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 المقدمة العامة:

النشاطات االقتصادية العالمية، إذ أصبحت تشكل رقما صعبا في اقتصاديات  أهمتعد السياحة واحدة من 
فكانت بديال رئيسيا لها عن العديد من الموارد األولية و النشاطات االقتصادية األخرى،  العديد من الدول،

حد الساعة في ظل التبعية االقتصادية شبه كلية لقطاع المحروقات،  إلىو هو ما لم تهتم به الجزائر 
 إلىما دفعها الذي يعرف في الوقت الراهن تذبذبا كبيرا، مما جعل مداخيل الجزائر تنخفض بصورة كبيرة 

 ترشيد النفقات. أوشف قانتهاج سياسة  الت

وفي ظل هذه المؤشرات االقتصادية الصعبة، الجزائر ملزمة بتنويع اقتصادها و خلق فرص االستثمار، و 
 ، لكن بلوغ تنمية سياحية حقيقية مرهون بحجم االستثماراتاإلستراتيجيةهذه البدائل  أهمتعد السياحة احد 
ترقية المنتوج  أيضاو و تحريك القطاع من النمطية التقليدية باتجاه التنمية المستدامة،  في هذا المجال

بمراجعة المخطط التوجيهي للسياحة حتى يواكب المخطط الوطني  إذاالسياحي بالجزائر، التحدي مرتبط 
ع سياحي قوي من اجل بناء قطا األولىخطو الخطوة تو  األساس و الجزائر اآلن تضع ،للتهيئة العمرانية

و هذا ما أكده السيد عمار غول  خاصة من الجانب االقتصادي، األخرى في القطاعات  التأثير بإمكانه
 0011 ما يقارب إنشاء''  حول وزير التهيئة العمرانية و السياحة و الصناعات التقليدية في تصريحه

االستقبال و الراحة هو من بين هياكل  إلى إضافة عبر كل أنحاء التراب الوطني مشروع سياحي و فندقي
دخول السوق  إلىهذه المعطيات تطمح الجزائر  ، من خال ل 1'' البرامج المسطر لها في السنوات المقبلة

احد مراكز الجدب السياحي بالدرجة  إلىويل البالد حالوطنية، و ت األولوياتالسياحية و جعلها واحدة من 
طبقتها بلدان البحر  التي، و ذلك من خالل تطبيق استراتيجيات فعالة ترتكز على التجارب الناجحة األولى
 .التنمية السياحية المستدامة تطبق مبدأالمتوسط في مجال السياحة، و  األبيض

التنوع الطبيعي و البيئي من بين العوامل المساهمة في تطوير السياحة بالجزائر، لكن و جب حماية و 
 اآلن، في الحقيقة هي األهميةمحافظة هذه األوساط الطبيعية المميزة، و التي تمثل ثرة سياحية في غاية ال

و حتى سياسية، حيث  اجتماعيةعن عدة عوامل اقتصادية،  أساسا ناتجةتعاني من مشاكل خطيرة 
الممارسات البشرية المختلفة خاصة العمرانية منها التي ال ، الغابيةاالستغالل المفرط للموارد الطبيعية و 

 باإلضافةتراعي خصوصية هذه المجاالن، تواجد بعض التجهيزات و الهياكل القاعدية بصفة عشوائية، 
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الظروف و  الضغط السكاني الكبير خاصة على المجاالت الساحلية، فضال عن بعض الخصائص إلى
غيره اثر على جاالت خاصة الساحلية (، كل هذا و و هشاشة بعض الم الطبيعية الغير مالئمة ) التعرية

 يئية، كما يؤثر على التنمية السياحية المستدامة. البو التوازنات الطبيعية 

سوء ات اقترن و لعدة عقود بالتهميش و من هذا المنطلق اخترنا طرح توجه جديد لتنمية احد القطاعو 
تنوعها بإمكانياتها الطبيعية الهائلة  و جزائري و هي مدينة جيجل، االستغالل بإحدى مدن الشمال الشرقي ال

 ، في إطار التنمية المستدامة.شانها تنمية و التطوير القطاع السياحي بالمدينة التي منالبيئي المتميز، 
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 اإلشكالية:

حيث تلعب دورا بارزا في  تعتبر السياحة في العصر الحالي موردا اقتصاديا هاما للكثير من دول العالم،
تنمية وتطوير البلدان و تقدمها، بشرط أن نهتم بها وننميها لتصبح موردا مستداما نستفيد منه ونفيد به 

ومتنوعة،  األجيال القادمة، وفي هدا الشأن بادرت الجزائر لما تملكه من منتجات و إمكانيات سياحية هامة
واليات  مختلف مناطق و عبر ت أساسا للقطاع السياحيبمجموعة من المشاريع و االستراتيجيات وجه

مدينة جيجل و هذا لجعل السياحة فيها قطاع متطور و اكثر جاذبية للسياح  بالذكرالوطن، و نخص 
تثمين القطاع السياحي الداخليين و الخارجيين، من خالل وضعت مخططات و استراتيجيات موجهة ل

 مستدامة.يعيشه إلى أفاق متطورة، جذابة  و الذي النهوض به من واقع اإلهمال بالمدينة و 

رغم كل المؤهالت التي تملكها مدينة جيجل إال أنها تبقى حبيسة النسيان أو تسير في االتجاه الخاطئ  
وهذا نتيجة سوء التسيير و التخطيط، و عدم وجود تنمية سياحية فعالة بالمنطقة و مجسدة على ارض 

 ات اقتصادية و بشرية و حتى أمنية. الواقع، و أيضا وجود عدة معيق

وباعتبارها منطقة ساحلية و المناطق الساحلية هي اكثر المناطق جدبا و زيارتا للسياح حيث تتنوع فيها 
مختلف الثروات سواء كانت طبيعية أو تاريخية، بشرية أو مادية، إال أن مدينة جيجل ال تملك من الجانب 

احية المتطورة التي تمكنها من أن تكون رائدة في المجال السياحي وفي البشري تلك البنية التحتية و السي
مستوى التطلعات ، ومع اإلقبال الكبير للسياح و المصطافين خاصة في فصل الصيف إال أنهم يجدون 

أماكن  ذلك بسبب نقص المنشئات السياحية الضرورية كالفنادق و ظروف غير مالئمة لراحتهم و
هي في حالة سيئة وال تلبي حاجات السياح، لهذا فنحن سنحاول أن نبحث عن الترفيه...وان وجدت ف

 أفضل الطرق لنهوض بالقطاع السياحي في مدينة جيجل بتنميته و تنشيطه بصورة مستدامة.

من هذا المنطلق أخدنا مدينة جيجل كعينة من مناطق الوطن، سنتطرق إليها من خالل دراسة تحليلية لها 
لتوسع السياحي رأس العافية التابعة لها، و وقوف على واقع التنمية السياحية بالمنطقة و لمنطقة و موقع ا

 و أفاق تطويرها.

تساهم في دعم الهدف الرئيسي  إنإن دراسة هذا الموضوع يتطلب اإلحاطة بكل الجوانب التي يمكن 
 إلى انتهاءللموضوع البحث و ذلك بتحديد إمكانيات و مؤهالت مدينة جيجل انطالقا من واقعها الحالي و 
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وضع حلول لمشكالت التنمية بالمنطقة من اجل االرتقاء بقطاع السياحة فيها، و في ضل الوضعية التي 
 أن نبدأ الدراسة بطرح التساؤل الرئيسي التالي: يعيشها القطاع السياحي بمدينة جيجل ، البد من

 ؟ تحقيق التنمية السياحية بمدينة جيجلكيف يمكن 

 و بناءا على التساؤل الرئيسي يمكن طرح األسئلة الفرعية التالية:

 ؟ ما هو واقع القطاع السياحي بمدينة جيجل -
 ؟  بمدينة جيجل و البيئة على بعضهما البعض التنمية السياحية من كلما مدى تأثير   -
 ؟ ما مدى وعي الفاعلون في القطاع السياحي بأهمية السياحة المستدامة  -

 انطالقا من هده التساؤالت يمكن وضع الفرضيات التالية:

 الفرضية الرئيسية:

استغالل المقومات يمكن تحقيق التنمية السياحية بمدينة جيجل عبر وضع إستراتيجية مستدامة تعمل على 
 السياحية الطبيعية الكبيرة الموجودة بالمدينة.

 الفرضيات الفرعية:
التنوع البيئي و الغنى الطبيعي الكبير من شواطئ، غابات، مسطحات مائية و محميات طبيعية هي  -

و  النقص الكبير و الفادح في البنى التحتية، من جهة ومن جهة اخرى ابرز مقومات السياحة الجيجلية
 التجهيزات و مرافق االستقبال بالمدينة.

السياحية بشكل سلبي على  النشاطاتتأثر  البيئة بمدينة جيجل بشكل ايجابي على السياحة، كما تأثر  -
من خالل التلوث الذي تعيشه المدينة و خاصة شواطئها و هنا يأتي دور السياحة المستدامة البيئة 

 لمعالجة هذه المشاكل.
لدى السلطات المحلية السكان بمفهوم السياحة المستدامة في ظل غياب غياب  نقص الوعي  -

 .استراتيجية ومشاريع مجسدة على ارض الواقع تتبنى مبدأ االستدامة
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 أهداف البحث:

 تتمثل أهداف هذا البحث العلمي فيمايلي:
مقوماتها الطبيعية و من خالل تحليل لمختلف ، على واقع السياحة في مدينة جيجل و الوقوف التعرف -

 .بان تكون رائدة في هذا المجال تأهلها التيالبشرية 
 معرفة مدى انعكاسات النشاطات السياحية في مدينة على الجوانب البيئية و االجتماعية.  -
 .و إمكانية تجسيدها بمدينة جيجلمميزاتها  ،خصائصها ،التعريف بالتنمية السياحية المستدامة -
على طول فصول السنة و ال تنحصر على فصل  تهتم بالسياحةياحية مستدامة تنمية س إنشاء -

 .اآلناالصطياف كما هو الحال 

 أسباب اختيار الموضوع:

في التجارة  تعتبر السياحة من أكثر الصناعات نموا في العالم فقد أصبحت اليوم من أهم القطاعات
زيادة الدخل القومي  يلعب دورا مهما فيفالسياحة من منظور اقتصادي هي قطاع إنتاجي  الدولية،

األيدي العاملة وهدفا لتحقيق برامج  وتحسين ميزان المدفوعات ومصدرا للعمالت الصعبة وفرصة لتشغيل
هي حركة ديناميكية ترتبط بالجوانب الثقافية  التنمية.أما من ومنظور اجتماعي وحضري فإن السياحة

ضارية وجسر للتواصل بين الثقافات والمعارف اإلنسانية لألمم ح والحضارية لإلنسان، بمعنى أنها رسالة
 .طبيعية لتطور المجتمعات السياحية وارتفاع مستوى معيشة الفرد والشعوب، ومحصلة

شباع للسياح جذابا عامالتعد  السياحة أن كما  المختلفة، الطبيعية األماكن زيادة حيث من رغباتهم وا 
 ولكن .وتقاليدها عاداتها على للتعرف المحلية المجتمعات زيارة إلى باإلضافة تضاريسها، على والتعرف

 وتدمير تخريب جرى  الحيوي، بالتنوع السياح واهتمام السياحية للمواقع كبيرة بأعداد السياح أعداد تدفق ومع
 باألمور السياحة اهتمام بضرورة األصوات تتعالى بدأت ولذلك ،فيها للحياة وتهديد البيئات من للعديد
 .المستدامة بالسياحة يعرف ما ظهر لذلك وكنتيجة ، البيئية

 تالية:نظرا لما سبق قمنا باختيار هذا الموضوع في محاولة لمعالجته وفق المعطيات الو 

الموقع االستراتيجي المتميز الذي تحتله مدينة جيجل الواقع في الساحل على ضفة البحر األبيض  -
 . المتوسط
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و ما يقابله من ضعف في  الطبيعية التي تزخر بها مدينة جيجل السياحية المقوماتاإلمكانيات و  -
 .السياحيةالمنشآت هياكل االستقبال و 

 مدينة جيجل  خاصة في فصل الصيف.التوافد الكبير للسياح و المصطافين على  -
 .االجتماعية بمدينة جيجل وة يالسياحة على الجوانب البيئ تأثيرمحاولة معرفة  -
 و تطويرها لتكون على مدار السنة.القضاء على السياحة الموسمية محاولة  -

 أسباب اختيار منطقة الدراسة:

 العافية كمنطقة للدراسة هي : رأسمنطقة و موقع التوسع السياحي  الختيارأهم األسباب 

العافية و هي  الموقع االستراتيجي و التنوع الطبيعي المتميز للمنطقة و موقع التوسع السياحي راس -
 مكان للتقاء الجبل مع البحر أيضا

تم  التيخاصة المنارة  تشهد على تعاقب حضارات عليها، آثارال زالت هناك  التيبعدها التاريخي   -
 م. 0681تشييدها سنة 

التنمية المستدامة هدفه الرئيسي القضاء على  إطاركل هذا سيساعدنا على انجاز مشروع سياحي في  -
  السياحة الموسمية.

 منهجية البحث:

أساسية  في اإلشكالية اتبعنا خطوات هالإلجابة عن التساؤالت التي تشكل موضوع دراستنا و التي طرحنا
 التالية : المنهجيةوفق 

 مرحلة البحث النظري : -

 تناولتالتي  و كذلك الجرائد و المقاالت العلمية على العديد من الكتب و المذكرات و قراءة بعد االطالع
خاصة الأو من خالل تصفحنا للعديد من المواقع االليكترونية على شبكة االنترنت و  هذا الموضوع،

و  المستدامة السياحة، التنمية السياحية، التنمية السياحيةب بالمنظمات الدولية و الهيئات الحكومية المهتمة
 ، كما قمنا كذلك بجمع المعلومات و المخططات الخاصة بموقع الدراسة.التنمية المستدامة

 و كان على مرحلتين هما: : الميدانيمرحلة البحث  -
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  األولىالمرحة : 

على مستوى منطقة و موقع  أوقمنا في هده المرحة بعدة خرجات ميدانية سواء على مستوى المدينة 
الدراسة، و هذا لالطالع على واقعها، و التقاط العديد من الصور الفوتوغرافية التي تساهم في تثمين هذا 

االتصال بمختلف المصالح و المديريات المعنية بهذا الموضوع، للحصول  إلى باإلضافةالبحث العلمي، 
المديريات و المصالح التي تم  أهمالبحث، و تمثلت و الصوة المتعلقة ب اإلحصائياتمعطيات و على ال

 االتصال بها في :

 مديرية السياحة لوالية جيجل 
 مديرية البيئة لوالية جيجل 
 مديرية الثقافة لوالية جيجل 
 مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لوالية جيجل 
 مديرية البناء و التعمير لوالية جيجل 
 ة جيجلمديرية الطاقة و المناجم لوالي 
 محافظة الغابات لوالية جيجل 
 حديقة الحيوانات بالعوانة إدارة 
 إدارة ميناء الصيد البحري لمدينة جيجل 

 : المرحة الثانية 

من اجل استكمال بقية الدراسة، قمنا بتوزيع نوعين من االستمارات االستبيانية على عينتين من الفاعلين 
في المجال السياحي و هم: عائالت مدينة جيجل، و السلطات المحلية المسؤولة عن تسيير القطاع 

ا موسم االصطياف. على السياح و ذلك لعدم بد استبيانيهعلينا توزيع استمارات  تعذرالسياحي، و قد 
 تمثلت هذه االستمارات االستبيانية في:

  مدينة جيجل،  أحياءية من العائالت عبر مختلف على عينة عشوائ استبيانيهاستمارة  051توزيع
 استمارة. 031 حواليوقد استرجعنا 
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  رغم على مختلف المديريات الوالئية المعنية بتسيير القطاع السياحي استبيانيهاستمارة  51توزيع ،
استمارة بعض  51الشديد على المسؤولين استرجعنا  إصرارناعدم التعاون الذي قوبلنا به و بعد 

 عليها بشكل كامل و موضوعي. اإلجابةمنها لم يتم 

 المعطيات و تحليل نتائج االستمارة االستبيانية :لجة مرحلة معا 

بعد عمليات جمع المعطيات قمنا بتحليلها و التعليق عليها، كما قمنا بفرز نتائج االستمارة االستبيانية و 
 بيانية و تحليلها للخروج بنتائج دقيقة. أشكال إلىتحويلها 

 أدوات البحث:

 الكتب و المذكرات و عدة مراجع علمية مهتمة بالسياحة -
 االستمارة االستبيانية -
 لتحليل االستمارة االستبيانية EXELبرنامج  -
 للحصول على مجموعة من الخرائط google earth proبرنامج  -

 البحث : خطة

الفرعية،  األسئلةعلى التساؤل الرئيسي و  اإلجابةمحاولة  إلىسعينا من خالل منهجية هذا البحث العلمي 
مقدمة عامة  إلى باإلضافةثالثة مباحث،  إلىثالثة فصول، كل فصل منها ينقسم  إلىتقسيمه  ارتأينالذلك 

 كانت المنهجية كمايلي:و خاتمة و توصيات، ف

 باإلضافةو وضع الفرضيات،  اإلشكاليةعبارة عن تمهيد للبحث العلمي حيث قمنا بطرح المقدمة العامة: 
 اختيار الموضوع و منطقة و موقع الدراسة. أسبابالمرجوة من البحث و  األهداف إلى

 ويحتوي على ثالثة مباحث : ، التنمية السياحية المستدامة حول السياحة :األولالفصل 

و الخصائص حول  األنماطيتضمن هذا المبحث على مختلف التعاريف و المفاهيم و : األولالمبحث  -
وهذا قصد اإللمام بمختلف المفاهيم المتعلقة بالسياحة  التنمية السياحية،السياحة، ، السياحة الساحلية،

 غير مباشرة.  أوبصورة مباشرة 



 الفصل التمهيدي
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العالقة بين السياحة و  إلى، حاولنا من خالله التطرق المستدامة السياحية التنمية المبحث الثاني: -
 و سلبياتها. اايجابياتهحيث  باإلضافة إلى السياحة و البيئة بين التأثير و التأثر التنمية المستدامة

باريس كمثال  أخدحول السياحة في العالم و حوض المتوسط، و ذلك من خالل  أمثلة المبحث الثالث: -
عالميا في مجال السياحة، و مدينة جربة التونسية التي تقع في الحوض المتوسط و لها  األولىباعتبارها 

 تطور كبير في المجال السياحي. 

  تحليلية لمدينة جيجل من الناحية البشرية، الطبيعية و المقومات السياحيةيتضمن دراسة الفصل الثاني: 
 و يحتوي على ثالثة مباحث هي:

التنوع البيئي و الطبيعي، لمدينة جيجل من حيث  المقومات الطبيعية و السياحيةدراسة  :األولالمبحث  -
 إضافة إلى تضاريس و المناخ السائد في المنطقة.

 .والسكاني تطورها التاريخي والعمرانيلمدينة جيجل من حيث  العمرانية المقومات راسة: دالمبحث الثاني -
المناطق  أهمالمقومات السياحية لمدينة جيجل، من خالل  إلىتطرقنا في هذا المبحث  المبحث الثالث: -

و مناطق التوسع  واقع هياكل االستقبال إلى إضافةالسياحية كالغابات، الشواطئ و المحميات الطبيعية، 
 .السياحي

 و يتكون من ثالثة مباحث: السياحة و البيئة بمدينة جيجل الفصل الثالث:

مهدداتها، و  أهمواقع المجال البيئي بمدينة جيجل و  إلىتطرقنا من خالل هذا  المبحث األول: -
مساهمة التنوع البيئي في زيادة التدفقات السياحية  إلى باإلضافة، انعكاسات النشاطات السياحية عليها

 .والجدب السياحي
قمنا في هذا المبحث قمنا بدراسة و تحليل االستمارات االستبيانية الموزعة على  المبحث الثاني: -

 إلى إضافةالسياحة على الجوانب االجتماعية و البيئية،  تأثيرالعائالت و السلطات المحلية، و مدى 
 تحقيق تنمية سياحية مستدامة بمدينة جيجل. إمكانية

 إلى باإلضافةالعافية،  رأسدراسة تحليلية لمنطقة و موقع التوسع السياحي يتضمن  المبحث الثالث: -
العافية و جبل مزغيطان المقابل لها، و الهدف من  رأسالمشروع مع كيفية التدخل على منطقة  مبدأتناول 

 ذلك القضاء على السياحة الموسمية و تطويرها لكي تكون سياحة مستدامة على مدار السنة. 

  بعض التوصيات. إلى إضافة، نتائج البحث إلىنتطرق من خاللها  الخاتمة العامة:



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :المستدامة التنمية السياحيةالسياحة، 
 مفهوم، أنماط و خصائص 
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 مقدمة الفصل األول:

ا في العالم، فقد أصبحت اليوم من أهم القطاعات و نم النشاطات االقتصاديةتعد السياحة واحدة من أكبر 
ا ر ، ومصدفي زيادة الدخل الوطني كبيرة ةا يكتسي أهمييا إنتاجع، باعتبارها قطااالقتصاد الدوليفي 

تاحة فرص التشغيل لأليادي العاملة، وهد السياحية  ا لتحقيق برامج التنمية فللعمالت الصعبة، وا 
مع ، العام بما فيها مؤسسات القطاع الخاص ترتبط بعدة قطاعات، باإلضافة إلى ذلك فهي  االقتصاديةو 

، البنى التحتيةالنقل،  نطاق الخدمات المعنية بها، وكذا ضخامة البنية األساسية المطلوبة لدعمها ) اتساع
 (. ...الخالبيئيالتنوع الطبيعي و ، هياكل االستقبال و اإليواء

، وتحويل الجزائر القتصاد الوطنيا أولوياتالسياحة وجعلها واحدة من  مجالوتطمح الجزائر إلى دخول 
حكيمة وطموحة  إستراتيجيةاكز الجذب السياحي من الدرجة األولى، وذلك من خالل تطبيق إلى أحد مر 

وفعالة، ترتكز من جهة على التجارب الناجحة في البلدان المطلة على حوض البحر المتوسط وفي البلدان 
الجزائر على   فتوفر األخرى، االقتصادية القطاعات لدعم أساسي عامل القطاع بهذا النهوضو  األخرى،
 إلى حتما يؤدي اإلمكانيات و والمقومات الموارد هذه واستغالل وتراثية طبيعية سياحية ومقومات إمكانيات

مبدأ التنمية  كما يجب مراعاة الوطني، االقتصاد في دوره تؤدي ومتطور متقدم سياحي قطاع بناء
المستدامة على المدى الطويل، غير ، والذي يقضي بأنه ينبغي أن تكون السياحة السياحية المستدامة

 مؤثرة في المجال البيئي وذات ديمومة من الناحية االقتصادية.

بينها  التأثرو  التأثيرمفهوم و خصائص السياحة، و مدى  إلىنتطرق في هذا الفصل  أنلذلك ارتأينا 
لسياحة في العالم ابين البيئة من اجل تحقيق تنمية سياحية مستدامة، باإلضافة إلى إعطاء امثل عن و 
 حوض المتوسط و ذلك من خالل ثالثة مباحث:و 

 المبحث األول: السياحة: مفهوم، أنماط و خصائص -
 التنمية السياحية المستدامةالمبحث الثاني:  -
 عن مدينة باريس و جربةأمثلة  السياحة في العالم و حوض المتوسط، المبحث الثالث: -

   

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 السياحة:
 مفهوم، أنماط و خصائص 
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 :تمهيد

كانت السياحة تقتصر على السفر إلى أماكن معينة من أجل الراحة و االستجمام أو أداء الفرائض الدينية 
إحداث تغيرات جذرية في البلد نفسه أو خارجه. إال أن التطورات السريعة والمتالحقة في العالم أدت إلى 

 لسياحا بجذو يكون بفي الوقت الراهن من اكبر الصناعات في العالم،  السياحة وتعد في مفهوم السياحة
 المحلية المجتمعات زيارة باإلضافة إلى  المتنوعة الطبيعية نكاألما زيارة خالل من وذلك رغباته إشباع و

 دائمة ةكحر  فالسياحة االجتماعي المنظور من أما وتقاليدها، وعاداتها عيشها طريقة على التعرف اجل من
  المجتمعات لكل والمعارف الثقافات بين تواصل نقطة األنه لإلنسان والحضارية الثقافية بالجوانب متعلقة

 قديمة تطورت مع مرور الزمن. ظاهرة فالسياحة

 الثقافيالتنوع و  البيئة حمايةمراعاة  مع هو تحقيق تنمية اقتصادية السياحة من الهدف يكون  و عادة ما
 ،.السياحية للمناطق طبيعيوال
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 تعريف السياحة:  .1

المهتمين بدراسة طبيعتها و مكوناتها و جوانبها، كل يعرفها  ألراءلقد تعددت تعاريف السياحة و ذلك وفقا 
المنظمات العالمية و الدولية المهتمة بالسياحة. و منها  ألراءحسب تخصصه و وجهة نظره، و وفقا 

 :  أبرزهابرزت مختلف التعاريف، التي من 

كلمة سياحة مشتقة من الفعل الثالثي ساح و هو يدل على جملة من المعاني مثل:  التعريف اللغوي:
 . أخر إلىالسيولة، الذهاب، السير و الرجوع من مكان 

  ليزية و هي كلمة انج أصلهاكلمة سياحةTouring ويقصد بها القيام بجولة.  

 . 1طلبا للتنزه و االستطالع و الكشف أخر إلىتعني التنقل من بلد  التعريف االصطالحي:

 :أهمهاكما توجد العديد من التعريفات أخرى لسياحة 

  لمدة معينة  أخرمكان  إلى إقامتهممن مكان  األشخاصمجموعة من  أوالسياحة هي انتقال شخص
من مدخراتهم و ليس من العمل في  إنفاقهمغيرها، حيث يكون  أو إجازةتمضية  أوبغرض الزيارة 

 . 2المكان الذي يزورونه، فهم مستهلكون ال منتجون 

 حسب المنظمة العالمية للسياحة O.M.T : الترفيه و كل ما يتعلق بها اصطالحا يطلق عليها رحالت
 .3لحاجات السائح إشباعو  أنشطةمن 

 :أن السياحة تشمل جميع النشاطات اإلنتاجية و االستهالكية  يعتبر المجلس الفرنسي األعلى للسياحة
الناتج عن التنقل خارج مكان اإلقامة ليلة واحدة على األقل، وذلك بغرض الترويح، األعمال، العالج و 

 .4المشاركة في نشاطات مهنية، رياضية أو دينية

انه  إالتعريفات شاملة و كاملة حول السياحة  إعطاءاالختصاص  أهلو قد حاول العديد من الباحثين و 
اختالف التخصص العلمي و عناصر السياحة في حد  إلىوقع اختالف بين هده التعاريف  و هذا راجع 

 بعض هده التعاريف على النحو التالي:  أهم، متعة.....( و على سبيل المثال وظيفة وذاتها )مكان، 
                                                           

، 3102/3102، رسالة ماجستير، جامعة أم البواقي ضواحيهااستدامة السياحة الساحلية في الجزائر حالة مدينة جيجل و بركاني حسام الدين:  1

  .02ص
 .02، ص3112اإلسكندرية،  -العامرية-، الملتقى المصري لإلبداع التنمية، شركة الجالل للطباعة، السياحة و البيئةيسرى دعبس:  2
 .32، ص0111، الطبعة األولى، عمان ، دار الصفاء للنشر و التوزيع،التخطيط السياحيعثمان محمد غنيم و نبيل سعد بنيتا:  3
 .12، ص 0111جامعة جامعة ام البواقي، التهيئة السياحية الساحلية لوالية عنابة، : مذكرة التخرج لنيل شهادة مهندس دولة 4
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  حسب "جوييرGuyer و "فرولر "freuller  هي ظاهرة من الظواهر العصرية التي تنشأ عن : "
بجمال الطبيعة  و  اإلحساسالحاجة المتزايدة للحصول على الراحة واالستجمام، و تغير الجو و 

 .1طق ذات طبيعة خاصةفي منا اإلقامةتذوقها، و الشعور بالبهجة  و المتعة من 

  حسب "هونزكرhunziker  و " كرافت "kraft  هي المجموع الكلي للعالقات و الظواهر الطبيعية : "
دائمة، و ممارسة اي نوع من  إقامة إلىال تؤدي  اإلقامةهذه  إن، و السائحين إقامةالتي تنتج من 

   .2مؤقتاعمال  أوالعمل سواء كان عمال دائما 

  اصطالحا يطلق على كل العمليات و خصوصا  النمساوي "هرمن فون شولرا ":حسب العالم
 أوداخل و خارج منطقة معينة  األجانبو انتشار  إقامةالعمليات االقتصادية التي تتعلق بدخول و 

 دولة ترتبط بهم ارتباطا مباشرا . أوبلدة  أية

  االقتصاد ورئيس أكاديمية السادات تعريف حمدي عبد العظيم )خبير اقتصادي و دكتور و أستاذ
 إلى: مجموعة من النشاطات المختلفة التي تخدم الشخص المتنقل من مكان  للعلوم اإلدارية سابًق(

مكان حيث هناك سياحة تكون داخل البلد المقيم في السائح و السياحة تكون باالنتقال الى بلدان 
 .3أخرى 

  :مايلي السابقة نستنتجو من خالل كل تلك التعاريف 

 السياحة تنشأ من الحاجة للحصول على الراحة.  -
 السياحة ال يكون القصد من ورائها الحصول على عمل.  -
 دائمة . إقامة إلىال تؤدي السياحة  إنيجب   -
 عليه من ذلك المكان " هم مستهلكون ال  4يجب اإلنفاق من المال الخاص ال من المال المتحصل  -
 منتجون". 
 
 

                                                           
 949ص، 7991، مركز الكتاب للنشر، دون طبعة، القاهرة، رؤية عصرية لترويح و أوقات الفراغمحمد الحامي و كمال درويش:  1
 47، ص9007، مؤسسة النشر و التوزيع،الطبعة األولى، عمان، مبادئ السفر و السياحةمثنى طه الحوري و إسماعيل محمد علي الدباغ:  9
 74، ص7994: الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، القاهرة، السياحة بين النظرية و التطبيقهدى سيد لطيف،  3
 90، ص9002، رسالة ماجستير، جامعة ورقلة سياحي في تحقيق التنمية المستدامةمساهمة القطاع البهاز الجياللي:  4
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 يمكن تعريف السياحة من خالل نظرة كل اختصاص كمايلي:كما 

تمثل السياحة بالنسبة لالقتصاديين، نشاط اقتصادي صرف، و هذا  :نظرة االقتصاديين للسياحة. 1.1
 عن طريق العناصر التالية:

صناعة مكملة تنتج  أنهاالسلع و الخدمات المرتبطة بالنشاطات السياحية، حيث ينظر لها على  إنتاج  -
تلتي  األدواتو خدمات، فالسلع تتمثل في مختلف التجهيزات الترفيهية و المباني وكدا مختلف  سلعا 

 .يستعملها السائح
ظاهرة دولية، مما  باعتبارهاو النفقات،  اإليراداتللسياحة انعكاس على ميزان المدفوعات من حيث   -

 .1األخرى نسبة للدول يجعلها تبين مكانة الدولة السياحية بال

السياحة ظاهرة اجتماعية، لذا فهي تلقى اهتمام كبير لذا الباحث  نظرة االجتماعيين للسياحة:. 1.1
 :  أنها  على  إليهاجتماعي، فهم ينظرون اال
 .2لنشاطه و عودته للعمل بكفاءة من جديد اإلنسانمطلب اجتماعي و نفسي هام من اجل استعادة  -
  تساهم السياحة في الحد من ظاهرة البطالة و تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وكذا التعارف بين  -

 الشعوب و المجتمعات و تبادل العادات و التقاليد.

 نظرة السياسيين للسياحة:. 1.1
 .تحسين العالقات بين الدول، كما تساهم في تحقيق تنمية اقتصادية للبلدان إلىتؤدي السياحة  -
من بين النتائج االيجابية للسياحة على المستوى االقتصادي و االجتماعي تساهم في حل الكثير من  إن -

 .3المشكالت السياسية

السياحة، الن الظروف  أساسالمحيط البيئي هو  إنيعتبر العلماء البيئيون : نظرة البيئيين للسياحة. 1.1
منطقة كالطقس و المناخ، البحر، الجبال و غيرها، هي التي تحدد  أيو الكمائن الطبيعية التي تميز 

كما يحذرون من التلوث الناجم عن  للسياحة األساسيوجود السياحة و جودتها باعتبارها المكون 
 .4االستغالل غير عقالني لهذه الكمائن الطبيعية

 
                                                           

 .71، صمرجع سابقبركاني حسام الدين:  1
 71، ص9070، جامعة منتوري قسنطسنة، جوان التوازن البيئي و التنمية المستدامة لوالية عنابة، رسالة ماجستيرياسين مريخي:  2
 .11ص ،7999الحديث،مصر، العربي ،المكتب9الطبعة ، والفندقية السياحية المنشات وإدارة تنظيم: قحف أبو السالم عبد ماهر، أحمد 3
 71، صمصدر سابقياسين مريخي:  4
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 تعريف السائح: .1

 حسب المنظمة العالميـة للسياحـة: 
المسافر إلى بلد غير البلد الذي يقيم فيه لمدة ال تقل عن أربع وعشرين ساعة ألغراض السائح هو 

هو الشخص الذي يسافر خارج محل و  .1مختلفة، ال تتضمن الحصول على عمل يذر عليه منفعة مالية
 إقامته األصلي أو االعتيادي ألي سبب غير الكسب المادي، أو الدراسة؛ سواء كان داخل بلده )السائح

ن قلت عن ذلك فيعتبر قاصد 42الوطني( أو خارج بلده )السائح األجنبي(؛ ولفترة تزيد عن  ساعة وا 
 .2للنزهة
  شخص بدون تميز  أيعلى انه   المتحدة الخاص بالتسهيالت الحركية للسفر: األممحسب مؤتمر

غير    Contracting Stateدين يدخل منطقة دولة طرف في اتفاقية   أولغة  أوجنس  أولعنصر 
ساعة ، و ال تزيد عن ستة  42فيها ، و يبقى هناك فترة ال تقل عن  اإلقامةالدولية التي اعتاد 

 .3شهور
  غير أخرى بلد  إلىالشخص الذي يسافر  بأنه :1691 المتحدة المنعقد في روما األممحسب مؤتمر 

الحد الذي يعد  إلى إقامتهتطول  إنساعة دون  42البد التي بها موطنه و يقيم بها لمدة تزيد على 
 .4فيه البلد األجنبية موطنا له

فقد  1991) كندا ( في حزيران  أوتاواالمنعقد في السفر و السياحة  إلحصاءاتالمؤتمر الدولي حسب 
 :إلىقسم السياح 

، و  األقلالمعتادة لمدة ليلة واحدة على  إقامتهبلد غير بلد  إلىهو الزائر الذي يسافر  السائح الدولي: -
في البلد الذي  أجرامن الزيارة ممارسة نشاط تقاضى عنه  األساسيال تزيد على سنة ، و ال يكون هدفه 

 .5يزوره
المعتادة لمدة ليلة واحدة مكان داخل بلده خارج بيئته  إلىو هو الزائر الذي يسافر  :السائح الداخلي -

من الزيارة ممارسة اي نشاط يتقاضى  األساسي، و ال يكون هدفه  أشهر، و ال تزيد على ستة  األقلعلى 
 .6في المكان الذي يزوره أجراعنه 

                                                           
page 435Dictionnaire  géographique  1 

 .7991، دار هزان للنشر و التوزيع صناعة السياحةماهر عبد العزيز:  9
 .44،ص9000، عالم الكتب ، القاهرة ، علم السياحة  إلىمدخل  :د.احمد الجالد 3
 13، ص9007، دار الرضا للنشر ، دمشق ، الحديثة للمؤسسات السياحية و الفندقية اإلدارة :سهيل حمدان 4

 4 احمد محمد القرنبي: المعجم السياحي الشامل، الشركة المصرية العامة للنشر، القاهرة ، 9000 ، ص719 

  1 نفس المرجع: ص 719
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 إلىالمعتاد  إقامتهالسائح هو كل شخص يترك مكان  أنو هكذا تتفق التعاريف و الرؤى السابقة على 
كتوسيع  أخرى  إلغراض أوحاجاته النفسية وروحية من اجل تجديد نشاطه،  إلشباعطلبا  أخرى  أماكن

 إلشباعهاو غيرها من الحاجات التي يسعى السائح  األصدقاءو  األهلمعارفه و الترفيه عن نفسه، زيارة 
 .1خارج بلده أوسواء داخل من خالل قيامه بالرحلة السياحية 

رحالت بغرض الترويح و التثقيف  أوالسائح بأنه الشخص الذي يقوم برحلة  أكسفوردبينما عرف قاموس 
 .2لكون منطقة االستقبال مفضلة لديه أومن اجل االهتمامات الخاصة  أو

هو كل من دخل بلد معين من غير أن يقيم فيها عادة، و ال يمارس فيها أية مهنة مقابل  الزائر: .1.1
 .3و الجوالين السياحجر و هذا التعريف يشمل فئتين من الزوار هما أ

 : أنواع السياحة .1

 إن للسياحة أنواع كثيرة نذكر منها مايلي :

أشهر  ومن ، الدينية المواقع زيارة في وتتمثل السياحة أنواع أقدم من تعتبر و :السياحة الدينية.1.1
  .4السعودية العربية المملكة في المنورة المدينة و المكرمة مكة نجد العالم في الدينية المواقع

 المتمثلة في الحج الدينيةتبين السياحة  (:01)صورة رقم ال

 
  http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2013/09/25: المصدر

                                                           
  94، ص9073، رسالة ماجستير، جامعة عنابة، إشكالية استقطاب تونس للسياح الجزائريين: دراجي سيف الدين 1

2  J. A. Simpson, & Weiner, the Oxford English Dictionary, E.S.C., Vol. 18, Oxford, (1989), p. 306 
، مدكرة تخرج لنيل شهادة مهندس دولة تسير ة حالة بلدية خيران)والية خنشلة(: نحو مشروع مدينة سياحية بيئيزكري اسماء، مرداسي اسيا 3

 79،ص 9079/9073التقنيات الحضرية، أم البواقي 
 ،ص  1994، األردن ، األول السياحي،الجزء االقتصاد سلسلة ، أهدافها و هامضمون السياحة ، السكر محسن مروان 4
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ومكان الجذب لها ،  ويقصد بها التوجه إلى األماكن السياحية التي توفر العالج السياحة العالجية: 1.1
 .1من العيون، والحمامات، والمياه الكبريتية، والطين والرمل المياه المعدنية بأنواعها

 بالطين لتداوي ا ،: السياحة العالجية(01)صورة رقم ال

 
 http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?19300المصدر: 

 السياح كبيرة من أفواج تجذب حيث ، السياحة أنواع أحسن من النوع هذا يعد : التاريخية السياحة .1.1
 مهم دور السياحية لآلثار أن كما  ،الترفيه و للراحة مراكز على التاريخية اآلثار هذه توفرت إذا خاصة 

 .3حمايتها و لتطويرها األموال لرؤوس كبيرة استثمارات تتطلبو ، 2تقوية العالقات و التفاهم تحقيق في

 السياحة التاريخية ) تمقاد(: (01)صورة رقم ال

 
 http://odejsetif.com/archives/10633 :المصدر

قيام الفرد بالرحالت الجماعية في أيام اإلجازات للترفيه وزيادة النشاط النفسي  :االجتماعيةالسياحة  .1.1
 .بحيث تؤمن لهم جوًا رائعًا  ،وتكون مع جماعات كثيرة تكون شركات معينة والجسدي لهم

                                                           
 .17،ص7997دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،، جغرافية السياحة ،محمد مرسي الحريري 1
 الليبية العربية الجماهيرية اإلعالم، و للثقافة العامة الشعبية اللجنة منشورات األولى، الطبعة ،اآلثار و السياحة في المعتمد ، النبي عبد ونيس صالح 2

 90ص ، 2006 ، العظمى االشتراكية الشعبية
 41، ص2003 لبنان، النشر، و للدراسات الجامعية المؤسسة ، السياحي التسويق في اإلعالن دور: القادر عبد مصطفى 3
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تكون بعمل مؤتمرات متنوعة في مختلف البلدان ويتوجه إليها األفراد : المؤتمراتاألعمال و سياحة .5.1
 اتصاللحضورها مع الترفيه، بحيث تكون مجهزة بأماكن لإلقامة وقاعات لحضور المؤتمرات و وسائل 

 .وخدمات كثيرة غيرها
 المؤتمراتو  األعمال: سياحة (01)صورة رقم ال

 
 http://www.greenpeace.org/arabic/news/cop18المصدر: 

 لفترة مؤقتة أخرى  دولة في آخر مكان إلى اإلقامة مكان من يقصد بها االنتقال: السياحة الرياضية.9.1
  .1.بمشاهدتها االستمتاع أو المختلفة الرياضية األنشطة ممارسة بهدف

 : السياحة الرياضية(05)صورة رقمال

 
 http://ar.sweden.se/tourism/stockholm-olympic-stadiumدر: المص

سياحة التسوق وهي السياحة التي يقوم بها األفراد في بعض الدول التي تقيمها  :سياحة التسوق . 3.1
 .بحيث تعرض منتجاتها بأسعار مخفضة من أجل جذب السياح

 

 

                                                           
 93 ص ، 2007التنوير،الجزائر، دار األولى، الطبعة ، أنواعها ، أركانها،مفهومها السياحة :خالد كواش  1
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 : سياحة التسوق (09صورة رقم )ال

 
 http://www.parisdigest.com/shopping/shopping.htmالمصدر: 

ي السياحة من يقصد بها استثمار أوقات الفراغ بعيدا عن العمل ومسئولياته ف: السياحة الترفيهية .3.1
وهي أكثر أنواع  Leisure Tourismeقد يطلق عليها سياحة وقت الفراغ:  و، أجل المتعة والراحة

    هي تشمل االصطياف على الشواطئ السياحة انتشارا في العالم لوجودها في جميع أماكن السياحة و
 .1أو التوجه إلى المناطق الجبلية وخاصة المكسوة بالغابات لالستمتاع بالمناظر الطبيعية الخالبة الجميلة

  .والمهتمون بالمعالم الحضارية والتاريخيةيهتم بهذه السياحة المثقفون : السياحة الثقافية .6.1

وهذه السياحة حديثة إذ يقوم األفراد بالتوجه سيرًا على األقدام نحو األماكن : سياحة التجوال .10.1
 بالتجوال فيها ويقيمون في خيم برية. فيستمتعون الجميلة ذات الطبيعة الغنية الخالبة ، 

 األقدام: التجوال على (03)صورة رقم ال

 
 http://forum.el-wlid.com/t549139.htmlالمصدر: 

 و التقدير الدراسة و االستمتاع بغرض آخر إلى مكان من االنتقال و السفر هي: البيئية السياحة .11.1
 هي السفر آخر بتعبير و ، تقليدية ثقافية مظاهر من يصاحبها ما و الطبيعية للمناطق المسؤولية بروح

                                                           
1

 .21، ص9001وزيع، الطبعة األولى، والنشر والتدار اليازجي للطباعة ، مدخل إلى الجغرافيا السياحية :عبد القادر حماد، ناصر عيد



 صالفصل األول:                                                          السياحة، التنمية السياحية المستدامة: مفهوم، أنماط وخصائ

 

 
20 

السياحية  الموروثات على المحافظة إلى جميعها التي تهدف و ،1الطبيعية المحميات زيارة أجل من
و  نباتات و المعدنية المياه مصادر من عناصرها كل و ، الطبيعية و البيئية و األثرية و الحضارية
 .2رفيقة بالبيئة شاملة سياحة خلق على تعمل المدى بعيدة خطة إستراتيجية وفق وغابات طيور و حيوانات

 (: أبعاد السياحة البيئية01رقم ) الشكل
 

 
 46 ص ، 2005مصر، ، القاهرة العربية، النيل مجموعة البيئية، السياحة :الخضيري  أحمد حسنم: المصدر

 : وهي البيئية للسياحة أبعاد ثالث وجود نالحظ (11) رقم الشكل خالل من

 ، و العمران عن البعيدة السياحية األماكن إلى السائح توجيه تعني و : التلوث من السائح حماية  -
  السائح حياة تهدد أخطار من الخالية

  تلوث هدر و أي تسبب وال ، بالبيئة الرفيقة السياحية باألنشطة القيام عن تعبر و : البيئي الهذر وقف  -
 .البيئي و التلوث الهذر حدوث قبل ،  عليه مكان إلى الوضع إرجاع تعني و :البيئي الفساد إصالح  -

لالطالع على غرائب العيش في بعض المناطق، والقيام  :و االستكشاف سياحة المغامرات .11.1
 . 3برياضات تسلق الجبال وسباق الدراجات والغوص في أسرار الوديان وعمل كل ما هو غريب

 

 
                                                           

   دار ، األولى الطبعة ، العربية . الدول في الفندقي و السياحي للتسويق دراسة ، الفندقي و السياحي الترويج و التسويق : الصعيدي حسن عصام 1

 737ص ، 2009 ، الهاشمية األردنية المملكة ، التوزيع و للنشر الراية
 42ص ، األردن ، الراية دار ، األولى الطبعة ، العربي الوطن في السياحة :منير زيد العبوي 2
 . 730 ص، 9004ق، ، سلسلة دار الرضا، دمشالسياحة المستدامة  خربوطلي: صالح الدين 3
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 : تسلق الجبال(03)صورة رقم ال

 
 https://om77.net/forums/thread/793114 المصدر:   

تكون هذه السياحة متنقلة بين الدول التي تقيم معارضًا مختلفة من فنون  :سياحة المعارض .11.1
 تشكيلية ومعارض صناعية ومعارض أدبية وتجارية وغيرها.

 أومنطقة معينة بغرض التصوير الفوتوغرافي  إلىتتمثل في تنقل السائح  السياحة التصويرية: .11.1
 الوثائقي و تكون عادة في المناطق الطبيعية ذات المناظر الخالبة .  أوالسينمائي 

 : أهمية السياحة .1
لما تتمتع به من أهمية في جوانب  نظرا أصبحت السياحة من أهم الظواهر المميزة لعصرنا الحاضر 

 عديدة منها :
 األهمية االقتصادية من خالل النقاط التالية : إبرازيمكن  األهمية االقتصادية: .1.1

إن القطاع السياحي كثيف التشابك ويرتبط مع العديد من القطاعات األخرى، وهذا ، خلق مناصب عمل -
 .1يعني إمكانية السياحة على توليد فرص العمل

 
 
 
 
 
 

                                                           
Jean Michel HOERNER: OP.Cit, P40 1  
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 العمل لفرص السياحة خلق آليات: (01) رقم الشكل
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 222 ص 2009 عمان التوزيع، و للنشر الوراق ،1 الطبعة السياحية، المعالم و الجغرافيا :بظاظو خليل إبراهيم :المصدر

 السياحي الفنادق، النقل  التالية القطاعات عن تنشأ المباشرة العمل فرص أن يتضح الشكل خالل من
  الصناعية و الزراعية عن القطاعات فتنشأ المباشرة غير العمل فرص أما التسلية، مدن و السفر مكاتب

 في االستثمار إنعاش إلى السياحة تؤدي ذلك إلى باإلضافة، المختلفة اإلنشاءات قطاعات و ، الخدمي و
 1.البنيات

  2الشاملةتدفق رؤوس األموال األجنبية : تساهم السياحة في توفير النقد األجنبي لتنفيذ خطط التنمية. 

  المدفوعات الخاص  ميزانالمدفوعات : السياحة تساهم كصناعة تصديرية في تحسين  ميزانتحسين
 .3بالدولة، ويتحقق هذا نتيجة تدفق رؤوس األموال األجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية

 

 
                                                           

  26ص ، نشر سنة دون ، األردن ، المعرفة الكنوز دار ، السياحة صناعة : مقابلة محمد أحمد 1
  12ص  .،  1999مصر، الحديث، العربي المكتب ،  2الطبعة ،والفندقية السياحية المنشات وإدارة تنظيم : قحف أبو السالم عبد ماهر، أحمد 9
  2ص ،  1، 2002 ط األردن، والتوزيع، للنشر صفاء دار ،السياحية المنشآت إدارة  :عواد خالد إبراهيم األنصاري، إمام محمد آسيا 3

 مساهمة السياحة في توفير فرص العمل

فرص العمل 

 المباشرة

فرص العمل غير 

 المباشرة

 الفنادق

 النقل السياحي

 مكاتب السفر

 مدن التسلية

 القطاعات الزراعية

 القطاعات الصناعية

 القطاعات الخدمية

 اإلنشاءات

 بناء غرفة

فندقية 

جديدة 

ة لخلق ثالث

فرص عمل 

مباشرة و 

غير 

 مباشرة
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 :1يلي فيما االجتماعية الناحية من السياحة قطاع أهمية تكمن ة:االجتماعياألهمية  .1.1

  اآلخر الطرف شعوب و عادات بمختلف االجتماعي و الثقافي الوعي زيادة -
 .الحضاري  و الثقافي التبادل خالل من الوطني باالنتماء الشعور مستوى  رفع  -
 .االجتماعي التوازن  يخلق مما معيشتهم مستوى  تحسين و ، األفراد حياة نمط تحسين  -
 من سواء كانوا ، السياح جهة من و جهة من المزارة السياحية المنطقة سكان بين االحتكاك و التفاعل  -

 .2التبادل االجتماعي إلى يفضي الذي األمر ، أخرى  جنسيات أو البلد نفس جنسية حملة

السياحة مطلب اجتماعي ونفسي هام من أجل استعادة اإلنسان لنشاطه وعودته للعمل بكفاءة من جديد  -
 .3الحد من ظاهرة البطالة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين و تساهم السياحة في

 الثقافية:األهمية  .1.1
تعد السياحة أداة لالتصال الفكري وتبادل الثقافة والعادات والتقاليد بين شعوب وأداة إليجاد مناخ مشبع  -

 العلوم والمعارف(.بروح التفاهم والتسامح بينهم، كما تعتبر كذلك أداة للتبادل المعرفي )تداول 
ت األمم بين أقاليم العالم المختلفة، كما تعمل على حضاراتعمل السياحة على انتشار ثقافات الشعوب  -

 .4زيادة معرفة الشعوب ببعضها البعض، وتوطيد العالقات وتقريب المسافات الثقافية بينها

 السياسية : األهمية 1.1

 الدول .تؤدي السياحة إلى تحسين العالقات بين   -

إن النتائج اإليجابية للسياحة على المستوي االقتصادي و االجتماعي تساهم في حل الكثير من  -
  .5المشكالت السياسية

 

 

 

                                                           
  72ص ،7992، 07 العدد ، مصر بنك ، االقتصادية النشرة ، مصر في السياحة ألزمة االقتصادية اآلثار ، األحمدي الدين عصام 1
  112ص ، ذكره سبق مرجع :الدباغ علي محمد إسماعيل و الحوري طه مثنى 2
 21،ص  1993،مصر والتنمية، لإلبداع المصري الملتقى ،للسائح االجتماعية العالقات  :دعبس يسرى 3
 33، ص9073، مرجع سابقدراجي سيف الدين:  4
 66ص ،سابق مرجع  :قحف أبو السالم عبد ماهر، أحمد 5



 صالفصل األول:                                                          السياحة، التنمية السياحية المستدامة: مفهوم، أنماط وخصائ

 

 
24 

 : أهمها المقومات من مجموعة على السياحة تعتمد :السياحة مقومات .5

 و ، جمال الطبيعة من للسياح مقصدا تشكل التي الظروف كافة تشمل وهي: الطبيعية المقومات .1.5
  :1ونجد الحضرية الحياة تأثيرات كل عن االبتعاد

 الجاف المعتدل الجو السياح يفضل إذ ، معين بلد في السائد الجو ذلك وهو  :المناخ  
 .من مناطق والبعد القرب حيث من ، السياحة في مهما دورا الجغرافي الموقع يلعب :الجغرافي الموقع 

 . الطلب السياحي زيادة في ذلك ساهم األسواق من قريبا الموقع كان فكلما ، السياحي الطلب
 هذا ، المائية المسطحات و الجبلية السالسل و التضاريس خالل من يبرز و  :األرض سطح أشكال 

 مما ، سياحية منتجعات عليها إقامة و ، الطبيعية اإلمكانيات هذه استغالل على المختلفة الدول يشجع
 المناطق لهذه السياح جذب على يحفز

 الهامة اإلمكانيات السياحية من األثرية و التاريخية المقومات تعتبر :األثرية و التاريخية المقومات .1.5
 خالل من ، ذهنية متعة يكتسب السائح حيث ، مصر في كاألهرامات هامة تاريخية معالم بالعالم وتوجد ،

  .2الحضارات تعاقب و تطور على التعرف

 تعتبر مكة و ، الدينية واآلثار المقدسة األماكن في الدينية المقومات تتمثل: الدينية المقومات .1.5
 العالم. كل بقاع من يقصدونها الذين السياح عدد حيث من ، العالم في الدينية المواقع أشهر من المكرمة

 مختلف عادات على التعرف في السياح رغبة خالل من مهما دورا تلعب: الثقافية المقومات .1.5
  .3والفنية والتظاهرات الثقافية ، الشعوب لهذه التقليدية الصناعة و فنونها و الشعوب وتقاليد
 وتتمثل ، بلد أي في السياحة لقطاع األساسية الركيزة المادية اإلمكانيات تعتبر: المادية المقومات .5.5
 و كالفنادق الفوقية البنى و ، الحديدية والسكك والطرقات المطارات األساسية التحتية البنى توفر مدى في

  .4الخ ...النقل و االتصاالت

 

                                                           
 تجارب حالة دراسة – .التنمية رهان السياحة  "حول الدولي العلمي المؤتمر ،الجزائر حالة - المستديمة التنمية في السياحة دور مراد: ناصر 1

 10ص  ، "الدول بعض
  147ص ،  2007األردن، المسيرة، دار الثانية، الطبعة ،السياحة مبادئإلياس:  سراب و الطاهر نعيم  2

3 –Alain Mespeler et pierre bloc duraffour , le tourisme dans le monde , 4éme édition ,breal , France , 2000,p70  
(في ظل اإلستراتيجية السياحية الجديدة للمخطط التوجيهي 0202-0222السياحة في الجزائر اإلمكانيات و المعوقات )عوينات عبد القادر:  4

 30، ص  9079/9073،  3 ، أطروحة دكتورا، جامعة الجزائر  SDAT 2025للتهيئة السياحية 
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 خصائص السياحة:  .9

يصنف القطاع السياحي ضمن قطاع الخدمات، لكنه يختلف عن بقية األنشطة الخدماتية األخرى، كون 
 تصنيفه ضمنالنشاط السياحي منتج مركب، يتشكل من سلع مادية ومن سلع غير مادية، لذلك تم 

الخدمات المختلفة، فهو يشترك في بعض خصائصه مع الخصائص العامة للخدمات باإلضافة إلى وجود 
 خصائص أخرى تميزه عن باقي الخدمات. 

 :السياحية الخدمات خصائص .1.9
 للخدمات العامة الخصائص مع مشترك هو ما منها الخصائص من بمجموعة السياحية الخدمات تتميز

 :1أهمها لوحده السياحي المنتج تميز ما نهاو أ  )الفناء قابلية التشابه، عدم المعنوية، (

 .والمكان الوقت نفس في يحدثان واالستهالك اإلنتاج ن،الزبو  بحضور مشروطة السياحية الخدمات  -
 كالطائرة ( بأخرى  نقل وسيلة استبدال بأخرى، السياحية المنتجات بعض كاستبدال : اإلحالل إمكانية  -

 . السياحي المنتج من جزء النقل باعتبار )بالباخرة
 والتي الخدمات من العديد على وتحتوي  ومركبة متداخلة صناعة السياحة كون  : اإلنتاج جهات تعدد  -

 . والنقل الفنادق مثل ذاتها بحد ومستقلة كبيرة صناعة يعتبر بعضها
 تباين وكذلك كبيرة بدرجة وتوقعاتهم السياح ورغبات دوافع تختلف : السياحي المنتج قطاعات تباين  -

قناعهم فيهم التأثير صعوبة إلى يؤدي وهذا للسياح، بالنسبة مستويات الدخل  .جماعي بشكل وا 

 :السياحي االستثمار .1.9

 في الرئيسية المراحل احد وهو القائمة الثروات وتجديد جديدة ثروة بخلق يسمح الذي المجال هو االستثمار
 الدراسات وتؤكد .واالستثمار االدخار االستهالك، التوزيع، ،اإلنتاج في تتمثل التي الدورة االقتصادية

 معدل إلى يؤدي والذي االستثمار معدالت ارتفاع على تساعد االدخار ارتفاع معدالت بان االقتصادية
 كان مهما الربح لتحقيق سعيا الماللرأس   استعمال أي" بأنه أيضاويعرف  .بالعكس والعكس اكبر نمو
  "....2فندق مزرعة، مصنع، كإنشاء االستعمال شكل

 

                                                           
 االقتصادية العلوم كلية ،  2005العدد التسيير، وعلوم اديةاالقتص العلوم  :مجلة في ،السياحية الخدمات سوق :خالد كواش مبارك، باللطة 1

 154 -155 ص الجزائر، سطيف، - عباس جامعة فرحات التسيير، وعلوم
 42-41، صمرجع سابقدراجي سيف الدين:  2
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 : أهمهاهناك عدت مشاكل تعرقل السياحة  العوامل المعرقلة للسياحة: .3

و  التاريخيةقد يعاني بلد معين من نقص الموارد السياحية الطبيعية و  السياحية: اإلمكانياتنقص  -
 تطوير السياحة في هذا البلد. أمامعائق الثقافية، و هذا ما يشكل 

الكبيرة  باألهميةالمناطق تعاني من نقص الوعي  أوال تزال بعض البلدان  تراجع الوعي السياحي: -
 للسياحة في جميع النواحي خاصة، االقتصادية، الثقافية و االجتماعية.

العديد من بلدان العالم خاصة النامية منها تعاني من نقص البنى التحتية  نقص البنى التحتية: -
 لنقص إمكانياتها المادية.قاعدة سياحية مهمة و غياب االستثمارات السياحية  إقامةالضرورية من اجل 

الهامة و  األمورو سالمة السياح من  فاألمنعنصر،  أهمو هو  و االستقرار السياسي: األمن -
 .المنطقة السياحية  أوالتي ال بد من توفرها في البلد ، األساسية

 التنمية السياحية. 8
يرتبط فهم التخطيط السياحي بشكل كبير بمعرفة مفهوم ومكونات التنمية السياحية وطبيعة العالقات بين 

متغلغلة هذه المكونات.  إن التنمية السياحية هي أحدث ما ظهر من أنواع التنمية العديدة، وهي بدورها 
في كل عناصر التنمية المختلفة، وتكاد تكون متطابقة مع التنمية الشاملة، فكل مقومات التنمية الشاملة 

 1هي مقومات التنمية السياحية

على أنها توفير التسهيالت والخدمات إلشباع تعرف التنمية السياحية  :التنمية السياحة تعريف1.8. 
 مداخيلبعض تأثيرات السياحة مثل: إيجاد فرص عمل جديدة و حاجات ورغبات السياح، وتشمل كذلك 

جميع الجوانب المتعلقة باألنماط المكانية للعرض والطلب السياحيين، التوزيع  كذلكوتشمل ، جديدة
 الجغرافي للمنتجات السياحية، التدفق والحركة السياحية، تأثيرات السياحة المختلفة.

رة من ضرورات التنمية السياحية الرشيدة لمواجهة المنافسة في ومن هنا فالتخطيط السياحي يعتبر ضرو 
 السوق السياحية الدولية.

 

 

                                                           
 76،ص 1996، ، النهضة المصرية ، القاهرة رؤية عصرية للتنمية السياحيةكافي حسين:   1
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 : 1تتكون من عناصر عدة أهمها عناصر التنمية السياحية:  .3.1

 عناصر الجذب السياحي  Attraction وتشمل العناصر الطبيعيةNatural Features   : مثل
،  man- made- objectsأشكال السطح والمناخ والحياة والغابات وعناصر من صنع اإلنسان 

 كالمتنزهات والمتاحف والمواقع األثرية التاريخية. 
  النقلTransport  .بأنواعه المختلفة البري، البحري والجوي 
  أماكن النومAccommodation   سواء التجاري منهاCommercial  كالفنادق والموتيالت وأماكن

 النوم الخاص مثل: بيوت الضيافة وشقق اإليجار. 
  التسهيالت المساندةSupporting Facilities  بجميع أنواعها كاإلعالن السياحي واإلدارة السياحية

 واألشغال اليدوية والبنوك .... 
  خدمات البنية التحتيةInfrastructure ت .... كالمياه والكهرباء واالتصاال 

ويضاف إلى هذه العناصر جميعها الجهات المنفذة للتنمية، فالتنمية السياحية تنفذ عادة من قبل القطاع 
 العام أو الخاص أو االثنين معًا.

إن عملية تنمية وتطوير السياحة تكون  بجرد المصادر التي يمكن  أهداف التنمية السياحة: .1.3
يجاد مناطق جديدة قد تجذب إليها السائحين استخدامها في الصناعة السياحية وتق ويمها بشكل علمي بل وا 

 . 2مثل القرى السياحية أو األماكن المبنية خصوصًا للسياحة.

 :3نحو التاليالإن تنمية الصناعة السياحية تحكمها عدة اعتبارات ال بد من مراعاتها وهي على 
  تدريب الجهاز البشري الالزم الذي يحتاج إليه القطاع 
  االستغالل الجيد للموارد السياحية المتاحة مع توفير المرونة لها. 
  إجراء دراسة شاملة للتأكد من الجدوى االقتصادية لالستثمارات السياحية. 

نخلص إلى القول مما تقدم إن التنمية السياحية يجب أن تهدف إلى تحقيق زيادة متوازنة ومستمرة في 
د وتعميق درجة اإلنتاجية في قطاع السياحة، وبالتالي فهي تتطلب الموارد السياحية. إضافة إلى ترشي

                                                           
 .426ص  4112، ، األردنالتخطيط السياحي والتنميةعثمان محمد غانم:  1
 .792 ، ص7911،االردن عمانللنشر التوزيع  هران ز، دار صناعة السياحة توفيق: ماهر عبد العزيز 2
 799-792، صنفس المرجع السابق 3
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تنسيق السياسات المختلفة نظرا الرتباط السياحة مع مختلف األنشطة األخرى مثل النقل والجمارك والتجارة 
 .والخدمات بصفة عامة

 : التنمية السياحية أهمية .1.3

o :على الصعيد االقتصادي 
 تحقيق التنمية اإلقليمية خصوصًا إيجاد فرص عمل و  تحسين وضع ميزان المدفوعات -
 زيادة مستويات الدخل. و  توفير خدمات البنية التحتية -
o :على الصعيد االجتماعي 
شباع الرغبات االجتماعية لألفراد  و  توفير تسهيالت ترفيه واستجمام للسكان المحليين -  حماية وا 
o :على الصعيد البيئي 
 ومنع تدهورها ووضع إجراءات حماية مشددة لها.المحافظة على البيئة  -
o :على الصعيد السياسي والثقافي 
 تطوير العالقات السياسية بين الحكومات في الدول و نشر الثقافات وزيادة التواصل بين الشعوب -

  . السياحة الساحلية6

السياحة الساحلية هي سياحة العطل على شاطئ البحر، تتميز هذه  تعريف السياحة الساحلية: .1.6
خاصة لدى  جاذبيةعوامل الجدب السياحي، فالبحر و الشمس و الشاطئ لهم  ألهمالسياحة باستغاللها 

 أنواع أكثر، و تعد حاليا 1942في فرنسا سنة  األولى، و قد ظهر هذا النوع من السياحة للمرة اإلنسان
 .1في العالم السياحة انتشارا

 :2هذه العناصر هي أهم العناصر الرئيسية للسياحة الساحلية: .6.1

  :تعتبر الشواطئ و مياه البحر العامل الرئيسي في السياحة الساحلية، فهي ال الشاطئ و مياه البحر
 تقوم دونها.

 :و الجبال و البحيرات و المساحات الخضراء  األنهارتشمل  العناصر الطبيعية و المساحات الخضراء
 و الغابات و المحميات الطبيعية التي تقع في محيط المناطق الساحلية 

                                                           
 92، صمرجع سابقبركاني حسام الدين:  1 

 92، صنفس المرجع 2 
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  :المتنزهاتو التسلية و  األلعابتشمل المسارح و المسابح و قاعات عناصر الترفيه و التسلية 
 غيرها.و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة:
واهر مع مرور الزمن أصبحت من أهم الظلسياحة ظاهرة سلوكية و إنسانية بصورة عامة، و ا

القتصادية،  المميزة لعصرنا نظرا لما تتمتع به من أهمية بالغة و في جوانب عديدة سواء كانت
  اإلقبال عليها، اجتماعية و حتى سياسية و ثقافية، و تزداد أهميتها بازدياد اهتمام األفراد بها و

.و كذلك االهتمام بتنميتها و تطويرها  
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 :تمهيد

 ذهه عن تبلورت و المحلية الثقافة و البيئة على سلبية رهظوا  بروز إلى للسياحة تسارعالنمو الم أدى
 12 ن القر   أعمالجدول  في جاء الذي و االستدامة ممفهو  اهأبرز  سياسات و مواقف ومفاهيم  التأثيرات

 بالبرازيل  2991 سنة انعقد الذي و األرض بقمةما يعرف  أوالبيئة  و للتنميةالمتحدة  األمممؤتمر  اللخ
حيث  ،القرن القادم خالل الفترة الحالية و حتى بداية األرض لكوكبم مستدا مستقبل نلضما خطة تضمن

و يطرح إستراتيجية تنموية كوارث اقتصادية و بيئية،  بإحداثيحدد المسائل البيئية و التنموية التي هدد 
م في القمة العالمية للتنمية المستدامة،  1001اكثر استدامة، و قد طورت مبادئ االستدامة اكثر سنة 

حيث شددت منظمة السياحة العالمية على أهمية أخد السياحة بعين االعتبار في اي إستراتيجية وطنية 
 للتنمية المستدامة.

ع هذا التطور ظهر كذلك مفهوم التنمية السياحية المستدامة، الذي يراعى الضوابط البيئية في ممارسة و م
ي الحفاظ على المجاالت الحيوية، التعريف بالتنوع الطبيعي و المساهم ف إلىنشاط سياحي، و يهدف  أي

 و القضاء على مختلف مظاهر التلوث التي يتسبب فيها كل نشاط سياحي.
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 . التنمية المستدامة1

 مفهوم التنمية المستدامة:  .1.1

  التنمية المستدامة تعني استخدام الموارد الطبيعية المتجددة بطريقة ال تؤدي إلى فنائها أو تدهورها، أو
تؤدي إلى تناقص جدواها "المتجددة" بالنسبة لألجيال المقبلة. وذلك مع المحافظة على رصيد ثابت 

 . 1غير متناقص من الموارد الطبيعية مثل التربة والمياه الجوفية والكتلة البيولوجيةبطريقة فعالة أو 

  ومن أهم تلك التعريفات وأوسعها انتشارا ذلك الوارد في تقرير جروهارلن بروندتالند ، والذي عرف
اإلضرار التنمية المستدامة على أنها "التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو 

 .2بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها

  كما تعرف أيضا بأنها التنمية الحقيقية ذات القدرة على االستمرار و التواصل من منظور استخدامها
للموارد الطبيعية والتي يمكن أن تحدث من خالل إستراتيجية تتخذ التوازن البيئي كمحور ضابط لها 

أن يتحقق من خالل اإلطار االجتماعي البيئي والذي يهدف إلى رفع معيشة  لذلك التوازن الذي يمكن
األفراد من خالل النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تحافظ على تكامل اإلطار 

 3البيئي

ة لضمان و معظم التعريفات المتعلقة بالتنمية المستدامة تتلخص في االستغالل العقالني للموارد الطبيعي
 القادمة و المحافظة على البيئة. األجيالحق 

  : التنمية المستدامة تطور .2.1

 الموارد االهتمام بالبيئة والحفاظ على أنالتنمية المستدامة ال تمثل ظاهرة اهتمام جديدة، حيث  إن 
ذلك أنماط  وتنميتها كان من األهداف التي سعى إليها الناس في الحضارات القديمة، وخير شاهد على
 المصرية الزراعة والري التي كانت سائدة في بالد ما بين النهرين )العراق حاليًا(، وفي الحضارة

                                                           
 المنعقد للشغل المغربي لالتحاد التابعة الزراعيين المهندسين لنقابة السنوي االجتماع في مداخلة ،أبعاد التنمية المستدامةاديب عبد السالم:  1

 3، ص2002 نونبر فاتح بتاريخ
، جامعة الملك سعود، التنمية المستدامة بين الحق في استغالل الموارد الطبيعية و المسؤولية عن حماية البيئةعبد هللا بن جمعان الغامدي:  2

 00-9، ص 2002السعودية، 
 .03-01،ص2003،الحل،دار الفكر العربي،مصر،السحابة الدخانية،المشكلة،األثر: صالح محمود الحجار 3



 السياحية المستدامة: مفهوم، أنماط وخصائصالفصل األول:                                                          السياحة، التنمية 

 

 
32 

، و مع مرور 1يمة، وكانت بارزة أيضًا في كتابات الفالسفة اإلغريق من أمثال أرسطو وأفالطون دالق
 : أهمهاانعقدت عدت مؤتمرات حول التنمية المستدامة الزمن كان يتطور تعريفها و يتسع مفهومها، و 

 (: سهم زمني يعكس اهم فترات تطور التنمية المستدامة30الشكل رقم )

 

  

 معالجة الطالب المصدر:

  م 2990"كفى من النمو" في عام ون المنبثق عن نادي روما و المعن األولالتقرير 
 المؤتمر شهد حيث م، 1972 عام باستوكهولم عقد الذي البيئة البشرية حول المتحدة األمم مؤتمر 

 ،2المالئمة التنمية ''مفهوم انبثاق
  اإلستراتيجية" والمعنون  الطبيعية الموارد على للمحافظة العالمي تقرير االتحاد م 1981 عام في 

 .3البيئةعلى  للمحافظة العالمية
  لتقريرها  والتنمية للبيئة العالمية اللجنة إعالن مع جاءت المستدامة التنمية لمفهوم الحقيقية الوالدة

 ..4م  1987عام الصادر  " Our Common Futureمستقبلنا المشترك "المعنون 
 المستدامة للتنمية المتحدة األمم لجنة وتأسيس م، 1992 عام البرازيل في والتنمية البيئة قمة انعقاد مع 

  ،5" 12ما يعرف باسم "اجندة أو
  و لكن ،ليراجع حصيلة استجابة العالم للفكرة التنمية المتواصلة انعقد مؤتمر جوهانسبرغ، م 1001سنة

 .6، إذ تفاقم الفقر وازداد تدهور البيئةم 2991 سنةالتقدم كان مخيبا لآلمال منذ مؤتمر 
  7: تحويل عالمنا من أجل الناس والكوكب1022نيويورك  قمة األمم المتحدة للتنمية المستدامة : 

القضاء على الفقر المدقع و محاربة عدم ، مع خطة التنمية المستدامة : أن ال نترك أحدا ورائنا
 المساواة والظلم و إصالح تغير المناخ. 

                                                           
  . 11ص اإليكولوجية، إلى الحيوان حقوق من، البيئية الفلسفة:  زيرمان مايكل 1
، اللجنة الدائمة التنمية المستدامة في دولة قطر االنجازات و التحدياتنوزاد عبد الرحمان الهيثمي، حسن إبراهيم المهندي:  2

 02،ص2002للسكن،
  .239ص ،واآلفاق الواقع :العربية التنمية في دراسات:  أمين سمير 3

4  World Commission on Environment and Development (WCED) “Our Common Future”, P.54. 
 2، ص مرجع سابقنوزاد عبد الرحمان الهيثمي، حسن إبراهيم المهندي:  5

6 http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/ 

http://www.unic-eg.org/16131 7 الموقع الرسمي للمنظمة األمم المتحدة  

م9791  م2791  م1779  م1179  م9279  م2002  م2072   
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 أبعاد التنمية المستدامة  .0.1

خالل التعريفات السابقة أن التنمية المستدامة تتضمن أبعادا متعددة تتداخل فيما بينها من والمالحظ من 
شأن التركيز على معالجتها إحراز تقدم ملموس في تحقيق التنمية المستهدفة، ويمكن اإلشارة هنا إلى 

 :1تكنولوجيةوالبيئية والاالجتماعية أربعة أبعاد حاسمة ومتفاعلة هي كل من األبعاد االقتصادية و 
 القادمة، األجيال أجل من الطبيعية والموارد العالمي البيئي التراث على الحفاظ: األبعاد االقتصادية 

يقاف الموارد، استهالك من للحد اقتصادياً  لالستمرار قابلة إيجاد حلول يجب الموارد  وحفظ التلوث، وا 
الحد من التفاوت في  و في توزيع المواردالمساواة تقليص تبعية البلدان النامية، و  كذلكو  الطبيعية
 .تقليص اإلنفاق العسكري  و المداخيل

 والماء الصحية والرعاية والطاقة والتعليم والغذاء العمل إلى اإلنسان يحتاج: األبعاد االجتماعية 
 أيضاً  يكفل أن الدولي المجتمع على يجب االحتياجات، بهذه العناية وعند .الصحي وخدمات الصرف

جميع  وتمكين اإلنسان، حقوق  واحترام واالجتماعي، الثقافي التنوع يمثله الذي الثري  احترام النسيج
 .2مستقبلهم تقرير في دورهم أداء من المجتمع أعضاء

 يجب القادمة، األجيال أجل من الطبيعية والموارد العالمي البيئي التراث على الحفاظ :األبعاد البيئية 
يقاف الموارد، استهالك من للحد اقتصادياً  لالستمرار قابلة إيجاد حلول الموارد  وحفظ التلوث، وا 

 ( حماية المناخ من االحتباس الحراري ، التربة، صيانة المياه إتالف إيقاف)  الطبيعية

 التنمية المستدامة: بعادأ :(30)رقم  الشكل

 

 https://www.google.com/search المصدر:
                                                           

 2-6-5-1، بتصرف، ص مرجع سابقأديب عبد السالم:  1 

 2 .ص، المحتلة الفلسطينية األراضي في المستدامة التنمية مفهوم إلى نظرة:  التطبيقية األبحاث معهد 2 
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 :المستدامةأهداف التنمية   0.1

 :1همهاأ ية رئيس بعدة أهدافتم الخروج  1022بعد انعقاد قمة االمم المتحدة 
 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان 
 القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المّحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة 
 يةالرفاه الصحة الجيدة و 
  والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة للجميعضمان التعليم الجيد المنصف 
 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 
 دارتها إدارة مستدامة  ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وا 
 ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة 
 وتوفير العمل الالئق للجميعلمطرد والشامل للجميع والمستدامنمو االقتصادي اتعزيز ال ، 
 إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع االبتكار 
 الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها 
  وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامةجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع 
 االستهالك و اإلنتاج المسؤولين 
 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره 
 حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة 
  دارة الغابات حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وا 

على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع 
 البيولوجي

 السالم والعدل والمؤسسات 
 تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة 

 السياحة المستدامة:. 2

تعرف السياحة المستدامة على انها السياحة التي تحقق مستوى  تعريف السياحة المستدامة: .1.2
 .1الرفاهية لألجيال الحالية مع عدم اإلضرار بحصة األجيال القادمة من هذه الرفاهية

                                                           
 1 eg.org/16131-http://www.unic الموقع الرسمي لألمم المتحدة  
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وتعرف أيضا على انها نقطة تالقي مابين احتياجات الزوار والمنطقة المضيفة لهم مما يؤدي الى حماية  
دعم فرص التطوير المستقبلي، بحيث يتم إدارة جميع المصادر بطريقة توفر االحتياجات االقتصادية و و 

االجتماعية والروحية ولكنها في الوقت ذاته تحافظ على الواقع الحضاري والنمط البيئي الضروري التنوع 
 .2الحيوي وجميع  مستلزمات الحياة

ؤية التي تعتمدها على المدى الطويل .فيما يخص تطورها وآثارها وبالتالي، تتميز السياحة المستدامة بالر 
المختلفة )االجتماعية والثقافية واالقتصادية، الخ( على المجتمعات المستضيفة. وتتطلب السياحة 

 .3المستدامة المشاركة الفعلية لكل األطراف المتدخلة من أجل تحقيق أهدافها

 ثالث مظاهر متداخلة:، هنالك بالنسبة الستدامة الصناعات األخرى كما هو الحال ، السياحة الستدامة و

 .االستدامة االقتصادية 
 .االستدامة االجتماعية والثقافية 
 .االستدامة البيئية 

 مبادئ السياحة المستدامة: .2.2

تؤخذ محاولة دمج الرؤى والقضايا سابقة الذكر والتي تتعلق بالسياسات والممارسات المحلية، يجب أن عند 
 :4المبادئ التالية بعين االعتبار

 دارتها جزء من استراتيجيات الحماية أو التنمية المستدامة   .يجب أن يكون التخطيط للسياحة وتنميتها وا 
  يجب أن تتبع هذه الوكاالت، والمؤسسات، والجماعات، واألفراد المبادئ األخالقية والمبادئ األخرى

 .التي تحترم ثقافة وبيئة واقتصاد المنطقة المضيفة، والطريقة التقليدية لحياة المجتمع 
  دارة السياحة بطريقة مستدامة وذلك من أجل الحماية واالستخدامات االقتصادية يجب أن يتم تخطيط وا 

 المثلى للبيئة الطبيعية والبشرية في المنطقة المضيفة.
 .يجب أن تهتم السياحة بعدالة توزيع المكاسب بين مروجي السياحة وأفراد المجتمع المضيف والمنطقة 

 
                                                                                                                                                                                     

، الملتقى الدولي الثاني حول االداء المتميز متطلبات تحقيق التنمية السياحية في الجزائربن الضيف محمد عدنان، سلطاني محمد رشدي:  1

 2000نوفمبر22 23- للمنظمات والحكومات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ورقلة ، يومي
 نفس المرجع 2

3 http://www.tourisme.gov.ma/ar/tourisme-durable 
4 http://www.tourisme.gov.ma/ar/tourisme-durable 
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 المتعلقة بالسياحة المستدامة األنماط 0.2

للسياحة المستدامة. وتتميز هذه توجد عدة أشكال بديلة للسياحة يمكن دمجها ضمن التعريف العام 
توجهها نحو إحدى ركائز الثالث  ،األشكال بنقط مشتركة إال أنها تتضمن أيضا بعض نقط االختالف

 للتنمية المستدامة.

تنوع و غنى مؤهالته  وتؤثر سياقات ومعايير أخرى في تحديد أشكال السياحة، كالمستوى التنموي للبلد ، 
 .السياحيالسياحية أو تموقع منتوجه 

 السياحة المستدامةب المتعلقة نماطاأل  :(30)رقم  شكلال

 
 http://www.tourisme.gov.ma/ar/tourisme-durable :المصدر

 :المستدامة السياحية التنمية .0

دارة عقالنية والثقافية االجتماعية ، المجاالت االقتصادية جل في التنمية لتوجيه أداة هي  البيئية للموارد وا 
 . 1القادمة األجيال لمتطلبات االستجابة على األخيرة هذه قدرة على حفاظا

                                                           
  05، صمرجع سابق :ياسين مريخي 1
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 على الحصول و والنفسية الجسدية السائحين حاجيات إشباع عملية هي المستدامة السياحية التنمية
 أي بالبيئة اإلستمتاع من إحتياجاتهم في السائحين من القادمة األجيال بحقوق  اإلخالل دون  متطلباتهم

 بالموارد التمتع في األجيال بين والمساواة العدالة من جديد نوع إعتبارها في تضع التي التنمية هي
 . إستغاللها وليس الطبيعة على اإلعتماد وبالتالي الطبيعية

 . البيئة:1.0
الضغط  من مزيدا الناشئة و التقليدية السياحية الوجهات هتواج السياحي القطاع في السريع للتوسع نتيجة
الجامح،  السياحة و ثمة اآلن إقرار بان نمو االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و الطبيعية بيئاتها على

 . تضر سلبية آثار كثرا ما يؤدي إلى إحداثتحقيق فوائد قصيرة األمد  إلىالهادف 

 :1سلبي كمايلي أوتؤثر بشكل ايجابي  أنيمكن  البيئة: والسياحة  العالقة بين .0.2

 (: التأثيرات االيجابية و السلبية للسياحة على البيئة31جدول رقم )ال
 التأثيرات السلبية التأثيرات االيجابية

توفير مصدر مباشر للدخل الالزم للمحافظة على 
 البيئة

عن النشاط السياحي، و الناتج  أنواعهالتلوث بكل 
 مثل استخدام وسائل النقل

المحلية من توفير مصدر للدخل للمجتمعات 
 األنشطة السياحية

إقامة مرافق سياحية في البيئات الحساسة، مما 
 يؤدي إلى اإلضرار بالتنوع البيولوجي و الطبيعي 

تعمق الوعي بضرورة المحافظة على البيئة مما 
 يزيد من االهتمام و الدعم

تشغيل المرافق السياحية يؤدي إلى استخدام الموارد 
 الطاقة. غير المتجددة، كالمياه و

التعريف بالتنوع الطبيعي و البيئي الذي يساهم في 
 زيادة التدفقات السياحية

االحتقان المروري الناتج عن السياحة يمكن ان 
 يحدث تأثيرا خطيرا على الحياة المحلية

 

 

 

                                                           
 شباط/فبراير 9-2دبي،  ،الدورة االستثنائية التاسعة ،قضايا السياسات العامة:السياحة و البيئةتقرير  ،مجلس ادارة االمم المتحدة للبيئة 1

 1-3،ص2005
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 :1تتمثل هذه المجاالت فيمايلي السياحة و البيئة: التنمية مجاالت تحسين العالقة بين . 0.0

اجتذاب السياحة للمنطقة يجب أن تستند إلى طاقة االستيعاب للمواقع، من اجل تحقيق االستدامة للبيئة  -
 و تكاملها مع التنمية اإلقليمية و الثقافية و ما يناسب استخدامات األرض.

د المشاريع السياحية يجب أن تستند إلى معلومات كاملة و واقعية عن أوضاع البيئة و النواحي التي ق -
 تتأثر بها، و أن تشمل القرارات جميع المجاالت مع تقرير دقيق لألخطار المحتملة للنمو السياحي.

خاصة المتعلقة  التنفيذتحدد في برامج  أنمقاييس و معايير بيئية مناسبة لمستويات التخطيط يجب  -
 بالصرف الصحي، تسيير النفايات و منع التلوث.

باإلضافة إلى دود التنمية في المناطق الحساسة و الهشة يجب وضع تعليمات و ضوابط عن ح -
 تشريعات خاصة لحماية البيئة النادر و الحساسة.

يجب تحديد الحوافز للقطاع الخاص و العام لتشجيع السياح على القدوم خارج فترة الموسم او في  -
 فترات الركود.

   خاصة في مجاالت تحقيق نقاء الهواء  يجب أن تكون االعتبارات البيئية متمثلة في خطط التنمية و -
 .والماء وحماية التربة و الموارد الطبيعية و الثقافية و نوعية المحيط البيئي

 

 

 خالصة:
 بشكل الحد ذلك نتائج من ويكون  األحيان بعض في البيئة أنظمة تبسيط إلى تؤدي السياحية التنمية
 جديد نمط إلى التوجه حاليا فالمطلوب لذا ، الطبيعية بالموارد للتمتع القادمة األجيال من خيارات كبير
 التنمية وهي أال البيئة وحماية اإلنتاج بين و يجمع الذي يراعي مبدأ التنمية المستدامة، التنمية من

 المستدامة السياحية

 
                                                           

 291، ص1002،، سلسلة الرضا للمعلومات، دمشقالسياحة المستدامةصالح الدين خربوطلي:  1



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 السياحة في العالم و حوض المتوسط:
 دراسة أمثلة مدينة باريس و جربة
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 :تمهيد

هناك العديد من الدول و المناطق عبر أنحاء العالم التي و صلت إلى درجة كبيرة من التطور في المجال 
الخدمات من خالل  أو التي تملكها هياكل االستقبال و الراحة عبرالسياحي، و أصبحت رائدة فيه سواء 

ناخد مثالين  أن أردناو من هذا المنطلق  السياحية الممتازة التي تقدمها للزوار و السياح على حد سواء،
لبعدها العالمي و التي تحتل المرتبة األولى فيه من حيث استقطاب السياح،  الفرنسية لمدينة باريس أولهما

ا السياحية التي أصبحت في السنوات األخيرة و ثانيهما مدينة جرة التونسية لبعدها المتوسطي، و سمعته
 من بين اكثر المناطق جدبا للسياح في حوض المتوسط. 

باإلضافة إلى أن كل من المدينتين تنتهجان مبدأ التنمية السياحية المستدامة الذي يعطي أهمية كبيرة 
 للمحافظة على البيئة، و يحميها من كل خطر يمكن أن تشكله السياحة عليها.  
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 :مدينة باريس السياحة في .1
تعتبر مدينة باريس إحدى أهم المدن العالمية على اإلطالق، لما تتميز به من العديد من المزايا الهامة 
التي أكسبتها هذه المكانة العظيمة، وباريس هي عاصمة الجمهورية الفرنسية، وهي المدينة الفرنسية 

الفرنسية على نهر السين في شمال فرنسا، في قلب " إيل دو فراس "، و" إيل دو األكبر. تقع مدينة باريس 
فرانس " هي منطقة في شمال فرنسا وقريبة من المنتصف تقريبًا، وهي المنطقة التي تعتبر األغنى على 

كيلو مترًا  501المستوى األوروبي، وهي رابع أغنى منطقة عالميًا. تقدر مساحة مدينة باريس بحوالي 
 .مليون نسمة تقريباً  51مربعًا تقريبًا، أما إجمالي السكان قتم تقديرهم بحوالي 

 باريس مدينة موقع (: 11)خريطة رقم ال

 
 www.1800-france.comالمصدر: 

 :3112-3112التدفقات السياحية في باريس بين سنة  .1.1

 3112-3112التدفقات السياحية في باريس بين سنة : (13)جدول رقم ال
 3112سنة  3112سنة  

 3232 3232 عدد الفنادق
 121111 121111 عدد الغرف

 5322 2323 عدد السياح )مليون(
 03131 2313 عدد الليالي في الفنادق )مليون(

 332 133 معدل اإلقامة )يوم(
 + معالجة الطالب  INSEE-DGCIS-paris ile de France-donnéesالمصدر: 
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نالحظ أن حجم التدفقات السياحية في مدينة باريس كبير جدا، ما يقابله  (01من خالل الجدول رقم )
توفر في هياكل االستقبال و اإليواء و الراحة التي يطلبها السائح و هذا من بين األمور التي جعلت مدينة 

 .باريس تحتل المرتبة األولى عالميا

 زيارة لباريس: األكثرجنسية السياح  .3.1

العالم لكن هناك جنسيات و فية لهذه  حاءنأالكثير من الزوار و السياح عبر كل  ستهوي تباريس  مدينة إن
 (.00)المدينة و هو ما يوضحه الجدول رقم 

 زيارة لباريس األكثر: جنسية السياح (03)الجدول رقم 
 3112سنة  3112سنة  
 بريطانيا بريطانيا 1
 األمريكيةو.م  األمريكيةو.م  3
 ايطاليا ألمانيا 2
 اسبانيا ايطاليا 2
 ألمانيا الصين 2

 + معالجة الطالبINSEE-DGCIS-paris ile de France-données  المصدر:

 : 3112و  3112سنة  السياح في باريس قام بهامختلف األنشطة التي  .2.1

  3112سنة: 

من السياح بزيارة  % 77وجوالت قصد التعرف و اكتشاف باريس حيث قام  أنشطةقام السياح بعدة  
مشيا  أووسائل النقل  باستخداممن السياح قاموا بجوالت استكشافية للمدية  % 21المتاحف و المعالم، و 

 .((06الشكل رقم  ،من السياح قاموا بالتبضع % 00، و األقدامعلى 
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 3112التي مارسها السياح سنة  األنشطةيوضح مختلف  :(06)الشكل رقم 

 
 http://pro.visitparisregion.com :المصدر

  3112سنة : 

 3112يوضح مختلف األنشطة التي قام بها السياح سنة  :(13)رقم  الشكل

 
 http://pro.visitparisregion.com : المصدر

 :1سنة باريسالسياحية في مدينة  اكثر المواقع .1.2

 :(tour eiffel)برج ايفل  .1.2.1
غوستاف إيفل ومعاونيه بمناسبة المعرض  انشاهمترا، يوجد في باريس  010هو برج حديدي يبلغ ارتفاعه 

متر في االفتتاح، أصبح هذا المنشأ رمز العاصمة الفرنسية،  000، وسمي برج 5881الدولي لباريس في 
اجمالي من  % 01،  1050و في سنة  % 01،  1050وهو الموقع السياحي األول حيث زاره في سنة 

 .السياح الدين زارو باريس 
 
 
 

                                                           
 1 www.tourisme.fr 
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 : برج ايفل(11-5) صور رقمال

 
 http://www.almrsal.com المصدر: 

 :( notre dame de paris ) نوتردام دو باريس .3.2.1

نهر السين أي في قلب باريس التاريخي. يمثل المبنى تحفة الفن والعمارة القوطية قرب وهي كاتدرائية تقع 
 يعد من المعالم التاريخية في فرنسا. و ري عشر حتى بداية القرن السادس عشالقرن الثان الذي ساد

 لنوتردام دو باريس :(13-11 )صورة رقمال

 
 http://img0.ndsstatic.comالمصدر: 

 (:Arc de Triomphe قوس النصر) .2.2.1

ميدان شارل ديغول، ميدان هو قوس يقع على رأس طريق الشانزلزيه بباريس. ويقع قوس النصر في 
طريقا. بدأ العمل في قوس النصر في بداية القرن التاسع عشر، إال أن  51النجمة سابقا وهو ملتقى 

 .زمن لوي فيليب 5802إنجازه الفعلي تم عام 
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 لقوس النصر: (12-12) صورة رقمال

 
 http://cdn.al-masdar.netالمصدر: 

 (:Musée du Louvre متحف اللوفر) .2.2.1

من أهم المتاحف الفنية في العالم، ويقع على الضفة الشمالية لنهر السين في باريس عاصمة فرنسا. يعد 
متحف اللوفر أكبر صالة عرض للفن عالميًا وبه العديد من االثار المصرية سرقت أثناء الحملة الفرنسية 

وأخذت القلعة اسم المكان الذي ،  5510على مصر، وكان عبارة عن قلعة بناها فيليب أوغوست عام 
ُشيدت عليه، لتتحول الحقًا إلى قصر ملكي عرف باسم قصر اللوفر قطنه ملوك فرنسا وكان آخر من 

 .5271اتخذه مقرًا رسميًا لويس الرابع عشر الذي غادره إلى قصر فرساي العام 

 متحف اللوفر :(11-12) رقم صورةال

 
 http://www.al-sharq.com/news/detailsالمصدر: 
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 : (Sacré-Coeur de Montmartre كنيسة القلب المقدس) .2.2.1

في المكان الذي أُعدم به  Montmartreعلى تله الُشهداء مونتمارتر  5150-5871بنيت في الفترة 
 .، الكنيسة مبنية علي الطراز الغوتي50مطران باريس األول )دبينسوس( في القرن الـ

 لكنيسة القلب المقدس :(10-13) صورة رقمال

 
 http://www.travelerpedia.netالمصدر: 

  كما يوضح المخطط التالي: 3112و  3112أكثر المواقع زيارتا سنة 

 3112و  3112المواقع زيارتا في سنة  ألكثر :(10) رقم الشكل

 
 INSEE-DGCIS-paris ile de France-données : المصدر

  سياحة األعمال هي السياحة الغالبة في باريس حيث أحصى المكتب الوطني الفرنسي لسياحة ما  إن
  .من الليالي المقضية في الفنادق كانت مخصصة لرجال األعمال  % 08و  1050سنة  % 05نسبته 

  01 %  قاموا بالحجز عبر وكاالت  % 58و  إقامةلديهم  % 10قاموا بالحجز عبر االنترنيت و
 بدون حجز مسبق. أوالباقي عبر مؤسسات  أماالسفر و السياحة 

  ينوون العودة في  % 20 راضون عن السياحة في باريس و % 10فان نسبة  اإلحصائياتو حسب
 السنتين المقبلة. أوالسنة 
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 الفوائد االقتصادية لباريس من السياحة: .2.1

 (.00)جدول رقم باريس حققت مداخيل هائلة من السياحة قد تفوق ميزانية اقتصاد بعض الدول النامية 

 3112/3112باربس من السياحة مدين : الفوائد االقتصادية ل(12) جدول رقمال
 1050سنة  1050سنة  

 511 500 الفرد اليومي )اورو( إنفاقمعدل 
 010 151 للفرد الواحد )اورو( اإلقامةمعدل ميزانية 

 مليار 10 مليار 51.1 )اورو( مداخيل السياحة
 80000 80000 المؤسسات المرتبطة بالنشاط السياحي
 152000 100000 عدد الوظائف التي توفرها السياحة

 + معالجة الطالبINSEE-DGCIS-paris ile de France-données المصدر:

  السياحية التي تملكها مدينة باريس، و االستراتجيات السليمة التي انتهجتها  اإلمكانياترغم كل هذه
لم تكتفي  أنها إالعالميا من حيث استقطاب السياح،  األولىالمرتبة  إلىفي تسيرها لكي ترتقي بها 

جديدة من اجل استقطاب  عدد اكبر من السياح و توفير لهم كل ما  بدائل  إيجاد إالبدلك بل عمدة 
ني الند، و سدي األلعابهو ضروري لتلبية حاجاتهم، من منشئات سياحية و ترفيهية مثل مدينة 

على سبيل المثال، و كل هذه المنشئات الجديدة هي  إليهاالطبيعية التي سنتطرق  القرية السياحة
 ايكولوجية تحترم مبادئ التنمية المستدامة.ت منشا

 الطبيعية: السياحية القرية .1.1

دراسة جدوى  بدأت ، حيثلألجانبهو مكان للراحة و االستكشاف للسكان المحليين وللسياحة بالنسبة 
 للمشروع خصص مبلغ ضخم جذات تم خاللها لمدة عامين و 1008سنة الطبيعية  القرية السياحية مشروع

هكتار، وقد اهتم المشروع بأربعة جوانب رئيسية هي:  120على مساحة  ،مليار دوالر 5و المتمثل في 
، مع على الطبيعة و الترفيه بالمياه  من خالل تخطيطه اعتمد، و المياه. األرضالرياضة، الغابات، 

المحلية و حتى الحرف اليدوية، و على سبيل المثال  منتجاتثقافة الريف الفرنسي من زراعة و  إظهار
يمكن للعائالت و السياح من إعادة اكتشاف، حيوانات المزرعة و الحرف القديمة مثل الفخار و النسيج، 
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 0000شقة من منازل و غرف الفنادق، و يوفر المشروع حوالي  1000حوالي  االستيعابوتقدر قدرة 
 .عمل غير مباشر منصب  50000فرصة عمل مباشرة و 

 الموقع:  .1.1.1

ديسني الند و في موقع استراتيجي  األلعابكلم من مدينة  2كلم من مدينة باريس و  02على بعد 
شرق( الرابط بين  - حيث يمر بالقرب منه خطين للقطار السريع )جنوب المواصالت أنواعمطوق بكل 

 و  A4الطريق السريع  إلي باإلضافة ،الرابط بين بوردو و نانت غرب( -جنوب  ليون و مرسيليا،)
 .غول ذيمطار شارل  بالقرب من مطار

 يوضع موقع المدينة السياحية الطبيعية :(11رقم ) مخططال

 
 http://www.villagesnature.co :المصدر
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  لمشروع القرية السياحية الطبيعية هيئةتالمخطط  :(13) مخطط رقمال

 
 http://www.villagesnature.com المصدر:

 عناصر المشروع أهم .3.1.1

 المنتجع المائي 
منتجع مائي مغلق  اكبرهو  و ²م 1100 حواليمساحتها  المنتجع من بحيرة واسعة و مفتوحة يتألف
هر من ظالعمارة الخضراء و الطاقات المتجددة وهذا ي في تصميمه على مبدأ اعتمد على اروبافي 

هي  في المنتجع كلهدرجة حرارة الماء  أنكما  ،واجهته الخضراء كما هو موضح في الصورخالل 
م، هده 5800على عمق  األرضالنظام الجيومتريكي الموجود في باطن  لدرجة مئوية بفض 00

التنمية المستدامة من اجل الحفاظ على الطبيعة  إطارمخطط في  ضمندمجت الطاقة المتجددة 
 طقة.االيكولوجية للمن

 لمنتجع المائيا: (31-31-15) رقم صورال

 
 http://www.batiactu.com/edito/le-projet-feerique-villages-nature المصدر:
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 :و يحتوي على مطاعم و محالت تجارية اعتمد في تصميمها على الخشب و الجدران  متنزه البحيرة
 .أللعاب البولنغ  أماكنو  لألطفالنوادي  أيضاالنباتية و تظم 

 متنزه البحيرة :(32-33) صورة رقمال

 
 http://www.villagesnature.com :المصدر

 و تجهيزات رياضية من اجل العاببعدة  أصالكانت موجودة  التيتم تهيئة الغابة  :العاب الغابة 
  الرياضية بكل حرية. األلعابممارسة 

 الغابة (: العاب 32-32) الصورة رقم

 
 http://www.villagesnature.com  :المصدر

 :بعض الصناعات  إلى باإلضافة، أليفةن مساحة تحتوي على حيوانات عبارة عحديقة الحيوانات
 .المحلية التي تبرز عادات و تقاليد الريف الفرنسي
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 حديقة الحيوانات(: 33-31)رقم صورال

 
http://www.villagesnature.com : المصدر  

  منازل  إلىة معلى شاطئ البحيرة مقس أوفنادق في الغابة  أوهي عبارة عن منازل  :اإليواءتجهيزات
 ، كما توضحه الصور التالية:و منازل مفتوحة على الطبيعة فخمة

 مرافق االيواء (:35-30) صورة رقمال

 
 http://www.villagesnature.comالمصدر: 

 :خصائص المشروع 3.6.1

 :1و تصميمها خضع لعدة معاير و تحديات اهمها القرية السياحيةتخطيط عملية  إن
 إنشاءالى  باإلضافةعلى الغابات و النباتات الموجودة و تهيئتها بطريقة تتماشى مع المشروع  اإلبقاء -

 المرافق و التجهيزات 
 .من المساحة الكلية عبارة عن مساحات خضراء، بحيرات و برك مائية % 10 -
 في توليد الكهرباء االعتماد على الطاقات المتجددة -

                                                           
 http://www.parkstrip.fr/2014/06/construction-de-villages-nature-proche.html 1  
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تستمد هده ، في القرية السياحية الطبيعية درجة مئوية هي درجة حرارة المسطحات المائية الموجودة 00 -
م و درجة حرارتها هي  5800، من خالل المياه الجوفية الموجودة على عمق األرضالطاقة من باطن 

 جيوترميكي.درجة مئوية، عبر نظام  78
 االعتماد على النباتات في تصميم الواجهات، من خالل الجدران الخشبية و النباتات. -

 األلعابلترفيه و  أخرى ، و مساحات األليفة، و فضاءات للحيوانات شواطئ رملية اصطناعية  إنشاء -
 المائية.

 :التسيير السياحي بمدينة باريسأهداف 7.1. 

 :1إلىتهدف من خاللها  بدقةاتبعت باريس عدة سياسات مدروسة 
 عالميا في ظل المنافسة الكبيرة التي تشهدها السياحة عبر العالم  األولىالحفاظ عل المرتبة  -
 .اإلطعامو  اإليواءتحسين مستوى التكوين السياحي ، و تطوير نوعية الخدمة في هياكل  -
 في مكان واحد. اإلقامةو تنوع خصائصها، بدال من  اإلقامةتوزيع و تقسيم مناطق  -
 السياحانجاز عدة مشاريع سياحية ضخمة و متطورة و هذا من اجل التنوع السياحي و جلب  -

 .المستوى الراقي ذاتحة ياو الزبائن ذوي القدرة الشرائية العالية واالعتماد على الس األسواقاستهداف  -

 :. السياحة في مدينة جربة3

 :الموقع .1.3

ْرَبة هي جزيرة تونسية تقع في جنوب شرق تونس في الّركن الجنوبّي الغربّي من الحوض الّشرقي ج  
للمتوّسط بخليج قابس أو ما يعرف ب"سرت الّصغرى" عند القدامى مّما يجعلها منفتحة في ذات الوقت 

كم في حين يبلغ  1191قرابة على المتوّسط و الّصحراء. إذ يبلغ أقصى االمتداد بين الّشمال و الجنوب 
 150كم أّما مساحتها فتبلغ  511كم ويبلغ طول سواحلها  11أقصي امتداد لها من الّشرق إلى الغرب 

 .²كم
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 موقع مدينة جربة (:13) خريطة رقمال

 
 http://www.tourisme.gov.tn: المصدر

 السياحية لجزيرة جربة: اإلمكانيات. 2.3

 : أهمهاتحتوي جزيرة جربة على عدة منشئات سياحية متطورة و عصرية مما يوفر للسائح الراحة من 

 الفنادق: .1.2.3

نجوم و  0نجوم و   0نجوم. و فنادق  1فنادق من فئة  8فندق منها  11يوجد بجزيرة جربة اكثر من 
 :نذكر منها في مدينة جربةعلى سبيل المثال بعض الفنادق الموجودة  نذكر: و لإلقامة أخرى منشاة 

  راديسون بلوفندق : 
يقع فندق راديسون بلو على شاطئ البحر، في الطرف الشمالي من منطقة سياحية من سيدي محرز. 

 ، ويقدم مزيجا أنيق من الفن الشرقي والفخامة المعاصرة. 1002افتتح في يوليو 
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 جربة لفندق راديسون بلو (:21-21) صور رقمال

 
 http://ar.djerbatourisme.com  :المصدر

  االسو تياديس جربة: 
يتميز بموقع متميز يجمع بين البحر و الغابة، كما يحتوي على ملعب للغولف و عدة مرتفق رياضية 

 اخرى 
 فندق ياديس جربة  (:22-22-23رقم ) صورةال

 
 http://ar.djerbatourisme.com المصدر:

 الشواطئ:. 3.2.3

تقع أفضل الشواطئ على الساحل  من الشواطئ الرملية الناعمة والمياه الفيروزية الصافية، حيثمجموعة 
الشمالي الشرقي، ولكن معظمها مملوكة للقطاع الخاص من قبل فنادق ومنتجعات المنطقة السياحية، 

السوق، كيلومترات عن حومة  8عام الذي يبعد  1000باستثناء عدد قليل من المجاالت مثل شاطئ الـ 
 وكذلك الشاطئ البلدي.

المائية بما  اتالرياضوتقع الشواطئ األكثر هدوًءا بين أغير والقنطرة، وتقدم الفنادق مجموعة واسعة من 
 ومراكب الدراجات المائية. والتزلج على الماء في ذلك ركوب األمواج
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 بعض شواطئ جربة (:21-22) صور رقمال

 
 http://ar.djerbatourisme.com المصدر:

 المعالم التاريخية: 3.3.2. 

عديد المعالم في جزيرة جربة ال تزال شاهدا على الماضي العريق لهده الجزيرة، مثل البرج الكبير و برج 
الحارة الصغيرة و الحارة الكبيرة كداللة على وجود  إلى باإلضافةالعمارة المتميزة  ذاتالقسطل، و المساجد 

 اليهود .
 مساجد التاريخية في جربةالبعض : ( 23)صورة رقم ال

 
 http://www.tourisme.gov.tnالمصدر: 

 جربة مدينة يف تاريخية أثار :(20) صورة رقمال

 
 http://www.tourisme.gov.tnالمصدر: 
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 الصناعات التقليدية: .4.3.2

المتوسط من صناعة الفخار و المنسوجات الجربية  األبيضهي صناعات مستمدة من ارث ثقافة البحر 
من  إضافيةحيث ان بعضها يعود الى العصر و كل هده الصناعات التقليدية تساهم في مداخيل 

 السياحة.
 جربة مدينة الصناعات التقليدية في :(25) صور رقمال

 
 http://www.tourisme.gov.tnالمصدر: 

 الترفيه و التسلية و السياحة العالجية .5.3.2

ركوب الخيل هي مختلف الرياضات التي يمكن للسائح  إلىوصوال  األمواجمن الغولف و التنس و ركوب 
ممارستها و هذا لوجود عدة منشاة متطورة و عصرية في مدينة جربة مخصصة لكل هده الرياضات وعدة 

 مراكز لسياحة االستشفائية سواء بمياه البحر و غيرها.

 توضح مختلف الرياضات المخصصة لسياح في جربة :(21) صورة رقمال

 
 http://www.tourisme.gov.tnالمصدر: 
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  بنيتها التحتية من مطار دولي و طرق  إلىوجود كل هذه اإلمكانيات الطبيعية في جربة إضافة
للترفيه و الراحة ساهمت بشكل كبير في  أماكنمتطورة و كل المنشات السياحية من فنادق و 

 في جربة األولاالقتصادي  و بالتالي الزيادة في المذاخيل وهي القطاع األجانباستقطاب السياح 

 مشروع القرية السياحية: 4.2. 

هي مثال عن مشروع من المشاريع السياحية الموجودة في جربة التي يعتمد في تصميمها على ثقافة 
 17تلبية متطلبات السياح للحفاظ على راحتهم تتربع على مساحة  إلى باإلضافةالمنطقة من نمط العمران 

 هكتار.

هذه القرية السياحية تقع في الجانب الغربي من جزيرة جربة في منطقة تسمى افوس،  لموقع:ا 1.4.2.
 .كلم من المطار الدولي لجزيرة جربة، في منتصف الطريق بين حومة السوق و اجيم 2على بعد 

 : موقع مشروع القرية السياحية(12)خريطة رقم ال

 
 + معالجة الطالب https://www.google.dz/mapsالمصدر: 
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 مخطط التهيئة الخاص بالمشروع: (:12)مخطط رقم ال

 
 http://www.djerba-afous.fr/immobilier-djerba/immobilierالمصدر: 

 : و هي رئيسيةثالثة وحدات  إلىقسم المشروع  عناصر المشروع: أهم2.4.2. 

 :عبارة عن منازل فاخرة تتوسطها بحيرة مائية كبيرة. البحيرة و الفيالت 

 الفيالت و البحيرة :(23-21) مقصور ر ال

 
 http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=739012 :المصدر
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 :كما هو موضح في  عبارة عن منازل ذات عمارة تقليدية بالقرب من شاطئ اصطناعي المنزل
 :الصور التالية

 : المنزل(22-22) صوررقمال

 
 http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=739012 المصدر:

 :اكبر جزء في المشروع و هي عبارة عن شقق و منازل فخمة و معاصرة. المدينة 
 المدينة (:22) صورة رقمال

 
 http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=739012 المصدر:

فندق بخمسة نجوم، مركز للمعالجة بالمياه المعدنية، نادي التنس، مسبح، محالت  إلى باإلضافةهذا 
 تجارية و مالهي.
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 نادي التنس(: 23): صورة رقمال                            نجوم 2: فندق (21) صورة رقمال

 
 http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=739012 : المصدر

 للمشروع األبعادثالثي  :(20)صورة رقمال

 
 http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=739012 المصدر:

 السياحي في مدينة جربة: التسيير . أهداف5.2

 :1هدفهااتبعت مدينة جربة عدة سياسات و استراتيجيات من اجل استقطاب عدد اكبر من السياح 
 مال المشروع السياحي رأسمن  % 500يمكن للمستثمر امتالك  حيث األجنبيتشجيع االستثمار   -
 خلق مشاريع سياحية و فضاءات جديدة مثل مشروع افوس من اجل تعزيز الوحدات السياحية الحالية  -
 .أخرى و دراسة مشروع الترامواي و عدة مشاريع  المطارتحسين و تطوير البنية التحتية   -
 تحسين نوعية الخدمة من خالل رفع مستوي التكوين في المجال السياحي.  -
 التعريف بالمدينة في الخارج و تحسين صورتها  -
 جلب عدة جنسيات أروبية و عربية من اجل تطوير السياحة الداخلية  -

                                                           
     http://www.tourismtunisia.comوزارة السياحة التونسية الموقع 1
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التكنولوجيات الحديثة وخاصة السياحة االلكترونية التي تعرض برنامجا متميزا واضحا للنهوض   -
 بالمنتوج السياحي.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 خالصة:

تعد مدينة باريس الرقم واحد عالميا من حيث استقطاب السياح، لما تملكه من مقومات تاريخية     
جدارة و استحقاق، و لم تكتفي عند هذا الحد، بل و طبيعية أهلتها بان تاخد الريادة السياحية عن 

عمدت إلى إنشاء عدة مشاريع سياحية متنوعة في إطار تنمية سياحية مستدامة، و نفس الشيء 
مع مدينة جربة التي تملك تنوع طبيعي و بيئي، تم تدعيمه بمنشات و هياكل استقبال عصرية، 

استقطاب السياح و الزوار على مدار  كل هذا أهلها لتنافس بلدان الحوض المتوسط من حيث
 .             السنة
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 :األولالفصل  خاتمة

فرد أو مجموعة أفراد يحدث عنه انتقال من مكان إلى  هايقوم ب ات التينشاطال تعتبر السياحة من بين
عّدة أماكن، أو بغرض الترفيه أخر بغرض أداء مهمة معينه أو زيارة مكان معّين أو  آخر أو من بلد إلى
ضافة معلومات ومشاهدات جديدة وااللتقاء بشعوب  وينتج عنه اإلطالع على حضارات وثقافات أخرى وا 
يؤثر تأثيرًا مباشرًا في الدخل القومي للدول السياحية، ويخلق فرص عمل عديدة  وجنسيات متعددة

أداء الشعوب وثقافتهم وينشر تاريخهم  متعددة لخدمة النشاط ويرتقى بمستوى  وصناعات واستثمارات
  .من العلم والثقافة.. أسستقاليدهم، ويشّكل حاليًا صناعة هامة وواعدة تقوم على  و وحضاراتهم وعاداتهم

كبيرة على الجوانب البيئية و حتى االجتماعية، من خالل  أضرارفي  لكن نموها و تطورها قد يتسبب
ة، لدى و جب علينا حماية و المحافظة على الموارد الطبيعية و التلوث و استنزاف المجاالت الطبيعي

من خالل تنمية سياحية في إطار التنمية المستدامة أو ما يعرف بالتنمية السياحية المستدامة، التي البيئية 
  تشجع القيام بنشاطات سياحية تراعي مبدأ االستدامة و المحافظة على البيئة.
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 :الفصل الثاني مقدمة

تعتبر جيجل واحدة من أهم مدن الساحل الجزائري، حيث تطل على البحر المتوسط بشريط 
ذات مناظر طبيعية  متنوع  بين شواطئ رملية و أخرى صخرية و تضاريس متنوعة ساحلي
 .سياحية كبرى ضمن الحوض الجنوبي للبحر المتوسط  مدينةلتكون  تأهلها ،خالبة

 باإلضافة إلى المقومات الخصائص البشرية و الطبيعية،  أهمفي  الفصل سنقوم بالبحث هذافي 
التعرف أكثر على اإلمكانيات كذلك  و ،جيجل مدينةو أهميتها في تطوير السياحة ب ،السياحية

هياكل االستقبال المجال خاصة في ميدان الخدمات، الترفيه و  هذافي  تقدمهايمكن أن  التي
، المدينةالسياحي في  االستثمارمشاكل هذا القطاع وعوائق للزوار كما تطرقنا إلى  المخصصة 

 و ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث هي:

 لمدينة جيجل المقومات الطبيعية المبحث األول: دراسة
 لمدينة جيجل المقومات العمرانيةالمبحث الثاني: دراسة 

 المبحث الثالث: المقومات السياحية لمدينة جيجل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

    الطبيعية  المقومات دراسة
 لمدينة جيجل
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 :تمهيد

ة من المدن دالتنوع الطبيعي يعتبر من أهم العوامل المؤثرة في الجدب السياحي، و جيجل واح
التي تمتلك مؤهالت طبيعية تمكنها من أن تلعب دورا مهما في سياحة حوض المتوسط من 

حتى مناخها  شواطئ، جبال، و ،الساحلي و تضاريسها المتنوعة بين سهولخالل موقعها 
 المتوسطي الذي يساهم بشكل كبير في تطوير السياحة بالمدينة. 

إلى و من خالل هذا المبحث سوف نحاول دراسة مدينة جيجل من الناحية الطبيعية، و نتطرق 
بمدينة  المزجودنوع المناخ  إلى إضافة ،المنطقةب السائدة تضاريسال موقعها الجغرافي و أهم

 جيجل.
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 عن المدينة: تاريخية نبذة .1

بل الميالد من طرف الفينيقيين، حوالي القرن الرابع ق تأسست السنين أالف إلىتعود  عريقةجيجل مدينة 
 المدينة. أوالوالية  إقليمهنا و هناك على مستوي  أثارهاقد كانت محطة للعديد من الحضارات التي نجد و 

على المنطقة هو  أطلقاسم  فأول، التاريخية باألحداثيرة و غني تاريخ المنطقة يتميز بحركية كب
" ويعني جزيرة ساحلية، و الشطر I" األولو هي كلمة فينيقية تتكون من شطرين  IGIGLI"ايجيجلي" 

منها  األسماءلحجر، و تعاقب الحضارات بعد ذلك افرز العديد من الثاني " اغيل" و هو يعني دائرة ا
 ل.جيج األخير"جيدري"، "خيخل" و في 

ة في الجبال و استرجاع سيادتها االنحطاط المتدرج للحضارة الرومانية سمح بتحرر القبائل البربري إن
تقاليدها لتشهد المنطق بعد ذلك تسابق الغزاة باالستالء عليها نظرا لموقعها االستراتيجي الذي تتميز به. و 

"جيجل"  إلىفتعرب اسم المنطقة  السالميةم جاء عصر الفتوحات  355م البيزنطيين  924بعد الوندال 
غالبة، خال القرن العاشر، اال أنداككما شهدت المنطقة ازدهارا تحت سلطة القيروان الذي كان يحكمها 

ها من قبيلة كوتامة مع الفاطميين حيث تم االطاحة بحكم االغالبة، اما بعد خروج الفاطميين، نتحالف سكا
م  7720ثم المهديين سنة م  7007م ثم الحماديين، سنة  475المدينة تحت حكم الزيانيين سنة  وقعتو 

عروج و  باألخويناستنجد سكانها  أن إلىاالسبان،  و ظلت طمعا لعدة دول اوروبية حاولت غزوها مثل
م لتصبح اول مدينة يدخلها االتراك، و ينطلقا منها لتحرير بجاية و  7379خير الدين بربروس سنة 

الجزائر و  على االستيالءو بعد سبع سنوات من  7151مارس  75الجزائر من الهيمنة االسبانية، و في 
يحتل االستعمار الفرنسي المدينة و تبقى ثورات المدينة المقاومة لسنوات على قسنطينة،  االستيالءعام م 

 .1م 7137في سنة  إالعلى المدينة  االستيالء، و لم يتم 7197، 7193، 7197متفرقة من 
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 :الموقع .2

و  المجموعات الجغرافية مع مقارنة للمدينة العام الموضع تحدد التي المتغيرات من مجموعة هو الموقع 
 .1جهوي  مفهوم أنه أي الكبرى  الفيزيائية

 الموقع الفلكي: .1.2

°  3.94و °  3.90شماال، وخطي طول °  53.30و °  53.93تقع مدينة جيجل بين دائرتي عرض 
 .2شرقا

فنجده رطب و ممطر جدا شتاءا، حار  ،أخر إلىهذا الموقع اكسبها مناخا متوسطيا معتدال يختلف من فصل 
تصل مدة  إذو قليل التساقط صيفا، كما سمح لها موقعها الفلكي بالتميز في التغير بن طول الليل و النهار، 

ساعات في فصل الشتاء، و هذا ما يشجع  70ساعة بينما ال تتعدى  73 إلىالنهار في فصل الصيف 
 الصيف.النشاطات السياحية و تنوعها خاصة في فصل 

 الموقع الجغرافي:2.2. 

 شرقا حي لعقابي إلى غربا العرايش من إبتداءا الساحلي الشريط على البلدية شمال وسط جيجل مدينة تقع
 مستوى  من بها اإلرتفاع يتراوح والمقاسب، عيسى أوالد ومرتفعات الحدادة سطح حتى الجنوب إلى وتمتد
 السهول في تتمثالن تضاريسيتينمجموعتين  وجود ما يفسر هذا الجبال، سفوح على م 150 إلى البحر سطح
 منطقة وتتميز البلدية، مساحة من األكبر الجزء تمثل التي سفوح الجبال في و شماال الساحلي الشريط عند

 البحر في يصبان اللذان معطاس وواد القنطرة واد من كال المدينة يعبر حيث هامة هيدرغرافية بشبكة جيجل
 ،شرقا المتوسط البحر، الشمال من فيحدها ، هاما موقعا تحتل لبلدية ومقرا للوالية عاصمة جيجل مدينة تعتبر
 الرئيسي التجمع إلى باإلضافة البلدية تضم قاوس بلدية وجنوبا العوانة بلدية غربا القادر، عبد األمير بلدية
 فتنتشر الجنوب ناحية ،أما غربها بوالنار وأوالد المدينة شرق  المتواجد حراثن : الثانويين التجمعين من كال

  وهناك هنا المبعثرة والقرى  المداشر من مجموعة
 على المطلة والمرتفعات الساحلي الشريط على الجغرافي موقعها بفضل كبيرة أهمية جيجل مدينة تكتسي
 تحتوي  فهي للوالية مقرا ولكونها المتوسط، البحر مناخ إلى تنتمي بإعتبارها طقسها بلطافة تمتاز حيث البحر
 العاملة اليد إليها تجلب بذلك فهي والسياحية، ،التجارية اإلدارية منها العمومية والمرافق التجهيزات جميع على
 . محيطة وجبال غابات شوطىء من اإلستجمام و الراحة مرافق على لتوفرها نظرا السياح إليها تجلب كما

                                                           
1  J.PELLETIER CH .DEFANTE, Ville et Urbanisme dans le monde, masson paris 1989-1994, page 13 . 

 .2002جيجل لمدينةالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير  2



جلجي لمدينة السياحية و الطبيعية المقومات دراسة                                                                 :الثاني الفصل  

 

 
66 

ن  و جهة من قسنطينة و جيجل بين الرابط 43 رقم الوطني الطريق مرور هو المدينة موقع يميز ما أهم وا 
  .بجاية و جيجل

 : موقع مدينة جيجل(04)خريطة رقم 

 
 معالجة الطالب +google earte pro :المصدر

 :اإلداري الموقع . 2.2

على ، تطل على البحر المتوسط شماال بواجهة تمتد ²كلم 2543.35تتربع والية جيجل على مساحة قدرها 
من الشريط الساحلي الجزائري. يحدها من الشرق والية سكيكدة و من  7/70كلم و هو ما يمثل  720مسافة 

كلم ما  537.و تبعد عن الجزائر العاصمة بحوالي الغرب والية بجاية و من الجنوب واليتي سطيف و ميلة
  .1دقيقة جوا 50يعادلها 

كما توضحه الخريطة  بلدية 21 إلىجيجل  ةقسمت والي 7479فيفري  9المؤرخ في  19-04بموجب القانون 
 :التالية
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 لها اإلداري (: توضح موقع والية جيجل في الشمال الشرقي الجزائري و التقسيم 05رقم )خريطة 

 

لوالية جيجل + معالجة الطالب العمرانيةمديرية التخطيط و التهيئة  المصدر:
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 الموضع: 2

 يتعدى ال منبسط سهل من بالقرب الشرقي الشمالي الجزء في الواقعة الجزيرة شبه فوق  جيجل مدينة نشأت
 عسعوس حي عدا ما السهل هذا فوق  موجودة المدينة مباني فمعظم البحر، سطح فوق   مترا 20 إرتفاعه
 ضئيل بإرتفاع يتميز الذي الرابطة حي ،كذلك البحر سطح عن فقط أمتار 5 إلى به اإلرتفاع يصل الذي
 المياه ألن بها البناء يحضركان يجب ان   كثيرة غمر مناطق على يحتوي  فهو لذلك البحر سطح عن

 . الشتاء فصل في خاصة تغمرها

 أن غير مترا، 73 ب يقدر بإرتفاع تتميز الشرقية المناطق إلى المركز من المدينة مناطق معظم فإن عموما
   مترا 70 إلى يصل والذي البحر سطح مستوى  عن باإلرتفاع تتميزان الغربية الجنوبية و الجنوبية المنطقتين

 يالحظ ومنه  والتعمير التهيئة مخططات مختلف توجهات حسب للتوسع محبدة مناطق األخيرة هذه وتعتبر
 يبدأ مزغيطان هضبة ونحو جنوبا إتجهنا فكلما الجنوب نحو الشمال من اإلرتفاع في تدرج هناك أن

 .% 23 و 73 مابين تنحصر حيث اإلنحدار درجة معه وتزيد اإلرتفاع في الموضع

عليه فئن موضع مدينة جيجل يؤهلها من اجل ان تكون قطبا سياحيا بمتياز خاصة في مجال السياحة و 
 .1الشاطئية و السياحة الجبلية

 الموقع الجيولوجي: .4

 ومدى وبالتالي مقاومتها بها السائدة الصخور نوعية معرفة إلى جيجل لمنطقة الجيولوجية الدراسة تهدف
 في والمتمثلة الشمالية األطلسية المناطق تكوينات إلى المنطقة تنتمي وعموما مالءمتها، و للبناء تحملها
 حدود وعلى الساحلي الشريط على طول والرمل الترسبات تظهر حيث والرابع، الثالث الزمن تكوينات
 المصاطب من ومجموعة المتماسكة من الكثبان سلسلة األخيرة هذه لتشكل القنطرة، واد خاصة األودية
 منطقة من الترسبات هذه تماسك ويتغير المائية، تطور المجاري  وعن البحر تراجع عن تعبر التي النهرية

ومتماسكة  متدرجة، مصاطب مشكلة المائية المجاري  حدود على متماسكة غير هشة ، فهي أخرى  إلى
 متوسطة إلى ضعيفة بمقاومة المارن  يظهر أمتار 70الى  5  بين ما سمكها يتراوح حيث الغربية بالمنطقة
 جنوب وفي منشة وواد القنطرة واد مابين المحصورة المنطقة في خاصة البلدية من والشرقية الوسطى بالجهة
 . المدينة
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 واد و كسير واد وحول ساعد سيدي جبل مزغيطان، جبل عند الفليش يوجد والجنوبية الغربية الجهتين في
 . للبناء نسبيا والصالحة المتوسطة بالمقاومة المناطق هذه تتميز ، تاكيالت

 فيما الترب نوعية ناحية من مشاكل أي تطرح ال أنها و للبناء مناسبة مقاومة ذات المنطقة تبدو عموما
 كونها األودية من من بالقرب وكذا الساحلي الشريط على المناطق عند عدا ما متماسكة فهي البناء يخص

 متماسكة غير حديثة وكثبان مصاطب

 التضاريس: .5
تضم والية جيجل في جزئها األكبر سلسلة األطلس التلي) سلسلة جبال بابور(التي تمتد من الغرب إلى 
الشرق ، حيث تتميز بطابعين مختلفين تماما عن بعضهما،  الجهة الشرقية و هي عبارة عن سهول 

بسالسل ساحلية أو شبه ساحلية ضيقة و غنية بالثروات، هذه السهول محاطة من الناحية الجنوبية 
جبليـة وعرة، أما من الجهة الغربية للوالية تعد أقل صعوبة وارتفاع بفعل التغييرات الجيولوجية التي 

 .1كما تبينه الخريطة تتخلل هذين الكتلتين بعض التالل المبعثرة و المدينة عموما عرفتها المنطقة،

 : تضاريس والية جيجل(06)الخريطة رقم 

 

 6102لوالية جيجل مديرية السياحة  :المصدر
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م تقربا بين سهول منبسطة في الجهة  900الى  0فيم يخص مدينة جيجل فهي منحصرة ما بين  أما
 الشمالية و جبال متوسطة االرتفاع من الجهة الجنوبية.

 الجبال:. 1.5

من المساحـة اإلجمالية لها ، أي ما  % 12تمثل الطابـع الغالب على تضاريـس الوالية إذ تغطـي حوالـي  
م و تتعدى في بعض 7000م إلى 300، و تتميز بوعورتها مع ارتفاعات تتراوح بين  ²كلم7433يقارب 
 :ثالثة مجموعات هيم، يمكن تقسيم الجبال بالوالية إلى 7300األحيان 

 :يدة الوعورة، تقع عرة إلى شدو و هي من  ،م 7300من  أكثر م و100تتراوح بين  الجبال المرتفعة
، وهذا ما  لوالية بجايةفي الحدود الجنوبية للوالية، كما هو الحال بالنسبة لجبال بابور المحاذية 

أعطاها سحرا خاصا حيث ارتفاعها مع تقطعها خلق طرق جبلية ذات مناظر خالبة، أعلى القمم بها: 
 م.7529إدريس م وسيدي 7923م، مسيـد عيسى 7395م، مسيد الشنا 7323تامزغيدة 

 :تتوضع هذه المجموعة بموازاة الكتلة الجنوبية، تتراوح االرتفاعات بها مابين  جبال متوسطة االرتفاع
م، تتوزع على الساحل الغربي للوالية خاصة بالعوانة، والوسط حيث تظهر جليا 100م و 300

مهمة، إضافة إلى هذا  بالطاهير وبعض الكتل المتفرقة بالجهة الشرقية، تتميز بشبكة هيدروغرافية
 فهي تزخر بغطاء نباتي وكثيف.

 200، يتراوح ارتفاعها بين في الجهة الجنوبية لمدينة جيجل جبال تتوزعو هي : جبال منخفضة االرتفاع 
الطوالبية ب م ،  555م ، جبل بوغدير ب 519، اهمها جبل مزغيطان الذي يبلغ ارتفاعه  900و 

 .1م 253

 السهول:. 2.5
الذي يمتد على  السهل الموجود في الجهة الشرقية من المدينة و أهمها على الشريط الساحليتنتشر  

، حيث تعد الشريان للمدينة، تفصلها هضاب وتالل و تتميز بكونها النطاق الحيوي هكتار 7300مساحة 
الطرق التي مختلف  الرئيسي لمعظم النشاطات بها، خاصة الزراعة إضافة إلى تركز الهياكل القاعدية بها

 .المدينة إلىتؤدي 
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 االنحدارات: .6

نؤثر  وهي التي بها، المختلفة الشبكات إنشاء و المدن نمو في المؤثرة العناصر مھأ من االنحدارات تعتبر
   :1إلىتنقسم االنحدارات في مدينة جيجل ، خاصة السياحيةو  على عملية توطين المشاريع العمرانية

 موسي حي الشاطئ و حي من  ابتداءيقع على الشريط الساحلي  معظمها:  % 8-0 األولى الفئة
نسبة االنحدار من  اھفی تنحصر أين موازي، بشكل العرايش و بوالرمل منطقة إلى المدينة ومركز

 ذهھ تحتل و ، 8%الى االنحدار نسبة تصل أين عيسي أوالد حي من جزء إلى وصوال  % 0-9
 .المدينة إقليم من كبيرة نسبة الفئة

 و تتمثل في الجهة الشمالیة من ھضبة  ،األولى من أھمیة أقل مساحات تضم:  % 16-9 الثانية الفئة

 صغیرة من جنوب المدینة. أجزاء، و الجهة الشمالیة الغربیة من الحدادة، و أیوف 

  منها  األكبرو تضم منطقة العقابي و جزء من المقاسب اما الجزء : % 26-16الفئة الثانية

 موجود في الجهة الغربية من الحدادة ، و جزء صغير من الحدادة.

  من جزء وھي المدينة غرب جدا ضئيلة نسبة األراضي باقي تشكل: % 26الفئة الرابعة اكبر من 

 التالية: خريطةال هتوضح ما هذاو  .الحدادة و العرايش على المطلة مزغيطان منطقة سفوح

 مدينة جيجل: انحدارات (04)مخطط رقم 

 
 الخريطة الطبوغرافية لمدينة جيجلالمصدر: 
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 : الهدروغرافيةالشبكة  .7

بمتوسط  غنى بالمواد المائية بسبب استقبالها لكميات كبيرة من التساقط المدنجيجل من أكثر  مدينةتعد 
حيث تطغى المياه السطحية  ،ملم سنويا، هذا ما ساعد على خلق شبكة هيدروغرافية كثيفة720يبلغ 

م أي مستوى سطح البحر، و أكثر 0، وقد أدت االرتفاعات المتفاوتة ما بين %49عليها بنسبة تفوق 
االنحدارات الشديدة التى تجمع مياه المجاري سريعة الجريان خاصة في  إلى باإلضافةم 900من 

 .المناطق المقاومة للتعرية

 لوالية جيجل الهيدروغرافية: الشبكة (07)خريطة رقم

 
 2016مديرية السياحة لوالية جيجل  المصدر:

 المناخ: .8

 يتغير متوسطي مناخ هايسود فجيجل الجزائرية، الساحلية المناطق وككل جيجل مدينة موقع بسبب و
 جبال سلسلة وجود أن كما حار وجاف صيفا، شتاءا، ممطر و رطب نهبكو  يتميز آلخر، فصل من

، وهذا المناخ مساعد 1المعتدلة فيتميز بالحرارة الصيف فصل التساقط، أما نسبة ارتفاع في ساعد بابور
جذا على الجدب السياحي خاصة في فصل الصيف فهو يساعد على السياحة الشاطئية ، و حتي 

 الجبلية في باقي فصول السنة.السياحة 
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من شهر سبتمبر و حتى شهر  ابتداءمعتبرة  أمطارتتميز مدينة جيجل بتساقط كمية : األمطار 1.8
  فيفري 

 بمدينة جيجل 2015م الى سنة  م 2006: التغيرات السنوية لألمطار من سنة   (05) الجدول رقم

 2073 2079 2075 2072 2077 2070 2004 2001 2007 2003 السنوات

التساقط 
السنوي 

 )ملم(
1195,32 850,92 1143 685,92 417732 7004752 969,94 179793 425772 7035 

 معطيات مصلحة االرصاد الجوية لمطار فرحات عباسالمصدر: 

 بمدينة جيجل م 2015 م إلى سنة2006: التغيرات السنوية لألمطار من سنة  (09) الشكل رقم

 
 معطيات مصلحة االرصاد الجوية لمطار فرحات عباس + معالجة الطالبالمصدر: 

السنوي  األمطارمتوسط تساقط كمية   إن (،04رقم ) و الشكل (،03رقم ) نالحظ من خالل الجدول
يكون بصورة متدبدبة بحث نجد سنة تكون فيها كمية  2073الى سنة  2009بمدينة جيجل من سنة 

المتساقطة كبيرة تليها سنة منخفضة الكمية و على العموم فمدينة جيجل من بين اكثر الواليات  األمطار
 .األخيرةسنوات  70في  لألمطارطا الجزائرية تساق
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 بمدينة جيجل 2015م الى سنة  م 2006لألمطار من سنة   : التغيرات الشهرية(06)الجدول رقم 

 ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اوت جويلية جوان ماي افريل مارس فيفري  جانفي الشهر

المتوسط 
الشهري 

 ملم
772.3 725.7 34.4 11.79 54.33 20.2 2.3 4.3 34.3 40.25 770.93 740.9 

 معطيات مصلحة االرصاد الجوية لمطار فرحات عباسالمصدر: 

 بمدينة جيجل م2015 سنة إلى م2006: التغيرات الشهرية لألمطار من سنة  (10) الشكل رقم

 
 الجوية لمطار فرحات عباس + معالجة الطالب األرصادمعطيات مصلحة المصدر: 

 الشهرية بمدينة جيجل األمطاركمية تساقط  أننالحظ  (70رقم ) و الشكل (03رقم ) من خالل الجدول
ديسمبر،  أن اكبر كمية تكون حيث نالحظ  أخر إلىم تختلف من شهر  2073م و  2003بين سنة 

 فنسبة التساقط بهما قليلة و نادرة. أوتشهر جويلية و  إمافي الشتاء  أيو جانفي  ،نوفمبر، فيفري 

 :الحرارة 2.8

 م 2015م و  2006المتوسط الشهري لدرجة الحرارة بمدينة جيجل ما بين  : (07)الجدول رقم  

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويلية جوان ماي افريل مارس فيفري  جانفي الشهر

درجة 
الحرارة 
)ْ ( 

72 7273 72741 7379 2079 25793 2975 27793 2975 27777 73772 75771 

 الجوية لمطار فرحات عباس األرصادمعطيات مصلحة المصدر: 

0

50

100

150

200

112,6
123,1

59,9
88,74

39,55
20,2

2,5 9,6

69,5
90,23

170,44
190,4



يجلج لمدينة السياحية و الطبيعية المقومات دراسة                                                                 :الثاني الفصل  

 

 
75 

 بمدينة جيجل م2015سنة   إلى 2006الحرارة من سنة   : التغيرات الشهرية لدرجة(11) الشكل رقم

 
 الجوية لمطار فرحات عباس + معالجة الطالب األرصادمعطيات مصلحة : المصدر

من شهر ماي درجة الحرارة تكون عالية  أننالحظ  (،77رقم) الشكل (، و07الجدول رقم )  من خالل
و هذا ما يساعد على السياحة الشاطئية  موازاتا مع فصل الصيف ية شهر سبتمبر و هذااغ إلى

الدرجات كانت في شهر اوت اما ادني  أعلى أن، و هي تتغير حسب فصول السنة حيث نالحظ بالمدينة
 فيفري.درجة مسجلة فهي في شهر 

 :الرطوبة 2.8

 م بمدينة جيجل. 2015م الى  2006متوسط الرطوبة الشهرية النسبية من سنة  (:08)رقم  جدول

 ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اوت جويلية جوان ماي افريل مارس فيفري  جانفي الشهر

المتوسط 
 ي الشهر 
% 

7779 7174 7373 7379 7773 7079 7775 3473 7779 7279 7774 7477 

 الجوية لمطار فرحات عباس + معالجة الطالب األرصادمعطيات مصلحة المصدر: 
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 .م بمدينة جيجل2015م الى 2006متوسط الرطوبة الشهرية النسبية من سنة  (:12)الشكل رقم

 
 الجوية لمطار فرحات عباس + معالجة الطالب األرصادمعطيات مصلحة المصدر: 

       م 2003بمدينة جيجل ما بين سنة حسب الجدول و المنحنى البياني لنسبة الرطوبة الشهرية 
نسبتها في شهر ديسمبر  أعلىان نسبة الرطوبة في مدينة جيجل مرتفعة و تبلغ  م نالحظ  2073 و

 و فيفري 

 :الرياح 4.8

بعدة عوامل منها الطبوغرافيا، حيث تعمل المرتفعات على التقليل من قوتها  يتأثراتجاه و قوة الرياح  إن 
 من الرياح هي: أنواعثالثة  إلىو تحويل اتجاهاتها ومدينة جيجل تتعرض 

 رياح شمالية شرقية تهب من شهر اكتوبر حتي ديسمبر 
 رياح شمالية غربية تهب من شهر اكتوبر حتى افريل 
 يروكو وهي رياح جنوبية ضعيفةسرياح ال إلىفي فصل الصيف فتتعرض المنطقة  أما 

 
 خالصة:

إن التضاريس المتنوعة بمدينة جيجل و المناخ السائد فيها من بين أهم العوامل التي تساعدنا 
على تطوير النشاط السياحي، حيث يمكن أن نخلق عدة أنواع من السياحة فمثال في فصل 
الصيف السياحة الشاطئية الن درجة الحرارة تكون مرتفع في هذا الفصل، أما في باقي 

هتمام اكثر بالسياحة الجبلية و البيئية و تطويرها و ما يساعد على ذلك الفصول فعلينا اال
 توفر المدينة على تنوع طبيعي و بيئي هائل من جبال، سهول و وديان. 
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 تمهيد:

 التنمية في امتأثيره السكاني و التطور العمراني ألي مدينة يساعد على معرفة مدى النمو ظاهرة دراسة إن
 السكاني علىو النمو  التوسع العمرانينجد أهم سلبيات  بينهم العالقة دراسة خالل منو  ،السياحية
 المقبل للتطوير المقترحات وضعو مدى تناسبه مع التطور السياحي، و هذا ما يساعدنا على  المدينة

 والعدد الحجم حيث من نموها بالحسبان األخذ مع المدينة، تشمل التي و السياحية  العمرانيةللمنظومة 
 . باإلضافة إلى التطور السياحي، السكاني النمو و العمراني التطور التوازن بين إيجاد بغية

و من خالل هذا الفصل سنتطرق ألهم مراحل النمو السكاني و التطور العمراني، و ما وكبهما من أحداث 
 سلبيا عليهما. أوأثرت ايجابيا 
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 :التطور السكاني لمدينة جيجل .1

وقد تميزت هذه المرحلة بأهم حدث في تاريخ الجزائريين وهو  م: 1699-1691المرحلة األولى  1-1
من األرياف وكدالك االستقالل ، وبالتالي رحيل عدد الكثير من المعمرين وتعويضهم بالسكان النازحين 

حيث قدر  م 4691م ، وفتح وحدة الجلود سنة 4691الجاهزة سنة  ين إلى وحدة األلبسةفلتحويل وحدة ال
 نسمة . 01752ب  4699 عدد السكان في سنة

في هذه المرحلة عرفت المدينة تطورا هاما في عدد السكان  م: 1611-1699المرحلة الثانية  1-1
م ، وذلك نظرا، لتحسن الظروف المعيشية كما تم ترقية جيجل 4677نسمة في تعداد  591،00حيث بلغ 

 م.4671إلي مركز والية سنة 

 (٪2,41الهجرة )+ ومعدل صافي٪5,0وهذا النمو كان بمعدل 

تميزت هذه المرحلة بالرخاء االقتصادي وتحسن ظروف  م:1691-1611المرحلة الثالثة  1-3
نسمة  مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو حيث قدر  90010م 4697المعيشة حيث بلغ عدد السكان سنة 

 (٪2,4وقدر معدل صافي الهجرة ب)+ ٪1,1ب

نسمة وبمعدل 117506م ب4669عدد السكان في تعداد قدر  م:1669-1691المرحلة الرابعة 1-4
أي ارتفاع هذا المعدل  (٪1,6الذي انخفض عن المرحلة السابقة ومعدل صافي الهجرة ب)+ ٪1,6نمو 

مدينة جيجل أصبحت أكثر جدبا للسكان و ذلك نتيجة للظروف األمنية التي شاهدتها  ى،وهذا يدل عل
و الجبال  األريافو هو ما اجبر سكان  (61-65الجزائر في هده الفترة خاصة في بداية التسعينيات )

 .المجاورة لها األحياءمركز مدينة جيجل و  إلىترك منازلهم و الفرار  إلى

نسمة أي  133147ب 0229قدر عدد السكان في  :م 1009-1669المرحلة الخامسة  1-5
 نسمة  7919بمتوسط زيادة سنوي تقدر ب 

السكن فان  مديرية حسب المعلومات المتحصل عليها من :م 1015-1009المرحلة السادسة  1-9
 .1نسمة 415059قدر ب  0241مدينة جيجل في سنة عدد سكان 

 
                                                           

 6102مديرية السكن لوالية جيجل.،  1 
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 م 1015م إلى  1699السكاني لمدينة جيجل من سنة (: مراحل التطور 13الجدول رقم )

 
 + معالجة الطالبلوالية جيجلمديرية السكن المصدر: 

رغم أن التطور السكاني في مدينة جيجل كان يزداد باستمرار و بشكل منتظم و خاصة بعد االستقالل و 
السنوات الموالية له، إال أن جاءت فترة العشرية السوداء التي أثرت تأثيرا سلبيا على المدينة و هذا من 

الالامنية التي عاشوها في خالل التوافد الكبير للسكان األرياف و الجبال على مركزها بسبب الظروف 
م أين نسجل  4669م حتى سنة  4697أماكن إقامتهم، و هذا ما نالحظه في الفترة الممتدة من سنة 

كل هذا أدى إلى انتشار فوضى عارمة بمدينة جيجل  (٪1,6ب)+قدرت معدل صافي الهجرة أعلى نسبة 
أذى بالبعض منهم إلى اللجوء إلى السكن خاصة و أنها لم تستطع استيعاب هذا التوافد الكبير للسكان ما 

 في مستودعات، و البعض اآلخر إلى البيوت القصديرية مما أدي إلى انتشار األحياء القصديرية .

 التطور التاريخي و العمراني لمدينة جيجل. 1

 :1936المرحلة األولى ما قبل . 1.1
القديمة "  التي تتموضع على شبه الجزيرة ، كانت مدينة جيجل في هذه الفترة تتمثل في القلعة " المدينة 

هذا يعود إلى الفترة  و ويحيط بها السور من الجيهات الثالث ما عدا من الشمال فهي تظل على البحر،
السور لتصدي للحمالت اإلسبانية المتتالية  ذامدينة جيجل حيث قام عروج ببناء هالتركية التي عاشتها 

 القصف كما هو موضح في الصورة. أثناءكبيرة من القلعة  أجزاءدمرت ، و التي عليها
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 1994القلعة سنة  :(46)رقم  صورةال

 
 http://suzanne.granger.free.fr/Durif_chroniques.html المصدر:

 م 1995 – 1936المرحلة الثانية  .1.1
م من طرف الفرنسيين حيث قاموا بقصفها بالمدافع 4956ماي  45في هذه المرحلة تم احتالل المدينة في 

 وبالتالي تم تهديم القلعة وتم تحويل الحصن الموجود بها إلى مخزن البارود. 

م تعرضت جيجل  إلي زلزال عنيف هدمها عن آخرها ،بعد هذه السنة أعاد المستعمر  4919وفي سنة 
 .وفق مخطط ذو شكل مثلث قائم المتمثل في مركز المدينة الحالي بنائها

 .1991مخطط عمراني لمدينة جيجل و ضع سنة  أول: (05)المخطط رقم 

 
 POS N°1 de la ville de Jijel », ANAT, 2001 المصدر:
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 م:1633-1995المرحلة الثالثة . 3.1

         الخاصة بالجزائريين مثل:حي بوريدح الصديقتميزت هذه المرحلة بظهور بعض األحياء الشعبية 
((Zhuin، ( حي عسعوسboumarchè،) ( حي جاب هللاfoubourg.،) 

 م1633م الى 1995ما بين سنة  توسع المدينة أطرافيوضح (: 09)مخطط رقم ال

 
 + معالجة الطالب 1663المخطط التوجيهي للتهيئة و التعميرالمصدر: 

 .م:1691-1633 المرحلة الرابعة. 4.1
استفادت جيجل  إطارهسعيا لكسب ود الجزائريين قامت فرنسا بعدة مشاريع أهمها مشروع قسنطينة وفي 

عمارات عسعوس ، منها عمارات الكازينو)الشاطئ(،  HLMمن عدة مشاريع ومساكن جديدة علي شكل
 هكتارا 4,11سنوي هكتارا بمعدل  10وخالل هده المرحلة زاد مجال المدينة بــ ،،عمارات السرك

 م:1613 -1691المرحلة الخامسة . 5.1
 معظم فإن هذا مقابل لكن السياسية، سيادتها إسترجعت و إستقاللها الجزائرية الدولة نالت المرحلة هذه في

 بحركة إهتماما أنذاك السلطات تولي ولم السكن مجال في كبيرة فوضى عرفت اإلستقالل بعد مدنها
. و قدرت مساحة المدينة منها طردو التي المعمرين سكنات يشغلو أن إال السكان على كان فما التعمير،

 .هكتار 169 حوالي في هذه الفترة
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 م7903 (: مدينة جيجل سنة70رقم )المخطط 

 
 1015مذكرة تخرج: السكن في الوسط الساحلي خصائص و حلول في إطار التنمية المستدامة، أم البواقي  المصدر:

 م:1699-1613السادسة  المرحلة. 9.1
في هذه المرحلة تم إدراج مشاريع هامة نتيجة لترقية جيجل إلي والية مقرها مدينة جيجل وتنمية هده 

حيث أنجزت عدة مشاريع ومرافق أهمها المساكن االجتماعية في  في إطار مخطط استعجالي بها، األخيرة
 .هكتار 209 مساحة تحتل جيجل مدينة أصبحت لذلكالمناطق الحضرية الجديدة 

 م7988-7903ما بين (: مدينة جيجل 78رقم )المخطط 

 
 1015مذكرة تخرج: السكن في الوسط الساحلي خصائص و حلول في إطار التنمية المستدامة، أم البواقي  :المصدر
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 م:1669-م1699المرحلة السابعة  1.1
باقي الوالية نظرا للمشاريع الهامة التي شهدت مدينة جيجل في هذه الفترة انتعاشا اقتصاديا علي غرار 

والسكة الحديدية وتوسيع الميناء القديم والتي كانت عامال مهما في  تضمنتها الوالية مثل توسيع المطار،
مما أدى إلي تفاقم أزمة السكن بها حيث تم الشروع في انجاز المناطق  المدينة،جدب السكان خاصة إلي 

المركز التجاري  الفرع الجامعي، الحي اإلداري، خدمات ومرافق جديدة مثل:هرت ظكما  السكنية الجديدة،
 هكتارا بزيادة سنوية تقدر14وعدة بنوك ومرافق أخري ،مما أدى إلي زيادة مجال المدينة بـ ،المكتبة البلدية،

 كل رغم المدينة في نمو سرعة يعني ما هكتار وهذا 907ب تقدر مساحتها أصبحت فقد هكتارا 56,15 ب

 .العراقيل

م7998-م7988(: مدينة جيجل ما بين 79المخطط رقم )  

 
 1015مذكرة تخرج: السكن في الوسط الساحلي خصائص و حلول في إطار التنمية المستدامة، أم البواقي المصدر : 

 

 م:1015-م1669المرحلة الثامنة . 9.1
 األمنبشكل رهيب جدا خاصة بعد انقضاء فترة العشرية السوداء و حالة تواصل نمو المدينة العشوائي 

جميع البيوت القصديرية المنتشرة بالمدينة ، لكن توجد عدة  إزالة، حيث تم يشها البالدعت أصبحتالتي 
 إنشاءاستغالل العقار الذي هو مللك للدولة من طرف بعض المواطنين  أهمهانقاط سوداء في هذه الفترة 

 إجراءات اتخاذ إلىبالسلطات المحلية  األخيرة اآلونةغير قانونية، ما أدى في  ةهم عليه بطريقمساكن
 (.12ردعية في حق المخالفين و ذلك بتهديم اخلب المساكن الغير قانونية كما توضحه الصورة رقم )

 



جلجي لمدينة السياحية و الطبيعية المقومات دراسة:                                                                 الثاني الفصل  

 

 
84 

 غير قانونية بحي بوالرمل بناية(: تهديم 50صورة رقم )ال

 
 1019التقاط الطالب المصدر: 

 
م7998-م7988(: مدينة جيجل ما بين 77المخطط رقم )  

 
 1015مذكرة تخرج: السكن في الوسط الساحلي خصائص و حلول في إطار التنمية المستدامة، أم البواقي المصدر : 

 
 

 خالصة:
بشكل كبير،  لمدينة جيجل تواصل النمو الديموغرافي و العمراني الحاليمند االستقالل و حتى وقتنا 

في عدد السكان النازحين من العشرية السوداء و ما قابلها من زيادة كبيرة  أهمها أسبابفيه عدة  أثرت
األرياف و الجبال نحو المدينة، ما أدى إلى انتشار فوضى و ظهور األحياء القصديرية و الفوضوية، 

األراضي الفالحية ت على حساب باإلضافة إلى العشوائية في نمو المدينة فاغلب هذه التوسعات كان
 مناطق و مواقع التوسع السياحي، و هي من بين العوامل التي أثرا سلبا على التنمية السياحية بالمدينة.  و 
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 تمهيد:

عدة مقومات سياحية، قد تكون طبيعية  أن تتوفر المنطقة علىمن اجل سياحية ناجحة ال بد من 
أو بشرية من هياكل الطبيعية التي تجلب و تستهوي السياح،  ظركالشواطئ، الجبال، و مختلف المنا

االستقبال و اإليواء ) فنادق، قرى سياحية، مطاعمـ أماكن الترفيه و الراحة (، و حتى وسائل النقل و كل 
البني التحتية التي تسهل له الوصول إلى هته المنطقة من طرق، موانئ و مطارات، باإلضافة إلى تاريخ 

 المنطقة و عاداتها و تقاليدها.

لى أهم المقومات السياحية في مدينة جيجل و مدى تناسب و من خالل هذا المبحث سنحاول التطرق إ
هذه األخيرة مع التنمية السياحية في المنطقة، إضافة إلى أهم المعالم السياحية الموجودة بها سواء كانت 

 طبيعية أو تاريخية.
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 . الهياكل القاعدية و البنية التحتية لمدينة جيجل:1

الطرق على شبكة نقل مهمة و كثيفة من طرق وطنية و الطرق الوالئية و  تحتوي مدينة جيجل و ضواحيها
البلدية، كما تتوفر كذلك على خط لسكة الحديدية و ميناء كبير خاص بالنقل البحري، و ميناء الصيد 

 .البحري، باإلضافة إلى مطار دولي

دينة جيجل بشرط استغلها بطريقة البنية التحتية أداة و وسيلة فعالة في سبيل تحقيق التنمية السياحية في م
 صحيحة و تطويرها إن اقتضت الضرورة لكي تعود بالنفع على اقتصاد المدينة .

 الطرق:شبكة  1.1
، و يبلغ معدل كثافة الطرق 1كلم 4997.1تتوفر والية جيجل على شبكة كثيفة من الطرق يبغ طولها 

 (:40رقم) كما تبينه الخريطةو هي موزعة (، 47الجدول رقم) كما يوضحه ²كلم/ كلم 4.91

 كلم 774.2: بطول  99-14-79الطرق الوطنية رقم  -
 كلم  494.0: بطول  494-414-419-441-447-47-47الطرق الوالئية -
 كلم 4427الطرق البلدية : بطول  -

و هي ²كلم/كلم 4.27كلم، بمعدل كثافة  11.04أما مدينة جيجل فتتوفر على شبكة طرق يبلغ طولها 
 (47ة كما هو موضح في الجدول )موزع

 (: طول طرق والية و مدينة جيجل و كثافتها90) الجدول رقم
الطرق  

الوطنية 
 )كلم(

الطرق 
الوالئية 
 )كلم(

الطرق 
البلدية 
 )كلم(

 
المجموع 

 )كلم(

كثافة 
الطرق 
الوطنية 
 (²)كلم/كلم

كثافة 
الطرق 
الوطنية 
 (²)كلم/كلم

كثافة 
الطرق 
الوطنية 
 (²)كلم/كلم

 
 المجموع

 4.27 4.11 4.41 4.77 11.04 41.44 4.71 42.71 المدينة 

 4.91 4.17 4.41 4.47 4997.1 4427 494.0 774.2 الوالية 

 مديرية األشغال العموميةالمصدر:

                                                           
 مديرية التجهيزات و االشغال العمومية 1
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 شبكة الطرق بوالية جيجل(: 98)خريطة رقم 

 
 مديرية األشغال العموميةالمصدر: 

 الموانئ:. 1.1

 البحري جن جن:ميناء النقل . 1.1.1
مشروع لمصنع  أشغاإلنشاءبها  بدأتالتيكلم من المنطقة الصناعية بالرة 14يقع ميناء جن جن على بعد 

كلم شمال مطار فرحات  7كلم شرق مدينة جيجل و  44الحديد و الصلب ذو الجودة العالية، و على بعد 
هذا يحتوي ، كما الرابط بين جيجل و قسنطينة  14عباس، و هو موصول مباشرتا بالطريق الوطني رقم 

 .التجاري  البحري  الميناء على منشآت هامة يستجيب لكل التقنيات الحديثة في مجال النقل

 و في ظل التنمية السياحية التي تنتهجها مدينة جيجل و جب عليها إضافة النقل البحري لألشخاص، و
الذي يساعد على التدفقات السياحية و يساهم في تسهيل الوصول لمدينة جيجل، و عدم حصر نشاطه 

 على النقل البحري التجاري فقط. 
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 :ميناء الصيد البحري بوالديس .1.1.1
من  ةمدينة من جهة الغرب و شاطئ كتاملالميناء العسكري ل إنشاءهبمحاذاةجيجل تم  مدينةيقع وسط 

الشكاوي التي تقدم بها ، و هو مغلق في وجه الزوار، و السبب حسب عمال الميناء هو الشرق 
الذي تتعرض له السفن و شباك الصيد جراء العبث الذي يقوم به  فالسفن و الصيادين من التلأصحاب
 الزوار.

 مطار فرحات عباس: .1.1
م عرضا( 11م طوال و7144) 7م442444كلم من مدينة جيجل، مساحته تقدر بـ 47يقع على بعد 

كلم عن ميناء 7يبعد، كما ويمنح جميع التسهيالت من أجل اتصاالت جوية سواء داخل أو خارج الوطن
 كلم عن مطار قسنطينة.444كلم عن مطار بجاية و70جن جن، 

 :يستقبل جميع أنواع الطائرات حيث يسير رحالت داخلية وخارجية 

 الجزائر بمعدل رحلة واحدة يوميا.–الرحالت الداخلية: جيجل  ــ
 حاسي مسعود بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا.–جيجل 
 بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا. مرسيليا –الرحالت الخارجية: جيجل  ــ

لدى يجب تفعيل دوره اكثر و دمجه مع مختلف ديناميكيات السياحة بالمدينة، في ظل صعوبة الوصولية 
 إلى المدينة بسبب الخصائص الموضعية للمدينة، و التضاريس الجبلية التى تعرقل سهولة الوصول إليها.

 ل(: أهم الهياكل القاعدية لمدينة جيج11صورة رقم )

 
+ معالجة الطالب googleearth proالمصدر:
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 السكة الحديدية: . 1.1

جيجل خط للسكة الحديدية يربطها بشبكة السكة الحديدية الوطنية عل مستوى والية  بمدينةيوجد 
يضم هذا الخط عدة محطاتلنقل المسافرين و شحن هو خط موصول مباشرة بميناء جن جن،و ، سكيكدة

د سكيكدة لنقل المسافرين و هده الخطوط متوقفة من -قسنطينة، جيجل  -جيجل  :أهمهاالبضائع من 
-نشاطها و السبب يبقى غير معروف، و جيجل أوجكانت في  أنهارغم  الواليعدة سنوات وبقرار من 

كلم من الجهة  4.0يجتاز هذا الخط مدينة جيجل على طول  لنقل البضائع، قسنطينة-سكسكدة، جيجيل
و هذه الخيرة تبقى مهملة و ال  ،موسىمحطة المسافرين المتعددة الخدمات بحي  إلىالشرقية و صول 

دور مهم  إعطاءهاو جب  لذلكالمدينة،  إلىسهولة الوصول  تسهيلتقوم بدورها في تطوير السياحة و 
 المدينة. إلىمجال النقل البري من اجل تسهيل الوصول 

 بمدينة جيجل : محطة السكة الحديدية(11)صورة رقم 

 
 SDAT JIJELالمصدر: 

 االستقبال بمدينة جيجلهياكل . 1.1

 التي يجب االهتمام بها، و هذا من اجل النهوض بالقطاع السياحي األشياءهياكل االستقبال من بين  إن
 أوتخدم السائح بطريقة مباشرة  التيبمدينة جيجل، و تتمثل هده الهياكل في جمع المنشاة و المؤسسات 

اكبر مدة ممكنة و هو الهدف  إقامتهمة فترة غير مباشرة، من اجل جلب اكبر عدد من السياح و إطال
 .مكان بالعالم أيالرئيسي من السياحة في 
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 الفنادق: .1.1.1
والية اي اكثر من نصف الفنادق الموجودة فيالفندق  70فندق من بين  40تحتوي مدينة جيجل على 

صورة الجليديمثل فندق موجودة بمدينة جيجل و هي فنادق كلها غير مصنفة تنقسم الى فنادق حضرية
( يوضع الفنادق 44و الجدول رقم)، (11)صورة رقم كتامةمثل فندق  ساحلية أخرى و  (14)رقم

 .الموجودة بمدينة جيجل
 فنادق مدينة جيجل (: 19رقم )الجدول 

 التصنيف األسرةعدد  عدد الغرف اسم الفندق المدينة

 حضري 651 27 لويزة 

 حضري 52 04 البصرة 

 ساحلي 664 04 النسيم 

 ساحلي 04 40 كتامة 

 حضري 660 01 السالم 

 حضري 44 60 المركزي 

 حضري 46 61 الريان 

 حضري 41 70 المشرق 

 حضري 61 64 الجليدي جــــــيــــــــــــجــــــل

 ساحلي 60 40 كونفيفيال 

 ساحلي 44 60 االقامة 

 ساحلي 01 74 الجنة الزرقاء 

 ساحلي 47 61 الكريك 

 حضري 27 41 الجزيرة 

 حضري 14 40 تاغراست 

 1912مديرية السياحة لوالية جيجل :المصدر
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 (: فندق الجليدي 11(: فندق كتامة                الصورة رقم )11الصورة رقم )      

 
 1912التقاط الطالب المصدر: 

 ،خاصة في فصل الصيف إليهاهده الفنادق ال يمكنها استيعاب العدد الهائل من السياح المتوافدون إن
لرداءة الخدمات المقدمة. و كما صرح صاحب فندق الكريك  أيضانظرا لضعف القدرة اإليوائية لها و 

هو تصريح  على موسم االصطياف و تأثرجميع فنادق المدينة فلن  أغلقتالسيد )ز ب( انه حتى و لو 
منها  أسباببمنازل الكراء على الفنادق لعدة  اإلقامةصحيح و يتوافق مع الواقع الن السياح يفضلون 

 الغرف خاصة في فصل الصيف . أسعارارتفاع 

الطبيعية و السياحية التي تزخر  لإلمكانياتو يعتبر القطاع الفندقي في مدينة جيجل جد متأخر نظرا 
جودة و نوعية تسمح لها بتوفير الراحة و متطلبات السياح  ذات، و لهذا يجب توفير فنادق المدينةبها 

 العصرية.

 المخيمات: .1.1.1
عبر تراب الوالية حيث احصت مديرية مخيم لكنها منتشرة عبر تراب الوالية  أيال يوجد بمدينة جيجل 
مخيمات تابعة للخدمات  1سرير، و  7947مخيم بطاقة استيعاب تقدر ب  47السياحة لوالية جيجل 

، و هو عدد قليل جدا اذا  1سرير 4044االجتماعية و المؤسسات الوطنية طاقتها االستيعابية تقدر ب 
ما قورنا بحجم الدفقات السياحية الى المدينة، كما ان معظم هذه المخيمات ال تستوفي الشروط 

 الضرورية للراحة.
 

                                                           
 6102مديرية السياحة لوالية جيجل 1
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 الشقق المؤجرة: . 1.1.1

في هده  اإلقامةمدينة جيجل و في كل الفصول يفضلون  إلىمعظم السياح و المصطافين و القادمين 
 أحسنلم نقل  أنألنها توفر لهم الراحة مثل الفنادق  أيضاالشقق نظرا لتكلفتها المنخفضة عن الفنادق و 

بير في تحسين الجيجلية وساهمت بشكل ك األسرمنها، و تعتبر هده الظاهرة مصدر دخل للعديد من 
 المواطنينبدا بعض  ذإبعد خطير  تاخد األخيرةالظروف المعيشية للكثير منهم، و لكنها في السنوات 

سائح و و السماسرة في استغاللها بطريقة سلبية هدفها الربح السريع و هذا ما يعود بالضرر على ال
 الخزينة العمومية.

، و هذا بسبب لجوء المصطافين لها األخيرةو قد استفحلت هذه الظاهرة بشكل كبير خاصة في السنوات 
 في ظل الغياب الشبه كلى لهياكل االستقبال الفندقية و ضعف خدماتها مقارنة مع أسعارها المرتفعة.

 بيوت الشباب :. 1.1.1
بيوت شباب في كل من الطاهير، تاكسنة، زيامة المنصوري، العوانة، و بيت  1بوالية جيجل  يوجد

 .موجود في منطقة بوالرملشباب واحد على مستوي مدينة جيجل 

 : بيت الشباب (11)رقم  صورة

 
 1912التقاط الطالب 

 . متحف كتامة:1.1.1
بمبادرة من سكان المدينة وتحت  4747تم إنشاؤه سنة ، يقع متحف كتامة وسط مدينة جيجل

سنة بقرار والئي 4722سنة ، إشرافجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بقيادة الشيخ عبد الحميد ابن باديس
 .عليه متحف كتامة أطلقمتحف و  إلىتم تحويله  4722

العصور يحتوى المتحف على عدد ال باس به من أثار الحضارات التي مرت على مدينة جيجل عبر 
 باإلضافة إلى التعريف بمختلف الصناعات التقليدية بالمدينة.
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 (: متحف كتامة12صورة رقم )

 
 1912ر: مديرية الثقافة المصد

 :هياكل الخدمات السياحية.2.1
 الوكاالت السياحية:  .1.2.1

الهياكل الخدماتية في المنظومة السياحية، فهي تعد من الوسائل المنشطة  أهمالوكاالت السياحية من  إن
تساهم في تعريف السائح  إذتنسيق بين السائح المنطقة المراد اكتشافها و السياحة بها،  أداةلها و 

قامتهرحلته  إليهأثناءتوفر له كل ما هو بحاجة  إنبوجهته و تعمل على  و  ،من حجز للغرف و نقل أوا 
من بين سبعة وكاالت سياحية موجودة في كامل الوالية )جدول  أربعة، و تتوفر مدينة جيجل على غيرها

 رقم( ينحصر نشاطها على بيع التذاكر و الحجز الفندقين و تنظيم رحالت الحج و العمرة
 : الوكاالت السياحية بمدينة جيجل(11)جدول رقم 

 اهلاتف / الفاكــس العنــــوان تسمية  الوكالة 
 034/47.85.04 جيجل  –4591شارع أول نوفمرب   82 الكورنيـش 0

034/42.85.14 

 034/49.87.98 جيجل –هنج مصطفى بن بولعيد  1 سياحة و أسفار اجلزائر 0
034/47.10.38 

 034/42.97.84 امليلية -مسكن امليلية 02حي  العربـي 0
034/42.96.18 

 034/49.71.71 جيجــل –هنــج حسيــن بن شيـــخ  جيـــــزال 0
0660/83.20.78 

 0550/04.50.51 الطاهيــر  –هنج عــمرة الطاهــر  بـــــالم تـــــور 0

 034/47.12.09 جيملة -00حمل رقم  00مسكن عمارة  030حي  مجيــلة 0

 03343.430400 جيجل -شارع بن شارف عبد اجمليد الشهباء تور 0

 1912مديرية السياحة :المصدر
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 الدواوين و الجمعيات السياحية: .1.2.1

، و تعمل على )جدول رقم( فقط منها معتمدة و تنشط بصفة رسمية 4دواوين سياحية  42يوجد بجيجل 
معارض و فعاليات ثقافية  إقامةالتعريف بالمنتوج السياحي المحلي و ترقيته و هذا عن طريق 

المشاركة في الفعاليات الوطنية و الحمالت التحسيسية، لكن يبقى عددها غير كافي و  باإلضافةإلى
 نشاطه ضئيل و محدود مقارنتا بما تملكه جيجل من ثروات طبيعية سياحية هائلة .

 : الدواوين و الجمعيات السياحية بمدينة جيجل(11)الجدول رقم 
 رقم االعتماد المقـــر اسم الديوان أو الجمعية

 10/58 حي الرابـطة  جيجـل الديوان  الجيجلي للسياحة
 98/76 بلديـــة  سيدي  عبد  العزيـــز الديوان المحلي سيدي  ع. العزيــز

 74/7447 جيجــل جمعية السفير للسياحة
 1912المصدر: مديرية السياحة لوالية جيجل 

 مناطق التوسع السياحي :. 1

تعتبر مناطق التوسع السياحي هي الوعاء العقاري لمختلف مشاريع االستثمارات السياحية، حيث تم 
( بكامل التراب الوطني او كما يطلق عليها حاليا مناطق و ZETمنطقة توسع سياحي ) 497 إنشاء

 414منها  41/44/4722المؤرخ في  22/747(، و فق المرسوم: ZESTمواقع التوسع السياحي )
 .1قة و موقع سياحي بالواليات الساحليةمنط

 مناطق التوسع السياحي بمدينة جيجل: .1.1

المؤرخ  22/747لقد تم تحديد مناطق و مواقع التوسع السياحي من خالل المرسوم التنفيدي المؤرخ 
ع سياحي منطقة توس 47 أصلمناطق توسع سياحي من  1جيجل  بمدينةحيث حدد  41/44/4722ف

 (.44)و الجدول رقم ( 47)خريطة رقممنتشرة عبر كامل الوالية، كما توضحه 
 
 

                                                           
 241، ص مرجع سابقبركاني حسام الدين: 1
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 جيجل بواليةالتوسع السياحي  و مواقعمناطق (:90)خريطة رقم

 
 1912مديرية السياحة لوالية جيجل المصدر: 
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 جيجل والية (: مناطق و مواقع التوسع السياحي ب11الجدول رقم )

 1912لوالية جيجل مديرية السياحية : المصدر

 املساحة اإلمجـالية املــوقع تسمية املنطقة

 البلدية  الدائرة 

  دار الــواد 

 

 

 زيامة منصورية 

 

 

 

 زيامة منصورية

 ارـهكت88

 هكتـار26 تــازة 

 هكتـار141 الوجلـة 

 هكتـار26 بـوبالطن

  األفتيـس

 

 

 العوانة

 

 

 

 العوانة

 هكـتار26

 هكتـار126 العـوانة

 ارـهكت141 عـربيد علي 

 هكتار166 بليـدةبرج 

  رأس العافيـة

 

 

 جيجل

 

 

 

 جيجل

 هكتــار55

 هكتار112 عدوان علي

 هكتار67 كازينـو

 هكتار112 بين قائـد

 هكتـار62 أوالد بوالنـار

 هكتــار791 األميـر عبد القـادر الطـاهري  تـاسوست

 هكتـار119 الطـاهري  ( سابقابازول )األشواط 

 هكتـار327 1 امليليــة امليليــة واد زهـور 

 هكتــار486 خريي واد عجول  العنصـر  بين بلعيـد 

 هكتـار617 سيدي عبد العزيـز الشقفــة  سيـدي عبد العزيـز 

 هكتـار 481 القنـار القنــار
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تهيئتها  أعاقتتعاني مناطق التوسع السياحي بمدينة جيجل خاصة و والية جيجل عامة من عدة مشاكل 
 و تجسيد العديد من المشاريع المبرمجة فيها، من بين هده المشاكل:

  العديد من هده المواقع لم يعد لها وجود بفعل عمليات التوسع العمراني داخل نطاقها مثل الكازينو و
و انشغال  األمنيبونار، و خاصة خالل العشرية السوداء بعد النزوح الريفي الكبير بسبب الوضع  أوالد

 داك. األمنيأنالدولة بالوضع 
  بعين  يؤخذالمناطق لم  هتحديد هذ أثناءق حيث انه تحديد هده المناط أثاءغياب التخطيط حيث انه

اغلبها  األراضياالعتبار المشاريع المبرمجة فيها كميناء جن جنو محطة توليد الكهرباء، و كذا طبيعة 
تابع لقطاع الغابات، و هو ما ترك جزء صغير  أخرللخواص و  أمالكعبارة عن تعاونيات فالحية و 

 ع.نزا  أيجدا تابع لدولة خال من 
. المقومات السياحية الطبيعية بمدينة جيجل:1  

ال يمكن ان نتكلم على هذه المقومات الطبيعية و نحصرها على المدينة فقط بل ال بد ان نربطها مع 
 مقومات الوالية ككل و من بين هذه المقومات نذكر: 

 :البحري  . الساحل1.1
واد الزهور شرقا تصادفك شواطئ  إلى غربا المنصورية من زيامة، كلم474امتداد طبيعي على طول 
شواطئ من أصل  2يجلي للمدينة ويضم الساحل الجي أخرى ونوادر طبيعية ، وخلجان متناثرة هنا و هناك

وتكمن أهمية الشواطئ في جذب المصطافين خاصة في  رملية وأخرى صخرية شاطئ منها شواطئ14
 77تم فتح 7441في موسم االصطياف فالسباحة فيها،  ليست كلها مسموح أنهاغير ، فصل الصيف

 .غير ممسوحة للسباحةشاطئ للسباحةو جعلت األخرى 
1911الشواطئ المسموحة لسباحة في مدينة جيجل سنة  (:11) رقم لالجدو  

7441عدد المصطافين  المساحة  اسم الشاطئ 
 التربة الحمراء 107174 72972
 كتامة 097714 19444
بونارأوالد 710440 0044  
 الخليج 449774 1144
 المنار الكبير 741197 77144

 1912مديرية السياحة لوالية جيجل   :المصدر
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 1911سنة  بمدينة : الشواطئ الغير مسموعة لسباحة(11)رقم  لالجدو
 سبب منع السباحة اسم الشاطئ

 غير مهيا بوحنش
 غير مهيا اقالل
 ملوث الرابطة
 ملوث الزواي

 1912السياحة لوالية جيجل مديرية :المصدر

 : مواقع شواطئ المدينة(17)صورة رقم 

 
 معالجة الطالب  googleearteproالمصدر:

 :. الغابات1.1
تحتوي والية جيجل على أهم المناطق الغابية في الجزائر إذ تقدر مساحتها اإلجمالية 

الطوبغرافي، وتتواجد أساسا هكتار، تظهر على شكل غابات متفرقة بفضل العامل  441491بحوالي
 بالمناطق الجبلية، منها كتل منطقة الميلية، قروش، تاكسنة، الشحنة وأوالد عسكر.

يتكون هذا الغطاء النباتي من غابات شجرية، أحراش وحشائش قصيرة، لكن النوع السائد في هذه الغابات 
 هو البلوط والفلين.
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 جيجل(: الغطاء النباتي لوالية 19خريطة رقم )

 
 محافظة الغابات + معالجة الطالبالمصدر: 

. المعالم التارخية:1.1  
ملتقى للعديد من الحضارات، فهي ليست مدينة سياحية بما تملكه من تنوع طبيعي، بل تعد مدينة جيجل  

المنطقة منها اآلثار الرومانية شوبة )زيامة منصورية(، ، التاريخيةتحتوي على العديد من المواقع األثرية و 
الفينيقية )الرابطة(، وكذا موقع ما قبل التاريخ تازة ومزغيطانوالجدول التالي يبين بعض المواقع السياحية 

 جيجل:مدينة ب
 (: المعالم التارخية بمدينة جيجل21الجدول رقم )

 الحضارة التصنيف التسمية المدينة
 قرطاجة غير مصنف 4الرابطة  
 قرطاجة غير مصنف 7الرابطة  
 ما قبل التاريخ -رومانية غير مصنف مزغيطان جيجل
 رومانية غير مصنف دار الباطحطوالبية 
 رومانية غير مصنف القصر 
 رومانية غير مصنف بومارشي 
 / غير مصنف مدخل الثكنة 

 1912مديرية السياحة لوالية جيجل المصدر: 
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 . المنار الكبير:1.1.1

كلم، وهي توجد في الجهة الغربية  8 بحوالي جيجل تبعد عن مدينةيقع المنارة الكبير فوق شبه جزيرة 
م من طرف الحرفي الفرنسي "شارل سالفا" الذي كانت مهنته النقش 4201تم إنجازه سنة  باتجاه العوانة.

 طريق عن البواخر إرشادعلى الحجارة. هدفه األساسي هو توجيه البواخر إلى بر األمان من خالل 
 في الخطيرةSalamondeصخرة  وخاصة المعروفة بالصخور لتفادي االصطدام البحرية اإلشارات إعطاء
منارة متواجدة على الساحل  71وظيفتها إلى يومنا هذا،  و هي واحدة من  تؤدي الناحية و مازالت هذه

 .م عن سطح البحر 11.7م  عن سطح األرض أي ما يمثل 40.2ييبلغ ارتفاعها  الجزائر
 : منارة رأس العافية(10-18الصور رقم )

 
 1912التقاط الطالب المصدر: 

 تمثال الصياد .1.1.1

طرف  إقباال كبيرا ومنقطع النظير يوميا من  جيجل سكانيشهد تمثال الصياد أو الكوجادور كما يسميه 
الوالية أومختلف واليات الوطن، تمثال الحرية الذي يتوسط مفترق الطرق بشارع  الزوار، سواء من بلديات

المعلم التاريخي المنحوت من معدن البرونز والمقام في ، هذا جيجل مقر بلدية يقابلاألمير عبد القادر، و 
الل أنجزه نحات إيطالي اسمه غوغليلمي، خ، ويزيد تاريخ نصبه عن مائة عام استراتيجي بجيجل، مكان
 .بمصنع للسباكة وال يزال اسمه منقوشا على أحد أجزاء هذا التمثال 4222عام 

 

 

 

http://www.djazairess.com/city/%D8%AC%D9%8A%D8%AC%D9%84
http://www.djazairess.com/city/%D8%AC%D9%8A%D8%AC%D9%84


 الفصل الثاني:                                                               دراسة المقومات الطبيعية و السياحية لمدينة جيجل

 

 
101 

 1091سنة  (:صورة التمثال21)صورة يادالص تمثال صورة (:29)صورة رقم 

 
 .1912WWW.suzanne.granger.free.frالتقاط الطالب 

 
 

 خالصة:
لكي تلعب دورا  تأهلها التي التاريخيةتمتلك مدينة جيجل العديد من المقومات الطبيعية و 

مهما في التنمية السياحية المحلية و حتى الوطنية، فقد تنوعت الثروة الطبيعية للمنطقة من 
البنى  إلى باإلضافةتساعد في الجدب السياحي،  التيمحميات طبيعية، شواطئ، و الغابات 

ناء يو م دوليتالكها لمطار و ام ةتتوفر عليها المنطقة من شبكة طرق كثيف التيالتحتية 
فقط يجب الربط بين هذه اإلمكانيات في إطار تنمية كبير في مجال النقل البحري التجاري، 

 سياحية مستدامة
 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني:                                                               دراسة المقومات الطبيعية و السياحية لمدينة جيجل

 

 
102 

 خاتمة الفصل الثاني:

فالمنطقة تحتوي بنية تحتية ال المؤهالت السياحية لمدينة جيجل,  الطبيعية و البشرية و دراسةالمن خالل 
باس بها من خالل مطارها الدولي و ميناء جن جن التجاري الذي يجب ان نضيف إليه النقل البحري 

الى خط السكة الحديدية الذي يجب تفعيله بطريقة  باإلضافةللمساهمة في سهولة الوصول غالى المدينة 
على مناطق سياحية  طبيعية و ثقافية و تاريخية دينة تساهم في التنمية السياحية للمدينة، كما تتوفر الم

هائلة, و هو ما يمكننا من تطوير القطاع السياحي, غير أن واقع الهياكل السياحية المختلفة يعد عائق 
و تقتصر في  بالمنطقة،و هو ما اثر على السياحة بشكل سلبي المستدامة فعلي في بلوغ التنمية السياحية

سياحة الساحلية فقط. هذا النقص يستوجب من الفاعلين في القطاع السياحي بدل الوقت الراهن على ال
و هذا من أجل مواكبة   ،مجهودات مضاعفة خاصة فيما يتعلق بالهياكل الخدماتية و مرافق اإلستقبال

 اإلقبال المتزايد على النشاط السياحي بمدينة جيجل.



 
 
 
 
 
 
 

 
 

التنمية السياحية المستدامة بمدينة 
 جيجل
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 :الثالث مقدمة الفصل

ُتعد السياحة أحد األنشطة البشرية التي تتأثر بمالمح البيئة المحيطة والتي كان لها دور مهم في توزيع 
المقصد السياحي وتحديد مدة  مواقع االستجمام والترفيه وفي تحديد أنماط ومحاور حركة تدفق السياح نحو

إقامتهم ومواسم زياراتهم . والسياحة مترابطة بشكل وثيق مع البيئة ، فالسياحة نشاط حساس بيئيًا وفي 
 حال إهمال الجانب البيئي فإن ذلك سيكون عاماًل حاسمًا في عدم تطور هذه األنشطة

لذى  وجوب المحافظة  ياحية مستدامة،التي تساعد على تحقيق تنمية س األمورالبيئي من بين  و التنوع
و سوف نحاول دراسة الوضعية البيئية لمدينة جيجل من الناحية السياحية، و ما  البيئة و حمايتها،  عليه
تشهده مختلف المناطق السياحية بالمنطقة و  التيعلى البيئة  جراء مظاهر التلوث  األخيرةهذه  تأثره

تبقى  التيالسلطات المحلية  أعين أمامالسياح و  أوالتطاول الكبير الذي لحق بها سواء من طرف السكان 
تتدخل لتوقف هذا الخطر الذي يهدد بقاء هذا التنوع بعيدة كل البعد عن ما يحدث بالمدينة دون ان 

 .الطبيعي

ذا واقع البيئة بمدينة جيجل و معرفة المشاكل إليجاد الحلول قمنا بأخد أراء و من اجل الوقوف على ه
مختلف الفاعلين في القطاع السياحي من خالل توزيع استمارات استبيانيه على العائالت الجيجلية و 
السلطات المحلية، باإلضافة إلى دراسة منطقة التوسع السياحي رأس العافة من اجل اقتراح مشروع 

 في إطار التنمية المستدامة، و فد ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث هي:سياحي 

 المبحث األول: السياحة و البيئة بمدينة جيجل -
 و العائالت المحليةللسلطات المبحث الثاني: االستمارة االستبيانين  -
 التنفيذي المقترح  المبحث الثالث: المشروع -
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 السياحة و البيئة بمدينة جيجل
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 تمهيد:

البيئة هي اإلطار الخارجي الذي يضم جميع العناصر الطبيعية والبيولوجية كالمناخ واألرض واألنهار 
والتي يعيش فيها اإلنسان مع الكائنات األخرى من نباتات وطيور وحيوانات  ،والبحيرات والجبال ... الخ

في تكامل وتجانس وتوازن يساعد على استمرار الحياة وبقائها، لذلك فإن مسألة الحفاظ على التوازن 
عليها من اجل تحقيق تنمية المطلوب منها الحفاظ ف و التطور،مواكبة النمو لالبيئي ال يمكن إغفالها 

 حية مستدامة.سيا

تعيش مدينة جيجل ضغط كبير من حيث توافد السياح عليها خاصة في فصل و في هذا الجانب 
الصيف، و هذا ما أثرا سلبا على بيئتها خاصة خاصة شريطها الساحلي الذي بعرف تدهور مستمر جراء 

مياه الصرف الصحي ، باإلضافة إلى و السكان المحليين السياح هم سبب فيهالمت والتلوث الذي يعيشه، 
 .و فضالت المصانع التي تصب مباشرة في البحر دون معالجة و عبر مختلف شواطئ المدينة

أسباب التلوث الرئيسة و المؤثرة بشكل مباشر على الشريط  إلىو من خالل هذا المبحث سنحاول التطرق 
 .تعرقل التنمية السياحية بالمنطقةالساحلي، و التي 
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 . المشاكل البيئية للقطاع السياحي بجيجل1

على  اإلنسانالتي یخلفها تدخل  اآلثارتكون حول تقیم  التي و منطقة ألي البیئیة الوضعیة دراسة تعتبر
الذي  المبدأفي محاولة منا لتحقیق هذا  و اإلطارمستدامة، في هذا  تنمیة إرساءخطوة نحو  أولمحیطه 

البشري على البیئة  التأثیر إشكال، سنستعرض بعض المستدامة هو نقطة انطالق التنمیة السیاحیة
 الجیجلیة و المتمثلة في التلوث الحضري و الصناعي.

 . التلوث الحضري: 1.1
 النفايات:  1.1.1

 فوضویة، مفارغ 00  منها غلق تم سوداء، ونقاط فوضویة مفرغة 21 إحصاء تم ،1025 سنة خالل
 األمیر الطاهیر، جیجل، لبلدیات التابعة وخاصة الكبیرة، السكانیة والتجّمعات البلدیات بأهم تتواجد التي
 .1والمیلیة السطارة قاوس، القادر، عبد

 بمعالجة التقني الدفن مراكز تقوم بینما طن، 680 بـ تقّدر یومیا المفرزة المنزلیة النفایات كمیةحیث ان  
 المنزلیة النفایات لتسییر توجیهیة مخّططات غیاب وفي الوضعیة هذه أّدت وقد ،2یومیا طن 292

 السوداء النقاط انتشار إلى بذلك المتعّلقة والمادیة البشرية الوسائل نقص إلى باإلضافة للبلدیات،
 جد عدد إنشاء هذا أدى المواطنین لدى الوعي نقص إلى ونظرا الوالیة، إقلیم عبر الفوضویة والمفرغات

 التجمعات بعض من مقربة وعلى والشواطئ األودیة حواف على وخاصة العشوائیة المفرغات من معتبر
 تلوث أخطار عنها تنجم قد السكان، وصحة البیئة على تهدیدا تشكل أصبحت الوضعیة وهذه السكانیة،

 عبر األمراض بعض وناقالت الحشرات وانتشار والجوفیة، السطحیة المائیة الموارد تلوث بسبب البیئة
 كما العشوائیة، بالمفرغات النفایات حرق  جراء السامة، والغازات الكريهة الروائح انبعاث وكذلك الحیوانات،

 .للمحیط الطبیعي والوسط الجمالي المنظر تدهور إلى الوضعیة هذه تؤدي
 
 
 

 
 

                                                           
 6102مديرية البيئة لوالية جيجل  1 

 نفس المصدر 2 
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 (: شاطئ الرابطة63يوف                          الصورة رقم )ا(: حي 62الصورة رقم )

   
 2116 : التقاط الطالبالمصدر

 هذه الوضعیة للنفایات الحضرية تعود اساسا الى:

وجدت فهیا ال تستوعب هذا الكم  إنمهیئة لرمي النفایات و الفضالت بها، و  أماكنغیاب مناطق و  -
 الهائل من النفایات.

و نقلها و التخلص البشرية، المادیة و التقنیة التي تسمح بجمع القمامة  اإلمكانیاتالنقص الكبیر في  -
 منها بطرق منظمة و مدروسة.

انعدام الحس الحضري و نقص الثقافة البیئیة لدى السكان المحلین، التجار و السیاح القادمین الى  -
 المنطقة، الصور رقم توضح ذلك.

على  تأثیرهاتحكم السلطات المحلیة في مشكلة التلوث الحضري بالنفایات زاد من حجم  و في الواقع عدم
خاصة النفایات الصلبة و بقایا المواد  ،من النفایات األطنان ، والبیئة، و هذا ما یؤكده الواقع المعاش

 .التي تحولت إلى أماكن لرمي القمامة بعض السكان على ضفاف شواطئ البحرالبناء التي یقوم برمیها 
 بنار أوالدبشاطئ اقالل قرب رمي عشوائي لبقايا مواد البناء (: 65-64)الصور رقم

 
 2116التقاط الطالب  :المصدر
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 . المياه المستعملة:2.1.1
عامالن مهمان في ال هذان ،بشريطها الساحلي المتنوع، و شبكتها الهیدروغرافیة الكثیفة جداتتمیز جیجل 

 یشكالن مشكال أصبحاالتنمیة السیاحیة، و لكن بقدر أهمیتها و عوض أن یستغال بالطريقة الصحیحة 
الوجهة المفضلة لطرح المیاه المستعملة غیر المعالجة  أصبحت، حیث انه في الوقت الحالي بیئي كبیر

 األخطار إلى إضافةية و الساحلیة، و هذا ما یؤثر على الحیاة البحر التي تفرغ في الودیان و البحر، 
تطرح  معظم مناطق المدینة أنحیث  الكثیرة التي تهدد حیاة السكان، خاصة القاطنین قرب المیاه الملوثة

مر تمیاهها القدرة في المجاري المائیة التي تمر بها و تصب في البحر، و غالبا ان لم نقل كلیا ال 
ي على محطة تطهیر واحدة التي ال تكفي لتصفیة كل میاه ان المدینة تحتو بعملیات التطهیر، حیث 

بعضها یمر بمحطة للمعالجة و االخر یصب مباشرة في البحر خاصة المناطق المدینة المستعملة، 
      بونار أوالد، (07)صورة رقم  كشاطئ كتامة ، الرابطة الساحلیةالسكنیة الواقعة قرب الشواطئ 

  .و حتى جزئ من شاطئ المنار الكبیر (00)صورة رقم 

 شاطئ الرابطة (:67)صورة رقم           شاطئ اوالد بونار (:66) صورة رقم

 
 2116التقاط الطالب  :المصدر

 التلوث الصناعي .2.1

جیجل في مجال التصنیع حیث تقتصر على صناعات ال تمثل  مدینةرغم الضعف الكبیر التي تعرفه 
 األخیرةالى تواضع عدد الوحدات الصناعیة و التحويلیة الموجودة، و هده  إضافةتهدیدا حقیقیا للبیئة، و 

المقیمین علیها لتطبیق المعاییر  إهمالتتركز بالجهة الشمالیة منها و نقصد هنا المناطق الساحلیة و 
قة تعاملهم مع الوسط المحیط بها و الذي زاد من حدته عدم صرامة المسؤلین بالوالیة و في طري البیئیة

التي یخلفها النشاط الصناعي و خیمة جدا على البیئة و المحیط  األضرارجعل  مما الشدید لها، إهمالهم
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و الجلود التي خاصة وحدتي الدباغة  المدینة،و حتى السكان جراء التلوث الناجم عنها و التي تعاني منه 
 مخلفة و رائها روائح كريهة،تلقى بعشوائیة داخل محیط الوحدتین التيمن النفایات الصلبة، و  أطنانتفرز 

الذي یصب في  (08و هذا بعد معالجتها )صورة رقم  و ترمي وحدة جیجل نفایتها مباشرة في واد موطاس
، و هذا ما یتسبب في انبعاث روائح كريهة جدا تمس اغلب (09)صورة رقم  البحر بشاطئ الزواي

و كذا وحدة الفلین  ،الجلود المرمیة داخل الوحدة اخاصة تلك المنبعث من بقای المجاورة للمدبغة األحیاء
و الذي تفرز دخان كثیف، هدین المصنعین الحقا و مازال یلحقان  62المتواجدة قرب الطريق الوطني رقم 

 مدینة بشكل عام و البیئة بشكل خاص.ضررا كبیرا بال

 شاطئ الزواي الملوث (:69)صورة      الملوث          واد موطاس   (:68) صورة رقم

 
 2116المصدر التقاط الطالب 

 الجيجلي: الساحلي. حالة الشريط 3.1
عند  الحذرالحیطة و  أخد، لذى یجب األوساطالوسط الساحلي هو وسط حساس و ممیز عن باقي 

غیر موجود نظرا للبناء  أصبحالتدخل علیه، و هذا ما نراه غائب في الشريط الساحلي الجیجلي حیث انه 
تم ما تعنیه الكلمة من معنى حیث أمزبلة ب أصبحتالفوضوي المنتشر على طوله، و كذا الشواطئ التي 

التي ال یخلو شاطئ  ملةالمستعمیاه الصرف الصحي و المیاه  إلى إضافةتنتشر النفایات في كل مكان 
إلى و سنستعرض فیمایلى حالة شواطئ المدینة بالترتیب من الشرق  األمرينبالمدینة من من هذان 

 لغرب.ا

 شاطئ كتامة: .1.3.1
هذا الشاطئ العريق بتاريخه، الواسع بمساحته، الواقع وسط مدینة جیجل و الذي یستقطب عدد كبیر من 

النفایات السائلة و الصلبة حیث تصب  أنواعمفرغة لكل  إلىالمصطافین كل هذا لم یشفع له بان یتحول 
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یات الصلب على طول انتشار النفا إلى إضافة( 70 فیه المیاه المستعملة الخاصة بالمدینة )صورة رقم
حیث شوهة صورة الشاطئ تماما بطريقة مشینة به، ( و التعرية التي لحقت 72 الشاطئ )صورة رقم

تستغل في التنمیة  إنوبعیدة كل البعد عن المحافظة على الساحل و البیئة و ال یمكن لهده الوضعیة 
 .للمدینة المستدامة السیاحیة

 فضالت صلبة بشاطئ كتامة: مياه مستعملة و (71-71)صور رقم 

 
 2116الطالب  :التقاط

 :شاطئ الرابطة 2.3.1

قدیمة منحوتة  فینقیهمهمة تلك المتعلقة بقبور  أثريةكثیرا فهذا الشاطئ القريب من مواقع  األمرال یختلف 
(، ضف إلى ذلك 71ال زالت أثارها حتى أالن و التي لم تسلم من اإلتالف )صورة رقم في الصخور 

مذبحة المدینة المتواجدة بالقرب من الشاطئ و الذي تقوم برمي فضالتها مباشرة في البحر          
كیف لمنطقة لها هذا التنوع التاريخي من ف(، ضاربة عرض الحائط كل القوانین البیئیة، 72)صورة رقم 

یة، ان تتحول إلى مكان لرمي كل طبیعي لشواطئ كان البد أن تكون سیاح غنىر لحضارات قدیمة و اثا
 أنواع الفضالت؟ 
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 (: فضالت المذبحة في شاطئ الرابطة73التلف       صورة رقم )(: أثار تاريخية تعاني من 72صورة رقم )

 
 المصدر: التقاط الطالب

 :شاطئ الزواي. 3.3.1

        غیر صالح تماما للسیاحة أصبحالیوم فقد  أماشواطئ مدینة جیجل،  أجملشاطئ كان قدیما من 
التلوث ففیه ترمى نفایات السائلة  أنواعیعاني من كل  ألنهیصارع من اجل البقاء  اآلنو لسباحة، و هو 

(، و فیه 76 )صورة رقممعطاس لمدبغة الجلود و فیه تصب میاه الصرف الصحي المعالجة عبر واد 
(، و 75الذي یعبر منطقة البرقوقة )صورة رقم  الرمانتصب میاه الصرف الصحي الغیر معالجة عبر واد 

 (70به تنتشر نفایات صلبة من بقایا مواد البناء )صورة رقم 

 (: توضح انواع التلوث بشاطئ الزواي76-75-74صور رقم )

 
 2116المصدر: التقاط الطالب 
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 شواطئ اقالل، اوالد بونار، الكريك و المنار الكبير: 4.3.1

النفایات، نفایات صلبة بشاطئ  أنواعال تختلف حالتها عن سابقتها فهي دائما المكان المفضل لرمي كل 
 إلى إضافة (،78)صورة رقم  بونار أوالدالصرف الصحي بدون معالجة شاطئ ( 77صورة رقم )اقالل 
 .شاطئ الكريك و المنار الكبیر منتشرة على طول أوساخ

 بوالنار أوالدمياه غير معالجة شاطئ  (:78)صورة رقم    (: نفايات صلبة شاطئ اقالل    77) صورة رقم

 
 2116التقاط الطالب  :المصدر

 . التنوع البيئي و دوره في الجدب السياحي:2

 التدفقات السیاحیة بجیجل و یتضح ذلك من خالل:إن للتنوع البیئي دور كبیر في زيادة 

 . المحميات الطبيعية:1.2

 المحمية الطبيعية لبني بلعيد:. 1.1.2
كلم  21، تقع على بعد 08/22/2997المؤرخ في:  780/ 97أنشأت هذه المحمیة بالقرار الوالئي رقم: 

هكتار، وتدخل ضمن نطاق منطقة التوسع السیاحي لبني 000عن مدینة جیجل تتربع على مساحة قدرها 
من طرف المجموعة االقتصادیة األوروبیة، تتمیز في إطار مشروع  2990بلعید، تم اختیارها عام 

، و هي محمیة دولیة في اطار اتفاقیة ""رامسار"" لحمایة المناطق باحتضانها طیور و نباتات جد نادرة
 . 10021الرطبة مند سنة 

 

                                                           
 6، ص5102ونوغرافيا والية جيجل م 1 
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 (: المحمية الطبيعية لبني بلعيد81صورة رقم )

 
 الطالبمعالجة  جيجل + SDATالمصدر: 

 الوطنية لتازة:الحظيرة . 2.1.2

أنشأت الحظیرة الوطنیة لتازة في إطار الحمایة والحفاظ على التراث الطبیعي والثقافي من خالل المرسوم 
و هي مؤهلة لتكون ضمن البرنامج العالمي للیونیسكو  ،2986نوفمبر  02المؤرخ في  86/218رقم 

 02هكتار، مقسمة بین  2807تها وتبلغ مساح لالنسان و الوسط الحیوي في اطار التنمیة المستدامة،
، كما تعتبر من منطقة سلمى بن زایدة %50و  %17.5وزيامة منصورية  %10مناطق: العوانة بمساحة 

، تتمیز بغنى و تنوع 1( الموجودة في الجزائر22الحظیرة الوطنیة لتازة واحد من المحمسات الطبیعیة )
بـ    1025قدر عدد زوارها سنة ت السیاحیة، قافطبیعي كبیر جدا یساهم بشكل كبیر في زيادة التد

 زئرا. 825156

 (: الحظيرة الوطنية لتازة81الصورة رقم)

 
 جيجل +معالجة شخصية. SDATالمصدر: 

                                                           
 6102مديرية السياحة لوالية جيجل  1 
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 . حديقة الحيوانات بجيجل:2.2
، و هي تعد حالیا 1000تعتبر حدیقة الحیوانات بجیجل موقعا سیاحیا هاما، افتتحت الستقبال الزوار سنة 

، وتستقبل عدد كبیر من الزوار یومیا و على مدار السنة، ما یجع 1المواقع السیاحیة الطبیعیة بالمدینة من اهم
 منها نمودجا للسیاحة المستدامة بجیجل.

 م 2115الى سنة  2116ح عدد زوار الحديقة من سنة ض(: يو 17جدول رقم)
 6002 6002 6002 6002 6000 6000 6006 6002 6002 6002 

 55412 51426 25615 24452 15855 13455 15235 16245 13151 / جانفي

 16535 24277 16347 12845 18554 14867 18812 12885 15752 / فيفري

 68285 65343 65861 42545 34582 55833 17835 13827 15153 / مارس

 77273 36565 33323 61543 71744 65524 56265 18175 545413 / افريل

 153854 121545 75125 38558 77552 31185 33766 55285 25314 / ماي

 33755 83226 117725 151763 33154 45556 35885 74125 23255 / جوان

 154345 14777 68768 175185 565645 245546 8511 77255 77758 27534 جويلية

 658411 558274 158761 45755 11844 115652 256882 148571 126632 78558 اوت

 35872 75536 44235 31534 68556 26175 5485 1722 13567 17714 سبتمبر

 55275 27214 25385 24655 26364 58557 22518 13763 3376 5114 اكتوبر

 28355 22628 15565 22874 18328 18156 13515 11463 7561 7455 نوفمبر

 34254 22553 28511 27215 23615 28185 15122 14778 2825 4637 سمبرد

 ادارة حديقة الحيوانات المصدر:

 (: حديقة الحيوانات بجيجل83-82الصور رقم )

 
 ادرة حديقة الحيوانات المصدر:

 
 

                                                           
 7، ص5102منوغرافيا والية جيجل  1 
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 الكهوف العجيبة: .3.2
م عند شق 2927كلم عن مدینة جیجل، تم اكتشافها سنة 25تقع  بین العوانة و زيامة منصورية على بعد 

 الطبیعة من من عجائب الطبیعة من حیث الشكل و النقوش التي صنعتها ، وتعد62الطريق الوطني رقم 
زائر  22821، حیث تستقبل حوالى الصواعد و النوازل، وهي اآلن مجهزة و مفتوحة الستقبال الزوار

 .1سنویا
 (: الكهوف العجيبة:85-84الصور رقم )

  

 5102مونوغرافية و الية جيجل  المصدر:
 . غار الباز:4.2

یعتبر من اهم المعالم الطبیعیة السیاحیة، یعود الى ماقبل التاريخن و هو عبارة عن مغارة مفتوحة على 
 .2تم تهیئته الستقبال الزوار من اجل تطوير السیاحیة العلمیة و التربویة، 62الطريق الوطني رقم 

 (: غار الباز-8687الصور رقم )

 
 5102مونوغرافية و الية جيجل  المصدر:

                                                           
 5102مونوغرافية و الية جيجل  1 

 نفس المرجع  2 
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 خالصة:

ساحل و شواطئ ال و یزداد معها تلوث المشاكل البیئیة بمدینة جیجل تتفاقمعام بعد عام 
المدینة و شريطها الساحلي، ال بد من  المدینة في ظل هذه الظروف المزرية التي تعیشها

یتحمل مسؤولیته السكان  اتحاد إجراءات صارمة للقضاء على كل هذه المشاكل التي
مجتمع متحضر، و مسؤولین ال  إلىقهم لمفرغات عشوائیة ال تمت بصلة بتصرفاتهم، و خل

 السكان و  مبالین بواقع المدینة و ال یريدون تحمل مسؤلیتهم، خاصة مدیرية البیئة، كذلك
االستمتاع تاركین وراءهم مخلفاتهم مرمیة  سوى  الذین ال یهمهممصطافین  باالضافةسیاح، ال

تأثیر سلبي على حیاة السكان و  تأثرو المشاكل  األموره و كل هدفي كل شواطئ المدینة، 
، و هذا ال یعكس بطبیعة الحال بالمدینة بالمدینة و تعرقل عجلة التنمیة السیاحیة السیاح، 

 الجدب السیاحيالسیاحیة ایجابیة فالتنوع البیئي یساهم بشكل كبیر في زيادة  اثارعدم وجود 
 الذي له دور كبیر في المحافظة على التنوع البیئي و التعرف علیه 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

للسلطات المحلية  استبيانيهاستمارة 
 و العائالت بمدينة جيجل
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 تمهيد:

 إطارالرئيسية في مدينة جيجل لذا وجب االهتمام بهذا القطاع و تنميته في  األنشطةتعد السياحة من بين 
تجسيد التنمية السياحية المستدامة قمنا بدراسة ميدانية  إمكانيةالسياحة المستدامة، و لتعرف على مدى 
و ذلك بتوزيع استمارات استبيانيه على مختلف الفاعلين ، األوليحول عدة محاور تمس السياحة بالدرجة 

في المجال السياحي، و هم السلطات المحلية باعتبارهم المشرف و المسير للقطاع السياحي، العائالت 
المستقبل للنشاط السياحي، كما كان ال بد من إشراك السياح في هذه الدراسة و لكن  الجيجلية باعتبارهم

تعذر ذلك و السبب يعود إلى أن فصل االصطياف لم يبدأ بعد و ال توجد أي حركة سياحية بالمدينة في 
 الوقت الحالي

تساعدنا في التحليل  رسومات بيانية، إلى معطياتها االستمارات االستبيانية و تحويل و بعد فرز معطيات
 حصلنا على النتائج التالية:  الجيد لها
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  السلطات المحلية: .1

استمارة استبيانيه على عينة قصديه  من مختلف المديريات  05من خالل دراستنا الميدانية قمنا بتوزيع 
الشديد واجهتنا عدة صعوبات في توزيع  لألسفالوالئية المتعلقة بتسيير النشاط السياحي في المدينة، و 

تدخل في إطار البحث  بأنها إقناعهمهذه االستمارات ورفض معظم المسؤولين التعاون معنا، و بعد 
 معظم اإلجابات كانت متحفظة جذا. أن إالاستمارة  05العلمي فقط، و رغم استرجاعنا ل 

نة جيجل من خالل منظور السلطات المحلية و في هذا االستبيان نستعرض واقع التنمية السياحة في مدي
و مدي مساهمتهم في التنمية السياحية المستدامة و محاولة معرفة وعيهم بهذا النشاط الحساس و ذلك 

 عبر المحاور التالية:
 ( 4السؤال  إلى 1من ) السؤال             :السياحة -
 ( 1 السؤال إلى 0من ) السؤال :  الخدمات السياحية -
 ( 11السؤال  إلى 8نمية السياحية:    من ) السؤال الت -
 ( 18السؤال  إلى 11السياحة المستدامة:  من ) السؤال  -
 ( 15السؤال  إلى 11التوعية و التحسيس: من ) السؤال  -
 ( 11السؤال  إلى 11المشاكل و الحلول:  من ) السؤال  -

 0استمارة على مديرية السياحة،  15وزعت كما قمنا بتقسيم االستمارات على مختلف المديريات حيث 
 0، استمارات لمديرية البناء و التعمير 0استمارات لمحافظة الساحل،  0استمارات لمديرية النقل، 

 استمارات لمديرية البيئة. و كانت النتائج كمايلي: 15و  استمارات لمديرية الثقافة

 المحلية:السياحة نشاط ترفيهي اقتصادي حسب نظرة السلطات . 1.1

 قالواالسياحة نشاط ترفيهي اقتصادي،  حيث قدر عدد الذين  أنيرى أغلبية عمال السلطات المحلية على 
و هما نسبتان  % 15,11من اعتبروها نشاط اقتصادي فنسبتهم  أما، % 11,00أنها نشاط ترفيهي 

، خاصة في فصل الصيف، متقاربتان جذا و هذا يعكس البعد الترفيهي و االقتصادي الذي تلعبه المدينة
نشاط  أنهامن رآها على  أما، تزيد التدفقات السياحية، و تنتعش معها النشاطات التجارية و الخدماتية أين

 (. 31بالترتيب ) الشكل  % 11,11و  % 10,1ثقافي و اجتماعي فقد كانت نسبهم 
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 (: تصنيف السلطات المحلية للسياحة حسب النشاط.13الشكل رقم )

 
 6112معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، المصدر: 

 السياحة الترفيهية هي النمط المفضل لدى السلطات المحلية:. 6.1

 إلى، و هذا راجع % 11,11حث بلغت نسبتهم  الترفيهيةيفضل اغلب عمال السلطات المحلية السياحة 
لترفيه و االستجمام، و هو ما يتوافق مع متطلبات ي يساعد على االتنوع الطبيعي و البيئي للمنطقة، و الذ

و  % 1,11و  % 1,10و السياحة العالجية فقد كانت نسبهم على الترتيب  األعمالسياحة  أما السياح،
من يفضلون السياحة الثقافية فقد كانت  أما، هي نسب ضعيفة بسبب غياب البيئة المناسب لهذه األنماط

 (. 14 ) الشكل % 10,1نسبتهم 

 السياحية المضلة لدى السلطات المحلية األنماط (:14الشكل رقم )

 
 6112معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، : المصدر

 
 

32,55

25,6

30,23

11,62
نشاط ترفيهي

نشاط ثقافي 

نشاط اقتصادي

نشاط اجتماعي

3,35 3,33

66,66

26,66

سياحة االعمال 

السياحةالعالجية

السياحة الترفيهية 

السياحة الثقافية
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 نشاط سياحي متوسط: . 1.1

و  % 11,11ضعيف و قد كانت نسبهم  إلىالنشاط السياحي من متوسط  أنيعتبر معظم المستطلعين 
على انه  إليهمن ينظرون  أما،  %1،1على الترتيب، بينما مت يرون انه نشاط جيد فنسبتهم  % 11,84

و ضعف المرافق نقص الهياكل السياحية  إلى، و هذا راجع (15) الشكل  %11,11نشاط حسن فهم 
 الخدماتية و هو ما يؤثر على النشاط السياحي بالمدينة. 

 للنشاط السياحي بمدينة جيجل. (: تقييم السلطات المحلية15الشكل رقم )

 
 6112معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، المصدر: 

 :السياحة بمدينة جيجل التنمية المشاكل التي تعيق. 1.1

 في مدينة جيجل و معيقات التنمية السياحية أهمنقص االستثمار و نقص البني التحتية و الخدماتية هي 
 أناعتبروا  11,01نقص االستثمار و  إلىارجعوا السبب  % 11,10، فنجد المستطلعين رأيهذا حسب 

يرون انه بسبب  % 0,14 أمامعرقل للتنمية السياحية هو نقص البنى التحتية و الخدماتية،  أهم
 أماكن انعدام، اإليواءقلة هياكل  إلى أساساالبيروقراطية التي تشهدها مختلف المديريات، و هذا يعودا 

 من طرف السلطات المحلية. إهمالهالترفيه و نقص االستثمار في الجانب السياحي و  التسلية و

 

 

 

 

2,3

21,73

39,13

36,84 جيد

حسن

متوسط

ضعيف
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 .المشاكل التي تعيق التنمية السياحة بمدينة جيجل(: 16الشكل رقم ) 

 
 6112معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية،  :المصدر

 غير كافية:ضعيفة و بنى تحتية و مرافق سياحية خدمات سياحية . 1.1

 % 05,11متوسطة و هذا بنسب  إلىالخدمات السياحية بمدينة جيجل من ضعيفة  أنيرى المستطلعول 
(، و هو ما يعكس حالة الخدمات السياحية المقدمة في هذا 17على التوالي ) الشكل  %11,11 و

البنى التحتية و المرافق السياحية الموجودة بالمدينة  أناجمعوا على  % 80اكثر من  أنالمجال، كما 
 (.  18لتقديم الخدمات السياحية التي تساهم في تطوير السياحة المستدامة ) الشكلغير كافية 

 (: تقييم نوعية الخدمات المقدمة بمدينة جيجل.17الشكل رقم )

 
 6112: معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، المصدر

 

 

32,65

26,53

22,44

12,44

5,94

احينقص االستثمار في المجال السي

ةنقص البنى التحتية و الخدماتي

اهمال القطاع السياحي

البيروقراطية

اشياء اخرى

10,3

39,13
50,66

جيدة

متوسط

ضعيفة
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 (: تقييم البنى التحتية و المرافق السياحية بمدينة جيجل.18الشكل رقم )

 
 6112معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، المصدر: 

 أن إلى باإلضافة ال تتوافق مع متطلبات السائح سياحية و خدمات مشاريع، متوسطةقطاع نقل  . 2.1
 :ةالمعالم السياحي بأهمشبكة الطرق ال تربطه 

حيث بلغت نسبتهم  متوسطة أنهافي ما يخص خدمات النقل يرى أغلبية عمال السلطات المحلية 
            %  15,41ضعيفة و جيدة فقد بلغت نسبهم على التوالي  أنهافي حين من يرون  ،15,81%
    النقص الكبير في و سائل النقل و افتقارها لمقومات الراحة، إلى(. و هذا راجع  19) الشكل  8,11%

 و االزدحام التي تشهده خاصة في فصل االصطياف. 
و على غرار النقل فان مختلف المشاريع و الخدمات السياحية بالمدينة ال تلبي متطلبات السائح و ال تتوافق 

   (، 20 الشكل )% 81,1 ـــــــــن و بنسبة قذرت بالعظمى من المستطلعي األغلبيةمع رغباته و هذا ما يراه 
النقل الخاصة بمدينة جيجل ال مخططات  (،أن 21) الشكل  من المستطلعين % 81,11في حين يرى 

 تشمل كل المناطق السياحية و الجبلية و ال تغطي كل الشواطئ.
 تقييم الخدمات المقدمة في قطاح النقل بمدينة جيجل. (:19الشكل رقم )

 
 6112معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، المصدر: 

13,05

86,95

كافية 

غير كافية

8,71

60,86

30,43 جيدة

متوسطة

ضعيفة
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 المشاريع و الخدمات السياحية مع متطلبات السائح؟ مدى توافق (:20الشكل رقم )

 
 6112معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، المصدر: 

 السياحية؟ المناطقتربط السياح باهم  ال مخططات النقل و شبكة الطرق (:21الشكل رقم )

 
 6112معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، المصدر: 

 أولوياتالخصائص االجتماعية و الثقافية للمنطقة من  إبرازالمحافظة على التراث الطبيعي و  .1.1
 من ابرز معيقاته: المديرياتالتخطيط السياحي، و عدم وجود تنسيق بين 

التخطيط السياحي هو المحافظة على التراث  أولوياتمن بين  أنمن المستطلعين  % 15يرى اكثر من 
الخصائص االجتماعية و الثقافية للمنطقة، و هو ما يعد نقطة  إبراز إلى افةضباإلالطبيعي و البيئي 

تحقيق  % 11,14تلبية رغبات السياح،  % 11,14  إلىفقد انقسمت  األخرى وجهات النظر  أما، ايجابية
 أسبابو ال وجود لها على ارض الواقع لعدة  أراء(. لكنها تبقى مجرد  22التنمية االقتصادية ) الشكل 

 (. 23طات المحلية حسب نظرة المستطلعين ) الشكل من بينها غياب التنسيق بين السل

 

 

17,39

82,6

نعم تتوافق

ال تتوافق

17,39

82,61

نعم

ال
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 التخطيط السياحي بمدينة جيجل. أولويات (:22الشكل رقم )

 
 6112معطيات االستمارة االستبيانية، معالجة شخصية لالمصدر: 

 السلطات المحلية في وجود تنسيق بين مختلف الفاعلين بالمدينة. رأي (:23الشكل رقم )

 
 6112معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، المصدر: 

 سلبية على البيئة: تأثيراتهاالبيئية و  الضوابطمشاريع سياحية ال تحترم خصوصية السكان و ال  .1.1

ان المشاريع السياحية بمدينة جيجل ال تحترم خصوصية السكان و ال تتوافق مع  % 10,11يرى 
(، و الموجود على  24مشاريع تحترم خصوصيتهم ) الشكل  أنها % 14,18 يعتبرعقليتهم، في حين 

 اآلدابارض الواقع ال يتماشى تماما مع هذا االستطالع الن مختلف المشاريع الموجودة بالمدينة تحترم 
، في غياب شبه كلى لبرامج ترفيهية و ثقافية تعكس عادات و اإلطعامو تكتفي بخدمات اإليواء و العامة،

 تقاليد المنطقة.

يرون ان هذه المشاريع  (، 25) الشكل  من المستطلعين % 15,81فيما يخص الجانب البيئي، فان  أما
المياه المستعملة للعديد من هذه المرافق تذهب البيئية و هذا راجع لوجود مصبات  الضوابطال تحترم 

17,14

34,2828,57

17,14

2,85

تلبية رغبات السياح

المحافظة على التراث الطبيعي و البيئي

نطقةابراز الخصائص االجتماعية و الثقافية للم

تحقيق التنمية االقتصادية

اشياء اخرى

26,08

73,92

نعم

ال
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البحر دون معالجة، و الكميات الكبير من النفايات التي تنتجها هذه المرافق في غياب كلي  إلىمباشرة 
 هذه الفضالت.لتنظيم و تسيير 

، بسبب التلوث السياحة تؤثر على البيئة أن % 11,11  بحواليفي ما يرى أغلبيتهم و بنسبة قدرت 
الكبير الذي تعاني منه كل شواطئ المدينة و الفضالت التي يتركها ورائهم السياح و المصطافين دون 

 (. 26ائق الغابات ) الشكل حر  إلىالوخيمة التي تسببها هته البقايا، باإلضافة  باألضرارمباالة 

 في مدى احترام المشاريع السياحية لخصوصية السكان رأي السلطات المحلية (:24الشكل رقم )
 .بمدينة جيجل

 
 6112معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، المصدر: 

 في مدى احترام المشاريع السياحية لضوابط البيئية رأي السلطات المحلية (:25الشكل رقم )
 .بمدينة جيجل

 
 6112معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، المصدر: 

 

34,78

65,22

نعم تحترم خصوصية السكان

ال تحترم خصوصية السكان

39,13

60,86

ئيةنعم تحترم الضوابط البي

يةال تحترم الضوابط البيئ
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 بمدينة جيجل. تأثر السياحة على الجانب البيئي (:26الشكل رقم )

 
 6112معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، المصدر: 

 :بمدينة جيجل في زيادة التدفقات السياحية يساهم بشكل كبيرتنوع الطبيعي و البيئي  .1.1

و الطبيعي لمدينة جيجل يساهم بشكل  البيئيالتنوع  أنمن المستطلعين يجمعون على  % 18اكثر من 
للسياح مثل الغابات و  الجاذبالمناطق  أهمحول  أرائهمكبير على زيادة التدفقات السياحية، و تقاربت 

الكهوف العجيبة، حديقة الحيوانات، الشواطئ، محمية بني بلعيد، و شالالت  أنالجبال و اعتبروا 
 المشاكي بسلمى هي اكثر المناطق زيارة بالمنطقة 

 مساهمة التنوع الطبيعي و البيئي في زيادة التدفقات السياحية بمدينة جيجل. (:27الشكل رقم )

 
 6112لجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، معاالمصدر: 

 

 

26,05

73,92

اايجابي

سلبيا

95,5

4,5

نعم يساهم

ال يساهم
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التنمية المستدامة من اجل  مبدأمشاريع تراعي  إقامةعلى  إجماعو وعي بالتنمية المستدامة . 11.1
 التنمية السياحية المستدامة بمدينة جيجل: إلىالوصول 

(، و هذا من اجل تحقيق  28التنمية المستدامة ) الشكل  مبدأكل المستطلعين قيام مشاريع تتبنى  أيد
و الذي يساعد على قيام  المدينةتنمية سياحية مستدامة، في ظل التنوع الطبيعي و البيئي التي تزخر به 

فنادق، قرى سياحية، متنزهات، و تحسين وضعية الطرق و البنى  إقامةمثل هذه المشاريع، و اقترحوا 
 .التحتية و هذا من اجل تحقيق تنمية سياحية

 .التنمية المستدامةب مدى وعي السلطات المحلية (:28رقم ) الشكل

 
 6112معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، المصدر: 

 التنمية المستدامة  مبدأتأييد إلقامة مشاريع سياحية تتبنى  (:29الشكل رقم )

 
 6112معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، المصدر: 

 

33,33

66,67

نعم

ال

100

0

نعم

ال
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 يبقي حبر على ورق و  المستدامة التنمية مبدأالتخطيط لمشاريع سياحية تتبنى البرمجة و  .11.1
 ضعف عمليات التوعية و التحسيس بأهمية السياحة المستدامة:

     % 10,11وجود برامج و مخططات لمشاريع سياحية و قدرت نسبتهم  إلىاجمع معظم المستطلعين 
النقص الكبير  إلى باإلضافة(، و لكنها تبقى بعيدة كل البعد عن التجسيد فوق ارض الواقع،  30) الشكل 

السياحة المستدامة و دورها في المحافظة على البيئة و  بأهميةو ضعف عمليات التوعية و التحسيس 
بتاريخ،  منشورات تعرف أيستطلعين لم يقوموا بتوزيع من الم % 11,01المحيط ، حيث سجلنا ما نسبته 

 (. 31) الشكل عادات و تقاليد المنطقة 
بحمالت توعية و تحسيس بين السكان المحليين و من عمال السلطات المحلية لم يقوموا  %01,01 أما 

ا النقص الكبير م، و هالسياح حول المحافظة على البيئة و المحيط و عالقة السياحة بالبيئة و المحيط
من التدهور البيئي و الطبيعي التي تشهده المدينة و مظاهر التلوث  من التوعية التحسيس زاد كثيرا

 (.11الشكل  (المنتشرة في كل مكان 
 مدينة الالتنمية المستدامة ب مبدأمدى وجود تشجيع و برمجة مشاريع تتبنى  (:30الشكل رقم )

 
 6112معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، المصدر: 

بتوزيع خرائط و منشورات على السياح تعرف بتاريخ،  قيام السلطات المحلية(: 31الشكل رقم )
 .جيجلمدينة عادات، تقاليد، و معالم 

 
 6112معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، المصدر: 

34,78

65,22
نعم

ال

30,43
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بحمالت توعية و تحسيس بين السكان المحليين و (: قيام السلطات المحلية 32الشكل رقم )
 .المحافظة على البيئة و المحيط و عالقة السياحة بالبيئة و المحيطالسياح حول 

 
 6112معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، المصدر: 

 األمثلهو الحل  و السياحة المستدامة التنمية المستدامة مبدأبرمجة مشاريع سياحية تتبني  1-16
 :جيجلمدينة  في  يالسياحالقطاع للنهوض ب

للنهوض بالقطاع السياحي بمدينة جيجل هو برمجة مشاريع  األمثلالحل  أنظم المستطلعين يرى مع
و يعتبر  (، 11) الشكل  % 81,11 بحواليو قدرت نسبتهم  ،التنمية المستدامة مبدأسياحية تتبنى 

 إضافةعدم تجسيد المشاريع المبرمجة، نقص الوعي بالثقافة السياحية و نقص العقار السياحي،  أناغلبهم 
المشاكل التي تواجه التنمية  أهمالبيروقراطية، ضعف البنى التحتية و عقلية السكان المحليين، هي  إلى

مركبات  إنشاءة تكون هناك مشاريع تتبنى هذا المفهوم، مع ضرور  أن السياحية بالمدينة، و يقترحون 
 سياحية ذات طاقة استيعابية كبيرة و القضاء على السياحة الموسمية.

التنمية المستدامة كحل  مبدأالسلطات المحلية في تبنى مشاريع تحترم  رأي (:33الشكل رقم )
 للنهوض بالقطاع السياحي في مدينة جيجل

 
 6112معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، المصدر: 
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 . العائالت الجيجلية:2

سنحاول في هذا الجزء إجراء دراسة تحليلية لالستمارة الموزعة على العائالت بمدينة جيجل، من اجل 
و محاولة معرفة أراء مختلف العائالت حول واقع السياحة  ،تشخيص حالة القطاع السياحي بالمدينة

باعتبارهم أهم الفاعلين في و مدى مساهمة السكان المحليين في تطوير القطاع السياحي،  ،ةالجيجلي
مختلف النشاطات السياحية، كما يمكن أن بالنشاط السياحي و أول المستقبلون له، فهم يتأثرون و يؤثرون 

 تأخر السياحة بالمدينة. أوي تطور يلعبوا دورا مهما ف

 تحديد العينة .2.2
 من مجموع سكان المدينة،  %1، لذلك اختيار نسبة 1نسمة 634341سكان مدينة جيجل ب  عدد يقدر

كعينة عشوائية، و هذا في مختلف إحياء استمارة استبيانيه على العائالت الجيجلية  352و قمنا بتوزيع 
، حي الكازينو، حي الرابطة و أوالد ESTUالمدينة ) حي الحدادة، حي الفرسان، وسط المدينة ، حي 

استمارة ما يعكس التعاون الكبير الذي قوبلنا به من طرف  345نار ......(. و قد استرجعنا حوالي البو 
 العائالت و في مختلف أحياء مدينة جيجل.

هذا االستبيان نستعرض واقع السياحة في مدينة جيجل من خالل منظور العائالت و مدي  فيو 
و محاولة معرفة وعيهم بهذا النشاط الحساس و هذا عبر مساهمتهم في مختلف النشاطات السياحية 

 المحاور التالية:
 ( 5السؤال  إلى 6السياحة من ) السؤال  -
 ( 66السؤال  إلى 1ن ) السؤال السياحة و التنمية المستدامة م -
 ( 65السؤال  إلى 63مشاركة السكان المحليين من ) السؤال  -

 

 

 

 

                                                           
 6102مديرية السكن لوالية جيجل.  1 
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 السياحة نشاط اقتصادي ترفيهي في نظر عائالت مدينة جيجل: .2.2

 بأنهاالسياحة نشاط اقتصادي ترفيهي، حيث يبلغ عدد اللذين قالوا  أنعائالت مدينة جيجل  أغلبيةتعتبر 
تجاوز من يالسياحة نشاط ترفيهي، و لم  إن % ،44.5، في حين رأى % 5،،3نشاط اقتصادي حوالي 

يمكن و عليه  (. 43على التوالي ) الشكل  %5،.4و   %65اعتبروا أنها نشاط ثقافي أو اجتماعي 
هو النشاط السياحي و هذا  القول بان العينة العشوائية من عائالت مدينة جيجل اختلفت أرائها حول ما

و مدى الترابط الموجود بينهم و بين النشاط السياحي، فالدين  ه العائالتذعقلية و عادات ه إلىراجع 
اعتبروا انه نشاط اقتصادي هم من لديهم نشاط مرتبط بالسياحة، كمالك المطاعم و الفنادق و أصحاب 

 . صل الصيفمنازل يقومون بكراءها للسياح و المصطافين خاصة في ف

 (: تصنيف عائالت مدينة جيجل للسياحة حسب النشاط23الشكل رقم )

 
 2122المصدر: معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، 

 ذات طابع اقتصادي و ترفيهي حسب رأي العائالت: مشاريع سياحية إقامةضرورة . 3.2

، و %54،35سياحية في مدينتهم و هذا بنسبة تأيد معظم عائالت مدينة جيجل و تساند قيام مشاريع 
التي  األنشطةالسياحية بطريقة مباشرة من خالل مختلف  األنشطةاستفادتهم من مختلف  إلىيعود هذا 

نجد  أينيمارسونها خاصة في مجال التجارة و تقديم مختلف الخدمات للسياح خاصة في فصل الصيف 
المرتبطة بفصل  األخرى و مختلف النشاطات  اإلطعامات ظاهرة كراء المنازل للمصطافين و تقديم خدم

 (. 45االصطياف ) الشكل 

على التوالي،  ةو الترفيهي ةاالقتصادي السياحةمن العائالت ترى بان  % ،43،6و  % 43،65 أنكما 
هذه العائالت من الناحية االقتصادية  نشاططبيعة  إلىسابقا  ذكرناهي المناسبة لمدينتهم و هذا راجع كما 

33,57

15

47,5

3,75

نشاط ترفيهي

نشاط ثقافي

نشاط اقتصادي

نشاط اجتماعي
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 السياحةفي ما يخص  أماالترفيهية،  السياحةطبيعة المنطقة و خصائصها و ما يتناسب مع  أيضاو 
 (.41على الترتيب )الشكل % 64،53و  % 3،،،6و العالجية فقد كانت النسب  ةالثقافي

 بمدينة جيجل(: مساندة العائالت لقيام مشاريع سياحية 23الشكل رقم )

 
 2122المصدر: معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، 

 بمدينة جيجل: فيالتي تفضل العائالت  النمط السياحيطبيعة (: 22الشكل رقم )

 
 2122المصدر: معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، 

 ضعيف حسب العائالت في مدينة جيجل: إلىنشاط سياحي من المتوسط . 3.2

شاط السياحي بمدينة جيجل، بين متوسط، ضعيف و حسن حيث نالعائالت حول ال أراءنسب تقاربت 
في حين ال يرى  ،حسن % ،33.3ضعيف،  % 43،33متوسط،  % 41،33كانت النسب كمايلي: 

عدة اعتبارات منها،  إلى النشاط السياحي جيد بالمدينة، و هذا راجع أنمن العائالت  % 3،3سوى 
التي تعيق النشاط السياحي بالمدينة      األخرى ، و المشاكل اإليواء، االستقبال و اإلطعامضعف هياكل 

 (. ،4) الشكل 

93,25

6,75

نعم
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34,17

17,7213,92

34,19

السياحة الترفيهة

السياحة الثقافية 

السياحة العالجية

السياحة االقتصادية
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 العائالت: رأيبمدينة جيجل حسب  النشاط السياحي(: تقييم 23الشكل رقم )

 
 2122المصدر: معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، 

 مدينة جيجل:ل لتحقيق تنمية محلية ةالسياحي التنميةتوفير فرص العمل مرتبطة ب. 2.2

، في حين لمدينةل ةالسياحي التنميةمن العائالت تتوقع توفير فرص العمل من خالل  % 32،35حوالي 
تحقيق  % 32،34تطور النشاط السياحي يحقق التنمية المحلية للمدينة، بينما يتوقع  أن % 1،،35يرى 

تغيير الواقع  إلى(، و هذا ما يوضح تطلعات السكان  43رخاء اقتصادي و اجتماعي ) الشكل 
 احي.ياالقتصادي و االجتماعي للمدينة من خالل تطوير القطاع الس

 للعائالت:للمدينة بالنسبة  ةالسياحي التنمية(: األهداف المرجوة من 23الشكل رقم ) 

 
 2122لمعطيات االستمارة االستبيانية، المصدر: معالجة شخصية 

 

 

8,2

22,9

36,48

32,42
جيد

حسن

متوسط

ضعيفة

40,49

29,76

20,23

9,52

توفير فرص عمل

تحقيق التنمية المحلية

تحقيق رخاء اقتصادي و اجتماعي

اشياء اخرى
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 :السياحة بمدينة جيجل التنمية المشاكل التي تعيق. 3.2

 المشاكل التي تعيق القطاع السياحي هي االزدحام و نقص  أهم أنمن العائالت  % 45،33ترى حوالي 

 العائالت و السياح على حد سواء في التنقل خاصة  هاهياكل النقل، وهذا راجع الى الصعوبات التي تواجه
المشاكل  أهم أنفترى  % 44،25 أماتشهده مختلف وسائل النقل، في فصل االصطياف و االزدحام التي 

 36،15نسبة  أما، التحتية و غياب هياكل االستقبال البنيضعف  إليالسياحية راجع  التنميةالتي تعيق 
 (.45الشكل)التوالي السبب هو غياب العقار السياحي و البيروقراطية على  أنفترى  % 53،،و  %

 السياحة بمدينة جيجل التنمية المشاكل التي تعيق (:23الشكل رقم )

 
 2122المصدر: معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، 

 ؟بمدينة جيجل خصوصية المنطقة و السكانلمشاريع السياحية احترام ال .3.2

المشاريع السياحية تحترم خصوصية المنطقة و السكان، حيث  أنعائالت مدينة جيجل  أغلبيةاعتبرت 
المشاريع السياحية المنتشرة في المدينة و رغم انحصارها في  أن إلىو هذا راجع  % 55،3بلغت نسبتهم 

عامة، ما عدا بعض المراكز ال اآلدابتتميز باحترام  أنها إال اإلقامةو هياكل االستقبال و  اإلطعامخدمات 
 المشاريع أنترى  العائالتمن  % 33،1السياحية التي خرجت عن هذا السياق و هذا ما جعل نسبة 
   (. 32السياحية ال تحترم خصوصية المنطقة و السكان ) الشكل رقم 

 

 

21,69

33,05

35,84

7,54 1,88

غياب العقار السياحي

بالضعف البنى التحتية و غياب هياكل االستق

االزدحام و نقص هياكل النقل

البيروقراطية

اشياء اخرى
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 (: رأي العائالت في مدى احترام المشاريع السياحية المقامة بمدينة جيجل 31الشكل رقم )
 لخصوصية المنطقة و السكان:

 
 2122المصدر: معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، 

 للسياح على خصوصية سكان مدينة جيجل؟ لسلوكيات سلبية تأثيرات .3.2

، % 3،43،بنسبة  و هذا كان اعتبرت معظم العائالت إن للسياح تأثيرات سلبية على خصوصية السكان
أن و حسب رأيهم  (، 36) الشكل  % 35،13من يرون انه ال توجد تأثيرات سلبية فنسبتهم قدرت ب  أما
 نظرته إلىعدنا  إنفي اللباس الغير محتشم خاصة في الشواطئ، و لكن  أساسا هذه التأثيرات تتمثل أهم

التي  األرباحو  العائدات من خالل ،النشاط السياحي هو نشاط اقتصادي أنتتمحور حول  التي ،السابقة
 أن، فال يمكن اآلخرينو احترام طريقة لباس  ،عليهم تغيير هذه العقليةفهذا يوجب يجنونها من السياحة، 

ما يحلو لنا فهذا تدخل في يلبسوا  أننقوم بتطور النشاط السياحي بالمدينة و نجبر السياح على 
حول االزدحام  األخرى  اآلراء تمثلت  قد خصوصية اآلخرين، و ال يمكن اعتباره سلوك حضري، و

 سوء التخطيط و التسيير إلى راجع هو و خاصة في فصل االصطياف، وسائل النقل اكتظاظلمروري و ا
        و ال دخل للسياح فيه، و هناك منهم من يرى أن هذه التأثيرات تتجلى في اإلخالل باآلداب العامة

ساعات متأخرة من الليل، و هو ما  حتى اإلزعاجكذلك  و التلوث، خاصة الشواطئ التي تملئها القمامة، و
  .يعكس طبيعة المجتمع الجيجلي المحافظ
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 .للسياح على خصوصية سكان مدينة جيجل لسلوكيات تأثيرات سلبية (:32الشكل رقم )

 
 2122المصدر: معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، 

 :الجانب البيئي بمدينة جيجلسياحة على لل ات سلبيةتأثر  .21.2

تعود  األسبابانه توجد تأثيرات سلبية للسياحة على الجانب البيئي، و من العائالت  % 5،65،ترى 
الشواطئ و الغابات و كذلك الحرائق التي يتسبب فيها بعض السياح عن طريق  تلوث إلى رأيهمحسب 

 مسؤوليةالمحيط من خالل تصرفاتهم ال حفالت الشواء غير المنظم، و عدم محافظتهم على البيئة و 
 أن إلىمن العائالت تنظر  % 33،45 حواليو التي تقدر نسبتها ب  األخرى  األقلية أمااتجاههما، 

على الجانب البيئي من خالل التعريف بالتنوع الطبيعي و المساهمة في الحفاظ  ايجابيللسياحة تأثير 
 (.   33عليه و تثمينه ) الشكل 

 .سياحة على الجانب البيئي بمدينة جيجللل ات سلبيةتأثر  (:32الشكل رقم )

 
 2122المصدر: معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، 
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 تنوع طبيعي و بيئي هائل يساهم بشكل كبير في زيادة التدفقات السياحية بجيجل: .22.2

التنوع الطبيعي و البيئي لجيجل  أنعلى  % ،3و بنسبة قدرت بنسبة فاقت اعتبرت معظم العائالت 
هذا التنوع  أنفقط هم من يرون  % 63،5نسبة  أمايساهم بشكل كبير في زيادة التدفقات السياحية بها، 

تساهم اكثر في القطاع السياحي ال يساهم في زيادة التدفقات السياحة بل ال بد من تثمينه بهياكل سياحية 
 (. 34) الشكل 

كل من الشواطئ، الكهوف العجيبة، حديقة الحيوانات، محمية بني  أنالت على و قد أجمعت معظم العائ
 المعالم المستقطبة للسياح. أهم، و شالالت المشاكي بسلمى هي و الجبال بلعيد، الغابات

زيادة التدفقات في بيئي الطبيعي و ال في مساهمة التنوعالعائالت  رأي (:32الشكل رقم ) 
 السياحية بجيجل.

 
 2122المصدر: معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، 

 نقص الوعي حول مفهوم السياحة المستدامة: .22.2

، و هذا بنسبة تقدر بحوالي األغلبية العظمى من العائالت تجهل مفهوم السياحة المستدامة أنيتضح جليا 
، و هذا راجع من العائالت فقط من لديهم معرفة حول السياحة المستدامة % ،،63 أما، % 32،5

  (. 33) الشكل  نقص الوعي و عدم اإللمام بمبادئ السياحة المستدامة إلىبالدرجة األولى 
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 (: مدى معرفة العائالت بمفهوم السياحة المستدامة.33الشكل رقم )

 
 2122االستبيانية، المصدر: معالجة شخصية لمعطيات االستمارة 

مشاريع سياحية تحترم المعايير البيئية و الخصائص االجتماعية و الثقافية قبول كبير لقيام . 22.2
 :للمدينة

تؤيد قيام مشاريع سياحية   % 35,5نسبة كبيرة من العائالت  أنفي هذا الجزء من االستبيان نالحظ 
لمعظم العائالت  األولتحترم المعايير بالبيئة و الخصائص االجتماعية و الثقافية للمدينة، الن االعتبار 

   (. 35) الشكل  الجيجلية هو المحافظة على الخصائص  االجتماعية للمدينة

مشاريع سياحية تحترم المعايير البيئية و الخصائص  إلقامةالعائالت  تأييد(: مدى 33الشكل رقم )
 االجتماعية و الثقافية للمدينة

 
 2122المصدر: معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، 

 

 

82,9

17,1

ال اعرف

نعم اعرف

89,5

10,95

نعم

ال
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 بالمنطقة: التنمية السياحية للمساهمة في  كبير من طرف العائالت استعداد .23.2

هناك تفاعل كبير من طرف العائالت بمدينة جيجل مع فكرة المساهمة في التنمية السياحية للمنطقة حيث 
فعزفوا عن  % 63,31النسبة المتبقية و التي قدرت بحوالي  أما، % 35,63على هذا ما نسبته اجمع 

 .( 31المساهمة في التنمية السياحية للمدينة ) الشكل 

 استعداد العائالت للمساهمة في التنمية السياحية بالمنطقة(: مدى 32الشكل رقم )

 
 2122المصدر: معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، 

 :السياح في مختلف المجاالت رأي العائالت في وجود تفاعل بينهم و بين .23.2

تجشع العائالت الجيجلية و جود التفاعل بينهم و بين السياح و هذا في مختلف المجاالت بنسبة كما 
( و هذا ما يعكس رغبتهم الحقيقية في التبادل الثقافي، االجتماعي و  ،3) الشكل  % 55,53بلغت 

 .الحضري بينهم و بين السياح

 .السياح في مختلف المجاالت رأي العائالت في وجود تفاعل بينهم و بين (:33الشكل رقم )

 
 2122المصدر: معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، 
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 :جيجلالمستدامة بمدينة  المشاكل التي تواجه تطور السياحة .22.2

التحتية، سوء التسيير، و  البنيهياكل االستقبال و ضعف  نقص أناعتبرت معظم عائالت مدينة جيجل 
المشاكل التي تعيق السياحة المستدامة في  همأ نقص الوعي السياحي لدى الكثير من السكان هي 

، نقص الوعي حول السياحة المستدامة لدى السكان المحليين و األمننقص  أن آخرون ، و يرى المنطقة
عدد كبير  كذلكبالمنطقة، كما سجلنا  التي تعيق تطور السياحة المستدامة األسبابالسياح هي من بين 

معظم العائالت بمفهوم السياحة  مامإلمن الذين  لم يجيبوا على هذا السؤال و هو ما يعكس عدم 
 المستدامة.

 :على مدار معظم العائالت الجيجلية تساند تطوير السياحة .23.2

و عدم حصرها على السياحة من العائالت تطوير السياحة على مدار السنة،  % 33,،3أيدت ما نسبته 
سوف تجلبها  التيالفوائد  إلىنظرتهم  إلى، و هذا راجع الموسمية )السياحة الساحلية في فصل الصيف(

الذين لم يكون مع هذا االقتراح  % 63,61 أماالسنة، و في شتى المجاالت،  أيامللمدينة خالل طول 
سنة و هذا ما يؤثر سلبا على نمط الحياة الضغط التي سوف تشهده المدينة خالل ال إلىفسبب يعود 

 المتعودون عليه خالل فصول السنة األخرى.

 (: مساندة العائالت الجيجلية لتطوير السياحة على مدار السنة.33الشكل رقم )

 
 2122المصدر: معالجة شخصية لمعطيات االستمارة االستبيانية، 

 

87,84

12,16

نعم

ال



 
931 

 

 خالصة:

من خالل هذا المبحث الذي استعرضنا فيه أراء مختلف الفاعلين في القطاع السياحي، حيث 
توصلنا الى انه هناك نقص الوعي لدى العائالت الجيجلية حول مفهوم التنمية السياحية المستدامة 

و رغم هذا فهم مع تطوير السياحة في المدينة و النهوض بهذا القطاع من اجل تحقيق تنمية 
ـ، في غياب التنسيق بين مختلف السلطات المحلية و عدم مبادرتها إلى انجاز مشاريع محلية

الحل األصح للنهوض بالقطاع السياحي  أنهاسياحية تتبنى مبدأ التنمية المستدامة رغم إقرارهم 
 بالمدينة.



 
 
 
 
 
 
 

 
 

   التنفيذي المقترح المشروع
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 تمهيد:
جيجل، يجب أن يكون في إطار تنمية سياحية مستدامة،  تستغل  بمدينة  سياحية تنمية تحقيق إن

 من مشاريع عدة بإنشاء التنوع الطبيعي و البيئي بالمدينة و تحافظ عليه بصورة مستدامة، و ذلك
في  عائقا تكون  قد التي المشاكل مختلف على و التغلب وتطوير السياحة المستدامة دعم أجل

 .طريق نموها و تطورها
، من العافية رأس السياحي التوسع و موقع لمنطقة دراسة و في هذا المبحث سوف نتطرق إلى

 أو المؤهالتو الوقوف على أهم  العمرانية، الدراسة و الدراسة أالجتماعية الطبيعية، الدراسةخالل 
 على سلبا تؤثر التي العوائق هي وما العافية رأس السياحي التوسعفي منطقة  السياحية اإلمكانيات

، و سوف نحاول اقتراح مشروع سياحي مستدام و هذا من اجل هذه المنطقة في السياحي القطاع
 .بصورة عامة دفع عجلة التنمية السياحية بالمنطقة بصفة خاصة و المدينة
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 :الموقع .1
 في نقطة آخر تعد بحيث جيجل مدينة غرب كلم 06 بعد على العافية رأس السياحي التوسع منطقة تقع

، و تنتمي كلم عن قسنطينة 349كلم عن بجاية و  39كلم عن الجزائر العاصمة و  953، و البلدية
 .هكتار 55و تقدر مساحتها حوالى  بلدية جيجل إلىإداريا 

 ( موقع منطقة التوسع السياحي رأس العافية11الخريطة رقم )

 
 مديرية السياحة لوالية جيجلالمصدر: 

 :منطقة التوسع السياحي راس العافية وصوليةو سيولة  -2
 شبكة الطرق  2-1

 دعامة يشكل الذيو  العافية، رأس السياحي التوسع منطقة طول لىعيمر   49 رقم الوطني الطريق
 في قسنطينة هامة مثل أقطاب عدة بربط يسمح حيث جيجل، لوالية السياحيةو  االقتصادية للتنمية

 الذي 49 رقم الوطني الطريق أن غير الغرب، في بجاية و الشرقي الشمال في سكيكدة الشرقي، الجنوب
 . العوانة و بجاية بين خصوصا ،هب المرورية الحركة مع اإلطالق ىلع يتكيف ال
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 : توضح مدخل منطقة التوسع السياحي راس العافية(87صورة رقم )ال

 
 2112المصدر التقاط الطالب 

 :المطارات 2-2
 الرحالت الستقبالبامتياز   لهمؤ  مطار وه ،)يرهالطا ةنبمدي أشواط( الدولي  عباس فرحات مطار

كلم من منطقة التوسع  31و  جيجل، مدينة مركز منكلم  9 حوالي بعد ىلع يقع ،و حتى الدولية الوطنية
 و خارجه. الوطن داخل الجوية الرحالت ون ليستعم الذين المسافرين باستقبال يسمح السياحي رأس العافية 

 الموانئ: 2-3

 :ديسالميناء بو  2-3-1
كلم من منطقة التوسع  9يبعد بحوالي يقع وسط مدينة جيجل و يعد أهم و اكبر ميناء في الوالية ككل 

السياحي رأس العافية و حسب مدير الميناء هو اآلن محل مناقشة و دراسة إعادة فتحه في وجه السياح  
 و الزوار من جديد بعد ما كان مغلق لعدة سنوات.

 :ميناء جن جن 2-3-2
 إنماء إطار في أنشئ العافية، رأس السياحي التوسع منطقة عنكلم  8بحوالي يبعد جيجل، دينةم شرق  يقع

 المركز مثل مدمجة منشآت عدة همن بالقرب يوجد كما ،لجزائري ا الشرق  وسط لمنطقة الموانئقدرات 
 .بقسنطينة جيجل تربط التي الحديدية السكة شبكة جن، جن ربائيهالك
 ميناء العوانة: 2-3-3

 بحوالي يبعد جيجل، والية غرب العوانة منطقة يقع في اإلنجاز طور فيهو االن   الصيد والنزهة  ميناء
 .العافية رأس السياحي التوسع منطقة عن مكل 8
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 ميناء زيامة المنصورية: 2-3-4
 .مخصص للصيد البحري يقع في الجهة الغربية لوالية جيجل 

 وصولية منطقة التوسع السياحي راس العافية( توضح السيولة و سيولة و 12رقم ) مخطط

 
 مديرية السياحة لوالية جيجلالمصدر: 

 الخصائص الجيومورفولوجية لمنطقة التوسع السياحي رأس العافية: -3

 :العافية شبه جزيرة راس 3-1
نشأته كانت مرتبطة بالتموجات البحرية الموجودة في الجزء الشمالي  البحر نحو متقدم اليابس من جزء يه

متر فوق سطح  18الشرقي لمنطقة التوسع السياحي رأس العافية، انشات به منارة على ارتفاع حوالى 
البحر و هي تنتهي برؤوس حجرية ممتدة داخل البحر، منحدرة بميل معتبر في االماكن الصخرية و يقدر 

، و الجزء الجنوبي منها يقع على مساحة مستوية  ( م على مستوى سطح البحر9-1) يبحوالارتفاعها 
 .) جبل مزغيطان( متر 983تنتهي بسلسلة من الجبال يصل علوها الى 

 الشاطئ: 3-2
               الغالب في يةلرم يتهأرض حيث الشمال إلى الشرق  من مفتوح وه و الشرقية بشاطئ يسمى

 .متر 333 إلى 93 بعرض و متر 033 ب يلالساح الشريط طول يقدر و ، (1) صورة رقم 
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 . المنارة:3.3
م من طرف الحرفي 3895سنة  هاتم إنجاز  جيجل، مدينة في الموجودة التاريخية المعالم أهم من تعد 

الفرنسي "شارل سالفا" الذي كانت مهنته النقش على الحجارة. هدفه األساسي هو توجيه البواخر إلى بر 
 هي و ،بالصخور لتفادي االصطدام البحرية اإلشارات إعطاء طريق عن البواخر إرشاداألمان من خالل 

 ذلك على زد السياحي، التوسع بمنطقة األعلى يعتبر الذي و عليه المقامة الموقع أهمها عديدة ميزات ذات
 .الموقع روعة و جمال

 شاطئ الشرقية (:89)صورة رقم              العافية رأسشبه جزيرة  (:88)ورة رقم ص

 
 2112المصدر: التقاط الطالب 

 :للمنطقة والهيدروغرافية الطبوغرافية البنية -4

 التي التموجات بعض وجود مع طبوغرافيا مستوية بأرضية العافية رأس السياحي التوسع منطقة تمتاز
 هو و متر 28 ب حيث اعلى ارتفاع بها يقدر  م عن مستوى سطح البحر،  10 من أكثر إلى تصل
 على تؤثر ال صغيرة مساحة تشغل لكنها متر 20 حتى تصل أخرى  ارتفاعات وجود مع المنار، موقع

 الجنوبية الجهة في خاصة ضعيفة بانحدارات تتميز الدراسة فأرضية العموم على و المنطقة طبوغرافية
 خالل ومن السياحية، المشاريع على تؤثر ال انحدارات هي و منها الشمالية الجهة في متوسطة و الشرقية

 :1هي و مناطق أربع وجود نميز أن يمكن الدراسة هذه

                                                           
 6102مديرية السياحة  1 
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 هامة جد مساحة تمثل حيث ضعيف ميل ذات مستوية عموما األرضية  5 %:إلى 0 من الميل 
 السياحي التوسع لمنطقة اإلجمالية المساحة من 89,80%يعادل ما أي هكتار 44 بحوالي تقدر
 .للتهيئة عائق يشكل ال الميل من النوع هذا الغرب، و الشرق  الوسط، في تتموقع العافية، رأس

 األوسط الجزء يشمل اإلجمالية، المساحة من % 4,22 يمثل الميل هذا %: 10 إلى %5 من الميل 
 أنواع مختلف و البناء بسهولة يتميز الميل هذا حزام، شكل على جزئين إلى مقسم الدراسة لمنطقة
 .التهيئة

 اإلجمالية المساحة من % 0,99 ب صغيرة مساحة يمثل الميل هذا %:  15إلى 10 من الميل 
 .للتعمير ما نوعا صالح يبقى النوع هذا الدراسة، لمنطقة الغربي الشمال محصور

 مساحة يحتل لكنه للتهيئة، معوقات و التعمير في صعوبات يخلق الميل هذا %:  20إلى 15 الميل 
 .اإلجمالية المساحة من % 4,99 بنسبة صغيرة

 يوضح طبوغرافية منطقة الدراسة :(13) مخطط رقم

 
 2112المصدر: مديرية السياحة 
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 رأس العافية: الدراسة المناخية لمنطقة التوسع السياحي -5

 درجة الحرارة: 5-1

 و ةهج من النباتي الغطاء بوجود خاصة لطيفة غالبا تكون  السياحية التوسع منطقة في الحرارة درجة 
و هي نفسها درجات الحرارة التي تطرقنا الينا في الدراسة النظرية التحليلية لمدينة  أخرى  ةهج من البحر

 .جيجل 

 األمطار: 5-2

 يتعدى تساقط بمعدل أفريل و أكتوبر ري هش بين ما الشتاء و الخريف يلفص في خاصة األمطار تتساقط 
 .التساقط حيث من الوطن مستوى  ىلع األولى جيجل والية تعتبر المعدل ذاهب و السنة، في ملم 3133

 الرياح: 5-3

 و أكتوبر ري هش بين بهوت سنويا، يوم 339 اهمعدل غليب غربية شمالية رياح يه السائدة الرياح بلأغ 
 و سبتمبر رهش و جوان رهش بين تمتد يوم، 08 غليب سنوي  بمعدل شرقية شمالية رياحهناك  و أفريل،
 الساعة في ملك 43 إلى 33 بين ما اهسرعت تراوحت معتدلة إلى ضعيفة رياح اهبأن اهوصف يمكن عموما

 الصحراء(( الجنوب من اآلتية السيروكو رياح نجد وكدا األمطار،ب منطقةلل األساسي الممول كذلك يهو 
 اهكثافت نسبة لكن الحرائق انتشار في األحيان بلأغ في تتسبب ساخنة رياح يهو  الغربي، الجنوب خاصة
 .سنويا يوم 43 يتعدى ال بمعدل ضعيفة

 : الرطوبة 5-4

 األحيان بلأغ في تتعدىى ال حيث الصيف، فترة خالل خاصة ما، نوعا ضعيفة بالمنطقة الرطوبة نسبة 
93 %. 
 التشمس: 5-5

 .جيد بشكل شمستل معرضة الجغرافية اهبخصائص و التوسع السياحي رأس العافية  منطقة
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 بمنطقة رأس العافية التشمسيوضح  (:14) رقم مخطط

 
 station météo de Jijel aéroport, 2008 المصدر:

 الغطاء النباتي: -2

 مختلفة، نباتية أنواع بنمو تسمح العافية رأس السياحي التوسع لمنطقة الطبيعية و المناخية الخصائص
 الشرقية لشاطئ الجنوبي الجزء تغطي الرملية األنواع هذه رملية، بنباتات مغطى الشاطئ من جزء أن حيث
 يوجد كما أشجار، فيها مغروس صغيرة حديقة توجد 43 رقم الوطني الطريق بجانب و أفقي، باتجاه
 باإلضافة القصب بعض و المنطقة وسط في حديقة األدغال، التين، و الزيتون  أشجار بعض و أدغال

 .إلى

 في منطقة الدراسة السائد النباتي ءتوضح الغطا (:90)صورة رقم

 
 2112التقاط الطالب المصدر 
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 الشبكات: -7
 شبكة المياه الصالحة للشرب: 7-1

 ، 1م 1333 ب تقدر استيعاب طاقة ذو مائي خزان العافية راس السياحي التوسع منطقة من بالقرب يوجد
 الصالحة المياه بشكة موصولة البنايات جميع المنطقة، غرب الموجود كيسير سد طريق عن يغذى

 .اإلنجاز طور في يه التي البنايات عدا ما لمشرب
 :شبكة الصرف الصحي 7-2

 التي التصفية محطة باتجاه منخفضة منطقة في يقع تجميع مركز من انطالقا تصرف ةلالمستعم المياه
 ةلالمستعم المياه "العوينة" الغربي الجزء لكن العافية، رأس السياحي التوسع لمنطقة الشرقي الشمال في تقع

 .معالجة دون  البحر في مباشرة تطرح ثم رئيسية قناة في تجمع
 شبكة الكهرباء: 7-3

 بالنسبة ملك 9 مسافة ىلع و 49 رقم الوطني الطريق طول ىلع وات ولكي 93 بطاقة ربائيهك خط يوجد
 الذي و تحويل مركز إلى باإلضافة مهم جد تفرع يوجد ربائيهالك الخط هذا من انطالقا ،الدراسة لمنطقة
 .الموجودة المساكن بقية و الكبير المنار بدوره يغذي
 . شبكة الغاز الطبيعي:4.7

 في و اإلنجاز، ، طور في هي التي المدينة غاز شبكة من محرومة العافية راس السياحي التوسع منطقة
 ، يستعمل السكان قارورات غاز البوتان.المنطقة بالغاز الطبيعي تزويد انتظار

 شبكة االتصاالت: 7-5
السكان المحليين فيستعملون  أما، العافية رأسيوجد خط واحد يربط بين الشبكة الرئيسية لجيجل و منارة 

 شبكة الهاتف النقال.

 العمومية: اإلنارة 7-2

 فقط الطريق الوطني توجد به أعمدة اإلنارة العمومية
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 لمنطقة التوسع السياحي راس العافية: و الوضع الحالى االيطار العام .8
 لرأس العافية المنار الكبير 
 حالة في عموما البنايات ذهه مغروسة، بحقول محاطة ناكه القاطنين السكان بعض بنايات 

 .كمستودعات تستعمل كما الدواجن، و الماشية لتربية تستعمل األكواخ بعض توجد كما جيدة،
  بعض الفيالت تستغل للكراء في الفترة الصيفية يعود ملك بعض منها لسكان المحليين و البعض

 لسكان من خارج الوالية، منها ما هو في طور االنجاز. األخر
 محطة لتصفية المياه المستعملة 
  ادين صغيرة للصي مأوى 
  خفيف، و بيع  أكل،  غذائية، مواد 49بعض المحالت التي تنتشر على طول الطريق الوطني

 .الزهور
 الصيادين مأوى (: 92صورة رقم )                      محطة التصفية :(91صورة رقم )

 
 (: منازل المنطقة94(: اكواخ بمنطقة الدراسة             صورة رقم )93صورة رقم )

 
 2112: التقاط الطالب المصدر
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 :على مستوى منطقة و موقع التوسع السياحي رأس العافية . اقتراحات و توصيات9

من خالل الدراسة التحليلية التي قمنا بها و بعد الوقوف، على أهم مميزات و خصائص المنطقة، أردنا أن 
نعطي بعض االقتراحات التي بإمكانها تحسين الوضع السياحي بالمنطقة و تساعدنا في اقتراح مشروع 

هذه االقتراحات و سياحي مستدام يعطي دفعة جديدة للتنمية السياحية المستدامة بالمنطقة و تشمل 
 التوصيات مايلي: 

استخدام الموارد البديلة و المتجدد الموجودة بالقرب من المنطقة و إدخالها على مختلف المشاريع  -
 السياحية المستقبلية.

 المشاريع تصميم عملية في العافية رأس لمنطقة والطبيعية البيئية الظروف االعتبار بعين األخذ -
 .السياحية

 المشاريع السياحية يجب ان تراعا في تصميمها كافة شروط السالمة، و االمن. -
 هي الدراسة منطقة أن بما و فيضانات، الزالزل، :مثل الطبيعية األخطار كافة يراعي أن يجب التصميم -

 العامل هذا االعتبار بعين األخذ فيجب ، و نسبة تساقط األمطار بها مرتفعة، زلزالية منطقة تعتبر
 .مستقبال سياحي مشروع ألي تصميمنا أثناء

 مثل الطبيعية المناطق كل على المحافظة أجل من وذلك والطبيعية البيئية والضوابط المقاييس احترام -
 ، باإلضافة إلى المواقع التاريخية.البحر و الغابات

 بها.دراسة طاقة االستيعاب لمنطقة رأس العافية باإلضافة إلى المرافق المقترحة  -
 االعتماد على الموارد البديلة و المتجددة التي تحترم الضوابط البيئة . -
 لدى السكان المحليين و السياح بحد سواء السياحي الوعيتنمية  -
و كل أنواع الممارسات التي تشكل  التلوث أشكالتنمية الوعي البيئي و حماية التنوع الطبيعي من كل  -

 خطر على البيئة.
يساهم في النهوض بالقطاع  يالت للمستثمرين في المجال السياحي للمنطقة الن هذا تقديم تسه -

 السياحي بمنطقة رأس العافية .
 تقوية البنى التحتية و شبكة الطرق بمدينة جيجل بشكل عام و منطقة الدراسة بشكل خاص . -
مشاريع مستدامة في مجال النقل، كالترامواي و التلفيريك لربط المنطقة بالمدينة و الجبل المحايد  انجاز -

 إليها.ول وصلها و هذا من اجل تحقيق سهولة ال
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 تبني مبدأ التنمية السياحية المستدامة. -
 ع.االستفادة من التجارب الناجحة لبعض الدول في مجال السياحة و تطبيقها على ارض الواق -
تكوين إطارات و مختصين في مجال السياحة من شانه أن يساهم بتطوير هذا القطاع السياحي  -

 بالمنطقة.
 ورهتد إلى يعود الماضية السنوات خالل مدينة جيجل باتجاه السياحية التدفقات تناقص أن شك ال -

التنمية السياحية على الطلب السياحي و  التأثير شديد األمني العامل أن إذ األمنية األوضاع
 المستدامة.

 :. المشروع التنفيذي10

من خالل مختلف التوصيات و و المتعلقة بها  المشاريعة و السياحية المستدام جوانببمختلف  اإللمامبعد 
بالتجهيزات و المرافق  لمشروع سياحي مستدام مدعم ارتأينا وضع برنامج خاصاالقتراحات السابقة، 

 . مستدامة لمنطقة و موقع التوسع السياحي رأس العافية السياحية التى من شانها ان تعطي تنمية سياحية

 العافية: رأس. أسباب اختيار منطقة و موقع التوسع السياحي 1.11

 مؤهالت كانتسواء  سياحية، مؤهالت من يوفره ما خالل من ذلك و السياحة تطوير أهمية الموقع في  -
 .تاريخية أو طبيعية

 من القريب االستراتيجي موقعها خالل من وذلك االصطياف موسم في خاصة حجم التدفقات السياحية -
 بوالنار، أوالد الحضري  التجمع ضمن الغربية الحدود على جيجل لبلدية إداريا تابعة فهي ،مركز المدينة

 كلم 33 بحوالي تبعد و الحضرية، الحدود من كلم 9 و جيجل مدينة مركز من كلم 9 بعد على تقع
 .العوانة مدينة مركز عن

 أحسن باستغاللها يسمح و إليها الوصول يسهل 49 رقم الوطني الطريق بمحاذاة المنطقة موقع -
الهياكل القاعدية المطار و  و الحضرية التجمعات جميع بين الربط تسهيل خالل من ذلك و إستغالل
 الميناء.
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  :المبدأمخطط . 2.11

 يرتكز مخطط المبدأ على:

العافية و يساهم  رأسالذي يمر بجانب منطقة و موقع التوسع السياحي  40رقم  الوطنيتثمين الطريق  -
 ها.ببالقرب  كةو ينشط الحر  إليهافي سهولة الوصولية 

العافية و  رأسالمنار و المار فوق منطقة التوسع السياحي  إلىعلى الطريق الرئيسي المؤدي  اإلبقاء -
 المشروع.تساهم في الربط بين مختلف المرافق المقترحة في  أخرى تدعيمه بطرق فرعية 

 توزيع المساحات الخضراء عبر كامل مساحة المشروع. -
 الطلقو ربطها بمسابح على الهواء و هياكل االستقبال  باإليواءخاصة  اطقمن اعتماد -
 مركز للمعالجة بمياه البحرمع  خلق فضاء للترفيه و الرياضة  -
 و تسلية قصد التنويع في المرافق الموجهة للسياح. مائية إنشاء مدينة العاب -
 .اإلطعام خاصة الخدمات التجارية من اجل التبضع و  ، خدمات العالج والتنويع في هياكل الخدمات -
 .سح و المشي و تدعيمه بمرافق خدماتية صغيرةخلق رصيف بحري من اجل التف -
 إعطاء حظائر السيارة النصيب الكافي في المشروع. -
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 . التجهيزات المقترحة في منطقة و موقع التوسع السياحي رأس العافية:3.11

  اإليواءتجهيزات 
 فندق خمسة نجوم  -
 فندق أربعة نجوم   -
 فندقين عاديين  -
 البنغالوهات  -
 الفيالت -

 تجهيزات صحية 
 مركز للمعالجة بمياه البحر -
 عيادة عامة -
 محطة لتصفية المياه المستعملة -

  و الترفيه: األلعابتجهيزات 
 مدينة األلعاب المائية و التسلية -
 مركب رياضي و ترفيهي -

 تجهيزات خدماتية و تجارية 
 مركز تجاري للتسوق  -
 مطعمين كبيرين -
 مطاعم عادية -
 مساحات خضراء -
 حظائر السيارات  5 -
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 خالصة:

و موقع التوسع السياحي على مقومات طبيعية كبيرة فهي عبارة عن شبه جززيرة  منطقةتحتوي 
 مرور إلى باإلضافة أما الجهة الرابعة فمقابلة للجبال، ،ثالثة جهاتيحيط بها البحر من عدة 

منطقة سياحية مستدامة من خالل ، وهو ما يؤهلها لكي تكون الجبالبينها و بين الطريق الوطني 
مشروع سياحي يتبنى مبدأ التنمية المستدامة و يجمع بين مختلف أنواع السياحة سواء شاطئية أو 

 جبلية و حتى سياحة االستكشاف و المغامرات.
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 : خاتمة الفصل الثالث

منطقة التوسع السياحي بصفة خاصة تنوعا طبيعيا و بيئيا كبير جدا تمتلك مدينة جيجل بصورة عامة و 
لكنه يعاني من اإلهمال و التلوث و تلوث بمختلف مظاهره في ظل عزوف السلطات المحلية و السكان و 
حتى السياح على حماية هذا التنوع الطبيعي و المحافظة عليه، و رغم أو وجهة نظر مختلف الفاعلين في 

ة كانت ايجابية في ما يخص تثمينه و المحافظة عليه بإنشاء مشاريع سياحية تساهم في قطاع السياحي
تنمية سياحية مستدامة للمدينة، إال أن الواقع المعاش ال يعكس هذه الرغبة الجامحة في تطوير هذا 

طريقة القطاع الذي من شئنه أن يؤثر بطريقة ايجابية في التنمية المحلية في المدينة إذا ما استغل ب
 صحيح و فق استراتيجيات مدروسة.

قمنا باختيار منطقة و موقع التوسع السياحي راس العافية و قتراح مشروع سياحي في اطار التنمية  لدلك
دعم التنوع الطبيعي بالمنطقة و المحافظة عليه و المساهمة في توفير الراحة للسياح المستدامة من اجل 

 بالمنطقة.و زيادة حجم التدفقات السياحية 
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 خاتمة عامة:ال

لم تعد السياحة ذلك النشاط الترفيهي بل أصبحت في الوقت الراهن احد القطاعات االقتصادية الكبرى في 
العالم ، و هذا من خالل مساهمتها في التنمية االقتصادية و االجتماعية للعديد من الدول، حيث أصبح 

ة على خلق مناصب الشغل، القطاع السياحي من اكثر القطاعات تحقيقا لإلرادات، كما يعتبر األكثر قدر 
و تعد مدينة جيجل من بين المدن الجزائرية التي يتميز قطاعها السياحي بالتأخر رغم امتالكها لمقومات 

سياحية طبيعية هائلة، يقابله ضعف كبير في هياكل االستقبال و كذا الوعي و الثقافة السياحية سواء لدى 
 المواطنين. أوالمسؤولين 

لتي تعانيه مدينة جيجل على هياكل االستقبال بل تعداه إلى إهمال شديد للمقومات و ال يقتصر الضعف ا
السياحية الطبيعية و عدم المحافظة على البيئة و ذلك من خالل كل مظاهر و أنواع  التلوث الذي يشهده 

م من أن الشريط الساحلي للمدينة خاصة الشواطئ، التي تعد الوجهة األولى للسياح و المصطافين ، فبالرغ
التنوع البيئي و الطبيعي للمدينة لما تمتلكه من غطاء نباتي باإلضافة إلى التضاريس الجبلية للمنطقة التي 

تمتزج مع مياه البحر مشكلتا مناظر خالبة، مع و جود العديد من األودية و البحيرات و حتى أنواع من 
تطبيق مبادئ السياحة المستدامة التي تعد الحيوانات النادرة مما يجعل من مدينة جيجل مكانا مناسبا ل

الحل األمثل للنهوض بالقطاع السياحي بالمدينة و هو ما سوف يساهم فعال خلق نشاط سياحي جد 
 متطور و محافظ على البيئة و للوصول إلى األهداف المنشودة نقترح الوصيات التالية:

 توصيات عامة من اجل تحقيق سياحة مستدامة بالمنطقة:
 حافظة على التنوع الطبيعي و الثقافي و حمايته من كل أشكال االستنزاف.الم -
تشجيع مختلف االستثمارات السياحية في مدينة جيجل مع ضرورة مراعاة و احترام الجوانب البيئية و   -

 االجتماعية بالمنطقة.
ثيفها للقضاء على التدخل غي ما يخل البنى التحتية و الهياكل القاعدية و تطوير شبكة الطرق و تك -

 االزدحام.
 انجاز مشاريع النقل الجماعي المستدامة كالتلفريك و الترامواي. -
 تشجيع الصناعات التقليدية و الحرفية بالمنطقة و التي تعكس ثقافة المجتمع -
 تشجيع السياحة البيئية و الجبلية بالمنطقة للقضاء على السياحية الموسمية. -
 سياح على ضرورة المحافظة على البيئة  و عدم رمي األوساخ في شواطئ البحرتوعية المواطنين و ال -
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 القيام بحمالت تنظيف دورية للشواطئ و األماكن السياحية . -
 تشجيع إنشاء جمعيات سياحية تنشط بصورة دورية و تعمل على التعريف بمميزات المنطقة. -
 المستدامة. تشجيع المشاريع السياحية التي تتبنى مبدآ التنمية -
القيام بتظاهرات ثقافية تساهم في التعريف بثقافة المنطقة  و تساهم التمازج بين ثقافة السائح مع ثقافة  -

 المنطقة
ضرورة المحافظة على الشريط الساحلي للمدينة من خالل وضع قوانين تمنع التوسع العمراني على  -

 حسابه
التوسع السياحي و تجسيدها على ارض الواقع عدم إهمال البرامج المسطرة لمناطق و مواقع -  
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