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الحمد هللا حمدا كثیرا یلیق بمقامه وعظیم سلطانه وصلي اللهم على 

  .سیدنا محمد خاتم األنبیاء والمرسلین

نشكر اهللا سبحانه وتعالى على فضله وتوفیقه لنا والقائل في محكم 

  تنزیله

  ) یمْ اهِ رَ بْ إِ  ةُ ورَ سُ  – 07اآلیة ( }}         مْ كُ نَّ یدَ زِ َألَ  مْ تُ رْ كَ شَ  نْ ئِ لَ {{ 

ونتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في انجاز هذا العمل من قریب أو من 

  بعید

  .فرقاني فتیحة: كما نتقدم بالشكر الجزیل الخالص إلى األستاذة المشرفة

التي سهلت لنا طریق العمل ، وبینت لنا الخطأ ووجهتنا إلى الصواب 

فألف شكر وتقدیر لها على كل شيء قدمته لنا من أجل انجاز هذا 

    .عمل المتواضعال



        

 ةُ ورَ سُ  – 24اآلیة ( ا ﴾  یرً غِ ي صَ انِ یَ بَّ ا رَ مَ ا كَ مَ هُ مْ حَ ارْ إلى من قال فیهما عز وجل ﴿ وَ 

  ) اءْ رَ سْ اإلِ 

تلك  إلىمن تعبت من أجل رعایتي  إلىنبع الحنان وسر الوجدان  إلى

  )فطیمة(أمي الغالیة  إلىالشمعة التي تحترق لتضيء لي طریقي 

 إلىمن تعب وشقي في تعلیمي حتى وصولي  إلىإلى من تحدى الصعاب 

  ).عبد العزیز(أبي  إلىهذا المستوى 

  ".آسیا"أختي الغالیة سهیلة وأختي الصغرى المدللة  إلى

  .إلى كل إخوتي

  .إلى من قاسمت معي هذا العمل زهیرة

  وكل الزمالء في الحیاة الجامعیة إلى كل األصدقاء 

  .اإلهداءإلى قارئ هذا 

  

  .وشكرا

  سامیة

  

  

  



  

 – 24اآلیة ( ا ﴾ یرَ غِ ي صَ انِ یَ بَّ ا رَ مَ ا كَ مَ هُ مْ حَ ارْ إلى من قال فیهما عز وجل ﴿ وَ 

  ) اءْ رَ سْ اإلِ  ةُ ورَ سُ 

تلك  إلىمن تعبت من أجل رعایتي  إلىنبع الحنان وسر الوجدان  إلى

  .)خدیجة(الفاضلةأمي  إلىالشمعة التي تحترق لتضيء لي طریقي 

 إلىمن تعب وشقي في تعلیمي حتى وصولي  إلىإلى من تحدى الصعاب 

  .)محمد(المحترم أبي إلىهذا المستوى 

  .معنویاو  مادیاإلىزوجي الكریم على صبره ودعمه لي 

  .إلى ابنتي الغالیة

  .وأخواتي األعزاء تيإلى كل إخو 

  .إلى كل األصدقاء واألقارب

  .إلى من قاسمت معي هذا العمل سامیة

  .الزمالء في الحیاة الجامعیة إلى كل األصدقاء إلى

  .إلى قارئ هذا اإلهداء

  

  .وشكرا

 زهیرة
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  أ
 

المتسارعة التي  واألحداثالقرار في ظل التغیرات  ومتخذيیشكل موضوع التنمیة محور اهتمام الباحثین 

على قطاعات معینة من اجلتوجیه لدول على اختالف مقوماتها التركیز یشهدها العالم الیوم،وتسعى ا

  .والدولي واإلقلیميفیه والمتغیرات الراهنة على المستوى المحلي  المسار التنموي بالشكل الذي یتماشى

االقتصادیة  األدبیاتظهر مفهوم التنمیة المحلیة كمصطلح جدید في ،االهتمام المتزاید بالتنمیة إطارفي و 

جدیدة لتنمیة المجتمع المحلي یجري بمقتضاها التخطیط لمختلف  إلىآلیةلیشیر  اإلداریةواالجتماعیة و 

االقتصادیة واالجتماعیة  األحواللتحسین میة،و تعاون الجهود المحلیة والحك أساسلیات وتنفیذها على العم

المجتمع،وجماعاته وتوجیهها للعمل  أفرادوالثقافیة للمجتمعات المحلیة،عبرعملیة تعبئة وتنظیم مجهود 

خصوصیات  إلىكل الفاعلین المحلیین واستنادا و  اإلمكانیاتدیمقراطیة وتوظیف لكل  بأسالیبالمشترك 

  .تكامل وتوازن على المستوى الوطني إلىكل الجهات والمناطق وصوال 

عجزالدول خاصة منها النامیة في تحقیق التنمیة المحلیة عن طریق القطاعات االقتصادیة الرئیسیة،  وأمام

المتجددة كبدیل استراتیجي یحقق  والتوجه نحو الصناعة أخرىاتجهت نحو البحث عن بدائل تنمویة 

ویتمثل هذا البدیل في السیاحة ببعدها الخدماتي   أجیالهاتطورها ویضمن تنمیتها ویؤمن مستقبل 

الصناعي والتجاري كونها قطاعا اقتصادیا حیویا في عالمنا المعاصر وتحوله من مجرد نشاط ترفیهي 

  .صناعة تصدیریة إلىالدول ومن مجرد نزهة  تنمویة على هذه آثارنشاط اقتصادي ذو  إلىاستجمامي 

مؤخرا وبعد  أدركتدفع عجلة التنمیة المحلیة من خالل هذا القطاع و  إلىوالجزائر كغیرها من الدول تسعى 

السیاحة مكانتها الحقیقیة،والعمل جاهدة من اجل النهوض بها  إعطاءضرورة  األمنيتحسن الوضع 

حتى  السیاحةوطنیة لتنمیة وتفعیل  إستراتیجیةمن خالل رسم  وجعلها كبدیل لقطاع المحروقات، وذلك

، انتقت منها مخططات توجیهیة للتهیئة السیاحیة لكل والیة ومنها والیة جیجل حیث تعتبر 2025 آفاق

السیاحیة التي تجعل  اإلمكانیاتتمتلك من المؤهالت و  أنها، خاصة و المستقطبة للسیاح أهماألقطاباحد 

  .بامتیاز منها قطبا سیاحیا

  

  

  :الدراسة  أهمیة - 1
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  ب
 

  :في  دراسةال أهمیةتتمیز  

أهمیة الدراسة من خالل الترابط بین التنمیة والسیاحة كونها تعد أول دراسة على  مدتست :األهمیة العلمیة

مستوى كلیة العلوم السیاسیة التي تناولت موضوع السیاحة ومدى مساهمتها في دفع عجلة التنمیة على 

اجل  من خالل اظهار قدراتها السیاحیة، وتبیان مدى اهتمامها بهذا القطاع، وذلك من مستوى والیة جیجل

كما تكمن أهمیة  ،توصلنا إلیهاواالستفادة من النتائج التي  ،اثراء المكتبة الجامعیة في مجال السیاحة

الدراسة في المكانة المتمیزة للسیاحة في الوقت الراهن، والتي دفعت العدید من الدول لالهتمام بها 

  . ة للمساهمة في التنمیة المحلیةباعتبارها تمثل موردا اقتصادیا مهما، فالسیاحة لیست هدفا بل وسیل

كونها تناولت عنصرین رئیسیین هما السیاحة والتنمیة، على اعتبار كمن أهمیة الدراسة ت: األهمیة العملیة

دفع عجلة التنمیة وكیف  السیاحة فيفهي تحدد أهمیة السیاحة متغیر مستقل والتنمیة متغیر تابع،  أن

نظرا لما تتوفر  وذلك من خالل تحلیل واقع السیاحة في والیة جیجلبرامج التنمویة، التنشیط  تساهم في

، منطلقین من أن الحقیقة موجودة في الواقع وقد ال وما تواجهه من تحدیات علیه الوالیة من إمكانیات

تكون في تلك التقاریر الرسمیة المعروفة،باإلضافة إلى أن األهمیة األساسیة التي یعكسها بحثنا إنما تنبع 

  .تلك اإلشكالیات التي ینطلق منها أو تلك التي سیصل إلیها عبر نتائج تكون منطلق للباحثینمن 

  :الدراسة  أهداف - 2

تشخص دور السیاحة في التنمیة المحلیة  أكادیمیةدیم دراسة قالهدف الرئیسي لدراستنا ینصب حول ت إن - 

من خالل محاولة استیعاب مفهوم  والتنمیة في والیة جیجل الربط المنهجي والعلمي للسیاحة إیجادومن ثم 

السیاحة نظریا والربط بین األهمیة النظریة والعملیة وأثرها على برامج التنمیة في والیة جیجل، ومن ثم 

  .حلول للقطاع السیاحي بوالیة جیجلإعطاء رؤى إستراتیجیة تعد بمثابة 

  :مبررات اختیار الموضوع- 3

،حیث ال ینطلق من بموضوع دراسة أيالمبررات التي تدفع الباحث إلى مناقشة و هناك مجموعة من 

بدورنا دفعتنا مبررات موضوعیة وأخرى ذاتیة لدراسة ظاهرة  فراغوٕانما یرجع إلى عدة أسباب، ونحن

  .السیاحة وٕابراز دورها في والیة جیجل

  :التالیةتتمثل المبررات الذاتیة في مجموع الدوافع : المبررات الذاتیة
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  ت
 

  .الرغبة في االطالع والتعمق في فهم جدلیة الترابط العملي للسیاحة والتنمیة المحلیة في والیة جیجل - 

من ودور قطاع السیاحة في الدفع بها جیجل  التنمیة في محاولة اإلسهام في تكوین قاعدة معرفیة عن - 

  .خالل المعطیات المعرفیة عنها ومن ثم إعطاء اثر عیني وفعلي

  :الموضوعیة لمبرراتا

دورها في تحقیق التنمیة المحلیة ومحاولة التحسیس بالمكانة  إبرازالسیاحة والعمل على  أهمیةتنطلق من 

كبدیل اقتصادي عن المحروقات لتنمیة االقتصاد الوطني، الهامة للسیاحة التي یمكن االعتماد علیها 

بصفة عامة ووالیة جیجل بصفة خاصة رغم باإلضافة إلى الوضع المتردي للقطاع السیاحي للجزائر 

  .اإلمكانیات المتاحة

  .تدعیم الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع - 

  :الدراسة أدبیات - 4

تمكنا والتي  الدراسة ومن الدراسات التي تناولت موضوعمتغیرات الدراسة، تناولت عدیدة دراسات هناك 

  :من االطالع علیها نذكر

، التسویق السیاحي واثره على الطلب السیاحي« بعنوان مروان صحراويرسالة ماجیستیر - 

ومختلف اآلثار الناجمة عنها، این توصل ، تناولفیها الجوانب النظریة للسیاحة، حیث »1120/2012

  .وركز بشكل كبیر على الجانب االقتصادي، لها دور كبیرفي تحقیق التنمیةالسیاحة  الباحث الى أن

دور التسویق في تطویر النشاط السیاحي في « بعنوانعبد الحفیظ مسكینللطالب رسالة ماجستیر  - 

حیث أبرز الطالب فیها األهمیة االقتصادیة للسیاحة  ،»2009/2010 الدیوان الوطني للسیاحة -الجزائر

  .ومختلف مؤشراتها

بین الجزائر دراسة مقارنة –اآلثار التنمویة للسیاحة « تحت عنوان صلیحة عشيرسالة ماجستیر  - 

الناجمة  اآلثارعالجت الباحثة اإلمكانیات السیاحیة لدول المقارنة، ومختلف ، حیث » -تونس و المغرب

منها واالجتماعیة للبلدان الثالث، حیث توصلت الباحثة إلى أن السیاحة لها  عن السیاحة، االقتصادیة
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  ث
 

على الجانب االقتصادي واالجتماعي  عالقة وطیدة بالتنمیة المحلیة في أي مجتمع، هذه الدراسة ركزت

  .وأهملت الجانب الثقافي

لم تدرس اآلثار التنمویة للسیاحة على جمیع الجوانب فركزت على أنهانالحظ الدراسات السابقة  من خالل

أما الجدید الذي سنتطرق ، بصفة عامة موضوع السیاحة والتنمیةبعضها دون األخرى، كما أنها اهتمت ب

مستویاتهاوعلیه فانه إلیه في دراستنا هذه هو تأثیر السیاحة على التنمیة المحلیة في والیة جیجل بجمیع 

  .ن اختلفت في طرحها والبد االستفادة من نتائجهاإتبقى جمیع الدراسات تعد دراسات مهمة و

  :اإلشكالیة - 5

حیاة المجتمعات والشعوب،  علىلها تأثیر واضح  سیاسیة، وثقافیة،السیاحة ظاهرة اقتصادیة، اجتماعیة 

توجیههاوضبطها لبلوغ األهداف التنمویة المرجوة إلى خاصة في عصرنا الحالي، األمر الذي استدعى 

  .بشكل علمي و سلیم خاصة على المستوى المحلي بهدف تحقیق التنمیة المحلیة

  :التالیة اإلشكالیة الرئیسیة  یمكن طرحمن هذا المنطلق و 

  .كیف تساهم السیاحة في تحقیق التنمیة المحلیة والرفع من مستویاتها في والیة جیجل - 

  :نوجزها فیما یليوتندرج تحت هذه اإلشكالیة مجموعة من التساؤالت الفرعیة   

  .؟أسسها؟ وفیما تكمن ما المقصود بالسیاحة - 

  .ما تتمثل مقوماتها؟؟ وفی التنمیة المحلیة ما مفهوم - 

  .؟لمقومات السیاحیة التي تزخر بها والیة جیجل تم االنتفاع منها في برامج التنمیة المحلیةهال - 

  :اإلشكالیةحدود  - 6

في دراستنا لدور السیاحة في تنشیط برامج التنمیة المحلیة، تم اختیار والیة جیجل :الحدود المكانیة -

  .إطار مكاني  لدراستنا

 إالأنلم یتم ضبط موضوع الدراسة ضبطا زمنیا واضحا ومحددا في العنوان، :الزمانیةالحدود  -

المعلومات والمعطیاتالمتوفرة والموظفة ضمنیا في بحثنا هذا مقتصرة بین الفترة الزمنیة الممتدة من 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمةــــــــــــــــــــــــ 

  ج
 

قبلیا سواء كان تجاوزا  ،ضرورة التحلیللمن تجاوز هذین التاریخین  إال أن هذا ال ینفي ، 2016و7020

  . بعدیا أو

  :فرضیات الدراسة

تستدعي وضع مجموعة من الفرضیات العلمیة التي  أیإشكالیةفان  العلمیة،بحكم ماتقتضیه المنهجیة 

  .في مجملها تفسیر لمشكلة البحثمؤقتة تعتبر بمثابة إجابات 

 إیجادعلى اطالع الباحث الواسع على الظاهرة المدروسة، وقدرته على  باألساسوتعتمد الفرضیات      

  :بصیاغة الفرضیة الرئیسیة التالیة قد قمنالالعالقة بین المتغیرات، و 

كلما تضمنت برامج السیاحة في والیة جیجل أبعاد تنمویة كلما كانت لها مساهمة فعالة في النهوض - 

  .بتنمیتها المحلیة

  :مجموعة من الفرضیات الثانویة نوجزها فیما یلي عن هذه الفرضیة  وتنبثق

  .إن األسس التي تقوم علیها السیاحة زادت من أهمیتها النظریة - 

  .مرتبط بمدى ارتكازها على مجموعة من المقوماتالتنمیة المحلیة إن نجاح  - 

  .لوالیة جیجل المحلیة التنمیةإن عدم االستغالل األمثل للموارد السیاحیة اثر سلبا على مستویات  - 

  :المناهج المستخدمة في الدراسة - 8

فن التنظیم  بأنهالحقیقة وعلیه یمكن تعریفه  إلىعادة ما یعرف المنهج بالطریقة التي تتبعها للوصول      

من اجل البرهنة علیها  أومن اجل الكشف عن الحقیقة حیث نكون جاهلین ماإاألفكارالصحیح لسلسلة 

غیر انه ال توجد طریقة واحدة نستخدمها في جمیع البحوث للوصول ،(1)رفیناكون بها عحیث ن لآلخرین

بحد ذاته و خصائصه والهدف الذي تسعى الدراسة إلى الحقیقة بل تختلف باختالف طبیعة الموضوع  إلى

من تساؤالت والتحقق من الفرضیات   أثیرعلى ما  واإلجابةالدراسة  أهدافالوصول إلیه وفي سبیل تحقیق 

  :ولذلك اعتمدنا على المناهج التالیة

                                                           
  .4،ص1997 وكالة المطبوعات،:الكویت.مناهج البحث العلميعبد الرحمن بدوي، (1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمةــــــــــــــــــــــــ 

  ح
 

بأبعاد الظاهرة التي یرید حیث یكون على علم «الباحث إلیهوالذي یلجا األنسبالذي یعتبر :المنهج الوصفي -

دراستها نظرا لتوفر المعلومة بها من خالل بحوث استطالعیة أو وصفیة سبق أن أجریت عن هذه 

فالمنهج (2)»لكنه یرید التوصل إلى معرفة دقیقة وتفصیلیة عن عناصر الظاهرة موضوع البحث،الظاهرة

بل هو طریقة من طرق التحلیل والتفسیر بشكل علمي منظم من ،الوصفي الیقف عند حد الوصف فقط

  .محددة إلىأغراضاجل الوصول 

تنشیط برامج التنمیة المحلیة في والیة لقطاع السیاحي ودوره في وصفنال وتناولنا المنهج الوصفي من خالل

  .جیجل 

مجموعة الطرائق والتقنیات التي یتبعها الباحث «والذي یعرف بأنه :المنهج التاریخيكما استخدمنا -

بناء الماضي بكل وقائعه وزوایاه،كما كان علیه  وٕاعادةالحقیقة التاریخیة  إلىالتاریخي والمؤرخ للوصول 

، واعتمدنا علیه من خالل استعراض المسار التاریخي (3)»الحیاة فیه  تفاعالتفي زمانه، ومكانه، وجمیع 

  .لكل من السیاحة والتنمیة المحلیة، والتطور التاریخي لوالیة جیجل

فیما اإلحصائیةكون الدراسة تقتضي تحلیل بعض البیانات والمعطیات اإلحصائي المنهج نا خدماست -

  . القطاع السیاحي في جیجل أداءیخص قیاس 

وحدة  بأیةجمع البیانات العلمیة المتعلقة  إلىالمنهج الذي یتجه «:یعرف انه والذيدراسة الحالةمنهج -

د اعتمدنا على هذا قو (4)»عامامجتمعا  أومجتمعا محلیا  أونظام اجتماعي  أومؤسسة  أوكانت فردا سواء 

التنمیة في والیة جیجل، و محاولة التعرف على الواقع السیاحي المنهج عند دراستنا لواقع السیاحة و 

  .للوالیة و مدى تحقیقه للمردود التنموي

  :الدراسةأدوات  -

  :المعلومات الالزمة وهي ىالبحثیة من اجل الحصول عل األدواتاستخدمنا في دراستنا مجموعة من 

                                                           
دیوان المطبوعات :الجزائر .مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثات، بعمار بوحوش ومحمد محمود الدنی (2)

  .137،ص2007الجامعیة،
  .75ص،2008دیوان المطبوعات الجامعیة،: بن عكنون. منهجیة البحث في العلوم السیاسیة واإلعالمعامر مصباح، (3)
  .76، صسابقالمرجع لعامر مصباح، ا(4)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمةــــــــــــــــــــــــ 

  خ
 

فهي ال تستعمل  ألدواتأخرىتداوال في البحوث وهي تكون مساعدة ومكملة  األداةاألكثروهي : المالحظة

مجموعة من الظواهر من اجل الكشف عن  أوظاهرة معینة  إلىتوجیه االنتباه « :أنهاوحدها،وتعرف على 

  .(1)»كسب معرفة جدیدة عن تلك الظاهرة  إلىخصائصها بهدف الوصول  أوصفتها 

تمتاز وسیلة لجمع المعلومات والحصول على البیانات الضروریة ألي بحث و باعتبارها أنجع :أداة المقابلة

عن غیرها من أدوات البحث العلمي، كونها تعتمد على االتصال المباشر و جمع المعلومات عن طریق 

الحدیث المتبادل وباستطاعة الباحث تكییف الموقف للحصول على معلومات كافیة تمتاز بالدقة والوضوح 

  .تصال مباشر بمصدر المعلوماتعلى ا ألنه

مع مجموعة من المسؤولین عن القطاع استعملنا المقابلة من خالل اللقاءاتالمباشرة طار الدراسة إوفي     

  . السیاحي في والیة جیجل وذلك حتى نتمكن من التعمق أكثر في فهم الموضوع على ارض الواقع

  :الدراسة تقدیم - 9

  :ثالث فصول اعتمدنا في دراسة موضوعنا على خطة متكونة من 

والمعنون منطلقات فكریة نظریة للسیاحة مقسم إلى أربع مباحث تناولنا فیها مفهوم ونشأة الفصل األول 

  .وأنواعها، كما تطرقنا إلى أهمیتها ،السیاحةكذلك أسسها

إلى ثالث مباحث تناولنا فیها مفهوم الفصل الثاني تحت عنوان مقاربة معرفیة للتنمیة المحلیة والمقسم 

التنمیة المحلیة ونشأتها ومقوماتها، كذلك أهداف وأجهزة التنمیة المحلیة، وصوال إلى الفصل الثالث الذي 

تویات التنمیة المحلیة في والیة جیجل تطرقنا فیه إلى اإلطار التحلیلي لواقع السیاحة وانعكاساتها على مس

من خالل إبراز أهم القدرات السیاحیة والبرامج السیاحیة المتاحة ودورها في تحقیق التنمیة المحلیة في 

  .والیة جیجل ویللسیاحة فيالتنمالدور والیة جیجل، وصوال إلى تحدیات وآفاق 

  . لیها من الدراسةوأخیرا في الخاتمة حاولنا إدراج النتائج المتحصل ع     

  :صعوبات الدراسة -10

                                                           
  .112، ص2006مطبعة قسنطینة، . أبجدیات المنهجیة في كتاب الرسائل الجامعیةعلي غربي،  (1)
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  د
 

  :إن اغلب الصعوبات التي واجهتنا تتمثل فیمایلي

  .القطاع السیاحي حولندرة الكتب المتعلقة بالموضوع وخاصة التنمیة المحلیة، ونقص الرصید العلمي  - 

الن معظم  األحیان،المتعلقة ببعض المؤشرات السیاحیة وتضاربها في معظم  اإلحصائیاتعدم دقة  - 

  .المعامالت السیاحیة تقوم على السریة وغیر خاضعة للقوانین

  .صعوبة اإللمام بالظاهرة السیاحیة نظرا لتشعبها و تشابكها مع العدید من المجاالت - 

صعوبة الحصول على المعلومات الكافیة من قبل المبحوثین خاصة في مدیریة السیاحة بعد االنتقال  - 

ضافة إلى انتهاء عهدة المدیر السابق،ووجود مدیر مكلف بالنیابة كان شدید التحفظ إلى المقر الجدید باإل

  .مع رفضه استقبالنا لعدة مرات، واالنشغال بأمور أخرى مثل االنتخابات،شهر التراث
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2 

 

تعتبر السیاحة نشاطا إنسانیا، حافزه مجموعة من الدوافع المختلفة من مجموعة من الغرائز كحب      

االستكشاف والتعلم وما ینجر عن ذلك من تهذیب للسلوك، واكتساب للمعرفة وتعزیز لفرص التفاهم 

  .والسالم بین الشعوب

المعاصر ،حدثت مجموعة من التغیرات وكنتیجة للتطورات السریعة والمتالحقة في المجتمع الدولي 

الجذریة في تصور السیاحة ومن ثم مفهومها، وأصبحت القطاع الذي یحتل المكانة المتمیزة في حیاة 

المجتمعات الحدیثة ،نظرا للدور التي تلعبه في اقتصادیات تلك المجتمعات ، هذه األخیرة أصبحت تسخر 

ممكن من السیاح باعتبارهم الحلقة األهم في النشاط كل الجهود والطاقات الممكنة لجدب اكبر قدر 

من خالل السیاحي ، والعنصر الذي تدور حوله كل تلك الجهود ، وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفصل 

  :المباحث التالیة 

  .مفهوم السیاحة: المبحث األول

  .أسس السیاحة: المبحث الثاني

  .أنواع السیاحة: المبحث الثالث

  .أهمیة السیاحة: الرابعالمبحث 
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3 

 

  مفهوم السیاحة : المبحث األول

یعتبر تعریف السیاحة خطوة منهجیة ضروریة في أي بحث علمي من شأنه دراسة هذا الموضوع،       

إال أن تعدد مجاالت السیاحة وتنوع أهدافها یشكالن صعوبة في تحدید تعریف دقیق وموحد لها، لذلك 

سیاحة وسنحاول اختلفت التعاریف وتعددت باختالف زاویة الدراسة، وعلیه سنتطرق إلى تعاریف مختلفة لل

  .من خاللها استنتاج النقاط المشتركة بینها، والتي یمكن من خاللها إعطاء تعریف إجرائي لهذه الظاهرة

  :السیاحة لغة -1

السین والیاء الحاء أصل صحیح وساح سیحا وسیحانا، أي جرى على : "ورد في معجم ابن فارس      

ساح في :" ل من مكان إلى آخر، ویقال للرجلسطح األرض، والسیاحة هي الضرب في األرض والتنق

  )1(."األرض، یسیح، سیحا أي ذهب

السائح المتنقل في البالد للتنزه أو االستطالع والبحث والكشف : "أما في معجم الوسیط فورد أن      

رو الكثی: التنقل من بلد طلب التنزه أو االستطالع والكشف، والسیاح: ونحو ذلك، وجمعه سیاح، والسیاحة

  )2(."السیاحة

  ضع، حیث جاء في سورة التوبة قولهكما ورد لفظ السیاحة في القرآن الكریم في أكثر من مو 

("َوَأنَّ اللَّه ُمْخِزیاْلَكاِفِرینَ   َفِسیُحوا ِفي اْألَْرض َأْرَبَعة َأْشُهرَواْعَلُموا َأنَُّكْم َغْیر ُمْعِجِزي اللَّه: "عزوجل
،ومعناها )3

  .المشركون سیر السائحین آمنین مدة أربعة أشهر، ال یتعرض لكم أحدسیروا أیها 

إضافة إلى ذلك فإن من فرائض اإلسالم حج البیت لمن استطاع إلیه سبیال، وهذا ما یدخل ضمن 

والسیاحة في اللغة العربیة على العموم هي لفظ قدیم یعني الضرب في األرض، ومنها . السیاحة الدینیة

  )4(.الماء یعني جریناه سیح الماء، وسیحان

                                                           
  120.، ص1979دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،:، بیروت3، جمعجم مقاییس اللغةابن فارس،  )1(
  467.صمكتبة الشروق الدولیة، : القاهرة ،4، طالمعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة، )2(
  02..سورة التوبة)3(

  28.، ص)د،ت،ن(دار المسیرة، : ، األردن2ط .مبادئالسیاحة -والفندقیةسلسلة السیاحة الظاهر،إلیاس سراب،نعیم )4(
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والكلمة الیونانیة " Tornare"أما معناها في اللغة األجنبیة فقد اشتقت من الكلمة الالتینیة       

"Tornos" والتي تعني الحركة الدائریة حول نقطة أو محور مركزي، ثم تغیر معنى الكلمة في االنجلیزیة ،

السیاحة في ترجمتها یشیر إلى " Tourisme"اللغوي لكلمة الحدیثة لیشیر إلى الجولة، ویعني التركیب 

  )1(.الجولة في شكل حركة دائریة

ثم انتقل المصطلح إلى فرنسا للتعبیر عن كل شخص یقوم برحلة ما لتحقیق المتعة والترفیه       

  .الذاتیین، والمعنى مع اختالف اللغات یعني التجوال والدوران

  االسیاحة اصطالح-2

  :مفكرین الغرب تعریف -2-1

  :Gérard Guibilatoجبیالطویقول جیرارد 

لذلك كانت هناك محاوالت عدیدة لتعریف  )2("هو تعریفها السیاحة إن أول صعوبة لمن یرید دراسة"

  :السیاحة تراوحت بن المفكرین الغرب، المفكرین العرب والمنظمات الدولیة، ومن أهم هذه التعاریف نجد

  : صاحب أول محاولة لتعریف السیاحة حیث رأى أنهاGuyer Freulerجویر فرولراأللماني 

لى الراحة واالستجمام وتغییر ظاهرة من ظواهر عصرنا التي تنبثق من الحاجة المتزایدة إ"

لطبیعة وتذوقها والشعور بالبهجة والمتعة عند اإلقامة في المناطق ذات طبیعة واإلحساسبجماالالجو 

  )3(."وسائل النقلوهي ثمرة لتقدم ، خاصة

                                                           
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر فرع (، "التسویق السیاحي وأثره على الطلب السیاحي"مروان صحراوي، )1(

  08.، ص  2012/2011، قسم العلوم االقتصادیة، جامعة أبي بكر بلقاید،)تسویق الخدمات
خبیر وكاتب متخصص في السیاحة. 
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة (، "التسویق السیاحي وأثره على الطلب السیاحي"محمد الوزاني، ) 2(

  08.، ص  2011/2010، قسم العلوم االقتصادیة، جامعة تلمسان،)والتجاریة وعلوم التسییر فرع تسویق الخدمات
  .21، ص2008دار هدان للنشر والتوزیع،: األردن.صناعة السیاحةماهر عبد العزیز،  )3(
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كانا أول من جاء بتعریف علمي للسیاحة كان  KraftكرافتوHenzikerهنزیكر أما الكاتبین 

مجموعة من الظواهر والعالقات الناشئة عن السفر واإلقامة للسائحین طالما أن ذلك ال یؤدي إلى :"مفاده

  )1(."إقامة دائمة لهم، وال یرتبط بممارسة أنشطة اقتصادیة

  :ربعتعریف مفكرین ال -2-2

  :أما المفكرین العرب بدورهم أسهبوا في تعریف السیاحة على النحو التالي      

النشاط اإلنساني الذي یتعلق بالحركة والتنقل، یقوم به فرد أو مجموعة أفراد :"عرفها بأنها حسین كفافي

غرض العمل واإلقامة لغرض أو لحضور المؤتمرات أو المهرجانات أو للعالج واالستشفاء، ولیس ب

الدائمة، وال تدخل في السیاحة وجود قوات احتالل عسكري أو هجرة من بلد إلى بلد، أو حتى للعمل 

  )2(."المؤقت أو أعضاء السلك الدبلوماسي

  بلدان   تغییر مؤقت إلى بلد أو مكان یرتبط بعملیة التعرف على : "بقوله الرحمن أبو رباحوعرفها عبد 

  )3(."أخرى في الثقافة والحیاة االجتماعیة أو الطبیعیة ولغرض االتصال واالحتكاك بهم 

  :تعریف المنظمات الدولیة -2-3

  :وفي نفس السیاق جاءت تعاریف صادرة عن هیئات دولیة نذكر منها

  :یاحة هيترى أن الس (WTO)العالمیة تعریف منظمة السیاحة -

                                                           
  .77، ص2011،دار أسامة للنشر والتوزیع: األردن.الجغرافیا السیاحیةآمنة أبو حجر، ) 1(
  .14، ص 2006الوراق للنشر والتوزیع،:  ،األردن2ط. أصول صناعة السیاحةحمید عید النبي الطائي، )2(
األمین العام التحاد السیاحة العربي.  
  .05،ص 2006الوفاء للنشر والتوزیع،دار : األردن. اإلرشاد السیاحي،مابین النظریة والتطبیق،صبري الفاعوريأسامة ) 3(

 هي منظمة دولیة حكومیة متخصصة في شؤون السیاحة، وقامت بتعریف السیاحة وتعریفها هذا ینال أكبر قدر من القبول

حد الیوم، وقد تم اعتماده من طرف هذه المنظمة كمفهوم عام للسیاحة تستخدمه في منشوراتها وفي معامالتها الرسمیة إلى 

  .مع كل بلدان العالم
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یقوم بها أشخاص مثل نشاط السفر واإلقامة في أماكن بعیدة أو خارج مجموعة من النشاطات التي  "

التي یعیشون فیها لمدة ال تزید عن سنة متتالیة ویكون ذلك بهدف التسلیة أو العمل، أو  االعتیادیةالبیئة 

  )1(."أي نشاطات أخرى

فن لتلبیة الرغبات الشدیدة التنوع التي تدفع : "أنها جتماعي الفرنسيالمجلس االقتصادي واإلكما عرفها  - 

  )2(."إلى التنقل خارج المجال الیومي

بناءا على ما تضمنته محتوى التعاریف السابقة المتقاطعة والمتشاركة في كثیر من النقاط حول       

  :مصطلح السیاحة، یمكننا استنتاج تعریف إجرائي مفاده

انیة متعددة ومختلفة األبعاد منها االقتصادیة، االجتماعیة والثقافیة، حیث عبارة عن ظاهرة إنس" السیاحة"

یقوم األشخاص بالتنقل من مقر إقامتهم إلى مقر مؤقت بهدف قضاء وقت فراغهم وعطلهم والتنزه 

  .وممارسة مختلف األنشطة

  تطور السیاحة عبر التاریخ -4

تعود نشأة الحركة السیاحیة إلى بدایة الحیاة اإلنسانیة على وجه المعمورة لكون غریزة التنقل والترحال      

ومن ، سعیا لتلبیة حاجیاته الضروریة، و ذلك األول همن مكان إلى آخر موجودة في اإلنسان منذ وجود

  :ثمة یمكن حصر التطور التاریخي للسیاحة في المراحل التالیة

  حلة العصور القدیمةمر -4-1

شملت هذه المرحلة الفترة األولى لحیاة اإلنسان أي العصر البدائي حتى سقوط الدولة الرومانیة في القرن  

ولم تكن واألمناألكل والبحث عن وسائل العیش المریح من  الرابع، أین كان سفر اإلنسان مرتبطا باستقراره

هناك قوانین تحكم تصرف اإلنسان وتحدد حقوقه وواجباته، وال تحد من ترحاله سوى قوانین الطبیعة، 

                                                           
  .06ص  سابق،المرجعالأسامة صبري الفاعوري، )1(
مذكرة (، "الصالحین بخنشلةدراسة حالة مركب حمام : دور القطاع السیاحي في تحقیق التنمیة المحلیة"فرح رواقات، )2(

قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، جامعة بسكرة، ، )لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة العامة واإلدارة المحلیة

  .10، ص 2014/2013
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وعندما قامت الحضارات أصیح السفر غایة تجاریة، إضافة إلى القیام بالحمالت العسكریة والتعلم والتعلیم 

  ) 1(.خاصة مع بدایة َتكُون الدول

البحریة والتي أرسلتها " رحلة السالم"ة أن أول رحلة عرفها التاریخ كانت وتشیر المعلومات التاریخی     

أو ما یعرف الیوم  Puntبنت إلى بالد  قبل المیالد1490سنة  حتشبسوتالملكة المصریة 

ونجد الفینیقیین . ؛ وتعددت الرحاالت ألغراض مختلفة كالممارسات الدینیة والتجاریة)2(الصومالبـ

رفة والكسب المادي ومن أبرز والرومان من السباقین باالهتمام بالتجارة والتنقل بحثا عن المعوالیونانیین 

الت السیاحیة في تلك الفترة في بالد اإلغریق وتلك الوفود من قدماء الیونان وسكان األقالیم األوروبیة الرح

قبل  776ع في تنظیمها عام لمشاهدة األلعاب األولمبیة التي شر  جبل أولمبیاالمجاورة التي تأتي إلى 

  )3(.المیالد

  مرحلة العصور الوسطى -4-2

تبدأ هذه المرحلة بسقوط اإلمبراطوریة الرومانیة حتى القرن الخامس عشر، وقد اتجهت السیاحة في       

التجارة،الحج ورحالت الدراسة، حیث انفرد العرب في هذه الفترة بتطویر مبادئ السیاحة : تلك العصور إلى

ووضع األسس األولى من خالل إنشاء عدد من المدن التي أصبحت قبلة للُسّواح من كل أنحاء العالم 

، القاهرةفضال عن المنشآت السیاحیة والحمامات التي أنشئت في هاته الحقبة سیما في  قرطبةوبغداد ـك

ابن ومن أشهرهم آنذاك، ، وانطلق الرحالة العرب یجوبون العالم)4(األندلسو دمشق،البصرة،اإلسكندریة

لألوروبیین فیمكن ذكر رحلة اإلمبراطور  بالنسبة ، أماابن جبیر والبیروني، أبو عبیدة البكري، بطوطة

                                                           
مذكرة لنیل (، "الدیوان الوطني للسیاحة -دور التسویق في تطویر النشاط السیاحي في الجزائر"عبد الحفیظ مسكین، )1(

، قسم العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري )شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة فرع العلوم التجاریة

  .16،  ص 2009/2010قسنطینة، 
  .05، صسابقالالمرجعمروان صحراوي، ) 2(
  .4- 3، ص ص سابقالرجع المفرح رواقات، ) 3(
دراسة حالة  –دور القطاع السیاحي في تمویل االقتصاد الوطني لتحقیق التنمیة المستدامة "حمیدة بوعموشة، ) 4(

، قسم العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، )مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة فرع اقتصاد دولي(، "الجزائر

  .15،  ص 2011/2012جامعة فرحات عباس سطیف، 
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كما )1(،الخلیج العربيمرورا بـ الصینإلى  "ماركو بولو"ورحلة اإلیطالي  بغدادإلى " شارمان"الفرنسي 

أسفار طویلة كان من أهم نتائجها اكتشاف القارة عرفت هذه المرحلة قیام بعض المستكشفین برحالت و 

، باإلضافة إلى تمیز هذه الفترة بظهور میالدي 1492سنة  كریستوف كولمبوساألمریكیة من طرف 

مما جعل  إنجلترابـ" إكسفورد"وجامعة فرنسابـ "السوربون"جامعةبعض الجامعات العریقة بأوروبا مثل 

الذین یقومون برحالت بغرض العلم والتعرف على النظم السیاسیة  البلدین مقصدا للعدید من طالب العالم

  .الموجودة في الدول األخرى

  مرحلة العصر الحدیث -4-3

تمتد هذه المرحلة بین القرن السادس عشر ونهایة القرن التاسع عشر، حیث شهدت اكتشافات جدیدة   

، وعرفت كذلك بالرحالت میالدي 1769عام  نیوزیالنداو میالدي 1605عام  أسترالیاأهمها اكتشاف 

األوربیة إلى إفریقیا، وتطور اآللة ووسائل المواصالت واالتصاالت ساعد على تسهیل عملیة السفر، وٕان 

كان مقتصرا في البدایة على األغنیاء كما عرفت هذه المرحلة كذلك بعض القوانین المنظمة للنشاط 

  )2(.السفر یخضع للتأشیرات وجوازات السفرفأصبح ، السیاحي نتیجة الحدود السیاسیة للدول 

كما شمل العصر الحدیث للسیاحة فترة الثورة الصناعیة في أوروبا، وشهد العالم تحسنا في مستوى       

المعیشة وتطورا في وسائل النقل، األمر الذي ضاعف من الطلب السیاحي، وعرف العالم أول تنظیم 

حیث قام بنقل مجموعة  بریطانیافي  میالدي 1841عام Thomas Cookمن خالل  لرحلة سیاحیة

بقة الشعبیة بواسطة القطارلزیارة البحر لمدة یوم واحد قصدإبعادهم عن جو الفقر والعمل طأشخاص من ال

كما قام بنشر مجلة عن السفر لتعریف الناس بالجوانب المختلفة واالحتیاجات ، المزري الذي یمارسونه

  )3(.الضروریة للسفر

  المرحلة المعاصرة -4-4

                                                           
  .04، ص سابقالرجع الممحمد وزاني، ) 1(
  .05، ص سابقالرجع المفرح رواقات، ) 2(
  07أنظر الصفحة . م.ق 1490أول رحلة بعد المیالد، ألنه قبل المیالد كانت سنة.  

  .19، ص سابقالرجع المعبد الحفیظ مسكین،  )3(
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كما " رن السیاحةق"العشرین بما أحدثه من ابتكارات حیث یعتبر القرن  ،مرحلة السیاحةبوتعرف كذلك

، فرغم ما عرفه من حروب سواء الحربین العالمیتین والعدید "عصر السیاحة"یوصف النصف األخیر منه بـ

السیاحي أو ما یعرف باالقتصاد السیاحي، من الحروب في العالم، إال أنه شهد تطورا هائال في النشاط 

خاصة في مجال المنشآت السیاحیة بمختلف أنواعها، فظهرت الفنادق العمالقة   والسالسل الفندقیة التي 

ساهمت في تطویر حقیقي للنشاط السیاحي في العالم، كما تمیزت هذه المرحلة بظهور المنظمات 

  (1).السیاحیة وأهمها المنظمة العالمیة للسیاحة

ظاهرة السیاحة أصبحت الیوم تدرس كعلم له قواعده وأسسه ونظریاته،  عرفتهوبعد هذا التطور الذي       

وله عالقة مباشرة وغیر مباشرة بالكثیر من العلوم مثل االقتصاد وعلم االجتماع وعلم البیئة وغیرها، 

هذا الجانب العلمي للسیاحة جعله  وأصبح یدرس في الكثیر من الجامعات األمریكیة واألوربیة والعربیة،

  .نشاط منظم ومؤطر وراقي إلى درجات عالیة

  أسس السیاحة: نيالمبحث الثا

  :ضروریة لنجاحها نوجزها فیما یليتكون السیاحة على مجموعة من المرتكزات والتي  تقوم      

  الطلب السیاحي -1

یمثل مجموع األفراد الفاعلین والراغبین في القیام برحالت سیاحیة، واقتناء السلع والخدمات السیاحیة "  

، وعلیه تمارس الدول المستقبلة )12("المعروضة في الوجهة المقصودة إلشباع حاجیاتهم ورغباتهم وطموحهم

المتاح في أسواقها الداخلیة، وفي للسیاح جهودا عظیمة، واهتماما بالغا للتعرف على الطلب السیاحي 

أسواق الدول المصدرة له، وقیاسه قیاسا عملیا باعتبار ذلك أحد أهم العناصر األساسیة التي تضمن وضع 

  .خطط وبرامج سیاحیة فعالة

  :ومن الخصائص الواجب توفرها في الطلب السیاحي نجد

  ألحوال اإلقتصادیة أو السیاسیة تعني بشكل عام درجة استجابة الطلب للتغیرات في ا :المرونة -

                                                           

  .6-5ص ، صسابقالرجع المفرح رواقات، (1)

  .34، ص سابقالرجع الممروان صحراوي،  )2(
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  .أو االجتماعیة

  یعتبر الطلب السیاحي عالي الحساسیة تجاه التغیرات االجتماعیة والسیاسیة واألمنیة  :الحساسیة -

  .للمناطق المستقبلة للسواح

  ال یتصف الطلب السیاحي عادة بصفة التكرار أي أن تحقیق درجة عالیة من  :عدم التكراریة -

  )1(.الرضا لدى السیاح ال یعني قیامهم بتكرار الرحلة إلى نفس المنطقةو  اإلشباع

یتأثر الطلب السیاحي عادة بالموسمیة، إذ تشتد الحركة السیاحیة في مواسم معینة من  :الموسمیة -

  )2(.السنة وتقل في مواسم أخرى

  العرض السیاحي -2

باإلضافة إلى ،هو مجموعة من المعالم الطبیعیة وعناصر الجذب المختلفة في منطقة معینة      

الخدمات والتسهیالت المتنوعة كالنقل وٕاجراءات السفر والتي من شأنها خلق رغبة لدى السائحین وٕاقناعهم 

  .بزیارة هذه المنطقة

الخدمات السیاحیة إلى عدة عناصر نوجزها ولقد صنفت المنظمة العالمیة للسیاحة العرض السیاحي أو   

  :فیما یلي

  .الخ....التراث الطبیعي بما فیه من مناظر طبیعیة، الجغرافیة، الشواطئ، الصحراء، البحار، - 

التراث البشري أي المعطیات الدیموغرافیة، ظروف الحیاة، الرأي العام، العادات والتقالید والمعطیات  - 

  .الثقافیة

  .التنظیمیة والسیاسیة والقانونیة واإلداریة للبلدالجوانب  - 

  .مشاركة الشعب في الحكم وتهیئة وقت العمل وتخطیطه ألوقات العمل والعطل - 

  )1(.وسائل الخدمات من نقل، إیواء، مطاعم وغیرها - 

                                                           
مذكرة لنیل شهادة الماستر في (، "دراسة حالة والیة غردایة - دور السیاحة في التنمیة المحلیة"محمد إسالم تلي،  )1(

  .08، ص 2013/2014، قسم العلوم التجاریة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، )العلوم التجاریة فرع تسویق وخدمات

  .153-151، ص ص سابقالرجع المماهر عبد العزیز،  )2(
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  التسویق السیاحي -3

السیاحیة داخل الدولة یمكن تعریفه على أنه ذلك النشاط اإلداري والفني الذي تقوم به المؤسسات 

  الحركة وخارجها، لتحدید األسواق السیاحیة المرتقبة والتعرف علیها والتأثیر فیها بهدف تنمیة وزیادة

  .السیاحیة، وتحقیق التوافق بین المنتج السیاحي وبین الرغبات والدوافع للشرائح التسویقیة المختلفة

  :ومن أهم أهدافه نجد  

، وعلیه تقوم المنظمات السیاحیة بالبحث والدراسة لتلبیة حاجات ورغبات تعظیم إشباعات السائحین - 

  .السائحین الحالیة والمرتقبة

  .خلق صورة مفصلة وواضحة لدى السائح عن البلد المراد السیاحة فیه مما یسهل تدفق السائحین - 

  .إحداث تغیرات في سلوك السائح لصالح المنتج أو الخدمة السیاحیة المسوق لها - 

وهو ما ، یلعب التسویق السیاحي دورا هاما في نمو وتطویر وتوسیع منشآت األعمال في مجال السیاحة - 

  .یساعد في دفع حركة التنمیة على مستوى الدولة

یساهم التسویق السیاحي في زیادة درجة الوعي والمعرفة الثقافیة لدى أفراد المجتمع ولدى السائح  - 

  .األجنبي

  اإلنفاق السیاحي -4

إنه كلما زاد التدفق في حجم الحركة السیاحیة زاد حجم اإلنفاق العام على السلع والخدمات السیاحیة      

وبالتالي ارتفاع في معدالت االدخار، مما ینشط الصناعات والخدمات المرتبطة بها مما ینتج عنه اتساع 

  .    الذي ینشأ عنه دخول جدیدةنطاق هذه الصناعات والخدمات ألن كل استثمار جدید یعني إنفاق جدید و 

                                                                                                                                                                                     
  .09، ص سابقالرجع الممحمد إسالم تلي، )1(
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وتختلف النظرة إلى اإلنفاق السیاحي باختالف وضعیة الدولة المعنیة من هذا اإلنفاق، أي إذا كانت     

الدولة مستقبلة للسیاح فإنفاق هؤالء یعد بمثابة عائدات سیاحیة لهذه الدولة وفي حالة العكس فإن إنفاق 

 .الدولة المعنیةالسیاح یعد بمثابة مدفوعات تتحملها 

ggg  

  اإلیرادات السیاحیة -5

تمثل اإلیرادات السیاحیة مصدرا مهم للعمالت األجنبیة لكثیر من الدول المتقدمة والنامیة التي أولت      

أهمیة لقطاعها السیاحي، وتعرف اإلیرادات السیاحیة أنها كل ما تحصل علیه الدولة من اإلیرادات المتأتیة 

تحققه السیاحة كنشاط اقتصادي وكوعاء ضریبي، وما یحققه الشركات الوطنیة من السائحین، وما 

  )1(.والمؤسسات العمومیة والخاصة في حقل المؤسسات الفندقیة والطیران وغیرها

  االستثمار السیاحي -6

  إن االستثمارات السیاحیة تشمل مختلف النشاطات المرتبطة مباشرة بالقطاع السیاحي، فهو     

    وحدات فندقیة وشبه فندقیة، وكذلك المساهمة في تحسین مستوى الهیاكل القاعدیةیخص بناء 

  .للتهیئة العمرانیة، مؤسسات صرف المیاه والطاقة، النقل والمواصالت

  التخطیط السیاحي -7

یعرف التخطیط السیاحي بأنه رسم صورة تقدیریة مستقبلیة للنشاط السیاحي في دولة معینة وفي فترة      

زمنیة محددة، ویقتضي ذلك حصر الموارد السیاحیة في الدولة من أجل تحدید أهداف الخطة السیاحیة 

ف بشمول فروع النشاط وتحقیق تنمیة سیاحیة سریعة ومنتظمة من خالل إعداد وتنفیذ برنامج متناسق یتص

السیاحي ومناطق الدولة السیاحیة، وینبغي أن یكون التخطیط عملیة مشتركة بین جمیع الجهات الحكومیة 

والمجتمع المضیف ، المشرفة على هذا القطاع، ومقدمي الخدمات السیاحیة والمستهلكین لهذه الخدمات 

انتهاءا بمرحلة التنفیذ والتطبیق لبرامج الخطة للسیاحة بدءا من مرحلة صیاغة األهداف المراد تحقیقها و 

                                                           
مذكرة لنیل شهادة (، "األداء واآلثار االقتصادیة واالجتماعیة للسیاحة في الجزائر والمغرب وتونس"صلیحة عشي،  )1(

  .67- 57، ص ص 2010/2011قسم العلوم التجاریة، جامعة باتنة، ) الدكتوراة في العلوم التجاریة
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السیاحیة، ویلعب التخطیط السیاحي دورا بالغ األهمیة في تطویر النشاط السیاحي، وذلك لكونه منهجا 

  )1(.علمیا لتنظیم وٕادارة النشاط السیاحي بجمیع عناصره وأنماطه

  بب

  بي.

  أنواع السیاحة: لثالمبحث الثا

لقد تعددت أنواع السیاحة تبعا للدوافع والرغبات المختلفة لدى األفراد المهتمین، ولقد حاولت العدید       

من الدراسات تصنیفها إلى عدة أسس مختلفة إال أن التصنیف المبني على أساس الدوافع أو الهدف من 

  :الرحلة یعد أكثر أهمیة وشموال من غیره، والسیاحة وفقه تنقسم إلى

  السیاحة الثقافیة -1

تمثل أهم مجاالت السیاحة التقلیدیة وهي كل نشاط استجمام یكون الدافع الرئیسي فیه هو البحث عن      

مثل المدن والقرى والمعالم التاریخیة والحدائق والمباني أو  )2( المعرفة من خالل اكتشاف تراث عمراني،

الوطنیة والمحلیة، أي أنها تهدف إلى إشباع حاجة ورغبة التراث الروحي مثل الحفالت التقلیدیة والتقالید 

معرفیة، تكمن في توسیع حلقة المكتسبات والمعلومات التاریخیة والحضاریة لدى السیاح، ویعتمد هذا النوع 

على إقامة نشاطات وتظاهرات ثقافیة داخل المناطق المستضیفة كالندوات الثقافیة والمعارض الخاصة 

الثقافیة من شعر، مسرح وموسیقى وٕاقامة مهرجان السینما العربیة أو توزیع جوائز  بالكتب والمسابقات

للسیاحة الثقافیة بأنها Ritch and Zinsریتش َو زینز  األوسكار في أمریكا، وما سبق یصب في تعریف

، وقد أبرز مجموعة عناصر تجذب السائحین إلى أماكن معینة )3("عنصر جاذبیة للمناطق السیاحیة:"

، ویتمیز هذا النوع بأن ...الحرف الیدویة، اللغة، التقالید، الدین، فن المعمار، الفن، الموسیقى: منها

  .السائح عادة ما یقبل علیها مرة واحدة بغرض المعرفة

  السیاحة العالجیة -2

                                                           
  .60-59، ص ص سابقالرجع الممحمد وزاني،  )1(
  .29، ص سابقالرجع الممروان صحراوي، ) 2(
  .26، ص سابقالرجع المحمیدة بوعموشة، )3(
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  تعد من األنواع الهامة للسیاحة الحدیثة خصوصا في الدول التي تتمتع بوجود العیون واآلبار 

  : بریتیة التي تساعد على الشفاء من بعض األمراض، وقد عرفها اإلتحاد العالمي للسیاحة بأنهاالك

، )1("تقدیم التسهیالت الصحیة باستخدام المصادر الطبیعیة للبلد، وبشكل خاص المیاه المعدنیة والمناخ"

كما ترجع أهمیة هذا النوع من السیاحة إلى التطور التكنولوجي والتقني الهائل، وما تبع ذلك من ظهور 

القلق، التوتر النفسي، أمراض الجهاز التنفسي، مما دفع للعودة إلى الطب الطبیعي : أمراض كثیرة مثل

 "باث"، وتعد مدینة )2(وغیرها...عن طریق استخدام حمامات الرمال، وعیون المیاه الساخنة، وأشعة الشمس

في األردن من المعالم  "ماعین"في إیطالیا، والبحر المیت، وحمامات  "مونتاكاتیني"في بریطانیا، ومدینة 

  )3(.السیاحیة المعروفة عالمیا، حیث تتوفر فیها المسابح والینابیع الطبیعیة الخالبة

طاعات المهمة داخل االقتصادیات المحلیة وقد أصبح قطاع الخدمات السیاحیة العالجیة من الق     

  .والمعیشة والصحة للسكان المحلیین الرفاهیةحیث تنعكس فوائدها بصورة أو بأخرى على مستویات 

  السیاحیة الترفیهیة -3

كما یعرفها بعض المختصین هي تغییر مكان اإلقامة لفترة لغرض االستمتاع، والترفیه على النفس، 

االستمتاع بممارسة الهوایات المختلفة كصید السمك والغوص تحت الماء، ویعتبر من ویتخلل هذا النوع 

أقدم األنماط السیاحیة التي عرفها العالم، وتسیر بمعدل أسرع من األنواع األخرى، ومثال ذلك دول البحر 

ت المتوسط التي تعتبر أكثر المناطق جاذبیة لحركة السیاحة الترفیهیة لما تتمتع به من مقوما

خاصة منها المنتهزات الطبیعیة والمناظر الخالبة واعتدال المناخ صیفا وشتاءا، لكن هذا ال یعني )4(،كثیرة

  .أنها تقتصر على التنوع الطبیعي، بل تشمل المؤسسات الترفیهیة التي من صنع اإلنسان

  السیاحة الریاضیة -4

                                                           
  .37ص  ،سابقالرجع الممحمد وزاني،  )1(
البیطاش للنشر : مصر. السلوك االستهالكي للسائح في ضوء واقع الدول المتقدمة والنامیةیسرى دعیبس،  )2(

  .14، ص 2002والتوزیع
  .27ص  سابق،الرجع المحمیدة بوعموشة، ) 3(
  .48، ص 2007دار الفكر الجامعي، :مصر.التخطیط السیاحيمحمد الصیرفي،  )4(
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أخرى لفترة مؤقتة بهدف ممارسة األنشطة یقصد بها االنتقال من  مكان اإلقامة إلى مكان آخر في دولة 

، وقد شهد هذا )1(الریاضیة المختلفة أو االستمتاع بمشاهدتها مثل المشاركة في األلعاب وبطوالت العالم

  .الخ...اسبانیا، تركیا، البرازیل،: النوع من السیاحة تطورات نوعیة في عدد كبیر من البلدان مثل

  ك

  السیاحة الدینیة -5

یمكن تعریفها على أنها ذلك التدفق المنظم للسواح القادمین من الداخل أو الخارج بهدف التعرف       

فهي سیاحة تقلیدیة تمثل . على األماكن الدینیة وتاریخها، وما تمثله من قیم روحیة لهذا الدین أو المعتقد

ة المنورة لدى المسلمین بهدف الحج مصدر التعرف على التراث الدیني لدولة ما، مثل مكة المكرمة والمدین

  )2(.والعمرة، القدس للمسلمین والمسیحیین والفاتیكان بالنسبة للمسیحیین

  سیاحة المؤتمرات - 6

هي نمط حدیث ظهر في أواخر القرن العشرین، حیث ارتبطت بالنمو الحضاري الذي شهده العالم وما 

واالجتماعیة بین معظم الدول، باإلضافة إلى زیادة تبعه في العالقات االقتصادیة والسیاسیة والثقافیة 

التخصص العلمي والمهني الذي بدوره یؤدي إلى عقد اللقاءات، وهي تطور لما یعرف الیوم بصناعة 

علو الدرجات ووفرة األرباح، ومن دولیة مهمة تمتاز بضخامة الحجم ،  السیاحة عن طریق تنظیم مؤتمرات

النوع من السیاحة نجد اسبانیا، هولندا، أمریكا، قطر واإلمارات العربیة الدول العالمیة المشهورة بهذا 

  )3(.، المغرب، تونسالمتحدة

  سیاحة رجال األعمال - 7

بسبب التقدم العلمي والتقني ،وهو نوع جدید من أنواع السیاحة زادت أهمیته في السنوات األخیرة 

یقوم بها رجال األعمال حیث ینتقل هؤالء لعقد  واالقتصادي، ویبین هذا النوع من السیاحة األنشطة التي

  .الصفقات أو إقامة معارض تجاریة

                                                           
  .62، ص سابقالرجع الممحمد الصیرفي،  )1(
  .141، ص 2005دار وائل للنشر والتوزیع،:  األردن.التسویق السیاحيمحمد عبیدات،  )2(
  .63، ص سابقالرجع المماهر عبد العزیز،  )3(
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  سیاحة المعارض - 8

نوع حدیث للسیاحة، تنمو وتتطور مع التطور التكنولوجي والعلمي، فأصبحت المعارض نوافذ حضاریة،  

یطل فیها الزائرون على اإلنجازات العلمیة والتكنولوجیة والحضاریة للدول، والتي تعتبر عوامل مؤثرة في 

سیارات ومعارض معارض ال :حركة الجذب السیاحي وعامال هاما من عوامل التنشیط السیاحي مثل

  )1(.الكتاب

  سیاحة التسوق - 9

هذا النوع من السیاحة تعتمد علیه بعض الدول التي تنخفض فیها تكلفة الید العاملة ولدیها وفرة في 

ألن تصبح سوقا رائجة فیه جمیع المنتجات والسلع الوطنیة وبأسعار تنافسیة بهدف جذب أكبر ، اإلنتاج 

  ..دبي، تایالندا، الصین: التجارب في هذا المجال نجدعدد ممكن من السائحین، ومن بین 

  السیاحة البیئة -10

تعرف أیضا بالسیاحة البحثیة، ویمكن القول أنها من أهم األنواع وتشمل دراسات البیئة النباتیة والحیوانیة 

  )2(.ودراسة حركة الطیور وهجرتها، وهي تعمل على تقلیل اآلثار على البیئة والثقافة المحلیة

إن أنواع السیاحة عدیدة واألنواع التي سبق ذكرها آنفا ال یعني بالضرورة كل أوجه السیاحة الممكنة،  - 

فهناك أنماط أخرى على غرار سیاحة الحوافز واألعیاد والسفاري وغیرها، خاصة وأن هناك تداخل بین 

  .اعاألنواع والتصنیفات الموجودة، فنجد نوع ووجه من السیاحة یتداخل مع عدة أنو 

  أهمیة السیاحة: المبحث الرابع

إن المتتبع للتطور السیاحي دولیا یجد أن السیاحة أصبحت إحدى أهم صناعات العالم الرئیسیة في       

الوقت الحاضر،إذ فاقت معدالت نموها معدالت نمو الزراعة والصناعة،كما تجاوزت أهمیتها جمیع 

  .الصناعات التحویلیة والتقلیدیة والخدمات

                                                           
  .31، ص سابقالرجع الممروان صحراوي،  )1(
  .37- 36، ص ص 2003دار صفاء للنشر والتوزیع، : ، األردن2ط. التخطیط السیاحيعثمان محمود غنیم،  )2(
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میالدي، ضرورة وضع صناعة السیاحة  1980عن السیاحة العالمیة عام " ماندیال"وقد أكد إعالن       

في مكانها الصحیح باعتبارها ذات دور هام في عالمنا الدینامیكي شدید التغیر،مشیرا إلى مسؤولیات 

التي تتضمن المجاالت  الدول والحكومة والمؤسسات السیاحیة للنظر إلى السیاحة وفقا ألبعادها الحقیقیة

  (2).االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

میالدي أن السیاحة أصبحت أضخم  1994كما أعلن المجلس العالمي للسفر والسیاحة عام       

 (1).صناعة في العالم متخطیة صناعة السیارات والصلب وااللكترونیات والنشاط الزراعي

وما یؤكد األهمیة الكبیرة التي تمتاز بها السیاحة هو قدرتها الفائقة والخاصة على بعث سلسلة من       

ذلك ألنها ترتبط ارتباطا مباشرا و  ،(2)العملیات والنشاطات اإلنتاجیة و االستثماریة في االقتصاد القومي

لقومي كالزراعة والصناعة وقطاع غیر مباشر بقطاعات إنتاجیة و خدمیة عدیدة من قطاعات االقتصاد ا

في النشاطات السیاحیة  )(3البناء والبنوك والتامین واإلعالم وغیرها،مما یؤدي إلى زیادة فرص العمالة

والنشاطات األخرى ،ومما یجعلها المحرك الدینامیكي لالقتصاد القومي وحلقة أساسیة من حلقاته وعامال 

  .فاعال في حركة التغییر االجتماعي

إضافة إلى هذا نجد أن أهمیة السیاحة تنبع من كونها تحقق عدة منافع للبلد ویمكن تفصیل هذه      

  :األهمیة كما یلي

من الممكن أن یساهم القطاع السیاحي بدرجة ملموسة في توفیر جزء  :تدفق رؤوس األموال األجنبیة -

، ویمكن تلخیص  )4(ظم الدول النامیةمن النقد األجنبي لتنفیذ خطط التنمیة الشاملة كما هو الحال في مع

 :بعض أنواع التدفقات من النقد األجنبي الناتج عن السیاحة في اآلتي

                                                           
  68ص ،1998المعارف، منشاة :اإلسكندریة.الكتاب السنوي للسیاحة والفنادقصالح الدین عبد الوهاب،(2)
  .68ص، المرجع السابقالوهاب،صالح الدین عبد (1)

  .15،ص2000مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، : األردن. اقتصادیات السفر والسیاحةطه الدباغ،إسماعیل محمد علي، 2)(
  .37، صنفسهمرجع ال)3(
الحدیث، المكتب العربي : ، مصر2ط.تنظیم وٕادارة المنشات السیاحیة والفندقیةاحمد ماهر، عبد السالم أبو قحف،  )4(

  .16،ص1998
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في االستثمارات الخاصة بقطاع السیاحة كبناء الفنادق والقرى  األمواالألجنبیةمساهمة رؤوس  -

 .السیاحیة

 .للفنادق من السائحین اإلیراداتاألخرى -

 .الیومي للسائحین مقابل الخدمات السیاحیة  اإلنفاق -

 .البالد إلىالدخول  تأشیراتالمدفوعات السیاحیة التي تحصل علیها الدولة مقابل منح  -

تقاس العمالة المحلیة في القطاع السیاحي بالفرص الوظیفیة المباشرة التي یوفرها هذا القطاع :العمالة  -

المرتبطة بها یساعد على خلق العدید من فرص  األخرىالمشروعات السیاحیة  إنشاءالتوسع في  أنحیث 

المباشرة الناجمة على زیادة فرص العمل  اآلثارالعمل الجدیدة ،وفي هذا الخصوص ال یمكن تجاهل 

وانخفاض معدل البطالة كارتفاع مستوى الرفاهیة االقتصادیة وتحقیق درجة عالیة من السالم االجتماعي 

  (1).قة الجماهیر في القیادةثویزید 

حظا في التنمیة مما یحقق قدرا من  األقلتساهم السیاحة في تطویر وتنمیة المناطق العمرانیة الجدیدة - 

توزیع الدخول بین المدن السیاحیة الجدیدة والمدن  إعادةفي التنمیة،وبالتالي یترتب علیه  اإلقلیميالتوازن 

  .السیاحیة التقلیدیة

الدولة على تنمیة الزراعة والصناعة لحاجتها الملحة لها، ولذا یتحتم تذلیل كافة العقبات  تشجع السیاحة- 

وتسخیر كل الطاقات وتوظیف كافة المواهب الستثمار جمیع الموارد السیاحیة وتسویقها داخلیا وخارجیا 

  (2).القاعدي للتنمیة الشاملة األساسلمضاعفة الجدب السیاحي لتكون عوائده بمنزلة 

وعمادا اقتصادیا لمن الزراعة وال له، یمكن اعتبار السیاحة متى توافرت مقوماتها بتروال لمن ال بترول - 

  .تعدین وال صناعة عنده

  :ویكون ذلك من خالل:تقنیات التكنولوجیةنقل ال- 

 .الحدیثة بالفنادق وغیرها من المنشات السیاحیة اإلدارةنقل فنون وطرق تسییر  -

                                                           
  . 20، ص سابقالرجع الماحمد ماهر، عبد السالم أبو قحف،  (1)
 2002فیفري : ، مصر84، العددجریدة االهرام،"-المقومات والمعوقات- التنمیة السیاحیة في مصر"إبراهیم علي، غانم (2)

  .13ص
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في تسهیل تقدیم الخدمات السیاحیة  إماتجهیزات حدیثة ویمكن استخدامها  إدخال -

 .السیاحیة لألغراضسلع صناعیة  بأنواعهاالمختلفةأوٕانتاج

 .القیام ببحوث التنمیة والتحدیث في المجاالت المختلفة للنشاط السیاحي -

 .تطویر البرامج التدریبیة للقوى العاملة في المجال السیاحي -

وشبكات الطرقات  اإلیواءن مستواها، والسیما في مجاالت النقل و حة البنیة التحتیة وتحستدعم السیا - 

  .المطارات وٕانشاء

الصحراویة، الریفیة و  األماكنوتساعد على تطویر تعمل السیاحة على دفع عجلة التنمیة االجتماعیة - 

مجتمعات متحضرة  إلىیة تقلیدیة مناسبة لتحویل المجتمعات النامیة من مجتمعات زراع أداةوبالتالي تعد 

  .ةراقی

تعمل السیاحة على زیادة درجة الترابط االجتماعي والثقافي بین السكان وزیادة المعرفة ،وتشجیع التبادل - 

  (1).الثقافي والحضاري بین الشعوب

العروض التقلیدیة بهدف  والفنیة،وطرحالثقافیة  األعمالتحقیق النهوض الثقافي من خالل نشر كل - 

  .ما یساعد على تعزیز الهویة الثقافیة والمحافظة علیها التقلیدي،وهذاالمحافظة على التراث 

 ، وتعودالمجاالت الحیویة التي تحقق عوائد معتبرة أهمالسیاحة من  أنمن خالل ما سبق نستنتج     

نشاطا  القتصادیة،االجتماعیةوالثقافیة،باعتبارهاافهي تساهم في التنمیة  والدولة،بالنفع الهام على المجتمع 

 .متعدد الجوانب

  ا

  ا

  ا

  ا

  ا

                                                           
  .65، صسابقالرجع المفرح رواقات،  (1)
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  ا

  ا

  ا

  ا

  ا

  ا

  ا

 :الخالصة واالستنتاجات

من  تن السیاحة لم تعد مجرد نشاط إنساني یعتمد على التنقل والترحال ، أصبحأیتضح مما سبق ب   

فئات الناس بسبب الظروف الجدیدة التي شمل كل تیتأهم الظواهر االقتصادیة واالجتماعیة في العالم ، وال

فرضتها التغیرات من تحسن في ظروف المعیشة والعمل وتطور النقل ، وما رافقها من بروز الحاجة إلى 

  .الراحة والترفیه 

كما الحظنا أن السیاحة صناعة متكاملة وبالغة التعقید قائمة بحد ذاتها ، وهو ما أعطى مفهوم السیاحة 

تمیزه عن باقي القطاعات ،  ، لیشمل أنشطة إنتاجیة وخدماتیة واجتماعیة هیتسع مفهومصفة النظام الذي 

ونظرا لألهمیة البالغة التي تنم علیها فانه تعددت تعاریفها وأنواعها حسب اهتمامات الباحثین والمفكرین ، 

سیاحة كالطلب لكنها تتفق على أنها تتمیز بخصائص مشتركة ، ومقومات وأسس البد من وجودها لقیام ال

والعرض السیاحي ، التخطیط السیاحي واالستثمار السیاحي وغیرها، وأصبحت السیاحة من أهم الظواهر 

الممیزة لعصرنا الحاضر نظرا لما تتمتع به من أهمیة كبیرة على مختلف األصعدة والمجاالت االقتصادیة 

في السیاسات التنمویة للدول المتقدمة والنامیة واالجتماعیة والثقافیة والبیئیة و لما تحتله من مكانة متمیزة 

  .على السواء
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االقتصادیین بموضوع التنمیة المحلیة ،  لینؤ والمسأصبح هناك اهتمام كبیر من طرف الباحثین       

وذلك لكون اإلنسان بطبعه یسعى إلى تدلیل العقبات التي تواجهه والوصول إلى اكبر قدر من الرفاهیة ، 

ومع تزاید التحدیات االقتصادیة واالجتماعیة التي أضحت تواجه الدولة الحدیثة صار من الضروري إشراك 

ومن هذه النقطة تطور مفهوم التنمیة المحلیة كأسلوب ، یاسات التنمویة الفاعلین المحلیین في مختلف الس

فعال من اجل تحسین مستویات المعیشة لألفراد المحلیین والعمل على خلق نوع من التعاون والتضامن 

  :وهذا ما قمنا بدراسته في هذا الفصل وٕابرازه من خالل المباحث التالیة  ، بینهم

  .       مفهوم التنمیة المحلیة: المبحث األول

  .التنمیة المحلیة قوماتم: المبحث الثاني

  .التنمیة المحلیة و أجهزة أهداف: المبحث الثالث

.  

.  

. 

.  
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  .مفهوم التنمیة المحلیة: المبحث األول

قبل التطرق لتعریف التنمیة المحلیة یجدر بنا التعرف على مفهوم التنمیة أوال لیسهل علینا التمییز      

  .بین مصطلح التنمیة ومصطلح التنمیة المحلیة

  التنمیة لغةتعریف  -1

نما، ینمي : فالنماء هو الزیادة، وأیضا في اللغةقال نمى المال وغیره، ینمي نمیا ونماء أي زاد وكثر، 

  )1(وینمو، وأنمیت الشيء أي نمیته وجعلته نامیا

  التنمیة اصطالحاتعریف  -2

عرفت على أنها عملیة شاملة ومستمرة، موجهة وواعیة، تمس جمیع جوانب المجتمع وتحدث تغییرات 

ل االستخدام األمثل للموارد المتاحة وتوسیع كمیة وتحوالت هیكلیة تهدف إلى تحسین حیاة األفراد من خال

  .)2(مجاالت النشاط اإلنساني

  التنمیة المحلیة تعریف -3

لیس أمر إجماع بین العلماء والخبراء وال أمر خالف، وٕانما تتعدد فیه الرؤى  مفهوم التنمیة المحلیة

أو الظروف  یدیولوجیاتاألوالتعاریف منها ما یتعلق بالمكان والزمان ومنها ماهر مرتبط باختالف 

بسبب هذا االختالف في اآلراء ظهرت تعاریف للتنمیة المحلیة یعبر  ،واألوضاع التي یعیشها كل مجتمع

  :كل منها عن وجهة النظر الخاصة بصاحبه،وسنقوم بعرض بعض منها

ذلك الجهد لزیادة الفرص االقتصادیة «على أنها CARROLL BOTTEMكارول بوثمیعرفها 

وتحسین مستوى حیاة األفراد داخل المجتمع المحلي بمساعدة مواطنیه على التعریف بمشاكلهم  التي 

                                                           
  
مدخل إلى دراسة إدارة التنمیة في دول الجزیرة العربیة –البیروقراطیة النفطیةومعضلة التنمیة أسامة عبد الرحمن، (1)

  .16، ص 1982عالم المعرفة، :  الكویت .-المنتجة للنفط
  .276،ص 2010دار زهران للنشر والتوزیع، :  ، عمان،التنمیة المستدامة واألمن االقتصاديرواء زكي یونس الطویل (2) 
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قرار الجماعة، وعمل الجماعة بإنشاء أو تطویر المشروعات وتحسین الخدمات مثل المساكن  إلىتحتاج 

  .)1(»م والصحةوالشوارع والمجاري المائیة وتطویر نظم التعلی

تجنید السكان ألجل تحسین المحیط الذي یعیشون  «بأنهاJOSÉ AROCENAجوزي اروسیناویعرفها 

  )2(.»فیه مع توفیر قنوات دعم تنمي عمل الفاعلین المحلیین وتضافر جهودهم لخدمة المجتمع المحلي

االجتماعي واالقتصادي في مفهوم حدیث ألسلوب العمل «یرى أن التنمیة هي: محي الدین صابرتعریف 

مناطق محددة،ویقوم على أسس وقواعد من مناهج العلوم االقتصادیة و االجتماعیة، ویقوم هذا األسلوب 

على أحداث تغییر حضاري في طریقة التفكیر والعمل والحیاة، عن طریق إثارة وعي البیئة المحلیة،وان 

ر واإلعداد والتنفیذ من جانب أعضاء البیئة المحلیة یكون ذلك الوعي قائما على أساس المشاركة في التفكی

  .)3(»جمیعا في كل المستویات عملیا وٕاداریا

عملیة دینامیكیة تستهدف مكونات المجتمع المحلي وتتضمن «:في تعریفها على أنها رابح رضاونیةوذهب 

االجتماعي واالقتصادي سلسلة من التغیرات البنائیة الوظیفیة قصد إحداث تفاعالت على مستوى البناء 

من اجل تحسین مستوى األفراد وٕاخراجهم من عزلتهم لیشاركوا ایجابیا في تنمیة مجتمعهم المحلي بصفة 

خاصة، والقومي بصفة عامة بهدف الوصول إلى تغییر شامل غایته التقدم ووسیلته التنمیة من اجل 

لحكومة والمؤسسات المحلیة في انجازها اإلنسان، بتسطیر برامج تنمویة محلیة یساهم فیها الشعب مع ا

باالعتماد على اإلمكانات المحلیة وغیر المحلیة المتاحة المادیة والبشریة والفنیة المالئمة لطبیعة وظروف 

  .)4(»المجتمع المحلي وخصوصیاته التاریخیة والثقافیة

                                                           
مكتبة نهضة الشرق، : القاهرة .-مدخل إسالمي–دراسات في التنمیة االجتماعیة هادي الجوهري وآخرون، عبد ال (1)

  .52،ص 1986
  .17، ص مرجع سابق  محمد إسالم تلي، (2)

  .29ص ،مرجع سابقفرح روقات ،)  3(
مذكرة لنیل شهادة (،"تمنراست التنمیة المحلیة وانعكاساتها االجتماعیة دراسة میدانیة لوالیة "محمد بلخیر ،  )4(

  .12ص 2005/،2004، قسم علم االجتماع ،جامعة الجزائر )الماجستیر في علم االجتماع فرع تنظیم وعمل
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توحید جهود المواطنین  مجموع العملیات التي یمكن من خاللها«: على أنها األمم المتحدةكما عرفتها 

والحكومة لتحسین األحوال االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في المجتمعات المحلیة لمساعدتها في 

  .)1(»االندماج في حیاة األمة، والمساهمة في تقدمها بأقصى قدر ممكن

  :خصائص التنمیة المحلیةومن خالاللتعاریف السابقة یمكن استنباط اهم 

المحلیة عملیة متعددة األبعاد إذ تتضمن إجراء تغیرات في األنساق االجتماعیة والسلوكیة والثقافیة التنمیة -

والنظم السیاسیة واإلداریة واالنطالق من مستوى التخلف إلى نظام اجتماعي یحمل عوامل دینامیكیة یحقق 

  .للفرد والجماعة حیاة أفضل مادیا وٕانسانیا

واالقتصادي المرغوب لتطویر المجتمع المحلي  االجتماعي التغییرریة تحدث بشالتنمیة المحلیة كعملیة  -

  . وتنظیمه واستغالل موارده المتاحة، البشریة والمادیة

عملیة التنمیة المحلیة تكاملیة تنطلق من جهود الفاعلین المحلیین تواصال وتناسقا وظیفیا والكل یؤدي  -

  .ینهم باالعتماد على اإلمكانیات المحلیة األولى دورا یحتاج إلیه المجتمع واألفراد فیما ب

تعتمد التنمیة المحلیة على مساهمة األهالي أنفسهم في أعمال التنمیة بالمشاركة فیالبرامج والمخططات  -

  .وتطبیق مرونة تشریعیة الالمركزیة وٕاعطاء ضمانات الحریة واألمن للمستثمرین، المحلیة والحكومیة

التي استخدمت في إطار تعریف التنمیة المحلیة إال أنها تتفق جمیعا على أنها مهما تعددت المصطلحات 

وان التنمیة المحلیة هي غایة اإلنسان وهو وسیلتها وأنها تستهدف  ،حجر الزاویة في التنمیة الشاملة

  .لیةفي صنع وتنفیذ السیاسات المح االرتقاء المستمر بمستوى معیشة المواطن المحلي ومشاركته االیجابیة

  :نشأة وتطور مفهوم التنمیة المحلیة - 4

یعتبر مفهوم التنمیة من الموضوعات التي تشغل بال الحكومات على مر العصور،نظرا لما لها من اثر 

  عمیق على أحوال الشعوب السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، وقد برز مفهوم التنمیة بصورة أساسیة منذ 

لم یستعمل هذا المفهوم منذ ظهوره في الربع األخیر من القرن الثامن عشر حیث ،الحرب العالمیة الثانیة

وحتى الحرب العالمیة الثانیة إال على سبیل االستثناء، حیث غالبا ما كان یستعمل مصطلحي التقدم 

                                                           
  .11،ص ]ن.س.د[معهد التخطیط القومي،  : القاهرة، مفهوم ومضمون التنمیة المحلیة عیسى محمد عبد الشفیع، (1)
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المادي أو التقدم االقتصادي، وقد استخدم المفهوم بدایة في علم االقتصاد للداللة على عملیة إحداث 

ة من التغیرات الجذریة في مجتمع معین بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي مجموع

  .)1(المستمر بمعدل یضمن التحسن المتزاید في نوعیة الحیاة لكل أفراده

وقد تطور مفهوم التنمیة مؤخرا وظهرت مسمیات أخرى كالتنمیة االجتماعیة والتنمیة البشریة المستدامة 

اإلنسانیة، كما عرف الخطاب التنموي بروز عدة مفاهیم تعنى بتحدید نطاق التنمیة كالتنمیة والتنمیة 

  (2).الوطنیة الجهویة والتنمیة المحلیة

وفي إطار هذا التطور في فكر التنمیة، فقد ظهر وتطور مفهوم التنمیة المحلیة خاصة بعد الحرب  

تمام كبیر في معظم الدول النامیة كوسیلة فعالة العالمیة الثانیة حیث حظیت المجتمعات المحلیة باه

وذلك جاء كرد فعل على المؤسسات الفوقیة لتهیئة التراب . (3)لتحقیق التنمیة الشاملة على المستوى القومي

الوطني المرتكزة على النظریات القطاعیة لكل مصلحة، حیث تقترح التركیز على إحساس انتماء السكان 

بعین االعتبار تطلعاتهم ودفعهم للقیام بمبادرات في جمیع المیادین التي من إلى مكان عیشهم واألخذ 

  (4).شانها أن تساهم في ضمان تنمیة سوسیواقتصادیة متناسقة

وقد برزت التنمیة المحلیة في فرنسا ألول مرة بهدف القضاء على الفوارق الجهویة عن طریق سیاسة 

مكثفة تقوم على سیخ فضاء تحتوي على روابط اجتماعیة إداریة تعید تنظیم األنشطة االقتصادیة، وتر 

  .التعایش المشترك

میالدي حیث أطلق على عملیة تنمیة المناطق  1944وبعد ذلك حظي هذا المصطلح بانتشار دولي منذ

أكدت سكرتاریة اللجنة االستشاریة لتعلیم الجماهیر في إفریقیا ،حیث "تنمیة المجتمع"الریفیة مصطلح 

ضرورة األخذ بتنمیة المجتمع واعتبارها نقطة البدایة في السیاسات العامةومن جهة أخرى أوصى

                                                           
تاریخ  ،25الفلسطینیة بین مطرقة االحتالل وسنداد الفسادالتنمیة نادیة اوزاهر ، )1(

 WWW.alarabonline.org،2016دیسمبر25:االطالع
   15:00على الساعة  2017جانفي: ، تاریخ االطالع "الحكامة الجیدة و التنمیة المحلیة " سمیرة جیادي، (2)

[http://hadrani-gouvernancelocaledvp-blogspot-com/2010/10/blog-post-23.html] 
  .11، ص2001مصر ، دار البصائر للنشر والتوزیع ، .التمویل المحلي والتنمیة المحلیةعبد المطلب عبد الحمید،  (3)
  .مرجع سابقسمیرة جیادي،  (4)
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بضرورة تنمیة المجتمع المحلي لتحسین أحواله وظروفه المعیشیة ككل  1948في عام كامبردج مؤتمر 

الذي  مؤتمر استرداجأوصى  1954شعبیة المحلیة ألبناء هذا المجتمع وفي عام اعتمادا على المشاركة ال

كما ساهم .(1)عقد لمناقشة المشكالت اإلداریة في المستعمرات البریطانیة بضرورة تنمیة المجتمع المحلي

المجتمع في تحدید مدلولها على مستوى األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة تم التركیز على مفهوم تنمیة 

كوسیلة لرفع مستوى المعیشة وتهیئة أسباب الرقي االجتماعي المحلي من خالل مشاركة المجتمع 

االیجابیة ومبادراته الذاتیة، عالوة على الجهود الحكومیة،وقد تزامن مفهوم تنمیة المجتمع مع مفهوم التنمیة 

لبنك الدولي في ووفقا لما أشار إلیه االمحلیة الذي ركز علة الجانب االقتصادي وزیادة اإلنتاج الزراعي،

٪ من سكان الریف ال یحصلون على الخدمات االجتماعیة المناسبة 80كان أكثر من منتصف السبعینات 

مقارنة بالمدن نتیجة هذا الوضع ظهر مفهوم التنمیة الریفیة المتكاملة التي تستهدف تطویر الحیاة 

ل زیادة اإلنتاج الزراعي،وٕانشاء صناعات ریفیة توفر فرص االقتصادیة واالجتماعیة لفقراء الریف من خال

لما كان مفهوم التنمیة الریفیة ، عمل جیدة،وتحسین الخدمات الصحیة والتعلیمیة واالتصال واإلسكان

المتكاملة یركز فقط على المناطق الریفیة دون ربطها بالمناطق الحضریة فقد برز بذلك مفهوم التنمیة 

تتجه إلى الوحدات المحلیة على حد سواء ریفیة كانت أو حضریة  من هنا  المحلیة، حیث أصبحت

متاحة وٕاقناع الأصبحت التنمیة محلیة من خالل القیادات المحلیة القادرة على استغالل الموارد المحلیة 

ع والمعنوي الحكومي ووصوال إلى رفي من الدعم الماد ،واالستفادةبیةالمواطنین المحلیین بالمشاركة الشع

  (2).مستوى معیشة المواطن المحلي ودمج جمیع الوحدات المحلیة في الدولة

   

                                                           
  .  9:00على الساعة  2017فیفري 01:تاریخ االطالع،  "ماهیة التنمیة المحلیة"زهرة عطو،  (1)

[http : //attzah. blogspot-com/2015/01/blog-post-31.html]  
مذكرة لنیل ("-بلدیة البویرة-الحكم الراشد في الجزائر ودوره في تحقیق التنمیة المحلیة"،وحشیة سنوسي، فتیحة قالیة (2)

قسم العلوم االقتصادیة،جامعة أكلى محند اوالحاج، ،)قتصادیة المالیة والبنوكشهادة الماستر في العلوم االقتصادیة فرع ا

  .12،ص2014/2015البویرة، 
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  .مقومات التنمیة المحلیة: نيالمبحث الثا

، والتي تتعدد تعتمد التنمیة المحلیة على مقومات ال یمكن االستغناء عنها وهي بمثابة عناصر لها       

  :نوجزها فیما یلي حسب وجهات نظر الباحثین

دعم الجهود المبذولة من قبل األفراد واألهالي أنفسهم  أي: الشعبیةتشجیع وتعمیق المشاركة - 1

  :طریقمستوى معیشتهم والرقي بنوعیة حیاتهم وذلك عن  ، وتحسینللنهوض بالتنمیة

تنظیم آلیة موحدة للمشاركة الشعبیة في التنمیة على مستوى الوحدات المحلیة بمشاركة المجالس الشعبیة - 

  .والقیادات التنفیذیة

تشجیع المبادرات الشعبیة من خالل آلیات المشاركة الشعبیة المحلیة لإلسهام في التكالیف االستثماریة - 

  .للمشروعات وفق األولویات واالحتیاجات الجماهیریة

تشجیع منظمات المجتمع المدني كالجمعیات للقیام بمهام الخدمات العامة بالوحدات المحلیة كأعمال - 

  .النظافة مثال تحت إشراف الجهات الرسمیة

التدریب المستمر للقیادات الشعبیة بكافة مستویاتها وفئاتها لالرتقاء بقدراتهم على القیام بمهامهم في - 

  .المشاركة الشعبیة وتشجیع فرص تبادل الخبرات التنمویة

أن تمنح الجماعات المحلیة  تكثیف سیاسة االتصال مع المواطنین وٕاشراكهم في القرار المحلي،كما یجب-

  .إمكانیة حقیقیة الستعمال قدراتها واحتیاطاتها وٕاشراك المواطنین في األعمال المسطرة

فان غیاب المشاركة المحلیة الفعالة یعیق خطط تنمیة المجتمعات المحلیة حتى ولو كانت معدة  لكذل

  .(1)إعدادا جیدا

یعتبر التخطیط المحلي للتنمیة تخطیط من اجل الجماهیر، یهدف بالدرجة : التخطیط المحلي  - 2

الذي یتطلب تضافر  األمرالنشاط المختلفة لهم في كافة المستویات والقطاعات وهو  أوجهتنظیم  األولىإلى

جهود المسؤولین في الحكم المحلي، ولنجاح عملیة التخطیط للتنمیة المحلیة یجب مراعاة مجموعة من 

  (2):نذكر منها مایلي والمبادئاألسس

  

                                                           
  .32،صسابقالرجع المفرح رواقات، (1)
  .168،ص2009دار المعرفة الجامعیة،: مصر.  دراسات في التغییر والتنمیة في الدول النامیةمریم احمد مصطفى،  (2)
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المادیة  باإلمكانیاتتحقیقها  وألسالیبالتخطیط هو عملیة تصوریة لغایات اجتماعیة معینة  :الواقعیة-

المحلي الذي  المجتمعالممكنة فالتخطیط الناجح والموضوعي هو الذي یبنى على تدقیق لواقع  والبشریة

نرسم  أنالسكن فعلینا أوالتربوي  أونات في المجال الصحي تحسی فأيخیالیة ،  آلمالیراد تنمیته ولیس 

تتعارض الخطة وتصطدم بالواقع وتصبح  أالتخطیط انطالقا مما علیه واقع الصحة، التربیة ومن اجل 

  (1).التقدیرات غیر حقیقیة

تتضمن التنمیة كافة االحتیاجات البشریة بجمیع جوانبها االجتماعیة واالقتصادیة  نأ:والتوازن الشمولیة-

وملبس ومسكن وغیرها من الحاجات التي  ومأكلالحیاة من تعلیم وصحة وعمل  ضروریاتبمعنى توفیر 

تغطي  الشموألیضاأنكما یعني ، (2)تطویر طاقاته والمساهمة في المجهود االجتماعي ىعل اإلنسانتساعد 

  .المواطنین وٕارضاءذلك تحقیقا للعدالة وتكافؤ الفرص  أمكنالمشروعات والبرامج كل المجتمع ما 

كل خطة تنمویة لوحدها بل تؤخذ كمجموعة متكاملة متفاعلة،وذلك من خالل  نأخذبمعنى ال:التكامل-

حیث یكون التغییر متوازنا في كال  ،تغییر مرسوم في المجتمع بجوانبه المادیة وغیر المادیة إحداث

تنمیة ریفیة دون  إجراءالتكامل بین الریف والحضر بمعنى انه ال یمكن  المبدأالجانبین كما یعني هذا 

  (3).العكس أوتنمیة حضریة 

القائمة على خدمة المجتمع  ةز األجهتوفیر جو یسمح بتعاون جمیع  المبدأإلىیهدف هذا :التنسیق-

تضییع  إلى،الن ذلك یؤدي (4)أوتداخلهاتضاربها  أواملها بما یمنع ازدواج الخدمة وتضافر جهودها وتك

  .الجهود وزیادة التكالیف

الرئیسیة التي یجب تطبیقها عند العمل في تنمیة المجتمع،ویعني هذا  المبادئالتقبل من  یعتبر:التقبل-

 إفرادشعر  وٕاذاقیمه، أفرادهأویكون بغض النظر عن سلوك  أنتقبل المجتمع كما هو ال كما یجب  المبدأ

  .تنمیة المجتمع المشاركة فيویتم التعاون ،وتزداد عملیات بتقبل العاملین لهم تنمو الثقة  المجتمع

                                                           
  .157،ص2004دار العلوم،:عنابة. االجتماع التربوي علمصالح الدین شروخ،(1)
  .42،ص2000دار الفجر للنشر والتوزیع،: مصر .الذاتیة لتمویل التنمیة االقتصادیة اإلستراتیجیةالطیب داودي ، (2)
  .19،صسابقالرجع الممحمد إسالم تلي، (3)

المكتب الجامعي الحدیث، : األردن.االجتماعیةتنمیة المجتمعات المحلیة من منظور الخدمة محمد عبد الفتاح محمد، )4(

  .5، ص2008
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التغیر االجتماعي  مبدأفي عین االعتبار  تأخذحینما  نیةاالزمفالمرونة  المبدأیتجسد هذا :المرونة -

كانت برامج التنمیة مصدرها مستوى وطني ففي هذه  إذاالمرونة المكانیة  أماد یحدث،التلقائي الذي  ق

خطة تنمویة على المستوى المحلي  ألیةالطابع المروني  وٕاضفاءالحالة مراعاة الظروف المجتمع المحلي 

  .یصبح ضروري

المجتمع وعناصر  أنشطةمتبادل بین  وتأثیریكون هناك تعاون  أنیجب :التعاون والتفاعل االیجابي -

المناخ والتنظیم  إیجادغیر الحكومیة،ویتعین  أوالتنمیة الحكومیة  أجهزةالحیاة االجتماعیة سواء كانت 

  (1).األجهزةالتفاعل االیجابي بین هذه  أوالبناء  للتعاونالمالئمین 

 األخرىمج ببقیة البرا معینوذلك یعني ارتباط تخطیط وتنفیذ برنامج :تكامل مشروعات الخدمات  -3

العامة والنوعیة لبرامج كل قطاع ومراعاة التنسیق فیما بینها ، ثم فیما بینها وبین غیرها  األهدافوتحدید 

  (2).الزمانیةو البشریة والمكانیة  بعادهاألمع تحدید واضح  األخرىمن برامج القطاعات 

 صادي بشریة، ویؤدي ذلك الى نفع اقت أوسواء كانت مادیة : االعتماد على الموارد المحلیة للمجتمع  -4

وتعتبر عملیة االعتماد على الموارد  أوسعفهو یقلل من تكلفة المشروعات ویعطیها مجاالت وطنیة 

ذلك یقوم ویتم عن طریق  أنالتغییر الحضاري المقصود، باعتبار  أسالیبالمحلیة للمجتمع من 

القدیمة، وذلك باستخدام الموارد المتاحة في المجتمع  األنماطالحضاریة الجدیدة مع  خاالألنماطدإ

نجاحا في تغییر  أكثرالمسیرین المحلیین یكونون  أنبالنسبة له،كما  مألوفةواستعمال موارد جدیدة غیر 

  (3).كفاءة وقدرة أكثراتجاهات افراد مجتمعهم من الشخص الغریب على المجتمع حتى ولو كان 

الحكومة (الحكومیة وتبسیطها   اإلجراءاتمن خالل تیسیر :المجتمع المحلي  إدارةرفع كفاءة  -5

،من اجل تحقیق الشفافیة والمصداقیة وتوفیر الخدمات للمواطنین في سهولة ،وكذا )االلكترونیة محلیا

  :إضافةإلىتطویر نظام تحصیل الضرائب من اجل زیادة موارد المجتمع المحلي 

  

                                                           
، ص                                2010مدیریة النشر لجامعة ، : عنابة .الدور التنموي للمجالس المحلیة في إطار الحوكمةعبد النور ناجي،  (1)

74.  
  . 197، ص1999المكتب الجامعي الحدیث،:مصر.تقویم برامج تنمیة المجتمعات الجدیدةفهمي محمد سید،  (2)
  .168، صسابقالرجع الممریم احمد مصطفى،  (3)
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متمیزة في العمل واالنجاز التنموي كمبادرة تنظیم  نماذجلمحلیة في تبني تشجیع مبادرات الوحدات ا - 

  .األمیةومحو  األسرة

 إلىمنظومة تنمویة شاملة تترجم  إطارالبشریة للوحدات المحلیة  في  إمكانیةإصدارتقاریر التنمیةبحث  - 

  (1).متكاملة تدعیما لنظام الالمركزیة المحلیة  إنمائیةخطة 

المتمثلة خاصة في توفیر مختلف الخدمات والمشروعات المتعلقة بالتنمیة : دعم الجهات الحكومیة  -6

  .الدعم الكافي، وتشجیع المبادرات الفردیة ، وتفعیل المشاركة وتشجیع االستثمار وٕاعطاءالمحلیة 

  التنمیة المحلیة و أجهزة أهداف:الثالثالمبحث 

  أهداف التنمیة المحلیة -1

من  محلي،وانطالقاالتنمیة المحلیة بدقة الختالف ظروف كل مجتمع  أهدافمن الصعب تحدید        

بعض  إبرازانه یمكن  إال، آلخروالحاجیات التنمویة الحقیقیة من مجتمع  األوضاعاختالف 

  :التالیةفي النقاط  األهدافاألساسیة

هو مطلب شعبي، كما هو  األساسیةلألفرادالحاجات  إنإشباع:  األساسیةلألفرادالحاجات  إشباع-1- 1

الفوارق االجتماعیة بین المواطنین وتلبیة الحاجیات  وٕازالة،  أفرادهاواجب على الدولة لتحقیق استقرار 

هذه ، وتسعى التنمیة في ..،تعلیم، عمل،مأكلالمجتمع المحلي من عالج،امن،سكن،لباس،  األساسیةألفراد

  (2).والفقر األمیة، البطالة، انتشار األوبئةا كانتشار التحقیق منه الحالةلتوفیرها،أو

لقد انتشرت في وقتنا الراهن سلوكات تسود  : لإلنسانیةالشعور باالنتماء  وتأكیدتحقیق الذات  -2- 1

 وأشكالاختالف طبیعة تقدیر الذات  إلىمختلف المجتمعات ذات نمط مادي ، وهذا بال شك یؤدي 

الرفاه االقتصادي المادي الوجه المحبب لهذا الشعور  وأضحى،  إلىآخرالتعبیر عنها من مجتمع محلي 

مما  تأتيالمادة مؤشرا للمكانة االجتماعیة ،لكن في  الحقیقة المكانة  أصبحتوبذلك  اآلخرینباحترام 

یضیفه الفرد لمجتمعه المحلي والوطني ،لذلك فتحقیق الذات  تكون بالعمل الذي یشعره الفرد باالعتزاز 

                                                           

.95، ص2008المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، : القاهرة.أسالیب وسائل تقویة األجهزة المحلیةمحمد نصر مهنا،   (1) 
  .110ص ،1991منشاة المعارف، : مصر. اقتصادیات التنمیةعلي إبراهیم سالمة،  (2)
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في الحسبان التعامل معه من  ویأخذوان یشعر الفرد انه في كیان یحترم  لإلنسانیة، والوالء  نتماءواال

  (1).في مواجهة المجتمع  بإنسانیته، وان تحرص هذه القیم على حمایته واالعتراف  لینؤو المسجانب 

تعیش معظم البلدان النامیة في تمییز : في توزیع الدخول والثروات األفرادتقلیل التفاوت بین  -3- 1

نصیب الفرد من الدخل والثروة ، واستحواذ  أساسهمجتمعاتها ، هذا  التفاوت الذي  أفرادوتفاوت كبیر بین 

 أمامالمجتمعات المحلیة الصغیرة ، فتكونت فئة برجوازیة محلیة  إلىفئة قلیلة علیها ، وهذه المظاهر تمتد 

من المجتمع بانعدام العدالة االجتماعیة  أغلبیةمجتمع ، ینشا التفاوت وتشعر هذه الشریحة الكبیرة من ال

 إلىفي طلب الكمالیات وهنا تلجا الدولة  األغنیاءمما یولد في المجتمع طبقات مختلفة ،فیما تتزاید طلبات 

فعلیة التي ال المشاركةاستیراد بعض المستلزمات الكمالیة والتي تؤثر على میزان المدفوعات ، مما یقلل 

تدعم التنمیة المحلیة ونقص التماسك االجتماعي، لذلك فان تقلیل التفاوت في توزیع الدخول والثروات یعد 

  (2).أوأخرىتحقیقها بوسیلة  إلىالعامة التي تسعى التنمیة المحلیة  األهدافمن 

تنمیة ترید بلوغ التقدم الحقیقي  أليالمادي مهم  األساسبناء  إن:المادي للتقدم األساسبناء  -1-4

، فالتنمیة المحلیة تكون فعلیة اإلنتاجيواسعة للهیكل  أساسیةفمعظم الدول المستقلة تعتمد على بناء قاعدة 

القطاعات االجتماعیة  لتوسیعالمادي للتقدم واالنطالق الحقیقیة  األساسحینما ترتكز على خلفیة بناء 

بدایة الطریق للتنمیة المحلیة الهادفة  إالما هي  اإلنتاجية الواسعة للهیكل واالقتصادیة، لذلك فبناء القاعد

المجتمع طبقا  یأخذهاالتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة التي  إلستراتیجیةوبعدها تختار اتجاها تبعا (3)

  .التنمویة وحاجاته االجتماعیة  ألولویاته

تنمیة، ویعد  ألیةالوطني جد مهم  أوزیادة الدخل سواء الدخل المحلي  إن:زیادة الدخل المحلي  -1-5

خطط  لذلك  وٕاقامةیتم برمجة مشاریع  أساسها، تلك المداخیل التي على األساسيعصب التنمیة ومحركها 

والكفاءات التي تساعد وتساهم بدورها  األموالارتباطا وثیقا لمدى توفر رؤوس  مرتبطفان الدخل المحلي 

توازن حقیقي بین  إلیجادفي الدخل الحقیقي المحلي، وتسعى جهود الدول النامیة  اعليحقیق نسبة في ت

  .غرافي وزیادة الدخل المحليو معدل النمو الدیم

                                                           
  .110، ص  المرجع السابقعلي إبراهیم سالمة،  (1)
  .49،ص1983دار النهضة العربیة، :د لبنان.مقدمة في التنمیة والتخطیطمحمد عبد العزیز العجمیة وآخرون، (2)
  .53، صالمرجع السابقمحمد عبد العزیز العجمیة وآخرون،  (3)
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 أفرادمطلب كافة  ألنهتعمل التنمیة المحلیة على تحقیق هذا الهدف  :الدفع من مستوى المعیشة  -1-6

المجتمع المحلي من خالل تنمیة الموارد البشریة والمادیة، فزیادة الدخل القومي والمحلي تصاحب التغیرات 

الحاصلة في هیكل الزیادة السكانیة وتنظیمها والتحكم في الموالید لتتالءم والمعدل المناسب الذي یحققه 

منخفض كلما كان هناك في المقابل  رفع مستوى المعیشة والمعادلة تقتضي انه كلما كان مستوى المعیشة

التنمیة المحلیة تحسین والرفع  أهدافمنخفض ،لذلك من  اآلخرمعدل نصیب الفرد من الدخل المحلي هو 

  .من مستوى المعیشة 

التنمیة المحلیة تسعى لبلوغ التحرر من قهر ظروف البیئة  إن:االختبارالحریة والقدرة على  إتاحة-1-7

في سبیل التنمیة والقدرة على  عائقاوالتحرر من العادات والتقالید والمعتقدات التي تقف  لإلنسانوالثقافة 

  (1).أفضللتحقیق حیاة  واإلنسانیةتجاوز العوائق الفكریة 

  :مثل  دافأخرىهأوجود  باإلضافةإلى

من حالة بین السكان ومجالسهم المحلیة مما یساعد في نقل المجتمع المحلي  والمشاركةزیادة التعاون - 

  .الفعالةحالة المشاركة  إلىالالمباالة 

  (2).في تنمیة المجتمع لإلسهامتنمیة قدرات القیادات المحلیة - 

  .المناطق الحضریة إلىظاهرة الهجرة الداخلیة التي تتم من المناطق الریفیة  تنظیماالهتمام بعملیة - 

واالنحراف والبیروقراطیة التي تعطل وتعیق قیام المشاریع االقتصادیة  أشكااللفسادمحاربة كل - 

  .والثقافیةواالجتماعیة 

  أجهزة التنمیة المحلیة -2

التنمیة المحلیة كظاهرة اجتماعیة إلحداث تغییر بنائي ضمن المجتمع المحلي وهذا من خالل أجهزة 

رامج تتبعها السیاسات التنمویة وكثیرا من وهذه األجهزة هي ب، تساعده للوصول إلى النتائج المرسومة

  :الدول النامیة تتبعها وهي ثالث برامج أساسیة نجملها فیما یلي

مج المخططة على الصعید الوطني وتهدف إلى تنمیة المجتمع اوهي تلك البر  :البرامج التكاملیة  1- 2

من مختلف القطاعات وتؤدي مثل هذه البرامج في مراحلها األولى إلى إحداث تغیرات جوهریة لتحقیق 

                                                           
  .41صسابق، الرجع الممحمد بلخیر،  (1)
  .20، صسابقالرجع الممحمد إسالم تلي،  (2)
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توازن إنمائي یقوم على التنسیق والتعاون بین الجهود الحكومیة والجهود المحلیة الشعبیة،وفي هذه الحالة 

لیة والفنیة واألساسیة عبر هذا التنظیم لتحقیق أهداف التنمیة المخططة مركزیا بالتنسیق تمر الموارد الما

 .مع اإلدارة المحلیة التي هي امتداد لألجهزة المركزیة الوطنیة

نماء ولجان وهیئات یضمن توفر االتصال بین أهرام مؤسسات السلطة إن إیجاد أجهزة خاصة باإل

ود المحلیة؛ وتعمل المراقبة القریبة والمتابعة التي یتطلبها تنفیذ هذه البرامج المركزیة وقواعد المؤسسة والجه

إلى تحقیق التنسیق في مستویات التكاملیةج،وتهدفالبراماإلنمائیة التي تدخل ضمن الخطة العامة للدولة

، ویتمثل المستوى األول في الجانب اإلداري المركزي عن طریق مكاتب للتخطیط ومدیریات ،(1)ثالث

والمستوى الثاني یتمثل في الجانب الفني بتنسیق الخدمات أما المستوى الثالث فهو یشمل الجانب المیداني 

  .لجحود التنظیمات اإلقلیمیة والمحلیة

وهي برامج مركزیة تنشط على مستوى المجتمع الوطني كامال، غیر أنها ترتكز : البرامج المكیفة -  -22

والمساعدة الذاتیة، وتسعى إلى توجیه الجهود المتطوعة نحو تحقیق األهداف على تنظیم المجتمع المحلي 

ال تسعى إلى تغیرات جذریة في التنظیم اإلداري الحكومي العامل،  وهي المحددة على المستوى المحلي،

تكیف مع النظم اإلداریة القائمة، وتسعى البرامج المكیفة إلى إحداث تطویر في المجتمع المحلي فهیت

تغیرات طفیفة على النظم الحكومیة في بعض األحیان الموجودة على إحداث مؤسسات الحكومیة مع وال

 .المستوى المحلي

وهي نوع من برامج تنمیة المجتمع المحلي ذات أهداف متعددة أما نطاقها :برامج المشروعات - 3- 2

عد وتحد القطاعات االجتماعیة ضمن المجتمع الوطني، أمحدد جغرافیا وٕاقلیمیا وقد تشمل  والمجالي فه

برامج المشروعات من أكثر برامج تنمیة المجتمع نفعا للشعوب النامیة التي تعاني وحدتها الوطنیة بعض 

وشساعة في أقالیم مناطقها كما هو الحال في بلد قاري كالجزائر أو لتوطین البدو واستقرارهم  )1(التفكك

، ولتحقیق العربیة وخصوصیة المنطقة كبرامج التنمیة في مشروع الجزیرة بالسودان كما حدث في الجزیرة

هذا النمط من برامج المشروعات هناك حاجة إلى وجود جهاز إداري مستقل و هیئة فنیة تابعة لهذا 

  .الجهاز

                                                           
  .135،ص1988 ،الدار التونسیة للنشر:تونس .قضایا التنمیة في المجتمع العربيمحي الدین صابر، (1)
  .138،صسابقالرجع الم محي الدین صابر،) 1(



 مقاربة معرفیة للتنمیة المحلیة   ـالثـانیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـفصـل ـــــــــــــــــــــــــ 

36 
 

   :الخالصة واالستنتاجات

لماهیة التنمیة  وذلك من خالل دراستناتنمیة المحلیة،في هذا الفصل أهم األسس النظریة لل لقد تناولنا

مختلف التعاریف التي تناولت هذا الموضوع والمراحل التي مرت بها باإلضافة  التي تناولنا فیهاالمحلیة 

  .إلى مقوماتها واألهداف التي تسعى إلى تحقیقها 

تحقیق األهداف  أن التنمیة المحلیة هي الدمج بین الجهود الشعبیة والحكومیة بغیة وعلیه توصلنا الى

المرجوة والمتمثلة أساسا في االرتقاء وتحسین الجوانب والظروف المحیطة بالمواطن المحلي بالدرجة 

األولى كونه محور العملیة التنمویة، وذلك باالعتماد على مقومات ومرتكزات أساسیة لقیامها كالمشاركة 

فان تجسید األهداف وتحقیق نجاعة البرامج  الشعبیة والتمویل المالي والمادي والبشري المحلي، ومن ثمة

التنمویة مرتبط بمجموعة من الظواهر كظاهرة السیاحة والتي  كانت موضوع مبحثنا األول وسنحاول في 

ظاهرة السیاحة على البرامج التنمویة في والیة جیجل من  ي من بحثنا هذا إبراز مدى تأثیرالجانب التطبیق

السیاحي في الوالیة وما إذا كانت تتوفرعلى مختلف اإلمكانیات السیاحیة خالل التعرف على واقع القطاع 

  . ودورها في تطویر البرامج التنمویة في والیة جیجل
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 والدفع بهاالتنمیة  في تحقیق تحظى باهتمام معظم الدول،نظرا لما تلعبه من دور هامالسیاحة  أصبحت

الجزائر لالرتقاء بالسیاحة إلى مصاف القطاعات الدارة للثروة وبناء قطاع سیاحي  طمحإلى األمام، لذلك ت

سارعت إلى بعث سیاسة سیاحیة جدیدة تهدف إلى تنمیة وترقیة المنتوج السیاحي لذلك  جذاب للسیاح،

إحدى أهم مناطق الجدب السیاحي في وتعتبر والیة جیجل بمقوماتها السیاحیة الهامة عبر الوطن،

للنهوض بالقطاع الوالیةجاهدة  تسعى هذا ما یجعلها تنافس الوالیات السیاحیة األخرى، ولذلكالجزائر،

قیق تنمیة السیاحي واإلسراع في تطبیق جمیع المشاریع المبرمجة والمقترحة الخاصة بالوالیة هادفة إلى تح

  .محلیة وذلك من خالل تطویر الهیاكل السیاحیة وخلق منافسة في نوعیة الخدمات المقدمة

  : المباحث التالیة والتي تندرج تحتهمضمون هذا الفصل ذلك من خالل وسنقوم بتفصیل      

  .لوالیة جیجل السیاحیة المقومات: المبحث األول

  .ة وأهمیة دورها في والیة جیجلالبرامج السیاحیة التنموی: المبحث الثاني

  .والیة جیجل في الدور التنموي للسیاحةتحدیات و آفاق  :الثالثالمبحث 
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  المقومات السیاحیة لوالیة جیجل: المبحث األول

وذلك من خالل توفرها على مقومات سیاحیة  من بین أهم الوالیات السیاحیة في الجزائر،جیجلتعتبر والیة

  .سیاحیا بامتیاز،سواءا على الصعید الداخلي أو الخارجيوالتي تؤهلها لتكون مقصدا متنوعة،

  المقومات الطبیعیة -1

تعتبر والیة جیجل منطقة للتوسع االقتصادي وذلك من خالل توفرها على عدة إمكانیات تضمن       

نجاح االستثمار بها خصوصا السیاحي منه وهذا من خالل المقومات الطبیعیة التي تزخر بها والمتمثلة  

  :فیما یلي

الشرقي للجزائر،یحدها منالشمال في الشمالي تحتل والیة جیجل موقعا استراتیجیا هاما: الموقعالجغرافي-

المتوسط،من الشرق والیة سكیكدة،ومن الغرب والیة بجایة،من الجنوب والیتي میلة  األبیضالبحر 

دقیقة جوا عن  30،المدة المستغرقة بالطیران 2كلم 2396.63للوالیة هي  اإلجمالیةوقسنطینة، المساحة 

  .أوروباوتقع على مدى ساعة جوا من جنوب ،(1)ةالجزائر العاصم

به والیة جیجل هو موقعها االستراتیجي في الضمال الشرقس للجزائر اهم ما تتمیز :الموقع الفلكي -

° 631و 5°30شمال دائرة االستواء، وبین خطي طول° 36و° 30و° 37المحصور بین دائرتي عرض 

  .شرق خط غرینیتش

                                                           
 ن أول اسم أطلق علیها هو أتشیرالدراسات إلى أن جذور مدینة جیجل تمتد إلى األصل الفینیقي و

،ومن آثار هذه الفترة نجد العدید من القبور المحفورة في الصخر والتي تشهد على أن أقدمها GIGILI "اجیجیلي"سما

 ، DJIDERI DJIDJELومنها األسماءفرز العدید من أیرجع إلى القرن السابع قبل المیالد ،وتعاقب الحضارات 

الروماني وقد تركو بصماتهم على فسیفساء  كاالحتاللحیث تعرضت الوالیة لعدة غزوات ،) JIJEL(وفي األخیر جیجل 

 إلىفي القرن الخامس میالدي ،ثم البیزنطیین،وصوال  الوندال، استولى علیها كذلك "الطوالبیة"جمیلة بألوان متعددة بقریة 

قسمت د استقالل الجزائر أصبحت والیة ،بعمیالدي تعرضت لالحتالل الفرنسي 1838مارس13، وفياإلسالمیةالفتوحات 

انظر الملحق .ةدائر  11میالدي و  1984فیفري  04المؤرخ في  9-24بلدیة  بموجب القانون  28والیة جیجل إداریا إلى 

  ).1(رقم 

طبعة  .مصلحة تلخیص المیزانیة،2015الدلیل اإلحصائي لوالیة جیجل لسنة مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة ،  (1)

  .4، جیجل ، ص2016
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تتمیز والیة جیجل بطابعین مختلفین من التضاریس،والتي یغلب علیها الطابع الجبلي  :طبیعة السطح -

 1800 تصلبعضقممهاحتىالتیو اإلجمالیةمنالمساحة% 82بنسبة 

أما الباقي فعبارة عن سهول ضیقة تتمركز في الجزء الشمالي والزیتونالبحریالفلینوالصنوبر أشجار یكسوجبالها،م

  .تتمتع بإمكانیات زراعیة هامة كسهل العوانة وادي الزهور،واد الكبیرالذي یتشكل من سهول ساحلیة 

كما تتمیز الوالیة بمناخ البحر األبیض المتوسط المعتدل ذو الشتاء الممطر والدافئ :طبیعة المناخ -

  .،المناسب لحركة السیاح في الفصل السیاحيوالصیف الحر والجاف

ظر طبیعیة تؤهلها لتكون منطقة سیاحیة عالمیة تتمثل في تتمیز والیة جیجل بمنا :المناظر الطبیعیة-

  :مایلي

كلم،فمن زیامة المنصوریة غربا إلى واد الزهور شرقا 120امتداد طبیعي على طول  :الشریط الساحلي

شاطئ منها الشواطئ ذات  50تصادفك شواطئ وخلجان متناثرة هنا وهناك،ویضم الساحل الجیجلي 

  .والشواطئ الصخریةالرمال الذهبیة الواسعة 

متمثل في أجراف صخریة مالمسة للبحر ممتدة من زیامة المنصوریة إلى العوانة  :الكورنیش الجیجلي

  .تتخلخلها غابات الفلین،یمتاز بندرة جماله فهو یعد من أجمل المواقع على المستوى العالمي

كلم عن مدینة جیجل،تم اكتشافها سنة  35تقع بین العوانة وزیامة منصوریة على بعد  :الكهوف العجیبة

،وتشكل الصواعد والنوازل فیها تحف فنیة ونقوش 43میالدي عند شق الطریق الوطني رقم  1917

  .طبیعیة

امة ما قبل التاریخ وهو عبارة عن مغارة واسعة مفتوحة على الطریق بزی إلىموقع یعود  :غار الباز

  .منصوریة ، تم تهیئته الستقبال كل فئات الزوار من اجل تطویر السیاحة العلمیة والتربویة

 08/11/1997المؤرخ في  67/786:أنشأت هذه المحمیة بقرار رقم :المحمیة الطبیعیة لبني بلعید

تتربع  كلم من مدینة جیجل 32میالدي، تقع بمنطقة رطبة على ساحل بلدیة خیري واد العجول على بعد 

 1996على مساحة هكتار،وهي محتواة داخل محیط منطقة التوسع السیاحي لبني بلعید،تم اختیارها عام 

                                                           
  2(انظر الملحق رقم.(  

  3(انظر الملحق رقم.(  
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من طرف المجموعة االقتصادیة األوروبیة،تتمیز هذه المحمیة  "Medwet"میالدي في إطار مشروع 

  .باحتضانها الطیور ونباتات جد نادرة

وهي من أهم ما یمیز الجهة الغربیة للشریط الساحلي بوالیة الجزیرة الصخریة مثل : الجزر وشبه الجزر

وأیضا  بوبالطنـ، وشبه الجزیرة الصغیرة التي توجد ب"الدزیرة"جیجل بالعوانة والتي تدعى أیضا محلیا 

  ".اندرو"التي تدعى  برج بلیدةجزیرة 

،فالطابع المتمیز لغابات  هي محطة لجدب السیاح الباحثین على الترفیه والراحة :الحظیرة الوطنیة لتازة 

هكتار ،تتمیز بتنوع  3807الحظیرة الوطنیة یساهم في تطویر السیاحة الجبلیة،تتربع الحظیرة على مساحة 

نوع من النباتات العطریة وأخرى ذات أهمیة  137غطائها النباتي وتركیبتها الحیوانیة حیث تحتوي على 

  .طبیة

اجد بـ كیسیر ببلدیة العوانة ،هي الستقبال الزوار ابتداء من موقع سیاحي هام متو  :حظیرة الحیوانات 

النادرة والمحمیة من ،أهم ما میز الحظیرة هو احتضانها لعدة أنواع من الحیوانات 2006شهر جویلیة 

  .طرف القانون

الذي  "شارل سالف"میالدي من طرف الحرفي 1865تم انجازها سنة  :)رأس العافیة(المنارة الكبیرة 

  .كانت مهنته النقش على الحجارة،هدفه األساسي هو توجیه البواخر إلى بر األمان 

  :تتواجد على مستوى الوالیة ثالث بحیرات طبیعیة :البحیرات الطبیعیة

نوع من طیور،وهو  23هكتار ویحوي ما ال یقل عن  120یحتل ): دائرة العنصر(بحیرة بني بلعید

  .معروف على المستوى العالمي

نوع من  32هكتار، به ما ال یقل عن  36یحتل مساحة حوالي):القنار دائرة الشقفة(بحیرة غدیر ببني حمزة

  .الطیور

  .هكتار 05بجمالها الفرید تتربع على مساحة ) :الطاهیر( بحیرة غدیر المرج

                                                           
  4(انظر الملحق رقم.(  

  5(انظر الملحق رقم.(  
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یة والصید، تتمیز والیة جیجل بغابات كثیفة تمتاز بمناظرها خالبة المشجعة على السیاحة الجبل :الغابات

هكتار ومن أهم غاباتها نجد غابة قروش الواقعة على الكورنیش  115.000إذ تقدر مساحتها بحوالي 

هكتار  8928تتربع على مساحة  تامنتوتهكتار، غابة  10260بمنطقة العوانة ،تتربع على مساحة 

 غابةالقرنبتاكسانة و باردغابة الماء البالمیلیة، مشاطو غابة بني فرقانبجیملة، غابة بوحنش بالعوانة، 

  .بغبالة

  المقومات الثقافیة-2

تتوفر الوالیة على إمكانیات تاریخیة جد معتبرة خصوصا فیما یتعلق بجانب اآلثار،هذه األخیرة تبرز       

  .بشكل واضح تعاقب مختلف الحضارات علیها

  :المواقع األثریة والتاریخیة -

تامیلة ببلدیة األمیر عبد القادر،جبل مزغیطان،كهوف الشتاء ببلدیة تشمل موقع :فترة ما قبل التاریخ 

  .جیملة،الكهوف العجیبة بزیامة المنصوریة

المتمثل في القبور المحفورة في الصخور كقبر في جبل سیدي احمد امقران،آثار :الفترة الفینیقیة 

  .میناء فینیقي بجیجل،مقبرة فینیقیة بالرابطة ببلدیة جیجل

المتمثل في الفسیفساء ذات األلوان المختلفة في قریة الطوالبیة ببلدیة جیجل،آثار  :ومانیةالفترة الر 

  .بالزیامة المنصوریة،صیدا،بیدا،تسیلیل،بوعفرون،عربید علي" شوبة"مدینة رومانیة 

  .قبر الباي عصمان بأوالد عواط بومارشي :فترة األتراك

  .من طرف شارل سالفا 1865یة تم بناءه سنة المنار الكبیر لرأس العاف :الفترة االستعماریة

هو المتحف الوحید على مستوى الوالیة ، كان في األصل مدرسة قرآنیة أسسها  متحف كتامة: المتاحف -

، وبعد الحرب التحریریة أصبحت مقرا للمكتب الثاني للجیش 1939الشیخ عبد الحمید بن بادیس عام 

                                                           
  6(انظر الملحق رقم.(  
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حیث تحولت إلى  1993األول ،ثم لمدرسة الصم البكم إلى غایة الفرنسي،وبعد االستقالل عادت لنشاطها 

  .مقر لمتحف جیجل

میالدي،تضم ثالث  2007سبتمبر 4مقرها بحي العقابي ببلدیة جیجل افتتحت یوم  :دار الثقافة -

ورشات،ورشة للمسرح،ورشة للموسیقى،وورشة للفنون التشكیلیة كما تضم قاعة مطالعة وأخرى لالنترنت 

  .على مكاتب كمكتب النشاطات الثقافیة كما تحتوي

یقصد بالصناعات التقلیدیة تلك الصناعات المحلیة البسیطة الموروثة عن األجداد : الصناعة التقلیدیة  -

،الطین،الخشب،المعدن والجلود إلى فن الصناعة التي تعنى بتحویل الصوف والتي تقام في الورشات ،هي

وعلیه فان الصناعات التقلیدیة في والیة جیجل تعددت وتتوزع على ثمین یقدم إلى السائح والمشتري،

مختلف بلدیات الوالیة،منها صناعة السالل،صناعة القفف،صناعة الرخام،صناعة األواني 

  (1).الخ....الطینیة

  البنى التحتیة-3

  (2):لوالیة جیجل في البنى التحتیةتتمثل       

شبكة طرقات واسعة ومترابطة، وتعتبر من بین الوسائل الرئیسیة تتوفر الوالیة على : شبكة الطرقات  -

كلم  875.8التصال سواء بداخل الوالیة أو الوالیات األخرى المجاورة لها، وهي في مجموعها تشمل 

  :مصنفة وموزعة كما یلي

  .كلم 277.8بمجموع ) 43،27،77(طرق وطنیة رقم - 

  .كلم  378بمجموع ) 02،39،132،135،137،147،150،170(طرق والئیة رقم - 

  .كلم 270طرق ریفیة بمجموع  - 

                                                           
  . 2015جیجل الصناعات التقلیدیة في جیجل، مدیریة السیاحة والصناعات التقلیدیة،  (1)
  .2016، مصلحة اإلدارة والوسائل، جیجلتقریر حول البنى التحتیة في جیجلمدیریة السیاحة والصناعات التقلیدیة،  (2)
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منها في حالة سیئة  ٪40تمثل حالة متوسطة ،و ٪38فقط من هذه الشبكة في حالة جیدة و22٪

وباإلضافة إلى هذه الشبكة المصنفة تتوفر والیة جیجل على عدة خطوط، منها المسالك الغابیة والممرات 

  .كلم 1100التي تمثل في مجموعها حوالي 

والتي تربط جیجل بشبكة السكة الحدیدیة الوطنیة والموصولة مباشرة بمیناء : الحدیدیة  ةالسكشبكة  -

محطة  ،من البضائع في السنةطن  12000.000ي بإمكانها معالجة جن جن،محطة الفرز ببازول والت

بسطارة ومن أهم العنصر،محطة المیلیة،محطة نقل المسافرین سیدي عبد العزیز ومحطة التقاطع 

  :الخطوط ما یلي

 .نقل المسافرین جیجل،قسنطینة،جیجل،سكیكدة -

  .نقل البضائع سكیكدة ،بازول،قسنطینة ،برج بوعریریج،توقرت -

تتوفر الوالیة على مطار واحد هو مطار فرحات عباس الذي یقع بمنطقة الطاهیر،على بعد  :المطار -

عرضا،للمطار نشاط واحد یتمثل في  45م و2400كلم من مدینة جیجل ،یحتوي على ممر بطول  12

النقل عبر الخط الرابط بین والیة جیجل والجزائر العاصمة، حالیا تجري عملیة انجاز هیاكل استقبال 

مسافر سنویا وهو في أوج التوسع و تحویله إلى مطار دولي  200000جدیدة ترتفع قدرة استیعابها الى

  .ومالئم یسمح بتدعیم التنمیة واإلدماج االقتصادي للوالیةلتوفیر جمیع مستلزمات نقل جوي سریع 

توجد بالوالیة عدة موانئ صید مثل میناء زیامة، العوانة،جیجل،لكن أهم میناء اقتصادي هو : وانئالم -

كبر أمیناء جن جن ذي البعد الدولي والذي یستجیب لكل التقنیات الجدیدة في مجال النقل البحري،وهو 

ا ویعتبر المحور المفضل للنقل االوروٕافریقي ویؤهل الوالیة لتلعب دورا هاما في التبادالت میناء في إفریقی

ملیون طن سنویا ویحتوي على أرضیة یصل عمقها إلى  4.4القاریة،ویتمیز بقدرة استیعاب تعادل 

هكتار  1صصة للشاحنات والسیارات وهكتار  مخ 30هكتار 104م ویتربع على مساحة قدرها  18.20

مخصص للسلع والبضائع،وشرع في أشغال انجاز مشروع نهائي للحاویات الذي ستدیره موانئ دبي 

  .كلم من المدینة یضمن الربط عل والیة الجزائر ویمكن أن یصبح دولیا 12العالمیة وهو یقع على بعد 

بریدیة،أما  وحدة 77تشهد الوالیة نقص في التغطیة بالنسبة للبرید حیث تتوفر على :شبكة االتصاالت -

خط  29572مركز هاتفیا بقدرة إجمالیة  11تجهیزات االتصال المتوفرة على مستوى الوالیة تتمثل في 
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وتنتشر في الوالیة شبكة الهواتف المحمولة وتعمل هذه الهیاكل على ترقیة الحركة السیاحیة في الوالیة 

عد على توسیع النشاط التجاري خاصة بالنسبة لسیاحة األعمال كونها تمتلك مقومات اقتصادیة تسا

  .واالقتصادي

  المنشات السیاحیة لوالیة جیجل -4

  (1):لوالیة جیجل فیما یليمنشآت السیاحیة تتمثل ال

سریر  1653:وحدة فندقیة ،بطاقة استیعاب إجمالیة تقدر بـ 25تتوفر والیة جیجل على  :الفنادق -

ة بطاقة استیعاب تقدر اثنین من الحظیرة الفندقیغرفة حیث تم تسجیل خروج فندقین 840و 2016خالل 

  .سریر33:في االستغالل بطاقة استیعاب تقدر بـ" جلجیل"،  وتم تسجیل فتح فندق جدید سریر 59:بـ

كما یمكن تقسیم الفنادق إلى مجموعات منها المصنفة وغیر المصنفة، ومنها ما ینتمي للقطاع العام       

  .ومنها ما ینتمي للقطاع الخاص

سریر استغل  2619مخیم تجاري بطاقة استیعاب تقدر بـ 12تتوفر الوالیة على :ةالمخیمات العائلی -

في زیامة المنصوریة ، ومخیم الولجة في ) تازة(هما مخیم الوئام  2016فقط لسنة ) 2(منها مخیمات اثنین

ار والئي لعدة أسباب منها عدم ألنها مغلقة بقر  2016زیامة المنصوریة،أما المتبقي منها فلم یستغل خالل 

  .تسویة الوضعیة القانونیة وانتهاء مدة عقود االمتیاز

وما یالحظ هو عدم توزیع هذه المخیمات توزیع عادل على مختلف بلدیات الوالیة إذ ارتكزت على       

  .البعض فقط

على هیاكل استقبال  أیضاهیاكل االستقبال المتمثلة في الفنادق والمخیمات تتوفر الوالیة  باإلضافةإلى

  :عن سابقاتها لما توفره من راحة واستجمام لزوارها تتمثل في أهمیةال تقل  أخرى

  -العوانة- ببرج بلیدة "انالج"مركز وكالة :مراكز االصطیاف -

  .- بلدیة خیري واد عجول–بني بلعید  بشاطئمقصورة  11:مقصورات سیاحیة -

                                                           
  .4، ص  مرجع سابقمدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة، (1)

  7(انظر الملحق رقم.(  
  8(الملحق رقم.(  
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  والیة جیجلدورها في  وأهمیةالسیاحیة التنمویة برامج ال:المبحث الثاني

نظرا للدور الكبیر الذي تلعبه السیاحة في تطویر التنمیة المحلیة،بادرت الجزائر إلى وضع       

على المدى القصیر والمدى المتوسط والمدى الطویل ،اآلفاقمختلف  للتنمیةفيشاملة  إستراتیجیة وطنیة

من خالل مخططات توجیهیة SDAT((2025للتهیئة السیاحیة اإلقلیميخطط مالة بذلك على عتمدم

وتطویر القطاع  من اجل ترقیةو ،للتهیئة السیاحیة الخاصة بكل والیة والتي من ضمنها والیة جیجل

ساهم في تحقیق تنمیة والتي تالسیاحیة  السیاحي قامت والیة جیجل بتبني مجموعة من البرامج والمشاریع

  . محلیة

 لوالیة جیجلسیاحیةالبرامج ال-1

أعدت مدیریة السیاحة بالتعاون مع مختلف القطاعات األخرى لوالیة جیجل، رؤیة مستقبلیة لتنمیة القطاع 

  : السیاحي على مستوى الوالیة من خالل مخططات وبرامج نذكر منها

 SDATWلوالیة لالمخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة -1-1

جاء لیكون معبرللنهوض بالقطاع السیاحي ،  )SDAT(مخطط مستمد من مخطط التهیئة السیاحیة  هو

  .في والیة جیجل،وهذا كغیرها من الوالیات

المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة بالوالیة عبارة عن مخطط لهیكلة األقالیم من اجل تطویر النشاطات ف

  (1):ما یلي أهدافهالسیاحیة ومن 

  .نوع السیاحةتحدید - 

  .تطویر المؤسسات الفندقیة والسیاحیة - 

  .تثمین القدرات السیاحیة الطبیعیة و الثقافیة للوالیة  - 

                                                           
انتهجته الدولة على المستوى الوطني والوزاري معتمد على دراسات قویة لقطاع السیاحة الذي یعد  هو سیاسة ومخطط

اإلطار االستراتیجي المرجعي للسیاسة السیاحیة في الجزائر بموجبه تقوم الدولة بعرض رؤیتها للتنمیة السیاحیة لمختلف 

وذلك في إطار تنمیة مستدامة لجعل  2025ویلوالمدى الط 2015والمدى المتوسط 2009اآلفاق على المدى القصیر

  . الجزائر بلد استقطاب
، 2017افریل 20یوم: مقابلة مع موظفة بمصلحة السیاحة نجمة بوبلطخ، مدیریة السیاحة والصناعات التقلیدیة، جیجل(1)

  . 14:00على الساعة 
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  .التي تعتبر من المقومات السیاحیة للوالیة األقالیمتهیئة وتطویر  - 

  .تحسین نوعیة العرض السیاحي والصورة السیاحیة للوالیة - 

 التهیئةمجموعة من الفاعلین الذین لدیهم عالقة مباشرة مع  بإشراكالمخطط التوجیهي  إعدادویتم      

خواص،مسؤول المجتمع  أوالسیاحیة على مستوى الوالیة ونذكر منهم الفاعلین االقتصادیین سواءعمومیین 

  .المدني، الجمعیات المختصة،رؤساء الدوائر،مدراء الوالیة

اء واإلطعام،المنتجات السیاحیة الجدیدةالترقیة مضمون المخطط هو التهیئة والبیئة،هیاكل اإلیو أما 

  .والتكوین

  )2014- 2010(و) 2009-2005(المخطط الخماسي-1-2

  :المخططین نجد إطارواهم البرامج المسطرة في       

    310: الوحدة    2009-2005المخطط الخماسي 

  الخماسيللمخطط  2006جدول یبین العملیات المسجلة حسب برنامج :)1(الجدول رقم

)2005-2009(  

  .یجلمدیریة السیاحة والصناعات التقلیدیة لوالیة ج:المصدر 

الجدول أعاله نالحظ أن الوضعیة المادیة لمشروع دراسة انجاز وتجهیز مقر مدیریة السیاحة  من خالل

فریل أ، وأشغال التجهیزفیه منتهیة، وقد بدا العمل فیه رسمیا في %100منجزة بنسبة  2006مع سكن وظیفي لسنة 

2017.  

.  

0  

عدد 

العملیات 

  المسجلة

الغالف   السنة  عنـوان العملیة

المالي 

  الممنوح

الغالفالمالي 

  المستهلك

  الوضعیةالمادیة للمشروع

مدیریة تجهیز مقر دراسة إنجاز و   01

  السیاحة مع سكن وظیفي

  .%100: نسبة اإلنجاز -  757 47 076 65  2006

  .أشغال التجهیز منتهیة -
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  2014-2010المخطط الخماسي 

    310: الوحدة      :2010بــرنامــج 

  للمخطط الخماسي 2010جدول یبین العملیات المسجلة حسب برنامج :)2(الجدول رقم

)2010-2014( 

.التقلیدیة لوالیة جیجلمدیریة السیاحة والصناعات : المصدر  

حسب دراسة المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة نالحظ أن الوضعیة المادیة لمشروع  ولدمن خالل الج

االنتهاء،وبالنسبة للوضعیة المادیة طور وهو في المرحلة الخامسة وهو  %80منجزة بنسبة  2010برنامج 

المصادقة علیها  إجراءاتمازالت  %100 منجزة بنسبة مناطق توسع سیاحي 05دراسة تهیئة لمشروع 

دراسة إنجاز بالنسبة لمشروع  أمافیهم، األشغالانتهت  دراسة وتهیئة شاطئین ، كذلك بالنسبة لمشروعفقط

 95منتهي بنسبة األولمشــروع ال،تهیئة منطقة التوسع السیاحي العوانةو التوجیه السیاحی مـركز اإلعالم و

الغالف   السنة  عنـوان العملیة  عدد العملیات المسجلة

المالي 

  الممنوح

الغالف 

المالي 

  المستهلك

الوضعیة المادیة 

  للمشروع

دراسة المخطط التوجیهي   05

  للتهیئة السیاحیة

مشــروع بنسبة  035 8  000 15  2010

المرحلة " %80إنجاز

  "الخامسة

مناطق  05دراسة تهیئة 

  توسع سیاحي

مشــروع بنسبة   649 23 000 25  2010

  %100إنجاز

  %100مشــروع منتهي   257 39 000 40  2010  دراسة و تهیئة شاطئین

اإلعالم دراسة إنجاز مـركز 

 و التوجیه السیاحي

مشــروع منتهي بنسبة   369 1 000 2  2010

 % 05باقي ( % 95

و التي تتعلق بالمساعدة 

  ).على تعیین المقاولة

تهیئة منطقة التوسع 

  السیاحي العوانة

2014  1 000 

000 

األشغال متوقفة بسبب  /

  عدم تعویض الفالحین
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األشغال متوقفة بسبب عدم تعویض والثاني والتي تتعلق بالمساعدة على تعیین المقاولة  % 05باقي  %

  .الفالحین

  310: الوحدة:                               2011بــرنامــج 

  للمخطط الخماسي  2011جدول یبین العملیات المسجلة حسب برنامج :)3(الجدول رقم

)2010-2014( 

.مدیریة السیاحة والصناعات التقلیدیة لوالیة جیجل: المصدر  

حسب برنامج شواطئ  06تهیئة دراسة نالحظ أن الوضعیة المادیة لمشروع  ولدمن خالل الج

النضج والتحضیر النجاز دار دراسة ،وبالنسبة للوضعیة المادیة لمشروع 100%منجزة بنسبة2011

  .%100منجزة بنسبة  الصناعة التقلیدیة بالمیلیة

  310: الوحدة:                                 2012برنامج 

 الجدول رقم(4):جدول یبین العملیات المسجلة حسب برنامج 2012 للمخطط الخماسي

)2010-2014(  

.مدیریة السیاحة والصناعات التقلیدیة لوالیة جیجل: المصدر  

عدد العملیات 

  المسجلة

الغالف   السنة  عنـوان العملیة

المالي 

  الممنوح

الغالف 

المالي 

  المستهلك

  الوضعیة المادیة للمشروع

02  

  %100مشــروع منتهي   760 1 000 4  2011  شــواطئ 06دراسة تهیئة 

دراسة النــضج و التحضیر إلنجاز 

  دار الصناعة التقلیدیة بالمیلیة

  %100مشــروع منتهي   643 1 000 3  2011

عدد العملیات 

  المسجلة

الغالف   السنة  عنـوان العملیة

المالي 

  الممنوح

الغالف 

المالي 

  المستهلك

  المادیة للمشروعالوضعیة 

إعداد مخططات   01

  التهیئة السیاحیة

2012  37 

500 

تقریر مدیریة المصالح الفالحیة حول الطبیعة   /

القانونیة لألرضیة یبین بأنها فالحیة في أغلبها 

  العملیة مجمدة  -
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التهیئة السیاحیة فان  2011إعداد مخططاتنالحظ أن الوضعیة المادیة لمشروع  ولدمن خالل الج

تقریر مدیریة المصالح الفالحیة حول الطبیعة القانونیة لألرضیة یبین بأنها العملیة مجمدة وهذا راجع إلى 

  .في أغلبها فالحیه

   310: الوحدة                               2013برنامج 

 الجدول رقم(5):جدول یبین العملیات المسجلة حسب برنامج 2013 للمخطط الخماسي

)2010-2014(  

.مدیریة السیاحة والصناعات التقلیدیة لوالیة جیجل: المصدر  

فان العملیة الشواطئلتهیئة  2013إعداد مخططاتنالحظ أن الوضعیة المادیة لمشروع  ولدمن خالل الج

  .مجمدة

   310: الوحدة2014برنامج 

 الجدول رقم(6):جدول یبین العملیات المسجلة حسب برنامج 2014 للمخطط الخماسي

)2010-2014(  

.مدیریة السیاحة والصناعات التقلیدیة لوالیة جیجل: المصدر  

شواطئ وكذلك  6و تهیئة  تجهیز دار الصناعة التقلیدیةو انجاز نالحظ أن عملیة  ولدمن خالل الج

  .مجمدة اتفان العملیانجاز مونوغرافیا، دلیل وخارطة سیاحیة

عدد العملیات 

  المسجلة

الغالف   السنة  عنـوان العملیة

المالي 

  الممنوح

الغالف 

المالي 

  المستھلك

  الوضعیة المادیة للمشروع

إعداد مخططات تھیئة   02

  الشواطـئ

  العملیة مجمدة  -  / 500 4  2013

العملیات عدد

  المسجلة

الغالف المالي   السنة  عنـوان العملیة

  الممنوح

الغالف المالي 

  المستهلك

الوضعیة المادیة 

  للمشروع

إنجاز و تجهیز دار   01

  الصناعة التقلیدیة

  العملیة مجمدة  / 000 63  2014

  العملیة مجمدة  / 000 300  2014  شــواطئ 06تهیئة   02

إنجاز مونوغرافیا، دلیل و   03

  خریطة سیاحیة

  العملیة مجمدة / 500 5  2014



 التنمیةالمحلیةوانعكاساته على مستویات  واقع السیاحة في والیة جیجل ــــــالـفصـل الثـالث ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

51 
 

  ): PTA( تهیئة السیاحیة لمناطق التوسع السیاحيمخطط ال-1-3

بحیث یهدف PTAجاءت الوالیة بمخطط تنموي یتمثل في مخطط التهیئة السیاحیة لمناطق التوسع      

  :ویشمل المخطط ما یلي، في التوسع السیاحيتنمویة إستراتیجیةوضع  إلى

  .تقریر یوضح الوضعیة الحالیة لمخطط التوسع السیاحي - 

المخططات التقنیة للتهیئات والمنشات القاعدیة التي تتضمن الوثائق التخطیطیة والتي تظهر الشروط  - 

  .المحددة في النظام 

  .الخ....غرافي واجتماعي واقتصادي، النقلو میالطبیعة القانونیة للممتلكات،تحلیل د - 

  :وسیتم عرض مناطق التوسع السیاحي بالوالیة من خالل الجدول التالي

 الجدول رقم(7):جدول یوضح مناطق التوسع السیاحي بوالیة جیجل.

  المالحظات  الوضعیة القائمة  المساحة  التسمیة  البلدیة

تجهیزات (منطقة عمرانیة   73  كازینو  جیجل

  )عمومیة وسكنات خاصة

  مقترحة لاللغاء 

بناء سكنات على أراضي   55  رأس العافیة

  الخواص دون رخص بناء

المصادقة على المخطط اجراءات 

  جاریة

أوالد "التجمع الثانوي   26  أوالد بوالنار

  "بوالنار

  مقترحة لاللغاء

تجهیزات (منطقة عمرانیة   116  بني قاید

  )عمومیة وسكنات خاصة

  مقترحة لاللغاء

توسع عمراني وانجاز   116  عدوان علي

  مختلف  التجهیزات العمومیة 

  مقترحة لاللغاء

أغلب األراضي ملك خاص   67  األفتیس  العوانة

عرفت بناء سكنات على 

  أغلب األراضي

  مقترحة لاللغاء

اجراءات تعویض الخواص   167  العوانة

جاریة مع مشروع التهیئة 

  القاعدیة

مخطط مصادق علیه  مشروع 

  التهیئة القاعدیة 

أغلب األراضي عبارة عن   122  بلیدة

مستثمرات فالحیة تنتظر 

  اعادة التصنیف 

مخطط مصادق علیه الى حین 

اتمام االجراءات على المستوى 

  المركزي 

بین الملكیة الخاصة   140  عربید علي

والخاصة للدولة ، العقار بها  

مهدد بالتوسع غیر المشروع 

  مسجلة للدراسة



 التنمیةالمحلیةوانعكاساته على مستویات  واقع السیاحة في والیة جیجل ــــــالـفصـل الثـالث ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

52 
 

  للبنایات 

منطقة عذراء تدخل ضمن   88  الواددار   زیامة منصوریة

  الحظیرة الوطنیة لتازة

  دراسة في المرحلة الثالثة

  مقترحة لاللغاء  التجمع  الثانوي لبوبالطن  67  بوبالطن

توسع عمراني على حساب   62  تازة

أراضي المنطقةوعدم امكانیة 

االستفادة من اعانات السكن 

  الریفي

  مقترحة لاللغاء

  مقترحة لاللغاء  منطقة مبنیة كلیا     141  الولجة

توسع عمراني كبیر على   391  تاسوست  األمیر عبد القادر

  الجهة الجنوبیة للمنطقة

  دراسة في المرحلة الثالثة

رغم التعدیل في مساحتها   109  بازول  الطاهیر

فالمنطقة تعرف توسع 

  أراضي فالحیة  –عمراني كبیر

مسجلة للدراسة في انتظار تقریر 

المصالح  الفالحیة حول طبیعة 

  األرضیة

  أغلبها أراضي فالحیة-  480  القنار  القنار نشفي

  وما تبقي منها تم تعمیره

مسجلة للدراسةفي انتظار تقریر  

المصالح  الفالحیة حول طبیعة 

  األرضیة

–توسع عمراني كثیف    203  سیدي عبد العزیز  سیدي عبد العزیر

  أراضي فالحیة

مسجلة للدراسةفي انتظار تقریر  

المصالح  الفالحیة حول طبیعة 

  األرضیة

توسع عمراني بالجهة   48  بني بلعید  خیري واد عجول

الجنوبیة للمنطقة ، باالضافة 

الى احتضانها للمحمیة 

الطبیعیة التي تحتل جزء 

  كبیر منها 

  دراسة في المرحلة الثالثة

عذراء وسیاحیة منطقة   1327  واد الزهور  المیلیة

  بامتیاز

  ؟

.مدیریة السیاحة والصناعات التقلیدیة لوالیة جیجل: المصدر  

 4232منطقة توسع سیاحي، یتربع على مساحة اجمالیة  تقدر بـ  19من خالل الجدول توجد

فقدان عدد كبیر من المناطق لعقارها لكن نتیجة ) 09(هكتار موزعة على البلدیات الساحلیة التسعة 

أوفتح باب االستثمار على ما تبقى علیها، وذلك )  08( مما أدى الى اقتراح الغاءثمانیة منها  السیاحي

الوضعیة ما زالت قائمة، مما تسبب في اهمال للعقار وتركه و ،لىالتوسع العمراني وغزو االسمنتإراجع 

  .)1998(بدون تهیئة أو استغالل رغم انشاء وكالة وطنیة مكلفة بتسییر العقار السیاحي 

.  



 التنمیةالمحلیةوانعكاساته على مستویات  واقع السیاحة في والیة جیجل ــــــالـفصـل الثـالث ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

53 
 

  ): PQTA(الجزائر–مخطط الجودة السیاحیة -1-4

من األهداف المستقبلیة التي أدرجها المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة لوالیة جیجل،ضرورة       

ستثناء تحسین مستوى الخدمات السیاحیة،إال أن درجة االنخراط ضمن هذا المخطط ضعیف جدا، فبا

ضمن هذا البرنامج لم نسجل أي "الكورنیش"ووكالة السیاحة واألسفار " المراد"و" تاغراست"انخراط فندق 

عملیة أخرى،إال أن عملیة التحسیس لباقي المؤسسات الفندقیة ال زالت جاریة إلقناع أصحابها على 

  )1(.االنضمام لهذا المخطط مما یسمح بتحسین الخدمات الفندقیة والسیاحیة بصفة عامة

  السیاحي في والیة جیجلمشاریع االستثمار -1-5

لقد مر االستثمار السیاحي بوالیة جیجل على نفس المراحل التي عرفتها والیات الوطن وذلك تطبیقا 

  11- 82للسیاسات الحكومیة المختلفة والتي تضمنت االنفتاح على االستثمار الخاص انطالقا من قانون

عرفت الوالیة منح للعقار النجاز استثمارات ومواكبة لتطور المنظومة التشریعیة المتعلقة باالستثمار،

  :سیاحیة  كما یلي

تم منح  )93/13، 91/25، 88/55، 82/110القوانین(االستثمارالسیاحیعلى األراضي الخاصة للدولة 

تقع داخل مناطق التوسع السیاحي على مساحة  15مشروع سیاحي منها  24النجاز 2م 462622مساحة 

  ).%96(2م445020 
 الجدول رقم(8):جدول یبین مشاریع االستثمار الخاصة للدولة في الوالیة

  )2م(المساحة االجمالیة   عدد الحصص  وضعیة المشاریع

  71300  04  المشاریع المنجزة والعملیة

  3084  02  المشاریع المنجزة وغیر العملیة  

  7651  03  المشاریع المتوقف األشغال بها

  114402  06  ومستحودة على العقارالمشاریع التي لم تنطلق نهائیا 

  2867  03  المشاریع التي حولت عن طابعها السیاحي

  263318  06  العقار المسترجع لعدم االنجاز أو النجاز مشاریع المنفعة العامة

  462622  24  المجموع

.مدیریة السیاحة والصناعات التقلیدیة لوالیة جیجل: المصدر  

 2من هذه المشاریع السیاحیة منجزة عملیا، و أربعمشروع سیاحي، 24هناك  أنمن خالل الجدول نالحظ 

ما لمواجهتها لبعض العراقیل سواء مشاریع متوقفة وذلك 3مشاریع منجزة وغیر عملیة،في حین هناك 

                                                           
  .  2015جیجل .مخطط الجودة السیاحیة لـجیجل، السیاحة والصناعات التقلیدیة مدیریة)1(
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مشاریع لم تنطلق نهائیا على الرغم من  6وجود  باإلضافةإلى تعدیل المخططات، أویخص رخص البناء 

أخرى مشاریع  6مشاریع حولت عن نشاطها السیاحي ،ویوجد  3ى العقار، كما هناك عل استحواذها

  .استرجع العقار فیها وذلك لعدم االنجاز والنجاز مشاریع المنفعة العامة

  ) أراضي خواص( مشاریع االستثمار السیاحي الخاص 

 1711اجمالیة لألسرة تصل الى مشروع  حالیا،  بقدرة  17یقدر عدد مشاریع االستثمار الخاص بالوالیة 

  :كالتالي) من هذه المشاریع تقع داخل مناطق التوسع السیاحي  11( سریر 

 الجدول رقم(9):جدول یبین مشاریع االستثمار الخاص(أراضي خواص) في الوالیة

  قدرة االستیعاب  العدد  

  36  01  مشاریع األشغال بها منتهیة وغیر عملیة

  140  01  متوقفةمشاریع األشغال بها 

  90  02  مشاریع األشغال بها متواصلة

  1445  13  )اجراءات الحصول على رخصة البناء(مشاریع غیر منطلقة

  1711  17  المجموع

.مدیریة السیاحة والصناعات التقلیدیة لوالیة جیجل: المصدر  

استثمار خاص منتهیة وغیر عملیة وهومشروع واحد  مشاریعهناك نالحظ من خالل الجدول اعاله ان 

سریر،ومشروعین  14وهناك مشروع االشغال به متوقفة بطاقة استیعاب  سریر، 36بقدرة استیعاب 

 1445مشروع غیر منطلقة بطاقة استیعاب  13سریر، ویوجد 90االشغال بهما متواصلة بطاقة استیعاب 

  .على رخصة البناءسریر وذلك راجع الى مشكل اجراءات الحصول 

  لوالیة جیجل تحلیل لواقع االستثمار السیاحي

تسجیل تحرك ایجابي من طرف السلطات في دراسة وتوجیه طلبات االستثمار السیاحي  وهذا ما تؤكده - 

  .مشاریع متموقعة داخل منطقة التوسع السیاحي العوانة 07موافقة للوزارة  یضاف الیها  13الـ 

مؤسسة  وهي  19الوالیة من انجازات لمشاریع استثماریة في الفندقة  حیث أنجزت   رغم ما عرفته  - 

مشروع آخر لم ینجز ولم  18فإن   ،)ملكیة خاصة  15عقار ملك خاص للدولة و 04( مستغلة حالیا 

  ).بعد حذف الملغاة، والموافق علیها حدیثا(یستغل
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  :وجیهي للتهیئة السیاحیة لوالیة جیجل بـكما قامت الوالیة أیضا وبناء على مرجعیة المخطط الت

إلى  2015في  2484استیعاب النقص المسجل فیما یخص هیاكل االستقبال واإلیواء حیث زادت من  - 

بالنسبة للمخیمات أما بالنسبة للفنادق فقد زاد عدد الفنادق على  135أي بزیادة قدرت بـ 2016في  2619

  .مغلقة بقرارات والئیة فنادق أخرىخمس إلىإضافةالرغم من غلق فندق كتامة 

تشجیع إنشاء وكاالت السیاحة واألسفار مع ضرورة استجابتها للمعاییر المعمول بها فیما یخص الخدمات حیث  -

  .وكاالت 100وكاالت إلى  7من  2015/2016تم تسجیل دخول ثالث وكاالت جدیدة بین سنتي 

تاسوست ، دار الواد ، بني بلعید  تهیئة برج بلیدة ،والعوانة،و الزیادة في عدد مناطق التوسع السیاحي فقد تمت -

  .، راس العفیة

المؤرخة  49حیث جاءت التعلیمة الصادرة عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة تحت رقم : استغالل الشواطئ -

الشرعیة،  االستغالالت غیرتحریر الشواطئ منو على الشواطئ  متیازلتمنــع حقوق اال 2016مارس  15في 

استعمال المركبات ) الشمسیات والكراسي(السیارات وكراء لوازم الشاطئ  حظائرضرورة تنظیم عملیة منح و 

  .باإلضافة إلى تسجیل زیادة ملحوظة في عدد شواطئ الوالیة، )Jets-Skis(البحریة 

مثال فندق دار مواصلة عملیة تصنیف المؤسسات السیاحیة بحكم أن أغلبیتها غیر مصنفة ،فقد صنف  - 

، أما بالنسبة للفنادق المقترحة في *)2(نجوم وفندق الجزیرة في رتبة نجمتین*) 4(العز في رتبة أربع 

  .صنف بدون نجوم إلى غایة نجمة واحدة لم یتم الفصل فیها بعد 

لفنانین الزیادة في هیاكل االستقبال المرتبطة بمعارض الصناعات التقلیدیة ،من اجل السماح للحرفیین وا - 

  .بإبراز منتجاتهم والتعریف بها أمام السیاحة فقامت بانجاز وتجهیز دار الصناعة التقلیدیة للوالیة

استحداث جوالت سیاحیة على مستوى األماكن السیاحیة واألثریة والتاریخیة من اجل تنمیتها والتعریف  - 

  الخ....مثل منطقة المشاكي،بوعفرون،الماء البارد،الشریعة

  جیجل لوالیةالدورالتنموي للسیاحة أهمیة  -2

التنمیة المحلیة ،وهذا من خالل  المدعمة لبرامجاألساسیة  واردتعد السیاحة في والیة جیجل من الم     

  .الدور الذي تلعبه على مختلف المجاالت االقتصادیة ،االجتماعیة و الثقافیة
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  دعم السیاحة لبنیة االقتصاد المحلي

  :دعم االقتصاد المحلي من خالل ما یلي على حیث تعمل السیاحة

وذلك من خالل اإلنفاق السیاحي وهو ما ینفقه السائح على شراء السلع  :المساهمة في الدخل المحلي -

  :ومن أمثلة ذلكفي الوالیة والخدمات السیاحیة وغیر السیاحیة خالل إقامته 

  .نفقات اإلقامة وتشمل المبیت، الطعام والتسلیة - 

  .نفقات النقل وهي تشمل خدمات النقل الجوي، البحري والبري - 

  ).مثل مستخرجات البحر(نفقات المشتریات وتشمل الهدایا، المالبس، التحف التذكاریة - 

  .الرسوم والضرائب مثل رسوم اإلقامة والطوابع وحظائر السیارات - 

  :المداخیــل المحققة من طرف البلدیات

 الجدول رقم(10):جدول یوضح مساهمة القطاع السیاحي في الدخل المحقق من البلدیات الساحلیة.

  .2015سنة  استنادا لتقاریر مرسلة من طرف الوالیات الساحلیة:المصدر

خالل من خالل الجدول نالحظ مداخیل البلدیات الساحلیة في والیة جیجل من القطاع السیاحي من  

المداخیل المحصل علیها من نفقات اإلقامة، المبیت، نفقات النقل، نفقات المشتریات من تحف 

تذكاریةوهدایا، الرسوم والضرائب مثل رسوم االقامة والطوابع وحظائر السیارات، حیث أن هذه المساهمة 

أخرى على الرغم من اهتمام السلطات المحلیة ببلدیات دون تختلف من بلدیة إلى أخرى وهذا راجع إلى 

توفرها على نفس المقومات، حیث ركزت على بلدیة العوانة و جیجل، بلدیة خیري عجول وزیامة 

.، في حین تفتقر البلدیات األخرى الى هیاكل استقبال مما جعل مساهمتها في الدخل ضعیفةمنصوریة
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ي النشاط السیاحي دورا هاما في إیجاد فرص التوظیف سواء بشكل دحیث یؤ  :المساهمة في التشغیل-

مباشر داخل قطاع السیاحة ذاته كالعمالة المخصصة للنقل السیاحي واإلرشاد السیاحي وحمایة السیاح أو 

  بشكل غیر مباشر بالمساهمة في توفیر فرص العمل بالقطاعات التي تمد السیاحة باحتیاجاتها من السلع 

،إال أن هذه األخیرة )(fast foodلعاملین في تجارة الموارد الغذائیة ،النقل،الصحة،الزراعة ،والخدمات كا

ترتفع خاصة في موسم االصطیاف دون المواسم األخرى أي أنها مناصب عمل مؤقتة، وقدر عدد 

ن منصب شغل أما بالنسبة للمشاریع المتوقفة والتي كان م 106مناصب الشغل التي یمكن استحداثها بـ

  .منصب شغل 95توفر  أنالمفروض 

وتحسین مستواها والسیما في مجال النقل والمواصالت فالمشاریع :المساهمة في تدعیم البنیة التحتیة-

السیاحیة تساهم في دعم البنى التحتیة ومن جهة أخرى ال یمكن إقامة سیاحة مزدهرة في ظل ضعف 

ي هذا الصدد قامت الوالیة بتوسیع وتطویر مطار شبكة النقل وتردي الطرقات أو نقصها بالوالیة ، وف

فرحات عباس، وٕاصالح العدید من الطرقات مثل طرق تاكسانة،جیملة،االربعاء وذلك لفك العزلة على 

بعض المناطق التي تعتبر مكسب للقطاع السیاحي والتنمیة المحلیة بالوالیة مثل منبع المشاكیمنطفة 

  .میناء جن جن العلمة، وتوسیع میناء جن جن بوعفرون،باإلضافة إلى شق الطریق من

  السیاحة محرك للتقدم االجتماعي والثقافي -

كالبعد االجتماعي  أبعادأخرىلها  اقتصادي، بلذات بعد  أيالسیاحة لیست فقط ظاهرة مادیة       

  .والثقافي

واإلجازات المدفوعة األجر ذلك الن االتجاه إلى رفع األجور :السیاحة تساعد على التقدم االجتماعي  - 

وٕاطالة مدة اإلجازة وتنظیم الرحالت الجماعیة والسفر،كل هذا امتد لیشمل صغار المستخدمین والعمال 

والطلبة أي الطبقات أو الفئات المحدودة الدخل بعد أن كانت ممارسة السیاحة في السابق حكرا على 

خاصة ساعدت سكانها على أخد نصیبهم من الراحة الطبقة المرموقة فوالیة جیجل بإمكانیاتها الطبیعیة 

الكثیر من السیاح  ةواالستجمام عبر المناطق المختلفة سواء في البحر أو الجبال أو الغابات،مع استضاف

لیخلق روح جدیدة من التعاون السلمي خاصة بعد التجربة المریرة التي عرفتها في العشریة وانعدام األمن 

  .واالستقرار
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بعد أن أصبح هذا الموضوع الشغل الشاغل لیس فقط في والیة جیجل وٕانما في : لى البطالةالقضاء ع - 

فالقضاء على مشكل البطالة ولو نسبیا عن طریق مناصب الشغل التي توفرها هیاكل كافة والیات الوطن،

  اإلیواء أو االستقبال أو حتى القطاعات المرتبطة بالقطاع السیاحي هذا بدوره یساهم في االستقرار 

في واألمن االجتماعي ألنه ینقص من المشاكل االجتماعیة كالجریمة واالنحالل األخالقي والسرقات،ولكن 

  .والیة جیجل الن العمل مؤقت هذا لم یحد من هذه الظواهر بشكل كبیر

السیاحة صناعة بشریة تحقق الرفاهیة للمجتمع الجیجلي،فهي تتیح فرصة الراحة واالستجمام مما یؤدي  - 

إلى استعادة اللیاقة الذهنیة والعصبیة وتؤكد على حق اإلنسان في االستمتاع بوقت فراغه وحریته في 

  .السفر

فهي تساهم في تحقیق التطور  ،االجتماعيوعلیه نستنتج إن للسیاحة دور كبیر في تحسین المستوى 

  .الحضاري واإلنساني وبالتالي تحقیق التنمیة االجتماعیة المحلیة ،االجتماعي

فته تعتبر السیاحة نشاط اجتماعي یزداد أثره على اإلنسان وثقا:السیاحة في تنمیة الثقافة المحلیةتأثیر  -

والبیئة التي یعیش فیها، فاإلنسان في سفره وتجواله خارج بیئته یتفاعل مع المجتمعات المحلیة والثقافات 

المختلفة، وبذلك تزید من درجة الوعي الثقافي وتحسین المستوى الفكري، كما تمثل طریقة الستخالص 

  )1(.القیم والمنجزات الحضاریة

مهمة في زیادة درجة االنسجام والتفاهم ودرجة التقارب الفكري  أداة حة یمكن اعتبارهاایلذا فان الس      

والحضاري،هذا االنسجام واالندماج ساعد سكان والیة جیجل على التفتح على باقي الثقافات والمجتمعات 

على الرغم من وجود نوع من التحفظ كان یعرف به المجتمع الجیجلي سابقا لكنه بدء ینقص خاصة في 

  .خیرینالعامین األ

كما تساهم السیاحة في والیة جیجل في تحقیق النهوض الثقافي من خالل نشر كل األعمال الثقافیة  - 

والفنیة وطرح العروض التقلیدیة بهدف المحافظة على التراث التقلیدي ،كما تمكن السكان من االحتكاك 

ة من تجارب المجتمعات بالثقافات األخرى على نحو یسهل ویجسد عملیة التبادل من خالل االستفاد

من خالل  2015/2016األخرى، ودور الوالیة في هذا المجال شهد تطورا ملحوظا خاصة بین سنتي 

  :المعارض والصالونات التي تنظمها ومنها

                                                           
  .31،ص2008دار صفاء للنشر والتوزیع،:،عمانأسس تسویق الخدمات السیاحیة العالجیةإیاد عبد الفتاح السنور،)1(
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حرفي حیث تم اقتناء  58معرض خاص بالتحف الفنیة والمتوجات التذكاریة بمیناء بوالدیس بمشاركة  - 

 ).تبسة، سطیف، باتنة( الوطن  بعض الخیم من بعض والیات

  .حرفي 33صالون بیع الصناعة التقلیدیة بسیدي عبد العزیز بمشاركة  - 

  .حرفي 33صالون بیع الصناعة التقلیدیة ببلدیة زیامة منصوریة بمشاركة  - 

  .حرفیین 08التقلیدیة بشاطئ كتامة بمشاركة  لبیع الصناعةبقع )  08(منح ثمانیة  - 

 .حرفي 27الصناعة التقلیدیة بمشاركة معرض بدار  - 

 .حرفي 18تنظیم الصالون الوطني للجلود في طبعته الثامنة بساحة كتامة بمشاركة  - 

  حرفي 30تنظیم معرض للصناعة التقلیدیة لوالیة إلیزي ببلدیة سیدي عبد العزیز بمشاركة  - 

  .تنظیم معارض بیع الكتب بمختلف المناطق خاصة بدار الثقافة - 

  .الخ...إقامة معارض تخص األكالت الشعبیة واألسماك والفراولة - 

كما أصبح االهتمام بالتراث الثقافي بجیجل دافعا قویا لتطویر المناطق المتواجد بها وتنمیتها        

اجتماعیا واقتصادیا والذي ترتب عنها مجموعة من االنجازات كانجاز العدید من محالت بیع التحف الفنیة 

  .،وفك العزلة وشق الطرقات وانجاز أماكن للراحة ...یةوالتذكار 

 أكثروعلى الرغم من الجهود المبذولة على مستوى الوالیة بغیة تطویر القطاع السیاحي و جعله      

فعالیة في النهوض بالتنمیة المحلیة تبقى االنجازات المحققة جد محتشمة نتیجة لوجود مجموعة من 

  .د من احتوائها في إطار آفاق إستراتیجیةالمعوقات والتحدیات ، ال ب

  ب

  ب

  ب

  ب

  ب

.  
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  والیة جیحل الدور التنمویللسیاحةفي  آفاق تحدیات و: ثالثالمبحثال

  القطاع السیاحي في والیة جیجل تحدیات-1

الموارد السیاحیة التي تحتوي علیها والیة جیجل من طبیعیة وتاریخیة وهیكلیة،و واقع  السیاحة بعد دراسة 

ومدى تأثیره على مستوى التنمیة المحلیة، یتبین لنا ضعف وعدم نجاعة القطاع السیاحي وذلك نتیجة بها 

  :تراكم العدید من العوامل والمشاكل التي ساهمت في تأخره وعرقلته ومنها

رغم الدور العام الذي تلعبه السیاحة في التنمیة المحلیة،ورغم اإلمكانیات المعتبرة :المشكل األمني -

والمتنوعة لوالیة جیجل الطبیعیة منها خاصة،یبقى هذا القطاع الحساس یسجل تأخرا وذلك نظرا لتأثیر 

مرحلة العشریة السوداء على الوالیة حیث كثیرا ما ارتبط اسم هذه الوالیة بمصطلح اإلرهاب،هذا الشيء 

حیث " محمیة تازة"ذلك  جعل السیاح ال یقدمون على زیارتها أو اكتشاف ثرواتها السیاحیة،وكمثال على

یرى الكثیر أنها أهم محطة سیاحیة طبیعیة في الجزائر ورشحوها الن تكون قطبا سیاحیا مهما لكن بقیت 

  .غیر مستغلة نظرا للوضع األمني

إن طبیعة ضعف القطاع السیاحي بوالیة جیجل تعود إلى ضعف  :ضعف على المستوى الهیاكل -

ر بالهیاكل السیاحیة أو الهیاكل القاعدیة المتعلقة بالمرفق العام ویشمل الهیاكل القاعدیة سواء تعلق األم

  :على وجه الخصوص

 .االستغالل غیر العقالني للهیاكل القلیلة المتوفرة ،فخدمات الفنادق مثال تقتصر على المبیت فقط -

ضعف قدرات اإلیواء واإلطعام السیاحي، وهذا على المستوى الكمي والكیفي أي تدني جودة  -

الخدمات السیاحیة حیث تتمیز برداءة خدماته من هاتف معطل ومیاه مقطوعة وتعطل أجهزة 

 .التبرید

وجود الفنادق غیر المصنفة مما ینعكس سلبا على العرض السیاحي للوالیة، اغلب الفنادق تعمل  -

 . في أوضاع مزریة هذا مع نقص التجهیزات الالزمة بها

بالسیاحة والتي تدخل في إطار خدمات إرضاء الزبون ضعف الهیاكل المتعلقة أو المرتبطة  -

 .الخ....السیاحي مثل خدمات النقل ،االتصاالت ، العالج،
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النقص الكبیر في التحكم في التقنیات الحدیثة للسوق السیاحي وعدم التحكم في التكنولوجیات  -

 .الحدیثة لإلعالم واالتصال كاالنترنت مثال

جل سیإن االستثمار السیاحي الخاص في والیةجیجل :مار في السیاحةاالستث إزاءتردد القطاع الخاص -

نقصا فادحا ولم یرقى إلى المستوى الذي یجب أن یكون علیه وذلك جراء الصعوبات التي یالقیها 

كاإلجراءات البیروقراطیة في التسییر وبعض مظاهر الفساد وصعوبات أخرى مثل الضرائب المفروضة 

  .على القطاع الخاص

صحیح انه تم إنشاء مدیریة السیاحة لوالیة جیجل إال أنها لم :یر على المستوى المحليطأالت ضعف -

تفتح أبوابها إال هذه السنة إال أنها تعاني من نقص كبیر في الوسائل المادیة والتقنیة،الشيء الذي ال یسمح 

المحلي ضعیفا جدا ومراقبة طیر على المستوى ألها بالتكفل الالئق بالمهام المنوطة وبالتالي یبقى الت

  .األنشطة والخدمات السیاحیة تكاد تكون منعدمة نظرا لعدم توفیر اإلمكانیات

تعاني الوالیة من نقص كبیر في حمایة اآلثار وٕاعادة االعتبار لها باإلضافة إلى جهل :المشكل الثقافي -

وحتى المثقفین منها حیث ال ترى في المواقع أو المعالم األثریة والتاریخیة سوى مجرد  الجیجلي المجتمع

  .حجارة وأطالل ال أهمیة لها

العادات و التقالید كما تعاني عدم اهتمامبكما تعاني الوالیة من غیاب ثقافة سیاحیة بالنسبة ألفرادها  - 

  .الصناعات التقلیدیة والفنون المتوارثة عن األجداد

من جهة أخرى نالحظ غیاب الوعي السیاحي لدى أفراد مجتمع الوالیة ألهمیة قطاع السیاحة وأثره على  - 

كل من االقتصاد والمجتمع وهذا ما نالحظه جلیا في طریقة معاملة األفراد للسواح بالالمباالة والتجاهل 

األولى بالطریقة التي یعامل بها الشيء الذي یؤثر سلبا عل التدفق العددي للسواح، فالسائح یتأثر بالدرجة 

  .والتي یتحصل بها على الخدمة

تعاني الوالیة من ركود تام في جانب اإلعالم سواء بالنسبة للسیاحة أو بالنسبة : المشكل اإلعالمي  -

للقطاعات األخرى، فال تعمل وسائل اإلعالم بها على قلتها المساهمة في التعریف بالمنتوج السیاحي 

بعض الملصقات أو الصور الفوتوغرافیة التي ال تغطي الصورة المراد إبالغها للسواح  المحلي ماعدا

  .بهدف تحفیزهم لزیارة المنطقة
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  :باإلضافة إلى هذا نجد أن والیة جیجل تعاني من مشاكل أخرى     

تهمیش الزالت العدید من المناطق على مستوى الوالیة مندثرة تحت وطأة اإلهمال أحیانا وتحت وطأة ال - 

أحیانا أخرى، وتحت وطأة التناسي وغیاب برامج حقیقیة وناجحة إلبراز جمال هذه المناطق واستغاللها 

كما یجب وبالتالي إنعاش قطاع السیاحة لیس على حواف الساحل بحیث تنحصر السیاحة في والیة 

لمیا یمكن جیجل في الشواطئ وفي فصل الصیف فقط بالمقابل إهمال مناطق ساحلیة هامة تصنف عا

  .استغاللها في خلق سیاحة مستدامة وطوال السنة باالعتماد على السیاحة الجبلیة 

تعرف البلدیات الجبلیة بوالیة جیجل ركودا سیاحیا كبیرا على الرغم مما تحوز علیه من مقومات  - 

یة المختلفة، السیاحة الجبلیة بتوفرها على مواقع سیاحیة ومعالم تاریخیة تمثل العصور والحقب التاریخ

وعدم استغالل هذه الموارد كذلك یعتبر مشكل أساسي هو بدوره كان نتیجة عدة مشاكل وصعوبات مثل 

تردي الطرقات وصعوبة المسالك المؤدیة لها باإلضافة إلى نقص المواصالت التي تكاد تنعدم في هذه 

  .المناطق النائیة

وزارتي الداخلیة والجماعات المحلیة والسیاحة فشل الوالیة في تطبیق التعلیمات الصادرة من طرف  - 

والصناعات التقلیدیة والتي تتضمن في األصل إحصاء جمیع هیاكل استقبال المصطافین بطریقة تسمح 

بالتوفر على إحصائیات موثوق فیها ولمحة عن مؤهالت اإلیواء في المجال السیاحي، مما یالحظ أن هذه 

الیة وذلك لعدة عوامل تساهم في ركود قطاع السیاحة والمتمثل في المبادرة لم تجد صدى على مستوى الو 

دعم وجود رخصة بناء ومستند ملكیة والتخوف من أن تفرض على أصحاب الفضاءات رسوم جبائیة 

  . ولذلك نجد انه ال یتم التصریح بان هذه المنشات سیاحیة

الذي یمنع استغالل  84- 12ونكذلك مشكل اقتطاع األراضي المنبثق عن قانون الغابات خاصة قان - 

هذه المناطق الغابیة في مجاالت مختلفة إال بتقدیم ملف خاص باالقتطاع والتحویل الذي یتطلب إجراءات 

  .إداریة طویلة والتي تنتهي في معظم األحیان بالرفض 

حلیون عدم اللجوء إلى المقاربة التشاركیة التي یجب أن یكون الفاعل األساسي فیها هم السكان الم - 

انطالقا من الخلیة األساسیة أال وهي البلدیة من خالل تقدیم إقلیمهم وتثمین الموارد المتاحة من اجل 

  .تحقیق التنمیة
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عدم قیام الجمعیات السیاحیة بدور فعال یمكن من ترقیة صورة الوالیة على المستوى الداخلي  - 

  .والخارجي

من المفروض أن تقوم به الوكاالت العقاریة أو  كذلك مشكل كراء المنازل في والیة جیجل والذي - 

ویوفر " ارتجالي"وكاالت السفر المخولة بمثل هذا النوع من المعامالت نالحظ انه یقوم به أي شخص

  .هیاكل إیواء في غیاب القوانین المناسبة

سیر والمسؤول كونهما المومدیریة الثقافة مشكل عدم التنسیق بین مدیریة السیاحة والصناعات التقلیدیة  - 

  (1).عن الحركة السیاحیة في الوالیة

  .غیاب المتابعة والمراقبة الحقیقیة من السلطات المركزیة للوحدات المحلیة  - 

  .غیاب دور الفواعل المحلیة في تطویر السیاحة والنهوض بالتنمیة المحلیة كدور المجتمع المدني - 

  آفاق السیاحة في والیة جیجل-2

لمعاجلة أزمة ركود الحركة السیاحیة في الوالیة والعمل  االقتراحاتعنصر حاولنا إعطاء بعض في هذا ال

على إیجاد الظروف المالئمة لقیام سیاحة محلیة وتطویرها بما یحقق التنمیة المحلیة في الوالیة وهذا نظرا 

موارد التي تزخر بها وذلك الن الدور الحالي للسیاحة في الوالیة غیر كاف وال یتناسب مع اإلمكانیات وال

  :من خالل

باتخاذ العدید من اإلجراءات التي من شأنها تسلیط وذلك  :للتراث الثقافي للوالیة  االعتبارإعادة  -

الضوء على تراثنا وجعله قطبا هاما في التنمیة االقتصادیة وخاصة من ناحیة دفع السیاحة الثقافیة التي 

الوطني سواء من العملة الصعبة أو المحلیة باعتبارها ثروة ال تنفذ أبدا تعتبر مصدرا هاما لتطویر الدخل 

  (2):رغم مرور السنوات، و من أهم هذه اإلجراءات ما یلي 

                                                           
،  2017افریل  26مقابلة مع رئیس مصلحة النشاطات الثقافیة عز الدین السویسي، مدیریة الثقافة لوالیة جیجل ، یوم  (1)

  .11:00على الساعة 
، على الساعة  2017افریل  28، مدیریة الثقافة لوالیة جیجل ، یوم ) سمیرة(رئیسة مصلحة التراث الثقافيمقابلة مع (2)

10:00.  
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تصنیف العدید من المواقع والمعالم األثریة والتاریخیة سواء على المستوى الوطني أوالمحلي حیث  - 

  .ضمن تأهیلها وٕاعادة اإلعتبار لهاتسمح هذه العملیة بتسجیل عملیات لحمایتها ما ی

وتثمینها وٕاحیاء  تسجیل عملیات لحمایتها ، حیث تسمح هذه العملیات بتهیئة هذه المواقع األثریة  - 

، وهذا ما یجعلها قطبا سیاحیا الهامة وبالتالي تزویدها بالعدید من المرافق السیاحیةمناطق الذاكرة 

من خالل  ،ا ما سیؤثر إیجابا على تنمیة األقالیم التي تتواجد فیهاهاماحیث یرفع مستوى الزوار القادم إلیه

لیم من خالل ا، وكذا تطویر هذه األق)الفنادق، المطاعم، وسائل النقل(خلق العدید من مناصب الشغل 

تهیئة العدید من الطرق وفك العزلة عنها خاصة إذا كانت متواجدة في مناطق جبلیة، كما أنها ستساهم 

  .في تنمیة الفكر لدى سكان المناطق وكذا تنمیة الوعي الثقافي لدیهم بشكل فعال 

تسطیر زیارات متعددة للمواقع األثریة من أجل إحصائها وكذلك تحدید أهمیتها وقیمتها األثریة  - 

  .بتهیئتها كأقطاب سیاحیة مستقبالوالتاریخیة، وخاصة التعریف بها لدى جمیع فئات المجتمع، ما یسمح 

حمالت لتنظیف المواقع األثریة، كما حصل مؤخرا مع موقع الرابطة الذي یعود للفترة تنظیم  - 

البونیة ویتواجد ببلدیة جیجل، وهذا من خالل تسلیط الضوء على المواقع األثریة خاصة المهملة منها 

ا سیاحیة وبالتالي تعریف كامل فئات المجتمع بها وتوعیتهم على حمایتها، ما یمكن من جعلها الحقا أقطاب

  .هامة خاصة إذا عرفت عملیات حمایة وتم تصنیفها

إحصاء شامل لعدد من العادات والتقالید والتراث الثقافي الالمادي المتواجد بالوالیة مع إبراز  - 

خصوصیاته بالنسبة لكامل والیات الوطن، كما یجب العمل على إبراز خصائصه واختالفاته وتنوعه من 

یة إلى أخرى، وبالتالي یجب تداوله والتعریف به في مختلف المحافل والمناسبات منطقة إلى أخرى ومن بلد

جماهیریا كبیرا، وهكذا نعمل على ترویجه بین  إقباالوجعله عنصرا هاما في جمیع النشاطات التي تعرف 

مختلف الفئات سواء من داخل الوالیة أو خارجها وحتى من خارج الوطن، ومن األفضل ترسیم مهرجانات 

للتراث الثقافي الالمادي، والتي تجلب عددا هاما من الجمهور ما یجعلها قطبا ثقافیا هاما في وقت محدد 

  .       را هاما لتنمیة الدخل الوطني سواء بالعملة الوطنیة ولما ال حتى الدولیةمن السنة وبالتالي ستكون مصد

بالتراث الثقافي بشقیه المادي والالمادي وترقیته والحفاظ  االهتمامومن خالل ما سبق نستنتج أن 

) أعاله المذكورة(علیه وٕاعادة اإلعتبار له وٕابرازه لجمیع فئات المجتمع من خالل تسطیر عدد من البرامج 

التي یتواجد بها ثقافیا واجتماعیا واقتصادیا، حیث سیعمل على تطویر  لتطویرالمجتمعاتسیكون دافعا قویا 
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بالذات وبالشخصیة والهویة  االعتزازالفكر اإلنساني، وتنمیة الثقافة لدى الفرد والمجتمع وكذا سینمي 

للمنطقة المتواجدة بها من خالل  االقتصادیة الوطنیة، كما سیكون بدون أدنى شك دافعا قویا لتنمیة الحیاة

  :تنمیة السیاحة الثقافیة  والتي سیترتب عنها العدید من اإلنجازات تتمثل في

  إنجاز العدید من هیاكل االستقبال كالفنادق والنزل و دورالشباب وغیرها - 

  .نتزهات إنجاز العدید من المطاعم وقاعات الشاي،و تهیئة أماكن للراحة كالحدائق والم - 

  .شق الطرقات و فك العزلة عن المناطق التي تحتوي على هذا التراث سواء المادي أو الالمادي - 

  .انجاز العدید من محالت بیع التحف الفنیة والتحف التذكاریة وغیرها - 

وكل هذه اإلنجازات ستكون أساسا للتنمیة االقتصادیة وعامال قویا للقضاء على البطالة في تلك 

میة السیاحة الثقافیة التي تعتبر قطبا أساسیا في نات، وتطویر الفكر الثقافي لها ودافعا قویا لتالمجتمع

  .التنمیة المستدامة للمجتمعات من جمیع النواحي

للنهوض بقطاع السیاحة بوالیة جیجل یجب فتح المجال  :(1)توفیر المناخ المالئم لالستثمار السیاحي-

المشاریع السیاحیة وذلك بتقدیم التسهیالت والدعم الكافي لهم وتبسیط لالستثمار الخاص واألجنبي في 

اإلجراءات أمام المستثمرین في القطاع السیاحي وتحفیزهم من خالل منحهم القروض وتدعیم ما یسمى 

بالقرض الفندقي بالنسبة للمستثمر المحلي وتخفیض نسبة الرسوم الجمركیة على رخص استیراد التجهیزات 

كذلك متابعة هذه المشاریع االستثماریة في المجال السیاحي ودعمها بأطر قانونیة مع توضیح الفندقیة،

  .آجال االنتهاء منها والسهر على احترام هذه اآلجال وهذا من اختصاص الجماعات المحلیة والوالیة

یة سیاحیة وكمثال على االستثمار األجنبي تم مؤخرا إقامة اتفاق مع شركة قطریة على إنشاء قر       

ضخمة بوالیة جیجل  وذلك في إطار تهیئة اإلقلیم واستكمال البعد الصناعي للوالیة المتمثل في مصنع 

،هذا المشروع السیاحي الضخم من شانه أن یعود بالفائدة على الوالیة خاصة والدولة بصفة عامة "بالرة"

  .هذا إذا لقي التسهیالت والتحفیزات والدعم الكافي

                                                           
، على الساعة 2017افریل  26مقابلة مع موظفة في المجلس الشعبي البلدي بوشملة إیمان، والیة جیجل، یوم  (1)

11:00.  
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فوالیة جیجل تتوفر السیاحة الجبلیةسیما: نواع األخرى من السیاحة المتاحة بكثرة بجیجلالترویج لأل -

: على مناطق جبلیة هامة تتمیز بمناظرها الطبیعیة الخالبة منتشرة في ربوع بلدیاتها ودوائرها مثل

وغیرها،فهناك تاكسانة،سلمى،غبالة،الشحنة،ایراقن،العوانة،كذلك منطقة بوعفرون،المشاكي،جبال القروش، 

لما یحتویه من هواء جد نقي  الزانمن المختصین من طالب بإنشاء مستشفى بأمراض الربو بمنطقة 

قطاع الخدمات السیاحیة تكون هناك سیاحة جبلیة باإلضافة إلى  أنوطبیعة لیس لها مثال ولهذا یمكن 

یات المحلیة حیث تنعكس وقد یصبح من القطاعات المهمة داخل االقتصادهامة في المنطقة العالجیة 

والمعیشة والصحة للسكان المحلیین إذا لقي االهتمام من  الرفاهیةفوائدها بصورة أو بأخرى على مستویات 

 بإقامةاألطراف المعنیة بتطویر القطاع السیاحي في الدولة لذا یجب فك العزلة عن هذه المناطق الجبلیة 

مسالك النزهة في المنطقة الجبلیة في سلمى من  بإقامة مسالك مثال قامت محافظة الغابات لوالیة جیجل

وذلك الن الوالیة تمتلك ممیزات  السیاحة البیئیةكذلك االهتمام بـ اجل تسهیل الوصول الكتشاف المنطقة،

فریدة في مجال تنوع النباتات والحیوانات تؤهلها الن تكون نافعة لتنمیة وترقیة السیاحة البیئیة وتعد مصدرا 

الفوائد التي تعود على المنطقة وسكانها،وخاصة أنها تمتلك حظیرة وطنیة من أهم حظائر الجزائر للدخل و 

التي تعرف تنوع نباتي وحیواني یمكن والیة جیجل أن تستغلها في ترقیة السیاحة البیئیة " تازة"وهي حظیرة 

  .التي ال تنقطع وال ترتبط بموسم معین

تعتبر الخدمة المقدمة للسواح من أهم عناصر تنشیط الحركة حیث (1):تحسین الخدمات السیاحیة-

السیاحیة وخیر وسیلة للدعایة للمنطقة، ومن ثم فان األمر یتطلب دعم كافة الخدمات السیاحیة في الوالیة 

سواء منها الفنادق ،تجهیزات االتصال،األمن والحمایة وغیرها من الخدمات وهذا ال یكون إال بدعم التكوین 

فروع جدیدة في  إنشاءوالتعلیم للمستخدمین في مختلف المهن الفندقیة والسیاحیة وذلك من خالل  السیاحي

التعلیم خاصة في مجال السیاحة والفندقة وٕاجراء دورات تدریبیة للعمال في المجال السیاحي وذلك لتنمیة 

یاحیة بصفة عامة والتنمیة وتدریب العمالة السیاحیة ورفع مستواهم بما یؤثر بشكل ایجابي على الحركة الس

  .المحلیة في الوالیة

                                                           
، الملتقى الوطني حول فرص ومخاطر السیاحة )ع وسبل النهوضالواق(صناعة السیاحة في الجزائرالعابد سمیرة،(1)

  .2012نوفمبر29-19الداخلیة في الجزائر المنعقدة بجامعة الحاج لخضر،باتنة،یومي
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مالیة معتبرة لكونها اإلدارة األساسیة لترقیة القطاع والنهوض به على  إعاناتمنح الحركة الجمعویة  - 

  .مستوى الوالیة

 ،مناطق أولیة تخصص فقط النجاز مشاریع سیاحیة:تصنیف مناطق التوسع السیاحي إلى صنفین - 

للهیئات المحلیة بحیث یمكن بها برمجة مشاریع سیاحیة وكذا مشاریع ذات أهمیة ومناطق ثانویة تمنح 

  .للمنطقة

في خلق نشاطات ریاضیة وسیاحیة وترفیهیة على ضفافها وذلك :استغالل السدود والمسطحات المائیة - 

سمح بتطویر ،یجذابةاستفادة الوالیة من انجاز سدود عدیدة على مواقع طبیعیة  ، إنوبالمواقع المحیطة بها

سیاحیة بمحیط كل من  سجلنا بارتیاح تسجیل عملیة تهیئة مواقع اإلطارمایسمى بسیاحة السدود،وفي هذا 

استغالل هذه  باإلضافةإلىملیون دینار 06،العقرم،وكسیر،حیث استفاد القطاع من دراسة بقیمةسدود ایراقن

حسب ما ینص علیه المرسوم التنفیذي رقم المواقع في تطویر النشاطات الریاضیة والترفیه ،المالهي وذلك 

11 -340  النشاطات الریاضیة ریاضة التجدیف الشراع،الزوارق أهمومن....  

تنمیة هذا النوع مرتبط بمدى جاذبیة الوالیة على المدى المتوسط ،وذلك  إن: (1)األعمالتنمیة سیاحة  - 

صناعیة وتجاریة،استغالل نهائي الحاویات ،خلق مناطق "بالرة"بعد تجسید مشاریع المنطقة الصناعیة 

العلمة وغیرها من الهیاكل القاعدیة واالستثمارات الثقیلة - بمیناء جن جن،انجاز الطریق السیار جن جن

،وعلیه كان البد من توجیه االهتمام باألعمالالتي ستخلق ال محالة نوعا من الطلب السیاحي یكون مرتبط 

  :لبنى التحتیة لمسایرة هذا الطلب وهي كالتاليالتوجه نحو توفیر ا اآلنإلىمن 

 ).*4(نجوم إلىأربع) *1(نجمة االستثمار في المطاعم السیاحیة وتصنیفها من -

ومواقع االستجمام والراحة عن طریق تخصیص العقار المالئم على طول  اإلیواءانجاز هیاكل  -

  .نالطریق السیار والمنطقة الصناعیة والمنطقة المحایدة لمیناء جن ج

  :صة واالستنتاجاتالخال

                                                           
 انجاز (المحدد لكیفیات منح امتیاز استعمال الموارد المائیة إلقامة هیاكل لتطویر هذه النشاطات وذلك عن طریق االمتیاز

  ).الخ...الق ،وضع القوارب في الماءارصفة ركوب ،مز 
  .11:00، على الساعة 2017افریل  26مقابلة مع موظفة في المجلس الشعبي البلدي بوشملة إیمان، والیة جیجل،یوم  (1)
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القطاع السیاحي بوالیة جیجل ،انطالقا من دراستنا التطبیقیة حاولنا إعطاء صورة عن واقع من خالل 

والیة جیجل بإعطاء تعریف ولمحة تاریخیة،وصوال إلى القطاع السیاحي مبرزین ألهم المقومات تقدیم 

وهذا بهدف معرفة مكان الخلل  طبیعیة،هیكلیة،قاعدیة،لوالیة من واإلمكانیات السیاحیة  التي تتوفر علیها ا

في ركود الحركة السیاحیة على مستوى الوالیة رغم ما تتوفر علیه من إمكانیات تؤهلها أن تكون منطقة 

  .وعالمیا إقلیمیاسیاحیة رائدة 

االقتصادیة  تحقیق التنمیة المحلیةفي  اآللیات والبرامج التنمویة لتفعیل السیاحةباإلضافة إلى إبراز 

االجتماعیة والثقافیة للوالیة،وبعد دراسة واقع السیاحة بها ومدى تأثیره في تطویر البرامج التنمویة في والیة و 

جیجل تبین لنا ضعف القطاع السیاحي وذلك لتراكم العدید من المشاكل التي ساهمت في تأخره وعرقلته 

التاطیر وضعف االستثمار وغیرها من المشاكل كالمشكل األمني والثقافي وضعف على مستوى الهیاكل و 

  .وعدم نجاعة البرامج التنمویة في تحقیق التنمیة

 التطورودفعنحو  و السیر به القطاع السیاحياقتراحات من شانها دعم  بإعطاءقمنا  األخیرو في     

  .عجلة التنمیة المحلیة للوالیة
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في ختام الدراسة وانطالقا من تحلیل المحاور المعالجة والمبنیة على اختبار الفرضیات، نصل إلى 

  .الدور الذي تلعبه السیاحةمجموعة من النتائج وذلك بناء على 

وهي نشاط  ،اجتماعیة وثقافیةاقتصادیة ظاهرة  من خالل هذه الدراسة اتضح لنا أن السیاحة  

واختالف  اإلنسانقد مرت بعدة مراحل وتطورات بتطور و  لإلنسان،من الحاجات المتعددة  ینتج إنساني

التي صناعات العالم  أهمالیوم من صبح لی وأسسه،بذلك علما قائم بذاته له قواعده  وأصبحتاحتیاجاته 

 أسسوالبحث على  ،وهذا مااستدعى االهتمام بها األخرىاالقتصادیة  األنشطةلها مكانة بارزة بین 

  .تنجح من دونها أنومرتكزات الیمكن للسیاحة 

ي تسعى للدمج بین الجهود الشعبیة هف ،التنمیة بصفة عامة إحدىأوجهالتنمیة المحلیة هي  إن  

في االرتقاء وتحسین الجوانب والظروف المحیطة  أساساالمرجوة والمتمثلة  األهدافوالحكومیة بغیة تحقیق 

لقیامها كالمشاركة الشعبیة والتمویل  أساسیةوذلك باالعتماد على مقومات ومرتكزات  نبالمواطن المحلی

  .المالي والمادي والبشري المحلي

ن خالل دراستنا لمفهومي التنمیة المحلیة والسیاحة وجدنا عالقة تفاعل متبادلة وتعمل في وم  

وساهمت الالزمإال ، فمتى وجدت السیاحة االهتمام اآلخركل واحد منها على  تأثیرمن خالل  ،اتجاهین

وفي الوقت  ،الثقافي أوبشكل كبیر في تحقیق التنمیة المحلیة سواء على الصعید االقتصادي واالجتماعي 

انتعاش  األخیرهد هذا شو  ،إالنفسه متى اشتملت مخططات وبرامج تنمیة محلیة على القطاع السیاحي

  .لیؤدي الدور المنوط به

 وٕامكانیاتورغم ماتملكه من موارد  ،السیاحیة في الجزائر األقطابوتعتبر والیة جیجل من ابرز   

وهذا ماجعل  الالزمثرواتها غیر مستغلة بالشكل  الأنإسیاحیة تؤهلها الن تصبح قطبا سیاحیا بامتیاز، 

القطاع السیاحي في والیة جیجل یعاني من الركود ویتخبط في مشاكل متعددة، وحالیا عرف التفاتة جدیة 

ذا هو  ،2025غایة  إلىوضع استراتیجة جدیدة للسیاحة تمتد  إلىنیات حیث سعت الدولة یلفمنذ سنوات األ

جاء به المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة، والذي یعبر عن الرغبة بالنهوض وتطویر القطاع ما

سعت من  واآللیاتالسیاحي، وكان لوالیة جیجل نصیبها من هذا المخطط من خالل مجموعة من البرامج 

اكل حالت واجهت عدت مش اكنها، لتفعیل السیاحة في تحقیق التنمیة السیاحیة بجمیع جوانبه اإلىخالله
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عدم استغالل  ،باإلضافةإلىطیر واالستثمارأالت أبرزهاضعفالمرجوة والتي من  األهدافدون تحقیق 

  .الموارد المتاحة وسوء التسییر

لتكوین وتدریب الموارد  إستراتیجیةوزیادة في المجهود من خالل وضع  ،هذا مایستوجب عمال جادا  

 اآلداءهیكلیة وقاعدیة تتوفر على معاییر الجودة في  البشریة وبناء قرى ومنتجعات سیاحیة ومؤسسات

رورة توفیر مصادر والیات خاصة ضتشجیع الشراكة بین القطاع العام والخاص مع  ،إضافةإلىوالخدمة

  .اع السیاحيطلضمان تنمیة متكاملة للق

لمحلیة لوالیة ضمن البرامج التنمویة ا وٕادراجهاع السیاحي طاالهتمام في الق أنیمكن القول  األخیروفي 

تحقیق الغایات  یساهم بقوة في جعل والیة جیجل قبلة سیاحیة عالمیة، ممایعني أنمن شانه  ،جیجل

مهمة في زیادة درجة االنسجام  داةآ، و وجعله بدیال اقتصادیا فعلیا ،التنمویة التي یستهدفها القطاع السیاحي

 .والتفاهم والتقارب االجتماعي والثقافي
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