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 العملفكان من نعمه التي ال تحصى إنجاز هذا  إلى من كان سر نجاحنا وتوفيق دربنا

 .المهم لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سمطانك

 هذا البحث  قدوة لنا فيتعرفانا بالجميل نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى من كان

العممي عمي النصائح والتوجيهات القيمة وصبرها الكبير معنا فكانت خير ناصح                      

المتواضع وخير موجه إلى من سهرت عمى اإلشراف عمى هذا العمل 

 * نجار حياة*:  أدامها اهلل و رعاها الدكتورة ,ة الفاضمة والمحترماألستاذةإلى 

عمى تقديمهم العون  كما نتقدم بالشكر إلى كل إطارات مديرية السياحة لوالية جيجل

" منصور نور الدين"بالذكر مدير المديرية السيد  ونخص هذا العمل في إنجاز

 كما نقدم الشكر إلي كل عمال فندق الجزيرة

 من قدم لنا يد العون من قريب  ال ننسىو                         

من األساتذة والزمالء واألصدقاء  أو بعيد                                     

 .ولو بكممة طيبة أو دعاء بالتوفيق                                               

     

                

  



   
 

                                                                      
التعب الحياة التي أهدتها  إلى التي حممتني وهنا عمى وهن وبكت من أجمي في صمت    
التي خصها اهلل بالشرف الرفيع والعز المنيع  والحرمان فأهديتني الدفء والحنان،    
 . حفضكي اهللأمي حبيبتي يا أغمى شيء في الوجود، إليك يامن الجنة تحت قدميها،   
إلى كابد الشدائد وكان عرق جبينه منير دربي، إلى من اشترى لي أول قمم ودفعني بكل     
 . العزيز حفضك اهللأبي وشجعني عمى خوض الصعاب، إليك ثقة لمعركة العمم   
. حفظكن اهلل من كل أذى" دليمة، عبمة، سمية، والتوائم نوال وحنان"إلى أخواتي  
.  حفظه اهلل"مراد" إلى أخي العزيز والدلوع صغير العائمة  
. إلى عربون البركة والتي لم تبخل عمي بدعائها جدتي أطال اهلل عمرها  
 .ريحانالإلى كل عائمة غسمون وبو 

 .د جالل ورائة سارةعائمة طيبوش خاص إلي 
 .إلى رفيقة الدرب وصديقة العمر الوفية مني 

 .، سوسو وعائالتهمصديقاتي، ليندا، عزة، أحالم، سميمة إلي 
 .وسيمة، زينب، وعزيزة وبناتها ، وردة،عائشة حميدة، سعدية، فوزية، 

 .  هدى، سممى، وفاء، عبمة، نوارة، جازية
  .2014ةسياحال  تسير واقتصاد السنة الثانية ماسترةخاص إلى زميالتي وزمالئى في الدراسة 

. أساتذة المسار الدراسيالي كل و                               

 .إلى كل من ذكرهم قمبي ونساهم قممي                                      

. ليهم جميعا أهدي بذرة عممي وثمرة جهدي           إ                                

                                                                           



   
 

                                                                      
التعب الحياة التي أىدتيا  إلى التي حممتني وىنا عمى وىن وبكت من أجمي في صمت   
التي خصيا اهلل بالشرف الرفيع والعز المنيع  والحرمان فأىدتني الدفء والحنان،   
 . حفضكي اهللأمي حبيبتي يا أغمى شيء في الوجود، إليك يامن الجنة تحت قدمييا،   
إلى كابد الشدائد وكان عرق جبينو منير دربي، إلى من اشترى لي أول قمم ودفعني بكل     
 . العزيز حفضك اهللأبي وشجعني عمى خوض الصعاب، إليك ثقة لمعركة العمم   
 .فواز، أمين، وليد، يعقوب، والكتكوت الصغير المشاغب إسحاق حفضكم اهلل: إلي اإلخوة األعزاء   
 .إيمان، نسرين، حسناء حفضكن اهلل من كل أذى: إلي أخواتي   

 .  وشفاه من مرضو جدي عمارعمرهفي أطال اهلل    إلى عربون البركة    
 .    إلي كل عائمتي شطيبي، وبوحنيكة

 .عزيبة، حميمة، مريم، مارية، ريم:                     إلى بناتي عمي
  . مديحةإلى رفيقة الدرب وصديقة العمر الوفية    
  . وحيدة، سيميا، وفاء، فوزية، لبنى، فاطمة، مريم، ماريا، فريدة:وصديقاتي   
  .2014ةسياحال السنة الثانية ماستر اقتصاد ةخاص إلى زميالتي وزمالئى في الدراسة   

. أساتذة المسار الدراسيالي كل و                      

 .إلى كل من ذكرىم قمبي ونساىم قممي                             

. إلييم جميعا أىدي بذرة عممي وثمرة جيدي                                       
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يتجسد في انتقال مؤقت لألفراد من منطقة إلي أخرى داخل نشاط إنساني وبشري،  تعتبر السياحة
. الخ...إقميم الدولة أو خارجو بغية تحقيق أىداف معينة كالراحة، االستجمام، الترفيو، العالج واالستكشاف

من دور ميم في عممية التنمية  كما أصبح قطاع السياحة من أىم القطاعات التي تيتم بيا الدول وذلك لما لو
 .االقتصادية

لقد شيدت السياحة نموا متزايدا في السنوات األخيرة سواء من حيث المداخيل أو عدد السياح، وذلك 
 .من خالل الثراء الطبيعي والجغرافي والتاريخي اليائل الذي تتمتع بو الدول المستضيفة لمسياح

فالمناظر الطبيعية . لتحقيق التنمية السياحية يجب توفر الموارد السياحية واإلمكانيات المادية والبشرية
وأماكن الراحة والترفيو، الجبال واألنيار، الشواطئ والغابات، وكذلك اآلثار التاريخية والدينية، اليد العاممة 

كميا تمثل في  المؤىمة والكافية، والصناعات التقميدية والفنون الشعبية بمختمف أنواعيا، العادات والتقاليد،
 .مضمونيا مقومات سياحية يجب أن تتوفر في كل بمد يريد جمب أكبر عدد ممكن من السياح

المنشآت ، بناء   وبالتالي، فإن تطور السياحة يعتمد أساسًا عمى استغالل كل الموارد السياحية المتوفرة
القاعدية وتطويرىا كالفنادق، تحسين الخدمات السياحية المقدمة ومطابقتيا لمعايير الجودة العالمية، وما 

. يتطمبو من ارتقاء في مستوى التعامل مع السياح
إشكالية البحث 

باعتبار أن تطور السياحة يتوقف بالدرجة األولى عمى االستغالل العقالني لممقّومات السياحية في 
: ظل حدود معينة، فإن طرح السؤال الرئيسي التالي بات أمرًا ضروريَا لبموغ األىداف المتوخاة من ىذا البحث

كيف يمكن استغالل المقومات السياحية وتجاوز معوقاتها بما يخدم قطاع السياحة في والية جيجل؟ 
: ولمحاولة اإلجابة عمى الطرح المقدم استوقفتنا التساؤالت الفرعية التالية

 ؟ما ىي أسباب انتشار السياحة .1
 ؟السياحة بوالية جيجل ما ىي مقومات السياحة وما العراقيل التي تواجيو .2
؟ ما ىي الحمول المقترحة لمواجية العراقيل والمعوقات السياحية .3

فرضيات البحث 
 :لإلجابة عمى إشكالية البحث اعتمدنا عمى صياغة الفرضيات التالية

 ؛يمكن استغالل المقومات السياحية من خالل توسيع مناطق التوسع السياحي .1
 ؛ىناك إىمال لممقومات السياحية لوالية جيجل .2
 .ىناك جيود مبذولة لمواجية المعيقات التي تواجو السياحة في والية جيجل .3
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دوافع اختيار البحث 
 :عدة أسباب كانت الدافع الختيار موضوع البحث، أىمياىناك 

 ؛"اقتصاد وتسيير السياحة" ارتباط موضوع البحث بمجال التخصص الجامعي  -
 الرغبة في إثراء معارفنا في ميدان السياحة ومقوماتيا، ومن ثم إثراء المكتبة؛ -
 .نشر وتعميق الثقافة السياحية باعتبارىا شرطا ضروريًا لترقية السياحة وتطويرىا -

 أهمية البحث
تكمن أىمية البحث في إبراز الدور الذي تمعبو صناعة السياحة في تطوير السياحة ونموىا من خالل 
استغالل الموارد السياحية المتوفرة سواء كانت طبيعية أو ثقافية أو تاريخية أو غيرىا،  وكذلك  احتواء جيجل 
عمى مقومات سياحية مادية مع وجود المشاريع السياحية ومناطق التوسع السياحي، إضافة إلى أىمية إلقاء 
الضوء عمى والية جيجل كمنطقة ساحمية سياحية يمكن أن تساىم بشكل كبير في تنمية القطاع السياحي 

 .وتطويره
أهداف البحث  

: يمكن إيجاز أىم األىداف المتوخاة من وراء ىذا البحث في النقاط التالية
 المساىمة في رفع الوعي السياحي ونشر ثقافة السياحة في والية جيجل؛ -
برازىا في والية جيجل من أجل تطويرىا والمحافظة عمييا لمنيوض تحديد  - المقومات السياحية وا 

 بالقطاع السياحي؛
 معرفة عوامل تطور السياحة وتجنب األسباب التي تؤدي إلى تعثرىا؛ -
إبراز المشاريع السياحية ومناطق التوسع السياحي في والية جيجل  والتي ستقوم بيا الدولة من أجل  -

 تحقيق تنمية سياحية مستدامة؛
 .مجموعة من التوصيات والحمول وتقديممعرفة أىم المعوقات التي تواجو القطاع السياحي بالوالية  -

الدراسات السابقة 
 من دراسات سابقة تناولت موضوع السياحة من جوانب مختمفة ىن بحثنا ىذا مستوح أمما الشك فيو 

: وتتمثل ىذه الدراسات فيما يمي
 حول السياحة والفندقة في 2007-2006"  لمحمود فوزي شعوبي "الدراسة األولى عبارة عن رسالة دكتورا 

من ،  حاول الباحث من خالليا معرفة التطور التاريخي لمسياحة ودورىا في تفعيل النشاط االقتصادي،الجزائر
من النشاطات  خالل تحميل العرض والطمب، وتوصل إلى أن السياحة تعد نشاطا اقتصاديا ىاما كغيره
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يجابية عمى الرفاىية االقتصادية كزيادة اإليرادات من النقد إاالقتصادية األخرى، وذلك لما تحققو من آثار 
 .األجنبي، والمساىمة في الدخل الوطني وخمق فرص العمل وزيادة اإليرادات لمدولة

 أىمية السياحة في ظل التحوالت االقتصادية حالة "بعنوان " كواش خالد"  الدراسة الثانية فتعود لأما
حاول الباحث فييا معرفة السياحة من حيث مؤشراتيا ومقوماتيا وآفاق ومستقبل " 2004_2003الجزائر

الجزائر، من خالل إجراء مقارنة من حيث المؤشرات السياحية في كل من الجزائر المغرب وتونس، وتوصل 
 . م ونموهمتساىم في تطورهألنيا  في كل من الجزائر المغرب وتونس،إلى أن لمسياحة دور ميم 

  تخطيط الخدمات السياحية " في حين تناولت دراسة تندرج في إطار نيل شيادة الماستر، تحت عنوان" ،
 أىم المفاىيم النظرية المرتبطة بالسياحة والتخطيط السياحي وربطو بالتنمية الباحث معرفةفييا حاول 

، وتوصمت إلى أن 2025SDATالسياحية المستدامة، كما تم إدراج المخطط التوجييي لمتييئةالسياحية
القطاع السياحي في والية جيجل يواجو العديد من التحديات حتى يتحول إلى قطاع قائم  بذاتو ويساىم في 

 .دعم النمو واالزدىار االقتصادي
واستنادا عمى ىذه الدراسات السابقة، سنحاول دراسة واقع السياحة في والية جيجل من حيث 

المقومات السياحية التي تتوفر عمييا، وكذلك المعوقات التي تواجييا لنصل إلى الحمول المقترحة لمحد من 
.   ىذه المعوقات

 مناهج البحث وأدواته
إلنجاز البحث واإلجابة عمى اإلشكالية والتساؤالت الفرعية سيتم االعتماد عمى المنيج الوصفي 

التحميمي، من خالل االعتماد عمى مجموعة من المصادر، جمع المعمومات المتمثمة في الكتب األساسية التي 
المتصمة بالسياحة، اإلحصائيات، المواقع   والدوريات السابقةليا عالقة بالموضوع، البحوث والدراسات

.  اإللكترونية، إضافة إلى إجراء مقابالت من أجل جمع المعمومات والبيانات وتحميميا واستخالص النتائج 
من خالل دراسة قطاع السياحة وذلك لجانب التطبيقي  بدراسة حالة لوسيتم تدعيم الخمفية النظرية لمموضوع

. بوالية جيجل
حدود البحث 

 جانفي 17 وذلك خالل الفترة مديرية السياحة وفندق الجزيرة لوالية جيجل: مكانية والزمنيةالحدود ال -
 .2014 جوان 2إلى

 صعوبات البحث
 : فيما يميا بالجانب التطبيقي نذكر أىمووخاصةإن إعداد ىذا البحث تخممتو عدة صعوبات  



                                                                                      قدمة م

 

 
 د

 بالنسبة لمدراسة الميدانية عدم تعاون المصالح المختصة في ميدان الدراسة معنا؛ -
 قمة المراجع حول موضوع بحثنا؛ -
 .صعوبة الحصول عمي المعمومات الدقيقة -

خطة البحث 
تم تقسيم ىذا البحث إلى ثالثة فصول، حيث تناولنا في الفصل األول أساسيات حول السياحة، من 

حيث مفاىيم السياحة ومراحل تطورىا، إضافة إلى خصائص السياحة، أنواعيا وأبعادىا، وكذلك أثار 
 مقومات تطور السياحة وعوامل لدراسةصو ي أما الفصل الثاني فقط  تم تخص.السياحة، أسسيا ومبادئيا

 وأخيرا ،تعثرىا، من خالل تقديم مدخل إلى المقومات السياحية، ثم أساليب النيوض بالسياحة وعوامل تعثرىا
 أما الفصل الثالث واألخير، فتضمن مقومات السياحة بوالية .الحمول المقترحة لمحد من معوقات السياحة

جيجل وحدودىا من خالل عرضنا لواقع السياحة بوالية جيجل، إضافة إلى مقوماتيا السياحية، وكذلك 
 .   معوقات السياحة والحمول المقترحة لمحد من ىذه المعوقات
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تمييد 
عمى حب المعرفة والتعمم واالستكشاف  حيث تقوم لحياة،ًا في اضروري اً إنساني اً السياحة نشاط رتعتب 

باإلضافة إلى الراحة والمتعة والسفر التجوال باالعتماد عمى كل الموارد السياحية المتاحة في أي بمد من 
.  والمرافق السياحية الضروريةالطبيعة والحضارات القديمةخالل 

  ونضرة عامة إلى أىمية السياحةومن خالل ىذا الفصل سنحاول التطرق إلى مفيوم السياحة والسائح 
األسباب التي كما سنتطرق إلى   والدتو إلى يومنا ىذا،ذمن الزم اإلنسان لسياحة الذياتاريخ  لمحة عن وكذلك

 والى تعددت بتعدد معايير أنواعيا إلى تميز السياحة وخصائص ثم ال السياحة، ونمو انتشارآذت إلى
 اإليجابية والسمبية واألسس التي تعتمد عمييا ومبادئيا ثارىاآ، باإلضافة إلى واألبعاد التي تحكميا تصنيفيا

. والتي تتمثل في مبادئ عشر حددتيا منظمة األمم المتحدة
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الفصل األول                                                            أساسيات حول السياحة  
 

 
7 

 مفاىيم حول السياحة ومراحل تطورىا: ألولا المبحث
من ىذا . مع تطور المجتمعىا تطور مفيوم    إن السياحة ظاىرة من الظواىر اإلنسانية القديمة والعريقة، 

 وأبعادىا،  تاريخ السياحة ومفيوم السياحة، خصائصيا، أنواعيالدراسة ىذا المبحث المنطمق فقد خصصنا
 .أثارىا، أسسيا ومبادئيا

لمحة تاريخية عن السياحة : المطمب األول
لذلك سنحاول من . المجتمعات عديدة كانت وليدة تطور العصور و السياحة مراحل تطور عرفت

:  تطورىا مراحلخالل ىذا المطمب إعطاء لمحة تاريخية عن السياحة وتسميط الضوء عمى
ة في العصور القديمة  حالسيا: الفرع األول

كان االنتقال في ىذه المرحمة ، حيث  الخميقةء بدذ اإلنسان طبيعة كامنة فيو من لدىإن حب االنتقال
من مكان كما أن انتقال اإلنسان .وذلك سعيا لكسب الرزق من أجل حياة أفضل ،(1)جزء ال يتجزأ من الحياة

عمى أسفاره كان يركز في رحالتو وحيث  وسائل لمسفر والتنقل، في ظل عدم توفرعمى األقدام كان إلى آخر 
 :يمي ما

 (2 )؛عالقات متبادلة بين القبائل المختمفة  خمقوىو ما ُيقصد بو:تحقيق الفائدة: أوال
آنذاك ذلك من خالل معرفة عادات وتقاليد الشعوب األخرى، وىذا ما دفع بالناس و:حب االستطالع: ثانيا

 ؛الناس وطرق معيشتيم عادات لى القيام برحالت طويمة من أجل معرفةإ
 ىاومن أبرز،  القيام برحالت دينية من أجل زيارة األماكن الدينيةوىو ما يقصد بو:الدافع الديني: ثالثا

 (3 ).رحالت اإلغريقيين وأكثرىم شيرة المؤرخ ىيرودوت
 الرومان أول من سافر في اعتبرالمتعة واالستجمام، حيث أي أن الدافع من السفر ىو :المتعة دوافع: رابعا

  السفر بيدف المتعة، إنشاء الطرق الصالحة لسير العربة، بروز السياحة آنذاكذلك الزمن، ومن بين عوامل
(4 ).األمن بسبب انتشار الجيش، توافر خدمات اإليواء والطعام

 

 السياحة في العصور الوسطى: ثانيالفرع ال
 ،يصف المؤرخون ىذه الفترة بأنيا عصور الظالم حيث نشأت صراعات بين الدويالت واإلقطاعيات

وافتقد الناس عنصر األمان وساءت حالة الطرق وأصبحت النظرة إلى العمم عمى أنو منافي لمدين وحرم عمى 
( 1 ).الناس التفكير واالبتكار

                                                           
 . 13، ص2008الطبعة األولى، مصر،  دار الفكر الجامعي،، مدخل إلى عمم السياحةأحمد فوزي مموخية، . (1)
 .14ص ،2008 دار زىران لمنشر والتوزيع، بدون طبعة، األردن، صناعة السياحة،ماىر توفيق عبد العزيز، . (2)
 .50، ص2007 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة األولى، مصر، إدارة التسويق السياحي والفندقي،محمد حافظ الحجازي، . (3)
 .28، ص2007 دار الميسرة لمنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة الثانية، األردن، ،مبادئ السياحةنعيم الظاىر سراب إلياس، . (4)
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 رأس  تم فييا اكتشافكما عرفت ىذه الفترة رحالت األوروبيين خالل القرن الخامس عشر والتي
ماركو " ، ورحالت 1769 عام ونيوزيمندا 1605أستراليا عام  كذلك اكتشاف ،1498الرجاء الصالح عام 

 (2).االستكشافية إلى مناطق عديدة في آسيا الوسطى، والرحالت االستكشافية لشعوب شمال أوربا " بولو
 جديدة في العصور الوسطي فكان عدد كبيرة من الحجاج عمى اختالف اً وقد أخدت السياحة الدينية أبعاد

ومن  .مسافات طويمةبأوطانيم عن أديانيم يقومون برحالتيم الدينية إلى األماكن المقدسة التي غالبا ما تبعد 
 جالوا في مختمف أنحاء  وغيرىم من الذينأشير الرحالة العرب نجد ابن بطوطة، البيروني، ابن عبيد البكري

ومن بين العوامل التي ساىمت في تمك الحيوية والنشاط .العالم وتركوا وثائق سياحية وخرائط تصف العالم
 (3 ):نجد
 ؛ من خيراتيااإلنتفاعحث تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف عمى السياحة في األرض و 
  ؛ المقدسةإلى األراضيبالسفر - بيت اهلل الحرامإلىالحج –ارتباط أحد أركان اإلسالم 
 ؛الحث عمى التعمم والترحال في سبيل تحصيمو 
 وقد كانت بغداد وقرطبة اإلسالمية الدول العربية إلى بيزنطة ثم إلىنتقال مركز التجارة من روما ا ،

. تشكالن مركز التجارة العالمية
 السياحة في العصور الحديثة: ثالثالفرع ال

 عمى ا كبيرابنياية القرون الوسطى بدأت تظير في أوربا تحوالت تاريخية بالغة األىمية كان ليا تأثير
 (4 ):السفر والتنقل كظاىرة إنسانية، ويتميز عصر النيضة في أوربا بمالمح خاصة من أبرزىا

  ظيور نيضة فكرية وعممية كبيرة أبدع فييا األوروبيون الكثير من الكتابات والفنون مما حبب إلييم
 ؛المعرفة وطمب العمم

  صناعة المراكب التي تجاوزت البحار توأحرزما االستكشافات الجغرافية و عصر ىوعصر النيضة 
 واستطاعت أن تسير في المحيطات

 الكنائس التي قام كبار فناني ذلك العصر برسم لوحات خالدة  إن ىذا العصر أفرز عددا ىائال من 
 . عمى جدرانيا وأسقفيا كما تفننوا في زخرفتيا بحيث أصبحت تحًفا فنية تستيوى الكثيرين لزيارتيا

( 5 ):عدة خصائص، أىمياميزت ىذه المرحمة ب تكما

 ؛لبوصمة االتطور والوعي في المالحة واستعمال األجيزة والمعدات مثل -

                                                                                                                                                                                           
 .20مرجع سبق ذكره، ص، مدخل إلى عمم السياحةأحمد فوزي مموخية،  .(1)
 .13، ص1993 دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع، بدون طبعة، لبنان، ،الجغرافيا السياحيةفضل أحمد يونس،  .(2)
 .17، ص2007 أطروحة دكتوراه، كمية العموم االقتصادية وعمو التسيير، جامعة الجزائر،،السياحة والفندقةمحمود فوزي شعوبي،  .(3)
 .22-21ص.مرجع سبق ذكره، ص، مدخل إلى عمم السياحةأحمد فوزي مموخية، . (4)
  .20-18ص. ، ص2001 دار الميسرة لمنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، األردن،،مبادئ السياحةنعيم الظاىر، سراب إلياس، . (5)
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عودة ظيور الدول والحكومات من جديد وقيام الثورة الصناعية أدى ىذا إلى تطور كبير في شتى  -
 ؛المجاالت واألنشطة المختمفة

 ؛انتشار حركة السفر والسياحة مع تطور اآللة وتقدم وسائل االتصال والمواصالت -
 .إنشاء الفنادق الفخمة التي أخدت طابع القصور والقالع -

كل ىذه التغيرات ساىمت في نشوء الحاجة لوجود نشاط خاص ميمتو تنظيم واستثمار أوقات الفراغ 
 ىو اليوم 1841 يوليو 5 واتفق مؤرخو السياحة عمى أن يوم ، السياحةالنشاط عامال ميما لقياموأصبح ىذا 

 (1 ).الذي شيد مولد الرحالت السياحية، والتي تمثمت في رحمة توماس كوك
السياحة في العصور المعاصرة : رابعالفرع ال

وذلك  ،"عصر السياحة"يوصف بأنو ،و"قرن السياحة" يعتبر القرن العشرين بما أحدثو من ابتكارات  
جعل الكرة األرضية ما  ( البحري والجوي، البري) الثالثةبفروعومنجزات ىذا القرن في قطاع النقل  من خالل

كما شيد القرن العشرين أيضا تطورا .أشبو بقرية صغيرة يمكن لإلنسان أن ينتقل بين قاراتيا في يوم واحد
 عن ألف  طاقة استيعابيا ظيرت فنادق عمالقة تزيد حيث الفنادق،خاصةموازيا في المنشآت السياحية 

. ، وأصبحت إدارة الفنادق تخصصا عمميا مطموباوالمنتجعات كما ظيرت القرى السياحية. غرفة
(2 ): يمياويمكن استخالص ما نتج عن ىذا العصر فيم

 

مع السيولة والسرعة  (المرئية والمسموعة والمقروءة )التطور والتقدم الكبير في وسائل االتصال واإلعالم  -
 ؛في نقل األخبار في لحظة حدوثيا عبر العالم

 و المداخيل؛التحسن الممحوظ في النواحي االقتصادية واالجتماعية، وارتفاع مستوى المعيشة وزيادة ونم -
 ؛اىتمام الدول السياحية والحرص عمى تنميتيا وتطويرىا وىذا ساىم في انتعاش الحركة السياحية -
، وارتفاع المستوى الثقافي واالجتماعي والعممي الذي رتزايد أوقات الفراغ والعطل السنوية المدفوعة األج -

 ؛انعكس عمى اتجاه السياحة
 .(البري،البحري، الجوي)تطور البنى التحتية ووسائل النقل بمختمف أنواعيا  -

                                                           
 .29-26ص. مرجع سبق ذكره، ص،مدخل إلى عمم السياحةأحمد فوزي مموخية، . (1)
 مذكرة مكممة لنيل شيادة الماستر في عموم ،دور السياحة البيئية في تحقيق التنمية السياحيةإيمان ضيف اهلل، مريم بوبربوش، . (2)

 .9، ص2011-2010، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعمو التسيير، جامعة جيجل، (دراسة حالة والية جيجل )التسيير
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في األخير نستنتج أن كل مرحمة من المراحل التي مرت بيا السياحة تميزت بصفات خاصة لكل  
مرحمة، حيث تميزت المرحمة األولى بالرحالت من أجل تحقيق ىدف معين، أما المرحمة الثانية فتميزت 

 .بتطور وسائل النقل بمختمف أنواعو وىذا ما أدى إلى زيادة وتطور النشاط السياحي في المرحمتين األخيرتين
مفيوم السياحة والسائح : المطمب الثاني

تعتبر السياحة ظاىرة من ظواىر العصر الحديث، لتأثيراتيا المختمفة عمي المقاصد السياحية، من  
 .  خالل أىم التعاريف التي أعطيت لمسياحة والسائح وىذا ما سنتطرق إليو

مفيوم السياحة : الفرع األول
 فيناك من يعرفيا بأنيا ظاىرة . السياحة باختالف الزاوية التي ينظر إلييا منياتعاريفتختمف  

 سنحاول إيرادىا وأىم  ظيرت مصطمحات جديدة لياكمااجتماعية، وىناك من يعرفيا بأنيا ظاىرة اقتصادية، 
: عمى النحو التاليمن خالل ىذا المطمب وذلك التعاريف 

 السياحة في اإلسالم: أوال
اعتبر ديننا اإلسالمي السياحة من خالل ما جاء في القرآن الكريم وسيمة من الوسائل التي تقرب 

فسيحوا في األرض أربعة أشير واعمموا أنكم غير معجزي :" وجل وذلك في قولو تعالى العبد إلى ربو عز
 (1)."اهلل وأن اهلل مخزي الكافرين

 (2 )..."مسممات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات" ...:وقولو تعالى أيضا
وتكون إما بالصالة  نستنتج أن السياحة في اإلسالم ىي التقرب إلى اهلل سبحانو وتعاليومنو 

 ا آدابتشترطكما أن السياحة في اإلسالم  .هوالصوم، أو التجول في األرض لمتأمل في مخموقات اهلل وممكوت
.  من األفضل مراعاتيا من طرف السائحين وذلك تجنبا لموقوع في األخطاء التي نيانا عنيا اإلسالماوسنن

 
 السياحة في القوانين الوضعية: ثانيا

 وفي الفرنسية منTo tour  من الفعل اإلنجميزيةمن مشتق  Tourisme السياحة أو مصطمحلفظإن 
(  3 ). سواء في اإلنجميزية أو الفرنسية يدور أو يجولمعناهو ،Tournerالفعل

                                                           
 .02مدنية، اآلية رقم  ،9سورة التوبة، رقميا. (1)
 .05، مدنية، اآلية رقم 66سورة التحريم، رقميا . (2)
، 2007، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة األولى، اإلسكندرية،إدارة التسويق السياحي والفندقيمحمد حافظ حجازي مرسي، . (3)

 . 47ص
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 ،مختمفة ألىداف مكان السكن األصمي السفر واإلقامة المؤقتة خارج تعنيسياحة  بعبارة أخرى، كممة 
( 1 ).منيا التعرف عمى العالم ودراسة المغات األجنبية

بمعناىا الحديث ظاىرة من ظواىر عصرنا تنبثق من الحاجة :" بأنيا Froylerاأللماني يرى الباحث -
لى الشعور  لى مولد اإلحساس بجمال الطبيعة ونمو ىذا اإلحساس وا  لى تغيير اليواء وا  المتزايدة إلى الراحة، وا 
بالبيجة والمتعة من اإلقامة في مناطق ليا طبيعتيا الخاصة، وأيضا إلى نمو االتصاالت عمى األخص بين 
شعوب وأوساط مختمفة من الجماعة اإلنسانية وىي االتصاالت التي كانت ثمرة اتساع نطاق التجارة وثمرة 

( 2)".تقدم وسائل النقل 

مجموع كل الظواىر ذات الطابع : "أنياالسياحة ب فيرى Chratenhofenاالقتصادي النمساوي أما -
قامتو فييا  االقتصادي بالدرجة األولى التي تترتب عمى وصول المسافر إلى منطقة أو والية أو دولة معينة وا 

  ".ورحيمو عنيا وىي ظواىر تترابط بالتبعية
ومعنى ذلك أن السياحة ىي جممة من الظواىر ليا طابع اقتصادي، يترتب عن ذلك تنقل المسافرين 

. بمد األصمي إلى مناطق البمد المضيفالمن 
السياحة عبارة عن عممية التنقل من أجل الترفيو وىي مجموعة "  فيقول أنLarousseقاموس الروسأما - 

 (3)".األنشطة المالية، التقنية والثقافية في بمد ما أو منطقة ما حسب عدد السياح
حركة ىي  ىذا التعريف تميز السياحة عن اليجرة عمى أساس أن حركة السائح يتضح لنا من خالل

. العمل اإلقامة أوشكل  بينما اليجرة ىي حركة أشخاص طويمة األجل قد تأخذ ،مؤقتة وقصيرة األجل
 

مجموعة العالقات : " عمى أنيالسياحةالتعريف الذي ينظر لومن أحدث التعاريف التي قدمت لمسياحة 
( 4)".والخدمات المرتبطة بعممية تغيير المكان تغييرا وقتيا وتمقائيا وليس ألسباب تجارية أو حرفية

األفراد خالل بيا مجموعة النشاطات التي يقوم :" في كونياالسياحة  فتحصر لمنظمة العالمية لمسياحةأما ا- 
. (1)"سفرىم وخالل فترة تنقميم إلى أماكن متواجدة خارج محيطيم المعتاد بيدف الترفيو أو دواعي أخرى

                                                           
 .13، ص1999، مجدالوي لمنشر والتوزيع، بدون طبعة، األردن، مختارات من االقتصاد السياحيمروان السكر، . (1)
 .14-13ص .، ص1975، الييئة العممية المصرية لمكتاب، بدون طبعة، مصر، السياحة الحديثة عمما وتطبيقامحمود كامل، . (2)

)3
.
( Ahmed Tessa ,Economique touristique et aménagement du territoire, Alger, opu,1993,p20. 

. 14، ص1994 الشركة العربية لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، القاىرة، ،السياحة النظرية والتطبيقىدى سيد لطيف، . (4)
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كون ظاىرة اجتماعية، تتمثل في تنشاط إنساني قبل أن عبارة عن لسياحة   مما تقدم  نستنتج أن ا
 لفترات محددة ال ىا أو خارجحدود بمدىمانتقال األفراد من أماكن إقامتيم الدائمة إلى أماكن أخرى داخل 

من أجل إشباع رغباتيم بعيدا عن ممارسة أي عمل مأجور ، وذلك  ساعة24تتجاوز سنة وال تقل عن 
 . األموال كسبوأبغرض الربح 
مفيوم السائح : الفرع الثاني

:  نذكر ما يميأىمياتعددت تعاريف السائح ومن 
أي شخص يزور دولة أخرى غير السائح ىو " :تعريف مؤتمر األمم المتحدة لمسفر والسياحة الدوليين- 

 2". منو في الدولة التي يزورىاىالدولة التي اعتاد اإلقامة فييا،ألي سبب غير السعي وراء عمل يجز
: ىذا التعريف يشمل فئتين من الزائرين ىماإن 
 السائحينtouristes  ساعة في الدولة التي 24وىم الزائرون المؤقتون الذين يقيمون عمى األقل لمدة 

 ؛يزورونيا
 مسافري الرحالت السريعةExcursionnistes   لدولة ل ساعة 24 لمدة تقل عن المؤقتينوىم الزائرون

 ؛التي يزورونيا
في المضيف،  ساعة إلى البمد 24الزائر الذي يقوم بزيارة مؤقتة في مدة ال تقل عن :" ُعّرف السائح بأنوكما-

 (3) ."المضيف    ساعة في البمد24م إقامة مؤقتة أقل من يحين المنتزه زائر ليوم واحد وىو الزائر الذي ُيقِق 

سواء كان ذلك  ىو الشخص الذي يسافر خارج محل إقامتو األصميعمى ضوء ما سبق نستنتج أن السائح 
 . ساعة24، لفترة زمنية محددة تزيد عن هداخل بمده األصمي أو خارج

 : وبيذا التعريف يمكن أن نقسم السائح إلى فئتين ىما
 ؛ بعيد عن بمده األصميدوىو الذي يأتي من بل: السائح العالمي -
 . بالسياحة الداخميةىوىو السائح الذي يقوم بالسياحة داخل حدود بمده األصمي أو ما تسم: السائح المحمي -

( 4): وعميو فإن األشخاص الذين ال ينطبق عمييم تعريف السائح ىم

                                                                                                                                                                                           
(1). jean- pierre la zatq. Giatart et Michel, management du tourisme ,Pearson éducation, France, 
2007,p4. 

ص . ، ص2003الممتقى المصري لإلبداع والتنمية، الطبعة األولى، مصر، ، صناعة السياحة بين النظرية والتطبيقيسرى دعبس، (2).  
162-163 .

 .9، ص1985  مؤسسة الثقافة الجامعية اإلسكندرية، بدون طبعة، مصر،اقتصاديات  السياحة، نبيل الروبي، .(3)
 .34، ص2007دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األولى، األردن، ، مبادئ السياحةنعيم الظاىر، سراب ليمى، . (4)
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 ؛أعضاء الييئات الدبموماسية -
 ؛أفراد القوات المسمحة األجنبية -
 ؛ن أو عماليالعاممون المؤقتون ممن يرتبطون بعقود عمل في دول أجنبية كأن يكونوا خبراء أو موظف -
 ؛األشخاص المقيمون عند الحدود ويعممون في أراضي دولة أخرى -
طاقم الطائرة، الباخرة، سائقي القطارات، الشاحنات ممن يعبرون البمد ويبقون فيو : العابرون المسافرون -

 . ساعة24لفترات تقل عن 
أىمية السياحة : الفرع الثالث

 (1 ):منيا ما يمي تتمثل أىمية السياحة في جوانب متعددة نذكر
 ؛كون السياحة نشاط اقتصادي فإنيا تعتبر أساسا لمتبادل الثقافي والحضاري بين الشعوب 
  ؛ ليا مساىمة كبيرة في تحقيق السالم والتفاىم العالميكما أنتساىم السياحة في تشغيل األيدي العاممة 
  المصروفات المباشرة لمسياح عمى وسائل الراحة، التسوق، في األىمية االقتصادية لمسياحة تتجسد

  ، والتي تعتبر كمدا خيل لمبمد المضيف؛الخ...الطعام، والشراب
  ؛الحد من ظاىرة البطالة وتحسين المستوى المعيشي لممواطنينفي األىمية االجتماعية لمسياحة تكمن 
  تكمن في أن النتائج اإليجابية لمسياحة عمى المستوى االقتصادي واالجتماعي ليا فاألىمية السياسية أما

 (2 )؛تساىم في حل الكثير من المشكالت السياسية
 وىذا نتيجة تدفق رؤوس األموال  المضيفة المدفوعات الخاص بالدولةنتعمل السياحة عمى تحسين ميزا ،

 (3)؛األجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية
 تساىم السياحة في توفير النقد األجنبي لتنفيذ خطط التنمية الشاممة من : تدفق رؤوس األموال األجنبية

 (4 ):خالل
 ؛مساىمة رؤوس األموال األجنبية في االستثمارات الخاصة في قطاع السياحة  -

                                                           
 .25مرجع سبق ذكره، ص، فن الداللة السياحيةخالد مقابمة، . (1)
دارة المنشآت السياحية والفندقيةأحمد ماىر،عبد السالم أبو قحف، . (2) ،  1999المكتب العربي الحديث، الطبعة الثانية، مصر،، تنظيم وا 

 .9ص
، 2002األردن،  ، دار صفاء لنشر والتوزيع، الطبعة األولى،إدارة المشاءات السياحيةإبراىيم خالد عواد،   محمد إمام األنصاري،أسيا. ( 3)

 . 32ص
(4)

دارة المنشآت السياحية والفندقية،أحمد ماىر، عبد السالم أبو قحف، .   .223 مرجع سبق ذكره، صتنظيم وا 
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اإلنفاق اليومي لمسياح مقابل الخدمات السياحية، باإلضافة إلى اإلنفاق عمى الطمب عمى السمع اإلنتاجية   -
 .والخدمات لقطاعات اقتصادية أخرى

مما سبق يمكن القول أن السياحة تتمثل في انتقال األفراد من مكان إقامتيم إلى مكان آخر من أجل 
 .إشباع رغباتيم وتحقيق غايات وأىداف محددة، وىؤالء األفراد ىم السياح سواء كانوا سياح محميين أو أجانب

أسباب انتشار السياحة :المطمب الثالث  
 (1 ):تتمثل أىم العوامل التي أدت إلى نمو السياحة فيما يمي

 فكانازدياد الشعور والرغبة لدى أفراد المجتمع إلى إزالة القيود السياحية والتطمع إلى تكوين وحدة شاممة ، 
 ؛ذلك بمثابة حافز قوي لنمو وتقدم السياحة

  الخطوات االقتصادية الكبيرة التي حققتيا أغمب الدول وما ترتب عمييا من ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة
 مدا خيميا؛

 واالحتياجات اإلنسانية كاألغراض الترفييية والثقافية والدينية والصحية مما أدى إلى تطور ظيور الرغبات 
 ؛الحركة السياحية تطورا كبيرا

 ؛اىتمام المجتمع الدولي بالسياحة كنشاط إنساني يستحق التشجيع من كافة الشعوب والحكومات 
  إن االنتقال من الريف إلى المدينة أدى إلى زيادة الطمب عمى السياحة نظرا لتميز الحياة في المدينة

 (2) ؛بالروتين وكثرة الضجيج مما شجع عمى البحث عمى أماكن توفر نوع من الراحة والمتعة
 استعمال اآلالت والمعدات الحديثة أدى إلى زيادة أوقات الفراغ  من خالل أنتخفيض ساعات العمل 

  باإلضافة إلى التمتع باإلجازات المدفوعة األجر؛وأصبحت فرص السفر والسياحة متوفرة
 تطور طرق  باإلضافة إلياالستقرار وانتشار األمن مما شجع عمى السفر والتنقل من دولة إلى أخرى 

كل ىذا أدى إلى سيولة االنتقال من مكان  المواصالت البرية، الموانئ، خطوط السكك الحديدية،المطارات،
؛إلى آخر، مع تحسن المغات والتوسع في األلعاب الرياضية

(3) 
 ،ىا ظاىرة تتمثل في التموث وباألخص في تصاحب التطورات التكنولوجية التي ظيرت بعد الثورة الصناعية

 ؛ إلى مناطق أخرى خالية من التموثات معينة إلى ىروب األشخاص خالل فترىالمدن الكبرى، مما أد

                                                           
 .31-30ص. مرجع سبق ذكره، ص، مدخل إلى عمم السياحةأحمد فوزي مموخية، . (1)
 .34، ص2008دار زىران لمنشر والتوزيع، بدون طبعة، األردن، ، صناعة السياحةماىر عبد العزيز توفيق، . (2)
 .22 ، ص2000دار وائل لمنشر، الطبعة األولى، األردن،  ، صناعة السياحة في األردنخالد مقابمة، فيصل الحاج ديب، . (3)
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 التجارة الخارجية والبحث عن األسواق خارج حدود الدولة تتطور اآلالت ونظم وطرق اإلنتاج ظير لنتيجة 
 السفر؛تنقل والوىو ما يحتاج إلى 

  زيادة ونمو الوعي الثقافي واالجتماعي إضافة إلى انتشار المعمومات أدت إلى زيادة الرغبة لدى الكثير من
 (1 ). العادات والثقافات المختمفةلالطالع عمىالناس لزيارة بمدان أخرى 

إن كل ىذه العوامل مجتمعة شجعت عمى نمو وانتشار السياحة، حيث أصبحت السياحة اليوم تشكل  
 .قطاعا قائما بذاتو إلى جانب القطاعات األخرى

 نستنتج أن السياحة ظيرت منذ القديم حيث مرت عبر مراحل تطور عديدة ظيرت معيا مما تقدم 
ومع التطورات المستمرة في وسائل النقل ونمو الثقافة السياحية وغيرىا انتشرت السياحة . مفاىيم مختمفة ليا

في جميع البمدان، حيث تنوعت خصائصيا وتشعبت أنواعيا، وىو ما دفعنا إلى التطرق إلييا ودراستيا من 
 .خالل المبحث الموالي

 
 
 
 

 

  وأبعادىاأنواعيا، خصائص السياحة: المبحث الثاني

لمسياحة خصائص مميزة وتختمف باختالف أنواعيا وتعددىا وذلك حسب رغبات السياح، وىذا ما  
 .سنتطرق إليو في ىذا المبحث إضافة إلى ذكر أىم أبعاد السياحة

خصائص السياحة : المطمب األول
تسعى السياحة إلى استغالل كل الموارد السياحية المتوفرة لدييا حيث تتميز بمجموعة من الخصائص 

 : نوجزىا فيما يمي

                                                           
 .34مرجع سبق الذكر، ص ، صناعة السياحةماىر عبد العزيز توفيق، . (1)
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 فيو مزيج من عناصر متعددة تتكامل مع بعضيا البعض لتشكل أو تقدم :المنتج السياحي منتج مركب 
 بنية وعوامل جذب تاريخية، باإلضافة إلى يفالمنتج السياحي عبارة عن عوامل جذب طبيع.منتجا سياحيا

 (1 )؛أساسية عامة وأماكن اإلقامة، وكذلك منشآت لخدمات السائحين من مكاتب سياحية وبنوك
 ماديا يمكن نقمو من منتجا فالسياحة تمثل عرض لمخدمات بصفة أساسية وليس :السياحة غير منظورة 

م فإن الدولة المصدرة ث، والمستيمك يأتي بنفسو إلى مكان المنتج السياحي لمحصول عميو ومن رمكان إلى آخ
 (2 )؛ ال تتحمل نفقات النقل عمى غرار الصادرات السمعية األخرى، أي الدولة المضيفة،لممنتج السياحي

 إن المنتج السياحي المتمثل في عوامل الجذب السياحي ال يباع إال من خالل :كيفية بيع المنتج السياحي 
ىذا األخير ال يباع إال ، السياحة، فيذه المغريات ال تدر عائدا بطبيعتيا إال إذا بيعت في شكل منتج سياحي

 (3 )؛بوجود سمع وخدمات مساعدة وىي تسييالت يجب أن تتواجد جنبا إلى جنب مع المغريات السياحية
 من مكان إلى آخر كما في الصناعات األخرى التي : عدم قابمية المنتج السياحي لمتخزين أو النقل

وبما يتفق وحجم العرض واألسعار وبخاصة أن الطمب السياحي  تصمح منتجاتيا لمتخزين لفترة زمنية معينة،
لت ذ بفي ىذا اإلطارو. يتصف بالموسمية مما يؤدي إلى عدم ثبات مستويات التشغيل في صناعة السياحة

 ،(4)عديدة لمتخفيف من مشكمة الموسمية في القطاع السياحي محاوالت
 (5 ): ولتعميق وفيم ىذه الخاصية نذكر أىم ىذه المحاوالت منيا

تقرير عطل مدفوعة األجر مرتين أو أكثر في السنة وىو اتجاه قوي في الدول المتقدمة ذات الدخل الفردي  -
 ؛المرتفع ويسود فييا شتاء قاس مثل دول كندا وشمال الواليات المتحدة األمريكية

 . إليجاد نوع جديد من الطمب تحفزه األسعارالذروةتخفيض األسعار في غير فترات  -
  استغالل المنتج السياحي المتمثل  بمعنى أنو يصعب :[غير مرن]عرض المنتج السياحي عرض جامد

ب السياحي في مجال غير السياحة عمى األقل في الفترة القصيرة، ىذا باإلضافة إلى أن ذفي عوامل الج
وتفضيالتيم،  (السائحين)عرض المنتج السياحي عامة ليس من السيل تغييره طبقا لتغير أذواق المستيمكين

                                                           
 .68، ص2003  مصر، بدون طبعة،مطابع الوالء الحديثة،، صناعة السياحة، األساسيات والمبادئماىر عبد الخالق السيسي، . (1)
 .18ص ،1994 لقاىرة، بدون طبعة، االمركز الغربي لمبحث والنشر، ،السياسة القومية لمتسويق السياحيصالح عبد الوىاب، . (2)
 .12 مصر، ص بدون طبعة،مؤسسة الثقافة الجامعية اإلسكندرية،، التخطيط السياحينبيل الروبي، . (3)
كمية العموم االقتصادية وعموم ، غير منشورة حالة الجزائر، رسالة دكتورا ،أىمية السياحة في ظل التحوالت االقتصاديةكواش خالد، . (4)

. 22ص ،2004التسيير، جامعة الجزائر، 
. 15-14ص . ، صهذكر مرجع سبق، التخطيط السياحينبيل الروبي، . (5)
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عرضيا وفقا  وىذا ما يجعل عممية تسويق المنتج السياحي تختمف عن تسويق المنتجات التقميدية التي يعتبر
 (1). يتالءم مع مطالب السوق لتعديل خط اإلنتاج ال

   وبالتالي، فإن لمسياحة خصائص تميزىا عن غيرىا من القطاعات األخرى، حيث تعتبر محفزا لجذب 
 .السياح، ومعوقا ألنو ال يمكن تخزينو وذلك حسب أنواعيا التي سنتطرق إلييا في المطمب الموالي

أنواع السياحة : المطب الثاني
 أىميا وفق يمكن حصرو،  بتعدد المعايير واألسس المعتمدة في تصنيفيالسياحةتعددت أنواع ا

 :اآلتي
 : ونجد فييا األنواع التالية:طبقا لعدد األشخاص المسافرين: الفرع األول

مة ظوىى عبارة عن سياحة غير من. (2)وتتضمن سفر شخص واحد أو اثنين أو عائمة: السياحة الفردية -
 يقوم بيا شخص أو مجموعة أشخاص بزيارة بمد أو مكان ما تتراوح ،م أو محددظوال تعتمد عمى برنامج من

كل سائح من ىذه المجموعة لو . مدة إقامتيم حسب تمتعيم بالمكان أو حسب وقت الفراغ المتوفر لدييم
 . ورغباتو الخاصة التي جاء من أجل تحقيقيا وتتوقف عمى مقدرتو الماديةهدوافع
 ىاألفواج أو المجموعات السياحية حيث تقوم الشركات السياحية بتنظيماوىى سياحة : السياحة الجماعية -

 (3). تنظيم رحالت، مثل ىاوترتيب
 برنامج يشمل األماكن المراد زيارتيا ومكان النوم والطعام وفقعبارة عن سياحة منظمة وبالتالي فيي 

( 4).وغيرىا

 (5):وىنا نسجل ثالثة أنواع من السياحة، ىي: صالت المستخدمةاوسيمة المو لطبقا: الفرع الثاني
 ؛(...السيارات الخاصة، السكك الحديدية) سياحة برية -
 ؛(اليخوت، البواخر)سياحة بحرية أو نيرية -
 .(الطائرات المختمفة)سياحة جوية -

 :حيث نجد: أو الدافع منياطبقا لمغرض : الفرع الثالث
                                                           

 .18مرجع سبق ذكره، ص، السياسة القومية لمتسويق السياحيصالح عبد الوىاب، . (1)
 .48ص ،2007دار الفكر الجامعي، بدون طبعة، مصر، ، التخطيط السياحي محمد الصيرفي، .(2)
مذكرة ماجستير غير منشورة، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير، جامعة ، واقع السياحة بالجزائر وأفاق تطورىاىدير عبد القادر، . (3)

 .30، ص2006الجزائر، 
 .23مرجع سبق ذكره، ص، مختارات في االقتصاد السياحيمروان السكر، . (4)
مذكرة مقدمة ضمن متطمبات نيل شيادة الماستر، كمية العموم ، تمويل القطاع السياحي في الجزائركمال حنتوت، محمد بوالقابول، . (5)

 .11، ص2013-2012االقتصادية والتجارية وعمم التسيير، جامعة جيجل، 
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ديني معين إلى أماكن مقدسة خالل فترات  وىى التي يقوم بيا الناس من أجل إتباع: السياحة الدينية -
محددة من السنة لممارسة بعض الشعائر الدينية، أو لتنفيذ بعض التعاليم الدينية، أو لمتبرك كما يحدث في 

 ؛بعض المناسبات الدينية
التزلج عمى الجميد، السباحة، الصيد، االستمتاع  يشتمل ىذا النوع من السياحة عمى: السياحة الترفييية -

وال تقتصر السياحة الترفييية عمى التنوع . بأشعة الشمس، وكافة أنواع الرياضة التي تمارس أثناء اإلجازات
نما تشمل أيضا المؤسسات الترفييية التي ىي من صنع اإلنسان كما ُيقصد بالسياحة الترفييية .(1)الطبيعي وا 

 بيا السياحة التي يمتمس السائح منيا الراحة سواء عن طريق المكان الذي يوفر لو يسياحة االستجمام ونعن
 ؛(2)لو اليدوء والسكينةىذه الراحة أو الظروف التي تحقق 

 التحتية التي أنشأىا اإلنسان تحمل والبنيوالتماثيل والمواقع التاريخية  إن المتاحف :السياحة التاريخية -
ذكريات تاريخية مركبة لحقب من الحضارات القديمة، وىي تستقطب السياح الذين يتطمعون إلى ىذه األماكن 

(3)فيما جيدا لمحضاراتسائح لل فزيارة ىذه األماكن توفر .التاريخية بنوع من التفاخر واالعتزاز
 ؛

 عرف حيثوتسمى أيضا بسياحة االستشفاء، وقد عرفت السياحة العالجية منذ القدم،  :السياحة العالجية -
باالنتقال إلى أماكن ى تشف (كاألمراض الروماتيزمية والصدرية )اإلنسان بالتدرج والخبرة أن بعض األمراض 

وقد تفنن الرومان في بناء . معينة تتميز بمناخ خاص ثم اكتشف الخواص العالجية لمينابيع المعدنية
الحمامات العالجية وأقاموا بيا التماثيل الجميمة وألحقوا بيا صاالت الترفيو، وأصبحت السياحة إلى المدن 

والجدير بالذكر أن بعض الشركات المتخصصة تقوم بتعبئة المياه المعدنية . العالجية نوعا من الترف
تشكل مصدر الدخل أصبحت وتسويقيا داخميا وخارجيا وتصدير األمالح المعدنية واألعشاب الطبية والتي 

 (4 ).السياحي

                                                           
، 2007، الوراق لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردن،مدخل إلى السياحة في األردنعبد اهلل أبو عياش، حميد عبد النبي الطائي، . (1)

 .25ص 
 .52-51ص. ، مرجع سبق ذكره، صمدخل إلي عمم السياحةأحمد فوزي مموخية، . (2)
 .24 مرجع سبق ذكره، صمدخل إلي السياحة في األردن،عبد اهلل أبو عياش، حميد عبد البني الطائي، . (3)
 .80-77ص. ، مرجع سبق ذكره، صمدخل إلي عمم السياحةأحمد فوزي مموخية، . (4)
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البحث عن منو كل استجمام يكون الدافع الرئيسي " : تعرف السياحة الثقافية بأنيا :السياحة الثقافية -
 المعالم التاريخية، الحدائق، المباني الدينية، أو القرى، المدن، :المعرفة من خالل اكتشاف تراث عمراني مثل

 (1)".أو المحمية الوطنية والتقاليد لحفالت التقميدية امثال تراث روحي
المشاركة في نوع من أنواع إما  تتضمنىي مراكز سياحية تقدم خدمات رياضية و: الرياضية السياحة -

 الصيد، الرياضة المائية، رياضة رحالت: وتتمثل ىذه األنواع في. أو من خالل المشاىدة والتشجيعالرياضة 
 (2).الخ...، ركوب الخيل عمى الجميد، رياضة تسمق الجبالالتزلج
تعد استضافة المؤتمرات عمى اختالف أنواعيا وتنظيميا من األنشطة : سياحة المؤتمرات واالجتماعات -

كما تعتبر من أنواع السياحة الحديثة التي ظيرت في أواخر القرن العشرين حيث  .(3)السياحية المتطورة
 ( 4). ارتبطت ارتباطا كبيرا بالنمو الحضاري واالقتصادي الذي شيده العالم

(  5):تأخذ السياحة وفقا ليذا المعيار األشكال التالية: (السن)رطبقا لمعم: الفرع الرابع

 سنة وىي مرحمة 14سنوات إلى 7ويتعمق ىذا النوع من السياحة بالمرحمة العمرية من :سياحة الطالئع -
 ؛تعميمية يتم من خالليا اكتساب األطفال ميارات ومعارف سموكية

يمتاز بالبحث عن الحياة ، و( سنة21إلى15 ) ويتعمق ىذا النوع بالمرحمة العمرية من:سياحة الشباب -
 ؛واالختالط باآلخرين واإلثارة االجتماعية

وىي عبارة عن ، (سنة55إلى 25) من تتراوح  ويتضمن ىذا النوع مرحمة عمرية :سياحة الناضجين -
  .سياحة استرخاء ومتعة

( 6):نقسم إلىت و:طبقا لمجنسية: الفرع الخامس

وتشمل حركة السياح المواطنين من حممة جنسية البمد داخل حدود البمد  :(المحمية)السياحة الداخمية  -
 ؛السياسية

                                                           
، دراسة مقارنة بين الجزائر، تونس والمغرب، رسالة ماجستير،كمية العمم االقتصادية وعموم اآلثار التنموية لمسياحةصميحة عشي، . (1)

 .7ص  ،2005التسيير، جامعة باتنة، 
 .75المرجع السابق، ص. (2)
 .83المرجع السابق، ص. (3)
،    2002، الممتقى المصري لإلبداع والتنمية، مصر،11، سمسمة الدراسات السياحية والمتحفية رقم العولمة السياحيةيسرى دعبس، . (4)

 .61ص 
 .13، مرجع سبق ذكره، صتمويل القطاع السياحي في الجزائركمال حنتوت، محمد بوالقابول، . (5)
 .61، مرجع سبق ذكره، صمدخل إلي عمم السياحةحمد فوزي مموخية، أ. (6)
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 وتشمل حركة السياح من الجنسيات المختمفة عبر الحدود :(الدولية أو العالمية)السياحة الخارجية  -
 ؛السياسية الدولية

 (1).وتشمل السياح المغتربين: سياحة المقيمين خارج البمد -

 (2):وتشمل: طبقا لممدة: الفرع السادس

 ؛ مثل اإلقامة في الخارج لمدراسة أو العالج تقتضي مدة طويمة:سياحة طويمة األجل -

 .وتكون بناًء عمى برامج مدتيا قصيرة :سياحة قصيرة األجل -

بناًءا عمى ما تقدم نستنتج أن السياحة تتنوع بتنوع رغبات وحاجات السياح المختمفة، أجناسيم  
 .وأعمارىم، أعدادىم ومدة اإلقامة، حيث كل نوع من ىذه األنواع يحقق حاجة معينة لمسائح

 أبعاد السياحة :المطمب الثالث
ىناك أربعة فضال عن الخصائص التي تميز السياحة عن باقي المنتجات أو الخدمات األخرى، 

 (3): مناطق الجذب السياحي، التسييالت، النقل والضيافة، مثمما سيمي شرحو ىي،لسياحةتحكم اأبعاد 
عامل الجذب السياحي يمكن أن يكون المنطقة المقصودة نفسيا مثل : مناطق الجذب السياحي: الفرع األول
مناطق الجذب  و،مغرية لمزيارة لبضعة أيام أن تكون منطقة ممتعة أو  أو،Disney worldعالم ديزني

 :السياحي يمكن أن تعتمد عمى مصادر طبيعة، حضارية، عرقية أو مناطق تسمية وترفيو
لكل منطقة مزيج فردي مميز من العناصر الطبيعية والجمال الطبيعي، المناخ، : ةالمصادر الطبيعي -

سيولة الوصول ليذه المناطق ذات  .الشمس وىي من أىم عناصر الجذب الطبيعي التضاريس، الماء،
 ؛المصادر الطبيعية الجذابة ىي من أىم ما يؤثر عمى معدل الطمب السياحي لممنطقة

عمى  الحضارة أو طريقة ونمط الحياة والتراث التاريخي لممنطقة يشمل: الثقافيةوالعناصر الحضارية  -
 ؛الثقافة والعادات والتقاليد، مناطقيا التاريخية، الدينية، نمط الحياة

 ؛الرغبة في الرجوع لموطن األم ىي ظاىرة متأصمة بين الشعوب: العناصر العرقية -
من الممكن كذلك جمب السياح بواسطة بعض وسائل التسمية والترفيو المتوفرة في  :التسمية والترفيو -

 أن تكون لفترة زمنية كل سنة مثل اإلحتفاالت الثقافية كما يمكن. اتالمنطقة مثل المنتزىات وحدائق الحيوان
 .والميرجانات

                                                           
 .13، مرجع سبق ذكره، صتمويل القطاع السياحي في الجزائر كمال حنتوت، محمد بوالقابول، .(1)
 .60، مرجع سبق ذكره، ص مدخل إلي عمم السياحةأحمد فوزي مموخية،. (2)
 .26، ص2003، دار وائل لمنشر، الطبعة الثانية، األردن، فن الداللة السياحيةخالد مقابمة، . (3)
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 فإن التسييالت تخدم حاجاتيم ،جمب الناس لممنطقةببينما تقوم عناصر الجذب : التسييالت: الفرع الثاني
التسييالت السياحية عادة تدعم زيادة النمو  و.ورغباتيم وتجعميم يشعرون أن المنطقة ىي بمثابة بمدىم الثاني

 (1): نذكرةي التسييالت السياح أىممنو. المنطقةالشامل في 
شباع يةوسائل الراحة التي تناسب أذواق وحاجات السوق تعتبر ضرورإن : إلقامةا -  لجذب السياح وا 

من ميزانيتو عمى وسائل الراحة %20ينفق السائح ما يقارب ما عادة و. رغباتيم وزيادة نسبة السياحة المتكررة
 ؛غيرىا نزل أو شكل فندق،في والتي تكون 

من ميزانية السائح تصرف عمى الطعام والشراب، بينما يحبذ الكثير %30حوالي : األطعمة والمشروبات -
لكن غالبية المناطق السياحية تحاول ترويج ما لدييا من طعام  من السياح تناول األطعمة المألوفة ليم،

  ولزيادة ما يسمى بتأثير المضاعف السياحي،وشراب لمحصول عمى أكبر قدر ممكن من ميزانية السائح
Tourisme Multiplier Effect؛ 

المتاجر،  تتضمن مثل ىذه الخدمات والتسييالت محالت التحف،: ةالخدمات والتسييالت المساند -
 تكون ىذه المنشآت في غالب األحيان .محالت الغسيل والكي، المرشدين السياحيين والتسييالت الترفييية

عدد كبير من األشخاص، وبالتالي لصغيرة الحجم يعوزىا رأس المال والخبرة اإلدارية لكنيا تؤدي فائدة كبيرة 
 يجب أن تكون ىذه المنشآت سيمة الوصول وتقدم  كماالمتوازن في المنطقة السياحية، تعزز اليدف األساسي

 ؛ما يدفعو السائحخدمات سياحية تتماشى مع 
من الميم أن و. تطور السياحة مرتبط بشكل مباشر مع تطور المواصالت في المنطقة: للنق ا:الفرع الثالث

تكون جميع المناطق السياحية سيمة الوصول من خالل شبكة من الطرق البرية أو الممرات المائية ليتسنى 
 عمى أكبر قدر ممكن من الراحة السائحلممسافر زيارة األماكن السياحية المختمفة متوخين في ذلك حصول 

.  واألخطارواألمان والمتعة بعيدا عن
الضيافة ىو الشعور بالترحيب الذي يتمقاه السائح عندما يرتاد أو يزور المنطقة  :لضيافةا:  الفرع الرابع

مل عمى التفاعل والتعامل مع السياح وسكان المنطقة السياحية أو مع مستخدمي ت فيي تش.السياحية
ترويجية فعالة تقوم بيا الجيات المعنية  سياحية  برامج السياحة إلىحتاجحيث ت.  وغيرىاالفنادق المطاعم،

                                                           
 .28- 27ص .المرج السابق، ص. (1)
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قاطني المنطقة السياحية وتوعيتيم بدورىم الفعال في مجال مدارك من كال القطاعين العام والخاص لتوسيع 
 (1).السياحة وتزويدىم بالمعمومات الضرورية حول المنطقة السياحية

  مما سبق يتضح لنا أن لمسياحة أبعاد تحكميا وتتسم بيا حيث تسيل عمى السياح اإلقامة والتمتع 
 .بالمناظر السياحية المتواجدة في المنطقة المقصودة

  من خالل ىذا المبحث نستنتج أن لمسياحة خصائص تتميز بيا حيث أن كل بمد يسعي إلي استغالل 
الموارد السياحية المتوفرة لدييا، كما أن ليا أنواع مختمفة حسب المعايير المعتمدة في تصنيفييا وميما كان 
نوعيا فيي تؤدي إلي تحقق رغبة أو حاجة معينة لذي السائح، إضافة إلى األبعاد التي تحكميا والتي تسيل 

 .عمى السياح التجول براحة وآمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  آثار السياحة، أسسيا ومبادئيا:المبحث الثالث
 .     في ىذا المبحث سنحاول التطرق إلى بعض اآلثار اإليجابية والسمبية لمسياحة، وكذلك أسسيا ومبادئيا

 آثار السياحة: المطمب األول
 (2):يمكن إيجازىا فيما يميآثار إيجابية وسمبية لمسياحة كون ت أن مما ال شك فيو 

                                                           
 .29المرجع السابق، ص. (1)
 .34-33ص. ، مرجع سبق ذكره، صفن الداللة السياحيةخالد مقابمة، . (2)
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  لمسياحة اإليجابيتأثيرال: الفرع األول
 :يمكن النظر لمسياحة من منطمق إيجابياتيا المختمفة والتي ويمكن حصرىا في النقاط التالية       
  تساعد السياحة في خمق وتوسيع الفرص لمقاءات االجتماعية من خالل تبادل األفكار بين السائح وأبناء
 ؛البمد
 ؛تشجع عمى تحديد اليوية الوطنية والتكامل الوطني 
 ،تسريع عممية التعمم والمساعدة  تساعد السياحة عمى إحياء التراث الحضاري وتنشيط التبادل الثقافي

 ؛الفنون والحرف والمين السياحية عمى النمو وتطور
 ؛تساعد عمى المحافظة عمى التوازن البيئي وخمق بيئة خالية من التموث 
 توسيع فرص ، أما عمى الصعيد االقتصادي فالسياحة ليا مساىمة كبيرة في توليد وزيادة الدخل القومي

 .التشغيل، زيادة الدخل الضريبي، زيادة العائد من العممة الصعبة، وتطوير الصناعات
التأثير السمبي لمسياحة : الفرع الثاني

 : ال يمكن إغفال الجانب السمبي لمسياحة والمتمثل أساسًا في
 لمسياحة نتائج ذات خطورة عالية إذا لم تمق التخطيط والتنظيم والرقابة الفعالة ،عمى الصعيد االجتماعي 

 لتكون متناسقة مع األنماط االجتماعية السائدة مثل االنحالل األخالقي نتيجة تالقي األفكار والطبائع
 المتباينة؛

 تدفق السياح من المناطق الغنية إلى مناطق أخرى فقيرة غالبا ما يؤدي إلى مشاكل اجتماعية كبيرة مثل: 
 ؛الخيانة،الغش، االحتيال والعنف والجريمة والشعور بعقدة النقص

 عمى البيئة وخاصة إذا يشكل خطرا فإن التدفق الكبير لمسياح من الممكن أن ،أما عمى الصعيد البيئي 
 ؛كانت المنطقة السياحية محدودة المساحة

   تحتاج ألموال طائمة  ألنياكصناعة متعددة الجوانبأن السياحة عمى الصعيد االقتصادي نجد 
واستثمارات ىائمة لتكون سيمة الوصول لمسياح وتنمية البنية التحتية األساسية بطريقة تتناسب مع سياسات 

. المنطقة السياحية
 ومنو نستنتج بان السياحة تؤثر إيجابا وسمبا في جميع المجاالت سوءا كانت االقتصادية أو 

 .االجتماعية أو غيرىا، فيي ليا ايجابيات وسمبيات
 أسس السياحة: المطمب الثاني
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 تعتمد السياحة عمى مجموعة من األسس تتكامل مع بعضيا البعض لمنيوض بالسياحة، تتمثل في 
الطمب السياحي، العرض السياحي، التسويق السياحي، اإلنفاق السياحي، اإليرادات السياحية و االستثمار 

 : السياحي، وسيتم شرحيا كما يمي
 الطمب السياحي: الفرع األول

 يعتبر الطمب السياحي كرغبة لدى الشخص ذات أىداف متعددة قد تكون مادية أو معنوية، ثم تتحول 
ىذه الرغبة إلى تصرف مادي في شكل انتقال وسفر الشخص من مكان إقامتو المعتادة إلى الجية التي 

 .يقصدىا إلشباع تمك الرغبة
مجموع االتجاىات والرغبات وردود الفعل اتجاه منظمة : " ومنو يمكن تعريف الطمب السياحي بأنو

 (1)".معينة

المجموع اإلجمالي ألعداد السائحين الوافدين إلى المنطقة السياحية سواء كانوا : "  ويعرف أيضا بأنو
 (2)."مواطنين أو أجانب

من خالل التعريفين نستنتج أن الطمب السياحي ىو مجموع السائحين سواء، كانوا مواطنين محميين  
 :أو أجانب، الذين يستخدمون المنشآت السياحية، وُيقسم طبقا لمعامل الجغرافي إلى

المواطنين من حممة جنسية  (أو السياح) ويتمثل  في عدد السائحين:الطمب السياحي المحمي أو الداخمي: أوالًال 
 البمد، الذين يقومون برحالت سياحية داخل حدود البمد المقيمين فيو؛

ويتمثل بعدد السائحين األجانب من حممة جنسيات أجنبية : الطمب السياحي العالمي أو الخارجي: ثانيا
 .مختمفة، الذين ينتقمون عبر الحدود الدولية لمبمدان المختمفة

  .ويقاس الطمب السياحي بأعداد السائحين الوافدين إلى المنطقة السياحية
ويتميز الطمب السياحي بالمرونة وقابميتو لمتغير تبعا لألحداث السياسية واالقتصادية التي تشيدىا  

. الدول المستقطبة لمسياح، مما يحدث تغيرات في حجم الحركة السياحية نحو ىذه البمدان نتيجة ليذه األحداث
إذن، فاالستقرار السياسي ليذه البمدان المستقبمة لمسياح يضمن ليا مناخا مالئما لالستثمار واستقطاب المزيد 

                                                           
 .30 ص،مرجع سبق ذكره، اآلثار التنموية لمسياحة، عشي صميحة .(1)
درجة الماجستير في اإلحصاء  بحث اعد لنيل، تحميل األنشطة السياحية في سورية باستخدام النماذج القياسية، حمدأحمد أديب أ. (2)

 .29، ص2006-2005، ، سوريةوالبرمجة
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من االستثمارات في مختمف األنشطة السياحية والتي تشجع عمى التدفق السياحي نحو ىذه المناطق، كما 
 (1).يتيح ليا تنظيم تظاىرات ومؤتمرات اقتصادية لتفعيل القطاع السياحي ورفع مساىمتو في ىذه البمدان

 العرض السياحي: الفرع الثاني
عبارة عن كل المستمزمات التي يجب أن توفرىا األماكن السياحية :"يعرف العرض السياحي بأنو 

 (2)".لمسائحين الحاليين أو المحتممين، والخدمات وكل شيء يحتمل أن يغري الناس بزيارة بمد معين

خميط من العناصر غير المتجانسة التي تؤخذ مستقمة عن بعضيا البعض : " ويعرف أيضا بأنو
(3)".لتشكل العرض السياحي الوطني أو الدولي

 

 من خالل ىذين التعريفين نستنج أن العرض السياحي ىو كل ما يتم عرضو من مغريات سياحية 
 .ووسائل جذب لمسياح سواء كانوا محميين أو أجانب بغرض تنمية الحركة السياحية

 :المنتوج السياحي إلى ثالث عناصر أساسية وىي " Robert Laquer" وفي ىذا الشأن صنف
  مجموع التراث المتكون من الموارد الطبيعية، الثقافية، الصناعية، والتاريخية التي تجذب السائح 

 لالستمتاع بيا؛
  مجموعة التجييزات التي ال تعتبر العامل األساسي في جذب السياح، غير أن عدم توفرىا يمنع السائح 

 من السفر، كوسائل المختمفة، ووسائل اإليواء واإلطعام، والتجييزات الثقافية والرياضية والترفييية؛
  مجموعة اإلجراءات اإلدارية المتعمقة بتسييالت الدخول والخروج ذات العالقة بوسائل النقل التي 

 . يستخدميا السائح لموصول إلى المنطقة المرغوب فييا
 (4):أما المنظمة العالمية لمسياحة فقط صنفت المنتوج السياحي في سبعة عناصر كما يمي

 التراث الطبيعي وما يحتويو من مقومات سياحية طبيعية، كالبحار واألنيار والجبال؛ 
 التراث الطاقوي التقميدي، مثل الطرق المستخدمة في استخراج المياه وفي الطواحن؛ 
 التراث البشري، وما يتضمنو من التنوع في أنماط الحياة كالعادات والتقاليد وغيرىا؛ 
 الجوانب التنظيمية واإلدارية والسياسية؛ 
 الجوانب االجتماعية مثل بنية المجتمع، الدين والمغة؛ 

                                                           
 .31 مرجع سبق ذكره، ص،األثار التنموية لمسياحة عشي صميحة،. (1)
 .30، مرجع سبق ذكره، صتحميل األنشطة السياحية في سورية باستخدام النماذج القياسية أحمد، أحمد أديب .(2)
. 32-31ص. مرجع سبق ذكره، صاألثار التنموية لمسياحة، عشي صميحة، .(3)
 .33المرج السابق، ص .(4)
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 التسييالت الخدمية كوسائل النقل، اإليواء والمطاعم. 
من خالل التصنيفات السابقة نستنتج أن العرض السياحي يتجسد في مجموعة عناصر ومقومات  

غير متجانسة من حيث طبيعتيا، إال أنيا متكاممة فيما بينيا من أجل إشباع رغبات السياح من ىذه العناصر 
 .السياحية التي تشكل المنتوج السياحي

 التسويق السياحي:الفرع الثالث
التسويق السياحي ىو ذلك النشاط اإلداري والفني الذي تقوم بو المنظمات والمنشآت السياحية داخل  

الدولة وخارجيا لتحديد األسواق السياحية المرتقبة والتعرف عمييا والتأثير فييا بيدف تنمية وزيادة الحركة 
السياحية القادمة منيا وتحقيق التوافق بين المنتج السياحي وبين الرغبات والدوافع لمشرائح السوقية 

 (1).المختمفة

من ىذا التعريف يتضح أن النشاط التسويقي في مجال السياحة تمتد آثاره إلى المراحل التالية لمرحمة  
بيع المنتج السياحي، وال تقتصر عمى مجرد دراسة األسواق السياحية والمنتجات السياحية في الدولة والدول   

األخرى المنافسة ليا وفيم طبيعة واحتياجات السائحين والتأثير في قراراتيم الشرائية، بل يتعدى ذلك إلى 
 .  مضاعفة الجيود التسويقية المبذولة من اجل تحقيق حاجات السياح

 :وبالتالي، فإن لمتسويق السياحي أسس يقوم عمييا، أىميا
         التسويق السياحي ليس نشاطا مستقال تقوم بو بعض األجيزة والمنظمات والمنشآت السياحية المتعددة
، بل ىو نشاط مشترك تمارسو مختمف (الخ...الشركات السياحية، المنشآت الفندقية، شركات النقل السياحي )

ن اختمفت أىدافيا القريبة أو البعيدة؛  الييئات والجيات السياحية الرسمية العامة والخاصة وا 
  التسويق السياحي نشاط متعدد الجوانب ال يقتصر عمى العمل التسويقي في الخارج فقط ولكنو نابع أساسا

داخل الدولة التي تمثل المصدر الرئيسي ليذا النشاط حيث تتوفر لو المقومات المختمفة واإلمكانيات المادية 
 والبشرية الالزمة لنجاحو واستمراره؛

  فيما يتعمق بيدف النشاط التسويقي السياحي فيناك ىدف عام يسعى إلى تحقيقو ىذا النشاط وىو زيادة
الحركة السياحية القادمة، لكنو يختمف من حيث األىداف القريبة التي تسعى إلى تحقيقيا المنظمات السياحية 
الحكومية والشركات السياحية العامة والخاصة، باإلضافة إلى التنوع في ىذه األىداف واالتجاىات الحديثة 

                                                           
 المممكة العربية السعودية، ،(موسوعة)سسة العامة لمتعميم الفني والتدريب المينيؤالم، التسويق السياحي، شرطيوة العيد بن الشيخ. (2)

 .17بدون سنة، ص
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التي أثرت عميو حيث لم تعد تقتصر عمى مجرد بيع المنتج السياحي ولكن عمى تحقيق اإلشباع الكامل 
 .لرغبات السائحين وتطمعاتيم الحالية والمستقبمية

 (1): ومنو يمكن ذكر بعض أىداف التسويق السياحي كما يمي

 وىي األىداف التي تعمل عمى تحقيقيا الوكاالت السياحية واألجيزة والمنظمات السياحية : األىداف القريبة
وتتمثل في تحقيق نسبة معينة من التدفق السياحي سواء بالنسبة لعدد السائحين أو الميالي السياحية أو 

 اإليرادات السياحية خالل فترة زمنية قصيرة تتراوح بين سنة أو سنتين؛
 يقصد بيا تنوع وتباين األىداف التسويقية التي تسعى لموصول إلييا المنشآت السياحية : األىداف المتنوعة

شباع الحاجات المختمفة لدى السائحين من خالل تحسين مستوى الخدمات : المختمفة مثل تحقيق الرضا وا 
السياحية واالرتقاء بيا، ىذا باإلضافة إلى األىداف التسويقية المعروفة مثل زيادة الدخل السياحي والحركة 

 السياحية، كذلك يمكن أن يدخل ضمن ىذه األىداف التوسع وفتح أسواق سياحية جديدة؛
 وىي األىداف التي تسعى إلى تحقيقيا مختمف األجيزة والمنظمات والشركات : األىداف المشتركة

السياحية مثل تحقيق سمعة سياحية جيدة أو توفير خدمات سياحية عمى درجة عالية من التقدم 
 وىذه األىداف تشترك فييا جميع المنشآت السياحية؛. الخ...والتطور
 يرتبط ىذا النوع من األىداف بتحقيق أىداف معينة تسعى إلى تحقيقيا إحدى المنشآت : األىداف الخاصة

بشكل خاص مثل احتكار سوق سياحي معين أو تقديم خدمات سياحية متميزة بأسعار معتدلة إلى غير ذلك 
 .من األىداف الخاصة التي تسعى إلييا المنشأة السياحية

 
 

 اإلنفاق السياحي: الفرع الرابع
   يمكن القول أن اإلنفاق السياحي ىو كل ما يتم إنفاقو من طرف السائح في البمد السياحي الذي

 . يقصده أو يقوم بزيارتو
ومما الشك فيو أنو كمما زاد تدفق حجم الحركة السياحية زاد حجم اإلنفاق العام عمى السمع والخدمات  

السياحية، وبالتالي ارتفاع معدالت االدخار مما ينشط الصناعات والخدمات المرتبطة بصناعة السياحة، 
األمر الذي يتولد عنو اتساع نطاق ىذه الصناعات أو الخدمات ألن كل استثمار جديد يعني إنفاقا جديدا 

                                                           
  .18المرجع السابق، ص. (1)
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ودخال جديدا، وترجع ىذه األىمية في المقام األول إلى اعتبار أن لمسياحة مصدرا ىام من المصادر المالية 
لمدولة، والتي تعمل عمى تحسين ميزان المدفوعات، وتحقيق رواج عمى مستوى كل الصناعات واألنشطة 

 (1).المرتبطة بصناعة السياحة كالزراعة والصناعة والنقل
 اإليرادات السياحية: الفرع الخامس

تمثل اإليرادات السياحية مصدرا ميما لمعمالت األجنبية لكثير من الدول المتقدمة والنامية التي أولت  
كافة ما تحققو الدولة من إيرادات من السائحين :" وتعرف اإليرادات السياحية بأنيا. أىمية لقطاعيا السياحي

وما تحققو السياحة كنشاط اقتصادي وكوعاء ضريبي، وما يحققو األفراد والشركات الوطنية والمؤسسات 
العمومية والخاصة في حقل السياحة والفنادق والطيران والمالحة نظير ما يؤذونو من الخدمات السياحية 

 ". المختمفة
 (2 ):وتتأثر اإليرادات السياحية بمجموعة من المتغيرات ندرجيا فيما يمي 

 قوة المنتوج السياحي لمنطقة معينة عمى اإلغراء وجذب السياح؛  
  مستوى الخدمات السياحية المختمفة المقدمة لمسياح؛  
 أسعار السمع والخدمات السياحية؛  
 مدى الوعي السياحي لدى المواطنين والعاممين في حقل السياحة؛  
 قدرة السائح عمى اإلنفاق؛  
  طبيعة اإلجراءات اإلدارية والجمركية والنقدية المتبعة من طرف المؤسسات واألجيزة المعنية في الدول 

 المضيفة لمسياح؛
 العالقات السياسية بين الدول المستقطبة لمسياح والدول المصدرة ليم . 

  إضافة إلى ىذه المتغيرات فإن اإليرادات السياحية تتأثر بالتغيرات في الحركة السياحية وعدد الميالي 
السياحية، وىذين المتغيرين يتأثران عكسيا بالظروف األمنية والسياسية واالقتصادية السائدة في البمدان 

ويعود ارتفاع حجم اإليرادات السياحية الدولية أساسا إلى نمو الحركة السياحية عمى المستوى . السياحية
العالمي، وذلك نتيجة الرتفاع مستويات دخول األفراد وتحسين ظروف المعيشة وظروف العمل، وتطور 
مستوى التسييالت السياحية التي ترافق المنتوج السياحي، كمشروعات البنية التحتية ومؤسسات اإلقامة 

                                                           
 .22 مرجع سبق ذكره، ص،األثار التنموية لمسياحة، عشي صميحة. (1 )
 .36-35 ص .، ص المرجع السابق.(2)
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ومشروعات النقل، كما يتوقف تحقيق ىذه اإليرادات عمى حجم وأىمية االستثمارات اإلجمالية في المناطق 
 (1).السياحية

 االستثمار السياحي: الفرع السادس
التضحية بالموارد التي يستخدميا في الحاضر، عمى أمل الحصول :" يعرف االستثمار السياحي بأنو 

عمى إيرادات أو فوائد خالل فترة زمنية معينة، حيث أن العائد الكمي يكون أكبر من النفقات الكمية األولية 
 (2)".لالستثمار

واالستثمارات السياحية شأنيا شأن أي نشاط استثماري في قطاعات أخرى، تبحث عن ركيزتين  
أساسيتين لمباشرة نشاطيا في أي مكان، تتمثالن في الضمانات والحوافز؛ كتوفير االستقرار السياسي الذي 

وبالتالي فتطوير االستثمارات السياحية يتوقف عمى مدي تدفق رؤوس األموال .يشكل مناخا مالئما لالستثمار
المحمية واألجنبية لالستثمار في القطاع السياحي، وعمي الضمانات والحوافز الممنوحة لممستثمرين في ىذا 

 (3).المجال

مما سبق نستنتج أن السياحة صناعة قائمة بحد ذاتيا ومتكاممة، حيث تعتمد عمي أسس سياحية  
تتضمن الطمب السياحي، العرض السياحي، التسويق السياحي، اإليرادات السياحية، واالستثمار السياحي، 

 .وىذا ما جعل لمسياحة نشاط خاص بيا تميزه عن األنشطة األخرى
 
 

 مبادئ السياحة: المطمب الثالث
، 1999 تتمثل مبادئ السياحة في المبادئ العشر التي حددتيا منظمة السياحة العالمية في أكتوبر 

 (4):حيث أعطت الحق في السياحة وحرية تنقل السياح، وفيما يمي ىذه المبادئ
 إسيام السياحة في التفاىم واالحترام المتبادل بين الشعوب والمجتمعات: الفرع األول

                                                           
 .24، صالمرجع السابق .(1)
، أطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتورا سياسة االستثمار في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمي الراىنةعبد القادر بابا،  .(2)

 .37 ، ص2004-2003جامعة الجزائر، كمية العموم االقتصادية وعمم التسيير، في العموم االقتصادية، 
 .25 مرجع سبق ذكره، ص،اآلثار التنموية لمسياحة عشي صميحة، .(3)
، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماستر في عموم التسيير، كمية دور السياحة في تحقيق التنمية المستدامةأمينة دفاس، فيروز حميدة، . (4)

 . 44-43ص. ص، 2011-2010العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة جيجل، 
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يشكل التفاىم وتعزيز القيم األخالقية المتعارف عمييا بين البشر، إضافة إلى التسامح واحترام تنوع  
العقائد الدينية والفمسفية واألخالقية، أساسا لمسياحة المسؤولة ونتيجة ليا، لذا ينبغي عمى أصحاب المصمحة 
في التنمية السياحية ولمسياح أنفسيم مراعاة العادات والتقاليد االجتماعية والثقافية لكافة الشعوب، بما فييا 

 األقميات والسكان األصميين واالعتراف بقيمتيا؛
  ينبغي القيام باألنشطة السياحية عمى نحو ينسجم مع خصائص وتقاليد األقاليم والدول المضيفة واحترام 

 قوانينيا وأعرافيا وعاداتيا؛
  يجب أن تكون ىناك عالقة بين الدول المستقبمة لمسياح والعاممين فييا مع السياح الذين يزورون ىذه 

الدول، بحيث يتعرف العاممين بيذا القطاع عمى أذواق وتوقعات ىؤالء السياح حتى يتم استقباليم عمى النحو 
 الالئق بيم؛

  عمى السمطات العامة حماية السياح وممتمكاتيم، وخاصة االىتمام بسالمة السياح األجانب بحكم وضعيم 
الذي يسيل فيو تعرضيم لمخطر، كما عمييا أن تسيل استخدام وسائل الحصول عمى المعمومات والوقاية 
واألمن والتأمين والمساعدة التي يحتاجونو إلييا، وأن تعاقب بشدة أية ىجمات أو عمميات خطف أو تيديد 

لمسياحة أو العاممين بيا، وفقا لمقوانين الوطنية، وكذلك بالنسبة ألي تخريب متعمد لممرافق السياحية أو 
 لعناصر التراث الثقافي أو الطبيعي؛

  ،ينبغي أن يحترم السياح البمد الذي يزورونو، وأن يمتنعوا عن ارتكاب أي سموك معادي لقوانين ذلك البمد 
 مثال عدم المتاجرة بالمخدرات، وعدم اإلضرار بالبيئة المحمية؛

  ينبغي عمى السياح التعرف عمى خصائص الدول التي يريدون زيارتيا، كما يجب عمييم مراعاة المخاطر 
الصحية واألمنية التي قد تكون موجودة عند سفرىم إلى خارج مكان إقامتيم المعتاد، والتصرف اتجاىيا 

 .بطريقة تمكنيم من تقميل تمك المخاطر إلى حدىا األدنى
 السياحة كأداة لالرتقاء بالذات وبالجماعات: الفرع الثاني

  يرتبط النشاط السياحي عادة بالراحة واالستجمام والرياضة، لذا ينبغي أن يراعي في التخطيط ليا 
وممارستيا عمى أنيا وسيمة متميزة لالرتقاء بالذات عمى المستوى الفردي والجماعي، وعند ممارسة ىذا النشاط 

بعقمية متفتحة تصبح السياحة عنصرا ال مثيل لو لمتعمم والتسامح والتعرف عمى االختالفات القائمة بين 
 الشعوب والثقافات والتنوع فيما بينيا؛
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  ينبغي أن تراعي األنشطة السياحية المساواة بين الرجل والمرأة وتعزيز حقوق اإلنسان، الحقوق الفردية 
لممجموعات األكثر قابمية لمتعرض لألخطار وبصفة خاصة األطفال والشيوخ والمعاقين  واألقميات العرقية 

 والسكان األصميين؛
  السفر لألغراض الدينية والصحية وألغراض التعمم والتبادل الثقافي والمغوي من أشكال السفر المفيدة عمى 

 نحو خاص، وىي جديرة بالتشجيع؛
 السياحة عامل لمتنمية المستدامة: الفرع الثالث

  ينبغي لجميع أصحاب المصمحة في التنمية السياحية حماية البيئة الطبيعية، بقصد تحقيق نمو اقتصادي 
 متواصل ومستدام يتجو نحو تمبية احتياجات وتطمعات الجيل الحالي واألجيال القادمة بصورة عادلة؛

  ينبغي لمسمطات العامة إعطاء األولية والتشجيع لكافة أشكال التنمية السياحية التي تؤدي إلى المحافظة 
 عمى الموارد النادرة وخاصة المياه والطاقة، وأن تتجنب بقدر اإلمكان اإلنتاج الذي يخمف نفايات كثيرة؛

  ينبغي العمل عمى تقديم إجازات مدفوعة األجر، التي ينتج عنيا تكدس تدفقات السياح والزوار في وقت 
أو مكان واحد، وذلك تخفيفا لضغط النشاط السياحي عمى  البيئة وتعزيزا ألثره عمى صناعة السياحة 

 واالقتصاد المحمي؛
  ينبغي أن يراعى في تصميم البنية األساسية لمسياحة  ضرورة  حماية التراث الطبيعي المؤلف من النظم 

كما ينبغي ألصحاب المصمحة في التنمية . البيئية والتنوع البيولوجي وحماية األنواع المعرضة لمخطر
السياحية وخاصة العاممين بالسياحة، أن يتقبموا فرض حدود وقيود عمى األنشطة التي السياحية، وال سيما  

في مناطق مثل المناطق الصحراوية أو القطبية أو في أعالي الجبال والغابات االستوائية أو األراضي الرطبة، 
وىي مناطق مالئمة إليجاد المحميات الطبيعية أو مناطق محمية، ومن المسمم بو أن سياحة الطبيعة 

 (1)والسياحة البيئية يسيمان في إثراء المستوى السياحي والنيوض بو؛
 السياحة كمستخدم لتراث اإلنسانية الثقافي وكمساىم في تعزيزه: الفرع الرابع

  الموارد السياحية جزء من تراث البشرية المشترك، لممجتمعات التي تقع تمك الموارد في أراضييا؛  
  ينبغي تنفيذ السياسات والنشاطات السياحية عمى نحو يسمح باحترام التراث الفني واألثري والثقافي 

والمحافظة عميو ونقمو لألجيال القادمة، كما ينبغي بذل عناية خاصة لحفظ األبنية التاريخية واألماكن المقدسة 
والمتاحف وكذلك المواقع األثرية والتاريخية مع تييئتيا بقدر اإلمكان لزيارات السياح، وينبغي أيضا تشجيع 

                                                           
 .45المرجع السابق، ص.  (1)
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اطالع الجميور عمى الممتمكات الثقافية والمواقع التاريخية مع احترام حقوق مالكييا، وكذلك المباني الدينية، 
 دون اإلخالل باالحتياجات العادية لمعبادة فييا؛

  ينبغي استخدام الموارد المالية الناتجة عن زيارة المواقع الثقافية والمواقع التاريخية، أو جزء منيا عمى 
 األقل، في حفظ وتنمية وتزيين ىذا التراث؛

  ينبغي أن يتم تخطيط النشاط السياحي بأسموب يسمح لممنتجات الثقافية والحرف والتراث الشعبي بأن 
 .يبقى ويزدىر بدال من أن ييمل أو يتحول إلى شيء اعتيادي

 السياحة نشاط نافع لمدول والمجتمعات المضيفة: الفرع الخامس
   ينبغي أن يشارك السكان المحميون في األنشطة السياحية وفي المنافع االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 الناجمة عنيا،خاصة فيما توفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة؛
   ينبغي تطبيق السياسات السياحية بأسموب يسيم في رفع مستوى معيشة سكان األقاليم المضيفة ويمبي

احتياجاتيم، ومن ثم ينبغي أن ييدف النيج التخطيطي والمعماري لممنتجات السياحية وأماكن اإلقامة وأسموب 
عطاء تشغيميا إلى دمجيا بقدر األماكن في النسيج االقتصادي واالجتماعي المحمي، األولوية في حالة  وا 

 تساوي الميارات لمقوى العامة المحمية؛
   ينبغي توجيو عناية خاصة لممشاكل التي تعترض المناطق السياحية والجزر واألقاليم الريفية والجبمية

شديدة التأثر والتي تمثل السياحة بالنسبة ليا فرصة نادرة لمتنمية في مواجية تقمص النشاطات االقتصادية 
 التقميدية؛

   ينبغي لمعاممين بالسياحة، وخاصة المستثمرين منيم، الذين يخضعون لمقوانين الصادرة عن السمطات
العامة، أن يقوموا بإجراء دراسات عن آثار مشاريعيم التنموية عمى البيئة ومحيطيا الطبيعي، كما ينبغي ليم 

تقديم بيانات واضحة وموضوعية عن برنامجيم، وتأثيراتيا المتوقعة، وتعميق الحوار مع السكان المعنيين 
 (1).حول مضمون ىذه البرامج

 التزامات أصحاب المصمحة في التنمية السياحية : الفرع السادس
   يمتزم العاممون بالسياحة  بتوفير معمومات موضوعية وصادقة لمسياح عن األماكن التي يقصدونيا وعن

قامتيم  وأسعار وجودة الخدمات التي يمتزمون بتقديميا؛. ظروف سفرىم واستقباليم وا 

                                                           
 .46-45 ص.المرجع السابق، ص. (1)
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   يمتزم العاممون بالسياحة، طالما توقف األمر عمييم، ببذل العناية والتعاون مع السمطات العامة من أجل
أمن وسالمة السياح ووقايتيم من الحوادث وحماية صحتيم وسالمة الطعام الذي يقدم ليم كما ينبغي ليم 

 التأكد من وجود أنظمة مناسبة لمتأمين والمساعدة؛
   ينبغي لمعاممين بالسياحة، طالما توقف األمر عمييم، أن يبذلوا ما في وسعيم لممساىمة في إشباع

تاحة الفرصة ليم لممارسة شعائرىم الدينية أثناء سفرىم؛  الرغبات لدى السياح وا 
   ينبغي لمسمطات العامة في الدول المصدرة والدول المضيفة، وبالتعاون مع المينيين المعنيين، التأكد من

 وجود اآلليات الالزمة إلعادة السياح إلى بالدىم في حالة إفالس الشركة التي نظمت سفرىم؛
   بالظروف الصعبة، أو حتى  (خاصة في األزمات)لمحكومات الحق، وعمييا واجب إعالم مواطنييا

بالمخاطر المحتمل مواجيتيا أثناء سفرىم إلى الخارج، ولكن تقع عمييا مسؤولية إصدار مثل ىذه المعمومات 
دون مبالغة فييا عمى نحو ال مبرر لو يضر بصناعة السياحة في الدول المضيفة وبمصالح منظمي الرحالت 
في الدول نفسيا، لذا ينبغي مناقشة فحوى إرشادات السفر مع سمطات الدول المضيفة والمينيين المعنيين بيا 
قبل إصدارىا، كما ينبغي لمتوصيات التي تتضمنيا أن تتناسب بدقة مع خطورة الموقف القائم وأن تقتصر 

 عمى المنطقة الجغرافية التي تفتقر إلى األمن فعال؛
 الحق في السياحة: الفرع السابع

   يتمتع جميع سكان العالم عمى قدم المساواة بالحق في التطمع إلى اكتشاف موارد ىذا الكوكب واالستمتاع
بيا بصورة مباشرة وشخصية، كما أن المشاركة المكثفة والمتزايدة في السياحة الداخمية والدولية تعد أحد 

 أفضل الطرق الممكنة لالستفادة منيا؛ 
   ينبغي النظر إلى حق الجميع في السياحة باعتباره مالزما لمحق في الراحة والترفيو، بما يشممو ذلك من

وضع حد معقول لعدد ساعات العمل، والحق في الحصول عمى إجازات دورية مدفوعة األجر وىو ما نصت 
  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛24عميو المادة 

   ينبغي أن تساعد السمطات العامة عمى تنمية السياحة االجتماعية، وبوجو خاص السياحة الجماعية، التي
 تسيل بدرجة كبيرة من إمكانية الترفيو والسفر واالنتفاع من اإلجازات؛

  (1).ينبغي تشجيع وتسييل السياحة العائمية وسياحة الشباب والطمبة وكبار السن، وسياحة المعاقين 
 حرية تنقل السياح: الفرع الثامن

                                                           
. 48-47 ص . ص،المرجع السابق. (1)
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   ينبغي أن يتمتع السياح والزوار، وفقا لقواعد القانون الدولي والتشريع الوطني، بحرية التنقل داخل أوطانيم
 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، كما ينبغي أن 13ومن دولة إلى أخرى، عمال بما تنص عميو المادة 

يسمح ليم بالوصول إلى أماكن العبور واإلقامة، وبموغ المواقع السياحية والثقافية دون تعرض إلجراءات مبالغ 
 فييا ودون تمييز في المعاممة؛

   يحق لمسياح والزوار استخدام أي من وسائل االتصال المتاحة سواء كانت داخمية أو خارجية، وكذلك
الوسائل السريعة والميسرة لمحصول عمى الخدمات اإلدارية المحمية، كما ينبغي أن تكفل ليم حرية االتصال 

 بالممثمين القنصميين لبمدانيم وفقا لالتفاقيات الدبموماسية السارية؛
   يحق لمسياح والزوار التمتع بنفس الحقوق المقررة لمواطني الدولة التي يزورونيا فيما يتعمق بسرية

 البيانات الشخصية والمعمومات المتعمقة بيم، وخاصة عندما يتم تخزين ىذه البيانات إلكترونيا؛
   ينبغي أن يسمح لممسافرين بالحصول عمى مخصصات مالية من العمالت القابمة لمتحويل والالزمة

 .ألسفارىم ما دام الوضع االقتصادي لدوليم يسمح بذلك
 حقوق العاممين والمقاولين في صناعة السياحة: الفرع التاسع

   ينبغي ضمان الحقوق األساسية لمعاممين بأجر والعاممين لحسابيم الخاص في صناعة السياحة
والنشاطات المتصمة بيا، وذلك تحت إشراف السمطات الوطنية والمحمية بكل من الدول المصدرة والدول 
المستقبمة لمسياح، مع توجيو عناية خاصة لذلك نظرا لمعقبات الخاصة الناجمة عن الطبيعة الموسمية 

لنشاطيم والبعد العالمي لصناعتيم، والمرونة التي يتعين عمييم في أغمب األحوال مراعاتيا بحكم طبيعة 
 عمميم؛
   ينبغي السماح ألي شخص طبيعي أو اعتباري، لديو اإلمكانيات والميارات الضرورية، القيام بنشاط

ميني في مجال السياحة وفقا لمقوانين الوطنية القائمة، وينبغي أن يسمح لممقاولين والمستثمرين، وخاصة 
الذين يعممون في مجال المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم بالدخول إلى القطاع السياحي، بأقل قدر من 

 القيود القانونية أو اإلدارية؛
   تساىم عمميات تبادل الخبرة لإلداريين والمتعاممين من البمدان المختمفة، في دعم تنمية صناعة السياحة

في العالم، لذا فمن الضروري تيسير مثل ىذه العمميات بقدر اإلمكان في إطار القوانين الوطنية واالتفاقيات 
 الدولية؛
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   قامة عالقة متوازنة بين مشاريع الدول المولدة والمستقبمة لمسياح يساىم في التنمية إن الشراكة وا 
 .المستدامة لمسياحة

 التقيد بمبادئ المدونة العالمية آلداب السياحة: الفرع العاشر
   ينبغي ألصحاب المصمحة في التنمية السياحية االعتراف بدور المؤسسات الدولية وعمى رأسيا حقوق

 اإلنسان والبيئة والصحة مع مراعاة المبادئ العامة لمقانون الدولي؛
   ينبغي ألصحاب المصمحة في التنمية السياحية سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، التعاون عمى

 العمل بيذه المبادئ ومراقبة تطبيقيا الفعال؛
   ينبغي ألصحاب المصالح المذكورين أن يبرىنوا عمى عزميم في حالة أية منازعات تنشأ عن تطبيق أو

لمتوفيق " المجنة العالمية آلداب السياحة" تفسير المدونة العالمية آلداب السياحة إلى ىيئة محايدة تتمثل في 
 (1).بينيم

ومنو نستنتج أن لمسياحة مجموعة من المبادئ ينبغي أخدىا بعين االعتبار، وذلك حتى تتطور  
 .صناعة السياحة في جميع الدول

من خالل ىذا المبحث يمكن القول أن لمسياحة آثارًا ايجابية وسمبية تؤثر عمييا في جميع النواحي  
االقتصادية واالجتماعية وغيرىا، حيث ترتكز عمى مجموعة من األسس كالطمب والعرض السياحي، اإلنفاق 

السياحي، اإليرادات السياحية، االستثمار السياحي والتسويق السياحي، إضافة إلى المبادئ التي تحكميا والتي 
 .تتمثل بصفة عامة في حماية السياح ومناطق الجذب السياحي

 
الصة الفصل  خ

.  الفصل يمكن القول بأن السياحة ىي من القطاعات االقتصادية الميمة لمكثير من الدولختاما ليذا 
وذلك بوعيو وثقافتو السياحية التي تكون مبنية عمى طريقة  ،دمن خالل الدور الذي يقوم بو الفرأىميتيا تبرز 

ىذا أغراض تحقق اليدف الذي يصبو إليو السائح، ليا أنواع مختمفة و كما أن السياحة .تعاممو مع السياح
 إيجابا أو المدفوعاتتعود عمى اقتصاد الدول وتؤثر في ميزان فضال عن العوائد المحققة من السياحة والتي 

 .كما أن لمسياحة مبادئ يجب إتباعيا من أجل تحقيق تنمية سياحية مستدامة. سمبا

                                                           
. 49المرجع السابق، ص. (1)



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 تمهيد

 مدخل إلى المقومات السياحية: المبحث األول
 عوامل تعثر السياحة وأساليب النهوض بها: المبحث الثاني

خالصة 
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 تمهيد
تتنكع المقكمات السياحية التي تتكفر عمييا الدكؿ بيف الطبيعية كالحضارية كالمادية، كتعتمد السياحة  

اعتمادا يكاد يككف كميا عمى ىذه المقكمات ككؿ مالو قيمة جمالية كعممية متميزة، مما يستمـز ضركرة تثمينيا 
 .كحمايتيا مف االنقراض كاالندثار كاالستفادة منيا

 لذلؾ سنحاكؿ مف خالؿ ىذا الفصؿ التطرؽ إلى المقكمات السياحية مف حيث المفيـك كاألنكاع
أىـ األساليب التي تؤدم ثـ الكقكؼ في المبحث الثاني عمى  . كالعكامؿ المؤثرة فييا كمبحث أكؿالمختمفة ليا

باإلضافة إلى بعض الحمكؿ المقترحة لمحد مف معكقات  التي تكاجييا،  كمعكقاتإلى النيكض بالسياحة
 .السياحة
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 مدخل إلى المقومات السياحية: المبحث األول
 حيث تمثؿ ،عتبر المقكمات السياحية أساس النشاط السياحي، فبدكنيا ال كجكد لمنشاط السياحيت

تتمثؿ في المعطيات الجغرافية كالمناظر الطبيعية، أماكف الراحة الترفييية ىي ك ركائز ال بد مف تكافرىا
 .إلخ...كالغابات كالصحارم باإلضافة إلى اآلثار التاريخية كالمعمارية كالصناعات التقميدية كالفنكف

سنحاكؿ مف خالؿ ىذا المبحث الكقكؼ بشيء مف التفصيؿ عمى ىذه المقكمات السياحية مف حيث 
 . العكامؿ المؤثرة فييامفيكميا، أنكاعيا ك

 مفهوم المقومات السياحية: المطمب األول
 إلى ة التي تقدميا الدكؿالسياحي جذب دكلة سياحية مختمؼ عناصر اؿةمثؿ المكرد السياحي في أمم 

 . مف مختمؼ المناطؽ كالدكؿالسائحيف القادميف إلييا
 تعريف المقومات السياحية: الفرع األول

عبارة عف مجمكعة مف المنتجات كالخدمات الضركرية إلرضاء ": تعرؼ المقكمات السياحية بأنيا
كؿ الخدمات كالبضائع التي قد عمى  أف كممة مقـك أك مكرد سياحي تطمؽ  معنى ذلؾ(1)"حاجات المستيمؾ
 .تغرم المستيمؾ

 كؿ ما يتـ :"امف الناحية االستيالكية عمى أنوالمقكمات السياحية يعرؼ في حيف ىناؾ مف 
، رثا اآلجباؿ،اؿ ،، الشكاطئترفيواؿسكف، اؿنقؿ، كاؿاستيالكو في إطار العممية السياحية في شكؿ خدمات 

 (2)."الخ....،فنادؽاؿ
استنادا لما كرد مف تعار يؼ يمكف اعتبار المقكمات السياحية بأنيا الخدمات التي يتـ استيالكيا مف 

 .طرؼ المستيمؾ بغرض إشباع حاجاتو كرغباتو
 خصائص المقومات السياحية: الثاني الفرع

 (3): مشتقة مف طبيعة النشاط السياحي كتتمثؿ فيىامةعدة خصائص تتميز المقكمات السياحية ب
أم يستحيؿ نقؿ المنطقة السياحية إلى السائح بؿ السائح ىك  : المورد السياحيتخزيناستحالة نقل أو : أوال

المنتجات المادية، ، كما أنيا عكس الذم يتنقؿ إلى المنطقة السياحية

                                                           
 .110ص، 2001، األردف،الطبعة األكلى مؤسسة الكراؽ،، ،مبادئ السفر والسياحةمثني طو، إسماعيؿ عمى الدباع، . (1)
مذكرة ماجستير غير منشكر كمية العمـك االقتصادية كعمـك  ،واقع القطاع السياحي في الجزائر وأفاق تطويرها، رعبد القادر ىيد .(2)

. 45ص ،2006-2005 ،رالتسيير، جامعة الجزائ
.  13ص ،2002 األردف، الطبعة األكلي، ، دار الميسرة لمنشر كالتكزيع،تسويق الخدمات السياحية كآخركف، سراب إلياس. (3)
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.  تخزينياال يمكفالمكارد السياحية  معظـحيث أف  
 المكارد ال يمكف تحكيؿالمقصكد بيذه الخاصية أنو  :ر القصيىعدم مرونة الموارد السياحية في المد: ثانياً 

يمكف تحكيؿ فندؽ إلى مطار كذلؾ ألف تجييز  ال: المستخدمة في السياحة إلى استخداـ آخر كمثاؿ ذلؾ
. ختمؼ عف تصميـ كتجييز المطارمالفندؽ كتصميمو 

تتأثر المكارد السياحية بالمكسمية حيث يتذبذب الطمب عمى  :تأثر المورد السياحي بالموسمية: ثالثاً 
:  كيظير لنا ثالث مكاسـ مختمفة تتمثؿ فيالخدمات السياحية،

 كتككف أجكر عدد السياح، يزداد فيو ، حيثالطمب السياحييكثر  مكسـ في ىذا: موسم الذروة 
 ؛فيو مرتفعةكأسعار الخدمات السياحية اإلقامة 
 ا كيككف عدد السياح متكسط،كفي ىذا المكسـ يتذبذب الطمب عمى الخدمات السياحية :موسم الوسط 

 ؛ك أسعار الخدمات السياحية كأجكر اإلقامة منخفضة نكعا ما
 تمجأ أيف  كقد ينعدـ نيائيا ،الطمب عمى الخدمات السياحيةفيو يقؿ الذم المكسـ كىك  :موسم الكساد

 .معظـ المؤسسات السياحية إلى تخفيض األسعار
 فالمكرد السياحي يخضع  المادية،يختمؼ استيالؾ الخدمات السياحية عف المنتجات: قتؤ التمركز الم:رابعاً 

. لذلؾ فإف استيالكو يككف في أكقات محدكدة إلى التغيرات المناخية كأكقات الفراغ كغيرىا،
ـ عدة مكارد تشمؿ العديد مف ضكذلؾ باعتبار أف السياحة صناعة مركبة ت: تعدد جهات اإلنتاج: خامسا

 (1).الخ...اإلرشاد السياحي  الفنادؽ كالنقؿ السياحي،: السياحية المختمفة مثؿالخدمات
كمنو نستنتج أف المقكمات السياحية تحقؽ حاجات كرغبات السائح كتعتبر عامؿ جذب ألنيا تتميز 

 .بخصائص تجعميا مغرية لو

 أنواع المقومات السياحية:المطمب الثاني
 كذلؾ مف خالؿ المقكمات ،ة عمى جذب السياح مف مختمؼ أنحاء العالـم السياح المقكماتتعمؿ

 (2 ):المختمفة لمبمد كالتي تتمثؿ فيما يمي
 ةالمقومات الطبيعي: الفرع األول

سياحي  ب السياح إلى أم إقميـذجالتي تعمؿ عمي تعتبر المقكمات الطبيعية مف أىـ العكامؿ 

                                                           
. 14ص المرجع السابؽ،. (1)
. 126 ص،2006 القاىرة، بدكف طبعة، منشكرات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، ،التسويق السياحي والفندقيصبرم عبد السميع، . (2)
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 كما أف . في العناصر التي خمقيا اهلل سبحانو كتعالى كأكجدىا في كؿ دكلة ىذه المقكماتكتتمثؿ
الترابط بيف المقكمات الطبيعية مف مكقع جغرافي كمناخ كشكاطئ كغطاء نباتي تعطي األقاليـ السياحية أىمية 

 .ب السياحذمميزة أخرل في ج
 يعتبر المكقع الجغرافي المتميز مف المزايا الطبيعية الميمة التي تعتمد عمييا الدكؿ : الموقع الجغرافي

 .ب الحركة السياحية إلييا مف مختمؼ دكؿ العالـذالمضيفة في ج
 يرتبط المناخ بالمكقع الجغرافي ارتباطا طبيعيا، فالدكؿ التي تقع في أقصى شماؿ أك جنكب الكرة  :المناخ

كالمالئمة لممارسة مثؿ الدكؿ التي تقع في الكسط العتداؿ المناخ فييا  األرضية ال تتمتع بمزايا مناخية كبيرة
 كيتمثؿ المناخ في كؿ العكامؿ المتصمة بو مف درجات الحرارة، الرطكبة،.  السياحيةمختمؼ األنشطة

 .الثمكج، الشمس، اليكاء كغيرىا األمطار،
 كتتمثؿ في التضاريس أم طبيعة ، لعؿ المناظر الطبيعية مف أىـ المقكمات السياحية:المناظر الطبيعية 

 الشكاطئ، مناطؽ البحيرات كاألنيار : كأيضا المناظر السياحية مثؿ،الكدياف األرض كتشمؿ السيكؿ، الجباؿ،
كمساقط المياه كالكيكؼ،  كالبحار، باإلضافة إلى المناطؽ الخضراء الجميمة كالغابات الكثيفة كالحيكانات،

 (1).الخ...العيكف كالحمامات المعدنية كالرماؿ الدافئة كالعيكف الكبريتية ككالحدائؽ الطبيعية كالمحميات،
:كمف بيف ىذه المناظر الطبيعية يمكف أف نذكر ما يمي  

(2) 
تمثؿ الجباؿ مناطؽ جذب سياحية ألكثر مف سبب، مف ذلؾ أنيا تتمتع بجماؿ المناظر في حد : الجبال -

ذاتيا كما تحتكيو مف نباتات كحيكانات برية، كما تتمتع بمناخ صيفي جيد كذلؾ بتكافر أشعة الشمس كنقاء 
 اليكاء، فضال عف ارتباطيا باألنشطة الرياضية مثؿ تسمؽ الجباؿ، السير لمسافات طكيمة، كالتزلج؛

تمعب السكاحؿ دكرا ىاما في اجتذاب السياحة الداخمية كالخارجية عمى السكاء حيث ترتبط : البحار -
 بالسكاحؿ مختمؼ األنشطة االستجمامية مثؿ السباحة، الغطس، التزلج عمى الماء، التنزه، كالصيد؛

 لمعيكف المعدنية دكار ىاما في الجذب السياحي، حيث أف العيكف المعدنية تستخدـ في :العيون المعدنية -
 .العالج مف األمراض كاالستجماـ كغيرىا

المقومات الصناعية : الفرع الثاني
عامؿ أساسي في جذب السياح كعدـ تكفرىا يمنع السائح مف السفر المقكمات الصناعية تعتبر   

                                                           
 .127 صالمرجع السابؽ،. (1)
، مذكرة مقدمة ضمف متطمبات نيؿ شيادة الماجستير في العمـك التسويق السياحي ودوره في تفعيل قطاع السياحية زىير بكعكريؼ، .(2)

 .17-16 ص. ص؛ 2012-2011التجارية، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة منتكرم قسنطينة، 
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 (1 ): في أىـ المقكمات الصناعية كتتمثؿ كالراحة،مف اإلقامةالتنقؿ كالتجكاؿ في الناطؽ السياحية كأيضا  ك
  كاف نكعيا تككف قميمة القيمة لك كانت مكاقعيا يصعباب السياحي أمذمناطؽ الج: وسائل النقل  

 طرؽ عمكمية معبدة كصالحة ال تشجع ةكلذا فإف االفتقار إلى أم الكصكؿ إلييا بكسائؿ النقؿ العادية،
أحدث الطيراف ثكرة في األسفار كالنقؿ كتشمؿ كسائؿ النقؿ عمى  كلقد .الكثيريف مف السياح عمى السياحة

 كما أدل التطكر في النقؿ . كالقطارات السريعةالبكاخر السياحية كالتجارية كالسكؾ الحديدية كالسيارات المكيفة
الجكم إلى خمؽ طفرة في السياحة الدكلية كالذم يعتبر أسرع كسيمة كأقميا نفقة بالنسبة لممسافات الطكيمة 

 .فضال عف النقؿ البحرم رغـ استغراقيا كقتا أطكؿ
 أكؿ ما يبحث عنو السائح في كقت  كتكجد سياحة بالمعنى الحقيقي بدكف أماكف اإليكاء، ال :اإليواء

 مكاف كاف ىك مكاف مناسب لإلقامة، إذ يبحث عف اإلقامة قبؿ البحث عف الطعاـ  أم دكلة أكةأم كصكلو
مخيمات، كيمثؿ أيضا بصكرة مباشرة الطعاـ كشقؽ سياحية، غرؼ  الفنادؽ،  كاإليكاء يمثؿ.كالشراب كالترفيو

 .كالشراب
  مصطمح يطمؽ عمى الخدمات تعتمد السياحة بصكرة مباشرة عمي البنية التحتية، كىك :البنية التحتية 

 الصرؼ الصحي األكلية الكاجب تكفرىا لقياـ أم مشركع أك منطقة سياحية، كتشمؿ البنية التحتية شبكات 
 مشركع سياحي ال إال أف أم. إلخ...كالمياه العذبة كالكيرباء ككسائؿ االتصاؿ كالخدمات الصحية كالطرؽ

 .يستطيع أداء خدماتو بصكرة كاممة بدكف تكفر ىذه الخدمات
 مصطمح يطمؽ عمى منشآت اإلقامة السياحية كمشاريع االستقباؿ السياحي كمكاتب : الفوقية  البنية

، مكاتب اإليجار لمسيارات، مترجميف ككاالت السفر كاألسفار، الشركات السياحية،كالمعمكمات السياحية، 
تختمؼ ىذه الخدمات مف بمد آلخر كحسب ، حيث الخ... سينماالمالعب، المسارح، سياحييف،مرشديف 
 . البمدتقدـمستكل 

 المقومات الحضارية والثقافية: الفرع الثالث
 (2 ): المقكمات الحضارية كالثقافية فيما يميكتتمثؿ  
 تمتمؾ كؿ دكلة في العالـ ثركة خاصة بيا قد تككف كبيرة كممتدة إلى عمؽ التاريخ عبر  :اآلثار التاريخية

 اآلثار التاريخية عنصر ميـ لربط كما أف. ما بقي ليا عبر الزمف العصكر القديمة، كقد تككف قميمة بقدر

                                                           
 .18صالمرجع السابؽ، . (1)
. 128صمرجع سبؽ ذكره، ، التسويق السياحي والفندقةصبرم عبد السميع، . (2)
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الماضي بالحاضر كاستنشاؽ عبؽ التاريخ كتجسيد حضارات األمـ كالشعكب فيي كثيرة كمتنكعة في دكؿ 
 .سياحية كثيرة

 مثمما صنع اإلنساف القديـ في كؿ مكاف اآلثار التاريخية القديمة التي تدؿ :المعالم الحضارية الحديثة 
 صنع أيضا ما يدؿ عمى تطكره كنيضتو كتقدمو في الحاضر، فأنشأ ،عمى عراقتو كأصالتو كحضارتو القديمة

المتاحؼ الفنية الضخمة في معظـ دكؿ : المعالـ العصرية التي تعبر عف انجازاتو المتعددة عمى سبيؿ المثاؿ
 . األبراج العالية الشييرة،العالـ، المعالـ القكمية الميمة

 كتتمثؿ في الثقافة كالعادات كالتقاليد عبر مختمؼ األزمنة، كتمخيصيا في شكؿ :الخصائص االجتماعية 
ممارسات يتـ القياـ بيا، أما عف طريؽ الحياة اليكمية لألشخاص أك القياـ بيا في أكقات معينة كيككف 

 .ممبس ككؿ ما يتعمؽ بالحياة اليكمية ليذه الشعكبكاؿالتعبير عف طريؽ المأكؿ 
نستنتج مما تقدـ أف المقكمات السياحية تعتبر عامؿ جذب ميـ كىي رغـ تنكعيا فيي متكاممة مع  

المكاصالت كبعضيا البعض حيث نجد المقكمات الطبيعية كالحضارية كالثقافية إضافة إلى كسائؿ النقؿ 
ككذلؾ أماكف اإليكاء كاإلقامة، تختمؼ مف بمد ألخر كتبقي عامال ميما يجب الحفاظ عميو لمنيكض بالسياحة 

 .كازدىار البمد كتطكره
 العوامل المؤثرة في المقومات السياحية: المطمب الثالث

تتأثر المقكمات السياحية بمجمكعة مف العكامؿ تؤثر في النشاط السياحي حيث تختمؼ ىذه العكامؿ  
 (1):فتككف إما عكامؿ داخمية أك عكامؿ خارجية كنكجزىا فيما يمي

 العوامل الداخمية: الفرع األول
تؤدم العكامؿ المؤثرة في المقكمات السياحية إلى خمؽ نتائج قد تككف ايجابية أك سمبية كتتمثؿ ىذه  
 :العكامؿ فيما يمي

 التخطيط كاإلشراؼ عمى عمميات كأنشطة التسكيؽ السياحي  كيتمثؿ دكرىا في عمميات :وزارة السياحة
كالمشاركة في األنشطة كالمؤتمرات السياحية الدكلية، مف خالؿ إبراز ما يتمتع بو البمد مف مكانة سياحية 
متكاممة مف ناحية التعدد كالتنكع في األماكف السياحية، باإلضافة إلى االىتماـ بخبراء التسكيؽ كمختمؼ 

 الفاعميف الذيف يممككف ميارات كقدرات تمكنيـ مف كضع سياسات لكؿ مكقع سياحي؛ 

                                                           
، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في عمـك الموارد  السياحية ودورها في تحقيق التنمية السياحيةداكد محداب، نكر الديف بككفكس، . (1)

 .22-21، ص2011-2010العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة جيجؿ، كمية التسيير، 
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 الفنادؽ، : تتنكع أماكف اإلقامة لمسائح، كتتعدد درجاتيا كمستكياتيا كمف بينيا نجد: أماكن اإلقامة لمسائح
كالتي يجب أف تككف أسعارىا معقكلة كمناسبة بالمقارنة مع مستكيات ، الخ...القرل السياحية، بيكت الشباب

 األسعار في الدكؿ المجاكرة، باإلضافة إلى نكعية الخدمات المقدمة عمى مستكاىا؛
 تتضمف ىذه المجمكعة مزيجا مف الخدمات اإلضافية المتنكعة التي :مجموعة الخدمات المساعدة 

يحتاجيا السائح، كتظير مع رغبة في السياحة كتستمر أثناء التجربة السياحية، كتنتيي مع إشباعو ليذه 
الرغبة، كمف أمثمة ذلؾ نجد خدمات شركات النقؿ الجكم كالبرم كالبحرم، باإلضافة إلى خدمات المطاعـ، 

ككذلؾ العمؿ عمى اإللغاء التدريجي لمختمؼ القيكد اإلدارية المرتبطة بتسييالت الدخكؿ كالخركج إلى المنطقة 
 (1)المقصكدة بالزيارة؛

 حيث إف تسيير المكاقع السياحية يعاني العديد مف المشاكؿ الناتجة باألساس : تسيير المواقع السياحية
 عف ضعؼ الميارات كالككادر البشرية، كأيضا ضعؼ برامج التأىيؿ كالتدريب كغياب الحافزية لمعمؿ؛

 حيث أف البمد كمما كاف قريبا مف الدكؿ التي تصدر السياح كمما : قرب المسافات بين المواقع السياحية
 كاف ذلؾ عامال في تكجو السياح إلى ذلؾ البمد، مما يتيح لو زيارة العديد مف األماكف في كقت قصير؛

 حيث أف االستقرار السياسي مف أىـ العكامؿ المؤثرة في السياحة في : العوامل السياسية واالقتصادية
مختمؼ البمداف، لذلؾ كجب عمييا ضماف استقرارىا قبؿ البدء في أم عمؿ ككذلؾ البحث عف المخططيف 
االستراتيجييف كالتسكيقييف ذكم االختصاص في المجاؿ السياح، كذلؾ مف أجؿ إنشاء استثمارات سياحية 

 كافية لسد العجز في المنشآت السياحية ذات االستيعاب الضعيؼ؛
 كتتمثؿ ىذه العكامؿ في البساطة التي يتمتع بيا السكاف مف خالؿ :العوامل االجتماعية والتشريعية 

 .ترحيبيـ بالسياح، باإلضافة إلى تكفر الدليؿ السياحي
 العوامل الخارجية: الفرع الثاني

 (2):تتمثؿ العكامؿ الخارجية المؤثرة في المقكمات السياحية فيما يمي 
 كذلؾ مف خالؿ زيادة القدرة التنافسية لمشركات كالككاالت السياحية كالمكاقع السياحية، كالعمؿ : المنافسة

 عمى تنكيع الخدمات السياحية؛
 قد يككف لو ميزة، كذلؾ يقضي بالضركرة تنكيع مختمؼ الخدمات، كالمكاقع السياحية؛: تنوع المناخ نسبيا  

                                                           
 . 226-223ص .ص ،2002 مصر، بدكف دار النشر، بدكف طبعة، ، الخدميةاألنشطة و تسويق إدارة، سعيد محمد المصرم. (1)
 .23-22ص. كره، صذ، مرجع سبؽ الموارد السياحية ودورها في تحقيق التنمية المحميةداكد محداب، نكر الديف بككفكس، . (2)
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 حيث يمثؿ التركيج لممكارد السياحية الركيزة أك األداة الفعالة لنقؿ :الترويج الخارجي لمموارد السياحية 
، فيك ييدؼ إلى تعريؼ المستيمؾ بالمنتج كخصائصو ككظائفو كمزاياه .الخ...كافة األفكار كالمنافع كالفكائد

ككيفية استخدامو كأماكف كجكده في السكؽ، باإلضافة إلى محاكلة التأثير عمى المستيمؾ، كاقتناعو بشراء 
 .المنتج

كنفيـ مف ذلؾ أف التركيج يقـك بالتعريؼ بالمكاقع السياحية، كما تممكو مف ثركات طبيعية أك تاريخية   
 .أك غيرىا لدل السائح الذم يأتي لالستمتاع بيا

كمنو نستنتج أف العكامؿ المؤثرة في المقكمات السياحية ليا أىمية كبيرة في التأثير عمى األنشطة   
السياحية، حيث تتمثؿ العكامؿ الداخمية في العكامؿ المكجكدة داخؿ الدكلة الكاحدة، أما العكامؿ الخارجية 

فتتمثؿ في عكامؿ طبيعية اليمكف التحكـ فييا مثؿ المناخ  كأخرل متعمقة بالمنافسة كالتركيج الخارجي كالتي 
 .يصعب عمى الدكلة التحكـ فييا

 استدامة المقومات السياحية: المطمب الرابع
تعبر استدامة المقكمات السياحية عف إنتاجية مستمرة كمتكازنة في القطاع السياحي، كذلؾ مف خالؿ  

 .االستغالؿ الجيد كاألمثؿ ك العقالني لكؿ المقكمات السياحية المتاحة
كسنحاكؿ فيما يمي التعرؼ عمي المحاكر اإلستراتجية ك المبادئ األساسية باإلضافة إلي التطرؽ إلي 

 .عنصريف ىاميف الستدامة المكارد السياحية
 المحاور اإلستراتيجية الستدامة لمموارد السياحية: الفرع األول

 (1 ):يمكف حصر استدامة المقكمات السياحية في أربع محاكر أساسية كما يبينيا الشكؿ المكالي 

 

 

 
 المحاور اإلستراتجية الستدامة الموارد السياحية: (01)الشكل رقم               

 
  
 

                                                           

 .26ص المرجع السابؽ، .(1)  

:محور الحيز الزمني  
تفضيؿ التكاصؿ كالديمكمة في 

النشاط السياحي عمى 
 التطكرات المؤقتة

:المحور القيمي  

الموارد السياحيةاستدامة   

:محور المعامالت  

:محور الحيز المكاني  

 تفضيل حماية البنية الطبيعية

.وأنظمتها  
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           2002، دار الشركؽ، مصر، السياحة ومستقبل مصر بين إمكانيات التنمية ومخاطر الهدرمحبا زيتكف، : المصدر
 .42ص 

 مف الشكؿ أعاله يتضح لنا أف الستدامة المكارد السياحية يجب تكفر أربع محاكر إستراتجية أساسية 
حيث  نجد مف األعمى محكر الحيز الزمني كمحكر الحيز المكاني حيث يقـك األكؿ عمى تفضيؿ التكاصؿ 
كالديمكمة في النشاط السياحي عمى التطكرات المؤقتة خالؿ مدة زمنية معينة، أما الثاني فيقـك عمى تفضيؿ 
حماية البنية الطبيعية كأنظمتيا في منطقة أك مكاف محدد كالمحافظة عمى النظاـ البيئي الخاص بيا، أما مف 

األسفؿ فنجد محكر المعامالت كالذم يقـك عمى تفضيؿ التداخؿ كالتفاعؿ البشرم كاالجتماعي كالثقافي 
كالحضرم كاالقتصادم، أما بالنسبة لممحكر األخير كالمتمثؿ في المحكر القيمي كالقائـ عمى تفضيؿ قيـ 

 .التضامف كالسمككيات المسؤكلة لدل الجميع كباألخص لدل السياح
 المبادئ األساسية الستدامة الموارد السياحية: الفرع الثاني

 (1 ):تتمثؿ المبادئ األساسية التي تقكـ عمييا استدامة المكارد السياحية فيما يمي 
  ضركرة المحافظة عمي مستكل إنتاجية المكارد السياحية، كىذا لضماف استمرارية عامؿ اجتذاب السياح

 مف خالؿ المتعة كاإلبداع؛
  ،الحفاظ عمي التنكع البيئي مف خالؿ الحفاظ عمى المقكمات الطبيعية كالتي تعتبر أساس األنظمة البيئية

 ألف المساس بيا يؤثر عمى النظاـ البيئي؛

                                                           
 ،2001،  بيركتبدكف طبعة،، دار النيضة العربية،ة والتحديات المعاصرواالستراتجياتالتنمية السياحية المستدامة عبد الباسط كفا، .(1)

 .134ص
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  المساكاة بيف األجياؿ في االستفادة مف ىذه المكارد كىذا ما يقكـ عميو مبدأ التنمية المستدامة القائـ عمى
التكازف في استغالؿ المكارد لألجياؿ كما يضمف حقكؽ األجياؿ في المستقبؿ، كعدـ الضغط عمى أم مكرد 

 كخاصة المكارد الغير متجددة ألف ذلؾ ينقص  مف قدرتيا عمى اإلنتاج؛
  إيجاد صيغة تكافقية بيف ثقافة المجتمع المحمي، كالسائح الزائر مف خالؿ تنمية كتدعيـ الثقافة المحمية مف

 عادات كتقاليد كالعمؿ عمى نقميا لمسياح؛
  إشراؾ المجتمع المحمي في عممية التنمية السياحية المستدامة مف خالؿ جعؿ المناطؽ المستقبمة لمسياح

أكبر عدد ممكف مف السياح مف جية، كالمستثمريف مف جية أخرل سكاء  تتميز بقدرتو السياحية عمى جمب
 .كانكا محمييف أك أجانب

 عناصر استدامة الموارد السياحية: الفرع الثالث
 (1):حيث نجد أف استدامة المقكمات السياحية تقـك عمى عنصرييف أساسييف ىاميف 
 ىذا العنصر عمى تكريث الطاقة اإلنتاجية لألجياؿ القادمة بنفس قكتيا أك بقكة  يعمؿ: العنصر المادي

 أعظـ؛
 أما ىذا العنصر فيشير إلى المككنات االجتماعية كالثقافية لممكرد السياحي، أم تككف : العنصر المعنوي

معرضة لالحتكاكات كالتداخالت بيف مختمؼ المككنات االجتماعية كالثقافية لمدكلة المصدرة لمسياح، كىذا ما 
 .يطمؽ عميو تكاصؿ اجتماعي كتكاصؿ بيئي في آف كاحد

 المدلول االجتماعي الستدامة الموارد السياحية: الفرع الرابع
ييدؼ المدلكؿ االجتماعي الستدامة المكارد السياحية إلى تعظيـ السياحة بتفادم المشكالت التي قد  

تثار في النسيج االجتماعي كمكركث الذمة الثقافية لألمة، مما يتعيف معو االستجابة لحاجات كرغبات ثالثة 
 :عناصر ىي

 بتقديـ يتالءـ كرغباتيـ، كىك ما يتكجب عمييـ التنكيع في األنشطة السياحية مستقبال؛:السياح  
  تاحة فرصة التأىيؿ كالتدريب :موظفو السياحة  كذلؾ بتحسيف ظركؼ عمؿ العامميف في ىذا القطاع، كا 

 المتكاصؿ مف أجؿ زرع حب العمؿ كاالبتكار كاإلبداع؛

                                                           
 .135ص المرجع السابؽ، .(1)
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 لكي تأخذ السياحة شكال يتالئـ كالثقافة المحمية لسكاف المقصد السياحي، كػأف :سكان المقصد السياحي 
تساىـ بطريقة ممحكظة في تحسيف الظركؼ المعيشية مثؿ خمؽ مناصب عمؿ جديدة، كىذا يمقي استحساف 

 .المجتمع المحمي
 :كمف خالؿ ما سبؽ يمكف الخركج ببعض الخصائص األساسية الستدامة المكارد السياحية 
 الستدامة المكارد السياحية دكر كبير في فيـ أفضؿ ألثار السياحة عمي البيئة الطبيعية الثقافية كاإلنسانية؛ 
  العمؿ عمى استدامة المكارد السياحية يظير لنا أىمية المكرد الطبيعية في تحقيؽ الرفاىية االقتصادية ك 

 االجتماعية؛
  تحقيؽ التنمية السياحية المستدامة لممكارد كاإلمكانيات السياحية كالبيئية كالحفاظ عمييا كحمايتيا مف كؿ

 1.األخطار التي تتعرض ليا
 مف خالؿ ما تطرقنا إليو حكؿ استدامة المكارد السياحية يتضح لنا بأنيا تعتمد عمى المحاكر 

اإلستراتجية  األساسية  كالمبادئ باالعتماد عمى العناصر المككنة ليا لتحقيؽ العدالة في تكزيع الثركات بيف 
 .األجياؿ الحاضرة كضماف حقكؽ األجياؿ القادمة مف ىذه المكارد

 كمنو نستنتج بأف المقـك السياحي يعبر عف مدل اتساع قاعدة التسييالت كالخدمات لكي يتماشى  
مع احتياجات السائحيف، كىك يعبر عف مختمؼ الخطط كالبرامج اليادفة بالدرجة األكلى إلى تحقيؽ زيادة في 

إنتاجية القطاع السياحي، مف خالؿ إيجاد التكازف بيف المطالب التنافسية المتعارضة أحيانا عمى قاعدة 
المكارد المحدكدة، كتعظيـ النتائج بمختمؼ أنكاع المقكمات السياحية، كأخذ بعيف االعتبار مختمؼ العكامؿ 

 .المؤثرة فييا
 
 
 
 
 
 

 عوامل تعثر السياحة وأساليب النهوض بها: المبحث الثاني

                                                           
 .135المرجع السابؽ، ص. ( 1)
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 تحد مف مشاكؿ كمعكقاتبما أف لمسياحة عكامؿ تطكر كأساليب النيكض بيا، فإنو أيضا تكجد  
ىذا ما سنتناكلو ، ك إلعادة النيكض بالسياحة مف جديدمناسبة حمكؿ مما استدعى األمر البحث عف، ىاتطكر

. في ىذا المبحث
 أساليب النهوض بالسياحة: المطمب األول

 ىناؾ مجمكعة مف األساليب التي تقـك بيا الدكلة لمنيكض بقطاعيا السياحي كمف بيف ىذه األساليب 
 (1): نذكر مايمي

 في حؿ مشكالت قطاع السياحة كالمساىمةالستقرار العمالة محفز االىتماـ بالسياحة الداخمية باعتبارىا  
التركيز عمى األسكاؽ غير األكركبية : مثال المنتج السياحي كاألسكاؽ السياحية مف جية أخرم كتنكعمف جية 

عطاء اىتماـ  في جنكب إفريقيا كاليند كجنكب شرؽ آسيا، مشركع تطكير شامؿ لجميع اآلثار المصرية، كا 
 ؛خاص بالسياحة العربية

 ؛(األمف) كجكد جياز متخصص إلدارة األزمات 
 لتفعيؿ  التنمية السياحية كالبدء في برامج محددة عمى شكؿ مشركعات رائدة تتسع تدريجيا إستراتيجيةتحديد 

 سكاء ، باإلضافة إلى إعطاء األكلكية لممناطؽ السياحية التي ترفع مف مكارد النقد األجنبيصناعة السياحة
، كىك ما يتطمب تحديد عف طريؽ االستثمارات األجنبية في المشاريع السياحية أك عف طريؽ السياح األجانب

  لذلؾ؛المكاقع السياحية ذات األكلكية
  لسياحة عمى كؿ مف المستثمريف كالمنظميف كالعامميف، كأيضا عمى إجمالي ؿ  السمبيةثاراآلالتخفيؼ مف

  مثؿ تخفيض نسبة الفائدة عمى االستثمارات؛الناتج القكمي
 ؛ بعيدة المدل لتطكير ثقافة الخدمة في مجاؿ السياحةاكما أف التعميـ لو آثار 
  السياح؛ نشر الكعي السياحي فيما يتعمؽ بكيفية التعامؿ كالتفاعؿ مع 
  زيادة االىتماـ بتدريب أفراد األمف، كيتطمب ذلؾ أيضا تأكيد التعاكف بيف كزارة الداخمية كمختمؼ أجيزة 

 ؛الدكلة، كتطكير أساليب تعامؿ رجاؿ األمف مع األزمات
 ؛ظ عمى اآلثار التاريخية كترقية الصناعات التقميدية كالتراث الثقافيا الحؼ 
  المختمفةفات كالحضاراتا عمى الثؽكاالطالعالتعارؼ طريؽ  تدعيـ العالقات مع الشعكب عف . 

                                                           
)1( .File : /// G:/ parc.HTM, 16 :00,05/05/2014. 
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مما تقدـ نستنتج أف النيكض بقطاع السياحة كتطكير صناعة السياحة بو يتكقؼ بالدرجة األكلى 
غمى الجيكد التي تبنتيا الدكلة في ذلؾ، مف خالؿ اعتمادىا عمى كؿ الكسائؿ كالطرؽ كاالستراتيجيات 

 .المتاحة أماميا
  الدول   اقتصاديات في تطوري السياح القطاعدور:  المطمب الثاني

بينما يحاكؿ  .استطاعت بعض الدكؿ النامية أف تستفيد بشكؿ متزايد مف النمك السياحي العالميلقد 
البعض اآلخر، كىي تمؾ التي تفصميا مسافات بعيدة عف األسكاؽ المصدرة لمسياحة، االستفادة مف النمك 

فمقد أضحت السياحة صناعة . السياحي العالمي كمف التطكرات السريعة في النقؿ الجكم كالبحرم كالبرم
كىي صناعة متعددة المراحؿ تتفاعؿ مع . متكاممة تتضمف التخطيط كاالستثمار كالتشييد كالتسكيؽ كالتركيج

بعضيا بؿ تعتمد عمى قطاعات االقتصاد األخرل، كبالتالي تعتبر عامالن مساعدان لعممية التنمية االقتصادية 
 (1).دلإلقتصاخصكصان في مجاؿ البنية التحتية 

كمما ال شؾ فيو أف مستكل أداء القطاع السياحي يعتمد بشكؿ مباشر عمى زيادة اإلنتاجية في  
القطاعات التي تتصؿ بو كالخدمات التي تتفاعؿ معو، كمنيا مرافؽ النقؿ، كشبكات االتصاالت، كخدمات 

يكفي تطكير المكاقع السياحية . الكيرباء كالمياه، كحتى القطاعات المنتجة مثؿ القطاع الزراعي كالصناعي
الحديثة إذا كاف مف المتعذر الكصكؿ إلييا أك كانت تفتقر لمخدمات األساسية، فإف قطاع السياحة يجمب 
فزان االستثمار الالـز لتطكير الخدمات األساسية في المناطؽ المجاكرة لممكاقع السياحية، كبالتالي يعطي حا

 .لتنمية القطاعات األخرل
فقد . فال جداؿ في أف ىناؾ عالقة كثيقة بيف تنمية قطاع السياحة كالتنمية االقتصادية بمفيكميا العاـ

اىتمت البمداف المتقدمة بتطكير كتحسيف مستكل الخدمات األساسية التي تتفاعؿ مع تنمية قطاع السياحة، 
كما قامت ىذه البمداف بتكفير أسباب الجذب . مثؿ النقؿ كاالتصاالت، كالمياه كالكيرباء، كالخدمات الصحية

كبفضؿ الجيكد التي بذلتيا لمتكسع في تسكيؽ . السياحي اإلضافية لتمبية احتياجات مختمؼ فئات السياح
السياحة كتركيجيا، ازداد عدد السياح الكافديف إلييا؛ 

بميزة نسبية مف حيث جذب السياح، السيما مف حيث مكاقع السياحة ع البمداف النامية كرغـ تمت
الثقافية كأسعارىا المنخفضة، إال أف نصيبيا مف السياحة العالمية ال يزاؿ أدنى بكثير مف إمكانياتيا، ألف 
قطاع السياحة في ىذه البمداف ال يزاؿ يكاجو قيكدان كبيرة منيا قمة االستثمارات في البنية التحتية كالخدمات 

                                                           
)1(  . http://www.arab-api.org/ar/publication/course.aspx?key,16:30,11/05/2014. 



مقومات تطور السياحة وعوامل تعثرها                    الفصل الثاني                              

 

 
51 

األساسية، كنقص الككادر البشرية المتخصصة؛ بؿ أىـ مف ذلؾ االفتقار إلى سياسة مكجية لتنمية السياحة 
يمكف القكؿ أف القطاع السياحي في البمداف النامية لـ يمؽ االىتماـ الالـز الذم يستحقو  كباختصار. كتسكيقيا

 .كقطاع اقتصادم ىاـ مدر لمعمالت األجنبية كخالؽ لفرص العمؿ
 مف عممية التنمية االقتصادية، نظران ان كيحتاج تطكير قطاع السياحة إلى نظرة طكيمة األجؿ تككف جز

كالتنمية الناجحة لمسياحة في أم بمد يجب أف . لمترابط بيف السياحة كسائر القطاعات االقتصادية األخرل
تركز عمى المجاالت التي يتمتع فييا ىذا البمد بميزة نسبية، مثؿ السياحة الثقافية كسياحة اآلثار، كالسياحة 
. الترفييية، كالسياحة الدينية، كسياحة المؤتمرات كالتدريب، ليتمكف مف التنافس في أسكاؽ السياحة العالمية

خضاعو لتشريعات منفصمة  كعالكة عمى ذلؾ، يتطمب تطكير السياحة تكفر اإلرادة السياسية بتنمية القطاع كا 
 .قتسعى إلى تحقيؽ أىداؼ السياحة في البمد كتطكر

 اقتصاديات الدكؿ سكاء كانت في تنميةمف خالؿ ما تطرقنا إليو نستنتج أف لمقطاع السياحي دكر 
.  معكقات السياحة إلي المكاليفي المطمبىذه التأثيرات ايجابية أك سمبية، كعمى ضكء ذلؾ سنتطرؽ 

معوقات السياحة :  الثالثالمطمب
        تعترض قطاع السياحة مشاكؿ كعقبات كثيرة كفي مختمؼ الجكانب تحكؿ دكف تطكرىا خاصة في 

  (1 ):الدكؿ النامية كتتمثؿ أىـ معكقات السياحة فيما يمي
 ،يجب إزالتو النظاـ كىذا  نظاـ التأشيرة المفركض بيف الدكؿ يعتبر عائقا رئيسيا خاصة في الدكؿ العربية 

 ؛مف خالؿ تقديـ تنازالت معينة
  لتكثيؼ حركة النقؿ الجكم بيف الدكؿ مف خالؿ إستراتيجية تخضع لسياسات ال الدكليحركة الطيراف 

 تذكرةعمى سعر إيجابا  كىك ما سينعكس الخ،...تخصيص أسعار الكقكد كرسـك المركر كاليبكط كالتكقؼ
 ؛ السياحة بيف الدكؿ السياحيةتشجيعالسفر كيجعميا في متناكؿ الجميع، مما سيزيد مف الطمب عمى السفر ك

 (2)؛خطكرة كعدـ صالحية بعض الطرقات البرية الطكيمة كالخدمات عمى ىذه الطرؽ شبو معدكمة 
 أماكف ، كافتقادىا لكثير مف الضركريات مف  بكثرةعدـ تييئة المدف كالمحافظات التي يقصدىا السياح

  كالنقؿ كاإلطعاـ كالترفيو كالراحة كغيرىا؛نظافة كاؿسكفاإلقامة كاؿ
  ؛الطرقات المؤدية إليياب باألماكف األثرية خاصة صعكبة السير كاالىتماـعدـ العناية 
  تدني الخدمات الصحية كالطبية؛ 

                                                           

 

.
(1) http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=9165&article=242084#.U2tv1870m1s,12:00,20/05/201

4.  
. (2) http:www.al-gazirah.com,14 :00 ,20/05/2014. 
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 المتكفرة تنقصيا الخبرة كالدراسة كالتدريب  البشريةالمكارد، حيث أف ضعؼ اإلمكانيات المادية كالبشرية 
 (1). كاإلمكانيات المادية فينقصيا التطكرالعممي الكؼء الذم يحتاجو القطاع السياحي

 تحتاج إلى تجديد االتصاؿ األساسية مثؿ شبكات الكيرباء كالغاز كالمياه ككسائؿ  التحتية ضعؼ البنية 
 ؛كتطكير مستمر حتى تتالءـ مع التكنكلكجيا العالمية أم العكلمة التي تسيطر عمى قطاعات السياحة العالمية

  مفيـك خدمة اإلدارة تقتصر عمى نجد أف جميع التشريعات السياحية حيث التشريعات السياحية محدكدية 
 كالمستيمؾ؛إلى خدمة السائح التطمع المحمية دكف 

 كنشر الثقافة السياحية ككيفية التعامؿ مع السائح األجنبي كأحد  لمصداقية االكعي السياحي ينقصو
 ؛المصادر لتنمية االقتصاد القكمي

  كاالجتماعية كالسياسية ضعؼ المستكل الحضارم كالتكنكلكجي سكاء كاف ذلؾ في المجاالت االقتصادية ،
 كىذا يعتبر مف المعكقات التي تكاجو السياحة ألف الحضارة تؤمف بالفكر كالتطكر؛

 التي نجـ عنيا التخكؼ ارتفاع نسبة األمية كالبطالة كضعؼ المستكل المعيشي كضعؼ اليياكؿ الصحية 
 مف األمراض المعدية مف طرؼ السياح خاصة في الدكؿ النامية؛

 مف المعكقات التي تجعؿ السياح  ال يزكركف بمد فيو خطر  األمف السياحيحيث يعتبر: ضعؼ األمف 
  ككميا تعتبر مف معكقات السياحة؛االختطاؼ كاالغتصاب كالتحرش كاإلرىابلؾ  كذنجد كعمى حياتيـ

  كعية المنتجات كخدمات السياحة ككذلؾ ضعؼ التركيج الفندقي لمخدمات كسياسات التسعير ف ضعؼ
 ؛كالمنافسة

  (2): كتتمثؿ فيقكذلؾ لكجكد عقبات أماـخاصة في الدكؿ النامية  ضعؼ االستثمار السياحي 
 ؛عدـ كجكد حصر كامؿ لكؿ اإلمكانيات كعناصر الجذب السياحي في المناطؽ المختمفة -
 ؛عدـ كجكد الخبرة الكافية في عممية تنشيط السياحة كسكء التخطيط -
 ؛زيادة أسعار استيالؾ الطاقة كالمياه كالسمع األخرل المستعممة في عممية االستثمار -
 كنقص الخبرات عتمادات مالية كافية إلجراء الدراسات السياحية لتطكير العمؿ السياحيإعدـ كجكد  -

 كالكفاءات في ىذا المجاؿ؛

                                                           
، 2008-2007اإلسكندرية، ، ، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، الطبعة األكلىعمم االقتصاد السياحيأحمد عبد السميع عالـ، . (1)

 .33ص
 الممتقى الدكلي ، الصناعة الفندقية وأثرها عمى التنمية السياحية المحمية حالة الجزائراقتصادياتإسماعيف جكامع، فايزة بركات، . (2)

 .35-34ص.، ص2013 لسياحة حكؿ اقتصاديات السياحة المحمية األبعاد كاآلفاؽ، جامعة محمد خيضر بسكرة،الثالث 
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 . خاصة في الدكؿ النامية لمسياحة الدكليةلعدـ كجكد سياسة تسكيقية مثؿ -
  كمنو نستنتج أف ىناؾ مجمكعة مف المعكقات متعددة كمختمفة كمتداخمة فيما بينيا تقؼ كعائؽ أماـ 

 .النيكض بالقطاع السياحي كتطكره، كفيما يمي سنتطرؽ إلى بعض الحمكؿ لمحد مف ىذه المعكقات
الحمول المقترحة لمحد من معوقات السياحة : الرابعالمطمب 

 ذكر بعض الحمكؿ المقترحة كالتي تعترض نمكىا كتطكرىا، يمكف السياحةتطكر معكقات  لمحد مف
 (1):لمنيكض بالقطاع السياحي، نكجزىا فيما يمي

   السياحة مف كؿ الجكانب؛ترقية العمؿ عمى 
 ككؿ المكارد الطبيعية المتكفرة في كالمحميات الغابات  كحماية المحافظة عمى التنكع البيكلكجي كالبيئي
 ؛ البمد
 مما يحقؽ استدامتيا كىذا يضمف تنمية سياحية العمؿ عمى تحقيؽ كفاءة استخداـ المكارد الطبيعية 

 مستدامة؛
 مثؿ تدريب العامميف في المجاالت التي تعمؿ عمى تطكير السياحةالمتطكرة السياحية  استعماؿ العائدات 

 كتأىيميـ في المجاؿ السياحي؛
 مف بناء الطرؽ كفتح المسالؾ كتطكير المناطؽ المعزكلة  أكثر بقطاع النقؿ كاليياكؿ القاعدية االىتماـ

كخاصة منيا األثرية لتسييؿ كصكؿ السياح ليذه المناطؽ مف جية ككصكؿ الخدمات السياحية مف جية 
 أخرم؛
 م تسمح بتحسيف الخدمات السياحية التالمحمية  إلى المؤسسات السياحية  المتطكرةإدخاؿ التكنكلكجيا

حيث أف التطكر التكنكلكجي يسيؿ جذب السياح األجانب بأعداد ، ألسكاؽ السياحية العالميةكالكصكؿ إلى ا
 متزايدة؛
 كتطكير أفكارىـ في كيفية التعامؿ مع تكعية المجتمع المحمي بالتأثيرات اإليجابية كالسمبية لمسياحة ،

 السياحة سكاء كانت محمية أك أجنبية؛ 
  ؛ أفراد المجتمعبيفلسياحة كتسييرىا كغرس الثقافة السياحية في التخطيط ؿمشاركة المجتمع المحمي 
  مف خالؿ إصدار القكانيف الردعية كتنفيذىا، ألف األمف عنصرا أساسيا الختيار القبمة األمفتطكير 

 السياحية؛

                                                           
  .36المرجع السابؽ، ص. (1)
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 (1)؛زيادة عدد الفنادؽ كالمطاعـ كرفع مستكل جكدتيا 
 كفقا لمخططات سياحية كالتأكد مف تكامؿ المشاريع في برامج ة تنمكية كاضحة المعالـ،سكضع سيا 

إلنشاء اليياكؿ السياحية التي تراعي معايير  اإلمكانيات كالمكارد الضركرية كتخصيصالتخطيط السياحي، 
 ؛الجكدة الدكلية

  بو كذلؾ لمنتج السياحي محميا كدكليا كتنمية الكعي السياحي با  لمتعريؼ تركيجية قكيةإستراتيجيةكضع
 مف خالؿ الدعاية كاإلعالف التي تجعؿ السائح متشكقا لزيارة بمد معيف؛ 

  (2)ليا؛تحفيز ككاالت السفر عمى تشجيع السياحة الداخمية كالتركيج 
 كذات أسعار مالئمة؛تكفير مجاالت ترفييية متنكعة مع أماكف إقامة مناسبة  
  كالفنادؽ كتذاكر السفر كغيرىا؛السياحية كىك ما يتعمؽ بالمركبات ارعاألستخفيض  
 (3).الضيافة كحسف االستقباؿ التي تجعؿ مف السائح يكرر العممية السياحية 

كمنو نستنتج أنو يجب عمى الدكلة تطبيؽ ىذه الحمكؿ مف أجؿ الحد مف المعكقات ك المشاكؿ ككذلؾ 
 .العراقيؿ التي تكاجو السياحة كالعمؿ عمى تطكيرىا كازدىارىا

نستنتج في ختاـ ىذا المبحث أنو مف أجؿ النيكض بالسياحة كتطكيرىا يجب إتباع أساليب سياحية 
فعالة، أخذا بعيف االعتبار المعكقات التي تكاجييا  ككؿ العراقيؿ التي تحد مف تطكرىا، كالبحث عف الحمكؿ 

 .       لمحد منيا، كذلؾ مف أجؿ الكصكؿ إلى صناعة سياحية متطكرة كتحقيؽ االستدامة ليا
 

 

 

 
 الفصل خالصة

                                                           
. 37المرجع السابؽ، ص. ( 1)
الممتقى ، 2025SDATالنهوض بالسياحة المحمية في ظل المخطط التوجيهي لمتهيئة السياحية منصكر رقية، خبيرة أنفاؿ حدة، . (2)

. 2013الدكلي الثالث حكؿ اقتصاديات السياحة المحمية األبعاد كاألفاؽ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .المرجع السابؽ .( 3)
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السياحية تتمثؿ في كؿ المكارد كاإلمكانيات السياحية ف المقكمات  نستنتج أ الفصؿختاما ليذا
 ا ميـاتمعب دكرالطبيعية كالحضارية كالثقافية كحتى اليياكؿ القاعدية كغيرىا التي يحتكم عمييا أم بمد، حيث 

 كالنيكض تطكر السياحة كالمحافظة عمى ىذه المكارد كتطكيرىا كاستغالليا يؤدم إلى السياح،استقطاب في 
بيا باالعتماد عمي مجمكعة مف األساليب، ككذلؾ يجب تجنب كؿ المعكقات كالمشاكؿ التي تكاجو القطاع 

 .اقتراح الحمكؿ المناسبة لذلؾ مف أجؿ الكصكؿ إلى صناعة سياحية مستدامة كالسياحي،
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 تمهيد
والية جيجل واقع السياحة ب: المبحـث األول 
 مقومات السياحة بوالية جيجل: المبحث الثانـي 
 معوقات السياحة بوالية جيجل و الحلول :المبحث الثالـث 

                                                                   المقترحة
خالصة 

ثالثالفصل ال  
 مقومات السياحة بوالية جيجل و حدودها
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 تمهيد
 تعتبر جيجؿ كالية ساحمية بامتياز كذلؾ مف خالؿ ما تحتكيو مف المناظر  الطبيعية الخالبة  ككذلؾ

بيا دكف أف ننسى المقكمات الثقافية كالحضارية التي تميز المجتمع تزخر الرماؿ الذىبية التي ذات الشكاطئ 
، كؿ ىذا يعتبر كعامؿ رئيسي لنمك قطاع السياحة  بياالمتكاجدة الجيجمي، إضافة إلى اليياكؿ القاعدية 

. بكالية جيجؿ
معرفة كالية  جيجؿ مف خالؿ المقكمات السياحية التطبيقي  كعميو، سنحاكؿ مف خالؿ ىذا الفصؿ

أىـ  بعد ذلؾ إلى سنتطرؽ كالطبيعية كالحضارية كالثقافية ككذلؾ الطرقات كاليياكؿ القاعدية التي تكجد فييا، 
جؿ النيكض بقطاع أمف مديرية السياحة التابعة لكالية جيجؿ التي قامت بيا  المخططات كالمشاريع السياحة

 كمف ثـ نقؼ عمى أىـ المعكقات التي تكاجو قطاع السياحي،السياحة، إضافة إلى أىـ مناطؽ التكسع 
 .السياحة كالحمكؿ المقترحة لمحد مف مشاكؿ السياحة بكالية جيجؿ
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واقع السياحة بوالية جيجل : المبحث األول
 الذيف حمكا بيا الفينيقييفتعتبر جيجؿ كالية ساحمية ذات تاريخ عريؽ إذ يرجع تأسيسيا إلى عيد  

كشيدكا المدينة، كمف خالؿ ىذا المبحث سنتطرؽ إلى تاريخ جيجؿ كعكامؿ تطكر السياحة بيا إضافة إلى 
. المخططات كالمشاريع السياحية بيا

تاريخ السياحة بوالية جيجل : المطمب األول
 (1 ):مرت جيجؿ بعدة مراحؿ كسنذكر أىميا باختصار 

 ابف خمدكف لقبيمة كتامة البربرية، كلقد اختمط عناصر نسبيـم جيجؿ تاريخيا عريؽ، كأصؿ سكانيا أمازيغي
ىذه القبيمة مع الكافديف مف عرب المشرؽ فتككف بذلؾ مزيج مجتمعي خاص، إذ تعتبر مف أقدـ المدف 

الجزائرية، يرجع تأسيسيا إلى عيد الفينيقييف الذيف حمكا بيا كشيدكا المدينة، كما أف كجكد جيجؿ في مكاف 
إلى  [فكالجنكبيكف ، البزنطيالكنداؿالركماف،  ] استراتيجي عمى البحر المتكسط جعميا مطمعا لعدة غزكات

 .حيف كصكؿ العرب حامميف إلى سكاف المنطقة رسالة اإلسالـ عمى يد مكسى بف نصير
 خالل الوجود العثماني: الفرع األول

ظمت جيجؿ عبر العصكر مطمعا لممحتميف إلى غاية تحالؼ سكانيا مع البحاريف األخكيف التركييف  
بابا عركج كخير الديف فطردكا الجنكبييف مف المدينة الحالية لبمدية جيجؿ كبعض المدف المجاكرة كبجاية، 
حيث تكاثفت الجيكد في بناء أسطكؿ بحرم قكم مكنيـ مف تحرير الجزائر العاصمة، كاشتدت قكة ىذا 

األسطكؿ في كؿ البحر المتكسط، كساىـ سكاف كالية جيجؿ في صنع بعض المجد البحرم الجزائرم، حيث 
كانكا مف صناع السفف باكتسابيـ  مف األتراؾ حرفا بقيت تميزىـ إلى يكمنا ىذا خاصة  في الحمكيات كالخبز 

 .كالنسيج
 خالل االستعمار الفرنسي: الفرع الثاني

 في اليكناف تمكنت فرنسا سنة 1827 بعد انييار األسطكؿ البحرم الجزائرم في معركة  نفاريف 
 مف احتالؿ الجزائر، كعانت جيجؿ كباقي مناطؽ الجزائر مف أشد أنكاع اإلستدمار مف المستعمر، 1830

قامكا بعدة ثكرات فشمت كفي كؿ مرة تتعرض القبائؿ المحاربة إلى اإلبادة كالطرد إلى الجباؿ المجاكرة، كىك 
ما يفسر أف غالبية سكاف الكالية عقب االستقالؿ كانكا يقطنكف المناطؽ الجبمية الكعرة التي استعصى عمى 

                                                           

http://ar.wikipidia.arg/wiki/zoo-de Jijel-outils-traditionnel-jpg,14:00,25/05/2014. .(1) 
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االستعمار الكصكؿ إلييا، كما أف كالية جيجؿ تاريخية احتضنت الثكرة ككىبت أبناءىا قرابيف لالستقالؿ عمى 
 .الشييد كعكلة يكنس، زغبيب محمد، ميسية البشير، دخمي المختار كغيرىـ: غرار

 . معركة كاد الرحى أيف كبد الثكار خالليا خسائر جسيمة لممحتؿ الفرنسيالمعارؾ  مف أىـ
 ( 1 )أهم المدن الرومانية بوالية جيجل: الفرع الثالث

 إجيمجمي، إغيمغمي: تسمى جيجؿ أيضا 
 لمميالد  تحت حكـ أككتاؼ، 33 تقع ىذه المدينة عمى شبو الجزيرة  الجيجمية، أنشئت عاـ :إجيمجمي -

حتى باب  (أيف كاف يتكاجد ىناؾ نبع)كتحتؿ حاليا مكاف القمعة، امتدت ىذه المدينة ابتداء مف قناة الكازيز
 السكر أيف كاف يتكاجد حكض لجمع مياه األمطار؛

حسب لكحة بكنتغر تقع عمى الطريؽ الرابط بيف جيجؿ كالقؿ قرب مصب كادم :  ميتاداباسينبس -
 الزىكر، كىي إحدل محطات الطريؽ الركمانية الساحمية؛

 كمـ، كبالتحديد في حي 40تقع ىذه المدينة الصغيرة غرب مدينة جيجؿ عمى بعد : شوبا مونيسبوم -
  أمتار؛4أزيرك بالقرب مف زيامة منصكرية، المتبقي مف ىذه المدينة حاليا ىك حائط مف الزىكر بعمك 

تقع ىذه المدينة بيف بمغيمكز كالجناح، تحديدا في المكاف الذم ينحني فيو كاد الكبير : أوبيدوم توكا -
شرقا قبؿ مصبو في البحر، عثر في ىذا المكقع عمى بعض بقايا سكر كقطع نقدية كبعض الحمي المصنكعة 

 مف البركنز؛
تـ تحديد مكقعيا شرؽ جيجؿ في ضكاحي سيدم عبد العزيز أك القنار، المعمكمة الكحيدة التي : أسراث -

ليا عالقة بيذه المدينة، ىك أف أحد  الجيكش الفرنسية الحظ أثارا في مصب كاد  النبؿ، القائد بكنيك شرح 
 ىذه اآلثار لكف فيما بعد لـ يكجد أم أثر ليذا المكقع لتغطيتو بالتراب؛

 تعتبر ىذه المدينة مف أكثر المكاقع األثرية حفظا لتكاجدىا تحت األرض، كتقع ىذه المدينة غرب :توكا -
 سطارة  قرب أقكؼ، حيث كجد بيا صخكر منحكتة كآثار ركمانية؛

 تـ التعرؼ عمى ىذا المكقع مف خالؿ كتابات مكتشفة غرب كالية جيجؿ، كتبقى :كاستموم فيكتوريا -
غير معركفة حاليا، ىناؾ نظريات كثيرة حكؿ ىذا المكقع منيا مف يعتبره حصف صغير لحماية مدينة جيجؿ 

 ؛(المنار الكبير )قرب القصر الغريفات

                                                           
 .2013 مديرية السياحة لكالية جيجؿ .(1)
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 كتقع غرب مدينة جيجؿ، بالضبط في بمدية العكانة، كذكرت مف طرؼ الفرنسييف أنيا : اياراست -
 .(المنار الكبير)محطة ركمانية تقع بالقرب مف أكالد بمعافك 

مما سبؽ نستنتج أف تاريخ السياحة بكالية جيجؿ مر بمراحؿ مميزة مما جعميا مف الكاليات التاريخية   
 .العريقة، حيث تطكرت السياحة بيذه الكالية كىذا ما سنتطرؽ إليو في المطمب المكالي

 عوامل تطور السياحة بجيجل: المطمب الثاني
يكاجو قطاع السياحة بجيجؿ العديد مف التحديات حتى يتحكؿ إلى قطاع قائـ بحد ذاتو في النشاط         

االقتصادم كيكاجو دعـ النمك كاالزدىار االقتصادم، كعميو يمكف اإلشارة إلى جممة  مف العكامؿ التي تعتبر 
 (1 ):يمي كما بمثابة تحديات أساسية يجب أخدىا بعيف اعتبار مف أجؿ النيكض بقطاع السياحة في جيجؿ

 زيادة اإلنفاق الحكومي عمى قطاع السياحة: الفرع األول
كيككف ذلؾ مف خالؿ زيادة حجـ اإلنفاؽ العاـ عمى ىذا القطاع قصد التمكف مف خمؽ قاعدة متينة   

 : يرتكز عمييا كتسمح باستمرارية تطكره كيككف ذلؾ مف حيث
 بناء المنشآت األساسية كالبنى التحتية؛ -
 عقد اتفاقيات شراكة كتعاكف مع الدكؿ المتطكرة سياحيا لالستفادة مف خبراتيا كتجاربيا؛ -
 إنشاء مشاريع سياحية؛ -
 تييئة اإلقميـ كحماية المناظر العامة؛ -

 تنمية الفكر السياحي والثقافة السياحية في المجتمع: الفرع الثاني
كذلؾ مف خالؿ خمؽ ثقافة السياحة في أكساط المجتمع كتشجيعو عمى تقبؿ اآلخر، مف أجؿ   

النيكض بمستكل الخدمات كالرقي بو لمستكل العالمية مف جية، كبما يساىـ مف جية أخرل في تحسيف طرؽ 
 .التسيير السياحي

 تطوير البنى التحتية والمنشآت القاعدية: الفرع الثالث
تمعب البنى التحتية دكار ميما في تطكير قطاع السياحة، حيث أنيا تكفر سيكلة الحركة كربح الكقت  

إف كالية جيجؿ أماـ تجديد تطكير منشآتيا . كالجيد، كمف ثـ تكفير الراحة كالطمأنينة في نفكس السياح
السياحية التي تتماشى كما تمتمكو مف مكاقع سياحية كىذا في إطار تكفير الخدمات التي ترافؽ عادة النشاط 

 . السياحي، نجد أف كالية جيجؿ تعمؿ عمى تجديد المكاقع السياحية، خدمات النقؿ كاإلطعاـ كالمبيت

                                                           

http://ar.wikipedia.arg/wiki/zoo-de Jijel-outils-traditionnel, 14:00, 27/05/2014. (1)  
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إذ تـ سجؿ عجز في طاقة استيعاب الفنادؽ كعدـ استجابة الكثير منيا لممعايير الدكلية، أما فييا 
يخص النقؿ فيسجؿ سكء الخدمات بشكؿ كبير خصكصا النقؿ الجكم، كىك ما يدفع إلى ضركرة تكسعة 

طاقات االستقباؿ المكانئ كالمطارات، كتييئة شبكات الطرؽ كالسكؾ الحديدية خصكصا  بيف مختمؼ المكاقع 
 .السياحية المعركفة لتسييؿ الحركة كالتنقؿ

 تحسين األطر القانونية والتنظيمية الخاصة بالقطاع :الفرع الرابع
تعتبر األطر القانكنية كالتنظيمية كعامؿ ميـ تساىـ في  تطكر القطاع السياحي كزيادة النشاط 

 .االقتصادم، كذلؾ مف خالؿ تقديـ تسييالت تساعد السياح في تفضيال تيـ
 تحسين الخدمات المرافقة لمنشاط السياحي: الفرع الخامس

نما تمتد لتشمؿ حتى  إف مف أىـ األمكر المؤثرة عمى تكافد السياح ليس فقط المكاقع السياحية، كا 
الخدمات المرافقة التي تسمح لمسياح األجانب باالستمتاع بأكقاتيـ كتجنب التعب كضياع الكقت كالجيد، 

 :كذلؾ مف خالؿ
تكفير خدمات مصرفية تكاكب التطكرات الدكلية مما ينعكس إيجابا عمى طبيعة الخدمات المصرفية  -

 المقدمة خصكصا مف حيث رسائؿ الدفع؛
 تطكير تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ، كالتي تشيد تطكرات كبيرة في العصر الحالي؛ -
 .تطكير أداء ككاالت األسفار كتكيفيا كمكاكبتيا لمتطكرات العالمية -

  إتباع سياسة ترويجية فعالة: الفرع السادس
زالة  يصاؿ أفضؿ صكرة كا    كىك ما يقصد بو إتباع سياسة تركيجية قصد التعريؼ بالتراث السياحي كا 

الشككؾ التي تبادر ذىف السياح كخاصة حكؿ مدل تكفر السالمة كاألمف باعتبارىما عامميف جد مؤثريف عمى 
 .تكافد السياح

  بناءن عمى ما تقدـ، يمكف القكؿ بأنو ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ التي تساعد عمى تطكر السياحة 
 في حالة األخذ بيا، إضافة إلى المخططات كالمشاريع التي تضعيا الدكلة لمنيكض بقطاعيا  بكالية جيجؿ

 .السياحي كالتي سنتطرؽ إلييا في المطمب المكالي
 

المخططات والمشاريع السياحية بوالية جيجل : لثالمطمب الثا
. 2013سنقـك بالدراسة التحميمية التالية لممخططات كالمشاريع السياحية لكالية جيجؿ خالؿ سنة  
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 2013المشاريع في طور اإلنجاز خالل سنة : الفرع األول
 (1 ):ما يميمكتتمثؿ ؼ 
   ؛(%90الدراسة في مرحمتيا األخيرة  بنسبة انجاز) شكاطئ 06دراسة تييئة  
   ؛(%45نسبة انجاز  )دراسة كالتحضير إلنجاز دار الصناعة التقميدية بالميمية 
   نسبة اإلنجاز في الحصص التي تـ االنطالؽ  )مقر مديرية السياحة كالصناعة التقميدية مع سكف كظيفي

 ؛(%95فييا 
  مناطؽ التكسع السياحي كفؽ المراحؿ اآلتية05إعداد مخططات التييئة السياحية ؿ : 

 ؛ما قبؿ األخيرة (المرحمة الثانية )منطقة التكسع السياحي دار الكاد  -
 ؛(المرحمة الثانية )منطقة التكسع السياحي تاسكست -
 ؛(المرحمة الثالثة )منطقة التكسع السياحي راس العافية  -
 ؛(المرحمة األخيرة )منطقة التكسع السياحي برج بميدة  -
  ؛(المرحمة الثالثة )دراسة المخطط التكجييي لتييئة السياحة بكالية جيجؿ 

 2013 المحققة خالل سنة اإلستالمات: الفرع الثاني
  : المشاريع التالية2013ستممت مديرية السياحة خالؿ سنة إ   

 ؛%95دراسة كتييئة شاطئيف نسبة اإلنجاز تقدر بػ 
 ؛دراسة تييئة كتجديد منطقة أندرك العكانة 
 مف الدراسة سيتـ %5، تبقى نسبة %95 بحكالي نجاز مركز اإلعالـ كالتكجيو السياحي مستممة إدراسة 

 .في حالة ما إذا تـ إضافة غالؼ مالي مف أجؿ انجاز المشركع كالمساعدة في اختيار المقاكلة استالميا
 
 
 

 عمى مستوى المصالح المركزية خالل سنة  السياحيالمشاريع المسجمة لصالح القطاع: الفرع الثالث
 (2 ):تتمثؿ ىذه المشاريع في: 2013

                                                           
 .2013الحصيمة النيائية لمديرية السياحة كالصناعات التقميدية لسنة  .(1 )
 
 .2013الحصيمة النيائية لمديرية السياحة ك الصناعات التقميدية لسنة  .(2)
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  العممية في ) دج إلنجاز مخططات تييئة شكاطئ الكالية 450000000 بػتـ منح غالؼ مالي يقدر
 ؛(مرحمة اإلجراءات اإلدارية ككنيا تـ اإلبالغ عنيا خالؿ نياية السنة

 العممية في  ) دج إلنجاز مخططات مناطؽ التكسع السياحي 370000000تـ منح غالؼ مالي يقدر بػ
 ؛( خالؿ نياية السنة تـمرحمة اإلجراءات اإلدارية ككف اإلبالغ عنيا

 04حيث تتمثؿ في المشاريع التي في طكر اإلنجاز كقدر عددىا في :مشاريع االستثمار السياحي الخاص 
 435مشاريع سياحية حيث، تسمح ىذه المشاريع بدعـ الحظيرة الفندقية الحالية بطاقات إيكاء جديدة تقدر بػ

 ؛ منصب شغؿ49سرير كقدر عدد المناصب التي يمكف استحداثيا بػ 
 2013 التوافد عمى الهياكل المادية لسنة إحصائيات: الفرع الرابع

 :التوافد عمى هياكل اإليواء: أوال
 مكزعيف عمى ىياكؿ اإليكاء 45617حكاليعمى الكالية   بمغ عدد الكافديف2013 خالؿ المكسـ

  :كالتالي

 .التوافد عمى هياكل اإليواء: (01)الجدول رقم 
 2013   عدد الوافدين خالل سنة           هياكل اإليواء          

  زبون20912    الفنادق

  زبون8067  المخيمات العائمية

  شخص3664  مراكز العطل

  شخص8952  بيوت الشباب

  شخص4022   المؤسسات التربوية

 45617 المجموع
 .2013 مديرية السياحة لكالية جيجؿ إحصائيات :المصدر

 عمى ىياكؿ اإليكاء خاصة السياحعدد كاف فيو تكافد ؿ 2013 مكسـ الجدكؿ نالحظ أفمف خالؿ    
كما نالحظ أف اإلقامة عند القاطف،  الخدمات المقدمة عمى مستكل ىذه األخيرة،  كالسبب راجع إلى الفنادؽ

 كبيرة مف السياح خاصة أف كالية جيجؿ تتميز بالسياحة العائمية، حيث كاف ىناؾ ان أصبحت تستقطب أعداد
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مف شير رمضاف إلى غاية انتياء المكسـ ، كما  تـ تسجيؿ أيضا ظاىرة ان إقباالن كبير  مف اليياكؿ ابتداء ن
 . ال يستياف بو مف السياحان اإلقامة الثانكية عند الصديؽ أك العائمة التي تستقطب عدد

مناصب الشغل المستحدثة : ثانيا
 .2013مناصب الشغل المستحدثة خالل : (02)         الجدول رقم

 2013التسمية 
 دائمة 553            ىياكؿ اإليكاء 

 مكسمية 165             
  دائمة170            تنظيؼ كاستغالؿ الشكاطئ 

مكسمية    (في إطار برامج الجزائر البيضاء ) 322            
  منصب393               ف لمراكز العطؿ كف البيداغكجيكالمؤطر

 (بمدية زيامة المنصكرية ) 0+15               بيع التحؼ الفنية كالتقميدية 
            منصب 1453            المجمكع 

 .2013 مديرية السياحة لكالية جيجؿ إحصائيات :المصدر
، كمنو يمكف 2013 مف خالؿ الجدكؿ نالحظ أنو ىناؾ مناصب شغؿ جديدة كمستحدثة خالؿ سنة 

 .القكؿ أف القطاع السياحي أيضا يكفر مناصب الشغؿ إضافة إلى جانب القطاعات األخرل
. مناطق التوسع السياحي بوالية جيجل: الفرع الخامس

 أكتكبر 05 المؤرخ في 88/230 بالمرسـك التنفيذم  التكسع السياحي بكالية جيجؿلقد نشأت مناطؽ 
 منطقة لمتكسع السياحي كما يبينو 19 تكجد بكالية جيجؿ  حيث المحدد لمناطؽ التكسع السياحي،1988

  :الجدكؿ التالي

 

 

                 
. 2013مناطق التوسع السياحي لسنة(: 03)جدول رقم                    ال

المساحة اإلجمالية الموقع المنطقة 
البمدية الدائرة 
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 دار الكاد 
زيامة المنصكرية 

 
زيامة منصكرية 

 ىكتار 88
ىكتار 62تازة 

 ىكتار 141الك لجة 
 ىكتار 67بكبالطف 
 األفتيس 

العكانة 
 

العكانة 
 ىكتار 67

 ىكتار 167العكانة 
 ىكتار 140عربيد عمي 
 ىكتار 122برج بميدة 
 رأس العافية 

 
جيجؿ 

 
 

جيجؿ 

 ىكتار 55
 ىكتار 116عدكاف عمى 
 ىكتار 73كازينك 
 ىكتار 116بني قايد 

 ىكتار 26أكالد بكالنار 
 ىكتار 391األمير عبد القادر الطاىير تاسكست 

 ىكتار 109الطاىير  (األشكاط سابقا)بازكؿ
 ىكتار 1327الميمية الميمية كاد زىكر 
 ىكتار 462خيرم كاد عجكؿ العنصر بني بمعيد 

 ىكتار 203سيدم عبد العزيز الشقفة سيدم عبد العزيز 
 هكتار 480الشقفة القنار 

. 2013 مديرية السياحة إحصائيات :المصدر

 منطقة سياحية 19 مناطؽ التكسع السياحي نالحظ أنو تكجد الذم يبيف  أعالهمف خالؿ الجدكؿ
( 1 ): بمديات كما يمي9مكزعة عمى 

                                                           

 .2013مديرية السياحة لكالية جيجؿ احصائيات .(1) 



  وحدودها جيجلبوالية   السياحةالفصل الثالث                                                 مقومات 
 

 
66 

 تقع بيف جية القرف حكؿ عركة دار الكاد عمى عمؽ متكسط مقدر بػػ :منطقة التوسع السياحي دار الواد 
بمدية زيامو –  ىكتارات بيعت ألحد الخكاص 3 ىكتار، ممؾ لمدكلة إال 88ـ نحك الداخؿ، بمساحة 750

 ؛المنصكرية
 ـ حكؿ شاطئ 500كتمتد مف جبؿ القرف إلى رأس جبؿ الحكيضة بعمؽ : منطقة التوسع السياحي تازة

 ؛-بمدية زيامة المنصكرية-  ىكتار62تازة مساحتيا 
 كمف الشماؿ البحر 43كيحدىا مف الجنكب الطريؽ الكطني رقـ: منطقة التوسع السياحي الو لجة ،

بمدية -  ىكتار141األبيض المتكسط، كمف الشرؽ حي سكنمغاز، كمف الغرب حي كادم الزيامة، بمساحة 
 ؛-زيامة منصكرية

 كالبحر يحدىا شرقا كادم الزيامة، أما 43تقع بيف الطريؽ الكطني رقـ : منطقة التوسع السياحي بوبالطن 
 ؛-بمدية الزيامة منصكرية-مف الغرب فحدكد كالية بجاية

 ـ 300 بعمؽ مقدر بػ، تمتد مف رأس جبؿ الحكيضة إلى عيف الخديمة:منطقة التوسع السياحي األفتيس
 ؛-بمدية العكانة-  ىكتار67مساحتيا 

 كالبحر عمى طكؿ المدخؿ الشرقي 43تقع بيف الطريؽ الكطني رقـ : منطقة التوسع السياحي العوانة ،
 ؛-بمدية العكانة-لمعكانة إلى الرأس المقدـ نحك البحر

 يحدىا 43تقع بيف البحر األبيض المتكسط كالطريؽ الكطني رقـ: منطقة التوسع السياحي عربيد عمى ،
 متر مف 250أما عف الغرب فيحدىا الرأس الكاقع عمى  شرقا شناخ الكاقع عمى الحدكد الغربية لشاطئ بميدة،

 ؛شعبة بكشدانؽ
 كالبحر البيض المتكسط، يحدىا 43تقع بيف الطريؽ الكطني رقـ: منطقة التوسع السياحي برج بميدة 

 ؛-بمدية العكانة–شرقا كادم كيسير، غربا الشناخ الكاقع عمى الحدكد الغربية لشاطئ برج بميدة 
 يحدىا 43تقع بيف البحر األبيض المتكسط كالطريؽ الكطني رقـ: منطقة التوسع السياحي رأس العافية ،

كغربا الشريط الضيؽ بيف البحر كالطريؽ عمى مستكل كاؼ  شرقا الشريط الضيؽ عمى مستكل كاؼ العسة،
 ؛-بمدية جيجؿ–حجرة مبيت 

 يحدىا شرقا كادم منشة، غربا شناح أـ ميداف الشييد كرميس : منطقة التوسع السياحي عدوان عمي
 ؛-بمدية جيجؿ- 43عمار، شماال البحر األبيض المتكسط، جنكبا الطريؽ الكطني رقـ
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 كالبحر األبيض 43تقع عمى الشريط الساحمي بيف الطريؽ الكطني رقـ :منطقة التوسع السياحي كازينو 
بمدية - المتكسط، يحدىا مف الشرؽ الرأس المرتفع قرب أمالؾ الشييد كرميس عمار، كمف الغرب الميناء،

  ؛-جيجؿ
 ـ حكؿ الخميج، كمف الغرب 700 يحدىا مف الشرؽ عمؽ يصؿ عمى:منطقة التوسع السياحي بني قايد 

 ؛-بمدية جيجؿ- 43البحر األبيض المتكسط، كمف الشماؿ رأس طكيمة، كمف الجنكب الطريؽ الكطني رقـ
 يحدىا مف الشرؽ جمعية سيدم قالؿ، كمف الغرب الشريط الكاقع :منطقة التوسع السياحي أوالد بوالنار 

 ؛-بمدية جيجؿ-شماؿ كاؼ العسة 
 بمدية -يحدىا مف الشرؽ كاد جف جف، كمف الغرب كاد منشة، : منطقة التوسع السياحي تاسوست

 ؛-الطاىير
 يحدىا شرقا كادم 43تقع بيف البحر كالطريؽ الكطني رقـ :(األشواط )منطقة التوسع السياحي بازول ،

 ؛-بمدية الطاىير–النيؿ، كغربا كادم جف جف 
 بمدية الميمية-  يحدىا شرقا كاد بسباؿ، كغربا كاد زىكر،:منطقة التوسع السياحي واد زهور.- 
 يحدىا مف الشماؿ البحر األبيض المتكسط، كمف الجنكب الطريؽ :منطقة التوسع السياحي بني بمعيد 

المحادم لمشريط الساحمي، كمف الشرؽ الطريؽ التي تخترؽ التجمع السكني لبني بمعيد، كمف الغرب الكادم 
 ؛-بمدية خيرم كاد عجكؿ-الكبير
 كالبحر األبيض المتكسط، 43 تقع بيف الطريؽ الكطني رقـ :منطقة التوسع السياحي سيدي عبد العزيز 

 ؛-بمدية سيدم عبد العزيز- يحدىا مف الشرؽ كاد الكبير، كمف الغرب كادم يكسؼ
 يحدىا مف 43تقع بيف البحر األبيض المتكسط كالطريؽ الكطني رقـ: منطقة التوسع السياحي القنار ،

 .-بمدية القنار-الغرب كاد النيؿ، كمف الشرؽ كاد يكسؼ 
مف خالؿ ما سبؽ يمكف القكؿ بأنو ىناؾ مشاريع كمخططات قامت بيا كالية جيجؿ لتطكير قطاعيا  

 .السياحي كمنيا مناطؽ التكسع السياحي التي قامت بيا
 كفي ختاـ ىذا المبحث نستنتج انو إضافة إلى تاريخ جيجؿ السياحي العريؽ كالمكقع الجذاب ليا، 

قامت الدكلة مف خالؿ العكامؿ المساعدة عمى تطكر السياحة بيا بإنجاز مخططات كمشاريع سياحية تساىـ 
 .في النيكض بالقطاع السياحي بيا

مقومات السياحة بوالية جيجل  : لثانيالمبحث ا
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 ل مختمؼ المقكمات الطبيعية كالثقافية كالحضارية كالبففيكالية جيجؿ بتتمثؿ المقكمات السياحية  
. التحتية دكف أف ننسى المقكمات السياحية المادية المتمثمة في ىياكؿ االستقباؿ

 .كفيما يمي سنتطرؽ إلى مختمؼ ىذه المقكمات بالدراسة كالتقييـ
المقومات السياحية الطبيعية : المطمب األول

  :تتكفر ىذه الكالية عمى مجمكعة مف المقكمات السياحية الطبيعية كتتمثؿ فيما يمي
كمـ، فمف زيامة 120ىك امتداد طبيعي لمشريط الساحمي عمى طكؿ  :الشريط الساحمي: الفرع األول

المنصكرية غربا إلى كاد الزىكر شرقا، تصادفؾ شكاطئ كخمجاف متناثرة ىنا كىناؾ، كيظـ الساحؿ الجيجمي 
 ؛ شاطئ منيا الشكاطئ ذات الرماؿ الذىبية الكاسعة كالشكاطئ الصخرية50

" زيامة المنصكرية"  شاطئ يتميز باالنتظاـ كالكعكرة حيث يعتبر شاطئ29كتحتكل كالية جيجؿ عمى 
( 1 )؛مف بيف أجمؿ شكاطئ غرب مدينة جيجؿ

متمثؿ في أجراؼ صخرية مالمسة لمبحر ممتدة مف زيامة منصكرية إلى : الكورنيش الجيجمي: الفرع الثاني
العكانة تتخمميا غابات الفميف، يمتاز بندرة جمالو فيك يعد مف أجمؿ المكاقع عمى المستكل العالمي، كيسمى 

ألف فييا تتعانؽ الجباؿ  ة،طؽىذه التسميات تبيف إشراقة كركعة ىذه المف" ساحؿ الزمرد"الككرنيش الذىبي أك
الطريؽ المنعرجة كالممتكية كأنفاقيا تتبع البحر فتيدينا بانكراما رائعة ليذه  التي تزينيا الغابات مع البحر،

 (2)،المنطقة الصخرية مع عدة خمجاف رممية
 :يتكاجد عمى مستكل الكالية ثالث بحيرات طبيعية: البحيرات: الفرع الثالث

  نكع مف الطيكر، 23حتكم ما اليقؿ عف ت ىكتار، ك120  مساحةحتؿت: (دائرة العنصر ): بمعيدىبنبحيرة 
 ؛ عمى المستكل العالميةمعركؼ
  ماال يقؿ ك تحتكم  عمى  ىكتار، 36تحتؿ مساحة حكالي : (القنار دائرة الشقفة )بحيرة غدير بني حمزة

 ؛ نكع مف الطيكر32عف 
  ر؛ ىكتا05 بجمالو الفريد يتربع عمى مساحة :(الطاهير )بحيرة غدير المرج 

تعد الكيكؼ العجيبة مف المعالـ السياحية في جيجؿ، كىي عبارة عف مغارات  :الكهوف العجيبة: الفرع الرابع
 كمـ عف مدينة جيجؿ، كتـ 35كزيامة منصكرية عمى بعد  طبيعية تكجد بيا مناظر خالبة، كتقع بيف العكانة

                                                           
)1  . ( http: //fella.ahlamontada.com/،22/03/2014/،14:25. 
)2   .( http: //www.facebook.com/،22/03/2014/،14:33. 
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، كتعد مف عجائب الطبيعة مف حيث الشكؿ كالنقكش، 43 عند شؽ الطريؽ الكطني رقـ1917اكتشافيا سنة 
 .كىي اآلف مجيزة كمفتكحة الستقباؿ زكارىا، حيث سجمت رقما قياسيا لمزكار في السنكات األخيرة

مكقعو يعكد إلى ما قبؿ التاريخ كىك عبارة عف مغارة كاسعة مفتكحة عمى الطريؽ  :زغار البا: الفرع الخامس
 .بزيامة منصكرية، تـ تييئتو الستقباؿ الزكار مف أجؿ تطكير السياحة العممية

الذم " شارؿ سالؼ"  مف طرؼ الحرفي 1865تـ انجازه سنة : (رأس العافية )المنار الكبير: الفرع السادس
 .كانت مينتو النقش عمى الحجارة، ىدفو األساسي ىك تكجيو البكاخر إلى بر األماف

 :المحميات الطبيعية: الفرع السابع
 :  كنجد فييا

 08/11/97 المؤرخ في 786/67:ت ىذه المحمية بالقرار الكالئي رقـئ أنش:المحمية الطبيعية لبني بمعيد ،
كمـ عف مدينة جيجؿ تتربع عمى مساحة 32تقع بمنطقة رطبة عمى ساحؿ بمدية خيرم كادم عجكؿ عمى بعد 

، كىي محتكاة داخؿ محيط منطقة التكسع السياحي لبني بمعيد، تتميز ىذه المحمية باحتضانيا ر ىكتا122
 .الطيكر كنباتات جد نادرة

 كنجد فييا:الجزر وشبه الجزر : 
 أىـ ما يميز الجية الغربية لمشريط الساحمي بكالية جيجؿ ىك كجكد الجزيرة الصخرية :الجزيرة الصخرية -

 .-الدزيرة– بالعكانة كالتي تدعى أيضا محميا 
 . كتكجد شبو الجزيرة الصغيرة ببكبالطف كأيضا جزيرة برج بميدة التي تدعي أندرك:شبه الجزيرة -

ب السياح الباحثيف عف الترفيو كالراحة، فالطابع المتميز ذىي محطة لج: الحظيرة الوطنية لتازة :الفرع الثامن
 3807كتتربع الحظيرة عمى مساحة .- لغابات الحظيرة الكطنية لتازة يساىـ في تطكير السياحة الداخمية

 نكع مف النباتات العطرية 137ىكتار، تتميز بتنكع غطائيا النباتي كتركيبتيا الحيكانية حيث تحتكل عمى 
 نكع مف األشجار 17نكع مف النباتات ذات االستعماؿ الزخرفي كالتزييني، 20 ،-كأخرل ذات أىمية طبية

 11 نكع مف الثديات مف بينيا 15 نكع مف الفطريات ك135كالشجيرات ذات األىمية البيئية كاالقتصادية، 
 .الطيكر المائيةمنيا  نكع مف الطيكر 134نكع محمي مف طرؼ القانكف ك

ىيئت الستقباؿ الزكار  ىي مكقع سياحي ىاـ، متكاجد بكيسير بمدية العكانة، :حظيرة الحيوانات :الفرع التاسع
أىـ ما يميز الحظيرة ىك احتضانيا لعدة  أنكاع مف الجكارح كالطيكر  ،2006ابتداءن مف شير جكيمية مف عاـ 

 .المائية، كىذا ما جعميا محطة لتيافت العديد مف الزكار
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الفالحة النشاط االقتصادم الرئيسي لمكالية، حيث تعتبر زراعة  تعتبر :الموارد الفالحية:  الفرع العاشر
الخضر كالفكاكو مف أىـ النشاطات االقتصادية كزراعة الزيتكف، إضافة إلى تربية األبقار كاألغناـ كالمعز 

 .كالدكاجف التي أصبحت منتشرة بكثرة في الجباؿ
تستحكذ كالية جيجؿ عمى مكاد بحرية كبيرة، حيث أف  :الثروة السمكية والصيد البحري :الفرع الحادي عشر

 طف 6088 مف اإلمكانيات الكطنية، منيا 13 طف سنكيا كىك ما يمثؿ 20.800الكتمة اإلجمالية تقدر بػ 
 ؛قابمة لالستعماؿ

تتميز كالية جيجؿ بغابات كثيفة تمتاز بمناظرىا الخالبة المشجعة عمى : الموارد الغابية: الفرع الثاني عشر
 غابة قركش نجد  ىكتار كمف أىـ غاباتيا115.000ساحتيا بحكالي ـالسياحة الجبمية كالصيد، إذ تقدر 

تتربع مساحة   حيثغابة تامنتكت، ك ىكتار10260الكاقعة عمى الككرنيش بمنطقة العكانة تتربع عمى مساحة 
، بالعكانة غابة بكحنش، ببمدية خيرم كادم عجكؿ الكاقعة غابة إيدـ، باإلضافة إلى  ىكتار بجيممة8928

 .بغبالة غابة القرف، كأخيرا بتاكسانة الماء البارد غابة، بالميمية غابة بني فرقاف كمشاط
 تتميز ىذه الغابات بثركة نباتية كحيكانية متنكعة يمكنيا أف تمعب دكر ىاـ في التنمية السياحية غير 

كاإلستجماـ، كما يتميز الصنؼ الرئيسي لغابات الكالية ؿ الشاطئية خاصة الصحية، الدراسية، الصيد كالتجكا
بمكط اؿىكتار، أما باقي األصناؼ فتتمثؿ في 437بحكالي ىك البمكط الفميني حيث تقدر المساحة اإلجمالية 

 ؛األخضر، الصنكبر البحرم
تحتكم كالية جيجؿ عمى مكارد مائية ىامة كتقدر :  الموارد المائية والثروات المعدنية:الفرع الثالث عشر

رصاص، زنؾ ، كمس، جبس، : مميكف متر مكعب ككذلؾ ثركات معدنية ىامة أيضا نذكر منيا1474بحكالي 
 ؛رمؿ، حصى، تساىـ في النيكض بعجمة التنمية االقتصادية كترقية النشاطات الصناعية

 كالمكزعة %82تشكؿ الجزء األكبر مف تضاريس كالية جيجؿ ب:  المناطق الجبمية:الفرع الرابع عشر
 (1 ):بدكرىا إلى منطقتيف

المناطؽ الجبمية المتكسطة المتكاجدة في الجزء الساحمي كالمتكسط لمكالية متميزة بغطاء نباتي : األولى -
 ؛كثيؼ كشبكة مائية ىامة

المناطؽ الجبمية الصعبة كالمتكاجدة في الحدكد الجنكبية لمكالية كجباؿ مزغيطاف، بابكر، بكعزة : الثانية -
 ؛كسدات المتكاجدة بيا أعمى جباؿ الكالية

                                                           
 ، يـك ..http// :ar.wikipedia.arg/wiki:المكسكعة الحرة كيكبيديا ، تقديـ كالية جيجؿ، عمى المكقع اإللكتركني التالي. (1)

 .21:13:  عمى الساعة09/12/2013
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 مف %48ف جيجؿ متميزة بقدرات كبيرة تتكفر بيا غابات تغطي أكبر مف أمنو يمكف القكؿ ب ك
نالحظ خصكصا أشجار الفميف، نباتات أكسطية، ناىيؾ عف ثركات جكفية مف  .(ىيكتار115000 )مساحتيا

كؿ ىذه الثركات تكلى لجيجؿ  دكف أف ننسى الثركات البحرية، حديد كنزؾ السيما المياه الصالحة لمشرب،
 ؛(سياحية جبمية، بحرية كغابية )قدرات سياحية ىامة بجميع الخصائص السياحية في منطقة كاحدة 

المقومات الثقافية والحضارية : المطمب الثاني
ـ ؿ كذلؾ إلحتكائيا عمى مكاقع كمعال كالية جيجؿ ليست سياحية مف أجؿ ندرة طبيعتيا فحسب، بؿ ق    

 (1 ).أثرية كتاريخية ناتجة عف تعاقب عدة حضارات عمييا
صناعة :  التقميدية أىمياالصناعات مختمفةن مف ان  تكجد بكالية جيجؿ أنكاع:الصناعات التقميدية: الفرع األول

 كؿ ىذه الصناعات ،إلخ...األكاني كاألدكات الخشبية ، صناعة الفخار كالمزىريات، الصناعات الجمدية 
ما جعؿ الحرفييف المميز ليا كغيرىا ترجع إلى تنكع الثركات التي تكجد في الكالية ككذلؾ الطابع السياحي 

 .يتفننكف كيبدعكف في كؿ األدكات التقميدية المذككرة سابقا
       كلتحفيز اإلستثمار في القطاع السياحي عممت الدكلة عمى تطكير الصناعات التقميدية، مف خالؿ 

إلتزاميا بمساعدة الحرفييف في تطكير منتجاتيـ كبيعيا مف خالؿ المعارض الجيكية كالكطنية كحتى الدكلية 
. التي تقـك بيا ككذلؾ التسييالت كالتخفيضات الضريبية التي تمنحيا

كما سبؽ كأشارنا تحتكل كالية جيجؿ عمي مكاقع أثرية كتارخية  :المواقع األثرية والتاريخية: الفرع الثاني
  :ما يميؾ ىامة يمكف ذكر أىميا عمى ثالث فترات

 كيكؼ الشتاء ببمدية جميمة، جبؿ مزغيطافر،  مكقع تاميال ببمدية األمير عبد القاد:فترة ما قبل التاريخ ،
 ؛الكيكؼ العجيبة بزيامة منصكرية

 أثار ميناء فينيقي ، كقبر بحالة جيدة في جبؿ سيدم أحمد أمقراف نجد أىـ األثار الفنيقية :الفترة الفينيقية
 ؛مقبرة فينيقية بالرابطة بمدية جيجؿك
 ؛بالزيامة منصكرية" شكبة" أثار مدينة نجد  :الفترة الرومانية 
 مغارات مييأة الستقباؿ المجاىديف، مستشفيات كمخابئ لمجيش :فترة ثورة التحرير الوطنية. 
 .كالجدكؿ المكالي يكضح المكاقع األثرية كالنصب التاريخية لكالية جيجؿ 

 .المواقع األثرية والنصب التاريخية لوالية جيجل(: 04)            الجدول رقم

                                                           
 .2013مديرية السياحة لكالية جيجؿ . (1)
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الحضارة الترتيب المحتوى  التسمية الحالية طبيعة الممكية البمدية 
 

زيامة 
المنصكرية 

أثار مدينة  شكبا -أزيرك   تاريخيمكقع
حائط بيزنطي -
أحجار، مقابر -

ركمانية غير مصنفة 

 الكيكؼ العجيبة مكقع طبيعي 
 /

مصنؼ 
 12/04/1948في

في  67.281امر رقـ
20/12/1967 .

 
 /

/ غير مصنفة / بيدة  مكقع تاريخيإراقف 
 

بف ياجيس 
ركمانية غير مصنفة  2ـ1500مقبرة مساحتيا بكشقايؼ  مكقع تاريخي
ركمانية غير مصنفة / ناضكر -صيدا مكقع تاريخي

 
 
 

جيجؿ 

قرطاجة غير مصنفة /  1الرابطة مكقع تاريخي
قرطاجة ضركرة التصنيؼ /  2الرابطة مكقع تاريخي
ركمانية غير مصنؼ التنكع في آثار البناء دار الباطح طكابية  مكقع تاريخي
ركمانية ما غير مصنؼ صناعات ما قبؿ التاريخ مزغيطاف  مكقع تاريخي

قبؿ التاريخ 
أثار بناية قديمة غير القصر نصب تاريخ 

معركفة 
ركمانية غير مصنؼ 

ما قبؿ  غير مصنؼ آثار قديـ يكناني ركماني بكمارشي نصب تاريخي 
 االستعمار

/ غير مصنؼ مدخؿ الثكنة / نصب تاريخي 
ركمانية غير مصنؼ مقابر   كأحجارحجر بف سالـ المكقع 

بقايا نباتية يكنانية راس الزاف   طبيعيمكقعجيممة 
 ر حائط أحجا ركمانية،

غير محددة غير مصنفة 

/ األتراؾ غير مصنؼ مسجد قديـ نصؼ تاريخي 
لمدراسة غير مصنؼ مسجد محمي   قديـدسجـنصب تاريخي 

األمير عبد 
القادر 

قبكر مكجية شرؽ غرب 3تاميمة مقبرة كبيرة 
بقايا صناعات ما قبؿ 

التاريخ غير مصنؼ 
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 .2013 إحصائيات مديرية السياحة لكالية جيجؿ :رالمصد

يعتبر المتحؼ الكحيد المكجكد في كالية جيجؿ حيث كاف في األصؿ عبارة عف : ةمتحف كتام: الفرع الثالث
 مف طرؼ الشيخ عبد الحميد بف باديس، كبعد الحرب التحريرية 1939مدرسة قرآنية تـ تأسيسيا سنة 

 البكـأصبحت مقرا لممكتب الثاني لمجيش الفرنسي، كبعد االستقالؿ عادت لنشاطيا األكؿ، ثـ لصغار الصـ 
 .نا ىذا، كبعدىا تحكلت إلى مقر لمتحؼ كتامة إلى يكـ1993إلى غاية 
 سبتمبر 04 افتتحت يـك ،بمدية جيجؿ –مقرىا بحي العقابي : دار الثقافة عمر أو صديق: الفرع الرابع

كرشة لممسرح، كرشة لممكسيقى ككرشة لمفنكف التشكيمية، كما تضـ قاعة :  كرشات كىي عدة، تضـ2007
 كأيضا عدة ، مقعد1080لممطالعة كأخرل لألنثرنث، إضافة إلى قاعة محاضرات كقاعة عركض فنية تحتكل 

 . مكتب النشاطات الثقافية مف بينيامكاتب
 : كتتمثؿ في: الهياكل التعميمية: الفرع الخامس

،:  ثالث كمياتىاتكجد بعاصمة الكالية كىي تضـ بدكر: الجامعة المركزية - التكنكلكجيا، كمية عمـك  العمـك
 ؛الطبيعية كالحياة

، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، كمية اآلداب كالمغات :ىي كمياتأربع كيضـ : القطب الجامعي بتاسوست -
 ؛كمية العمكـ االجتماعية، ككمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير

.  مدارس معتمدة8 مركزا كممحقة ك15تحتكم الكالية عمى معيدا كاحدا ك: معاهد التكوين المهني -
 كمنو، فإف كالية جيجؿ تمتاز بحضارة عريقة كثقافتيا المميزة كالمحافظة عمى عاداتيا كتقاليدىا، 

 . إضافة إلى اليياكؿ التعميمية كالثقافية المختمفة
   التحتيةيةخدمات البن: المطمب الثالث

التاريخ، قطع مف الرخاـ 
/ غير مصنؼ قبكر قبكر النصارل المكقع أكالد عسكر 
/ غير مصنؼ قبكر قبكر النصارل المكقع أكالد يحي 
الجمعة بنى 
حبيبي 

التحديد غير مصنؼ / طاش يحى ىـك المكقع 
التحديد غير مصنؼ / عيسى تايممف المكقع 

/ غير مصنؼ قطع نقدية األصناـ المايدة المكقع سيدم معركؼ 
آثار عمى مساحة تايراك المكقع سطارة 

 ىكتارات 5
ركمانية غير مصنؼ 

/ ضركرة التصنيؼ بقايا منازؿ تيسميؿ المكقع 
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عمى النشاط السياحي، كمنو يمكف ذكر  ثرؤعتبر خدمات البنية التحتية مف الخدمات اليامة، ألنيا تت
 (1):  التحتية التي تحتكم عمييا كالية جيجؿ كمايميلأىـ العناصر الرئيسية لمبف

تحتكم كالية جيجؿ عمى ميناء جف جف كيعتبر أكبر ميناء في الجزائر، كأىـ ميناء : الموانئ: الفرع األول
كما تحتكم عمى مكانئ الصيد البحرم المختمفة في كؿ مف . إقتصادم، كتتكلى تسييره شركة مكانئ دبي

 ؛ميناء النزىة بالعكانة، فضال عف جيجؿ، زيامة كالعكانة
تحتكم كالية جيجؿ عمى مطار فرحات عباس، الكاقع بمنطقة أشكاط بالقرب مف : المطارات: الفرع الثاني

، كىذا (كاألشغاؿ بو متكاصمة)ميناء جف جف، كالذم تـ تأىيمو ليصبح مطارا أساسيا بالكالية، كمطارا دكليا، 
 ؛ما يسمح بالدفع بعجمة التنمية في الكالية

تكجد بكالية جيجؿ عدة محطات كيربائية، كالتي تعتبر مف خدمات البنية : المحطات الكهربائية: الفرع الثالث
 :منياالتحتية الميمة في قطاع السياحة كنذكر 

 ؛(الطاىير)محطة كيربائية بمنطقة األشكاط   -
 ؛محطتاف ىيدرك كيربائيتاف بزيامة -
  (2)؛مف الضغط المرتفع شبكة التزكيد -

 في النيكض بالسياحة في أم ان  ميـان قطاع النقؿ كالمكاصالت دكريمعب : النقل والمواصالت: الفرع الرابع
كالية، ككذلؾ تنشيط الحركة السياحية فييا، لكف بالنسبة لكالية جيجؿ فإف قطاع النقؿ كالمكاصالت فييا غير 

 في نقصاكالية اؿمتطكر، حيث أف شبكة الطرؽ المتكاجدة بيا ليست في المستكل المطمكب، حيث تعاني 
 (3):الطرؽ ككذلؾ عدـ إنجازىا، كمف بيف ىذه الطرؽ نجد

 ؛كمـ80 بيف العكانة كالميمية عمى مسافة أكثر مف 43الطريؽ الكطني المزدكج رقـ  -
مشركع الطريؽ المزدكج العمالؽ الرابط بيف ميناء جف جف كالطريؽ السيار شرؽ غرب عمى مسافة    -

 ؛ أنو يعبر بمدية جيممة إلى غاية بمدية بني عزيز بسطيؼ إلى العممة حيثكمـ،100
ختيار مسار جديد لو يضمف المركر بدائرة جيممة كالمرتقب 77مشركع الطريؽ الكطني رقـ  -  إعادة تأىيمو كا 

 ؛يساىـ في فؾ العزلة عنيا
 ؛ الرابط بيف جيجؿ كقسنطينة مركرا بالميمية Autorayالقطار السريع  -

                                                           
 ../http://ar.wikipedia-org/wikiكيكيبيديا المكسكعة الحرة، جيجؿ . (1)
 .2014مديرية السياحة لكالية جيجؿ احصائيات   .(2)
 .كيكيبيديا المكسكعة الحرة، جيجؿ. (3)
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كمـ كالذم أككمت دراسة المشركع 130القطار السريع الرابط بيف مدينة جيجؿ كمدينة سطيؼ عمى مسافة  -
 .2009لشركة فرنسية في أكت 

 :2013كفي مايمي سنذكر بعض اإلحصائيات الخاصة بالنقؿ لسنة  

 2013النقل بواسطة الحافالت لموالية جيجل لسنة (05)           الجدول رقم
 القطاع العاـ القطاع الخاص    النقؿ

    16   2017  عدد الحافالت
  1632   1793  عدد المتعامميف
  خطكط حضرية6   58345  عدد المقاعد

 .2013 مف إعداد الطالبتيف اعتمادا عمى إحصائيات مديرية السياحة :المصدر

مف خالؿ المقارنة بيف القطاع الخاص كالقطاع العاـ نجد أف القطاع الخاص متطكر مقارنة بالقطاع  
 حافمة فقط، 16ذم  أكثر بكثير مف القطاع العاـ 2017 فمثال نجد أف عدد حافالت القطاع الخاص ،العاـ

. كبالتالي نستنتج أف القطاع الخاص نشط أكثر مف القطاع العاـ
 .وسائل نقل المسافرين: (06)الجدول رقم                        

 العدد النقؿ
  سيارة493  سيارة األجرة

  مقعد2776 حافمة يقابميا 109  الحافالت المخصصة لمكسـ االصطياؼ
  مسافر405  النقؿ بكاسطة السكؾ الحديدية

  رحمة363 مسافر بقابميا40849   النقؿ الجكم 
 ال يكجد نقؿ بحرم لممسافريف بؿ ىناؾ نقؿ  النقؿ البحرم

 مخصص لمبضائع فقط
 .2013مف إعداد الطالبتيف باالعتماد عمي إحصائيات مديرية السياحة : المصدر

 مسافر كيميو النقؿ 40849 مف خالؿ الجدكؿ نالحظ أف النقؿ الجكم يحتؿ المرتبة األكلي بحكالي 
بكاسطة سيارات األجرة في المرتبة الثانية، ثـ نجد في المرتبة األخيرة الحافالت المخصصة لمكسـ 

االصطياؼ، كالسبب في ذلؾ كجكد سياحة مكسمية، أما فيما يخص النقؿ البحرم فنجده مخصص لمبضائع 
 .فقط

يكجد بكالية جيجؿ منطقتيف صناعيتيف، المنطقة الصناعية المكجكدة : المناطق الصناعية: الفرع الخامس
، كالمنطقة الثانية ىي المنطقة الحرة بالرة بالميمية التي تعد ميدا لمشاريع ضخمة، (أكالد صالح)بالطاىير 
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: كالتي تـ تخصيصيا إلنشاء أكؿ منطقة حرة صناعية لمتصدير، حيث نجد فييا مختمؼ الصناعات مثؿ
الصناعات الميكانيكية الدقيقة، الصناعات الزجاجية، صناعات تحكيؿ الجمكد كالنسيج، الصناعات 

 .إلخ...الصيدالنية
شبكة الياتؼ :  منيالالتصاالت بكالية جيجؿ شبكات مختمفة يكجدحيث : االتصاالتشبكة : الفرع السادس

الثابت، األنترنت، شبكة الياتؼ النقاؿ التي تحتكم ىذه األخيرة عمى شبكات مثؿ جيزم، نجمة، 
. إلخ...مكبيميس

نستنتج مما تقدـ أف كالية جيجؿ تعاني مف نقص في البنية التحتية المتطكرة رغـ مكقعيا المتميز 
 .كاإلمكانيات المتكفرة كالتي يمكف أف تجعميا أكثر جاذبية

 المقومات السياحية المادية: المطمب الرابع
 تتمثؿ المقكمات السياحية المادية في اليياكؿ السياحية أك ىياكؿ االستقباؿ المتكفرة في كالية جيجؿ 

  :كىي كما يمي
 : سرير كىي كالتالي1787 كحدة فندقية بطاقة استيعاب 27تتكفر كالية جيجؿ عمى : الفنادق:  الفرع األول

. المنشآت الفندقية الموجودة عمى مستوى والية جيجل: (07 )الجدول رقم           
العنوان طاقة اإليواء المستغمة تسمية المؤسسة   البمدية الرقم 

عدد األسرة عدد الغرف 
01  

 
 
 
 
 

جيجؿ 

 55أكت 20شارع  156 72لكيزة 
 54شارع أكؿ نكفمبر  57 40البصرة  02
 نيج ركيبح حسيف 01 110 40النسيـ  03
شارع زيغكد يكسؼ  90 34كتامة  04
شارع اإلخكة خشة  114 46السالـ  05
شارع أحسف بف الشيخ  33 14المركزم  06
 نيج ديدكش مراد جيجؿ 08 31 16الرياف  07
 شارع العربي بف مييدم 14 36 24المشرؽ  08
 54 نيج أكؿ نكفمبر 26 16 10الجميدم  09
نيج زيغكد يكسؼ  10 08ككنفيفياؿ  10
نيج زيغكد يكسؼ  30 18اإلقامة  11
أكالد بكنار  46 23الجنة الزرقاء  12
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شاطئ الخميج األصغر أكالد بكنار  32 16الكريؾ  13
العقابي - شارع بكالريب الجكىر 27 12بربركس  14
 شارع العربي بف مييدم 25 72 36الجزيرة  15
 شارع سي الحكاس 03 60 34تاغراست  16
شارع كركد عبد الكريـ الطاىير  26 13التقدـ الطاىير  17
حي الثكرة الطاىير  74 36المراد  18
تاسكست األمير عبد القادر  160 80الزمرد األمير عبد  القادر  19

ع العزيز .شارع لدرع حسيف س 140 70النيؿ سيدم عبد العزيز  20
ع العزيز .ضخر البمح س 70 30ابف بطكطة  21
.  شارع جنكحات البشير الميمية10 21 12الفتح الميمية  22
بني مسمـ خيرم كاد عجكؿ  40 20جماؿ كاد عجكؿ  23
24  

العكانة 
 25+20الصخر األسكد 

Bungalows 
تيميزارت العكانة  71

شارع أفتيس  51 20األفتيس  25
 شارع بكطغك محمد 28 70 40المبالب  26
زيامة منصكرية  144 72شكبة زيامة منصكرية  27

  1787 881المجمكع 
 2013 مديرية السياحة لكالية جيجؿ إحصائيات :المصدر

   .غير مصنفة كميا نالحظ أف الفنادؽ المكجكدة في كالية جيجؿ مف الجدكؿ أعاله 
ذارات لجميع الفنادؽ التي لـ تقـ بإيداع أك إتماـ ممفات التصنيؼ كاعتماد فكما أنو قد تـ تكجيو إ       

 .( مؤسسة فندقية11كعددىا )، كذلؾ مف أجؿ االمتثاؿ في أقرب اآلجاؿ 2013 أكتكبر23المسير بتاريخ 
" تاغراست" تصنيؼ درجة نجمتيف عمى المجنة الكطنية بالكزارة لممؤسستيفلؿ دقيف ففاقتراح  تـكما 
 ؛"الجزيرة"ك

ما "اتفاقية اإلطار"  كعمى إثر إمضاءق        فيما يخص عممية تصنيؼ المؤسسات الفندقية، نشير إلى أف
، كالمتضمنة عمى الخصكص تمكيؿ عمميات 2007 فيفرم21بيف كزارة السياحة كبنؾ التنمية المحمية بتاريخ 

ـ منح سنة تإعادة تأىيؿ المؤسسات الفندقية كتمكيؿ برامج االستثمار كتنمية مؤسسات القطاع السياحي، 
 طمبات 03ـ تسجيؿ تكاممة لممؤسسات الفندقية لمتقرب مف البنؾ كاالستفادة مف القركض، كخالؿ ىذه المدة 
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 نتيجة إيجابية تحقؽ األشغاؿ، لـ الستئناؼف مغير مسددة، طمباؿ طمبات إعادة القركض 03إعادة التأىيؿ، 
 التحقيقات كالتصنيؼ النيائي لممؤسسات الستئناؼ مف طرؼ المجنة الكالئية لمتصنيؼ الذا تـ  إتخاد قرار

 16 ، بالنسبة لحصيمة طمب التحقيقات األكلية لمتصنيؼ تـ تسجيؿ2008مالفندقية انطالقا مف شير جانؼ
 (1 ):طمب لمتصنيؼ كىي كالتالي

 ؛طمبات   ثالث نجـك
  نجمتيف؛خمس طمبات 
  ؛*نجمة كاحدةطمب 
 ؛ثمانية طمبات بدكف نجكـ 

:  تقابميا مجمكعة مف اقتراحات التصنيؼ الصادرة عف المجنة الكالئية كىي كالتالي
 بنجمتيف؛ كاحد اقتراح 
  بنجمة كاحدة؛خمس اقتراحات 
 ؛سبع اقتراحات بدكف نجكـ 
 ثالث اقتراحات تحكيؿ إلى مراقد لعدـ التكافؽ مع المعايير المعمكؿ بيا في المجاؿ الفندقي. 

 تعتبر المطاعـ السياحية مف الخدمات السياحية اليامة التي تزيد مف عدد :المطاعم السياحية: الفرع الثاني
مطعـ ر،  مطعـ النك:كر منياذ حيث تتكفر كالية جيجؿ عمى عدة مطاعـ سياحية ف،السياح إلى الكالية

 .المنظر الجميؿ، مطعـ الجنة الخضراء، مطعـ الساحؿ كغيرىامطعـ ، الفرساف
 مخيـ مييئة الستقباؿ الزكار في مكسـ 14 تحتكم كالية جيجؿ عمى :المخيمات العائمية: الفرع الثالث

، تتكزع عمى أغمب الشكاطئ المسمكحة لمسياحة  طاقة إستيعاب3009 حكاليب  تقدرإجمالية  كبطاقةالصيؼ
: اآلتيكتتمثؿ ىذه المخيمات في الجدكؿ 

. المخيمات العائمية: (08)الجدول رقم                           
طبيعة الممكية سعة االستقبال اسم المخيم البمدية الرقم 
01  

زيامة منصكرية 
خاص  64المرجاف الشاطئ األحمر 

خاص  100" تازة"الكئاـ  02
خاص ممنكح في اطار حؽ اإلمتياز  180مخيـ الريحاف  03

                                                           
 .2007مديرية السياحة كالية جيجؿ، إحصائيات  . (1) 
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جماعات محمية مؤجر لخكاص  265 (الكلجة )ماجي كمكب 04
 حؽ اإلمتياز إطارخاص ممنكح في  240مخيـ بنت السمطاف برج بميدة العكانة  05
جماعات محمية مؤجر لخكاص  270مخيـ ماجي كمكب أفتيس  06
خاص ممنكح في اطار حؽ اإلمتياز  500مخيـ أميرة سطارة األمير عبد القادر  07
جماعات محمية مؤجر لخكاص  300مخيـ بني بمعيد خيرم كاد عجكؿ  08
جماعات محمية مؤجر لخكاص    150األزرؽ الكبير  09
10  

 
القنار 

جماعات محمية مؤجر لخكاص  120المزاير / ككالة الككرنيش
جماعات محمية مؤجر لخكاص  120المزاير / سدات 11
جماعات محمية مؤجر لخكاص  240المزاير /مخيـ نجمة 12
جماعات محمية مؤجر لخكاص  160المزاير / مخيـ الرماؿ الذىبية 13
جماعات محمية مؤجر لخكاص  300المنار سيدم عبد العزيز  14

 3009المجمكع 
. 2013 مديرية السياحة لكالية جيجؿ إحصائيات :رالمصد

 : تتكفر كالية جيجؿ عمى نكعيف مف الشكاطئ كىي:الشواطئ: الفرع الرابع
مثممؿ  الشكاطئ، إجمالي مف %44 شاطئ أم ما يعادؿ 22 حيث تكجد :الشواطئ المسموحة لمسباحة -

 :يكضحو الجدكؿ المكالي
                             

. الشواطئ المسموحة لمسباحة: (09)الجدول رقم                         
( 2م)المساحةاسم الشاطئ البميدة  الرقم 
 96000شرؽ -بني بمعيدخيرم كاد عجكؿ  01
 80000غرب -بني بمعيد 02
 194000صخر البمح سيدم ع العزيز  03
 117600سيدم ع العزيز  04
 140000المزاير القنار  05
 65905بازكؿ الطاىير  06
 74080سطارة األمير ع القادر  07
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مديرية   المصدر 
لكالية  السياحة 

جيجؿ 

 .2014احصائيات

مكزعة في مختمؼ  شاطئ غير مسمكح لمسباحة 27 حيث يكجد :الشواطئ غير المسموحة لمسباحة -
 : الجدكؿ التاليبمديات كدكائر الكالية كذلؾ حسب 

. الشواطئ غير المسموحة لمسباحة: (10)جدول رقم          

 114000تاسكست  08
09  

جيجؿ 
 

 28728التربة الحمراء 
 57000كتامة  10
 6600أكالد بكالنار  11
 0550الخميج جيجؿ  12
 29500المنار الكبير  13
14  

 
العكانة 

 24900برج بميدة 
 33600الضخر األسكد  15
 10000العكانة مركز  16
 40000مريغة  17
 49500أفتيس  18
19  

زيامة منصكرية 
 39200تازة 

 32000الكيكؼ العجيبة  20
 14400الكلجة  21
 3360الشاطئ األحمر  22

اسم الشاطئ البميدة  الرقم 
خميج بني بمعيد خيرم كاد عجكؿ  01
البحيرة  02
03  

سيدم عبد العزيز 
 1الصنكبر

 2الصنكبر 04
الجناح  05
القنار القنار  06
أزاركد الطاىير  07
األشكاط  08
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      مديرية السياحة لكالية جيجؿ :لمصدرا
. 2013إحصائيات 

الفرع  تكجد بكالية: لوكاالت السياحيةا: الخامس
تتمثؿ نشاطاتيا ر ككاالت لمسياحة كاألسفا ثالث 

، تنظيـ رحالت الحج كالعمرة، ربيع التذاؾ في 
كالجدكؿ المكالي يبيف الككاالت السياحية 

في  :كالية جيجؿ
الوكاالت السياحية : (11)الجدول رقم                     

نوعية المنتوج المستغل تسمية الوكالة البمدية الرقم 
تذاكر السفر - الككرنيشجيجؿ  01

  (تركيا)تأشيرات -
 (تركيا، تكنس)رحالت –
 عمرة-

تذاكر السفر - سياحة كأسفار الجزائرجيجؿ  02
رخصة لمسياقة دكلية كاشتراكات العمرة كالحج - 

البرج األمير عبد القادر  09
شاللكة   10
جيجؿ  11

 
 

عكقة 
بكحنش  12
أقالؿ  13
شاطئ الزكام  14
شاطئ  رابطة  15
ميناء  ماريا العكانة  16
بكرشايد  17
عربيد   18
العنصر العنصر  19
كاد الزىكر الميمية  20
 1بني فرقاف 21
 2بني فرقاف 22
23  

زيامة منصكرية 
السيكر 

مرسيدم  24
أزيرك  25
بكبالطف  26
مممش  27
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  (اسطنبكؿ)رحالت منظمة - 
إقامة بجيجؿ - 

تذاكر السفر  العربي الميمية  03
 . 2013 مديرية السياحة لكالية جيجؿ احصائيات:المصدر

 دكاريف سياحية يتمثؿ نشاطيا ثمانية تكجد بالكالية جيجؿ :الدواوين والجمعيات السياحية: الفرع السادس
كالجدكؿ المكالي  .الرئيسي بالتعريؼ بالمنتكج السياحي المحمي كترقيتو كذلؾ مف خالؿ إقامة المعارض المحمية

 :يكضح لنا الدكاكيف كالجمعيات السياحية التي تتكفر عمييا كالية جيجؿ
. الدواوين السياحية: (12)الجدول رقم                            

مالحظات تاريخ االعتماد رقم االعتماد المقر اسم الديوان أو الجمعية الرقم 
ناشط  14/06/2010 58/10حي الرابطة جيجؿ الديكاف الجيجمي لمسياحة  01
الديكاف المحمي سيدم عبد  02

العزيز 
ناشط  22/06/1998 76/98بمدية سيدم عبد العزيز 

ناشط  28/11/2004 133/04حي البرقكقة جيجؿ النادم السياحي الرماؿ الذىبية  03
معتمد حديثا  30/04/2013 13/2013بمدية جيجؿ جمعية السفير لمسياحة  04
 الديكاف السياحي لبمدية العكانة  05

 
 

متكقفة عف النشاط حاليا رغـ اعتمادىا حيث لـ يتـ تجديدىا 

الديكاف السياحي المحمي القنار  06
الديكاف السياحي لبمدية زيامة  07

منصكرية 
الديكاف المحمي لمسياحة جيجؿ  08
الديكاف المحمي لمسياحة إجيجمي  09

.  متكقفة عف النشاط حاليا رغـ اعتمادىا حيث لـ يتـ تجديدىا    
. 2013 مديرية السياحة لكالية جيجؿ إحصائيات :المصدر

 نستنتج مما تقدـ أف لكالية جيجؿ مقكمات سياحية مادية متنكعة تجعميا منطقة سياحية بامتياز تجمب 
 .إلييا السياح

 كمف خالؿ ىذا المبحث يمكف القكؿ أف كالية جيجؿ تحتكم عمى مختمؼ المقكمات السياحية متنكعة 
إال أف ذلؾ يتكقؼ عمى . كىامة جعمتيا مقصدا سياحيا ىاما، ما يستدعي ضركرة المحافظة عمييا كتطكيرىا

 .    التعاكف كاالىتماـ بيا
 معوقات السياحة بوالية بجيجل والحمول المقترحة: المبحث الثالث
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تتميز كالية جيجؿ بمجمكعة مف المقكمات السياحية المتنكعة كالتي تجعميا قبمة سياحية ىامة، لكف 
كرغـ ذلؾ تكجد بعض المعكقات التي تحد مف السياحة في الكالية كتعتبر كعائؽ ليا، كىذا ما أكجب عمى 

 .الدكلة اقتراح الحمكؿ المناسبة سعيا لمحد مف ىذه المعكقات، كفيما يمي سنتطرؽ إلى أىميا
المعوقات التي تواجه قطاع السياحة بوالية جيجل : األولالمطمب 

 (1 ):  تتمثؿ أىـ المعكقات التي تكاجو قطاع السياحة بكالية جيجؿ فيما يمي
حيث إف الكالية ذات طابع فالحي غابي فكؿ األراضي إف لـ تكف فالحيو فيي : غياب العقار: الفرع األول

غابية، حتى عند الخكاص بالرغـ مف أف كؿ المناطؽ السياحية ىي مناطؽ التكسع إال أف العقار بيا إما ممؾ 
جؿ أذات طابع فالحي أك غابي مما يتطمب إجراءات خاصة، إما لنزعيا مف الخكاص مف  لخكاص أك

مدارس،  عمكمية، طرقات، كالتنظيـ المعمكؿ بو يحدد المنفعة العامة بانجاز مرافؽ المنفعة العامة،
 ككنو بالسيؿالغابي كىك أمر ليس  الخ، أك المجكء إلى إخراجيا مف الطابع الفالحي أك.....كمستشفيات

، كما أف ىذه  التنفيدم لذلؾيتطمب مصادقة مف طرؼ المجنة الكطنية كمجمس الكزراء كصدكر المرسكـ
 ؛جؿ انجاز تجييزات سياحيةأ النزع مف تطمبالعممية ال ت
 سكاءن كاف قطاع اقتصادم أك كؿ  قطاعحيث أف : ضعف التنسيق بين مختمف القطاعات: الفرع الثاني

إلى تمبية حاجات المكاطنيف قطاع فالحي أك قطاع سياحي كغيره مف القطاعات األخرل، فإنيا كميا تيدؼ 
يف أك األجانب، لكف يكجد ضعفا في التنسيؽ بينيا، فكؿ قطاع يعمؿ في مجاؿ تخصصو كال يكجد المحمي

تناسؽ مثال بيف القطاع السياحي كالقطاعات األخرل، كىذا ما يعتبر كعائؽ يكاجو القطاع السياحي بصفة 
 خاصة كالقطاعات األخرل بصفة عامة؛

 لتعطؿم إلى اد مما يؤ: السياحيةغياب مكاتب دراسات  مختصة في انجاز مناطق التهيئة: الفرع الثالث
 ؛في انجاز كتييئة مناطؽ التكسع السياحي

إف النصكص القانكنية  الخاصة بمناطؽ التكسع  :الصالبة في بعض النصوص القانونية: الفرع الرابع
السياحي تعتبر صارمة، ككف أف أغمب ىذه المناطؽ غابية كفالحية بالدرجة األكلى ، كىذا ما يصعب 

، (سكاءن كانت غابية أك فالحية)التكسع في ىذه المناطؽ، ألف الدكلة تحمي المناطؽ الطبيعية بصفة عامة 
 كبالتالي تعتبر كعائؽ لمسياحة؛ 

                                                           
. 15:00 ، الساعة2014-04-13مقابمة مع السيد منصكر نكر الديف، مدير مديرية السياحة لكالية جيجؿ، يـك . (1)
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جراءات إدارية ثقيمة: الفرع الخامس لحصكؿ عمى رخصة البناء ىناؾ عكائؽ إدارية كثيرة ؿ: وجود عوائق وا 
ثقيمة في منح االئتماف مثال العقار يككف عف  جد بيركقراطيةتك ، كما أنو بالنسبة لمشكاطئاالستغالؿكرخصة 

  كغيرىا؛طريؽ االمتياز
أغمب المستثمركف ال يقكمكف باالستثمار   إف:نقص القناعة لالستثمار في قطاع السياحة: الفرع السادس

في قطاع السياحة لعدـ قناعتيـ بيذا المجاؿ ، كما أف أغمبيـ يبحثكف عف الربح السريع كىذا ما ال نجده في 
القطاع السياحي، كأيضا السياحة في كالية جيجؿ مكسمية، كبالتالي يككف االستثمار في الصيؼ أكثر منو 

 .في الفصكؿ األخرل كىذا ما يعتبر عائقا يقؼ في كجو تطكر القطاع السياحي
:  كما يميكذلؾ ،عمى أىـ المعكقات كسمطنا الضكء  أخدنا عينة مف الفنادؽق الفكرةكلتدعيـ ىذ

نو تكجد بو بعض المعكقات يمكف أفندؽ لكيزة رغـ كبر حجمو كمكقعو اإلستراتيجي إال  :فندق لويزة: أوال
 :ذكرىا كما يمي

نو ال يكجد اىتماـ أالمظير الخارجي لمفندؽ غير جذاب ككذلؾ بالنسبة لممظير الداخمي، حيث الحظنا  -
 ؛بالديككر كاألثاث كعدـ تناسؽ ألكاف الطالء المكجكدة داخؿ الفندؽ

المكحات الفنية،  األكاني الفخارية،: ال تكجد فيو أم عناصر مممكسة تعبر عف الثقافة الجيجمية مثؿ -
 ؛الخ، خاصة عمى مستكل االستقباؿ....التماثيؿ

 ؛عدـ تكفره عمى التكنكلكجيا الحديثة، إذ يكجد بو أجيزة لإلعالـ اآللي مف النكع القديـ -
 ؛ بالتركيج لمفندؽ كلمخدمات المقدمة، لعدـ كجكد ميزانية خاصة بذلؾاىتماـال يكجد  -
ال يتكفر الفندؽ عمى مكقؼ لمسيارات، كذلؾ لككف أف الفندؽ تـ بناءه عمى كامؿ مساحة األرض  -

 .المخصصة لو، كىذا ما ال يسمح بتكسيع الفندؽ
يعاني يعتبر فندؽ البصرة مف أقدـ الفنادؽ في كالية جيجؿ، كمف أىـ المعكقات التي : فندق البصرة :ثانيا
 : ىذا الفندؽ مايميمنيا
 ؛الستقباؿ، كعدـ تكفر أجيزة اإلعالـ اآلليل كجكد نقص في الديككر عمى مستك -
 ؛ العماؿ بمباس مكحدالتزاـعدـ  -
 ؛ال يكجد تركيج ليذا الفندؽ -
ما كىك رغـ المكقع الممتاز لفندؽ كتامة المطؿ عمى البحر، ككجكد مكقؼ كبير لمسيارات : فندق كتامة: ثالثا

  : كغيره مف فنادؽ المنطقة أىميا بعض المعكقات يعاني مفنوأ إال ،ال نجده في باقي الفنادؽ
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ما بالنسبة لممظير الداخمي أ الشكؿ،  أكالمظير العاـ الخارجي لمفندؽ غير جذاب سكاء مف حيث الطالء -
 ؛ تناسؽ األلكاف كاألثاثعدـ في الديككر كان فنجد أف ىناؾ نقص

ممكية الفندؽ التي تمنح لمخكاص عف طريؽ اإليجار كقصر مدة اإليجار تقؼ كعائؽ أماـ إجراء التغييرات  -
 ؛بو
 بتقديـ  مكظفي الفندؽفي بعض األحياف يقكـ) لمفندؽ كلمخدمات المقدمة فيو  لمتركيجغياب شبو تاـ -

 .(أقراص مضغكطة تتضمف معمكمات عف الفندؽ كعف الكالية
 لرغـ جاذبية المظير الخارجي لفندؽ بربركس، كالديككرات المتكفرة فيو عمى مستك: فندق بربروس: رابعاً 

  :نو تكجد بو بعض المعكقات ىيأاألركقة كالغرؼ كاأللكاف، إال 
 ؛ بواالنترنتعدـ تكفر خدمات  -
 . لمسياراتؼال يتكفر ىذا الفندؽ عمى مكؽ -

مف خالؿ زيارتنا لمفندؽ يمكف القكؿ أف المظير الخارجي جذاب سكاء مف حيث : فندق الجزيرة: خامساً 
 نجد الديككر الجيد كالمعبر عف الثقافة المحمية حيث يحتكل عمى االستقباؿالشكؿ أك الطالء، كعمى مستكل 

كتناسؽ لأللكاف كاألثاث  المكحات المنجزة مف طرؼ فنانيف، ككجكد جياز اإلعالـ اآللي مف النكع الحديث،
، كمف بيف العيكب التي االنترنتفي الغرؼ كاألركقة، كيقدـ خدمات تكميمية مجانية تتمثؿ في فطكر الصباح ك

:الحظناىا فيو
(1) 

 ؛ال يقدـ تككيف لمعامميف كال يقكـ بجمب اإلطارات- 
 ؛غالء أسعار الخدمات المقدمة- 
 ؛ضيؽ مساحة الغرؼ- 
.  ال يكجد بو مكقؼ لمسيارات- 

: معوقات أخري تشترك فيها جميع الفنادق :سادساً 
غمب الفنادؽ تعاني مف نقص األساليب المستعممة في قياس الجكدة كنكعية الخدمات المقدمة، كما أف أ -

 االصطياؼ؛ غير كافية في مكسـ االستيعابيةطاقاتيا 
 ؛طرؽ تقديـ الخدمات كأاإلدارة   سكاء فيالفندقيةغياب تاـ أك شبو تاـ لمكفاءات في مجاؿ  -
 .عدـ كجكد تحفيز لمعماؿ كاإلبداع كاالبتكار عدـ كجكد منافسة بيف الفنادؽ، -

                                                           
 .مقابمة مع مدير فندؽ الجزيرة. (1)
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 عمى ضكء ما تقدـ نستنتج أنو ىناؾ مجمكعة مف المعكقات يعاني منيا القطاع السياحي بكالية 
 .جيجؿ، كاستنادان إلى ىذه المعكقات يمكف اقتراح بعض الحمكؿ نحاكؿ استعراضيا في المطمب المكالى 

الحمول المقترحة لمحد من معوقات السياحة بوالية جيجل  :ثانيالمطمب ال
 لمنيكض بالقطاع السياحي، كالكقكؼ عند العكائؽ التي تكاجو ىذا القطاع كالحد منيا، تـ اقتراح 

 (1):بعض الحمكؿ ندرجيا فيما يمي

  الخاص بمناطؽ التكسع السياحي كالمكاقع 2003مارس 17 المؤرخ في03-03المرسـك التنفيذم رقـ 
 السياحية؛

  البرنامج القطاعي لمتنمية يعمؿ  في إطار برنامج ممركز، حيث يتـ تعييف مكتب الدراسات ك بعدىا
يصادؽ عمييا مف طرؼ المجمس الشعبي الكالئى، تـ تقـك الكزارة المكمفة بذلؾ بإعداد المرسـك التنفيذم كمنح 

 33غالؼ مالي تقـك بتقديره، ثـ يتـ تكزيع ىذه األراضي عمى المستثمريف عف طريؽ منح االمتياز لمدة  
سنة قابمة لمتجديد مرتيف، ثـ تقـك الكزارة بتعكيض أصحاب األراضي مف حيث الممكية، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة 

 لتييئة الشكاطئ؛
  محاكلة تصنيؼ الفنادؽ حسب األكلكية، مف حيث جكدة الخدمات المقدمة، كذلؾ مف خالؿ تبني إدارة

الجكدة الشاممة لتحسيف جكدة ىذه الخدمات الفندقية بما يتماشى مع مكاصفات الجكدة العالمية، بغرض إشباع 
 رغبات كحاجات الزبائف الحالييف كالمحتمميف؛

 الخ، مف ىذا المنطمؽ يتـ ...معرفة ما يريده السائح مف السياحة مف حيث الترفيو، الراحة، التنقؿ، التسكؽ
 تحديد األىداؼ التي يجب تحقيقيا؛ 

  حيث تـ 2010 كابتداءن مف سنة 1988 ديسمبر 22تـَ تحديد مناطؽ التكسع السياحي بمرسكـ تنفيذم 
 ىكتار كتمت 94منطقة العكانة حكالي : منح لمدراسة مف طرؼ الكزارة في إطار المشاريع الممركزة ما يمي

راس الكاد، برج بميدة، راس العافية، :  مناطؽ ىي05 كما برمجت ISISمف طرؼ مكتب الدراسات الفرنسي 
 تاسكست، بني بمعيد، كاألشغاؿ في نيايتيا؛

 شاطئ الكيكؼ العجيبة كشاطئ راس العافية، تـ : في إطار المشاريع التنمكية تتضمف تييئة شاطئيف ىما
تاساكش، ) شكاطئ 06 تـ منح مشركع ثاني يتضمف دراسة 2012االنتياء منو كتسميـ المشركع، كفي سنة 

                                                           
 .مقابمة مع السيد نكر الديف منصكر، مدير مديرية السياحة لكالية جيجؿ. (1)
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 تـ إدراج مشركع ثالث 2014، كسيتـ تسميـ الدراسة قريبا، كفي (برج عكقة، سيدم عبد العزيز، صخر البمح
 مركزم يتضمف دراسة أربع شكاطئ جديدة لـ يتـ تحديدىا؛

 تييئة عزبة أندرك، حيث اكتممت الدراسة كاإلنجاز في بدايتو؛: تييئة المكاقع السياحية 
 إنجاز مديرية السياحة مع سكف كظيفي الكاقعة في الكمـ الثالث، إنجاز مركز لإلعالـ اآللي : البنايات

إنجاز دار لمصناعة :  منيا2014كالتكجيو السياحي بجيجؿ المدخؿ الشرقي، كتكجد مشاريع مبرمجة لسنة 
 .   التقميدية بالميمية

كمنو نستنتج بأنو تكجد مجمكعة مف الحمكؿ قامت بيا الدكلة كالمساعي المبذكلة مف طرفيا مف أجؿ 
النيكض بقطاعيا السياحي، تمثمت في التييئة التي تقـك بيا كؿ سنة كبشكؿ دكرم، باإلضافة إلى المشاريع 

 .   المختمفة كالمنجزة كالتي في طريؽ اإلنجاز
 عرض نتائج المقابمة:المطمب الثالث

  في ىذه الدراسة اعتمدنا عمى مجمكعة مف األسئمة، تـ صياغتيا كتكجيييا إلى مدير فندؽ الجزيرة 
كىذا مف خالؿ المقابمة التي أجريناىا معو، حيث تـ إعطائنا فكرة عامة حكؿ الفندؽ بأنو مؤسسة سياحية 

ذات ممكية خاصة، كيقدـ نكعيف مف الخدمات ىي الخدمات األساسية كالخدمات التكميمية، بالنسبة لمخدمات 
فتتمثؿ في : اإليكاء، اإلطعاـ، إعداد الفكاتير، استالـ الطمبيات، أما الخدمات التكميمية: األساسية تتمثؿ في

 .االنترنت مجانا، فطكر الصباح، تنظيؼ األلبسة كغيرىا
 بالنسبة لمعراقيؿ التي تكاجو الفندؽ، فإنيا ال تكجد عراقيؿ تكاجيو، حيث يقصد ىذا الفندؽ زكار 

محميكف كأجانب كمف فئات مختمفة، كما أف الفندؽ يخضع لشركط التنظيـ كبعض التكصيات التي تضعيا 
مديرية السياحة، كعالقتو بالمؤسسات السياحية األخرل تكميمية، كىناؾ عالقة أيضا بينيا كبيف الككاالت 

 الكائف مقرىا بقسنطينة، كبما ) ATV)مع ككالة السياحة كاإلسفار (عقد)السياحية حيث أف الفندؽ يبـر اتفاؽ
بالنسبة لممنافسة بيف الفنادؽ فإنو ال تكجد منافسة . أف ىذا الفندؽ ممكية خاصة فإف تمكيمو ىك تمكيؿ ذاتي

ألف الفنادؽ في كالية جيجؿ قميمة مقارنة بالكاليات األخرل، كما ال نجد نفس األسعار في جميع الفنادؽ كذلؾ 
كبالعكدة إلى فندؽ الجزيرة أسعاره مكسمية، حيث أف أسعار الصيؼ تككف مرتفعة . حسب الخدمات المقدمة

بالنسبة لمشتاء ألف في الصيؼ يككف ىناؾ إقباؿ عمى الفنادؽ بصفة كبيرة باعتبار مدينة جيجؿ مدينة 
سياحية، كىذا اإلقباؿ الكبير نتج عنو ظاىرة كراء المنازؿ التي انتشرت بسرعة كبيرة في اآلكنة األخيرة، ألف 
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الزبائف أك المصطافيف يجدكف راحتيـ داخؿ المنازؿ أحسف مف الفندؽ كخاصة بالنسبة لمعائالت، كمنو يمكف 
 :ذكر بعض الحمكؿ لمنيكض بقطاع السياحة في كالية جيجؿ كما يمي

 تككيف أفراد متخصصيف في مجاؿ الفندقة؛ -
 خمؽ ركح المنافسة؛  -
 ابتكار أفكار جديدة، كتقديـ خدمات جديدة الستقطاب جميكر كبير مف السياح؛ -
 التحكـ في األسعار كعقالنيتيا؛ -
 تكفير البنية القاعدية لكالية جيجؿ لبناء المزيد مف الفندؽ؛ -
 اإلكثار مف المدارس كمراكز التككيف كالمعاىد كالجامعات؛ -
 .تقديـ تحفيزات لمعماؿ داخؿ الفنادؽ لتقديـ خدمات ذات جكدة عالية في ىذه الفنادؽ -

  كمنو نستنتج بأف فندؽ الجزيرة ىك كغيره مف الفنادؽ األخرل المتكاجدة بكالية جيجؿ، لكنو يتميز عف 
الفنادؽ األخرل في الخدمات المقدمة األساسية أك حتى الخدمات التكميمية، كما أنو ىناؾ جيكد مبذكلة  مف 

 .أجؿ تصنيؼ ىذا الفندؽ
  كمف خالؿ ما تقدـ يمكف القكؿ بأنو كرغـ المعكقات التي تقؼ كعائؽ لتطكر السياحة في كالية 

 . جيجؿ، إال أنو تكجد حمكال مجسدة عمى أرض الكاقع تكاجو ىذه المعكقات كُتطّكر السياحة في كالية جيجؿ
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 خالصة الفصل 
 كىذا ما جعؿ  عريؽ، سياحيمف خالؿ ىذا الفصؿ نستنتج بأف كالية جيجؿ كالية ساحمية ليا تاريخ 

النشاط السياحي بيا يعرؼ تطكرا مستمرا مف خالؿ المشاريع كالمخططات السياحية التي تقـك بيا الدكلة، 
إضافة إلى  المقكمات السياحية التي تزخر بيا الكالية كالتي تعتبر عامؿ جذب ميـ لمسياح، كما أف ىناؾ 
معكقات كعراقيؿ تكاجو القطاع السياحي كتقؼ عائؽ أماـ تطكره كازدىاره، كعمى ىذا تـ اقتراح الحمكؿ التي 

. تحد مف ىذه المعكقات
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من خالل ىذا  البحث تبين لنا أن السياحة تطورت عبر مراحل مختمفة، حيث أصبح  
االىتمام بيا يتزايد يوما بعد يوم، حتى أصبحت تشكل  قطاعا مستقال بذاتو، إضافة إلى 

القطاعات األخرى، كما أنيا تساىم في زيادة االقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وليا تأثير 
كبير عمى ميزان المدفوعات، إضافة إلى أن أي بمد  سياحي يتميز بمقومات سياحية ىامة يجمب 
عدد كبير من السياح إليو، وىذا ما يساىم في تطور السياحة من خالل قيام الدولة المستضيفة 

بتطوير السياحة لدييا والمحافظة عمى كل الموارد المتوفرة فييا، وكذلك محاولة جمب االستثمارات 
 .إلييا

 نتائج الدراسة
 إذا كانت والية جيجل تزخر بمقومات طبيعية، ثقافية وحضارية، بنية تحتية، ومقومات 

سياحية مادية، فإن تطور السياحة فييا لو عدة معوقات وعراقيل، حيث سطرت مجموعة من 
إعادة ىيكمة الشواطئ الغير مسموحة لمسياحة وجعميا شواطئ : الحمول منيا عمى سبيل المثال

 .مسموحة لمسياحة، إنجاز مناطق توسع سياحي جديدة
تم إثباتيا من حيث أن المقومات السياحية في والية جيجل فرضية البحث األولى فيما يخص  -

مستغمة وىذا ما ال حظناه من خالل توسيع مناطق التوسع السياحي، إنشاء فنادق جديدة ومحاولة 
 الخ؛...تصنيف الفنادق الغير مصنفة 

فقد تبين أنو ال يوجد إىمال لممقومات السياحية لوالية جيجل ألن  فرضية البحث الثانية أما -
 .الدولة تقوم بالمحافظة عمييا

 فقد تبين فعال أن والية جيجل تبدل جيودا معتبرة لمواجية لفرضية البحث الثالثة أما بالنسبة  -
 .المعيقات السياحية بصفة عامة

 .  وعموما يمكن حصر نتائج الدراسة في نتائج نظرية ونتائج تطبيقية
 : يمكن حصرىا فيما يمي:النتائج النظرية

توجد أسباب كثيرة أدت إلى انتشار السياحة، وىذا ما جعميا تتميز بخصائص وتنوع حسب  -
الغرض واليدف منيا، مما نتج عنيا أثار تتماشى مع أسس السياحة المتمثمة في الطمب السياحي 

والعرض السياحي وغيرىا، وذلك حسب المبادئ التي تحكميا والتي حددتيا المنظمة العالمية 
 لمسياحة؛

تتمثل المقومات السياحية في مختمف المقومات التي يتوفر عمييا أي بمد وتتنوع وتختمف من  -
 بمد آلخر حيث نجد أن ىناك عوامل مؤثرة فييا؛

لتطور السياحة توجد أساليب تتبعيا أي دولة لمنيوض بقطاعيا السياحي، حيث أن ليذا  -
القطاع دور في تطور اقتصاديات الدول، لكن ىناك معوقات وعراقيل تواجو القطاع السياحي 

 .وتقف كعائق في نموه وتطوره، وبالمقابل توجد حمول تحد من ىذه المعوقات
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 النتائج التطبيقية
 : أما النتائج الخاصة بالدراسة التطبيقية فيمكن إجماليا فيما يمي

 تتميز جيجل بتاريخ سياحي عريق وحافل؛ -
توجد مخططات ومشاريع قامت الدولة بالتخطيط ليا، لكنيا غير مستغمة والنشاط فييا أحيانا  -

 يتوقف بسبب بعض الظروف والمشاكل التي تواجييا؛
تتوفر والية جيجل عمى كل المقومات الطبيعية المتمثمة في الغابات، الجبال، البحر، وىذا ما  -

 جعميا تتميز بالسياحة الجبمية والشاطئية أيضا؛
تحتوي والية جيجل عمى مختمف المقومات الثقافية والحضارية حيث نجد فييا دار الثقافة عمر  -

 أو صديق، وكذلك مختمف المعاىد والكميات التعميمية؛
بالنسبة لخدمات البنية التحتية فنجدىا ضعيفة في الوالية بصفة عامة وفي مختمف البمديات  -

بصفة خاصة، فأغمب الطرقات غير صالحة رغم المجيودات المبذولة إلصالحيا، إال انيا لم 
 تصل إلى المستوى المطموب؛

تحتوي والية جيجل عمى مجموعة من الفنادق، توفر فرص العمل، لكنيا غير مصنفة وىذا  -
راجع لغياب األقسام اإلدارية التي يجب أن تتوفر فييا مثل قسم الموارد البشرية، قسم التسويق، 
وكذلك مختمف وظائف اإلدارة كالتخطيط، التنظيم، التوجيو والرقابة، وىذا ما الحظناه في فندق 

الجزيرة، لكن ورغم كل ذلك فيناك تحسنا ممحوظا من خالل محاولة كسب والء الزبائن الحاليين، 
 لكنيا بالمقابل ال تبدل جيودا ترويجية ليا؛

وجود سياحة موسمية في الوالية حيث نجد أن السياحة تكون في الصيف أكثر من الفصول  -
األخرى، وىذا ما يجعل أغمب الفنادق أكثر نشاطا في موسم الصيف عكس المواسم األخرى التي 

 يكون فييا الطمب قميال؛
  من خالل ما تم ذكره يمكن القول أن والية جيجل تمتمك مقومات وموارد سياحية تؤىميا 

أن تكون وجية وقبمة سياحية ىامة تجمب السياح المحميين واألجانب إلييا، لكن توجد معوقات 
ومشاكل تواجو ىذا القطاع، وىذا ما تسعى الدولة إلى القضاء عمييا من خالل الحمول التي 

 . تقترحيا لذلك
 اقتراحات  الدراسة

من خالل النتائج التي توصمنا إلييا نقترح بعض التوصيات نوجييا إلى المصالح المعنية 
 : بالقطاع السياحي لوالية جيجل والمتمثمة فيما يمي

المحافظة عمي كل المقومات الطبيعية، التاريخية والثقافية وغيرىا المتوفرة في والية جيجل،  -
 ألنيا تعتبر عامل جذب ميم لمسياح؛



                                                                            خاتمة

 94 

إنشاء مشاريع سياحية جديدة لمنيوض بالقطاع السياحي، واستغالل كل مناطق التوسع  -
كمال المشاريع التي تم البدء فييا؛  السياحي، وا 

 دعم البنية التحتية واستكمال الطرقات التي تم البدء فييا؛ -
القيام بالترويج عبر وسائل اإلعالم المختمفة لمفنادق والوكاالت السياحية وكل المناطق  -

 السياحية المتواجدة بيا، حتى تسيل لمسائح الوصول إلييا واالستفادة من خدماتيا؛
ضرورة إبرام الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل النيوض بالقطاع السياحي،  -

 وكذلك تشجيع االستثمارات األجنبية والمحمية وتقديم اإلعفاءات الضريبية؛ 
 إدخال الوظائف المختمفة المتعمقة باإلدارة في الفنادق مثل التسويق والموارد البشرية وغيرىا؛  -
 خمق أنشطة وخدمات إضافية في الفنادق وتغطية النقائص المتواجدة بيا؛ -
التنسيق بين مختمف الجيات والييئات المسؤولة عن القطاع السياحي من أجل النيوض بو  -

 وتطوره والوصول بو إلى المستوى المطموب؛
اقتراح حموال جديدة، وبذل جيود أخرى تكون مكممة لمجيود المبذولة سابقا، وذلك من خالل  -

محاولة تصنيف الفنادق المتواجدة بالوالية، وكذلك تحسين الخدمات المقدمة ومطابقتيا لمواصفات 
 الجودة العالمية التي تتماشى مع المواصفات التي تقترحيا المنظمة العالمية لمسياحة؛

التنسيق بين القطاع السياحي في الوالية، والواليات األخرى من أجل النيوض بيذا القطاع،  -
 .ألنو بتضافر الجيود نصل إلى قطاع سياحي متطور أكثر

 وفي األخير نأمل أن نكون قد وفقنا في اختيار ىذا الموضوع  وما تم عرضو بما يخدم 
 .قطاع السياحة، وبما يخدم العمم والمعرفة
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 :الممخص          
يتوقف نجاح قطاع السياحة في تحقيق التكامل بينه وبين القطاعات األخرى عمى مدى   

شباع رغباتهم وتقديم لهم الخدمات السياحية ذات  قدرة هذا القطاع في تمبية حاجات السياح وا 
الجودة العالمية، ويكون ذلك من خالل توافر كل المقومات الطبيعية، الثقافية والحضارية، 

 .خدمات البنية التحتية والهياكل المادية مثل الفنادق وغيرها
إن تطوير وتحديث القطاع السياحي بوالية جيجل يمكن أن يحدث نتائج ايجابية ويساعد 
في حل الكثير من المشكالت والمعوقات والعراقيل التي تواجه هذا القطاع، وهذا ال يكون إال من 
خالل الحفاظ عمى الموارد الطبيعية، تحسين وسائل النقل من راحة وأمن وتكاليف، تحسين البنية 

التحتية، والجودة في تقديم الخدمات، إضافة إلى إقامة فنادق تتماشى مع مواصفات الجودة 
 .العالمية

 . السياحة، المقومات السياحية، جيجل:الكممات المفتاحية
Résumé:  

Le succès du secteur du tourisme dans l'intégration entre 
elle et d'autres secteurs sur la capacité de ce secteur à répondre 
aux besoins des touristes et satisfaire leurs désirs et de les 
rendre des services touristiques de qualité internationale, et c'est 
grâce à la disponibilité de tous les ingrédients naturels, de la 
culture et de la civilisation, les services d'infrastructure et les 
structures physiques, tels que les hôtels et autres.  

Le développement et la modernisation du mandat du 
secteur du tourisme de Jijel peuvent se produire des résultats 
positifs et aider à résoudre beaucoup de problèmes et les 
contraintes et les obstacles rencontrés par ce secteur, et cela ne 
peut être atteint grâce à la conservation des ressources 
naturelles, d'améliorer le transport de confort, de sécurité et de 
coûts, l'amélioration des infrastructures et de la qualité dans la 
prestation de services, en plus de la création d'hôtels en ligne 
avec les normes internationales de qualité. 
Les mots clés: Tourisme، Potentielle Touristique  ، jijel. 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 أسئلة المقابلة: (05)                 الملحق رقم
 هل يمكن أن تقدم لنا تعريف شامل حول فندق الجزيرة؟

...................................................................................................... 
 ما هي الخدمات التي يقدمها هذا الفندق؟ -1

........................................................................................................ 

 هل توجد عراقيل تواجه فندق الجزيرة؟ -2

....................................................................................................... 

بالنسبة لمزوار الذين يقصدون هذا الفندق هل هم زوار محميون أم أجانب؟ وما هي الفئة األكثر مجيئا لهذا  -3
 الفندق؟

................................................................................................. 
 هل هناك عالقة بين الفندق ومديرية السياحة و المؤسسات السياحية األخرى؟ -4

................................................................................. .................... 

 كيف يتم تمويل هذا الفندق؟ -5

................................................................................. .................... 
 هل توجد منافسة بين هذا الفندق والفنادق األخرى؟ -6

................................................................................................... 

 هل توجد نفس األسعار في جميع الفنادق؟ -7
.................................................................................................. 

 هل توجد أسعار موسمية لهذا الفندق؟ -8

................................................................................................... 

 بالنسبة لظاهرة كراء المنازل انتشرت بسرعة كبيرة في اآلونة األخيرة ما هو تفسيركم لهذا  -9
 االنتشار؟

.................................................................................................... 



 
 كل الفنادق المتواجدة في والية جيجل لم تصنف بعد و لو بدرجة واحدة لماذا؟ -10

.................................................................................................... 

 هل توجد مشاكل تعيق قطاع السياحة بوالية جيجل؟ -11

................................................................................................... 

 ما هي الحمول التي تقترحها لمنهوض بقطاع السياحة في والية جيجل؟ -12
.................................................................................................... 
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