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تعد السياحة أحد المجاالت التي شيدت في اآلونة األخيرة اىتماما متزايدا فمقد أدركت العديد مف الدوؿ 
التالي فيي قطاع اقتصادي ليا أىمية بأف السياحة أصبحت صناعة تصديرية ليا مدخالتيا ومخرجاتيا وب

كبيرة في دعـ عممية التنمية الشاممة، كما تعتبر مف أكثر الصناعات نمو في العالـ ومف أىـ القطاعات في 
لمدفوعات ومصدرا التجارة الدولية وذلؾ مف خالؿ الدور الذي تؤديو في زيادة الدخؿ القومي، وتحسيف ميزاف ا

ذ تخمؽ إقافية مف ظواىر النشاط اإلنساني لؾ فيي تعتبر ظاىرة اجتماعية ثلى جانب ذإ لمعمالت الصعبة،
 نوع مف التواصؿ وتبادؿ الثقافات بيف الشعوب وىذا مف شأنو أف يساىـ في التقارب بيف الدوؿ.

نساف القرف الحادي والعشريف عف إوفي السنوات األخيرة ومع التشبع الذي تعرفو الشواطئ وبحث 
وتيرة نمو ناظر طبيعية، ىروبا مف ضغوط الحياة العصرية عرفت السياحة الجبمية فضاءات ىادئة، وم

 صبحت ذلؾ المتنفس الذي يوفر الراحة والسكوف.أمتسارعة بحيث 

ويكتسب ىذا النمط السياحي ميزة خاصة، باعتباره خيارا جديدا عمى الصعيد المحمي والوطني مف أجؿ 
الجبمية والذيف يعانوف مف الفقر والبطالة، فمصطمحات التخمؼ  تحسيف األوضاع المعيشية لسكاف المناطؽ

التيميش والعزلة ظمت تطمؽ بشكؿ كبير عمى األوساط الجبمية، ىذا ما يبرز حالة التدىور والتأخر الكبير 
الحاصؿ في مختمؼ المجاالت التنموية االقتصادية واالجتماعية، لذا يجب استغالؿ المقومات السياحية التي 

 عمييا ىذه المناطؽ لمعالجة مختمؼ المشاكؿ التي تعاني منيا. تتوفر

واالمكانيات ما يؤىميا ألف تحتؿ الصدارة في ىذا  المقوماتوالجزائر وكغيرىا مف الدوؿ تممؾ مف 
و الجبمية او الصحراوية، حيث تعد بمثابة بديؿ استراتيجي أالقطاع سواء تعمؽ األمر بالسياحة الساحمية 

خاصة في ظؿ تقمبات اسعاره والذي أدى إلى تراجع ممحوظ في المداخيؿ، وحتى ال يقتصر  لقطاع البتروؿ
ف تكوف ذات أولوية في أاألمر عمى السياحة الساحمية فقط تجدر بنا  اإلشارة إلى السياحة الجبمية التي يجب 

منيا قاطرة لمتنمية السياسة الوطنية نظرا لما تزخر بو البالد مف مؤىالت طبيعية وثقافية متنوعة تجعؿ 
عداد معتبرة مف السياح أستقطاب وجدب إالمحمية وخاصة الريفية مف جية ومف جية اخرى فيي قادرة عمى 

خاصة مع توفر عنصر األمف والسمـ واالستقرار ومف ىنا فال بد مف التفكير في وضع استراتيجيات جديدة 
 لمسياحة الجبمية.

 ومف ىنا يمكف طرح اإلشكالية التالية:

 ؟كيف تساىم السياحة الجبمية في دعم عممية التنمية الريفية بوالية جيجل
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 وتتمحور ضمف ىذه اإلشكالية جممة مف األسئمة الفرعية:

 ؟ما المقصود بالسياحة الجبمية والتنمية الريفية -

 ؟ة في الجزائر وما ىو واقع تطورىاما ىو واقع السياحة الجبمي -

 ؟تساىـ في تحقيؽ التنمية الريفية جيجؿ وكيؼ نجعميا ما واقع السياحة الجبمية في والية -

 :الفرضيات 

لدراسة موضوع وتحميؿ اشكالية الدراسة ومعالجتيا اعتمدنا عمى بعض الفرضيات والتي نعتبرىا أكثر 
 االجابات احتماال لألسئمة المطروحة:

 .تعتبر السياحة الجبمية وسيمة مف وسائؿ تحقيؽ التنمية في المناطؽ الجبمية -

 وتثبيت السكاف.مف خالؿ ترقية الصناعات التقميدية  التنمية الريفيةتساىـ السياحة الجبمية في  -

  :أىمية الدراسة 

تنويع ف أف تمعبو السياحة الجبمية في تكمف أىمية الدراسة في إبراز الدور المستقبمي الذي يمك
و في كونو يركز عمى والية سياحية النشاطات المختمفة والتي ليا عالقة بالقطاع السياحي. وتتجمى أىميت

% مف المساحة اإلجمالية، لذى جاءت ىذه الدراسة بقصد ابراز ما تمتع 29يغمب عمييا الطابع الجبمي بنسبة 
بو ىذه الوالية مف مقومات سياحية لـ تستغؿ حتى اآلف، والمساىمة في إعطاء نظرة واضحة وشاممة خاصة 

وذلؾ بما تحتويو المنطقة مف مقومات سياحية يمكف مف خمؽ ىذا النوع بالميتميف بشؤوف التنمية السياحية، 
 مف السياحة.

 :أىداف الدراسة 

 ابراز مفيوـ السياحة الجبمية ودورىا في تحريؾ التنمية الريفة والمحمية. -

 التعرؼ عمى واقع السياحة الجبمية لوالية جيجؿ وكيفية إدراجيا في العممية التنموية  . -

 موضوع:أسباب اختيار ال 

 عالقة الموضوع بطبيعة تخصصنا اقتصاد وتسيير سياحي. -

 قمة الدراسات األكاديمية والبحوث التي تناولت السياحة الجبمية. -

 موضوع يتناسب بصورة كبيرة مع المقومات الطبيعية لوالية جيجؿ.  -
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 منيجية الدراسة : 

الؿ التعرض لمختمؼ فالوصؼ مف خ، التحميمي اعتمدنا في دراستنا ىذه عمى المنيج الوصفي
والمنيج التحميمي نظرا والتنمية الريفية وواقعيما في الجزائر،  الجبمية التعاريؼ والخصائص المتعمقة بالسياحة

 لما يتطمب الموضوع مف تحميؿ لكيفية مساىمة السياحة الجبمية في التنمية الريفية.

 :صعوبات الدراسة 

 لبحث تتجمى معظميا في:ىناؾ عدة صعوبات واجيتني عند القياـ بيذا ا

 قمة المراجع حوؿ موضوع السياحة الجبمية. -

 قصر فترة البحث. -

 قمة البيانات والمعطيات المتعمقة بالموضوع. -

  :الدراسات السابقة 

 تناولت فيو السياحة الجبمية: ةعمى حدي عممي توجد سوي دراس

ة وىي مذكرة مقدمة ضمف متطمبات دراسة بعنواف: السياحة البيئية في المناطؽ الجبمية بوالية البوير  -
، حيث تمحورت اشكالية الدراسة حوؿ 00الحصوؿ عمى شيادة الماجستير في عموـ التسيير بجامعة الجزائر

سبؿ انعاش االقتصاد في المناطؽ الجبمية، ومدى امكانية اف تمعب السياحة البيئية دورا ميما في تحقيؽ 
 التنمية المستدامة.

 مة مف النتائج أىميا:وخمصت الدراسة الى جم

المناطؽ الجبمية كمناطؽ جدب سياحي أصبحت محؿ اىتماـ لدورىا الكبير في مسار التنمية  -
 المستدامة.

يكاد  ينعدـ النظرة الى السياحة الجبمية في الجزائر، وىي تقتصر فقط عمى التزلج عمى الثموج في  -
 ي الجزائر تحوز عمى سبعة مالييف ىكتار.منطقتي الشريعة وتيكجدة، بالرغـ مف أف المناطؽ الجبمية ف
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  العام لمدراسةاإلطار 

 كاآلتي: ؿمف أجؿ اإللماـ بموضوع الدراسة قمنا بتقسيـ ىذا البحث إلى ثالثة فصو 

أساسية حوؿ السياحة  حيث تناولنا في الفصؿ األوؿ والثاني الجانب النظري مف خالؿ تقديـ مفاىيـ
أما الفصؿ الثالث فخصصناه إلى الجانب التطبيقي، وذلؾ مف  يما في الجزائر،الجبمية والتنمية الريفية ، وواقع

، وذلؾ مف خالؿ  التطرؽ إلى المقومات السياحية في والية جيجؿ خالؿ التطرؽ إلي واقع القطاع السياحي
فية بوالية جيجؿ خصوصا في المناطؽ الجبمية ، وكذلؾ ابراز كيؼ تساىـ السياحة الجبمية في التنمية الري

 بالمناطؽ الجبمية لوالية جيجؿ.
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 تمييد: 

تعد السياحة في وقتنا الحالي مف أىـ النشاطات االقتصادية في العالـ إذا ما قيست بمقياس المردودية 
حيث أصبحت تشكؿ مصدرا أساسيا لممداخيؿ خاصة مف العممة الصعبة، كما أنيا تمثؿ أىـ قطاع يرتكز 

لى جانب ذلؾ فيي تعتبر ظاىرة اجتماعية وثقافية مف مظاىر النشاط عمييا اقتص اد العديد مف الدوؿ، وا 
االنساني، إذ تخمؽ نوع مف التواصؿ وتبادؿ الثقافات بيف الشعوب، وتختمؼ أنواع السياحة وتتعدد تبعا لتنوع 

جودة مف قبؿ منيا رغبات واحتياجات السياح وىذا ما أدى إلى ظيور أنواع جديدة لمسياحة لـ تكف مو 
السياحة الجبمية، وذلؾ منذ أف بدأ النشاط السياحي يأخذ شكمو المعاصر اكتشؼ السياح فضاءات متميزة 
 لممارسة السياحة منيا المناطؽ الجبمية، وذلؾ مف خالؿ اإلمكانيات السياحية التي تتوفر عمييا ىذه المناطؽ.

ر متاح لجميع الدوؿ في العالـ، حيث يترافؽ ىذا فالسياحة الجبمية ىو نمط مف أنماط السياحة الغي
كؿ دولة  النمط السياحي مع وجود الطابع الجبمي وتوزيعاتو، وكذلؾ طبيعة وخصوصيات ىذه المناطؽ في

 مثؿ لعوائد ىذا النوع مف السياحة سواء االقتصادية أو الثقافية أو االجتماعية.إضافة إلى االستغالؿ األ
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 ول: أساسيات حول السياحةالمبحث األ 

أصبحت السياحة اليوـ مف ضروريات الحياة لكافة األمـ والشعوب واألفراد، حيث أنيا كادت تمثؿ ثاني 
رقاـ ألتي أخدت أكبر رقـ في التبادؿ االقتصادي بعد النفط لوال ظيور ثورة االلكترونيات واالتصاالت ا

 تجارتيا الدولية تذىؿ العقوؿ.

 أة وتطور السياحةالمطمب األول: نش

 أربعة بيف التمييز يمكفو  العصور ّمر عمى المجتمعات تطور مع معناىاو  السياحة مفيوـ تطور لقد 

 :(1)ىيو  السياحة ميزت مراحؿ

 أوال: العصور القديمة 

إف غزيرة التنقؿ والترحاؿ مف مكاف إلى آخر كانت موجودة  عند االنساف منذ نشأتو األولى سعيا إلى 
ية أفضؿ فمـ تكف ىناؾ منظمات أو جيات رسمية توفر لو احتياجاتو الضرورية، فكاف عميو أف ظروؼ معيش

يسعي إلى توفيرىا بنفسو بدوف وجود قوانيف وأعراؼ تحد أو تحكـ تصرفاتو والتزاماتو سوي قوانيف الطبيعة 
 نفسيا.

لخامسة قبؿ الميالد، وانتيت وبدأت ىذه المرحمة مع نشأة حضارات بالد الرافديف والفراعنة في األلفية ا
 بسقوط الدولة الرومانية في نياية القرف الرابع وتمثمت الدوافع وراء تنقؿ اإلنساف أنداؾ إلى:

: وىو عبارة عف خمؽ عالقات متبادلة بيف القبائؿ والدويالت المختمفة والتي دافع تحقيق الفائدة -0
ؿ لو تأثير عميؽ في مصير األقاليـ المتجاورة مف تكوف أحيانا متجاورة وقد تكوف بعيدة، وكاف ىذا التفاع

 حيث التجارة والحرب؛

أدي ىذا الدافع لدى الناس إلى القياـ برحالت طويمة لغرض التعرؼ عمى  دافع حب االستطالع: -9
عادات وتقاليد الشعوب وطريقة عيشيـ ويعتبر المؤرخ اإلغريقي ىيرودوت مف أوائؿ الرواد في العصور 

  القديمة؛

لقد تطورت بعض المعتقدات الدينية في دىف االنساف ثـ تطورت نتيجة  ظيور  ديني:دافع  -0
األدياف وظيور األنبياء، حيث ظير دافع لدى الناس لمقياـ برحالت ميما كانت بعيدة لزيارة األماكف المقدسة 

                                                             
(1)

 .02-02ص ، ص9002، دار زىراف لمنشر والتوزيع، عماف، األردف،اعة السياحةصنماىر العزيز،  
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ؽ صحراوية وأىـ الرحالت الدينية في ىذه المرحمة ىي رحمة الصينييف إذ قطعوا آالؼ األمياؿ في مناط
 .(1)وصوال الى معبد بوذا

 ثانيا: السياحة في العصور الوسطى

بدأت ىذه المرحمة مف القرف الخامس إلى القرف الخامس عشر، ومف المعروؼ أف االمبراطورية 
الرومانية ىي آخر امبراطورية في العصور القديمة وقد كانت مركز لإلشباع الفكري والحضاري والتجاري، إال 

تغير في أوروبا بعد سقوط االمبراطورية الرومانية وتحولت إلى مجموعة مف اإلقطاعات المتناثرة أف الحاؿ 
وكثرة االختالفات بينيما مما أثر عمى حركة األسفار بمختمؼ دوافعو وبعد ذلؾ انتقمت التجارة إلى الدولة 

سفار برزت الدوؿ العربية حيث وروبا في حركة األأميما لمتجارة، ومع محدودية دور  البيزنطية بوصفيا مركزا
أصبحت الدوؿ العربية اإلسالمية مركزا لإلشعاع الفكري والتطور العممي في الفترة ما بيف القرنيف الثامف 
والرابع عشر الميالديف وتطورات األسفار لمختمؼ دوافعيا وكانت بغداد وقرطبو أكثر المدف ثراء وكانت 

ي العمـ بيدؼ الدراسة والتعمـ وتطور عند العرب السفر بدافع الترحاؿ تشكالف مركزيف ثقافييف يستقطباف طالب
 .(2)واالستكشاؼ ومف أىـ الرحالة العرب في تمؾ المرحمة نذكر

 سنة؛ 92انطمؽ مف المغرب وكانت رحمتو في افريقيا واسيا واستمرت أكثر مف  ابن بطوطة:

 نواف)المسالؾ والممالؾ(؛تجوؿ في غرب افريقيا خمؼ لنا مخطوطو بع ابن عبيد البكري:

 وكانت رحمتو مف األندلس الى المشرؽ العربي؛ابن جبير: 

 ارتحؿ في بمداف شرؽ افريقيا وخمؼ مخطوطا بعنواف) مروج الدىب(؛ المسعودي:

ارتحؿ إلى شماؿ اليند وجنوب نيباؿ واعد مخطوطا بعنواف )تحميؿ ما لميند مف مقبولة في  البيروني:
 العقؿ أو دولة(.

 يمي: نت دوافع السفر في العصور الوسطى تتمثؿ فيماوكا

إذ انتقؿ مركز التجارة مف روما إلى بيزنطة ثـ إلى الدوؿ العربية االسالمية وكانت  دافع التجارة: -0
 بغداد وقرطبة تشكالف مركز التجارة العالمية؛

                                                             
(1)

 .092، ص9000، المكتب الجامعي الجديد، االسكندرية،الطبعة االولى، احييويق السمشكالت التسأحمد عبيد طو،  
(2)

 .01، ص0332الجامعية،  المعرفة، الطبعة الثانية، دار ة من المنظور الجغرافيحصناعة السيامحمد خميس الزوخة،  
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بيف حيث شيد تطور كبيرا عند جميع األدياف المقدسة، حيث كاف ىناؾ دمج  دافع ديني: -9
 األىداؼ الدينية وأىداؼ المتعة فضال عف ظيور الحمالت التبشيرية المسيحية؛

 وكاف لمرحالة العرب انتقؿ األساس في ىذا الجانب. دافع الرحالت واالستكشاف: -0

 ظيور طالب العمـ والسفر إلى المراكز العممية بيدؼ االلتحاؽ بالمدارس أنداؾ. دافع طمب العمم: -2

 مثؿ زيارة الممؾ شارلماف إلى بغداد في عيد الخميفة ىاروف الرشيد. دافع توظيف العالقات: -2

 ثالثا: المرحمة الحديثة

امتدت ىذه المرحمة مف القرف السادس عشر إلى نياية القرف التاسع عشر ميالديف، ففي ىذه المرحمة 
السيارة، وتطور سرعة نالت وسائؿ النقؿ قسطا مف التطور الحديث، وزاد فييا انتقاؿ البشر الختراع القطار و 

ىذه المركبات، وتطور وسائؿ النقؿ البحري إلى سفف كبيرة عمالقة، وبدأ تنظيـ عممية انتقاؿ البشر مما شجع 
قاليـ أمريكا الالتينية، وتوجو االوروبييف إلى افريقيا، وظير أكتشافات، فوصؿ اإلنساف إلى معظـ وطور اال

نتج عنو بروز عمماء وفنانيف في مختمؼ المجاالت العممية بعض التطور مف الناحية االجتماعية الذي 
والدراسية والفنية، وفي أواخر القرف الثامف عشر اثمرت بدور التنقؿ والترحاؿ لتعطي لنا وألوؿ مرة في انجميزا 

(سياحة، لتطمؽ عمى رحالت النبالء االنجميز ألوروبا، أما في بداية  tourisme( سائح، و)touriste (تعبير 
إلى اختصار  ىدأي وسائؿ المواصالت واالتصاؿ مما لقرف التاسع عشر احدث الثورة الصناعة تغيير كبيرا فا

الوقت والمسافة وزيادة الطبقة العاممة، الشيء الذي تعدى مفيوـ االنتقاؿ والترحاؿ إلى الطبقة العامة ليشمؿ 
 .(1)بعد ذلؾ طبقة العماؿ المتوسطة

 رابعا: المرحمة الحديثة

بداية القرف العشريف بالضبط بعد انتياء الحرب العالمية الثانية وباستقرار األوضاع السياسية مع 
وازدىار األوضاع االقتصادية وارتفاع المستوى المعيشي، وازداد االىتماـ بالجوانب االجتماعية والنفسية لمبشر 

مى العامؿ واالنساف، ىنا أدركت في العديد مف دوؿ العالـ التي سنت فييا القوانيف والتشريعات التي تح
نما صارت صناعة قائمة بحد ذاتيا، ففي ىذه المرحمة  الحكومات أف السياحة لـ تعد ذات طابع تقميدي وا 

(، والذي سرعاف UIOTOظيرت منظمات سياحية والمتمثمة في االتحاد الدولي لممنظمات السياحية الرسمية)
( OMTلسياحة عرفت باسـ المنظمة العالمية لمسياحة)ما تحوؿ إلى منظمة دولية متخصصة في شؤوف ا

                                                             
(1)

 .01، ص9000مطابع الوالء الحديثة، القاىرة، ى،  الطبعة األول ،)األساسيات والمبادئ( صناعة السياحةماىر عبد الخالؽ السيسي،  
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التابعة لييئة األمـ المتحدة، ويعتبر القرف العشريف بمثابة العصر الذىبي لمسياحة وذلؾ لعدة اعتبارات 
 :(1)أىميا

 التطور والتقدـ الكبير في وسائؿ النقؿ المختمفة البرية والبحرية والجوية ؛ -

سائؿ اإلعالـ والدعاية واالتصاؿ) المرئية والمسموعة، والمقروءة(، مع التنوع والتقدـ المذىؿ في و  -
 السيولة والسرعة في نقؿ المعمومات واألخبار لحظة حدوثيا عبر قارات العالـ )األنترنت، الفاكس(؛

ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة دخؿ الفرد في كثير مف دوؿ العالـ، مما ساىـ في وجود فائض في  -
 انفاقو في المجاؿ السياحي؛الدخؿ ممكف 

ارتفاع المستوى االجتماعي والثقافي والعممي لشعوب الدوؿ الصناعية الكبرى، مما عكس زيادة  -
 اىتماميـ واتجاىاتيـ لمسياحة؛

زيادة أوقات الفراغ واالجازات السنوية المدفوعة األجر، بسبب تطبيؽ التشريعات العمالية المنظمة  -
 لمعمؿ وحقوؽ العماؿ؛

تشجيع الدوؿ عمى السياحة والحرص عمى تنميتيا وتطويرىا، مما يساىـ في انتعاش الحركة  -
 السياحية؛

قياـ وظيور العديد مف المنظمات الدولية والمحمية واالقميمية التي تيتـ بالسياحة مف تنظيـ وتفعيؿ  -
 وترقية وتوعية.

 المطمب الثاني: مفيوم السياحة

 أوال: تعريف السياحة

تعاريؼ السياحة وتعددت وذلؾ نظرا لتطور مفيوميا مف فترة ألخرى، واختالؼ وجيات النظر  اختمفت
إلييا مف الباحثيف والمنظمات الدولية، فمنيـ مف يعرفيا كظاىرة اقتصادية، ومنيـ مف يعرفيا كظاىرة 

 اليد.اجتماعية، ومنيـ مف يرى بأنيا ظاىرة ثقافية تمتزج مف خالليا الثقافات والعادات والتق

 

 

                                                             
(1)

 .99، ص9002اف المعرفة االسكندرية، مصر، ست، مكتبو بيةجالعدقو الفنالسياحة والي، يمنبيؿ محمد الش 



 اإلطار النظري لمسياحة الجبمية:                                                                                 الفصل األول
 

- 11 - 

 : تعريف الباحثين والمختصين -0

حيث عرفيا بأنيا  0302، سنة جويير فرويمركاف أوؿ تعريؼ لمسياحة يعود الى العالـ األلماني 
 "ظاىرة عصرية تنبثؽ مف الحاجة المتزايدة لمحصوؿ عمى الراحة وتغير اليواء، واإلحساس بجماؿ الطبيعة

 .(1)طؽ ذات طبيعة خاصة"والشعور بالبيجة والمتعة مف اإلقامة في منا

" النظرية العامة في كتابيما    0392سنة  ىونزيكر وكرافتفي حيف عرفيا الباحثيف السويسرييف 
لمسياحة " والذي شمؿ كؿ الروابط والتأثيرات الطبيعية والعالقات المادية والغير مادية التي تكوف ناتجة عف 

الناتجة عف التنقؿ والسفر وذلؾ خارج أماكف اقامتيـ  أنيا" مجموع العالقات والظواىرباقامة السائحيف، 
 .(2)المعتادة شرط أف ال تكوف ىذه االقامة دائمة ومرتبطة بعمؿ دي أجر"

" عبارة عف اصطالح يطمؽ عمى رحالت بانيا jean piere and michel balfetكما عرفيا 
شباع ح نشاطاتالترفييية وكؿ ما يتعمؽ بيا مف   .(3)العادي" خارج محيطو وماكف إقامتات السائح في أيجاوا 

غير  واقامة سفر عف الناتجة والعالقات واألحداث الظواىر مجموعةكما تعرؼ السياحة أيضا بأنيا"   
 بمثابة الحركة تكوف حيث الدائمة، لإلقامة نية أو ربحي نشاط بأي ارتباط ليا يكوف ال والتي البمد أصحاب

 النياية وفي اإلقامة الدائمة مكاف أو األصمي البمد مف بدءا بالترحاؿ المجموعة أو الشخص فييا يبدأ التي الدائرية

  . (4)"المكاف نفس إلى العودة

 تعريفات الييئات والمنظمات الدولية لمسياحة:  -4

عطت أدولية والمؤتمرات العالمية التي حضي موضوع السياحة باىتماـ كبير مف قبؿ المنظمات ال   
ال وىي أالييا مف قبؿ التعاريؼ السابقة  إلى نقطة ميمة لـ يتـ التطرؽ أشاروا إال أنيـتعاريؼ مختمفة ليا، 

 قؿ مف سنة. أقؿ مف ليمة و أية والتي تكوف ليس الفترة الزمن

                                                             
(1)

 .93،ص9000ة لمنشر والتوزيع، عماف ، األردف، ر سي، الطبعة األولى، دار الم، مبادئ السياحةنعيـ الظاىر، إلياس سراب  
(2)Ahmed Tissa, économie touristique et Management du territoire Opu. alger. 1993.p21 
 (3 )Jean piere, michel balft,  Management du tourisme, deuxième Edition Pearson éducation paris France, 2007, 

p04. 
 .02، ص 9000األردف ، عماف، لمنشر، وائؿ ارد الثانية، الطبعة ،السياحية الداللة فن ،خالد مقابمة (4)
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بأنيا " ظاىرة  0320والذي انعقد في روما  مؤتمر األمم المتحدة لمسياحة والسفر الدوليحيث عرفيا  
ساعة  92انتقاؿ الفرد مف مكاف اقامتو الدائمة إلى مكاف آخر لفترة ال تقؿ عف  اجتماعية وانسانية تقوـ عمى

 . (1)شيرا بيدؼ الترفية والعالج والراحة" 09وال تزيد عف 

طة التي يقوـ عرؼ السياحة بأنيا " مجموع األنش 0330لمسياحة الذي انعقد بكندا  مؤتمر اوتاواأما 
رضو ىو ممارسة لزمف، وأف يكوف غاو المعتادة لفترة معينة مف لى مكاف خارج بيئتإبيا الشخص المسافر 
 . (2)في المكاف الذي يسافر إليو" ؿنشاط يكتسب منو دخ

سس االحصائيات، قامت المنظمة بتحديد تعريؼ ليذه أبيدؼ توحيد  تعريف المنظمة العالمية لمتجارة:
وـ عمى انتقاؿ األفراد مف أماكف اإلقامة الظاىرة: حيث عرفتيا بأنيا " نشاط إنساني وظاىرة اجتماعية تق
ساعة، وال تزيد عف عاـ كامؿ لغرض  92الدائمة ليـ إلى مناطؽ خارج مجتمعاتيـ لفترة زمنية ال تقؿ عف 

   (3)مف اغراض السياحة المعروفة ماعدا الدراسة والعمؿ "

أنيا اضافت بعض المفاىيـ أما بالنسبة لمجزائر فمقد تبنت نفس تعريؼ المنظمة العالمية لمسياحة إال 
 :(4)وىي 

 : كؿ مسافر عبر الحدود ودخؿ التراب الوطني خارج مساحة العبور يعتبر دخال.الدخول

دخؿ التراب الوطني ميما كانت دوافع ىذا الدخوؿ وميما كانت مقر اقامتو : كؿ شخص المسافر
ئر يدخؿ الحدود الوطنية ويغادرىا في باستثناء الجواليف في رحمة بحرية، والجواؿ في رحمة بحرية ىو كؿ زا

 نفس السفينة التي جاء فييا والتي يمكث عمى مثنيا طوؿ مدة اقامتو في البالد.

 : كؿ مف دخؿ حدود الجزائر مف غير اف يقيـ فييا عادة وال يمارس فييا اي نشاط مقابؿ اجر.الزائر

ف تمخيص دوافع زيارتو في ساعة، ويمك 92قؿ عمى األ كؿ زائر لفترة محدودة ويبقي السائح:
 االغراض التالية ) المتعة في عطمة، ألسباب صحية، دواعي دينية، رياضية ....(.

 

 
                                                             

(1)
 .50 ، ص9002لحديث، مصر، ا، المكتب لعربي الطبعة األولى، دقيفناالطار القانوني لمنشاط السياحي وال، يف مسعددمحي ال  

(2)
 .20، ص نفس المرجع السابؽ  

(3)
 .03، ص9002شر والتوزيع، عماف، االردف، ، الطبعة االولى، دار الراية لمنالسياحة البيئيةأكـر عواطؼ رواشدة،   

(4)
 .912، ص 9000، نشرة سنة 02الديواف الوطني لالحصائيات، مجموعة االحصائيات السنوية، رقـ  
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 ثانيا: خصائص السياحة

يتميز النشاط السياحي بجممة مف الخصائص التي تجعمو كصناعة تختمؼ عف باقي االنشطة    
 : (1)االقتصادية، ويمكف حصرىا كالتالي 

صادرات غير منظورة، فيي تمثؿ عرض لمخدمات بصفة أساسية وليست منتوجا السياحة تعتبر  -
ماديا يمكف نقمو مف مكاف إلى آخر والمستيمؾ يأتي بنفسو إلى مكاف المنتج السياحي لمحصوؿ عميو وبالتالي 

 الدولة المصدرة لممنتج السياحي ال تتحمؿ نفقات النقؿ عمى غرار الصادرات السمعية؛

سياحي ىو عرض غير مرف، بحيث يصعب استغالؿ المنتج السياحي المتمثؿ في عرض المنتج ال -
عوامؿ الجدب السياحي في غير مجاؿ السياحة عمى األقؿ في الفترة القصيرة، باإلضافة إلى أف عرض 
المنتج السياحي عامة ليس مف السيؿ تغييره طبقا لتغيير أذواؽ السائحيف وتفضيالتيـ، وىذا ما يجعؿ عممية 

يؽ المنتج السياحي تختمؼ عف تسويؽ المنتجات التقميدية التي تتغير عرضيا وفقا لتعديؿ خط االنتاج تسو 
 مف حيف إلى آخر ليتالءـ مع مطالب السوؽ،

السياحة تعتبر منتج تصديري، تتعرض في بعض األحواؿ إلى عدـ االستقرار ألنيا تتعرض بشكؿ  -
 رج الدولة كحدوث اضطرابات سياسية، تغيرات في أسعار العممة؛كبير إلى تأثيرات القوي الخارجية أي مف خا

السياحة ىي صناعة متداخمة ومركبة، أي أنيا تشمؿ عمى العديد مف الخدمات السياحية المختمفة  -
إلخ، فكؿ عنصر فييا يقدـ منتج مستقؿ، والشخص الذي .… مثؿ النقؿ الجوي، الفنادؽ، محالت بيع التحؼ

متاجر، ىذا ما يتطمب درجة عالية مف الدؽ يختمؼ عف الشخص الذي يقدـ الخدمة في يقدـ الخدمة في الفن
ضاءىـ إلى ار و  التنسيؽ بيف ىذه الخدمات تيدؼ تقديـ منتج سياحي متكامؿ يؤدي إلى اشباع حاجات السياح

 لسياحة،تقصير وتقديـ الخدمة مف واحد األطراؼ سوؼ يؤثر عمى فعالية باقي الخدمات وبالتالي يؤثر عمى ا

 األخرى الصناعات مف العديد في كما آخر إلى مكاف مف النقؿ أو لمتخزيف السياحي عدـ قابمية المنتج -

 لمتخزيف لفترات زمنية معينة؛  منتجاتيا التي تصمح

صناعة السياحة تيدؼ الى استثمار الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة في الدوؿ المضيفة كالشواطئ  -
طحات الخضراء، ...، والموارد البشرية كالقوى العاممة في مجاؿ السياحة كالمرشديف السياحييف الرممية، المس

 او الموارد المصنعة كاآلثار، والمناطؽ االثرية الدينية؛  
                                                             

(1)
، الممتقى الوطني حوؿ فرص ومخاطر السياحة صناعة السياحة في الجزائر )الواقع وسبل النيوض(، فايزة لعراؼ، سميرة العابد  

 .00، ص 9009نوفمبر  90 -03ى مو يجامعة الحاج تحضر، باتنة،  ،لجزائرالداخمية في ا
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السياحة تتميز بالموسمية أي أنيا تمر بثالث مواسـ حيث يتذبذب الطمب عمى الخدمات السياحية  -
 .(1)وىذه المواسـ ىي

يعتبر ىذا الموسـ موسـ الطمب السياحي وفيو يزداد عدد السياح ويزداد الطمب عمى الدروة: موسم 
الخدمات السياحية ويعتبر ىذا الموسـ األفضؿ مف حيث الفرص التسويقية والتشغيمية وتكوف أسعار الخدمات 

 السياحية وأجور اإلقامة مرتفعة؛

خدمات السياحية ويكوف عدد السياح متوسطا وفي ىذا الموسـ يتذبذب الطمب عمى ال موسم الوسط:
 وتكوف أسعار الخدمات السياحية أو أجور االقامة أقؿ مف موسـ الدروة؛

وفي ىذا الموسـ يقؿ الطمب عمى الخدمات السياحية وقد ينعدـ نيائيا، وىنا تمجأ معظـ  موسم الكساد:
 ويتـ التركيز ىنا عمى السياحة الداخمية.المنشآت السياحية إلى تخفيض األسعار لتشجيع السياح عمى القدوـ 

  المطمب الثالث: أنواع السياحة

تتعدد األنماط السياحية تبعا لميوالت ورغبات السائح المراد اشباعيا مف خالؿ قيامو بالرحالت 
السياحية، تماشيا مع التطور االقتصادي والثقافي والعممي والحضاري الذي يشيده المجتمع في عالمنا 

 ، وفيما يمي سيتـ عرض بعض أنواع السياحة:المعاصر

 أوال: حسب المناطق الجغرافية

تصنؼ السياحة تبعا لتنقالت السياح داخؿ بالدىـ أو قدوـ أشخاص أجانب إلى ىذه البالد، كما 
 :(2)يمي

ىذا النوع مف السياحة يتـ مف قبؿ مواطني دولة معينة داخؿ حدود دولتيـ  السياحة الداخمية:  -0
الزيارات واالنتقاالت التي يقوـ بيا المواطنوف داخؿ حدود دوليـ إلى مناطؽ سياحية »يا بأنيا وتـ تعريف

ساعة ، وبرامج السياحة الداخمية تعتمد عمى الرصيد  92معينة، وغالبا ما يشرط فييا بأنيا ال تقؿ مدتيا عف 
احي الداخمي، وتوجو ىذه السياحي المتاح داخؿ الدولة نفسيا، وىو ما يطمؽ عمييا عناصر الجذب السي

البرامج لممواطنيف واألجانب، وتعد السياحة الداخمية عامال مساعدا في استقرار العمالة السياحية مف ناحية 

                                                             
(1)

، 9009،  الطبعة االولى، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف، تسويق الخدمات السياحيةالياس سراب، محسف الرفاعي وآخروف،  
 . 02ص

(، الممتقى الوطني حوؿ فرص ومخاطر السياحة الداخمية في  يةواقع العرض والطمب السياحي لوالية باتنة )دراسة  تحميممربعي، وىيبة  (2)
 .00جامعة باتنة، ص  -9009نوفمبر  90 -03الجزائر يوـ: 
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وتزيد مف فرص تحسيف ورفع مستوى تشغيؿ المنشآت السياحية، مما تساعد عمى خمؽ فرص عمؿ لمواطنيف 
 بناء الدولة الوحدة؛جدد، كما أنيا تزيد مف الصالت والعالقات بيف أ

ىذا النوع يكوف مف قبؿ مواطنيف أجانب داخؿ حدود دولة أخرى، وفي جميع  السياحة الخارجية: -9
الحاالت يتـ اجتياز حدود الدولة وصرؼ عممة اجنبية صعبة خالؿ الفترة السياحة، وتنقسـ إلى نوعيف منيا 

وجبة )عندما يحضر أي استيراد سياحي( ومسياحة سالبة )عندما يذىب مواطني البمد لمسياحة في الخارج، 
 لى دولة معينة وينفقوف عممة صعبة تساعد في زيادة الدخؿ الوطني أي تصدير سياحي(؛إمواطنوف أجانب 

ويقصد بيا السفر والتنقؿ بيف دوؿ مجاورة تكوف منطقة سياحية واحدة مثؿ  قميمية:السياحة اإل -0
)إندونيسيا، ماليزيا، الفمبيف، سنغافورة، تايالند(، وتتميز السياحة  الدوؿ العربية واإلفريقية أو دوؿ جنوب آسيا

اإلقميمية بقمة التكاليؼ اإلجمالية لمرحمة نظرا لقصر المسافة، التي يقطعيا السائح باإلضافة التي تنوع وتعدد 
ير في زيارة الدوؿ وسائؿ النقؿ المتاحة مما يغري الكثيريف باالتجاه نحو الدوؿ القريبة أوال ثـ يمي ذلؾ التفك

األبعد خاصة عند وجود تسييالت ومميزات ومغريات سياحية تشجعيـ عمى األسفار الطويمة أو السياحة بيف 
 .(1)القارات

 :(2) وينقسـ إلى نوعيفثانيا: حسب عدد األشخاص المسافرين: 

قوـ بيا وىي عبارة عف سياحة غير منظمة وال تعتمد عمى برامج منظـ أو محدد ي سياحة فردية: -0
شخص أو مجموعة مف األشخاص بزيارة بمد أو مكاف، وتتراوح مدة اقامتيـ حسب تمتعيـ بالمكاف أو حسب 

 وقت الفراغ المتوفر لدييـ؛

: وىي عبارة عف سياحة منظمة ويطمؽ عمييا سياحة األفواج أو المجموعات تقوـ سياحة جماعية -9
 اض تكمفتيا.بتنشيطيا وترتيبيا الشركات السياحية، وتتميز بانخف

 ثالثا: حسب مدة االقامة

 يعتمد ىذا المعيار عمى مدة الرحمة السياحية، ويمكف التمييز بيف:

يستغرؽ ىذا النوع أياـ محدودة يقضييا السائح في اطار برنامج معيف، فيي عممية   سياحة ايام:  -0
  مستمرة ودورية متاحة مف جانب الشركات السياحية عمى مدار السنة ؛ 

                                                             
(1)

 .20 -23، ص ص: 9001ة األولى، الفكر الجامعي، مصر ع، الطبالتخطيط السياحيرفي، يمحمد الص  
(2)

 . 01-02، ص ص 9002نوز المعرفة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، ، الطبعة االولى، دار كصناعة السياحةأحمد محمود مقابمة،   



 اإلطار النظري لمسياحة الجبمية:                                                                                 الفصل األول
 

- 16 - 

سـ ألف الطمب السياحي يتحقؽ بموسـ معيف مف السنة تسمى إلوسميت بيذا ا موسمية:سياحة   -9
بالدروة السياحية، حيث تتدفؽ األفواج السياحية وبأعداد كبيرة جدا عمى المواقع السياحية، ونجد في ىذا النوع 

 مف السياحة: سياحة الشتاء والتزلج، سياحة الشواطئ، السياحة الطبيعية والبسيطة؛

وتعني أف السياح يستقروف لفترة طويمة نسبيا في موقع سياحي واحد قد تتعدى  حة االقامة:سيا -0
 شيرا كامال، وىي تخص في الغالب كبار السف، وتعد السياحة العالجية خير مثاؿ عمى سياحة االقامة.

 رابعا: حسب الغرض

داما بالنسبة لمنشاط يعد تصنيؼ السياحة وفقا لميدؼ مف الرحمة السياحية األكثر شيوعا واستخ
 السياحي بشكؿ عاـ، حيث يوجد تحت ىذا التصنيؼ األنواع التالية:

يمكف تعريؼ السياحة الدينية عمى أنيا ذلؾ النشاط السياحي الذي يقوـ عمى  السياحة الدينية: -0
ج الدولة انتقاؿ السائحيف مف أماكف إقامتيـ إلى مناطؽ أخرى بقصد القياـ بزيارات ورحالت دينية داخؿ وخار 

لفترة مف الوقت، وتجرى في بعضيا شعائر دينية معينة، وزيارة أماكف خاصة ذات طابع ديني تاريخي وديني 
كالحج والعمرة، واألساس مف ىذا النوع مف السياحة ىو تمبية نداء واشباع العاطفة الدينية، وىناؾ مناطؽ ليا 

 .(1)سبة لممسمميفقدسيتيا ومكانتيا كمكة المكرمة، المدينة المنورة بالن

تتمثؿ السياحة الثقافية في معرفة أشياء جديدة، ليست معروفة لدى السياح وتتـ  السياحة الثقافية: -9
عبر زيارة السائح بالد أجنبية ودراسة شعوبيا والخصائص التي تميز ىذه الشعوب مف غيرىا حيث تعمؿ ىذه 

حية الثقافية، عبر اقامة الندوات والدوريات الثقافية السياحة عمى زيادة معمومات السائح واشباع حجاتو مف النا
 والمعارض الخاصة والمسابقات الثقافية.

وتشكؿ ثقافة شعب معيف مف مجموعة مف المعتقدات والقيـ والعادات والتقاليد والسموكيات، وأسموب 
بيا وأخالقياتو وعاداتو الحياة والنقاش والعالقات االنسانية في مجتمع معيف، وكؿ بمد لو ثقافتو التي ينفرد 
الموسيقى والصناعات و  التي يجب أف يحرس عمييا، وغالبا ما تمثؿ ثقافة المجتمع في الميرجانات والفنوف

 .(2)اليدوية والمالبس واألزياء الوطنية

                                                             
(1)

 .32ص  ، 9001، الطبعة األولى، دار التنوير لمنشر والتوزيع، الجزائر، السياحة ) مفيوميا، أركانيا، أنواعيا( خالد كواش،  
(2)

الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  ، الطبعة األولى، المؤسسةدور االعالن في التسويق السياحيمصطفى عبد القادر،   
 .20، ص 9000لبناف، 
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لقد أدى االىتماـ المتزايد بالصحة خالؿ الفترة الحالية مف القرف الواحد السياحة العالجية:  -0
زيادة النشاط وانتشار السياحة العالجية، حيث ظير تبعا لذلؾ العديد مف األماكف التي توفر والعشريف إلى 

ىذا النوع مف السياحة لتمبية الطمبات المتزايدة عمييا، وتبعا لذلؾ افتتحت العديد مف المنتجعات العالجية 
ات الطبيعية الموجودة بالبيئة ، حيث تعتمد السياحة العالجية عمى المقوم(1)والنوادي الصحية ومراكز العالج

اعتمادا رئيسيا مثؿ المناخ الدافئ والرماؿ الدافئة ومصادر المياه الكبريتية المعدنية، وأحدث نوع مف ىذه 
 السياحة ىو الفنادؽ البيولوجية التي تعتمد عمى إعادة بناء الجسـ روحا وعقال.

امة إلى مكاف أخر في دولة أخرى لفترة ويقصد بيا ىو اإلنتقاؿ مف مكانة االق السياحة الرياضية: -2
مؤقتة بيدؼ ممارسة األنشطة الرياضية المختمفة، أو االستمتاع بمشاىدتيا، كالمشاركة في دورات األلعاب 
األولمبية وبطوالت العالـ المختمفة، وقد أقيمت ىذه السياحة في دوؿ معينة تتميز بمميزات وتسييالت 

رتفع يسمح بإقامة المنشآت الرياضية المالئمة والقرى المتكاممة التي وامكانيات متعددة ومستوى معيشي م
 (2)تستوعب وفود السائحيف وتيسر ليـ الظروؼ المشجعة مف بيف االيواء واالطعاـ والترفيو والمالعب.

: تعتبر سياحة المؤتمرات مف أنواع السياحة الحديثة ظيرت في واالجتماعات المؤتمرات سياحة -2
شريف، حيث ارتبطت ارتباطا كبيرا بالنمو الحضاري واالقتصادي الذي شيده العالـ، وما تتبعو أواخر القرف الع

 . (3) مف تطور ونمو كبير في العالقات االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية بيف مختمؼ دوؿ العالـ

أيضا وسائؿ اتصاؿ  ىذا النوع مف السياحة يتطمب خدمات فندقية راقية جدا وبدرجات متميزة ويتطمب
حديثة جدا ووسائؿ نقؿ متطورة، ألف أغمب ىذه المؤتمرات والدراسات تعقد في أرقى الدوؿ وفي أحسف 
الفنادؽ وتحتاج إلى قاعات كبيرة وأجيزة ومعدات متطورة لنقؿ ىذه المؤتمرات وكذلؾ توفر كافة سبؿ الراحة 

 .(4)واالتصاالت والمطاعـ الراقية

ىي سياحة البحث عف المعرفة، والوصوؿ إلى بيانات ومعمومات جديدة و سياحة االستكشاف:  -2
ومعرفة الحقائؽ والبحث عف المجيوؿ ... الخ، حيث تساعد السياح عمى اكتشاؼ ذاتيـ أوال، ثـ اكتشاؼ 

                                                             
(1)

، الطبعة األولى، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ة عمم وفنفياضصناعة العماد الديف جماؿ جمعة، ليمى محمد صبر الزالقي،    
 . 019، ص 9003االسكندرية، مصر، 

(2)
 .  32-30خالد كواش، مرجع سبؽ ذكره، ص ص   

(3)
 .32ص  نفس المرجع،   

(4)
، 9003، الطبعة االولى، مؤسسة رسالف لمطباعة والنشر والتوزيع ، سوريا يحاسية واألمن الح؛ صناعة السيامصطفى يوسؼ كافي  

 .29ص 
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قوانيف الحياة ثانيا ثـ معرفة أوضاع ونظـ وقوانيف الطبيعة ثالثا وىـ في ىذا االكتشاؼ يقتربوف مف الحكمة 
 تخمصوف الرسالة البشرية.ويس

وتنبع مف ىذه السياحة رسالة انسانية عظيمة، وىي التقريب بيف الشعوب وحفظ العالقات السميمة بيف 
 الناس.

ترتبط بالمعارض التي تقاـ في الدوؿ المختمفة كالمعارض الصناعية والتجارية  سياحة المعارض: -1
رض الدولية لمسياحة، وىذا النوع مف أىـ عوامؿ الجذب والفنية والتشكيمية ومعارض الكتاب إضافة إلى المعا

 السياحي وعامال مف عوامؿ التنشيط السياحي.

السائح في اعتباره األوؿ، ويقوـ بيذا  وتكوف الزيارة فييا بقصد تجاري يضعسياحة األعمال:  -2
دولية، يتـ فييا القياـ سواؽ التجارية الالنوع مف  السياحة رجاؿ األعماؿ والتجارة ويزدرف فييا المعارض واأل

  .بعقد الصفقات التجارية، والوقوؼ مع أسعار المنتجات الحديثة في دوؿ أخرى

وىو أحد أكثر أنواع السياحة نشاطا في الوقت الحالي حيث تقوـ سياحة بغرض التعميم والتدريب:  -3
والكميات والمعاىد العممية بو الكثير مف دوؿ العالـ لتنشيط عمميات السياحة لدييا، حيث يعد توفر الجامعات 

ومراكز التدريب المختمفة مصدر جدب لعدد كبير مف السياح بغرض التعميـ والتدريب، حيث تعد برامج 
 التدريب وتعمـ المغة المحمية أحد أىـ البرامج الناجحة في ىذا الخصوص. 

 خامسا: أنواع السياحة الحديثة

 : (1)يمي ة تتمثؿ فيماظيرت أنماط سياحية حديثة لتمبية احتياجات خاص

: ظير ىذا النوع نتيجة التقدـ العممي واستخداـ اآلالت الحديثة وزيادة االنتاج مما سياحة الحوافز -0
أدى إلى زيادة االجور، وبالتالي أخد العماؿ حقيـ في إجازات مدفوعة، كما تنظـ المؤسسات الكبرى رحالت 

 النتاج.سياحية كحوافز لمعامميف عمى حسف األداء وزيادة ا

تمثؿ أحد أىـ أنواع البرامج السياحية شديدة النشاط حيث تعمؿ سياحة الصحاري والواحات:  -9
الكثير مف الدوؿ عمى أف تصبح سوؽ رائجة، وتعرض فييا جميع المنتجات بأسعار منخفضة بيدؼ جدب 

 العديد مف السياح.

                                                             
(1)

 .22ص ، 9009القاىرة، مصر،، دار الفكر لمنشر والتوزيع، الطبعة االولى، اإلعالم السياحيصناعة  محمد منير الحجاب،  
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ء فأصبح بإمكاف األفراد : نتج ىذا النوع مف التطور التكنولوجي وغزو الفضاسياحة الفضائية -0
 القياـ برحمة حوؿ األرض وىذا مف خالؿ شركات متخصصة.

: تمثؿ فئة السياح الذيف يستيدفوف المغامرة والمخاطرة بحيث تؤمف ليـ التحدي سياحة المغامرات -2
 بخالؼ الجوالت التقميدية التي يكوف محورىا جماؿ الطبيعة، فيي تؤمف لمسائح صمة قوية مع البيئة كمصدر

 لمتحدي او الصراع كتسمؽ الجباؿ واالنحدار عمى الجباؿ. 

 المطمب الرابع: أثار النشاط السياحي

أصبحت السياحة في العصر الحالي مف الصناعات التصديرية األولى في العالـ، وال يوجد أي شؾ 
لمنشاط  البيئيةالوطني، كما ال نغفؿ عف مختمؼ اآلثار االجتماعية و فيما لمسياحة مف أثار عمى االقتصاد 

  السياحي.

 أوال: األثار االقتصادية لمسياحة

ترجع األىمية االقتصادية لمقطاع السياحي إلى تأثيره عمى العديد مف المتغيرات االقتصادية الرئيسية، 
مف حيث كونو مصدرا ميما لمدخؿ بصفة عامة ومورد مف موارد النقد األجنبي بصفة خاصة، كما يعد 

شيط االستثمار وخمؽ فرص عمؿ جديدة والمساىمة في الناتج المحمي وتنمية التوازف عنصرا مؤثرا في تن
 وتتمثؿ األثار االقتصادية لمسياحة كما يمي: االقتصادي واالجتماعي لمسكاف.

لبمد ما ذلؾ السجؿ الذي يوضح  يقصد بميزاف المدفوعات أثر السياحة عمى ميزان المدفوعات: -0
 ة بيف المقيميف في ىذا البمد وبقية العالـ خالؿ فترة زمنية عادة ما تكوف سنة.جميع العمميات االقتصادي فيو

وبما أف السياحة تعتبر في ميزاف المدفوعات مف الصادرات غير المنظورة، فيي ترمي إلى عممية نقؿ 
فيي  األمواؿ بواسطة السائحيف مف بمد إلى آخر وذلؾ عف طريؽ الخدمات التي تؤدي ليؤالء السائحيف، لذلؾ

تؤثر تأثيرا مباشرا في ميزاف المدفوعات، ويتجدد ىذا األثر بالقيمة الصافية لمميزاف السياحي ونسبتيا إلى 
القيمة الصافية لمميزاف التجاري سواء كانت إيجابية أو سمبية، فإدا كانت سمبية وكاف األثر اإليجابي لمميزاف 

ري أو يخفؼ منو عمى األقؿ، أما إذا كانت نتيجة الميزاف السياحي كبيرا فإنو يحد مف العجز في الميزاف التجا
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التجاري إيجابية ساعد األثر السياحي اإليجابي لمميزاف السياحي في زيادة تمؾ اإليجابية في الميزاف التجاري 
 .  (1) وبالتالي يمكف التأثير إيجابيا عمى ميزاف المدفوعات

ة مف خالؿ األنشطة المختمفة تسعى إلى تنمية اف السياحأثر السياحة عمى إعادة توزيع الدخل:  -4
مناطؽ الجدب السياحي لمدولة كالمناطؽ الجبمية والتي تتصؼ عادة بندرة أو انعداـ السكف بيا، حيث يؤدي 
إنشاء المراكز السياحية بيا إلى زيادة مستوى الدخؿ الذي يحصمو األفراد في ىذه المناطؽ وىو ما يترتب عنو 

 بيف المدف والمراكز السياحية الجديدة مما يؤدي في النياية إلى تحقيؽ التوازف.إعادة توزيع الدخؿ 

يعتبر القطاع السياحي مف القطاعات األكثر اعتمادا عمى اليد أثر السياحة عمى التشغيل:  -0
العاممة وىذا يعود إلى كونو يركز عمى السائح الفرد وما يتطمبو مف خدمات بعكس القطاعات األخرى التي 

 عتمد عمى التكنولوجيا الحديثة والصناعات المتطورة واآلليات مما يؤدي إلى تسريح العماؿ.ت

ونظرا لمعالقة الموجود بيف قطاع السياحة والقطاعات األخرى فإف تنشيط ىذا القطاع يمر حتما بتنشيط 
 و غير مباشر.أإلى خمؽ مناصب جديدة بشكؿ مباشر القطاعات األخرى مما يؤدي 

 .  (2) يـ القوى العاممة المرتبطة بالسياحة إلى ثالث أقساـويمكف تقس

 تخص المناصب المرتبطة مباشرة بخدمة السائح والخدمات المرفقة لو وتتمثؿ في:العمل المباشر:  

 مناصب متعمقة بالخدمات الفندقية واإلطعاـ واإلقامة سواء كانت تابثة أو موسمية؛ -

 -المرشديف –دواويف –تحضير لمرحالت مثؿ حاالت السياحة مناصب مرتبطة بخدمات التأطير وال -
 المنشطيف والمترجميف؛

مناصب في قطاعات التجارة المختصة في العتاد الرياضي واأللبسة وفي مراكز البيع، محالت بيع  -
نتاج آالت التصوير والمواد الالزمة ليا ومحالت بيع المواد الغذائية؛  وا 

 -اصة بالترقية والتنشيط المتواجدة بأماكف التزحمؽ المحطات البحريةمناصب تشغيؿ التجييزات الخ -
 المراكز العالجية؛

                                                             
، أطروحة دكتوراه في عمـو التسيير، تخصص تسيير األىمية االقتصادية لتنمية السياحة المستدامة )حالة الجزائر(عامر عيساني،  (1)

   ، ص .9000 -9003المؤسسات، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
(2)

ر، قسـ العمـو يمذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجست، تنمية وتطوير السياحة الصحراوية )دراسة حالة تمنراست(دحموني عبد الكريـ،   
 .00 -09، ص 9001 -9002االقتصادية، تخصص النظرية االقتصادية، جامعة الجزائر، 
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مناصب في قطاع الصناعات التقميدية حيث يزداد الطمب عمى المنتجات التقميدية مما يؤدي  -
 تنشيطيا وزيادة اإلنتاج وتوظيؼ أكثر لميد العاممة سواء في اإلنتاج أو التوزيع أو التسويؽ.

وىو ذلؾ التوظيؼ الذي يمس القطاعات االخرى كالبناء والنقؿ واالتصاؿ  ل غير المباشر:العم
والتجارة والصناعة، ومؤسسات الصيانة، والتصميح، والتأميف والبنوؾ، فكؿ زيادة وتنشيط لمقطاع السياحي 

مناصب  سوؼ يخمؽ طمب أكبر عمى الخدمات المقدمة مف القطاعات مما يرفع مف مستوى التشغيؿ وخمؽ
 عمؿ جديدة.

ىو مجمؿ مناصب العمؿ غير السياحية بطبيعتيا ولكنيا تنتج سمعا وخدمات تستيمؾ العمل المحرض: 
 مف طرؼ السياح كالزراعة، التغذية، التعميـ، الصحة.

: مما ال شؾ أف السياحة كغيرىا مف القطاعات أثر السياحة عمى المستوي العام لألسعار -1
نتاج واالستيالؾ، وبذلؾ تميؿ األسعار إلى االرتفاع نتيجة الرتفاع مستوي المعيشة اإلنتاجية تزيد مف اإل

وزيادة الطمب عمى أنواع جديدة مف السمع والخدمات، أو نتيجة لمعرض اإلضافي أو الزيادة في الواردات، كما 
أف يخمؽ نوعا مف  أف أسموب شراء السياح في مناطؽ االستقباؿ ينتج عنو زيادة في األسعار، وىذا مف شأنو

التضخـ، الذي يعني أف السكاف األصمييف يدفعوف أسعار أعمى مف أجؿ الحصوؿ عمى نفس كمية السمع 
 .    والخدمات

 مسياحة لاآلثار االجتماعية  :ثانيا

عمى غرار اآلثار االقتصادية لمسياحة فإف النشاط السياحي تترتب عنو أيضا تأثيرات اجتماعية تؤدي 
 ع مف التوازف االجتماعي سواء عمى المستوى المحمي أو الدولي وتتمثؿ فيما يمي: إلى إيجاد نو 

السياحة نشاط انساني، حيث تتضمف ىجرة بشرية معتبرة مؤقتة مف دوؿ العالـ، فتشكؿ بذلؾ  - 
تبادالت بشرية متنوعة الثقافات تساعد عمى نسخ روابط الصداقة بيف الشعوب وزيادة معرفتيا ببعضيا 

العالقات وتقريب المسافات الثقافية، مما تساعد عمى تطوير الشخصية والمستوي الثقافي والفردي  وتوطيد
 والجماعي؛

يساعد النشاط السياحي عمى فؾ العزلة عمى المناطؽ النائية، وذلؾ بإنشاء مناطؽ سياحية كاممة  -
ا عف العمؿ، وبالتالي فيي تساىـ المرافؽ والتجييزات، والقضاء تدريجيا عمى اليجرة والنزوح نحو المدف بحث

 في خمؽ مناصب العمؿ في تمؾ المناطؽ والحد مف اآلفات االجتماعية الناتجة عف البطالة واليجرة؛
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زيادة درجة الوعي السياحي لدي السكاف واإلحساس بأىمية بمدىـ، ومف ثـ العمؿ بتمقائية عمى  -
 الحفاظ عمى ثرواتيـ وموروثاتيـ؛

ميؽ االنتماء وتنمية الوعي القومي واالعتزاز بالوطف، حيث تساىـ في بناء السياحة أداة لتع -
 الشخصية اإلنسانية، كما تساىـ في تماسؾ المجتمع مما تنتجو مف ألواف التآلؼ والتعارؼ؛ 

تعمؿ السياحة عمى تقميؿ الفوارؽ بيف أفراد المجتمع مما يحقؽ التطور االجتماعي، كما تزيد الرغبة  -
 لبمداف المضيفة في االنفتاح عمى العالـ.  لدى سكاف ا

 األثار الثقافية لمسياحة :ثالثا

 : (1) تكمف أثار النشاط السياحي مف الناحية الثقافية في ما يمي 

لمسياحة دور ىاـ في الحفاظ عمى التراث الثقافي مف منقوشات ورسومات صخرية، واثار ورموز  -
فاظ مف جية اخرى عمى العادات والتقاليد والتعريؼ بيا لمختمؼ تاريخية في مختمؼ المتاحؼ الطبيعية، والح

حيائيا؛  شعوب العالـ، وبالتالي الحفاظ عمييا وا 

زيادة االىتماـ بالصناعات التقميدية، والتي يقبؿ السائح عمي اقتنائيا كيدايا تذكارية خصوصا وأنو  -
 مف تعامؿ شخصية المبدع مع بيئتو؛ ينظر إلى ىذه الصناعات عمى أنيا منتج ثقافي متميز بو ابداع فني

االىتماـ بالميرجانات والمعارض وفرؽ الفنوف الشعبية، خصوصا بعد انجذاب السائح لتمؾ  -
 المقومات الثقافية ذات الخصوصيات والتي تتبايف مف مقصد سياحي الى آخر؛

الحضاري، كما  واصؿالتو  الثقافي االتصاؿ عمميات ازديادو  الثقافي التبادؿ زيادة عمى السياحة تساعد -
 مف اىتماـ الناس بتراثيـ والمحافظة عميو. تزيد 

 أثار السياحة عمى البيئة :رابعا

الشؾ أف لقطاع السياحة دورا ىاما في تنمية وتطوير الجوانب االقتصادية واالجتماعية إال أف عددا 
ا ما ىو إيجابي وما ىو سمبي والتي قميال مف الميتميف بيذا القطاع قد ركزوا عمى تأثيراتيا البيئية والتي مني

 يمكف توضيحيا فيما يمي:

                                                             
(1)

رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العموـ التجارية تخصص بحوث العالقات العامة في المؤسسة السياحية،  ىدى حفصي،  
 .02، ص 9002-9002تسويؽ، جامعة الجزائر، 



 اإلطار النظري لمسياحة الجبمية:                                                                                 الفصل األول
 

- 23 - 

: تعتبر البيئة ىي األساس الذي يركز عميو النشاط السياحي حيث تنطوي السياحة األثار اإليجابية -0
عمى إبراز المعالـ الجمالية لمبيئة، فالبيئة النظيفة تعد الضماف لسياحة جديدة، إذ أف تنمية الموارد البيئية 

ى استمرار ونمو النشاط السياحي، وعميو يمكف تخميص األثار اإليجابية لمسياحة عمى البيئة فيما تؤدي إل
 :(1)يمي

تعود السياحة بالمنفعة عمى البيئة مف خالؿ التدابير المحفزة عمى حماية السمات المادية والمواقع  -
 والمعالـ التاريخية والحياة البرية؛

يحدد جاذبية بمد ما لمسياح كما يشبع الحكومات المحافظة عمى معالمو ف التراث التاريخي والثقافي إ -
ولذا فإف كثير مف الدوؿ تبدؿ جيودا كبيرة، لتوفير حماية منتظمة لممدف والقرى والمناطؽ األثرية الجمالية 

 وخاصة ذات األىمية التاريخية والفنية؛

والبيئة وبذلؾ تحقيؽ االستغالؿ األمثؿ يعتبر القطاع السياحي وسيمة لرفع الوعي بأىمية الطبيعة  -
 لمموارد السياحية.

اف وجود اآلثار اإليجابية لمسياحة ال تمنع مف وجود بعض األثار السمبية ومف اآلثار السمبية:  -4
 بينيا:

أثر السياحة عمى النظـ االيكولوجية: إف النشاط السياحي يتداخؿ مع الحياة النباتية والسرية ويسبب  -
اضرار خاصة إذا لـ تكف البنية التحتية عمى استعداد كاؼ الستيعاب ىذا النشاط، وىو ما يؤدي  بذلؾ عدة

إلى اضطراب في الحياة البرية وتزايد الضغوط عمى األنواع الميددة باالنقراض، فظاىرة التذكارات السياحية 
د ارتفعت نتيجة الطمب المتزايد قتؿ الحيوانات بغرض التجارة قمير البيئة البرية إذ أف عمميات عمى تد قوـت

 عمى التذكارات التي تأخذ شكؿ جمود، قروف...إلخ؛

يعاب المرجانية والنظـ اإليكولوجية البحرية نتيجة لزيادة النفايات والموارد الكيميائية الغير لشكما تيدد ا
 معالجو وبذلؾ يمحؽ الضرر بقيمتيا السياحية؛

السياحة تؤدي إلى استيالؾ كميات كبيرة مف المواد المحمية  التموث والنفايات: باإلضافة إلى كوف -
في نشاط يولد أيضا النفايات السائمة والصمبة والتي أصبحت مشكمة بالنسبة العديد مف البمداف التي تفتقر إلى 

 القدرة عمى معالجتيا؛

                                                             
(1)

،  مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية، جامعة الوادي، لعالقة التفاعلية بين السياحة البيئة والتنمية المستدامةعبد الجليل هويدي، ا 
 .902،902، ص9002، ديسمبر 03العدد 
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بيذا النشاط غالبا  االستغالؿ المفرط لمموارد الطبيعية، إف تطور السياحة والبني التحتية ذات الصمة -
ما تسبب اإلضرار بالمناطؽ الطبيعية وتآكؿ لمتربة بسبب التوسع العمراني وكذا اإلضرار بمصادر المياه 
العذبة والتي محدودة باألساس في بعض المناطؽ، إذ تشير التقديرات بأف السائح يستعمؿ المياه مرتيف  أكثر 

 ة الترفييية كحمامات السباحة ومالعب الغولؼ.مف المقيـ، باإلضافة إلى استخداميا في األنشط

 المبحث الثاني: مدخل لمسياحة الجبمية

السياحة الجبمية ىو نمط مف أنماط السياحة الغير متاح لجميع الدوؿ في العالـ، حيث يترافؽ ىذا 
لة النمط السياحي مع وجود الطابع الجبمي وتوزيعاتو، وكذلؾ طبيعة وخصوصيات ىذه المناطؽ في كؿ دو 

بما  ادية أو الثقافية أو االجتماعية،إضافة إلى االستغالؿ األمثؿ لعوائد ىذا النوع مف السياحة سواء االقتص
 يحقؽ التنمية في ىذه المناطؽ.

 المطمب األول: مفيوم السياحة الجبمية

 تعريف السياحة الجبمية  :أوال

شر مع اكتشاؼ الجبؿ كمكاف السياحة في المناطؽ الجبمية تعود أصوليا إلى القرف التاسع ع
لالسترخاء وممارسة مختمؼ الرياضات الجبمية، وبدأ اإلقباؿ عمى ىذا النوع السياحي والذي اشتيرت بو 
أوروبا خصوصا، وذلؾ مع بداية إنشاء المنتجات السياحية الجماعية في المممكة المتحدة مثؿ منتجات 

 "ساوثند" و"مارجيت" و"بالكيوؿ".

ة الجبمية انتقاؿ االشخاص إلى المناطؽ الجبمية لغرض االستمتاع بالطبيعة الخالبة ويقصد بالسياح   
والتأمؿ فييا واستنشاؽ اليواء النقي، وممارسة مجموعة مف األنشطة الرياضية والرياضات الجبمية كالمشي 

ماكف التاريخية وتسمؽ الجباؿ والتزحمؽ عمى الثمج، وركوب الدراجات، واكتشاؼ األماكف الجديدة وزيارة األ
 واألثرية، والكيوؼ والمغارات وذلؾ قصد التعمـ والتعرؼ عمى ىذه المناطؽ أكثر.

كما تعرؼ بأنيا السفر إلى مناطؽ طبيعية لـ يمحؽ بيا التموث ولـ يتعرض توازنيا البيئي إلى خمؿ    
 الحاضر.  وذلؾ لالستمتاع بمناظرىا ونباتاتيا وحيواناتيا البرية، وحضاراتيا في الماضي و 

وتعتبر السياحة الجبمية أداة لتقريب السائح بالبيئة الجبمية واإلنخراط فييا، والتمتع بكؿ المزايا التي     
 تميز المناطؽ الجبمية عف المناطؽ األخرى، كالمزايا الطبيعية واالجتماعية والثقافية والتاريخية والتراثية.

 لتيا في البيئات الجبمية نجد:ومف األنشطة السياحة التي يمكف لمسياح مزاو 
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 الصيد البحري لمطيور؛  -

 تسمؽ الجباؿ؛ -

 الرياضات اليوائية كالطيراف الشراعي؛ -

 الرياضات الشتوية كالتزحمؽ عمى الثمج؛ -

 تأمؿ الطبيعة واستكشاؼ كؿ ما فييا؛ -

 الرحالت في الغابات ومراقبة الطيور والحيوانات؛ -

 في اليواء الطمؽ؛ إقامة المعسكرات والمخيمات -

 رحالت السفاري والمغامرات؛  -

 تصوير الطبيعة؛ -

 زيارة مواقع التنقيب األثرية؛ -

 التجوؿ في المناطؽ األثرية؛ -

 السياحة العالجية؛ -

 .البحث العممي والتثقيفي -

 خصائص السائح في المناطق الجبمية :ثانيا

نفس الوقت تتطمب نوعا مف القوة البدنية والنفسية  إف البيئة الجبمية تتميز ببياء وجماؿ أخاد وىي في
لمواجية الظروؼ الطبيعية القاسية، وعميو فالسائح في المناطؽ الجبمية لو خصائص تميزه عف باقي السياح 

 : اآلخريف، ونجد مف أىميا

ف ىو سائح بيئي يسعى إلى التركيز عمى التمتع بالنظـ البيئية ومكوناتيا الحية في مناطقيا، م -
 متابعة لمطيور والحيوانات البرية، إضافة إلى النباتات الطبيعية؛

 حب الحصوؿ عمى الخبرة الشخصية واالجتماعية؛ -

 روح المغامرة واكتشاؼ المجيوؿ؛ -

 ايجابي وغير انفعالي؛ -



 اإلطار النظري لمسياحة الجبمية:                                                                                 الفصل األول
 

- 26 - 

 سيؿ التكيؼ مع الخدمات السياحية البسيطة واالعتماد عمى النفس؛ -

 التمتع بالمياقة البدنية؛ -

 وؿ التحديات وتحمؿ المشاؽ والصعوبات؛قب -

االنخراط مع السكاف المحمييف في حياتيـ اليومية، وىذا ما يمكنو مف التعرؼ عمى المنتجات  -
المحمية التي يتميز بيا السكاف المحميوف مف حرؼ تقميدية وآكالت شعبية وعادات وتقاليد وزي شعبي وفمكمور 

 ومواسـ وميرجانات.

 امل الجدب السياحي في المناطق الجبمية المطمب الثاني: عو 

تتوفر المناطؽ الجبمية عمى إمكانيات كبيرة لتطوير القطاع السياحي، وىذه االمكانيات مستمدة مف 
الخصائص الجيولوجية لتمؾ المناطؽ حيث تستقطب السياح الذيف تستيوىـ الطبيعة الجبمية وما تتميز بو مف 

 لفرصة لمتمتع والمغامرة وتتمثؿ فيما يمي:جماؿ وبساطة وانعزالية مما يتيح ا

 االرتفاع :أوال

مف البدييي أف ندرؾ أف االرتفاع يعني انخفاضا مطردا في الضغط الجوي، حيث أف انعكاس ذلؾ    
عمى اإلنساف يكوف متباينا مف موقع إلى أخر، أي أنو كمما كاف االرتفاع أكثر كاف التأثير أكثر، وانخفاض 

 نقص أغمبية الغازات السامة التي تسبب بيا الحياة الصناعية. الضغط الجوي يعني

ونستطيع الجـز أف المناطؽ المرتفعة عمى سطح األرض مف أكثر العوامؿ التي تزيد مف قوة الجاذبية 
السياحية ألي منطقة وترتفع قيمتيا السياحية، حيث يتوافد السياح إلييا لمتعرؼ عمى ماىية الحياة في ىذه 

ىذه الرغبة بحدادتيا ىي عنصر مف عناصر الحاجة لتغيير المكاف، حيث سيكوف دائما الشيء المناطؽ، و 
 . (1)الجديد الذي يختمؼ عـ ألفو اإلنساف في بيئتو العادية عامال مف عوامؿ الجدب السياحي إلييا

 المناخ  :ثانيا

لؾ باعتباره ابرز مقوـ يعد المناخ مف أىـ العناصر الطبيعية أىمية وتأثير عمى القطاع السياحي وذ
لنشوء السياحة وازدىارىا، وذلؾ ليس لكونو مصدرا سياحيا فحسب بؿ أيضا في كونو يحدد امكانية االستفادة 

 مف المصادر السياحية األخرى سواء كانت تمؾ المصادر طبيعية أو بشرية.
                                                             

، في عموـ التسيير، تخصص سترييادة الماجكرة مقدمة لمحصوؿ عمى شذ، م السياحة البيئية في المناطق الجبمية، سامية بوعشاش (1)
 . 20، ص 9000 جامعة الجزائر، اإلدارة البيئية والسياحية، 
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مف خصائص التي ولممناخ تأثير كبير عمى صناعة السياحة بصورة مباشرة، وذلؾ لتوفره عمى بعض 
 .(1)تزيد مف قوة الجدب السياحي ألقاليـ محددة سواء طوؿ العاـ أو خالؿ فترة محددة مف السنة

وبما أف المناطؽ الجبمية تتمتع بمناخ صحي وىواء نقي فيي تعد مف أىـ المناطؽ مف أجؿ إقامة 
ية معمريف أكثر ولدييـ قوة منتجعات صحية، وحيف بحث العمماء في السر الذي جعؿ مف أىالي الجباؿ العال

وطاقة وتحمؿ ودو بشرة نظرة، وصحة جيدة، وجدوا أف السر يكمف في المناخ أي في اختالؼ نسبة 
 األكسجيف واختالؼ ضغط اليواء وخفتو.

وتشير بعض الدراسات أف ممارسة األنشطة الرياضية في الجباؿ مثؿ المشي ليا فوائد أكثر عمى جسـ 
 تقوى عضالت القمب واألوعية الدموية. ثي مناطؽ السيوؿ حييا فاإلنساف مف ممارست

وتبقي ظاىرة تساقط الثموج مف أكثر المظاىر المرغوب فييا سياحيا في المناطؽ الجبمية وذلؾ الرتباط 
العديد مف األنشطة السياحية بالمناطؽ الجبمية بيذه الظاىرة، كالرياضيات الثمجية كالتزلج، إضافة إلى 

 وائية كالطيراف الشراعي. الي الرياضيات

 الموارد المالية: ثالثا

وخاصة  الجبمية، حيف تعد مياه الينابيع تشكؿ الموارد المائية إحدى المصادر السياحية اليامة في البيئة
 منيا المعدنية ذات أىمية كبيرة لعالقتيا الكبيرة الكثيرة مف أوجو النشاطات السياحية.

ىذه عمى عدة عوامؿ مف أبرزىا الكمية والنوعية وأماكف تواجدىا  وتعتمد درجة أىمية ىذه الموارد
والظروؼ المتعمقة باستغالليا، ويمكف تحديد األىمية السياحية لمموارد المائية في كوف أف المياه في المناطؽ 
الجبمية تعتبر مياه صحية ذات مواصفات عالجية، ولقد ازدادت أىمية ىذه المياه مع زيادة األمراض 

رية ومع تطور العصر الصناعي وتموث المياه في المناطؽ الحضرية، والبحث عف العالج الطبيعي العص
 الذي يستوجب التوجو إلى المناطؽ الجبمية.

إضافة إلى ذلؾ نجد المنظر الطبيعي ألغمبية الشالالت التي يبحث عنيا االنساف خالؿ زياراتو إلى 
يتعجب مف روعة المنظر وجمالو والرغبة في االسترخاء مع خرير المناطؽ الجبمية، والتي تجعؿ الناظر إلييا 
 . (2)المجاري المائية التي تنشد ألحانا مع الطبيعة

                                                             
(1)

، الطبعة األولى، دار لمنشر والتوزيع، الجغرافيا السياحية في القرن الحادي والعشروننبيؿ زعؿ الحوامدة، موفؽ عدناف الحميري،  
 .000ص ،9002عماف، األردف 

(2)
 .29شاش، مرجع سبؽ ذكره، صسامية بوع  
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 النبات الطبيعي والحيوان البري :رابعا

يعتبر النبات الطبيعي عامؿ ميـ مف عوامؿ الجدب السياحي في العديد مف األقاليـ السياحية، وذلؾ 
بيعية ذات قيمة جمالية وأىمية ثقافية تجدب السياح لمشاىدتيا والتمتع بخصائصيا ع بو مف مالمح طتلما تتم

 .(1)الطبيعية

ويعتبر الغطاء النباتي وباألخص الغابات مف العوامؿ الطبيعية األكثر تواجد في المناطؽ  الجبمية 
اىده المناظر والتي تقدـ عرضا سياحيا يساىـ في جدب العديد مف السياح بيدؼ البحث عف اليدوء ومش

، كما أنيا تمثؿ الوسط الطبيعي والحيوي لمعظـ الحيوانات والطيور البرية التي بدورىا تشكؿ  (2)الطبيعية
احدى االمكانيات السياحية الطبيعية حيث أف الطيور والحيوانات البرية المنتشرة بكثرة في المناطؽ الجبمية 

 تسمح لمسياح بمزاولة ىواية الصيد.

ع في قطع الغابات وصيد الطيور والحيوانات البرية أحدث خمؿ في النظاـ البيئي إال أف التوس
وعناصره،  حيث ىدد بعض أنواع النباتات والحيوانات والطيور باالنقراض، ليذا ظيرت المحميات الطبيعية 

ـ الدوؿ والحدائؽ الوطنية في كثير مف دوؿ العالـ وال سيما في الواليات المتحدة االمريكية وكندا ومعظ
االفريقية بحيث أصبحت ىذه المحميات والحدائؽ في بعض الدوؿ مف العوامؿ الرئيسية في الجدب السياحي 

 . (3)والدخؿ السياحي ليا

 الجبمية  المطمب الثالث: تأثير السياحة عمى البيئة

البيولوجي، إال  المناطؽ الجبمية ورغـ ما تمتاز بو مف اليواء النقي والمناظر الطبيعية الجميمة والتنوع
 أنيا ميددة بسبب آثار السياحة الغير المسؤولة والالمباالة اتجاه البيئة.

 الجبمية التأثيرات االيجابية لمسياحة عمى البيئة :أوال

لمسياحة الجبمية أثار ايجابية كثيرة فالسياحة تعود بالفائدة عمى المناطؽ الجبمية مف خالؿ التدابير التي 
 يمي: ىذه البيئة وحماية سماتيا، مف معالـ تاريخية مختمفة وحياة برية جبمية تتمثؿ كما تعود بالمنفعة عمى

                                                             
(1)

 .000، ص9000، الطبعة األولى، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، جغرافية السياحةمناؿ شوقي عبد المعطي أحمد،  

(2)
 .000ص نفس المرجع، 

(3)
 كتروني: عمى الموقع االل التنمية السياحية واثرىا عمى صناعة البيئة الطبيعية،ندي، بازاد محمد أميف النقش 

http://unan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ara-do/unpan020849 ppf.p91.20/03/2016 
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تعتبر السياحة الجبمية فرصة لالرتقاء والتحسف لألفضؿ بحيث يعتبر اشراؾ السكاف المحمييف  -
وؼ لممناطؽ الجبمية في عمميات التنمية وادماجيـ في التخطيط االقتصادي ىو جانب آخر لتحسيف الظر 

 المعيشية وتحقيؽ التنمية االجتماعية ؛

تساىـ السياحة الجبمية في اقامة المنتجعات الجبمية ومد الطرؽ إلييا وأنماط التصريؼ والخدمات   -
المختمفة مما يؤثر مباشرة عمى طبيعة الحياة في ىذه المناطؽ ويزيد مف اقباؿ السكاف عمى االقامة فييا بعد 

 لمحياة الجبمية، وبالتالي التقميؿ مف النزوح الريفي. خمؽ موارد جديدة وتسييالت

اليدؼ األوؿ مف اقامة المنتجعات الجبمية وأنواع أخرى مف التسييالت كالفنادؽ والمطاعـ ومراكز  -
التزلج ومناطؽ لمراقبة الحيوانات والتعرؼ عمى النباتات واألشجار، واكتشاؼ األثار القديمة في الكيوؼ 

 أخرى مف المحميات الطبيعية، يكوف ذلؾ مف أجؿ جدب السياح.والمغارات وأنواع 

 تعتبر السياحة في المناطؽ الجبمية وسيمة لتعزيز التبادؿ الثقافي  . -

تشكؿ السياحة الجبمية الدافع االكبر األساسي إلنشاء مجموعة مف المستوطنات والمنتجات الصحية  -
توفير و  لريفية في ىذه المناطؽ وذلؾ مف خالؿ فؾ العزلة،والشتوية، وىذا يعود بالفائدة عمى المجتمعات ا

مرافؽ البنية التحتية األساسية كإمدادات المياه وشبكات الصرؼ الصحي والكيرباء والطرؽ والنقؿ 
 والمواصالت السمكية والالسمكية، وىذا في تحسيف نوعية حياة السكاف، وبخفض مف نسبة اليجرة إلى المدف.

 الجبمية لسمبية لمسياحة عمى البيئةالتأثيرات ا :ثانيا

عمى الرغـ مف األثار اإليجابية لمسياحة الجبمية، إال أنيا ال تخمو كذلؾ مف التأثيرات السمبية خصوصا 
 :(1)عمى النظـ االيكولوجية، ويمكف حصر ىذه التأثيرات السمبية في

سييالت إضافية في ىذا النوع التأثيرات السمبية لمسياحة في المناطؽ الجبمية  تكمف في أف اقامة ت -
مف البيئات مف شأنو أف تؤثر عمى التركيب الجيولوجي والصخري، كأعماؿ التسمؽ عمى تمؾ التركيبات 

 وتأثير االقداـ لبموغ قمميا فضال عف عممية جمع بعض الصخور والحفريات كتذكارات؛

الحية، وأغمبية الغابات اعتبار الكثير مف المناطؽ أصبحت الممجأ األخير لكثير مف الكائنات  -
الجبمية طالتيا يد التدمير إلنشاء المرافؽ والمنتجعات السياحية ىذا أدى إلى القضاء عمى البيئة وحياة اغمبية 

 الحيوانات؛

                                                             
(1)

 . 22سامية بوعشاش، مرجع سبؽ ذكره، ص  
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عة التي يرتكبيا السائح، ألف ئرؼ السياح تعتبر مف األخطاء الشااطعاـ اغمبية الحيوانات مف ط -
 ليذه الحيوانات وبالتالي اختالؿ التوازف البيولوجي عمى المدى البعيد؛ ذلؾ يسبب اختالؿ التوازف الغذائي

مشاريع التنمية السياحية في ىذه المناطؽ ىي تقميص لممساحات المعيشية ألغمب الكائنات الحية  -
 والحيوانية والنباتية وبالتالي الحد مف تطورىا ونموىا بالشكؿ الطبيعي؛

 ية في الجزائرالمبحث الثالث: واقع السياحة الجبم
تزخر الجزائر عمى إمكانيات طبيعية كبيرة وبيا قدرات سياحية ىائمة، خاصة في المناطؽ الجبمية 
وباعتبار أف السياحة تؤثر عمى النشاط االقتصادي بشكؿ مباشر فإنو يمكف استغالؿ ىدا النوع مف السياحة 

 في الجزائر قصد النيوض باالقتصاد الوطني.

 ع المناطق الجبمية في الجزائرالمطمب األول: أنوا
تتشكؿ الجباؿ في الجزائر مف ثالث سالسؿ جبمية، حيث توجد في الشماؿ سمسمتاف تكاداف تكوناف 
متوازيتاف مف الشرؽ الى الغرب ىما سمسمتي األطمس التمى واألطمس الصحراوي، وسمسمة جبمية في الجنوب 

 والمعروفة بجباؿ اليقار.

اطؽ في الجزائر فنجدىا تنقسـ إلى قسميف مختمفيف وذلؾ حسب الطقس أما فيما يخص طبيعة المن
 ونوعية األراضي، فيي تنقسـ إلى مناطؽ الرطبة ومناطؽ شبو جافة.

 المناطق الجبمية الرطبة :أوال

المناطؽ الجبمية الرطبة موجودة مباشرة في جنوب المناطؽ الساحمية الرطبة، وتجمع ما يفوؽ ثمانية 
بمدية أغمبيا في شكؿ مجمعات سكنية، يعتمد سكانيا أساسا  202السكاف، موزعة عبر مالييف نسمة مف 

% منيا 03عمى الزراعة الواسعة لمحبوب والخضر، واألشجار المثمرة، موزعيف بيف مختمؼ المناطؽ، فنجد
ي % منيا ف20موجودة في المناطؽ الغربية بمرتفعات تراس بتممساف، مرتفعات تسالة، وسمسمة الظيرة و

المنطقة الوسطى بجباؿ الونشريس، الزكار، التيطري، سمسمة جباؿ جرجرة والبيباف، والباقي في المنطقة 
 .(1)الشرقية بمرتفعات سطيؼ وقسنطينة وجباؿ البابور

 

                                                             

 
جزائر واقع سياحة في ال حوؿ الممتقى الوطني ،)حالة الجزائر( السياحة البيئية في المناطق الجبميةرحيـ حسيف، براىـ شاوش توفيؽ،  (1)

 .09ص ،9000ماي  09.00وآفاؽ، المركز الجامعي البويرة، الجزائر،
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 المناطق الجبمية الشبو جافة :ثانيا

باألطمس  تتميز ىذه المناطؽ بقساوة المناخ وقمة التساقط وأراضييا المنجرفة، وىي المتواجدة
الصحراوي )األوراس وجباؿ عمور(،والسفوح العميا والسفمى لمتؿ الغربي وأقصى الشرؽ)نمامشة، سعيدة 

 اعة الخضر الجافة وتربية المواشيوتبسة(، يعتمد سكانيا أساسا عمى زراعة الحبوب بمساحات ضيقة وزر 
نتيجة ىجرة ونزوح سكانيا نحو المدف  تغيب فييا المجمعات السكنية المركزة، وتتميز بقمة الكثافة السكانية

 .(1)الكبرى

 المطمب الثاني: أىم المناطق السياحية الجبمية في الجزائر

تعتمد السياحة الجبمية في الجزائر عمى الحظائر الوطنية التي تعد أىـ مصدر مف مصادر التنوع 
حظائر متنوعة عبر  00إلى البيولوجي، كما أنيا تعتبر أماكف جدب سياحي ىاـ، وعدد ىذه الحظائر يصؿ 

منيا موجودة في الشماؿ وتشمؿ كؿ مف حظيرة جرجرة والشريعة والقالة وتازة وقورايا  02 التراب الوطني،
 وحظيرة تممساف وثنية الحد.

ألؼ ىكتار تديرىا ادارة الغابات، أما  022مساحة اجمالية تفوؽ  عمىتتربع مجموعة ىذه الحظائر  
منطقة اليضاب وىي حظيرة جبؿ عيسى في والية النعامة، كما يضـ الجنوب الكبير  الحظيرة التاسعة تقع في

 حظيرتي اليقار والتاسيمي. 

ولقد تـ المجوء إلى تحديد  ىذه الحظائر الوطنية كمناطؽ ومواقع جغرافية تحمؿ خصائص مناخية   
 بعدا سياحيا فريدا مف نوعو.ونباتية وحيوانية خاصة ونادرة، وما تحممو مف مناظر خالبة وىو ما أعطاىا 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .00ص نفس المرجع، (1)
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 والجدوؿ التالي يوضح قائمة الحظائر الوطنية:

 (: قائمة الحظائر الوطنية الموجودة في الجزائر70الجدول رقم )

 الحظيرة الوطنية الموقع المساحة)ىكتار( تاريخ اإلعالن

 تنية الحد تيسمسيمت 0.292 90/02/0320(المؤرخ في 223-20المرسوـ رقـ)

 جرجرة البويرة/تيزي وزو 02.220 90/02/0320( المؤرخ في220-20رقـ)المرسوـ 

 الشريعة البميدة/ المدية 92.221 90/01/0320( المؤرخ في220-20المرسوـ رقـ )

 القالة الطارؼ 12.202 90/02/0320( المؤرخ في229-20المرسوـ رقـ )

 بمزمة باتنة 92.920 0/00/0322( المؤرخ في092-22المرسوـ رقـ)

 قوراية بجاية 9.020 0/00/0322( المؤرخ في091-22المرسوـ رقـ)

 تازة جيجؿ 0.201 0/00/0322( المؤرخ في029-22المرسوـ رقـ)

 الطاسمي اليزي 00.200.00 90/02/0321( المؤرخ في22-21المرسوـ رقـ)

 اليقار تمنراست 2200.00 0/00/0321( المؤرخ في900-21المرسوـ رقـ)
 تممساف تممساف 2.992 09/02/0330( المؤرخ في001-20المرسوـ رقـ)

 المصدر: مف أعداد الطالبة

وتصنؼ ىذه الحضائر إلى ثالث مجموعات، المجموعة األولى تتميز بالغطاء النباتي الكثيؼ وتشمؿ 
وتازة وقوراية، المجموعة الثانية: في مناطؽ اليضاب وىي ذات طبيعة جبمية وتشمؿ كؿ مف  القالة حظيرة

ظيرة جرجرة والشريعة وبمزمة وثنية الحد وتممساف، المجموعة الثالثة: بالمنطقة الصحراوية وتشمؿ حظيرة ح
 اليقار والطاسمي.

ومف خالؿ ىذا سوؼ نتطرؽ إلى أىـ الحظائر ذات الطبيعة الجبمية التي تعد أىـ قبمة سياحية لمحبي 
 البيئة الجبمية في الجزائر:

 حظيرة الشريعة  :أوال

وىي تعد مف أىـ  90/01/0320( المؤرخ ي 220-20ىذه الحظيرة بمقتضى المرسوـ رقـ) أنشأت
آلؼ ىكتار، وىي  92الحظائر الوطنية المحمية والغنية بثرواتيا النباتية والحيوانية، تمتد عمى مساحة تفوؽ 
 كف بيا النفوس.أىـ المناطؽ السياحية والتي تعرؼ بمنظرىا الثالثية والتي يجد الزائر، الراحة التي تس
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 ( مواقع ذات أىمية سياحية كبيرة:00ونجد بالحظيرة  الوطنية لمشريعة )

 منطقة الحمدانية في القرب التي تحتوي القرد المغاربي وجحوره مختمفة الطيور. -

منطقة الشريعة والتي نجدىا تقع في مركز الحظيرة وتشمؿ عمى غابة األرز، وبيا أنواع كثيرة مف  -
 لنادرة وأماكف لممارسة الرياضيات الشتوية في كالتزلج عمى الثموج.النباتات ا

منطقة حماـ ممواف في الغرب، والتي تتميز بثرواتيا المائية العذبة وبصتيا الورقية، الى جانب وجود -
 مواقع الراحة واالستحماـ في الطبيعة.

 (1)الحظيرة الوطنية لجرجرة  :ثانيا

داري تقع إوىي مؤسسة ذات طابع  0320جويمية 90المؤرخ في  20/220أنشأت بمقتضي المرسوـ رقـ
كمـ جنوب شرؽ العاصمة بالقرب مف البحر المتوسط وىي بذلؾ 020الحظيرة في شماؿ الجزائر عمى بعد 

تقع في سمسمة جباؿ جرجرة يحدىا شماال البحر المتوسط وبومرداس، ومف الشرؽ بجاية ومف الغرب المدية 
 مسيمة.ومف الجنوب والية ال

 تنتمي الحظيرة إلى الحزاـ القبائمي، حيث نجدىا محاطة مف الشرؽ إلي الغرب عبر صخرتيف كبيرتيف
تنتمي الحظيرة إلى المنطقة الرطبة الجبمية، ذات الشتاء البارد حيث تتراوح نسبة المطر السنوية ما  كما أنيا

جانفي إلى مارس، أما في فصؿ الصيؼ ممـ، كما تشيد الحظيرة فترة ثمجية تمتد مف 0200إلى  0900بيف 
 ـ09فنجد درجة الحرارة معتدلة مقارنة بمناطؽ التراب الوطني، حيث نجد أف درجة الحرارة العميا تقدر بحوالي 

صنؼ  02صنؼ منيا  000أما بالنسبة لمغطاء النباتي توجد بيا عدة أصناؼ نباتية قدرت بحوالي 
نوع حيواني، حيث ىناؾ  022النسبة لمحيوانات فيوجد فييا نوع محمي، أما ب 00صنؼ نادر،  10أصمي، 

نوع مف بينيا الصقور  099منيا محمية، أما بالنسبة لطيور فإنيا تحتوي عمى  00نوع مف الثدييات  90
والنسور والعصافير. والى جانب ىذا نجد اف الحضيرة غنية بالتراث الثقافي واألعماؿ التقميدية كالحي 

 والفخار.

 

 

 
                                                             

(1)
                                                                                      ت الطبيعية في الجزائر، نقال عف المواقع:ياالمحم الى رحمة  

http://www.safari.com/fourums/safari84/travel49503/26/03/2016 11:22                                                  
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 (1)الحظيرة الوطنية لثيو الحد :ثالثا

أو ما يطمؽ عمييا بجنة األرز، عبارة عف صخرة ممفوفة أو محاطة مف كؿ جانب بالمراعي تتواجد في 
وكانت  0390والية تيسمسيمت، وىي تمثؿ منطقة محمية في الجزائر، صنفيا المستعمر كمحمية طبيعية سنة 

عجاب مف طرؼ المستع كما  0220مريف حيث بنى الحصف العسكري في أفريؿ الغابة األرزية محط أنظار وا 
(، فبنى فييا قصر صغير وكاف يتردد عميو في كؿ صيؼ jordamأستقطبت ىذه العجائب المندوب المالي )

سنة، بعد االستقالؿ قررت الحكومة الجزائرية حماية ىذه الرائعة األرزية وتحويميا  إلى محمية  02لمدة 
 .0320جويمية  0المؤرخ في  223/20قـ طبيعية وىذا وفؽ المرسوـ ر 

كمـ عف مقر الوالية وىي تتواجد في جنوب األطمس التمى وتمتد مف جباؿ 20تبعد الحظيرة بحوالي 
الونشريس وجباؿ الصورصو، تحدىا مف الشماؿ والية الشمؼ ووالية عيف الدفمة، ومف الشرؽ والية المدية 

 الجمفة وتيارت.ومف الغرب والية غميزاف ومف الجنوب والية 

%وىي تمثؿ الحد  21ىكتار، تكسوىا أشجار األرز بنسبة  0292تتربع الحظيرة عمى مساحة قدرىا 
الجنوبي لممناخ المتوسطي وتمنح طبيعتيا اإلجابات عف العديد مف األلغاز المرتبطة بعمـ النبات منيا التمازج 

منطقة الوحيدة في البحر األبيض المتوسط التي المسجؿ بيف شجرة األرز وشجرة الفستؽ باألطمس كما أنيا ال
 . (2)ـ، كما تتوفر عمى حفريات تعود إلى آالؼ سنة خمت0900تنمو فييا أشجار الفميف عمى ارتفاع 

، مف ¾يوجد بالحظيرة أنواع مختمفة مف الحيوانات والنبتات فبالنسبة  لمغطاء النباتي يوجد حوالى   
غابي أما الباقي فتمثؿ النبتات القاعدية الصغيرة، أما بالنسبة لمحيوانات مساحة الحظيرة مشغولة بالقطاع ال

فيي تحتوي عمى أنواع مختمفة مف الحيوانات المحمية حيث تسعى الحظيرة إلى الحفاظ عمييا وتكثيرىا  حيث 
 منيا محمية.92نوع مف الطيور،  30مف الثديات،  01نوع، 000نجد حوالي 

 ناظر ومواقع تميزىا وتشوؽ الناظريف إلييا:كما تتميز الحظيرة بوجود م

الدائرة المركزية: وىي بقعة كبيرة محاطة بأرزيات كبيرة تعود إلى آالؼ السنيف كما نجد فييا مروج  -0
 تشبو مروج سويسرا وجباؿ األلب.

                                                             
(1) Ministère de l’Agriculture et du développement rural, Direction Générale des Forêt, ATLAS des parcs nationaux 

algériens, Parc National de théniet el had, mars 2006,pp:09-10. 
(2)

لألرز  الوطنيةدراسة الحظيرة )مة في الجزائراسياحة البيئية كوسيمة لحماية الطبيعة والتنمية المستدال، بمقاسـ ماضي، خديجة لدرع  
فمبر نو   90-03باتنة،  ،جامعة الحاج لخضر،ة يفرص ومخاطر السياحة الداخم ،الممتقى الوطني حوؿ (،ثنية الحد والية تسمسيمت

 .1ص ،9009
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(: ومف خاللو يمكف مشاىدة كؿ المناظر المحيطة بالحظيرة وىو المكاف 0102كاؼ السيقا ) -9
 اللتقاط الصور البانورامية . المثالي

 ـ.0121راس البراريت: وىو يعد اعمى قمة تبمغ  -0

الورتاف: مميئة باألشجار بيا ينبوع مائي وترتسـ بالجبؿ بانوراما رائعة تجعؿ الزائر يستمتع بمنظر  -2
 غروب الشمس.

2-le pre-maigra) ع المياه التي (: يوجد في وسط أشجار األرز توجد فيو تكوينات صخرية وينابي
 تثر إعجاب الزوار.

ىذه الميزات جعمتيا مصنفة كمحمية وطنية وعالمية وكأحد أىـ األقطاب السياحية في الجزائر كما أنيا 
أليمت المؤرخيف والمستكشفيف، ورغـ ما تعرضت لو مف طرؼ المستعمريف إال أنيا احتفظت بطابعيا 

 المتميز.

 (1) الحضيرة الوطنية لبمزمة :رابعا

تقع  0322نوفمبر  00المؤرخ في 22/092زمة بموجب المرسوـ الرئاسي رقـمنشأت الحظيرة الوطنية لبأ
، حيث تحتوي عمى حوالى ألوراسيةالحظيرة في المنطقة الشرقية لمتراب الوطني، وىي بذلؾ تنتمي الى الكتمة ا

 ربع جباؿ: جبؿ تيشوا، توقرت، كسرو ومعجاؿ.أ

كمـ، تحدىا  02ىكتار، حيث تبعد عف والية باتنة بحوالي92920قدرىا  تتربع الحظيرة عمى مساحة   
مف الشماؿ والية قسنطينة ومف الشماؿ الغربي والية سطيؼ، ومف الجنوب والية بسكرة، ومف الشرؽ والية 

 خنشمة.

كمـ شرؽ الجزائر العاصمة، ترتفع جباليا عف سطح البحر 200 بػتبعد الحضيرة الوطنية لبزمة 
نوع نادر، كما تحتوي الحظيرة كذلؾ  90منيا نادرة و 02منيا محمية و 02نوع نباتي،  221بيا  ـ،9012بػ

أنواع محمية )الفيد، الخنزير، الضباع  02نوع مف الثديات مف بينيا  01نوع حيواني يوجد  003عمى
لزواحؼ منيا محمي مف البرمائيات وا 02نوع مف الطيور  002المخططة، القط المخطط(، ضؼ الى ىذا 

 مثؿ: الحرباء والسمحفاة اليونانية.

                                                             
(1)

:                                                                              الحظائر الوطنية في الجزائر، عف الموقع  
:13 today.com, 21/03/2016, 15-upon.com/submit?url=http://algeriahttp://www.stumble 

http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://algeria-today.com,%2021/03/2016,%2015 :13
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://algeria-today.com,%2021/03/2016,%2015 :13
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تعد الحضيرة الوطنية لبمزمة المكاف الوحيد الذي تنمو فيو أشجار األرز في المناطؽ الصخرية، ويقدر 
% مف المساحة اإلجمالية، منو أربع أشجار مف نوع 09سنة وىي تغطي 000عمر ىذه األشجار بحوالي 

« المطرس»، «كتامي»ظيرة عددا مف األودية تصب شماال مثؿ وادي األرز الييمااليا، كما تتخمؿ ىذه الح
 طائر مياجر. 21022وىي تأوي ما يناىز

 الحظيرة الوطنية لتممسان :خامسا

،تقع في والية تممساف، تحدىا مف الشماؿ البحر 0330ماي  09أنشأت الحظيرة الوطنية لتممساف في 
معباس ومف الغرب المغرب األقصى، ومف الجنوب األبيض المتوسط وعيف تيموشنت ومف الشرؽ سيدي ب

نوع  012نوع نباتي و 220ىكتار وتشمؿ أقاليـ سبع بمديات، يوجد بيا 2292النعامة، تبمغ مساحتيا حوالي 
حيواني، كما تحتوي عمى كيوؼ ومناطؽ أثرية مميزة منيا المنصورة وسيدي بومديف، اغادير سيدي بوشناؽ 

ومنارة، إضافة الى مغارات بني عاد، وتضـ غرفة السمطاف وغرفة الحارس  الطاير والتي تتكوف مف ضريح
 وتمثاؿ الحرية.

  (1) الحضيرة الوطنية لمتاسيمي :سادسا

ـ عف سطح 9000وىي سمسمة جبمية تقع بوالية اليزي وىي ىضبة قاحمة حصوية، ترتفع بأكثر مف
أعمى قمة جبمية بيا  9كمـ09000ب كمـ مشكمة مساحة تقدر20كمـ وطوليا 20إلى 20البحر عرضيا مف 
ـ عمى كؿ مساحتيا ترتفع مف عمى الرماؿ قمـ صخرية متآكمة جدا تعرؼ 9.002ىي ادرار وترتفع ب

بالغابات الصخرية، وكأنيا أطالؿ مدف قديمة ميجورة بفعؿ الزمف والعواصؼ الرممية بسبب االرتفاع 
لغطاء النباتي في ىذه األرض القاحمة تعتبر ثرية وخصائص االحتفاظ بالمياه في باطف أرض التاسيمي، اف ا

الى حد ما فيي تشمؿ تواجد الغابات المنتشرة منيا أشجار سرو الصحراء المتوطنة الميددة باالنقراض، حيث 
ألؼ 00سنة واألثار التي يعود تاريخيا الى 9000شجرة عمر كؿ واحدة منو يتعدى  900لـ يبقى منو سوى 

 عاـ.

 عوقات السياحة الجبمية في الجزائرالمطمب الثالث: م

افتقار النشاط السياحي في المناطؽ الجبمية إلى النصوص القانونية التي تقوـ بحمايتو وتأطيره  -
 بالشكؿ الذي يميؽ بأىميتو مقارنة مع غيره مف األنشطة الميمة؛

                                                             
 . 01بمقاسـ ماضي، خديجة لدرع، مرجع سبؽ ذكره،ص (1)
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 لتنمية؛عدـ تدخؿ الجماعات المحمية كفاية في تطوير ىذا النشاط رغـ أنو محرؾ مف محركات ا -

افتقار المجتمعات في المناطؽ الجبمية إلى المرافؽ المساعدة عمى تطوير النشاط السياحي  -
 كالكيرباء والماء ووسائؿ االتصاؿ والصحة والتعميـ والثقافة؛

عدـ توفر البنيات التحتية التي تعتبر مف الضروريات لقياـ السياحة في ىذه المناطؽ، كالمطاعـ  -
ضروريات تطوير النشاط بلمناطؽ فإنيا تبقى قميمة مقارنة فيو، ورغـ وجودىا في بعض اوالفنادؽ ووسائؿ التر 

 السياحي في المناطؽ الجبمية؛

 اإلىتماـ المتأخر بيذا النشاط الحيوي مف طرؼ الييئات المعنية؛ -

موسمية النشاط السياحي في المناطؽ الجبمية، حيث أف أىـ الرحالت السياحية إلى المناطؽ  -
تكوف خالؿ موسـ الشتاء وعند تساقط الثموج فقط، وىذا مايؤثر سمبا عمى االقتصاد المحمي، مما الجبمية 

 يسبب البطالة ألغمبية المستخدميف؛

عدـ تخصيص ميزانية مالية كافية لتطوير السياحة في المناطؽ الجبمية وضعؼ االستثمارات فييا،  -
 وبالتالي تيميش ىذه المناطؽ بصفة مطمقة. 
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  :خالصة

لـ تعد السياحة في الوقت الحالي تعتمد عمى األشكاؿ التقميدية المتعارؼ عمييا سابقا بؿ أصبحت 
تتجو إلى أشكاؿ جديدة تختمؼ عف تمؾ التي سادت مف قبؿ، حيث امتدت لتشمؿ أماكف فارغة وجد نائية 

ا بعد آخر أنواعا عديدة ومختمفة تحتضف جباؿ عالية وأودية ىادئة وجوا نقيا، حيث أصبحت تستقطب يوم
 مف السياح المولعيف بالمغامرة واالستكشاؼ وممارسي الرياضات الجبمية.

والمناطؽ الجبمية في الجزائر تغطي مساحة إجمالية تفوؽ سبعة مالييف ىكتار، إال أف السياحة الجبمية 
تيكجدة، عمى الرغـ مف وجود  في الجزائر تقتصر عمى جباؿ الشريعة وجباؿ جرجرة والتي نجد فييا محطة

عادة تييئتيا  مناطؽ سياحية ميمة جدا تكاد تكوف ميجورة وميمشة، والتي تحتاج إلى العناية واالىتماـ وا 
الستقباؿ السياح، حيث يمكف أف يكوف لالستثمار والتنمية السياحية في ىذه المناطؽ كأحسف مدخؿ لتحسيف 

 فقر والتيميش والنزوح الريفي.   األوضاع الراىنة، وذلؾ مف أجؿ مكافحة ال

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

التنمية الريفية : الثانيالفصل 
 في الجزائر

 التنمية الريفية أساسياتول: المبحث األ 

 التنمية الريفية في الجزائر سياساتالمبحث الثاني: 
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 تمييد:

رغـ تعدد التعريفات حوؿ مفيوـ التنمية، إال أنيا تتفؽ فيما بينيا عمى أنيا عممية تغيير إيجابي مف 
خالؿ وضع برامج مبنية عمى أساس التخطيط العممي الحتياجات الناس، فالتنمية وكما أشار إلييا الباحثيف 

ف ىي مف اإلنساف ولو وتعود عميو، مما يعزز االعتماد عمى الذات ويزيد مف قدرة االنتاجية لدى التنمويي
 األفراد.

وقد نتج عف اختالؼ التصورات حوؿ مفيوـ التنمية، تنوع في أصنافيا وقد قسمت إلى أصناؼ تقميدية 
خرى حديثة لعؿ أبرزىا التنمية ..، وأصناؼ أاالقتصادية.كالتنمية االجتماعية، التنمية الثقافية، التنمية 

المستدامة والتنمية الريفية، وتعد ىذه األخيرة مف المصطمحات التي التزاؿ ىناؾ جدال حوليا بيف معظـ 
التنموييف، حيث أصبح ىناؾ اىتماـ بالتنمية الريفية نظرا لكونيا تيدؼ إلى تطوير الريؼ وسكانو، كما تعتبر 

خطط التنمية الشاممة لمدولة، نظرا ألف المجتمع الريفي يحتؿ أىمية خاصة التنمية الريفية جزء ال يتجزأ مف 
 . عالـشكموف نصؼ السكاف في الوذلؾ بسبب أف سكاف المجتمعات الريفية ي
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 التنمية الريفية أساسياتول: المبحث األ 

تي تشغؿ باؿ عمماء تعتبر قضية التنمية بصفة عامة، والتنمية الريفية خاصة مف أىـ القضايا ال
كاديمييف فقط، بؿ يشاركيـ في ذلؾ االقتصاد والسياسة واالدارة، حيث ال يقتصر اىتماـ التنمية مف طرؼ األ

الييئات الحكومية وصناع القرار والتنفيذيوف، فالتنمية الريفية تعتبر مف العمميات التي عف طريقيا يتـ توحيد 
جؿ تحسيف الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية لممجتمعات أفراد والسمطات العامة وذلؾ مف ألجيود ا

 سياما فعاال في تحقيؽ التنمية الوطنية.  إف تسيـ أاعدتيا عمى المحمية وجعميا جزءا متكامال في الدولة ومس

 ول: مفيوم التنمية الريفيةأل المطمب ا

تنمية المجتمع وىذا ما أكدتو  بمصطمح 0322طمؽ عمى عممية تنمية المناطؽ الريفية في عاـ ألقد 
 0322سكرتارية المجنة االستشارية لتعميـ الجماىير في افريقيا بضرورة األخذ بتنمية المجتمع، أما في سنة 

فقد أوصى مؤتمر كامبردج بضرورة تنمية المجتمع المحمي لتحسيف أحوالو وظروفو المعيشية ككؿ وذلؾ 
ألبناء ىذا المجتمع، أما في بداية السبعينات مف القرف الماضي  باالعتماد عمى المشاركة الشعبية المحمية

كاف مفيوـ التنمية الريفية يختمط بمفيوـ التنمية الزراعية وفي كثير مف األحياف كاف استخداـ أحدىما يعبر 
عف اآلخر، وكاف السبب في ذلؾ ىو ىيمنة النشاط الزراعي في المناطؽ الريفية، مما رافؽ ذلؾ تضائؿ 

ي المناطؽ الريفية، وىو ما أشار ات الصحية والثقافية والتعميمية، فضال عف خدمات البنية التحتية فالخدم
% مف سكاف الريؼ ال يحصموف عمى 20ليو البنؾ الدولي في منتصؼ السبعينات حيث أكد أف أكثر مف إ

ىذا الوضع برز مفيوـ  الخدمات االجتماعية المناسبة خاصة في المجاالت المذكورة مقارنة بالمدف، ونتيجة
عندما ذكر اف التنمية الريفية عممية  0312التنمية الريفية المتكاممة الذي عبر عنو تقرير البنؾ الدولي عاـ 

متكاممة واستراتيجية شاممة تيدؼ إلى تطوير الحياة االقتصادية واالجتماعية لفقراء الريؼ، وذلؾ مف خالؿ 
نشاء صناعا لصحية والتعميمية ت ريفية توفر ليـ فرص عمؿ وتحسف الخدمات ازيادة االنتاج  الزراعي وا 

 سكاف.     واالتصالية واإل

 أوال: تعريف التنمية 

برز مفيوـ التنمية بصورة أساسية مند الحرب العالمية الثانية في عمـ االقتصاد حيث أستخدـ لمداللة 
يدؼ إكساب ذلؾ المجتمع القدرة عمى عمى عممية إحداث مجموعة مف التغيرات الجدرية في مجتمع معيف، ب

بالصورة التي تكفؿ زيادة  التطور الذاتي المستمر بمعدؿ يضمف التحسف المتزايد في نوعية الحياة لكؿ افراده،
سف حؿ الموارد االقتصادية المتاحة و درجات اشباع الحاجات األساسية عف طريؽ الترشيد المستمر الستغال
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. وتطور مفيوـ التنمية ليرتبط بالعديد مف الحقوؿ المعرفية، فأصبح ىناؾ (1)استغالؿ عائدات ذلؾ االستغالؿ
التنمية الثقافية والتي تسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع، كذلؾ التنمية االجتماعية التي تيدؼ إلى تطوير 

ية والتي تيتـ التفاعالت المجتمعية بيف اطراؼ المجتمع، باإلضافة إلى ذلؾ استحدث مفيوـ التنمية الريف
 بتدعيـ سكاف المناطؽ الريفية وذلؾ مف خالؿ رفع مستواىـ المعيشي وتحسيف اوضاعيـ.

 يمي:  ومف بيف أىـ التعاريؼ ليذا المصطمح نذكر ما

بأنيا " مجموعة مف الوسائؿ والطرؽ التي تستخدـ بقصد توحيد جيود مم المتحدة ىيئة األعرفتيا 
ي جؿ تحسيف مستوى الحياة مف الناحية االقتصادية واالجتماعية والثقافية فاالىالي مع السمطات العامة مف أ
يجابيا في الحياة القومية وتساىـ إىذه المجتمعات مف عزلتيا لتشارؾ خراج ا  المجتمعات القومية والمحمية، و 

 في تقدـ البالد" .  

تماعية والثقافية لممجتمع وفؽ بأنيا " عممية التغيير في البنية االقتصادية واالج أحمد رشيدكما عرفيا 
توجيات عامة لتحقيؽ أىداؼ محددة تسعى أساسا لرفع مستوى معيشة السكاف في كافة الجوانب بمعف أف 

  . (2)أية تنمية يقصد بيا االرتفاع الحقيقي في دخؿ المواطنيف مف جوانب اقتصادية وغير اقتصادية" 

ات مخططة وموجية تحدث تغييرا في المجتمع فقد عرفيا بأنيا " عممي محمد شفيقأما الدكتور 
لتحسيف ظروفو وظروؼ افراده مف خالؿ مواجية مشكالتو وازالة العقبات وتحقيؽ االستغالؿ األمثؿ 

 . (3)لإلمكانيات والطاقات لتحقيؽ التقدـ والنمو المجتمع والرفاىية والسعادة لألفراد" 

 نمية ىي:نجد أف ىذه التعاريؼ تتفؽ فيما بينيا عمى أف الت

 يجابي مف خالؿ تدخؿ المجتمع المحمي مع السمطات العامة؛التغيير اإل -

 تشمؿ جميع جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ -

 ؛يتقوـ عمى برامج مدروسة ومبنية عمى التخطيط العمم -

ارد لى رفع مستوى معيشة األفراد في المناطؽ الريفية وذلؾ مف خالؿ استغالؿ المو إتيدؼ  -
 واإلمكانيات المتوفرة بالمجتمع. 

                                                             
(1)

 .09، ص 9002، مجمة ديواف العرب، القاىرة، عدد حزيراف حاتياممفاىيم التنمية ومصط، ناصر عارؼ  
(2)

 .02 -02، ص ص 0322ربية لمطباعة والنشر، القاىرة، ، دار الجامعة العالتنمية المحميةاحمد رشيد،   
(3)

، 0330، دراسات في قضايا التنمية ومشكالت المجتمع، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، التنمية االجتماعيةمحمد شفيؽ،  
 .03ص
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 لمتنمية مستوييف أساسييف ىما:   

يقصد بو االتجاىات والبرامج التي تتخذىا الدولة بالكامؿ لتحقيؽ التنمية  المستوى الوطني: -0
الشاممة في كافة القطاعات واألنشطة االنتاجية والخدمية كالزراعة والصناعة والصحة والتعميـ....الخ، مع 

 ة التنسيؽ والتوازف فييا.مراعا

يصطمح عمى تنميتيا بتنمية المجتمع المحمي ويقصد بيا العمميات التي يمكف  المستوى المحمي: -9
مف خالليا تنسيؽ وتوحيد جيود السكاف المحمييف مع السمطات الحكومية بغية تحسيف مستوى األحواؿ 

 .   (1)تنميتيا االجتماعية واالقتصادية لتمؾ المجتمعات المحمية واإلسياـ في

 ثانيا: تعريف التنمية الريفية

يصعب وضع تعريؼ ليذا الصنؼ مف التنمية وذلؾ بسبب اختالؼ أراء الجغرافييف والميتميف حوؿ 
 تعريفيا.

فالتنمية الريفية مفيوـ مركب ومعقد،  ال يشمؿ جانب واحدا أو مجاال اقتصاديا محضا، بؿ أنو يشمؿ 
، الثقافية  واالجتماعية، بما أنيا تعنى تحسيف ظروؼ العيش لمسكاف، وتطوير عمى جوانب الحياة االقتصادية

مياراتيـ التقنية والمعرفية، وتحسيف وضعيتيـ االجتماعية، إضافة إلى تمكينيـ مف االستخداـ العقالني 
الريفية  لمثروات الطبيعية المحمية مع ضرورة تثمينيا وضماف استدامتيا لألجياؿ القادمة، مما جعؿ التنمية

تختمؼ في أبعادىا وأىدافيا عف مختمؼ أنواع التنمية األخرى خاصة التنمية الفالحية إال أنيا ترتبطاف بعالقة 
وثيقة، فال يمكف تحقيؽ التنمية الريفية دوف وجود تنمية فالحية ورغـ ذلؾ تبقي التنمية الريفية أساس التنمية 

 .(2)تمع واالقتصاد الريفيباألرياؼ ألنيا ترتكز عمى معالجة قضايا المج

 ويمكف تعريؼ التنمية الريفية كالتالي:

بأنيا" استراتيجية مصممة بيدؼ تطوير الحياة االقتصادية واالجتماعية لمجموعة البنك الدولي عرفيا 
مف الناس، وىـ فقراء الريؼ وتتضمف ىذه االستراتيجية توسيع منافع التنمية حتى تشمؿ مف ىـ أكثر فقرا بيف 

ىو أبعد مف أي قطاع محدد، فيي  اعيف لرزقيـ في المناطؽ الريفية، وتمتد أىداؼ التنمية الريفية إلى ماالس

                                                             
(1)

 .03-02، ص ص 0333سكندرية، المكتب الجامعي الحديث، اإل ،الطبعة األولى ،التنمية والمشكالت االجتماعيةمحمد شفيؽ،   

(2)
الممتقى الدولي حوؿ اقتصاديات السياحة ودورىا في التنمية المستدامة، السياحة الريفية نحو رؤية تنموية حديثة، دىينة مجدوليف،   

 .00، ص 9000جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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تشمؿ تطوير االنتاج وزيادة فرص العمؿ، مما يحقؽ بالتالي مداخيؿ أعمى لمجماعات المستيدفة باإلضافة 
  (1)إلى تحقيؽ حد أدنى مف مستويات الغداء والمأوى والتعميـ والصحة "

 (:unisco et faoتعريف مشترك بين منظمة الزراعة والتغذية واليونسكو: ) 

التنمية الريفية ىي" عممية تيتـ وتضـ تحت جناحيا الزراعة، التعميـ، الصحة، البنية التحتية 
 .(2)ة، والتي تيدؼ إلى تحسيف معيشة سكاف الريؼ عادلة ومستدامة" ملمؤسسات الريفية، والفئات المحرو ا

 محاور ىي: 0إلى التنمية الريفية مف خالؿ  FAOمنظمة التغذية والزراعة وتنظر 

 تنمية اإلنتاج الزراعي؛ -

 تنمية الموارد البشرية مف أجؿ مشاركة فعالة؛ -

 تنمية القطاع الغير الزراعي بالمجتمع الريفي مف أجؿ توفير مختمؼ الخدمات وفرص العمؿ؛ -

 شة لسكاف الريؼ وىو اليدؼ الرئيسي لمتنمية الريفية.وىذه المحاور تؤدي إلى رفع مستوى معي

نيا" عممية مستمرة مف التغيير المخطط في األبنية واليياكؿ أب عرفيا لودارك ميمك والتوسكما 
االجتماعية في المناطؽ الريفية، وذلؾ في جوانبيا االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتي توفر الدوافع 

انات اإلنتاجية وتييء الخدمات التي تساعد الفقراء عمى إبراز مستويات افضؿ مف تحرؾ اإلمكو الكافية، 
المعيشة والمعاؼ والميارات، كما تساعد التنمية الريفية عمى تحسيف بيئتيـ الطبيعية االجتماعية وتحافظ عمى 

 (3)التقدـ الذاتي لألىداؼ الذي يساعد في وضعيا وتنفيذىا فقراء الريؼ عبر الزماف.

 كد ىذا المفيوـ عمى النقاط التالية:ويؤ 

 أىمية االعتماد عمى الذات دوف التخمص عف اإلرتباط بالدولة؛ -

تتطمب التنمية الريفية قاعدة معمومات عممية سميمة، واتخادىا كيدؼ استراتيجي وطني لمسياسة  -
 التنموية المتبعة؛

 ال وىي المبادرة المحمية.يجب أف تعتمد التنمية الريفية عمى قاعدة اقتصادية قوية أ -

                                                             
(1)

 . 00، ص0312راء البنؾ، دار الكتب الوطنية، تونس، ، ورقة عمؿ قطاعية، اعداد مجموعة خبالتنمية الريفيةالبنؾ الدولي،   
(2)
 Unesco et Fao , lé l’éduction on pour le développement rural vers des orientation nouvelles (étude de conjointe) , 

2005 ,p21.                                                                                                                                
(3)

 .01، ص9000، االسكندرية، دار الجامعة الجديدة  الطبعة األولى، ،عمم االجتماع الريفي والتنمية الريفيةمحمد نبيؿ جامع،  
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بانيا " عممية تعبئة وتنظيـ جيود أفراد المجتمع وجماعتو وتوجيييا لمعمؿ  اإلسكواكما عرفتيا منظمة 
المشترؾ مع الييئات الحكومية لحؿ مشاكؿ المجتمع ورفع مستوى أبنائو مف النواحي االجتماعية والثقافية 

الكامؿ بكافة الموارد الطبيعية والبشرية والتقنية والمالية المتاحة واالقتصادية ومقابمة احتياجاتيـ باالنتفاع 
 (1) لممجتمع.

ويمكف تعريفيا بانيا" عممية ديناميكية تيدؼ إلى أحداث مجموعة مف التغيرات الوظيفية والييكمية 
سيرة إلعداد الطاقات البشرية الريفية بالشكؿ والحجـ الذي يمكف المجتمع مف زيادة وحجـ الموارد الم

 واالستفادة منيا إلى أقصى درجة وذلؾ عف طريؽ استيعاب األساليب الدراسية ليذا التغيير".

 : (2)ويتضح مما سبؽ أف التنمية الريفية تتميز بالخصائص التالية  

 تستيدؼ برامج التنمية الريفية سكاف األرياؼ بصفة أساسية؛ -

 رد المتاحة؛التسميـ بأىمية المبادرات المحمية وتعظيـ الموا -

تسعى إلى تحقيؽ الرخاء االقتصادي واالجتماعي الريفي، اعتمادا عمى، مبدأ التوجيو واإلرشاد  -
 لمجميع؛

أف الدراسات وعمميات التنمية يجب أف تقاد بالتنسيؽ مع المستفيديف والمتدخميف، ويجب أف تؤدي  -
 إلى تقييـ نقدي وتغيير االتجاىات عند الضرورة؛

ية الريفية بمشاركة السكاف ونشر العدؿ االجتماعي عمى التخيير الواضح لمفئات األقؿ تنادي التنم -
 قدرة في المجتمع القروي؛

تتسـ التنمية الريفية بالشموؿ كما تعتمد عمى أسموب ال مركزية القرار أي أف القرارات تتخذ محميا  -
 ويشارؾ فييا جميع أفراد المجتمع الريفي المعنييف ببرامجيا؛

 التنمية الريفية قضية جميع المعنييف بيا أي الفالحيف ومتخذي القرار السياسي والسكاف المحميف. -

 

 

                                                             
(1)

ى شيادة الدكتوراه، عموـ اقتصادية، ، أطروحو مقدمة لمحصوؿ عمالتوجو الجديد لسياسة التنمية الريفية في الجزائر ،ىاشمي الطيب  
 .90، ص9002 -9000أبو بكر بالقايد، تممساف،  ةتخصص اقتصاد التنمية، جامع

 (2)
 .2دىينو مجدوليف، مرجع سبؽ ذكره، ص  
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 المطمب الثاني: أىداف التنمية الريفية

تيدؼ التنمية الريفية في مضمونيا الشامؿ إلى إحداث تغيير ارتقائي مخطط لمنيوض بالمجتمعات 
الجتماعية والثقافية والبيئية بنيج ديمقراطي يكفؿ المشاركة المحمية في الريؼ مف الناحية االقتصادية وا

الواسعة تخطيطا وتنفيدا وتقويما، ويستيدؼ تحقيؽ التكامؿ بيف المجيودات الرسمية والشعبية إلحداث 
التحوالت المطموبة لتنمية الموارد الطبيعية والبشرية، وشيوع العدالة في توزيع مردودات التنمية وجني ثمارىا 

 : (1)لمجتمع، وتكامؿ جيود التنمية عمى المستوى القومي، ويمكف تقسيميا كما يمي في ا

بذؿ مجيودات عالية لتحسيف دخؿ العامؿ الريفي عف طريؽ زيادة اإلنتاج الفالحي،  وذلؾ بواسطة  -
 تطوير أساليب وآليات النشاطات الفالحية؛

ية واالجتماعية والمؤسسات ادخاؿ تعديالت جدرية عمى وسائؿ االنتاج والخدمات االنتاج -
 االقتصادية والتعاونيات الحرفية العاممة بير الريفية األرياؼ؛

 تنويع األنشطة االنتاجية غير الفالحية لتعزيز مداخيؿ السكاف وتوفير الشغؿ الريفي؛ -

، حيث أف تحقيؽ التنمية في الريؼ التي تؤمف لمريفي فرصة العمؿ وخدمات مكافحة ىجرة األرياف -
 والتعميـ والصحة والماء والطاقة والمواصالت سوؼ تثني كؿ مف يفكر بتغيير موقعو الجغرافي؛السكف 

، إذ أف الريؼ وأىمو جزء مف الوطف والمواطنيف، وليـ مف المكتسبات ما توزيع السمطة والثروة -
 عمييـ مف الواجبات، كما أف ليـ الحؽ في ثروات وخيرات الوطف كغيرىـ مف المواطنيف.

تنمية الريؼ عنصرا أساسيا مف عناصر تنمية لتكامل بين مجمل القطاعات االقتصادية: تحقيق ا -
باقي القطاعات االقتصادية بحكـ العالقة الوثيقة ما بيف القطاع الزراعي، وباقي القطاعات األخرى مف أخد 

 وعطاء.

بيف اإلنساف : إف لتنمية الريؼ مغزى سياسي لخمؽ الوثاؽ ما تعزيز األىداف السياسية الوطنية -
 واألرض، أي الوطف.

والجدير بالذكر أف أىداؼ التنمية الريفية تختمؼ باختالؼ ظروؼ ومشكالت المجتمعات الريفية وكذلؾ 
 بظروؼ المجتمع ككؿ وقدراتو المادية والغير المادية.

                                                             
(1)

ي واإلقميمي،  ، مذكرة  مكممة لنيؿ شيادة ماجستير، في التخطيط الحضر استراتيجيات التنمية الريفية المتكاممةمناؿ محمد نمر قشوع،   
 . 02، ص9003جامعة النجاح الوطنية بنابمس، فمسطيف، 
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 المطمب الثالث: مداخيل تحقيق التنمية الريفية

 .(1)ة يمكف مف خالليا احداث تنمية ريفية اتفؽ العمماء عمى وجود ثالث مداخؿ أساسي   

: يستيدؼ االرتقاء بدخوؿ المزارعيف عف طريؽ تقديـ الحد األدنى مف مدخل الحزمة الدنيا -0
عناصر اإلنتاج والتقنيات المستحدثة والخدمات االجتماعية بغرض إحداث تحسيف مستمر في مستوى 

ف منو ىـ صغار ومتوسطي المالؾ وأنو ال يركز عمى معيشتيـ، وقد انتقد ىذا المدخؿ مف حيث أف المستفيدي
 الفئات األكثر ضعؼ مف فقراء الريؼ.

: جاء نتيجة لعدـ استفادة فقراء الريؼ بصورة مباشرة وفؽ المدخؿ السابؽ رغـ المدخل الوظيفي -9
الزراعية مالئمتو لظروؼ الدوؿ النامية، حيث جاء ليعطي اىتماما أكبر لممشاريع المدعمة والمكممة لمتنمية 

بغرض توصيؿ بعض عوائد التنمية لفقراء الريؼ ؤ كما ىو الحاؿ في مشاريع االقراض الزراعي، ومشاريع 
األشغاؿ العمومية، ومشاريع التعميـ، والصحة والنقؿ والمواصالت، والمياه لخدمة جميع فئات المجتمع المحمي 

 بمف فييـ فقراء الريؼ.

ير في السبعينات كاستراتيجية لمتنمية في الدوؿ النامية : ظمدخل التنمية الريفية المتكاممة -0
وأصبحت أحد النقاط المحورية المثيرة لالىتماـ لدى المخططيف التنموييف مند منتصؼ السبعينات، ويتميز 
مدخؿ التنمية الريفية المتكاممة بأنو يقوـ عمى إعداد برامج تنموية اقميمية كؿ برنامج يضـ مشاريع في مختمؼ 

 يف انتاجية، خدمي.المياد

 في ىذا المدخؿ يتـ التركيز عمى الجوانب التالية:

توفير عوامؿ الجذب في الريؼ لمحد مف ظاىرة النزيؼ البشري، وذلؾ مف خالؿ الخدمات الصحية  -
والتعميمية والتنمية السكنية، إذ أف مف الواضح أف تقريب مستويات المعيشة بيف الريؼ والمدينة ال يقتصر 

نما يشتمؿ عمى عوامؿ الجذب كالخدمة التعميمية والصحية عمى مجرد  تقريب مستويات الدخوؿ بينيما، وا 
 وغيرىا.

إتاحة الفرصة لسكاف الريؼ في المشاركة في عممية التنمية الريفية وتييئة الظروؼ االقتصادية  -
 واالجتماعية والسياسية إلحداث ىذه التنمية. 

                                                             
(1)

دارية ، العدد التنمية الزراعية والريفية المستدامة ودورىا في تحقيق األمن الغذائي في الجزائرفاطمة بكدي،    ، أبحاث اقتصادية وا 
   .021، جامعة خميس مميانة ، الجزائر، ص 9000الثالث عشر جواف 
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مة )المدمجة(، بأنيا العمميات التي يمكف بيا توحيد جيود ويمكف تعريؼ التنمية الريفية المتكام
المواطنيف والحكومة لتحسيف األحواؿ االقتصادية واالجتماعية والثقافية في المجتمعات المحمية لمساعدتيا 
عمى االندماج في حياة األمة والمساىمة في تقدىما بأقصى قدر مستطاع، أو ىي عممية التغيير االقتصادي 

ي المرغوب فييا التي تتضمف وتستوجب تغيير المجتمع الزراعي بيدؼ تحقيؽ أىداؼ التنمية واالجتماع
الشاممة والقائمة عمى قدرات السكاف وحاجاتيـ وتكوف أىدافيا ضمف أىداؼ التنمية القومية والتي تعطي 

ي المستوى المعيشي األولوية لتقميص التفاوت االقتصادي واالجتماعي بيف األفراد واعتماد مشاركة السكاف ذو 
 المنخفض.   

 المطمب الرابع: عوامل نجاح التنمية الريفية 

 :(1)حتي تتحقؽ تنمية ريفية متكاممة وناجحة البد مف توفر مجموعة مف العوامؿ أىميا 

يأتي االلتزاـ السياسي في طميعة التنمية الريفية حيث يجب أف تكوف مواقؼ اإلرادة السياسية:  -0
جاؿ األعماؿ متوافقة مع ىذه االستراتيجية التنموية، وبذلؾ بقبوؿ المشاركة الفعالة لسكاف النخبة الحاكمة ور 

الريؼ في صنع القرار، وبالتالي البد مف سياسة مالئمة لذلؾ لنجاح في تنفيد ىذه االستراتيجية التنموية، كما 
لنظاـ أشمؿ وبالتالي عدـ  أف ال بد مف النظر إلى الريؼ والمدينة عمى أنيما نظاماف فرعياف متكامالف

 التحيز لممدينة عمى حساب الريؼ.

قامة االصالح الزراعي:  -4 إذ تتطمب التنمية الريفية حؿ كؿ المشاكؿ المتعمقة بالعقار الزراعي وا 
 نظاـ مالئـ لمممكية واستخداـ األراضي، لذلؾ قد تتطمب التنمية الريفية المتكاممة اجراء اصالح زراعي شامؿ.

تتطمب التنمية الريفية المشاركة الفعالة والطوعية لسكاف الريؼ، وتشكؿ شعبية: المشاركة ال -0
مختمؼ المنظمات المحمية مف خالؿ التزاميا بالمشاركة الفعالة في ىذه السياسة التنموية اطارا مناسبا لذلؾ 

 ىي تيدؼ إلى :و عبئة الموارد المالية والبشرية. مف خالؿ مساىمتيا في ت

اضح لطبيعة المشاكؿ التي يواجييا المجتمع الريفي، األمر الذي يساعد عمى رسـ تقدـ تصور و   - 
 األىداؼ وتحديد األولويات بدقة؛

                                                             
(1) Michel Maldague, concept de développement rural intégré , in : kabala matuka, michel maldague .environnement 
et développement durable, 5-8 juillet 1989, République Populaire du Congo] en line [, paris : l'Organisation des 

Nations Unies ,1990, disponible sur http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001463/146385fo.pdf (consultè le 

25/04/2016 pp 22-25) 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001463/146385fo.pdf
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تعزيز الثقة المجتمع الريفي بنفسو، وتؤكد عمى القيـ الخاصة وذلؾ باحتراـ الجيد العاـ والماؿ   -
 العاـ؛

 جمة عف البف االجتماعية؛تعمؿ عمى ازالة المشاكؿ االجتماعية واالقتصادية النا  -

تخمؽ استعداد نفسي لدى المجتمع الريفي لتقبؿ التغيير والتجديد المنتظر، ووجود قناعة بأىمية ذلؾ  -
 وأثره االقتصادي واالجتماعي االيجابي عمى حياتو؛

ية تقمؿ مف البيروقراطية االدارية وتعزز مف مبدأ التنسيؽ بيف ىيئات التخطيط في المستويات االدار  -
 المختمفة.

: ال تكوف الالمركزية بتنصيب موظفيف في المناطؽ الريفية )عدـ الالمركزية وتفويض السمطة -2
التركيز(، يفرضوف افكارىـ عمى السكاف الريفييف المحمييف بؿ يجب أف يتـ اختيارىـ كمنتخبيف وأف يسود 

النظر في حالة االختالؼ بثقة مناخ مف التفاىـ والتبادؿ بيف الطرفيف مف طرح افكارىـ وتقريب وجيات 
متبادلة، إف تحقيؽ الالمركزية يتضمف تفويض السمطة وتوفير موارد مالية ومادية لمختمؼ المستويات االدارية 

بأف المشاريع التي يقترحونيا ال  يـوصال إال المستوى المحمي، وبذلؾ يشكؿ حافزا لسكاف األرياؼ فإدراك
 تجسيدىا يشكؿ حافزا ليـ عمى المشاركة والتفاعؿ االيجابي.تحتاج أف تصؿ ألعمى مستوى مف أجؿ 

: يعتبر توفر الحد األدنى مف التعميـ ضروريا مف أجؿ نجاح التعميم والتكوين في المناطق الريفية -2
التنمية الريفية ، كونو ضروري لتحقيؽ المشاركة الفعالة لسكاف الريؼ في التنمية الريفية، بحيث يجب أف 

بية حاجات ىذه المناطؽ، كما يجب أف يتضمف كؿ مشروع مف مشاريع التنمية الريفية تصمـ مف أجؿ تم
 تكوينا بشكؿ يسمح بتحسيف معارؼ وميارات مجموع المعنييف بالمشروع.

: فاألفراد المكمفيف باإلشراؼ عمى التنمية الريفية  عمى المستوى المحمي وجود مشرفين أكفاء -2
في عدة مجاالت، خاصة فيما يتعمؽ بالتواصؿ مع سكاف األرياؼ يجب أف يتمتعوا بمستوى تكويف جيد 

 وتوجيييـ آليات العمؿ معيـ لضماف التجاوب المطموب منيـ.

وجود تناسؽ في األىداؼ في كؿ مستويات القرار وكذا تناسؽ مع : تحديث نظام اإلنتاج الفالحي -1
 متطمبات التنمية المستدامة.

 

 



  التنمية الريفية في الجزائر                                                                                              :الثانيالفصل 
 

- 50 - 

 التنمية الريفية في الجزائر  سياساتالمبحث الثاني: 

مع نياية التسعينات وما تميزت بو مف استقرار األوضاع األمنية خصوصا في المناطؽ الريفية    
اضافة إلى المعافاة المالية لالقتصاد الوطني التي سمحت بتسديد الديوف الخارجية وتحقيؽ فائض في 

سياسة مالية توسعية لتدارؾ إنجاز المشاريع االستثمارية الميزانية العامة لمدولة، ادى بالحكومة إلى انتياج 
المتأخرة خصوصا في القطاع الفالحي والريفي والذي أولت لو الحكومة أىمية كبرى ضمف المخطط الخماسي 

(، اعتمادات مالية معتبرة وذلؾ مف أجؿ تجسيد سياسة التجديد الريفي والتي تبنتيا الجزائر 9000-9002)
بعيف  ذتيدؼ إلى تحقيؽ تنمية ريفية متكاممة تضمف تنمية متوازنة لألقاليـ مع األخوالتي  9002سنة 

 االعتبار خصوصيات ومؤىالت ىذه المناطؽ. 

 المطمب األول: سياسة التجديد الريفي

 التوازف خالؿ مف ومنسجمة متوازنة تنمية تحقيؽ مف ضرورة وبنيتيا أفكارىا الريفي التجديد سياسة تستميـ

 .التنافسية القدرات ذات واألقاليـ النشيطة الريفية األقاليـ ؼمختم بيف

 ظيورهمراحل  :أوال

ظيوره، فقد مرت بعدة  حيث مف لـ يكف برنامج التجديد الريفي كما البقية مف البرامج والسياسات السابقة
السياسة ويمكف وىي فترة تعميـ  9003) الفترة التجريبية (، إلى غاية 9000فترات ومراحؿ ابتداء مف سنة 

 :(1)ذكر ىذه المراحؿ كالتالي

وال بعرض االستراتيجية الوطنية لمتنمية لعرض أسسيا، والثانية في أبدأ (: 4773-4771مرحمة ) -0
ولتجسيد متابعة سياسة التجديد  9002-9000في صيغتيا النيائية بعد مرحمة تجريبية  9002فيفري 

تـ تنصيب المجنة الوطنية لمتنمية الريفية  00ـ وبموجب مرسوـ رق 9002مارس  02الريفي تـ في 
 مؤسسات وطنية والمجاف الوالئية. 00قطاعا و 02المكونة مف 

وقد تـ تحديد أىـ األىداؼ كالتشخيص الكامؿ لوضعية المناطؽ الريفية (: 4775-4774مرحمة ) -4
إلندماج القطاعي ودراسة األسس والطرؽ المقترحة في اطار سياسة التجديد الريفي، وتقييـ قدرات ا

عمى المستوى اإلقميمي، لتنسيؽ الجيود بيف السياسات القطاعية المعمنة في السابؽ، وتحقيؽ 
االنسجاـ في كيفيات التنفيذ مع تنسيؽ الجيود ليتـ تعزيز كؿ اإلجراءات بالمصادقة عمى قانوف 

                                                             
(1)

 .920-920ىاشمي طيب، مرجع سبؽ ذكره، ص ص    
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د الريفي، ومحاور الذي سطر برامج دعـ التجدي 9002أوت  00المؤرخ في  02/02التوجيو الفالحي 
 التنمية المستدامة لمفالحة وعالـ الريؼ بصفة عامة.

ة بسكرة بوالي 9003جاء خطاب رئيس الجميورية في شير فيفري سنة (: 4701-4776المرحمة ) -0
سس سياسة التجديد الريفي والفالحي، والذي حرص عمى ضرورة أوالذي تـ عمى ضوئو وضع 

لمنمو االقتصادي الشامؿ، مع تكثيؼ اإلنتاج في الفروع  تحويؿ قطاع الفالحة إلى محرؾ حقيقي
الزراعية الغذائية، مف خالؿ اعتماد استراتيجية لترقية تنمية مندمجة لكؿ األقاليـ الريفية، وبالتالي 

 لمتجديد الفالحي والريفي.    9000تعميـ البرنامج ليتـ اعتماد صيفة عقود النجاعة سنة 

 الريفي  تعريف سياسة التجديد :ثانيا

ىي سياسة اقميمية أي أنيا سياسة تبنت مفيوـ األقاليـ الريفية وتكريس نظرة جديدة لمعالـ الريفي الذي 
يعتبر فضاء خاص وليس ممحؽ بالمدينة كما كاف ينظر إليو مف قبؿ، وذلؾ مف خالؿ تجديد طرؽ العمؿ 

 وآليات التدخؿ لجميع المبادرات المحمية وتنسيقيا.

لى وترمي ىذه السي اسة إلى ضماف شروط قابمة لمحياة االجتماعية واالقتصادية لممناطؽ الريفية، وا 
تقميص التفاوت بيف المناطؽ المحرومة أو التي بيا عوائؽ طبيعية وغيرىا. كما تأخد ىذه السياسة في 

ف وألف الحسباف األىداؼ االقتصادية واالجتماعية لممجتمع الريفي مف حيث التشغيؿ والدخؿ وتثبيت السكا
سياسة التجديد الريفي أوسع في أىدافيا وأبعد مف حيث مداىا، فإنيا تستيدؼ األسر الريفية التي تعيش في 

 الوسط الريفي، مع اىتماـ خاص بتمؾ التي تعيش في المناطؽ النائية والمعزولة.

 تيدؼ سياسة التجديد الريفي إلى تحقيؽ ما يمي: 

عادة الحياة لمنسيج االقتصادي ا  وذلؾ بتحسيف ظروؼ التشغيؿ و يفية حياء المناطؽ الر إالمساىمة في  -0
 وضماف مستوى معيشي عادؿ لمسكاف الريؼ؛

تثبيت السكاف والحفاظ عمى عالـ ريفي حي وفاعؿ وذلؾ بتحسيف ظروؼ الحياة وتيسير الحصوؿ  -9
لألقاليـ  عمى الموارد االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وىذا يأتي مف خالؿ تطبيؽ نموذج تنموي

 الريفية قصد تدعيـ تنافسيتيا؛

تدعيـ قابمية المؤسسات الريفية لمحياة، وتعزيز دور الفالحة التي ماتزاؿ مكونا رئيسيا في االقتصاد  -0
 الريفي؛
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 المساىمة في حماية اإلمكانيات المتوفرة ورد اإلعتبار لمتراث الثقافي وقطاع السياحة. -2

 برامج سياسة التجديد الريفي :رابعا

 : (1)يمي تقوـ سياسة التجديد الريفي عمى اربع برامج رئيسية والمتمثمة فيما

  :يتعمؽ بتحسيف الظروؼ المعيشية لسكاف الريؼ الذي يختص بتحديث االرياؼ البرنامج األول
زالة األحياء القصديرية.  خاصة فيما يتعمؽ بالسكف الريفي وا 

  :ية في الوسط الريفي ويشمؿ كؿ ما يتعمؽ بضماف يتعمؽ بتنويع األنشطة االقتصادالبرنامج الثاني
دخؿ بديؿ لسكاف المناطؽ الريفية والمتمثمة في: تثميف المنتجات المحمية، خمؽ وتطوير المؤسسات المتوسطة 
والصغيرة، الطاقة المتجددة، تكنولوجية االعالـ واالتصاؿ، تييئة الفضاءات والمناطؽ الريفية لتصبح أكثر 

 جاذبية.

  يتعمؽ بحماية وتثميف الموارد الطبيعية لحماية الموارد الطبيعية المتمثمة في  الثالث:البرنامج
 الغابات، السيوب، الواحات، الجباؿ، الخط الساحمي، واألراضي الفالحية.

  :يتعمؽ بحماية وتثميف الممتمكات والثروات الريفية المادية والغير مادية، والتي تتمثؿ البرنامج الرابع
 ات الزراعية، المباني، حماية األماكف األثرية والثقافية، وخمؽ التظاىرات الثقافية في الريؼ.في المنتوج

 وتندرج سياسة التجديد الريفي في اطار المخطط الوطني لتييئة اإلقميـ وفؽ المخطط العاـ التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

(1)
 .22-20، ص ص 9002، المطبعة الرسمية، الجزائر، التجديد الريفيالحة والتنمية الريفية، المجنة الوطنية لمتنمية الريفية بوزارة الف  
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 (: المخطط العام لسياسة التجديد الريفي70الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .22، ص 9002جديد الريفي، المطبعة الرسمية، الجزائر، تال المصدر: المجنة الوطنية لمتنمية الريفية بوزارة الفالحة والتنمية الريفية،

 المطمب الثاني: المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة

يات التي باشرتيا الجزائر في إطار تعد المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة مف أبرز االستراتيج
مشروع تجسيد سياسة التجديد الريفي، وىذا إنطالقا مف قناعة راسخة لدى السمطات العمومية بأف تحقيؽ 
التوازف الجيوي بيف مختمؼ مناطؽ الجزائر، ومواجية الفوارؽ التنموية بيف مدنيا واريافيا، والذي ال يأتي إال 

مية المناطؽ الريفية التي تعاني مف تأخر واضح في مجاؿ التنمية االقتصادية مف خالؿ االىتماـ بتدعيـ وتن
واالجتماعية، وىذا مف خالؿ تجسيد سياسة تكافؤ الفرص في مجاؿ تنفيد وتجسيد المشاريع االقتصادية 

 المخطط الوطني لتييئة اإلقميـ

يد الريفيسياسة التجد  

  المتكاممة برامج التنمية الريفية

الوطنية لمتنمية الريفية المستدامة يجيةتسترااال  

 

 مشاريع جوارية لمتنمية الريفية المتكاممة مجمعة حسب األىداؼ والبرامج:

 تحسيف ظروؼ حياة الريفييف إلعادة االعتبار وتحديد القرى والمداشر.-
 لوسط الريفي وتحسيف المداخيؿ.تنويع النشاطات االقتصادية في ا-
 حماية وتثميف الموارد الطبيعية والممتمكات الريفية المادية والالمادية. -
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تي ال والتنمية االجتماعية، وذلؾ بتوفير مناخ لتجسيدىا وكذلؾ توفير جميع الخدمات االجتماعية المختمفة ال
 طالما افتقدتيا المناطؽ الريفية.

 (PPDRIتعريف المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة ) :أوال

يعرؼ المشروع الجواري لمتنمية الريفية المدمجة عمى أنو تحديد برنامج لمعمميات التنموية ضمف إطار 
الريفية المذيف يبادروف بتحديد وتنفيد  الغير مركزية لفائدة سكاف المناطؽة المرافقة التي تقوـ بيا اإلدار

 .(1)العمميات التنموية بيدؼ تحسيف دخوليـ وظروؼ معيشتيـ بصفة مستدامة

المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة موجية بصفة أولوية إلى الفضاءات الريفية المعزولة 
ؿ نشاطات ذات طابع جماعي أو أخرى والميمشة لمفائدة السكاف الريفييف الفقراء الذيف تـ دمجيـ مف خال

فردية، كما يمكف أف يشمؿ المشروع الجواري جميع إقميـ البمدية أو جزء منو فقط، واألنشطة التي يتضمنيا ال 
 :(2)تقتصر فقط عمى األنشطة الفالحية فقط بؿ تشمؿ أيضا أنشطة ذات عالقة بػػ 

  ،تربة....(؛اإلستغالؿ العقالني وتثميف الموارد الطبيعية ) ماء 

 الحفاظ عمى مختمؼ المواريث وتنميتيا ) الموروث المادي والغير مادي(؛ 

  ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا التنويع والتحكـ في أنشطة اإلنتاج المثمنة لممنتجات
 الزراعية؛

 تطوير الميف المرتبطة بالزراعة، الرعي، السياحة، الصناعات التقميدية؛ 

 عدية وتجييزات اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، ذات استعماؿ جماعي) الطرؽ إنشاء ىياكؿ قا
 الكيرباء، المدارس، شبكات المياه(.

 المدمجة الجيات الفاعمة في المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية :ثانيا

فكرتو  ىناؾ العديد مف المتدخميف في جميع مراحؿ المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة وذلؾ مف
 :(3)الى غاية تجسيده

                                                             
(1) Laib Siham, la démarche des PPDRI en Alegria de la phase pilot à la phase de généralisation, revue de droit 

et des sciences humaines –N° Economique 19(02),  Universitè de jèlfa, 2014, p302.   
(2) Ibide, p303. 
(3) Ministre délègue chargé du développement rural, conception et mise en œuvre du PPDRI « Guide de 

Procèdures », version juine 2004, p13.    
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يعيف الوالي عمى مستوى كؿ بمدية مف الوالية (: service rèceptacleالمصمحة المستقبمة) -0
بعيف االعتبار طبيعة المنطقة وجوارية المصالح التقنية لموقع  األخذمع  PPDRIالمصمحة المستقبمة لػػ 

دارية أخرى، تعمؿ إة حفرعي لمفالحة أو أي مصمالغابات، القسـ ال محافظةالمشروع، ىذه المصمحة قد تكوف 
 المصمحة المستقبمة عمى متابعة المشروع في جميع مراحمو كما تقدـ الدعـ والتوجيو لباقي المتدخميف.

يعيف رئيس الفرع الفالحي أو رئيس مقاطعة (: facilitateur du PPDRIمسيل لممشروع) -4
وأنو   ،PPDRIذي ستكوف المجتمعات الريفية تحت جياز الغابات أحد االعواف التقنييف التابعيف لو وال

سيكوف مسؤوال عف مراقبة المشروع في جميع مراحمو، حيثما كاف ذلؾ ممكنا، االدارة الالمركزية تشجع لتعييف 
 تقني لذلؾ.

يختار السكاف المحميوف  بيف أعضائيا الشخص الذي (: Animateur du PPDRIالمنشط ) -0
المشروع والذي يتمثؿ دوره في إبالغيـ بالخطوات االدارية والفنية المختمفة سوؼ يمارس وظيفتو مسير 

 الالزمة إلنجاز المشروع، أي الشخص الطوعي الذي لديو مصمحة معينة يمكف أف يشارؾ في المشروع.

وتتكوف ىذه الخمية مف العناصر المحمية والجمعيات (: CARCخمفية التنشيط الريفي لمبمدية ) -1
رىـ مف ممثمي المنطقة المدروسة، وتتمثؿ ميمتيا في وضع الممسات األخيرة عمى مجمد صياغة والتقنييف وغي

 المشروع)الجدوى والقبوؿ(.

وذلؾ مف خالؿ المياـ المسندة الييا بإصدار إشعار الفرصة عمى :  (CTD)المجنة التقنية لمدائرة -2
 يؿ لكؿ مف اإلجراءات المحددة لمجنة.المشروع، ومف المتوقع أف مراجعة وتأكيد المشروع مع تخصيص التمو 

، وتـ 9000يوليو  233أقيمت بواسطة القرار (: CTعمى مستوى الوالية) المجنة التقنية لموالية -3
 ، المجنة ليا ميمة دراسة ومصادقة المشروع.9009سبتمبر  00في  020تمديد القرار رقـ 

مخطط التنمية  المصادر المتاحة:في حالة وجود مشروع متكامؿ، سيتـ دعـ التمويؿ مف التمويل:  -4
 القطاعية، مخطط التنمية البمدية، صناديؽ التنمية وغيرىا.

يكوف حسب الحالة إما مدير المصالح الفالحية أو محافظة العامل الرئيسي في المشروع:  -5
 الغابات، ويعيف مف طرؼ الوالي حسب خصوصية المنطقة التي يقاـ فييا المشروع.

المشاركوف في المشروع ىـ عدد مف سكاف الريؼ مرة كفاعميف في : المشاركون في المشروع -6
 المشروع ومرة كمستفيديف مف المشروع.
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 (4701-4776تقدم المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة خالل الفترة )ثالثا: تحميل 

(، في PPDRIمشروع في اطار المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة ) 09022برمجت الحكومة 
مميار دج، أي بمعدؿ  0000(، ورصدت لـ مبمغ اجمالي يقدر بػ 9002-9000المخطط الخماسي )

مميار سنويا، وىي تشمؿ كؿ المحاور األساسية لبرنامج التجديد الريفي وتستيدؼ ىذه المشاريع سكاف 900
 0220ية مف مجموع بمد 313% مف اجمالي السكاف، ىذه المشاريع شممت 20الريؼ الذي يمثموف نسبة 

 مميوف اسرة ريفية. والجدوؿ التالي يوضح  0120بمدية عمى المستوى الوطني و

 9002-9003عدد المشاريع المصاغة والمجمعة حسب األىداؼ ونسبة تقدميا  (:74الجدول رقم)

 
عدد المشاريع التي تم 

 صياغتيا
عدد المشاريع التي تم الموافقة 

 عمييا
عدد المشاريع التي تم 

 طالقياا
4776-

4701 
4776-

4704 
00/73/4704 00/04/4704 00/73/4704 00/04/4704 

تحسيف ظروؼ العيش لسكاف 
 الريؼ

0202 0020 122 00 239 23 

تنويع األنشطة االقتصادية 
 في الوسط الريفي

0221 9091 9932 39 0119 020 

 011 9202 090 0200 2022 2902 حماية الموارد الطبيعية
اىيؿ التراث المادي اعادة ت

 والغير المادي
222 229 913 00 022 00 

 031 2022 922 2212 2002 09202 المجموع

 %1 %12 %2 %22 %21 -- النسبة

Source: ministre agriculture et de développement rural, renouveau rural, évaluation de la mise en 

œuvre des contrats de performance, réunion d’évaluation trimestrielle le 00/01/9009, p 31. 

مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف ىناؾ وجود تحسف مف حيث عدد المشاريع المصاغة حيث ارتفع       
9003سنة  9002عددىا مف 

%، مف مجموع المشاريع 21بنسبة  9009مشروع سنة  2002، إلى (1)
مشروع،  مما يفسر بأنو ىناؾ استجابة ايجابية بالنسبة لمسكاف  09022المصاغة االجمالية التي بمغ عددىا 

الريفييف عمى ىذه المشاريع وذلؾ مف خالؿ قياميـ بطرح مشاريع وافكار لمعالجة مشاكميـ وىو ما يعد 

                                                             
(1) Réunion d'évaluation trimestrielle de la mise en œuvre des contrats de performance du renouveau rurale, 23-24 

octobre 2010 
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المحرؾ االساسي ليذه السياسة، أما فيما يخص المشاريع التي تـ الموافقة عمييا وتنفيذىا خالؿ الثالثي األوؿ 
 %. 22الحظ اف ىناؾ تطور كبير ممحوظ بنسبة فن

 مشاكل المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية :ثالثا

تعتبر المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة خطوة ميمة ألنيا وضعت الجيات اإلدارية المحمية 
ية الريفية، إال أف ىذه وممثمي السكاف جنب إلى جنب، وذلؾ مف خالؿ التشاور والتبادؿ مف أجؿ تحقيؽ التنم

 البرامج لـ تشيد تقدما في المشاريع نظرا لعدة أسباب ونقائص تـ تمخيصيا فيما يمي:

نقص التنسيؽ ما بيف األطراؼ المعنية بالمشاريع الجوارية، اإلدارة المحمية مف جية والمواطنيف  -0
 المنتخبيف والمنظمات الريفية مف جية أخرى؛

عمى أرض الواقع حيث ظمت المشاريع الجوارية فارغة مف محتواىا  إف كممة اإلندماج لـ تتجسد -4
ألف مشاركة سكاف الريؼ تمت في المراحؿ األولى في طبيعة المشاريع بينما لـ تشارؾ في بقية 

 المراحؿ؛

وجود فرؽ في المشاريع الجوارية بيف ما تـ صياغتو وما تـ قبولو مف قبؿ المجاف التقنية الوالئية  -0
 % ؛00بحوالي 

مشكؿ التمويؿ مف قبؿ البنوؾ يبقى قائما ألنو يشترط في منح القروض ضمانات مف أجؿ  -1
استرجاعيا ) خاصة النشاطات ذات العائد الكبير(، وبالتالي فالمناطؽ الفقيرة والميمشة ال 

 يستفيدوف مف ىذا التمويؿ، وىـ الفئة المستيدفة والتي وجيت ليا ىذه المشاريع؛

عرفة حوؿ قضايا وخبايا وديناميكية المجتمع الريفي، وغياب األنشطة قمة ونقص الخبرة والم -2
  السياحية والصناعية في الريؼ.    
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 :خالصة

ىو أبعد مف ذلؾ،  بالرغـ مف أف التنمية الريفية تعتمد بداية عمى المزارع الصغير، إال أنيا تشمؿ عمى ما
يقي في الريؼ،  سواء كاف مصدره االنشطة الزراعية فيي تتضمف كافة الجيود المبذولة، لزيادة الدخؿ الحق

تصنيع الريؼ، نشر التعميـ، توفير الخدمات الصحية وتقميؿ التفاوت بيف أو الغير الزراعية، وذلؾ مف خالؿ 
 الريؼ والمدينة، إلى جانب السعي نحو تحقيؽ المساواة في توزيع الثروة.

التنمية الريفية تمثؿ مدخؿ مف مداخيؿ تحقيؽ التنمية الشاممة وادراكا مف السمطات المحمية الجزائرية بأف    
فقد سعت إلى بذؿ جيود معتبرة مف أجؿ النيوض بالمجتمع الريفي، إال أف ىذه الجيود تبقى متواضعة 

 ىو مطموب.  مقارنة مع ما

 



 

 

 
 

  

 

السياحة الجبمية : الثالثالفصل 
ودورىا في التنمية الريفية 

 دراسة حالة والية جيجل
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 تمييد: 

، فعمى ىذا األساس تـ تعد والية جيجؿ مف بيف واليات الوطف التي أدرجت ضمف الواليات السياحية
اختيارىا كمحؿ لدراسة حالة موضوع بحثنا، وذلؾ لما تزخر بو مف مقومات ومؤىالت سياحية متنوعة 

% مف 29ومتعددة خصوصا في المناطؽ الجبمية وذلؾ باعتبارىا والية يغمب عمييا الطابع الجبمي بنسبة 
اسية لظيور صناعة سياحية بيا وذلؾ إذا وىو مف شأنو أف يشكؿ قاعدة أسالمساحة اإلجمالية لموالية، 

فالتنوع الذي تعرفو الوالية مف امكانيات طبيعية ومميزات ثقافية ، توفرت الشروط الضرورية الستغالليا
وحضارية، يمكف أف نجعؿ منيا إحدى أىـ الواليات في قطاع السياحة بشكؿ عاـ والسياحة الجبمية خاصة 

نعاش االقتصاد المحمي.وأف يكوف ليا دور فعاؿ في وتيرة ا   لتنمية وا 
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 نظرة عامة لوالية جيجل المبحث األول7

جيجؿ ذرة مف ذرر الساحؿ الجزائري، ببيائيا وطوؿ شريطيا الساحمي وتميزىا عف باقي السواحؿ، 
نا في وذلؾ بمعانقتيا اليابس والبحر في آف واحد، مشكمة بذلؾ لوحة تشكيمية خالبة، ما فتئت تحجز مكا

قموب زوارىا ومصطفييا الذيف ىـ في تزايد ممحوظ مف سنة إلى اخرى، مما أىميا ألف تكوف والية سياحية 
 معتبرة، كما تربطيا عالقة متميزة بالفالحة واالرض. 

 (1)تقديم والية جيجلالمطلب األول7 

 أوال: لمحة تاريخية عن والية جيجل

حوالي القرف الرابع قبؿ الميالد مف طرؼ الفينيقييف، وقد جيجؿ مدينة تعود إلى آالؼ السنيف، تأسست 
 كانت محطة لمعديد مف الحضارات التي نجد أثارىا ىنا وىناؾ عمى مستوى إقميـ الوالية.

تاريخ المنطقة يتميز بحركية كبيرة وغني باألحداث فأوؿ اسـ أطمؽ عمى المنطقة ىو " إجمجيمي" 
(IGILGILI) مف شطريف األوؿ "، وىي كممة فينيقية تتكوفI"  يعني جزيرة ساحمية والشطر الثاني فيو يعني

دائرة الحجر، وتعاقب الحضارات بعد ذلؾ أفرز العديد مف األسماء منيا "جيدري" "خيخؿ".... وفي األخير 
 جيجؿ.

إف اإلنحطاط المتدرج لمحضارة الرومانية سمح بتحرر القبائؿ البربرية في الجباؿ واسترجاع سيادتيا 
 اليدىا لتشيد بعد ذلؾ المنطقة تسابؽ الغزاة لالستالء عمى الموقع االستراتيجي الذي تتميز بو.وتق

( يأتي عيد الفتوحات اإلسالمية فيتعرب اسـ منطقة جيجؿ 200( والبيزنطييف )293بعد الونداؿ )
رف العاشر يتحالؼ وتشيد المدينة ازدىارا تحت سمطة القيرواف التي كاف يحكميا أنداؾ األغالبة، وخالؿ الق

سكانيا مف قبيمة كتامة مع الفاطمييف وتتـ اإلطاحة بحكـ القيرواف وتـ تأسيس الدوؿ الفاطمية التي اتخذت 
 القاىرة مركزا ليا.

ـ( ثـ الميدييف 0001ـ(، الحمادييف )310بعد ذىاب الفاطمييف، وقعت جيجؿ تحت سيطرة الزيرييف )
وىا واستعمارىا عدة مرات إلى أف أستنجد سكانيا باألخويف ـ( وظمت طمعا لعدة دوؿ حاولت غز 0090)

ـ لتصبح أوؿ مدينة يدخميا األتراؾ وينطمؽ منيا لتحرير بجاية 0202عروج وخير الديف بربروس سنة 
 والجزائر مف الييمنة االسبانية.

                                                             
 .2016المنوغرافيا السياحية لوالية جيجؿ، مديرية السياحة والصناعات التقميدية،  (1)
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وبعد سبع سنوات مف االستيالء عمى الجزائر وعاميف مف االستالء عمى  0202مارس  00في 
طينة، يحتؿ االستعمار الفرنسي لجيجؿ وتبقى ثورات المقاومة لسنوات متفرقة منيا قسن
 .0220(، ولـ يتـ االستالء الكامؿ عمى المنطقة إال في سنة 0220،0221،0222،0220)

 ثانيا: موقع والية جيجل

لسياحية يعتبر موقع أي منطقة بوابة انفتاحيا عمى النشاط السياحي في حالة توفره عمى المؤىالت ا
سواء كانت طبيعية والمتمثمة في )الساحؿ، الجباؿ، االمتداد...(، أو كانت متعمقة بموقعيا االداري وما يمكنو 

 مف أف يخدـ بو الحركة السياحية.

تحتؿ والية جيجؿ موقعا استراتيجيا ىاما في الشماؿ الشرقي لمجزائر، والمحصورة بيف دائرتي عرض 
كمـ، تطؿ 9023.23غرب خط غرينتش. فيي تتربع عمى مساحة قدرىا  °92و °2، وخطي طوؿ °02و 00°

كمـ )بدء مف زيامة المنصورية غربا إلى وادي زىور شرقا(،  090عمى البحر االبيض المتوسط بشريط طولو 
 يحدىا مف الشرؽ والية سكيكدة، ومف الغرب والية بجاية، أما جنوبا فتحدىا واليتي ميمة وسطيؼ.

ز لموالية يفتح ليا آفاؽ واعدة بحركة سياحية نشيطة وفعالة مف حيث المداخيؿ ىذا الموقع الممي
وبالتالي المساىمة في النشاط االقتصادي لموالية. كما يبرز موقعيا ايضا انيا تمثؿ عقدة لمنقؿ والمواصالت 

 .20حيث ترتبط بعدة واليات عف طريؽ الطريؽ الوطني 

 ثالثا: التضاريس 

جزء منيا ضمف سمسمة األطمس التمى )سمسمة جباؿ البابور(، التي تمتد مف  والية جيجؿ يقع أغمب
الغرب إلى الشرؽ، فيي تتميز بطابعيف مف التضاريس مختمفيف تماما عف بعضيما، حيث يمكف تقسيـ الوالية 

 إلى مجموعتيف موزعة كما يمي: 

وض الطاىير، : فيي تقع شماال عمى طوؿ الشريط الساحمي، حيث تظير خاصة في حالسيول -0
 وضفاؼ واد الكبير، ومنطقة العوانة.

تتميز السيوؿ بأنيا النطاؽ الحيوي لمحياة حيث تعد العصب الرئيسي لمعظـ النشاطات بالوالية، 
خاصة الزراعية، اضافة إلى تمركز العديد مف اليياكؿ القاعدية بيا مثؿ ميناء جف جف، المطار، المنطقة 

 الصناعية )بالرة(.
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% مف المساحة االجمالية 29ثؿ الجباؿ الطابع الغالب عمى الوالية اذ تغطي حوالي : تمالجبال -9
ـ وليذا يمكف 0200كمـ، وتتميز بوعورتيا مع ارتفاعات تتعدى في بعض االحياف 0322ليا اي ما يقارب 

 تقسيـ الجباؿ بالوالية إلى مجموعتيف:

 :جباؿ عالية يتراوح تتميز ىذه المناطؽ بوتقع عمى الحدود الجنوبية لموالية،  مناطق جبمية مرتفعة
ـ، كما ىو الحاؿ بالنسبة لجباؿ البابور المحاذي لوالية بجاية، وىذا ما اعطاىا 0200كثر مف ارتفاعيا إلى أ

سحر خاص مف حيث ارتفاعيا مع تقطعيا مما خمؽ طرؽ جبمية ذات مناظر خالبة، نذكر منيا واد الزىور، 
 ة، تاكسنة.زيامة منصورية، اراقف، العوان

 تتموضع ىذه المناطؽ بموازاة الكتمة الجنوبية، تتراوح االرتفاعات مناطق جبمية متوسطة االرتفاع :
ـ، تتوزع عمى الساحؿ الغربي لموالية خاصة بالعوانة، والوسط حيث تظير جميا 200ـ و200بيا مف 

 اء نباتي كثيؼ.بالطاىير، وبعض الكتؿ المتفرقة بالجية الشرقية، تتميز ىذه المناطؽ بغط
 خامسا: المناخ

يعد المناخ مف بيف العوامؿ التي تتحكـ في تطوير النشاط السياحي، وذلؾ باعتباره ابرز مقوـ لنشوء 
 السياحة وازدىارىا، كما يحدد امكانية االستفادة مف مصادر سياحية أخرى.

يا ذ يصؿ معدؿ التساقط بفوالية جيجؿ بسبب موقعيا تعتبر مف أكثر المناطؽ الممطرة في الجزائر، ا
نيا تتميز بمناخ البحر االبيض المتوسط فيو يتغير مف موسـ إلى آخر ممـ، كما أ0900في المتوسط إلى 

صيفا،  02إلى  90فيو يتميز بكونو بارد وممطر شتاء، حار وجاؼ صيفا، حيث تتراوح درجة الحرارة بيف 
ما في فصؿ د عمى ارتفاع نسبة التساقط شتاء أساع ف وجود سمسمة جباؿ البابورشتاء، كما أ 02إلى  2ومف 

الصيؼ فيتميز بالحرارة المعتدلة، مما يساعد عمى تنشيط السياحة والترفيو بدءا مف شير ماي إلى شير 
 أكتوبر.

 المطمب الثاني: المقومات السياحية لوالية جيجل

وقعا استراتيجيا ىاما، ونذكر تزخر والية جيجؿ بمجموعة مف المقومات طبيعية وثقافية تجعميا تحتؿ م
 : (1)مف بينيا

 

 

                                                             
 .2016منوغرافيا السياحية لوالية جيجؿ، مديرية السياحة والصناعات التقميدية   (1)
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 أوال: المقومات الطبيعية 

كمـ، فمف الزيامة المنصورية غربا  090لوالية جيجؿ امتداد طبيعي عمى طوؿ الشريط الساحمي:  -0
إلى واد الزىور شرقا تصادفؾ شواطئ وخمجاف متناثرة ىنا وىناؾ ونوادر طبيعية أخرى، ويضـ الساحؿ 

 طئ منيا شواطئ ذات الرماؿ الذىبية الواسعة، والشواطئ الصخرية.شا 20الجيجمي 

متمثؿ مف أجراؼ صخرية مالمسة لمبحر ممتدة مف زيامة المنصورية إلى الكورنيش الجيجمي:  -9
 العوانة تتخمميا غابات الفميف. يمتاز بندرة جمالو فيو يعد مف أجمؿ المواقع عمى المستوى العالمي.

الية جيجؿ مف أكثر الواليات في الشرؽ الجزائري غنية بالمجاري المائية تعد و المجاري المائية:  -0
وما زاد مف خصوصياتيا ىو اقترانيا بالطبيعة المتضرسة، مما أعطاىا جماال مميزا تخمقو االلتواءات 
والمنعرجات الكثيرة، ويتجمى ىذا خاصة بالجية الغربية لممنطقة، حيث تمتزج فيو مياه األودية الصافية 

لخضرة الدائمة لمغابات والجو النقي، ىذا اضافة إلى العديد مف الينابيع المنتشرة بالمناطؽ الجبمية. وىذا ما با
 يعد أحد المكتسبات اليامة لقياـ سياحة جبمية.

تعتبر والية جيجؿ مف اىـ المناطؽ الجبمية في الجزائر اذ تقدر مساحتيا االجمالية الغابات:  -2
% مف المساحة االجمالية، ىذه المساحة الغابية تتميز بالتقطع اذ 22تصؿ إلى اي بنسبة  002.000حوالي 

تظير عمى شكؿ غابات متفرقة حيث كاف لمطبيعة الطبوغرافية دخؿ كبير في ظيورىا بيذا الشكؿ، ومف اىـ 
 00920الغابات في الوالية نجد غابة القروش الواقعة عمى الكورنيش بمنطقة العوانة، تتربع عمى مساحة 

 ىكتار، غابة بوحنش بالعوانة، غابة الماء البارد بتاكسنة، غابة القرف بغبالة.

ىكتار، اما  29100الصنؼ الرئيسي لغابات الوالية ىو البموط الفميني حيث تقدر المساحة االجمالية بػػ 
                                                              باقي األصناؼ فتتمثؿ في الزاف األخضر، الصنوبر البحري.

 بحيرات طبيعية: 00توجد عمى مستوى الوالية البحيرات الطبيعية:  -2

 نوع مف  90ىكتار وتحتوي عمى ماال يقؿ عف  090(: تحتؿ مساحة بحيرة بني بمعيد)دائرة العنصر
 الطيور وىي معروفة عمى مستوى العالـ.

 نوع مف  09ىكتار ويوجد بيا  02تقدر مساحتيا بػ  (:بحيرة غدير بني حمزة ) القنار دائرة الشقفة
 الطيور.

 :)ىكتار. 02يتميز بجمالو الفريد يتربع عمى مساحة  بحيرة غدير المرج )الطاىير 
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 : وتتمثؿ فيما يمي:الجزر وشبو الجزر -3

 أىـ ما يميز الجية الغربية لمشريط الساحمي بوالية جيجؿ ىو وجود الجزيرة الجزيرة الصخرية :
 رية بالعوانة والتي تدعي أيضا محميا " الدزيرة". الصخ

 توجد شبو الجزيرة الصغيرة ببوبالطف وأيضا جزيرة برج البميدة التي تدعي أندرو.شبو الجزيرة : 

(، المؤرخ في 023-22انشأت ىذه الحظيرة بمقتضى المرسوـ رقـ )الحضيرة الوطنية لتازة:  -2
ىكتار وىي  0201راث الطبيعي والثقافي، تبمغ مساحتيا . انشأت في اطار الحفاظ عمى الت00/00/0322

% مف منطقة سممى بف زيادة، 20%، و91%، زيامة المنصورية 90مناطؽ: العوانة بمساحة  00تضـ بذلؾ 
كمـ مف الكورنيش الجيجمي، تتشكؿ اساسا مف سواحؿ صخرية، خمجاف،  03تطؿ عمى البحر عمى امتداد 

الت غابية متنوعة، ىذه العوامؿ اىمتيا لكي تكوف ذات ميوالت مزدوجة شواطئ رممية باإلضافة إلى تشكي
بحظيرة بحرية وبرية، كما انيا تتميز بتنوع غطائيا النباتي وتركيبتيا الحيوانية، ىذا ما يجعؿ الطابع المميز 

 لمحظيرة يساىـ في تطوير السياحة الجبمية.   

حؿ الشرقي في بمدية خيري واد عجوؿ، تتربع تقع المحمية بالساالمحمية الطبيعية لبني بمعيد:  -1
مثاليا لمنظاـ البيئي، يعيش  ىكتار، وتتوفر عمى غطاء نباتي يعتبر نموذجا 099عمى مساحة اجمالية تقدر بػ 

ضمنيا تنوع بيولوجي ميـ مكوف مف عدة اصناؼ مف الكائنات الحية ) طيور مياجرة، حيوانات برية، 
 لمحميات الطبيعية المستديمة بالعالـ.اسماؾ....الخ(، كما تعتبر مف ا

 ثانيا: المقومات الثقافية 

والية جيجؿ ليست سياحية مف أجؿ ندرتيا فحسب، بؿ ىي كذلؾ الحتوائيا عمى مواقع ومعالـ اثرية 
 وتاريخية ناتجة عف تعاقب عدة حضارات عمييا.

 ية والتاريخية بوالية جيجؿ.والجدوؿ التالي يوضح أىـ المواقع األثر المواقع االثرية والتاريخية:  -0
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 (: يمثل أىم المواقع االثرية والتاريخية بوالية جيجل70الجدول رقم )

 المواقع األثرية الفترة 

 ما قبؿ التاريخ

 موقع تاميال ببمدية األمير عبد القادر؛ 

 جبؿ مزغيطاف؛ 

 كيوؼ الشتاء ببمدية جيممة؛ 

 الكيوؼ العجيبة بزيامة المنصورية؛ 

 لفنيقيةالفترة ا
 قبر بحالة جيدة في جبؿ أحمد أمقراف؛ 

 آثار مينا فينيقي بجيجؿ؛ 

 مقبرة فينيقية بالرابطة بمدية جيجؿ؛ 

 الفترة الرومانية
 آثار مدنية رومانية "شتوية" بزيامة المنصورية؛ 

 فسيفساء بالطوالبية بمدية جيجؿ؛ 
 قبر الباي عصماف بأوالد عواط؛  فترة األتراؾ

 مف طرؼ شارؿ سالفا؛ 0222اؤه سنة شالمنار الكبير لرأس العافية تـ إن  يةالفترة اإلستعمار 
فترة ثورة التحرير 

 الوطنية
 مغارات مييئة الستقباؿ المجاىديف، مستشفيات ومخابئ لمجيش؛  

 . 9002المصدر: المنوغرافيا السياحية لوالية جيجؿ، مديرية السياحة والصناعات التقميدية، 

متحؼ الوحيد عمى مستوى الوالية، حيث كاف في االصؿ مدرسة قرآنية وىو المتحف كتامة:  -9
، وبعد الحرب التحريرية أصبحت مقرا لممكتب الثاني لمجيش 0303أسسيا الشيخ عبد الحميد بف باديس عاـ 

 0330الفرنسيف وبعد اإلستقالؿ عادت لنشاطيا األوؿ ثـ أصبحت مدرسة لصغار الصـ البكـ إلى غاية 
 مقر لمتحؼ جيجؿ. حيث حولت إلى

، تضـ ورشة لمموسيقى 9001ديسمبر 02مقرىا بحي العقابي بجيجؿ، افتتحت يوـ  دار الثقافة: -0
وورشة لمفنوف التشكيمية، كما تضـ قاعة لممطالعة وأخرى لألنترنت، إضافة إلى قاعة المحاضرات وقاعة 

 نشاطات الثقافية.مقعد، كما تحتوي عمى عدة مكاتب كمكتب ال 0020عروض فنية، تحتوي عمى 

والت األولى لإلنساف البدائي ايعود ظيور الصناعات التقميدية إلى المح الصناعات التقميدية: -2
وذلؾ مف أجؿ استغالؿ ما يحيط بو وانتاج ما يحتاجو في حياتو اليومية، ولكف مع ظيور الثورة الصناعية 
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العمؿ اليدوي، وأصبحت ىذه الصناعات نادرة والتكنولوجية، حمت اآللة محؿ االنساف، ىذا ما أدى إلى تراجع 
 تستيوي السياح لمعرفة خباياىا، كما أنيا تعطي صورة عف ىوية أي منطقة. 

ووالية جيجؿ نظرا لتنوع الثروات التي تزخر بيا والطابع السياحي المميز ليا، وكذلؾ وفرتيا عمى 
مف األدوات التقميدية اىميا: صناعة األواني  المواد األولية، جعؿ الحرفييف يتفننوف في إبداع أنماط مختمفة

الخشبية، صناعة الساللة، الصناعات الجمدية، صناعة الفخار. واألىمية التي تعطييا الدولة لتنمية وتطوير 
ىذا القطاع التقميدي، كإلتزاميا بمساعدة الحرفييف في تصريؼ وبيع منتوجاتيا عف طريؽ تنظيـ معارض 

، والتسييالت الضريبية الممنوحة والمساعدات المقدمة إلقتناء مختمؼ وسائؿ جيوية ووطنية وحتى دولية
 االنتاج، كميا عوامؿ ىامة تساىـ عمى تحفيز المستثمريف في ىذا القطاع.

 ثالثا: اليياكل السياحية 

ػ وحدة فندقية بطاقة استيعاب اجمالية تقدر ب 92تتوفر الحظيرة الفندقية لوالية جيجؿ عمى  الفنادق: -0
 غرفة. 223سرير و 0122

وتتوزع مجمؿ ىذه الفنادؽ عمى الشريط الساحمي والمناطؽ الحضرية، في حيف تنعدـ تماما في 
 المناطؽ الداخمية والجبمية، وىذا ما يفسر أف السياحة المنتشرة بالوالية ىي السياحة الشاطئية. 

 4702-4701(: يوضح طاقة االيواء في الفنادق لسنة 71الجدول رقم )

 9002 9002 السنة

 92 91 العدد

 0122 0229 طاقة االيواء

 ( .9002-9002المصدر: حصيمة التقارير السنوية لمديرية السياحة والصناعات التقميدية )     

والسبب في ذلؾ راجع إلى خروج  9002مف خالؿ الجدوؿ نالحظ تراجع في عدد الفنادؽ مقارنة بسنة 
 سرير. 91رة الفندقية بطاقة استيعاب تقدر بػ فندؽ وحيد )بربروس( مف الحظي

ما يميز المؤسسات الفندقية لوالية جيجؿ انيا مؤسسات غير مصنفة )بدوف نجوـ(، ماعدا فندؽ جزيرة 
*(، ويرجع السبب في ذلؾ ىو تطبيؽ شروط دعـ مخطط نوعية السياحة 9الذي صنؼ في رتبة نجمتيف )



 السياحة الجبمية ودورىا في التنمية الريفية دراسة حالة والية جيجلالثالث:                                          الفصل 
 

 

- 68 - 

تامة لمستخدمييا وكذلؾ اعادة النظر في النصوص القانونية  بالتصنيؼ القانوني وىو ما يستدعي عصرنة
 الخاصة بالتصنيؼ.

سرير  9222مخيـ بطاقة استيعاب تقدر بػ  00بػ  9002قدر عددىا سنة   المخيمات العائمية: -4
ألنيا  9002سرير، اما المتبقي منيا فمـ تستغؿ خالؿ  320مخيمات فقط بطاقة استيعاب  02استغؿ منيا 

 موجب قرارات والئية.مغمقة ب

  4702-4701(: يوضح طاقة اإليواء في المخيمات بين سنتي 72الجدول رقم )

 9002 9002 السنة

 00 00 العدد

 9223 9233 طاقة االيواء

 9002-9002السنوية لمديرية السياحة والصناعات التقميدية  التقارير حصيمةالمصدر: 

ويرجع السبب  9002مقارنة بسنة 9002سنة خيمات مف مف خالؿ الجدوؿ نالحظ انخفاض في عدد الم
 في ذلؾ إلى:

 االىماؿ التاـ ليذه المرافؽ طواؿ السنة، لتعرؼ عمميات ترقيعية انطالقا مف شير ماي؛ -

عدـ مطابقة الخدمات المقدمة مف طرؼ أصحاب المخيمات لممقاييس المعموؿ بيا في مجاؿ  -
 الفندقة كالنظافة، األمف وسالمة الزبوف؛

 عدـ حصوؿ أغمب المخيمات عمى رخص استغالؿ رسمية.  .  -

سرير موزعة عمى  290بيوت لمشباب بطاقة ايواء تقدر بػ  02تتوفر الوالية عمى بيوت الشباب:   -0
 الطاىير، تاكسنة، زيامة المنصورية، جيجؿ، العوانة.

اي بزيادة  وكاالت لمسياحة واألسفار 01تتوفر والية جيجؿ عمى  وكالت السياحة واالسفار:  -2
، وتنحصر نشاطاتيا في بيع التذاكر، تنظيـ الرحالت إلى مختمؼ الدوؿ بما 9002وكالة واحدة مقارنة بسنة 

 فييا العمرة، حجز الفنادؽ، باإلضافة إلى استغالؿ المخيمات العائمية، والموضحة فيما يمي:
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 (: وكاالت السياحة واألسفار73الجدول رقم )

 ف تواجدىامكا تسمية الوكالة الرقـ

 جيجؿ وكالة الكورنيش  00

 جيجؿ وكالة سياحة وأسفار الجزائر  09

 جيجؿ وكالة العربي  00

 جيجؿ وكالة جيزاؿ  02

 الطاىير وكالة بالـ توز  02

 جيجؿ وكالة جميمة  02

 جيجؿ وكالة الشيباء   01

 المصدر: مديرية السياحة والصناعات التقميدية  

دواويف سياحية  02يوجد عمى مستوى والية جيجؿ الجمعيات السياحة: الدواوين المحمية و  -0
تدعى جمعية السفير لمسياحة، ويتمثؿ  9000معتمدة، باإلضافة إلى ظيور جمعية جديدة التي تأسست سنة 

دورىـ في التعريؼ بالمنتوج السياحي لموالية وترقيتو عف طريؽ اقامة معارض محمية والمشاركة في 
 نية.التظاىرات الوط

 المطمب الثالث: تحميل الحركة السياحية والمشاريع السياحية لموالية 

 أوال: توافد السياح عمى ىياكل االيواء 

تعرؼ والية جيجؿ توافد السياح ضعيؼ خالؿ الفترات العادية لمسنة، إال أنيا تسجؿ الفنادق:  -0
ضح تطور عدد السياح المتوافديف ارتفاعا في عدد السياح خالؿ كؿ الموسـ السياحي. والجدوؿ التالي يو 

 . 9002-9000عمى والية جيجؿ خالؿ 

 



 السياحة الجبمية ودورىا في التنمية الريفية دراسة حالة والية جيجلالثالث:                                          الفصل 
 

 

- 70 - 

  4702-4707(: تطور عدد السياح المتوافدين عمى فنادق الوالية والميالي المقضاة بين 74الجدول رقم )

 السنوات
 الجزائريوف و أجانب األجانب الجزائريوف

 عدد الميالي عدد الوافديف عددالميالي عدد الوافديف عدد الميالي عدد الوافديف

9000 20320 10923 0229 0020 20200 12200 

9000 22200 20120 0022 2109 21222 22222 

9009 22000 22220 0212 2112 22122 11992 

9000 23000 22013 0130 2032 20200 22211 

9002 22023 11222 0229 0309 22200 20212 

9002 02223 23093 0020 2020 03309 12900 

المصدر: مف اعداد الطالبة باالعتماد عمى تقارير الحصيمة السنوية لمديرية السياحة والصناعات التقميدية لوالية جيجؿ لمسنوات 
9000-9002. 

 ويمكف ترجمة بيانات الجدوؿ إلى الشكؿ التالي:

 .4702-4707بين (: تطور عدد السياح الوافدين إلى الفنادق وعدد الميالي المقضاة 74الشكل رقم)

 
 (.01المصدر: مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى الجدوؿ رقـ)

 ( نالحظ ما يمي: 09مف خالؿ الشكؿ )
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ىناؾ ارتفاع في عدد السياح المتوافديف عمى فنادؽ الوالية لعاـ  (:4700-4707الفترة ما بين )
ادؽ، حيث تـ فتح فندؽ جديد بطاقة ، ويعود السبب في ذلؾ إلى تزايد في عدد الفن9009مقارنة بسنة  9000

 سرير، وكذا تحسف في الخدمات المقدمة لمزبائف. 12استيعاب 

كاف ىناؾ توافد كبير لألجانب عمى الفنادؽ، حيث  9009خالؿ سنة  (:4704-4700الفترة ما بين )
ألعماؿ وظيرة تضاعؼ عدد الميالي القضاة، وىذا دليؿ عمى نمو نوع آخر مف السياحة بالوالية وىي سياحة ا

 نتيجة الديناميكية التنموية التي تعرفيا الوالية مف الناحية االقتصادية والتجارية.

(: خالؿ ىذه السنوات نالحظ انخفاض في عدد السياح المتوافديف وكذلؾ 4702-4700الفترة ما بيف )
أثرت عمى عدد المتوافديف،  عدد الميالي المقضاة والسبب في ذلؾ ارتفاع مدة اقامة الفرد في الفنادؽ وىو وما

 وكذلؾ إلى قصر موسـ االصطياؼ.

: تعتبر أحد المكونات الرئيسية ليياكؿ اإليواء وذلؾ خالؿ ذروة الموسـ التوافد عمى المخيمات  -9
 السياحي حيث تساىـ بتوفير جزء مف طاقة االستيعاب. كما يوضحو الشكؿ التالي:

 ن والميالي المقضاة داخل المخيمات خالل السنوات(: تطور عدد السياح المتوافدي70الشكل رقم )

(4707-4702.) 

          
 ( 9002-9000المصدر: مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى تقارير الحصيمة السنوية لمديرية السياحة والصناعات التقميدية لمسنوات )

مخيمات الوالية، حيث كاف ىناؾ توافد كبير لمعائالت عمى ال 9000مف خالؿ الشكؿ نالحظ أف سنة 
عرفت الوالية في تمؾ السنة توافد كبير لمسياح وذلؾ بسبب الظروؼ التي مرت بيا تونس وىو ما دفع إلى 

 9000 -9009الكثير مف السياح إلى تغيير وجيتيـ السياحية نحو المدف الجزائرية، أما  خالؿ السنوات 
وىذا راجع إلى تقمص موسـ االصطياؼ، كنتيجة فنالحظ انخفاض في عدد المتوافديف والميالي المقضاة 
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، أما فيما يخص االنخفاض الذي عرفتو المخيمات العائمية 9002لحموؿ شير رمضاف، ليعاود االرتفاع سنة 
  سرير. 9103بطاقة استيعاب تقدر بػ مخيـ  00مخيمات فقط مف أصؿ  02، راجع إلى استغالؿ 9002سنة 

 :عمى الشواطئالتوافد  -0

كمـ، بأجمؿ الشواطئ وىو ما  090جيجؿ عمى طوؿ شريط ساحمي الممتد عمى مسافة  تزخر والية 
شاطئا  20يجعميا تستقطب اآلالؼ مف المصطافيف مف كؿ أنحاء العالـ حيث يبمغ عدد الشواطئ بالوالية 

 شاطئ مسموح لمسباحة والباقي غير مسموح اعدـ تييئتيا. 99منيا 

 فديف عمى الشواطئ المحروسة بالوالية كما يمي: والشكؿ الموالي يوضح تطور عدد الوا

 (2015-2010(: عدد المتوافدين عمى الشواطئ المحروسة بين السنوات )04الشكل رقم )
 

 
 المصدر: مف اعداد الطالبة باالعتماد عمى تقارير مديرية السياحة والصناعات التقميدية.     

واطئ في انخفاض مستمر خالؿ مف خالؿ الشكؿ نالحظ أف عدد المتوافديف عمى الش
أما خالؿ سنتي  ذلؾ راجع إلى قصر موسـ االصطياؼ وىي فترة مؤقتة، والسبب في 2013-2011السنوات
أي  9685160بػ  2015فنالحظ زيادة في عدد المتوافديف حيث قدر عدد المصطافيف سنة  2014-2015

 %. 32تقدر بػ  32بنسبة زيادة 

 ة بالواليةثانيا: االستثمارات السياحي

تسعى السمطات في والية جيجؿ إلى دعـ النشاط السياحي وذلؾ بإنجاز مجموعة مف المشاريع وذلؾ 
 مف خالؿ:
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  وتتمثؿ فيما يمي: 4702المشاريع في طور االنجاز خالل سنة: 

مقر مديرية السياحة والصناعة التقميدية مع سكف وظيفي) نسبة اإلنجاز في الحصص التي تـ  -
 %(؛32 انطالقيا فييا

  مناطؽ التوسع السياحي، وذلؾ وفؽ المراحؿ التالية: 02اعداد مخطط التييئة السياحية لػ 

 (؛00/09/9002منطقة التوسع السياحي دار الواد ) تمت المصادقة عمى المرحمة الثالثة بتاريخ  -

 (؛92/00/9002ة التوسع السياحي بني بمعيد ) تمت المصادقة عمى المرحمة الثالثة بتاريخ قمنط -

منطقة التوسع السياحي رأس العافية ) الدراسة منتيية في انتظار المصادقة مف طرؼ المجمس  -
 الشعبي البمدي(؛

 منطقة التوسع السياحي برج بميدة ) اعادتيا لممصادقة مف طرؼ المجمس الشعبي البمدي(؛ -

  :ويمكف تقسيميا إلى ما يميمشاريع اإلستثمار الخاص: 

  :مشاريع سياحية حيث  02قدرت عدد المشاريع السياحية قيد االنجاز بػ مشاريع في طور اإلنجاز
يمكف توضيحيا  سرير. 219تسمح ىذه المشاريع بتدعيـ الحظيرة الفندقية  بطاقة إيواء جديدة تقدر بػ 

 في الجدوؿ التالي:

 (: اليياكل السياحية قيد اإلنجاز بوالية جيجل75الجدول رقم)

المشروع  
 األوؿ

المشروع 
المشروع  المشروع الرابع المشروع الثالث انيالث

 الخامس

 21قرية العطؿ)  فندؽ فندؽ نوعية المشروع
 فندؽ فندؽ مقصورة سياحية(

 19 02 222 02 30 عدد األسرة

الرابطة  الموقع
 )جيجؿ(

زيامة 
 الميمية جيجؿ تاسوست المنصورية

مناصب الشغؿ 
 90 09 20 09 09 الممكف احداثيا

استئناؼ األشغاؿ  0331 -- 9003 األشغاؿ تاريخ بداية
02/02/9009 9009 

 %20 %10 %02 %000 %32 نسبة تقدـ األشغاؿ

 المصدر: مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى حصيمة التقارير السنوية لمديرية السياحة والصناعات التقميدية.
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لى جانب ىذه المشاريع سجمت مجموعة أخرى مف المشاريع التي شرع ف ييا إال أنيا توقؼ العمؿ بيا وا 
 ولـ يكتمؿ وذلؾ بسبب مواجيتيا  لبعض الصعوبات، والجدوؿ التالي يوضح ىذه المشاريع.

 (: المشاريع السياحية المتوقفة76الجدول رقم)

 مناصب الشغؿ الممكف استحداثيا عدد األسرة التي توفرىا عدد المشاريع المتوقفة

 32 039 مشاريع 02

  ية السياحة والصناعات التقميديةالمصدر: مدير  

  :سرير، نسبة اإلنجاز المشروع تقدر بػ  02تـ استالـ فندؽ بطاقة استيعاب  المشاريع قيد االستالم
 وف رخصة البناء.في طريؽ التسوية بسبب اإلنجاز بد % إال أنو يوجد مشكؿ المطابقة الذي ىو000

 يجل ودورىا في التنمية الريفيةالمبحث الثاني: واقع السياحة الجبمية في والية ج

تعتبر والية جيجؿ منطقة سياحية بامتياز، وذلؾ مف خالؿ تمتعيا بمؤىالت سياحية متنوعة ومتعددة، 
انطالقا مف موقعيا الجغرافي المتميز، ومناخيا المعتدؿ، وىو ماجعميا تتوفر عمى مناطؽ صالحة لكؿ أنواع 

 ، وأماكف تاريخية وأثرية.السياحة، مف شواطئ، وسيوؿ، وجباؿ، وغابات

وأصبحت المناطؽ الجبمية لما ليا مف مؤىالت ومقومات سياحية نقطة جدب ومراكز ذات أىمية 
 سياحية مرموقة وىو ما يجعميا تؤمف عرض سياحي متنوعا وسوؽ جذابة تستأثر بطمب سياحي متجدد ودائـ.

 ا السياحيةالمطمب األول: أنواع األقاليم الجبمية لوالية جيجل ومقوماتي

تعتبر األقاليـ السياحية الجبمية بوالية جيجؿ مجاالت نواتية إلستقطاب السياح، إذ توجد داخؿ كؿ إقميـ 
سياحي جبمي خصوصيات تميزه عف باقي األقاليـ األخرى، حيث تمكنو مف خمؽ صناعة سياحية ترتكز عمى 

اطار توازني بيف تمؾ الخصوصيات وذلؾ مف المقومات الطبيعية والثقافية المادية والالمادية، تستعمؿ في 
أجؿ االستفادة منيا كمردود تنموي شمولي، مع األخذ بعيف االعتبار الحفاظ عمى عوامؿ وعناصر الجدب 

 السياحي وذلؾ مف أجؿ ضماف استدامتيا لألجياؿ القادمة.

 لى قسميف:ومف ىذا المنطمؽ يمكف تقسيـ األقاليـ الجبمية السياحية الجبمية بوالية جيجؿ إ

 ؛ساحميةأقاليـ جبمية  -
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 أقاليـ جبمية داخمية. -

 الساحميةأوال: األقاليم الجبمية 

يضـ ىذا االقميـ كؿ مف بمدتي العوانة وزيامة المنصورية، حيث يحتوي ىذا االقميـ عمى مؤىالت 
 ميـ نجد:سياحية كبيرة يمكف مف خالليا تطوير السياحة الجبمية، فمف أىـ المناطؽ السياحية بيذا اإلق

وتعد ىذه المنطقة واحدة مف أكبر الغابات في منطقة القبائؿ، حيث تقدر غابة القروش:  -0
ىكتار، والتي توجد في أعالي جباؿ بمديتي العوانة، حيث تضـ أجمؿ  00920مساحتيا بػ 

المناظر النباتية المتجددة باستمرار، وغنية بأشجار البموط الفميني، وبموط الزاف، حيث تواجدىا 
في ازدواج مع البموط الزاف أعطاىا جمالية ذات قيمة سياحية وعممية عالية بالوالية. كما أف ىذه 
الغابات معروفة أيضا بثرواتيا الغنية مف حيث التنوع البيولوجي اليائؿ، وىـ ما يمكف أف تساىـ 

 في تطوير السياحة الجبمية.  

والمتمثؿ في األشكاؿ المختمفة لمصواعد  إضافة إلى المظير الطبيعي المتميز لمكيؼ غارة تازة: -4
 والنوازؿ، قد اكتشؼ فيو بعض األدوات واألثار والتي تعود إلى الحجر الحجري، ونذكر منيا:

أدوات حجرية متوسطة  ،أدوات حجرية صغيرة مف مادة الصواف، وعظاـ الحيوانات برية وبحرية
 .قطع مف الفخار وأشياء أخرى، ةاالرتفاع مف مادة الكوراتزنت وقميؿ مف البقايا الحيواني

ويمتد مف الرأس  20يوجد بالمدخؿ الغربي لبمدية العوانة، يتوسط الطريؽ رقـ جبل مزغيطان:  -0
الممتد في البحر إلى غاية قمة الجبؿ مف الناحية الجنوبية، تتناثر بو مخمفات كثيرة ومتنوعة 

 لصناعات ما قبؿ التاريخ.

مة المنصورية، فيي ليست بموضع أثري فحسب بؿ تعد مف بزياأثار مدينة رومانية بػ شوبة  -2
أشير ما ترؾ الروماف مف بصمات عمى اإلطالؽ، حيث تنتشر بقاياىا األثرية لتغطي المساحة 

 المحيطة بيا بحي أزيرو، وال يزاؿ يحيط بشوبا بقايا سور يحتمؿ أف يكوف بزنطيا.

د، واد تازة، ىاتيف المنطقتيف مقصودتيف كما توجد مناطؽ تشقيا الودياف كمنطقتيف واد دار الوا -2
بكثرة خاصة في فصؿ الصيؼ مف طرؼ السياح، والعائالت  وذلؾ بسبب البرودة وجود 

 الرطوبة.
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جبؿ تاونارت: يحتوي  ىذا الجبؿ عمى كؿ المؤىالت مف تنوع بيولوجي، وغطاء نباتي كثيؼ ،  -2
يعد فضاء لتطوير وتشجيع  كما تعتبر منطقة مقصودة بكثرة مف طرؼ الرياضييف ، وىو ما

 .(l’alpinisneالسياجة الرياضية الجبمية ) 

 ثانيا: األقاليم الجبمية الداخمية

تحتوي ىذه األقاليـ عمى العديد مف المؤىالت السياحية والتي يمكف تطويرىا مف أجؿ النيوض 
 بالسياحة في ىذه المناطؽ، وتتمثؿ فيما يمي: 

 092.10كمـ، تقدر مساحتيا بػ  99ة الوالية عمى بعد : تقع جنوب شرؽ عاصمبمدية تاكسنة -0
% مف المساحة ىي غابات أغمبيا أشجار الفميف، أف 20ـ حيث أف 220، ترتفع عمى سطح البحر بػ 9كمـ

الموقع االستراتيجي الذي تحتمو بمدية تاكسنة جعميا تتبوأ مركز الصدارة بيف المدف والبمديات التاريخية مف 
خمفيا االستعمار )أبراج المراقبة.....إلخ(، كما أنيا تعتبر منطقة العبور إلى البمديات خالؿ األثار التي 

 انطالقا مف عاصمة الوالية. 11المجاورة والواليات الجنوبية عبر الطريؽ الوطني رقـ 

يمثؿ سطح اقميـ بمدية تاكسنة مجموعة مف اليضاب والجباؿ الشديدة اإلنحدار، تحاصر سفوحيا 
ة مف األراضي الزراعية، كما يتوفر إقميـ البمدية عمى طاقات سياحية طبيعية ىائمة يمكف أف مساحات ضيق

 تكوف حافزا لممستثمر إلقتحاـ مجاؿ االستثمار في السياحة الجبمية وتتمثؿ أىميا فيما يمي:

ـ مف سطح األرض تغطيو الثموج طواؿ فصؿ الشتاء، كما 0200جبؿ الماء البارد: يقع عمى ارتفاع  -
 يتميز بأشجار كثيرة جميا أشجار الزاف، كما يحتوى عمى مياه عذبة تجري في كؿ زوايا الموقع.

 جبؿ أـ الصبابط: يتميز بارتفاع معتبر مركز في شكؿ مثمث جؿ أشجاره الفميف. -

 جبؿ صندوح: يتميز بارتفاع كبير واشراؼ عمى كؿ ما يحيط بو. -

 يجؼ صيفا. شالؿ ميزابة بأسراتو: ومف أىـ مميزاتو أنو ال -

- .  موقع سد العقـر

الموقع األثري بتازرورت: ىذا الموقع مازاؿ في طور االستكشاؼ ويرجع حسب المختصيف أف يكوف  -
 مدينة رومانية كاممة مدفونة تحت األرض.
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تعد بمدية إراقف سويسي واحدة مف أىـ المناطؽ التي تحتوي عمى مؤىالت سياحية بمدية اراقن:  -4
التي مف شأنيا أف تدفع بعجمة التنمية واالستثمار بالمنطقة مستقبال، خاصة في ىامة عمى مدار السنة و 

السياحة الجبمية، وذلؾ بسبب موقعيا االستراتيجي الياـ حيث يغمب عمييا الطابع الجبمي كونيا تنتمي إلى 
جباؿ  ر البمدية موجودة بسفوحيـ ، وكوف أغمب قرى ومداش9002سمسمة جباؿ البابور والتي يبمغ عموىا  

ب حمة بيضاء تنعكس بمياه السد ـ، التي يتخمميا سد كبير أيف تكتس332البابور التي يصؿ متوسط ارتفاعيا 
شتاء، وتمتقي خضرة األرض مع زرقة المياه في باقي الفصوؿ، إضافة إلى األثار الرومانية ومياه الينابيع 

 الموجودة بالمنطقة. 

جية الشرقية لوالية جيجؿ، تحتوي عمى مؤىالت سياحية تقع بمدية العنصر في البمدية العنصر:  -0
قادرة عمى النيوض بالسياحة الجبمية ومف أىـ عوامؿ الجدب السياحي باإلقميـ، تنوع في تضاريسيا بيف أودية 
وجباؿ متباينة االرتفاع وجباؿ صخرية وكيوؼ)وادي أرجانو الذي يتميز بنقاوة المياه وعذوبتيا(، كما تتميز 

ة العنصر عمى مناظر طبيعية خالبة وغابات وينابيع وانتشار ألشجار الزيتوف المعمرة عمى جباؿ بمدي
مساحات واسعة خصوصا بجباؿ آزيار التي تشتير بإنتاج مادة الزيتوف بجودة عالية، كما تحتوي معاصر 

واد تامنجر وبور عمى معاصر زيتوف تقميدية تعمؿ بمياه الشالالت والتي الزالت آثارىا باقية إلى حد األف ب
 حدايد، كما تحتوي عمى عدة مواقع أثرية تعود لمختمؼ الحقبة التاريخية )مركز التعذيب، ثكنات وبروج (.

تعتبر مف أىـ المناطؽ الجبمية والتي تمتمؾ مؤىالت سياحية غير مستغمة لما تنفرد  بمدية بوراوي: -2
يا البيضاء ولوف أزىارىا وأشجارىا ربيعا بو مف جماؿ طبيعي خالب مف جباؿ تتجمؿ في فصؿ الشتاء بحمت

 باإلضافة إلى غابات الزاف والصنوبر تتخمميا السواقي المائية العدبة ومف أىـ مناطقيا:

ـ وىي 200كمـ عف مقر البمدية والمرتفعة عف سطح البحر بحوالي  00الواقعة حوالي منطقة الزان:  -
مؤىالت السياحة الجبمية، مف ىواء نقي منطقة مؤىمة ألف تكوف سياحية الحتوائيا عمى كؿ ال

وأشجار مختمفة، مورج واسعة، مياه عذبة.....إلخ، ميي منطقة يقصدىا كؿ أبناء المنطقة وخاصة 
 المغتربيف لما يجدوا فييا مف كؿ أسباب الراحة والسكينة.

ار قالعا لمحرية أطمؽ عمييا مقر الوالية التاريخية الثانية كانت معقال لمثو  منطقة طير مدران )تازة(: -
وقاىرة االستعمار، تمتاز بكثافة أشجار الزاف والبموط والصنوبر واتساع حقوليا وشعابيا وكثافة 

ومنابعيا المائية المتعددة، تتوفر عمى مسالؾ وطرؽ مييأة تطؿ عمى بمدية برج الطير، -شجيراتيا 
اء المنطقة الذيف يتوافدوف العنصر، جمعة بني حبيبي، تعتبر مركز الستقطاب مئات الزوار مف أبن
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عمييا مف داخؿ وخارج الوطف، وباألخص في فصؿ الربيع والصيؼ وخاصة مع عودة االستقرار 
 واألمف والذي أعاد لممنطقة وجييا الطبيعي.

كمـ، مقابؿ لمشتي  00ىو اآلخر مف أجمؿ المناطؽ التابعة لمبمدية يبعد عنيا حوالي  وادي أرجانو: -
عمراف، وىي الحدود الفاصمة بيف بمدية بميادؼ وبمديتي أوالد عسكر وبرج أوالد خالص وأوالد 

الطير، يمتاز بأشجار كثيفة وأنواع عديدة مف الحيوانات البرية والطيور وحقوؿ واسعة، أىـ خاصية 
 جرياف المياه صيفا والذي يعد ممجأ لمسباحة لكؿ شباب المنطقة والوافديف مف المناطؽ المجاورة.

 اني: دور السياحة الجبمية في تنمية المناطق الريفية لوالية جيجلالمطمب الث
 في المناطق الريفية/الجبمية.أوال: دور المشاريع الجوارية في تثبيت السكان 

محركا لدفع عجمة التنمية الريفية حيث تمعب دورا ميما في تحقيؽ تعتبر رافدا إف السياحة الجبمية 
مف خالؿ تحسيف ظروؼ العيش لسكاف الريؼ وانعاش االستثمارات المرتبطة التنمية بالمناطؽ الريفية، وذلؾ 

بيذا القطاع وذلؾ باعتبارىا تساعد عمى تحقيؽ فرصة اقتصادية لسكاف ىذه المناطؽ بدال مف اليجرة إلى 
(، مف خالؿ 9002-9000وفي إطار السياسة التنموية التي تبنتيا الدولة خالؿ المخطط الخماسي ) ،المدينة

مشاريع الجوارية لمتنمية الريفية والموجية بصفة أساسية إلى الفضاءات الريفية المعزولة والميمشة لفائدة ال
 السكاف الريفييف الفقراء، حيث تعتبر ىذه المشاريع أداة لتنمية السياحة الجبمية.

الريفية، حيث تـ االعتماد خالؿ ىذا المطمب عمى بعديف: تحسيف الظروؼ المعيشية لمسكاف المناطؽ 
 تنويع األنشطة االقتصادية، وسيتـ توضيحيا خالؿ الجداوؿ التالية:

 :)الريفية/الجبمية(المشاريع الجوارية بالنسبة لألقاليم الساحمية الساحمية  -0

 المشاريع الجوارية بالنسبة لألقاليم الساحمية الساحمية لتثبيت السكان (:07الجدول رقم )

 9000 9000 9009 9000 9002 
 2 02 3 90 2 سيف ظروؼ عيش سكاف الريؼتح

 01 00 1 00 92 تنويع األنشطة االقتصادية
 90 92 02 00 02 المجموع

 932 200 292 203 202 العدد اإلجمالي لممشاريع الجوارية
 %1.03 %2.02 %0.1 %1.2 %1.2 النسبة مف مجموع المشاريع الجوارية

 وثائؽ مف المديرية العامة لمحافظة الغاباتالمصدر: مف اعداد الطالبة باإلعتماد عمى 
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مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح لنا قمة المشاريع الجوارية في المناطؽ الجبمية وما نالحظو أف مجموع 
عدد المشاريع المتعمقة بتثبيت السكاف مف خالؿ تحسيف الظروؼ المعيشية وتنويع األنشطة االقتصادية 

تطوير السياحة الجبمية، حيث أف ىذه المشاريع في انخفاض حيث  لممساىمة في جمب السياح وبالتالي
حيث تقمصت إلى النصؼ في غضوف  02مشروع وانخفضت عدد المشاريع إلى  02بػ  9000انطمقنا سنة 

 90مشروع وعاودت االنخفاض إلى  92حيث قدرت بػ  9000سنتيف لتعاود االرتفاع بشكؿ طفيؼ سنة 
مى نسبة ضعيفة بالنسبة إلى عدد المشاريع اإلجمالية حيث ال تتجاوز ، وىي ما تدؿ ع9002مشروع سنة 

سنوات، وبالتالي فمساىمة المشاريع الجوارية في تثبيت سكاف المناطؽ الريفية لتحقيؽ  2% في غضوف 1.2
التنمية الريفية ىي مساىمة ضعيفة جدا، فيجب منح مشاريع أكبر لتساىـ بشكؿ فعاؿ في إعادة تثبيت 

ىذه المناطؽ مما سيفتح آفاؽ كبيرة لتطوير الجانب السياحي بشكؿ عاـ والسياحة الجبمية بشكؿ  السكاف في
 خاص .

 :)الريفية/الجبمية(  المشاريع الجوارية بالنسبة لألقاليم السياحية الداخمية  -4

(: المشاريع الجوارية بالنسبة لألقاليم الداخمية الساحمية لتثبيت السكان 00الجدول رقم )
 فية/الجبمية(.)الري

 9000 9000 9009 9000 9002 

 10 29 22 29 93 تحسيف الظروؼ المعيشية لسكاف الريؼ

 29 00 90 22 09 تنويع األنشطة االقتصادية

 000 39 21 32 20 المجموع

 290 200 292 203 202 عدد المشاريع اإلجمالية

 %92.03 %99.02 %02.2 %90.22 %00.33 النسبة مف مجموع المشاريع الجوارية

 المصدر: مف إعداد الطالبة باإلعتماد عمى الوثائؽ مف محافظة الغابات

مف خالؿ الجدوؿ يتضح لنا أف في المناطؽ الداخمية والتي تمثؿ مناخ خصب لترقية السياحة الجبمية 
نوع ىو أف ىذه المشاريع الجوارية المتعمقة بتثبيت السكاف مف خالؿ تحسيف الظروؼ المعيشية ليـ وت
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أنشطتيـ االقتصادية ىي مشاريع معتبرة أكثر بكثير مف المشاريع المتعمقة بػ تثبيت السكاف في المناطؽ 
الساحمية وىذا بيدؼ تشجيع العودة إلى ىذه المناطؽ مف خالؿ توفير تسييالت أكبر مف طرؼ الييئات 

 20الساحمية أي بزيادة  المعنية، وىذا ما يفسر عدد المشاريع الذي قدرت بضعؼ مشاريع في المناطؽ
، لكف ما 9002، وازدادت ىذه المشاريع بشكؿ ممحوظ حيث وصمت إلى الضعؼ سنة 9000مشروع 

، وىذا ما يفسر ضعؼ 9000% حتي سنة 92لحضناه ىو رغـ ىذا تبقى نسبتيا ضعيفة حيث لـ تتجاوز 
 .9002دور ىده المشاريع في التنمية الريفية ولكنيا تحسنت نوعا ما في سنة 

 ثانيا: دور السياحة الجبمية في ترقية الصناعات التقميدية

تعتبر الصناعات التقميدية موردا ىاما يساىـ في خمؽ قيمة مضافة إذا تـ استغاللو، فيي ال تعتمد 
عمى رأس ماؿ كبير وزيادة عمى ذلؾ فيي تحتـر البيئة، وذلؾ باستعماليا أدوات يدوية بسيطة حيث تساىـ 

دية في خمؽ نشاط تنموي ودينامكية في األقاليـ والتي كانت مف قبؿ ليس ليا قيمة ومنفعة الصناعات التقمي
اقتصادية، كما أنيا تعتبر كأداة لتبادؿ الثقافات والتعريؼ بيا عبر مختمؼ المناطؽ ألف كؿ منطقة بيا 

 خصوصية تختمؼ عف منطقة أخرى وىذا ما يؤدي إلى زيادة في عدد السياح.

جؿ برصيد تراثي غني في ميداف الصناعات التقميدية التي كانت والتزاؿ مف بيف معالـ تتميز والية جي
شخصية المواطف في المنطقة، لكف المشكمة التي تعاني منيا ىذه الحرؼ التقميدية والتي جعمتيا في طريؽ 

 الزواؿ ىي مشكمة التسويؽ وانخفاض الطمب عمييا حيث أف بعض الحرؼ التقميدية آلية لمزواؿ.

وبالتالي فإف فتح المسالؾ والطرقات عف المناطؽ الجبمية ىو ما يسمح بتسييؿ دخوؿ السياج الييا، 
وىو ما يعيد األمؿ في بعث ىذه الصناعات القديمة ويشجع السكاف المحمييف عمى اإلبداع واإلنتاج أكثر 

يقبؿ السائح عمى اقتنائيا  فأكثر خاصة في موسـ اإلصطياؼ، والتي تعرؼ الوالية تزايد في عدد السياح حيث
كيدايا تذكارية خصوصا وأنو ينظر إلى ىذه الصناعات عمى أنيا منتج ثقافي يتميز فيو ابداع فني مف تفاعؿ 
شخصية المبدع أو الفناف مع بيئتو، وىو ما يمكف استغاللو لترويج المنتجات التقميدية والتي تتناسب مع ىذا 

 الموسـ.

تنموية الجديدة والتي يمكف اإلعتماد عمييا في تطوير السياحة الجبمية والتي   وعميو وفي اطار السياسة ال
 يمكف االعتماد عمى بعديف  وذلؾ مف أجؿ ترقية الصناعات التقميدية،  حيث يمكف توضيحيا فيما يمي:
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 :) الريفية/ الجبمية(المشاريع الجوارية بالنسبة لألقاليم الساحمية -0

 لجوارية بالنسبة لألقاليم الساحمية لترقية الصناعات التقميدية(: المشاريع ا04الجدول رقم )
 )الريفية/ الجبمية(

 9000 9000 9009 9000 9002 
 -- -- 92 99 02 حماية الموارد الطبيعية

 -- -- 09 00 2 إعادة تأىيؿ التراث الريفي المادي والغير مادي
 -- -- 00 99 90 المجموع

 -- -- 292 203 202 واريةالعدد اإلجمالي لممشاريع الج
 -- -- %1.01 %2.00 %2.2 النسبة مف مجموع المشاريع الجوارية

 المصدر: مف اعداد الطالبة باالعتماد عمى وثائؽ مف المديرية العامة لمحافظة الغابات.

مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح لنا أف ىذه المشاريع الخاصة التي تساىـ في ترقية الصناعات 
، لكف ما 9000مشروع سنة 90في المناطؽ الساحمية لوالية جيجؿ ىي قميمة حيث لـ تتجاوز  التقميدية

نالحظو عمى غرار بعد تثبيت السكاف، حيث انخفض فيو المشاريع مف عاـ إلى آخر، لكف ىذه المشاريع 
ساىمة % وىذا ما يفسر ضعؼ م2تبقى نسبتيا ضعيفة لعدد المشاريع اإلجمالية، حيث لـ تتجاوز نسبتيا 

 ىذه المشاريع في تحقيؽ التنمية الريفية، وبالتالي المساىمة في تدعيـ وتطوير السياحة الجبمية.

  )الريفية / الجبمية( المشاريع الجوارية بالنسبة لألقاليم الجبمية الداخمية -4

 (: المشاريع الجوارية بالنسبة لألقاليم الداخمية لترقية الصناعات التقميدية00الجدول رقم )

 9000 9000 9009 9000 9002 
 -- -- 92 99 02 حماية الموارد الطبيعية

 -- -- 09 00 02 إعادة تأىيؿ التراث المادي والغير المادي
 -- -- 00 99 90 المجموع

 -- -- 292 203 202 العدد اإلجمالي لممشاريع الجوارية
 -- -- %1.01 %2.00 %2.2 النسبة مف مجموع المشاريع الجوارية

 المصدر: مف إعداد الطالبة باإلعتماد عمى الوثائؽ مف المديرية العامة لمحافظة الغابات 
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مف خالؿ الجدوؿ يتضح أف لنا أف عدد المشاريع التي تساىـ في ترقية الصناعات التقميدية في 
ه المناطؽ الداخمية ىي أكبر مف المناطؽ الساحمية حيث قدرت بأربعة أضعاؼ المناطؽ الداخمية، وىذ

المشاريع انخفضت نوعا ما بيف السنوات الخمس، لكف تبقى نسبتيا ضعيفة بالنسبة لممشاريع االجمالية حيث 
 %.09لـ تتجاوز 

 ثالثا: إقتراح استراتيجية لتنمية  السياحة الجبمية من أجل تحقيق التنمية الريفية

لجبمية لوالية جيجؿ، تؤىميا ألف إف المؤىالت الطبيعية والثقافية الكبيرة التي تتوفر عمييا المناطؽ ا
تكوف منتوج سياحي يرقى إلى مستوى الطمب عميو وتمبية رغبات وىواة السياحة الترفييية والجبمية، فيي تمتمؾ 
خصائص متنوعة وتضاريس جيولوجية وغطاء نباتي وتنوع بيولوجي، كميا تعتبر وجية سياحية، بإمكانيا 

ميف بشؤوف البيئة والتراث، مما سيمكف مف  تنويع المنتوج السياحي استقطاب أعداد ميمة مف السياح والميت
 لممناطؽ الجبمية.

ولكف لألسؼ نقؼ غير مباليف بيا وأصبحت النظرة إلى السياحة في والية جيجؿ تقتصر فقط عمى 
السياحة الشاطئية والتي تعتبر سياحة ظرفية أي تقتصر عمى فصؿ الصيؼ فقط، وىذا يعني أف اإلمكانيات 

 الكبيرة التي تتوفر عمييا ىذه الوالية لـ تثمف حتى األف ويرجع السبب في ذلؾ ىو:

النظرة السمبية إلى المناطؽ الجبمية بأنيا مناطؽ غير آمنة وذلؾ مف خالؿ العشرية السوداء التي  -9
 مرت بيا الوالية؛

 وجود طمب داخمي كبير بإعتبار أف أغمبية السكاف مرتكزة عمى الجية الشمالية؛ -0

 استفادة نسبة كبيرة مف السكاف لمعطؿ يكوف خالؿ موسـ االصطياؼ؛ -2

أف أولوية وأىمية السياحة الشاطئية تظير مف خالؿ الطمبات الكبيرة المسجمة في مجاؿ  -2
 االستثمار والتي يتقدـ بيا المتعامموف الوطنيوف واألجانب.

دار السنة ىذا مف جية ومف وبالتالي فإف التركيز عمى موسـ واحد يؤدي إلى ضياع مداخيؿ عمى م
جية أخرى فإف التوافد الكبير لمسياح يولد ضغطا كبيرا عمى الشريط الساحمي مما يؤدي إلى تقيقر في البيئة 

 الطبيعية لمساحؿ.

ومنو فإف المجوء إلى التنويع في النشاط السياحي لوالية جيجؿ أصبح ضرورة حتمية خصوصا في ظؿ 
بيا البالد، وبالتالي البد مف التفكير في خمؽ أنواع سياحية أخرى وذلؾ تدعيما األحواؿ االقتصادية التي تمر 
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لمسياحة الشاطئية، باعتبار الوالية تمتمؾ العديد مف الفرص والمؤىالت التي يمكف أف تؤدي إلى تطوير أنواع 
 جديدة.

 جيجؿ. والجدوؿ التالي يوضح التوزيع الزمني لمعرض السياحي التي يمكف احداثيا في والية

 (: التوزيع الزماني والمكاني لمعرض السياحي لوالية جيجل01الجدول رقم)

 أنواع السياحة 
 التوزيع الزمني

 الخريؼ الصيؼ الربيع الشتاء
  X   السياحة الشاطئية 00
 X X X X ةاإليكو سياحي 09
     السياحة الرياضية 00
     الزراعيةالسياحة  02

 السياحة العممية 02
 الجباؿ

X X X X 
 الساحؿ

     سياحة األعماؿ 01
  X   السياحة الترفييية 02
 X X X X السياحة الثقافية 03
     الساحة العالجية 00
 X X X X سياحة البحرية 00
 X X X X السياحة الجبمية 00

Source : Chakour Saïd Chaouki, Communication «  rôle du tourisme de montagne dans le 

développement local » Séminaire , organisé par la wilaya de Jijel en collaboration avec la 

direction du tourisme et de l’Artisanat et l’association Saphir,03 Avril, 2016.  

وسـ الصيؼ وليذا مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف أغمب أنواع السياحة نستطيع االعتماد عمييا في م
 سوؼ نحاوؿ االعتماد عمى استراتيجيتيف إما بتطبيؽ األولى أو الثانية:

االعتماد عمى السياحة الجبمية في موسـ االصطياؼ أي في موسـ فصؿ االستراتيجية األولى: 
 الصيؼ وىذا لمتقميؿ مف الضغط عمى الشواطئ ومحاولة خمؽ توازف بيف اإلقميـ الجبمي والساحمي.
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عدـ االعتماد عمى السياحة الجبمية في موسـ االصطياؼ وىذا لضماف مداخيؿ راتيجية الثانية: االست
عمى مدار السنة ألف المداخيؿ تصؿ إلى دورتيا في فصؿ الصيؼ وتكوف تقريبا معدومة في المواسـ 

حة الجبمية خاصة األخرى، وىذا راجع إلى عدـ توافد السياح إلى ىذه المناطؽ، وبالتالي فاالعتماد عمى السيا
في فصؿ الشتاء لما تتمتع بو مف مقومات طبيعية كبيرة نتيجة تساقط الثموج وكذلؾ في فصؿ الربيع مف 

الماء، أما في فصؿ الخريؼ فتكوف الفرصة متاحة لمزاولة حرفة الصيد،  وعذوبةمشاىدة لممناظر الطبيعية 
طؽ الجبمية في الفصوؿ االخرى، وبالتالي االعتماد وبالتالي فالسياحة الجبمية تضمف توافد السياح إلى المنا

عمى السياحة الشاطئية في فصؿ الصيؼ والسياحة الجبمية في الفصوؿ األخرى أو االعتماد عمى األنواع 
 االخرى لكؿ فصؿ لكي يتسنى لكؿ الفاعميف القياـ بدورىـ عمى أكمؿ وجو.  

أف نعمؿ عمى تدعيـ المشاريع الجوارية وتسييؿ  لكف سواء طبقنا االستراتيجية االولى أو الثانية يجب
 .  كؿ اإلجراءات المتعمقة بيا ألف ىي أساس تطوير السياحة الجبمية في الوالية

  معوقات السياحة الجبمية لوالية جيجل المطمب الثالث:

المناطؽ الجبمية لوالية جيجؿ تعاني مف مجموعة مف المشاكؿ والتي تقؼ عائقا أماـ تطوير ىذا 
 لنشاط الحيوي ومف أىـ ىذه المشاكؿ نذكر:ا

 الطبيعة القانونية ألراضي األقاليـ الجبمية لموالية ) غابية، فالحية خاصة(؛ -3

 ثقؿ اإلجراءات اإلدارية وتعقيدات دفاتر الشروط؛ -4

 غياب اطار تنظيمي لمسكاف المحمييف يسيؿ التواصؿ معيـ؛ -5

تييئة اإلقميـ خاصة في المناطؽ القابمة عجز مخططات التنمية البمدية لمتنمية مف التكفؿ ب -6
 لالستغالؿ السياحي مف أجؿ خمؽ مناخ استثماري محفز؛

افتقار النشاط السياحي إلى النصوص القانونية والتنظيمية القادرة عمى تفعيمو وتأطيره بشكؿ  -07
 أفضؿ، مقارنة مع غيره مف األنشطة السياحية األخرى؛

إلى كافة المرافؽ والبنيات التحتية الضرورية لتطوير ىذا  افتقار المناطؽ الجبمية لوالية جيجؿ -00
 النشاط السياحي، كالطرؽ، الماء، الكيرباء، ووسائؿ االتصاؿ؛
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غياب االستثمارات في المناطؽ الجبمية عمى الرغـ ما تتوفر عميو الوالية مف مقومات طبيعية  -04
 تجعؿ منيا قاطرة لمتنمية المحمية.وثقافية 

 السابقة المتوصؿ إلييا يمكف تمخيصيا في الشكؿ التالي:وعميو ومف النتائج 

 (: السياحة الجبمية ودورىا في تنمية المناطؽ الريفية 02الشكؿ رقـ )
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 الخالصة:

إف المناطؽ الجبمية في والية جيجؿ لما ليا مف مؤىالت طبيعية ومقومات سياحية، غدت نقطة جدب 
مراكز ذات أىمية سياحية مرموقة، حيث يمكف أف  تؤمف عرضا سياحيا متنوعا، وسوؽ جدابة تستأثر و 

بعد، وعميو  تثمينيابطمب سياحي متجدد ودائـ، فالسياحة في ىذه المناطؽ مازالت مجاؿ خصب ولـ يتـ 
مضافة إلى ما تذره أصبح مف الضروري االىتماـ والعناية بالمواقع الجبمية بغية ضخ موارد مالية جديدة و 

 أصناؼ السياحة األخرى مف مداخيؿ تنعش االقتصاد المحمي لموالية.
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ــ  ةـــــــمـــاتالخـــــــــــــــــــ

تعتبر السياحة الجبمية مف األنشطة اليامة لما ليا مف أىمية كبيرة في دعـ عممية التنمية الريفية 
لى وقت قريب عنواف التخمؼ والعزلة والتيميش، حيث اقتصاديا، اجتماعيا ، وثقافيا، في بيئات كانت وا 

أصبحت السياحة في ىذه المناطؽ مطمبا اقتصاديا كونيا تساىـ في توفير مصدرا ىاما مف الدخؿ والمساىمة 
 في تثبيت السكاف في ىذه المناطؽ.

عمى المستوى العالمي، صارت تحظى ونظرا لالنتشار الواسع الذي أصبحت تحققو السياحة الجبمية 
بمكانة ىامة في البرامج التنموية بالمناطؽ الجبمية فالمقومات الطبيعية التي تمتع بيا تمؾ المناطؽ لف ترتقي 
إلى تطمعات السياح إال إذا تـ استثمارىا سياحيا عمى جميع المستويات، مف توفير لميياكؿ األساسية كشبكات 

فؽ، والظروؼ األمنية الالزمة، ىذه الشروط ضرورية لدعـ النشاط السياحي في ىذه النقؿ والمواصالت والمرا
 المناطؽ.

لقد حاولنا مف خالؿ ىذه الدراسة الذي قمنا بيا التطرؽ إلى الدور الذي تمعبو السياحة الجبمية في و
ج التي سمحت لنا النتائالتنمية الريفية ، وعميو فقد سمحت لنا ىذه الدراسة إلى التوصؿ إلى مجموعة مف 

، إضافة إلى مجموعة مف التوصيات التي تساعد بتأكيد ونفي الفرضيات التي تـ اقتراحيا في بداية البحث
 عمى تطوير السياحة الجبمية في والية جيجؿ.

 نتائج الدراسة: 

يمكف تقسيـ نتائج التي توصمنا إلييا مف خالؿ الدراسة إلى نتائج خاصة بالدراسة النظرية وأخرى 
 :التطبيقيةالدراسة ب

 النتائج النظرية:  -0

يعتبر القطاع السياحي وسيمة ميمة لممساىمة في النمو االقتصادي، خاصة في الدوؿ النامية مما  -
 جعمو يحتؿ مكانا متميزا في اقتصاديات العديد مف الدوؿ.

وليا ارتباط  السياحة الجبمية كنوع مف أنواع السياحة الحديثة تعرؼ تحديات خالؿ السنوات األخيرة، -
 بالقطاعات األخرى كالقطاع االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

السياحة الجبمية ىي االنتقاؿ إلى أماكف طبيعية لـ يمحؽ بيا التموث وذلؾ بيدؼ التمتع بالمناظر  -
 الطبيعية ومختمؼ النباتات والحيوانات، أو ممارسة بعض الرياضات.
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ياحية في المناطؽ الجبمية إال أف السياحة الجبمية مقتصرة رغـ ما تتوفر عميو الجزائر مف ثروات س -
 عمى نشاط واحد أال وىو التزلج عمى الثمج. 

تتضمف التنمية الريفية تحسينا في الكـ والكيؼ لألنشطة االقتصادية الممارسة في المجاؿ الريفي،  -
نشطة اقتصادية بيا، مع ضماف استدامتيا، كما أنيا ال تعني مجرد تصنيع لمنطقة ريفية أو إقامة أ

بؿ تعمؿ عمى تنمية الموارد المحمية ومحاربة الفقر الريفي وكؿ المشاكؿ التي يتخبط فييا العالـ 
  القروي. 

 التطبيقية:  نتائج الدراسة 
 تنقسـ األقاليـ السياحية الجبمية لوالية جيجؿ إلى أقاليـ جبمية ساحمية وأقاليـ جبمية داخمية. -

ؿ تقتصر فقط عمى السياحة الشاطئية وىي سياحة ظرفية أي تقتصر عمى السياحة في والية جيج  -
موسـ الصيؼ فقط، بالتالي ضرورة التنوع في السياحة الجبمية وذلؾ مف أجؿ ضماف مداخيؿ عمى 

 مدار السنة.

جيجؿ وذلؾ بمساىمتيا في  يةتساىـ السياحة الجبمية في تحقيؽ التنمية بالمناطؽ الجبمية  بوال  -
العيش لسكاف المناطؽ الجبمية مف خالؿ خمؽ فرص عمؿ، وتوفير البنى التحتية  تحسيف ظروؼ

الالزمة )الطرؽ، المواصالت، المرافؽ الصحية (، وىو ما يساىـ في تثبيت السكاف في ىذه 
 المناطؽ والحد مف اليجرة نحو المدف.

خالؿ الدور الذي تؤديو  تساىـ السياحة الجبمية في ترقية الصناعات التقميدية لوالية جيجؿ وذلؾ مف -
في فؾ العزلة عف المناطؽ الريفية، حيث أف معظـ الصناعات التقميدية في والية جيجؿ ىي موجودة 

 بكثرة في ىذه المناطؽ، وىو ما يسيؿ وصوؿ السياح إلييا.  

 عدـ مساىمة المشاريع الجوارية بشكؿ فعاؿ في التنمية الريفية وبالتالي تنمية السياحة الجبمية. -

نستطيع االعتماد عمى السياحة الجبمية في موسـ الصيؼ لتقميؿ الضغط عمى المناطؽ الساحمية،  -
 واعتمادىا في فصوؿ اخرى لضماف المداخيؿ عمى مدار السنة. 

  :االقتراحات 

 :باالستناد إلى النتائج التي توصمنا إلييا يمكف اقتراح التوصيات التالية

 يعتبر أىـ ركيزة لمسياحة الجبمية.المحافظة عمى التراث الطبيعي الذي  -4
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تنمية الوعي السياحي لسكاف المناطؽ الجبمية مع ضرورة احتراـ عاداتيـ وتقاليدىـ وعدـ التعدي  -
 عمى خصوصياتيـ وذلؾ مف أجؿ تسييؿ استجابة السكاف المحمييف لعمميات التنمية .

قميدية الموجودة باألقاليـ الجبمية ضرورة الترويج الفعاؿ لممقومات الطبيعية واألثرية والصناعات الت -
 وذلؾ مف أجؿ خمؽ وجية سياحية مغرية وتنافسية.

 تكويف وتأطير مرشديف سياحييف ليـ إلماـ كبير بالسياحة الجبمية )مدخالتيا ومخرجاتيا(. -

 اعادة إحياء صندوؽ الجبؿ واستغاللو في بعث التنمية السياحية. -

 ة المندمجة بما يراعي البعد السياحي.تفعيؿ البرامج الجوارية لمتنمية الريفي -

 اعادة استغالؿ البيوت القديمة لمسكاف المحمييف في بعث نشاط سياحي مالئـ ودائـ . -

 انجاز خرائط تفصيمية لمختمؼ المواقع السياحة الجبمية وذلؾ مف شأنو أف يسيؿ عممية تنقؿ السائح. -

الجتماعييف مف وكاالت سياحية وجمعيات دفع وتحفيز الفاعميف في ىذا القطاع الحيوي، والشركاء ا -
 ذات االىتماـ بالطابع الجبمي، لتصبح السياحة الجبمية عنصرا فاعال وأساسيا في اقتصاد البالد.

ضرورة التخطيط االستراتيجي لمتنمية السياحية  في المواقع السياحية الجبمية ومراقبة توافد السياح   -
 الضغط المفرط عمى ىذه المناطؽ. إلى المناطؽ الجبمية وذلؾ مف أجؿ تفادي

ضرورة تقوية وتنويع القاعدة االقتصادية لممناطؽ الجبمية نظرا لمدور الذي تقوـ بو ىي مجاؿ الحد   -
 مف اليجرة نحو المدف الكبرى، وتعزيز وظيفتيا كأقطاب تنمية محمية حقيقية. 
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 ممخص:
تقوـ عمييا اقتصاديات  حيث أصبحتدية في عالـ اليوـ، االقتصا األنشطةعتبر السياحة أحد أىـ ت

 مف المكانة التي وصمت إلييا كصناعة قائمة ليا مداخمتيا ومخرجاتيا. انطالقاالعديد مف الدوؿ 
عداد كبيرة مف السياح، كما أصبح أنماط السياحة التي أصبحت تستقطب أو السياحة الجبمية مف 

 االجتماعية والثقافية.، المستويات االقتصادية ىذا النشاط السياحي يحقؽ منافع عمى
حوزىا تاليائمة التي  الطبيعية المؤىالت تعتبر والية جيجؿ والية سياحية بالدرجة األولى باعتبار

جؿ تطوير السياحة بيذه المناطؽ ومنو تحقيؽ أإال أنيا لـ تستغؿ مف  ،خصوصا في المناطؽ الجبمية
درج بحثنا المتواضع، والذي ييدؼ إلى إبراز دور السياحة الجبمية في ني التنمية الريفية، وفي ىذا السياؽ

 والية جيجؿ.بالتنمية الريفية 
 .السياحة، السياحة الجبمية، التنمية الريفية، المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية الكممات المفتاحية:

 
 

 

Résumé : 

Le tourisme est l'une des activités économiques les plus importants dans le monde 

d'aujourd'hui, il est également devenu la dimension économique de nombreux pays vu sa 

place comme industrie indépendante qui a ses imputs et outputs. 

Le tourisme de montagne est l’un des types de tourisme qui attire un grand nombre de 

touristes, et qui apporte des avantages économiques, sociaux et culturels. 

Jijel est considéré comme une wilaya touristique en première position, elle contient des 

potentielles  naturelles touristique énormes, -en particulier dans les zones montagneuses-, 

mais ces dernières n'ont pas été exploité pour promouvoir le tourisme dans ces territoires et 

atteindre le  développement rural.  

C’est dans ce contexte notre modeste recherche s’inscrit, et qui vise à mettre en 

évidence le rôle du tourisme de montagne dans le développement rural dans la wilaya de 

Jijel. 

Mots clés : le tourisme, tourisme de montagne, développement rural, PPDRI 

 



  

 

 
  


