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 شكس َتقدِس

. ضبحاى الرٓ بقدزتٌ تتم الصاحلات َبشكسٍ تدَم الهعم

احلمد هلل الرٓ أهلمها القدزٔ َالصرب علٖ إمتام يرا العمل املتُاضع، 

َما تُفّقها إال باهلل العلْ العظّم 

فطبحانك ال علم لها إال ما علمتها إنك أنت العلّم احللّم، 

. َالصالٔ علٖ حبّب اخللق حممد صلُات اهلل َالطالم علٌّ

نتقدم بالشكس اجلصِل لكل مو كاى لٌ الفضل الكبري يف اجناش يرا العمل 

. ضُاء مو قسِب أَ مو بعّد

كما نتُجٌ بالشكس إىل مُظفْ مدِسِٕ الطّاحٕ َالصهاعٕ التقلّدِٕ لُالِٕ 

.  علّها بهصائحًم َتُجًّاتًم ِبخلُاجّجل الرِو مل 

َيف األخري نتقد بالشكس اجلصِل لكل مو شجعها  

 .َلُ بكلمٕ بطّطٕ أَ دعاء أَ نصّحٕ
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إىل أعش الناص وأقزبهن إىل قلبي  

. إىل والدتي العشيشة ووالدي العشيش، اللذان كانا عىنا يل بدعىاتهن 
. إىل إخىتي وأخىاتي األعشاء

. إىل أصدقائي وهعاريف الذين أجلهن وأحرتههن 
. إىل أساتذتي يف كليت العلىم االقتصاديت التجاريت وعلىم التسيري

 .ميلكدني بكل ها اعإىل كل هن وقف جبىاري وص
. أقدم لكن حبث ختزجي، وأمتىن أن حيىس رضاكن

 آسيا
  



 

 

 

إيداء 

 بطم اهلل الرٓ زعانا َضرينا بقدزتٌ، َالصالٔ َالطالم علٖ ضّد اخللق

.  حممد صلٖ اهلل علٌّ َضلم َآلٌ َصحبٌ أمجعني

 .الغالّٕأمْ ... إىل مو َضع املُىل عص َجل اجلهٕ حتت قدمًّا

 .الغالْإىل خالد الركس َالرٓ مل ِتًاَى ُِما يف تُفري ضبل اخلري َالطعادٔ أبْ 

 . َاألحبابإىل إخُتْ إىل األيل 

 .قلمْإىل كل مو ذكسيم قليب َمل ِركسيم 

. أيدٓ يرا العمل املتُاضع

بسِصٔ 
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 :الملخص
مساهمة الصناعات التقليدية في الترويج للسياحة الداخلية من خالل في مدى بحث اله الدراسة إلى ذهدفت ه

تحليليا مدعما بالبيانات و المؤشرات  الدراسة منهجا وصفياالعالقة المتبادلة بينهما، وقد استخدمت التركيز على 
التقليدية  والصناعةمن خالل دراسة ميدانية على مستوى مديرية السياحة  ،الرقمية ذات العالقة بالمشكلة البحثية

ب لعنصر مهم لج لدراسة واقع الصناعات التقليدية وتأثيرها على القطاع السياحي بالوالية، فهي ،لوالية جيجل
رغم كل اإلمكانيات إال أن مجال  لكن  ،المتعلقة بالجانب الثقافي للواليةتوجات السياحية نالسياح وتعريفهم بالم
إلمكانيات من هذه اضرورة االستغالل األمثل ل ، لذا تقترح الدراسةجيد بشكلغير مستغل الصناعات التقليدية 

 .بوالية جيجلطوير السياحة الداخلية توالمساهمة في أجل تفعيل دورها 

 .ية جيجلالسياحة، الصناعات التقليدية ، الترويج ، وال :الكلمات المفتاحية

 

ABSTRACT 
This study aimed to research the extent of the contribution of traditional industries 

in promoting domestic tourism by focusing on the mutual relationship between them. 

The study used an analytical descriptive approach supported by data and digital 

indicators related to the research problem, through a field study at the level of the 

Tourism and Handicraft Industry Directorate of Jijel State. To study the reality of 

traditional industries and their impact on the tourism sector in the state, as it is an 

important element to attract tourists and introduce them to the tourism products 

related to the cultural aspect of the state, but despite all the possibilities, the field of 

traditional industries is not well exploited, so the study suggests the necessity of 

optimizing these capabilities in order to activate their role And contribute to the 

development of domestic tourism in the state of Jijel. 

 

Keywords: Tourism, handicraft industries, promotion, Willaya of Jijel. 
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 ~ أ ~
 

 األنشطةقطاع السياحة عامال من عوامل التطور االقتصادي ونشاطا حركيا يكمل بقية يعد      
تفاعل نه صناعة متكاملة تتضمن التخطيط والتشييد والترويج والتسويق ويأ، كما الثقافية واالجتماعيةو  االقتصادية

ات اكبر الصناعات في العالم التي تتطلب المهار من كما تعتبر السياحة ، األخرىطاعات االقتصاد قمع 
تصال الفكري سيلة لالو  أصبحت، كما لها دور كبير في تثقيف المواطنينو  التقنيات الخدماتية الالزمةو 

ن العملة الصعبة وامتصاص هامة موسيلة فعالة لجلب مداخيل و  ي والثقافي بين الشعوب المختلفةواالجتماع
 .للدولة اإليراداتزيادة و  الوطني، وكذا المساهمة في الدخل البطالة

 األزلمنذ  اإلنساناالقتصادية التي مارسها  األنشطة أهمالصناعات التقليدية من  ومن جهة أخرى تعتبر     
ثقافات وعادات وتاريخ المنطقة الموجودة  ، وتتباين هذه الصناعات والحرف حسبتلبية لرغباته وحاجاته المختلفة

معتبرة من  مداخيلمنتجات الصناعة التقليدية منتجات سياحية ومصدر مهم لجلب  ذلك تعد إلى إضافة ،فيها
 آلالفهذا لكونها نتاج حضاري  ،مجتمع ألييعكس الجوانب الثقافية تعتبر تراثا محليا  كماالعملة الصعبة 

وبين بيئتها السنين من التفاعل الحي بين المجتمعات المحلية بما تحمله من عادات وتقاليد وقيم حضارية 
 .الطبيعية

ترابط بين الصناعات التقليدية والسياحة بصفة عامة يظهر من خالل االستثمار في السياحة وانعكاس ال إن 
إذ نجد بعض ذلك على الصناعة ومنتجاتها من خالل التوسع في الطلب على تلك المنتجات من قبل السياح، 

سياح، كما أن هذا القطاع الدول تركز على تنمية مجال الصناعات التقليدية ذلك ألهمية منتجاته في جذب ال
وسائل  يتكامل مع قطاع السياحة، حيث يوفر لها عناصر جذب لمنتجات جيدة، كما توفر له السياحة بدورها

مكانية تحقيق إيرادات تستفاذ منها في صيانة التراث الثقافي والمحافظة عليه،  العرض والتعريف بالتراث الثقافي وا 
 .تساهم في تنمية كال القطاعينفالعالقة بينهما ترويجية تبادلية 

من مجال السياحي بتطوير ال اهتماما كبيرا التنمية في والية جيجل  أولت إستراتيجية وفي هذا السياق      
وجود ب التي تتميزوالية الللنهوض بالقطاع السياحي في  والحرف كمدخل  الصناعات التقليديةب خالل االهتمام
 إنمن  للحرفيين تكفي فالبد  المقومات السياحية لوحدها ال نأ إال ،تصويرهاع في اإبدتعكس طبيعة عذراء 

 .وتنشيطها حتى تسهم بشكل فعال في التنمية المحليةيبدعوا في منتجاتهم لدعم السياحة 

 :إشكالية الدراسة -1

 :الرئيسي التالي التساؤلالدراسة من خالل طرح  بلورة إشكاليةيمكن سبق انطالقا مما 

 ؟بوالية جيجل في الترويج للسياحة الداخلية الصناعات التقليدية مدى مساهمة  ما



 مقدمةال

 

ب ~  ~ 
 

 :الفرعيةالتساؤالت  -2

 :الفرعية التالية  األسئلةالمقدمة نطرح  اإلشكاليةعلى  لإلجابة

 هي مقوماتها؟ وما بالسياحة الداخلية؟ لمقصودا ما -
 لمقصود بالصناعات التقليدية؟ا ما -
 للسياحة الداخلية ؟ ترويجو  هل تعتبر عامل جذبو  ؟التقليدية في والية جيجل هو واقع الصناعات ما -

 
 :الفرضيات  -3

 :الفرضيات التالية  صياغة يمكن  ،المطروحة سالفا األسئلةعن  لإلجابة

 .الصناعات التقليدية مجال يجمع بين القيم االجتماعية والثقافية -

 .المطلوب منها في الترويج للسياحة الداخليةللدور التنموي ال ترقى الصناعات التقليدية -

 :اختيار الموضوع أسباب - 4    

 :يلينوجزها فيما  أندفعتنا الختيار هذا الموضوع والتي يمكن  أسبابهناك عدة 

وروح الفضول في اكتشاف  الميول الشخصي لمثل هذه المواضيع الخاصة بمجال السياحة والصناعة التقليدية -
  .خباياها

السياحة،  قطاعات، منهايساهم في تنمية عدة  أنيمكن  إذ التقليدية،المكانة التي يحتلها قطاع الصناعة  -
  .الحفاظ على التراث الوطنيو 

الصناعة التقليدية والحرف  أنباعتبار  ،نحو كل ما هو تقليدي وأصيل ومميز لشخصيتنا الوطنية الميول -
 .نصر هام من عناصر التراث الحضاريع

الحفاظ على هذا النشاط  أهميةوكذلك  ،اعة التقليدية وعالقتها بالسياحةالصن بأهميةالعمل على التعريف  -
 .القادمة لألجيالكموروث ثقافي 

 :هداف الدراسةأ -5

 :يليفيما  إيجازها الدراسة، يمكن إليهاترمي  أهدافهناك عدة 



 مقدمةال

 

ت ~  ~ 
 

برازصورة عن الصناعة التقليدية والحرف  إعطاء -  .الداخليةلعبه في تنمية السياحة الدور الذي ت وا 

 .واليةبالفي النهوض بقطاع السياحة  بوالية جيجل وتقييم دورها  الصناعة التقليدية واقع  إبراز -

وسبل  ،صناعة التقليدية والحرف بالواليةالتي تواجه قطاع ال األساسيةالتحديات والمعوقات  تشخيص مجمل -
 .معالجتها

 :الدراسة أهمية -6

واالهتمام المتزايد  نشاط الصناعات التقليدية كموروث اقتصادي وثقافي، أهميةهذه الدراسة من  أهميةتنبع       
ولما  ،في ترقيتها وتعزيز تنافسيتها أساسيةكونها ركيزة  لسياحة الداخليةأمام افرصا حقيقية  تمثل باعتبارهابها 

وسبل للكشف عن الدور الذي  األصعدةعلى جميع  وأهميةميزات  منتحمله الصناعات التقليدية في بالدنا 
 .يمارسه هذا القطاع في تنمية الجانب االجتماعي واالقتصادي للمجتمع المحلي

 :منهج وأدوات الدراسة -7

على  يعتمد الذي التحليلي الوصفي المنهج اعتماد سيتم هاأهداف تحقيقو لإلجابة على إشكالية الدراسة              
 والدوريات  والمراجع الكتب على وسيتم االعتماد في إعداد الدراسة.متغيرات الدراسة وتحليل العالقة بينها وصف 

  السياحة بقطاع الخاصة تحليل المعلومات والبيانات الرقمية  إضافة إلى  بالموضوع، صلة لها التي والمقاالت
 .عليها من الهيئات المختصةبالوالية التي تم الحصول والصناعات التقليدية 

 :خطة الدراسة -8

 إلىسيتم تقسيم دراستنا  أهدافهاواثبات صحة فرضياتها وتحقيق  الدراسة إشكاليةجل اإلجابة على من أ
 :فصلين

 والدراسات  المتعلق بالسياحة والسياحة الداخلية والصناعات التقليدية النظري اإلطاريتناول  :الفصل األول
 .السابقة

  يضم التعريف بالمديرية والتطرق لواقع  هو عبارة عن دراسة ميدانية بوالية جيجلو  :الثانيالفصل
قطاع  وأيضاالصناعات التقليدية بالوالية وصوال لمشاكل ومعوقات التي تواجه قطاع الصناعات التقليدية 

 .السياحة الداخلية على حد سواء 

 :الدراسةصعوبات  -9



 مقدمةال

 

ث ~  ~ 
 

 :يلي ما مهاأه من الصعوبات العديد هذه الدراسة إعداد أثناءواجهتنا 

  التقليديةفيما يخص موضوع الصناعات  واألبحاثنقص الدراسات. 
  المتعلقة  اإلحصائياتصعوبة جمع المراجع ذات الصلة بموضوع الدراسة  من مكتبة الجامعة، وكذا

 .الناجمة عن جائحة كورونا الحجر الصحي  إجراءاتبالدراسة الميدانية  نتيجة الغلق بسبب 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السابقة والدراساتالنظري  اإلطار: الفصل األول

 تمهيد

 النظري للسياحة والسياحة الداخلية اإلطار :األولالمبحث 

 النظري للصناعات التقليدية  اإلطار :المبحث الثاني

 السابقة استعراض الدراسات  :المبحث الثالث
 خالصة
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 :تمهيد

السياحة وسيلة اجتماعية لتنمية الثقافة بين الشعوب ومجتمعات الدول السياحية وجسر تواصل بينها ولهذا 
ستراتيجيا في تحقيق التنمية فهي قطاع فعال في تنشيط قطاعات إتعد محورا  إذوعناية كبيرة،  بأهميةحضيت 

السنين من التفاعل الحي بين  آلالفعديدة السيما قطاع الصناعات التقليدية الذي يعتبر نتاجا حضاريا 
 إذ، وأصالتهوالوحيدة للتعبير عن ثقافة مجتمع ما  األولى، والوسيلة األخرىالمجتمعات المحلية  والمجتمعات 

شكالالفنية من رسومات  األعمالعن  تعبر وزخارف التي نشاهدها في منتجات الحرف والصناعات التقليدية  وا 
ة كبيرة على الحرف قدر يمتلك قطاع الصناعات التقليدية و  إذالمستقاة من البيئة وطابعها الحضاري والتاريخي، 

ستثمار واال واإلنتاجفي مجال التوظيف  قتصادية واالجتماعية من خالل مساهمته الفعليةدفع عجلة التنمية اال
 .الحفاظ على مقومات الشخصية الوطنية أخرىوبالتالي القدرة على التصدير وجلب العملة الصعبة، ومن جهة 

 :ثالثة مباحث إلىوعليه قمنا بتقسيم هذا الفصل 

 النظري للسياحة والسياحة الداخلية اإلطار: األولالمبحث 

 النظري للصناعات التقليدية  اإلطار: ثانيالمبحث ال

  ستعراض الدراسات السابقةا: المبحث الثالث
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 اإلطار النظري للسياحة والسياحة الداخلية: المبحث األول

قطاع إنتاجي يلعب دورا مهما في زيادة الدخل القومي وتحسين ميزان المدفوعات من خالل  السياحةتعتبر 
 .العمالت األجنبية 

 حول السياحة مفاهيم: المطلب األول

 .وأنواعهاسنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف السياحة وأهميتها وخصائصها، ودوافعها 

 تعريف السياحة :الفرع األول

تعددت وتنوعت مفاهيم السياحة بمقدار تعدد أنواعها وتعدد االختصاصات العلمية التي تتناول هذه الظاهرة 
أنواع السياحة على الغرض الذي تقوم من أجله وسنحاول حصر بالدراسة والتحليل ويعتمد تعريف كل نوع من 

 :فيما يلي أهم المفاهيم التي أعطيت للسياحة

  :عرفها الباحثون كما يلي

" حيث ينص التعريف على أن السياحة عبارة عن   5991عام (  mclntosh)عرفها ماكنتوش وزمالؤه 
عل بين السياح ومنشات األعمال ،والدول والمجتمعات مجموعة الظواهر والعالقات  الناتجة عن عمليات التفا
ستظافة هؤالء السياح والزائرين   (02، ص7002أبو عياش وآخرون، )  ."وذلك بهدف إستقطاب وا 

مجموعة "على أنها  5991فقد عرف السياحة عام (: Glucksma)كما عرفها الباحث السويسري جالكسمان -
الشخص الذي يتواجد بصفة مؤقتة في مكان ما،وبين األشخاص الذين  من العالقات المتبادلة التي تنشأ بين

 (79، ص7002عبد العزيز، ) ." يقيمون في هذا المكان
يرى أن من األنسب إعطاء كلمة سياحة مضمونا ( Michell Barrier")ميشيل برييه"أما العالم الفرنسي -

لفراغ للتمتع بالمصادر أو المغريات الطبيعية والثقافية االنتفاع باإلجازات أو أوقات ا" واسعا جدا ، فالسياحة تعني
 (.90، ص 7002الظاهر، سراب، )  ."في منطقة تبعد إلى حد ما عن موقع اإلقامة المعتاد

مجموعة من الظواهر والعالقات " السياحة بأنها (  (Krap.Hlunzikerكما عرف كل من كارف وهانزكير-
منال ) . الموطن األصلي، بقاء غير دائما وغير مرتبط بأي نشاط للكسبالناجمة عن السفر والبقاء بعيدا عن 

 (.57، ص7055شوقي، 
مجموعة العالقات والخدمات الناجمة عن إقامة الشخص المؤقتة :"ويعرف بعض الباحثين العرب السياحة بأنها-

 تحقق هذه اإلقامة ربحا في بيئة جديدة، ومتميزة ،بعيدا عن مقر إقامته المعتاد بغرض إشباع حاجاته طالما ال
 (93، ص7051بن غضبان، ). ماديا 
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إصطالح يطلق على رحالت الترفيه وكل ما : "تعرف السياحة بأنها: تعريف األكاديمية الدولية للسياحة -1
شباع لحاجات السائح   (. 93، ص7051بن غضبان، ) ."يتعلق بها من أنشطة وا 

نشاط ينتقل من خالله الفرد " اعتبرت السياحة على أنها  :للمواردمفوضية السياحة الوطنية األمريكية  -2
النشاط الذي ينطوي على ذهاب الفرد إلى مكان عمله ،أما فترة المكوث أو  باستثناءميال  10مساحة ال تقل عن 

 ،أبوعياش) ."االعتبارمن مكان إلى أخر فلم تأخذها هذه المفوضية بعين  االنتقالالمصاريف المترتبة على 
 (.00، ص7002الحرامي ،  الطائي،

مجموعة من النشاطات التي تقوم بها األفراد من خالل "عرفتها على أنها  :المنظمة العالمية للسياحة  -3
، ص 7052بن شلبي، )  ."إلى األماكن خارج محيطهم المعتاد بغرض الراحة أو ألغراض أخرى  االنتقالالسفر و 

53 .) 

مجموع األنشطة التي يقوم بها " م  عرفها على أنها 5995انعقد بكندا عام للسياحةحسب مؤتمر أتاوا  -4
الشخص المسافر إلى مكان خارج بيئته المعتادة لفترة زمنية معينة أو يكون غرضه هو ممارسة نشاط يكتسب 

 (.59، ص 7052 ،زرا ولية، بوثانة)  ."منه دخل في المكان الذي يسافر إليه

نسانية  تقوم "تقرر أن السياحة   :م المتحدة حول السياحة والسفرحسب مؤتمر األم -5 ظاهرة اجتماعية وا 
شهرا  57ساعة وال تزيد عن 73الفرد من مكان إقامته الدائمة إلى مكان أخر لفترة مؤقتة التقل عن  انتقالعلى 

 (.09، ص 7052مخناش، )  ."أو العالجية أو التاريخية  الترفيهيةبهدف السياحة 

 أهمية السياحة : ع الثانيالفر 

للسياحة أهمية كبيرة في مختلف الجوانب االجتماعية واالقتصادية ظهرت بشكل موازي لنمو المجتمعات 
 :والتي سنتطرق إليها فيما يلي

تساهم السياحة في رفع مستوى الشعور باالنتماء للوطن من خالل التبادل الثقافي : األهمية االجتماعية -1
 يوفره قطاع السياحة من فرص العمل تحسين نمط حياة األفراد ومستوى معيشتهم من خالل ماوالحضاري، 

فضال عن تعريف الشعوب األخرى بثقافة البلد من خالل خلق جو التفاعل واالحتكاك بين سكان المنطقة 
 .السياحية الحاضنة للسياح األمر الذي يخلق نوع من التبادل االجتماعي 

تعتبر السياحة أحد األنشطة االقتصادية التي تتولد عنها دخول لمختلف عناصر : اديةاألهمية االقتص -2
اإلنتاج العملة في مجاالت السياحة فضال عن توفرها لفرص عمل متنوعة مباشرة كالعاملين في الفنادق، النقل 

لصناعية والخدمية التي السياحي، مكاتب السفر ومدن التسلية، وغير مباشرة كالعاملين في القطاعات الزراعية وا
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تساهم في ترقية السياحة وجعلها عامل جدب للعديد من السياح وما يترتب عنه من جذب رؤوس األموال سواء 
 .محلية أو أجنبية

تعد السياحة أداة لالتصال الفكري وتبادل الثقافة والعادات والتقاليد بين الشعوب، كما توفر : األهمية الثقافية-3
للحفاظ على التراث والمواقع األثرية والتاريخية التي تعد جزء من ذاكرة وثقافة البلدان المضيفة كما التمويل الالزم 

 .أنها ترسخ ثقافة المحافظة على البيئة

تتطلب السياحة االهتمام بقدر كبير بالبيئة ألنه ال وجود للسياحة دون توفر بيئي مالئم : األهمية البيئية -4
 .عي بضرورة االهتمام بالبيئة وحمايتها من التلوثوجاذب وبهذا يتزايد الو 

تساهم السياحة في تحسين العالقات بين الدول من خالل دعم الصداقة بين شعوبها : األهمية السياسية -5
بفضل العالقات الدولية التي تنشأ بينها، كما يمكن اإلشارة إلى أن النتائج اإليجابية للسياحة المحققة على 

تصادي واالجتماعي من شأنها أن تساهم في حل الكثير من المشكالت السياسية فضال عن نشر المستويين االق
 .(777، ص7009بظاظو، ). مبادئ السالم العالمي

 خصائص السياحة: الفرع الثالث

 : تعد السياحة من أهم قطاعات النشاط اإلنساني في الدولة الحديثة وهي تتميز بعدة خصائص نذكرها فيما يلي

السياحة من حيث السوق السياحي وكذا من حيث الخدمات  تتميز: ائص السياحة حسب طبيعتهاخص -1
  .المقدمة للمستهلك السائح بطبيعة تميزها على مختلف المنتجات

يتميز مقومات العرض السياحي بالندرة والحساسية الشديدة للتغيرات التي تطرأ على قطاعات النشاط  - أ
سواء تعلق األمر بالمقومات الطبيعية التي تتمتع بها الدولة من المورثات اإلنساني األخرى في المجتمع 

 .الحضارية القديمة أو المكتسبات الحضارية المعاصرة من بنى تحتية وخدمات تكميلية
عدم إمكانية االحتكار أو النقل في كثير من األحيان خاصة بالنسبة لبعض المقومات والموارد السياحية  - ب

 .لقيام بإنتاج سلع سياحية بديلةالنادرة وصعوبة ا
 .مرونة أسعار المنتجات السياحية وذلك لكونها ال تتغير بشكل كبير مع تقلبات الطلب مقارنة بالسلع  - ت
يمتاز المنتوج السياحي بخاصية االختالف ألنه دوما سيكون هناك اختالف في الجودة حتى لو كان هناك  - ث

 .المقدمة تطابق في الخصائص المادية للخدمة السياحية
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 خصائص السياحة حسب تأثيرها -2

كما أن قطاع السياحة له تأثير على العدد من الجوانب الجديرة بالذكر تعطي السياحة خصائص أخرى تتمثل  
 : في

تعد السياحة من القطاعات الخدمية التي أصبحت تشكل مصدرا رئيسا للدخل الوطني في االقتصاديات  - أ
متكاملة من األنشطة التي ترتبط بالكيان االقتصادي والثقافي والحضاري الحديثة ألنها تمثل منظومة 

 .للمجتمع
يمتد نطاق المنافسة إلى خارج النطاق اإلقليمي للدولة الواحدة فالمنافسة في مجال السياحة دائما ما تكون  - ب

 .ميةعالمية بين الدول المختلفة لهدا فهي أيضا تتأثر بالتغيرات التي تطرأ على البيئة العال
 .أثر هذا القطاع على القطاعات األخرى كالبنى التحتية في الموقع السياحي من نقل ومبيت  - ت
كل فئات المجتمع بكل انتماءها المنظمة عامة أو خاصة تهدف أوال إلى ربح سواء كانت تابعة للقطاع  - ث

  .الحكومي أو غيره

 خصائص السياحة حسب خصائصها -3

 :تتميز بالخصائص التالية

 .الحركي والمتمثل في االنتقال من مكان ألخر  العنصر - أ
 .العنصر اإلنساني والمتمثل في الفرد الذي ينتقل من مكان األخر  - ب
 .العنصر الساكن والمقصود به عملية إقامة في المنطقة السياحية  - ت
تلف عنصر الغرض ويتمثل في العناصر الغرضية المرتبطة بالطبيعة والبيئة والتاريخ وكذلك التسهيالت ومخ - ث

 .السياحة

ومن خالل الخصائص التي تم استعراضها والتي تتمتع بها السياحة يتبين لنا أن جميعها تتفق على أن هنا 
 (.73-77ص ص ،7052بن شلبي، ). عناصر أساسية تحدد السياحة من االنتقال الغاية والمدة

 دوافع السياحة: الفرع الرابع

 : تتمثل فيما يلي

 :مثل :واالستكشاف واإلشهاردوافع المغامرة  -1

 .5397رحلة البحار كريستوفر كولمبوس ألمريكا عام -
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لى المكسيك-  .رحلة البحار اإلسباني كورتيزا 

 .5190رحلة البحار يبزا الذي وصل البحر الكاريبي وعبر مضيق بنما متجها إلى بيرو في أمريكا الجنوبية  -

      ادس عشر ميالدي حول العالم والذي قتل في الفلبين عام  رحلة المالح البرتغالي ماجالن في القرن الس -
 . للميالد5175

واكب الكشوفات الجغرافيا ظهور علماء وفنانين وأدباء في مختلف المجاالت  :دوافع علمية وثقافية -2
وقد ظهرت وتمكينهم من زيارة عواصم البلدان والمدن المشهورة لمشاهدة اآلثار والمراكز العلمية والثقافية، 

الجامعات المشهورة مثل جامعة وأكسفورد وكمبوذج وساالمنكا وبولونيا حتى أعتبر السفر والترحال واإلطالع 
 .على ثقافات اآلخرين تقليد وضرورة للشباب المثقف في أوروبا

مدن ظهر في هذه المرحلة السفر بقصد المتعة والمشاهدة خالل رحاالت داخل : دوافع المتعة و المشاهدة -3
 .أوربا عبر طرقها البرية

فكرة الحج موجودة لدى أتباع المسيح عليه السالم والمسلمين أتباع سيدنا محمد صلى اهلل عليه : دافع ديني -4
وسلم وغيرهم من إتباع الديانات السماوية وباقي المعتقدات األخرى من غير أهل الكتاب إلى مناطق مقدسة 

 :حلةومزارات أظرحة وما يميز هذه المر 

 .توسع األسفار إلى مناطق بعيدة  -

 .اقتصار السفر على الطبقات الثرية -

 .ظهور السفر والسياحة على الرغم من ضيق انتشارها  -

 .أصبح السفر والسياحة ظاهرة معروفة -

 .(59-57ص ص  ،7055وآخرون، القعيد) . تطور العلوم والفنون واإلدارة وتأثيرها اإليجابي على حركة السفر -

 أنواع السياحة: الفرع الخامس

   :تعددت أنواع السياحة بتعدد أغراضها ودوافعها وأهدافها ويمكن ذكر أهم أنواع السياحة فيما يلي

يطلق عليها أيضا السياحة الشعبية أو سياحة اإلجازات والسبب في تواجد مثل هذا  :السياحة االجتماعية -1
النوع من السياحة هو أن السياحة كانت مقتصرة في القدم على الطبقات الثرية فقط وبما أن التطورات العالمية 

سياحة لتواكب توجب التغيير في كل ما يوجد من حولنا فكان البد من هذه التغيرات أن تحدث أيضا مع ال
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التطورات والمستجدات العالمية لكي تضم السياحة أو تشترك معها الطبقات التي تمثل الغالبية العظمى من 
 .المجتمعات ذوي اإلمكانيات المحدودة بإعداد رحاالت سياحية لهذه الطبقات غير الطبقات الثرية

ث أعدت للعاملين معسكرات في مختلف وكان أول ظهور للسياحة االجتماعية في دول الكتلة الشرقية حي -
المناطق السياحية لتجديد نشاطهم وقدراتهم النفسية والبدنية على العمل وأصبحت السياحة االجتماعية اآلن 
نشطة في كثير من دول العالم حيث تنظم الرحاالت السياحية الجماعية بأسعار منخفضة وتسهيالت متعددة مثل 

يوجد ما يسمى بنظام السياحة  مثل بيوت الشباب والفنادق ثالثة نجوم وأقل أوتوفير أماكن اإلقامة الرخيصة 
 .الذي يتيح الفرصة ألي فرد بالسفر في أي وقت على أن يتم تسديد نفقات رحلته على عدة أقساط

سة تعني السفر من دولة ألخرى أو االنتقال داخل حدود دولة بعينها لزيارة األماكن المقد: السياحة الدينية -2
السفر من أجل الدعوة للقيام  ألنها سياسة تهتم بالجانب الروحي لإلنسان فهي مزيج من التأمل الديني والثقافي أو

 .بعمل خيري

وهي سياحة تشمل جميع أنواع المعارض وأنشطتها المختلفة مثل المعارض الصناعية : سياحة المؤتمرات -3
من خالل يستطيع الزائرون التعرف على أخر اإلنجازات والتجارية والفنية والتشكيلية ومعارض الكتاب ف

التكنولوجيا والعلمية للبلدان المختلفة والتي تعتبر من عوامل الجدب السياحي وتنشيطه وقد ارتبط هذا النوع من 
 . السياحة بالتطور الصناعي الكبير الذي حدث في مختلف بلدان العالم

هي التي تشمل دراسات البيئة النباتية والحيوانية ، وكذلك دراسة حركة أو السياحة البحثية  :السياحة العلمية -4
الطيور وهجرتها العالمية مثال على ذلك محافظة الفيوم حيث تتميز محميات الفيوم الطبيعية في بحيرتي قارون 

 ...(.ألخضراوي، الكوركي، البجع)  .ووادي الريان بوجود الطيور المهاجرة في الفيوم

هي تلك التي تتم عبر الصحاري وتتنوع أنواعها وأهدافها فبعضها يتجه إلى  :السفاري والمغامراتسياحة  -5
السالسل الجبلية ومغامرة تسلقها والبعض األخر يتجه نحو زيارة الوديان وأخرها تلك التي تكون من أجل الصيد 

 .البحري في المناطق المسموح الصيد فيها

ر من مكان ألخر داخل الدولة أو خارجها من أجل المشاركة في بعض وهي السف :السياحة الرياضية -6
 . الدورات والبطوالت أو من أجل االستمتاع باألنشطة الرياضية المختلفة واالستمتاع بمشاهدتها

هي من أنواع السياحة المستحدثة وتتمثل في القيام بجوالت منظمة سيرا على األقدام إلى  :سياحة التجوال -7
 .ية تشتهر بجمال مناظرها الطبيعية وتكون اإلقامة في مخيمات في البر والتعايش مع الطبيعةمناطق نائ

وهي سياحة حديثة أيضا تكون بغرض التسوق وشراء منتجات بلد ما تسري عليها  :سياحة التسوق -8
 .التخفيضات من أجل الجذب السياحي مثل مهرجان السياحة والتسوق بدبي كل عام
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تعتبر % 20من أقدم األنماط السياحية وأكثرها انتشارا ،حيث وصلت نسبة السياحة إلى  :رفيهيةالسياحة الت -9
دول البحر األبيض المتوسط من أكثر المناطق اجتذابا لحركة السياحة الترفيهية لما تتمتع به من مقومات كبيرة 

واع األخرى كالسياحة الرياضية كاعتدال في المناخ باإلضافة إلى الشواطئ الخالبة والتي تفرعت منها األن
وغيرها وتكون السياحة الترفيهية بغرض االستمتاع والترفيه عن النفس وليس لغرض أخر مثل ... والعالجية 

 .صيد السمك والغوص تحت الماء واالنزالق والذهاب إلى المناطق الصحراوية والجبلية والزراعية

يهتم بهذا النوع من السياحة شريحة معينة من السائحين (: يخيةالسياحة األثرية والتار )السياحة الثقافية  -11
على مستويات مختلفة من الثقافة والتعليم حيث يتم التركيز على زيادة الدول التي تتمتع بمقومات تاريخية مختلفة 

في  من حركة السياح العالمية ونجد هذا النوع من السياحة ممثل% 50وحضارية كثيرة ويمثل هذا النوع نسبة 
االستمتاع بالحضارات القديمة وأشهرها الحضارة الفرعونية المصرية القديمة والحضارات اإلغريقية والرومانية 

 .والحضارات اإلسالمية والمسيحية على مر التاريخ والعصور 

ئ تنتشر هذه السياحة في البلدان التي تتوفر لديها مناطق ساحلية جذابة وبها شواط :السياحة الشاطئية -11
رملية ناعمة رملية ومياه صافية خالية من الصخور وتوجد الكثير من بلدان العالم مثل دول حوض البحر 

 (539-535ص السعيدي، ص. ) المتوسط ودول الكاريبي 
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 السياحة الداخلية مفهوم: المطلب الثاني

به سواء كان هذا الجمال أثريا أو الشك أن كل بلد يمتلك قدرا من الجمال الذي يجذب المواطنين لالستمتاع 
 .صناعيا أو ترفيهيا أو صحيا أو ما إلى ذلك من أنواع السياحة التي توفرها داخل بلد ما

سنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف السياحة الداخلية واألطراف المؤثرة فيها وأنواعها وأهمية هذه السياحة، 
 .المعوقات التي تواجههاوكذا متطلباتها وعوامل التنمية فيها وأخيرا 

 تعريف السياحة الداخلية: الفرع األول

 : هناك عدة تعاريف للسياحة الداخلية ويمكن إظهارها فيما يلي

حركة إنتقال السائح من مكان أقامته المعتاد إلى مكان أخر، أو منطقة أخرى "تعرف السياحة الداخلية بأنها - 
 (27، ص7055شوقي،  منال)" داخل حدود، دولته التي يقيم فيها

تشير السياحة الداخلية إلى األنشطة التي يترتب عليها،القيام بالزيارات وأنماط اإلنتقال التي يقوم بها  -
 (.513أبو عياش وآخرون، ص) ". المواطنون داخل حدود بلدانهم 

 73وتعرف السياحة الداخلية بأنها انتقال المواطن من مكان إقامته المعتاد إلى مكان الزيارة لفترة ال تقل عن  -
 (.07ص ،بن حيمود، بوشباط). أشهر ألي غرض بإستثناء العمل  0ساعة وال تتجاوز 

نشاط سياحي داخل حدود  عبارة عن"على أنها : بناءا عما سبق يمكن تقديم التعريف التالي للسياحة الداخلية -
الدولة نفسها، أي من قبل سكان وأفراد البلد نفسه بحيث يسافر سكان منطقة معينة من مكان إقامتهم إلى منطقة 

ساعة وال تزيد عن سنة، ثم  73أخرى في البلد نفسه بهدف الترفيه واالستجمام والسياحة في فترة ال تقل عن 
 .الرجوع إلى مقر اإلقامة األصلي
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 :األطراف المؤثرة في السياحة الداخلية: الفرع الثاني

 : تتأثر السياحة الداخلية بعدة أطراف أو عوامل منها داخلية وأخرى خارجية وهي على النحو التالي 

 : األطراف الداخلية -5

ة السياحة وتتمثل دورها في اإلشراف على العمليات واألنشطة السياحية حيث يجب على وزار  :وزارة السياحة -أ
وضع خطط إستراتيجية لخلق وتنمية المناطق السياحية وكذا المشاركة في المؤتمرات الدولية الخاصة بتنمية 

 .السياحة

تعتبر هذه األخيرة من مقومات المناطق السياحية وتتباين أسعارها وجودة : الفنادق والمطاعم السياحية -ب
 .جتماعية خدماتها، وذلك لتلبية رغبات مختلف الشرائح اال

يؤثر مدى توفر هذه الخدمات وكذا جودتها على السياحة  الداخلية فبتوفير  :خدمات النقل البري والجوي -ج
لى المناطق السياحية سيكون لها أثر إيجابي على نمو السياحة  وسائل النقل بكثرة وفي كل األوقات من وا 

هاما ففي السياحة الداخلية بأوروبا تقدر حصته ب الداخلية لإلشارة أن إنفاق السائح على النقل يشكل بندا 
 .من ميزانية الرحلة % 51إلى% 50

يجب توفر الكوادر الالزمة لإلدارة المناطق السياحية سواء اإلدارة العليا وحتى  :إدارة األماكن السياحية -د
 .العمالة العادية وذلك بخلق معاهد متخصصة في السياحة وتكوين هذه الكوادر

تؤثر العوامل االجتماعية في الساحة الداخلية من خالل اعتزاز السائح ببلده  :اجتماعية وتشريعية عوامل-ه
ورغبته في معرفة كل  المناطق السياحية، كما تؤثر التشريعات في السياحة الداخلية من خالل تشريع رسوم 

 .خاصة ومميزة بالنسبة ألبناء البلد

قتصادي فهذا يخلق الرغبة للسياح المحلين في  في حالة :عوامل سياسية و اقتصادية -و وجود إستقرار أمني وا 
 . اإلنفاق السياحي والتحرك بكل أمان بين مختلف المناطق السياحية

يتوفر البلد على مناخ متنوع وأنواع سياحة مختلفة يمكن للسائح المحلي : تنوع المناخ و أنواع السياحة -ي
 .وهذا ينشط السياحة الداخلية في مختلف الفصولإشباع رغباته السياحية داخل دولته 

 :تتمثل في: األطراف الخارجية -(2
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يعتبر من أكثر العوامل تأثيرا على السياحة الداخلية، حيث تقوم بلدان أخرى بتقديم خدمات  :المناطق الدولية -أ
سياحية أحسن من بلد السائح األصلي مما يدفعه للخروج إلى السياحة وهذا ما يعرف بالسياحة الخارجية، وقد 

 .يكون التميز في تعدد المناخ، أو األسعار، أو السياسات المطبقة

ونقصد بهذا العنصر قدرة الدولة على توصيل مميزاتها السياحية إلى المستهلكين سواء  :لسياحيالترويج ا -ب
 (. 99 -92 ص ص، كريكو لعريجة،). المحلين أو األجانب وجذبهم إلى البلد

 أنواع السياحة الداخلية: الفرع الثالث

 : باعتبار السياحة الداخلية جزء من السياحة ضمن تقسيمها إلى عدة أنواع حسب المعيار المستخدم أبرزها

 :حيث نجد: وفقا لمعيار العدد( 5

 .قيام السائح بمفرده أو برفقة عائلته بتنفيذ رحلة سياحية على حسابه الخاص: السياحة الداخلية الفردية -(أ

قيام مجموعة من األشخاص والعائالت تجمع بينهم روابط معينة كالصداقة : السياحة الداخلية الجماعية-(ب
 .والعمل بالقيام برحلة سياحية

 : وفقا لمعيار الغرض من السياحة نجد-(7

هو السفر من مكان ألخر داخل الدولة لحضور دورات رياضية أو المشاركة في : السياحة الداخلية الرياضية -(أ
 .مختلف األنشطة الرياضية المختلفة هذه الدورات والبطوالت ب

زيارة السائح لمنطقة في بلده بغرض معرفة ثقافة وعادات وتقاليد أصحاب : السياحة الداخلية الثقافية -(ب
 . المنطقة

يقوم المريض بالسفر داخل نفس البلد بغرض التداوي والعالج سواء كان العالج : السياحة الداخلية العالجية-(ج
 .امات المعدنية أو المتخصص كالعنايات الخاصة والمستشفياتطبيعي مثل الحم

 .سفر الشخص في البلد بغرض القيام بأعمال تجارية مثال: سياحة األعمال -(د

سفر جميع أنواع المعارض وأنشطتها المختلفة مثل المعارض الصناعية والتجارية والفنية : سفر المعارض -(ه
 .والتشكيلة ومعارض الكتاب

 .سفر السائح إلى منطقة أخرى في بلده بغرض حضور مؤتمرات في مختلف المجاالت: المؤتمراتسياحة -(و
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ذهاب السائح إلى المناطق في بلده تتوفر بها مقومات الترويح عن النفس : السياحة الداخلية والترفيهية-(ي
 ( .93، ص 7052 زرا ولية، بوثانة،). وتجدد نشاطه وحيويته

  السياحة الداخليةأهمية : الفرع الرابع

 :تتمثل أهمية السياحة الداخلية فيما يلي

السياحة الداخلية تعتمد على الرصيد السياحي المتاح داخل الدولة وهذا ما يعرف بعناصر الجذب السياحي  -
اإليجابية باعتبارها مصدرا دائما للدخل القومي والحصول على العمالت األجنبية وتحسين وضع ميزان 

 .زيادة قدرة الدولة على تسديد التزاماتهاالمدفوعات و 

 . تحديد السياحة الداخلية من نزيف السياحة، وترفع عائدات االستثمارات الوطنية في القطاع الفندقي -

تمهيد الطريق أمام المناطق السياحية لتحقيق التكامل األفقي الذي يعتبر أساسا لقيام السياحة الخارجية  -
 لمنظم للمرافق السياحية على مدار السنة كما أنه للسياحة الداخلية فوائد تتمثل في باإلضافة إلى التشغيل ا

تساهم السياحة الداخلية بشكل كبير للغاية في نشر الثقافة لدى العموم من المواطنين حيث  :فوائد ثقافية -
وكذلك نجد أن السائح  يتعرفون على حضارات بلدهم وتاريخهم ومن ناحية اإلشباع السياحي الثقافي واالجتماعي

العالمي يجب أن يتعرف أوال على معالم وطنه وثقافته من خالل زيارتها ورؤيتها رؤيا العين قبل أن يتخذ قرار 
 . التنقل والسفر خارج دولته

ن لم تكن تحقق دخال بالعمالت الصعبة إال أنها تقع في المرتبة الثانية  :فوائد مادية - السياحة الداخلية حتى وا 
من حيث اهتمام الحكومات ومسئولي المالية من حيث وضع سياسات التخطيط والتوجه السياحي الذي يكون في 

لصعبة في االقتصاد المحلي معظمه متجها إلى السياحة الخارجية الوافدة نظرا إلى عامل جلب وضع العملة ا
 (09، ص7052بوشباط، بن حيمود، ) . وبند العملة الصعبة فقط هو الذي تتفوق به السياحة الخارجية الوافدة

 متطلبات تطوير السياحة الداخلية : الفرع الخامس

 :ر منهاحتى يتم نمو وتطور السياحة على المستوى المحلي البد من األخذ بعين االعتبار عدة متطلبات نذك

الشك أن تطوير السياحة عملية مركبة ومعقدة للغاية، ولكن في النهاية تعتبر السياحة الداخلية السهلة في أي 
بلد ومع ذلك فإن أي مكان يتمتع بالمقومات الالزمة والموارد الطبيعية والبشرية الكافية يمكن من تطوير السياحة 

ئمة للمكان والزمان وتعمل طرق التنمية على تحقيق عدد من بداخله ويكون ذلك بتحديد عدد من الطرق المال
 .األهداف التي تحقق عبر الزمن ازدهار في النشاط السياحي في هذا المكان
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حتى يتم نمو وتطوير السياحة على المستوى المحلى البد من األخذ بعين : متطلبات تطوير السياحة الداخلية* 
 :االعتبار عدة متطلبات نذكر منها

من الضروري جدا توفير الموارد التي تجعل من السياحة أمرا ممكننا وعلى أبناء المجتمع أن  :تحليل الموارد -1
يعرفوا ويتعرفوا على هذه الموارد ويكونوا مدركين لها فالموارد مسار السياحة، أال أن هناك أخطاء جسيمة ترتكب 

ب العاملين من مناطق أخرى إلى منطقة في هذا المضمار ففي حاالت كثيرة يحاول مخططو السياحة جذ
سياحية محتملة دون أن يخططوا لهذه العملية بشكل سليم، فتحليل الموارد يجب أن ينطلق من العاملين الذين 
ذا كانت  يستقدمون الخدمة، هؤالء العاملون الوافدون قد ال يكونوا ملمين ببيئة المنطقة التي جاؤوا إليها وا 

سا لنجاح العمل السياحي يستلزم توفر عالقات تفاعلية متبادلة مابين مقدمي الخدمة ضرورات العمل تتطلب أسا
أنفسهم والمستنفدين منها سواء كانوا سياحا أجانب أو أبناء المجتمع فإن عملية تحليل الموارد يجب أن تأخذ ليس 

نما أيضا الموارد البشرية  طقة المرشحة ألن تكون منطقة القوى العاملة وأبناء المن) فقط الموارد الطبيعية وا 
 (.الجذب السياحي 

ومن المفيد اإلشارة إلى أن توفر الموارد ينبغي أن يصبح معلوما إال أن ما يحصل أحيانا يثير حالة 
 : االستغراب عندما يتم تخطيط السياحة دون أن يعرف احد ويوجد خطأين في هذا المجال هما

 . احي أو عن الخدمات السياحية المقدمةعدم وجود معلومات عن مناطق الجذب السي -

مراكز المعلومات ال تتوفر فيه الكفاءات الكافية القادرة على الترويج لمنطقة الجذب السياحي ولهذا فإن عملية  -
 .للجميعالتطوير السياحي تتطلب قدرا عاليا من المعلومات التي ينبغي أن تتوفر 

صناعة ينبغي أن تحظى بقبول الناس في المناطق المرشحة أن السياحة : توسيع مدارك أبناء المجتمع( 2
تكون سياحية وهذا من المتطلبات األساسية للنمو السياحة الداخلية والدولية معا فالضرورة تقتضي توسيع مدارك 
ء أبناء المجتمع المحلي حول ماهية منافع السياحة وتنويرهم بالدور الذي تلعبه السياحة في تعزيز رفاهية أبنا

المجتمع، كما ينبغي على الجهات إبالغ السكان المحلين ببعض السلبيات التي قد يفرزها تدفق السياح إلى 
مناطقهم وذلك بغية معالجتها قدر المستطاع ويمكن اللجوء إلى األساليب التالية لتوسيع مدارك أبناء المجتمع 

 .المحلي 

 .الوطني  استحداث مكاتب لالستعالمات السياحية على المستوى -

 .استحداث مكاتب للترويج للسياحة  -

 .تكليف السفرات والملحقات التجارية بالترويج للسياحة الداخلية   -
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 .إنشاء هيئات سياحية متخصصة وأخرى خاصة بالتثقيف السياحي  -

              .                       استخدام وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة لترويج للسياحة الداخلية  -

 .عقد اللقاءات والندوات والتجمعات الشعبية ألغراض تثقيف السكان المحلين سياحي -

 .المشاركة في المعارض النوعية داخل وخارج الحدود اإلقليمية للبلد السياحي -

تختلف صناعة السياحة عن الصناعات األخرى فالمنتج السياحي مختلف ويتطلب  :الشرعية الصناعية-(3
ا تسويقيا فريدا واهتماما خاصا كما أن الدولة غالبا ما تنخرط في العمل السياحي على مختلف المستويات جهد

ومن أبرز المهام التي يجب على السلطات اإلطالع عليها هي مهمة تقديم المعلومات الكافية عن صناعة 
 .السياحة 

ليون هو اإلقرار واالعتراف بوجود إمكانية من أصعب ما يواجه السكان المح: االعتراف واإلقرار بالفرصة( 4
سياحية في منطقتهم ففي الغالب تتناسى المجتمعات المحلية وجود مناطق جذب أو مراكز سياحية متميزة في 
مناطقهم المختلفة بمعنى أنها إما أن تكون غير مدركة لوجود منطلق الجذب هذه أوانها ال تدرك أهميتها في 

يدة ففي بعض البلدان محليون غالبا ال يقدرون أهمية منطقة جذب معينة وال يعتبرونها فر المقام األول فالسكان ال
-755ص ص الطائي،) .األسيوية مثال توجد طبيعة خالبة، فريدة إال أن السكان ال يعتبرونها كذلكاإلفريقية و 

759). 

 : من خالل ما يلي :كيفية تنشيط السياحة الداخلية  *

يجب أن تهتم الدولة بعمل حمالت دعائية بالتعاون ما بين وزارة الثقافة والسياحة والهيئات اإلعالمية التابعة  -5
 . للدولة

 .يمكن تنشيط السياحة الداخلية عبر اإلعالن عن تخفيضات في المزارات السياحية المملوكة للدولة -7

 .ار لمواطني الدولة كنوع من التشجيععقد اتفاقات مع المؤسسات الخاصة على تخفيض األسع -9

االتفاق مع شركات السياحة والرحالت على نشر إعالن وحمالت داخلية للمواطنين مقابل نسب ربحية  -3
 . للشركات

تنسيق رحاالت مدرسية بالتعاون ما بين الوزارات السياحية ووزارات التربية والتعليم والمؤسسات التربوية  -1
 .  الخاصة
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 عوامل التنمية السياحية الداخلية: السادسالفرع 

تسعى معظم الدول إلى تحقيق العوامل المؤثرة في إحداث التنمية السياحية والتي يمكن حصرها في العوامل 
  :التالية

تعد السياحة نشاطا اقتصاديا بمعنى أن الدخل السياحي يتزايد في األقاليم أو الدول السياحية : العامل األول( 1
ستطيع توفير كافة أو معظم خدمات ومتطلبات صناعة السياحة بها ويقل هذا الدخل تبعا لمستوى ودرجة التي ت

 .االكتفاء الذاتي الذي يتمتع به األقاليم في هذا المجال

تتأثر السياحة بعامل األسعار خاصة أسعار السفر والخدمات السياحية ومستوى الدخل  :العامل الثاني( 2
صورة كبيرة فتزايد الرحلة السياحية إلى إقليم معين ينتج عنه ضعف اإلقبال على السفر إلى هذا المادي لألفراد وب

 .اإلقليم من أجل السياحة

خاصة التغير الكبير للطلب السياحي والذي يتأثر بعوامل خارجية ال يمكن التنبؤ بطبيعتها  :العامل الثالث( 3
يقطع فيها السياح مسافات طويلة للوصول إلى المكان المقصود خاصة وأن نمط السياحة الدولية التي  وبحجمها،

 .يتسم بارتفاع التكاليف

عدم قابلية المنتج السياحي للتخزين كما في العديد من الصناعات خاصة وأن السياحة تتصف  :العامل الرابع( 4
 .احةبالموسمية في معظم األوقات مما يؤدي إلى عدم ثبات مستويات التشغيل في صناعة السي

صعوبة استقطاب السياح وتعذر ضمان جذبهم سنويا إلى نفس اإلقليم في القطاع  :العامل الخامس -(5
، 7002مسعد، ). السياحي إلى خلق رضا دائم عند السياح على أمل عودتهم مرة أخرى ألداء الفعل السياحي 

 (92ص

 معوقات تطور السياحة الداخلية: الفرع السابع

اخلية أهدافها كما يتوهم الخبراء السياحيين والمختصين، فالسياحة الداخلية ترتبط لم تحقق السياحة الد
بالسياحة الخارجية ارتباطا عضويا لذلك فإن السياحة الداخلية لم تحظى باالهتمام الكافي من جانب المسؤولين 

ا لم يحظى باالهتمام في القطاع السياحي فقد كانت هناك بعض العوامل التي جعلت من السياحة الداخلية قطاع
 (32-32، ص ص7007السيسي، ): و الرعاية الكافية وتتلخص هذه العوامل فيما يلي

عدم االهتمام بنظافة األماكن السياحية التي يأتي إليها السياح مما يجعل الحركة السياحية الداخلية تنخفض  -
 .إلى حد كبير 
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كذلك لدى بعض الجهات والهيئات المسؤولية عن  نقص الوعي السياحي لدى الجمهور الزائرين المحلين -
 .النشاط السياحي بصفة عامة

ارتفاع األسعار في المناطق السياحية بالنسبة للسائح المحلي مما يؤثر على حجم إنفاقه في هذه المناطق  -
 .وعلى معدل زيارته للمناطق األخرى

 .الداخليةم تنشيط السياحة انخفاض دخول األفراد بصفة عامة مما يشكل حاجزا كبيرا أما -

ارتفاع قيمة اإلقامة بالفنادق وكذلك وسائل المواصالت المختلفة مما يعوق حركة السياحة الداخلية ويؤدي إلى  -
 .عدم تحقيق جذب سياحي كبير من راغبي السياحة الداخلية 

 .بشكل عام  انخفاض مستوى المرافق العامة ووسائل النقل البرية والبحرية وارتفاع أسعارها -

ضعف الجهود التسويقية والتنشيطية الموجهة لسوق السياحة الداخلية ويمكن تصنيف أهم هذه العوائق كما  -
 : يلي

 .غياب النظر للمنتجات السياحية المحلية* 

 .ضعف نوعية المنتج السياحي وذلك من خالل ضعف الخدمات النقل ، ضعف نوعية الخدمات السياحية* 

 .تسير وتنظيم القطاع غير متين مع القطاع السياحي خدمات مالية * 

 .الظروف األمنية* 

 .االفتقاد لسياسة تسويقية فعالة* 

 .االفتقار للوعي السياحي لدى المجتمع * 

 (570-555، ص ص7053اسماعيني، ). نقص المرافق والمنشآت القاعدية للسياحة* 
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 النظري للصناعات التقليدية اإلطار: المبحث الثاني

يعتبر قطاع الصناعات التقليدية والحرف من القطاعات االقتصادية الهامة في معظم دول العالم، 
وعامل حيوي يساهم بشكل كبير  حيث يمثل بالنسبة للدول المتقدمة ركيزة تنموية هامة في اقتصادياتها،

 .في الحفاظ على مقومات الشخصية الوطنية

 مفهوم الصناعات التقليدية : لاألوالمطلب 

 .هميتها وخصائصها الصناعات التقليدية والتعرف على ألى تعريف سنتطرق في هذا المطلب إ

 تعاريف الصناعات  التقليدية:  األول الفرع

 :يلي  ما أهمها .واستعماالتها أهدافهاتختلف مفاهيم الصناعة التقليدية في العالم باختالف 

 UNIDOالمتحدة للتنمية الصناعية  األممتعريف منظمة 

وهذا وفقا للسوق المستهدف  أقسامثالثة  إلىالمتحدة لتنمية الصناعة الحرف اليدوية  األممقسمت منظمة 
 :وهي

هي التي تعبر منتجاتها عن الخصائص العرقية والتراث التقليدي حيث تكون ذات  :الحرف التقليدية الجميلة*
 .الفنية اإلعمالحدة وتنصف ضمن طابع فريد من نوعه تنتج بالو 

 أوليةتقليدية وتكون منتجاتها مصنوعة يدويا باستعمال مواد  أساليبوهي حرف تستخدم  :الحرف التقليدية*
 .وتكنولوجيةتقليدية 

 . وأذواق السوق بدرجة عاليةومكيفة حسب احتياجات  مصنوعة تقليدياتكون منتجاتها  :الحرف التجارية*

 بأحجام، تنتج أوتوماتيكية آالتبواسطة  إنتاجهاوتخص كل نماذج الصناعة التقليدية المعاد : الحرف المصنعة*
 (.50 -9ص ، ص7059بن الصديق، ).كبيرة

 UEي تعريف االتحاد األوروب

حصائية متخصصة للمؤسسات الصغيرة  7005قامت اللجنة األوروبية في نوفمبر باقتراح منهجية اقتصادية وا 
المشتركة  للعناصرجاءت هذه المنهجية بعد دراسة منهجية  في االتحاد األوروبي؛ذات الطابع الحرفي 

المستخدمة في تحديد تعريف إحصائي للمؤسسة الحرفية يسمح بتحديد وبشكل متجانس عددها وكذا جمع بيانات 
 :وتتمثل هاته العوامل في، ة للمقارنة في كل الدول المعنيةقابل
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 .الوضعية القانونية للمؤسسة -

 .المهنة الممارسة داخل المؤسسة -

 .االقتصادية للمؤسسات  األنشطة -

 .عدد العاملين -

 :االعتماد على التعريف الموالي األخيروتم في 

يمارسون  أحرار إعمال أولحسابهم الخاص  أشخاصالمؤسسات الحرفية هي عبارة عن مؤسسات يديرها 
عدد نشاط اقتصادي معرف كحرفة وتشغل  أو الدولي للمهنتصنيف نشاط مصنف في المجموعة السابعة من ال

   ( .3، ص7057بن العمودي، ).عامال 10عمال اقل من من ال

تم تعريف الصناعة التقليدية في الجزائر بمقتضى :تعريف الصناعة التقليدية والحرف المعتمد في الجزائر
 (.91، ص7001والمتوسطة، وزارة المؤسسات الصغيرة ) 50/05/5990فيالصادر ( 90-05)األمر

اضح وصريح لم يكن هناك تعريف و  ،التقليدية والنصوص التطبيقية لهاالمحدد للقواعد التي تحكم الصناعة 
 إنتاجالصناعة التقليدية هي كل نشاط  إنعلى  األمرمن هذا  1وبصدوره نصت المادة ،لهذا القطاع من النشاط

خدمة تطغى عليها العمل اليدوي وتمارس بصفة  أداء أوتصليح  أوصيانة  أوترميم  أوتحويل  أو إبداع أو
ضمن تعاونية للصناعة التقليدية  أومعرضي، وبكيفية فردية  أومتنقل  أورئيسية ودائمة وفي شكل مستقر 

 ( .09، ص7059قادري، ).مقاولة للصناعة التقليدية والحرف أووالحرف 

 :إلى وتنقسم الصناعات التقليدية حسب مجاالت نشاطها

ويستعين فيه الحرفي  هما كل صنع يغلب عليه العمل اليدوي: الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية*
و تزيينية ذات طابع تقليدي، وتكتسي طابعا فنيا يسمح بنقل مهارة عريقة تتميز ء نفعية أشياأحيانا باالت لصنع أ

 .بداع والطابع االنفراديصالة واإلباأل

 هي كل صنع لمواد: لتقليدية الحرفية إلنتاج المواد أو الصناعة التقليدية الحرفية النفعية الحديثةالصناعة ا*
 .تكتسي طابعا فنيا خاصا، وتوجه للعائالت وللصناعة والفالحة استهالكية عادية، ال

خدمة خاصة  هي مجمل األنشطة التي يمارسها الحرفي والتي تقدم: الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات*
 (.502، ص7009شيبان، ).و الترميم الفنيبالصيانة أو التصليح أ
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 الصناعات التقليدية  أهمية: الفرع الثاني

سياحية حيث يمثل رافدا اقتصاديا وعنصرا حيا ثقافية واقتصادية و  إبعادالصناعات التقليدية قطاع هام ذو  إن
واحد مقومات الشخصية الوطنية  للمقومات الحضارية والتاريخية،من الثقافة والحضارة فهو بمثابة دالئل وثائقية 

برازواالنتماء  األصالةوتثبيت روح  يساهم في التواصل بين الماضي والحاضر لترسيخ الهوية إذ  وا 
  ( .52، ص7050برسولي، )التراث

تميز  ألنها ،ساسيةاألتعتبر الصناعات والحرف التقليدية لدى كل شعوب العالم احد مقومات الشخصية الوطنية 
فالقطاع يحتل مكانة كبيرة في االقتصاد نظرا لدوره الفعال في مختلف  ،وأصالتهخصوصية المجتمع وهويته 

 :والتي تتمثل في األصعدة

 على الصعيد الثقافي والحضاري :أوال

لقرار الشراء  أساسيايعتبر محددا  التقليدية، حيثخاصة بالنسبة للحرف والصناعات  أهميةللبعد الثقافي 
 : هما أساسيتينالثقافية في فكرتين  األهميةنلخص هذه  أنيمكن  واألجنبي، عمومابالنسبة للمستهلك الوطني 

والخطوط المرسومة  اإلشاراتالمجتمع من خالل  إفراديعتبر المنتج التقليدي وسيلة لالتصال والتواصل بين  -5 
 .عليه 

 .المجتمعات التي مرت بالبلد و  معلومات لمختلف الحضاراتي بنك يعتبر المنتج التقليد -7 

 على الصعيد االجتماعي:ثانيا 

ومساهمته في تقليص  االجتماعية لقطاع الصناعات التقليدية في استعابه لطاقات عاملة هامة، األهميةتتمثل 
 .المدن إلىالنزوح الريفي 

 على الصعيد االقتصادي:ثالثا 

المحلي والدخل بفضل انتشارها  اإلنتاجتلعب دورا كبيرا في  إنمؤسسات الصناعات والحرف التقليدية  بإمكان
شاعة، ) .امتصاص البطالة إلى باإلضافةخدمات،  اد،مو  إنتاج تقليدية، الكبير وحاجة المواطن لها سواء فنية،

 (.792، ص7050

 :للصناعة التقليدية نذكرها أخرى أهميةوهناك -

بحيث تحقق جزء من القيمة المضافة التي تكون مرتفعة : الوطني اإلنتاجمساهمة الصناعات التقليدية في  -5
وهذا العتمادها على العمل اليدوي وعلى الموارد المحلية وتعبر القيمة  األخرىمقارنة بالقطاعات في هذا القطاع 

 .الوطني اإلنتاجالمضافة التي يحققها هذا القطاع في مساهمته في 
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تلعب الصناعات التقليدية دورا مهما في تدعيم وترقية القطاع السياحي فهي  :ركيزة حيوية للقطاع السياحي -7
السياحة حسب المنظمة العالمية للسياحة، فالسائح يبحث دائما على اخذ منتوج تذكاري  إيراداتمن  %50تمثل 

 (.01، 03، ص ص 7052عوينان، .)يعكس ثقافة البلد المضيف له

 خصائص الصناعات التقليدية والحرف  :الثالثالفرع 

 :يلي الخصائص التي تميز الصناعات التقليدية والحرف ما أهممن 

المادي والممول من  رأسمالهاتتميز المشاريع الحرفية بانخفاض  :حرفيمشروع  إنشاءسهولة وبساطة متطلبات *
بسيطة تكلفتها منخفضة مرتبطة عادة بالعمل اليدوي، فضال عن اعتمادها  إنتاج أدواتالمشروعات باستخدام 

 .أخرىعلى موارد وخدمات محلية قليلة التكلفة مقارنة بالموارد المستخدمة في صناعات 

تعتبر هذه الميزة صفة رئيسية : عمل فردي وقرارات مركزية مرتبطة بصورة كبيرة بشخصية صاحب المشروع*
المزايا التي تعطي االنفراد للحرفي  إحدىن لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف، حيث تشكل يتميز بها الممارسو 

مشروعه كما يشاء، ويتم ذلك من خالل هيكل تنظيمي بسيط قراراته مركزية تتخذ بسرعة،  إلدارةالحرية الكاملة 
عادة ما  إذخصائص مالكها، نجاح وبقاء المؤسسة ذات الطابع الحرفي مرتبط ارتباطا وثيقا بشخصية و  أنكما 

له فهو الممول والمنتج والبائع  األساسيةيكون صاحب المشروع الحرفي هو نفسه المسير والقائم بكل الوظائف 
 . لمتوجهوالمسوق 

ا يمكن ذمال والعمال والعمالة متدنية وهكال رأسالنسبة بين  أن أي :انخفاض تكلفة الفرصة البديلة لليد العاملة*
ما يجعل من قطاع الصناعة التقليدية والحرف  قدر من االستثمارات نسبيا خلق المزيد من فرص العمل، بأقل

 لرأسمفتوحة لتوفير مناصب شغل انطالقا من كونه مكثفا للعمالة وغير كثيف  إستراتيجية أليةمحورا رئيسيا 
 (.37-90، ص ص 7050بن العمودي، ).المال 

 ارتفاع تكلفة التمويل وبما ال إلىوهذا يؤدي : التمويل المناسب بالشروط المالئمة صعوبة الحصول على*
دخالجودتها و  اإلنتاجيةلزيادة  أمامهايتناسب مع طاقة وقدرة تلك المنشات التقليدية وهذا يمثل عائق   أساليب وا 

وتكلفتها مما يجعل  اإلدارية ءاألعبااالستعانة بالعمالة المدربة ومن ثم ارتفاع السعر للمنتج نتيجة  أوجديدة 
 (.307، ص7002دعبس، ).سعرا األقلالمستهلك يتحول عنها للسلع المستوردة 

تعد هذه الصفة السمة التي يحرزها المنتج : للمنتج التقليدي األصيلاالجتماعي  البعد الثقافي، الحضاري،*
 :التقليدي دون منافس فهو

ويعد وليد البيئة التي ينشا فيها ويعتبر انعكاسا  يعكس الموروث الثقافي والتاريخي للبلد ألنهذو بعد ثقافي -
 .للواقع
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كانت  ءالتلقائي للشعوب والجماعات سوا اإلبداع أنماطذو بعد حضاري الن المنتج التقليدي يتضمن مختلف -
جتماعية بما تحويه من معتقدات اال األوساطيتم انجازه في  أومتحضرة، فهو يشمل على كل ما تم  أوبدائية 

 .وعادات وتقاليد التي تبرر سلوكا اجتماعيا ما 

نعني بها مدى استيفاءه لمتطلبات معينة متعلقة : صعوبة مطابقة المنتجات الحرفية لمقاييس الجودة والنوعية*
 أثرهاصل على المنتوج من شكل مواد مستعملة تعبئة وغيرها، تجعل من وحداته متجانسة ويح إبعادبمختلف 

المنتوج التقليدي على شهادة مطابقة تضمن جودته وتساعد الحرفي على الحفاظ على سمعته منتوجه وتحميه من 
: أساسيةالمنتوج التقليدي مكون من ثالثة مركبات  أنالدولية، وبما  األسواق إلىالتقليد و السرقة وتسهل دخوله 

العاكس للهوية  األصيلالمركبات هو الذي يصنع المنتوج التقليدي ، رموز تقنية، عمل فان تفاعل هذه أوليةمواد 
 بأذواقالمتطلبات المرتبطة  إلشباعسعي الحرفي نحو تطبيق مفهوم الجودة والنوعية كوسيلة  أنوالتراث، غير 

 أصالتهالمستهلكين وبيئاتهم ومستوياتهم المعيشة وثقافتهم والتي كلها عوامل غير متحكم فيها قد يفقد المنتج 
 .خاصة كلما زادت القيمة الفنية للمنتج الحرفي

تعد القيمة المضافة : أخرىارتفاع صافي الدخل من العملة الصعبة في هذا القطاع بالمقارنة بصناعات *
وهذا راجع لكون عملية صناعة المنتج  أخرىمقارنة بمنتجات صناعات  أعلىلمنتجات الصناعة التقليدية 

 ، مااألجرجانب عمالة منخفضة  إلىمحلية و وسائل عمل تكلفتها منخفضة جدا  أوليةالتقليدي تتطلب مواد 
هو الفرق بين  األجنبيةكان صافي الدخل من العملة  فإذامنخفضة،  طيةيوسستهالكات إتكلفة  إلىيؤدي 

من  صادرات وواردات القطاع وكانت واردات القطاع منعدمة تكون النتيجة مدخول من العملة الصعبة اكبر
 .األخرىالقطاعات 

الريفية والمدن  األوساطغالبا ما تنتشر حرف الصناعة التقليدية في : انتشارها في المناطق الريفية وشبه الريفية*
من ذلك المحيط، زيادة على ذلك تعد  وأصالتهاالصغرى، ويعود ذلك لكون الصناعة التقليدية تستمد عراقتها 

 (.30-92، ص7050بن العمودي، ).طية االحتياجات اليومية  في هاته المناطقالصناعة التقليدية وسيلة مهمة لتغ

 .لمواد المحليةاعتمادا كليا على تعتمد الصناعات التقليدية ا*

 س المال العمالة متدنية جدا وعليه فقطاعمكثفة حيث النسبة بين رأتعتمد الصناعات التقليدية على عمالة *
 .خرىالصناعة التقليدية يستهلك أقل رأس مال مقارنة بقطاعات اإلنتاج األ

 .خرىافس للقطاعات األالصناعات التقليدية عنصر من*

ذواق توعب ألالحرفي الماهر والفنان ذو الذوق العالمي والحس الجمالي المسقليدية على تتعتمد الصناعات ال*
 (.55ص ،7051بوشنوف، ). المستهلك واحتياجات السوق
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 الصناعات التقليدية  أنواع :الثانيالمطلب 

 .نواع الصناعات التقليدية سنتطرق في هذا المطلب إلى أهم أ

مؤسسات عمومية ذات طابع  {الغرف}غرف الصناعة التقليدية والحرف التي تدعى في صلب النص 
 (.52، ص5992التنفيذي، المرسوم .)المالي االستقاللجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية و صناعي وت

وهذا راجع لتعدد  البلدان،ية تنوع كبير بين مختلف العصور و يعرف نشاط الصناعة التقليدية الحرفكما  
من قديم  إليهاللصناعة التقليدية حسب ضرورة الحاجة  نواعأوقد ظهرت عدة  الثقافات واختالفها فيما بينهم،

 (.90، ص7052شنوف، ).الزمان

الصناعات التقليدية ، يحدد قائمة نشاطات 530-92وفي أفريل من نفس السنة، صدر المرسوم التنفيذي رقم 
 .والحرف، باإلضافة  إلى مراسيم تنفيذية أخرى تعمل على تنظيم القطاع والحرفيين على حد سواء

الصادر في جانفي         05كما جاءت عدة قرارات وزارية تصب كلها في تشجيع الصناعة التقليدية كالقرار رقم
وزارة السياحة والصناعة التقليدية، ).الذي يحدد كيفية تنظيم المسابقة الوطنية للصناعة التقليدية ومبالغ جوائزها5999
 (.، بدون صفحة5999

 أن إالنشات فيها صناعة الزرابي في الجزائر، الصعب تحديد الفترة الزمنية التي انه من ا :صناعة الزرابي-1
المناطق التي اشتهرت  أهمومن ، أفرشتهميد حيث كان الرحل يستخدمونها في خيامهم و زمن بع إلىوجودها يعود 

 أهلهامما يجعل  تدعى زرابي الهضاب العليا وهي منطقة رعوية،"جبل عمور"في صناعة الزرابي منطقة 
ولكل منطقة خاصيتها في صناعة الزرابي حيث عل سبيل  يستفيدون من صوف المواشي لصناعة الزرابي،

الوحدات الزخرفية ال ازرق قائم وتكرار  أوالزرابي تتكون من وحدات على شكل معين بلون اسود  أنالمثال نجد 
 (.5، ص7055أوسيف، ).حكم وينتهي بوحدات زخرفية هندسيةولكنه جد م ،ريخضع للتناظ

 األتراكالعصر الوسيط وتستوحي جانب واسع من  إلىترجع صناعة النحاس الجزائرية  :صناعة النحاس2-
حياءوهي ممركزة حول القصبة  و  وبدرجة اقل في غرداية قسنطينة، تلمسان، مخصصة لها في مدينة الجزائر، وا 

صنع ويزخرف نظير له وي بجمال ال واألوانيتندوف، وتظهر ثراء كبير في فن الزخرفة، حيث تظهر الزهريات 
صحيفة النحاس منتجات فنية بحتة، وفي سياق ذلك تضاءل عدد  أساساالنحاس الذين يستعملون و حرفي

 أهمعثمانيا من  إرثاالحرفيين في مدينة الجزائر التي اخفت منها مايسمى زنقة النحاسين وهي تعتبر 
البريك، ( ات غطاء مخروطيكسكس ذ أنية)الشاي، تبسي لعشاوات  إبريقالمجلس، البراد، : اختصاصاته

فهي من اختصاص قسنطيني يدمج بين الرموز الزخرفية الشرقية  األطباق أماالسنيوة هراز و المرجان، الم الطاسة،
 (.500، ص7009شنيني، ).القطارة المجلس، المرش و : جاتها المحلية بشكل اكبر، ومن بين منتو 
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مادة الطين منذ القديم حيث استطاع عن طريق العجن والخرط والقولبة  اإلنسانلقد عرف  :صناعة الفخار-3
و زخارف مختلفة من  وبألوانمتنوعة  وأحجام أشكالوالنماذج الفخارية في  األوانييصنع لنفسه العديد من  أن

المصابيح الزيتية لمنطقة االوراس )والجرار والمزهريات والمصابيح  واألكوابكالصحون  ألخرىمنطقة 
توفر المادة الطينية في كثير من المدن الجزائرية هو السبب الرئيسي في وجود عدد  أنومما الشك فيه (.لقبائلوا

وراس، جرجرة األ يث نجدها تتركز في الميزاب،ح التي تهتم بالصناعة الفخارية، نتاجيةاإلكبير من المراكز 
  (.99،93، ص ص 7057قدور، ).والهضاب العليا وتلمسان

منذ القديم وخاصة في  اإلنسانالساللة من الحرف التي عرفها  أوتعتبر حرفة السالل  :الساللصناعة -4
تزال مصدر فخر واعتزاز شعب الجزائر حيث  المناطق الصحراوية وهذا نظرا لوفرة النخيل، كانت النخلة وال

فجميع البيوت الصحراوية ، التقليدية األدواتيدخل في جميع  فإنتاجهااشتهرت الصحراء منذ القديم بنخلها، 
يون في فمن خالل وبواسطة سعف النخيل تفنن الحرف القديمة دخل جدع النخلة وسعفها وجريدها في بنائها،

وكذلك نصنع به القفف  المنازل، أرضية، فمنها يتم صناعة الحصير الذي يفرش به صناعة العديد من المنتجات
التي تعكس جمال  األلوانها في صناعة السعف وتزيينها تتمثل هذه التي يتم مزج األلوان أما والمظالت والسالل،

 (.99، 7052شنوف، ) .الصحراء

، فمع إياهابحكم توفر المواد الخام التي وهبه اهلل  اإلنسانالصناعات التي عرفها  أقدممن  :صناعة الجلود-5
في صنع  األخرىالحيوانات الميتة  أوعلى لحومها  يتعدىاحتياجه للملبس استفاد من جلود الحيوانات التي كان 

 أناستخدم الجلود بعد ذلك استخدام الجلود في صناعة المالبس قبل  وأيضاتحميه من قسوة الطبيعة  أحدية
عن الجلود بعد ذلك استخدامها في الكتابة وفي عصرها الحديث لم  اإلنسانيكتشف القطن والنسيج، ولم يستغني 

والكثير من  واألحزمةوالحقائب  األنيقة األحذيةفصنع منها  بل توسع فيها، عن صناعة الجلود اإلنسانيستغني 
 (.922ذيب، بدون سنة، ص).والتي تتمتع بالمتانة في نفس الوقت األناقةالتي تدل على  األشياء

 والتقنيات واأللوان اإلشكاليعتبر كال من الحلي والطرز فنا حضاريا يقدم عبر  :صناعة الحلي وفن الطرز-6
 .انعكاسا للحياة اليومية واالبتكار اإلبداعيشهادة حية لزمان مضى، ويشكل كل عمل زيادة للمظهر 

منطقة القبائل تتمركز صناعة الحلي بها في منطقة بني يني في تيزي وزو ،حيث تعرض  :صناعة الحلي-ا
عتبارها تحف نادرة، وقد قاوم والمهرجانات مما يجلب انتباه السائح با األعيادحلي هذه المنطقة في الكثير من 

شكله الذي يختلف عن الحلي القبائلي مع بعض  أصالةالحلي الشاوي ظرف الدهر القاسية وحافظ على 
 .التشابهات القليلة، كاالبزيم الشاوي، المشبك القبائلي

ية كما يشهد فن الطرز الحضري والدقيق على براعة متجددة بواسطة مختلف المساهمات الثقاف :فن الطرز-ب
في الجزائر العاصمة يتم البحث عن ، واإلبداع األناقةيصف الماضي القريب والبعيد من خالل النسيج الذي بين 

الطرز  بأنواعالكاركو باعتبارهم كنوز للخياطة الرفيعة للجزائر العاصمة القديمة  ،يقة، القفطانعبر البن األناقة
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فنية  أعمالبليدة، مليانة والقليعة على االتجاه الحضري وتركب تحافظ وتطور ال أيضاالمختلفة، في هذا النطاق 
المنيعة من شمال البالد مدينتي تقرت و يستلهم الطرز  أخرىالجزائري القديم، من جهة  اإلرثبانسجام كامل مع 

 (.505، ص7009شنيني، ).كما يتعرض لمنافسة قوية من صناعة الزربية ويبقى بذلك قليل التطور
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 الداخلية العالقة بين الصناعات التقليدية والسياحة: المطلب الثالث

 .لى العالقة بين الصناعات التقليدية والسياحة الداخلية في هذا المطلب إسنتطرق 

انه  إذ ما قوبل بالدعم الكافي لتمويله وترقيته، إذا، قتصاديدية قطاع حيوي واستراتيجي في االالصناعة التقل
منتوجات قطاع الصناعة  إذالسياحة،  أهمها أخرىيمكن من توفير مناصب شغل و المساهمة في دعم قطاعات 

 (.9تواتي، بدون سنة، ص).التقليدية تمثل منتجات سياحية تساهم في جذب السياح

حة السيا إيراداتمن  50%تلعب الصناعات التقليدية دورا مهما في تدعيم وترقية القطاع السياحي فهي تمثل 
السائح عند عودته لبلده وباقتنائه منتوجات تقليدية يكون بذلك قد نقل  أنكما  ،حسب المنظمة العالمية للسياحة
المنطقة  أوعاكسة للبلد  مرآةومن هنا يعتبر المنتج التقليدي  ،البلد الذي زاره أوصورة وتذكارا عن  تلك المنطقة 

ال تقتصر على السائح فقط بل  األجنبيالمنتوج التقليدي بالنسبة للمستهلك  ةأهمي أنكما ، التي زارها السائح
هو  األجنبيلبلده، والسبيل الوحيد الذي يصل الحرفي التقليدي المحلي بالمستهلك  األجنبيعلى الشخص  أيضا

المنتج لهذه المنتوج التقليدي المصدر والذي يعبر عن ثقافة وتراث المنطقة ويعطي صورة عن المنطقة والبلد 
 .للمنتوج األصليالبلد  أوالسلعة مما قد نعتبره ترويجا غير مباشر للمنطقة 

، وازداد عدد األخرى األنماطبرزت السياحة في الجزائر في صيغة السياحة الدينية والتاريخية وتطورت لتشمل 
فكثر الطلب على هذه المنتوجات .السياح ورغبوا في اقتناء السلع التي تحفظ لهم ذكرى عن البلدان التي زاروها

ربطت السياحة  وهكذاهته السلع التقليدية،  إنتاج إلعادة األفرادالمحلية، وتنوع العرض وعمد العديد من 
السياحة  إنعاشليكون ترابطا عضويا بينهما تمثل في  بالصناعات التقليدية، بشكل خجول بداية، ثم تطور

 (.512، ص7009شنيني، ).والمساهمة في الدخل القومي

مقومات الجدب السياحي في تحريك قطاع القوى العاملة وخاصة  إحدىتعتبر الصناعات و الحرف اليدوية 
ب ذطر الترويج والتعريف والجأل عارض المحلية والدولية في تفعيالم أهميةوالتركيز على  واألرياففي القرى 

السياحي للمنتجات الحرفية، والبحث عن فرص جديدة من اللقاءات الدورية بين خبراء السياحة والفنانين 
المختصين والقائمين على ميدان الصناعات والحرف اليدوية والممولين والمسوقين بهدف التشاور وتحديد 

ص العمل المنافسة واتجاهات السوق، ودراسة حجم الدخل وفر  سياسات مشتركة في هذا المجال، لتحديد حجم
االهتمام بتطوير ميدان الصناعات والحرف اليدوية سوف يساهم في معالجة بعض  أن، التي يوفرها هذا القطاع

المشاكل االقتصادية وتحريك وتنشيط العجلة الثقافية والسياحية للبلد، وتوفير فرص العمل والحد من مشكلة 
عوائق التي ت والبعض القطاعات الحرفية التي تواجه بعض الصعوبا إلحياءالبطالة،خصوصا التركيز واالهتمام 

 (.، بدون صفحة7059األنصاري، .)تحول دون نموها

 :في النقاط التالية  إبرازهتباط وثيق مع قطاع السياحة يمكن ر اناعة التقليدية عالقة متبادلة و لقطاع الص 
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تواكب  ألنهاتعتبر منتوجات الصناعة التقليدية سياحية بامتياز  :الصناعة التقليدية كاتجاه حديث للسياحة*
جديدة من  أنماطتطوير ى لإالمستوى العالمي التي  ترمي  جاهات الحديثة في المجال السياحي علىتاال

عتبار البعد التراثي بعين اال األخذالمنتجات السياحية المحافظة على الصحة والبيئة في بعدها الواسع مع 
 .يعطي للتنسيق الشديد معناه الكامل والثقافي للمناطق وهذا ما

تعد عناصر الجدب الثقافية وسيلة لتمييز الدولة السياحية  :عناصر الجدب الثقافية كأحدالتقليدية الصناعة *
تحقق التفرد للدولة السياحية، لذا فان الغنى بعناصر الجذب الثقافية  أنعن غيرها ،حيث تستطيع هذه العناصر 

 أنعناصر الثقافة المادية، حيث نجد  نقاط القوة للدولة في المنافسة السياحية الدولية، خاصة أهميعد احد 
 :ين من عناصر الثقافة هما كما يلينمط إلىالسياح ينجذبون 

والمناسبات، الفنون  األعيادمثل المهرجانات، : عناصر ثقافية تنعكس في الحياة اليومية للبلد المضيف -أ
 .واللغةالحياة، الدين  أساليب

وتعد عناصر  األثريةمثل المالبس، العمارة، الطعام، تاريخ المنطقة ومبانيها  :عناصر الثقافة المادية-ب
هم عناصر العرض السياحي التي تقدمها الدولة أعناصر الجذب الثقافية، و  أهممنتجات الصناعات التقليدية من 

شباعب السياح ذالسياحية لج  .رغباتهم  وا 

 واإللهامعلى نقطة التواصل  التأكيدحيث يمكن  :السياحينشاطات الصناعة التقليدية كعامل ترقوي للمقصد *
 وأداةالحضاري في الكثير من المنتجات الحرفية التقليدية التي تتميز بطابعها الخاص، لتكون مصدرا تكميليا 

ستعراض عاداتها اائص البيئة الداخلية لكل منطقة و جذب للسياح من خالل مساهمتها في التعريف بخص
تساهم هذه الحرف والصناعات التقليدية في التنمية السياحية المرتبطة بالمكان ارتباطا وثيقا من وتقاليدها، حيث 

 .والخصائص البيئية والجمالية بالمنطقة واألهميةحيث القيمة 

بالسياحة والصناعات  المتعلقةستراتيجيات الدولية اإل إطارفي  :لتنشيط السياحة كأسلوبالتقليدية الصناعة *
 إلىترويج المنتوج التقليدي على الصعيدين الوطني والدولي، تسعى الهيئات المختصة بذلك  إلىالتقليدية الرامية 

قاعدة استهالك وطنية وكذا موقع للمنتوج التقليدي على الساحة الدولية تالؤما مع التطورات  إيجادمحاولة 
عتبار لنشاطات الصناعة التقليدية يشكل هذا المسعى وسيلة لتثمين اال، و العالمية في مجالي السياحة والتجارة

دماجها  .في التنمية االقتصادية وا 

ستيعابها جميع اتساع مجاالت الصناعة التقليدية و ابفضل : الصناعة التقليدية كفرصة لتنمية الثقافة السياحية*
سقرار اعاملة مؤهلة منتجة وفعالة تصون  جعلها يدنه يمكن االستثمار في الموارد البشرية لإشرائح المجتمع، ف

التمهين ونقل المهارات التي يحتضنها الحرفيون تعزز  آليات إنمن المجتمعات ذات التوجه السياحي، كما أو 
 تأسسحتكاك الدائم بين مختلف الفئات العمرية للمجتمع والسياح، التي والثقافات بفضل اال األجيالتعايش  لمبدأ
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.               كتساب تقنيات التعامل مع السياحاالمجتمع والوافدين وترفع من  أفرادحترام بين الثقة واال ألواصر
العديد من السياح يربطون بين منتجات  أن: الصورة السياحية أصالةلتعميق  كأداة التقليديةالصناعة *

تعد بالنسبة لهم رمزا للدولة وتاريخها، حيث  إذالصناعات التقليدية والصورة الذهنية والثقافية للبلد المضيف، 
، كلما باألصالةرتبط به من تجارب انه كلما تمتع المنتج الحرفي وما أعلى طريقة تقديمها للسياح بمعنى يعتمد 

 (مطوية من مديرية السياحة والصناعة التقليدية).يجابيا على الصورة الذهنية للبلد المضيفإنعكس ذلك ا

تفعيل يستحدث الديناميكية االقتصادية المرغوبة ل أنقطبا للنمو يمكن  تأكيدالقطاع السياحي يشكل بكل 
 .الحرف من خالل االستثمار والتوسع في طاقته االستيعابية قطاع الصناعات التقليدية و 

توسع قطاع  الحرف وبذلك فهو المحدد لقدراتيشكل سوقا للمنتجات التقليدية و  القطاع السياحي أن
 .الطلبالحرف من زاوية الصناعات التقليدية و 

ستثمار في السياحة االمن خالل  إبرازهالتقليدي يمكن ط العضوي بين القطاعين السياحي و عالقة التراب أن
نعكاس ذلك على الحرفة ومنتجاتها منة خالل التوسع في الطلب على تلك المنتجات، كما تبرز ابوجه عام و 

 .الحرف من القطاع السياحي يشتقها قطاع الصناعة التقليدية و ل القيم المضافة التي العالقة من خال

يجابيا على مستوى التشغيل وما يحققه من مداخيل للحرفيين، تؤثر مباشرة إتطور القطاع السياحي يؤثر  إن
التنمية في ستمرار تحقيق معدالت نمو ترسم مسار االحرفي بما يكفل  أدائهمعلى مستوى معيشتهم ورفع 

 .البعيد  األمدالقطاعين في 
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 استعراض الدراسات السابقة : المبحث الثالث

ت التقليدية وعالقتها بعض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الصناعا إلىسنتطرق من خالل المبحث 
 .الدراساتيميز دراستنا عن هذه  هم ماأبالسياحة و 

 الدراسات السابقة حول الصناعات التقليدية والسياحة الداخلية  أهم  :األولالمطلب 

الدراسات  فقد تم التطرق إلي موضوع الصناعات التقليدية والسياحة الداخلية من خالل إضالعنافي حدود 
 : تي ذكرهاال

 هدف" الصناعة التقليدية والجذب السياحي في حوض البحر األبيض المتوسط" بعنوان ( 5993دعس)دراسة 
هذا البحث إلى إلقاء الضوء على مقومات الجذب السياحي في مصر كأحد دول حوض البحر األبيض 

م التطرق إلى ستغاللها لمواد البيئة المتاحة وللوصول إلى هدف البحث ثا، وعلى الصناعات التقليدية و المتوسط
لى الصناعات التقليدية موارد البيئة المحذمقومات ومعوقات الج لية وكيفية تدريب النشئ عليها، ب السياحي وا 

تصال الثقافي ، وأخيرا عالقة االقهايدورها في الجدب السياحي، طرق تسو مقوماتها وتحدياتها، و  المختلفة أنواعها
 ستخدام الموارد المحلية،ااعد على الصناعات التقليدية تسن من بينها أحيث خلصت الدراسة إلى عدة نتائج  ،بها

هاما في الجذب السياحي ألن السائح يشتريها كهدايا رمزية و تذكارية، حيث تعبر عن كما أنها تلعب دورا 
تعد السياحة أداة كما  ،تصال الثقافي بين السائح وثقافة المضيفدوات االأراث الشعبي وتعتبر أداة هامة من الت

 ،تفاهم والتسامح بين الشعوبلالتصال الفكري والتبادل الثقافي بين الشعوب، فضال على أنها أداة إليجاد روح ال
هناك عدة عوامل تؤثر على عملية تسويق المنتجات الشعبية أهمها جنسية السائح ومستواه المادي، دور ن إال أ

، كما ختالف أسعارها، رغبة السائح في شراء منتج معين دون أخراالمهنيين، طريقة عرض المنتجات،  الوسطاء
ختالف وتشابه بعض الصناعات التقليدية في انتروبولوجي الواسع إلى اال فهومهصال الثقافي بمالتأدت عملية ا

  .كثير من دول البحر األبيض المتوسط

الحرف والصناعات التقليدية كفرص لترقية السياحة الداخلية في :"بعنوان( 7057جعيل وزحوط)دراسة 
 "    الجزائر

الحرف التقليدية بواقع قطاع الصناعة السياحة و هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أفضل السبل لالرتقاء 
ومن هدف البحث تم التطرف إلى اإلطار التاريخي والفكري للصناعة التقليدية في الجزائر وواقع لزيادة تنافسية 

الدراسة إلى هذه سياحتها الداخلية، وأخيرا إلى الدور للصناعة التقليدية في ترقية سياحتها الداخلية، حيث خلصت 
الصناعة التقليدية لم تعد موروثا حضاريا وتراثيا فحسب بل أصبح قطاعا حيويا مهما يساهم في تكوين الناتج ن أ

 .الداخلي اإلجمالي وعنصرا مهما للجذب السياحي 
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وهي  " يدية في تنشيط القطاعى السياحيلدور الصناعات التق"بعنوان ( سامية رويبح، فلة سرحان)دراسة 
 إلىهدفت هذه الدراسة وقد  7053جامعة جيجل سنة ، نقشت في ر في علوم التسييرمذكرة ماستعبارة عن 

السبل  أفضل إلىصورة عن واقع قطاع الصناعات التقليدية والقطاع السياحي في الجزائر وكذا الوصول  إعطاء
الدور الذي  إبراز وأيضالالرتقاء بواقع الصناعات التقليدية والحرف ومن ثم مساهمتها في تعزيز القطاع السياحي 

والية  أن إلىتوصلت هذه الدراسة  أخرىتلعبه الصناعات التقليدية في دعم وتنشيط القطاع السياحي، من جهة 
جيجل تتمتع بمؤهالت ذات قيمة عالية في قطاع السياحة ينبغي استغاللها وان الصناعات التقليدية والحرف لها 

نقضاء الموسم إوعدم االهتمام وتشهد تراكما بعد  اإلهمالض تعاني من بع وأنهادور في التنمية السياحية 
 . واإلعالميالجانب االشهاري  إلىكونها تفتقر  وأيضاالسياحي 

مذكرة "ية دور الصناعات التقليدية في تنمية السياحة الداخل"بعنوان ( شعبانة سماحميمش مريم و )دراسة 
صورة عن  إعطاء إلىهدفت هذه الدراسة وقد  7051جامعة جيجل سنة ، نشقت في ماستر في علوم التسيير

برازالصناعات التقليدية والحرف  تعلبه في تنمية السياحة المحلية وكذا معرفة مدى  أنالدور الذي يمكن  وا 
عدة نتائج  إلىمساهمة الصناعات التقليدية في تنمية السياحة المحلية في والية جيجل وقد توصل هذه الدراسة 

كونها منتجات  إلى باإلضافةالثقافي والفعالية االقتصادية  اإلرثصناعات التقليدية تجمع بين ال أنمن بينها 
، كما يساهم قطاع الصناعات التقليدية في تشغيل اليد أخرى إلىتتنوع منتجاتها من منطقة  إذتعبر عن الهوية 

 أيضاوالية جيجل  وشهد العاملة والقضاء على البطالة فقد شهد هذا الخير رواجا في موسم الصيف في 
 .نتيجة الدعم الذي تلقاه  األخيرةديناميكية خالل السنوات 

 " دور الصناعات التقليدية في تفعيل السياحة الصحراوية" بعنوان ( 7050يونس ومسعودي )دراسة * 

ملية كيف تساهم الصناعة التقليدية الصحراوية في ع: تحاول هذه الدراسة اإلجابة على اإلشكال التالي 
 الجذب السياحي ؟

ثمانية حرفين ( 02)وبغرض جمع المعلومات الحرفة والحرفين اإلجابة على هذا التساؤل ثم إجراء مقابلة مع 
عشرة حرفين مسجلين في غرفة ( 50)مسجلين في غرفة الصناعة في صناعة مشتقات النخيل و مجموع حوالي 

المنتوج الصحراوي التقليدي ن أيث توصلت الدراسة إلى الصناعة التقليدية بوالية بسكرة في ذات النشاط، ح
أهم عناصر وهي يسوق للزبائن المحلين واألجانب باعتبارها منتجات من مواد طبيعية ذات استخدامات متنوعة 

يعرف بالمناطق الصحراوية من  ، كمالوانه من البيئة الصحراويةأ، حيث يستمد مميزات أشكاله و الجذب السياحي
 .خالل مشاركة الحرفين في المعرض المحلية والوطنية والدولية

ضمن " السياحة الداخلية في الجزائر، واقعها وسبل تطويرها"بعنوان ( خوميجة فتيحةشرفاوي عائشة و ) دراسة
المحلي كالية لتنمية الصناعات التقليدية والحرف في  اإلنتاجمداخلة بعنوان نظام  الملتقى الوطني العاشر،

التجارية وعلوم  كلية العلوم االقتصادية ،ئراعات التقليدية والحرف في الجزاالصن: الجزائر، ضمن المحور الثالث



 اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل األول
 

31 
 

تصنيفات الصناعات  إبراز إلىهدفت هذه الدراسة ، 7052سنة البويرة ة اكلي محند اولحاج التسيير، جامع
االستراتيجيات المتخذة  أهموالتعرف على  األخيرةة والحرف في الجزائر ودراسة تطورها خالل السنوات التقليدي

الجزائر  أن إلىالمحلي، وتوصلت هذه الدراسة  اإلنتاجبغية تطويرها وتوضيح المجاالت التي طبق فيها نظام 
رتفاعا بسبب التحفيزات المقدمة اعرف  إذمناصب شغل  أحداثمن قطاع الصناعات التقليدية والحرف  تأمل

للحرفيين والبرامج المعتمدة رغم هذا تواجه الصناعات التقليدية في الجزائر العديد من المشاكل، وفي المقابل يعد 
المحلي من البرامج المنتهجة للنهوض بقطاع الصناعات التقليدية والحرف كونه يرفع من تنافسية  اإلنتاجنظام 

 .وير مؤهالتهم المهنية والتسييريةبتكار لديهم وتطالوا عاإلبداالحرفيين وخلق 

 " دور الصناعة التقليدية في تحقيق الجذب السياحي بالجزائر" بعنوان ( 7052عصام مخناش )دراسة * 

السياح وكذلك أهميته في النمو هدفت هذه الدراسة إلى إبراز مدى إسهام المنتوج التقليدي الحرفي في جذب 
البالغ عددهم  والسياحي وذلك من خالل تطبيق المنتج الشامل على أفراد العينة متمثلة في مفتشينقتصادية اال

ستمارة وتعريفها في جداول ت باالواليات وذلك من خالل جمع المعطيات والبيانا 09مفتش موزع على 550
المنتوج ن أ دراسة إلى، حيث توصلت العتماد على المنهج الكميحليل باالإحصائية تساعد على التفسير والت

قتصادي النسيج اال يعد من أهم القطاعات التي تساهم فيو  الحرفي التقليدي يساهم في الجذب السياحي بالجزائر
التعريف في  تساهم يضاوأالصناعة التقليدية بمختلف أنواعها تعتبر رافد من روافد السياحة  ن، كما أوالسياحي

 .بعادات وتقاليد المنطقة والبلد 
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 ميز دراستنا عن الدراسات السابقةما ي: المطلب الثاني

ة في الترويج ما يميز دراستنا عن الدراسات السابقة هو البحث في مدى مساهمة الصناعات التقليدي أهم إن
الصناعات التقليدية التي تتميز بها  أهم، وكذا تسليط الضوء على في والية جيجل باألخصللسياحة الداخلية و 

، الدراسات السابقة إليهوالية جيجل وكيفية المساهمة في التعريف بالموروث الحضاري للوالية وهذا لم تتطرق 
وبالتالي ستتولى دراستنا معالجة هذا الموضوع بشكل من التفصيل للوقوف على أهم المشاكل والمعوقات التي 

 .بالوالية وتحد من دورها في المساهمة بشكل فعال في الترويج للسياحة الداخلية تواجه الصناعات التقليدية
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 :خالصةال

الثقافي بين جتماعي و تصال الفكري واالووسيلة لال إنسانيالسياحة نشاط  أنتبين لنا من خالل هذا الفصل 
الغني  مباشر بقطاع الصناعة التقليدية رتباطها بشكلاالبالغة و  ألهميتهانظرا  كبر الصناعاتأوتعد من  الشعوب،

يلعب ، للبلد رتباطها بالموروث الثقافي والحضاريتمتاز بأصالتها وجودتها وا بالمنتجات المقدمة كما ونوعا التي
متصاص سياحة كما يساهم في جذب السياح واقطاع الصناعات التقليدية دورا في تحسين ودعم وترقية قطاع ال

 ازدهار مكانيات محدودة وتوفير العملة الصعبة، فضال عن كونه مساهما رئيسيا فيبإ البطالة وخلق فرص عمل
 .السياحة بالبلد
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 تمهيد

 .تقديم مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية جيجل: المبحث األول

 .والسياحة الداخلية بوالية جيجل واقع الصناعات التقليدية: المبحث الثاني

التقليدية في الترويج للسياحة الداخلية بوالية تقييم دور الصناعات : المبحث الثالث
 .جيجل

 خالصة
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 :تمهيد

مجتمع، تزخر والية جيجل بمقومات متنوعة وعديدة  أليتعتبر الصناعات التقليدية جزء من الحياة الثقافية 
تستعمل في صنع المنتجات التقليدية  أوليةخرى مادية من مواد إمكانيات بشرية وأمن متعلقة بالقطاع السياحي 

قطاع إال أن المتوفرة  اإلمكانياتصطياف، ورغم كل تظاهرات ترقوية خاصة في موسم اال التي تعرض في
 .الصناعات التقليدية يواجه عراقيل تحول دون تطوره

 :إلى ثالث مباحثوعليه قمنا بتقسيم هذا الفصل 

 .والصناعة التقليدية لوالية جيجلتقديم مديرية السياحة : األولالمبحث 

 .بوالية جيجلالسياحة الداخلية و الصناعات التقليدية  واقع :المبحث الثاني

 .بوالية جيجل الترويج للسياحة الداخلية في التقليدية اتالصناعتقييم دور : المبحث الثالث
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 ة والصناعة التقليدية لوالية جيجلتقديم مديرية السياح: األولالمبحث 

، وكذا الهيكل الصناعة التقليدية ومهامهااحة و التعريف بمديرية السيإلى سوف نتعرض في هذا المبحث 
                 . التنظيمي لها ومهام كل المصالح المجودة فيها

 مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية جيجل نشأةو  تعريف :األولالمطلب 

مثلة في والمت إليهاتعتبر مديرية السياحة من المصالح الخارجية لوزارة السياحة حيث تقوم بالمهام الموكلة  
 .، وذلك عن طريق المراقبة والتوجيهالقطاع إستراتيجيةتنفيذ 

الطابق ) اإلداريتابعة لوزارة السياحة يقع مقرها في الحي  إداريةمديرية السياحة لوالية جيجل هي هيئة  
مديرية السياحة  نشأتلوالية جيجل تسهر على تنمية القطاع السياحي ومتابعة عملية االستثمار، لقد ( لثالثا

مديرية الثقافة "سم تحت إ وأصبحت، ثم تغيرت بارة عن مديرية مستقلة بذاتهاوكانت ع 5791لوالية جيجل سنة 
 .5791حتى سنة "والسياحة والشبيبة والرياضة 

 إداريبرز تقسيم  5791سنة أيوبعد سنتين " بمديرية الثقافة والسياحة "تسمى  أصبحت 5791وفي سنة  
  وأصبح" المواصالت والبريد و مديرية الصناعة "إلى وانضمت مديرية السياحة " األقسام"جديد وظهر ما يسمى 

 ".الخدمات و  اإلنتاجية األعمالتنمية "  يسمى ما

 وأصبحت" نظام المديريات " أيسائدا في السبعينيات أن الذي كالنظام إلى تم الرجوع  5775وفي سنة  
 ".لمديرية الصناعة والمناجم"السياحة تابعة 

مديرية السياحة "السياحي وسميت بارزة في المجال تعتبر نقطة تحول  أصبحت 5771وفي سنة  
 21في 21/151، بعدها عدل المرسوم التنفيذي رقم 71/112وفقا للمرسوم التنفيذي رقم " التقليدية الصناعات و 

 .1221يونيو سنة  55ه الموافق ل5111ى عام األولجمادى 

 األخيرةهذه ن مديرية السياحة لكونها منفصلة عن الصناعات التقليدية أل إنشاءحيث يتضمن هذا المرسوم 
 119-52 وبعد صدور المرسوم التنفيذي رقم رة والمتوسطة والصناعة التقليدية،الصغيالمؤسسات إلى تحولت 

بعة والصناعة التقليدية تالمصالح الخارجية لوزارة السياحة ا إنشاءالمتضمن  1252 أكتوبر 52المؤرخ في 
 .نفصلت عن مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةبعدما ا" لمديرية السياحة"
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 والصناعة التقليديةمهام مديرية السياحة : المطلب الثاني

 .التسليةستجمام و هم في مجال السياحة واالالسهر على تلبية حاجيات المواطنين وطموحات -

 .وتثمين مناطق ومواقع التوسع السياحي والعمران اإلقليم أدواتالنشاطات السياحية ضمن  إدماج -

 .األمنلها صلة بالنظافة وحماية الصحة و المساهمة في تحسين الخدمات السياحية السيما تلك التي  -

عدادوالمحلية وتحليلها وتوزيعها و حول النشاطات السياحية  اإلحصائيةجمع المعلومات والمعطيات  -  بطاقات  ا 

   .    ووثائق تتعلق بالقدرات السياحية

                              . تصال مع الهيئات المعنيةلسياحة ومتابعتها بااللستثمارية توجيه المشاريع اال -

          . حترامهاكم النشاطات السياحية والحموية واالتنظيمية التي تحو التشريعية  األحكامرقابة  ضمان –

 .ميزانية التجهيز والتسيير ضمان -

                . نمية النشاطات السياحية المحلية وتسويتهامحيط مالئم لت إنشاءنه تدبير من شأ المبادرة بكل -

 .النشاطات والمهن السياحية، مقاييس السير وقواعد ممارسة متابعة تطابق النشاطات السياحية -

 .دعم وتنمية نشاط المتعاملين والهيئات والجمعيات المتداخلة في السياحة -
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 السياحة والصناعة التقليدية لوالية جيجلالهيكل التنظيمي لمديرية : المطلب الثالث

 مخطط الهيكل التنظيمي: (1)الشكل رقم 

 من وثائق مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية جيجل: المصدر
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 مصلحة السياحة            

 المدير

 

 األمانة      

 مصلحة اإلدارة والوسائل   مصلحة الصناعة التقليدية  
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  :الهيكل التنظيمي شرح

 :تتكون من

 :ومن مهامه  ،المديريةعن كل الشؤون التي تجري داخل  األوليعتبر المسؤول  :المدير -1

 .توجيهات مستمرة ويراقب جميع المصالح بإعطائهميشرف عل الموارد البشرية  -

 .يحث على السهر والسير الحسن داخل المديرية- 

بالغهمللموظفين  األوامرعطاء  -  .يستجد بكل ما وا 

 .كل البريد الذي يخرج من مصالح المديرية إمضاءهو المسؤول عن  -

 .صرف الميزانية السنوية إلمضاءمفوض من طرف الوزارة الوصية  -

 :للمدير، ومن مهامها األيمنتعتبر الواجهة التي تعكس المديرية وهي الذراع  :األمانة -2

 .المديرمواعيد تسجيل وتنظيم كل  -

 .ستقبال البريد وتسجيله في سجالت خاصةا -

 .توزيع البريد على المصالح -

 .المكالمات الهاتفية الداخلية منها والخارجيةالرد على  -

 .تقبال الزواراس -

 (من وثائق مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية جيجل).بين المدير والمصالح تلعب دور الربط أنهاكما  -

يونيو سنة  55الموافق  5111جمادى األولى عام  1المؤرخ في  151-21بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 
 .والمتضمن إنشاء مديرية السياحة بالوالية 1221

 .وبعد موافقة رئيس الجمهورية

 :يرسم ما يلي
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كل والية ويحدد  يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مديرية السياحة والصناعة التقليدية على مستوى: المادة األولى
 .مهامها وتنظيمها

 :تكلف مديرية السياحة والصناعة التقليدية للوالية المذكورة بما يأتي :المادة الثانية

 :في مجال السياحة*

 .إعداد مخطط عمل سنوي يتعلق بالنشاطات السياحية -

 .للنشاطات السياحية المحليةمحيط مالئم ومحفز للتنمية المستدامة المبادرة بكل إجراء من شأنه إنشاء  -

 .المستدامة للسياحة من خالل العمل على تثمين القدرات المحليةالسهر على التنمية  -

 .تشجيع بروز عروض سياحية متنوعة وذات نوعية -

 .وتقويم نتائجها تنفيذ برامج وتدابير ترقية وتطوير النشاطات السياحية والحمامات المعدنية -

حول  ية والمعطيات اإلحصائيةلية الرصد اإلحصائية للقطاع في مجال المعلوماتجمع وتحليل وتزويد آ -
 .النشاطات المرتبطة باالقتصاد السياحي والحمامات المعدنية وضمان نشرها

المساهمة مع القطاعات المعدنية في ترقية الشراكة الوطنية واألجنبية، السيما في ميادين االستثمار وتكوين  -
 .الموارد البشرية

 .اإلقليم والعمران وتثمين مناطق ومواقع التوسع السياحيإدماج النشاطات السياحية ضمن أدوات تهيئة  -

 .توجيه مشاريع االستثمار السياحي ومتابعتها باالتصال مع الهيئات المعنية -

 .السهر على مطابقة النشاطات السياحية وتطبيق القواعد ومقاييس الجودة المقررة في هذا المجال -

 في مجال الصناعة التقليدية*

 .عمل سنوي ومتعدد السنوات يتعلق بتطوير نشاطات الصناعة التقليديةإعداد مخطط  -

 .المبادرة بكل إجراء من شأنه خلق جو مالئم للتنمية المستدامة لنشاط الصناعة التقليدية -

 .والمحافظة عليه ورد االعتبار له المساهمة في حماية تراث الصناعة التقليدية -
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ن والتنظيمات والمقاييس والمناهج المتعلقة بالجودة في ميدان اإلنتاج السهر على تطبيق واحترام القواني -
 .وممارسة أنشطة الصناعة التقليدية

 .عمليات الدعم بعنوان الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليديةالمشاركة في متابعة تنفيذ  -

 .نشاطات الصناعة التقليدية بصناديق الجنوب والهضاب العليا إعداد وتنفيذ تمويلالمشاركة في  -

 .المشاركة في جهود إدماج نشاطات الصناعة التقليدية في المنظومة االقتصادية المحلية -

المنظمات والتجمعات المهنية والجمعيات والفضاءات الوسيطة الناشطة في ميدان الصناعة  تدعيم أعمال -
 .التقليدية وتنشيطها

 .لمبادرة بالتحقيقات والدراسات ذات الطابع التقني واالقتصادي واالجتماعي المتعلقة بتقييم األنشطة الحرفيةا -

 .جمع المعلومات والمعطيات اإلحصائية في مجال ترقية الصناعة التقليدية وضمان توزيعها -

 .يطهاتأطير التظاهرات االقتصادية من أجل ترقية الصناعة التقليدية والحرف وتنش -

 .ضمان تنفيذ ميزانية التجهيز والتسيير المسجلة بعنوان الصناعة التقليدية -

 .إعداد الحصائل الثالثية والسنوية لنشاط الصناعة التقليدية -

 :مصالح( 3)تضم مديرية السياحة والصناعة التقليدية ثالث 

 .مصلحة السياحة*

 .مصلحة الصناعة التقليدية*

 .والوسائلمصلحة اإلدارة *

 (.59،57ص ص ، 119-52مرسوم تنفيذي رقم ).مكاتب( 3) أو ثالثة( 1)تضم كل مصلحة مكتبين
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 بوالية جيجل  السياحة الداخليةو الصناعات التقليدية واقع : المبحث الثاني

مختلف ستعراض التقليدية لوالية جيجل من خالل ا واقع الصناعةالتعرف على إلى سنتطرق في هذا المبحث 
 .الصناعات التقليدية ومؤهالتها مؤشراتها أنواع

 أنواع الصناعات التقليدية ومؤهالتها: المطلب األول

 ت التقليدية بوالية جيجل االصناع أنواع: أوال

وذلك  المنطقة، أهلتضم الصناعة التقليدية بالوالية عدة نشاطات حرفية متميزة من خاللها تبرز ثقافة وتقاليد 
 .معتبرة يمكن استغاللها لبعث التنمية المحلية وترقية العمل الحرفي أوليةلتوفر مواد 

 : أهمهاتميزة من ية جيجل بنشاطات حرفية تقليدية متشتهر وال

 نظرا  ليةوالميعبد القادر  األميرتنتشر هذه الحرفة بالمناطق الجبلية كبلدية جيملة : الخشبية األوانيصناعة *

، المالعق ، الصحون :منتوجاتها أهمومن ..( .الصنوبر الفلين، الزان،)  أشجارية المتمثلة في األوللتوفر المادة 
 ...القصع الخشبية

، كون العنصر وجيجل المبليةحرفة بمناطق ، تتمركز هذه الخاصة صناعة الفضة: صناعة الحلي التقليدي*
ية، تتمثل منتوجاتها في الشرقية للوال، حيث تنحصر عموما بالجهة عن جد أبغلب ممارسيها توارثوها أ

 .الموجهة لصناعة الحلي التقليدي والمرجانصناعة العنبر إلى  إضافة.. .أقراط، ، سلسلة، خواتماألساور

، تعد من الية كسيدي عبد العزيز و الطاهيريتواجد هذا النشاط خاصة بالمناطق الشرقية لو : الجلودصناعة *
 ...جلدية للسفر والصيد أدوات، الجلدية، الحقائب األحزمة: منتوجاتها أهممن الحرف التقليدية،  أقدم

 المنزلية  األوانيفي صناعة  أساساتقتصر ممارسة هذه الحرفة على المناطق الريفية وتتمثل : صناعة الفخار*

 .الفخار الرفيعو تحف التزيين من الطين المحمي و 

القماش،  أنواعليدية على كل التق األلبسةيتمثل هذا النشاط في الطرز وخياطة : الطرز واللباس التقليدي*
 ...، الشامسةخياطة وتزيين الخمارات والشاالت، الفتلة :منتوجاته نجد  أهمالحرير ومن ، الوبر و ، القطنفالصو 

ية السيما المنتوجات المصنوعة من الفلين األولنتعش هذا النشاط بالوالية لوفرة المادة ا: صناعة التحف الفنية*
 .األصداف، صناعة التحف من الخشب و نتجاتهام أهم، والخشب تستعمل غالبا للديكور من البحرية األصداف
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شعبية تقليدية و  أطباقحيث تستعمل العجائن التقليدية لتحضير عدة : الحلويات التقليديةعة العجائن و صنا*
 ...، الكسكسالدويدة: أهمهاجتماعية يخية واتار  أبعادمتنوعة لها 

مطوية من مديرية )...، الزالبيةي تشتهر بها المنطقة مثل المقروط، قلب اللوزالحلويات التقليدية التإلى  إضافة
 (السياحة والصناعة التقليدية لوالية جيجل

 خريطة أهم الصناعات التقليدية لوالية جيجل(: 2)الشكل رقم 

 
 مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية جيجل :المصدر

تتنوع هذه الصناعات تمثل هذه الخريطة أهم األنشطة الحرفية الفنية التي تبرز ثقافة وتقاليد أهل المنطقة، 
 .من منطقة ألخرى ذلك لتنوع المواد األولية، والتي يمكن استغاللها من أجل التنمية المحلية وترقية العمل الحرفي

لفائدة القطاع، فالطابع السياحي الذي يغلب على الوالية هو من بين أهم  لتالي خلق مناصب شغل إضافيةوبا
  .العوامل التي تساعد على ترقية الصناعة التقليدية بالمنطقة والنهوض بالنشاط الحرفي بالوالية
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  :مؤهالت الصناعة التقليدية: ثانيا

صناعة : أهمهات حرفية تقليدية متميزة من والية جيجل بنشاطا تشتهر: النشاطات الحرفية بالوالية أهم-5
الخشبية، صناعة الحلي التقليدي، صناعة الجلود، صناعة الفخار، الطرز واللباس التقليدي، صناعة  األواني

 .العجائن التقليدية، صناعة الحلويات و التحف الفنية

صناعة تتوفر الوالية على مواد معتبرة يمكن استغاللها في ترقية قطاع ال :ية المتوفرة بالواليةاألوللمواد ا-2
 األصدافالجلد و  ،الخلنج أرومة، (الرواط)القصب ، الطين، السملل و الفلينالخشب و : أهمهاالتقليدية والحرف من 

 .البحرية

 :المؤهالت البشرية-3

 :مناصب الشغل المستحدثةالحرفية و النشاطات  إحصائيات-ا

 إحصاء، فانه تم لوالية جيجل فالحر مصالح غرفة الصناعة التقليدية و  المستقاة من حصائياتعلى اإل بناءا
، وهذا ما يبينه الجدول منصب شغل 13777، حيث استحداث 1257جانفي  35غاية نهاية إلى في حر  7911
 :التالي 

 مناصب الشغل المستحدثةالنشاطات الحرفية و  (:1)رقم  جدولال

الشغل        عدد مناصب 
 المستحدثة

صافي عدد الحرفيين           النسبة المئوية
 المسجلين

 محور النشاط

 فنية .ت. ص 1522 15,39 9992

 المواد إلنتاج.ت. ص 1191 11,19 1111

 للخدمات. ت. ص 1511 11,31 7991

 المجموع 7911 522 13777

 لوالية جيجل من وثائق مديرية السياحة والصناعة التقليدية :المصدر
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 1522أن عدد الحرفيين المسجلين في نشاط الصناعات التقليدية الفنية كأن  أعالهنالحظ من خالل الجدول 
منصب عمل، فيما يخص نشاط الصناعات التقليدية  9992عدد مناصب الشغل المستحدثة فيه هي  أماحرفي 
منصب  1111إلى حرفي بينما مناصب الشغل المستحدثة وصلت  1191جلين سعدد المأن المواد فقد ك إلنتاج

عدد مناصب حرفي و  1511د الحرفيين المسجلين عدأن ك عمل، بالنسبة لنشاط الصناعات التقليدية للخدمات
 .منصب شغل 7991إلى الشغل المستحدثة وصل 

نسبة نشاط الصناعات التقليدية للخدمات هي اكبر من نسبة نشاط الصناعات التقليدية الفنية أن نالحظ 
منصب شغل مستحدث في سنة  13777حرفي و  7911عدد الحرفيين  ليصل 12والمواد معا بنسبة تفوق 

1257. 

 :أهمهاي مجال الصناعة التقليدية توجد بالوالية عدة جمعيات تنشط ف: الجمعيات الحرفية -ب

 .الحرفيجيلجلي للصناعة التقليدية و ية اجمع -5

 .الخياطة التقليديةللطرز و  األصالةجمعية  -1

 .الحرف التقليدية إلحياءجمعية الفجر  -3

 .اإلبداعجمعية جسور  -1

 .للجلود لبلدية سيدي عبد العزيز أصالةجمعية فن و  -1

 .لبلدية الميلية أصالةجمعية ذوق و  -1

 .الريفية النشطة على مستوى البلديات الريفية المرأةترقية و  األميةجمعيات محو إلى  باإلضافة

 :الفضاءات الترقوية -4

 :تتمثل في :ةالتي استفادت منها الوالي( البرامج)الفضاءات الترقوية *

 1221/1227استفادت الوالية من هذا المشروع ضمن المخطط الخماسي : دار الصناعة التقليدية بجيجل -
 األنشطةورشات وزعت على الحرفيين لممارسة مختلف ، يضم قاعة للعرض و قع مقرها بالمدخل الشرقي للمدينةي

 .الحرفية المعروفة بالوالية
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يعد المشروع الثاني الذي استفادت منه الوالية ضمن المخطط الخماسي الثاني : بالميليةدار الصناعة التقليدية  -
نتهت به الدراسة ا، حيث لصناعة التقليدية ببلدية الميليةالنجاز دار ا يتمثل في دراسة النضج 1252/1251

 .لكن عملية االنجاز مجمدة والمبلغ المخصص لها غير كافي

وجات الصناعة تتوفر الوالية على فضاءات ومساحات خاصة لعرض وبيع منت: رةالفضاءات الترقوية المتوف*
 :التقليدية تتمثل في

 .العرض التابعة لغرفة الصناعة التقليدية والحرف أروقة -

 .متحف كتامة بوسط مدينة جيجل -

ستفاد عدد معتبر من امحل لكل بلدية حيث  522، مشروع رئيس الجمهورية إطارية في المحالت المهن -
 .الحرفيين من هذه المحالت

 .التسلية أماكنذاة الشواطئ و صطياف بمحاجات التقليدية خالل فترة موسم االنقاط عرض وبيع المنتو  -

 .المعارض والمهرجانات التي تقام داخل الوالية في مختلف المناسبات وخالل فترة موسم االصطياف -
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  بوالية جيجل الصناعات التقليدية حول مؤشرات  :الثانيالمطلب 

 المجال التــرقوي: 

، حرصت مديرية السياحة والصناعة 1257تجسيدا للبرنامج الترقوي المسطر من طرف المديرية لسنة 
مختلف البلديات السيما غرفة الصناعة التقليدية والحرف و بالتنسيق مع الفاعلين في القطاع على غرار التقليدية و 

يجاد فضاءاتفدا للسواح والمصطافين على خلق و الساحلية التي تعرف توا هرات ترقوية مناسبة إلقامة تظا ا 
التعريف بها ومن أهم هذه يي الوالية من تسويق منتوجاتهم و حرف لتمكين، وهذا وتنظيم معارض وفتح نقاط بيع

 :  التظاهرات التي تم تنظيمها نذكـــــــر

 التظاهرات الترقوية: 
  يليتم تنظيم عدة تظاهرات السيما خالل فترة موسم االصطياف نلخصها فيما: 

 التظاهرات الترقوية خالل موسم االصطياف(: 2)جدول رقم ال
 المشاركين المناسبة الهيئة المنظمة التظاهرة انومكتاريخ  نوع التظاهرة العدد

11 
معرض 
الصناعة 
 التقليدية

 51إلى  29من 
 ببلدية الطاهير 1257جانفي

 غرفة الصناعة التقليدية
رف بالتنسيق مع مديرية الحو 

 الصناعة التقليديةالسياحة و 
االحتفال برأس السنة  -

 األمازيغية
57 
 مشارك

12 
معرض 
الصناعة 
 التقليدية

 51إلى  29من 
 بأروقة الغرفة 1257جانفي

 غرفة الصناعة التقليدية
رف بالتنسيق مع مديرية الحو 

السياحة والصناعة التقليدية 
 مديرية الثقافةو 

االحتفال برأس السنة  -
 األمازيغية

11 
 مشارك

13 
معرض 
الصناعة 
 التقليدية

بدار  1257جانفي 19يوم 
 الثقافة جيجل

الصناعة مديرية السياحة و 
 التقليدية

وضع حيز التنفيذ اتفاقية  -
الشراكة من أجل تجسيد 
المخطط الخماسي للتكوين 

(1251-1257) 

51 
 مشارك

14 
معرض 
الصناعة 
 التقليدية

 21إلى جانفي  19من 
 العوانةببلدية  1257فيفري

 غرفة الصناعة التقليدية
رف بالتنسيق مع مديرية الحو 

 الصناعة التقليديةالسياحة و 

إحياء اليوم الوطني  -
الحرفيين المصادف للتجار و 

 جانفي من كل سنة 19لـــ 
الجمعيات 
 الحرفية

10 
معرض 
الصناعة 
 التقليدية

مارس  55إلى  29من 
بأروقة غرفة  1257
 الحرفليدية    و الصناعة التق

 غرفة الصناعة التقليدية
رف بالتنسيق مع مديرية الحو 

 الصناعة التقليديةالسياحة و 

بعيد المرأة  االحتفال -
مارس من  29الموافق لـــ 

 كل سنة
15 
 مشارك

10 
معرض 
الصناعة 
 التقليدية

 21إلى مارس  13من  
بحديقة  1257أفريل 

 الحيوانات
 العوانة –التسلية و 

 التقليديةغرفة الصناعة 
رف بالتنسيق مع مديرية لحاو 

 الصناعة التقليديةالسياحة و 
 51 بمناسبة العطلة الربيعية -

 مشارك
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10 
معرض 
الصناعة 
 التقليدية

بشاطئ  1257جوان51يوم 
 كتامة جيجل

الصناعة مديرية السياحة و 
 افتتاح موسم االصطياف - التقليدية

21 
جمعيات 
 حرفية

10 
معرض 
الصناعة 
 التقليدية

أوت  35إلى جويلية  25من 
ببلدية سيدي عبد  1257
على أربع )وسط  –العزيز 

 (فترات

 غرفة الصناعة التقليدية
رف بالتنسيق مع مديرية الحو 

 الصناعة التقليديةالسياحة و 

ق فضاء لبيع منتوجات خل -
 .لتعريف بهااالحرفيين و 

 تنشيط موسم االصطياف -
79 
 مشارك

10 
معرض 
الصناعة 
 التقليدية

أوت  35إلى جويلية  25من 
بحديقة الحيوانات  1257

على أربع )العوانة  –التسلية و 
 (فترات

 غرفة الصناعة التقليدية
رف بالتنسيق مع مديرية الحو 

 الصناعة التقليديةالسياحة و 

لق فضاء لبيع منتوجات خ -
 .التعريف بهاالحرفيين و 

 تنشيط موسم االصطياف -
99 
 مشارك

11 
معرض 
الصناعة 
 التقليدية

أوت  35إلى جويلية  25من 
بالواجهة الغربية  1257

على )جيجل  –بومارشي 
 (أربع فترات

 غرفة الصناعة التقليدية
والحرف بالتنسيق مع مديرية 
 السياحة والصناعة التقليدية

لق فضاء لبيع منتوجات خ -
 .التعريف بهاالحرفيين و 

 تنشيط موسم االصطياف -
99 
 مشارك

11 
معرض 
الصناعة 
 التقليدية

أوت  35إلى جويلية  25من 
 بشاطئ كتامة 1257

 (على أربع فترات)جيجل  –

 غرفة الصناعة التقليدية
والحرف بالتنسيق مع مديرية 
 السياحة والصناعة التقليدية

لق فضاء لبيع منتوجات خ -
 .التعريف بهاالحرفيين و 

 تنشيط موسم االصطياف -
17 
 مشارك

12 
معرض 
الصناعة 
 التقليدية

إلى  انجو  11من 
ببهو  1257سبتمبر 32

 مطار فرحات عباس بجيجل

ية إيجيلجلي للصناعة جمع
ف بالتنسيق الحر التقليدية و 

مع مديرية السياحة 
 لصناعة التقليديةاو 

 تنشيط موسم االصطياف -
ترقوي للسياح  فضاءخلق  -

الترويج المسافرين و و 
 لمنتجات الحرفيين

21 
 مشاركين

13 
معرض 
الصناعة 
 التقليدية

جويلية  29و  21يومي 
 ببلدية جيجل 1257

اع جمعية جسور اإلبد
بالتنسيق مع مديرية السياحة 

 الصناعة التقليديةو 

التعريف بالمنتوج التقليدي  -
 المحلي

إحياء عيد االستقالل  -
 الشبابو 

 تنشيط موسم االصطياف -

51 
 مشارك

14 
معرض 
الصناعة 
 التقليدية

جويلية  12إلى  29من 
1257 

بالواجهة البحرية لبلدية 
 العوانة

جمعية األصالة للطرز 
ية بالتنسيق الخياطة التقليدو 

مع مديرية السياحة 
 الصناعة التقليديةو 

 .بيع المنتجات التقليدية -
التعريف بالمنتوج التقليدي  -

 المحلي
 تنشيط موسم االصطياف -

59 
 مشارك

10 
معرض 
الصناعة 
 التقليدية

أوت  29إلى جويلية  19من 
 ببلدية الطاهير 1257

جمعية الياقوت األزرق 
ية بالتنسيق مع مديرية الثقاف

 الصناعة التقليديةالسياحة و 

 .بيع المنتجات التقليدية -
التعريف بالمنتوج التقليدي  -

 المحلي
 تنشيط موسم االصطياف -

51 
 مشارك

10 

المشاركة في 
مختلف 
التظاهرات 
المحلية 

 الوطنيةو 

 1257خالل سنة 
سيق المديرية الوالئية بالتن

مع غرفة الصناعة التقليدية 
 .مختلف القطاعات الفاعلةو 

اء باألعياد الدينية احتف -
 األعياد المحليةوالوطنية و 

حسب 
طبيعة كل 
 نشاط

 من وثائق مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية جيجل :المصدر
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معارض  إقامةيبين هذا الجدول مختلف التظاهرات الترقوية التي قامت بها والية جيجل خالل بخصوص 
وكذا المناسبة  إقامتها ومكان، يضم هذا الجدول نوع التظاهرة وتاريخها 1257للصناعات التقليدية خالل سنة 

 .عدد المشاركين في كل تظاهرة وأيضامن اجلها  أعدتالتي 

ية ، كل تظاهرة قامت بتنظيمها هيئة مختصة كمدير 1257سنة  أشهرخالل  أقيمتتظاهرة  51هناك 
حتفال بمناسبة معينة وقد شارك في الخ من الهيئات، لال.. .غرفة الصناعة التقليديةالسياحة والصناعة التقليدية و 
 .كل تظاهرة عدد من المشاركين

 تظاهرات إحياء اليوم الوطني للحرفي: 

حتفال باليوم الوطني للحرفي تم تنظيم معارض للصناعة التقليدية من طرف مديرية السياحة في إطار اال
الصناعة  ميدانكذا الجمعيات الناشطة في غرفة الصناعة التقليدية والحرف و والصناعة التقليدية وبالتنسيق مع 

 :يبينه الجدول اآلتي تظاهرة للطبخ المحلي وذلك وفق ماو تنظيم ملتقي وطني إلى التقليدية، باإلضافة 

 اليوم الوطني للحرفي إحياءتظاهرات (: 3)جدول رقم ال
 انومكتاريخ  نوع التظاهرة دالعد

 المشاركين المناسبة الهيئة المنظمة التظاهرة

معرض الصناعة  11
 التقليدية

 52إلى  29من 
بأروقة  1257نوفمبر 

غرفة الصناعة 
 –التقليدية والحرف 

- جيجل

 التقليديةغرفة الصناعة 
رف بالتنسيق مع الحو 

الصناعة مديرية السياحة و 
 التقليدية

إحياء اليوم الوطني  -
 .للحرفي

إبراز أهم منتوجات  -
 .الصناعة التقليدية المحلية

 مشارك 11

تظاهرة محلية للطبخ  12
 التقليدي

نوفمبر  29يوم 
بدار الصناعة  1257

 التقليدية والحرف

جمعية الفجر إلحياء 
التقليدية بالتنسيق الحرف 

مع مديرية السياحة 
 والصناعة التقليدية

إحياء اليوم الوطني  -
 .للحرفي

إبراز األطباق التقليدية  -
 التي تتميز بها الوالية

 مشارك 59
 

13 

الملتقى الوطني 
الصناعة " األول

التقليدية و الحرف 
كآلية لتفعيل 

السياحة  اقتصاديات
تسويق المستدامة و 

اإلقليمية في الهوية 
 "الجزائر

 51و  55يومي 
بجامعة  1257نوفمبر 

 جيجل
 

جمعية إيجيلجلي 
للصناعة التقليدية والحرف 
بالتنسيق مع مديرية 
السياحة والصناعة 
 التقليدية وجامعة جيجل

إحياء اليوم الوطني  -
 .للحرفي
 

مشارك  92
من أساتذة 
وباحثين في 
 الميدان

معرض الصناعة  14
 التقليدية

 51إلى  52من 
بجامعة  1257نوفمبر 

 جيجل

جمعية جسور اإلبداع 
بالتنسيق مع مديرية 
السياحة والصناعة 

 التقليدية

إحياء اليوم الوطني  -
 .للحرفي

إبراز أهم منتوجات  -
 .الصناعة التقليدية المحلية

 مشارك 11

  من وثائق مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية جيجل :المصدر
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اليوم الوطني للحرفي الذي تم فيه تنظيم معرض  إحياءعدد من التظاهرات بخصوص  أعالهيبين الجدول 
للصناعة التقليدية من طرف غرفة الصناعة التقليدية والحرف بالتنسيق مع مديرية السياحة والصناعة التقليدية 

تظاهرة محلية للطبخ التقليدي من طرف جمعي  الفجر بالتنسيق مع مديرية  أقيمتمشارك،  11وقد شارك فيه 
يجيلجلي من طرف جمعية إ األولالملتقى الوطني  أقيمثم  ،مشارك 59اعة التقليدية شارك فيه السياحة والصن

 92للصناعة التقليدية والحرف بالتنسيق مع مديرية السياحة والصناعة التقليدية وجامعة جيجل شارك فيه 
بالتنسيق مع مديرية السياحة  اإلبداعالصناعة التقليدية من طرف جمعية جسور  ضمعر  أيضا أقيممشارك، 

 .مشارك 11والصناعة التقليدية شارك فيه 

 عملية توزيع المحالت والورشات المهنية على الحرفيين : 

ستفادة من المحالت مرافقة الحرفيين الراغبين في اال تحرص مديرية السياحة والصناعة التقليدية على
ورشات دار الصناعة التقليدية بجيجل أو محالت تشغيل الشباب  لمهنية سواء تعلق األمر بمحالت ووالورشات ا

على مستوى الدوائر حسب  نشأةالم اللجانببلديات الوالية، أين يتم مشاركة ممثلي المديرية في أعمال مختلف 
 :لتي أسفرت عن النتائج التاليةالحالة وا

 الورشات المهنية على الحرفيينعملية توزيع المحالت و  (:4)جدول رقمال

طبيعة المحالت 
 السنوات المهنية

عدد 
الملفات 
 المودعة

الملفات 
 المدروسة

الملفات 
 المقبولة

الملفات 
 المؤجلة

 أو المرفوضة

ملفات 
غير 

 مدروسة
 المالحظات

 
محالت 

ورشات دار و 
الصناعة 
التقليدية 
 بجيجل

سنة 
1259 21 21 21 

22 
ملفات )

 (مؤجلة
 حرفيين 23تنازل  22

سنة 
1257 22 22 22 

22 
ملفات )

 (مؤجلة
 ال يوجد أي تنازل 22

 
محالت تشغيل 

الشباب 
 ببلديات الوالية

سنة 
1259 23 22 22 22 23 

الملفات لم تدرس لنفاد 
المحالت بأغلب 

 البلديات
سنة 
1257 22 21 21 22 23 

الملفات لم تدرس لنفاد 
المحالت بأغلب 

 البلديات
 من وثائق مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية جيجل :المصدر

بالنسبة لمحالت و  أوال، 1257و 1259لورشات المهنية خالل سنتي يبين هذا الجدول طبيعة المحالت وا
في  ملفات درست كلها وقبلت 1كانت الملفات المودعة  1259ورشات دار الصناعة التقليدية بجيجل في سنة 

 .لم تكن هناك ملفات مودعة 1257سنة 
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ملفات مودعة لم تدرس  3هناك  1259ثانيا بالنسبة لمحالت تشغيل الشباب ببلديات الوالية كانت في سنة 
ملفات  3ملفات وقبلت كلها و 1دعة ودرست لم توجد ملفات مو  1257في سنة  البلديات، غلببألنفاذ المحالت 

 .البلديات بأغلبلم تدرس لنفاذ المحالت 

 عمليات التكوين لفائدة الحرفيين : 

في إطار الرفع من مستوى تأهيل الحرفيين، قامت غرفة الصناعة التقليدية والحرف بجيجل بتنظيم عدة 
اكتساب خبرات مرتبطة بنشاطهم الحرفي، تلقوا تكوينا في تقنيات جديدة و  لفائدة حرفيي الوالية أيندورات تكوينية 

دورة تكوينية مست  ( 39)الحرف خالل هذه السنة تنظيم سبعة وثالثون و  وقد أحصت غرفة الصناعة التقليدية
 :هي متكون  خالل هذه السنة و ( 312)ن خمسو ثالث مائة و 

 ليات تكوين الحرفيينعم(: 0)الجدول رقم 

عدد  الموضوع المكان تاريخ الدورة التكوينية الرقم
 المشاركين

إلى  32/51/1259من  11
23/25/1257 

مركز الرؤية شارع كعولة مختار 
 16 صناعة الحلويات التقليدية جيجل

صناعة العطور ومواد  دار الصناعة التقليدية بجيجل 53/25/1257، 51، 55أيام  12
 06 التجميل

 11 حالقة الرجال دار الصناعة التقليدية بجيجل 55/25/1257إلى  21/25من  13
 07 حالقة الرجال دار الصناعة التقليدية بجيجل 19/25/1257إلى  11/25من 14
إلى  23/52/1259من  10

التمهين في مجال الحلويات  دار الصناعة التقليدية بجيجل 23/25/1257
 13 التقليدية

تركيب كاميرات المراقبة  دار الصناعة التقليدية بجيجل 19/21/1257إلى  11/21من  10
 05 نظام اإلنذارو 

 الفاحص اإللكتروني للسيارات  دار الصناعة التقليدية بجيجل 19/21/1257إلى  11/21من  10
scanner 07 

الجبسية  تركيب األلواح المدخل الغربي لبلدية الشقفة 21/02/2019إلى  17/02من  10
 03 (بالكو بالطر)

 06 صناعة مواد التنظيف دار الصناعة التقليدية بجيجل 21/23/2019إلى  19/02من  10
مركز الرؤية شارع كعولة مختار  21/03/1257إلى  19/21من  11

 15 صناعة الحلويات التقليدية جيجل

 الطاهير وسط 15/03/1257إلى  53/03من  11
 أللواح الجبسية تركيب ا

الدهن و ( بالكو بالطر)
 العصري

03 

 05 الحالقة العصرية حي الفرسان 11/23/1257إلى  11/21من  12
 09 الحالقة العصرية صالون الحرفية بحي الفرسان 11/21/1257إلى  11/23من  13
مركز الرؤية شارع كعولة مختار  55/21/1257إلى  21/21من  14

 10 صناعة الحلويات التقليدية جيجل
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 06 صناعة الحلويات التقليدية الميليةأن حي بومهر  51/21/1257إلى  53/21من  10
 04 صناعة مواد التجميل دار الصناعة التقليدية بجيجل 35/21/1257إلى  17/21من  10
تركيب األلواح الجبسية  ورشة الحرفي المدخل الغربي 21/21/1257إلى  19/21من  10

 03 (بالكو بالطر)

تركيب األلواح الجبسية  الغرفة 53/21/1257إلى  27/21من  10
 02 (بالكو بالطر)

 26 حالقة النساء دار الصناعة التقليدية بجيجل 12/21/1257إلى  51/21من  19
تصليح هياكل السيارات  دار الصناعة التقليدية بجيجل 57/21/1257إلى  51/21من  20

 04 (الفاحص اإللكتروني)

عتاد الطاقة تركيب تجهيزات و  حي أيوف انالجنمركز  32/21/1257إلى  12/21من  21
 76 الشمسية

تركيب األلواح الجبسية  الغرفة 19/21/1257إلى  13/21من  22
 06 (بالكو بالطر)

صناعة مواد الصابون  الغرفة 32/21/1257إلى  19/21من  23
 07 التجميلو 

 06 تصليح الهواتف النقالة التقليدية بجيجلدار الصناعة  59/29/1257إلى  53/29من  24
 18 الحالقة العصرية للنساء دار الصناعة التقليدية بجيجل 59/29/1257إلى  53/29من  20
عتاد تركيب تجهيزات و  حي أيوفأن مقر أكاديمية الجن 15/29/1257إلى  53/29من  20

 06 الطاقة الشمسية
 07 الحالقة العصرية للنساء جيجل انالفرسمقر حي أيوف  21/27/1257إلى  51/29من  20
ورشة خاصة بالمدخل الغربي  25/29/1257إلى  15/29من  20

 الشقفة
تركيب األلواح الجبسية 

 04 (بالكو بالطر)
 10 التجميلحالقة النساء و  حي أيوف الشرقي جيجل 32/52/1257إلى  25/29من  20
تركيب األلواح الجبسية  حي أيوفأن أكاديمية الجنمقر  11/29/1257إلى  59/29من  31

 05 (بالكو بالطر)

ورشة خاصة بالمدخل الغربي  11/29/1257إلى  11/29من  31
 الشقفة

تركيب األلواح الجبسية 
 03 (بالكو بالطر)

 08 التدليكالتجميل و  مقر أكاديمية ماس حي أيوف 17/27/1257إلى  19/29من  32
 10 حالقة النساء جيجل انالفرسبورشة الحرفية حي  11/52/1257إلى  29/27من  33
حي أيوف أن مقر أكاديمية ر  13/27/1257إلى  59/27من  34

 07 الحلويات التقليدية الشرقي
 08 تركيب عتاد الطاقة الشمسية حي أيوفأن مقر أكاديمية الجن 19/27/1257إلى  11/27من  30
صناعة مواد التنظيف  الصناعة التقليدية بجيجلدار  17/52/1257، 19، 11أيام  30

 05 الصابونو 

تركيب األلواح الجبسية  / 21/55/1257إلى  19/52من  30
 03 (بالكو بالطر)

 من وثائق مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية جيجل :المصدر
مختلف عمليات التكوين التي قامت بها غرفة الصناعة التقليدية والحرف لوالية جيجل  أعالهيبين الجدول 

 داردورة تكوينية موزعة على مختلف المراكز و  39للرفع من مستوى الحرفيين، حيث نظمت  1257خالل سنة 
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بالحرف  أودية بالصناعات التقلي األمر، كل دورة عالجت موضوع معين سواء تعلق الصناعة التقليدية والورشات
تساب مهارات تساعدهم في نشاطهم المهني، كل دورة ضمت ل تدريب وتكوين هؤالء الحرفيين الكجهذا من ا

 .عددا منى المشاركين

 عمليات المراقبة والتفتيش: 

في إطار مراقبة نشاطات الصناعات التقليدية والحرف ومدى مطابقتها للتشريع المعمول قامت مصالح 
، حيث قام مفتشو الصناعة 1257صطياف خالل سنة البرنامج المسطر لتنشيط موسم اال المديرية بتنفيذ

 29)الوالية معارض الصناعة التقليدية المقامة على مستوى تراب إلى التقليدية والحرف بخرجات ميدانية 
ث يمكن حيمراقبة منتجات الصناعة التقليدية المعروضة من طرف الحرفيين المشاركين قصد معاينة و ( معارض

 :   توضيحها كما يلي

 التفتيشعمليات المراقبة و (: 0)الجدول رقم 

 الهيئة المنظمة التظاهرة ومكانتاريخ  تاريخ الخرجة العدد
عدد 

الحرفيين 
الذين تمت 

 مراقبتهم

عدد 
المحاضر 

 المنجزة

11 21/29 /
1257 

سبتمبر  32إلى  جوان 11من 
ببهو مطار فرحات عباس  1257

 بجيجل

إيجيلجلي للصناعة التقليدية جمعية 
والحرف بالتنسيق مع مديرية السياحة 

 والصناعة التقليدية
 ال شيء حرفيين 21

12 29/29 /
1257 

 1257جويلية  29و  21يومي 
 ببلدية جيجل

جمعية جسور اإلبداع بالتنسيق مع 
 ال شيء حرفي 51 مديرية السياحة والصناعة التقليدية

13 27/29 /
1257 

 1257جويلية  12إلى  29من 
 بالواجهة البحرية لبلدية العوانة

جمعية األصالة للطرز والخياطة 
ية بالتنسيق مع مديرية السياحة التقليد

 الصناعة التقليديةو 
 ال شيء حرفي 59

14 27/29 /
1257 

أوت  35إلى جويلية  25من 
بالواجهة الغربية بومارشي  1257
 (على أربع فترات) جيجل  –

 التقليديةغرفة الصناعة 
والحرف بالتنسيق مع مديرية السياحة 

 والصناعة التقليدية
 حرفي 11

تحرير 
23 

 محاضر

10 11/29 /
1257 

أوت  35إلى جويلية  25من 
 جيجل –كتامة   بشاطئ 1257
 (على أربع فترات)

 غرفة الصناعة التقليدية
والحرف بالتنسيق مع مديرية السياحة 

 والصناعة التقليدية
 شيء ال حرفيين 21

06 21/29 /
1257 

أوت  35جويلية إلى  25من 
بحديقة الحيوانات والتسلية  1257
 (على أربع فترات)العوانة   –

 غرفة الصناعة التقليدية
والحرف بالتنسيق مع مديرية السياحة 

 والصناعة التقليدية
 حرفي 57

تحرير 
29 

 محاضر
07 19/29 /

1257 
أوت  29جويلية إلى  19من 

 الطاهيرببلدية  1257
جمعية الياقوت األزرق الثقافية بالتنسيق 
 ال شيء حرفي 51 مع مديرية السياحة والصناعة التقليدية

08 32/29 /
1257 

أوت  35جويلية إلى  25من 
ببلدية سيدي عبد العزيز  1257
 (على أربع فترات) وسط  –

 غرفة الصناعة التقليدية
والحرف بالتنسيق مع مديرية السياحة 

 التقليدية الصناعةو 
 حرفي 17

تحرير 
21 

 محاضر
 

 من وثائق مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية جيجل :المصدر
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 9من خالل  1257التفتيش لنشاطات الصناعات التقليدية خالل سنة عمليات المراقبة و  أعالهيبين الجدول 
نظمتها  أيامخرجات خالل شهر جويلية  في عدة بلديات من والية جيجل، دامت الخرجة في كل مرة بضعة 

جيل محاضر يجيلجلي للصناعة التقليدية والحرف وغيرها قامت بمراقبة الحرفيين والتفتيش وتسهيئات كجمعية إ
تم تحرير  21/29/1257محاضر وفي تاريخ  23تم تحرير 27/29/1257في تاريخ هناك مخالفات، كانت  إذ
 .محاضر 21تم تحرير  32/29/1257محاضر وفي تاريخ  29

  اإلحصاءالدراسات و : 

بقطاع الصناعة التقليدية بالوالية، قمنا المؤشرات المتعلقة و  حصائياتمن خالل العمل على متابعة مختلف اإل
 : يلي بما

  المستحدثةمناصب الشغل تسجيالت الحرفيين و: 

زيادة في صافي عدد  1257عرفت حركية التسجيالت في قطاع الصناعة التقليدية والحرف خالل سنة 
وهو عدد أقل مقارنــة مع السنة الســـابقة المقدر  32/55/1257غاية إلى حرفي  311الحرفيين المسجلين بلغت 

 .الفترةحرفي خالل نفس  317بـــ 

عبر محاور  1257أما بالنسبة للتغيرات الحاصلة في توزيع صافي عدد الحرفيين المسجلين خالل سنة 
 :يلي النشاطات الحرفية مقارنة بالسنة السابقة فقد تم تسجيل ما

 ارتفاع في عدد المسجلين: محور الصناعة التقليدية و الفنية 
 انخفاض في عدد المسجلين: محور الصناعة التقليدية إلنتاج المواد 
 انخفاض في عدد المسجلين :محور الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات 

، كما تم تسجيل ارتفاع في عدد األولبنشاطــــات المحور لتسجيل انتعاش حركية اإلى هذا راجع أساسا و 
، حسب ما يبينه جديد منصب 917مناصب الشغل المستحدثة في القطــــاع خالل السنـــة الجارية بزيادة قدرها 

 : الجدول التالي
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 عدد مناصب الشغل لكل نشاطعدد الحرفيين و (: 0)رقم جدول ال

 محور النشاط

 عدد مناصب الشغل المستحدثة (%)النسب المئوية  صافي عدد الحرفيين المسجلين

نة 
 س

الل
خ

21
10

 

نة 
 س

الل
خ

21
10

 

ى 
إل

اية
غ

 
31/

11/
21

10
 

نة 
 س

الل
خ

21
10

 

نة 
 س

الل
خ

21
10

 

ى 
إل

اية
غ

 
31/

11/
21

10
 

نة 
 س

الل
خ

21
10

 

نة 
 س

الل
خ

21
10

 

ى 
إل

اية
غ

 
31/

11/
21

10
 

 184 8 111 399 21,90 36,81 29,25 212 2 512 521 فنية .ت.ص

إلنتاج . ت.ص
 المواد

93 19 2 629 20,33 17,48 26,02 591 511 6 572 

 998 9 193 311 52,08 45,71 50,42 262 5 517 595 للخدمات .ت.ص

 754 24 000 962 111 111 111 103 10 320 300 المجموع

 من وثائق مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية جيجل :المصدر

 .1257وسنة  1259عدد الحرفيين ومناصب الشغل المستحدثة لكل نشاط خالل سنة  أعالهيبين الجدول 

ارتفاع في عدد الحرفيين المسجلين وكذلك مناصب هناك أن نالحظ بالنسبة لنشاط الصناعات التقليدية الفنية 
 9591إلى ليصل مجموعهم  1257و 1259كية التسجيل خالل سنة الشغل المستحدثة بسبب انتعاش حر 

المواد شهدت انخفاض في عدد الحرفيين المسجلين وكذلك في عدد  إلنتاجنشاط الصناعات التقليدية  أما حرفي،
دية للخدمات حرفي، بالنسبة لنشاط الصناعات التقلي 1191إلى وعهم مناصب الشغل المستحدثة ليصل مجم

عدد مناصب الشغل المستحدثة ليصل  وأيضاانخفاض في عدد الحرفيين المسجلين  شهدت هي األخرى
 .حرفي 7779مجموعهم 

 .عدد الحرفيين المشطوبين -عدد الحرفيين المسجلين = صافي عدد الحرفيين المسجلين  :مالحظة
  



 دراسة حالة مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية جيجل: الفصل الثاني
 

56 
 

 السياحة الداخلية بوالية جيجل  مؤشرات حول: الثالثالمطلب 
 2110النشاطات  السياحية  خالل سنة  

 األسفار سياحةياكل االيواء ووكاالت اله
يحدد قية و يعرف المؤسسات الفند 1257أفريل  32المؤرخ في  57/519الجديد صدور المرسوم التنفيذي رقم 

 . اعتماد مسيريهاتصنيفها و و لها كيفيات استغالو   شروط

قة باستغالل المؤسسات الفندقية ووكاالت السياحة وفي إطار المركزية اتخاد القرارات سواء تلك المتعل
اعتماد مسيريها للسيد الوالي و  سفار تم منح اختصاص تسليم رخص استغالل المؤسسات الفندقية، تصنيفهااألو 

سفار فقد تم تبسيط األفيما يخص وكاالت السياحة و و . التقليديةالصناعة مانة للسيد مدير السياحة و مع إسناد األ
مني لطالبي الرخصة إلى مصالح األولية للملف وعملية التحقيق األدارية من خالل إسناد الدراسة االجراءات اإل

 .    المديرية

 المؤسسات الفندقية :   
 :المستغلة -

مستغلة منها بطاقة  11توجد سرير، و  148 2 :مؤسسة فندقية بطاقة استيـعاب تقدر بــــ 19بالوالية 
منها مغلقة ألسباب مختلفة بطاقة  21فيما تبقى . مستخدم 119سريـر تشغل  907 1استيعاب تقدر بــــ 
 .سرير 115استيعاب تقدر ب 

 :المرتقب دخولها حيز االستغالل -
قاعة متعددة الخدمات، و ، مطعم، كافيتيريا (سرير 19)غرف  27ية الطاهير يتكون من فندق كائن ببلد

خوانهمحفوظ و  لصاحبه موبحة( عقد امتياز)ار االستثمار السياحي الخاص إطوهذا في   .ا 
 F3وحدة من نوع  19قرية عطل بمنطقة التوسع السياحي تاسوست ببلدية األمير عبد القادر يتكون من 

جيني تور قرين في اطار . م.م.ذ.، كافيتيريا، محالت، قاعة عالج ومسبح لصاحبه ش(سرير 112)
 ( .حال حصوله على المطابقة الجزئية للمشروع)االستثمار السياحي الخاص

 شقة من نوع  55مؤجرة للسيد بوفنشوش هارون تتكون من  شقق الفنادق ملك لبلدية خيري واد عجول
f2 (19 سرير)لة خالل مواسم االصطياف دون حيازتها على رخصة االستغالل بسب عدم ، مستغ

لى أن عملية إنشير . للمشروع غياب شهادة المطابقةمخطط التهيئة السياحية للمنطقة و ادراجها ضمن 
 .جارية 1257أفريل  32المؤرخ في  57/519تكييفها وفق أحكام المرسوم الجديد رقم 
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 (فنادق) 2110و  2110 سنة االيواء بينتطور طاقة (: 0) رقمل جدو

 2018 2019 
 التقييم

+  -

 19 25 28 19 العدد

 112 2 36 1519 112 2 طاقة اإليـواء

 لوالية جيجل من وثائق مديرية السياحة والصناعة التقليدية: المصدر

كان عدد الفنادق في  ، فقد1257و 15259يبين الجدول تطور طاقة اإليواء في الفنادق بوالية جيجل لسنتي 
 19كان عدد الفنادق  1257سرير، بينما في سنة  1551فندق طاقة االستيعاب لديه حوالي  19 1259سنة

 .1259سرير،  أي هناك نسبة ارتفاع قليلة مقارنة بسنة  1519فندق بطاقة إيواء تصل إلى 
 2110و 2110حصيــلة  نشاط  الفنادق  خــالل سنتي  (: 0) جدول رقم

 

2110 
2110 

وضعية موقوفة إلى غاية 
31/11/2110 

 ليـالي وصـول  ليـالي وصـول 

 678 49 341 34 858 61 173 41 جزائرييـن

 3257 1737 6436 5991 أجانـب

 935 52 36078 294 68 049 43 المجمـوع

 دج 039,00 389 122 دج 00, 025 312 161 رقم األعمال

 والصناعة التقليدية لوالية جيجلمن وثائق مديرية السياحة : المصدر
، 1257و 1259يبين الجدول عدد الزائرين للفنادق لوالية جيجل سواء كانو جزائريين أو أجانب خالل سنتي 

سواء للجزائريين أو لألجانب، هذا راجع لعدة  1257إلى سنة  1259نالحظ نسبة انخفاض ضعيفة من سنة 
 .لوالية جيجلعوامل منها قلة أو نقص السياحة الداخلية 

 
 



 دراسة حالة مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية جيجل: الفصل الثاني
 

58 
 

  العائليةالمخيمات :     
فقط هذا ( 21)سرير استغل منها مخيمان  1485 مخيمات تجارية بطاقة استيعاب  29تتوفر الوالية على 

مستخدم، أما المتبقي منها فلم تستغل  11يشتغل على مستواها و  سرير 311الموسم بطاقة استيعاب تقدر ب 
مخيمات تابعة للخدمات ( 29)قرارات والئية، باإلضافة إلى ثمان  خالل هذه السنة ألنها مغلقة بموجب

 .سرير 1112االجتماعية بطاقة استيعاب تقدر بــــ 

 (مخيمات) 2110و 2110ر طاقة اإليواء بين سنتي تطو  (:11) رقم جدولال

 2110 2110 
 التقييم

+ - 

 1 / 51 15 العدد

 191 / 705 3 277 4 طاقة اإليـواء

 من وثائق مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية جيجل: المصدر

في والية جيجل،إذ كان عدد  1257و 1259يبين الجدول تطور طاقة اإليواء في المخيمات خالل سنتي 
خيمات في سنة  1، لتنخفض ب1199مخيم بطاقة إيواء تصل إلى  15حوالي  1259سنة المخيمات في 

1257. 

 األسفارو  وكاالت السياحة :   
خارجية مع شاطاتها في تنظيم رحالت داخلية و تتمثل ن. مستخدم 102أسفار، تشغل وكالة سياحة و  33بالوالية 

 .بيـع التذاكرمنتوج العمرة والحج، الحجز الفندقي و بداية انتعاش السياحة المستقبلة لألجانب، تسويق 
 عدد وكاالت السياحة واألسفار(: 11) الجدول رقم

 مالحظة التقييم 2110 2110 السنـة

عدد وكاالت السياحة 
 08+  33 11 األسفارو 

طلب وكالة حائزة على  11
 الموافقة المبدئية

 مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية جيجل: المصدر
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 9، إذ شهدت ارتفاعا ب1257و 1259يبين الجدول عدد وكاالت السياحة واألسفار لوالية جيجل لسنتي 
وكالة، وهناك طلبات لوكاالت تمت الموافقة عليها مبدئيا، والتي تقوم  33وكاالت سياحية لتصل مجملها إلى 
 .بتنظيم رحالت داخل الوالية وخارجها

 2110و 2110ــلة  نشاط  وكاالت  السياحة  واألسفار  خــالل سنتي حصي(: 12)الجدول رقم 

 2110 2110 

 عدد الملفات المعالجين
 442 20 439 18 (جزائريين)

عدد الملفات المعالجين 
 122 133 (أجانب)

 دج 459,40 440 325 دج  264 770 197 رقـم األعــمال

 مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية جيجل: المصدر

نالحظ لوالية جيجل، إذ  1257و 1259يبين الجدول حصيلة نشاط وكاالت السياحة واألسفار خالل سنتي 
هذا راجع الى الزيادة في و  1259بسنة مقارنة  1257ه لسنةاألسفار لهذة في رقم أعمال وكاالت السياحة و زياد

 .تنوع المنتوج السياحي المسوقلى انتعاش و إرى هة ومن جهة أخعدد الوكاالت من ج

 مناصب  الشغــل(: 13) جدول رقم
 مالحظة التقييم 2110 2110 

 21+  119 111 الفنادق
مستخدم موسمي  31تم تشغيل 

 خالل موسم االصطياف

 / 27+  102 91 األسفاروكاالت السياحة و 

 مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية جيجل: المصدر

، 1257و 1259يبين الجدول مناصب الشغل في الفنادق ووكاالت السياحة واألسفار في والية جيجل لسنتي 
وكالة  19الفنادق بزيادة فندقين، أما بالنسبة لوكاالت السياحة واألسفار فزادت بحيث شهدت ارتفاعا في عدد 

 .سياحية
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 عمــليات المراقبة(: 14)جدول رقم 
 2110 

 

2110 

 فنادق

عدد 
 المحاضر

 .محضر معاينة 19 -
 .عرض حال -

 محضر 11خرجة أسفرت عن  39 -
 .عرض حال 23 -

اإلجراء 
 المتخذ

 .إنذارات 21 -
 .اعذا 59 -
 .مراسلة لرفع النقائص 51 -
 .متابعة قضائية-25 -
قرار والئي بفتح استثنائي  -

 لفندق خالل موسم االصطياف

 مراسالت لرفع النقائص 52 -
 .إندار 21 -
 .إعذار 53-
 .تقرير خرجة مشتركة -

 وكاالت السياحة
 األسفارو 

عدد 
 المحاضر

معاينة محضر لفتح  55 -
 .محاضر 27 - وكاالت جديدة

اإلجراء 
 مراسلة الى السيد الوالي  - مراسلة الى مصالح الوزارة   - المتخذ

 مراسلة الى مصالح الوزارة -

معاينة الشواطئ
 

عدد 
 المحاضر

رجة الى شواطئ خ 11 -
محاضر  29تحرير الوالية و 
 رسمية 

تحرير خرجة إلى شواطئ الوالية و  33 -
 .عروض حال 21
مسابقة اختيار اطار في )خرجة  19-

عروض حال  21تحرير و ( أحسن شاطئ
 للسيد الوالي

اإلجراء 
 المتخذ

ر قرار والئي بفتح إصدا -
متضمن  االصطياف موسم

شاطئ مسموح  19تحديد 
 .ممنوع 11باحة وللس
تبليغ البلديات بالمحاضر  -

 .المحررة لرفع النقائص

إصدار قرار والئي بفتح موسم  -
شاطئ  33ن تحديد االصطياف متضم
 .ممنوع 12مسموح للسباحة و

مناطق التوسع 
+ السياحي 

ممارسة أنشطة 
 س.ت.داخل م

عدد 
 عروض حال  23خرجة مع تحرير  26 - عرض حال 25 - المحاضر
اإلجراء 
 / / المتخذ

 مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية جيجل: المصدر

يبين الجدول عمليات المراقبة للفنادق ولوكاالت السياحة واألسفار ولمعاينة الشواطئ ولمناطق التوسع 
االجراءات لوالية جيجل، حيث يتم إعداد محاضر بالنسبة للمخالفات واتخاذ  1257و 1259السياحي لسنتي 
صدار القراراتالمناسبة كاالن  .دارات والمراسالت وا 
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 :دةاألغلفة المالية المرص

 .دج 5222222, 22:تم تخصيص كبلغ مالي قدره: ميزانية الوالية

 :كما خصصت البلديات من ميزانيتها المبالغ التالية: ميزانية البلديات

 .دج 1153577,53 :العوانة*

 .دج 122222,22: سيدي عبد العزيز*

 .دج 5122222,22: زيامة منصورية*

 .دج 13211222,22: القنار*

 دج 20110100013: المجموع

دج، أي أن هذه  13913529,17: مبلغ 1259في حين خصصت البلديات من ميزانيتها في سنة 
 .%11,15المخصصات تراجعت بنسبة 

 ( 2110 -2110 )مقارنة بين المبالغ المخصصة (:10) رقم جدول

 2110 2110 2110 السنة

 17251577,53 13913529,17 35113151,93 (دج)المبلغ الممنوح

 من إعداد الطالبتين: المصدر 

 1259نالحظ من الجدول أن المبالغ المخصصة من قبل البلديات لمواسم االصطياف قد ارتفعت خالل سنة 
 .مقارنة بالنسبة بالسنة الماضية 1257خالل سنة  %  11,15، في حين انخفضت بنسبة %12,55بنسبة 
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 2110االصطياف لسنة ات خالل موسم مداخيل البلدي(: 10) جدول رقم

 المداخيل البلدية الرقم
 دج 11719191,35 جيجل 11
 دج 52939593,51 خيري واد عجول 12
 دج 51511112,22 العوانة 13
 دج 375222,22 الطاهير 14
 دج 9551152,22 سيدي عبد العزيز 10
 دج 999922,12 األمير عبد القادر 10
 دج 57511539,22 زيامة منصورية 10
 دج 16339553,47 القنار نشفي 10
 دج 124776896,44  المجموع /

 مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية جيجل :المصدر

دج، أي أنها انخفضت بنسبة  519919179,13حوالي  1259في حين بلغت مداخيل البلديات لسنة 
 .511991971,11الذي وصلت مداخيله إلى  1257مقارنة بسنة  9,39%

 عدد المقيمين في مختلف مرافق االيواء(: 10) رقم جدول
مراكز العطل  مخيمات فنادق المرفق 

 والترفيه
بيوت ودور 

 الشباب
المؤسسات 

التربوية والتكوين 
 المهني

 33355 1912 9939 9339 11291 عدد التوافدين

 99359 المجموع
 مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية جيجل :المصدر

إذ يقصدون الفنادق والمؤسسات التربوية يمثل الجدول تعداد المقيمين في مختلف مرافق اإليواء بوالية جيجل، 
والتكوين المهني أكثر من باقي المرافق، نظرا لتوفر الفنادق على كل الضروريات التي يحتاجها السياح عند 

  .إقامتهم 
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دية في الترويج للسياحة الداخلية بوالية تقييم مدى مساهمة الصناعات التقلي: المبحث الثالث
 لجيج

تعتبر الصناعات التقليدية  إذالسياحة من خالل االستثمار في السياحة، ترابط بين الصناعات التقليدية و  هناك
أن موارد سياحية معتبرة يمكن و  إمكانياتتمتلك والية جيجل  إذمقومات الجذب السياحي  إحدىوالحرف اليدوية 

 .لظهور صناعة سياحية أساسيةتشكل قاعدة 

ية في الترويج ، ودور الصناعات التقليدالترويج للصناعة التقليدية آلياتإلى سنتعرض في هذا المبحث 
 .للسياحة الداخلية، والمعوقات التي يعاني منها قطاع الصناعة التقليدية وقطاع السياحة الداخلية

 ترويج الصناعات التقليدية  آليات: األولالمطلب 

، وهو معول عليه على حد سواء في السياحة الداخلية والخارجية االفعيعد قطاع الصناعة التقليدية عنصرا 
، ونحن النفط أسعارالصعبة وتدعيم الخزينة العمومية، خاصة مع تراجع  جل جلب موارد مالية بالعملةكثيرا من أ
يصال، من خالل الترويج دفع قوي لهذا القطاع إعطاءل على كوزارة نعم  .العالميةإلى المنتوج التقليدي  وا 

، فندقا سياحيا وأمركبا  أومنتجعا أن ، سواء كمية وجود فضاء سياحيزاهناك قرار وطني يقضي بإل
وطنيا أن ، كما يلزم على كل مستثمر سياحي سواء كلعرض منتجات الصناعات التقليدية وتخصيص فضاء

وضع  أومركبه السياحي بمنتوجات من الصناعة التقليدية  بتأثيث إمايقوم أن ، أجنبيا أوعموميا  أوخاصا 
 أو، فالذي يزين التصنيف إعادة أودرجات التصنيف  كلها تدخل ضمن نقاط األمور، وهذه أواني أوفنية  لوحات

مركية ا وضعنا تحفيزات ج، كمإضافيةلتقليدية سيتحصل على نقاط يؤثث المركبات والفنادق بالصناعات ا
 .، قصد تسويق منتوجات الصناعة التقليدية وجلب العملة الصعبة للخزينة العموميةوتسهيالت

كما  اإلبداع، قصد الرفع من مستوى الحرفيين أمامقضاء على العراقيل وكذا من خالل التكوين والمرافقة وال
عادة، تفاديا لسرقتها بالجودة، من خالل وضع ختم خاص على حماية ملكية الحرفي الجزائري أيضانعمل   وا 

 .أخرىبيعها اسم دولة 

 ، وهو ماالمرافق العموميةكل البيانات و  نجازحرفيين في إ إشراكيقضي بضرورة  آخريوجد قرار حكومي 
لدى  اإلبداعجل الرفع من مستوى ، كل هذا وضع من ألدولي والجامع الكبير والوزاراتيجسد في المطار ا
 (.، بدون صفحة1251العقون، ) .الحرفيين الجزائريين
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برز عديد الحرفيين التقدم المسجل بقطاع الصناعة التقليدية بالرغم من كل التحديات التي تواجهها سيما ندرة أ
نقل المعرفة الحرفية وتطوير صورة العالمة التجارية للحرف اليدوية المحلية سيما الزرابي  انوضمالمواد الخام 

 .الصعيدين الوطني والدوليوعدم ترويج سمعتها على 

النسيج إلى والنظر  ،ين للحرفيينالتكو وتوفير المواد الخام و  اإلنتاجوحثوا على ضرورة رفع مستوى عمليات 
نشاء، وج تراثي مادي يتوجب الحفاظ عليهالحرفي كمنت رئيس  وأشار، مساحات لتسويق المنتجات الحرفية وا 

من اجل " المقاربة التشاركية "هذه اللقاءات تندرج ضمن إلى أن الحرفيين طاهر بولنوار الجمعية الوطنية للتجار و 
الشباب حاملي المشاريع يواجهها الفاعلين االقتصاديين والحرفيين و  الحلول للعراقيل الميدانية التي إيجاد

  (.، بدون صفحة1212س، .ادم).المستثمرينو 

لمرافق له الملتقى بزيارة المعرض المهني لمنتجات الصناعة التقليدية بداية استهل وزير السياحة رفقة الوفد ا
مستثمرين من مختلف واليات الوطن بمختلف حرفي و  19الذي عرف مشاركة حوالي المرتبطة بالنشاط السياحي 

صناعة ، ، الحلي التقليديالرسم والزخرفة، الفخاري على غرار الخزف الفني و المنتجات المرتبطة بالنشاط السياح
فرشة، ، صناعة األلضغط على النحاس، االزرابيالحدادة الفنية، صناعة النسيج و  صناعةالخشب والنجارة و 

اكه والمربى، ، حفظ الفو ، النحت على الحجر، وحجر االردوازلصابون التقليدي، صناعة ااألسرةصناعة عدة 
صناعة ، المهنيخشب، اللباس التقليدي و ل، سعف النخيل والنحت على اتكرير زيت الزيتون، والزيوت النباتية

تعرف على العارضين  أين، تزيين الحدائقو  األساسيةالزيوت ، صناعة ، صناعة الساللة والحلفاءالتحف الفنية
ق تطوير هذه النشاطات طر  إبرازتوصياتهم بخصوص شغاالتهم و نشروحاتهم واإلى ومنتجاتهم كما استمع 

وزارة السياحة والصناعة ).في السياحة( ، التزيينالتأثيثالتجهيز، )التقليدية في مجال اعة الصن إدماجأن بشاالقتصادية 
  (.التقليدية

، تحرص المديرية بالتنسيق مع عدة فاعلين في هذا ديبهدف توفير قطاعات لترويج المنتج الحرفي التقلي
 :يليفيما  إجمالهاالمجال على تنظيم عدة تظاهرات يمكن 

غرفة  صطياف السيما بالبلديات الساحلية بالتنسيق معيط موسم االمعارض للصناعة التقليدية لتنش إقامة*
معارض شارك  9تنظيم  1259حيث تم سنة  ع،مختلف الجمعيات الناشطة بالقطا، و الحرفالصناعة التقليدية و 

 .حرفي 111من خاللها 

غرفة الصناعة التقليدية  ل سنة بالتنسيق معنوفمبر من ك 7االحتفال باليوم الوطني للحرفي المصادف ل*
نشاطات  أهمية" تنظيم يوم دراسي حول  1259، حيث تم سنة ومختلف الجمعيات الناشطة بالقطاع، الحرفو 
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عالقته مع رفي و الح"  عنوانوكذا تنظيم قافلة تحسيسية تحت " دورها في التنمية المحلية و  الصناعة التقليدية
 .بمختلف البلديات"  اإلداراتمختلف الهيئات و 

قامةتحسيسية  أيامتنظيم * طاعات على غرار جلسات عمل لتفعيل اتفاقيات الشراكة المبرمة مع مختلف الق وا 
 .1257، وذلك مطلع سنة الموارد الصيديةالصيد البحري و مديرية و يين و التكوين المهنمديرية التعليم و 

 .حرفي في عدة مجاالت نشاط 121تم تكوين  أين، دورة تكوينية 19قليدية والحرف لتنظيم غرفة الصناعة الت*

 اإلعالمية األيامالوطنية التي تنظمها مختلف الهيئات على غرار كة في مختلف التظاهرات المحلية و المشار *
 .مازيغيةالسنة األ رأساحتفاالت  إنجاح، وكذا المساهمة في الريفية المرأةترقية  إطارية في التحسيس

 .الحرفة ايجيلجيلي للصناعة التقليدية و ، وذلك بالتنسيق مع جمعيمطويات أربعئم ترقوية متمثلة في دعا انجاز*

ستهالك منتجات الصناعة التقليدية من خالل حمالت ترويجية ترمي من الضرورة رفع مستويات ا أضحى
لدى  ستهالك اليوميالرغبة في االإلى ستهالك المناسباتي اال أوتحقيق مفاهيم تتعدى غاية االقتناء كتذكار إلى 

ادية ، البيئية وحتى االقتصخالل التعريف بميزاتها الثقافية، الصحية وذلك منةالمحليين والوافدين،  السكان
تصاد قماء لال، نبالهوية، حفظا للصحة، حماية للبيئة اعتزاز كها استهال، ليتشكل في مضمون اجتماعيةاالو 
، السياحة السياحة الثقافية، سياحة التسوقسياحية عديدة ك أنماطشجع ترقية ، وهذا ما يستقرار للمجتمعاتوا

 (.51، ص1259مخناش، )...العالجية

العولمة شروعات الحرفية تواجه المنافسة و المأن رتباط قطاع الصناعة التقليدية بجميع مناحي الحياة فرغم ا
خاصة  أنشطة إتباعلذا يجب  ،التوجه السياحيوالبعد الثقافي و ذو الطابع اليدوي  إنتاجهانظرا لخصوصية 

 :بترويج منتجاتها من خالل ما يلي 

التجديد  يم المتضمن عنصري االبتكار و يعد تطوير التصم: تطوير التصاميم في ضوء التكنولوجيا المالئمة*
، دنيةالمت واألسعارير الكب اإلنتاج أسلوبمطية ذات ميزة تنافسية لمنتجات الصناعة التقليدية بالنسبة للمنتجات الن

البحث طوير في التصميم و ، حيث يتطلب التجات شرائح سوقية عديدة من السياحاحتياتلبيته رغبات و إلى  إضافة
االستغناء عن  أوخفض التكلفة دون انخفاض العمالة مالئمة التي تضمن تحسين الجودة و عن التكنولوجيا ال

 .المهارة اليدوية

لوجيات في مختلف وذلك لفعالية هذه التكنو : التسويقي األداءاالتصال لتطوير المعلومات و استخدام تكنولوجيا *
الحرفيين  أرباحفي زيادة هامش  وانخفاض تكاليفها السيما عمليتي الترويج والتوزيع مما يسهم عمليات التسويق 

 األعمال إدارةبعض الخدمات المساندة التي تقوم بها بعض المواقع التي تعطي دروسا للحرفيين في إلى  إضافة
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 األسواقإلى حرية التجارة وغيرها من الموضوعات التي تمكن الحرفيين من النفاد وحقوق الملكية الفكرية و 
 .الدولية

المهرجانات المقامة كالمعارض و ات الترقوية تعتبر النشاطات والتظاهر  :الترقويةالمشاركة في مختلف النشاطات *
عاقدات الكثير من الت إلبرام، و فرصة الرفع من حجم المبيعاتللترويج و فعالة  أداةالدولية والمسابقات  األسواقو 

 .التصميم المميز، االبتكار و باألصالةلتظاهرات غالبا ما تهتم ، كون هذه االتصديرالخاصة بالتسويق و 

ع الثقافة الهياكل التابعة لقطان امكحيث أنه بإ: د السياحي كوسيلة للترويج ذات البع استخدام الهياكل*
الهياكل التابعة  وأيضا، الوكاالت السياحيةكالفنادق و  ، ومختلف المؤسسات السياحيةدور الثقافةكالمتحف و 

عديدة لتسويق المنتجات تؤدي وظائف أن والجمعيات  ،دية كغرف ودور الصناعة التقليديةلقطاع الصناعة التقلي
مطوية من ).تراث مادي يميز البلد المضيف األصلصورتها الذهنية باعتبارها في  أصالةالمحافظة على الحرفية و 

 (.مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية جيجل
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 دور الصناعات التقليدية في الترويج للسياحة الداخلية: المطلب الثاني

، فالسائح يبحث دائما على اخذ دورا في تحسين ودعم قطاع السياحةالحرف التقليدية و  يلعب قطاع الصناعة
الفنية التي تتوفر عليها الجزائر تجعل السياحة الذي زاره، والصناعة التقليدية و منتوج تذكاري يعكس ثقافة البلد 

ترقية السياحة في تسويق انتعاشا خاصة في موسم االصطياف، بحيث تكتسي دور الصناعة التقليدية في  أكثر
والذي  األجانبتطور المداخيل السياحية مرتبط بتطور توافد السياح أن المنتج السياحي التقليدي، ومن المعلوم 

 :يرتبط دوره ب 

 .التي توفرها البالد األمنيةالظروف  -

 .موسمية النشاطات السياحية الجزائرية -

 .ستقبال ذات المستوى العالينقص قدرات اال -

تدر عائدا  الجدب السياحي، فهذه المنتجات الوالمنتجات التي توفرها الصناعة التقليدية تمثل عوامل 
بوجود خدمات مساعدة وهي تسهيالت إال بيعت في شكل منتج سياحي، ال يباع  إذاإال بطبيعتها في الغالب، 

 :ت في جنب مع المنتجات السياحية، وتتمثل هذه التسهيالإلى تتواجد جنبا أن يجب 

 ...(.السياحي األمنشبكات الطرق، كهرباء، وسائل االتصال، توفر )  األساسيةمشروعات البنية  -

 ...(.فنادق، مخيمات، قرى سياحية)  اإلقامةمنشات  -

 .الجويت النقل السياحي البري، البحري و مشروعا -

تواتي، بدون )..(..السلع السياحيةوالهدايا و  التذكاراتدور اللهو والتسلية، مجال بيع ) المنشات السياحية الترويجية -
 (.1،5سنة، ص ص 

تمام بها ككنوز فعنا لالهمعطيات التراث الحضاري بشكل عام، والصناعات التقليدية بشكل خاص، تدأن 
دول  وأحسنتالمجتمع، ن امن ارك أساسياركنا  وأصبحتالبتكارات حية ظلت تتواصل بعطائها عبر العصور 
 ن تطوير القطاع السياحي في دولناوعندما نتحدث ع، عديدة باالستفادة مما توفره من فرص استثمارية ناجحة

ترفد القطاع السياحي بما تحتاجه أن تملكه مقومات يمكن لها  الذهن هو التساؤل حول ماإلى ما يتبادر  أولن إف
المتوفرة  لإلمكانياتمكن البناء عليه من توظيف ي ، وبالتالي العمل على مارللتطوير والتشهي أساسياتمن 

تسهم في تحريك القطاع السياحي، حيث أن درجة ممكنة، بشكل خاص على العناصر التي يمكنها  بأقصى
 . الميدانالمعالم التاريخية القيمة والقوى العاملة في هذا ات الطبيعية والتراث العمراني  و المقومإلى تشير هنا 
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، والتي األخرىضرورة تحديد الجوانب الثقافية والتراثية التي تميزنا عن المجتمعات إلى يقودنا هذا المسار 
 ستفادةواال إبرازهاومحاولة كثر تمام بها بشكل أهع لالتكتسب جانب الخصوصية في المنطقة والتي تدف

 (.5، ص1221معروف، ).منها

لكل بلد خصوصياته الثقافية التي تظهر في المنتج التقليدي، المنتجات التقليدية تعكس وجه السياحة حيث 
هذه الخصوصيات هي الكفيلة بجلب السائح األجنبي، وبين مناطق البلد تتمتع كل منطقة بخصوصيات ثقافية 

 (.، بدون صفحة1212مصطفى، .)تسمح بالترويج الداخلي للمعالم السياحية الداخلية
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 طرق معالجتها تواجه الصناعات التقليدية و التي التحديات : المطلب الثالث

تواجه الصناعات التقليدية العديد من المشاكل والمعوقات التي تحول دون تطورها ورفع مساهمتها في 
 :هذه المعوقات نجد أهمومن  االقتصاد الوطني،

غير  واألدواتالتجهيزات  ،نب المحالت المهنية وغير الالئقةظروف العمل غير المناسبة سواء ما تعلق بجا*
  .اطالمناسبة لنوعية النش

الحرفيين في الغالب ال يستفيدون من دورات تكوينية خصوصا في أن روح المقاولة لدى الحرفيين حيث غياب *
 .والتي تمكنهم من تحسين عمل مؤسساتهم وتطويرها مجال التسيير والتسويق،

والعالمي سواء من ناحية  اإلقليميرية مع نظيراتها على المستوى عدم تنافسية منتجات الصناعة التقليدية الجزائ*
 .من ناحية السعر المرتفع أوالجودة والنوعية 

شرفاوي، ).العالمية األسواق المحلية أو األسواقالتسويق لمنتجات الصناعة التقليدية سواء على مستوى  إشكالية*
 (.1، ص1259

 .وتطويرهضعف التشريعات الواضحة في تنظيم العمل *

الجديدة عن ممارسة هذا النشاط والتنكر له بسبب  األجيال أعراضإلى  أدتالحرف  ألربابالنظرة الدونية *
 .الصناعة التقليدية ومنتجاتها أهميةجهل 

 .تدني مستوى الظروف وبيئة العمل والدعاية الصحية واالجتماعية للعاملين*

هجرة العاملين في هذا إلى  أدىول على القروض الميسرة انخفاض الموارد المالية الذاتية وصعوبة الحص*
 .أعلىوذات مردود  أسهلمجالت عمل إلى القطاع 

عدم وجود قاعدة بيانات عن هذه الحرف إلى  أدىنذرة البحوث والتوثيق والتسجيل للمهن والصناعات التقليدية *
 .والصناعات

 .ين مع ضعف وقلة برامج التكوين وقلة المراكز المتخصصةانعدام الخدمات االستثمارية الفنية التي تقدم للعامل*

الصناعات التقليدية والذي ينعكس على تحسين النوعية واالستغالل  أنواعانعدام التسيير العلمي في العديد من *
 .والتطور واإلبداعية واستخدام التكنولوجيا األولللمادة  األمثل
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 األمنيكالوضع  أسبابالجزائر مما يؤثر على المبيعات وهذا راجع لعدة إلى قلة عدد السواح الوافدين *
 .يسود الجزائرأن المضطرب الذي ك

وعدم قدرتها على مواجهة  أصنافهاعدم مالئمة اغلب الصناعات التقليدية للمتطلبات الحديثة وقلة تنوع *
 (.15،11ص ، ص 1251عبد الجبار، ).المنافسة جعلها تصطدم بعقبات في مجال التسويق

 .األخيرةتراجع االهتمام بالصناعات التقليدية مقابل التجارة في السنوات *

 .ضعف البنية التنظيمية لقطاع الصناعات التقليدية*

 (.51جعيل، بدون سنة، ص).إنتاجهالتمويلية للحرفيين مما اثر في نوعية المنتوج وحجم نقص في القدرات المادية و *

 عموما والحرفيات خاصة يتمثل في غياب التسويق، الجزائريينالذي يواجه الحرفيين  األساسيالمشكل أن *
الوزارة تنظم معارض "ومؤكدا  التي تعتمها وزارة السياحة والصناعات التقليدية الجزائرية، اإلستراتيجية منتقدا

 ."منخفضة بأسعار ةأجنبيمنتجات  أيضاببساطة توفر  ألنها ال يبيع فيها الحرفي شيئا، ،باهظةبتكاليف 

 (.، بدون صفحة1251جقريف، ).وضعف تشجيع الدولة خاصة بالصناعات التقليدية أسواقغياب *

يمكن تحقيق مستقبل زاهر للصناعة من خالل ايجاد الحلول الناجعة للمعوقات التي تواجهها خصوصا في  -
 :عدة مجاالت وهي 

التكنولوجيا في الصناعة الحديثة والمنظومة، باإلضافة يجب إعطاء أولوية الستخدام : مجال التكنولوجيا*
 .ألساليب االنتاج الحديثة التي تضمن تقليل تكاليف االنتاج وزيادة الجودة

البد من اتخاذ االجراءات الالزمة للتقليل والحد من االثار السلبية التي ستلحق : مجال الملكية الفكرية*
 .بالصناعات المختلفة

فالبد أن تتجه الدول العربية في تسويق سلعها الصناعية باتجاه السوق العربية : المتاحةتوسيع األسواق *
المشتركة، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بعد إكمال انشائها، لتجنب تحديات ضيق األسواق المحلية 

 .المحدودة، باإلضافة إلى صياغة عالقات خاصة ومشتركة مع الدول األجنبية

 .لى انشاء مركز أبحاث لتطوير الصناعات الحرفية العمل ع*

 .واليات قائمة على الصناعة التقليدية وضمان ومراقبة جودة منتجاتها انشاء هيئات*
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تهيئة وانشاء مناطق نشاط للصناعة التقليدية تساهم في تغطية الحاجات المحلية، كما تعمل على استغالل *
 .أمثل للموارد البشرية

 .جانات واألعياد المحلية وترويجها والعمل على تطوير الخدمات السياحية ذات نوعية ممتازةالعناية بالمهر *
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 :الخالصة

ر تنوع للصناعات التقليدية التي تعتبما تملكه والية جيجل من مؤهالت و رغم أن تبين من خالل هذا الفصل 
، لهذا اتبعت مديرية السياحة تعاني تحديات تحول دون تطورها أنهاإال ، مقومات الجذب السياحي أهم إحدى

ترقية قطاع السياحة ور في تحسين و للترويج للصناعات التقليدية باعتبارها قطاع له د آلياتالصناعة التقليدية و 
 هيئاتالسيق مع مختلف الجمعيات الحرفية و بالوالية ضمن النشاطات الحرفية التي قامت بها المديرية بالتن

 .السياحة الداخلية خاصة في موسم االصطياف إلنعاش، هذا الخاصة بالصناعة التقليدية
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 الخاتمة

يرتبط قطاع السياحة بعدد من القطاعات االقتصادية مثل قطاع الصناعات التقليدية الذي يعمل على جذب 
 واإلنتاجاالجتماعية من خالل مساهمته الفعالة في مجال التوظيف ودفع عجلة التنمية االقتصادية و  السياح

منتجات الصناعة التقليدية تعكس وجه  أن إذواالستثمار والتقليل من البطالة بتوفير مناصب شغل عديدة، 
عامل حيوي يساهم بشكل كبير في الحفاظ على مقومات  أنهاالسياحة وثقافة الوالية والبلد على حد سواء، غير 

القطاع االقتصادي والترويج للمنتجات  بالغة في دعم بأهميةتحظى  ، فالصناعات التقليديةالشخصية الوطنية
مساهما رئيسيا في ازدهار السياحة بالبالد، في واالجتماعي وهذا فضال عن كونها السياحية من الجانب الثقا

ال يرقى للمستوى نها أ إالالمعتبرة التي تملكها والية جيجل في مجال الصناعات التقليدية  اإلمكانياتورغم كل 
هياكل متخصصة في تنظيمه وتطويره  إنشاءالوالية اهتماما متزايدا لهذا القطاع من خالل  أولتالمطلوب  لذلك 

قامة لمساهمة في تطوير القطاع المهرجانات الوطنية والدولية بغرض الترويج للمتوج التقليدي من اجل ا وا 
 .السياحي

ذا تقديم يات الدراسة وكوعموما فقد سمحت لنا هذه الدراسة بالخروج بمجموعة من النتائج واختبار فرض
 . فاق الدراسةمجموعة من االقتراحات وآ

 :نتائج الدراسة -1

متعلقة  وأخرىنتائج خاصة بالدراسة النظرية  إلىمن خالل هذه الدراسة  إليهايمكن تقسيم النتائج التي توصلنا 
 .التطبيقيةبالدراسة 

 :وهي النتائج الخاصة بالجانب النظري*

االقتصاد وجلب العملة انه عامل مساعد لتنمية  إذبلد  أيمن القطاعات المهمة داخل  يعتبر القطاع السياحي -
 .الصعبة

 .ألخرىعن التراث الثقافي للبلد وتختلف من منطقة  الصناعات التقليدية تعبر -

ودعم ين سياحة وقطاع الصناعات التقليدية، فهذا القطاع يلعب دور في تحسارتباط الوثيق بين قطاع الهناك  -
 .نعاشهوترقية القطاع السياحي وا  

من خالل عرض مختلف منتجات الصناعة التقليدية  داخلياالصناعات التقليدية في الترويج للسياحة  تساهم -
 .جل جذب السياحخالل معارض وتظاهرات وملتقيات وأيام تحسيسية للتعريف بها أل
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 :وهيالنتائج الخاصة بالجانب التطبيقي *

ي نواع الصناعات الموجودة فتشمل مختلف أقليدية، جيجل مؤهالت كبيرة في مجال الصناعات التلك والية تتم -
نتاجها، والترويج لها في المؤهالت البشرية التي تعمل على إواهم المواد المتوفرة لصناعة هذه المنتجات و  الوالية

 .مختلف الفضاءات الترقوية 

 قامتهاأمن خالل التظاهرات الترقوية التي التقليدية  بالمنتجاتالتعريف تساهم مديرية السياحة بوالية جيجل ب  -
 . قامة معارض للصناعات التقليدية في عدة مناطق من الوالية، بإمديرية السياحة والصناعة التقليدية

ه عدم االهتمام بهذالسيما  الصناعات التقليدية عدة مشاكل ومعوقات تمنع من تطور هذا القطاعتعاني  -
 .شكالية التسويق وغيرهاإسواق، الصناعات وقلة السياح، غياب األ

 .ن السياحة في والية جيجل سياحة شاطئية صيفيةموسمية النشاط السياحي، خاصة أتتميز والية جيجل ب -

نها ال ترقى للمستوى المطلوب، ذلك لوجود أ بالرغم من مساهمة الصناعات التقليدية في النشاط السياحي إال -
 .معوقات ومشاكل تحول دون تطور ورواج السياحة الداخلية بالوالية عدة

 :صحة الفرضيات ختبارا -2

 :الدراسةضوء نتائج  كيدهما أو نفيهما علىضيتين بهدف تأنطلقت هذه الدراسة من فر لقد ا

 ."ة يالصناعات التقليدية مجال يجمع بين القيم االجتماعية والثقاف " نصت على ما يلي: ولىالفرضية األ*

وتوفر مناصب الشغل وكذلك  وقد تبين من خالل نتائج الدراسة أنها صحيحة، إذ أنها تجسد أصالة المنطقة
لى جانب كونها موروثا ثقافيا وحضاريا يجسد ودفع عجلة التنمية، إ تساهم في التنويع في النشاط االقتصادي

 .عراقة المجتمع 

في الترويج  الصناعات التقليدية للدور التنموي المطلوب منهاال ترقى " يلي  نصت على ما: الفرضية الثانية*
حيث أنه رغم كل اإلمكانيات المتوفرة في وقد تبين من خالل نتائج الدراسة أنها صحيحة، ". للسياحة الداخلية 

يساهم بشكل كبير في تنمية وتطوير السياحة  إال أنه ال والية جيجل والخاصة بقطاع الصناعات التقليدية
كل الجهود المبذولة من  الداخلية وال يروج لها بفعالية، ذلك لوجود تحديات وعراقيل تحد من تطورها، رغم

 .تظاهرات وفعاليات  متعددة إال أن القطاع ال يرقى للمستوى المطلوب

 :االقتراحات

 :التاليةيمكن تقديم االقتراحات  إليهاانطالقا من النتائج المتوصل 
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بهدف استقطاب  وسائل التكنولوجية الحديثة لتصميم موقع عن التراث الجزائري للتعريف بهاستخدام الضرورة   -
 .وعرض عناصره المختلفة المزيد من السياح

يجب على القائمين على قطاع الصناعة التقليدية محاولة توفير المنتوج في عدة نقاط بيع وفي مناطق متفرقة  -
 .يقصدها السياح أماكنوفي 

 .مجال الصناعات التقليدية والحرف مناصب شغل جديدة في خلقتشجيع  -

 .ثقافة وارث وتاريخ السياحكونها تمثل  هو تقليدي ، بالصناعات التقليدية وكل ما أكثراالهتمام  -

 .الخارجيوالثقافة على المستوى الداخلي و  الصناعات التقليدية بحركية السياحة أنشطةربط  -

 إلبرازت التي تواجه الصناعات التقليدية من خالل توفير بيئة مناسبة للحرفيين العمل على الحد من المعوقا -
 .ومؤهالتهم  إمكانياتهم

 .عريف بالصناعات التقليدية والحرفالمشاركة في المعارض الدولية والمهرجانات السياحية بهدف الت -

 .راثية على التطور المستمرفية والتالورش الصناعية الحر  أصحابتقديم الدعم الحكومي وقروض تساعد  -

 .ة عصرية تمتاز بالجودة واالبتكارجعل الصناعات التقليدي -

 .المناسبة األوليةتكوين الحرفيين على تقنيات التسويق والترويج واختيار المواد  -

 :الدراسة آفاق -3

وقد ، بوالية جيجليج للسياحة الداخلية دور الصناعات التقليدية في الترو  إلبرازتعد هذه الدراسة محاولة 
تبقى مفتوحة قد تكون محور لدراسات  آفاقهناك  أن إالبكل جوانب الموضوع  اإلحاطة قدر المستطاع  حاولنا
 :تتناول من زوايا متعددة ما يلي أنلمواصلة الدراسة بحيث يمكن  أخرى وأبحاث

 .الداخليةعلى السياحة  وأثرهلصناعة التقليدية اتسويق  -

 .دوره في تطوير الصناعة التقليديةالسياحي و التسويق  -

 .اليدوية في تنشيط القطاع السياحيدور الحرف  -



 
 

 المراجعالمصادر و قائمة 
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 قائمة المصادر والمراجع
 المراجع باللغة العربية: والأ

 الكتب  - أ
أبو عياش عبد اإلله، الطائي حميد عبد النبي، الحرامي جمال وآخرون، مدخل للسياحة في  .1

 .7002األردن،  الوراق للنشر والتوزيع، ، الطبعة األولى،(بين النظرية والتطبيق)األردن 
الراية للنشر  والفندقي، بدون طبعة، دارعصام حسن، التسويق والترويج السياحي  السعيدي .7

 .بدون سنة ،والتوزيع، عمان
 .7007اإلسكندرية،  الحديثة، السيسي ماهر عبد الخالق، مبادئ السياحة، الطبعة األولى، مطابع .3
منال، أحمد عبد المعطي، جغرافية السياحة، الطبعة األولى، دار الوفاء لدنيا الطباعة  شوقي .4

 .7011والنشر، اإلسكندرية، 
الطائي حميد عبد النبي، أصول صناعة السياحة، الطبعة الثانية، دار الوراق للنشر والتوزيع،  .5

 .7002عمان، 
 .7002الثانية، دار المسيرة للنشر، عمان، سراب إلياس، مبادئ السياحة، الطبعة الظاهر نعيم،  .2
القعيد مرزوق عابد، بركات كامل النمر، الزاوي عادل سعيد وآخرون، مبادئ السياحة، الطبعة  .2

 .7011األولى، إطراء للنشر والتوزيع، األردن، 
 .7000الوراق للنشر والتوزيع، األردن،  بدون طبعة، بظاظو إبراهيم، الجغرافيا والمعالم السياحية، .8
، الطبعة األولى، دار صفاء (بين النظرية والتطبيق)بن غضبان فؤاد، السياحة البيئية المستدامة  .0

 .7015للنشر والتوزيع، عمان، 
 .7008عبد العزيز، صناعة السياحة، بدون طبعة، دار زهران للنشر، ماهر  .10
عي مسعد محي الدين، االتجاهات الحديثة في السياحة، بدون طبعة، المكتب الجام .11

 .7008الحديث، اإلسكندرية، 
 المذكرات - ب

اسماعيني نسيبة، دور السياحة في التنمية االجتماعية واالقتصادية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  .1
 .7014الماستر في إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،  جامعة وهران، 

االقتصاد، رسالة ضمن متطلبات الحصول على شهادة بالطة مبارك، أهمية القطاع السياحي في  .7
 .7007الماجستير في العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، 

بن العمودي جليلة، استراتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية  والحرف بالجزائر، مذكرة لنيل  .3
 .7017شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، 
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مقدمة إستكماال لمتطلبات نيل ليات تنشيط السياحة الداخلية في الجزائر، مذكرة بن شلي وليد، آ .4
 .7018شهادة الماستر في العلوم التجارية، تخصص تسويق فندقي وسياحي، جامعة جيجل، 

 
بن صديق نوال، التكوين في الصناعات والحرف التقليدية بين المحافظة على التراث ومطلب  .5

ل شهادة ماجستير، تخصص االنتربولوجيا التنمية، جامعة الجزائر، التجديد، مذكرة تخرج لني
7000. 

بوشباط هارون، بن حميود عز الدين، تسويق الخدمات وأثاره على تفعيل السياحة الداخلية في  .2
 .7012الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر، تسويق فندقي وسياحي، 

دراسة –إقبال، العوامل المحددة التجاهات السياح نحو السياحة الداخلية  زراولية سمير، بوثانة .2
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم التجارية، تخصص تسويق -الوجهة الصحراوية
 .7018سياحي وفندقي، 

شنوف زينب، تشكل الهوية الجماعية عند المقاولين الشباب، أطروحة نهاية الدراسة لنيل شهادة  .8
-7013 ، تخصص علم االجتماع ، جامعة محمد خيضر، بسكرة،(ل م د) لدكتراه الطور الثالثا

7012. 
شنيني عبد الرحيم، دور التسويق السياحي في انعاش الصناعة التقليدية والحرفية، مذكرة مقدمة  .0

لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، تخصص تسويق خدمات، جامعة ابو بكر بلقايد، 
 .7010-7000، تلمسان

شيبان اسيا، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية، مذكرة مقدمة  .10
ضمن متطلبات شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية 

 .7000-7008وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
ة التقليدية، مذكرة تخرج لنيل شهادة عوينان سعدية، طرق تسويق منتجات الصناع .11

الماستر في الصحافة المكتوبة، شعبة اتصال وصحافة مكتوبة، جامعة الدكتور موالي الطاهر، 
 .7012-7012سعيدة، 

قدور فريدة، مساهمة الحلي التقليدية في التنمية بمنطقة تلمسان، مذكرة لنيل شهادة  .17
-7011بو بكر بلقايد، أانتربولوجيا التنمية، جامعة خصص الماجستير في انتربولوجيا التنمية، ت

7017. 
 كريكو زهيرة، أثر السياحة البيئية في تطور السياحة الداخلية في الجزائر لعريجة حليمة، .13

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر في العلوم التجارية، جامعة جيجل، -دراسة حالة جيجل-
7018. 
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عصام، دور الصناعة التقليدية في تحقيق الجذب السياحي بالجزائر، مذكرة  مخناش .14
مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم التجارية، تخصص تسويق فندقي وسياحي، 

7018. 
 المراسيم والقوانين - ت

مارس  70ه الموافق ل1412ذي القعدة عام 71المؤرخ في  100-20التنفيذي رقم  المرسوم .1
 .7، المادة18، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد1002

، 7010أكتوبر  70الموافق ل 1431ذي القعدة عام  17مؤرخ في  752-10مرسوم تنفيذي رقم  .7
 .  3، 7، المادة 23الجريدة الرسمية، العدد 

، يحدد كيفيات تنظيم 1000جانفي  7المؤرخ في 1ة السياحة والصناعة التقليدية، القرار رقموزار  .3
 .المسابقة الوطنية للصناعة التقليدية ومبالغ جوائزها

 1433جمادى الثانية عام  70وزارة السياحة والصناعة التقليدية، قرار وزاري مشترك مؤرخ في .4
مديرية السياحة والصناعة التقليدية للوالية في ، يحدد تنظيم 7017مايو سنة  70الموافق ل

، 7017أكتوبر سنة  31، الصادر في 20مكاتب، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد
 .30ص

وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مدونة النصوص القانونية والتطبيقية الخاصة بقطاع  .5
ه 1442شعبان  10المؤرخ في 01-02قم ، األمر ر 7005الصناعة التقليدية والحرف لسنة

 .35، المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، ص1002يناير  10الموافق ل
 :المقاالت والملتقيات، الدواوين والمجالت  - ث

، 7070فبراير 17س، الدعوة إلى إعطاء حركية جديدة للصناعة التقليدية بغرداية، السالم، .أدم .1
essalam.online.com 

األنصاري رؤوف محمد علي، توظيف الصناعات والحرف اليدوية في المجال السياحي، مجلة  .7
 .7010-02-17تنمية، شبكة النبأ المعلوماتية، -اقتصاد

العقون لطفي، هدفنا الترويج للسياحة الجزائرية واستقطاب السياح بتوفير الهياكل، حوار مع وزير  .3
 .7012ماي  13التقليدية عمار غول، يوم الهيئة العمرانية والسياحة والصناعة 

ر، تعرف على الصناعة التقليدية في الجزائر عبر التاريخ، غرفة الصناع التقليدية .أوسيف .4
، تاريخ االقتباس p402؟/www.cam36، مقال الكتروني 7011ماي  0والحرف، الطارف، 

 .7070مارس  72
برسولي فوزية، بن صالح كريمة، دور الصناعات التقليدية في الترويج للسياحة الصحراوية، مجلة  .5

 .7012، 01التنمية االقتصادية، جامعة الشهيد حمه خضر، الجزائر، العدد 

http://www.cam36/؟p402
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بشير مصطفى، صناعة الحرف في ديل ترتيب المساهمة في القيمة المضافة، جريدة الشعب،  .2
 .7012ماي  3األحد 

فايزة، بكادي خديجة، مداخلة بعنوان دور قطاع الصناعة التقليدية والحرف في تنمية  بوشنوف .2
المجتمع المحلي، ضمن مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في علم االجتماع، كلية العلوم 

 .7015-7014االنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة احمد درارية، ادرار، 
،مداخلة ضمن -واقع وافاق–ة كمال، الصناعة السياحية والتنمية المستدامة تواتي خديجة، بن يمين .8

 .الملتقى الوطني حول دور الصناعة التقليدية في دعم وترقية قطاع السياحة، بدون سنة
جعيل جمال، زحوط اسماعيل، الحرف والصناعات التقليدية كفرص لترقية السياحية الداخلية في  .0

، كلية العلوم "فرص ومخاطر السياحة الداخلية في الجزائر"عنوان الجزائر، ضمن ملتقى وطني ب
 .االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، بدون سنة

 30، "من الجزائر"جقريف سارة، الصناعات التقليدية تعاني عديد الصعوبات، صحيفة  .10
 .7015نوفمبر 

صناعة األحذية والصناعة )، الحرف والصناعات التقليدية بمنطقة الجلفة ديب بدرينة .11
 .75، مجلة الحقوق والعلوم االنسانية، المجلد الثاني، العدد(النسيجية

رحايلية سيف الدين، اوالد زاوي، المؤسسات اإلذاعية كأداة فعالة للترويج للسياحة الداخلية  .17
، الجزائر، "المقاوالتية وتفعيل السوق السياحي"ل بالجزائر، مداخلة ضمن الملتقى الوطني حو 

 .7004أفريل  77-73
شاعة عبد القادر، واقع التكوين المهني في الصناعات والحرف التقليدية في الجزائر،  .13

، مجلة دراسات في االقتصاد والتجارة والمالية، المجلد 3مخبر الصناعات التقليدية لجامعة الجزائر
 .7012، سنة 07، العدد 05

شرفاوي عائشة، خوميجة فتيحة، السياحة الداخلية في الجزائر، مداخلة ضمن المتلقى  .14
الوطني العاشر حول نظام اإلنتاج المحلي كآلية لتنمية الصناعات التقليدية والحرف في الجزائر، 

 .7018جانفي  11-10يوم 
قصر نظر عبد الجبار سهيلة، حاجي كريمة، واقع الصناعة التقليدية الجزائرية بين  .15

 .01، العدد 07التسويق وتحديات المنافسة، مجلة الريادة القتصاديات األعمال، المجلد 
نزيه معروف، دور الحرف اليدوية في تنشيط القطاع السياحي في العالم اإلسالمي، ورقة  .12

بحثية مقدمة غلى المؤتمر الدولي حول السياحة والحرف اليدوية، الرياض المملكة العربية 
 .م7002نوفمبر  14-2ه الموافق ل1472شوال  73-12ة، السعودي

 .وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي تسطر نظام معلوماتي .12
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