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الحمد هللا رب العالمین الذي وفقني إلى إتمام ھذا البحث العلمي 
 :الذي أھدیھ إلى

أمي الحبیبة التي تقاسمت معي كامل محطات التعب و الشقاء، والتي 
  سھرت على تربیتي و تنشأتي على  أحسن وجھ، 

 .أقول لھا شكرا على كل شئ

إلى أبي العزیز، الذي سعى بكل جھد إلى توفیر كل المتطلبات الالزمة 
 من أجل بلوغي ھذه المحطة

راد أسرتي، أقول لھم إلى إخواتي وأخواتي وجدتي الحبیبة وكامل أف
  .شكرا على تحملي رغم حدة وصعوبة طبعي

  الذي سیضل في قلوبنا أبد الدھر إلى روح المرحوم و الفقید الغالي 

 " فاتح كوسة "

تسییر المدن "كما أھدي ھذا العمل إلى كامل أفراد دفعة الماجستیر 

بمعھد تسییر التقنیات الحضریة  2011لسنة " والتنمیة المستدامة

 .بجامعة العربي بن مھیدي أم البواقي

  ......كما أخص بالذكر كل أصدقائي و أحبائي دون استثناء
 

 

 

 بركاني حسام الدین



  

على مجھوداتھ الجبارة في تأطیر ھذا البحث " بن غضبان فؤاد" أتقدم بالشكر الجزیل لألستاذ 
  العلمي من خالل تصحیحھ الدقیق وتوجیھاتھ النیرة،  

  ....كما أشكره على سعة صبره معي وحسن تفھمھ، شكرا جزیال یا أستاذ

كما أتقدم بالشكر الجزیل لكامل أعضاء لجنة المناقشة على قبولھم مناقشة ھذا العمل المتواضع، 
  .شكرا جزیال لكم

 8كما أشكر كذلك كل األساتذة الذین أشرفوا على تكویني خالل مسیرتي الجامعیة الممتدة على 

  سنوات

بوشمال صالح، : ریف، األستاذعداد محمد الش: غنوشي أحمد، األستاذ: األستاذ: أخص بالذكر منھم
قنادز زین الدین، : األستاذمازة، : األستاذبوسماحة أحمد، : األستاذبن میسي أحسن، : األستاذ

  محیمود عیسى، : األستاذحجو فاتح، : األستاذ

  .سایغي وفاء: األستاذة

معھد األستاذ كما أشكر الفریق اإلداري لمعھد تسییر التقنیات الحضریة على رأسھ المدیر السابق لل
غنوشي أحمد، وكذا نائب مدیر المعھد : عداد محمد الشریف، و المدیر الحالي الدكتور: الدكتور

سراج محمد إلیاس، على كامل التسھیالت المقدمة طیلة : المكلف بدراسات ما بعد التدرج األستاذ
 ....فترة دراستنا بالمعھد، فشكرا جزیال لكم

 بركاني حسام الدین

 

على مجھوداتھ الجبارة في تأطیر ھذا البحث " بن غضبان فؤاد" أتقدم بالشكر الجزیل لألستاذ 

  العلمي من خالل تصحیحھ الدقیق وتوجیھاتھ النیرة،  

  ....أشكره على سعة صبره معي وحسن تفھمھ، شكرا جزیال یا أستاذكما 

كما أتقدم بالشكر الجزیل لكامل أعضاء لجنة المناقشة على قبولھم مناقشة ھذا العمل المتواضع، 

  .شكرا جزیال لكم

 8كما أشكر كذلك كل األساتذة الذین أشرفوا على تكویني خالل مسیرتي الجامعیة الممتدة على 

  سنوات

بوشمال صالح، : عداد محمد الشریف، األستاذ: غنوشي أحمد، األستاذ: األستاذ: ص بالذكر منھمأخ

قنادز زین الدین، : األستاذمازة، : األستاذبوسماحة أحمد، : األستاذبن میسي أحسن، : األستاذ

  محیمود عیسى، : األستاذحجو فاتح، : األستاذ

  .سایغي وفاء: األستاذة

اإلداري لمعھد تسییر التقنیات الحضریة على رأسھ المدیر السابق للمعھد األستاذ كما أشكر الفریق 

غنوشي أحمد، وكذا نائب مدیر المعھد : عداد محمد الشریف، و المدیر الحالي الدكتور: الدكتور

سراج محمد إلیاس، على كامل التسھیالت المقدمة طیلة : المكلف بدراسات ما بعد التدرج األستاذ

 ....ستنا بالمعھد، فشكرا جزیال لكمفترة درا

 بركاني حسام الدین



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ةــامــة العـدمــاملق



 

  المقدمة العامة

یحتاج اإلنسان بطبعھ إلى قضاء فترة من الراحة و االستجمام بعد قیامھ ببذل العدید من المجھودات 

البدنیة و الفكریة خالل عملھ، حیث یلجأ في الكثیر من األحیان إلى تغییر األجواء و االبتعاد عن مسكنھ 

  .التي یقیم فیھا بحثا عن ھذه الراحة، و ھو ما یجده في السفر و السیاحةو مدینتھ 

حیث تعد السیاحة ظاھرة قدیمة ارتبط ظھورھا بوجود اإلنسان و تحركاتھ من زمن بعید، إذ كان الھدف 

منھا إما البحث عن مناطق جدیدة أو إقامة عالقات تجاریة و سیاسیة بین األفراد في مختلف المناطق أو 

ھا من النشاطات المرتبطة باحتیاجات اإلنسان و نشاطاتھ الیومیة، لكنھا ما لبثت تتطور باستمرار غیر

حتى تحولت إلى ظاھرة حضریة ذات نشاط اجتماعي، اقتصادي، و ثقافي، حیث أصبحت في عصرنا 

ط، الحالي صناعة في حد ذاتھا، تبنى على أسس و قواعد،  و توضع لھا استراتیجیات و دراسات و خط

كما أنھا صناعة ذات أھداف و أبعاد متعددة، حیث تعمل على الزیادة في الدخل الوطني و تطویر 

  1.االقتصاد الوطني

و نظرا لألھمیة المتنامیة للسیاحة، فھي تتأثر و تؤثر في العدید من القطاعات كقطاع النقل و الخدمات 

في زیادة االستفادة من التنمیة السیاحیة على و االتصال و الصناعات التقلیدیة و غیرھا، و ھو ما یساھم 

كل المستویات، و ذلك من خالل تنوع المداخیل و توفیر فرص العمل المباشرة و غیر المباشرة، 

و كذا تنشیط المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  2والمساھمة في الناتج الوطني و تحقیق التنمیة المحلیة،

مناطق الجذب السیاحي، و زیادة دخل األفراد و األسر و تحسین العاملة في مختلف المجاالت السابقة ب

مستوى معیشتھم، و تطویر مستوى الخدمات و المرافق و البنى التحتیة، و لھذا السبب اھتم الكثیر من 

الباحثین سواء في المجال االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي، أو حتى العمراني بدراسة السیاحة      

  .21أبعادھا و العوامل التي تتأثر بھا و تؤثر فیھا، حیث یعتبرونھا صناعة القرن و مفھومھا و 

و قد أدى التطور و النمو الكبیر للصناعة السیاحیة  إلى ظھور العدید من المشاكل في مختلف المجاالت 

لدى حیث تعد البیئة من الموضوعات التي تثیر جدال واسعا . خاصة في المجالین البیئي و االجتماعي

مختلف المنظمات و الھیئات الدولیة التي تولي لھا اھتماما خاصا في ظل التغییرات المناخیة و البیئیة  

و ظاھرة االحتباس الحراري التي أصبحت تھدد سكان األرض، و ھذا في ظل الحجم الكبیر و المتزاید 

نتاجیة و الخدماتیة التي تترك لمتطلبات البشر و ھو ما نتج عنھ الزیادة الكبیرة في مختلف النشاطات اإل

و تعد السیاحة واحدة من تلك النشاطات التي تؤثر على . العدید من اآلثار السلبیة و الوخیمة على البیئة
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البیئة، حیث أن البیئة ھي الوسط المستقبل لمعظم النشاطات السیاحیة، كما ترتبط السیاحة ارتباطا وثیقا 

  .لتي تتخذ من الوسط الطبیعي و الحیوي حاضنة لھابالبیئة، خاصة السیاحة الساحلیة ا

من جھة أخرى یمكن تسجیل أن للسیاحة كذلك تأثیرات اجتماعیة و ثقافیة، و ھذا من خالل احتكاك 

السكان المحلیین في مناطق الجذب السیاحي بالسیاح، حیث یمكن أن یساھم ھذا االحتكاك في التبادل 

ب، كما یمكن أن یؤثر على سلوكات السكان المحلیین و عاداتھم  الثقافي و الحضاري بین مختلف الشعو

لذا یجب وضع التنمیة السیاحیة . و تقالیدھم، و ھو ما قد ینتج العدید من الظواھر االجتماعیة األخرى

في إطارھا الصحیح لالستفادة منھا بصورة مناسبة دون التأثر بسلبیاتھا، و ھو ما یمكن تحقیقھ باالھتمام 

ة المستدامة و التي تحافظ على الوسط الطبیعي و الحیوي و تعمل على استغاللھ في التنمیة بالسیاح

السیاحیة، كما تسعى كذلك إلى تحقیق التنمیة المحلیة من خالل إشراك مختلف الفاعلین السیاحیین 

ھم     خاصة السكان المحلیین المستقبلین للنشاط السیاحي في تسییر ھذا النشاط مع مراعاة خصوصیات

  . و عاداتھم و تقالیدھم

  :اإلشكالیة

إن كل التطور المحقق في المجال السیاحي على المستوى العالمي، جعل الجزائر واحدة من الدول التي 

  . تسعى إلى تحقیق تنمیة سیاحیة حقیقیة تجعل من السیاحیة واحدة من الروافد الفعلیة لالقتصاد الوطني

من البلدان المصدرة للسیاح عالمیا، و كذا موقعھا المتمیز في الحوض وفي ظل الموقع القریب الجزائر 

الجنوبي الغربي للبحر المتوسط الذي یعد الوجھة األولى للتدفقات السیاحیة العالمیة، فالجزائر تسعى 

الستغالل موقعھا في إنشاء اقتصاد بدیل عن اقتصاد المحروقات من خالل االھتمام الكبیر الذي تولیھ 

، و تزامن ھذا مع  2025السیاحي و تجسد ذلك في ظھور المخطط الوطني للتنمیة السیاحیة  للقطاع

الظروف التي تعرفھا األسواق السیاحیة العربیة التقلیدیة في منطقة شمال إفریقیا و حوض المتوسط من 

اتھا على اضطرابات جیوسیاسیة ناتجة عن إفرازات ما یسمى بثورات الربیع العربي التي امتدت انعكاس

القطاع السیاحي في ھذه الدول، و ھو ما أفقدھا جزء ھاما من زبائنھا التقلیدین، و ھو ما یسمح للجزائر 

باالستفادة منھ في ظل االستقرار التي تعرفھ،خاصة إذا ما وجدت إرادة حقیقیة لإلقالع بالقطاع السیاحي 

فریدة من نوعھا، إذ قلما نجدھا في بلدان في ظل توفر كل المقومات الطبیعیة المتنوعة بالجزائر، و ال

  . أخرى، فتوجد البحار و الجبال و الحمامات المعدنیة و الصحراء و غیرھا

غیر أن محاولة الجزائر لإلقالع بالقطاع السیاحي یجب أن ال تكون على حساب الجوانب االجتماعیة 

سبقتھا في ھذا المجال، و ھو ما  والبیئیة و ھذا من خالل االستفادة من أخطاء و تجارب الدول التي

  .       یتجلى في محاولة تحقیق استدامة السیاحة في مختلف المشاریع المبرمجة في ھذا القطاع



 

غدت السیاحة المستدامة منھجا عالمیا مھما تستند علیھ العدید من الدول و المؤسسات السیاحیة لقد 

ھوم كذلك على الصعید العلمي العالمي من خالل العالمیة في وضع استراتیجیاتھا، كما برز ھذا المف

التي اختارتھا المنظمة  2002أھمیة قصوى، و ھو ما تجلى في سنة أعطوا لھ العدید من الباحثین الذین 

كسنة للسیاحة المستدامة، و یقصد بمفھوم السیاحة المستدامة قابلیة المكان  OMTالعالمیة للسیاحة 

السیاحي للبقاء في المنافسة تجاه الجدید في عالم السیاحة التي تتركز على الجذب السیاحي لمحبي 

الترفیھ و االستطالع، و كذا لقابلیة بقاء ھذا المنتوج السیاحي على المدى الطویل مع المحافظة على 

افة المجتمع المحلي المستقبل لھذا المنتوج السیاحي و مختلف نشاطاتھ من جھة، و عدم اإلضرار ثق

التي تسعى إلى  كل ھذا في إطار مبادئ التنمیة المستدامة  1بالجانب البیئي و عناصره من جھة أخرى،

جسیده على أرض التوفیق بین الجوانب االقتصادیة و االجتماعیة و البیئیة، و ھو ما سعت الجزائر لت

الواقع من خالل سن مجموعة من القوانین و التشریعات التي تتبنى مبادئ االستدامة السیاحیة على 

المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، و كذا  2003فبرایر  17المؤرخ في  01- 03غرار القانون رقم 

قع التوسع السیاحي المتعلق بمناطق و موا 2003فبرایر  17المؤرخ في  03-03القانون رقم 

منطقة توسع سیاحي  174المخصصة الستقبال المشاریع السیاحیة، حیث تتوفر الجزائر على حوالي 

)ZET ( بكامل التراب الوطني أو كما یطلق علیھا حالیا مناطق و مواقع التوسع السیاحي)ZEST(  ،

قة و موقع توسع منط 140منھا  1988نوفمبر  05المؤرخ في  232- 88:رقم المرسوم وفق وھذا

ضمنھا منطقة و موقع التوسع منطقة ذات أولویة قصوى من  22سیاحي بالوالیات الساحلیة، منھا 

 المناطق و كذا االرتقاء ذهین االعتبار ضرورة االرتقاء بھو قد أخذ التشریع بع. السیاحي للعوانة بجیجل

 تسییرا عقالنیا وتسییره الثروة زیادة في المساھمة القطاعات مصاف إلى السیاحي بصفة عامة بالقطاع

لتحقیق الفائدة لالقتصاد الوطني، خاصة في میدان السیاحة الساحلیة التي تعد ھي السیاحة األولى عالمیا 

و ھذا لالرتباط الكبیر بین اإلنسان و السواحل، و ھو ما تزخر بھ الجزائر التي تتوفر على شریط 

لم من السواحل المطلة على الحوض الجنوبي الغربي للبحر ك 1200ساحلیا مھم یمتد على أكثر من 

  .المتوسط

و تعد جیجل واحدة من الوالیات الساحلیة المھمة في الجزائر، حیث تتوفر على شریط ساحلي یمتد على 

من طول الشریط الساحلي الجزائري، مما یجعلھا واحدة من  1/10كلم أي ما یمثل حوالي  120

ال السیاحة الساحلیة، كما تتوفر كذلك على العدید من المقومات السیاحیة الكمائن الطبیعیة في مج

األخرى الھائلة التي تساعد على الجذب السیاحي، ما یؤھلھا لتكون قطبا سیاحیا بامتیاز، حیث تتوفر 

الغابات و الجبال و البحیرات، كما یشكل الكورنیش الجیجلي بجزره و مناظره : باإلضافة إلى الشواطئ
                                                             

البیئیة المستدامة و دوره في توفیر الحمایة و تنمیة المجتمع المحلي بالمناطق السیاحیة، دراسة تطبیقیة  بن غضبان فؤاد، تخطیط السیاحة  1
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" الحظیرة الوطنیة لتازة"بة معلما سیاحیا فریدا من نوعھ، كما تتوفر كذلك على حظیرة وطنیة ھي الخال

التي تعد مكانا مھما للتنوع االیكولوجي بما تتوفر علیھ من حیوانات و نباتات مھددة باالنقراض، حیث 

ن المساحة اإلجمالیة م %57المساحة الغابیة حوالي  تعد المكان األكثر تشجیرا في الجزائر، إذ تغطي

  .لجیجل

و أمام ھذه األھمیة سنقوم بتسلیط الضوء على مدینة جیجل و ضواحیھا من خالل ھذا البحث محاولین 

توضیح أھم مقومات التنمیة السیاحیة التي تزخر بھا مدینة جیجل و ضواحیھا، و التي جعلھا من بین 

حیة بالجزائر، حیث تعد  وجھة سیاحیة مستقطبة المناطق التي تحظى باألولویة في تحقیق التنمیة السیا

في الساحل الجزائري في ظل التنوع البیئي و االیكولوجي الذي تكتنزه، و ھو ما یدفعنا في إطار ھذا 

  :البحث لطرح التساؤل الرئیسي التالي

الجوانب البیئیة على  تأثیرا سلبیا بمدینة جیجل و ضواحیھاالسیاحیة  لتنمیةتشكل اھل  -
 االجتماعیة ؟و

 :و یتفرع عن ھذا السؤال األسئلة الفرعیة التالیة

 ما ھو واقع السیاحة بمدینة جیجل و ضواحیھا؟ -

 كیف تتأثر التنمیة السیاحة في مدینة جیجل و ضواحیھا بالجوانب البیئیة و االجتماعیة؟ -

 فیما تتمثل مقومات السیاحة المستدامة بمدینة جیجل و ضواحیھا؟ -

 كان المحلیین و السیاح و كذا المسؤولین بمفھوم السیاحة المستدامة؟ما مدى وعي الس -

 كیف یمكن تحقیق استدامة السیاحة بمدینة جیجل و ضواحیھا؟ -

  :و انطالقا من ھذه التساؤالت یمكن تصور الفرضیات التالیة

  :الفرضیة الرئیسیة

و االجتماعیة سلبا، و ھو ما  تؤثر التنمیة السیاحیة  بمدینة جیجل و ضواحیھا على الجوانب البیئیة 
  .یمكن تفادیھ بتبني مبدأ االستدامة في السیاحة أي السیاحة المستدامة

  :الفرضیات الجزئیة

 .یتمیز واقع السیاحة بجیجل بالضعف الكبیر في ھیاكل االستقبال -

 .االجتماعیةمدینة جیجل و ضواحیھا بشكل ایجابي بالجوانب البیئیة و في تتأثر التنمیة السیاحیة  -

البیئي الذي تزخر بھ مدینة جیجل حة المستدامة في الغنى الطبیعي وتتمثل مقومات السیا -

 .وضواحیھا



 

 .یفتقر السكان المحلیون و السیاح و كذا المسؤولین للوعي بمفھوم السیاحة المستدامة -

البیئیة یمكن تحقیق استدامة السیاحة بمدینة جیجل و ضواحیھا من خالل االھتمام بالجوانب  -

 .واالجتماعیة للمدینة و المحافظة علیھا

  :یلي تتمثل أھداف البحث فیما :أھداف البحث

 :الھدف الرئیسي -

نھدف من خالل ھذا العمل العلمي إلى محاولة تسلیط الضوء على واقع السیاحة المستدامة في الجزائر، 

 بتحلیل مدینة جیجل و ضواحیھا،ب دراستنا التطبیقیةو إمكانیة تطبیقھا على أرض الواقع من خالل 

و كذا انعكاسات النشاطات السیاحیة على الجوانب لمختلف المقومات و اإلمكانیات السیاحیة بجیجل 

  .البیئیة و االجتماعیة

 :تتمثل فیمایلي: األھداف الجزئیة -

 التعرف على واقع السیاحة في الجزائر عموما، و السیاحة الساحلیة بجیجل خصوصا. 

 التي تؤھلھا لتكون رافد من  ومات السیاحیة الطبیعیة و البشریة لمدینة جیجل و ضواحیھاإبراز المق

 .الروافد األساسیة للقطاع السیاحي بالجزائر

  إبراز العالقة بین السیاحة و البیئة و مدى تأثیر كل منھما على األخرى، خاصة بمدینة جیجل

 .ضواحیھاو

 ممیزاتھا بمدینة جیجل و ضواحیھا التعریف بالسیاحة المستدامة و خصائصھا و. 

  إبراز مختلف التأثیرات االجتماعیة و الثقافیة للنشاطات السیاحیة على سكان مناطق الجذب

 .مدینة جیجل و ضواحیھاالسیاحي، خاصة ب

  :تیار الموضوعأسباب اخ

أنواعھا و أشكالھا فرعا مھما في االقتصاد الوطني ألي دولة، و ھو ما جعل العدید  تعتبر السیاحة بكل

من الدول تولي اھتماما خاصا للقطاع السیاحي، و نظرا لما تمنحھ التنمیة السیاحیة من مزایا متعددة في 

ي و المتوازن المجاالت االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة إن عرفنا كیفیة استغاللھا بالشكل العقالن

والصحیح، حیث تساھم التنمیة السیاحیة في زیادة الدخل الوطني للبالد و توفیر العملة الصعبة و فرص 

العمل، كما تعمل كذلك على التعریف بالھویة الثقافیة و الحضاریة للبلدان، و تساعد على التبادل الفكري 

  .و الثقافي بین الشعوب

ر كغیرھا من الدول النامیة، وسیلة إضافیة للخروج من التخلف وتحقیق كما تمثل السیاحة بالنسبة للجزائ

تنمیة حقیقیة و شاملة و ھذا من خالل تنشیط التنمیة السیاحیة للعدید من القطاعات األخرى سواء ما 



 

تعلق بالقطاعات اإلنتاجیة أو الخدماتیة، و ھو ما یمكن أن یشكل دعامة فعلیة لالقتصاد الجزائري 

یا على عائدات البترول، حیث أن الجزائر تزخر بالعدید من المقومات الطبیعیة الھائلة التي المعتمد كل

  ."السیاحة الساحلیة " تؤھلھا لإلقالع بالقطاع السیاحي عبر العدید من أنماط السیاحة خاصة 

تقدیم  و نظرا لما سبق ذكره قمنا باختیار ھذا الموضوع لمحاولة معالجتھ من وجھة نظر علمیة من أجل

إضافة في ھذا الشأن، و قد زاد إصرارنا على ھذا االختیار بناء على العدید من المعطیات األخرى 

  :نذكر منھا

النشاط  2015حسب المنظمة العالمیة للسیاحة، فإن الصناعة السیاحیة سوف تصبح في آفاق  -

 .ل السیاحي بالجزائراالقتصادي األھم في العالم، و ھو ما یدفعنا لالھتمام بالدراسات في المجا

 .الموقع االستراتیجي المتمیز الذي تحتلھ الجزائر بالقرب من األسواق السیاحیة العالمیة -

األھمیة الكبرى للمقومات السیاحیة الطبیعیة التي تزخر بھا الجزائر عموما، و مدینة جیجل  -

 وضواحیھا خصوصا

الجزائر عموما، و كذا تلك التي تتوفر علیھا التعریف بالمقومات السیاحیة الطبیعیة التي تزخر بھا  -

 .مدینة جیجل و ضواحیھا على وجھ التحدید

 التعریف بأھمیة السیاحة المستدامة و منافعھا بمدینة جیجل و ضواحیھا -

محاولة معرفة مدى تأثیر التنمیة السیاحیة على الجوانب البیئیة و االجتماعیة بمدینة جیجل  -

 .وضواحیھا

 موضوع التنمیة السیاحیة المستدامة بالجزائرقلة البحوث حول  -

  :فيأھم أسباب اختیار مدینة جیجل و ضواحیھا كمجال للدراسة تتلخص : تیار مجال الدراسةأسباب اخ

الموقع المتمیز الذي تحتلھ جیجل في الحوض الجنوبي الغربي للبحر المتوسط  بالقرب من األسواق  -

دقیقة جوا عن كل من برشلونة،  60تبعد بحوالي  السیاحیة العالمیة خاصة األوروبیة، حیث

 .مرسیلیا و نابولي

 . توفرھا على مطار و میناء كبیر یسھالن ربطھا مع العالم -

 . كلم، یعد األطول في الجزائر 120شریط ساحلي بطول أكثر من  -

 .قةتوسط مدینة جیجل و ضواحیھا للساحل الشرقي الجزائري و ھو ما جعلھا قبلة سیاحیة في المنط -

الكمائن السیاحیة الطبیعیة الھائلة التي تزخر بھا مدینة جیجل و ضواحیھا و التي تعد كنزا فریدا من  -

 . نوعھ

الضعف الكبیر الذي تعرفھ مدینة جیجل و ضواحیھا في الھیاكل و المنشآت السیاحیة والذي ال  -

 .یتناسب مع المقومات السیاحیة الطبیعیة التي تزخر بھا



 

 :منھجیة البحث

و كذا المنھج الكمي، وھذا عبر على المنھج الوصفي التحلیلي اعتمدنا في تحلیلنا في ھذا البحث 

  :المراحل التالیة

 :البحث النظري -

، فھي تعد المادة األولیة التي ننطلق منھا في م مراحل البحث العلميتعتبر مرحلة البحث النظري من أھ

قراءة العدید من المراجع المتعلقة بصورة مباشرة أو انجاز دراساتنا، و ھو ما تطلب منا االطالع و 

المقاالت العلمیة المنشورة، أو من شرة بموضوع البحث، سواء الكتب و المذكرات و المجالت وغیر مبا

اللكترونیة على شبكة االنترنیت خالل مذكرات الماجستیر و الدكتوراه، كما تصفحنا بعض المواقع ا

دینا نظرة شاملة الدولیة المھتمة بالسیاحة المستدامة، و ھذا حتى تتبلور ل الخاصة بالعدید من المنظماتو

  . لمام بمختلف جوانبھلموضوع البحث و إ

 :و یمكن تقسیمھا إلى قسمین و ھما: البحث المیداني -

 مرحلة جمع المعطیات من المصالح المعنیة بموضوع البحث:  

المدیریات المعنیة بموضوع البحث على مستوى في ھذه المرحلة قمنا باالتصال بمختلف المصالح و 

والیة جیجل و خارجھا، وھذا لالستفادة من المعطیات و اإلحصائیات و الصور المتعلقة بموضوع 

الدراسة و التي تفیدنا في عملنا، و قد تنوعت مصادرنا في ھذا الشأن، و تتمثل أھم المصالح و 

  :المدیریات التي تم االتصال بھا في

 سیاحة لوالیة جیجلمدیریة ال 

 مدیریة البیئة لوالیة جیجل 

 مدیریة الحظیرة الوطنیة لتازة بوالیة جیجل 

 مدیریة الثقافة لوالیة جیجل 

 المحافظة الوطنیة لتھیئة الساحل لوالیة جیجل 

 مدیریة الري لوالیة جیجل 

 مدیریة التخطیط و التھیئة العمرانیة لوالیة جیجل 

 جیجل مدیریة التعمیر و البناء لوالیة 

 مدیریة الطاقة و المناجم لوالیة جیجل 

 مدیریة البیئة لوالیة جیجل 

 محافظة الغابات لوالیة جیجل 



 

 مصالح األرصاد الجویة لمطار فرحات عباس بجیجل 

 مدیریة مطار فرحات عباس بجیجل 

 مدیریة میناء جن جن بجیجل 

  ھاو جمع مرحلة توزیع االستمارة االستبیانیة:  

من االستمارات االستبیانیة  أنواعقمنا بتوزیع ثالث من أجل استكمال بقیة المعطیات و اإلحصائیات، 

المحلیین، سكان السیاح، ال :و ھممختلفة مثلت مختلف الفاعلین في المجال السیاحي  عیناتعلى ثالث 

  :الستبیانیة فيتتمثل ھذه االستمارات ا. السلطات المحلیة المسؤولة عن تسییر القطاع السیاحيو

  مجال استمارات استبیانیة على مختلف المدیریات الوالئیة المعنیة بتسییر ال 100قمنا بتوزیع حوالي

السیاحي و تبعاتھ على الجانب البیئي و المعیشي لسكان مدینة جیجل و ضواحیھا، لكننا اصطدمنا 

استمارة استبیانیة أي  65بنقص كبیر في التعاون من قبل بعض المدیریات، حیث لم نسترجع سوى 

 .من مجموع االستمارات الموزعة %65بنسبة 

  بالحي  استمارة استبیانیة على عینة عشوائیة من سكان مدینة جیجل 500قمنا بتوزیع حوالي كما

اإلداري بوسط المدینة باإلضافة إلى العدید من المقاھي و المطاعم القریبة من الشواطئ، والتي 

و ھو ما استمارة،  476استرجعنا حوالي  قد و. مي مع السیاح و نشاطاتھمتتمیز باالحتكاك الیو

 .من قبل سكان المدینة بیر والتفھم، و ھو ما یعكس التعاون الك℅95 یمثل نسبة تفوق

  ،الوافدین على مدینة جیجل و ضواحیھا، حیث اخترنا عینة عشوائیة من السیاح إلى جانب ذلك

أماكن و د من الشواطئ و المرافق السیاحیةفي العدی استبیانیةاستمارة  600وزعنا علیھم حوالي 

  .℅75.83بلغت  استمارة، و ھذا بنسبة  455ي استرجعنا حوال و قدالتسلیة، الترفیھ و

  نتائج االستمارات االستبیانیةتحلیل مرحلة معالجة المعطیات و: 

التعلیق فرز و استغالل المعطیات المجمعة في المراحل السابقة و تحلیلھا و في ھذه المرحلة یتم تنظیم و

 ھي األخرى و تحویلھا إلى جداول وأشكالعلیھا، كما یتم تفریغ نتائج االستمارات االستبیانیة و تحلیلھا 

  .   و تحلیلھا للخروج بنتائج دقیقةبیانیة لتوظیفھا 

  :األدوات المستعملة في البحث 

  :المكتبیةاألدوات  -

اعتمدنا في انجازنا لھذا البحث العلمي على مجموعة من الكتب و المذكرات و المراجع العلمیة األخرى 

  .التي اھتم بدراسة السیاحة المستدامة 



 

 : المالحظة المیدانیة -

في باإلضافة إلى األدوات المكتبیة، اعتمدنا على المالحظة المیدانیة من خالل زیارتنا  لمنطقة الدراسة 

و إقامتنا بالمدینة لمالحظة مختلف السلوكات و الظواھر  فترة الذروة السیاحیة بمدینة جیجل و ضواحیھا

و ھو ما ساعدنا كثیرا على تحلیل واقع السیاحة بمنطقة الدراسة و عالقتھ  ،المرتبطة بالنشاط السیاحي

التي تواجھ  التنمیة  اتقعوممختلف البالجوانب البیئیة و االجتماعیة، كما سمح لنا بالوقوف على 

  . السیاحیة بجیجل و اقتراح بعض الحلول لھا

 : االستمارة االستبیانیة -

المھمة معرفة آراء مختلف الفاعلین في النشاطات السیاحیة من  حاولنا من خالل ھذه الوسیلة العلمیة

ھؤالء الفاعلین، مختلف دراسة وتفسیر العالقات بین ل سلطات محلیة و مجتمع محلي و سیاح، و ھذا 

وكذا معرفة مدى وعیھم بمفھوم السیاحة عامة و السیاحة المستدامة على وجھ الخصوص بالمناطق 

    الساحلیة

  :أدوات تحلیل البیانات -

تفریغھا ، و تحویل نتائجھا إلى جداول تم  ات،االستمار حل البحث المیداني وجمعابعد انتھاء مر

في ھذا المیدان  و ھو الذي مكننا البرامج  بین أھمذي یعتبر من ال) EXEL(تحلیلھا باستخدام برنامج و

  .المخططات البیانیةبعض إعداد من 

 :ھیكلة البحث

سعینا من خالل ھیكلة ھذا البحث العلمي إلى محاولة اإلجابة عن التساؤل الرئیسي و األسئلة الفرعیة 

من ھذا العمل، لذا ارتأینا أن  مع ضمان التدرج الصحیح و المتوازن للوصول إلى غایتنا المرجوة

باإلضافة إلى مقدمة عامة وخاتمة  نقسمھ إلى ثالث فصول رئیسیة، كل فصل منھا یحتوي على مبحثین،

  :كمایليقد جاء الھیكلة و عامة وتوصیات،

مھدنا من خاللھا للعمل العلمي حیث قمنا بطرح اإلشكالیة ووضع الفرضیات باألضافة : المقدمة العامة

المرجوة من العمل وأسباب اختیار الموضوع و مجال الدراسة، كما قدمنا منھجیة وھیكلة  لألھداف

  .العمل العلمي

المفھوم، : التنمیة السیاحیة، السیاحة الساحلیة و السیاحة المستدامة في العالم و الجزائر: الفصل األول

  :و یتضمن مبحثین. األنماط و الخصائص



 

 األنماط والخصائصو  المبحث إلى مختلف التعاریف و المفاھیمتطرقنا في ھذا : المبحث األول -

 .الساحلیة و السیاحة المستدامة ، و ھذا لإللمام بمختلف المفاھیم في ھذا المیدان حول السیاحة
من و الجزائرالعالم وحوض المتوسط  في تطرقنا في ھذا المبحث إلى واقع السیاحة: المبحث الثاني -

واإلحصائیات التي ساعدنا على معرفة ما وصلت إلیھ السیاحة في مجال خالل مختلف األرقام 

تلف المخططات مخ، كما تعرفنا على ممیزات السیاحة في الجزائر و كذا واإلیرادات التدفقات

 .واالستراتیجیات و القوانین المسیرة للقطاع السیاحي التي أعطتنا نظرة شاملة حول الموضوع

  :یتكون من المبحثین التالیین. تنوع و تعدد: سیاحیة بمدینة جیجل و ضواحیھاالمقومات ال: الفصل الثاني

تطرقنا من خالل ھذا المبحث إلى دراسة الخصائص السیاحیة الطبیعیة لمدینة : المبحث األول -

ھذا لمعرفة مدى و جیجل و ضواحیھا و كذا حاولنا إبراز مختلف المقومات السیاحیة الطبیعیة بھا

 .الجانب السیاحيتأثیرھا على 

السیاحیة البشریة لمدینة جیجل  تطرقنا في ھذا المبحث إلى دراسة الخصائص: المبحث الثاني -

ضواحیھا و ھذا من خالل إبراز مختلف المقومات السیاحیة البشریة بھا و ھذا لمعرفة مدى و

 .بجیجل تأثیرھا على الجانب السیاحي، و كذا التطرق لواقع منشآت و مرافق القطاع السیاحي

  :یتكون من المبحثین التالیین  .مھددات و عوائق: السیاحة البیئیة المستدامة: الفصل الثالث

و ضواحیھا، و كذا واقع القطاع البیئي بمدینة جیجل  تطرقنا في ھذا المبحث إلى :المبحث األول -

 .و انعكاساتھا علیھ تأثیر مختلف النشاطات السیاحیة على ھذا الجانب

في ھذا المبحث قمنا بدراسة و تحلیل االستمارات االستبیانیة الموزعة على مختلف  :الثانيالمبحث  -

كذا الجوانب االجتماعیة و البیئیة، والفاعلین، و التي حاولنا من خاللھا دراسة تأثیر السیاحة على 

 .إمكانیة تحقیق االستدامة في السیاحة الساحلیة بمدینة جیجل و ضواحیھا

  تم التوصل من خاللھا إلى نتائج البحث و التي قادتنا إلى تقدیم بعض التوصیات :العامةة خاتمال

  

  

  
  

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 : الفصل األول

التنمية السياحية، السياحة الساحلية و السياحة 
 : يف العامل واجلزائر املستدامة

 .اخلصائصاملفهوم، األمناط و



 

  :مقدمة الفصل األول

تحظى السیاحة في الوقت الراھن باھتمام كبیر و عنایة فائقة في العدید من دول العالم، فھي تحتل مكانة 

رع نموا في االقتصاد متمیزة في االقتصاد العالمي، حیث یعتبر القطاع السیاحي ھو القطاع األس

ي من القرن منذ النصف الثانالذي انطلق النمو السریع و المتزاید للسیاحة  العالمي، و قد ترتب عن ھذا

مسح جزء من الھویة  مشاكل بیئیة و ایكولوجیة في العدید من الدول، كما ساھم في تغییب والماضي 

  . في دول أخرى

وتعتبر الجزائر من الدول ذات المستقبل السیاحي الواعد لما تتوفر علیھ من مقومات سیاحیة متنوعة 

عروف عنھ بأنھ الوجھة السیاحیة األولى في العالم ما خاصة وأنھا تطل على الحوض المتوسط الم

و المدعم بموقعھا الجغرافي  رئیسي سیاحي مقصدیمكنھا من تطویر سیاحتھا الساحلیة لتتحول إلى 

  .المتمیز، و ھو ما یجعلھا تستفید اقتصادیا و اجتماعیا و ثقافیا

طورة سیاحیا، وجب على الجزائر إنشاء و من أجل تفادي المشاكل التي وقعت فیھا العدید من الدول المت

صناعة سیاحیة تراعي متطلبات االستدامة، لكن قبل التطرق لكل ھذا البد لنا من خالل ھذا الفصل 

الحدیث عن السیاحة و مفاھیمھا و أشكالھا المتنوعة، كما وجب كذلك التعریف و التطرق إلى السیاحة 

فة إلى السیاحة المستدامة و تنمیتھا من خالل المبحثین الساحلیة و مفھوم التنمیة المستدامة، باإلضا

  :التالیین

المفھوم، األنماط : التنمیة السیاحیة، السیاحة الساحلیة و السیاحة المستدامة: المبحث األول -

  .والخصائص

 .السیاحة في العالم، حوض المتوسط و الجزائر: المبحث الثاني -

  

  

  

  

  

  



 

المفھوم، : سیاحة الساحلیة و السیاحة المستدامةالتنمیة السیاحیة، ال: المبحث األول
  .األنماط والخصائص

  :مقدمة

تعتبر السیاحة من بین أھم النشاطات التي یقوم بھا اإلنسان في العصر الراھن، نظرا لما توفره من 

راحة وترفیھ بعد فترة من الجھد والعمل، وھو ما جعلھا تتبوأ مكانة ممیزة من خالل العائدات الضخمة 

  . التي تدرھا، ما ینعكس إیجابا على اقتصادیات العدید من دول العالم 

أصبحت الیوم تلعب دورا ھاما في قتصر ایجابیات السیاحة على الجانب االقتصادي فقط، بل و ال ت

إذ أنھا تزید التواصل الحضاري  لدول والمجتمعاتاعیة والثقافیة لاالجتممیة وتطویر الجوانب تن

احد یتوقع منھا أن تقدم الكثیر في القرن الو ، ما أھلھا لتصبح صناعة بذاتھاوالثقافي بین الشعوب

  .والعشرین في االقتصاد العالمي

، فھي مرتبطة السیاحة الساحلیة من أھم أنواع السیاحة وأكثرھا انتشارا في العالم من جھة أخرى تعد

بالعطل والبحث عن الراحة و االستجمام و الترفیھ عن النفس، و تتمیز السیاحة الساحلیة بالمواقع 

ة لإلنسان، خاصة بمناظرھا الخالبة التي تجعلھ یتأمل فیھا وفي الطبیعیة التي تتمتع بجاذبیة كبیرة بالنسب

أفقھا الممتد على مد البصر، كما تتوفر ھذه السیاحة على محیط بیئي متنوع وغني یزید من مقوماتھا، 

. حیث تحتل الصدارة في ترتیب أنواع السیاحة األكثر طلبا حسب إحصاءات المنظمة العالمیة للسیاحة

لعوامل وجب علینا التطرق إلى مفاھیم و أنماط و خصائص التنمیة السیاحیة، السیاحة ونظرا لكل ھذه ا

  الساحلیة، و السیاحة المستدامة، وھو ما سنعالجھ في ھذا المبحث

 :السیاحة .1
 : تعریف السیاحة .1.1

باحث،  كل إلیھا ینظر النظر التي الجوانب ووجھات ختالفال تبعا السیاحة، تعاریف تعددت

 وطنيال الدخل على ذلك وتأثیر مالیة من موارد تجلبھ وما االقتصادیة النواحي على یؤكد فاالقتصادي

 السیاسة ورجال إعالمیة، نظر وجھة من إلیھا اإلعالم ینظرون رجال بینما المدفوعات، ومیزان

 باالحتكاك قرب عن وطنھم قضایا على التعرف إمكانیة تحقق نظر سیاسیة وجھة من إلیھا ینظرون

  : أبرزھا من التي ،مختلف التعاریف ومنھا برزت .المباشر

: مثل المعاني من جملة على یدل وھو ساح الثالثي الفعل من مشتقة سیاحة كلمة: اللغوي التعریف -

  آخر إلى مكان من والرجوع السیر الذھاب، السیولة،



 

بجولة القيام يقصد بهاو touringو هي  انجليزية كلمة أصلها سياحة كلمة -

.والكشف واالستطالع للتنزه طلبا آخر إلى بلد من التنقل تعني :االصطالحي التعریف -

  :كما توجد العدید من التعریفات األخرى للسیاحة أھمھا

  السیاحة ھي انتقال شخص أو مجموعة أشخاص من مكان إقامتھم إلى مكان أخر لمدة معینة بغرض

إنفاقھم من مدخراتھم ولیس من العمل في المكان الزیارة أو تمضیة إجازة أو غیرھا، حیث یكون 

 1.الذي یزوروه، فھم مستھلكون ال منتجون

 قاموس حسب السیاحة تعریف  « la rousse » :قصد الترفیھ سفر عملیة عن عبارة السیاحة 

 كل في أو دولة كل في المتاحة والثقافیة المالیة التقنیة، اإلجراءات من مجموعة فھي النفس، عن

 2السیاح  بعدد عنھا والمعبرمنطقة 

 مجموعة األنشطة التي یقوم بھا  السیاحة ھي :ف السیاحة حسب المنظمة العالمیة للسیاحةیتعر

السیاح خالل رحالتھم خارج بیئتھم المعتادة خالل فترة زمنیة معینة ال تتعدى سنة واحدة متتالیة 

 وھذا ألغراض ترفیھیة أو غیرھا 

 فن تلبیة التطلعات  السیاحة ھي :الفرنسي المجلس االقتصادي و االجتماعي تعریف السیاحة حسب

 .الیوميالسفر خارج محیطھم  إلى ساألكثر تنوعا التي تدفع النا

 تتم التي والمختارة الخاصة األنشطة مجموعة ھي السیاحة إن: للسیاحة البریطانیة تعریف الجمعیة 

 3المنزل خارج والبقاء اإلقامة وتشمل المنزل خارج

 مجموعة وھي المتعة أسفار إلى ینصرف لفظ عن عبارة السیاحة: تعریف القاموس الدولي للسیاحة 

تلبیة  على ساعدت التي والصناعة األسفار من النوع ھذا تحقیق على تعمل التي البشریة األنشطة

  4.رغبات السیاح إشباعو

 ھذه بین اختالف وقع أنھ إال وشامال جامعایكون  للسیاحة تعریف تقدیم الباحثین من العدید حاول وقد

 وظیفة، مكان،(ذاتھا  حد في وعناصر السیاحة العلمي التخصص في االختالف من انطالقا التعاریف

  :التالي النحو على أھمھا نورد الحصر ال الذكر سبیل وعلى...) ثراء ، متعة

 فیغنر " یعرفھاVegener "وبنفس المحلیین، غیر للسكان واإلقامة السفر أشكال جمیع أنھا على 

 للدولة السیاسیة الحدود خارج األفراد انتقال أنھا على"  Robinsonروبنسون  " الطریقة یعرفھا

                                                             
    13، ص2007اإلسكندریة،  -العامریة  -و البیئة،الملتقى المصري لالبداع و التنمیة، شركة الجالل للطباعة یسرى دعبس، السیاحة   1
  47.ص ، 2001 األردن، عمان، ،1 والتوزیع،ط للنشر الوراق مؤسسة والسیاحة، السفر مبادئ :الدباغ علي محمد إسماعیل  الحوري، طھ مثنى   2
  14، ص 1987 ئرزاالج جامعة ماجستیر، رسالة ، 1982 إلى 1962 من ئرزاالج في السیاحیة السیاسة لشھب، أحمد  3
  13ص ،2010 ،-قسنطینة – منتوري جامعة ماجستیر، رسالة عنابة، لوالیة المستدامة السیاحیة والتنمیة البیئي التوازن مریخي، یاسین  4



 

 الھدف یكون ال أن على واحد، عام عن وتقل ساعة وعشرین أربع على مدة تزید فیھا یعیشون التي

 ومع ،)ترانزیت(األخرى  الدولة عبور مجرد أو الدراسة أو أو العمل الدائمة اإلقامة ذلك وراء من

 .1الداخلیة السیاحة وأھمل الدولیة السیاحة على أنھ اقتصر إال المتحدة األمم تعتمده التعریف ھذا أن

 أول حیث یعتبر تعریفھ:  العالمیین السیاحة لخبراء الدولیة الجمعیة رئیس  كینز ھونز األستاذ 

 تترتب التي مجموع العالقات ''  فیھ ورد وقواعدھا للسیاحة الرئیسیة السمات غطى علمي تعریف

 إقامة تتحول إلى ال اإلقامة ھذه أن طالما ، ما مكان في أجنبي لشخص مؤقتة إقامة وعلى سفر على

 2 ''األجنبي لھذا ربحا یدر بنشاط اإلقامة ھذه ترتبط لم وطالما دائمة

 بوركارت "  تعریف أماBurkart  "میدلك  " و" Medlik ھي السیاحة أن على نص الذي 

 حیث السفر، أشكال معظم تشمل وأنھا االستجمام، أشكال ولكل الفراغ لوقت استخدام  محدد

 معینة مناطق إلى للناس أو للسكان مؤقتة حركة الذي اعتبرھا" ماثیسون"إلى  إضافة اعتبراھا

 المناطق في تمارس التي النشاطات جمیع السیاحة وتشمل الدائمة، وإقامتھم سكناھم مناطق خارج

والسیاحة  النشاطات، ھذه لممارسة توفیرھا تم التي الخدمات والتسھیالت جمیع وكذلك المستھدفة

 أو التسوق أو الھجرة أو الیومیة العمل عن رحلة یختلف الذي السفر أنواع من نوع المفھوم بھذا

 3الدائمة اإلقامة

 تنشأ عن التي العصریة الظواھر من ظاھرة السیاحة "، 1905 فرولر سنة جوییر" وتعریف 

 وتذوقھا الطبیعة بجمال واإلحساس الجو وتغییر واالستجمام الراحة على للحصول المتزایدة الحاجة

 4" خاصة  طبیعة ذات مناطق في اإلقامة من والمتعة والشعور بالبھجة

 السیاحة ھي أي انتقال مؤقت من مكان ألخر لیست غایتھ تحقیق الربح :العالم االیطالي ترویزي. 

 السیاحة ھي حركة األشخاص الذین یبتعدون مؤقتا عن مقار إقامتھم لإلقامة  :األستاذ مورجنروث

في مكان آخر مستخدمین اإلمكانات االقتصادیة والثقافیة لذلك المكان إلرضاء متطلباتھم الیومیة 

 5ارغباتھم الشخصیة أیا كان نوعھوالثقافیة، و كذا 

 ھوزكر  وتعریفHunziker فت  وكراKraft الكلي المجموع ھي السیاحة " ، 1943 سنة 

 دائمة إقامة إلى تؤدي ال اإلقامة ھذه وأن السائحین إقامة من تنتج التي الطبیعیة والظواھر للعالقات

 6مؤقتا عمال أو دائما عمال كان سواء من العمل نوع أي وممارسة

 جالكسمان  أماGlucksman العالقات  من مجموعة أنھا على ، 1935 عام السیاحة عرف فقد

 الذین األشخاص وبین ما، مكان في مؤقتة بصفة یتواجد الذي الشخص بین تنشأ التي المتبادلة

                                                             
  .23-22ص عمان،  ،2ط والتوزیع، للنشر صفاء دار ومتكامل، شامل مكاني تخطیط سبیل في السیاحي التخطیط :سعد نبیل بنیتا . غنیم محمود عثمان  1
  .47 ص سابق، مرجع :الدباغ علي محمد إسماعیل .أ ، الحوري طھ مثنى  2
  .23ص ، سابق مرجع :سعد نبیل بنیتا .م ، غنیم محمود عثمان  3
  249 .ص ، 1997 مصر، للنشر، الكتاب مركز الفراغ، وأوقات للترویح عصریة رؤیة  :الحماحمي محمد درویش، كمال   4
  15یسرى دعبس، مرجع سابق، ص   5
  16-15نفس المرجع، ص   6



 

 لمكان واإلرادي المؤقت التغییر عن ناجمة تكون والخدمات العالقات وھذه ھذا المكان، في یقیمون

 Kraftوھتركر  كرافت حسب وذلك المھنة أو العمل أسباب ذلك الباعث على یكون أن دون اإلقامة

et Hunziker  1 1942عام  ظھر الذي " للسیاحة العامة النظریة" كتابھما  في  

 لتعریف بالنسبة لحالا ھو كما السیاحة في خاصة رؤیة لھا التي الھیئات بعض ھناك أن كما 

 أنشطة من یتعلق بھا ما وكل الترفیھ رحالت على یطلق اصطالح OMTالعالمیة للسیاحة  المنظمة

 2لحاجات السائح وإشباع

 ما  وكل الترفیھ، رحالت على یطلق اصطالح ھي السیاحة بأن للسیاحة الدولیة كما ترى األكادیمیة

 ظھر الذي للسیاحة البریطانیة الجمعیة تعریف أما لسائح، ا لحاجات وإشباع أنشطة یتعلق بھا من

 خارج تتم التي والمختارة الخاصة األنشطة من مجموعة ھي السیاحة أن ، فمفاده1981عام 

االقتصادیة  والتنمیة التعاون منظمة بینما المنزل، بعیدا عن والبقاء اإلقامة وتشمل لالمنز

(O.E.C.D) 3البضائع حركة من أكثر حركة السكان على تعتمد صناعة أنھا السیاحة في فترى 

 یلي كما علیھا المؤثرة العوامل بواسطة السیاحة تعریف یمكن كما:  

  :االقتصادیین للسیاحة نظرة .1.1.1

  :التالیة العناصر طریق عن اقتصادیا صرفا، و ھذا نشاط لالقتصادي، بالنسبة السیاحة تمثل

على أنھا صناعة مكتملة تنتج حیث ینظر لھا  السیاحیة، المرتبطة بالنشطات والخدمات السلع إنتاج -

 األدواتمختلف التجھیزات الترفیھیة و المباني و كذا مختلف  في تمثلسلعا و خدمات، فالسلع ت

كما أن  ،...والترفیھ التنشیط المطاعم، اإلیواء، النقل، في الخدمات فتتمثل أما التي یستعملھا السیاح،

 بین یشكل ترابطا القاعدیة، والھیاكل النقل مثل یستھلكھا السائح والتي السیاحیة غیر السلع إنتاج

 .األخرى الفروع ومختلف السیاحة

 مما دولیة، ظاھرة باعتبارھا والنفقات، اإلیرادات حیث من المدفوعات میزان على انعكاس لسیاحةل -

 االقتصادي النظام السیاحة في ؤثرت كما ، األخرى للدول بالنسبة السیاحیة الدولة مكانة یجعلھا تبین

تغیر مؤشرات العرض  من خالل  السیاحیة الظاھرةوالمالي و تتأثر بھ، و ھو ما یتجسد في 

 .والطلب السیاحي و كذا االستثمار
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  :االجتماعیین للسیاحة نظرة .2.1.1

حیث دراسة  من االجتماعي الباحث اھتمام على تستحوذ فھي اجتماعیة، ظاھرة السیاحة باعتبار

والعادات، و التعایش و التعرف على الثقافات و الحضارات، كما ینظر  القیم تبادل الھجرة، ظاھرة

  .والتعارف بین الشعوب و المجتمعات االجتماعیة العالقات لھا من زاویة

  :السیاسیین للسیاحة نظرة .3.1.1

تشكل السیاحة للسیاسیین موطن نفوذ وھدفا لتحقیق تنمیة اقتصادیة لمنطقة أو بلد معین، حیث نسجل 

 أن النامیة، باعتبار البلدان في خاصة السیاحة طوتخط ھتوج معینة سیاحیة سیاسة لوضع الدول تدخل

 بالسیاحة وطیدة عالقة لھ الوضع السیاسي بأن نشیر أن كما یجب .القتصادھا أساسي مورد السیاحة

مھما في  و زیادة التدفقات أو تراجعھا، حیث یلعب االستقرار السیاسي دورا تطور في یساھم الذي فھو

 .الجذب السیاحي و العكس صحیح

  :البیئیین للسیاحة نظرة .4.1.1

التي تمیز  الطبیعیةو الكمائن  الظروف ألن السیاحة، أساس ھو البیئي المحیطالعلماء البیئیون أن  یعتبر

 باعتبارھاوجودتھا  السیاحة وجود تحدد ھي التي وغیرھا، الجبال البحار، والمناخ، كالطقس أي منطقة

 .لسیاحةل األساسي المكون

   :التكنولوجي للسیاحة  نظرة المحیط .5.1.1

 التجھیزات مجال في، حیث یظھر ھذا التطور بصورة كبیرة السائد التكنولوجي بالتطور السیاحة تتأثر

 السیاحیة حققت كلما كبیرا التكنولوجي التطور كان كلماإذ أنھ المستعملة،  النقل ووسائل السیاحیة

  .ایجابیةتطورا كبیر و نتائج 

  تعریف السائح .2.1

وھذا بغرض  ،ساعة على األقل 24ة لمدكان إقامتھ المعتاد مغیر  آخر السائح ھو زائر مؤقت لمكان

  1.ترفیھي، دیني، صحي أو غیر ذلك

كلم على األقل، وقد زادت ھذه  40ویشترط في ھذا المكان أن یبعد عن محل اإلقامة االعتیادي بحوالي 

  2. كلم 160المسافة في بعض الدول إلى 
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كما توجد كذلك العدید من المنظمات و الھیئات الدولیة التي عرفت مصطلح السائح، و نذكر من بین 

  :ھذه التعریفات

 الذي المجتمع خارج ما بغرض ینتقل الذي الشخص ھو السائح :حافیینللص الدولي االتحاد تعریف 

 شكالاأل من شكل أي تحت االستطالع في رغبتھ لإلشباع راغھف بوقت وینتفع فیھ اإلقامة اعتاد

  1.المتعة و االستجمام من حاجاتھ سدھذا لو
 عن  تزید لفترة المعتاد وطنھ خارج یقیم شخص كل ھو السائح: للسیاحة العالمیة المنظمة تعریف

  2.دائمة إقامة إلى اإلقامة ھذه تتحول ال أن علىساعة  24

   :مفھوم السیاحة .3.1

لدى  18ذو أصول انجلیزیة، حیث ظھرت السیاحة كنشاط للمرة األولى في القرن مصطلح السیاحة 

 أجل منشباب الطبقة األرستقراطیة االنجلیزیة من خالل ما یعرف بالرحلة الكبرى في أوروبا، إذ و 

 بعض في امتدت األوروبیة القارة في نزھات أو بجوالت قاموا مداركھم توسیع و دراساتھم تعمیق

 األوروبیة الشعوب على التعرف ھو األمر بدایة في ھدفھم كان قد و األوسط، الشرق ىإل األحیان

 ھي األساسیةوجھاتھم  كانت لھذا الماضي حضارات استكشافو المحلیة الطبائع و العادات ومعرفة

 الظاھرة لھذه الواسع االنتشار مع  ھكذا، و...اإیطالی الیونان،ك والجمالي الثقافي البعد ذات المناطق

 رحالت شكل على سیاحیة لمؤسسات التجاري النشاط من نوع ظھر الرحالت ھذه على اإلقبال وزیادة

التي تعود فكرة نشأتھا إلى رجل األعمال  ،ةالسیاح بوكاالت تعرف وأصبحت مختلفة بوجھات منظمة

سرعان ما وسع نشاطھ لیشمل العدید من المتعاملین في مختلف  الذي Thomas Cookاالنجلیزي  

 وتطور الحدیدیة السكة ظھور خاصة النقل قطاع شھده الكبیر الذي التقدم ساعد قد و، 3 أنحاء العالم

 بدایة ومع ،تالرحال تنظیم و الفندقة میدان في االستثمار زیادة و السیاحة نشاط تطور في يالجو النقل

 لیشمل األغنیاء والمتقاعدین األرستقراطیة الطبقة یضم كان الذي السیاحي النشاط اتسع الثالثة األلفیة

  المصطلح ھذا تداول لیبدأ ر،السف و الراحة من االستفادة كذلك حقھا من جدیدة اجتماعیة طبقات

 الكثیر في القطاع ھذا لیصبح السیاحیة بالصناعة یعرف ما ظھر وھیئة األمم  طرف من رسمیا السیاحة

  .الشغل مناصب توفیر و المالیة مواردھا زیادة في األساسي النشاط یعتبر الدول من
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 :أنماط السیاحة .4.1

 : السیاحة الخارجیة .1.4.1

بحیث تنظم الشركات السیاحیة برامج لجذب  ،خارج بلدانھم األصلیة إلى األجانبیقصد بھا سیاحة 

  . في البلدان المستقبلةالسیاح األجانب بما یتالءم مع أذواقھم و رغباتھم 

كما تھتم بعادات  ،تنجذب ھذه الفئة من السیاح إلى األماكن التاریخیة و السیاحة الصحراویة و الشواطئ

   1 و تقالید الشعوب

   : السیاحة الداخلیة .2.4.1

 من تمكنھم حیث ، دولھم داخل حدود السكان بھا یقوم التي الزیارات و االنتقاالت أنھا على تعرف

  2 ،لدیھم السیاحي وزیادة الوعي ببالدھم السكان ربط بغرض علیھا والتعرف السیاحیة المناطق زیارة

ة التي المحمیات الطبیعیة و المناطق الساحلیة الشاطئیو تھتم بزیارة األماكن األثریة التاریخیة، وھي

و ھذا الرتباطھا بالمناخ و العطل السنویة  ،تستحوذ على الحیز األكبر من نشاط ھذا النوع من السیاحة

  . و ھذا بغرض االستجمام و الترفیھ ،التي تكون غالبا في الفترة الصیفیة

 : سیاحة المغتربین .3.4.1

انتشارا كبیرا خاصة في دول زیارة المغتربین لبلدھم األم، وقد شھد ھذا النوع من السیاحة تمثل في ت 

 للبحث عن عمل في الخارج وابتعادھم عن أوطانھم عد استفحال ظاھرة ھجرة المواطنینب ناميالعالم ال

  3. ما یولد لدیھم الشعور بالحنین لزیارة الوطن و األھل و األقارب و ھو ،األصلیة

  :أشكال السیاحة  .5.1

یكمن را كبیرا خالل السنوات األخیرة وشھدت تطوقد ة دائما باالستجمام و الترفیھ، وترتبط السیاح

تحسن إلضافة إلى زیادة مداخیل األسر وتنوعھا، باباألساس إلى تطور وسائل النقل و سبب ذلك

علیھ ، والسكانمستواھا المعیشي ما جعل السیاحة في وقتنا الحاضر من النشاطات الضروریة لحیاة 

  4 :وھيالسیاحیة  شكالمن األ العدید یمكن أن نمیز
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 : السیاحة االجتماعیة .1.5.1

ذات الدخل  الفئات االجتماعیةتخص  ھياألجازات، و سیاحة أو الشعبیة السیاحة أیضًا علیھا ویطلق

 للعاملین معسكرات أعدت حیث ،الشرقیة الكتلة دول في االجتماعیة للسیاحة ظھور أول المحدود، وكان

 السیاحة وأصبحت .على العمل والبدنیة النفسیة تھموقدرا نشاطھم لتجدید السیاحیة المناطق مختلف في

 بأسعار الجماعیة السیاحیة الرحالت یتم تنظیم حیث العالم دول من كثیر في نشطة اآلن االجتماعیة

 نجوم ثالثة والفنادق الشباب بیوت مثل الرخیصة أماكن اإلقامة توفیر مثل متعددة وتسھیالت مخفضة

 وقت أي في بالسفر فرد ألي الفرصة یتیح الذي بالتقسیط السیاحة بنظامما یسمى  یوجد ماك األقل، أو

  .األمریكیة المتحدة الوالیات في متبع ما نجده وھذا أقساط عدة على رحلتھ نفقات یتم تسدید أن على

  :سیاحة األعمال .2.5.1

         العلمیة ي مرتبطة بالنشاطات االقتصادیة ویمارس ھذا النوع من السیاحة على مدار السنة، وھ

المھنیة، تكون على شكل معارض،  مؤتمرات، ندوات، محاضرات و لقاءات، تتركز أساسا في المدن و

 . الكبرى و تتخذ من القاعات الكبرى و المدرجات مجاال لممارستھا

  :السیاحة الثقافیة و الدینیة .3.5.1

  ة،المختلف الدیانات و الثقافات اكتشاف أساسا  یرتبط ھذا النوع السیاحة باألنشطة الثقافیة والدینیة ھدفھ

 ذات األماكن في المناطق العریقة ذات البعد الحضاري و التاریخي، كما یشمل زیارة ناجحا یكون و

 اهللا بیت إلى العمرة و كالحج الدینیة التعالیم من ممارسة نوعا زیارتھا تعتبر التي و الدیني التاریخ

 أو تاریخیة ومعابد كبرى مساجد من بالمعالم الدینیة تزخر التي المناطق زیارة إلى إضافة الحرام،

 كبیرة دینیة مناسبات إلحیاء

  :السیاحة الترفیھیة .4.5.1

 ذات األقالیم إلى السیاح یلجأ ما وعادة، تجمع السیاحة الترفیھیة مفھومي الراحة واالستجمام معا

    المختلفة من أجل المتعة  التلوث ومصادر الضوضاء عن الھادئة البعیدة المناطق و الخالبة المناظر

، وأكثرھا خصائص المنطقةعدة أشكال حسب مقومات وتترجم السیاحة الترفیھیة في  و ،و الراحة

  .السیاحة الشاطئیة و الجبلیةانتشارا ھي 

من %  80نسبتھا إلى  وصلت حیث انتشاًرا، وأكثرھا السیاحیة األنماط أقدم وتعد السیاحة الترفیھیة من

  .الترفیھیة السیاحة لحركة اجتذابًا المناطق أكثر من المتوسط البحر حوض تعتبر دولو .الدولیة احةالسی

 



 

  : السیاحة العالجیة و االستشفائیة .5.5.1

بھا السیاحة التي توجھ أساسا لمعالجة المرضى و االسترخاء، تعتمد على العناصر الطبیعیة  یقصد

 الفضاءات و الھیاكل الینابیع الحارة و الكبریتیة، باإلضافة إلىبحمامات المعدنیة و  تشتھر كاألقالیم التي

 .أو االسترخاء الراحة أو للعالج السائح یقصدھا العالجیة التي

 : الریاضیة السیاحة .6.5.1

الغابات  في الصید مثل األلعاب أو مشاھدتھابممارسة نوع محدد من الریاضات و ھي سیاحة مرتبطة

 الجلید على ، والتزحلقتسلق الجبال ، باإلضافة إلىوالنھریة البحریة الریاضات المائیة، والمسطحات

  في الدورات و المسابقات الریاضیة االشتراك وكذا

 :السیاحة االستكشاف و المغامرة .7.5.1

 على التعرف یمكنھ كذلك زارھا، كما وأن لھ سبق لم جدیدة في ھذه السیاحة على منطقة السائح یتعرف

  لھ بالنسبة وغریبة جدیدة فضاءات المنطقة واكتشافھذه  ومعالم وتقالید تراث

 :السیاحة التجوالیة .8.5.1

 بجمال تشتھر معینة مناطق األقدام إلى على سیرا منظمة بجوالت القیام في السیاحة التجوالیة تتمثل

 . یةبر مخیماتھذا الشكل من السیاحة في ال في اإلقامة تكون، كما الطبیعیة مناظرھا

 :صویریةالسیاحة الت .9.5.1

، وتكون تتمثل في تنقل السائح إلى منطقة معینة بغرض التصویر الفوتوغرافي أو السینمائي أو الوثائقي

  .عادة في المناطق الطبیعیة ذات المناظر الخالبة

 :السیاحة العلمیة .10.5.1

البحث العلمي و الدراسات، سواء ما تعلق بحضور ھو الغرض منھا  و تسمى كذلك السیاحة البحثیة،

  .علمیة أو إجراء أبحاث في منطقة معینةمؤتمرات 

 :السیاحة المستدامة .11.5.1

ھي سیاحة تلبي احتیاجات السیاح و سكان المنطقة المستضیفة للنشاط السیاحي و ھذا في إطار 

 حمایة إلى یؤديمن خالل تصور  ،المحافظة على الواقع الحضري و التنوع البیئي و الوسط الحیوي

   .المستلزمات لتحقیق أھدافھا السابقة جمیع توفر بطریقة إدارتھا تموی المستقبلي التطویر فرص ودعم



 

  1: تلعب السیاحة دورا مھما في مختلف المجاالت فھي:  دور السیاحة .6.1

  و التطویر االقتصادي من خالل تحسین مداخیل ) السیاحة الخارجیة(مصدر لجلب العملة الصعبة

الدولة وتقلیص اإلنفاق الخارجي، خاصة اإلنفاق في مجال السیاحة، بحیث تشجع السیاحة الداخلیة 

 و تطورھا ما ینتج عنھ توفیر العملة الصعبة و تطویر االقتصاد ما یشجع على التنمیة 

  فرص عمل مباشرة في القطاع السیاحي و أخرى غیر مباشرة في مختلف القطاعات ذات تخلق

كل منصب عمل مباشر في القطاع السیاحي یخلق ثالث عمل غیر ( الصلة بالخدمات السیاحیة 

 )مباشرة في القطاعات األخرى

 ،كما تساھم في  تحفز مختلف األنشطة لتلبیة رغبة السیاح كاألنشطة الحرفیة و الصناعات التقلیدیة

 زیادة الطلب على النقل و اإلطعام

  تعمل على خلق و تطویر الھیاكل الترفیھیة لیستفید منھا السیاح المحلیون و األجانب ما یخلق

 دینامیكیة جدیدة  و نشاطا ترفیھیا یساعد على تطویر المجتمع و االرتقاء بمستواه المعیشي

 عوب و الحضاراتأداة للتواصل االجتماعي و التعارف بین الش 

  تساھم في تشجیع الحكومات على توفیر الموارد الالزمة لتطویر المناطق السیاحیة و الطبیعیة من

 .خالل التنمیة المحلیة

  السیاحة ھي صناعة متجددة وغیر ملوثة إذا خطط لھا بشكل جید و سلیم، تتمیز باالستدامة و تعرف

 .بالسیاحة المستدامة

  :التخطیط السیاحي .7.1

بین  توازن وإیجاد القطاعات مختلف بین التنسیق لتحقیق الوحید السبیل يالسیاح التخطیط شكلی

 اإلیجابیة اآلثارو النتائج وتعظیم المحدودة الموارد قاعدة على أحیانا والمتعارضة المتنافسة المطالب

 التنمیة دعائم من أساسیة دعامة السیاحةحیث تعتبر . ةالسلبی واآلثار النتائج تخفیف مع السیاحیةنمیة للت

 أن من البد لذلك األخرى، االقتصادیة العوامل من غیرھا مع تتفاعل عدة أنشطة على الحتوائھا الشاملة

لمختلف المعطیات المنبثقة عن القطاعات  الدقیقة المعرفة على أساس قائمة السیاحیة الخطة تكون

  .األخرى

 واالقتصادي معا، االجتماعي التخطیط من خاص كما یمكن تعریف التخطیط السیاحي بأنھ  نموذج

قطاعات أخرى، حیث  عدة في یتداخل السیاحي الذي النشاط ودوافع من طبیعة تنبثق باھتمامات ینفرد

 الصلة وثیقة تكون أن یجب االقتصادیة، حیث أن خطط التخطیط السیاحي التنمیة في مباشرا تأثیرا یؤثر

                                                             
1  Lotfi Rbighi , l'application et l'évolution du développement durable ; le cas de l'écotourisme , thèse de 

magistère , faculté des sciences sociales , université Laval , Québec, 2008 , p: 27. 



 

للتنمیة  العامة الخطة من متكاملة أجزاء لتكون معھا تتالءم وأن لباقي القطاعات المختلفة بالخطط

  1.الدولة في الشاملة

 :یقوم التخطیط السیاحي على :مقومات التخطیط السیاحي .1.7.1

 شاملة و ھذا من خالل إجراء دراسة ،المستھدفة المنطقة و ممیزات لخصائص تفصیلي بمسح القیام -

 السیاحیة واإلمكانیات السیاحي الجذب مواقع تحدید بعدھا یتم ،المنطقة تحتویھا التي المقومات لكافة

 موجودة، و ھذا بغرض تنمیتھا و تطورھاال

راستھا، و ھذا باالعتماد على مقاییس علمیة دقیقة تساعد دالتنبؤ بالتوجھات السیاحیة المستقبلیة و  -

زات ممی بدقةو تنبؤات، حیث تتضمن ھذه الالسیاحي قطاعلل المستقبلیة التوجیھات على معرفة

 السیاحي الطلب في الجدیدة االتجاھات تمییز یمكننا وبالتالي نستھدفھم الذین السیاح، ومتطلبات

 2التنمویة اإلستراتیجیة وضع عند االعتبار بعین أخذھاوخصائصھا، و ھو ما یسمح ب

 :أھداف التخطیط السیاحي .2.7.1

 من خاللھا یھدف،  السیاحیة لتنمیةلشاملة و متكاملة  إستراتیجیة وضع على السیاحي التخطیط یعمل

  :و ھذا عبر قتصادیةاال فعلیة و حقیقیة، خاصة من الناحیة تنمیة تحقیق إلى

 .زیادة و تطویر أعداد التوافدات و الزیارات السیاحیة -

 .ة المقدمة للسیاحالسیاح الخدمات ومستوى نوعیة رفع -

 .زیادة معدل اللیالي المقضیة من طرف السیاح -

 .السیاحي و تحسینھ تنویع العرض -

 .زیادة معدل إنفاق السیاح -

 .تحسین صورة البلد السیاحي الخارجیة، و كذا صورة مواقعھ السیاحیة -

 .ةیالسیاح ات مختلف النشاطاتتأثیر من وتقالیدهالمحلي  المجتمع قیم حمایة على العمل -

  .تنویع األنماط السیاحیة في البلد السیاحي -

  : التنمیة السیاحیة .8.1

، تطویرهو مصطلح التنمیة السیاحیة على مختلف البرامج التي تعمل على تنمیة النشاط السیاحيیطلق 

حیث تعمل على زیادة اإلنتاجیة في القطاع السیاحي الذي یعتبر دعامة أساسیة من دعائم التنمیة 

لسیاحیة الحتوائھ على عدة أنشطة تتفاعل بدورھا مع مختلف األنشطة االقتصادیة األخرى، فالتنمیة ا

 وتطبیقیة عملیة محاولة عملیة معقدة تقوم على المعرفة الدقیقة بمختلف العوامل المرتبطة بھا، فھي

واإلطار  الطبیعي اإلطار من األولیة السیاحي اإلنتاج لعناصر األمثل االستغالل إلى للوصول
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 بعناصر ذلك كل ربطو والتكنولوجي التقدم العلمي خالل من السیاحیة األساسیة والمرافق الحضاري،

 برامج في المسطر بدورھا البشریة للقیام الثروة مصادر وتنمیة المتجددة الطاقة البیئة واستخدامات

   المختلفة القطاعات اإلنتاجیة تضافر في توفرھا الواجب المرونة في التوسع وتحقیق التنمیة

أسلوبا علمیا یستھدف تحقیق أكبر معدل تتطلب التنمیة السیاحیة أن یتدخل التخطیط السیاحي باعتباره 

و من ھنا فالتخطیط السیاحي . ممكن من النمو السیاحي بأقل تكلفة ممكنة و في أقرب وقت مستطاع

یعتبر ضرورة من ضرورات التنمیة السیاحیة الرشیدة حتى یمكن للدول النامیة أن تواجھ المنافسة في 

ق تسودھا منافسة قویة بین المناطق السیاحیة المتعددة السوق السیاحي الدولي، فال یخفى أن ھذه السو

  .التي تقدم إمكانیات متجددة الجتذاب السائحین بأسالیب متنوعة

كما تھدف التنمیة السیاحیة إلى اإلسھام في زیادة الدخل الفردي الحقیقي، ومن ھنا فالتنمیة السیاحیة 

ل زیادة السائحین وعدد اللیالي السیاحیة وسیلة للتنمیة االقتصادیة و زیادة الدخل الوطني من خال

  .1واإلنفاق السیاحي و اإلرادات السیاحیة و غیرھا من المؤشرات 

  : العوامل الرئیسیة للتنمیة السیاحة .1.8.1

تعتبر العامل الرئیسي في التنمیة السیاحیة، و تشمل مختلف الثروات : الموارد السیاحیة -

 :نقسمھا إلىواإلمكانیات السیاحیة المختلفة، ویمكن أن 

 ھي كثیرة و جد متنوعة، تمثل الفضاء السیاحي و تشمل مختلف الموارد الطبیعیة  :الموارد الطبیعیة

، البحیرات راء، األودیة، األنھار، الشواطئ،كالمناظر الطبیعیة الخالبة، المناخ، المساحات الخض

 .غیرھاالواحات  و الجبال

 تتمثل في مختلف المعالم و المنشآت التي بناھا اإلنسان ذات البعد  :الموارد البشریة و العمرانیة

التاریخي التي تعبر عن عاداتھ و تقالیده و معتقداتھ و حضارتھ، أو تلك الحدیثة التي تعكس مدى 

 .تطور اإلنسان و إبداعھ

جزء ال  تعتبر وسائل النقل و المواصالت واحدة من أھم عوامل التنمیة السیاحیة، فھي: المواصالت -

. یتجزأ من النظام السیاحي، حیث تساھم بشكل كبیر في التنمیة السیاحیة، و بدونھا ال عماد للسیاحة

 .وتشمل مختلف السیارات و الحافالت و القطارات و المترو و المطارات و غیرھا
ائن ھي كثیرة و جد متنوعة، تختلف حسب اختالف الموقع، و نوعیة الزب: مرافق اإلیواء و اإلقامة -

 .واالستراحات و غیرھا والمطاعم الضیافة وبیوت وكذا نوع و نمط السیاحة وتتمثل في الفنادق
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یمكن أن تكون في حد ذاتھا موارد سیاحیة مستقلة، كما یمكن أن : مرافق االستجمام و الترفیھ -

إلى  و یمكن تصنیفھا . تكون جزءا من مرافق سیاحیة وفندقیة، توفر الراحة و االستجمام للسیاح

 : مایلي

 مرافق مرتبطة بالطبیعة كالمتنزھات و المحمیات الطبیعیة و المتاحف. 

 مرافق ریاضیة كقاعات الریاضة و مالعب الغولف و التنس ... 

 مرافق ثقافیة كقاعات المحاضرات و المكتبات. 

 مرافق التسلیة كقاعات اللعب و المالھي . 

 :تتجلى مظاھر التنمیة السیاحیة فیمایلي :الشروط الالزمة لتحقیق التنمیة السیاحیة .2.8.1
 :على المستوى التنظیمي و اإلداري -

 المادیة تحدیث أجھزة إدارة القطاع السیاحي و تزویدھا بمختلف الوسائلتعزیز البناء المؤسساتي و. 

 تحدیث األنظمة و األطر القانونیة المشجعة و الداعمة لألنشطة السیاحیة واالستثمار السیاحي. 

  األنظمة المعلوماتیة في المجال السیاحيتطویر 

 اإلشھار الجید للمنتوج السیاحي و التعریف بھ داخلیا و خارجیا 

 إشراك المجتمع المدني في تحقیق التنمیة السیاحیة و تحسیسھ بأھمیة السیاحة و تنمیتھا. 

 توفیر المناخ المناسب لتحقیق التنمیة السیاحیة خاصة االستقرار األمني و السیاسي 

 :على المستوى البیئي و الطبیعي و الحضري -

 تحقیق التنمیة المستدامة للموارد السیاحیة الطبیعیة وحمایتھا من كل أشكال االستنزاف. 

  االستغالل األمثل للمواقع السیاحیة التاریخیة و الحضریة و تثمین محتویاتھا و الحفاظ على

 .موروثھا التاریخي

 الغنى الطبیعي و البیئي و الحضري تنویع المنتوج السیاحي لیتوافق مع. 

 :على المستوى االقتصادي و االستثماري -

  زیادة االستثمارات السیاحیة و تنویعھا من خالل إنشاء الھیاكل السیاحیة التي توفر كامل الخدمات

 ....)إیواء، إطعام، ترفیھ، تسلیة( للسیاح 

 العمل على زیادة اإلنفاق السیاحي و عدد اللیالي المقضیة. 

 االستثمار في مختلف البنى التحتیة في المناطق السیاحیة. 

 تطویر و زیادة و تنویع شبكات النقل.  

 تطویر القدرة التنافسیة في السوق السیاحیة. 

 الرفع من مستوى الخدمات السیاحیة المقدمة للسیاح و تنویعھا و تطویرھا. 

 



 

 :على المستوى البشري -

  المؤسسات و الھیئات السیاحیةتأھیل الكوادر البشریة العاملة في. 

 تطویر و تحسین مناھج التعلیم السیاحي بما یتوافق مع متطلبات السیاحة في الوقت الراھن. 

 معاھد لمختلف المھن السیاحیة وفق منظومات عصریة، لكن تراعي مدارس و تشجیع إنشاء

 .خصوصیة كل بلد

 بھ تتمتع لما نظرا الحاضر لعصرنا الممیزة الظواھر أھم من السیاحة أصبحت :أھمیة السیاحة .9.1

  :عدیدة منھا  مجاالت في أھمیة من

 :یمكن إبراز أھمیة السیاحة في المجال االقتصادي من خالل :في المجال اقتصادي .1.9.1

تطویر مختلف القطاعات االقتصادیة و توفیر العملة الصعبة ما ینعكس إیجابا على میزان  -

 شرائیة و ارتفاع المداخیلالمدفوعات، كما تساھم في تحسین القدرة ال

إدماج عدد كبیر من الشباب في الحیاة العملیة بتوفیر العدید من مناصب الشغل، ما یساھم في خلق  -

 تولید على القدرة لھا التوازن بین مختلف المناطق وتقلیل النزوح و الھجرة الداخلیة، فالسیاحة

توظف  فرنسا في السیاحة فإن مثالالصناعیة الكالسیكیة، ف األنشطة أغلب من أكثر عمل مناصب

 1.السیاحیة األنشطة مختلف على موزعین النقل عدا مباشر عمل منصب 800000

 بعض تلخیص ویمكن التنمیة الشاملة، خطط لتنفیذ األجنبي النقد من جزء توفیر في السیاحة تساھم -

 2 :اآلتي في السیاحة عن الناتج األجنبي للنقد التدفقات أنواع

 السیاحة بقطاع الخاصة االستثمارات في األجنبیة األموال رؤوس مساھمة. 

 للبالد الدخول تأشیرات منح مقابل الدولة علیھا تحصل التي السیادیة المدفوعات. 

 العملة تحویل فروق. 

 والخدمات السلع طلب على اإلنفاق إلى باإلضافة السیاحیة، الخدمات مقابل للسائحین الیومي اإلنفاق 

 .أخرى اقتصادیة لقطاعات

  :في مجال البیئة و تھیئة اإلقلیم .2.9.1

تعتبر السیاحة من العناصر الرئیسیة في سیاسة تھیئة اإلقلیم، كما أنھا تأثر على البیئة و تتأثر بھا بشكل 

 :مباشر فھي

تساھم في التحسیس بأھمیة البیئة، كما ترفع الوعي نحو الطبیعة من خالل نشر المبادئ المتعلقة  -

وتعارض جمیع أشكال االستغالل التي قد تشكل ، بیئة و الحفاظ على الموارد الطبیعیةبحمایة ال

 .خطرا على البیئة
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سلبا من خالل زیادة التلوث ما ینعكس على التوازن ثر السیاحة على جمالیة الموقع و البیئة تؤ -

 .االستدامةالبیئي، أو إیجابا من خالل تثمین التراث الطبیعي و استغاللھ بشكل عقالني یضمن 
 :في المجال الثقافي .3.9.1

 الفكري لالتصال أداة تعتبر السیاحة وسیلة للتفتح والتبادل بین مختلف الثقافات و الشعوب فھي تعد -

 بینھم، والتسامح التفاھم مشبع بروح مناخ إلیجاد وأداة شعوب بین والتقالید والعادات الثقافة وتبادل

 1.المعرفي للتبادل أداة كذلك تعتبر كما

 تعمل كما المختلفة، العالم أقالیم بین األمم وحضارات الشعوب ثقافات انتشار على السیاحة تعمل -

 2 .بینھم الثقافیة المسافات وتقریب العالقات وتوطید البعض، ببعضھا الشعوب زیادة معرفة

 .تثمینھوتتیح السیاحة استغالل التراث الثقافي الغني للبلدان، كما تساھم في التعریف بھ و نشره  -

 :في المجال االجتماعي .4.9.1

 من بكفاءة للعمل وعودتھ لنشاطھ اإلنسان استعادة أجل من ھام ونفسي اجتماعي مطلب السیاحة -

 3.جدید

 .للمواطنین المعیشي المستوى وتحسین البطالة، ظاھرة من الحد في السیاحة تساھم -

 :في المجال السیاسي .5.9.1

بمكنوناتھا ما  ، كما تعمل على التعریف بھا والخارجفي تحسین صورة البلدان  تساھم السیاحة في -

 .االستثمارات المزید من السیاح و جلبیساعد على 

 .الدول بین العالقات تحسین إلى السیاحة تؤدي -

 من الكثیر حل في تساھم االجتماعي و االقتصادي المستوي على للسیاحة اإلیجابیة النتائج إن -

  4.المشكالت

 :تعمل السیاحة في ھذا المجال على: في مجال الھندسة المعماریة و التعمیر .6.9.1

، و ھذا لجذب السیاح إلى مختلف المنشئات تشجیع اإلبداع و االبتكار في مختلف التصامیم الھندسیة -

 والمرافق السیاحیة

السھر على  لتلبیة مختلف حاجیات السیاح والبنیة التحتیة المركبات السیاحیة و انجاز مختلفتدعم  -

 .راحتھم

  5:تتأثر السیاحة بعدة عوامل أبرزھا :العوامل المؤثرة في السیاحة .10.1

                                                             
  223 ص ، 1998 مصر، والتنمیة، لإلبداع المصري الملتقى المحلي، المجتمع في للسیاحة والثقافیة االجتماعیة التأثیرات، الرفاعي ھالة  1
   22ص سابق، مرجع :سعد نبیل بنیتا .م ، غنیم محمد عثمان  2
  120 .،ص 1993 مصر، والتنمیة، لإلبداع المصري الملتقى للسائح، االجتماعیة العالقات :دعبس یسرى   3
  67 .ص سابق، مرجع :قحف أبو السالم عبد ماھر، أحمد   4

5   F.Chaussebourg, Le tourisme, un atout à développer, rapport du conseil économique et social, séance des 25 et 26 juin 
1996, France, p 61. 



 

و األثریة  یختلف المنتج السیاحي من منطقة إلى أخرى تبعا للمواقع الطبیعیة :العامل الجغرافي -

 .الثقافیة التي تزخر بھا كل منطقةو

أخرى باختالف طبیعة المناخ في كل یختلف المنتج السیاحي من منطقة إلى  :العامل المناحي -

 .منطقة، فنجد السیاحة الشاطئیة و السیاحة الصحراویة و غیرھما

یختلف المنتج السیاحي من منطقة إلى أخرى باختالف التطور العلمي  :العامل االقتصادي -

 .والتكنولوجي، كما یتأثر بمدى تطور وسائل النقل واالتصاالت، باإلضافة إلى النصوص التشریعیة

یتأثر المنتج السیاحي بالمجتمع و ثقافتھ و عاداتھ و تقالیده، باإلضافة  :العامل الثقافي االجتماعي -

 .إلى سلوكیات السكان المحلیین و طریقة تعاملھم مع السیاح

 :السیاحة الساحلیة .2

 :تعریف السیاحة الساحلیة .1.2

السیاحة باستغاللھا ألھم عوامل السیاحة الساحلیة ھي سیاحة العطل على شاطئ البحر، تتمیز ھذه 

الجذب السیاحي، فالبحر و الشمس و الشواطئ لھا جاذبیة خاصة لدى اإلنسان، و قد ظھر ھذا النوع من 

  1 .و تعد حالیا أكثر أنواع السیاحة انتشارا في العالم. 1824السیاحة للمرة األولى في فرنسا سنة 

  2: العناصر ھيأھم ھذه  :العناصر الرئیسیة للسیاحة الساحلیة .2.2

تعتبر الشواطئ و میاه البحر العامل الرئیسي في السیاحة الساحلیة، فھي  :الشاطئ و میاه البحر .1.2.2

 ال تقوم دونھا

و البحیرات و المساحات الخضراء تشمل األنھار : العناصر الطبیعیة و المساحات الخضراء .2.2.2

 الساحلیةالغابات و المحمیات الطبیعیة التي تقع في محیط المناطق و

تشمل المسارح و المسابح و قاعات األلعاب و التسلیة والمتنزھات  :عناصر الترفیھ و التسلیة .3.2.2

 .و غیرھا

 :السیاحة الساحلیة و عالقتھا بالبیئة .3.2

 :البیئة .1.3.2

 :تعریف البیئة -

إلى العلماء العاملین في مجال العلوم الحیویة  التعریف العلمي للبیئة یرجع الفضل األول في تحدید

وھو كل ما » بیئة الحیویةال«والطبیعیة، فیرى البعض أن للبیئة مفھومان یكمل بعضھما البعض، أولھما 

ل عالقة اإلنسان بالكائنات الحیة الحیوانیة تشم، كما ثر ووراثةبحیاة اإلنسان نفسھ من تكایختص 

                                                             
1 Berkani Houssem El ddine, Zerfa Abdelkrim, le tourisme balnéaire cas du Zet d’al Aouana, mémoire de 
l’obten on de diplôme d’architecte d’état, université Mentouri Constan ne, 2011, p 31  
2 Grimes said, le tourisme environnemental et l’aménagement de littoral cas de la ville de jijel, mémoire de 
magistère, université Mentouri Constan ne, 2004, p 36-39 



 

تشمل موارد  التي »البیئة الطبیعیة أو الفیزیقیة«أما ثانیھما وھي . واحدالتي تعیش في صعید  والنباتیة

  .المیاه وتربة األرض والجو ونقاوتھ أو تلوثھ وغیر ذلك من الخصائص الطبیعیة للوسط

مخلوقات وھي الویرى البعض اآلخر أن البیئة تعني الوسط الذي یعیش فیھ الكائن الحي أو غیره من 

ویحاول . الظروف والعوامل التي تساعد الكائن الحي على بقائھ ودوام حیاتھتشكل في لفظھا مجموع 

اتجاه آخر التركیز على اإلنسان باعتباره أحد مكونات البیئة الفاعلة، فیعرف البیئة بأنھا كل مكونات 

، أو ھي اإلطار الذي یعیش فیھ اإلنسان ویحصل منھ اومتأثر افاعل معھ اإلنسان مؤثرالوسط الذي یت

. ى مقومات حیاتھ، من غذاء وكساء ودواء ومأوى، ویمارس فیھ عالقاتھ مع أقرانھ من بني البشرعل

ویبدو أقرب للحقیقة العلمیة القول إن البیئة ھي مجموع العوامل الطبیعیة والبیولوجیة والعوامل 

ات األخرى االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة التي تتجاور في توازن، وتؤثر على اإلنسان والكائن

فھناك : وھذا التعریف یبصر بأن البیئة اصطالح ذو مضمون مركب. بطریق مباشر أو غیر مباشر

البیئة الطبیعیة بمكوناتھا التي أودعھا اهللا فیھا، وتشمل الماء والھواء والتربة وأشعة الشمس، وما یعیش 

الصطناعیة وھي تشمل كل ما ھناك البیئة ا و. على تلك العناصر والمكونات من إنسان ونبات وحیوان

أوجده تدخل اإلنسان وتعاملھ مع المكونات الطبیعیة للبیئة، كالمدن والمصانع والعالقات اإلنسانیة 

  1. واالجتماعیة التي تدیر ھذه المنشآت

أو  إنسانا الشيءوقد یكون ھذا . تشیر إلى المحیط الكائن حول شيء البیئة ، یمكن القول أنبصفة عامة

ویتفق العلماء في الوقت الحاضر على أن مفھوم البیئة یشمل جمیع الظروف . شیئا آخرأو حیوان 

فالبیئة بالنسبة . والعوامل الخارجیة التي تعیش فیھا الكائنات الحیة وتؤثر في العملیات التي تقوم بھا

ل عنصر اإلطار الذي یعیش فیھ والذي یحتوي على التربة والماء والھواء وما یتضمنھ كھي  لإلنسان

ما یسود ھذا اإلطار من مظاھر  و. من ھذه العناصر الثالثة من مكونات جمادیة، وكائنات تنبض بالحیاة

متبادلة بین ھذه العالقات ال كذا كلو ،...شتى من طقس ومناخ وریاح وأمطار وجاذبیة ومغناطیسیة

  .العناصر

  :تعریف التوازن البیئي -

حیث   ،النظام البیئي عناصرمختلف  بین مستمرة بصفة قائم صارم و دقیق توازنالتوازن البیئي ھو 

 تنظیمسط و حیة وغیر حیة مكونات تفاعل عن تنتج طبیعیة وحدة وھو،  (écosystème)بـ یعرف

 عناصر مختلف أجزاء الوسط الطبیعي، حیث توجد بین معقدة و ات مضبوطةعالقناتج عن  حكم،م

  .الحیة غیرال الطبیعیة العناصر إلى باإلضافة التحلل وعناصر االستھالك وعناصر اإلنتاج
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 : تعریف التخطیط البیئي -

ھو تخطیط یھدف إلى االستغالل المتوازن للعناصر الطبیعیة البیئیة، و ھذا دون إحداث خلل في 

 ال بحیث البیئة، عناصر من عنصر لكل البیولوجیة الحموالت ورات  بالقد یھتمالتوازن البیئي، حیث 

حتى ال تؤثر سلبا على  البیئي النظام لعناصر القصوى البیولوجیة الحدود المقترحة اریعالمش تتجاوز

 العناصر بین التوازن من نوع إیجاد ضرورة من التخطیط من النوع ھذا أھمیة تأتي و. النظام البیئي

التي  ،التي تحتاج إلى العدید من المستلزمات و االحتیاجات الھائلة السكانیة الزیادة و الطبیعیة البیئیة

 تؤدي ضغوط إلى  مالنظاھذا  عناصر من أي تتعرض ال حتىیجب أن ال تتعارض مع النظام البیئي 

 مع متكاملة البیئي التخطیط عملیات تكون أن یجب لذلك البیولوجیة، قدرتھ تدھور وزافھ  استن إلى

  .الشاملة التخطیط عملیات

 : النظام البیئي و التوازن االیكولوجي -

إن البیئة بمفھومھا السابق، یحكمھا ما یسمى بالنظام البیئي، والتوازن اإلیكولوجي وھما فكرتان 

واإلنسان جزء من نظام معقد یتفاعل معھ ویؤثر فیھ عن طریق المجتمع . متالزمتان من الناحیة العلمیة

عن التغیرات التي یحدثھا اإلنسان في بیئة األرض من خالل  الظواھر البیئیة الناتجة و. ومن خاللھ

إال في إطار عالقة ثالثیة تبادلیة تقوم ھذه النشاطات  ال یمكن فھمحیث . األنشطة المختلفة التي یقوم بھا

علیھ فإن النظام البیئي كما عرفھ البعض ھو عبارة عن وحدة أو قطاع  و. بین اإلنسان والمجتمع والبیئة

 الطبیعة بما تحویھ من عناصر وموارد حیة نباتیة وحیوانیة، وعناصر وموارد غیر حیة، معین من

تشكل وسطًا حیویًا تعیش فیھ عناصره وموارده في نظام متكامل، وتسیر على نھج طبیعي، ثابت 

یعرفھ البعض اآلخر النظام  و. ومتوازن، تحكمھ القدرة اإللھیة وحدھا، دون أي تدخل بشري أو إنساني

عبارة عن وحدة بیئیة متكاملة تتكون من كائنات حیة ومكونات غیر حیة متواجدة في مكان بأنھ لبیئي ا

معین، یتفاعل بعضھا ببعض، وفق نظام دقیق ومتوازن، في دینامیكیة ذاتیة، لتستمر في أداء دورھا في 

  . استمراریة الحیاة

قة الكائنات الحیة في منطقة ما، ووسطھا نالحظ أن القاسم المشترك بین ھذین التعریفین یدور حول عال

لذلك یمكن أن نعرف النظام البیئي بشكل مبسط بأنھ جملة من . المحیط، قائمة على التأثیر المتبادل

 1 .التفاعالت الدقیقة بین الكائنات الحیة التي تستوطن قطاعًا معینًا من الطبیعة، والوسط المحیط بھا

  2 :م على نوعین من العناصروالنظام البیئي بھذا المعنى یقو
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 العناصر الحیة: 

وھي عدیدة تشمل اإلنسان، والنبات والحیوان، وتعیش ھذه العناصر على اختالف أشكالھا، في نظام 

حركي متكامل، كل عنصر یتأثر بالعناصر األخرى، ویؤثر فیھا، ویؤدي دورًا خاصًا بھ، ویتكامل مع 

  .على قمة ھذه العناصر فینسق بینھا ویسخرھا لخدمتھأدوار العناصر األخرى، ویأتي اإلنسان 

 العناصر غیر الحیة: 

وأھمھا الماء والھواء والتربة، وكل عنصر منھا یشكل محیطًا خاصًا بھ، فھناك المحیط المائي ویشمل 

جوي وھناك المحیط ال) بحیرات -محیطات –أنھار –بحار(كل ما على األرض من مصطلحات مائیة 

وأخیرًا ھناك المحیط الیابس أو . ذرات معادن و   جسیمات وأبخرة  و ویشتمل على غازاتأو الھوائي 

  . األرضي ویشمل الجبال والھضاب والتربة

البعض، وبمكونات العالم الحي، أو العناصر  بعضھابویالحظ أن ھذه األوساط أو المحیطات ترتبط 

الحیة السابق ذكرھا، بعالقات متكاملة متوازنة واالختالل الذي یلحق بالتوازن البیئي یتأتى من ازدیاد 

أو نقصان، غیر طبیعي، لعنصر من عناصر النظام البیئي، الذي یحكم كل بیئة من تلك البیئات، بفعل 

الھواء، أو التربة، أو انقراض بعض النباتات أو الحیوانات أو غیرھا تأثیر خارجي، كتلوث الماء، أو 

ویمثل اإلنسان أحد العوامل الھامة في ھذا النظام البیئي، بل ھو یعتبر من أھم عناصر االستھالك التي 

تعیش على األرض، ولذلك فإن اإلنسان إذا تدخل في ھذا التوازن الطبیعي دون وعي أو تفكیر، فإنھ 

  .التوازن تمامًا یفسد ھذا

  :تأثیرات السیاحة الساحلیة على البیئة .2.3.2

  :التأثیرات السلبیة -

نظرا لطبیعتھا الموسمیة وعلى الرغم من أنھا أقل ضررا للبیئة من أنشطة أخرى، تساھم السیاحة 

كما أنھا تمارس ضغوطا على . الشاطئیة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في زیادة التلوث في الساحل

 :التحتیة خالل فترات الذروة ومن بین أھم ھذه التأثیرات البنیة

 تلوث الھواء الناجم عن الزیادة في حركة المرور، التي تصبح أكثر كثافة خالل فصل الصیف. 

  تلوث میاه البحر واألنھار نتیجة تصریف میاه الصرف الصحي من المرافق السیاحیة في موسم

 .الذروة

 عن التدفق الكبیر للسیاح على المرافق السیاحیة خاصة في الشواطئ  زیادة النفایات الصلبة الناتجة

 .و مرافق الترفیھ

  استنزاف الثروات الشاطئیة من خالل جمع و التقاط مختلف أنواع األصداف والتذكارات، باإلضافة

 .إلى الصید الجائر و استھداف النباتات البحریة



 

 ي أماكن غیر مناسبةالحرائق الناتجة عن اإلشعال العشوائي للنیران ف. 

 التخییم و الرحالت و أضرارھا على الوسط الطبیعي. 

  :مایلي كما یساھم التوسع السیاحي العشوائي للمنشآت السیاحیة في غیاب التخطیط إلى

  التوسع على حساب األراضي الزراعیة و المحمیات الطبیعیة، ما یؤدي الى اختالالت في التوازن

 .یةالطبیعي في المناطق السیاح

 التسبب في مشكلة التمدد الحضري للمدن خاصة على امتداد الشریط الساحلي. 

  زیادة الكثافة في المناطق السیاحیة ما ینتج عنھ ازدحاما و اختناقا مروریا ما ینتج تلوث بیئي

 .وإزعاج

  ینتج المساھمة في إنشاء أحیاء بدون مرافق من خالل تركز معظم المنشآت في المناطق السیاحیة ما

 .عنھ تفرقة اجتماعیة

تساھم  السیاحة في التحسیس بأھمیة البیئة، كما ترفع الوعي نحو الطبیعة من  :التأثیرات االیجابیة -

 :  خالل

 قیم وأھمیة الحفاظ على  وتحدید نشر المبادئ المتعلقة بحمایة البیئة و الحفاظ على الموارد الطبیعیة

  .البیئة

 جمیع أشكال االستغالل التي قد تشكل خطرا على البیئة ةعارضم. 

  الحیاة البریة لغیر استعماالت االستھالك، بل ألغراض السیاحةتنشیط. 

 بنیة تحتیة أفضل یمكن أن تصبح حافز لبناء السیاحة. 

 :التنمیة المستدامة .3

  :مفھوم التنمیة المستدامة .1.3

الموارد  ھذه تنمیة على العمل إلى إضافة تبدیدھا عن والبعد الموارد صیانة تعني المستدامة التنمیة

 في یراعى أن على النفاد أو االضمحالل لخطر تتعرض التي للموارد السلیمة البدائل وإیجاد وتطویرھا

 بیئة المقبلة األجیال ترث عندما تتحقق المستدامة التنمیة آخر، مفھوم ولھا المقبلة،  األجیال ھذا حقوق

  .السابقة األجیال ورثتھ لما تعدیل أقل وفي مشابھة ذات مواصفات

 للموارد وإدارة عقالنیة والثقافیة االجتماعیة االقتصادیة، المجاالت جل في التنمیة لتوجیھ فھي أداة

ظل  في خصوصا القادمة األجیال لمتطلبات االستجابة على األخیرة ھذه قدرة على حفاظا البیئیة

  .الطبیعیة للموارد المفرط االستغالل نتیجة وھذا الحالي الوقت في العالم منھا یعاني التي البیئیة المشاكل



 

نشر من قبل (ذلك الوارد في تقریر بروندتالند للتنمیة المستدامة ومن أھم التعریفات وأوسعھا انتشارا 

و بالتحدید سنة  الحكومیة التي أنشأتھا األمم المتحدة في أواسط الثمانینات من القرن العشرین غیراللجنة 

 العالمیة اللجنةوالتي تسمى  لتقدیم تقریر عن القضایا البیئیة "جروھارلن بروندتالند"بزعامة  1987

التنمیة التي تلبي احتیاجات الجیل " :، والذي عرف التنمیة المستدامة على أنھا)المستدامة للتنمیة

  1. " تلبیة احتیاجاتھا الحاضر دون التضحیة أو اإلضرار بقدرة األجیال القادمة على

 :ظھور فكرة التنمیة المستدامة .2.3

التنمیة المستدامة ھي عبارة تم استخدامھا على مدى العقدین الماضیین للتعّرف على االحتیاجات 

الالزمة لتخفیض استھالك الطاقة و استنزاف الثروات الطبیعیة الناتجة من النمو االقتصادي الكبیر الذي 

  . عیةأحدث اختالالت في النظام البیئي، حیث یھدف من خاللھا إلى حفظ المصادر الطبی

استكملت األمم المتحدة عقد ثالثة مؤتمرات دولیة ذات أھمیة خاصة،  2002وعام  1972فبین عام 

تحت اسم مؤتمر األمم المتحدة حول بیئة اإلنسان،  1972عام ) السوید( ستوكھولماألول عقد في 

ول البیئة تحت اسم مؤتمر األمم المتحدة ح 1992عام ) البرازیل(والثاني عقد في ریو دي جانیرو 

مؤتمر األمم  اسمتحت  2002في سبتمبر ) جنوب إفریقیا(والتنمیة، والثالث أنعقد في جوھانسبورغ 

  . المتحدة حول التنمیة المستدامة

تغیر األسماء یعبر عن تطور مفاھیم العالم واستیعاب العالقة بین اإلنسان والمحیط الحیوي الذي یعیش 

المھتم بالبیئة تقریره الفرید الذي  "رذوماذ"أصدر نادي  1972 في عام. فیھ ویمارس نشاطات الحیاة

الذي شرح فكرة محدودیة الموارد الطبیعیة، وأنھ إذا استمر تزاید  ''حدود النمو''جاء تحت عنوان 

معدالت االستھالك فإن الموارد الطبیعیة لن تفي باحتیاجات المستقبل، وأن استنزاف الموارد البیئیة 

رواسب المعادن، (والموارد غیر المتجددة ) ارع، المراعي، الغابات، مصاید األسماكالمز(المتجددة 

ھزت أزمة البترول العالم  1973وفي عام . یھدد المستقبل) حقول النفط والغاز الطبیعي، طبقات الفحم

  . ونبھت إلى أن الموارد محدودة الحجم

، نبھت ھذه الوثیقة ظ و صیانة البیئةحفاثیقة اإلستراتیجیة العالمیة للصدرت و 1980و في عام 

األذھان إلى أھمیة تحقیق التوازن بین ما یحصده اإلنسان من موارد البیئة وقدرة النظم البیئیة على 

كانت  ،''مستقبلنا المشترك''أصدرت اللجنة العالمیة للتنمیة والبیئة تقریر  1987في عام و. العطاء

ي تنمیة الموارد البیئیة تلبیة الحاجات المشروعة للناس في رسالة ھذا التقریر الدعوة إلى أن تراع

. حاضرھم من دون اإلخالل بقدرة النظم البیئیة على العطاء الموصول لتلبیة حاجات األجیال المستقبلیة
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، برزت فكرة التنمیة المستدامة كواحدة 1992ولما انعقد مؤتمر األمم المتحدة عن البیئة والتنمیة عام 

برنامج العمل في القرن ''عمل العالمي، حیث وضع المؤتمر وثیقة مفصلة تحث عنوان من قواعد ال
تضمنت أربعین فصًال تناولت ما ینبغي االسترشاد  ''21أجندة ''أو ما یعرف باسم  ''الحادي والعشرین

الصحة، (والتنمیة االجتماعیة ) الزراعة، الصناعة، الموارد الطبیعیة(بھ في مجاالت التنمیة االقتصادیة 

، و في مشاركة قطاعات المجتمع في مساعي التنمیة وفي الحصول على نصیب عادل من )التعلیم

  . ثمارھا

انعقد مؤتمر األمم المتحدة حول التنمیة المستدامة، لیراجع حصیلة استجابة العالم  2002سنة أما في 

و التنمیة سنة  إلى فكرة البیئة  1972لفكرة التنمیة المتواصلة، إذا فالتطور من فكرة بیئة اإلنسان سنة 

بین اإلنسان  ، ینطوي على تقدم ناضج ذلك أن العالقة2002إلى فكرة التنمیة المستدامة سنة  1992

، إنما للعالقة 1972 العتقاد سنةاوالبیئة ال تقتصر على أثار حالة البیئة على صحة اإلنسان كما كان 

وجھ آخر ھو أن البیئة ھي خزانة الموارد التي یحولھا اإلنسان بجھده وبما حصلھ من المعارف العلمیة 

و الوسائل التقنیة إلى ثروات، تحویل الموارد إلى ثروات ھو جوھر التنمیة، فكرة التنمیة المتواصلة 

أخالقیة لعالقة اإلنسان بالبیئة، وتضع التنبیھ على تتقدم بنا خطوة إلى األمام إذ تضیف أبعاد اجتماعیة و

الكفاءة االقتصادیة، صون البیئة وعناصرھا وقدرتھا على العطاء، العدل االجتماعي بین : ثالث ركائز

  1. الناس جمیعا في حاضرھم ومستقبل أبنائھم

  :أبعاد التنمیة المستدامة .3.3

 اقتصادیة، وبیئیة، واجتماعیة ثقافیة: ألقلتشمل أبعاد التنمیة المستدامة ثالثة مجاالت على ا 

  2: یمكن أن نلخصھا فیما یليو، )01الشكل(

  :األبعاد البیئیة .1.3.3

تھدف األبعاد البیئیة في األساس إلى حمایة األنساق الطبیعیة والمحافظة على الموارد الطبیعیة التي 

 مع تتعارض التي أحد العوامل ھو البیئي افاالستنز تعتبر العمود الفقري للتنمیة المستدامة وعامل

محددة،  زمنیة فترات حسب المختلفة المیاه مصادر استھالك مراعاة إلى المستدامة، باإلضافة التنمیة

 الجو تلطیف في مھم تأثیر من للغابات لما األشجار وقطع الجائر الرعي من الغابات على الحفاظو

 التلوث حیث من الكربون أكسید وثاني الكربون أكسید أول غاز عن الناتجة اآلثار السلبیة وتخفیف

  .األوزون طبقات الحرارة وتدمیر درجات وارتفاع
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  :االجتماعیة األبعاد .2.3.3

تھدف إلى التأثیر على تطور الناس والمجتمعات بطریقة تضمن من خاللھا تحقیق العدالة االجتماعیة 

 التزاید حیث من بالمواطنین االھتماموتحسین ظروف المعیشة وتوفیر الرعایة الصحیة، كما تھدف إلى 

 زیادة الفقر، دراسة متین، قوي لبناء مجتمع السلیمة الصحیة الوسائل إتباع والوفیات، الموالید السكاني،

 . واألطفال بالمرأة االھتمام زیادة إلى باإلضافة المجتمع، ألفراد العمل فرص

  :االقتصادیة األبعاد .3.3.3

ة للموارد الطبیعیة واالجتماعیة، كما تعتبر االقتصادیة فضال عن اإلدارة الكفوءتتمثل في تطویر البنى 

 المھارات مستوى رفع یجب األصعدة وعلیھ جمیع على اإلنتاج مستوى لرفع ومشجع مھم عامل

 . أفضل وحیاة اجتماعیة نظیفة بیئة توفیر مع تتالءم التي الصناعات طبیعة تحدید مع المختلفة

والحیاة  البیئة ، االقتصاد تداخل طبیعة على التعرف وھي مھمة نتیجة تعكس المستدامة التنمیة إذا

 للمادة الحاجة من التأكد أجل من السلع مكونات بطبیعة المستھلك وتوعیة دمج طریق عن االجتماعیة

  .البیئي بالعامل وربطھا أو المستوردة المنتجة

  التنمیة المستدامة و أبعادھا): 01(شكل رقم ال

  

  

  



 

  :أھداف التنمیة المستدامة.4.3

 المواد إلنتاج الالزمة الطبیعیة الموارد حمایة إلى تحتاج المستدامة التنمیة : ةالطبیعی الموارد حمایة -

 حمایة وإلى لألشجار المخصصة األراضي حمایة إلى التربة حمایة من ابتداء ، الغذائیة والوقود

 . التزاید في اآلخذین السكان إحتیاجات لتلبیة اإلنتاج في مع التوسع األسماك مصاید

  استعمال الطاقات المتجددة المحافظة على البیئةمع تشجیع   ترشید استعمل الطاقة و زیادة كفاءتھا -

 . المیاه شبكات كفاءة وتحسین المبددة لالستخدامات حد بوضع المیاه صیانة -

 سابقة المشكلة ھذه لمعالجة اتخذت التي اإلجراءات تعتبر : طبقة األوزون تدھور دون الحیلولة -

 لألوزون المھددة الكیمیاویة المواد من تدریجیا بالتخلص للمطالبة جاءت كیوتو مشجعة، فاتفاقیة

 الحد من االنبعاث الغازیة الملوثة للبیئة -

 المحافظة على مختلف الثروات لألجیال القادمة من خالل الحد من استنزافھا و ترشید استغاللھا -

 :العالقة بین التنمیة المستدامة و البیئة.5.3

، والتكنولوجیة بشریة بما فیھا المنجزات العلمیةتقوم التنمیة على استغالل الموارد البیئیة و اإلمكانیات ال

ة وتحسین و تطویر نوعیة حیا جل تحقیق عدد من األھداف أھمھا تلبیة االحتیاجات البشریة أوذلك من 

ما تحدثھ التنمیة من تغییرات في بوالتقدم التنموي في أي مجتمع  تطورمستوى الیقاس حیث ، سكانال

 .وطنيالدخل الزیادة لحیاة المعیشیة إلفراد المجتمع وتتجلى في تحسین ا االقتصادیة،و االجتماعیةالبنیة 

وم على موارد فاألولى تق ،بین التنمیة و البیئةو المترابطة یمكن أن نالحظ العالقة الوثیقة یھ وبناء عل

الثانیة وال یمكن أن تقوم التنمیة دون الموارد البیئیة وبالتالي فان اإلخالل بالموارد من حیث إفسادھا 

لموارد و تناقصھا اكما أن شح  ،سیكون لھ انعكاساتھ السلبیة على العملیة التنمویة و اإلخالل بأھدافھا

 اإلضرار ، إذ أنموارد بیئیة إال بوجودتنمیة سیؤثر أیضا على التنمیة حیث انھ ال یمكن أن تقوم ال

أساس وضع  على ینبغي على التنمیة أن تقوم ھبالبیئة و مواردھا یضر باالحتیاجات البشریة، و علی

البیئة و التنمیة باعتبارھا متالزمین فالتنمیة لن تحقق أھدافھا دون األخذ  إلىن ینظر أو ،للبیئة االعتبار

 1ھو ما یتوافق مع التنمیة المستدامة ، و بسیاسات بیئیة سلیمة

  :السیاحة المستدامة .4

 : مفھوم السیاحة المستدامة .1.4

 تلبي التي ھي المستدامة للسیاحة التنمیة: " یلي كما المستدامة السیاحة للسیاحة العالمیة المنظمة عرفت

 المرشدة القواعدإنھا  للمستقبل، الفرص وتوفیر حمایة جانب إلى المضیفة والمواقع السیاح احتیاجات

                                                             
مارس  ،دمشق ،المتحدة للبیئة األممبرنامج   ،لدورة التدریبیة حول البرامج البیئیةا  حاضرة فيممحمد سعید الحفار و عبد الرحمان العوضي،   1

1995  



 

 والثقافیة، ویتحقق واالجتماعیة االقتصادیة المسائل متطلبات فیھا تتحقق بطریقة الموارد إدارة مجال في

  1 " .الحیاة نظم ودعم الحیوي والتنوع البیئیة والعوامل الثقافي التكامل معھا

السیاحة  إن "بتلر" مفھوم التنمیة المستدامة و یقول وم السیاحة المستدامة بأساسیات ویرتبط مفھ

السیاحة التي تنمو في منطقة ما أو مجتمع ما ویتم حمایتھا و صیانتھا و بأسلوب یجعلھا المستدامة ھي 

   2قابلة للحیاة و النمو لفترات غیر محدودة و بحیث ال تتسبب في إھدار البیئة أو إحداث أي تغییرات فیھا

تشكل السیاحة المستدامة نوعا من السیاحة یسھل و یدعم التنمیة المستدامة و تذھب  و بھذا المفھوم

إلى مساواة السیاحة المستدامة بالسیاحة البدیلة خاصة و أنھ یبدو ) 1990بیجرام (الدراسات األخرى 

تم واضح أن أغلب أنماط السیاحة تتضمن التواصل كما ھو واضح في مفھوم التنمیة المستدامة إذا ما 

المثل بعالم دیزني كنموذج ناجح  1994إدراكھ باألسلوب الصحیح في بیئة مناسبة، ویضرب میرفي 

  .3 للسیاحة الجماعیة المستدامة

الماضي و سواء  وقد انتشر مفھوم السیاحة المستدامة، واستخدام ھذا المصطلح بصورة قویة خالل العقد

 منھا، وھذا الصغیرة لكبیرة أوالف المشاریع یندرج ضمن مختأصبح و في القطاع العام أو الخاص،

  .4ھا ممارسات بیئیة ناجحة في نشاطاتھا، تتسم باالستدامة تطبیقل

صفة  لھ نضیف لكي التقلیدیة السیاحیة التنمیة لمفھوم تطویر إلى نصل أن یمكن المفھوم ھذا ومن

 السائحین حاجیات إشباع عملیة ھي المستدامة السیاحیة فالتنمیة عملیة، اعتبارات من خالل االستدامة

 في السائحین من القادمة األجیال بحقوق اإلخالل دون متطلباتھم على والحصول  والنفسیة الجسدیة

 والمساواة العدالة من جدید نوع اعتبارھا في تضع التي التنمیة ھي بالبیئة، أي االستمتاع من احتیاجاتھم

  :یجب التنمیة ھذه ولتحقیقالطبیعیة،  بالموارد التمتع في األجیال بین

 حكومیةال غیر والمنظمات الخاص والقطاع المحلیة المجموعات بین للتنسیق وبرامج آلیات وضع -

 خاصة المحلیة الثقافات على والمحافظة الطبیعة حمایة ضمان بھدف السیاحي القطاع وكل متعاملي

 والتاریخیة الطبیعیة الموارد على المحافظة تقتضي للمجتمعات ألن االستدامة المظاھر التقلیدیة منھا

 في استخدامھا بصالحیة االستدامة ضمان بالسیاحة، بھدف المتعلقة األخرى والموارد والثقافیة

 كمحفزات الموارد تلك على السیاحة باعتماد مرتبطة السیاحة في االستدامة أھمیة  ألن المستقبل،

 .السیاح تجذب وكسلع
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 أو البیئیة المشاكل وتجنبھا وإدارتھا تخطیطھا تؤمن االستدامة التي قواعد وفق السیاحة تنمیة -

 من الموارد لتلك االستخدام وتعلیمات االستیعاب طاقة وتحدید لدراسة وتدفع السلطات االجتماعیة،

 .األمور بتلك المتعلق والضوابط اإلشراف والسیاح ونظام السكان قبل

 للمؤسسات بالنسبة وخاصة السیاحیة الصناعة ضمن بیئيال التسییر مبدأ لتعمیم قوانین وضع -

 . السیاحي النشاط علیھا یرتكز والتي الصغیرة والمتوسطة

 المشاریع إنجاز في وتطبیقھا وإلزامیة وواضحة ثابتة بالبیئة خاصة معاییر ووضع تحدید -

 ومستویات معاییر، كما یجب تحدید والفنادق السیاحیة المركبات خاصة والتجھیزات السیاحیة

كما أن السیاحة  السائح، قبل من الزیارة قرار اتخاذ عملیة في مھمة للغایة التي تعتبر البیئیة الجودة

 .السیاحیة المقاصد في البیئة شروط لتحسین والزوار للسكان الحافز یجب أن تكون

 النظم على تطرأ التي والتغیرات البیئي للوضع دوري بتقییم بالقیام السیاحیة المؤسسات إلزام -

 مھما عامال الزیارة وأثناء قبل المكان عن السائح انطباع منھا، فقد أصبح الھشة اإلیكولوجیة خاصة

 تتطلب السیاحیة المنشآتو كمثال، القدیمة فالمنتجعات على الزیارة، والزوار السیاح إقبال مدى في

 .التسویقیة أھدافھا وتحقق السائح مواكبة متطلبات في مستمرة لتبقى دوریا تحدیثا دوما

 بالمعاییر والتعریف تفادیھا وكیفیة البیئیة بالمشاكل للتعریف واالتصال اإلعالم وسائل توظیف -

 .الواجب مراعاتھا

 . البیئي المحیط على للمحافظة التقنیات استعمال تشجیع -

 . والتعلیم التدریس مناھج ضمن البیئیة التربیة إدراج -

 الباحثین عملیة تسھل مراكز تخصیص خالل من وذلك المجال ھذا في العلمي البحث تشجیع -

  .مادیا و معنویا وتحفیزھم

  1: تتمثل أھم خصائص ھذه السیاحة في مایلي  :خصائص السیاحة المستدامة .2.4
 ترشیدوالتأثیرات،  من اإلقالل الموارد الطبیعیة المتوفرة فھي تھدف إلى حدود ضمن تعمل سیاحة -

  .و إعادة استخدامھا النفایات معالجةمن التلوث والطاقة، والتقلیل  استخدام

بصنعھا، كما تحافظ على خصوصیة  السكان اشتراك اجتماعیة، فھي تعمل على عدالة فیھا سیاحة -

 .السكان و تلبیتھا حاجات وتحاول معرفة المجتمعات و تقالیدھا

 .والقادمة الحالیة لألجیال والثقافة المعرفة وفرص االستجمام إمكانیة تقدم سیاحة -

 .والبیئة المضیف المجتمع حمایة جانب إلى ینشده ما ویجد یستمتع أن للضیف تسمح سیاحة -

 .اإلطار االقتصادي ضمن واألنشطة األخرى الصناعات مع تتوازنسیاحة تعمل على تحقیق  -

 تعتمد السیاحة المستدامة على العدید من المبادئ المتمثلة أساسا في :مبادئ السیاحة المستدامة .3.4

  1: مبادئ التنمیة المستدامة، ومن بین أھم ھذه المبادئ
                                                             

  31 ص سابق، مرجع :خربوطلي الدین صالح  1



 

المستدامة، كما  التنمیة استراتیجیات من جزء وإدارتھا وتنمیتھا للسیاحة التخطیط یكون أن یجب -

حكومیة،  وكاالت إشراك یتضمن وموحد متداخل بشكل السیاحة وإدارة تخطیط یتم أن یجب

 .المنفعة من قدر أكبر لتوفیر ومواطنین خاصة، ومؤسسات

 وبیئة ثقافة تحترم التي المبادئ واألفراد والجماعات، والمؤسسات، الوكاالت، ھذه تتبع أن یجب -

 .وسلوكھ المجتمع لحیاة التقلیدیة والطریقة المضیفة، واقتصاد المنطقة

 الحمایة أجل من وذلك المستدامة في اطار التنمیة السیاحة وإدارة تخطیط یتم أن یجب -

 .المضیفة المنطقة في والبشریة الطبیعیة للبیئة االقتصادیة المثلى واالستخدامات

 .المضیف المجتمعوأفراد  السیاحة مروجي بین المكاسب توزیع بعدالة السیاحة أن تھتم یجب -

 السیاحة، وإدارة تنمیة مراحل جمیع أثناء والتصحیح والتدقیق للرقابة مًجا برنا تنفیذ یتم أن یجب -

 التي التغییرات مع والتكیف المتوفرة الفرص من االنتفاع من وغیرھم المحلیین یسمح للسكان بما

 .حیاتھم على ستطرأ

  2من أھمھا  :أنماط السیاحة المستدامة .4.4

 :السیاحة البدیلة .1.4.4

تعبر السیاحة البدیلة عن نشاط السیاحة الذي یقدم للسائح وفي نفس الوقت ال یتسبب في تدمیر البیئة 

  .الطبیعیة، بل على العكس یعمل على الحفاظ علیھا و تحسین عوامل الجذب فیھا

تحافظ على ووقد تركز مصطلح السیاحة البدیلة في البدایة على مفھوم السیاحة التي ال تدمر البیئة، 

اإلطار االیكولوجي و تفادي اآلثار الضارة للتنمیة السیاحة كما اعتبرت أیضا وسیلة تؤدي إلى إیجاد 

  .نوع من التفاھم و التفاعل االیجابي بین الزائر و المضیف،كما انتقل ھذا النمط إلى البلدان النامیة كذلك

أنھ استخدم بكثرة في السنوات العشر األخیرة لدلیل على السیاحة التي ال تستھدف فقط المحافظة  إال

  .الح السكان المحلیین و الزائرینعلى البیئة الطبیعیة و إنما تقدم الدعم أیضا لتطویر ھذه البیئة لمص

 :خصائص السیاحة البدیلة -

بحیث  ،تضم السیاحة البدیلة مشروعات تنمویة صغیرة متعددة أو عناصر جذب یقیمھا المجتمع المحلي

یتحقق لھ من عائدھا فوائد یجنیھا ھذا المجتمع لیصبح المستفید األول من السیاحة دون أي استغالل 

  .لمصالح مواطنیھ
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ن حیث احترامھا للقیم الحضاریة االجتماعي مي والسیاحة البدیلة على التواصل الحضار تركزو

لقاءاتھم مع السكان ائحون من خالل رحالتھم المنظمة وھا السواالجتماعیة للمجتمع المضیف والتي یقیم

  .المحلیین

ئص السیاحة إلى خصائص السیاحة البدیلة بالمقارنة بخصا 1992" الفنت وجوبورن"و یشیر كل من 

الجماعیة، ففي حین تتمیز السیاحة الجماعیة بأعداد غفیرة من السیاح فان السیاحة البدیلة تمارس على 

ن السیاحة والتجانس المنتج السیاحي فإمستوى محدود، وفي حین تؤدي السیاحة الجماعیة إلى التماثل 

 1976" ریلف"أو ما یطلق علیھ  في مختلف المقاصد السیاحیة) الفوارق الجذابة(البدیلة تركز على 

ن السیاحة البدیلة اعیة تقوم بتنظیمھا جھة خارجیة فإاإلحساس بالمكان و كذلك لما نعتبر السیاحة الجم

أیضا فإنما تحدثھ السیاحة االجتماعیة من تأثیرات كبیرة یقابلھ من ناحیة ویضبطھا المجتمع المحلي 

  .ةأخرى ضعف ھذه التأثیرات في السیاحة البدیل

 :السیاحة البیئیة .2.4.4

الثقافیة كمقوم جذب أساسي للنشاط السیاحي على استخدام الموارد الطبیعیة و تعتمد السیاحة البیئیة

وتعتبر المنظمة العالمیة للسیاحة ھذا النمط من . بحیث یتم في إطار حمایة البیئة الطبیعیة و الحضاریة

  .االجتماعیة و الحضاریةو البیئیة الطبیعیةن یقدرون القیم السیاحة بأنھ سیاحة المثقفین الذی

، حیث عرف السیاحة البیئیة على 1980سنة " ھكتور سیبالوس السكوران" وقد ابتكر ھذا المصطلح 

تاع بالمناظر الطبیعیة أنھا سیاحة األماكن الطبیعیة التي لم تتعرض ألي اھدار أو تلوث بھدف االستم

دیثة المتمثلة في التراث الفني ى الحضارات القدیمة أو الحالتعرف علالخالبة ومشاھدة الحیوانات و

  .الثقافي للمناطق المزارةو

ن السیاحة البیئیة تعني نظرة جمالیة علمیة وفلسفیة لمفھوم السفر، لكن ال یشترط أن یكون وعلى ھذا فإ

حقق ھذا االندماج في السائح عالما أو فنانا أو فیلسوفا، بل المھم أن یندمج السائح في الطبیعة بحیث ال یت

  . الوسط الحضري

تھدف السیاحة البیئیة إلى الحصول على جزء من السوق السیاحیة العالمیة لقدرتھا على جذب فئة معینة 

التنمیة یل المحمیات وتشجیع االستثمار واستخدام إراداتھا في تموالمناطق الطبیعیة و من السائحین إلى

  : إلى التي تدعو 1990یئیة سنة جمعیة السیاحة الطبیعیة أو الباالقتصادیة المحلیة، وقد تم تشكیل 

 .تنمیة سوق السیاحة بشكل عام -

 .تشجیع السیاحة في إطار التنمیة المستدامة  -

 .تعدیل البرامج السیاحیة المتواضعة التي تضعھا شركات السفر والسیاحة لتشمل المناطق الطبیعیة -



 

ة المنتزھات والغابات في الدول النامیة التي ال تزال زیادة اإلقبال على المناطق الطبیعیة خاص -

 .تتمتع بعذریتھا

 . توفیر موارد مالیة وبشریة إلدارة مناطق المحمیات الطبیعیة بالطریقة التي تالءم السكان المحلیین -

سیاحة مراقبة الطیور ، سیاحة مراقبة الفراشات بالمكسیك :و من بین أمثلة ھذا النوع من السیاحة نذكر

 .سیاحة المحمیات الطبیعیة، جزیرة سكومر بانجلتراب

  :و في ھذا االطار ال بد من تقدیم المفاھیم التالیة

 تعریف المحمیات الطبیعیة: 

أشكالھ، حیث تضع كل دولة قواعد ھي مناطق مخصصة أساسا لحمایة التراث الطبیعي بمختلف 

الحضاریة حتى ال وقوانین صارمة لحمایة ھذه المناطق و المحافظة علیھا و على مقوماتھا الطبیعیة و

وجود تشكیالت جیولوجیة  1:تتعرض إلى أي اختالل بیئي، و یتم اختیار ھذه المحمیات على أساس

 .البیئي للموقعإمكانیة االستغالل السیاحي ، أھمیة الكائنات التي تعیش فیھا،التنوع البیولوجي،متمیزة

 2 :یتجلى في :دور المحمیات الطبیعیة في التنمیة المستدامة 

 المحافظة على استقرار البیئة التي تمثلھا تلك المناطق. 

 ضمان اإلنتاج و استمرار التوازن البیئي. 

 توفیر فرص للبحث العلمي. 

 االقتراب من عالم الطبیعة بكل ما یزخر بھ من جمال و غنى. 

 :الریفیةالسیاحة  .3.4.4

ھو یشمل و ق باألرض بعیدا عن المدن الكبرى،یعتبر الریف في وجھة النظر السیاحیة ھو كل ما یتعل

كل المناطق الزراعیة و مناطق الغابات و المناطق المفتوحة و البحیرات و األنھار و السواحل، حیث 

السیاح، فھو یحتفظ مناظره الطبیعیة عامل جذب لكثیر من عتبر الریف بكل ما یمثلھ ھدوءه وی

وھي ممیزات تعطي  ،اإلحساس بالجماعة و العمل في كنف الطبیعةنساني وبخصائص الترابط اإل

  .للریف قوة جاذبیة لدى الزائرین

امات إجازات ذوي االھتمالمظاھر و یشمل سیاحة المزارع و تعرف السیاحة الریفیة بأنھا نشاط متعددو

  .السیاحة التراثیةوالعالجیة و السیاحة الریاضیة و الخاصة كأنشطة ركوب الخیل والدراجات

                                                             
1 Amar Boumezbeur, atlas des parcs nationaux, direction générale des forets, édition eddiwan,  2006, p07. 
2 Günter Mitlacher et Andrea Kraljevic, conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, 
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كما تعرف كذلك بأنھا نشاط مركب یوجد في بیئة خارج المناطق الحضریة یشمل یشمل المناطق التي 

  .  یكون فیھا استخدام األرض إما للحرف الزراعیة أو الغابات أو المناطق الطبیعیة

 1  :سیاحة المستدامة فيتتجلى أھم منافع ال :منافع السیاحة المستدامة .5.4

  تشجع السیاحة المستدامة على فھم أفضل لوقع السیاحة على البیئة الطبیعیة والثقافیة واإلنسانیة. 

 األخرىبشكل مباشر في قطاع السیاحة وبشكل غیر مباشر في القطاعات  تولد السیاحة وظائف. 

 األخرى خدماتمن ال غیرھاوالمطاعم و قطاعات محلیة مربحة مثل الفنادق تعزز السیاحة.  

  تسعى السیاحة المستدامة إلى إشراك كل شرائح المجتمع في اتخاذ القرارات. 

 تحفز على تحسین وسائل النقل والتواصل المحلیة وغیرھا من البنى التحتیة األساسیة . 

 نھا كما أ. إضافة إلى الزائرین ،تنشئ مرافق لالستجمام التي یمكن للجماعات المحلیة أن تستعملھا

 .المحافظة على المواقع األثریة والمباني والمناطق التاریخیةجع تش

  تعزز السیاحة الثقافیة التقدیر الذاتي للجماعات المحلیة وتسمح بفھم أكبر وتواصل أفضل بین

 شعوب 

  تظھر السیاحة المستدامة غیر المضرة بالبیئة أھمیة الموارد الطبیعیة والثقافیة ویمكن أن تساعد

 .فاظ على ھذه المواردعلى الح
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  :خالصة المبحث

یعبر مفھوم االستدامة على مراعاة الجوانب البیئیة و الثقافیة باإلضافة إلى االقتصادیة، ھذا ما یجعل من 

بالقطاع السیاحي وھذا من خالل  تطبیق ھذا المبدأ على السیاحة الوسیلة الناجعة و الحتمیة للنھوض

األخذ بعین االعتبار عدم استنزاف المكنونات الطبیعیة و الثقافیة و التاریخیة للشعوب، باإلضافة إلى 

تثمین التراث اإلنساني و المحافظة على خصوصیات كل مجتمع، وھو ما یخلق تنمیة سیاحیة مستدامة 

ن المساس بإمكانیة األجیال المستقبلیة على تلبیة تلبي حاجیات الجیل الحالي في السیاحة، لكن دو

حاجیاتھا ھي كذلك، فالتنمیة السیاحیة المستدامة تراعي حساسیة البیئة، كما ترشد استخدام الموارد 

السیاحیة ما یخلق سیاحة تنافسیة و مزدھرة ما یعطي الدیمومة للمشروع السیاحي على المدیین الطویل 

رخاء االقتصادي و اإلنصاف االجتماعي من خالل ما توفر من مداخیل والقصیر من جھة، و تحقق ال

  .تأتي من إنفاق السیاح على المنتوج السیاحي من جھة أخرى

لذا یمكن القول بأن التنمیة السیاحیة المستدامة ھي الصناعة السیاحیة النظیفة القادرة على تنویع مصادر 

التعریف بھا و بخصوصیاتھا و ثقافاتھا و ارثھا  دخل الدول لما توفره من عائدات، كما تساھم في

الطبیعي و البشري، كل ھذا دون المساس ببیئتھا و ثقافتھا و تنوعھا، لذا وجب على بالدنا النھوض بھذا 

  .القطاع السیاحي في إطار التنمیة المستدامة

 

 

 

  

 



 

  .و الجزائر حوض المتوسط ،السیاحة في العالم ثانيالمبحث ال

   :مقدمة

السیاحة واحدة من النشاطات المھمة في حیاة اإلنسان في العصر الحالي، إذ أنھا أصبحت تحتل  تعد

تطورا كبیرا في النشاط السیاحي شیئا فشیئا مكانة مرموقة في االقتصاد العالمي، فقد شھد العالم 

  .العالم التدفقات السیاحیة، ما انعكس على الجانب االقتصادي و العمراني للمدن في جمیع أنحاءو

كما تعتبر منطقة حوض المتوسط المنطقة السیاحیة األكثر جاذبیة في العالم، و ھذا لما تتمتع بھ من 

  .الوجھات السیاحیة العالمیةغیرھا، ما مكنھا من تبوأ مقومات طبیعیة و تاریخیة و ثقافیة و 

كما تزخر كلم،  1200إن الجزائر بلد متوسطي یطل على البحر المتوسط بساحل یمتد على أكثر من 

صناعة سیاحیة  إنشاءو الثروات الطبیعیة المتنوعة ما یجعلھا قادرة على  كمائنالجزائر بالعدید من ال

  .حقیقیة في ظل توفر كل من المقومات السیاحیة و الموقع المتمیز

كما سنتطرق بإلقاء نظرة على السیاحة في العالم، و المنظمات السیاحیة العالمیة،  مبحثھذا الفي سنقوم 

  .إلى واقع السیاحة في العالم و حوض المتوسط ثم في الجزائر

  :السیاحة في العالم .1

 :المنظمة العالمیة للسیاحة .1.1

 دولة،141تضم  مدرید مقرھا ،السیاحیة و األسفار مجال في العالمي المستوى على منظمة أھم ھي

السیاحیة  الجمعیات إلى إضافة ،السلطات السیاحیة المحلیة مختلف یمثلون عضو 350أقالیم،  07

مة العالمیة المنظ إنشاءبوادر  و قد ظھرت. العالمیة الفندقیة المجمعات طیران و العدید منال وشركات

      :الوحدة العالمیة للتنظیمات الرسمیة السیاحیة، أو ما یعرف بـ ظھرت حیث، 1947للسیاحة في سنة 

(Union Internationale des Organismes Officiels de Tourisme)   منظمة  ھي و

التشریعات   وضعتو  المتحدة األمم منظمة تبنتھا 1974 سنة وفي ،مقرھا جنیف غیر حكومیة

المنظمة "تحت تسمیة  1975والقوانین الخاصة بتحویلھا إلى منظمة جدیدة تابعة لھا لتخلق سنة 

  ".العالمیة للسیاحة

النمو االقتصادي، كما  إطارتسعى المنظمة العالمیة للسیاحة إلى تشجیع التنمیة والتطویر السیاحي في 

حمایة التراث العالمي من جھة، كما تعمل على في خلق مناصب الشغل والمحافظة على البیئة وتساھم 



 

ي القطاع السیاحي من جھة ف تؤثر التي النقاط كل تتناول العالم بلدان مختلف في عدیدة القیام بدراسات

   1.المجال ھذا في وقمم مؤتمرات تنظم كما منتظم، بشكلإحصائیات  إنجاز تساھم فيو. أخرى

 :المنظمة العالمیة للسیاحة و السیاحة المستدامة .2.1

ھو قرن الماضي وأخذ مصطلح السیاحة المستدامة حیزا مھما لدى المنظمة العالمیة للسیاحة في أواخر ال

في ھذا الصدد عالنھا سنة السیاحة المستدامة، وفي مؤتمرھا بجوھانسبورغ بإ 2002ة ما أثمر سن

تعمل منظمة السیاحة العالمیة من أجل تنمیة السیاحة المستدامة وترجمة االھتمامات البیئیة إلى 

والمنظمات كما یعمل قسم البیئة بمنظمة السیاحة العالمیة في تعاون وثیق مع األعضاء . إجراءات عملیة

العالمیة األخرى لضمان التخطیط واإلدارة المالئمین ألي تنمیة سیاحیة جدیدة بھدف حمایة البیئات 

وتشارك منظمة السیاحة العالمیة في كافة المنابر والندوات، مثل قمة األرض التي . الطبیعیة والثقافیة

 األمم المتحدة برنامج مع یقبالتنس كما قامت .في كندااألرض وندوات  ،دي جانیرو عقدت في ریو

 للتحضیر لھذه النشاطات من مجموعة بوضع أخرى، عالمیة و إقلیمیة ومنظمات،  PNUE 2 للبیئة

 .والمحلي إلقلیميا ،العالمي المستوى على النشاط ھذا فعالیة حول العالمي الفكر إثراء أجل السنة، من

  3:لتطویر السیاحة وفقا للتوصیات التالیةتعمل منظمة السیاحة العالمیة على تشجیع الدول و

 وضع إطار سیاسي و قانوني شامل للتنمیة المستدامة. 

 وضع مخطط توجیھي یحدد المجاالت ذات األولویة السیاحیة و خصائصھا. 

 وضع قوانین و تشریعات متعلقة باستخدام األرض في إطار التنمیة المستدامة. 

 رد الطبیعیة و البشریة المتعلقة بالسیاحةوضع سیاسة واضحة لتطویر و تثمین الموا. 

 وضع قوانین و تشریعات خاصة بالمحافظة على البیئة من خالل تطبیق معاییر الجودة البیئیة. 

 التسییر العقالني للمؤھالت السیاحیة من منشآت و مرافق سیاحیة و غیرھا. 

 ةالمشاركة الشعبیة الواسعة في تخطیط وتنفیذ وإدارة الخدمات السیاحی. 

 4 :تھدف المنظمة العالمیة للسیاحة إلى :أھداف المنظمة العالمیة للسیاحة .3.1
 نقل الخبرات والتجارب الدولیة والمعرفة الفنیة لقطاع السیاحة . 

 اإلسھام في بناء قدرات العاملین في المجال السیاحي . 

 تعزیز الشراكة في التنمیة السیاحیة . 

 ترویج السیاحة كآلیة للسالم، و أداة للتعاون المشترك في الحفاظ على التنوع الثقافي واالقتصادي . 
                                                             

 www.omt.org الموقع الرسمي للمنظمة العالمیة للسیاحة،  1 
 تحلیل – للبیئة الثابتة المراقبة - : في یتلخص األساسي دوره ، بالبیئة العالمي االھتمام لتشجیع المتحدة تھدف لألمم العامة الجمعیة بعد 1972 أنشأ سنة  1

  النامیة الدول ألولویات البیئیة المشاریع مالئمة ضمان – المعلومات توزیع و  جمع – التغیرات
2003تقریر للمنظمة العالمیة للسیاحة حول سنة السیاحة المستدامة،   3  
نفس المرجع  4  



 

 تبادل الخبرات والتجارب المتوافرة لدى الدول األخرى في مجال تنمیة القطاع السیاحي. 
 :العالمیة السیاحة تطور .4.1

مرموقة  في المیدان االقتصادي العالمي، تعد السیاحة من النشاطات األكثر ربحیة ، فھي تتبوأ مكانة 

و قد ظھر ھذا . توفیر العملة الصعبة للعدید من البلدانو وطنيبر من بین أھم مصادر الدخل الحیث تعت

 اتضحت واسعة وحركة حیویة العالم في السیاحي عرف النشاط بحیث بھا االھتمام نطاق جلیا في اتساع

 في عدد السیاح تزاید حیث رن الماضي و بدایة القرن الحالي،النصف الثاني من الق في جلیا معالمھا

  1. 2011سنة  سائح ملیون 982 إلى 1950 سنة ملیون 25.3 من العالم

ھذا التطور المذھل في النشاط السیاحي في الفترة المذكورة أعاله ساھم كذلك في زیادة مداخیل القطاع 

  2011.2ملیار دوالر سنة  1030السیاحي التي وصلت إلى 

 التدفقات السیاحیة العالمیة .1.4.1

تعد التدفقات السیاحیة ھي المقیاس الحقیقي لقیاس كمیة النشاط السیاحي في بلد معین، وھذا من خالل 

معرفة أعداد التوافدات السیاحیة على ھذا البلد، حیث تعتبر مؤشرا رئیسیا على التطور السیاحي في 

حیث قارب سنة  ،ي بنسبة كبیرة خاصة، في السنوات األخیرةوقد تطور التوافد السیاحي العالم. البلد

  . الملیار سائح 2012

سوف نوضح تطور النشاط السیاحي العالمي باإلضافة إلى الدول األكثر ) 01(رقم من خالل الجداول  

  .2011إلى  2000استقباال للسیاح في عالمیا و عربیا في الفترة بین سنة 

  .2011توزیع التدفقات السیاحیة العالمیة حسب القارات  و المناطق  لسنة  :)01(الجدول رقم 

  )%(النسبة المئویة   )ملیون( عدد السیاح الوافدین   القارة أو المنطقة

  51.27  503.6  أوروبا

  22.09  217  شرق آسیا و أسترالیا

  15.87  156  أمریكا

  05.14  50.6  إفریقیا

  05.63  55.4  الشرق األوسط

  100  982  المجموع

  2014معالجة شخصیة +المنظمة العالمیة للسیاحة  :المصدر                         بالملیون                       :الوحدة

                                                             
  2012المنظمة العالمیة للسیاحة ،   1
نفس المرجع  2  



 

نالحظ التركز الكبیر للتدفقات السیاحیة العالمیة في القارة األوروبیة  )01(رقم  من خالل الجدول

یرجع للغنى الطبیعي ھو ما ، و%51.27بنسبة تقدر بـ 2011یون سائح سنة مل 503.6بحوالي 

یرة في مختلف المرافق السیاحیة ، باإلضافة إلى الوفرة الكبضاري الذي تتمیز بھ القارةالحوالتاریخي و

منطقة شرق آسیا و أسترالیا التي تعتبر منطقة  بعدھاتأتي و. الترفیھیة ذات الجودة العالیةوالخدماتیة و

ملیون سائح  217لمنظمة العالمیة للسیاحة، حیث توافد على ھذه المنطقة حوالي واحدة حسب تقسیم ا

ملیون  156ثم تلتھا األمریكتان الشمالیة والجنوبیة بحوالي  من التدفقات العالمیة، % 20.09بنسبة 

تعد الوالیات المتحدة األمریكیة المساھم األكبر في ھذه التدفقات بحوالي ، و%15.87سائح بنسبة 

و منطقة الشرق األوسط، فتعد مساھمتھما في التدفقات السیاحیة العالمیة ضئیلة،  إفریقیاأما قارة  .الثلث

بالنسبة للقارة  %05.14ملیون سائح على التوالي، أي ما یمثل  55.4و  50.6حیث تستقبالن حوالي 

  . بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط %05.63، و اإلفریقیة

رق في توزیع التدفقات السیاحیة العالمیة حسب القارات والمناطق  بین الف :)02(الجدول رقم 

  .2011و   2010

عدد السیاح الوافدین   القارة  أو المنطقة
  2010سنة 

عدد السیاح الوافدین سنة 
2011  

نسبة التطور بین 
2010-2011)%(  

  الزیادة الصافیة

  29  06.11  503.6  474.6  أوروبا

شرق آسیا         
  أسترالیاو 

204  217  
  

06.37  13  

  06  04  156  150  أمریكا

  00  00  50.6  50.6  إفریقیا

  05-  08.28-  55.4  60.4  الشرق األوسط

  43  04.60  982  939  المجموع

  2014معالجة شخصیة +المنظمة العالمیة للسیاحة  :المصدر  بالملیون                                            :الوحدة

 2011و  2010نالحظ زیادة في التدفقات السیاحیة العالمیة بین سنتي  )02(رقم من خالل الجدول 

و یرجع ھذا باألساس إلى تحسن الظروف االقتصادیة . %04.60ملیون سائح بنسبة  43بحوالي 

ع العالمیة بعد انحسار األزمة المالیة العالمیة و االنتعاش االقتصادي و ھو ما انعكس على القطا

  .السیاحي

لف القارات والمناطق العالمیة ھذه الزیادات في التدفقات العالمیة كانت نتیجة زیادة التدفقات في مخت

شرق آسیا ، ثم تلیھا منطقة %06.11ملیون سائح بنسبة  29على رأسھا أوروبا بزیادة تقدر بحوالي و



 

األعلى في العالم، ثم تأتي  ، و ھي%06.37ملیون سائح بنسبة  13أسترالیا بزیادة تقدر بحوالي و

  .%04ملیون سائح بنسبة  06أمریكا بزیادة تقدر بحوالي 

ملیون سائح، فیما تراجع عدد السیاح  50.6حالھا عند  ىأما في قارة إفریقیا، فبقیت أعداد التدفقات عل

  .الوافدین إلى منطقة الشرق األوسط بسبب األوضاع األمنیة التي تمر بھا المنطقة

سوف نوضح الزیادة الصافیة في عدد السیاح في مختلف مناطق العالم بین  )02(الشكل رقم من خالل 

   2010و  2011سنتي 

 2010-  2011الزیادة الصافیة في عدد السیاح في مختلف مناطق العالم بین   :)02(رقم  شكلال

                                                       
  2014معالجة شخصیة +  المنظمة العالمیة للسیاحة :المصدر

  .2011إلى  2000التدفقات السیاحیة العالمیة  في الفترة بین سنة ) 03(الجدول رقم 

  )%(2011-2010نسبة التطور بین   2011  2010  2009  2005  2000  الدول

  3.00  79.5  77.1  76.8  75  77.2  فرنسا

  4.20  62.3  59.8  55  49.2  51.2  أ.م.و

  3.40  57.6  55.7  50.9  46.8  31.2  الصین

  7.60  56.7  52.7  52.2  55.9  46.4  اسبانیا

  5.70  46.1  43.6  43.2  36.5  41.2  ایطالیا

  8.70  29.3  27  25.5  20.3  9.6  تركیا

      أسیا 
 و أسترالیا

الشرق  إفریقیا أوروبا أمریكا
 األوسط



 

  3.20  29.2  28.3  28.2  28  23.2  المملكة المتحدة

  5.50  28.4  26.9  24.2  21.5  19  ألمانیا

  0.60  24.7  24.6  23.6  16.4  10.2  مالیزیا

  00  23.4  23.4  21.5  21.9  20.6  المكسیك

  4.6  982  939  882  799  673  التدفق العالمي

  2014معالجة شخصیة +المنظمة العالمیة للسیاحة  :المصدر                                               بالملیون :الوحدة

نالحظ التطور الكبیر الذي تشھده التدفقات السیاحیة العالمیة باستمرار ) 03(رقم من خالل الجدول 

فرنسا  إذ احتلت .2011ملیون سائح سنة  982إلى  2000ملیون سائح سنة  673حیث ارتفعت من 

السیاحیة خالل ھذه الفترة ما یجعلھا الوجھة السیاحیة األولى في من حیث التدفقات  األولى المرتبة في

العالم  بفضل ما تتمتع بھ من مقومات سیاحیة ھائلة و موروث حضاري و ثقافي قیم، خاصة العاصمة 

على مناح  باریس التي تتمتع بموروث سیاحي و معماري ساحر و فرید من نوعھ، كما تتوفر فرنسا

وقد بلغ عدد السیاح الوافدین على فرنسا . ممتاز جعلھا تتبوأ ھذه المكانة و موقع استراتیجي مناسب

 حسب وھذا العالمیة، إجمالي التوافدات السیاحیة من  %8.1 بنسبة 2011ملیون سائح سنة  79.5

  .للسیاحة العالمیة المنظمة إحصاءات

 على لتوفرھا ون سائح، و ھذا ملی 62.3وجاءت الوالیات المتحدة األمریكیة في المرتبة الثانیة بحوالي 

كبیرة، ثم تلتھا  إمكانیات سیاحیة ، كما تتوفر كذلك على وعالي راقي مستوى ذات سیاحیة خدمات

كما ھو موضح في  2005الصین التي عرف قطاع السیاحة بھا تطورا سریعا و مذھال خاصة بعد سنة 

و یرتبط ھذا التطور السیاحي في  ،2011ملیون سائح سنة  57.6الجدول، وقد بلغ عدد السیاح بھا 

الصین بتطورھا االقتصادي و الصناعي الكبیر، و ھو ما جعلھا الوجھة األولى لسیاحة األعمال وھذا 

  .للسیاحة العالمیة دائما حسب المنظمة

لنشاط السیاحي الكبیر الذي تعرفھ دول الحوض المتوسط، فباإلضافة التطور الكبیر لكما نسجل كذلك 

أسواقا عالمیة كبرى من   تمثلن كل من اسبانیا، و ایطالیا إفالتي تحتل المرتبة األولى عالمیا،  إلى فرنسا

جد معتبرة في مجال التدفقات السیاحیة العالمیة، كما نالحظ كذلك التطور الكبیر الذي ال ھاأرقامخالل 

المتوسط السیاحیة على عرفتھ تركیا في العشریة األخیرة في ھذا المجال، و ھو ما دعم مكانة الحوض 

المستوى العالمي في ظل ثبات الدول الكبرى للحوض في المجال السیاحي عند أرقامھا، و تسجیلھا 

  .بعض التطور

سوف نحاول تسلیط الضوء على أرقام التدفقات السیاحیة في العالم  )04(رقم من خالل الجدول و 

  .2011و  2009و ھذا في الفترة بین  العربي 



 

  .2011إلى  2009التدفقات السیاحیة في بعض الدول العربیة بین سنة  ):04(م الجدول رق

  2011المرتبة العالمیة سنة   )%(2011-2010نسبة التطور بین   2011  2010  2009  الدول

  16  59.8  17.3  10.9  10.9  السعودیة

  26  32.4-  9.5  14.1  11.9  مصر

  27  0.6  9.4  9.3  8.3  المغرب

  32  9.4  8.1  7.4  6.8  االمارات

  45  40.7-  5.1  8.5  6.1  سوریا

  47  30.7-  4.7  6.9  6.9  تونس

  72  15.7  2.4  2.1  1.9  الجزائر

  8.46-  72.5  79.2  70.4  التدفق العربي

  2014معالجة شخصیة +المنظمة العالمیة للسیاحة  :المصدر                                      بالملیون         :الوحدة

 السیاحي جد مستواھا متراجع، حیث یبقى ترتیب الدول العربیة نالحظ أن )04(رقم  الجدولمن خالل 

المیدان، فنجد المملكة العربیة  ھذا في كبیرا شوطا قطعت التي و األخرى بالدول مقارنة ضعیف

ملیون سائح، و یرجع ھذا التوافد على المملكة  17.3بحوالي  2011السعودیة األولى عربیا في سنة 

سیاحة الدینیة خاصة مواسم الحج العربیة السعودیة إلى الطابع الدیني للبلد، حیث تتجلى فیھ مظاھر ال

العمرة التي یتدفق خاللھا المالیین من المسلمین إلى أراضي المملكة، ثم تلیھا مصر في المرتبة الثانیة و

متراجعة عن المرتبة  2011 ملیون سائح سنة 9.5عالمیا بحوالي ) 26(عربیا  و السادسة و العشرین 

سائح وھذا راجع بالدرجة األولى إلى ما یعرف  ملیون 14.1بتوافد  2010التي كانت تحتلھا سنة  18

  .و ھو نفس الشيء بالنسبة لكل من تونس و سوریا. بالثورات العربیة

المغربیة كة المملالعربیة المتحدة و كما نسجل التطور المستمر للترددات السیاحیة لكل من اإلمارات

ھذا للظروف المستقرة بالبلدین من جھة، و كذا لتوفرھما على المقومات السیاحیة الضروریة خاصة و

 9.4و  8.1حیث وصل التوافد بھما إلى . في مجال الخدمات و المرافق السیاحیة من جھة أخرى

النطالقة الفعلیة بھا وھذا أما الجزائر، فمازال القطاع السیاحي بھا ال یعرف ا .ملیون سائح على التوالي

، لكن ھذا التطور ال یعكس واقع القطاع في %15.7رغم تسجیل بعض التحسن الذي بلغت نسبتھ 

  .الجزائر، حیث أنھ یبقى بعیدا عن التطلعات خاصة في ظل المقومات الطبیعیة السیاحیة التي تزخر بھا

 :األشكال التالیةترح علیكم قو من أجل تسلیط الضوء أكثر على موضوع التدفقات السیاحیة ن



 

إلى غایة فیفري  2008التوافدات السیاحیة العالمیة في الفترة الممتدة من سنة : )03(رقم  الشكل

2012.  
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إلى و 2008لسیاحیة العالمیة منذ سنة نالحظ التطور المستمر في التدفقات ا )03(الشكل رقم من خالل 

یرجع ھذا ، و2008بعض التراجع مقارنة بسنة التي شھدت  2009، ماعدا سنة 2012غایة فیفري 

ن ، مباألساس إلى تداعیات األزمة االقتصادیة العالمیة التي شھدھا العالم في تلك الفترة و تداعیاتھا

غیرھا، و ھو ما انعكس على القطاع السیاحي في تلك السنة باعتباره تسریح للعمال وغلق للمؤسسات و

  .جزء من النشاط االقتصادي

 982ھي السنة األكثر تطورا في میدان التدفقات السیاحیة العالمیة بحوالي  2011كما تعتبر سنة 

و ھذا بالنظر لبدایتھا القویة بالمقارنة مع  2011أن تتخطى سنة  2012ملیون سائح، كما یتوقع لسنة 

  . بدایات السنوات الماضیة

تكون ما بین شھر جویلیة و أوت وھو ما یتناسب  كما یمكن أن نسجل أن فترة الذروة السیاحیة العالمیة

العطل السنویة، كما تمتاز ھذه الفترة بالجو المعتدل في أكبر البلدان المستقبلة مع فصل الصیف و

حیث تتعدى التدفقات . الوالیات المتحدة األمریكیةیاحیة العالمیة خاصة في أوروبا وفقات السللتد

إلى  2008ھذا في مختلف السنوات من ملیون سائح شھریا، و 100الفترة  السیاحیة العالمیة في ھذه

اح فھو ، أما الشھر األقل توافدا للسی2011ملیون سائح في شھر جویلیة  120، لتقارب  حوالي 2011

 65، و حوالي 2009ملیون سائح في سنة  45شھر فیفري الذي تراوح عدد التدفقات السیاحیة بھ بین 

 .2012ملیون سائح في شھر فیفري من سنة 

  .2012غایة فیفري  إلى 2008من سنة  إفریقیامقارنة التطور السیاحي في  :)04(رقم  الشكل
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واقع التوافدات السیاحیة في قارة إفریقیا على مدار  إلى تحلیل) 04(سنتطرق من خالل الشكل رقم 

أشھر السنة  في نفس الفترة السابق، حیث نالحظ تطابقا كبیرا بین التوزیع الشھري لعدد التوافدات 

ظ شھر الذروة السیاحیة في إفریقیا مع نظیرتھا العالمیة مع وجود فرق في حجم التوافدات، حیث نالح

فدات السیاحیة الشھر األقل استقباال للتوا أمامالیین سائح في الشھر،  6و  5 بین ھو شھر جویلیة بتوافد

ملیون سائح  3.8و  2008یین سائح في الشھر سجل سنة مال 3 ینحصر بین ھو شھر فیفري بتوافد

  .2012في الشھر سجل في 

غایة فیفري  إلى 2008مقارنة التطور السیاحي في الشرق األوسط من سنة : )05(رقم  شكلال

2012. 
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 ، فال نرى التطابق في فترات الذروة مع الفترات العالمیة،)05الشكل (  أما في منطقة الشرق األوسط

حیث نالحظ فترة أولى تتناسب مع فترة الذروة العالمیة أي في شھر جویلیة حیث تتراوح التدفقات 

، أما فترة الذروة 2010ملیون سائح سنة  6، و حوالي 2008ملیون سائح في سنة  4.8السیاحیة بین 

عرفھ المملكة القصوى فنسجلھا في شھر نوفمبر و یعود ھذا بالدرجة األولى إلى التوافد الكبیر الذي ت



 

العربیة السعودیة في ھذه الفترة التي توافقت مع حلول موسم السیاحة الدینیة المتمثلة في أداء فریضة 

  .الحج

 2011كما نسجل تراجعا كبیرا في عدد التوافدات السیاحیة التي شھدتھا منطقة الشرق األوسط في سنة 

األمنیة التي تشھدھا المنطقة نتیجة أحداث ، ویرجع ھذا كما سبق و أشرنا إلى الظروف 2012و بدایة 

  .بھاما یعرف بالربیع العربي خاصة في مصر و سوریا و الیمن، و ھو ما أثر على النشاط السیاحي 

  :اإلیرادات السیاحیة .2.4.1

بالتالي ل المالیة لألنشطة االقتصادیة، وتعتبر اإلیرادات السیاحیة مقیاسا حقیقیا لمعرفة مقدار المداخی

مدى مساھمة النشاط السیاحي في المجال االقتصادي لبلد معین، حیث تعتبر السیاحة  التعرف على

ھذا باعتبارھا منشطا رئیسیا لمختلف الفروع ان، ومؤشرا رئیسیا في التطور االقتصادي للبلد

االقتصادیة األخرى من خالل ما توفره من فرص عمل وعملة صعبة، باإلضافة لمساھمتھا في تنشیط 

وقد تطورت اإلیرادات السیاحیة العالمیة بنسبة كبیرة خاصة في السنوات . جاري و الحرفيالنشاط الت

  .ملیار دوالر 1030إلى حوالي  2011األخیرة، حیث وصلت سنة 

من خالل الجداول التالیة سوف نوضح تطور اإلیرادات السیاحیة العالمیة باإلضافة إلى الدول األكثر 

  .2011إلى  2000المیا و عربیا في الفترة بین سنة دخال من حیث النشاط السیاحي ع

  .2011توزیع اإلیرادات السیاحیة العالمیة حسب القارات  و المناطق  لسنة  :)05(الجدول رقم 

  المنطقة  )ملیار دوالر(المداخیل   )%(النسبة 

  أوروبـا  463.4  45

  أمریكــا  199.5  19.36

  شرق آســیا و أسترالیا  289  28.05

  الشرق األوسط  45.5  4.41

  إفریقـــیا  32.6  3.18

  العالــــم  1030  100
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نالحظ التركز الكبیر لإلیرادات السیاحیة  للتدفقات السیاحیة العالمیة في  )05(رقم  من خالل الجدول

، و ھو ما یتناسب مع %45بنسبة تقدر بـ  2011ملیار دوالر سنة  463.4القارة األوروبیة بحوالي 

منطقة شرق آسیا و أسترالیا حیث بلغ حجم ھا وتأتي بعد. قارةالحجم للتدفقات السیاحیة العالمیة في ھذه 

من اإلیرادات السیاحیة  % 28.05ملیار دوالر بنسبة  289إلیرادات السیاحیة بھذه المنطقة حوالي ا



 

، و تعد %19.36ملیار دوالر بنسبة  199.5العالمیة، ثم تلتھا األمریكتان الشمالیة و الجنوبیة بحوالي 

  .ذا المبلغالوالیات المتحدة األمریكیة المساھم األكبر في ھذه التدفقات بأكثر من نصف ھ

أما قارة إفریقیا و منطقة الشرق األوسط، فتعد مساھمتھما في اإلیرادات السیاحیة العالمیة ضئیلة، حیث 

ملیار دوالر على التوالي، أي ما یمثل  45.5و  32.6بلغت حوالي  2011حققتا إیرادات سیاحیة سنة 

  . رق األوسطبالنسبة لمنطقة الش %04.41بالنسبة للقارة اإلفریقیة، و  03.18%

الفرق في توزیع اإلیرادات السیاحیة العالمیة حسب القارات والمناطق  بین  :)06(الجدول رقم 
  .2011و   2010

حجم اإلیرادات السیاحیة سنة   القارة أو المنطقة
  )ملیار دوالر(  2010

حجم اإلیرادات السیاحیة سنة 
  )ملیار دوالر(  2011

نسبة التطور بین 
2010-2011 )%(  

الزیادة الصافیة   
  )ملیار دوالر( 

  54  13.22  463.4  409.4  أوروبا

شرق آسیا         
  و أسترالیا

255.3  289  13.24  33.7  

  18.5  10.22  199.5  181  أمریكا

  06.3-  11.99-  45.5  51.8  الشرق األوسط

  02.1  07.24  32.6  30.5  إفریقیا

  102  10.99  1030  928  المجموع
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 2011و  2010نالحظ زیادة في اإلیرادات السیاحیة العالمیة بین سنتي  )06(رقم من خالل الجدول 

مع الزیادة في عدد التدفقات السیاحیة و ھو ما یتوافق . %10.99ملیار دوالر بنسبة  102بحوالي 

كما نسجل كذلك زیادة في معدل اإلنفاق السیاحي الفردي . %4.60العالمیة التي ارتفعت بحوالي 

كانت أكبر بكثیر من الزیادة في التي الزیادة في اإلیرادات العالمیة  لعالم، و ھو ما نالحظھ من خاللا

جع ھذا باألساس إلى تحسن الظروف االقتصادیة العالمیة بعد أعداد التدفقات السیاحیة العالمیة، و یر

  .انحسار األزمة المالیة العالمیة و االنتعاش االقتصادي و ھو ما انعكس على القطاع السیاحي

ھذه الزیادات في اإلیرادات السیاحیة العالمیة كانت نتیجة زیادة اإلیرادات السیاحیة في مختلف القارات 

ملیار دوالر بنسبة تطور قدرت بـ  54و على رأسھا أوروبا بزیادة تقدر بحوالي والمناطق العالمیة 

من الزیادة العالمیة،  ثم تلیھا منطقة شرق آسیا و أسترالیا  %52.95، و قد مثلت حوالي 13.22%

، و ھي األعلى في العالم، ثم تأتي %13.24ملیار دوالر بنسبة تطور بلغت  33.7بزیادة تقدر بحوالي 

، أما في قارة إفریقیا فقد %10.22ملیار دوالر بنسبة تطور بلغت  18.5ا بزیادة تقدر بحوالي أمریك



 

، و ھذا %07.24ملیار دوالر بنسبة تطور بلغت  02.1سجلنا زیادة في حجم اإلیرادات قدر بحوالي 

  .2011و  2010ملیون سائح بین سنتي  50.6رغم بقاء أعداد التدفقات على  حالھا عند 

ملیار دوالر بنسبة تراجع  06.3تراجع حجم اإلیرادات في منطقة الشرق األوسط بحوالي فیما  

، و ھو ما یتوافق و تراجع عدد السیاح الوافدین إلى منطقة الشرق األوسط بسبب األوضاع 11.99%

  .األمنیة التي تمر بھا المنطقة

كثر دخال من السیاحة في العالم في تطور اإلیرادات السیاحیة العالمیة في الدول األ :)07(الجدول رقم 
  .2011و 2000الفترة بین 

  )%(2011-2010نسبة التطور بین   2011  2010  2009  2005  2000  الدول

  12.36  116.3  103.5  94.2  82.2  82.9  أ.م.و

  14.09  59.9  52.5  53.2  48  30  اسبانیا

  15.45  53.8  46.6  49.5  44  33  فرنسا

  5.90  48.5  45.8  39.7  29.3  16.2  الصین

  10.82  43  38.8  34.7  35.4  27.5  ایطالیا

  11.82  38.8  34.7  34.6  29.2  18.7  ألمانیا

  10.80  35.9  32.4  30.1  30.7  21.9  المملكة المتحدة

  05.37  31.4  29.8  25.5  16.8  9.3  أسترالیا

  00  27.8  27.8  18.1  7.6  3.2  ماكاو

  22.52  27.2  22.2  16.4  10.3  5.9  ھونغ كونغ

  10.99  1030  928  853  679  475  اإلیرادات العالمیة
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نالحظ التطور الكبیر الذي تشھده اإلیرادات السیاحیة العالمیة باستمرار  )07(رقم  من خالل الجدول

  .2011ملیار دوالر سنة  1030إلى  2000ملیار دوالر سنة  475حیث ارتفعت من 

على  2011و  2010 العالم لسنتي أكبر المداخیل السیاحیة فيالوالیات المتحدة األمریكیة  سجلت

من اإلیرادات  %11.29بنسبة   2011ملیار دوالر سنة  116.3حیث بلغت مداخیلھا  ،التوالي

، بزیادة %12.36حوالي  2011مقارنة بسنة  2010السیاحیة العالمیة، حیث بلغ تطورھا سنة 

ملیار دوالر تلتھا  59.9ملیار دوالر، وجاءت اسبانیا ثانیة بمداخیل تقدر بحوالي  12.8صافیة بلغت 

و تبعتھما الصین و ایطالیا بمداخیل قدرت . ملیار دوالر 53.8فرنسا بإجمالي إیرادات سیاحیة بلغت 



 

ھذه األرقام مع و تتوافق  .2011ملیار دوالر على التوالي وفقا إلحصائیات سنة  43و 48.5بحوالي 

  .أرقام التدفقات السیاحیة الكبیرة التي تعرفھا ھذه الدول

كما نالحظ كذلك سیطرة منطقة الحوض المتوسط على جزء مھم من اإلیرادات السیاحیة العالمیة 

 2011خاصة اسبانیا و فرنسا و ایطالیا التي بلغت مداخلیھا مجتمعة من اإلیرادات السیاحیة لسنة 

من اإلیرادات السیاحیة العالمیة، و ھو ما یعكس المكانة  % 15.22ملیار دوالر بنسبة  156.7لي حوا

  1.السیاحیة الكبرى لدول الحوض المتوسط

  .2011 و 2009اإلیرادات السیاحیة في بعض الدول العربیة في الفترة بین ) 08(الجدول رقم 

  2011المرتبة العالمیة سنة   )%(2011-2010نسبة التطور بین   2011  2010  2009  الدول

  31  06.52  9.2  8.6  7.4  اإلمارات

  33  30.40-  8.7  12.5  10.8  مصر

  34  26.87  8.5  6.7  6.0  السعودیة

  38  08.95  7.3  6.7  6.6  المغرب

  48  45.16-  3.4  6.2  3.8  سوریا

  71  30.76-  1.8  2.6  2.7  تونس

  110  12.50  0.45  0.4  0.32  الجزائر

  09.77-  55.4  61.4  52.1  االیرادات العربیة
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ترتیب الدول العربیة فیما یخص اإلیرادات السیاحیة  نالحظ أن )08(رقم من خالل ھذا الجدول 

من إجمالي اإلیرادات السیاحیة العالمیة  %5.38أنھا ال تمثل سوى ، حیث سریعمتراجع بشكل  العالمیة

 قطعت والتي األخرى بالدول مقارنة ضعیف السیاحي الجد مستواھا ، وھذا یرجع إلى2011في سنة 

بإجمالي  2011المیدان، فنجد اإلمارات العربیة المتحدة األولى عربیا في سنة  ھذا في كبیرا شوطا

ملیار دوالر، و ھذا لما تمثلھ دولة اإلمارات من بعد اقتصادي و سیاحي نظرا  8.7إیرادات بلغت 

لالستثمارات التي قامت بھا سلطات اإلمارات في ھذین المجالین، حیث تنتشر سیاحة األعمال في 

فنادقھا الفخمة ذات الجودة العالیة و التي تصنف من بین أحسن المنشآت الفندقیة في العالم خاصة في 

توفرانھ من خدمات سیاحیة فخمة  دبي و أبو ظبي اللتان أصبحتا قبلتان سیاحیتان عالمیتان لما إمارتي

  .بأسعار باھضةو
                                                             

1 Baromètre du tourisme mondial, rapport OMT, juillet 2012, p 10 



 

و جاءت مصر بعد اإلمارات محتلة المرتبة الثانیة عربیا و الثالثة و الثالثون عالمیا متراجعة عن 

ملیار دوالر  9.2یرادات بلغت  ، و قد حققت مصر إ2010مرتبتھا الثانیة و العشرین التي حققتھا سنة 

أین بلغت مداخیلھا السیاحیة  2010عن أرقامھا التي حققتھا سنة  %30.40دوالر، بنسبة تراجع بلغت 

أما المملكة العربیة السعودیة التي احتلت المرتبة األولى عربیا في  .ملیار دوالر 12.5حوالي 

ھو مرتبط بالسیاحة و  1،ملیار دوالر 8.5ت ، فقد حققت إیرادات بلغ2011التوافدات السیاحیة سنة 

  .الدینیة خاصة مواسم الحج و العمرة التي یتدفق خاللھا المالیین من المسلمین إلى أراضي المملكة

كما نسجل التطور المستمر لإلیرادات السیاحیة الذي یتوافق تطور الترددات السیاحیة للمملكة المغربیة 

د بالمملكة، و كذا لتوفرھا على المقومات السیاحیة الضروریة خاصة و ھذا للظروف المستقرة التي تسو

  .ملیار دوالر 7.3في مجال الخدمات و المرافق السیاحیة، حیث حققت إیرادات بلغت حوالي 

أما بالنسبة لكل من تونس و سوریا، فینطبق علیھا حال مصر بحیث تراجعت المداخیل السیاحیة بھما 

األمنیة التي یمر بھا البلدان، على التوالي، وھذا راجع إلى الظروف  %45.16و  %30.76بنسبة 

  .خاصة سوریاو

ملیون دوالر سنة  450، حیث بلغت %12.5أما الجزائر، فقد سجلت نموا في إیراداتھا السیاحیة بلغ 

 400التي بلغ مجموع إیراداتھا حوالي  2010ملیون دوالر عن سنة  50، مرتفعة بحوالي 2011

و رغم التوافد السیاحي الالبأس بھ، إال أن أرقام اإلیرادات تبقى ضئیلة جدا، و ھذا  2 .والرملیون د

یرجع باألساس إلى غیاب المرافق و المنشآت السیاحیة من جھة، و إلى أن أغلب التوافدات ھي من 

ه اإلیرادات و ھو ما جعل ھذ. الجزائریین المغتربین الذین یتجھون لإلقامة عند األھل و األقارب أخرى

  .تبقى بعیدة جدا عن مستوى التطلعات خاصة في ظل المقومات الطبیعیة السیاحیة التي تزخر بھا

  السیاحة في الحوض المتوسط .2

من  %30یعتبر منطقة حوض البحر المتوسط منطقة سیاحیة جد متطورة،  فھي تستحوذ على حوالي 

ھذا و ل السیاحة الدولیة یختلف من بلد إلى آخر،ومع ذلك فإن معد. إجمالي التدفقات السیاحیة العالمیة

االختالف یرجع بالدرجة األولى إلى تفاوت مستوى تطور المرافق السیاحیة و البنى التحتیة من جھة، 

وإلى اإلمكانیات الطبیعیة و البشریة المتمثلة أساسا في المواقع الجذابة و حسن الضیافة و االستقبال من 

 .جھة أخرى

. نالحظ أن فرنسا وإسبانیا وإیطالیا تستضیف أكبر عدد من السیاح في حوض المتوسط ومن المھم أن

ملیون سائح  محتلة المرتبة األولى  80، وقد استضافت فرنسا حوالي 2011وفقا لبیانات من عام 
                                                             
1 Baromètre du tourisme mondial, opcit, p22 
2 Ibid, p21 



 

لي ملیون سائح محتلة المرتبة الرابعة عالمیا، تلتھا ایطالیا بحوا 57عالمیا، أما اسبانیا فقد استضافت 

  1.ملیون سائح 46

ومن خالل ھذه المعطیات نالحظ أن لمنطقة حوض البحر المتوسط أھمیة كبرى في السیاحة العالمیة، 

 .فھي تعتبر من أھم القبالت السیاحیة الدولیة

وقد شجعت الجاذبیة السیاحیة لحوض البحر المتوسط الدول األخرى على تطویر القطاع السیاحي و 

ومن بین أھم الدول التي . ھذا المجال، و ھذا ابتداء من ستینات القرن الماضي زیادة االستثمارات في

انتھجت سیاسة استثماریة كبیرة من أجل تطویر السیاحة و استغالل جاذبیة منطقة الحوض المتوسط  

وقد نجحت ھذه الدول في إرساء أعمدة . مالطا، قبرص، الیونان، تركیا، تونس والمغرب: نذكر كال من 

 .یة للتنمیة السیاحیة، و ھو ما أھلھا لتتبوء مكانة ال بأس بھا في سوق السیاحة العالمیةحقیق

كما تعتبر الجزائر بلد ذو إمكانات سیاحیة طبیعیة جد معتبرة، تؤھلھا ھي األخرى لتحقیق تنمیة سیاحیة 

ھذه اإلمكانات كبرى، و ھو ما ینعكس على الجانبین االقتصادي و االجتماعي للبالد و سكانھا، لكن 

و بالمقارنة مع الدول المتوسطیة األخرى، نجد أن الجزائر تعاني من .  تظل غیر مستغلة حتى الساعة

 .تخلف شدید في مجال التنمیة السیاحیة والبنى التحتیة و المرافق السیاحیة المخصصة الستقبال السیاح

في حین استضافت جیرانھا تونس ، 2ملیون سائح أجنبي  0.9استقبلت الجزائر فقط  2012ففي عام 

مالیین من السیاح الدولیین على التوالي في نفس السنة، وھذا رغم األوضاع  9مالیین و  5والمغرب 

حوالي  2010التي تمر بھا تونس حالیا بسبب تبعات ما یعرف بثورة الیاسمین، فقد استقبلت تونس سنة 

 .ثورة الیاسمین ملیون سائح بعد 2أي بتراجع بحوالي . ملیون سائح 7

و قد وصلت جمیع الدول المجاورة للجزائر تقریبا إلى حالة التشبع فیما یخص قدراتھا على استقبال 

السیاح على المواقع الساحلیة، في حین أن الطلب في ھذا المجال آخذ في االزدیاد، لذا ینبغي على 

خاصة الظروف التي تمر بھا ( الجزائر امتصاص ھذا الطلب، و استغالل الظروف المحیطة بھا حالیا

  .و ھذا من خالل انتھاج سیاسة ناجعة للتطویر والتنمیة السیاحیة) كل من تونس و مصر

 .یلخص ھذا التطور) 06(الشكل رقم :التطور التاریخي للسیاحة في حوض البحر المتوسط -
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  :الجزائرالسیاحة في  .3
  :أنواع السیاحة في الجزائر .1.3

تعتبر الجزائر بلد یزخر باإلمكانیات الطبیعیة، فھي تجمع بین البحر و الجبال و الصحراء، باإلضافة 

ھو ما جعلھا تتوفر على األنواع و. إلى العدید من المقومات التي تجعلھا بلدا للتنوع السیاحي بامتیاز

 )09(موضحة في الجدول رقم ال السیاحیة

 

 

  

  

 انحصر التدفق السیاحي في الضفة الشمالیة للحوض المتوسط  
 بالعالقات التجاریةالرحالت المرتبطة  

 عشریة
 الستینات

 من السیاحة العالمیة %37االستحواذ على   
تطور السیاحة في الضفة الشمالیة، مع بوادر ایجابیة للتدفق  

 السیاحي في الضفة الجنوبیة
 استمرار الرحالت المرتبطة بالعالقات التجاریة و ازدھارھا  

 عشریة
تسبعیناال  

من  %27من السیاحة العالمیة، و حوالي  %34االستحواذ على   
 اإلنفاق السیاحي العالمي

من السیاحة  %75اسبانیا وفرنسا وایطالیا تستحوذ على حوالي  
 في الحوض المتوسط

 عشریة
تلتسعیناا  

 من السیاحة العالمیة %30االستحواذ على   
من السیاحة  %75اسبانیا وفرنسا وایطالیا تستحوذ على حوالي  

 في الحوض المتوسط
من  %90تستحوذ مصر و المغرب و تونس على حوالي   

 السیاحة  في الضفة الجنوبیة من الحوض المتوسط

 
 العشریة األخیرة

 



 

  .أنواع السیاحة في الجزائر): 09(الجدول رقم 

  الخصائص  نوع السیاحة

سیاحة 
  المرتفعات

  

ھي السیاحة المرتبطة بالجبال و المرتفعات و مختلف  
تسلق لقة بھا من التزحلق على الثلوج والنشاطات المتع

  .ھواتھال وغیرھا من الریاضات الجبلیة والجبا
یمثل كل من منتجعي الشریعة و تیكجدة على علو 

م على التوالي، أھم مناطق ھذا النوع من 1471و1500
السیاحة حیث توفر للسیاح جوا جمیال و ممتازا لممارسة 

                   .ةالشتویالریاضات 
   

                                                                        
)                                                                                                                            البلیدة( سیاحة المرتفعات بالشریعة                                                                             

سیاحة ال

  ویةالحم

نوع من أنواع السیاحة العالجیة، منتشرة بكثرة في   وھي
نظرا لوجود عدد كبیر من الینابیع المعدنیة الجزائر 
والنفسي  الجسدي بالعالج المتعلقة وھي السیاحة الطبیعیة

 تمارس بھدفو أخرى، العالج من أمراضباالضافة الى 
  تستخدم واألوجاع، و اآلالم من التخفیف التام أو الشفاء

  . للعالج أساسیة كواسطة المعدنیة الینابیع فیھا
  

                                                                                                                             
  )خنشلة(السیاحة الحمویة بحمام الصالحین                                                                        

السیاحة 

  الصحراویة
  

من مساحة الجزائر،  %80تمثل الصحراء أكثر من 
 والمناظر تزخر الصحراء الجزائریة بالمواقع حیث

الجوالت السیاحیة في الصحراء  عبر لالكتشاف الرائعة
 أصبحت لذا للسیاحمغامرات خاصة    بالنسبة التي تمثل 

 ھذه وتمیزت بالغة، أھمیة الصحراویة تكتسي السیاحة
 المتجھین للسیاح العام المجموع بتزاید األخیرة السنوات

 تتمتع التي الصحراویة لالستمتاع بالسیاحة الجنوب نحو
الھواء  حفا علىمت ليیتعتبر منطقة طاسو. الجزائر بھا

                                                                                                                                                                         .الطلق لعصور ما قبل التاریخ
                                                                                                                             ة كزاز بین بشار وأدرارواحالسیاحة الصحراویة ب                                                                

السیاحة 
  الساحلیة

  

تزخر الجزائر بشریط ساحلي ھام، یطل على البحر 
كلم، یتمیز بتنوع  1200المتوسط و یمتد على أكثر من 

شواطئھ فنجد الشواطئ الرملیة والصخریة، باإلضافة إلى 
 تجمع غابیة مناطق منھا الغابات، قرب مناطق ساحلیة

وبحري  نظام غابي وسط رطبة مناخیة بیئیة منطقة بین
ھامة  وغابیة حیوانیة ثروة على تحتوي محمي،

، كما تتمتع الجزائر بموسم اصطیاف یمتد على .متنوعةو
الى سبتمبر أین تكون درجات  أشھر من أفریل6مدى 

  .مئویة° 20الحرارة أكثرمن 
)                                            جیجل(السیاحة الساحلیة بشاطئ الصخر األسود                                                                  
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 :اإلمكانیات السیاحیة للجزائر .2.3

السیاحیة ما یؤھلھا إلنشاء صناعة سیاحیة كبیرة  اإلمكانیاتتملك الجزائر مجموعة متنوعة من 

الصحراء (ومزدھرة، ھذه اإلمكانیات تتمثل في الجمال وتنوع المناظر الطبیعیة الذي تتمتع بھ الجزائر 

متمیز، وارث حضاري  والثقافي متنوع، الجغرافي ال ھابمواقع لىباإلضافة إ، )والجبال والبحر وغیرھا

  :اإلمكانیات إلى و یمكن تقسیم ھذه .التي تتواجد على كامل التراب الوطنيفضال عن اآلثار المتنوعة 
 1: تتمثل ھذه اإلمكانیات أساسا في :اإلمكانیات الطبیعیة .1.2.3

 بھ توجد الصخري، وتكونھ بارتفاعھ یتمیز ،كلم 1200شریط ساحلي یمتد على طول أكثر من  -

 القالة، :نجد الساحل ھذا على الممتدة السیاحیة المناطق أھم ومن نادرة، سیاحیة عدة فضاءات

 فرج، تنس و بني صاف سیدي جیجل، بجایة،

 شواطئ متنوعة فنجد الشواطئ الرملیة و الصخریة، باإلضافة إلى التزاوج الموجود بین الشواطئ          -

 .الغابات والشواطئ و السالسل الجبلیةو

 االكتشاف تعطیان فرص والتي الصحراوي واألطلس التلي األطلس سلسلتي جبلیتین أساسیتین ھما -

 وأھم .السالسل الجبلیة الشامخة بكسوتھا بالثلوج لعدة شھور من السنةوالصید، تتمیز ھذه 

 .تیكجدة محطةو  الشریعة محطة نجد السیاحیة المرتفعات

ي المعدنیة التى العدید من الینابیع الطبیعیة وإل باإلضافةطیور نادرة ثروة حیوانیة وغابیة متنوعة و -

 .المناطق ذهالتي تتمتع بھا ھ كمائنتزید من رغبة استكشاف ال

للقالة،  الوطنیة الوطن أھمھا الحظیرة أرجاء مختلف في المتواجدة الوطنیة الحظائر من العدید -

 .الكثیف و تنوعھا البیولوجي الوطنیة لتازة التي تتمیز بغطاءھا النباتي الحظیرة، وجرجرة حظیرة

 .الكھوف التي تتمیز بجمال خالب تصنعھ الصواعد و النوازلمن المغارات والعدید  -

 برسوماتو كذا كھوفھا المكسوة  صحراء مفتوحة تتمیز بكثبانھا الرملیة الذھبیة و مناظرھا الرائعة -

 . يللطاسیل الوطنیة الحظیرةأھمھا  ،تعود لفترة ما قبل التاریخحائطیة 

 .     مناخ بحري، مناخ الغابات والمناخ الصحراوي: الجزائرالتنوع المناخي الذي تتوفر علیھ  -

 :والدینیة والتاریخیة اإلمكانیات الثقافیة .2.2.3

تعدد الحضارات و الثقافات التي مرت  إلىتتمیز الجزائر بتنوع ثقافي و تاریخي مھم یرجع باألساس 

، حیث )الفینیقیة، الرومانیة، البیزنطیة، الوندالیة، المسلمین، واألتراك، وأخیرا الفرنسیین(على الجزائر 

تركت كل منھا بصماتھا على اإلرث العمراني و الثقافي للجزائر ما أكسبھا غنى في ھذا المجال، وھو 

  :صنفة ضمن التراث العالمي للیونسكو، ونذكر منھاما جعل العدید من ھذه المناطق م

 .جمیلة و غیرھما تیبازة، إلى باإلضافة م،100سنة   إنشاؤھا تم التي تیمقاد الرومانیة مثل المدن -

                                                             
1  Berkani Houssem El ddine, Zerfa Abdelkrim, opcit, p 39-40. 



 

تطور الحیوانات و وھجرة المناخ تحوالت تعكس لوحة 15000من  أكثر على تحتوي :الطاسیلي -

 .المیالد قبل سنة 6000منذ  الحیاة البشریة

  . الحمادیة للدولة كعاصمة م 1007 سنة تأسست المسیلة من بالقرب تقع : حماد بني قلعة -

  .اإلباضیین طرف من أنشأت : المیزابیة المدن -

  .التركي العھد في بنیت التي الجزائر قصبة -

 :المناطق السیاحیة في الجزائر .3.3

منطقة توسع  174رئیسیة، تتوزع فیھا مناطق سیاحیة  07قامت الجھات الوصیة بتقسیم الجزائر إلى 

ھكتار، و قد جاء ھذا التقسیم  حسب المرسوم رقم  47073مع مساحة إجمالیة قدرھا ) ZET(سیاحي 

  .1988نوفمبر  5المؤرخ في  88-232
  .الجدول التالي یبین تقسیم ھذه المناطق و أھم خصائصھا

  .أھم خصائصھاوالسیاحیة في الجزائر تقسیم المناطق ): 10(الجدول رقم 
 المنطقة الخصائص

  .البحر والشمس، المباني األثریة، عادات وموروثات تاریخیة متنوع: تتمیز بـ
  )الجزائر العاصمة( الواجھة البحریة )                                  الجزائر العاصمة( القصبة       

  
  
  
  
 

المنطقة 
  العاصمیة

 

  .باإلضافة إلى الغنى المعماري والتاریخي لتلمسانالبحر والشمس، : تتمیز بـ
 )وھران( الواجھة البحریة )                                        تلمسان( آثار االسالمیة        

المنطقة 
  الوھرانیة

 
 

  .حل الجیجلياقع ومناظر طبیعیة خالبة،األحیاء الضیقة و الجسور، السامو: تتمیز بـ
 )جیجل( الكورنیش الجیجلي )                                السھول القسنطینیة(مناظر خالبة 

المنطقة 
 القسنطینیة
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 :، لبنة أولى لتحقیق استدامة السیاحةفي الجزائر يالسیاح التسییر .4.3

التي یعتمد تسییر القطاع السیاحي في الجزائر على مجموعة من القوانین المخططات و االستراتیجیات 

  1 :و یمكن تلخیص ذلك في. تعمل على تحقیق النھوض الفعلي للقطاع السیاحي

  

                                                             
حالة مدینة بومرداس، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، جامعة المسیلة،  - إشكاالت و متطلبات -عمروش تومیة،  السیاحة المستدامة في الجزائر  1

  .69-62، ص 2008

  .، النخیل، الكثبان الرملیة وثقافة فریدة من نوعھاالتقلیدیة الحرفانتشار  الشمس، المناظر الطبیعیة،: تتمیز بـ
                                                                                                                             )بسكرة( نخیل طولقة                                        )وأدرار بین بشار(كزاز  واحة       
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 :مة للقطاع السیاحيظالقوانین و التشریعات المن .1.4.3

كبیر بسبب األوضاع األمنیة التي عرفتھا  تھمیشعانى قطاع السیاحة خالل العشریة السوداء من 

مع دخول األلفیة الجدیدة، شرعت  لكن، حیث وصل إلى مرحلة االحتضار، الجزائر في تلك الفترة

عصرنة قوانینھا المنظمة لقطاع السیاحة، و أعطت لھذا القطاع االستراتیجي الجزائر في تطویر و

  :أھمیة بالغة بغیة إنشاء اقتصاد بدیل خارج وصایة المحروقات، و قد تجسد ھذا من خالل

 .و تثمین الساحل المتعلق بحمایة 2002-02- 05الصادر بتاریخ  02- 02قانون رقم  -

المتعلق بتطویر السیاحة في إطار التنمیة  2003-02-17الصادر بتاریخ  01- 03قانون رقم  -

 .المستدامة 

المتعلق بالقواعد العامة لالستعمال  2003-02-17الصادر بتاریخ في  02-03قانون رقم  -

 .السیاحیین للشواطئ واالستغالل

 السیاحیة المواقع و التوسع المتعلق مناطق 2003-02- 17الصادر بتاریخ  03- 03قانون رقم  -

  .باإلضافة إلى العدید من المراسیم و المراسیم التنفیذیة المتعلقة بالنظام العام للقطاع

و یتجلى من خالل مجموعة القوانین السابقة االھتمام البالغ الذي تولیھ الجزائر لتثمین وحمایة الكمائن 

  .تطویر القطاع السیاحي من أجل تحقیق االستدامةالطبیعیة و استغاللھا في 

 :المخطط الوطني التوجیھي للتھیئة السیاحیة .2.4.3

المرجعي للسیاسة االستراتیجي و اإلطار SDAT2025یشكل المخطط التوجیھي لتھیئة السیاحة 

الذي یبین  SNAT2025السیاحیة للجزائر، إذ یعتبر جزءا من المخطط الوطني للتھیئة اإلقلیمیة 

في إطار التنمیة المستدامة  ضمان التوازن الثالثي بین مختلف ة التي تعتزم الدولة من خاللھا ویفیالك

  :فالمخطط التوجیھي لتھیئة السیاحة یبین ،)اجتماعي، اقتصادي، ثقافي ( امة مكونات التنمیة المستد

، أو المتوسط 2009نظرة الدولة للتنمیة السیاحة على مختلف األفاق، سواء على المدى القصیر  -

 ، و ھذا في إطار التنمیة المستدامة 2025، أو الطویل 2015

 .تحدید وسائل التنفیذ و شروط و إمكانیات تحقیقھا -

ولة في تثمین الموارد و بھذا یعتبر المخطط التوجیھي لتھیئة السیاحیة األداة التي تعكس إرادة الد

تطویر قطاع السیاحة و إنشاء صناعة سیاحیة حقیقیة  واستغاللھا في الطبیعیة والثقافیة التاریخیة للبالد

  .تجعل من الجزائر من بین أھم القبالت السیاحیة في الحوض الجنوبي للبحر المتوسط

، معتمدة على إشراك جمیع الفاعلین في 2004و قد شرعت الدولة في اإلعداد لھذا المخطط سنة 

حول المخطط التوجیھي على إصدار التقریر العام  العمل القطاع السیاحي في ھذا العمل، و قد أثمر ھذا

  :مجلدات وھي 06، و تكون التقریر من 2008للتھیئة السیاحیة سنة 

 .تشخیص السیاحة الجزائریة: 01المجلد   -

 .الحركیات الخمس و برامج العمل السیاحیة ذات األولویة، المخطط االستراتیجي: 02المجلد   -



 

 .VTE، و قرى االمتیاز السیاحي POTأقطاب االمتیاز السیاحي : 03المجلد   -

 .المخطط العملي  SDAT 2025س .ت.ت.انجاز م :04المجلد   -

 .المشاریع السیاحیة ذات األولویة: 05المجلد   -

 . SDAT 2025س .ت.ت.خالصة عامة لـ م: 06المجلد   -

سیاحة ، السیاحة الشاطئیة :المجاالت التالیةلمنتجات السیاحیة في وقد ركز المخطط على تطویر ا

، السیاحة الثقافیة، سیاحة الحمامات والعالج بمیاه البحر، السیاحة الصحراویة، األعمال والمؤتمرات

  .السیاحة الریاضیة والترفیھیة

، المدى 2009المدى القصیر : كما وضع المخطط مجموعة من االستراتیجیات الملحقة بھ مقسمة على

زیادة مساھمتھ في للنھوض بقطاع السیاحة و، حیث تھدف 2025، والمدى الطویل 2015المتوسط 

المخطط العملي للتنمیة السیاحیة " ما یعرف بـ في ھذا اإلطار  حیث أصدرتاالقتصاد الوطني، 

  :إلى تحقیق 2015، و تھدف مثال إستراتیجیة "ستدامة في الجزائر الم

 1.9، من بینھا 2015ملیون سائح في أفاق  3.1ھدف الوصول إلى ب ة التدفقات السیاحیةزیاد -

 .ملیون سائح أجنبي

 سریر   115.000من خالل الوصول إلى طاقة استیعاب تقدر بـ  زیادة الطاقة االستیعابیة -

 3.1المقدرة بـ  2015بناء على توقعات التدفقات السیاحیة لسنة  ثمار السیاحيزیادة حجم االست  -

ملیار دینار  150ملیون سائح، فالحكومة وضعت ھدف الوصول الى استثمارات سیاحیة تقدر بـ 

 2015- 2010جزائري في الفترة الممتدة بین 

سریرین یؤدي لخلق فرصة وفقا لمعاییر المنظمة السیاحة العالمیة، فإن خلق  خلق مناصب الشغل -

 ). في المجموع أربع وظائف(فرص عمل غیر المباشرة،  3عمل واحدة مباشرة، باإلضافة إلى 

 .ن العملة الصعبة من قطاع السیاحةملیار دوالر م 6.4ھدف توفیر ما قیمتھ ب لة الصعبةتوفیر العم  -

یز الصناعة السیاحیة لتعزات و من أجل بلوغ ھذه األھداف قامت الدولة باصدار مجموعة من التحفیز

  :مكن وی في الجزائر،

 .الفنادق الوطنیة حظیرةمنح حوافز ضریبیة للتجدید  -

 .توفیر الدعم المالي لالستثمارات السیاحیة -

 .دعایة إعالمیة، وطنیة و دولیة لتحسین الصورة السیاحیة للجزائر -

  .تمویل مختلف الدراسات في المجال السیاحي -

  أدوات التسییر و المحافظة على العقار السیاحي  .3.4.3

ة رئیسیالتي تعرف على أنھا األداة الو ANDP من خالل الوكالة الوطنیة لتطویر السیاحة

ھي ANDP و تعتبر  .المتخصصة في إدارة وتطویر وترشید استغالل العقار السیاحي والحفاظ علیھو

  :من خالل ما یلي) ZET(التوسع السیاحي المسؤولة عن إدارة المنشآت السیاحیة و مناطق 



 

 القیام بمختلف الدراسات في مجال التھیئة السیاحیة و مناطق التوسع السیاحي  -

 إنشاء و صیانة مناطق التوسع السیاحي  -

 وضع دفاتر الشروط الخاصة بمخططات شغل األراضي في مناطق التوسع السیاحي  -

 تنفیذ و متابعة مختلف االستثمارات السیاحیة  -

مناقشة و وضع مختلف برامج تطویر و تنفیذ المشاریع السیاحیة و ھذا لضمان التطور السیاحي   -

  المتوازن و المتجانس في البالد

  :في الجزائر السیاحة عن إحصائیات .5.3

على الرغم من أن الجزائر بلد یتمتع بالعدید من المقومات الطبیعیة و الثقافیة و التاریخیة المتنوعة و 

تجعل منھ وسطا خصبا لتطویر و إنشاء صناعة سیاحیة حقیقیة، و على الرغم من توفر  الغنیة التي

الرغبة الحكومیة للنھوض بھذا القطاع و زیادة مساھمتھ في االقتصاد الوطني إال أن إحصائیات 

 خالل السیاحة في الجزائر تبقى ضعیفة  جدا مقارنة بالمعدالت العالمیة، و یتجلى ھذا الضعف  من

 سریر 15597 منھا سریر 92377 على سوى تتوفر ال التي و االستقبال الفادح في ھیاكـل النقص

 تابعة سریر  71184المحلیة  الجماعات لمؤسسات تابعة سریر 5596  ، للمؤسسات العمومیة تابعة

 ال الفندقیة الوطنیة الحظیرة من 90% حوالي نسبة كما .2010للخواص حسب إحصائیات سنة 

 البحر منطقة في السیاح یقصدھا وجھة أضعف الجزائر جعل من كلھ وھذا ، الدولیة اییرللمع تستجیب

كما أن  ،2011سائح سنة  2394887المتوسط حیث بلغ عدد السیاح الوافدین إلى الجزائر  األبیض

  .2010الخام  و ھذا حسب إحصائیات سنة  المحلي من الناتج  % 2.3 سوى  یمثل ال السیاحة قطاع

ما یلي سوف نقدم لكم مجموعة من الجداول و البیانات لتوضیح واقع السیاحة في الجزائر من  من خالل

  .خالل مختلف اإلحصائیات

 :التدفقات السیاحیة في الجزائر .1.5.3

تعتبر العامل الرئیسي في قیاس مدى التطور السیاحي الذي تعرفھ البلدان، حیث أن الجزائر تعرف 

ما تبعھا من تحسن أمني في خاصة مع دخول األلفیة الجدیدة و یةتطورا مستمرا في التدفقات السیاح

البالد، غیر أن ھذا التطور یبقى بعیدا عن التطلعات خاصة في ظل توفر المكنونات الطبیعیة الھائلة 

  .التي تزخر بھا الجزائر، و التنوع الطبیعي و التاریخي و الحضاري الذي تتوفر علیھ

قات السیاحیة في الجزائر سوف نسلط الضوء أكثر على واقع تطور التدف )07(الشكل رقم من خالل 

  .2011و  2000 بین

  

  

  

  



 

  2011- 2000تطور التدفقات السیاحیة في الجزائر بین  ):07(الشكل رقم 
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یمكن أن نالحظ جلیا التطور المستمر في التدفقات السیاحیة إلى الجزائر  )07(الشكل رقم من خالل 

، كما نسجل كذلك 2011سائح سنة  2394887إلى  2000سائح سنة  865984التي ارتفعت من 

، 2010مقارنة بسنة  %15.67بـحوالي  2011ارتفعت نسبة التدفقات السیاحیة في الجزائر سنة 

من جھة  .غیر كافیة خاصة في ظل اإلمكانیات السیاحیة الكبیرة للجزائر ھي زیادة مھمة إال أنھا تبقىو

  :أخرى، نستطیع أن نمیز نوعین من التوافدات السیاحیة بالجزائر

الذین لجزائریین المقیمین في الخارج، والنوع األول من التوافدات یمثل التوافدات الخاصة با -

و ھي التي تمثل النسبة العظمى من التوافدات یرجعون إلى أرض الوطن لزیارة األھل و األحباب، 

 1493245، بعدد توافدات وصل إلى حوالي 2011سنة  % 62.35السیاحیة في الجزائر بنسبة 

ھذا النوع ال یساھم بصورة كبیرة في المردود االقتصادي للنشاطات السیاحیة، حیث أن . سائح

 . لى المرافق و المنشآت السیاحیةأغلبیتھم یذھبون لإلقامة عند عائالتھم و ال یترددون ع

حوالي  2011أما النوع الثاني فیمثلھ األجانب المتوافدین على الجزائر، و الذین بلغ عددھم سنة  -

، ھذه الفئة تعتبر الفاعل الحقیقي في مجال السیاحة الخارجیة، %37.65سائح بنسبة  9016462

یة للجزائر من خالل ترددھم على الفنادق حیث أن أفرادھا لھم مساھمة فاعلة في اإلیرادات السیاح

 . و مختلف المنشآت و المواقع السیاحیة

من خالل الجدول التالي سوف نسلط الضوء أسباب التوافدات السیاحیة األجنبیة في الجزائر ونسبھا 

 .2011سنة ل

  

  

  

  

  المجموع العام

مجموع السیاح 
  األجانب

مجموع السیاح 
الجزائریین المقیمین 

 في الخارج



 

  2011سنة لأسباب التوافدات السیاحیة األجنبیة في الجزائر و نسبھا ) 11(رقم  جدولال
  أسباب التوافدات األجنبیة 2011 النسبة المئویة

  السیاحة الترفیھیة 629912 69.86

  سیاحة األعمال 267789 29.70

  سیاحة في إطار المھمات الدولیة 3941 00.40

  المجموع  901642  100
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أن الوجھة األولى للسیاح األجانب الوافدین إلى الجزائر ھي  )11(رقم  المالحظ من خالل الجدول

، 2011من التدفقات السیاحیة لسنة  %69.86سائح، أي بنسبة   629912السیاحة الترفیھیة بحوالي 

   %0.4و 29.70ھمات الدولیة  حوالي ي إطار المالسیاحة فوبینما كان نصیب كل من  سیاحة األعمال 

  .على التوالي

 :اإلیرادات واإلنفاقات السیاحیة في الجزائر .2.5.3

، شھدت اإلیرادات السیاحیة 2010-1999مع تطور التدفقات السیاحیة إلى الجزائر في الفترة بین 

 184حیة الجزائریة من تطورا توافق مع الزیادة في أعداد التوافدات،  حیث ارتفعت اإلیرادات السیا

، إذ شھدت نسبة اإلیرادات السیاحیة 2010ملیون دوالر سنة  400إلى  2005ملیون دوالر سنة 

، لكن یبقى ھذا الرقم بعید جدا عن أرقام 2009مقارنة بسنة  2010في سنة   %21ارتفاعا بنسبة 

ملیار دوالر  6.70الفترة مداخیل كل من المغرب و تونس في نفس  بلغتالدول المجاورة الجزائر، إذ 

  1.جیرانھاالمجال بین الجزائر و ھو ما یبین الفرق الشاسع في ھذاملیار دوالر على التوالي، و 2.65و 

  2010- 1999من جھة أخرى شھدت إنفاقات الجزائریین على السیاحة في الخارج  في الفترة بین 

 2010،2ملیون دوالر سنة  900حوالي إلى  2005دوالر سنة  573ارتفاعا كذلك، إذ ارتفعت من 

لكن تبقى ھذه األرقام غیر واقعیة نوعا ما العتمادھا فقط على التعامالت التي تتم عبر البنوك فقط، إذ 

تبادل العمالت في الجزائر، حیث في  مكانة ھامة التي تحتلالسوق الموازیة للعملة الصعبة و أنھا تھمل

  .دقیقة عنھا أنھ ال یمكن قیاسھا أو إعطاء أرقام

  .2010- 1999یبین تطور اإلیرادات واإلنفاقات السیاحیة في الجزائر في بین  )08(الشكل رقم 
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 2010-1999تطور اإلیرادات والنفقات السیاحیة في الجزائر في بین ): 08(الشكل رقم 
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سنة  %12.5على الرغم من التطور المتسارع  في اإلیرادات السیاحیة الجزائریة الذي وصل إلى 

إال أن مساھمتھا في االقتصاد الوطني تبقى ضئیلة جدا و ھو ما  1ملیون دوالر، 450برقم بلغ  2011

 ینعكس جلیا من خالل المنحنى البیاني التالي الذي یبین تطور نسبة مساھمة القطاع السیاحي في الناتج

  .، وھذا خارج قطاع المحروقات2010-1999الخام الجزائري في الفترة الممتدة بین  المحلي

الخام الجزائري خارج قطاع  المحلي نسبة مساھمة القطاع السیاحي في الناتج :)09(رقم  الشكل
  .2010- 1999المحروقات في الفترة الممتدة بین 
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 1.4ج المحلي الخام كان بین أن نسبة مساھمة السیاحة في الناتمن خالل المنحنى البیاني نالحظ 

التي تراجعت فیھا نسبة  2006، ما عدا سنة 2007و 1999، طیلة الفترة بین سنتي %1.8و

، و ھو ما توافق مع تراجع التوافد في % 1.02المساھمة بشكل ملحوظ وصلت من خاللھ إلى حوالي 

  .ھذه السنة خاصة من قبل المغتربین
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النفقات السیاحیة 
 للجزائریین

 

االیرادات السیاحیة 
 للجزائر



 

على التوالي، و  2010و  2009في  %2.3، فنسجل ارتفاعا ضئیال إلى حدود 2007ما بعد سنة أ

ھو بعید كل البعد عن طموحات القطاع السیاحي، خاصة في ظل المساھمة الفعالة لھذا القطاع في الناتج 

  .المحلي لكل من تونس و المغرب

 :الحظیرة الوطنیة للفنادق .3.5.3

 ة،للمؤسسات العمومی تابعة سریر 15597 منھا سریر 92377ق من تتشكل الحظیرة الوطنیة للفناد

للخواص حسب إحصائیات سنة  تابعة سریر 71184المحلیة  الجماعات لمؤسسات تابعة سریر 5596

 للمعاییر تستجیب ال الفندقیة الوطنیة الحظیرة من  90%أن حوالي ، كما)13رقم جدول (  2010

  1.الدولیة

  . 2010یوضح توزیع األسرة على تصنیف الفنادق حسب إحصائیات  )12(رقم الجدول 

 2010توزیع األسرة حسب تصنیف الفنادق حسب إحصائیات ): 12(رقم الجدول 

 

  

  

  

                                    

  2014معالجة شخصیة + وزارة السیاحة :المصدر
نالحظ النقص الفادح في عدد األسرة في الحظیرة الفندقیة الجزائریة حیث  )12(رقم  من خالل الجدول

سریر، و ھو عدد ال یذكر بالمقارنة مع الحظیرة الفندقیة التونسیة التي تبلغ  92377بلغ عددھا حوالي 

  2.حوالي أربع أضعاف الحظیرة الجزائریة

ئر، حیث أن نسبة األسرة في الفنادق الغیر كما نسجل التدني الكبیر الذي عرفتھ الحظیرة الفندقیة بالجزا

سریر، كما  58905، أي بحوالي  %63.77مصنفة تشكل النسبة العظمى من خالل نسبة قدرت بـ 

سریر، فیما ال  3948بحوالي  % 04.27أن نسبة األسرة في الفنادق ذات الخمس نجوم ال تتعدى 

سریر و ھذا حسب احصائیات  3560، بحوالي %03.86تتعدى نسبة نظیرتھا ذات األربعة نجوم 

  .2010وزارة السیاحة لسنة 
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  النسبة المئویة  عدد األسرة  تصنیف الفنادق

 04.27  948 3  نجوم 5

 03.86  560 3  نجوم 4

 15.25  090 14  نجوم 3

  08.74  8 070  نجمتان) 2(

 04.11  804 3  نجمة) 1(

 63.77  905 58  غیر مصنف

  100 92 377  المجموع



 

سوف نبین توزیع األسرة حسب الوضعیة القانونیة وملكیة الفنادق حسب  )13(من خالل الجدول رقم 

  .2010إحصائیات 

 2010توزیع األسرة حسب الوضعیة القانونیة وملكیة الفنادق لسنة ): 13(جدول رقم ال
الوضعیة القانونیة 

  وملكیة الفنادق
الفنادق التي  تعود 
  للمؤسسات العمومیة

الفنادق التي  تعود للجماعات 
  )المختلطة(المحلیة 

الفنادق التي  تعود 
  للخواص

  المجموع

  عدد األسرة
  

15597  5596  71184  92377  

  100  77.06  06.06 16.88   النسبة المئویة

  2014معالجة شخصیة + وزارة السیاحة :المصدر  

نالحظ أن ملكیة الفنادق تعود للقطاع الخاص بصورة كبیرة، حیث بلغت ) 13(رقم من خالل الجدول 

بنسبة قدرت بحوالي  2010سریر سنة  71184مجموع أسرة فنادق القطاع الخاص حوالي 

  .تتمیز معظم ھذه الحظیرة بأنھا غیر مصنفة، و77.06%

، و تتشكل أساسا من أكبر الفنادق في الجزائر %16.88و تحتل الفنادق العمومیة المرتبة الثانیة بنسبة 

  .التي یعود ملكھا للدولة، و تتركز في المدن الكبرى

تتشكل أساسا من ، و%06.06أما الفنادق المختلطة التي تعود إلى الجماعات المحلیة فتمثل حوالي 

   .فنادق الجیش و الشرطة و مختلف النقابات و غیرھا من الجماعات المحلیة

سوف نوضح توزیع األسرة في الفنادق حسب نوعیة المنتوج السیاحي ) 14(خالل الجدول رقم  من

  2010لسنة 

 .2010لسنة توزیع األسرة في الفنادق حسب نوعیة المنتوج السیاحي  :)14(الجدول رقم 

   

 

  

   

  2014معالجة شخصیة + وزارة السیاحة :المصدر
من خالل الجدول نالحظ أن الحظیرة الفندقیة تتشكل بصورة كبیرة من الفنادق الحضریة التي تبلغ 

للطابع الحضري للمدن الجزائریة، و لتركز سریر، و ھذا  52085، بحوالي % 56.38نسبتھا 

سریر بنسبة  31322ثم تلیھا الفنادق الساحلیة بحوالي . من سكان الجزائر في الحواضر %75حوالي 

، و یعود انتشار الفنادق الساحلیة الرتباط النشاطات السیاحیة في الجزائر ارتباطا وثیقا % 33.91

  النسبة المئویة  عدد األسرة  نوعیة المنتوج السیاحي

 33.91  322 31  ساحلي

 56.38  085 52  حضري

 04.08  770 3  صحراوي

 04.45  111 4  حموي

 01.18  089 1  مناخي

  100 92 377  المجموع



 

كلم من السواحل التي تتمیز بشواطئھا الخالبة و  1200بالسواحل، حیث تتوفر الجزائر على حوالي 

  .الممتعة

كما أن للسیاحة الحمویة و الصحراویة نصیب من ھذه الحصة لكن یبقى متواضعا بنسبة تقدر بـ 

على التوالي، و ھذا لتوفر الجزائر على العدید من المنابع الحمویة خاصة في  %04.08و  04.45

من األراضي الصحراویة التي  %80الجزائر تتشكل من أكثر من  قالمة و بسكرة، كما أن مساحة

تتمتع بجاذبیة رائعة، لكن عدد األسرة بھا یبقى ضئیال بالمقارنة مع ما تكتنزه منطقة الصحراء من 

  .مكنونات طبیعیة و حضاریة رائعة

لیة حیث تقدر كما تتوفر الحظیرة الفندقیة على فنادق مناخیة تستغل بصورة أساسیة في السیاحة الجب

ھذه النسبة ال تعكس الغنى الذي تتمیز بھ الجزائر في میدان السیاحة . %01.18نسبتھا بحوالي 

  1. الجبلیة، لكن ھذه الثروات تبقى غیر مستغلة

 :اللیالي المقضیة في الفنادق .4.5.3

تعتبر اللیالي المقضیة في الفنادق من أھم المعاییر التي تحدد مدى تطور و نمو القطاع السیاحي في أي 

دولة، فھي عامل مھم في إعطاء الصورة الحقیقیة لواقع السیاحة في الجزائر، و قد شھدت اللیالي 

في الجزائر فقد تطورت المقضیة في الفنادق نموا متواصال یرجع باألساس إلى زیادة التدفقات السیاحیة 

 % 11بنسبة نمو قدرت بحوالي  2010لیلة سنة  334 5939إلى  2009لیلة سنة  9345 347من 

  2. )15جدول (  %6.5بنسبة نمو قدرت بحوالي  2011لیلة سنة   4726 329 ثم إلى 

المقیمین في سوف نبین عدد و توزیع اللیالي المقضیة في الفنادق بین ) 15(من خالل الجدول رقم 

  2011و  2010و الوافدین من الخارج خالل سنتي  الجزائر

مقارنة بین عدد و توزیع اللیالي المقضیة في الفنادق بین المقیمین في الجزائر  :)15(جدول رقم ال

 2011و  2010والوافدین من الخارج خالل سنتي 

  2014معالجة شخصیة + وزارة السیاحة :المصدر   

  

                                                             
  2011وزارة السیاحة، إحصائیات   1
  2011وزارة السیاحة، إحصائیات   2

  لزیادةالمئویة لنسبة ال  2011  2010  السنة/ الزبائن 

  المقیمین في الجزائرالزبائن 
  

5 185 231  5 484 105  05.77 

الزبائن المقیمین في الخارج 

  )مھاجرین+ أجانب(

754 103  845 367  12.10 

 06.57  472 329 6  334 939 5  المجموع



 

بین  لمقضیة في الفنادقسوف نبین مدى التطور الذي عرفتھ أعداد  اللیالي ا )10(الشكل رقم من خالل 

2000-2011  

  2011- 2000تطور عدد  اللیالي المقضیة في الفنادق في الفترة بین ): 10(الشكل رقم 

  
  2011وزارة السیاحة،  :المصدر                                                            

 :السیاحة في التشغیلمساھمة  .5.5.3

من مجموع الید العاملة الوطنیة،   %1.8تمثل الید العاملة في القطاع السیاحي في الجزائر ما نسبتھ 

  .ھي موزعة على الفنادق و المنتجعات السیاحیة و المطاعم و الوكاالت السیاحیة و غیرھاو

، و ھذا مقارنة بسنة 2010سنة  %7.03قد عرفت نسبة العمالة في القطاع السیاحي نموا بنسبة و

  .)11الشكل رقم ( عامل 396.000عامل إلى  370.000، إذ قفزت من 2009

سوف نبین  التطور الذي عرفتھ الید العاملة في القطاع السیاحي بین  )11(الشكل رقم من خالل 

2000-2011  

   2011-2000تطور عدد الید العاملة في القطاع السیاحي بین  ):11(الشكل رقم 

  
  2011وزارة السیاحة،  :المصدر                                                            

  



 

  

  
  

  

  :خالصة المبحث

یمكن القول بأن العالم یشھد  حركة سیاحیة متصاعدة، ما جعل السیاحة  مبحثمن خالل دراستنا لھذا ال

تمثل نشاطا حیویا و استراتیجیا، و ھذا لدورھا في تفعیل السوق االقتصادي العالمي، إذ أصبحت تدر 

أمواال ضخمة في العدید من دول العالم؛ خاصة تلك التي تتمتع بمواقع وأماكن سیاحیة وأثریة، یتم 

ھا وزیارتھا من قبل السیاح، فالسیاحة لم تعد مجرد القیام برحالت تنزه أو رحالت التردد علی

استطالعیة لالكتشاف بل فاقت ھذا التصور ألن اھتماماتھا تعدت توفیر الراحة واالستجمام للسیاح، إلى 

افسة االھتمام بكیفیة إنشاء صناعة سیاحیة لالستفادة من العملة الصعبة لدعم اقتصادیات الدول ومن

و المالحظ كذلك ھو االزدھار الذي تشھده العدید من دول المتوسط في ھذا المجال، . القطاعات األخرى

إذ تعتبر ھي الرائدة فیھ، و ھذا لبعدھا التاریخي و الثقافي و الحضاري من جھة، و لغناھا الطبیعي من 

  .جھة أخرى

و ھذا رغم توفرھا على كل المقومات  إن قطاع السیاحة في الجزائر لم یرقى إلى المستوى المطلوب

السیاحیة طبیعیة و ثقافیة و تاریخیة من جھة، و كذا موقعھا المتمیز من جھة أخرى، فالثروات التي 

تزخر بھا الجزائر نادرة ومنقطعة النظیر، إال أنھا تبقى غیر مستغلة في معظمھا، لذا فالقطاع السیاحي 

واالھتمام و االستغالل المحكم؛ فھو یشھد تخلفا ما ھو إال نتیجة  في الجزائر ال یزال بحاجة إلى العنایة

لقلة االعتناء و الالمباالة الذي تعرض لھ ھذا القطاع، وكذلك لعدم إتباع منھجیة مدروسة  في التخطیط 

  ...والتسییر

  

  

  
  

  

  
  

  
  

  



 

  

  
  

  :خالصة الفصل األول

أضرارا السیاحة من أھم محركات التنمیة االقتصادیة، لكن نموھا و تطورھا یمكن أن یسبب تعد 

مختلف مظاھر التلوث وانتشار النفایات ، من خالل كبیرة على الجوانب البیئیة و االجتماعیة

و الثقافیة و االجتماعیة للمناطق السیاحیة، خاصة في مجال  الطبیعیة واستنزاف الموارد والكمائن

،  وھو ما سجل في (le tourisme de masse)لسیاحة الساحلیة التي تعتبر سیاحة كمیة ا

 السیاحة بھا حیث أنالعدید من دول العالم التي بلغت مستویات كبرى من التقدم في المجال السیاحي 

لم تعد مجرد القیام بنزھات أو رحالت استطالعیة فقط، بل أصبحت صناعة حقیقیة، من خالل 

االستجمام اھتماماتھا تعدت توفیر الراحة و الدول، كما أنھذه لذي تلعبھ في اقتصادیات الدور ا

الكبیر  السیاحة الیوم لھا األثر، حیث أن المجاالت لألشخاص إلى القیام بخدمات أخرى في مختلف

، خاصة في دول الضفة الشمالیة للبحر المتوسط التي تعتبر الوجھة في عائدات العملة الصعبة

  .السیاحیة األھم في العالم

وعلیھ، و من خالل ما سبق یجب علینا الحفاظ على ھذه الموارد الطبیعیة وتثمینھا و ھذا من أجل 

استغاللھا لتحقیق اإلقالع في المجال السیاحي، لكن مع مراعاة الجوانب البیئیة واالجتماعیة، أي 

التي یمكن  عرف بالتنمیة السیاحیة المستدامةضمان تنمیة سیاحیة في إطار التنمیة المستدامة، أو ما ی

اعتبارھا الصورة المثالیة لممارسة مختلف أنواع السیاحة وھذا بالمحافظة على الوسط الطبیعي 

وتنوعھ البیولوجي من خالل ضمان التنوع البیئي و االستجابة لشروط االستدامة، وھو ما وجب 

رغم  تحتل مرتبة متأخرة جداو حة العالمیة، من السیا% 1 نصیبھا ال یتعدىعلى الجزائر التي 

استغاللھ من خالل االستفادة من التجارب العالمیة في المجال  مقوماتھا السیاحیة الطبیعیة الھائلة،

 .السیاحي لتحقیق ھذا اإلقالع الحقیقي في القطاع في إطار التنمیة المستدامة

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

  
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 :الفصل الثاين

: املقومات السياحية مبدينة جيجل و ضواحيها 
 تنوع و تعدد



 

 

 
 

  :مقدمة الفصل الثاني

واحدة من أھم وأجمل مدن الساحل الجزائري، حیث تطل على البحر المتوسط  تعتبر مدینة جیجل

كلم، ما یؤھلھا لتكون مدینة سیاحیة كبرى 120بشریط ساحلي جمیل وخالب یمتد على مسافة أكثر من 

   .الجنوبي للبحر المتوسط في مجال السیاحة الساحلیة ضمن الحوض

من خالل ھذا الفصل سوف نتطرق لدراسة الخصائص الطبیعیة والبشریة السیاحیة لمدینة جیجل 

من خالل التعریف و ھذا أھمیة كبرى في ھذا البحث،  ھذه الخصائص دراسةتكتسي وضواحیھا، حیث 

د التعرف الجی بمجال الدراسة وخصائصھ ومقوماتھ السیاحیة الطبیعیة والبشریة، وھو ما یساعدنا على

، حیث سنتطرق لدراسة موقع المدینة اإللمام بالموضوع من مختلف جوانبھ بمجال الدراسة، وكذا

وموضعھا و مقوماتھا السیاحیة الطبیعیة، باإلضافة إلى الشریط الساحلي  والكمائن الرئیسیة التي تدعم 

التاریخیة والثقافیة واألثریة استدامة السیاحة الساحلیة، و كذا دراسة التركیبة البشریة للمدینة، ومقوماتھا 

باإلضافة إلى واقع الھیاكل السیاحیة، من ھیاكل االستقبال والخدمات ودور مختلف الفاعلین من 

أوعیتھ للقطاع ووالمسیرة جمعیات مجتمع مدني، وعمال القطاع السیاحي وكذا السلطات المنظمة 

   :ین التالیینو قد كانت ھذه العناصر موزعة على المبحث. العقاریة وغیرھا

كمائن أساسیة الستدامة : تنوع المقومات الطبیعیة السیاحیة بمدینة جیجل وضواحیھا: المبحث األول -

 .السیاحة الساحلیة

دعائم ضروریة : تعدد المقومات البشریة السیاحیة بمدینة جیجل وضواحیھا: المبحث الثاني -

  .الستدامة السیاحة الساحلیة

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



 

  

كمائن أساسیة الستدامة : تنوع المقومات الطبیعیة السیاحیة بمدینة جیجل وضواحیھا: المبحث األول
  .السیاحة الساحلیة

   :مقدمة

التي تتمیز بخصائص طبیعیة متنوعة  تمیزھا عن المناطق  جیجل ھي واحدة من مدن البحر المتوسط 

الساحلي و احتواءھا على كمائن افي سیاحیة ھائلة، نظرا لموقعھا الجغرعلى إمكانات األخرى، تحتوي 

كما تعتبر المنطقة ذات  ،قطبا سیاحیا في حوض المتوسط، ما یسمح لھا بأن تكون سیاحیة ھامة

ھذا في سیاق في الجزائر و لدفع عملیة التنمیة السیاحیةبوابة مھمة الخصائص الطبیعیة المتمیزة 

  . المدىإستراتیجیة طویلة 

 :و ضواحیھا دینة جیجلالسیاحیة بم المقومات الموقعیة .1

ع     اكن المواق ع وأم تتأثر التنمیة السیاحیة بخصائص البیئة الجغرافیة التي تلعب دورا ھاما في توزیع مواق

  .أخرى ناحیةالسیاح و تدفقاتھا من  حركة، كما تحدد أنماط و محاور ناحیةمن  السیاحیة

  :ضواحیھا كمایليبمدینة جیجل و ضمن یة عندما یتعلق األمر بدراستھاأھموتزداد ھذه الخصائص 

   :الموقع .1.1

  :الموقع الفلكي .1.1.1

، شرقا °6.30و °5.25خطي طول و شماال، °36.50و ° 36.10 جیجل بین دائرتي عرضمدینة  تقع 

یتغیر من فصل آلخر، یتمیز بكونھ  ا معتدالمتوسطی امناخھو ما أكسبھا كسائر السواحل الجزائریة و

ھا موقعھا الفلكي كذلك من میزة التغیر كما سمح ل صیفا، قلیل التساقطو نسبیا رطب و ممطر شتاءا، حار

ال  بینما ساعة 15حوالي  إلىبین طول النھار و اللیل، إذ تصل مدة سطوع الشمس في فصل الصیف 

 .نوعھا، خاصة في فصل الصیفساعات، وھو ما یشجع النشاطات السیاحیة و ت 10تتعدى في الشتاء 

  :الموقع الجغرافي .2.1.1

م على مستوى سطح 20ال یتعدى  على ارتفاعو منبسط ضیق  ساحليضمن سھل  جیجلمدینة تقع 

 .یوجد ھذا السھل فوق شبھ جزیرة واقعة في الجزء الشمالي الشرقي للمدینةإذ البحر، 

ة الجنوبیة والجنوبیة الغربیة الجھالجبال المتوسطة االرتفاع خاصة من  تحد مدینة جیجل مجموعة من

م، كما تحدھا مجموعة من الھضاب أھمھا ھضبة  900ال یتعدى ارتفاعھا  ، والتيمن المدینة الشرقیةو

، باإلضافة إلى شبكة )01صورة رقم (  لشدیدجنوب المدینة التي تتمیز بانحدارھا ا مزغیطان

    .كثیفةفیة ھیدروغرا



 

  جیجلوقع الجغرافي لمدینة الم :)01(رقم  صورةال

  معالجة شخصیة+  google earthصورة جویة  :المصدر

  :اإلداريالموقع  .3.1.1

المتوسط شماال بواجھة تمتد  على البحر ، تطل²كلم 2396.63تتربع والیة جیجل على مساحة قدرھا 

والیة  تحدھا من الغرب .الجزائريمن الشریط الساحلي   1/10وھو ما یمثل كلم 120مسافة على 

ن تبعد عو ،)01خریطة رقم ( سطیف میلة و بجایة ومن الشرق والیة سكیكدة ومن الجنوب والیتي

 146و كلم، 96بـ  بجایة  كما تبعد عن  دقیقة جوا، 30 ىكلم بمد357العاصمة بمسافة حوالي  الجزائر

مخرج مینائي مفضل إلقلیم الھضاب العلیا الشرقیة للبالد،  إلى جانب ذلك فھي تعتبر ن قسنطینة،كلم ع

مدینة برشلونة المتوسط ك حوض جوا عن أھم مدن دول شمالدقیقة  60أنھا تبعد بمدى  إلىإضافة 

  1 .)إیطالیـا(نابولي ،) فرنسا( مرسیلیا ، )إسبانیا (

  :جیجلوالیة التقسیم اإلداري ل .4.1.1

ى  1984فیفري عام   04المؤرخ في  09-84بموجب القانون  والیة جیجل تقسم ة و  28م إل وي  بلدی تحت

ة المیجیجل، الطاھیر،   : رئیسیة و ھي   حضریة  على ثالث أقطاب  م   ( لی ة    .)01خریطة رق رز أھمی وتب

ة   ي للمدین ع الجغراف یاحیة   الموق ة الس ة التنمی ي دراس ا ف دة  بأنھ ل عق ف    تمث الت بمختل ل والمواص للنق

وطني             ، أنواعھ الطریق ال ن الغرب ب ة م ة بجای وب الشرقي ووالی ن الجن ـة م ة قسنطین رتبط بوالی حیث ت

م   43رقم  ة         77الذي یتفرع عن الطریق الوطني رق ة الجنوبی ن الناحی ا م ة الھضاب العلی ا بمنطق لیربطھ

ة،      ة بالمنطق ة البحری ور المالح ي تط اھم ف ذي س احلي ال ا الس ذا موقعھ ا أن وك ع الكم ذا الموق ز ممیھ

ب   للوالیة المطل على البحر  ا      المتوسط و القری وبي ألوروب دن الساحل الجن ن م ي  و ،م ة   الت ر بمثاب   تعتب

                                                             
  2008 روالتعمی للتھیئة التوجیھي المخطط  1



 

دة  سیاح للدول تصدیر أكبر ال ة سیاحیة        الباحثین عن وجھات سیاحیة جدی دة لحرك ا واع ا أفاق تح أمامھ یف

  1. مدینة جیجل وضواحیھال االقتصادينشیطة وفعالة من حیث المداخیل وبالتالي یساھم في التطور 

 لوالیة جیجل اإلداريالموقع ): 01( الخریطة رقم

  
  .2013مدیریة السیاحة والیة جیجل: المصدر 

  )1984( لوالیة جیجل تقسیم اإلداريال) :  02(الخریطة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

 2013مدیریة التخطیط و التھیئة العمرانیة لوالیة جیجل  :المصدر

  :الـموضع  .2.1

ى  الموضع یعرف ھ  عل ز  أن ذي  الحی ة  تشغلھ  ال ة،   المدین ا المبنی اس  ھو ذو و وكتلتھ ي  مقی  وخصائصھ  محل

ي  ذ خ ؤت للموضع التطرق فعند ،ةالدرج بنفس مدینة كل في تتكرر ال  المحلیة شدیدة  مجموعة  الحسبان  ف

                                                             
1  Monographie de la willaya de Jijel, édi on 2010.p18 



 

 ،االنحدارات  السطح،  طبیعة :مثل عناصر عدة یتضمن والتي المدینة بھا توجد التي المنطقة خصائص من

     .للمدینة الطبوغرافي بالمظھر یعرف ما كل أي النباتي والغطاء المائیة المجاري الصخري، التركیب

أن   من خالل ما س  ول ب ة جیجل   بق یمكن الق ي الجزء الشمالي         مدین ة ف رة واقع وق شبھ جزی تتموضع ف

  1.عن مستوى سطح البحرم 20الشرقي المعروفة بالقلعة بالقرب من سھل منبسط ال یتعدى ارتفاعھ 

دأ  مزغیطان ھضبة ونحو جنوبا اتجھنا فكلما الجنوب نحو الشمال من االرتفاع في تدرج ھناك أن یالحظ  یب

  25% و 15 تنحصر مابین تىح االنحدار درجة معھ وتزید االرتفاع في الموضع

السیاحیة بمجال    علیھ نجد أن ھذه الخصائص الموضعیة تشكل مجاال مالئما لممارسة مختلف األنشطة و

  .الدراسة خاصة بما یتعلق بالسیاحة الشاطئیة و السیاحة الجبلیة

 :المقومات الطبیعة للسیاحة في مدینة جیجل .2

  و ضواحیھا جیجلمدینة المقومات السیاحیة ل :)03(خریطة رقم ال

  2013مدیریة السیاحة لوالیة جیجل،  :المصدر
  

عت ل  ق ة جیج ةمدین ي منطق غرى و ف ل الص زء القبائ ي ج ز ب ھ ي المتمی س التل ن األطل ائص م خص

   :ھا فیمایليتوضیحالتي یمكن ومتنوعة، تجمع من الكمائن الطبیعیة جیولوجیة طبوغرافیة و

 :وتتشكل من مجموعتین :)الجبال(المرتفعات  .1.2

  
   :الجبال المرتفعة .1.1.2

                                                             
   13-7ص،  1986 ،قسنطینة  جامعةماجستیر،  نیل شھادةلمذكرة  جیجل، بمدینة العمران ،بوھروم محمد   1



 

ذه   راوح      المجموعة  تتكون ھ ة تت ال عالی ن جب ا  م ین  ارتفاعھ ر  م 800ب ن   وأكث ن   م1600م ، وتصنف م

رة إل  ابور         ىوع ال الب بة لجب ال بالنس و الح ا ھ ة، كم ة للوالی دود الجنوبی ي الح ع ف ورة، تق دیدة الوع ش

م  ( المحاذیة لوالیة بجایة ا    )03صورة رق ا أعطاھ ذا م تج    ، وھ ا ن ا رائع ا  عن  منظرا طبیعی ذي   ارتفاعھ ال

ة    یتقاطع ا واد زھور، زیام ة،    مع طرق جبلیة ذات مناظر خالبة نذكر منھ ن منصوریة، العوان تتركز   أی

ن    ي یمك ا أعلى القمم الت ا       عناصر سیاحیة   اعتبارھ ذكر منھ ث م ى، حی ن الدرجة األول دة   : م ة تامزغی قم

   ).02صورة رقم( )م1426( مسید عیسي ،)م1543(قمة الشنا ،)م1625(

  جبل بابور :)03( رقم ةالصورجبل مسید عیسى                               :)02( رقم ةالصور

         

  

  
  
  
  
  
  

  2013 مدیریة السیاحة لوالیة جیجل:  المصدر

  :جبال متوسطة االرتفاع .2.1.2

ین   االرتفاعات قیم تتراوحووضع ھذه المجموعة بموازاة الكتلة الجنوبیة، متت وزع  م800و 500بھا ب ، تت

ة         الغربي للوالیة خاصة بالعوانة،  علي الساحل ل المتفرق ا بالطاھیر وبعض الكت ث تظھر جلی الوسط حی

    .غطاء نباتي وحیواني كثیف، إضافة إلي شبكة ھیدروغرافیة مھمة تقطعھابالجھة الشرقیة، 

 :السھول .2.2

ـ    ت در ب ى مساحة تق د عل ي سھل یمت ل ف ار   1500تمث ة الشرقیة ھكت ن ا بالجھ ة،م م   لمدین ن أھ ر م ویعتب

ت       ،عموماالسھول الداخلیة  ال و ال ین البحر و سفوح الجب ع ب ین      ،اللیق ر ھمزة وصل ب ا یعتب ة   كم المدین

ا،    أو ة لھ رق المؤدی م ط و        وھ ب  واد منش ى مص اش حت ة أری ن مدین مالي م زء الش ي الج ذي یغط  .ال

 .توضح تضاریس والیة جیجل) 04(والخریطة رقم 

  

  



 

  جیجل الیةوتضاریس ): 04(الخریطة رقم

  
  2013مدیریة السیاحة لوالیة جیجل :المصدر

 :االنحدارات .3.2

تعتبر االنحدارات من أھم العناصر المؤثرة في نمو المدن  و مد الشبكات المختلفة مما سیكون لھا أثر 

 موضع مدینة جیجل على أربع یعطيو، خاصة السیاحیة منھا عملیة توطین المشاریع العمرانیة بالغ على

   1:من االنحدارات ھي فئات) 4(

من حي الشاطئ  وحي  اابتداءمعظم أراضي الشریط الساحلي  غطيت :% 8-0الفئة األولى  .1.3.2

فیھا نسبة  بشكل موازي، أین تنحصرموسى ومركز المدینة إلى منطقة بوالرمل والعرایش 

یسي أین تصل نسبة االنحدار إلى جزء من حي أوالد ع  وصوال إلى ،% 4 -0االنحدار من 

  .تحتل ھذه الفئة نسبة كبیرة من إقلیم المدینة ، و8%

ف من تمثل حدود ھضبة أیوا، وقل أھمیة من سابقتھأتشكل مساحات  :% 16 – 9الفئة الثانیة  .2.3.2

الحدادة في الجھة الشمالیة الغربیة أما من ناحیة الجنوب  حي جزء منالناحیة الشمالیة الشرقیة و

 .فال تشكل إال أجزاء صغیرة

تشكل سفوح منطقة العقابي وجزء من المقاسب أما الجزء األكبر  :% 26 – 16لثة الفئة الثا .3.3.2

 .فیشكل سفوح التالل الغربیة في أعلى منطقة الحدادة و جزء صغیر من العرایش

تشكل باقي األراضي نسبة ضئیلة جدا غرب المدینة وھي جزء  :% 26الفئة الرابعة أكبر من .4.3.2

وھذا ما توضحھ خریطة  .العرایش و الحدادةالمطلة على  من سفوح منطقة مزغیطان

  ).16(و كذا الجدول رقم ) 05خریطة رقم( نحداراتاال
                                                             

25000/1الخریطة الطبوغرافیة للمدینة   1  



 

مناطق التوسع  إلى إضافةالجنوبیة الشرقیة، نطقة الجنوبیة ور الماعتبمن خالل ما سبق یمكن او

اعد المشاریع السیاحیة، فاألولى لما تتمتع بھ من خصائص تس مختلفلتوطین  محبذة مناطق السیاحي 

ما جعلھا تطل على باالرتفاع  المتمیزالساحلیة، باإلضافة إلى موقعھا على تشجیع السیاحة الجبلیة و

 ھو مالموقعھا الممتد على طول الساحل و، أما الثانیة فیرجع تمیزھا الساحل من خالل مناظر خالبة

   .مناطق المحبذة لدى السیاح النتشار الشواطئ بھایجعلھا قریبة من ال

  خریطة االنحدارات):05( لخریطة رقما

 2013الخریطة الطبوغرافیة لمدینة جیجل  :لمصدرا
  .جیجل مدینةتوزیع فئات االنحدارات ب):  16( الجدول رقم

  أھمیتھا السیاحیة ویةئالنسبة الم  )ھكتار(المساحة   داراتفئة االنح

 لتوطین مشاریع السیاحة الساحلیة الئمةمنطقة م  %76,12  1204,56 % 8- 0

 خدمات سیاحیة+ لتوطین مشاریع السیاحة الساحلیة  الئمةمنطقة م %10,93 172,93 % 16- 9

 لتوطین مشاریع السیاحة الجبلیة الئمةمنطقة م %10,80 170,87 % 16-26

 مناطق جذب لھواة الصید البحريمناطق صخریة شدیدة االنحدار تشكل   %2,15 33,87 % 26

  100% 1582.23 المجمـــــوع

  .2014معالجة شخصیة +  ANATالوكالة الوطنیة للتھیئة العمرانیة : المصدر

  



 

  :الشبكة الھیدروغرافیة  .4.2

تتمتع مدینة جیجل و ضواحیھا بموارد مائیة متعددة تساھم بشكل كبیر في التنمیة السیاحیة، و تنتج ھذه 

شبكة  أدى إلى ظھور، ھذا ما ملم 120ھ السنوي متوسطالكثیف الذي یبلغ  ن التساقطالمائیة عالموارد 

من مجمل  %94نسبة تفوق حیث تطغى المیاه السطحیة ، )06 خریطة رقم( ھیدروغرافیة كثیفة

االنحدارات و )م1600أكثر من وم 0ما بین (االرتفاعات  عزز التفاوت فيالشبكة الھیدروغرافیة، وقد 

  :ھاأھم نذكر منسریعة الجریان تشكل ودیان و تجمع المیاه منالشدیدة 

 بلدیةحیث ینبع من الھضاب العلیا خارج الوالیة و یعبر  ،یعتبر من أطول األودیة :الواد الكبیر .1.4.2

ا وادي بومرزوق، تغذیھ مجموعة من الروافد أھمھ و المیلیة من الجنوب و یتجھ إلى الشمال،

  ).04صورة رقم( ناحووادي الج

ینبع من أعالي سلسلة جبال بابور جنوب بلدیة زیامة المنصوریة، و یتجھ شرقا  :واد جن جن .2.4.2

كبیرة على أھمیة یكتسي  و بموازاة البحر، ثم ینعطف شماال لیصب شمال مدینة الطاھیر،

صورة ( السنة/3ملیون م 302ھ یبالمستوى االقتصادي بسبب وفرة میاھھ حیث یصل حجم صب

 1.)05 رقم

 .في الزراعةمیاھھ ستعمل تینبع غرب بلدیة الشحنة  :وادي النیل .3.4.2

  .و ضواحیھا جیجلمدینة الشبكة الھیدروغرافیة ل): 06( خریطة رقمال

  
  2013مدیریة السیاحیة لوالیة جیجل :المصدر

  

                                                             
  1 2008تقریر لمدیریة الري  



 

  واد جن جن ) :05(رقم  ةالصور                            الواد الكبیر ):04(رقم  ةالصور        

  

  

  

  

  

   2013 مدیریة السیاحة لوالیة جیجل :المصدر                                     

  :المناخ .5.2

یعد المناخ عنصرا أساسیا من عناصر الجذب السیاحي، كما أن لھ أھمیتھ القصوى في تحدید مدة  

توطین المركبات السیاحیة في مواقع محددة، الموسم السیاحي، كما یلعب المناخ كذلك دورا كبیرا في 

حیث أنھ یؤثر بعناصره المختلفة و المتمثلة في درجة الحرارة و الرطوبة و الریاح و التساقط في 

وككل المناطق الساحلیة الجزائریة،  موقع مدینة جیجلبسبب  نوعیة المنتوج السیاحي و اإلقبال علیھ، و

فصل آلخر، یتمیز بكونھ رطب و ممطر شتاءا، حار وجاف  یسودھا مناخ متوسطي یتغیر من فجیجل

صیفا، كما أن وجود سلسلة جبال بابور ساعد في ارتفاع نسبة التساقط، أما فصل الصیف فیتمیز 

  :و ھو ما یمكن توضیحھ من خالل مایلي 1.بالحرارة المعتدلة
 .تتمیز مدینة جیجل بأمطار معتبرة ابتدءا من شھر سبتمبر إلى غایة شھر فیفري :األمطار .1.5.2

  .بمدینة جیجل) م 2012 -م 2004(التغیرات السنویة لألمطار للفترة ): 17( جدول رقمال

  .2013األرصاد الجویة لمطار جیجل سنة :  المصدر

  

  

                                                             
.2013جیجل  مطارمدیریة األرصاد الجویة ل  1  

  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  السنوات

التساقط 
  )ملم(السنوي 

949,76  

 

732,96  1195,32 

  

850,92 

  

1143  685,92 

  

987,62  1009,32  969,94  



 

  .بمدینة جیجل) 2012- 2004(التغیرات السنویة لألمطار للفترة ) : 12(الشكل رقم 

  
  .)2014(األرصاد الجویة لمطار جیجل  على معطیات معالجة شخصیة بناء :المصدر               

المتوسط السنوي لكمیة األمطار المتساقطة أن ) 12(الشكل رقم و) 17( نالحظ من خالل الجدول رقم

تتمیز بكمیة تساقط متذبذبة، حیث نجد سنة ممطرة تلیھا سنة أقل تساقط  2012– 2004خالل الفترة 

فھي األقل تساقطا  2009ملم أما سنة 1195.32تعتبر أكثر السنوات تساقطا بمعدل  2006فمثال سنة 

  . ملم 685.92بمعدل 

.بمدینة جیجل) 2012- 2004(ات الفصلیة لألمطار للفترة التغیر):18(الجدول رقم   

  الصیف  الربیع  الشتاء  الخریف  الفصل

  09.37  62.44  134.49  111.88  )ملم(المتوسط الفصلي 

  02.95  19.62  42.26  35.17  )%(النسبة 

  .2013األرصاد الجویة لمطار جیجل سنة :المصدر 

  .بمدینة جیجل)2012- 2004(للفترة التغیرات الفصلیة لألمطار ) : 13(الشكل رقم 

  
  ).2014. (على معطیات األرصاد الجویة لمطار جیجل شخصیة بناءمعالجة : المصدر               
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، حیث تساقط األمطار یتغیر من فصل ألخر یتضح لنا أن) 13(والشكل رقم ) 18(من خالل الجدول

، بینما الفصل األقل تساقط ھو فصل الصیف % 42.26نجد أن فصل الشتاء ھو األكثر تساقط بنسبة 

  .، وھو ما یعكس موسمیة السیاحة الصیفیة بمدینة جیجل وضواحیھا% 02.94بنسبة 

    .بمدینة جیجل) 2012- 2004(للفترة  مطارتساقطات األلالتغیرات الشھریة ): 19( رقمجدول ال

 .2013األرصاد الجویة لمطار جیجل سنة  :المصدر 

  .بمدینة جیجل) 2012- 2004(مطار للفترة تساقطات األالتغیرات الشھریة ل) : 14(الشكل رقم 

  
  ).2014(على معطیات األرصاد الجویة لمطار جیجل  بناء شخصیةمعالجة : المصدر            

اختالفا كبیرا في التساقطات الشھریة لألمطار نجد ) 14(والشكل رقم ) 19(خالل الجدولمن خالل 

مدینة جیجل نسبة كبیرة من التساقط موزعة من بدایة شھر أكثوبر إلى  بین مختلف األشھر، حیث تشھد

ملم، أما الشھر األقل 185.86 قد سجل شھر دیسمبر أكبر معدل تساقط قدر بـ و ،غایة شھر فیفري

  . ملم2.1ھو شھر جویلیة بمعدل فتساقط 

موقعھا خصوصیة بدرجة حرارة معتدلة و ھذا نظرا ل وضواحیھا تتمیز مدینة جیجل :الحرارة .2.5.2

المتوسط لدرجات الحرارة للفترة  انیوضح) 15(و الشكل رقم  )20(رقم و الجدول  ،الساحلي

)2004 - 2012.( 
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  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أوت  جویلیة  جوان  ماي  أفریل  مارس  فیفري  جانفي  الشھر

المتوسط 
 الشھري

  )ملم(

107.68  

  

124.2  61.38  87.78  40.93  19.48  2.1  9.01  71.48  95.91  164.86  185.86  



 

  ).2012- 2004(المتوسط الشھري لدرجة الحرارة للفترة): 20(جدول رقمال

  .2013األرصاد الجویة لمطار جیجل سنة  :المصدر

  .بمدینة جیجل) 2012- 2004(المتوسط الشھري لدرجة الحرارة للفترة ) : 15(الشكل رقم 

    

  ).2014(على معطیات األرصاد الجویة لمطار جیجل  بناء شخصیةمعالجة : المصدر 

وضواحیھا نالحظ أن درجة الحرارة في مدینة جیجل ) 15(والشكل رقم) 20(رقم من خالل الجدول

متغیرة حسب فصول السنة،  مرتفعة من شھر ماي  إلى غایة شھر سبتمبر، حیث نجد درجة الحرارة

، أما م°26,56في شھر أوت قدرت ـ 2012-2004فترة سجلت أعلى درجات الحرارة خالل الحیث 

  .م°12 أدنى درجات الحرارة المسجلة فھي في شھر فیفري حیث تصل إلى
تعرف تغیر في كمیات نالحظ أن المنطقة ) 16الشكل رقم (من خالل المنحنى الحراري المطري 

األمطار المتساقطة، ومن خاللھ نجد أن الفترة الجافة لمدینة جیجل تشمل كل من شھر ماي، جوان، 

  .جویلیة، أوت وسبتمبر

  

 
 .المنحنى الحراري المطري): 16(الشكل رقم 
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  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أوت  جویلیة  جوان  ماي  أفریل  مارس  فیفري  جانفي  الشھر

المتوسط    
 الشھري

)°(  

12.61  12  13.41  14.48  19.15  22.79  24.94  26.55  23.61  20.66  15.91  13.2  



 

 

  ).2014(على معطیات األرصاد الجویة لمطار جیجل  بناء شخصیةمعالجة  :المصدر                

 الجدولو  .ھي نسبة الماء في الھواء، تتناسب الرطوبة مع درجة الحرارة عكسیا: الرطوبة .3.5.2

  )2012 - 2004(یوضح متوسط الرطوبة النسبیة للفترة  )21(رقم

  .بمدینة جیجل) م2012- 2004(متوسط الرطوبة النسبیة للفترة ): 21(جدول رقم ال

 2013األرصاد الجویة لمطار جیجل سنة  :المصدر

  .منحنى الرطوبة): 17( الشكل رقم

               
  ).2014( على معطیات األرصاد الجویة لمطار جیجل بناء شخصیةمعالجة  :المصدر
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لمحطة مطار جیجل والتي یوضحھا ) 2012-2004(عند تحلیل معطیات الرطوبة النسبیة للفترة 

نجد أن النسبة القصوى للرطوبة مسجلة في شھر فیفري حیث  )17(و الشكل رقم  )21(الجدول رقم 

  .و التي سجلت في شھر أوث % 70,8كمتوسط شھري، أما أدنى نسبة فتقدر بـ  % 79,3تقدر بـ  

إن اتجاه وقوة الریاح تتأثر بالعوامل الطبوغرافیة بحیث تعمل المرتفعات على التقلیل  :الریاح .4.5.2

  : من قوتھا و انحراف اتجاھھا، فمدینة جیجل تتعرض لھبوب ثالثة أنواع من الریاح وھي

 ریاح شمالیة شرقیة تھب من أكتوبر حتى دیسمبر.  

 ریاح شمالیة غربیة تھب من أكتوبر حتى أفریل. 

 الصیف فتتعرض المنطقة إلى ریاح السیروكو و ھي ریاح جنوبیة ضعیفة أما في فصل. 

  .كل ھذه الریاح تساعد على زیادة التنوع المناخي، و ھو ما ینعكس على التنوع السیاحي

  :یوفر شواطئ متعددة الساحل البحري .6.2

شواطئ واد الزھور شرقا تصادفك  إلىمنصوریة  غربا من زیامة ، كلم120طول امتداد طبیعي بعلى 

منھا شواطئ رملیة وأخرى  اشاطئ 50یضم الساحل الجیجلي ، حیث ھناكوخلجان متناثرة ھنا و

كلھا  لیسغیر أنھا جذب المصطافین خاصة في فصل الصیف، وتكمن أھمیة الشواطئ في  ،صخریة

ومن أھم ھذه  1.للسباحةفقط شاطئ 22تم فتح  )2013(ففي موسم االصطیاف، للسباحة مسموح

 2:الشواطئ

زھور و من جھة الغرب واد یحده شرقا واد الیقع في الحدود الشرقیة للوالیة،  :شاطئ واد الزھور -

  .كلم7 ھطولیعد شاطئا رملیا  ،فھي تجمعات سكانیة وغابات كثیفة الجھة الجنوبیة الساحل، أما
یبلغ طولھ و، 43األمیر عبد القادر، یحده الطریق الوطني رقم بلدیة یقع شمال  :شاطئ تاسوست -

  .دزل الزمركذلك على نیحتوي ض األشجار، برمال رمادیة اللون مع وجود بع مغطى، وكلم10
مجھز ، یتكون من رمال رمادیة اللون، دینة جیجلمالرئیسي بشاطئ الھو  :)كتامة(شاطئ الكازینو -

  ).08الصورة رقم(. بعدة فنادق أھمھا فندق كتامة
قسم كبیر  ،كلم06یقع في الجھة الغربیة لمدینة جیجل على بعد  ):العافیة رأس(شاطئ المنار الكبیر -

سفوح جبلیة مغطاة باألحراش مشكال بذلك منھ یتمثل في منھ عبارة عن رمال ذھبیة و القسم األخر 

ذلك وجود المنار  إلى ضفمما یجعل المكان ذو منظر جد خالب،  ،ة و البحرتداخال بین الغاب

م على كتلة صخریة مما زاد 1865الكبیر الذي یؤرخ للفترة االستعماریة حیث تم تشییده سنة 

 ).07الصورة رقم( .المكان روعة و جماال

                                                             
2013مدیریة البیئة لوالیة جیجل،   1  
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 من ل الناعمة و بعض مساحاتیغلب علیھ الرماكلم،  2.1طول یمتد على  :شاطئ العوانة -

مما أعطى للشاطئ مكانة خاصة لدى لبحر، ضافة لوجود جزیرة غابیة في اباإلالحصى، 

  .لقادمین من كل الوالیات المجاورةالمصطافین ا
غربا تجمع المزایر، و یحده شرقا الوادي الكبیر، ،كلم 5.5 طولھ یبلغ :شاطئ سیدي عبد العزیز -

التجمع الحضري سیدي عبد العزیز مما یجعلھ وجھة و  43جنوبا فنجد الطریق الوطني رقم  أما

  .و أم البواقي ،قسنطینة ،من والیة میلة )خصوصا العائالت(من المصطافین  للكثیر
إلى جزأین بكتلة  م ، وھو مقسم 800طئ في خلیج صغیر بطول یقع ھذا الشا :شاطئ أفتیس -

یمتاز بتداخل البحر و الجزء الغربي بالرمال الناعمة،  الجزء الشرقي مغطى بالحصىصخریة، 

  .الغابات الكثیفةالجبال التي تغطیھا و

  .بمدینة جیجل وضواحیھا یوضح الشواطئ المسموحة للسباحة) 22(الجدول رقم 

  الشواطئ المسموحة للسباحة بمدینة جیجل وضواحیھا): 22(جدول رقم ال
  )2م(المساحة   اسم الشاطئ  الرقم  )2م(المساحة   اسم الشاطئ  الرقم

  5500  الخلیج  12  96000  بني بلعید شرق  01

  29500  المنار الكبیر  13  80000  بلعید غرببني   02

  24900  برج بلیدة  14  194000  صخر البلح  03

  33600  األسود الصخر  15  117600  سیدي عبد العریز  04

  10000  العوانة مركز  16  140000  المزایر  05

  40000  مریغة  17  65905  بازول  06

  49500  أفتیس  18  74080  سطارة  07

  39200  تازة  19  114000  تاسوست  08

  32000  الكھوف العجیبة  20  28728  التربة الحمراء  09

  14400  الولجة  21  57000  كتامة  10

  3360  الشاطئ األحمر  22  6600  أوالد بو النار  11

  .بجیجل 2013المتضمن فتح موسم االصطیاف لسنة 30/05/2013المؤرخ في  916/2013القرار رقم  :المصدر

  .أسباب المنعبمدینة جیجل وضواحیھا ویوضح الشواطئ غیر المسموحة للسباحة ) 23(الجدول رقم 

 
 

 
 

  

 



 

  .و أسباب المنع للسباحة بمدینة جیجل وضواحیھا المسموحةغیر الشواطئ ): 23(جدول رقم ال
  سبب منع السباحة  اسم الشاطئ  الرقم  سبب منع السباحة  اسم الشاطئ  الرقم

ملوث بسبب وجود   الرابطة  15  غیر مھیأ  خلیج بني بلعید  01
مصب للمیاه الملوثة 

مصدرھا تجمع 
  حضري 

محمیة طبیعیة تابعة   البحیرة  02
  للمنطقة الرطبة بني بلعید

  غیر مھیأ  كیسیر  16

  غیر مھیأ  میناء ماریا  17  غیر مھیأ  01الصنوبر   03

  غیر مھیأ  بورشاید  18  غیر مھیأ   02الصنوبر   04

  غیر مھیأ  عربید  19  غیر مھیأ  الجناح  05

خطورة السباحة   العنصر  20  غیر مھیأ  القنار  06
  لطبیعتھ الصخریة

خطورة السباحة   السیور  21  غیر مھیأ  أزارود  07
  لطبیعتھ الصخریة

  غیر مھیأ  مرسیدي  22  غیر مھیأ  األشواط  08

ملوث بسبب وجود   أزیرو  23  غیر مھیأ  البرج  09
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مصدرھا تجمع 
  حضري

  غیر مھیأ  بوبالطن  24  غیر مھیأ  شاللوة  10

أشغال إعادة تھیئة   ملمش  25  غیر مھیأ  عوقة  11
  لحمایة الشاطئ

  لدواعي أمنیة  واد الزھور  26  غیر مھیأ  بوحنش  12

  لدواعي أمنیة  01بني فرقان   27  غیر مھیأ  أقالل  13

ملوث بسبب وجود مصب   الزواي  14
للمیاه الملوثة مصدرھا 
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  لدواعي أمنیة   02بني فرقان   28

  2014معالجة شخصیة +بجیجل 2013المتضمن فتح موسم االصطیاف لسنة 30/05/2013المؤرخ في  916/2013القرار رقم  :المصدر

                                          )رأس العافیة(المنار الكبیر شاطئ):07(صورة رقم ال       )    زیامة منصوریة( األحمرالشاطئ ): 06(صورة رقم ال
  
  

  
  



 

  )جیجل( شاطئ كتامة):08(صورة رقم ال

  
 2013مدیریة السیاحة لوالیة جیجل  :المصدر    

 :التوافد على الشواطئ المحروسة -

أشھر  خالل الثالث وضواحیھا جیجل مدینةبلغ عدد المصطافین الوافدین على الشواطئ المحروسة ل

حسب إحصائیات الحمایة المدنیة  2013لسنة ) أوت - جویلیة - جوان(األولى من موسم االصطیاف 

، وقد شھد عدد المصطافین تراجعا في ھذه السنوات شاطئا 22مصطافا موزعین على  5742410

شھر رمضان في یرجع ھذا التراجع إلى حلول و، )25 الجدول رقم(و )24الجدول رقم (األخیرة  

لدى حلول شھر رمضان في شھر أوت، سجلنا  2012في سنة حیث أنھ  ،موسم االصطیاف ذروة

  ).25جدول رقم ( 2011أوت شھر تراجع كبیر في عدد المصطافین في ھذا الشھر مقارنة ب

المتوافدین على  الشواطئ المحروسة بمدینة جیجل مقارنة بین عدد المصطافین ):24(الجدول رقم 

  .2013و 2011وضواحیھا بین 

  2013إحصائیات الحمایة المدنیة لوالیة جیجل  :المصدر

جیجل  مدینةمقارنة عدد المصطافین المتوافدین على  الشواطئ المحروسة ب :)25(الجدول رقم 

  .2012- 2011حسب أشھر موسم االصطیاف خالل سني وضواحیھا 

  2013إحصائیات الحمایة المدنیة لوالیة جیجل  :المصدر

-جویلیة-جوان(  2011  السنة
  )سبتمبر-أوت

- أوت-جویلیة-جوان(   2012
  )سبتمبر

أوت  31الى غایة (  2013
2013(  

عدد 

  المصطافین

6534200  6302850  5742410  

  2012  2011  السنة

  سبتمبر  أوت  جویلیة  جوان  سبتمبر  أوت  جویلیة  جوان  األشھر

عدد 

  المصطافین   

1471050  3466800  1240870  124130  666800  5591700  138300  137400  

  6534200  6302850  المجموع



 

، یرتبط أساسا بمساحة )26 جدول رقم(من جھة أخرى نسجل تفاوتا في التوافد على مختلف الشواطئ 

و جاذبیتھ باإلضافة إلى سھولة الوصول إلیھ، و قد سجلنا أن شاطئ سیدي ) 22 جدول رقم(الشاطئ 

أوت  31- جوان 1عبد العزیز ھو أكثر الشواطئ توافدا حیث بلغ عدد الوافدین علیھ في الفترة بین 

إذ یعد ثاني أكبر  المساحة الكبیرة التي یتمتع بھا مصطافا، ویعود ھذا إلى 512950حوالي  2013

و قربھ من معظم ) 43یوجد على الطریق الوطني ( و كذا سھولة الوصول إلیھ یة،شاطئ في الوال

الصخر : كما نسجل كذلك توافدا كبیرا بشواطئ قسنطینة، الوالیات الشرقیة الداخلیة خاصة میلة و

یة األسود، العوانة و كتامة التي تتمتع بجاذبیة كبیرة بسبب كمائنھا المھمة و قربھا من التجمعات العمران

  .الكبرى

خالل  على  الشواطئ المحروسة بجیجل المصطافین المتوافدین توزیعیوضح ) 26(الجدول رقم 

  . 2013الثالث أشھر األولى من موسم االصطیاف 
  التوافد  اسم الشاطئ  الرقم  التوافد  اسم الشاطئ  الرقم

  76340  الخلیج  12  279190  بني بلعید شرق  01

  228840  المنار الكبیر  13  367680  بني بلعید غرب  02

  327450  برج بلیدة  14  333780  صخر البلح  03

  431110  األسود الصخر  15  512950  سیدي عبد العریز  04

  332350  العوانة مركز  16  228725  المزایر  05

  404560  مریغة  17  141615  بازول  06

  173570  أفتیس  18  238675  سطارة  07

  37335  تازة  19  289430  تاسوست  08

  154410  الكھوف العجیبة  20  383980  التربة الحمراء  09

  88790  الولجة  21  347080  كتامة  10

  99220  الشاطئ األحمر  22  265330  أوالد بو النار  11

  2013إحصائیات الحمایة المدنیة لوالیة جیجل  :المصدر 

  :الجذب السیاحي تحفزمتنوعة  طبیعةمعالم  .7.2

  :غار الباز .1.7.2

لى ما قبل التاریخ، حیث یعود إ، )10و  09صورتین رقم ( الطبیعیة السیاحیةیعتبر من أھم المعالم 

، تم و العوانة زیامة المنصوریةین ب 43رقم مغارة واسعة مفتوحة على الطریق الوطني  یتمثل في

قد أثبتت فأصبح قبلة للفضولیین، و، 1التربویةو لمیةالزوار من أجل تطویر السیاحة العستقبال التھیئتھ 

لصالح مدیریة الحظیرة الوطنیة لتازة احتواء  HYDROG-Algerدراسة قام بھا مكتب الدراسات 

                                                             
  1 5، ص 2012مونوغرافیا والیة جیجل،  



 

مدیریة  إلىتسییره  خصعی. 1 النوازل لم یكشف عنھا بعدواعد وغار الباز على العدید من أشكال الص

 .الحظیرة الوطنیة لتازة

 غار الباز) 10(صورة رقم ال                            مدخل غار الباز) 09(صورة رقم ال

  2013 من إلتقاط الطالب، سبتمبر :المصدر             

یشھد غار الباز توافدات على مدار السنة، وتبلغ ذروتھا في موسم االصطیاف إذ بلغت في شھر أوت 

زائر، كما سجل كذلك توافدات من زوار أجانب من مختلف الدول األوروبیة  20000حوالي  2013

  ). 27جدول رقم (والعربیة، خاصة في شھر مارس 

   2013أشھر األولى من سنة ) 08(حصیلة زوار غار الباز خالل الثمانیة : )27(الجدول رقم 
  عدد الزوار األجانب و جنسیاتھم  عدد الزوار الكلي  الشھر

  فلسطین 03  33  جانفي

  بولونیا 01  40  فیفري

  .)أجانب 28( إیران 08 -اسكتلندا 01- بولونیا 02 - فلسطین 04 -سوریا 12 -ایرلندا 01  480  مارس

  سوریا  02  610  أفریل

  )أجانب 07(تركیا  01 -سویسرا 01 -فرنسا 01 - سوریا 04  860  ماي

  )أجانب 05(سوریا  02 -فرنسا 01 -تركیا 02  400  جوان

  )أجانب 05(فرنسا  02 -تونس 01 -لیبیا 02  1260  جویلیة

  00  20000  أوت

  51  23683  المجموع

 2013 - قطاع أفتیس – مدیریة الحظیرة الوطنیة لتازة :المصدر

  :الكھوف العجیبة .2.7.2

، فھي عبارة عن مغارة مجال الدراسةزخر بھا یة من أھم المعالم الطبیعیة التي تعتبر الكھوف العجیب

تكونت داخل الصخور بفعل ظاھرة الصواعد و النوازل الناتجة عن مجموعة من التفاعالت الكیمیائیة 

بین  أدیم،كذلك بمغارة  یسمى الكھوف العجیبة، أو ماتقع و .التي شكلت لوحات فنیة غایة في الجمال

 من طرفم 1917سنة  اكتشافھامدینة جیجل، تم  غربكلم 35العوانة و زیامة المنصوریة على بعد 

                                                             
  2013مدیریة الحظیرة الوطنیة لتازة،   1



 

، وتعد من 1و بجایة جیجل بینالرابط  43الطریق الوطني رقم  فتح أشغال عند العمال من مجموعة

 وبعد بالمیاه مملوءة وجدت  ،2م 600 حوالي تبلغ مساحتھا، وشالنقعجائب الطبیعة من حیث الشكل و 

  .مجھزة و مفتوحة الستقبال الزواروھي  والنوازل، للصواعد المختلفة األشكال اتضحت تصریفھا

من طرف االستعمار الفرنسي، و تم استغاللھا في  1948صنفت للمرة األولى كموقع سیاحي سنة 

بعد االستقالل، تم تحویل حق استغاللھا لصالح بلدیة زیامة منصوریة التي بدورھا ، والمجال السیاحي

، حیث وصل بھم الحال إلى نزع أجزاء من جزء منھا إتالفتسبب في ما مقامت بتأجیرھا للخواص 

 إلى المغارة تسییر تحول 1988وفي سنة .  بیعھا للسیاحالمتشكلة من الصواعد و النوازل واألشكال 

  3.تسییرھا مدیریة الحظیرة الوطنیة لتازةأما حالیا ف 2للوالیة، التابعة السیاحي التسییرو  الترقیة مؤسسة

  الكھوف العجیبة ):11(ة رقم صورال

  
  2013 من إلتقاط الطالب، سبتمبر :المصدر             

   2013أشھر األولى من سنة ) 08(خالل الثمانیة  الكھوف العجیبةحصیلة زوار ): 28(الجدول رقم 
  عدد الزوار األجانب و جنسیاتھم  عدد الزوار الكلي  الشھر

  )انبأج 08(مصر  03 - سوریا 05  87  جانفي

  00  30  فیفري

  )أجانب 08(إیران  08  650  مارس

   )أجنبي 38(فلسطین  05 - مصر 02 - فرنسا 13 -ایران 09 - سوریا 09  793  أفریل

  )أجانب 09( فلسطین 02 -فرنسا 07  850  ماي

  فلسطین 02 -تونس 09 - تركیا 03 -سوریا 17 -فرنسا 29  1792  جوان
  )أجنبي 70( ایطالیا 02 -الصین 03-اسبانیا 04 - ألمانیا 01 

  )نبيأج 19(فرنسا 12 -تونس 02 -لیبیا 05  1675  جویلیة

  )أجنبي 35(فرنسا  09 - مصر 09 -لیبیا 17  21000  أوت

  187  26877  المجموع

  2013 -قطاع أفتیس –مدیریة الحظیرة الوطنیة لتازة  :المصدر
                                                             

  .5، ص 2012مونوغرافیا والیة جیجل،   1
توري نبیھة بوسقیعة، السیاحة االیكولوجیة خیار التنمیة السیاحیة بوالیة جیجل، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في التھیئة االقلیمیة، جامعة من  2

  .73، ص 2006قسنطینة، 
  2013مدیریة الحظیرة الوطنیة لتازة،   3



 

على الكھوف العجیبة بین مختلف األشھر،  المتفاوت اإلقبالیمكن تسجیل ) 28(الل الجدول رقم من خ

كذلك توافدات من زوار أجانب من مختلف نسجل في موسم االصطیاف، كما حیث تبلغ ذروة اإلقبال 

  .األوروبیة والعربیة، خاصة في شھر جوانالدول 

، نؤكد على إمكانیة تطویر واستغالل كل من غار الباز )28(و) 27(ومن خالل الجدولین رقم 

والكھوف العجیبة في تطویر السیاحة الداخلیة و الخارجیة، وتحقیق االستدامة الفعلیة للسیاحة بمدینة 

  .جیجل وضواحیھا

  :الكورنیش الجیجلي .3.7.3

 43الجروف الصخریة المالمسة مباشرة للبحر، و التي تمتد على طول الطریق الوطني رقم یتمثل في 

العوانة،  تتخللھا غابات الفلین و الزان، و یتمیز بندرة جمالھ فھو یعد الرابط بین  زیامة المنصوریة و

  ).12صورة رقم ( 1.من أجمل المواقع على المستوى العالمي
  الجیجليالكورنیش  )12(  قمة رصورال

  
  2013مدیریة السیاحة لوالیة جیجل  :المصدر

  : الجزر و شبھ الجزر .4.7.3

ر، أھمھا على اإلطالق ریط الساحلي بجیجل ھو وجود الجزأھم ما یمیز الجھة الغربیة للش :رالجز -

 13صورتین رقم ( )الجزیرة الصغیرةیرة الكبیرة والجز( بالعوانة تینالصخری الجزیرتین ھما

ناھا باإلضافة إلى غ ،ن الطیور المھاجرةعلى العدید م ائھاحتوتتمیز الجزیرة الكبیرة با .)14و

نوعا من النباتات البحریة و البریة،  130والي حبھا یوجد  حیث، بالنباتات البحریة المتنوعة

 2.نوع من الحیوانات من مختلف األصناف 201باإلضافة إلى 

 المسماة الصغیرة الجزیرة ،)أندرو( بلیدة برج جزیرة: كما توجد كذلك جزر أخرى على غرار

 العزیز عبد بسیدي الصخرة

                                                             
  4، ص 2012مونوغرافیا والیة جیجل،   1

 2 La direc on du parc na onal de Taza, le parc na onal de Taza en bref, 2013, p17 



 

  الجزیرة الصخریة الصغیرة بالعوانة): 14(صورة رقم ال        بالعوانة الكبیرة الجزیرة الصخریة: )13( رقمة صورال

  2013 من إلتقاط الطالب، سبتمبر :المصدر             

تنتشر بصورة كبیرة في الجھة الغربیة على امتداد الكورنیش الجیجلي، تبرز على  :شبھ الجزیرة -

شبھ الجزیرة  ، أھمھابھا تتواجد التي الشواطئ على خاصا جماالشكل خلجان بارزة تضفي 

  ...الصغیرة ببوبالطن و شبھ جزیرة برج بلیدة، خلیج العوانة

 : حظیرة الحیوانات .5.7.3

بلدیة ، تتواجد ضمن اإلقلیم اإلداري ل)15صورة رقم ( اھام اسیاحی اموقعتعتبر حظیرة الحیوانات 

و ھي تعد حالیا واحدة  ،2006 سنةشھر جویلیة من  للمرة األولى في الستقبال الزوار، افتتحت العوانة

  1.من أھم المعالم الطبیعیة السیاحیة في جیجل

الحیوانات النادرة و المحمیة من طرف عدة أنواع من الحیوانات بكسیر باحتوائھا على حظیرة تتمیز  

باإلضافة إلى بعض األنواع المھددة باالنقراض، كما تحتوي كذلك على العدید من الطیور  ،القانون

  .المائیة و مختلف أصناف الجوارح و الكواسر

تتوفر كذلك على بحیرة اصطناعیة، لكنھا في حالة صیانة حالیا، كما یوجد بھا مجموعة من األلعاب 

  .ید من فضاءات الراحة و االستجمامالعد إلى باإلضافةاألطفال،  إلىموجھة ال

 تتوفر أیضا على متخف صغیر خاص بنماذج الحیوانات، كما توفر مجموعة من خدمات اإلطعام

  .، لكنھا ال ترقى إلى الجودة الالزمةالترفیھو

، الفھد األسود، ةالدببة، الفیلاألسود، : ھي)18، 17، 16الصور رقم ( المتواجدة بھاأھم الحیوانات 

ث الزوار، حی العدید منمھمة یقبل علیھا وھذا ما یجعلھا محطة ، ... يالبر الغزالن، األیول، و اإلبل

، و قد شھد اإلقبال علیھا ارتفاعا ملحوظا في السنوات األخیرة، فقد قفز أن نشاطھا یمتد على مدار السنة

و ھو ما یجعلھا نموذجا  2. 2011زائر سنة  800402إلى حوالي  2009زائر سنة  673758من 

  .للسیاحة المستدامة بمدینة جیجل وضواحیھا

                                                             
  7، ص 2012مونوغرافیا والیة جیجل،   1
  .23، ص 2012 ،حول برنامج توسعة الحظیرة ، تقریرلمدیریة الحظیرة الوطنیة لتازةا   2



 

          حدیقة الحیواناتب اإلبل البري): 16(صورة رقم ال                   حدیقة الحیوانات بجیجل): 15(صورة رقم ال

  
          حدیقة الحیواناتب األیل البربري): 18(صورة رقم ال               الحیوانات   الغزالن بحدیقة ):17(صورة رقم ال

 2013،  الحظیرة الوطنیة لتازةمدیریة  :المصدر

 ):العافیة رأس(المنار الكبیر  .6.7.3
ھي توجد في الجھة الغربیة و ،كلم 8 حواليب جیجل مدینةعن المنار الكبیر فوق شبھ جزیرة تبعد  قعی

كانت مھنتھ  الذي "شارل سالفا" الفرنسي م من طرف الحرفي1865تم إنجازه سنة  .باتجاه العوانة

 إعطاءھا بإرشادمن خالل  إلى بر األمان ھدفھ األساسي ھو توجیھ البواخر .الحجارة النقش على

 ، ھا إلى یومنا ھذاوظیفت تؤدي مازالت و .ةالمعروف بالصخور االصطدام لتفادي البحریة اإلشارات

داخل البحر على مسافة حوالي  تتوغل في 1.متواجدة على الساحل الجزائريمنارة  24ھي واحدة من و

مع دیكور جمیل مشكل من الصخور  قبة حمراء في انسجامم، في شكل بناء أبیض اللون، تعلوه 100

 وحتى الوطن أنحاء مختلف من القادمون المصطافون یزوره امعلمو ھو ما جعلھا  میاه البحر،و

  2.م عن سطح البحر 45.2م  عن سطح األرض أي ما یمثل 16.8یبلغ ارتفاعھا ، األجانب
  .)العافیة رأس(المنار الكبیر  ):19( رقم صورةال

  
  

  

  
  

 

                                                             
1 HISTOIRE DE DJIDJELLI, Centre d’archive de la wilaya de jijel .  

  95نبیھة بوسقیعة، مرجع سابق، ص   2

2013 من إلتقاط الطالب، سبتمبر :المصدر  



 

  :البحیرات الطبیعیة .7.7.3
ھي من الكمائن الطبیعیة التي تجذب ھواة السیاحة تعتبر البحیرات مناطق سیاحیة واستجمامیة، و

  :ھي ثالث بحیرات طبیعیةعلى وضواحیھا جیجل مدینة تتوفر وفي ھذا اإلطار . البیئیة

ھي ، وھكتار120 البحیرة الطبیعیة لبني بلعید مساحة تقدر بـ تحتل ):خیري واد عجول(بني بلعید -

نوع من الطیور  23ما ال یقل عن على تحتوي . "بني بلعید"جزء من المنطقة الرطبة المحمیة 

للمناطق  "رامسار"، إذ أنھا مصنفة ضمن اتفاقیة على المستوى العالمية معروف يوھالنادرة، 

 ).20 ة رقمالصور( .الرطبة

حتل ت، أھم بحیرة بجیجلتعتبر بحیرة غدیر بني حمزة ثاني  ):القنار(بحیرة غدیر بني حمزة  -

        .نوع من الطیور 32 ال یقل عن ما ھاب و، ھكتار 36حوالي تقدر ب مساحة 
 1.ھكتار 5بجمالھا الفرید تتربع علي مساحة  تتمیز ):الطاھیر:( بحیرة غدیر المرج  -

  .البحیرات الطبیعیةأھم خصائص  )29(وحوصل الجدول رقم 

  .وضواحیھا جیجل مدینةخصائص البحیرات الطبیعیة ل :)29(الجدول رقم 
  )الطاھیربلدیة (غدیر المرج   )القناربلدیة (غدیر بني حمزة   )خیري واد عجولبلدیة (بني بلعید   الموقع

  بحیرة غدیر المرج  بحیرة غدیر بني حمزة  بحیرة بني بلعید  اسم البحیرة

  ھكتار 5  ھكتار 36  ھكتار 120  مساحتھا

  وسط رطب  وسط بحري رطب  وسط بحري رطب  طبیعة الوسط

  -  نوع من الطیور 32  نوع من الطیور النادرة 23  الطیور المتوافدة على البحیرة

  2014 معالجة شخصیة + لوالیة جیجللفالحة امدیریة  :المصدر

 بحیرة بني بلعیدالطیور المھاجرة ب):20(رقم ة صورال
  

  

  

  

  

  

  

  

  2013مدیریة السیاحة لوالیة جیجل،  :المصدر

 :الثروة الغابیة وسیلة مھمة لتطویر السیاحة  .8.7.3

تعتبر األوساط الغابیة وسیلة مھمة لتطویر السیاحة، فباإلضافة إلى أھمیتھا االقتصادیة المتمثلة في 

 السیاحة توفیر المواد األولیة للعدید من الصناعات، خاصة الخشبیة منھا، فھي تعد بیئة مفضلة لتطویر
                                                             

2013، لوالیة جیجلالفالحة مدیریة    1  



 

غاللھا في مختلف أنشطة التخییم ، كما یمكن استاالستجمام و الترفیھما یتعلق بنشاطات فیخاصة 

  .السیاحة البیئیةو

لما تحوزه من غطاء غابي وتعتبر والیة جیجل بیئة مناسبة لتطویر ھذا النوع من السیاحة في الجزائر، 

ابیة إجمالیة تقدر الثروة في الجزائر بمساحة غنباتي كثیف، جعلھا المنطقة األكثر توفرا على ھذه و

ھكتار متكونة من  38334ھكتار من الغابات المنتجة، و 96211ھكتار، منھا 137457بحوالي 

تشكل ر من مختلف الفروعات الفالحیة، وھكتا2912لى مكونات غابیة أخرى، باإلضافة إأدغال و

  1والیة من المساحة اإلجمالیة لل %57حوالي المساحة الغابیة 

ھكتار سنة 115075ة األخیرة، حیث انتقلت من و قد ارتفعت نسبة المساحات الغابیة في العشری

یرجع ھذا ن مساحات سنویا، وھذا رغم ما تتلفھ الحرائق م، و2013ھكتار سنة 137457إلى  2003

   2.للوالیةاالرتفاع بالدرجة األولى إلى عملیات التشجیر المكثفة التي تقوم بھا مصالح الغابات 

، حیث تظھر في شكل غابات متفرقة، تتركز ھاتھ الغابات وتتمیز المساحة الغابیة بالتنوع والتقطع

تمثل الكتلة ( متجانسة مع الطبیعة الجبلیة لوالیة جیجل حیث تكون بشكل كبیر في المناطق الجبلیة 

ثنائیة غایة في الجمال میزة استھو ما یعطي ، و)3من المساحة االجمالیة للوالیة %82الجبلیة ما نسبتھ 

لمتوسط الغابات الذي شجعھ الموقع الفلكي ضمن حوض اتجة عن ھذا التزاوج بین الجبال والروعة ناو

  .الظروف المناخیة المالئمة، خاصة فیما یتعلق بالتساقطو

 4:و أھم ھذه الغابات ھي

على المستوى  األكبر تعتبر ،ھكتار10260حوالي در بتتربع  على مساحة تق :غابة القروش -

، ھا أشجار الزان و البلوط الفلینيب، و العوانة و تمتد حتى بلدیة سلمىتقع بین الزیامة  ،الوالئي

ویوجد بھا ، من الحیوانات البریة النادرة أنواعمظاھر حیاتیة متعددة حیث بھا عدة حتوي مناظر وت

 .)21صورة رقم. (ستكشافیة و المغامراتمناطق لم تطأھا أقدام البشر مما یجعلھا مكان للسیاحة اال
 .انتشار أشجار الزان والبلوط الفلیني بغابة قروش :)21(رقم  ةصورال
  
 
 
 

  

  2013لوالیة جیجل،  محافظة الغابات :المصدر

                                                             
  2013تقریر لمدیریة الحمایة المدنیة لوالیة جیجل،  1
  2013إحصائیات مدیریة الغابات لوالیة جیجل،   2
  81نبیھة بوسقیعة، مرجع سابق، ص   3
8، ص 2012مونوغرافیا والیة جیجل،   4  



 

حیث تقع في المنطقة ، ھكتار بھا أشجار البلوط الفلیني و الزان 8928مساحتھا  :غابة تامنتوت -

  .)22صورة رقم. (ولھا منظر جمیل على سد إیراقن الحدودیة مع میلة و سطیف
  غابة تامنتوتأشجار الزان والبلوط الفلیني ب ):22( رقمة صورال

        
   2013لوالیة جیجل،  محافظة الغابات :المصدر

  

یوجد ، ھكتار 5561حواليتقع بین بلدیة تاكسنة و جیملة تتربع على مساحة تقدر ب :بني عافر ةغاب -

 .)23صورة رقم( .البلوط الفلیني الزان واألفاریس:من األشجار منھا بھا عدة أنواع
 بني عافر غابةأشجار األفاریس ب ):23( رقمة صورال

  
   2013لوالیة جیجل،  محافظة الغابات :المصدر

، بلقاسم أوالد، خطاب بني :كما تتواجد بالوالیة عدة غابات وھي منتشرة عبر مختلف أنحاء الوالیة منھا

كالقطع  لفساداتتعرض ألشكال عدیدة من اإلتالف وغیر أن ھذه الثروة الغابیة  ،...عسكر أوالد، مشاط

كما  ویتنوع الغطاء النباتي إلى العدید من األصناف .الرعي الجائر أو الحرائق، للزراعة أو التعمیر

  1.وضواحیھاو الذي یبین أھم أصناف الغطاء النباتي بمدینة جیجل ) 30(یبینھ الجدول رقم 

  

  

  
                                                             

  23تقریر حول واقع القطاع الغابي لوالیة جیجل، صمدیریة الحمایة المدنیة لوالیة جیجل،   1



 

  .مدینة جیجل وضواحیھا ل أصناف الغطاء النباتي : )30(الجدول رقم 
  )%(النسبة المئویة   )ھكتار(المساحة   الصنف

  57.00  78324  بلوط فلیني
  10.38  14272  الزان

  0.12  163  األفراس
  0.50  687  الصنوبر البحري
  2.00  2765  البلوط األخضر

  27.90  38334   أدغال و مكونات غابیة أخرى
  2.10  2912  فروعات فالحیة

  100  137457  المجموع

  .2014معالجة شخصیة + تقریر لمدیریة الحمایة المدنیة لوالیة جیجل  :المصدر

یتضح جلیا أن النوع السائد في الغطاء ) 19(و ) 18(و الشكلین رقم ) 30(من خالل الجدول رقم 

من الغطاء النباتي  %57ھكتار بنسبة بلغت  78324مساحة النباتي ھو البلوط الفلیني الذي یمتد على 

كما یمكن أن نسجل تنوع الغطاء النباتي لمدینة جیجل . ھكتار 137457االجمالي الذي بلغ 

ھذا التنوع یمكن .  العدید من األنواع كالزان، الصنوبر، البلوط و غیرھا وضواحیھا، المتكون من  غیر

ئیة والعلمیة بالمناطق الغابیة و ھذا بالتوازي مع السیاحة الساحلیة، أن یساھم في تطویر السیاحة البی

   .وھو ما یعطي بعد التنمیة المستدامة لھذه السیاحة

  .أصناف الغطاء النباتي لمدینة جیجل وضواحیھا ):  18(ل رقم شكال

  

  .2014معالجة شخصیة + تقریر لمدیریة الحمایة المدنیة لوالیة جیجل  :المصدر
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  .أصناف الغطاء النباتي لمدینة جیجل وضواحیھا نسب ):  19(رقم  لشكال

  

  2014معالجة شخصیة + تقریر لمدیریة الحمایة المدنیة لوالیة جیجل  :المصدر

 :كمائن ھامة تدعم استدامة السیاحة الساحلیة .8.2

  :المحمیة الطبیعیة لبني بلعید .1.8.2
تعتبر المحمیة الطبیعیة لبني بلعید واحدة من دعائم السیاحة البیئیة في جیجل من خالل ما تزخر بھ من 

 67/786:أنشأت ھذه المحمیة بالقرار الوالئي رقمقد ، و)24صورة رقم ( طبیعیة متنوعة كمائن

واد  ضمن إقلیم بلدیة خیري مدینة جیجل شرقكلم  32، تقع على بعد 08/11/1997 :المؤرخ في

 وھي محتواةھكتار، توجد ضمنھا البحیرة الطبیعیة لبني بلعید،  600عجول، تتربع على مساحة قدرھا 

  1.داخل محیط منطقة التوسع السیاحي لبني بلعید كذلك

كمحمیة طبیعیة  في إطار مشروع من طرف المجموعة االقتصادیة األوروبیة 1996عام  اختیارھاتم 

 صور رقم( المھاجرة المھددة باالنقراض طیورال نوعا من 23لحوالي  ، تتمیز باحتضانھارطبة

جد نادرة، وھي محمیة دولیة في إطار النباتات ال ، باإلضافة إلى مجموعة أخرى من )،25،26،27

  .2003منذ سنة  لمناطق الرطبةحمایة ال "مسارار"اتفاقیة 

مھم  بیولوجي تنوع ضمنھ ،یعیش المتوسطي البیئي للنظام مثالیا نموذجا یعتبر نباتي غطاء على تتوفر

 تلقیھا كمیة إلى ، إضافة ...األسماك  ، ، الحیوانات البریة المھاجرة الطیور  من أصناف عدة من مكون

  2.السنة / ملم 1200 بحوالي تقدر األمطار من ھائلة

غیر مستغلة إلى حد األن، تمتد على مساحة تقدر  (ZET)كما تتوفر كذلك على منطقة توسع سیاحي 

ھكتار، وتتواجد على شاطئ البحر، وھو ما یجعلھا من الكمائن الھامة التي تدعم استدامة  482بحوالي 

  ).07خریطة رقم . (السیاحة الساحلیة

                                                             
  5، ص 2012مونوغرافیا والیة جیجل،   1
  85سابق، ص  نبیھة بوسقیعة، مرجع  2
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  المحمیة الطبیعیة بني بلعید):24(صورة رقم ال

  

  2013مدیریة السیاحة لوالیة جیجل،  :المصدر

  مخطط منطقة التوسع السیاحي بني بلعید متضمنة البحیرة الطبیعیة بني بلعید): 07( خریطة رقمال

  

  2013، مدیریة السیاحة لوالیة جیجل، S.D.A.T Jijel: المصدر

  



 

  المحمیة الطبیعیة بني بلعیدبعض أنواع الطیور النادرة المتواجدة ضمن ): 27(، )26(، )25(: الصور رقم

  2013مدیریة السیاحة لوالیة جیجل، ، S.D.A.T Jijel :المصدر

  :أھمیة متزایدة للسیاحة البیئیة الحظیرة الوطنیة لتازة .2.8.2

 الراحةباحثین عن الترفیھ وي لللجذب السیاحتعتبر الحظیرة الوطنیة لتازة من أھم محطات ا

 تطویر السیاحةساھم في اخضرارھا تو الممیزة لغابات الحظیرة الوطنیةفالطبیعة االستجمام، و

  .وضواحیھا جیجلمدینة تشجیعھا، كما یمكن أن تكون من الروافد األساسیة للسیاحة البیئیة بو

 :تقدیم الحظیرة الوطنیة لتازة -

، أنشأت )11( تعتبر الحظیرة الوطنیة لتازة واحدة من المحمیات الطبیعیة  اإلحدى عشر في الجزائر

ھكتار،  3807على مساحة قدرھا  03/11/1984المؤرخ في  328- 84بالمرسوم الرئاسي رقم 

  1.طاسیلي، ثنیة الحد، جرجرة، الشریعة، و القالة: سادس حظیرة وطنیة بعد كل منھي تعد و

 28حظائر وطنیة أخرى إبان الحقبة االستعماریة بتاریخ ) 09(وقد أنشأت للمرة األولى، رفقة تسع 

 230على مساحة قدرت وقتھا بحوالي " و تازة الحظیرة الوطنیة لدار الواد"تحت تسمیة  1923أوت 

  .ھكتار

الخریطة ( العوانة، سلمى بن زیادة : ھيلثالث بلدیات  اإلداري اإلقلیمتقع الحظیرة الوطنیة لتازة ضمن 

من مساحة الحظیرة الوطنیة لتازة، باإلضافة إلى بلدیة  %50التي تحتوي على حوالي ، و)08رقم 

، كلم على الحوض المتوسط 9بواجھة بحریة یقدر طولھا بحوالي حظیرة التطل ، كما 2زیامة منصوریة

جزء من  إلى ، باإلضافة3...مثل شاطئ  أفتیس، تازة، الكھوف العجیبةتشمل مجموعة من الشواطئ 

 كلم شرق مدینة بجایة، كما تضم 60ـ كلم غرب مدینة جیجل و ب 30رنیش الجیجلي، تبعد بحوالي الكو

  .4ھكتار 10260كذلك جزء من غابة قروش التي تبلغ مساحتھا 

                                                             
1 Ministère d’agriculture, les parcs na onaux, 2008, p 06  
2Ali loukkas,  Atlas des parcs nationaux algériens2, Direction du parc national de théniet el had, édition diwan, 
2006, p60 
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یمثل ما  وكلم، و ھ 8.5الحظیرة الوطنیة لتازة على مسافة تقدر بحوالي  43یقطع الطریق الوطني رقم 

  .المارة على الحظیرة الوطنیة الجزء األكبر من التدفقات الیومیة 

موقعا  621المستدامة، حیث أنھا توجد ضمن السیاحیة مھم للتنمیة  الحظیرة الوطنیة ھي فضاء إن

اإلنسان " ضمن برنامج ) منظمة األمم المتحدة للتربیة و العلم والثقافة(  الیونسكوعالمیا مصنفا من قبل 

التوفیق بین  إلىالذي یرمي  البرنامجھذا    (Man and biosphère MAB)" والمحیط الحیوي

، أي ما 1لوجي و االحتیاجات االجتماعیة، االقتصادیة و التكامل الثقافي أنشطة الحفاظ على التنوع البیو

 .یعنیھ مفھوم التنمیة المستدامة

  بوالیة جیجل موقع الحظیرة الوطنیة لتازة) : 08(الخریطة رقم 

 

  2013، مدیریة السیاحة لوالیة جیجل، S.D.A.T Jijel: المصدر

 :الخصائص الطبیعیة للحظیرة الوطنیة لتازة -

 أین ث یبلغ أقصى ارتفاع لھا بقمة جبل القرنحیمرتفعة، تقع الحظیرة الوطنیة لتازة ضمن سلسلة جبلیة 

 بھا إلى أكثر منم، كما تتمیز بانحدارھا الكبیر حیث تتعدى االنحدارات  1121یصل ارتفاعھا إلى 

  2.من مساحة الحظیرة %50نسبة ب 25%

ویصبان في  ، و واد تازة)28الصورة رقم ( واد دار الواد: یقطع الحظیرة مجریان مائیان أساسیان ھما

خالل تزاوج بین خضرة الغابات،  البحر، ما أعطاھا غنى طبیعي غایة في الروعة و الجمال، من

  .زرقة البحر و نقاوة میاه الودیان، خاصة في جھة دار الوادو

یتمیز مناخ الحظیرة الوطنیة لتازة بالرطوبة العالیة و التساقط الكبیر خاصة في فصل الشتاء، أما في 

فصل الصیف فیكون الجو معتدال و قلیل التساقط، یصل متوسط درجة الحرارة في الفصل األكثر 
                                                             

    www.unesco.org/new  الموقع الرسمي للیونیسكو،   1 
 2 Ali loukkas, Atlas des parcs nationaux algériens, Direction du parc national de théniet el had, édition diwan, 
2006, p62 



 

نفي فال أما في الشھر األكثر برودة أال و ھو شھر جا ،مئویة° 27حرارة أال و ھو شھر أوت إلى 

، أما بالنسبة للتساقط السنوي في الحظیرة الوطنیة فھو بین مئویة°12متوسط درجة الحرارة  ى یتعد

   1.ملم 1400و  1200
إلتقاء الواد مع البحر، معلم مھم مكان  ضمن الحظیرة الوطنیة لتازةومخیمھ دار الواد  واد) 28: (الصورة  رقم

  الستدامة السیاحة الساحلیة

  
 2013مدیریة السیاحة لوالیة جیجل،  :المصدر

 : الغنى البیولوجي للحظیرة ثروة سیاحیة  و بیئیةوالتنوع  -

تتوفر الحظیرة الوطنیة لتازة على غنى وتنوع بیولوجي أھلھا لتكون ضمن البرنامج العالمي للیونسكو 

ھذا التنوع كذلك في یساھم  ولإلنسان و الوسط الحیوي وھذا في إطار تطبیق مبادئ التنمیة المستدامة، 

  :تطویر السیاحة و زیادة التدفقات خاصة بالنسبة لھواة الطبیعة، و یبرز ھذا التنوع في

 484على تتوفر  2،الحظیرة الوطنیة لتازة المنطقة األكثر كثافة غابیة في الجزائر تعد :النباتات 

ھكتار من غابات الزان، باإلضافة  1670على و، )31، 30،  29صور رقم( نوعا من النباتات

كذلك ھكتار من الغابات المتنوعة، كما تتوفر  155ھكتار من غابات الفلین، كما یوجد  756إلى 

نوع  95 ، كما تتوفر على" Sedum pubescens "  نبتة مصنفة عالمیا مثل نبتة 26على حوالي 

 137و نوعا من النباتات الطبیة، 147و نادرة،نوعا من النباتات الجد  61و من النباتات النادرة،

نوع من النبات الزخرفي 20 ، إلى جانب وجودنباتات العطریة وأخرى ذات أھمیة طبیةنوع من ال

نوع من  135نوع من األشجار والشجیرات ذات األھمیة البیئیة واالقتصادیة و 17والتزییني، و

 3. نوعا من النباتات البحریة 193و الفطریات
 

                                                             
2013مدیریة الحظیرة الوطنیة لتازة،   1  
2013مدیریة الغابات لوالیة جیجل،   2  

3  Ali loukkas, Atlas des parcs nationaux algériens, Direction du parc national de théniet el had, édition diwan, 
2006, p63 



 

  بعض أنواع النباتات النادرة المتواجدة ضمن الحظیرة الوطنیة لتازة): 31(، )30(، )29: (الصور رقم

 2013مدیریة الحظیرة الوطنیة لتازة ،  :المصدر
 نوعا مصنف ومحمي 11ییات منھا نوعا من الثد15 یقطن في الحظیرة الوطنیة لتازة :الحیوانات، 

نوعا من  131الذي تتمیز بھ الحظیرة، كما یوجد بھا " القرد ماغرو"أشھرھا على اإلطالق و

 1.الذي تمتاز بھ الحظیرة كذلك" طیر القبائل" أشھرھا  نوعا مصنف و محمي 45الطیور منھا 

 ).34، 33، 32الصور رقم (

  بعض أنواع الحیوانات المتواجدة ضمن الحظیرة الوطنیة لتازة ): 34(، )33(، )32: (الصور رقم

  2013مدیریة الحظیرة الوطنیة لتازة ،  :المصدر

 : معالم سیاحیة ممیزة ضمن الحظیرة الوطنیة لتازة -

تعد الحظیرة الوطنیة لتازة بأكملھا معلما سیاحیا، لكن ھناك بعض المعالم التي تطغى من حیث أھمیتھا 

  2:ھذه المعالم ھيالحضریة و التاریخیة أو من خالل استقطابھا للعدید من التدفقات السیاحیة، و أھم 

 غار الباز التي سبق التعریف بھا في عناوین سابقةالكھوف العجیبة و. 

 شبھ جزیرة زیامة منصوریة الغنیة بالثروة الغابیة خاصة أشجار الصنوبر البحري. 

                                                             
2013مدیریة الحظیرة الوطنیة لتازة،   1  

2  Ali loukkas, Atlas des parcs nationaux algériens, Direction du parc national de théniet el had, édition diwan, 
2006, p65-67 



 

  مجموعة من الجزر الصغیرة متواجدة في عرض البحر تشكل ثروة حقیقیة لما تحتویھ من طیور

 .مھاجرة نادرة

  الجماجم، تعد إرثا  تعود إلى فترة ما قبل التاریخ اكتشف بھا مجموعة من الھیاكل العظمیة ومقبرة

 .ھي تقع ضمن اإلقلیم اإلداري لبلدیة سلمى بن زیادةو ،ثقافیاتاریخیا و

 ھي متواجدة قرب مدینة زیامة منصوریةن أثار تعود للحقبة الرومانیة، ومجموعة م. 

 :لتازة مشروع توسعة الحظیرة الوطنیة  -

نظرا لألھمیة الكبرى التي أصبحت تتبوأھا الحظیرة الوطنیة لتازة على المستوى العالمي منذ انضمامھا 

لمنظمة األمم    (Man and biosphère MAB)" اإلنسان و المحیط الحیوي" برنامج  إلى

لالتحاد األوروبي لتطویر  MED-SUDكذا برنامج ، و)الیونسكو(م والثقافة والعلو المتحدة للتربیة

اقتراح من الھیئتین الدولیتین، وفي إطار حمایة بمیة في الحوض الجنوبي للمتوسط، والمناطق المح

ة لتصل إلى حوالي التنوع البیولوجي، اقترحت الھیئتان توسیع مساحة الحظیرة الوطنیالوسط الحیوي و

طلقت ھذه الدراسة في سنة قد انیضا، والھا لیشمل الوسط البحري أكذا توسعت مجھكتار، و 50000

اقترحت الرسم الجدید للحظیرة الذي یرفع من  حیث، 2012نة قدمت تقریرھا النھائي س، و2009

مساحة ھامة في الوسط البحري تشمل  إلى باإلضافةكلم،  30 إلىالواجھة البحریة للحظیرة الوطنیة 

  1 .الجزر التي تتمتع بالغنى البیولوجي كالجزیرة الكبیرة بالعوانة

أجزاء من المرافق السیاحیة التي  إدارةو في انتظار الموافقة على ھذه الدراسة، قامت السلطات بتسلیم 

  .الحظیرة الوطنیة لتازة إلدارةتوجد ضمن مشروع التوسعة 

 :الحظیرة الوطنیة لتازة یاحیة في التدفقات الس -

، مدینة جیجل وضواحیھاتدیر مدیریة الحظیرة الوطنیة لتازة العدید من المرافق السیاحیة الھامة في 

 حیثمختلف معالمھا السیاحیة كالكھوف العجیبة وغار الباز، الوطنیة و باإلضافة إلى إدارتھا للحظیرة

المتحف الحیواني، ظیرة الوطنیة كحدیقة الحیوانات وتشرف على تسییر منشآت أخرى خارج حدود الح

 2...الجزیرة الكبیرة بالعوانة 

یرة خالل السنوات األخیرة، قد شھدت المرافق السیاحیة التي تشرف علیھا الحظیرة الوطنیة تدفقات كبو

وضواحیھا، واإلقبال الكبیر على  جیجل مدینةة بھو ما یعكس التطور الكبیر في التدفقات السیاحیو

الجاذبیة الكبیرة للسیاحة البیئیة بمدینة جیجل ) 31(المعالم والكمائن الطبیعیة، حیث یوضح الجدول رقم 

  .وضواحیھا

  

 

                                                             
  2012مدیریة الحظیرة الوطنیة لتازة حول برنامج التوسعة، تقریر ل 1

2013مدیریة الحظیرة الوطنیة لتازة،   2  



 

 )2011- 2009(حصیلة زوار المرافق التي تدیرھا الحظیرة الوطنیة لتازة بین  :)31(الجدول رقم 
  المجموع  غار الباز  الكھوف العجیبة  الحیواناتحدیقة   السنة

2009  
  

  915110  102090  139262  673758  العدد الزوار

  100  11.17  15.21  73.62  النسبة المئویة

  927665  83254  131718  712693  العدد الزوار  2010

  100  08.98  14.20  76.82  النسبة المئویة

  924340  60150  63788  800402  العدد الزوار  2011

  100  06.51  06.90  86.59  النسبة المئویة

  2014 معالجة شخصیة+ مدیریة الحظیرة الوطنیة لتازة  :المصدر

نسجل التدفقات الكبیرة و المتقاربة على المرافق التي تدیرھا مدیریة ) 31(من خالل الجدول رقم 

األكبر من ھذه التدفقات بنسبة بلغت الحظیرة الوطنیة لتازة، حیث تحوز حدیقة الحیوانات على العدد 

على الكھوف العجیبة و غار الباز، حیث التراجع في عدد الوافدین  كما نالحظ. 2011سنة  86.59%

في السنوات األخیرة  43یرجع ھذا إلى االزدحام المروري الكبیر الذي یشھده الطریق الوطني رقم 

یعود إلى ضیق المسلك، باإلضافة إلى الحالة  بالجزء بین بلدیتي العوانة وزیامة منصوریة، والذي

  .المزریة التي یوجد علیھا الطریق

كلن تسییرھا یخضع لسلطة البلدیات التابعة لھا،  ینطئشالتازة كما یوجد ضمن محیط الحظیرة الوطنیة 

 جیجل، و ھو ما یبین وجود نوع من التداخل في الصالحیات بین لوالیةمدیریة السیاحة  إلى باإلضافة

، و قد بلغ عدد الكھوف العجیبة و تازة،  ان ھمااطئان الشالرسمیة، ھذ اإلداراتمختلف الھیئات و 

مصطافا على التوالي في الفترة  154410و  37335: یناطئشھذین الالمصطافین المتوافدین على 

  2013.1أوت  31جوان و 1الممتدة بین 

  2011و  2007الحظیرة الوطنیة لتازة بین یلخص تطور التدفقات على ) 32(و الجدول رقم 

  2011-2007تطور توافد السیاح على الحظیرة الوطنیة لتازة بین  :)32(الجدول رقم 
  2011  2010  2009  2008  2007  السنة

  926288  928590  673921  469762  317843  عدد الوافدین

  .2013مدیریة الحظیرة الوطنیة لتازة ،  :المصدر  

  

  

  

  

                                                             
  2013مدیریة الحمایة المدنیة لوالیة جیجل،   1



 

  .2011- 2007تطور توافد السیاح على الحظیرة الوطنیة لتازة بین  :)20(ل رقم شكال

  
  2014لمعطیات مدیریة الحظیرة الوطنیة لتازة، جیجل  معالجة شخصیة :المصدر

على احي السی التوافدیمكن مالحظة التطور الكبیر في ) 20(والشكل رقم ) 32(من خالل الجدول رقم 

یتوافق ھذه التطور مع زیادة وزائر،  928590حوالي  2010الحظیرة الوطنیة لتازة، حیث بلغ سنة 

إلى مدینة جیجل وضواحیھا، كما یعكس زیادة االھتمام بالكمائن الطبیعیة التي  السیاحیة عدد التوافدات

  .یئیةاھتمامھم بالسیاحة الب، وتزخر بھا مدینة جیجل وضواحیھا من قبل السیاح

في السیاحي  لتوافدالشھري لع یتوزال) 21(الشكل رقم و) 33(الجدول رقم یبین  من جھة أخرى

، حیث یتضح أن فترة ذروة التوافدات تتوافق مع موسم 2011في سنةیة لتازة الحظیرة الوطن

  .زائر 436648شھري جویلیة و أوت حوالي االصطیاف، حیث بلغت في 

  .2011في الحظیرة الوطنیة لتازة حسب األشھر في سنة  التوافد السیاحيتوزع  :)33( الجدول رقم
  دیسمبر/نوفمبر  أكتوبر/سبتمبر  أوت/جویلیة  جوان/ماي  أفریل/مارس  فیفري/جانفي  الفترة

  44726  80075  436648  186733  138862  39244  عدد الوافدین

 926288  المجموع

  .2013مدیریة الحظیرة الوطنیة لتازة ،  :المصدر

  .2011في الحظیرة الوطنیة لتازة حسب األشھر في سنة  التوافد السیاحيتوزع  :)21( رقم شكلال

  

 2014لمعطیات مدیریة الحظیرة الوطنیة لتازة، جیجل  معالجة شخصیة :المصدر
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تعاني الحظیرة الوطنیة لتازة من العدید من  :المشاكل التي تعاني منھا الحظیرة الوطنیة لتازة  -

  1:أھمھا، فیھا التنوع البیولوجيالتي تھدد الوسط الحیوي ولمشاكل ا

 مناطق التوسع السیاحي  زاء من الوسط الحیوي إلىأج ضم)ZET) ( ،ھو ما ، و)تازةودار الواد

 .حظیرةحیاة الطبیعیة في الیؤثر على الو، رالتدھودد ھذا الوسط باالختالل ویھ

  السیاح خاصة ما یتعلق بإشعال النیران في حرائق الغابات التي ینتج جزء منھا عن سلوكیات

 .الوسط الحیوي للحظیرة لتنظیم حفالت الشواء

  ما ینتج عنھ من تلوث داخل الوسط الحیوي للحظیرة الوطنیةقانوني والغیر التخییم. 

  على الوسط الحیوي، حیث یعتبر ھذا الطریق الرابط  43الخطر الذي یمثلھ الطریق الوطني رقم

یاة العدید من المرور التي تودي بح حوادثالوحید بین والیتي جیجل و بجایة، سواء من حیث 

شاحنات ومن خالل التلوث المنبعث من السیارات  أوالقرد ماغرو،  حیوانات الحظیرة خاصة

 .قیل بصورة أساسیةالوزن الث

  كفي لتغطیة التزامات المحافظة على كامل مساحة الحظیرة الوطنیة، ت المیزانیة الضعیفة التي ال

 .باإلضافة إلى نقص تكوین معظم العمال

  الحالة المزریة التي یتواجد علیھا عتاد مدیریة الحظیرة الوطنیة لتازة خاصة السیارات الخاصة

 .بھذا النوع من الحظائر

) 09خریطة رقم (علیھ یمكن التأكید أن مدینة جیجل وضواحیھا غنیة بالمقومات السیاحیة الطبیعیة و 

   .في الجزائر السیاحة الساحلیةاستدامة التي تؤھلھا لتكون رائدة في مجال 

  .لمدینة جیجل وضواحیھاالمقومات السیاحیة الطبیعیة  :) 09(الخریطة رقم 

  
  .2013،  لوالیة جیجلالسیاحة مدیریة  :المصدر

                                                             
1 Ali loukkas, Atlas des parcs nationaux algériens, Direction du parc national de théniet el had, édition diwan, 
2006, p68 



 

 

 
 

 

 
  :خالصة المبحث

أن قول الوضواحیھا في ھذا المبحث یمكن من خالل دراستنا للمقومات السیاحیة الطبیعیة لمدینة جیجل 

في الجزائر، حیث تزخر بمقومات  مدینة جیجل وضواحیھا تعد واحدة من أھم المدن السیاحیة الساحلیة

اللبنة األساسیة ھذه المقومات قلما نجد مثلھا في العالم، إذ تعد فریدة من نوعھا، كمائن سیاحیة طبیعیة و

، حیث أن التنوع الطبیعي الذي تتوفر علیھ المدینة وضواحیھا التنمیة السیاحیةتحقیق في المادة الخام و

من جبال وشواطئ وغابات وبحیرات و غیرھا، یساھم في تدعیم السیاحة الساحلیة وتطویر أنماط 

تحقیق استدامة فعلیة  یة ة مرتبطة بالوسط الطبیعي والحیوي الذي تزخر بھ، و ھذا بغأخرى من السیاح

المنطقة الرطبة لبني بلعید، ، وللسیاحة الساحلیة عبر العدید من الكمائن المھمة كالحظیرة الوطنیة لتازة

في مشوار مھمة  باإلضافة إلى حدیقة الحیوانات و غار الباز والكھوف العجیبة التي تعد كمائن جد

   .تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة بمدینة جیجل وضواحیھا، إذا ما توفر باقي المقومات األخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



 

دعائم ضروریة الستدامة : تعدد المقومات البشریة السیاحیة بمدینة جیجل وضواحیھا: المبحث الثاني

  .السیاحة الساحلیة
  :مقدمة

البشریة ألي منطقة من بین أھم النقاط في الدراسات الحضریة، فھي تعتبر من تعد دراسة الخصائص 

بین المفاتیح المھمة لفھم واقع ھذه المناطق، ھذا ما یساعدنا في انجاز ھذا البحث الخاص باستدامة 

السیاحة، كما أن الھدف من أي سیاسة تنمویة ھو تلبیة حاجات السكان، وھو نفس ھدف التنمیة السیاحیة 

لمستدامة، التي تسعى لتلبیة حاجات األجیال الحالیة دون المساس بقدرة األجیال القادمة على تلبیة ا

حاجاتھا، ھذا ما یجعلنا نسلط الضوء أكثر حول دراسة المقومات البشریة السیاحیة بمدینة جیجل 

  :وضواحیھا، وھو ما سنتطرق لھ فیمایلي

  :الدراسة البشریة لمدینة جیجل .1
  :ني و مراحل تطورهالحجم السكا 1.1

 :م 1966-1962المرحلة األولى   .1.1.1

وقد تمیزت ھذه المرحلة بأھم حدث في تاریخ الجزائریین وھو االستقالل، وبالتالي رحیل عدد الكثیر 

من المعمرین وتعویضھم بالسكان النازحین من األریاف، وكذالك تحویل وحدة الفلین إلى وحدة األلبسة 

  .نسمة 25730م، وقد قدر عدد السكان ب1965دة الجلود سنة م، وفتح وح1964الجاھزة سنة 
 :م 1977-1966المرحلة الثانیة  .2.1.1

نسمة في تعداد  36422في ھذه المرحلة عرفت المدینة تطورا ھاما في عدد السكان حیث بلغ 

م، وھذا 1974م، وذلك لتحسن الظروف المعیشیة كما تم ترقیة جیجل إلى مركز والیة سنة 1977

  ).٪0,15(+٪ ومعدل صافي الھجرة 3,2بمعدل سنوي قدره النمو كان 
 :م1987-1977المرحلة الثالثة  .3.1.1

نسمة  62252تمیزت ھذه المرحلة بالرخاء االقتصادي وتحسن ظروف المعیشة حیث بلغ عدد السكان 

٪، وقدر معدل صافي 5,5م، و ھو ما أدى إلى ارتفاع معدل النمو حیث و الذي وصل إلى 1987سنة 

  ).٪0,1(+والي الھجرة بح
 :م1998- 1987المرحلة الرابعة .4.1.1

٪ الذي انخفض عن المرحلة 4,9نسمة وبمعدل نمو  117506م بـ 1998قدر عدد السكان في تعداد 

، ھذا األخیر عرف ارتفاعا محسوسا، وھذا یدل على أن )٪4,9(+السابقة ومعدل صافي الھجرة بـ 

مدینة جیجل أصبحت أكثر جدبا للسكان و ذلك نتیجة للظروف األمنیة التي شھدتھا الجزائر في ھذه 

  .الفترة خاصة في بدایة التسعینیات

  

  



 

 :م2012-1998حلة الخامسة المر .5.1.1

و بلغ   نسمة، 133147بحوالي  2008قدر عدد السكان في اإلحصاء العام للسكن والسكان لسنة 

  1.نسمة 145017: بـ 2012- 12- 31عددھم إلى غایة 

  یلخص المراحل الخمسة للتطور السكاني لمدینة جیجل) 34(والجدول رقم 
  . التطور السكاني لمدینة جیجل): 34(الجدول رقم 

  معدل النمو٪  الزیادة السكانیة  النمو الفصلي  )نسمة(عدد السكان   السنوات

1966  

1977  
1987  
1998  
2008  

25730  

36422  
62252  

117506  
133147  

/  

10692  
25830  
43751  

538027  

/  

972  
2583  
3977  
7646  

/  

2.3  
5.9  
4.9  
7.6  

   2008-1966: التعدادات العامة للسكن والسكان :المصدر                                                                              
 : التركیبة السكانیة  .2.1

یقصد بالتركیبة السكانیة توضیح الصورة التي یتوزع  بھا إجمالي السكان عند لحظة زمنیة معینة وفقا 

. دیموغرافیة أو لعدة خصائص منھا التركیب النوعي، التركیب العمري، والتركیب االقتصاديلخاصیة 

  :وإن أكثر التوزیعات أھمیة في مجال التحلیل الدیموغرافي والدراسات السكانیة ھي
التوزیع العمري والنوعي، ویعني ھنا الصورة التي یتوزع بھا إجمالي السكان حسب عاملي العمر 

  . كل فئة عمریة معینة، إضافة إلى التوزیع االقتصاديوالنوع  وفي 

والھدف من ھذا التركیب السكاني بتوزیعاتھ المختلفة ھو توظیفھ عند دراستنا لمجالت التخطیط والتنمیة 

ألیة مدینة ما، و ھذا من خالل خلق عالقة مباشرة ما بین التغیرات الدیموغرافیة والمظاھر االقتصادیة 

  .و ما نحتاجھ في دراسة التنمیة السیاحیة المستدامةو ھ. واالجتماعیة

 :التركیب العمري  .1.2.1

التركیب العمري من التعرف على حیویة السكان وقوتھم اإلنتاجیة وذلك لمعرفة االحتیاجات من  یسمح

المرافق الالزمة لھم، كما یمكننا تقسیم السكان حسب السن إلى فئات عمریة صغرى، كما یمكن تقسیم 

  :السكان إلى فئات عمریة كبرى وتتمثل في 
 48628م بحوالي 2008وتمثل صغار السن حیث قدر عددھم في تعداد  :سنة 14-0الفئة األولى  -

  .٪ من إجمالي السكان 36.52نسمة أي بنسمة 
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وتمثل ھذه الفئة السكان في سن العمل أي الفئة النشطة وبلغ عددھم  :سنة 60-15الفئة الثانیة  -

بة على أن ٪ من إجمالي سكان المدینة، وتدل ھذه النس56.78نسمة أي بنسبة  75610حوالي 

  .المدینة تضم طاقة ھائلة من الشباب
٪ من 6.69نسمة بنسبة  8909وتشمل فئة الشیوخ وقد بلغ عددھم  :سنة 60+ الفئة الثالثة  -

 . إجمالي السكان، وتمثل فئة المسنین والمتقاعدین
 : نوعيالتركیب ال .2.2.1

ناث فقد بلغ  نسمة، أما عدد اإل 75859قدرت اإلحصائیات في مدینة جیجل كذلك عدد الذكور

  1. ٪ لكل من الذكور واإلناث على التوالي43.03٪ و 56.97نسمة أي ما یمثل نسبة  57288

 :المؤھالت التاریخیة، األثریة والثقافیة .2

 :المؤھالت التاریخیة، األثریة .1.2

فھي لیست مدینة سیاحیة بكمائنھا الطبیعیة النادرة  تعتبر مدینة جیجل وضواحیھا ملتقي لعدة حضارات،

العدید من المواقع التاریخیة واألثریة الناتجة عن تعاقب عدة ومناظرھا الخالبة فحسب، بل تحتوي على 

الكھوف العجیبة، جبل : فالمدینة تتوفر على. حضارات علیھا، فتنوع ھذا اإلرث بتعاقب الحضارات

ثار آفترة ما قبل التاریخ،  كما یوجد بھا التي تعود لة األمیر عبد القادر مزغیطان وموقع تامیال ببلدی

 بمنطقةثار میناء فینیقي ومقبرة فینیقیة و كذا آأمقران،  أحمد قبر بحالة جیدة في جبل سیدي: فینیقیة منھا

الفترة   مجموعة من اآلثار الرومانیة، و قبر الباي عصمان الذي یعود إلىعلى كذلك  و تتوفرالرابطة، 

  . )35الجدول رقم ( التركیة

شارل  "م، من طرف1865أما الفترة االستعماریة فقد خلفت المنار الكبیر لرأس العافیة تم بناءه سنة 

  ". سالفا

باإلضافة إلى المحتشدات  التحریریة نجد المخابئ والمستشفیات ومغارات المجاھدینالثورة فترة وفي 

  . )10الخریطة رقم ( 2. وغیرھا من اآلثار 

  . یلخص أھم ھذه المواقع األثریة بمدینة جیجل وضواحیھا) 33(الجدول رقم 
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  .بمدینة جیجل وضواحیھایوضح أھم المواقع األثریة ) 35(الجدول رقم 

 البلدیة التسمیة الحالیة المحتوى الترتیب الحضارة

 - أحجار -حائط ( :أثار مدینة شوبا غیر مصنفة رومانیة
 )مقبرة

 زیامة منصوریة أزیرو

  
/ 

أمر رقم  12/04/1948مصنف في
 20/12/1967في  76.281

  
/ 

 الكھوف العجیبة

 ایراقن بیدة / غیر مصنفة /

 بن یاجیس بوشقایف ²م1500مقبرة مساحتھا  غیر مصنفة رومانیة

 ناضور - صیدا / غیر مصنفة رومانیة

   1 الرابطة / غیر مصنفة قرطاجة
  
  
  
  
  

 جیجل

 2 الرابطة / ضرورة التصنیف قرطاجة

دار الباطح  التنوع في أثار البناء غیر مصنف رومانیة

 طوالبیة

ما قبل  - رومانیة
 التاریخ

 مزغیطان صناعات ما قبل التاریخ غیر مصنف

 القصر أثار بنایة قدیمة غیر معروفة غیر مصنف رومانیة

 بومارشي ةرومانی ةأثار قدیم غیر مصنف رومانیة

 / مدخل الثكنة غیر مصنف /

 حجر بن سالم أحجار مقابر توابیت من األحجار غیر مصنف رومانیة

  جیملة راس الزان و رومانیة ،بقایا بنایة یونانیة غیر مصنفة غیر محددة
  
 

 / مسجد قدیم غیر مصنف األتراك

 المحد مسجد محلي غیر مصنف للدراسة

 قبل ما صناعات بقایا، قبور 03 غیر مصنف ماقبل التاریخ
 .من الرخام قطع، التاریخ

 عبدالقادر األمیر تامیال

 عسكر أوالد قبور النصارى قبور غیر مصنف /

 یحي أوالد عین مداویة / غیر مصنف /

الجمعة بني  طاش یحي ھوم / غیر مصنف للتحدید
 عیسى تایملن / غیر مصنف للتحدید حبیبي

 سیدي معروف االصنام المایدة نقدیةقطع  غیر مصنف /

 سطارة تایراو ھكتارات05 مساحة على أثار غیر مصنف رومانیة

 تیسلیل بقایا منازل ضرورة التصنیف /

  2013مدیریة التقافة لوالیة جیجل: المصدر



 

 .وضواحیھا جیجل مدینةالخریطة التاریخیة ل):10( خریطة  رقمال

  
  

 . 2013مدیریة السیاحة لوالیة جیجل: المصدر
  :المؤھالت الثقافیة .2.2

تقالید المنطقة وتعریف لى تجسید عادات ووتتمثل في المنشآت التي تعمل ع: المرافق الثقافیة .2.2.1

 1: ھامن بینالسیاح بھا، باإلضافة إلى الدور الذي تلعبھ في مجال السیاحة الثقافیة، 

، كان في األصل مدرسة وضواحیھا جیجلمدینة یعتبر المتحف الوحید على مستوى : متحف كتامة -

للجیش  ثورة التحریریة أصبحت مقرا، وبعد ال1939سنةقرآنیة أسسھا الشیخ عبد الحمید بن بادیس 

البكم و بعد االستقالل فقد عاد إلى نشاطھ األول ثم حول بعد ذلك إلى مدرسة لصغار الصم. الفرنسي

الثقافي و یساھم في التعریف بالبعد الحضاري .، حیث حول إلى متحف1993سنة إلى غایة 

 ).35صورة رقم . (لحضارات التي مرت على المدینةللمنطقة، كما یحتوي على بعض اآلثار ل

  .بمدینة جیجل متحف كتامة):35(صورة رقم ال
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زائر  163یشھد متحف كتامة إقباال ضعیفا، لكنھ في تطور مستمر، حیث ارتفعت حصیلة زواره من 

، و ھو ما یعكس غیاب ثقافة زیارة )36الجدول رقم (  2011زائر سنة  922إلى  2009سنة 

    . التعریف بھذه المرافقو بین الضعف الفادح في اإلشھاریكما المتاحف عند المجتمع، 

  )2011-2009(یوضح حصیلة زوار المتحف في الفترة الممتدة بین ) 36(الجدول رقم 

  2011  2010  2009  السنة

  922  694  163  عدد الزوار

  2013مدیریة التقافة لوالیة جیجل: المصدر
، وتضم ثالث 04/09/2007تقع بحي لعقابي ببلدیة جیجل افتتحت یوم : دار الثقافة عمر أوصدیق -

كما تضم قاعة للمطالعة . للموسیقى وأخرى للفنون التشكیلیةورشة للمسرح، ورشة : ورشات

مقعد 1080وأخرى لالنترنیت، إضافة إلى قاعة للمحاضرات وقاعة للعروض الفنیة تحتوي على 

 ).36صورة رقم . (ةكما تحتوي على عدة مكاتب للنشاطات الثقافی

 دار الثقافة عمر أوصدیق): 36(صورة رقم  ال

  
  2013الثقافة لوالیة جیجل، مدیریة : المصدر 

 :الحرف و الصناعات التقلیدیة .2.2.2

ري للمنطقة، حیث أن االصناعات التقلیدیة مرآة ینعكس من خاللھا البعد الثقافي و الحضتعد الحرف و

مثل ھذه الصناعات الیدویة البسیطة تستھوي بكثرة السیاح، خاصة األجانب منھم، الذین یتشوقون 

الطابع و إن تنوع الثروات الذي تزخر بھا جیجل. لمحة عن ھویة المنطقة لمعرفة خبایاھا التي تعطي

صناعة : السیاحي الممیز لھا جعل الحرفیین یتفننون في إبداع أنماط مختلفة من ھذه الخرف أھمھا

،الصناعة الفخاریة، صناعة الخشبیة، )37صورة رقم( األواني و األدوات الخشبیة، الصناعة الجلدیة

الصناعات التقلیدیة إلى وفرة المواد األولیة الالزمة یرجع ھذا التنوع في الحرف وو .الساللصناعة و

غنیة بالثروة وضواحیھا جیجل مدینة ، ف...في مثل ھذا النوع من الصناعات كالفلین والخشب والطین



 

ذا المجال، الغابیة خاصة أشجار الفلین التي تتوفر بكثرة، حیث تعد رائدة على المستوى الوطني في ھ

علیھا بذل جھد كبیر،  الحصولأما مادة الطین، فال یستدعي . كما توفر األشجار األخرى مادة  الخشب

  .فھي متوفرة بكثرة في المنطقة خاصة في ظل الطبیعة الجبلیة للوالیة

تزامھا باإلضافة إلى ھذه العوامل، فقد أعطت الدولة أھمیة لتنمیة وتطویر قطاع الصناعات التقلیدیة، كال

باإلضافة إلى  ،وطنیة ودولیة بمساعدة الحرفیین في تصریف وبیع منتجاتھم عن طریق تنظیم معارض

التسھیالت الضریبیة الممنوحة والمساعدات المقدمة القتناء وسائل اإلنتاج اإلنتاج،  حیث یقوم بھذه 

  1.منفعةمنتج 1252 خدماتي،  1701فني،   255حرفي موزعین على  3208النشاطات حوالي 

  الصناعات الجلدیة بجیجل): 37(صورة رقم ال

  

  

  

  

  

 2013مدیریة السیاحة لوالیة جیجل: المصدر
  :وضواحیھا جیجلمدینة الھیاكل القاعدیة ل .3

طرق الن  بیالمواصالت، حیث تتنوع لطرق وشبكة كثیفة ومھمة من ا وضواحیھا جیجل مدینة تكتسب

، كما تتوفر على خط للسكة الحدیدیة )11خریطة رقم ( بلدیةال الطرقو  ،والئیةالطرق والوطنیة، ال

باإلضافة إلى مطار یمكنھ استقبال  ،ومیناء كبیر یستجیب لكل التقنیات الجدیدة في مجال النقل البحري

  2.كل أنواع الطائرات

بھ المنشآت ھذه البنیة التحتیة  یمكن أن تكون آداة فعالة في التنمیة السیاحة، من خالل الدور الذي تلع

لمرافق األخرى الخاصة مختلف اتحسین ع السیاحي إذا أحسن استغاللھا، والقطاتطویر القاعدیة في 

على مدینة جیجل و ضواحیھا ى االقتصاد الوطني بصورة عامة، ویعود بالنفع علبالقطاع، وھو ما 

  .صورة خاصةب
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  .جیجل شبكة الطرق بوالیة): 11(خریطة رقم ال

  
  2013مدیریة األشغال و التجھیزات العمومیة لوالیة جیجل،  :المصدر

 :  الطرق .2.3

تتوفر والیة جیجل على شبكة كثیفة من الطرق تعتبر الوسیلة األساسیة لالتصال سواء في الداخل 

منشأة فنیة  64على  كمـا تتـوفـركلم،  1779.4الوالیة أو مع الوالیات المجاورة حیث یبلغ طولھا 

ھي موزعة و ،)35الجدول رقم ( 2كلم/كلم 0.74 الطرق معدل كثافة، ویبلغ )40 صورة رقم( )جسر(

  :كاألتي

 كلم 223.8بطول ):  77- 43 – 27( ذات األرقام : الطرق الوطنیة. 

 كلم 373.6 بطول :)170-150-147-135-132- 39-02( ذات األرقام : الطرق الوالئیة. 

 كلم  1182: الطرق البلدیة. 

اللذان یربطان الوالیة مع  43 رقم والطریق الوطني) 39صورة رقم ( 27 رقم الطریق الوطنيف

قسنطینة واللذان یخترقان الوالیة باتجاه بجایة، حیث یعتبر ھذا المحور  األقطاب االقتصادیة سكیكدة  و

باإلضافة إلى محاور إضافیة ال تقل أھمیة عن ، والیة جیجلبلتھیئة لالدعامة االقتصادیـة األساسیة 

  : المجالي إلقلیمھا وھي قاتھا بإمكانھا لعب دور ھام في اإلدماج االقتصادي وساب

 العابر للمجال الجبلي للجھة الغربیة للوالیة ویربط  )38صورة رقم ( 137رقم الطریق الوالئي

و تاكسنـة مع عین الكبیرة بوالیة سطیف، ھذه  تجمعات زیامة المنصوریة والعوانة وسلمى، إراقـن

على مستوى  43على مستوى تاكسنة مع الطریق الوطني  77بط الطریق الوطني المحاور تر

  .العوانة وزیامة المنصوریة



 

  ب العابر للمجال الجبلي للجھة الوسطى للوالیة 135أ و135، 135: ذات األرقامالطریق الوالئي

والیة ویربط تجمعات الطاھیر والشفقة مع برج الطھر، الشحنة و أوالد عسكر و یسمح بربط 

 .علـى مستوى العنصر 43جیجل بوالیة میلة ومع الطریق الوطني 

 0.89كلم بمعدل كثافة یبلغ  55.60أما مدینة جیجل، فھي تتوفر على شبكة طرقات یبلغ طولھا 

لطرق ل كلم 3.25، لطرق الوطنیةل كلم 18.25 :و ھي موزعة كاألتي ،)37الجدول رقم ( 2كلم/كلم

  1.:طرق البلدیةللكلم  34.10، و الوالئیة

 یوضح تركیبة شبكة الطرقات لوالیة و مدینة جیجل) 37(الجدول رقم 

    
الطرق 
الوطنیة 

  )كلم(

  
الطرق الوالئیة  

  )كلم(

  
الطرق 

  )كلم(البلدیة  

  
المجموع 

  )كلم(

  2كلم/كثافة الطرق كلم

الطرق 
  الوطنیة

الطرق 
  الوالئیة

الطرق 
  البلدیة

  المجموع

مدینة 
  جیجل

18.25  3.25  34.10  55.60  0.29  0.05  0.54  0.89  

والیة 
  جیجل

223.8  373.6  1182  1779.4  0.09  0.15  0.49  0.74  

 .2013لوالیة جیجل، األشغال العمومیة مدیریة  :المصدر

  .27الطریق الوطني رقم ):39( الصورة رقم             .137الطریق الوالئي رقم):38( الصورة رقم

            .2013لوالیة جیجل، األشغال العمومیة مدیریة  :المصدر
  )رجس(بمدینة جیجل وضواحیھا  المنشآت الفنیة):40(رقم  الصورة

                                                             
2013مدیریة األشغال العمومیة لوالیة جیجل،   1  



 

  

  

  

  

  

  2013لوالیة جیجل، األشغال العمومیة مدیریة  :المصدر

  

  

 :منشآت السكة الحدیدیة 2.3

الوطنیة على مستوى مدینة تتوفر والیة جیجل على خط للسكة الحدیدیة یربطھا بشبكة السكك الحدیدیة 

و یحتوي   ،ھذا الخط موصول مباشرة بمیناء جن جن، )41صورة رقم ( سكیكدة رمضان جمال بوالیة

  .ملیون طن سنویا 8على محطة للفرز بطاقة استیعاب 

قسنطینة ،  –جیجل : ومن أھم الخطوط. یضم ھذا الخط سبع محطات لنقل المسافرین و شحـن البضائع

  1.قسنطینة  لنقل البضائع -بازول، جیجل  -سكیكدة، جیجل - لنقل المسافرین، و جیجلسكیكدة  -جیجل

كلم من الجھة الشرقیة و صوال إلى محطة  3.6یجتاز ھذا الخط تراب مدینة جیجل على طول 

    2. المسافرین متعددة الخدمات

  .خط السكة الحدیدیة لوالیة جیجل):41(رقم  الصورة 

  

  

  

  

  

  

  

  
  2013لوالیة جیجل، األشغال العمومیة مدیریة  :المصدر

 :میناء جن جن .3.3

                                                             
.2008.تقریر لمدیریة الطاقة والمناجم والیة جیجل  1  
50، ص 2010، جیجلمدینة التقریر النھائي للمخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر ل   2  



 

المنطقة الصناعیة بالرة التي ستستقبل في  غربكلم 40على بعد ) 42صورة رقم (یقع میناء جن جن 

 مدینة جیجل شرقكلم 10، وعلى بعد الصلب ذو الجودة العالیةقریب العاجل مشروع مصنع الحدید وال

الرابط بین  43ھو موصول مباشرة بالطریق الوطني رقم رحات، ومطار عباس فشمال كلم  02 و

، حیث یحتوي على العدید من المنشآت الھامة 1991أنجز ھذا المیناء في نھایة سنة . جیجل وقسنطینة

وھو تحت  .تستخدم فیھ التقنیات الحدیثة في مجال النقل البحريلكل المعاییر الدولیة، والتي تستجیب 

أھم ما یمیز میناء ، وفي ھذا المجال دولیةوالسمعة الذات الخبرة " موانئ دبي العالمیة"شركة تسییر 

  :جن جن مایلي

  ملیون طن سنویا 4.4طاقة االستیعاب تقدر بحوالي.  

 ملیون طن سنویا 3: رصیف للحدید و الصلب. 

 ثاني رصیف للحاویات یمكن أن یستقبل سفن من الجیل ال: ثالث أرصفة تجاریة موزعة كمایلي

  .ملیون طن سنویا ، رصیف للحوامات، رصیف للبضائع العامة 1.5تصل لحوالي  باستیعابطاقة 

   م30عمق المیاه یصل إلى. 

  ھـكتار مع إمكانیة توسیع المنطقة الخارجیة للمیناء 104مساحات للتخزین تقدر بـ.  

  ²م9000مستودعات ذات مساحة واسعة لتخزین البضائع. 

 1. آالت للرفع متنوعة الحمولة  

  .میناء جن جن):42(الصورة رقم 

  
  2013، میناء جن جن إدارة: المصدر               

  

 : مطار فرحات عباس  .4.3

                                                             
  1 2013ادارة میناء جن جن، موانئ دبي العالمیة  



 

في التسھیالت  كاملیمنح و ،مدینة جیجل شرقكلم  12یقع مطار فرحات عباس الدولي على بعد 

 أنھ یتوفر حالیا سواء داخل أو خارج الوطن، كما یستقبل جمیع أنواع الطائرات إال جويال مجال الربط

رحلة یومیا تضمنھا ) 01(الجزائر العاصمة بمعدل  –ھو الخط الرابط بین جیجل على خط واحد و

، كما یغطي كذلك بعض الرحالت الخارجیة في فترة الحج و العمرة 1.شركة الخطوط الجویة الجزائریة

، 2007مسافر سنة  23938حركة متطورة للمسافرین، حیث ارتفع عدد المسافرین عبره من ویشھد 

الجدول (، مع تقارب كبیر بین عدد الوافدین و الخارجین من المطار 2012مسافر سنة  51886إلى 

  2.بسبب أشغال التوسعة و إعادة التأھیل 2013، غیر أنھ أغلق في شھر أكتوبر سنة )38رقم 

  .یوضح عدد المسافرین من مطار فرحات عباس الدولي) 38(الجدول رقم 
  

  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنة

  24790  20048  19525  13665  12427  11626  عدد المسافرین الوافدین 

عدد المسافرین 
  الخارجین 

12312  13167  14774  19851  22623  27096  

  51886  42671  39376  28439  25594  23938  المجموع

  2013مطار فرحات عباس جیجل،  إدارة :المصدر

 : الطاقة .5.3

والیة جیجل على مصادر طاقویة ھامة و شبكة معتبرة للطاقة، فھي مزودة بشبكة كھربائیة  تستحوذ

 4698كلم، كما تتوفر على شبكة لتوزیع الكھرباء یصل طولھا إلى  301للضغط العالي یبلغ طولھا 

كلم للضغط المنخفض، و تمثل محطة تولید الطاقة  3264كلم خط للضغط المتوسط و  1434كلم منھا 

  .3اواط المصدر الرئیسي للوالیةغمی 3x210كھربائیة باألشواط  ذات القدرة ال

 220/60أما مدینة جیجل فھي مزودة بخط للضغط العالي من مركز التوزیع للشقفة  الذي تبلغ قدرتھ 

 60/30كیلوفولط، حیث یرتبط ھذا المركز بالمحول الرئیسي لمدینة جیجل و الذي تبلغ قدرتھ 

 99ربائي كیلوفولط، یتواجد ھذا المركز  بمنطقة أوالد عیسى، تبلغ نسبة التغطیة لشبكة التوزیع الكھ

  4. سكنم 18776بحوالي  %

                                                             
  2013جیجل،  ادارة مطار فرحات عباس   1
  .9، ص15/09/2013، 1812جریدة النھار، العدد رقم   2
.، مرجع سابقتقریر لمدیریة الطاقة والمناجم والیة جیجل  3  
52مرجع سابق، ص ، جیجلمدینة التقریر النھائي للمخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر ل  4  



 

أما في ما یخص الغاز الطبیعي فمدینة جیجل موصولة بالشبكة الوطنیة الرئیسیة للغاز الطبیعي عند 

بوصات، حیث " 8المخرج الشرقي للمدینة عند الحجر الكیلومتري الثالث، بخط أنابیب یبلغ قطره 

  1.مشترك 17200تغطي ھذه الشبكة حوالي 

 : بالھیاكل االستق .4

السیاحیة  ھي عبارة عن كل الھیاكللفقري للنھوض بالقطاع السیاحي، وتعتبر ھیاكل االستقبال العمود ا

العامل األساسي  غیر مباشرة بخدمة السیاح، إذ أنھا أو مباشرة عالقة لھا التي المؤسساتو من المنشآت

وتشمل ھذه الھیاكل ، أخرىى البقاء في المنطقة والعودة إلیھا مرة تحفیزھم علفي جذب السیاح و

  .الخدماتمختلف مرافق التسلیة والترفیھ ومختلف مرافق اإلطعام و اإلیواء، باإلضافة إلى 

 مرافق اإلیواء .2.4

یعتبر اإلیواء من أھم مكونات المنتوج السیاحي، إذ أنھا األماكن التي یلتجأ إلیھا السیاح و غیرھم من 

اإلقبال على المنطقة كلما كان المرفق مریحا و ممتعا ما  أجل اإلقامة، تساھم ھذه الھیاكل في زیادة

نقص فادح في مرافق تعاني جیجل من  بشكل عامو .یساھم في زیادة الطلب على المنتوج السیاحي

  :ھذا ما نالحظھ من خاللاإلیواء كما وكیفا و

 : الفنادق .1.1.4

فندق في  24منھا سریر،  1931وحدة فندقیة بطاقة استیعاب تصل إلى  26تحتوي جیجل على 

ین الفنادق الحضریة تتوزع ھذه الفنادق مناصفة بو، الخدمة، في حین یوجد فندقان في حالة غلق

   ).39جدول رقم ( فندقا لكل فئة 13الساحلیة بحوالي و

وتتركز معظمھا في المدن الكبرى بجیجل أو على الشریط الساحلي، فیما تغیب عن جیجل الفنادق في 

 داخلیة لجیجل، خاصة الجبلیة منھاو الجبلیة رغم الغنى الطبیعي الذي یمیز المناطق ال المناطق الداخلیة

  2).39الجدول رقم(

  

  

  

  

                                                             
53، مرجع سابق، ص جیجلمدینة التقریر النھائي للمخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر ل  1  
2013، مدیریة السیاحة لوالیة جیجل   2  



 

  .واقع المرافق الفندقیة في جیجل: )39(الجدول رقم 

  طبیعة الفندق  عدد األسرة  عدد الغرف  اسم الفندق  البلدیة

  
  
  

  
  
  
  

  
  جیجل

  حضري  152  72  لویزة

  حضري  74  41  البصرة

  ساحلي  96  40  النسیم

  ساحلي  95  84  كتامة

  حضري  118  46  السالم

  حضري  32  14  المركزي

  حضري  42  15  مزغیطان

  حضري  39  28  المشرق

  حضري  22  10  الجلیدي

  ساحلي  18  08  كونفیفیال

  ساحلي  43  20  االقامة

  ساحلي  60  27  الجنة الزرقاء

  ساحلي  32  16  الكریك

  حضري  27  12  بربروس

  حضري  72  36  الجزیرة

  حضري  74  34  تاغراست

  حضري  23  10  التقدم  الطاھیر

  ساحلي  160  80  الزمرد  األمیر عبد القادر

  ساحلي   214  84  النیل  سیدي عبد العزیز

  ساحلي  70  30  ابن بطوطة

  حضري  35  15  الفتح  المیلیة

  حضري  40  20  جمال  خیري واد عجول

  
  العوانة

  ساحلي  125  48  الصخر األسود

  )مغلق(ساحلي   51  20  أفتیس

  )مغلق(ساحلي   70  40  اللبالب

  ساحلي  150  69  شوبة  زیامة منصوریة

  1931  869  المجموع

  2013مدیریة السیاحة لوالیة جیجل،  :المصدر

من حجم %  2.27الطاقة اإلیوائیة التي توفرھا الھیاكل الفندقیة لوالیة  جیجل ال تتعدى نسبة  كما أن

سریر، كما أن نسبة  1931، بطاقة استعاب اجمالیة ال تتعدى 2011الطاقة االیوائیة الوطنیة سنة 



 

نظیراتھا التي تعتبر كلھا فنادق غیر مصنفة مقارنة مع ما توفره ومساھمة ھذه فنادق والیة جیجل 

وھي نسب  ،)40(الجدول رقم  %4.08على المستوى الوطني ال تتعدى ) الفنادق غیر المصنفة(

ضعیفة جدا مقارنة مع ما تزخر بھ الوالیة من مقومات سیاحیة ومقارنة أیضا مع العدد الكبیر للسیاح 

  .الذین یتوافدون سنویا على الوالیة

  .2011اإلیوائیة بوالیة جیجل والطاقة اإلیوائیة الوطنیة لسنة مقارنة بین الطاقة ):40(الجدول رقم 

          الطاقة اإلیوائیة للفنادق غیر المصنفة الطاقة اإلیوائیة لمجموع الفنادق المصنفة وغیر المصنفة

 والیة جیجل 1931 1931

 المستوى الوطني 49494 88694

 النسبة المئویة 4,08% 2,27%

، دور القطاع السیاحي المحلي في تحریك عجلة التنمیة المحلیة حالة والیة جیجل بولحیة الطیب و آخرون، :المصدر
  .76، ص 2012 مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة،

 
 جیجلمدینة القطاع السیاحي ب جد متأخر فيیعتبر القطاع الفندقي :وضعیة القطاع الفندقي بجیجل -

الھائلة التي تزخر بھا المنطقة التي تستوجب وجود عدد كبیر  الطبیعیة مقارنة بالكمائن وضواحیھا

) 26(ومھم من الفنادق ذات الجودة و النوعیة، حیث أن كل فنادق والیة جیجل الست و العشرین 

، واقترحت الوالیةوقد قامت لجنة وطنیة موفدة من وزارة السیاحة بزیارة كل فنادق ، غیر مصنفة

  1).41(رقم ندقیة كما یوضحھ الجدول تصنیف المؤسسات الف

  2013اقتراحات اللجنة الوطنیة لتصنیف فنادق الوالیة لسنة ) 41(الجدول رقم 

  اقتراح تغییر طبیعة المؤسسة الفندقیة إلى مرقد  فنادق غیر مصنفة  فنادق ذات نجمة واحدة  فنادق ذات نجمتان

03  07  08  08  

 2013مدیریة السیاحة لوالیة جیجل،  :المصدر

زبون قضوا خاللھا  46784حوالي  2012توافد على الفنادق في سنة :التوافد على الفنادق -

-2011تطور التوافد على الفنادق بین سنتي  )42(رقم الجدول  حیث یوضح 2لیلة، 77228

2012. 

  

  

                                                             
2013، مدیریة السیاحة لوالیة جیجل   1  

  8، ص 2012مدیریة السیاحة لوالیة جیجل، تقییم مجریات الموسم السیاحي   2
  



 

   .2012-2011یوضح تطور التوافد على الفنادق بین سنتي ) 42(الجدول رقم 

2012 2011 

 وصول لیالي وصول لیالي

 جزائریین 46500 80743 45110 68453

 أجانب 1348 4712 1674 8775

 المجموع 47848 85455 46784 77228

  2013مدیریة السیاحة لوالیة جیجل،  :المصدر

، 2011بسنة مقارنة  2012دق سنة تراجع في التوافد على الفنا نسجل) 42(رقم من خالل الجدول 

، من 2012یعود ھذا التراجع باألساس إلى شھر رمضان الذي تزامن وصولھ مع موسم الذروة سنة و

ضیة التي وصلت إلى جھة أخرى نالحظ زیادة التوافد من قبل األجانب خاصة من خالل اللیالي المق

  .الضعف تقریبا

السیاحي في القطاع الفندقي، وھذا  یعتبر عامال أساسیا في قیاس النشاط :رقم أعمال القطاع الفندقي -

  .ألنھ ھو الذي یعكس المساھمة االقتصادیة المباشرة للقطاع في االقتصاد الوطني

دج في مجال  100590805و قد سجل القطاع الفندقي بجیجل رقم أعمال إجمالي قدر بحوالي 

ام، و ھذا خالل دج في مجال اإلطع 11811392اإلیواء، كما سجل رقم أعمال إجمالي قدر بحوالي 

  ).43الجدول رقم (  )2012نوفمبر  30إلى غایة (  2012سنة 

  2012- 2011یبین مقارنة لرقم األعمال في المؤسسات الفندقیة بین سنتي ) 43(الجدول رقم 

  2012 التقییم
 )نوفمبر 30إلى غایة (  

2011 

 - + 

 )دج(رقم أعمال اإلیواء  100952703.00 100590805.00  361898.00

 )دج(رقم أعمال اإلطعام   16533500.00 11811392.00  4722108.00

 )دج(المجموع   117486203.00 112402197.00  5084006.00

  2013مدیریة السیاحة لوالیة جیجل،  :المصدر

 2012لسنة  اإلیواءأن رقم أعمال الفنادق في ما یخص  تسجیلیمكن ) 43(رقم من خالل الجدول 

أن یوازن  2012 إحصائیاتمدرج ضمن الغیر شھر دیسمبر  ویكمن ذلك في ،طفیفبشكل  انخفض

فنالحظ تراجعا كبیرا یعود بالدرجة األولى إلى شھر  اإلطعامأما في ما یخص رقم أعمال ، بین السنتین

رمضان الذي یحل في ذروة موسم االصطیاف، و ھو ما یؤثر على القطاع في ظل أن الغالبیة العظمى 

  . لزبائن القطاع ھم من الجزائریین الذین یفضلون قضاء شھر رمضان في منازلھم



 

  : المخیمات السیاحیة عوامل محفزة للسیاحة البیئیة المستدامة لفئات اجتماعیة متعددة .2.1.4

 ھذا للتوافد الكبیر علیھا، خاصة من قبلة من أھم مرافق اإلیواء بجیجل، وتعتبر المخیمات السیاحی

ي حوال 2012المحدودة الدخل، إذ بلغ عدد الوافدین علیھا سنة العائالت من  الطبقة المتوسطة و

في حین بلغ عدد اللیالي المقضیة بالمخیمات السیاحیة  1لیلة، 139943سائحا قضوا خاللھا  75849

د الكبیر إلى أسعارھا یرجع ھذا التوافو 2، )44الجدول رقم ( 2011لیلة في سنة  141918حوالي 

ھي و على الشریط الساحلي بالخصوص،تنتشر المخیمات السیاحیة ، والمنخفضة وقربھا من الشواطئ

  .فقط موسم االصطیاف فيالمناطق الجبلیة ذات المناظر الخالبة، كما یقتصر نشاطھا  منغائبة 

  2012- 2011یوضح تطور التوافد على المخیمات السیاحیة بین سنتي ) 44(الجدول رقم 

 2011 2012 التقییم

 - + 

 عدد المتوافدین 23653 75849 52196 

 المقضیةاللیالي  141918 139943  1975

معدل اللیالي المقضیة   06  1.84   4.16
  للفرد الواحد

  2014معالجة شخصیة + مدیریة السیاحة لوالیة جیجل :المصدر

 2012من خالل ھذا الجدول نالحظ االرتفاع الكبیر في أعداد الوافدین إلى المخیمات السیاحیة في سنة 

لكن ھذه الزیادة ال تعكس عدد  شخص، 52196حیث قدرت الزیادة بحوالي  2011مقارنة بسنة 

انخفاضا طفیفا في سنة  تاللیالي المقضیة في داخل ھذه المخیمات حیث أن عدد اللیالي المقضیة شھد

الشيء الذي یلفت فلیلة، و منھ  1975، حیث قدر ھذا االنخفاض بحوالي 2011مقارنة بسنة  2012

لیالي  6االنتباه أكثر ھو تقلص معدل اللیالي المقضیة من قبل الفرد الواحد في المخیمات السیاحیة من 

یمكن القول بأن المخیمات السیاحیة لم تعد  علیھو، للفرد الواحد) 02(أقل من لیلتین للفرد الواحد إلى 

تمثل حلوال مؤقتة لإلقامة في المناطق تستھوي العائالت الجزائریة بدرجة كبیرة، حیث أصبحت 

لإلیواء، في ظل توفر انتظار التحصل على مكان آخر  ، وھذا فيوضواحیھا جیجلمدینة یاحیة بالس

  .في السنوات األخیرة في المنطقة ظاھرة كراء الشقق بكثرةمع انتشار خاصة  أخرى بدائل
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ت مدیریة السیاحة لوالیة جیجل في موسم قد اعتمدالعدید من المخیمات الصیفیة، و تتوفر جیجل علىو

مخیمات تابعة للخدمات  4مخیما صیفیا، منھا  18، حوالي 2013لسنة االصطیاف الماضي 

  ).45الجدول رقم ( سریر 4509االجتماعیة للمؤسسات الوطنیة، بطاقة استیعاب كلیة تقدر بحوالي 

  .طاقة استیعابھا و طبیعة ملكیتھایبین موقع المخیمات السیاحیة لجیجل و ) 45(الجدول رقم 

  طبیعة الملكیة  طاقة االستعاب  اسم المخیم  البلدیة

  
  

  
  زیامة منصوریة

  خدمات اجتماعیة  270  نفطال الشاطئ األحمر

  خدمات اجتماعیة  350  مخیم سونلغاز

  خاص  64  المرجان الشاطئ األحمر 

  خاص  100  الوئام

  خاص  180  الریحان

  جماعات محلیة مؤجر لخواص  265  ماجي كلوب

  
  العوانة

  خاص  240  بنت السلطان

  جماعات محلیة مؤجر لخواص  270  ماجي كلوب أفتیس

  جماعات محلیة مؤجر لخواص  300  بني بلعید  خیري واد عجول

  جماعات محلیة مؤجر لخواص  150  األزرق الكبیر

  
  

  القنار

  خدمات اجتماعیة  300  البرید و المواصالت 

  خدمات اجتماعیة  420  -المزایر –سونلغاز 

  جماعات محلیة مؤجر لخواص  120  وكالة الكورنبش

  جماعات محلیة مؤجر لخواص  240  نجمة

  جماعات محلیة مؤجر لخواص  160  الرمال الذھبیة

  جماعات محلیة مؤجر لخواص  120  سدات

  جماعات محلیة مؤجر لخواص  300  المنار  سیدي عبد العزیز

  خاص  500  أمیرة سطارة  القادراألمیر عبد 

  4509  المجموع

  2013مدیریة السیاحة لوالیة جیجل،  :المصدر

 :سائدة تدعم التنمیة السیاحیةاإلقامة عند القاطن أو الشقق المؤجرة  .3.1.4

بدأت تأخذ  وقد ھي ظاھرة مالحظة بقوة في مدینة جیجل و ضواحیھا، خاصة في موسم االصطیاف،

، وضواحیھا جیجلمدینة النشاط السیاحي ببعدا بارزا في في السنوات األخیرة بعدا آخر، فقد أصبحت 

  .ھذا في ظل النقص الفادح المسجل في الھیاكل السیاحیة بمدینة جیجلو



 

، فبقدر ما وضواحیھا جیجلمدینة عدید من سكان بالنسبة لل دخلتعد ھذه الظاھرة مصدرا رئیسیا للو

المعیشي للمستأجرین من جھة، و كذا تلبیة الطلب الكبیر علیھا ھم في تحسین المستوى االجتماعي واتس

ھذا نظرا لتطورھا جھة أخرى فھي تعد مساسا بسالمة وأمن المصطاف ومن قبل المصطافین من 

یمة على خارج المقاییس الدنیا التي تحدد النشاط السیاحي و الفندقي، إذ یمكن أن تؤدي إلى عواقب وخ

  .حقوقھم من قبل المستأجرین سلبصحة و أمن المصطاف، باإلضافة إلى 

من جھة أخرى یشكل ھذا النشاط خسارة فادحة للخزینة العمومیة التي ال تستفید من ھذا النوع من 

  .النشاط لعدم التصریح بھ، و لغیاب إطار قانوني یسیر و یتحكم في ھذا السوق

ن والجمعیات السیاحیة السیاحیة لوالیة جیجل و باالستعانة بالدواویو حسب إحصاء تقدیري لمدیریة 

العقاریة فقد قدرت عدد الشقق المستأجرة خالل موسم االصطیاف المحلیة وكذا الوكاالت السیاحیة و

لیالي  10سائح بمعدل لیالي مقضیة قدر بحوالي  194000شقة توافد علیھا  4000بحوالي  2012

الجدول رقم ( و بنفس معدل اللیالي المقضیة 2011سائح سنة  180000والي للفرد الواحد، مقابل ح

46(.1   

  2012- 2010عند القاطن خالل الفترة الممتدة بین  اإلقامةتطور ھذه الظاھرة : )46(الجدول رقم 

2012 2011 2010 

 عدد الشقق المؤجرة 2500 4500 4000

 عدد الوافدین 100000 180000 194000

 عدد اللیالي المقضیة 1000000 1800000 1940000

  2014معالجة شخصیة + مدیریة السیاحة لوالیة جیجل :المصدر

یمكن مالحظة التطور الھائل الذي عرفتھ ھذه الظاھرة خاصة في الفترة  )46(رقم  من خالل الجدول

جدا، أما في الفترة  مرتفعھو رقم ، و%80حیث شھدت نسبة نمو قدرت بحوالي  2011و  2010بین 

، لكنھا تبقى %8فقد شھد الظاھرة استقرارا نسبیا حیث بلغت نسبة النمو حوالي  2012و  2011بین 

  .جد مرتفعة
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 :مراكز العطل .4.1.4

بیوت شباب منتشرة على العدید من  5مركزا للعطل منھا  14حوالي  وضواحیھا جیجلمدینة یتواجد ب

ى مراكز العطل بلدیات جیجل، تتبع كلھا لمدیریة الشباب و الریاضة لوالیة جیجل، و قد توافد عل

 47الجدولین رقم ( لیلة 76482سائح، قضوا خاللھا  8259حوالي  2012بیوت الشباب سنة و

  1 ).48و

  الشباب المتواجدة بجیجلبیوت ) 47(الجدول رقم 

  السعة  الموقع  الشباب بیت

  60  الطاھیر  الطاھیر الشباب بیت

  60  تاكسنة  تاكسنة الشباب بیت

  50  منصوریة زیامة  منصوریة زیامة الشباب بیت

  100  جیجل  جیجل الشباب بیت

  250  - العوانة – بلیدة برج  للشباب الدولي المخیم

  520  المــــــــجــمـــــــــــوع

  2013مدیریة السیاحة لوالیة جیجل،  :المصدر

  2012-2010یوضح تطور التوافد على مراكز العطل خالل الفترة الممتدة بین ) 48(الجدول رقم 

2012 2011 2010 

 عدد الوافدین 2400 2732 8259

 عدد اللیالي المقضیة 23000 25900 76482

معدل اللیالي المقضیة للفرد   9.58  9.48  9.26

  الواحد

  2014معالجة شخصیة + مدیریة السیاحة لوالیة جیجل :المصدر

 2010اللیالي المقضیة بین سنتي نالحظ تقاربا كبیرا في عدد الوافدین و ) 48(رقم من خالل الجدول 

قفزة كبیرة في عدد الوافدین و ھو ما تبعھ قفزة كبیرة كذلك في عدد  2012، بینما شھدت سنة 2011و

التي تراوحت بین المقضیة بالنسبة للفرد الواحد و المقضیة، مع تقارب كبیر في معدل اللیالياللیالي 

  .لیالي للفرد) 10(و عشرة ) 09(تسعة 

التوالي إلى المنشآت  ىعل 2011و  2010مقارنة بسنتي  2012یمكن إرجاع ھذا االرتفاع في سنة و

 14إلى  2011،2و  2010ي سنتي مراكز عطل ف 06التي تدعم بھا القطاع، حیث ارتفعت من 
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عدد اللیالي المقضیة، رتفاع القیاسي في عدد الوافدین وھو ما یفسر ھذا االو 2012،1مركزا في سنة 

  .مع الثبات في معدل اللیالي المقضیة للفرد الواحد

 :المؤسسات التربویة .5.1.4

ساھم كذلك من  قد الوطنیةباإلضافة إلى الھیاكل المذكورة سابقا في مجال اإلیواء، فإن قطاع التربیة 

خدمات االجتماعیة لعمال خالل مراقد المؤسسات التربویة في إیواء عمال قطاعھ في إطار عطل ال

الجدول رقم ( لیلة 39730قضوا خاللھا  2012سنة سائح  4432حیث استقبلت ھیاكلھ حوالي التربیة 

49.(  

-2010التربویة خالل الفترة الممتدة بین تطور التوافد على مراكز المؤسسات : )49(الجدول رقم 

2012.  

2012 2011 2010 

  المؤسسات المسخرة  70  27  27

 عدد الوافدین 3000 3970 4432

 عدد اللیالي المقضیة 35400 39730 39730

  معدل اللیالي المقضیة للفرد الواحد  11.8  10  8.96

  2014معالجة شخصیة + مدیریة السیاحة لوالیة جیجل :المصدر

نالحظ الزیادة المتواصلة في عدد الوافدین على المؤسسات التربویة من  )49(رقم  من خالل الجدول

  .2012سائح سنة  4432لتصل إلى حوالي  2010سائح سنة  3000عمال التربیة حیث ارتفعت من 

 35400لیلة مقابل  39730لیصل إلى  2011كما أن عدد اللیالي المقضیة ارتفع ھو كذلك في سنة 

كما نالحظ كذلك تراجع معدل عدد اللیالي ، 2012بینما حافظ على ثباتھ سنة  ،2010لیلة سنة 

ر ھذا التراجع و ربطھ لیالي، و یمكن تفسی 9إلى حوالي  لیلة 12المقضیة من قبل الفرد الواحد حدود 

ات من قبل بزیادة عدد الوافدین و اللیالي المقضیة، حیث أن مرده ھو زیادة الطلب على ھذه المؤسس

عمال التربیة، و محاولة المسؤولین عن الخدمات االجتماعیة لعمال التربیة تغطیة ھذا الطلب المتزاید، 

  .الخدمات االجتماعیة إطارحیث أن ھذه المؤسسات یتم استغاللھا في 

تعاني من تأخر كبیر جدا في  وضواحیھا جیجلمدینة من خالل ما سبق یمكن أن نلخص بالقول أن 

النقص الفادح في المرافق ، واإلیواء في ظل الطلب الھائل على المنتوج السیاحي في المدینةمجال 

الفندقي ى ألدنى مقاییس النشاط السیاحي وھو ما شجع على ظھور بدائل أخرى ال ترقو الفندقیة،

ث حی ،كظاھرة السكن عند القاطن التي حول السكان المحلیین من خاللھا منازلھم إلى مرافق إیواء

یقومون بكراء منازلھم للسیاح في نشاط یصعب مراقبتھ في ظل غیاب إطار قانوني ینظمھ، أو من 
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خالل اللجوء الستغالل المؤسسات التربویة كمرافق لإلیواء، ما یتسبب في تدھور حالة ھذه األخیرة 

سنلخص  )50(رقم من خالل الجدول . الموجھة أساسیا للنشاط التربوي و لیست مرافق إیواء سیاحي

  . 2012و  2011في سنتي  وضواحیھا جیجلبمدینة  اإلیواءواقع قطاع 

  .2012-2011بین سنتي  وضواحیھا جیجلاإلیواء مدینة  طاعمقارنة لواقع ق :)50(الجدول رقم 

  2014معالجة شخصیة  :المصدر
  :الھیاكل الخدماتیة 2.4

  :الوكاالت السیاحیة  .1.2.4

تعتبر الوكاالت السیاحیة أھم الھیاكل الخدماتیة فھي من الوسائل المنشطة للنشاط السیاحي، فھي أداة 

بوجھتھ وتسھر على  ھا، إذ تساھم في تعریف السائحإلیلسائح و المنطقة المراد السیاحة االتصال بین ا

لذا . توفیر الخدمات المتنوعة لھ من حجز للغرف و النقل و غیرھما، كما تسھر كذلك على راحة زبائنھا

فھي الواجھة األولى في جذب السیاح فكلما كانت الوكاالت السیاحیة منظمة و احترافیة زاد الطلب على 

  .المنتوج السیاحي

المؤسسات  الشقق المؤجرة  المجموع
 التربویة

 الفنادق المخیمات مراكز العطل

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

المؤسسات  26 26 18 18 14 06 27 27 4000 4500  4085 4577
  المسخرة

عدد  46784 47848 75849 23653 8259 2732 4432 3970 194000 180000 329324 258203
 الوافدین

نسبة   14.20 18.53 23.05 9.16 2.50 1.06 1.35 1.54 58.90 69.71 100 100
الوافدین  

)%(  
عدد اللیالي  77228 85455 139943 141918  76482 25900 39730 39730 1940000 1800000 2273383 2093003

 المقضیة

نسبة  3.40 4.08 6.16 6.78 3.36 1.24  1.75 1.90 85.33 86.00 100 100
اللیالي 

المقضیة 
)%(  

معدل   1.65 1.78  1.84 06  9.26 9.48  8.96 10  10 10  6.90 8.10
اللیالي 

المقضیة 
  )الفرد/لیلة(



 

الحجز تنحصر نشاطاتھا في بیع التذاكر واالت سیاحیة فقط، وك 03على  وضواحیھا جیجلمدینة تتوفر 

تنظیم الرحالت إلى الخارج بما فیھا الحج و العمرة، كما تستغل بعض المخیمات السیاحیة والفندقي، 

  .ومراكز العطل

رقم أعمال  ةنبي محققأج 40شخص منھم  6445قدمت الوكاالت السیاحیة لجیجل خدماتھا لحوالي  

  1. )51الجدول ( دج 71102243.00سنوي قدر بحوالي 

  .2012-2011بین سنتي  السیاحیة الوكاالت مقارنة بین نشاط :)51(الجدول رقم 
 2011 2012 التقییم

 - + 

عدد السیاح الجزائریین المتعاملین  6313 6445 132 
 مع الوكاالت السیاحیة

المتعاملین عدد السیاح األجانب  76 40  36
 مع الوكاالت السیاحیة

مجموع السیاح المتعاملین مع   6389  6485 96  
  الوكاالت السیاحیة

رقم أعمال  الوكاالت السیاحیة   106605685.82  71102243.00   35503442.82
  لوالیة جیجل

  2014معالجة شخصیة + مدیریة السیاحة لوالیة جیجل :المصدر

  

في عدد السیاح الذین یتعاملون مع الوكاالت  الفادحیمكن مالحظة النقص  )51(رقم  من خالل الجدول

بالرغم من التوافد الكبیر للسیاح  2012في سنھ  6485 والیة جیجل حیث أن عددھم لم یتعدالسیاحیة ل

ب المتعاملین مع ھذه الوكاالت، على المنطقة، كما نالحظ كذلك النقص الفادح في عدد السیاح األجان

یعكس واقع القطاع، الذي بالرغم من أنھ یتوفر على إمكانیات طبیعیة ھائلة، إال أن واقع الھیاكل ھو ما و

اإلیوائیة و الخدماتیة ساھم بشكل كبیر في لجم إقالع القطاع السیاحي في جیجل، فالوكاالت السیاحیة ال 

حصر یلسیاح إلیھا، بل و محاولة جذب ا تلعب الدور المنوط في التعریف بالمقومات السیاحیة للمنطقة

  ...دورھا في بیع التذاكر و تنظیم رحالت الحج و العمرة
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   2012یوضح مختلف نشاطات الوكاالت السیاحیة لوالیة جیجل في سنة ) 52(الجدول رقم 
  )دج(رقم األعمال الخام   نوعیة المنتوج المستغل  المستوى التأھیلي  عدد المستخدمین  اسم الوكالة

  
  
أسفار سیاحة و 

  الجزائر

  
  
06  

  
  جامعي

  ثالثة ثانوي

  38848181.00  تذاكر سفر

  732500.00  )تونس(تنظیم الرحالت 

  25761845.00  حج أو عمرة

  2773800.00  إقامة بجیجل

  17000.00  نشاطات أخرى

  
  الكورنیش

  
07  

  لیسانس
  بكالوریا

  مستوى متوسط

  1475157.00  تذاكر سفر

  349500.00  )تركیا( تأشیرات 

  579341.00  حج أو عمرة

  564919.00  تذاكر سفر  جامعي  06  العربي للسیاحة

  71102243.00  المجموع  19  المجموع

  2014معالجة شخصیة + مدیریة السیاحة لوالیة جیجل :المصدر

  :یمكن مالحظة عاملین مھمین و ھما) 52(رقم من خالل الجدول 

المجال باإلضافة إلى ضعف تكوینھا، حیث ال نجد عماال مؤھلین نقص الید العاملة في ھذا  -

 .مختصین في السیاحة و الفندقة، بل ھواة یدیرون ھذه الوكاالت

الوكاالت، فالمالحظ أن ھذا الرقم یتشكل جزءه األكبر من  ذهالضعیف لھ بالرغم من رقم األعمال -

ت إلى تركیا و غیرھا، أما أرقام مداخیل ألعمال سیاحیة خارجیة كالرحالت إلى تونس و تأشیرا

    .، تنحصر في توفیر اإلقامة للسیاح%3.90المنتوج السیاحي الجیجلي فال تتعدى نسبة 

 :النقل .2.2.4

یعتبر النقل عامال مھما في نجاح و تطویر مختلف األنشطة االقتصادیة ألي منطقة، فھو مقیاس من 

اال في التنمیة السیاحیة من خالل ما یوفره من كما یلعب دورا فع. مقاییس قیاس تطور و ازدھار البلدان

خدمات للسیاح تساعد السائح على التعرف على مختلف معالم المنطقة و تضمن لھ التنقل من مكان إلى 

وتتوفر والیة جیجل على حظیرة للنقل البري تقدر . آخر داخل المدینة وضواحیھا  في ظروف جیدة

سیارة  333مقعد، باإلضافة إلى  14424یعاب تصل إلى حافلة نقل جماعي بطاقة است 597بحوالي 

   1. مقعدا 1498أجرة بطاقة استیعاب 

حضري، بین التجمعات الحضریة، و بین  :مختلف خدمات النقل تضمن سیارات األجرة تقدیمكما 

من  % 9.40كما تمثل ما نسبتھ  2نسمة، 1000سیارة لكل  2.56الوالیات، وھذا بمعدل یبلغ 

  .الحظیرة الوالئیة لقطاع النقل

                                                             
50، مرجع سابق، ص جیجلمدینة التقریر النھائي للمخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر ل  1  
52نفس المرجع السابق، ص  2  



 

  یلخص واقع ھذا القطاع )53(رقم أما النقل باستعمال الحافالت، فالجدول 

  واقع قطاع النقل بالحافالت بوالیة جیجل ) 53(الجدول رقم 

  2014معالجة شخصیة + مدیریة النقل لوالیة جیجل :المصدر

  :تمثل ھذه األرقام واقع قطاع النقل بوالیة جیجل حیث أن

 .نسمة 1000مقعد لكل  18النقل بین الوالیات تقدر بحوالي نسبة مقاعد  -

 .نسمة 1000مقعد لكل  49نسبة مقاعد النقل بین التجمعات الحضریة تقدر بحوالي  -

 1.نسمة 1000مقعد لكل  44نسبة مقاعد النقل الحضري تقدر بحوالي  -

خاصة مدیریة  باإلضافة إلى ھذه الحظیرة، فقد خصصت مختلف السلطات المختصة بوالیة جیجل،

المسموح السباحة  22برنامجا خاصا یغطي كل الشواطئ  2013النقل للوالیة خالل موسم االصطیاف 

ھذا لضمان أفضل ، الطاھیر، الشقفة و المیلیة ، وفیھا انطالقا من أربع أقطاب رئیسیة ھي جیجل

  .ظروف تنقل للمصطافین

وسیلة نقل بسعة إجمالیة تصل  200من أجل إنجاح ھذا البرنامج جندت مدیریة النقل لجیجل حوالي و

ورغم كل ھذه المجھودات یبقى ھذا العدد غیر كاف بسبب عدم كفاءة الطرق مقعد،  2000إلى 

المھیكلة لمدینة جیجل وضواحیھا وعدم قدرتھا على استیعاب حجم التوافدات الكبیرة من مختلف 

  .ناطقالم

 : دور المجتمع المحلي في النشاط السیاحي .5

ھذا من و خاصة السیاحة البیئیة المستدامة، ،لمحلیین جوھریا في تطویر السیاحةیعتبر دور السكان ا

خالل مساھمتھم في إعطاء صورة ایجابیة عن مدینتھم في حسن الضیافة و االستقبال و النظافة المحیط 

لثقافي و الحضري و الطبیعي لمنطقتھم من جھة أخرى، و ھو ما من جھة، و في التعریف باإلرث ا

  .یشجع السیاح على العودة من جدید

باإلضافة إلى العاملین في  ،جمعیات و الدواوین السیاحیةالمن خالل ھذا یبرز دورین أساسیین لكل و

 :القطاع السیاحي

                                                             
2013مدیریة النقل لوالیة جیجل،   1  

عدد  )  %(النسبة المئویة
 الخطوط

 نوع النقل المقاعد عدد الحافالت عدد المتعاملین

16,4 
44,2 
39,4 

08 
20 
10 

  45 
337 
161 

  57 
355 
185 

2 365 
6 370 
5 689 

  بین الوالیات 
  بین التجمعات الحضریة

 النقل الحضري

 المجموع 424 14 597 543 38 100,0



 

  الجمعیات و الدواوین السیاحیة .2.5

، تعمل )54الجدول رقم ( دة ینشط منھا بصفة فعلیة اثنان فقطدواوین سیاحیة معتم 08یوجد بجیجل 

عن طریق إقامة المعارض المحلیة ترقیتھ تعریف بالمنتوج السیاحي المحلي والدواوین على ال ذهھ

سیسیة، لكن رغم ھذا یبقى دورھا باإلضافة إلى بعض الحمالت التح ،المشاركة في المعارض الوطنیةو

ھذا في ظل غیاب و وضواحیھا، جیجلمدینة الھائلة التي تزخر بھا  كمائنبالعددھا ضئیال جدا مقارنة و

  1.تام للجمعیات المعتمدة النشطة في السیاحة

   .الدواوین و الجمعیات السیاحیة :)54(الجدول رقم 

  مالحظات  المقر  اسم الدیوان 
الدیوان المحلي للسیاحة سیدي عبد 

  العزیز

بالتنسیق مع مدیریة فعالة وتنشط   سیدي عبد العزیز

  السیاحة

  -جیجل  –حي الرابطة الغربي   الدیوان الجیجلي للسیاحة 

    -العوانة  –المركز الثقافي   الدیوان المحلي للسیاحة للعوانة

  
  

  ال تنشط

  شارع أول نوفمبر جیجل  الدیوان المحلي للسیاحة  جیجل 

جیجل  –الشباب مركز  إعالم و تنشیط   الدیوان المحلي للسیاحة إجیجلي

-  

  بلدیة القنار  الدیوان المحلي للسیاحة للقنار

  فندق شویة زیامة منصوریة  الدیوان المحلي للسیاحة

  بلدیة جیجل  نادي الرمال الذھبیة 

   2013مدیریة السیاحة لوالیة جیجل، :المصدر

  :العاملین في قطاع السیاحة 2.5

ما   2012حسب أرقام مدیریة السیاحة بجیجل لسنة  بلغ عدد العاملین الدائمین في القطاع السیاحي

 2،عامل 216، إذ بلغ عددھم 2011عامل مسجال ارتفاعا طفیفا مقارنة بسنة  289یقدر بحوالي 

ھذا في غیاب إحصائیات دقیقة عن عدد العاملین بعیدة جدا عن مستوى التطلعات، و تبقى ھذه األرقامو

و قد قدر عدد العاملین المؤقتین  ،جلھم یعملون بصورة غیر قانونیةھذا ألن و في المؤقتین في القطاع، 

  3.)55الجدول ( عامل ینحصر نشاطھم في تنظیف الشواطئ و استغاللھا 491المصرح بھم بحوالي 

لكن تبقى ھذه األرقام غیر دقیقة و ال تعكس واقع العمالة في ھذا القطاع، و یرجع ھذا بصورة رئیسیة 

غیر ناصب العمل و التنظیم و انتشار الفوضى و استغالل العمال خاصة في مإلى غیاب الرقابة 

                                                             
2013مدیریة السیاحة لوالیة جیجل،   1  
نفس المرجع السابق  2  
نفس المرجع السابق   3  



 

ما ینجر تدني الخدمات مباشرة المؤقتة التي ال تلبي الشروط الدنیا للعمل السیاحي و الفندقي، و ھو ال

  .بالتالي التأثیر على المنتوج السیاحيالسیاحیة و

السیاحي وتعامالتھم مع السیاح ین في القطاع من جھة أخرى تغیب الدراسات المتعلقة بسلوك العامل

  . تثمین المنتوج السیاحي المحليوكذا دورھم في ترقیة و

  2012حجم العمالة في القطاع السیاحي لسنة : )55(الجدول رقم 

  عدد العمال  طبیعة العمل 

  منصب دائم 289  ھیاكل االیواء

تنظیف الشواطئ 
  و استغاللھا

 الشواطئمنصب مؤقت في استغالل  189 -
 )أعوان البلدیات(منصب مؤقت في إطار تنظیف الشواطئ  86 -
برنامج الجزائر البیضاء لوزارة التضامن ( منصب مؤقت في إطار تنظیف الشواطئ  216 -

  )الوطني

  منصب عمل 780  المجموع
   2013مدیریة السیاحة لوالیة جیجل، :المصدر

  :مناطق التوسع السیاحي  .6

 السیاحي ھي الوعاء العقاري لمختلف مشاریع االستثمارات السیاحیة، حیث تمتعتبر مناطق التوسع 

أو كما یطلق علیھا حالیا مناطق بكامل التراب الوطني ) ZET(السیاحي  للتوسع منطقة 172 إنشاء

 140منھا  05/11/1988في  المؤرخ 88/232: المرسوم ،  وفق)ZEST(مواقع التوسع السیاحي و

 .سیاحي بالوالیات الساحلیةموقع توسع منطقة و

  :التعریف بمناطق التوسع السیاحي لجیجل .2.6

لقد تم تحدید مناطق  التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة لوالیة جیجل من خالل المرسوم التنفیذي 

و قد حددت ھذه المناطق . منطقة للتوسع 19، حیث تم تحدید 05/11/1988المؤرخ في  88/232

قد ، و1984 سنة ( E.N.E.T)السیاحیة  للدراسات الوطنیة بھا المؤسسةبعد الدراسة التي قامت 

  .قسمت إلى مناطق توسع سیاحي ذات أولویة، و مناطق توسع سیاحي ثانویة

  .سوف نقوم بالتعریف بھذه المناطق و كذا تصنیفھا و خصائصھا) 23( و) 22(الشكلین رقم من خالل 

  

  

 

 

 



 

  مناطق التوسع السیاحي ذات األولویة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

تمتد من المدخل  :منطقة التوسع السیاحي العوانة 
الغربي للعوانة حتى المنطقة المتقدمة نحو البحر والتي 

بین ي وادشعاب الم شرق 250توجد على بعد 
 ـوالبحر تقدر قدر مساحتھا ب 43الطریق الوطني رقم 

 ھكتار 167

  ):زیامة منصوریة (لوادا منطقة التوسع السیاحي دار

منصوریة كلم شرق زیامة 4تقع على بعد بشري، ھي منطقة طبیعیة خالیة من أي تدخل 

  .ھكتار6:ـب المساحة القابلة للتھیئة تقدر، ھكتار8تتربع على مساحة 

تتربع على مساحة :منطقة التوسع السیاحي أفتیس 

تتوفر ، كلم غرب مدینة العوانة03تقع على بعد  ،ھكتار67

ن المنطقة إتابعة للخواص ف منشآت وجود ل ورغمعلى نز

  . ال تزال قابلة للتھیئة 

تقع على الساحل ضمن  :منطقة التوسع السیاحي واد الزھور 
كلم على الحدود مع والیة 35دود بلدیة المیلیة على بعد ح

سكیكدة یحدھا من الشرق واد شبال وواد الزھور ومن الغرب 
م من البحر  1300الساحل جنوبا مسلك ریفي على مسافة  واد
ھكتار قابلة للتھیئة 25ھكتار منھا 1327 مساحتھالغ تب

 

تقع على الشریط :منطقة التوسع السیاحي رأس العافیة
والبحر  43الساحلي بین الطریق الوطني رقم 

تقع في الجھة الغربیة من بلدیة 
ھكتار وھي قابلة للتھیئة تتوفر 

مناطق التوسع السیاحي ذات األولویة): 22(الشكل رقم 

 

  

تقع بین  :تاسوستمنطقة التوسع السیاحي 
كلم من بلدیة  05الطاھیر على بعد  جیجل و

عبد القادر وھي قریبة من المیناء  أألمیر
 والمطار

 

 

منطقة التوسع السیاحي واد الزھور 
ح

سكیكدة یحدھا من الشرق واد شبال وواد الزھور ومن الغرب 
واد
لغ تب

تقع في الجھة الغربیة من بلدیة  ):العوانة(منطقة التوسع السیاحي عربید علي 
ھكتار وھي قابلة للتھیئة تتوفر  140: ـكلم وتقدر مساحتھا ب 03العوانة على بعد 

ناظر طبیعیة خالبة على م



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :منطقة التوسع سیدي عبد العزیز
على الشریط الساحلي شمال 

تتربع على  مدینة سیدي عبد العزیز
ھكتار 10ھكتار منھا 203مساحة 

قابلة للتھیئة على شكل جیوب 

تقع ضمن : منطقة التوسع السیاحي القنار
 480مساحة  تتربع علىبلدیة القنار  حدود

ھكتار قابلة للتھیئة وھي تقع 60ھكتار منھا 
في المنطقة الشرقیة 

تقع : منطقة التوسع السیاحي الولجة
ني لزیامة ضمن المحیط العمرا
توجد بھا  ،رة كلیاممنصوریة وھي مع

  .ھكتارات قابلة للتھیئة

تقع على  :منطقة التوسع السیاحي بازول
كلم 06الساحل من بلدیة الطاھیر على بعد 

ھذه المنطقة استغلت في بعض المنشآت 
، ةاالقتصادیة كمحطة تولید الطاقة الكھربائی

جن ومشروع المنطقة المحاذیة  میناء جن
محطة السكة الحدیدیة وقطع زراعیة ، لھ

تقع على  :منطقة التوسع السیاحي تازة 

الشرق من مدینة زیامة  إلىكلم 06بعد 

  ھكتار  62منصوریة تتربع على مساحة 

الغرب  إلىتقع  :منطقة التوسع السیاحي بني قاید
كلم تتربع على مساحة تقدر 02من جیجل على مسافة 

ھكتار معمرة بشكل كلي منھا  116: ب 
.لتھیئةھكتارات قابلة ل08

 :ة التوسع السیاحي أوالد بو النارمنطق

الغرب من  إلىكلم  04تقع على بعد

 26تتربع على مساحة ،مدینة جیجل 

ھكتار مشغولة كلیا ولم یعد ھناك مكان 

  .السیاحي  لالستثمار

بعد  تقع على:منطقة التوسع السیاحي عدوان علي
ھكتار 166على مساحة  تتربع كلم من مدینة جیجل03

المنشآت  أصبحت ھذه المنطقة صالحة إلى لبعض
  .السیاحیة المتوسطة 

ھي المنطقة :  منطقة التوسع السیاحي الكازینو
ھكتار 73المحاذیة للساحل من مدینة جیجل مساحتھا 

مجھزة بعدة فنادق و تجھیزات  ،وھي منطقة معمرة،
  .أخرى

  الثانویةمناطق التوسع السیاحي ): 23(الشكل رقم 
 

منطقة التوسع سیدي عبد العزیز
على الشریط الساحلي شمال  تقع

مدینة سیدي عبد العزیز
مساحة 

قابلة للتھیئة على شكل جیوب 

منطقة التوسع السیاحي الولجة
ضمن المحیط العمرا
منصوریة وھي مع

ھكتارات قابلة للتھیئة 4

تتربع   :منطقة التوسع السیاحي بني بلعید 
ھكتار  482على مساحة أجمالیة تقدرب

 40تتضمن المنطقة الرطبة لبني بلعید منھا 
ھكتار قابلة للتھیئة 

تتربع  :منطقة التوسع السیاحي بو بالطن 
ھكتار قابلة 10ھكتار منھا 67على مساحة 

للتھیئة على شكل جیوب متفرقة نظرا للتعمیر 
، المنتشر بھا

 إلىتقع :منطقة التوسع السیاحي برج بلیدة 
، كلم01من مدینة العوانة على بعد  الشرق

 129:تقدر ب إجمالیةتتربع على مساحة 
بھا عدة منشأت ، ھكتار



 

 :واقع مناطق التوسع السیاحي لوالیة جیجل  2.6

تعاني العدید من مناطق التوسع السیاحي بوالیة جیجل من عدة مشاكل أعاقت تھیئتھا و تجسید العدید 

عند تحدید  خذ بعین االعتبار ملكیة ھذه المناطق وال وضعیتھا القانونیةؤیلم حیث یع فیھا، من المشار

المرسوم التنفیذي لحدود مناطق التوسع السیاحي، إذ أن أغلبھا أراضي فالحیة و ھذا حسب القانون 

والمتعلق بالجماعات والتعاونیات الفالحیة، كما أن جزء آخر تابع  1987-12- 08المؤرخ في  87/19

یسود في أغلبھ الطابع الفالحي، كما ھو الحال في منطقة القنار، كما یوجد كذلك جزء آخر من للخواص 

أراضي مناطق التوسع السیاحي تابع لقطاع الغابات، وھو ما ال یترك في الحقیقة سوى جزء صغیر 

 .تابع للدولة خال من كل نزاع أو قید، یمكن استغاللھ

م 1998سنة  (A.N.D.T)الوكالة الوطنیة لترقیة السیاحة  نشاءو باولمعالجة اإلشكال السابق الذكر، 

فقد قامت مدیریة السیاحة والصناعات التقلیدیة بتحویل ملفات مناطق التوسع السیاحي إلى الوكالة قصد 

التكفل التام بالعقار السیاحي واستقبال مشاریع االستثمار الجدید وتسییر ھذه المناطق ، لكن الوكالة 

قیة االستثمار السیاحي اصطدمت بمشكل غیاب مسح األراضي، و ھو ما صعب من مھمتھا الوطنیة لتر

 1:ناھیك عن وجود العدید من المشاكل األخرى المتمثلة أساسا في

العدید من ھذه المناطق لم یعد لھا وجود فعلي بفعل عملیات التوسع العمراني داخل نطاقھا، حیث لم  -

النزوح الكبیر الذي  عدالبناء الفوضوي خالل العشریة السوداء ب سببعالقة بالسیاحة بأي تبقى لھا 

، حیث أن ھذا التوسع یوجد منھ جیجل بسبب الوضع األمني المترديوالیة  عرفتھ العدید من مناطق

. انشغالھا بالشأن األمنيظل غیاب الدولة في تلك الفترة و ما ھو فوضوي في، وما ھو مرخص

 .منطقة الكازینو، أفتس، أوالد بوالنار، بني قاید و بوبالطنویتجسد ھذا المشكل في كل من 

كما أن لغیاب التخطیط عواقب وخیمة على العقار السیاحي، حیث أنھ عند تحدید ھذه المناطق لم  -

یؤخذ بعین االعتبار المشاریع الضخمة التي كانت مبرمجة في تلك الفترة كمیناء جن جن ومحطة 

ضمن منطقة التوسع السیاحي األشواط واللذان یؤثران بدرجة كبیرة تولید الكھرباء اللذان یقعان 

 .على وجھة ھذه المنطقة

 .السیاحیة ھممشاریع عدم استرجاع األراضي التي بیعت بعقود ولم یوف أصحابھا بإنجاز -

ولحد اآلن لم تتم المصادقة على أي دراسة ماعدا منطقة العوانة والتي انتھت الدراسة الخاصة بھا في 

 05ظار صدور المرسوم الخاص بھا، كما توجد بعض المناطق قید الدراسة حالیا قدر عددھا بـ انت

األخیرة برمج ھذه  2.دار الواد، برج بلیدة، رأس العافیة، بني بلعید، و تاسوست: مناطق وھي مناطق
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التوسع أما مناطق ، 1بھا مشاریع سیاحیة وشبھ سیاحیة لكنھا بقیت حبرا على ورق إلى یومنا ھذا

مناطق  08من اقترحت لإللغاء، حیث أن  االمتبقیة فمنھم من لم تنطلق الدراسات الخاصة بھ، و منھ

النار، تازة، الولجة، بوبالطن، الكازینو، بني قاید، عدوان علي، أوالد بو : اقترح إلغاءھا نھائیا و ھي

عربید علي، بازول : بھ ھيلخاصة التي لم تنطلق الدراسات ا) 05(أفتیس، أما المناطق  الخمسة و

یوضح مناطق التوسع  )56(رقم الجدول  2. ، واد الزھور، سیدي عبد العزیز، و القنار)األشواط سابقا(

 المقترحة على اإللغاء و أسباب إلغائھا

  إللغاء و أسباب إلغائھالمناطق التوسع المقترحة ) 56(جدول رقم ال

  2013مدیریة السیاحة لوالیة جیجل، :المصدر
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  :خالصة المبحث

أن قول الوضواحیھا یمكن مدینة جیجل بة لبشریللمقومات السیاحیة افي ھذا المبحث من خالل دراستنا 

تزخر بالعدید من المقومات البشریة خاصة التاریخیة واألثریة والثقافیة التي مدینة جیجل وضواحیھا 

الثقافي و الحضاري یمكن استغاللھا في تحقیق استدامة السیاحة الساحلیة من خالل استغالل اإلرث 

للمنطقة في مجال السیاحة الثقافیة، لكن واقع المرافق السیاحیة و الخدماتیة یعد العائق األكبر في وجھ 

التنمیة السیاحیة المستدامة، حیث نؤكد على الوضعیة الكارثیة لھیاكل االستقبال من مرافق إطعام 

ا وجب استدراكھ في ھذا المجال في ظل توفر وإیواء، وكذا الخدمات السیاحیة المقدمة للسیاح، وھو م

الطاقات البشریة، خاصة عنصر الشباب الذي یعد المحرك الحقیقي للتنمیة البشریة التي تساھم في بلوغ 

  .التنمیة السیاحیة المستدامة بمدینة جیجل وضواحیھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  :الثاني خالصة الفصل

بدراسة المقومات السیاحیة الطبیعیة و البشریة لمدینة جیجل المتعلق لھذا الفصل  تطرفنامن خالل 

یة وثقافیة وتاریخیة ھائلة، وھو ما كمائن سیاحیة طبیعمجال الدراسة یكتنز أن وضواحیھا، یمكن القول ب

غیر أن واقع الھیاكل السیاحیة المختلفة یعد العائق الفعلي و الحقیقي  تطویر القطاع السیاحي، من یمكننا

یة وثقافیة وتاریخیة طبیعفي بلوغ التنمیة السیاحیة بالمدینة وضواحیھا، وھو ما جعل كل ھذه الكمائن 

تبقى حبیسة النسیان وعدم االستغالل األمثل من أجل تحقیق النھوض بالسیاحة بمدینة جیجل وضواحیھا 

ھذا التناقض یستوجب من مختلف الفاعلین . تقتصر في الوقت الراھن على السیاحة الساحلیة فقط والتي

في القطاع السیاحي بذل مجھودات مضاعفة في مجال المقومات البشریة، خاصة ما تعلق بالھیاكل 

بمدینة جیجل الخدماتیة و مرافق االستقبال، و ھذا من أجل مواكبة اإلقبال المتزاید على النشاط السیاحي 

. وضواحیھا من جھة، وكذا استغالل مختلف المقومات الطبیعیة و التاریخیة و الثقافیة من جھة أخرى

كل ھذه المجھودات یجب أن تكون في إطار المحافظة على اإلرث الطبیعي و الحضاري لمدینة جیجل 

وفق بین الجوانب وضواحیھا وھو ما یتجلى في تطبیق مبادئ التنمیة المستدامة التي تحافظ وت

  .االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة، و تساھم في تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة المنشودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: الفصل الثالث  

مهددات و عوائق: السياحة البيئية املستدامة  
 



 

  : مقدمة الفصل الثالث

ھذا تجلى وقد غایة في األھمیة، و ایكولوجي بیئي  بغنى طبیعي وتنوعتتمتع مدینة جیجل وضواحیھا 

 لغابات التي تغطي أكثر من نصف مساحة الوالیة، باإلضافة إلىل الكبیرة نسبةالفي الغنى والتنوع 

العدید من الكمائن الطبیعیة  التي ساھمت في تطویر القطاع السیاحي ب طبیعة المنطقة التي تزخر

، لكن رغم ھذا التنوع والغنى الطبیعي ن خالل زیادة التدفقات السیاحیة الوافدة إلیھامالمدینة جیجل ب

والبیئي الذي تتوفر علیھ، إال أن الوضعیة البیئیة بمدینة جیجل وضواحیھا تشھد العدید من المشاكل 

المرتبطة بشكل كبیر بالنشاطات السیاحیة التي أصبحت تھدد سالمة الوسط الحیوي في ظل غیاب 

التنسیق والتكامل بین مختلف الفاعلین السیاحیین، ونقص الوعي البیئي لدى السكان المحلیین والسیاح 

  .مع غیاب شبھ كلي للسلطات المحلیة المسؤولة عن تسییر القطاع السیاحي

في ھذا الفصل سوف نتطرق إلى واقع القطاع البیئي بمدینة جیجل وضواحیھا، من خالل تأثیر 

یة على ھذا القطاع، وكذا العوائق و المھددات التي تحول دون تحقیق التنمیة السیاحیة، النشاطات السیاح

كما سنتطرق إلى نظرة مختلف الفاعلین للقطاع السیاحي بالمدینة، ودرجة وعیھم بالجوانب االجتماعیة 

وف نستعرض و البیئیة و دورھا في تنمیة وتطویر السیاحة من خالل التنمیة السیاحیة المستدامة التي س

أھم مواطنھا بمدینة جیجل وضواحیھا عبر وجھات نظر مختلف الفاعلیین، وھذا من خالل المبحثیین 

  :التالیین

مھددات تعیق السیاحة البیئیة : وضواحیھا جیجلالوضعیة البیئیة بمدینة : المبحث األول -

  .المستدامة

 .آراء مختلف الفاعلین: ھااستدامة السیاحة الساحلیة بمدینة جیجل وضواحی: المبحث الثاني -

  

  

  

  

  
  

 

 
 

  
  

  



 

  مھددات تعیق السیاحة البیئیة المستدامة: وضواحیھا جیجلالوضعیة البیئیة بمدینة : المبحث األول

  :مقدمة

حیث أنھ یتأثر و یؤثر في ھذا الوسط،  ،ویتعامل معھ یومیا تعد البیئة ھي الوسط الذي یعیش فیھ اإلنسان

صفاء من أھم العوامل المؤثرة في التنمیة السیاحیة، حیث یلعب نقاء الھواء و  كذلك كما تعتبر البیئة

الجانب البیئي ھو أحد الركائز الثالث للتنمیة  یعتبرالمحیط دورا مھما في الجذب السیاحي، كما 

   .المستدامة، لذا یمكن الجزم بأن البیئة ھي عنصر رئیسي في التنمیة السیاحیة المستدامة

نا المحافظة على ھذه البیئة من مختلف األخطار التي تھددھا سواء ما تعلق بالتلوث، أو لذا وجب علی

تدھور الغابات أو غیرھما من العوامل األخرى المھددة لسالمة المحیط، وتتوفر مدینة جیجل 

من مساحة  %82شاطئا باإلضافة إلى العدید من الجبال التي تغطي حوالي  50على وضواحیھا 

ه الجبال تمتزج كذلك بالغابات مفرزة مناظر طبیعیة غایة في الجمال، حیث تغطي ھذه الوالیة، ھذ

من مساحة  %57ھكتار، بنسبة تصل إلى  137457مساحة تقدر بحوالي ) الغابات( األخیرة 

رغم ھذا التنوع البیئي إال أن مدینة جیجل و ضواحیھا تعاني من بعض المشاكل و األخطار و  1.الوالیة

 :یتسبب فیھا اإلنسان بدرجة األولى، ھذه األخطار تھدد الوسط الطبیعي، أھمھا على اإلطالقالتي 

 : التلوث .1

یعتبر التلوث واحد من المشاكل الحقیقیة التي تھدد القطاع البیئي بوالیة جیجل، فقد انتشر بسرعة 

 :كبیرة، خاصة في العشریة األخیرة، حیث یظھر في عدة أشكال من بینھا

 :نفایات الصلبة الحضریةالتراكم  1.2

تعاني مدینة جیجل و ضواحیھا من مشكل النفایات الصلبة بصورة كبیرة، حیث تنتشر في الوسط 

قدرھا  نسبة أكبر تمثل التي العضویة الحضري بكثرة، تتشكل ھذه النفایات بصورة أساسیة من المواد

البالستیكیة التي تشكل خطرا كبیرا على البیئة ثم تتبعھا المواد ، لنفایاتل ةجمالیاإل الكمیة من  70.2%

، أما المواد النسیجیة فتقدر نسبتھا بحوالي %9.2 بحوالي تقدر نسبتھالذي الورق ف ،%9.5بنسبة 

  . على التوالي % 0.6و  % 1.7الزجاج بحوالي یما تبلغ نسبة المواد المعدنیة و، ف4.2%

طن یومیا، كان نصیب مدینة جیجل وحدھا أكثر  400ي قدرت كمیة النفایات الصلبة بالوالیة بحوال قدو

یوضح كمیة النفایات الصلبة الیومیة بالبلدیات الساحلیة  )57(رقم الجدول و 2.طن یومیا 100من 

  .لوالیة جیجل
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  .2012كمیة النفایات الصلبة الیومیة بالبلدیات الساحلیة لوالیة جیجل لسنة  :)57(الجدول رقم 

( معدل النفایات الصلبة   )كلغ( كمیة النفایات الصلبة   السكانعدد   البلدیة
  )الفرد/كلغ

  0.6  8154.00  13590  زیامة منصوریة 

  0.65  9275.50  14270  العوانة

  0.7  101511.90  145017  جیجل

  0.6  24861.00  41435  األمیر عبد القادر

  0.6  49941.00  83235  الطاھیر

  0.65  18556.85  28549  الشقفة

  0.7  11928.70  17041  القنار

  0.7  7641.90  10917  سیدي عبد العزیز

  0.5  2463.50  4927  خیري واد عجول

  0.6  50383.20  83972  المیلیة

  0.64  284717.55  442953  المجموع

2014معالجة شخصیة +لوالیة جیجل البیئةمدیریة  :المصدر  

معدل النفایات الصلبة للفرد الواحد بین مختلف نالحظ التقارب الكبیر في ) 57(رقم من خالل الجدول 

الفرد، لذا فاالختالف في كمیة النفایات مرتبط بالدرجة /كلغ 0.7و  0.6البلدیات، حیث یتراوح بین 

  .األولى بعدد السكان

، و ھذا % 71.17كما أن البلدیات الساحلیة تعتبر أكبر المدن المساھمة في كمیة النفایات الصلبة بنسبة 

  .عدد سكانھا مقارنة بالبلدیات األخرى للوالیةارتفاع إلى یرجع 

النفایات الصلبة المكان الذي تجمع فیھ مختلف  )43الصورة رقم ( تعتبر المفرغة العمومیة مزغیطان

على الھواء الطلق، تتربع على مساحة تقدر بحوالي  ومفتوحةھذه المفرغة غیر مھیأة، لمدینة جیجل، 

 ، كما أنھا تتواجد.طن من النفایات الصلبة لمدینة جیجل 100ومیا أكثر من ھكتار، تستقبل ی 92.56

مدینة، و ھو ما أدى إلى تدھور الوسط الطبیعي بالمنطقة خصوصا، و بمدینة لل العمراني المحیط ضمن

  .جیجل على العموم



 

 یؤدي إلىھو ما ، و)44صورة رقم ( یتم التخلص من ھذه النفایات في غالب األحیان عن طریق الحرق

 التربةما یسبب تلوثا كبیرا للھواء وجدا،  كبیر بشكل الكریھة الروائح تصاعد  طویلة لفترة الرؤیة تعتیم

  1.وحتى المیاه

  .مفرغة مزغیطان بأعالي جیجل ضمن النسیج العمراني):43(الصورة رقم 

  
  2013لوالیة جیجل البیئةمدیریة  :المصدر

  مدینة جیجلبلحرق النفایات الطبیة ):44(الصورة رقم 

  
  2013لوالیة جیجل البیئةمدیریة  :المصدر

  :و تعود أسباب استفحال ھذه الظاھرة بالدرجة األولى إلى

 .تسییر النفایات الحضریة الصلبة في المحلیة السلطات تحكم عدم -

 .اھفي تسییرمالیة للمصالح المتخصصة الالكبیر في اإلمكانیات التقنیة والبشریة و النقص  -

 .لدى المجتمع التي تجعلھ یحافظ على الوسط الحضري لبیئیةثقافة االنقص الوعي و غیاب  -

  یبین وضعیة قطاع تسییر النفایات الصلبة الحضریة بمدینة جیجل  )58(رقم الجدول و
                                                             

2013، لوالیة جیجلبیئة مدیریة ال  1  



 

  وضعیة قطاع تسییر النفایات الصلبة الحضریة بمدینة جیجل): 58(الجدول رقم 
المفرغة 
  العمومیة

   مساحة المفرغة 
  )ھكتار( 

الوسائل المستعملة في تسییر النفایات 
  الحضریة الصلبة

عدد العمال المكلفین تسییر النفایات 
  الحضریة الصلبة

  3م  3شاحنات سعة  09 -  92.56  مفرغة مزغیطان
  3م  12شاحنات سعة  04 -

42  

  2013 لوالیة جیجل البیئةمدیریة  :المصدر
م في تراجع التدفقات بالتالي تساھو ،واقع السیاحة في المدینةالمعطیات تؤثر بدرجة كبیرة على كل ھذه 

  .من جھةھو ما ینعكس على التنمیة السیاحیة السیاحیة، و

من جھة أخرى تؤثر النشاطات السیاحیة على الوضع البیئي، من خالل ما یخلفھ السیاح من أضرار و

صورة ( خاصة الشواطئو الل رمي النفایات في األوساط الطبیعیةمتعددة على الطبیعة، خاصة من خ

منتشرة بكثرة في  نفایاتعلى نظافة الشواطئ، فنجد ال ، حیث تغیب عن السیاح ثقافة المحافظة)45رقم 

 مدینةالسیاح بشواطئ  كمیة النفایات الصلبة التي یخلفھاحیث بلغت  للوالیة، العدید من المدن الساحلیة

ھذا منذ انطالق موسم االصطیاف طن و 3500و منشأتھا السیاحیة الساحلیة حوالي  ھاوضواحی جیجل

  1طن یومیا من النفایات الصلبة،  38، وقد قدر المتوسط الیومي بحوالي 2013أوت  31إلى غایة 

  .2013یبین حصیلة حمالت تنظیف الشواطئ في موسم االصطیاف  )59(رقم الجدول و

  .2013حصیلة تنظیف الشواطئ في البلدیات الساحلیة لموسم االصطیاف  :)59(جدول رقم ال

كمیة النفایات الصلبة بالشواطئ منشأتھا   البلدیة
  )طن( 31/08/2013السیاحیة إلى غایة 

المعدل الیومي من النفایات الصلبة 
  )طن( 2013بالشواطئ 

  2.53  227.85  زیامة منصوریة 

  9.14  821.91  العوانة

  10.12  911.09  جیجل

  3.52  316.86  األمیر عبد القادر

  0.95  85.00  الطاھیر

  1.78  160.11  القنار

  6.58  592.71  سیدي عبد العزیز

  3.59  323.43  خیري واد عجول

  38.21  3438.96  المجموع

2014معالجة شخصیة +لوالیة جیجلالوكالة الوطنیة لتھیئة و حمایة الساحل  :المصدر  

                                                             
2013، الوكالة الوطنیة لتھیئة و حمایة الساحل لوالیة جیجل  1  



 

یمكن القول بأن النشاطات السیاحیة تأثیر فعلي على البیئة بوالیة جیجل، )  59(من خالل الجدول رقم 

خاصة في المدن التي تشھد تدفقا كبیرا للسیاح كالعوانة و مدینة جیجل حیث یبلغ المعدل الیومي من 

  .طن یومیا على التوالي 10و  9النفایات الصلبة حوالي 

فنالحظ انخفاض المعدل الیومي للنفایات الصلبة بھا أما المدن التي ال تعرف نشاط سیاحي كثیف، 

مصطاف  141615كمدینة الطاھیر مثال التي بلغ عدد المصطافین المتوافدین على شواطئھا حوالي 

، وھذا إلى غایة 2013طن من النفایات الصلبة طیلة موسم االصطیاف  85أنتجوا حوالي 

في حین بلغ عدد المتوافدین . ت الصلبة یومیاطن یومیا من النفایا 0.95بمعدل بلغ . 31/08/2013

طن من النفایات  3438.96مصطاف أنتجوا  5742410على كامل شواطئ الوالیة في نفس الفترة 

  .طن یومیا 38.21الصلبة في نفس الفترة السابقة، وھذا بمعدل 

  انتشار النفایات الصلبة بشواطئ  جیجل ):45(الصورة رقم 

  
  2013 لوالیة جیجل البیئةمدیریة  :المصدر

 : النفایات الصناعیة الصلبة 2.1

، أما الثانیة فھي وحدة ھي مدبغة مدینة جیجلاألولى  مدینة جیجل على ثالث وحدات صناعیة،تتوفر 

  .تحویل الفلین، أما الوحدة األخیرة فھي مختصة في الصناعات النسیجیة

الصناعیة، یخزن الجزء األكبر منھا  طن سنویا من النفایات الصلبة 5171.3تنتج ھذه الوحدات حوالي 

في المصانع بینما یحول الجزء األخر نحو المفرغة العمومیة مزغیطان، حیث تلقي ھذه الوحدات سنویا 

طن یومیا، وھو ما یزید من تدھور البیئة  3.4طن بمعدل یصل إلى حوالي  1240.1إلیھا حوالي 

یبین كمیة ) 60(والجدول رقم . لسیاحیة المستدامةالطبیعیة وبالتالي تؤثر بشكل مباشر على التنمیة ا

 النفایات الصناعیة الصلبة الصادرة من الوحدات الثالث سنویا

 

  



 

  كمیة النفایات الصناعیة الصلبة سنویا): 60(جدول رقم ال
  كمیة النفایات الصناعیة  الوحدة الصناعیة

  ) سنة/طن(
كمیة النفایات الصناعیة المخزنة 

  )سنة/طن(الوحدةداخل 
كمیة النفایات الصناعیة المرسلة 

  )سنة/طن(إلى المفرغة العمومیة 

  728  3931.2  4659.2  مدبغة جیجل

  509.6  00  509.6  وحدة تحویل الفلین

  2.5  00  2.5  وحدة الصناعات النسیجیة

  1240.1  3931.2  5171.5  المجموع

2014معالجة شخصیة +لوالیة جیجل البیئةمدیریة  :المصدر  

 : المیاه المستعملة  3.1

أخطر المشاكل التي تواجھ البیئة بوالیة جیجل، حیث أن و واحدة من أھم  المستعملةتعتبر المیاه 

ر مكانا الكبیر، فوجدت في الودیان و البحالسلطات المحلیة لم تجد الحل المناسب لمعالجة ھذا اإلشكال 

 مھددةالتي تتمتع بھا والیة جیجل  كثیفةال ھیدروغرافیة شبكةأصبحت الحیث  مناسبا لتفریغ ھذه المیاه،

بصورة أساسیة بالحیاة البحریة  المستعملة بكارثة بیئیة كبیرة تنذر بالخطر، كما تضر ھذه المیاه

تھدد ھذه  أخرى من جھة. و ھو ما یھدد التوازن الطبیعي في ھذه األوساط الحساسة للكائنات الطبیعیة 

خاصة المصطافین ، دائم و محدقفي خطر على حد سواء، حیث تجعلھم السیاح حیاة السكان و المیاه 

  .خاصة الجلدیة منھا یمكن أن یعرضھم للعدید من األمراض الخطیرةمنھم، و ھو ما 

حیث أن العدید من الشواطئ توجد في حالة تلوث بیئي خطیر، و قد أغلقت بسبب ھذا التلوث كشاطئي 

في حین توجد بعض الشواطئ الملوثة جزئیا حیث أثبتت التحلیل  1ة، والرابط) 46صورة رقم (الزواي 

مثال والتي قامت بھا مدیریة الصحة لوالیة جیجل تلوث میاھھ، ) كتامة( البیولوجیة لشاطئ الكازینو 

لكن اللجنة المشتركة المكلفة بتسییر الموسم السیاحي رفضت غلق ھذا الشاطئ بسبب أھمیتھ 

  2. قتصادي بالنسبة لمدینة جیجلاإلستراتیجیة وبعده اال

إن ھذا األوضاع المتدھورة والناتج عن سوء تسییر المیاه المستعملة من قبل المصالح المعنیة لوالیة 

جیجل في ظل غیاب اإلمكانیات المادیة و التقنیة للمصالح السابقة الذكر یھدد بصورة أساسیة صحة 

المستدامة على وجھ السیاح بالدرجة األولى، كما یضر بالتنمیة السیاحیة عامة، و التنمیة السیاحیة 

 . الخصوص

 

  

  

                                                             
2013، لوالیة جیجلالسیاحة مدیریة   1  
2013، لوالیة جیجلالصحة مدیریة مصلحة الوقایة ب  2  



 

  .على مستوى شاطئ الزوايمستعملة مصب مباشر للمیاه ال):46(الصورة رقم 

  
   2013، لوالیة جیجل السیاحةمدیریة  :المصدر

سوف نوضح كمیة وأماكن صب و تفریغ المیاه المستعملة بمدینة جیجل ) 61(من خالل الجدول رقم 

  .وذكرناه حول تھدید ھذه المیاه للشبكة الھیدروغرافیة و لسواحلھاوضواحیھا، حیث سنؤكد ما سبق 

  .بمدینة جیجل وضواحیھا المستعملةكمیة وأماكن طرح المیاه ) 61(جدول رقم ال
  مكان الصب  )الیوم/3م( الصب الیومي   البلدیة
 مصب البحر بعد المرور على محطة التصفیة -  20913.4  جیجل

 مصب في واد موطاس -
  القنطرةمصب في واد  -

 مصبات مباشرة في البحر 08 -  2348  زیامة منصوریة
  مصب في واد زیامة -

  مصب واحد في الشعاب -  320  ایراقن
  مصب واحد في واد بورشاد -  1736  العوانة

  مصبات في الشعاب 03 -  158.8  سلمى بن زیادة
 " ’’Fosse septiqueمصب جنوبي  -  1038  تاكسنة

التصفیة المصب الجنوبي في انتظار الربط بمحطة  -
  لمدینة جیجل

مربوطة بمركز الجمع الخاص بمحطة الضخ المنشة  -  3002  قاوس
  التي ھي قید  االنجاز

  Fosse septique -  852  جمیلة
  واد المنشة -  220  بني یاجیس

 واد بوكراع -  12300  الطاھیر
  واد النیل -

  واد جن جن -  9898  األمیر عبد القادر
 Fosse septique -  1600  وجانة

  الشعابمصب واحد في  -
 Fosse septique -  450  أوالد عسكر

  مصب واحد في الشعاب -
 واد النیل -  2141  الشقفة

  واد سعیود -
 برج الطھر

  
  مصب واحد في الشعاب -  100



 

 واد النیل -  1333  القنار
 واد بوحدید -
  واد برتشون -

 البحر -  1008  سیدي عبد العزیز
  واد الكبیر -

 واد الكبیر -  2487  األنصار
  واد ایرجانة -

 البحر -  801  عجولخیري واد 
  مصب واحد في الشعاب -

  واد بوعمار -  1652  جمعة بن حبیبي

  مصب واحد في الشعاب -  898  بلھادف

  مصب في واد الكبیر بعد المرور على محطة التصفیة -  8650  المیلیة

 Fosse septique -  491  أوالد یحیى
  مصب واحد في الشعاب -

  مصب واحد في الشعاب -  992  سطارة

  في الشعابمصب واحد  -  186  قبالة

 واد الكبیر -  1179.78  سیدي معروف
  واد غراف -

  مصب واحد في الشعاب -  346.65  أوالد رابح

  76701.63  المجموع

   2013، لوالیة جیجل الريمدیریة  :المصدر 
نالحظ الغیاب الشبھ الكلي للربط بمحطات تصفیة المیاه المستعملة في ) 61(من خالل الجدول رقم 

والیة جیجل، إذ ال نجد ھذا الربط سوى بمدینة جیجل بشكل جزئي، و مدینة المیلیة كامل مدن و بلدیات 

  .فقط وھو ما یشكل تھدیدا حقیقیا للبیئة الطبیعیة

كما أن معظم المصبات تكون في األودیة وشعابھا وھو ما یعزز ھذا التھدید و یتعداه إلى خطر حقیقي 

ھو ارتباط ھذه الودیان بالبحر بطریقة مباشرة أو  على صحة السكان، و ما زاد في حدة ھذه الوضعیة

غیر مباشرة وھو ما یضاعف ھذا التھدید، وبالتالي ینعكس على النشاط والتنمیة السیاحیة في مدینة 

 .جیجل وضواحیھا

 

 

 

 



 

 :مشاكل قطاع الغابات .2

ي مجال الثروة ثروة غابیة ھائلة، حیث أنھا تحتل المرتبة األولى وطنیا ف تكتنز مدینة جیجل وضواحیھا

، لكن ھذه 1ھكتار 137457من إجمالي مساحة الوالیة، بمساحة تقدر بحوالي  %57الغابیة بنسبة 

الثروة تعاني من العدید من المشاكل التي من الممكن أن تھدد وجودھا، و بالتالي تھدد معھا التوازن 

البیئي في األوساط الحیویة، وھو ما یؤثر بدوره في الجانب السیاحي، خاصة و أن فئة كبیرة من السیاح 

  . یةتقصد مدینة جیجل وضواحیھا من أجل جمال طبیعتھا و ثروتھا الغاب

  :وأھم ما یواجھ القطاع الغابي من مشاكل ھو ما یلي

 :حرائق الغابات 1.2

حیث  )47الصورة رقم (وضواحیھا  تعتبر حرائق الغابات المھدد األول للثروة الغابیة في مدینة جیجل

ي في ھذه األوساط، كما أن للغابات أھمیة رات، وھو ما یھدد التوازن البیئتلتھم سنویا المئات من الھكتا

كبیرا من ھذه الثروة تتلف  اكبیرة في استدامة السیاحة بمدینة جیجل و ضواحیھا، و رغم ھذا نجد جزء

ي التھمت حوال 2012حریقا في الغابات سنة  454سنویا بسبب الحرائق حیث تم تسجیل حوالي 

  2.لدق ناقوس الخطر ھكتار، وھو ما یدفعنا 12487.96

كبیرا على الجانب االقتصادي الوطني بصورة عامة، و مدینة كما أن لظاھرة حرائق الغابات تأثیرا 

جیجل و ضواحیھا بصورة خاصة، كما یھدد الحیاة البشریة في بعض األحیان كما حدث في صیف 

اشر و القرى لحمایة أرواح السكان أین اضطرت مصالح الحمایة المدنیة إلى إخالء بعض المد 2012

 .من الحرائق المتعددة

  شغابة قروحریق ب):47(الصورة رقم 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  2013، لوالیة جیجل الحمایة المدنیةمدیریة  :المصدر

                                                             
2013، لوالیة جیجلالغابات مدیریة    1  
2013، لوالیة جیجلالحمایة المدنیة مدیریة   2  



 

 

من مسببات حرائق الغابات ترجع  %90كما تشیر كذلك تقاریر مدیریة الحمایة المدنیة أن أكثر من  

إلى اإلنسان، سواء عمدا أو عن طریق اإلھمال، خاصة من قبل بعض االنتھازیین الباحثین عن 

االستفادة من العقار، أو من قبل النشاطات السیاحیة التي یقوم بھا السیاح في الغابات كسھرات الشواء 

من خالل الجدول رقم . السیاحیة للثروة الغابیة و ھو ما یبین وجود تھدید من قبل النشاطات 1.وغیرھا

  .2012- 2008سوف نبین حصیلة حرائق الغابات بوالیة جیجل خالل الفترة الممتدة بین ) 62(

  2012- 2008حصیلة حرائق الغابات بوالیة جیجل خالل الفترة الممتدة بین ): 62(جدول رقم ال
  الخسائر بالھكتار  عدد الحرائق  السنة

2008  87  1556.50  

2009  127  1523.50  

2010  94  775.52  

2011  187  3842.25  

2012  454  12487.96  

  20185.73  949  المجموع
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  2012- 2008حصیلة حرائق الغابات بوالیة جیجل خالل الفترة الممتدة بین ): 24(رقم  شكل

  
 2014 لوالیة جیجل الحمایة المدنیةمدیریة لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

نالحظ االنتشار الكبیر والمتزاید لحرائق الغابات، وھو ) 24(والشكل رقم ) 62(من خالل الجدول رقم 

، حیث سجل 2012ما یتوافق مع زیادة التدفقات السیاحیة بمدینة جیجل وضواحیھا،  خاصة في سنة 

رائق یبین توزیع ح) 63(والجدول رقم . ھكتار 12487.96حریقا بلغت خسائرھا اإلجمالیة  454

  . 2012الغابات حسب الشھور في سنة 
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   .2012حسب الشھور في سنة  بمدینة جیجل وضواحیھا توزیع حرائق الغابات) 63(الجدول رقم 

  )%(النسبة المئویة من الخسائر   الخسائر بالھكتار  عدد الحرائق  الشھر

  2.80  350.16  60  جوان

  16.02  2000  89  جویلیة

  77.87  9724.3  271  أوت

  2.86  358  25  سبتمبر

  0.45  55.5  9  أكتوبر

  100  12487.96  454  المجموع

  .2014معالجة شخصیة + لوالیة جیجل الحمایة المدنیةمدیریة  :المصدر

  .2012حسب الشھور في سنة حرائق الغابات بوالیة جیجل  توزیع نسب): 25(رقم  شكل

  
 2014 لوالیة جیجل الحمایة المدنیةمدیریة لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

لم تشمل كامل شھور  2012نالحظ أن حرائق الغابات في سنة  )25(و الشكل) 63( من خالل الجدول

مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة  السنة، و ھي المالحظة المسجلة في مختلف السنوات األخرى، فھي

رتفع حیث یزید عدد المتوغلین في الغابات بحثا عن المتعة خاصة في شھر أوت أین ی ،فصل الصیفو

حریقا التھمت ما  271ضواحیھا، حیث سجلنا في ھذا الشھر بالتحدید أعداد السیاح في مدینة جیجل و

، 2012لي الخسائر السنویة لسنة من إجما %77.87ھكتار، أي ما یعادل  9724.3یقدر بحوالي 

اب الحرائق بالدرجة األولى في ھذه الفترة إلى الحرارة المرتفعة و النشاطات السیاحیة في تعود أسبو

ھذه المناطق، حیث أن السیاح یقومون برمي األوساخ في القارورات البالستیكیة و الزجاجیة و السجائر 

بات من أجل في مثل ھذه المساحات ما یؤدي إلى وقوع ھذه الحرائق، كما أن إلشعال النیران في الغا

  . یعد من المسببات األساسیة لحرائق الغابات شواء مختلف أنواع األطعمة

 :قطع األشجار 2.2

2,8

16,02

77,87

2,86 0,45

جوان

جویلیة

أوت

سبتمبر

أكتوبر



 

تعد ظاھرة قطع األشجار من الظواھر المنتشرة بصورة كبیرة في والیة جیجل، حیث تتم ھذه الظاھرة 

شب و الفلین أو من خالل بیع الخبھدف االستفادة من خشب األشجار في مختلف الصناعات التقلیدیة 

  .االستفادة منھ مادیاو

كما تظھر ھذه الظاھرة كذلك في مناطق أخرى بھدف التوسع العمراني أو الفالحي لالستفادة من العقار 

  1.و استغاللھ لمصالح شخصیة دون مراعاة الجوانب البیئیة

 رعي الجائرال    3.2

 جیجل مدینةتدھور الثروة الغابیة بتعتبر ھذه الظاھرة كذلك من العوامل األساسیة التي تساھم في 

من جھة . ، حیث أن الوالیة تتوفر على ثروة حیوانیة مھمة نتیجة الطابع الفالحي للمنطقةوضواحیھا

أخرى تفتقر والیة جیجل عموما للمناطق الرعویة نظرا لطبیعتھا الساحلیة و الجبلیة، و ھو ما جعل 

 األعشاب  النباتات نمودون مراعاة فترات  حیواناتالوحید الذي تقتات منھ ھذه اللجأ الغابات الم

العدید من النباتات خاصة األعشاب الطبیة و العطریة التي تزخر بھا  تلف ھو ما تسبب فيو. ازدھارھاو

  2.الحظیرة الوطنیة لتازة

ورغم كل ھذه العوامل التي تؤثر بصورة كبیرة على قطاع الغابات إال أن الجھود المبذولة من قبل 

لح الغابات لوالیة جیجل ساھمت في التقلیل من ھذه األخطار، وھذا بقیامھا بحمالت تشجیر دوریة مصا

  3.ھكتار 22382بحوالي ) 2013- 2004(حیث قدرت المساحة المشجرة في العشر سنوات األخیرة 

 :مشاكل أخرى یعاني منھا القطاع البیئي بمدینة جیجل وضواحیھا .3

الذكر، فإن القطاع البیئي یعاني من العدید من المشاكل األخرى المتنوعة باإلضافة إلى المشاكل السابقة 

  :من بشریة إلى طبیعیة و أخرى صناعیة، تتلخص ھذه المشاكل في

 .تدھور وضعیة الشریط الساحلي نتیجة االستغالل الالعقالني لمختلف موارده -

 .االصطیاف البناء الفوضوي على الشریط الساحلي الستغالل ھذه المرافق في موسم -

 .ظاھرة سرقة و استغالل رمال البحر و ما تسببھ من عواقب وخیمة على البیئة -

 .النشاط الصناعي للمحطة الكھروحراریة التي تقع بالقرب من میناء جن جن -

األخطار الطبیعیة كالتعریة الناتجة عن ھبوب الریاح على مختلف أرجاء الوالیة خاصة الساحلیة  -

لفیضانات التي تعد من األخطار الكبیرة التي تھدد الشریط الساحلي لوالیة منھا، باإلضافة إلى  ا

  .جیجل و الوالیة بشكل عام، خاصة في ظل توفر شبكة ھیدروغرافیة مھمة
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  :خالصة المبحث

تزخر مدینة جیجل و ضواحیھا بثروة طبیعیة ھائلة و متنوعة، تتجلى بصورة كبیرة في الغنى الطبیعي 

من خالل دراستنا في ھذا . شواطئ و غیرھاالجبال و الغابات و الن بی ، حیث یتنوعهالذي تحوز

المبحث للوضعیة البیئیة بمدینة جیجل وضواحیھا یمكن القول بأن ھذه الكمائن الطبیعیة تعاني العدید من 

غیرھا األخطار التي تھدد الوسط الحیوي كالتلوث، وحرائق الغابات والرعي الجائر وقطع األشجار و 

  .من المشاكل التي تعیق تحقیق االستدامة السیاحیة بالمدینة

وعلیھ یجب على مختلف الفاعلین في المجالین السیاحي والبیئي المحافظة على ھذه الكمائن الطبیعیة من 

كل أشكال االستنزاف، كما یجب استغاللھا في تطویر وتنمیة السیاحة بمدینة جیجل وضواحیھا، و ھذا 

تنمیة المستدامة، من أجل تحقیق تنمیة السیاحیة مستدامة للسیاحة الساحلیة بمدینة جیجل في إطار ال

  .وضواحیھا

  
  

  
  

  

  

  

  

 

  

  



 

  آراء مختلف الفاعلین: استدامة السیاحة الساحلیة بمدینة جیجل وضواحیھا: المبحث الثاني

  :مقدمة

یر وتنمیة لذا وجب تطوضواحیھا، یة بمدینة جیجل والمحرك للتنموتعد السیاحة النشاط الرئیسي 

یاحیة المستدامة في التنمیة الس مدى إمكانیة تجسیدو لمعرفة . في إطار التنمیة المستدامةالسیاحة بھا 

التنمیة المستدامة من خالل توزیع البیئیة وضواحیھا، قمنا بدراسة میدانیة حول السیاحة مدینة جیجل و

ھذا من خالل إشراك بشكل مباشر، و ال السیاحياستمارات استبیانیة على مختلف الفاعلین في المج

السلطات المحلیة المشرفة على تنظیم و تسییر القطاع : المجال، و ھمثالث فاعلین رئیسیین في ھذا 

السیاح باعتبارھم السیاحي في مدینتھم،  السكان المحلیین باعتبارھم مستقبلین للنشاط، السیاحي

  :ائج التحقیقات المیدانیة فیمایليتمثلت نتو  .الممارسین للنشاط السیاحي

 :السلطات المحلیة .1

للنشاط السیاحي، فھي التي تسھر على حسن سیر النشاط  ي المسیر والمنظمتعتبر السلطات المحلیة ھ

تحسین وضواحیھا، كما تسعى لتوفیر راحة السیاح وحسن استقبالھم و السیاحي في مدینة جیجل

  .منفعة لسكان مدینة جیجل و ضواحیھاالخدمات المقدمة لھم و ھذا لتحقیق ال

مختلف عینة قصدیة من ستبیانیة على استمارات إ 100قمنا بتوزیع حوالي الل دراستنا المیدانیة ومن خ

لنشاط السیاحي وتبعاتھ على الجوانب البیئیة واالجتماعیة لسكان المدیریات الوالئیة المعنیة بتسییر ا

المدیریات، حیث لم بنقص كبیر في التعاون من قبل بعض ضواحیھا، لكننا اصطدمنا مدینة جیجل و

وكانت النتائج  .من مجموع االستمارات الموزعة %65استمارة استبیانیة أي بنسبة 65نسترجع سوى 

  :كمایلي

 :العامة الخصائص .1.1
  :الناشطین في القطاع السیاحيمن السلطات المحلیة دور بارز للفاعلین  .1.1.1

توزیع الفاعلین في القطاع السیاحي من السلطات المحلیة ) 26(رقم و الشكل  )64(رقم الجدول  یقدم

السیاحة، البیئة، النقل، الري، البناء والتعمیر، : تبعا النتماءاتھم العملیة، وھم العاملون في مدیریات

  .الحظیرة الوطنیة لتازة، باإلضافة للمحافظة الوطنیة للساحل

  .ع السیاحي من السلطات المحلیة حسب المدیریاتتوزیع الفاعلین في القطا): 64( جدول رقمال

 و البناء النقل البیئة السیاحة  المدیریات
 التعمیر

 الوطنیة الحظیرة الري
 لتازة

 الوطنیة المحافظة
 للساحل

 05 15 05 05 05 15 15  العدد
  07.69  23.08  07.69  07.69  07.69  23.08  23.08  النسبة المئویة

 2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر



 

  .توزیع الفاعلین في القطاع السیاحي من السلطات المحلیة حسب المدیریات): 26(الشكل رقم 

  

  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر
السیاحة والبیئة نسجل المرتفعة لعمال كل من مدیریات ) 26(والشكل رقم ) 64(من خالل الجدول رقم 

لكل مدیریة، وھذا قصد إبراز دور أھل االختصاص  ℅23.08والحظیرة الوطنیة لتازة، حیث بلغت 

أما المدیریات األخرى كالنقل والري . في مجال السیاحة البیئیة المستدامة من خالل نتائج االستبیان

ا یبین ویبرر اختیارنا للعینة وھو م. لكل مدیریة ℅07.69والبناء و التعمیر فقد بلغت نسب تمثیلھا 

  .القصدیة في ھذا االستبیان

  :اھتمام واضح بالمصالح التقنیة 2.1.1

  .من السلطات المحلیة حسب المصالحتوزیع الفاعلین في القطاع السیاحي ): 65( جدول رقمال

 أخرى مصالح االداریة المصالح المالیة المصالح التقنیة المصالح  المصالح

 05 15 10 35  العدد

  07.69  23.08  15.38  53.85  النسبة المئویة
 2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

  .صالحتوزیع الفاعلین في القطاع السیاحي من السلطات المحلیة حسب الم): 27(الشكل رقم 

  

  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

23,08

23,08

7,69
7,69

7,69

23,08

7,69
السیاحة

البیئة

النقل

البناء و التعمیر

الري

الحظیرة الوطنیة لتازة

المحافظة الوطنیة للساحل

53,85

15,38

23,08

7,69

المصالح التقنیة

المصالح المالیة

المصالح االداریة

مصالح أخرى



 

نسجل االھتمام الواضح في ھذا االستبیان بالمصالح ) 27(والشكل رقم ) 65(من خالل الجدول رقم 

، مقارنة بالمصالح األخرى مجتمعة والتي لم یتعدى ℅53.85التقنیة حیث بلغت نسبة تمثیلھا حوالي 

الفاعلین المختصین في السیاحة  إدراك، ویرجع إلى رغبتنا في الوقوف على مدى ℅46.15تمثیلھا 

  .للمكانة الحقیقیة والفعلیة للسیاحة وتنمیتھا بمدینة جیجل وضواحیھا

 :أھمیة السیاحة .2.1
 :السیاحة نشاط اقتصادي ترفیھي لدى السلطات المحلیة .1.2.1

 ھاأنبتعتبر أغلبیة عمال السلطات المحلیة أن السیاحة نشاط اقتصادي ترفیھي، حیث بلغ عدد الذین قالوا 

ولم تتجاوز  .ترفیھيأن السیاحة نشاط ℅ 30.77، في حین رأى ℅38.47شاط اقتصادي حوالي ن

). 28الشكل رقم(على الترتیب  ℅14.42و  ℅16.34من رأى أنھا نشاط ثقافي أو اجتماعي نسب 

تعود ھذه النتائج بالدرجة األولى إلى البعد االقتصادي الكبیر الذي تلعبھ السیاحة في مدینة جیجل و

احیھا، إذ تضفي دینامیكیة اقتصادیة كبیرة على المدینة خاصة في فصل الصیف، أین تنتعش وضو

النشاطات التجاریة والخدماتیة، باإلضافة إلى سوق كراء الشقق والمنازل التي تدر دخال كبیرا على 

   .سكان مدینة جیجل وضواحیھا

  .حسب النشاط للسیاحةمن السلطات المحلیة تصنیف الفاعلین ): 28(الشكل رقم 
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 :لدى السلطات المحلیة ة واالستجمامیةترفیھیالالسیاحة سیادة نمط  .2.2.1

تفضل األغلبیة العظمى من عمال السلطات المحلیة لوالیة جیجل نمط السیاحة الترفیھیة واالستجمامیة 

من المستطلعین، أما السیاحة العالجیة وسیاحة األعمال فقد حققت أدنى النسب،  ℅66.67وھذا بنسبة  

تفضیل المستطلعین من مختلف المدیریات  یعودو. )29الشكل رقم ( لكل نمط ℅6.96حیث بلغت 

للسیاحة الترفیھیة واالستجمامیة بالدرجة األولى إلى طبیعة المدینة التي تتمتع بمكنونات طبیعیة ھائلة 

، بینما تفتقد ھو ما یتوافق مع ما یطلبھ السائح القاصد للمدینةالترفیھ، وعد على الراحة واالستجمام وتسا

30,77

16,34
38,47

14,42
نشاط ترفیھي

نشاط ثقافي

نشاط اقتصادي

نشاط اجتماعي

.30.70℅ 38.47℅



 

مدینة جیجل وضواحیھا لبیئة األعمال وكذا للمنابع الطبیعیة الحارة التي تعد المصدر الرئیسي للسیاحة 

  . العالجیة في الجزائر، وھو ما یفسر النسب المتواضعة لھذه األنماط

 .بمدینة جیجل وضواحیھاالسلطات المحلیة  قبل مناألنماط السیاحیة المفضلة ): 29(لشكل رقم ا

             
  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

 :نشاط سیاحي مقبول .3.2.1

، في ℅53.85بنسبة  متوسط وضواحیھا أغلبیة المستطلعین أن النشاط السیاحي في مدینة جیجلتعتبر 

جدا، بینما لم تتعدى نسبة  ھو ما یعد رقما كبیرا، و℅26صل نسبة الذین یروه ضعیفا إلى أكثر من و

ھذه النتائج تعكس واقع النشاط السیاحي ). 30الشكل رقم ( ℅3.08من صنفھ بالنشاط الجید نسبة 

الكبیر، إال أن واقع بمدینة جیجل وضواحیھا والذي رغم المقومات الطبیعیة السیاحیة الھائلة واإلقبال 

 .الھیاكل السیاحیة و المرافق الخدماتیة الضعیف أثر على النشاط السیاحي بشكل كبیر

 .جیجل وضواحیھا بمدینة السیاحي النشاط تقییم): 30(الشكل رقم 

  
  .2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر                              

  
  

 :االستثمار ونقص البنى التحتیة والخدماتیة أھم معوقات تطور النشاط السیاحينقص  .3.1

6,95
6,95

66,67

19,45
سیاحة األعمال والمؤتمرات

السیاحة الحمویة والعالجیة

السیاحة الترفیھیة واالستجمامیة

السیاحة الثقافیة

3,08

16,93

53,58

26,15 جید  

حسن

متوسط  

ضعیف



 

ص االستثمار في المجال بنق النشاط السیاحي والمشاكل التي تعیق تطوره نقص ربط المستطلعون

 ℅8.07في حین أرجع حوالي لھذین السببین،  ℅64غیاب البنى التحتیة بنسبة كبیرة فاقت السیاحي و

عكس واقع القطاع ھذه اآلراء ت). 31الشكل رقم (اطیة التي تمیز اإلدارة في الجزائر إلى البیروقر

السیاحي في الجزائر عامة وفي مدینة جیجل و ضواحیھا بصورة خاصة، حیث یعاني القطاع من قلة 

ھیاكل االستقبال و اإلیواء، كما تنعدم مرافق الترفیھ و التسلیة و ھذا لغیاب االستثمار في المجال 

السیاحي الذي ال یحظى باھتمام كبیر من طرف السلطات العمومیة، حیث أن ھذه األخیرة تساھم من 

  .خالل إجراءاتھا البیروقراطیة في تنفیر االستثمارات في المجال السیاحي رغم قلتھا

   .جیجل وضواحیھا بمدینة السیاحي النشاط عوائق تطور): 31(الشكل رقم 

               
   2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

 :خدمات سیاحیة من مقبولة إلى ضعیفة و بنى تحتیة ومرافق سیاحیة غیر كافیة .4.1

یرى المستطلعون أن الخدمات السیاحیة المقدمة للسیاح في مدینة جیجل تتراوح بین المقبولة والضعیفة، 

على التوالي  ℅47.70و  ℅50.76بحوالي  ℅98حیث بلغت نسبة ھاتین اإلجابتین معا أكثر من 

، وھو ما یعد رقما كبیرا جدا یعكس حالة الخدمات المقدمة في ھذا المجال، كما أن )32الشكل رقم (

من المستطلعین ترى أن البنى التحتیة و المرافق السیاحیة بمدینة جیجل و ضواحیھا  ℅95أكثر من 

، حیث یالحظ )33الشكل رقم (بة لتطویر القطاع السیاحي بھا غیر كافیة لتقدیم الخدمات السیاحیة الواج

الزائر لمدینة جیجل النقص الفادح في مختلف المرافق السیاحیة رغم ما تتوفر علیھ المدینة من مكنونات 

طبیعیة ھائلة تجعلھا من المدن الرئیسیة في الجزائر التي یمكن أن تحقق إقالعا فعلیا في المجال 

  .السیاحي

  

   .جیجل وضواحیھا بمدینة المقدمة السیاحیة الخدمات جودة تقییم): 32(رقم الشكل 

33,07

31,45

18,55

8,07

8,88
نقص االستثمار  في المجال 

السیاحي

نقص البنى التحتیة  و الخدماتیة

عدم االھتمام بالقطاع السیاحي 

البیروقراطیة

أشیاء أخرى



 

              

 2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

   .جیجل وضواحیھا بمدینة السیاحیة المرافق و التحتیة البنىتقییم ): 33(الشكل رقم 

             
  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

 :خدمات ضعیفة ومخططات غیر متوافقة مع المعالم السیاحیة: قطاع النقل .5.1

طلعین أن الخدمات المقدمة أما فیما یخص الخدمات المقدمة في مجال النقل للسیاح، فترى أغلبیة المست

الخدمات المقدمة جیدة حوالي في حین لم تتعدى نسبة من اعتبروا ، ℅60نسبة ضعیفة حیث بلغت 

ھذه یعود ھذا بالدرجة األولى إلى نقص وسائل النقل من جھة، و الفتقارھا ، و)34الشكل رقم ( ℅7.7

دحاما كبیرا خاصة في الراحة من جھة أخرى، حیث تشھد وسائل النقل الجماعي از مقوماتلالوسائل 

بسبب كثرة اإلقبال علیھا، و غیاب الذي یصاحبھ ازدحام مروري خانق في المدینة فصل الصیف و

  .البنى التحتیة الالزمة لتسھیل حركة المرور في المدینة و ضواحیھا

كما أن مخططات النقل الخاصة بمدینة جیجل و ضواحیھا ال تشمل كل المناطق السیاحیة الھامة، خاصة 

 .الجبلیة و الغابیة، كما ال تغطي كذلك كل الشواطئ

   .جیجل وضواحیھا بمدینة للسیاح النقل قطاع في المقدمة لخدماتاتقییم ): 34(الشكل رقم 

50,7647,7

1,54

مقبولة 

ضعیفة

جیدة

4,62

95,38

كافیة

غیر كافیة



 

               
  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

المحافظة على التراث الطبیعي وإبراز الخصائص االجتماعیة والثقافیة من أھم أولویات  .6.1
 :المدیریات والھیئات أبرز مھدداتھالتخطیط السیاحي، وغیاب التنسیق بین مختلف 

والھیئات للنھوض تخطیط القطاع السیاحي نقصا في التنسیق بین مختلف المدیریات یشھد تسییر و

یساھم في إضعاف فرص تحقیق التنمیة السیاحیة بالقطاع السیاحي، وھو ما یعود بالسلب علیھ و

الفاعلین اآلخرین في ھذا  لىباإلضافة إ جھود مختلف الھیئات الرسمیةالمستدامة، التي تتطلب تضافر 

بأنھ ال یوجد تنسیق بین مختلف المدیریات والھیئات للنھوض  ℅67.70القطاع، حیث یرى حوالي 

  ).35الشكل رقم (بالقطاع السیاحي 

أولویات التخطیط  أجوبة المستطلعین حول مختلف مقومات التنمیة المستدامة في إدراج كما نسجل

من  ℅60، إذ نجد أن أكثر من نقطة ایجابیة، وھو ما یعد من وضواحیھا یجلجمدینة السیاحي ب

 الطبیعي التراث المستطلعین قالوا بأن أولویة التخطیط السیاحي بجیجل تھدف إلى المحافظة على

یرون أن تحقیق الرخاء  ℅17للمنطقة، كما أن حوالي  والثقافیة االجتماعیة الخصائص إبرازالبیئي وو

قتصادیة ھي األولویة، في حین ال تتعدى نسبة الذین یرون أن تلبیة رغبات السیاح ھي اال والتنمیة

لكن رغم ھذا إال أننا ال نجد ھذه و). 36الشكل رقم ( ℅18.09األولویة في التخطیط السیاحي 

عبر آلیات تنفیذیة  األولویات على أرض الواقع، فھي تبقى حبرا على ورق تنتظر التجسید في المیدان

  .، كما یجب أیضا التوفیق بین مختلف ھذه العناصر في إطار التنمیة السیاحیة المستدامةضحة ودقیقةوا

  

 

 

 

7,7

32,3

60

جیدة

متوسطة  

ضعیفة



 

 المدیریات و الھیئات للنھوض مختلف بین تنسیق وجودرأي السلطات المحلیة في ): 35(الشكل رقم 
   .جیجل وضواحیھا بمدینة السیاحي بالقطاع

 
  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

   .السلطات المحلیة لدى جیجل وضواحیھا بمدینةأولویة التخطیط السیاحي ): 36(الشكل رقم 

            
  

  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر
  

عدم تباین في احترام المرافق السیاحیة للجوانب االجتماعیة والثقافیة، وتوافق حول  .7.1
 :احترامھا للمعاییر والضوابط البیئیة و تأثیرھا سلبیا على البیئة

تقالید السكان و إبرازھا في ترام المشاریع السیاحیة لعادات وحول اح تباینت آراء السلطات المحلیة

أن المرافق السیاحیة تحترم وتبرز الجوانب  ℅50.77حیث اعتبر حوالي مختلف نشاطاتھا، 

، )37الشكل رقم ( أنھا ال تحترم وال تبرز  ℅49.23فیة للمنطقة، في حین اعتبر االجتماعیة و الثقا

رغم قلتھا إال أنھا تتمیز عامة باحترام اآلداب رافق السیاحیة المنتشرة في جیجل والمالحظ ھو أن المو

ت ي، حیث تكتفي بالخدمامحلالعامة، لكنھا ال تسعى من خالل نشاطاتھا إلى إبراز ثقافة المجتمع ال

32,3

67,7

یوجد تنسیق

ال یوجد تنسیق

18,09

40,43

20,21

17,02

4,25
تلبیة رغبات السیاح

المحافظة على التراث الطبیعي 
والبیئي

ابراز خصائص االجتماعیة 
والتقافیة للمنطقة

تخقیق الرخاء والتنمیة 
االقتصادیة

أشیاء أخرى



 

لترفیھیة التي تبرز الخصائص الثقافیة البسیطة من إطعام و إیواء في غیاب شبھ تام لألنشطة الثقافیة و ا

  .واالجتماعیة والحضاریة لمدینة جیجل وضواحیھا

السیاحیة  رافقمن المستطلعین یرون أن الم ℅66أما فیما یخص الجانب البیئي، فإن أكثر من 

ھذا لوجود العدید من مصبات المیاه ، و)38الشكل رقم ( وابط البیئیةالمتواجدة في جیجل ال تحترم الض

الكمیة  اشرة في البحر دون معالجة، كما نسجلمبفضالتھا المرافق التي ترمى ھذه المستعملة الخاصة ب

یر النفایات خاصة المخیمات التي تفتقر إلى آلیة تسی ا المرافق السیاحیة،تنتجھالتي من نفایات الكبیرة 

  .تعتمد اعتمادا كلیا على مصالح البلدیات التابعة لھابة الخاصة بھا والصل

، )39الشكل رقم (من المستطلعین یرون أن للسیاحة تأثیرا سلبیا على البیئة  ℅81كما أن أكثر من 

إلى استنزاف  منھم أنھا تؤدي ℅26.41، في حین اعتبر تلوثال أنھا تسبب ℅73.59حیث اعتبر 

أن نتائج حمالت تنظیف شواطئ  نسجل في ھذا اإلطار إذ ، )40الشكل رقم ( يثروات الشریط الساحل

 3438.96أوت من نفس السنة بلغت  31إلى غایة  2013البلدیات الساحلیة في موسم االصطیاف 

طن   911.09طن من النفایات أما مدینة جیجل، فقد سجلت  38.21طن بمعدل یومي یصل إلى 

   1. طن10.12بمعدل یومي وصل إلى 

یرون أن للسیاحة تأثیرا ایجابیا  ℅18.46كما یوجد كذلك جزء من المستطلعین بلغت نسبتھم حوالي 

ستغالل المداخیل التي تحصلھا منھم أن ال ℅58.33اعتبر حوالي ، حیث )39الشكل ( على البیئة

للسیاحة على  نقطة ایجابیةفي إنشاء مشاریع ذات طابع بیئي من النشاطات السیاحیة المصالح المحلیة 

 منھم أن السیاحة تجعل المسؤولین المحلیین یولون  ℅41.67الجانب البیئي، في حین یرى حوالي 

 ).41الشكل رقم (كمائن الطبیعیة من غنى سیاحي للمنطقة بالقطاع البیئي لما توفره ال ا كبیرااھتمام

یاحیة للجوانب االجتماعیة احترام وإبراز المرافق السرأي السلطات المحلیة في ): 37(الشكل رقم 
  .جیجل وضواحیھا مدینةل والثقافیة

  
  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

                                                             
  2013، الوكالة الوطنیة لتھیئة و حمایة الساحل لوالیة جیجل  1

50,77
49,23

المرافق السیاحیة تحترم  
الجوانب االجتماعیة والثقافیة

المرافق السیاحیة تحترم  
الجوانب االجتماعیة والثقافیة



 

جیجل  مدینةب احترام المرافق السیاحیة للجوانب البیئیةرأي السلطات المحلیة في ): 38(الشكل رقم 
  .وضواحیھا

  
  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

  .جیجل وضواحیھا مدینةب السیاحة على الجانب البیئي تأثیر): 39(الشكل رقم 

          

  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر
  .جیجل وضواحیھا مدینةب للسیاحة على الجانب البیئي تأثیرات السلبیة): 40(الشكل رقم 

  
  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

33,85

66,15

المرافق السیاحیة تحترم  
الجوانب البیئیة

المرافق السیاحیة ال تحترم  
الجوانب البیئیة

18,46

81,45

ایجابي

سلبي

73,59

26,41
التلوث

استنزاف ثروات الشریط 
الساحل



 

  .جیجل وضواحیھا مدینةب للسیاحة على الجانب البیئي تأثیرات االیجابیة): 41(الشكل رقم 

          

  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

وضواحیھا في زیادة  مساھمة مطلقة للتنوع الطبیعي و كمائنھ المتعددة بمدینة جیجل .8.1
 :التدفقات السیاحیة

یساھم في لمدینة جیجل وضواحیھا على أن التنوع الطبیعي  )℅100بنسبة (اتفق كل المستطلعون 

تباین آرائھم وتقاربت حول أھم الكمائن التي تساھم ، حیث )42الشكل رقم (ھا زیادة التدفقات السیاحیة ب

ھي أھم ھذه المناطق الجبلیة و الغابیة  سبة الذي اعتبرواحیث بلغت ن في زیادة التدفقات السیاحیة،

الشواطئ  ،حدیقة الحیوانات ،الكھوف العجیبة: ، أما البقیة فاختاروا كل℅20.40الكمائن حوالي 

الطبیعیة التي تساھم في زیادة  كمائنأھم الكالمنطقة الرطبة لبني بلعید والحظیرة الوطنیة لتازة و

الطبیعیة  كمائنال ذه، حیث كانت النسب متقاربة بین ھوضواحیھا جیجلمدینة التدفقات السیاحیة ب

  .)43الشكل رقم ( ℅20و 10وتراوحت بین 

  .السیاحیة التدفقات زیادة في جیجل وضواحیھا مدینةل الطبیعي التنوع مساھمة): 42(الشكل رقم 
  

              

  2014 االستبیانیة،االستمارة لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

33,85

66,15

المرافق السیاحیة تحترم  
الجوانب البیئیة

المرافق السیاحیة ال تحترم  
الجوانب البیئیة

100

نعم یساھم

ال یساھم



 

جیجل  مدینةب السیاحیة التدفقات زیادة في تساھم التي الطبیعیة الكمائن أھم): 43(الشكل رقم 
   وضواحیھا

              
  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

 :السیاحة المستدامة أھم البدائل للتنمیة المستدامة .9.1

والتنوع البیئي في إقامة مشاریع سیاحیة تتبنى مبادئ التنمیة مساھمة الطابع الغابي  .1.9.1

 :المستدامة من أجل بلوغ التنمیة السیاحیة المستدامة

بصورة مطلقة في ظل التنمیة المستدامة  ادئقیام مشاریع سیاحیة تتبنى مبالسلطات المحلیة  تشجع

ھذا من أجل تحقیق تنمیة سیاحیة و االطابع الغابي والتنوع البیئي الذي تزخر بھ مدینة جیجل وضواحیھ

 تقترح في ھذا اإلطار إقامة مشاریع سیاحیة متنوعة، حیث أنكما  ،)44الشكل رقم (بھا  مستدامة

لنھوض من أجل اسیاحیة من المستطلعین اقترحوا برمجة مشاریع فنادق وقرى  ℅47.15حوالي 

فیرون أن  ℅27.14سیاحیة مستدامة، أما تحقیق تنمیة وضواحیھا، وجیجل مدینة بالقطاع السیاحي ب

یمات، خاصة في مخإقامة  ℅12.86الترفیھ ھو األنسب، في حین اقترحت إنشاء حظائر التسلیة و

الكورنیش الجیجلي الذي یتمیز بجمال غایة في  الجبلیة المشرفة على البحر فيالمناطق الغابیة و

من المستطلعین أن  ℅7.14جھة أخرى ترى من . مناسب لتوطین مثل ھذه المرافق كما أنھ، الروعة

واالستجمامیة معا من خالل إنشاء مراكز  إمكانیة تطویر السیاحة العالجیة  وضواحیھا جیجلمدینة ل

السنة و تكون أكثر إفادة للمنطقة من السیاحة  على مدارمعالجة بمیاه البحر تساعد على تطویر السیاحة 

من المستطلعین أن القطاع الخدماتي الخاص  ℅5.71نسبة الموسمیة القائمة حالیا، في حین ترى 

بالسیاح ضعیف جدا، لذا اقترحت إنشاء مراكز تجاریة كبرى تكون بوابات للتسوق و السیاحة، تعرض 

لكن .)45الشكل رقم (المدینة فیھا مختلف المنتوجات خاصة الحرفیة و التقلیدیة منھا التي تمتاز بھا 

ھذا من خالل ، ولكل ھذه المشاریع مجتمعة ماسة بحاجة وضواحیھا جیجل ةبمدینیبقى القطاع السیاحي 

على االقتصاد  منفعةالتي تعود بالار السیاحي للنھوض بالقطاع وتحقیق التنمیة الالزمة وتشجیع االستثم

  .ة من جھة أخرىالمحلیفي تحقیق التنمیة  تساھمو من جھة،الوطني 

16,94

10,2

20,4

15,31

18,88

18,37 الشواطئ

المنطقة الرطبة بني بلعید

المناطق الجبلیة و الغابیة

الحظیرة الوطنیة لتازة

الكھوف العجیبة

حدیقة الحیوانات



 

 مستدامة سیاحیة مشاریع في تشجیع إقامة الطبیعي والتنوع غابي طابعال مساھمة ): 44(الشكل رقم 
   جیجل وضواحیھا بمدینة

           

  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

وتحقیق  جیجل وضواحیھا بمدینة المشاریع  المقترحة للنھوض بالقطاع السیاحي): 45(الشكل رقم 
  .المستدامةالتنمیة السیاحیة 

        
 2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

 :جیجل وضواحیھا التنمیة السیاحیة المستدامة بمدینة تحقیقالحظیرة الوطنیة لتازة وسیلة ل .2.9.1

التنمیة السیاحیة  تحقیقلتازة وسیلة لمن المستطلعین أن الحظیرة الوطنیة  ℅96.67یرى حوالي 

و یعود ھذا لما تتوفر علیھ من غنى طبیعي وتنوع ) 46الشكل رقم (جیجل وضواحیھا  بمدینة المستدامة

بیولوجي، فھي توجد ضمن برنامج األمم المتحدة لإلنسان والوسط الحیوي الذي یسعى إلى حسن 

استغالل مثل ھذه المناطق مع المحافظة علیھا من كل أشكال االستنزاف، وھو ما یمكن بلوغھ من خالل 

التطویر السیاحي لھذه الحظیرة واستغالل كمائنھا الطبیعیة بشكل عقالني یضمن تحقیق التنمیة السیاحیة 

  .في إطار التنمیة المستدامة

100

نعم یساھم

ال یساھم

47,15

12,86

27,14

5,71
7,14

الفنادق و القرى السیاحیة

المخیمات

حظائر التسلیة

المراكز التجاریة

مراكز المعالجة بمیاه البحر



 

كون الحظیرة الوطنیة لتازة وسیلة لتحقیق التنمیة رأي السلطات المحلیة في ): 46(الشكل رقم 
  .جیجل وضواحیھا مدینةب السیاحیة المستدامة

            
 2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

 :مةالسیاحة المستداضعف عملیات التوعیة و التحسیس بأھمیة  .10.1

 من خالللم تقم السلطات المحلیة بدورھا في التعریف بالمنتوج السیاحي بمدینة جیجل وضواحیھا 

التعریف بالكمائن الطبیعیة التي تزخر بھا المنطقة، وعاداتھا وتقالیدھا في أوساط السیاح، حیث أن 

من المستطلعین صرحوا بأن مصالحھم لم تقم بتوزیع خرائط ومنشورات تساھم في  ℅69.23حوالي 

  ). 47شكل رقم ال(تعریف السیاح بالمعالم السیاحیة الطبیعیة والثقافیة والحضاریة للمدینة وضواحیھا 

كما نسجل كذلك نقص حمالت التحسیس و التوعیة بالمحافظة على البیئة والمحیط، و عالقة السیاحة 

من المستطلعین صرحوا بأن مصالحھم لم تقم بحمالت للتوعیة والتحسیس  ℅53.85أن بالبیئة، حیث 

الشكل (ان المحلیین بضرورة المحافظة على البیئة والمحیط سواءا في أوساط السیاح أو حتى السك

على بعض مصالح مدیریة السیاحة، البیئة، الحظیرة الوطنیة حمالت التحسیس یقتصر ، حیث )48رقم

ھو ما لمدیریات األخرى و بكل أطقمھا، ولتازة و ھیئة المحافظة على الساحل، دون مساھمة مختلف ا

الطبیعیة  كمائنرفھ مختلف الاالستنزاف الكبیر الذي تع بسبب الوسط الحیويینعكس سلبا على جودة 

كما أن  .في موسم االصطیاف الذي یعرف إقباال كبیرا على السیاحة الساحلي لمدینة جیجل وضواحیھا

، لمنطقةلوالتاریخیة یساھم في محو الھویة الثقافیة  للمدینةري و الثقافي االحض باإلرثعدم التعریف 

  .لمدینة التي یمیزھا عن غیرھا من المدنكما یحرم السیاح من التعرف على التاریخ الحافل ل

  

  

  

96,67

3,33

نعم ھي وسیلة لتحقیق التنمیة 
السیاحیة المستدامة

ال ھي لیست وسیلة لتحقیق 
التنمیة السیاحیة المستدامة



 

 بتوزیع خرائط ومنشورات تعرف بمختلف الكمائن السیاحیةالسلطات المحلیة  قیام): 47(الشكل رقم 

  .جیجل وضواحیھا مدینةب

             
  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

بحمالت تحسیس وتوعیة حول المحافظة على البیئة السلطات المحلیة  قیام): 48(الشكل رقم 
  .جیجل وضواحیھا مدینةب والسیاحة البیئیة

             
  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

 زیادة االستثمارات السیاحیة والعمل على التوعیة و التحسیس أھم العوامل لتحقیق التنمیة .11.1

 :ة المستدامةیالسیاح

بنى تحتیة ات في المجال السیاحي من مرافق والفئة الكبرى من المستطلعین أن زیادة االستثمارترى 

حین یرى جزء آخر  ، في℅ 37.77ھي الكفیلة بضمان تحقیق النھوض بالقطاع السیاحي و ھذا بنسبة 

ھو الحل األمثل بنسبة قدرت بأكثر من زیادة التنسیق بین مختلف الفاعلین والتخطیط و أن حسن التسییر

وعیة و التحسیس بأھمیة لكل من الخیارین على الترتیب، كما أن لتنشیط حمالت الت ℅17و ℅18

، من المستطلعین ℅14.44حسب  السیاحیة دور مھم في النھوض بالقطاع كمائنالتعریف بالالسیاحة و

30,77

69,23

قمنا بتوزیع منشورات وخرائط

لم نقم بتوزیع منشورات وخرائط

46,15

53,58

قمنا بحمالت تحسیس وتوعیة

لم نقم بحمالت تحسیس وتوعیة



 

، و لتكوین إطارات متخصصة في المجال أن لتطویر السیاحة البیئیة منھم ℅11فیما یرى أكثر من 

  .)49الشكل رقم (وھذا مناصفة بین الخیارین  السیاحي و الفندقي دور رئیسي في اإلقالع بالقطاع

من جھة أخرى ترى الغالبیة العظمى أن برمجة مشاریع تتبنى مبدأ التنمیة المستدامة ھو الحل األمثل 

، یبقى نقص الوعي )50الشكل رقم ( ℅93ت أكثر من بنسبة بلغلنھوض بالقطاع على المدى البعید ل

، في ℅47.5ھو الھاجس الرئیسي في وجھ تطویر السیاحة المستدامة حسب المستطلعین، و ھذا بنسبة 

الغابیة، فاعلین، وغیاب األمن في المناطق الجبلیة وحین أن مشاكل مثل غیاب التنسیق بین مختلف ال

األخرى ص الكفاءة وغیاب الوسائل واإلمكانیات تعد من المشاكل ونق باإلضافة إلى غیاب االستثمارات

الشكل ( ℅17.5و  7.5حسب المستطلعین، حیث حققت ھذه المشاكل أرقاما متقاربة تراوحت بین 

  . )51رقم

مدینة  الثروات الھائلة التي تتوفر علیھاالكمائن الطبیعیة الكبیرة وفي ظل لكن رغم كل ھذه المشاكل، و

توفر رغبة حقیقیة من قبل مختلف الفاعلین في القطاع السیاحي من جھة یھا من جھة، وجیجل و ضواح

أخرى، یمكن فعلیا تحقیق تنمیة سیاحیة مستدامة تكون ھي الحل األمثل للنھوض بالقطاع السیاحي 

  .وضواحیھا جیجلمدینة ب

 .وضواحیھاجیجل  مدینةب السیاحي بالقطاع للنھوض المقترحة الحلول): 49(الشكل رقم 

  
 2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

  
  
  
  
  
  

18,89

14,44

5,56
37,77

17,78

5,56 حسن التخطیط والبرمجة

تنشیط حمالت التوعیة و التحسیس

تكوین اطارات مختصة في المجال 
السیاحي والفندقي

زیادة االستثمارات في المجال 
السیاحي والبنى التحتیة

زیادة التنسیق بین مختلف القطاعات 
المعنیة بالسیاحة

تثمین السیاحة البیئیة



 

 رأي السلطات المحلیة في اعتبار تبني مشاریع سیاحیة مستدامة كحل أمثل): 50(الشكل رقم 
  .جیجل وضواحیھا مدینةب السیاحي بالقطاع للنھوض

  
  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

  
  .جیجل وضواحیھا مدینةب ة المستدامةالسیاحی عوائق تحقیق التنمیة): 51(الشكل رقم 

 

  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر
 :السكان المحلیین .2

، فھم من بین أھم الفاعلین في المجال وضواحیھا  المستقبلون للنشاط السیاحي یعتبر سكان مدینة جیجل

یمكن أن یلعبوا دورا مھما في  كماحیث یتأثرون و یؤثرون في مختلف النشاطات السیاحیة،  السیاحي،

  .تطویر أو تدمیر السیاحة في مدینتھم

استمارة استبیانیة على عینة عشوائیة من سكان مدینة جیجل  500قمنا بتوزیع حوالي ومن أجل ھذا، 

المطاعم القریبة من الشواطئ، والتي عدید من المقاھي واإلضافة إلى البالحي اإلداري بوسط المدینة ب

ھو ما یمثل نسبة تفوق واستمارة،  476وقد استرجعنا حوالي . ومي مع السیاحتتمیز باالحتكاك الی

 .،  ما یعكس التعاون الكبیر والتفھم من قبل سكان المدینة℅95

93,85

6,15

نعم ھي حل أمثل

ال ھي لیست الحل األمثل

47,5

12,5

17,5

10

12,5

7,5

نقص الوعي

غیاب األمن في المناطق الغابیة 
والرطبة

غیاب التنسیق بین مختلف الفاعلین

غیاب االستثمارات في ھذا المجال 
السیاحي

نقص الكفاءة و غیاب التكوین في 
ھذا المجال

نقص االمكانیات و الوسائل



 

طریقة جل من منظور سكانھا وة في جیو قد أردنا من خالل ھذا االستبیان استعراض واقع السیاح

تأثرھم بھا و تأثیرھم علیھا، كما حاولنا جس مدى لف النشاطات المرتبطة بالسیاحة ومساھمتھم في مخت

  :وعیھم و مدى حسھم في المجال السیاحي و ھذا عبر المحاور التالیة

 :الخصائص العامة .1.2
  :سیطرة فئة الذكور .1.1.2

السكان المحلیین المستطلعین حسب جنسھم، وقد توزیع ) 52(الشكل رقم و) 66(یقدم الجدول رقم 

، ویرجع ھذا باألساس إلى ℅57.15الحظنا سیطرة فئة الذكور في ھذا االستبیان بنسبة بلغت حوالي 

طبیعة أماكن توزیع االستمارات االستبیانیة التي وزعت في المقاھي والمطاعم و كذا الحي اإلداري 

    . وسط مدینة جیجل

  .السكان المحلیین المستطلعین حسب جنسھمتوزیع ): 66(م جدول رقال

 أنثى ذكر  الجنس

 204 272  العدد

 42.85 57.15  النسبة المئویة

  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

  .السكان المحلیین المستطلعین حسب جنسھمتوزیع  ):52(الشكل رقم 

  

  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

 :ارتفاع نسبة الشباب من فئة الطلبة أصحاب المستوى الثانوي والجامعي .2.1.2

سنة العینة المستطلعة بنسبة مئویة بلغت  30و 15سادت فئة الشباب التي تتراوح أعمارھم بین 

، أما نسبة الذین فاقت أعمارھم ℅23.95سنة بنسبة  45و  31، تبعتھا الفئة العمریة بین ℅64.29

57,15

42,85 ذكر

أنثى



 

نسبة أصحاب المستوى الثانوي والجامعي أن  كما ).53الشكل رقم ( ℅03.78سنة فلم تتعدى  60

على  ℅39.5و  ℅45.38( بین اإلجابتین  ℅85، حیث فاقت المستطلعینالنسبة األكبر من  تشكل

األكبر بین المستطلعین، حیث  ھم الفئة طلبةلاأن  من جھة أخرى سجلنا). 54الشكل رقم ) (التوالي

، وھو ما یدل على أن )55الشكل رقم ( ℅21، متبوعین بالموظفین بنسبة ℅46.22بلغت نسبتھم 

الفئة المستطلعة تتمتع بمستوى تعلیمي و مھني جید على العموم، ویمكن أن تكون عینة معبرة عن واقع 

  .℅10لم تتعدى نسبة المجتمع المحلین أما باقي الفئات فكانت نسبھا متقاربة، و

  .السكان المحلیین المستطلعین حسب الفئات العمریةتوزیع  ):53(الشكل رقم 

  

  .2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

  .السكان المحلیین المستطلعین حسب المستوى التعلیميتوزیع  ):54(الشكل رقم 

  
  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

  

  

  

64,29

23,95

7,98
3,78

15-30

31-45

46-60

60+

39,5

45,38

8,82

1,68 4,62

جامعي

ثانوي 

متوسط

إبتدائي

بدون مستوى



 

  .السكان المحلیین المستطلعین حسب الحالة المھنیةتوزیع  ):55(الشكل رقم 

  

  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

 :أھمیة السیاحة .2.2
 :السیاحة نشاط ترفیھي اقتصادي لدى السكان .1.2.2

 ھاأنباقتصادي، حیث بلغ عدد الذین قالوا  السیاحة نشاط ترفیھيتعتبر أغلبیة عمال السلطات المحلیة أن 

ولم تتجاوز  .اقتصاديأن السیاحة نشاط ℅ 26.19، في حین رأى ℅39.88حوالي  ترفیھينشاط 

). 56الشكل رقم(على الترتیب  ℅11.01و ℅22.92من رأى أنھا نشاط ثقافي أو اجتماعي نسب 

جیجل اختلفت نظرتھا للسیاحة حسب مستوى مدینة یمكن القول بأن العینة العشوائیة من سكان وعلیھ 

وعیھم و وظائفھم، فمعظم من یمارسون النشاطات الحرة باإلضافة إلى البطالین یرونھا نشاط 

ن اقتصادي، في حین أن معظم الموظفین و جزءا من الطلبة و المتقاعدین یرونھا نشاطا ترفیھیا، في حی

انقسم رأي معظم اإلطارات والجزء األخر من الطلبة و المتقاعدین بین من یرونھا نشاطا اجتماعیا و 

  .ثقافیا

  .للسیاحة حسب النشاط حلیینالم تصنیف السكان): 56(الشكل رقم 
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9,66

21

46,22

6,3

8,41 8,41 إطار

موظف 

طالب

متقاعد

أعمال حرة

بدون عمل

39,88

22,92

26,19

11,01

نشاط ترفیھي

نشاط ثقافي

نشاط اقتصادي

نشاط إجتماعي



 

 :طابع ترفیھي لدى السكانضرورة وجود وإقامة مشاریع سیاحیة ذات  .2.2.2

، ℅90 قاربتھذا بنسبة قیام مشاریع سیاحیة في مدینتھم ومعظم سكان مدینة جیجل یساندون  یساند

یعود ھذا باألساس إلى استفادتھم من مختلف األنشطة السیاحیة بصورة مباشرة من خالل مختلف و

 فصل الصیف أین نجد انتشار النشاطات التي یمارسونھا من تجارة وتقدیم خدمات للسیاح خاصة في

مختلف الخدمات األخرى المرتبطة بموسم و تقدیم خدمات اإلطعامظاھرة كراء المنازل للمصطافین و

تنمیتھا من مداخیل تساھم في تطویرھا واالصطیاف، أو غیر مباشرة من خالل ما تدره على مدینتھم 

  .)57الشكل رقم ( ة بالنشاطات السیاحیةمن خالل إنشاء مختلف المشاریع التنمویة من العائدات الخاص

ھي  من المستطلعین یرون بأن المشاریع ذات الطابع الترفیھي و االستجمامي ℅45كما أن حوالي 

في حین تفاوتت نسب االقتراحات . ھو ما یتناسب مع طبیعة المنطقة و خصائصھاالمناسبة لمدینتھم و

ع السیاحیة یاحیة ذات الطابع العالجي، المشاریلكل من المشاریع الس ℅20و  15األخرى بین حوالي 

  . )58الشكل رقم ( المشاریع السیاحیة ذات طابع األعمالذات الطابع الثقافي و

  .لقیام مشاریع سیاحیة بمدینة جیجل وضواحیھا حلیینالم مساندة السكان): 57(الشكل رقم 
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89,5

10,5

نعم أساند

ال أساند



 

قیامھا بمدینة جیجل  حلیینالم طبیعة المشاریع السیاحیة التي یفضل السكان): 58(الشكل رقم 
  .وضواحیھا
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لدى النشاط السیاحي من متوسط إلى جید، یعیقھ غیاب البنى التحتیة والعقار السیاحي  .3.2.2

 :السكان

حیث تقاربت وجھات نظر المستطلعین حول تقییم النشاط السیاحي في جیجل بین حسن، متوسط وجید 

فقط من المستطلعین أن  ℅14، في حین ال یرى سوى لھذه الخیارات ℅29و  27 سجلت نسب بین

السیاحي بكثافة اإلقبال ویمكن تبریر تقییمھم  ).59الشكل رقم ( النشاط السیاحي في جیجل ضعیف

وھو ما  الشدید،ضعف لكن واقع ھیاكل االستقبال یتسم بالخاصة من سكان المناطق الداخلیة الشرقیة، 

شاط السیاحي، حیث یرى أكثر من حول المشاكل التي تعیق تطور النیتوافق مع نظرة المستطلعین 

العقار السیاحي ھي أھم  غیابومن المستطلعین أن غیاب البنى التحتیة وھیاكل االستقبال،  ℅62

النشاط السیاحي بمدینة جیجل وضواحیھا، وھذا مناصفة بین الخیارین  المشاكل التي تعیق تطور

  .)60الشكل رقم (

  .حلیینالم ینة جیجل وضواحیھا بالنسبة للسكانتقییم النشاط السیاحي بمد): 59(الشكل رقم 
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44,72

19,72

14,78

20,78 ترفیھي و استجمامي

ثقافي

عالجي و استشفائي

اقتصادي و أعمالي

28,15

29,83

27,32

14,7

جید

حسن

متوسط

ضعیف



 

المشاكل التي تعیق تطور النشاط السیاحي بمدینة جیجل وضواحیھا بالنسبة ): 60(الشكل رقم 
  .حلیینالم للسكان
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توفیر فرص العمل مرتبط بتطور النشاط السیاحي لتحقیق الرفاھیة االقتصادیة واالجتماعیة  .4.2.2
 :للسكان

تطور النشاط السیاحي توفیر فرصة عمل، في حین یرى من من المستطلعین  ℅40أكثر من ینتظر 

أن تطور النشاط السیاحي بجیجل یمكن أن یحقق رخاء اقتصادي و اجتماعي بینما  ℅26أكثر من 

، وھو ما یعكس تطلعات السكان )61الشكل رقم (تحقیق تنمیة محلیة  ℅25.80ینتظر منھ حوالي 

المحلیین الذین یرون في تطور السیاحة طوق النجاة الذي ینقضھم من مختلف المشاكل االقتصادیة 

  .  یوفر لھم التنمیة المحلیة المرجوة واالجتماعیة، و

األھداف المرجوة من تطور النشاط السیاحي بمدینة جیجل وضواحیھا بالنسبة ): 61(الشكل رقم 
  .حلیینالم للسكان
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31,26

31,26

18,18

10,2

9,1

غیاب العقار السیاحي

غیاب البنى التحتیة وھیاكل   
االستقبال

االزدحام ونقص وسائل النقل

البیروقراطیة

أشیاء أخرى

40,18

25,8

26,94

7,08
توفیر فرصة عمل    

تحقیق تنمیة محلیة

تحقیق رخاء اقتصادي 
واجتماعي

أشیاء أخرى



 

 :وضرورة احترام السیاح لآلداب العامة مالئمة المشاریع السیاحیة لعادات وتقالید المنطقة .3.2

أن المشاریع السیاحیة تحترم عادات وتقالید المنطقة، حیث بلغت سكان مدینة جیجل اعتبرت أغلبیة 

مدینة ن المشاریع السیاحیة المنتشرة في ، ویعود ھذا أل ℅54.20نسبة من ساند ھذا الطرح حوالي 

ما عدا بعض المؤسسات  ،مة باحترام اآلداب العامةرغم قلتھا إال أنھا تتمیز عا ضواحیھا،جیجل و

أن یشیرون بمن المستطلعین  ℅45.80السیاحیة التي خرجت عن ھذا اإلطار و ھو ما جعل حوالي 

یرون بأن عدم  ، حیث)62الشكل رقم (والسكان المنطقة تقالیدو المؤسسات السیاحیة ال تحترم عادات 

كما لم ، ℅39.60ھذه المرافق السیاحیة بنسبة قدرت بحوالي حترام اآلداب العامة ھو أھم سلبیات ا

للمرافق السیاحیة على الجوانب االجتماعیة  في التأثیرات السلبیة منھم رأیھ ℅26یبدي أكثر من 

 .ؤسسات السیاحیة تعتبر مصدر إزعاج للسكانأن الم ℅9، كما رأى حوالي والثقافیة للمنطقة

لى إبراز ثقافة المجتمع ات السیاحیة ال تسعى من خالل نشاطاتھا إأن المؤسسفي ھذا اإلطار المالحظ و

ھو رأي حوالي اء، واإلیوإذ تكتفي بتقدیم خدمات اإلطعام وھذا لتواضع الخدمات التي تقدمھا، المحلي و

  . )63الشكل رقم ( من المستطلعین ℅25

حترامھ في جیجل و ھذا من جھة أخرى لم یبدي أغلبیة المستطلعین رأیھم في ما یجب على السیاح ا

األخالق، ى السیاح احترام اآلداب العامة وأن عل ℅27أكثر من  ، في حین اعتبر℅52بنسبة أكثر من 

رى أن على السیاح احترام عادات وتقالید المنطقة فھي ت ℅20أما النسبة المتبقیة و المقدرة بأكثر من 

  .)64الشكل رقم ( حافظالم محليالتعرف علیھا، و ھو ما یعكس طبیعة المجتمع الو

تقییم السكان المحلیین لمدى احترام المشاریع السیاحیة المقامة بمدینة جیجل ): 62(الشكل رقم 
  .لعادات وتقالید المنطقةوضواحیھا 
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45,8

54,2

نعم تحترم عادات وتقالید 
المنطقة

ال تحترم عادات وتقالید 
المنطقة



 

على التأثیرات السلبیة للمشاریع السیاحیة المقامة بمدینة جیجل وضواحیھا ): 63(الشكل رقم 
  .للسكان المحلیین الجوانب االجتماعیة والثقافیة بالنسبة
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  .الجوانب الثقافیة واالجتماعیة التي یجب على السیاح احترامھا): 64(الشكل رقم 
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 :مشاریع سیاحیة ال تحترم الضوابط البیئیة، ومجتمع محلي غیر واعي بأھمیة البعد البیئي .5.2

ال یعلمون ما إذا كانت من المستطلعین  ℅50أن أكثر من في ھذا الجزء من االستبیان، نسجل 

النسبة  حیث لم یبدوا رأیھم حول ھذا السؤال، أما البیئیة، والضوابط المعاییر تحترم السیاحیة المشاریع

المتبقیة انقسمت بین من یرونھا تحترم ھذه المعاییر و بین من ال یرونھا تحترمھا، و ھذا بنسبة بلغت 

سكان مدینة  وفي ھذا اإلطار یمكن القول أن. )65الشكل رقم ( لكل خیار من الخیارین ℅24أكثر من 

حیث أن العدید من  من خالل عدم إلمام معظمھم بالموضوع،البیئي  بالبعد یفتقدون للوعي الكافجیجل 

مباشرة في البحر دون معالجة،  بھاالمیاه المستعملة الخاصة المرافق السیاحیة المقامة حالیا تقوم بتفریغ 

  .الصیفیة ماتما تنتجھ من نفایات صلبة، خاصة المخیالكبیرة لكمیة الكما نالحظ كذلك 

39,6

9,4

24,83

26,17

عدم احترام اآلداب

اإلزعاج  

عدم ابراز تقالید وعادات  
المنطقة

بدون رأي 

27,17

20,47

52,36

احترام اآلداب و األخالق

احترام عادات وتقالید 
المنطقة     

بدون رأي 



 

من المستطلعین یرون أن  ℅72أما فیما یخص تأثیر السیاحیة على الجانب البیئي، فإن أكثر من 

التأثیر أن التلوث البیئي ھو  ℅66.28، حیث اعتبر )66الشكل رقم (للسیاحة تأثیرا سلبیا على البیئة 

الفئة لم تذكر التأثیرات ھذه  من ℅33، في حین أن أكثر من السلبي الوحید للسیاحة على الجانب البیئي

  ).67الشكل رقم (السلبیة 

الشكل رقم (یرون أن للسیاحة تأثیرا ایجابیا على البیئة  من المستطلعین ℅27.73حوالي كما سجلنا أن 

بین من یفسرون ذلك باستغالل المداخیل التي تحصلھا المصالح المحلیة في نسبتھم ، حیث انقسمت )66

 بین ، و℅14.18حوالي قدرت بع بیئي تعطي زخما كبیرا للمدینة وھذا بنسبة إنشاء مشاریع ذات طاب

ھذا من خالل ل في مجال المحافظة على البیئة ومن یرون بأن السیاحة تساھم في زیادة مناصب الشغ

یة تضفي على المنطقة غنى طبیع كمائنزیادة اھتمام المسؤولین بالقطاع البیئي لما یتوفر علیھ من 

 ℅74،  في حین أن النسبة األكبر و المقدرة بأكثر من  ℅11.19حوالي قدرت ببنسبة  ھذاسیاحي و

  .)68الشكل رقم ( ذه الفئة لم تذكر التأثیرات االیجابیة للسیاحة على البیئةمن ھ

  .رأي السكان المحلیین في إحترام المشاریع السیاحیة للمعاییر والضوابط البیئیة): 65(الشكل رقم 
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  .رأي السكان المحلیین في تأثیر السیاحة على الجانب البیئي): 66(الشكل رقم 
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24,37

24,79

50,84

نعم تحترم المعاییر 
والضوابط البیئیة

ال تحترم المعاییر 
والضوابط البیئیة

ال أدري

27,73

72,27

إیجابا

سلبا



 

  .اآلثار السلبیة للسیاحة على الجانب البیئي): 67(الشكل رقم 
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  .اآلثار االیجابیة للسیاحة على الجانب البیئي): 68(الشكل رقم 
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 :التنوع الطبیعي والبیئي أھم العوامل المساھمة في زیادة التدفقات السیاحیة الوافدة .6.2

البیئي على أن التنوع الطبیعي و ℅80العظمى من المستطلعین بنسبة قدرت بأكثر من  اتفقت األغلبیة

، حیث )69الشكل رقم (الوافدة إلیھا یساھم في زیادة التدفقات السیاحیة لمدینة جیجل وضواحیھا 

الشواطئ، الكھوف العجبیة وحدیقة الحیوانات ھي أھم المعالم السیاحیة  أجمعوا على أن كل من

على الترتیب، باإلضافة إلى مناطق  ℅18.71، و23.00، 25.16المستقطبة للسیاح بنسب بلغت 

  ).70الشكل رقم (ازة، و الكورنیش الجیجلي التي حققت نسبا متقاربة غار ت ،الغابیة أخرى الجبلیة 

  

  

66,28

33,72

الثلوث

دون رأي

14,18

11,19

74,63

تعطي زخم كبیر للمدینة وتتیح 
للمصطافین التعرف علیھا بشكل 

أفضل

الزیادة في مناصب الشغل

بدون رأي



 

التنوع الطبیعي والبیئي في زیادة التدفقات رأي السكان المحلیین في مساھمة ): 69(الشكل رقم 
  .السیاحیة الوافدة
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  .الطبیعیة المساھمة في زیادة التدفقات السیاحیة الوافدة أھم الكمائن): 70(الشكل رقم 
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تشجیع برمجة مشاریع سیاحیة مستدامة بمناطق التوسع السیاحي رغم نقص الوعي بھذا  .7.2

 :المفھوم

جھل تضح جلیا أن الغالبیة العظمى من العینة العشوائیة المستطلعة تفي ھذا الجزء من االستبیان، ا

، في حین أنھ وعند )71الشكل رقم ( ℅76من  ھذا بنسبة تقدر بأكثرمفھوم السیاحة المستدامة و

 منھم أیدوا إقامة مشاریع سیاحیة تتبنى سیاسة التنمیة المستدامة  ℅86.13فإن  بھذا المفھوم،تعریفھم 

 ة المستدامةیالسیاح التنمیةوعلیھ یمكن مالحظة النقص الكبیر في الوعي بمفھوم . )72الشكل رقم (

  .بأسسھا ومبادئھالدى تعریفھم  لھا، كما نسجل كذلك التحمس الكبیر ومبادئھا

80,67

19,33

نعم یساھم   

ال یساھم

18,71

8,9

12,27

23

25,16

11,96
حدیقة الحیوانات

الكورنیش الجیجلي

الجبال والغابات

الكھوف العجیبة

الشواطئ

غار تازة



 

أما فیما یخص المشاریع السیاحیة المقترحة، فإننا نالحظ إجماع المستطلعون على حاجة مدینة جیجل 

إلى العدید من المشاریع للنھوض بالقطاع السیاحي خاصة تلك التي تتبنى مبادئ التنمیة المستدامة 

السیاحي، وھذا من أجل تحقیق تنمیة سیاحیة مستدامة، فقد سجلنا أن النسبة الكبرى من  بمناطق التوسع

ویعود ھذا لسد  ℅31.25بنسبة بلغت  السیاحیة والمنتجعات الفنادقالمستطلعین ترى ضرورة إنشاء 

من  ℅26النقص الكبیر الذي تعرفھ المدینة وضواحیھا في ھیاكل االستقبال، كما لم یبدي حوالي 

ستطلعین أي اقتراح لمنشآت سیاحیة، في حین انقسمت بقیت االقتراحات حول حدائق التسلیة الم

والترفیھ، المخیمات، طرامواي سیاحي یربط أھم المناطق السیاحیة، تلفریك سیاحي یربط المناطق 

اریة لتوفیر الجبلیة و الغابیة العالیة بالشواطئ باإلضافة إلى مراكز المعالجة بمیاه البحر والمراكز التج

وعلیھ یمكن القول بأن السلطات المحلیة ال تمارس دورھا ). 73الشكل رقم (مزید من الخدمات للسیاح 

في توعیة سكان مدینة جیجل وضواحیھا بمفھوم التنمیة المستدامة التي یمكن من خاللھا تحقیق التنمیة 

قتصادیة واالجتماعیة باإلضافة إلى السیاحیة، وتكون الرافد الحقیقي لتطویر المدینة من الجوانب اال

  .المحافظة على طابعھا الثقافي والحضاري والبیئي

  .مدى معرفة السكان المحلیین بمفھوم السیاحة المستدامة ومبادئھا): 71(الشكل رقم 
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  .لقیام مشاریع سیاحیة مستدامة مدى تأیید السكان المحلیین): 72(الشكل رقم 
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76,05

23,95

ال أعرف 

نعم أعرف

86,13

13,87

نعم أؤید

ال أؤید



 

 .مدى تأیید السكان المحلیین لقیام مشاریع سیاحیة مستدامة): 73(الشكل رقم 
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 .أھم الكمائن لتطویر السیاحة المستدامة :الحظیرة الوطنیة لتازة .8.2

حیث ، وضواحیھا جیجلمدینة حقیقیة لتطویر السیاحة المستدامة بأداة فعلیة والحظیرة الوطنیة لتازة تعد 

، )74الشكل رقم(من السكان المحلیین أھم وسیلة لتطویر السیاحة المستدامة  ℅97.34 اعتبرھا حوالي

برنامج األمم المتحدة  بیولوجي، فھي توجد ضمنمن غنى طبیعي وة یعود ھذا لما تتوفر علیھ الحظیرو

في إطار ھذه المناطق والمحافظة علیھا  الوسط الحیوي الذي یسعى إلى حسن استغالل مثللإلنسان و

  .التنمیة المستدامة

مدى اعتبار السكان المحلیین الحظیرة الوطنیة لتازة وسیلة لتطویر السیاحة ): 74(الشكل رقم  
  .المستدامة
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 .والتفاعل بین السكان المحلیین والسیاح السیاحة المستدامة رغبة كبیرة في تنمیة .9.2

ي تطویر سكان مدینة جیجل على استعداد للمساھمة فمن العینة المستطلعة من  ℅75عبر حوالي 

منھم لم یعطوا طریقة مساھمتھم،  ℅50رغم أن حوالي ، و)75الشكل رقم (النشاط السیاحي بمدینتھم 

31,25

9,37

10,426,25
6,25

5,21

5,21

26,04

الفنادق والمنتجعات السیاحیة

مخیمات

حدائق

تیلیفیریك

طرامواي

مراكز تجاریة

مراكز إستشفائیة بمیاه البحر

بدون رأي

97,34

2,76

نعم ھي وسیلة لتطویر السیاحة 
المستدامة

ال ھي لیست وسیلة لتطویر 
السیاحة المستدامة



 

ة للمدینة و البیئی ةالطبیعی كمائنبالالتعریف إال أن النسبة المتبقیة انقسمت بین من لدیھم الرغبة في 

، أو من یریدون المساھمة في مختلف األعمال ℅21.23السیاح وھذا بنسبة  في أوساطضواحیھا و

فعالة في تنمیة النشاط السیاحي حافظة على البیئة و ترقیتھا لتكون ھذه األخیرة األداة الالتطوعیة للم

، في حین یرى البعض األخر أن مساھمتھ یجب أن تكون من خالل ℅05.59ھذا بنسبة بلغت و

االستثمار في المجال السیاحي عبر إنشاء المرافق السیاحیة كھیاكل اإلطعام واإلیواء أو حتى ھیاكل 

علیھ یمكن تسجیل الرغبة القوة لدى و). 76الشكل رقم ( ℅22.35ترفیھ و التسلیة و ھذا بنسبة ال

سكان جیجل في النھوض بالقطاع السیاحي في مدینتھم و ھذا من أجل تحقیق تنمیة شاملة مع المحافظة 

  .على الجانب البیئي و الطبیعي للمدینة، أي في إطار التنمیة المستدامة

الشكل ( ℅79.41ع السكان المحلیون وجود تفاعل بینھم وبین السیاح بنسبة بلغت من جھة أخرى شج

  .، وھو ما یؤكد وجود رغبة حقیقیة في التبادل الثقافي والحضاري فیما بینھم وبین السیاح)77رقم 

مدى استعداد السكان المحلیین للمساھمة في تطویر النشاط السیاحي بمدینة جیجل ): 75(الشكل رقم 
  .وضواحیھا
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كیفیة مساھمة السكان المحلیین في تطویر النشاط السیاحي بمدینة جیجل ): 76(الشكل رقم 
  .وضواحیھا
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75,21

24,79 نعم مستعد للمساھمة في 
تطویر النشاط السیاحي

ال لست مستعد للمساھمة في 
تطویر النشاط السیاحي

21,23

22,35

5,59

50,83

التعریف بالكمائن الطبیعیة 
والبیئیة

االستثمار السیاحي

العمل التطوعي لحمایة البیئة

بدون رأي



 

  .في وجود تفاعل بینھم وبین السیاحرأي السكان المحلیین ): 77(الشكل رقم 
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 :نقص البنى التحتیة والھیاكل السیاحیة أھم معوقات التنمیة السیاحیة المستدامة .10.2

نقص الوعي السیاحي لدى كان مدینة جیجل أن نقص الھیاكل والبنى التحتیة، و لبیروقراطیة، وس اعتبر

سكان ھي من أھم المشاكل التي قد تعیق تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة، و ھذا بنسب الجزء من 

على التوالي، في حین ترى فئة أخرى أن نقص األمن باإلضافة  ℅12.81، 15.30، 21.35بلغت 

 02.50بنسب بلغت المشاكل و ھذا إلى نقص التكوین لدى اإلطارات السیاحیة ھي أھم ھذه 

الشكل (على ھذا السؤال  ℅43.77كما نسجل كذلك عدم إجابة حوالي . على التوالي ℅04.27و

ھذه اإلجابات تعكس إلمام السكان المحلیین بالمشاكل التي یتخبط بھا القطاع السیاحي بمدینة ). 78رقم

  .جیجل وضواحیھا

  .السیاحیة المستدامةالمشاكل التي تعیق تحقیق التنمیة ): 78(الشكل رقم 
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79,41

20,59

نعم أشجع التفاعل

ال أشجع التفاعل

21,35

12,81

2,5

4,2715,3

43,77

نقص الھیاكل والبنى التحتیة  

نقص الوعي السیاحي لدى السكان

نقص األمن

نقص التكوین إلطارات السیاحة

البیروقراطیة

بدون رأي



 

 :السیاح .3

یمارسون قائمة للسیاحة، فھم الذین  كون، فبدونھم ال تفي المجال السیاحي ینفاعلالیعتبر السیاح أھم 

السیاحة الساحلیة، فعل السیاحة في مدینة ما، لذا وجب علینا التعرف على رأیھم في موضوع استدامة 

وقیاس مدى وعیھم بالمفاھیم العامة للسیاحة بصورة عامة والسیاحة المستدامة بمدینة جیجل وضواحیھا 

استمارة استبیانیة على عینة عشوائیة من  600بصورة خاصة، وھو ما قمنا بھ من خالل توزیع حوالي 

ق السیاحیة وأماكن الترفیھ و التسلیة، السیاح بمدینة جیجل وضواحیھا في العدید من الشواطئ  والمراف

  .℅75.83استمارة، بنسبة إرجاع بلغت  455حیث استرجعنا حوالي 

من منظور  وضواحیھا جیجلمدینة و قد أردنا من خالل ھذا االستبیان استعراض واقع السیاحة في 

مع مختلف النشاطات كذا طریقة تفاعلھم دین إلیھا، باإلضافة إلى أماكن ومدة  إقامتھم، والسیاح الواف

مع السكان  مدى تفاعلھم و رضاھم عنھا، كما حاولنا قیاس السیاحة و تأثرھم بھا و تأثیرھم علیھا

  :المحلیین وھذا عبر مایلي

 :الخصائص العامة .1.3

 :ارتفاع واضح لفئة الذكور .1.1.3

، حیث سبة السیاح الذكور على اإلناثمن خالل اإلجابات حول المحور السابق یمكن أن نالحظ تفوق ن

ه طبیعیا في ظل عادات وتقالید راعتبیمكن اھو ما ، و)79الشكل رقم ( ℅59.12بلغت نسبتھم 

 ھو ما یوجد لدىجد إناثا في عطلة دون العائلة، والمجتمع الجزائري بصفة عامة، حیث ال یمكن أن ن

  .فئة الذكور

  .السیاح المستطلعین حسب جنسھمتوزیع  ):79(الشكل رقم 
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59,12

40,88 ذكر

أنثى



 

 :سیادة نسبة الشباب من فئة الطلبة الجامعیین .2.1.3

، ℅50.98بنسبة  العینة المستطلعةسنة  30و  15الفئة العمریة بین  سادت فئة الشباب من أصحاب

ة زادت الفئ ھو ما یدل على أن فئة الشباب ھي األكثر إقباال على السیاحة، حیث نالحظ أنھ كلماو

ھو ما یرجع كذلك إلى تركیبة المجتمع الجزائري الذي یشكل الشباب العمریة كلما تراجعت النسبة، و

الثانوي تشكل كما نسجل كذلك أن أصحاب المستوى الجامعي و). 80الشكل رقم ( ℅70فیھ أكثر من 

نسبتھم مستطلعة، حیث فاقت في العینة ال وضواحیھا النسبة األكبر من السیاح الوافدین على مدینة جیجل

   ).81الشكل رقم ) (على الترتیب ℅40و  42.85( ℅82

، تبعتھا ℅27.04نسبة الطلبة كانت األكبر في العینة المستطلعة بنسبة بلغت أن  من جھة أخرى نسجل

، )82الشكل رقم (على الترتیب  ℅19.78و 20نسبة أصحاب األعمال الحرة فالموظفین بنسب بلغت 

ینة معبرة تتمتع ل عامال ایجابیا بالنسبة للدراسة المیدانیة، حیث یمكن اعتبار العینة عھو ما یمثو

  .مقبولفكري بمستوى تعلیمي و

  .السیاح المستطلعین حسب الفئات العمریةتوزیع  ):80(الشكل رقم 
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  .السیاح المستطلعین حسب المستوى التعلیميتوزیع  ):81(الشكل رقم 
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جامعي

ثانوي

متوسط

ابتدائي

بدون مستوى  



 

  .السیاح المستطلعین حسب الحالة المھنیةتوزیع  ):82(الشكل رقم 
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 :الجامعیینسیادة نسبة الشباب من فئة الطلبة  .3.1.3

ى من السیاح الوافدین إلى مدینة نسجل أن الغالبیة العظم من خالل تفحصنا للعینة العشوائیة، یمكن أن

أولئك المقیمین في الخارج فلم ، أما ℅91ھذا بنسبة تخطت جیجل وضواحیھا مقیمون في الجزائر و

معظمھم من الجزائریین المقیمین في  ، غیر أن)83الشكل رقم ( ℅8.80نسبتھم حوالي تتعدى 

 المھجر، ما عدا بعض األجانب المتواجدین في العینة العشوائیة من تونس و سوریا و ألمانیا و فرنسا،

أنھا علیھ یمكن القول بأن جیجل ھي قبلة للسیاحة الداخلیة، حیث و. أشخاص 10حیث ال یتعدى عددھم 

قع السیاحة الخارجیة في جیجل خاصة و في الجزائر ھو ما یعكس واال تستقطب السیاح األجانب و

  .بصورة عامة

  .السیاح المستطلعین حسب مكان اإلقامةتوزیع  ):83(الشكل رقم 
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12,52

19,78

27,047,69
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12,97 إطار

موظف

طالب

متقاعد

أعمال حرة

بدون عمل

91,2

8,8

الجزائر

الخارج



 

 :مكانة السیاحة .2.3

 :، وھي النمط المفضل لدى السیاحالسیاحة نشاط ترفیھي من الدرجة األولى .1.2.3

، فیما ℅59.07ھذا بنسبة السیاحة نشاطا ترفیھیا والغالبیة العظمى من العینة المستطلعة اعتبرت 

 ℅08.98و 18.14تفاوتت وتقاربت نسب من اعتبرونھا نشاطا ثقافیا أو اقتصادیا أو اجتماعیا بین 

ھو ما یبین نظرة السیاح للسیاحة حیث أن الترفیھ ھو مقصدھم الرئیسي خاصة في ، و)84الشكل رقم (

یفضل بعده عطلة فصل الصیف أین یزداد اإلقبال على مدینة جیجل بعد موسم من التعب و الشقاء 

االستجمام و ھو ما یتناسب مع طبیعة مدینة جیجل التي تزخر بالعدید من المقومات السیاح الراحة و

الھائلة التي تساعد على الراحة و الترفیھ، وھو ما توافق مع تفضیل السیاح للسیاحة الترفیھیة الطبیعیة 

متبوعة بالسیاحة الثقافیة بنسبة  منھم ھذا النمط، ℅74.26و االستجمامیة، حیث فضل حوالي 

ھو ما یعكس ، و)85الشكل رقم ( ℅4، في حین لم تتعدى نسب األنماط األخرى نسبة ℅19.16

  .و المناسبة لمدینة جیجل وضواحیھا السیاحة التي یفضلھا الجزائریونطبیعة 

  .السیاح المستطلعین تصنیف السیاحة حسب النشاط من قبل ):84(الشكل رقم 
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  .السیاح المستطلعین تصنیف السیاحة حسب النشاط من قبل ):85(الشكل رقم 
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74,26
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سیاحة األعمال والمؤتمرات

السیاحة الحمویة والعالجیة

السیاحة الترفیھیة 
واإلستجمامیة

السیاحة الثقافیة



 

 :الساحلیة أھم دوافع التوافد على مدینة جیجل وضواحیھاالسیاحة  .2.2.3

، كما أن )86الشكل رقم (من المستطلعین بزیارة مدینة جیجل وضواحیھا من قبل  ℅81قام أكثر من 

، في حین توزعت النسبة ℅54.61األغلبیة منھم اختاروھا من أجل االستمتاع بالبحر، و ھذا بنسبة 

، )87الشكل رقم ( ℅20و 10المتبقیة الغابات والجبال باإلضافة إلى أشیاء أخرى، حیث ترلوحت بین 

یدل على تفضیل السیاح للسیاحة الساحلیة من جھة، كما یبین التنوع الذي تتمتع بھ مدینة جیجل وھو ما 

  .وضواحیھا من جھة أخرى

  . نسبة السیاح الذین قاموا بزیارة مدینة جیجل وضواحیھا من قبل ):86(الشكل رقم 
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  . أسباب اختیار السیاح لمدینة جیجل وضواحیھا ):87(الشكل رقم 
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 :)سیاحة موسمیة(مدة اإلقامة مرتبطة بمكان اإلقامة وخصوصیاتھ  .3.2.3

یعد موضوع إقامة السیاح من أھم المشاكل التي تواجھ السیاح بمدینة جیجل وضواحیھا خاصة فیما 

تعلق بمكان االقامة، وقد سجلنا أن حوالي نصف السیاح الوافدین على مدینة جیجل وضواحیھا تتراوح 

أیام قدرت  5، في حین أن من یقضون أقل من ℅45.28یوما و ھذا بنسبة  15و  5مدة إقامتھم بین 

بلغت یوما و الذین 15كما نالحظ كذلك قلة نسبة السیاح الذي یقضون أكثر من . ℅36.26نسبتھم 

81,97

18,03
زرت مدینة جیجل 

وضواحیھا قبل ھذه المرة

لم أزر مدینة جیجل 
وضواحیھا قبل ھذه المرة

54,61
19,86

14,89

10,64

البحر

الجبال

الغابات

أشیاء أخرى



 

ھذه األرقام تعطي نظرة عامة حول عدد اللیالي المقضیة من قبل ). 88الشكل رقم ( ℅18.46نسبتھم 

  .السیاح المتوافدین على جیجل والتي تتفاوت حسب دخل السیاح وقدرتھم الشرائیة

 من جھة أخرى، نسجل كذلك أن الغالبیة العظمى من السیاح المستطلعة آراؤھم یقیمون بمنازل مستأجرة

 ℅13.85، في حین لم تتعدى نسب من یقیمون في الفنادق ℅65.50و ھذا بنسبة قدرت بحوالي 

، وھو ما یؤكد ما تطرقنا لھ في فصل سابق حول استفحال ظاھرة السكن عند القاطن )89الشكل رقم (

، و ھذا بسبب قلة مرافق اإلیواء 1سائح 194000حوالي  2012التي استقطبت في موسم االصطیاف 

  .وتدني مستوى خدماتھا مقابل ارتفاع أسعارھا) خاصة الفنادق(

  . مدة إقامة السیاح بمدینة جیجل وضواحیھا ):88(الشكل رقم 

  
  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

  . أماكن إقامة السیاح بمدینة جیجل وضواحیھا ):89(الشكل رقم 

  

 2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

 :معالم سیاحیة متنوعة تستھوي السیاح .4.2.3

بمدینة جیجل وضواحیھا، وقد استحوذت المعالم الطبیعیة ب السیاح بالعدید من المعالم السیاحیة أعج

، الكھوف العجیبةمن المستطلعین عن إعجابھم ب ℅28.67على النسبة األكبر من اإلعجاب، حیث عبر 
                                                             

  2013مدیریة السیاحة لوالیة جیجل،   1

36,26

45,28

18,64
أیام ٥أقل من 

یوم  ١٥إلى ٥من 

یوم ١٥أكثر من 

13,85

65,5

7,03

13,62

فندق

منزل مسـتأجر

مخیم

مكان آخر



 

ھو ، و)90الشكل رقم (بحدیقة الحیوانات  ℅22.73حوالي و ،الشواطئب ℅25.19أعجب في حین 

  . التي تطرقنا لھا في فصل سابقع األعداد الكبیرة للتوافدات على ھذه المعالم، وما یتوافق م

  . المعالم السیاحیة التي نالت إعجاب السیاح بمدینة جیجل وضواحیھا ):90(الشكل رقم 

  

 2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  شخصیةمعالجة  :المصدر

 :خدمات سیاحیة متوسطة مرتبطة باألسعار .3.3

بنسبة قدرت بحوالي  ات السیاحیة المقدمة متوسطةالغالبیة العظمى من السیاح أن الخدم رأت

، )91الشكل رقم(منھم أن الخدمات السیاحیة المقدمة ضعیفة  ℅27.25، فیما اعتبر حوالي ℅55.17

، في حین كانت ℅55كما اعتبر الجزء األكبر من السیاح أسعار ھذه الخدمات مقبولة بنسبة أكثر من 

وتعكس ھذه األرقام واقع الخدمات السیاحیة ). 92الشكل رقم ( ℅40نسبة من یرونھا مرتفعة حوالي 

  .ت خاصة ما تعلق بھیاكل االستقبال و أسعارھا المرتفعةالمتدنیة في مختلف المجاال

  . تقییم السیاح لجودة الخدمات السیاحیة بمدینة جیجل وضواحیھا ):91(الشكل رقم 

  
  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

  
  
  

25,19

28,67
22,73

14,33

4,6 1,45 0,67 2,36
الشواطئ

الكھوف العجیبة

حدیقة الحیوانات

الجبال والغابات

الكورنیش

سد ایراقن

المتحف

غار تازة

27,25

55,17

17,58

جیدة

متوسطة

ضعیفة



 

 
  .تقییم السیاح ألسعار الخدمات السیاحیة بمدینة جیجل وضواحیھا ):92(الشكل رقم 

  
  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

  
 :ضعف ونقص في خدمات االستقبال والنقل .4.3

اعتبرت الغالبیة العظمى من السیاح أن المرافق السیاحیة و البنى التحتیة غیر كافیة لتلبیة متطلباتھم 

، وھو ما یعكس واقع ھذه المرافق بمدینة جیجل وضواحیھا، في )93الشكل رقم ( ℅64.18بنسبة 

حین الحظنا تقاربا كبیرا في تقییمھم لكفایة وسائل النقل بجیجل و مدى ربطھا بالمواقع السیاحیة حیث 

إذ أنھ  ، لكن واقع قطاع النقل یقول عكس ذلك،)94الشكل رقم (أنھا كافیة  ℅52.97اعتبر حوالي 

یسجل عجزا كبیرا في موسم االصطیاف، حیث یمكن تفسیر رأي السیاح في ھذا الموضوع بأن الغالبیة 

 ).95الشكل رقم ( ℅75الكبرى منھم یستعملون في تنقالتھم سیاراتھم الخاصة وھذا بنسبة أكثر من 

  .تقییم السیاح لكفایة المرافق السیاحیة و البنى التحتیة بمدینة جیجل وضواحیھا ):93(الشكل رقم 

  
  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

  
  
  
  
  

39,78

55,6

4,62

مرتفعة

مقبولة

منخفضة

35,82

64,18

كافیة

غیر كافیة



 

  .تقییم السیاح لكفایة وسائل النقل بمدینة جیجل وضواحیھا ):94(الشكل رقم 

  
  2014 االستبیانیة،االستمارة لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

  .وسائل النقل المستعملة من طرف السیاح بمدینة جیجل وضواحیھا ):95(الشكل رقم 

  

  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

 :مشاكل متعددة تعیق إطالة مدة إقامة السیاح .5.3

 جیجلمدینة أثناء إقامتھم ب السیاح االزدحام المروري أھم مشكلة واجھتھممن  ℅34.98حوالي اعتبر 

شتكى منھا السیاح على غرار نقص ، كما سجلنا كذلك العدید من المشاكل األخرى التي اوضواحیھا

في ظل  ℅13.90بنسبة بلغت نقص وسائل النقل  ،℅26.41بلغت المرافق السیاحیة بنسبة الھیاكل و

من السیاح من  ℅06.32و  ℅10.25كما اشتكى حوالي االكتظاظ الكبیر الذي تعرفھ الحافالت، 

  .)96الشكل رقم ( سلوكات السكان المحلیین و غیاب األمن على التوالي خاصة أولئك المقیمین بالخارج

 

  

47,03

52,97

كافیة

غیر كافیة

75,39

13,63

10,98

السیارة الخاصة

الحافلة

وسیلة أخرى



 

  .أھم المشاكل التي واجھت السیاح لدى إقامتھم بمدینة جیجل وضواحیھا ):96(الشكل رقم 

  
  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

 :يالسیاح غیاب اإلشھار والتسویق .6.3

المستطلعین بأنھم لم یزودوا بخرائط ومنشورات تعرف بأھم السیاح من  ℅85.27صرح حوالي 

المقامة األنشطة السیاحیة ، وبرياالحضھا الثقافي وموروثوضواحیھا، وب جیجلمدینة بالمعالم السیاحیة 

التسویق غیاب السلطات المحلیة و جمعیات المجتمع المدني عن ، وھو ما یؤكد )97الشكل رقم (بھا 

  .بمدینتھم ومقوماتھا السیاحیة الطبیعیة والبشریةمن خالل عدم تعریفھم  واإلشھار السیاحي

تصریحات السیاح حول تزویدھم بخرائط ومنشورات تعرف بمدینة جیجل  ):97(الشكل رقم 
  .وضواحیھا

 

  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

مشاریع سیاحیة محدودة ال تتوافق مع متطلبات السیاحة المستدامة في ظل غیاب الوعي لدى  .7.3
 :السیاح بھذا المفھوم

المنطقة خصائص و تحترم تبرز حول ما إذا كانت المرافق و النشاطات السیاحیة المقامة السیاح  انقسم

بأنھا تبرز وتحترم ھذه الخصائص، أما النسبة  ℅51.43یث اعتبر ح ،و عادات و تقالید السكان

26,41

13,9

10,25

34,98

6,32
8,14 نقص الھیاكل والمرافق السیاحیة

نقص وسائل النقل

سلوكات السكان المحلیین

االزدحام المروري

غیاب األمن

مشاكل أخرى

14,73

85,27

نعم زودنا بخرائط تعرف بمدینة 
جیجل وضواحیھا

ال لم نزود بخرائط تعرف بمدینة 
جیجل وضواحیھا



 

جیجل مدینة ن المشاریع السیاحیة المنتشرة في ، ویعود ھذا أل)98الشكل رقم (المتبقیة فاعتبرت العكس 

لى إبراز ثقافة ال تسعى من خالل نشاطاتھا إ ، غیر أنھاتتمیز عامة باحترام اآلداب العامةضواحیھا و

   .اءاإلیوإذ تكتفي بتقدیم خدمات اإلطعام وھذا لتواضع الخدمات التي تقدمھا، المحلي والمجتمع 

ال یعلمون  ℅38حول تأثیر السیاحة على الجانب البیئي، حیث أن أكثر من  كما انقسم السیاح كذلك

ترى أن للسیاحة تأثیر سلبي على  ℅38مدى ھذا التأثیر، في حین أن نفس النسبة أي أن أكثر من 

ویعود ). 99الشكل رقم ( ℅23.96لبیئة، أما من یرون أن لھا تأثیر ایجابي فقد بلغت نسبتھم حوالي ا

ھذا االنقسام و إرتفاع نسبة الذین أجابوا بعدم الدرایة إلى غیاب الوعي لدى السیاح بالجوانب والضوابط 

لسیاح المستطلعین من ا ℅62.64حیث سجلنا جھل حوالي ) 100(البیئیة، وھو ما یؤكده الشكل رقم 

  .لمفھوم السیاحة المستدامة

  .المنطقة خصائصالمقامة ل مشاریع والنشاطات السیاحیةرأي السیاح في إبراز ال ):98(الشكل رقم 

  

 2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

  .رأي السیاح في تأثیر السیاحة على الجوانب البیئیة بمدینة جیجل وضواحیھا ):99(الشكل رقم 

  

  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

51,43

48,57 نعم تبرز خصائص المنطقة

ال تبرز خصائص المنطقة

23,96

38,02

38,02 إیجابي

سلبي

ال أدري



 

  .عدم معرفة السیاح بمفھوم السیاحة المستدامة ):100(الشكل رقم 

  
  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

 

 :كبیرة للتنوع الطبیعي في زیادة التدفقات الوافدة مساھمة .8.3

یساھم  وضواحیھا جیجلمدینة ألغلبیة العظمى من المستطلعین أن التنوع الطبیعي و البیئي لاعتبرت ا

، حیث )101الشكل رقم ( ℅74بنسبة قدرت بأكثر من  الوافدة إلیھا، في زیادة التدفقات السیاحیة

لیة باإلضافة إلى المناطق الجبالشواطئ، وحدیقة الحیوانات، و ،العجیبةأجمعوا على أن كل من الكھوف 

 26.46وھذا بنسب تراوحت بین الغابیة أھم المعالم الطبیعیة التي تساھم في زیادة التدفقات السیاحیة و

وھو ما یؤكد الغنى والتنوع الطبیعي الذي تزخر بھ مدینة جیجل . )102الشكل رقم ( ℅20و

  . وضواحیھا

 مساھمة التنوع الطبیعي في زیادة التدفقات السیاحیة الوافدةرأي السیاح في  ):101(ل رقم الشك
  .بمدینة جیجل وضواحیھا

  
 2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

 
  

37,36

62,64

نعم أعرف مفھوم السیاحة المستدامة

ال أعرف مفھوم السیاحة المستدامة

74,51

9,89

15,6

نعم

ال

ال أدري



 

 الوافدةالطبیعیة التي تساھم في زیادة التدفقات السیاحیة أھم المعالم السیاحیة  ):102(الشكل رقم 
  .بمدینة جیجل وضواحیھا

  
 2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

ضرورة إقامة مشاریع ذات بعد بیئي لتحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة خاصة في الحظیرة  .9.3
 :الوطنیة لتازة

تتبنى سیاسة التنمیة المستدامة  إقامة مشاریع سیاحیة من السیاح المستطلعین ℅78.68أید حوالي 

حقیقیة لتطویر السیاحة المستدامة ظیرة الوطنیة لتازة أداة فعلیة وحیث اعتبروا الح ،)103الشكل رقم (

یعود ھذا لما تتوفر ، و)104الشكل رقم (منھم  ℅80بإجماع أكثر من  ھذا، ووضواحیھا جیجلمدینة ب

وجد ضمن برنامج األمم المتحدة لإلنسان و الوسط علیھ الحظیرة من غنى طبیعي و بیولوجي، فھي ت

  .من كل أشكال االستنزافالمحافظة علیھا ى حسن استغالل مثل ھذه المناطق مع الحیوي الذي یسعى إل

  .مدى تأیید السیاح لقیام مشاریع سیاحیة مستدامة بمدینة جیجل وضواحیھا ):103(الشكل رقم 

  
  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

  

24,85

26,4621,21

20

2,83 4,65

الشواطئ

الكھوف العجیبة

حدیقة الحیوانات

الجبال والغابات

الكورنیش

غار تازة

78,68

21,32

نعم أؤید قیام مشاریع سیاحیة مستدامة

ال أؤید قیام مشاریع سیاحیة مستدامة



 

  .مدى اعتبار السیاح الحظیرة الوطنیة لتازة وسیلة لتطویر السیاحة المستدامة ):104(الشكل رقم 

  
  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

التنوع الطبیعي وطباع السكان المحلیین دوافع أساسیة لرغبة السیاح في العودة لمدینة  .10.3
 :جیجل وضواحیھا 

في حین ، وضواحیھا مضیافونالسیاح المستطلعین أن سكان مدینة جیجل  من ℅57.58 اعتبرت

البیة ، كما نسجل أن غ )105الشكل رقم ( وعي سیاحيبأن لیس لدیھم ثقافة و ℅21.98اعتبر حوالي 

  ).106الشكل رقم ( ℅85.71السیاح تشجع وجود تفاعل بینھم و بین السكان المحلیین و بنسبة 

الشكل (وضواحیھا  جیجلمدینة إلى مرة أخرى العودة رغبتھم في  ℅91.21من جھة أخرى، أبدى 

ن ھا المضیافیلسكانو، ℅51.04البیئي بنسبة إلى غناھا الطبیعي و حیث أرجعوا ذلك، )107رقم 

الشكل رقم (  ℅38.75بنسبة  و لالحترام الكبیر الذي یمیز المجتمع الجیجلي المحافظبنسبة 

  .ھو ما یؤھل جیجل لتكون بوابة رئیسیة للسیاحة المستدامة في الجزائرو).108

فأرجعوا ذلك إلى غالء ، )107الشكل رقم ) (℅08.79حوالي (أما الذین ال یرغبون في العودة 

فق السیاحیة و ھذا بنسب متقاربة یوضحھا قبال و نقص و تدني الخدمات و المراسوء االستاألسعار، و

  .109الشكل رقم 

  

  

  

 

80,25

19,75

نعم أعتبرھا وسیلة لتطویر السیاحة 
المستدامة

ال أعتبرھا وسیلة لتطویر السیاحة 
المستدامة



 

  .رأي السیاح في سكان مدینة جیجل وضواحیھا ):105(الشكل رقم 

  
  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

  .رأي السیاح في وجود تفاعل بینھم وبین سكان مدینة جیجل وضواحیھا ):106(الشكل رقم 

  
  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

  .رأي السیاح في العودة مرة أخرى إلى مدینة جیجل وضواحیھا ):107(الشكل رقم 

  
  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

57,5821,98

20,44

سكان مضیافین

لیس لدیھم ثقافة ووعي سیاحي

ال أدري

85,71

14,29

نعم أشجع وجود تفاعل مع السكان المحلیین

ال أشجع وجود تفاعل مع السكان المحلیین

91,2

8,79

نعم أرغب في العودة مرة أخرى

ال أرغب في العودة مرة أخرى



 

  .أسباب السیاح للرغبة في العودة مرة أخرى إلى مدینة جیجل وضواحیھا ):108(الشكل رقم 

 
  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

  .أسباب السیاح للرغبة في عدم العودة مرة أخرى إلى مدینة جیجل وضواحیھا ):109(الشكل رقم 

  
  2014 االستمارة االستبیانیة،لمعطیات  معالجة شخصیة :المصدر

  

  

  

  

  

  

  

38,75

51,04

10,21

لسكانھا المضیافین واالحترام الذي تتمیز بھ

بسبب غناھا الطبیعي

بدون إبداء سبب

27,5

2515

32,5
غالء األسعار

سوء االستقبال وسلوكات السكان المحلیین

نقص وتدني الخدمات و المرافق السیاحیة

بدون إبداء سبب



 

  

  
  

  

  
  

  
  

  :خالصة المبحث

ھذا المبحث قمنا باستعراض آراء مختلف الفاعلین في النشاط السیاحي بمدینة جیجل من خالل 

: وضواحیھا، وھذا عبر نتائج االستمارات االستبیانیة الثالث التي تطرقت لمختلف وجھات نظر كل من

السلطات المحلیة، والسكان المحلیین، والسیاح، حول مختلف المواضیع التي تخص القطاع السیاحي 

نة جیجل وضواحیھا، حیث توصلنا إلى أنھ یجب التنسیق بین مختلف الفاعلین السیاحیین لتحقیق بمدی

كما یجب كذلك رفع درجة الوعي لدى السیاح . استدامة السیاحة الساحلیة بمدینة جیجل وضواحیھا

تشجیع والسكان المحلیین على حد سواء بأھمیة الجوانب االجتماعیة والبیئیة في النشاط السیاحي، و 

مختلف االستثمارات السیاحیة خاصة تلك التي تتبنى مبدأ االستدامة، وھذا للرفع من مستوى المرافق 

  . السیاحیة خاصة ھیاكل االستقبال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  :الثالث خالصة الفصل

المتعلق بدراسة السیاحة البیئیة المستدامة بمدینة جیجل وضواحیھا لھذا الفصل  تطرفنامن خالل 

ومھدداتھا وعوائقھا، یمكن القول بأن واقع القطاع البیئي بھا یشھد وضعیة مزریة رغم التنوع الطبیعي 

ھذا الواقع المزري أصبح  یھدد تطویر السیاحة المستدامة . والغنى البیئي الذي یكتنزه مجال الدراسة

  .بمدینة جیجل وضواحیھا

التسییر جعلھ یعاني من العدید من المشاكل التي  كما أن قطاع السیاحة بمدینة جیجل یعاني من سوء في

ساھم في إزكائھا اإلھمال واالستنزاف الكبیر الذي یتعرض لھ الوسط الحیوي من طرف السكان 

و رغم وجود ھذه المشاكل إال أنھ یمكن معالجتھا إذا ما توفرت . المحلیین والسیاح على حد سواء

السلطات كل الفاعلیین السیاحیین، خاصة و تنمیتھ من قبل حقیقیة لتطویر القطاع الرغبة اإلرادة وال

التي  والبشریة الطبیعیة كمائناستغالل الو تشجیع االستثمار في المجال السیاحي، من خاللالمحلیة 

وإشراك جمعیات المجتمع المدني في تسییر  وضواحیھا استغالال عقالنیا، جیجلمدینة تتوفر علیھا 

تحسیس برفقة ھذه الجمعیات في صفوف الإلى تنشیط حمالت التوعیة و ضافةباإلالقطاع السیاحي، 

السكان المحلیین والسیاح، الذین یتوجب علیھم االستجابة إلى متطلبات المحافظة على الجوانب البیئیة 

للسیاحة الساحلیة  سیاحیة المستدامةالتنمیة المن أجل تحقیق واالجتماعیة لمدینة جیجل وضواحیھا، 

  .ل وضواحیھابمدینة جیج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةــامــة العاخلــامتـ
  والتـوصيـــات



 

 

  و التوصیات الخاتمة العامة

غدت السیاحة في الوقت الحالي قوة فعلیة في حیاة مختلف المجتمعات البشریة، حیث أنھا أصبحت 

تحتل مكانة مرموقة في االقتصاد العالمي، و ھذا من خالل مساھمتھا الكبیرة في التنمیة االقتصادیة 

اإلیرادات عالمیا، واالجتماعیة للعدید من الدول، حیث یعد القطاع السیاحي حالیا المصدر األول لتحقیق 

كما یعتبر القطاع األكثر قدرة على خلق مناصب الشغل في العالم سواء ما تعلق بالمناصب المباشرة أو 

غیر المباشرة، وتعد الجزائر واحدة من الدول التي یتمیز قطاعھا السیاحي بالضعف و الوھن الشدید 

تتوفر علیھا البالد و التي تتناقض مع الضعف وھذا بالرغم من المقومات السیاحیة الطبیعیة الھائلة التي 

الكبیر في ھیاكل االستقبال و كذا في الوعي و الثقافة السیاحیة سواء لدى المسؤولین و العاملین في 

و رغم كل ھذا إال أن الجزائر . القطاع السیاحي أو حتى لدى المواطنین و جمعیات المجتمع المدني

سیاحي في البالد، و جعلھ واحدا من أعمدة االقتصاد الوطني وھذا تسعى بكل قوة إلى تطویر القطاع ال

في محاولة فعلیة للتقلیل من االعتماد الكلي لالقتصاد الوطني على عائدات الذھب األسود و الغاز، وھو  

  . ما یمكن تحقیقھ في حال ما توفرت إرادة حقیقیة لبلوغ ھذا الھدف

السیاحة، إال أن لألنشطة السیاحیة العدید من اآلثار السلبیة  لكن  و رغم كل ھذه الممیزات التي توفرھا

على الجانبین البیئي و االجتماعي، و ھو ما یمكن للجزائر تفادیھ من خالل االستفادة من تجارب الدول 

التي سبقتنا في مجال التنمیة السیاحیة، حیث یعد تبني مبادئ التنمیة المستدامة من أھم الحلول التي 

ا ھذه الدول لتحقیق استدامة السیاحة و المحافظة على بیئة و ثقافة المجتمعات المستقبلة لجأت إلیھ

  .لألنشطة السیاحیة

وتعد مدینة جیجل و ضواحیھا واحدة من أھم جواھر الساحل الجزائري وھذا لما تتوفر علیھ من 

متنوعة حیث یشكل الغطاء مكنونات طبیعیة سیاحیة  قلما نجد مثلھا في العالم، حیث تزخر ببیئة طبیعیة 

من مساحة جیجل، باإلضافة للتضاریس الجبلیة للمنطقة المتزاوجة مع خضرة  %57النباتي أكثر من 

الغطاء النباتي و زرقة میاه البحر، مع وجود العدید من األودیة والبحیرات والحیوانات النادرة والمھددة 

الرطبة لبني بلعید، وھو ما یجعل من مدینة  باالنقراض خاصة في الحظیرة الوطنیة لتازة والمنطقة

جیجل و ضواحیھا منطقة ممیزة للتنوع البیولوجي، و مكانا فعلیا للتعایش بین اإلنسان والوسط الحیوي، 

أي أنھا تعتبر بیئة خصبة لتطبیق مبادئ التنمیة المستدامة، وھذا في ظل المشاكل البیئیة التي تعانیھا 

ي یعرفھ القطاع البیئي بسبب مختلف األنشطة السیاحیة المرتبطة بالسیاحة بفعل االستنزاف الكبیر الذ

الساحلیة   وموسم االصطیاف، مع تسجیل ضعف كبیر في ھیاكل االستقبال ونقص الوعي لدى مختلف 

  .الفاعلین في المجال السیاحي على غرار باقي مدن الجزائر



 

جیجل وضواحیھا بوابة للسیاحة المستدامة في وعلیھ یمكن في حال توفر الظروف المناسبة جعل مدینة 

وللوصول إلى ھذا الھدف نقترح . الجزائر، وھذا من خالل تحقیق استدامة السیاحة الساحلیة بالمدینة

  :التوصیات التالیة

 :توصیات عامة حول السیاحة المستدامة .1

ه بكل الوسائل تثمین الموروث الطبیعي و الثقافي وحمایتھ من كل أشكال االستنزاف التي تھدد -

 .والسبل

 .ضرورة االھتمام بالجوانب البیئیة والجمالیة للمدن و ھذا لجعلھا أدوات مھمة للجذب السیاحي -

 .محاربة كل أشكال االستغالل الالعقالني للموارد الطبیعیة السیاحیة -

ھیالت تشجیع الحرف و الصناعات التقلیدیة وھذا بالمساھمة في تكوین الحرفیین وتقدیم مختلف التس -

 .لھم باعتبارھم جزء مھم من الھویة الثقافیة و الحضریة للمجتمع

تعریف السیاح بعادات وتقالید المجتمع المحلي من خالل تنظیم تظاھرات ثقافیة تساھم في التعریف  -

 .بالمجتمع المحلي وتثمین موروثھ الحضري من جھة والتبادل الثقافي والحضاري من جھة أخرى

اد المحلیة في انجاز المشاریع السیاحیة لتتالءم مع الطابع العمراني السائد تشجیع استعمال المو -

 .بالمنطقة وتساھم في التعریف بھ

تشجیع استعمال الطاقات النظیفة والمتجددة في مختلف المشاریع السیاحیة وھذا بغرض المحافظة  -

 .على البیئة

 :لتحقیق االستدامةخاصة بتنظیم و تسییر القطاع السیاحي في الجزائر توصیات  .2

قیام السلطات المسؤولة على وضع إستراتیجیة وطنیة شاملة للسیاحة المستدامة مع وضع البرامج  -

المناسبة لتحقیق األھداف وفق جدول زمني محدد، و ھذا بإشراك مختلف الفاعلین في المجال 

 .السیاحي من مسؤولین وجمعیات المجتمع المدني و غیرھا

وزارات والمدیریات المعنیة حول عالقة السیاحة بالجوانب البیئیة         تنسیق الجھود بین ال -

 .واالجتماعیة

تشجیع كل المشاریع واالستثمارات السیاحیة سواء تلك الوطنیة أو األجنبیة من خالل تذلیل مختلف  -

ام العقبات اإلداریة و البیروقراطیة أمامھا، وھذا لتجسیدھا في أرض الواقع مع السھر على احتر

 .الجوانب البیئیة واالجتماعیة للمنطقة المستقبلة لھذه المشاریع واالستثمارات السیاحیة

توفیر العقار السیاحي والمساھمة في تمویل المشاریع السیاحیة لتحقیق اإلقالع الفعلي في القطاع  -

 .والذي ال تتناسب ھیاكلھ الضعیفة مع المكنونات الطبیعیة التي تزخر بھا الجزائر

ل على تقویة وسائل اإلشراف والمتابعة في المجال السیاحي وھذا من أجل توجیھ االستثمارات العم -

 وتوزیعھا على مناطق الجذب السیاحي



 

سن قوانین وتشریعات صارمة وأكثر ردعیة في مجال حمایة البیئة والموروث الحضاري والثقافي  -

 .من كل أشكال االستنزاف

المتعلقة بالسیاحة المستدامة و تثمین الساحل و حمایة البیئة  السھر على تطبیق القوانین الحالیة -

 .والموروث الثقافي و الحضاري في أرض الواقع

توسیع صالحیات السلطات المحلیة في مجال المحافظة على البیئیة، وھذا باعتماد الالمركزیة في  -

 .تسییر ھذا القطاع الحیوي

المسیرة للقطاع السیاحي والقطاعات األخرى السھر على التكوین الجید لإلطارات والكوادر  -

 .المرتبطة بھ

تنظیم دورات تكوینیة لمختلف لإلطارات والكوادر المسیرة للقطاع السیاحي حول مفھوم السیاحة  -

 .المستدامة و كیفیة تحقیقھا في أرض الواقع

ي التبادل تكثیف المعارض و الصالونات الخاصة بالحرف والصناعات التقلیدیة و ھذا للمساھمة ف -

 .الثقافي على المستویین الوطني و الدولي وھو ما ینعكس على النشاط السیاحي

االھتمام بالسیاحة البیئیة خاصة في المناطق التنوع الطبیعي والبیئي والتي لھا طابع وبعد ایكولوجي  -

 .كالمناطق الرطبة والحظائر الوطنیة

السیاحة المستدامة وھذا من خالل  إنشاء بنك االھتمام بالبیانات واإلحصائیات السیاحیة و خاصة  -

 .للمعلومات واإلحصائیات حول عالقة السیاحة بالجوانب البیئیة واالجتماعیة

تشجیع و تحفیز مختلف أشكال السیاحة المستدامة في الجزائر خاصة في المناطق التي تزخر بغنى  -

 .طبیعي و تنوع بیئي

 :و نشر التربیة السیاحیة خاصة بالتعریف بالمقومات السیاحیةتوصیات  .3

القیام بحمالت للتعریف بالمقومات السیاحیة للجزائر في مختلف وسائل اإلعالم المرئیة والمكتوبة  -

 .وحتى االنترنیت

ضرورة إنشاء نظام متكامل لإلعالم و االتصال في المجال السیاحي و ھذا من خالل استغالل كل  -

 .لالوسائل التكنولوجیة الحدیثة في ھذا المجا

تنظیم معارض وملتقیات وطنیة و دولیة للتعریف بالمقومات السیاحیة في الجزائر، وكذا بإرثھا  -

 .الثقافي و الحضاري

دعوة وسائل اإلعالم للعب دورھا في التعریف بالمنتوج السیاحي و نشر التربیة السیاحیة من خالل  -

 .المقومات السیاحیة بالجزائر إنتاج برامج و أفالم وثائقیة حول الثقافة و الوعي السیاحیین و

إرساء معالم ثقافة المواطنة واإلحساس بالمسؤولیة االجتماعیة قصد المساھمة في تنمیة، ترقیة  -

  .وتطویر السیاحة بالجزائر



 

إدراج مادتي الثقافة السیاحیة و السیاحة البیئیة و المستدامة ضمن المناھج التربویة وھذا إلنشاء  -

 .ة سیاحیتینأجیال تتمتع بوعي و ثقاف

تكثیف برامج التربیة و التوعیة البیئیة في كل المستویات وھذا من خالل إعداد المنشورات الخاصة  -

 .بھا والسھر على تجسیدھا في أرض الواقع

تشجیع الجمعیات السیاحیة و المجتمع المدني على القیام بدورات تكوینیة للمرشدین السیاحیین في  -

 .بالسیاحة المستدامة و خصائصھاھذا المجال، و كذا للتعریف 

 :خاصة بتحقیق استدامة السیاحة الساحلیة بمدینة جیجل و ضواحیھاتوصیات  .4

تشجیع مختلف االستثمارات السیاحیة بمدینة جیجل وضواحیھا و تحفیزھا على احترام الجانبین  -

 .البیئي واالجتماعي للمنطقة

زدحام خاصة على مستوى الطریق التدخل فیما یخص مشاریع توسعة الطرق للتخلص من اال -

 .43الوطني رقم 

 .تشجیع وسائل النقل الجماعیة خاصة الصدیقة للبیئة منھا كالترامواي و التلفریك -

التعریف بالمكنونات الطبیعیة والثقافیة لمدینة جیجل وضواحیھا من خالل اإلشھار لھا بشتى  -

 .الوسائل والطرق

 . ل، و تحفیزھا على النشاطتشجیع إنشاء جمعیات سیاحیة فعالة في جیج -

إشراك مختلف جمعیات المجتمع المدني الجیجلي في التعریف بالمنتوج السیاحي للسیاح ونشر  -

 .الوعي و الثقافة السیاحیة و البیئیة لدى السیاح و السكان المحلیین على حد سواء

 .تثمین الشریط الساحلي الجیجلي و حمایتھ من كل أشكال االستنزاف -

 الت تنظیف دوریة للشواطئ و معاقبة كل المتسببین في إھمالھاالقیام بحم -

محاربة ظاھرة التخییم الغیر شرعي في الغابات و الذي یتسبب في الكثیر من الحرائق التي تتلف  -

 .مئات الھكتارات

 .ضرورة معالجة المیاه القذرة لمختلف المنشآت السیاحیة قبل صبھا في البحر -

ین و السیاح بضرورة احترام مواقیت إخراج النفایات وفق مخطط واضح یتضمن توعیـة المواطن -

فصل النفایات عن بعضھا بعض، و ذلك بوضع الصلبة في أكیاس منفردة عن السائلة خوفا كذلك 

 .و ھذا لالستفادة منھا الحقا، خاصة في فصل الصیف من تعفنھا

یز سیاحة المغامرات والسیاحة البیئیة تشجیع التنوع في المنتوج السیاحي بجیجل من خالل تحف -

 .والثقافیة والبحریة

العمل على ربط الشواطئ بالجبال والغابات المقابلة لھا بمحطات تلفریك، وھذا الستغالل طبیعة  -

 .المنطقة التي تساعد على ذلك



 

عید تشجیع السیاحة في المناطق الرطبة و األوساط الحیویة خاصة ما تعلق بالمنطقة الرطبة بني بل -

 .والحظیرة الوطنیة لتازة، مع مراعاة خصوصیة ھذه المناطق

تحدید مناطق و مواقع ذات أولویة لالستثمار السیاحي بالمحمیة الطبیعیة لبني بلعید والحظیرة  -

 .الوطنیة لتازة و ھذا إلقامة مشاریع سیاحیة في قلبھا وفق ما یتناسب مع خصوصیاتھا

على الكورنیش الجیجلي في المجال السیاحي وفق  استغالل الجزر وشبھ الجزر المنتشرة -

 .خصوصیاتھا الطبیعیة و البیئیة

تثمین الكورنیش الجیجلي و خاصة المغارات المتواجدة بھ على غرار غار الباز والكھوف العجیبة  -

 .التي تعتبر إرثا ثقافیا و حضریا فریدا من نوعھ

المستدامة على غرار حدیقة الحیوانات التي تعد تشجیع المشاریع السیاحیة التي تتبنى مبادئ التنمیة  -

 .نموذجا للسیاحة المستدامة

العمل على تشجیع و انجاز مراكز للبحث العلمي تھدف إلى االستغالل األمثل لمنطقتي بنبي بلعید  -

 .وتازة في المجال السیاحي مع ضمان حمایة ثرواتھما الطبیعیة خاصة الحیوانیة و النباتیة

ن باب ھذه التوصیات والدراسة المقدمة بین أیدیكم یمكن القول بأن مدینة جیجل وفي األخیر، و م

وضواحیھا تعد بوابة لتحقیق االستدامة في مجال السیاحة بالجزائر، وخاصة فیما یخص السیاحة 

الساحلیة على وجھ الخصوص، وھذا إذا توفرت إرادة فعلیة من قبل مختلف الفاعلین، و تضافرت 

لمحلیة و المجتمع المحلي والسیاح في المحافظة على الجوانب البیئیة واالجتماعیة جھود السلطات ا

لمدینة جیجل وضواحیھا، و االستغالل العقالني لمواردھا الطبیعیة المھمة في المجال السیاحي 

  .بھدف تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة

و تبقى ھذه الدراسة المتواضعة ما ھي إال خطوة تھدف إلى إطالق المزید من الدراسات في ھذا 

المجال تھدف إلى تغییر الوضعیة الراھنة للقطاع السیاحي بمدینة جیجل و ضواحیھا من خالل 

 . وضع إستراتیجیة شاملة و متكاملة للسیاحة للتنمیة السیاحیة المستدامة

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املـراجـــــع



 

 

   قائمــــة المراجـــــع
  باللغـة العربیـةالمراجع 

  :الكتب
  

 .2010 ،عمان ،الوراق لنشر و التوزیع ،السیاحة البیئیة وأسس استدامتھا ،إبراھیم بظاظو -

 .2006، القاھرة الكتاب، عالم السیاحي، واإلعالم التنمیة جالد، أحمد -

 .2008، القاھرة،باعالم الكت ،علم السیاحةمدخل إلى ، جالد أحمد -

 العربي المكتب والفندقیة، السیاحیة المنشات وإدارة تنظیم ، قحف أبو السالم عبد ماھر، أحمد -

 .1999، مصر ،2 ط الحدیث،

 .2008، عمان، المعرفة السیاحة، كنوزصناعة ، احمد محمود مقابلة -

 ،عمان ،دار الصفاء للنشر و التوزیع ،إدارة المنشئات السیاحیة ،آسیا األنصاري و إبراھیم عواد -

2004. 

 .1987 اإلسكندریة، الجامعیة، الثقافة مؤسسة السیاحي، التخطیطل، نبی الروبي -

 .1999حسن شحاتة، التلوث فیروس العصر، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -

 .2008 ،عمان ،دار الرایة للنشر و التوزیع ،االقتصاد السیاحي، زید منیر سلمان -

 دمشق، ،1 ط للنشر، الرضا دار المحلیة، األجھزة دلیل المستدامة خربوطلي، السیاحة الدین صالح -

 . 2004 سوریا،

 ومتكامل، شامل مكاني تخطیط سبیل في السیاحي التخطیط ،سعد نبیل بنیتا و غنیم محمود عثمان -

 .2004، عمان ،2ط والتوزیع، للنشر صفاء دار

  .2006لبیئة و التنمیة، القاھرة، عماد الدین عدلي، التنمیة المستدامة للصحاري، الشبكة العربیة ل -

مخبر الدراسات و االبحاث ، البیئة في الجزائر ،محمد الھادي لعروق واخرون ،عزوز كرمون -

 . 2001 ،عین ملیلة ،دار الھدى للطباعة و النشر  ،جامعة منتوري األبیضحول المغرب والبحر 

 للنشر، الكتاب مركز الفراغ، وأوقات للترویح عصریة رؤیة ،الحماحمي محمدو درویش كمال -

 .1997 مصر،

 .2007مفھومھا، أركانھا، أنواعھا، دار التنویر للنشر و التوزیع، الجزائر، : كواش خالد، السیاحة -

 .2008 ،االسكندریة، عرفة الجامعیةدار الم ،االتجاھات الحدیثة في السیاحة ،لمیاء السید حنفي -

 . 1997 ،األردن عمان، والتوزیع، للنشر زھران دار السیاحة، صناعة، توفیق العزیز عبد ماھر -



 

 للنشر الوراق مؤسسة والسیاحة، السفر مبادئ، الدباغ علي محمد إسماعیل و الحوري طھ مثنى -

 .2001 األردن، عمان، ،1 ط والتوزیع،

، اإلسكندریة، 1التأثر، المكتب الجامعي الحدیث، ط السیاحة والبیئة بین التأثیر و محمد الصرفي، -

 .2009مصر، 

 .  2008، اإلسكندریة، دار الفكر الجامعي، التخطیط السیاحي ،محمد الصرفي -

  .2002محمد خمیس الزوكة، صناعة السیاحة من المنظور الجغرافي، دار المعرفة الجامعیة،  -

  .2002، القاھرة ،دار الفجر للنشر و التوزیع ،السیاحي إلعالما ،محمد منیر حجاب -

  .1995، مصر ،الھیئة المصریة العامة للكتاب ،السیاحة الحدیثة علما وتطبیقا، محمود كامل -

 . 1997 األردن، ،1 ط للنشر، مجدالوي دار السیاحي، االقتصاد من مختارات، السكر مروان -

 .2008سوریا،  - دمشق -ا للنشرالسیاحة، دار الرضمصطفى یوسف الكافي، اقتصادیات  -

 .2012مونوغرافیا والیة جیجل،  -

  .2007اإلسكندریة،  -العامریة  -ة شركة الجالل للطباع یسرى دعبس، السیاحة و البیئة، -

  :المذكرات

 جامعة ماجستیر، رسالة ، 1982 إلى 1962 من الجزائر في السیاحیة السیاسة لشھب، أحمد -

 .1987 الجزائر

 ،مذكرة ماجستیر ،التنمیة السیاحیة في والیة قسنطینة بین المؤھالت و العوائق ،أمینة بن المجات -

 .2004 قسنطینة، جامعة منتوري األرضكلیة علوم 

عبد الوھاب محمد، المسؤولیة عن األضرار الناتجة عن تلوث البیئة، رسالة دكتوراه، جامعة  -

 .1994 القاھرة،

حالة مدینة بومرداس،  -إشكاالت و متطلبات - المستدامة في الجزائرعمروش تومیة،  السیاحة  -

 .2008مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، جامعة المسیلة، 

مذكرة ، تخطیط وتسییر المجال السیاحي لوالیة بسكرة في إطار التنمیة المستدامة،  شعیب قدیري -

 .2008 ،أم البواقي العربي بن مھیدي جامعة، معھد تسییر التقنیات الحضریة ،ماجستیر

، مذكرة ماجستیركواش خالد، مكانة وأھمیة القطاع السیاحي في النشاط االقتصادي حالة الجزائر،  -

  معھد العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر

 قسنطینة، منتوريماجستیر، جامعة  جیجل، مذكرة لنیل شھادة بمدینة العمران بوھروم، محمد -

1986. 

السیاحي بالجزائر، رسالة لنیل شھادة الماجستیر، معھد العلوم محمدي عز الدین، التطور  -

  .2002االقتصادیة، جامعة الجزائر، 



 

نبیھة بوسقیعة، السیاحة االیكولوجیة خیار التنمیة السیاحیة بوالیة جیجل، مذكرة لنیل شھادة  -

  .2006ماجستیر في التھیئة االقلیمیة، جامعة منتوري قسنطینة، 

كلیة العلوم ،رسالة ماجستیر ،ع السیاحة في الجزائر و أفاق تطورھاواق ،ھدیر عبد القادر -

 .2005 ،جامعة الجزائر ،االقتصادیة وعلوم التسییر و العلوم التجاریة

 جامعة ماجستیر، رسالة عنابة، لوالیة المستدامة السیاحیة والتنمیة البیئي التوازن مریخي، یاسین -

 .2010 قسنطینة،  منتوري

-  

  :الملتقیاتالجرائد و المجالت و

التنمیة السیاحیة بوالیة جیجل ، مدیریة السیاحة لوالیة برج بوعریریج، محاضرة  أحسن بن میسي، -

 .2009، ، دار الثقافة3رقم 
أحمد عبد الكریم سالمة، البیئة وحقوق اإلنسان في القوانین الوطنیة والمواثیق الدولیة، مجلة  -

 .1994، أبریل 15جامعة المنصورة، العددالبحوث القانونیة واالقتصادیة، 

بن بوزیان محمد و بن حبیب عبد الرزاق، السیاحة المستدامة كمحرك للتنمیة االقلیمیة، مجمع  -

مداخالت الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتمیز للمنظمات الحكومیة و غیر الحكومیة الطبعة 

  .2011نوفمبر  23و  22الثانیة، جامعة ورقلة، 
غضبان فؤاد، تخطیط السیاحة البیئیة المستدامة و دوره في توفیر الحمایة و تنمیة المجتمع  بن -

العمران : " دوة الدولیة األولىالمحلي بالمناطق السیاحیة، دراسة تطبیقیة بوالیة الطارف، الن

، دیسمبر 08- 07، معھد تسییر التقنیات الحضریة، جامعة المسیلة، ص "السیاحة المستدامةو

2011. 

ر دراسة تطبیقیة على والیة إستراتیجیة تحقیق السیاحة المستدامة في الجزائ ،بن غضبان فؤاد -

كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم ، المؤتمر العلمي الدولي حول السیاحة رھان التنمیة المستدامة، عنابة

 .2012افریل  24- 24 ،البلیدةسعد دحلب جامعة  ،التسییر

مجمع مداخالت  ،السیاحة احد محركات التنمیة المستدامة ،د الكریمطالب دلیلة و وھراني عب -

 .2011نوفمبر ، جامعة ورقلة ،الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتمیز للمنظمات و الحكومات

عبداهللا بن جمعان الغامدي، الـتنمیة المسـتدامة بین الحق في استغالل الموارد الطبیعیة والمسئولیة  -

 .2007ئة، جامعة الملك سعود، السعودیة، عن حمایة البی

الدورة التدریبیة حول البرامج   محمد سعید الحفار و عبد الرحمان العوضي، محاضرة في -

 .1995برنامج األمم المتحدة للبیئة، دمشق، مارس   البیئیة،

 المصري الملتقى المحلي، المجتمع في للسیاحة والثقافیة االجتماعیة الرفاعي، التأثیرات ھالة -

 .1998 مصر، والتنمیة، لإلبداع



 

 . 1993 مصر، والتنمیة، لإلبداع المصري الملتقى للسائح، االجتماعیة العالقات :دعبس یسرى -

  .15/09/2013، 1812جریدة النھار، العدد رقم  -

  :التقاریر

 2012مدیریة الحظیرة الوطنیة لتازة، برنامج توسعة الحظیرة، تقریر ل -

 .2013، ، التوافد على الشواطئ الحمایة المدنیة لوالیة جیجلتقریر لمدیریة  -

تلوث الشواطئ خطر یھدد صحة السكان،  ،مصلحة الوقایة بمدیریة الصحة لوالیة جیجلتقریر ل -

2013 . 

 .2008 ، تقریر لمدیریة الري -

 ANATالوكالة الوطنیة للتھیئة العمرانیة تقریر  -

 2010التعریف بالحظیرة الوطنیة لتازة، مدیریة الحظیرة الوطنیة لتازة، تقریر ل -

  2013، واقع القطاع الغابي لوالیة جیجلمدیریة الحمایة المدنیة لوالیة جیجل، تقریر ل -

   .2008، والیة جیجللتقریر لمدیریة الطاقة والمناجم  -

  2013 ،تقریر لمدیریة الغابات لوالیة جیجل حول الثروة الغابیة لوالیة جیجل -

  :األجنبیةات المراجع باللغـ

Les ouvrages : 

- Ali loukkas,  Atlas des parcs nationaux algériens2, Direction du parc national de 

théniet el had, édition diwan, 2008. 

- Amar Boumezbeur, atlas des parcs nationaux, direction générale des forets, 

édition eddiwan,  2006. 

- HISTOIRE DE DJIDJELLI, Centre d’archive de la wilaya de jijel, édition 2010. 

- Jean MICHEL HOERNER: Géographie de l'industrie touristique, Edition ellipses, 
1997. 

- Lanquar Robert , Tourisme et Environnement en Méditerranée, édition Econmica, Paris. 

1995 . 

- La direction du parc national de Taza, le parc national de Taza en bref, 2013. 

- Marie Lequin, écotourisme et gouvernance participative, presses de l'université 

de Québec,2001. 

- Ministère d’agriculture, les parcs nationaux, 2008. 

- Monographie de la willaya de Jijel, édition 2010. 

- Nicolas Buclet . le territoire entre liberté et durabilité. presses de l'universités de 

France. 2011. 



 

- Pasqualini Jean-Pierre & Jacquot Bruno ,Tourisme en Europe, édition Dundo, Paris, 1992. 

- Pierre MERLIN, Tourisme et Aménagement Touristique (des objectifs 

inconciliables), La Documentation Français, Paris, 2008.  

Théses et Articles: 

- BELBACHA Mouhamed Amine , la capacite de la charge touristique au sain de la 

démarche du projet urbain , mémoire de magistère , département d'architecture , 
université de Constantine ,2011. 

- Berkani Houssem El ddine et Zerfa Abdelkrim, le tourisme balnéaire cas du Z.E.T 

d’al Aouana, mémoire de l’obtention de diplôme d’architecte d’état, université 
Mentouri Constantine, 2011.  

- Dag myklebust, cutural heritage and tourism friend or foes? , cultural heritage 

and tourism: potential,impact ,the Baltic sea region cultural heritage forum,25-27 
September , lithuania,2008. 

- F.Chaussebourg, Le tourisme, un atout à développer, rapport du conseil 

économique et social, séance des 25 et 26 juin 1996, France, 1996. 

- Grimes said, le tourisme environnemental et l’aménagement de littoral cas de la 
ville de jijel, mémoire de magistère, université Mentouri Constantine, 2004. 

- Günter Mitlacher et Andrea Kraljevic, conférence des parties à la convention sur 

la diversité biologique, WWF, japan, 2010. 

- Iankova katia :le tourisme autochtone en milieu urbain . thèse de doctorat en 

études urbaines . université de Québec . 2007. 

- Lotfi Rbighi , l'application et l'évolution du développement durable ; le cas de 

l'écotourisme , thèse de magistère , faculté des sciences sociales , université 
Laval , Québec, 2008. 

- Torunn herje,cultural heritage as engine for local development, cultural heritage 

and tourism:potential,impact ,the baltic sea region cultural heritage forum,25-27 
septembre , lithuania,2008. 

Les rapports : 

- Baromètre du tourisme mondial, rapport OMT, juillet 2012. 

- Rapport du l’organisation mondiale de tourisme (O.M.T), 2002 l’année du tourisme 

durable, 2003. 

- Rapport final du P.D.A.U de la ville de Jijel, 2010. 

- Rapport direction de la protection civile de Jijel sur les feux de forets à la wilaya 

de Jijel, 2013. 



 

Les sites web: 

- www.unep.org.  
- www.omt.org. 
www.tourisme.dz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  املالحــــق



 

  موجھة للسلطات المحلیة بجیجل استمارة استبیان 
I. البیانات العامة: 

 .................................. :المصلحة. 2....................................                                :المدیریة .1
  ......................................الوظیفة  .3

II. السیاحة: 
 ماذا تمثل لك السیاحة؟ .1

  نشاط اجتماعي                نشاط اقتصادي                 نشاط ثقافي                          نشاط ترفیھي                     
 ماھو أنماط السیاحة التي تفضلونھا في جیجل؟ .2

    السیاحة الثقافیة السیاحة الترفیھیة و االستجمامیة      العالجیة الحمویة و السیاحة  سیاحة األعمال و المؤتمرات       
                                

 كیف تقییم النشاط السیاحي في جیجل؟ .3
  ضعیف               متوسط                                    حسن                                         جید                   

 )اختر اجابتین (  ما ھي المشاكل التي تعیق تطور النشاط السیاحي في جیجل؟ .4
      عدم االھتمام بالقطاع السیاحي                  نقص البنى التحتیة  و الخدماتیة              نقص االستثمار في المجال السیاحي            

  أشیاء أخرى                     البیروقراطیة                                                                
III. الخدمات السیاحیة: 

 ما ھو تقییمك لجودة الخدمات السیاحیة المقدمة؟ .1

  ضعیفة متوسطة                              جیدة                                             
  كیف ترى البنى التحتیة و المرافق السیاحیة في جیجل؟   .2
  غیر كافیة                                                  كافیة           

  للسیاح في جیجل؟كیف تقییم الخدمات المقدمة من قطاع النقل  .3
  ضعیفة متوسطة                              جیدة                                  

  
IV. تسییر و تخطیط القطاع السیاحي و خدماتھ: 
 ھل ترى أن المشاریع و الخدمات السیاحیة تتوافق مع متطلبات السیاح؟ .1

  ال                                               نعم      
 كة الطرقات تربط السیاح بأھم المعالم السیاحیة  لجیجل؟بھل ترى أن مخططات النقل و ش .2

  ال                                               نعم      
 ما ھي أولویات التخطیط السیاحي في جیجل ؟ .3

  االجتماعیة و التقافیة للمنطقةابراز خصائص    المحافظة على التراث الطبیعي و البیئي     تلبیة رغبات السیاح           
  ........................................................... )أذكرھا(أخرى   ة االقتصادیة       تخقیق الرخاء و التنمی  

 الفاعلین للنھوض بالقطاع السیاحي والنجاح موسم االصطیاف في جیجل ؟ھل یوجد تنسیق بین مختلف  .4

  ال                                               نعم      
V. السیاحة و التنمیة المستدامة: 

 ھل  المشاریع السیاحیة الموجودة في جیجل تحترم عادات و تقالید المنطقة و السكان ؟ .1
  ال             نعم                       

 ھل  المشاریع السیاحیة الموجودة في جیجل تحترم المعاییر و الضوابط البیئیة؟ .2
           ال                       نعم                        

 :كیف تأثر السیاحة على الجانب البیئي .3
  ..................: ....................................إیجابا          سلبا                 إذا كان التأثیرات سلبیة أذكرھا                

                                                                               ...............................................................  
  ...........................:   .....................................................إذا كان التأثیرات ایجابیة أذكرھا                        

        

      

    

      

    

    

      
    

    

    

   

  

    

  

  

  



 

 ھل یساھم التنوع الطبیعي و البیئي لجیجل في زیادة التدفقات السیاحیة؟ .4
  ال            نعم                            

  إذا كانت اإلجابة بنعم، أذكر أھم المناطق الطبیعیة التي تساھم في زیادة التدفقات السیاحیة                       
-                       ....................................                            ....................................  

 ھل تعرف أن السیاحة المستدامة ھي السیاحة التي تحترم المعاییر و الضوابط البیئیة و عادات و تقالید المنطقة؟ .5
    نعم                 ال                   

 بما أن جیجل مدینة ذات طابع غابي و تتمتع بالعدید من المناطق الطبیعیة المتنوعة، ھل تؤید قیام مشاریع سیاحیة تطبق  .6
  معاییر السیاحة المستدامة؟

  نعم                 ال                   
  ؟قیق التنمیة السیاحیة المستدامةلتطویر السیاحة بمدینة جیجل وضواحیھا و تحما ھي المشاریع السیاحیة التي تقترحھا  .7

-                       ...................................                            ....................................  
-                     ....................................                              .................................... 

 في جیجل ؟  المستدامة وسیلة لتطویر السیاحة (le parc national de Taza)ھل یمكن أن تكون الحظیرة الوطنیة لتازة  .8
  ال                       نعم     

 التنمیة المستدامة المستدامة في جیجل ؟ھل ھناك تشجیع أو برمجة لمشاریع السیاحیة تتبنى منھج  .9

   ال                                               نعم      
VI. التوعیة و التحسیس: 

 السیاحیة جیجل باإلضافة إلى  األنشطةمعالم توزیع منشورات و خرائط على السیاح تعرف بتاریخ، عادات، تقالید و م بھل قمت .1
  .     نعم                       ال               ؟ المقامة بھا 

 ؟سیاح حول المحافظة على المحیط وعالقة السیاحة بالبیئةال بین السكان المحلیین أو بحمالت توعیة و تحسیسم ھل قمت  .2
  ال            نعم                          

VII. الخاتمة  
 القطاع السیاحي في جیجل؟تواجھ رأیكم ما ھي المشاكل التي  في .1

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

 في رأیكم ما ھي الحلول المقترحة التي للنھوض بالقطاع السیاحي في جیجل؟ .2

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

 ھو الحل األمثل للنھوض بالقطاع السیاحي  التنمیة المستدامة المستدامة تتبنى مبادئسیاحیة برمجة مشاریع  ھل تعتقد أن .3
              في جیجل ؟

  ال نعم                                                
 ؟في رأیكم ما ھي المشاكل التي یمكن أن تواجھ تطویر السیاحة المستدامة في جیجل .4

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

  
 

 

 

    

    

  

  

  

  

  

  

نرجو منكم التعاون من خالل اإلجابة بصراحة على األسئلة المطروحة و ھذا لیكون لھذه الدراسة قاعدة واقعیة، كما نحیطكم علما  بان 
                                                                                            .ستمارة االستبیانیة موجھة للبحث العلمي فقط في اال البیانات الواردة

  شكركم مسبقا على تعاونكمن
  



 

 استبیان موجھة للسكان المحلیین  استمارة

ھذه االستمارة المنجزة في إطار بحث علمي للحصول على شھادة الماجستیر في تخصص تسییر المدن و التنمیة 
في المكان المناسب، ) ×(یرجى اإلجابة بوضع عالمة .  بركاني حسام الدینالمستدامة مقدمة من طرف الطالب 

 .باإلضافة لإلجابة الحرة على األسئلة المطروحة

VIII. البیانات العامة: 
 أنثى           ذكر                     :الجنس .2
 :الفئة العمریة و الحالة المھنیة .3

 :المستوى التعلیمي .4
 

 

IX. السیاحة: 
 ماذا تمثل لك السیاحة؟ .5

  نشاط اجتماعي                 نشاط اقتصادي                 نشاط ثقافي                          نشاط ترفیھي        

 ھل تساند قیام المستثمرین بإقامة مشاریع سیاحیة؟ .6

  ال                    نعم            

   في حالة اإلجابة بنعم ما ھي طبیعة المشروع السیاحي الذي تراه مناسبا للمنطقة ؟         

  اقتصادي و أعمالي        عالجي و استشفائي                       ثقافي                   ترفیھي و استجمامي        

 جیجل؟كیف تقییم النشاط السیاحي في  .7
 ضعیف                متوسط                                     حسن                                         جید     

  ماذا تنتظر من تطور النشاط السیاحي في جیجل؟ .8

  أشیاء أخرى          تحقیق رخاء اقتصادي و اجتماعي                 تحقیق تنمیة محلیة            توفیر فرصة عمل               

  ما ھي المشاكل التي تعیق تطور النشاط السیاحي في جیجل؟ .9

االزدحام  ونقص و سائل النقل                  غیاب البنى التحتیة و ھیاكل االستقبال                       غیاب العقار السیاحي                    

  أشیاء أخرى                     البیروقراطیة                                                             

X. السیاحة و التنمیة المستدامة: 
 المنطقة و السكان ؟ھل  المشاریع السیاحیة الموجودة في جیجل تحترم عادات و تقالید  .10

  ال             نعم            
 ھل توجد تأثیرات سلبیة للسیاح على عادات و تقالید المنطقة و السكان ؟ .11

 ال                نعم         
  في حالة اإلجابة بنعم، ما ھي أھم ھذه التأثیرات؟             

-                       ....................................                            .................................... 
-                       ....................................                            ....................................  
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  بدون عمل  أعمال حرة  متقاعد    طالب    موظف   إطار   

            

  بدون مستوى  ابتدائي    متوسط    ثانوي    جامعي  

          

    

  

    

  

    

   

  

    

  

  



 

 ھي العادات و التقالید التي یجب احترامھا من قبل السیاح؟ ما .12
-                       ....................................                            ....................................  

 لبیئیة؟ھل  المشاریع السیاحیة الموجودة في جیجل تحترم المعاییر و الضوابط ا .13
  ال أدري         ال                       نعم             

 :كیف تأثر السیاحة على الجانب البیئي .14
  ...........................: ....................................إیجابا          سلبا                 إذا كان التأثیرات سلبیة أذكرھا     

                                                                               ...............................................................  
  ......................................:   .....................................................إذا كان التأثیرات ایجابیة أذكرھا           

                                                   ...........................................................................................  
 ھل یساھم التنوع الطبیعي و البیئي لجیجل في زیادة التدفقات السیاحیة؟ .15

  ال            نعم             
  إذا كانت اإلجابة بنعم، أذكر أھم المناطق الطبیعیة التي تساھم في زیادة التدفقات السیاحیة            

-                       ....................................                            ....................................  
 ھل تعرف أن السیاحة المستدامة ھي السیاحة التي تحترم المعاییر و الضوابط البیئیة و عادات و تقالید المنطقة؟ .16

    نعم                 ال        
 بما أن جیجل مدینة ذات طابع غابي و تتمتع بالعدید من المناطق الطبیعیة المتنوعة، ھل تؤید قیام مشاریع سیاحیة تطبق  .17

 معاییر 
  السیاحة المستدامة؟

 نعم                 ال       
  ؟بمدینة جیجل وضواحیھاما ھي المشاریع السیاحیة التي تقترحھا  .18

-                       ...................................                            .................................... 
 وسیلة لتطویر السیاحة في جیجل من خالل  (le parc national de Taza)ھل یمكن أن تكون الحظیرة الوطنیة لتازة  .19

  ال                نعم                  السیاحة المستدامة؟   
  

XI. مشاركة السكان المحلیین: 
 ك؟في تطویر النشاط السیاحي في منطقتھل أنت على استعداد للمساھمة  .3

  ال          نعم                    
  ......................................................................................................إذا كانت اإلجابة بنعم، كیف ذلك ؟           

.......................................................................................................................................................  
 ھل تشجع وجود تفاعل بین السكان المحلیین و بین السیاح في مختلف المجاالت الثقافیة و الفكریة و المھنیة و العلمیة و الدینیة؟ .4

  ال            نعم                           
 ؟في رأیكم ما ھي المشاكل التي یمكن أن تواجھ تطویر السیاحة المستدامة في جیجل .5

.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  
  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

  

  

ا نحیطكم علما  بان نرجو منكم التعاون من خالل اإلجابة بصراحة على األسئلة المطروحة و ھذا لیكون لھذه الدراسة قاعدة واقعیة، كم
                                                                                            .ستمارة االستبیانیة موجھة للبحث العلمي فقط في اال البیانات الواردة

  شكركم مسبقا على تعاونكمن
  

 

  



 

  استمارة استبیان موجھة للسیاح
Questionnaire pour les touristes 

XII. البیانات العامة: 
Les informations générales 

 أنثى                ذكر                   :الجنس .5
1. Sexe :          Masculin                              Féminin 

               :Groupe d'âge et le statut professionnel .2                            :الفئة العمریة و الحالة المھنیة  .6

 
Niveau éduca .3                                                                                                :المستوى التعلیمي .7 f :                                                                                                                             

  
 
  
 

   : Lieu de résidence .4                                                      :                                                مكان االقامة .8
     l’Algérie               l’étranger                                     الخارج                                           الجزائر                

XIII.السیاحة:                                                                                                   : Le tourisme             
                         Qu'est-ce que représente le tourisme pour vous .1 ?                               ماذا تمثل لك السیاحة؟ .10

        activité culturelle          activité de loisir                        نشاط ثقافي              نشاط ترفیھي      
             activité sociale      activité économique                         نشاط اجتماعي               نشاط اقتصادي    

                           ? Avez-vous déjà visité Jijel .2                                                     جیجل؟ ھل سبق لك القیام بزیارة .11
 Oui                                       Non                                              ا  ال                     نعم            

                         : Vous avez choisi Jijel pour .3:                                                         قمت باختیار جیجل من أجل .12
 La mer                                      Les montagnes                               الجبال                 البحر      

                                         Les forets                                  autres        أشیاء أخرى              الغابات        
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  إطار   
Cadre  

 موظف     
fonctionnaire  

 طالب  
étudiant  

 متقاعد  
retraité  

 أعمال حرة
 pigiste  

 بدون عمل
chômeur  

            

  جامعي     
universitaire 

 ثانوي    
Lycéen     

 متوسط   
Moyen    

 ابتدائي    
Primaire    

 بدون مستوى 
Sans niveau  

          

  

 

   

  

 

 

 
 

    

    

    

    

  ما ھي المدة التي قضیتھا أو ستقضیھا في جیجل؟. 4

  یوم 15أكثر من  یوم   15إلى  5من  أیام    5أقل من  
  أین تقیم ؟. 5

  منزل مستأجر فندق                                       
  مكان آخر مخیم                                       

  ما ھي المعالم السیاحیة التي نالت اعجابك في جیجل؟. 6
-             ................................-...............................  
  أنماط السیاحة التي تفضلونھا في جیجل؟ ماھي. 7 -

  العالجیةالحمویة و السیاحة رات    سیاحة األعمال و المؤتم 

السیاحة الثقافیة                                 السیاحة الترفیھیة و االستجمامیة   
III .الخدمات السیاحیة:  

 ما ھو تقییمك لجودة الخدمات السیاحیة المقدمة؟ .1

  ضعیفة متوسطة              جیدة                   
  :الخدمات السیاحیة المقدمةھل أسعار . 2

  منخفضة مقبولة               مرتفعة                        
  كیف وجدت البنى التحتیة و المرافق السیاحیة في جیجل؟. 3

  غیر كافیة كافیة                                                  
 

      

    
    

    
    

      

      

    

4. quelle est la durée de votre séjour à Jijel? 
   Moins de 5 jours  de 5 à 15 jours 

  plus de 15 jours 
5. Quel est l’endroit de votre séjour ? 

  Hôtel                                                  maison louée 

Camping                                               autre 
6  Quels sont les sites qui ont gagné votre admira on à 
Jijel?  
-  ............................                          - ............................. 

- 7. Quels types de tourisme préférez-vous à Jijel? 

  Le tourisme d'affaires       le tourisme thermal 

  Le tourisme de loisirs        Le tourisme culturel 
III. Les Services touristiques: 
1. Quelle est votre évalua on de la qualité des services 
touristiques fournis? 

   Bon                       Moyen                   Médiocre 
2. est ce que les prix des services touristiques : 

   Elevé                    Abordable             Bas 
3. Comment avez-vous trouvé les infrastructures et les 
équipements touristiques à Jijel ? 

 Suffisant                                       Insuffisant 
 

  
  

    
    

    
    

      

      

    



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 یانات الواردة في نرجو منكم التعاون من خالل اإلجابة بصراحة على األسئلة المطروحة و ھذا لیكون لھذه الدراسة قاعدة واقعیة، كما نحیطكم علما  بان الب

  نشكركم مسبقا على تعاونكم                       .                                                                   االستمارة االستبیانیة موجھة للبحث العلمي فقط 

  

  كیف وجدت  وسائل النقل في جیجل؟. 4

  غیر كافیة                                       كافیة 
  في جیجل؟ما ھي وسیلة النقل التي تفضل استخدامھا . 5

  حافلة                                سیارة خاصة    

  وسیلة أخرى                      
  ما ھي المشاكل التي واجھتكم اثناء اقامتكم في جیجل؟. 6

نقص وسائل النقل              نقص ھیاكل االستقبال              

ام المروري                   االزدح سلوكات السكـان المحلیین          

  مشاكل أخرى غیاب األمن                          
  ھل زودتم بمنشورات و خرائط عن المعالم و األنشطة . 7

  ال             نعم   السیاحیة في جیجل؟      
VI .والتنمیة المستدامة السیاحة:  
ھل  المشاریع السیاحیة الموجودة في جیجل تبرز خصائص  .1

  ال نعم                                 المنطقة؟       
ھل  المشاریع السیاحیة الموجودة في جیجل تحترم المعاییر  .2

 ال          نعم          و الضوابط البیئیة؟  
 ال أدري

 ما ھو تأثیر السیاحة على الجانب البیئي؟ .3
.........................................................................  

 ھل یساھم التنوع الطبیعي و البیئي لجیجل في زیادة  .4
 التدفقات السیاحیة؟  

 ال أدري  ال                نعم 
  ذا كانت االجابة بنعم، أذكر أھم المناطق الطبیعیة التي تساھم فيإ
  : ات السیاحیةزیادة التدفق 

.........................................................................  
 ھل تعرف أن السیاحة المستدامة ھي السیاحة التي تحترم  .5

  لمحلي ا المعاییر و الضوابط البیئیة، كما تبرز خصائص المجتمع
    ال                     نعم     و منطقتھ؟

 بما أن جیجل مدینة ذات طابع غابي و تتمتع بالعدید من  .6
  المناطق الطبیعیة المتنوعة، ھل تؤید قیام مشاریع سیاحیة تطبق

  معاییر السیاحة المستدامة؟ 
    ال            نعم                    

 بمدینة جیجل ما ھي المشاریع السیاحیة التي تقترحھا  .7
  ..............................................................وضواحیھا

یمكن أن تكون الحظیرة الوطنیة لتازة وسیلة لتطویر ھل  .8
  ؟یجلفي جالمستدامة السیاحة 

  ال نعم                                                   
V .التفاعل بین السیاح و السكان المحلیین:  
  لدى سكان جیجل؟ كیف تجدون االستقبال و الضیافة. 1

               لیس لدیھم ثقافة و وعي سیاحي         سكان مضیافین  

  ال أدري
  ھل تشجع وجود تفاعل بین السیاح و السكان المحلیین؟ .2

  ال نعم                                                   
  ھل ترغب في العودة مرة أخرى لجیجل؟. 3

 ال نعم                                                   
  ....................................................................لماذا؟

  

    

    
  

    
    
    

    

    

      

      

    

    

    

    
  

    

    

4.  Comment avez-vous trouvé les moyens de transport à Jijel ?    
 Suffisant                                       Insuffisant 

5.   Quel est le mode de transport que vous préférez  à Jijel ? 
 Voiture                          Bus                Autre mode 

6. Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés lors de 
votre séjour à Jijel ? 

Le manque de structures d'accueil  La congestion du trafic 
 Le manque de transport                    Le manque de sécurité 
 Comportements de la population locale  Autres problèmes 

7. Avez-vous reçu des dépliants et des cartes sur les sites et les 
activités touristiques à Jijel ? 

 Oui                                                   Non 
IV. Le tourisme et le développement durable : 
1. Est-ce que les projets touristiques à Jijel montrent les 

caractéristiques  de la région ? 
 Oui                                                   Non 

2. Est-ce que les projets touristiques à Jijel respectent  les 
normes environnementales ? 

 Oui                           Non                       Je ne sais pas 
3. Quel est l'impact du tourisme sur le plan environnemental? 
……………………………………………………………………………………………………… 
4.  Est-ce que la richesse naturelle et environnementale de Jijel 
contribue à l’augmentation du flux touristique   

 Oui                                                   Non 
Si la réponse est oui, citer les espaces naturelles importantes qui 
contribuent à l’augmentation du flux touristique   
……………………………………………………………………………………………………… 
5. Savez-vous que le tourisme durable est un tourisme qui 
respecte les normes environnementales et les caractéristiques de 
la communauté locale et sa région ? 

 Oui                                                   Non 
6. Savez-vous que Jijel est riche par ces espaces naturels et ces 
forets, Soutenez-vous la mise en place des projets touristiques  
qui appliquent les critères du tourisme durable?   

 Oui                                                   Non 
8. Quels sont les projets touris ques que vous proposez à la ville 
de jijel et ses environs ? 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
9. Est-ce que le parc national de Taza peut être un outil de 
développement du tourisme durable à Jijel ?  
   Oui                                                   Non 
V. Les interactions entre les touristes et la population locale : 
1. Comment trouvez-vous  l'hospitalité des gens de Jijel ? 
   Accueillants             n'ont pas une conscience touristique 

                                  Je ne sais pas 
2. Est-ce que vous encourager l'interaction entre les touristes et 
la population locale ?   
  Oui                       Non 
3. Voulez-vous revenir à nouveau à Jijel ? 

 Oui                                                   Non 
Pourquoi ?.......................................................................................... 

 
Nous vous remercions de votre collaboration 

 

    

      

    
    
    

    

    

      

    

    

    

    

  
  

    

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفــهــــارس
 



 

  الــــاألشك رسـھـف

  الصفحة  لــــكــالش
  35  التنمیة المستدامة و أبعادھا): 01(شكل رقم ال

  48  2010-  2011الزیادة الصافیة في عدد السیاح في مختلف مناطق العالم بین   :)02(رقم  شكلال

  51  .2012إلى غایة فیفري  2008التوافدات السیاحیة العالمیة من سنة : )03(رقم  شكلال

  52  .2012غایة فیفري  إلى 2008من سنة  إفریقیامقارنة التطور السیاحي في  :)04(رقم  شكلال

  52  .2012غایة فیفري  إلى 2008مقارنة التطور السیاحي في الشرق األوسط من سنة : )05(رقم  شكلال

  59  التطور التاریخي للسیاحة في حوض البحر المتوسط): 06(شكل رقم ال

  67   2011- 2000تطور التدفقات السیاحیة في الجزائر بین  ):07(شكل رقم ال

  69  2010-1999السیاحیة في الجزائر في بین تطور اإلیرادات والنفقات ): 08(شكل رقم ال

الخام الجزائري خارج قطاع المحروقات  المحلي نسبة مساھمة القطاع السیاحي في الناتج :)09(رقم  شكلال

  .2010-1999في الفترة الممتدة بین 

69  

  73   2011-2000تطور عدد  اللیالي المقضیة في الفنادق في الفترة بین ): 10(شكل رقم ال

  73   2011-2000تطور عدد الید العاملة في القطاع السیاحي بین  ):11(شكل رقم ال

  87  .بمدینة جیجل) 2012- 2004(التغیرات السنویة لألمطار للفترة ) : 12(شكل رقم ال

  87  .بمدینة جیجل )2012-2004(التغیرات الفصلیة لألمطار للفترة ) : 13(شكل رقم ال

  88  .بمدینة جیجل) 2012-2004(مطار للفترة تساقطات األالشھریة ل التغیرات) : 14(شكل رقم ال

  89  .بمدینة جیجل) 2012- 2004(المتوسط الشھري لدرجة الحرارة للفترة ) : 15(شكل رقم ال

  90  .المنحنى الحراري المطري): 16(شكل رقم ال

  90  .منحنى الرطوبة): 17( شكل رقمال

  104  .النباتي لمدینة جیجل وضواحیھاأصناف الغطاء ):  18(ل رقم الشك

  105  .أصناف الغطاء النباتي لمدینة جیجل وضواحیھا نسب ):  19(ل رقم شكال

  113  .2011- 2007تطور توافد السیاح على الحظیرة الوطنیة لتازة بین  :)20(ل رقم شكال

  113  .2011األشھر في سنة توزع التوافد السیاحي في الحظیرة الوطنیة لتازة حسب  :)21( رقم شكلال

  143  .لمدینة جیجل وضواحیھا سیاحي ذات أولویةالتوسع المناطق : )22( رقم شكلال

  144  .لمدینة جیجل وضواحیھاالثانویة سیاحي التوسع المناطق : )23( رقم شكلال

  160  2012-2008حصیلة حرائق الغابات بوالیة جیجل خالل الفترة الممتدة بین ): 24(شكل رقم 

  161  .2012توزیع نسب حرائق الغابات بوالیة جیجل حسب الشھور في سنة ): 25(شكل رقم 

  165  .توزیع الفاعلین في القطاع السیاحي من السلطات المحلیة حسب المدیریات): 26(الشكل رقم 

  165  .توزیع الفاعلین في القطاع السیاحي من السلطات المحلیة حسب المصالح): 27(الشكل رقم 

  166  .تصنیف الفاعلین من السلطات المحلیة للسیاحة حسب النشاط): 28(الشكل رقم 

  167  .األنماط السیاحیة المفضلة من قبل السلطات المحلیة بمدینة جیجل وضواحیھا): 29(الشكل رقم 



 

  167  .جیجل وضواحیھا بمدینة السیاحي النشاط تقییم): 30(الشكل رقم 

  168  . جیجل وضواحیھا بمدینة السیاحي النشاط عوائق تطور): 31(الشكل رقم 

  169  . جیجل وضواحیھا المقدمة بمدینة السیاحیة الخدمات تقییم جودة): 32(الشكل رقم 

  169  . جیجل وضواحیھا بمدینة السیاحیة المرافق و التحتیة تقییم البنى): 33(الشكل رقم 

  170  . جیجل وضواحیھا بمدینة للسیاح النقل قطاع في المقدمة تقییم الخدمات): 34(الشكل رقم 

 بالقطاع المدیریات و الھیئات للنھوض مختلف بین تنسیق رأي السلطات المحلیة في وجود): 35(الشكل رقم 

  . جیجل وضواحیھا بمدینة السیاحي

171  

  171  . جیجل وضواحیھا لدى السلطات المحلیة أولویة التخطیط السیاحي بمدینة): 36(الشكل رقم 

رأي السلطات المحلیة في احترام وإبراز المرافق السیاحیة للجوانب االجتماعیة والثقافیة ): 37(الشكل رقم 

  .جیجل وضواحیھا لمدینة

172  

جیجل  رأي السلطات المحلیة في احترام المرافق السیاحیة للجوانب البیئیة بمدینة): 38(الشكل رقم 

  .وضواحیھا

173  

  173  .جیجل وضواحیھا تأثیر السیاحة على الجانب البیئي بمدینة): 39(الشكل رقم 

  173  .جیجل وضواحیھا تأثیرات السلبیة للسیاحة على الجانب البیئي بمدینة): 40(الشكل رقم 

  174  .جیجل وضواحیھا تأثیرات االیجابیة للسیاحة على الجانب البیئي بمدینة): 41(الشكل رقم 

  174  .السیاحیة التدفقات زیادة في جیجل وضواحیھا لمدینة الطبیعي التنوع مساھمة): 42(الشكل رقم 

  175   جیجل وضواحیھا السیاحیة بمدینة التدفقات زیادة في تساھم التي الكمائن الطبیعیة أھم): 43(الشكل رقم 

 مستدامة بمدینة سیاحیة مشاریع في تشجیع إقامة الطبیعي والتنوع غابي الطابع مساھمة ): 44(الشكل رقم 

   جیجل وضواحیھا

176  

وتحقیق التنمیة  جیجل وضواحیھا المشاریع  المقترحة للنھوض بالقطاع السیاحي بمدینة): 45(الشكل رقم 

  .السیاحیة المستدامة

176  

رأي السلطات المحلیة في كون الحظیرة الوطنیة لتازة وسیلة لتحقیق التنمیة السیاحیة ): 46(الشكل رقم 

  .جیجل وضواحیھا مة بمدینةالمستدا

177  

 قیام السلطات المحلیة بتوزیع خرائط ومنشورات تعرف بمختلف الكمائن السیاحیة بمدینة): 47(الشكل رقم 

  .جیجل وضواحیھا

178  

قیام السلطات المحلیة بحمالت تحسیس وتوعیة حول المحافظة على البیئة والسیاحة البیئیة ): 48(الشكل رقم 

  .وضواحیھاجیجل  بمدینة

178  

  179  .جیجل وضواحیھا بمدینة السیاحي بالقطاع للنھوض المقترحة الحلول): 49(الشكل رقم 

 بالقطاع للنھوض رأي السلطات المحلیة في اعتبار تبني مشاریع سیاحیة مستدامة كحل أمثل): 50(الشكل رقم 

  .جیجل وضواحیھا بمدینة السیاحي

180  

  180  .جیجل وضواحیھا بمدینة السیاحیة المستدامة التنمیة عوائق تحقیق): 51(الشكل رقم 

  181  .توزیع السكان المحلیین المستطلعین حسب جنسھم): 52(الشكل رقم 

  182  .توزیع السكان المحلیین المستطلعین حسب الفئات العمریة): 53(الشكل رقم 



 

  182  .التعلیميتوزیع السكان المحلیین المستطلعین حسب المستوى ): 54(الشكل رقم 

  183  .توزیع السكان المحلیین المستطلعین حسب الحالة المھنیة): 55(الشكل رقم 

  183  .تصنیف السكان المحلیین للسیاحة حسب النشاط): 56(الشكل رقم 

  184  .مساندة السكان المحلیین لقیام مشاریع سیاحیة بمدینة جیجل وضواحیھا): 57(الشكل رقم 

  185  .طبیعة المشاریع السیاحیة التي یفضل السكان المحلیین قیامھا بمدینة جیجل وضواحیھا): 58(الشكل رقم 

  185  .تقییم النشاط السیاحي بمدینة جیجل وضواحیھا بالنسبة للسكان المحلیین): 59(الشكل رقم 

  186  .للسكان المحلیینالمشاكل التي تعیق تطور النشاط السیاحي بمدینة جیجل وضواحیھا بالنسبة ): 60(الشكل رقم 

األھداف المرجوة من تطور النشاط السیاحي بمدینة جیجل وضواحیھا بالنسبة للسكان ): 61(الشكل رقم 

  .المحلیین

186  

تقییم السكان المحلیین لمدى احترام المشاریع السیاحیة المقامة بمدینة جیجل وضواحیھا ): 62(الشكل رقم 

  .لعادات وتقالید المنطقة

187  

التأثیرات السلبیة للمشاریع السیاحیة المقامة بمدینة جیجل وضواحیھا على الجوانب ): 63(الشكل رقم 

  .االجتماعیة والثقافیة بالنسبة للسكان المحلیین

188  

  188  .الجوانب الثقافیة واالجتماعیة التي یجب على السیاح احترامھا): 64(الشكل رقم 

  189  .یین في إحترام المشاریع السیاحیة للمعاییر والضوابط البیئیةرأي السكان المحل): 65(الشكل رقم 

  189  .رأي السكان المحلیین في تأثیر السیاحة على الجانب البیئي): 66(الشكل رقم 

  190  .اآلثار السلبیة للسیاحة على الجانب البیئي): 67(الشكل رقم 

  190  .البیئياآلثار االیجابیة للسیاحة على الجانب ): 68(الشكل رقم 

رأي السكان المحلیین في مساھمة التنوع الطبیعي والبیئي في زیادة التدفقات السیاحیة ): 69(الشكل رقم 

  .الوافدة

191  

  191  .أھم الكمائن الطبیعیة المساھمة في زیادة التدفقات السیاحیة الوافدة): 70(الشكل رقم 

  192  .بمفھوم السیاحة المستدامة ومبادئھامدى معرفة السكان المحلیین ): 71(الشكل رقم 

  192  .مدى تأیید السكان المحلیین لقیام مشاریع سیاحیة مستدامة): 72(الشكل رقم 

  193  .مدى تأیید السكان المحلیین لقیام مشاریع سیاحیة مستدامة): 73(الشكل رقم 

  193  .وسیلة لتطویر السیاحة المستدامة مدى اعتبار السكان المحلیین الحظیرة الوطنیة لتازة): 74(الشكل رقم 

مدى استعداد السكان المحلیین للمساھمة في تطویر النشاط السیاحي بمدینة جیجل ): 75(الشكل رقم 

  .وضواحیھا

194  

  194  .كیفیة مساھمة السكان المحلیین في تطویر النشاط السیاحي بمدینة جیجل وضواحیھا): 76(الشكل رقم 

  195  .رأي السكان المحلیین في وجود تفاعل بینھم وبین السیاح): 77(الشكل رقم 

  195  .المشاكل التي تعیق تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة): 78(الشكل رقم 

  196  .توزیع السیاح المستطلعین حسب جنسھم): 79(الشكل رقم 

  197  .توزیع السیاح المستطلعین حسب الفئات العمریة): 80(الشكل رقم 

  197  .توزیع السیاح المستطلعین حسب المستوى التعلیمي): 81(الشكل رقم 



 

  198  .توزیع السیاح المستطلعین حسب الحالة المھنیة): 82(الشكل رقم 

  198  .توزیع السیاح المستطلعین حسب مكان اإلقامة): 83(الشكل رقم 

  199  .لعینتصنیف السیاحة حسب النشاط من قبل السیاح المستط): 84(الشكل رقم 

  199  .تصنیف السیاحة حسب النشاط من قبل السیاح المستطلعین): 85(الشكل رقم 

  200  . نسبة السیاح الذین قاموا بزیارة مدینة جیجل وضواحیھا من قبل): 86(الشكل رقم 

  200  . أسباب اختیار السیاح لمدینة جیجل وضواحیھا): 87(الشكل رقم 

  201  . مدة إقامة السیاح بمدینة جیجل وضواحیھا): 88(الشكل رقم 

  201  . أماكن إقامة السیاح بمدینة جیجل وضواحیھا): 89(الشكل رقم 

  202  . المعالم السیاحیة التي نالت إعجاب السیاح بمدینة جیجل وضواحیھا): 90(الشكل رقم 

  202  . تقییم السیاح لجودة الخدمات السیاحیة بمدینة جیجل وضواحیھا): 91(الشكل رقم 

  203  .تقییم السیاح ألسعار الخدمات السیاحیة بمدینة جیجل وضواحیھا): 92(الشكل رقم 

  203  .تقییم السیاح لكفایة المرافق السیاحیة و البنى التحتیة بمدینة جیجل وضواحیھا): 93(الشكل رقم 

  204  .تقییم السیاح لكفایة وسائل النقل بمدینة جیجل وضواحیھا): 94(الشكل رقم 

  204  .وسائل النقل المستعملة من طرف السیاح بمدینة جیجل وضواحیھا): 95(الشكل رقم 

  205  .أھم المشاكل التي واجھت السیاح لدى إقامتھم بمدینة جیجل وضواحیھا): 96(الشكل رقم 

  205  .تصریحات السیاح حول تزویدھم بخرائط ومنشورات تعرف بمدینة جیجل وضواحیھا): 97(الشكل رقم 

  206  .المنطقة رأي السیاح في إبراز المشاریع والنشاطات السیاحیة المقامة لخصائص): 98(الشكل رقم 

  206  .رأي السیاح في تأثیر السیاحة على الجوانب البیئیة بمدینة جیجل وضواحیھا): 99(الشكل رقم 

  207  .عدم معرفة السیاح بمفھوم السیاحة المستدامة): 100(الشكل رقم 

رأي السیاح في مساھمة التنوع الطبیعي في زیادة التدفقات السیاحیة الوافدة بمدینة جیجل ): 101(الشكل رقم 

  .وضواحیھا

207  

التدفقات السیاحیة الوافدة بمدینة جیجل أھم المعالم السیاحیة الطبیعیة التي تساھم في زیادة ): 102(الشكل رقم 

  .وضواحیھا

208  

  208  .مدى تأیید السیاح لقیام مشاریع سیاحیة مستدامة بمدینة جیجل وضواحیھا): 103(الشكل رقم 

  209  .مدى اعتبار السیاح الحظیرة الوطنیة لتازة وسیلة لتطویر السیاحة المستدامة): 104(الشكل رقم 

  210  .السیاح في سكان مدینة جیجل وضواحیھا رأي): 105(الشكل رقم 

  210  .رأي السیاح في وجود تفاعل بینھم وبین سكان مدینة جیجل وضواحیھا): 106(الشكل رقم 

  210  .رأي السیاح في العودة مرة أخرى إلى مدینة جیجل وضواحیھا): 107(الشكل رقم 

  211  .أخرى إلى مدینة جیجل وضواحیھاأسباب السیاح للرغبة في العودة مرة ): 108(الشكل رقم 

  211  .أسباب السیاح للرغبة في عدم العودة مرة أخرى إلى مدینة جیجل وضواحیھا): 109(الشكل رقم 

    

  

  



 

  صـــورال رسـھـف

  الصفحة  الصــــورة
  79  جیجلوقع الجغرافي لمدینة الم :)01(رقم  الصورة

  82  جبل مسید عیسى                               :)02( رقم ةالصور

  82  جبل بابور :)03( رقم ةالصور

  86                              الواد الكبیر): 04(رقم  ةالصور

  86  واد جن جن) : 05(رقم  ةالصور

  93  )زیامة منصوریة (الشاطئ األحمر ): 06(الصورة رقم 

  93  )    رأس العافیة(المنار الكبیر شاطئ):07(الصورة رقم 

  94  )جیجل(شاطئ كتامة ):08(صورة رقم ال

  96              مدخل غار الباز                ) 09(صورة رقم ال

  96  غار الباز) 10(صورة رقم ال

  97  الكھوف العجیبة ):11(ة رقم صورال

  98  الكورنیش الجیجلي )12( ة رقم صورال

  99          الجزیرة الصخریة الكبیرة بالعوانة): 13(صورة رقم ال

  99  الجزیرة الصخریة الصغیرة بالعوانة): 14(صورة رقم ال

  100  حدیقة الحیوانات بجیجل): 15(الصورة رقم 

  100  اإلبل البري بحدیقة الحیوانات): 16(الصورة رقم 

  100  الغزالن بحدیقة الحیوانات ):17(الصورة رقم 

  100  األیل البربري بحدیقة الحیوانات): 18(الصورة رقم 

  100  .)العافیة رأس(المنار الكبیر  ):19(رقم  صورةال

  101         بحیرة بني بلعیدالطیور المھاجرة ب):20(ة رقم صورال

  102  .انتشار أشجار الزان والبلوط الفلیني بغابة قروش): 21(ة رقم صورال

  103  والبلوط الفلیني بغابة تامنتوتأشجار الزان ): 22(ة رقم صورال

  103  بني عافرأشجار األفاریس بغابة ): 23(ة رقم صورال

  106  المحمیة الطبیعیة بني بلعید):24(صورة رقم ال

  107  بعض أنواع الطیور النادرة المتواجدة ضمن المحمیة الطبیعیة بني بلعید): 27(، )26(، )25: (الصور رقم

دار الواد ومخیمھ ضمن الحظیرة الوطنیة لتازة مكان إلتقاء الواد مع البحر، معلم مھم  واد) 28: (الصورة  رقم

  الستدامة السیاحة الساحلیة
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  110  بعض أنواع النباتات النادرة المتواجدة ضمن الحظیرة الوطنیة لتازة): 31(، )30(، )29: (الصور رقم

  110  الحیوانات المتواجدة ضمن الحظیرة الوطنیة لتازةبعض أنواع ):  34(، )33(، )32(: الصور رقم

  120  .بمدینة جیجل متحف كتامة):35(صورة رقم ال



 

  121  دار الثقافة عمر أوصدیق): 36(صورة رقم  ال

  122  الصناعات الجلدیة بجیجل): 37(صورة رقم ال

  124  137الطریق الوالئي رقم):38( الصورة رقم

  124  .27الوطني رقم الطریق ):39( الصورة رقم

  125  )جسر(بمدینة جیجل وضواحیھا  المنشآت الفنیة):40(رقم  الصورة

  125  .خط السكة الحدیدیة لوالیة جیجل):41(رقم  الصورة

  126  .میناء جن جن):42(الصورة رقم 

  153  .مفرغة مزغیطان بأعالي جیجل ضمن النسیج العمراني):43(الصورة رقم 

  153  لحرق النفایات الطبیة بمدینة جیجل):44(الصورة رقم 

  155  انتشار النفایات الصلبة بشواطئ  جیجل ):45(الصورة رقم 

  157  .على مستوى شاطئ الزوايمستعملة مصب مباشر للمیاه ال):46(الصورة رقم 

  159  شحریق بغابة قرو):47(الصورة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  جــداولال رســـھـف

  الصفحة  الجـــدول
  46  .2011توزیع التدفقات السیاحیة العالمیة حسب القارات  و المناطق  لسنة  :)01(الجدول رقم 

  47  .2011-2010 الفرق في توزیع التدفقات السیاحیة العالمیة حسب القارات والمناطق  بین :)02(الجدول رقم 

  48  .2011إلى  2000سنة التدفقات السیاحیة العالمیة  في الفترة بین ) 03(الجدول رقم 

  50  .2011إلى  2009التدفقات السیاحیة في بعض الدول العربیة بین سنة  ):04(الجدول رقم 

  53  .2011توزیع اإلیرادات السیاحیة العالمیة حسب القارات  و المناطق  لسنة  :)05(الجدول رقم 

  54  2011- 2010الفرق في توزیع اإلیرادات السیاحیة العالمیة حسب القارات والمناطق  بین  :)06(الجدول رقم 

تطور اإلیرادات السیاحیة العالمیة في الدول األكثر دخال من السیاحة في العالم في الفترة  :)07(الجدول رقم 

  .2011-  2000بین 

55  

  56  .2011- 2009اإلیرادات السیاحیة في بعض الدول العربیة في الفترة بین ) 08(الجدول رقم 

  60  .أنواع السیاحة في الجزائر): 09(الجدول رقم 

  62  .وأھم خصائصھاالسیاحیة في الجزائر تقسیم المناطق ): 10(الجدول رقم 

  68  2011سنة لأسباب التوافدات السیاحیة األجنبیة في الجزائر و نسبھا ) 11(رقم  جدولال

  70  2010توزیع األسرة حسب تصنیف الفنادق حسب إحصائیات ): 12(رقم الجدول 

  71  2010توزیع األسرة حسب الوضعیة القانونیة وملكیة الفنادق لسنة ): 13(جدول رقم ال

  71  .2010لسنة توزیع األسرة في الفنادق حسب نوعیة المنتوج السیاحي  :)14(الجدول رقم 

مقارنة بین عدد و توزیع اللیالي المقضیة في الفنادق بین المقیمین في الجزائر والوافدین  :)15(جدول رقم ال

  2011و  2010من الخارج خالل سنتي 
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  84  . توزیع فئات االنحدارات بمدینة جیجل):  16( الجدول رقم

  86  .بمدینة جیجل) م 2012 -م 2004(التغیرات السنویة لألمطار للفترة ): 17( جدول رقمال

  .بمدینة جیجل) 2012-2004(التغیرات الفصلیة لألمطار للفترة ):18(الجدول رقم 
87  

  88  .بمدینة جیجل) 2012-2004(مطار للفترة تساقطات األالتغیرات الشھریة ل): 19( جدول رقمال

  89  ).2012- 2004(المتوسط الشھري لدرجة الحرارة للفترة): 20( جدول رقمال

  90  .بمدینة جیجل) م2012- 2004(متوسط الرطوبة النسبیة للفترة ): 21(جدول رقم ال
  92  الشواطئ المسموحة للسباحة بمدینة جیجل وضواحیھا): 22(جدول رقم ال

  93  .و أسباب المنع بمدینة جیجل وضواحیھاللسباحة  المسموحةغیر الشواطئ ): 23(جدول رقم ال

مقارنة بین عدد المصطافین المتوافدین على  الشواطئ المحروسة بمدینة جیجل وضواحیھا ):24(الجدول رقم 

  .2013و 2011بین 

94  

وضواحیھا جیجل  مدینةمقارنة عدد المصطافین المتوافدین على  الشواطئ المحروسة ب :)25(الجدول رقم 

  .2012-2011موسم االصطیاف خالل سني حسب أشھر 

94  

  95یوضح توزیع المصطافین المتوافدین على  الشواطئ المحروسة بجیجل خالل الثالث أشھر ) 26(الجدول رقم 



 

  . 2013األولى من موسم االصطیاف 

  96   2013أشھر األولى من سنة ) 08(حصیلة زوار غار الباز خالل الثمانیة : )27(الجدول رقم 

  97   2013أشھر األولى من سنة ) 08(حصیلة زوار الكھوف العجیبة خالل الثمانیة ): 28(الجدول رقم 

  101  .وضواحیھا جیجل مدینةخصائص البحیرات الطبیعیة ل :)29(الجدول رقم 

  104  .أصناف الغطاء النباتي لمدینة جیجل وضواحیھا ):  30(الجدول رقم 
  112  )2011- 2009(حصیلة زوار المرافق التي تدیرھا الحظیرة الوطنیة لتازة بین  :)31(الجدول رقم 

  112  2011- 2007تطور توافد السیاح على الحظیرة الوطنیة لتازة بین  :)32(الجدول رقم 

  113  .2011توزع التوافد السیاحي في الحظیرة الوطنیة لتازة حسب األشھر في سنة  :)33( الجدول رقم

  117  . التطور السكاني لمدینة جیجل): 34(رقم الجدول 

  119  .بمدینة جیجل وضواحیھایوضح أھم المواقع األثریة ) 35(الجدول رقم 
  121  )2011-2009(یوضح حصیلة زوار المتحف في الفترة الممتدة بین ) 36(الجدول رقم 

  یوضح تركیبة شبكة الطرقات لوالیة و مدینة جیجل) 37(الجدول رقم 
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  127  .یوضح عدد المسافرین من مطار فرحات عباس الدولي) 38(الجدول رقم 

  129  .واقع المرافق الفندقیة في جیجل: )39(الجدول رقم 

  130  .2011مقارنة بین الطاقة اإلیوائیة بوالیة جیجل والطاقة اإلیوائیة الوطنیة لسنة ):40(الجدول رقم 
  130  2013الوطنیة لتصنیف فنادق الوالیة لسنة اقتراحات اللجنة ) 41(الجدول رقم 

  131  .2012-2011یوضح تطور التوافد على الفنادق بین سنتي ) 42(الجدول رقم 

  131  2012- 2011یبین مقارنة لرقم األعمال في المؤسسات الفندقیة بین سنتي ) 43(الجدول رقم 

  132  2012- 2011بین سنتي  یوضح تطور التوافد على المخیمات السیاحیة) 44(الجدول رقم 

  133  .یبین موقع المخیمات السیاحیة لجیجل و طاقة استیعابھا و طبیعة ملكیتھا) 45(الجدول رقم 

  134  2012-2010عند القاطن خالل الفترة الممتدة بین  اإلقامةتطور ھذه الظاھرة : )46(الجدول رقم 

  135  بیوت الشباب المتواجدة بجیجل) 47(الجدول رقم 

  135  2012-2010یوضح تطور التوافد على مراكز العطل خالل الفترة الممتدة بین ) 48(الجدول رقم 

  136  .2012-2010تطور التوافد على مراكز المؤسسات التربویة خالل الفترة الممتدة بین : )49(الجدول رقم 

  137  .2012- 2011بین سنتي  وضواحیھا جیجلاإلیواء مدینة  طاعمقارنة لواقع ق :)50(الجدول رقم 

  138  .2012-2011بین سنتي  السیاحیة مقارنة بین نشاط الوكاالت :)51(الجدول رقم 

  139   2012یوضح مختلف نشاطات الوكاالت السیاحیة لوالیة جیجل في سنة ) 52(الجدول رقم 

  140  واقع قطاع النقل بالحافالت بوالیة جیجل ) 53(الجدول رقم 

  141   .الدواوین و الجمعیات السیاحیة :)54(الجدول رقم 

  142  2012حجم العمالة في القطاع السیاحي لسنة : )55(الجدول رقم 

  146  إللغاء و أسباب إلغائھالمناطق التوسع المقترحة ) 56(جدول رقم ال
  152  .2012كمیة النفایات الصلبة الیومیة بالبلدیات الساحلیة لوالیة جیجل لسنة  :)57(الجدول رقم 

  154  وضعیة قطاع تسییر النفایات الصلبة الحضریة بمدینة جیجل): 58(الجدول رقم 

  154  .2013حصیلة تنظیف الشواطئ في البلدیات الساحلیة لموسم االصطیاف  :)59(جدول رقم ال



 

  156  كمیة النفایات الصناعیة الصلبة سنویا): 60(الجدول رقم 

  157  .كمیة وأماكن طرح المیاه المستعملة بمدینة جیجل وضواحیھا) 61(جدول رقم ال

  160  2012- 2008حصیلة حرائق الغابات بوالیة جیجل خالل الفترة الممتدة بین ): 62(الجدول رقم 

  161  . 2012توزیع حرائق الغابات بمدینة جیجل وضواحیھا حسب الشھور في سنة ) 63(جدول رقم ال

  164  .توزیع الفاعلین في القطاع السیاحي من السلطات المحلیة حسب المدیریات): 64(الجدول رقم 
  165  .توزیع الفاعلین في القطاع السیاحي من السلطات المحلیة حسب المصالح): 65(الجدول رقم 

  181  .توزیع السكان المحلیین المستطلعین حسب جنسھم): 66(الجدول رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  خرائطال رســـھـف

  الصفحة  الــخـریــطـــة
  80  الموقع اإلداري لوالیة جیجل): 01(الخریطة رقم 

  80  )1984( لوالیة جیجل تقسیم اإلداريال) :  02(الخریطة رقم 

  81  و ضواحیھا جیجلمدینة المقومات السیاحیة ل :)03( خریطة رقمال
  83  تضاریس والیة جیجل): 04(الخریطة رقم

  84  خریطة االنحدارات):05( لخریطة رقما

  85  الشبكة الھیدروغرافیة لمدینة جیجل و ضواحیھا): 06(خریطة رقم ال

  106  البحیرة الطبیعیة بني بلعیدمخطط منطقة التوسع السیاحي بني بلعید متضمنة ): 07( الخریطة رقم

  108  بوالیة جیجل موقع الحظیرة الوطنیة لتازة) : 08(الخریطة رقم 

  114  .المقومات السیاحیة الطبیعیة لمدینة جیجل وضواحیھا ) :09(الخریطة رقم 

  120  .وضواحیھا جیجل مدینةالخریطة التاریخیة ل):10( خریطة  رقمال

  .جیجل الطرق بوالیةشبكة ): 11(خریطة رقم ال
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  مواضــیعـال رسـھـف

  الصفحة  الــعـنـــوان

  المقــــــــــــدمــــــــة العــــــــــامـــــة

  01  تمھید

  02  اإلشكالیة

  04  الفرضیة الرئیسیة

  04  الفرضیات الجزئیة

  05  أھداف البحث

  05  أسباب اختیار الموضوع

  06  مجال الدراسةأسباب اختیار 

  07  منھجیة البحث

  08  األدوات المستعملة في البحث

  09  ھیكلة البحث

المفھوم، : التنمیة السیاحیة، السیاحة الساحلیة والسیاحة المستدامة في العالم و الجزائر: الفصل األول
  األنماط والخصائص

  12  تمھید الفصل األول

  المفھوم، األنماط والخصائص: السیاحة الساحلیة و السیاحة المستدامةالتنمیة السیاحیة، : المبحث األول
  13  مقدمة

  13  السیاحة .2

  13  : تعریف السیاحة .2.1

  17  تعریف السائح .2.3

  18  مفھوم السیاحة .3.3

  19  أنماط السیاحة .4.2

  19  أشكال السیاحة .5.2

  22  دور السیاحة .6.1

  22  التخطیط السیاحي .7.2

  23  التنمیة السیاحیة .8.2

  26  أھمیة السیاحة .9.1

  28  السیاحة الساحلیة .3

  28  تعریف السیاحة الساحلیة .1.2

  28  :العناصر الرئیسیة للسیاحة الساحلیة .2.4

  28  السیاحة الساحلیة و عالقتھا بالبیئة .3.4



 

  32  التنمیة المستدامة .3

  32  مفھوم التنمیة المستدامة .1.3

  33  ظھور فكرة التنمیة المستدامة .2.3

  34  أبعاد التنمیة المستدامة .3.5

  36  المستدامةأھداف التنمیة  .4.3

  36  العالقة بین التنمیة المستدامة و البیئة .5.3

  36  السیاحة المستدامة .4

  36  مفھوم السیاحة المستدامة .1.4

  38  خصائص السیاحة المستدامة .2.4

  38  :مبادئ السیاحة المستدامة. 3.4

  39  أنماط السیاحة المستدامة .4.4

  42  منافع السیاحة المستدامة .5.4

  43  خالصة المبحث

  .و الجزائر حوض المتوسط ،السیاحة في العالم ثانيالمبحث ال
  

  44  مقدمة

  44  السیاحة في العالم .2

  44  :المنظمة العالمیة للسیاحة .1.2

  45  المنظمة العالمیة للسیاحة و السیاحة المستدامة .3.1

  45  أھداف المنظمة العالمیة للسیاحة .3.1

  46  العالمیة السیاحة تطور .4.1

  57  السیاحة في الحوض المتوسط .4

  59  الجزائر السیاحة في .5

  59  أنواع السیاحة في الجزائر .1.4

  61  اإلمكانیات السیاحیة للجزائر .2.4

  62  المناطق السیاحیة في الجزائر .3.4

  63  ، لبنة أولى لتحقیق استدامة السیاحةفي الجزائر يالسیاح التسییر .4.4

  66  في الجزائر السیاحة عن إحصائیات .5.4

  74  خالصة المبحث

  75  خالصة الفصل األول

  تنوع و تعدد: المقومات السیاحیة بمدینة جیجل و ضواحیھا: الفصل الثاني
  77  تمھید الفصل الثاني

  .كمائن أساسیة الستدامة السیاحة الساحلیة: تنوع المقومات الطبیعیة السیاحیة بمدینة جیجل وضواحیھا: المبحث األول

  78  مقدمة



 

  78  ضواحیھاالمقومات الموقعیة السیاحیة بمدینة جیجل و  .3

  78  الموقع .1.3

  الـموضع .2.2
80  

  81  المقومات الطبیعة للسیاحة في مدینة جیجل .4

  81  )الجبال(المرتفعات  .1.4

  82  السھول .2.3

  83  االنحدارات .3.2

  85  الشبكة الھیدروغرافیة .4.2

  86  المناخ .5.3

  91  الساحل البحري یوفر شواطئ متعددة .6.3

  95  معالم طبیعة متنوعة تحفز الجذب السیاحي .7.3

  105  استدامة السیاحة الساحلیة كمائن ھامة تدعم .8.3

  115  خالصة المبحث

  .دعائم ضروریة الستدامة السیاحة الساحلیة: تعدد المقومات البشریة السیاحیة بمدینة جیجل وضواحیھا: المبحث الثاني

  116  مقدمة

  116  الدراسة البشریة لمدینة جیجل .2

  116  الحجم السكاني و مراحل تطوره 1.3

  117  التركیبة السكانیة .6.1

  118  المؤھالت التاریخیة، األثریة والثقافیة .3

  118  المؤھالت التاریخیة، األثریة .1.3

  120  المؤھالت الثقافیة .6.2

  122  وضواحیھا جیجلمدینة الھیاكل القاعدیة ل .7

  123  الطرق .1.4

  125  منشآت السكة الحدیدیة 2.7

  126  میناء جن جن .3.4

  127  مطار فرحات عباس .4.4

  127  الطاقة .5.4

  128  ھیاكل االستقبال .8

  128  مرافق اإلیواء .1.5

  137  الھیاكل الخدماتیة 2.8

  139  دور المجتمع المحلي في النشاط السیاحي .9

  141  الجمعیات و الدواوین السیاحیة .1.6



 

a. 141  العاملین في قطاع السیاحة  

  142  مناطق التوسع السیاحي  .10
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  :الملخص

حیث أن الغرض من تطویر السیاحة ھو تنمیة الفرد . تعد السیاحة قطاعا ھاما في اقتصادیات الدول

و بالتالي یمكن القول أن السیاحة مجال . وتوسیع معارفھ، كما تھدف إلى المحافظة على تاریخھ و ھویتھ

بالنسبة لمعظم الدول النامیة، مثل الجزائر، وسیلة فعلیة وتعتبر السیاحة . غني ومعقد على حد سواء

  .للخروج من التخلف ومصدرا حقیقیا للعملة الصعبة

سیاحیة، لكل منطقة منھا كمائنھا الخاصة بھا والتي تمثل الخصوصیة  قسمت الجزائر إلى سبع مناطق

ذا التنوع ، فإن بلدنا تعاني ولكن على الرغم من ھ. الطبیعیة للمنطقة، وھو ما یشكل كنز ال یقدر بثمن

مثل حالة مدینة جیجل وضواحیھا . من نقص كبیر في مرافق االستقبال والترفیھ في القطاع السیاحي

والتي ال تلعب دورھا المناسب في المجال السیاحي، والذي یتوافق مع العدد الھائل من الكمائن الطبیعیة 

 .نحو تنمیة السیاحة  التي تزخر بھا، وھذا یرجع إلى غیاب تخطیط موجھ

تتوفر على خصائص تمیزھا عن غیرھا من المناطق ، جیجل ھي واحدة من مدن البحر المتوسط 

تحتوي على العدید من المقومات السیاحیة، من خالل موقعھا الجغرافي الخاص ومواقعھا السیاحیة 

) من الساحل الجزائري 10/ 1ما یمثل ( كم 120الخالبة، تمتد على شریط ساحلي یبلغ طولھ أكثر من 

 ).السیاحة الساحلیة. (تتمیز بوجود الكورنیش، الجزر والجزیرات، الممتزجة مع االخضرار الطبیعي

إن الھدف الرئیسي من بحثنا ھو ضمان تنمیة السیاحیة تحترم العوامل البیئیة من خالل إدماج المعاییر 

یجل وضواحیھا، مع ضمان االندماج مع البیئیة في تخطیط و تسییر القطاع السیاحي في مدینة ج

الموقع، بین المنتوج الحضري ومحیطھ الطبیعي والبیئي، مع استغالل الكمائن والثروات الطبیعیة 

السیاح ، السكان المحلیین ، (وبمشاركة جمیع الفاعلین السیاحیین  للمنطقة في تحقیق التنمیة السیاحیة ،

 .لضمان التنمیة المستدامة للسیاحة ) حيوالسلطات المحلیة المسیرة للقطاع السیا

السیاحة الساحلیة، السیاحة المستدامة، مدینة جیجل و ضواحیھا، التنمیة المستدامة،  :الكلمات الدالة

  .التنمیة السیاحیة المستدامة

Le résumé : 

 Le tourisme est une branche importante des économies nationales. L’objet du 
développement du tourisme est de permettre l’épanouissement de l’individu et 
l’élargissement de ses connaissances. Ainsi que la préservation de son histoire et de son 
identité. De ce fait, ce domaine est riche et complexe à la fois. Pour la plus part des pays en 
voie de développement, tels que le cas de l’Algérie, le tourisme est considéré comme une 
solution pour sortir du sous développement et une source de devises. 



 

L’Algérie est décomposée en sept régions touristiques ; chaque région à ses richesses 
particulières qui représentent  des particularités naturelles constituant ainsi un trésor 
inestimable. Mais malgré ça, notre pays souffre d’un handicap au niveau des équipements 
d’accueil et de loisirs.  Telle que le cas de la ville de  Jijel et ses environs qui  ne joue pas le 
rôle qui lui est normalement dévolu de par les nombreux atouts naturelles qu’elles 
recèlent, et cela est due à l’absence d’une planification orientée vers le tourisme. 

Jijel est l’une des villes méditerranéennes ayant les caractéristiques qui leurs distinguent 
des autres régions, et recèle des potentialités touristiques certaines, de part sa situation 
géographique particulière et ses sites touristiques pittoresque, elle S’étale sur 120 Km  de 
cote (soit 1/10 de la côte algérienne) se dis nguant par l’existence d’une corniche, îles, et 
îlots se succédant dans un cadre verdoyant. (Tourisme balnéaire). 

L’objectif essentiel et principal de notre travail est d’assurer un développement touristique 
qui respecte l’environnement par l’intégration des paramètres environnementaux à la 
planification et la gestion touristique à la ville de Jijel et ses environs, tout on assure une 
intégration au site, une compacité entre le produit urbanistique et son environnement, et 
une exploitation des potentialités et richesses dans le développement touristique, et  avec 
une participation de tous les participants dans le secteur touristique ( touristes, population 
locale, et les gestionnaire de secteur touristique) pour assurer le développement 
touristique durable. 

Mots Clés: Tourisme balnéaire, Tourisme durable, la ville de Jijel et ses environs, le 
développement durable, le développement touristique durable. 

 


