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وبيده الملك   ،الحمد هلل الذي لو العزة والجبروت
العالم ف ال يغرب    ،ولو األسماء الحسنى والنعوت ،والملكوت

عنو ما تظيره النجوى أو يخفيو السكوت، الق ادر ف ال يعجزه  
شيء في األرض وال يفوت، أنشأنا من األرض نسماً واستعمرنا  

ويسر لنا منيا أرزاق اً وقسما، تكنفنا األرحام   ،فييا أجياالً وأُمما
 ،ويكف لنا الرزق والقوت، وتبلينا األيام والوقوت ،والبيوت

ولو البق اء   ،آلجال التي خط علينا كتابيا الموقوتوتعتورنا ا
والثبوت، وىو الحي الذي ال يموت، الصالة والسالم على  

سيدنا وموالنا النبي العربي المكتوب في التوراة واإلنجيل  
المنعوت، الذي تمخض لفصالو الكون قبل أن تتعاقب  

حل والييموت وعلى آلو وأصحابو  اآلحاد والسبوت، ويتباين زُ 
ذين ىم في صحبتو وأتباعو األثر البعيد والصيت، والشمل  ال

الجميع في مظاىرتو ولعدوىم الشمل الشتيت، صلى اهلل عليو  
وعلييم ما اتصل باإلسالم جده المبخوت، وانقطع بالكفر حبلو  

 المبتوت، وسلم كثيراً.
 

 "إبن خلدون الحضرميالرحمن  عبد  "                                                                       



 

 

 وتوفيقو فضلو وعلى نعمو على وجل عز هلل الحمد
 والتقدير بالشكر أتقدم كما العمل ىذا إلتمام لي

 على ألشرافو "عرباني عمار": الدكتور:لألستاذ
 الجادة والتوجييات العون وتقديموىذا العمل  

كما    العمل ىذا إكمال في لي سندا كانت التي
 .أشكره على صبره معي

  كلية ذةتأسا كافة إلى الجزيل بالشكر أتقدم كما
دية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة  العلوم االقتصا

 .جيجل
 كافة إلى الكبير بالشكر أتقدم أن يفوتني وال

لوالية  والصناعات التق ليدية  مديرية السياحة   عمال
 وكل استقباليم وتعاونيم وصبرىم.جيجل على حسن  

 من أو قريب من بالمساعدة علي يبخل لم من
 بعيد

 العرف ان عبارات بأسمى أتقدم ىؤالء كل إلى
 والتقدير
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1B  قـائمة الجداول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة الجداول
 

 
 قائمة الجداول

 الصفحة عنوان الجدول   الرقم
 63 المواقع التراثية في الجزائر. 10
 63 (0222-0222توزيع طاقات اإليواء حسب درجة التصنيف لمفترة ) 10
 62 تطور تنافسية قطاع السياحة والسفر في الجزائر 10
 62 م(0223-م9222إيرادات ونفقات الجزائر من السياحة ) 10
 02 (0223-9222تطور حصة السياحة في الناتج المحمي اإلجمالي ) 10
 09 م(0299-م0229دخول السياح إلى الجزائر ) 10
 00 م(0299أهم الدول المصدرة لمسياح إلى الجزائر) 10
 06 م(0299 -م0229تطور السياحة العكسية ) 10
 -م0222تطور عدد العاممين في قطاع السياحة خالل الفترة ) 10

 م(0223
00 

 04 م9230توزيع طاقات اإليواء سنة  01
 03 م.9232-م9231حصيمة برنامج المخطط الثالثي  00
-م9212توزيع ميزانية السياحة خالل المخطط الرباعي األول ) 00

 م(.9210
02 

 02 عدد األسرة المنجزة خالل الرباعي األول حسب نوع المنتج السياحي. 00
م( 9211-م9210اإليواء السياحي المنجزة خالل الفترة )توزيع طاقات  00

 حسب نوع المنتج السياحي.
42 

-م9232طاقات اإليواء المقدرة خالل المخطط الخماسي األول ) 00
 م(9230

49 

 40 م9232طاقة االستقبال الجزائرية نهاية  00
 43 .0204وآفاق  0221خطة األعمال لسنة  00
 41 باألقطاب السياحية لالمتياز.مشاريع قيد االنجاز  00
 SDAT 41 0204التوجيهي آلفاقالفنادق المدرجة في المخطط  00



 قائمة الجداول
 

 SDAT 43 0204الحظائر اإليكولوجية والسياحية المدرجة في  01
 SDAT 43 0204القرى السياحية المدرجة في  00
 30 في والية جيجل الشواطئإجمالي  00
 30 المحروسةعدد المتوافدين عمى الشواطئ  00
 34 عدد الفنادق عمى مستوى والية جيجل. 00
 34 م.0296-م0290حصيمة نشاط الفنادق خالل سنتي  00
 33 المخيمات المتواجدة عمى مستوى الوالية 00
 31 بيوت الشباب المتواجدة عمى مستوى والية جيجل. 00
 31 بالواليةالسياح المعالجين عمى مستوى وكاالت السياحة واألسفار  00
 32 م(0222-م0224برنامج المخطط الخماسي) 00
 22 م.         0292برنامج المخطط الخماسي الثاني لسنة  01
 29 م0299برنامج المخطط الخماسي الثاني لسنة 00
 29 م0290برنامج الخماسي الثاني لسنة  00

 



 

 

 

 

 

2B  قـائمة األشكال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة األشكال
 

 
 قائمة األشكال

 
 الصفحة عنوان الشكل الرقم
 12 أهم دوافع السياحة 10
 96 الهيكل التنظيمي لمديرية السياحة لوالية جيجل 10
 21 نسب الشواطئ المسموحة والغير مسموحة في الوالية. 10
 28 توافد السياح عمى الشواطئ المحروسة 10
 29 حصيمة نشاط الفنادق. 10

 



 

 

 

 

 

 

3B  الملخص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملخص           
 

 الممخص:
شهدت السنوات األخيرة اهتماما  ، حيثالدول من لكثير هاما موردا الحالي العصر في السياحة تعد 

بل أصبحت تعتبر صناعة بحد  ي تهتم بها الدولليوم إحدى أهم وأكبر القطاعات التافهي كبيرًا بالسياحة 
ل سواء المتقدمة منها أو النامية أدركت أهمية السياحة االقتصادية واالجتماعية ا، ذلك أن العديد من الدو ذاته

والثقافية، حيث أنها باإلضافة إلى دورها في زيادة الدخل القومي فهي تسهم في إبراز التراث الحضاري لمبمد 
 هامة سياحية منتجات من تممكه لما نظرا- الجزائرفي هذا الشأن بادرت ية، و والمحافظة عمى معالمه الطبيع

بعد أن صبت  حيامسل جاذبية أكثر وجعمه السياحة قطاع لتنمية أساسا موجهة إستراتيجية بمشاريع – ومتنوعة
التخطيط السياحي الذي كان هو اآلخر خارج  إلى جانبلسنوات عديدة،  اهتمامها عمى قطاع المحروقات

طويمة، ومن خالل بحثنا هذا سنحاول معرفة مختمف محاوالت الجزائر مع  نطاق اهتمامات الجزائر لفترة
التخطيط السياحي، وكذلك التجربة التي قامت بها والتي جسدتها في المخطط الوطني لمتهيئة السياحية آلفاق 

ات الوطن بما فيها والية جيجل والتي هي األخرى سنرى كيف تقوم بالتخطيط م والذي يشمل جميع والي0202
 السياحي وكذا تجاربها السابقة.

، التخطيط السياحة، التخطيط، التخطيط السياحي، المخطط التوجيهي لمتهيئة السياحية الكممات المفتاحية: 
   .السياحي في والية جيجل

Résumé:   
 Le tourisme est devenu important pour plusieurs payés, donnent une 

important place pour le tourisme par rapport a d’antre secteurs il devenu comme un 

secteurs productif et ca se traduit par ces recettes importantes, en plus il donne une 

image sur le patrimoine dan payé et sa culture. L’Algérie avec ces capacités 

naturels et une production artisanale diverse vise le secteur de tourisme avec des 

projets promoteurs pour pouvoir investi les revenues des hydro carbures, une 

ressource en train de disparaitre, avec notre recherche, nous allons essayer de 

connaitre les expeunces algériennes en ce domaine et le plan national pour 

l’aménagement touristique pour l horizon 2025 qui englobe tout le territoire 

national. 

Mots clé: tourisme, planification, planification touristique, plan directionnel pour 

l’aménagement touristique, planification touristique de la wilaya de Jijel.         

   



 

 

 

 

 

 

 

4Bمقدمـــــة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة              
 

 أ 
 

  :مقدمة
منذ أن وجد اإلنسان على هذه األرض وهو في رحلة للبحث عن طعامه ومأوى يأوي إليه، ففي  

بهدف  القبائل والدويالت المختلفة بينالعصور القديمة كان الدافع المادي يؤدي إلى خلق عالقات متبادلة 
كانوا يرحلون في كل االتجاهات للتجارة ورحالت أهل فالفينيقيين التجارة والبحث عن السلع النادرة، 

، وكذلك الرومان أول من سافر بهدف المتعة قصد التجارة قريش قبل اإلسالم إلى بالد الشام واليمن
أول من عرف واليونانيون  زمن اإلمبراطورية الرومانية،واالستجمام خصوصاً في الفترة األخيرة من 

السفر بدافع الرياضة مروراً بالعصور الوسطى حين كان دافع السفر هو ممارسة التجارة وزيارة 
األماكن المقدسة، وصوالً إلى عصر النهضة حيث كان السفر بغرض مشاهدة األعمال الفنية والهندسة 

لعالمية الثانية وحتى اشهدها العالم عقب الثورة الصناعية وكذا الحرب وبعد التطورات التي  ،المعمارية
الوقت الحاضر تنوعت دوافع السفر خاصة بهدف المتعة، حتى أصبحت السياحة في العصر الحالي 
ضرورة ملحة ألغلب الشعوب فهي تعتبر اآلن غداء الروح والترفيه عن النفس حيث أنها تنبع من 

لراحة واإلحساس بجمال الطبيعة ونمو هذا اإلحساس إلى الشعور بالبهجة والمتعة الحاجة المتزايدة إلى ا
من اإلقامة في منطقة لها طبيعتها الخاصة، كما تنبثق كذلك من نمو االتصاالت على األخص بين 
شعوب وأوساط مختلفة من الجماعات اإلنسانية، حتى أصبح العصر الحالي يعرف بقرن السياحة ونافدة 

فتطور وسائل النقل، وحرية انتقال الفرد الناتجة عن توفر أوقات الفراغ في حياته كان لها  ليهامفتوحة ع
  .بير في تحفيز اإلنسان على معرفة خبايا العالم الذي يعيش فيهالدور الك
وانتقل بذلك مفهوم السياحة من مجرد إشباع رغبات األفراد المؤقتة بالمتعة إلى صناعة تسعى   

ر وتعمل على خلق طلب مستمر على خدماتها وذلك من خالل عرض الخدمات السياحية للتوسع المستم
  .في شكل متطور ومتجدد

بعد اكتساب السياحة الطابع االقتصادي صارت من أهم وأكبر الصناعات التي تساهم في تحقيق   
العمالق االقتصادي التنمية االقتصادية إلى درجة أنها وبحلول القرن الواحد والعشرين أطلق عليها اسم 

اً للدول وبخاصة التي يفهي تمثل مورداً اقتصادياً مهماً وأساس ،الجديد والصناعة األكثر نمواً وتطوراً
في اآلونة  تتميز بمحدودية الموارد، فالسياحة ليست هدفاً بل وسيلة للمساهمة في التنمية، حيث أنه 

ا ليست أكبر صناعة في العالم فحسب بل أنها األخيرة أدركت العديد من الدول أهمية السياحة وأنه
حيث اهتمت هذه الدول بفتح أسواق جديدة إلى جانب التقليدية ألجل  ،شهده العالمستكون األكبر بينما 

لدى مختلف الشعوب من  هنيةكذلك العمل على تحسين الصورة الذ استمرارية المد السياحي طيلة العام،
خدمات األساسية، والبنَى التحتية وتوفير أسباب الجذب السياحي خالل التحسين الدائم في مستوى ال

اإلضافية لضمان أكبر استحواذ على أكبر قدر من الحركة السياحية سواء الداخلية أو الخارجية، وبالتالي 
التميز السياحي العالمي الذي الشك أنه سيعوذ بفوائد منها جلب العمالت الصعبة، دعم ميزان واإلنفراد 
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وعات وزيادة الدخل الفردي والقومي، تشغيل األيدي ودعم ميزان القطاعات االقتصادية األخرى، المدف
  .األخرىناهيك عن التعريف بالموروث الثقافي والحضاري للبلد عند الشعوب 

كل هذه األمور والفوائد التي يعود بها قطاع السياحة  الجزائر على غرار باقي الدول أدركت  
على القطاعات األخرى، وتزداد األهمية االقتصادية للسياحة في الجزائر لما تتوفر عليه من مقومات 
هائلة كالموقع الجغرافي االستراتيجي، المناخ المعتدل في معظم فصول السنة، الشواطئ الرملية 

معدنية والتراث الحضاري واآلثار القديمة، باإلضافة إلى إمكانية مزاولة والصحراء، وكذلك الحمامات ال
استغالل  ،إلخ....أنوع عديدة من السياحة في الجزائر كالسياحة الثقافية، الترفيهية، والسياحة الرياضية

  .ائلةقة زكل هذه المقومات يشكل مورداً اقتصادياً مهماً وأساسياً يكون بديالً للبترول الذي يعرف بأنه طا
اآلن أهميته جيداً إلى تدرك عند الجزائر فهي  اًأخد االهتمام بالعمالق االقتصادي منحناً جديد  

بهذا العمالق يتطلب تخطيطاً محكماً لذا فهي تسعى للنهوض بقطاعها  نب إدراكها أن االهتمامجا
على المدى الطويل  السياحي وتطويره من خالل التخطيط السياحي الجيد ووضع إستراتيجيات تنموية

خالل بعدما كانت لها تجربة مع االستراتيجيات المتوسطة المدى المتمثلة في مجموعة من المخططات 
تمثلت عمالقة قامت بها الجزائر جسدت رغبتها نوعية و سنوات الستينات والثمانينات اآلن هي في نقلة

ل اإلطار اإلستراتيجي المرجعي م والذي يشك2025في المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق 
  .للسياسة السياحية في الجزائر

 إشكالية البحث :  
نظراً للمقومات السياحية التي تؤهل الجزائر ألن تكون قطباً سياحياً متميزاً في حوض البحر   

األبيض المتوسط إذا ما تمكنت من استغالل هذه المقومات أحسن استغالل وترشيد هذا االستغالل، وكذا 
توجيه هذه الموارد والمقومات الذي من شأنه إحداث دفعة قوية للقطاع السياحي في الجزائر وتجعل من 

إلخ، كل هذا طبعاً ال يكون إال من ....النشاط السياحي صناعة متكاملة تؤدي دورها اقتصادياً واجتماعياً 
متواصلة في إطار النهوض خالل التخطيط السياحي الذي أصبح ضرورة حتمية تشكل منبعاً للنجاحات ال

  :ومن هذا المنطلق يمكن طرح اإلشكالية التالية .بالقطاع السياحي في أي بلد يسعى إلى ذلك
  نهوض بالقطاع السياحي في الجزائر؟كيف يساهم التخطيط السياحي في ال

  :وتحت هذا السؤال تندرج العديد من األسئلة الفرعية أهمها
  ؟في الجزائر السياحيما الدور الذي يلعبه التخطيط 
 ما مدى فعالية التخطيط السياحي في الجزائر؟ 
 ما هو دافع السياحة في الجزائر في ظل مقومات الجذب السياحي التي يحوزها هذا البلد؟ 
 ما هي مقومات الجذب السياحي في والية جيجل؟ 
  ؟هل تولي والية جيجل اهتماماً بالغاً بالتخطيط السياحي 
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 الفرضيات: 
بصياغة مجموعة من الفرضيات  نارعية قموالتساؤالت الفمن أجل اإلجابة على اإلشكالية   

  :هذا الموضوع وهي في الشكل التالي دراسةحاول الوصول إلى إثباتها أو نفيها من خالل نس
 للتخطيط السياحي أهمية بالغة في تحقيق التنمية الشاملة. 
  في الجزائر لتخطيط السياحيوعدم متابعة لاالهتمام تأخر. 
  تمتلك الجزائر مؤهالت لتكون وجهة سياحية بامتياز لكن سوء استغالل هذه المؤهالت يحول دون

 .ذلك
 والية جيجل والية ساحلية تمتلك مقومات جذب نادرة. 
 تقوم والية جيجل بالتخطيط السياحي كما ينبغي. 
 أسباب اختيار الموضوع: 

  :الموضوع فتكمن في هذا أما مبررات اختيار  
 أسباب شخصية:  
 توافق الموضوع مع تخصص الدراسة. 
 الميول الشخصي لموضوع التخطيط وكذا النشاط السياحي. 
 الرغبة في المساهمة الشخصية لوضع اقتراحات لتطوير هذا القطاع في والية جيجل.  
 اكتساب الخبرة في المجال السياحي. 
 أسباب موضوعية: 
  من المواضيع الحديثة بين الباحثين والمهتمينإلقاء الضوء على التخطيط السياحي كونه. 
  كون السياحة أصبحت من القطاعات الرائدة التي تستدعي االهتمام من أجل النهوض باقتصاد البالد

 .ككل
  تثمين القدرات السياحية للجزائر عامة ووالية جيجل خاصةً وتجسيد إستراتيجيات هادفة الستغاللها

 .تكون مبنية على أسس واضحة
 أهمية الموضوع: 

  :تكمن أهمية الموضوع في النقاط التالية  
 ضرورة وجود تخطيط سياحي من أجل االستغالل األمثل لطاقات وموارد البالد. 
  االهتمام الكبير الذي توليه الجزائر للقطاع السياحي في اآلونة األخيرة، وعدم اعتمادها على قطاع

 .حتم عليها تنويع االقتصاد والمواردة التي تُالمحروقات، بعد تبنيها لإلصالحات االقتصادي
 االهتمام العالمي بالتخطيط السياحي بكافة مستوياته وضرورته في تحقيق األهداف. 
 ضعف االهتمام بالتخطيط السياحي في والية جيجل. 
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 صعوبات الدراسة:  
  :بهذه الدراسة تمثلت في القيامأثناء  اأبرز الصعوبات التي واجهتن  
  المراجع في الموضوعمحدودية. 
  صعوبة الحصول على اإلحصائيات الحديثة المتعلقة بالقطاع السياحي سواء في الجزائر ككل وفي

 .والية جيجل كجزء
 الشح في المعلومات والبيانات المتعلقة بالتخطيط السياحي لحداثة هذا الموضوع. 
 عدم وجود بنك للمعلومات السياحية في الجزائر. 
 أهداف الدراسة: 

  :تهدف الدراسة للتوصل إلى اإلجابة على النقاط التالية  
 مفهوم السياحة. 
 توضيح معنى التخطيط السياحي وضرورة االعتماد عليه في النهوض بالقطاع السياحي. 
  قطاع السياحة في والية جيجلالتي تساعد في تطوير  االقتراحاتأهم. 
  الجزائر كبلد وجيجل كواليةإبراز أهم مقومات الجذب السياحي التي تتمتع بها. 
  م الذي يعتبر أهم مخطط وطني 2025تسليط الضوء على المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق

 .وضعته الجزائر منذ استقاللها للنهوض بقطاعها السياحي
 منهجية وأدوات الدراسة: 

بالمزج   نااإلحاطة بأهم جوانبه، قم من مكننتالموضوع محل الدراسة وحتى  بالنظر إلى طبيعة  
أنه مناسب وموافق للدراسة من خالل تشخيص واقع القطاع  ناالذي ارتأي والوصفي بين المنهج التحليلي

من خالل التعريج والسياحي في والية جيجل وتحديد المكانة التي يلعبها التخطيط السياحي في الوالية 
باالعتماد على أدوات بحث متعددة شملت المسح  ها الجزائر،التي قامت بوضععلى المخططات التنموية 

المكتبي للكتب، المالحظات الميدانية، والمقابالت الشخصية مع مسئولي مديرية السياحة لوالية جيجل، 
باإلضافة إلى الملتقيات الوطنية والدولية، واإلحصائيات المتعلقة بالنشاط السياحي في الوالية وكذلك 

  .م2025ي للتهيئة السياحة آلفاق المخطط التوجيه
 تقسيم البحث: 

عبارة عن دراسة  هومحاولة منا اإلحاطة بالموضوع سنحاول تقسيمه إلى جزئين، الجزء األول   
ماهية التخطيط، أساسيات حول السياحة، وكذلك التخطيط من فصلين األول سنتناول فيه  تتكوننظرية 

إلى واقع القطاع السياحي في الجزائر، أساليب التخطيط السياحي، أما الفصل الثاني سنتطرق فيه 
باإلضافة إلى مقترحات النهوض بالقطاع السياحي في الجزائر، أما الجزء الثاني  في الجزائر يالسياح

 .جيجل سنتناول فيه واقع السياحة في واليةدراسة تطبيقية  فهو
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  :تمهيد
السياحي في العالم منذ الستينات، وأصبحت معظم الدول السيما المتقدمة لقد انتشر التخطيط   

والنامية تدير شؤونها االقتصادية من خالل خطة قومية محكمة، والحقيقة أن فكرة التخطيط على 
الثانية، إال في ألمانيا واالتحاد السوفيتي إال أن المستوى القومي لم تكن موجودة قبل الحرب العالمية 

التخطيط السياحي انتشر بسرعة كبيرة في كثير من دول العالم المعاصر، وأخذ التخطيط السياحي 
أشكاالً متعددة ترجع الختالف النظم السياسية واالقتصادية السائدة، أو ترتبط بالضرورة بالفكر 

  :توضيح ذلك سوف نتناول في هذا الفصل العناصر التاليةاإليكولوجي السائد في المجتمع، ول
 ماهية التخطيط. 
  السياحةأساسيات حول. 
 التخطيط السياحي.  
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  ماهية التخطيط: المبحث األول
في أي عملية تنموية، لذلك كان االهتمام بالتخطيط السياحي من  التخطيط عنصر فعاليعتبر   

   .األولويات من أجل القدرة على تحقيق األهداف المرجوة
  مفهوم التخطيط: المطلب األول

  :تبيان أكثر لعملية التخطيط قمنا بتخصيص مايليمن أجل   
تقديم مجموعة  ناط وقد حاولتصب كلها في تعريف التخطي هناك تعاريف عديدة :تعريف التخطيط/ أوالً

  :يلي يف كمامن التعار
عملية عقلية في أساسها وميل دهني ألداء األشياء بطريقة ممتعة، "هيأن عملية التخطيط " أرفيك" يرى

        أنه على" هنري فايول" ويعرفه 1."فالتخطيط تفكير قبل األداء، وأداء في ضوء الحقائق ال التخمين
 2".تقبل ثم االستعداد لهذا المستقبلاعتبارين أساسيين هما التنبؤ بما سيكون عليه المسيمثل الواقع على "

عملية اختيار، وأن مشكلة التخطيط تبرز عندما يكشف أن هناك " فيعرف التخطيط على أنه "جونزأما 
من المعروف أن التخطيط "في تعريف آخر حيث يقول  "بلقاسم محمد"ويذهب  3."عدة حلول لمسألة ما

هو أداة تنظيم النشاط االقتصادي أو االجتماعي أو االثنين معاً وتوجيهه، وهو إذاً عمل متوجه نحو 
  4."المستقبل 
التخطيط هو العملية التي من خاللها يحدد المدراء أهدافهم ويتنبئوا بالمستقبل "وفي تعريف آخر  

التخطيط هو عمل يسبق التنفيذ دائماً ويرسم دائماً  ويرسموا الطريق لتحقيق هذه األهداف، أي أن
 "محمد جاسم"أما  5".لواجب أدائها بهدف تحقيق األهدافاإلطار العام الذي يحدد األنشطة واألعمال ا

التخطيط اليوم عملية توجيه الموارد المادية والبشرية والطبيعية "محاوالً تعريف التخطيط الذي يقول 
واستغاللها بأقصى درجة ممكنة لتحقيق مجموعة من األهداف االقتصادية المتوفرة في بلد معين 

   6".واالجتماعية لفترة زمنية محددة 
يرتبط بالمستقبل، كما أن التنبؤ يعتبر من أهم دعامات " بأن التخطيط "زاهد محمد ديري"يقول   

ية مقبلة، فإن ركناً آخر بنائه، ونظراً ألن التخطيط هو عملية إعداد مقدم لما يجب عمله في فترة زمن

                                                             
 .163، ص2006الطبع الثالثة، دار وائل للنشر، عمان، ، مبادئ اإلدارةمحمد قاسم القريوني،  -1
 .337، ص1995الجامعية، الجزائر، ، الديوان الوطني للمطبوعات أساسيات وظائف وتقنيات- مدخل للتسييرمحمد رفيق الطيب،  -2
 .87، ص2007، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، التخطيط السياحيمحمد الصيرفي،  -3
، 1999ديوان المطبوعات الجامعية،  -2-، الجزءسياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائرمحمد بلقاسم حسن بهلول،  -4

 .248ص
، الطبعة األولى، دار الراية للنشر، عمان التخطيط والتطوير االقتصادي، دراسة التطورات االقتصادية في الدول العربيةبشار يزيد الوليد،  -5

 . 19، ص2008األردن، 
زيع، عمان ، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتو-نظريات وأساليب-التخطيط اإلقليمي، مبادئ وأسسمحمد جاسم شعبان العاني،  -6

 .17، ص2007األردن، 
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 1".الذي يمثل أساساً لقياس النجاح أو الفشل) أو عدة أهداف محددة(البد من توافره، أال وهو الهدف 
وكيف يجب عمله، ومتى يمكن عمله، ومن عمله التقرير المقدم لما يجب  على أنه" كونتر"   يعرفه 

  2".وما نرغب في الوصول إليهنحن فيه الذي يقوم بالعمل، وهو يغطي الفجوة بين ما 
هو أداة من أدواة اإلدارة يتوجه نحو "ابقة يمكن أن نقول بأن التخطيط ومن التعاريف الس 

بنى على أهداف محددة يكون بدقة المستقبل تكون الخبرة والذكاء مميزاته التي تجعل منه أداة ناجحة ي
  ."متناهية والنجاح يترتب على مدى دقة التخطيط

   أهمية التخطيط /ثانياً
مهم جداً في جميع األنشطة وجميع القطاعات سواء في الحياة االجتماعية أو  يعتبر التخطيط  

  3:األنشطة االقتصادية ويمكن أن نبرز هذه األهمية في النقاط التالية
 يساعد التخطيط على تحديد األهداف المراد الوصول إليها؛ 
  وخلق التعاون والتفاهم بين العاملين؛يساعد على التنسيق بين جميع األعمال 
 يساعد على تنمية مهارات وإمكانيات المديرين من خالل ما يقوموا به من وضع الخطة؛ 
 تحقيق االستقرار األمني لألفراد والجماعات؛ 
 تحديد اإلمكانيات المادية والبشرية إلنجاح األهداف؛ 
 تصاد في الوقت والتكاليفاالستثمار األمثل للموارد المادية والبشرية وتحقيق اق. 

  4:ويمكن أيضاً إبراز أهمية التخطيط من خالل مايلي
 إطاراً موحداً التخاذ القرارات في المنظمة؛ 
 يمكن المنظمة من التعرف على المخاطر المستقبلية واالستعداد لها؛ 
 يسهل من عملية الرقابة عن طريق وضع المعايير وقياس األداء لهذه المعايير؛ 
 ث التجزئة عند اتخاذ القرارات؛يمنع حدو 
 رضا العاملين وزيادة إنتاجيتهم، نتيجة للعمل داخل خطة محددة؛ 
 5المساعدة في عملية االتصال من خالل إيجاد القنوات واالتصال في كل االتجاهات. 

  : طبيعة التخطيط/ ثالثاً
جيهها بأفضل استخدام ممكن، لتحقيق األهداف إلى تعبئة الموارد المحددة وتو يسعى التخطيط  

المطلوبة بأقل تكلفة ممكنة، وفي أسرع وقت ممكن، ويتطلب التخطيط التجميع المستمر لكل المعلومات 
المتاحة ذات الصلة بموضوع النشاط، وتحليل كل البدائل الممكنة لتنسيق موارد المشروع المادية 

                                                             
 . 180، ص2011، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان األردن، إدارة األعمال الدوليةزاهد محمد ديري،  -1
 .164محمد قاسم القريوني، مرجع سبق ذكره، ص -2
 .21بشار يزيد الوليد، مرجع سبق ذكره، ص -3
 .53، ص1999، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان األردن، ومبادئ عامة التخطيط أسسعثمان محمد غنيم،  -4
  .275، ص1998، دار المحمدية العامة، الطبعة األولى، الجزائر، اقتصاد المؤسسةناصر دادي عدون،  -5
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بديل ثم اختيار البديل المناسب، أخداً في االعتبار كل القيود  والبشرية، وتقدير احتماالت النجاح لكل
  1.والظروف التي يتم فيها النشاط

  أنواع التخطيط : المطلب الثاني
أـنواع التخطيط نظراً لتعدد المعايير التي تصنف على أساسها، وفيمايلي بعض هذه  تتعدد  

 :األنواع المتمثلة أساساً في
 2:وينقسم إلى :التخطيط حسب الشمول .1
 يتعامل هذا النوع من التخطيط مع القطاعات االقتصادية جميعها، ويكون هدفه : التخطيط الشامل

 .إحداث تغيير في جميع جوانب الحياة والمجتمع
 ويهتم بقطاع اقتصادي معين أو بجزء منه وبالتالي يهدف إلى : التخطيط الجزئي أو القطاعي

 .نب النظام االجتماعيإحداث تغيير في جانب معين من جوا
 3:ونجد فيه كل من: اإلطارالتخطيط حسب  .2
 هذا النوع من التخطيط على القضايا اإلنسانية، ويضع الخطوط العريضة  يرتكز: التخطيط العام

 .للتنمية المستقبلية، من خالل وضع مبادئ إرشادية نظرية عامة
 إلى الجوانب النظرية بل يتعداها  يهتم بالتفاصيل الجزئية، وال يقتصر على: التخطيط التفصيلي

النواحي التطبيقية، فمثالً يركز التخطيط العام على زيادة اإلنتاج كخط عريض بينما يهتم التخطيط 
 .التفصيلي بكيفية تحقيق هذه األهداف على أرض الواقع

 4:ويشمل نوعين هما: التخطيط حسب اإلدارة .3
 بالسلطة المركزية التي غالباً ما تكون في يرتبط هذا النوع من التخطيط : التخطيط المركزي

 .العاصمة وتقوم بإعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط التنموية المختلفة من هناك
 يتمثل بهيئات التخطيط الرسمية وغير الرسمية على مستوى األقاليم : التخطيط الالمركزي

كها في ذلك غالباً ويشار والتجمعات السكانية والتي تقوم بإعداد وتنفيذ الخطط التنموية المختلفة
 .السكان المحليون وبالتحديد المجموعات المستهدفة

 5:ينقسم إلى: التخطيط حسب أسلوب العمل .4
 حوافز، وفي أحيان أخرى يعرف بالتخطيط أحياناً باسم التخطيط من خالل  يعرف: التخطيط المرن

االختياري، وعادة يترك تنفيذ خطط وبرامج هذا النوع من التخطيط لألفراد والجماعات داخل 

                                                             
 .8-7، ص ص2009القاهرة، ، الطبعة األولى، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، التخطيط اإلداريرضا إسماعيل البسيوني،  -1
 .40المرجع السابق، ص -2
، مذكرة مكملة - دراسة حالة والية جيجل- التخطيط السياحي للمدن الساحلية في إطارها اإلقليميحمودة فاطمة الزهراء، شابوني إيمان،  -3

 .5م، ص2011معة جيجل، لنيل شهادة الماستر في علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جا
 .41محمد غنيم، مرجع سبق ذكره، ص عثمان-4
 .44المرجع السابق، ص -5
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، كما هو الحال في برامج تنظيم األسرة أو المجتمع، فهم أحرار في تنفيذها أو االمتناع عن ذلك
جوائز  –في أحيان كثيرة  –توفر حكومتها  تحديد النسل، أو زيادته في كثير من دول العالم التي

 .تشجيعية للسكان، لدفعهم إلى تطبيق محتويات الخطط التنموية
 ساد هذا النوع من التخطيط في المجتمعات االشتراكية، وأخذ في الغالب شكل : التخطيط اإللزامي

 .1بها وتطبيقهاوالبد لألفراد والجماعات من األخذ القوانين والتشريعات التي تضعها الدولة، 
 2:ونميز هنا: حسب الوظيفة التخطيط .5
 التخطيط الوظيفي، : ويعرف هذا النوع من التخطيط بأسماء عديدة منها: التخطيط التصحيحي

التخطيط التنظيمي، ويعمل هذا التخطيط على تحقيق استقرار اقتصادي في المجتمع ضمن األطر 
 .واألنظمة االقتصادية القائمة

  ويعرف أيضاً باسم االبتكاري ويعتبر هذا النوع من التخطيط األساس الذي  :البنيويالتخطيط
يعرف أيضاً بالتخطيط التنموي، ويعمل هذا التخطيط على اشتقت منه بقية أنواع التخطيط، وبذلك 

تحقيق األهداف المنشودة من خالل تغيير البنية االقتصادية واالجتماعية السائدة في المجتمع بمعنى 
 .نه حدثت تغيرات على مستوى واسع وشامل للنظم القائمة أو يستبدلها بأخرى جديدةأ

  3:ونجد فيه: التخطيط حسب الشكل والهدف .6
 يتناول جانباً اقتصادياً واجتماعياً أو أكثر، لتحقيق هدف معين: تخطيط متعدد األهداف.  
 أكثر، لتحقيق هدف معين كأن يقوم مثالً يتناول جانباً اقتصادياً واجتماعياً أو : تخطيط وحيد الهدف

بالتخطيط إلقامة طريق بين منطقتين في إقليم ما بهدف تحسين المواصالت بينهما، وفي نفس 
 .متداد الطريقوقت من أجل جذب االستثمارات على اال

 4:ويصنف إلى: التخطيط حسب المدة الزمنية .7
 سنة حيث أنه يحتوي على خطط وهو الذي يغطي فترة زمنية أقل من : تخطيط قصير األجل

 .غرض حل المشاكل حين حدوثهابتفصيلية من التخطيط طويل األجل، وهذا 
  وهو الذي يغطي فترة زمنية أقل من خمسة سنوات، ويقوم به أفراد اإلدارة :األجلمتوسط تخطيط. 
 وهذا النوع من التخطيط أصعب من التخطيط القصير المدى ألنه يتعلق: تخطيط طويل األجل 

وهو الذي يغطي فترة زمنية أكثر من خمس سنوات، . 5بالمستقبل البعيد الذي يتصف بالغموض
  .ويشترك فيه كل المدراء، حيث يركز على الميادين في المؤسسة

                                                             
، الطبعة األولى، دار الراية للنشر التخطيط السياحي والتطور االقتصادي دراسة التطورات االقتصادية في الدول العربيةبشار يزيد الوليد،  -1

 .45م، ص2008والتوزيع، عمان، األردن، 
 .46عثمان محمد غنيم، مرجع سبق ذكره، ص  -2
 .45المرجع السابق، ص -3
 .249-248، ص ص 1996، الدار الجامعية، اإلدارة العامةمحمد سعيد عبد الفتاح، محمد فريد الصحن،  -4
 .7، ص2008، بدون طبعة، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية، التخطيط اإلستراتيجينبيل حامد مرسي،  -5
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 :1ونجد فيه: التخطيط حسب المستوى المكاني .8
 ويكون على مستوى البلد: التخطيط القومي. 
 ويكون على مستوى األقاليم والتقسيمات اإلدارية في البلد وتجدر اإلشارة أنه : التخطيط اإلقليمي

  .دون أن يؤثر ذلك عليها بالسلبيمكن استعمال نوع أو أكثر في إعداد خطة 
  :مراحل عملية التخطيط: المطلب الثالث

  :يليا تمر عملية التخطيط بعدد من المراحل المتسلسلة والمترابطة نذكرها فيم  
تعتبر هذه المرحلة جد حساسة وتتطلب درجة عالية من الدقة والموازنة بين : مرحلة إعداد الخطة .1

واإلمكانيات المتاحة من جهة السياسية في الدولة حاجات العاملين من جهة اإلدارة والتوجهات 
اسة تبدأ هذه المرحلة بدرمن جميع األطراف وقابلة للتنفيذ،  أخرى، حتى يتم إعداد خطة مقبولة

وتحليل الوضع القائم والتنبؤ بماذا يمكن أن يصبح عليه الحال في المستقبل، ومن تم تأتي الخطوة 
نغير أو نطور، وتشمل هذه المرحلة عدداً من اإلجراءات  أن الثانية والتي تتمثل في تحديد ما نريد

  :أو مراحل العمل الفرعية وأهمها
  تشكل دراسات ): اهن ودراسات الجدوى االقتصاديةدراسات تقييم الوضع الر(الدراسات األولية

الجوانب خطوة أساسية قبل البدء في عملية التخطيط،  هذهالراهن الجوانب المختلفة وتقييم الوضع 
، وأن مكاسب وذلك من أجل التأكد بشكل نهائي من الجدوى االقتصادية واالجتماعية لعملية التنمية

ء ألعضاحيث يتم وضع وصف دقيق أكبر من تكاليفها، ب وعائدات هذه العملية ستكون بالضرورة
وإعداد خطة التنمية أو المشروع، وكذلك يتم تحديد  هاتنفيذفريق العمل والتخصصات المطلوب 

وإذا ما تم تكليف فريق خبرة يعمل مثل هذه الدراسات، فإنه البد من  الوقت الالزم لتنفيذ الخطة،
ذلك يتم إعداد تقرير تمهيدي يضم جميع المخرجات اختيار أشخاص ذو معرفة وكفاءة، بعد 

األساسية من هذه الدراسة األولية، بحيث يجب أن تتضمن جميع نتائج المسح وتحليلها والتوصيات 
التي تم التوصل إليها وأسباب تبني هذه التوصيات بشكل تفصيلي، لذلك يجب أن تكون دراسة 

 .كلفة والعائدات للبدائل أيضاًالجدوى أكثر دقة وتفصيالً بحيث يتم تحليل ال
 تتم عملية حصر وتحضير البيانات  :جمع البيانات والمعلومات الالزمة لعملية التخطيط

 2:والمعلومات الالزمة من خالل مجموعة من اإلجراءات وهي
 تحتاج عملية التخطيط إلى أنواع مختلفة من  :تحديد البيانات والمعلومات الالزمة لعملية التخطيط

البيانات والمعلومات الضرورية واألساسية لعملية التخطيط، والجدير بالذكر أن كم ونوع هذه 
مستواه المكاني وبعده الزمني، البيانات تختلف باختالف أنواع التخطيط والغرض منه، وكذلك 

                                                             
 .46يزيد الوليد، مرجع سبق ذكره، ص بشار -1
 .65- 54عثمان محمد غنيم، مرجع سبق ذكره، ص ص -2
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تختلف كماً ونوعاً عن تلك المطلوبة على  فالبيانات المطلوبة على مستوى الشركة أو المؤسسة
 .مستوى الدولة أو اإلقليم

 فمصادر البيانات قد تكون السجالت والوثائق  :تحديد مصادر البيانات والمعلومات وأساليب جمعها
أو التعداد أو المسوحات أو المقابالت أو االستبيانات أو الصور الجوية والفضائية أو العمل في 

وعن الجهات المسئولة عن المعلومات والبيانات . إلخ...أو شبكات االتصال الدوليةالحقل الميداني 
مكاتب اإلحصاء الوطنية، وكاالت التخطيط المركزية ووزارات الدولة  :فهي تتمثل فيمايلي

 .المختلفة
 تاحمن هذه المعلومات والبيانات يمكن العمل على تصحيحه واستكماله إذا  :تحديد ما هو متوفر وم

 .كان ناقصاً
 يمنك أن تقوم هيئات التخطيط مباشرة بعد تحديد البيانات  :إجراء المسوحات الميدانية الالزمة

الالزمة لعملية التخطيط بإجراء مسوحات شاملة لجميع هذه البيانات والمعلومات من الميدان 
، اسبة الخطأ فيهمباشرة، خصوصاً إذا كانت البيانات غير متوفرة أو عدم صالحيتها بسبب ارتفاع ن

وعادة يتم االعتماد على ما هو متاح ومتوفر من بيانات، لذلك فإن فحص البيانات المتاحة 
 : والمتوفرة البد أن يقوم على بعض المعايير وأهمها

 حداثة البيانات وقدمها؛ 
 هل تتفق البيانات المتاحة ومتطلبات تخطيط وتنفيذ المشاريع؟؛ 
 ة أنواع محددة من الحاجات وبمستوى عالي من الدقة؟؛هل يمكن تجزئة البيانات لتلبي 
 والطبيعية للمنطقة المستهدفة بالتنمية التعرف على الخصائص االجتماعية، االقتصادية، الثقافية. 
 وهذا يعني تحديد الخطوات العامة للتنمية بدقة ووضوح بحيث نعرف بالضبط : تحديد أبعاد الخطة

وما هي النشاطات المطلوبة تنفيذها لتحقيق هذه المخرجات؟  ما هي النتائج المتوقعة للمشروع؟
 :ويشمل تحديد أبعاد الخطة على

 تحديد المشكالت المحورية أو الرئيسية وتجزئتها إلى مشكالت فرعية. 
  تحويل المشكالت إلى أهداف، وتعتبر عملية تحديد وصياغة األهداف من أهم الخطوات في عملية

على اإلطالق نظراً ألنها تشكل األساس الذي تقوم عليه مراحل عملية  التخطيط، إذا لم تكن أهمها
 .التخطيط الالحقة

 بمعنى تحديد النتائج المتوقع حدوثها في المستقبل وذلك باالعتماد على  أي التنبؤ بالمستقبل
موجودات الحاضر، ودون أي تدخل مقصود من قبل المخطط أو محلل البيانات وتتمثل عملية 

ك التعرف على المشاكل المتوقع أن تحدث وتعيق تحقيق األهداف مع ضرورة وضع التنبؤ كذل
 .المناسبة لهاتحديد دقيق ألسباب هذه المشكالت للعمل على تجنبها أو وضع الحلول 
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 تعتبر عملية تحديد األولويات من أهم العمليات الفرعية في منظومة التخطيط : تحديد األولويات
ق األهداف المنشودة يرتبط بها ارتباطاً مباشراً، وتحديد األولوية يعني وذلك ألن النجاح في تحقي

تحديد درجة أهمية البرامج أو المشروع مقارنة بالبرامج والمشاريع األخرى، وأهمية أي مشروع 
تنبع من مدى قدرته على إشباع حاجات سكانية ملحة في حدود اإلمكانيات المتاحة وبأسرع فترة 

 .زمنية محددة
  خطورة المشكلة أو المشكالت التنموية القائمة وانعكاساتها السلبية على أفراد المجتمع جوانب مدى

 .الحياة المختلفة
  اقل من تكاليف حلول عامل الكلفة، فعندما تكون التكاليف المقدرة لحل المشكلة أو عدة مشاكل

  .شك أخرى بديلة وتعطي نفس النتائج، فإن األولوية تعطي الحلول األرخص بدون
  عامل الزمن، فالزمن المطلوب لحل مشكلة معينة يلعب دوراً كبيراً في تحديد األولويات بين

البرامج والمشاريع، فكلما كان الوقت المطلوب إلنجاز برامج أو مشروع معين أقصر، كان ذلك 
 .مبرراً مقنعاً الختيار هذا المشروع وتفصيله على مشاريع أخرى تستغرق وقتاً طويالً

  درجة اهتمام السكان بالمشكالت القائمة، فكلما زاد االهتمام الشعبي بالمشكلة زاد التفصيل لها
 .ومنحت أولوية لحلها قبل غيرها من المشاكل

  عوامل أخرى مؤثرة على عملية تحديد أي فريق التخطيط فيما يتعلق بأهمية العوامل السابقة وأي
 .األولويات

 1:ثالث أنواع من الخطط التي تعد للتنمية وهيتوجد هناك : تحديد نوع الخطة 
 بالتقدم بالبرامج والمشروعات التي تريد تنفيذها، الطريقة لكل جهة  يسمح في هذه: الخطة المقترحة

المبالغ المراد استثمارها في هذه البرامج والمشاريع دون التقيد بسقف  وتطالب كل جهة بتخصيص
ظروفها االقتصادية  يقة تناسب الدول الغنية التي تسمحمحدد للمبالغ المطالب بها، وهذه الطر

، أما الدول التي تشكو من قلة الموارد بتوفير أي موازنات استثمارية دون أي قيود أو عوائق
 .االستثمارية فال تناسبها هذه الطريقة

 االستثمارية في بعض األحيان توزع الموارد واإلمكانيات  لمواردا نظراً لندرة: الخطة المقيدة
المتاحة على القطاعات واألنشطة المختلفة وفقاً لألهمية النسبية المقدرة لها، أو وفق سلم األولويات 

البرامج والمشاريع التي تحقق أكبر قدر ممكن من األهداف للحظة وعلى كل جهة أو قطاع اقتراح 
بأقل تكلفة ممكنة ألنه يعمل على ترشيد يساعد على تحقيق األهداف المنشودة، وهذا األسلوب 

 .وضبط المطالب االستثمارية وجعلها تقتصر فقط على المشروعات الضرورية
 السابقتين فإنه يطلب من جهات التنفيذ  للتغلب على عيوب وسلبيات الطريقتين: الخطة البديلة

ترصد لكل بديل  مبالغ استثمارية محددة، وتقوم  المختلفة أن تتقدم بعدة بدائل تخطيطية، على أن
                                                             

 .52المرجع السابق، ص -1
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سلطة التخطيط المركزية بدورها باختيار البديل المناسب أو دمج بديلين أو أكثر للحصول على 
 .بديل آخر يتالءم مع اإلمكانيات المتاحة ويحقق أكبر قدر ممكن من األهداف المنشودة

 الخطة أو بعد االنتهاء من إعداد اإلطار العام انتهاء مشروع بعد : إقرار الخطة واإلعالن عنها
األول للخطة، تقدم إلى الجهات الرسمية لكي يتم إقرارها وتختلف الجهات الرسمية التي تقرها 

 :ويمكن رصد ثالث حاالت رئيسية في هذا المجال هي ،خطة التنمية باختالف نوع الخطة
 ؛و مجلس الوزراء وأحياناً الجهتين معاًويتم إقرارها من قبل مجالس األمة أ: الخطط التنموية 
 ويتم إقرارها من قبل مجالس الحكم المحلي أحياناً، أو من قبل  :الخطط اإلقليمية والعمرانية

 ؛الوزارات ذات العالقة في أحيان أخرى
 ويتم إقرارها من قبل مجلس اإلدارة : خطط التطوير على مستوى التنظيم اإلداري للمؤسسة

ارها تقوم الجهات الرسمية باإلعالن عنها بوسائل مختلفة وغالباً من خالل مؤتمر المسئول، بعد إقر
يعقد لهذه الغاية، ومن خالل وسائل اإلعالم المختلفة التي تعمل بدورها على تهيئة وتعبئة الجهود 

 .لهذه الغاية
المجتمع حتاج إلى تنفيذها، ويقع على عاتق أفراد نبعد إقرار الخطة : مرحلة تنفيذ الخطة .2

تاجية والجهاز الحكومي في الدولة، كما أن الوحدة اإلنتاجية تتحمل العبء األكبر في والوحدات اإلن
تنفيذها بشكل مباشر ألنها أكثر المستويات التنفيذية اتصاالً بالواقع، حيث تقوم بعملية اإلنتاج 

حظ أن ازدياد درجة المركزية والتوزيع ومن ثم تواجه المشاكل التي تظهر أثناء عملية التنفيذ، ويال
في اإلدارة والتوجيه بسبب عدم توافر الكوادر السياسية المؤمنة بالتنظيم الجديد لالقتصاد القومي، 
وعدم استقرار عالقات اإلنتاج الجديدة، كما أن توافر الكوادر المؤهلة اإلدارية الزائدة تؤدي إلى 

يذ الخطة، كما أن اإلخفاق في تنفيذ الخطة يرجع لموارد ومن ثم عرقلة تنففقد وضياع الكثير من ا
  1:إلى مجموعة من االعتبارات منها

 عدم واقعية الخطة؛ 
 االهتمام بالجانب المالي للخطة دون الجانب المادي؛ 
 المبالغة في تقدير االحتياجات االستثمارية؛ 
 العقبات التنظيمية واإلدارية؛ 
 لمشروعات قبل إدراجها بالخطة يجب أن يتوفر في عدم القيام بالدراسات التحضيرية الكافية ل

 الخطة عند تنفيذها وتوفر أجهزة على درجة عالية من الكفاءة مع تحديد واضح لمسئولي ونطاق
عليه ليضمن قدر اإلمكان عدم  أجهزة متابعة التنفيذ والرقابةواتخاذ القرار التنفيذي، وتوفير 

 .التنفيذ عن األهداف المحددة نحرافا
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جهاز للتخطيط متمثل في هيئة عليا للتخطيط يقوم بالرقابة من هناك : مرحلة متابعة تنفيذ الخطة .3
الناحية اإلحصائية، المالية والسياسية كما ينحصر دورها في التنمية إلى وجود انحراف أو قصور 

ع في إحدى أو بعض مجاالتها، ثم يطلب من الهيئات المختصة تقدير هذا القصور، وهناك أنوا
  1.للرقابة يجب توافرها لمتابعة تنفيذ الخطة

 وتتم عن طريق إعداد تقارير ربع سنوية أو نصف سنوية، تبين سير الخطة  :الرقابة التخطيطية
 .في مختلف مجاالتها

 وتتم عن طريق كتابة تقارير توضح كيفية المؤشرات الهامة للخطة مثل : الرقابة اإلحصائية
 .التنمية، ومن ثم بيان مدى االنحراف لكل منها عن المستهدف في الخطةاإلنتاج، االستثمار، 

 خاللها التنظيم السياسي في الوحدات يتم وتتم الرقابة من خالل وحدات،  :الرقابة السياسية
اإلنتاجية والمستويات التنفيذية المختلفة، فإذا وجد أي قصور في تنفيذ الخطة تقوم وحدات التنظيم 

 .الجهاز التنفيذي إلى القيام بعملية السير الجيد من أجل الوصول إلى األهدافالسياسي بتنبيه 
  العوامل المؤثرة على عملية التخطيط: المطلب الرابع

  2:من بين العوامل المؤثرة على التخطيط نجد مايلي  
ترتبط طبيعة التخطيط بالمستوى التنظيمي، ذلك أن طبيعة الخطط التي : المستوى التنظيمي .1

اإلدارة العليا، وهي خطط من النوع االستراتيجي، أما المستويات اإلدارية الدنيا على  تضعها
مستوى الوحدات التنفيذية، فتتركز الخطط على األمور التشغيلية والتنفيذية لما تتضمنه األهداف 
المتوسطة، فتتحدد الخطط على األهداف المتوسطة المدى التي تعتبر أهدافاً فرعية منبثقة من 

 .ألهداف العلياا
، كان من كلما كانت الخطة ترتب التزامات مستقبلية :االلتزامات المستقبلية التي ترتبها الخطة .2

الضروري أن يتم برمجة ذلك على فترات زمنية أطول من تغيير تصميم سلعة ما فعلى سبيل 
عاون مع خطط التصحيح االقتصادي التي وضعتها الحكومة األردنية بالتالمثال فقد استغرقت 

م ومازالت مستمرة، وذلك بفعل ما ترتبه 1985صندوق النقد الدولي وقتاً طويالً، إذ بدأت منذ سنة 
 .من التزامات مستقبلية ال يمكن ضبطها خالل فترات قصيرة

يؤثر استقرار العوامل البيئية ووضوح الظروف والمتغيرات : درجة التحكم في العوامل البيئية .3
ط والفترة الزمنية التي تغطيها الخطة، فكلما كانت البيئة التي تعمل فيها على طبيعة دقة التخطي

أما عملية التنبؤ في البيئة . المنظمة مستقرة كان من السهل التنبؤ بالمستقبل بدقة أكبر لفترات أطول
 .المتغيرة فتكون صعبة وتكون الخطط القصيرة المدى هي المناسبة أكثر
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ر التكنولوجيا ذات تأثير كبير على الخطط التي تصفها المؤسسة، تعتب: التكنولوجيا المستعملة .4
ومختلف الهيئات، وتطور قطاع المعلومات والحاجة الكبيرة الستخدام أجهزة الحاسوب لتخزين 

أن تضع خطط لتحديد طرق عملها،  واسترجاع وتبادل المعلومات يستوجب على الهيئات المسئولة
من أجل القدرة على تنظيم أعمالها والحصول على األهداف  هذه األخيرة يجب أن تكون متكاملة

 .المسطرة
ب وضعها من جتؤثر السياسات الحكومية على الخطط الموضوعة والتي ي: السياسات الحكومية .5

قبل مختلف الهيئات المعنية بالتخطيط، ومثال على ذلك إقرار الحكومة بالعديد من الضرائب مثل 
الحكومة والتجار إعداد خطط للتعامل مع هذا الوضع بحيث يتم ضريبة المبيعات، تستوجب على 

 .ضبط الضرائب المستوفاة تسليمها للحكومة
تؤثر التغيرات االقتصادية بصفة مباشرة على عملية التخطيط إذ أن : التغيرات االقتصادية .6

بالطريقة األوضاع االقتصادية التي تسود بلد معين تمثل الحالة التي من خاللها يتم وضع الخطط 
التي تتماشى وهذا الوضع ومن خالل دراسة مختلف العوامل االقتصادية، كمعدالت النمو 

 .االقتصادي، البطالة، التضخم، والتي تمكن الهيئات من صياغة الخطط المناسبة
يؤثر التغير في القيم االجتماعية واالتجاهات السائدة على عملية التخطيط،  :التغيرات االجتماعية .7

 يمكن نجاح الخطة واستمرارها إال إذا توافقت مع البيئات التي تعمل فيها، وهو أمر بحيث ال
مع القيم واالتجاهات السائدة في تلك البيئات، كما أن يستوجب وضع خطط تتضمن االنسجام 

التطور في وعي المواطنين يسهل عملية التخطيط بصفة كبيرة خاصة إذا كان هذا التطور بصفة 
   .إيجابية

  أساسيات حول السياحة: بحث الثانيالم
كنشاط إنساني ضروري للحياة بداية بسيطة وبدائية في مظهرها وأسبابها بدأت السياحة   

وأهدافها مثل البحث عن تجمعات بشرية معينة لغرض اجتماعي، ثم تطورت هذه الظاهرة البسيطة 
هذه األهمية تناولنا من خالل هذا المبحث ل تبيان جومن أ. وأصبحت اليوم قطاعاً اقتصادياً رائداً

  :مجموعة من العناصر
  نشأة السياحة : المطلب األول

عرفت السياحة منذ القديم إال أن حركة االنتقال في فجر التاريخ كانت بسيطة وبدائية في  لقد  
وقواعد ، ثم تطورت هذه الظاهرة البسيطة حتى أصبحت في العصر الحديث صناعة لها أسس مظهرها

واهتمت بها الدول وسعت إلى تفهم أسرارها واستقراء آثارها ومداها والعمل على تنميتها واالستفادة 
من مزاياها ضف إلى ذلك تزامن تطور السياحة مع عدة أحداث كان لها الفضل الكبير في المساهمة 
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أساسية مرت بها السياحة ويمكن التمييز بين أربعة مراحل  .الفعلية لنموها واكتسابها الطابع الحديث
  1:وهي كالتالي

من أشهر الشعوب القديمة التي عرفت بحب  يعتبر الفينيقيين: مرحلة الحضارات القديمة/ أوالً
المخاطرة واالهتمام بالنقل البحري في سبيل الحصول على المعرفة والكسب المادي، فوصلوا برحالتهم 

شبه جزيرة أيبيريا وبالد األدغال ومالطا وكورسيكا شمال إفريقيا، أما اإلغريق فقد وجهوا إلى شواطئ 
رحالتهم وتنقالتهم إلى منطقة الشرق األدنى القديم فوصلوا إلى الهند وآسيا الوسطى، كذلك قام 

ولمبية التي جماعات من اليونان القدامى باإلقبال على جبل أولمبيا للمشاهدة واالشتراك في األلعاب األ
قبل الميالد حيث لعبت دوراً هاماً في الجذب السياحي، وازدادت الحاجة  779شرعت في تنظيمها عام 

وبقيام . إلى الفنادق التي تأوي زوار أثينا وبدأت مالمح السياحة تظهر في هذه المرحلة أكثر
عربات والسفن الشراعية نشطت الحركة السياحية واتسعت نظراً النتشار الاإلمبراطورية الرومانية 

  .وتوفر األمن وشق الطرقات، وبذلك خطت السياحة خطوة عمالقة إلى األمام
 م15 ـم ونهاية القرن ال5 ـاتسمت هذه المرحلة الممتدة بين القرن ال :مرحلة العصور الوسطى/ ثانياً

واألماكن المقدسة، وبعد ظهور بالرحالت التي قام بها العرب والتي غلب الطابع الديني كزيارة المعابد 
اإلسالم ازدادت الرحالت بغرض نشر الدعوة اإلسالمية من شبه القارة الهندية شرقاً وصوالً إلى شمال 

م التي توجت 15ــإفريقيا وجنوب أوروبا غرباً، وتزامن معها رحالت األوروبيين خالل القرن ال
م، ورحالت 1769م، ونيوزيلندا عام 1605ام م، واكتشاف استراليا ع1492باكتشاف األمريكيتين عام 
إلى مناطق عديدة في آسيا الوسطى والرحالت االستكشافية لشعوب شمال ماركو بولو االستكشافية 

أوروبا خاصة الفايكنغ إلى إيسالندا وغرينالند وكندا، وبالرغم من هذا كله لم تظهر كلمة السياحة 
ساسي والرائد والذي تندرج تحته كل االكتشافات والرحالت كمفهوم للتنقل بل ظل السفر هو المفهوم األ

  .لك الوقتذالعلمية والترفيهية حتى 
م حيث نالت 19ـ م ونهاية القرن ال16ـ تمتد هذه المرحلة بين القرن ال :المرحلة الحديثة/ ثالثا

نقل ووفر التوسائل النقل قسطا من التطور فظهرت البواخر والسيارات والسكك الحديدية،  مما سهل 
م، أثمرت بدور 18ـ الكتشافات وفي أواخر القرن الالراحة واألمان للمسافرين، وهذا ما شجع وطور ا

، وسياحة )TOURISTE(التنقل والترحال لتعطي لنا ألول مرة في انجلترا تعبير سائح 
)TOURISME ( الفترة لتطلق رحالت النبالء االنجليز إلى أوروبا من أجل الدراسة، وخالل هذه

م أحدثت الثورة الصناعية تغيراً كبيراً في وسائل المواصالت واالتصال، مما أدى 19ـ وبداية القرن ال
إلى اختصار الوقت والمسافات وزيادة عدد الطبقة العاملة وظهور ما يسمى بالعطل مدفوعة األجر، 

                                                             
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، - حالة الجزائر - التحوالت االقتصاديةأهمية السياحة في ضل خالد كواش،  -1

 .9-4، ص ص2004 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،
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الطبقة الغنية بل تعداه ليشمل ومنه لم يعد االنتقال والترحال أو السياحة بالمفهوم الجديد حكراً على 
  .طبقة العمال المتوسطة

م وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تميز الوضع 20ـ مع بداية القرن ال :المرحلة المعاصرة/ رابعاً 
الدولي باالستقرار في األوضاع السياسية، ازدهار األوضاع االقتصادية، ارتفاع المستوى المعيشي 

ذات طابع تقليدي، وإنما  متطورة كالطائرات أدركت الحكومة أن السياحة لم تعدوتوفر وسائل النقل ال
صارت اقتصاد واستثمار وعمالة ووعاء ضريبي، وانطالقاً من هذا كله ظهرت المنظمات الدولية 

ونتجت أشكال  .التابعة لهيئة األمم المتحدة) OMT(للتخطيط السياحي مثل المنظمة العالمية للسياحة 
دة مثل المنتجعات السياحية في العديد من دول العالم، والمخيمات السياحية وصارت السياحة سياحية ع

ـ تعد من أكبر عناصر التجارة الدولية وأهم الصناعات العالمية نمواً، لذلك أصبح يطلق على القرن ال
بأن السياحة عرفت معاني متعددة وأشكاالً مختلفة عبر  ينمن خالل هذا العنصر تب .م بقرن السياحة20

المراحل التاريخية التي مرت بها، وهذا بالرغم من أن المظاهر التي كانت تدل على وجودها لم تتغير 
  .إلى يومنا هذا
  مفهوم السياحة: المطلب الثاني

تحدد بحسب طبيعة ارتباط السياحة مع قطاعات عديدة، أدى بمفاهيمها إلى التعدد وكل مفهوم ي  
الجهة الدارسة له، فالسياحة صناعة لها دورها ولها تقسيماتها، تبنى كغيرها من المجاالت األخرى على 
مجموعة من األسس والمكونات، التي تتكامل فيما بينها لقيام هذا النشاط وجعله ذي فعالية في 

  .اقتصاديات البلدان السياحية
  تعريف السياحة/ أوالً

يف السياحة من منطلق الزوايا التي نُظر إليها منها فمنهم من يعرفها كظاهرة تعار تعددت  
 اقتصادية وهناك من يرى بأنها عامل لبعث العالقة اإلنسانية والتنمية الثقافية، وفيمايلي بعض التعاريف

    الالتينيةالمشتقة من الكلمة )  TOUR (يعود مفهوم السياحة لكلمة رحلة "الخاصة بالنشاط السياحي 
)TOURNE ( م وألول مرة تم استخدام المفهوم1643وفي عام )TOURISM  ( ليدل على السفر أو

الحاجات المختلفة للمسافرين، السفر معاً التجوال من مكان آلخر ويتضمن المفهوم كل المهن التي تشبع 
يكون بشكل تطوعي أن : يمكن أن يعتبر سياحة إذا توافرت فيه ثالث شروط) TRAVEL) (الترحال(

عام  "جوير فرويلر"يعرف  1."غير إجباري، وأن ال يكون فيه البحث عن العمل أو نشاطات ربحية
ظاهرة من ظواهر العصر التي تنبثق من الحاجة المتزايدة للحصول على " م السياحة على أنها 1905

إلقامة لر بالبهجة والمتعة الراحة واالستجمام وتغيير الجو واإلحساس بجمال الطبيعة وتذوقها والشعو
   2".في مناطق ذات طبيعة خاصة وهي ثمرة تقدم وسائل النقل

                                                             
 .18ص، 2003، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان األردن، فن الداللة السياحيةخالد مقابلة،  -1
 .82، ص2007، الطبعة األولى، دار كنوز المعرفة، عمان، صناعة السياحةأحمد محمود مقابلة،  -2
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هي التفاعالت االقتصادية المباشرة وغير "السياحة على أنها  "شار تنهو"م عرف 1910في عام 
المباشرة الناجمة عن وصول زوار من خارج الدولة إلى إقليم أو دولة أخرى بعيدة عن موطنهم 

الدولة توفر لهم الخدمات المختلفة التي يحتاجونها خالل إقامتهم، وتساهم هذه الخدمات  وهذهاألصلي، 
ظاهرة من "أن السياحة " قُدم تعريف للسياحة قيل فيه  م1980أما عام   1."في إشباع رغباتهم المختلفة

ظواهر عصرنا التي تنبثق عن الحاجة المتزايدة لدى األفراد بالراحة وتغيير البيئة والمتنفس، 
لها طبيعتها الخاصة باإلضافة إلى  أخرىواإلحساس بالمتعة من خالل تغيير مكان اإلقامة إلى مناطق 

من الجماعات اإلنسانية، ما بين الشعوب وجماعات مختلفة النمو والتحسن في وسائل النقل واالتصاالت 
ختالف أحجامها ا ىوهذا التطور ما هو إال نتيجة التساع نطاق وحجم التجارة والصناعة وذلك عل

السياحة هي عملية انتقال اإلنسان من " ويقول آخر في تعريف السياحة  2."سواء كانت كبيرة أو صغيرة
، أو هي ظاهرة من ظواهر العصر التي مكان آلخر لفترة زمنية بطريقة مشروعة تحقق المتعة النفسية
روتيني واإلحساس بالبهجة وتغيير الجو التنبثق من الحاجة المتزايدة للحصول على الراحة واالستجمام 

   3."والمتعة
مجموعة من "، حيث يعرف السياحة بقوله المعروف بمؤسس البحث السياحي "كرافت إينسكار"يقول 

التنقل وإقامة األفراد خارج مقرات سكناهم المعتادة، حيث أن  العالقات واألعمال التي تكونت بسبب
دف كسب الرزق من وراء هذا هذا التنقل ال يدخل في إطار النشاط اإلنساني المربح بمعنى ال يكون به

ي، في تعريفه للسياحة وهو مسئول في المجلس األعلى للسياحة الفرنس "جون ميشو"وعن   4."التنقل
هي نشاط يحتوي على عمليتي إنتاج واستهالك تحتم تنقالت خاصة بها خارج مقر السياحة "يقول فيه 

اإلقامة األصلي ليلة على األقل حيث يكون السبب هو التسلية، التداوي، اجتماعات، زيارة المقدسات 
  5."إلخ....مهنية، علمية أو ثقافية، الدينية، تجمعات رياضية أو

  أهمية السياحة/ ثانياً
م في تنمية جميع القطاعات األخرى االقتصادية هلنشاط السياحي في كونها تساتكمن أهمية ا  

  6:واالجتماعية والثقافية وحتى البيئية، كمايلي

                                                             
 .30، ص2008، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، صناعة السياحةماهر عبد العزيز توفيق،  -1
 .23، ص2008دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ، الطبعة األولى، أسس تسويق الخدمات السياحية العالجيةإياد عبد الفتاح النسور،  -2
 .23، ص2008، الطبعة األولى، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، االقتصاد السياحيزيد منير سلمان،  -3

4  - Ahmed tissa, économie touristique et aménagement de territoire, office des publication universitaires, 
Alger, 1993, p2.   
5  - Jean Pier lozato, géographie du tourisme, sa sédition, Masson, Pearson éducation, paris, 1990, p13.  

، مساهمة المحميات الطبيعية في تحقيق التنمية السياحية المستدامة، دراسة حالة الحظيرة الوطنية لتازة بوالية جيجلفتيحة موشموش،  -6
 .15-14، ص ص2011شهادة الماستر في علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامع جيجل، مذكرة مكملة لنيل 
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  الدخل القومي عن طريق ازدياد الطلب على المنتجات المحلية، إذ تخص تؤدي السياحة إلى زيادة
وتطويرها لمقابلة الطلب الواقع عليها، كل منطقة بصناعة محلية متميزة، وتعمل على تنميتها 

 وزيادة اإلنتاج هذه تؤدي بدورها إلى زيادة العمالة؛
 توزيع الرخاء ليمي، وذلك عن طريق المساهمة في تؤدي السياحة إلى إزالة الخلل االقتصادي اإلق

الي االقتصادي كما تعتبر مصدراً مهماً من مصادر العملة الصعبة، وزيادة الدخل القومي اإلجم
للبلد، وهذه الزيادة من خالل االستفادة من خدمات اإلقامة، اإلطعام، والشراب، شراء البضائع، 

 من االستهالكات السياحية؛ الهدايا، وقود السيارات وغيرها
  تساهم السياحة في دعم االقتصاد المحلي العالمي وتعود األهمية االقتصادية لصناعة السياحة إلى ما

 ن عملة صعبة ورؤوس األموال؛تجذبه إلى البلد م
  تزداد أهمية السياحة في الدول التي هي في طريق النمو، إلى تحقيق فائض أو موازنة في مجال

ميزان المدفوعات وتحقيق فائض في العملة الصعبة وتحقيق صناعة سياحية تواكب الدول المتقدمة 
 بها؛

  التشابك الة، فالقطاع السياحي كثيف البطتساعد السياحة في خلق مناصب الشغل والتقليص من حدة
ويرتبط مع العديد من القطاعات األخرى، وهذا يعني إمكانية السياحة على توليد فرص للعمل تمتد 

 لتصل حدود القطاعات األخرى التي تجهزه بمستلزمات اإلنتاج واالستهالك؛
  تساهم السياحة في توفير جزء من النقد األجنبي لتنفيذ خطط التنمية الشاملة، حيث تشمل جميع

األنشطة االقتصادية في الدول وخارجها، فهي تتأثر وتؤثر على نشاطي اإلنتاج واالستهالك، النقل، 
 التصاالت، المطارات، الفنادق، البنوك وعمليات التجارة الداخلية والخارجية؛ا
 ياحة أداة لالتصال الفكري وتبادل الثقافات والعادات والتقاليد بين الشعوب وأداة إليجاد مناخ تعد الس

 مشبع بروح التفاهم والتسامح بينهم؛
وللسياحة أهمية اقتصادية واجتماعية، تتمثل أهميتها في كون السائح يقوم بوظيفة استهالكية في   

  بلد، وتحدث هذه الزيادة عن طريق االنتفاع بالخدمات زيادة في دخل هذا الالبلد السياحي، ينتج عنها 
وتتمثل في صورة خدمات . )إلخ...إقامة، طعام، شراب، بضائع، هدايا، تسلية، وقود، مشروبات( 

ضرورية تهدف إلى راحته وإمداده بكل وسائل المعيشة السهلة الكاملة، وكذلك في صورة إمداده بالسلع 
وكذلك للسياحة أهمية  1.لزيارته لهذا البلد السياحي لكي تكون رمزاً باقياًبلد المحلية والهدايا من ال

  2:اقتصادية تتمثل في
 زيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم؛ 

                                                             
 .35ص مرجع سبق ذكره،ماهر عبد العزيز توفيق،  -1
الطبعة األولى، ، مدخل إلى السياحة في األردن بين النظرية والتطبيقعبد اإلله أبو عياش، حميد عبد النبي الطائي، جمال الحرامي،  -2

 .38مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، ص
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  رفع المستوى المعيشي للسكان بواسطة دمج المجتمعات المحلية، وتوسيع مشاركتها ومكتسباتها
 من مشاريع وبرامج التنمية السياحية؛

 السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي؛ مساهمة توسيع 
 1:إلى جانب األهمية االجتماعية للسياحة والمتمثلة في النقاط التالية  
  دمج المجتمعات المحلية في عملية التنمية السياحية وفي عملية التخطيط السياحي بحيث يتم توسيع

 مية السياحية؛إسهامات ومشاركات المجتمعات المحلية في عمليتي التخطيط والتن
  ًتوعية السكان والمجتمعات المحلية باآلثار اإليجابية للسياحة، وكذلك ببعض اآلثار السلبية أحيانا

 وذلك إلعداد السكان لمواجهتها وتجاوزها؛
  معيشية المحافظة على مقومات النسيج االجتماعي المحلي القائمة على تقاليد، عادات وأنماط

 .للسكان
  أنواع السياحة: المطلب الثالث

تتعدد أنواع السياحة تبعاً للدوافع والرغبات واالحتياجات المختلفة، كما ساهم التطور العلمي   
واالقتصادي واالجتماعي في هذا التنوع، فظهرت بذلك أنواع جديدة للسياحة لم تكن من قبل كسياحة 

ات وتسهيالت وتجهيزات، المؤتمرات والمعارض والحوافز وهو ما نتج عنه االتجاه نحو توفير خدم
  :ويمكن تقسيمها إلى عدة أنواع كمايلي

  2:تقسم السياحة إلى قسمين هما :حسب جنسيات السياح/ أوالً
 .وتكون من قبل مواطنين أجانب داخل حدود دولة أخرى): دولية(سياحة خارجية  .1
 .وتنفق فيها العملة المحلية وتكون من قبل مواطني دولة معينة داخل حدود دولتهم :سياحة داخلية .2

  : وتنقسم إلى عدة أنواع هي: حسب الهدف من السياحة/ ثانياً
هذا النوع من السياحة يعتبر من أهم وأكثر أنواع السياحة شيوعاً في كافة : السياحة الترفيهية .1

: مثلوهذا النوع مرتبط بأوقات اإلجازات المدفوعة األجر 3.الدول، ويمتاز بأنه له طابع جماهيري
إجازات نهاية األسبوع أو اإلجازات الصيفية وإجازات األعياد الدينية والمناسبات الوطنية، 

وغالبا ما كان يشار إلى هذا النوع من  4.إلخ....واإلجازات التي يحصل عليها الموظف سنوياً
 السياحة في وسائل اإلعالن السياحي ويشتمل أيضا على التزلج على الجليد، الصيد والغولف

ومن أهم المناطق  5.واالستمتاع بأشعة الشمس، وكافة أنواع الرياضة التي تمارس أثناء اإلجازات

                                                             
1- saho greaco and giulio querini, the role of tourism developpement, 43 congress of European regional 
science association, Finland, 2003, p13.  

 .24، ص1993للطباعة والنشر، بيروت،  ، دار النهضة العربيةالجغرافيا السياحيةفضل أحمد يونس،  -2
 .39، ص1999، دار المجدالوي، األردن، مختارات في االقتصاد السياحيمروان السكر،  -3
 .52ماهر عبد العزيز توفيق، مرجع سبق ذكره، ص -4
  .25عبد اإلله أبو عياش، وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص -5
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سواحل نيس وكان في فرنسا، مونتي كارل، شالالت : العالمية اجتذابا لحركة السياح الترفيهية هي
وكذلك نياكرا في أمريكا، اسبانيا، المغرب، تونس، االسكندريه، سواحل البحر األحمر في مصر 

  1.إلخ...العقبة في األردن ولبنان
على استخدام المراكز والمستشفيات الحديثة بما فيها من تجهيزات طبية  وتعتمد: السياحة العالجية .2

كما يمكن أن تعتمد  2.وكوادر بشرية لديها الكفاءة في عالج األفراد الذين يلجئون إلى هذه المركز
وشفائهم مثل الينابيع المعدنية والكبريتية، الرمال، على العناصر الطبيعية في عالج المرضى 

والشمس بهدف االستشفاء من األمراض الجلدية والروماتيزم، الشلل، السمنة المفرطة، أمراض 
 3.الكلى وأراض الجهاز الحركي

  :ويتميز هذا النوع من السياحة بمايلي
 مدة اإلقامة طويلة نوعاً ما؛ 
  خاصة منها الشقق المفروشة إلسكان ذويه في حالة مرافقته؛يتطلب السائح فيه خدمات سياحية 
 المقاصد السياحية لهذا النوع على سمعة المقصد طبياً أو على ما يتوفر عليه من  تعتمد مدى جاذبية

 .مياه معدنية
كل إقامة سياحية في محيط صحراوي تقوم " يقصد بالسياحة الصحراوية : السياحة الصحراوية .3

القدرات الطبيعية، التاريخية والثقافية، مرفقة بأنشطة مرتبطة بهذا المحيط  على استغالل مختلف
، وتعد الصحاري بعظمتها وهدوئها واتساعها قطباً سياحياً لجذب الكثير "من تسلية وترفيه واكتشاف

تتم في هذا النوع زيارة البدو الرحل وخيامهم  4.من السياح الذين يفضلون هذا المنتج السياحي
من وحضور الحفالت الصحراوية التي تقام هناك، وتمتاز هذه المناطق بمناظرها الخالبة والفريدة 

  5.نوعها
هو السفر من دولة ألخرى أو االنتقال داخل الدولة أو خارجها بهدف زيارة : السياحة الدينية  .4

النوع من السياحة بالجانب الروحي لإلنسان ألنها تجمع بين التأمل األماكن المقدسة، إذ يسهم هذا 
الديني والثقافي أو السفر من أجل الدعوة أو من أجل القيام بعمل خيري ويتميز هذا النوع من 

  6:السياحة بمايلي
 تعد المقاصد السياحية معروفة مسبقاً ومحددة؛ 

                                                             
 .45ماهر عبد العزيز توفيق، مرجع سبق ذكره ص -1
 .27-26، ص ص2008، الطبعة األولى، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، األسس والمرتكزات: السياحة البيئية، ةأكرم عواطف رواشد -2

3 - mesplier alain, durafour bloc Pierre, le tourisme dons le monde, breal, paris, 2002, p24.    
، مذكرة مكملة لنيل شهادة الليسانس في علوم التسيير، قطاع السياحة في التنمية االقتصادية مساهمةمديحة قرس، مديحة بوعبد اهللا،  -4

 .16، ص2007تخصص إدارة أعمال، كلية علوم التسيير، جامعة جيجل، 
 .56، ص2002، الطبعة األولى دار الفكر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، اإلعالم السياحيمحمد منير حجاب،  -5
 .26عاطف رواشدة، مرجع سبق ذكره، صأكرم  -6



 مفاھیم عامة حول التخطیط السیاحي                          الفصل األول                            
 

19 
 

 تتم في فترة معينة من السنة. 
هذا النوع من السياحة يعتبر أحد أنواع السياحة القديمة والتي كانت تشمل : السياحة الرياضية .5

صيد األسماك، التجديف، ركوب : رحالت الصيد وفي الوقت الحاضر يمثل هذا النوع من السياحة
هذا النوع من السياحة يتطلب إنشاء بنية  1.إلخ...الخيل، الزوارق الشراعية، التزلج على الجليد

عالي من التقدم والتطور وتوفير وسائل اتصاالت وإقامة ممتازة على مختلف تحتية عل مستوى 
هذه المباريات والسباقات تستقطب عدداً كبيراً جداً من المشاركين، المشجعين، األسعار، وأصبحت 

إسبانيا، : ومن الدول المشهورة في إقامة هذه المباريات. إلخ...الهواة ورجال األعمال والصحفيين
وأخذت أيضاً بعض الدول العربية تتجه إلقامة وتطوير هذا النوع . إلخ...نجلترا، إيطالياأمريكا، إ

 2.إلخ...قطر واإلمارات العربية المتحدة، مصر، والمغرب: من السياحة مثل
تعتبر اآلثار التاريخية من المواضيع المهمة عند السواح، لذلك يتعمد الكثير منهم : السياحة الثقافية .6

األجيال السابقة من فن معماري يتجلى بأبهى وأجمل صوره في زيارتها ليقف أمام ما تركته أيدي 
 مواجهة الزائر، وتعد اآلثار التاريخية عامالً مهماً في اجتذاب السياح السيما إذا ما توفرت قربها

 .ء المدربونوسائل الراحة والترفيه واألدال
تنتشر هذه السياحة في البلدان التي تتوفر لديها مناطق ساحلية جذابة وبها  :السياحة الشاطئية .7

   3.شواطئ رملية ناعمة ومياه صافية، وتوجد في الكثير من دول العالم
قد المنصرم وهذا النوع من شهدت سياحة المؤتمرات تطوراً ملحوظاً خالل الع :سياحة المؤتمرات .8

واللقاءات على كافة المستويات، وغالباً ما تُعقد السياحة يختص بتنظيم المؤتمرات والندوات 
المؤتمرات استجابة لرغبات األفراد والمؤسسات، حيث تتولى جهات مختصة مهمة تنظيم هذه 

للمؤتمر، إنما تشمل على اللقاءات والمؤتمرات وتوفر خدمات ال تقتصر على الجانب الرسمي 
 4.أيضاً على تقديم الخدمات السياحية والترفيهية للمشاركين

وهي سياحة تشمل جميع أنواع المعارض وأنشطتها المختلفة مثل  :رض والمهرجاناتاسياحة المع .9
المعارض الصناعية والتجارية والفنية والتشكيلية ومعارض الكتاب، ومن خاللها يستطيع السائح 

لى آخر االنجازات التكنولوجية والعلمية للبلدان المختلفة والتي تغير من عوامل الجذب التعرف ع
السياحي وتنشيطه، وقد ارتبط هذا النوع من السياحة بالتطور الصناعي الكبير الذي حدث في 

 5:من خصائص هذا النوع من السياحةومختلف بلدان العالم 

                                                             
 .85-84، ص ص2001، مؤسسة الوراق، األردن، مبادئ السفر والسياحةمثنى طه الحواري، إسماعيل الدباغ،  -1
 .59-58ماهر عبد العزيز توفيق، مرجع سبق ذكره، ص ص -2
الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، عة األولى، دار ، الطبصناعة الضيافة علم وفنعماد الدين جمال جمعة، ليلى محمد صابر الزالقي،  -3

 .172، ص2009، ةسكندرياإل
 .58محمد حافظ حجازي مرسي، مرجع سبق ذكره، ص -4
  .35حميد عبد النبي الطائي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص -5
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  وأساتذة الجامعات والطلبة والمثقفون؛تجذب أصحاب االختصاص والمهارات واالهتمام 
 يتطلب خدمات سياحية رفيعة نوعاً ما؛ 
 مدة اإلقامة للسياح قليلة؛ 
 وقد يساعد هذا النوع من السياحة في تنشيط السياحة الثقافية. 

  دوافع السياحة: المطلب الرابع
بدافع السياحة هنا الرغبة والميول اللذان يدفعان اإلنسان إلى التنقل من منطقة إلى مناطق  يقصد  

معينة دون غيرها، ألجل إشباع حاجات في نفسه، وتحقيق أهداف لصالحه، وعادة ما نجد أن هذه 
  1:ييلومنه يمكن أن نذكر أهم دوافع السياحة فيما. األهداف تتمايز من شخص آلخر، فكٌل حسب رغبته

  :تتمثل هذه الدوافع في :دوافع دينية/ أوالً
  السفر بدافع الحج أو العمرة إلى األماكن المقدسة مثل مكة المكرمة، القدس، وكذلك زيارة األماكن

 الدينية المشهورة مثل أضرحة الصحابة؛
  وزيارة نجد بالنسبة لغير المسلمين زيارة المعابد واألديرة المختلفة عبر العالم للتعبد

 .إلخ....الفاتيكان
  2:بـوترتبط هذه الدوافع  :دوافع ثقافية وتاريخية/ ثانيا
 مشاهدة المعالم التاريخية واآلثار والتعرف على تاريخ الحضارات القديمة؛ 
  مشاهدة المعالم الحضارية والمشاركة في المناسبات الثقافية، كحضور المهرجانات والمعارض

 ومختلف المواقع الفنية؛
 العالم؛العلمي وما يدور في  معرفة أخبار الساعة وما ينجر عنها من تعرف على مدى التقدم 
  الرغبة في التعرف على نمط حياة الناس في البلدان األخرى والتعرف على ثقافاتهم وأعمالهم

وعاداته وتقاليدهم، وخاصة فيما يتعلق بالمناطق البدوية، فمعرفة كيفية العيش البسيط والتعرف 
 .لى حياة الخيام هي الغاية الرئيسية من أجل تنمية المقدار العلمي والثقافي والمعرفي لدى الفردع
  :وتشمل مايلي :دوافع اجتماعية/ ثالثاً
 زيارة األقارب واألصدقاء لتجديد الروابط األسرية؛ 
 زيارة البلد األم إن كان السائح يعيش في غير بلده األصلي؛ 
  سبق أن زارها األصدقاء في البلد األم وتركت انطباعاً لديهمالرغبة في زيارة أماكن. 

  : وتكون بهدف :دوافع صحية/ رابعاً
 العالج والتداوي وذلك بزيارة المنابع والحمامات المعدنية والعيون الكبريتية؛ 

                                                             
 .173-172، ص ص2009عمان، ، الطبعة األولى، دار الراية للنشر والتوزيع، السياحة في الوطن العربيزيد سلمان عبوي،  -1
، 2008، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، االسكندريه، أساسيات اإلشراف الداخلي بالفنادق والمنتجعاتليلى محمد صابر الزالقي،  -2

 .12ص
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 البحث عن طقس يالءم المريض كأن يبتعد عن الجو البارد بحثاً عن الجو الدافئ؛ 
 نفسية والتمتع بالهواء النقي واالسترخاء بعد الشفاء من مرض ماالبحث عن الراحة ال. 

   1:وتكون السياحة بسبب :دوافع اقتصادية/ خامساً
 األعمال وعقد الصفقات، وحضور االجتماعات والمؤتمرات والندوات العلمية والملتقيات؛ 
  ،وذلك بغرض التمتع في حالة انخفاض األسعار في البلد السياحي نجد أن التدفق السياحي يزداد

 .بالخدمات السياحية المقدمة، للسواح بأسعار زهيدة، واقتناء السلع بأقل األثمان
  : وتقوم هذه الدوافع على :دوافع رياضية/ سادساً

 المشاركة في األلعاب األولمبية أو مشاهدتها؛ 
 السياحة بغرض ممارسة بعض الرياضات كرياضة التزحلق على الجليد أو الماء؛ 
 مشاهدة المباريات الرياضية. 

   :ويندرج تحت هذا الدافع: دوافع االستجمام والترفيه/ سابعاً
 الرغبة في االستجمام والراحة والتمتع بوقت الفراغ بعيداً عن ضغوطات العمل؛ 
 البحث عن الهدوء والبعد عن المصاعب التي تواجه الفرد في حياته العملية واليومية؛ 
  الطبيعة والتعرف على خباياها، والحيوانات التي تعيش بهاالرغبة في مشاهدة. 

   2:وتكون السياحة هنا لعدة أهداف مختلفة عن سابقاتها هي كالتالي: دوافع متنوعة أخرى/ ثامناً
 لغرض المغامرة والمخاطرة؛ 
 علمية كدراسة بعض الظواهر؛ 
 حر الكاريبيحب التفاخر والمباهاة وخاصة لبعض المناطق في العالم مثل جزر الب.  

  يمثل أهم دوافع السياحة -1- الشكل 
 

   
  
  
  
  
  
  

  
  .36أحمد محمود مقابلة، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر

                                                             
 .20، ص1995، الطبعة الثانية، دار المعرفة الجامعية، االسكندريه، صناعة السياحة من منظور جغرافيمحمد خميس الزوكة،  -1
 .35أحمد محمود مقابلة، مرجع سبق ذكره، ص -2

 دوافع رياضية
 

 دوافع اقتصادية
 

 دوافع أخرى
 

 دوافع اجتماعیة
 

 السفر والسياحة
 

 دوافع صحية
 

 دوافع ثقافية وتاريخية دوافع دینیة
 

 دوافع الترفيه واالستجمام
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  الهياكل السياحية الناشطة في المجال السياحي : المطلب الخامس
توجد مجموعة من الهياكل والمؤسسات السياحية التي تتولى مهمة القيام بالنشاط السياحي يمكن   

  :أن نبرزها فيمايلي
ة تقوم بإشباع الحاجات والرغبات الفندقية منظمة تسويقي" ويعرف الفندق على أنه : الفنادق/ أوالً

 1."لألفراد والجماعات من خالل تقديم منتجات لها قيمة، بغرض إتمام العملية التبادلية وتحقيق الربح
مكان يتلقى فيه المسافر خدمات المأوى والطعام مقابل سعر "رفه القانون البريطاني على أنه وقد ع

تقوم الفنادق بتحضير المزيج التسويقي الفندقي السياحي المناسب للسواح  2."محدد قادر على دفعه
الحاليين والمحتملين بالشكل الذي يجذبهم، كما تقوم بطباعة ونشر وتوزيع النشرات الخاصة بها 
وبالمواقع السياحية في البلد السياحي، أيضاً اإلعالن الدوري والمبرمج في مختلف وسائل اإلعالم مع 

في المعارض السياحية والندوات والمؤتمرات السياحية، كما تعمل الفنادق ذات الفروع في  المشاركة
  .بلدان عديدة بمحاولة اجتذاب السياح للقيام برحالت السياحة لقضاء إجازاتهم العالجية وغيرها

ن هي شركة تنظم وتنتج وتبيع للسكان المحليين وغير المحليي :وكاالت السياحة واألسفار/ ثانياً
بضاعتها الجماعية الخاصة أو الرحالت السياحية الفردية، وكذلك بيع الخدمات اإلضافية المرتبطة 

   3.بها
أو هي شركة سياحية يرتكز نشاطها األساسي في بيع السلع السياحية على أساس العمولة، وهناك تقريباً 

وبخاصة في أوروبا باالعتماد ألف وكالة للسفر في العالم ترتكز بصورة مكثفة في الدول الصناعية  30
منها في أمريكا  %14من هذه الوكاالت في أوروبا،  %70على نشرات منظمة التجارة العالمية 

أهم األعمال التي يقوم  .منها في إفريقيا والشرق األوسط %4منها في آسيا والباسيفيك، %8الشمالية، 
  4:بها وكيل السياحة والسفر هي

  وسائل النقل؛بيع تذاكر السفر لكل 
 حجز غرف في الفنادق، الموثيالت، مطاعم، المقاعد في المسارح؛ 
 بيع رحالت سياحية فردية أو جماعية؛ 
 حساب التكاليف للسفر للرحالت الفردية؛ 
 تقديم معلومات ونصائح إلى العمالء لتنظيم سفراتهم واألماكن التي يرغبون في زيارتها؛ 
 ية؛المساعدة في تأجير السيارات السياح 
 عمل تأمين المسافرين، السياح أو األمتعة. 

                                                             
 .215، ص2007، بدون طبعة، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، التسويق السياحيطارق عبد الفتاح الشريعي،  -1
، 2007للسياحة والفنادق، اإلسكندرية، ، بدون طبعة، المعهد العالي إدارة المنظمات الفندقية ووظائف المنظمةمحمد حافظ حجازي،  -2

 .30ص
 .34محمد حافظ الحجازي، مرجع سبق ذكره، ص -3
 . 85، 2007الطبعة األولى، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  إدارة الفنادق والسياحة،محمد الطائي،  -4
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خالل الثالثينات من القرن الواحد والعشرين في الواليات  ظهرت ألول مرة في :الموثيالت/ ثالثاً
المتحدة األمريكية، وكانت عبارة عن أبنية ذات طابق واحد، لها من األمام مظالت كبيرة والتي كانت 
تحتها مركبات السواح وكانت تقع على الطرق الرئيسية السريعة، وقد أعطيت تعاريف كثيرة 

ي دالالت عن الموقع، طريقة البناء، والخدمات التي تقدم، ويمكن القول للموثيالت لكنها كلها كانت تحو
  .هم سواح فدين إليها يعتبرون عمالء أكثر منبأن الموثيالت هي فنادق تضمن المأوى فقط، والوا

محددة أو مساحة أرضية معينة  وحدة جغرافية" يمكن تعريف المنتجع على أنه :المنتجعات/ رابعاً
ت وعناصر جذب سياحية طبيعية أو حضارية، وقد يسودها مركب سياحي واحد تتجمع فيها مركبا

وتتوافر فيها خدمات متعددة من مرافق أساسية وإنشاءات وخدمات ترفيهية ورياضية تستند إليها تنمية 
وتتميز بأن الدخل السياحي المباشر وغير المباشر فيها يلعب دوراً حيوياً في اقتصادياتها . مستقرة

    1".تبر دعامة لوجودها وتطورهابحيث يع
  يالتخطيط السياح: المبحث الثالث

يعتبر التخطيط السياحي من أهم أدوات التنمية السياحية المعاصرة، التي تهدف إلى زيادة    
الدخل الفردي الحقيقي والقومي، وإلى تنمية حضارية شاملة لكافة المقومات الطبيعية واإلنسانية 

وهو أحد العناصر التي يتم اعتمادها من قبل العديد من الدول، لكن هذه العملية ال . والمادية في البالد
لقطاع تنجح إال إذا كان هناك تخطيط محكم وفقاً ألساس ودراسات مسبقة تساهم فعالً في النهوض با

  :أهم األفكار التي تخدم الموضوع كمايلي وبناءاً على ما تقدم تناولنا
  التخطيط السياحيمفهوم : المطلب األول

  :تعريف التخطيط السياحي/ أوالً
رسم صورة تقديرية مستقبلية للنشاط السياحي في دولة معينة "بأنه  يعرف التخطيط السياحي  

وفي فترة زمنية محددة، ويقتضي ذلك حصر الموارد السياحية في الدولة من أجل تحديد أهداف الخطة 
يتصف بشمول  خالل إعداد وتنفيذ برنامج متناسقتظمة من السياحية وتحقيق تنمية سياحية سريعة ومن

العملة التي تقوم " على أنه  "جيمس مين"كما يعرفه  2."فروع النشاط السياحي ومناطق الدولة السياحية
الدولة بمقتضاها بوضع قطاعات االقتصاد في الدولة في صورة متكاملة لسنة مستقبلية أو نحو ذلك 

عصام حسين "أما  3."ها أو بإيكالها إلى القطاع الخاصبتنفيذ ما بذاتبغض النظر عما إذا قامت 
هو أي فعل تقوم به الدولة بهدف رفع نمو االقتصاد " ول في تعريفه للتخطيط السياحي أنه قفي "السعدي

 "أياد عبد الفتاح النسور" الباحث يقول أيضاً في نفس السياق  4."ن خالل الموارد السياحية المتاحةم
                                                             

 .26، ص2006، الطبعة األولى، مؤسسة الوراق للنشر، عمان، والتطبيقاإلرشاد السياحي ما بين النظرية أسامة صبحي الفاعوري،  -1
سلسلة العلوم االقتصادية  -، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية التخطيط السياحي والتنمية السياحيةنور الدين هرمز،  -2

 .14، ص2006/ 12/ 20شر في، ، قُبل للن2006/ 11/ 2، تاريخ اإليداع 2006) 3(العدد) 28(والقانونية المجلد
 .157محمد الصيرفي، مرجع سبق ذكره، ص -3
 .125، ص2005، الطبعة األولى، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، التخطيط والترويج السياحي والفندقيعصام حسين السعدي،  -4
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عملية إدارية تقوم بها الدولة أو المنظمة لتطوير وإصالح العالقة والموائمة بين  التخطيط السياحي هو"
المزيج المناسب من أهداف المنظمة، والقدرات والمهارات والموارد المختلفة المتاحة أمامها، مع 

المنظمة ومنتجاتها، الفرص السوقية وكيفية استغاللها، كما أن هذه العملية تهدف إلى تشكيل أعمال 
   2:يتضح أن للتخطيط السياحي خاصيتين هما من خالل ما سبق ذكرهو 1."بطريقة تحقق الربح والنمو

 الحياة الكريمة له، في مختلف المجاالت االقتصادية  االهتمام بالفرد في المجتمع واستهداف تحقيق
واالجتماعية على أساس أن الفرد هو المستفيد األول من عملية التخطيط، وهو الوسيلة لتحقيق 

 أهداف التخطيط السياحي؛
  االهتمام بالمستقبل على أساس أنه مختلف عن الحاضر، وذلك من خالل التنبؤ بالمشاكل والحلول

نشطة اإلنسانية، كما أنه يستفيد من التجارب واألخطاء السابقة ومحاولة تجنبها المستقبلية لأل
 .مستقبالً

م الموارد النادرة المتاحة في المجتمع بحيث استخدا"  فيعرف التخطيط السياحي على أنه" بالدوين" أما
   3".يحصل هذا المجتمع على أقصى إشباع ممكن

  أهمية التخطيط السياحي/ ثانياً
التخطيط السياحي دوراً بالغ األهمية في تطوير النشاط السياحي بجميع عناصره يلعب   

وأنماطه، فهو يوفر إطار عمل مشترك التخاذ القرارات في إدارة الموارد السياحية، ويزود الجهات 
  4:بـاألساس أن تسلكها، وتتمثل هذه األهمية في  المسئولة باألساليب واالتجاهات التي يجب

 يط السياحي على التنمية السياحة من خالل تحديد وصيانة الموارد السياحية، يساعد التخط
 ؛واالستفادة منها بشكل مناسب في الوقت الحاضر والمستقبل

 مساهمة التخطيط السياحي على تكاملية وربط القطاع السياحي مع القطاعات األخرى؛ 
  القطاعين العام والخاص، من خالل لتنمية السياحة في القرار اتخاذ توفير أرضية مناسبة ألسلوب

دراسة الواقع الحالي والمستقبلي، مع األخذ بعين االعتبار األمور السياسية واالقتصادية التي 
 تقررها الدولة لتطوير السياحة وتنشيطها؛

  توفير المعلومات والبيانات واإلحصائيات والخرائط والمخططات والتقارير واالستبيان، ويضعها
 ها؛تحت يد طالبي

  المساعدة على زيادة الفوائد االقتصادية واالجتماعية والبيئية من خالل تطوير القطاع السياحي
 وتوزيع ثمار تنميته على أفراد المجتمع، كما يساهم في التقليل من سلبيات السياحة؛

                                                             
 .229إياد عبد الفتاح النسور، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .230-229صالمرجع السابق، ص  -2
 .12، جامعة ممد خيضر، بسكرة، الجزائر، صاقتصاديات السياحة ودورها في التنمية المستدامةالملتقى الدولي حول  -3
 .229إياد عبد الفتاح النسور، مرجع سبق ذكره، ص -4
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  المساعدة على وضع الخطط التفصيلية لرفع المستوى السياحي لبعض المناطق المتميزة والمختلفة
 سياحياً؛

  وضع أسس مناسبة لتنفيذ الخطط والسياسات والبرامج التنموية المستمرة، عن طريق إنشاء
 األجهزة والمؤسسات إلدارة النشاط؛

  المساهمة في استمرارية تقويم التنمية السياحية ومواصلة التقدم في تطوير هذا النشاط، والتأكيد
 الحقة؛على اإليجابيات وتجاوز السلبيات في األعوام ال

  المساعدة على تعبئة كافة الموارد والطاقات السياحية واستخدامها استخداماً رشيداً لتحقيق أعلى
 معدل نمو سياحي؛

  االختيار الواعي بين األهداف وتحديد وتقييم الموارد، وتحديد حجم االستثمارات ووسائل التمويل
 .المناسبة، مع أهداف الخطة

 ومستمرة، تتضمن رسم صورة تقديرية واعية للتنبؤ بالمستقبل والبدائل  يعد وسيلة علمية منظمة
  1.الممكنة

  أهداف التخطيط السياحي: المطلب الثاني
  2:في تحقيق مجموعة من األهداف والمتمثلة أساساً فييساهم التخطيط السياحي   

  السياحية، ووضع تحديد أهداف التنمية السياحية القصيرة والبعيدة المدى، وكذلك رسم السياسات
 إجراءات تنفيذها؛

 ؛ضبط وتنسيق التنمية السياحية التلقائية والعشوائية 
  تشجيع القطاعين الخاص والعام على االستثمار في مجال التسهيالت السياحية أينما كان ذلك

 ضرورياً؛
  مضاعفة الفوائد االقتصادية واالجتماعية للنشاطات السياحية ألقصى حد ممكن وتقليل كلفة

 ثمار واإلدارة ألقل حد ممكن؛االست
 الحيلولة دون تدهور الموارد السياحية وحماية النادر منها؛ 
 صنع القرارات المناسبة وتطبيق االستخدامات المناسبة في المواقع السياحية؛ 
  المطلوب في المناطق السياحية؛تنظيم الخدمات العامة وتوفيرها بالشكل 
  وضع وتنفيذ اإلجراءات العلمية المناسبة؛المحافظة على البيئة من خالل 
 توفير التمويل من الداخل والخارج الالزم لعمليات التنمية السياحية؛ 
 تنسيق النشاطات السياحية مع األنشطة االقتصادية األخرى بشكل تكاملي؛ 

                                                             
، 2008، االسكندريه، والتوزيع، دراسة وبحوث في األنثر بولوجيا االقتصادية، البيشاش للنشر التنمية السياحية المتواصلةيسرى دعبس،  -1

 .550ص
 .127-126عصام حسين السعدي، مرجع سبق ذكره، ص ص -2
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 االرتقاء بصناعة الفندقة وأماكن اإلقامة والمحال العامة السياحية وطرق إدارتها. 
   1:إلى أهداف أخرى تتمثل في فةاباإلض

  الوصول إلى حماية شاملة للبيئة والتوسع في المحميات الطبيعية والمناطق الخضراء المقترحة
 والتي تساهم في زيادة الحركة السياحية؛

  تجميع كافة المقومات الطبيعية والحضارية داخل منطقة جغرافية معينة، مما يسهل عملية التطور
 قة بصفة شمولية تكاملية؛السياحي لهذه المنط

  تعزيز الكفاءة التسويقية، مما يسهل صياغة سياسات تسويقية متكاملة لإلقليم السياحي، فالسياحة
تعتمد بصورة أساسية على اإلمكانيات التسويقية، والتي لن تتحقق في حالة البرامج السياحية 

 الصغيرة؛
  تطوير صورة ذهنية متكاملة تصف اإلقليم السياحي على أكمل وجه، فالمواقع السياحية المنفردة ال

صورة ذهنية فريدة عن معالمها السياحية، كما الحال عند تستطيع في األغلب العمل على خلق 
لية إدماج عدة مواقع سياحية مع بعضها البعض لالستفادة من اإلمكانيات والموارد البشرية والما

  .الكبيرة التي توفرها عملية التكامل واالندماج داخل إقليم سياحي واحد
  2:باإلضافة إلى

  التأكد من أن عمليات التطوير تشمل المناطق واألحياء والمنتجعات بما يزيد كم قيمتها االجتماعية
 واالعتبارية، باإلضافة إلى المنافع االقتصادية المعروفة؛

 ينسجم مع األوضاع االجتماعية والحضرية واالقتصادية إرساء برنامج تطوير سياحي. 
  خصائص التخطيط السياحي: المطلب الثالث

يمتاز التخطيط السياحي بمجموعة من المواصفات والتي تميزه عن باقي التخطيطات، وتتمثل   
  :هذه الخصائص عموماً في

  بأسلوب يحقق التوازن بين التركيز على المنتج السياحي، وكذلك على عمليات الترويج والتسويق
 األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية ضمن إطار التنمية السياحية الشاملة والمستدامة؛

 دريجياً يتقبل إجراء أي تعديل إذا ما تطلب بناءاً يعتبر التخطيط السياحي تخطيطاً مرناً، مستمراً، وت
 على المتابعة المستمرة والتقنية الراجحة؛

 كاملي، تُعامل فيه السياحة على أنها نظام متكامل حيث كل جزء مكمل لألجزاء هو تخطيط ت
 األخرى وكل عنصر يؤثر ويتأثر ببقية العناصر؛

 إلخ؛...تخطيط شامل بجميع جوانب التنمية السياحية االقتصادية، االجتماعية، الثقافية والبيئية 

                                                             
 .144-143عبد اإلله أبو عياش، مرجع سبق ذكره، ص ص -1
 .22، ص2008، ةيردنكسإلاالحديث، ، المكتب الجامعي االتجاهات الحديثة في السياحةمحيي محمد مسعد،  -2



 مفاھیم عامة حول التخطیط السیاحي                          الفصل األول                            
 

27 
 

 ات العالقة في عملية التخطيط هو تخطيط مجتمعي، بمعنى أنه يسمح بمشاركة جميع الجهات ذ
 بمراحلها المختلفة؛

  يعتبر التخطيط السياحي تخطيطاً بيئياً، يحول دون تدهور عناصر الجذب السياحية الطبيعية
والتاريخية ويعمل على توفير اإلجراءات الالزمة لصيانتها بشكل مستمر يضمن المحافظة عليها 

 أطول فترة زمنية ممكنة؛
  والطموح، وال تخرج عن ال تتجاوز حدود اإلمكانيات  أهدافه للتنفيذ، أي أنتخطيط واقعي وقابل

  دائرة ما هو متاح وكامن من موارد طبيعية، مالية وبشرية؛
 تخطيط مرحلي منظم، يتكون من مجموعة من الخطوات والنشاطات المتتابعة والمتسلسلة؛ 
 ومخرجات محددة، ويمكن التأثير  تخطيط يتعامل مع السياحة على أنها نظام له مدخالت وعمليات

 .في هذه التكوينات وتوجيهها
  :أنواع التخطيط السياحي: المطلب الرابع

يتم تقسيم التخطيط السياحي بناءاً على مجموعة من المعايير والمستويات، ويمكن حصر هذه   
  :األنواع فيمايلي

  1:وينقسم إلى :حسب البعد الزمني/ أوالً
يعطي هذا التخطيط نظرة شمولية للمدى البعيد ): سنة20-10(تخطيط سياحي طويل األجل  .1

والتركيز على وضع خطة سياحية شاملة بمعناها الكامل، ووضع اإلطار العام الذي يمكن التخطيط 
من تحديد الغايات اإلستراتيجية والسياسات والموارد واإلمكانيات في ضوء األهداف العامة، 

ا التخطيط في تحقيق التنسيق والتكامل بين خطط التنمية السياحية اإلقليمية والقطاعية، ويساعد هذ
بحيث تتفق في سياستها وأهدافها مع الخطة بعيدة المدى، ويعمل مثل هذا النوع من التخطيط 

 :السياحي على تحقيق مجموعة من األهداف، وتتمثل هذه األخيرة في
 وتوفير كافة المقومات الالزمة لنجاح المعدالت المفروضة  تحقيق األهداف السياحية المتوخات

 للتنمية السياحية؛
  تنفيذ المشروعات السياحية في المناطق المختلفة ثم وضع األولويات طبقاً لقواعد وضوابط تؤدي

 بالضرورة إلى تحقيق األهداف القومية واإلقليمية؛
 ة وتخطيطية عن طريق المكاتب االستثمارية دعم قطاع السياحة مالياً للقيام بعمل دراسات اقتصادي

 واألجنبية؛المحلية 
 االهتمام بالوعي السياحي للمواطنين إلمكان مساندة الجهود المبذولة للتنمية السياحية؛ 
  ،وضع نظام لتشجيع االستثمار السياحي في المناطق الجديدة متمثل في تنويع الحوافز واإلعفاءات

 في مختلف المشروعات السياحية الجديدة؛ والمزايا الممنوحة للمستثمرين
                                                             

 .160محمد الصيرفي، مرجع سبق ذكره، ص -1
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  توسيع قاعدة السياحة الداخلية لمختلف طبقات المواطنين باعتبارها سبيالً فعاالً من سبل حماية
 .المواطن من اإلحساس باالغتراب

التخطيط لغة الوصل بين الخطة طويلة  يعد هذا): سنوات8-2(تخطيط سياحي متوسط األجل  .2
جل، وتتولى الخطط المتوسطة تحديد معدالت النمو المستهدفة على األجل والخطة قصيرة األ

المستوى الكلي والمستوى القطاعي ومتطلباته من الموارد االدخارية واالستثمارية والقوى البشرية، 
وكذلك تأثير الخطة على هياكل اإلنتاج القطاعية وعلى الميزان التجاري وميزان المدفوعات، إذ 

باالستثمارات التي يتعين تنفيذها خالل سنوات الخطة على مستوى المشروع تتضمن الخطة قائمة 
 :والقطاع، وهذا النوع يركز على عدة اعتبارات هي

 اهتماماً بالغاً وخاصة في المدن الكبيرة، ومناطق السياحة التقليدية؛ االهتمام بالنظافة 
 رفع مستوى المرافق العمومية ووسائل النقل العام؛ 
 االنضباط لتوفير النظام في المناطق السياحية تطبيق قوانين. 
عادة ما تكون هذه الخطط سنوية وترتبط بالموازنات العامة ): الخطة السنوية(تخطيط قصير األجل  .3

للدولة وهي تتضمن بيانات تفصيلية عما هو مستهدف تحقيقه خالل العام من استثمارات على 
مع بيان مصادر التمويل المختلفة واإلسهام  مستوى المشروع الفردي وعلى المستوى القطاعي،

 .المتوقع لكل نشاط استثماري من منظور اإلنتاج والتنمية المضافة والعمالة
طارئة، أو مشكلة إعدادها لموجهة ظروف  هي خطة يجري): على األقل سنة(الخطة العاجلة  .4

لعدد كبير من المواطنين مثل عاجلة تحتمل وتتطلب حالً سريعاً إذا كانت تأثيراتها السلبية تمتد 
 .إعداد خطة عاجلة لمواجهة أخطار تضر بالسياحة

   1:ويمكن حصر أربعة أنواع هي: حسب البعد المكاني/ ثانياً
يكون التخطيط السياحي في هذا المستوى متخصصاً : التخطيط السياحي على المستوى المحلي .1

وعادة يتضمن تفاصيل عن جوانب عديدة وتفصيلياً أكثر منه في المستويات المكانية األخرى، 
 :منها

 التوزيع الجغرافي للخدمات السياحية ومنشآت النوم؛ 
 الخدمات والتسهيالت السياحية؛ 
 مناطق وعناصر الجذب السياحي؛ 
 والمحميات؛ زهاتتشبكات الطرق المعبدة ومحالت تجارة التجزئة والمن 
 يديةنظام النقل على الطرق والمطارات ومحطات السكك الحد. 
يركز التخطيط السياحي في مستواه اإلقليمي على : على المستوى اإلقليميالتخطيط السياحي  .2

 :جوانب عديدة منها
                                                             

 .129- 128عصام حسن السعدي، مرجع سبق ذكره، ص -1
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 بوابة العبور اإلقليمية وما يرتبط بها من طرق مواصالت إقليمية ودولية بأنواعها؛ 
 منشآت النوم بأنواعها وكافة الخدمات السياحية األخرى؛ 
  واالستثمارية والتشريعية وهياكل التنظيم اإلقليمية؛السياسات السياحية 
 برامج التسويق والترويج السياحي؛ 
  برامج التدريب والتعليم، واالعتبارات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية، والبيئية، إلى جانب تحليل

 اآلثار والمردودات؛
 مراحل إستراتيجيات التنمية وبرمجة المشاريع. 

في المستوى اإلقليمي متخصص وتفصيلي بدرجة أقل من المستوى المحلي  والتخطيط السياحي  
وحجم اإلقليم، فخطة  ، علماً أن مستوى التخصيص يعتمد على حجم الدولةوطنيوأكبر من المستوى ال

وطنية في دولة صغيرة المساحة قد تحوي من التفاصيل ما تحويه خطة إقليمية في دولة كبيرة 
  .دولة صغيرة المساحة إلى تخطيط وطني وآخر إقليميالمساحة، وقد ال تحتاج 

تقتصر عمليات التخطيط السياحي في هذا المستوى على : التخطيط السياحي على المستوى الدولي .3
خدمات النقل وطرق المواصالت بين مجموعة من الدول، كما هو الحال في مجموعة دول اإلتحاد 

ية بعض عناصر الجذب السياحي التي تتوزع األوروبي ويشمل هذا التخطيط كذلك تطوير وتنم
جغرافياً في دول متجاورة، كما هو الحال في جبال األلب في القارة األوروبية، إلى جانب ذلك 
هناك التخطيط السياحي بين عدة دول في مجاالت الترويج والتسويق السياحي، والجدير بالذكر أن 

السياحة العالمية غالباً ما تشارك في مثل هذا  منظمة: المنظمات والهيئات السياحية الدولية مثل
 .النوع من التخطيط، وأحياناً تقديم الدعم المادي والمعنوي الكامل في هذا المجال

يغطي التخطيط السياحي في هذا المستوى جميع : التخطيط السياحي على المستوى الوطني .4
صصاً وتفصيالً على مستوى غطيها في المستوى اإلقليمي، ولكن بشكل أقل تخيالجوانب التي 

  1.الدولة بجميع أقاليمها ومناطقها
وسائل وطرق تابعة ألنماط غرضية مرافقة للخطة،  عن هذا التخطيط عبارة: حسب الغرض/ ثالثاً

  2:ويصنف هذا التخطيط إلى قسمين هما
أو هدف واحد هذا النوع من التخطيط يسعى إلى تحقيق غرض : التخطيط السياحي أحادي الغرض .1

سواء كان هذا الغرض أو الهدف تابعاً إلى تطوير وتنمية السياحة الدينية ضمن إقليم معين أو السياحة 
 .العالجية أو األثرية أو تحسين البيئة الطبيعية

                                                             
 .18نور الدين هرمز، مرجع سبق ذكره، ص -1
مكملة لنيل شهادة الماستر ، مذكرة -دراسة حالة الجزائر –السياحي ودوره في التنمية السياحية سناء خميسي، خديجة شعباني، التخطيط  -2

 .50، ص2012في علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة جيجل، 
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كالسيكيون بالتخطيط اإللزامي المرتبط بفترة زمنية كالخطة الوصفه : التخطيط السياحي متعدد الغرض .2
اجتماعية، أو أغراض سياحية  اقتصادية،(يشمل على أهداف عديدة منها الخماسية، وهذا التخطيط 

  ). أخرى
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  :خالصة
تعد السياحة ظاهرة قديمة ظهرت مع ظهور اإلنسان وتطورت مع تطور حاجياته، ومع التقدم   

حتى  التكنولوجي آلت السياحة إلى أقصى الحدود ونالت أعلى المراتب وحظيت بقدر كبير من االهتمام
فهي نفط، صارت اليوم صناعة في العالم، تخوض عالم االقتصاد مع أهم القطاعات األخرى كقطاع ال

عبارة عن نشاط متعدد يعرف بكافة العوامل والظواهر الخاصة بالسفر، واإلقامة خارج مقر اإلقامة 
أو حتى لممارسة  األصلي بهدف تلبية وإشباع رغبات الترفيه والراحة أو القيام باألعمال أو العالج

  .الرياضة أو إقامة مختلف الشعائر الدينية
وتنفرد صناعة السياحة عن باقي الصناعات األخرى بعدة خصائص ومقومات ودوافع مختلفة،   

في محيطها  فهي تعد مركبة تتألف من عدة عناصر طبيعية وبشرية وحضارية ترتبط ارتباطاً وثيقاً
وفي المبحث  صادي والقانوني، لذلك تتعدد أنواعها ومحاورهااالجتماعي، السياسي والبيئي، االقت

أخرى  مورالموالي ستكون لنا إطاللة على السياحة في الجزائر وكيف كانت تجربتها مع التخطيط وأ
   .التخطيط السياحي حول



 

 

 

7B  :الفصل الثاني
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  :تمهيد
أولوية للقطاع الزراعي وقطاع الصناعات المصنعة على حساب بعد االستقالل أعطت الجزائر   

مرحلة العشرية السوداء وغاب األمن السياحة وبعد اإلصالحات االقتصادية واالنفتاح الذي عرفته جاءت 
، رغم اعن جيرانهالتي تخلفت  ا ما أثر على قطاع السياحة في الجزائرذواألمان في ربوع الوطن، ه

الجهود التي قامت بها بعد االستقالل والتي اتضحت لنا من خالل المخططات التنموية الخمسة التي 
سنتعرف عليها من خالل هدا الفصل، وبعد عودة األمن إلى الجزائر وتحسن األوضاع المعيشية للمواطن 

من أجل بعثه من جديد وإعطاء الجزائر الجزائري بشكل ملحوظ التفتت الدولة لهذا القطاع الحيوي المهم، 
التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق المخطط فجاءت بإستراتيجية تمثلت في  مكانتها السياحية إقليمياً ودولياً، 

سواء االجتماعية أو السياسية إضافة إلى المقومات التي وهبها  ةم، مستفيدة من األوضاع المستقر2025
حاول من خالل هذا الفصل إلقاء الضوء على نون سواها من الدول، وسلها الخالق سبحانه وتعالى د

عرج كذلك نم كما س2025المخططات التنموية الخمسة إضافة للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق 
  :على مقترحات للنهوض بالقطاع السياحي في الجزائر وذلك من خالل المباحث التالية

 ئرواقع القطاع السياحي في الجزا. 
 أساليب التخطيط السياحي في الجزائر. 
 مقترحات النهوض بالقطاع السياحي في الجزائر.  
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  واقع القطاع السياحي في الجزائر: المبحث األول
لكل بلد خصائصه ومميزاته، سواء تعلق األمر بما هو موهوب من اهللا عز وجل كالموقع   

وحضارات التي تزيد  و متعلق بما صنعه اإلنسان من تاريخ وآثارالجغرافي والمناخ والتضاريس، أو ما ه
من جمال البلد، والجزائر بفضل موقعها المميز ومساحتها الشاسعة، تتفرد بمقومات طبيعية وحضرية جد 

  .االستقالل الستغالل هذه اإلمكانيات وتطويرهامميزة، إذ سعت السلطات الجزائرية منذ 
  في الجزائر السياحة اتومؤشر مقومات: المطلب األول

ا ذتعتبر الجزائر أكبر بلد في إفريقيا بعد انقسام السودان وهذا يعطيها ميزة تنوع مناخها وك  
وفي هذا  تضاريسها إضافة إلى تنوع ثقافاتها وعاداتها كل هذا يمنحها مقومات جذب للسياح جد معتبرة

  :الجزء سوف نتعرف على هذه المقومات بشكل مفصل
  ومات السياحة في الجزائرمق/ أوالً

     :المقومات الطبيعية .1
تقع الجزائر في الشمال اإلفريقي يحدها من الشمال البحر األبيض المتوسط على شريط ساحلي   

كلم، أما شرقاً فتحدها تونس وليبيا، والمغرب وموريتانيا والصحراء الغربية غرباً، أما 1200يبلغ طوله 
بعد تقسيم السودان، إذ  اإلفريقيةمن النيجر ومالي، وتعد أكبر البلدان   من الناحية الجنوبية فيحدها كل

  2.1كلم2381471تتربع الجزائر على مساحة 
  2:تتميز الجزائر من شمالها إلى جنوبها بثالثة أنواع من المناخ

  متوسطي على السواحل الممتدة من الشرق إلى الغرب ودرجة الحرارة متوسطة عموماً في هذه مناخ
درجة مئوية، أما في شهر جويلية و أوث فتصل إلى 18ناطق في شهر أكتوبر إلى أفريل وتقارب الم

 درجة مئوية؛ 30أكثر من
  في مناطق الهضاب العليا يتميز بموسم طويل بارد ورطب في الفترة الممتدة من مناخ شبه قاري

عض المناطق، أما باقي أكتوبر إلى ماي وتصل درجة الحرارة أحياناً إلى خمس درجات أو أقل في ب
 درجة مئوية؛ 30أشهر السنة فتتميز بحرارة جافة وتصل إلى أكثر من 

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

 .ئوداف
  :وتنقسم األقاليم في الجزائر إلى األقاليم التالية

                                                             
نقود، مالية وبنوك، كلية العلوم االقتصادية وعلوم : ، رسالة ماجستير، تخصص واقع السياحة في الجزائر وآفاق تطورهاعبد القادر هدير،  -1

 .101، ص2006التسيير، جامعة الجزائر،
علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية، والعلوم التجارية وعلوم : ، رسالة ماجستير، تخصصالسوق السياحية في الجزائر، تنمية صالح بزة -2

 .52، ص2006التسيير، جامعة المسيلة، 
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 كلم وتكونه الصخري حيث أن الكتل  1200يتميز الساحل الجزائري بطوله : الساحل الجزائري
م، كما أنه يحتوي على مناطق 1000الصخرية المشكلة له تتجاوز في بعض األحيان ارتفاع 

غرافي في حوض البحر األبيض المتوسط وتنوع  إستراتيجية من الناحية البيئية بحكم موقعه الج
المناخ، ويحتوي الساحل على أنظمة بحرية وكثبان رملية وأنظمة ساحلية قرب الغابات من الشرق إلى 

  1؛الغرب
 لصحراوي في الجزائر وجود سلسلتي األطلس التلي واأهم ما يميز المناطق الجبلية  :المناطق الجبلية

والصيد، وأهم المرتفعات السياحية نجد جبال الشريعة التي تمارس  شافتكواللتان تمنحان فرصة اال
فيها رياضة التزلج على الثلج، باإلضافة إلى جبال تيكجدة، وهناك ثروات أخرى لها أهميتها للسائح 

الحيوانات المتنوعة والطيور النادرة والينابيع المائية العذبة والتي تتميز بالبرودة صيفاً والفتور : مثل
 2للسياح؛ جذبتاءاً، وكل هذه تعتبر بمثابة عوامل ش
 إن أكبر ما تزخر به الجزائر من مزايا في مجال السياحة هي صحرائها وهي  :المناطق الصحراوية

، أي ما يقارب أربعة أخماس 2مليون كلم 2 ـمن أكبر الصحاري في العالم بمساحة شاسعة تقدر ب
نوع البيئي، إذ تزخر الصحراء الجزائرية بعدة معالم أثرية التراب الوطني، وتعد من أثمن محميات الت

ضخمة تعود إلى مختلف العصور، وتمثل عدة حضارات وثقافات تشكل في مجموعها مقومات أساسية 
 3:للسياحة الصحراوية في الجزائر، وتتعدد هذه المقومات في مايلي

 والية هي األغواط،  12وزع على واحة تت 200تستوعب الجزائر ماال يقل عن : صحراويةالواحات ال
ورقلة، بسكرة، غرداية، أدرار، النعامة، جانيت، تمنراست، البيض، الوادي، إليزي وبشار، وتشترك 
واحات الجنوب الجزائري في لونها األحمر العاكس ألشعة الشمس، وتدر كميات هائلة كل عام من 

 التمور، والرطب، وكدا الفول السوداني؛
 وهي من أهم مقومات السياحة الصحراوية في الجزائر إذ تشكل سلسلة عمرانية  :القصور القديمة

متناسقة مع بيئة الصحراء والتراث التاريخي الذي تعكسه بمختلف تفاصيلها، وأهم معالم هاته 
، كما )التيوت بالنعامةقصر تماسين، قصور الزاوية التيجانية، قصر كوردان األثري، قصر ( القصور

المنطقة الرطبة بأوالد سعيد : الجزائرية بجملة من المتاحف الطبيعية نذكر منهاتزخر الصحراء 
 .الغابات المتحجرةبتيميمون، 

 تزخر الجزائر بحمامات معدنية طبيعية أثبتت التجارب العلمية أنها صالحة لشفاء : الحمامات المعدنية
يسمح باستغاللها بتوسيع  م، إذ1982منبع للمياه سنة  202العديد من األمراض، حيث تم إحصاء 

                                                             
االقتصادية وعلوم التسيير، نقود، مالية وبنوك، كلية العلوم : ، رسالة ماجستير، تخصصاالستثمارات السياحية في الجزائرحيزية حاج اهللا،  -1

 .126، ص 2006جامعة البليدة، 
 .52صالح بزة، مرجع سبق ذكره، ص -2
دور السياحة : ، الملتقى الدولي الثاني حولمقومات السياحة الصحراوية في الجزائر وإستراتيجية تطويرهاصالح بنوناس، فاتن باش،  -3

 .4، ص2012مارس، 12-11عة بسكرة،الصحراوية في التنمية االقتصادية االجتماعية، جام
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العرض السياحي الجزائري، وقد أنشأت أمام هذه المنابع مراكز صحية ومراكز استجمام وترفيه منها 
 1.مركز العالج بمياه البحر بسيدي فرج، حمام ريغة وغيرها

  :المقومات التاريخية والثقافية .1
 ر جعلتها مهد للحضارة اإلنسانيةالمعالم التاريخية والحضارية المتنوعة التي تنفرد بها الجزائ  

فريقي، فالمعالم األثرية والمتاحف والوثائق اإلوشاهداً حياً على انتمائها للفضاء اإلسالمي، المتوسطي 
 إلى  التاريخية الموجودة في الجزائر تشهد على عراقة وعظمة الحضارات المتعاقبة، من األمازيغية

 خيراً اإلسالمية، التي فرضت نفسها على التاريخ، والشاهد عليها قلعةوأ الفينيقية إلى البيزنطية و الرومانية
ثرية ضمن قائمة التراث العالمي التاريخي أبني حماد ببجاية، وقد صنفت منظمة اليونسكو سبعة مناطق 

  2.قلعة بني حماد، وادي ميزاب وحي القصبة منطقة الطاسيلي، تيبازة، جميلة، تيمقاد،: وهي
  .لمواقع التراثية في الجزائرا )01(الجدول رقم

  تاريخ إدراجه  نوع التراث  المواقع التراثية
  قلعة بني حماد

  جميلة
  وادي ميزاب
  الطاسيلي
  تيمقاد
  تيبازة

  قصبة الجزائر

  ثقافي
  ثقافي
  ثقافي
  مختلط
  ثقافي
  ثقافي
  ثقافي

1980  
1982  
1980  
1982  
1982  
1982  
1982  

الدولي  ، الملتقىومات السياحة الجزائرية في التنمية االقتصادية للدولةأهمية مقموسى سعداوي، حكيم بوجطو، : المصدر
  .11، ص2010مارس،  10- 9اقتصاديات السياحة ودورها في التنمية المستدامة، جامعة بسكرة،: حول

كما أن الصناعات التقليدية والحرفية التي تتوفر عليها الجزائر تجعل السياحة الثقافية أكثر انتعاشاً   
يحضى  سم االصطياف، بحيث يكتسي دور الصناعات التقليدية في ترقية السياحة نفس األهمية التيفي مو

بهذه الصناعات حسب المناسبات يعطي فرصة  في تنمية االقتصاد ككل، فاهتمام الشباببها قطاع السياحة 
 3.أكبر للسياحة الكتشاف هذه القدرات والمواهب، ومن تم التعريف بثقافة وحضارة األمة

                                                             
، أطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم ، السياحة من منظور اقتصادي وسبل ترقيتها في الجزائرلويزة قويدر -1

 . 148، ص2002التسيير، جامعة الجزائر، 
 .103ص ،ذكرهعبد القادر هدير، مرجع سبق  -2
اقتصاديا السياحة ودورها في التنمية المستدامة، : ، الملتقى الدولي حوللسياحة في الجزائر إمكانيات ضخمة ومعوقات عديدةاوهيبة ليازيد،  -3

 .12، ص2010مارس،  10-9جامعة بسكرة،
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" سيرتا"كما تحتوي الجزائر على عدد ال بأس به من المتاحف الكبيرة مثل المتحف الوطني  
     1:من أقدم المتاحف في الجزائر باإلضافة إلى المتاحف التاليةبقسنطينة والذي يعتبر 

 موجود بالعاصمة به حفريات تبين تاريخ وأصل الشعوب، وأخرى ترجع : متحف برادو الوطني
 ل التاريخ، باإلضافة إلى قطع أثرية إفريقية؛لعصر ما قب

 يوجد بوهران، وبه حفريات عن عصور ما قبل التاريخ وعن علوم الطبيعية : المتحف الوطني زبانا
 وعن أصل الشعوب،

 ويقع في القصبة بالعاصمة، ويضم معروضات عن التقاليد : المتحف الوطني للفنون الشعبية
 والصناعات؛

 به اآلثار القديمة الدالة على تاريخ هذه المدينة النوميدية  ينة عنابة، يعرضيوجد بمد: متحف هيبون
 الرومانية؛

 بمدينة باتنة، وبه فسيفساء وآثار قديمة منها نقود وأسلحة قديمة وتماثيل؛: متحف تيمقاد 
 ويضم كل اآلثار والتماثيل المتصلة بثورة التحرير الجزائرية،بالعاصمة : المتحف الوطني للمجاهد 

 والثروات الشعبية العديدة التي سبقتها؛
 تعرض به منتجات الفن العصري كالرسم،  -العاصمة -بالحامة: المتحف الوطني للفنون الجميلة

 .الخ...النحت، النقش، التصوير
  :طاقات اإليواء .2

من درجة إلى خمس (زائر حسب درجة التصنيف إلى درجات تنقسم طاقات اإليواء في الج  
الموالي بأن طاقات اإليواء السياحي في الجدول ، ويظهر )للمصنفة وأخرى غير مصنفةدرجات بالنسبة 

، ويظهر أيضاً بأن كل األنواع في الجزائر تتركز وفقاً لهذا المعيار في غير المصنفة وفي الدرجة الثالثة
  :يفات وذلك بسبب عمليات إعادة التصنتزايد مستمر ما عدا في بعض الحاالت حيث تصيبها انخفاض

  
  
  
 
 
 
 

  
                                                             

، ستدامة في الجزائرالثروة النفطية من أجل تحقيق تنمية م الستغاللترقية القطاع السياحي كبديل نور الدين شارق، نصر الدين بوعمامة،  -1
 .15، ص2008أفريل،  08-07االستخدامية للموارد المتاحة، الشلف،  والكفاءةالتنمية المستدامة : الملتقى الدولي حول



الجزائر                       واقع التخطیط السیاحي في           الفصل الثاني                                                
 

38 
 

 الوحدة سرير .)2009-2000(للفترة  طاقات اإليواء حسب درجة التصنيفتوزيع ): 02(الجدول رقم
 

 محاولة اقتراح نموذج قياسي ألثر المتغيرات االقتصادية واالجتماعية المؤثرةساعد بن فرحات، سمير سيبان،  :المصدر
ور السياحة الصحراوية في د: الملتقى الدولي الثاني حول، )2009 -1995(في الطلب السياحي في الجزائر للفترة 

 .10، ص2012مارس  12-11التنمية االقتصادية واالجتماعية، جامعة بسكرة، 
  :مقومات أخرى .3

  1:وتتمثل في النقل والمواصالت
 مطاراً موزعاً عبر كامل  31، إذ نجد ملحوظاعرف النقل الجوي في الجزائر تطوراً : النقل الجوي

محطة عبر  35وتغطي شركة الخطوط الجوية الجزائرية  أغلبها مطارات دولية، التراب الوطني،
 أوروبا وإفريقيا والشرق األوسط، كما تغطي هذه الشركة أهم المدن الداخلية والمناطق الساحلية،

 78801كلم من الطرق بينها 109452يبلغ طول شبكة الطرقات في الجزائر أكثر من : النقل البري 
 كلم مغطاة؛

 ؛كلم282275:الطرق الوطنية 
 كلم؛23926:الطرق الوالئية 
 كلم؛57251:الطرق البلدية 
 كلم  4500 محطة موزعة على 200وصلت شبكة السكك الحديدية إجماالً إلى : شبكة السكك الحديدية

 .والمتمركزة معضمها في الشمال
قطاع تسعى الجزائر إلى تثمين قدراتها السياحية المتنوعة وجعل ال :مؤشرات السياحة في الجزائر /ثانيا

االقتصادية الشاملة وال يأتي ذلك إال من خالل اآلثار السياحي يلعب الدور المنوط به في عملية التنمية 

                                                             
: ، رسالة ماجستير، تخصص، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ترقية ونمو القطاع السياحي دراسة حالة والية بومرداسدليلة مسدوي -1

 .105، ص2009لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة بومرداس، الجزائر،تسيير ا

  السنوات
  الدرجة

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

5*  3332  2033  4832  4959  4590  4590  5455  5455  5455  3914  
4*  5190  5331  3338  3757  3383  3383  3743  3743  3743  2531  
3*  3033  15808  11717  14740  14857  14807  11225  11225  11601  16128  
2*  5100  3621  2975  5424  5415  5800  5843  5843  5843  12660  
1*  6200  4832  6000  4212  2315  2315  2378  3378  2378  3967  

غير 
  مصنفة

27100  40728  47485  44381  51474  53000  56225  56356  56856  49494  

  88694  85876  85000  84869  83895  82034  77473  73548  72485  77242  المجموع
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اإليجابية التي ينتجها القطاع على االقتصاد الوطني، وقد جاءت الجزائر في مراتب جد متدنية  االقتصادية
  :زائر، والجدول التالي يوضح لنا أكثرتعكس الواقع المتردي الذي يعيشه قطاع السياحة والسفر في الج

  تطور تنافسية قطاع السياحة والسفر في الجزائر ):03(الجدول رقم
  )دولة139(2011  )دولة 133(2009  )دولة 124(2007  السنوات

  113  115  93  الترتيب العام
لقطاع السياحة في والية أهمية الترويج :، يوم دراسي حولتحديات قطاع السياحة في الجزائر، كريم بودخدخ: المصدر

   .6، ص2012أفريل  14جيجل، الديوان الجيجلي للسياحة، 
سياحة في الجزائر، حيث من خالل الجدول يتضح لنا الوضعية الصعبة التي يتواجد عليها قطاع ال  

 بعيدة كل البعد عم المستويات والمعايير الدولية رغم ما تتوفر عليه الجزائر من إمكانيات أن تنافسيته
  .ومقومات تسمح لها بالرقي والنهوض بصناعة هذا القطاع

وعليه سوف نرى مؤشرات السياحة في الجزائر من خالل مجموعة من المعطيات على النحو   
  :التالي

 : إيرادات ونفقات الجزائر من السياحة .1
هي  السائح الجزائري على العموم يفضل قضاء عطلته خارج الوطن، والوجهة األولى للجزائريين  

  :تونس وفرنسا بشكل كبير، والجدول الموالي يبين إيرادات ونفقات الجزائر من السياحة
  )م2008- م1999(إيرادات ونفقات الجزائر من السياحة  ):04(الجدول رقم

  الرصيد  مصاريف  المداخيل  السنوات
1999  80  250.9  170.9-  
2000  95.7  192.5  96.8-  
2001  99.5  193.9  94.4-  
2002  110.7  248  137.3-  
2003  112  255  143-  
2004  178.5  380.9  202.4-  
2005  184.3  370  185.7-  
2006  215.3  380.7  165.4-  
2007  218.9  367.7  148.8-  
2008  300  394  91-  

  .174ص ،مرجع سبق ذكرهعبد القادر هدير، : المصدر
    

ى أن الجزائر تقوم بالطلب على من خالل الجدول أعاله يتبين لنا أن الرصيد سالب وهذا مرده إل  
الخدمات السياحية أكثر مما تعرضه، أي أن المبالغ التي ينفقها السائح الجزائري بالخارج تفوق ما يتم 
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جلبه من العملة إلى الداخل، ولكن نالحظ تحسن ملحوظ وهذا يظهر لنا جلياً من خالل ارتفاع 
م، 2007مليون دوالر أمريكي سنة  218.9م إلى 1999مليون دوالر أمريكي سنة  80المداخيل من 

لكن بالرغم من الزيادة في عدد السياح الوافدين إلى الجزائر في السنوات األخيرة، إال أن المبلغ المنفق 
يتم إنفاقه من قبل غير  بالعملة الصعبة من قبل الجزائريين المقيمين بالخارج يبقى مرتفع مقارنة مع ما

 .المقيمين
 ي الناتج الوطني الخاممساهمة السياحة ف .2

إلى أن متوسط مساهمة قطاع السياحة في الناتج تشير إحصائيات المجلس العالمي للسفر والسياحة   
القطاع السياحي في الناتج ، وبالنسبة للجزائر فإن مساهمة 1%10المحلي اإلجمالي العالمي إلى حدود 

  :مالي يتضح من خالل الجدول التالياإلج
مليون الوحدة ) 2008-1999(تطور حصة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي  ):05(الجدول رقم 

  .دوالر أمريكي
  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات
الناتج 
 اإلجمالي
  المحلي

48244.
3  

5479
3  

5471
0  

5675
5  

67886
4  

8535
2  

10310
3  

11728
8  

13414
3  

17030
0  

الناتج 
المحلي 

ياإلجمال
% 

0.16  0.18  0.18  0.19  0.16  0.21  0.18  0.18  0.15  0.18  

أطروحة مقدمة لنيل شهادة  -حالة الجزائر -األهمية االقتصادية للتنمية السياحية المستدامةعامر عيساني، :المصدر 
  .245، ص2010الدكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة باتنة، 

كانت  ه أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي خالل الفترة المدروسةنالحظ من خالل الجدول أعال  
مع العلم أنها  %10مقارنة بالمتوسط العالمي  %0.21و  %0.15ضعيفة جداً حيث تراوحت ما بين 

أما أعلى قيمة  %0.15بما قيمته  2007كانت متذبذبة وغير مستقرة حيث سجلت أقل نسبة لها سنة 
حصة المحروقات وتراجع حصة السياحة  ارتفاعوهذا راجع إلى  %0.21يمته بما ق 2004فسجلت سنة 

  .في الناتج المحلي اإلجمالي
 دخول السياح إلى الجزائر .3

حيث أن التدفقات شهدت التدفقات البشرية مستوى تطور متزايد ) م2011-م2001(خالل الفترة   
إجمالي السياح القادمين إلى  من %15.67ـ م عرفت مستوى نمو يقدر ب2011خالل السنة األخيرة 

بالنسبة للسياح األجانب، كما سجلت الجزائر نمو في عدد السياح  %37.66 ـالجزائر ونسبة تطور ب
سائح، أما  901642سائح، فكان عدد األجانب  2394887خاصة السياح األجانب حيث بلغ عدد السياح 

                                                             
 .245ص مرجع سبق ذكره،، عامر عیساني 1
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مقارنة بسنة  %5.49سائح بمعدل نمو  1493245السياح الجزائريون المقيمون بالخارج فكان عددهم 
وفي  %8.321سائح أي بمعدل  2070496 ـم حيث كان عدد السياح الذين زاروا الجزائر يقدر ب2010

  :الجدول توضيح أكثر
  .الوحدة سائح) م2011-م2001(دخول السياح إلى الجزائر : )06(الجدول رقم 

السياح الجزائريين   السياح األجانب  
  بالخارج

  السياحإجمالي 

نسبة النمو   العدد  السنوات
 %السنوي

نسبة النمو   العدد
 %السنوي

نسبة النمو   العدد
 %السنوي

2001  196229  11.79  705187  2.13  901416  4.09  

2002  251145  27.99  736915  4.50  188060  9.61  

2003  304914  21.41  861373  19.89  1166287  18.04  

2004  368562  20.87  865157  0.44  1233719  5.78  

2005  441206  19.71  1001884  15.80  1443090  19.79  

2006  478358  8.42  1159224  15.70  1637582  13.48  

2007  511188  6.86  1231896  6.27  1743084  6.44  

2008  556697  8.90  1215052  1.37  1771749  1.46  

2009  655810  17.80  1255696  3.35  1911506  7.89  

2010  654987  0.13-  1415509  12.73  2070496  8.32  

2011  901642  37.66  1493245  5.49  2394887  15.67  
متوسط نسبة 

  النمو
  18.12    8.49    11.07  

  .95صمرجع سبق ذكره،  ،خديجة شعباني ،سناء خميسي: المصدر
الجدول أعاله يوضح لنا الخلل الموجود في توزيع السياح المتوافدين إلى الجزائر حيث أن نسبة   

 ـب تقدر بفي حين نسبة السياح األجان %68.37 ـالسياح الجزائريين المقيمين بالخارج تقدر ب
ل هذا ئر مقارنة بالدول المجاورة، وإن داألجانب للجزا أي أن هناك تفاوت في توافد السياح 31.63%

في الخارج بشكل يحفز على شيء إنما يدل على ضرورة تبني برامج لترويج المنتج السياحي الجزائري 
سنة ل المصدرة للسياح للجزائر هم الدووفي الجدول الموالي نبين أ .السياح األجانب على زيارة الجزائر

  .م2011

                                                             
 . 95صمرجع سبق ذكره، ، خديجة شعباني ،سناء خميسي -1
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  )م2011(أهم الدول المصدرة للسياح إلى الجزائر ):07(الجدول رقم
  بريطانيا  ألمانيا  تركيا  إيطاليا  الصين  إسبانيا  فرنسا  الدولة

  7992  9492  9653  19127  20153  28051  112241  عدد السياح
  .95ص مرجع سبق ذكره،، سناء خميسي، خديجة شعباني:المصدر

يوضح لنا بصورة جلية أن أكبر نسبة من السياح كانت من فرنسا وهي تعتبر أهم الدول  الجدول  
ارتفاع ا يعود إلى ، وهذ112241اح القادمين من فرنسا إذ بلغ عدد السيالمصدرة للسياح إلى الجزائر 

سائح تليها الصين  28051 ـب وتأتي اإلسبان في المرتبة الثاني أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بهذا البلد
  .سائح 20153 ـب
  السياحة العكسية .4

سائح وخالل الفترة  1498825م 2007بلغ عدد الجزائريين الذين توجهوا إلى الخارج سنة   
م سجل تطور ملحوظ في توجه السياح الجزائريون إلى الخارج حيث بلغ 2011- م2007الممتدة بين 
الجزائريين نجدها مرتبة على البلدان التي يتوجه إليها السياح  سائحاً أما 1714654م 2011عددهم سنة 
   1:النحو التالي

 غياب التأشيرة، القرب الجغرافي، عرض منتج متكيف مع ( تونس نظراً لتوفرها على عدة مزايا أهمها
المنتجات السياحية وفي المتناول مختلف الميزانيات، تجهيزات مطابقة للمعايير الدولية، ذهاب 

 م؛2011سائح جزائري إلى تونس سنة  693681
  فرنسا في المرتبة الثانية وذلك لإلجراءات اإلدارية وصعوبة الحصول على التأشيرة، فكان عدد

 سائح؛ 462676م 2011المتوجهين لها سنة 
 السياحة ( م وتتمثل في2011سائح سنة  182863 ـالمملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة ب

 ؛)اساً الدينية أس
 74116 ـسائحاً ثم تليها تركيا في المرتبة الخامسة ب 91653 ـالمرتبة الرابعة احتلتها إسبانيا ب 

سائحاً لتحتل  35149 ـثم قطر ب م سائحاً،64491 ـسائح، وفي المرتبة السادسة فعادت للمغرب ب
وضح لنا تطور السياحة والجدول التالي ي. م2011بهذا المرتبة السابعة، وكل هذه األرقام تعود لسنة 

 :العكسية
  
  
  

  الوحدة سائح).م2011 -م2001(تطور السياحة العكسية ): 08(الجدول رقم

                                                             
 .96سناء خميسي، المرجع السابق، ص -1
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الجزائريون المتوجهون إلى   السنوات
  الخارج

2001  189910  
2002  1256515  
2003  1253901  
2004  1146861  
2005  1513491  
2006  1349113  
2007  1498825  
2008  1539406  
2009  1676619  
2010  1757471  
2011  1714654  

  .96ص مرجع سبق ذكره،، خديجة شعباني، سناء خميسي:المصدر
يوضح لنا الجدول أن عدد السياح الجزائريون المتوجهون إلى الخارج يرتفع من سنة إلى أخرى   

  .رم وهذا ارتفاع معتب2011سائحاً سنة  1714654سائحاً وصوالً إلى 189910م 2001حيث كان سنة 
 السياحة والتشغيل .5

يمثل قطاع السياحة مصدراً رئيسياً للتوظيف والعمالة حيث تشير اإلحصائيات إلى أن اقتصاد   
مليون شخص على المستوى العالمي حسب تقديرات المجلس العالمي  230أكثر من السياحة استوعب 

في قطاع السياحة تنمو بما م، كما تشير الدراسات إلى أن الفرص الوظيفية 2006للسفر والسياحة لسنة 
من نسبة التوظيف على المستوى العالمي،  %8يقارب الضعف مقارنة بالقطاعات األخرى، وتمثل حوالي 

وغير مباشرة، ومن هذا المنطلق فإن  حيث أن بناء غرفة فندقية جديدة توفر ثالث فرص عمل مباشرة
والجدول التالي يوضح لنا  1.في الجزائر ةالتنمية السياحية تعد ضرورة ومخرجاً لمعالجة أزمة البطال

 :مساهمة القطاع السياحي في التشغيل والعمالة في الجزائر كمايلي
 
 
 

 )م2008 - م2000(خالل الفترة  تطور عدد العاملين في قطاع السياحة: )09(الجدول رقم
                                                             

 .248جع سبق ذكره، صعامر عيساني، مر -1
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  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  لسنواتا
عدد 
عمال 
القطاع 
  يالسياح

82000  95000  100000  103000  156000  177000  193900  204400  320000  

  .97ص مرجع سبق ذكره،سناء خميسي وآخرون، :المصدر
يوضح لنا الجدول التطور الهائل لمساهمة السياحة في التشغيل من سنة إلى أخرى كما هو موضح   

  .أعاله
 على الدافئة الضفاف حيث الجزائر، في عةللطبي البارزة السمات من سمة التقابل و التنوع أن رغم  

 و بالطاسيلي الحجارة أن كما ، تمنراست في القمرية للمناظر السحرية الرؤية و المتوسط، األبيض البحر
 األثرية المعالم أما ، صخرية نحوت و جدارية رسوم من البشرية تاريخ عمق آثارها في تحمل الهقار
 الملكي بالقبر مرورا شرقا، بتبسة  "تيفست "أطالل من تاريخال بعبق تفوح فهي ، القديمة بالمدن

 "ناجر الطاسيلي "و غربا بوهران "سانتاكروز "كنيسة حتى بشرشال،  "ليسيزاري " مسرح و الموريطاني
  1:أهمها أسباب لعدة جدا ضئيلة الزالت العالمية السياحة سوق من الجزائر حصة أن إال ،"جنوبا بإليزي

 الخدمات؛ مستوى تدني و االستقبال هياكل في العجز 
 بأخالقياته؛ و السياحي النشاط بأهمية المدنيالمجتمع  لدى الوعي نقص 
 السياحة؛ قطاع في الخدمات تسويق فنون على القطاع في للعاملين العلمي التدريب و التكوين نقص 
 الجزائر إلى األجانب السياح الستدراج مكثفة دعائية حمالت وجود عدم. 

  :تاريخ السياحة في الجزائر: الثاني المطلب
م، فالقدرات 19يعود ظهور السياحة في الجزائر إلى العهد االستعماري وبالتحديد في بداية القرن   

السياحية للجزائر جعلت المستعمر يفكر في استغاللها ومنذ ذلك الوقت عرفت السياحة في الجزائر 
  .ى تاريخ السياحة في الجزائر قبل االستقالل وبعدهوسنتعرف في هذا المطلب إل االنطالقة لتطورها،

  :السياحة في الجزائر قبل االستقالل/ أوالً
 حيث الفرنسي، االحتالل خالل عشر التاسع القرن بداية في الجزائر في السياحي النشاط ظهر  

حي في م أول بداية للنشاط السيا1897سنة ففي  ،2للجزائر السياحية للقدرات باكرا المستعمر تفطن
الجزائر حيث تم تأسيس اللجنة الشتوية الجزائرية، التي جلبت العديد من السياح األجانب خاصة 

                                                             
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات -عنابة  –دور الترويج في تسويق الخدمات الفندقية دراسة حالة فندق السيبوس الدولي العايب أحسن،  -1

 .144صم، 2009الحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سكيكدة، الجزائر، 
، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات -دراسة حالة إقليم األهقار - تسويق السياحة اإلقليمية الصحراوية في ظل التنمية المستدامةمفاتيح يمينة،  -2

جامعة ورقلة، شهادة الماستر في العلوم التجارية تخصص تسويق الخدمات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم تجارية، 
 .18، ص2012
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األوروبيين وعلى وجه الخصوص الفرنسيين، بواسطة الدعاية واإلشهار الكتشاف المناظر الطبيعية في 
لطات االستعمارية إلى الجزائر، وأدى ازدياد السياح إلى عدم قدرتها على تلبية كل الطلبات فلجأت الس

  1:إنشاء هيئات أخرى لتلبية حاجاتهم نذكر منها
  وتقوم م1916م، ونقابة سياحية في والية قسنطينة سنة 1914نقابة سياحية في مدينة وهران سنة ،

 بالتنسيق فيما بينها لتنظيم رحالت سياحية في اتجاه الجزائر؛
  حية والتي تستفيد من دعم مالي من طرف الحكومة نقابة سيا 20م تجمع 1919الفدرالية السياحية سنة

الفرنسية، كما أنشئ تنظيم خاص بالفنادق هو عبارة عن فدرالية خاصة بالفنادق في نفس السنة، 
 وقررت الحكومة الفرنسية تقديم إعانات مالية ألصحاب الفنادق السياحية؛

  في السياحة، وهو بمثابة  م مختص في منح القروض للمستثمرين1929إنشاء القرض الفندقي سنة
 بنك أنشئ لتشجيع وتوسيع وتجديد الفنادق؛

  م، الذي أصبح فيما بعد يسمى مركز 1937إنشاء الديوان الجزائري للنشاط االقتصادي والسياحي سنة
 .، استمر نشاطه حتى بعد االستقاللالتنمية السياحية يهدف إلى تنمية السياحة

الجزائر نظراً للتشجيع والدعم الذي لقيه القطاع من قبل السلطات ارتفع عدد السياح الوافدين إلى   
سائح، إال أنه تقلص بسبب الثورة  150000م بحوالي 1950االستعمارية حيث قدر عددهم سنة 

  2.التحريرية
، فقام بوضع برنامج موسع أدرك المستعمر أهمية الموارد السياحية التي تتوفر عليها الجزائر  

غرفة لفنادق  17200م ، والخاص بإنجاز 1957لسياحية في مخطط قسنطينةخاص بالتجهيزات ا
غرفة  1130منها ممركزة في الجزائر العاصمة، ويشمل هذا البرنامج كذلك على إنجاز  %17حضرية، 

  3.في المحطات المعدنية والمناخية
ن في سرير موزعة كما هو مبي 5922 ـقدرت ب قبل االستقالل الجزائر في يواءاإلطاقات   

  :الجدول الموالي
  م1962توزيع طاقات اإليواء سنة  )10(الجدول رقم

  المجموع  المناخية  الشاطئية  الصحراوية  الحضرية  نوع السياحة
  5922  90  2969  486  2377  عدد األسرة

  %100  %02  %50  %08 %40  النسبة المئوية
روحة للحصول على شهادة الدكتوراه، كلية العلوم ، أطأهمية السياحة في ظل التحوالت االقتصاديةخالد كواش،  :المصدر

  .121، ص2004 االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،

                                                             
 .131-130حيزية حاج اهللا، مرجع سبق ذكره، ص ص  -1
 .131المرجع السابق، ص -2
 .121خالد كواش، مرجع سبق ذكره، ص -3
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من خالل الجدول أعاله يتضح لنا أن السياحة الشاطئية تمثل لنا أكبر نسبة من الطاقات اإليوائية   
بالنظر إلى معطيات الجدول إذن  %40أما السياحة الحضرية فنسبة طاقتها اإليوائية فكانت  %50بنسبة 

أن المستعمر صب مجهوداته في تنمية السياحة الشاطئية والحضرية على حساب األنواع  يتضح لنا
وهذا يوضح لنا كذلك من جهة أخرى نوع الطلب السياحي وكدا نوعية وطبيعة الزبائن األخرى 
  .المقصودة

  :السياحة في الجزائر بعد االستقالل/ثانياً
سرير، وكانت المنشآت الفندقية في حالة متدهورة مما لم  5922الجزائر ورثت بعد استقالل   

يسمح للسلطات باستغاللها واالستفادة منها، كما أن التوجه االقتصادي آنذاك لم يكن يعتمد على السياحة 
ق ولم يجعلها من األولويات التنموية، وتتولى تسيير الهياكل السياحية لجنة مختصة في تسيير الفناد

م، وأسندت مهامها للديوان الوطني الجزائري للسياحة الذي كان تحت 1965والمطاعم التي تأسست سنة 
م أين تم إحداث وزارة السياحة، ومهمته تسيير أمالك 1964وصاية وزارة الشباب والرياضة إلى غاية 

   1.الدولة والتعريف بالمنتج السياحي الجزائري في السوق الدولية
من أية تنمية محددة المعالم، لقطاع السياحي الجزائري لم يستفد ا )1966-1662(خالل فترة   

فتميزت السياحة خالل هذه المرحلة بضعف وتردي الهياكل السياحية، نقص اليد العاملة المؤهلة، انعدام 
وعموماً الوكاالت السياحية التي تتكفل بالدعاية واإلشهار، انعدام أي تنظيم للهياكل والثروات السياحية، 

   2:من النقائص تتمثل في فإن القطاع السياحي اتصف بعد االستقالل بجملة
  تخلف هيكلي وضعف الصناعة الفندقية وعدم قدرتها على تلبية حاجيات المواطنين في المجال

 السياحي؛
  السائدة بعد االستقالل جعلت األغلبية الكبيرة من الشعب ) التخلف والفقر( الظروف االجتماعية

 جزائري ال تهتم بالسياحة وتجهل حتى معنى العطل المدفوعة األجر؛ال
 انعدام العمال المؤهلين واألكفاء في المجال السياحي. 

دفعت هذه الظروف الدولة إلى محاولة استغالل الثروات السياحية من خالل إحصاء شامل   
القانون الصادر في سبتمبر  للمشاكل التي تعاني منها السياحة، وفسحت المجال لالستثمار الخاص وفق

م من أجل رفع قدرات اإلنتاج الوطني، لكن بقيت مساهمة الخواص ضعيفة جدا حيث لم يتم إنجاز 1966
   3.بينما كانت االستثمارات األجنبية منعدمة) فندقين( إال مشروعين في وهران وعنابة

م، فبعد 1966ميثاق السياحي إن بداية االهتمام الحقيقي بالسياحة من قبل الدولة كان بصدور ال  
احة تقويم شامل قدمته وزارة السياحة مجمل الثروات السياحية عبر الوطن وتحديد أهميته وفوائد السي

                                                             
 .132حيزية حاج اهللا، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .122خالد كواش، مرجع سبق ذكره، ص -2
 .132حيزية حاج اهللا، مرجع سبق ذكره، ص -3
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ونوع الهياكل الواجب إنشاؤها، تم تحديد سياسة الدولة في هذا القطاع من خالل الميثاق السياحي حيث 
   1:ددت التوجيهات األساسية للقطاع والمتمثلة فيح
  من أجل جلب العملة الصعبة وذلك لحاجة ) الخارجية(توجيه النشاط السياحي نحو السياحة الدولية

 الجزائر لموارد مالية معتبرة لتغطية وتمويل برامج التنمية المختلفة؛
  تحسين الظروف السياحية الطبيعية والثقافية من خالل إحصاء وجرد المناظر وتصنيفها وإدخال

 علها مالئمة؛إصالحات عليها لج
  إنشاء مناصب شغل من خالل توسيع هياكل هذا القطاع مع اندماج الجزائر في السوق الدولية للسياحة

 مما يؤدي إلى امتصاص نسبة البطالة المرتفعة؛
  إنشاء وتطوير الصناعة الفندقية من خالل اختيار المطاعم والفنادق ذات الطابع السياحي، وإصالح

 سياحية ضخمة عبر مختلف المناطق؛عبر الشواطئ وإنشاء فنادق  المرافق المخصصة للعطل
 لتهيئة السياحية والتي يمكن إنجاز فيها كل اختيار مناطق التوسع السياحي أي تحديد مناطق ل

التجهيزات المستقبلية، وبعد الدراسة المدققة تم تحديد عدد من المناطق التي تتوفر على شروط مالئمة 
 ؛إلقامة مشاريع سياحية

 إنشاء الوكاالت السياحية في الداخل والخارج بغرض اإلشهار والدعاية للمنتج السياحي؛ 
 تسهيل إجراءات الدخول عبر الحدود وتنظيم حركة النقل وتطويره؛ 
 تخفيض أسعار الخدمات السياحية والفندقية. 

  التخطيط السياحي في الجزائر  أساليب: المبحث الثاني
ر العديد من المخططات التنموية، يوضع المنشآت السياحية عبر كافة قامت الدولة الجزائرية عب  

التراب الوطني، ذلك من خالل برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية المحددة في المخططات التنموية 
  :والمتمثلة في
  )م 1989 –م 1967( مخططات التنمية السياحية للفترة : المطلب األول

  )م1969_ م 1967(المخطط الثالثي  /أوالً
ن السياحة من القطاعات ذات األولوية في التنمية االقتصادية وذلك راجع خالل هذه المرحلة لم تك  

للنموذج االقتصادي المتبع آنذاك وللسياسات االقتصادية المنتهجة، حيث كانت حصة القطاع السياحي ال 
ج، مما يجسد فكرة أن السياحة مليون د 11078 ـمن مجموع االستثمارات والمقدرة ب %2.54تتجاوز 

باألولوية في التنمية االقتصادية، بناءاً على السياسات والتوجهات االقتصاد آنذاك والتي كانت لم تحظى 

                                                             
 .133لسابق، صالمرجع ا -1
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 11690 إنشاء المخطط هذا في تقرر 1.ترى أن السياحة قطاعاً ثانوياً مقارنة بقطاع الصناعة والزراعة
  .2طفق المشروع من 23% بنسبة أي فقط، سرير 2736 وىس منه ينجز لم لكن المخطط، هذا وفق سرير

  .م1969- م1967من حصيلة برنامج مخطط الثالثي): 11(الجدول رقم
العمليات 
  المقررة

عدد األسرة 
  المبرمجة

النسب 
  المئوية

عدد 
األسرة 
  المنجزة

  العجز  النسب المئوية
عدد 
  األسرة

النسب 
  المئوية

  64.5  4360  35.5  2406  51.7  6766  محطات شاطئية
  84.6  1396  15.4  254  12.6  1650  محطات حضرية

محطات 
  صحراوية

1818  13.9  286  15.7  1532  84.3  

  76.2  2847  00  00  21.8  2847  محطات معدنية
  77.5  10135  22.5  2946  100  13081  المجموع

  Source : Bilan de développement touristique Ministre de tourisme1977 p27.  
سرير أي ما قيمته  10135بـ  بالنظر إلى الجدول أعاله يتضح لنا أنه سجل عجز كبير جداً قدر  

  .وهذا مرده إلى تأخر اإلنجاز وسوء تحديد المسؤولية اإلدارية 77.5%
  ) م1973-م1970(المخطط الرباعي األول / ثانياً

التخطيط للفترة تمت بعملية باإلضافة إلى ما تبقى من المخطط الثالثي فإن السلطات المعنية اه  
بين  بحيث تقرر إنجاز محطات سياحية بهدف رفع قدرات اإليواء ما) م1972-م1970( الجديدة

سرير خالل الفترة  35000سرير في نهاية العشرية، بحيث خطط إلنشاء  90.000و 70.000
رة ذات ، ومن أجل ذلك تمت برمجة عشرة مشاريع ذات طابع ساحلي وإحدى عش)م1972-م1970(

من  %2.5تمثل  ،مليون دج لهذه االستثمارات 700 ـطابع صحراوي، كما تم تخصيص غالف يقدر ب
كانت في المخطط الثالثي مما يؤكد استمرار  مجموع الميزانية اإلجمالية للمخطط، هي نفس النسبة التي

  3.االعتماد على قطاع الصناعة

                                                             
أطروحة دكتوراه، كلية  -السياحة في الجنوب الغربي - أهمية التسويق السياحي في تنمية القطاع السياحي في الجزائرعبد القادر بودي،  -1

 .100-99، ص ص2005العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
2  - HEDDAR Belkacem, op-cit, p 150. 

، أطروحة مقدمة للحصول على شهادة الدكتوراه، كلية السياحية وإشكالية تسويق المنتج السياحي في الجزائراالستثمارات  بديعة بوعقلين، -3
 .103 -102، ص ص 2006العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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جال السياحي، إلى استقبال أكثر من مليون سائح وقد كانت ترمي األهداف الفعلية المسطرة في الم  
حمامات  8مليون دج من أجل إنجاز  20قبل نهاية عشرية السبعينات، ولهذا الغرض تم تخصيص  مبلغ 

    :  1معدنية، وكان توزيع ميزانية القطاع السياحي كمايلي
  .)م1972-م1970(توزيع ميزانية السياحة خالل المخطط الرباعي األول  :)12(الجدول رقم

  )مليون دج(المبالغ  المشاريع
  420  المشاريع المتبقية من المخطط الثالثي

  280  المشاريع الجديدة
  دراسات وهياكل قاعدية

  )فنادق(إقامات سياحية
  النقل السياحي

44  
221  
15  

  .111صمرجع سبق ذكره، عبد القادر هدير،  :المصدر
يت للمشاريع المتبقية من المخطط الثالثي حيث أنها يوضح لنا الجدول أعاله أن األولوية أعط  

فقط خصصت للمشاريع الجديدة، وفي نهاية  %40نما من مجموع الميزانية السياحية بي %60حازت على 
  :من االنجازات المقررة والجدول اآلتي يوضح ذلك كمايلي %34.45هذا المخطط لم يتم انجاز إال 

  .زة خالل الرباعي األول حسب نوع المنتج السياحيعدد األسرة المنج ):13(الجدول رقم 
  المجموع  المعدني  المناخي  الحضري  الصحراوي  الشاطئي  نوع المنتج
  6860  300  300  710  1250  4300  عدد األسرة

  100  04.37  04.37  10.34  18.22  62.68  %النسبة
 .102ص  مرجع سبق ذكره، عبد القادر بودي،: المصدر

ز األسرة المنجزة كان منحصراً أغلبه في الشواطئ وبنسبة يدول أن تركيتضح لنا من خالل الج  
أقل في المناطق الصحراوية ربما يعود هذا إلى طبيعة المناخ الصحراوي الذي يتسم بقساوة العيش فيها 

  .نوعا ما، كما أن مجموع اإلنجازات المحققة تبقى بعيدة كل البعد عن التقديرات المبرمجة
الذي أواله المخطط الرباعي األول لتحقيق توجهات الميثاق السياحي المتمثلة في يتمثل االهتمام   

  2:الستقبال السواح األجانب، وإتمام ما تبقى من المخطط الثالثي إضافة إلى مايليمضاعفة طاقات اإليواء 
  زرالدة(هي في طور اإلنجاز كمركب موريتي توسيع المراكز السياحية التي أنجزت أو التي (

 ، سيدي فرج؛)وهران(ندلسيات األ
 إعادة تهيئة الصنوبر البحري؛ 
 تنمية السياحة في تيبازة وبالد القبائل؛ 

                                                             
 .88سناء خميسي، مرجع سبق ذكره، ص  1

2- HEDDAR Belkacem, op -cit, p p152-153. 
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 إصالح وتهيئة الفنادق الحضرية وبناء فنادق جديدة؛ 
 ،وضع شبكة موسعة للفنادق الصحراوية 
 مليون دج 120 ـإنجاز ثمانية حمامات معدنية خصصت لها ميزانية مقدرة ب.  

   )م1977 - م1974(ط الرباعي الثاني المخط/ ثالثاً
أنه إذا كانت السنوات السبع الماضية من التخطيط قد  جاء الثانيفي تقرير المخطط الرباعي   

االنتهاء، فإن سريراً جاهزاً أو في طريق  15150مكنت الدولة من تدعيم النشاط السياحي في البالد بعدد 
أهداف هذا المخطط تدعيم كل مركز والئي بفندق عصري، يفتقر إلى التنمية، ومن  قطاع السياحة مازال

المحلية تكون تكاليف خدمتها  سلسلة أخرى من الفنادق الحديثة التابعة لوزارة السياحة أو للجماعاتوإنشاء 
وعرفت هذه الفترة  1.سرير جديد 25000متوسطة تشجيعاً للسياحة الشعبية، يقدر المخطط هدفها بإنجاز 

  :2فيما يلي عدة تغيرات تمثلت
  إلحاق المصالح التجارية التابعة)SONATOUR ( بالوكالة الجزائرية للسياحة، لكن هذه األخيرة

 ؛أثبتت عدم نجاعتها، ولم تدم العملية سوى سنتين
  م أنشأت الشركة الوطنية للسياحة 1976في سنة)SON-ALTOUR(  التي أسندت إليها مهمة تسويق

 ؛المنتج السياحي الجزائري
 ء مؤسسة األعمال السياحية الجزائرية التي تولت مهمة إنجاز مشاريع التنمية السياحية، لكن هي إنشا

 .سرير 18000سرير المبرمج إنجازها لم ينجز سوى  50000األخرى فشلت، فمن بين 
ه المشاريع المبرمجة في العديد من المخططات أرهقت طاقات القطاع السياحي وجعل هذ إن إنجاز  

السياحية المعروضة، والعجز المالي الذي  قداً، والمالحظ كذلك هو االنخفاض في جودة الخدماتتسييره مع
  :وفي الجدول التالي تفاصيل أكثر   3.ألحق بالقطاع

حسب  )م1977- م1974(خالل الفترة  المنجزةتوزيع طاقات اإليواء السياحي  ):14(الجدول رقم
  .نوع المنتج السياحي

  المجموع  المعدني  المناخي  الحضري  لصحراويا  الشاطئي  نوع المنتج
  8820  1700  300  2620  800  4300  عدد األسرة

  100  19.27  03.04  29.70  09.07  38.54  %النسبة
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص واقع السياحة في الجزائر وآفاق تطورهاعبد القادر بودي،  :المصدر

  .104، ص2006سيير، جامعة الجزائر، القتصادية وعلوم التنقود مالية وبنوك، كلية العلوم ا
  

                                                             
، الجزء األول، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائرحسن بهلول،  محمد بلقاسم -1

 .305الجزائر، ص
 .113عبد القادر هدير، مرجع سبق ذكره، ص -2

3-HEDDAR Belkacem, op-cit, p153.  
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  )م1984-م1980(المخطط الخماسي األول/ رابعاً
 الذي الجهوي، التوازن إحداث بضرورة المسيرين لدى الوعي بلوغ هو المخطط هذا يميز ما إن  

 في سواها دون الحضرية للسياحة أعطيت التي األولويةو الريفي، النزوح بسبب الفترة تلك في كان
 ثالثة بتطوير الخاصة التكاليف لتغطية ، دينار مليون 3400 قدره مبلغ خصص فقد السابقة، المخططات

 التيوة الداخلي السياحة نحو أساسا الموجهة و البالد غربو ووسط شرق في نموذجية سياحية مناطق
  1:يلي كما المبالغ هذه ووزعت الجزائرية، التقاليد توافق

 1.6  ؛زاالنجا قيد الجديدة للمشاريع مخصصة سنتيم مليار  
 1.8 الجديدة للمشاريع مخصصة سنتيم مليار. 

  2:ارتكز هذا المخطط حول األهداف التالية
 برمجة الفندقة الحضرية؛ 
 توسيع الفندقة الصحراوية؛ 
 توسيع الحمامات المعدنية؛ 
 ين كأنماط في المشاريع المستقبلية تهيئة مناطق التوسع السياحي واعتمادها من طرف المتعاملين اآلخر

مليون دينار جزائري إلنجاز ما تبقى  3400، وقد خصص مبلغ )الجماعات المحلية، القطاع الخاص(
ومن المفروض أن تجسيد هذه األهداف . من المخططات السابقة، وكذا تغطية نفقات المشاريع الجديدة

 3:سرير منها  51000ايسمح للقطاع السياحي بالوصول إلى طاقات إيواء قدره
 25000 سرير قيد االستغالل؛ 
 12000 التابعة لمخططات التنمية السابقة؛سرير ما تبقى إنجازه و 
 14000 سرير جديد ومقرر في المخطط. 

  :وتوزع هذه األسرة حسب نوعية المنتجات كما في الجدول التالي
  )م1984- م1980(ألول طاقات اإليواء المقدرة خالل المخطط الخماسي ا ):15(الجدول رقم

هياكل   معدني+مناخي  حضري  صحراوي  شاطئي  المنتجات
المؤتمرات 
  والمحاضرات

  المجموع

  50880  3000  8830  20000  6200  12850  عدد األسرة
  100  05.89  17.35  39.30  12.18  25.25  %النسبة

، -السياحة في الجنوب الغربي -جزائرأهمية التسويق السياحي في تنمية القطاع السياحي في البديعة بوعقلين،  :المصدر
  .112، ص2006أطروحة مقدمة للحصول على شهادة الدكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

                                                             
1-HEDDAR Belkacem, op-cit, p154.  

 .87صمرجع سبق ذكره، موفق، علي  -2
 .112بديعة بوعقلين، مرجع سبق ذكره ص  - 3
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من خالل الجدول أعاله يتضح أن هذا المخطط أعطى أهمية بالغة لطاقات اإليواء الحضرية وهذا   
 %39.30إذ يحتل هذا النوع من طاقات اإليواء المرتبة األولى بنسبة  يتضح لنا جلياً من خالل الجدول

أما طاقات اإليواء المناخي  %25.25تليها مباشرة في المرتبة الثانية طاقات اإليواء الشاطئية بنسبة 
محتلتين بهذه النسبة المرتبة الثالثة أما طاقات اإليواء الصحراوية بنسبة  %17.35والمعدني معاً يشكالن 

تأتيان في المرتبتين  %5.89و طاقات اإليواء الخاصة بهياكل المؤتمرات والمحاضرات بنسبة  12.18%
  .الرابعة والخامسة على التوالي

  )م1989- م1985(المخطط الخماسي الثاني/ خامسا
م بعد أربعة مخططات إنمائية للدولة منذ دخول 1989- م1985يأتي المخطط الخماسي الثاني   

 في السياحة أهمية المخطط هذا في الجزائرية الدولة أدركت حيث 1م1967التخطيط سنة الجزائر عهد 
  2:ههدف كبير مالي برنامج خصصت لذا االقتصادي النشاط تفعيل

 ؛السياحية التهيئة سياسة متابعة 
 ؛المناخية و المعدنية الحمامات تطوير 
 ؛الخاص القطاع و المحلية كالجماعات المتعاملين، تنويع 
 ؛االستثمار ركزيةم ال 
 ؛السياحي الطلب في التحكم  

مليون دينار جزائري لتحقيق هذه المشاريع فقد  1800 قدره مالي غالف الدولة خصصت الغرض لهذا
  3:م إلى مايلي1989وصلت طاقات االستقبال في نهاية 

  م1989طاقة االستقبال الجزائرية نهاية  ):16(الجدول رقم 
  القطاع

  النوع
  النسبة المئوية  لمجموعا  الخاص  العام

  27.60  13327  1145  12482  البحري
  13.10  6331  2250  3731  الصحراوي
  10.60  5116  1528  3588  الحمامات
  02.13  1030  76  954  اإلقليمي
  46.57  22498  17161  5337  الحضري
  100  48302  22460  25842  المجموع

  /  100  46.5  53.5  النسبة المئوية

  .1990احة وزارة السي :المصدر
                                                             

، 1999، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، 2، الجزءسياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائرمحمد بلقاسم حسن بهلول،  -1
 .136ص

2-HEDDAR Belkacem op-cit, p155. 
 .1980ل األو الخماسي المخطط حول ريرتق التقليدية، الصناعات و السياحة وزارة -3
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 اإلقليمية الفنادق نسبة بينما، %46.57 بنسبة األولى المرتبة تحتل الحضرية الفنادق أن نالحظ  
 السياحي للمنتج مناسب مكان إليجاد موجهة الجهود كل كانت إذ، % 02.13 بنسبة أي ضئيلة جد تبقى

 خصوصا األجانب و جزائريينال المتعاملين أمام االستثمار ففتح الدولي، و الوطني السوق في الجزائري
  :1يلي كما القطاع لهيئات بالنسبة الوظائف تحديدإلى  إضافةم 1988 بداية منذ
 ؛السياحي القطاع بتسيير مكلفة التقليدية الصناعات و السياحة وزارة 
 السياحي المنتج ترقية و بتطوير مكلف للسياحة الوطني الديوان. 

  2:باإلضافة إلى
 م مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري له ثالثة 1989لسياحي سنة إنشاء المركز الوطني ا

حققت هذه المخططات نتائج وعموماً فقد ) الجزائر العاصمة، تيزي وزو، وبوسعادة ( مراكز تكوين 
 : ال يستهان بها تمثلت فيمايلي

 إعادة هيكلة المؤسسات السياحية، حيث تحولت اإلدارة المركزية إلى الالمركزية. 
 اء منظمات جهوية هيإنش: 
 الشركة الوطنية للفندقة الحضرية دورها تسيير الفندقة الحضرية ويوجد مقرها في المدية؛ 
  سيدي فرجالمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية مقرها. 

أما في مجال اإليواء، فقد كانت الجزائر تحتل المرتبة الخامسة إفريقياً في مجال اإليواء سنة   
سرير حيث بقيت السياحة الخارجية تسجل سيطرتها بالمقارنة مع تونس  29213ـ م قدرت ب1985

  .كمعدل دخول للمسافرين غير المقيمين %39والمغرب حيث بلغت نسبة السياح األجانب 
  "  2025SDAT " المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق: المطلب الثاني

مية وجعلها وجهة للسياح تستوجب عمالً دؤوباً ترقية صورة الجزائر في األسواق السياحية العال  
وسنوات كثيرة من الجد، وحتى نزول الصورة القاتمة التي تظهر بها حالياً الجزائر في الخارج جاءت 

من ضمن  2025السياسة السياحية الجديدة مثلما رسمها المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق 
ا ملتقى سياحياً بامتياز ذا عالمة سياحية تنافسية ومبدعة على الصعيد أولوياتها تثمين وجهة الجزائر وجعله

  .    الدولي وقادرة على االستجابة للطلب الوطني
   " SDAT 2025" تقديم المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية / أوالً

 لتهيئة الوطني المخطط من جزء  SDAT*السياحية لتهيئةل التوجيهي مخططال يعتبر  
 الدولة تقوم خاللها من التي الجزائر في السياحة لسياسة مرجعي استراتيجي وإطار  **SNATماإلقلي

 أو 2009 القصير المدى على سواء مختلفة زمنية آفاق مستوى على السياحة تطور حول رؤيتها بعرض

                                                             
1-HEDDAR Belkacem, op-cit, p156. 

السياحة رهان التنمية المستديمة : ، المؤتمر العلمي الدولي حول- واقع وآفاق -السياسة السياحية في الجزائرعمروش الشريف، عامر بشير،  -2
 .6ادية وعلوم التسيير، جامعة البليدة، ص، كلية العلوم االقتص2012أفريل  25-24يومي ) تجارب بعض الدول (
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إطار  في مستقبل بلد الجزائر جعل أجلمن  المستدامة التنمية إطار في 2025الطويل أو 2015 المتوسط
التنمية المستدامة، وبوجود األدوات الكفيلة بتنفيذها وشروط تحقيقها، وفي مايلي أهم المفاهيم المتعلقة 

  :بالمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية
  " SDAT 2025"  تعريف المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية/ ثانياً

  1:يعرف المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية على أنه  
والذي ) SNAT 2025(ط التوجيهي للتهيئة السياحية جزء من المخطط الوطني للتهيئة اإلقليمية المخط

ضمان التوازن الثالثي للعدالة االجتماعية، الفاعلية ويبين كيف تعتزم الدولة في إطار التنمية المستدامة 
ادمة، ويعتبر الوثيقة التي االقتصادية والدعم االيكولوجي على مستوى كافة التراب الوطني لعشرين سنة الق

تعلن الدولة من خاللها لجميع الفاعلين وجميع القطاعات وجميع المناطق عن مشروعها اإلقليمي آلفاق 
2025.  

وهو أداة تترجم إرادة الدولة في تثمين القدرات الطبيعية والثقافية والتاريخية للبالد ووضعها في   
فالمخطط صبح من الوجهات المميزة في منطقة األورو متوسطية، خدمة السياحة الجزائرية وكذا ترقيتها لت

التوجيهي للتهيئة السياحية هو حصيلة لمسار طويل من األبحاث والتحريات والدراسات ، الخبرات 
والمشاورات، فهو حصيلة دراسة واسعة من المتعاملين الوطنيين والمحليين الخواص منهم والعموميين 

  2.وية  والخالصات التي توصلت إليهاعلى امتداد الندوات الجه
اإلعداد، (ويتمثل الرهان في مالئمة المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية مع جميع مراحل تطوره  

والمحليين في السياحة على مختلف من طرف الفاعلين والمتعاملين المركزيين ) اإلنجاز، المتابعة
 ،)كاالت األسفار، المرشدين، المتعاملين والجمعياتاإلطارات الفندقية، أصحاب المطاعم، و(المستويات 

 بل خياراً تعد لم أنها  على إليها النظر يجب للدولة، وطنية أولوية السياحة وجعل المطلوبة القفزة ولتحقيق
  .للمحروقات بديالً مورداً تشكل نهاأل ضرورة، أصبحت

  "  2025SDAT"  أهداف المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية/ ثالثاً
   :كمايلي 2015- 2008يمكن أن نلخص األهداف للمرحلة األولى في   

 الجديدة ضمن هذا المخطط جملة من األهداف العامة السياسة السياحية  تستهدف : األهداف العامة
 3:وهي كاألتي

                                                             
*: schéma directeur d’aménagement de tourisme 2025. 
**: schéma nationale d’aménagement de tourisme 2025. 

لكتاب الثاني، وزارة ، االحركيات الخمسة وبرامج األعمال السياحية ذات األولوية - المخطط اإلستراتيجيالمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية،  -1
  .3، ص2008تهيئة اإلقليم البيئة والسياحة، 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في علوم التسويق السياحي وأثره على الطلب السياحيمروان صحراوي،  -2
  .151، ص2012ر، التسيير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة تلمسان، الجزائ

، ص ص 2008، الكتاب األول، وزارة تهيئة اإلقليم البيئة والسياحة، تشخيص وفحص السياحة الجزائريةالمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية،  -3
22-23. 
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 جعل السياحة إحدى محركات النمو االقتصادي: 
 ترقية اقتصاد بديل يحل محل المحروقات؛ 
 ياحي باتجاه السوق الوطني؛تنظيم العرض الس 
  إعطاء الجزائر انتشاراً سياحياً دولياً وجعلها وجهة امتياز ومنارة في حوض المتوسط قصد المساهمة

 في وظائف جديدة وبصورة أساسية في االقتصاد العام للبالد؛
  ؛)التشغيل، النمو، الميزان التجاري والمالي واالستثمار(تحسين التوازنات الكلية 
  الصناعات التقليدية، النقل، الخدمات، ( اآلثار المترتبة عن هذه السياسة إلى قطاعات أخرى توسيع

 ؛)الصناعة، التشغيل
 مومة في حلقة التنمية السياحية التوفيق بين ترقية السياحة والبيئة ويتعلق األمر بإدماج مفهوم الدي

 ،)اقتران البعد االجتماعي باالقتصادي وبالبيئة(
 التاريخي والثقافي والديني ألن هذه العناصر تمثل عوامل جذب هامة، فإن استراتيجيات  تثمين التراث

عليها احترام التنوع الثقافي وحماية التراث والمساهمة في التنمية ) المستدامة(السياحة المتواصلة 
 السياحية؛

  تغييرات في التحسين الدائم لصورة الجزائر حيث يهدف برنامج بناء صورة الجزائر إلى إحداث
التصور الذي يحمله المتعاملون الدوليون في السوق الجزائرية ضمن آفاق تجعل منها سوقاً هامة 

 .وليس ثانوية
  1:تتمثل هذه األهداف في: 2015-2008األهداف المادية للمرحة  
 سرير؛ 220000مليون سائح في ظروف جيدة، تونس اليوم تملك  6.5 من أجل استقبال 
 مليون سائح، وباحترام نفس النسب لدى الجيران  2.5هو استقبال  2015في آفاق  إن هدف الجزائر

 سرير من النوعية الجيدة؛ 75000فهي تحتاج إلى 
  سرير  40000هدف األقطاب ذات األولوية هو تحقيق ما يقارب نصف قدرة االستقبال المتوقع أي

سرير  10000صير جداً، و القسرير من الطراز الرفيع في المدى  30000بمقاس دولي منها 
   .إضافي في المدى المتوسط

  إن خطة األعمال لوضع الجزائر على مسار يخدم السياحة  :2015-2008األهداف النقدية للمرحلة
مليار دوالر  2.5 ـب 2015-2008حيث يقدر االستثمار العمومي والخاص الضروري بين 

الهياكل ( ادي الخاص، والمادي وغير المالعمومي وويمكن تقدير االستثمار اإلجمالي . أمريكي
دوالر  55000دوالر أمريكي لكل سرير يوضع لكل الترتيبات،  60000 ـب )الطبيعية، االتصال

 40000دوالر أمريكي استثمارات غير مادية، ومن أجل توفير  5000أمريكي في استثمارات مادية و
                                                             

، مرجع سبق ذكره، ص لويةالحر كيات الخمسة وبرامج األعمال السياحية ذات األو - المخطط اإلستراتيجيالمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية،  -1
17. 
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متياز يتوقع أن يزيد المبلغ المخصص لهذا سرير التي يعتزم وضعها في األقطاب السياحية السبعة لال
مليون دوالر  350، أي )2025آلفاق ( سنوات  7مليار دوالر أمريكي على مدى  2.5االستثمار عن 
مليار  1وبالنسبة لألقطاب السياحية السبعة لالمتياز يمكننا تصور جهداً إضافياً بمبلغ . أمريكي سنوياً

توظيفه إلزالة العجز البنيوي الحالي، وإذا احتفظنا بالنسبة  دوالر أمريكي لكل باقي البالد يمكن
يتوجب ) بما فيه المادي وغير المادي ( النسبة لحصة االستثمار العمومي ب  15 بـ االعتبارية المقدرة

 7مليون دوالر أمريكي على مدى  375 ـالتكفل ب) بكل وزاراتها (      على السلطات العمومية
وفي  1.مليون دوالر أمريكي في السنة 54ب السياحية السبعة لالمتياز، أي سنوات الخاص باألقطا

  :الجدول الموالي بيان الخطة باألرقام
 .2025وآفاق  2007خطة األعمال لسنة ): 17(الجدول رقم 

  2015  2007  السنة
  مليون سائح 2.5  مليون سائح 1.47  عدد السياح
  فخم سرير 75000  يعاد تأهيلها 84.869  عدد األسرة

المساهمة في الناتج المحلي 
  الخام

  مقدرة3%  1.7%

  2000إلى  1500  250  )مليون دوالر ( اإليرادات 
  400.000  200.000  مناصب الشغل

  91600  51200  مقاعد بيداغوجية: التكوين
السياحية ذات  الحركيات الخمسة وبرامج األعمال -المخطط االستراتيجي المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية،: المصدر
  .18ص  ، مرجع سبق ذكره،األولوية

الفترة كان في حدود  مع نهاية عالمتوق السواح بعددص الخا التطورى مستو أن الجدوليبرز لنا   
 1.8 ـ، أما عدد األسرة فإن مستوى التطور المستهدف حدد ب2007ضعف ما هو محقق سنة  1.47

أما مساهمة القطاع في الناتج المحلي ، سرير 159868ية ضعف ما هو متاح حاليا لتصبح الطاقة اإلجمال
  .مرة مع نهاية الفترة 1.3 ـفكانت بمعدل تطور قدر ب

لقد تم تحديد المشاريع ذات األولوية في إيطار المخطط التوجيهي للتهيئة : األولويةالمشاريع ذات / رابعاً
  2:متقدم وهيفمنها الجاري إنجازه أو ما هو محل دراسة وعرض  SDATالسياحية 

  فنادق السلسلة)Hotels de chains :(سريراً؛ 29386 ـعدد األسرة من كل األنواع يقدر ب 
  عشرون قرية سياحية متميزة وأرضيات جديدة متخصصة للتوسع السياحي مصممة لتتناسب مع

 الطلب الدولي والطلب الوطني؛
                                                             

  .130عامر عيساني، مرجع سبق ذكره، ص- 1
 .101، مرجع سبق ذكره، ص ، خديجة شعباني سناء خميسي -2
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  أقطاب بامتياز 6مشروعاً سياحياً في  80انطالق .  
  .مشاريع قيد االنجاز باألقطاب السياحية لالمتياز ):18(مالجدول رق

  عدد المشاريع  األقطاب السياحية بامتياز
  23  شمال شرق
  32  شمال وسط
  18  شمال غرب

  06  الواحات -الجنوب الغربي
  02  توات، قورارة –الجنوب الغربي 

  01  األهاقار –الجنوب الكبير 
  82  المجموع

السياحية ذات  الحركيات الخمسة وبرامج األعمال-المخطط االستراتيجيللتهيئة السياحية،  المخطط التوجيهي :المصدر
  .19، صمرجع سبق ذكره، األولوية

من خالل الجدول ينتظر أن تساهم مجموع المشاريع قيد اإلنجاز باألقطاب السياحية إلى تحقيق  
  .د االنتهاء من االنجازمنصب شغل بع 8000سرير وتوفير  5986 ـطاقة إيواء جديدة تقدر ب
  SDAT 2025التوجيهي آلفاقالفنادق المدرجة في المخطط ): 19(الجدول رقم

  عدد األسرة  عدد الفنادق  األقطاب السياحية لالمتياز
  5965  86  القطب السياحي شمال شرق
  9295  49  القطب السياحي شمال وسط
  10146  85  القطب السياحي شمال غرب

  2092  26  الواحات - رقالقطب السياحي جنوب ش
  1513  23  توات-القطب السياحي جنوب غرب
  150  01  طاسيلي -القطب السياحي الجنوب الكبير

  225  04  القطب السياحي الجنوب الكبير
  29386  274  المجموع

 - يئة السياحيةتنفيذ المخطط التوجيهي للتهمن إعداد الطالبة باالعتماد على المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية، : المصدر
  .16، ص2008الكتاب الرابع، وزارة تهيئة اإلقليم البيئة والسياحة،  ،-المخطط العلمي

سرير والفضل في  29386ما يقارب من الجدول أعاله يتضح لنا أن الحظيرة الفندقية ستتدعم ب  
اإلنجاز وفي ذلك يعود للمشاريع المنتظر تحقيقها والتي شرع في إنجاز جزء منها ومنها ما هو بصدد 

  .مشروع  موزع على األقطاب السبعة 274مجملها 
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 SDAT 2025 الحظائر اإليكولوجية والسياحية المدرجة في): 20(الجدول رقم 
  عدد األسرة  المستثمر  اسم المشروع  القطب السياحي

مجموعة الشركة   حديقة دنيا الجزائر  شمال وسط
  اإلماراتية

1000  

الشركة مجموعة   دنيا وهران  شمال غرب
  اإلماراتية

/  

مجموعة الشركة   دنيا عنابة  شمال شرق
  اإلماراتية

/  

  /  /  دنيا قسنطينة  شمال شرق
الكتاب ، المشاريع األولوية السياحية، من إعداد الطالبة باالعتماد على المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية: المصدر

  .35-33ص ص، 2008الخامس، وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة والسياحة، 
  SDAT 2025القرى السياحية المدرجة في  ):21(الجدول رقم 

  األسرة  المستثمر  اسم المشروع  األقطاب السياحية
  ELLC(  2440(اإلماراتيةالشركة   القرية السياحية مسيدة، الطارف  شمل شرق
القرية السياحية سيدي سالم،   شمال شرق

  بعنابة
  4938  الشركة السعودية سيدار

  1282  مجموعة سيفيتال  القرية السياحية أقريون، بجاية  شمال وسط

الصغيرات،   القرية السياحية  شمال وسط
  بومرداس

 اإلماراتية+الشركة الكويتية
)EUS( 

2697  

 MEDISEA     القرية السياحية  شمال وسط
 بومرداس

 التونسية +األمريكيةالشركة 
  الجزائرية+

17510  

اية، عين طالقرية السياحية    شمال وسط
  الجزائر

 اإلماراتيةالشركة 
)ELLC+(الكويتية  

5985  

القرية السياحية ملتقى الجزائر   شمال وسط
  موريتي الجزائر

  EMIRAL 2004 اإلماراتيةالمجموعة 

شركة التنمية الفندقية موريتي   ، الجزائرالسياحية الساحلالقرية   شمال وسط
  الجزائر

460  

، فرج السياحية سيديالقرية   شمال وسط
  الجزائر

  360  القدرة اإلماراتيةالشركة 
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  6885  الشركة السعودية سيدار  زرالدة، غربالقرية السياحية    شمال وسط

العقيد عباس، القرية السياحية    شمال وسط
  تيبازة

  1240  إعمار اإلماراتيةالشركة 

واد بالح القرية السياحية    شمال وسط
  سيزاري، تيبازة

  1426  مجموعة سيفيتال

السياحي،  السياحية الحلمالقرية   ل غربشما
  وهران

  5900  م إقامة هيليو فرنسا ذ.ش

هيليوس كريستل، القرية السياحية   شمال غرب
  وهران

  ELLC( 220( اإلماراتيةالشركة 

موسكاردا، القرية السياحية    شمال غرب
  تلمسان

  SID(  732(مجموعة الجنوب للتنمية

  92    رتيميمون، ادرا قصر ماسين  جنوب غرب
  54171  المجموع

  .32- 15على المرجع السابق، ص ص  باالعتمادمن إعداد الطالبة  :المصدر
  مقترحات النهوض بالقطاع السياحي في الجزائر :المبحث الثالث

أصبح من الضروري البحث على كيفية للوصول بركب بعد خروج الجزائر من العشرية السوداء   
ها البحث والتنقيب على سبل لتوصلها لمبتغاها بعيداً عن قطاع المحروقات، الدول المتقدم إذ كان لزاماً علي

ليس بالتخلي عنه إطالقاً ولكن االهتمام بقطاع آخر ال يقل أهمية عن هذا األخير أال وهو قطاع السياحة، 
كما لم يفت الجزائر أنها تعاني من عوائق تحول دون وصولها لتحقيق طموحها وسنرى في هذا المبحث 

، وآليات تطوير السياحة في الجزائر، إضافة إلى التحديات التي رفعتها الجزائر لتحقيق المعوقات هذههم أ
      . مبتغاها

   الجزائرعوائق السياحة في : المطلب األول
أبرزت دراسة مسحية قامت بها مصالح وزارة السياحة من خالل زيارات للمواقع السياحية عدة نقاط 

  1:سياحة في الجزائر وهيضعف تمثل عوائق ال
ويتبين ذلك من عدم حماية المواقع وانعدام التنسيق : غياب نظرة حول منتوجات السياحة الجزائرية .1

 والتعاون بين متعاملي السياحة؛
والذي يتضح في رداءة الخدمات السياحية واإليواء والفندقة : انخفاض مستوى جودة المنتوج السياحي .2

 والنقل؛
                                                             

السياحة رهان التنمية : ، المؤتمر العلمي الدولي حولدور مخطط جودة السياحة الجزائرية في تفعيل السياحةإلهام يحياوي، ساعد بوراوي،  -1
 .7-6، ص ص2012، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة البليدة، 2012أفريل  25-24يومي ) بعض الدول دراسة تجارب(
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من خالل عدم وجود تنظيم للوكاالت وعدم تكيفها مع الطرق وذلك : األسفارضعف أداء وكاالت  .3
 العصرية لإلدارة اإللكترونية وغياب التحكم في التقنيات الحديثة للسوق السياحية؛

يتضح في نقص تأهيل مستخدمي المؤسسات السياحية ونوعية تكوين : نقص تكوين تأهيل المستخدمين .4
 لسياحي؛غير مالئمة لمتطلبات العرض ا

إلكترونية يتبين في عدم كفاءة مواقع : تغلغل ضعيف لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في السياحة .5
 وصعوبة التكيف مع تطور أساليب ووسائل اإلعالم واالتصال في قطاع السياحة؛

ومتابعة تطور السياحة على الصعيدين الوطني  غياب أدوات تقييم: سوء التسيير والتنظيم للسياحة .6
 لدولي؛وا

 غياب األمن سواء الصحي أو الغدائي أو االعتداءات؛ .7
ضعف التعاون بين مختلف متعاملي القطاع السياحي ووسائل ترقية ال : عجز في الترقية والتسويق .8

 .تتماشى مع تقنيات االتصال الحديثة وغياب أنشطة إعالمية مثل المشاركة في المعارض والصالونات
  1:باإلضافة إلى

 ؛)كالصحراء(قع السياحية يصعب التحكم فيها بشكل جيد شساعة الموا .1
 ؛)خاصة المواقع األثرية(عدم تثمين المواقع السياحية بشكل كافي وتركها عرضة للتدهور  .2
 . عدم التركيز على المميزات الجذابة للمنتج السياحي في الترويج للسياحة الجزائرية .3

  ي الجزائرتطوير السياحة ف) حركيات(آليات : المطلب الثاني
الخمس المنظمة في المخطط التوجيهي  الحركياتآليات تطوير السياحة في الجزائر في  تتمثل  

كما . لسياسة السياحة في الجزائرفهذا المخطط بمثابة اإلطار االستراتيجي المرجعي للتهيئة السياحية 
زائر إلى موقعها إلنعاش سريع ومستدام للسياحة مدعومة بعودة الج تشكل هذه الحركيات السبيل
  : وتتمثل الحركيات الخمس في مايلي .االستراتيجي بالسياحة الدولية

هذا المخطط إلى تحسين صورة الجزائر على المستوى الدولي من يهدف : مخطط وجهة الجزائر .1
  :خالل ارتكازه على العناصر التالية

 ؛تغيير ثقافة وذهنية المجتمع نحو أهمية السياحة  
 ؛االلتزام   
 م وسائل اإلعالم واالتصال وضرورة تحديد األسواق والفئات المستهدفة وهي السياح المحليون استخدا

 .الجزائريون المقيمون في الخارج والسياح األجانب
يمثل القطب السياحي تركيبة من القرى السياحية لالمتياز في  :األقطاب السياحية السبع لالمتياز .2

امة، فكل قطب يتشكل من عدة مركبات متكاملة تستجيب منطقة جغرافية ما مزودة بتجهيزات اإلق
                                                             

دراسة تجارب (السياحة رهان التنمية المستديمة : ، المؤتمر العلمي الدولي حولتسويق المنتج السياحي ومعوقاتهركان، أزهير بوكريف، ريم  -1
 .11ص، 2012التسيير، جامعة البليدة، ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم 2012ريل أف 25-24، يومي )بعض الدول
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لتوقعات مختلف أنواع الزبائن، والهدف منها نشر تنوع سياحي في كل أنحاء الوطن، ولقد حدد 
  : المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية سبعة أقطاب سياحية تغطي الجهات التالية

 شمال شرق؛ 
 شمال وسط؛ 
 شمال غرب؛ 
 جنوب شرق؛ 
 جنوب غرب؛ 
 الجنوب الكبير بنوعيهو. 
يهدف هذا المخطط إلى تحسين جودة العرض السياحي بالتركيز على التعليم  :مخطط جودة الخدمة  .3

والتكوين باستخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ويؤدي تطبيق عمليات الجودة إلى تحقيق عدة مزايا 
  :على غرار

  لقطاع؛مهني الإعطاء وإرساء نظرة جديدة حول جودة السياحة 
 حث مهني القطاع على تبني مسعى جودة السياحة؛ 
 تحسين نوعية العرض السياحي وجودته؛ 
 تحسين صورة الجزائر وترقيتها كوجهة سياحية ذات جودة. 
يتطلب تطوير السياحة تعاوناً فعاالً بين القطاعين العمومي :مخطط الشراكة العمومية والخاصة  .4

  .الموارد واألخطار واألرباح فلكل قطاع دور بارز في ذلكوالخاص لتلبية الطلب من خالل تقسيم 
بما أن السياحة صناعة ذات عائد استثمار بطيء، فإن هذا المخطط يهدف إلى إيجاد  :مخطط التمويل .5

 . ودعم ومرافقة الدولة لجذب وحماية المستثمرين وتشجيع االستثمار في القطاع السياحي
  في الجزائر يتحديات القطاع السياح: المطلب الثالث

قع المتردي الذي يعيشه قطاع السياحة والسفر في الجزائر يثبت أن هذا القطاع يواجه اإن الو  
العديد من التحديات حتى يتحول إلى قطاع قائم بحد ذاته في النشاط االقتصادي بالجزائر ويساهم في دعم 

تدريجياً من تبعية االقتصاد الجزائري النمو واالزدهار االقتصادي وذلك تماشياً مع سعي الجزائر للخروج 
للمحروقات وتنوع النشاط االقتصادي والتأسيس القتصاد حقيقي قائم على توليد الثروة وتوفير مناصب 

  .شغل تساهم في خلق ديناميكية النشاط االقتصادي الجزائري
اعة القرار وعلى هذا يمكن اإلشارة إلى جملة من التحديات التي تعتبر أساسية ويتوجب على صن  

في إطار بناء إستراتيجية مثلى للنهوض بالقطاع السياحي في الجزائر ومن ثم أخدها بعين االعتبار 
  :استفادته من تأثيراته اإليجابية المباشرة وغير المباشرة على النشاط االقتصادي الوطني
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 :زيادة اإلنفاق الحكومي على قطاع السياحة  .1
يتطلب بالضرورة أن يكون من بين أهم اهتمامات  الجزائرب إن تطور قطاع السياحة والسفر  
السياسة االقتصادية في الجزائر وذلك من خالل زيادة حجم اإلنفاق العام على هذا القطاع قصد  وأولويات

التمكين من خلق قاعدة يرتكز عليها وتسمح باستمرارية تطوره، حيث أن رقي هذا القطاع يتطلب سهر 
    1:التي تمكن من استقطاب السياح األجانب، وذلك من خاللى توفير أفضل الظروف الهيئات العمومية عل

 بناء المنشآت األساسية والبنى التحتية؛ 
 عقد اتفاقيات شراكة وتعاون مع الدول المتطورة سياحيا لالستفادة من خبراتها وتجارها؛ 
 إنشاء مشاريع سياحية؛ 
 تهيئة اإلقليم وحماية المناظر العامة. 
 :الفكر السياحي والثقافة السياحية في المجتمع تنمية .2

في القطاعات الخدماتية  التي تعتمد على العنصر البشري تتعاظم أهمية الموارد البشرية خصوصاً   
رياً قصد في أدائها، وعلى هذا األساس فإن تكوين العنصر البشري في مجال السياحة يعتبر أمراً ضرو

ه لمستوى العالمية من جهة وبما يساهم من جهة أخرى أيضاً في النهوض بمستوى الخدمات والرقي ب
  .تحسين طرق التسيير السياحي وكذا خلق ثقافة السياحة في أوساط المجتمع وتشجيعه على تقبل اآلخر

والجزائر عملت منذ الستينات على تأسيس مدارس خاصة بالتكوين السياحي من خالل مركزي   
ن وقسنطينة، ثم معهدي تيزي وزو وبوسعادة فالمعهد العالي للفندقة التكوين المهني في كل من وهرا

بالجزائر العاصمة، لكن غياب الدعم واإلشراف واالهتمام الحكومي زيادةً على عدم وجود إستراتيجية 
د بشرية مؤهلة ه الهيئات في عملية خلق موارلية التكوين ساهم في تراجع دور هذواضحة ترتكز عليها عم

حيث مازال المجتمع يعاني من حالة انغالق اجتماعي وعدم استعداده للتفتح على  السياحي،في المجال 
اآلخر خصوصاً مع ارتباط السياحة بعديد القضايا التي تتنافى وعادات وتقاليد المجتمع، مما يجعل من 

أمام النهوض إمكانية انفتاح المجتمع على السياحة بجميع جوانبها أمر في غاية  التعقيد ويضع عائقاً 
  2.بالقطاع السياحي في الجزائر

  التحتية والمنشآت األساسية البنىتطوير   .3
لنا البنى التحتية سهولة الحركة وربح الوقت والجهد ومن ثم توفير الراحة والطمأنينة في  توفر  

د ي تطوير بنيتها التحتية إال أن تلك الجهوم شرعت ف2001نفوس السياح، ورغم أن الجزائر ومند 
  .قطاع السياحة في الجزائر رعلى تطوي الزالت غير كافية ليكون لها تأثير كاف

فالجزائر أمام تحد تطوير منشآتها السياحية التي تتماشى وما تملكه من مواقع سياحية وهذا في   
إطار تعزيز توفير الخدمات التي ترافق عادة النشاط السياحي، إذ أنه ال معنى من توفر مواقع سياحية 

                                                             
 .143ني، مرجع سبق ذكره، ص عامر عيسا -1
 .28-27عبد القادر هدير، مرجع سبق ذكره، ص ص -2
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ون أن يواكبها خدمات النقل، واإلطعام، والمبيت وهذا كله ال يأتي إال من خالل تواجد منشآت وبنى د
   1.تحتية تمكن من توفير ذلك وبمواصفات عالمية

 :تحسين األطر القانونية والتنظيمية الخاصة بالقطاع  .4
ي يدل على تخلف عالمياً فيما يخص تنافسية اإلطار التنظيم 112إن احتالل الجزائر للمرتبة   

األطر التنظيمية والرقابية على مستوى هذا القطاع وبالتالي بروزها كعراقيل تساهم في الحد من رقيه 
تحسين إجراءات الحصول على وتطور مساهمته في النشاط االقتصادي، حيث يتعين على الجزائر 

ياحية في بلدان أخرى ذات التأشيرات لتجنب التأخير وما لذلك من تفضيل للسياح األجانب لوجهات س
تسهيالت أفضل، كما يتعين عليها وتماشياً مع المعايير الدولية تحسين وتبسيط إجراءات التأسيس والبدء 

  .في المشاريع االستثمارية أمام القطاع الخاص بما يعزز من تطور الخدمات المقدمة
 :تحسين الخدمات المرافقة للنشاط السياحي  .5

مؤثرة على توافد السياح ليس فقط المواقع السياحية، إنما تمتد لتشمل حتى إن من أهم األمور ال  
الخدمات المرافقة التي تسمح للسياح األجانب باالستمتاع بأوقاتهم وتجنب التعب وضياع الوقت والجهد، 

  2:وفي الجزائر فإنه يسجل نقص كبير في هذا المجال وذلك من خالل
 ف المنظومة المصرفية في الجزائر وعدم مواكبتها حيث أن تخل: ضعف المنظومة المصرفية

للتطورات الدولية انعكس سلباً على طبيعة الخدمات المصرفية المقدمة خصوصاً من حيث وسائل 
 الدفع والتي ال تتوافق في الغالب وطلبات األجانب؛

 ؛ضعف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال التي تشهد تطوراً كبيراً في العصر الحالي 
 ء وكاالت األسفار وعدم تكيفها ومواكبتها للتطورات الدوليةضعف أدا. 
 :إتباع سياسة ترويجية فعالة .6

يتعين على الجزائر وقصد التعريف بتراثها السياحي وقدرتها في هذا المجال إتباع سياسة ترويجية   
على تسمح بإيصال أفضل صورة عنها إلى الخارج، ونظراً للظروف الصعبة التي مرت بها الجزائر 

تبادر إلى األجانب حول مدى توفير السالمة واألمن المستوى األمني فإنها مطالبة بإزالة الشكوك التي قد ت
  3.فيها باعتبارهما عاملين جد مؤثرين على توافر السياح ألي بلد

وعلى هذا األساس فإنه من الواجب العمل على تطوير اإلستراتيجيات التسويقية، والتي ترتكز   
الل جميع فضاءات االتصال والمشاركة بقوة في التظاهرات والمعارض السياحية والدولية على استغ

  .للتعريف بالتراث السياحي الجزائري ومختلف الحوافز المتوفرة للسياح المتوافدين إليها
                                                             

: ، المؤتمر العلمي الدولي حولميةتحديات قطاع السياحة في الجزائر من خالل قراءة حول واقع تنافسيته العالكريم بودخدخ، مسعود بودخدخ،  -1
يدة، ، كلية العلوم االقتصادي وعلوم التسيير، جامعة البل2012أفريل  25-24يومي ) دراسة تجارب بعض الدول(لسياحة رهان التنمية المستديمة ا

 .11، ص2012
 .126-125عامر عيساني، مرجع سبق ذكره، ص ص  -2
 .12ذكره، صكريم بودخدخ، مسعود بودخدخ، مرجع سبق  -3
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  :خالصة
بعد االستقالل مباشرة تبنت الجزائر نهج اقتصادي متمثل في الصناعات المصنعة، والذي كان  

ب السياحة فيه ضعيف جداً إن لم نقل منعدم، بالرغم ما للجزائر من مؤهالت ومميزات سياحية والتي نصي
م إلى غاية 1967(الحظناها بشكل مفصل في هذا الفصل ومع مجيء المخططات التنموية خالل الفترة 

سياحية التي التزال والتي حققت الجزائر من خاللها نتائج إيجابية تمثلت في زيادة عدد الهياكل ال) م1989
  .وترقيته محلياً ودولياًإلى يومنا هذا، ولكنها لم تكن كافية لتحسين المنتج السياحي الجزائري 

كما أن الوضع األمني الذي عاشته الجزائر خالل سنوات التسعينات وتدهور االقتصاد الوطني   
  .طاع السياحةجراء انخفاض أسعار البترول في السوق الدولي أثرت بشكل كبير على ق

بعد تحقق األمن في الجزائر والخروج من كل هذه المشاكل األمنية التي عانت الجزائر منها بشكل   
كبير، أولت الحكومة الجزائرية اهتمامها للقطاع السياحي بشكل واضح حيث جاءت بسياسة جديدة رسمها 

وياته جعل الجزائر وجهة سياحية م، والتي من ضمن أول2025المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق 
وجعلها ملتقى سياحي بامتياز، لترفع بذلك تحديات أمام العوائق التي تواجهها مستعملة في ذلك آليات 

، في الفصل الموالي سنسلط الضوء على جوهرة من مختلفة محاولة بذلك النهوض بقطاعها السياحي
ن مقومات طبيعية، حضارية وثقافية كل هذه لكه مجواهر الجزائر التي تعتبر مقصد هام للسياح لما تمت

  .التفاصيل سنراها في الجزء الموالي
    



 

 

 

 

9B :الفصل الثالث
10Bدراسة حالة والية جيجل 
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  :تمهيد
، أهلتها ألن تكون ذات خصائص ومقومات سياحية جذابةمن المدن الساحلية تعتبر والية جيجل   

، بقطاعها السياحيقطباً سياحياً متميزاً وأمام هذه الخصائص كان من الضروري القيام بمحاوالت للنهوض 
عطاء أولوية بوضع دراسات واستراتيجيات سياحية من أجل إ جميع المصالحولهذا الغرض قامت 

في هذا  نحاول، وسللتخطيط السياحي، هذا األخير الذي أصبح ضرورة حتمية لتحقيق األهداف المرجوة
عرض ولكه من مقومات سياحية هائلة توما تم هاهذه الجوهر الساحلية وتبيان مميزاتالفصل التطرق ل

  :التطرق إلىخالل وذلك من مروراً على التحديات التي تواجهها  ،سياحي
 ديرية السياحة لوالية جيجلم. 
 تقديم والية جيجل. 
 التخطيط السياحي في والية جيجل.  
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  مديرية السياحة لوالية جيجل : األول المبحث
للسياحة والصناعات التقليدي تقوم  ةكمختلف واليات ربوع الوطن الكبير تمتلك والية جيجل مديري  

هوض بالقطاع السياحي في الوالية على وجه الخصوص وفي الجزائر بنشاطات متعدد ومتنوعة قصد الن
   .في هذا المبحثسنتطرق إليها على وجه العموم، كما أن لها أدواراً أخرى 

  تعريف مديرية السياحة لوالية جيجل: المطلب األول
ة إليها تعتبر مديريات السياحة من المصالح الخارجية لوزارة السياحة، حيث تقوم بالمهام الموكل  

والمتمثلة أساساً في تنفيذ إستراتيجية القطاع، وذلك عن طريق المراقبة والتوجيه، ومديرية السياحة لوالية 
لوالية جيجل، ) الطابق الثالث(جيجل هي هيئة إدارية تابعة لوزارة السياحة يقع مقرها في الحي اإلداري 

ر وفي هذا المبحث سنحاول التعرف على هذه تسهر على تنمية القطاع السياحي ومتابعة عملية االستثما
   .المديرية أكثر وكذا المهام الموكلة إليها

  1نشأة مديرية السياحة لوالية جيجل: المطلب الثاني
م وكانت عبارة عن مديرية مستقلة قائمة بحد 1975لوالية جيجل سنة نشأت مديرية السياحة   

م، 1982حتى سنة " افة والسياحة والشبيبة والرياضة مديرية الثق" ذاتها، ثم تغيرت وأصبحت تحت اسم 
م برز تقسيم إداري جديد وظهر 1986وبعد سنة " مديرية الثقافة والسياحة"م تحت اسم 1982لتصبح سنة 

وأصبح ما يسمى " مديرية الصناعة والبريد والمواصالت"وانضمت مديرية السياحة إلى  "األقسام" ما يسمى
  ".نتاجية والخدماتتنمية األعمال اإل"بقسم 

" نظام المديريات"م تم الرجوع إلى النظام الذي كان سائداً في السبعينات أي 1991في سنة   
م أصبحت نقطة تحول 1995، إلى غاية سنة "مديرية الصناعة والمناجم"وأصبحت السياحة تابعة لـ 

سياحة منفصلة عن باقي بارزة في المجال السياحي في والية جيجل، حيث أنها أصبحت لها مديرية لل
، بعدها عدل 95/260وفقاً للمرسوم تنفيذي رقم " مديرية السياحة والصناعات التقليدية"المديريات وسميت 

م، حيث 2005يونيو  11م الموافق لـ 1426في جمادى األولى عام  15/216المرسوم التنفيذي رقم 
الصناعات التقليدية ألن هذه األخيرة  تضمن هذا المرسوم إنشاء مديرية السياحة لكونها منفصلة عن

  . تحولت إلى مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للصناعات التقليدية
    السياحة لوالية جيجل مديريةمهام : المطلب الثالث

   2:يلي لمديرية السياحة مهام عديدة ومتعددة نذكر منها ما  
  لتنمية النشاطات السياحية المحلية وتسويتها؛المبادرة بكل تدبير من شأنه إنشاء محيط مالئم ومحفز 
  السهر على التنمية السياحة المستدامة المحلية من خالل ترقية السياحة  البيئية والسياحة الثقافية

 والتاريخية؛
                                                             

 .وثائق المديرية -1
 .11:15على الساعة  2014-05-04مقابلة مع السيد لعويسي عبد الحكيم، رئيس مصلحة تنمية النشاطات السياحة يوم  -2
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 السهر على تلبية حاجيات المواطنين وطموحاتهم في مجال السياحة واالستجمام والتسلية؛ 
  أدوات تهيئة اإلقليم والعمران وتثمين مناطق ومواقع التوسع السياحي؛إدماج النشاطات السياحية ضمن 
 دعم وتنمية نشاط المتعاملين والهيئات والجمعيات المتدخلة في السياحة؛ 
  جمع المعلومات والمعطيات اإلحصائية حول النشاطات السياحية وتحليلها وتوزيعها، وإعداد بطاقات

 لية؛ووثائق تتعلق بالقدرات السياحية المح
 المساهمة في تحسين الخدمات السياحية السيما تلك التي لها صلة بالنظافة وحماية الصحة واألمن.  

  1:باإلضافة إلى
 المشاريع االستثمارية للسياحة ومتابعتها باالتصال مع الهيئات المعنية؛ توجيه 
 ية وتسويتها؛ضمان رقابة األحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم النشاطات السياحية المحل 
 متابعة تطابق النشاطات السياحية لمقاييس السير وقواعد ممارسة النشاطات والمهن السياحية؛ 
 ضمان ميزانية التسيير والتجهيز.  

   2مصالح المديرية :المطلب الرابع
  الهيكل التنظيمي للمديرية/ أوالً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .وثائق المديرية -1
 .وثائق المديرية -2
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  لوالية جيجلالهيكل التنظيمي لمديرية السياحة ): 02(الشكل رقم 
    

  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .المديريةمن إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق  :المصدر
  1شرح مهام مصالح المديرية /ثانياً

 :وتتمثل مهام المصلحة في: مصلحة متابعة النشاطات السياحية والرقابة .1
 لتنظيمية التي تحكم النشاطات السياحية والحموية؛واحترام األحكام التشريعية وا ضمان رقابة 
  العمل على تحسين الخدمات السياحية بمتابعة نطاق النشاطات لمقاييس وقواعد ممارسة النشاطات

 والمهن السياحية؛
 العمل على ترويج المنتج السياحي عن طريق المشاركة في مختلف التظاهرات الوطنية الدولية؛ 
 عاملين والجمعيات التي تنشط في القطاع؛دعم وتنمية النشاط للمت 

                                                             
 .وثائق المديرية -1

مصلحة متابعة 
 النشاطات
 السياحية

مصلحة تنمية 
 النشاطات
 السياحية

 المدير

مصلحة اإلدارة 
 والوسائل

مكتب دعم 
التنمية 

 سياحيةال

مكتب تأطير 
النشاطات 
 السياحية

مكتب متابعة 
االستثمار 
 واإلحصائيات

 االعتمادمكتب 
 والترخيص

مكتب مراقبة 
النشاطات 
 السياحية

مكتب نوعية 
الخدمات 
 السياحية

مكتب الميزانية 
 والوسائل

مكتب 
 المستخدمين

المدير المشرف 
على جميع 
 المصالح
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  ،العمل عل إنجاز دعائم ترقوية وتوزيعها للتعرف بالمساحات السياحية على المستوى المحلي
 والوطني، وكذا الدولي؛

  ًمتابعة اإلحصائية الخاصة بكل المتعاملين والقدرات السياحية ومتابعتها كما تلعب هذه المصلحة دورا
 .شاطات السياحية والسهر عليها حتى تضمن أحسن أداء وأحسن خدمة للسواحمهماً في متابعة الن

 :وتتمثل مهامها في مايلي يشرف عليها رئيس المصلحة: مصلحة اإلدارة والوسائل .2
 متابعة الحياة العملية للموظفين؛ 
 تسيير المستخدمين وتسيير الميزانية والمحاسبة؛ 
 تسيير الشؤون اإلدارية والوسائل العامة؛ 
 ييم االحتياجات البشرية والمالية والمادية للمديرية؛تق 
 :تنحصر مهام هذه المصلحة في مايلي: مصلحة تنمية النشاطات السياحية .3
 دراسة ملفات طلبات االستثمار السياحي والمصادقة عليها؛ 
 متابعة مشاريع االستثمار السياحي؛ 
 متابعة النشاطات القطاعية الخاصة بقطاع السياحة؛ 
 عقار السياحي؛حماية ال 
 إعداد الدراسات الخاصة بتنمية القطاع؛ 
 اقتراح المشاريع التي تتكفل بها الدولة في مجال السياحة؛ 
 إدماج النشاطات السياحية ضمن أدوات تهيئة اإلقليم. 

  1)م2013- م2012 -م2009(لمواسم اإلصطياف  المديرية اتتحضير :المطلب الخامس
   :م2009سياحي الللموسم  المديرية تحضير/ أوالً

م قامت مديرية السياحة بالتنسيق مع السلطات المحلية 2009بالموسم السياحي من أجل التكفل   
باتخاد كل اإلجراءات والتدابير التي تسمح بتوفير كل الشروط الضرورية لضمان تنظيم وسير ناجح 

  :للموسم حيث كان أهم األعمال المنجزة كالتالي
 م مكلفة بتحضير ومتابعة الموسم 26/05/2009مؤرخ في  87الئي رقم تنصيب لجنة والئية بقرار و

 .م2009السياحي 
 م مكلفة بمراقبة مؤسسات اإليواء 31/05/2009بتاريخ  879والئية بقرار والئي رقم  تنصيب لجنة

 .طيلة الموسم السياحي
  
  
 

                                                             
 .على وثائق مديرية السياحة لوالية جيجل باالعتمادمن إعداد الطالبة  -1
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  :المتاحات والوسائل المسخرة .1
 من العدد  %46شاطئ أي ما يعادل  23 بلغتمفتوحة ومحروسة تنقسم إلى شواطئ : الشواطئ

شاطئ  47أما النوع الثاني تمثل في الشواطئ غير المسموحة للسباحة بلغ ). شاطئ 50(اإلجمالي 
 .ممنوعة نهائياً من السباحة أما الباقي فهي غير مجهزة 04منها 

 روط الواجب بالنظر للش %75بلغ معدل تهيئة الشواطئ المسموحة للسباحة  :تهيئة وتجهيز الشواطئ
المحدد لشروط فتح ومنع الشواطئ للسباحة، هذا  04/11توفرها في الشاطئ تطبيقاً لمحتوى المرسوم 

المعدل يبرز المجهودات المبذولة  من طرف السلطات المحلية من خالل تسخير مبالغ مالية معتبرة 
مليون  43مقابل ئ مليون دينار مخصصة لتهيئة وتجهيز الشواط 60للبلديات تجاوزت هذا الموسم 

 .%75م حيث بلغت نسبة اإلنجاز في الشواطئ 2008دينار سنة 
 نامج الجزائر البيضاء باإلضافة إلى أعوان البلديات الساحلية تمت االستعانة ببر :تنظيف الشواطئ

جيجل، األمير : شواطئ هي 06بلديات ساحلية من هذا البرنامج خاص بتطبيق  05 حيث استفادت
يومي إال  يدي عبد العزيز، زيامة منصورية، العوانة تضمنت شاطئين، رغم أن التنظيفعبد القادر، س

 أنه تم تسجيل من خالل المعاينة الميدانية شواطئ متسخة مع تراكم للنفايات خالل ساعات االصطياف
 .)07أنظر الملحق رقم(

  الشواطئ بصورة ل احتالوظاهرة الفوضى  من أجل القضاء على):حقوق االمتياز(استغالل الشواطئ
التي بذلت من أجل الحد من هذه وكراء المظالت والكراسي وحتى الخيم ورغم المجهودات عشوائية 

الظاهرة إال أنها باءت بالفشل وأصبح االستغالل  غير الشرعي ينافس االستغالل القانوني الممثل بـ 
أصحاب االمتياز  05ل من قبل م حيث تم التناز2008بقعة سنة  12بقعة يشغلها أصحابها، مقابل  11

 .منذ تاريخ منح حقوق االمتياز
 :المراقبة واألمن .2
 عملت مصالح الحماية المدنية جاهدة  من خالل مراكز الحماية  اكعادته: حماية أماكن االستجمام

وأعوانها المكلفين بإسعاف الغرقى وحراسة الشواطئ حيث أسفرت نتائجها على ) 26(المدنية الـ 
 م 2008تدخل سنة  3452تدخل مقابل  4037تسجيل 

 في غياب مراكز اإلسعافات األولية بالشواطئ تبقى التغطية الصحية متكفل بها من  :التغطية الصحية
 .طرف أعوان الحماية المدنية بالتعاون مع المراكز الصحية القريبة من الشواطئ

 لوطني واألمن الوالئي على راحة المواسم الفارطة يسعى أعوان الدرك ا على غرار :التغطية األمنية
 .وأمن المصطافين والزوار عن طريق األمن بالشواطئ التي تعرف إقباالً كبيراً للمصطافين

من أجل ضمان نقل المصطافين إلى مختلف الشواطئ المفتوحة للسباحة، حيث أنه : مخطط النقل .3
 17خط باتجاه  17النقل بفتح  وباإلضافة إلى الخطوط العادية عملت مديرية النقل على تدعيم حظيرة

 .مقعد 10710وسيلة نقل بطاقة استيعاب قدرت بـ  145شاطئ وقد تم تسخير 
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  :هياكل االستقبال .4
 الوالية خالل هذا الموسم سجلت سرير  2068وحدة فندقية بطاقة استيعاب  25تم استغالل : الفنادق

فندقية تقلصت بفندق واحد بسبب م ورغم أن الحظيرة ال2008ليلة سنة  26175ليلة مقابل  30269
سحب رخصة االستغالل من فندق بوحنش التابع حاليا للخدمات االجتماعية لمديرية التربية إال أن عدد 

 .ليلة 4094الليالي المسجل ارتفع بـ 
 5109مخيم بطاقة استيعاب  21خالل هذا الموسم تم استغالل  :العائلية ومراكز العطل المخيمات 

م والمالحظ أنه يوجد 2008ليلة سنة  140.000ليلة مقابل  120.000قضاء سرير مع تسجيل 
 .انخفاض في عدد الليالي

 موازاةً مع توافد المصطافين على هياكل اإليواء سجل على غرار المواسم  :اإلقامة عند القاطن
بين  الماضية لجوء بعض المصطافين إلى اإلقامة عند القاطن على مستوى بعض بلديات الوالية ومن

إن هذه .إلخ....جيجل، تاكسنة، العوانة، سيدي عبد العزيز، الطاهير وزيامة منصورية،: هذه البلديات
وغياب آليات التحكم فيها لم يسمح بإحصاء دقيق لها، وبالتالي خلق  الظاهرة في تطور مستمر

 .المنافسة غير الشرعية مع تكبيد الخزينة العمومية مبالغ معتبرة
 1124عرفت مختلف هياكل اإليواء بالوالية  :وعية الخدمات المقدمة للمصطافينمراقبة جودة ون .5

عملية مراقبة، سواء من طرف المفتشين الرئيسيين للسياحة أو أعوان المراقبة لمديرية التجارة أو في 
 .إطار اللجنة الوالئية المختلطة التي عملت من أجل  أمن وصحة المستهلك

شاطئ مفتوح  23بلغت عمليات مراقبة مياه العوم على مستوى  :لعوممراقبة نوعية وجودة مياه ا .6
 :عملية موزعة كالتالي 717للسباحة 

 عملية كلها أسفرت على نتائج جيدة 272تم انجاز : التحليل الميكروبيولوجي. 
 عملية لم تسجل فيها أية حالة للتلوث 445إنجاز : التحليل الفيزيوكيميائي. 
مقارنة بالسنة الماضية نالحظ ارتفاع عدد مناصب الشغل وذلك لتحسن : مناصب الشغل المستحدثة .7

منصب شغل مستحدث  1296إلى ارتفاع الطلب عليها حيث سجلت  أدتي تنوعية الخدمات المقدمة ال
  .م2009منصب شغل سنة  1538م مقابل 2008سنة 

  م2012تحضير المديرية للموسم السياحي / ثانياً
ة إلى نجاح الموسم السياحي فهي دائماً ما كانت تتأهب الستقبال الموسم منها مديرية السياح سعياً  

  :بمجموعة من اإلجراءات وهذه المرة كان االستعداد بالتنسيق مع السلطات المحلية وكانت كاآلتي
 :الوسائل المسخرة .1
 األغلفة المالية المخصصة: 
 م من غالف مالي قدر 2012اف استفاد القطاع في إطار تنشيط موسم االصطي: من ميزانية الوالية

 :دج لفائدة الدواوين المحلية السياحية وذلك لـ 4000000.00بـ 



 دراسة حالة والیة جیجل     الفصل الثالث                                                                 
 

73 
 

 إنجاز مكتب التوجيه واإلرشاد السياحي على مستوى شاطئي جيجل وسيدي عبد العزيز؛ 
  ؛)لوحات 10(إنجاز لوحات اإلعالنات على مستوى الشواطئ 
  جز بسبب عدم مالئمة الغالف المالي مع التكلفة لم تن( شهارية بالتلفزة الجزائريةإإنجاز ومضة

 ؛)الحقيقية
 إعداد مختلف الدعائم الترقوية للوالية. 
 في إطار برنامج التنمية البلدية تم تخصيص مبلغ مالي مقدر بـ : برامج التنمية البلدية

 :دج وذلك للقيام بمايلي 14230000.00
 ئ األحمر بزيامة منصورية؛اإلنارة العمومية بالطريق المؤدي إلى الشاط إنجاز 
 إعادة االعتبار لمراكز المراقبة بالشاطئ األحمر بزيامة منصورية؛ 
 شاطئ الولجة والكهوف العجيبة بالمياه الصالح للشرب؛ تزويد 
 تصليح شبكة المياه الصالحة للشرب بشاطئي سيدي عبد العزيز وصخر البلح. 
 :المتاحات .2
 اللجنة الوالئية المكلفة بفتح ومنع حة واالستجمام، قامت لتوفير الشروط المالئمة للرا: الشواطئ

 :شاطئاً أسفرت العملية على 50الشواطئ للسباحة بمعاينة شواطئ الوالية والمقدرة بـ 
  م دتتمتع هذه األخيرة باألمن وع من إجمالي الشواطئ %44للسباحة أي ما يعادل شاطئ  22فتح

 ؛هاتسجيل أي حاالت تلوث مياه السباحة أو غير
  وتعود أسباب غلق هذه الشواطئ إلى عدم  من إجمالي الشواطئ %56شاطئ أي ما يعادل  28منع

 .هذه الشواطئب مياه العوم توفر األمن وكذا تلوث
 بالنظر للشروط الواجب  %90بلغ معدل تهيئة الشواطئ المسموحة للسباحة  :تهيئة وتجهيز الشواطئ

 .المحدد لشروط فتح ومنع الشواطئ للسباحة 04/11وم توفرها في الشاطئ تطبيقاً لمحتوى المرس
 حيث  "الجزائر البيضاء " عون في إطار برنامج  216لتنظيف الشواطئ تم تسخير  :تنظيف الشواطئ

عون نظافة في إطار برنامج اإلدماج المهني الذي استفادت منه  189بلديات ساحلية و 06استفادة منه 
ئ المحروسة دون أن ننسى أعوان البلديات باإلضافة إلى الحمالت كل البلديات الساحلية وكل الشواط

 .التطوعية التي قامت بها السلطات المحلية
 ح حق استغالل الشواطئ خالل هذا الموسم نظراً لعدم جدوى عملية لم يتم من :الشواطئ استغالل

 .دياتالمزايدة بسبب نقص كل الملفات المودعة من الوثائق الرسمية وتم تحويلها للبل
 : هياكل اإليواء .3
 سرير 1931وحدة فندقية بطاقة استيعاب  26: الفنادق.  
 سرير 4509مخيم عائلي بطاقة إجمالية تقدر بـ  20 :المخيمات العائلية. 
 سرير 2855مركز بطاقة استيعاب  14 :مراكز العطل. 
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 3600استيعاب مؤسسة تربوية تتمثل في اإلكماليات والثانويات بطاقة  16 :المؤسسات التربوية 
 .سرير

 ساهم هذا الشكل من اإليواء إلى حد كبير في امتصاص العجز الكبير المسجل :  اإلقامة عند القاطن
في هياكل اإليواء وقد عملت الدولة نتيجة الطلب المتزايد عليه على إصدار المنشور المشترك بين 

ضبط ممارسة النشاط وضمان على قطاعي السياحة والصناعات التقليدية ووزارة الداخلية الذي ينص 
خالل هذا الموسم تم حسب إحصائيات تقديري  حماية أمن وسالمة السياح والمؤجرين على حد سواء

 194000شقة توافد عليها  4000للدواوين المحلية للسياحة والوكاالت العقارية على تسجيل حوالي 
 .م2011شخص سنة  4500شخص مقابل 

واطئ المفتوحة للسباحة تعرف تغطية أمنية بفضل كل الش: الشاطئ التغطية األمنية على مستوى .4
 :الجهود التي قامت بها المديرية مع المصالح المختصة بحيث

  مركز؛ 25عدد مراكز الدرك الوطني واألمني بلغت 
  مركز 25عدد مراكز الحماية المدنية.  
شاطئ  22عوم على مستوى بلغ عدد عمليات مراقبة مياه ال: مراقبة نوعية وجودة مياه السباحة .5

عملية قامت بها مصالح الصحة بالتنسيق مع المديرية أسفرت معظمها على  173مسموح للسباحة 
نتائج جيدة باستثناء شاطئ كتامة أين كانت النتائج سيئة خالل شهري جوان وجويلية وكذا شاطئ 

 .الخليج الصغير خالل شهر جويلية
لوالية  قامت مديرية السياحة والصناعات التقليدية: سيسيةالتظاهرات والنشاطات الترقوية والتح .6

 :جيجل بعدة نشاطات تمثلت في تظاهرات ترقوية وتحسيسية وكانت كاآلتي
 لموسم االصطياف؛ االحتفال باالفتتاح الرسمي 
  م؛25/06/2012االحتفال باليوم الوطني للسياحة بتاريخ 
 من طرف الديوان الوطني للسياحة بتاريخ  تنظيم رحلة سياحية للصحافة الوطنية لوالية جيجل

 م إلى مختلف المتاحات السياحية والمواقع الثقافية بالوالية؛27/06/2012
  م؛2012جويلية  09إلى  03تنظيم الصالون الجهوي للصناعة التقليدية بسيدي عبد العزيز من 
 ف الديوان الوطني تنظيم قافلة ترقوية وتحسيسية وإعالمية لشواطئ الواليات الساحلية من طر

 م؛09/07/2012للسياحة، نُظمت في والية جيجل على مستوى شاطئ برج بليدة بتاريخ 
  م؛2012جويلية  17إلى / 11تنظيم الصالون الوطني للجلود في طبعته الرابعة من 
  05(ستقالل الجزائر االمشاركة في المعرض الوالئي المنظم بمناسبة االحتفال بالذكرى الخمسين لعيد 

 ).جويلية
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  م2013تحضير المديرية للموسم السياحي / ثالثاً 
السياحة والصناعات التقليدية لوالية جيجل على أهبة االستعداد الستقبال موسم  مديرية رةككل م  

إلنجاحه وتدارك النقائص التي تسعى جاهدة  ، وفي إطار فعاليات التحضير لهذا الموسم يدسياحي جد
على غرار المواسم السابقة وكانت رط حيث اتخذت هذه المرة اإلجراءات الالزمة فوتتها في الموسم الفا

  :كاآلتيهذه اإلجراءات 
 :إطار العمل التنظيمي، تم إصدار القرارات التالية في :القرارات .1
  م المتضمن إنشاء اللجنة الوالئية لتحضير وتسيير 13/02/2013المؤرخ في  217القرار الوالئي رقم

 ف؛موسم االصطيا
  م المتضمن أجزاء أو مساحات من الشواطئ 15/04/2013المؤرخ في  628القرار الوالئي رقم

 محل امتياز؛لتكون 
  م المتضمن إنشاء لجنة والئية لتنظيم عملية 18/04/2013المؤرخ في  622القرار الوالئي رقم

 للشواطئ؛ ز لالستغالل واستعمال السياحيينالمزايدة في إطار منح حق االمتيا
  م2013م المتضمن فتح موسم االصطياف لسنة 30/05/2013المؤرخ في  916القرار الوالئي رقم. 
تبعا لصدور القرار الوالئي المتضمن إنشاء اللجنة الوالئية لتحضير وتسيير موسم : االجتماعات .2

 :هذه األخيرة بعقد ثالث اجتماعات االصطياف، قامت
 أعماله كانم جدول 28/02/2013األول بتاريخ  االجتماع: 
 تنصيب اللجنة؛ 
 إعداد برنامج عمل كل قطاع؛ 
 إعداد برنامج خرجات للجنة المصغرة إلى الشواطئ. 
  م جدول أعماله تضمن09/04/2013االجتماع الثاني بتاريخ: 
 المصادقة على قائمة الشواطئ المقترحة للفتح؛ 
 إعداد برنامج خاص بتسيير الموسم. 
  م اهتم بـ05/05/2013االجتماع الثالث بتاريخ: 
 تقييم التحضيرات الخاصة بالموسم؛ 
 المصادقة على نتائج المزايدة الخاصة باستغالل السياحيين للشواطئ؛ 
  تَابعة( إعداد برنامج عمل اللجنةالم.( 
الجتماعات اللجنة الوالئية تم تكليف لجنة مصغرة منبثقة عنه للقيام بخرجات  تبعاً :الخرجات الميدانية .3

شواطئ الوالية وتتكون من مديرية السياحة والصناعات التقليدية، مديرية الصحة، مديرية ميدانية إلى 
 .ك الوطني، مديرية البيئة، مديرية التعمير والبناء، مديرية الشباب والرياضةالحماية المدنية، الدر
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  الـ  م قامت اللجنة الوالئية بمعاينة كل شواطئ الوالية13/03/2013، 12، 10، 07، 06بتواريخ
 22وتسجيل النقائص المالحظة واقتراح الممكن فتحها  ومنعها للسباحة، حيث تم اقتراح فتح  50

 شاطئ للسباحة؛
  م قامت اللجنة الوالئية التي تم إضافة عضو جديد بها وهو ممثل 26/05/2013، 23، 21بتواريخ

التي تم تسليمها خالل  عن المجلس الشعبي الوالئي بخرجة ميدانية للوقوف على مدى رفع التحفظات
 .الخرجات السابقة، حيث تم تسجيل تقدم في التحضيرات على مستوى كل البلديات

لقد انبثق عن اجتماعات اللجنة الوالئية لتحضير وتسيير موسم االصطياف عدة  :القرارات المنبثقة .4
 :قرارات أهمها

 إعداد برنامج خاص بكل قطاع؛ 
 ستعمال واستغالل السياحيين للشواطئ؛القيام بإجراءات منح حق االمتياز ال 
 تكليف البلديات بتهيئة وتحضير الشواطئ المفتوحة للسباحة. 
دج لصالح البلديات الساحلية  18300000.00تم تخصيص مبلغ قدر بـ : األغلفة المالية المخصصة .5

 :منها
 8800000.00 دج من ميزانية الوالية للقيام بترميمات على مستوى مرافق الشواطئ؛ 
 9500000.00 ةدج في إطار برنامج التنمية البلدي. 
 :المتاحات .6
 بفضل جهود المديرية والجهات المعنية بلغ معدل تهيئة الشواطئ المسموحة للسباحة : تهيئة الشواطئ

90%. 
 عامل  322انطلقت عملية تنظيف الشواطئ قبيل موسم االصطياف وذلك بتسخير  :تنظيف الشواطئ

ورشة تمس كل البلديات الساحلية كما تم  42ى موزعة عل "ر البيضاء الجزائ" في إطار برنامج 
الطاهير، : عامل في إطار اإلدماج المهني موزعين على شواطئ أربع بلديات 170تدعيمها بـ 

 .األمير عبد القادر، سيدي عبد العزيز، زيامة منصورية
م قامت 2013م االصطياف في إطار التحضير لموس: التظاهرات والنشاطات الترقوية والتحسيسية .7

 :المديرية بالمشاركة في
  م؛25/06/2013االحتفال باليوم العالمي للسياحة بتاريخ 
  م؛2013سبتمبر  02أوث إلى  27تنظيم الصالون الوطني للجلود في طبعته الخامسة من 
  أوث بسيدي عبد العزيز 25إلى  15تنظيم صالون الصناعات التقليدية من. 

جهود التي تقوم بها المديرية في التعريف بالمنتج السياحي والحفاظ على هذا كذلك باإلضافة لل  
  :تجلت في دعم الحرفيينل بمبادرة قامت الموروث من االندثار
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 طار واصلت مصالح المديرية عملية استقبال ملفات الحرفيين في هذا اإل :عمليات توزيع المحالت
 15مستوى مختلف بلديات الوالية، حيث تم استقبال  الراغبين في االستفادة من المحالت المهنية عل

م وقد تم تحويل جميع الطلبات على مستوى لجان الدوائر لدراستها وتحديد 2013ملفاً خالل سنة 
ملفات مقبولة، وملف واحد لم يستوفي الشروط  05 المستفيدين وقد أسفرت العملية على النتائج التالية

 .دروسةملفات أخرى غير م 09المطلوبة، و
 في إطار الرفع من مستوى الحرفيين واكتسابهم الخبرات الجديدة في مجال  :عمليات التكوين

تخصصهم تم تنظيم دورتين لتكوين حرفيين يمارسون مختلف النشاطات الحرفية حيث نظمت الدورة 
حرفي، أما الدورة الثانية  20م شملت 21/02/2013م إلى 17/02/2013األولى خالل الفترة من 

فكانت في شهر أفريل لمدة أسبوع بالمركز اإلسالمي بجيجل، وقد أشرف على تأطير العملية مكون 
حرفي محلي من هذه العملية، اكتسبوا من  40معتمد من طرف المكتب الدولي للعمل، حيث استفاد 

خاللها معلومات وخبرات هامة متعلقة بنشاطهم المهني وتمحورت أساساً حول طرق تسيير نشاطهم 
 .أو مؤسستهم الحرفية حتى يمكنهم من مواجهة وتحدي العراقيل التي قد تواجههم في المسار المهني

باإلضافة إلى التظاهرات المنظمة شاركت المديرية في  :أهم المشاركات التي قامت بها المديرية .8
 ،لمرأة، يوم العلممناسبات منها عيد امختلف النشاطات الترقوية التي ُأقيمت داخل الوالية أحياءاً لعدة 

 .األعياد الوطنية، األعياد الدينية ومختلف المهرجانات الثقافية المنظمة خالل السنة
 زيارة وفد إعالمي يضم صحفيين ومصورين من قانتي الشروقTV والنهارTV  ومراسلين من مختلف

للصناعة التقليدية،  اليوميات الوطنية العمومية والخاصة إلى الوالية في إطار االحتفال باليوم الوطني
حيث تم تسطير برنامج تمثل في زيارة عدة ورشات حرفية في نشاط الطرز، الفخار، والجلد وبعض 

 الفضاءات الترقوية التي تزخر بها الوالية في مجال الصناعة التقليدية؛
 ة بهدف تمثيل الوالية في مختلف المهرجانات والتظاهرات الحرفية والثقافية التي تنظم خارج الوالي

 . إبراز الموروث الثقافي والحرفي للمنطقة
باإلضافة إلى الرقابة الدائمة الروتينية ونظراً للظروف المناخية التي تُميز فصل الصيف خاصة   

  :ارتفاع درجة الحرارة كان لمديرية السياحة إجراءات متخذة في هذا الصدد وهي كاآلتي
 لخدمات وفي جميع مراحل اإلنتاج، النقل، التوزيع معاينة الشروط الصحية وعوامل النظافة في ا

 :وعرض المواد الغذائية خاصة السريعة التلف السيما
 مراقبة المقاهي، المحالت، اإلطعام السريع؛ 
 مراقبة اإلطعام الكامل والفنادق؛ 
  ،مراقبة مختلف السلع المعروضة للبيع في المحالت التجارية والمساحات الكبرى، الحلويات

ت، المثلجات، اللحوم ومشتقاتها، األسماك، الحليب، ومشتقاته، المياه، المشروبات المعدنية المرطبا
  .والعصائر
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  بوالية جيجل تقديم :الثاني المبحث
تمتلك والية جيجل مؤهالت ومميزات كبيرة خاصة الطبيعية والبيئية، باإلضافة إلى الموروث   

ة والتي تأهلها لتكون مقصدا سياحيا ومنطقة جذب سياحي التاريخي والثقافي والديني الغني لهذه الوالي
هامة خاصة فيما تعلق بالسياحة البيئية نظرا لثرائها بمختلف الموارد التي تعتبر األساس لقيام هذا النوع 

  .من السياحة
    1لمحة تاريخية عن والية جيجل: المطلب األول

شرقي للجزائر، يحدها من الشمال البحر تحتل والية جيجل موقعا استراتجيا هاما في الشمال ال  
سكيكدة، ويحدها من الغرب والية بجاية، ومن الجنوب واليتي  واليةاألبيض المتوسط، ومن الشرق 

، تطل على البحر األبيض المتوسط بشريط ساحلي 2كلم 2.398,63وتتربع على مساحة . قسنطينة وميلة
دينة عريقة تعود إلى أالف السنين، تأسست حوالي مكما أنه ال يخفى علينا أن جيجل ، كلم 120طوله 

، وقد كانت محطة للعديد من الحضارات التي نجد أثارها هنا الفينيقيين القرن الرابع قبل الميالد من طرف
تاريخ المنطقة يتميز بحركية كبيرة وغني باألحداث فأول اسم أطلق  .وهناك على مستوى إقليم الوالية

يعني "  I "تتكون من شطرين، الشطر األول  فينيقيةوهي كلمة  "IGIGILI" "إجيجلي" على المنطقة هو
يعني دائرة الحجر، وتعاقب الحضارات بعد ذلك أفرز العديد  فهو" إغيل" جزيرة ساحلية والشطر الثاني 

 .األخير جيجل وفي إلخ"...خيخل"، "جيدري"من األسماء منها 
سمح بتحرر القبائل البربرية في الجبال واسترجاع إن االنحطاط المتدرج للحضارة الرومانية  

   .سيادتها وتقاليدها لتشهد بعد ذلك المنطقة تسابق الغزاة لالستيالء على الموقع االستراتيجي الذي تتميز به
) جيجل(يأتي عهد الفتوحات اإلسالمية فيتعرب اسم المنطقة  م533والبزنطيين  م429بعد الوندال   

خالل القرن العاشر، يتحالف . األغالبة آنذاكرا تحت سلطة القيروان التي كان يحكمها وتشهد المدينة ازدها
سكانها من قبيلة كتامة مع الفاطميين وتتم اإلطاحة بحكم القيروان وتم تأسيس الدول الفاطمية التي اتخذت 

   .القاهرة مقرا لها
 م ثم المهديين1007اديينم، الحم973 الزيرينبعد ذهاب الفاطميين، وقعت جيجل تحت سيطرة   
م وظلت طمعا لعدة دول حاولت غزوها واستعمارها عدة مرات إلى أن أستنجد سكانها باألخوين 1120

األتراك وينطلق منها لتحرير بجاية  يدخلهام لتصبح أول مدينة 1514عروج وخير الذين بربروس سنة 
  .والجزائر من الهيمنة اإلسبانية

على  االستيالءع سنوات من االستيالء على الجزائر وعامين من وبعد سب م1838مارس  13في   
، م1845، م1841(قسنطينة، يحتل االستعمار الفرنسي جيجل وتبقى ثورات المقاومة لسنوات متفرقة منها 

  . م1851ولم يتم االستيالء الكامل على المنطقة إال في سنة ) م1851، م1847
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لفصحى واألمازيغية واإليطالية مما يجعلها صعبة الفهم اللهجة المحلية لسكان جيجل مزيج من ا  
على سكان الواليات المجاورة أنها تشكل لهجة فريدة من نوعها متميزة عن باقي لهجات الوطن كما وفي 

  1.الحقيقة لها نغمة جميلة
  2الواقع االقتصادي واالجتماعي للوالية: المطلب الثاني

  :الواقع االقتصادي/ أوالً
 تبر الفالحة النشاط االقتصادي الرئيسي للوالية، حيث يقدر مجموع األراضي المستغلة في تع: الفالحة

 ؛من إجمالي مساحة الوالية % 41,43 أي بنسبة 99,022ـ الفالحة ب
 تزخر والية جيجل بموارد وإمكانيات طبيعة جد هامة، حيث تؤهلها ألن تصبح منطقة : الصناعة

كالغابات، الموارد المائية، والبحرية، الفالحة، السياحة، . دي هامتوسع اقتصادي، وبالتالي قطب اقتصا
الموارد المنجمية من شأنها أن تساهم في ترقية النشاطات الصناعية والتطور االقتصادي للوالية 
بإنشاء وحدات للصناعة الصغيرة، كوحدات لمواد البناء، تحويل ومعالجة الفلين، المصبرات والمواد 

  ؛الغذائية
 متعامل اقتصادي مسجل على مستوى السجل التجاري  20.121سجلت والية جيجل وجود : رةالتجا

   .شخص معنوي 734شخص طبيعي و 19.121منهم 
 كلم، والية جيجل تستحوذ على  6.510 ـإضافة للمساحة البحرية الهامة والتي تقدر ب: الصيد البحري

من  13طن سنويا وهو ما يمثل  20.800ـ مواد بحرية كبيرة، حيث أن الكتلة اإلجمالية تقدر ب
   .طن قابلة لالستغالل 6088اإلمكانيات الوطنية، منها 

  :)الهياكل الثقافية والرياضية( الواقع االجتماعي/ ثانياً
 قاعات متعددة  04مركبات جوارية، مسبحين،  03تتوفر الوالية على : منشآت الشباب والرياضة

ميدان متعدد  18قاعة للتربية البدنية،  01اعات متخصصة، ق 10ملعب لكرة القدم،  22الرياضات، 
 .ساحة لعب 33الرياضة و

 09قاعات سينما، و 04مكتبات  04على تجهيزات ثقافية متمثلة في  تتوفر الوالية :المرافق الثقافية 
 .جمعية ثقافية تنشط على مستوى الوالية 97مراكز ثقافية كما تجدر اإلشارة إلى وجود 

 كليات 04تحتوي على  :جامعة جيجل. 
  
  
  
 

                                                             
1- ar. Wikipedia.org/ wiki/ لهجة جيجلية. 
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  ة لوالية جيجليمقومات السياحال: المطلب الثالث
   :المقومات الطبيعية/ أوال
 كلم، فمن زيامة منصورية غربا إلى واد زهور  120طبيعي على طول  امتداد: الشريط الساحلي

جيجلي شرقا تصادفك شواطئ وخلجان متناثرة هنا وهناك، ونوادر طبيعية أخرى، ويضم الساحل ال
 .)08أنظر الملحق رقم( شاطئ منها الشواطئ ذات الرمال الذهبية الواسعة والشواطئ الصخرية 50

 متمثل في أجراف صخرية مالمسة للبحر ممتدة من زيامة المنصورية إلى : الكورنيش الجيجلي
 .العالمي يمتاز بندرة جماله فهو يعد من أجمل المواقع على المستوى ،العوانة تتخللها غابات الفلين

 هي محطة لجذب السياح الباحثين عن الترفيه والراحة، فالطابع المتميز : الحظيرة الوطنية لتازة
هكتار،  3807لغابات الحظيرة الوطنية يساهم في تطوير السياحة الجبلية، تتربع الحظيرة على مساحة 

ع من النباتات العطرية نو 137حيث تحتوي على  تتميز بتنوع غطائها النباتي وتركيبتها الحيوانية
نوع من  17نوع من النباتات ذات االستعمال الزخرفي والتزيني،  20وأخرى ذات أهمية طبية، 

نوع من  15نوع من الفطريات و 135األشجار والشجيرات ذات األهمية البيئية واالقتصادية، 
الجوارح والطيور  نوع من الطيور موزعة بين 134محمي من طرف القانون،  11الثدييات من بينها 

 .المائية
 كلم عن مدينة جيجل، تم اكتشافها  35على بعد  زيامة منصورية و تقع بين العوانة :الكهوف العجيبة

وتعد من عجائب الطبيعة من حيث الشكل والنقوش  43م عند شق الطريق الوطني رقم 1917سنة 
أنظر المحق (  ل زوارهاالتي صنعتها الصواعد والنوازل وهي اآلن مجهزة ومفتوحة الستقبا

 .)10رقم
 وهو عبارة عن مغارة واسعة مفتوحة على الطريق  إلى ما قبل التاريخ موقع يعود :مغارة غار الباز

أنظر ( الستقبال كل فئات الزوار من أجل تطوير السياحة العلمية والتربوية تم تهيئته بزيامة منصورية
 . )11الملحق رقم 

 وهيئت الستقبال الزوار ابتدءاً  )بلدية العوانة(ي هام، متواجدة بكيسيرموقع سياح :حظيرة الحيوانات
م، أهم ما يميز هذه الحظيرة هو احتضانها لعدة أنواع من الحيوانات 2006من شهر جويلية لعام 

النادرة والمحمية من طرف القانون وأشكال مختلفة من الطيور موزعة بين الجوارح والطيور المائية، 
 .ا محطة لتهافت العديد من الزواروهذا ما جعله

  الذي كانت مهنته النقش   "شارل سالف"الحرفي  تم انجازه من طرف): رأس العافية( المنار الكبير
  .، هدفه األساسي هو توجيه البواخر إلى بر األمانعلى الحجارة

 وتمثل فيما يلي: الجزر وشبه الجزر: 
 للشريط الساحلي بوالية جيجل هو وجود الجزيرة أهم ما يميز الجهة الغربية : الجزيرة الصخرية

 . -الدزيرة  –الصخرية بالعوانة والتي تدعى أيضا 
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 توجد شبه الجزيرة الصغيرة ببوبالطن وأيضا جزيرة برج بليدة التي تدعى أندرو: شبه الجزيرة.   
 13أنظر الملحق رقم( :البحيرات الطبيعية( 
 المؤرخ في  67/786لمحمية بالقرار الوالئي رقم أنشأت هذه ا: المحمية الطبيعية لبني بلعيد

كلم عن مدينة جيجل  32وتقع بمنطقة رطبة على ساحل بلدية خيري واد عجول على بعد 08/11/97
هكتار، وهي محتواة داخل محيط منطقة التوسع السياحي لبني بلعيد، ثم  122تتربع على مساحة 

. ف المجموعة االقتصادية األوروبيةمن طر  MEDWETفي إطار مشروع  1996اختيارها عام 
  .2004وصنفت ضمن قائمة رامسار سنة . طيور ونباتات جد نادرة تتميز هذه المحمية باحتضانها

 32هكتار وبه ما ال يقل عن  36يحتل مساحة حوالي ) القنار دائرة الشقفة: (بحيرة غدير بني حمزة 
  .نوع من الطيور

 اتهكتار 05لفريد يتربع على مساحة بجماله ا) الطاهير( بحيرة غدير المرج. 
 12أنظر الملحق رقم ( أهم الغابات(:  

 إذتتميز والية جيجل بغابات كثيفة تمتاز بمناظرها الخالبة المشجعة على السياحة الجبلية والصيد،   
  :هكتار ومن أهم غاباتها 115000تقدر مساحتها بحوالي 

 هكتار 10260نة تتربع على مساحة الواقعة على الكورنيش بمنطقة العوا :غابة قروش. 
 هكتار بجيملة 8928تتربع على مساحة  :غابة تامنتوت. 
 ببلدية واد عجول غابة إيدم. 
 بالعوانة غابة بوحنش. 
 غابة الماء البارد بتاكسانة.ومشاط بالميلية غابة بني فرقان. 
 بغبالة غابة القرن. 

 43700يث تقدر المساحة اإلجمالية بـ الصنف الرئيسي لغابات الوالية هو البلوط الفليني ح  
هكتار، أما باقي األصناف فتتمثل في بلوط الزرن األخضر والصنوبر البحري، تتميز هذه الغابات بثروة 
نباتية وحيوانية متنوعة يمكن بفضلها لعب دور هام في التنمية السياحية غير الشاطئية خاصة الصحية، 

 .  ستجماميةوالدراسية، والصيد، والتجوالية، واال
 كلم تتخللها شواطئ ذات طبيعة جمالية جذابة، حيث  120يمتد ساحل الوالية على طول  :الشواطئ

لفتح ومنع الشواطئ ) عمومية، سياحة، بيئة، وحماية مدنية أشغال( أحصت اللجنة الوالئية المختلطة 
مميزات أغلبية ومن  شاطئ غير مسموح 27و شاطئ مسموحا لسباحة، 23شاطئا، منهم  50لسباحة 

  .الغابة وزرقة البحر مما توفر المتعة واالستجمام للسياح خضرةهذه الشواطئ الجمع بين 
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   .في والية جيجل الشواطئإجمالي : )22(الجدول رقم
  الشواطئ غير المسموحة  الشواطئ المسموحة  إجمالي الشواطئ

50  23  27  
100% 46%  54%  

  .مديرية السياحة لوالية جيجلعلى إحصائيات  دباالعتمامن إعداد الطالبة  :المصدر
  .الشواطئ المسموحة والغير مسموحة في الواليةنسب يوضح لنا  :)03(الشكل رقم 

  
 ).23(من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم :المصدر

 بلغ عدد المتوافدين على الشواطئ المحروسة إحصائيات مصالح :التوافد على الشواطئ المحروسة 
 :مصطاف موزعين حسب األشهر كما هو مبين في الجدول اآلتي 6103765الحماية المدنية 

  عدد المتوافدين على الشواطئ المحروسة: )23(الجدول رقم
  التقييم  2013  2012  

  سبتمبر  آوت  جويلية  جوان  سبتمبر  آوت  جويلية  جوان
عدد 

  المصطافين
1471050  3466800  1240870  124130  867516  906265  3968530  361355  

  -199085  6302850  6103765  المجموع

  .2013لسنة  يات مديرية السياحة والصناعات التقليديةإحصائ :المصدر
لشهري جوان  م2012نالحظ أن عدد المتوافدين على الشواطئ المحروسة سنة  من خالل الجدول 

وصل عدد المتوافدين  م2012نة أنه وخالل س ، حيثم2013و جويلية كان مرتفعا بالمقارنة مع سنة 
فكان عدد المتوافدين على  م2013سائح، أما سنة  4937850على الشواطئ خالل هذين الشهرين حوالي 

عدد السياح المتوافدين  خالل شهر أوت 2013سائح، في حين نالحظ أن في سنة  1773781الشواطئ 

46%54%
الشواطئ المسموح
الشواطئ غیر المسموحة
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ليعود توافد  الفضيل الشهرالذي تزامن موسم االصطياف مع  2012مرتفع مقارنة بسنة  على الشواطئ 
  .والشكل الموالي يبين لنا ذلك بوضوح أكثر السياح لالنخفاض بسبب الدخول االجتماعي

على الشواطئ المحروسة يبين توافد السياح):  04(رقم الشكل

  
  .)24(رقم من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول :المصدر

  :المقومات الثقافية/ ثانيا
مواقع  علىوالية جيجل ليست سياحية من أجل ندرة طبيعتها فحسب، بل هي كذلك الحتوائها   

  .ومعالم أثرية وتاريخية ناتجة عن تعاقب عدة حضارات عليها
 المواقع األثرية والتاريخية: 
 فترة ما قبل التاريخ:  
 رموقع تاميال ببلدية األمير عبد القاد. 
 جبل مزغيطان. 
 كهوف الشتاء ببلدية جيملة. 
 الكهوف العجيبة بالزيامة منصورية. 
 الفترة الفينيقية:  
 قبر بحالة جيدة في جبل سيدي أحمد أمقران. 
 أثار ميناء فينيقي بجيجل .  
 مقبرة فينيقية بالرابطة بلدية جيجل. 
 الفترة الرومانية: 
  بالزيامة منصورية "شوبا" مدينة رومانية أثار. 
 فسيفساء بالطوالبية بلدية جيجل. 
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 فترة األتراك. 
 قبر الباي عصمان بأوالد عواط. 
 الفترة االستعمارية:  
  شارل سالف" م من طرف 1865المنار الكبير لرأس العافية تم بناءه عام ". 
 فترة ثورة التحرير الوطنية: 
 مغارات مهيأة الستقبال المجاهدين، مستشفيات ومخابئ للجيش. 
 1:ية وتاريخية أخرىمواقع أثر  
 وهو المتحف الوحيد على مستوى الوالية، كان في األصل مدرسة قرآنية أسسها الشيخ  :متحف كتامة

م، وبعد الحرب التحريرية أصبحت مقرا للمكتب الثاني للجيش 1939عبد الحميد بن باديس عام 
م حيث 1993غاية إلى كم عادة لنشاطها األول، ثم مدرسة لصغار الصم الباالستقالل الفرنسي، ويعد 

 .حولت إلى مقر لمتحف جيجل
 م2007تمبر سب 04افتتحت يوم  - بلدية جيجل –مقرها بحي العقابي  :دار الثقافة عمر أو صديق، 

ورشة للمسرح، ورشة للموسيقى و ورشة : ورشات وهي 03دج، تضم  مليار 35المشروع كلف 
إضافة إلى قاعة محاضرات وقاعة  رنتنتكما تضم قاعة مطالعة وأخرى لال للفنون التشكيلية 

 .مقعد وأيضا تحوي عدة مكاتب كمكتب النشاطات الثقافية 1080عروض فنية تحتوي 
 إن تنوع الثروات التي تزخر بها الوالية والطابع  ):14أنظر الملحق رقم( الصناعات التقليدية

صناعة : ن األدوات التقليدية أهمهاالسياحي المميز لها جعل الحرفيين يتفننون في إبداع أنماط مختلفة م
األواني الخشبية، صناعة الساللة، الصناعات الجلدية، صناعة الفخار والمزهريات، صناعة األدوات 

   .الخشبية
 التقاليد الثقافية الجيجلية تتمحور عادة حول العيد األكثر شيوعا بالمنطقة  :األعياد والمواسم المحلية

  .تنظمه الوالية وتحتفل به في جو كله حيوية وهو العيد المحلي للسمك الذي
  : المنشآت السياحية لوالية جيجل: المطلب الرابع

  :الفنادق/ أوال
 881سرير و  1787 ـوحدة فندقية بطاقة استيعاب إجمالية تقدر ب 27والية جيجل على  تحتوي   

أن السياحة المنتشرة بالوالية على الشريط الساحلي مم يفسر متمركزة أغلبية هذه الفنادق  أن غرفة، حيث
  .هي سياحة شاطئية

  
  
  

                                                             
 .م2013المنوغرافية السياحية لوالية جيجل لسنة  -1
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  .جيجل على مستوى والية الفنادق عدد: )24(الجدول رقم
  طاقة اإليواء المستغلة  عدد الفنادق  البلدية  الرقم

  عدد األسرة  عدد الغرف
  920  443  16  جيجل  01
  100  49  02  الطاهير  02
  160  80  01  األمير عبد القادر  03
  210  100  02  بد العزيزسيدي ع  04
  21  12  01  الميلية  05
  40  20  01  واد عجول  06
  192  105  03  العوانة  07
  144  72  01  زيامة منصورية  08

  1787  881  27  المجموع
  .من إعداد الطالبة باالعتماد عل إحصائيات مديرية السياحة لوالية جيجل :المصدر

  .م2013- م2012 خالل سنتي حصيلة نشاط الفنادق: )25(الجدول رقم
  30/11/2013إلى غاية  2013  2012  

يالي لعدد ال  عدد الوافدين الفعليين
  الفعلية

عدد الليالي   عدد الوافدين الفعليين
  الفعلية

  78988  46267  68453  45110  جزائريين
  4164  1680  8775  1674  أجانب

  83152  47947  77228  46784  المجموع
  2013ة والصناعات التقليدية لوالية جيجل سنة إحصائيات مديرية السياح: المصدر

م كان 2013م و2012من الجدول أعاله يتضح لنا أن عدد المتوافدين الجزائريين خالل سنتي   
م مع زيادة 2012نسبي، أما توافد األجانب فكان منخفضاً خالل سنة  يبقى متقارب رغم وجود ارتفاع لكنه

ليلة ليصل إلى  68453الليالي بالنسبة للجزائريين كان حوالي  شبه منعدمة في السنة الموالية، أما عدد
م أما فيما يخص األجانب فنالحظ أن هناك انخفاض كبير في عدد الليالي 2013ليلة خالل سنة  78988

ليلة، وفي الشكل الموالي يتبين لنا ذلك  4164م إلى 2013ليلة ليصل سنة  8775م 2012حيث بلغ سنة 
  .بوضوح أكثر
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  .يمثل حصيلة نشاط الفنادق): 05(ل رقم الشك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .)26(من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم : المصدر
  :المخيمات/ ثانيا

  سرير، 10349مخيم عائلي بطاقة استيعاب  14مخيم منها  18تتوفر الوالية على   
  .جيجل المخيمات المتواجدة على مستوى والية ):26(الجدول رقم

  سعة االستقبال  عدد المخيمات  البلدية  مالرق
  1229  06  زيامة منصورية  01
  510  02  العوانة  02
  500  01  األمير عبد القادر  03
  450  02  خيري واد عجول  04
  1360  06  القنار  05
  300  01  سيدي عبد لعزيز  07

  10349  18  المجموع
  .لسياحة لوالية جيجلمن إعداد الطالبة باالعتماد على إحصائيات مديرية ا: المصدر

  بيوت الشباب / ثالثا 
سرير حيث تقوم هذه  520تقدر بـ  استيعاببيوت للشباب بطاقة  05تتوفر والية جيجل على   

اح األخيرة بامتصاص العجز المسجل في هياكل اإليواء خاصة في فصل الصيف حيث وصل توافد السي
  سائح  8952إلى  2013خالل سنة 
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  .الشباب المتواجدة على مستوى والية جيجل بيوت :)27(الجدول رقم
  السعة  الموقع  المالك  بيت الشباب  الرقم
بيت الشباب   01

  الطاهير
مديرية الشباب 

  والرياضة
  60  الطاهير

بيت الشباب   02
  تاكسنة

  60  تاكسنة  -

  بيت الشباب  03
  زيامة منصورية

  مديرية الشباب
  والرياضة

  50  زيامة منصورية

بيت الشباب   04
  جيجل

  100  جيجل  -

المخيم الدولي   05
  للشباب

 -برج بليدة   -
  العوانة

250  

  520  المجموع
  .2013والصناعات التقليدية لوالية جيجل لسنة إحصائيات مديرية السياحة  :المصدر

  وكاالت السياحة واألسفار /رابعا
تذاكر، تنظم وكاالت للسياحة واألسفار تنحصر نشاطاتها في بيع ال 03تتوفر والية جيجل على   

.ستغالل المخيمات العائليةرحالت إلى مختلف الدول بما فيها العمرة، حجز فندقي باإلضافة إلى ا
وكاالت سياحة وأسفار جديدة على الموافقة المبدئية من طرف  04تحصلت  2013سنة وخالل   

  .مصالح الوزارة الوصية
  احة واألسفار بالواليةوكاالت السي على مستوى السياح المعالجين:)28(الجدول رقم 
  2013/ 30/11إلى غاية  2013  2012  

  8288  6445  عدد السياح المعالجين بالجزائر
  84  40  عدد السياح المعالجين األجانب

  8372  6485  المجموع
  .2013إحصائيات مديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية جيجل سنة  :المصدر

سائح  6445م 2012زائريين المعالجين بالجزائر بلغ سنة يوضح لنا الجدول عدد السياح الج  
 40سائح حيث نالحظ وجود ارتفاع معتبر في عدد السياح، أما األجانب فبلغ عددهم  8288ليصل إلى 

سائح إال أنه يبقى رغم  84م ليصل إلى 2013سائح وهذا رقم منخفض جداً ورغم أنه ارتفع خالل سنة 
  .منعدم إن لم نقل شبه ذلك منخفض جداً
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  قطاع السياحة في والية جيجلآفاق : المبحث الثالث
يثبت أن هذا القطاع يواجه العديد من  الجزائر إن ما سبق ذكره من واقع لقطاع السياحة في   

 واالزدهارويساهم في دعم النمو  االقتصاديالتحديات حتى يتحول إلى قطاع قائم بحد ذاته في النشاط 
الجزائري للمحروقات  االقتصادمع سعي الجزائر للخروج تدريجيا من تبعية ، وذلك تماشيا االقتصادي

صب شغل تساهم والتأسيس القتصاد حقيقي قائم على توليد الثروة وتوفير منا االقتصاديوتنويع النشاط 
وجب على الجزائر البحث والتنقيب  وعلى هذا األساس   .بالجزائر االقتصاديللنشاط  في خلق ديناميكية

سبل النهوض بالقطاع الذي أصبح في العصر الحالي صناعة قائمة بحد ذاتها أال وهو قطاع السياحة على 
وهذا يكون بإشراك جميع واليات الوطن  دون استثناء حتى تكون الدفعة قوية ومجدية، وجيجل كإحدى 

يمكن لى هذا أجمل واليات الوطن لما تمتلكه من مقومات بكل أنواعها  وكذا موقعها االستراتيجي، وع
اإلشارة إلى جملة من العوامل التي تعتبر بمثابة تحديات أساسية ويتوجب على صناع القرار أخذها بعين 

من  االستفادةمثلى للنهوض بقطاع السياحة في والية جيجل، ومن ثم  إستراتيجيةفي إطار بناء  االعتبار
  .يالوطن قتصادياالتأثيراته اإليجابية المباشرة وغير المباشرة على النشاط 

  التخطيط السياحي في والية جيجل  :المطلب األول
  تعريف التخطيط السياحي على مستوى الوالية /أوالً

يتم إيكالها من طرف مديرية السياحة لمكتب دراسات معين ليقوم بدراسة المشروع من هي عملية   
ة، مدة اإلنجاز، الغالف المالي، اليد جميع الجوانب ويتم تحديد جميع المتطلبات سواء المادية أو البشري

 إلى المديرية هذا األخير رسلهيإلخ، ليتم بعد ذلك الموافقة عليه من طرف مكتب الدراسات، ...العاملة،
بعد اإلطالع عليه من طرف الوزارة ومناقشته مع جميع األطراف و لتقوم بإرساله إلى وزارة المالية

المالية، ممثل عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية، وممثل عن المعنية والمتمثلة في ممثل عن وزارة 
مديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية جيجل، ليقوم هذا األخير بإقناعهم بجدوى المشروع وعوائده 

ظهور مشاريع مرافقة له تساهم في تنمية الحركة السياحية والعملية التنموية على مستوى الوالية، كذا و
   1.انتهاء المناقشة بين جميع األطراف المعنية تتم الموافقة عليه لتنطلق به األشغال مباشرة وبعد
    2 الوالية أهمية التخطيط السياحي على مستوى/ ثانياً
 تحديد متطلبات المشاريع بدقة، مما يساعد على تخفيض التكاليف؛ 
 ت التي لها عالقة مباشرة عند إنشاء ية مرتبط بجميع القطاعااليساعد على ربط قطاع السياحة في الو

 المشاريع؛
 تعميم الفائدة على جميع أفراد المجتمع الجيجلي؛ 
 المساهمة في تنمية المجتمع الجيجلي وانفتاحه؛ 

                                                             
 .14:15، على الساعة 05/05/2014مقابلة مع السيد منصور نور الدين، مدير السياحة والصناعات التقليدية لوالية جيجل، يوم  -1
 .14:38، على الساعة 07/05/2014يوم  ،والية جيجلمنصور نور الدين، مدير السياحة والصناعات التقليدية ل مقابلة مع السيد -2
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 يوفر لنا المعلومات التي تجعل من قراراتنا تتسم باليقين؛ 
 جنب المفاجآتتوفير الموارد المادية والبشرية في الوقت المناسب والكمية المناسبة لت. 

  أساليب التخطيط السياحي في والية جيجل: المطلب الثاني
  :)م2009-م2005( األول المخطط الخماسي/ أوالً

   103الوحدة    ).م2009-م2005(األول برنامج المخطط الخماسي): 29(الجدول رقم

عدد 
  العمليات

    
  عنوان العملية

  
  السنة

الغالف المالي 
  الممنوح

الغالف 
المالي 

  ستهلكالم

  
  الوضعية المادية للمشروع

  
  
  
01  

  
دراسة إنجاز 
وتجهيز مقر 

مديرية السياحة 
  مع سكن وظيفي

  
  
  

2006  

  
  
  

50.000  

  
  
  

45044  

نسبة اإلنجاز في الحصص التي تم  -
 .%95االنطالق فيها هي 

إنجاز باقي الحصص سيتم سنة  -
 :م على مرحلتين2014

 المالي الممنوح الغالف : المحلة األولى
 .دج15000بـ يقدر 

 الغالف المالي : المرحلة الثانية
  .دج19000المقترحة يقدر بـ 

 .وثائق مديرية السياحة لوالية جيجل: المصدر
  1:)م2009-م2005( برنامجتقييم  

، يتضح لنا أن )م2009- م 2005(لفترة لمن خالل اإلطالع على برنامج المخطط الخماسي األول   
بالنسبة ألغلبية الموظفين وهذا الجانب جيد ومهم في الذي يعتبر مشكلة هذا المخطط اهتم بالسكن الوظيفي 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى وفي الجانب العملي من المخطط نالحظ  المشاريع المقبلة استمرارية إنجاز
أن المخطط تضمن عملية واحدة تمثلت في دراسة إنجاز مقر مديرية السياحة مع سكن وظيفي خُصص له 

في حين الحصص  %95في نهاية المدة كانت نسبة اإلنجاز تبلغ دج 50.000قُدر بـ غالف مالي 
  .م مع تخصيص مبلغ إضافي لكل مرحلة2014المتبقية سيتم إنجازها على مرحلتين سنة 

  ):م2014-م2010(المخطط الخماسي الثاني/ ثانياً
  م2010برنامج  
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 103الوحدة          .م2010ة برنامج المخطط الخماسي الثاني لسن): 30(الجدول رقم

عدد 
  العمليات

  
  عنوان العملية

  
  السنة

الغالف 
المالي 
  الممنوح

الغالف 
المالي 
  المستهلك

  
  الوضعية المادية للمشروع

  
  
  
  
  
05  

المخطط دراسة 
التوجيهي للتهيئة 

  .السياحية

  
  م2010

  
15000  

  
1570  

رحلة الثانية نسبة مال %35مشروع بإنجاز 
  .اقي ثالث مراحلوالب %95اإلنجاز 

 05دراسة تهيئة 
مناطق توسع 

  .سياحي

  
  م2010

  
25000  

  
10412  

  
  .%75مشروع بنسبة إنجاز 

دراسة تهيئة 
وتجديد عزبة 

  .أندرو

  
  م2010

  
5000  

  
2113  

  
  .%100مشروع منتهي 

دراسة تهيئة 
  .شاطئين

  
  م2010

  
40000  

  
37312  

  .%95مشروع بنسبة إنجاز

دراسة إنجاز 
م مركز اإلعال
والتوجيه 
  .السياحي

  
  م2010

  
2000  

  
1369  

والتي  %5باقي ( %95مشروع منتهي بنسبة 
  ).تتعلق بالمساعدة على تعيين المقاولة

  .وثائق مديرية السياحة لوالية جيجل: المصدر
  1:م2010تقييم برنامج  

أنه ما حيث  م يتضح لنا أن هذا البرنامج ثري إلى حد2010من خالل اإلطالع على برنامج   
عمليات كلها عبارة عن دراسة وتهيئة خصص مبلغ مالي لكل واحدة منها على حدى كلها  05تضمن 

عمليات إستراتيجية ومهمة، أما في الجانب العملي لهذا البرنامج نالحظ أن العملية األولى والمتمثلة في 
بالنظر هذه نسبة منخفضة و %35دراسة المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية نسبة اإلنجاز فيه بلغت نسبة 

دج منه فقط، أما العملية الثانية والمتمثلة في 1570للمبلغ المالي المخصص لهذه العملية الذي تم استغالل
والذي تم  %75دج وصلت نسبة اإلنجاز فيها 25000مناطق توسع سياحي خصص لها مبلغ  05دراسة 

اسة تهيئة شاطئين وعملية دراسة إنجاز دج من المبلغ المخصص لها، وكذا عمليتي در10412استغالل 
مركز اإلعالم والتوجيه السياحي هي األخرى لم يتم االنتهاء منها تماماً، عدا عملية دراسة تهيئة عزبة 

دج فقط من المبلغ المخصص 2113ومع ذلك تم استغالل  %100اندرو التي انتهت بها األشغال بنسبة 
  .لها

                                                             
 .من إعداد الطالبة -1
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 م2011برنامج: 
  103الوحدة .             م2011رنامج المخطط الخماسي الثاني لسنةب): 31(الجدول رقم 

عدد 
  العمليات

الغالف المالي   السنة  عنوان العملية
  الممنوح

الغالف المالي 
  المستهلك

  الوضعية المالية للشروع

  
  
  
02  

 06دراسة تهيئة 
  شواطئ

  
  م2011

  
4000  

  
356  

سيتم  %90مشروع بنسبة إنجاز 
في اآلجال  المصادقة على الدراسة

  القريبة
دراسة النضج 

والتحضير إلنجاز 
دار الصناعة 

  التقليدية بالميلية

  
  م2011

  
3000  

  
580  

  
مشروع في طور اإلنجاز بنسبة 

45%  

  .وثائق مديرية السياحة لوالية جيجل :المصدر
  1:م2011تقييم برنامج    

منفصل كما هو موضح ضمن هذا البرنامج عمليتين فقط خصص لكل واحدة منها غالف مالي ت  
دج بلغت 4000شواطئ بغالف مالي قدر بـ  6لية األولى تمثلت في دراسة تهيئة في الجدول أعاله، العم

دج  356تتم المصادقة عليه ولكن سيكون ذلك في اآلجال القريبة، تم استغالل  لم %90نسبة اإلنجاز فيه 
  .من الغالف المالي الممنوح إلتمام العملية

ثانية تمثلت في دراسة النضج والتحضير إلنجاز دار الصناعة التقليدية بالميلية بغالف العملية ال  
 . من المشروع ككل %45دج إلنجاز  580دج استغل منه 3000 مالي قدر بـ 

  م2012برنامج:  
  103الوحدة                 .م2012برنامج الخماسي الثاني لسنة ): 32(الجدول رقم

عدد 
  العمليات

الغالف المالي   السنة  عمليةعنوان ال
  الممنوح

الغالف المالي 
  المستهلك

  الوضعية المادية للمشروع

  
01  

  
تهيئة وتجديد 
  عزبة أندرو

  
  م2012

  
35000  

  
475  

سبب (ستنطلق األشغال في اآلجال القريبة 
تأخر انطالق األشغال يعود إلى تأخر 

المصادقة على مخططات الهندسة المدنية 
نية لمراقبة البنايات من طرف الهيئة الوط

CTC  باإلضافة إلى قرار تخصيص
 ).األرضية ورخصة الهدم

  .وثائق مديرية السياحة لوالية جيجل: المصدر
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  1:م2012تقييم برنامج  
خصص لها غالف مالي  ا البرنامج عملية واحدة تمثلت في تهيئة وتجديد عزبة أندروذتضمن ه  

دج من الغالف المالي المخصص  475شغال بعد، تم استغالل دج لم تنطلق به األ 35000معتبر قدر بـ 
 .أسباب تأخر االنطالق في األشغال موضح في الجدول أعاله لهذه العملية

  2:م2013المشاريع في طور اإلنجاز خالل سنة 
 ستتم المصادقة عليها في ) %90الدراسة في مرحلتها األخيرة بنسبة إنجاز (شواطئ  06 دراسة تهيئة

 لقريبة؛اآلجال ا
  ؛)%45نسبة اإلنجاز (دراسة النضج والتحضير إلنجاز درا الصناعة التقليدية بالميلية 
  نسبة اإلنجاز في الحصص التي تم ( مقر مديرية السياحة والصناعات التقليدية مع مسكن وظيفي

 ؛)%95االنطالق فيها هي 
  احل التاليةمناطق توسع سياحي وفق المر 05إعداد مخططات التهيئة السياحية لـ: 
  ؛)المرحلة الثانية ما قبل األخيرة( منطقة التوسع السياحي دار الواد 
  ؛)المرحلة الثالثة( منطقة التوسع السياحي بني بلعيد 
 ؛)المرحلة الثانية( منطقة التوسع السياحي تاسوست 
  ؛)المرحلة الثالثة( منطقة التوسع السياحي رأس العافية 
 ؛)المرحلة األخيرة( ليدة منطقة التوسع السياحي برج ب 
  المرحلة الثانية ( دراسة المخطط التوجيهي للتهيئة السياحي لوالية جيجل.( 
 3:اإلستالمات 

  :المشاريع التالية استلمت مديرية السياحة لوالية جيجل
 العوانة؛ يالمصادقة على منطقة التوسع السياح 
  ؛)األشغال سيتم في اآلجال القريبةاالنطالق في ( دراسة تهيئة وتجديد عزبة أندرو العوانة 
  من الدراسة سيتم  %5تبقى نسبة  %95مستلمة بـ ( دراسة إنجاز مركز اإلعالم والتوجيه السياحي

استالمها في حالة ما إذا تم إضافة غالف مالي من أجل إنجاز المشروع والمساعدة في اختيار 
 ؛)المقاولة

  95 نسبة اإلنجاز تقدر بـ( دراسة تهيئة شاطئين(%. 
  4:م2013المشاريع المسجلة لصالح القطاع على مستوى المصالح المركزية خالل سنة 
  دج إلنجاز مخططات تهيئة شواطئ الوالية؛ 4500.000.00تم منح غالف مالي يقدر بـ 

                                                             
 .من إعداد الطالبة -1
 .وثائق مديرية السياحة لوالية جيجل -2
 .وثائق مديرية السياحة لوالية جيجل -3
 .وثائق مديرية السياحة لوالية جيجل -4
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  دج إلنجاز مخططات تهيئة مناطق التوسع السياحي 37000.000.00تم منح غالف مالي قدر بـ. 
  1):م2014-م2010(و) م2009- م2005(المخططين تقييم 

عند اإلطالع على هذين المخططين يتبين أنهما يحمالن في جعبتهما مشاريع تنموية، حيث كان   
للسكن الوظيفي نصيب من هذه المشاريع باعتباره مهماً في سيرورة العمل وضمان استقرار الموظف من 

مامات هذين المخططين أعطيا أولوية كبيرة الناحية االجتماعية، هذا من جهة في الجانب اآلخر من اهت
بأس به من الشواطئ وكذا مناطق التوسع السياحي اللذان يعتبران  أهم مقومات الجذب  لتهيئة عدد ال

السياحي في والية جيجل وهذا لطبيعة تضاريس الوالية، إلى جانب األغلفة المالية الممنوحة التي كانت 
يع هذه المشاريع لم يتم االنتهاء منها كلياً فجميعها كانت نصف معتبرة ولكن الغريب في األمر أن جم

منتهية أو نسبة اإلنجاز فيها متدنية عدا مشروع دراسة تهيئة عزبة أندرو التي تم االنتهاء منها بنسبة 
  :، هذا يقودنا إلى مجموعة من االستنتاجات تمثلت على العموم في 100%
 إنجاز المشروع كلياً؛ سوء تقدير الغالف المالي الذي يتطلبه 
  سوء تسيير الغالف المالي الممنوح الذي يحول دون إتمام المشروع كليا، لكن المالحظ هنا أن الغالف

 الممنوح في جميع المشاريع لم يتم استغالله كلياً، إذاً هذا االحتمال مستبعد إلى أقصى حد؛ يالمال
 ء القطاع السياحي األهمية المطلوبةالتهاون في إنجاز هذه المشاريع، الناجم عن عدم إعطا.  

  SDAT 2025التخطيط السياحي في والية جيجل ضمن المخطط التوجيهي : المطلب الثالث
في إطار محاولة الجزائر للنهوض بقطاعها السياحي، قامت والية جيجل على غرار مختلف   

اولة لتوضيحه في سنقوم بمح SDAT 2025واليات الوطن بوضع مخطط توجيهي للتهيئة السياحية 
   :اآلتي
   SDATW 2025التوجيهي للتهيئة السياحية بالوالية  تقديم المخطط /أوالً

قبل االنطالق في هذا العرض البد من التعريج على المخطط الوطني للتهيئة اإلقليم الوالئي الذي   
ط خلق التعاضد بين مختلف هو أيضاً له من األهمية التي ال تقل أبداً عن أهمية المخطط األول، هذا المخط

السياحية، إذاً هو أداة للتوجيه والتخطيط اإلستراتيجي  الصناعية ومقومات اإلقليم سواء الطبيعية، الفالحية،
لنشاطات التهيئة اإلقليمية للوالية وهدفه األساسي هو توفير تنظيم منطقي ومنسجم بجميع إقليم الوالية، كما 

لك بتعظيم النقاط  اإليجابية والبحث عن السلبيات ومحاولة تصحيحها من الجانب يعتبر أداة لتقييم اإلقليم وذ
المادي، يعتبر أيضاً أداة لآلفاق اإلقليمية التي تجمع بين التوجهات العالمية والمحلية فيما يتعلق بالتهيئة 

 2.تبار خصائص الواليةوالتنمية المستدامة لإلقليم واحترام آراء الفاعلين المحليين الذين يأخذون بعين االع
   

                                                             
 .البةمن إعداد الط -1

2 -République Algérienne Démocratique, ministère du tourism, " le schéma directeur d’aménagement 
touristique de la wilaya", Alger p12.   
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 SDATWلتهيئة اإلقليم، فإن المخطط التوجيهي لتهيئة إقليم الوالية  كما في المخطط التوجيهي  
  :يهدف إلى

 تثمين القدرات السياحية الطبيعية والثقافية للوالية التي لها عالقة بالمنطقة؛ 
 تهيئة وتطوير األقاليم التي تعتبر من المقومات السياحية؛ 
 ن نوعية العرض السياحي والصورة السياحية للوالية؛تحسي 
 تطوير المؤسسات الفندقية والسياحية. 

  :تحليل المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الوالئية /ثانياً
  :وذلك من خاللالمخطط التوجيهي للتهيئة السياحة  إطار بعد تحليل  

إن أسلوب إعداد المخطط التوجيهي  :طريقة إعداد الدراسة للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية .1
يركز على انطالقة واضحة، يشارك فيها مجموعة من الفاعلين الذين لديهم  SDATWللتهيئة السياحية 

عالقة مباشرة مع التنمية السياحية على مستوى الوالية، يجب إقامة جمعيات متكونة من أفراد الوالية 
 مسئولواعلين االقتصاديين سواء العموميين أو الخواص، والبلدية، رؤساء الدوائر، مدراء الوالية الف

 .المجتمع المدني، التنظيمات االجتماعية والجمعيات المختصة
إن إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة : إطار التشاور أثناء إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية .2

والفاعلين الذين لديهم عالقة  ، ألزم وجود تشاور بين مختلف الهيئاتSDATWالسياحية للوالية 
 :مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع السياحي، ويكون وفقاً لمايلي

  تحديد لجنة متابعة من أجل دراسة المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية من قبل مديرية السياحة لوالية
 جيجل؛

 ملتقى االنطالق من أجل خلق فضاء للتشاور؛ 
 راحل إعداد الدراسة؛اجتماعات لتقديم وتبيان مختلف م 
 من ممثلين عن المجتمع المدني،  ةإعداد ملتقى خاص باالقتراحات النهائية حيث أن هذه اللجنة مكون

 .مختصين وباحثين في المجال السياحي باإلضافة للفاعلين االقتصاديين
  SDATW  مضمون المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية للوالية .3

تي يجب أخدها بعين االعتبار عند إنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة توجد مجموعة من القطاعات ال  
السياحية للوالية، وهذا األخير اهتم بـالتهيئة البيئية، هياكل اإليواء واإلطعام، هياكل البنية 

تصادي المؤسسات والتأثير االقالتحتية،المنتجات السياحية الجديدة،التربية والتكوين، التجارة والدعم،
تحسين وتحفيز الداعمين العموميين واالتصال،  إستراتيجية التسويقي للقطاع السياحي، واالجتماع
  .والخواص
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 : مراحل إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية للوالية .4
  :يلي إلعداد هذا المخطط توجد خمس مراحل نذكرها كما  

 لة اإلعداد األولى، بحيث يتم هذه المرحلة تعتبر مرح :المرحلة األولى تقرير االنطالقة في الدراسة
فيها إعداد تقرير متضمن لتاريخ تنفيذ الدراسة ونماذج التنظيم، وكيفية جمع المعلومات وكذا المشاورة 
مع مكتب الدراسات المعين إلعداد هذا المخطط، وهذا يكون من قبل لجنة المتابعة، مع وضع رزنامة 

 .خاصة بمكتب الدراسات للمتابعة
 تتناول هذه المرحلة الحالة السياحية للوالية من جميع النواحي، على  :ة تشخيص الحالةالثاني المرحلة

 :النحو التالي
  دراسة الثروة الطبيعية وخاصة الشريط الساحلي مع مراعاة:  
  وجود البحر في هذه المنطقة، تثمين الفضاءات البحرية، وكذلك إحداث توافق مع قدرات االستيعاب

 واقع؛للهياكل في هذه الم
  حيث يجب أن يكون هناك موانئ سياحية على مستوى الشاطئالتجهيزات الموجودة يتم تشخيصها ،

 وكذا موانئ صيد سواء الموجودة أو تلك التي هي في طريق اإلنجاز؛
  المعطيات الفيزيائية وذلك من خالل دراسة وتشخيص المناطق الطبيعية الحساسة، والتي بإمكانها خلق

 ود؛منتوج سياحي موج
 المميزات اإلقليمية لمحاولة تجاوز الصعوبات. 
 السياحي من خالل دراسة العناصر التالية تحليل الطلب : 
 تحليل معدل إقبال السياح؛ 
 الحركة السياحية فيما يخص عدد السياح للوالية مقارنة بالواليات األخرى؛ 
 دراسة طبيعة الزبائن؛ 
 ـويكون ب تحليل العرض السياحي:  
 ؛إلخ...كل الثقافية المرتبطة بالتاريخ العادات والتقاليد، المنتجات الحرفيةدراسة الهيا 
  وشروط قيامها؛) هياكل االستقبال(دراسة الهياكل السياحية 
  االهتمام بدراسة األمن على مستوى الوالية كون جيجل من بين أكثر الواليات في الوطن معاناةً من

 .نقص األمن
 مختلف مؤسسات التكوين المتعلقة مباشرة بالقطاع السياحي  تشخيصبوذلك : دراسة مستوى التكوين

 .سواء مراكز التكوين أو الجامعات
 ألنها تعمل على إحداث التنافسية بين القطاع العام والقطاع : تحليل الحوكمة الحالية للقطاع السياحي

، ضمن إحداث التنمية الخاص، وكذا ضبط القوانين السياحية، بما يتماشى مع القيام بمشاريع سياحية
 .هذا من جهة من جهة أخرى عدم المساس بالجانب االجتماعي أو ما يسمى بالعدالة االجتماعية
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 بعد القيام بتحديد مختلف العوامل الداخلة في النهوض بالقطاع السياحي : استخالص اإلشكالية
ودة، والتي على إثرها وتشخيص الحالة السياحية للوالية سيتم حتماً استخالص بعض النقائص الموج

 .سيتم تجسيد إشكالية المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية للوالية
 واقع السياحة لوالية  دراسة من خالل :المرحلة الثالثة آفاق التنمية وإستراتيجية التهيئة السياحية

سياحي على جيجل وتحديد المعوقات، الدراسة ستعمل على تحديد األهداف المراد تحقيقها في المجال ال
المدى المتوسط، والمدى الطويل، مع تحديد مجموعة من البرامج التي تتماشى والمخطط التوجيهي 

ة، والمخططات الجهوية لتهيئة اإلقليم وعلى العموم هذه اآلفاق سيتم تحديدها وفق يللتهيئة السياح
 :يليما
 تنمية جاذبية إقليم الوالية؛ 
 زيادة جودة المنتجات السياحية؛ 
 الوالية في أن تصبح وجهة سياحية بامتياز؛ رغبة 
 منافسة الوالية السياحية لباقي الواليات؛ 
 الوجهة الشاطئية؛ 
 إستراتيجية تموقع الوالية؛ 
 هذه المرحلة يتم وضعها انطالقا من األهداف التي تم تحديدها  :المرحلة الرابعة اإلستراتيجية المتبعة

ع البرامج ذات األولوية التي سيتم إنجازها، وكيفية تطبيقها في المراحل السابقة، وهنا سيتم وضع جمي
 :من أجل النهوض بالقطاع السياحي، ويتم إعدادها وفقاً لمايلي

 تهيئة اإلقليم وفق مجموعة من المشاريع؛ 
 مشاريع تحل المشاكل المتعلقة بالساحل؛ 
 مشاريع وبرامج تتعلق بالهياكل السياحية؛ 
  ًالستثمارات أجنبية ووطنية؛مشاريع وبرامج موضوعة وفقا 
 مشاريع تتعلق بالجانب الثقافي للوالية. 
 في هذه المرحلة سيتم وضع : الخامسة وهي مرحلة اإلعداد النهائي للمخطط ووضعه المرحلة

اللمسات األخيرة على المخطط، وهنا سيتم وضع تقييم مبدئي لما تم وضعه من برامج ومقارنته مع ما 
بول المخطط من قبل اللجنة المحددة سابقاً، وضبطه من قبل اللجنة الوالئية تم تشخيصه بمعنى سيتم ق

سيتم األخذ بعين االعتبار جميع الملحقات والوثائق المستعملة أثناء الدراسة، وبحيث في هذه المرحلة 
 ويحدد الرزنامة التي سيتم بها سير المخطط، في هذه المرحلة يجب تحقيق األبعاد التالية بطريقة غير

 :مباشرة كالتالي
 البعد االقتصادي؛ 
 البعد االجتماعي؛ 
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 البعد البيئي. 
  :سيتم متابعة هذا المخطط بعد المرحلة المذكورة من خالل

 ملخص حركيات التهيئة المتوقعة من طرف الهيئات القانونية للتهيئة والتنمية المستدامة لإلقليم؛ 
 التهيئة السياحية طور الدراسة أو في المشاريع؛ 
 ركيات السياحية للمشروع؛الح 
 يع المخصصة لتهيئة مناطق التوسع السياحي؛رحالة تقدم المشا 
 المناطق المهيأة سياحياً؛ 
 شبكة الطرق؛ 
 بطاقة الهياكل واألقاليم السياحية؛ 
 التجهيزات والمنتجات السياحية محل الدراسة؛ 
 المتاحف؛ الحدائق ومختلف هياكل االستقبال الواسع؛ 
 وذات الفائدة الثقافية؛ المواقع المزارة 
 مواقع النشاطات الساحلية؛ 
 طبيعة السياحة الرياضية.  

  1تحديات القطاع السياحي في والية جيجل: الرابعالمطلب 
يغلب عليها الطابع  إذ والتي لقبت بجوهرة الساحل بامتيازباعتبار والية جيجل والية ساحلية    

ر المقومات ب، فإن هذا يشكل أحد أهم وأكاإلجمالية من مساحتها %82نسبة الجبال حيث تشكل الجبلي 
الصخور المتناثرة على  معوه البحر مع الرمال الذهبية تارة، التي تجذب السياح، حيث أن تزاوج زرقة ميا

  .تارة أخرى يزيدها رونقاً وجماالً شواطئها أغلب  طول
للسائح ومتنفس له فإن هو اختار تزخر هذه الجوهرة الساحلية بمقومات طبيعية هائلة تجعلها فرجة   

الطبيعة كانت له ملجأ للترويح عن النفس والتمتع بالهواء النقي، وإن هو اختار الشاطئ وجد فيه من 
من عناء العمل ومشاق الحياة، ولهذا  به عن نفسه فيخف ما  التسلية والترفيه والتمتع بأشعة الشمس الذهبية

وهذا من خالل ترقية بعض ت المعنية إعطائه األهمية الالزمة الجهاومن أجل ترقية القطاع البد على 
  :المرتبطة به سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ىوحتالمنتجات السياحية 

دفع قطاع السياحة في والية جيجل وجعله قطاعاً رائداً وفعاالً في االقتصاد الوطني ليس فقط إن   
  :طلب مجموعة من التحدياتيتجيجل بل في القطر الجزائري ككل  في والية

إن ترقية القطاع السياحي في والية جيجل والنهوض به  :زيادة اإلنفاق الحكومي على قطاع السياحة .1
يتطلب جهود واهتمام الهيئات المعنية لتوفير البنى التحتية التي تشكل ركيزة ودعامة تمكنه من 

بدوره بصورة آلية على جذب النهوض بقوة وتضمن الوجه الحسن والمنظر الالئق الذي يعمل 
                                                             

 .من إعداد الطالبة - 1
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االستثمار الخاص هذا من جهة، والسياح من الجهة األخرى، كما ال ننسى أن قطاع السياحة أو ما 
باعتبار أن هذا القطاع قطاع يسمى بالقطاع الثالث هو القطاع األول من حيث توفير اليد العاملة 

 .جداً خدماتي فإنه يعتمد على العنصر البشري في أدائه بصور كبيرة
يقال بأن المجتمع الجيجلي مجتمع :الجيجلي تنمية الفكر السياحي والثقافة السياحية في المجتمع .2

محافظ وكغيره من المجتمعات الجزائرية له عادات وتقاليد متنوعة وكثيرة يعتبرها هوية له البد له أن 
ت بين الشعوب فالمجتمع ، والسياحة في أحد جوانبها تعتبر معبر الثقافااالندثاريحافظ عليها من 

ولهذا وجب على الجهات المعنية البحث عن وسيلة الجيجلي ال يملك ثقافة تقبل اآلخر إلى حد ما 
لغرس ثقافة تقبل اآلخر في ذهن الفرد الجيجلي وهذا من خالل تكوين أفراد في هذا المجال قصد 

ى أن حسن الضيافة واالستقبال النهوض والرقي بالخدمات المقدمة إلى مستوى العالمية، كما ال ننس
 .يمثل الواجهة عند األجانب وهذه الصفة ال تتحقق إال بزرع ثقافة تقبل اآلخر في المجتمع الجيجلي

يغلب عليها الطابع  يالت إن طبيعة تضاريس والية جيجل: تطوير البنى التحتية والمنشآت األساسية .3
كتوفير النقل الذي يعتبر عصب النشاط حية لتطوير منشآتها السيا ضعها أما تحدي كبيرت الجبلي 

السياحي، إن غنى الوالية بمناظر جميلة ومقومات جذب تؤهلها للرقي بالسياحة في الوالية ال يعني 
 . شيئاً إذا لم تتوفر البنى التحتية التي تدعم النشاط السياحي

جيجل كان بناءاً على  إن قدوم سائح أجنبي إلى والية :تحسين الخدمات المرافقة للنشاط السياحي .4
مجموعة من التصورات الذهنية التي بناها في مخيلته فهو يتخيل أنه عند تجوله في شوارع الوالية 

جه يمكنه من سحب نقوده عند اسوف يتمكن من االستفادة من صراف آلي على الرصيف حيثما تو
يد من شبكة األنثرنيث الحاجة إليها ربما ألمر مستعجل، كذلك يتخيل هذا السائح أنه سوف يستف

ساعة في كل أماكن تواجده يستعملها كلما أحتاج الحديث مع أصدقائه وأهله في بالده أو غير  24/24
ذلك للحديث في أمر ربما أسعده أو غيره، كذلك يضن هذا السائح أن الدفع عند التسوق لشراء 

ال تزال والية جيجل لم تضعه في  البضائع من المتاجر يكون باستعمال بطاقة االئتمان، كذلك أمر مهم
تتمثل في مجموعة من الخدمات تقدمها قائمة اهتماماتها أال وهو تقديم ما يسمى بحزمة الخدمة التي 

وكالة السياحة واألسفار بسعر واحد لمجموعة من الخدمات انطالقا من الحجز على متن الطائرة إلى 
  لمطار إلى الفندق ويتنقل فيها في وجهته السياحية الحجز في الفندق، وكذا السيارة التي تنقله من ا

وغيرها من الخدمات التي يحتاجها الفرد في البلد المضيف، لكن السائح يصطدم بالواقع فال يجد من 
يكرر زيارته، ليس هذا فقط ولكن هذا الفرد سوف يحدث أصدقائه بكل هذه ال هذا أي شيء يجعله 

 .لوالية فتشوه سمعة السياحة فيها وفي الجزائر ككلالتفاصيل والنقائص التي تنقل عن ا
إن الظروف التي مرت بها الجزائر في السنوات الفارطة نقلت عنه : تباع سياسة ترويجية فعالةإ .5

صورة سيئة إلى مختلف دول العالم  وغالباً ما اقترن اسم جيجل باإلرهاب، لهذا يتوجب على الهيئات 
في سبيل النهوض بالقطاع من خالل تغير الصورة التي اقترنت بذل جهد القائمة على هذا القطاع 
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بالوالية لسنوات طويلة، وهذا من خالل إتباع سياسة ترويجية فعالة ترتكز على استغالل جميع 
فضاءات االتصال والمشاركة بقوة في التظاهرات السياحية الوطنية والدولية للتعريف بالتراث 

وفرة للسياح المتوافدين إليها، كما الننسى الجانب األمني الذي الجيجلي وكذا مختلف الحوافز المت
 .ترتكز عليه السياحة بشكل كبير
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  :الخالصة
من خالل الدراسة التي أجريت على والية جيجل والتعرف على أهم المقومات التي تزخر بها   

سياحيا رغم أنه ليس  ولىالواليات في الجزائر، هذا ال يعني أنها األ وأغنى الوالية اتضح أنها من أجمل
والسبب يكمن في غياب التخطيط السياحي الذي يضمن النهوض بالقطاع السياحي الذي بدوره  مستحيالً

يضمن تحقيق األهداف المسطرة بطريقة جيدة ومنظمة، هذه الوالية التي تحتل موقع إستراتيجي كما سبق 
طيط السياحي طالما االهتمام بالتخ وسيبقى خراًوقمنا بتوضيح ذلك ال يزال النهوض بقطاعها السياحي متأ

 مع األسف تبقى لكن االنطالقة فيه 2025، ورغم وضع المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق متأخر
  .جل غير مسمىأل
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 :الخاتمة
 ص في الختام إلى أن السياحة أصبحت في العصر الحالي ضرورة حتمية وأكيدة،يمكن أن نخلُ  

باعتبارها اليوم أحد أهم القطاعات االقتصادية ليس هذا فقط وإنما هي اليوم مطلباً من مطالب اإلنسان في 
وبدأت الدول والمنظمات تهتم بما يعرف بصناعة السياحة وأصبحت  ،العصر الحديث للتعبير عن التغيير

هذه األخيرة أحد السبل لحل المشكالت االقتصادية للعديد من الدول خاصة بعد بروز ظاهرة العولمة التي 
هذا من جهة،  ال تعترف بالحدود باإلضافة إلى أن السياحة نشاط متكامل مع القطاعات االقتصادية األخرى

ففي الوقت . ،إلخ....أخرى بإمكانها أن تنشط خدمات أخرى كتأجير السيارات، الصحة، النقل، ومن جهة
الذي تخلق فيه السياح منصب شغل مباشر فهي بذلك تخلق مناصب شغل أخرى غير مباشرة وهنا بيت 

  .للسياحة القصيد أين تكمن األهمية االقتصادية ، واالجتماعية
هنا دفعت الكثير من الدول لالهتمام بهذه الصناعة وتنمية القطاع هذه األهمية التي نتحدث عنها   

السياحي وذلك من خالل التخطيط السياحي الذي أصبح في العصر الحالي من أهم األدوات التي تُستخدم 
والقومي وتحقيق تنمية حضارية شاملة  خل الفرديفي التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى زيادة الد

لمقومات الطبيعية واإلنسانية والمادية في البالد، وبالتالي فالتخطيط السياحي يعتبر جزءاً ال يتجزأ بكافة ا
من خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الذي يقتضي بإلزام الوزارات واألقاليم واألجهزة واإلدارات 

  .الحكومية وغير الحكومية بتنفيذ برنامج عمل مشترك للنهوض بالقطاع
في اآلونة األخيرة بعد طول  جزائر واحدة من بين الدول التي صبت اهتمامها على هذا القطاعوال  

تزخر بثروات سياحية هائلة تجعلها مؤهلة أكثر من غيرها في المغرب الكبير  ها، صحيح أنتجاهل منها
وبالرغم من ذلك  لمكانتها المتميزة على صعيد السياحة الدولية والستقبال أفواج من السياح األجانب، لكن

مما جعله اليوم  لسنوات طويلة بسبب تجاهلها الطبيعي الكبير بقي قطاع السياحة منسياً ومهمالً الرصيد
لى العناصر األساسية التي تمكنه من مسايرة حركة السياحة الدولية خاصة وأن السياحة ثروة ال إيفتقر 

من حيث فرص الشغل باإلضافة ا األخير هذتزول على عكس المحروقات باإلضافة إلى أنها أثرى من 
إلى المداخيل التي يمكن تحصيلها من مختلف االستثمارات السياحية والشيء األكيد هو أن تأخر السياحة 
في بالدنا هو تحصيل حاصل للتأخر الذي تتميز به كل القطاعات االقتصادية األخرى للبالد، ألن كل 

الشيء الذي يجعل هذا األخير ا تصب حتماً في القطاع السياحي منتجات هاته القطاعات بمساوئها ومحاسنه
الجزائر ال تهمل القطاع ، مرآة تنعكس فيه صحة االقتصاد الوطني ووضعية المجتمع الجزائري ككل

السياحي فقط وإنما كذلك تهمل التخطيط السياحي الذي يضمن النهوض بالقطاع لكنها تستفيق من غفلتها 
م الذي يهتم بمختلف مناطق الوطن بما 2025التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق وتجسد ذلك في المخطط 

فيها والية جيجل وذلك من أجل تحسين صورة الجزائر السياحية ودخولها في مجال التنافس في هذا 
ووالية جيجل كجزء ال يتجزأ من الجزائر أيضاً لها  القطاع محلياً وعالمياً وتحقيق تنمية سياحية شاملة

 .ة من هذا المخطط التي اتخذته إطاراً مرجعياً إلستراتيجيتهاحص
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  النتائج/ أوالً
  :سنوردها فيما يلي النتائج من إلى مجموعة ناعلى ضوء ما تقدم توصل  

 نتائج نظرية:  
وهذا يثبت صحة الفرضية ( .ال يمكن النهوض بالقطاع السياحي إال من خالل التخطيط السياحي. 1

 .)األولى
المخططات السياحية في الجزائر جملة من البرامج للنهوض بالقطاع السياحي لكنها لم تتضمن تضمنت . 2

 ).هذا يثبت صحة الفرضية الثانية.(التزامات لتفعيلها من طرف القائمين عليها
 المقوماتلكن سوء استغالل هذه ، تمتلك الجزائر مقومات سياحية متكاملة نادراً ما تجتمع في بلد واحد. 3

  ).وهذا يثبت صحة الفرضية الثالثة(حجر عثرة أمام ذلك، يقف 
  تطبيقيةنتائج: 
ة تحتل المراتب األولى لكن االهتمام المتأخر يلوالية جيجل اإلمكانية التي تجعل منها وجهة سياح. 1

 ).وهذا يثبت صحة الفرضية الرابعة(بالتخطيط السياحي يشكل عائقاً حقيقياً بالنسبة لها 
فعلية ألهمية وضرورة التخطيط السياحي في والية جيجل وحتى لو كانت هناك محاولة غياب نظرة . 2

 ).وهذا ينفي صحة الفرضية الخامسة(فهي تبقى محتشمة نوعاً ما، 
 .وجود خلط بين التخطيط السياحي وعملية تشخيص الحالة السياحية بالوالية. 3

  :قتراحاتاال/ ثانياً
بجميع مستوياته وتكوين أفراد في هذا المجال بهدف تحقيق اكبر لألهداف االهتمام بالتخطيط السياحي . 1

 .المسطرة
 .وضع إستراتيجيات سياحية ترتكز على المنطق وتنبثق من واقع السياحية في الجزائر. 2
االهتمام بالتخطيط السياحي على مستوى والية جيجل وذلك من خالل التخطيط العلمي الذي يراعي . 3

 .التطورات العالمية الطارئة على الطلب السياحي بالنظر العتبارات المنافسة الدوليةويواكب 
االهتمام بالمقومات التاريخية واإلسالمية وإبراز معالمها الحضارية في والية جيجل بصورة أكبر في . 4

 .العملية التخطيطية
 .غبونوضع اقتراحات السياح محل التطبيق ومحاولة التخطيط وفقاً لما ير. 5
 .تسخير وسائل اإلعالم للتعريف بالكنوز السياحية المتنوعة التي تزخر بها بالدنا. 6
تكوين أفراد في المجال السياحي ليكونوا على إلمام بالمنطقة سواء من حيث المواقع األثرية والمعالم . 7

 .التاريخية أو تاريخ المنطقة ليتمكن السائح من التعرف على المنطقة بشكل جيد
اتخاذ اإلجراءات الالزمة للقضاء على ظاهرة كراء المنازل من طرف القاطن دون التصريح بذلك . 8

 والذي أصبح يكلف الخزينة العمومية أمواالً معتبرة
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