوعنا

 خنشلة لوالیة السیاحة مدیریة . 

 خنشلة لوالیة الغابات محافظة مدیریة . 

 الحامة لبلدیة التقنیة المصلحة. 

 خنشلة لبلدیة التقنیة المصلحة . 

 خنشلة لوالیة المعماریة والهندسة البناء و التعمیر مدیریة. 

 خنشلة لوالیة المائیة الموارد مدیریة . 

 خنشلة لوالیة الضرائب مدیریة . 

 خنشلة لوالیة البیئة مدیریة  . 

 الحامة لبلدیة الجویة االرصاد مصلحة. 

 الحامة لبلدیة الغابات محافظة فرع. 

 خنشلة لوالیة العمومیة األشغال مدیریة. 

 خنشلة لوالیة التجهیزات مدیریة. 

 خنشلة لوالیة المیزانیة متابعة و البرمجة مدیریة. 
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 :ستبیانیة اإلأما الجزء الثاني منها فكان مخصصا لالستمارة 

 خنشـلة  والیـة يفـ السـیاحي القطـاع وضـعیة بلدیـة الحامـة حـول  سكان رأي على التعرف أجل من •

 عینـة علـى األسـئلة مـن مجموعة تتضمن ، ستبیانیةإ استمارة بتوزیع قمنا بلدیة الحامة خاصة، في عامة و

صـحاب االختصـاص : الجماعـات أو كـذلك  قمـن بتوزیعهـا علـى   ، بلدیـة الحامـة  سـكان مـن عشـوائیة

 فـرد 200 تضـمموعـة مـن السـیاح، لـى مجإضـافة إلالمحلیـة  ، مدیریـة السـیاحة ، الوكـاالت السـیاحیة ، با

 :المرحلة الثالثة 

  مرحلة معالجة المعطیات: 

 التـي والمعلومـات المعطیـات بترتیـب فیها تقوم والتي السابقتین للمرحلتین حوصلة المرحلة هذه تعتبر

 أو أرقـام أو بسـردها نقـوم معلومـات كانـت سـواء ومتسلسـل, مـنظم عمـل إلـى وتحویلهـا, علیهـا تحصـلنا

 بالصـور أوضـح بشكل إبرازها طریق عن أو, بیانیة وتمثیالت جداول في ووضعنا, بتمثیلها قمنا إحصاءات

 .  ذلك تطلب أینما األحیان بعض في والخرائط

    :البحث هیكلة •

  : فصول ثالث على البحث هیكل جاء

 المحلیـة میـةالتن و الجبلیـة و الحمویـة السـیاحة و  للسیاحة  النظري اإلطار تحت یندرج : األول الفصل •

 فـي والجبلیـة  الحمویـة السـیاحة عـن أمثلـة قدمنا كما المبهمة المصطلحات ببعض بالتعریف قمنا حیث,

  . مباحث 3 تضمن حیث السابقة التجارب من لالستفادة   العالم

 للسیاحة النظري اإلطار : االول المبحث . 

 والجبلیة الحمویة للسیاحة النظري اإلطار : الثاني المبحث . 

 المحلیة للتنمیة النظري اإلطار :الثالث المبحث . 

 . الحامة لبلدیة والسیاحیة والبشریة الطبیعیة المقومات دراسة عنوان ضمن یندرج:الثاني الفصل •

 .المقومات هذه بتحلیل قمنا وهنا  المحلیة بالتنمیة وعالقتها

 الوالیة في السیاحیة المقومات: ولاأل  المبحث. 

 البلدیة في والبشریة الطبیعیة وماتالمق: الثاني المبحث. 

 الحامة بلدیة السیاحیة المقومات: الثالث المبحث . 
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 الثالث: الفصل •

 :المحلیة بالتنمیة عآلقتها و الجبلیة و الحمویة السیاحة المبحث األول. 

 :ستبیانیةاإلنتائج تحلیل االستمارة  المبحث الثاني.   

 :ى المشروع التنفیذيو التدخالت علقتراحات اإل المبحث الثالث. 

 :البحث في المستعملة األدوات •

 و مذكرات و غیرها  كتب من المكتبیة المصادر..... 

 المیدانیة المالحظة. 

  البیانیة والوثائقالخرائط. 

 الفوتوغرافیة الصور . 

 تقاریر من مختلف المدیریات السالف ذكرها.   

 االستبیانیة ستمارةاإل. 

  برنامجEXEL االستبیانیة االستمارة لتحلیل . 

   برنامجgoogle earth pro  مجموعة من الخرائط  على للحصول. 

  برنامح االوتوكاد. 

  برنامجgoogle maps للحصول على مجموعة من الخرائط. 

 :البحث عوائق •

 :یلي كما أهمها نورد صعوبات واجهتنا البحث هذا سبیل وفي وظروفه الخاصة عوائقه و بحث لكل

 ببلدیة الحامة  الخاصة المعطیات نقص.  

 دارياإل التحفظ بحجة المعلومات بعض على الحصول صعوبة. 

 الخاصة ببلدیة الحامة من الجهات المعنیة   ومخططات الوثائق وجود عدم .  

 الظروف الصحیة الراجعة لجائحة كورونا  . 

                    



الفصل.مقدمة
 السیاحة. المبحث األول: •

 .السیاحة الحمویة و الجبلیة :المبحث الثاني •

 .التنمیة المحلیة المبحث الثالث : •

 خاتمة الفصل.
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 الفصل:مقدمة  • 

لمـا لهـا مـن دور هـام  ،كنشاط إنساني بأهمیة و اعتبار كبیرین لم تحظى بهما من قبـل  لقد حظیت السیاحة

فـي التنمیــة االقتصــادیة للعدیــد مــن الــدول فهــي تعــد أحــد القطاعــات األكثــر أهمیــة و دینامیكیــة لقــدرتها علــى 

ن البلــدان والجزائــر مــن بــی جلــب مــدا خیــل العملــة الصــعبة و ترقیــة المنــاطق التــي تمتلــك مــؤهالت ســیاحیة،

ـــة فـــي الجبـــال  التـــي تتمتـــع بمـــؤهالت وٕامكانیـــات ســـیاحیة متنوعـــة ومختلفـــة، منهـــا المنـــاظر الطبیعیـــة المتمثل

والغابات والحمامات المعدنیة والواحـات والمواقـع األثریـة  التاریخیـة وغیرهـا مـن  الحمامـات التـي تتـوزع عبـر 

ا بهضابها العلیـا فـي الـداخل وصـحرائها الكبیـرة كامل مجالها، ابتداء من شریطها الساحلي في الشمال ومرور 

 في الجنوب .

ــــــدول  المتطــــــورة ســــــیاحیا وجــــــب علــــــى  ــــــي وقعــــــت فیهــــــا العدیــــــد مــــــن ال ومــــــن أجــــــل تفــــــادي المشــــــاكل الت

ـــــد  ـــــل التطـــــرق لكـــــل هـــــذا الب الجزائـــــر إنشـــــاء صـــــناعة ســـــیاحیة تراعـــــي متطلبـــــات التنمیـــــة المحلیـــــة لكـــــن قب

ـــــا مـــــن خـــــالل هـــــذا الفصـــــل الحـــــدیث عـــــن الســـــیا حة ومفاهیمهـــــا وأشـــــكالها المتنوعـــــة كمـــــا وجـــــب كـــــذلك لن

ـــــف والتطـــــرق إلـــــى مفهـــــوم الســـــیاحیة الحمویـــــة  ومفهـــــوم الســـــیاحة الجبلیـــــة ،باإلضـــــافة إلـــــى مفهـــــوم  التعری

 المباحث التالیة: لى  إالتطرق   التنمیة المحلیة من خالل 
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 ،...المبحث األول: السیاحة: المفهوم،األنواع ،اآلثار 

 تمهید: •

نهم مــن تنــاول التعریــف مــن الناحیــة لقــد حــاول الكثیــر مــن المختصــین تعریــف الســیاحة تعریفــا منضــبطا ،فمــ

االقتصــادیة ، فـــي حـــین ركـــز الـــبعض علـــى الجوانـــب االجتماعیـــة، النفســـیة، الثقافیـــة والسیاســـیة و التعلیمیـــة 

للســیاحة ویبقــى تعــدد التعــارف المقدمــة لمفهــوم الســیاحة باعتبارهــا مصــطلحا اجتماعیــا یعــاني مــن المشــكلة 

فرغم اتفاق الكثیر من علماء السـیاحة فهنـاك صـعوبة فـي وجـود  التي تواجه باقي المصطلحات االجتماعیة،

تعریـف وافـي وكـافي للسـیاحة إال أنـه مـن الممكـن التوصـل إلـى تعریفـات توضـح طبیعـة هـذا النشـاط ,ونضـرا 

لكــل هــذه العوامــل وجــب علینــا التطــرق إلــى مفــاهیم وأنــواع وأصــناف الســیاحة كــذلك أهمیــة وآثــار الســیاحة 

 السیاحة في الجزائر والعالم وهذا ماسنعالجه في هذا المبحث .باإلضافة إلى تطور 

 تعریف السیاحة لغة : .1

تعنـــي ذهـــب و ســـار علـــى وجـــه  -ســـاح فـــي األرض–الســیاحة فـــي المفهـــوم اللغـــوي تعنـــي التجـــوال و عبـــارة 

أي الســیاحة tourismeیعنــي یجــول و یــدور أمــا كلمــة  tour األرض ،أمــا فــي اللغــة االنجلیزیــة نجــد أن 

 1اها االنتقال و الدوران. فمعن

 تعریف السیاحة اصطالحا:1.1

هــي عملیـــة انتقـــال اإلنســـان مـــن مكــان آلخـــر لفتـــرة زمنیـــة بطریقـــة مشــروعة ،تحقـــق المتعـــة النفســـیة أو هـــي 

ظـاهرة مـن ظـواهر العصـر التـي تنبثـق منــه الحاجـات المتزایـدة للحصـول علـى الراحـة و االسـتجمام و تغییــر 

 2س بجمال المناظر الطبیعیة و الشعور بالبهجة و المتعة في اإلقامة.الجو الروتیني و اإلحسا

ولقـــد تعــــددت اآلراء فــــي تعریـــف الســــیاحة فهــــي فـــي المجــــال االقتصــــادي مجموعـــة األنشــــطة الحضــــاریة و 

االقتصادیة و التنظیمیة الخاصة بانتقال األفراد إلى بالد غیر بالدهـم و إقـامتهم فیهـا لمـدة ال تقـل عـن أربـع 

 ن ساعة ألي غرض كان  ما عدا العمل الذي یدفع أجره داخل البلد المزار .و عشری

كــذلك تعتبــر الســیاحة ظــاهرة مــن ظــواهر هــذا العصــر تنبثــق مــن الحاجــة المتزایــدة إلــى الراحــة و التغییــر و 

 3اإلحساس بجمال الطبیعة و الشعور بالبهجة و االستمتاع باإلقامة في منطقة لها طبیعتها الخاصة. 

 .15،16عمان ، الصفحة 2008، دار الرایة للنشر و التوزیع ،االقتصاد السیاحيزید منیر عبوي ،-1
، طبعة جغرافیة السیاحة و الطیراناهج، المؤسسة العامة للتدریب التقني و المهني، اإلدارة العامة لتصمیم و تطویر المن- 2

  .7ه، الصفحة 1429
، الصفحة 2008، دار الجامعة الجدیدة، األمن السیاحي و األثري في ظل قوانین السیاحةلواء دكتور عصمت عدلي، - 3

17. 
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جرت عدة محاوالت مـن قبـل البـاحثین إلعطـاء تعریـف موحـد و شـامل للسـیاحة و كـل باحـث ركـز علـى فقد  

جانـب معــین أو علــى ظـاهرة معینــة مــنهم مــن ركـز علیهــا كظــاهرة اقتصـادیة أو اجتماعیــة أو ثقافیــة و مــنهم 

 من اعتبرها على أساس تنمیة العالقات الدولیة و اإلنسانیة و الثقافیة......الخ.

نستنتج أن السیاحة هي انتقال مؤقت من مكان ألخر لیست غایته تحقیق الـربح فقـط بـل غایتـه الراحـة ومنه 

 التسـوق أو الهجـرة أو الیومیـة العمـل عـن رحلـة یختلـف الـذي السفر أنواع من كذلك هي  نوعاالستجمام،و 

 الدائمة. أو اإلقامة

 .العناصر الرئیسیة للسیاحة:2.1

 :ریة التـي تسـتوعبها الدولـة صـاحبة المعـالم السـیاحیة وفقـا لمتطلبـات كـل وهي الطاقة البشالسائحون

 سائح.

 :و هي الدول التي تقدم السیاحة للسائحین من اجل خلق بیئة سیاحیة ناجحة.العارضون 

 :(المعــالم الســیاحیة) بــاختالف أنواعهــا و التــي تتمثــل فــي أنــواع الســیاحة و تقــدیم المــوارد الثقافیــة

لها فنجد منها:السیاحة البیئیة، السیاحة الریاضـیة، السـیاحة االجتماعیـة، سـیاحة  التعریفات المختلفة

 1التسوق، سیاحة المغامرات، سیاحة المغامرات، سیاحة الشواطئ، سیاحة اآلثار........الخ.

مایمكن استخالصه من العناصـر الرئیسـیة للسـیاحة أنـه  البـد مـن تـوفر ثالثـة عناصـر وهـي السـائحون وهـم 

لكمــون البشــري المســتهدف والمعرضــون وهــي المكــان الموجــود فیــه المــورد الســیاحي والمــورد وهــي ا العنصــر

 .جل خلق سیاحة أالمستغل من 

 .أنماط السیاحة:3.1

 3.1.1السیاحة الخارجیة : 

یقصد بها سیاحة األجانب إلى خارج بلدانهم األصلیة، بحیث تنظم الشركات السـیاحیة بـرامج لجـذب السـیاح 

 بما یتالءم مع أذواقهم و رغباتهم في البلدان المستقبلة. األجانب 

تنجـذب هـذه الفئـة مـن السـیاح إلـى األمـاكن التاریخیـة و السـیاحة الصـحراویة و الشـواطئ، كمـا تهـتم بعــادات 

   2و تقالید الشعوب 

،دار احیةالمقاصد و المخیمات السی :جغرافیة السیاحة و إدارةالدكتور مصطفى یوسف كافي، األستاذة هبة كافي، 1
  .19،عمان،الصفحة2016الحامد للنشر و التوزیع ،الطبعة األولى ،

 .40، ص 2008سوریا،  -دمشق -دار الرضا للنشر اقتصادیات السیاحة،مصطفى یوسف الكافي،   2
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   radioalgerie.Dz المصدر:             .خارجیةسیاحة ):01( صورة رقم:

 3.2.1خلیةالسیاحة الدا :   

 زیـارة مـن تمكـنهم حیـث ، دولهـم داخـل حـدود السـكان بهـا یقـوم التـي الزیارات و االنتقاالت أنها على تعرف

وهـي تهـتم   1لـدیهم،  السـیاحي وزیـادة الـوعي ببالدهم ربط السكان بغرض علیها والتعرف السیاحیة المناطق

نــاطق الســاحلیة الشــاطئیة التــي تســتحوذ علــى بزیــارة األمــاكن األثریــة التاریخیــة، والمحمیــات الطبیعیــة و الم

الحیــز األكبــر مــن نشــاط هــذا النــوع مــن الســیاحة، و هــذا الرتباطهــا بالمنــاخ و العطــل الســنویة التــي تكــون 

 غالبا في الفترة الصیفیة، و هذا بغرض االستجمام و الترفیه. 

                            
 tresjolie.travel :المصدر           .      داخلیة): 02صورة رقم (

 3.3.1سیاحة المغتربین : 

تتمثل في زیارة المغتربین لبلدهم األم، وقد شهد هذا النوع من السـیاحة انتشـارا كبیـرا خاصـة فـي دول العـالم  

النامي بعد استفحال ظاهرة هجرة المواطنین للبحث عـن عمـل فـي الخـارج وابتعـادهم عـن أوطـانهم األصـلیة، 

 .2لدیهم الشعور بالحنین لزیارة الوطن و األهل و األقارب  و هو ما یولد

 : أنواع السیاحة.4.1

 1.4.1:بهدف زیارة األماكن المقدسة(اإلسالمیة و المسیحیة) مثل زیارة قبور  .السیاحة الدینیة

 .الصحابة 

 .32نفس المرجع، ص   1
 .40نفس المرجع، ص   2
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 eliktisad.Com :.               المصدرسیاحة دینیة: )03صورة رقم(

 4.2.1.و هي سیاحة إلمتاع النفس و الجسـد معـا، أو هـي سـیاحة العـالج مـن  جیة:السیاحة العال

 شـــــــــــــــــــــــمل االستشـــــــــــــــــــــــفاء.أمـــــــــــــــــــــــراض الجســـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــع التـــــــــــــــــــــــرویج عـــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــنفس و ت

  arrjol .Com المصدر:                  عالجیة.ة سیاح): 05-04صورة رقم:(

 4.3.1.:(الشعبیة)على ما یسمى فقد بدأت العدید من الشركات تتنافس السیاحة االجتماعیة

 .الرحالت السیاحیة الجماعیة بأسعار میسرة أو تقسیط أحیانا

  sayidy.Net :المصدر.           سیاحة إجتماعیة  :06صورة رقم 

 4.4.1. یمارس هذا النوع من السیاحة على مدار السنة وهي مرتبطة بنشاطات : األعمالسیاحة

ؤتمرات وندوات ومحاضرات، لقاءات اقتصادیة وعلمیة ومهنیة تكون على شكل معارض وم

 تتركب أساسا في المدن الكبرى، وتتخذ من القاعات الكبرى والمدرجات مجاال لممارستها .
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 .arrajol.com:المصدر .         سیاحة األعمال): 07صورة رقم(

 5.4.1.:(الطبیعیة، الجمالیة، االیكولوجیة)و في الجبال و المروج الخضراء السیاحة البیئیة

 الغطس و غیرها. أماكناألودیة و الشواطئ و 

 feedo.Net :المصدر             . سیاحة بیئیة): 09-08صورة رقم (

 6.4.1.:بیئة النباتیة و الحیوانیة و وهي التي تقوم  دراسة ال السیاحة العلمیة أو السیاحة البحثیة

 الطیور و هجراتها العالمة.

 feedo.Net :المصدر    .سیاحة علمیة):  10صورة رقم(

 7.4.1.:و من أنشطتها تسلق الجبال و زیارة الودیان و عیون  سیاحة االكتشاف و المغامرات

الماء و الصید البري ، و المهرجانات الشعبیة الثقافیة لشعوب الصحراء كما في تونس و الجزائر 

 و لیبیا .
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 dlildubi.Com :سیاحة االستكشاف.       المصدر):12-11صورة رقم (

 8.4.1.: من اجل المشاركة في بعض الدورات و البطوالت أو االستمتاع  السیاحة الریاضیة

 باألنشطة الریاضیة.

 
 SPORT.Ta4a.us   :المصدر.               سیاحة ریاضیة):13صورة رقم (

 9.4.1.: ت سیرا وهي من أنواع السیاحة المستحدثة و تتمثل في القیام بجوال سیاحة التجوالیة

 على اإلقدام إلى مناطق نائیة و تكون اإلقامة في مخیمات في البر و التعایش مع الطبیعیة.

 
 loverofturkey.blogsspor.com :المصدر.                    لیةاسیاحة تجو ):14رقم(صورة   

 10.4.1.:سیاحة وهي من أقدم األنواع و أكثرها انتشارا حیث وصلت نسبة الالسیاحة الترفیهیة

و تعتبر دول حوض البحر المتوسط من أكثر المناطق اجتذابا لحركة السیاحة %80الدولیة 

 الترفیهیة لما تتمتع به من مقومات كثیرة كاعتدال المناخ باإلضافة إلى الشواطئ الجمیلة.
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 syidy.Net :.                 المصدرسیاحة ترفیهیة): 15صورة (

 11.4.1.و یهتم بهذا النوع شریحة معینة من (السیاحة األثریة و التاریخیة):السیاحة الثقافیة

السائحین على مستویات مختلفة من الثقافة و التعلیم و یتم التركیز على زیارة الدول التي تتمتع 

من حركة السیاحة العالمیة و یوجد %10بمقومات تاریخیة و حضاریة كثیرة و یمثل هذا النوع 

 قدیمة.في بلدان الحضارات ال

 
  mawdoo3.com: .                 المصدرسیاحة ثقافیة): 16صورة (           

 12.4.1.: تتمثل في تنقل السائح إلى منطقة معینة بغرض التصویر السیاحة التصویریة

 .الفتوغرافي أو السینیمائي أو الوثائقي و تكون عادة في المناطق الطبیعیة ذات المناظر الخالبة

 
    feedo.Net :.              المصدرتصویریة ةسیاح): 18-17رقم ( صورة

 13.4.1. : المستضیفةهي سیاحة تلبي احتیاجات السیاح ،وسكان المنطقة السیاحة المستدامة 

 . للنشاط السیاحي وهذا في إطار المحافظة على الواقع الحضري والتنوع البیئي والوسط الحیوي
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 eliktisad.Com :المصدر                 مستدامة. حةسیا): 20-19صورة رقم(

 14.4.1.المعابر وعبر الجلیدیة والمناطق المنحدرات الجبال في التجول فهي :الجبلیة السیاحة 

 الجبلیة. والجداول واألنهار

 

 syahanews.com:المصدر                   . سیاحة جبلیة): 21صورة رقم(

نوع، منها  السیاحة الدینیة والعالجیة، سیاحة األعمال وسیاحة  14للسیاحة أنواع متنوعة وهي 

االستكشاف والثقافیة والعلمیة ....لكل نوع ظروفه وحاالته و كل سیاحة تختلف حسب الزمان والمكان 

 وهنا یكمن دور السائح في استغالل النوع الذي یفضله  .

 .أهمیة السیاحة : 5.1

 : یلي ما منها نذكر عددةمت جوانب في السیاحة أهمیة تتمثل

 5.1.1.: في المجال االقتصادي 

من الخدمات  اإلستفادةزیادة الدخل القومي اإلجمالي للبلد، و تحدث هذه الزیادة من خالل  

 التالیة:إقامة، طعام، شراب، بضائع.

تساهم السیاحة في دعم االقتصاد المحلي والعالمي وتعود األهمیة االقتصادیة السیاحیة إلى ما  

 تجذبه إلى البلد من عملة صعبة و رؤوس األموال .

 تساعد السیاحة في تشغیل الید العاملة و القضاء على البطالة . 

تزداد أهمیة السیاحة في الدول النامیة التي تهدف إلى تحقیق فائض أو موازنة في مجال میزان  

 صادرة غیر متطورة. مجال العملة الصعبة و تحقیق صناعة سیاحیة يالمدفوعات و تحقیق فائض ف
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تشمل السیاحة  جمیع األنشطة االقتصادیة في الدول وخارجها، فهي تتأثر و تؤثر على نشاط   

 .االنتاج،االستهالك،النقل،الرحالت،االتصاالت،المطارات،الفنادق،البنوك،و عملیات التجارة 

 5.2.1.: في المجال االجتماعي 

 تساهم السیاحة في الحد من ظاهرة البطالة . 

 حسین المستوى المعیشي للمواطنین .ت 

 1لنشاطه. اإلنسانجل استعادة أتماعي ونفسي هام من السیاحة مطلب اج 

 5.3.1.: في المجال الثقافي 

 2قالیم العالم المختلفة.أمم بین تعمل السیاحة على انتشار ثقافات الشعوب وحضارات األ 

لالتصال الفكري  أداةت والشعوب فهي تعد تعتبر السیاحة وسیلة للتفتح والتبادل بین مختلف الثقافا 

  3وتبادل الثقافة والعادات والتقالید بین الشعوب .

 5.4.1.: في مجال الهندسة المعماریة والتعمیر 

 واالبتكار في مختلف التصامیم الهندسیة وهذا لجذب السیاح . اإلبداعتعمل السیاحة على تشجیع  

Fیة مختلف حاجیات السیاح .تدعم انجاز مختلف المركبات السیاحیة لتلب 

4 

  نستخلص مم سبق أن للسیاحة أهمیة كبیرة، یكمن تأثیرها في العدید من المجاالت من بینها

المجال االقتصادي    والمجال االجتماعي والمجال العمراني وذلك من خالل انتشار ثقافات الشعوب في 

 في التصمیم الهندسي .   اإلبتكارو  اإلبداعالعالم ،وتدعم اقتصاد الدولة وكذلك ال ننسى أنها تشجع روح 

 : السیاحة آثار .6.1

 6.1.1.للسیاحة اإلیجابیة اآلثار:  

 :یلي ما نذكر أن یمكن كبیرة بفائدة المجتمع على تعود التي للسیاحة اإلیجابیة اآلثار من

  .120,ص1993والتنمیة ,مصر , اعلإلبد,الملتقى المصري  العالقات االجتماعیة للسائحیسرى سعدت : -1
,دار الصفا للنشر  التخطیط السیاحي في سبیل تخطیط مكاني شامل ومتكاملعثمان محمود غنیم ,بینیتا ندیل سعد : -2

  .22عمان ص  2والتوزیع ,الطبعة 
والتنمیة ,مصر  لإلبداع, الملتقى المصري   االجتماعیة والثقافیة للسیاحة في المجتمع المحلي التأثیراتهالة الرفاعي :-3
 .223,ص1998,

،مذكرة مقدمة لنیل شهادة استدامة السیاحة الساحلیة في الجزائر ،حالة مدینة جیجل وضواحیها حسام الدین بركاني: - 4
الماجستیر في العمران، تخصص تسییر المدن والتنمیة المستدامة،جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي ،معهد تسییر 

  .31ص 2014-2013حضریة ،سنة التقنیات ال
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األول: اإلطار النظري للسیاحة و السیاحة الحمویة و الجبلیة و التنمیة المحلیة. الفصل   
  زاد كلما األجانب السیما السیاح تدفقات كلما ازدادت  ألنه األخرى االقتصادیة األنشطة تحفیز 

 أشكاله. بمختلف والنقل واإلسكان الغذائیة المواد مثل والخدمات المنتجات  بعض على الطلب

 أهم بین من تعد أصبحت السیاحة ألن الصعبة بالعملة إضافیة مالیة موارد على الحصول 

  المصدرة للخدمات. القطاعات

 خالفا البشري العنصر على رئیسي بشكل تعتمد السیاحة نأل معتبرة شغل مناصب استحداث 

 اآللة أخذت حیث الروبوتیة و المكننة نحو فأكثر أكثر تتجه التي األخرى القطاعات االقتصادیة لمعظم

 ابتسامة استبدال المثال، سبیل على الممكن، غیر من ألنه السیاحة ترفضه الشيء الذي العامل مكان

 .آلي جهاز عن تصدر بابتسامة سیاحیة ةمؤسس مستوى على المطعم في أو الخادم المضیفة أو المضیف

 الریف وبین االجتماعیة الفئات بین الدخل توزیع إعادة في یساهم خدماتي كقطاع السیاحة 

 .السیاحة وقطاع األخرى القطاعات في العاملین وبین والمدینة

 إقامة طریق عن وذلك البالد مناطق مختلف بین االقتصادي التوازن تحقیق في تساهم السیاحة 

 والتي اعیةر والز  الصحراویة  الجبلیة كالمناطق التنمیة في حظا األقل المناطق في السیاحیة المشاریع

 .السیاحي بعناصر الجذب تتمتع

 للسیاح، تقدم التي والفلكلوریة الفنیة العروض طریق عن المحلیة والثقافات الوطني التراث  ترقیة 

 وتقالید عادات على والتعرف التاریخیة واآلثار احفالمت التقلیدیة،زیارة منتجات الصناعات تسویق

 .الشعوب

 وانجاز العزلة فك عملیات من عنها یترتب وما السیاحیة التهیئة أعمال جراء من المناطق تثمین 

 حركة وخلق المحیط وتجمیل القدرة المیاه وصرف طبیعي وغاز وكهرباء طرقات من القاعدیة المنشآت

 .ةوثقافی اقتصادیة واجتماعیة

 شتى في المبادالت وترقیة السلم ونشر الحضارات واحتكاك الشعوب لتقریب عامل هي السیاحة 

 المجاالت.

 6.2.1.للسیاحة السلبیة اآلثار:  

 السلبیة اآلثار من تخلو ال فهي أعاله ذلك أوضحنا كما ومتعددة كثیرة ایجابیة آثار للسیاحة كانت إذا

 األساسیة السلبیة اآلثار بین ومن. المستدامة التنمیة قواعد یةالعموم السلطات تراعي  لم إذا السیما

 :یلي ما نذكر أن نستطیع

 في یكون الذي السیاحي وكذا التوسع للسیاحة السلبیة اآلثار أكبر من الطبیعیة البیئة تخریب یعد 

 . السواحل مستوى على السیما الفالحیة األراضي  حساب على الغالب
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األول: اإلطار النظري للسیاحة و السیاحة الحمویة و الجبلیة و التنمیة المحلیة. الفصل   
  الطبیعیة والمحمیات العامة الحدائق مثل اإلتالف سریعة األثریة و احیةالسی المواقع بعض تدهور 

 في الموجودة كتلك والحضاري التاریخي الطابع ذات الحجریة الصخور على القدیمة التماثیل والنقوش و

 وحتى والتخریب النهب إلى باستمرار تتعرض الجزائر والتي من أخرى وأماكن الهقار الطاسیلي و مناطق

 .لسرقاتا إلى

 قد جدیدة سلوكیات و استهالكیة أنماط إدخال معین بلد إلى األجانب السیاح تدفقات على یترتب 

 تدریجیا وینسلخون معیشته طریقة في األجنبي یقلدون وجعلهم المحلیین السكان وتقالید على عادات تؤثر

 .ثقافاتهم األصلیة عن

 المرتفعة المداخیل ذوي بین ما تفرق بحیث واضح بشكل الطبقي التقسیم بروز إلى تؤدي السیاحة 

 : السیاحة من نوعین ظهور إلى یؤدي وهذا المداخیل المنخفضة و

 االجتماعیة أو الشعبیة والسیاحة الرفیعة السیاحة.  

 والتجـارة والسـرقة المعدیـة كـاألمراض  مختلفـة اجتماعیـة آفـات عنهـا تنجـر قد الكبیرة السیاحیة التدفقات 

Fبالمخدرات.

1 

 : الجزائر في .السیاحة 7.1

 أن بما و، السیاحیة التدفقات من % 2 تقدر تزال ال الدولیة السیاحة من الجزائر حصة أن التقاریر تشیر

 السیاحة الجزائر من فحصة ، السیاح عدد هو العالم في السیاحي القطاع مكانة یبرز حقیقي مؤشر أهم

في الوقت الذي كان فیه  ، سائح 1234000نحو 2004 سنة السیاح عدد بلغ فقد ، جدا ضعیفة العالمیة

من السیاحة العالمیة ، مع العلم أن  1/800ملیون سائح، أي بنسبة  764عدد السیاح في العالم یقارب 

من السیاح عبارة عن زیارة الجزائریین المقیمین في الخارج لوطنهم ، و الجدول التالي یوضح عدد 90%

 :2018إلى غایة  1995ي الفترة الممتدة من السیاح الوافدین إلى الجزائر ف

 

 

 

 

 

 

،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم إشكالیة البیئة في إطار التنمیة المستدامةرزاي سعاد،-1
 . 50)،صفحة 2008-2007التسییر،فرع النقود المالیة،كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر،جامعة الجزائر،(
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األول: اإلطار النظري للسیاحة و السیاحة الحمویة و الجبلیة و التنمیة المحلیة. الفصل   
 ).1995/2018): تطور عدد السیاح في الجزائر للفترة (01جدول رقم ( 

  Ar.knoema.com :المصدر

 . 2018إلى 1995تطور عدد السیاح الوافدین إلى الجزائر في الفترة الممتدة من ):  01رقم(شكل 

   : 

 .. إعداد الطالبتین انطالقا من نتائج الجدولالمصدر:
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تطور عدد السیاح الوافدين إلى الجزائر في الفترة 
 عدد السیاح  2018إلى  1995الممتدة من 

لسنةا   

عدد السائحین  السنة

 الوافدین إلى الجزائر

عدد السائحین  السنة

 الوافدین إلى الجزائر

1995 520000 2007 1743000 

1996 605000 2008 1772000 

1997 635000 2009 1912000 

1998 678000 2010 2070000 

1999 749000 2011 2395000 

2000 866000 2012 2634000 

2001 901000 2013 2733000 

2002 988000 2014 2301000 

2003 1166000 2015 1710000 

2004 1234000 2016 2039000 

2005 1443000 2017 2451000 

2006 1638000 2018 2657000 
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األول: اإلطار النظري للسیاحة و السیاحة الحمویة و الجبلیة و التنمیة المحلیة. الفصل   
) نالحظ أن التدفق السیاحي في الجزائر في الفترة الممتدة 01) و الشكل رقم (01من خالل الجدول رقم ( 

عرف  وتیرة متزایدة حیث عرف كذلك تغیر طفیف ما بین تزاید و تناقص في  2018إلى غایة 1995من 

،و هذا 2013إلى غایة  1995عدد السیاح الوافدین إلى الجزائر حیث شهد  تزایدا في سنوات متتالیة من 

ى فهذا یعود یعود إلى المجهودات  التي تبذلها الجزائر للنهوض بالسیاحة هذا من جهة و من جهة أخر 

بدأ توافد السیاح یتناقص تدریجیا إلى  2013إلى عودة االستقرار و األمن خالل هذه الفترة ، و بعد سنة 

من السیاح الوافدین إلى  %90هذا ما یؤكد ضعف القطاع السیاحي في هذه الفترة و أن  2015غایة 

شهد تزاید مستمر إلى أن یصل إلى  2016الجزائر هم  الجزائریین المقیمین خارج و طنهم ، و بعد سنة 

 راجع إلى تحسن القطاع السیاحي.  2018ملیون سائح في سنة  2657000

  السیاحة في العالم:.8.1

ملیون سائح      1404، حیث ارتفع عدد السیاح في العالم إلى2018تزاید الطلب العالمي على السیاحة سنة 

تالي یوضح عدد السیاح الدولیین في العالم ، و الجدول ال2016ملیون سائح سنة  1235مقابل 

 بالمالیین:

 1. الوافدون من السیاح الدولیین  في العالم  بالمالیین):02جدول رقم(

 العالم السنة العالم السنة العالم السنة

1995 538.5 2003 694 2011 998 

1996 571.4 2004 764 2012 1045 

1997 596 2005 809 2013 1093 

1998 614.3 2006 846 2014 1137 

1999 637.4 2007 919 2015 1189 

2000 674 2008 936 2016 1235 

2001 680 2009 880 2017 1356 

2002 700 2010 953 2018 1404 

 

 

 

 یة و االجتماعیة و التدریب للدولي ، مركز  االبحاث االحصائیة  و االقتصادمنطمة التعاون االسالم- 1
  .2018االسالمیة:السیاحة الدولیة في الدول االعضاء في منطمة التعاون االسالمي: اآلفاق و التحدیات 
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األول: اإلطار النظري للسیاحة و السیاحة الحمویة و الجبلیة و التنمیة المحلیة. الفصل   
 تطورعدد السیاح الوافدین الدولیین في العالم  با لمالیین.):02شكل رقم( 

 
 تائج الجدول.من إعداد الطالبتین باالعتماد على ن المصدر:

) نالحظ أن عدد الوافدین  من السیاح الدولیین على 02) و الشكل رقم (02من خالل الجدول رقم (

 2018ملیون المسجل  سنة 1404إلى  2016ملیون المسجل سنة  1235الصعید العالمي  ارتفع من 

یدة اتجاه  زیارة وجهات جدیدة ، ،هذا التزاید الهائل راجع إلى أن السیاحة الدولیة تتمیز بنزعة السیاح المتزا

 إلى جانب تنوع المنتجات السیاحیة ، فضال عن زیادة المنافسة في األسواق السیاحیة الدولیة .

 خالصة المبحث األول :

في هذا المبحث تطرقنا إلى مفهوم السیاحة وعناصرها باإلضافة إلى أهمیة السیاحة وآثار السیاحة ولقد 

هذه العناصر أن للسیاحة دور في زیادة الدخل القومي للبالد وكذلك أنها  استنتجنا من خالل مجموعة

تساهم في دعم االقتصاد العالمي والمحلي وال ننسى باألخص أهمیتها في الجانب االجتماعي لإلنسان، 

حیث أنها تساعد في تشغیل الید العاملة والقضاء على البطالة ،وللسیاحة آثار إیجابیة تعود على المجتمع 

بفائدة كبیرة یمكن أن نذكر منها أنها تحفز األنشطة االقتصادیة ألنه كلما ازدادت تدفقات السیاح السیما 

األجانب كلما زاد الطلب على بعض المنتجات والخدمات فهي تهدف إلى تحقیق التوازن االقتصادي بین 

ونشرالسلم وترقیة  مختلف مناطق البالد ومنه السیاحة عامل لتقریب الشعوب واحتكاك الحضارات 

المبادالت في شتى المجاالت  لذا وجب على بالدنا اإلرتقاء  بهذا القطاع السیاحي في إطار التنمیة 

 . المحلیة
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األول: اإلطار النظري للسیاحة و السیاحة الحمویة و الجبلیة و التنمیة المحلیة. الفصل   
          المفهــــــــــــوم الجبلیــــــــــــة: الســــــــــــیاحةالحمویــــــــــــة و  حةالمبحــــــــــــث الثــــــــــــاني : الســــــــــــیا 

 .. ،األمثلةاألنواع،الخصائص

 :تمهید 

اهیم حول السیاحة الحمویة والجبلیة، فالسیاحة الحمویة أو ما تعرف في هذا المبحث سنطرق إلى تقدیم مف

 بالسیاحة االستشفائیة  من أهم أنواع السیاحة وأكثرها انتشارا في العالم ,فهي مرتبطة بالمواقع الحمویة 

ذلك فهي كغیرها من السیاحات  التي تسعى إلى  ترفیه وتسلیة األفراد , تتمتع بجاذبیة كبیرة لإلنسان , وك

السیاحة الجبلیة التي تبهرنا بمناظرها الخالبة والمریحة وتعتبر من السیاحات األكثر طلبا  حسب 

إحصاءات المنظمة العالمیة للسیاحة ، تحتالن  الصدارة في ترتیب السیاحات نظرا ألهمیتهما لدى 

سیاحة الحمویة  اإلنسان من أجل التداوي والراحة واالستكشاف  ومنه نتطرق مباشرة إلى  مفهوم ال

وعناصرها مع تحدید المشاریع المبرمجة لدعم السیاحة الحمویة وكذلك مفهوم السیاحة الجبلیة  و متطلبات 

  السیاحة الجبلیة وأهمیتها . 

 السیاحة الحمویة:.2

 1.2.تعریف السیاحة الحمویة : 

فالسیاحة  للسیاحة،و  للسفر الرئیسیة األهداف من أالستشفائي أو العالجي للغرض السفر أصبح قد

بل  معین، مرض من یعانون الذین المرضى على قاصرة لیست واالستشفائیة الوقائیة السیاحة أو الحمویة

 من العدید اجتهد وقد هذا والذهنیة البدنیة ولیاقتهم حیویتهم استرداد في یرغبون ممن متعددة فئات تشمل

 خاص مفهوم وضع منهم كل حاول حیث جیة،العال للسیاحة محدد تعریف وضع في والمختصین الخبراء 

الموارد  باستخدام المقدمة الصحیة التسهیالت كافة في تتمثل العالجیة السیاحة أن " الیوتو ذكر فقد بت،

 على العالجیة السیاحة فیتناول بولوك أما1الطبیعیة للدولة و بشكل خاص المیاه المعدنیة و المناخ .

 خالل من والمسكن العمل عن بعیدا الفرد یمارسها التي والتعلیمیة ةالترفیهی األنشطة من أنها أساس

 2حیویته. على واإلبقاء بصحة للنهوض العالجیة السیاحیة والخدمات المنتجعات استخدام

 والجهاز القلب أمراض :محددة أمراض من العالج بدور تشتهر أقالیم إلى السیاح توجه أیضا، بها ویقصد

 األمراض من وغیرهما والعصبي النفسي كالتوتر العصریة، األمراض أو روماتیزیةال أو األمراض التنفسي

  1أحمد الجالد،(2000):البیئة و السیاحة العالجیة، ط1،عالم الكتاب ،القاهرة،ص13.

إبراهیم خلیل بظاظو،(2010): الجغرافیا السیاحیة-تطبیقات على الوطن العربي،ط1،دار الوراق،للنشر و التوزیع، 
.211صفحة 2  
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األول: اإلطار النظري للسیاحة و السیاحة الحمویة و الجبلیة و التنمیة المحلیة. الفصل   
 المیاه ینابیع مثل معینة شفائیة بخصائص بتمتعها األماكن هذه وتتمیز الضغوط، كثرة عن تنتج التي 

 1الساخنة. المیاه نافورات أو الطین وحمامات الكبریتیة أو المعدنیة

 بحثا السائح به یقوم الذي المؤقت االنتقال عملیة" هي العالجیة سیاحةال أن على عمران سعاد تؤكد كما

 واللیاقة القوة على والمحافظة الصحة الستعادة أو معین مرض من واستشفائیة عالجیة مصادر عن

 2السائح. بمحض إرادة  االنتقال هذا یكون وأن الجسمیة،

 المكان تغییر بقصد السائح یزورها التي ةالمعدنی والینابیع السیاحیة المواقع في تتمثل أنها كما

 3االستشفاء. وأماكن المصحات وزیارة والذهنیة الجسمیة الراحة على والحصول

 
 arb-turkey.com.tr :.                        المصدرسیاحة حمویة): 22صورة رقم(       

عن العمل، حیث هي عملیة یقوم بها  نستنتج أن السیاحة الحمویة تعتبر نشاط ترفیهي یمارسه الفرد بعیدا

السائح بحثا عن مصادر عالجیة واستشافئیة ،وأنها تتمثل في مختلف الینابیع المائیة التي یزورها السائح 

 للحصول على الراحة الجسمیة والذهنیة .

 الحمویة: السیاحة أنواع.2.2

 معا، والنفس الجسد عالج على اعدتس التي الطبیعي، العالج مقومات على السیاحة من النوع هذا یعتمد 

 فروعها: ومن بین

 حرارة میاهها درجة تصل قد معینة ومحدودة، مناطق في تتواجد  الكبریتیة: المعدنیة الحمامات 

األمراض، مثل الروماتیزم، الكلى  من الكثیر عالج على وهي تساعد درجة مئویة، 72 إلى المنبع عند

 وأمراض الجلد.

).14نفس المرجع ص( 1  
).15نفس المرجع صفحة( 2  

.76،صفحةنفس المرجع  3  
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األول: اإلطار النظري للسیاحة و السیاحة الحمویة و الجبلیة و التنمیة المحلیة. الفصل   
  الرمال في الدفن طریق على فهي تعتمد التقلیدیة، العالج ضمن طرق دخلت الرملیة: الحمامات 

 من ما یوجد هذا النوع وغالبا آالم الروماتیزم والمفاصل والظهر. عالج في دورها حیث یكمن المشعة،

 .ووادي سوف في لجزائر  وبسكرة بمصر، في سیوه الصحراي، مثل ما هو األمر واحات في الحمامات

 أو كما  الفاسد، البحیرات طین تلك الحمامات التي یعتمد فیها على ویقصد بها نیة:الطی الحمامات

 في للشخص (السائح) المریضة األعضاء بدفن فیها العالج وتكون طریقة البركاني، بالطین یسمى أیضا

 تیاتوكبری الكالسیوم، ضافة إلى بعض المعادن، مثل كاربوناتكبریتیة، باإل میاه الذي یحتوي على الطین

والكبریت. وكل هذه المكونات تساعد على  الفوسفات الفلورید، الحدید، األومنیوم، الكالسیوم، وأكسید

 االستشفاء من بعض األمراض.

 المرضى بمعالجة تقوم العالجیة التي المراكز من ثمة الكثیر المالحة: البحر بمیاه العالج 

وٕاعادة التأهیل الصحي للمرضى الذین یقصدون هذه  في الشفاء، تفید التي المالحة البحر باستخدام میاه

Fالمركبات.

1 

مجموعات   المعدنیة والطینیة والرملیة والكبریتیة والمالحة  إلىما  یتوضح لنا هو السیاحة الحمویة تتنوع  

 ،لها فائدة وتأثیر في صحة اإلنسان ونفسیته .

 السیاحة الحمویة في الجزائر :.3.2

في  والمتعددة. كما كان للطبیعة الفضل الهائلة والثقافیة السیاحیة وقدراته الساحرة هبطبیعت غني بلد الجزائر

 المؤسسة قامت مؤكدة. وقد بخاصیات عالجیة المعدنیة المنابع من للعدید وهبتها خالبة  مناظر منحها

 .2البالد شمال في معظمها معدني مصدر مائي 202 بتحدید السیاحیة للدراسات الوطنیة

 المیاه. بینما توجد من أنواع ثمانیة من أكثر والهیدروجیولیوجیة الفیزیائیة والكیمائیة  التحالیل دتكما حد

 منخفضة، مصادر حرارة ذات حمامات مصادر وهي: المستوى المعدني، على المصادر من أنواع أربع

 مرتفعة. ارةحر  ذات حمامات عالجیة، مصادر فائدة ذات حمامات متوسطة، مصادر حرارة ذات حمامات

محلیة،  أهمیة ذو منبعا  136المهیأة و المعدنیة للمیاه محطات  7المجال هذا في الجزائر تمتلككما 

 وطنیة. أهمیة ذات منابع  05جهویة و أهمیة ذو مصدر  55باإلضافة إلى

 1والجدول الموالي یوضح توزع المصادر الحمویة حسب الوالیات.

كلیة العلوم  "،الصحراویة المناطق في العالجیة السیاحة صناعة مقوماتد. بن حبیب عبد الرزاق، أ. زكیة قصاص، "1
 .5بادیس، مستغانم، ص بن الحمید عبد االقتصادیة، جامعة

 الدیوان، (مطبعة ،  33العدد .سیاحة الجزائر ، مجلة ،في خاص منتوج المعدنیة الحمامات :للسیاحة الوطني الدیوان2
  .14 ص.  نشر)، سنة بدون
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األول: اإلطار النظري للسیاحة و السیاحة الحمویة و الجبلیة و التنمیة المحلیة. الفصل   
 .مویة حسب الوالیاتتوزع المصادر الح): 03جدول رقم ( 

عدد  الوالیة

 المنابع 

 الحمویة

عدد  الوالیة النسبة

 المنابع 

 الحمویة

 النسبة

 1.98 04 قسنطینة 5.44 11 درارأ

 0.99 02 الجلفة 1.89 04 عین الدفلى 

 عین

 تیموشنت

 0.49 01 البیض 0.99 02

 0.49 02 الواد 3.96 08 باتنة

بورج 

 بوعریریج

 3.46 07 الطارف 1.98 04

 1.48 03 غردایة 1.48 03 بجایة

 4.45 09 قالمة 4.95 10 بسكرة

 2.97 06 ایلیزي 1.98 04 بلیدة

 0.99 02 خنشلة 0.99 02 بویرة

 1.48 03 مسیلة 0.99 02 بومرداس

 2.47 05 معسكر 2.98 06 الشلف

 3.46 07 تمنراست 5.44 11 مدیة

 2.98 06 سطیف 5.44 11 میلة

 0.99 02 تبسة 1.48 03 مستغانم

 0.99 02 تیارت 0.99 02 النعامة

 0.99 02 تیسمسیلت 1.98 04 وهران

 3.46 07 تیزي وزو 9.90 20 ورقلة

 4.45 09 تلمسان 1.98 04 سعیدة

 السیاسة تحدید إعادة أجل من مساهمة االجتماعیة، و االقتصادیة التنمیة آفاق لجنة االجتماعي، و االقتصادي المجلس1 
 .71، 70 )،ص.2000(نوفمبر ، 16، الدورةالوطنیة السیاحیة
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األول: اإلطار النظري للسیاحة و السیاحة الحمویة و الجبلیة و التنمیة المحلیة. الفصل   
 1.98 04 علیزان 9.90 02 سكیكدة 

 100 202 المجموع 1.98 04 سوق أهراس

 http://www.mta.gov.dz/sources thermalesتم إعداد الجدول باالعتماد على:    المصدر:

par wilaya 

من المصادر الحمویة موزعة على مختلف  202یالحظ من الجدول أعاله أن الجزائر تتوفر على 

قلة الوالیات، حیث تأخذ الوالیات الداخلیة الحصة األكبر مقارنة بالوالیات الشاطئیة. كما تحتل والیة ور 

تمتلك والیة البیض سوى مصدر  ٪ في حین ال 9.90مصدر حموي أي بنسبة  20الصدارة في امتالكها 

حموي وحید. ویمكن لهذا القدر من المنابع الحیویة أن یكون قادرا على تنمیة السیاحة في الوالیات 

 الداخلیة من خالل السیاحة الحمویة. 

 4.2.أهم مقاصد السیاحة الحمویة في الجزائر: 

 لما الطبیعي العالج في تساهم بالجملة صحیة خدمات الجزائر في بكثرة المنتشرة الحمویة المنابع توفر

 بجدوى  األطباء أقنعت بخواص الحارة میاهها العالجیة وتمتع أمراض، نظرا لنجاعتها عشرة عن یزید

 ةالصحی یة إلى المؤسساتوهذا األمر أدى إلى تطور تسمیتها من الحمامات المعدن مرضاهم إلیها. توجیه

البدیلة. وبالرغم من توفر الجزائر على كل هذه المصادر الحمویة، إال أن عدد المستغل منها فعلیا یقدر بـ 

 بمیاه العالج منها مركز وترفیه، واستحمام صحیة مراكز المیاه هذه أمام شیدت مصادر فقط. وقد 08

ها. ویوضح الجدول الموالي أهم محطات الحمامات غیر  و ریغة حمام قرقور، حمام فرج، بسیدي البحر

 المعدنیة في الجزائر بمؤشراتها الفیزیائیة والعالجیة.

أهم محطات الحمامات المعدنیة في الجزائر.): 04جدول رقم (  

 الحمام الموقع المؤشرات الفیزیائیة المؤشرات العالجیة

التنفسیة، الروماتیزم، الجلدیة  °49الكلور والصودیوم 

 

عیدةس  ربي 

 الجلدیة، التنفسیة، الروماتیزم

 

 °45بیكربونات الصودیوم، الكلور

 

 بوغرارة تلمسان

الحدید والكبریت وكبریتات  الجلدیة، العظام

 °68الكالسیوم

 

عین 

 الدفلى

 ریغة

 

20 

http://www.mta.gov.dz/


األول: اإلطار النظري للسیاحة و السیاحة الحمویة و الجبلیة و التنمیة المحلیة. الفصل   
الروماتیزم، داء الشلل، األنف  

واألذن، الحنجرة، تصلب 

الشرایین، االلتهاب الرئوي 

ليالمزمن، الجهاز البو   

 °45البیكاربونات والمغنیزیوم

 

رمعسك  بوحنیفیة 

 60و° 40الكبریت الروماتیزم، الجلدیة، التنفس

 

 الصالحین بسكرة

الروماتیزم، ضغط الدم، الجلد 

الحساسیة، األذن والحنجرة، 

النساء والغشاوة، الجهاز البولي، 

التنفسیة، تفتیت حصیات 

 الكلى.

 

الكالسیوم، المغنزیوم، الصودیوم، 

الكلور، السلفات، البیكاربونات، 

 °96النترات

 

 دباغ قالمة

أمراض المفاصل من التهاباتو 

غیرها، األعصاب، األمراض 

العصبیة و النفسیة، الرئویة، 

الجلدیة، األنف ، األذن ، و 

 الحنجرة

المغنریوم، 

بیكاربونات،سولفات،الصودیوم،الكال

°57سیومالبوتاسیوم ) 

 أوالد علي قالمة

زم، الجلدیة، العیون، الروماتی

 أمراض النساء

 °45 كبریتات الصودیوم

 

 رقرقو  سطیف

 °72و 57°كلورید الصودیو م الروماتیزم، العظام والبدانة

 

عین 

 تیموشنت

 بوحجر

: تم إعداد الجدول باالعتماد على: أهم المقاصد الحمویة في الجزائر.المصدر  1 

لتي یمكن عالجها من خالل الحمامات المعدنیة، وهذا یالحظ من الجدول أعاله عدد وأهمیة األمراض ا

بفضل المؤشرات الفیزیائیة وما تحتویه من مختلف العناصر الضروریة في العالج. ویالحظ تواجد كل 

ومنها والیة قالمة التي تمتلك أهم حمامین: حمام دباغ وحمام للجزائر هذه الحمامات في الوالیات الداخلیة 

1http://www.onefd.edu.dz/cours_3am/fichiersPDF/env1/s_%20natu/F304-snaturelle1-L07.pdf. 
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األول: اإلطار النظري للسیاحة و السیاحة الحمویة و الجبلیة و التنمیة المحلیة. الفصل   
أن عدد المصادر الحمویة في الجزائر المستغلة والمعروفة هو قلیل بالمقارنة مع أوالد علي. كما یتضح  

مصدر. وعلیه، تعتمد الوالیات الداخلیة على السیاحة  200العدد الكلي للمصادر الحمویة الذي یفوق 

الوالیات الحمویة لتنمیة السیاحة الداخلیة على غرار الوالیات الساحلیة التي تركز على السیاحة الشاطئیة و 

 الصحراویة التي تعتمد على  السیاحة الصحراویة.

 السیاحة الجبلیة: .3

 1.3.:مفهوم  السیاحة الجبلیة 

السیاحة الجبلیة أو سیاحة المناظر الطبیعیة، هي مكان لالسترخاء و ممارسة مختلف الریاضات الجبلیة ، 

الطبیعیة، و ذلك مع بدایة إنشاء  رظ، حیث برز االهتمام بالمنا بأوروباو عرف هذا النوع السیاحي 

السویسریة   األلبمناطق مثل جبال اسكتلندا و جبال  فأصبحتالمنتجعات السیاحیة الجماعیة في بریطانیا 

 .1القرن التاسع عشر إلىتعود  أصولها أن،و الجدید بالذكر أوروباسیاحیة مهمة في  أماكن

احة المغامرات واالستكشاف كما أنها تلك التي لها ما یمكن استنتاجه أن السیاحة الجبلیة تعتبر من سی

عالقة بالجبال فهناك من یقوم بها من أجل االكتشاف والستجمام والریاضة كالتزلج والتسلق، كذلك هي 

 مجموعة األنشطة المرتبطة بالبیئة الجبلیة .

 3.2.:أنواع السیاحة الجبلیة 

شف رواد المناطق السیاحیة مناطق جغرافیة و اط السیاحي یأخذ شكله المعاصر، اكتشن بدأ النأمنذ 

 من السیاحة یطلق علیه السیاحة الجبلیة حیث تشكل الجبال قطبا  آخرطبیعیة متمیزة لممارسة نمط 

تتمثل  أخرىللجذب السیاحي بفضل الثلوج التي تعمم قممها في فصل الشتاء و كذلك لممارسة ریاضات 

 فیما یلي : أهمها

 .التزلج على الثلوج 

 سلق الجبال.ت 

  2الطیران الشراعي. 

 3.3.: أسس وسبل التهیئة والتنمیة في المناطق الجبلیة 

 . حتمیة القیام دراسة  تفصیلیة عن المناطق الجبلیة- 

 بعین االعتبار هشاشة المناطق الجبلیة. األخذ 

 .االقتصاد الجبلي إثراءتنویع  

  .2019مدیریة السیاحة و الصناعة التقلیدیة ،والیة خنشلة، تقریر قطاعي لسنة -2
  2مدریة السیاحة لوالیة خنشلة ، نفس المرجع السابق .
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األول: اإلطار النظري للسیاحة و السیاحة الحمویة و الجبلیة و التنمیة المحلیة. الفصل   
 .الحفاظ على خصوصیة الموروث الجبلي  

 . في مجال التهیئة و التنمیة و التسییر و إشراكهمسكان المحلیین ط ال  راطضرورة انخ 

Fالتدخل السریع للدولة والسلطات المحلیة لتنمیة هذه المناطق 

1. 

 متطلبات السیاحة الجبلیة :.4.3

ن أو متمیزة ، من الممكن  ما تملكه المناطق الجبلیة من مقومات سیاحیة طبیعیة و ثقافیة هائلة في ظل

فان ذلك یستوجب وضع مخططات  أخرىاطرة للتنمیة المحلیة من جهة و الوطنیة من جهة تجعل منها ق

 احیة في المناطق الجبلیة تراعي المبادئ التالیة:یة السیللتنم

سیاسة تخطیطیة جیدة من شانها المحافظة على البنیة الثقافیة و االجتماعیة و  إتباع أهمیة 

 .القادمة لألجیالكي تبقى صالحة  لبیئیةاالقتصادیة و على الموارد الطبیعیة و ا

 األخرىفي التجمعات العمرانیة الجبلیة لتقلیل الفوارق بینها و بین المناطق  األساسیةتطویر البنیة  

 المستهدفة من السیاح. األعدادجاهزیة الستیعاب  أكثرلتكون 

غبین في السیاحة السیاح الرا جل معرفة نوعیةأدراسة السوق السیاحي المحلي و الخارجي، من  

 حد ممكن . أقصى إلىالجبلیة و ماهي احتیاجاتهم ومحاولة تلبیتها 

المناسبة لكل مستوى من مستویات الدخل(فنادق، منتجعات،مخیمات)و بصورة  اإلقامة أنماطتوفیر  

 .2اقتصادیة منافسة 

قاعدیة دراسة السوق ال وهي تطویر الهیاكل الأن للسیاحة الجبلیة متطلبات البد من توفیرها أنستنتج 

 الجید لنجاع هذه السیاحة . ياالستراتیجالمحلي (احتیاجات السیاح وغیرها) وكل هذا یقع ضمن التخطیط 

 5.3.: السیاحة الجبلیة و التنمیة المحلیة 

، خاصة تلك التي ال تملك 3ة المحلیة في المناطق الجبلیةیللتنم ةیجیإستراتتعتبر السیاحة الجبلیة ضرورة 

خرى كالصناعة و التعدین و الزراعة ، كما نشطة التنمویة الرئیسیة األت تنمویة قویة كافیة لدعم األمقوما

و تهیئة االوساط التجربة الجزائریة في تنمیة المجلة العربیة في العلوم االنسانیة و االجتماعیة، بن صفیة سفیان ـ   1
 .14، والیة برج بو عریریج، جامعة منتوري قسنطینة،ص  الجبلیة

استراتیجیة مقترحة لتنمیة السیاحة الجبلیة في المملكة العربیة عنتر عبد العال ابو قرین،محمد امام احمدامام،2
لتخطیط العمراني،جامعة القاهرة،سنة جامعة المنیا، كلیة التخطیط العمراني  و االقلیمي ،قسم ا –،كلیة الهندسة السعودیة

  .6، ص 2017
.4عنتر عبد العال ابو قرین، محمد امام احمد امام، نفس المرجع، صفحة 3  
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ر لغالبیة التجمعات السكنیة في المناطق الجبلیة یجعلها غیر قادرة على جذب الخدمات ین الحجم الصغأ 

 بشكل مناسب . األساسیةعالیة المستوى و البنیة 

ة، و على الرغم مما قد تواجه من مشاكل و معوقات ، فان السیاحة الجبلیة و علیه فان السیاحة الجبلی

تعد فرصة حقیقیة للتنمیة المحلیة لما توفره من فرص عمل،و زیادة في متوسط دخل الفرد، و انعاش 

االقتصادیة،و تحسین مستوى الخدمات الرئیسیة في تلك التجمعات السكنیة الجبلیة و  األنشطةمختلف 

 .و المناطق األقالیمتها و تحسن مستوى جودة الحیاة فیها و تقلیل الفوارق التنمویة بین تخفیف عزل

 6.3.أهمیة السیاحة الجبلیة:  

تحتوي المناطق الجبلیة على ثروات سیاحیة هامة مثل المناظر الطبیعیة الخالبة و المغارات والكهوف  

و أصبحت النظرة إلى السیاحة الجبلیة تكاد تنعدم التي أوجدتها الطبیعة منذ العصور الجیولوجیة السابقة، 

و تنمیة   إلعدادوتقتصر فقط على التزحلق على الثلج ، فالسیاحة الجبلیة تعمل على وضع مخططات 

 التراب و التنمیة المستدامة ووضع مخطط یقوم على  إلعدادالمناطق الجبلیة في إطار المنظور الجدید 

 المبادئ التالیة:

 .النجاعة االقتصادیة و ضرورة الحفاظ على التوازنات البیئیة في استراتیجیات التنمیةالتوفیق بین  

تجنید كل طاقات المحیط الجبلي مع أخد السكان الجبلیین أنفسهم بزمامها في إطار الوعي التام  

 .بأهمیة محیطهم و ما یطرحه من تحدیات

لذي  یرمي إلى المحافظة على التراث تفعیل ما جاء به قانون إعداد وتنمیة المناطق الجبلیة ا  

  الطبیعي و البشري.

  .و تنمیة المناطق الجبلیة و من ضمنها وكالة تنمیة المناطق الجبلیة هیكل لألعداداستحداث  

 2000/2010ولتأكید الوعي بأهمیة المناطق الجبلیة و دورها الفعال في التنمیة جاء المخطط السیاحي 

بمساهمة  القرویةالسیاحة الرئیسیة للسیاحة كما تم إجراء دراسة حول  التالمؤهبمشاریع تهتم بتقییم 

 ..PNNDللتنمیة األمم المتحدةبرنامج 

تشكل السالسل  الجبلیة أماكن سیاحیة متمیزة على الصعید العالمي نظرا لما تكتنزه من مقومات و 

 . األهمیةمؤهالت سیاحیة و بشریة متنوعة و بالغة 
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  1ذب السیاحي في المناطق الجبلیة :عوامل الج.7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبتین. المصدر:       یمثل عوامل الجذب السیاحي في المناطق الجبلیة. :)03(شكل رقم 

 : 2أهم المناطق السیاحیة الجبلیة في العالم.8.3

 جبلیة نذكر منها:هنالك العدید من المناطق السیاحة الجبلیة في العالم التي تشتهر بالسیاحة ال

 1.8.3.: تعتبر سلسلة جبال الریف  من أهم الجبال المغربیة الغنیة بمنتجعاتها  جبال الریف

م ، أعلى نقطة به 2456الجبلیة و الغابیة المتمیزة و المتنوعة و الغنیة بثرواتها الطبیعیة ارتفاعه هو 

 جبل تیدغین .

 
 https//ar.wikipedia.org/wiki المصدر:      جبال الریف .): 23صورة رقم(

 2.8.3.:تبرز جبال البلقان بدولة بلغاریا كاطول سلسلة جبلیة بها من خالل قمة جبال البلقان

 م)، وتمارس السیاحة الجبلیة بها من خالل العدید من األنشطة .2376بوتیف (

 .156،ص 2006،دار المعرفة الجامعیة ، االسكندریة،صناعة السیاحة من المنظور الجغرافيمجمد خمیس الزوك : - 1
. .2019خنشلة،تقریر قطاعي لسنة  مدیریة السیاحة و الصناعة التقلیدیة، لوالیة - 2 

 

عوامل الجذب 
   السیاحي

الرتفاعا المناطق المرتفعة تزيد من  
 قوة الجاذبیة السیاحیة 

مناخھا صحي  ھواء نقي و  المناخ
 منعش

 النبات الطبیعي
للنبات الطبیعي قیمة 

جمالیة و أھمیة ثقافیة و 
.حضارية  

 الحیوان البري
الرغبة في مشاھدة 

الحیوانات البرية جذلت 
.مختلف السیاح  

 الموارد المائیة
المیاه في المناطق الجبلیة 
تعتبر صحیة ذات مواصفات 

 عالجیة 
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 liberaldictionry.com:  المصدر               جبال البلقان .):24صورة رقم (

 : 1أهم المناطق السیاحیة الجبلیة بالجزائر.9.3

 1.9.3. : من أشهر المناطق السیاحیة في جبال جرجرة و التي تنتمي إداریا لوالیة منطقة تیكجدة

البویرة ، یتوافد إلیها عدد كبیر من السیاح و الزوار،لممارسة العدید من الهوایات ، حیث یجد 

تسلق الجبال وصوال إلى القفز بالمضالت ، وذلك بحثا عن الزوار أمامهم اختیارات متعددة بدءا ب

  المتعة و اإلثارة.

 

 elhiwardz.com: المصدر                 .     منطقة تیكجدة): 25الصورة رقم(

 2.9.3.:نظراوالیة البلیدة،و  إلىالتلي ، و تنتمي إداریا  األطلستقع على جبال  منطقة الشریعة 

 إلیها،تم تجهیزها بمرافق التزلج على الثلوج خالل فصل الشتاء. للتوافد الكبیر للسیاح

 
 d1g.comالمصدر:             منطقة الشریعة.): 26الصورة رقم(

.2019مدیریة السیاحة والصناعة التقلیدیة لوالیة خنشلة،  تقریر قطاعي لسنة  -  1 
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األول: اإلطار النظري للسیاحة و السیاحة الحمویة و الجبلیة و التنمیة المحلیة. الفصل   
 خالصة المبحث الثاني : • 

من خالل ما تطرقنا له في هذا المبحث والذي تضمن عمومیات حول السیاحة الحمویة والجبلیة 

...) ،فالجزائر تحظى -الكبریتیة –أنواع من بینها (السیاحة الطینیة  استخلصنا أن للسیاحة الحمویة عدة

حمویة كثیرة البد من استغاللها أحسن استغالل وتعدیل البرامج التنمویة لهذا المورد ,كذلك  بإمكانیات

السیاحة الجبلیة  هي مجموعة األنشطة السیاحیة المرتبطة بالبیئة الجبلیة التي هیأت على التجهیزات 

اعدیة المالئمة لهذا النمط السیاحي، كما تعرف على أنها تلك السیاحة الخضراء للسهول والغابات الق

والمحمیات الطبیعیة كما أن لها عالقة بالجبال فهناك من یقوم بها من أجل االكتفاء واالستجمام والریاضة 

منها دراسة السوق السیاحي  ....إضافة إلى أن للسیاحة الجبلیة عدة أنواع كما لها عدة متطلبات و نذكر

 المحلي الخارجي من أجل معرفة نوعیة السیاح الراغبین في السیاحة الجبلیة وماهي احتیاجاتهم ومحاولة

الجبلیة لتحقیق التنمیة تلبیتها في أقصى حد ممكن ,لذا وجب على البالد  اإلرتقاء بالسیاحة الحمویة و  

 .المحلیة 
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األول: اإلطار النظري للسیاحة و السیاحة الحمویة و الجبلیة و التنمیة المحلیة. الفصل   
 .،المقومات:المفهوم، الخصائص،األبعاد،األهداف: التنمیة المحلیة المبحث الثالث  

 تمهید  •

في جمیع المیادین فهي تتطلب رغبة جماعیة لتحریك الثروات  اإلبداعالتنمیة المحلیة هي طریقة لنشر 

التنمیة یقوم على عنصرین رئیسیین بشریة اقتصادیة وثقافیة ,فمفهوم المحلیة سواءا كانت طبیعیة 

االعتماد على النفس و  بأسلوبكة الشعبیة وتوفیر مختلف الخدمات والمشاریع للتنمیة المحلیة المشار 

 في هذا المبحث . إلیهوهذا ما سنتطرق  وأبعادالمشاركة وللتنمیة المحلیة عدة أهداف 

 تعریف التنمیة المحلیة: .1.4

سبقیة لحاجیات المجتمع المحلي التنمیة المحلیة هي عملیة تغییر تتم بشكل قاعدي من األسفل تعطي األ

و تتأسس على المشاركة الفاعلة لمختلف الموارد المحلیة و كل ذلك في سبیل الوصول الى الرفع من 

  مستویات العیش و االندماج و الشراكة و الحركیة.

ت تعتمد التنمیة المحلیة على تفعیل كل الموارد بمجتمع محلي ما على اعتبار هذه الموارد و المؤهال

  المحلیة فاعال مهما في صناعة التغییر و ضمان استمراریته  أیضا.

 : و یقوم مفهوم التنمیة المحلیة على عنصرین رئیسیین

  األول یركز على المشاركة الشعبیة التي تقود إلى مشاركة السكان في جمیع الجهود المبذولة 

  بادراتهم الذاتیةلتحسین مستوى معیشتهم و نوعیة الحیاة یحیونها معتمدین على م

  أما العنصر الثاني فیهتم بتوفیر مختلف الخدمات و مشروعات التنمیة المحلیة بأسلوب یشجع

االعتماد على النفس و على التشاركیة في اتخاذ القرارات  خاصة التي تهدف إلى  تحقیق المصلحة 

ین السكان مما یساعد من نقلهم من العامة المتمثلة في تخلیق الحیاة العامة و زیادة التعاون و المشاركة ب

حالة الالمباالة إلى حالة المشارك الفاعلة و ترسیخ حرص السكان للمحافظة على المشروعات التي 

 . یساهمون في تنفیذها على ارض الواقع

و تعرف األمم المتحدة التنمیة المحلیة بأنها العملیات التي یمكن بها توحید جهود السكان و الحكومة 

األحوال االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة في المجتمعات المحلیة و لمساعدتها في االندماج  لتحسین

تعرف على أنها حركة تهدف الى تحسین  في حیاة الجماعیة و المساهمة في تقدمها بأقصى قدر ممكن

مع،إن أمكن األحوال المعیشیة للمجتمع على أساس من المشاركة االیجابیة و بناءا على مبادرة المجت
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ذلك،فان لم تطهر المبادرة تلقائیا تكون االستعانة بالوسائل المنهجیة لبعثها و استشارتها بطریقة تضمن لنا  

 . 1استجابة حماسیة فعالة لهذه الحركة

سواءا في التفكیر أو  األفرادن التنمیة المحلیة تعتمد على المشاركة االیجابیة والفعالة في جانب أنسنتج 

التطوعیة التي یقوم بها  األنشطةو التنفیذ وحتى في التمویل كما أنها تعتبر مجموعة من أ األعداد

وتحقیق  أحوالهمالحكومیة لتحسین  األجهزةبصفة منفردة أو بصفة مشتركة مع  أماالمواطنون المحلیون 

 مصالحهم بصفة عمة وشاملة .

 خصائص التنمیة المحلیة:..2.4

 ة ممیزات نذكر منها:تنطوي التنمیة المحلیة على عد

بحیث یجب أن تغطي برا مجها كافة مجاالت احتیاجات المجتمع سواء  العمومیة والشمولیة: 

 السیاسیة، االقتصادیة، االجتماعیة، الصحیة، العمرانیة، الثقافیة.

موجهة وواعیة تستهدف األقالیم الفرعیة من الوطن بمعنى أنها لیست عشوائیة أو   عملیة تخطیطیة: 

 ئیة .تلقا

ألنها تسعى إلى تحقیق طموحات جدیدة والسیر قدما نحو األفضل بصفة مستمرة   عملیة ارتقائیة: 

 ومستدامة تفسح مجال الرقي لصالح األجیال القادمة.

تمارس في كافة المجتمعات المحلیة سواء كانت ریفیة أو حضاریة كما ال تقتصر على دولة دون  أخرى، 

  2المتقدمة على حد سواء .فتهتم بها الدول النامیة و 

یوضح خصائص لتنمیة المحلیة.: )04(شكل رقم    

     
 

،دار صفاء للنشر و التوزیع ، عمان، الطبعة التنمیة المحلیة ممارسات و فاعلون،فؤاد بن غصبان -د   - 1
  .29، الصفحة2015االولى،

 .43-42بق ،صفحة  فؤاد بن غضبان ،مرجع سا - 2

العمومیة و 
  الشمولیة

عملیة 
  تخطیطیة

عملیة 
 ارتقائیة 
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األول: اإلطار النظري للسیاحة و السیاحة الحمویة و الجبلیة و التنمیة المحلیة. الفصل   
هذه  ما نستخلصه فهو للتنمیة المحلیة مجموعة خصائص وهي الشمولیة واالرتقائیة والتخطیطیة فكل  

 البعض . الخصائص متكاملة مع بعضها

 مقومات التنمیة المحلیة: .3.4

 وط ومقومات ال یمكن االستغناء عنها ونذكر منها:تقوم التنمیة المحلیة على عدة شر 

  :یعتبر تشجیع مشاركة أفراد المجتمع المحلي في تأصیل مشاركة حقیقیة  ألفراد المجتمع المحلي

التنمیة المحلیة من أهم شروط التنمیة حیث یستوجب إثارة وعي أفراد المجتمع المحلي، وتخسیسهم 

االقتصادیة واالجتماعیة، وتشجیع منظمات المجتمع  اتهمبضرورة العمل من أجل  تحسین مستوى حی

المدني كالجمعیات للقیام بالمهام وٕادارة وصیاغة مشروعات الخدمات العامة بالوحدات المحلیة، وتشجیع 

 المبادرات الشعبیة من خالل:

 ةآلیات المشاركة الشعبیة المحلیة لإلسهام في التكالیف االستثماریة للمشروعات وتكمن سیاس •

 . االتصال مع المواطنین وٕاشراكهم في القرار المحلي

 : یهدف تطبیق أسلوب الالمركزیة المالیة، إعطاء مرونة كافیة تكریس الالمركزیة اإلداریة والمالیة

للجماعات اإلقلیمیة في توزیع استثمارات المخصصة لكل منطقة على األنشطة والمشروعات 

أسلوب  بإتباعقتصادیة واالجتماعیة، ویكون تفعیل الالمركزیة االستثماریة الالزمة لخطة التنمیة اال

 تدعیم التمویل الذاتي لوحدات اإلدارة المحلیة. المركزیة القرار والعمل على

 تبرز أهمیة التخطیط في كل عملیة وخطة تنمویة التي تشكل اإلطار العام التي تلتزم لتخطیط: ا

للوصول  كفاءةو العقالني للموارد المتوفرة وتحقیق فعالیة أكبرالسیاسیة و یتمثل ذلك في كیفیة االستخدام 

یكون الفشل  متوازنة ومتكاملة غایة ملزمة ألن بدونها  إستراتیجیةإلى األهداف المرجوة، وعلیه فوضع 

 للتخطیط.  إستراتیجیةمآل ونهایة ألیة 

  :تنمیة المحلیة شوٕاعطاء وذلك من خالل توفیر مختلف الخدمات المتعلقة بالدور السلطة المركزیة

وتشجیع مختلف المبادرات  الفردیة وتفعیل المشاركة، وكذا تشجیع االستثمار على  الدعم الكافي

 المحلي. المستوى
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األول: اإلطار النظري للسیاحة و السیاحة الحمویة و الجبلیة و التنمیة المحلیة. الفصل   
 أبعاد التنمیة المحلیة:.4.4 

 تتجلى أبعاد التنمیة المحلیة فیما یلي:

 الحجم في الزیادة یعني الذي لها، اديالم الجانب على للتنمیة االقتصادي البعد یقوم :االقتصادي البعد-

 و منها الزراعیة و االقتصادیةلمجاالت ا لكافة األموال رؤوس استثمار حجم و الخدماتي، السلعي و

 هي االقتصادیة والتنمیة السكان حجم من اكبر نمو بمعدل .وغیرها التجاریة  حتى و المالیة و الصناعیة

 و السلع و اإلنتاج في التوسیع و الزیادة بمعنى للمجتمع، قتصاديالهیكل،اال و اإلنتاج نظام تغییر أیضا

 الدولیة. والتجارة األموال رؤوس حركة تشجیع و الخدمات،

 إلى نطمح أننا نقول أن یمكن وال بتاتا إهماله یمكن ال للتنمیة االجتماعي البعد إن :االجتماعي البعد-

 له واالجتماعیة اإلنتاجیة الخدمات بتوفیر االهتمام فیجب وبالتالي اإلنسان، هو جوهره ألن من دونه تنمیة

 خالل من فیها ومشاركا التنمیة في فعاال عنصرا لیكون مهاراته وتأهیل تكوینه وتدریبه وزیادة

 أو النظام بتغییر إال هذا یتأتى وال ذاته، وفرض قدراته وٕابراز بالمشاركة تسمح التي الظروف تهیئة كل

 البطالة من بالتقلیل یسمح ما على والعمل لها، االجتماعیة الهیاكل ومختلف لدولةل االجتماعي البناء

 إلى األخیر في یؤدي ما وهو الثروات، في توزیع والعدالة المتقع الفقر على والقضاء الدخل في والفوارق

 جحنا اجتماعي نسیج یكون مما مكوناته مختلف بین التضامن فرص وزیادة المجتمع وترابطه  تماسك

 .العنصریة ونبذ والعدالة المساواة أساسه للدولة وقوي

 البناء تدعیم وكذا والسیاسیة والنظم العالقات على للتنمیة السیاسي البعد یرتكز :السیاسي البعد-

 العمل یجب والمجتمع بحیث الدولة بین متبادل اتجاه في وتماسكه ترابطه في والزیادة السیاسي وتقویته

 الدیمقراطیة و الحریة ضمان خالل المجتمعات من لدى ورسوخها واستمرارها السیاسیة ةالثقاف تكوین على

 االقتراع حق وضمان السیاسي النشاط في المجتمع أعضاء مشاركة خالل من هذا ویتأتى التعددیة، و

 هیئات إنشاء طریق عن القرارات اتخاذ في تأثیرهم إمكانیات وتوفیر األفراد من ممكن عدد ألكبر

 من ذلك وغیر األغراض هذه لتحقیق ذلك أمكن كلما السیاسي التمثیل بناء تغییر مع جدیدة مؤسساتو  

 .1الدیمقراطیة. المشاركة وجوانب عملیات

 

 

أثر آلیات تدخل الجماعات المحلیة في تحقیق التنمیة المحلیة، دراسة میدانیة بوالیتي المسیلة و بلقلیل نور الدین: - 1
 بوضیاف محمد االقتصادیة،جامعة االقتصادیة، تخصص العلوم العلوم علوم في شهادة دكتوراه لنیل ،أطروحة مقدمة باتنة

 -، صفحة2018 :/2019الجامعیة االقتصادیة،السنة العلوم التسییر قسم وعلوم والتجاریة االقتصادیة العلوم بالمسیلة كلیة
17،18. 
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األول: اإلطار النظري للسیاحة و السیاحة الحمویة و الجبلیة و التنمیة المحلیة. الفصل   
 :البیئي البعد- 

 األوزون طبقة وفقدان الحراري اإلحتباس في ممثال العالمي المستوى على البیئي الوضع في التدهور أدى

 وما التصحر، نطاق واتساع التنوع البیولوجي، وفقدان الحمضیة، واألمطار اءالخضر  المساحات ونقص

 التخطیط في البیئي البعد دمج إلى الدعوة إلى للدول، الجغرافیة الحدود تتعدى بیئیة مشاكل من ذلك إلى

 "األرض مؤتمر " والتنمیة البیئیة حول مؤتمرا المتحدة األمم ذلك عقدت اثر وعلى العالم، لدول اإلنمائي

 دمج إلى الدعوة كانت للمؤتمر الرئیسیة األهداف ومن ، 1992 سنة جانیرو،بالبرازیل دي ریو في

 .1الدولي. المستوى على واإلجتماعیة والبیئیة اإلقتصادیة اإلهتمامات

 : اإلداري البعد-

 لتنظیمیةا األنماط تحدیث من اإلداري الجهاز تمكن علمیة طرق فیها تستخدم مخطط تغییر عملیة هي

 بالمهارات  وتدعیمها المتغیرات ،البیئیة ضوء في وتكییفها المالئمة، اإلداریة الهیاكل وٕاتباع والسلوكیة

 القوانین وتحدیث العاملة، القوة قدرات ینمي بما للتدریب رحبة مجاالت وفتح الضروریة، البشریة

 وتحسین المنظمة، أفراد وسلوكات هاتواتجا ومهارات معلومات وتنمیة وتطویر بها، المعمول والتشریعات

 .2اإلداري العمل بیئة

 

 

 

 

 
 

 

 

 یوضح أبعاد التنمیة المحلیة.: )05(شكل رقم 

 

 

 العلوم كلیة ،  04عدد ،العلمیة و الدراسات البحوث مجلة في الجزائر، وتحدیاتها المحلیة التنمیة أبعاد ،غریبي احمد -1
 . 45،صفحة2010 أكتوبر، المدیة، جامعة التسییر، وعلوم االقتصادیة

 جامعة السیاسیة، العلوم في ماجستیر رسالة ،المحلیة التنمیة واشكالیة الجزائر في الراشد   الحكم حسین، القادر عبد -2 
 . 68،صفحة2012 السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة تلمسان،

التنمیة 
 المحلیة 

البعد 
 السیاسي 

البعد 
 االقتصادي

البعد 
 االداري

البعد 
 االجتماعي 

البعد 
 البیئي 
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األول: اإلطار النظري للسیاحة و السیاحة الحمویة و الجبلیة و التنمیة المحلیة. الفصل   
  :1المحلیة  ةأبعاد التنمیمعاییر .5.4 

 : معایر أبعاد التنمیة المحلیة.)08( جدول رقم

 معاییر بیئیة  معاییر اقتصادیة معاییر اجتماعیة

 تحسن جودة الحیاة.-

 تخفیض حدة الفقر.-

 تحقیق العدالة و المساواة -

 

 نقل التكنولوجیا الجدیدة.-

لكیانات المحلیة ا تزوید-

 بعوائد مالیة.

جل التأثیر أاإلنتاج من -

االیجابي على میزان 

  المدفوعات

 تقلیص انبعاث غاز التدفئة.-

الحفاظ على الموارد المحلیة -

 و حسن استغاللها.

 .جددةاستعمال الطاقات المت-

 أهمیة التنمیة المحلیة:.6.4

 إن للتنمیة المحلیة أهمیة بالغة نظرا للدور الذي تلعبه في تحقیق التنمیة الشاملة فهي:

 تتسم بالتكامل بین تنمیة المناطق الریفیة و المناطق الحضریة. 

 الثقافیة السیاسیة.....  االجتماعیة،تشمل جمیع أبعاد التنمیة االقتصادیة   

 المجتمعات المحلیة و تعمل على نموها بشكل متوازن لتزید من ترابطها و تماسكها .تمس كل   

تعمل التنمیة المحلیة على تفعیل مشاركة المواطنین في وضع و تنفیذ برامج التنمیة و ربطها  

 بالمشاریع التنمویة .

ز المجتمع المحلي كما أن أهمیة التنمیة المحلیة (تنمیة المجتمع المحلي)، نابعة في األصل من تمی 

 ككیان اجتماعي یمكن المراهنة علیه للعبور إلى التنمیة الشاملة أو الوطنیة.

 2فتنمیة المجتمع المحلي تساعد في التنسیق بن الجهود األهلیة و الحكومیة. 

 أهداف التنمیة المحلیة:.7.4

الستمر  تخیل یریدتعني أهداف التنمیة بالتخطیط الهادف والواعي الذي یعتمد علي عقالنیة وأي 

أر علیه تحدید أهدافه، ومن الصعب تحدیدها بدقة اختالف ظروف كل مجتمع محلي،وانطالقا من 

لمیة،كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم ، مجلة البحوث و الدراسات العأبعاد التنمیة المحلیة و تحدیاتهاغریبي محمد ،  -1
 . 11التسییر،المدیة، ص .

للتنمیة المحلیة المستدامة  21التنمیة المحلیة و الحضریة و مؤشرات قیاسها في مجال تنفیذ االجندة عادل بونقاب، -2 
قتصادیة و علوم ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجسترفي اطار مدرسة الدكتوراه في العلوم االفي الجزائر

التسییر،تخصص ادارة االعمال االستراتیجیة للتنمیة المسستدامة ، جامعة فرحات عباس 
  8،صفحة.2010/2011سطیف،سنة
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األول: اإلطار النظري للسیاحة و السیاحة الحمویة و الجبلیة و التنمیة المحلیة. الفصل   
بعض األهداف  إبراز ، إّال أّنه یمكنآخراختالف األوضاع والحاجیات التنمویة الحقیقیة من مجتمع إلى  

 ة وأي كاناألساسیة الّتي یجب أن تتبلور حولها الخطة العامة للتنمیة المحلی

 :                 1هذا المجتمع المحلي یمكن إبرازها في النقاط التالیة

یوضح أهداف التنمیة المحلیة :)06(شكل رقم

 
 خالصة المبحث الثالث :

اعتمادا إلى ماتطرقنا إلیه سابقا واستنادا على العناصر السابقة التي یتضمنها المبحث الثالث فان یمكن 

المحلیة تعتمد على تفعیل كل الموارد لمجتمع محلي واعتبار هذه الموارد هي ضمن القول أن التنمیة 

مؤهالت المحلیة فاعال مهما في صناعة التغییر كما أن للتنمیة المحلیة خصائص وعدة ممیزات نذكر 

ومات منها العمومیة والشمولیة ,عملیة تخطیطیة وعملیة ارتقائیة والتنمیة المحلیة تقوم على عدة شروط ومق

ال یمكن االستغناء عنها ونذكر منها تأصیل المشاركة الحقیقیة ألفراد المجتمع المحلي وتكریس الالمركزیة 

لها عدة إبعاد منها البعد السیاسي والبعد اإلداري والبعد االقتصادي  أناإلداریة والمالیة ,التخطیط كما 

بالغة من بینها أنها تعمل على تفعیل مشاركة  للتنمیة المحلیة أهمیة أنواالجتماعي والبیئي ومن دون شك 

 .تنمیة وربطها بالمشاریع التنمویةالمواطنین في وضع وتنفیذ برامج ال

 

 

 

  1-محمد عبد العزیز عجیمیة،مقدمة في التنمیة و التخطیط،دار النهضة العربیة،بیروت،1983،صفحة49. 

االھداف 
 االجتماعیة

 .ضرورة تحسین و تلبیة الحاجات االساسیة لالفراد.•
 .زالة الفوارق االجتماعیة بین المواطنینو تحقیق استقرارھمإ•

االھداف 
 االقتصادیة

 .زیادة الدخل المحلي و الوطني•
 .ترقیة التعاون الالمركزي كأداة الستقطاب االستثمار المحلي  •

االھداف 
 الثقافیة 

تجاوز العوائق الفكریة و االنسانیة لتحقیق حیاة افضل والتحرر من ذھنیات •
 .ضیقة محلیة

 .اكتساب ثقافة مالیة محلیة تؤدي الى ترشید استخدام االموال العمومیة•
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األول: اإلطار النظري للسیاحة و السیاحة الحمویة و الجبلیة و التنمیة المحلیة. الفصل   
 خالصة الفصل: 

یمكن استخالصه من خالل هذا الفصل أن السیاحة ظاهرة عالمیة قدیمة ،شهدت نموا واسعا  بعد الحرب  

،فالسیاحة لم تعد مجرد القیام برحالت التنزه أو 20مة  في القرنالعالمیة الثانیة و بالتالي برزت كظاهرة ها

 الرحالت االستطالعیة لالكتشاف، كما أنها لم تعد حكرا على نمط معین .

فلقد ظهرت العدید من أنواع السیاحة من بینها السیاحة الحمویة التي تتمثل في المواقع السیاحیة والینابیع 

االستشفاء  أماكنصد تغییر المكان والحصول على الراحة الجسمیة وزیارة المعدنیة التي یزورها السائح بق

فهذا النوع من السیاحة له عدة أنواع والجزائر من الدول التي تتوفر على عدة منابع حمویة تساهم في 

وسیاحة المناظر أالعالج الطبیعي ما یزید عن عشرة أفراد نضرا لنجاعتها العالجیة  , والسیاحة  الجبلیة 

الطبیعیة هي مكان لالسترخاء وممارسة مختلف الریاضات الجبلیة ,حیث یطلق علیها السیاحة الجبلیة 

للسیاحتین مجموعة  فوائد و  أنومنها یمكن القول   أنواعوتشكل الجبال قطبا للجذب السیاحي ولها عدة 

 إیجابیات،و أصبحت تلقى اهتمام كبیر و خاصة في الدول المتقدمة.

الســـــــیاحي مهـــــــم لجعـــــــل الســـــــیاحة كمـــــــورد مـــــــالي علـــــــى مـــــــدار الســـــــنة ،و ذلـــــــك باســـــــتغالل تنویـــــــع الفـــــــإن 

ذلــــــك وجــــــب إدراك مختلــــــف المفــــــاهیم لتعریــــــف الســــــیاحة و كــــــذلك  إلــــــىمختلــــــف اإلمكانــــــات و للوصــــــول 

ضـــــرورة تحســـــن  أهـــــدافهاأنواعهـــــا الحمویـــــة و الجبلیـــــة و عالقتهـــــا مـــــع التنمیـــــة المحلیـــــة التـــــي مـــــن بـــــین 

 إلــــــى,وزیــــــادة الــــــدخل المحلــــــي ,اكتســــــاب ثقافــــــة مالیــــــة محلیــــــة تــــــؤدي  ساســــــیةاأل األفــــــرادوتلبیــــــة حاجــــــات 

.األمر الـــــــــــــذي تـــــــــــــم تناولـــــــــــــه فـــــــــــــي هـــــــــــــذا الفصـــــــــــــلالعمومیـــــــــــــة  و هـــــــــــــو  األمـــــــــــــوالترشـــــــــــــید اســـــــــــــتخدام 
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الفصل.مقدمة
 المقومات السیاحیة في والیة خنشلة. المبحث األول: •

المقومات الطبیعیة و البشریة في بلدیة  :المبحث الثاني •

 الحامة.

 المقومات السیاحیة في بلدیة الحامة. المبحث الثالث : •

 خاتمة الفصل.



 .المقومات الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة ...........الفصل الثاني:

 مقدمة الفصل:
والیـة  فـي السـیاحیة اإلمكانیـات عـن سـنتحدث الفصـل هـذا فـي لـذا مـا، بمكـان تـرتبط السـیاحة إن

لجذب السیاحي في والیة خنشلة كثیرة، فهناك عدد كبیر من المواقع األثریـة التـي الشك أن عوامل اخنشلة،ف

یعود تاریخها إلى حقب زمنیة مختلفة، مازالـت تكتشـف حتـى الیـوم و إن تـراب الوالیـة كلـه فـي الحقیقـة موقـع 

  .تاریخي متواصل

احیة فــــي بلدیـــــة المقومــــات الطبیعیـــــة و البشــــریة و الســــی ومــــن خــــالل هــــذا الفصــــل ســـــوف نتطــــرق لدراســــة

الحامة،حیث تكتسي دراسة هذه الخصـائص أهمیـة كبـرى فـي هـذا البحـث،و هـذا مـن خـالل التعریـف بمجـال 

الدراسة و خصائصه، مما یساعدنا على التعرف الجید بمجال الدراسة، وكذا اإللمام بالموضـوع مـن مختلـف 

 جوانبه،وقد كانت هذه العناصر موزعة على المباحث التالیة:

  المقومات السیاحیة في والیة خنشلة.األول:المبحث 

 :المقومات الطبیعیة و البشریة في بلدیة الحامة. المبحث الثاني 

 : المقومات السیاحیة في بلدیة الحامة. المبحث الثالث 
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 .المقومات الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة ...........الفصل الثاني: 

 المبحث األول:المقومات السیاحیة في و الیة خنشلة.

 تمهید:
عن الجزائري التي تتمیز بخصائص طبیعیة متنوعة تمیزها تعتبر والیة خنشلة واحدة من مدن الشرق 

المناطق األخرى،تحتوي على إمكانیات سیاحیة هائلة،ـنظرا لموقعها الجغرافي المهم،واحتوائها على كمائن 

 ا بأن تكون قطبا سیاحیا في الشرق الجزائري.هل سیاحیة هامة ،ما یسمح

 موقع والیة خنشلة:.1

األوراس تحتـــل موقعـا جغرافیـا في تقاطع الشریــط  الشمال الشرقـي الجزائـري بمنطقـةتقــع والیــة خنشلـة في 

ــط بهــــــا والیـــــــات السهبي مع الهضـاب العلیـا مما یكسبهـا طابعـا فالحیا ، غابیـا ، رعویـا ، وصحراویا  تحیـــ

ــــا  ـــوادي جنوبــا  وتبسـة شرقــا تتربــع على مساحة  قدرهــأم البواقـــي شمــاال ، باتنـة ، وبسكـــرة غربــا ، الـ :

 .2مكل 9.715

 تمثل موقع والیة خنشلة.:)1( رقمخریطة

 

 انیة لوالیة خنشلة.دیریة البرمجة و متابعة المیز : م المصدر
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 .المقومات الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة ...........الفصل الثاني: 

 أنواع النشاطات السیاحیة في والیة خنشلة:.2

 :(سیاحة الحمامات) تلك الوالیة طاقات معتبرة في هذا المجال. حیث تم  السیاحة العالجیة 

 بحكم الخصائص التاریخیة و التراثیة التي تزخر بها الوالیة  من أثار (قرى و  : السیاحة الثقافیة

قصور ذات بعد حضري تمثل مختلف الحضارات التي مرت بالمنطقة، و عادات و تقالید (صناعات 

         تقلیدیة، فلكلور ...إلخ

 هكتــار منهــا 169.653إلــى المســاحة الجبلیــة المعتبــرة و التــي تقــدر بحــوالي : بــالنظربلیــة:الســیاحة الج

 هكتار عبارة عن غابات.145.611

 : مــن بــین النشــاطات التــي تســتهوي العدیــد مــن الهــواة علــى اعتبــار أن ســد بابــار یــوفر  ســیاحة الصــید

 .     1صید البريثروة سمكیة معتبرة، وكذا الفضاءات الشاسعة و المؤهلة لممارسة ال

 ) مسالك سیاحیة هي :06: لقد تم تحدید ستة ( المسالك السیاحیة .3 

  كلم. 42المسلك األول (یابوس ، شلیة ، بوحمامة ،لمصارة) على مسافة 

  كلم . 56المسلك الثاني (تاوزیانت ، قایس ، الحامة ،خنشلة ، بغاي) على مسافة 

 كلم . 63توسة ، بغاي) على مسافة المسلك الثالث (خنشلة ، عین الطویلة ، م 

  كلم.  86المسلك الرابع (خنشلة ، إنسیغة ، بابار ،أوالد رشاش ، المحمل) على مسافة 

  كلم . 119المسلك الخامس (قایس ، طامزة ، بابار ،ششار، تبردقة ،سیار ) على مسافة 

  كلم .    127المسلك السادس (بابار ، خیران ، الولجة ،جالل) على مسافة                                                                                                                                                                                    

 األقطاب السیاحیة بالوالیة:.4

 والیة خنشلة من الناحیة السیاحیة وهي:یمكن تحدید ثالث أقطاب سیاحیة رئیسیة متباینة في 

ویشمل بلدیة ششار،جالل ، خیران  والولجة یضمن نفوذ سیاحي إلى   ششار: -القطب السیاحي •

 كل من ، أوالد رشاش وبابار. بلدیة المحمل.

 

 

 

 .2020نفس المرجع ، - 1
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 .المقومات الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة ...........الفصل الثاني:

 : تمثل قریة تبردقة ب بلدیة ششار.) 28-27(صورة رقم

 .2020مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة ،المصدر : 

ویشمل كل من بلدیة  بوحمامة ،یابوس،تاوزیانت، بلدیة شلیة، ،  القطب السیاحي بوحمامة : •

 بلدیة لمصارة، وبلدیة طامزة .

 بوحمامة جبال شیلیا ببلدیة :تمثل )30-29 (رقم صورة

. 

.2020 : مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة المصدر  

یلة قایس، الحامة، ،بغاي، بلدیة متوسة، بلدیة من بلدیة الرم كل ویضم القطب السیاحي الحامة: •

 . وبلدیة نسیغةعین الطویلة، ،بلدیة خنشلة 

 الحامة:  تمثل حمام الصالحین ببلدیة )32-31(صورة رقم

 .2020مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة  المصدر :
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 .المقومات الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة ...........الفصل الثاني: 

 المناطق السیاحیة بوالیة خنشلةتمثل   :)02( خریطة رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2020مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة ،  لمصدر:ا

 مناطق التوسع السیاحي بوالیة خنشلة:.5

  .بوحمامة السیاحي التوسع منطقة •

 .الحامة السیاحي التوسع منطقة •

  .كنیف حمام السیاحي التوسع منطقة •

  .تبردقة السیاحي التوسع منطقة •

 والمشـاریع االسـتثمارات السـتقطاب اسـبةمن مواقـع إیجـاد هـو السـیاحي التوسـع منـاطق دراسـة مـن الهـدف

 السیاحیة السالف ذكرها سنتطرق  األقطابمن بین   الطبیعي الوسط على تؤثر ال أن شرط السیاحیة،
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 .المقومات الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة ...........الفصل الثاني: 

و جبالـه   ; لى دراسة القطب السیاحي الحامة كونه یتوفر علـى عـدة مـؤهالت سـیاحیة منهـا حمـام الصـاحینإ

 و غاباته  .

 ع السیاحي لوالیة خنشلة.مناطق التوس:)03( خریطة رقم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 .2020مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة  المصدر :                              
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 .المقومات الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة ...........الفصل الثاني: 

 المبحث الثاني :المقومات  الطبیعیة و البشریة لبلدیة الحامة.

 المقومات الطبیعیة:.1

 : الحامة عن بلدیة تاریخیة نبذة1.1

منطقـة  ألنهـا الحمایـة إلـى نسـبة جـاءت أنهـا یقـول مـن فمـنهم الحامـة تسـمیة أصـل ولحـ الروایـات اختلفـت

 مـن أصـلها یقـول آخـر  رأي أجنبـي اعتـداء أي مـن لألهـالي الحمایـة تـوفر فكانـت الجبـال بهـا تحـیط

تسـمیتها  تـم التـي المـدن هـذه أمثلـة ومـن)الحمـام( بهـا سـاخنة مائیـة منـابع لوجـود السـاخنة ) كلمة(حامیـة

 والتـي ... بقسـنطینة بوزیـان لحامـة،ا بتـونس، قـابس بوالیـة مدینـة الحامـة نجـد حامیـة كلمـة مـن اقـانطال

  الصالحین حمام یسمى ساخنة طبیعیة میاه ذو حمام وهو حار بحمام بخنشلة الحامة مدینة مثل تتمیزمثلها

و  1958 العـام مـن ریقیـةاإلغ التاریخیـة و القدیمـة النقـوش دراسـة  فـي المكتوبـة الرومانیـة التفتیشـات حسـب

 بعـد علـى تتواجـد منهمـا األكبـر المنـابع، مـن قـریبتین مـدینتین هنـاك ،فـإن 1936 عـام L’ESHIدراسـات 

 أمـا الصـالحین، حمـام ومركـب خنشـلة بـین الـرابط  الطریـق تحـت تحدیـدا و الحـراري  المركـب مـن م100

لدراسـات  تبعـا وهـذا . السـیالن عـین بـعمن بجانـب تتواجـد التـي و – سـوام هینشـیر -ب اسـمها یعـرف الثانیـة

J.B.REBETكتابه في AQUAE.ROMANAE 1الحامة. لمدینة القدیمة النواة نعتبرها أن یمكن بحیث 

 موقع بلدیة الحامة:.2.1

 الموقع الجغرافي:.1.2.1

 بطالـرا 88 رقـم الـوطني الطریـق مسـتوى علـى بالتحدیـد و ، الـبالد مـن الشـرقي القسـم فـي تقـع الحامـة بلدیـة

 حركة في الدعامة ویشكالن "البواقي أم – خنشلة" بین الرابط 02 رقم الوطني والطریق باتنة – بین خنشلة

 إجمالیـة مسـاحة علـى تتربـع المجالیـة.و والهیكلـة التبـادل فـي الرئیسـیین المحـورین یعـدان أنهمـا كمـا المـرور

 أربعـة تضـم لـدائرة مقـر كلـم. وهـي 09 بمسـافة الوالیـة مقـر عـن الحامـة بلدیـة وتبعـد ,²كلـم 168ب تقـدر

 بلدیات.

 الموقع الفلكي: .2.2.1

 خـط شـرق 30°7و 30°6 طـول   خطـي بین المحصور خنشلة والیة إقلیم ضمن فلكیا الحامة بلدیة تقع  

 بین محصورة الحامة وبلدیة , االستواء خط شمال°35   ’30و’00 °34  عرض دائرتي وبین غرینتش  

 خط شمال 09 °35 و   09 °34عرض دائرتي غرینتش وبین خط شرق  09°7 و°6 75طول و خطي

 .  االستواء

 

 .2020بلدیة الحامة - 1
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 .المقومات الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة ...........الفصل الثاني: 

 :اإلداري الموقع.3.2.1

  بلدیة الحامة:موقع 

 كلموهي 9 بمسافة الوالیة مقر عن الحامة مدینة تبعد .خنشلة والیة لمقر الغربیة بالجهة الحامة بلدیة  تقع

 :یلي ما یحدها . وانسیغة مزةطا ، بغاي ، الحامة :بلدیات أربعة تضم لدائرة مقر

  الزیتون). عین بلدیة( البواقي أم والیة: الشمال 

  . بغاي بلدیة: الشرقي الشمال 

  . خنشلة بلدیة: الشرق 

 . وانسیغة طامزة بلدیة: الجنوب 

 الغرب: بلدیة قایس. 

 : الحامة مساحة بلدیة..3.1

 بنسبة٪   أي 2 كم 9715 ب المقدرة ةالوالی مساحة مجموع من 2 كم 168 ب بلدیةالحامة مساحة تقدر

  2.82نسبة تمثل التيھكتار 473.61 ب الحامة مدینة مساحة تقدر حیث الوالیة، مساحة من 1.73

 1. البلدیة مساحة ٪من

 أهمیة الموقع السیاحیة:.4.1
حیة ویضمن حركة سیا) نسیغةاالحامة، بغاي و  (یضم هذا القطب من الناحیة اإلداریة ثالثة بلدیات وهي

 قایس والرمیلة یتربع على مساحة إجمالیة  تقدر بـ   اتجاه كل من بلدیة متوسة،عین الطویلة، ، خنشلة،

 هكتار. 121794

القطــب الســیاحي الحامــة ،عبــارة عــن كتلــة تجمــع بــین الجبال،الغابــات، الهضــاب والســهول  مممتــدة جغرافیــا 

ة بــین وادي قرقــوب ـ وادي الحمــام ووادي مــن الشــمال الشــرقي باتجــاه شــمال غــرب ، هــذه الكتلــة محصــور 

   القیس، تبرز في هذا القطب مرتفعات تافرنت ، جبال الشطایا وتافركست.

تكسـب  ما یمیز هذا المجال على الخصوص هو جودة أراضیه الزراعیة وخاصة زراعـة الحبـوب ممـا جعلهـا

شــــمالیة الغربیـــة، المتمثلـــة فــــي نطـــاق زراعـــي خاصـــة مــــن جهاتهـــا الثالثـــة، الشــــمالیة الشـــرقیة، الشـــمالیة وال

وباإلضــافة إلــى وفــرة مجاریهــا المائیــة كــوادي بغــاي ،وادي الحمــام ووادي القــیس ، ومــن ،الهضــاب والسهول

 خالل الحوض التجمیعي لهذا األخیر تم إنشاء سد فم القیس .

حیا الحتوائـه وما یمیز هذا القطب هو التركیب الجیولـوجي المعـدني الـذي یشـكل مجـال إسـتراتیجي هـام سـیا 

ــــى أكبــــر المحطــــات المعدنیــــة فــــي الوالیــــة (حمــــام الصــــالحین بالحامــــة وحمــــام كنیــــف ببغــــاي )، هــــاتین  عل

 (الحامة). 04مخطط شغل االراضي رقم- 1
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 .المقومات الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة ...........الفصل الثاني: 

المحطتـــین تســـتقطب زوار  لغـــرض المعالجـــة بالمیـــاه الحـــارة. كـــل هـــذه المیـــزات والخصـــائص تجعـــل نقطـــة 

.ه المعدنیـــة الحـــارةاهتمـــام للقطـــب ككـــل بحیـــث یمثـــل أحـــد األقطـــاب الســـیاحیة فیمـــا یخـــص التـــداوي بالمیـــا
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المقومات الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. ..........الفصل الثاني:  
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احیة في بلدیة الحامة.المقومات الطبیعیة و البشریة و السی ..........الفصل الثاني:  

 موضع بلدیة الحامة:5.1

یعــرف الموضــع علــى انــه مقیــاس محلــي  و خصائصــه محلیــة، فعنــد التطــرق للموضــع تؤخــذ فــي الحســبان 

مجموعــة مــن خصــائص المنطقــة التــي توجــد بهــا البلدیــة، و التــي تتضــمن عــدة عناصــر مثل:االنحــدارات ، 

 النباتي،أي كل ما یظهر المظهر الطبوغرافي  للبلدیة.التركیبة الجیولوجیة،المجاري المائیة،الغطاء 

 بـین القدیمـة النـواة ( ارتفـاع علـى الحامـة بلدیـة تتموضـع مـن خـالل مـا سـبق یمكـن القـول أن بلدیـة الحامـة

 األكثـر الجهـة هـي الجنوبیـة الناحیـة ) م 1021 و م 940 بـین الجدیـدة النـواة ، م 1191 و م 1071

 امتـداد یعتبـر الـذي م 954 إلـى المتوسـط یصـل أن إال الشـمال باتجـاه رتفـاعاال ویقـل المنطقـة فـي تضرسـا

 مسـتوى عـن تعلـو جبـال الغربیـة وكـذا الجنوبیـة الناحیة من المدینة لیحد القسطنطینیة العلیا للسهول طبیعي

 :ب البحر سطح

  . الخروب جبل م 1055 

  . ارعق جبل م 1135 

  . القلعة جبل م 1623 

 .تافركست كهف م 1817 

41F.سردون رأس م 1682 

1 

وعلیه نجد أن هذه الخصائص الموضعیة تشكل مجاال مالئما لممارسة مختلف األنشطة السیاحیة بمجال 

 الدراسة خاصة بما یتعلق بالسیاحة الحمویة والسیاحة الجبلیة.

 همیة الموضع:.أ1.5.1

الشمال بواسطة یكتسي موقع هذا القطب أهمیة كبیرة في كونه یشكل نقطة ربط بین الغرب و   

باتنة وكذلك تتخلله عدة طرق بلدیة و  -تاوزیانت–قایس  –على محور الحامة  88الطریق الوطني رقم 

 والئیة تربط  بعدة مواقع ذات أهمیة من ناحیة الحركة السیاحیة نذكر منها: 

 بغاي -الحامة •

 بغاي . -متوسة-عین الطویلة-المحمل •

 الرمیلة .-قایس •

 مرور بمغارة فرنقال.خنشلة -نسیغة–الحامة  •
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احیة في بلدیة الحامة.المقومات الطبیعیة و البشریة و السی ..........الفصل الثاني:  

 :صورة أقمار صناعیة تمثل موضع بلدیة الحامة.  )33( صورة رقم

  
+ gougle earth2020   .معالجة الطالبتین 

  المصدر: :الحامة بلدیة .طبوغرافیة6.1

 ثـالث ونمیـز للتعمیـر فیزیائیـة عوائـق تعتبـر كونهـا توسـعها مجـاالت توجیـه فـي البلدیـة طبوغرافیـا تـتحكم 

 :للبلدیة ت فیزیائیةوحدا

 الجنوبیة والجهة الجنوبیة الجهة في البلدیة مساحة من ٪ 41 یقارب ما تمثل والتي : الجبال •

 الجبال. هذه یمیز ما .الغربیة

 تقوم فهي ، الرمال وزحف االنجراف عدم على تعمل التي الغابیة والتغطیة البسیطة االنحدارات •

 .للمنطقة األمطار وجلب الجو صفیةبت تقوم كما ، مجاللل مؤثرة جد بحمایة

 یعطیها ما للبلدیة اإلجمالیة المساحة من ٪ 57 تمثل التي الزراعیة المناطق في تتمثل : السهول •

 .كبیرة فالحیة أهمیة

 مستوى على كبیرة بأهمیة تحظى والتي الحامة بلدیةب تمر التي األودیة إلى نشیر كما : األودیة •

 F1."منزل واد ، الحامة واد" في ثلتتم األودیة هذه ككل البلدیة

 خنشلة _الحامة_انسیغة.–المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر  - 1
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المقومات الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. ..........الفصل الثاني:  
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المقومات الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. ..........الفصل الثاني:  

 الحامة بلدیة في اإلنحدرات.7.1  

عملیــة  تعتبــر االنحــدارات مــن أهــم العناصــر المــؤثرة فــي نمــو المــدن،مما ســیكون لهــا أثــر بــالغ األهمیــة فــي

 3 استنتاج یمكننا الطوبوغرافي الرفع وفق المنجز المخطط خالل منفتوطین المشاریع العمرانیة السیاحیة، 

 :تيكاآل التسویة خطوط حسب لإلنحدرات فئات

 وهي والمقبرة، الشمالیة الجهة وفي الدراسة مجال بوسط خاصة توجد:%)  5-0( األولى الفئة 

 .الدراسة لمجال اإلجمالیة المساحة من .٪50.14 نسبة اكبر تحتل

 نسبة وتحتل شرق،غرب( المدینة من عدة نقاط في والموجودة: %)10-05(  الثانیة الفئة 

32.46%. 

 نسبة وتحتل الغربیة والجنوبیة الجنوبیة بالجهة خاصة الموجودةو :%) 10+( الثالثة الفئة 

Fاإلجمالیة. المساحةمن  17.40%

1 

ومن خالل ماسبق یمكن اعتبار المنطقة الجنوبیة و الجنوبیة الغربیة كونهما األكثر تضرسا محبذة لتوطین 

ن المحطة الحمویة حمام مختلف المشاریع السیاحیة، إضافة إلى منطقة التوسع السیاحي الحامة بالقرب م

 الصالحین لما تتمتع به من خصائص تساعد على تشجیع السیاحة الجبلیة و الحمویة.

 

 
 :من إعداد الطالبتین.المصدر

 الحامة: بلدیة  جیولوجیة.8.1

 أصـل ذات للمنطقـة الجیولوجیـة التكوینـات أن نسـتنتج "الحامـة" لمنطقـة الجیولوجیـة الخریطـة خـالل مـن

 :یلي كما هيو  ، الرابع الجیولوجي الزمن ترسبات لىإ تعود رسوبي

 انسیغة.-الحامة-المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر خنشلة - 1

انحدارات 
-0(صغیرة 

انحدارات  )%05
-05(متوسطة

%10( 

انحدارات كبیرة 
 10%أكثر من 

دائرة نسبیة تمثل : )07(م شكل رق
 .انحدارات بلدیة الحامة

 )10%-05(انحدارات متوسطة )05%-0(انحدارات صغیرة 
 10%انحدارات كبیرة أكثر من 
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المقومات الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. ..........الفصل الثاني:  

 إلـى توضـعات إضـافة جدیـدة  طمیـة توضـعات يھالبلدیة،و مجال شرق خاصة یبرز:الرابع الزمن 

 عصـر فـية ممثلـ الرملـي و الطـین  وهـي متوضـعة أیضـا فـي الجهـة الشـمالیة و الشـمالیة الغربیـة، الحجـر

الجنـوب  الشـرقي هـي  فـي أمـا  ،...الصلصـال المـارني، طـینال مـن والمكـون السـفلي واألیوسـان المیوسـان

توضـعات تتكـون مــن حصـى ،وفـي الجهــة الجنوبیـة و الجنوبیـة الغربیــة هـي عبـارة عــن حجـارة ، أمـا الطمــي 

 .1القدیم موجود في وسط البلدیة

          ة :                                                             الحام بلدیة ةجیوتق.9.1

د بتحدی "االنحدارات الجیولوجیة،" أخرى عوامل مع تسمح التي الهامة العناصر من التربة جیوتقنیة تعتبر 

 من فئات أربعة وجود ، المنشآت تحمللى ع قدرتها معرفة وبتالي غیرها، من للتعمیر الصالحة األراضي

 :كالتالي وهي الجیوتقنیة مواصفاتها حسب األراضي

 تقـع فـي الجهـة الشـمالیة و الشـمالیة  أراضـي الحامـة مـن مهـم جـزء علـى تتربـع : للبنـاء صـالحة أراضـي

 بوضـع تسـمح ، ومتراصـة متماسـكة تربتهـا أن كمـا %) 05-03 (مـن ضعیف بانحدار وتتمیز الغربیة

   . لها الداخلیة األراضي من النوع هذا ویتواجد ، الطوابق متعددة بنایات

 بانحـدار تتمیـز ، للحامـة الشـرقیة الجهـة فـي الواقعـة األراضـي وهـي : الصـالحیة متوسـطة أراضـي 

عمومیـة  مبـاني بتـوطین تسـمح األراضـي هـذه متغیـر الجیولـوجي ) ،تركیبهـا ٪-05 03ضعیف أیضـا (

4R+،3 R+كبیرة تحمل قوة ذات العموم في  فهي  أسسها، لعمق تبعا ذلك من وأعلى. 

 تقـع فـي الجهـة الجنوبیـة  المرجـى سـهل علـى الواقعـة األراضـي وهـي : للبنـاء الصـالحیة قلیلـة أراضـي

 وكـل للفیضـانات، دوریـا  معرضـة أراضـي وهـي  %) 3 -0( جـدا ضـعیف انحـدار یمیزهـا الشـرقیة 

 كلفـة مـن سـیزید مـا وهـذا الفیضـانات مـن وحمایـة مسـبقة جـدا عمیقـة  أسسـا یتطلـب علیهـا للبنـاء توقیـع

 الـذي السهل   هذا فوق تقع المدینة من المعمرة  مساحةال من3 /2نسبة أن إلى اإلشارة وتجدر البناء،

 رض في عملیة التوطین.جیوتقنیة األ مراعاة عدم على یدل مما والتعمیر للبناء مرتفعة وتیرة یشهد

 بـوادي الحدیثـة الرسـوبیة األراضـي إلـى إضـافة الجبلیـة األراضـي وهـي : للبنـاء صـالحة غیـر أراضـي 

45F.و الجنوبیة الغربیةتقع في الجهة الجنوبیة  رالكبی

2 

 

 انسیغة.-الحامة-لةالمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر خنش 1
 .نفس المرجع - 2

 

50 

                                                



 
یة الحامة.المقومات الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلد ..........الفصل الثاني:  
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المقومات الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. ..........الفصل الثاني:   
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المقومات الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. ..........الفصل الثاني:   
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 المناخ:.10.1

میـــة قصـــوى فـــي تحدیـــد مـــدة الموســـم هعنصـــرا أساســـیا مـــن عناصـــر الجـــذب الســـیاحي،كما لـــه أ یعـــد المنـــاخ

منــاخ قــاري   لبلدیــة الحامــةالســیاحي ، و أیضــا لــه دور فــي تــوطین المشــاریع الســیاحیة فــي مواقــع محــددة، ف

مــم ســنویا أو أقــل إلــى  500و فصــول شــتویة بــاردة تقــل فیهــا األمطــار یتمیــز بفصــول صــیفیة حــارة و جافــة 

 .  درجة تأثر النباتات األشد مقاومة للجفاف

  :یتمیز اإلقلـیم بفـوارق حراریـة فصـلیة جـد مرتفعـة تـأثر سـلبا علـى النباتـات حیـث ترتفـع نسـبة الحرارة

 التبخر. 

 :تمیز بعدم االنتظام و یختصر مم سنویا و ت 500ال یتعدى المعدل السنوي لألمطار األمطار

 تساقطها على فترة وجیزة مما یجعل معدل الرطوبة منخفضا. 

و یمتد فصل الصیف من شهر جوان إلى سبتمبر و یتمیز بالحرارة الشدیدة و بعض االضطرابات الممطرة 

  1.و المحدودة

.لبلدیة الحامة لألمطارالمعدل السنوي  :)8(شكل رقم 

 
 الطالبتین ةمعالجویة لبلدیة الحامة + : األرصاد الجالمصدر 

 : النباتي الغطاء11.1

 مسـاحة مـنهكتـار    3.488بمسـاحة تقـدر ب   %)  42.14 (یقـارب مـا الغابیـة المسـاحة تشـكل

حیـث أهـم األصـناف الموجـودة فـي  لها الجنوبیة الجهة في تتواجد وهي هكتار7360 التي تقدر ب  البلدیة 

 .2020مصلحة االرصاد الجویة لبلدیة الحامة،  - 1
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المقومات الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. ..........الفصل الثاني:  

الشـمالیة  الجهـة فـي تتركـز المراعي أن حین في ، الحلبي و البلوط األخضر هذه الجهة تتمثل في الصنوبر

 العمرانـي للمحـیط محاذیـة  الموسـمیة الزراعـات بعـض وتنتشـر ، )٪34   (ة بنسـب و الشـمالیة الغربیـة

 لنبـاتيا الغطـاء یمیـز ومـا ، مسـاحتها مـن )٪ 23.86 (ممثلـة و الجهـة الشـرقیة  الغربیـة بالجهـة للمدینـة

 یشـكل الحلفـاء نبـات نجـد حـین فـي السـائد المنـاخ لطبیعـة وذلـك والشـوكیة النخلیة النباتات كثرة هو ةللمنطق

 1الغطاء. من األكبر النسبة

 

 

 

 

 

 

 :معالجة الطالبتین.المصدر

و هذا  فیما یتعلق بنشاطات یعتبر الغطاء النباتي وسیلة مهمة لتطویر السیاحة خاصة السیاحة الجبلیة 

، باإلضافة إلى أهمیته اإلقتصادیة لترفیه التي یمكن استغاللها في مختلف أنشطة التخییماالستجمام و ا

 .في توفیر المواد األولیة

 : الحامة بلدیة هیدروجیولوجیة و هیدروغرافیة12.1

،وخاصـة السـیاحة الحمویـة تتمتع بلدیة الحامة بموارد مائیة متتعـددة تسـاهم بشـكل كبیـر فـي التنمیـة السیاحیة

 بـاردة میـاه مـن تتكـون أنهـا حیـث متمیـزة هیدروغرافیـة شـبكة تملـك ، معتبـرة مائیـة بثـروة غنیـة ، فهـيمنهـا

 "المدینـة" للبلدیـة الرئیسـي التجمـع یقطـع الـذي الحامـة واد مـن تتكـون منـه الرئیسـیة الشـبكة ، سـاخنة وأخـرى

 المنـزل واد ضـمن بإحتجـاز المحـدودة السـطحیة المـوارد وٕاسـتغالل موسـمي عمومـا جریـان الرئیسیة وتدفقاته

 .الحامة بلدیة مستوى على

 فـي النشـاطات لمختلـف الدینامیكیة وبعث التنمیة لعملیة األساسیة الدعائم حدأ الهیدروغرافیة الدراسة تعتبر

 نلخـص هیدروغرافیـة بشبكة تتمیز الحامة فبلدیة لذلك .سطحیة أو جوفیة المصادر هذه كانت سواء البلدیة

   :یلي كما خصائصها و عناصرها أهم

 فـي بـالغ تـأثیر لـه الـذي بالجفـاف یمتـاز منـاخ ذات منطقـة ضـمن الحامـة بلدیـة وقـوع إن: السـطحیة المیـاه

 سـقوط بحتمیـة ومرتبطـة متذبذبـة ضـئیلة أصـبحت التـي ، المیـاه مـن النـوع لهـذا البلدیـة إمكانیـات تقلـیص

 .2020محافظة الغابات لوالیة خنشلة،- 1

المساحة 
;  الغابیة

42,14 

34; المراعي  

الزراعات 
;  الموسمیة
23,86 

دائرة نسبیة تمثل الغطاء النباتي :)09(رقمشكل 
 .لبلدیة الحامة

 الزراعات الموسمیة المراعي المساحة الغابیة
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المقومات الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. ..........الفصل الثاني:  

 عـدم و جهـة مـن األمطـار تسـاقط لقلـة حیةالسـط المیـاه مـن حاجتهـا تجـد ال الفالحیـة فاألراضـي ،األمطـار

 .الرطبة الفترة في خاصة المتساقطة المیاه على للسیطرة ناجحة هیدروغرافیة خطة ضبط

 : هي و الجریان مؤقتة وأخرى الجریان الدائمة األودیة من بمجموعة مزودة فالبلدیة

 السقي في تستغل الودیان هذه، و واد المنزل الحامة واد. 

 و العمیقة المائیة اآلبار تقدیر فان بالبلدیة الهیدروغرافیة الدراسات لنقص نظرا: یةالجوف المیاه 

 فنجد المائیة، احتیاجاتها بمختلف للمدینة المزودة اآلبار بعض أساس على وضعت خصائصها

 :حسب هذا و المائیة اآلبار من أنواع ثالث

 العمق : 

 بالمنطقة المائیة المصادر اغلب تغذي وهي )م 100 ( من اقل : العمق قلیلة اآلبار . 

 على موزعة آبار طریق عن مستعملة وهي )م 300 إلى م100 (مابین :العمق متوسطة اآلبار 

 . البلدیة أنحاء

 تزودها في المدینة علیها تعتمد التي وهي )م 600 إلى م300 (مابین : العمیقة الجوفیة اآلبار 

 .بالماء

 میاه من تتكون أنها حیث متمیزة هیدروغرافیة شبكة تملك معتبرة، ئیةما بثروة غنیة الحامة بلدیة وتعتبر*

 للبلدیة الرئیسي التجمع یقطع الذي الحامة واد من تتكون منه الرئیسیة الشبكة ، ساخنة وأخرى باردة

 واد ضمن بإحتجاز المحدودة السطحیة الموارد وٕاستغالل موسمي عموما جریان وتدفقاته الرئیسیة "المدینة"

 .الحامة بلدیة مستوى على نزلالم

 الساخنة المعدنیة المیاه : 

 : قسمین هي و جوفیة میاه الحامة بلدیة مستوى على یتواجد

 ثالث عبر الصالحین حمام الحمویة المحطة تزود حارة عذبة معدنیة میاه عن عبارة : ولاأل  القسم 

 ، خاص هیدرولوكي نظام طریق عن وینتقل األرض باطن من الحار الماء امنه یتصاعد رئیسیة منابع

 . متنوعة عالجیة بخصائص و ثابتة حرارة بدرجة المیاههذه  تتمیز

 الصخور. بین نشأت عیون شكل في تنبع عذبة میاه عن عبارة : الثاني القسمF

1

 مدیریة الموارد المائیة لوالیة خنشلة.- 1
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المقومات الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. ..........الفصل الثاني:  

 .المقومات البشریة لبلدیة الحامة.2

 المعطیات الدیمغرافیة:1.2

 من لها لما ، السكانیة الدراسة إلى ننتقل الحامة لبلدیة الطبیعیة یاتاإلمكان مختلف دراسة إلى تطرقنا بعد

 سنة بدایة من األولى نشأتها تعود قدیمة بلدیة الحامة بلدیة ف، الحدیثة العمرانیة الدراسة في همیةأ

 وهي 2019 غایة إلى 1977 سنة بدایة من هي لدینا التي تتوفر بالسكان الخاصة فالمعطیات 1860

 :كالتالي

 العام للسكان . اإلحصاءتطور تعداد السكان عبر فترات  :)09(جدول

 عدد السكان "نسمة" 

 2019 2011 2008 2004 1998 1987 1977 السنوات

 10544 7948 6490 4157 3666 1841 715 المدینة

التجمعات 

 الثانویة

7285 8378 7036 7893 5561 5042 7700 

   18244 12990 12051 12050 10702 10219 8000 البلدیة

 .الطالبتین معالجة + خنشلة والیة لإلحصائیات الوطني الدیوان : المصدر

 :تطور تعداد السكان.)10(شكل رقم

 
 .الطالبتین معالجة + خنشلة والیة لإلحصائیات الوطني الدیوان : ر:المصد

  بعد خاصة الثانویة تجمعاتال في السكان عدد مع عكسیا یتناسب المدینة في السكان عدد نأ نالحظ

 التجمعات سكان عدد و تراجع المدینة في للسكان الكبیرة الزیادة عكست التي 1987 إحصائیات
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 ،2008 سنة غایة إلى المدینة سكان عدد یفوق الثانویة التجمعات في السكان عدد بقي ، الثانویة

 ویعـود فـي التجمعـات الثانویـة ةنسـم 5561 وتقابلهـا فـي المدینـة نسـمة 6490 اإلحصـائیات سـجلت حیـث

 بلدیـة مقـر منهـا جعـل الـذي 1984 اإلداري التقسـیم بعـد خاصـة المدینـة شـهدتها التـي التغیـرات  إلـى هـذا

 جـذب مركـز جعلهـا ممـا ، جهویـة وأخـرى جواریـة و تجهیـزات  سكنیة برامج  بعدة حظیت حیث دائرة ومقر

 . خاصة الثانویة التجمعات لسكان واستقطاب

نالحــظ زیــادة فــي عــدد ســكان المدینــة یقابلــه زیــادة فــي عــدد ســكان التجمعــات الثانویــة ،  2011نة وبعــد ســ

نسـمة،  7700نسمة في حین ان عدد سكان التجمعـات الثانویـة بلـغ  10544حیث بلغ عدد سكان المدینة 

 هذا ما یؤكد استمراریة في جذب السكان الى المدینة.

 ة :الكثافة السكانیة لبلدیة  الحام.2.2

 تطورها مراحل عبر المدینة مجال على السكان توزیع درجة لتحدید مهم عامل السكانیة الكثافة تعتبر

 استجابة مدى تحدید نستطیع خاللها فمن ، التوزیع هذا عن الناتجة الظواهر على والتعرف المختلفة

 طاردة أو للسكان جاذبة ماإ المدینة فتكون ، معها تفاعلهم ومقدار فیها یعیشون التي البیئة مع السكان

 : بالمدینة السكانیة الكثافات لحساب التالیة العالقة على وسنعتمد، لهم

 الكثافة السكانیة= عدد سكان البلدیة/ المساحة االجمالیة للبلدیة.

 الكثافة السكانیة لبلدیة الحامة :)10(جدول

 "2الكثافة"ن/كلم "2كلمالمساحة" عدد السكان"نسمة" السنة

2019 18244 168 108 

 المصدر:بلدیة الحامة+معالجة الطالبتین.

  .2كلم/ نسمة108وتقدرب  عالیة سكانیة بكثافة تتمیز الحامة مدینة فإن المعطیات قراءة خالل من

 : للسكان الوظیفي التوزیع.3.2

 مجالل االقتصادیة الطبیعة نوعیة تحدید وبالتالي المجال في المهیمن القطاع معرفة هو منه الهدف

 :یلي فیما التوزیع هذا ویتبین الدراسة

 في المسیطر القطاع ویعتبر المشتغلین السكان إجمالي من%49 اإلدارة قطاع في المشتغلین نسبة تقدر

  أما ،32% ب فیه العاملین نسبة تقدر حیث الثانیة المرتبة في فیأتي الفالحة قطاع أما ، المدینة
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 قطاع وأخیرا 13% ب تقدر حیث ضعیفة بنسبة فیتمیز عمومیةال واألشغال البناء قطاع یخص فیما

 1.ضعیفة نسبة وهي6 %ب فیه العاملین نسبة تقدر الذي الصناعة

 :التوزیع الوظیفي للسكان.)11( شكل رقم

 
 .بلدیة الحامة + معالجة الطالبتینالمصدر:

 : الحامة لبلدیة اإلقتصادیة اإلمكانیات.4.2
 : الزراعي النشاط

 األراضي مساحة تقدر بحیث ، خنشلة والیة في الزراعیة المناطق مھأ من الحامة دیةبل تعتبر

 البلدیة في الزراعة حرفةى عل یدل ما هذاو   المساحة إجمالي من %57.86بحوالي بلدیة في الزراعیة

 

 
 .2020المصدر: من إلتقاط الطالبتین      الزراعیة ببلدیة الحامة يتمثل االراض:)34-35(صورة رقم 

 : الصناعي النشاط

 نجد أننا إال ، ) الثقیلة ، المتوسطة ، الخفیفة ( تهاقطاعا بكل ضعیفة تتعتبر الحامة بلدیة في الصناعة

 : اهمأ محلیة أولیة بمواد المنتجة التقلیدیة الصناعات بعض

 .2020المصلحة التقنیة لبلدیة الحامة ، - 1

49% 
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6% 

 .التوزيع الوظیفي للسكان

 قطاع االدارة

 قطاع الفالحة

قطاع البناء و االشغال 
 العمومیة

 قطاع الصناعة
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  خاصة ، البلدیة لسكان الیومیة الحیاة في كثیرا الصناعة ھذه منتجات تستخدم : الخشب صناعة •

 العدید إبداع في یتفننون الحرفیون أصبح إذ ، بالمنطقة منزل أي فيعنها  الغنى التي األواني

 . المنطقة قاصدي و للسیاح الموجة كرابالتذ الخاص أو المنزلي لالستعمال سواء اللوازم من

 ویمكن الجبلیة خاصة العائالت معظم قبل من الصناعة ذهھ تمارس : والخزف الفخار صناعة •

 إلى باإلضافة المنطقة سكان اھعن غنيتیس أن الیمكن حیث األجیال عبر تتوارث اھأن  القول

 .بالبلدیة للطوب صناعة مناطق نجد التقلیدیة الصناعة

 النشاط السیاحي:

الحتوائها على ثروة سیاحیة المتمثلة في ، تعتبر بلدیة الحامة من أهم المناطق السیاحیة في والیة خنشلة

احتوائها على ثروة غابیة و الجبال  إلى باإلضافةلحین الذي یؤثر في الدخل االقتصادي للبلدیة حمام الصا

 1المحیطة بها التي تجعل منها منطقة جذب سیاحي .

 : الحامة لمدینة العمرانیة اإلمكانیات.5.2

 التاریخیة راحلالم خالل النمو وتیرة على الوقوف على یساعدنا ألنه جدا مهم العمراني التطور دراسة إن

 تقسیم تم وقد .المجال استغالل وطریقة ، المختلفة العمرانیة ومعالمها النمو اتجاهات یحدد كما للمدینة

 :مراحل عدة إلى العمراني التطور مراحل

 والتـي سـوام هنشـیر مدینـة فـي المتمثلـة القدیمـة النـواة ظهـور: الروماني االحتالل ماقبل الفترة 

 القیـام إلـى االنتظار مع بسور محاطة للمحافظة منطقة مجرد بقیت ألنها اآلن لحد مجهولة حقبة إلى تعود

 غادرهـا ولمـاذا المدینـة هـذه زوال سـبب عـن معلومـات أي التوجـد انـه العلـم مـع. المنطقـة فـي بتنقیبـات

 .سكانها

 الرومان طرف من الصالحین حمام محطة تشیید الفترة هذه عرفت :الروماني االحتالل فترة 

 طریق أول إنشاء تم وأیضا،  AQUAE FLAVIANAE آنذاك  وكان اسمها القدیمة النواة مستوى على

 الطریق یمثل وهو باتنة في تازولت ومدینة تبسة مدینة مابین یربط وكان  الحدیثة النواة مستوى على

 . الحالي الوقت في 88 رقم الوطني

 النواة على تغیرات  حدوث الفترة هذه عرفت ):1962 قبل( الفرنسي االستعمار فترة 

 الطریق مستوى على للمعمرین مزرعة وٕانشاء 1900عام الصالحین حمام محطة ترمیم في وتتمثل القدیمة

 وتتواجد، المنطقة في الخصبة الزراعیة   األراضي استغالل لغرض أنشئت قد كانت التي 88 رقم الوطني

 .2020المصلحة التقنیة لبلدیة الحامة، - 1
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 المیاه طواحین من یتضح كما السكن في الریفیة ةبالمهن الصلة ذات والمعدات المباني من قلیل عدد بها

 لمدینة الحدیثة النواة حالیا تمثل التي .فیال 50 في المتمثل الحالي الموقع في موجودة ال تزال  هي التي

 . الحامة

  المستقلة الجزائر فترة : 
 ثانوي تجمع سوى كانت " الحامة"، الفترة هذه خالل: )1984 إلى 1962 من( الفترة •

 خاصة الجزائر  اهتمامات من أنواعها بكل السیاحة ولمتكن هام، تطور أي تعرف ال ، خنشلة األم دیةللبل

 أن خاصة فقط تاریخي مجال بقیت القدیمة النواة على سلبا انعكس مما االستقالل من األولى السنوات في

 على الجدیدة المنشآت من قلیل عدد على مقصورا  التوسع كان . الحدیثة النواة في تركزوا السكان اغلب

 . تحصیص 130 الذاتي البناء تجزئة ،)... كهریف شركة ، اآلجر مصنع ( الحدیثة النواة مشارف

 رتبة إلى الحامة مدینة ترقیة تم ، 1984 عام في ):2002 إلى 1984 من( الفترة •

 الریفیة الجماعیة رةالهج بسبب كبیر لنمو دیمغرافي  نتیجة األصل في كانت والتي ، للبلدیة رئیسي مركز

 في نسمة 1841من سكانها عدد نما وقد . القدیمة النواة ومن المجاورة الریفیة المناطق من كبیر حد إلى

 .2004 عام في نسمة4157 إلى  1998عام في نسمة3666 إلى 1987 عام

 لخاصةا الغرف بعض وٕاضافة الصالحین حمام بمحطة یحیط سور إنشاء تم القدیمة النواة مستوى على

 ، المعلم فندق ، والمواصالت البرید فندق : في المتمثلة سیاحیة  تبتجهیزا المدینة حظیت باالستحمام

  الفترة، هذه خالل للمجاهدین الراحة  مركز ، الوالیة إقامة ، وراس األ نزل ، ریاضیة قاعة ، طارق نزل

 الشمال في االستعماریة حدیثةال النواة حول كبیر حضري توسع الحامة من الحضریة المناطق شهدت

 :هي الفترة هذه خالل قدمت التي أهمیة، األكثر البرامج  .والغرب والشرق

 110 و سكنیة وحدة 557 تضم التي الكبرى االجتماعي اإلسكان برامج  تنفیذ :الجماعي السكن

 . جماعیة نصف سكنیة وحدة 200 اجتماعیة، تشاركیة سكنیة وحدة

 248 األمل ، تحصیص 160 المستقبل( فرعیة تحصیصات أربعة تنفیذ :الفردي السكن

 تعاونیات ثالث ،) تحصیص 30 جویلیة 5 و تحصیص 84 تحصیص،الحریة-

 50 وبنـاء ) تحصـیص 47 الجـیش التعاونیـة تحصـیص 19 تحصیص،التضـامن 23 الصـنوبر تعاونیـة(

 الطریـق طـول علـى وظیفـي سـكن 18 وبنـاء االسـتعماریة النـواة شـرق فـي للوالیـة التنفیـذیین للمـدیرین فـیال

 :أهمها ودعم، هیكلة تجهیزات  هناك البرنامج، هذا إلى باإلضافة، 88 رقم الوطني

 ، - خنشلة محطة – الجویة لألرصاد الوطني الدیوان ؛ المدینة غرب الواقع المهني التكوین مركز
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 ، خنشلة الحضري شبهوال الحضري للنقل العمومیة ،المؤسسة الفالحي للتعاضد الجهوي الصندوق

 . التجاري لالستغالل موجهة أرضیة قطع 10 و الخ... العمومیة لألشغال االقتصادیة المؤسسة

 2019 إلى 2002 من الفترة •

 زیادة بسبب وذلك 2008 سنة نسمة 6490 إلى المدینة في السكان عدد وصول المرحلة هذه عرفت

 ملحوظ توسع الحامة مدینة في الحضریة المناطق تشهد الفترة هذه وخالل الریفیة الجماعیة الهجرات 

 : یلي فیما تتمثل التي الفترة هذه خالل المدینة بها حظیت التي البرامج  بعد خاصة

 .اجتماعي سكن 762 تضم التي االجتماعي اإلسكان برامج تنفیذ :الجماعي السكن

 .سكن 50 تضم التي اإلسكان برامج  تنفیذ :جماعي النصف السكن

ص تحصـی 176 تجزئـة ، تحصـیص 12 الزهـور تعاونیـة وهـي جدیـدة تحصیصـات إنشـاء : الفـردي السـكن

 تجزئـة وتوسـعة ، حصـة 50 التطـوري السـكن ، قطعـة 179 االجتماعیـة التجزئـة ،) الجمیـل المنظـر

 ، ودعم هیكلة بتجهیزات  الحامة مدینة حظیت ، السكنیة البرامج هذه إلى باإلضافة،  قطعة 19 المستقبل

 اةالنو  ( المدینة شمال هكتار 43 مساحة تحتل التي لغرور عباس جامعة: مهاأه

 ، والبنـاء التعمیـر قسـم، )القدیمـة النـواة( المدینـة جنـوب الوطنیـة الفـرق لتجمـع اإلقلیمـي المركـز، ) الحدیثـة 

 1...جواري مسبح ،عمومیة مكتبة ،المدنیة الحمایة

عـدة حضـارات فهـي تحتـوي علـى العدیـد مـن المواقـع التاریخیـة و ما یمكن استنتاجه أن بلدیة الحامـة ملتقـى ل

 مثـــل مغــــارة فرینقــــال  األثریـــة الناتجــــة عـــن تعاقــــب هـــذه الحضــــارات مـــن بــــین هـــذه المواقــــع األثریـــة مغــــارات

 باإلضافة إلى المحطة الحمویة حمام الصالحین.

 لبلدیة الحامة.06ضي رقم مخطط شغل االرا - 1
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 حامة. : صورة أقمار صناعیة تمثل التطور العمراني لبلدیة ال)36(صورة رقم   

 



 

     
 :الحامة لبلدیة التحتیة البنیة.6.2       
 وهما ، الحامة لمدینة الطرقات شبكة یشكالن وظیفیا المختلفة الطرقات من نوعان : الطرقات شبكة: 

  الرئیسیة الطرقات ( الخارجیة المحاور(  : 

 ) صوصاخ كثیفة سیر بحركة یتمیز خنشلة بوالیة باتنة والیة یربط )88الطریق الوطني رقم 

 إلى باإلضافة  كم ( 12,700 ) حوالي طوله ویبلغ القارعة أحادي طریق وهو الجماعي النقل لسیارات

 ، الهیكلة عنصر دور یلعب ، المنتصف في الحدیثة النواة یعبر .المدینة إلى الدخول طریق یعتبر نهأ

 شبكة ىعل یفتح .حركة األكثر المحور تجعله وخدمات تجارًیا نشاًطا معه یطور الذي

  .جیدة إلى متوسطة من المسار هذا حالة .الحضریة الطرقات

 )المدینة یربط الذي الطریق وهو المدینة في الوحید المزدوج الطریق وهو )32الطریق الوطني رقم 

 جیدة بحالة الطریق هذا أن حیث . كم ( 25,200 ) طوله ویبلغ كثیفة سیر بحركة ،ویتمیز البواقي بأم

 .الشمسیة طاقةال بإنارة ومجهز

 :الطرق الوالئیة 

  الطریق المؤدي الى النواة الحدیثة لمدینة الحامة  و هو طریق :)02(الطریق الوالئي رقم

 .و88و الطریق الوطني 32یتعامد مع الطریق الوطن 

 في حالة و هو  هو الطریق الذي یربط بلدیة الحامة ببلدیة بغاي:)04(الطرق الوالئي رقم

 .جیدة

 ة :الطرق البلدی 

 مع یتعامد طریق وهو القدیمة النواة إلى المؤدي الطریق هو بحیث ،)25(رقم البلدي الطریق 

 .وضیق سیئة حالة في وهو للمدینة الحدیثة النواة في 88 الوطني رقم  الطریق

 ضیقة و سیئة همدینة خنشلة حالت إلى يالمؤد ):24(رقم البلدي الطریق. 

و الربط  االتصالا من خالل هذه الشبكة من الطرقات هي من بین األهداف المراد الوصول إلیه

 األخیرة . اآلونةبین مختلف أطراف المدینة و التي تعرف توسعا خاصة في 

كما تعمل على ضمان حریة المرور كما تتوسع المدینة أیضا على امتداداته كذلك الربط بین 

السیاحیة المنطقة الجبلیة و حمام  مختلف بلدیات والیة خنشلة لضمان الموصولیة الجیدة  للمنطقة

الصالحین المتواجدة على مستواها.
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المقومات الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. ..........الفصل الثاني:  

 التجهیزات: .8.2

  هوف ، حضري مجال لكل األساسیة المرافق من التعلیم قطاع یعتبر : التعلیمیة التجهیزات 

میها مستخد متطلبات وتلبیة هابتطویر هتمام اال ینبغي وبالتالي اجتماعیة خطة ألي استراتیجي مطلب

لى القطب الجامعي، إضافة ثانویة ، باإل 01مالیة ،اك 02ابتدائیات ،05،فمدینة الحامة تحتوي على 

 معهد ، مركز تكوین، مكتبة المطالعة.

 بالمدینة واألمنیة اإلداریة الوظیفة تؤدي التي المرافق كل وتضم :األمنیةو   اإلداریة تالتجهیزا  

 تراب كامل على) واسع بنطاق تمتاز اھخدمت أن كما ، المجال كلةهی فيمهم و  فعال دور تلعب ھيو

 واإلدارات المدیریات مختلف في والمتمثلة المدینة وسط في هذه االستخدامات اغلب وتتركز ، ( الوالیة

فرع مدیرة  التجهیزات،فرع مدیرة البناء و التعمیر،فرع مدیریة  و من بین هذه التجهیزات:لها،  التابعة

رة الموارد المائیة،فرع محافظة الغابات،فرع الجزائریة للمیاه، خزینة ما بین الفالحة ، فرع مدی

،فرع مدیریة الحمایة المدنیة، مكتب برید و مواصالت ،مركز األحمرالبلدیات،مفتشة الضرائب،الهالل 

 شرطة،فرقة الدرك الوطني.

 من للسكان االجتماعي المستوى تحسین في بالغ دور الصحي للقطاع : الصحیة التجهیزات 

نة الحامة هي،عیادة متعددة الخدمات ، یمد ، فالمرافق الصحیة الموجودة  الصحیة فهمظرو  تحسین خالل

 .المتواجدة ضمن مجالهصیدلیات  04قاعات عالج، 03

 التجاریة المحالت تضم يفه االقتصادیة الحركة تنشیط في فعال دور اله : التجاریة یزاتجهالت 

 فان وعموما ،( األسبوعیة األسواق الیومیة، األسواق للتجارة، الكبرى مساحاتالهذه ) اعهأنوا بمختلف

 المحالت هذه تركیز في توازن وجود عدم خالل من ذلك ویتبین المجال في تأخر تعرف الحامة مدینة

 الشرائیة بالقدرة مباشرة مرتبطه نأ ولو القطاع ذاه ضعف أدى المنافسة غیاب الحظنا كما ، التجاریة

 واضح. نقص نجد نهأ إال مستقرة غیر حالة في هي والتيكان للس

 ثقافة . دار على المدینة تحتوي: الثقافیة التجهیزات 

  مسبح.01 القدم كرة وملعب  ، 0 4اھوعدد المالعب في : الریاضیةالتجهیزات ، 

 لمساجدا عدد یقدر أین والمساجد المقابر من كل في االستخدامات ھذه تتمثل: الدینیة یزاتجهالت 

 ). االستعماریة الفترة إلى تعود المدینة( داخل مقبرتین توجد كما مساجد، 03 ب
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المقومات الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. ..........الفصل الثاني:  

 التجهیزات السیاحیة :  

 على یتربع الذي و ،)نجوم ثالث(األمین ديھالم فندق ( 01 ) اھوعدد بالمدینة الموجودة الفنادق تتمثل

هیزات السیاحیة حمام الصالحین ى التجإلباإلضافة سریر. 80 ویستوعب كتارھ 0.21 ب تقدر مساحة

 1المتواجد على مستوى بلدیة الحامة والفنادق .

 یوضح الفنادق الموجودة ببلدیة الحامة. :)11(جدول رقم

 

 .الطالبتین ةمعالجإ دارة فندق المهدي+إدارة فندق البرید+  المصدر:

 المساحات الخضراء:.9.2

 بسـبب وهـذا األشـجار مـن غابـة عـن عبـارة المدینـة هـذه أن ذهنـه إلـى یتبـادر الحامـة مدینـة إلـى إن الوافـد 

 حیـث بالمدینـة تحـیط التـي المثمـرة واألشـجار الفالحیـة المحیطـات مختلـف فـي المتمثلـة النبـاتي الغطاء وفرة

 المسـاحات فـي وتتمثـل هكتـار 09ب الحامـة مدینـة فـي الخضـراء للمسـاحات اإلجمالیـة المسـاحة تبلـغ

 2أوت . 23 وممرات )ممرات (8 الرئیسي الشارع ممرات العمومیة،
 

 

 .2020مدیریة التجهیزات لوالیة خنشلة، - 1
 لمدینة الحامة.01مخطط شغل االرض رقم  - 2

 02 01 الترتیب

 مركز الراحة للخدمات اإلجتماعیة فندق المهدي االمین بلدیة الحامة الفنادق

 لعمال البرید ببلدیة الحامة

 50 24 عدد الغرف

 150 60 دد األسرةع

 غیر مصنف نجوم3 التصنیف

 دج300000غرفة لشخص واحد ب  دج583500غرفة لشخص واحد ب  التسعیرة

 دج600000غرفة لشخصین ب  دج748600غرفة لشخصین ب 

غرفة لثالث أشخاص ب 

 دج935800

 دج900000غرفة لثالث أشخاص ب

قاعة االجتماع  الخاصة بالمهندسین 

 دج1651400ل ب و رجال األعما

 دج6000000قاعة حفالت ب 
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الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. المقومات ..........الفصل الثاني:  

 خالصة المبحث:
یة و البشریة لبلدیة و مدینة الحامة في هذا المبحث یمكن القول أن من خالل دراستنا للمقومات الطبیع

بلدیة الحامة تزخر بمقومات سیاحیة طبیعیة فریدة من نوعها إذ تعد هذه المقومات البنیة األساسیة و 

المادة الخام في تحقیق التنمیة السیاحیة، حیث أن التنوع الطبیعي الذي تتوفر علیه البلدیة من جبال، و 

ة حمویة،یساهم في تدعیم السیاحة و تطویر أنماط أخرى من السیاحة و هي السیاحة الحمویة و محط

و هذا من أجل تحقیق  السیاحة الجبلیة ، التي هي مرتبطة بالعناصر الطبیعیة التي تزخر بها  البلدیة

تنمیة محلیة.                        
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الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. المقومات ..........الفصل الثاني:  

 الحامة.:المقومات السیاحیة في بلدیة الثالث المبحث 
 تمهید:

 دراسـة كعینـة نأخـذ و متنوعـة هـي و خنشـلة لوالیـة السـیاحیة مكانیـاتاإل استخلصـنا ولاألالمبحـث  فـي

جبـال،  (بهـا تزخـر التـي الطبیعیـة مؤهالتـه و االسـتراتیجي لموقعهـا وذلـك الصالحین، حمام الحمویة المحطة

المسـیحیة   سـواء بـه الموجـودة اآلثـار إلـى باإلضـافة) الحمویـة المنـابع الـوادي، خضـراء، مسـاحات و غابـات،

 و التضـاریس و الموقـع طبیعیـة، تفصـیلیة دراسـة إلـى تطرقنـا حیـث بـالتراب، المغمـورة اآلثـار أو الرومانیـة

 ، ...مكوناتها و المیاه

 التحتیة البنى و الموجودة التجهیزات: عمرانیة. 

 العاملة الید و الحمام على الوافدین: بشریة. 

 م الصالحیـن المعدنیــة:محطـة حمـا.3

 نبـــذة تاریخیـــة: .1.3

الحجارة  أن حیث سنة، ألفي منذ المنطقة وتاریخ تاریخها حكایة تروي الصالحین حمام الحراریة المحطة

 دخول أول یعتبر والذي المیالد بعد األول القرن منذ بنائها تاریخ تبین والتي باإلحداث زاخرة بها المتواجدة

 یطلق كان حیث المحطة هذه شیدوا من وهم للمنبع األوائل المستكشفون الرومان أتى، طقةللمن للرومان

 الروماني لإلمبراطور نسبة االسم هذا علیها وأطلق AQUAE FLAVIANAE - وهو التیني اسم علیها

 في لروما الحاكم كان والذي - FLAVIUS VESPANUS TITUS - الزمان ذلك في

 أحسن و السابق شكلها إلى وٕاعادتها روما معمر نهأ عرف على  و ، لمیالدا قبل15  ،)79_10الفترة(

 للنظام المطورین اكبر من انه على أیضا وعرف -NERON-طرف من بها لحق الذي الحریق بعد

 من 208عام في ترمیمها یتم أن غایة االسم إلى هذا تحمل المحطة واستمرت آنذاك، لروما الهیدرولیكي

 الثاني الروماني الفیلق عن المسؤولون  األشخاص وهم SERVER،، GETA ،CARACALA طرف

 .آنذاك إفریقیا شمال شؤون یسیر كان والذي

 1958 العام من اإلغریقیة التاریخیة و القدیمة النقوش دراسة في المكتوبة الرومانیة التفتیشات حسب

 بعد على تتواجد منهما ألكبرا المنابع، من قریبتین مدینتین هناك فان ،1936 عام L’ESHIودراسات 

 أما ،.الصالحین حمام ومركب خنشلة بین الرابط الطریق تحت تحدیدا و الحراري المركب م من 100

 لدراسات تبعا السیالن وهذا عین منبع بجانب تتواجد التي و سوام هینشیر- ب یعرف اسمها الثانیة

J.B.REBENT في كتابه 
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الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. المقومات ..........الفصل الثاني:  

-AQUA.ROMANAE-1 

 مخطط الروماني لمحطة حمام الصالحین.: ال)04( رقم مخطط

 
 خنشلة. الحامة – الصالحین حمام موقع لتهیئة دراسة ، أقرابي :المصدر

 التركي الحكم مرحلة :  

 جمـع عملیـة هـي بالمنطقـة الحكـم لهـذا الوحیـدة العالقـة كانـت حیـث ، وراساأل إلـى یصـل لـم التركـي الحكـم

 كـان التـي الطریقـة نفسـها وهـي ، أغـا الباشـا : ب تسـمى ةواسـط طریـق عـن یـتم كـان الـذي وهذا ، الضرائب

 وراساأل منطقـة أن یؤكـدون المـؤرخین مـن الكثیـر أن حیـث .الضـرائب لجمـع الفرنسـي االسـتعمار یستعملها

تــراك ، و هــذا مـــا یؤكــد أن المحطــة الحراریـــة حمــام الصــالحین لـــم تكــن معروفــة مـــن كانــت مســتقلة عـــن األ

 .المتعلقة بالحكم العثماني في المنطقة ثاراآلتشییدها ،و لهذا ال نجد في   أبداتراك و لم یساهموا طرف األ

 1830-1962الفرنسي: اإلستعمار 

 و الفردیة الغرف من جناح إضافة تمتوقد  ، 1900 سنة ترمیمها تم حیث بالمحطة كثیرا الفرنسیون اهتم

، المیـاه مـن أكبـر كمیـة لیسـع للمیـاه الرئیسـي الخـزان مسـتوى علـى أیضـا التـدخل تـم و بالنسـاء خـاص مسـبح

كانت المحطة محتكرة من طـرف المعمـرین و الشخصـیات الفرنسـیة، حیـث كانـت 1961-1956وفي الفترة 

، فقـط المحطـة بجـوار المتواجـدة البـرك إال باسـتغالل لهـم یسـمح وال ممنوعة على حـاملي الجنسـیة الجزائریـة 

 علـى العسـكر أجراهـا التـي للتحـویالت الراجـع ورالتـده بعـض المرحلـة هـذه فـي المحطـة أیضـا وعرفـت

 مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة.- 1
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الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. المقومات ..........الفصل الثاني:  

 و التـي بقبـة مغطـى مسـبح كـان بالرجـال الخاص الدائري المسبح أن أمنیة،حیث اعتبروها ألسباب المحطة

 .انهیارها أسباب نعلم ال

 .:المخطط الفرنسي لمحطة حمام الصالحین)05( مخطط رقم

 
 .2020مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة المصدر:

 1962 االستقالل مرحلة : هذا یومنا إلى :  

 تم حیث فوضویة، بطریقة تم ولكن الفرنسي المستعمر من المحطة استعادة المرحلة هذه في تمت

 تنمیة ظل تحت علیها للحفاظ إدراجها الساعة حد إلى ترفض التي الحامة بلدیة مجال ضمن إدراجها

 .مستدامة

 انعكس مما االستقالل من األولى السنوات في خاصة جزائرال اهتمامات من أنواعها بكل الساحة تكن لم

 هدفت التي 1990 سنة من بدایة المبادرات أو التطورات بعض فقط كانت وقد ، الحمام وضع على سلبا

 إنشاء هو التطورات هذه من تجسد ما كل أن حیث فشل، معظمها أن إال المحطة وضعیة تحسین إلى

 1.السیاحیة التجهیزات بعض و.باالستحمام الخاصة غرفال بعض إضافة وكذا بها یحیط سور

 

 

 

 

 .مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة - 1
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الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. المقومات ..........الفصل الثاني:  

 المخطط الحالي لمحطة حمام الصالحین. :)06(مخطط رقم

 
 .2020مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة المصدر:

 : الصالحین لحمام الطبیعیة لدراسة.2.3

 مساحته تقدر حینالصال حمام السیاحي التوسع منطقة ضمن الحامة ببلدیة الحمام یقع الموقع:.1.2.3

 1هكتار. 30 بحوالي
 

 

 

 مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة. - 1
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المقومات الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. ..........الفصل الثاني:   

 موقع حمام الصالحین. :)07(رقم مخطط  .                      صورة أقمار صناعیة لموقع حمام الصالحین ببلدیة الحامة :)37(صورة رقم

المصدر: مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة.                                                             معالجة الطالبتین.+  gougle earthالمصدر:       
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الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. المقومات ..........الفصل الثاني:  

  :التضاریس.4.3
 بلدیتي من لكل الجنوبیة الجهة كل تغطي والتي األوراس جبال أقدام عند الصالحین حمام مجال یقع 

                                                                               نوعین: إلى تنقسم التي و وخنشلة، الحامة

 بإرتفاع )سرذونأ رأس و تافركست  جبل( الجنوب في یتمركز والذي كتلیة، قمة ذا األول النوع 

 م. 1800 إلى1600

 1600 إلى تصل بارتفاعات ) خروب وجبل عقار جبل القلعة، الكاف، ( المجسد و الثاني النوع 

 .حمام الصالحین : مقطع للتضاریس المحیطة ب)38(صورة رقم              1.م

 
 مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة المصدر:

 :الطبوغرافیة الدراسة.5.3
 طبوغرافیـا لدراسـته التطـرق األجـدر فمـن األوراس، جبـال سلسـلة منظومـة فـي یقـع الصـالحین حمـام أن بمـا

 شـاریعالم إنشـاء فـي مهـم عنصـر تشـكل التي االرتفاعات معرفة كذا و به المحیطة التضاریس لمعرفة وهذا

 2.للمنطقة الطبیعیین اإلرتفاع و اإلنحدار مدى لنا تحدد والتي  ، العمرانیة

 

 
 
 
 

 مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة.- 1
 .بلدیة الحامة، بوابة الحامةالمصلحة التقنیة ل - 2
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الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. المقومات ..........الفصل الثاني:  

 التالي: المخططا في سنوضحه ما وهذا

 . طبوغرافیة حمام الصالحین :)08(مخطط رقم  

  :.االنحدارات6.3

 لجنوبیةا الجهة في  10 %األحیان معظم في تفوق معتبرة انحدارات الصالحین حمام منطقة تعرف

 صعبة تضاریس ذات جبلیة سلسلة أنها على المعروفة و األوراس جبال أقدام عند لتواجده نظرا منالمركب

 مسطحة شبه منطقة في یتواجد السیاحي المركب أن العلم مع للتعمیر صعبة أراضي أنها تعد التي و

1.%2و 0 %مابین بها االنحدار نسبة تتراوح

 انسیغة. -الحامة–المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر ، خنشلة  - 1

1\4000 
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الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. المقومات ..........الفصل الثاني:  

 ت المتواجدة.وصف االنحدارا :)12(جدول رقم

 الخصائص االنحدار

 أراضي جیدة التعمیر. 0%

 %2أقل من 

 %05 إلى %02من 

 ة.یأراض متوسطة الصالح %10 إلى% 05من 

 أراضي یمكن تعمیرها لكن بتكلفة كبیرة. %10من  أكثر

 .2020أنسیغة+معالجة الطالبتین-الحامة-خنشلة والتعمیر للتهیئة التوجیهي المخطط مراجعة المصدر:

  :1المناخ.7.3
 عادة وأمطار بارد وشتاء وجاف ساخن صیف یمیزه والذي القاري، بمناخه الصالحین حمام یمتاز

 .للجفاف المقاومة للزراعات بالنسبة حتى كافیة غیر ماتكون

 ذكرها یمكن حیث الفصول مختلف عبر كبیر تغییر في الحرارة درجات ان نسجل :الحرارة درجات 

 :یلي كما

 .°2 - الدنیا السنة أیام حرارة درجات معدل •

 .°21,4 القصوى السنة أیام حرارة درجات معدل اكبر •

 .42 °مسجلة حرارة درجة أكبر •

 .-°4.8مسجلة  حرارة درجة اصغر •

 فإن هذا ومع السنة، في مم 500 مایعادل الصالحین حمام مجال یستقبل :األمطار تساقط 

 اآلتیة المیاه هذه ندرة من یزید وما .قصیرة منیةز  مدة في ومنحصر منتظم غیر االمطار تساقط

 وشدید جاف یكون الجو ان حیث الصیف، في الشدیدة الحرارة من الناتج التبخر هو األمطار من

 .وسبتمبر جوان مابین الفترة في الحرارة

 اءالشت فصل خالل الغربیة الشمالیة الریاح هي الدراسة منطقة على تأثیرا األكثر لریاحا :الریاح 

 .الصیف فصل خالل الشرقیة الجنوبیة والریاح
 والخریف الشتاء فصلي خالل بأمطار مصحوبة وتكون :الغربیة الشمالیة الریاح. 

 ماي شهر من بدایة الجنوبیة الجهة في تؤثر وحارة، جافة ریاح :الشرقیة الجنوبیة الریاح. 

 .2020مصلحة االرصاد الجویة لبلدیة الحامة، - 1
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الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. المقومات ..........الفصل الثاني:  

  امكانیة لنا توفر أهمیة المنطقة یزید ما وهذا الجبال، وجود بفضل وذلك جید بشكل محمیة المنطقة

 .الطلق الهواء في واالسترخاء لالستجمام أماكن وخلق بالتوسع المعنیة المناطق لتطویر أكبر

 المساء. الى الباكر الصباح من ابتداءا المنطقة كامل تغطي الشمس أشعة :التشمیس 

  :للمنطقة المیاه مصادر.8.3
 تنقسم والتي جوفیة میاه من تكفیه التي بالمیاه یتزود فإنه )لصالحینا حمام( بدراستها نقوم التي الحالة في

 من الماء بها یتصاعد رئیسیة منابع ثالث عبر الحمویة المحطة یمول حار شكل في ولاأل جزئین،إلى 

 في ینبع عذب شكل في والثاني هیدرولیكي، نظام عبر السیاحي المركب إلى ینقل ثم ومن االرض باطن

 1والثلوج. مطاراأل عن الناتجة بالمیاه یتزود نهأ كما السیالن، عین

  :الصالحین حمام میاه خصائص.9.3
 الجلدیة مراضاأل من كبیرة مجموعة من للتداوي المستعملة المیاه اجود من الصالحین حمام میاه تعد

 بعض به أن كما هذا، على جدا تساعد الكیمیائیة تركیبته أن حیث والحساسیة، الروماتیزم امراض وكذلك

 الخصائص تحلیل یمكننا حیث، جودة ذات معدنیة میاه أنها على تصنف والتي العذبة المائیة المنابع

 :التالي النحو على المیاه لهذه الكیمیائیة

 الساخنة للمیاه بالنسبة الغازي لالنبعاث مستمر تواجد. 

 المنبع عند ° 70 :المیاه حرارة درجة /للمیاه الشدیدة السخونة. 

 العذبة المعدنیة المیاه على والصودیوم الكلور عنصري یانطغ. 

 الساخنة المیاه في الحدید اكسید من كبیرة نسبة تواجد. 

 إشعاعي. غازي عنصر یعتبر والذي الساخنة، المیاه في الرادون غاز عنصر تواجد 

  :الحمام لمیاه الكیمیائیة التركیبة10 .3
 یبین كما الكیمیائیة العناصر من العدید على احتوائها بین صالحینال حمام منطقة لمیاه الكیمیائي التحلیل

 2شفائیة. فائدة ذات المنطقة میاه ان تبین للمیاه الكیمیائیة التركیبة ان الجدول في نالحظ ، الجدول

 

 

 

 المصلحة التقنیة لبلدیة الحامة ، بوابة الحامة.- 1
 .مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة - 2
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الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. المقومات ..........الفصل الثاني:  

 : التركیبة الكیمیائیة لحمام الصالحین.)13(جدول رقم

 االسم العلمي النسبة(مع/ل) العنصر

 BICRBONETES 160 بیكاربونات

 CHLORURE 11 كلوریر

 SULFATES 07 سلوفات

 SOUFRES 26 كبریت

 NITRARES 0.42 نیترات

 MAGNESIUM 07 مغنزیوم

 POTSSIUM 0.54 بوتاسیوم

 SODIUM 5.5 صودیوم

 CALCIUM 53 كالسوم

 FLUOR 0.26 فلیور

 PH 7.6 معدل الحموضة

   

 RESIDUS SECS 300 بقایا جافة

 .2020: مدیریة السیاحة ، درالمص

 .:بطاقة تقنیة لحمام الصالحین )14(جدول رقم

 حمام الصالحین تسمیة المرفق الحموي

 بلدیة الحامة الموقع

 نسبة التدفق و الحرارة
 درجة 70و -50لتر /ثا بین 30

-السلفات-الكلوریر-الكبریت-البیكربونات التركیبة المعدنیة الرئیسیة

 الصودیوم.–البوتاسیوم -المغنزیوم-النترات

األمراض -داء المفاصل-الروماتیزم الخصوصیات العالجیة للمیاه

 الجلدیة و التنفسیة.
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الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. المقومات ..........الفصل الثاني:  

 إستغالل تقلیدي نوعیة اإلستغالل

 فردیة42عدد األحواض سعة اإلستقبال

 غرفة مبیت50

 مسابح نساء04

 مسبحان للرجال02

 56عدد الغرف

 للفرد دج200.00تذاكر مسبح الرجالب التسعیرة

 دج للفرد200.00تذاكر مسبح النساء 

-سنة 15إلى10-تذاكر مسبح األطفال

 دج للفرد100.00

دج 400.00تذاكر غرفة اإلستحمام 

 للغرفة لمدة ساعة

دج للغرفة 1000.00تذاكر غرفة المبیت 

 لمدة یوم واحد

 دج50.00تذاكر توقف حضیرة السیارات 

 .بلدیة الحامة + معالجة الطالبتین المصدر:

 : العمرانیة الدراسة4

 : الصالحین لحمام اإلجمالیة المساحة4-1
 30 بحوالي مساحته تقدر الصالحین حمام السیاحي التوسع منطقة ضمن الحامة ببلدیة الحمام یقع

 هكتار.

 : التجزئة مخطط4-2

 یراتالجز  تأخذ بحیث ، مختلفة وأبعاد أشكال ذو مخطط الصالحین حمام لمركب الحالي المخطط یعتبر

 شجیریة. خطة المخطط یأخذ و المساحة حیث من تختلف منتظمة غیر أشكال
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الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. المقومات ..........الفصل الثاني:  

 المتواجدة: القاعدیة التجهیزات

 السیاحي الطابع علیها یغلب والتي المختلفة، القاعدیة الهیاكل من عدد على الصالحین حمام موقع یتوفر

 وحتى والجودة للخدماتیة یفتقر نجده أننا إذ السیاحي، الموقع لهذا كافیة غیر تبقى ولكنها االولى، بالدرجة

 بالموقع المتواجدة التجهیزات ذكر یمكننا حیث االولیة، لالسعافات مراكز أو صحیة مراكز نجد ال أننا

 المتمثلة القاعدیة ،التجهیزات التجهیزات مجموعة یتمركز الذي الصالحین حمام مركب :التالي النحو على

 1.للمجاهدین الراحة مركز ریاضي، مركب الوالي، اقامة الفنادق، من مجموعة في

 تجزئة محطة  حمام الصالحین. تمثل  : )39(صورة رقم 

 
 معالجة الطالبتین.+  gougle earth المصدر:

 وأیضا واالستشفائیة، التاریخیة لقیمته نظرا الموقع في المهم الجزء یعتبر :الصالحین حمام مركب.3.4

 الخدمات من العدید على المركب هذا یحتويا له المجاورة المناطق وبعض نطقةالم لسكان الوثیق االرتباط

 :منها نذكر ،

 

  مديرية السیاحة لوالية خنشلة.- 1
 

84 

                                                



 

الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. المقومات ..........الفصل الثاني:  

 مركب حمام الصالحین. :)40(رقمصورة 

 
 .2020یاحة لوالیة خنشلةسالمصدر:مدیریة ال

 الطلـق الهـواء علـى مفتوحـة منهـا اثنـین مسـابح، أربـع علـى المركـب یحتـوي حیث :ترفیهیة خدمات  

 وهـي االستعماریة الحقبة مخلفات من هما مسابح 04و الرومانیة، للحقبة وتعود للرجال مخصصة

العـائلي،  أو الفـردي لالسـتعمال اسـتحمام غرفـة 42 على یحتوي كما بالنساء، خاصة مغطاة مسابح

 للراحة مخصصة لألطفال وأماكن الخارجیة، الخضراء المساحات بعض وایضا غرفة مبیت  50و

 والتسلیة.

 المیاه الساخنة مصدرها منبع یقـع فـي مـنخفض (وادكیسـان) حیـث تجمـع بخـزان :لرومانیةا المسابح

م ویصب فیهـا ینبوعـان تصـل درجـة حـرارة  3.25م و عرضها 6.4عبارة عن غرفة مقوسة طولها 

م وعرضــــه  13.80مئویــــة ویمیــــز المحطــــة حوضــــان أحــــدهما مســــتطیل طولــــه  ° 70المیــــاه إلــــى 

  02ل منخفض تحده جدران من حجاره عرضها م یقع داخ 1.45م و عمقه 10.50

  م وبه هو  1.45م و عمقه  7.75م ومصب للمیاه وباب یؤدي إلى حوض دائري الذي قطره

 اآلخر مصب للمیاه الساخنة.

 ال.مسبح دائري للرج :)42(صورة رقم                  مسبح مستطیل للرجال :)41(رقمصورة 

           

 سیاحة لوالیة خنشلة.مدیریة ال المصدر:   
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الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. المقومات ..........الفصل الثاني:  

 خدمات لهم تقدم والتي به المقیمین للزائرین مخصصة غرف على المركب یحتوي :فندقیة خدمات 

 .اإلیواء 

 فندق الحمام :)43(صورة رقم

            . 
 مدیریة السیاحة. المصدر:

 اكنأم على تحتوي أنها حیث للمجاهدین مخصصة إقامة عن عبارة هو :للمجاهدین الراحة مركز 
ة المعدنی بالمیاه الطبیة للمعالجة مراكز على أیضا ویحتوي العطل وقضاء واالستجمام للراحة
 .الحارة

 .:مركز الراحة)45(صورة رقم                                    :إقامة الوالي.)44(صورة رقم       
                         

             
 .2020ین من إلتقاط الطالبتالمصدر:

 ومسبح مسكن على تحتوي حیث الوالي، طرف من لالستغالل مخصص مجال هي :الوالي إقامة 

 .به خاصین حموي

 إغالقه تم ولكن الموقع، من الشمالیة الجهة في یتواجد خاصة ملكیة ذو فندق هو :طارق فندق 

 .ألسباب قانونیة
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الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. المقومات ..........الفصل الثاني:  

 بخدمات ویتمیز الشرقیة، الیةالشم الجهة في یتواجد خاصة ملكیة ذو فندق هو :األوراس نزل 

 والثاني به للمقیمین مخصص االول مطعمین، وایضا سریر 100 على یحتوي أنه حیث ممیزة لزواره

 1واالجتماعات. لالحتفاالت قاعة على یحتوي كما مقیمین، للزوار الغیر

 
 یة خنشلة.مدیریة السیاحة لوال:المصدر            : قاعة استقبال لنزل االوراس)46(صورة رقم

 في لكن التعلیم مجال في للعاملین مخصص كان الدولة ملكیات من فندق هو :المعلم فندق 

 .للفتدق كمركز االسم هذا سوى یحمل بقي حیث المواطنین، كافة على تعمیمه تم اآلونةاألخیرة

 

 : مطبخ)48(قمصورة ر                            :فندق المعلم.)47(صورة رقم

        
 مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة. المصدر:

 البرید مجال في للموظفین مخصص الدولة ملكیات من فندق هو : والمواصالت البرید فندق

 الممكن من أنه كما كاألعراس، الخاصة واالحتفاالت لالجتماعات یستعمل انه حیث والمواصالت

 .االدارة تحدده مالي مبلغ مقابل الفندق هذا خدمات من االستفادة للمواطنین

 فرقة  خدمات إللغاء راجع وهذا م، 2012 سنة في المركز هذا إضافة تم : الحضري االمن مركز

 الحرس البلدي المتواجدة.

 

 

 یاحة لوالیة خنشلة.سدیریة الم - 1
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الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. المقومات ..........الفصل الثاني:  

 قاعة الریاضة. :)50(صورة رقم                               االمن الحضري.:)49(صورة رقم   

                   
 ..لوالیة خنشلة مدیریة السیاحة المصدر:

 :المحطة الحمویة على لتوافد ا.3.4

 المیدانیة، الزیارات بعض من وأیضا للموقع السابقة الدراسات من لدینا المتوفرة المعلومات خالل من

 السنة من المواسم أكثر وتحدید وخارجها الوالیة داخل من للسیاح الحمام هذا جاذبیة تقییم من تمكنت

  1.:التالیة واألشكال الجداول في تلخیصه یمكن ما وهو استقطابا،

 .تیوضح عدد السائحین عبر فترا :)15(دول رقم ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2020ر:مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة، المصد

 .2020مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة، - 1

 عدد السائحین السنة

1976 127954 

1980 206000 

1985 231574 

1990 315125 

1994 307959 

2000 508619 

2005 813596 

2010 912500 

2015 932400 

2017 576221 

2019 1989300 
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الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. المقومات ..........الفصل الثاني:  

 على المحطة الحمویة حمام الصالحین. السنويیمثل التوافد  :)12(شكل رقم

 .2020بلدیة الحامة+ معاجة الطالبتین، المصدر:

 ومتواصـل  ملحوظـا ازدیـادا تشـهد )الصالحین حمام( الحمویة المحطة زیارة مالحظة یمكننا الشكل هذا من

 راجـع طبعـا وهـذا 2000 غایـة إلـى 1990 بـین المحصـورة الفتـرة فـي ماعـدا والسـیاح، الزائـرین عـدد فـي

 .االشخاص تنقل حریة على بدورها اثرت والتي البالد، تعانیها كانت التي االمنیة لألوضاع

 حیـث مسـتمر، تزایـد فـي هـو والـذي كبیـرا إقبـاال الحمـام عـرف 2005 سـنة مـن وابتـداءا المرحلـة هذه في أما

 .م 2010 سنة وهذا زائر 912500 مایقارب الزائرین عدد بلغ

یتنـاقص فیهـا عـدد السـائحین الـى ان یبلـغ  2017مازال عدد الـزوار متزایـد الـى غایـة سـنة  2010بعد سنة 

اشـهر امـا  6و هذا راجع الى عدة أسباب منها غلق المحطة الحمویة واعـادة تهیئتهـا لمـدة تفـوق 576.221

زائــر لهــذه المحطــة و هــذا بســبب 1.989.300الحــظ ازدیــاد عــدد الســائحین  مــا یقــارب  ن 2019فــي ســنة 

 زائرا یومیا في هذه الفترة . 1405مع العلم ان عدد الزوار الیومي قد بلغ  مداولتهاالعمل .

 .2019التوافد الشهري على المحطة الحمویة حمام الصالحین لسنة :)16(جدول رقم

 عدد السائحین الشهر

 31000 جانفي

 24025 فیفري

 39525 مارس

 72850 أفریل
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الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. المقومات ..........الفصل الثاني:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 +معالجة الطالبتین.2019یة الحامة المصدر: المصلحة التقنیة لبلد

 .2019ام الصالحینالتوافد الشهري لمحطة حم :)13(شكل رقم

 
.: معالجة الطالبتینالمصدر  

 عدد في كبیر اختالف هناك فإن لهذه المحطة  الحمویة ، الزیارة نسبة في الهائل التطور هذا مع تزامنا

 تراجع عدد السائحین الموقع أنه الملحوظ من أنه حیث السنة، أشهر باختالف وذلك لهذه المحطة الزوار

جانفي،فیفري ، مارس،  الدراسیة، وهي في شهر سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، راألشه فترة في خاصة تكون

 خاصةشهر افریل ،جوان، جویلة، اوت . العطل الصیفیة  موسم في ماي  وانتعاشها
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التوافد الشھري لمحطة حمام 
 .2019الصالحین لسنة 
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 44950 جوان

 61225 جویلیة

 77500 أوت

 41075 سبتمبر

 34875 أكتوبر

 33325 نوفمبر

 37975 دیسمبر
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الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. المقومات ..........الفصل الثاني:  

 ایرادات المحطة الحمویة حمام الصالحین ،السنویة و الیومیة :4.4

 ین ،السنویة و الیومیة :یرادات المحطة الحمویة حمام الصالحإیوضح : )17(جدول رقم 

 .2019المصدر بلدیة الحامة،

ت یراداإمن خالل المعطیات السابقة فیما یخص ایرادات المحطة سواءا  السنویة او الیومیة و مقارنتها مع 

لى ارتفاع التسعیرة الخاصة باالطفال و البالغین (نساء، رجال، إفهي في ارتفاع و هذا راجع  2019سنة 

  .دج بالسنبة للبالغین 400لى إما حالیا فهي ارتفعت ـأدج 200شیوخ) حیث كانت سابقا 

 :.المنطقة الجبلیة5
 موقع المنطقة الجبلیة:.1.5

تقدر بحوالي بمساحة ةو الجهة الجنوبیة الغربیة  لبلدیة الحامة الجنوبی الجهة في الجبلیة المنطقة تقع

 . 1م(جبل الخروب)1055م (جبل تافركست)، أخفض قمةهي 1817ب قمة اعلى وتقدرهكتار،  3.488

 المنطقة: جبال5-2
  . الخروب جبل م 1055 

  . ارعق جبل م 1135 

  . القلعة جبل م 1623 

 .تافركست كهف م 1817 

 .سردون رأس م 1682 

 الغابیة والتغطیة البسیطة الجبال االنحدارات هذه یمیز ،ما البلدیة مساحة من ٪ 46 یقارب ما تمثل وهي 

 بتصفیة تقوم كما ، مجاللل مؤثرة جد بحمایة تقوم فهي ، الرمال وزحف االنجراف عدم على تعمل التي

  2.للمنطقة األمطار وجلب الجو

 

 

 .2020فرع محافظة الغابات لبلدیة الحامة،  - 1
 انسیغة. -الحامة -المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر، خنشلة - 2

إلى غـــایة 01/01/2019ایرادات  الفترة الممتدة من 

/12/2019 

 معدل االیرادات الیومي

 دج115.068.00 دج42.000.000.00
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الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. المقومات ..........الفصل الثاني:  

 ثل موضع المنطقة الجبلیة.صورة أقمار صناعیة تم  :)51(صورة رقم

 معالجة الطالبتین.+  gougle earth: المصدر

 انحدارات المنطقة:5-3
 : كمایلي منحصرة وهي مناطق 03 بها الجبلیة المنطقة

  مناطق وهي الجبلیة المنطقة سفوح في اغلبها قلیلة فئة وهي: 05%الى0من االولى الفئة •

  للبناء(المحطة الحمویة) صالحة مناطق هي بالتالي و ةتكلف باقل الطرق شبكة لمد بالسهولة تتمیز

(منطقة التوسع  للبناء الصالحیة متوسطة رضي ا وهي  :10%الى 05الثانیةمن  الفئة •

 السیاحي).

 وهي الصالحیة،  ضعیفة مناطق وهي الجبلیة المنطقة في السائدة الفئة :وهي 10%الثالثة+ الفئة •

من المساحة  %17.40الیف وهي تقدر بنسبة تك تتطلب ولكن البنایات تتحمل ارضي

 1االجمالیة.

 

 محافظة الغابات لوالیة خنشلة. - 1
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الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. المقومات ..........الفصل الثاني:  

 جیولوجیة المنطقة:5-4
أمكان تواجد  ماعدا ، المنشآت إلنجاز الكلس صالح و كلسیة صخریة كتل عن عبارة الجبلیة المنطقة

 الفوالق الكبیرة .

  : 1للعقار القانونیة الطبیعة5-5

 ).الغابات محافظة(للدولة ملك

 : 2المناخ5-6

 اطول مدة البقاء للثلوج یمكن كما واالمطار، للثلوج وتساقط برودة اكثر الجبلیة المنطقة: اشتاء •

 ). اطول لمدة الثلوج حفظ على تعمل( االشجار ولوجود الرتفاعه مقارنةبالمدینة

 الهوائیة التیارات  و الجبل نسیم :ل وهذا بالمدینة مقارنة فاترة تكون المسائیة الفترة في:صیفا •

 المعتدلة. و ةالبارد

 نسبة هذا و المدینة من ما نوعا اكبر كمیتها تكون الجبلیة بالمنطقة التساقط نسبة ان: التساقط •

 االمطار. جذب على یعمل الذي ، بها الموجود النباتي الغطاء لتنوع

 :الهیدروغرافیة  الشبكة.7.5

 و المیاه منابعو  حمام، و واد المنزل)الجبلیة( واد ال المنطقة من منطلقة علىاودیة الجبلیة المنطقة تحتوي

 ( عین السیالن).منها االستفادة یتم  التي

 شبكة الطرق:.8.5

  طریقین معبدین، و بعض المسالك الترابیة و هذا ما تمثله الصورة التالیة: على الجبلیة المنطقة تحتوي

 

 

 

 

 

 

 

 محافظة الغابات لوالیة خنلشة. - 1
 .2020لجویة لبلدیة الحامة،مصلحة االرصاد ا- 2
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الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. المقومات ..........الفصل الثاني:  

 شبكة الطرق للمنطقة الجبلیة ببلدیة الحامة. :)52(صورة رقم

 
 .2020+ معالجة الطالبتین google earth:مصدرال

 :1مقومات المنطقة الجبلیة .9.5

 المقومات الطبیعیة:

الشیح،  االكلیل، الى اضافة االخضر، البلوط الحلبي، الصنوبر في المتمثل التنوع النباتي: •

 والحلفاء. الدیس

 

 

 

 

 

 

 فرع محافظة الغابات لبلدیة الحامة. - 1
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الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. المقومات ..........الفصل الثاني:  

 التنوع النباتي المتواجد في المنطقة الجبلیة:: )18(جدول رقم

 االكلیل البلوط األخضر الصنوبر الحلبي لنباتا

 الصورة

 )55(صورة رقم )54(صورة رقم )53(صورة رقم

 الدیس

 )56(صورة رقم

 الحلفاء

 )57(صورة رقم

 الشیح

 )58(صورة رقم

 فرع محافظة الغابات لبلدیة الحامة+ معاجة الطالبتین. المصدر

 التنوع الحیواني:
 .الغراب الصقر الیمام، السمان،الحجل، ،الطیور البریة: الزرزور •

 .....القنفذ، القط الوحشي و الضبع ، والوحشي البري االرنب الثعلب، الثدیات: •
 البریة المتواجدة في المنطقة الجبلیة.: الطیور )19(جدول  رقم

 الحجل السمان الزرزور الطیورالبریة

 الصورة

 )61(صورة رقم )60(صورة رقم )59(صورة رقم

 الغراب الصقر الیمام

 )64(صورة رقم )63(صورة رقم )62(صوة رقم
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الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. المقومات ..........الفصل الثاني:  

 فرع محافظة الغابات لبلدیة الحامة + معاجة الطالبتین. المصدر

 .الثدیات المتواجدة بالمنطقة الجبلیة: )20(جدول رقم
 الضبع األرنب البري الثعلب الثدیات

 الصورة

 )67(صورة رقم )66(صورة رقم )65(صورة رقم

 القنفد

 )68(صورة رقم

 القط الوحشي

 )69(صورة رقم

 فرع محافظة الغابات لبلدیة الحامة+ معالجة الطالبتین. المصدر

 

 خالصة المبحث:
السـیاحیة ببلدیـة الحامـة، یمكـن القـول أن البلدیـة تزخـر بالعدیـد  للمقومـاتحـث بمن خالل دراستنا في هذا الم

ثریة منها التي یمكن استغاللها في تحقیـق السـیاحة الحمویـة و السـیاحة من المقومات خاصة التاریخیة و األ

 .  الجبلیة من خالل استغالل المحطة الحمویة حمام الصالحین و المنطقة الجبلیة
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الطبیعیة و البشریة و السیاحیة في بلدیة الحامة. المقومات ..........الفصل الثاني:  

 خالصة الفصل:
الصـالحین و  حمـام مسـتوى علـى ثـم امـةحال بلدیـة فـي أوال السـیاحة وضـعیة تشـخیص إلـى تطرقنـا بعـد

 ومقومـات مـؤهالت مـن البلدیـة هـاب تتمیـز التـي السـیاحي الجـذب قـدرات بحصـر قمنـا إذ ، بلیـة المنطقـة الج

 متمیـزة هیدروغرافیـة وشـبكة االخضـرار دائمـة وغابـات وطبیعـة االنحـدارات، مختلفـة تضـاریس مـن طبیعیـة

 امـةحال لبلدیـة تعطـي التـي  الحمویـة والمنـابع الحمامـات فـي تتمثـل والتـي والحمویـة التراثیـة المـؤهالت وكـذا

، و  بإمتیـاز الحمویـة للسـیاحة موقـع المنطقـة مـن سـیجعل والـذي میاهـه تركیبـة حیـث مـن خاصـة میـزة

 المـؤهالت وفـرة بـین كبیـر تنـاقض الحظنا الدراسة هذه أثناء لكننا المؤهالت الطبیعیة مثل المنطقة الجبلیة ،

 وفـي عامة الوالیة في السیاحي والتطور النمو دلمع وبین والثقافیة الحمویة و والتاریخیة الطبیعیة السیاحیة

 ، األولـى الدرجـة مـن سـیاحیة بیئـة تكـون أن یمكـن المـؤهالت هـذه مجموعـة أن حیث خاصة، الخامة بلدیة

العالجیة،كـذلك  المرافـق فـي ونقـص السـیاحیة التجهیـزات غیـاب فـي تتمثـل والتـي عوائـق عـدة هنـاك أن غیـر

االلتزام بالقوانین البیئیة و غیا ب الوعي لدى أفـراد المجتمـع المحلـي فـي  إهمال الجانب الطبیعي وذلك بعدم

 المجال البیئي.
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 الفصل.مقدمة

العالقة بین التنمیة المحلیة و السیاحة  المبحث األول: •

 الجبلیة و السیاحة الحمویة.

 تحلیل نتائج االستمارة االستبیانیة. :المبحث الثاني •

 المشروع التنفیذي. المبحث الثالث : •

 خاتمة الفصل.

 توصیات
 

 

  

 



 
 

:....... العالقة بین التنمیة المحلیة و السیاحة الحمویة و السیاحة الجبلیة. الثالث الفصل
     

 مقدمة الفصل: •
تتمتــع  بلدیــة الحامــة بغنــى طبیعــي و تنــوع بیئــي هــام، و قــد یتجلــى هــذا الغنــى و التنــوع فــي النســبة الكبیــرة 

ة التـي تزخـر بالعدیـد مـن المقومـات الطبیعیـة التـي للغابات التي تغطي البلدیة، باإلضافة إلـى طبیعـة المنطقـ

سـاهمت فـي تطـویر القطـاع الســیاحي بالبلدیـة منهـا المحطـة الحمویــة حمـام الصـالحین و المنطقـة الجبلیــة،و 

هــذا مــن خــالل تزایــد عــدد التــدفقات الســیاحیة الوافــدة إلیهــا، لكــن رغــم هــذه المقومــات، إال أنهــا تعــاني العدیــد 

ة بشــكل كبیــر بالنشــاطات الســیاحیة التــي تهــدد الوســط الطبیعــي خاصــة فــي المنطقــة مــن المشــاكل المرتبطــ

الجبلیــة و وكــذلك المحطــة الحمویة،وهــذا فــي ظــل غیــاب و نقــص الــوعي البیئــي لــدى الســكان المحلیــین و 

كـــذلك غیـــاب التنســـیق و التكامـــل بـــین الفـــاعلین المحلیـــین و الســـیاحیین و الغیـــاب الكلـــي للســـلطات المحلیـــة 

 ؤولة عن تسییر القطاع السیاحي،المس

ففـي هـذا الفصــل سـوف نتطـرق إلــى العالقـة بـین التنمیــة المحلیـة و السـیاحة الحمویــة و السـیاحة الجبلیــة، و 

كـذلك العوائــق التــي تعــاني منهــا المنطقــة الجبلیــة و المحطــة الحمویــة ، كمــا ســنتطرق إلــى مراحــل  المشــروع 

ســـوف نســـتعرض المـــواطنین و مختلـــف الفـــاعلین  ووجهـــات  الســـیاحي مـــن أجـــل تحقیـــق تنمیـــة محلیـــة التـــي

 نظرهم و هذا من خالل المباحث التالیة:

 المبحث األول: العالقة بین التنمیة المحلیة و السیاحة الحمویة والسیاحة الجبلیة. •

 المبحث الثاني: نتائج تحلیل االستمارة االستبیانیة. •

 المبحث الثالث: المشروع التنفیذي. •
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:....... العالقة بین التنمیة المحلیة و السیاحة الحمویة و السیاحة الجبلیة. الثالث الفصل
     

 المبحث األول: العالقة بین التنمیة المحلیة و السیاحة الجبلیة و السیاحة الحمویة.
 تمهید:

التوسع السیاحي في والیة خنشلة وكذلك تعتبر من أهم المناطق  مناطق أهم بین منبلدیة الحامة  تعتبر 

 عواملعلى  یحتوي لما وذلك التنمیة دوالیب أحد السیاحي القطاع أن وباعتبار ،السیاحیة في الجزائر

 انعكس حیث خاص اهتمام الوالیة في القطاع لهذا أعطي فقد المجاالت، جمیع تنشیط على وتساهم تعمل

 وجود بحكم وذلك من سكان المنطقة أو من والیات مجاورة  سواء بالمنطقة السیاحي التدفق على ذلك

 المنطقة الجبلیة التي جانب إلى السیاح من معتبر إقباال تلقى المحطة الحمویة حمام الصالحین  التي 

 الستغالل دفع إعطاء أجل من ملحوظا تطورا  یعرف السیاحي االستثمار جعل ما هذا، جذابة ها مناظر 

 لن القطاع هذا أن إالالمتزایدة ،  السیاحي الطلب حاجات تلبیة على العمل وبالتالي بالمنطقة اإلمكانات

 الموروثات على والمحافظةاستمراره  على تعملمحلیة  تنمیة تحقیق لىع عمل إذا إال الحقیقي دوره یؤدي

 .للمنطقة المختلفة

 :1التنمیة المحلیة بالبلدیة .1

ترتكــــز باألســــاس علــــى التمویــــل فــــي إطــــار مخططــــات البلدیــــة  الحامــــة إن مصــــادر تمویــــل التنمیــــة ببلدیــــة

بنیـــة التحتیـــة (األشـــغال العمومیـــة، الـــري والمشـــاریع القطاعیـــة بالدرجـــة األولـــى الســـیما فـــي مجـــال ال للتنمیـــة

والتمویــل  والتهیئــة العمرانیــة)، أمــا التمویــل فــي إطــار الصــندوق المشــترك للجماعــات المحلیــة ومیزانیــة الوالیــة

فــي إطــار  واالســتثمارالــذاتي فهــو بدرجــة أقــل مــع تســجیل غیــاب مصــادر تمویــل أخــرى كــالقروض البنكیــة 

 الشراكة والتضامن بین البلدیات.

 تنمویان في بلدیة الحامة   :  نكمورداالحمام والجبال .2.1
 كیف تساهم السیاحة الحمویة والجبلیة في التنمیة المحلیة؟ •

وذلك لرفع الدخل المحلي والتي تعود على  إلقامتهامن المشاریع التنمویة  التي تسعى الجماعات المحلیة 

 ظهر في التنمیة هي :میزانیة البلدیة  وهنا یمكن القول إن العوامل التي ت

 إن النشاطات االقتصادیة  : مساهمة السیاحة الحمویة والجبلیة في الناتج المحلي اإلجمالي

الناجمة عن هذین النوعین مثل الفنادق ووكاالت السفر وخدمات النقل وكذلك أنشطة المطاعم والترفیه 

 بدعم من السیاح تساهم في نمو ورفع الناتج المحلي اإلجمالي .

 مدیریة البرمجة و متابعة المیزانیة لوالیة خنشلة. - 1
 

99 

                                                



 
 

:....... العالقة بین التنمیة المحلیة و السیاحة الحمویة و السیاحة الجبلیة. الثالث الفصل
     

 یشمل العمل في  الفنادق ووكاالت السفر همة السیاحة الحمویة والجبلیة في العمالة :مسا

وكذلك في  خدمات نقل الركاب  وفي الحمام وفي المطاعم , من خالل توفیر العمالة المباشرة والغیر 

 مباشرة وجذب العمال من الریف نحو منطقتي الجذب السیاحي الحمام والجبل .

  فهي عنصر أساسي في میزان المدفوعات  من خالل استقطاب الوافدین :الصادرات السیاحیة

 من السیاح الدولیین وتوفیر العملة الصعبة .

 :من خالل تحسین وحدات الهیاكل القاعدیة للتهیئة العمرانیة وكذلك  االستثمار السیاحي

 .الوحدات الفندقیة والشبه فندقیة وغیرها أیضا من المالعب والفیالت 

 ة السیاحة الجبلیة و السیاحة الحمویة بالتنمیة المحلیة:عالق.3.1

فعالقة التنمیة السیاحیة الجبلیة والحمویة بالتنمیـة  المحلیـة   هـي عالقـة  طردیـة حیـث إن تطـویر المقاصـد 

الســیاحیة والخــدمات المكملــة لهــا محلیــا هــي جــزء مــن اإلســتراتیجیة العامــة التــي تتخــذها الجماعــات المحلیــة 

 الوالیة وكذلك مدیریة السیاحة لالستفادة من مداخلي السیاحة المفروضة :للبلدیة و 

 . الرسم على اإلقامة 

 .دج على الشخص و على الیوم الواحد من اإلقامة 50یؤسس رسم 

 .دج على العائلة بالنسبة للفنادق غیر المصنفة و المراقد 100

 .احد من اإلقامةدج للفنادق ذات ثالث نجوم للشخص الواحد و للیوم الو   200

 .دج للفنادق ذات أربع نجوم للشخص الواحد و للیوم الواحد من اإلقامة400

 .من اإلقامة احددج للفنادق ذات خمس نجوم للشخص الواحد و للیوم الو 600

 .یعفى من الرسم الألشخاص المستفیدون من تكفل صنادیق الضمان اإلجتماعي

  .الرسم والضریبة 

  دج18.682.187.00بمبلغ  نيعلى النشاط المهالرسم . 

 دج1.087.236.00بمبلغ  الرسم على القیمة المضافة . 

 دج103.975.00بمبلغ  الرسم العقاري و التطهیر. 

 دج3.697.197.00بمبلغ  الرسم الوحید الجزافي. 
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 دج.194.005.00بمبلغ مداخیل عقاریة 

  دج. 500.00الرسم التطهیري على المحالت ذات االستعمال السكني بمبلغ 

  دج.2.000.00الرسم على المحالت ذات االستعمال المهني و التجاري و الحرفي بمبلغ 

  دج.5.000.00الرسم التطهیري على األراضي المهنیة للتخییم و المقطورات بمبلغ 

  الرسم التطهیري على المحالت ذات االستعمال الصناعي أو التجاري أو الحرفي المنتجة

 دج.10.000.00ناف المذكورة أعاله بمبلغ لكمیات النفایات تفوق األص

 اإلقتطاع لنفقات التجهیز و اإلستثمار.%10 ة:یمثل إحتساب زیاد (18) جدول رقم

 .2020المصدر: المصلحة التقنیة لبلدیة الحامة 

 خالصة المبحث:

إلــــى دیــــون  ةالبلدیــــة لــــن تكـــون محتاجــــ نأمـــن التنمیــــة المحلیــــة وهنــــا یمكـــن القــــول  ءالتنمیـــة الســــیاحیة جــــز 

التي تجعــل منهــا مجــال یحقــق و مقوماتهــاالصــندوق البلــدي التنمــوي   ویمكــن أن تمــول نفســها مــن ثرواتهــا 

 ج.ة من استقطاب الوافدین من الخار االكتفاء الذاتي وتسعى إلى تطویره عن طریق خلق العملة الصعب

بالزیادة أو  التعیین

 النقصان

 المبلغ

الضراب  المساهمة في صندوق الضمان

 المباشرة

- 475.292.00 

 888.082.88 - مساهمات و اداءات اخرى

 23.489.200.00 + امن البلديممنوحات صندوق التض

 - - منحة المسنین

 1.412.736.00 + ضرائب غیر مباشرة

 325.500.00 - رسوم على الحفالت

 22.677.364.00 + ضرائب مباشرة
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 بیانیة.المبحث الثاني: نتائج تحلیل االستمارة االست

 تمهید:   

 عامة و خنشلة  والیة في السیاحي القطاع وضعیة بلدیة الحامة حول  سكان رأي على التعرف أجل من

 عشوائیة عینة على األسئلة من مجموعة تتضمن ، استبیانیه استمارة بتوزیع قمنا بلدیة الحامة خاصة، في

االختصاص : الجماعات المحلیة  ،  بأصحاو كذلك  قمن بتوزیعها على   ، بلدیة الحامة  سكان من

 قاموا حیث فرد 200 تضممجموعة من السیاح،  إلى باإلضافةمدیریة السیاحة ، الوكاالت السیاحیة ، 

 :كالتالي كانت النتائج و ئهالبم

  وحسب الفئات العمریة : التوزیع حسب الجنس 1-

 

 
 .2020انيالمید التحقیق على باالعتماد الطالبتین إنجاز من :المصدر

 الـذكور فئـة سـیطرة ویالحـظ جنسـهم، حسـب المسـتطلعین المحلیـین السـكان توزیـعیمثل ) : 14(رقم شكل  

 طبیعـة إلـى باألسـاس هـذا یرجـع و %43یقـدر ب  اإلنـاث فئـة نسـبة أمـا ،% 57 بنسـبة االسـتبیان في هذا

 .ستبیانیةاالستمارات اإل توزیع أماكن

 ،%48بلغـت مئویـة بنسـبة سـنة 30 و 18 بـین أعمارهم تي تتراوحال الشباب فئة سیطرت):15شكل رقم ( 

 ةبنسـب فمـا فـوق  سـنة51مـن  العمریـة الفئـة تلیهاثم  ،% 31 بنسبة سنة 50 و 31 بین العمریة الفئة تلیها

21%. 

 

 

 

 

57% 

43% 

توزیع السكان  المحلیین ):14(شكل رقم  
 المستطلعین حسب جنسھم

 ذكر 

 أنثى

48% 31% 

21% 

توزیع السكان المحلیین ):15(شكل رقم
 المستطلعین حسب الفئات العمریة

-18من 
 سنة30

-31من 
 سنة50

فما 51من 
 فوقا
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 التوزیع  حسب المهنة :. 2

 
 .2020المیداني التحقیق على باالعتماد الطالبتین إنجاز من :المصدر

 الفئـة هـم الطلبـة أن نالحـظیمثـل توزیـع السـكان المسـتطلعین حسـب  المهنـة حیـث  :  ) 16 ( قـمر  الشـكل

 یـدل مـا و هـذا  ،% 29 بنسـبة ثـم  یلیهـا المـوظفین% 33 نسـبتهم بلغـت حیـث المسـتطلعین، بـین األكبـر

 نجـدف الفئـات لبـاقي أمـا بالنسـبة العمـوم، علـى متوسـط مهنـي بمسـتوى تتمتـع المسـتطلعة الفئـة أن علـى

 .%6بنسبة   المتقاعدین و %12بنسبة  البطالین و ، % 20 ب معتبرة بنسبة الحرة المهن أصحاب

 توزیع السكان المحلیین حسب أماكن الترفیه لقریبة منهم :.3

 
 .2020المیداني التحقیق على باالعتماد الطالبتین إنجاز من :المصدر

حسب أماكن الترفیـه القریبـة مـن منـازلهم حیـث نجـد أن یمثل توزیع السكان المستطلعین   : )17(الشكل رقم

الترفیه القریبة مـن منـازلهم هـي  قلیلـة وتقـدر بنسـبة   أماكن أن استطلعواأغلب السكان المحلیین المستطلعین 

 . %74الترفیه البعیدة من مساكنهم تقدر ب  أماكنأن  استطلعوا، في حین  أن بفیة السكان 26%

الحامة و هل من الممكن تحسین القطاع السیاحي مستقبال في البلدیة  وضع السیاحة في بلدیة.4

 :اآلنمما علیه  أحسن

29% 

20% 6% 

33% 

12% 

توزیع السكان المحلیین ): 16(شكل رقم
 المستطلعین حسب المھنة 

 بطال طالب متقاعد مھنة حرة موظف

26% 

74% 

توزیع أماكن الترفیھ القریبة من ): 17(شكل رقم
 المساكن

 ال نعم
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 2020المیداني التحقیق على باالعتماد الطالبتین إنجاز من :المصدر

وضع    أن المستطلعین معظم یعتبریمثل وضع السیاحة في بلدیة الحامة  حیث  )18شكل رقم ( 

ضعیف و هذا حسب رأي أغلب السكان المحلیین المستطلعین و قد بلغت  مة السیاحة في بلدیة الحا

الذین بینما ، %31، أما المستطلعین الذین یرو أن وضع السیاحة متوسط تقدر نسبتهم ب %54 نسبتهم 

  ضعف و السیاحیة الهیاكل نقص إلى هذا راجع  و  ،%15 فنسبتهم أ ن وضع السیاحة جید یرون  

بالبلدیة رغم توفرها على مقومات سیاحیة منها  السیاحي وضع  على یؤثر ما هو و ةالخدماتیالمرافق 

 .المحطة الحمویة و المنطقة الجبلیة

یمثل توقعات تحسن السیاحة مستقبال في بلدیة الحامة حیث أن معظم المستطلعین یرو  )19شكل رقم (

 الل الموارد و المقومات السیاحیة و ، و هذا باستغ%77أن السیاحة ستتحسن مستقبال و تقدر نسبتهم ب 

الطبیعیة للبلدیة و تشجیع االستثمارات ، في حین أن المستطلعین الذین یرو أن السیاحة في البلدیة ال 

، و هذا بطبیعة الحال تعود لعدة أسباب من بینها العادات و %23  تقدر نسبتهم ب تتحسن مستقبال و 

 . المسؤولین التقالید لسكان المنطقة و كذلك إهمال

 اكبر المشاكل التي تعیق السیاحة في البلدیة:5-

  
 .2020المیداني التحقیق على باالعتماد الطالبتین إنجاز من :المصدر 

15% 

31% 54% 

وضع السیاحة في ): 18(شكل رقم 
 بلدیة الحامة

 ضعیف متوسط جید

77% 
23% 

توقعات  تحسن السیاحة ):19(شكل رقم
 مستقبال في البلدیة

 ال نعم

22% 

24% 34% 

9% 11% 

المشاكل التي تعیق السیاحة في ): 20(شكل رقم
 اھمال المسؤولین  البلدیة 

 النقل 

نقص التجھیزات 
 السیاحیة 

 التلوث 

 الوضع االمني 
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 تجهیزات السیاحیة وال نقصیمثل  المشاكل التي تعیق السیاحة ببلدیة الحامة حیث أن  :) 20شكل رقم (

 معیقات أهم هي ظاهرة التلوث  إلى باإلضافةع األمني مشكل النقل كذلك إهمال المسؤولین و الوض

التجهیزات  نقص إلى السبب  أرجعوا % 34فنجد المستطلعین، رأي  حسب بلدیة الحامة هذا في السیاحة

إهمال  بسبب انه یرون % 22 أما مشكل النقل ، هو للسیاحة  معرقل أهم أن اعتبروا %24 و السیاحیة

السبب إلى الوضع األمني كذلك ظاهرة ارجعوا   %11المدیریات،و  لفمخت تشهدها التي المسؤولین 

 .%9التلوث التي تقدر بنسبة 

هل تتمنى أن یتم إقامة مشاریع سیاحیة من طرف المستثمرین و ما هي  نظرتك  للمشروع 6-

 السیاحي :

    
 .2020المیداني التحقیق على باالعتماد الطالبتین إنجاز من :المصدر

یمثل رغبة السكان المحلیین في إقامة مشاریع سیاحیة من طرف المستثمرین حیث أن :)21شكل رقم (

ال %11لدیهم رغبة في إقامة المشاریع لتطویر السیاحة في البلدیة و تحقیق تنمیة محلیة أما  89%

 .یریدون إقامة مشاریع سیاحیة في البلدیة 

یشجعون هذه %44ع السیاحي حیث أن یمثل نظرة السكان المحلیین حول المشرو ):22( شكل رقم

أن المشروع السیاحي هو  استطلعوا %36أنها تحقق تنمیة محلیة بجذب السیاح و  استطلعواو  المشاریع

 %20فرصة للعمل و التخفیف من ظاهرة البطالة و زیادة العمالة و بالتالي تحقیق تنمیة محلیة أما 

لتحسین الظروف االجتماعیة للسكان و و مستوى  على أنها رخاء اجتماعي و ثقافي و هذا استطلعوا

 و التعارف فیما األفكارمعیشتهم باإلضافة  إلى جذب السیاح و تحفیز التعامل معهم و تبادل الثقافات و 

 .أو الثقافیة لتحقیق تنمیة محلیة  االجتماعیةو التطور في هته المجاالت  االزدهاربینهم للرقي و 

 

 

89
% 

11
% 

رغبة السكان ): 21(شكل رقم
المحلیین في إقامة مشاریع سیاحیىة 

 من طرف المستثمرین

 ال نعم

36% 

44% 

20% 

نظرة السكان المحلیین ): 22(شكل رقم
 حول المشروع السیاحي

 فرصة عمل 

يحقق التنمیة 
المحلیة بجذب 

 السیاح 
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 ا في المشروع السیاحي التنموي:الشروط التي یجب توفره7-

             
 .2020المیداني التحقیق على باالعتماد الطالبتین إنجاز من :المصدر         

یمثل الشروط التي یجب توفرها في المشروع السیاحي التنموي حیث أن نسبة كبیرة ترى : )23شكل رقم (

لیین للتقلیل من البطالة و تقدر نسبتهم ب أن هذه المشاریع یجب أن توفر فرص العمل للسكان المح

الى احترام  باإلضافةتكون هذه المشاریع ذات جود عالیة  أنالتي تتمثل في  %29و تلیها نسبة   36%

العادات و التقالید لسكان بلدیة الحامة كون أن السكان المحلیین محافظین وال یزالون محافظون على 

 . %15كذلك من بین الشروط حمایة البیئة بنسبة   %20عاداتهم و تقالیدهم و تقدر بنسبة 

  هل تقصد المحطة الحمویة  حمام الصالحین وٕان كنت تقصدها كم مرة و مع من تقصدها:8-

 

 
 .2020المیداني التحقیق على باالعتماد الطالبتین إنجاز من :المصدر

20% 
15% 

36% 

29% 

الشروط التي یجب توفرھا في المشروع ): 23(شكل رقم
 السیاحي التنموي 

احترام العادات 
 والتقالید

 حماية البیئة 

توفیر فرص العمل 
 للسكان المحلیین
أن تكون ذات جودة 

 عالمیة 

82% 

18% 

توزیع السكان المحلیین ): 24(شكل رقم
الذین یقصدون المحطة الحمویة حمام 

 الصالحین

 نعم

 ال

10% 

42% 48% 

توزیع السكان المحلیین الذین ):26(شكل رقم 
یذھبون للمحطة الحمویة رفقة العائلة أو األصدقاء أو 

 بمفردھم

 لوحدك 

 رفقة االصدقاء

 رفقة العائلة

12% 

42% 
29% 

17% 

توزیع السكان المحلیین ): 25(شكل رقم 
حسب  أوقات زیارتھم للمحطة الحمویة 

 حمام الصالحین

 يومیا

 اسبوعیا

 شھريا

 سنويا
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صدون المحطة الحمویة حمام یمثل توزیع السكان المحلیین المستطلعین الذین یق: )24شكل رقم ( 

الصالحین حیث أن أغلب المستطلعین یقصدون المحطة الحمویة حمام الصالحین ببلدیة الحامة و المقدرة 

رغم أهمیتها النفسیة  إهمالهاالذي یعكس أهمیة المنطقة بالنسبة لهم على الرغم من  األمر،و هو %82ب 

 .دید من السكان و كذلك مهندسین و مسیرین محلیین و العالجیة وهو األمر الذي یطرح تساؤال لدى الع

یمثل توزیع السكان المحلیین المستطلعین حسب أوقات زیارتهم إلى المحطة الحمویة : )25 (شكل رقم 

و هذا في  %72حیث أن أغلب المستطلعین یزورون المحطة الحمویة  أسبوعیا بنسبة  حمام الصالحین 

ن هم  من سكان المنطقة  في حین أن بعضهم یزور المحطة شهریا األسبوع و معظم الزائری آخرأیام 

من البلدیة أو من الوالیات المجاورة و البعض  نو هذا یكون في العطل و الزائرین یكونو  %29بنسبة 

و یقصدونها من أجل العالج في حین أن قلة من السكان المحلیین   17یزورونها سنویا بنسبة  األخر

 بسبب انشغاالتهم الیومیة  %12در نسبتهم ب یقصدونها یومیا و تق

یمثل توزیع السكان المحلیین المستطلعین الذین یذهبون للمحطة الحمویة رفقة  عائالتهم : )26(مشكل رق

 أو أصدقائهم أو بمفردهم  حیث أن أغلبیة المستطلعین یقصدون المحطة الحمویة رفقة عائلتهم بدرجة

 هم المستجوبین غالبیة كون مع مرتبط التساؤل هذا كون اضحو  ،األمر  %48أولى بنسبة تقدر ب 

قضاء أوقات ممتعة و    بینها من أسباب لعدةللذین یقصدونها رفقة األصدقاء  بالنسبة أما ، متزوجین 

السكان المحلیین یقصدون   نسبة قلیلة من ،%42مع أصدقائهم خاصة في أوقات العطل بنسبة تقدر ب 

 .  %10المحطة لوحدهم تقدر ب 

 هل تقصد المنطقة الجبلیة وٕان كنت تقصدها كم مرةو مع من تقصدها:.9

      
 .2020المیداني التحقیق على باالعتماد الطالبتین إنجاز من :المصدر

 

79% 

21% 

توزیع السكان المحلیین  ):27(شكل رقم
 الذین یقصدون المنطقة الجبلیة

 نعم 

 ال

10% 

49% 
26% 

15% 

توزیع لسكان المحلیین ): 28(شكل رقم
 حسب أوقات زیارتھم للمنطقة الجبلیة

 يومیا

 أسبوعیا

 شھريا

 سنويا
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 .2020المیداني التحقیق على باالعتماد الطالبتین إنجاز من :المصدر

 أغلبیةلمستطلعین الذین یقصدون المنطقة الجبلیة حیت أن یمثل توزیع السكان المحلیین ا :)27شكل رقم(

 المنطقة أهمیة یعكس ذيال األمر وهو،  %79بنسبة تقدر ب   الجبلیة المنطقة یقصدون المستطلعین 

 للراحة  وكمقصد تهیئات و خدمات متنوعة من بها فعلي اهتمام انعدام من الرغم على لهم بالنسبة

 .%21في حین أن بعضهم ال یقصدونها و تقدر نسبتهم ب  ة النفسی واألهمیة واالستجمام

 %49یمثل توزیع السكان المستطلعین و أوقات زیارتهم للمنطقة الجبلیة  حیث  :)28شكل رقم ( 

یقصدونها شهریا  %26یقصدون المنطقة الجبلیة أسبوعیا  كون بها  موارد مائیة یستفید منها السكان و 

یقصدونها سنویا  %15و الربیع في أوقات العطل ، باإلضافة إلى أن  خاصة في فصل الشتاء و الصیف

 .یقصدونها یومیا و هم السكان الذین یقطنون بالمنطقة الجبلیة %10و 

یمثل توزیع السكان المستطلعین الذین یقصدون المنطقة الجبلیة رفقة أصدقائهم و : )29شكل رقم(

األولى بنسبة  العائلة بالدرجة رفقة الجبلیة المنطقة قصدونی المبحثین أغلبیةعائالتهم و بمفردهم حیث أن 

 بالنسبة أما المستطلعین متزوجین ، غالبیة كون مع مرتبط التساؤل هذا كون واضح األمر %56تقدر ب 

 عن البحث بینها من أسباب ،لعدة %34للمستطلعین الذین یقصدونها رفقة األصدقاء بنسبة تقدر ب 

 المنطقة سالكي من نسبة أن بینت األمن لدى تقاریر من وأنه خاصة اآلخرین رؤیة من وهروبا الحریة

 فیجدون ، وغیرها المسكرات  یتعاطون منحرف غالبیتهم لشباب هم عالیة ونسبة الریاضة یمارسون الغابیة

 .ال یقصدون المنطقة الجبلیة  %10و   لالختباء األنسب المكان منها

 

 

 

 

10% 

56% 

34% 

توزیع السكان المحلیین الذین یذھبون ): 29(شكل رقم
 للمنطقة الجبلیة رفقة العائلة أو األصدقاء أو بمفردھم 

 لوحدك

برفقة 
 العائلة
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 إقامةالتي یجب مراعاتها عند  األمورالتي یریدها السكان المحلیین و  المشاریع السیاحیةطبیعة .10

 هذه المشاریع السیاحیة:

     
 .2020المیداني التحقیق على باالعتماد الطالبتین إنجاز من :المصدر

 أغلبیمثل طبیعة المشاریع السیاحیة التي یریدها السكان المحلیین حیث نالحظ أن  :)30شكل  رقم( 

 على تجسیدها یتم أن یجب المشاریع التي بأن التجهیزات الترفیهیة و الریاضیة  هي أهم یرى ینالمستطلع

، و إنشاء مشاریع و تجهیزات ثقافیة % 45 بنسبة هذا الجبلیة و السیاحة  تطویر أجل من الواقع أرض

طاعم بنسبة إنشاء مشاریع كأماكن إیواء و م  ضرورة یرون عینلالمستط باقي أما %30بنسبة تقدر ب 

، أما البعض من المستطلعین فكل حسب رأیه حیث  یرون  من بین هذه المشاریع إنشاء   %15بتقدر 

 وهذا األجانب و المحلیین للسیاح مقصدا تكون و الحدیثة السیاحة متطلبات كل على تتوفرقرى سیاحیة 

 .%10بنسبة تقدر ب 

ند تطبیق هذه المشاریع ، فأغلب السكان یمثل أهم األمور التي یجب مراعاتها ع :)31شكل رقم (

شيء یجب احترامه هو عادات و تقالید البلدیة و المنطقة كون أن المجتمع   أهمالمستطلعین یرو أن 

 %13، في حین أن  %78المحلي لبلدیة الحامة محافظین على عاداتهم و تقالیدهم و تقدر نسبتهم ب 

یجب مراعاته هو العنصر البیئي و بالتالي الحفاظ على من السكان المستطلعین استطلع وأن أهم عنصر 

 .المنطقة الجبلیة و كافة ثرواتها  الطبیعیة و الحیوانیة 

 

 

 

 

 

30% 

15% 45% 

10% 

طبیعة المشاریع ):30(شكل رقم
 السیاحیة التي یریدھا السكان المحلیین

 ثقافیة

ايواء و 
 اطعام   

تجھیزات 
ترفیھیة 
 رياضیة  

13% 

87% 

األمور التي یجب ):31(شكل رقم 
مراعاتھا عند إقام ھذه لمشاریع 

 السیاحیة

العنصر 
 البیئي

العادات و 
التقالید 
 المحلیة
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و االهتمامات المهنیة  األفكارهل تشجعون وجود تفاعل بینكم وبین السیاح ومن اجل تبادل 11-

 والثقافیة والدینیة:

 

 
 .2020المیداني التحقیق لىع باالعتماد الطالبتین إنجاز من :المصدر

حیـث أن یمثل توزیع السكان المستطلعین  الذین یرو وجـود تفاعـل بیـنهم و بـین السـائحین ،: )32شكل رقم(

 بنسـبة المجـاالت مختلـف فـي هـذا و السـیاح بـین و بیـنهم تفاعـل جـود و   اسـتطلعواالسـكان المسـتطلعین  

 بـین و بیـنهم الحضـري و االجتمـاعي الثقـافي،و ادلالتبـ في الحقیقیة رغبتهم یعكس ما هذا و  %89 بلغت

، و بعضـــهم یرفضـــون التفاعــــل و تبـــادل المعــــارف بیـــنهم و بـــین الســــائحین و تقـــدر نســــبتهم ب  الســـیاح

 .یطبقونها  اآلنیعكس طبیعتهم و عاداتهم و تقالیدهم التي ال یزالون لحد  وهذا ما 11%

 وع السیاحي هل تقبل المشاركة ام ال؟في حالة طلب منكم المشاركة في انجاز المشر  12-  

 
 

 .2020المیداني التحقیق على باالعتماد الطالبتین إنجاز من :المصدر

یمثـل توزیـع السـكان المحلیـین حسـب طلـب مشـاركتهم فـي إنجـاز المشـاریع السـیاحیة حیـث  :)33شكل رقم (

ار و منــــه تبـــم بعـــین اإلعالســـیاحیة و أخـــذ رأیهـــ مـــع فكـــرة إشـــراكهم فـــي إنجـــاز المشـــاریع %78نالحـــظ أن 

التحفیــز علــى التشــاركیة و بالتــالي تحقیــق تنمیــة محلیــة ،أمــا فیمــا یخــص بعــض المســتطلعین فهــم ضــد فكــرة 

89% 

11% 

توزیع السكان الذین یشجعون وجود ): 32(شكل رقم
 تفاعل بینھم و بین السیاح 

 نعم

 ال

78% 

22% 

توزیع السكان المحلیین حسب طلب ): 33(مشكل رق
 مشاركتھم في إنجاز المشاریع السیاحیة

 ال  نعم
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و هـــذا راجــع لقلــة وعــیهم و اهتمــامهم بهــذه المشـــاریع %22فــي هــذه المشــاریع و تقــدر نســبتهم ب  إشــراكهم

 تنمیة محلیة.تحقیق  إلىالتي تؤدي بدورها السیاحیة 

 ة المبحث:خالص

مــن خـــالل هـــذا المبحــث قمنـــا باســـتعراض أراء مختلــف الفـــاعلین  فـــي القطــاع الســـیاحي ، و كـــذلك الســـكان 

المحلیین ببلدیة الحامة و ضـواحیها، و هـذا عبـر نتـائج االسـتمارة االسـتبیانیة التـي تطرقـت لمختلـف وجهـات 

ع التــي تخــص الســیاحة خاصــة نظــر كــل مــن  الســلطات المحلیة،والســكان المحلیــین، حــول مختلــف المواضــی

السیاحة الحمویة و السیاحة الجبلیة،و كذلك رأیهم فیمـا یخـص مشـاركتهم فـي المشـاریع ، حیـث توصـلنا إلـى 

 أنه یجب التنسیق بین مختلف الفاعلین السیاحیین و كذلك المقاربة التشاركیة و كیف یتم إعالم المواطن 

كمـــا یجـــب رفـــع درجـــة الـــوعي لـــدى الســـیاح و الســـكان مـــن أجـــل تحقیـــق تنمیـــة محلیـــة و تنمیـــة ســـیاحیة ، 

 المحلیین و تشجیع مختلف االستثمارات السیاحیة لتحقیق تنمیة محلیة.
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 المبحث الثالث: المشروع التنفیذي.

 تمهید:
 إلـىبمثابـة توظیـف لكـل المكتسـبات التـي تطرقنـا لهـا فـي الفصـول السـابقة ،حیـث توصـلنا  المبحث یعد هذا    

جل تطویر السیاحة یجب توافق كل المشروع المقتـرح مـع طبیعـة المنطقـة والمـؤهالت التـي تحتویهـا أنه من أ

فـــي :  األخیــرةالمنشـــودة مــن برمجــة هـــذه  األهــداف إلـــىوكــذلك الجدیــة فـــي تطبیــق هـــذا المشــروع للوصــول 

 اإلمكانــاتوألن هــذه هامــة فــي قطــاع الســیاحة  إمكانــاتعلــى  حالتنــا هــذه وجــدنا أن بلدیــة الحامــة تحتــوي 

هامــة فــي قطــاع الســیاحة وهــي مهمشــة وغیــر مســتغلة بأحســن اســتغالل فقــد حاولنــا الخــروج بمشــروع یخــدم 

  القطاع السیاحي الحموي والجبلي في البلدیة ووالیة خنشلة ولما الیكون على المستوى الوطني .

طبیعیـة   بإمكانیـاتلحمویـة كونهـا تحظـى تدخل شامل علـى المنطقـة الجبلیـة والمنطقـة ا إعداد إلى رتأینافقد ا

عــداد و هــذا مــن أجــل إ انطالقـا مــن طموحــات المســتعملین للمنطقـة مــع المحافظــة علــى المــوروث الطبیعـي 

مشــروع ســیاحي حمــوي وجبلــي ونوضــح فیــه مجموعــة نقــاط و هــذه النقــاط تكــون وفــق مراحــل و هــي مراحــل 

 .  إلیهاالمشروع التي سنتطرق 

 فكرة المشروع :.1

خــالل معطیــات المخططــات الســابقة ومعطیــات نتــائج االســتمارة اتضــحت فكــرة المشــروع المقتــرح والــذي  مــن

 .سیكون مشروع  سیاحي بالدرجة األولى و كذلك هو مشروع اقتصادي 

 مراحل المشروع:.2

 التالي:یمر المشروع بعدة مراحل كما هي ممثلة في المخطط 

    
 : معالجة الطالبتین.المصدر مشروع.               یمثل مراحل ال :)36(شكل رقم       

 :مرحلة التشخیص و التحدید. األولى  المرحلة.1.2

فــي هــذه المرحلــة یــتم فیهــا جمــع المعلومــات والمعطیــات، اقتــراح مجموعــة مــن الحلــول وهــي االیجابیــات و 

 .السلبیات للمحطة الحمویة و المنطقة الجبلیة

 

مرحلة 
و  التشخیص
 التحديد

مرحلة 
 اإلعداد

 مرحلة التنفیذ

مرحلة 
  التقییم
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 ة.طة الحمویة و بالمنطقة الجبلیالمشاكل  المتعلقة بالمح1.1.2

 المنطقة الجبلیة :.1.1.1.2

 السلبیة هي : اآلثارمن طرف المختصین والشعب نجم عنه العدید من  اإلهمال

 ن ارتفاع في نسبة أ:ما یتوضح لنا الحرائق في فصل الصیف ناجم عن رمي الزجاج في الغابات

رمي الزجاج في  إلىالرتفاع والسبب یعود ن درجة الحرارة لیست بذلك اأالحرائق على الرغم من 

 الغابات ما ینجم عنه حوادث متنوعة منها  خطر الحرائق. 

 مـــن العـــادات الســـلبیة لـــدى  االجتماعیـــة الســـلبیة اآلفـــاتانتشـــار  احتـــراق الغابـــة ببلدیـــة الحامـــة:

 أمـــاكنالغابـــات  فأصـــبحتالعكـــس  أظهـــرتأنهـــا  إالن تكـــون محافظـــة أمجتمعاتنـــا التـــي كـــان البـــد 

 الشنیعة والبذیئة من بینها  شرب الخمر عفانا اهللا وغیرها. األفعاللممارسة 

  من المعروف الذي یبحث عن الراحة واالستجمام معرض للخطر اإلنسانمایجعل  األمنغیاب:

تبعث في النفس الراحة و  مكنأهذه الغابات كونها  إلىیرغب دائما في الذهاب  اإلنسانإن 

التي یكمن دورها في حمایة المواطن  األمنمكان رعب نظرا النعدام  أصبحتنها أ إالالهدوء 

 والحرص على راحته  .

 غیاب الوعي لدى المواطنین  ویتوضح في حمایة بیته التلوث الناجم عن رمي مختلف النفایات:

والنفایات المنزلیة وغیرها  األوساخالمجال الخارجي فهو لیس من مسؤولیته وهنا یقوم برمي  ماأ

 . أیضاتلویث الغابات والجبال في بلدیة الحامة  هذا التصرف یظهر حتى عند المارة  إلى أدى

 وفصل  األعیادخاصة في  والمأوىوقطعها :لتلبیة االحتیاجات المتزایدة للغذاء  األشجار إزالة

 الشتاء . 

  ق عدم وجود مسالك وطر الهیئات.ومهملة من طرف  ئةمهیأنها غیر  إال طبیعیة: منابع وجود

ل معبدة: لخلق الوصولیة نحو الجبل حیث هذه شرط من شروط  خلق التدفق في المجا

 یاح و الوصول السهل.واستقطاب السیاح والوصول الس
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جبل  االجتماعیة اآلفاتانتشار :)71(صورة رقم                  .األشجار: قطع )70(صورة رقم

 الحامة.

 
ة الحامة.: احتراق الغابة ببلدی)72(صورة رقم  

 
 .2019:فرع محافظة الغابات ،بلدیة الحامة   لسنة  المصدر

 المحطة الحمویة(حمام الصالحین):2.1.1.2
یشهد الحمام مجموعة من المشاكل حیث هذه المشاكل جعلت منه مكان مشوه على الرغم من انه مورد  

 وتثمینه كقوة وهذه المشاكل هي: استغاللهطبیعي وكمون یمكن 

السلطات المعنیة في حالة الحمام  إهمالسییر من طرف الهیئات المختصة :یظهر مشكل الت •

انه في حالة یرثى لها من ناحیة  إال) 2017المتدهورة على الرغم من محاولة تهیئته قبل سنتین (

 وعدم تحدید النقائص الموجودة . األمنتوفیر  أیضا

ضمن المنطقة الجبلیة لظهرت كمنطقة :لوال الغابات المدرجة ئةالمهینقص المساحات الخضراء  •

تماشیا مع رغبة السائح في القدوم والجلوس  ئةنجاز  الحدائق العامة المهیإصحراویة كعدم 

 بمحاذاة الحمام  .

:عدم اهتمام المسؤولین بحالة غرف االستحمام والمباني من  واإلقامةغرف االستحمام  تدهور •

 المكسرة وغیرها . واألبوابحیث تشققات 

 اب النظافة في الحمام انطالقا من المراحیض وغرف النوم.غی •
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تلویث الوسط مشاكل   إلى أدى األوساخنتیجة تصریف المیاه المستعملة و رمي  األودیةتلوث  •

   .في شبكة الصرف الصحي  

الراحة ومراكز العالج التي  أماكننقص التجهیزات المتمثلة في هیاكل االستقبال كالمطاعم و  •

 الزوار.متطلبات  همأتعتبر من 

 .انتشار التجارة الفوضویة التي ینجم عنها العدید من المشاكل من التلوث وغیرها  •

 : غیاب النظافة.)74(صورة رقم                         غرفة استحمام متدهورة. :)73(صورة رقم

          
  

 : تلوث األودیة.)75(صورة رقم

 
 .2020من التقاط الطالبتین  المصدر:

  االقتراحات:.3.1.1.2
 التخطیط والتسییر الجید للحمام و المنطقة الجبلیة . •

 .  ئةمهیوانجاز مساحات خضراء    اإلقامةتهیئة الحمام من حیث غرف االستحمام و  •

 ن هروبهم نتیجة حالة الحمام السیئة تنظیف الحمام  لزیادة استقبال السیاح أل •

السیئة وكذلك  اآلفاتاثر على التدفق السیاحي  وذلك لتفادي في الغابات  الذي له  األمنتوفیر  •

 والراحة عند القدوم للمنطقة الجبلیة . باألمنلشعور السیاح 

سواء من طرف المواطنین أو الكشافة أو  األسبوعحمالت تنظیفیة للغابات حتى مرتین في  إقامة •

 محافظة الغابات .
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 .األشجارالسیئة لقطع  األفعالن لحدهم م األشجارغرامات مالیة لقاطعي  إصدار •

 توفیر المرافق الضروریة المهمة في عملیة استقبال الزوار من مطاعم وغیرها . •

 الحمام والجبل . إلىجل التوصیل السریع أتوفیر شبكة النقل من  •

 انجاز مسالك وطرقات ضروریة لخلق الموصولیة في المجال .  •

 علیها تتوفر التي اإلمكانیات حصر طریق عن دیةالبل في السیاحة بقطاع االهتمام مستوى رفع •

 .صنف كل وتدعیم تصنیفها ومحاولة

 نوافذ في التحكم( جوانبه كل من بالبلدیة السیاحي القطاع تطویر بهدف كافیة میزانیة تخصیص •

 الالزمة الهیاكل توفیر ، السیاحیة رغباتهم إشباع ، تنقلهم وجهات وتنظیم ، وتعدادهم الزائرین

 .) العصریة للسیاحة

 وذلك الطبیعي بالموروث االهتمام دائرة توسیع خالل من وذلك سیاحیة اإلیكو النشاطات تفنین •

 الثقافات على والمحافظة والطبیعیة اإلیكولوجیة المنظومات لحمایة ومیكانیزمات قوانین بوضع

 . المنطقة تقالید خاصة المحلیة

 ، صغیرة كتیبات مطویات شكل في تكون و السیاحیةمقوماتها   حیث من بالمنطقة التعریف •

 . للمنطقة ،خرائط إشهاریة  ملصقات

 التي السیاحیة المؤسسات إنشاء طریق عن السیاح تستقطب التي الطبیعیة األوساط بتهیئة القیام •

 . االستطالعیة الخرجات  هذه تنظم

  . بها العمل ومحاولة السیاحة لتطویر العالمیة بالمعاییر األخذ •

  . نشره ومحاولة الثقافي الموروث استغالل •
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 ذكر الفاعلین في المشروع و في هذا المشروع نتطرق الى الفاعلین و الفاعلین المشتركین . .2.2

 
 نالمواط-مدیریة البناء و التعمیر -الوالیة -البلدیة  الفاعلین المشتركین:

 إنجاز الطالبتین.من :رالمصد               . الفاعلین في المشروع  :)37( شكل رقم

 التوعیة و التحسیس بالمشروع:.3.2

یعتبر موضوع الحكم الراشد والتنمیة المحلیة  :المقاربة التشاركیة وكیف یتم اشرك المواطن .1.3.2

ترسیخ مبادئ الحكم الراشد في أي دولة یعتبر خطوة نحو تحقیق  أنمن بین المواضیع لمهمة حیث 

رسیخ التنمیة المحلیة داخل البالد سوف یرفع من مستواها كدول من الدیمقراطیة الناجحة كذلك فان ت

تم تطبیق مبادئه بالشكل الالزم و الدقیق و الشامل لكل  أندول متطورة و ذلك  إلىالعالم الثالث 

 مجاالت الدولة خاصة االقتصادیة و السیاسیة.

 :التوعیة و التحسیس بالمشروع و مراحل المقاربة التشاركیة.2.3.2
 

 

 

 

 

 

 

 . : معالجة الطالبتالمصدر مراحل المقاربة التشاركیة.                      :)38(شكل رقم 

 منطقة التدخل
مدیریة السیاحة و •

 الصناعات التقلیدیة
  البلدیة•
 االشغالمدیریة •

 العمومیة
القطاع الخاص •

  المواطنین
 ومدیریة البناء •

 التعمیر
 محافظة الغابات•
 الوالیة•

 التجھیزات
 ومدیریة البناء •

 التعمیر 
مدیریة التجھیزات •

 العمومیة 
 البلدیة•
 الوالیة •
 العمومیة  االشغال•
 المواطنین •

النقل  والطرق   
 مدیریة  النقل •
 مدیریةالتھیئة•
 العمرانیة •
 الوالیة •
 البلدیة •
   االشغالمدیریة •

 العمومیة
 المواطنین•

 العقار
 الدولة  امالكمدیریة •
 الوكالة العقاریة •
الوكالة الوطنیة لمسح •

  االراضي
الوكالة المحلیة •

التنظیم  و للتسییر 
 العقاریین الحضریین 

 مدیریة الحفظ •
 العقاري البلدیة •
 المواطن•

 االعالم
عن طریق 
 التلفزیون

عن طریق 
 االنترنت

لمجالتا الصحف  

إلذاعةا  

المھرجنات و 
المعارض 
 السیاحیة

 

117 



 
 

:....... العالقة بین التنمیة المحلیة و السیاحة الحمویة و السیاحة الجبلیة. الثالث الفصل
     

    :أوالقنوات التلفزیونیة األكثر شهرة على المدى الوطني  بإشراك ا ذوهعن طریق التلفزیون 

مقومات تبث الصورة السیاحیة مستخدمة الصوت و الصورة مبرزة أهم اإلقلیمي حیث هذه القنوات 

 المقصد السیاحي و عوامل جذبه للسیاح و من ممیزات هذه القنوات  اإلعالمیة أن لها القدرة على

الوصول إلى أكبر عدد ممكن من  مخاطبة جمیع الفئات والشرائح وبمختلف المستویات الثقافیة و

لبالد ،قناة ا فقد اخترنا  قناة الشروق نیوز و قناة المشاهدین في وقت واحد و هم في منازلهم.

 شهرة وطنیا   . األكثرألنها  النهار

 :وتكمن أهمیة استخدام اإلنترنت في اإلعالم   السیاحي من خالل قدرته  عن طریق اإلنترنت

الواسعة في الوصول إلى األسواق السیاحیة المختلفة بصورة تختصر الكثیر من الجهد والوقت 

للمستهلك السیاحي الحصول على جمیع  تتیحوالمال وبأسالیب بالغة التأثیر والفعالیة حیت 

البیانات والمعلومات التي یحتاجها عن المنتج السیاحي ویشمل ذلك معلومات عن الفنادق 

 أوالمجموعات المتحصلة على اكبر عدد من المعجبین  بإشراكوالبرامج السیاحیة.. الخ و كذلك 

نیوز، موقع  خنشلة وقع الفیسبوك، اخترت في هدا النطاق م اإلعالممشاهیر المنطقة في  إشراك

 الحامة ، حمام الصالحین..... أوالدانستغرام ، 

 تمثل أحد الوسـائل الرئیسـیة فـي مخاطبـة الجمهـور السـیاحي النتشـارها الواسـع عن طریق الصحف :

و بتكلفة منخفضة حیت تحمل في طیاتهـا مختلـف األخبـار حـول الوجهـات السـیاحیة فـي البالد،فقـد 

 كثر شهرة وطنیا .ة الشروق،البالد،الخبر...الخ كونها األاخترنا صحیف

 :تصـدرها أغلـب أجهـزة الســیاحة الرسـمیة و یجمـع هـذا النــوع مـن الدعایـة بــین  عـن طریـق المجــالت

وظیفتــین رئیســتین و همــا: التعبیــر بطریقــة فنیــة عــن روح المكــان أو المنطقــة الســیاحیة، باالعتمــاد 

ورا فوتوغرافیــة أو مرســومة والتــأثیر فــي الجوانــب العاطفیــة علــى الصــور و األلــوان ســواء كانــت صــ

للسـیاح مـن خـالل المقـاالت التـي یحررهـا الكتـاب و المقـاالت العلمیـة و عـرض األحـداث الثقافیـة و 

فمــن  الریاضــیة..الخ و التــي یجــب اختیارهــا بعنایــة فائقــة بغیــة التــأثیر فــي الالشــعور بالنســبة للقــارئ

 الخ. البیئة و المواطن،مجلة السیاحة الجبلیةبین المجالت اخترنا مجلة 

 :وهــي مــن أنجــح وســائل اإلعــالم   الســیاحي التــي تســتخدم لتنشــیط التعاقــدات  عــن طریــق اإلذاعــة

 حاســة الســمع مــن خـــالل باالعتمــاد علـــى التفاعــل بــین هـــذه الوســیلة والمجتمــعالســیاحیة،حیت یــتم 

المسـتمع تهـدف إلـى جـذب انتبـاه السـیاح و جمـل لفظیـة و تعبیـرات كالمیـة یكـون لهـا وقـع فـي أذان 

صال الرسـالة اإلعالمیـة وترسـیخها لدیهم،وكـذا نقـل المعـارف إلـیهم وتزویـدهم بمختلـف المعلومـات إی
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شـهرة  األكثـرحول مختلف األماكن السیاحیة، اخترنا إذاعة خنشلة الجهویـة، إذاعـة الجزائر،كونهمـا 

 وطنیا و إقلیمیا.

 تقــوم األجهــزة الســیاحیة الرســمیة وشــركات الســیاحة  رض الســیاحیة:عــن طریــق المهرجانــات والمعــا

الكبـــرى بـــالتركیز ة واالهتمـــام بالمهرجانـــات و المعـــارض الســـیاحیة بهـــدف تنشـــیط حركـــة الســـیاحیة 

الداخلیـة ، والســعي إلــى تحقیــق االتصــال المباشــر بینهـا وبــین زائــري هــذه التظــاهرات وتكــوین صــورة 

ل إبراز مختلف مقومات البلـد مـن حـرف و صـناعات تقلیدیـة وهیاكـل سیاحیة ایجابیة لدیهم من خال

و المعــارض نـذكر المعــرض الســنوي ینــایر و  المهرجانــاتو مــن بـین هــذه  و منشـآت ســیاحیة...الخ

 كذلك معرض 

 عــاداتهم و  إبــرازو مالبــس تقلیدیــة الخــاص بمنطقــة الشــاویة و  أكــالتع و هــذا بتقــدیم یــفصــل الرب

 تقالیدهم .

 یلتقـي فیـه كـل الفــاعلین و تحسســيمفتوحـة و یـوم  أبـواب  و ذلــك بجعـل : ئـة المسـتهدفةإقنـاع الف 

 بالمشروع. إقناعهمالمختصین في المجال حي یتم شرح الفكرة و محاولة 

 المواطن: إشراككیفیة  .3.3.2

  تتمثل في  إنشاء هیئات تكون وسیط بین المواطن والجماعات المحلیةعن طریق ، : 

بالشراكة مع فعالیات المجتمع المدني تختص بدراسة القضایا المتعلقة هیئة استشاریة  •

 و تكافؤ الفرص . عدلبمبادئ ال

 . قضایا المتعلقة باهتمامات الشبابالهیئة استشاریة تختص بدراسة  •

 . هیئة استشاریة بالشراكة مع الفاعلین •

 مهام هذه الهیئات:

للمواطنین من  المسؤولیةنظمة و تحدید آلیات استشاریة من أجل تیسیر المشاركة الم •

 خالل لقاءات و استطالعات و غیرها من األشكال المالئمة .

وضع آلیات الحوار و التشاور مع الجمعیات المؤهلة وفق معاییر موضوعیة قصد تطویر  •

 مشاركتها في عملیات التصور و التتبع و التقییم .

المخططات و البرامج و  نفیذتالفاعلین الخواص في وضع تصورات و  إشراكزیادة على  •

 .المشاریع

 .بالتالي خلق مناصب العمل للفئات المؤهلة 
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 االقتصادیین:الفاعلین  إشراك 

  : بالمئة لالستثمار 50ت ،تحدید نسبة امتیازا ثقتهم بتقدیم و ذلك بكسب دمج المستثمرین

 عامة .بالمئة المتبقیة الملكیة ال50 یصو تخص أكثر أوالخاص فیها تشارك مستثمرین 

 لهدف ا: 

 یحس المستثمر باالنتماء و المسؤولیة اتجاه المشروع و مجال  أن  : الجانب االجتماعي

  یحس المواطن البسیط انه فعال في المجتمع و في وطنه , أنالدراسة , 

 كل مستثمر له ممتلكات الخسائر  ارك مع الدولة في األرباح و شالت :الجانب االقتصادي

 . في المشروع إدماجهله الحق في 

 .عداداإلالمرحلة الثانیة:مرحلة  .3
المشروع،و اقتراح نوعیة  أهدافالمشروع،  بعادأفكرة المشروع ،  إلىفي هذه المرحلة سنتطرق 

 و تحدید المهام. األنشطة

 فكرة المشروع:.1.3
مشروع من خالل معطیات المخططات السابقة ومعطیات نتائج االستمارة  االستبیانیة اتضحت فكرة ال

یتمثل في انجاز   ,المقترح والذي سیكون مشروع  سیاحي بالدرجة األولى و كذلك هو مشروع اقتصادي 

ضفاء إخذ بعین االعتبار الثقافة االجتماعیة للبلدیة ومحاولة سیاحیة متكاملة جاذبة للسیاح  مع األ منطقة

 من العناصر سنتطرق لذكرها الحقا.طابع التشاركیة لتحقیق التنمیة المحلیة هذا المشروع یضم مجموعة 

 : رضیة المشروعأ دوافع اختیار.2.3
 التالیة : لألسبابرضیة المشروع أتم اختیار 

 تخلق التنمیة المحلیة .  كمكوناتموقع حمام الصالحین والمنطقة الجبلیة في البلدیة واعتبارهما  •

 .  مهشماالیزال  المناظر الخالبة والمخزون السیاحي الكبیر الذي تتمتع به والذي •

 وجودها بالقرب من منطقة التوسع السیاحي وهذا مایسهل التدخل علیها .  •

 منطقة الدراسة ذات ملكیة عمومیة (تابعة للدولة). •

 كثرة ترددنا على المنطقة وشعورنا بالراحة وبالطبیعة الخالبة . •
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 المشروع : .أبعاد3.3
 أبعادهتضم  أيیة فهو على عالقة مباشرة بها یدخل المشروع السیاحي ضمن نطاق  التنمیة  المحل

 التنمیة المستدامة وهي : أبعادضمن  أیضاالتي تتمحور  األبعادمجموعة من 

 یســـاهم فـــي  األولـــىبالدرجـــة  اقتصـــادين یكـــون المشـــروع ذو بعـــد أ البـــد :  البعـــد االقتصـــادي

ل ناتجـة یصـیل مـداختشجیع الید العاملة المحلیة والتخفیض من نسبة البطالـة فـي المجتمـع وتح

 عن المشروع تعود بالفائدة على البلدیة ككل .

 : االهتمام بالمصادر الطبیعیة والمحافظة علیها وعلى البیئـة بشـكل خـاص أسـاس  البعد البیئي

مالئمـة للـزوار ومختلـف  أجـواءالتنمیة المستدامة من خالل الدور الفعال الـذي نلعبـه فـي تـوفیر 

 األساســـیةالخطـــوات  أهـــمالحفـــاظ علـــى البیئـــة فـــي مشـــروعنا مـــن  الثـــروات الطبیعیـــة ، لـــذا فـــان

 الن منطقة مشروعنا موقع طبیعي بحت والذي نعمل على حمایته بكل الطرق . واألولیة

  : ممیــزات البعــد االجتمــاعي االهتمــام الكبیــر والمحافظــة  علــى  أهــمإن مــن  البعــد االجتمــاعي

مــــن خــــالل  إلیــــهتشــــاركیة وهــــذا مــــا نســــعى مبــــادئ الحوكمــــة وال إرســــاءالثقــــافي وكــــذلك  اإلرث

 مشروعنا .

 المشروع : .أهداف4.3
 : األهدافومشروعنا ال یخلو من هذه  أساسیة أهدافي مشروع سیاحي له أإن نجاح 

  عامة.حمایة البیئة و المحیط الطبیعي 

  وتفعیله ضمن  وٕاحیاءهتطویر وتنمیة القطاع السیاحي (الحموي والجبلي) لهذه المنطقة

 ج السیاحة لدى البلدیة .برنام

 . زیادة وتكثیف الجهود للقیام بمشاریع مسطرة في الوقت الراهن لرفع من حركیة المنطقة 

  والتعریف بها وترویجها للسائح المحلي   تقدیم الصناعات التقلیدیة والحرف المحلیة

 صورة وهویة المنطقة بتقالیدها وعاداتها. إلعطاءخاصة  واألجنبي

 عاملة في هذا القطاع .توفیر الید ال 

  الخدمات للسیاح والزوار . وأجود أحسنتقدیم 

  المریحة للزوار. واإلقامة األمنتوفیر 

هداف برزت من خالل المشاكل التي وجدناها في ارض المیدان ومن خالل نتائج االستمارة هذه األ

 ة .السیاحی اإلداراتالموزعة  على المجتمع المحلي ومن عند ذوي  االختصاص في 
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 :منطقة التدخلموقع 5.3
خنشــلة ،تحتــل موقــع  مدینــة كــم عــن مركــز6كــم مــن مركــز مدینــة الحامــة و5علــى بعــد  منطقــة التــدخلتقــع 

 المتنوعة تشمل حمام الصالحین وجبال.، بتضاریسها   استراتیجي متمیز 

بـل الخـروب و مدینة الحامـة ،مـن الشـرق  مدینـة خنشـلة  و مـن الغـرب جبـل القلعـة و ج یحدها من الشمال 

، ) هكتــار 70تقــدر المســاحة ب(  و جبــل عقــار ،   جبــل تافركســت ، مــن الجنــوب  جبــل رأس أســرذون و

   یتمیز الموقع بالهدوء و المناظر الخالبة.

 
 gougle earth المصدر:تمثل موقع و حدود منطقة التدخل.       :)76(صورة رقم 

  +معالجةالطالبتین.
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معالجة الطالبتین+  المصدر:ار صناعیة تمثل موقع منطقة التدخل.   صورة أقم :)77(صورة رقم 

Google Earth 

 مبادئ المشروع:.6.3

      
 بتین.معالحة الطال المصدر:تمثل مبادئ المشروع.           :)39(شكل رقم

 :تجسید المشروع1.6.3
المحطة الحمویة و منها ما  هاته األقطاب منها ما یخدم رئیسیة  أقطاب 6قمنا بوضع برنامج یتكون من 

 وهي: یخدم المنطقة الجبلیة 

 .المركب السیاحي -1

 السكن و اإلقامة. -2

 مبدأ التكامل

 مبدأ الربط مبدأ الوحدة

 السیاحة الحمویة و الجبلیة

الجبلیةالسیاحة الحمویة و   
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 الریاضة و االستجمام. -3

 ترفیه وألعاب. -4

 و التسوق. األعمال -5

 إدارة و خدمات -6

 برنامج المشروع:   .7.3

 :توفیر النظرة الجزء المخصص لیكون نقطة مركزیة ومحوریة في المشروع و  المركب السیاحي

 الجمالیة للمشروع فهو یحتوي على عدة مباني متقاربة فیما بینها و في مكان محدد حیث نجد: 

 ، متحف.مسرح في الهواء الطلقنجوم،  5فندق 

 و هو مخصص للسكن و اإلقامة في المشروع و یحتوي على:  و اإلقامة: السكن 

 لعمال.مطاعم، سكنات ل،نادي الشباب ، الفیالت،البانغالوهات

  :و یعتبر قسم مهم و ذلك من خالل الدور الذي یلعبه و یحتوي على: الریاضة و االستجمام 

 نادي ریاضي.

 مدینة األلعاب السیاحیة.،مخیمات في الغابة و الجبال: ترفیه و ألعاب 

 محالت تجاریة للحرف التقلیدیةمركز تجاريیحتوي على: و التسوق:  األعمال ،. 

 عیادة متعددة الخدمات،مسجد،مجمع إداري سیاحي ،إذاعة محلیة،ایة المدنیةالحم :خدمات و إدارة

 و إرشادي.

 : الحركة والموصولیة 

 الحركة داخل القریة تم تنظیمها بشكل ممیز 

 من وراحة المستعملین بما أنها أجل أقامات والمرافق وذلك من إلحركة الراجلین : داخل ا

 .النسبة للمنطقة الجبلیة الراحة والهدوء خاصة ب إلىمناطق تحتاج 

 خل وخارج القریة السیاحیة لتحقیقالحركة المیكانیكیة : حركة السیارات والحافالت دا 

 الوصولیة. 

 

 

 السیاحة الحمویة و الجبلیة
 السیاحة الحمویة و الجبلیة

 السیاحة الجبلیة

 السیاحة الجبلیة
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 : یمثل صورة أقمار صناعیة تمثل مخطط  المبدأ لمنطقة التدخل)78(صورة رقم 

 
 .   gougle earthالمصدر: معالجة الطالبتین+ 

 وع:المساحي للمشر التحلیل .8.3

 یمثل التحلیل المساحي للمشروع.: )21(جدول رقم 

 األقسام 2مالمساحة 

 المركب السیاحي 2م 26375

 السكن و اإلقامة 2م 18970             

 الریاضة و االستجمام 2م 11400

 ترفیھ و ألعاب 2م 16700

و التسوق األعمال 2م 7000  

 خدمات و إدارة 2م 21325

 إلجمالیةالمساحة ا 2م101.770

 معالجة الطالبتین.ر: المصد
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 التحلیل المساحي للمشروع: .9.3
  :المشروع السیاحيتحلیل تفصیلي لبرنامج  .1.9.3

 المركب السیاحي:
  وهو یحتوي على كافتیریا لمنطقة التدخل و وهو مبنى یعطي نظرة جمالیة نجوم: 5فندق

سریر ویتكون من غرف 480ب  ومطعم وقاعة للمؤتمرات و الحفالت و قدرة استیعاب تقدر

 . 2م,9364للفندق تقدر ب  اإلجمالیةوالمساحة  وأجنحةصغیرة ومتوسطة 

 یشیر إلى الفن و التمثیل الدرامي على حد سواء، فهو یتكون من مسرح في الهواء الطلق:

كافتیریا و مطاعم لألكالت السریعة وتقدر مساحته  وكذلكجلوس الجمهور  أماكنمنصة و 

  2م 10499ب 

 :األثار من مجموعات تضم العرض قاعات من مجموعة على المتحف یحتوي متحف 

 2م 6512تقدر مساحته ب  نوع كل عن معلومات إعطاء مع المختلفة

 السكن و اإلقامة:

 المساحة المتوسطة للبنغالو ،طابقین من وتكون دخل األقل للفئة موجهة وهي :بنغلوهات

 .2م 11500ساحة اجمالیة تقدر ب بنغالو أي بم 24وهي عبارة عن  2م128

 الرفاهیة لعناصر وذلك المرتفع الدخل ذوي للعائالت مخصصة سكنات وهي :الفیالت 

 2م 1000،تقدر مساحتها ب واحد طابق ذو وهو فیها الموجودة

 :قاعة و للعرض قاعة و لألنترنیت قاعة على یحتوي فهو أقسام عدة من یتكون نادي شباب 

 در مساحته ب ...، تقة و مبیت للمطالع

 ینقسم إلى قسمین:: الترفیه و األلعاب

 :2م 14700تقدر مساحتها ب مدینة األلعاب الترفیهیة 

 لتمنح شاقولیة بطریقة موضوعة م25 قطرها نصف ضخمة عجلة فهي :الضخمة العجلة 

 .للركاب ممتعة مناظر

 كثیرة سكة لىع تسیر قاطرات من مجموعة من تتكون و :)الروسیة الجبال ( اإلنفعوانیة 

 .للركاب مخیف و ممتع شعور خلق أجل من أعوج مسار ذو و االنحناء

 أماكن على تحتوي كما والمتعة للعب إلكترونیة آالت تضم قاعة هي :اللعب قاعة 

 .واالستراحة الشراب و لإلطعام
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 ق لخل وذلك الحر السقوط من األساسي مبدأه یتكون عالي برج وهو :الحر السقوط عمارة

 .بالخوف شعور

 :تساعد السیاح غلى االستقرار في المناطق الجبلیة و الهدف مخیمات في الغابة و الجبال

مخیم مساحة  40و هي عبارة عن  منها هو الشعور بالراحة النفسیة واالستقرار و االستجمام

   2م 2000 المساحة اإلجمالیة تقدر بو  2م 50الواحدة

 األعمال و التسوق:

 ة متنوع تجاریة محالت على یحتوي ضخم تجاري مجمع عن ارةعب وھو كز تجاري:ر م

 2م 6000تقدر مساحتھ ب 
 محل كل محل تقدر  20 التقلیدیة الحرفیة بالصناعات تھتم :التقلیدیة للحرف تجاریة محالت

 2م 50مساحتھ ب 

 اإلداریة و الخدماتیة:

 مباني عدة على یحتوي فهو الضروریة، الخدمات توفیر و المشروع إلدارة المخصص القسم 

 :نجد حیث السیاحي للمجمع الحسن السیر لضمان بینها فیما متقاربة

 حمایة مدنیة، مركز إذاعة محلیة،عیادة متعددة الخدمات، مسجد،مجمع إداري سیاحي.      

 ریاضة و استجمام:

 2م 11400القسم المخصص للریاضة یتمثل في مركب ریاضي تقدر مساحته ب 

 التفصیلي للمشروع: حيالتحلیل المسا.10.3
 : التحلیل المساحي التفصیلي للمشروع.)22(جدول رقم

 2مالمساحة ب  العنصر

 المركب السیاحي

 2م 9364 نجوم 5فندق 

 2م 10499 مسرح في الهواء الطلق

 2م 6512 متحف

 السكن و اإلقامة

 2م 11500 بنغالوهات
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 2م 1000 الفیالت

 2م 4600 نادي شباب

  الستجمامالریاضة و ا

 2م 11400 مركب ریاضي

 السیاحة الترفیهیة و األلعاب

 2م 14700 الترفیهیةمدینة األلعاب 

 األعمال و التسوق

 2م 6000 مركز تجاري

 2م 1000 محالت تجاریة للحرف التقلیدیة

 اإلداریة و الخدماتیة

 2م 3400 حمایة مدنیة

 2م 6500 مركز إذاعة محلیة

 2م 760 دماتعیادة متعددة الخ

 2م 3015 مسجد

 2م 7650 مجمع إداري إرشادي و سیاحي

 المصدر: معالجة الطالبتین.
 .المرحلة الثالثة: مرحلة التنفیذ و التتبع .4

و بناء فرق العمل  انجاز و متابعة و مراقبة األنشطة و العملیات المبرمجة في اطار المشروع یتم فیها 

 .علینجماعي و تدخل مجموعة من الفاال
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 .الفاعلیین في المشروع:1.4

 
 : معالجة الطالبتین.المصدر .  السیاحي :الفاعلین في المشروع40شكل رقم

 .مرحلة التقییم المرحلة الرابعة:.5
 التحقق من نجاح المشروع على كل المستویات،  ضبط الهفوات واقتراح الحلول المناسبة تقییمیتم فیها  

 .باألهداف المسطرة والنتائج المتوخاة  اإلنجازات في عالقتها

  التطور الذي نترقب حدوثه:.1.5

 ارتفاع الدخل الفردي و المحلي. 

 االرتقاء بالتنمیة السیاحیة و التنمیة المحلیة. 

 .وعي السكان في التعامل مع القطاع السیاحي 

 .االرتقاء بالسیاحة الحمویة و الجبلیة كاستراتیجیة لتحقیق التنمیة المحلیة 

 

 

 

 

 

 

الجماعات 
لمواطنا المحلیة  

مدیریة 
السیاحة 

و 
الصناعا

ت 
 التقلیدیة

مدیریة 
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 العمومیة
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مدیریة 
البناء 
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:....... العالقة بین التنمیة المحلیة و السیاحة الحمویة و السیاحة الجبلیة. الثالث الفصل
     

 خاتمة الفصل:

راحات و الحلول بخصوص تهیئة المحطة الحمویة حمام الصالحین و المنطقة الجبلیة، من تقمن خالل اإل

و . هسیاحي للمنطقة و إبراز أهمیت مشروع أجل الوصول إلى الهدف المسطر و المتمثل في إنجاز 

لنقائص التي تعاني منها البلدیة، و لقد و معالجة مختلف ا تحقیق التنمیة المحلیة في البلدیة و الوالیة

همیته مع تطبیق العدید من األفكار خاصة أخالل هذا المشروع المقترح تسلیط الضوء على  من حاولنا

.تلك التي تندرج ضمن توجهات السیاحة الحمویة و الجبلیة من خالل الحفاظ على الطبیعة
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:خاتمة عامة  
 

للسیاحة مكانة هامة في اإلقتصاد العالمي و هذا من خالل مساهمتها في التنمیة  إن
صدر األول اإلقتصادیة و اإلجتماعیة للعدید من الدول، فقد أصبح القطاع السیاحي الم

لتحقیق اإلیرادات و یقلل من البطالة،ألنه یعتمدعلى خدمات األشخاص ال اآلالت و یساعد 
على حمایة الطبیعة و الموروث الثقافي،و تعد الجزائر واحدة من الدول التي یعاني قطاعها 
 السیاحي على الرغم من المقومات السیاحیة التي تتوفر علیها البالد، و بالرغم من كل هذا

فإنها تسعى جاهدة إلى تطویره و جعله من أهم إقتصادیات الوطن، من خالل التقلیل على 
 عائدات البترول و الغار و استغالله.

و تعد بلدیة الحامة من أهم بلدیات الشرق الجزائري التي تزخر باإلمكانیات الطبیعیة منها 
مع وجود العدید من المحطة الحمویة حمام الصالحین و المنطقة الجبلیة و الغابات،

الحیوانات و هذا مایجعلها منطقة ممیزة للتنوع البیئي،أي أنها تعتبر بیئة  تطبق فیها مبادئ 
التنمیة السیاحیة و التنمیة المحلیة،و في حال توفر الظروف المناسبة لجعل بلدیة الحامة 

نمیة السیاحیة و بوابة للسیاحة الحمویة و الجبلیة في الجزائر ، و هذا من خالل تحقیق الت
 المحلیة بالبلدیة و للوصول إلى هذا الهدف تقترح التوصیات التالیة:

 :توصیات عامة حول السیاحة الحمویة و الجبلیة 

تثمین الموروث الطبیعي المحطة الحمویة حمام الصالحین و المنطقة  •

 الجبلیة و حمایته من كل أشكال اإلستنزاف.

 الني للموارد الطبیعیة السیاحیة.محاربة كل أشكال االستغالل الالعق •

 تشجیع الحرف و الصناعات التقلیدیة. •

 تعریف السیاح بعادات و تقالید المجتمع المحلي. •

 تشجیع استعمال المواد المحلیة. •

 سن قوانین و تشریعات صارمة في مجال حمایة البیئة. •

 تنظیم معارض و ملتقیات دولیة للتعریف بالموروث الطبیعي •

 عالم في القیام بدورها في التعریف بالمنتوج السیاحي دعوة وسائل اإل •

 تشجیع إنشاء جمعیات سیاحیة فعالة و تحفیزها على النشاط السیاحي. •
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 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

              جامعة العربي بن مھیدي والیة أم البواقي
 معھد تسییر التقنیات الحضریة

 
 : ةاستبیا نیاستمارة 

ات الحض�ریة تخص�ص حوكم�ة وتنمی�ة مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر قسم تس�ییر التقنی� إعداد إطارفي  
 إل�یكملتحقی�ق التنمی�ة المحلی�ة نتق�دم  كإس�تراتیجیةمحلیة تحت عن�وان "االرتق�اء بالس�یاحة الحموی�ة والجبلی�ة 

تن�درج ض�من البح�ث العلم�ي وال  ألنھ�ابعنای�ة  األس�ئلةعن ھ�ذه  اإلجابةبھذه االستمارة ونرجو من سیادتكم 
 شخصیة. أسئلةتحتوي على 

 ) في الخانة المناسبة :  Xضع عالمة (

  اإلجابةنشكركم على مساھمتكم في 

 معلومات اجتماعیة :

 الجنس :-1-
 ذكر -
 أنثى-

 :الفئة العمریة -2

 30-18من -      
 50-30من -     
 50فوق-     

 المھنة:-3
 بطال-
 متقاعد-
 طالب-
 مھنة حرة-
 موظف-
 
 
       ؟لك  ھل توجد اماكن للترفیھ قریبة من منز-4

 نعم                                                 -   
 ال-             

 
 

 



 
 

 أ/ اسئلة حول السیاحة :
 :؟مارایك في وضع السیاحة في بلدیة الحامة -5
 ضعیف -متوسط                                           -جید                                    -
 
 ؟حسب رایك ھل من الممكن تحسین القطاع السیاحي مستقبال في البلدیة احسن مما علیھ االن -6

 ال     -             ،نعم                    -   
 : ؟ماھي اكبر المشاكل التي تعیق السیاحة في البلدیة-7

 اھمال المسؤولین  -        
 النقل -        

 ات السیاحیة نقص التجھیز-        
 التلوث -       
 الوضع االمني -       
 الطبیعة الطبوغرافیة للبلدیة (المنطقة الجبلیة )-      
 

 ب/اسئلة حول التنمیة المحلیة والسیاحة : 
 ؟قامة مشاریع سیاحیة من طرف المستثمرین إن یتم أھل تتمنى -8

 نعم   -           
 ال    -          

 لمشروع السیاحي على انھ :ھل تنظر ل-9
 فرصة عمل  -          
 ق التنمیة المحلیة بجذب السیاح قحی -           
  رخاء اجتماعي وثقافي  -          

 : ؟ماھي الشروط التي یجب توفرھا في المشروع السیاحي التنموي -10
 احترام العادات والتقالید -             
 البیئة  حمایة  -            
 توفیر فرص العمل للسكان المحلیین  -             
 ن تكون ذات جودة عالمیة أ -            

 :؟حمام الصالحین  المحطة الحمویة ھل تقصد -11
 ال   -   ،    نعم              -   
 ؟ن كنت تقصدھا كم مرة إو-12

 سنویا  -شھریا                   -                      سبوعیاأ -                     یومیا   -
 

 ھل تقصدھا :-13
  األصدقاءرفقة  -     العائلة                 برفقة -                       لوحدك -       

 : ؟ھل تقصد المنطقة الجبلیة -14
 ال   -         ،نعم              -  

 : ؟كم مرة ان كنت تقصدھإو-15
 سنویا  -                    شھریا  -    أسبوعیا                     -             یومیا     -       

 



 
 : اھل تقصدھ-16

 رفقة االصدقاء -      العائلة                 برفقة  -              لوحدك        -       
 

 ؟ یدھا السكان المحلیون  ما ھي طبیعة المشاریع  السیاحیة التي یر-17
   ،ثقافیة                           -       

 ایواء و اطعام    -       
  ،                   تجھیزات ترفیھیة ریاضیة    -      

 اخرى   -       
 ؟ ھذه المشاریع السیاحیة إقامةالتي یجب مراعاتھا عند  األمورماھي  -18

                  العنصر البیئي   -
 العادات و التقالید المحلیة   

 ج/اسئلة حول التشاركیة : 
ھل تشجعون وجود تفاعل بینكم وبین السیاح ومن اجل تبادل االفكار و االھتمامات المھنیة والثقافیة -19

 :؟والدینیة 
 نعم      -      
 ال  -      

 
 ؟وع السیاحي ھل تقبل المشاركة ام الفي حالة طلب منكم المشاركة في انجاز المشر-20

 نعم  -     
 ال  -     

 
 

                                               
  
 

 

 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 الكتب: •

 ، عمان.2008زید منیر عبوي ،االقتصاد السیاحي، دار الرایة للنشر و التوزیع 

 بة كافي، جغرافیة السیاحة و إدارة المقاصد و المخیمات الدكتور مصطفى یوسف كافي، األستاذة ه

 .،عمان2016السیاحیة، دار الحامد للنشر و التوزیع ،الطبعة األولى 

 2000سوریا  -دمشق -مصطفى یوسف الكافي، اقتصادیات السیاحة، دار الرضا للنشر 

 1993ة ,مصر یسرى سعدت ,العالقات االجتماعیة للسائح ,الملتقى المصري لإلبداع والتنمی. 

  عثمان محمود غنیم ,بینیتا ندیل سعد ,التخطیط السیاحي في سبیل تخطیط مكاني شامل ومتكامل

  عمان. 2,دار الصفا للنشر والتوزیع ,الطبعة 

  هالة الرفاعي ,التأثیرات االجتماعیة والثقافیة للسیاحة في المجتمع المحلي  , الملتقى المصري

 .1998لإلبداع والتنمیة ,مصر ,

 2000،عالم الكتاب ،القاهرة(1أحمد الجالد،البیئة و السیاحة العالجیة، ط.( 

 دار الوراق،للنشر و 1تطبیقات على الوطن العربي،ط-إبراهیم خلیل بظاظو , الجغرافیا السیاحیة،

 .2010التوزیع

 دار وائل للنشر التوزیع،عمان  خالد مقابلة فیصل الحاج ذیب, صناعة السیاحة في األردن ،

2000. 

  عنتر عبد العال أبو قرین،محمد إمام احمد إمام،إستراتیجیة مقترحة لتنمیة السیاحة الجبلیة في

جامعة المنیا، كلیة التخطیط العمراني  و اإلقلیمي ،قسم  –المملكة العربیة السعودیة،كلیة الهندسة 

 .2017التخطیط العمراني،جامعة القاهرة،سنة 

 من المنظور الجغرافي،دار المعرفة الجامعیة ،  محمد خمیس الزوك ,صناعة السیاحة

 .2006اإلسكندریة،

  فؤاد بن غضبان, التنمیة المحلیة ممارسات و فاعلون،دار صفاء للنشر و التوزیع ، عمان، -د

 ، الصفحة.2015الطبعة األولى،

 ،1983محمد عبد العزیز عجیمیة،مقدمة في التنمیة و التخطیط،دار النهضة العربیة،بیروت. 

 مؤسسة العامة للتدریب التقني و المهني، اإلدارة العامة لتصمیم و تطویر المناهج، جغرافیة ال

 ه.1429السیاحة و الطیران، طبعة 

 

 



 

 : المجالت  •

  المجلة العربیة في العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة، بن صفیة سفیان ـ التجربة الجزائریة في تنمیة و

 وري قسنطینة.تهیئة األوساط الجبلیة ،  جامعة متن

 العلمیة، و الدراسات البحوث مجلة في الجزائر، وتحدیاتها المحلیة التنمیة أبعاد غریبي، احمد 

 .2010 أكتوبر، المدیة، جامعة التسییر، وعلوم االقتصادیة العلوم كلیة ، 04 عدد

 33 ددالع .سیاحة الجزائر ، مجلة ،في خاص منتوج المعدنیة للسیاحة,الحمامات الوطني الدیوان، 

  نشر). سنة بدون الدیوان، (مطبعة

  غریبي محمد ، أبعاد التنمیة المحلیة و تحدیاتها، مجلة البحوث و الدراسات العلمیة،كلیة العلوم

 االقتصادیة وعلوم التسییر،المدیة.

 الدوریات: •

 من مساهمة االجتماعیة، و االقتصادیة التنمیة آفاق لجنة االجتماعي، و االقتصادي المجلس 

 ).2000(نوفمبر ،16الوطنیة، الدورة السیاحیة السیاسة تحدید إعادة جلأ

 المذكرات : •

  حسام الدین بركاني:استدامة السیاحة الساحلیة في الجزائر ،حالة مدینة جیجل وضواحیها ،مذكرة

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العمران، تخصص تسییر المدن والتنمیة المستدامة،جامعة العربي بن 

  .2014-2013یدي أم البواقي ،معهد تسییر التقنیات الحضریة ،سنة مه

  رزاي سعاد،إشكالیة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة

الماجستیر في علوم التسییر،فرع النقود المالیة،كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر،جامعة 

 ).2008-2007الجزائر،(

   منظمة التعاون اإلسالمي ، مركز  األبحاث اإلحصائیة  و االقتصادیة و االجتماعیة و التدریب

للدول اإلسالمیة:السیاحة الدولیة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: اآلفاق و التحدیات 

2018. 

 مناطقال في العالجیة السیاحة صناعة بن حبیب عبد الرزاق، أ. زكیة قصاص، "مقومات 

 بادیس، مستغانم. بن الحمید عبد الصحراویة"، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة

  عنتر عبد العال أبو قرین،محمد إمام احمد إمام،إستراتیجیة مقترحة لتنمیة السیاحة الجبلیة في

سم جامعة المنیا، كلیة التخطیط العمراني  و اإلقلیمي ،ق –المملكة العربیة السعودیة،كلیة الهندسة 

 .2017التخطیط العمراني،جامعة القاهرة 
 



 

  بلقلیل نور الدین:أثر آلیات تدخل الجماعات المحلیة في تحقیق التنمیة المحلیة، دراسة میدانیة

 محمد االقتصادیة، جامعة العلوم علوم في شهادة دكتوراه لنیل بوالیتي المسیلة و باتنة ،أطروحة مقدمة

 االقتصادیة،السنة العلوم التسییر قسم وعلوم والتجاریة تصادیةاالق العلوم بالمسیلة كلیة بوضیاف

 .2019الجامعیة

 في ماجستیر رسالة المحلیة، التنمیة وٕاشكالیة الجزائر في الراشد   الحكم حسین، القادر عبد 

 .2012 السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة تلمسان، جامعة السیاسیة، العلوم

  للتنمیة  21الحضریة و مؤشرات قیاسها في مجال تنفیذ األجندة عادل بونقاب، التنمیة المحلیة و

المحلیة المستدامة في الجزائر،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستر في إطار مدرسة 

الدكتوراه في العلوم االقتصادیة و علوم التسییر،تخصص إدارة األعمال اإلستراتیجیة للتنمیة المستدامة ، 

  .2011س سطیف،سنةجامعة فرحات عبا

 المدیریات و المصالح: •

  2019مدیریة السیاحة و الصناعة التقلیدیة، لوالیة خنشلة،تقریر قطاعي لسنة . 

  ،2020مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة. 

  2020بلدیة الحامة. 

  ،2020مصلحة األرصاد الجویة لبلدیة الحامة. 

 (الحامة). 04مخطط شغل األراضي رقم 

 2020والیة خنشلة،محافظة الغابات ل. 

 .مدیریة الموارد المائیة لوالیة خنشلة 

 . المصلحة التقنیة لبلدیة الحامة 

 .مدیریة التجهیزات لوالیة خنشلة 

     فرع محافظة الغابات لبلدیة الحامة 

 .المخططات و الوثائق •

 المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر خنشلة _الحامة_ انسیغة 

  لدیة الحامة.لب06مخطط شغل األراضي رقم 

  لمدینة الحامة.01مخطط شغل األرض رقم 

 

 



 

 :النصوص القانونیة و التشریعیة. •

  :یتضمن إنشاء المصالح  2010أكتوبر سنة  20المؤرخ في  257-10المرسوم التنفیذي رقم

 26، (63الخارجیة لوزارة السیاحة والصناعة التقلیدیة و یحدد مهامها و تنظیمها، الجریدة الرسمیة، العدد 

 ).2010، أكتوبر،

  لجمهوریة الرسمیة الجریدة 2007نوفمبر  18 المؤرخ في 351-07رقم لمرسوم التنفیذي 

 .)2007 نوفمبر   21 (،73الجزائریة، العدد 

  لجمهوریة الرسمیة الجریدة 1999 أفریل 04 في المؤرخ99 - 06 رقمالمرسوم التنفیذي 

 .1999 )أفریل  (24 ،07 الجزائریة،العدد

 قع االلكترونیة :الموا •

 http://www.onefd.edu.dz/cours_3am/fichiersPDF/env1/s_%20natu/F304

-snaturelle1-L07.pdf 

 http://www.mta.gov.dz/ . 

 ONT, les organisateurs, Algérie tourisme, (publication d`information, 

Juillet – out -septembre, 1996), p . 05.  

 http://www.mta.gov.dz/site_relooke/ar/legislation tourisme.php?cptd=o 
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 ملخص:
و ساهمت في جزء كبیر في تطویر  السیاحة منهج و أسلوب قدیم اعتمدت علیه الكثیر من الدول

ن اإلمكانیات الكبیرة التي تحظى بها ، و لكنها ،لكن الجزائر لم تعتمد على هذا الخیار بالرغم مإقتصادها
 اعتمدت على المحروقات.

و لكن في المدة األخیرة تداركت ووضعت خطة للنهوض بقطاغ السیاحة على المستوى الوطني،كحتمیة 
 للتنمیة السیاحیة و التنمیة المحلیة.

المحطة الحمویة حمام الصالحین و بلدیة الحامة لها إمكانیات كبیرة في المجال السیاحي التي تتمثل في 
و المنطقة الجبلیة، فالبد من النهوض بهذا القطاع السیاحي و تثمینه خاصة االرتقاء بالسیاحة الحمویة 
و الجبلیة،وهذا من خالل إنجارمشروع سیاحي یتمثل في قریة سیاحیة على مستوى منطقة التوسع 

 لتنمیة المحلیة.السیاحي الحامة لجذب أكبر عدد من السیاح و تحقیق ا
 
 

                                                                                                                                                             

 
 

                                        

.مویة، السیاحة الجبلیة،التنمیة المحلیةلكلمات المفتاحیة: السیاحة،السیاحة الحا  

résumé 
Le tourisme est une méthode ancienne que de nombreux pays ont adoptées 
et ont contribué en grande partie au développement de leur économie, mais 
l'Algérie ne s'est pas appuyée sur cette option malgré le grand potentiel dont 
elle dispose, mais elle s'est appuyée sur les hydrocarbures. 
Cependant, au cours de la période récente, il a corrigé et défini un plan de 
promotion du secteur du tourisme au niveau national, en tant qu'impératif pour 
le développement du tourisme et le développement local. 
Et la commune de Hamma a de grands potentiels dans le domaine du 
tourisme, qui est représentée dans la gare de Hammamet, Hammam al-
Salihin et la région montagneuse, donc ce secteur touristique doit être valorisé 
notamment la promotion du tourisme de montagne et ceci à travers la mise en 
œuvre d'un projet touristique représenté dans un village touristique au niveau 
de la zone d'expansion touristique du Hamma Attirer le plus grand nombre de 
touristes et réaliser un développement local. 
 

Les mots clés : tourisme،tourisme cinétique ،tourisme  de montagne، 
  développement local. 

 




