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 شكر و عرفان

 

انجاز هذا   إلى يأداء هذا الواجب ووفقن على نيدرب العلم والمعرفة وأعان  يالحمد هلل الذي أنار ل
 العمل

 في ومساعدتنا العمل هذا إنجاز في علينا اشرافه على له خاص شكر ...عماد معنصر أستاذي

 ...وأمانة صبر بكل إتمامه

 وعلى العملي الجزء في ومساندتنا دعمنا على المحترم لألستاذ جزيل شكر ...طارق لوصيف استاذ

 ...معنا والصبر واإلرشادات النصائح كل

 .لنا والمعلومات المساعدة تقديم على جقجاق واألستاذ التوفيق مازوز استاذ

 .والمعلومات المساعدة على بشيري السامي للسيد خاص شكر

 كل إلى ...لهم وممتنة محفورين القلب في لكن أذكرهم لم لمن احتراماتي وكل الجزيل بالشكر أتقدم

 الدعم لنا قدم الذي سالم حبيب خاصة بصفة ونذكر ...العمل هذا اتمام في ساعدنا من

 .الكبير

 .حضرية تقنيات تسيير معهد إلى شكر

 .خنشلة لوالية والبرمجة التخطيط مديرية إلى

 ...الجوية اإلرصاد التعمير، مديرية السياحة، مديرية-

 المديريات وكل وخنشلة الحامة لبلدتي التقنية المصالح

 .عثمان فالق :الدراسات مكتب-

 .الزهراء فاطمة قابوش اساترالد مكتب-

 ...باديس  هارون الدراسات مكتب-

 على يقدرنا وأن األعمال وباقي العمل هذا في التوفيق وتعالى سبحانه هللا من نتمنى األخير في

 .هللا شاء إن العربية ولألمة للوطن دائما األفضل تقديم
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 اإلهداء  

 الذي الرازق، الخالق  واألرض، السموات ف اطر بسم الرحيم، الرحمن هللا بسم

 .النجاح درب لنا وسير العمل هذا إنجاز على أعاننا

 .الغالية أمي ...والعطاء الحنان ينبوع إلى

 ذاق الذي .والنجاح والمثابرة والطموح األدب نفسي في زرع الذي إلى

 .الهادي محمد الغالي والدي إلى ...أجلي من الحياة مرارة

 ...النجاح وطرق الحياة اسرار علمتني من إلى ...والوحيدة الغالية أختي إلى

 .مذكرتي إنجاز في ساندني الذي زوجها إلى

 صديقتي إلى ...المشوار طيلة ساندوني الذين وصديق اتي أصدق ائي إلى

 .مريم الغالية

 ...وساعدنا و إرشدنا معنا صبر الذي معنصر عماد ...الف اضل أستاذي إلى

 .الشكر جزيل

 

 س        هيلة



 

 

 اإلهداء  
 ...الرحيم الرحمن هللا بسم

 ...والحنون الغالية أمي إلى

 في ساندني من إلى الحياة وتحدي وكف اح صبر علمني الذي أبي إلى

 .وأخواتي إخوتي مشواري،

 إنجاز في ساندني من كل إلى ...وخارجها الدراسة في أصدق ائي كل إلى

 .المذكرة

 وساعدنا أرشدنا الذي عماد معنصر المحترم أستاذي إلى خاص شكر

 .العمل هذا إنجاز في علينا وأشرف
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:المقدمة العامة-1

نقلوسائلطریقعنالعملإلىبیتھمنینتقلالوظائف،منبمجموعةیقومحي،كائناإلنسان

یجدھالمفإنالراحة،وللترفیھكنأماعنیبحثوبالمللیشعرفھولذاالحالة،نفسیومیاتقریباومختلفة،

اإلنتقالعلىتحفزهالتيالعواملھذهفكلحاجیاتھمختلفوالعملعنللبحثطرضیفھوإقامتھمكانفي

ضمنتدخلبشریةظاھرةالسیاحةأنالقولیمكنھنامنوسیاحة،تعتبرآخرمكانإلىإقامتھمكانمن

دورمنتلعبھلماذلكوالمعاھد،أرقىفيالمستویاتأعلىعلىعملیة تدرسوالعمرانیة،الدراسات

.سیاسيثقافي،اجتماعي،اقتصادي،

وواحاتوجبالوخضراءمساحاتوشواطئمنبھتزخرلماالسیاحیةالبلدانمنالجزائرتعتبر

علىتركیزھابدأفقدالسوقاقتصاددخولھابعدواألخیرةاآلونةفيأنھاكمامعدنیة،حماماتوآثار

التنمیةھدفھاكبیرةتوجھاتأدى إلى االھتمامھذاحیثھشاكانأنبعدتدریجیایظھرالسیاحيالمجال

الشریطعلىاھتمامھاتوليبقیتالفرنسياالحتاللبعدالجزائریةالدولةأنتالحظحیث.المستدامة

فالمناطقالسیاحة،مجاالتمنتحویھمارغماألخرىالمناطقأھملتوالسیاحي،بالقطاعحتىالساحلي

أماوالطاسیلي،الھقاروجبالالواحاتعلىالصحراویةوالمناطق،الشاطئیةالسیاحةعلىتعتمدالشمالیة

.األخرىللسیاحاتكمنافستظھرأنیمكنالتيوالحمویةثریةاالالسیاحةعلىفتعتمدوالوسطىقیةرالش

كحمامكبرى،معدنیةحماماتعلىتحويفھيخنشلة،والیةویةحمالبالسیاحةتتسمالتيالوالیاتبینومن

...الصالحینحمامالكنیف،

خنشلة كإحدى المدن الجزائریة المشھورة بحماماتھا المعدنیة التي جلبت لھا من الشھرة مدن والیةتبرز 

من مقومات صناعة سیاحیة حمویة حقیقیة یمكن تطویرھا لتتحول إلى ما فاق حدود الوطن لما تزخر بھ

. نشاط اجتماعي واقتصادي مربح

فھویشھده،الذيالكبیروالتوافدالصالحینكحمامالموجودةواإلمكاناتالطبیعیةالممیزاتورغم

للنھوضمناسبوذجكنمباختیارهقمناوقد.السیاحةوزارةطرفمنسواءالمھمشةالسیاحیةالمناطقمن

.المستدامةالتنمیةإطارفيخنشلةبوالیةمویةحالبالسیاحة

:اإلشـكالیـة-2
محكمة بحمام الصالحین للنھوض بحال السیاحة الجھویة بالمنطقةحمویةسیاحة كیف یمكن تحقیق 

؟في إطار التنمیة المستدامة ككل



ب

:التالیةالثانویةكالیة إلى طرح التساؤالتوتقودنا ھذه اإلش

؟تھمیش المناطق السیاحیة ھل المخططین والمسیرین أطراف في -

؟سیاحي للحمامطارإما ھي الحلول المالئمة من أجل تحسین أفضل -

:ات الفرضی-3

على ھذه التساؤالت قمنا بوضع بعض الفرضیات كحل مؤقت إلشكالیة البحث وذلك وفق ولإلجابة

:المعطیات والمعلومات الخاصة بنا

السیاحي للحمام اإلطاریمكن رفع تجھیزات معینة وإقامةمن خالل آلیات ؛ -

ویمكن وال تضمن تنمیتھا التدخالت الحاصلة على الحمام قد ال تخدمھ من الناحیة االقتصادیة والجمالیة -

.یل بعضھا بما یتوافق مع تحقیقھا واستدامتھاتعد

:الھدف من البحث -4
 للسیاحة ضمن شروط التنمیة المستدامةتوفیر فضاء منظم ، مھیكل ومھیأ یتالءم مع الشروط المثالیة.

 اء بنوعیة وذلك من أجل االرتقالسیاحيالوصول إلى آلیات جدیدة لضمان المحافظة على اإلطار

.الخدمات بحمام الصالحین ما ینعكس عن ذلك رفاھیا واقتصادیا 

:الموضوعاختیاردوافع -5

.أھمیة الموضوع وتأثیره على اإلطار المعیشي للسكان و جودة الحیاة الحضریة-

.بصفة عقالنیة ومتكاملة الجوانبصناعة السیاحة موضوع یھدف إلى تسییر -

.السیاحة ككل والحمویة بشكل خاص التھمیش الذي تعاني منھ -

.الذي یلعبھ حمام الصالحین بالوالیةوالدور الحیويالموقع الھام -

:منھجیة البحث-6
كون أن الھدف من الموضوع ھو الوصول إلى معرفة وضعیة  السیاحة بالمدینة فإن ذلك یدفعنا إلى استخدام 

ومن ذلك . الوصفي وھذا لوصف الظواھر وإجراءات التنمیة السیاحیة،كذلك اإلمكانیات المتاحةالمنھج 

مشكلة (استخدام المنھج التحلیلي من خالل تحلیل المعطیات، وھذه الطریقة تمكننا من تحدید أبعاد المشكلة 

علقة بھا مع من خالل وصف خصائص المشكلة والعوامل المؤثرة فیھا، والظروف المت) موضوع البحث

دراسة مدى عالقة ھذه المؤثرات بالمشكلة المطروحة عن طریق التحلیل والتفسیر ولذلك اعتمدنا في دراسة 

.بحثنا ككل المنھج الوصفي التحلیلي

كما انتھجنا المنھج المقارن لعرض مختلف التجارب في العالم والجزائر حول موضوع البحث ولجأنا 

.تخطیط وتسییر سیاحیینأفضلالمشاریع الحالیة للوصول إلى إلى المنھج النقدي لنقد 



ج

المراحل األساسیة  عن التساؤالت المطروحة في موضوع دراستنا ضمن اإلشكالیة؛ اتبعناومن أجل اإلجابة

:التالیة

مرحلة البحث النظري:

والقراءة السریعة لكل المراجع والوثائق التي تمكنا من الحصول االطالعفي ھذه المرحلة حاولنا 

علیھا بغیة اإللمام بمختلف الجوانب التي تتعلق بموضوع بحثنا وإثراء رصیدنا المعرفي حول الموضوع 

و نشیر إلى أنھ تلت ھذه القراءة السریعة قراءة متأنیة عمیقة قمنا . بأفكار أخرى لم نتطرق إلیھا من قبل

باختیار الفصول التي نراھا تساعدنا على دراسة الموضوع مع بعض العناوین الجزئیة وتم خاللھا خاللھا

كذلك تصنیف المراجع حسب . كذلك إعداد بطاقات تحتوي على أفكار ونصوص نرجع إلیھا أثناء الحاجة

نشیر إلى أن كما .األھمیة ومحتواھا إلى أولیة وثانویة، بحیث اعتمدنا على مراجع مخصصة وأخرى عامة

.ھذه المرحلة كانت أطول مرحلة في موضوع البحث

مرحلة البحث المیداني:

من اإللمام المختلف المعطیات واإلحصائیات الخاصة بالمنطقة التي تخدم موضوعنا وتثرى وكي نتمكن

المتعددة بمختلف المصالح والمدیریات على مستوى الوالیة و باالتصاالتعلینا القیام ؛استوجبمعلوماتنا

:المتمثلة 

.خنشلةلوالیةوالبرمجةالتخطیطمدیریة-

...الجویةاألرصاد،التعمیرمدیریةالسیاحة،مدیریة-

المدیریاتوكلخنشلةوالحامةلبلدتيالتقنیةالمصالح-

.عثمانفالق:الدراساتمكتب-

.الزھراءفاطمةقابوشاساترالدمكتب-

.بادیسھارونالدراساتمكتب-

في ھذه المرحلة من البحث قمنا بالتنقل إلى منطقة الدراسة حیث تمكنا من جمع بعض    

أجرینا مقابالت مع بعض المسئولین والھیاكل أیضا. اإلحصائیات، الوثائق، والمعلومات الخاصة بالموضوع

التي لھا عالقة بالموضوع ونظرا للنطاق الواسع أو للتأثیر الواسع لمنطقة الدراسة لتعدد مواقعھا السیاحیة 

مع االتصال غیر المباشر . من جمع بعض المالحظات الخاصة بموضوع البحثوتمكنا ،وبعدھا عن المدینة

.المعطیات وإجراء المقابالت في ھذه المرحلةمع المشرف في كیفیة جمع 



د

مرحلة التوثیق والتصمیم    :

تم خاللھا فرز المعطیات والوثائق التي تخدم الموضوع وإیجاد األسالیب والطرق التي تمكننا من 

.وھي آخر مرحلة. أیضا صیاغة خطة العمل الشبھ نھائیة. عرضھا للقارئ لسھولة فھمھا

:محتوى البحث 
فصول مھمة لتسھیل فھم المذكرة ستةقمنا بتلخیص أھم المعطیات والنتائج الخاصة بالموضوع في لقد

:واستیعاب أفكارھا

:المستدامةوالتنمیةالسیاحةحولعامةمفاھیم:األولالفصل

.المستدامةالتنمیةالتسییر،التخطیط،وأنواعھا،السیاحةمفاھیممختلفإلىتطرقناحیث

.والجزائرالعالمفيالسیاحة:الثانيالفصل

فيالسیاحةإلىتطرقناوكذاللسیاحة،العالمیةالمنظمةخاللمنالعالمفيللسیاحةأخیرةإحصائیاتقدمنا

.للجزائرالسیاحیةاإلمكانیات،أنواعھاتاریخھا،الجزائر،

.الجزائرفيالسیاحیةالمناطقوأھم

في الجزائرالسیاحة الحمویة:الثالثالفصل

قدمناكماوفوائدھا،ومتطلباتھاوأنواعھاالحمویةالسیاحةكلھ،ھیاوھأنواع،الحماممنكلفيفصلنا

.ة بینھامقارنالووالجزائراألردنتركیا،فيالحمویةالسیاحةعنأمثلة

.المباشرللمحیطدراسة:الرابعالفصل

السیاحیةھاإمكانیاتبیانإلىباإلضافةالوالیةعنةلمحقدمناوعلیھخنشلة،والیةھوالدراسةمجال

.وأنواعھا

واستخلصنا)الصالحینحمام(الدراسةبعینةعالقةلھماألنوالحامةخنشلةلمدینةتحلیلیةدراسةقدمنا

.العالقةھذهیبینجدول



ه

:دراسة تحلیلیة لحمام الصالحین :الخامسالفصل

المشاكلقدمنا)وعمرانیةطبیعیة(شاملةتحلیلیةدراسةقدمنادراسة،كعینةالصالحینحماممنطقةأخذنا

.بصورذلكودعمناوالعوائقالموجودة

:التنفیذي المشروع:السادسالفصل

واستخراجالمشاریعلھذهبنقدوقمنابالمنطقة،اإلنجازطورھيالتيو المنجزةالمشاریعإلىتطرقنا

.مستداممشروعفيوترجمتھاالنقائص،



...........مفاهيم حول السياحة..................الفصل األول : .....................................  
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 تمهيد

 تطورت اآلن لكن واالستكشاف الترفيه بغرض لمدة أشخاص حلة عن عبارة السياحة كانت قديما
 على تتركز ومداخيلها لها أساسي كدخل جعلته الدول بعض أن حيث للدول، اقتصادي دخل له كقطاع
 هذا أصبح و بأضعاف سنويا السياحة عائدات تزداد للسياحة العالمية المنظمة فحسب السياحي النشاط
 .التنمية روافد من القطاع هذا وأصبح ..التنمية روافد من القطاع
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I. مفاهيم 

 السياحة:-1

 مفهوم السياحة:1-1

تعتبر السياحة نشاط قديم تطور بعد الحرب العالمية الثانية حيث زاد دخل األفراد مما يدفعهم إلى السعي  
 إلى الترفيه و االستجمام و هناك عدة تعار يف للسياحة نذكر منها :

 - تعريفla rousse يعرف السياحة على أنها عبارة عن عملية سفر قصد الترفيه عن النفس :
جراءات التقنية و المالية و الثقافية المتاحة في كل دولة أو منطقة و المعبر عنها وهي "مجموعة اإل

 بعدد السياح".

                  

  مفهوم عام: تعني السياحة انتقال أي شخص من مكان إقامته إلى أي مكان آخر لمدة قصيرة نسبيا و
ينشد الزائر مجرد  الزيارة أو اإلنفاق من مدخراته، و ليس العمل في المكان الذي يزوره، و قد 

تمضية اإلجازة أو الحج أو المدرسة أو  الصحة ، و بناء عليه يتنقل السائحون بصفتهم مستهلكين ال 
 1منتجين و قد تكون السياحة داخلية أو خارجية.

 تعريف السائح: 1-2

  :قصد:  ساعة على األقل  24م السياح هم زوار مؤقتين يمكثون 1963تعريف األمم المتحدة
قضاء أوقات فراغ  الصحة البحث الدينية للعمل و المصالح و مهام الزيارات و البعثات 

 االجتماعية.

  تعريف المنظمة العالمية للسياحة: السائح هو كل شخص يقيم خارج وطنه المعتاد لفترة تزيد عن
 ساعة على ان ال تتحول هذه اإلقامة إلى إقامة دائمة. 24

 ساعة.  24ال يتعدى وقت إقامته المتنزه: هو زائر 1-3

 الفرق بين السائح و المتنزه:  1-4

السياح هم أولئك الزائرون الذين يمضون ليلة واحدة على األقل في الدولة المضيفة ، إما المتنزهون فهم 
 الزائرون ليوم واحد أو الذين يقومون برحالت ألغراض المتعة و يعودون الراحة لموقعهم في نفس اليوم.

 2الدوافع السياحية: 1-5

 و يقصد بها الرغبة التي تدفع اإلنسان للسياحة و هي : 

 الدوافع الطبيعية 1-5-1
 التسلية و الترفيه . 
 . الراحة و االسترخاء 
 .االستجمام 
  .تغيير أسلوب الحياة 
 .ممارسة الهوايات و األنشطة 

 
 

                                                           
 

  1يسرى دعبس:السياحة و البيئة، الملتقى المصري لإلبداع و التنمية2007،ص 13
 2 نفس المرجع ص 32
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 الدوافع الثقافية: 1-5-2

 .التعرف على ثقافات و عقليات الشعوب األخرى 
 - .التعرف على الحضارات القديمة و مشاهدة المعالم األثرية 

 الدوافع المتعلقة بالعالقات الشخصية: 1-5-3

 .تتمثل في زيارة األقارب واألصحاب 

 الدوافع المتعلقة بالمكانة االجتماعية: 1-5-4

 .كسياحة رجال األعمال و اإلطارات 

 دوافع العمل و األسباب المهنية: 1-5-5

 كالمؤتمرات 

 الدوافع التعليمية و الصحية و السياسية: 1-5-6

 .كالجامعة و المستشفيات 

  1تطور ظاهرة السياحة عبر العصور: 2

 العصور القديمة: 2-1

تعتبر السياحة اكتشاف من طرف بعض العلماء و الباحثين و تطور عبر العصور حيث انه في القديم كانت  
السياحة تنقالت للبدو بحثا عن األكل و إضافة لرحالت الحج لزيارة الديار المقدسة باإلضافة إلى سفر 

المهن و التجارة لتحقيق الرومان لزيارة األهرام و مدينة اإلسكندرية بمصر، سفر الحرفيين و أصحاب 
 ق م 767المكسب االقتصادي، و أيضا لليونان دور حيث كانوا يسافرون لمشاهدة األلعاب االولمبية منذ 

 عصر النهضة:  2-2

 ظهور السياحة الترفيهية الخاصة بالطبقة الغنية-

 ظهور السياحة التعليمية )فنون القتال و المبارزة خاصة أبناء الطبقة الراقية(-

 منتصف القرن العشرين:  2-3

 االهتمام بالمناطق الجبلية كرياضة التزلج)جيال األلب( -

 اإلقامة الريفية من اجل الصيد-

 ما بعد الحرب العالمية الثانية لوقتنا هذا: 2-4

 
 

                                                           
 
،عمان  1التخطيط السياحي في سبل تخطيط مكاني شامل و متكامل، دار الصفا للتوزيع و النشر ط نبيل سعد ظك د عثمان محمود عنيم،م بينتا1 

  13،ص 2003االردن،
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تبلور مفهوم السياحة و تطور في هذه المرحلة ، كذلك تنوعت أهدافها و تزايد عدد السياح بشكل كبيرو - 
ركة السفر بمختلف وسائل النقل)البري البحري و الجوي( بكثافة كبيرة لم تشهدها من قبل ، و تميزت ح

 ظهرت سياحة االستحمام و أنماط أخرى من السياحة.

 تطور منشآت و هياكل تخدم مجال السياحة.-

 أصبحت لها نشاط اقتصادي و أبعاد ثقافية وإنسانية. -

 1: أنماط السياحة -3

 :هذا النوع من السياحة يقسم كما يلي وفقا للحدود:حسب الموقع  -أ

 سياحة داخلية- 

 سياحة اقليمية -

 سياحة دولية -

 حسب وسيلة النقل:-ب

 سياحة برية -

 سياحة جوية 

 سياحة بحرية ، نهرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 

  1يسرى دعبس، السياحة و البيئة، الملتقى المصري لالبداع و التنمية، 2007 ص 28-26
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  حسب مستوى اإلنفاق :-ج

 سياحة محدودي الدخل -

 الطبقة المتميزة -

 ألغنياء سياحة ا

 حسب فترة اإلقامة :-د

 موسمية -

 دائمة -

  حسب العدد:-و

   سياحة فردية -

 سياحة المجموعات الصغرى-

 سياحة المجموعات الكبرى-

 حسب الموسم السياحي:-ه

 سياحة المناسبات -

 سياحة الشتاء -

 سياحة الصيف -

 حسب السن :-ي

 صغار -

 شباب -

 كبار -

 فئات خاصة -

 5السياحة :أنواع -3-1

إن السياحة تختلف حسب دوافع انتقال السائح من مكان ألخر، فقد ينتقل من أجل العمل ،االستحمام ، و 
 المعرفة العلمية و عليه يمكن أن تحددها في األنواع التالية :

 الساحلية: السياحة الشاطئية أو 

 
 

                                                           
 

فاق تنميتها في ظل رية، االمكانيات السياحية لوالية خنشلة و آحبيب سالم ، جباري مراد، مذكرة لنيل شهادة مهندس دولة في تسيير التقنيات الحض
  5التنمية السياحية المستدامة- حالة حمام الصالحين،2012 ،ص 10
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الرياضة كالغوص و ركوب  و هذا النوع تخص المناطق البحرية يكون الهدف منه االستحمام  أو
 األمواج 

 ( السياحة الشاطئية1صورة رقم)

 

 safari.comالمصدر:

 :السياحة البيئية 
 

تعتمد السياحة البيئية على استخدام المواد الطبيعية و الثقافية كمقوم أساسي للنشاط السياحي بحيث يتم 
احة المثقفين الذين يقدرون القيم ياحة أنه سيفي إطار حماية البيئة الطبيعية، و تعتبره المنطقة العالمية للس

 .البيئية و الطبيعية

 ( السياحة البيئية2صورة)

 

 safari.comالمصدر 

 : السياحة االقتصادية 

، و تشمل السياحة المهنية بقصد إدخال  التي لها عالقة بالنشاطات االقتصادية و المعارض  الدولية
 أعمال و كذا اقتناء السلع المنشآت الصناعية.

 : السياحة العلمية 

و هي السياحة البحثية و تشمل الدراسات و البحوث العلمية خاصة التي تتعلق بالبيئة الحيوانية و النباتية 
. 

 :السياحة الرياضية 
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مختلفة كالصيد،الغطس ،تسلق الجبال،سباق داخلية أو خارجية من أجل ممارسات رياضة  
 السياحة،األلعاب الرياضية األولمبية.

 :السياحة الصحية 

 أو العالجية و هي التوجه إلى أقاليم و فظاءات للعالج من أمراض محددة. 

   :السياحة الحموية 

المتعلقة بالمنابع الساخنة و الحمامات المعدنية ويمكن القول أنها سياحة صحية هدفها العالج  و هي تلك
 و االستحمام.

 حمامات  عفرا الردن(3صورة)
 

 

 http://fashion.al-moda.com/f54/a-1185.htm المصدر: 

 السياحة االجتماعية:ا 

تلك التي تهدف إلى زيارة األقارب و األصدقاء وكذا رحالت شهر العسل و المناسبات السنوية  هي 
 وتكون داخلية أو خارجية و هناك نوع آخر يخص فئة العمال تقوم بها النقابات العمالية.

 :السياحة الدينية 

وأيضا زيارة المناطق وهي اإلنتقال لزيارة األماكن ذات الطابع الديني كمكة المكرمة للحج و العمرة 
 التي تزخر بالمعالم الدينية والمساجد الكبرى و المعابد التاريخية خاصة إلحياء المناسبات الدينية .
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 ( مكة المكرمة4صورة )

 

 flh7.com/vb/t84940.htm المصدر:

 :السياحة الثقافية 

اآلثار و المعالم التاريخية كالمسارح و القصور و التماثيل فيقصد  و تشمل السياحة التاريخية و سياحة 
 السائح األماكن التي تحوي مختلف آثار الحضارات القديمة قصد الثقافة و المتعة الذهنية.

 :السياحة الجبلية 

هي تلك التي لها عالقة بالجبال فهناك من يقوم بها من اجل االكتشاف ، و االستجمام والرياضة،  
 زلج ، والتسلق .كالت

 :السياحة الصحراوية 

و هي نوع خاص بالمناطق الصحراوية و تكون لمشاهدة الكثبان الرملية، و غروب الشمس ،و كذا 
 التزود بثقافة معمارية ألن المناطق الصحراوية لها نمط خاص من البناء.

 

 ( السياحة الصحراوية5صورة)

 

 safari.comالمصدر
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 :السياحة السياسية 

 تكمن هذه السياحة في العالقات السياسية سواء داخلية أو دولية كالمؤتمرات السياسية.

 :السياحة العملية 

هذا النوع من السياحة يقوم به غالبا رجال األعمال و رؤساء المؤسسات و ذلك لعقد الصفقات و تفعيل  
 النشاط االقتصادي المستثمرين. 

 6اهداف السياحة: -4

كانت السياحة عبارة عن نشاط ذو طابع ترفيهي و للبحث عن األكل أو زيارة أماكن دينية كمكة  قديما
 المكرمة لكن اآلن أصبح لها تأثير كبير على عدة مجاالت منها:

 اجتماعيا:-4-1

 .تبادل األفكار بين الشعوب و سهولة التواصل بين األشخاص و تعلم اللغات 
 أجل العودة لممارسة نشاطه. تساعد على تهيئة الفرد نفسيا من 
 .تحسين مستوى المعيشة و تقليص ظاهرة البطالة 

 ثقافيا:-4-2

 . التعرف على عقليات الشعوب و نمط عيشهم 
 .اإلطالع على المعالم التاريخية و األثرية و التزود الثقافي 
  .تطوير بعض الحرف و الصناعات،إضافة لمسة الشعوب األخرى 
  .تقليص المسافات الثقافية و تعلم اللغات 

 سياسيا:-4-3

 .تحسين العالقات بين الدول 
 .حل بعض المشاكل السياسية من خالل النشاط االقتصادي  السياحي 
 .التبادل السياسي كما هو الحال في المؤتمرات 
 . تقوية االنفتاح على سوق العمل 

 اقتصاديا:-4-4

 .تطوير االقتصاد الوطني و الدولي  
 .إضافة مدخول جديد 
 . القضاء على البطالة بخلق فرص العمل 
 .جلب العمالت الصعبة 
 .تساعد على التزويد باالستثمارات األجنبية 

 عمرانيا:-4-5

 
 

                                                           
 

  6يسرى دعبس ، السياحة و البيئة، الملتقى المصري لالبداع و التنمية2007، ص 400-399
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 .اكتشاف التصاميم العمرانية القديمة و الحديثة 
 .الثقافة الهندسية و التعرف على المعمار في مختلف البلدان 
  للمدن .إعطاء قيمة للبعد الجمالي 

 آثار السياحة:-5

 ( ايجابيات و سلبيات السياحة1جدول)

 السلبية                     االيجابية                     

 زيادة الدخل الوطني و جلب االستثمارات-
 تدعيم العالقات بين الشعوب وتبادل الثقافات-
 توفير العملة الصعبة بفضل السياح األجانب-
و ترقية الصناعات الحرفية وإثراء التراث  تنشيط-

 الثقافي 
 

 
 االنحالل الخلقي نتيجة تصادم األفكار و الطبائع.-
 ظهور أفات خطيرة في المجتمع نتيجة التقليد.-
 ظهور أمراض فتاكة و معدية -
 بناءات فوضوية تتلف طبيعة األراضي الفالحية-
 االنقسام الطبقي الذي يظهر دون األخرى -
 االستغناء عن نقص القيم و التقاليد-
ظهور عادات استهالكية غير متماشية مع مستوى -

 المعيشة 
 

 العوامل المؤثرة على السياحة -6

 العوامل الطبيعية:6-1

 المناخ:حيث يختلف النشاط السياحي من منطقة ألخرى: 6-1-1

 تساعد على النشاط السياحي. المناطق الحارة :تكون بها نشاطات استجمامية 

  . المناطق المتوسطة :و هي ذات مناخ البحر األبيض المتوسط 

 . المناطق المعتدلة :يكون فصل الصيف أكثر موسم سياحي خاصة السياحة الشاطئية 

 الجبال:السياحة الجبلية كالتزلج و االكتشاف،فكلما كانت مسالك الجبال سهلة زادت السياحة. 6-1-2

 احل :لها خصائص طبوغرافية و مناخية تجعلها أهم عنصر في السياحة .السو6-1-3

 العوامل االقتصادية:6-2

 .ارتفاع مستوى المعيشة 

 .)تقدم قطاع النقل بأنواعه)بري،بحري،جوي 

 .تقدم خدمة االتصال و التكنولوجيا 

 . تكون السياحة أكثر في البلد الذي به أكبر نوع من أنواع السياحة 

 الثقافية: العوامل6-3

 .عقلية الشعوب و تقبلها للنشاط السياحي و تأثره إيجابيا و سلبيا 

 .مساهمتهم في تطوير النشاط السياحي 
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II.  :تخطيط و تسيير السياحة المستدامة 

 التخطيط السياحي:-1

 7مفهوم التخطيط :-1-1

هو أسلوب في التنظيم يهدف إلى استخدام الموارد على أفضل وجه ممكن وفقا ألهداف محددة و يقصد به  
على النطاق القومي ،وضع خطة يسير عليها المجتمع خالل فترة معينة بقصد التنمية االقتصادية و 

 االجتماعية    

 8التخطيط السياحي:-1-2

صادي ينفرد ،باهتمامات تنسيق من طبيعة و دوافع النشاط هو نموذج خاص بالتخطيط االجتماعي و االقت
السياحي،لما كانت نتيجة السياحة من األنشطة التي تتداخل في عدة قطاعات داخل الدولة ،و تؤثر تأثيرا 
مباشرا في التنمية االقتصادية،فإن خطتها أن تكون وثيقة الصلة بالخطط المختلفة لباقي القطاعات و أن 

تكون  أجزاء متكاملة من الخطة العامة للتنمية الدولة .كما أن التخطيط السياحي يختلف عن تتالءم معهما ل
التخطيط العمراني أوتخطيط استخدامات األراضي،الذي يعتمد أساسا على توفير احتياجات السكان من 

رنامج  مساكن و خدمات و أعمال ،لكن التخطيط السياحي يعطي األولوية للمكان ،حيث يهدف إلى وضع ب
تخطيط استخدامات األراضي سياحيا ،و تطويرها و تجميلها كإقليم و مراكز سياحة ،و من الضروري في 
هذا الصدد التنسيق بين تخطيط التنمية السياحية والتخطيط العمراني و خاصة أن الخطة السياحية تعتمد على 

إعدادها سياحيا.كما أن الشكل و الطابع الفني بنية المرافق األساسية و توفيرها قبل البدء في تعمير المنطقة و 
و المعماري مهم ،باعتبار أن المكان هو السلعة التي تقدم للسائح ،و الذي يعتبر شديد الحساسية بالبيئة التي 

 تقيم  بها .

 و من هذا فإن التخطيط السياحي يقوم أساسا على المحافظة على القيم األصلية للمواقع السياحية .

 9مات التخطيط السياحي :مقو-1-3  

 التخطيط السياحي يقوم على مبدأين أساسيين وهما كالتالي :

المبدأ األول:يجب القيام بمسح تفصيلي لخصائص المنطقة المهتم بها، وإجراء دراسة شاملة لكافة المقومات 
 مة لتنميتها وتطويرها.التي تحتويها المنطقة، ثم يتم تحديد مواقع الجذب السياحي واإلمكانيات السياحية القائ

المبدأ الثاني: دراسة التوجيهات المستقبلية للقطاع السياحي ،و هي مبنية على تحدد من خاللها و بدقة 
مميزات و متطلبات السياح الذين تستهدفهم  و بالتالي يمكننا تمييز االتجاهات الجديدة في الطلب السياحي و 

 ات التنموية.أخذها بعين االعتبار عند وضع االستراتيجي

 10أهداف التخطيط السياحي:-1-4

 
 

                                                           
 

  7يسرى دعبس ، السياحة و البيئة، الملتقى المصري لالبداع و التنمية2007 ، ص339
ة حالة مدينة شعيب قديري،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير،تخطيط و تسيير المجال السياحي لوالية بسكرة في إطار التنمية المستدام 

  8القنطرة2008-2009،ص33
  9يسرى دعبس،السياحة و البيئةنالملتقى المصري لالبداع و التنمية2007،ص 340

ة حالة مدينة كرة لنيل شهادة الماجستير، تخطيط و تسيير المجال السياحي لوالية بسكرة في إطار التنمية المستدامة دراسشعيب قديري مذ 
  10القنطرة2008-2009 ، ص 35
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 .زيادة عدد الزيارات السياحية 
 .رفع معدل إقامة السائحين 
 . تنويع العرض السياحي 
 . استحداث أنماط سياحية جديدة 
 رفع مستوى الصورة السياحية للبلد السياحي في الخارج 
  . العمل على حماية قيم المجتمع و تقاليده حتى ال يتحطم بتأثير السياحة 
  االهتمام بالمصنوعات اليدوية و النشاطات الثقافية ،و بوجه خاص إحياء التقاليد وطريقة حياة

المواطنين بما تتميز به من خصائص طبيعية و اجتماعية ،ثقافية تصلح ألن تكون عناصر جذب 
 سياحي.

   يشعر السكان المحليون بأنهم غرباء عن خطة التنمية السياحية بل يشاركون و يجب أن ال
 يستفيدون منها .

 .حماية البيئة بكائناتها و مواردها 

 عوامل نجاح التخطيط السياحي:-1-5

 عناصر وتكون مرتبطة بعالقة قوية و هي كالتالي : 4لنجاح التخطيط السياحي ،يجب أن تتوفر 

 اعتبار أن التدفق السياحي يرتبط بعوامل الجذب السياحي تتمثل في المناخ و  البيئة السياحية :على
المناظر الطبيعية ،و غيرها أو بعوامل الجذب التي هي من صنع اإلنسان كالمناطق التاريخية و 
األثرية الحديثة ، فإن هناك نقطة هامة تبرز في عملية التخطيط ،تتعلق بمدى المحافظة على 

 التي تتضمنها. العناصر البيئية
   الموارد المالية:و يقاس نجاح التخطيط بتدفق الموارد المالية على السواء من عائدات السياحة

الدولية و المحلية أو من خالل اإلقبال على االستثمار السياحي و النشاط االقتصادي، إن نجاح 
تواصلة في المداخيل التخطيط السياحي مع أي نشاط اقتصادي هو في مدى إمكانية تحقيق زيادة م

 على مستوى االقتصادي المحلي، مما يعني استثمار أكثر للمداخيل في تسيير النشاط السياحي .
  إثراء المعرفة السياحية :إن كانت بعض عوامل الجذب السياحي ترتبط أساسا بالمتعة النفسية أي

عية و الثقافية للمناطق التي السياحة الترفيهية ،فإن دافع السائح إلى التعرف على األبعاد االجتما
يزورها،لذا فإن التزاوج بين كل من االستمتاع و اإلثراء المعرفي الذي يجعل السائح أكثر رغبة في 

 زيارة المناطق مرة أخرى.

 11عملية تخطيط المجال السياحي:  1-6

فة معينة وهي تخطيط المجال السياحي يمر بثالث مراحل و كل مرحلة تعتمد على سابقتها ولها زمن ووظي
 كالتالي:

 :المرحلة األولى 
تتمثل في السيطرة على الموارد و استخدامها في تنمية المناطق السياحية ،مما يؤدي إلى تثمين 

في هذه المناطق،باإلضافة إلى ما تستطيع هيئات القطاع أن توفره من  الناتج السياحي والمداخيل
 إمكانيات ومدى قدرة األفراد على المساهمة في ذلك.

 :المرحة الثانية 
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فإذا كانت احتماالت التنمية السياحية مشجعة،فإن المختصين يواصلون العمل في المرحلة التالية 
لسياحية بناءا على المعلومات و بيانات المتاحة،لتقدير التي تتمثل في تحليل الموارد في المنطقة ا

حجم التدفق المنتظر وقدرة المنطقة السياحية على المنافسة و مدى كفاية عوامل الجذب و 
التسهيالت السياحية و إمكانية زيارتها،و ذلك تمهيدا لوضع تصور لخطة سياحية متكاملة على النحو 

 لسير في عملية التخطيط السياحي.الذي يؤهل التخاذ القرار بمواصلة ا
 :المرحلة الثالثة 

و تأتي هذه المرحلة لتصميم اإلطار التفصيلي للخطة الجزئية أو الشاملة على أساس جغرافية و 
قطاعية لقرارها حتى تصبح قابلة للتنفيذ،خالل تنفيذها تتدخل هيئة التخطيط لمتابعة و تقييم 

ركة السياحية،كما تشمل أيضا على مجموعة من الدراسات إنجازها،و يعتمد في ذلك على دراسة الح
 و القرارات التي تهدف إلى إعداد الصورة التي تكون عليها المنطقة السياحية في نهاية الخطة.

 و إجماال لما سبق فإن عملية التخطيط السياحي تمر بعدة خطوات تشمل على: 
 اع.تحديد أهداف التخطيط و سياسات التنمية السياحية للقط 
 .دراسة متطلبات التنمية السياحية على المدى البعيد 
 .التحكم في العوامل المتاحة و المساعدة على الجذب السياحي 
 .سياسات استغالل المجال السياحي من خالل االختيار المناسب للمواقع السياحية 
 .وضع األنماط المعمارية المقترحة لمظهر المنطقة السياحية 
 ياحية لتحديد التكاليف و تحقيق الفوائد.دراسة الميزانية الس 
  مرونة المتطلبات التشريعية التي تساعد على تنمية المناطق السياحية و على العموم فإن هيئات

القطاع عليها أن تدرج التخطيط السياحي ضمن خطة التخطيط العام و اإلقليمي بحيث ينحصر في كل 
مناطق الساحلية للبحار أو األنهار أو المناطق األثرية أو المناطق ذات الجذب السياحي في اإلقليم مثل:ال

 المناطق ذات التميز السياحي الخاص. 

 12التسيير السياحي :-2

 إن استعمال كلمة التسيير أخذ عدة مفاهيم نذكر منها :مفهوم التسيير:  2-1

االختيار الجيدة الناتجة عن " يتمثل مفهوم التسيير في طرح المشاكل بصورة شاملة, توقع و إجراء عمليات  
المالئمة بين ثوابت مختلفة, خدمة االحتياجات ذات المنفعة العامة, توفير النوعية إلطار الحياة و التفكير في 

 المر دودية االجتماعية ألي تجهيز و كذلك مرد وديته."

 مفهوم التسيير السياحي:  2-2

هو تفعيل وتنشيط كل مقومات المنطقة السياحية من خالل استغالل الموارد الخاصة بها بطرق عقالنية و 
سليمة،و أي مشروع سياحي ال يمكن أداء وظيفته بصورة فعالة من دون التشخيص الدائم للخلل الذي يكون 

 في جودة و قيمة الخدمات التي يوفرها باتخاذ الحلول الناجعة له.       

 مقومات التسيير السياحي :-2-3

إن للتسيير السياحي ثالثة أبعاد أساسية متكاملة يجب أن يستوفيها معا، في أثناء دراسة و تحليل الوضع 
 السياحي لمنطقة ما، و تتمثل في :

 
 

                                                           
 

ة ار التنمية المستدامة حالو تسيير المجال السياحي لوالية بسكرة في إط شعيب قديري ،مذكرة لنيل شهادة المماجستير ، تخطيط
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 *البعد األول:تقييم وضعية المقومات السياحية و كيفية استغاللها و التعامل معها .

 على مدى تموضع و كفاءة المنشآت السياحية و الخدماتية .*البعد الثاني :التركيز 

 *البعد الثالث :دراسة مدى كفاءة الفاعلين السياحيين و نوعية الخدمات المعروضة .

 أهمية التسيير السياحي:-2-4

يكمن الدور الرئيسي للتسيير السياحي في كونه يهتم بالجوانب المكملة للنشاط السياحي لتحسينه، بمراعاة 
 عناصر المختلفة له من خالل:ال

 :حماية المواقع السياحية 

 حماية و صيانة المواقع األثرية و التاريخية ذات الطابع السياحي .-1

 توفير التمويل الالزم لتأهيل ورد االعتبار للتراث المحلي .-2

 : الحفاظ على البيئة السياحية 

 بتوازنها .حماية البيئة والطبيعة من التلوث أو اإلخالل -1

 تطوير الفضاءات المفتوحة في الوجهات السياحية كالمنتزهات والمحافظة على بيئتها .-2

 تحقيق إدارة جيدة للنفايات للتخلص منها بشكل علمي سليم .-3

 زيادة الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع و المتعاملين السياحيين .-4

 : توفير الخدمات السياحية 

 ساسية للسياح من المرافق الضرورية و الخدمات السياحية.سد االحتياجات األ-1

 خلق تقارب بين السياح و المراكز السياحية .-2

 منح امتيازات سياحية من أجل جذب أكثر للسياح.-3

 تكثيف الرحالت واألنشطة السياحية.-4

 13التنمية المستدامة : -3

 مفهوم التنمية :-3-1

استخدامها في اآلونة األخيرة وبالرغم من ذلك فمازال اللفظ يكتنفه الغموض التنمية من األلفاظ التي شاع 
 واإلبهام وظهرت اتجاهات نظرية عديدة ومتنوعة تعالج هذا الموضوع.

عموما التنمية هي أداة للتحرك نحو عملية معينة نسعى نحو انجازها، والعملية هي حركة تقدمية من مرحلة 
معينة إلى مرحلة الحقة، ويتمثل ذلك في القيام بوضع قرارات عامة تستهدف مصلحة جميع أفراد المجتمع، 
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قرارات إلى المشاركة الجماعية، وينطوي ذلك على عملية التعاون ومن مشاركة قلة من األفراد في اتخاذ ال
ومن إستراد المصادر والمتخصصين من الخارج، إلى توفر المصادر والمتخصصين المحليين وينعكس ذلك 

 على جميع أفراد المجتمع اجتماعيا وبسيكولوجيا.

المجتمع وتشير كلمة التنمية كذلك إلى البرامج االقتصادية وغير االقتصادية التي تنجم عن تنظيم           
المحلي،واعتبر بعض السوسيولوجيين أن التنمية للمجتمع المحلي هي عملية انتقال المجتمعات من نمط ما 

 قبل الصناعة إلى النمط الصناعي. 

  مفهوم االستدامة: 3-2
موجود منذ القدم وبالتالي فإن أجدادنا لم يستخدموا مصطلح االستدامة كتعبير عن طريقة معيشتهم وكيفية 

 ر مصادر العيش واألسلوب الذي يبنون به, بل عاشوا المفهوم وطبقوه بشكل عفوي وتلقائي.توفي

 إذن فاالستدامة هي مصطلح شامل ومرتبط بالتنمية المطلوبة للمجتمع اإلنساني.

أن األساليب المتطور ة واألفكار الخالقة للتعامل مع المصادر الطبيعية تتطلب تضافر جهود ذوي 
ماريين والمخططين والباحثين بالتعاون مع أصحاب القرار للتركيز على التقنيات التخصصات : المع

  الصديقة للبيئة خاصة في مجال البناء و تخطيط المدن.

 مفهوم التنمية المستدامة :-3-3 

تعرف على أنها ضرورة استخدام الموارد الطبيعية المتجددة بطريقة ال تؤدي إلى فنائها أو تدهورها أو  
إلى المتجددة بالنسبة لألجيال المقبلة ،و ذلك مع المحافظة على رصيد ثابت بطريقة فعالة أو غير تؤدي 

 متناقصة من الموارد الطبيعية مثل التربة ،المياه الجوفية .

التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية  االضرار بقدرة -
 تلبية احتياجاته.األجيال القادمة على 

 :أبعاد التنمية المستدامة 3-4

 تشمل التنمية المستدامة ثالثة أبعاد أساسية كالتالي:

 االبعاد البيئية : تهدف إلى:3-4-1

 حماية االتساق الطبيعية و المحافظة على الموارد الطبيعية التي يعتبر العمود الفقري للتنمية المستدامة -

 مياه .مراعاة استهالك  مصادر ال -

 الحفاظ على الغابات من الرعي الجائر و قطع األشجار . -

 الحفاظ على الثروة الحيوانية و األنواع النباتية من االنقراض. -

 األبعاد االجتماعي:2 -3-4

 .تحسين ظروف المعيشة 
 .تحقيق العدالة االجتماعية 
 . توفير الرعاية الصحية 

 بالمواطنين من حيث التزايد السكاني) تنظيم النسل(. االهتمام- 
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 إتباع الوسائل الصحية لبناء مجتمع قوي و متين. -

 دراسة الفقر و القضاء على البطالة، االهتمام بالمرأة و األطفال و الشيوخ. - 

 التركيز على الجانب التعليمي.  -

 األبعاد االقتصادية:3-4-3

 عن اإلدارة الكفوءة للموارد الطبيعية و االجتماعية. تطوير البنى االقتصادية فضال-

 رفع مستوى المهارات المختلفة مع تحديد طبيعة الصناعات للحفاظ على البيئة. -

 ربط حاجيات الفرد بالمادة المنتجة و المستوردة بالعامل البيئي. - 

 :يمثل أبعاد التنمية المستدامة  (1)الشكل رقم

 

 المستدامة:أهداف التنمية -3-5 

 . حماية المواد الطبيعية ألنها كما ذكرناها هي العمود الفقري للتنمية 
  .ترشيد استعمال الطاقة و زيادة كفاءتها و تشجيع استعمال الطاقة المتجددة 
 .صيانة المياه بوضع حد لالستخدامات المبددة و تحسين شبكة المياه 
 ي تدهور طبقة األوزون. الحد من االنبعاث الغازية الملوثة للبيئة لتفاد 
 .المحافظة على مختلف الثروات لألجيال القادمة و الحد من استنزافها 

 14التنمية السياحة : -4

 
 

                                                           
 
و المتطلبات ،معهد تسيير التقنيات الحضرية جامعة  عمروش تومية،مذكرة مكملة لنيل شهادة ماجستير، السياحة المستدامة في الجزائر،االشكالية14 

 .34، ص 2008المسيلة

البعد االجتماعي

االهتمام بالمواطنين من •
حيث كل ما هو متعلق 

ة الصح:بالحالة االجتماعية
..التعليم

ئيالبعد البي

االهتمام بإدارة •
المصادر 
الطبيعية

البعد 
االقتصادي

تشجيع رفع مستوى •
االنتاج على جميع 

االصعدة
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 مفهوم التنمية السياحية: 4-1
هي االستخدام األمثل أو تفعيل كافة موارد البيئة السياحية  المتاحة لزيادة التدفق السياحي الرشيد و 

البرامج و الخطط التي تهدف إلى تحقيق التنمية السياحية المتواصلة،و ذلك من خالل األخذ بمختلف 
هي تعني تعظيم النتائج و اآلثار االيجابية و تالقي اآلثار السلبية للسياحة  و العمل على تحقيق 
التنسيق و التوازن بين مختلف القطاعات المرتبطة بالسياحة من خالل التخطيط العلمي و االستفادة 

 لدول األخرى .من تجارب ا
 :و تهدف باألساس إلى 
 . تحقيق التنمية االجتماعية و االقتصادية 
 .رفع مستوى خدمات البنية األساسية و توفير كافة الخدمات و المرافق لتلبية احتياجات السائحين 
  العمل بفعالية من أجل تعظيم قدرة البلدان المقصودة على اجتذاب أكبر قدر من حركة السياحة

 و ذلك من خالل تهيئة المناخ المناسب لجذب االستثمار األجنبي.الدولية 
  .تحقيق مستوى عالي من الدخل الفردي و القومي 

 أهمية التنمية السياحية: 4-2

 .المساهمة في تخفيف عبئ البطالة و خلق مناصب العمل 
 .هي صناعة تصديرية تسلم دون نفقات 
 . تحقيق تدفق للعموالت األجنبية 
  جذب االستثمارات األجنبية و المحلية.المساعدة في 
 . االرتقاء بأماكن اإليواء السياحي و الفندقي 
 .زيادة الدخل الفردي و القومي 
  االستخدام األمثل للبيئة االجتماعية و الطبيعية من خالل إيجاد البدائل المناسبة لالستخدام البشري

 للموارد الطبيعية .
 الصناعات الشعبية أو التقليدية. تنشيط 
 . تنشيط حركة النقل و التجارة و مختلف النشاطات المتعلقة بالسياحة 

 15التنمية السياحية المستدامة: 4-3

 مفهومها: 
هي أداة لتوجيه التنمية في جل المجاالت االقتصادية ، االجتماعية و الثقافية و إدارة عقالنية للموارد 

اظا على قدرة هذه األخيرة على االستجابة لمتطلبات األجيال القادمة خصوصا البشرية و البيئية حف
في ظل المشاكل البيئية التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي و هذا نتيجة االستغالل المفرط 

 للموارد الطبيعية.
اإلنتاج و حماية  و من هذا المنطلق فالتنمية السياحية المستدامة هي نمط من التنمية و التي تجمع بين

الموارد و تعزيزها و ربطها سوية مع توفير أسباب العيش المالئمة بشكل عادل للمجتمع أي بمعنى 
 التنمية التي تلبي حاجيات الحاضر دون المساومة على قدرة األجيال القادمة في تلبية حاجياتهم.

 مبادئ التنمية السياحية المستدامة:4-4
  للسياحة و تنميتها و إدارتها جزء من استراتجيات التنمية المستدامة، كما يجب أن يكون التخطيط

يجب التخطيط و إدارة السياحة متداخل و موحد يتضمن إشراك وكاالت حكومية و مؤسسات 
 خاصة بالمواطنين لتوفير أكبر قدر من المنفعة.

 
 

                                                           
 

  15أمينة بن المجان، التنمية السياحية في قسنطينة ،مذكرة تخرج لنيل  شهادة الماجستير ،كلية علوم االرض جامعة قسنطينة 2005، ص-29-31
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 لتي يحترم ثقافة و بيئة و يجب أن تتبع هذه الوكاالت و المؤسسات و الجماعات و األفراد المبادئ ا
اقتصاد المنطقة المضيفة من أجل الحماية و االستخدامات االقتصادية المثلى للبيئة الطبيعية و 

 البشرية في المنطقة المضيفة بالطريقة التقليدية لحماية المجتمع و سلوكه.
 لحماية و يجب أن يتم تخطيط و إدارة السياحة في إطار التنمية المستدامة،و ذلك من أجل ا

 االستخدامات االقتصادية المثلى للبيئة الطبيعية و البشرية في المنطقة المضيفة.
 .يجب أن تهتم السياحة بعدالة توزيع المكاسب بين مروجي السياحة و أفراد المجتمع المضيف 
 احة يجب أن يتم تنفيذ برنامجا للوقاية و التدقيق و التصحيح أثناء جميع مراحل تنمية و إدارة السي

بما يسمح للسكان المحليين و غيرهم من االنتفاع من الفرص المتوفرة و التكيف مع التغيرات التي 
 تطرأ على حياتهم.

 
 تحقيق التنمية السياحية المستدامة:4-5

 يجب تطبيق بعض األنظمة و المعطيات و هي كالتالي:
 وجود مراكز دخول و خروج في المواقع السياحية لتنظيم حركة السياح. 
  ضرورة توفر مراكز للزوار تقدم توضيحات شاملة عن المواقع السياحية،إعطاء بعض اإلشارات و

تزويدهم بالمعلومات الضرورية حول كيفية التعامل مع الموقع السياحي، ويفضل أن يعمل في هذه 
 المراكز السكان المحليون المدربين على إدارة الموقع و التعامل مع المعطيات الطبيعية.

 ورة وجود قوانين و أنظمة تضمن السيطرة على أعداد السياح الوافدين و تأمينهم بالخدمات و ضر
 المعلومات و توفير األمن و الحماية بدون إحداث أي أضرار بالبيئة.

  ضرورة وجود إدارة سليمة للمواد الطبيعية و البشرية في المنطقة يمكنها أن تحافظ على هذه
 ن خالل عناصر مدرية.المكاسب لألجيال القادمة م

  . التوعية و التثقيف البيئي من خالل إظهار أهمية البيئة و المحافظة عليها 
 . تحديد قدرة االستيعاب للمجال السياحي 
 .انجاز مشاريع توفر الدخل للسكان المحليين 
 .تضافر كل الجهود إلنجاح السياحة البيئية 
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 خاتمة

 السياحة أصبحت حيث االجتماعية و االقتصادية القطاعات تنشيط في كبير دور السياحة تلعب
 اجتماعية، أو مادية سواء جيدة آثار و عائدات من له لما الدول بعض في عنه االستغناء يمكن ال قطاع
 توطيد و الثقافات مختلف نشر إلى باإلضافة عمل فرص خلق و لالستثمار مجاالت فتح في تساعد فهي

 .السلبيات من تخلو ال أيضا لكنها الشعوب بين العالقات

 و التحتية كالبنى تنميتها على تساعد التي هياكل مختلف مباشرة لنا يخطر السياحة نقول عندما
 مؤخرا و ،(األمنية و الخدماتية التجارية، السياحية،)الضرورية المرافق و التجهيزات النقل، شبكات
 تسيير و تخطيط يجب األنواع هذه تطوير و لتنشيط و إلخ،...الرياضية السياحة من أنواع عدة ظهرت
 .السياحة قطاع تطوير و البيئة على المحافظة إلى بهدف مستدام سياحي
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 تمهيد

 في فالسياحة آخر، بلد إلى بلد من و أخرى، قارة إلى قارة من يختلف واقعها لكن واحد، السياحة مفهوم
 عليها تعتمد الدول بعض لذا جيد تسيير و كبير اهتمام تلقى للسياحة العالمية المنظمة حسب و العالم

 و البطالة على تقضي و الصعبة العملة تجلب أنها السياحية المتطلبات جميع للسائح فتوفر كمدخول
 في أما فتهملها، الشعوب أخالق تنزع تعتبرها حيث السياحة ثقافة لديها ليس الدول بعض و الفرد، ترقي

 حيث األثرية السياحية المناطق و الهياكل بعض ورثت حيث االستقالل بعد خاصة و بعد و الجزائر
 .السياحة لتنمية استراتيجيات وضعت أنها كما تحميها، و عليها تحافظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ئر............. السياحة يف العامل و اجلزا......................................الفصل الثاين :......    
 

 
43 

 

 السياحة في العالم: 1

ظهرت الكثير من المناطق السياحية في العالم مما ادى الى تطور النشاط السياحي،و قوة المنافسة بين العديد من 
 الدول بهدف

 جذب السياح و فيما يلي  وصف لبعض المميزات السياحية و كذا اهم المناطق السياحية العالمية: 

 تطور عدد السياح في العالم: 1-1

الى سنة  1950ان تطور عدد السياح في العالم ما يدل اال على تطور السياحة حيث زاد عدد السياح من سنة 
حسب منظمة السياحة العالمية سيصل  2020قعات سنة مليون  و تو 924مليون سائح الى  25من  2010

 مليار سائح . 1.56الى 

 اسباب تطور السياحة في العالم: 1-2

 النمو االقتصادي 

 زيادة  و تنوع وسائل السفر و تطور شبكات النقل 

 تحسن المدخول الفردي و بالتالي تحسن القدرة الشرائية 

  الزيادة في مدة االجازات المدفوعة 

 ( نوضح تطور عدد السياح في العالم:1ل الجدول) رقم و من خال

 سنة )السياح و المداخيل( 50(: تطورعدد السياح في العالم خالل 01جدول)

 السياح )بالمليون ( عدد السنوات
 

 المداخيل )بالمليار دوالر (
 

1950 25 - 

1960 69,3 6,9 

1965 112,8 11,6 

1970 165,7 17,9 

1975 222,2 40,7 

1980 268,2 105,2 

1985 329,5 117,6 

1990 460 260,1 

1995 617 403 

2000 750 475,3 

2010 924 530.7 

 المنظمة العالمية للسياحة :المصدر

من السياح العالميين  % 65وتعد أوروبا من أكثر المناطق جذبا للسياح ، حيث تستقبل وحدها حوالي     
( وتعتبر فرنسا و الواليات المتحدة و إسبانيا إيطاليا بهذا الترتيب باستمرار في مقدمة الدول  02)الجدول رقم 

من حيث عدد السياح الذين يقصدونه كل سنة ، ففرنسا مثال تشكل استثنائية إذ خالل كل الفصول السنة يمكن أن 
الدافئ الصيفي ) المياه الساخنة و الشمس ( الجو الشتوي تحضي به من سمعة تستمتع بالجو الذي تريده ، الجو 

سياحية عالمية ، هذا فضال عن الموروث الثقافي المميز ) هندسة معمارية فريدة وساحرة ( أما بالنسبة 
 9 بـ 1999للواليات المتحدة فالسياحة بها مجال خصب لالستثمار والستقطاب اليد العاملة التي قدرت سنة 

 مليون دوالر .  60ماليين شخص وبموارد مالية وصلت إلي 
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 : توزيع نسبة استقبال السياح العالمية علي أهم األقاليم في العالم 02الجدول رقم 

 البلدان
 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 

 56,3 64,2 65,8 70,8 71,0 66,6 أوروبا

 13,0 14,9 16,8 19,0 21,4 24,5 أمريكا الشمالية

 5,3 4,7 4,6 3,9 3,8 5,1 أمريكا الجنوبية 

 3,7 3,2 2,6 1,5 0,6 2,1 إفريقيا

 1,6 1,4 2,1 1,2 1,0 0,8 الشرق األوسط

 16,2 11,6 8,1 3,6 2,2 0,9 أسيا

 ( . OMTالمصدر: المنظمة العالمية للسياحة )                                   

أما في القارة اإلفريقية فالنشاط السياحي شبه غائب في أغلب البلدان و يمثل في الوقت بالنسبة لبعض  
البلدان نشاط أساسي للتنمية االقتصادية ، على سبيل المثال في بلدان المغرب النشاط السياحي يكاد يكون 

موردا هاما للعملة الصعبة في كل من منعدم بكل من موريتانيا ، ليبيا ، و الجزائر )نسبيا ( في حين يمثل 
تونس و المغرب  حيث تحضى العديد من المدن بهما باستقطاب عالي للسياح من مختلف األنحاء خاصة من 

 أوروبا مثل فاس ، صافي وتيتوان بالمغرب وقرطاج ، القيروان ، صفاقس ، سوسة بتونس . 

، يمكن للسياحة أن تصبح أول نشاط اقتصادي  2015حسب توقعات المنظمة العالمية للسياحة على مدى     
على المستوى العالمي ، متخطيا بذلك التجارة الطاقوية في العديد من الدول ، حيث توقعات المنظمة العالمية 

، خلق  %50السياحي بأكثر من  للسياحة تشير إلى تضاعف حجم في الحركة السياحية ، زيادة في المنتج
 منصب شغل مباشر و غير مباشر . 125ثانية و خلق حوالي  2,5وظيفة كل 

هذا التطور الهائل في ما يعرف بالصناعة السياحية يعتمد أساسا على انتقال مجموعات كبيرة من السياح     
و من أكثر أشكال التنقل وه Tourisme de massلزيارة مناطق الجذب السياحي ، مشكلين ما يسمي بـ 

المهددة للبيئة والتوازن اإليكولوجي ، إذ تصبح األنانية السياحية هي الطاغية بمعنى إشباع رغبات السياح 
والمتمثلة خاصة في االسترخاء ، االستمتاع و حتى الدراسة و القيام باألعمال التجارية و غيرها ، دون إعطاء 

ة ، سواء التي  تهمل البيئة أو التي تضر بالثقافة الشعبية حيث تؤدي إلى أهمية لما ينجر عنها من أثار جانبي
 فقدانها و بالتالي فقدان الشعوب لهويتها .

 اهم المنظمات العالمية للسياحة:1-3

 المنظمة العالمية للسياحة:
 أقاليم، 7دولة، 141 تضم مدريد مقرها السياحة، و األسفار مجال في العالمي المستوى على منظمة أهم هي

 و الطيران وشركات السياحية الجمعيات إلى إضافة المحلية، السياحية السلطات مختلف يمثلون عضو 350
 ، 1947 سنة في للسياحة العالمية المنظمة إنشاء بوادر ظهرت قد و .العالمية الفندقية المجمعات من العديد
 Union Internationale) :ب يعرف ما أو السياحية، الرسمية للتنظيمات العالمية الوحدة ظهرت حيث

des Organismes Officiels de Tourisme)   وفي جنيف، مقرها حكومية غيرو هي منظمة 
 التشريعات وضعت و المتحدة األمم منظمة تبنتها 1974 سنة

 العالمية المنظمة" تسمية تحت 1975 سنة لتخلق لها تابعة جديدة منظمة إلى بتحويلها الخاصة والقوانين
 ."للسياحة

 تساهم كما االقتصادي، النمو إطار في السياحي والتطوير التنمية تشجيع إلى للسياحة العالمية المنظمة تسعى
 القيام على تعمل كما جهة، من العالمي التراث وحماية البيئة على والمحافظة الشغل مناصب خلق في

 .أخرى جهة من السياحي القطاع في تؤثر التي النقاط كل تتناول العالم بلدان مختلف في عديدة بدراسات
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 العالمية المنظمة  1 .المجال هذا في وقمم مؤتمرات تنظم كما منتظم، بشكل إحصائيات إنجاز في وتساهم
 :المستدامة السياحة و للسياحة

 ما وهو الماضي القرن أواخر في للسياحة العالمية المنظمة لدى مهما حيزا المستدامة السياحة مصطلح أخذ
 منظمة تعمل الصدد هذا وفي المستدامة، السياحة سنة بإعالنها بجوهانسبورغ مؤتمرها في 2002 سنة أثمر

 يعمل كما .عملية إجراءات إلى البيئية االهتمامات وترجمة المستدامة السياحة تنمية أجل من العالمية السياحة
 لضمان األخرى  العالمية والمنظمات األعضاء مع وثيق تعاون في العالمية السياحة بمنظمة البيئة قسم

 وتشارك .والثقافية الطبيعية البيئات حماية بهدف جديدة سياحية تنمية ألي المالئمين واإلدارة التخطيط
 جانيرو، دي ريو في عقدت التي األرض قمة مثل والندوات، المنابر كافة في العالمية السياحة منظمة

ومنظمات عالمية و PNUللبيئة       المتحدة األمم برنامج مع بالتنسيق قامت كما .كندا في األرض وندوات
 فعالية حول العالمي الفكر إثراء أجل من إقليمية أخرى،بوضع مجموعة من النشاطات للتحضير لهذه السنة،

 .والمحلي اإلقليمي العالمي، المستوى على النشاط هذا
 3 :التالية للتوصيات وفقا السياحة لتطوير الدول تشجيع على العالمية السياحة منظمة وتعمل

 المستدامة.  للتنمية شامل قانوني و سياسي إطار وضع  
  خصائصها.  و السياحية األولوية ذات المجاالت يحدد توجيهي مخطط وضع  
 المستدامة  التنمية إطار في األرض باستخدام متعلقة تشريعات و قوانين وضع 
  بالسياحة . المتعلقة البشرية و الطبيعية الموارد تثمين و لتطوير واضحة سياسة وضع 
  الجودة معايير تطبيق خالل من البيئة على بالمحافظة خاصة تشريعات و قوانين وضع 

 . البيئية
  غيرها  و سياحية مرافق و منشآت من السياحية للمؤهالت العقالني التسيير .  
 السياحية . الخدمات وإدارة وتنفيذ تخطيط في الواسعة الشعبية المشاركة 

 للسياحة العالمية المنظمة أهداف .1-4
  :إلى للسياحة العالمية المنظمة تهدف  

 السياحة  لقطاع الفنية والمعرفة الدولية والتجارب الخبرات نقل . 
 السياحي . المجال في العاملين قدرات بناء في اإلسهام 
 السياحية . التنمية في الشراكة تعزيز 
 واالقتصادي الثقافي التنوع على الحفاظ في المشترك للتعاون أداة و للسالم، كآلية السياحة ترويج. 

 
 :االكثر زيارة أهم المناطق السياحية في العالم 1-5

 ( الدول السياحية االكثر زيارة3جدول)

 الترتيب الدولة 2010عدد السياح )مليون( 

 1 مصر 81.9

 2 فرنسا 59.2

 3 الواليات المتحدة 56.0

 4 الصين 54.7

 5 ايطاليا 43.7

 6 المملكة المتحدة 30.7

 7 المانيا 24.4

 8 اوكرانيا 23.1

 9 تركيا 22.2

 10 المكسيك 21.4
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 السياحة في الجزائر: -2

، حيث تمكنها من  سواء كانت في الساحل أو في الجنوب الكبير هائلةالجزائر تتوفر على طاقات سياحية  
، لكن المالحظ أن هاته المؤهالت السياحية  أن تصبح قطبا سياحيا هاما على مستوى البحر األبيض المتوسط

السياحة الجزائرية بمختلف أنواعها وإمكاناتها  ، لهذا  سنتطرق إلى غير مستغلة بصفة عقالنية وموضوعية
احل التي مرت بها السياحة الجزائرية و غيرها ، إضافة  تحليل كل المر ، دينية ، ثقافية سواء كانت طبيعية

من قبل االستقالل إلى يومنا هذا ، ثم نعطي أهم النقاط لإلستراتيجية السياحية التي تبنتها الجزائر للعشر 
سنوات المقبلة والتي تهدف إلى تحسين القطاع السياحي وأهمية السياحة الحموية العالجية في الجزائر 

 موية التي تتوفر عليها.وإعطاء أمثلة على المراكز الح

 1تطور السياحة في الجزائر: 2-1

 مرت الجزائر بعدة مراحل جد مهمة تطورت من خاللها السياحة و زادت انماطها:

 الفترة الرومانية:  2-1-1

 .تشييد الرومان للحمامات المعدنية 

 .تهيئة عدد كبير من منابع المياه الحارة 

 .استقبالهم لعدد كبير من الزوار 

 ل البيزنطيين لهذه المنشآت.اهما 

 .تمركز هذا النوع من السياحة في تيمقاد، تيبازة، جميلة وغيرها 

 المرحلة العربية:2-1-2

 .تشييد االماكن المقدسة: المسجد، الزاوية 

 . خلق اماكن للمبيت و الراحة للزوار غير المقيمين 

 حة على انها انتقال مؤقت بهدف باالضافة الى الحج ظهرت التجارة كدافع للتنقل ووصفت هذه السيا
 تجاري و ديني. 

 المرحلة العثمانية: 2-1-3

 تمركز االتراك على مستوى الساحل المتوسط.-

 اقامة حضارة موجهة على طول هذا الشريط. -

 تشييد الحمامات المعدنية. -

 تشييد اماكن لالقامة في ضواحي المدن الكبرى. -

 المرحلة االستعمارية: 2-1-4

 شيد االستعمار الفرنسي فنادق في مراكز المدن الساحلية و اخرى في المناطق الصحراوية 

 تشييد مراكز العالج بالمياه المعدنية 

 مرحلة ما بعد االستقالل: 2-1-5

 منذ االستقالل وضعت عدة سياسات خاصة بالسياحة، تميزت بعدم االستقرار.-        
 

                                                           
1 office national du tourisme, Algérie balnéaire (guide touristique). 

1  



ئر............. السياحة يف العامل و اجلزا......................................الفصل الثاين :......    
 

 
47 

 

 و اهم اهداف هذه السياسة هي:

 من الناحية االدارية.ذ تنظيم القطاع 

 .ضرورة تجهيز البالد بمراكز االستقبال و اإلقامة 

 .تكوين مستخدمين مؤهلين 

 2.تصنيف السياحة في الجزائر: 2-2

 تصنف السياحة الجزائرية إلى عدة أنواع مختلفة وفقا لعدة معايير وأسس مختلفة من أهمها: 

 التصنيف الجغرافي الطبيعي:.حسب 2-2-1

 :احة الجزائرية حسب هذا التصنيف إلى ما يلي تنقسم السي 

 :السياحة الساحلية 

، حيث تتوفر الشواطئ  كلم 1 200تتوفر الجزائر على شريط ساحلي على البحر المتوسط يقدر طوله   
  ، كما يحتوي الساحل على مناطق ساحلية بكثبان رملية الجزائرية على عدة مناطق هامة من الناحية البيئية

، تمتد من الشرق إلى الغرب منها مناطق غابية تجمع بين منطقة بيئية مناخية  حلية قرب الغاباتمناطق سا
 رطبة وسط نظام غابي وبحري تحتوي على ثروة حيوانية وغابية هائلة.

كما تحتوي الجهة البحرية الشرقية على مرج مائية وشعب المرجان ، باإلضافة إلى حظيرة قورايا التي 
  ، وحظيرة تازة التي تحتوي على مغارات بحرية ذات أشكال نادرة ر رائعةتتوفر على مناظ

 والحضيرة الوطنية للشناوة.

التي تعد مواقع بحرية هامة وقد يستفاد  إلى جانب مجموعة أخرى من الجزر كجزر أجليس وجزر رشقون     
من السياحة الساحلية في السياحة العالجية والتي أساسها االستحمام على الرمال ، وبالتالي فهي تضم سياحة 

 عالجية معدنية وأخرى مناخية.

  :السياحة الصحراوية 

موزعة على خمس مناطق  مليون كلم مربع ، 2تصل مساحة المناطق الصحراوية في الجزائر إلى حوالي     
 ، وادي ميزاب. ، تندوف ، تمنراست كبرى في الجنوب هي : أدرار، إليزي

، لذا أصبحت السياحة الصحراوية تكتسي  هذه المناطق السالفة الذكر تمتلك مواقع ومناظر رائعة لالكتشاف    
أهمية بالغة ، وتميزت هذه السنوات األخيرة بتزايد المجموع العام للسياح المتجهين نحو الجنوب لالستمتاع 

 بالسياحة الصحراوية التي تتمتع بها الجزائر 

 :السياحة الحموية 

ند المواطنين ، وتمارس بهدف الشفاء وهي السياحة المتعلقة بالعالج الجسمي والنفسي وأمراض أخرى ع    
التام أو التخفيف من اآلالم واألوجاع ، تستخدم فيها الينابيع المعدنية كواسطة أساسية للعالج عن طريق 

 االستحمام أو الشرب.

 
                                                           

office national du tourisme, Algérie balnéaire (guide touristique). 
2  



ئر............. السياحة يف العامل و اجلزا......................................الفصل الثاين :......    
 

 
48 

 

منبع مائي تم  202وتلعب المياه المعدنية أهمية بالغة في السياحة الداخلية ، حيث تتوفر الجزائر على     
، من حيث  3على مستوى التراب الوطني ، وهذه المنابع مختلفة الخصائص الفيزيائية والكيميائية  إحصاؤه

 نسبة المعادن والفوائد العالجية وصنفت هذه الحمامات كما يلي:

 136 معدني  بأهمية محلية.  -منبع طبيعي 

 55 معدني  بأهمية جهوية.   -منبع طبيعي 

 11 ية.معدني  بأهمية وطن -منبع طبيعي 
 وهذا الجدول يوضح توزيع أهم محطات المياه المعدنية حسب المواقع وخصائصها العالجية:    

 (: توزيع أهم محطات المياه المعدنية في الجزائر.04الجدول رقم )

 درجة حرارة الوالية المحطـة
 المياه

 الفوائد العالجية المعادن األساسية

أمراض المفاصل واألوعية والجلد وأمراض  كلور الصوديوم °30 تلمسان حمام شيقر
 النساء.

 أمراض المفاصل والجلد. بيكاربونات °35 وهران عين فرانين

 عين وركة
 

أمراض المفاصل واألوعية والجلد وأمراض  كلور الصوديوم °46 النعامة
 النساء واألعصاب والتنفس.

 والتنفسية والجلدية.األمراض العصبية  كلور الصوديوم °60 البويرة حمام كسانة

 األمراض العصبية والتنفسية والتناسلية. كلور الصوديوم °42 جلفةال حمام شارف

 أمراض الجهاز الهضمي والبولي.  بيكاربونات °24 قسنطينة حمام بوزيان

 أمراض الجهاز الهضمي. بيكاربونات °39 سوق أهراس حمام زايد

 

  :السياحة المناخية 

تتمتع الجزائر بتعدد مناخاتها التي  تساعدها على تنويع خدماتها السياحية ، حيث أن المناخ السائد في     
 الجزائر يتنوع إلى ثالث أنواع :

 .مناخ البحر األبيض المتوسط شماال 

 .المناخ شبه الجاف بالنسبة للمرتفعات والهضاب العليا 

 .المناخ الجاف الصحراوي بالنسبة للجنوب 

ويستفاد من السياحة المناخية في بعض األحيان العالج عن طريق المناخ ، وذلك مثل بعض األمراض التي     
تعالج في الجبال ، والبعض اآلخر قرب البحار، ونوع آخر في الصحراء ، حيث عادة ما يكون للسياحة الجبلية 

لتزلج على الثلج وفصل صيفي فصل واحد إال في بعض الجبال التي تكون لها فصل سياحي شتوي من أجل ا
للتدفئة ، في حين تتم السياحة المائية بالقرب من األنهار والبحار والبحيرات السياحية ، إضافة إلى السياحة 
القروية ، حيث يفضل عدد كبير من السياح اإلقامة في القرى ، ألنها توفر لهم الهدوء والطبيعة الجميلة 

 وأغراض أخرى ترفيهية.
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متداد المناطق السياحية من الساحل إلى الصحراء واختالف مناخها ، يمكن أن تتوفر للجزائر وبفضل ا    
سياحة على مدار السنة سياحة في الخريف والشتاء والربيع في المناطق الصحراوية والهضاب العليا وسياحة 

 في فصل الصيف على الشريط الساحلي.

 التصنيف الثقافي:.2-2-2

 يمكن تصنيف السياحة في الجزائر من ناحية ثقافية إلى :     

   :السياحة الثقافية واالجتماعية 

تهدف هذه السياحة إلى زيادة المعرفة لدى األشخاص من خالل تشجيع حاجاتهم الثقافية للتعرف على الدول     
القصبة وتلمسان  والمواقع األثرية والمناطق غير المعروفة لهم ، وهي مرتبطة بالتعرف على المعالم المصنفة ك

والشعوب وعاداتها وتقاليدها ، وكذلك التعرف على الصناعات التقليدية والتظاهرات الثقافية المختلفة ، حيث 
أنهما تلعبان دورا كبيرا في ترقية السياحة ، فالصناعات التقليدية تتنوع من منطقة ألخرى ومن بينها نجد 

 الفضية والذهبية ، صناعة الزرابي ، التطريز على القماش. صناعة الفخار، صناعة الحلي

 :السياحة األثرية 

تتميز الجزائر بالعديد من المزايا األثرية بفضل ما تحتويه من مناطق يعود تاريخ نشأتها إلى عصور ما قبل    
ان بالجزائر إلى حوالي فكما تبينه البقايا المكتشفة في تيغنيف بالغرب الجزائري ، يعود تواجد اإلنس التاريخ ،

سنة قبل الميالد وقد  5 000سنة ، في حين أرخت الرسوم الصخرية المتواجدة بالطاسيلي إلى  500 000
 أطلقت على السكان األصليين للجزائر عدة أسماء أشهرها "النوميديون".

الية وهضاب األطلس فعلى السواحل والسهول الشموهذا التاريخ والحضارات المتعاقبة خلفت آثارا مختلفة ، 
الشمالي نجد آثار تعود إلى عهد الرومان والعرب والمسلمين ، وفي الجنوب نجد منطقة الطاسيلي والقهار التي 

كتراث ثقافي عالمي لما يحتويه من  Unescoتعتبر أكبر متحف على الهواء الطلق والذي صنف من منظمة 
 .رسومات جدارية ونحوت على الحجر

 :السياحة الدينية 

هناك العديد من المقدسات الدينية التي تزخر بها الجزائر نذكر منها كالطريق الروماني ، القديس أوغسطين     
 األب فوكلت التي تجذب السواح غير المسلمين.

 : جدول يبين تقسيم المناطق السياحية في الجزائر و أهم خصائصها
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 منطقة العاصمة

 
 الجزائر العاصمة            الواجهة البحرية:  :القصبة               

 
 تميزت ب:البحر ،المناطق األثرية،و التاريخية .

 

 المنطقة
 الوهرانية 

 
 اآلثار اإلسالمية تلمسان                              الواجهة البحرية وهران

 باإلضافة إلى المناطق البحرية ، تتميز بالنمط المعماري و التاريخي
 

 المنطقة 
 القسنطينية

 
 
 
 

 تتميز السهول و المناطق الخالبة و الجسورو االحياء الضيقة.
 السهول القسنطينية

 منطقة الواحات
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 واحة كزاز بين بشار و ادرار               نخيل طولقة بسكرة    
 الحرف التقليدية و الكثبان الرملية تتميز بالمناظر الطبيعية و الشمس و النخيل  و       

 منطقة الساورة

  
 مدينة الساورة                 واحات  نخيل الساورة            

تعد مفترق الطرق للتجارة و التبادالت بين شمال و وسط إفريقيا و تتميز بواحات النخيل و 
 مناطق سياحة االعمال.

 منطقة الهقار
 
 
 
 
 
 
 

  
 اسيلي)نقوشات أثرية(             الحضيرة الوطنية للطاسيليمغارات الط 

 وجود مناطق مصنفة ضمن التراث العالمي لليونيسكو    
 

 
 منطقة االوراس

 
 شرفات غوفي باتنة         
 تتميز بالجبال و االثار      

 
 
 

 

 االدوات القانونية الخاصة بالسياحة في الجزائر:2-3

تعتبر الجزائر واحدة من ابرز نقاط الجذب السياحي بين دول العالم نظرا لما تتمتع به من كنوز سياحية 
 متعددة،لذلك استلزم نص مجموعة من القوانين و مراجعتها لتدعيم و تسيير القطاع السياحي:

 الخاص بإنشاء المناطق السياحية.1988نوفمبر  05المؤرخ في  88-232مرسوم رقم -
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الخاص بالتراث الثقافي،و يهدف للحفاظ و النهوض  1998جوان 15المؤرخ في  04-98نون رقم القا-
 بالتراث الثقافي المحلي بما فيها ذلك التراث الحرفي التقليدي.

الخاص بالتهيئة و التنمية المستدامة لالقليم،و يهدف  2001ديسمبر12المؤرخ في  20-01القانون رقم -
 قليم في إطار التنمية المستدامة.إلى التهيئة الشاملة لإل

الخاص بالحفاظ وترويج الساحل،و هو يقضي بمطابقة  2002فيفري  05المؤرخ في 02-02القانون رقم-
 تهيئة المناطق السياحية والحفاظ على البيئة و الساحل.

إلى الخاص بالتنمية  السياحية المستدامة،و يهدف  2003فيفري 17المؤرخ في  01-03القانون رقم -
 الحفاظ على البيئة و تحسين المحيط المعيشي وترقية المؤهالت الطبيعية و الثقافية و التاريخية.

م الخاص بمناطق التوسع و المناطق السياحية ، و 2003فيفري  17المؤرخ في  03-03القانون رقم -
لها قصد ضمان أحسن يهدف الى االستعمال العقالني و المنسجم للفضاءات السياحية و الموارد المتوفرة 

 الظروف لممارسة األنشطة السياحية.

 .اإلمكانيات السياحية في الجزائر:2-4

تتوفر الجزائر على إمكانيات طبيعية وتاريخية وثقافية هامة إذا استغلت بشكل عقالني ومدروس تساهم على     
 تحسين وتنمية السياحة في المستقبل:

 ية في الجزائر.(:توضح اآلمكانيات السياح1خريطة رقم)

 

Source: Ministre du tourisme, schéma directeur d'Aménageme touristique 
(SDAT) phase1p42 

 اإلمكانيات الطبيعية:-2-4-1
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 تتميز الجزائر باإلمكانيات الطبيعية التالية:       

 .الموقع والمناخ:أ

تقع الجزائر شمال القارة األفريقية وهي تتوسط بالد المغرب العربي الكبير يحدها من الشمال البحر     
 المتوسط ومن الشرق تونس وليبيا ومن الغرب المغرب األقصى وموريتانيا ومن الجنوب النيجر ومالي.

 800ال إلى الجنوب وكلم من الشم1 900تمتد أرض الجزائر في أقصى اتساع لها على مسافة تزيد عن  
 من الشرق إلى الغرب.1

 وهي من أكبر بلدان المغرب العربي مساحة.  2كلم2 381 741تبلغ مساحة الجزائر 

 . 2006مليون نسمة وهذا في جانفي 33.2ويبلغ عدد سكانها 

 تتميز الجزائر من شمالها إلى جنوبها بثالثة أنواع من المناخ :

  مناخ متوسطي على السواحل الممتدة من الشرق إلى الغرب ودرجة الحرارة متوسطة عموما في هذه
، أما في شهر جويلية وأوت فتصل إلى أكثر من  درجة 18المناطق من شهر أكتوبر إلى أفريل وتقارب 

 ويكون الجو حارا ورطبا.  درجة30

 يل بارد ورطب في الفترة من أكتوبر إلى ماي مناخ شبه قاري في مناطق الهضاب العليا يتميز بموسم طو
درجات أو أقل في بعض المناطق أما باقي أشهر السنة فتتميز بحرارة جافة  5وتصل درجة الحرارة أحيانا إلى 

 درجة. 30وتصل إلى أكثر من 

  مناخ صحراوي في مناطق الجنوب والواحات ويتميز بموسم طويل حار من شهر ماي إلى سبتمبر حيث
، هذا ما  درجة أما باقي أشهر السنة فتتميز بمناخ متوسطي ودافئ 40جة الحرارة أحيانا إلى أكثر من تصل در

 يمكن نشاط حركة السواح في فصل الشتاء.

 الساحل الجزائري: -ب

، وتوجد به عدة  ، وهو يتميز بارتفاعه وتكونه الصخري كلم1 200يمتد الساحل الجزائري على مسافة     
، تيقزيرت سيدي فرج  ، ومن أهم المناطق السياحية الممتدة على هذا الساحل نجد: القالة ة نادرةفضاءات سياحي

 .1تنس ، بني صاف

 المناطق الجبلية:-ج

واألطلس الصحراوي والتي تعطيان  أهم ما يميز المناطق الجبلية في الجزائر وجود سلسلتي األطلس التلي   
فرص االكتشاف والصيد ، وأهم المرتفعات السياحية نجد محطة الشريعة والتي تمارس فيها رياضة التزلج 

 .2على الثلج ، باإلضافة إلى محطة تيكجدة

أخرى إن خبايا المناطق الجبلية ال تقتصر على المرتفعات والمغارات والكهوف فحسب ، وإنما هناك ثروات    
لها أهميتها للسائح مثل الحيوانات المتنوعة والطيور النادرة والينابيع المائية العذبة والتي تتميز بالبرودة صيفا 
والفتورة شتاءا وكل هذه تعتبر بمثابة عوامل جذب للسياح عندما تثير فيهم الفضول والرغبة في اكتشاف 

 الجزائر.المكنونات السياحية التي تتوفر عليها مختلف مناطق 
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 المناطق الصحراوية :-د 

مليون كلم مربع موزعة على خمسة مناطق كبرى هي أدرار  2تبلغ مساحة الصحراء الجزائرية حوالي     
 تندوف. إليزي ، وادي ميزاب تمنراست و

تؤديه  "ومن أهم المناطق السياحية بها نجد توات ، القورارة ، تيدكلت ، التي تبرز فيها الطقوس الصوفية وما   
 3من دور متميز".

"والتي 1982كما نجد الحظيرة الوطنية للطاسيلي المصنفة ضمن التراث العالمي من طرف اليونسكو منذ سنة  
. تكتسي هذه المنطقة أهمية جيولوجية بالغة وهي 4من المحميات الطبيعية" 1986اعتبرت ابتداء من سنة 

لوحة تعكس  15 000ل التاريخ ، بحيث نجد أكثر من تحتوي على لوحات الرسوم الصخرية الفنية لما قب
سنة  6 000تحوالت المناخ وهجرة الحيوانات بأصنافها مع تطور الحياة البشرية في أعماق الصحراء خالل 

م والمعترف بها كتراث عالمي من 1987قبل الميالد ، ونجد أيضا الحظيرة الوطنية للهقار التي أنشئت عام 
وهي تضم هضبتي األتاكور ، الحظيرة النباتية والحضيرة الحيوانية ، باإلضافة إلى طرف منظمة اليونسكو "

 سنة" 12 000المنحوتات األثرية التي يعود تاريخها إلى 

 والقصور العتيقة ذات الشكل المعماري المتميز ومنها منطقة ميزاب المصنفة كتراث عالمي.

 : المحطات المعدنية -ه

الجزائر بلد غني بطبيعته الساحرة وقدراته السياحية والثقافية الهائلة والمتعددة وحتى الطبيعة كان لها     
الفضل في أن تمنح الجزائر مناظر خالبة ، كما وهبتها العديد من المنابع المعدنية بخاصيات عالجية مؤكدة  

منبع للمياه المعدنية يتركز  202السياحية وجود  تبين حسب الدراسة التي قامت بها المؤسسة الوطنية للدراسات
أغلبها في شمال البالد ، ومن أهم هذه الحمامات نجد : حمام ريغة بعين الدفلى ، حمام بوحنيفية بمعسكر ، حمام 

  الحظائر الوطنية السياحية :-وقرقور بسطيف ، حمام الصالحين بالمدية.

 ية المتواجدة في مختلف أرجاء الوطن وهي كالتالي : الجزائر تمتلك العديد من الحظائر الوطن    
شواطئ  3مع البحر المتوسط وتضم  هكتار: تقع شمال الجزائر بالمحاذاة 000 78 الحظيرة الوطنية للقالة -
  .الحيوانات األخرى نوعا للطيور وأنواع من 50محميات تحتوي على  3و
كم عن الجزائر العاصمة تستقر  50التلي ، تبعد في قلب األطلس  هكتار: وتقع 500.18 حظيرة جرجرة -

 أشهر )ديسمبر، يناير، فبراير(. فيها الثلوج لمدة ثالثة
كم عن مدينة ثنية الحد ، وتقع إلى حافة سلسلة  3هكتار: تبعد 616.3الحد" حظيرة غابات األرز "ثنية -

  .الونشريس وفي قلب األطلس التلي

هكتار: ويشمل الطابع األثري واألركيولوجي ، تتميز بمختلف النقوش والرسومات  100 حظيرة الطاسيلي -
  .الصخرية ، وهي مصنفة كتراث عالمي

جيجل  هكتار 300هكتار، باتنهوتازا 600: بلزمت  وهناك مجموعة من الحظائر الوطنية مثل
 .هكتار100وقورارة

  .د )رمز الشهيد( وغابة األركادمتعددة مثل مقام الشهي رياض الفتح : وتتكون من مناطق - 
المحلية  هكتار: تشتمل على منطقة نباتية وحيوانية منها األنواع 304حديقة التسلية والترفيه "بن عكنون"  -

 .واإلفريقية

هكتار، فيها نشاطات رياضية  500حديقة التسلية بينام: تقع شمال غرب الجزائر العاصمة ، تحتل مساحة  -
 .متعددة
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 رد الثقافية والتاريخية والدينية :الموا2-4-2

تزخر الجزائر بموارد سياحية متنوعة و"من أهمها نجد المعالم المصنفة من طرف منظمة    
 اليونسكو"والمتمثلة في :

  م وهي تقع بباتنة ، تيبازة 100المدن الرومانية تيمقاد التي تم إنشاؤها من طرف اإلمبراطور ترجان عام
 جميلة.

 لوحة تعكس تحوالت المناخ وهجرة الحيوانات وتطور الحياة  15 000توي على أكثر من الطاسيلي : وتح
 سنة قبل الميالد. 6 000البشرية في الصحراء خالل 

  م كعاصمة للدولة الحمادية .1007قلعة بني حماد : تقع بالقرب من المسيلة تأسست سنة 

 . المدن الميزابية : أنشأت من طرف اإلباضيين 

 ر التي بنيت في العهد التركي.قصبة الجزائ 

 4. الهياكل القاعدية :2-4-3

 تمتلك الجزائر هيكل قاعدية هامة تتمثل فيما يلي:     

 النـقل:-أ

فكثافة شبكات  لقد تم االهتمام بالنقل وتجسيده في المنجزات الخاصة بشبكات الطرق والمطارات والموانئ ،    
الطرق البحرية ، الجوية والبرية المحققة في الجزائر، تشكل عامل هام لتشجيع السياحة في مختلف المناطق ، 

 و أهم هذه الشبكات : 

 شبكة الطرقات :-

تتميز بتركزها في المنطقة الشمالية للبالد  ، 2كلم 109.452يصل طول شبكة الطرقات في الجزائر إلى     
 كلم ، بما فيها: 96.684حيث يصل طولها في هذه األخيرة حوالي 

  كلم. 28.275الطرق الوطنية 

  كلم. 23.926الطرق الفرعية الوالئية 

  كلم. 57.251الطرق البلدية 
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الجزائر. في الطرق شبكة (: توضح 20رقم) خريطة

 

Source: Ministre du tourisme, schéma directeur d'Aménagement touristique 
(SDAT) phase1p42 

 

 شبكة السكك الحديدية : -ب

محطة تغطي على األخص شمال البـالد تتكون  200كلم تلتف حول  4 500طول السكك الحديدية تقارب    
 هذه الشبكات :

 435 1 .كلم طريق عادي 

 055 1 .كلم طريق ضيق 

 305 دوج.كلم طريق مز 

 299 .كلم طريق مكهربة 

فرع تربط الوحدات  200محطة مفتوحة لنقل السلع والمسافرين و 200وتملك الشركة الوطنية للنقل    
والمناطق الصناعية بأهم الموانئ ، وأهم محطات تصدير المحـروقات هي الجزائر، عنابة ، وهران ، أرزيو 

 سكيكدة وبجاية.

 .النقـل الجـوي:-ج
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مطارا  53إن الهياكل القاعدية الخاصة بالنقل الجوي في الجزائر قد شهدت تطورا ملحوظا تميز في إنجاز    
من بين هذه المطارات ترقى للمقاييس الدولية  13على مختلف التراب الوطني ، كما تجدر اإلشارة إلى أن 

 ومنها:

 05  ، قسنطينة ، عنابة ، غرداية ".مطارات دولية من الدرجة األولى " الجزائر، وهران 

 07  مطارات دولية من الدرجة الثانية  "حاسي مسعود ، عين أمناس ، تلمسان ، تيارت ، أدرار، تبسة
 تمنراست ".

 08 ." مطارات وطنية " بشار، بجاية ، الوادي ، ورقلة ، عين صالح ، جانت ، بسكرة ، إليزي 

 14 .مطار جهوي 

 19 مطارات مرتبط نشاطها بالبحث واالستغالل في مجال المحروقات  04 مطار ذو استعمال محدود منها
 والمناجم.

رحلة ألوروبا وإفريقيا والدول  37" حوالي Air Algérie تغطي شركة الخطوط الجوية الجزائرية "    
ذه مطار من بين ه 29العربية  كما تغطي مختلف المدن الداخلية بما فيها المناطق السياحية ، كما أن هناك 

.فالمتتبع Eco-Airالمطارات فتحت لشركات النقل الجوي الخاصة والعديد من الشركات لالستثمار ومن أمثلتها 
 لمستوى النقل في الجزائر يالحظ أنه شهد انخفاضا 

من النقل الوطني للسلع  %30ما يقارب  1970ملحوظا في السنوات األخيرة ، فبعدما كان يمثل سنة 
 بالنسبة إلى نقل المسافرين. %15فقط بالنسبة إلى نقل السلع ، و %10يا يؤمن والمسافرين  أصبح حال

 النـقل البحـــري: -د

ميناء للعديد من الخدمات كالتجارة والصيد البحري إضافة  13إن العمل البحري في الجزائر يعتمد على     
اءات الصغيرة التي تستعمل للصيد ( متخصصين في المحروقات باإلضافة إلى العديد من المين02إلى مينائين )

 البحري والترفيه ، كما تحتوي على حجرات لإلشارات البحرية ألمن المالحة ومحصنات الدفاع الساحلي.

لإلشارة فإن التبادالت التجارية الدولية في الجزائر تعمل أساسا عن طريق المجال البحري ، تضمنها     
 ربونات.مؤسسات متخصصة في نقل السلع والهيدروكا

 من نسبة حركة المالح % 75وأهم الموانئ : الجزائر، وهران ، عنابة ، وجن جن التي تضمن     
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 الجزائر في النقل (:توضح 3خريطة رقم )

 

Source: Ministre du tourisme, schéma directeur d'Aménagement touristique 
(SDAT) phase1p43 

 الطـــــاقة:2-4-5

كلم خط ، بفضل إنتاج  160 000بما يعادل  %95تصل تغطية الدولة فيما يخص الطاقة الكهربائية إلى    
ميجاوات ، حيث تستفيد من خدمات الشبكة الكهربائية التي تشرف على توزيعها  7 000حقيقي يتجاوز 

 ( ماليين عائلة.05مؤسسة سونلغاز حوالي خمسة )

 :وسائل اإلعالم واالتصاالت 2-4-6

نشرية  150يومية وأكثر من  30تعرف الساحة اإلعالمية الجزائرية تنوعا كبيرا ، إذ تزخر بحوالي    
أسبوعية أو شهرية ، وتحظى الصحافة الخاصة بحصة األسد ضمن الصحافة المكتوبة ، علما بأن هذا القطاع 

م عناوين الصحافة األجنبية مليون نسخة صحفية ، هذا وتتوفر في الجزائر أه 1.2يسحب يوميا ما مجموعه 
 الناطقة بالعربية والفرنسية.

مليون وهذا  14ماليين ، أما الهاتف النقال فقد بلغ عدد المشتركين  7بلغ عدد مشتركين بالنسبة للخط الهاتفي 
 2005.5خالل ديسمبر
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د الناجمة عن وتجدر اإلشارة أن شبكة الهاتف المثبت تغطي كافة التراب الوطني على الرغم من بعض القيو
 العدد غير الكافي لمحطات التحويل والخطوط.

 إستراتيجية تنمية السياحة المستدامة في الجزائر: 2-5

م، و بالرغم من الظروف االقتصادية و السياسية التي مرت بها الجزائر إال أنها  1988ابتداء من سنة 
م كما أنها 2002ه سنة شرعت في وضع مخططات في إطار تنمية القطاع السياحي، و عادت لتنفيذ

 حيث ركزت هذه اإلستراتيجية على: م 2025تطمح لوضع إستراتيجية لتنمية هذا القطاع حتى آفاق 

 . وضع اإلطار العام لمبادئ التنمية المستدامة 
 .تنظيم صارم و واضح و منهجي يخص التهيئة العمرانية 

  ترقية االستثمار و تطوير الشراكة 
 :أهداف هذه اإلستراتيجية 
 .إدماج الجزائر ضمن الواجهات الدولية للسياحة من خالل ترقية صورتها السياحية 
 .تثمين التراث السياحي   الوطني 
  المساهمة في حماية البيئة و تحسين إطار المعيشة من خالل تثمين القدرات الطبيعية والثقافية

 و التاريخية.
 .إعادة االعتبار إلى المؤسسات الفندقية 
 ة الشغل في الميدان السياحي.ترقية و تنمي 
 . تلبية حاجات السكان و طموحاتهم في مجال السياحة و االستجمام و التسلية 

 أهم محاور التنمية السياحية في الجزائر:2-6

 كما أشرنا سابقا إن الجزائر وضعت إستراتيجية لتطوير القطاع السياحي و تشجيعه من خالل: 

 هيئات السياحية.وعي حقيقي و تدخل مستمر من طرف ال 
 .تحمل المسؤولية الكاملة من طرف كل الفاعلين مثل: المتعاملين والمهنيين 
 .تحسيس و إعالم متواصل باتجاه السكان و السياح 
  خالل كل موسم سياحي تطرح الهيئات السياحية مجموعة إجراءات لتفادي أي مشكل سواء

 السكانية( و ذلك من خالل:اقتصادي ) ارتفاع األسعار( أو اجتماعي) التحفظات 
 .مخطط عام يحدد إطار المناطق المؤهلة و يعين النشاط السياحي المالئم و شروط استغالله 
 . معايير لتقييم الموارد البشرية المسيرة للهياكل و النشاطات السياحية 
  المشاركة الواسعة من طرف السكان المحليين عند كل مرحلة من مراحل التخطيط و التنفي و

 تسيير الخدمات السياحية.
 . مقاييس و قواعد خاصة بالقطاع للحفاظ على نوعية البيئة الطبيعية 
 :مستويات التي تنظمها الهيئات المعنية لفتح االستثمار 

 .المستوى الوطني:تطوير الهياكل القاعدية من حيث الكم و النوعية 
  خاصة من خالل ترقية التراث المستوى االقليمي:تحديد االطار التنظيمي للقطاع السياحي و

 الطبيعي و الثقافي.
 .المستوى المحلي:إعداد المخططات السياحية و البرامج و المشاريع  المحلية 
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 :التنمية السياحية الجديدة تسعى إلى 
 .تطوير السياحة في المواقع ذات القيمة المتميزة في المدن 
  خالل مهارات التقاليد المحلية.ضرورة تشجيع السكان على إظهار الموروث الثقافي من 
  توفير فرص تسويق المنتوجات التقليدية عن طريق التوزيع الواسع و العرض في

 المجاالت الخاصة التي تقع ضمن المناطق السياحية.
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 خاتمة

 الن تسيير و تنمية خطط و استراتيجيات وضع على تتركز العالم دول مختلف و الجزائر في السياحة إن
 على تتنافس الدول فاصبحت االقتصادية التنمية في السياحة تلعبه الذي الكبير الدور إلى تشير الدول تجارب

 السياحة متطلبات كل توفير خالل من السياح ثقة يكسب القطاع هذا
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 تمهيد

 و السياحة أنواع فتزايد فوائد من له لما عنه االستغناء يمكن ال نشاط السياحة أصبحت مؤخرا
 المناظر و المعدنية كالمياه خاصة بصفة الطبيعة على يعتمد الذي النوع هذا الحموية، السياحة منها نذكر

 فتستغل ،ء(....الما الشمس، الرياح،) متجددة تكون أن يمكن السياحة من النقي الهواء و الطبيعية،
 .أخرى فوائد عدة لها و للترفيه للتنزه، للعالج، الحموية السياحة
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I. السياحة الحموية 

تساهم في تنمية االقتصاد من خالل قدراتها تعتبر السياحة الحموية من القطاعات اإلستراتيجية التي 
على خلق مناصب شغل وجلب العملة الصعبة وخلق مهارات سياحية و ثقافية و فنية .و بذلك تغيرت نظرة 
السلطات العمومية للقطاع السياحي و أصبحت تعتبرها قطاعا منتجا للثروات و مساهما في التنمية االقتصادية 

 عليه للتنويع في الموارد.واالجتماعية و مصدرا يعتمد 

( والذي شاع استعماله خالل الفترة الرومانية و أطلق thermeأصل مصطلح )تعريف الحمام:-1
لداللة على كل المؤسسات الحمامية المعروفة في العالم الروماني ،قد اشتق من الكلمة اليونانية 

لى لفظ الحمام كذلك (، و من بين األسماء الالتينية األصلية الدالة عTERMOS"ترموس")
  LAVATION-LAVATRINA-LAVATORIES  1نجد:

 أما التقسيمات المصطلحاتية األخرى المتعلقة بلفظ الحمام فهي كالتالي:

BALNEAE-BALNEA-BALNEUM 

 هيكلة الحمام:-1-1

كانت هذه األخيرة مبنية على نحو  كانت الحمامات تلعب دور كبير في حياة الرمان و كذا المتأثرين بهم. فقد
يمكن القيام بكل وظائف االستحمام ضمن نظام معين يتوقف على العالقة الوظيفية التي تربطها وتتنوع 

 حسب أشكال و أحجام مختلفة، فالبناية الرئيسية لقاعات االستحمام تتكون غالبا من:

  مشكوات في غالب األحيان غرفة نزع الثياب:وهي مكان مخصص لخلع المالبس، تتواجد بها
 مصفوفة على الجدران لوضع المالبس.

  الغرفة الباردة:و يقصد بها الحمام البارد أو الغرفة الباردة نجدها في معظم الحمامات متصلة بقاعة
 نزع الثياب.

  الغرفة الدافئة:ويقصد بها الحمام الدافئ، هي عبارة عن حجرة يمكن فيها الحصول على مياه دافئة
 درجة مئوية(.25وسط درجة حرارتها إلى )يصل مت

  الغرفة الساخنة:و تطلق على كل الحجرات و األحواض الساخنة في الحمام،و التي تصل درجة
 درجة مئوية.40حرارتها تقريبا إلى 

كل هذه األجزاء ال تختلف عن بعضها البعض سوى من حيث الحجم وعدد المسابح الموجودة في 
و المخططات المجسدة التي تختلف حسب الفترات الزمنية و حسب  كل منها،و النمط المعماري

 البناية.
كما تحتوي الحمامات على قاعات لممارسة الرياضة و المطالعة وكذلك مكان لمناقشة المسائل 

 السياسية و الفلسفية واألدبية والفنية.
 أنواع الحمامات:-1-2

 2نواع على التالي:و يمكن تصنيف الحمامات في شمال إفريقيا إلى أربعة أ
 الحمامات المعدنية:-1-2-1

وهي التي بنيت بأسفل منابع المياه المعدنية أو بالقرب منها،و التي غالبا ما تدلنا عليها األسماء 
و معناها المياه  (aquaeالتي أطلقت على المواقع التي وجدت فيها،وذلك بإضافة كلمة )

 بمعنى المسبح إلى اسم الموقع. (piscine|أو)
و يمكننا انطالقا من اسم الموقع إحصاء بعض الحمامات المعدنية التي لم يبق من بعضها سوى 

وحمام  aquae caesarisويوكسaquae sirenses االسم الدال عليها مثل حمام بوحنيفية 

 
                                                           

التسيير منى لخساف، دراسة مقارنة للتجربة السياحية في الجزائر مع بعض  البلدان المتوسطية، مذكرة ماجستير ، كلية العلوم االقتصادية و علوم  1 

 89، ص 2003،قسم علوم التسسير، جامعة الجزائر 

  2صالح الدين محمود عبد الوهاب ن السياحة الدولية ، الطبعة الثانيةن)القاهرة دار زهران للنشر 1990،ص70(
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  aquaeوحمام الصالحينaquae thibilitanaeوحمام الدباغ aquae calidaeريغة 
flavainaeبخنشلة 

 امات الجيش:حم-1-2-2
هي تلك الحمامات التي بنيت في المواقع العسكرية أو بالقرب منها،و التي عسكر فيها الجيش لفترة 
مؤقتة أودائمة فزيادة على ضرورة وجودها، الرتباطها بنظافة الجسم ، فإن الجند األصحاء 

ن أمثلة هذا النوع يجدون فيها ما يسليهم ويرفه عنهم ويتمم فيها المرضى العالج الذي يتلقوه،و م
 نذكر:

حمامات كتيبة أغسطس الثالثة بالمعسكر الكبير"بلمباز"و غيرها من الحمامات التي بنيت إبان حكم 
 م211-193اإلمبراطور "سبتيم سيفر"سنة 

 الحمامات العمومية:-1-2-3
ثالث حمامات كبيرة واحد بالجهة  غالبا ما وجد بالمدينة الواحدة أكثر من حمام واحد .مثال وجد في تيمقاد

حماما صغيرا،كما 14الشمالية للمدينة،و الثاني بالجهة الشرقية و الثالث بالجهة الجنوبية،زيادة على وجود 
عثر بشرشال على بقايا ثالث حمامات كبيرة،أضف إلى ذلك ما ال يقل عن ثالث حمامات صغيرة. و إذا 

لسنة،كانت غيرها فصلية بعضها تفتح أبوابها لالستحمام في ما كانت جل هذه الحمامات مفتوحة طوال ا
 فصل الصيف و أخرى في فصل الشتاء.

 حمامات الخواص: -1-2-4
و هي التي تكون بالطابق السفلي لمنازل األثرياء بالمدن،ويقتصر فيها االستحمام على أسرة 

مات لم يكن في متناول صاحب المنزل و ضيوفه،ومما تجدر اإلشارة إليه أن هذا النوع من الحما
الجميع ألنها جد مكلفة.و قد لوحظت بقايا عدد كبير من هذه الحمامات نذكر منها تلك الموجودة 

 ببعض منازل أثرياء مدينة تيمقاد و جميلة.
 انتشار الحمامات في الجزائر:-1-3

حتالل ال ريب أن السكان القدامى لشمال إفريقيا اهتموا بهندامهم و نظافة جسمهم قبل اال
الروماني،لكن لألسف ال تتوفر أي إشارة تلمح وجود مباني أو منشآت مخصصة لهذا الغرض قبل 

 القرن الثاني ميالدي.
ولعل النقشية التي نقشت عند مداخل الساحة العمومية لمدينة "تيمقاد"أحسن دليل على ذلك االهتمام 

 الضحك،هذه هي الحياة".-االستحمام-دالكبير الذي أواله السكان لالستحمام إذ يقول صاحبها "الصي
وكانت كثيرة في شمال إفريقيا وقد تم الكشف في مدينة لبدة عن حمامات ترجع إلى القرن الثاني،كما أن 
المخلفات و البنايات المتواجدة في المقاطعات اإلفريقية كلها تدل على ازدهار ونجاح المقاطعات منذ الفترة 

 اإلمبراطورية الكبرى.
حمامات قرطاج هي أكبر الحمامات العمومية،خارج روما،فهي من النوع اإلمبراطوري الذي يمتاز  و تعتبر

بدقته المحورية المتناظرة وتعدد الغرف به،و كانت هذه المقاطعات تسعى دائما إلى تقليد عاصمة 
 اإلمبراطورية. 

قامة مدن وقرى جديدة مع التوسع الروماني الذي عرفته منطقة شمال إفريقيا و هذا باالحتالل وإ
استلزم األمر بناء منشآت و هياكل للراحة سواء للجند أو المستوطنين و من بينها الحمامات ومما ساعدها 

 في ذلك وفرة المياه سواء مياه األودية أو األنهار أو الينابيع المعدنية في المنطقة.
ثة عشر حماما.و في نهاية القرن الثاني و أحسن دليل على ذلك مدينة تيمقاد التي تحتوي على أكثر من ثال

وبداية القرن الثالث عرفت الحمامات في شمال إفريقيا تطورا واسعا فتعددت الحمامات نذكر منها:حمامات 
شرشال،جميلة،و من األسباب التي ساعدت أيضا في انتشار الحمامات ناهيك عن ارتباطها بنظافة الجسم و 

ألعيان لصالح المدينة و سكانها و التي تتضمن التكفل ببناء الحمامات و مبانيها الهبات التي يقدمها األثرياء و ا
 و إقامة األلعاب الرياضية فيها .

 السياحة الحموية-2
 تعريف السياحة الحموية:-2-1
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السياحة الحموية معروفة منذ القدم لكن ازدادت بروزا مع التطور الذي عرفه هذا القطاع من خالل إنشاء  إن
الفنادق و المنتجعات الصحية و المرافق الترفيهية من أجل توفير شروط الراحة لتحقيق العالج و المتعة.كما 

تحقيق نجاحا كبيرا في تنمية السياحة  تعد السياحة الحموية من أهم أنواع السياحة الحديثة التي تمكن من
 الداخلية من جهة والتنمية االقتصادية من جهة أخرى.

و السياحة الحموية هي تلك السياحة المتعلقة بالعالج الجسمي و النفسي و أمراض أخرى عند 
 المواطنين،و تمارس من أجل الشفاء التام أو التخفيف من اآلالم واألوجاع.تستخدم فيها الينابيع
المعدنية كوسيلة أساسية للعالج عن طريق االستحمام أو الشرب.و تؤدي المياه المعدنية دورا بالغ 
األهمية في السياحة.وعليه تعتمد السياحة الحموية أساسا على الحمامات المعدنية التي تعتمد 

بر بدورها على المياه المعدنية الحرارية المستخدمة في عالج العديد من األمراض.كما تعت
 الحمامات المعدنية مقاصد للترفيه و االستحمام.

  تاريخ السياحة الحموية:-2-2

حسب ما أثبتته الدراسات الطبيعية فإن السياحة العالجية يعود تاريخها إلى الماضي البعيد ، وباستعراض 
آن واحد ، إذ كان  تاريخ العالج بالمياه المعدنية يالحظ بأن ارتباط اإلنسان بالمياه كان بهدف ديني وصحي في

الناس يعتقدون بأن منابع المياه المعدنية هي أماكن مقدسة ، وكانوا يظنون أن األثر العالجي بهذه المياه يأتي 
من قوى ربانية خارقة للطبيعة ، وهكذا كانت المياه قديما تعد بمثابة اإلله الذي يحقق الشفاء للمرضى ، ولذلك 

  األمر في األزمنة الغابرة بنهر النيل.عبد الناس األنهار ، مثل ما كان 

وإنما لها  يالحظ أن الحمامات العمومية أو الشعبية التي يستعملها الناس باستمرار ليست وليدة العصر الحالي ،و
التاريخ ، كما أنها لم تكن حكرا على منطقة دون سواها أو على شعب دون آخر  ولقد  امتداد يغوص في أعماق

ام" في المعاجم العربية ويرجع "الرازي بن محمد" أصل  روح والتفسيرات ألصل كلمةورد الكثير من الش   "حم 
ة" بفتح الحاء مع تشديد ء  الميم ، والتي يعرفها بأن ها: العين الحارة التي يستشفي بها هذه الكلمة إلى "الحم  األعال 

إذ أورد "ياقوت الحموي" مثاال عن  والمرضى ، ووردت الكلمة في عدة مواقع من كتب الجغرافيين والرحالة ،
ة اإلسكندرية التي تشفي من البرص ومن جميع أنواع الداء ويرجع البعض اآلخر أصلها إلى كلمة "الحميم"  حم 

نه ، وهذا هو األصل ، ثم صار كل اغتسال استحماما بأي ماء كان  التي تعني الماء الحار، فيقال حم  الماء أي سخ 
كما سمي حماما لكل مسبب للعرق. ويؤكد الكثير من الرواة والمؤرخين القدامى أن أول ساخنا ،  سواء باردا أو

أن "النبي سليمان" عليه السالم هو أول من صنع  دخل الحمام هم "الفراعنة" ، وهناك إشارات أخرى إلى من
عصر الروماني في يعود إلى ال الحمام بمساعدة الجن ، وتشير أكثر المصادر إلى أن إنشاء الحمامات الشعبية

الميالد ، وكانت الفكرة في إنشائها بسيطة للغاية ، تقوم  إيطاليا أو في الواليات الرومانية ، في القرن الثاني قبل
الصغيرة التي تحتوي على الماء البارد والساخن ، وبعض دهانات المساج وبعض  على مجموعة من األحواض

امات خاصة باألباطرة ،وكانت مفتوحة أمام العامة صغار التدليك ، مثل  ا وكبارا وبدون مقابل ، وتواجدت حم 
وحدائق  فكانت بذلك تقوم  "نيرون" و"دقلديانوس"، واتسمت بضخامتها إذ ضم ت في جنباتها مكتبات ومالعب

 .االغتسال بدور ترفيهي استجمامي إلى جانب دورها في عملية

ها مع بداية العصر اإلسالمي تحديدا ، ويروى عن أحد اإلسالمية فكان ظهور أما بالنسبة للبالد العربية
في جسمه برص ، فعزمت الرعية ومقربوه على خلعه واستبداله لسقوط هيبته وتشوه  ملوك الروم أنه ظهر

ة اإلسكندرية وأعود ، فسار إليها في مظهره بما ألف  ال يليق بشخص في مقامه فقال: أنظروني أمضي إلى حم 
ة أن ال يمنع منها أحد يريد االستشفاء بها ، فلما سارمركب ، وكان من شرط  إليها فتحوا له أبوابها  هذه الحم 

دائه ، ومن هنا فإن الحمامات منذ قدم الزمان  الش ارعة إلى البحر  فدخلها واستحم في مائها أياما فشفي من
 واألسقام. مثلت وصفة للكثير من األمراض

المنتوجات السياحية الضاربة في أعماق التاريخ ، إذ تعود زيارتها  ومنه فإن المنابع المعدنية تعد إحدى
)عرفها الفراعنة واليونان والرومان( وهي من األنماط السياحية التقليدية واالستمتاع بمنافعها إلى عصور قديمة 

اح القديمة ،  ثم أخذت في التطور من فترة إلى أخرى حتى أصبحت تحظى باهتمام كبير ، سيما لدى السي
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كذلك وسائل وطرق العالج المستخدمة فيها بما وطالبي االستشفاء الطبيعي ؛ وقد تعددت أنواعها ومنتجعاتها ، 
 يتماشى مع نوع المرض وحالة المريض .

 : .أنواع السياحة الحموية -2-3

 توجد عدة أنواع للسياحة الحموية منها :
 . السياحة الترفيهية :-2-3-1

السياحة عندما تتوفر الحمامات المعدنية على مساحات شاسعة وحدائق وتكوينات يتواجد هذا النوع من  
جيولوجية. ويتمثل الهدف من هذه الرحلة السياحية في قضاء اإلجازات والترفيه في وقت الفراغ والعطل 

الحمامات الستعادة النشاط ، ويتميز هذا النوع من السياحة باعتباره عنصر جذب لغالبية السياح الذين يقصدون 
  المعدنية.

 السياحة الثقافية :  -2-3-2

وتكون  السائح. لدى الحضارية والتاريخية المعلومات دائرة وتوسيع المعرفة إشباع إلى تهدف التي وهي
الزيارة فيها للحمامات التي تتميز بآثارها القديمة المشهورة من مختلف الحضارات ،  كما يهدف السائح من 

 .1خاللها إلى تنمية معارفه الثقافية

 السياحة العالجية :  -2-3-3

 البحث أو وآالمها األمراض من أو التقليل األمراض من واالستشفاء والنقاهة للعالج الحاجة تلبية في تتمثل
 السياحة الطبيعية ، كما تعتبر الخصائص على كبير بشكل من السياحة النوع هذا النفسية ، ويعتمد الراحة عن

 في السائح معتبر  وذلك نتيجة قضاء دخل من تحققه لما نظرا المهمة للسياحة الحموية األنواع العالجية من
 من وهناك نوعين مصاريفه  األمر الذي يزيد من العالج في طويلة أو متوسطة تكون أغلب األحيان لفترة

 :2العالجية هما السياحة

السياحة العالجية االصطناعية : تتميز هذه السياحة بأنها من صنع اإلنسان ، بحيث تتشكل من حمامات -أ
العضلية  اصطناعية ومسابح ، كما تستخدم المعدات واألجهزة التكنولوجية لعالج بعض األمراض ال سيما

والجلدية ، وتتميز السياحة العالجية االصطناعية بوجود حدائق ومساحات خضراء ، باإلضافة إلى وسائل 
 ترفيهية.

السياحة العالجية الطبيعية: يعتمد هذا النوع من السياحة على الطبيعة بكل مقومات العالج الطبيعي التي  -ب
 تساعد على عالج العديد من األمراض. وتتمثل في:

     الحمامات المعدنية أو الكبريتية : يتواجد في مناطق معينة تساعد على عالج العديد من األمراض المتعلقة
 بالجلد.

   الحمامات الرملية : تدخل ضمن طرق العالج التقليدية كونها تعتمد على الدفن في الرمال، بحيث يكمن
 الحمامات في واحات الصحراء. دورها في عالج آالم الروماتيزم وعادة ما نجد هذا النوع من

  . الحمامات الطينية 
 :فؤائد السياحة الحموية-2-4

 فوائد عالجيـــة : -2-4-1

 
                                                           

 .70ص.  (، 1990)القاهرة: دار زهران للنشر،  الطبعة الثانية ،الدولية السياحة الوهاب، الدين محمود عبد صالح-1 

السياحة العالجية في المناطق الصحراوية، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي الثاني حول دور بن حبيب عبد الرزاق، قصاص زكية، مقومات صناعة  -2 

 .5( ،ص 2012مارس 11،12)التسيير، جامعة بسكرة ،الجزائر، السياحة الصحراوية في التنمية االقتصادية واالجتماعية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم
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القطر الجزائري اهتماما كبيرا من طرف الدولة  ، حيث كان  ىتشهد المنابع المائية المتواجدة على مستو     
لتعطيه صيغة مميزة طوال السنة ، حيث تشكل السياحة  من الممكن أن تدعم القطاع السياحي وتنهض به

الحموية رافدا إضافيا لقطاع السياحة بالجزائر التي تحتوي على عدة منابع تشتهر بمياه مميزة للعالج من عدة 
أمراض كأمراض الروماتيزم ومرض المفاصل وأالم األنف والحنجرة ، وحسب القائمين على القطاع  فقد تم 

الطلبات لالستثمار في هذه المنابع الحموية ، والعكوف على دراستها بغية جعل المنابع قبلة  عرض العديد من
 للسياحة قصد العالج واالستجمام.

 فوائد اقتصــــاديـــة :-2-4-2 

 ويمكن تقسيمها إلى ثالثة أقسام : 

 التــوازن االجتمـاعـي واالقتصـادي:  -أ 

نشطة التي تساعد على خلق التوازن بين المناطق المهمشة التي تعاني من تعتبر السياحة الحموية من أهم األ    
اختالفات اجتماعية واقتصادية والمدن الكبرى التي تتركز فيها الوحدات اإلنتاجية واإلدارية على الشريط 

لطبيعية الساحلي ، خاصة أن المشاريع السياحية تعتمد علي توفر الظروف األولية لقيام السياحة ، كالمناطق ا
 والحرف التقليدية والمياه الساخنة أو الحموي

 :خلـــــق منـــاصب الشغـــل -ب

إن المناصب الناتجة عن النشاط السياحي هي مناصب معتبرة من حيث الجانب الكمي فقد أحصت منظمة     
شغل مباشر لكل سرير  منصب 0.5السياحة العالمية أن مناصب الشغل الموفرة في الفندق كمثال بمقدار 

 باإلضافة إلى عدة مناصب أخرى غير مباشرة. 

 يمكن أن نميز ثالث أنواع من مناصب الشغل المباشرة من طرف النشاط السياحي :

وهي مناصب العمل المقدمة من طرف القطاع  في المـــرتبة األولى نـــجد منــاصب الشغــل المبــاشرة:
 ة مجاالت: الفندقة ، المطاعم، الوكاالت السياحية، التكوين السياحي ....السياحي بصفة مباشرة وهي في عد

وهي مختلفة ونذكر منها البناء واألشغال العمومية، النقل، التموين )مواد  منـاصب الشغـل غيــر المبــاشرة:
 غذائية، مالبس، أغذية...(.

ت السكانية التي تعيش من السياحة ونذكر وهي الوظائف التي تلبي حاجيات التجمعا منـاصب الشغـل المكملـة:
 منها: المصالح العمومية، الصحة، التعليم ...

 المحافظـــــة على الكمــائن السيــاحية وتثمينــها:  -ج

إن المحافظة على الكمائن السياحية وتثمينها عامالن أساسيان للتنمية الحالية والمستقبلية لإلقتصاد باعتبار     
 ياحية هي المادة المقدمة للسياحة أي أنها المنتوج السياحي لذلك يجب الحفاظ عليها عبر:أن الكمائن الس

 :إن حماية الكمائن السياحية المستغلة وغير المستغلة تترك الباب مفتوحاٌ إلمكانية االستغالل  الحمــاية
 المستقبلي لها.

 سع الستقبال البنى التحتية السياحي: ويتم ذلك بإجراء أشغال التهيئة األولية لمناطق التوالتثميــن 

 متطلبات  السياحة الحموية:-2-5
تتطلب السياحة الحموية توفير شروط معينة وظروف مالئمة تجعل السائح يشعر بتحقيق الحد األدنى من  

 األهداف التي رسمها في مخيلته ، ومن هذه الشروط ما يلي:
 : الحمامات المعدنية-2-5-1
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مائها ساخن  "ينابيع" يحتوي  وهي تلك الحمامات الطبيعية الذي تنبع من الطبيعة على شكل عيون 
عدة عناصر تمكنها من عالج العديد من األمراض ، وأصبحت في السنوات األخيرة  محل استقطاب  على

 :1ية إلىالعديد من السياح  مما أعطى لها طابع سياحي أكثر منه عالجي. وتتنوع الحمامات المعدن

  حمامات المياه الباردة : تؤدي إلى انقباض األوعية الدموية ومن ثم التنشيط واالنتعاش ، باإلضافة إلى
رفع كفاءة الجهاز المناعي وتخفيض درجة حرارة الجسم وتنشيط مسام الجلد وغيرها من العالجات 

  .كما تساعد الحمامات الباردة على تخفيف آالم الروماتيزم
 ياه الدافئة : تساعد على تهدئة األعصاب و استرخاء الجسم ومن ثم النوم ، باإلضافة إلى حمامات الم

تسكين   اآلالم الخفيفة ، كما تؤدي إلى حدوث اتساع لألوعية الدموية بالجسم بفعل حرارة الماء 
لتهاب الدافئ ، مما يزيد الدم بها ، وتساعد أيضا على تخفيف آالم المفاصل واالنزالق الغضروفي وا

 الشعب الهوائية.
  "حمامات الماء البارد والماء الدافئ بالتبادل : ويطلق على هذه الحمامات اسم "الحمامات المتعاقبة

وتعد هذه الحمامات بهذه  ولها مفعول جيد إذا تم عمل الحمام الدافئ أوالً ويليه مباشرة الحمام البارد ،
األول األوعية الدموية ويؤدي اآلخر إلى انقباضها األمر الكيفية بمثابة تدليك للجهاز الدوري ، فيوسع 

الذي يؤدي إلى تنشيط كل وظائف الجسم ، كما يعمل على تفتيت السموم والمخلفات الضارة الموجودة 
 بالدم والتخلص منها. 

 وكاالت السياحة والسفر :  -2-5-2

 ورحالتها الخاصة ين منتجاتهاالمحلي المحليين وغير للسكان وتبيع تنظم وتنتج تجارية مؤسسات هي
 والمنتج السائح بين وسيط عن عبارة بها ، فهي المرتبطة إلى الخدمات الفردية، وباإلضافة أو الجماعية

 خالل من السياح  ومساعدة المعلومات بتوفير وبذلك، تقوم هذه الوكاالت 2عمولة. على الحصول السياحي لقاء
المواصالت  مثل األخرى المنشآت صناعة وبيع لألماكن السياحية دعاية وعمل جهة من السفر لعملية تنظيمها
 ومبيت. من طعام الفنادق وخدمات

 اإلرشاد السياحي :  -2-5-3

الضرورية باإلضافة  الخدمات وتقديم لهم الزيارة أماكن إلى السياح بمرافقة يقوم الذي الشخص ذلك هو
 تتوفر أن البد من السياحية  الجولة في إنجاح للمرشد الكبيرالمعلومات ؛ ونظرا للدور  بمختلف تزويدهم إلى
 :3أهمها الصفات ، بعض فيه

  وحضاري. جيدا تعامله يكون أن 
  تساؤالت على على اإلجابة قادرا يكون حتى السياحية األماكن عن وافية معلومات لديه يكون أن     

 السياح. 
 .أن يكون مضيافا ورفقته ممتعة ومريحة 
 بذلك. القيام على اآلخرين ويشجع المناقشات بإثارة ويبادر اجتماعي ومنفتح يكون أن 
  الرحلة. في طارئة عند مواجهة حاالت سريعة قرارات التخاذ بنفسه واثقا يكون أن 
  السياح. مختلف مع التعامل يستطيع حتى األجنبية اللغات يتقن أن 

 األمن :-2-5-4

ر األمن بمفهومه الواسع ليتجنب حوادث خاصة بالسرقة واألمراض لكي تزدهر السياحة الحموية يتطلب تواف
المعدية. وسيؤدي أي إخالل بهذا الشرط حتما إلى إلحاق أضرار مادية ومعنوية بليغة بالسياحة كتقليص مدة 

 
                                                           

/ 

     .18،ص.  ( 1999عمان، البركة، ،)دار ، الطبعة األولى السياحية المنشآت رحمة،إدارة أبو مروان -2  
 .  50ص. ،  (1999، عمان،  زهران )دار الطبعة األولى،السياحية، الداللة فن ، مقابلة خالد -     1
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اإلقامة المقررة سلفا أو عدم الرجوع إلى هذا المرفق ثانية أو اللجوء إلى االنتقام بإعطاء صورة مشوهة 
 .1بائه والمتعاملين معه ، وهكذا تطعن السياحة بطرق مباشرة وغير مباشرةألقر

وعليه ، يستوجب توفير األمن واحترام السائح التزود بقدر كبير من الثقافة السياحية ، ومتى توفرت هذه      
األخيرة فإن أي فرد وفي أي موقع سيكون واعيا كل الوعي بالنتائج السلبية التي ستنجم عن سلوكه تجاه السياح 

لفعل . ويعتبر التعامل باالنفعال مثال أو إخفاء المحليين واألجانب ، سواء تجسد هذا السلوك في القول أو ا
المفقودات أو محاولة ابتزاز السائح أو التحايل عليه من المظاهر الممقوتة ومن الرواسب المتخلفة التي يجب 

 الحيلولة دون وقوعها إذا ما أريد أن تتطور السياحة وتعاد لها الحيوية.
  : السياحية اإلقامة أماكن-2-5-5

ل اإلقامة السياحية من األولويات التي ال غنى عنها لترقية السياحة الحموية وتطويرها وجعل تعتبر وسائ
 : وتضم السياحي اإليواء أماكن عليها االستفادة من عائداتها أمرا ممكنا ، ويطلق

 الطعام خدمة إلى األولى ، باإلضافة بالدرجة اإلقامة خدمة تقدم نزل أو مؤسسة هو الفندق الفنادق : -
 .2معين أجر لقاء النزيل إليها يحتاج أخرى وخدمات والمشروبات

بأنواعها : وهي  شكل من أشكال السياحة المنتشرة جداً في أوروبا ، كما بدأت تنتشر في  السياحية القرى -
سكان المدن  العديد من دول العالم ، وتعتبر الحياة في القرية نموذج يختلف عن الحياة في المدن وتستهوي

 حباً في التغيير والبساطة.

 الشالالت قرب البحيرات أو المعدنية المياه ينابيع قرب الفنادق من النوع هذا : يقع السياحية المنتجعات -
 . االستجمام طالبي الترفيه إليواء رئيسية بصورة مخصصة والجبال ، وهي

 مختلف المستويات. من السائحين حاجة وتلبية الحمويةالسياحة  دعائم أهم وتعد وسائل اإلقامة السياحية من
 :3السياحي تتمثل في أماكن اإليواء لتصنيف معاير عدة وتوجد

  فنادق وسط المدينة ، فنادق المطارات. :الموقع معيار 

  الذاتية ، وأخرى الخدمة على تقوم وأخرى سياحية ، خدمات تقدم إقامة وحدات وتتضمن الخدمة: معيار 
 النوعين. تجمع بين

  خاصة  منها تسهيالت السياحية اإلقامة وحدات تقدمها التي التسهيالت تتعدد المتاحة: التسهيالت معيار
 بالحجز وأخرى خاصة.

 المنتجعات الصحية :-2-5-6
هو منتجع معد الستقبال المرضى وطالبي االستشفاء باإلضافة إلى أنه  المنتجع الصحي أو المركز الصحي 

وتهدئة النفس من ضغوط الحياة اليومية التي يتعرض لها اإلنسان ، ويتم ذلك بأنواع عديدة من عالج للروح 
 4التدليك الذي بساعد على االسترخاء ، كما يعتبر مركز لتضميد الجراح وتغذية العقل والجسد والروح.

ة اإلجهاد ، راحة البال وتعود أسباب الذهاب إلى المنتجعات الصحية إلى البحث عن استعادة لياقة الجسم إدار
، التدليل والسرور ، الصحة والعافية ، البقاء في صحة جيدة ، االسترخاء إنقاص الوزن ، التخلص من 

 
                                                           

  

 ttp://blog.iraqacad.org/?cat13&paged3، 2011أوت  18 ،  السياحة الرياضية ودورها في اإلندماج في االقتصاد العالمي 2

         2 Muriel Deneau ,Patrick Courtin ,droit et droit du tourisme, 2 ème édition, ) France : édition  Bréal, ,1996(, 

    P.201 

، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي الثاني حول دور السياحة الصحراوية في  ، التسويق كمتطلب للسياحة الصحراوية ، خير الدين جمعة سامية جودي -3 

 .6( ، ص.2012مارس 11،12، ) ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة بسكرة ،الجزائر االقتصادية واالجتماعيةالتنمية   
  2011http://ar.wikipedia.org/wiki/Dالمنتجع الصحي، فيفري -4

http://blog.iraqacad.org/?p=520
http://blog.iraqacad.org/?p=520
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السموم ، التمرين على المشي ، تناول الطعام بشكل جيد والشعور باإللهام وتوفر المنتجعات مجموعة 
  .ثةمتنوعة واسعة من التقنيات والخدمات التقليدية والحدي
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II. :أمثلة عن بعض المناطق السياحية الحموية في العالم والجزائر 

  السياحة العالجية الطبيعيه في تركيا-1

تعتبر تركيا من الدول السبع األوائل على مستوى العالم من ناحية عدد وقدرة الينابيع ، ويوجد في تركيا 
درجات مئوية ومعدل تدفقها  112إلى  22نبع مياه جوفية ساخنة تتراوح حرارتها بين  1000أكثر من 

ئتان وتتركز هذه المراكز لتر في الثانية ويتعدى عدد مراكز منابع المياه الجوفية الما 500إلى  3من 
بكثافة في منطقتا مرمره وااليجة ويمكن الوصول إلى هذه المراكز عن طريق مدن مركزية مثل 

فتحية. وقد بني قديما فوق منابع المياه المعدنية في باموك -استانبول وإزمير و باموك كاليه ومارماريس
وفية من الجبل وتشكل مسابح دائرية الشكل كاليه مدينة هييروبوليس التاريخية حيث تتدفق المياه الج

مكونة من الصخور الكلسية وتزينها الطبقات الكلسية الهشة ومن غير شك أن سكان كاونوس في مدينة 
ليكيا القديمة كانوا يدعون أصدقائهم لالغتسال في بحيرة كويجايز الغنية بالمعادن منابع المياه الجوفية في 

حمامات اغاميمنون التي تعود إلى العصر الروماني, والتي تتميز بخاصيتها بالتشوفاو وجد عليها  -أزمير
الشفائية وكانت بورصا أول عاصمة للدولة العثمانية وقد بنيت في مواجهة جبل اولوداغ الذي كان يسمى 
جبل اوليمبوس سابقا وهنا يوجد مياه جوفية طبيعية حيث بني فوقها في العهد الروماني و البيزانسي 

ببناء  1389-1359ات ومجمعات كبيرة وقد قام العثمانيون في عهد السلطان مراد األول عام حمام
حمامات ومجمعات اكبر يعلوها قباب وتشتهر تشيشما المتواجدة على سواحل االيجة بمنابع مياهها 

ت الجوفية ومياه بحرها التي تستخدم في المداواة وعلى الساحل الجنوبي لبحر المرمرة بين الغابا
 الخضراء توجد منابع يالوفا الجوفية التي تستخدم في مداواة العديد من األمراض
وفي وسط األناضول يوجد مركز بالقلي قانغال للمياه الجوفية. حيث انه يتمتع بمواصفات عالية الجودة 

حية كم من محافظة سيفاس نا13وهو في مقدمة أمثاله من مراكز المياه الجوفية في العالم. وعلى بعد 
درجة  36قانغال يوجد مركز آخر للمياه الجوفية المستخدمة في المعالجة وتصل درجة حرارتها إلى 

وتحتوي على بيكاربونات و كالسيوم و مغنيزيوم ويوجد داخل المياه اسماك يتراوح طولها بين  , مئوية
د من األمراض الجلدية. االثنان إلى العشرة سنتيمترات وتلعب هذه األسماك دورا مهما في مداواة العدي

 . ويوجد في هذه المحافظة مركزي معالجة بالمياه الجوفية وهما سيجاق تشيرميك و صووك تشيرميك
ويوجد قرب كوتاهيا في منطقة يونجاليدا مجمع للمياه الجوفية وهو حائز على المواصفات القياسية 
 ةالدولية في مجال المداواة, ويسمى بمنشاة توتان للمياه الجوفي

وهناك منشات أخرى ومشهورة مثل اونلوصانديقلي في أفيون, وغونان في باليك أسير وكيستابول في 
تشاناق كاليه والديك في صامصون وكيزيلجاهامام في أنقرة وهارونية في اضنة وايدير في ريزة والديك 

 .في صامصون وحسن أبدال في فان وبيللوريس في سيرت
 .( حمام ريدويس بتركيا1صورة)

 

 www.safari.com المصدر:

http://1.bp.blogspot.com/-xxnAc3LFiaA/Uqn_tT7vweI/AAAAAAAADG4/BQvkAOCRo_E/s1600/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7+%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87+%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%872.jpg
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 مركز العالج الطبيعي ريدويس و الحمامات التركية1-1 
ويتميز بفخامته العالية ومساحته الرحبة وتجهيزاته المتطورة التي تؤمن للضيوف والزوار مكاناً مثالياً 

زيائية لالسترخاء وتجديد الشباب واستعادة الحيوية والنشاط للعقل والجسم. ويمنح ضيوفه معالجة في
وروحية شاملة عن طريق المعالجة بالمياه الفوارة وغرف البخار والساونا، األمر الذي يمنحهم الراحة 
واالسترخاء، هذا إلى جانب أجهزة اللياقة المتطورة وتمارين األيروبيك الستعادة النضارة والحيوية 

ميزة وطرق معالجة ماهرة والشباب مع اختيار طرق معالجة فريدة من نوعه كما يوفر طرق تدليك مت
باإلضافة إلى مجموعة واسعة من الطرق المبتكرة في العالج منها التدليك التقليدي المصمم على تنشيط 

الشرايين واألوردة للسماح للطاقة بالتدفق وذلك مع الزيوت العطرية األساسية واألعشاب الطبية 
العالم لتقوم بمختلف التطبيقات والممارسات والبهارات والتوابل مع األيدي الخبيرة من مختلف أصقاع 

المتنوعة ,وهذه الطريقة مثالية لألشخاص الذين يشعرون بالخمول والتعب. ويتوفر طرق أخرى 
ن من عناصر طبيعية خاصة  ومتنوعة لمعالجة الجسم كما تستخدم بعض المستحضرات التي تتكو 

النتائج في مجال العناية بالبشرة والجسم على  تستعمل باستخدام تقنيات متطورة في العالج لتحقيق أفضل
حد سواء. ونذكركم بان هناك نساء للتدليك الطبي والصحي للنساء ويوجد طبيبة اخصائية بالمركز 

 .للنساء

    المياه المعدنيه-  2 -1
 
أوضحت الدراسات العلمية الحديثة أن تلك المياه تختلف عن مثيالته في المحتوى الكيميائي والمعدني  

من حيث درجة الحرارة والمواصفات الكيميائية والفيزيائية وتشير الدراسات التي قام بها باحثون من 
ودة في أيدر تتميز وزارة الصحة التركية ومعهد أبحاث الفارابي الى ان أن المياه المعدنية الموج

باحتوائها علي مواصفات االستشفاء من األمراض منذ قديم األزل عرفت اإلنسانية بعض الصفات الشافية 
لهذه المياه ألنها تقوم بعمل أساسي وهو توسيع جملة األوردة والشرايين وعندما تتوسع ينخفض الضغط 

لحارة فوائد عديدة أخري منها االستشفاء من ويزداد عدد ضربات القلب، أن للمياه المعدنية الكبريتية ا
أمراض الجهاز العصبي وبخاصة الروماتيزم والتهابات األعصاب المزمنة واالستشفاء من أمراض 
الجهاز الحركي وأمراض الهيكل العظمي، ومن بين الفوائد كذلك االستشفاء من بعض األمراض الجلدية 

شد البشرة وإزالة الترهالت،واالستغناء عن عمليات  وتنشيط طبقة الكوالجين بالجلد والمساعدة في
التجميل إلي جانب االستشفاء من بعض أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب واألمراض المفصلية، 
فحمام المياه الكبريتية يساعد علي إزالة األلم، أما شاردة المنغنيز الموجودة في هذه المياه فتساعد علي 

دي مرضي السكري وهو مفيد في حاالت هشاشة العظام، كما تحتوي هذه تخفيف مستوي سكر الدم ل
المياه المعدنية علي عنصر الفوسفور وهو مهم في حاالت الكسور العظمية وحاالت نقص الفيتامين د 
وحتي في حاالت التشنجات العضلية، إضافة إلي الكالسيوم الذي يمنع حاالت نخور األسنان وهشاشة 

فض ضغط الدم المرتفع وتنظيم ضربات القلب، كما يمكن االستفادة منه لمقاومة العظام ويعمل علي خ
األورام وبخاصة سرطان القولون.أما عنصر المغنيزيوم الموجود في هذه المياه فيساعد علي شفاء 
حاالت تصلب الشرايين والنوبات القلبية بالمشاركة مع شاردة الكالسيوم وفي معالجة الربو، وله دور مهم 

تعزيز دور األنسولين وحتي المعالجات الجلدية وتثبيت المعادن علي العظام، إضافة إلي شاردة الزنك  في
التي تعزز مناعة الجسم إلي جانب شاردة السينويوم المهمة للوقاية من األمراض وتعزيز مناعة الجسم 

بات الجلدية، ومن بين عن طريق عدد الكريات البيض وتسهيل وظيفة الكبد والبنكرياس ومعالجة االلتها
العناصر كذلك النحاس الضروري في حاالت فقر الدم والتهاب المفاصل.أن تأثير دفء المياه يزداد بفعل 
كبريت الهيدروجين، األمر الذي يمكن رؤيته بوضوح في احمرار الجلد، وأن االستحمام بمياه العيون 

وتصبح األنسجة الرابطة في الجسم أكثر  الكبريتية يعمل على استرخاء العضالت في كل أجزاء الجسم
 .مرونة
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 (حمامات ريدويس بتركيا2صورة)

 
 http//bp.blog.comالمصدر:

 

 (   حمامات ماعين:) السياحة الحموية في االردن-2

 ( شالل حمام ماعين3صورة)

 http://ar.visitjordan.com/Wheretogo/HammamatMain.aspx المصدر:

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/--e9zfEMM-uQ/Uqn_3k9R8zI/AAAAAAAADHA/jfMrL-5fTOg/s1600/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7+%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87+%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%87.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-I44HcMx1V3U/Uqn_3wrPqzI/AAAAAAAADHE/l7cBUUS6fWE/s1600/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7+%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87+%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%871.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Hammamat_Ma'in.jpg
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 الموقع -2-1

امات ماعين على بعد  انكيلو متراً جنوبي  58تقع حم  ، وتبعد عن مدينة محافظة مادباوهي تقع في  عم 
ماعين على مترا عن سطح البحر وتحتوي منطقة  120كيلومتر. وهي منطقه تنخفض  27 مادبا

نبعا بدراجات حراره مختلفه ولكنها متشابهة في تركيبتها  63مجموعه من الينابيع يصل عددها إلى 
الكيميائية إذ تحتوي على عناصر مهمة كالصوديوم والكالسيوم والكلوريد وغاز الرادون وكبريتيد 

 درجه مئوي. 63ع إلى الهيدروجين وغاز ثاني اوكسيدالكربون. وتصل درجات الحرارة في بعض الينابي

 المرافق السياحية في حمامات ماعين2-2

يوجد في حمامات ماعين منتجع فندقي من فئة الخمس نجوم )منتجع ايفاسون ماعين( بطاقه استيعابية 
غرفه فندقيه لزيادة توفير الراحة و االمان لجميع رواد المنتجع سواء من األردن أو 97تصل الي حوالي 

م باالضافة الي ثالث قاعات خاصة باالجتماعات، هذاالي جانب برك طبيعية وغرف من جميع دول العال
ساونا ومسبح عام والمطاعم المطلةعلى جبال وشالالت ماعين ويتوفر داخل المنتجع مركز صحي 
عالجي متكامل )سبا)متخصص بالصحة العالجية و المساج مع وجود مختصين يشرفون على إدارة هذا 

لمنتجع مقصد لجميع السياح عالميا ولما يتمتع بخصائص طبيعية وجمالية وصحية المركز( ويعتبر ا
ساعدت على الوصول إلى درجه عالية من تأمين الصحة العالجية و الراحة و االستجمام لجميع رواد 

 وقاصدين الوصول الي المنتجع حيث طبيعة المنطقة الجبلية واالودية السحيقة والثروة الشجرية.

 تجهيزات بحمام ماعين( ال4صورة)

 

 http://ar.visitjordan.com/Wheretogo/HammamatMain.aspx المصدر:

 صفات حمامات ماعين2-3

ان حمامات ماعين الموقع األكثر جاذبية بسبب تمركز جبال شاهقه داكنة اللون بفعل الحرارة الجوفية 
عيونا وشالالت راسمة لوحة بانورامية  ,تشق مياه ساخنة من قمة جبل بازلتي وصخورا نارية لتنمهر

ألوانها احضان الطبيعة وعمقها ارث ديني وتاريخي .يصل الزائر الي حمامات ماعين الصرح السياحي 
األكثر فرادة في الشرق االوسط عبر طرق مختلفة.وتنحدر شالالت ماعين من قمة الجبل وتشق تعاريج 

وجب باتجاه البحر الميت عبر جبال ماعين امتدادا الي ساحرة وهي تكمل المياه التي تخترق محمية الم
منطقة الفنادق عبر الزارا المعروفة بمياهها الساخنة وتشكل حمامات ماعين محطةهامة على خريطة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%28%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%28%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7_%28%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7_%28%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7
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السياحية العالجيه و هو يزدهر خاصه في فصل الشتاء بسبب مناخه الدافئ على تخوم االغوار بين 
 الجبال و مياهه الساخنة.

 احة العالجيه في حمامات ماعينالسي2-4

يقصد حمامات ماعين السياح للعالج و االستشفاء أو بهدف الراحة و االستجمام بمياهه المعدنية التي 
تشفي العديد من األمراض المستعصية و المزمنة مثل أمراض الجلدية وامراض الدورة الدموية واالم 

وي على عناصر مهمة كالصوديم والكالسيوم العظام والمفاصل والظهر و العضالت لن المياه تحت
والكلوريد وغاز الرادون وكبريتيد الهيدروجين وغاز ثاني أكسيدالكربون وايضا بفعل الحرارة أيضا الن 

درجه مئويه وتبين أيضا ان العالج بالمياه الساخنة يفيد  63حرارة مياه الينابيع التي تصل إلى أكثر من 
روماتيزم المزمنه وتشنج العضالت والم الظهر و االوعيه الدموية و في حاالت خاصه منها أمراض ال

الدوالي وامراض الجلدية وتنشيط الجسم بصورة عامة من االرهاق العصبي و النفسي وافراز الغدد 
الصماء والتهاب الجيوب االنفية المزمنة. و تتنوع طرق استخدام المياه المعدنية الساخنة التي تمتاز 

ئية من الدش وحمام الفقاقيع وحمام الجاكوزي والسرير المائي الي الحمامات المتناوبة بخصائص استشفا
للقدمين وايضا العالج عبر استنشاق البخار المتصاعد من المياه المعدينية الذي يساعد على شفاء 

ميت األمراض الصدرية السيما لدى المدخنين المزمنين. وثم قسم للعالج بالطين المأخوذ من البحر ال
الذي أثبت فوائده العالجية فضال عن قسم العالج بالكهرباء مكمال بالمياه والتمارين الطبية فضال عن 

 خدمة العالج الفيزيائي)فيزيوثيرابي(السيما تحت الماء على ايدي فيزيائيين متخصصين.

 

 ( العالج بمركز حمام ماعين5صورة)

 

 http://ar.visitjordan.com/Wheretogo/HammamatMain.aspx المصدر:
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 لحمام ماعين الشالل الرئيسي( 6صورة)

 

 
 http://ar.visitjordan.com/Wheretogo/HammamatMain.aspx المصدر:
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 خاتمة

 الدول ففي خاصة كبير اهتمام تلقى اصبحت ايجابيات و فوائد من لها ما و الحموية السياحة
 من النوع لهذا المتطلبات كل بانشاء جيد تخطيط إلى باالضافة الحموية، المنابع كل تستغل حيث المتقدمة
 .جيدة بصورة تسييرها و (...الخضراء المساحات و المنتجعات، المتنزه، الفنادق،) السياحة
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تمھید

السیاحیةاالمكانیاتعنسنتحدثالفصلھذافيلذاما،بمكانترتبطفھيالسیاحةنقولعندما
.خنشلةوالیةفي

باإلضافةحمویة،أثریة،طبیعیة،أنواعھا،بكلالسیاحیةبالمناطقغنیةخنشلةوالیةتعتبرحیث
أنكماسیاحیةامكانیاتمنتملكانھلماخنشلةوالحامةلمدینتيشاملةتحلیلیةلدراسةسنتطرقأنناإلى
تتأثروتؤثرالمدینتینمنأيسنستنتجاألخیرفيحیثالصالحینحمامالدراسةبمنطقةعالقةلھما
.السیاحیةالمنطقةبھذه
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I.االمكانیات السیاحیة لوالیة خنشلة:

1:موقع والیة خنشلة-1

مـن مساحة التراب الوطني وبعــدد   %0,4أي 2كلم9.715إن إقلیم الوالیة یشمــل مسـاحـة تـقـدر بـ 
.2013نسمة حسب إحصائیات 580 .430:سكـان یقـدر 

:الموقع الجغرافي-أ

خنشلة في الجھة الشرقیة من البالد ضمن المجموعة الطبیعیة األطلس التلي والصحراوي یحدھا تقع والیة 
شماال والیة أم البواقي ومن الشمال الغربي والیة باتنة والجنوب الغربي والیة بسكرة ومن الجنوب والیة 

زة ومتنوعة إذ تتصف والیة خنشلة بخصوصیات جغرافیة متمی. الوادي ومن الجنوب الشرقي والیة تبسة
" جبال أوالد یعقوب،جبل راس السرذوس"تتموضع على مدرج سفوح جبال االوراس من الناحیة الغربیة 

ھده الجھة الغربیة تتمیز بكونھا محاطة الى " م 1700حیث توجد ھذا االخیر أعلى قمة في المنطقة بـ 
تعتبر أیضا امتداد السھول العلیا كما أنھا ...)شعبة القوالة، وشعبة تمایورت( الجنوب الشرقي بشعاب 

لقسنطینة في الشمال والشمال الشرقي ، أما جنوبھا فھو على شكل سھول منبسطة باتجاه سلسلة النماشة 
الذي 32م من سطح البحر تقع عند التقاء الطرق الوطنیة رقم 1130لألطلس الصحراوي تقع على ارتفاع 

.الذي یربطھا بوالیة باتنة 88والیة بسكرة والخط الذي یربطھا ب80یربطھا بوالیة تبسة والخط 

1مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة لوالیة خنشلة
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موقع والیة خنشلة): 1(خریطة رقم

مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة: المصدر

:الموقع الفلكي-ب

°35و  °34شـرق خـط غرینیتـش  وبیـن 30-°7و  30-°6تـقع والیة خنشلة  بین خطي  طول 
. شمـال خـط االستـواء 

:  الموقع االداري-ج

:أما الحـدود اإلداریة للـوالیـة  فیحدھـا كـل من الـوالیات التـالیــة 

مـن الشمــال والیــة أم البـواقـــي-

.من الجنوب الغربي والیتي باتنـة ، بسكـرة-

.مـن الجنــوب والیـــة الـــــوادي -
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مـن الشـــرق والیـــة تبـســــة-

:التنظیم االداري - 

.1984والیــة خنشلـة من الوالیـات الجدیـدة ،انبثـقت عقـب التقسیم اإلداري األخیر لـسنــة 
:جـدیـدة وھـي05دوائـر منھـا 08جـدیـدة والتـي تنشطھا 11بلدیة منھـا 21وتضم حـالیـا 

تقسیم الدوائر و البلدیات لوالیة خنشلة) 1(جدول رقم

البلـدیات التابعـة لھـاالدوائـرالبلـدیات التابعـة لھـاالـدوائـر

لمصارة-شلیة-یابوس-بوحمامةبـوحمامـــةخنشلــــةخنشلـــــة

الولجـة-خیران -جالل -ششار شـــشـــارانسیغة–طامزة -بغاي -الحامة الحـــامــة

المحمل -أوالد رشاش رشــــاش.أمتـــوسـة-الطویلة / عالطـویلــة/ ع

بــابــــاربــابــــارالـرمیلة-تاوزیـانت -قـایس قــایــــس

خریطة التقسیم االداري لوالیة خنشلة): 2(خریطة رقم

مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة لوالیة خنشلة:المصدر
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2:االمكانیات السیاحیة للوالیة-2

:السیاحیة في والیة خنشلة استراتیجیة التنمیة -أ

تعتمد السیاحة في والیة خنشلة على تحقیق التوازن بین ما تعرضھ من إمكانیات طبیعیة و ثقافیة كعوامل 
جذب السیاحي و الھیاكل الموجھة الستقبال السیاح من فنادق ووكاالت سیاحیة إلى غیر ذلك من الخدمات 

.الالزمة إلنعاش السیاحة في المنطقة

رقنا للمقومات  واالمكانیات الكبیرة التي تتوفر علیھا الوالیة من مواقع سیاحیة معتبرة طبیعیة أو وبعد تط
.ثقافیة تراثیة ، نرىان قطاع السیاحة في خنشلة یمكن ان یكون اكثر تطورا إذا ما أملي االھتمام الالزم

بین مختلف المناطق السیاحیة من خالل یجب أن نأخذ بعین االعتبار تسھیل استقبال السیاح ، اقامتھم و تنقلھم 
إذ ال بد من استغالل خصوصیات المنطقة الطبیعیة و . تصنیف و تأھیل المناطق السیاحیة و الدمج بینھا

.عنصرھا البشري بعاداتھ و تراثھ حیث نعتبرھا مكونین أساسیین یدعمان مشاریع التنمیة السیاحیة في الوالیة

:الوالیةاألقطاب السیاحیة التي تمیز-ب

)المتمیز بقالعھ و مناظره الطبیعیة(القطب السیاحي ششار-

تبردقة) 1(صورة رقم 

مدیریة السیاحة: المصدر

)الذي یتمیز بجبالھ ،غاباتھ وحقولھ(القطب السیاحي بوحمامة-

2مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة
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جبال شیلیا بوحمامة) 2(صورة رقم

مدیریة السیاحة: المصدر

)بحمامات معدنیة و تراث طبیعي متنوعیتمیز (القطب السیاحي الحامة -

عدنيحمام الصالحین مركز م) 3(صورة

مدیریة السیاحة: المصدر
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تبین المناطق السیاحیة بوالیة خنشلة) 3(خریطة رقم

مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة: المصدر
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3:مناطق التوسع السیاحي المقترحة-ج

.منطقة التوسع السیاحي بوحمامة-

.التوسع السیاحي الحامةمنطقة -

.منطقة التوسع السیاحي حمام كنیف-

.منطقة التوسع السیاحي تبردقة-

الھدف من دراسة مناطق التوسع السیاحي ھو ایجاد مواقع مناسبة الستقطاب االستثمارات و المشاریع 
.السیاحیة، شرط أن ال تؤثر على الوسط الطبیعي

خنشلة نجد أنھ ال یوجد تكافؤ بین ھذه المقومات و بین ھیاكل االستقبال بعد دراسة المقومات التي تمیز والیة 
وبالتالي یجب إیجاد مخطط ترقوي متوازن یربط بین قاعدة . السیاحي والتي یتركز معظمھا في مقر الوالیة

ق االستقبال السیاحي واإلمكانیات التي تبرزھا الوالیة حیث تم اقتراح مسالك سیاحیة تربط مختلف المناط
.باختالف طبوعھا السیاحیة مع معالجة سلبیات و نقائص كل مسلك باقتراح الحلول المناسبة لتنمیتھا و تأھیلھا

دار : حیث برمجت بالوالیة عدة مشاریع ستعمل على ترقیة السیاحة في األفاق اآلفاق المستقبلیة نذكر منھا
الصناعة التقلیدیة تساھم في عرض المنتج الحرفي و تسویقھ  

.مركز لعرض وبیع المنتوجات التقلیدیة-
.قریة سیاحیة في بلدیة بوحمامة-
.انجاز مركب جدید بحمام الصالحین-
.انجاز مركز لإلعالم و التوجیھ السیاحي-
.تھیئة محطة البخار حمام الكنیف-

:المسالك السیاحیة المقترحة-د
:میز ھذا المسلك یابوس  شلیا  بوحمامة  لمصارة أھم ما ی: المسلك السیاحي االول 

جبال تتمیز ببروز سندات صخریة ،واد تغریست النابع من جبل شلیا الذي یطل على (مناظر طبیعیة متنوعة
).م، مواقع غابیة ألشجار الصنوبر،البلوط،االرز2328عدة بلدیات حیث أعلى قمة بھ رأس كلثوم بعلو 

.حقول و مزارع لألشجار المثمرة

.منبع حموي ببلدیة بوحمامة

.طبیعة جمیلة تعمل على استقطاب السیاح-:ایجابیات المسلك-

.مشروع استثماري سیاحي یتمثل في انجاز بیوت خشبیة في بلدیة بوحمامة-

:سلبیات المسلك-

.نقص ھیاكل االستقبال السیاحي-

.طرق جبلیة وعرة-

.الحالة المتدھورة للمنبع الحموي جعریر ببلدیة بوحمامة-

3مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة
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مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة: المصدر

المسلك السیاحي االول یابوس ، شلیا بوحمامة ، لمصارة): 1(المخطط رقم

الدراسة التحليلية للمحيط المباشر.........................:.............................الفصل الرابع 

88

مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة: المصدر
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مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة: المصدر
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انجاز بیوت خشبیة في منطقة الكانتینا ، مبیت للشباب في بلدیة یابوس ، تلیفریك بجبل شلیا و -:اقتراحات
.محطة للخدمات في بلدیة بوحمامة

.وجیھھم لتحسین نوعیة المنتجات لتعمل على استقطاب السیاحتكثیف برامج دعم الفالحین وت-

.دراسة المنبع الحموي جعریر لمعرفة امكانیة استغاللھ كمحطة للسیاحة العالجیة-

توزیانت قایس خنشلة  بغاي: المسلك السیاحي الثاني 

.تجمع بین السھول الجبلیة وخاصة في الجھة الشرقیة مثل تافرنت ، فوغال:توزیانت-

سد فم القبس و مغارة بالقرب منھ ،موقع طبیعي غابي، آثار استعماریة بمقر البلدیة تتمثل في بناءات : قایس-
.تعود للمعمرین

وھناك نقطة للسیاحة العالجیة حمام الصالحین، تتمیز أیضا 1928مغارة فرنقال التي صنفت عام : الحامة
.بموقع طبیعي مالئم لتنمیة السیاحة الخضراء

.تتمركز معظم ھیاكل االستقبال السیاحي من فنادق و وكاالت للسیاحة: خنشلة

تتمیز بتراثھا الثقافي حیث یقع بھا قصر لملكة البربر الكاھنة ونجد أیضا نقطة للسیاحة العالجیة حمام : بغاي
.كنیف

:ایجابیات المسلك-

.حالة الطرق على العموم جیدة تساعد على تنقل السیاح-

.السیاحیة بین الجبلیة و العالجیة و الخضراءتنوع المادة-

.الفنادق و مبیتات الشباب: توفر بعض ھیاكل االستقبال مثل-

.مشروع انجاز مركب حموي جدید بحمام الصالحین-

:سلبیات المسلك-

.تمركز ھیاكل االستقبال في بلدیة الحامة و مقر الوالیة و انعدامھا في النقاط االخرى

.مواقع مثل مغارة فرنقال وسد فم القیستدھور حالة ال
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المسلك السیاحي الثاني توزیانث ، قایس ، الحامة ، خنشلة ، بغاي) : 2(المخطط  رقم 

مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة: المصدر

.تھیئة المواقع السیاحیة و تأھیلھا مغارة فرنغال و سد فم القیس- :االقتراحات-

خنشلة عین الطویلة متوسة بغاي : المسلك السیاحي الثالث-

یمر ھذا المسلك بصفة عامة بأراضي زراعیة و رعویة في كل من عین الطویلة و متوسة كما یضمن 
.الوصول الى حمام كنیف ببغاي
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...) عین الحجرھنشیر الزاویة،ھنشیر (مواقع أثریة شبھ مندثرة تحتاج الى التنقیب و الحمایة : عین الطویلة -
.مغارة بشعبة االخرة ھدمت من قبل االستعمار الفرنسي و منبع ماء طبیعي بجبل بلقیطان

الموقع المسمى برأس جبل متوسة و الذي یتمیز بوجود منبع میاه طبیعي و كذلك آثار تعود للحقبة :متوسة -
.الرومانیة

:ایجابیات المسلك-

.الطریق في حالة جیدة-

:كسلبیات المسل-

.انعدام مرافق االستجمام و الترفیھ-

.مواقع طبیعیة غیر مھل الستقطاب النشاط السیاحي-
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مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة: المصدر

:اقتراحات -

.للمتخصصین للبحث و التنقیب في المواقع األثریةتنظیم حمالت -

.تأھیل المواقع الطبیعیة و تجھیزھا بمختلف الخدمات الستقطاب السیاح-

.انجاز مبیت للشباب في عین الطویلة-

خنشلة النسیغة بابار أوالد رشاش المحمل: المسلك السیاحي الرابع

:یتمیز ھذا المسلك بمایلي

المسلك السیاحي الثالث خنشلة ، عین الطویلة ، متوسة ، بغاي) : 3(المخطط رقم 
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مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة: المصدر

:اقتراحات -
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.تأھیل المواقع الطبیعیة و تجھیزھا بمختلف الخدمات الستقطاب السیاح-

.انجاز مبیت للشباب في عین الطویلة-

خنشلة النسیغة بابار أوالد رشاش المحمل: المسلك السیاحي الرابع

:یتمیز ھذا المسلك بمایلي
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للفروسیة لكن غیر مھل كما یجب وكذلك وجود مقام للشھید عباس لغرور ووجود وجود میدان : نسیغة -
.بساتین لألشجار المثمرة منھا الخوخ ،التفاح،المشمش

تتواجد بالمنطقة عدة مواقع یمكن استغاللھا منھا سد بابار،وكذلك منطقة فوانیس التي تحتوي على : بابار-
.اثار تعود للعھد الروماني

تمتازبكونھا منطقة سھلیة زراعیة رعویة یوجد بھا اثار رومانیة تحتاج للتنقیب :اوالدرشاش -
.واالكتشاف،كما توجد غابة الصنوبر الحلبي

كم من مقر الوالیة وھي تتمیز بموقع جبلي غابي یسمى العمود، مواقع اثریة 7والتي تقع على بعد : المحمل-
).سیدیاس(مثل قصر الجازیة

:ایجابیات المسلك-

.تنوع المادة السیاحیة من تراث ثقافي ومناظر طبیعیة-

.وجود سد بابار الذي یمكن استغاللھ كموقع سیاحي-

وجود مؤسسة للصناعات التقلیدیة ببلدیة بابار-
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مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة: المصدر

:سلبیات المسلك-

.كباقي الدورات تعاني ھذه الدورة من عجز في قاعدة االستقبال السیاحي-

.تدھور حالة المواقع الطبیعیة واألثریة-

:اقتراحات-

.انجاز حدیقة للتسلیة مجھزة بمختلف الخدمات بالقرب من سد بابار-

خنشلة ، نسیغة ، بابار ، أوالد رشاش ، المحمل:المسلك السیاحي  الرابع ) : 4(المخطط رقم 
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.ظیم مھرجانات لركوب الخیلتھیئة میدان الفروسیة وتن-

قایس طامزة  بابار  ششار  تبردقة  سیار: المسلك السیاحي الخامس

یوفر ھذا المسلك نظرة شاملة بین المناظر الخضراء والقرى االمازیغیة التراثیة ذات المواقع الطبیعیة 
.الرائعة

الصنوبر الحلبي واالرز االطلسي،حیث تتمیز البلدیة بصفة عامة كونھا موقع غابي تتواجد بھ اشجار : طامزة-
.نمر بعین میمون وھو موقع طبیعي ذو غابات كثیفة كما نجد ینابیع للمیاه بجبل القلوب

تتمیز ھذه البلدیة بقراھا االمازیغیة ومناظرھا الطبیعیة في كل من تبردقة العامرة وسیاروتتمیزكذلك :ششار-
.بإنتاج عسل ذو نوعیة جیدة

موقع سیاحي رائع وھو عبارة عن مدینة ذات اصول بربریة تتمیز بتصمیمھا الھندسي الذي : موقع تبردقة-
یظھر عبقریة البربر في تسخیر الطبیعة والتأقلم معھا حیث تقع في قلب جبال حلزونیة تمنحھا منظرا جذابا 

.بامتیاز

.تنوع مناظرھا الطبیعیة التي توفر عامال الجذب والمتعة- :ایجابیات المسلك

.شبكة الطرق بصفة عامة في حالة جیدة-

:سلبیات المسلك-

.تعاني ھذه الدورة كغیرھا من نقص الخدمات السیاحیة المختلفة-
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، ششار ، تبردقة ، سیاررقایس،طامزة ، بابا:المسلك السیاحي الخامس): 5(المخطط رقم 

مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة: المصدر

:االقتراحات-

.فندق في منطقة تبردقة یكون بواجھة مطلة على الموقع السیاحي و تلیفریك-

.مركب ریاضي في بلدیة ششار-

بیوت خشبیة في بلدیة طامزة ومسبح

.معارض للصناعات التقلیدیة-

.بابار خیران الولجة جالل: المسلك السیاحي السادس
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:مسلك مھم و متنوع بتراثھ الطبیعي یتمیز بمایلي

.تواجد الغزالن بغابة أبرجین ببلدیة خیران وكذلك منبع حموي تمرسیت-

.واحات النخیل في كل من بلدیتي خیران و الولجة-

.غابة بني ملول التي تتمیز بوجود الصنوبر الحلبي-

.واد العرب الذي یمر بخیران والولجة و ھو أكبر واد بالوالیة-

.مناظر طبیعیة رائعة في جاللالقرى ذات جذور امازیغیة و التي تحاكي -

:ایجابیات المسلك-

.تنوع المادة و المواقع السیاحیة-

: سلبیات المسلك-

.تدھور حالة المواقع االثریة-

.صعوبة الوصول لبعض المواقع لعدم و جود مسالك مناسبة-

.انعدام المرافق الخدماتیة المالئمة الستقبال السیاح-
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مدیریة السیاحة لوالیة خنشلة: المصدر

:االقتراحات-

.انجازمبیت للشباب و مسبح في بلدیة جالل باإلضافة لمطعم مؤھل الستقبال السیاح-

.محطة خدمات وفندق العابرین في ششار-

بابار ، خیران ، الولجة ، جالل: المسلك السیاحي السادس) : 6(رقم المخطط 
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.االثریةتثمین و حمایة المواقع -

.دراسة المنبع الحموي تمرسیت لمعرفة امكانیة استغاللھ-

.استراحات في كل من الولجة و خیران-

.تنظیم دورات مصغرة عبر الواحات على الجمال-

:خالصة االقتراحات والحلول

.وضع الفتات تدل على مختلف المناطق السیاحیة لتسھیل تنقل السیاح بینھا-

.لشبكات الطرق و خرائط المسالك السیاحیةتوفیر خرائط -

انشاء محطات متعددة الخدمات في النقاط و الطرق التي یمر بھا السیاح و تكون مجھزة بمختلف وسائل -
.الراحة

:بالوالیةأھم المناطق السیاحیة-ه

المؤرخ في )370/98التنفیذي رقم المرسوم: (األمـاكن السـیاحیة حسب)2(جدول
:1998/نوفمبر/20

الصورة
نـوع الـموقـع الـبـلدیـة المـنطقـة

مـائي معدني الـحامـة حمام الصالحین-
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مـائي معدني بـغـاي حمام الكـنیف-

نـاخـيـم بوحمامـة جـبال شـیلیا-

سـیـاحـي شــشار تــبـردقـة-

تاریخي بوحمامة
راس-شیلیا-

آغرو

تاریخي ششار جالل      -
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طبیعي طامزة اوالد یعقوب-

الطلبةمعالجة+ مدیریة السیاحة : المصدر
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II.الدراسة التحلیلیة لمدینة الحامة:

:الحامةمدینةموقع 1.1
یعتبر الموقع من أھم الضوابط المؤثرة في دراسة المراكز العمرانیة وذلك لما للموقع من تأثیر مباشر 

تحقیق أكبر عدد المدینةعلى حیاة اإلنسان من خالل استقراره في أماكن محدودة ، فمن خاللھ تستطیع 
من العالقات مع    المناطق المحیطة أو عكس ذلك وھو یؤثر بشكل كبیر في دینامكیة تطور السیاحي في 

:الحامة یمكن دراستھ كما یلي مدینةالبلدیة  ، إذن فموقع 

:الموقع الفلكي -ا

السائد بالمنطقة إن دراسة الموقع الفلكي ألي منطقة بالغ األھمیة كونھ یحدد لنا طبیعة المناخ
.الطبیعیةاوخصائصھ

شـرق خـط 30°7و30°6بین خطي طول تقع مدینة الحامة فلكیا ضمن إقلیم والیة خنشلة المحصور 
و مدینة الحامة محصورة , شمـال خـط االستواء °3035‘و00°34‘غرینتش وبیـن دائرتي عرض 

شمـال 09°35و09°34رض شـرق خـط غرینتش وبیـن دائرتي ع09°7و57°6خطي طول بین 
.خـط االستواء 

: الموقع الجغرافي -ب

إن الدراسة العمرانیة تعتمد على عدة مؤشرات متكاملة ، ویعتبر المؤشر الطبیعي إحدى العناصر 
التي من خاللھ نستطیع تحدید العوائق واالرتفاقات الطبیعیة المختلفة والمكونات االقتصادیة الموجودة 

.والتي من خاللھا نستطیع وضع إستراتیجیة تسمح بتنمیة المنطقة سیاحیا بشكل فعالبمجال المدینة

ومدینة الحامة التي تقع في القسم الشرقي من البالد ، و بالتحدید على مستوى الطریق الوطني رقم 
ن ویشكال" أم البواقي–خنشلة "الرابط بین 32والطریق الوطني رقم " باتنة–خنشلة "الرابط بین 88

الدعامة في حركة المرور كما أنھما یعدان المحورین الرئیسیین في التبادل والھیكلة المجالیة وتتربع على 
.2كلم168مساحة إجمالیة تقدر بـ 

:الموقع اإلداري -ج

.تقع مدینةالحامة بالجھة الغربیة لمقر والیة  خنشلة 

:كلم وھي مقر لدائرة تضم أربعة بلدیات یحدھا ما یلي 20تبعد مدینة الحامة عن مقر الوالیة بمسافة 

والیة ام البواقي: الشمال .
بلدیة بغايا: الشمال الشرقي.
بلدیة خنشلة: الشرق .
بلدیة طامزة وانسیغة: الجنوب.
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موضع مدینة الحامة- 1-2

م على مستوى سطح البحر على أقدام جبال األوراس 1100على ارتفاع حیث تتموضع مدینة الحامة 
م ، حتى الناحیة الجنوبیة الغربیة وھي الجھة األكثر تضرسا 1200من الناحیة الغربیة بمتوسط ارتفاع 

م الذي یعتبر امتداد طبیعي 900في المنطقة ویقل االرتفاع باتجاه الشمال إال أن یصل المتوسط إلى 
ا القسطنطینیة لیحد المدینة من الناحیة الجنوبیة وكذا الغربیة جبال تعلو عن مستوى سطح للسھول العلی

:البحر بـ

1055م جبل الخروب.
1135م جبل حكار.
1623م جبل القلعة.
1817م كھف تافكراس.
1682م راس سردون.

موضع مدینة الحامة): 4(صورة رقم

Google earth: المصدر

:مساحةمدینة الحامة 1-3

أي بنسبة 2كم9715من مجموع مساحة الوالیة المقدرة بـ 2كم168تقدر مساحة بلدیةالحامة بـ 
٪ من مساحة الوالیة، فھي َتعد من أصغر البلدیات مساحة في الوالیة، رغم ثقل مسؤولیاتھا 1.73

٪ من مساحة البلدیة ، 2.82ھكتارالتي تمثل نسبة 473.61اإلداریة حیث تقدر مساحة مدینة الحامة بـ 

:طبوغرافیة مدینة الحامة - 1-4

مجاالت توسعھا كونھا تعتبر عوائق فیزیائیة للتعمیر ونمیز تتحكم طبوغرافیا المدینة في توجیھ 
:وحدتین فیزیائیتین للمدینة
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:الجبال-ا
ما یمیز . ٪ من مساحة المدینة في الجھة الجنوبیة والجھة الجنوبیة الغربیة41والتي تمثل ما یقارب 

اف وزحف الرمال ، فھي ھذه الجبال االنحدارات البسیطة والتغطیة الغابیة التي تعمل على عدم االنجر
.تقوم بحمایة جد مؤثرة لمجال ، كما تقوم بتصفیة الجو وجلب األمطار للمنطقة

: السھول -ب

.٪ من المساحة اإلجمالیةللمدینة ما یعطیھا أھمیة فالحیة كبیرة57الزراعیة التي تمثل تتمثل في المناطق 

: األودیة -ج

امة والتي تحظى بأھمیة كبیرة على مستوى البلدیة ككل  ھذه كما نشیر إلى األودیة التي تمرمدینة الح
".واد الحامة ، واد منزل"األودیة تتمثل في 

مةطبوغرافیة المدینة الحا:) 4(الخریطة رقم 

.2007والیة خنشلة -المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر : المصدر 

:اإلنحدرات في مدینة الحامة - 1-5

فئات لإلنحدرات حسب خطوط 03من خالل المخطط المنجز وفق الرفع الطبوغرافي یمكننا استنتاج 
:التسویة كاآلتي

الحامة

نسیغة

خنشلة

المفــــــتاح

م900اقل من 

م1200-900من 

م1500- 1200من 

م1700- 1500من 

م1700أكثر من 

ش
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توجد خاصة بوسط مجال الدراسة وفي الجھة الشمالیة والمقبرة، وھي تحتل ): ٪5ـ0(الفئة األولى -
. من المساحة اإلجمالیة لمجال الدراسة. ٪50,14اكبر نسبة 

.٪32,46شرق،غرب وتحتل نسبة (والموجودة في نقاط عدة من المدینة ): ٪10ـ05(الفئـة الثانیة -

٪ 17,40والموجودة خاصة بالجھة الجنوبیة والجنوبیة الغربیة وتحتل نسبة ): ٪10(+الثالثـة الفئـة -
.من المساحة اإلجمالیة

:جیولوجیة مدینة الحامة- 1-6

منطقة ذات أصل لنستنتج أن التكوینات الجیولوجیة ل" الحامة"من خالل الخریطة الجیولوجیة لمنطقة 
:، وھي كما یليبات الزمن الجیولوجي الرابعوترسرسوبي تعود إلى الزمن الثاني 

:الزمن الرابــع -ا

یبرز خاصة شرق مجال الوالیة،وھي توضعات طمیة مكونة مساطب من الطمي إضافـة إلى 
.توضعات الحجر الجیري

ممثل في عصر المیوسان واألیوسان السفلي والمكون من الطین المارني، الصلصال، الحجر الرملي، 
.التكوینات نسبة كبیرة من الرسوبات الجیولوجیةوتحتل ھذه 

: الزمن الثاني -ب

ویتمثل في تكوینات العصر الطباشیري األعلى المكون من الكلس والمارن ومن وجھة النظر 
.التكتونیة فإن المنطقة تعرضت لحركة الكسر الجنوب اطلسي مكونة فوالق وانكسارات

:جیوتقنیة مدینة الحامة - 1-7

" الجیولوجیة، االنحدارات"جیوتقنیة التربة من العناصر الھامة التي تسمح مع عوامل أخرى تعتبر 
بتحدید األراضي الصالحة للتعمیر من غیرھا، وبتالي معرفة قدرتھا على تحمل المنشآت ، وجود أربعة 

:فئات من األراضي حسب مواصفاتھا الجیوتقنیة وھي كالتالي

:أراضي صالحة للبناء -ا

كما أن تربتھا " ٪5-3"على جزء مھم من أراضي الحامة وتتمیز بانحدار ضعیف من تتربع
النوع من األراضي الداخلیة لھا متماسكة ومتراصة ، تسمح بوضع بنایات متعددة الطوابق ، ویتواجد ھذا

: أراضي متوسطة الصالحیة -ب

سنطینة وإلى شمالھ،  تتمیز وھي األراضي الواقعة في الجھة الغربیة للحامة على طول طریق ق
٪ تركیبھا الجیولوجي متغیر وھي في العموم تكوینات من الطین 5-3بانحدار ضعیف أیضا 

والكونغلومیرا المتراصة والمحاطة بقشرة من الطمي والحصى ھذه األراضي تسمح بتوطین مباني 
. ة تحمل كبیرةوأعلى من ذلك تبعا لعمق أسسھا، فھي في العموم ذات قوR ،3+R+4عمومیة 

:أراضي قلیلة الصالحیة للبناء -ج

٪ تتكون أساسا من الطین 3-0وھي األراضي الواقعة على سھل المرجى یمیزھا انحدار ضعیف جدا 
، وھي أراضي معرضة دوریا للفیضانات، وكل توقیع أمتار 4الحمراء الشدیدة التراص على عمق 

للبناء علیھا یتطلب أسسا عمیقة جدا وحمایة مسبقة من الفیضانات وھذا ما سیزید من كلفة البناء، وتجدر 
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من المساحة المعمرة من المدینة تقع فوق ھذا السھل الذي یشھد وتیرة مرتفعة 2/3اإلشارة إلى أن نسبة 
.یدل على عدم مراعاة جیوتقنیة األرض في عملیة التوطینللبناء والتعمیر مما 

:أراضي غیر صالحة للبناء -د

.وھي األراضي الجبلیة إضافة إلى األراضي الرسوبیة الحدیثة بوادي الكبیر

:ھیدروغرافیة مدینة الحامة -1-8

تتكون من میاه بلدیة الحامة غنیة بثروة مائیة معتبرة ، تملك شبكة ھیدروغرافیة متمیزة حیث أنھا
باردة وأخرى ساخنة ، الشبكة الرئیسیة منھ تتكون من واد الحامة الذي یقطع التجمع الرئیسي للبلدیة 

وتدفقاتھ الرئیسیة جریان عموما موسمي وإستغالل الموارد السطحیة المحدودة بإحتجاز ضمن " المدینة"
.واد المنزل على مستوى بلدیة الحامة

غرافیة احد الدعائم األساسیة لعملیة التنمیة وبعث الدینامیكیة لمختلف النشاطات في تعتبر الدراسة الھیدرو
لذلك فبلدیة الحامة تتمیز بشبكة ھیدروغرافیة نلخص . البلدیة سواء كانت ھذه المصادر جوفیة أو سطحیة

:أھم عناصرھا و خصائصھا كما یلي

:   المیاه السطحیة - ا

منطقة ذات مناخ یمتاز بالجفاف الذي لھ تأثیر بالغ في تقلیص إمكانیات إن وقوع بلدیة الحامة ضمن 
فاألراضي . البلدیة لھذا النوع من المیاه ، التي أصبحت ضئیلة  متذبذبة ومرتبطة بحتمیة سقوط األمطار

الفالحیة ال تجد حاجتھا من المیاه السطحیة لقلة تساقط األمطار من جھة و عدم ضبط خطة ھیدروغرافیة 
.    جحة للسیطرة على المیاه المتساقطة خاصة في الفترة الرطبةنا

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

.واد الحامة-

.واد المنزل-

.ھذه الودیان تستغل في السقي

: المیاه الجوفیة -ب

بلدیة فان تقدیر اآلبار المائیة العمیقة و خصائصھا  وضعت نظرا لنقص الدراسات الھیدروغرافیة بال
على أساس بعض اآلبار المزودة للمدینة بمختلف احتیاجاتھا المائیة، فنجد ثالث أنواع من اآلبار المائیة و 

:ھذا حسب العمق 

.وھي تغذي اغلب المصادر المائیة بالمنطقة ) م100(اقل من : اآلبار  قلیلة العمق -

وھي مستعملة عن طریق آبار موزعة على أنحاء ) م300م الى100(مابین: آلبار متوسطة العمقا-
.البلدیة 

. وھي التي تعتمد علیھا المدینة في تزودھا بالماء) م600م إلى 300(مابین : اآلبار الجوفیة العمیقة -

وتعتبر بلدیة الحامة غنیة بثروة مائیة معتبرة، تملك شبكة ھیدروغرافیة متمیزة حیث أنھا تتكون من *
میاه باردة وأخرى ساخنة ، الشبكة الرئیسیة منھ تتكون من واد الحامة الذي یقطع التجمع الرئیسي للبلدیة 
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سطحیة المحدودة بإحتجاز ضمن وتدفقاتھ الرئیسیة جریان عموما موسمي وإستغالل الموارد ال" المدینة"
.واد المنزل على مستوى بلدیة الحامة

استعمال وتوزیع المیاه  المھیأة واستغاللھا في بلدیة الحامة)3: (جدول رقم 

2011الدلیل اإلحصائي مصلحة الري والیة خنشلة : المصدر

:المیاه المعدنیة الساخنة -ج

: یتواجد على مستوى بلدیة الحامة میاه جوفیة و ھي قسمین 

عبارة عن میاه معدنیة عذبة حارة تزود المحطة الحمویة حمام الصالحین عبر ثالث منابع : القسم االول 
رئیسیة یتصاعد منھا الماء الحار من باطن األرض وینتقل عن طریق نظام ھیدرولوكي خاص ، تتمیز 

.حرارة ثابتة و بخصائص عالجیة متنوعة ھذه المیاه بدرجة 

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

:الغطاء النباتي - 1-9

وھي تتواجد في الجھة ) ھكتار7360(من مساحة البلدیة ) ٪7.14(تشكل المساحة الغابیة ما یقارب 
، وتنتشر بعض ) ٪23(الجھة الجنوبیة الغربیة بنسبة الجنوبیة لھا ، في حین أن المراعي تتركز في

من مساحتھا ، وما ) ٪17(الزراعات الموسمیة محاذیة للمحیط العمراني للمدینة بالجھة الغربیة ممثلة 
یمیز الغطاء النباتي للمنطقة ھو كثرة النباتات النخلیة والشوكیة وذلك لطبیعة المناخ السائد في حین نجد 

نشیر إلى أن المنطقة الغابیة تمتد من بلدیة بكاریة شرقا (كل النسبة األكبر من الغطاء ، نبات الحلفاء یش
). حتى بلدیة الحمامات شماال وقد شھد الغطاء النباتي بفعل االستغالل العقالني إلى انكشافھ

لجغرافیة توجـد بالوالیـة عـدة أنواع  من النباتات  تختلف من منطقة إلى أخرى وھذا حـسب الطبیعـة ا
:والمناخیة للمنطقة وھي

 الشـیح والـقطـاف(في منطقـة الھضـاب العلیا توجـد النباتات القـصیرة مثـل.(
 وتوجد بھا أشجار الصنوبر والـبلوط) جبال األوراس(في المنطقة الجـبلیـة.

توزیع الموارد المائـیة المستعملة الموارد المائیة المستعملة 
عام/3ھكم

عام/3الموارد المائیة المھیأة ھكم

البلدیة
الـسقي التزوید

بالمیاه

الصناعیة

التزوید 
بالمیاه 

الصالحة 
للشرب

المجموع السطحیة الجوفیة المجموع السطحیة الجوفیة

- - 0,45 0,45 - 0,45 2,59 - 2,59 الــحامة
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:یمثل توزیع المساحة الغابیة لبلدیة الحامة): 4(جدول رقم 

إجمالي األمالك 
)ھـ(الغـابیة

األراضي ذات 
الطابع الـغـابي

م األصـنافـأھ المساحة الغابیة

)ھـ(

الـبلدیـة

5.288 1.800 +الصنوبر الحلبي
البلوط األخضر

3.488 الـحـامة

الدیوان الوطني لإلحصاء: المصدر

الدراسة السكانیة لمدینة الحامة-2

الحامة ننتقل إلى الدراسة السكانیة ، لما لھا لمدینةبعد تطرقنا إلى دراسة مختلف اإلمكانیات الطبیعیة 
من أھمیة في الدراسة العمرانیة الحدیثة ، من خالل معرفة الوضع الحالي للظاھرة السكانیة وأھم 

تبطة بالسكان باختالف المراحل التي مرت بھا ، لیتضح لنا العجز الموجود في مختلف المیادین المر
.أجناسھم وأعمارھم ومتطلبات حیاتھم

:المعطیات الدیموغرافیة 2-1

:السكان-ا

إال أن المعطیات الخاصة بالسكان 1860مدینة الحامة مدینة قدیمة تعود نشأتھا األولى من بدایة سنة 
:وھي كالتالي2014إلى غایة 1977ھي من بدایة سنة التي تتوفر لدینا 

.تطور تعداد السكان عبر فترات اإلحصاء العام للسكان والسكن): 5(قمجدول ر

عدد معدل النمو"نسمة"عدد السكان 
السكان 

"نسمة"

عدد معدل النمو
السكان  

"نسمة"

معدل النمو

ـ197719871977السنوات
1987

ـ19981987
1998

2008-2014

2008

٪4905,88 6٪6666,37 3٪8419,97 7151المدینة

2013مدیریة البرمجة و متابعة المیزانیة: المصدر

) %9.97(والذي یقدر بـ) 1987- 1977(نالحظ من خالل الجدول أن معدل النمو مرتفع ما بین الفترة 
-2008(و) 1998-1987(في الفترتین ) %5.88(و) %5.17(ثم انخفض معدل النمو لیصل إلى 

2014.(

:التركیب اإلقتصادي للسكان2-3

:القوة العاملة -أ
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:توزیع السكان الناشطین والمشتغلین في بلدیة الحامة ): 6(جدول رقم 

السكانلبلـدیـاتا

المشتغلین

السكان

العاطلین

السكان

الناشطین

نـسبـة

التشغیل ٪

نـسبـة

العاطلین٪

نـسبـة 
الناشطین٪

٪35,5٪8,1٪61491,9 2403744 4الحـامــة

2013- 12-31االحصائيالدلیل : المصدر

: من خالل الجدول یتبین مایلي

:السكان المشتغلین -

نسمة ، لیشكلوا 4270م 2013وقد بلغ عددھم سنة 59-20ھم السكان الذین تتراوح أعمارھم بین 
. من سكان المدینة٪91بذلك نسبة

:السكان العاطلین -
. ٪8.1م ، أي ما یعادل 2014سنة 374والذین بلغ عددھم 

:السكان الناشطین -

.٪35.5أي ما یعادل 4614ویبلغ عددھم

ومنھ نستخلص أن مجال الدراسة معظمھ من فئة الشباب وعلیھ وجب توفیر المرافق واالحتیاجات 
للتكفل بھا واستغاللھا أحسن استغالل في تطویر وتدعیم مجال الدراسة من الناحیة االقتصادیة 

عیةواالجتما

:التوزیع الوظیفي للسكان -ب

الھدف منھ ھو معرفة القطاع المھیمن في المجال وبالتالي تحدید نوعیة الطبیعة االقتصادیة لمجال 
:الدراسة ویتبین ھذا التوزیع فیما یلي

من إجمالي السكان المشتغلین ویعتبر القطاع المسیطر %49.97تقدر نسبة المشتغلین في قطاع اإلدارة 
، أما %32.42مدینة ، أما قطاع الفالحة فیأتي في المرتبة الثانیة حیث تقدر نسبة العاملین فیھ بـفي ال

وأخیرا قطاع %13.28فیما یخص قطاع البناء واألشغال العمومیة فیتمیز بنسبة ضعیفة حیث تقدر بـ
.وھي نسبة ضعیفة%6.31الصناعة الذي تقدر نسبة العاملین فیھ بـ

.اإلقتصادیة لمدینة الحامة اإلمكانیات -3

:النشاط الزراعي -ا
الحامة من أھم المناطق الزراعیة في والیة خنشلة ، بحیث تقدر مساحة األراضي بلدیةتعتبر 

من إجمالي المساحة  و تقدر األراضي الزراعیة الحضریة بحوالي %82الزراعیة في بلدیة بحوالي 
من إجمالي المساحة الزراعیة وھذا ما یدل على %78من المساحة اإلجمالیة للبلدیة و ب 54%

.حرفة الزراعة في البلدیة
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:النشاط الصناعي -ب
، إال أننا نجد ) الخفیفة ، المتوسطة ، الثقیلة ( في بلدیة الحامة تتعتبر ضعیفة بكل قطاعاتھا الصناعة

:بعض الصناعات التقلیدیة المنتجة بمواد أولیة محلیة أھمھا 

 تستخدم منتوجات ھذه الصناعة كثیرا في الحیاة الیومیة لسكان البلدیة ، خاصة : صناعة الخشب
ا في أي منزل بالمنطقة ، إذ أصبح الحرفیون یتفننون في إبداع العدید من األواني التي الغنى عنھ

.الالوازم سواء لإلستعمال المنزلي أو الخاص بالتذكرات الموجة للسیاح و قاصدي المنطقة 
 تمارس ھذه الصناعة من قبل معظم العائالت خاصة الجبلیة ویمكن القول : صناعة الفخار والخزف

.جیال حیث الیمكن ان یسغني عنھا سكان المنطقة أنھا تتوارث عبر األ
باإلضافة إلى الصناعة التقلیدیة نجد مناطق صناعة للطوب بالبلدیة 

:لبلدیة الحامةالبنیة التحتیة . 4

: شبكة الطرق 4-1

وتتكون شبكة . تعتبر شبكة الطرق إحدى أھم العناصر األساسیة التي تدخل في ھیكلة المجال العمراني
.الطرق على مستوى مدینة الحامة من عدة محاور مھیكلة للمدینة

: الطرق الوالئیة -ا

نشلة یتمیز بحركة سیر كثیفة خصوصا الذي یربط والیة باتنة بوالیة خ): 88(الطریق الوطني رقم
.كم ) 12,700(  لسیارات النقل الجماعي وھو طریق أحادي القارعة ویبلغ طولھ حوالي 

الذي یربط والیة خنشلة بوالیة أم البواقي ویتمیز بحركة سیر كثیفة ویبلغ ) : 32(الطریق الوطني رقم
.كم ) 25,200( طولھ 

تربیة المواشي ) : 5(الصورة رقم 

مدیریة الري بوالیة خنشلة: المصدر 

زراعة الحبوب) : 6(الصورة رقم 
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:الطرق الوطنیة بالحامةحـالة شبكة ): 7(جدول رقم 

الدلیل : المصدر
2013االحصائي

:الطرق الوالئیة -ب

:الجدول التالي یبینھا على اآلتي

حالة شبكة الطرق الوالئیة بالحامة) : 8(الجدول رقم 

البلدیات المرتبطة بالشبكة )كـلـم ( الطـریق حالة  الطول

)كـلم(

التسمیــة

ردیئـة متوسط
ة

جیــدة

الــحـامة - 11 - 11 02طریق والئي رقم 

الحـامة-عین الطویلة–بغاي - خنشلة 24,7 - 27,3 52,00 04طریق والئي رقم 

بغـاي-الحـامة  - - 4,100 4,100 04طریق والئي رقم 
أ

أنسیغة-طامزة–الحـامة - خنشلة - - 25 25 أ05طریق والئي رقم

2013الدلیل االحصائي: المصدر

وھي غیر مرقمة: الطرق البلدیة -ج
88في الجھة الغربیة واحد یقطع الطریق الوطني رقم ) حمام الصالحین-خنشلة(من بینھا  طریقین 

:الـمصنفةالطـرق البلدیـة):  9(جدول رقم 

)كـلم(معبدةالطرق المعبدة والغیر  )كـلم(حـالـة الطریق  الـطـول الـبـلدیة

)كـلم(حـالـة الطریق  الطول

)كم(

التسمیــة البلدیات المرتبطة

ردیئـةبالشبكة متوسطة جیـدة

- - 12,7 12,700 طریق وطني رقم 
32

الــحـامة

- - 25,200 25,200 طریق وطني رقم 
88
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المجموع غیر 
معبدة

معبدة ردیئـة متوسطة جیـدة )كلـم(

48,8 21,6 27,2 20,7 - 28,1 48,8 االــحـامة

2013الدلیل االحصائي: المصدر

الوظائف وتعد ھذه المحاور الخطیة أھم عنصر متحكم في توزیع وانتشار مختلف التجھیزات و 
المتعددة للمجال الحضري ، ومن بین األھداف المراد الوصول إلیھا من خالل ھذه الشبكة من الطرقات 
ھي ضمان االتصال والربط بین مختلف أطراف المدینة والتي تعرف توسعا خاصة في اآلونة األخیرة 

.كما تعمل على ضمان حریة المرور كما تتوسع المدینة أیضا على امتداداتھا

4: اإلمكانیات العمرانیة لمدینة الحامة -5

إن دراسة التطور العمراني مھم جدا ألنھ یساعدنا على الوقوف على وتیرة النمو خالل المراحل 
وقد . التاریخیة للمدینة كما یحدد اتجاھات النمو ومعالمھا العمرانیة المختلفة ، وطریقة استغالل المجال

:العمراني إلى عدة مراحلتم تقسیم مراحل التطور 

:مراحل التطور العمراني لمدینة الحامة 5-1

:شھدت مدینة الحامة مراحل للتطور ویمكن تقسیمھا إلى مایلي

مرحلة ما قبل االستقالل :
ظھرت خالل ھذه المرحلة نواة المدینة المتمثلة في مزرعة للمعمرین األوروبیین فكانت أول سنة 

. 1930لبدایة البناء بھا سنة

 1977-1954مرحلة :
ھذه المرحلة تمیزت بنزوح السكان للمدینة من المناطق المحایدة لھا ، خاصة من الناحیة الشمالیة 
الشرقیة لیزداد ھذا النزوح بعد االستقالل مباشرة، فتشكلت أحیاء فوضویة ذات طابع معماري 

الصرف الصحي، التزود بالمیاه من شوارع ضیقة،منازل خالیة من(تقلیدي، لیس لھا تصمیم معین 
%.7.27ثم ظھرت أخرى بجانب  النواة القدیمة بنسبة ). أعین جماعیة

 1997-1977مرحلة:
، والذي نتج عنھا ترقیة 1984في ھذه المرحلة تم ترقیة مدینة خنشلة إلى مركز والیة وھذا سنة 

مدینة الحامة إلى مركز دائرة ھذا ما أدى إلى استفادة المدینة من عدة ھیاكل ومشاریع إداریة وخدمات 
تم توطین عدد كبیر من وفي ھذه المرحلة. وكذا برامج سكنیة ، والذي اقرھا المخطط الخماسي الثاني

وھي تحصیصات فردیة باإلضافة 88السكان وكان التوسع بشكل طولي على طول الطریق الوطني رقم 
إلى السكنات الجماعیة

:التجھیزات -6
:التجھیزات التعلیمیة 6-1

یعتبر قطاع التعلیم من المرافق األساسیة لكل مجال حضري ، فھو مطلب استراتیجي ألي خطة 
تعتبر اجتماعیة وبالتالي ینبغي االھتمام بتطویرھا وتلبیة متطلبات مستخدمیھا ولذلك فمدینة خنشلة تتوفر

سات مباشرة في توزیع التجھیزات عامال أساسیا في تنمیة وتطور المجتمعات البشریة لما لھا من انعكا

4المصلحة التقنیة لبلدیة الحامة
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. السكنات وتنظیمھا واستقرار السكان ، كما تختلف وظائفھا باختالف مجال تأثیرھا حسب نوعھا وحجمھا
.فمدینة الحامة تحتوي على تجھیزات تؤثر بالدرجة األولى على مستوى المدینة وأخرى لھا تأثیر جھوي

أما فیما . یخص الطور األول والثانيتلمیذ كل ھذا16049قسم یشغلھا 556مدرسة بھا  50على  
8إضافة إلى ذلك. تلمیذ9431قسم یشغلھا 265اكمالیة بھا 18یخص الطور الثالث  فیتوفر على 

قسم تحتوي 13ضف إلى ذلك توفر المدینة على جامعة بھا . تلمیذ5965قسم یشغلھا 162ثانویات بھا 
كما یوجد مركز للتكوین . أستاذا250ساتذة بھ و عدد األ. طالب10571من الطلبة قدر بـ على عدد

:والجداول التالیة تبین ذلك. المھني، كما ال ننسى ذكر مدرسة لتعلیم القرآن
:التعـلـیم االبتـدائي  في الحامة): 10(جدول رقم 

عـدد

المـدارس

عدد 
األقسام

المستعملة

عدد األفواج

البیداغوجیة

عـددعـدد التالمیـذ

المعـلمین

شغلمعدل

الـقسم منھم إناثمجموع

1176581.4257216626الحـامــة

2013الدلیل االحصائي: المصدر

:الـتعـلیم المتوسـط ): 11(جدول رقم 

عــدد

اإلكمالیات

عدد األقسام

المستـعملة

عدد األفواج

البیداغوجیة

ددـععـدد التالمیـذ

األساتذة

معدل شغـل 
القسم

منھم إناثمجموع

0226259244834531الحـامــة

2013الدلیل االحصائي: المصدر

:الثانويلتعـلیم ا): 12(جدول رقم 

1201الدلیل االحصائي: المصدر

معدل شغل 
القـسم

عــدد 
المعلمون

عدد التالمیذ األفواج 
التربویة

عـدد

األقسام

عــدد الثانویات

إنـاث مجموع

29 27 272 449 13 14 01 الحـامـة
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2011الدلیل االحصائي لمدیریة التعلبم العالي بالبلدیة الحامة :المصدر

:التجھیزات التجاریة 5-2

المساحات (لھا دور فعال في تنشیط الحركة االقتصادیة فھي تضم المحالت التجاریة بمختلف أنواعھا 
، وعموما فان مدینة الحامة تعرف تأخر في ھذا )الكبرى للتجارة، األسواق الیومیة، األسواق األسبوعیة 

ریة ، كما الحظنا غیاب المجال ویتبین ذلك من خالل عدم وجود توازن في تركیز ھذه المحالت التجا
المنافسة أدى ضعف ھذا القطاع ولو انھ مرتبط مباشرة بالقدرة الشرائیة لسكان والتي ھي في حالة غیر 

.مستقرة إال انھ نجد نقص واضح 

مجموع الـنـظـامأألقــســامالـمعاھــد الجامعــیة
الطـلبة

نظام جدید  
(LMD)

كالسی
كي

1.1543473.48اللغـة واألدب العـربياألدب واللـــغــــات
2 1.743238األدب واللغات األجنبیة

العلوم القـانونیة 
واإلداریة

1.0413821.42الحـقـوق
3

العلوم االقتصادیة 
للـتسـییر والتجاریـة

جذع مشترك العلوم اقتصادیة 
413للتسییر والتجاریة

-1.18
7

-352عـلوم االقتصادیة
-422عـلوم التسییر

العـلـوم 
والتكنـولـوجیا

-1.125العلوم والتكنـولـوجیا
2.28

0
-506عـلوم  المادة

-649إعالم آلي والریاضیات

عـلوم الـطبیعة 
والحیـاة

1.09-1.035بیولوجیا
5

-60البیئة والمحیط
العلوم االجتماعیة 

واإلنسانیة
1.10-658علـوم إنسانیة

4 -446علوم اجتماعیة
9.60496710.5قـسـم13الـمـجـمـوع

71

التعلیم العالي): 13(الجدول رقم
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:التجھیزات األمنیة و اإلداریة 5-3

ور فعال ومھم في وتضم كل المرافق التي تؤدي الوظیفة اإلداریة واألمنیة بالمدینة ، وھي تلعب د
، وتتركز اغلب ھذه ) على كامل تراب الوالیة (ھیكلة المجال ، كما أن خدمتھا تمتاز بنطاق واسع 

.االستخدامات في وسط المدینة والمتمثلة في مختلف المدیریات واإلدارات التابعة لھا

:التجھیزات الثقافیة و السیاحیة و الریاضیة 5-4

یة التجھیزات الثقافیة والریاض:
تحتوي المدینة على دار الشباب واحدة ومركز لتنشیط الشباب وكذلك مركز للترفیھ العلمي ومكتبة 

.للمطالعة، وعموما فالمدینة تعرف نقص في المرافق الثقافیة

. 01وملعب كرة القدم 12، المالعب الجواریة 13أما الریاضیة فتتمثل في المالعب وعددھا 
:والجدول اآلتي   یبین ذلك

توزیع الھیاكل الثقافیة والریاضیة للمدینة):14(جدول رقم

2013الدلیل االحصائي: المصدر

 السیاحیة التجھیزات:
، و الذي یتربع على )ثالث نجوم(فندق المھدي األمین) 01(تتمثل الفنادق الموجودة بالمدینة وعددھا 

. سریر80ھكتار ویستوعب  0.21مساحة تقدر بـ 

 التجھیزات الصحیة:
إن للقطاع الصحي دور بالغ في تحسین المستوى االجتماعي للسكان من خالل تحسین ظروفھم 

إال أن مدینة خنشلة تعرف نقص في ھذا المجال من االستخدامات رغم كونھا مركز الوالیة ، الصحیة ، 
فالتجھیزات الصحیة التي تستقطب مستخدمین من باقي البلدیات المجاورة مما جعل ھذا العجز یتفاقم ، 

: حیث سجلنا بمدینة خنشلة وجود المرافق الصحیة التالیة 

:العیادات المتعددة الخدمات-

.تتوفر مدینة الحامة على عیادة متعددة الخدمات العامة

:قاعات العالج-

.قاعات للعالج07یوجد بالمدینة 

:عیادة الوالدة-

ھكتار، و تقدر 0.80تتوفر المدینة على عیادة والدة متخصصة واحدة تتربع على مساحة تقدر بـ 
.أسرة10طاقة استیعابھا بـ 

عدد دور عدد المكتبات
الشبــــاب

المـــالعــــب

جواريمالعب كرة القدم

01010112الحـــامة
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:الصیدلیات-

وكما ھو مبین في . عمومیة تابعة للقطاع الصحي للوالیة01صیدلیة منھا 4تتوفر المدینة على 
:الجدول اآلتي

:التجھیزات الصحیة): 15(جدول رقم 

2011الدلیل االحصائي: المصدر

التجھیزات الدینیة
مساجد، كما توجد 03تتمثل ھذه االستخدامات في كل من المقابر والمساجد أین یقدر عدد المساجد بـ 

)تعود إلى الفترة االستعماریة (مقبرتین داخل المدینة 

:تجھیزات الدینیةیمثل ال):  16(جدول رقم

2011الدلیل االحصائي: المصدر

:المساحات الخضراء . 7

إن الوافد إلى مدینة الحامة یتبادر إلى ذھنھ أن ھذه المدینة عبارة عن غابة من األشجار وھذا بسبب 
وفرة الغطاء النباتي المتمثلة في مختلف المحیطات الفالحیة واألشجار المثمرة التي تحیط بالمدینة حیث 

ھكتار وتتمثل في المساحات العمومیة، 9الحامة بـ تبلغ المساحة اإلجمالیة للمساحات الخضراء في مدینة
.أوت20وممرات ) ممرات8(ممرات الشارع الرئیسي 

:تأثیر المساحات الخضراء على المدینة 6-1

تؤثر الشبكة الخضراء على المدینة بشكل إیجابي حیث تعمل الشبكة الخضراء بمختلف عناصرھا من 
:أنواعھا وأشكالھا على غابات ومساحة خضراء ونباتات بمختلف 

.تعدیل المناخ-

عیادات متعددة

الخـدمات

قـاعات

الـعـالج

مراكز حمـایـة

األمومة والطفولة

010701الــحـامـة

عـــدد 
المساجـد

عدد قاعات 
الـصـالة

عدد األقسـام الـقرآنیة

مستقـلة

030103الـحـامــة
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. تحسین التربة وزیادة خصوبتھا-

.مقاومة التلوث الجوي-

. كسر شدة الریاح وحدوث العواصف وتقلیل الضوضاء-

.إعطاء القیمة الجمالیة والتنسیقیة واإلقتصادیة للمجال-

ات التوسع للمدینة نحو الجنوب كما أثرت الغابات سلبا على طریقة نمو المدینة بحیث أصبحت توجھ
والشرق أما في المجال الحضري تشكل المساحات الخضراء العنصر األساسي لجمال المدینة وتنسیق 
المواقع والحدائق العامة والمنتزھات حیث تعمل المساحات الخضراء على إضافة عنصر الطبیعة 

.والجمال على المنشآت والمرافق وتكسر حدتھا وصالبتھا

ل الزیارة المیدانیة التي قمنا بھا تبین لنا أن ھذه المدینة تعاني اختالال في التوازن لعدم إضفاء فمن خال
عنصر الطبیعة على المكان لكسر حدة الخطوط الھندسیة وتعطي صورة طبیعیة للتصمیم وھذا راجع إلى 

: عدة أسباب منھا

.ت الجیدة في كیفیة توزیع وتنسیقعدم مراعاة الظروف البیئیة المحلیة في اختیار نوع النباتا

عدم المعرفة الجیدة في كیفیة توزیع وتنسیق النباتات المختارة وربطھا بتصمیم المساحة الخضراء 
.إلعطاء التوازن والجمال والتوافق البیئي

:عالقة مدینتي الحامة و خنشلة بحمام الصالحین -8

:ھذه العالقةو فیما یلي جدول یلخص

العالقة بین مدینتي الحامة و خنشلة، و حمام الصالحین) 17(جدول رقم

مدینة الحامة مدینة خنشلة
في المرحلة االستعماریة كانت 
عبارة عن مخزن و مع تجمع 
السكان حولھ أصبحت مدینة و 

حالي دائرة

یعود إنشاء المدینة إلى تاریخ البر 
بر أي المرحلة الفینیقیة و كذا مرت 

المرحلة الرومانیة بعدة مراحل منھا 
التي شھدت على تأسیس حمام 

الصالحین

تاریخیا

یقع حمام الصالحین ضمن بلدیة 
الحامة و بالتالي فھو تابع إداریا 

لھا

مدینة خنشلة عاصمة الوالیة و 
تمارس السلطة على جمیع بلدیاتھا 
و بالتالي تمارس السلطة على حمام 

الصالحین

إداریا

بالحمام تتصل مدینة الحامة 
و 25بطریق بلدي واحد رقم 

كم و ھو في حالة جیدة 2طولھ 
لكنھ ضیق  أي أن نسبة التدفق 
من الحامة أقل من نسبة التدفق 

.من خنشلة
عدم توفر خطوط النقل من -

تتصل مدینة خنشلة بحمام -
25ریقین بلدیین ھما الصالحین بط

كم و ھو في حالة جیدة و 4.2طولھ 
كم  و ھو أیضا في 3.5طولھ26

حالة جیدة    مما یسھل الوصول 
إلى الحمام

توفر خطوط النقل من المدینة إلى -

لیةالوصو
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المدینة  إلى الحمام أي أنھا 
التعتبر نقطة عبور و بالتالي تقل 

.أھمیتھا

الحمام بصورة جیدة و منتظمة 
بحیث أن الوصول إلى الحمام من 
المناطق  األخرى یستلزم المرور 

.بمدینة خنشلة
التضم ھذه المدینة المرافق 
الحیویة التي تجعلھا مستقطبة 

.للسیاح 
بالرغم من أن المردود السیاحي 
للحمام یعود لبلدیة الحامة أال أنھا 
ال تستغلھ إلنشاء المرافق 

الحیویة

تتوفر المدینة على مختلف 
التجھیزات المتنوعة و خاصة 
المتعلقة بالسیاحة و بالتالي تكون 

للسكان و السیاحمستقطبة 
و ھذا ما یجعلھا المستفید األول -

.من زیارة السیاح

التجھیزات

وجود عوائق طبیعیة تمنع 
المدینة من التوسع باتجاه الحمام

نتیجة لعدم وجود ارتفاقات و 
عوائق فالمدینة تتوسع باتجاه الحمام

التوسع نحو الحمام

ال تتوفر إال على فندق واحد و 
غیر مؤھلة مجموعة مطاعم 

الستقبال عدد معتبر من السیاح 
و كذا عدم توفرھا على 

.المساحات الخضراء المھیئة

تتوفر المدینة على اإلمكانیات 
اإلدارات،      (السیاحیة

)الفنادق،الحدائق،

اإلمكانیات السیاحیة
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خاتمة

والھامةسیاحیةمواقعلھاأنلنایتضحعلیھاالتعرفوللوالیةالسیاحیةاإلمكانیاتدراسةبعد
.للتسییرتخضعالومھملةلكنھامنطقة،أيفيجداتتو

تتحولأنیمكنجیدةسیاحیةامكانیاتا لھأنالحامةةلمدینالتحلیلیةالدراسةخاللمنلناتبین
رائعاستراتیجيموقعلھاالتيالصالحینحمامالحمویةالمحطةخاللمنوخاصة،يسیاحقطبإلى

.دراستناموضوعھوالموقعھذاوالجزائر،شرقفيكبیرسیاحيقطبإلىالوالیةتحول
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 تمهيد :

 دراسة كعينة نأخذ و متنوعة هي و خنشلة لوالية السياحية االمكانيات استخلصنا السابق الفصل في
 جبال،) بها تزخر التي الطبيعية مؤهالته و االستراتيجي لموقعها وذلك الصالحين، حمام الحموية المحطة
 المسيحيين سواء به الموجودة اآلثار إلى باإلضافة (الحموية المنابع الوادي، خضراء، مساحات و غابات،

 و التضاريس و الموقع طبيعية، تفصيلية دراسة إلى تطرقنا حيث بالتراب، المغمورة اآلثار أو الرومانية
 ...مكوناتها و المياه

 .التحتية البنى و الموجودة التجهيزات :عمرانية

 .العاملة اليد و الحمام على الوافدين :بشرية

 السلطات من كبير اهمال تلقى حيث الحموية، المحطة هذه منها يعاني التي المشاكل جل استخلصنا و
 .التجهيزات في نقص و المعنية
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 :1لمحة تاريخية عن حمام الصالحين .1
الحرارية حمام الصالحين تروي حكاية تاريخها وتاريخ المنطقة منذ ألفي سنة، حيث أن  المحطة  

الحجارة المتواجدة بها زاخرة باإلحداث والتي تبين تاريخ بنائها منذ القرن األول بعد الميالد والذي يعتبر 
 أول دخول للرومان للمنطقة.

هذه المحطة حيث كان يطلق عليها اسم  إذن الرومان المستكشفون األوائل للمنبع وهم من شيدوا
وأطلق عليها هذا االسم نسبة لإلمبراطور الروماني في  -  AQUAE FLAVIANAE-التيني وهو 
-10والذي كان الحاكم لروما في الفترة ) -  TITUS FLAVIUS VESPANUS –ذلك الزمان 

ابق و أحسن  بعد الحريق الذي ( بعد الميالد ، و عرف على انه معمر روما وإعادتها إلى شكلها الس79
وعرف أيضا على انه من اكبر المطورين للنظام الهيدروليكي لروما   -NERON-لحق بها من طرف 

من طرف  208آنذاك، واستمرت  المحطة تحمل هذا االسم إلى غاية أن يتم ترميمها في عام 
SERVER  ،CARACALA ،GETA  ي الثاني وهم األشخاص المسؤولون عن الفيلق الرومان

 والذي كان يسيرشؤون شمال إفريقيا آنذاك.

 المخطط الروماني لمحطة حمام الصالحين( 01 مخطط رقم)

 الحامة خنشلة  –دراسة لتهيئة موقع حمام الصالحين  ، المصدر:أقرابي

 1958حسب التفتيشات الرومانية المكتوبة في دراسة النقوش القديمة و التاريخية اإلغريقية من العام 
، فان هناك مدينتين قريبتين من المنابع، األكبر منهما تتواجد على 1936عام   L’ESHI، ودراسات 

م من المركب الحراري و تحديدا تحت الطريق الرابط بين خنشلة ومركب حمام الصالحين.، 100بعد 
وهذا تبعا و التي تتواجد بجانب منبع عين السيالن .  –هينشير سوام -أما  الثانية يعرف اسمها بـ 

 -AQUA.ROMANAE-في كتابه   J.B.REBENTلدراسات
   : مرحلة الحكم التركي 

الحكم التركي لم يصل إلى االوراس ، حيث كانت العالقة الوحيدة لهذا الحكم بالمنطقة هي عملية جمع 
: ً الباشا أغا ً، وهي نفسها الطريقة  التي كان  الضرائب ، وهذا الذي كان يتم عن طريق واسطة تسمى بـ

يستعملها االستعمار الفرنسي لجميع الضرائب. حيث أن الكثير من المؤرخين يؤكدون أن منطقة 
االوراس كانت مستقلة عن األتراك، وهذا ما يؤكد أن المحطة الحرارية ًحمام الصالحين ً لم تكن معروفة 

                                                           
 1994مكتب العمران والهندسة الجزائر، –الحامة خنشلة –أقرابي، دراسة لتهيئة موقع حمام الصالحين  -1 
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تشييدها. ولهذا ال نجد اآلثار المتعلقة بالحكم العثماني في   بدا فيمن طرف األتراك ، ولم يساهموا أ
 المنطقة .

 1830 -1962 : )االستعمار الفرنسي ( 

 ، حيث تمت إضافة جناح من االغرف1900اهتم بها الفرنسيون كثيرا بالمحطة حيث تم ترميمها سنة 
الفردية و مسبح خاص بالنساء و تم التدخل أيضا على مستوى الخزان الرئيسي للمياه ليسع كمية أكبر 

 من المياه.

( كانت المحطة محتكرة من طرف المعمرين و الشخصيات الفرنسية، 1961 -1956وفي الفترة )
رك المتواجدة بجوار حيث كانت ممنوعة على حاملي الجنسية الجزائرية وال يسمح لهم باستغالل إال الب

 المحطة فقط، 

وعرفت أيضا المحطة في هذه المرحلة بعض التدهور الراجع للتحويالت التي أجراها العسكر على 
المحطة ألسباب اعتبروها أمنية،حيث أن المسبح الدائري الخاص بالرجال كان مسبح مغطى بقبة واالتي 

 ال نعلم أسباب انهيارها.

 فرنسي لمحطة حمام الصالحين(:المخطط ال 02مخطط رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحامة خنشلة  –دراسة لتهيئة موقع حمام الصالحين  المصدر: أقرابي،

 1962 : إلى يومنا هذا : مرحلة االستقالل 

تمت في هذه المرحلة استعادة المحطة من المستعمر الفرنسي ولكن تم بطريقة فوضوية، حيث تم  
ترفض إلى حد الساعة إدراجها للحفاظ عليها تحت ظل تنمية  إدراجها ضمن مجال بلدية الحامة التي

 مستدامة.
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من االستقالل مما  لم تكن الساحة بكل انواعها من اهتمامات الجزائر خاصة في السنوات االولى
 1990انعكس سلبا على وضع الحمام ، وقد كانت فقط بعض التطورات أو المبادرات بداية من سنة 

التي هدفت إلى تحسين وضعية المحطة إال أن معظمها فشل، حيث أن كل ما تجسد من هذه التطورات 
 التجهيزات السياحية.هو إنشاء سور يحيط بها وكذا إضافة بعض الغرف الخاصة باالستحمام.و بعض 

 (:المخطط الحالي لمحطة حمام الصالحين3مخطط رقم)

 

 المصدر:مديرية السياحة لوالية خنشلة  
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 الدراسة الطبيعية لحمام الصالحين : .2
 2. التضاريس:1.2

يقع مجال حمام الصالحين عند أقدام جبال األوراس والتي تغطي كل الجهة الجنوبية لكل من بلديتي 
 خنشلة، و التي تنقسم إلى نوعين:الحامة و 

النوع األول  ذا قمة كتلية، والذي يتمركز في الجنوب )جبل تيرفاركاس و راس السرذون( بإرتفاع 
 م 1700إلى  1500

 م. 1800النوع الثاني و المجسد ) الكاف، القلعة، جبل عقار وجبل خروب ( بإرتقاعات تصل إلى 

 ام الصالحين(: التضاريس المحيطة بحم01صورة رقم)

 google earthالمصدر:

 

 

 . الدراسة الطبوغرافية:2.2

بما أن حمام الصالحين يقع في منظومة سلسلة جبال  األوراس، فمن األجدر التطرق لدراسته 
و كذا معرفة االرتفاعات التي تشكل عنصر مهم في  طبوغرافيا وهذا لمعرفة التضاريس المحيطة به

 إنشاء المشاريع العمرانية ، والتي تحدد لنا مدى اإلنحدار و اإلرتفاع الطبيعيين للمنطقة.

 وهذا ما سنوضحه في الخريطة التالية:

                                                           
 .2006أنسيغة،  –الحامة  -المخطط التوجيهي للتهيئة والعمير خنشلة -2 
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 (: طبوغرافية منطقة حمام الصالحين:01خريطة رقم )

 http://maps.google.com/maps?hl=fr&tab=Tl المصدر:

 3.االنحدارات:3.2

في الجهة الجنوبية  %10تعرف منطقة حمام الصالحين انحدارات معتبرة تفوق في معظم األحيان 
و المعروفة على أنها سلسلة جبلية ذات تضاريس  من المركب  نظرا لتواجده عند أقدام جبال األوراس

صعبة و التي تعد أنها أراضي صعبة للتعمير مع العلم أن المركب السياحي يتواجد في منطقة شبه 
 :، وهذا ما يوضحه الجدول و الخريطة التالية %2و  %0مسطحة تتراوح نسبة االنحدار بها مابين 

 

 

 

                                                           
 أنسيغة. –الحامة  -مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والعمير خنشلة -3

http://maps.google.com/maps?hl=fr&tab=Tl
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 مام الصالحين(:وصف اإلنحدارات بمنطقة ح1جدول رقم)

 الخصائص االنحدار

0%  

 %2أقل من أراضي جيدة للتعمير

 %5إلى  %2من

إلى  %5من 
10% 

 أراضي متوسطة الصالحية

 أراضي يمكن تعميرها لكن بتكلفة كبيرة  %10أكثر من

  2007المصدر:المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير                                    

 (: اإلنحدارات بمنطقة حمام الصالحين02خريطة رقم)

 ةأنسيغ –الحامة  -مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والعمير خنشلة المصدر:
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 (: مقاطع طولية لمنطقة حمام الصالحين01الشكل رقم)

 الحامة خنشلة –دراسة لتهيئة موقع حمام الصالحين  المصدر: اقرابي ،



ني......دراسة حتليلية حلمام الصاحل.................................... الفصل اخلامس :  
 

 
129 

 

الصاحين بمناخه القاري ، والذي يميزه بصيف ساخن و جاف و شتاء بارد ، .المناخ:يمتاز حمام 4.2
 وأمطار عادة  ما تكون غير كافية حتى بالنسبة للزراعات المقاومة للجفاف 

نسجل أن درجات الحرارة في تغير كبير عبر مختلف الفصول، حيث  4. درجات الحرارة:1.4.2
 يمكن ذكرها كما يلي : 

 °2 -أيام السنة الدنيا: معدل درجات حرارة  -
 °21.4اكبر معدل درجات حرارة أيام السنة القصوى:  -
 °42أكبر درجة حرارة مسجلة:  -
 4.8أصغر درجة جرارة مسجلة :  -

 5.تساقط األمطار:2.4.2
مم في السنة، ومع هذا فإن تساقط األمطار غير منتظم  500مجال حمام الصالحين ما يعادل  يستقبل  

و منحصر في مدة زمنية قصيرة. وما يزيد من ندرة هذه المياه األتية من األمطار هو التبخر الناتج من 
ن و الحرارة الشديدة في الصيف، حيث أن الجو يكون جاف وشديد الحرارة في الفترة مابين جوا

 سبتمبر 
 6.الزالزل:5.2

حسب التاريخ الزلزالي للجزائر فإن منطقة خنشلة ال تسجل أي نشاط زلزالي محتمل ، تبين الدراسات  
أن منطقة خنشلة هي منطقة زلزالية من الدرجة األولى )خطر زلزالي ضعيف(. وهذا ما توضحه 

 الخريطة التالية:

 المناطق الزلزالية ومدى هشاشة األرضية بالشمال الجزائري.(: 03خريطة رقم)

 2007أنسيغة   –الحامة  -مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والعمير خنشلة المصدر:

 .الشبكة الهيدروغرافية :6.2
                                                           

 مصلحة األرصاد الجوية لبلدية الحامة . -4 

 نفس المرجع . -5 
 أنسيغة. –الحامة  -المخطط التوجيهي للتهيئة والعمير خنشلة-6

 والية خنشلة
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 .مصادر المياه للمنطقة :1.6.2

في الحالة التي نقوم بدراستها )حمام الصالحين( فإنه يتزود بالمياه التي تكفيه من مياه جوفية و التي  
تنقسم إلى جزئين، األول في شكل حار يمول المحطة الحموية عبر ثالث منابع رئيسية يتصاعد بها الماء 

الثاني في شكل عذب ينبع من باطن األرض ومن ثم ينقل إلى المركب السياحي عبر نظام هيدروليكي. و
 في عين السيالن، كما أنه يتزود بالمياه الناتجة من األمطار والثلوج. وهذا ما يبينه الشكل التالي :

 

 (:طريقة تزود محطة حمام الصالحين بالمياه02الشكل رقم)

 الحامة خنشلة –دراسة لتهيئة موقع حمام الصالحين  المصدر: أقرابي،

 7. خصائص مياه حمام الصالحين:

                                                           
 مديرية السياحة لوالية خنشلة . -7 

 مياه األمطار 

 مياه جوفية

 ش
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تعد مياه حمام الصالحين من أجود المياه المستعملة للتداوي من مجموعة كبيرة من األمراض الجلدية 
بعض  وكذلك أمراض الروماتيزم و الحساسية، حيث أن تركيبته الكميائية تساعد جدا على هذا، كما أن به

 المنابع المائية العذبة والتي تصنف على أنها مياه معدنية ذات جودة.

 حيث يمكننا تحليل الخصائص الكميائية لهذه المياه على النحو التالي:

 تواجد مستمر لالنبعاث الغازي بالنسبة للمياه الساخنة -
 السخونة الشديدة للمياه -
 العذبة طغيان عنصري الكلور و الصوديوم على المياه معدنية -
 تواجد نسبة كبيرة من أكسيد الحديد في المياه الساخنة. -
 في المياه الساخنة ، والذي يعتبر عنصر غاري إشعاعي --radonتواجد عنصر غاز الرادون  -

 :8.التركيبة الكيمائية لمياه الحمام3.6.2
 (: تركيب مياه حمام الصالحين02الجدول رقم )

 االسم العلمي النسبة )مغ/ل( العنصر

 Bicarbonates 160 بيكاربونات

 Chlorures 11 كلورير

 Sulfates 7 سلوفات

 Soufres 26 كبريت

 Nitrates 0.42 نيترات

 Magnesium 7 مغنزيوم

 Potassium 0.54 بوتاسيوم

 Sodium 5.5 صوديوم

 Calcium 53 كالسيوم

 Fluor 0.26 فليور

 Ph 7.6 معدل الحموضة

 Résidus secs 300 بقايا جافة

 المصدر: مديرية السياحة بوالية خنشلة                                                      
 .الدراسة العمرانية :3

 .المساحة اإلجمالية لحمام الصالحين : 1.3
 هكتار  30يقع الحمام ببلدية الحامة ضمن منطقة التوسع السياحي حمام الصالحين تقدر مساحته بحوالي 

                  
 .مخطط التجزئة :3.3

                                                           
 نفس المرجع . -8
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يعتبر المخطط الحالي لمركب حمام الصالحين مخطط ذو أشكال وأبعاد مختلفة ، بحيث تأخذ الجزيرات 
 أشكال غير منتظمة تختلف من حيث المساحة  و يأخذ المخطط خطة شجيرية .

 
 .التجهيزات القاعدية المتواجدة بحمام الصالحين:4.3

حمام الصالحين على عدد من الهياكل القاعدية المختلفة، و التي يغلب علبها الطابع يتوفر موقع 
السياحي بالدرجة األولى، ولكنها تبقى غير كافية لهذا الموقع السياحي إذ أننا نجده يفتقر للخدماتية 

ز لفرقة والجودة وحتى أننا ال نجد مراكز صحية أو مراكز لإلسعافات األولية أو األمنية. ماعدا مرك
واجدة بالموقع على النحو الشرطة القضائية  والتي لم تباشر عملها ، حيث يمكننا ذكر التجهيزات المت

 :التالي 

 (:التجهيزات القاعدية لموقع حمام الصالحين :04) المخطط رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: هارون باديس، مشروع إعادة التهيئة لحمام الصالحين
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 التجهيزات بحمام الصالحين( 3جدول)

 الصورة الوصف التجهيزات

/ مركب 1
حمام 

 الصالحين:

 
يعتبر الجزء المهم 
في الموقع نظرا 
لقيمته التاريخية و 

االستشفائية، 
وأيضا االرتباط 
الوثيق لسكان 
المنطقة وبعض 
المناطق المجاورة 

 به.
 

 مسبحين المسابح-
للرجال:دائري و 
مستطيل. ذو نمط 
روماني و تعتبر 
آثار و مع مرور 
الوقت تدهورت 

 بسبب اإلهمال

 

 
 مسبح دائري

 
 مسبح مستطيل

 

مسبحين  
للنساء:المسابح في 
حالة جد مزرية، و 
تفتقر الدنى شروط 

 االستحمام.

 

 
 -1-مسبح
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 -2-مسبح

 

 
 
 
 االقامة-
 
 
 

 يوجد فندق لالقامة
 و هو بحالة سيئة 

 
مركز -

 العالج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هو فندق ذو 
ملكية خاصة 
يتواجد في 
الجهة الشمالية 
من الموقع، 
ولكن تم 
إغالقه ألسباب 

 قانونية

 
مجموعة مطاعم و  التجارة-

أكشاك و نقاط بيع 
لوازم االستحمام 
ولكنها غير مطابقة 

 الدنى الشروط
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فندق 

 االوراس:
 
 
 
 

هو فندق ذو ملكية 
خاصة يتواجد في 
الجهة الشمالية 
الشرقية، و يتميز 
بخدمات مميزة 
لزواره حيث أنه 
يحتوي على 

سرير و 100
،  أيضا مطعمين

األول مخصص 
للمقيمين به و 
الثاني للزوار الغير 
مقيمين، كما 
يحتوي على قاعة 

 لالحتفاالت 
 واالجتماعات.

 
 صالة االستقبال

 
 كافيتيريا

 
 فندق المعلم:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هو فندق من 
ملكيات الدولة، 
كان مخصص 
للعاملين في مجال 

، لكن في  التعليم
االونة األخيرة تم 
تعميمه على كافة 

، حيث  المواطنين
بقي يحمل سوى 
هذا االسم كرمز 

 للفندق.

 

 
 مدخل الفندق
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فندق البريد 
و 

 المواصالت

هو فندق من 
ملكيات الدولة 

مخصص 
 للموظفين في

مجال البريد و  
المواصالت 

حيث انه 
يستعمل 

لالجتماعات و 
االحتفاالت 

الخاصة 
كاألعراس، 

كما أنه من 
الممكن 

للمواطنين 
االستفادة من 
خدمات هذا 
الفندق مقابل 
مبلغ مالي 

 تحدده اإلدارة

 

القاعة 
 الرياضية:

 
 
 
 

قاعة متعددة 
الرياضات 

تستعمل 
لنشاطات 

الشباب و 
بعض  تنظيم

الدورات 
 الكروية

 

 

 

مركز 
الشرطة 
 القضائية.

تم إضافة هذا 
المركز في 
األونة األخيرة 
و بالضبط في 
بداية شهر 

، 2012جانفي
وهذا راجع 
إللغاء خدمات 
فرقة الحرس 

البلدي 
المتواجدة 

 بالمكان
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مخصص  مجال اقامة الوالي
لالستغالل من 
طرف الوالي، 
حيث تحتوي 
على مسكن و 
مسبح حموي 

 خاصين به.

 

 

 فندق طارق
 
 
 
 
 
 

هو فندق ذو 
ملكية خاصة 
يتواجد في 
الجهة الشمالية 
من الموقع، 
ولكن تم 
إغالقه ألسباب 

 قانونية

 

 
مركز 
الراحة 

 للمجاهدين

عبارة عن  هو
إقامة مخصصة 
للمجاهدين حيث 
أنها تحتوي على 
أماكن للراحة و 
االستجمام و قضاء 
العطل و يحتوي 
أيضا على مراكز 
للمعالجة الطبية 
بالمياه المعدنية 

 الحارة.

 

 مركز العالج

االقامة

 
 

 الصورة رقم )42( : جنـــــــــــاح اإلقامة



ني......دراسة حتليلية حلمام الصاحل.................................... الفصل اخلامس :  
 

 
138 

 

 التوافد على حمام الصالحين :3-5

من خالل بعض األسئلة المطروحة على العاكفين على إدارة الحمام واعتمادا على بعض المعلومات 
، تمكنا من تقييم  لدينا من الدراسات السابقة للموقع وأيضا من بعض الزيارات الميدانيةاألخرى المتوفرة 

ن السنة استقطابا. وهو ما جاذبية هذا الحمام للسياح من داخل الوالية و خارجها و تحديد أكثر المواسم م
 يمكن تلخيصه في الجداول واألشكال التالية:

 (2010-1976(التوافد على حمام الصالحين)3الشكل)

 المصدر مديرية السياحة والية خنشلة                                         

ازديادا ملحوظ  من هذا الشكل يمكننا مالحظة زيارة المحطة الحرارية )حمام الصالحين( تشهد
وهذا  2000إلى غاية  1990ومتواصل في عدد الزائرين و السياح، ما عدا في الفترة المحصورة بين 

 طبعا راجع لألوضاع األمنية التي كانت تعانيها البالد، والتي أثرت بدورها على حرية تنقل األشخاص.

بيرا والذي هو في تزايد مستمر، يعرف الحمام إقباال ك 2005أما في هذه المرحلة وإبتداءا من سنة 
 2010زائر وهذا سنة  912500حيث بلغ عدد الزائرين ما يقارب 

تزامنا مع هذا التطور الهائل في نسبة الزيارة لهذا المعلم فإن هناك إختالف كبير في عدد الزوار لهذا 
وقع تكون خاصة في المعلم وذلك بإختالف أشهر السنة، حيث أنه من الملحوظ أن تراجع السياحة في الم

 فترة األشهر الدراسية، وإنتعاشها في موسم العطل خاصة الصيفية .

وهو الشيئ نفسه بالنسبة للسياح المقيمين بالمحطة، حيث تكون في أوجها في شهر اوت، والتي  تقدر 
 من مجموع الزائرين  18.8%نسبة الزوار المقيمن فيه  بـ: 
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 2010المحطة الحموية حمام الصالحين لسنة (: التوافد الشهري على 04الشكل رقم)

 

 المصدر:مديرية السياحة                                                 

 2010(: عدد السياح المقيمين في المحطة الحرارية لسنة 04الشكل رقم)

 المصدر : مديرية السياحة لوالية خنشلة                                           
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 .العوائق واالرتفاقات:6.3

هنالك العديد من العوائق واالرتفاقات التي اثرت على مجال حمام الصالحين وأثرت ايضا على 
 تطوره ومظهره الخارجي والداخلي نذكر منها ما يلي:

 لتي تتمثل في منازل موزعة بطريقة عشوائية داخل مجال المركبالملكيات الخاصة وا -
 وجود مدينة اثرية مغمورة باألتربة -
 وجود الجبل كعائق للتوسع -
 وجود الواد الذي يعد عائق للتطور  -

 .المشاكل التي يعاني منها الموقع :7.3

يعاني مركب حمام الصالحين ومحيطه الطبيعي  من عدة مشاكل آدت إلى تدهور حالته وتشوه مظهره 
ما أدى إلى استياء زواره وهذا راجع إلى مظاهر سوء التسيير من طرف المسؤولين ومن بين هذه 

 المشاكل نذكر 

 . مشاكل بيئية : 1.7.3

  : شبكة المياه الساخنة 

ية للحمام تدهورا كبير، حيث أنه نجد أن هناك بعض االنكسارات في تشهد الشبكة واألحواض المائ
القنوات ذلك سببه غياب شامل لتنظيم تهيئة مجال مركب حمام الصالحين وبأخذ بعين االعتبار 
االحتياجات المستقبلية حيث إن تدهور الحالة أدى إلى تسرب المياه و تلوث كبير في األحواض و هذا 

بالداخل وكذا بعض االستعماالت الغير الالئقة من طرف العمال بالمحطة حيث أنهم  راجع إللقاء النفايات
يستعملون بعض العادات الغير الصحية في التحكم بسيرورة المياه مثل ) األقمشة و قطع بالستيكية(. 

 وهذا ما يمكننا توضيحه في البعض من الصور التالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 : شبكة الصرف الصحي 
عدم تسيير شبكة الصرف الصحي أدى إلى تلويث العديد من المناطق المجاورة  للمركب بسبب 

الذي يستعمله سكان المنطقة لسقي المزارع واألشجار  باإلضافة إلى  صرف المياه المستعملة إلى الواد
 تلوث المراحيض المستعملة من طرف الزوار و هذا ما يشكل خطر على صحتهم .

 

  

  ( :مشكلة قنوات المياه الساخنة2الصورة رقم )

2015المصدر  مديرية السياحة  

ت( : مشكل التلوث في القنوا3الصورة رقم )  
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 : الرمي العشوائي للقمامة 

أدى الرمي العشوائي للقمامة إلى تلويث المحيط بسبب عدم وجود أماكن خاصة برمي األوساخ وكذا 
عدم اهتمام عمال النظافة من ما أدى إلى تشويه المنظر الخارجي للمركب وهذا ما توضحه الصور 

 التالية :
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  : نقص النظافة العامة 
تعاني أماكن  اإلقامة المتواجدة على مستوى حمام الصالحين نقص في النظافة العامة ، خاصة على 

 مستوى الغرف والمراحيض وهذا ما يهدد صحة الزوار
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( : تلوث األودية جراء تصريف المياه المستعملة04الصورة رقم )  

( : الرمي العشوائي للقمامــــــــــــــــة05الصورة رقم )  
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 نقص المساحات الخضراء المهيئة :.

على الرغم من وجود حمام الصالحين في منطقة غابية إال انه لم يتم استغالل و تهيئة هذه المناطق 
 الخضراء من طرف المسؤولين . 

 مشاكل متعلقة بتدهور الحالة الفيزيائية للمباني : 3-7-2

 : تدهور حالة غرف االستحمام و اإلقامة 

عدم اهتمام المواطنين والمسيرين بالمركب أدى إلى تدهور حالة غرف االستحمام وكذا غرف اإلقامة 
 الزواروظهور تشققات في الجدران والنوافذ واألبواب هذا ما أدى إلى حالة من  االستياء لدى 

 

 

 

 

 

 

 الم
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: غياب النظافة داخل المراحيض( 06الصورة رقم ) ( : غياب النظافة داخل الغرف 07الصورة رقم )   

 

( : تدهور غرف اإلقامة08الصورة رقم )  

 

( : تدهور غرف االستحمام09الصورة رقم )  
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 . مشاكل متعلقة بالتهيئة العامة للحمام :

 غياب هيكلة لمكونات الموقع  -
 غياب التهيئة للمساحات الخارجية استغالل المساحات الخارجية في التجارة العشوائية  -
 التدخل على المركب كان عشوائي وحسب الحاجة  -
 عدم مراعاة التجانس و التكامل في إنجاز المشاريع  -

أدى  تواجه المنابع الرئيسية للمياه الساخنة التي تعد هي أساس نشأة المركب إهماال كبيرا وهذا ما -
إلى تلوث البعض منها وسقوط الجدران المحيطة بها وكذا انسداد بعض الشبكات التي تربطها كما هو 

 موضح في الصور التالية :
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015المصدر  مديرية السياحة  

 
 
 

 . مشاكل متعلقة بنقص التجهيزات :
يعاني حمام الصالحين من نقص كبير في هياكل االستقبال كالفنادق المجهزة والمطاعم و اماكن الراحة 

 باإلضافة إلى مراكز العالج التي تعتبر من أهم متطلبات الزوار . 
 انتشار التجارة الفوضوية :  3-7-3

الفوضوية إلى حدوث الكثير من المشاكل كغلق الطرقات وانتشار األوساخ بسبب أدى انتشار التجارة 
 ما يسمى بتجارة األرصفة وكذا تلويث المظهر الجمالي للمنطقة.

ئيسة( : تلوث وتدهور الملحق بالينابيع الر10الصورة رقم )  

 المصدر : من التقاط الطالبتين افريل 2014
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 (التجارة الفوضوية11صورة)

 

 

 

 

 

 

 مشاكل متعلقة بهيئات التسيير :   3-7-4

 كبير من طرف السلطات ، خاصة في جانب التسيير. يعرف حمام الصالحين أهمال

 عند تلف أي عنصر في المركب الحموي ال تتهتم الهيئات باصالحة -
 عدم تشديد االمن رغم انها منطقة جبلية. -
 عدم االهتمام بالنقائص الموجودة. -
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 :الخاتمة  

 امكانيات لها الجزائر في الحموية المحطات من الكثير من كغيرها و الصالحين حمام الحموية المحطة
 لها التي الرومانية اآلثار إلى باإلضافة الفالحية، المعدنية المياه و الخالبة بالمناظر تتميز فهي هائلة
 طرق 3 له إذ سهل إليها الوصول ألن ذلك و سنويا كبير سياحي توافد تلقى فهي الحمام بنشأة عالقة
 لها أن إال المنطقة بهذه الموجودة المؤهالت رغم خنشلة، مدينة من طريقين و الحامة مدينة من طريق
 و عشوائية تجارة الوادي، تلوث الحدائق، و الخضراء المساحات التجهيزات، النظافة، :مشاكل و نقائص

 .تهيئة مخططات في وترجمتها حلول تقديم خالل من معالجته سنحاول ما هذا
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تمھید

مما.یزدادسنویاعلیھاالتوافدتجعل.وأثریةطبیعیةبإمكانیاتتزخرالصالحین،حمامویةحمالالمحطة
ومقسماإلنجاز،فيومشروعوھيالمنطقةھذهاالعتبارإلعادةخططوضعفيتفكرالمعنیةالسلطاتجعل
المنطقةھذهلیجعلكافيغیرأنھإالالجھوي،للمركباالعتبارواعادةالخارجیةالمساحاتتھیئةقسمین،إلى

.نتطرقوسوفالمشروعھذاتقدمسوفالفصلھذاففيحیویةأكثر
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I-نقد لمشروع التھیئة حمام الصالحین:

:و ھي كالتالي أجزاءھذا المشروع مقسم إلى ثالثة 

:مركب حمام الصالحین-1
ھو عبارة عن ترمیم المركب من الداخل و الخارج،حیث تشھد غرف االستحمام و االنتظار و 

.مقاییس السیاحةألدنىتدھور كبیر مما جعلھ یفتقر و قنوات المیاه و الصرف الصحيالمراحیض
رواق المركب) 2(صورة رقم المظھر الخارجي للمركب     )1(صورة رقم

sarl setauمكتب الدراسات : المصدر

ماكن لالنتظار و الراحة، لموجودة بین العمارات، و جعلھا كأعبارة عن تھیئة المساحات ا:المشروع المقترح

)بین العمارات(المظھر الخارجي المقترح)3(صورة رقم

sarl setauمكتب الدراسات : المصدر 
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العمارات اثناء االشغال) 4(رقمصورة 

sarl setauمكتب الدراسات:المصدر

.من خالل الصور یتبین أن تطبیق المشروع على أرض الواقع یتماشى مع ما ھو موجود في مخطط التھیئة

:المساحات الخارجیة وقنوات المیاه-ب 

.تجدید قنوات المیاه و الصرف الصحي

قنوات الصرف الصحي)5(صورة 

sarl setauمكتب الدراسات : المصدر 
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قنوات المیاه بعد االشغال) 6(صورة رقم

sarl setoمكتب الدراسات:المصدر

و ھي في حالة مزریة من حیث البناء و النظافة: تظاراالنقاعاتغرف االستحمام و المراحیض و -ج
.قدرة االستعاب

غرف االستحمام) 8(صورة غرف االنتظار             )7(صورة رقم

sarl setauمكتب الدراسات:المصدر

المراحیض) 9(صورة 

sarl setauمكتب الدراسات :المصدر
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مسبح النساء اثناء االنجاز) 11(غرف االستحمام اثناء االنجاز                   صورة) 10(صورة 

sarl setauمكتب الدراسات: المصدر

:التھیئة الخارجیة-2
المشروع تحت عنوان سفر في الحضارات في مدینة خنشلة، و ھو مقسم إلى أربعة مناطق حسب الحضارات 

:التي مرت بھا منطقة حمام الصالحین و ھي كالتالي

التھیئة الخارجیة) 1(مخطط

مكتب الدراسات قابوش فاطمة الزھراء: المصدر

لكن ما یسمى عند البربر الخاللة وھي تمثل رمز من رموز البربرأخذت شكل : المنطقة البربریة-أ
الشكل معبر لكن المضمون لیس كذلك،الن عند التجول في ھذه المنطقة ال تشعر أنك في منطقة لألسف

اثیل التي لیس لھا عالقة بالمرحلة  كان من المستحسنبربریة، فبدال من الشعلة و التم
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االمازیغیة، معزة، دجاج ، زربیة ، للمرأةتمثال (صلة باالمازیغ وضع خیمة تحتوي على كل ما لھ 
...و خیم صغیرة العداد االكالت التقلیدیة و الصناعات الحرفیة كالفخار...) شكوة

صورة ثالثیة االبعاد للمنطقة البربریة) 13(صورة

مكتب الدراسات قابوش فاطمة الزھراء: المصدر

أشكال رومانیة لكن غیر وضیفیة ،بما ان المساحة كبیرة كان یمكن وضع تحتوي :المنطقة الرومانیة-ب
مخطط شطرنجي الذي كان یعتمد علیھ في تصمیم المدینة الرومانیة باالضافة ألى االكشاك التي لھا 

شكل روماني

صورة ثالثیة االبعاد للمنطقة الرومانیة) 14(صورة

المصدر مكتب الدراسات قابوش فاطمة الزھراء

تحتوي على شكل مسجد بمدخل أنھامن حیث األشكال الموجودة  حیث معبرة: منطقة اإلسالمیةال-ت
لم تكن موجودة في تلك المرحلةاأللعابمن األنواعالمنطقة لكن تلك 

-ث
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مكتب الدراسات قابوش فاطمة الزھراء: المصدر
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مخطط شطرنجي الذي كان یعتمد علیھ في تصمیم المدینة الرومانیة باالضافة ألى االكشاك التي لھا 
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صورة ثالثیة االبعاد للمنطقة الرومانیة) 14(صورة

المصدر مكتب الدراسات قابوش فاطمة الزھراء
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صورة ثالثیة  االبعاد للمنطقة االسالمیة)16(صورة

مكتب الدراسات قابوش فاطمة الزھراء: المصدر

كالسیكیة و لیست تم أخذ الفكرة من حدیقة قصر فیرساي الفرنسي و نحن نعلم أنھا:المعاصرةرحلة الم
الھندسیة للمساحات الخضراء األشكالحیث ان الوصولیة في ھتھ الحدیقة صعبة و ذلك بسبب .معاصرة 

اجات و كذا فالحدیقة المعاصرة تتمیز بالمشایات و ممرات الدر.األشكالتغییر أوفكان من الممكن تصغیر 
.أشكال المساحات الخضراء البسیطة  واألشجار الكبیرة للتظلیل

للمنطقة المعاصرةاألبعادصورة ثالثیة ) 17(صورة 

مكتب الدراسات قابوش فاطمة الزھراء: المصدر

ھو عبارة عن  إنجاز مشروع لمركز إقلیمي للفرق الوطنیة  و ھو مشروع و : السیالنمنطقة عین -3
.جذب سیاحيضخم و نقطة 
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مخطط التھیئة للمركب الریاضي االقلیمي

sarl setauمكتب الدراسات : المصدر 

للمركب الریاضي االقلیميصورة ثالثیة االبعاد)17(صورة 

sarl setauمكتب الدراسات : المصدر 
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II -لمشروع التنفیذيا:
:التعریف بالمشروع-1

النقائص الموجودة بمشروع اعادة االعتبار لحمام الصالحین، و ھو مشروع سیاحي مستدام تكمیلي لبعض 
للترفیھ و التسلیة ، باالضافة الى اماكن االقامة و الراحة ، و ذلك الستقطاب اكبر عدد ذلك بخلق فضاءات

.من السیاح

:ابعاد المشروع-2
:االبعاد االجتماعیة-

االعتبار االبعاد االجتماعیة و عقلیة السكان،و ذللك ا ن اي مشروع مھما كان نوعھ البد من ان ناخذ بعین 
للمحافظة على  عادات و تقالید االفراد و عدم المساس بحرمتھم، و كذا احترام مبادئ االسر كعدم االختالط 

.بالغرباء

:البعد االقتصادي-

تبر و علیھ كل مشروع لھ غالف مالي تنفقھ الدولة، لذا فیجب ان یكون ھذا المشروع لھ مردود مالي مع
.اخذنا بعین االعتبار الجانب االقتصادي، و ذلك  الستغالل ھذه العائدات في الصیانة و التطویر

:البعد البیئي-

في ھذا المشروع اخذنا بعین االعتبار المحیط الطبیعي الذي لھ اھمیة كبیرة في اعطاء مناظر رائة لھذا 
.اح بعیدا عن الضجیج  الموقع السیاحي  و توفیر الجو المالئم لراحة السی

: لضمان نجاح اي مشروع یجب تسطیر مجموعة من االھداف،  على جمیع المستویات: اھداف المشروع
القریب، المتوسط و  البعید ،و  لھذا و قبل وضع المشروع الذي اقترحناه سطرنا مجموعة من االھداف و 

:ھي كالتالي

.حة في والیة خنشلة و ذلك النھا تعتبر نقطة جذذب سیاحياحیاء ھذه المنطقة السیاحة النھا ستنھض بالسیا

.جعل السیاحة في ھذه المنطقة لھا مردود اقتصادي و لیس فقط اجتماعي

.نشر الثقافة السیاحیة فیالسكان و جعلھم یندمجون معھا مع المحافظة على العادات و التقالید

.السیاحةاحیاء الصناعات التقلیدیة و دمجھا مع ھذا النوع من 

.استقطاب اكبر عدد ممكن من السیاح و ذلك بتوفیر كل متطبات السیاحة

.تشدید االمن للسیاح 

.المحافظة على االرث الثقافي بالمنطقة من آثار رومانیة و فرنسیة

.خلق دینامیكیة من خالل انشاء مراكز الترفیھ و التسلیة

:ي مقسمة إلى منطقتینھكتار  ھ26تقدر المساحة الكلیة لمنطقة التدخل ب 

:المناطق المقترحة
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و ھي عبارة عن جبل بھ اشجار اال انھ لیس محمیة طبیعیة، و یتربع على مساحة :المنطقة الجبلیة-1
و لھ موقع ھام حیث یعتبر ھمزة وصل بین المشاریع 50/100و نسبة االنحدار بھ ھيھكتار ،20

.االخرى الموجودة 

التدخلصورة جویة لمنطقة ) 18(صورة

google earth2015: المصدر

، و تقدر .و ھي منطقة صالحة للبناء100)/10- 0( منطقة لالقامة یتراوح االنحدار فیھا بین: المنطقة الثانیة
ھكتار6.4بمساحة 

:و فیما یلي نوضح مناطق التدخل
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مخطط التدخل) : 1(مخطط رقم 

معالجة  الطلبة+ google earth2015: المصدر
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:المخطط المبدئي

:و طرق التدخلأسالیب

القطب الریاضي ، المدینة و و ھي الجبل الذي لھ موقع جید بالنسبة للمركب الحموي: األولىالمنطقة 
التسلیة مركزاالقامة، فقد اقترحنا ان یكون ھذا الموقع ترفیھي ثقافي خدماتي، لذا وضعنامنطقة السیاحیة، و

الخدماتیة األكشاكالمطاعم و بالخشب ، األعمدةلطبیعة ، الطرق بالحجارة ، سیكون كل شيء فیھ من االذي
حدیقة واألطفاللعب أماكن، و الیخلو من قاعة محاضراتمسرح مفتوح و إلىباإلضافةایضا بالخشب، 

.للكبار للتسلیة و الترفیھ

ة بالكامل بتجھیزات عصریة تضمن راحة السیاح نربطھا خاصة ، تكون مجھزإقامةمنطقة : المنطقة الثانیة
إلىباإلضافةالدراجاتبكل من المركب الحموي و القطب الریاضي و حدیقة التسلیة بمشایات و مشایات 

.طریق میكانیكیة

:التجھیزات المقترحة

المساحةالتجھیزات 
7500على الھواء الطلقمسرح 

1100قاعة محاضرات
1800مركز خدمات
2800مركز خدمات

1500و الحرفیةمحالت للصناعة التقلیدیة
2500للصناعة التقلیدیة و الحرفیةمحالت 
11000تجاریة محالت

21000محالت تجاریة 
31000محالت تجاریة 

400مطعم
400مقھى

bangalo64500منطقة سكنیة
-عجلة كبیرة

-منطقة ریاضیة
700مركز تقني
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:من خالل مخطط التھیئة و لتجسید الفكرة سنفصل في كل محتویات المشروع

أن إقامة ھذا النوع من التجھیز سیكون بما أن المنطقة سیاحیة فمن المؤكد : مسرح على الھواء الطلق-1
.2م7500مفید  إلجراء المناسبات الثقافیة و الفنیة   و یقدر بمساحة 

مسرح على الھواء الطلق

تستغل إلجراء الملتقیات العلمیة  و المحاضرات و التجمعات الفكریة ، و ھي  : قاعة محاضرات -2
.2م1100بشكل حدیث و تخدم أنواع أخرى من االجتماعات و تقدر بمساحة

قاعة محاضرات
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فھذه المحالت التجاریة الحمویةما أن الموقع لھ وصولیة من كل عناصر المحطة ب: محالت تجاریة -3
.و بھا مختلف الخدمات  التي یحتاجھا السائح2م3000مھمة لخدمة سیاح المنطقة و ھي بمساحة 

محالت تجاریة

مجھزین بطریقة عصریة و تقدم بالمطعم اصناف المأكوالت و خاصة التقلیدیة منھا : مطعم و مقھى -4
.2م800و یقدران بمساحة .اویةالتي تشتھر بھا والیة خنشلة و منطقة الش

مطعم و مقھى

تشتھر والیة خنشلة بصنع الفخار و الزرابي و االفرشة القدیمة : محالت للصناعة الحرفیة و التقلیدیة -5
و عدة صناعات أخرى كنسیج الصوف ، لذا سنخصص لھا محالت للصناعة و البیع و خاصة في 

.2م1000منطقة سیاحیة كھذه و تقدر مساحتھا ب 
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مجھزین بطریقة عصریة و تقدم بالمطعم اصناف المأكوالت و خاصة التقلیدیة منھا : مطعم و مقھى -4
.2م800و یقدران بمساحة .اویةالتي تشتھر بھا والیة خنشلة و منطقة الش

مطعم و مقھى

تشتھر والیة خنشلة بصنع الفخار و الزرابي و االفرشة القدیمة : محالت للصناعة الحرفیة و التقلیدیة -5
و عدة صناعات أخرى كنسیج الصوف ، لذا سنخصص لھا محالت للصناعة و البیع و خاصة في 

.2م1000منطقة سیاحیة كھذه و تقدر مساحتھا ب 
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محالت حرفیة

المنطقة بھا  أربعة فنادق ھي قید التصلیح و التھیئة و لكن تفتقر للسكنات ) :bangalo(سكنات خاصة-6
الخاصة التي تلعب دور في توفیر الراحة للسیاح و كذا تقلل من عجز االقامة و ھي مصنوعة من مواد 

.2م64500طبیعیة كالخشب و القرمید و تقدر بمساحة

سكنات خاصة

2م1600كل ما یخدم السائح و كل ما یحتاج إلیھ و یقدر بمساحةو ھو مركز بھ : مركز خدمات-7

و ھو عبارة عن مركز التحكم بالمنطقة ككل من حیث الكھرباء و 2م700بمساحة : مركز تقني -8
.النفایات و المیاه و كل ما یتعلق بمركز التسلیة و الخدمات
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مركز تقني

ھي أحد عناصر مركز التسلیة و من خاللھا رؤیة المحطة الحمویة ككل و كل : الكبیرة العجلة-9
.مكوناتھا

العجلة الكبیرة
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و ھي عبارة عن المالعب الموجودة و المھیأة بطریقة جیدة و عصریة لكل : المنطقة الریاضیة-10
.و تخدم الكبار و الصغاراأللعاب

المنطقة الریاضیة

التھیئة الخارجیة و المساحات الخضراء حیث اقترحنا االنواع المناسبة من األشجار حسب المناخ و باإلضافة إلى 
عناصر أخرى، كأشجار التوت و الفلفل الكاذب التي تنشر الضالل  و تروان باإلضافة إلى النباتات المزھرة التي 

أما األثاث الحضري فنستخدم ما ھو تزید من جمال المنطقة ،  كما سنحافظ على االنواع الموجودة من قبل ،
و ال ننسى مناطق لعب االطفال .مصنوع من مواد بناء  طبیعیة و صدیقة للبیئة كالخشب لیكون مكان طبیعي

.باإلضافة إلى الحدائق المجھزة

v
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الخاتمة

أنوذلكالمستدامةالمشاریعنجاحلضمانوھذاوالمبرمجالجیدالتسییرمنبدالالتخطیطلنجاح
.البیئةعلىویؤثریتأثرجداحساسقطاعالسیاحة

والمنطقةللمشروعكبیراھتمامتوليأنالمعنیةالسلطاتعلىیجبمستدام،مشروعأيبرمجةعند
.ونصائحاقتراحاتمجموعةتقدمسوفلذاتفشلسوفبالتأكیدفھياھتمامتلقىالتيالمشاریعأنككل،

.السیاحةبمفھومالمواطنتوعیةحمالت-

.السیاحیةبالمواقعللتعریفخیرةلھمبالمنطقةسیاحیینمرشدینتوفیر-

.الخاصةوالمنتجاتالسیاحیةبالھیاكلالتزوید-

.راحتھمخاللمنالسیاحثقةلكسب

...الزرابيكالفخار،العادات،بمختلفتتمیزشاویةمنطقةفھيبالمنطقة،التقلیدیةالصناعاتاحیاء-

.الطرقوتوسیعباألمنالمنطقةتزوید-

.والمنتزھاتالحدائقفيواستقاللھاالخضراءالمساحاتحمایة-
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:العامةالخاتمة

المتداولةالموضوعاتمنفأصبحتالدولفيواجتماعياقتصاديدورلھنشاطالسیاحةتعتبر

داخلوالمشاریعاالستثماراتتدعمفھيالمدنتطورفيتدخلفھيوتأثیراتھا،ألھمیتھانظرابكثرة

.الدولبینأوالدولة

.خنشلةمدینة فيویةحمالالسیاحةكمثالوأخذنا

تنمیةإطارفيوتسییرھاتخطیطھاالسیاحةحولعامةنظرةالقاءالعملھذاخاللمنحاولنا

.أھمیتھاومدىمستدامةسیاحیة 

.الجزائریةالتجربةمعومقارنتھاالعالمدولمنبعضفيویةالحمالسیاحةإلىتطرقناماك

تربطالتيالعالقةبینا وینة  مدینة الحامة بتقدیم  االمكانیات السیاحیة لوالیة خنشلة،  تقدیم مدقدمنا

و مدینتي خنشلة و الحامة .الصالحینحمامویةحمالالمحطةبین

.اإلنجازطورھيالتيوالمشاریعالصالحینحماممنطقةتحلیلإلىتطرقنا-

.والوصایااالقتراحاتمنمجموعةإلىباإلضافةمستدامةتنمیةإطارفيتھیئةمشروعقدمنا-

في االخیر نقول ان السیاحة أصبحت قطاع لھ تاثیر إقتصادي كبیر على الدول  كما أن  بعض الدول 

.تعتمد علیھا كدخل أساسي

لكن رغم ما للسیاحة من آثار إیجابیة إال أن لھا آثار سلبیة على الجانبین البیئي و االجتماعي الثقافي 

من بین الحلول التي یجب أن تأخذ بعین االعتبار و ھذا ما یجب أن تاخذه  الجزائر بعین االعتبار ،

.ھي مبادىء التنمیة المستدامة و المحافظة على البیئة و ثقافة المجتمعات 



 الكتب

 هارون باديس، مشروع إعادة التهيئة لحمام الصالحين ، مكتب الدراسات العمرانية -

 2007يسرى دعبس:السياحة و البيئة، الملتقى المصري لإلبداع و التنمية -

التخطيط السياحي في سبل تخطيط مكاني شامل  عثمان محمود عنيم،م بينتا نبيل سعد ظك -

 ،2003،عمان االردن، 1و متكامل، دار الصفا للتوزيع و النشر ط

مكتب العمران و الهندسة  -الحامة خنشلة-أقرابي ، دراسة لتهياة موقع حمام الصالحين -

 1994الجزائر 

 ( 1999عمان، كة،البر ،)دار ، الطبعة األولى السياحية المنشآت رحمة،إدارة أبو مروان -

 البحوث و الدراسات

عمروش تومية،مذكرة مكملة لنيل شهادة ماجستير، السياحة المستدامة في  -

  2008الجزائر،االشكالية و المتطلبات ،معهد تسيير التقنيات الحضرية جامعة المسيلة

حبيب سالم ، جباري مراد، مذكرة لنيل شهادة مهندس دولة في تسيير التقنيات   - -

ضرية،االمكانيات السياحية لوالية خنشلة و آفاق تنميتها في ظل التنمية السياحية الح

  2012حالة حمام الصالحين، -المستدامة

شعيب قديري،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير،تخطيط و تسيير المجال السياحي  -

 ،2009-2008لوالية بسكرة في إطار التنمية المستدامة حالة مدينة القنطرة

منى لخساف، دراسة مقارنة للتجربة السياحية في الجزائر مع بعض  البلدان  - -

المتوسطية، مذكرة ماجستير ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ،قسم علوم 

  2003التسسير، جامعة الجزائر 

أمينة بن المجان، التنمية السياحية في قسنطينة ،مذكرة تخرج لنيل  شهادة الماجستير  -

 2005ة علوم االرض جامعة قسنطينة ،كلي

بن حبيب عبد الرزاق، قصاص زكية، مقومات صناعة السياحة العالجية في المناطق                

الصحراوية، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي الثاني حول دور السياحة الصحراوية في التنمية 

 11،12وم التسيير، جامعة بسكرة ،الجزائر، )االقتصادية واالجتماعية، كلية العلوم االقتصادية وعل

 ...2012مارس

 الملتقيات والمقاالت

اسيلي ، أكبر متحف في العالم الهواء الطلق,بدون ط -الديوان الوطني للسياحة : الهقار  -

 رسنة نشر ,الجزائ



التخطيط السياحي في سبل تخطيط مكاني  د عثمان محمود عنيم،م بينتا نبيل سعد ظك -

  ،2003،عمان االردن، 1شامل و متكامل، دار الصفا للتوزيع و النشر ط

صالح الدين محمود عبد الوهاب ن السياحة الدولية ، الطبعة الثانيةن)القاهرة دار  - -

  1990زهران للنشر

 

 المواقع االلكترونية

- http://www.upload.wikipedia.org 

- WWW.SAFARI.COM 

- http//bp.blog.com 

- http://www.chechar.cc/vb/showthread.php?t=19208 

- www.Algeriantourism.com/article(03.03.2011 

- http://www.upload.wikipedia.org 

 الوثائق االدارية و المديريات

  2006التعمير المخطط التوجيهي للتهيئة و  -

 مديرية البرمجة و متابعة الميزانية -

 مديرية التعميرلوالية خنشلة -

 مديرية التجهيزات لوالية خنشلة  -

 مديرية السياحة لوالية خنشلة -

 محافظة الغابات لوالية خنشلة -

 2006المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير  -

 مكتب الدراسات قابوش فاطمة الزهراء -

 مكتب الدراسات هارون باديس -

 SARL SETAUمكتب الدراسات -

 مديرية النقل لوالية  خنشلة -

http://www.safari.com/
http://www.safari.com/


 المراجع بالفرنسية

- office national du tourisme, Algérie balnéaire (guide touristique). 

- ministère du tourisme et de l'artisanat: l'investissement touristique 

dans les wilayat du grand sud, seprecom édition,. 

- ministère du tourisme et de l'artisanat: l'investissement 

touristique dans les wilayat du grand sud,seprecom édition 

- Jean Michel henry : géographie de l’industrie touristique, édition 

ellipses, 1997. 
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