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 تشكر
  ااذي يمانا اًذا  ما كها اهًتمي اوال أن يمانا اهللهلل  االحم  اهلل بس  

نلحمو  نشكرو  ع  وج  عل  ننامى  علها  هور اانعس  تووليها وف  على  حشليتى  
.تناال  وفعى وف  تحاا يذا اانحج ااحتوااض    

   نم
 نتيما  جعيج ااشكر  ااتيمير  االحتراا األستاذ ااحشرف

 " ورمـــــة يشــــــــاا" 
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نتيما  ااشكر  ال وحلض أساتذة  بس اانعوا ااتجارية  عل ما  مموو مم د س   كحا
 . مبا مة إلنجاز يذا اانحج

 كحاأتيما  ااشكر ااجعيج  ال كج مم  ما اها يم اانون إلنجاز يذو ااحذكرة
 

  



 

 

 
 
 

 

  يماء
.اك االحم ر ف  عل  ظلس وفعك  كثلر  طائك  
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(. (... حبانا  
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...". رييف  
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 ". ويي  ولة ولمة  ن شاء اهلل  

  اال ااواام ااكريس ااذي كان اى ااففج وف كج نجاحاتف
 .كحا ايمي ثحرة  حعف يذا اع وتف  أ الدي، خوتف  أخواتف
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 :الممخص
 تسميط الضكء عمى مقكمات جغرافية ا، كإبراز العالقة بيف السياحة كالجغرافي  ىدفت ىذه الدراسة إلى  

، كالتعرؼ عمى أىـ انكاع السياحة في جيجؿ انطالقا مف مقكمات الجذب السياحي الطبيعية جيجؿ السياحية
يجاد الحمكؿ الممكنة لجعؿ السياحة دائمة عمى مدار السنة كليس مكسمية فقط، كمف أجؿ  كغير الطبيعية، كا 

إلخ ..ذلؾ تـ إجراء تحميؿ مسحي لجغرافية جيجؿ السياحية باإلعتماد عمى خرائط، جداكؿ، معمكمات، صكر 
مديرية األشغاؿ العمكمية، مديرية السياحة، محافظة الغابات،  )مف عدة مصادر ليا عالقة بمكضكع البحث

، كقد تكصمت الدراسة إلى اقتصار السياحة في جيجؿ عمى (األرضاد الجكية كىكات في التصكير الفتكغرافي
السياحة الشاطئية، رغـ كجكد مقكمات الجذب السياحي التي تساعد عمى تنكيع السياحة كالقادرة عمى استدامة 

كما يعاب عمى السياحة في الكالية تركز .السياحة عمى مدار السنة بدال مف اقتصارىا عمى مكسـ الصيؼ
المنشآت السياحية عمى طكؿ الشريط الساحمي، كنذرتيا أك إنعداميا بالبمديات كالمناطؽ الداخمية كىك ما 
عكس نكع مف العزلة السياحية كالتنمكية ليذه المناطؽ، ناىيؾ عف تسييالت الضيافة في جيجؿ التي ال 

تتماشى مع ما تمتمكو الكالية مف مقكمات الجذب السياحي الطبيعي خاصة ما تعمؽ بنكعية المنشآت 
صيفية تفتقد لمنظافة ، عدـ كجكد قرل سياحية ذات مكاصفات  اغمبيا فنادؽ غير مصنفة، مخيمات )السياحية
 (إلخ..عالمية

Abstract: 
   This study aimed to highlight the relationship between tourism and geography, 
and to shed light on the viability of geography Jijel desk, to identify the most 
important types of tourism in the jijel from elements of natural and tourist 
attractions, and possible solutions to make permanent tourism throughout the 
year and not only seasonal, so it was a survey analysis of jijel geography desk 
drawing the maps, tables, information, pictures, etc. from several sources related 
to the topic of search (Directorate of Public Works, directorate of tourism, the 
province of forests, meteorology and photographers), the study has to be 
confined to tourism in the jijel on beach tourism, despite the existence of viable 
tourist attractions that help to diversify tourism capable of sustainability of tourism 
throughout the year rather than only in the Summer season.and failings on 
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tourism in the state focus Tourist facilities along the coastline, omission or lack of 
municipalities and the Interior, which is the opposite of the type of isolation desk 
and development of these areas, not to mention the hospitality facilities in the jijel, 
not in line with the state-owned components of natural attractions, especially with 
regard to the quality of tourist facilities) most hotels not classified, summer 
camps, lack of hygiene, lack of tourist villages with global specifications..etc 
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: مقدمة
يرجع متميزا في اقتصاديات الدكؿ، حيث أصبحت تشكؿ اكبر صناعة في العالـ كتحتلالسياحةمجاال

ذلؾ إلى الكثير مف االعتبارات، منيا أنيا محرؾ لالقتصاد العالمي ،تنمك بكتيرة أسرع مف نمك االقتصاد 
آخر إحصائيات منظمة السياحية قد أظيرت ؿ، كىاتشابؾ معتكتتداخؿ ك تؤثر في باقي القطاعات العالمي 
مميكف سائح في الكقت الذم يبمغ 235 كصؿ إلى مميار ك2016أف عدد السياح عالميا خالؿ عاـ  العالمية

كنصؼ مميار نسمة، ككصؿ عدد السائحيف عالميا خالؿ النصؼ األكؿ مف 7فيو عدد السكاف حكؿ العالـ 
إجماليالناتجالمحليالعالمي،مف%10.2ك تساىـ السياحة بنحك  مميكف سائح، 600السنة الماضية نحك 

مميار دكالر خالؿ العاـ ما قبؿ الماضي، 220الخدمات السياحية عالميا تريميكف كمناإليراداتوبلغحجم
 .مميار دكالر527 النقؿ الجكم كالتي بمغت إيراداتباإلضافة إلى 

كحيث أف السياحة تمثؿ لمجغرافييف ظاىرة بشرية، تعتمد عمى مقكمات طبيعية كبشرية ، فإف دراستيا مف     
، كفي ىذا اإلطار تعتبر الجزائر مف دكؿ شماؿ إفريقية   قبؿ الجغرافييف يبرر تسميتيا بالجغرافية السياحية 

ك حكض البحر األبيض المتكسط التي تتمتع بكؿ المقكمات الكفيمة بإنعاش السياحة بيا، مساحتيا الشاسعة 
كتنكع تضاريسيا ، مناخيا، المسطحات المائية، مكقعيا االستراتيجي،تاريخيا المتنكع كاآلثار التي خمفتيا 

إلخ، كميا عكامؿ كفيمة عمى جعؿ الجزائر مف أكائؿ كجيات السياحة في العالـ ..الحضارات التي استكطنتيا
 .كليس أىميا فقط

    تعتبر جيجؿ كالية جزائرية ساحمية تمتمؾ مف مقكمات السياحة الطبيعية كغير الطبيعية ما يؤىميا لتككف 
 .مف بيف أىـ كجيات السياحة المحمية كالدكلية بالجزائر

 مشكمة الدراسة -
لقد تزايد االىتماـ بصناعة السياحة عالميا سكاء كانت سياحة خارجية أك داخمية  باعتبارىا أحد القطاعات 

ت عمى عاتقيا مسؤكلية تطكير ىذا القطاع كاالستثمار فيو  لخمؽ مكارد  ذالحيكية لمختمؼ الدكؿ التي أخ
مالية إضافية كىك ما عمدت إليو الجزائر خالؿ السنكات األخيرة، كذلؾ بالقياـ بعدة إصالحات في قطاع 

 الجغرافية التي تزخر بيا، كتعتبر كالية جيجؿ إحدل الكاليات السياحية الجزائرية نظرا  السياحة نظرا لمقكمات
كمف بيف . لمقكماتيا السياحية الطبيعية منيا كغير الطبيعية التي تؤىميا الف تككف قطبا سياحيا ىاما

. المخططات التنمكية السياحية التي استفادت منيا الكالية مؤخرا استحداث مناطؽ التكسع السياحي
، كمحاكلة أيجاد العالقة بيف ىذه (العرض السياحي)نكد دراسة كتقييـ مقكماتيا السياحية   ىذه الكالية التي

،إف لدراسة جغرافية جيجؿ السياحة أىمية كبيرة في كضع (طمب سياحي)المقكمات كأنكاع السياحة المحتممة 
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خطط كتصكرات  شاممة كرؤل مستقبمية كاضحة لمنيكض بالقطاع السياحي بغية تحقيؽ األىداؼ المرجكة 
كلجعؿ جيجؿ كالية سياحية . التي ستساىـ ال محاؿ في دفع عجمة التنمية االقتصادية كاالجتماعية في الكالية

ح المحمييف كاألجانب البد مف القياـ بمسح جغرافية الكالية كالكقكؼ عمى كؿ المقكمات يابامتياز كمحجا لمس
أكانت طبيعية أك غير طبيعية كالتي تمكننا في نياية المطاؼ مف اختيار األنسب مف أنكاع  الجغرافية سكاء

خزاف طبيعي كتاريخي   التي تمتمؾالسياحة التي تتكافؽ مع خصائص كمميزات الخريطة الجغرافية لمكالية
كما تممكو مف مناطؽ أثرية  يجمع بيف جماؿ مناظرىا الطبيعية التي أبيرت الكثير مف األجانب الذيف زاركىا

.  ككادم زىكر عمى حدكد سكيكدةناىيؾ عف سحر شكاطئيا الممتدة مف زيامة منصكرية حتى بني بمعيد
:  الرئيسي التاليكمف ىذا انطمقنا في البحث مف التساؤؿ

   ؟  السياحة في والية جيجل انطالقا من مقومات جغرافيتها السياحيةيمكن تنويعكيف 
 :كلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ قمنا باإلجابة عمى األسئمة الفرعية التالية

 كيؼ تتكزع تمؾ المقكمات عمى  كىي أىـ المقكمات الطبيعية كغير الطبيعية لمسياحة في جيجؿ ما
  ؟خريطة كالية جيجؿ

 ككيؼ تتكزع ؟ىي أنكاع السياحة المكجكدة في كالية جيجؿ ما  
 ؟ مقكمات كالية جيجؿ الطبيعية كغير الطبيعية عمى إنشاء أنكاع جديدة مف السياحةىؿ تساعد  
 بكالية جيجؿ؟ مف قيكد مكسمية السياحة أك الحدىي البدائؿ الممكنة لمخركج ما  

 :كلإلجابة عمى التساؤالت المطركحة قمنا بصياغة مجمكعة مف الفرضيات كاآلتي
 الفرضية الرئيسية: 

 .تساعد المقكمات الجغرافية السياحية لكالية جيجؿ عمى تنكيع السياحة كالحد مف مكسميتيا 
 :الفرضيات الفرعية

  تتعدد المقكمات الجغرافية السياحية الطبيعية كغير الطبيعية في جيجؿ القادرة عمى جذب كاستقطاب
 . السياح

 تعد السياحة الشاطئية أكثر أنكاع السياحة انتشارا بكالية جيجؿ. 
 تساعد المقكمات السياحية لكالية جيجؿ عمى ابتكار أنكاع جديدة مف السياحة. 
 مقكمات السياحة في جيجؿ قادرة عمى إخراج السياحة في الكالية مف طابعيا المكسمي . 
 : اختيار الموضوعأسباب -

 :بناءا عمى األسباب التاليةلقد تـ اختيار ىذا المكضكع 
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 :ذاتية الاألسباب (1
 . تكسيع الرصيد المعرفي الشخصيفيرغبة شخصية  -
 .رغبة في إثراء المكتبة بمثؿ ىذه النكعية مف المكاضيع الجديدة -
 : الموضوعيةاألسباب (2
 .ف تككف عامال لالستقطاب السياحيأالمقكمات الطبيعية اليائمة التي تزخر بيا مدينة جيجؿ كالتي يمكف  -
 .ا معرفة العالقة بيف السياحة ك الجغرافي -
محاكلة الكقكؼ عمى أىـ مقكمات جغرافية جيجؿ السياحية ك سبؿ االستفادة  مف ذلؾ في عممية  -

 .استقطاب السياح 
 سياحية أك مشاريع إستراتيجية لمسؤكلي الكالية يككف بمثابة مرجع ألية خطة مقترحاتمحاكلة تقديـ  -

 .استثمارية مستقبمية
 : أهداف الدراسة-

الغاية مف أم بحث عممي ىك الكصكؿ في النياية إلى تحقيؽ األىداؼ التي تـ كضعيا، كانطالقا مف ككف 
: السياحة تعالج مثؿ ىذه المكاضيع الميمة، فإف بحثنا ىذا يسعى لمكصكؿ لألىداؼ التالية 

 ا؛إبراز العالقة بيف السياحة كالجغرافي -
 ؛تسميط الضكء عمى مقكمات جغرافية جيجؿ السياحية -
 ؛البحث عف بدائؿ لمسياحة المكسمية مف خالؿ ما تممكو الكالية مف مقكمات طبيعية ك بشرية -
 ؛طؽ الجذب السياحي في كالية جيجؿاالتعرؼ عمى أنكاع السياحة كمف -
 ؛إبراز أىـ المناطؽ األكثر جذبا لمسياح انطالقا مف جغرافية جيجؿ السياحية -
 الجذب عناصر تكامؿ عمى يساعد مما جيجؿ بكالية سياحيان  تنميتيا يمكف التي السياحية األنماط إبراز -

 ؛بالمنطقة السياحي
 . انطالقا مف النتائج المتحصؿ عمييا مف البحثقتراحاتكضع بعض النتائج ك اال -
 
 أهمية الدراسة -
تكمف أىمية الدراسة في النتائج التي نكد الكصكؿ إليو، كالتي نعتمد فييا عمى حصر مقكمات السياحة التي  

تساىـ في الجذب السياحي بالكالية كتكظيفيا في تنكيع السياحة بالطريقة التي تؤدم إلى تخصيص نكع 
السياحة المناسبة لكؿ منطقة بالكالية بناء عمى الخصائص الطبيعية كالبشرية ليا، كالعمؿ عمى استدامة 
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النشاط السياحي أك التقميؿ مف مكسميتو مع الحرص عمى عدـ اإلخالؿ بمبدأ عدالة التنمية بالكالية مف خالؿ 
استفادة المناطؽ الساحمية كالداخمية عمى حد سكاء مف المشاريع كاالستثمارات السياحة، كالتي ستعكد بالنفع 
عمى البمديات الداخمية مف حيث تكفير مناصب الشغؿ، تنشيط التجارة كتحقيؽ إيرادات خارج ميزانية الدكلة، 

 .إضافة إلى التقميؿ مف االختناقات المركرية خصكصا بعاصمة الكالية جيجؿ
 
 :الدراسات السابقة -

 :ما يميمف الدراسات التي تناكلت مكضكع الجغرافية السياحية كالتي تمكنا مف اإلطالع عمييا 
دراسة في الجغرافية -مقومات التنمية السياحية في ليبيا"، (2011سعيد صفي الديف الطيب،)دراسة -

، تناكؿ الباحث المكضكع في خمسة فصكؿ، حيث تناكؿ الباحث في الفصؿ األكؿ عرضا نظريا السياحية
لمجكانب األساسية في صناعة السياحة مف حيث الحجـ كاألبعاد كالمنظكر، أما الفصؿ الثاني فتعرض فيو 
إلى تحديد كدراسة المقكمات السياحية الطبيعية منيا كالبشرية كالتي اعتبرىا إحدل الدعائـ األساسية لقياـ 

براز ايجابياتيا كجكانب  السياحة، كقد رأل الباحث أىمية تقييميا كمعرفة أنماطيا المختمفة كتكزيعيا الجغرافي كا 
كتناكؿ الباحث في الفصؿ الثالث التطكر التاريخي لحركة الطمب السياحي إلى ليبيا، كتحديد .القصكر فييا

آثاره االقتصادية كاالجتماعية عمى المجتمع الميبي كقد قاـ بدراسة تحميمية كتكصيفيو لمعرفة خصائص ىذا 
الطمب، في الفصؿ الرابع تناكؿ الباحث حركة السياحة الداخمية مف خالؿ خصائصيا كاتجاىاتيا كقد ركز في 

ىذا الجانب عمى دراسة ثالث مناطؽ لمعرفة مصدر ككجية الرحالت السياحية، ليككف الفصؿ الخامس 
خاتمة المكضكع مف خالؿ تطرؽ الكاتب إلى النتائج التي تكصؿ إلييا كالتي عمى أساسيا يتـ كضع رؤية 

 .مستقبمية لتنمية السياحة في ليبيا كالتخطيط ليا
 مذكرة مقدمة ضمف متطمبات نيؿ شيادة الماجيستير تحت عنكاف انعكاسات الجغرافية نادي مفيدة -

 بكعمي بف حسيبة جامعة ،، كمية العمـك االقتصاديةالسياحية عمى التنمية االقتصادية باستخداـ معطيات بانؿ
 ، تناكلت الباحثة المكضكع في ثالث فصكؿ حيث تطرقت في الفصؿ 2012-2011 ، -الجزائر-بالشمؼ

 مفاىيـ تقديـ خالؿ مف االقتصادم النشاط في تفعيؿ السياحة دكر ك بالجغرافيا السياحة عالقةاألكؿ إلى 
 السياحي الجذب كذكرت كسائؿ ك السياحة ك بيف الجغرافيا العالقة إلىت تطرؽ كما السائح ك بالسياحة متعمقة
 الثاني فخصصتو الفصؿ االقتصادية أما المتغيرات السياحة ببعض عالقة الفصؿ ىذا آخر في أظيرت كما

 المكانية المنظكمات إبراز مف خالؿ المغرب ك مصر الجزائر الثالث البمداف في السياحة الجغرافيا لمقكمات
 جانب مف الدكؿ ىذه عمى اقتصاد السياحة آثار عمى التعرؼ ك كالفنادؽ اإلدارية كالييئات السياحية
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 ك المباشر الغير ك السياحي المباشر التكظيؼ ك اإلجمالي المحمي الناتج في مساىمتيا ك اإليرادات
 اآلثار لدراسة فكاف الثالث الفصؿ الدكؿ، أما ىذه بيف بالمقارنة ختمت الفصؿ ك السياحي االستثمار
 ك الصعبة بالعممة المحققة إيرادات بيف حيث العالقة مف, الدراسة محؿ البمداف ىذه في لمسياحة االقتصادية

 االستثمار عالقة تقدير االقتصادم، كأخيرا السياحي بالنمك التكظيؼ عالقة تقدير كذلؾ ك,االقتصادم النمك
 . بانؿ معطيات باستخداـ ككتمة كاحدة الثالث الدكؿ في االقتصادم النمك ك السياحي
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المدخل النظري لمسياحة : األولالفصل 
أىمية، عرفت تطكرات سريعة عكست مكانة السياحة في  تعتبر السياحة مف القطاعات األكثر  

اقتصاديات الدكؿ كرىاف تنمكم، ساىـ في تخمص الكثير مف البمداف مف مشاكميا االقتصادية ك أصبحت 
عمى اختالفيا  كنظرا لمكانة كأىمية السياحة في جميع المجاالت .ترل فيو قطاعا استراتيجيا ك مكردا دائما

أردنا مف خالؿ ىذا الفصؿ إعطاء نظرة عامة عمى مفاىيـ أساسية حكؿ السياحة ك السائح، أنكاع السياحة 
. أسبابيا، أركانيا كمككنات النشاط السياحيؼكأىميتيا ثـ انتقمنا إلى ذكر خصائص السياحة كدكافعيا  

  مفاهيم أساسية حول السياحة والسائح -1
 قبؿ تعريؼ السياحة كالسائح ال بد كأف نجكؿ في تاريخ السياحة، كذلؾ مف خالؿ إبراز أىـ مراحؿ    

 .تطكرىا
 التطور التاريخي لمسياحة -1-1
 المعمكرة، حيث كانت تدفعو حاجاتو المتعددة ىذهيرجع ترحاؿ كسفر اإلنساف إلى بدايات كجكده فكؽ    

كمع مركر .إلى التنقؿ بحثا عف طعاـ يسد رمقو أك مسكنا يؤكيو أك شعكبا يتعارؼ معيـ لحاجة اجتماعية
الكقت تطكرت حاجات اإلنساف مف البحث عف شركط المعيشة األفضؿ إلى البحث عف الراحة كاالستجماـ 

: تطكر ىذه األخيرة بأربعة مراحؿ كىي كىك ما يعرؼ اليكـ بالسياحة، كقد مر
مرحمة الحضارات القديمة :أوال
 نشأة اإلنساف كىك يحاكؿ التطمع لألفضؿ فكاف ينتقؿ مف مكاف إلى آخر،حيث كاف التنقؿ ذمف  

كالسفر جزء مف حياتو، كلـ تكف ىناؾ قكانيف تنظـ حياتو سكل الطبيعة، فمـ تكف ىناؾ كسائؿ نقؿ كلـ يكف 
 .عنصر الكقت ذك أىمية بالنسبة إليو، كعندما قامت الحضارات أصبح السفر كسيمة لمتجارة كالثقافة كالمنفعة

 السبؽ في االىتماـ بالتجارة كالتنقؿ، كيعد الفينيقيكف مف أشير الشعكب القديمة التي اتسمت لمفنيقييففكاف 
بحب المخاطرة، كاالىتماـ بالترحاؿ البحرم، بحثا عف المعرفة كالكسب المادم، كالتي تعد مف أىداؼ السياحة 

يف ركبكا البحر في كؿ االتجاىات كخاصة بعد القرنيف الثالث عشر كالثامف مبمفيكميا الحديث، فالتجار الفنيؽ
عشر قبؿ الميالد، بمغت رحالتيـ شكاطئ شبو جزيرة أيبيريا كبالد الغاؿ كمالطا كككرسيكا كجزر البميار 

 (جزر البمقاف كجزر بحر إيجة )            أما اإلغريؽ فقد تعددت رحالتيـ خارج كطنيـ كشماؿ إفريقيا،
كعرفكا الكثير فيما يتعمؽ بمالمح البيئات الجغرافية كالحقائؽ  (أكربا، آسيا، إفريقيا) إلى أقاليـ العالـ القديـ
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 أكقاتالتاريخية ليذه األقاليـ، كيعتبر الركماف كذلؾ مف أكؿ شعكب الحضارات القديمة التي اىتمت بشغؿ 
. 1الفراغ بالسفر كالترحاؿ مف أجؿ المتعة

مرحمة العصور الوسطى :ثانيا 
بانتقاؿ العالـ إلى العصكر الكسطى قاـ بعض المستكشفيف كالمغامريف بأسفار طكيمة كمف أىميـ ابف   

بطكطة كاإليطالي مارككبكلك ككريستكؼ ككلكمبكس كتعد تمؾ المرحمة مرحمة االكتشافات الجغرافية، كالتي 
عف خدمات جميمة لمعالـ، كبدأ العديد مف الرحالة كالمؤرخيف القياـ بالعديد مف الرحالت إلى مختمؼ  أسفرت

. البالد مثؿ ىيركدكت كبمكتارخكديدكر الصقمي
ىذا كلقد ظيرت السياحة الدينية كذلؾ مف أجؿ الحج كزيارة األماكف المقدسة، كلقد قاـ العديد مف   

كتعممكا لغتيـ  كشارككا بكصؼ كتسجيؿ األحداث  عمماء العرب بالسفر لكثير مف الشعكب كأقامكا بيف أىميا
كقد اتسمت . 2ككصؼ الشعكب كعاداتيـ كتقميدىـ بكؿ صدؽ كأمانة مثمما يفعؿ الباحث األنتربكلكجي اآلف

ىذه المرحمة بعدـ كجكد قيكد كقكانيف منظمة لالنتقاؿ، كما لـ يكف ىناؾ كسائؿ نقؿ متطكرة كلـ يظير أثر 
. 3لكممة السياحة ال مف حيث التعريؼ كال مف حيث المدلكؿ

المرحمة الحديثة -ثالثا
التي بدأت -تمتد بيف القرف السادس عشر كنياية القرف التاسع عشر الميالدييف، كشيدت ىذه المرحمة  

تتابع الرحالت األكربية التي أدت إلى اكتشاؼ - بعد بدأ حركة الكشكؼ الجغرافية خالؿ القرف الخامس عشر
كلتبدأ بعد ذلؾ  ( ـ1769) كنيكزيمندا (ـ1605) كاستراليا (ـ1522-1519) كؿ مف مضيؽ ماجالف البحرم

الرحالت القارية داخؿ األقاليـ المجيكلة فيما عرؼ بقارات العالـ الجديد،حيث غطت رحالت معظـ أقاليـ 
-1513) أمريكا الالتينية كاألطراؼ الجنكبية ألمريكا األنجمكساكسكنية خالؿ الفترة الممتدة بيف عامي

في حيف تركزت الرحالت الكشفية البرتغالية في نطاؽ البرازيؿ الحالية خالؿ الفترة الممتدة بيف  (ـ1783
ت الرحالت الفرنسية في عالـ األمريكيتيف كخاصة في نطاؽ كندا الحالية عاـ أكبد (ـ1674-1504)عامي 
 ـ حيف قاـ البريطاني دافيد برحمو 1585 عاـ بدأتكشارؾ االنجميز في ىذا النشاط بمعدالت كثيفة . 1524

. كالسكاحؿ الشرقية لجزيرة بافف تيدؼ إلى اكتشاؼ السكاحؿ الجنكبية لجرينمند

                                                           
، أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه في العمـك االقتصادية فرع التخطيط -حالة الجزائر-أهمية السياحة في ظل التحوالت االقتصادية : خالد ككاش1

 4-3 ،ص ص2004جامعة الجزائر،
93 ،ص2006.المكتب الجامعي الحديث، األسكندرية.دراسة تقويمية لمقرى السياحية-دور السياحة في التنمية االجتماعية :  كفاء زكى إبراىيـ 2 

 6مرجع سابؽ ، ص،  خالد ككاش3
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 كشيدت ىذه المرحمة تكثيؼ الرحالت الكشفية األكربية صكب األجزاء الداخمية  مف القارة اإلفريقية،   
كقد انطمقت مثؿ ىذه الرحالت مف المراكز الساحمية التي شيدىا كؿ مف البريطانييف كالفرنسييف كاليكلندييف 
كاأللماف كالبرتغالييف كاألسباف كما تعددت الرحالت التي قاـ بيا األكربيكف داخؿ كؿ مف استراليا كنيكزلندا 

خالؿ القرف التاسع عشر لتكتشؼ أقاليـ كحقائؽ جديدة أثرت المعرفة الجغرافية كشكمت إضافات لعمـ السياحة 
 1.كآفاؽ تضاؼ لمجاؿ النشاط السياحي

المرحمة المعاصرة - رابعا
تبدأ ىذه المرحمة مع بداية القرف العشريف الذم تطكرت مف خاللو السياحة بصكرة لـ تشيدىا في أية   

فترة زمنية سابقة كخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، حيف استقرت األكضاع السياسية كازدىرت األحكاؿ 
االقتصادية كزاد االىتماـ بالجكانب االجتماعية كالنفسية لمبشر في العديد مف أقاليـ العالـ التي سننت فييا 

 عمى العطاء كاالستمرار في حياة اتسمت بالسرعة، كالتغير المستمر، اإلنسافالقكانيف كالتشريعات التي تعيف 
ككثرة األعماؿ كالمسؤكليات، كتطبيؽ األساليب اآللية في مختمؼ القطاعات كمنافستيا لإلنساف، باإلضافة 

 مما أدل إلى انتشار ما عرؼ اإلنسافإلى تعدد مصادر الضغكط النفسية كالعصبية التي يتعرض ليا 
كىي جكانب في الحياة  (..... المتصمة بالجياز العصبياألمراضالقمب،  ) األمراضبأمراض العصر 

عف مشاكؿ الحياة كمحاكلة تغيير المجاؿ الذم   البعد كلك لفترة محدكدةاإلنسافالبشرية المعاصرة حتمت عمى 
يعيش فيو لبعض الكقت 

نشاطات الرحالت السياحية : كلقد شيدت ىذه المرحمة ظكاىر سياحية تفردت بيا كلعؿ أىميا  
الرخيصة، تطكر كسائؿ النقؿ السريع كخاصة النقؿ الجكم، انتشار فكرة المنتجعات السياحية، ظيكر 

المخيمات السياحية  كتزايد اإلفكاج السياحية المتجية إلى األقاليـ التي تزخر باآلثار كالمباني التاريخية 
يطاليا  كالقصكر المتميزة كالمتاحؼ، كىذا ما يفسر تزايد عدد السياح المتجييف إلى دكؿ مثؿ مصر كاليكناف كا 

سبانيا كتركيا كاليند كالصيف خالؿ العقكد األخيرة  2.كا 
السائح  و السيٌاحة  مفهوم -1-2
لقد تنكعت التعاريؼ كتباينت بشاف السياحة كالسائح كذلؾ راجع الختالؼ الباحثيف الدارسيف   

. لممكضكعيف مف جية كاختالؼ معايير التمييز بينيا مف جية أخرل
 

                                                           
   36-35 ، ص ص 2015، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية،صناعة السياحة من منظور جغرافي:  محمد خميس الزككة1
 42-39 نفس المرجع ،ص ص،2
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مفهوم السياحة  - أوال
لقد كردت حكؿ السياحة جممة مف التعاريؼ التي تحاكؿ تحديد ماىيتيا كخصكصيتيا كجاءت عدة   

محاكالت مف باحثيف إلعطاء تعريؼ شامؿ كمكحد لمسياحة، ككؿ باحث ركز عمى جانب معيف، فمنيـ مف 
ركز عمى السياحة كظاىرة اقتصادية أك اجتماعية أك ثقافية، كمنيـ مف اعتبرىا عمى أساس تنمية العالقات 

كمنيـ مف يطمؽ عمييا اسـ صناعة بدكف مداخف أكبتركؿ القرف ...الدكلية كاإلنسانية كالثقافية كالرياضية 
 .1الكاحد كالعشريف

 أمالفظ السياحة لغة تعني التجكاؿ كعبارة ساح في األرض تعني ذىب كسار عمى كجو األرض،   
كأدخمت إلييا ،   كىك اسـ آللة  تشبو شكؿ الفرجار TOMOSأصؿ كممة السياحة فيعكد إلى الكممة اليكنانية 

المغة الالتينية ليقصد بيا المسار الدائرم كيعكس ىذا المسار مفيـك حركة السياحة التي تنطمؽ مف نقطة 
كاستعممت لمسياحة كالسائح أم  ، كانتشرت ىذه الكممة مف الفرنسية إلى المغات األخرللتعكد إلييا مرة أخرل 

التحرؾ في رحمة لغرض المنفعة ك الترفيو أك الصحة ك ليس الكتساب األمكاؿ أك اإلقامة الدائمة في الدكلة 
المضيفة، فالمفيـك المغكم لمسياحة يعني السفر ك التجكاؿ أم االنتقاؿ مف مكاف آلخر، كقد اختمؼ كؿ مف 

عمماء االقتصاد كاالجتماع في تحديد مفيـك كجكىر الظاىرة السياحية، فعمماء االقتصاد ينظركف إلى السياحة 
عمى أساس أنيا ظاىرة اقتصادية طبقا لكؿ مف العرض كالطمب أم خدمات السفر كالمكاصالت كاإلقامة ككؿ 

ما يتصؿ بالرحمة مف خدمات كسمع ككسائؿ إقامة كترفيو أما عمماء االجتماع فينظركف إلى السياحة عمى 
أنيا رغبة األفراد عمى التعرؼ عمى العديد مف العادات ك التقاليد كالعالقات االجتماعية ك الثقافية لمشعكب 

. 2المختمفة
لقد بذؿ الكثير مف العمماء جيكدىـ لتعريؼ السياحة تعريفا منضبطا أكاخر القرف التاسع عشر ككانت   

السياحة ىي ظاىرة طبيعية مف ظكاىر العصر  " Guyerflreuler أكلى ىذه المحاكالت ما كتبو جكيرفرك
كتغيير الجك كالكعي الثقافي المنبثؽ لتذكؽ  الحديث كاألساس فييا الحاجة المتزايدة لمحصكؿ عمى االستجماـ

 Hirmjannvonschullerd   ىريماف فكف شكلدر  كضع العالـ النمساكم1910كفي ،"المشاىد الطبيعية
السياحة ىي االصطالح الذم يطمؽ عمى كؿ العمميات التي تتعمؽ بدخكؿ ك إقامة كانتشار " تعريفا قاؿ فيو 

". األجانب داخؿ ك خارج منطقة معينة في أم الدكلة

                                                           
 9 مرجع سابؽ ،ص ، خالد ككاش1
 10 مرجع سابؽ ،ص ، خالد ككاش2
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 Hunziker and Krapfككانت أكؿ محاكلة لمتعريؼ العممي لمسياحة مف األستاذيف ىنزكر ككراؼ   
مجمكعة الظكاىر كالعالقات الناشئة عف السفر كاإلقامة لمسائحيف طالما أف ذلؾ "ك المذاف عرفا السياحة بأنيا 

 كجيت لجنة خبراء 1937ال يؤدم إلى إقامة دائمة ليـ، كال يرتبط بممارسة أنشطة اقتصادية، كفي عاـ 
 اىتماما بالغا بالسياحة، كلكنيا تجنبت كضع أم تعريؼ ليذه الظاىرة كلكف انصب األمـالسياحة بعصبة 

. 1اىتماميا بتعريؼ السائح
 عرؼ دم ماير السياحة بأنيا مجمكعة التنقالت البشرية كاألنشطة المترتبة عمييا، 1952كفي عاـ   

 2.كالناتجة عف ابتعاد اإلنساف مف مكطنو تحقيقا لرغبة االنطالؽ، كالكامنة في كؿ فرد
 1972 الصادر في قراره في الفرنسي كاالجتماعي االقتصادم المجمس حسب السياحة ككاف تعريؼ  

 3"اليكمي خارج المجاؿ التنقؿ إلى تدفع التي التنكع الشديدة الرغبات تمبية فف" :أنيا ،عمى
 السياحة بأنيا ظاىرة يتبعيا مجمكعة عالقات قائمة عمى  الرحالت 1981عاـDouglas Peace كيعرؼ 

كاإلقامة المؤقتة لمسافريف مف أجؿ المتعة ك الترفيو كقد تتبايف مدة اإلقامة حيث تتراكح إحصائيا بيف اإلقامة 
لمدة أربع ليالي عمى األقؿ بالنسبة لمسياحة الداخمية ، كأربع كعشركف ساعة عمى األقؿ بالنسبة لمسياحة 

. 4الدكلية
كمما سبؽ يتضح أف السياحة ىي نشاط اجتماعي كاقتصادم يعمؿ عمى انتقاؿ األفراد كدائما يككنكف   

في جماعات مف مكاف آلخر فترة مف الزماف،خاصة إدا تكافرت بعض المقكمات األساسية لممشاركة في 
. 5البرامج السياحية

مفهوم السائح  - ثانيا
 حيف قامت 1937لقد تـ الكصكؿ إلى تعريؼ مقبكؿ كمتفؽ عميو مف كافة الجيات المعنية في عاـ   

أم شخص يزكر بمدا غير البمد الذم اعتاد "  فالسائحآنذاؾلجنة الخبراء اإلحصائية التابعة لعصبة األمـ 
. اإلقامة فييا لمدة ال تقؿ عف أربع كعشركف ساعة

                                                           
  67-66، ص ص 2011األردف،-،دار أسامة لمنشر كالتكزيع، عمافالسياحية الجغرافية:  آمنة أبكحجر1
 72 كفاء زكى إبراىيـ ، مرجع سابؽ،ص2
 14،ص1987 الجزائر، ماجستيرجامعة رسالة 1982 إلى 1962 السياسةالسياحيةفيالجزائرمن: لشيب احمد3
 45 محمد خميس الزككة،، مرجع سابؽ،ص 4
 75 كفاء زكى إبراىيـ، مرجع سابؽ،ص5
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الدكلي لمنظمات السفر الرسمي في المؤتمر المنعقد بركما تعريفا آخر   قدـ اإلتحاد1968كفي عاـ   
أم شخص يزكر بمدا غير التي "حيث عرؼ السائح بأنو منظمة السياحة العالمية لمسائح، كلقد كافقت عميو

" يقيـ فييا عادة ألم سبب غير السعي ألم كظيفة مدفكعة األجر
مما سبؽ يفيـ أف التعريفات السابقة تشمؿ األشخاص المسافريف لممتعة، أك العالج كاألشخاص   

المسافريف لعقد االجتماعات أك القياـ بأعماؿ خاصة، ككذلؾ األشخاص الذيف يزكركف بمدا عمى سفينة عابرة، 
. كلـ تشمؿ المسافريف العابريف في المطارات باإلضافة إلى تجاىؿ السائح المحمي

 يقـك بيا الناس األجؿبأنيا حركة قصيرة   قامت مجمكعة السياحييف بتعريؼ السياحة1986في عاـ   
كىذا التعريؼ نجده يعني بجميع أنكاع . إلى أماكف مؤقتة خارج األماكف المعتادة لحياتيـ كعمميـ كأنشطتيـ

. السياح المحتمميف كيشمؿ أيضا زيارات اليـك الكاحد كالتي أغفمتيا جميع التعريفات السابقة
فمف خالؿ تعريؼ السائح، كما يقـك بو مف -كيمكف القكؿ أف تعريؼ السائح قد ارتبط بتعريؼ السياحة

، إال -يتـ الكصكؿ إلى تعريؼ السياحة– نشاطات كعالقات مف خالؿ تحركو المؤقت خارج مكانو األصمي 
 1.نما يعني تعريؼ طبيعة النشاط كتصنيفوإأنو مف الصعب الكصكؿ إلى تعريؼ دقيؽ لمسياحة، ك

 أنواعها وأهميتها، السياحة -2
لمسياحة أنكاع متعددة تختمؼ باختالؼ دكافع الناس كرغباتيـ مف التنقؿ كالترحاؿ، كلقد كجدت عدة   

تقسيمات ألنكاع كأنماط السياحة جاءت تماشيا مع ميكؿ السياح كرغبتيـ في إشباع حاجاتيـ مف خالؿ 
. كفي ىذا اإلطار سنحاكؿ معرفة أنكاع كأىمية السياحة.تنقالتيـ السياحية

أنواع السياحة  -2-1
لمسياحة أنكاع مختمفة، حيث يمكف تصنيؼ أنكاع عديدة منيا كفقا لعدة أسس كلقد اجتيد المشتغمكف   

بالسياحة في إطالؽ األسماء ألنكاع السياحة كابتكركا العديد منيا كذلؾ أحيانا طبقا لمغرض مف الرحمة  أك 
 طبقا لكسيمة الرحمة كالسيارات، كسياحة الميرجانات، كسياحة المؤتمرات، كسياحة البكاخر، كطبيعتيا أ

كمما ال شؾ ، كالسياحة العالجية، كالسياحة الثقافية، كالسياحة الترفييية، كسياحة الشكاطئ، كسياحة الجباؿ
 سكاء بالنسبة لممشتغميف بيا أك لمدارسيف األىميةعمى درجة كبيرة مف -اتياذفي حد -فيو أف ىذه التسميات

: لمسياحة، كمف ىذا يمكف تقسيـ السياحة عامة إلى قسميف رئيسيف

                                                           
 86-85 نفس المرجع، ص ص 1
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كىي السياحة ذات الطمب األساسي، كفي الغالب ترتبط بمكسـ اإلجازات في الدكؿ : السياحة األساسية -1
المصدرة كمف ناحية أخرل ترتبط بالطقس المالئـ لمدكؿ المستكردة لمسياح، كترتبط أيضا السياحة الثقافية 

 .بيذيف العامميف، مكسـ اإلجازات في الدكؿ المصدرة، كالطقس في منطقة المزارات
 أجيزة الفنادؽ، كتساعدىا ؾتككف عندما تنخفض نسبة األشغاؿ في الفنادؽ ىنا تتحر: السياحة الثانوية -2

شركات السياحة، كمختمؼ األجيزة المستكردة لمسياحة في الدكلة لممئ الفراغ القائـ في الفنادؽ لزيادة نسبة 
 . أسعار الغرؼ، كتسييالت في الدفعبتخفيضاإلشغاؿ كيككف ذلؾ 

كعمكما فالجيد المبذكؿ في تنشيط السياحة األساسية يككف أقؿ مف السياحة الثانكية، كمف المتعارؼ   
 1.عميو أف السياحة تتغير مف بمد إلى بمد كؿ عاـ كىي في الحقيقة ميكؿ، أك رغبات إنسانية

: ىذا ك لمسياحة أنكاع مختمفة حيث يمكف تصنيؼ أنكاع منيا كفقا عدة أسس
طبقا لعدد األشخاص المسافرين  - أوال
: 2 التاليةاألنكاعحسب ىذا المعيار نجد   
 سياحة فردية. 1
محدد يقكـ بيا شخص أك مجمكعة  ىي عبارة عف سياحة غير منظمة كال تعتمد عؿ برنامج منظـ أك  

حسب كقت الفراغ المتكفر  أكأشخاص لزيارة بمد أك مكاف ما كتتراكح مدة إقامتيـ حسب تمتعيـ بالمكاف 
. لدييـ

 سياحة جماعية .2
كىي عبارة عف سياحة منظمة كيطمؽ عمييا سياحة األفكاج، حيث تقـك الشركات السياحية بتنظيـ   

كترتيب مثؿ ىذا النكع مف السياحة ككؿ سفر أك رحمة ليا برنامج خاص كمحدد كسعر محدد كتعتمد عمى 
. تحقيؽ رغبات المجمكعة

 3 كنميز : المستخدمة المواصالت وسيمة لنوع طبقا – ثانيا
 . الخاصةأكاألتكبيسات العامة   السيارات الخاصة، السكؾ الحديدية،:سياحة برية .1
 .الياخكت كالبكاخر:سياحة بحرية أو نهرية  .2
 . الطائرات المختمفة:سياحة جوية .3

                                                           
 136-135 كفاء زكى إبراىيـ ، مرجع سابؽ،ص ص 1
 41 خالد ككاش،مرجع سابؽ، ص 2
 http://www.economy.gov.ae،كزارة االقتصاد، اإلمارات العربية المتحدة،21، ص دليل المفاهيم و التعريفات السياحية المتعارف عميها دوليا 3

 . صباحا10:30 عمى الساعة 2018 أفريؿ 20، لكحظ يـك 
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 1كنميز  : طبقا لمسن - ثالثا
 سنة كىي مرحمة تعميمية 14-7 كيتعمؽ ىذا النكع مف السياحة بالمراحؿ العمرية مف :سياحة الطالئع .1

 .يتـ خالليا األطفاؿ باكتساب معارؼ كميارات كسمككيات معينة
 سنة كيمتاز ىذا النكع مف 21-15 يتعمؽ ىذا النكع مف السياحة بالمراحؿ العمرية مف :سياحة الشباب .2

 .السياحة بالبحث عف الحياة االجتماعية ك اإلثارة ك االعتماد عمى النفس 
 سنة كىي عبارة عف 55-35يتعمؽ ىذا النكع مف السياحة بالمراحؿ العمرية مف :  سياحة الناضجين .3

سياحة استرخاء كمتعة كىركب مف جك العمؿ الركتيني كاإلرىاؽ كيغمب طابع الراحة كاالستجماـ عمى ىذا 
 .النكع مف السياحة 

نكاع السياحة التقميدية، كغالبا ما يشارؾ فييا أ يعتبر ىذا النكع مف السياحة مف :سياحة المتقاعدين .4
 .المتقاعديف ككبار السف

:   طبقا لمدة اإلقامة -رابعا
 2:دحسب ىذا المعيار نج  
ىذا النكع مف السياحة عادة ما يستغرؽ أياما محدكدة مف يكميف إلى أسبكع يقضييا السائح :سياحة أيام .1

ضمف برنامج معد مسبقا أك تككف سياحة فردية كتككف ىذه السياحة متنكعة كخدماتيا مختمفة كقد تككف في 
 . المناسبات، كيككف ىذا النكع مف السياحة مستمرا عمى مدار السنةأكنياية عطمة األسبكع 

 ىذا النكع مف السياحة يرتبط بمكسـ معيف أ قضاء السائح في مكاف ما لمكسـ معيف، :سياحة موسمية .2
فترة اإلقامة تتراكح مف شير إلى ثالثة أشير كغالبا ما يحمؿ ىذا النكع مف السياحة صفة الدكرية أك التكرار 

 .أم نفس السكاح يزكركف نفس المكاف سنة بعد سنة
 ىذا النكع مف السياحة يككف عف طريؽ انتقاؿ السكاح بالطرؽ البرية عف طريؽ الحافالت، :سياحة عابرة .3

حيث أنو أثناء التكجو إلى بمد ما يتـ العبكر عبر بمد معيف كيبقى فيو لمدة يـك أك يكميف في مثؿ ىذه 
 .الحاالت يمكف أف تقـك بعض الشركات السياحية بتنظيـ رحالت سياحية قصيرة ليؤالء السياح

 
 
 

                                                           
 128،ص 2001، القاىرة،الدار الجامعية، الممتقى المصري لإلبداع والتنمية: السياحة:  يسرل دعبس1
 43 خالد ككاش، مرجع سابؽ،ص 2
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: طبقا لمجنس: خامسا
 1:كفؽ ىذا المعيار نجد  
 سياحة رجاؿ .1
سياحة نساء  .2

: االجتماعيةحسب مستوى اإلنفاق و الطبقة : سادسا
 2:حسب ىذا المعيار نجد  
 ....طائرات سياحة أصحاب الدخكؿ المرتفعة الذيف يسافركف بكسائميـ الخاصة، .1
سياحة الطبقة المتميزة التي تستخدـ النكعيات الممتازة مف الخدمات، فنادؽ الخمس نجـك كمقاعد الدرجة  .2

 .رىا مف كسائؿ النقؿم في الطائرات كغاألكلى
.  أك العامة لدكم الدخكؿ المحدكدةاالجتماعيةالسياحة  .3

: تبعا لممناطق الجغرافية - سابعا
 3 :كنجد كفؽ ىذا المعيار  
 كمعناىا انتقاؿ األفراد داخؿ البمد نفسو أم انتقاؿ مكاطني الدكلة نفسيا في داخؿ بمدىـ :سياحة داخمية .1

كىذا النكع مف السياحة يحتاج إلى خدما ت متنكعة كأسعار متنكعة كتشجيعية لمكاطني البمد كيعتبر مف أىـ 
 .أنكاع السياحة

 ىي السفر كالتنقؿ بيف دكؿ متجاكرة تككف منطقة سياحية كاحدة مثؿ الدكؿ العربية، :سياحة إقميمية .2
الدكؿ اإلفريقية، دكؿ المغرب العربي، دكؿ جنكب شرؽ آسيا كتتميز السياحة اإلقميمية بانخفاض التكمفة 

 .اإلجمالية لمرحمة نظرا لقصر المسافة
كمعناه استقباؿ السياح األجانب في بمد ما كىذا النكع مف السياحة تبحث عنو أغمب :سياحة خارجية .3

دكؿ العالـ كتعمؿ عمى تشجيعو لمحصكؿ عمى العمالت الصعبة كيتطمب ىذا النكع مف السياحة خدمات  
 مختمفة كبنية تحتية كبيرة، كمما تنكعت الخدمات السياحية مف حيث الجكدة كاألسعار كتطكرت البنية التحتية

 .كالفكقية كمما زاد عدد السياح األجانب الذيف يزكركف البمد
 
 

                                                           
 21 دليؿ المفاىيـ ك التعريفات السياحية المتعارؼ عمييا دكليا، مرجع سابؽ، ص 1
 22 نفس المرجع، ص2
 44مرجع سابؽ،ص - خالد ككاش 3
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:  تبعا لمجنسية -ثامنا
 1 :كفؽ ىدا المعيار نجد  
 يتضمف ىذا النكع مف السياحة جميع األجانب ما عدا مكاطني :(السياحة العالمية )سياحة األجانب .1

  كمثاؿالبمد، كتنظـ الشركات السياحية رحالت خاصة لجذب السياح األجانب بما يتالءـ مع أذكاقيـ كرغباتيـ
 .عربية لمدينة أمريكية أفكاج سياحية زيارة ذلؾ عمى
 كبالتالي العمؿ، أك الدراسة لغرض ما بمد أم المكاطنيف سياحة كىي: البمد خارج المقيمين سياحة .2

 لغرض سياحية سفرات ليـ تنظيـ فيتـ األـ، بمدىـ زيارة في رغبة األجنبي البمد في المقيميف ليؤالء يصبح
   .كجذكرىـ أصكليـ زيارة
أثرية  أماكف زيارة في الدكلة لمكاطني تنظـ كالتي داخمية سياحة كىي: الدولة مواطني سياحة   .3

  .  كتاريخية
 :تبعا ألغراضها - تاسعا

 2 :كفؽ ىذا المعيار نجد  
 تككف الزيارة فييا مف أجؿ قضاء العطؿ في األماكف التي تتميز :(الترفيه و االستجمام)سياحة المتعة  .1

 باعتداؿ الطقس أك بمناظرىا الطبيعية كىدكء ربكعيا كجماؿ شكاطئيا
 مف مختمؼ الحضارات، كييدؼ بآثارىا القديمةتككف الزيارة فييا لألماكف المشيكرة  :السياحة الثقافية .2

السائح مف خالليا إلى تنمية معارفو الثقافية، كعمكما تككف الزيارة فييا بيدؼ التعرؼ عمى الحضارات 
 .القديمة كزيارة المناطؽ األثرية ذات الماضي ك التاريخ الياـ

الزيارة تككف فييا بيدؼ العالج أك قضاء فترات النقاىة كتككف في األماكف التي تحتكم :سياحة العالج .3
عمى المستشفيات ذات الطابع الخاص أك المصحات أك األماكف الخاصة لعالج حاالت متميزة، كتعتمد ىذه 
السياحة عمى المقكمات الطبيعية اعتمادا رئيسيا مثؿ المناخ الدافئ كالرماؿ الدافئة، كمصادر المياه المعدنية 
ك الكبريتية ، كأحدث نكع مف ىذه السياحة ىك الفنادؽ البيكلكجية التي تعتمد عمى إعادة بناء الجسـ ركحا 

 . كعقال

                                                           
، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـك انعكاسات الجغرافية السياحية عمى التنمية االقتصادية باستخدام معطيات بانل:  نادم مفيدة1

 33، ص 2012االقتصادية نتخصص مالية كاقتصاد دكلي، جامعة حسيبة بف بكعمي، الشمؼ، 
 45خالد ككاش، مرجع سابؽ،ص 2
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 مف مكاف اإلقامة إلى مكاف آخر بيدؼ ممارسة االنتقاؿ يقصد بالسياحة الرياضية :سياحة الرياضة .4
 .األنشطة الرياضية المختمفة أك االستمتاع بمشاىدتيا كالمشاركة في دكرات األلعاب األكلمبية كبطكالت العالـ

 كيقـك بيذا ،تككف الزيارة فييا بقصد تجارم يضعو السائح في اعتباره األكؿ:(التجارية )سياحة األعمال .5
النكع مف السياحة رجاؿ األعماؿ ك التجار كيزكركف فييا المعارض كاألسكاؽ التجارية الدكلية، كالقياـ بعقد 

 .الصفقات التجارية، كالكقكؼ عمى أسعار المنتجات الحديثة في دكؿ أخرل
 يمكف تعريؼ السياحة الدينية عمى أنيا ذلؾ النشاط السياحي الذم يقكـ عمى انتقاؿ :السياحة الدينية .6

السائحيف مف مناطؽ إقامتيـ إلى مناطؽ أخرل بيدؼ القياـ بزيارات كرحالت دينية داخؿ كخارج الدكلة لفترة 
 .1مف الكقت، ك األساس في ىذه السياحة ىك تمبية نداء الديف ك إشباع العاطفة الدينية كأداء كاجباتيا

 تعتبر سياحة المؤتمرات مف أنكاع السياحة الحديثة التي ظيرت أكاخر :سياحة المؤتمرات و االجتماعات .7
القرف العشريف، حيث ارتبطت ارتباطا كثيقا بالنمك الحضارم كاالقتصادم الذم شيده العالـ، كما تبعو مف 

 .نمك كتطكر في العالقات االقتصادية كالثقافية ك السياسية ك االجتماعية بيف مختمؼ دكؿ العالـ
 ظيرت بعض األنشطة السياحية الجديدة كجزء مف مككنات النشاط السياحي العالمي، :سياحة المعارض .8

فكاف مف بينيا ىذا النمط السياحي الذم يرتبط بالمعارض التي تقاـ في الدكؿ المختمفة كالمعارض الصناعية 
 حضارية يطؿ منيا الزائركف عمى نكافذكالتجارية كالفنية التشكيمية كمعارض الكتاب، فأصبحت المعارض 

اإلنجازات العممية ك الحضارية ك التكنكلكجية لمدكؿ المختمفة التي تعتبر عكامؿ لمجذب السياحي كعامال ميما 
 .مف عكامؿ التنشيط السياحي

كتيدؼ إلى تحقيؽ الركاج العاـ ..كرياضية..فنية..تتنكع ىذه الميرجانات إلى ثقافية:سياحة المهرجانات .9
 .كالجذب السياحي

سبانيا تنظـ  ميرجاف، 3500 حيث تنظـ فرنسا.. كثيرة بمدافتحظى سياحة الميرجانات باىتماـ كبير في كا 
. 2 ميرجاف5000كألمانيا ..8104حكالي 

 
 
 
 

                                                           
 55، ص 2001، مجمكعة النيؿ العربية،القاىرة،  مبادئ السياحة: ماىر عبد الخالؽ السيسي1
 62ماىر عبد الخالؽ السيسي ، مرجع سابؽ، ص 2
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   الحديثةةالسياح - عاشرا
: إف التطكرات السريعة التي شيدتيا السياحة أدت إلى ظيكر أنماط جديدة منيا عمى كجو الخصكص  

سياحة المعاقيف، سياحة الحكافز، سياحة االىتمامات الخاصة،السياحة البديمة، السياحة الطبيعية، سياحة 
 1 .مراقبة الطيكر،السياحة الفضائية، سياحة التسكؽ

أهمية السياحة  -2-2
أضحت السياحة إحدل أىـ صناعات العالـ في الكقت الحاضر،إذ فاقت في معدالت نمكىا معدالت   

الزراعة كالصناعة، كما تجاكزت أىميتيا الصناعات التحكيمية التقميدية كالخدمات مف حيث المبيعات كالعمالة 
كجمب العمالت الصعبة،  كقد دفع تراجع التصنيع كتزايد نفقاتو في معظـ الدكؿ الصناعية المتقدمة كالكاليات 

المتحدة األمريكية كبريطانيا تمؾ الدكؿ إلى االىتماـ بالتنمية السياحية باعتبارىا مجاال حيكيا لتكفير فرص 
 في السياحة الدكلية، كنافست الدكؿ الساعية مالعمؿ، فضال عف جمب النقد األجنبي،فصارت ليا اليد الطكؿ

لمتقدـ كالتي تعمؿ جاىدة لمبحث عف قاطرة مناسبة تجر التنمية االقتصادية فكجدت ضالتيا في التنمية 
كىكذا أصبحت  السياحة تمثؿ في كثير مف بمداف العالـ حمقة أساسية مف حمقات االقتصاد الكطني، .السياحية

. االجتماعيكعامال فاعال في حركة التغيير 
: يمي كتنبع أىمية السياحة مف ككنيا تحقؽ منافع جمة لمبمد يمكف طرحيا فيما

 .إف السياحة قطاع اقتصادم، يشكؿ نسبة ميمة في تككيف االقتصاد القكمي- 
 .تعد السياحة كسيمة مف كسائؿ التكجيو الفكرم، كتبادؿ الثقافات بيف الشعكب- 
 .تعد مف الناحية االجتماعية كسيمة لمحصكؿ عمى المتعة الجسمية كالراحة النفسية- 
 .تسيـ السياحة في تحسيف البيئة كتكفير الراحة لممكاطنيف- 
إف السياحة ممثمة في زيادة اإليرادات السياحية تمثؿ مصدرا حيكيا مف مصادر الدخؿ القكمي مف العمالت - 

 .الصعبة، كتسيـ بذلؾ في دعـ ميزاف المدفكعات كسد العجز فيو
إف لمسياحة دكرا ميما في تنمية الصناعات الصغيرة ك المتكسطة، كما أنيا تعد مف القطاعات الميمة - 

 .كالتي تكفر عائدات عمى االستثمار كبتكمفة أقؿ
يمكف اعتبارا السياحة متى تكافرت مقكماتيا بتركال لمف ال بتركؿ لو، كعماد اقتصاد مف ال زراعة كال تعديف - 

 .عنده ك ال صناعة كافية

                                                           
 48 خالد ككاش، مرجع سابؽ، ص 1
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إف السياحة تصحح الخمؿ في ىيكؿ الصادرات في البمداف الساعية  لمتقدـ بتنكيع الصادرات مف خالؿ - 
 .تقديميا منتجا سياحيا تصديريا جديدا تييمف بمفردىا عمى أسعاره بداخميا

طؽ الحضارية الجديدة األقؿ اأف السياحة تؤدم مف خالؿ تنمية المناطؽ السياحية إلى تطكر كتنمية المف- 
حظا في التنمية، مما يحقؽ قدرا مف التكازف اإلقميمي في التنمية كبالتالي يترتب عميو إعادة تكزيع الدخكؿ 

 .السياحية بيف المدف السياحية الجديدة كالمدف السياحية التقميدية
تعمؿ السياحة عمى دفع عجمة التنمية االجتماعية كتطكير األماكف الريفية كالصحراكية، كبالتالي تعد كسيمة - 

 .مناسبة لتحكيؿ المجتمعات النامية  مف مجتمعات زراعية تقميدية إلى مجتمعات متحضرة راقية
 .تساعد السياحة عمى إعادة تكزيع السكاف داخؿ الدكلة عف طريؽ تنمية مناطؽ كمدف سياحية جديدة- 
تدعـ السياحة البنية التحتية كتحسف مستكاىا، كالسيما في مجاؿ النقؿ ك اإليكاء كشبكات المياه ك الصرؼ - 

نشاء مطارات دكلية جديدة  .كالكيرباء، كا 
تشجع السياحة الدكلة عمى تنمية الزراعة ك الصناعة لحاجتيا الممحة إلييا، كلدا يتحتـ تذليؿ كافة العقبات - 

كتسخير كؿ الطاقات كتكظيؼ كافة المكاىب الستثمار جميع المكاىب السياحية كاستخراج كافة الكنكز 
السياحية الدفينة، كتسكيقيا داخميا كخارجيا لزيادة الجذب السياحي، لتككف عكائده بمثابة األساس القاعدم 

 1.لمتنمية الشاممة
إف السياحة تمثؿ تنمية عدد ضخـ مف الخدمات المتكاممة كالمركبة كثيفة العمالة بمختمؼ           

: مستكياتيا، فيي تعمؿ عمى تكليد ثالثة مستكيات مف العمالة
 .الخ.... في الفنادؽ كالمطاعـ ك الككاالت السياحية:عمالة مباشرة- 
 كتشمؿ فرص العمؿ التي تتكلد في القطاعات التي يعتمد عمييا القطاع السياحي :عمالة غير مباشرة- 

 .الخ...كالزراعة كالصناعة في تكريد الطعاـ ك األثاث ك المالبس
  . كىي العمالة التي تتكلد نتيجة اإلنفاؽ السياحي:العمالة المحفزة- 
خصائص السياحة ودوافعها  -3
السياحة مف القطاعات التي ليا ميزات تجعميا قطاعا يختمؼ عف باقي القطاعات ، كعمى ىذا   

. ص السياحة كالدافع كراء القياـ بالرحالت السياحةئاألساس سنحاكؿ معرفة خصا

                                                           
، بحث أعد لنيؿ شيادة الماجستير في اإلحصاء كالبرمجة،جامعة  القياسيةالنماذجتحميل األنشطة السياحية في سوريا باستخدام :  أحمد ديب أحمد1

 20:18،ص ص  2006تشريف، سكريا،
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تعتبر السياحة مف أىـ القطاعات التي تساىـ في النمك االقتصادية كىي تنطكم : خصائص السياحة -3-1
: 1عمى مجمكعة مف الخصائص منيا

 (...صناعية، خدمية )االقتصاديةتشعب كتعدد مككنات النشاط السياحي كارتباطيا بالكثير مف األنشطة - 
الطمب السياحي ال يتكقؼ فقط عمى مدل تكافر المكارد كتنكع المقكمات كالخدمات كالتجييزات السياحية، - 

 .بؿ كعمى غيرىا مف العكامؿ كأسعار الخدمات السياحية األساسية أك التكميمية
لى حد كبير عمى القدرة المالية لمسائح-   .الطمب السياحي يتكقؼ عمى كا 
يتأثر الطمب السياحي بمستكل الرفاىية االقتصادية في الدكلة كالتقدـ التكنكلكجي في كسائؿ المكاصالت - 

كاالتصاؿ كالتقمبات االقتصادية باإلضافة إلى عكامؿ ثقافية كسياسية يصعب عمى الدكلة التأثير أك التحكـ 
 .فييا
السكؽ السياحية سكؽ لمتداكؿ بسرعة بسبب ارتباط عممية اإلنتاج باالستيالؾ مما يستكجب تنقؿ المستيمؾ - 

ثؿ السياحة قطاعا تصديريا دكف الحاجة إلى عممية شحف لممنتج ـلمبحث عف السمعة أك الخدمة كبالتالي ت
 .السياحي

السكؽ السياحي سكؽ قابؿ لمتكسع بسبب تعدد كتبايف أنكاع السياحة كأغراضيا، تنكع كاختالؼ كتشعب - 
 .األنشطة كطبيعة الخدمات السياحية

صناعة السياحة تمثؿ حافز لإلبداع الثقافي ك االجتماعي كمجاال الستخداـ التكنكلكجيا ، لذا فيي تتطمب - 
. مستكل أكب مف الكفاءة ك التأىيؿ في ظؿ كجكد منافسة دكلية

 
االقتصاديات  في الكطني لمدخؿ رئيسيا مصدرا تشكؿ أصبحت التي الخدمية القطاعات مف قطاع  السياحة- 

مركبا  يككف األثر ىذا أف كبمعنى مضاعفا، تأثيرا يككف حيث األخرل القطاعات عمى تؤثر نياأ كما الحديثة،
 االقتصادم بالنظاـ ترتبط التي األنشطة مف متكاممة منظكمة تشكؿ نياأ كما دائمة، بصفة كمتكسعا

 2 .لممجتمع كالحضارم كاالجتماعي كالثقافي
الكاحدة،  لمدكلة اإلقميمي النطاؽ خارج إلى يمتد السياحي القطاع ىذا فيو يتحرؾ الذم المنافسة نطاؽ- 

 .العالمية البيئة بتغيرات كتتأثر عالمية تككف ما غالبا السياحة مجاؿ في فالمنافسة

                                                           
، إستراتيجية، تخصص األعماؿ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في إدارة دور السياحة في التنمية اإلقتصادية و االجتماعية في الجزائر: سماعيني نسيبة1

. 22، ص 2014جامعة كىراف، 
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ما  كىذا الخارجية، السياحة عمالء إلى الداخمية السياحة عمالء مف يمتد السياحة لقطاع المستيدفة السكؽ- 
 الطابع أف كما السمككية، كاألنماط كاالنتماءات الخصائص متنكع بشكؿ إليو تسكيقية حمالت تكجيو يعني

 غير أك مباشرة بطريقة الخدمات تقديـ في فئات المجتمع اشتراؾ ىك المقدمة السياحية الخدمات المميز لمزيج
 .مباشرة

كبيرة،  بصكرة لألفراد المداخيؿ كمستكل السياحية كالخدمات السفر أسعار بعاممي السياحة صناعة تتأثر- 
أنشطة  تكاليؼ مف كؿ في تحدث التي بالتغيرات تتأثر ككذلؾ ،تيـكتكجيا السياح قرارات بسيكلة تتغير أم

 عمى اإلقباؿ عنو ضعؼ ينتج دكلة أك منطقة إلى السياحية الرحمة تكاليؼ فتزايد المداخيؿ، كمستكل السياحة
 .فييا السياحية الميالي عدد تناقص أك السياحة اجؿ مف إلييا السفر
سيككف  ألنو متطابقيف سياحييف منتجيف إنتاج عمميا المستحيؿ مف باالختالؼ، ألنو السياحي المنتج يمتاز- 

  .المقدمة السياحية لمخدمة المادية الخصائص تطابؽ افترضنا كلك حتى الجكدة في اختالؼ دكما ىناؾ
 دوافع السياحة -3-2
  يتماشى مع إيقاعو السريعأففي ىذا الزمف العجيب المتقمب المزدحـ قد يصعب عمى اإلنساف   

كمتطمباتو المتكالية فيككف نتاج ذلؾ دافع قكم يؤدم إلى تحركات البشر مف مكاف إلى آخر داخميا كخارجيا 
نتيجة لعكامؿ ركحية كاجتماعية أك عكامؿ نفسية أك اقتصادية، كمف ىذه العكامؿ كالدكافع التي تؤدم إلى 

 1 .حركة اإلنساف مف مكاف إلى آخر
تتعمؽ بالرغبات المختمفة لمتعرؼ عمى الحضارات القديمة كمشاىدة : دوافع ثقافية، تاريخية وتعميمية .1

اآلثار، كالتعرؼ عمى  حياة الشعكب كمعرفة حياتيـ، أعماليـ ، ثقافتيـ كحياتيـ االجتماعية، الحضارية 
كالثقافية كحضكر بعض األحداث الميمة بالعالـ، كمعرفة ما يدكر مف حكادث الساعة كالتقدـ العممي 

 .كمشاىدة األحداث العممية الجديدة
تتمثؿ في زيارة األماكف المقدسة كزيارة المعابد كاألضرحة المختمفة حكؿ العالـ، نظرا لما : دوافع دينية .2

 .تمثمو ىذه األماكف مف قيـ ركحية لمختمؼ األدياف ك المعتقدات
يرتبط ىذا الدافع بمحاكلة اليركب المؤقت مف الركتيف، كاالبتعاد عف : دوافع الراحة واالستجمام والترفيه .3

ضجة المدف الممتمئة بالسكاف، كالمجكء إلى األماكف اليادئة مف أجؿ االستمتاع بأكقات الفراغ كالترفيو عف 
 .النفس بتكفي الكقت ك الماؿ
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ىذا الدافع ينشأ لدل المغتربيف خارج بمدىـ، يكلد لدييـ حافز قكم لزيارة بمدىـ األـ كتجديد  :دوافع عرقية .4
 .الركابط األسرية أك زيارة أماكف تركت انطباعا معينا عنيا

يرتبط ىذا الدافع بالرغبة في العالج كالبحث عف بيئة نقية بعيدة عف التمكث كالضجيج : دوافع صحية .5
 .كالتكجو نحك األماكف ذات الخصائص العالجية لغرض االستشفاء كاالسترخاء مف أجؿ الراحة النفسية

السفر بغرض مشاىدة المباريات الرياضية كتشجيع فرؽ معينة أك ممارسة الرياضة : دوافع رياضية .6
 .كالمشاركة في المنتديات كالتجمعات الرياضية

تتمثؿ في االستفادة مف األسعار كمف فرؽ العممة في التحكيؿ كىذا يؤدم إلى تكجو : دوافع اقتصادية .7
السياح إلى البمد الذم انخفضت عممتو لمتمتع بالخدمات ك السمع بأسعار أقؿ،أك ألسباب مينية كحضكر 

 .المؤتمرات أك سياحة رجاؿ األعماؿ كعقد الصفقات أك زيارة المؤسسات
تتمثؿ في المغامرة، المخاطرة أك شراء كسيمة نقؿ جديدة كمتطكرة كتجريبيا مثؿ طائرة : دوافع أخرى .8

 .،أك السفر لغرض عممي مثؿ دراسة الصخكر كالتربة.....الككنككرد
 أسباب السياحة، أركانها ومكونات النشاط السياحي -4
قبؿ الحديث عف مككنات النشاط السياحي، سنحاكؿ حصر أىـ العكامؿ التي كانت سببا في انتشار   

 السياحة كتطكرىا كمعرفة أركانيا
 أسباب السياحة -4-1

 ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ ساعدت عمى تطكر كانتشار صناعة السياحة نكرد منيا عمى كجو 
 1 :الخصكص العكامؿ التالية

االنتقاؿ مف الريؼ إلى المدينة أدل إلى زيادة الطمب عمى السياحة نظرا لتميز الحياة في المدينة : التمدف .1
 .بالركتيف كالضجيج مما شجع عمى البحث عف أماكف تكفر نكع مف الراحة كالمتعة

تخفيض ساعات العمؿ نتيجة استعماؿ اآلالت ك المعدات الحديثة أدم إلى زيادة أكقات الفراغ    .2
 .أصبحت فرص السفر كالسياحة متكفرة

التمتع بالعطؿ المدفكعة األجر بعد ظيكر العديد مف القكانيف كالتشريعات الخاصة بتنظيـ العمؿ كسف  .3
 .قانكف العطؿ اإلجبارية المدفكعة األجر

ظيكر الفائض في اإلنتاج نتيجة تطكر اآلالت كنظـ كطرؽ اإلنتاج مما أدل إلى ظيكر التجارة  .4
 .الخارجية كالبحث عف األسكاؽ خارج حدكد الدكلة كىك ما يحتاج عف تنقؿ كسفر
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بعد نياية الحرب العالمية الثانية شيد العالـ نكع مف االستقرار كانتشار األمف كالسالـ شجع عمى السفر  .5
 .كالتنقؿ مف مكاف آلخر

اليائؿ في كسائؿ النقؿ خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، أيف تـ تحكيؿ الطائرات الحربية إلى  التطكر .6
طائرات مدنية لنقؿ المسافريف، مما سيؿ السفر حيث أصبح االنتقاؿ مف دكلة إلى أخرل ال يستغرؽ سكل 

 .ساعات قبؿ أف كاف يستغرؽ أياـ أك أشير
التطكرات التكنكلكجية التي ظيرت بعد الثكرة الصناعية صاحبيا ظاىرة تتمثؿ في التمكث : التمكث .7

 في المدف الكبرل، مما أدل إلى ىركب األشخاص خالؿ مدة مف الزمف إلى مناطؽ أخرل خالية كباألخص
 .مف التمكث

تطكر كسائؿ االتصاؿ الحديثة التي ساىمت بشكؿ فعاؿ في السياحة كالسفر، حيث أصبح بإمكاف  .8
الشخص أف يسافر إلى أبعد نقطة في العالـ مف دكف التأثير عمى أعمالو بحيث يمكف أف يقـك بيا عف طريؽ 

 .ىاتؼ، فاكس، انترنيت :األجيزة الحديثة
زيادة كنمك الكعي الثقافي كالعممي كاالجتماعي كانتشار المعمكمات أدت إلى زيادة الرغبة لدل الكثير مف  .9

 .الناس لزيارة بمداف أخرل لإلطالع عمى العادات كالثقافات األخرل
طرؽ المكاصالت، المكانئ، خطكط السكؾ الحديثة، : التطكر اليائؿ في البنى التحتية في العالـ .10

 .المطارات أدل إلى سيكلة االنتقاؿ مف مكاف آلخر
: يمكف تقسيـ أركاف السياحة إلى:  أركان السياحة -4-2
صناعة السياحة مرتبطة ارتباطا كثيقا بصناعة النقؿ إذ أنو ال يمكف أف تنشأ سياحة كتتطكر : النقل .1

 1 .بدكف كسائؿ كتكفر طرؽ المكاصالت كخدماتيا
البرية كتشمؿ السيارات الخاصة كالمؤجرة، الباصات السياحية، السيارات السياحية، القطارات، الدراجات . أ

 .الخ.....النارية
 .الخ...البحرية كتشمؿ المراكب كالزكارؽ كاليخكت. ب
 .الجكية كتشمؿ الطائرات النفاثة كالعادية كالعمكدية. ج
 ما يبحث عميو السائح عند أكؿال يكجد سياحة بالمعنى الحقيقي بدكف أماكف لإليكاء فإف : اإليواء .2

الكصكؿ إلى أم دكلة أك مكاف كاف ىك مكاف مناسب لإلقامة إذ يبحث عف اإلقامة قبؿ البحث الطعاـ 
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كالشراب كالترفيو، كاإليكاء يمثؿ الفنادؽ كمكتيالت ، شقؽ سياحية، غرؼ، مخيمات، كيمثؿ أيضا بصكرة 
 .مباشرة الطعاـ كالماء

ال تنجح أم سياحة بدكف برنامج معيف يتمتع بو السائح كيحجز لو مسبقا أك عند الكصكؿ إلى : البرامج .3
البمد المعني، كىذه البرامج تشمؿ زيارة المتاحؼ ك األماكف األثرية كالتاريخية كأماكف الترفيو أك المناطؽ 

إلخ  باإلضافة إلى الخدمات السياحية األخرل مثؿ المحالت، التقدـ ...الدينية أك العالجية أك الطبيعية
 ....المدني، األسكاؽ، المنتزىات 

مصطمح يطمؽ عمى الخدمات األكلية الكاجب تكفرىا لقياـ أم مشركع أك منطقة سياحية، : البنية التحتية .4
 الخ...الغاز، التمفكنات، الخدمات الصحية، الطرؽ، البنكؾ بة، الكيرباء،ذمثؿ شبكة المياه الثقيمة، المياه الع

الخ ككذلؾ مشاريع ...مصطمح يطمؽ عمى منشآت اإلقامة الفنادؽ كالمكتيالت مخيمات: البنية الفوقية .5
االستقباؿ السياحي كمكاتب المعمكمات السياحية ككالء السفر، الشركات السياحية، مكاتب إيجار السيارات، 

الخ كىذه الخدمات تختمؼ مف بمد إلى آخر كحسب تقدـ ...مترجميف كأدالء سياحييف، المالعب، المسارح
.  البمد

 مكونات النشاط السياحي -4-3
 فيما تككف أنيا إال كتشعبيا، تعددىا بالرغـ مف العناصر مف مجمكعة مف السياحة صناعة تتككف   
 1 :يمي فيما إيجازىا يمكف العناصر كىذه بالتجانس كاحدة تتميز كحدة بينيا
 )السياحي اإليواء أماكن( السياحية اإلقامة :أوالً 
 ..العائمة الفنادؽ ..الفندقية الشقؽ ..بأنكاعيا المخيمات السياحية القرل ..المكتيالت ..الفنادؽ  

 .المختمفة بأنكاعيا المنتجعات السياحية
 :بين ما الفنادق تتنوع

 اإلجازات األعماؿ رجاؿ لسائحي( المدينة كسط  فنادؽ(. 
 الطائرات كمالحي العبكر لسائحي( المطارات فنادؽ(. 
 اإلجازات لسائحي( المنتجعات(. 
 اإلجازات لسائحي( العائمة الفنادؽ(. 
 األعماؿ كرجاؿ المؤتمرات لسائحي( المؤتمرات فنادؽ(. 
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 البكتيؾ فنادؽ  BOUTIQUE  تحكيؿ إلى كتيدؼ سياحيان  مقصدان  ذاتيا في حد تمثؿ صغيرة فنادؽ 
 .غرفة 50 عف عادةن يقؿ الغرؼ كعدد ذاتيا حد في فريدة تجربة إلى النزالء السائحيف إقامة

 )حدكث دكف كالبيئة السائح بيف عالقة خمؽ البيئية بيدؼ السياحة لمبادئ تستجيب التي )البيئية الفنادؽ 
 .أضرار بالبيئة

 :إلى تنقسم السياحة شركات :ثانياً 
رحالت  منظم
 السياحية الخدمات مف مجمكعة أك شكؿ رحمة في كتنظيميا السياحي البرنامج عناصر جميع تتكلى   

 في  كيتكاجد )اإلقامة النقؿ كأماكف مركبات( مثؿ الرحمة مككنات مف جانبا أحيانا الرحالت يمتمؾ كمنظـ
 .لمسائحيف المصدرة البالد
السياحية  الخدمات وكالة
 في كتكجد معيا االتفاؽ كحسب الرحالت بمعرفة منظمي سمفا المعدة السياحية البرامج تنفيذ عف مسؤكلة   

 .لمسائحيف البمد المستقبمة
بالتجزئة  السياحية السفر وكالة
 كتتكاجد عمكلة مقابؿ الرحالت منظميف التي ينظميا السياحية الرحالت تبيع التي السياحية الككاالت ىي   
 مف كقربيا السكنية التجمعات ككجكدىا في انتشارىا عمى عمميا في كتعتمد لمسائحيف الدكؿ المصدرة في

 .العمؿ
السياحي  النقل  :ثالثاً 

 الخارجي النقل 
أك  الطائرات(بكاسطة يتـ أف كيمكف ثانية، إليو الزيارة كالعكدة دكلة إلى األصمي بمده مف السائح انتقاؿ ىك   

 .)البرية النقؿ كسائؿ أك السفف
 الداخمي  النقل

 كافة باستخداـ يزكرىا التي الدكلة السائح داخؿ بيا يقكـ التي الداخمية التنقالت جميع بو يقصد  
 . النقؿ الجكم، البحرم كالبحرم:السياحي النقؿ في المستخدمة الرئيسية الكسائؿ االنتقاؿ كسائؿ

 
السياحي  اإلرشاد : رابعاً 
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 كخبرة كفنية عممية كفاءة تتطمب كالتي لمنشاط  السياحي المكممة األنشطة مف السياحي اإلرشاد يعتبر  
جادة كالجغرافية التاريخية بالجكانب اإللماـ في مجاؿ كافية  عمييا المتعارؼ األجنبية المغات كالحضارية كا 
 الدكلة تسعى الذم خالصة الخطاب تعكس التي القادمة الكاجية كيمثؿ )…فرنسية –إنجميزية ( عالميان 

 .المجتمع الدكلي إلى تكجييو السياحية
السياحي  واألمن .. األمن : خامساً 

 كالجماعة الفرد خالؿ ككذلؾ مف الفرد داخؿ كالسكينة كاألمف باألماف الشعكر ىك. 
 االجتماعية كأدائيـ لكاجباتيـ لمرزؽ سعييـ أثناء بالطمأنينة األفراد شعكر ىك. 
 الدكلة ىذه حدكد داخؿ كاألمف األفراد بالسالـ شعكر بمعني الدكلة، أمف في ممثؿ كذلؾ كىك 
 السياحة  في السياحية كالعامميف كالمنشآت السائح أمف السياحي يعني األمف. 
 كتكفير تنقالتيـ في كتأمينيـ أعماؿ إرىابية أم أك أمنية إختالالت أم حدكث مف السائحيف حماية 

 .ليـ تحدث مدنية أك جنائية كاقعة كؿ في القضائية كالقانكنية الحماية
السياحي  الترفية : سادساً 

 الجذب عكامؿ أىـ مف كتعتبر )مالىي ترفييية –مطاعـ( السياحية العامة المحالت بو يقصد  
 .السياحي

السياحي  البيع : سابعاً 
 عمى كاضح تأثير مف لو لما السياحي المرتبطة بالقطاع األنشطة ضمف السياحي البيع خدمات تدخؿ  

 ..كاليدايا السياحية كالسمع التذكارات شراء عمى إلقباليـ ..السائحيف كمعدالت إنفاؽ حجـ
 .السياحي الجذب عكامؿ أىـ كمف لمعمالت األجنبية كمكردان  اليامة التصديرية األنشطة مف كيعتبر

 
 

خالصة 
 تعتبر مف فإنيا إلى المردكد الكبير الذم تقدمو ك بالنظرلقد أصبحت السياحة صناعة قائمة بذاتيا،  

 لجكء ذلؾ الدليؿ عمى  كأكثرىا جمبا لمعممة الصعبة، كىك ما تفطنت لو الكثير مف الدكؿ كالقطاعاتبيف أىـ 
 إنشاء المرافؽ  تطكير قطاع السياحة كذلؾ مف خالؿ  إلى استثمار ما تممؾ مف مقكمات طبيعية فيمعظميا

 . الستقطاب السياحالالزمةالسياحية كتكفير كؿ التسييالت 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
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 الجغرافية السياحية والجذب السياحي: الفصل الثاني
يعتبر السائح كعالقتو بالمكاقع كاألماكف السياحية المجاؿ الكاسع الذم تيتـ الجغرافية السياحية   

بدراستو كالتي تركز عمى تمؾ العالقة المكجكدة بيف عناصر البيئة كنشاطات اإلنساف باختالفيا، كإلعطاء 
صكرة كاضحة عف الجغرافية السياحية قسمنا ىذا الفصؿ إلى قسميف، حيث تناكلنا في القسـ األكؿ الجغرافيا 

 العالقة بيف السياحة كالجغرافية، إعطاء تعريؼ لمجغرافية السياحية،تكضيح كيؼ إبراز: السياحية مف خالؿ
يتـ معالجة السياحة جغرافيا،التعرؼ عمى مناىج الجغرافية الضركرية لدراسة السياحة كسنتعرؼ أيضا عمى 

أما القسـ الثاني فمكضكعو الجذب السياحي إبتداءا بمفيكمو ، .أىـ الجكانب التطبيقية في الجغرافية السياحية
. أصنافو، خصائصو كالعكامؿ المؤثرة عمى الجذب السياحي

 الجغرافيا السياحية -1
عند دراسة السياحة نجد أف ىناؾ عدة جكانب تدخؿ في دائرة مجاؿ كاىتماـ عمـ الجغرافيا الذم   

يسعى إلى زيادة معرفة اإلنساف كفيمو لمبيئة المحيطة بو حتى تككف لو القدرة عمى استغالؿ ما تممكو ىذه 
 لقد أردنا مف خالؿ دراستنا ىذه .البيئة مف الخصائص الطبيعية كغير الطبيعية في اإليفاء بأغراضو المختمفة

أف نبحث في تمؾ العالقة المكجكدة بيف السياحة كظاىرة بشرية كالجغرافيا كمنيج عممي مكضكعي كالذم 
:  يمي انبثقت منو السياحة الجغرافية، كلقد ركزنا في دراستنا ىذه عمى ما

  عالقة الجغرافيا بالسياحة
 ماىية الجغرافية السياحية 
 المعالجة الجغرافية لمسياحة 
 الناىج الجغرافية لمسياحة 
 الجغرافية السياحية كجغرافية تطبيقية. 

 

 عالقة الجغرافيا بالسياحة -1-1
تستثمر صناعة السياحة مكارد طبيعية كأخرل بشرية في بيئة ما لجذب السياح لقضاء إجازاتيـ   

كالمعركؼ أنو مف أىداؼ الدراسة الجغرافية ألم بيئة حصر الكارد االقتصادية كتقييميا، فسطح  .كعطميـ فييا
األرض كباطنو كما يحيط بو مف غالؼ غازم يحكم الكثير مف مكارد الثركة التي ييتـ بيا الجغرافي كيسعى 

مما يعني إمكانية تكظيؼ الجغرافية في مجاؿ السياحة . إلى تحديد إمكانية استغالليا لصالح المجتمع
التي يمكف أف تشكؿ عرضا يستثمر - مف حيث المالمح ك التكزيع- المكانية (المكارد )بإظيارىا لمخصائص
كىذا يبرز العالقة الكثيقة بيف مالمح البيئة الطبيعية كالسكاحؿ البحرية كالجزر . لتمبية الطمب السياحي
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كبعض أشكاؿ سطح األرض كالبحيرات كاألشكاؿ النباتية الطبيعية كالحياة الحيكانية الفطرية كأنماط السياحة 
. المرتبطة بيذه المكارد

 في األقاليـ األرضكيغير النشاط السياحي مف مالمح المنظر الطبيعي العاـ كمف أنماط استخداـ   
المستثمرة سياحيا، كذلؾ بما يحدثو مف إضافات بشرية في البيئة تتمثؿ في تشييد المنتجعات أك الفنادؽ،إلى 

جانب جميع اإلنشاءات التي تكفر الخدمات السياحية، كعمى الرغـ مف الضركرة االقتصادية التي تفرض 
استغالؿ المالمح الطبيعية الجميمة سياحيا في بعض األقاليـ إال أف ذلؾ قد يحدث ضررا بالبيئة مما يتطمب 

 ك األرضية المحميات إنشاء في كثير مف دكؿ العالـ مف خالؿ تنفيذهحماية ك صيانة الطبيعة، كىك ما تـ 
البحرية، ك المنتزىات الطبيعية لمحفاظ عمى الحياة الحيكانية كالنباتية الطبيعية كما في كينيا كتنزانيا ك 

 1.المنتزىات المنتشرة في أكربا كأمريكا
كمع ازدياد اىتماـ الجغرافييف بمكضكع السياحة مند بداية القرف العشريف فقد تبمكر اسـ الجغرافية   

السياحية حيث بدأ الجغرافيكف األمريكيكف بالتركيز عمى الجانب االقتصادم لمسياحة كاعتبارىا أحد أنماط 
استعماالت األراضي، كما تسكد في الدراسات البريطانية التي تندرج تحت مجاؿ جغرافية السياحة التركيز 

عمى مرفكلكجية المنتجعات السياحية كأثرىا عمى تركز الكفكد السياحية، كفي فرنسا تيتـ الدراسات اإلقميمية 
بإبراز مكضكع جغرافية السياحة كأحد المالمح اإلقميمية، حيث تتبمكر أىمية الجكانب السياحية في المعطيات 

. 2الطبيعية كالترفييية التي تتكفر في اإلقميـ
نالحظ مما سبؽ أف السياحة ظاىرة جغرافية تحتاج لدراسة مف عدة جكانب،أىميا دراسة المالمح   

 .التي ستساعد في خمؽ عرض يقابمو طمب سياحي اإلقميمية الجغرافية
 مفهوم الجغرافية السياحية -1-2
أكؿ ما يثير االنتباه ىؿ الجغرافية السياحية مصطمح أـ مفيكـ؟ بشكؿ عاـ كممة الجغرافية   

Géographie   ىي في األصؿ كممة يكنانية كتعنيGéo :كىي األرض كgraphie : ىي الكصؼ بمعنى
إننا نتعامؿ مع مصطمح غريب عف العربية مند آالؼ السنيف، حتى . أف الجغرافية ىي عمـ كصؼ األرض

أصبحنا نعتبر أف كممة جغرافية ىي مف ابتكارنا كأف ىذا االصطالح عربي كىذا طبعا يتنافى مع الصكاب، 
فالجغرافية يمكف أف تككف مصطمحا كيمكف أف تككف مفيكما كلتفسير ىذه اإلشكالية ال بد مف الكقكؼ عمى 

                                                           
 60-59 محمد خميس الزككة، مرجع سابؽ، ص ص 1
، 1997العدد التاسع -اإلنسانية،مجمة مركز الكثائؽ كالدراسات الجغرافية السياحية في دولة قطر دراسة في المقومات واالقتصاديات:  محمد الخزامي 2

 261-260ص ص 
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قبؿ ذلؾ يمكف تمخيص المفيـك العاـ الذم . بعض األسس التي تحدد المفيـك كتمؾ التي تحدد المصطمح
: يمي تتناكلو الجغرافية السياحية كما

 دراسة عالقة السياح بالبيئة كأساليب تفاعميـ معيا 
 العالمية كاإلقميمية ك المحمية كالقكانيف المتحكمة فييا دراسة الحركة السياحية 
  دراسة التكزيع األمثؿ لممكاقع كالمنشآت السياحية بناءا عمى العناصر الطبيعية كالبشرية باالعتماد عمى

. المشاىد كالكصؼ في مرحمة أكلى ثـ التحميؿ كالتعميؿ بعد ذلؾ
تطكر مفيـك الجغرافية السياحية بقدر ما تطكر معو المحتكل الجغرافي كىنا سنقـك بذكر تقسيـ   

Norman Graves لمفاىيـ الجغرافية، حيث قسميا إلى فئتيف تشمؿ                                  . 
 المفاىيـ الجغرافية التي تقـك عمى المالحظة ك الكصؼ كبالتالي مف المفاىيـ المحسكسة مثؿ :الفئة األولى

. الظكاىر ك األشكاؿ الطبيعية ك البشرية القابمة لممالحظة كالمشاىدة العينية مثؿ التضاريس
 كىي مفاىيـ تقع في مستكل أعمى مف التجريد بالنسبة لممفاىيـ األكلى كتحاكؿ أف تعطي :الفئة الثانية

مجمكعة مف التفسيرات كالتعميالت لمجمكعة مف العالقات التي تميز المفيـك كذلؾ تماشيا مع التطكرات التي 
 .عرفيا الفكر الجغرافي

إذف المفيـك في الجغرافية الحديثة اعتمد عمى التفسير كالتعميـ فالتفسير يقتضي البحث عف األسباب   
أما التعميـ فيتجمى في تعميـ .التي تؤدم إلى كجكد ظاىرة مجالية مف حيث مكرفكلكجيتيا كمكانيا كحركتيا

نريد أف نشير إلى أف الجغرافية السياحية شأنيا في  المفاىيـ كمبادئ كقكانيف كنظريات التفسير كمف خالؿ ىذا
 .تطكرىا شأف تطكر عمـ الجغرافية األـ

 الجغرافية بعض المفاىيـ مف العمـك األخرل، مما ساىـ في انقساـ الجغرافية إلى قسميف أخذتلقد   
قسـ خاص بالجغرافية الطبيعية كالقسـ اآلخر خاص بالجغرافية البشرية كىذه األخيرة أيضا تفرعت إلى 

مجمكعة مف الفركع كؿ فرع مستقؿ بمنظكمة مفاىمية خاصة مف ىنا بدأنا الحديث عف مفيـك الجغرافية 
السياحية الذم ركز عمى دراسة التبايف المكاني لطبيعة التدفؽ السياحي كتكضيح العالقة بيف السائح كمكاف 

البعد األكؿ يشمؿ دراسة نقاط انطالؽ : القصد السياحي لذلؾ فيك عمـ ييتـ بدراسة بعديف أساسيف ىما 
السياح كدراسة ىذه األماكف دراسة كافية أما البعد الثاني فيشمؿ دراسة نقاط الكصكؿ إلى مكاقع الجذب 
السياحي، يمكف النظر إلى الجغرافية السياحية بأنيا الميداف الذم يدرس كيحمؿ التبايف المكاني مف فترة 

 بيف مناطؽ العرض كالطمب السياحي، كدراسة العالقة بيف التباينات المكانية أك اإلقميمية لمظكاىر ألخرل
. الطبيعية كالبشرية في المكاقع السياحية
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يمكف تعريؼ الجغرافية السياحية بأنيا العمـ الذم يتناكؿ دراسة كتحميؿ العالقات المكانية المتبادلة بيف أماكف 
كمدل تأثير السياحة عمى المجتمعات المحمية كبيئات المكاقع السياحية، كما ينتج .العرض كالطمب السياحي

 1.عنيا مف تأثيرات في المجاالت البيئية ك االقتصادية كاالجتماعية
 المعالجة الجغرافية لمسياحة -1-3
 في أمريكا الشمالية مند عدة أكرغـ ظيكر دراسات عديدة عالجت ظاىرة السياحة سكاءا في أكربا   

قركف، إال أف الجغرافييف لـ يشارككا في ىذا المجاؿ كيدلكف بدلكىـ فيو ليبرزكا قدرة الجغرافية مف حيث 
السياحة كأطرىا كدكر اإلنساف في تكجيو  اإلطار كاألسمكب كالفمسفة عمى تجسيد دكر البيئة في تحديد أنماط

 2 .كالحضارم ىذا النشاط كتحديد حجمو كنتائج ذلؾ عمى الصعيديف البيئي
يرجع تأخر معالجة الجغرافييف لمكضكع السياحة إلى عدة أسباب يأتي في مقدمتيا تركيزىـ عمى   

دراسة الظكاىر كاألنشطة كالعالقات ذات االرتباطات الكثيقة بحياة اإلنساف كأسمكب حياتو كمستقبمو، ككاف 
ينظر إلى المكضكعات المتعمقة بشغؿ أكقات الفراغ عمى أنيا قضايا رفاىية كخاصة أف معظـ المستثمريف 
ألكقات فراغيـ مف األثرياء القادريف عمى السفر لمسافات طكيمة أك ممارسة أنشطة أك ىكايات مكمفة مثؿ 
رحالت الصيد كرككب الخيؿ، لذا كانت تعد مكاضيع محدكدة األىمية مما حصرىا في أطر عمـك محددة 

تأتي العمكـ االجتماعية كاالقتصادية كالتجارية في مقدمتيا، باإلضافة إلى تعدد األنشطة المشتركة في 
استغالؿ كقت الفراغ، كعدـ كضكح بعض جكانب ظاىرة السياحة كما تبع ذلؾ مف اختالؼ الباحثيف في 

. كضع تعريؼ محدد لمسياحة كتحديد مضمكنيا كظاىرة
كبدأت الدراسات الجغرافية تشارؾ في مكضكع السياحة مند بداية القرف العشريف كذلؾ مف خالؿ   

االىتماـ باألنشطة التي تعالج استثمار العطالت كاإلجازات كاستغالؿ أكقات الفراغ التي برزت أىميتيا في 
. الترفيو كالمتعة التي تساعد عمى تجديد نشاط اإلنساف كتزيد مف قدرتو عمى العمؿ ك اإلنتاج

كلقد ركزت الدراسات الجغرافية التي عالجت ظاىرة السياحة خالؿ العقد الثالث مف القرف العشريف   
: عمى أربع قضايا رئيسية

 تأثير السياحة كالتركيح في أنماط استخداـ األرض. 
 السياحة كأحد األنشطة االقتصادية. 
 دراسة ظاىرة السياحة في إقميـ محدد. 

                                                           
 27-24ص ص  -2009، عماف،1، الكراؽ لمنشر كالتكزيع،ط الجغرافيا والمعالم السياحية إبراىيـ خميؿ بظاظك، 1
 70-66 محمد خميس الزككة، مرجع سابؽ، ص ص 2
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 التكزيع الجغرافي ألنماط السياحة كتأثير الخصائص المكانية في ذلؾ. 
 الفراغ بعد الحرب العالمية أكقاتكازداد اىتماـ الجغرافييف بالسياحة كبغيرىا مف األنشطة التي تشغؿ   

الثانية حيف برزت ظاىرة التضخـ الحضرم القائـ عمى الكظيفة الترفييية كنتيجة لتعدد األنشطة القائمة عمى 
كتعددت الدراسات الجغرافية التي عالجت السياحة مع بدء عقد الستينات في القرف . الكظيفة الترفييية

 في مقدمتيا كالتي أشار فييا إلى البعد 1961 عاـ M.Barrier العشريف، كتأتي الدراسة التي أجراىا
. الجغرافي في مجاؿ النشاط السياحي كتحديد مشكالتو اإلقميمية كاقتراح الحمكؿ العممية ليا

كتتابعت الدراسات الجغرافية التي عالجت مكضكع السياحة في أكربا مند عقد الستينات كفي كؿ مف   
عمـك غير جغرافية مثؿ  الكاليات المتحدة ككندا خالؿ السبعينات ، كشارؾ في االىتماـ بدراسة السياحة عدة

العناصر الرئيسية  كيمكف حصر. االقتصاد كاإلحصاء كالتسكيؽ كاالجتماع  كاألنتربكلكجيا في مقدمتيا
: لجغرافية السياحة في يأتي

  األنماط المكانية لمعرض السياحي، كتشمؿ عمى عكامؿ الجذب السياحي، كسائؿ النقؿ، كسائؿ الراحة
 الخ..كالتسمية

 األنماط المكانية لمطمب السياحي، كتعتمد أساسا عمى كؿ مف الدخكؿ كالثقافية كالتعميـ. 
  جغرافية المنتجعات التي تتبايف أنماطيا تبعا لكؿ مف مالمح البيئة الطبيعية كالخصائص الحضارية

 كالبشرية
 التحركات السياحية كمحاكرىما عمى المستكييف الدكلي كالقكمي 
 نتائج السياحة في المجاالت االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية. 
 ج مف األماكف السياحية بيدؼ إبراز مالمح شخصيتيا الطبيعية كتحديد اتجاىاتيا المستقبميةذدراسة نما. 
الجغرافية عمـ حيكم تتسـ معظـ مكضكعاتو بالديناميكية لتغير : المناهج الجغرافية لدراسة السياحة -1-4

معمكماتيا بصكرة مستمرة خاصة أنيا تتعمؽ بخصائص اإلنساف كبيئتو كأنشطتو التي تركز عمى إنتاج 
كاستيالؾ كتبادؿ الحاجيات المختمفة، لذا يتابع عمـ الجغرافية كؿ تغير يطرأ عمى اإلنساف كمالمح بيئتو، 

كمف الطبيعي أف تتبايف ىذه العالقة مف إقميـ إلى .  بالبيئة الطبيعيةاإلنسافكيرصد كيحمؿ تطكر عالقة 
 .آخر
كىي مناىج .كتتعدد مناىج الدراسة في الجغرافية، كالتي تتراكح بيف األصكلية كاإلقميمية كالتطبيقية  

تسعى إلى اإلسياـ في تجسيد كمعالجة المشكالت البشرية كالبيئية بأسمكب كفمسفة جغرافية خاصة تضيؼ 
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كال يمكف دراستيا بعيدا عف مناىج .الكثير عمى معرفة اإلنساف كفيمو لمبيئة التي تشكؿ مكطنو كمسرح حياتو
: الدراسة المتبعة في الجغرافية االقتصادية التي تسعى أساسا لإلجابة عمى األسئمة األربعة التالية

 ما نكع النشاط السياحي الذم يمارسو اإلنساف؟ 
 أيف يمارس اإلنساف النشاط السياحي فعال؟ 
 لماذا يزاكؿ اإلنساف النشاط السياحي في أقاليـ في العالـ دكف أقاليـ أخرل؟ 
                                                                                                  كيؼ يزاكؿ النشاط السياحي كاألساليب المستخدمة فيو كمدل تطكره؟ 

: كتككف محاكر دراستيا عمى النحك التالي
 بعض الظكاىر الثقافية فييا أكتتبع األقاليـ كالمكاقع التي يمكف استغالؿ بعض مالمح بيئتيا الطبيعية  -

 .في إقامة صناعة السياحة فييا
 .إبراز مبررات استغالؿ بعض المكاقع  سياحيا كعدـ استغالؿ البعض اآلخر -
تحميؿ خصائص كؿ مف األقاليـ كالمكاقع السياحية، كىك جانب مف الدراسة يكز عمى الكصؼ مف أجؿ  -

 .تحديد خصائص صناعة السياحة في األقاليـ كالمكاقع المستثمرة سياحيا
 .إلقاء الضكء عمى طبيعة اإلنشاءات السياحية كالمرافؽ الخدمية كمدل كفايتيا -
. إجراء مقارنة بيف النطاقات السياحية كالنطاقات االقتصادية األخرل لتحديد أكجو الشبو كاالختالؼ بينيا -

كبذلؾ تتحدد مالمح أقاليـ صناعة السياحة التي يمكف تكزيعيا عمى خريطة خاصة تسيـ في محاكلة تحديد 
 .شخصية ىذه األقاليـ

 1.التي ترتبط بيا صناعة السياحة إلقاء الضكء عمى الظكاىر المختمفة -
 2:كبصكرة عامة يمكف تقسيـ المناىج الجغرافية لدراسة السياحة إلى خمسة مناىج

 المنيج الحرفي لبحث صناعة السياحة ال بد مف التركيز عمى تتبع تاريخ إتباع عند :المنهج الحرفي -1
ظيكر الحركة السياحية كتطكر مفيكميا كالتعريفات التي عالجتيا في المدارس العممية المختمفة، كالعكامؿ 

الجغرافية الكاجب تكافرىا لتطكير صناعة السياحة كنجاحيا، كالعالقات المتبادلة بيف خصائص البيئة كأنماط 
 السياحة المختمفة، كدكر السياحة في البياف االقتصادم

 ففي ىذه الحالة تركز الدراسة عمى العكامؿ الطبيعية اك البشرية كالتي يبدك تأثيرىا :المنهج األصولي -2
 :كاضحا خالؿ الجكانب التالية

                                                           
 37،ص 2013، الكراؽ لمنشر كالتكزيع، عماف، مدخل إلى جغرافية السياحة عبد القادر إبراىيـ حماد، ناصر محمكد عبد، 1
 62-55 أمنة بكحجر، مرجع سابؽ،ص ص 2
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عناصر البيئة الطبيعية حيث تحدد مالمح دراسة البيئة الطبيعية مدل إمكانية استثمارىا سياحيا، بؿ   -
 مستكل كدرجة التطكير كبالتالي درجة إسياـ ىذه الصناعة عمى المستكييف العاـ كأحياناكتحدد أيضا السياحة 

 .كالفردم
الحجـ، التكزيع : العكامؿ البشرية كاالجتماعية التي تشمؿ عمى الدراسات السكانية في اإلقميـ مف حيث -

الجغرافي، العادات كالتقاليد المتبعة، الحياة اليكمية لمسكاف، باإلضافة إلى النظـ االقتصادية السائدة، كمدل 
ىذه العكامؿ تمعب دكرا رئيسيا في إيجاد العرض .كفرة رأس الماؿ لإلنشاءات السياحية ك المرافؽ الممحقة بيا

 .السياحي المالئـ لمطمب السياحي
تتبع النتائج االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية المترتبة عمى المجمكعتيف السابقتيف مف العكامؿ، كرصد  -

. مشكالت القطاع السياحي، كأىميتو في الدخؿ القكمي لمكثير مف الدكؿ
 حيث تنصب الدراسة عمى تحميؿ التكزيع الجغرافي لممنشآت السياحية في دكلة ما أك :المنهج اإلقميمي -3

إقميـ معيف، كتكضيح مدل ارتباط ذلؾ التكزيع بكؿ مف مالمح البيئة الطبيعية كالظكاىر البشرية كاالجتماعية 
كنتائج النشاط السياحي في اإلقميـ، كالعالقات المتبادلة بينو كبيف األقاليـ األخرل سكاء كانت مصدرة لمسياح 

 .أك مستقبمة ليـ مف حيث الحجـ كالنكعية
 أما عند دراسة السياحة مف خالؿ ىذا األسمكب فعمينا إتباع مسار خاص في البحث  :المنهج الوظيفي -4

ييدؼ إلى إلقاء الضكء عمى التركيب الكظيفي ليذا النمط مف األنشطة االقتصادية كالذم يتبايف مف إقميـ إلى 
فكظيفتا . بؿ كمف فترة إلى أخرل في نفس اإلقميـ تبعا الختالؼ العكامؿ البشرية كالتطكر الحضارم. آخر

العرض كالطمب السياحييف في الدكؿ الفقيرة تتسماف بالبساطة المتناىية كعدـ التعقيد لعدـ ارتباطيما بكظائؼ 
ألف اليدؼ مف ىذا النشاط في ىذه الحالة يتـ في إطار إقميمي بحث كعمى مستكل محدكد . إنتاجية أخرل

بينما تختمؼ .يقتصر عمى الراغبيف في قضاء بعض أكقات فراغيـ في الفعاليات التركيحية البسيطة كالمتعة
الصكرة تماما في المجتمعات التي تستثمر مكاردىا السياحية ألغراض اقتصادية، إذ تتعقد  الكظائؼ في 
قطاع السياحة في ىذه الحالة بيف اإلنتاج أم تجييز العرض باستثمار المكارد الطبيعية كتجييز البيئة 

السياحية مف الداخؿ كالخارج عمى حد سكاء كباختالؼ حاجاتيـ كرغباتيـ التركيحية، كما يتطمبو ذلؾ مف 
إستراتيجية تسكيقية مالئمة كىي مياـ تتسـ بالصعكبة كالتعقيد لتكافر عناصر المنافسة في األسكاؽ كتبايف 

مكانات الراغبيف في االشتراؾ في التجربة السياحية  .ميكؿ كأىداؼ كا 
 حيث يمكف بحث السياحة كظاىرة حضرية باستخداـ أحد أساليب دراسة السياحة  :المنهج الحضري -5

 :اآلتية
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 إلبراز دكر .دراسة حالة كذلؾ عف طريؽ إجراء دراسة تحميمية تفصيمية ألحد المركز السياحية الحضرية
سياميا في نشأة كتطكر ىذا المركز مع التركيز عمى مفردات النشاط السياحي كمستقبمو، مما . السياحة كا 

يتطمب ضركرة إلقاء الضكء عمى المشكالت التي تعاني منيا السياحة، كمعنى ذلؾ أف ىذا األسمكب ييدؼ 
 .أساسا إلى إبراز السمات الشخصية لمركز سياحي محدد كتحديد مفرداتو كالعكامؿ المؤثرة فيو كمستقبمو

  الجغرافية كمستكل استثمار المالمح ر مف مركز سياحي بيدؼ إبراز أىمية المصادألكثردراسة المقارنة 
 .البيئية كنتائج ذلؾ عمى حجـ صناعة السياحة كأنماطيا كمستقبميا

  دراسة كظيفية بمعنى أف يككف التركيب الكظيفي ىك مدخؿ الدراسة إلبراز إطار كأبعاد كظيفة السياحة في
المراكز الحضرية متعددة الكظائؼ، كالتركيز عمى دراسة التكزيع الجغرافي لكؿ المنشآت السياحية كمكاقع 

مراكز التركيح في المدينة كطكؿ المسافات التي قطعيا السكاف أك السياح مف مساكنيـ كبيف المعالـ السياحية 
إقميميا، كنتائج ذلؾ عمى أنماط استخداـ األرض كأسعارىا كطبيعة المنشآت  كالتركيحية في المدينة أك

كالمرافؽ كمستكل تشغيميا مع رصد نتائج الكظيفة السياحية عمى الريؼ كعمى المناطؽ المحيطة المركز 
الحضرم، أم تتبع محاكر العالقة كمدل تغيرىا بيف المركز الحضرم كالريؼ المتاخـ لو بسبب كظيفة 

 .السياحة
 الدكر الجغرافي القادر بأسمكبو كفمسفتو البحثية القائمة عمى كصؼ كربط أىميةيتبيف مما سبؽ   

لقاء الضكء عمى المستقبؿ، لذلؾ تعددت الدراسات الجغرافية  كتحميؿ الظكاىر المختمفة كتفسير العالقة بينيا كا 
األصكلية كالتطبيقية في مجاؿ السياحة كالتي أثارت المعرفة في ىذا المجاؿ كأفادت العمـك األخرل التي 

. عالجت مكضكع السياحة المتصؿ منيا بالجانب التخطيطي
أصبح ينظر عمى أنيا .كبعد أف رسخت المناىج الدراسية لمجغرافية السياحية كتعمقت حقائقيا كتعددت أثرىا

: فرع مف فركع الجغرافية التطبيقية سيما كأنيا تركز عمى ما يأتي 
 .التقييـ المكضكعي لتحميؿ الظاىرة قيد الدراسة -
االعتماد عمى األسمكب الكمي في الدراسة كعرض نتائجيا، فطالما كانت الظكاىر قابمة لمقياس فإنو يمكف  -

 .اإلجابة عمى أم تساؤالت تتعمؽ باألنماط المكانية بمصطمحات أك صيغ رقمية
مف أجؿ التنمية  في تحديد محاكر التخطيط إلقاء الضكء عمى االحتماالت المستقبمية لدكرىا الكبير -

 كالتطكير
أف تصؿ الدراسة في نياية األمر إلى نتيجة عممية تعكس القيمة العممية لمجغرافية كقدرتيا التطبيقية عمى  -

. خدمة قطاع السياحة كالفندقة كاالشتراؾ في حؿ المشاكؿ التي تكاجو عممية التطكير كالتشغيؿ
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ىك - كمنيا جغرافية السياحة- كمعنى ذلؾ أف اليدؼ األساسي لمنيج البحث في الجغرافية التطبيقية  
بمعنى آخر يمكف القكؿ باف . حصر كتحميؿ كتقييـ دكر اإلنساف كحسف استثماره لمكارد البيئة المحيطة بو

ىي إال دراسة جغرافية تطبيقية تتممس أسمكب التحميؿ لممنظكر البيئي بشقيو الطبيعي كالبشرم  السياحة ما
كتبحث في تفاصيمو لتقييـ ما حققو اإلنساف في قطاع السياحة كبحث مشكالتو كتحميؿ نتائجو، مع تقييـ 

كيجب عمى الميتميف . اإلنجازات كفقا لمالمح البيئة الجغرافية كتبعا لإلمكانيات كاالحتياجات البشرية 
بالسياحة التركيز عمى الجكانب التطبيقية القائمة عمى كؿ مف المنيج، التحميؿ، كاألسمكب الكمي لمكصكؿ 

بجغرافية السياحة إلى مرحمة كضع األسس التي تحكـ ىذه الظاىرة، مما يبرز الجغرافية المتميزة ليا كخاصة 
أنيا تعد مف الظكاىر الحديثة المتناىية األىمية كالتي أثارت اىتماـ عدة عمـك بحكـ طبيعتيا المركبة 

 1.كممارستيا المتغيرة كآثارىا المتعددة
بأنيا تفعيؿ الدراسات  يمكف تعريؼ الجغرافية التطبيقية: الجغرافية السياحية كجغرافية تطبيقية -1-5

 عممي لمكاضيع تتعمؽ بأسمكبالمنيجية الجغرافية كالتي تتضمف المسح الشامؿ كالبحث كالتحميؿ كالعرض 
كيختمؼ مجاؿ الجغرافية التطبيقية عف الجغرافية التقميدية . بالتخطيط الطبيعي كاإلقميمي كبالتطكير الحضرم

 2 : في أربعة مظاىر خاصةLeszczekiأك القديمة كما يقكؿ لززيكي
 أف التقصي أك البحث الجارم القياـ بو مكجو إلى ىدؼ عممي. 
  لمظكاىر محؿ الدراسةاالنتقادمأف العمؿ يتضمف التقييـ . 
 أف الغرض العممي لمدراسات يتطمب عرض النتائج عرضا كميا. 
  في اعتبارىا احتماالت مزيد مف التطكر في المستقبؿ، كلذلؾ فال بد مف إثبات تأخذأف ىذه الدراسات 

 .قدرتيا عمى اكتشاؼ كاستنباط مدركات كتكقعات قائمة عمى أساس عممي
كيستطرد لززيكي في حديثو قائال أف دراسات الجغرافية التطبيقية إما أف تعطي حمكال لمشاكؿ معينة   

بالتزكد بتقييـ مدارؾ جديدة، أك تككف ليا قيمة عممية ىامة لحؿ مشكمة قائمة عمى الطبيعة، فإذا استخدمت 
ىذه المعايير، يمكف أف تصؿ إلى كضع جديد تستطيع مف خاللو اقتراح معالجات مالئمة لمتنمية السياحية 

. حيث أف الدراسة الجغرافية لمسياحة تشمؿ كؿ المظاىر األربعة اآلنفة الذكر
 
 

                                                           
 63 أمنة بكحجر ، مرجع سابؽ، ص 1
 64-63 نفس المرجع، ص ص 2
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الجذب السياحي  -   2
يشتمؿ النظاـ السياحي عمى ثالثة عناصر أساسية كىي العنصر : مفهوم الجذب السياحي- 2-1

أما العنصر الثالث . (المكقع السياحي )كالعنصر الثابت كىك المكاف (السائح )الديناميكي المتحرؾ لإلنساف
. فيك طرؽ النقؿ التي تكفر إمكانية الكصكؿ أك الربط بيف اإلنساف كالمكاف

مف ىنا يتضح مف أف أكثر المفاىيـ شيكعا لمجذب السياحي ىك ككنيا تشكؿ أحد عناصر النظاـ   
ال يكجد ضمف األدبيات التي تناكلت مكضكع . السياحي كالتي بدكنيا يصبح مفيـك النظاـ السياحي مبيما

الجذب السياحي كىي نادرة تعريؼ متفؽ عميو يشمؿ جميع أصناؼ الجذب السياحي الطبيعية كالحضارية 
 . 1الخ...كاالجتماعية

 (دكرة حياة المنتج )مناطؽ قصد سياحي محدد:" يرل المجمس االسكتمندم أف الجذب السياحي ىك  
دراكو كيمكف الكصكؿ إلييا دكف . الغرض األساسي الكتشافيا ىك زيادة متعة الفرد كبيجتو أك زيادة ثقافتو كا 

. 2"الحاجة إلى عمؿ حجز مسبؽ كليا القدرة عمى جمب العديد مف المجاميع السياحية
مكاقع سياحية معركفة اشتيرت بتصميميا الفريد : " ىك إال أما ميدلتكف فيرل بأف الجذب السياحي ما  

. 3"يديرىا جياز إدارم متخصص كأف اليدؼ مف كجكدىا زيادة متعة كثقافة الفرد
جميع المنتجات البيئية كالمظاىر الطبيعية كالبشرية كالخدمات : "بينما يرم الحميرم بأف الجذب السياحي ىك

التكميمية المتكفرة ضمف اإلقميـ كىي تشمؿ البنى الفكقية كالتحتية باإلضافة إلى خميط معقد مف الخدمات 
. 4"كالتيسيرات كالتسييالت التي يحتاجيا السائح مند مغادرتو مكاف مككثو كحتى عكدتو إليو

 األداة التي تعمؿ عمى تقكية كتنمية السياحة كالميتميف بيا داخؿ بأنوكما ينظر لمجدب السياحي   
البالد، كيعتبر الجذب السياحي شكؿ مف أشكاؿ العناصر التركيجية لمسيادة ألنيا تستيدؼ الستقطاب 

. 5السياح
كمما سبؽ يمكف القكؿ بأف مفيـك الجذب السياحي ىك مفيـك عاـ يشتمؿ جميع مناطؽ التركيح   

كىي . كالتسمية كالمتعة التي يبحث عنيا السائح كالتي مف شأنيا زيادة درجة القناعة كالرضا بالتجربة السياحية

                                                           
 130-129 نبيؿ زعؿ الحكامدة، مكفؽ عدناف الحميرم، ص ص 1
 116 أمنة بكحجر ، مرجع سابؽ، ص 2
 116 نفس الرجع، ص 3
 130 نبيؿ زعؿ الحكامدة، مكفؽ عدناف الحميرم، مرجع سابؽ، ص 4
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستير في عمك التسيير، جامعة تسويق صورة الوجهة السياحية لمجزائر نحو مستقبل سياحي واحد برجـ حناف، 5
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قد تككف منطقة طبيعية ذات مالمح جذابة متميزة أك مكقع سياحي فريد يمكف الكصكؿ إليو بسيكلة مف بؿ 
. المجاميع السياحية كعمى مدار السنة

:  كلمنطقة الجذب السياحي صفات ثالث ىي  
 تحقيؽ المتعة كالتسمية كالترفيو لممجاميع المشاركة 
 ليا القدرة عمى مكاءمة رغبات الطمب الحالي كالمستقبمي لمباحثيف عف التسمية كالمتعة كالترفيو 
  تكفير مستكل مالئـ مف الخدمات كالتسييالت تتكافؽ مع حاجات كرغبات الطمب كتزيد في اىتماـ

 .1السياح
:  يمكف تصنيؼ األنكاع الرئيسية لمجذب السياحي إلى اآلتي:أصناف الجذب السياحي- 2-2

الموارد الطبيعية التي ال تتطمب تطويرها استثمارا ماليا كبيرا  - أوال
حيث أنيا ترتبط بالبيئة الطبيعية مثؿ تنكع أشكاؿ األرض في مناطؽ الجباؿ كالسيكؿ كالكدياف   

كالبحيرات كالسكاحؿ حيث تؤثر مثؿ ىذه الظكاىر الطبكغرافية ليس فقط عمى درجة الجذب السياحي بؿ يمتد 
تأثيرىا عمى نكعية الطمب السياحي أيضا، فمثال سياحة العطؿ غالبا ما تتكافؽ مع سياحة المناطؽ الجبمية 

حيث تشكؿ تضاريس األرض المرتفعة منطقة جذب سياحي ميمة لحركة السياحة اإلقميمية بينما تجذب 
مناطؽ المسطحات المائية العكائؿ الراغبة في قضاء عطمة نياية األسبكع كقد يرجع السبب في ىذا التكزيع 

كقد أشارت بعض الدراسات عمى .  كبعد األقاليـ الجبمية عنيااالستيطانيةإلى قرب المسطحات مف التجمعات 
كسكاف  (الضيكؼ)أف لتنكع الطبكغرافية األثر الكاضح لتحديد درجة العالقة كالتفاعؿ بيف المجاميع السياحية

حيث غالبا ما يككف المجتمع الجبمي المعزكؿ ال يرغب سكانو باالختالط إال مع  (المضيفيف)تمؾ المناطؽ 
كترتبط بأشكاؿ سطح األرض عادة ظكاىر متنكعة الخصائص يمثؿ بعضيا األساس . المجتمع المحمي 

الطبيعي لمجذب السياحي مثؿ أشكاؿ النبات الطبيعي كاألشجار كأنماط الحياة الحيكانية كمصادر المياه 
كمف المظاىر الطبيعية التي مف شأنيا التأثير . الخ.. الشمسي كالمنظر الطبيعية كنقاء اليكاءاإلشعاعككمية 

في شدة الجذب السياحي ىي مالءمة الظركؼ كالخصائص المناخية لمنطقة القصد السياحي التي تمنح 
كيقصد بالخصائص المناخية . المشارؾ في التجربة السياحية درجة مف االستمتاع كالراحة أثناء قضاء اإلجازة

. المناسبة لراحة اإلنساف ىي التي في جممتيا تحقؽ التكازف الحرارم لجسـ اإلنساف
 المناخ الحار، إقميـ المناخ القطبي، إقميـ إقميـ: عمكما يمكف تقسيـ العالـ إلى ستة أقاليـ مناخية كىي  

قميـ المناخ البارد كيمكف النظر إلى ىذا التنكع عمى أنو شكؿ مف . المناخ الدافئ، إقميـ المناخ المعتدؿ كا 
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أشكاؿ الجذب الطبيعي المسؤكلة عف تكزيع حركة السياحة الداخمية كالخارجية طكؿ فترة اإلشعاع الشمسي 
 كالتي تمثؿ بدكرىا مناطؽ األكركبيةجعؿ منطقة البحر المتكسط مشاتي لممجاميع السياحية مف الدكؿ 

. 1مصايؼ لممجاميع الكافدة مف المناطؽ الحارة
 (من صنع اإلنسان ) الجذب السياحي غير الطبيعي  -ثانيا
. إف العكامؿ البشرية المسؤكلة عف قياـ بيئة سياحية ليا أشكاؿ متعددة ككميا مف صنع يد اإلنساف  

فالحياة االجتماعية كالثقافية كركح كعبير الحضارات كطباع الشعكب كأخالقيا كعاداتيا حيث الفكلكمكر 
كالصناعات اليدكية ذات الطابع المحمي كالطقكس الدينية كألكاف األطعمة البحتة كأنكاع الغناء كالمكسيقى 

الخ كميا مقكمات بيئية ليا خصائص متميزة باألصالة حيث يشكؿ اإلنساف كتطكره ...كالرقص الشعبي
رتيا مف حيث التصميـ دكيمتاز الجذب غي الطبيعي بف. الحضارم المادة األساسية ليذا النكع مف الجذب

كالبناء كالتكزيع فالمكاقع األثرية كالعتبات الدينية كالطرز المعمارية لممدف كالتي تتميز يتفردىا ما يجعؿ 
كال بد مف التأكيد . عنصر المنافسة بينيا معدـك األمر الذم يحتـ عمى السائح قبكليا بما ىي عميو مف حالة

يعتمد أساسا عمى الحقبة الزمنية أك الحضارية التي تمثميا  عمى أف شدة الجذب السياحي ليذه العناصر
كمف مميزاتيا الرئيسية األخرل أنيا . كالحالة العامة التي ىي عميو اآلف باإلضافة إلى طرازىا المعمارم الفريد

فمثال ال ييتـ السائح بنكع الطرؽ أك كسائط  كتسييالت كبنى تحتية تحتاج إلى حجـ متفاكت مف خدمات
رحمة الحج كالعمرة إلى البقاع المقدسة )النقؿ أك خدمات اإليكاء عند اتخاذ قرار المشاركة في رحمة سياحية 

بينما تمتازلكس انجمس كجيرسي بالكاليات المتحدة األمريكية بخدمات فكقية كتحتية معقدة (بمكة المكرمة
امتازت بشيرتيا في جذب مالييف السياح مف مختمؼ أنحاء العالـ حيث تتكفر فييا أكبر كأفخـ الفنادؽ ذات 

لقد تطكرت أنكاع ىذا الجذب حديثا لتشمؿ عؿ مدف التسمية مف أشيرىا عالـ ديزني في .درجات تصنيؼ راقية
األمريكية كالمحميات الكطنية كتدعى أيضا السفارم كتعد شرؽ إفريقيا مف األماكف التي  الكاليات المتحدة

 عمى مساحة تقدر 1948 بكينيا كالتي أنشئت عاـ Tsavo N.Pمثؿ محمية  اشتيرت بمثؿ ىذه المحميات
كما تعتبر المنتزىات الكطنية نكعا . كمـ مربع كىي تظـ أعدادا كبيرة مف الحيكانات البرية كالطيكر12800ب

آخر مف ىذا الجذب كىي بمثابة نطاؽ كاسع مف األرض تتصؼ بجماؿ مالمحيا كمف أشكاليا عمى سبيؿ 
. 2المثاؿ ال الحصر منتزه براكيف ىاكام القكمي كمنتزه الحصاة الصفراء القكمي بالكاليات المتحدة األمريكية
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 الجذب الذي يعتمد عمى وجود المناسبات  -ثالثا
حيث شيد القرف الماضي بركز العديد مف الميرجانات الحضارية كالفمكمكرية التي تمثؿ عادات   

كتزداد . كتقاليد الشعكب مثؿ ميرجاف جرش في األردف كميرجاف بابؿ في العراؽ كميرجاف قرطاج في تكنس 
جاذبية ىذه الميرجانات باختالؼ اليدؼ الذم مف أجمو تقاـ حيث ال بد لمميرجاف مف إكساب الفرد 

 النفسية كالركحية لممجتمع الذم يعيش فيو كيساىـ في تطكير شخصيتو كيؤكد إلى أف المشاركيف االتجاىات
في ىذه الميرجانات يرمكف لتحقيؽ نسبيـ إلى المجتمع الذم يعيشكف بو، باإلضافة إلى ذلؾ فإف لغالبية ىذه 

الميرجانات سمات ترفييية كتركيحية فيي تشتمؿ عمى فعاليات مختمفة تصاحبيا اإليقاعات المكسيقية 
. كالرقص كقرع الطبكؿ

مف خالؿ ذكرنا لألنكاع الثالثة مف الجذب يمكف القكؿ بأف االختالؼ كاضح فيما بينيا في مسألتيف   
أساسيتيف كىما أف النكعيف األكؿ كالثاني مف ىذا الجذب السياحي يمتاز بطكؿ مكسمو السياحي مقارنة مع 

 الثاني فيك عدـ السيطرة عمى االختالؼالنكع الثالث الذم ال يمتد مكسمو سكل أياـ معمكمة خالؿ السنة، أما 
الطاقة االستيعابية لمكقع الجذب السياحي مقارنة مع بقية الجاذبيات األخرل األمر الذم يعرض مككنات 

البيئة الطبيعية كنظاميا اإليككلكجي إلى الدمار خاصة كأف نسب غير قميمة مف جيكش السياحة تفتقر إلى 
. 1المعرفة بأبسط قكاعد احتراـ البيئة الطبيعية كالمحافظة عمييا

ىناؾ جممة مف الصفات التي تتميز بيا مناطؽ الجذب : خصائص مناطق الجذب السياحي-  2-3
 .السياحي كىي كاآلتي

 تتميز منطقة الجذب السياحي بككنيا متجانسة في صفاتيا الطبيعية كليا عالمة تجارية مميزةLogo  
ف كانت في نفس  لجعؿ منتجاتيا كخدماتيا السياحية مختمفة عف باقي أنكاع المنتجات األخرل حتى كا 

 .المجمكعة مف المغريات
  أف منطقة الجذب السياحي تشتمؿ عمى خدمات كتسييالت مكممة لمعرض السياحي الرئيسي كىي مسؤكلة

عف اشتراؾ الفرد بالرحمة السياحية فمثال قد يككف الفندؽ ذاتو أك تصميـ المطعـ كطبيعة الكجبات المقدمة فيو 
 .مميزة أك أف المشركع السياحي ضمف طبيعة خالبة ىي بذاتيا عنصر جذب سياحي

  تختمؼ منطقة الجذب السياحي عف الخدمات كالفعاليات كاألنشطة المكممة لمعرض السياحي حيث ال
يمكف لمفرد مف مزاكلة الفعالية أك النشاط الذم يرغب االشتراؾ فيو إال مف خالؿ تكاجده في منطقة الجذب، 

 بفعالية الحماـ الشمسي إال في منطقة الجذب السياحي تسمى الساحؿ، كمف االشتراؾفمثال ال يمكف لمفرد 
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جانب آخر فقد تتالءـ نقطة الجذب السياحي مع كجكد عدة فعاليات في آف كاحد مما يؤدم إلى حدكث 
درجات متفاكتة مف التضارب فيما بيف تمؾ الفعاليات فمثال ىناؾ درجة عالية مف التضارب بيف نشاط قيادة 
القكارب البخارية كنشاط صيد السمؾ حيث ال يمكف جمع ىذيف النشاطيف السياحة كصيد السمؾ، كلحؿ مثؿ 
ىذا التضارب تمجا إدارة المكقع السياحي إلى استخداـ نظاـ األنطقة الطبيعية أك االصطناعية لمفصؿ ما بيف 

ىذه األنشطة أك أنيا قد تضطر الستخداـ الجداكؿ الزمنية لكي يستطيع أكبر عدد ممكف مف المشاركيف 
 .لمزاكلة أكثر عدد ممكف مف األنشطة ضمف نقطة الجذب الكاحدة

  أف بعض مناطؽ الجذب قد تطكرت نتيجة كجكد مشاريع ذات كظيفة غير تركيحية، فمثال أف الغرض
قامة السدكد كالخزانات ىك لخزف الماء مف مكسـ الفيضانات غمى  الرئيسي إلنشاء البحيرات االصطناعية كا 
مكسـ قمة المياه لغرض االستفادة منيا لرم األراضي الزراعية أم أنيا أنشأت ألغراض غير سياحية كلكف 
ىذا ال يمنع مف استخداميا كبشكؿ عقالني لجذب مجاميع سياحية بشرط الحفاظ عمى نظافتيا كعدـ العبث 
بالبيئة الطبيعية المحيطة بيا، كينطبؽ القكؿ نفسو في حالة العتبات الدينية المخصصة لألغراض الركحية 
كالدينية حيث ال يمنع العرؼ االجتماعي كالديني العديد مف الديانات مف مشاىدة الطقكس كاألبنية الدينية 

بشرط احتراـ مشاعر كتقاليد ذلؾ المجتمع كمف جية أخرل فإف زيادة حجـ المجاميع السياحية الكافدة إلى ىذه 
العتبات نتيجة الزيادة المضطردة لمسكاف قد أدل إلى تكسعيا كتطكير المناطؽ المتكاجدة فييا إضافة خدمات 

.  1لتكاكب المتطمبات العصرية لممجاميع الكافدة (إلخ...مطاعـ، فنادؽ، أسكاؽ )كتسييالت جديدة
   العوامل المؤثرة عمى الجذب السياحي 2-4
إف المقـك األساسي لمسياحة ىك ظاىرة االختالفات المكانية، إذ تعد اختالفات المناطؽ عف بعضيا   

الدافع األساسي النتقاؿ السائح مف مكطنو األصمي إلى مختمؼ ىذه المناطؽ كتعرؼ ىذه االختالفات بأنيا 
عكامؿ الجدب السياحية كتمعب عكامؿ الجذب دكرا رئيسيا في تكجيو السائح إلى مناطؽ معينة أك قضاء 

. 2اإلجازات في أقاليـ بعينيا
: يمكف تقسيـ عكامؿ الجذب السياحي إلى قسميف كىما  
المكقع الجغرافي، : كتشمؿ العديد مف العكامؿ مثؿ:  العوامل الطبيعية المؤثرة عمى الجذب السياحي2-4-1

. تكزيع اليابس كالماء، التركيب الجيكلكجي، أشكاؿ السطح، المناخ، النبات الطبيعي، الحيكاف البرم
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   الموقع الجغرافي -أوال
. يقصد بالمكقع الجغرافي ىك مكقع المكاف بالنسبة لمظكاىر الجغرافية العامة  
يحدد مكقع المكاف منطقة كانت أـ دكلة إمكانات الجذب السياحي ليا كيعزل ذلؾ إلى أنو يتضمف   

كتتمثؿ أبرز ىذه . مجمكعة مف المككنات ترتبط بتغيرات عديدة يمكنيا أف تككف أساس النشاط السياحي
المككنات في تبايف الكحدات اإلقميمية المجاكرة الذم يتضمف تباينا في أحجاـ السكاف كالعادات كالتقاليد كمدل 

كما أف المسافة الفاصمة تككف أقصر ما تككف ما تمثمو مف اقتصاد في الكقت .اإلمكانيات االقتصادية
. كالنفقات

كلممكقع الجغرافي بمختمؼ أنماطو تأثيرات متباينة عمى صناعة السياحة تتراكح بيف المباشرة كغير   
بعض عناصر المناخ أك أشكاؿ النبات ذات الجذب  المباشرة، إذ يمعب دكرا ىاما في تحديد خصائص

السياحي، لذا تستغؿ في مزاكلة أنشطة السياحة كالتركيح تبعا لعمؽ خصائصيا كمستكل استغالليا كتكافر 
المناخات الجيدة المشمسة أك التي تتسـ بتساقط الثمكج، باإلضافة إلى امتداد غطاءات غابية متباينة االمتداد 
كالخصائص ، أك تكافر المركج الخضراء الكاسعة، ككميا تمثؿ مالمح طبيعية لعب المكقع نطاقيا بالنسبة لكؿ 

براز سماتيا التي  مف دكائر العرض كخطكط الطكؿ كالسكاحؿ البحرية دكرا ال يمكف إغفالو في تحديدىا كا 
. 1يمكف أف تمثؿ بعضيا محاكرا لمجذب السياحي

كتتبايف قيمة المكاقع الجغرافية لدكؿ العالـ، تبعا لمستكل تمتعيا بطرؽ ككسائؿ الجغرافية لدكؿ العالـ   
تبعا لمستكل تمتعيا بطرؽ ككسائؿ النقؿ المختمفة، كالتي يرجع معظميا إلى طبيعة المكقع الجغرافي، كىناؾ 

: نكعيف مف المكاقع
 كيقصد بو مكقع األقاليـ بالنسبة لدكائر العرض كخطكط الطكؿ كيحدد ىذا النكع كؿ مف :الموقع الفمكي - أ

المناخ السائد، كأشكاؿ النباتات الطبيعية كىي مف جكانب البيئة الطبيعية التي تؤثر بطريقة مباشرة كغير 
مباشرة في اإلنساف مف حيث التكزيع الجغرافي كالمستكل الحضارم، كاالحتياجات المختمفة، كطبيعة األنشطة 

 .االقتصادية السائدة
 مكاقع المكاف بالنسبة لمظكاىر الجغرافية العامة، كىك ما يؤثر بصكرة مباشرة في :الموقع الجغرافي - ب

المظاىر البشرية كالحضارية، خاصة ما يتعمؽ بالتكزيع الجغرافي لمسكاف ككثافتيـ كتركيبيـ كمستكاىـ 
 :كأنشطتيـ االقتصادية كلممكقع الجغرافي أثر عمى السياحة مف ناحيتيف
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 مكقع منطقة الجذب السياحي مف مناطؽ تصدير السائحيف كراغبي الترفيو، فكمما كاف المكقع قريب :األولى
مف مصادر كركد السياح، بحيث يمكف الكصكؿ إليو بسرعة كبتكاليؼ قميمة، كمما كاف اإلقباؿ عميو كبير 
كمف أمثمة ذلؾ دكؿ جنكب أكركبا كبالد المغرب العربي إذ يجتذباف أعداد كبيرة مف السياح كذلؾ لقرب 

اما الناحية الثانية فتتمثؿ في . المكقع مف منطقة تصدير السياح األكلى في العالـ كفي شماؿ كغرب أكركبا
. مكقع منطقة االستقباؿ كاإلرساؿ مف دكائر العرض، فإف لذلؾ أثره عمى البيئة كعمى دفع السياحة لمحركة

فالمكقع الجغرافي الجيد لبعض الدكؿ ساعد في ركاج صناعة السياحة بيا لسيكلة اتصاليا بالعالـ   
الخارجي بكسائؿ النقؿ المختمفة، كخاصة الرئيسية، إذا كانت مكاقعيا قريبة مف نطاقات الطمب السياحي 

الرئيسية، كالتي تمثؿ دكليا أىـ مصادر السياح في العالـ، كما يمعب المكقع الجغرافي لبعض األقاليـ عمى 
. 1مسارات النقؿ العالمية دكرا مباشرا في نشاط صناعة السياحة بيا

 توزيع اليابس والماء -ثانيا 
مساحة اليابس كالماء كاختالؼ خصائصيما، أدل ذلؾ إلى تبايف طبيعة الرحالت  نتيجة لتبايف تكزيع  

السياحية، كاختالؼ اتجاىيا إلى جانب اختالؼ كسائؿ النقؿ فييا التي تربط بيف الدكؿ كبعضيا كالتي تتراكح 
ما بيف البحرية كالجكية كالبرية، حيث يتبايف اإلقباؿ عمييا تبعا لإلمكانيات المادية لمسياح كطبيعة التسييالت 

. المقدمة، باإلضافة إلى أطر البرامج السياحة المعدة ليـ
 الخارجية نتيجة أـفمثال تمعب المسطحات المائية دكرا ىاما في اجتذاب السياحة سكاء الداخمية   

المتداد السكاحؿ كتبايف خصائصيا الطبيعية فيما يتعمؽ بدرجة الحرارة لممياه، كلكنيا كمدل صفاؤىا كطبيعة 
. الحياة البحرية ككميا عكامؿ ساىمت في نشاط حركة السياحة

حيث ترتبط بالسكاحؿ العديد مف األنشطة السياحية الترفييية مثؿ السباحة كالغطس كالتجديؼ كالتزلج   
. عمى الماء كالتنزه كالصيد

في جذب أعداد كبيرة مف السياح  تساىـ تجمعات الشعاب المرجانية في العديد مف المناطؽ البحرية  
لمتمتع بمشاىدة مناظرىا كتككيناتيا كأشكاليا، مثاؿ ذلؾ الشعاب المرجانية الممتدة بطكؿ سكاحؿ البحر 

. ريبي كشرقي أسترالياااألحمر ككذلؾ في جزر البحر الؾ
كقد استغمت العديد مف الجزر الممتدة عمى طكؿ سكاحؿ الكتؿ القارية في مجاؿ السياحة كالترفيو   

تبعا لحجـ كطبيعة إمكاناتيا كخصائصيا الطبيعية كمثاؿ ذلؾ جزر بياما كجزر ىاكام كجزر كناريا كغيرىا 
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مف الجزر التي تجذب أعداد كبيرة مف لمسكاف لالستمتاع بمناظرىا الجميمة كمشاىدة العديد مف الطيكر 
. كالنباتات كالحيكانات النادرة

كقد ساعدت الشكاطئ الرممية الكاسعة المشمسة في كؿ مف جزر البحر الكاريبي كالبحر المتكسط   
كالبحر األسكد عمى كجكد حركة سياحية نشطة ذات محاكر ثالثة رئيسية في العالـ تتجو مف الشماؿ إلى 
الجنكب، أم تتجو مف الكاليات المتحدة األمريكية ككندا كشمالي كغربي أكركبا إلى الشكاطئ المنتشرة في 

. 1العديد مف أقاليـ العالـ األخرل خاصة أكركبا كأستراليا
 المناخ  -ثالثا
ربما كاف المناخ أكثر العكامؿ الطبيعية تأثيرا عمى المكارد السياحية، فالمناخ الجيد يعد أحد عكامؿ   

كمف دراسة تيارات . الجذب في أم منطقة، كعميو يتـ التخطيط لإلجازات، كمف خاللو يمكف أف تتـ أك ال تتـ
. 2السياحة العالمية نجد أنيا تتجو مف أقاليـ المناخات الباردة إلى األقاليـ الدافئة كالشمس الدائمة

كلممناخ تأثير مزدكج عمى صناعة السياحة حيث يؤثر بصكرة مباشرة في أنشطة السياحة كالتركيح   
بما تكفره خصائص بعض العناصر المناخية مف جذب سياحي ألقاليـ محدكدة سكاء طكؿ العاـ أك خالؿ فترة 

إما بيدؼ التمتع الكامؿ بأشعة الشمس أك االستفادة مف نسيـ الجبؿ كالكادم أك نسيـ البر . محددة مف السنة
كالبحر، بينما تكضح خصائص بعض العناصر المناخية كخاصة درجة الحرارة كأشعة الشمس كاتجاه ىبكب 

كيتمثؿ التأثير . الرياح في االعتبار عند تصميـ المنشآت السياحية كتحديد أشكاليا كاتجاه كفتحات التيكية بيا
غير المباشر لممناخ في مجاؿ السياحة في دكره في تحديد خصائص المكاقع السياحية سكاء كانت سكاحؿ أك 

. مرتفعات أك نطاقات غابية
كيتبايف تقييـ عامؿ المناخ في مجاؿ السياحة تبعا لمعركض الحرارية المختمفة فيفضؿ سكاف   

العركض الحارة قضاء إجازتيـ في المنتجعات البحرية عمى الشكاطئ أك في المنتجعات الجبمية عالية 
المنسكب حيث تسكد في النمطيف مف المنتجعات مناخات معتدلة تساعد عمى ممارسة أنشطة التركيح 

كاالستجماـ التي تشعر اإلنساف بالراحة مف ناحية المناخ كما في المصايؼ الجبمية في كؿ مف لبناف كسكريا 
كيحبذ سكاف العركض الباردة األماكف الدافئة حيث تتكافر أشعة الشمس، لذلؾ يتجو سكاف غربي . الخ..كاليند

كشماؿ ككسط أكركبا صكب جنكبي القارة أك شماؿ غربي إفريقيا حيث يتكافر عنصرم درجة الحرارة الدافئة 
كالشمس الساطعة، كتتجو أعداد كبيرة مف سكاف العركض الباردة إلى سفكح الجباؿ عالية المنسكب خالؿ 
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الشتاء حيث يسكد مناخ صحي منعش إلى جانب أشعة الشمس كمع ذلؾ تككف السفكح مغطاة بالجميد مما 
. 1يعد عمى ممارسة أنشطة التركيح كاالستجماـ كالتي تأتي رياضة التزحمؽ عمى الجميد في مقدمتيا

 التركيب الجيولوجي  -رابعا
 لـ تحظ العالقة بيف ىذا العامؿ كأنشطة السياحة كالتركيح باىتماـ الدارسيف رغـ أىميتيا التي ال   

أم إقميـ أك منطقة بكمف الناحية الجغرافية يتبايف التركيب الصخرم ؼ. يمكف إغفاليا في بعض أقاليـ العالـ
في العالـ أفقيا كرأسيا تبعا لعدة عكامؿ يأتي في مقدمتيا التاريخ الجيكلكجي، الحركات التي انتابت القشرة 

األرضية، عكامؿ التعرية، لذلؾ يتصؼ التركيب الجيكلكجي لمطبقات األرضية بالتنكع الشديد لما تحكيو مف 
صخكر كمعادف كعناصر مختمفة، خاصة الطبقات األرضية السطحية لما تحكيو مف صخكر جميمة المنظر 

كعناصر معدنية كخفيرات غريبة التككيف تعمؿ عمى جذب أعداد كبيرة مف السياح الكافديف إلى الجزر 
كتتفاعؿ التراكيب الجيكلكجية لمطبقات األرضية مع عكامؿ التعرية المختمفة أحيانا لتككف أشكاؿ . البريطانية

: صخرية منفردة المالمح جميمة المنظر كيمكف أف تشكؿ عرضا سياحيا كمف ىذه األشكاؿ نذكر ما يأتي
 كالتي تمتد أماـ بعض السكاحؿ كالتي تككنت بفعؿ نحت األمكاج في األكوام أو المسالت البحرية 

 .التككينات الصخرية الساحمية
 كىي عبارة عف تجاكيؼ في التركيب الصخرم تمتد إما عمى الجركؼ الساحمية أك الكهوف أو المغارات 

 تحت مستكل سطح األرض
 كىي تختمؼ عف الغابات المتحجرة الناتجة عف تحجر الغابات حيث تتألؼ مف تككينات الغابات الصخرية 

 . أشجار صخريةجذكعصخرية كمسية تمتد في أشكاؿ رأسية تبدك ككأنيا 
 ككنتيا األنيار التي تشؽ مجارييا في تككينات صخرية متباينة مف حيث الشالالت والمساقط المائية 

 الشالالت المستغمة سياحيا نياجرا كالتي أشيرالتركيب كالخصائص كالتي تػأتي الصالبة في مقدمتيا، كمف 
. 2 قدـ167تنحدر مياىيا مف ارتفاع 

 أشكال السطح -خامسا 
تتبايف أشكاؿ سطح األرض المؤثرة في صناعة السياحة تبعا لخصائصيا التككينية حيث تضـ الجباؿ   

 .كالمرتفعات كاليضاب كاألكدية كالسيكؿ كالسكاحؿ كاألنيار كالبحيرات ككذلؾ الجزر كأشباه الجزر

                                                           
،    ص ص 2006، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، عماف، الجفرافية السياحية في القرن الحادي والعشرين نبيؿ زعؿ الحكامدة، مكفؽ عدناف الحميرم، 1
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كتمثؿ ىذه الظكاىر عكامؿ جذب سياحي طبيعي يتردد إليو األفراد الباحثيف عف الطبيعة الساحرة كاليدكء 
 بعضيا بظكاىر ارتباطحيث تتمتع معظـ أشكاؿ السطح بجماؿ مظيرىا الطبيعي، إلى جانب . كاالستجماـ

طبيعية أخرل تعتبر عرضا سياحيا مثؿ أنماط النبات الطبيعي الذم يتبايف كثافتو كأشكالو حسب اإلقميـ 
. المناخي

كيمكف دراسة بعض ىذه األشكاؿ بصكرة كاضحة كالتعرؼ عمى مدل تأثيرىا عمى صناعة السياحة   
: كتتضح كالتالي

 كتمثؿ المرتفعات نطاقات جذب سياحي، حيث تتمتع بجماؿ تككينيا الصخرم، كذلؾ ما :لمرتفعاتا 
تحكيو مف نباتات طبيعية كحيكانات برية كما أنيا تتمتع بمناخ صحي جيد كذلؾ لتكافر أشعة الشمس، كتكافر 
اليكاء النقي الصحي كليذه األسباب تستغؿ النطاقات الجبمية في العركض الحارة بإقامة المنتجعات الصحية 

كذلؾ الستغالؿ اعتداؿ درجة الحرارة في النطاقات المنخفضة إلى جانب التجمعات الغابية كالشجرية التي 
يمارس مف خالليا ىكايات المشي كجمع الثمار البرية كاالستمتاع بمشاىدتيا كمف أمثمتيا المصايؼ الجبمية 

 .في كؿ مف لبناف كسكريا كالجزائر
 كتساىـ أراضي المستنقعات أك السبخات بدكر كاضح في مجاؿ السياحة نظرا لما :األراضي والمستنقعات 

تتميز بو مف جماؿ الطبيعة كلتبايف األشكاؿ النباتية الطبيعية كتعدد أشكاؿ الطيكر كالحيكانات البرية مما أدل 
 . حاجة السائح في مشاىدة الحياة الفطرية الطبيعيةإشباعإلى حسف استغالليا في 

 كتتعدد الجزر البحرية التي تتبايف في جاذبيتيا كالتي تمثؿ عناصر ىامة لمجذب السياحي :الجزر البحرية 
كما ىك كاضح في جزر الكاريبي كمعظـ جزر البحر المتكسط كالعديد مف جزر المحيط اليندم مثؿ جزر 

 .السيشؿ، جزر ىاكام كالفمبيف كاندكنيسيا بالمحيط اليادم
 كساىمت العديد مف البحيرات الطبيعية في تشييد منتجعات سياحية عمى ضفافيا حيث تتمتع :البحيرات

ىذه النطاقات بجماؿ مالمحيا الطبيعية لذا أصبحت ىذه البحيرات تشكؿ مزارات سياحية كما ىي الحاؿ في 
بحيرة نيكساتؿ، كبيؿ، ثكتكزيكريخ في سكيسرا باإلضافة إلى العديد مف البحيرات التي تقع في شمالي إيطاليا 

 .1كالنمسا كالسكيد كبحيرات جباؿ األندير في األرجنتيف
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:  النبات الطبيعي -سادسا
يمثؿ النبات الطبيعي أساسا ىاما مف أسس صناعة السياحة في العديد مف أقاليـ العالـ لما يتمتع بو    

مف مالمح طبيعية ذات قيمة جمالية كأىمية ثقافية كمجاؿ لمعديد مف أنشطة السياحة كالتركيح في مثؿ ىذه 
. البيئات التي تنفرد بالفطرة كالخالء كاالمتداد المتصؿ

العديد  كحرص اإلنساف مف منطمؽ الحفاظ عمى مالمح البيئة الطبيعية كصيانة مكاردىا عمى إعادة تشجير
مف النطاقات الغابية كزراعة المركج كالبرارم الجميمة في البيئات المفتكحة الكاسعة بحيث أصبحت تبدك 

ككأنيا نطاقات نباتية طبيعية تنفرد بجماؿ مالمحيا مما مكف مف استثمار بعضيا في مجاؿ السياحة كالتركيح 
كمف أميز النطاقات السياحية المعتمدة . كخاصة في أكركبا كجيات متفرقة مف الكاليات المتحدة األمريكية

عمى أنماط النبات الطبيعي في ممارسة أنشطة السياحة كالتركيح بيا المنتزىات الكاسعة المنتشرة في عدد 
 1. منتزىا قكميا320 المتحدة األمريكية في مقدمتيا إذ يكجد بيا نحك ياتكبير مف دكؿ العالـ كالتي تأتي الكال

 الحيوان البري  -سابعا
يقصد بيذا العامؿ الحيكانات كالطيكر البرية عمى السكاء، كىي كالنبات الطبيعي تتالءـ مع ظركؼ    

ف كانت تختمؼ عنو في قدرتيا عمى الحركة، لذا فيي أقؿ ارتباطا بالبيئة  البيئة الطبيعية التي تعيش فييا كا 
. الطبيعية

كالحيكاف البرم كالنبات الطبيعي يمجأ إلى التالؤـ مع عناصر البيئة الطبيعية كخاصة مع العناصر    
المناخية، يتمثؿ ذلؾ في اختالؼ سمؾ جمكد كفراء بعض الحيكانات كتبايف ألكانيا بما يتفؽ كظركؼ البيئة 

. 2التي تعيش فييا
كتعد الرغبة في مشاىدة الحيكانات كالطيكر البرية في بيئتيا الطبيعية عامؿ بارز في جذب األعداد    

الكبيرة مف السياح تجاه مناطؽ محددة تتكافر فييا مثؿ ىذه البيئات، كما في تنزانيا ككينيا كجنكب أفريقيا، 
حيث يستطيع السائح االستمتاع بمشاىدة الحيكانات الفطرية في بيئتيا الطبيعية ككذلؾ فصائؿ عديدة مف 

. 3الحيكانات النادرة كالعديد مف فصائؿ الطيكر النادرة المختمفة األشكاؿ كاأللكاف
 تتعدد العكامؿ غير الطبيعية  :المؤثرة عمى الجذب السياحي (البشرية)غير الطبيعية العوامل- 2-4-1
: المؤثرة في صناعة السياحة كالمتمثمة في (البشرية)
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 :تسهيالت الضيافة–  أوال
  ميما كانت درجة جاذبية المنطقة السياحية، فإف اإلقباؿ عمييا يصبح محدكدا إذا لـ تتكافر فييا 

كىك يختمؼ باختالؼ - التسييالت األساسية التي يتطمبيا السائح، كتضـ ىذه التسييالت قطاع الضيافة
مكضع الجذب السياحي، كما أف الضيافة تمثؿ أحد عكامؿ الجذب، كعميو يقع عبء اختيار المكقع 

السياحي، كمدة البقاء كنمط السفر، كاألنشطة التي تمارس، فضال عف اإلنفاؽ، كتشكؿ الضيافة ميدانا ىاما 
 .لمعمالة كالدخؿ، كما يتأثر حجـ الزكار في أم منطقة بتخطيط كصيانة كتكزيع تسييالت الضيافة

الفنادؽ " تسييالت الضيافة السياحية بأنيا عبارة عف The Development of Tourism Actكقد عرفت 
 Pearceكقد صنؼ بيرس "كالمنشآت األخرل التي تقدـ فييا خدمات النكـ، بيدؼ التجارة أك األعماؿ

 1 :تسييالت الضيافة إلى ثالثة أقساـ كىي
 إلخ..القطاع التجارم، كيشمؿ الفنادؽ كالمكتيالت كالشقؽ كالبيكت المفركشة كالمعسكرات. 
 القطاع الخاص، كيشمؿ المساكف الخاصة، كالتي تستخدـ الستضافة األصدقاء كاألقارب. 
  القطاع المشترؾ، يقع في مرتبة كسطى بيف التجارية كالخاصة، كيشمؿ المعسكرات التي تقاـ عمى

 .مساحات أرضية استثمارية
  كينبغي أف تقدـ مراكز الجذب السياحي مزيجا مف أنماط تسييالت الضيافة بما يتكافؽ مع طبيعة 

فما قيمة عناصر الجذب الطبيعية عندما ال يجد السائح مف يكفر لو متطمبات اإلقامة . المجتمع كركاده
المريحة ، كمما كانت التسييالت كبيرة ساىـ ذلؾ في جمب أعداد إضافية مف السياح خاصة كنحف في زمف 

 . سرعة انتقاؿ الكممة المنطكقة
إلى جانب االستعدادات كالتجييزات السابقة، فإف ىناؾ معدال كاسعا مف تسييالت : تسهيالت اإلمداد–  ثانيا

اإلمداد، كما ىك الحاؿ في المحالت التجارية التي تكجو نشاطيا إلى السائح عمى كجو الخصكص، مثؿ 
 .محالت األدكات الرياضية كالتذكارات

  كبعض ىذه المحالت يكجو لمخدمات العامة مثؿ الصيدليات، كبيع المالبس كالحالقكف كالمراكز 
كتتكقؼ ىذه الخدمات في أم منتجع . الطبيعية، ككثير مف ىذه المحالت تخدـ الزبائف مف السكاف الدائميف

 .عمى تكرار استخداميا
كىناؾ مف يدعكىا اليياكؿ األساسية كىي النظـ األساسية المادية لبمد ما أك لسكاف : البنى التحتية-  ثالثا

مجتمع محمي بما يشمؿ الطرؽ كالمرافؽ العامة، كالنظـ األخرل التي تمد اقتصاد بمد ما بالقدرة عمى اإلنتاج، 
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كىناؾ مف يرل أف البنى التحتية ذات عالقة بتقنية المعمكمات كاالتصاالت، كما تشمؿ كسائؿ اإلعالـ 
 .1كاألقمار االصطناعية  كاليكائيات

  كىناؾ مف يسمييا بالبنية األساسية كىي تشمؿ كؿ أشكاؿ البناء فكؽ كتحت األرض التي يتطمبيا 
 : 2السكاف، مثؿ التي تربطيـ بالعالـ الخارجي كالتي تمثؿ قاعدة لمنشاط البشرم في داخميا كىي ثالث أقساـ

 خدمات البنية األساسية التي تمثؿ خطكط االتصاؿ بيف منطقة االستقباؿ مع العالـ الخارجي. 
 خدمات البنية األساسية التي تمثؿ شراييف الحركة في منطقة االستقباؿ 
  خدمات البنية األساسية التي تدعـ المطالب الرئيسية مثؿ اإلضاءة كالتدفئة كالطاقة كالمياه كالصرؼ، ثـ

 .التخمص مف النفايات
  خدمات البنية التحتية ال تدر عائدا مباشرا في ذاتيا فالعائد مف خدمات الصرؼ الصحي يككف قميال 

جدا، كلكف اإلخفاؽ في تقديـ مثؿ ىذه الخدمات يؤدم إلى خمؽ المزيد مف اآلثار العكسية لمتنمية السياحية 
 .كىك ما تشير إلى ذلؾ معظـ التجارب في العالـ

 المستوى التعميمي  -رابعا
ال شؾ أف المستكل التعميمي لألفراد يؤثر بصكرة كاضحة عمى صناعة السياحة خاصة دكؿ العرض   

كيككف التأثير إيجابيا في حالة ارتفاع نسبة المتعمميف كالمثقفيف في دكؿ العرض السياحي لما لو . السياحي
انعكاس عمى كيفية التعامؿ مع السائحيف القادميف مف دكؿ الطمب السياحي، كيككف التأثير سمبيا في حالة 
انخفاض نسبة المتعمميف كالمثقفيف كارتفاع نسبة األمية مما يؤثر بصكرة كاضحة عمى تطكر كنمك ظاىرة 

. 3السياحة، كىذا باإلضافة إلى تأثيرىا عمى عكامؿ أخرل مثؿ العادات كالتقاليد كحسف االستقباؿ
 النقل  -خامسا

يعد عامؿ النقؿ سببا مف أسباب قياـ صناعة السياحة كازدىارىا كنتيجة ليا في نفس الكقت، فبكاسطة   
المزار - الطريؽ يتـ تكفير أنشطة السياحة كالتركيح في المكاف المقصكد، كبكاسطة الطريؽ أيضا يتـ ربطو

بأسكاؽ الطمب السياحي، مما يعني أف النقؿ يشكؿ أساسا ىاما مف أسس قياـ صناعة السياحة - السياحي
. كركاجيا، كما يعد بخصائصو كطبيعة كسائمو كحجـ الحركة عمى شبكاتو كمحاكره نتيجة ليا
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كالثابت تاريخيا أف ازدىار صناعة السياحة في أقاليـ كدكؿ العالـ المختمفة ارتبط طرديا بتقدـ طرؽ   
ككسائؿ النقؿ، فتزايد أعداد السياح في سكيسرا ارتبط بتقدـ طرؽ النقؿ التي تربطيا بدكؿ القارة كتعدد شبكتيا 

. رغـ مكقعيا الجغرافي المتكسط في قمب أكركبا
كبعد أف كاف ازدىار المزارات السياحية كالتركيحية مرتبطا بتطكر خطكط السكؾ الحديدية كاتساع   

 خالؿ القرف التاسع عشر، ارتبطت مثؿ ىذه األمكر بازدىار شبكات النقؿ بالطرؽ كالتكسع أكركباشبكاتيا في 
في استخداـ السيارات عمييا، كىي كسيمة نقؿ تميزت بالمركنة كحرية الحركة مما أسيـ في اتساع دائرة 

. 1التكزيع الجغرافي لممنشآت السياحية
كىناؾ العديد مف األمثمة التي تكضح أثر الطرؽ البرية في تطكير المناطؽ السياحية، فطريؽ   

األدرياتيؾ السريع الذم يمتد بطكؿ ساحؿ يكغكسالفيا السابقة ، كاف لو األثر عمى كؿ مف التكسع السياحي 
-كزيادة المراكز السياحية، السيما في أقصى الجنكب، كلفرنسا تجربتيا في ساحميا الجنكبي النجدكؾ

كفي اسبانيا تمعب . ركسيكف، حيث اعتمد التطكير عمى تييئة مداخؿ سريعة كسيمة لممنتجعات القائمة بو
اىتماما كبيرا  (1967-1964)المكاصالت دكرا في صناعة السياحة فقد ألت الخطة الخاصة بتنمية النقؿ

بتنمية النقؿ في المناطؽ السياحية ذات الجذب الطبيعي كالحضارم بغرض فتحيا أماـ السياحة، السيما في 
 2.منطقة جباؿ البرانس كسييرانيفادا كمنطقة خزانات بكنديا

أما النقؿ المالحي سكاء كاف بحريا أك نيريا فيعتبر مف عكامؿ اجتذاب السائحيف كال سيما أف أجكر   
. النقؿ عمى السفف أقؿ بكثير مف النقؿ جكا، إذ أصبح السائح اآلف مف الطبقة المتكسطة ذات الدخؿ المحدكد
كتتطمب السياحة كجكد شركات النقؿ البحرم، كضركرة بناء أسطكؿ لو قيمة في نقؿ السائحيف، كخصكصا 

. 3إذا كجدت المقكمات السياحية، إضافة إلى ذلؾ إنشاء المكانئ البحرية
كأما عف النقؿ الجكم فمع بداية استخداـ الطيراف المدني في أعقاب الحرب العالمية الثانية أصبح مف   

الممكف االنتقاؿ لمسافات طكيمة في سرعة كسيكلة، كما أمكف بكاسطتيا قضاء  اإلجازات القصيرة في 
األماكف البعيدة ذات الجذب المنفرد، فأيسمندا كمالطة كتكنس كمصر كجزر كناريا ال تبعد عف أكركبا سكل 

. 4بضع ساعات بالطيراف
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 توافر مكاتب ومرشدي السياحية- سادسا
  المكاتب السياحية ىي شركات  أك مؤسسات تجارية تنظـ كتنتج كتبيع لمسكاف المحمييف كغير 

المحمييف بضاعتيا الخاصة كرحالتيا الجماعية أك الفردية، فيي عبارة عف كسيط بيف السائح كالمنتج 
 .السياحي

 :   كمف بيف الخدمات السياحية التي تقدميا المكاتب السياحية نذكر منيا
 بيع تذاكر السفر بأنكاعيا المختمفة، تنظيـ رحالت سياحية. 
 الحصكؿ عمى تذاكر الميرجانات كالتظاىرات السياحية 
 تأميف السياح كأمتعتيـ لدل شركات التأميف 
 عمؿ دعاية لألماكف السياحية. 

   أما المرشد السياحي ىك ذلؾ الشخص الذم يقكـ بمرافقة السياح إلى أماكف الزيارة، كتقديـ ليـ 
 .1الخدمات التي يحتاجكنيا ككذا تزكيدىـ بمختمؼ المعمكمات

  كلممرشد السياحي دكر كبير في الجذب السياحي مف خالؿ االنطباع اإليجابي كالتعامؿ الجيد مع 
 .السياح الذيف يرافقيـ في رحالتيـ السياحية ، كىك ما يدفعيـ لتكرار الرحمة مستقبال

 بمختمؼ أنكاعيا كعامؿ بشرم حدد نمط سياحة المزارات التاريخية واآلثار القديمة   كال يمكف تجاىؿ 
خاص كىك السياحة التاريخية أك الثقافية التي لعبت دكرا مباشرا في تحديد محاكر اتجاه تيارات السياحة في 
العالـ، فاآلثار اإليطالية كخاصة الركمانية منيا كبرج بيزا أسيمت في جذب أعداد ضخمة مف السياح إلى 

، كنفس الشيء بالنسبة لتأثير كؿ مف اآلثار اإلغريقية في ( مميكف سائح41.2)إيطاليا كؿ عاـ 
، كالقصكر الممكية ( مميكف سائح5.5)، كالفرعكنية كاإلسالمية في مصر( مميكف سائح12.5)اليكناف

 مميكف 31.2)، كالقصكر كسكر الصيف العظيـ في الصيف( مميكف سائح74.5)كاإلمبراطكرية في فرنسا
، كآثار السالطيف العثمانييف مف قصكر كساجد كمقتنيات ثمينة تأتي المجكىرات كالتحؼ في مقدمتيا، (سائح

 . 2( مميكف سائح7أكثر مف  )إلى جانب كنيسة أيا صكفيا في تركيا
  إضافة إلى دكر ثقافة المجتمع ، عاداتو كتقاليده كالصناعات التقميدية التي يشتير بيا، كالتي تعتبر 

 .مف أىـ عناصر الجذب السياحي لدل الكثير مف شعكب العالـ
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 الخالصة   
منيا كغير الطبيعية التي عمى أساسيا يختار السياح كجيتيـ       تتعدد مقكمات الجذب السياحي الطبيعية

جماؿ  )السياحية، إال أف تكافر الخدمات السياحية كتنكعيا في منطقة تفتقر لمقكمات الجذب الطبيعة 
عكامؿ قد ال يحبذىا الكثير مف السياح كالعكس في حالة عدـ  (إلخ..الطبيعة، تكفر الشكاطئ، سطكع الشمس

تكفر الخدمات السياحة في منطقة تتميز بمقكمات طبيعية جذابة، فقكة الجذب السياحي تزداد عند تكافر 
خدمات سياحية عالية الجكدة كسط بيئة تجمع بيف الكعي السياحي كجماؿ الطبيعة كأىمية المكقع كعكامؿ 

 . أخرل تندرج تحت اىتمامات دارسي جغرافية السياحة ألم منطقة
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 الجغرافية السياحية في والية جيجل : الفصل الثالث 
كاجيػػػة كب،2 كهى 2398.69     جيجؿ كالية ساحمية تقع في الشماؿ الشرقي لمجزائر، بمساحة تقدر بػ 

 وين انشزق، ين سكيكذة انغزة، ين بجبيت: ، تتكسط أربع كاليات ىي كمـ120بحريػػة تمتد عمى مسافة 

واليت ييهت ين انجنىة انشزلي، بهغ عذد سكبنهب في آخز إحصبئيبث  وححذهب سطيف، واليت انغزبي انجنىة

 ةػػػ بمدية ممحؽ28ة إداريا إلى ػػػػمقسـكهى، /نسًت 266 بكثافة سكانية تقدر بػ   ةػػػػنسـ  636,948 ( : 2008)
 . دائرة11 بػ  

يتمتع بمكقع  (ميناء جف جف )     تممؾ الكالية ميناء يعتبر مف أكبر المكانئ في إفريقيا كالجزائر
مطار فرحات عباس : استراتيجي يؤىمو ليككف أكبر األقطاب االقتصادية إفريقيا باإلضافة إلى ميزة قربو مف

 الرئيسي لسكاف الكالية عمى الرغـ مف قمة المساحة االقتصادمتعتبر الفالحة النشاط منطقة بالرة الصناعية، 
كما يعتمد السكاف عمى . ( % 82سطح الكالية جبمي بنسبة )الزراعية إال أنيا ذات مردكد زراعي ىاـ 

 اإلمكانيات الطبيعية لمكالية في مختمؼ الصناعات رغـ قمتيا مثؿ تحكيؿ كمعالجة الفميف معالجة استغالؿ
 .الجمكد، صناعة الزجاج، مكاد البناء، الصناعة الفالحية الغذائية باإلضافة إلى الصناعات التقميدية 

كبالنظر لقدرات . إلخ...الصناعية الجمدية، صناعة األكاني الخشبية، صناعة الفخار كالمزىريات  : أهمها
كذلؾ لما تممكو مف مقكمات سياحية  االقتصادية في ميداف السياحة فإنيا تشكؿ مصدرا كاعدا لمتنمية الكالية

ال تقؿ أىمية عف مثيالتيا في جنكب أكركبا ك الجارتيف تكنس كالمغرب ىذا  (بشرية)طبيعية كغير طبيعية 
 .الخ محميا.. القالة،دكليا، كال عف مثيالتيا مثؿ بجاية

 التقسيـ اإلدارم لكالية جيجؿ-01:الخريطة رقـ

 
 .المصدر مكقع كيكيبيديا

https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3_uT9j9jaAhWMVxQKHS4LB7IQjRx6BAgAEAU&url=https://siyahatech18.blogspot.com/2015/08/wilaya-de-jijel.html&psig=AOvVaw1pnI3c7GtBoctbxeOztvA2&ust=1524838437395592
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 في والية جيجل  السياحيةالمقومات -1
 المقومات السياحية الطبيعية لوالية جيجل 1-1
 الموقع الجغرافي وتوزيع اليابس والماء 1-1-1

° 37ك° 36 جيجؿ كالية ساحمية تقع في الشماؿ الشرقي لمجزائر بيف دائرتي عرض :الموقع الجغرافي- 
 شرؽ خط غرينيتش، تمتاز كالية جيجؿ بمكقعيا 6,31° ك  5,30°شماؿ دائرة اإلستكاء، كبيف خطي طكؿ

 مف الشريط %10 كمـ كىك ما يمثؿ 120االستراتيجي، حيث يحدىا شماال البحر المتكسط عمى امتداد 
 سطيؼ، كالية الغربي الجنكب كمف الشرؽ، مف سكيكدة الغرب، مف  ليا حدكد مع بجايةالساحمي الكطني،

  كمـ بمدل زمني جكم 350تبعد عف مدينة الجزائر العاصمة بػ . كالية ميمة مف الجنكب الشرقي كتحدىا
، كما (مطار فرحات عباس بالطاىير نحك مطار ىكارم بكمديف بالدار البيضاء بالعاصمة ) دقيقة30يقدر ب

ميناء جف )تبعد بمدل زمني قدره ساعة عف أىـ الكجيات بالجنكب األكركبي، كما تعتبر بمينائيا االستراتيجي
المنفذ الرئيسي لمكثير مف كاليات الكطف خاصة كاليات اليضاب، باإلضافة إلى بعض الدكؿ االفريقية  (جف

خاصة بعد إتماـ الطريؽ الحيكم الذم  يربط جيجؿ بالطريؽ السيار شرؽ غرب عبر العممة  كمالي كالنيجر
  .1لذم سيساىـ ال محاؿ في تنشيط السياحة خاصة الداخمية منياكا
 المكقع الجغرافي لكالية جيجؿ 

  
 
 
 
 
 
 

  

 محافظة الغابات لكالية جيجؿ: المصدر-02:الخريطة رقـ
                                                           

، مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستير في التييئة  العمرانية ، ، دراسة في تهيئة المجال(والية جيجل)الهجرة الداخمية واالستقطاب الحضري طككؾ الزىرة،  1 
 7، ص 2010
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جيجؿ مكقع ىاـ ضمف خريطة الجزائر يؤىميا مستقبال لتككف مف أىـ الكجيات السياحية، ليس فقط عمى 
المستكل المحمي كاإلقميمي كلكف حتى عمى المستكل العالمي كذلؾ راجع لميزة مكقعيا الذم ال يقؿ شأنا عف 

 . مثيمتيا مف المدف سكاء عمى الضفة الجنكبية ألكركبا أك مدف ككاليات شماؿ إفريقيا
اختالؼ تكزيع اليابس كالماء في أم منطقة يؤىميا الف تككف منطقة جذب ألكثر : توزيع اليابس والماء- 

 كمـ، 120مف نكع مف أنكاع السياحة، جيجؿ كالية سياحية تطؿ عمى البحر المتكسط بساحؿ طكلو 
مف أىـ الجباؿ فييا، ىي جباؿ سدات،  ( مف مساحة اإلجمالية% 82)تضاريسيا يغمب عمييا الطابع الجبمي 

تيمزقيدة، سممى، بكعفركف كتفرطاس ككميا يزيد ارتفاعو عف األلؼ متر  يتخمميا بعض السيكؿ أغمبيا 
جف جف،  ك، ككيسير، بكرشايد،تازة أكديةلتصب في البحر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ساحمية، يعبرىا عدة أكدية 

 .كبكحديد، منشة، كاد الكبي ككاد الكيكؼ العجيبة
 كاد الكيكؼ العجيبة: 01الصكرة رقـ

 
 فريد عزكف: تصكير 

 ىذه المجارم المائية ساىمت في تمطيؼ األجكاء بالمدف المحيطة بيا خاصة في فصؿ الصيؼ، 
: كشكمت مصدرا ميما لممياه التي تتغذل بيا الكالية، حيث استفادت ىذه األخيرة مف إنشاء أربعة سدكد كىي

سد البمكط كيقع بيف بمدتي جيممة كبني ياجيس، سد كيسير، بكسيابة في الميمية، العقـر في قاكس كسد 
 .إيراقف

 
 

https://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A9
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 سد كيسير: 2الصكرة رقـ

 
 أبك أنس:تصكير

  تتميز معظـ أراضي الكالية بتربة سطحية ذات طبيعة طينية صمصالية كمسيو، مما يعطييا المكف         
. الرمادم، ك تسمى بذلؾ التربة الرمادية النكميدية

تقؿ حمكضة كمما اتجينا نحك    ىذه التربة الغابية ذات البنية الطينية رممية كحامضية أم أنيا
ىذه الخكاص تجعميا تربة غنية بالمادة العضكية كاألحماض التي تجعميا تربة خصبة كذات قكاعد .العمؽ

 1.كيميائية تستعمؿ لغرس كؿ أنكاع البمكط كخاصة البمكط الفميني
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  محافظة الغابات لكالية جيجؿ  1



 الفصل الثالث                                                                 الجغرافية السياحية في والية جيجل

 
 

~ 58 ~ 
 

 تكزيع المكارد المائية لكالية جيجؿ : 03خريطة رقـ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 محافظة الغابات: المصدر
 

 .المصطحات المائية الطبيعية كاإلصطناعية كالكثباف الساحمية كالجزر :01جدكؿ رقـ
 البلدية النوع  االسم الرقم

سدبوسيابة01

ود
سد

ال
 

الميليةإصطناعي

العوانةإصطناعيسدكسير02

قاوسإصطناعيسدالعقرم03

ايراقنإصطناعيسدايراقن04

جيملةإصطناعيلوطبسدتا05

الكثبانالساحليةوادالزهور06

ن 
با
كث

ال

ية
حل

سا
ال

 

الميليةطبيعية

سيديعبدالعزيزطبيعيةالكثبانالساحليةسيديعبدالعزيز07

مصبوادالمنشا08

ن
يا
ود

 ال
ت

با
ص

م
 

األميرعبدالقادرطبيعي

الطاهيرطبيعيمصبوادجنجن09

العوانةطبيعيمصبوادكسير10

زيامةمنصوريةطبيعيمصبواددارالواد11

القنارطبيعيمصبوادالنيل12

خيريوادعجولطبيعيمصبوادالكبير13

زيامةمنصوريةطبيعيمصبوادتازة14

جزيرةأوندرو15

زر
ج

 

العوانةطبيعية

العوانةطبيعيةجزيرةالعوانةالكبيرة16
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العوانةطبيعيةجزيرةالعوانةالصغيرة17

القنارطبيعية غديربنيحمزة18

بحيرةبنيبلعيد19

ت 
را

حي
ب

ت
عا

نق
ست

وم
 

خيريوادعجولطبيعية

الطاهيرطبيعي(الرجلة)مستنقعغديرالمرج20

الشقفةطبيعيمستنقعماللة21

الجمعةبنيحبيبيطبيعيسهلبلغيموز22

 Iالحاجزالمائيالثالثة23

ية
ع
نا
ط
ص

إل
 ا
ية

ائ
لم

 ا
جز

وا
ح
ال

 

الطاهيرإصطناعي

الطاهير إصطناعي IIالحاجزالمائيالثالثة24

الطاهير إصطناعي  III الحاجزالمائيالثالثة25

الطاهير إصطناعيبازولالحاجزالمائي26

الشقفةإصطناعي الحاجزالمائيبنيعماروش27

قاوس إصطناعي (سواقي)الحاجزالمائيبنيأحمد28

الطاهير إصطناعي الحاجزالمائيبنيمتران29

الشقفة إصطناعي الحاجزالمائيبودكاك30

األميرعبدالقادرإصطناعي الحاجزالمائيالحمارة31

القادراألميرعبد إصطناعي الحاجزالمائيرويبح32

الشقفة إصطناعي الحاجزالمائيالغمامطة33

القادراألميرعبد إصطناعي الحاجزالمائيالحامول34

جيجلإصطناعي (القلة)الحاجزالمائيالمقاسب35

العوانة إصطناعي الحاجزالمائيمريغة36

القادراألميرعبد إصطناعي الحاجزالمائيالرقبة37

جيجل إصطناعي (بومهريس)الحاجزالمائيالطهورات38

سطارةإصطناعي الحاجزالمائيزرزور39

والدرابح إصطناعي الحاجزالمائيوالدرابح40

 محافظة الغابات لوالية جيجل: المصدر

  جيولوجية األرض وأشكال سطح األرض1-1-2
 : جيولوجية األرض- 
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 زيامة المنصكرية-الكيكؼ العجيبة: 03صكرة رقـ 

 
 
 

 
 تصكير ىاكم

 :جيجؿ كالية يغمب عمييا الطابع الجبمي كىك ما جعؿ جيكلكجية أرضيا متنكعة،  كيكؼ متمثمة في
 كمـ عف مدينة جيجؿ، تـ اكتشافيا 35تقع بيف العكانة ك زيامة منصكرية عمى بعد   التي :العجيبة الكـــــهوف

https://www.google.dz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV5em2lrrbAhVGzRQKHQopBREQjRx6BAgBEAU&url=http://alyassamine.ahlamontada.com/t1653-topic&psig=AOvVaw1jTxVu80dddUrSuYBLZ1EQ&ust=1528207398902092
https://www.google.dz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsgsPWlbrbAhVIKVAKHeZvCkIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.khorh.net/vb/t151187-8.html&psig=AOvVaw3-APXYjsfYaXlqWXDa3ta0&ust=1528206888331823
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كش ػػػػػػػ ، ك تعد مف عجائب الطبيعة مف حيث الشكؿ ك النؽ43 عند شؽ الطريؽ الكطني رقـ 1917سنة 
 . 1ىا الصكاعد ك النكازؿ ، كىي اآلف مجيزة ك مفتكحة الستقباؿ زكارىاػػػػػػػتي صنعتػػػػاؿ

 . في شير جكيمية كأكت6000 زائر كيصؿ العدد حتى 3000يزكرىا يكميا حكالي 
 مغارة غار الباز: 4صكرة رقـ 

 
 مصكر ىاكم

 مكقع يعكد إلى ما قبؿ التاريخ ك ىك عبارة عف مغارة كاسعة مفتكحة عمى الطريؽ بزيامة كىك: غار الباز
 .2منصكرية، تـ تييئتو الستقباؿ كؿ فئات الزكار مف أجؿ تطكير السياحة العممية ك التربكية

 غار الشتا: 05صكرة رقـ 

  
 تصكير ىاكم

                                                           

2018، لسنة المونوغرافية السياحية لوالية جيجل:  مديرية السياحية 1  
 2018 ، لسنة المونوغرافية السياحية لوالية جيجل: مديرية السياحية  2

https://www.google.dz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz4vnlobrbAhUPYlAKHeRvD1MQjRx6BAgBEAU&url=https://magiquedz.blogspot.com/2014/08/blog-post_96.html&psig=AOvVaw0rn1Ypqpu7sM0c-vIi5CXv&ust=1528210304430706
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 كيقع في جبؿ بكعزة بأعالي بمدية جيممة كىك عبارة عف مجمكعة مف الصكاعد كالنكازؿ كيعتبر  :غار الشتا 
 .1مف أطكؿ الكيكؼ كأعقدىا بالكالية الحتكائو عمى العديد مف المداخؿ

 المشاكي (منبع )شالؿ :06صكرة رقـ 

 تصكير فارس زياد

 
.  األجراؼ الصخرية التي تككنت بفعؿ نحت األمكاج ليا كالممتدة مف العكانة  حتى زيامة المنصكرية     

 كالتي مف أىميا العيكف أك الشالالت المسماة المشاكي المكجكدة بأعالي بمدية سممى بف زيادة، :الشالالت
رائعة مف ركائع الطبيعة يأتيو الزكار مف مختمؼ أنحاء الكطف بغرض االستشفاء كالتنزه، ظاىرة غريبة يتميز 

بيا ىذا المنبع تتمثؿ في أنو عبارة عف فتحة أسفؿ الصخكر يتدفؽ كينبع منيا الماء لمدة عشر دقائؽ ثـ 
يتكقؼ لمدة أربعيف دقيقة كىذا عمى مدار السنة، ناىيؾ عف محيط المنبع الذم يتميز بمناظر خالبة زادت 

 . مف ركعة المكاف جماال
 .إلخ..كما تكجد الكثير مف الشالالت بالكالية في كؿ مف جباؿ قركش، بمدية العنصر، جيممة

 
 شالؿ بغابة قركش: 07صكرة رقـ 

                                                           

نفس المرجع  1  

https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig7ei1punaAhWE2KQKHTv_D6sQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.fr/Hassan300460/jijel/&psig=AOvVaw2TD8fQMFNDZMDekEe456wL&ust=1525428467828600
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 عزكف فريد: تصكير

 
مف خصائص كميزة سطح األرض بجيجؿ أنو يضـ الجباؿ كالمرتفعات كاليضاب : أشكال سطح األرض- 

 :كاألكدية كالسيكؿ كالسكاحؿ كالبحيرات ككذلؾ الجزر كأشباه الجزر منيا
جباؿ سممى، بني خطاب،  :جيجؿ كالية ذات طابع جبمي كىك ما عكس كثرة الجباؿ فييا كنذكر منيا

 . كىي جباؿ ذات غطاء نباتي متنكع ،  بكعفركف، تافرطاس، سّدات كتمزقيدة
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 تيمزقيدة كبكعزة:  مف جباؿ كالية جيجؿ08 صكرة رقـ

 

 
 
  تصكير ىاكم 
 

 جباؿ، ىضاب، سيكؿ ككدياف: أشكاؿ السطح في كالية جيجؿ- 04:انخزيطت رلى

https://www.google.dz/imgres?imgurl=http://amolife.com/image/images/stories/Nature/landscapes/stunning_mountains_2.jpg&imgrefurl=http://amolife.com/image/landscapes/stunning-mountains.html&docid=pfpaukE5JxKYaM&tbnid=iQe7skjZaRYSeM:&vet=1&w=670&h=526&safe=strict&bih=805&biw=1600&ved=2ahUKEwixkIG3pLrbAhVQb1AKHdgPB1YQxiAoAXoECAEQEg&iact=c&ictx=1
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 انًبجسخيز في شهبدة ننيم كخكًهت يمذيت يذكزة ،جيجل والية في السياحية للتنمية خيار اإليكىلىجية السياحة بىسميعت، نبيهت :انًصذر

 43 :ص ، 2006 لسنطينت جبيعت اإللهيًيت، انخهيئت
تكجد بيا سيكؿ أغمبيا تتكاجد عمى الساحؿ خاصة في مناطؽ كالقنار، الطاىير، األمير عبد القادر أك عمى 

 :1، كتكجد بيا بحيرات كىيضفاؼ الكدياف
  بحيرة تمزقيدة:09صكرة رقـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عزكف فريد: تصكير

 منحت منطقة تمزقيدة تكازف بيئي فريد مف نكعو أحد مظاىره بحيرة تمزقيدة التي  :بحيرة تمزقيدة 
جؼ مياىيا، تقع ىذه البحيرة ببمدية بني ياجيس يطمؽ عمييا إسـ البحيرة المعمقة كىي عبارة عف تال 

 متر فكؽ سطح البحر، تتكاجد كسط تنكع نباتي نادر 1250مسطح مائي في المرتفعات عمى عمك 
كما أصبحت مكطف ألصناؼ ...كأشجار البمكط الفميني كالبمكط األخضر كالصنكبر الحمبي كالدردار

 .   نادرة مف الطيكر كالكرؾ كالكركاف
 محمية بني بمعيد: 10صكرة رقـ

                                                           

المكنكغرافية السياحية لكالية جيجؿ، مرجع سابؽ:  مديرية السياحية 1  
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 تصكير ىاكم

  مك ق.  نكع مف الطيكر23 عف ؿماال يؽحكم ت ىكتار ك 120حتؿ ت :(دائرة العنصر)بني بمعيدبحيرة 
 . عمى المستكل العالميةمعركؼ

  32 ما ال يقؿ عف ا ىكتار ك بو36حتؿ مساحة حكالي ت :(القنار دائرة الشقفة)بحيرة غدير بني حمزة 
 .نكع مف الطيكر

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.dz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhl9HqrLrbAhUNKlAKHWbKAEkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ojt.dz/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81-%D8%AC%D9%8A%D8%AC%D9%80%D9%80%D9%80%D9%84/%D9%85%D9%80%D9%80%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%80%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%AF.html&psig=AOvVaw2iLCh1VwVcED_LVbKJLKX6&ust=1528213359063311
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 (القنار )بحيرة غدير بني حمزة : 11صكرة رقـ

 
 تصكير أبك أنس: المصدر

  ىكتار05تربع عمى مساحة ت الفريد ا بجمالو :(الطاهير)بحيرة غدير المرج . 
 :1 فنجد الجػزركأشباهالجػزر  أما
 يميز الجية الغربية لمشريط الساحمي بكالية جيجؿ ىك كجكد الجزيرة الصخرية   أىـ ما: الجزيرة الصخرية

 -.الدزيرة–بالعكانة ك التي تدعى أيضا محميا  
  تكجد شبو الجزيرة الصغيرة ببكبالطف ك أيضا جزيرة برج بميدة التي تدعى أندرك:شبه الجزيرة . 
 النبات الطبيعي والحيوان البري،  المناخ 1-1-3

مناخ كالية جيجؿ ىك المناخ المتكسطي كىك نسبة إلى البحر األبيض المتكسط ، كىك مناخ    :المناخ- 
انتقالي مف فصؿ آلخر، يتميز بصيفو الجاؼ كالحار كشتائو الرطب ك المعتدؿ، ففي الصيؼ تتجاكز درجة 

 .الحرارة العشريف درجة، أما في الشتاء فتقترب مف العشر درجات في المتكسط
إف فصؿ . فصال الشتاء كالصيؼ: إف ما يميز مناخ البحر المتكسط ىك كجكد فصميف مركزّييف خالؿ السنة

الشتاء ىك فصؿ األمطار كدرجات الحرارة المنخفضة، كتككف ساعات النيار قصيرة فيو كالغيـك تغطي 
كالنيار فيو يككف طكيالن . أما فصؿ الصيؼ فيك فصؿ الشمس كدرجات الحرارة المرتفعة كالجافة. السماء

                                                           

.المرجع نفسو 1  
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كتككف درجات . فصال الربيع كالخريؼ: راف ىمامىناؾ فصالف ثانكّياف قص. كالسماء تككف صافية زرقاء
. 1األمطارىطكؿ بعض  حياف درجات الحرارة تككف مرتفعة في بعض األالحرارة فييما معتدلة، 

- أشكاط  – مطار فرحات عباس - معطيات دراسة المناخ في الكالية أخذت مف محطة األرصاد الجكية 
. جيجؿ– الطاىير 

. 2015 ك2006ىذه المعطيات تسمح لنا بدراسة حالة المناخ لكالية جيجؿ  خالؿ الفترة الممتدة ما بيف 
 التساقط  - أ

 (2015 - 2006)  كمية التساقط في كالية جيجؿ لمفترة الممتدةما بيف :02الجدكؿ 
المجموع ديسمبر نوفمبر  أكتوبرسبتمبر  أوتجويمية جوان ماي افريل مارس فيفري جانفي الشهور 

السنوي 
المعدل 
السنوي 

الكمية   
 (ممم)

152,6 119,3 52,5 84,3 52,3 16,6 13,7 15,8 89,5 72,9 179,6 182,6 1031,7 85,97 

جيجؿ -  الجكيةاألرصادمحطة : المصدر

 
 

 
 (.2015 - 2006)ما بيف  الممتدةة في كالية جيجؿ لمفتر كمية التساقط يبيف منحنى بياني :01الشكؿ رقـ

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 جيجؿ-محطة األرصاد الجكية: المصدر

 

                                                           
1  https://www.marefa.org-14.00 عمى الساعة2018مام 01:   بتاريخبتصرؼ 
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تزداد كمما انتقمنا مف فصؿ الخريؼ نحك  كمية تساقط األمطار أفمف خالؿ المنحنى البياني نالحظ     
 ثـ  ممـ 253,59بحكالي  ، تصؿ أقصاىا في شير ديسمبرفصؿ الشتاء كتصؿ ذركتيا في شير ديسمبر

 تقؿ ك تنعدـ في فصؿ الصيؼ حيث سجؿ الشير األكثر جفافا ىك شير تبدأ بالتناقص في الربيع إلى أف
.  ممـ3,92جكيمية ب 

 الحرارة  - ب
 (2015 - 2006)  درجة الحرارة في كالية جيجؿ لمفترة الممتدةما بيف :03 رقـ الجدكؿ

المعدل  ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اوت جويمية جوان ماي افريل مارس فيفري جانفي الشهور
 السنوي

المعدل 
 الشهري

11,23 11,42 13,73 15,16 18,75 21,7 25,13 25,6 25,52 20,82 14,99 12,2 17.85 

جيجؿ - محطة االرصاد الجكية

 
 

 (.2015 - 2006)ما بيف  الممتدة في كالية جيجؿ لمفترة درجة الحرارة يبيفمنحنى بياني . 02الشكؿ                       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 جيجؿ-مصمحة األرصاد الجكية: المصدر
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حيث يقدر المتكسط مستكل درجة الحرارة معتدلة نسبيا طكاؿ السنة أف  مف خالؿ المنحنى البياني نالحظ    
 °.10كال تنخفض دكف ° 30، حيث ال تزيد في المتكسط عف ـ°17,85 بحكالي  السنكم لدرجة الحرارة

 
 الرطوبة النسبية  -ج

   ىذا العامؿ ناتج عف اتحاد عكامؿ جكية ىامة ك ىي عكامؿ تبخر اليكاء الناتجة عف ارتفاع درجة 
 انو كمما زادت المسطحات المائية ك زاد االرتفاع في درجة الحرارة زادت نسبة أم.الحرارة ك كمية المياه

، أم أف ىناؾ عالقة طردية بيف زيادة منسكب المسطحات المائية كدرجة الحرارة الرطكبة النسبية في اليكاء
 يبيف الرطكبة النسبية في كالية جيجؿ خالؿ الفترة 4الجدكؿ رقـ . مف جية كزيادة نسبة الرطكبة في الجك

 .2015 ك2006الممتدة بيف 
 (2015 - 2006)ما بيف  في كالية جيجؿ لمفترة الممتدة الرطكبة النسبية  :04 رقـالجدكؿ

المعدل  ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اوت جويمية جوان ماي افريل مارس فيفري جانفي الشهور
 السنوي

الرطوبة 
(%) 

78.4 77,9 75,6 76 77,3 73,3 71,6 70,9 74,2 73,7 76,2 77,4 75,20 

 جيجؿ-مصمحة األرصاد الجكية: المصدر
 
 

 (.2015 - 2006)ما بيف  الممتدة في كالية جيجؿ لمفترة الرطكبة النسبية يبيفمنحنى بياني :03                 الشكؿ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مصمحة األرصاد الجكية: المصدر 
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:    كيرجع ارتفاع الرطكبة في جيجؿ خاصة في السنكات األخيرة المتالكيا الكثير مف المسطحات المائية
 .خمسة سدكد كأكثر مف ثالث بحيرات ، ناىيؾ عف قربيا مف البحر كىك مف أىـ العكامؿ

 أخرىعوامل مناخية - د
 الرياح المسيطرة عمى المنطقة ىي الرياح الشمالية الشرقية: الرياح .
 متر700تساقط منتظـ ك كثيؼ عمى المرتفعات التي تتعدل عمكىا : لثمجا . 
 مام  ،  فريؿأ مارس،: نالحظ الضباب في الشيكر التالية: الضباب .
 يكاد ينعدـ الجميد في المنطقة كذلؾ بسب تكاجدىا عمى الكاجية البحرية ك كذلؾ ارتفاع نسبة : الجميد

. الرطكبة النسبية في اليكاء 
 نالحظ تكاجدىا في شير جكيمية ك أكت : الرياح الموسمية .
الحصيمة المناخية - ه

منحنى المدى الحراري لبانيول و غوسن 
       ىذا المنحنى يبف لنا الفترات الجافة. 1953 مثؿ لنا غكسف ك بانيكؿ منحنى لممدل الحرارم سنة 

 .باتحاد منحنى الحرارة ك منحنى التساقط ك الرطبة في المنطقة المدركسة كذلؾ
 
 

(. 2015 - 2006)ما بيف  الممتدة في كالية جيجؿ لمفترة المدل الحرارم يبيفمنحنى بياني . :04الشكؿ رقـ

 
 
 
 
 
 
 
 

 مصمحة األرصاد الجكية: المصدر
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لمناخ البحر المتكسط دكر كبير في التنكع النباتي كالحيكاني الذم تتميز بو كالية جيجؿ، كىك عامؿ أساسي   
في جذب السياح حيث يتميز بكجكد عناصر مناخية ىامة تساىـ في الراحة كالترفيو كاالستجماـ كمف بينيا 

  .اعتداؿ الجك كطكؿ كقت سطكع الشمس كقمة الرياح خاصة في فصؿ الصيؼ
مف ميزة كالية جيجؿ أف تربتيا خصبة كمناخيا إنتقالي مف شتاء ممطر إلى صيؼ : النبات الطبيعي-  

جاؼ كحار يتخمميا ربيع كخريؼ معتدليف، كؿ ىذه العكامؿ كاف ليا الدكر الفعاؿ في تكاثر كتنكع النباتات،  
 غابة  :أىميا كمف ىكتار 115,000 بحكالي مساحتيا تقدر خالبة، مناظر ابو  كثيفة بغابات الكالية تمتاز

 غابة بالميمية، كمشاط ففرڤا بني غابة بالعكانة، بكحنش غابة عجكؿ، كاد بخيرم غابة أيدـ تامنتكت بجيممة،
، غابة جبؿ سدات ، غابة بككرزكف بزيامة المنصكرية كغابة كاد بجيممة بكعفركف غابة بتاكسنة، البارد الماء

 .1زىكر بالميمية
أشجار الزيتكف، التيف، البمكط، :     تمتمؾ جيجؿ ثركة نباتية متنكعة ، مف بيف األشجار التي تكثر فييا

 إلخ...الكافكر، الصنكبر البحرم، الزاف، الدردار، الضرك
 أك األصناؼ مف الثركة النباتية الكطنية سكاء %14 ما يعادؿ أم صنؼ 480تحتكم الكالية عمى     

 الميددة أك صنؼ مف النباتات المستكطنة، النادرة 50 كحتى المظير الخارجي، حيث نجد األنكاع
 صنؼ مف 17 تزيينية،أىمية صنؼ ذات 20 العطرية، أك/ صنؼ مف النباتات الطبية ك137باالنقراض، 

. 2 الصناعة النسيجيةأك ك الشجيرات التي تستعمؿ كمكاد استيالكية لمحيكانات األشجار
 مف النباتات التي تتكاجد بشاطئ المنار الكبير: 12صكرة رقـ

 
 فريد عزكف:تصكير

                                                           
 المكنكغرافية السياحية لكالية جيجؿ، مرجع سابؽ: مديرية السياحية  1

  محافظة الغابات لكالية جيجؿ  2
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 . صنؼ مف الفطريات الحقيقية بيا عدد معتبر صالحة لالستيالؾ135 نجد األنكاعكسط ىذا الكـ مف 
 

 تكزيع الثركة الغابية كالنباتية لكالية جيجؿ: 04خريطة رقـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محافظة الغابات لكالية جيجؿ: المصدر
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 أنكاع النباتات في كالية جيجؿ: 05الجدكؿ رقـ 
 

  (% )النسبة  (ها  )المساحة  األنواع النباتية

%9621168.93الغابات

%3833427,46األدغال

%29122.09األحراش

%21221,52أخرى

%139579100المجموع

 .محافظة الغابات لكالية جيجؿ: المصدر


فيواليةجيجلأنواعاألشجارالغابيةجدوليبين:06الجدولرقم

 

  (% )النسبة ها)المساحة  نوع األشجار 

%7832481,41 البلوطالفليني

%1427214,84بلوطالزان

%27652,87 البلوطاألخضر

%6870,71 بلوطاألفراس

%1630,17الصنوبرالبحري

%96211100المجموع
محافظةالغاباتلواليةجيجل:المصدر

    ىذا التنكع جعؿ مف جيجؿ منطقة جذب طبيعي خاصة أف ىذا التنكع أمتزج مع طبيعة تضاريسيا الجبمية 
ذات المرتفعات العالية المطمة في أغمبيا عمى البحر، كىذا ما يبحث عنو السائح في كثير مف األحياف 

 .خاصة إذا تكافرت المسالؾ كالطرؽ الالزمة لمكصكؿ إلى ىذه األماكف كغابة بكعفركف مثال
في كالية جيجؿ إلى عدة عكامؿ منيا،عامؿ المناخ المعتدؿ ،غطاء يرجع التنكع الحيكاني : الحيوان البري-

 المأكل الرئيسي ألنكاع كثيرة مف نباتي كثيؼ إضافة إلى كجكد المناطؽ الرطبة كبحيرة بني بمعيد كالتي تعتبر
ضفادع،  ) ك البرمائيات(ثعالب، إبف آكل، ذئاب ) الثدييات:الطيكر المائية ك مسكف لبعض الحيكانات  مثؿ

 .(السرديف، التكنة )األسماؾ ك (األفاعي)  ك الزكاحؼ(الديداف كالحشرات ) ك الالفقاريات (سالحؼ
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 ذئب بغابة قركش:13الصكرة رقـ 

 
 
 
 
 
 

 ذئب بغابة القركش: 13صكرة رقـ 

 
 
 
  فريد عزكف: المصدر  

 
:قائمةجردالحيواناتبالوالية 07:جدكؿ رقـ

 األصناف المحمية العدد الصنف الرقم

2508الثدييات01

02

الطيور

7208العصافير

2323النسور03

1909الطيورالمائية04

2205الطيورالبحرية05

2008طيورأخرى06

0501البرمائيات07

1003الزواحف08

29708الحشرات09

  جيجؿلكاليةمحافظة الغابات : المصدر-

مف أجؿ إثراء المكركث الحيكاني لكالية جيجؿ، ىناؾ دراسة لمبحث عف فضاءات إلعادة إدماج األيؿ ك 
 1البربرم في مكطنو األصمي

 

                                                           

  محافظة الغابات لكالية جيجؿ 1 
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 طائر الكركار آكؿ النحؿ: 14صكرة رقـ

 
 
 
 
 
 
 

 مصكر ىاكم
 المقومات السياحية غير الطبيعية لوالية جيجل 1-2

 تسهيالت الضيافة وتسهيالت اإلمداد 1-2-1
 جيجؿ  كالية تمتاز بطبيعة ساحرة ، مف زارىا أعجب بجماليا كأصبح ممف يبرمجكف :تسهيالت الضيافة- 

 . عطميـ السنكية مف خالؿ الحجز المسبؽ لمتكجو إلييا
 هياكــل  االستقــبال  بالواليــــة

  الفنادؽ بكالية جيجؿ08: جدكؿ رقـ

تسمية المؤسسة البمديـة الرقم 
 طاقة اإليواء المستغمة

درجة التصنيف 
 عدد  األسرة عدد الغرف

01 

جيجـل 

غير مصنؼ  162 72لويزة 

 غير مصنؼ 80 40البصرة  02

 غير مصنؼ 90 40النسيم  03

 غير مصنؼ 90 34كتامة  04

 غير مصنؼ 145 46السالم  05

 غير مصنؼ 43 24المشرق  06

 غير مصنؼ 22 10الجميدي  07

 غير مصنؼ 19 08كونفيفيال  08

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Merops-apiaster.JPG
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 غير مصنؼ 35 18اإلقامة  09

 غير مصنؼ 56 24الجنة الزرقاء  10

 غير مصنؼ 32 16الكريـك  11

 *2 72 36الجزيرة  12

 غير مصنؼ 72 34تاغـراست  13

 غير مصنؼ 24 15جمجيل  14

 غير مصنؼ 111 47دار العز  15

 غير مصنؼ  70 24المراد الطاهـير  16

17 
األمير عبد 

القادر 
 160 81الزمرد 

 غير مصنؼ

عبد     سيدي  18
العزيز 

 غير مصنؼ 164 82النيل 

 غير مصنؼ 70 30ابن بطوطة  19

 غير مصنؼ 21 12الفتح الميمية  20

 غير مصنؼ 40 20جمال واد عجول  21

22 

العوانـة 

الصخر األسود 
 28 (غرفة)
 22 (مقصكرة)
 20 (ككخ إفريقي )

 
60 
74 
80 

 
 

 غير مصنؼ

 غير مصنؼ 51 20األفتيس  23

 غير مصنؼ 32 20المبالب  24

شوبة زيامة منصورية  25
 72 غرفة  

  مقصكرات 02  
150 

 غير مصنؼ

 2025 897 المـــــــــجموع
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 2018واليةجيجل،:-مديريةالسياحية :المصدر



 :المخيمات09:جدكؿ رقـ

صفة المستغل طبيعة وكالته موقعها سعـة االستقبال اسم  المخيــم  البمديــة الرقم

01 

زيامة منصكرية 

مغمؽ / خاص الشاطئ األحمر  64 المرجاف  الشاطئ  األحمر
غير / خاص 
مستغؿ 

خاص مستغؿ / خاص شاطئ تازة  100" تػػازة "الكئػاـ   02
خاص مستغؿ / بمدية شاطئ الكلجة  265مخيـ  الكلجة  03

الشاطئ األحمر  270 نفطاؿ  الشاطئ  األحمر 04
/ خدمات اجتماعية 

مستغؿ 
خدمات 

اجتماعية 

 حي سكنمغاز 350 مخيـ سكنمغاز 05
/ خدمات اجتماعية 

مستغؿ 
خدمات 

اجتماعية 

الشاطئ األحمر  180مخيـ الريحاف  06
غير / أمالؾ دكلة 

مستغؿ 
غير مستغؿ 

07 

 العكانػػػة

 شاطئ أفتيس 400 أفتيس/ مخيـ سكناطراؾ  
/ خدمات اجتماعية 

مستغؿ 
خدمات 

اجتماعية 

 شاطئ برج بميدة 240مخيـ بنت السمطاف  08
غير / أمالؾ دكلة 

مستغؿ 
غير مستغؿ 

بمدية العكانة   100مخيـ محافظة الغابات  09
/ خدمات اجتماعية 

مستغؿ 
خدمات 

اجتماعية 

10 
األمير عبد 

القادر 
 شاطئ سطارة 500مخيـ أميرة 

غير / أمالؾ دكلة 
مستغؿ 

غير مستغؿ 

11 

 القػػػنار

غير مستغؿ غير مستغؿ / بمدية  شاطئ المزاير 120المزاير / مخيـ  سػػدات 

غير مستغؿ غير مستغؿ / بمدية  شاطئ المزاير 240المزاير / مخيـ نجمػػة  12

غير مستغؿ غير مستغؿ / بمدية  شاطئ المزاير 160المزاير / مخيـ  الرماؿ الذىبية  13

مستغؿ / خدمات اجتماعية  شاطئ المزاير 300 المزاير/ المكاصالت   البريد ك 14
خدمات 

اجتماعية 

مستغؿ / خدمات اجتماعية  شاطئ المزاير 420 المزاير / Foscمخيـ  15
خدمات 

اجتماعية 
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مستغؿ / خدمات اجتماعية  شاطئ المزاير 120 المزاير /  Fosc 1مخيـ  16
خدمات 

اجتماعية 

مستغؿ / خدمات اجتماعية شاطئ المزاير  260مخيـ قاناقاز  17
خدمات 

اجتماعية 

18 
عبد  سيدم

العزيػز 
غير مستغؿ غير مستغؿ / بمدية  شاطئ صخر البمح 300المنػػػػار 

غير مستغؿ غير مستغؿ / بمدية  شاطئ بني بمعيد 300مخيـ  بني بمعيػد خيرم كاد عجكؿ  19
  689 4 المجمــوع

 كالية جيجؿ-مديرية السياحة: المصدر
 
 

: االستثنائيةالمخيمات 10:جدكؿ رقـ 

  09: مراكز العطؿ ك الترفيو -
.   ( سرير600 )06: بيكت ك دكر الشباب -
 . مؤسسة تربكية54: المؤسسات التربكية -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صفة المستغل طبيعة وكالته موقعها سعة االستقبال اسم المخيم البمدية الرقم 
خاص مستغؿ /بمديةغابة ايدـ  120مخيـ الكشافة االسالمية خيرم كاد عجكؿ  01
خاص مستغؿ / بمدية بمدية العكانة  538 (السالـ)مخيـ الكاليتكس العكانة  02

 كالية جيجؿ-مديرية السياحة:  المصدر 658المجموع 
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  دائرةبيانيةألماكناإليواءفيجيجل:05الشكلرقم

 
 2018المونوغرافيةالسياحيةلواليةجيجل،:مديريةالسياحية: المصدر

 : ما يالحظ عمى ىياكؿ السياحية بالكالية
 السياح الذيف يتكافدكف عمى الكالية يفضمكف المبيت بالمخيمات في الغالب. 
 يعكد نفكر السياح مف الفنادؽ لغالء أسعارىا باإلضافة إلى ككف أغمب السياح ىـ عبارة عف عائالت. 
  تكجو الكثير مف السياح لكراء المنازؿ  لعدـ كجكد غرؼ شاغرة في الفنادؽ بسبب عجز في طاقات

 .استيعاب الفنادؽ
  مازالت كالية جيجؿ تعاني مف ضعؼ اليياكؿ السياحية خاصة الفنادؽ حيث ال يكجد إال القمة القميمة مف

 .الفنادؽ المصنفة
  عدـ كجكد قرل سياحة قادرة عمى تقديـ خدمات  ذات جكدة عالية كتمؾ المكجكدة في تكنس مثال كالتي

 .تساعد في جذب السياح المحمييف كاألجانب
 ارتفاع أسعار الخدمات الفندقية عمى الرغـ مف عدـ جكدتيا. 
كفي ىذا اإلطار كنظرا لمعجز الكبير في استيعاب الكافديف مف السياح لقضاء عطميـ خاصة   

 في مجاؿ السياحة كذلؾ مف خالؿ لالستثمارالصيفية منيا، قامت الدكلة بفتح المجاؿ لممستثمريف الخكاص 
 (إلخ..فنادؽ، مكتيالت، قرل سياحية، شقؽ مفركشة )منحيـ كؿ التسييالت الضركرية إلقامة ىياكؿ سياحية 

القطاع كجكد الكثير مف ىذا كقد نتج عف اىتماـ الخكاص ب. عمى مستكل مناطؽ التكسع السياحي بالكالية
 .المشاريع السياحية الميمة، منيا ما ىك جاىز، في طكر اإلنجاز، متكقؼ كمنيا ما لـ ينطمؽ إنجازه بعد

 :المشاريع المنتيية:11جدكؿ رقـ 

1 777

5 347

600

الفنادق

المخيمات

الشبابدور وبيوت
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 الرقم
إسم و لقب 

 المستثمـر
 المىقـع

نىعية 

 المشروع
عـدد 

 األسرة
مناصب 

 الشغل
 تكلفـة المشروع

 000.00 000 135 10 36 فنذق  أوالدبى اننبر  ليذوش يىسف 1

2 
و   يىنىد عيبش

 إخىانه
 و ث ص
 بىبالطن

 750.00 931 26 10 30  سيبحيت شمك

 750.00 1 161 20 66 انًجًىع

مديرية السياحة كالصناعات التقميدية : المصدر 
 
 
 

 مشاريع في طكر اإلنجاز: 12جدكؿ 

 المىقـع الرقم
نىعية 

 المشروع
 عـدد األسرة

مناصب 

الشغل 

الممكن 

 إحداثها

 تكلفـة المشروع

1 
و ث ص 

 حبسىسج

لزيت انعطم 

(57 

يمصىرة 

 (سيبحيت

456 50 356 470 000.00 

 000.00 940 530 40 80 فنــذق انًيهيت 2

 000.00 000 226 24 102 نشل طزيك بهذيت لبوص 3

4 
ص .ث.و

 انعىانت
 000.00 700 245 23 112 إلبيت سيبحيت

5 
ص .ث.و

 انعىانت
 284.00 202 310 1 247 330 إلبيت سيبحيت

6 
ص .ث.و

 انعىانت
 386.00 982 733 1 50 136 إلبيت سيبحيت

7 
ص .ث.و

 انعىانت
 150.00 116 750 187 250 فنذق
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 000.00 000 68 35 98 فنذق راص انعبفيت 8

 المىقـع الرقم
نىعية 

 المشروع
 عـدد األسرة

مناصب 

الشغل 

الممكن 

 إحداثها

 تكلفـة المشروع

 000.00 322 271 40 98 فنذق كبسينى 9

10 
 –انعمببي 

 جيجم
إعبدة حهيئت 

 فنذق
25 15 20 000 000.00 

 000.00 000 50 16 40 فنذق انزابطت 11

12 

انًذخم 

انشزلي 

 نبهذيت جيجم
 815.00 595 510 2 340 454  *4فنذق 

13 
جيًبر 

 انشمفت
    708.00 419 107      18 100 إلبيت سيبحيت

14 
ص.ث.و  

 كبسينى
 000.00 267 58 25 132 فنذق

 100.00 560 141 12 38 فنذق بهذيت جيجم 15

16 
و ث ص 

 اوالد بىاننبر

ينبسل 

سيبحيت 

 يفزوشت
10 20 18 500 000.00 

    443.00 075 399 8     142 1          461 2         المجمــىع

 

 -2018-يذيزيت انسيبحت وانصنبعبث انخمهيذيت: انًصذر 

 

 :يشبريع يخىلفت:13انجذول رلى   
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 -2018-مديرية السياحة كالصناعات التقميدية: المصدر

  عمى الرغـ مف التأخر الذم تشيده عممية إنجاز ىذه المشاريع السياحية، إال أف االنتياء مف انجازىا 
مستقبال سيككف بمثابة تطكر في عدد كنكعية ىياكؿ استقباؿ السياح بالكالية ، حيث تكجد ضمف ىذه 

 . نجكـ، كىك ما سيغطي العجز الناجـ عف ندرة الفنادؽ المصنفة في الكالية (4، 3، 2)المشاريع فنادؽ ذات 
كما يالحظ عمى جممة ىذه االستثمارات أف أغمبيا يتركز عمى مستكل المدف الساحمية بالكالية ما يعني أف 

اىتماـ الدكلة بتنمية المناطؽ كالبمديات الداخمية مازاؿ بعيد المناؿ، ناىيؾ عف عدـ كجكد اىتماـ بإنشاء القرل 
السياحة التي تتماشى مع نكعية السياح الذيف يقصدكف الكجية الجيجمية كالمتمثؿ في التكافد العائمي الذم 

 .يفضؿ األماكف األكثر أمنا كاحتراما

 تسهيالت اإلمداد –
مديرية الصحة، مديرية التجارة، مديرية الغابات، :    قامت السمطات بكالية جيجؿ بتجنيد كؿ مديرياتيا

بالتنسيؽ مع بمديات الكالية كذلؾ مف اجؿ السير ..مديرية األمف بالكالية، مديرية النقؿ، مديرية الحماية المدنية
 . عمى راحة السياح بداء بتكفير األمف إلى مراقبة المحالت التي تقدـ الخدمات لمسياح

 المىقـع الرقم
نىعية 

 المشروع
 تكلفـة المشروع مناصب الشغل  عـدد األسرة

1 
سيذي 

 يعزوف
 000.00 000 20 10 40 يىحيم 

2 

 
 أوالدبىاننبر

ينبسل 

 سيبحيت 
20 2    16 297 000.00    

3 

+ انىنجت 

سيبيت 

 ينصىريت
 470.00 273 195 14 146 نشل طزيك

4 
انزابطت 

 جيجم
    260.00 992 14    10 110 فنذق

    000.00 000 120  20 140 * 3فنذق  بهذيت جيجم 5

 000.00 850 86 35 120 فنذق  انًيهيت 6

 171 920 انًجًىع
    453 412 730.00 
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   السائح عندما يقصد كالية جيجؿ سيجد كؿ المحالت التي تقدـ لو خدمات يكمية كالمتاجر، المطاعـ 
إلخ، كالتي تتكفر عمى مستكل كؿ قرية ...بأنكاعيا، الصيدليات، قاعات الحالقة، قاعات الشام كالمقاىي

 .كمدينة خاصة الساحمية منيا 
 تكافر تسييالت اإلمداد تفرض عمى السائح البقاء في مكاف القصد السياحي كعدـ التنقؿ خارجو كىك 

 .عامؿ ميـ يحسب لو جيدا قبؿ الفصؿ في اختيار الكجية السياحية
  البنى التحتية والمستوى التعميمي1-2-2

 البنى التحتية- 
  الذم يربط جيجؿ بميمة كقسنطينة، كطريؽ سيار قيد 43شبكة طرقات كبيرة أىميا الطريؽ الكطني رقـ 

 .كمـ100اإلنجاز يربط مينا جف جف بالعممة عمى مسافة 
 إمتالؾ الكالية لمطار دكلي فرحات عباس كشبكة سكة حديدية لنقؿ المسافريف كالبضائع. 
 جيزم، مكبيميس كنجمة ، إضافة إلى شبكة كحيدة لمياتؼ الثابت : تكفر ثالث شبكات ىاتؼ نقاؿ

 .لالتصاالتمتمثمة في الجزائرية كاالنترنيت 
 الذاتي لمكالية مف حيث المياه بما تممكو مف كدياف ، مياه جكفية كسدكداالكتفاء . 
 كجكد محطتيف لتكليد الطاقة الكيربائية، القديمة بأشكاط كالجديدة بالمنطقة الصناعية ببالرة. 
 مكانئ الصيد البحرم المتنّكعة، كالتي تقع في جيجؿ كالعكانة كزيامة منصكرية. 
 ميناء النزىة كيقع في منطقة العكانة . 
  كيقع بيف العكانة كالميمية43الطريؽ الكطني المزدكج كالذم يحمؿ الرقـ ، . 
  مشركع الطريؽ المزدكج الكبير، كىك حمقة الكصؿ بيف الطريؽ السيار، كميناء جف جف، كيقع في الجية

 .(قيد اإلنجاز ) كمـ عف مقرىا100الشرقية الغربية مف الكالية، كيبعد حكالي 
  77مخطط الطريؽ الكطني كالذم يحمؿ الرقـ.  

 المستوى التعميمي- 
ال يختمؼ اثناف في ككف المستكل التعميمي لألفراد لو دكر فعاؿ في جذب السياح خاصة في الدكؿ    

كالمناطؽ التي تعرض خدماتيا السياحية، كباعتبار جيجؿ ككالية مف كاليات الكطف التي استفادت مف مجانية 
التعميـ مند االستقالؿ، انعكس ذلؾ إيجابا عمى مستكيات التعميـ كالثقافة لدل األفراد بالكالية كالذم جاء نتيجة 

إبتدائيات، متكسطات، : المجيكدات الجبارة التي تقـك بيا الدكلة لمنيكض بقطاعي التربية كالتعميـ العالي
 .ثانكيات، مراكز التككيف الميني، جامعة محمد الصديؽ بف يحيى
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كمما تكافرت نسب مرتفعة مف المتعمميف يسيؿ ذلؾ مف عممية التكاصؿ مع السياح القادميف مف خارج     
نما يتعداه إلى الكيفية التي يمكف مف خالليا جذب  الكطف، حيث ال يقتصر ذلؾ عمى إتقاف لغات األجانب كا 

شباع رغباتيـ  .السياح كالتأثير عمييـ كا 
  النقل والمواصالت وتوافر مكاتب ومرشدي السياحة1-2-3

 النقل والمواصالت- 
 

 شبكة الطرقات بكالية جيجؿ: 06الخريطة رقـ

 
   مديرية األشغاؿ العمكمية لكالية جيجؿ: المصدر
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 شبكة الطرقات المتنكعة بكالية جيجؿ41جدكؿ رقـ

 (CC)طريق بمدي (CW ) طريق والئي (RN)طريق وطني
  الطول بالكمم رقم الطريق الطول بالكمم رقم الطريق

RN 27 17.60 CW 03 17.50  
RN 43 119.5 CW 38 6.40 
RN 77 54.9 CW 39 15 

RN 77A 2.00 CW 40 25 
RN 105 7.3 CW 41 22 

EX RN 27 3.00 CW 132 28 
 CW 132A 4.2 
 CW 132B 24 

CW 134 5 
CW 135 20.60 

CW 135A 51.30 
CW 135B 68 
CW 135C 15 

CW 137 72 
CW 137A 22.50 
CW 137B 24.30 

CW 142 40.50 
CW 147 14.50 

CW 147B 3.30 
CW 147C 3.30 

CW 148 5 
CW 149 6.50 
CW 150 12 
CW 151 7.50 
CW 153 6.80 
CW 170 15 

  كممCC :1018.1 مجموع  كممCW :534.2مجموع    كممRN :204.3مجموع 

 
   كمم1756.6:  الطول اإلجمالي لشبكة الطرقات بوالية جيجل

 2018مديرية األشغاؿ العمكمية، : المصدر

 : ما يالحظ عمى شبكة الطرقات بالكالية
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 ثـ تمييا الطرؽ الكالئية  ( مف مجمكع الشبكة%57.96)يغمب عمى شبكة الطرقات بالكالية الطابع البمدم
  .( مف مجمكع الشبكة11.63) فالطرؽ الكطنية ( مف مجمكع الشبكة30.41%)
  طكؿ شبكة الطرؽ البمدية ىك نتيجة المتالؾ الكالية لمكثير مف القرل التي يتـ ربطيا بالبمديات التابعة

 .ليا باإلضافة إلى الطابع الجبمي  الذم يفرض عمى البمديات إنشاء الطرؽ الممتكية الكثيرة المنعرجات
  عمى الرغـ مف المجيكدات الجبارة لمدكلة في مد شبكة الطرؽ بالكالية إال أف ىناؾ الكثير مف الطرؽ

 .تحتاج إلى صيانة نتيجة األضرار التي لحقت بيا بفعؿ عدة عكامؿ 
 بسبب صعكبة المسمؾ  (العممة )تأخر تسميـ الخط الحيكم الرابط بيف ميناء جف جف ككالية سطيؼ

 .كالتكقفات المتكررة
بازكؿ كالتي تعتبر : تممؾ جيجؿ خط سكة حديدية يربطيا بكالية سكيكدة، مركرا بمحطات: السكة الحديدية

كمحطة لنقؿ البضائع كالمسافريف ثـ محطة سيدم عبد العزيز، ليتكقؼ بمحطة العنصر ثـ يشد الرحاؿ إلى 
يربطيا بميناء جف جف -  قيد اإلنشاء-الميمية مركرا بالمنطقة الصناعية بالرة التي استفادت مف خط إضافي 

 .لنقؿ المكاد األكلية التي تغذم مصنع الحديد كالصمب  كتصدير المنتجات التامة الصنع
المسار األكؿ ينطمؽ مف محطة جيجؿ مركرا   ببمدية تاكسانة   :سطيف–مشروع سكة حديدية جيجل 

، (ميمة)بعدىا مشتة كاد لعطش    (ميمة)، تـ بني فكدة (ميمة)كصكال الى بمدية جيممة تـ دكار الدحامشة 
 مناطؽ  4ك أخيرا العممة ك سيخترؽ ىدا المسار الطريؽ السيار  جيجؿ العممة في  (سطيؼ)بعدىا صكمعة 

 جسرا بطكؿ إجمالي 23، المشركع يتطمب إنشاء العديد مف المنشآت الفنية، حيث سيتـ إنشاء أكثر مف 
 أنفاؽ  بمدينة 4 كمـ مف بينيا  27 نفقا بطكؿ إجمالي يتعدل 23 كمـ،   إضافة إلى أكثر مف 27يفكؽ 

 1. ممرات عمكية8تاكسانة كحدىا، ك 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 جيجؿ تصادؽ عمى .تـ رفع بعض التحفظات ك مطالبة الككالة الكطنية لمدراسات بتقديـ بديؿ ثالث لمساره :،مقاؿ تحت عنكافيزيد بكخطكطة    1

 ،16/06/2016 جريدة التحرير اليكمية الصادرة يـك سطيؼ- مشركع خط السكة الحديدية جيجؿ
http://www.altahrironline.com/ara/articles/234499 
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 .سطيؼ لـ ينطمؽ بعد- مشركع السكة الحديدية جيجؿ07:الخريطة رقـ
 

 
 

 16/06/2016جريدة التحرير اليكمية الصادرة يـك : المصدر -
 

توافر مكاتب ومرشدي السياحية - 
ككاالت السياحػة ك األسػفار  15:جدكؿ رقـ

 

العنــــوان مسير الوكالة صاحب الوكالة تسمية  الوكالة  

 جيجؿ–   شارع أكؿ نكفمبر28دشاش حياة دشاش حياة الكورنيـش  01

02 
سياحة و أسفار 

الجزائر 
أ  سياحة .ذ.ش

كأسفار الجزائر 
 جيجؿ–  نيج مصطفى بف بكلعيد 1ركلة جماؿ عبد الناصر 

جيـــــزال لألسفار  03
كاىية محمد 

لخضر 
فكزية بكدياب 

  1954شارع أكؿ نكفمبر  
 جيجػػؿ  – 48رقـ 

 جيجػؿ – 01  محؿ رقـ 01 ىكتار، التجزئة 40حي رضكاف خشة  سعيد  معمرمكوكب األسفار  04
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بكراشيد إيماف زمكرم طارؽ وكالة جن جن  05
 -  B3شارع شابي المكي، حي أكالد عيسى، محؿ رقـ

 جيجؿ

مسعكداف ابراىيـ زريمش   كماؿ الشهباء تــور  06
 شارع بف شارؼ عبد المجيد حي أيكؼ الشرقي 

 جيجؿ – D 10محؿ 

07 
وكالة الكندي 

أسفار 
 جيجؿ – باب الصكر –  طريؽ الصكماـ 02بف بكقرة مكلكد بف بكقرة مكلكد 

خمؼ اهلل إسحاؽ خباش ابراىيـ وكالة مزغيطان  08
شارع العربي بف مييدم  84

 جيجؿ

 األمير عبد القادر – تاسكست  – 01محؿ رقـ بكعتركس نكر الديف يدركج سممى  جيجل ترافـل  09

 الطاىير – 01شارع دخمي المختار  رقـ بميادؼ ىشاـ مكساكم حسيف إيجمجمي تــور  10

 الطاىيػػر–  نيج عػػامرة الطاىػػر بممدرؾ نكرم سعيد بممدرؾ نكرم سعيد بـــــالم تـــــور  11

 جيجػؿ–   مسكف الميمية 20حي / خمكفي يزيد العربـي  12

13 
آدامو ترافل 

سرفس 
عدكم فاطمة 

الزىراء 
 القنار نشفي– قرية الزكيتنة عدكم فاطمة الزىراء 

14 
فرع نجاح ترافل 

أجانسي 
شاللي عبد الكريـ بكترعة جكاد 

–  الطابؽ األرضي 4شارع احسف بف الشيخ ، محؿ رقـ 
 .جيجؿ

 جيجؿ- كالصناعات التقميديةمديرية السياحة: المصدر 

ف كـالسياحة األجنبية ، كمفي الغالب رغـ تكافر مكاتب السياحة إال أنيا عبارة عف مكاتب تخدـ    
.  دكرىا في تنظيـ رحالتيا إلى خارج الكطف مف خالؿ تكفير التأشيرات، تذكرة السفر كالحجز بالفنادؽ األجنبية

إف اليدؼ الرئيسي إلنشاء ككاالت كمكاتب السياحة ىك التركيج المباشر كغير المباشر لممنتكج السياحي  
المحمي عمى الصعيديف الداخمي كالخارجي بالطريقة التي تؤدم إلى بناء صكرة ذىنية لدل السائح المحمي أك 

 ". جيجؿ ىي كجيتي المفضمة"األجنبي مضمكنيا
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  جيجلبواليةأنواع السياحة والتوزيع المكاني لممواقع السياحية  - 2
 الرغـ مما تممكو الكالية مف مقكمات تكاد تقتصر السياحة في جيجؿ عمى السياحة الشاطئية، عمى    

 .سياحية طبيعية  تؤىميا ألف تككف مف بيف أفضؿ كجيات السياح عمى ضفاؼ المتكسط
  أنواع السياحة بوالية جيجل2-1     

  فقط كالتي تتميز بمكسميتيا، حيث السياحة الشاطئية ال تزاؿ سياسيات السمطات في الكالية تركز عمى 
 .تجند ليا كؿ المديريات كالبمديات قصد إنجاح مكسـ االصطياؼ في كؿ سنة

، (مف جيجؿ مركرا بالعكانة حتى زيامة ) كمـ، منيا ما ىك حجرم120   تمتمؾ جيجؿ شاطئ ساحمي بطكؿ 
، (الشاطئ األحمر )، كمنيا ما ىك رممي أحمر المكف(مف جيجؿ حتى بني بمعيد )منيا ما ىك رممي ناعـ

سياح  )كيقصد الشاطئ الجيجمي بتنكع شكاطئو مئات اآلالؼ مف السياح مف مختمؼ  كاليات الكطف 
 (.خاصة المياجريف مف أبناء الكالية كالكاليات المجاكرة) ، كمف خارجو (محمييف

عمى الرغـ مف طكؿ الشريط الساحمي إال أف نسبة استغاللو ال تتعدل    الكالية ليا الكثير مف الشكاطئ ك
 شاطئ كذلؾ راجع لكجكد الكثير مف 50 شاطئ مف أصؿ 22، حيث ال يسمح بالسباحة إال في 44%

 .الشكاطئ غير مييأة أك صخرية أك تتكاجد بيا مكانئ ك محطات تكليد الطاقة الكيربائية
 الشواطئ المسموحة لمسباحة بوالية جيجل  -

   .مف إجمالي الشكاطئ % 44 شاطئ ما يعادؿ 22

 الشكاطئ المسمكحة لمسباحة بكالية جيجؿ:16جدكؿ رقـ

 2م/ المساحة  المصطافين عدد إسم الشاطئ الرقـ

  29500 290 380 المنار الكبير  01
  5500 92 850 الخميج 02
  6600 141 790  أوالد بوالنار 03
  57000 397 480  كتامة 04
  28728 620 880 التربة الحمراء  05
  33600 106 890  األحمر الشاطئ 06
  14400 99 545 الولجة 07
 32000  127 580 الكهوف العجيبة  08
  39200 36 100 تازة 09
  49500 165 970 أفتيس  10
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 10000  286 390 العوانة مركز 11
  40000 349 220 مريغة  12
 33600  525 330   الصخر األسود 13
  24900 292 720  برج بميدة  14
 114000  383 540  تاسوست 15
 74080  203 640 سطارة  16
 65905  107 800 بازول 17
 140000  463 525  المزاير 18
 117600  568 950  سيدي عبد العزيز 19
 194000  420 440  صخر البمح 20
 80000  346 070 غرب– بني بمعيد  21
 9600 275 760 شرق- بني بمعيد 22

 الديكاف الجيجمي لمسياحة: المصدر

 :الشواطئ غير المسموحة لمسباحة  -
. مف إجمالي الشكاطئ % 56 شاطئ ما يعادؿ 28

 : الشكاطئ غير المسمكحة لمسباحة:17جدكؿ رقـ

 إسم الشاطئ الرقم إسم الشاطئ الرقم
 عربيد 15 خميج بني بمعيد 01
 العنصر 16 1الصنوبر  02
 السيور  17 الصنوبر 03
 مرسيدي  18  الجناح 04
 أزيرو 19 القنار 05
 بوبالطن 20 أزارود 06
 واد الزهور 21 البرج 07
 1بني فرقان  22 شاللوة 08
 بني فرقان 23 عوقة 09
 البحيرة 24 بوحنش 10
  األشواط 25 أقالل 11
 شاطئ الزواي 26 كيسير 12
  شاطئ رابطة 27 ميناء ماريا 13
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 مممش 28 بورشايد 14
 الديكاف الجيجمي لمسياحة: المصدر

 
 

 (بني بمعيد )مف الشكاطئ الجميمة غير المستغمة بالكالية : 15الصكرة رقـ

 
 عزكف فريد: تصكير 

 : ما يالحظ مف خالؿ الجدكليف أف
  44نسبة استغالؿ الشكاطئ بالكالية مازالت ضعيفة حيث لـ تتجاكز%. 
  ىناؾ شكاطئ لـ يتـ تأىييميا بعد عمى الرغـ مف ككنيا مف أجمؿ الشكاطئ بالكالية مثؿ خميج بني بمعيد كشاطئ

  .القنار الرممي كالذم يقصده الكثير مف العائالت
  التوزيع المكاني لممواقع السياحية في جيجل2-2     

 كنظاـ تحديد المكاقع 10: باإلعتماد عمى الجدكؿ رقـ: توزيع الشواطئ بوالية جيجل2-2-1         
Google Earth. 

 كمـ شرقي جيجؿ، 55، الكاقع ببمدية خيرم كاد عجكؿ  شرؽيعد شاطئ بني بمعيد: بني بمعيد شرق
 .جكىرة طبيعية خالبة، زاده جماال تمؾ الصخكر السكداء كالغابات الخضراء التي تالمس ساحمو
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 مالصؽ لشاطئ بني بمعيد غرب، يقصده اآلالؼ مف السياح كالمصطافيف خاصة مف : بني بمعيد غرب
الكالية الشرقية المجاكرة، كما زاد المكاف أىمية ىك قربو مف بحيرة بني بمعيد التي يقصدىا الكثير مف السياح 

 .األجانب كالجزائرييف لمتمتع بمناظر أشجارىا كنباتاتيا كأصناؼ كثيرة كمتنكعة مف الطيكر المياجرة
 

 كبينيما كاد الرماؿ كبحيرة بني بمعيد (الذم تظير بو جزيرة )تضـ شاطئ بني بمعيد كشاطئ صخر البمح:16الصكرة رقـ 

 
 فريد عزكف: تصكير 

 يكجد بالمدخؿ الشرقي لبمدية سيدم عبد العزيز، عمى بعد عشرات األمتار مف الطريؽ : صخر البمح
 .عمى بعد كيمك متريف عف الشاطئ (شبو جزيرة)، عرؼ بشاطئ صخر البمح لتكاجد صخرة 43الكطني رقـ 
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 يتكاجد بالقرب مف كسط المدينة، لو مكقع استراتيجي جعمو يتصدر المرتبة الثانية مف :سيدي عبد العزيز
حيث عدد السياح كالمصطافيف الذيف يقصدكف كالية جيجؿ، كيرجع ذلؾ إلى عدة عكامؿ طبيعية كبشرية 

 .ساعد عمى جعؿ سيدم عبد العزيز منطقة جذب سياحي
 يتبع إداريا لبمدية القنار نشفي، أنشأ في بداية التسعينات ، يضـ الكثير مف المخيمات الصيفية :المزاير

بالقرب مف الطريؽ الكطني ) كمخيـ سكنمغاز كقنغاز، رماؿ شاطئو ناعمة كصافية مع سيكلة الكصكؿ إليو
  .كىي أسباب كافية جعمتو مف بيف أكبر الشكاطئ استقبال لمسياح كالمصطافيف (43رقـ 
 لى الغرب منو يكجد ميناء : بازول يتبع لبمدية الطاىير، يقع بالقرب مف محطة السكة الحديدية لبازكؿ كا 

جف جف، رماؿ شاطئو صافية كناعمة يتكافد إلية الكثير مف السياح كالمصطافيف خاصة مف البمديات 
 .الطاىير، أكجانة، الشحنة، الشقفة: المجاكرة لممنطقة 

 يكجد بالجية الشرقية لمنطقة تاسكست كىك أحد شكاطئ بمدية األمير عبد القادر، يفصؿ بينو : سطارة
كبيف محطة تكليد الطاقة الكيربائية مصب كاد النيؿ، الكصكؿ إليو سيؿ لكجكده بمحاذاة الطريؽ الكطني رقـ 

43 
 أحد شكاطئ قرية تاسكست بمدية األمير عبد القادر يقصده المصطافيف مف البمديات الجاكرة :تاسوست

كالطاىير، االمير عبد القادر، قاكس، قرية أكالد صالح مالصؽ لشاطئ سطارة مف الجية الشرقية، يتكاجد 
 .بمحاذاة الشاطئ نزؿ الزمرد الذم يستقبؿ زبائنو عمى مدار السنة خاصة السكاح منيـ في فصؿ الصيؼ

 كالذم  Family land Jijel    سيتـ تدعيـ شاطئ تاسكست بحضيرة ألعاب كترفيو لصاحب المشركع 
 الصادر عف بمدية األمير عبد 1063:  تحت قرار رقـ2018 مارس 18حصؿ عمى رخصة البناء بتاريخ

 .2020 شيرا سيككف جاىزا خالؿ المكسـ الصيفي 24المشركع قيد اإلنجاز كخالؿ . 1القادر
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
بمدية األمير عبد القادر :  المصدر 1
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 تصميـ حضيرة األلعاب التي ستنجز بتاسكست : 17الصكرة رقـ


 بلديةاألميرعبدالقادر:المصدر

 يكجد بالمدخؿ الشرقي لمدينة جيجؿ، يتبع لبمدية جيجؿ، يتميز بمكف تربتو الحمراء، : التربة الحمراء
يصنؼ في المرتبة األكلى عمى مستكل الكالية مف بيف الشكاطئ التي تستقبؿ السياح كالمصطافيف، كيرجع 

لعدة أسباب أىميا قربو مف مركز المدينة التي تممؾ الكثير مف الفنادؽ، المكاصالت كالبنى التحتية المساعدة 
  .عمى جذب السياح

 متر، أحد شكاطئ بمدية جيجؿ، يقصده الكثير مف السياح كالمصطافيف، 570يمتد عمى طكؿ :كتامة 
مف ميزتو قربو مف مركز مدينة جيجؿ، يحده مف الجية الشرقية شاطئ التربة الحمراء، حيث يتداخؿ معو 
بصكرة يخيؿ لمزائر إليو أنو شاطئ كاحد، يتكاجد بالقرب منو كعمى بعد أمتار فدؽ كتامة المشيكر، يعتبر 

 .المكاف المفضؿ لقضاء السيرات الميمية حيث يقصده الكثير مف العائالت
 شاطئ مف شكاطئ بمدية جيجؿ، يغمب عميو الطابع الحجرم، قريب مف كسط المدينة : أوالد بوالنار

طاقات االستيعاب بو صغيرة كىك ما يبرر األعداد الصغيرة التي تقصده . يفضؿ الذىاب إليو سكاف المدينة 
 .يتكاجد بالقرب منو كؿ مف فندؽ الجنة الزرقاء، فندؽ لكريؾ كمراكز لالصطياؼ تستقبؿ العائالت. سنكيا

 كيمكمترات مف مدينة  (05)يقع شاطئ الخميج الصغير  ذك الّرماؿ الّذىبّية عمى بعد خمسة  :الخميج
  ك تحت سفح جبؿ 43جيجؿ بالمخرج الغربي لممنطقة  الحضرية أكالد بكالّنار  بجانب الطريؽ الكطني رقـ 

الممكة مزغيطاف شقيقة يّما قكراية كما تزعـ بعض الّركايات ، يأخذ الشاطئ شكال ىاللّيا بطكؿ يزيد عف 
مترا بقميؿ ، تحيط بو صخكرا قكية مشكمة ما يشبو كاسرة األمكاج مما يجعمو في منئى عف  (50)خمسيف 

متر ك  (200)يعتبر شاطئ الخميج مسبحا طبيعا بطكؿ مائتي .  البحرية ك األمكاج العاتية االضطرابات
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، كىك ما جعمو أحد أجمؿ شكاطئ بمدية ككالية الشاطئ اليادئ  الكحيد طكاؿ أّياـ الّسنة  يمكف  السباحة فيو
 .جيجؿ

 شاطئ المنار الكبير مف أجمؿ الشكاطئ في كالية جيجؿ يقصده اآلالؼ مف الزكار ك : المنار الكبير
 منارة المكجكدة 24  ك لزيارة المنار الكبير ثانيا كتعتبر المنارة مف بيف أكالالمصطافيف سنكيا لجماؿ الشاطئ 
، يقع ''شارؿ سالفا''شيدىا النّحات الفرنسي '' غريفات'' عمى قمة 1867في سكاحؿ الجزائر تـ إنجازىا سنة 

 كمـ، يقصده العائالت خاصة كيتكسط المنار الشاطي حيث يقصمو 6بالمنطقة الغربية لبمدية جيجؿ عمى بعد 
 .إلى قسميف شاطئ رممي كآخر صخرم

  يقع إلى الشرؽ مف بمدية العكانة كىك أحد شكاطئيا الجميمة، كاف يسمى سابقا شاطئ أندرك، : برج بميدة
بو جزيرة يمكف الكصكؿ إلييا سباحة، يكجد بالقرب مف سد كيسير أحد أكبر السدكد بالكالية، يبعد الشاطئ 

، كما يبعد الشاطئ عف حديقة الحيكانات ( دقيقة مشيا عمى األقداـ23 ) كمـ1.9عف فندؽ برج بميدة مسافة 
، كىك ما يعكس األعداد المعتبرة مف السياح التي ( دقيقة مشيا عمى األقداـ23 ) كمـ 1.9بنفس المسافة 

 متر مربع 24900تقصده رغـ صغر مساحتو كالمقدرة بػ 
 يقع ببمدية العكانة، إلى الغرب مف شاطئ برج بميدة كبمحاذاتو مباشرة، شاطئ صخرم : الصخر األسود

يقصده ىكاة السباحة بالشكاطئ الصخرية، بيا ما يعرؼ بالمجمع السياحي الصخر األسكد كىك عبارة عف 
فندؽ يستقبؿ السياح عمى مدار السنة خاصة في فصؿ الصيؼ، ينسب تسميتو الشاطئ إلى صخرة بمحاذاة 

 .الطريؽ الكاصؿ إلى العكانة
 كمـ ، مالصؽ لشاطئ 2 شاطئ مف شكاطئ العكانة، يقع إلى الشرؽ مف البمدية عمى بعد :مريغة 

 الصخر األسكد شرقا ك لشاطئ العكانة غربا، يتميز بقربو مف حديقة الحيكانات ك
 متر 10000يكجد ببمدية العكانة، شاطئ رممي جميؿ، رغـ صغر مساحتو التي ال تتجاكز : العوانة 

العكانة، الماعز، كافالك،  )مربع إال أنو مقصد لمكثير مف السياح كالمصطافيف، بو جزيرة تسمى بعدة أسماء
 متر، بيا غابة خضراء كليا شاطئ رممي  يسمح 950، تبعد عف الشاطئ بػ (فج الزرزكر، األحالـ

لممتكجييف إلييا بالسباحة، تعتبر مالذا لمكثير مف العائالت التي تنأل بنفسيا عف صخب كزحمة الشكاطئ، 
 .كما يتكاجد بالقرب مف الشاطئ ميناء العكانة الذم أنشأ حديثا الستغاللو في الصيد كالسياحة
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 شاطئ العكانة-جزيرة األحالـ: 18الصكرة رقـ

 
 عزكف فريد: تصكير

 ( 50)متر ك متكسط عرضو  خمسيف   (800)  ثمانمائة قيبمغ طكؿ يتبع إداريا لبمدية العكانة : أفتيس
كمـ غرب عاصمة الكالية   (27)متر، يقع الشاطئ تحت سفح جبؿ تاكترت عمى مسافة سبعة ك عشركف 

 غرب  العكانة  ، في حيف تفصمو  بضعة أمتار فقط (  كمـ 10.4)عشرة آالؼ ك أربعمائة  متر جيجؿ ك  
بالسيارة عف شاطئ تازة ، رماؿ الّشاطئ ذىبية ك نظيفة خالية  (02) ك دقيقتيف 43الطريؽ الكطني رقـ عف 
 التراب، تنتشر عمى جانبي الطريؽ عمى مستكل المنطقة عدة مخيمات صيفية زّيادة عمى فندؽ  مف
تحيط بالشاطئ مساحة غابية خضراء مف ثالث جيات حيث تعرؼ الجية الجنكبية تكسعات عمرانية في     

حيف تعتبر الجية الشرقية مالذا مفّضال ليكاة السباحة بيف الّصخكر ، يعرؼ الشاطئ تكافدا كبيرا كّؿ مكسـ 
 .      إصطياؼ 

 يقع إلى الغرب مف بمدية العكانة، بمحاذاة شاطئ أفتيس، غير مقصكد كثيرا رغـ مساحتو، كيرجع : تازة
 السبب لقربو مف شاطئ أفتيس األجمؿ كاألكثر أمنا لكجكده بالقرب مف ا عمى المستكل التجمعات السكانية

 يتبع إداريا لمزيامة منصكرية، سمي بيذا االسـ نسبة لمكيكؼ العجيبة المكجكدة بالقرب : الكهوف العجيبة
منو، يقصده الكثير مف السياح كالمصطافيف لمسباحة كالتمتع بجماؿ الكيكؼ العجيبة، يقع إلى الغرب مف 

 . كمـ34.8عاصمة الكالية جيجؿ، حيث يبعد عنيا بػ 
 ىك شاطئ مف شكاطئ بمدية زيامة المنصكرية،يقع إلى الغرب مف عاصمة الكالية، يتكاجد في : الولجة

شبو حفرة تحيط بو أشجار الصبار التي  تزيف  المخيـ الذم يقع في ذيؿ الجبؿ الذم يمتد عمى طكؿ ساحؿ 
 البمدية شاطئو يتميز بالعمؽ كىك ما يستيكم الميرة مف السباحيف
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 يقع الشاطئ األحمر : الشاطئ األحمر(plage rouge)  ببمدية زيامة المنصكرية، ىك مف أجمؿ
الشكاطئ عمى المستكل المحمي كالكطني ، مف يزكر الشاطئ تككف لو فرصة التمتع باألعداد الكبيرة لمقردة 
التي تجكب الككرنيش، كما تتكاجد قبالة الشاطئ جزيرة صغيرة زادت مف ركعة المكاف خاصة مع غركب 

 .الشمس
تظير عمى الخريطة التكزيع المكاني لممكاقع األثرية كالتي تعكد إلى :  توزيع المناطق األثرية2-2-2     

 :فترات زمنية مختمفة
 : فترة ما قبل التاريخ -1
 مكقع تاميال ببمدية األمير عبد القادر 
 جبؿ مزغيطاف بجيجؿ 
 كيكؼ الشتا بجيممة 
 الكيكؼ العجيبة بالزيامة منصكرية 
 :فترة الفنيقيين -2
 قبر في حالة جيدة في جبؿ سيدم أحمد أمقراف 
 آثار ميناء فينقي بجيجؿ 
 مقبرة فينيقية بالرابطة بجيجؿ 
 :فترة الرومان -3
  بالزيامة منصكرية" شكبة"آثار مدينة ركمانية 
 فسيفساء بالطكالبية بجيجؿ 
 : فترة األتراك -4
 قبر البام عصماف بأكالد عكاط. 
 :الفترة االستعمارية -5
  مف طرؼ شارؿ سمفا1865المنار الكبير لرأس العافية تـ بناءه سنة . 
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 المنار الكبير: 19الصكرة رقـ 

 
 جيجؿ-عزكف فريد: تصكير

 فترة ثورة التحرير -6
  مغارات مخصصة الستقباؿ المجاىديف، مستشفيات كمخابئ لمجيش مثؿ المغارات المكجكدة بجبؿ

 .سدات
  المناطؽ األثرية بكالية جيجؿ8:الخريطة رقـ

 
 الديكاف الجيجمي لمسياحة: المصدر 

http://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ_5iR4NfaAhVMzKQKHXmPDKAQjRx6BAgAEAU&url=http://www.ojt.dz/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81-%D8%AC%D9%8A%D8%AC%D9%80%D9%80%D9%80%D9%84/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AC%D9%8A%D8%AC%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D9%80%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html&psig=AOvVaw38WOVh2v7xugeCdG9LaMN6&ust=1524825590978990
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ف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى    مف الخريطة نالحظ التنكع الحضارم الذم مر عمى كالية جيجؿ، كا 
أىمية مكقع جيجؿ الجغرافي بالنسبة لكؿ مف استكطف ىذه الكالية، ىذا اإلرث الحضارل الذم يتكزع عمى 

كامؿ جغرافية كالية جيجؿ يتطمب استغاللو االستغالؿ األمثؿ في التركيج لمسياحة الثقافية مف خالؿ تشجيع 
 . اإلستثمارات بالقرب مف المناطؽ األثرية

 
  توزيع المنشآت السياحية والترفيهية2-2-3     

تتكزع المنشآت السياحية كالترفييية في أغمبيا عمى سكاحؿ الكالية، أم بالجية الشمالية كيرجع السبب في ذلؾ 
الرتباط ىذه المنشآت بفصؿ الصيؼ الحار الذم يكثر فيو الكافديف مف السياح كالمصطافيف إلى الشكاطئ 

إلخ، أك السكاح كالمصطافيف ..الجيجمية سكاء المصطافيف مف البمديات الداخمية كالطاىير كجيممة كتاكسنة
مف الكاليات الداخمية خاصة الكاليات المجاكرة منيا كميمة ، سطيؼ، قسنطينة كباتنة، كمف بيف األسباب 
أيضا تركيز اىتماـ المسؤكليف عمى السياحة الشاطئية دكف غيرىا مف أنكاع السياحة، كمف أىـ المنشآت 

 :السياحية كالترفييية في جيجؿ نذكر
 89/452أنشأت في إطار الحفاظ عمى التراث الطبيعي كالثقافي بمرسـك رقـ : 1الحضيرة الوطنية لتازة 

 ىكتار، 2807 ، تقع في في الجية الغربية لكالية جيجؿ، ، تبمغ مساحتيا 1983 جكيمية 23الصادر في 
 مف 50 ك27.5 كزيامة المنصكرية 20العكانة : كىي تضـ بذلؾ أىـ كأجمؿ ثالث مناطؽ سياحية بجيجؿ

منطقة سممى بف زيادة، كىي حضيرة ذات طابع جبمي كذك نفكذ بحرم، بيا أعمى قمة ىي قمة كدية القرف 
 131 نكع مف الحيكانات،135 منيا محمي، بيا أيضا 26 صنؼ مف النباتات 435 ـ، بيا 1121بارتفاع 

 . صنؼ محمي11 صنؼ مف الثدييات منو 15 محمي، 45طير منيا 
 43تتكاجد بمنطقة كيسير التابعة إداريا لبمدية العكانة بمحاذاة الطريؽ الكطني رقـ   : حديقة الحيوانات 

 شيدت 2006 كمـ مف عاصمة الكالية جيجؿ، فتحت أبكابيا لمزكار ألكؿ مرة في جكيمية 10كعمى بعد 
العديد مف التغيرات مف إضافة  ىياكؿ جديدة إلى زيادة عدد الحيكانات، مكانيا اإلستراتيجي المتكاجد ببمدية 

تجمع بيف خضرة غاباتيا كزرقة بحرىا الذم تتنكع شكاطئو بيف ما ىك رممي ناعـ  كبيف ما ىك حجرم جعميا 
يشرؼ عمى تنظيـ  قبمة عشرات اآلالؼ مف السياح كالزكار، لمتمتع بأنكاع الحيكانات كالمناظر الخالبة داخميا

الحديقة كاإلشراؼ عمى سالمة الزكار كحتى الحيكانات فريؽ مككف مف أعكاف أمف، عماؿ كبياطرة، كما تمجأ 
 .اإلدارة لتكظيؼ عماؿ مكسمييف في فصؿ الصيؼ

                                                           
 www.ojt.dz الديكاف السياحي الجيجمي، بتصرؼ، 1
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 ألؼ 500  حديقة الحيكانات في كيسير تعتبر أىـ منطقة جذب لمسياح كالزكار حيث تجاكز عدد الزكار 
 1زائر خالؿ شيرم جكيمية كأكت

 التوزيع المكاني لمفنادق، المخيمات والمراكز السياحية: 
 التكزيع المكاني لمفنادؽ بكالية جيجؿ 09: الخريطة رقـ  

 
 مديرية السياحة لكالية جيجؿ: المصدر

يالحظ مف خالؿ الخريطة أف أغمب الفنادؽ بالكالية تتكاجد بالمناطؽ الساحمية كتعتبر مدينة جيجؿ عاصمة 
 الكالية صاحبة حصة األسد مف حيث عدد اليياكؿ الفندقية

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  www.annasronline.com 
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  التكزيع المكاني لممخيمات الصيفية10:الخريطة رقـ 

: 
 مديرية السياحة لكالية جيجؿ: المصدر

 تكزيع المراكز السياحية بكالية جيجؿ: 11الخريطة رقـ

   
 مديرية السياحة لكالية جيجؿ: المصدر

  المتصفح ليذه الخرائط التي تظير تكزيع اليياكؿ السياحية، فنادؽ، مخيمات كمراكز سياحية يالحظ 
تركز ىذه اليياكؿ عمى طكؿ الشريط الساحمي لمكالية، أم تتكاجد فقط بالبمديات الساحمية في كؿ مف بني 

بمعيد، سيدم عبد العزيز، القنار، األمير عبد القادر، جيجؿ، العكانة كزيامة المنصكرية، كما يستنتج مف أف 
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تركز كؿ طاقاتيا عمى إنجاح  (الكالية ، مديرية السياحة كالصناعات التقميدية، البمديات )السمطات المحمية 
لقد . مكسـ االصطياؼ، ما يعني أف المسؤكليف بالكالية ال يعيركف االىتماـ إال بالسياحة الشاطئية حصرا

أصبح اليـك مف الضركرم تكزيع السياحة بأنكاعيا عمى كامؿ الجغرافية الجيجمية، بحيث نختار لكؿ منطقة 
بالكالية نكع السياحة التي تناسبيا انطالقا مف مقكمات تمؾ المنطقة الطبيعية منيا كغير الطبيعية، كالعمؿ 

عمى نقؿ المراكز السياحية كالمخيمات إلى البمديات الداخمية كتشجيع المستثمريف في السياحة بإنشاء الفنادؽ 
كآثار مختمؼ الحضارات  (سدكد، شالالت، كدياف، بحيرات )بالمناطؽ الجبمية أيف يتكفر اليكاء النقي، المياه

كعمى الدكلة أف تيتـ بالتنمية السياحية في المناطؽ الريفية كالجبمية مف خالؿ إنشاء . المتعاقبة عمى الكالية
منتزىات كحدائؽ كقرل سياحية تساىـ في فؾ العزلة عف ىذه المناطؽ بما يساىـ في بناء صكرة ذىنية 

 .إيجابية عف كالية جيجؿ تساعد ال محالة في استقطاب كجذب السياح كالزكار
 سبل تنويع السياحة بوالية جيجل انطالقا من مقومات السياحة فيها -  3 

 كالية جيجؿ تممؾ مف المقكمات الطبيعية كالبشرية ما يساعد عمى تنكيع السياحة بيا، كلقد اقتصرت 
السياحة بيا عمى السياحة الشاطئية فقط، لكف خالؿ السنكات األخيرة بدأت بكادر ظيكر أنكاع مف السياحة 

عمى سبيؿ المثاؿ ال –تتقدميا السياحة الجبمية، كفي ىذا اإلطار سنحاكؿ ذكر بعض أنكاع السياحة 
مكانات الكالية الطبيعية كغير الطبيعية-الحصر  .الممكف استحداثيا بالكالية انطالقا مف مؤىالت كا 

 
تمتمؾ جيجؿ كؿ مقكمات السياحة البيئية نظرا لما تتميز بو مف تنكع في :  السياحة البيئية 3-1   

التضاريس، النباتات كحتى الحيكانات البرية بمختمؼ أصنافيا، كؿ ما سبؽ يؤىميا ألف تككف مف أىـ 
خاصة كأف الكالية ليا العديد  رحالت مراقبة الحياة البرية مف طيكر كنباتات كحيكاناتالكجيات السياحية ليكاة 

مف المحميات كالبحيرات كالغابات الكثيفة التي مف شأنيا أف تككف عامؿ جذب ليكاة السياحة البيئية، كمف 
 :بيف المناطؽ المؤىمة الستقطاب ىذا النكع مف السياح نذكر

 محمية بني بمعيد ببمدية خيرم كاد عجكؿ تتمتع بنتنكع نباتي، كأنكاع كثيرة مف الطيكر المياجرة، يزكرىا 
الكثير مف المصطافيف الذيف يقصدكف شكاطئ المنطقة في فصؿ الصيؼ، باإلضافة إلى السكاح المحمييف 

 كاألجانب الذيف تستيكييـ مشاىدة المناطؽ الرطبة التي تزخر بتنكع ناذر لمفصائؿ الحيكانية كالكائنات النباتية
   باإلضافة إلى محمية بني بمعيد ىناؾ محمية غدير بني حمزة، تيمزقيدة ككميا مناطؽ ذات مناظر خالبة، 

 .كتتميز بتنكع الحياة البرية فييا
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 يزداد التنكع البيئي كمما اتجينا مف شكاطئ الكالية نحك جنكبيا، حيث تكثر الجباؿ، الغابات الكثيفة، 
كىي عكامؿ جذب . كطيكر متنكعة منيا المياجرة (إلخ..الذئاب،الثعالب )الكدياف، الحيكانات البرية المتنكعة 

 .سياحية قادرة عمى استقطاب السياح في إطار السياحة البيئية
 جيجؿ كالية يغمب عمييا الطابع الجبمي، تتميز :(اشتقت من السياحة البيئية) السياحة الجبمية3-2    

بغاباتيا الكثيفة كمناظرىا الخالبة، مف أىـ غاباتيا غابة القركش الكاقعة بالككرنيش، غابة تامنتكت ببمدية 
إلخ، بيا العديد مف أصناؼ الحيكانات كالنباتات، باإلضافة ..جيممة، غابة بني فرقاف بالميمية كغابة بكعفركف

إلى الكثير مف الكدياف كالشالالت كالسدكد التي أصبحت الكجية المفضمة لمكثير مف العائالت كالجمعيات 
السياحية ك بعض الشباب، لقد زاد االىتماـ بالسياحة الجبمية في اآلكنة األخيرة مف خالؿ الخرجات 

االستكشافية التي ينظميا مجمكعات مف الشباب في أكثر مف منطقة بالكالية نحك الجباؿ كالمناطؽ الريفية، 
كىك ما ساىـ بالتعريؼ بما تزخر بو الكالية مف معالـ كمكاقع سياحية تحتاج إلى التفاتة المسؤكليف 

كالمستثمريف عمى حد سكاء، كذلؾ قصد إنعاش ىذا النكع مف السياحة، كفي ىذا اإلطار أصدرت كزارة 
يقضي بإنشاء سبع  (2017 أكتكبر23قرار بتاريخ : الجريدة الرسمية )السياحة كالصناعات التقميدية قرارا 

مناطؽ لمسياحة كالنزىة الجبمية كىك القرار الذم ستستفيد منو سبع بمديات بالكالية كىي تاكسنة، جيممة، 
الميمية، بكراكم بميادؼ، سممى بف زيادة، أكالد رابح كسيدم معركؼ، كىك قرار ييدؼ إلى إحياء السياحة 

الجبمية التي عرفت تراجعا كبيرا في السنكات الماضية بفعؿ الياجس األمني كحاالت عزكؼ السياح التكجو 
إلى جيجؿ كالذم ساىـ في نسياف ىذا النكع مف السياحة، كقد اقتصرت السياحة فيما بعد عمى السياحة 
الشاطئية مما تسبب في تركز النشاط السياحي عمى طكؿ الشريط الساحمي لمكالية مما ساىـ في تنمية 

 .البمديات الساحمية عمى حساب البمديات الداخمية 
   إف إحياء السياحة الجبمية يعني إعادة تدكير عجمة التنمية في المناطؽ الريفية كالجبمية، كىك ما يمكف 

البمديات الداخمية مف الحصكؿ عمى إيرادات كمداخيؿ عمى غرار ما تحصؿ عميو البمديات الساحمية، ناىيؾ 
 عف تكفير مناصب الشغؿ كتنشيط األعماؿ التجارية في المف
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 (جباؿ قركش )مف شباب الكالية السباقيف إلحياء السياحة الجبمية: 20الصكرة رقـ 

 
 

 2018فريد عزكف : تصكير

 
 (أزيار بأعالي العنصر)شباب مف العنصر مف ىكاة السياحة الجبمية رفقة جمعية السفير لمسياحة : 21الصكرة رقـ 

 

 
 تصكير ىاكم

عند تصفح تاريخ جيجؿ، تجد أف مقكمات قياـ :(المناطق األثرية والتاريخية ) السياحة الثقافية 3-3     
السياحة الثقافية بالكالية مكجكدة كقكية، حيث يشيد التاريخ نشأة مدينة جيجؿ عمى يد الفينيقييف في القرف 
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كمف . الذيف اّتخذكىا مركزنا تجارينا كمرفاءن آمننا عمى الّساحؿ الشمالي لغرب المتكسطالسادس قبؿ الميالد 
اآلثار الّتي تدّؿ عمى الكجكد الفينيقّي بالمدينة مقبرةه في قّمةو صخريةو ُتسّمى الرابطة بالجية الشمالية الغربية 

ضمف المعالـ  كالمكقع مصنؼ. لمدينة جيجؿ ماتزاؿ تحتفظ بمجمكعةو مف القبكر المحفكرة في الصخر
، تعاقب عمييا الكثير مف الغزاة، شممت المنطقة ثكرة الزعيـ اإلفريقي تاكفاريناس، دخميا المسممكف األثرية

 1143 ق، مر بيا الفاطميكف كالحماديكف، ىدميا كخربيا  ركجر الصقمي سنة 154/ ـ771فاتحيف في سنة 
،  (di) ـ كبقكا فييا ثالثة قركف حيث بقيت آثار الجنكيكف عمى الميجة  الجيجمية1260ـ، احتميا الجنكيكف 

ـ دخميا الفرنسيكف محتميف 1527تحررت عمى يد األتراؾ كاعتبرت المدينة أكؿ عاصمة لمجزائر إلى غاية 
 . ـ1839سنة 

مف بيف اآلثار  :    بجيجؿ آثار لكؿ الحضارات التي تعاقبت عمييا، تـ اكتشاؼ الكثير مف ىذه اآلثار
ببمدية جيممة كالتي " راس الزاف"ببمدية زيامة منصكرية كمنطقة " شكبا"ببمدية جيجؿ، ميناء " الرابطة منطقة"

كقد عثر . تحتكم عمى آثار ركمانية متمثمة في حمامات منحكتة عمى الحجر باإلضافة إلى حجارة مرصكصة
 كاستكشافات أثريةفي المنطقة عمى قطع معدنية لعممة ركمانية، كال تزاؿ تحتاج المنطقة إلى بحكث 

 .1 عديدةكطبكغرافية
 .    جيجؿ بيا الكثير مف الحرفييف الديف ييتمكف بالصناعات التقميدية، كالتي تكارثكىا أبا عف جد

 إف ليذه المقكمات الثقافية السابقة الذكر القدرة عمى تنشيط السياحة الثقافية بالكالية، كىذا ال يككف إال 
: مف خالؿ تنظيـ النشاطات الثقافية التي تعتبر السبب الرئيسي لجذب كاستقطاب السياح كذلؾ مف خالؿ

إقامة المعارض الخاصة بالصناعات التقميدية، معارض لمصكر خاص بالمناطؽ األثرية كالسياحية، إجراء 
 .إلخ..ممتقيات كمؤتمرات تخص الجانب التاريخي كالثقافي لمكالية

جيجؿ بيا مناطؽ جبمية يفكؽ ارتفاعيا األلؼ متر، تغطييا الثمكج في فصؿ الشتاء مف كؿ سنة، جماؿ   
جباؿ تكسانة ، برج  )المناظر التي يصنعيا الثمج يدفع بسكاف المناطؽ الساحمية إلى التكجو إلى تمؾ المناطؽ

لمتمتع بجماؿ الطبيعة المكسكة بالثمكج، ىذه المناطؽ المشيكرة بتساقط  (إلخ..الطير ، جيممة، أكالد عسكر
الثمكج تحتاج التفاتة مف المسؤكليف بالكالية لتنميتيا عمى غرار جباؿ الشريعة في البميدة التي أصبحت مكانا 
يقصده الزكار كالسياح مف داخؿ كخارج الكطف كذلؾ بإنشاء فنادؽ كقرل سياحية قادرة عمى جمب كاستقطاب 

 . السياح
 

                                                           
1  https://ar.wikipedia.org/wiki/جيجؿ_كالية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
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 (بحيرة أـ لحناش )ثمكج مف جبؿ تيمزقيد : 22الصكرة رقـ

 

 
 عزكف فريد: تصكير 
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ثمكج بجباؿ  القركش: 23الصكرة رقـ 

 
 عزكف فريد: تصكير 

مف خالؿ اإلحاطة بمقكمات جيجؿ السياحة، كمف خالؿ : سبل الحد من موسمية السياحة بوالية جيجل- 4
دراسة أنكاع السياحة المكجكدة حاليا كالمقتصرة عمى الشاطئية فقط كالذم يعتبر إجحافا في حؽ الكالية، 

كأنكاعيا الممكف إستحداثيا مستقبال لتنكيع السياحة بالكالية بالطريقة التي تؤدم إلى تحقيؽ التنمية المستدامة  
عمى أساس التكزيع العادؿ لممشاريع االستثمارية السياحية عمى بمديات الكالية، مع األخذ بعيف االعتبار نكع 

السياحة التي تناسب كمقكمات كؿ بمدية، كنظرا لتركز السياحة في جيجؿ عمى اإلجازات الصيفية كالتي 
اقتصرت حصرا عمى السياحة الشاطئية، كاف ال بد مف إيجاد حمكؿ لمكسمية السياحة بالكالية كذلؾ مف خالؿ 
ابتكار مخارج لمحد أك التقميؿ مف  تأثيرىا، كفي ىذا اإلطار كإلخراج جيجؿ مف سياحة مكسمية إلى سياحة 

 :عمى مدار السنة تـ اقتراح ما يمي
 إلخ..سياحة بيئية، جبمية، ثقافية، السياحة الشتكية: تنكيع السياحة بجيجؿ. 
  ،العمؿ عمى إقامة الفعاليات كالميرجانات عمى مدار السنة كربط بعضيا بمنتجات محمية كالفراكلة

 .الزيتكف، الصناعات التقميدية كأنكاع المأككالت التي تشتير بيا الكالية
  إنشاء منتزىات كىياكؿ فندقية في المناطؽ الجبمية ذات المناظر الخالبة كالقادرة عمى جذب كاستقطاب

 .(إلخ..منطقة المشاكي، تمزقيدة ، أكالد عسكر )السياح عمى مدار السنة 
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  استحداث قرل سياحية كمنتجعات كمركبات سياحية قادرة عمى تنظيـ المؤتمرات كالممتقيات الدكلية
 .كالمحمية

  ،التركيز عمى دعـ السياحة البيئية عامة كالجبمية خاصة ، ألف األنشطة فييما تدكماف عمى مدار السنة
فالسائح الذم يتتبع نكع معيف مف الطيكر أك الحيكانات في محمية أك بحيرة ما يظؿ يراقب حركة الطائر أك 

 .الحيكاف عمى مدار السنة أك أكثر
  تكعية سكاف الكالية كتثقيفيـ  سياحيا كبيئيا كالقضاء عمى ثقافة النفكر مف السياح كالمصطافيف

 .المتكافديف إلى الشكاطئ كالمزارات بالكالية
 الكيكؼ العجيبة،  )القياـ بالحمالت التركيجية لممناطؽ التاريخية كاألثرية كالطبيعية ذات الجماؿ الخارؽ

 .(شالؿ المشاكي
  إف الغاية مف كجكد الككاالت السياحية ىك التركيج لمسياحة المحمية بدال مف التركيج لمسياحة بالدكؿ

لذلؾ يجب أف تعطى السياحة . األجنبية كىك ما نمحظو لدل ككالء السياحة بجيجؿ خصكصا كالجزائر عمكما
 .في الكالية األكلية في االستفادة مف البرامج السياحية المسطرة مف قبؿ الككاالت السياحية

  االىتماـ بالتككيف في مجاؿ السياحة مف خالؿ إنشاء المعاىد كمراكز التككيف  المختصة في السياحة
 .كالفندقة

  تييئة المجارم المائية خاصة الكدياف الكبيرة كالشالالت بالتعاكف بيف مديرية السياحة كالصناعات
التقميدية مف جية كمحافظة الغابات مف جية أخرل، كذلؾ مف خالؿ إقامة نكادم لمرياضة كالترفيو عمى 

 ضفاؼ ىذه المجارم
  خاصة البعيدة عف الشكاطئ كتبمكطة بجيممة، كسد  )تييئة شكاطئ اصطناعية عمى ضفاؼ السدكد

مع إنشاء اليياكؿ السياحية الممحقة بيا كإنجاز مسابح كأحكاض لألطفاؿ ، فضاءات لمراحة كالترفيو،  (إيراقف
 إلخ ..أماكف لركف السيارات، مطاعـ 

  جيجؿ كالية يغمب عمى تضاريسيا الطابع الجبمي تمتمؾ جباؿ عالية نكعا ما، يمكف المجكء الستعماؿ
كربط مثال بكسيؼ أكالد عسكر بالطاىير مركرا بالشحنة  )التيميفيريؾ لربط البمديات الجبمية ببعضيا البعض

كىك خط يساعد عمى تنشيط السياحة الجبمية كالشتكية بالكالية ، كما يمكف ربط المناطؽ  (ثـ أكجانة فالطاىير
الجمع بيف السياحة الشاطئية  )العالية كالجبمية بالشكاطئ كربط قرية الشريعة بزيامة المنصكرية بالشاطئ 

 .(كالجبمية
 



 الجغرافية السياحية في والية جيجل                                                                 ثالثالفصل ال
 

~ 109 ~ 
 

 خالصة 
   جيجؿ بما تحكزه مف مقكمات طبيعية خاصة قادرة عمى أف تصبح الكجية المفضمة لدل الكثير مف السياح 

الذيف يحبكف التكجو إلى مناطؽ مثؿ جيجؿ ذات المناخ المعتدؿ، كالشمس التي تسطع لساعات طكيمة في 
 كمـ متنكع التركيبة 120بيئة تتميز بغاباتيا الخضراء الجميمة كزرقة بحرىا في شاطئ ممتد عمى مسافة 

الجيكلكجية، كعمى الرغـ مما تخبئو جيجؿ مف كنز سياحي، إال أف ىذا الكنز مازاؿ غير مستغؿ بسبب غياب 
إستراتيجية كاضحة لما يجب أف يككف عميو قطاع السياحة بالكالية، ألف مقكمات الجذب السياحي الطبيعية 

فنادؽ مصنفة، قرل  )غير كافية لكحدىا الستمالة السياح كاستقطابيـ إذا لـ تتكفر ىناؾ منشآت سياحية
ترامكام، قطارات، ) كسائؿ النقؿ الحديثة..( بنكؾ، شبكة طرؽ متطكرة) بنى تحتية (سياحية بمعايير دكلية

مع كجكد كعي كثقافة سياحية تحتـر كتفيـ اآلخر باعتبار أف الصكرة الذىنية ليا ثمنيا  (تيميفيريؾ، مطارات
 . في صناعة السياحة
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 الخـــــــــاتمة
تناكلت ىذه الدراسة المتعمقة بالجغرافية السياحية بكالية جيجؿ حصر أىـ مقكمات الجذب السياحة    

الطبيعية كغير الطبيعية، كتبياف كيؼ انعكست عمى السياحة في جيجؿ، كقد تبمكر عف ىذا البحث أف 
السياحة السائدة عمكما عمى مساحة خريطة الكالية في الكقت الحالي كلدل الجيات الرسمية بالكالية ىي 

 .السياحة الشاطئية حصرا
 لقد تـ التكصؿ مف خالؿ عممية مسحية لخارطة الكالية كباالعتماد عمى خرائط، إحصائيات كصكر    

عمى أف الكالية تمتمؾ كؿ مقكمات  (...مديريات، مفتشي السياحة، مصكريف ىكاة )كمف العديد مف الجيات
التنكع السياحي التي ستساىـ ال محالة في إخراج الكالية مف احتكار السياحة الشاطئية لمسياحة بيا، ما يؤدم 

إلى إرساء عدالة التنمية في الكالية مف خالؿ تخصص كؿ منطقة أك بمدية سكاء داخمية أك ساحمية بنكع 
السياحة الذم يتماشى  مع ما تممكو مف مقكمات طبيعية أك غير طبيعية، كىك ما سيساعد البمديات مستقبال 
في تحقيؽ إيرادات خارج اإليرادات التي تحصؿ عمييا مف ميزانية الدكلة، كىك بمثابة التمكيؿ الذاتي لميزانية 

البمدية، كىي تكجيات الدكلة لمتنمية المستقبمية القائمة عمى أف كؿ جماعة إقميمية عمييا أف تبحث عف 
 .مصادر اقتصادية  لمحصكؿ عمى إيرادات لتمكيؿ ميزانياتيا

إف االعتماد عمى التنكيع كاستنساخ تجارب المدف خاصة مدف حكض البحر المتكسط التي تمتمؾ نفس    
المكاصفات الجغرافية لكالية جيجؿ كفيؿ بتطكير السياحة بالصكرة التي تؤدم إلى التقميؿ كالحد مف مكسمية 
السياحة كذلؾ بجعميا سياحة عمى مدار السنة كلف يككف ذلؾ إال مف خالؿ االستغالؿ األمثؿ لكؿ مقكمات 

 .الجذب السياحي بالكالية
 مما سبؽ يمكف القكؿ باف المقكمات الجغرافية السياحية كما تحتكيو كالية جيجؿ مف تنكع في التضاريس كما

تزخر بو مف مناظر طبيعية كثركة حيكانية كغابية ككذا الطاقات البشرية التي في غالبيتيا شباب ذكك كفاءات 
 .عالية كؿ ىذا يساعد عمى تنكيع السياحة بالكالية كالحد مف مكسميتيا

 : كقد تمخض عف ىذا البحث النتائج التالية  
  نتائج الدراسة

  مقكمات السياحة في جيجؿ خاصة الطبيعية كنز غير مستغؿ، يحتاج إلى رؤية مستقبمية قائمة
 .عمى االستغالؿ األمثؿ لممكارد الطبيعية كالبشرية في تطكير القطاع السياحي

 بحيرات، كيكؼ، تنكع نباتي، حيكاف برم  )جيجؿ تمتمؾ أغمب مقكمات الجذب السياحي الطبيعية
 .كالقادرة عمى تنكيع السياحة بالكالية (إلخ..شكاطئ متنكعة
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  إذا ما أعطيت (داخمية كخارجية )مكقع جيجؿ اإلستراتيجي يؤىميا ألف تككف أىـ كجية سياحية ،
الكالية حقيا مف المنشآت السياحية كالبنى التحتية، كما اىتماـ المستعمريف  قديما بيا إال ألىمية 

 .مكقعيا
  جيجؿ الزالت أسيرة السياحة الشاطئية، حيث نجد تركيز سمطات الكالية مف كالية، بمديات ساحمية

فقط، مديرية السياحة كالصناعات التقميدية كمديريات أخرل عمى مكسـ االصطياؼ كذلؾ مف 
 .خالؿ تنظيؼ الشكاطئ، كراء المحالت كتزييف الشكارع باألعالـ

  (إلخ..جمعيات سياحية، طمبة )بكادر ظيكر السياحة الجبمية مف خالؿ مبادرات لجماعات مختمفة 
 .أك بمبادرات فردية

  كالطريؽ الكطني الحيكم الرابط بيف 43تطكر شبكة الطرقات بالكالية خاصة الطريؽ الكطني رقـ 
 .(قيد اإلنجاز )جيجؿ كالعممة 

  تكسيع شبكة السكة الحديدية حيث تـ مد الكالية بخط سكة حديدية ثاني، كىك ما سيعكد بالفائدة
 .عمى الكالية في فؾ معضمة االختناؽ المركرم في الصؼ

 ضعؼ مراكز كمخيمات االستقباؿ مف حيث جكدة كنكعية الخدمات المقدمة. 
 تركز أغمب فنادؽ الكالية بمدينة جيجؿ عاصمة الكالية، كالتي يعتبر أغمبيا غير مصنؼ. 
  افتقار الكالية إلى المشاريع السياحية النكعية دفع بمسؤكلي الكالية إلى تشجيع المستثمريف الخكاص

لالستثمار في المجاؿ السياحي كىك ما بدأت نتائجو تمكح في األفؽ مف خالؿ الكثير مف المشاريع 
 .المنجزة كالتي ىي في طريؽ اإلنجاز

  حضيرة األلعابتركيز مشاريع الكالية في مناطؽ التكسع السياحي حيث استفادت تاسكست مثال مف 
 247انة تكفر ك منصب شغؿ، إقامة سياحية بالع50تكفر  ( مقصكرة سياحية57) قرية العطؿ ك

 .إلخ.. منصب شغؿ340منصب شغؿ، فندؽ بالمدخؿ الشرقي لجيجؿ أربع نجـك يكفر حكالي 
  مشاريع مجمدة تنتظر رفع التجميد عنيا كىي تيميفيريؾ جيجؿ الذم يربط المحطة البرية الشرقية

 .إلخ..بدار الشباب، ترامكام تاسكست العكانة
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 اقتـــــــراحـــــــات
  جيجؿ تحتاج إلى قرارات سياسية جريئة كاىتماـ أكثر بضركرة استغالؿ ىذا الكنز الطبيعي الذم

تزخر بو الكالية لمنيكض بالقطاع السياحي، كلما ال الريادة مستقبال داخميا كخارجيا في استقطاب 
 .السياح

  تنكيع السياحية في جيجؿ يتماشى مع ما تمتمكو جيجؿ مف مقكمات طبيعية كغير طبيعية، كىك
خيار ال بد منو إلرساء عدالة التنمية في الكالية، تنكيع االقتصاد كالمساىمة في خمؽ الثركة 

 .بالكالية
  عناصر الجذب السياحية الطبيعية غير كافية كحدىا لجذب السياح، كىك ما يتطمب دعـ عناصر

تسييالت الضيافة عالية المستكل )الجذب غير الطبيعية لتكليد رغبة السياح بالتكجو إلى جيجؿ 
 .(....مثال

  ضركرة إيجاد حمكؿ لالختناقات المركرية خاصة في فصؿ الصيؼ كال يككف ذلؾ إال مف خالؿ
 (...قرل سياحية، فنادؽ، مخيمات )تكزيع المنشآت كالمرافؽ السياحية عمى مختمؼ بمديات الكالية

 .ككذا تنكيع شبكة النقؿ مثؿ الترامكام كالتيميفيريؾ
 االىتماـ بالتككيف في المجاؿ السياحي مف خالؿ إنشاء معاىد متخصصة في ىذا المجاؿ. 
  دكر الككاالت السياحية في الكالية يجب أف ييتـ أكثر بالتركيج لمسياحة المحمية عمى حساب

 .السياحة األجنبية
 ضركرة نشر الكعي السياحي  كالثقافة السياحة القائمة عمى حسف الضيافة كتقبؿ اآلخر. 
  انتياج سياسة تركيجية قائمة عمى حصر كؿ مقكمات الجذب السياحي القادرة عمى استقطاب

السياح كذلؾ مف خالؿ التعريؼ بما تمتمكو جيجؿ مف شكاطئ ، كيكؼ، مغارات، مناظر طبيعية 
جميمة، مسطحات مائية متنكعة كذلؾ مف خالؿ المكاقع االلكتركنية عبر االنترنيت ، القنكات 

 .اإلذاعية، التمفزة، كحتى مرشدم كككاالت السياحة
  جعؿ السياحة بالكالية سياحة عمى مدار السنة كذلؾ مف خالؿ تنكيع السياحة مف جية كمف جية

إقامة الفعاليات كالميرجانات المرتبطة بعادات كتقاليد الكالية التي تشتير بأنكاع معينة مف أخرل 
قمب المكز بكطالب كحمكيات  )، أنكاع مف األطعمة كالحمكيات (الفراكلة، الفمفؿ )الخضر كالفكاكو 

، الصناعة التقميدية المتكارثة عف األجداد كالتي ال يزاؿ ليا صدل في جمب أنكاع معينيف (المزاير
 .مف السياح
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 آفاق الدراسة
 كالتالي ىي ك لمبحث قابمة المكاضيع مف جممة نقترح البحث ىذا إتماـ بعد ك

  جيجؿ أرياؼ كمدف، كمستقبؿ التنمية بالكالية سينسحب إلى األرياؼ كىك ما يتطمب دراسة عف
 .السياحة الريفية

 الجغرافية السياحية كالتنمية المستدامة في جيجؿ. 
  كدكره في الجذب السياحي (الحيكاف، النبات )التنكع البيكلكجي. 
 اآلثار القديمة بكالية جيجؿ كالجذب السياحي. 
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