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شــــكـــــر و تـقــــديــــــر

الحمد و الشكر هلل عز و جل الذي وفقني إلتمام ىذا العمل
أتقدم ب أسمى عبارات الشكر و التقدير لألستاذ الدكتور أحسن بن ميسي
لقبولو اإلشراف عمى ىذه الرسالة و عمى مجيوداتو المبذولة و نصائحو القيمة دون
ممل أو تعب.
أتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذتي األفاضل أعضاء لجنة المناقشة عمى
نصائحيم القيمة و تشجيعاتيم وعمى قبوليم قراءة و مناقشة ىذه الرسالة.
و أتوجو بالشكر و العرفان إلى كل من األستاذ الدكتور جمال رحام  ،األستاذ
الدكتور رابح بوالصوف و األستاذ الدكتور عبد الوىاب لكحل عمى تشجيعاتيم و
توجيياتيم القيمة التي لم يبخموا بيا عمي.
إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد في إتمام ىذا العمل أقدم أسمى
عبارات التقدير و العرفان و عمى رأسيم صديقتي و رفيقة دربي لمياء بولجمر،
بمقاسم بيطاط و كل أصدقائي و صديقاتي و زمالئي و زميالتي بالكمية.

المـقــــــدمـة العـــــــــامــة

عرف قطاع السياحة تطو ار كبي ار فيو لم يعد يعني مجرد ظاىرة اجتماعية لمتسمية و
الترفيو و إنما أصبح ينعت بالصناعة و يمر بعمميات اإلنتاج ،التوزيع و االستيالك ،و يتطمب
لذلك االستممارات المقيمة ،إعداد الدراسات ،توفر الكفاءات و الميارات و ضرورة التكيف مع
التطورات ،و لو أىمية كبيرة في اإلنعاش االقتصادي لذلك أصبح في العديد من الدول ،يحتل
مكانة ىامة في المخططات الوطنية لمتنمية ،مم أن تنميتو تساىم في الحفاظ عمى التوازن
االجتماعي من خالل تمبيت السكان ،خمق مناصب شغل عديدة ،إعادة االعتبار إلى التراث
المقافي ،التاريخي و الحضاري ،كما يساىم في تطوير مختمف البنى التحتية لممنطقة ،األمر الذي
جعل العديد من الدول تتسارع لتعظيم عوائدىا السياحية و تذليل المشاكل التي تعيق مسيرتيا،
موظفة كافة إمكانياتيا المتاحة لتحقيق ذلك ،مما تسبب في خمق منافسة كبيرة في األسواق
العالمية بما فييا أسواق السياحة التقميدية و المعاصرة.
و الجزائر مرية بالمؤىالت السياحية من معالم تاريخية ،أمرية ،مقافة عريقة و مناظر
طبيعية خالبة ،و تضم عدة أنواع من السياحة تسمح بنشاط ممتد عمى طول السنة ،فننتقل من
السياحة الساحمية إلى السياحة الحضرية فالسياحة الحموية مم السياحة الصحراوية و كل منيا
مرية بمواضعيا و تراميا ،لكن عوض أن تصنف في مصاف الدول السياحية الكبرى بقيت تعاني
من قطاع سياحي ميمش و قدرات كبيرة غير مستغمة عكس جيرانيا من دول حوض البحر
المتوسط ممل تونس ،المغرب  ،مصر ،إسبانيا ،و فرنسا التي تعتمد اقتصادياتيا عمى المداخيل
السياحية بالدرجة األولى رغم امتالكيا إلمكانيات طبيعية و تاريخية أقل ما يقال عنيا غير بعيدة
عما تمتمكو الجزائر من مؤىالت سياحية عديدة.
حاولت الجزائر في سنوات السبعينيات خمق بنية تحتية سياحية لدفع القطاع السياحي،
لكن بناء ىذه القاعدة لم يكتمل و لم يمس العديد من المؤىالت السياحية ،ىذا ألن القطاع
السياحي لم يكن من أولويات اإلقتصاد الوطني ،إال أنو خالل السنوات األخيرة بدأت أوضاع ىذا
القطاع تتحسن بعد تفطن الدولة إلى ضرورة تطويره ليكون من بين بدائل قطاع المحروقات ،و
ذلك من خالل تبني إستراتيجية تيدف من خالليا إلى بناء مقصد سياحي جديد منافس عمى
مستوى البحر المتوسط ،و أدرجت مسار التنمية السياحية ضمن شروط االستدامة من خالل
التشجيع عمى تقديم منتوج سياحي ذو نوعية قادرة عمى تمبية طمبات السياح.
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رغم ذلك ،الجزائر اليوم تتسم بالنقص في جوانب عديدة في مجال التخطيط و التنمية السياحية و
تكاد تخمو من الحد األدنى من متطمبات السياحة الحديمة من ىياكل إستقبال مالئمة من حيث
الكم و النوع ،وسائل المواصالت و اإلتصاالت الميسرة لمحركة السياحية  ،اليد العاممة المؤىمة،
المرافق الكافية المكممة لمبنية التحتية و عمى العموم من خطة و منيجية مالئمة لتطوير صناعة
السياحة.
إن استمرار الوضع عمى ما ىو عميو سيؤدي حتما عمى فقدان المروات السياحية و
ركود القطاع السياحي أكمر مما ىو عميو ،لذا أصبح من الضروري اإلسراع لمعالجة الوضع و
الرىانات المرتبطة بالمجال السياحي بإشراك جميع المتعاممين السياحيين و بذل كل المجيودات
لمحفاظ عميو و ترقيتو خدمة القتصادنا الوطني و طمعا في أن تحتل الجزائر المكانة التي
تستحقيا بين مصاف الدول السياحية الكبرى.
تممل المناطق الساحمية الوجية المفضمة لمسياح في الفصل السياحي ،و تعتبر السياحة
الساحمية أساس النشاط السياحي فيي تحتل المرتبة األولى عالميا بالنظر إلى اإلقبال الكبير
عمييا عمى خالف األنواع السياحية األخرى ،كما تممل مقصدا لمسكان المحميين و ألفراد الجالية
في الميجر .لذلك يجب اإلىتمام بتنمية ىذا النوع من السياحية خصوصا و أن الجزائر تمتمك
شريطا ساحميا طويال و يتميز بالتنوع الكبير في الشواطئ.
و كصورة مصغرة عن النشاط السياحي بالجزائر ،اخترنا في ىذا البحث دراسة وضعية
السياحة في إقميم الساحل الشرقي الممتد من والية جيجل إلى والية الطارف مرو ار بواليتي عنابة
و سكيكدة ،مم ركزنا عمى الشريط الساحمي بما أن السياحة الساحمية تممل النوع السياحي الوحيد
الذي يسود في المنطقة ،و رغم امتالك اإلقميم لمؤىالت سياحية كبيرة من شواطئ خالبة،
محميات طبيعية ،مغارات عجيبة ،مناظر فريدة ،و يستقطب العديد من السياح و المصطافين
سنويا ،لكن ما نالحظو ىو غياب السياح األجانب و ضعف كبير في التجييز و اليياكل
السياحية و المرافق المكممة لمسياحة إضافة إلى تقيقر األوضاع البيئية .و ىذا ما دفعنا إلى
طرح اإلشكالية التالية:
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ما ىي اإلستراتيجية التي يمكن تتبعيا لتنمية السياحة في إقميم الساحل الشرقي الجزائري و
التقميص من المشاكل التي تعيق ذلك؟
و لإلجابة عمى ذلك وضعنا جممة من التساؤالت المانوية التي تساعدنا عمى اإللمام بالموضوع
ىي:
 ىل تمتمك واليات الساحل الشرقي الجزائري مؤىالت سياحية تمكنيا فعال من تنمية
قطاعيا السياحي؟
 ما ىي وضعية القطاع السياحي في كل من واليات الساحل الشرقي ؟
 ما ىي عوائق التنمية السياحية بيذه الواليات؟
 كيف يمكن وضع خطة تنموية لمتقميص من عوائق التنمية السياحية؟
و لمعالجة ىذه اإلشكالية المطروحة اتبعنا المقاربة التالية ،حيث نظمت األطروحة في سبعة
فصول لتسييل فيميا و تتبع تسمسل أفكارىا ىي:
الفصل األول :مفاىيم عامة حول السياحة و مؤشراتيا في العالم و الجزائر
حاولنا في ىذا الفصل اإللمام بمعظم التعاريف التي تخص السياحة ،السائح و التنمية السياحية،
و تطرقنا إلى أىم المؤشرات التي تميز السياحة الدولية حسب أقاليميا الكبرى مم انتقمنا إلى دراسة
الظاىرة السياحية بالجزائر ،نشأتيا و مراحل تطورىا
الفصل الثاني :واقع السياحة بالجزائر و مميزات مجال الدراسة
حاولنا في ىذا الفصل تسميط الضوء عمى المؤىالت السياحية المتنوعة التي تزخر بيا الجزائر،
مؤشراتيا السياحية  ،واقعيا و أسباب خموليا مم قمنا بالتعريف بمجال الدراسة و ىو إقميم
الساحل الشرقي بوالياتو األربعة جيجل ،سكيكدة ،عنابة و الطارف و ذلك من خالل تبيين أىم
مميزاتو الطبيعية ،الديمغرافية ،مختمف تجييزاتو الكبرى و شبكاتو التقنية.
الفصل الثالث :واقع السياحة بوالية جيجل
خصصنا ىذا الفصل لتحميل واقع السياحة بوالية جيجل و ذلك من خالل دراسة المؤىالت
درسة اليياكل السياحية من ىياكل استقبال ،إطعام و
السياحية الطبيعية و المقافية لموالية ،و ا
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وكاالت سياحية و تقييميا كما و نوعا ،مم دراسة حركة التدفقات السياحية ،العقار السياحي و
مختمف الدراسات التي أنجزت لتنمية ىذا القطاع
الفصل الرابع :واقع السياحة بوالية سكيكدة
خصصنا ىذا الفصل لتحميل واقع السياحة بوالية سكيكدة و ذلك من خالل دراسة المؤىالت
درسة اليياكل السياحية من ىياكل استقبال ،إطعام و
السياحية الطبيعية و المقافية لموالية ،و ا
وكاالت سياحية و تقييميا كما و نوعا ،مم دراسة حركة التدفقات السياحية ،العقار السياحي و
مختمف الدراسات التي أنجزت لتنمية ىذا القطاع
الفصل الخامس :واقع السياحة بوالية عنابة
خ صصنا ىذا الفصل لتحميل واقع السياحة بوالية عنابة و ذلك من خالل دراسة المؤىالت
درسة اليياكل السياحية من ىياكل استقبال ،إطعام و
السياحية الطبيعية و المقافية لموالية ،و ا
وكاالت سياحية و تقييميا كما و نوعا ،مم دراسة حركة التدفقات السياحية ،العقار السياحي و
مختمف الدراسات التي أنجزت لتنمية ىذا القطاع
الفصل السادس :واقع السياحة بوالية الطارف
خصصنا ىذا الفصل لتحميل واقع السياحة بوالية الطارف و ذلك من خالل دراسة المؤىالت
درسة اليياكل السياحية من ىياكل استقبال ،إطعام و
السياحية الطبيعية و المقافية لموالية ،و ا
وكاالت سياحية و تقييميا كما و نوعا ،مم دراسة حركة التدفقات السياحية ،العقار السياحي و
مختمف الدراسات التي أنجزت لتنمية ىذا القطاع
الفصل السابع :إستراتيجية التنمية السياحية المقترحة
استعممنا في ىذا الفصل تقنية التحميل الرباعي التي مكنتنا من تحميل نقاط قوة و نقاط ضعف
القطاع السياحي بمجال الدراسة و أيضا الفرص المتاحة لتنميتو و التيديدات التي تعيق ذلك.
نتيجة ىذه التقنية سمحت باقتراح تصور جديد لتنمية السياحة في ىذا اإلقميم
الفرضيات
الفرضية األساسية تتمحور حول ضرورة نيج مسار تخطيطي جديد يمم بجميع عناصر
صناعة السياحة و بعيدا عن المشاريع الروتينية التي لم تجدي إلى نتيجة منذ سنوات عديدة و
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رغم ذلك بقيت تتكرر و يصادق عمييا ،و التصور الجديد ييدف إلى تنمية و تطوير السياحة و
التحسين من مستوى خدماتيا.
ىذه الفرضية ال تنفي فرضيتي عدم كفاءة سياسة التسيير السياحي فاعتماد مخطط
توجييي لمتييئة السياحية لم يعطي نتيجة واضحة لحد اآلن أو أنو يتطمب مزيد من الوقت حتى
يممر النتائج المستيدفة ،مم أن السوق السياحي الجزائري يعرف بتدني مستوى الخدمات المتاحة
مما يفسر انخفاض الطمب عميو و تنشيط ىذا القطاع يتطمب الرفع من مستوى الخدمات و
االنفتاح عمى السوق السياحي العالمي
المنهــج المعتمــد
لإلجابة عمى التساؤالت السالفة الذكر ،و دراسة وضعية السياحة بواليات الساحل الشرقي
لمجزائر ،اتبعنا المنيج الوصفي التحميمي ،حيث اعتمدنا المنيج الوصفي إلبراز الظاىرة السياحية
و مختمف المفاىيم المتعمقة بيا و التعرف عمى السياسة السياحية التي انتيجتيا الجزائر و عمى
مختمف عوامل الجذب السياحي التي يتمتع بيا مجال الدراسة .و استعممنا المنيج التحميمي
لمتعرف عمى وضعية القطاع السياحي في مجال الدراسة و عقبات تنميتو لنتوصل عن طريق
اإلستنباط إلى اقتراح استيراتيجية لتنمية ىذا القطاع.
أما عن أدوات البحث المستعممة فتتممل في:
الجانب النظري :مختمف المراجع العممية التي ليا صمة مباشرة بموضوع البحث و تختمف من
مراجع ورقية و أخرى إلكترونية
الجانب التطبيقي :اشتمل جمع المعطيات الالزمة التي تخدم الموضوع من خالل االتصال
بمختمف المديريات الوالئية و الييئات المعنية و زيارة عدة مواقع سياحية لمتأكد من وضعية
الخدمات السياحية بيا ،كما تم التحدث إلى فئات مختمفة من السكان و السياح بغية التعرف عمى
آراءىم و متطمباتيم .بعد الجمع ،تأتي مرحمة فرز المعطيات المتحصل عمييا و تبويبيا و تمميميا
في أشكال بيانية و خرائط ،مم استنباط المشاكل و العقبات التي تعيق تنمية القطاع السياحي في
مجال الدراسة ،و من أجل الوصول إلى نتائج أكمر دقة استعممنا تقنية التحميل الرباعي التي
تفاضل بين اإلمكانيات السياحية الداخمية و الخارجية لمجال الدراسة و التيديدات و العوائق التي
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تقف عقبة أمام تنميتو السياحية ،ىذه التقنية ساعدتنا عمى وضع استيراتيجية سياحية تساىم في
خمق مسار سياحي تنموي جديد.
صعوبات

البحث:

عمى العموم التطرق لموضوع السياحة ليس باألمر السيل في الجزائر بصفة عامة و
مجال الدراسة بصفة خاصة ،إذ صادفتنا جممة من العوائق خاصة منيا قمة المراجع و
األطروحات التي تناولت موضوع السياحة و إن وجدت ففي تخصصات أخرى غير التييئة
العمرانية و أغمبيا في تخصصات عمم اإلقتصاد ،و جميعيا تتشابو في المنيجية و المفردات و
اإلقتراحات .و صادفنا كذلك نقص كبير في المعطيات و اإلحصائيات السياحية خاصة التي ليا
عالقة بالسياح و تنقالتيم و ميوالتيم  ،تضارب األرقام و المعطيات بين مختمف المديريات و
الييئات الذي قمل من مصداقيتيا و أطال من فترة التأكد منيا ،عدم اإلفصاح عن التقارير و
المؤشرات السياحية في الجزائر و غيابيا حتى في المواقع اإللكترونية ،وغيرىا من العقبات
األخرى التي تمكنا من تجاوزىا إيمانا منا بأىمية موضوع السياحة في تنمية القطاع اإلقتصادي
بالجزائر ىذا البمد الذي يزخر بمؤىالت سياحية ال مميل ليا.
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الفصــــــــل األول
مفاهيــــم عامــة حــول السيـاحـــة و مؤشراتهـــــا في
العالم و الجزائر



تمهيـــد

 / Ӏمفاهيم عامة حول السياحة
 / ӀӀمؤشرات السياحة في العالم
 / ӀӀӀالظاهرة السياحية في الجزائر


خالصة الفصل

تمهيـــد
برزت السياحة كأسرع القطاعات نموا في اإلقتصاد العالمي ،أكثرىا جمبا لمعممة الصعبة و
خمقا لمناصب الشغؿ ،األمر الذي دفع بالعديد مف الدوؿ لمتسارع لتنمية قطاعاتيا السياحية لئلستفادة
مف عوائدىا المباشرة و غير المباشرة عمى اقتصادىا الوطني
قبؿ الخوض في تحميؿ موضوع الدراسة رأينا ضرورة التطرؽ إلى بعض التعاريؼ و المفاىيـ
العامة التي تسيؿ فيـ الظاىرة السياحية بمختمؼ المصطمحات المستعممة ،نشأة ىذه الظاىرة و تطورىا
في المكاف و الزماف ،أىميتيا في التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية لمدوؿ ،إيجابيات تنميتيا و سمبياتيا
التي يجب تجنبيا ،ثـ انتقمنا إلى دراسة واقعيا عمى المستوى العالمي ،مف حيث عدد السياح و أكبر
الدوؿ جمبا ليـ ،و واقع شماؿ إفريقيا عامة و الجزائر خاصة بالنسبة لمظاىرة السياحية العالمية ،ثـ
سمطنا الضوء عمى نشأة و تاريخ السياحة بالجزائر و السياسة التي اتبعتيا لتنمية ىذا القطاع.
 -Ӏمفاهيم عامة حول السياحة
 -1تعريف السياحة
إف المفظ المغوي لكممة السياحة يعني التجواؿ ،و "عبارة ساح في األرض" تعني ذىب و سار عمى
وجو األرض.

و ورد لفظ السياحة في القرآف الكريـ في أكثر مف موضع ففي سورة التوبة ورد قولو تعالى "براءة
مف اهلل و رسولو إلى الذيف عاىدتـ مف المشركيف ،فسيحوا في األرض أربعة أشير و أعمموا أنكـ غير
معجزي اهلل و أف اهلل مخزي الكافريف"

()1

و معنى سيروا أييا المشركيف سير السائحيف آمنيف مدة

أربعة أشير ال يتعرض مف خبلليا لكـ أحد .و قاؿ تعالى "التائبوف العابدوف الحامدوف السائحوف
الراكعوف الساجدوف اآلمروف بالمعروؼ و الناىوف عف المنكر و الحافظوف لحدود اهلل و بشر
المؤمنوف"

()2

و يقصد السائحوف ىنا الصائموف لقوؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ "سياحة أمتي

الصوـ" و يقوؿ المفسروف أف السائحوف ىـ المسافروف لمجياد أو طمب العمـ .و ورد كذلؾ قولو تعالى

" عسى ربو إف طمقكف أف يبدلو أزواجا خي ار منكف مسممات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات
 1سورة التوبة اآليتيف رقـ  1و 2
 2سورة التوبة اآلية رقـ 112
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ثيبات و أبكا ار"( ،)1و معنى السائحات ىنا ىو الصائمات و سمي الصائـ سائحا ألنو يسيح مف النيار
ببل زاد و قاؿ المفسروف مياجرات أو صائمات.
و اشتير العرب برحمتي الشتاء و الصيؼ ،حيث عرؼ تجار مكة قبؿ اإلسبلـ ببراعتيـ في
التجارة ،وقد أفاد الوضع المضطرب في اليمف حينما استولى الحبشة عمييا في ترسيخ مكانة قريش
ونفوذىا في الجزيرة العربية حيث أصبحت مكة وسيطا ميما ينقؿ تجارة اليمف إلى الشاـ وفمسطيف،
وينقؿ تجارة الشاـ إلى نجد والحجاز واليمف ،وأضحى تجار قريش أغنى العرب ،وصارت مكة مرك از
خطي ار مف مراكز الثروة والماؿ في الجزيرة العربية .ذكر اهلل عز وجؿ رحمة الشتاء والصيؼ في سورة
قريش ،و قصد بيا ما كانت تألفو قريش مف الرحمة إلى اليمف في الشتاء ،والرحمة إلى الشاـ في
الصيؼ مف أجؿ التجارة وغير ذلؾ ،وقد امتف اهلل عمييـ بيذه النعمة نظ اًر ألنيـ كانوا يخرجوف في
أسفارىـ ويعودوف إلى بمدىـ آمنيف مطمئنيف نظ ار لتعظيـ العرب في الجزيرة ألنيـ سكاف البمد الحراـ.
إضافة إلى ذلؾ فإف مف فرائض اإلسبلـ حج البيت مف استطاع إليو سبيبل وىذا ما يعرؼ اآلف
بالسياحة الدينية.
ويعود أصؿ كممة السياحة في المغات األوربية إلى الكممة اليونانية " " Tornosوىو اسـ آللة
تشبو شكؿ المدور ،وأُدخمت إلى المغة البلتينية ليقصد بيا المسار الدائري .ويعكس ىذا المسار مفيوـ
حركة السياحة التي تنطمؽ مف نقطة تعود إلييا مرة أخرى ،األمر الذي يعني االبتعاد عف مكاف اإلقامة
مؤقتاً و العودة إليو (.)2
و ظيرت كممة ( )tourالمستعممة في مجاؿ السياحة و التي تطورت بعدىا إلى ( )tourismفي
القرف السابع عشر ،فاستعممت في المغة اإلنجميزية سنة  ،1792وظيرت في المغة الفرنسية سنة
 .1816و كانت تعني الرحمة الكبرى ( ، )le grand tourو ىي رحمة طويمة عبر أروبا يقوـ بيا
الشباب (دوف الفتيات) الذيف تتراوح أعمارىـ مف  20إلى  25سنة و تدوـ مف ستة أشير إلى سنة
ونصؼ ( .)3و تخص شباب الطبقات األرستقراطية في المجتمع البريطاني واأللماني  ،ثـ الفرنسي،
اليولندي ،البولندي و االسكندينافي لتصؿ في األخير المجتمع الروسي .استمرت ىذه الممارسة ،
 1سورة التحريـ اآلية رقـ 5
 2بظاظو ،د .إبراىيـ خميؿ ،الجغرافيا السياحية ،الوراؽ لمنشر والتوزيع ،ط  ،1عماف – األردف .2010 ،ص 23
3 Marc boyer, le tourisme de masse, édition l’harmattan, paris 2007. P 165
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طواؿ القرف السابع عشر  ،وبمغت ذروتيا في القرف الثامف عشر .تيدؼ ىذه الرحمة إلى تحسيف تعميـ
الشباب األرستقراطي و الرفع مف اىتماماتيـ و احتكاكيـ بأكبر الحضارات ،و تستند عمى العموـ
اإلنسانية اليونانية والبلتينية .وجيتيـ الرئيسية ىي روما بإيطاليا  ،و بعدىا فرنسا ،ىولندا ،ألمانيا
وسويس ار  ،و ابتداء مف منتصؼ القرف الثامف عشر  ،اتجو البعض إلى اليوناف والشرؽ األوسط.
و تنوعت التعاريؼ الخاصة بالسياحة الختبلؼ الباحثيف و اختبلؼ معايير التمييز بينيا ،فمـ
يظير أي تعريؼ متفؽ عميو لمسياحة ،و في مايمي سنمقي الضوء عمى بعض التعاريؼ:
تعريؼ مؤتمر األمـ المتحدة لمسياحة و السفر الدولي المنعقد في روما سنة  1963حيث عرؼ
السياحة عمى أنيا " ظاىرة اجتماعية و إنسانية تقوـ عمى انتقاؿ الفرد مف مكاف إقامتو الدائمة إلى
مكاف آخر لفترة مؤقتة ال تقؿ عف أربعة و عشريف ساعة ،و ال تزيد عف اثنا عشر شي ار بيدؼ
السياحة الترفييية ،العبلجية أو التاريخية ،و السياحة كالطائر ليا جناحاف ىما السياحة الخارجية و
السياحة الداخمية (.)1
و عرفيا مؤتمر أوتاوا بكندا سنة  1991عمى أنيا "األنشطة التي يقوـ بيا الشخص المسافر إلى مكاف
خارج بيئتو المعتادة لمدة معينة مف الزمف ،و أف ال يكوف غرضو مف السفر ممارسة نشاط يكتسب
منو دخبل في المكاف الذي يسافر إليو "(.)2
كما عرفتيا منظمة السياحة العالمية بأنيا " مجموعة مف النشاطات التي يقوـ بيا األفراد خبلؿ السفر
و االنتقاؿ إلى أماكف خارج محيطيـ المعتاد بغرض الراحة أو ألغراض أخرى"(.)3
و يمكف تعريؼ السياحة باستعماؿ ثبلث كممات أساسية ىي السفر ،الخياؿ ،المنظر ()VIP

()4

لمسفر عبلقة بالخياؿ ،المنظر محتوي في الخياؿ و ممكف أف يصبح حقيقة بفضؿ السفر

حيث

()5

 1محي محمد مسعد ،اإلطار القانوني لمنشاط السياحي و الفندقي ،المكتب العربي الحديث ،مصر ص 61
 2محي محمد مسعد ،نفس المصدر السابؽ ص 62
3 Jean Pierre et Michel Balfet, Management du tourisme, 2eme édition, Rearson education, France, 2007. p 4
4 VIP : voyage, imaginaire et paysage
5 Florence deprest, enquête sur le tourisme de masse, l’écologie face au territoire, édition belin, paris, 1997. P108
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 -2تطور ظاهرة السياحة عبر الزمن
ظاىرة السياحة قديمة ،ظيرت منذ أف انتيج اإلنساف فكرة اإلستقرار في تجمعات سكانية و حاجتو إلى
التنقؿ و الترحاؿ لبيع منتوجاتو أو التبادؿ بيا ،لتتطور بعد ذلؾ و تصبح ظاىرة اقتصادية عالمية ،و
قد مرت ىذه الظاىرة بعدة مراحؿ يمكف حصرىا في ثبلث مراحؿ أساسية ىي:
 -1-2المرحمة ما قبل القرن ( 19ما قبل سنة :)1811
تميزت ىذه المرحمة بحركة تنقؿ كبيرة تختمؼ أىدافيا مف زمف إلى آخر و يمكف تصنيفيا كمايمي:
 تنقبلت بسيطة كانت تعرؼ بالترحاؿ بحثا عف ظروؼ معيشية أفضؿ ،ىدفيا األساسي كاف التنقؿإلى األسواؽ الجديدة بغرض التجارة التي تغيرت مف التبادؿ بالسمع إلى البيع و الشراء.
 اشتيرت اليوناف باأللعاب األولمبية التي كانت تشارؾ فييا مختمؼ الشعوب التابعة لئلمبراطوريةاليونانية ( 776ؽ ـ إلى  393ـ) و أىمية ىذه األلعاب أدت إلى خمؽ حركة سفر كبيرة مف أجؿ
مشاىدتيا أو لممشاركة فييا ،مما أدى إلى إنشاء العديد مف الطرؽ و تطوير الخدمات المقدمة لمشعوب
الوافدة مف أنحاء العالـ.
 رحبلت العرب التي كانت تعرؼ برحمة الشتاء و الصيؼ بحثا عف ظروؼ مناخية مناسبة لطريقةعيشيـ.
 التنقؿ لؤلسباب الدينية كسفر العديد مف المسمميف إلى بيت اهلل الحراـ مما أدى إلى ظيور قوةاقتصادية في المنطقة إذ ينفؽ الحجيج ما جمبوه مف ذىب و فضة و كاف المسيح يسافروف إلى القدس
و روما.
 األسفار الرسمية كتنقبلت المموؾ و زعماء اإلمبراطوريات الرومانية لمتحكـ في مجاالت نفوذىـ ولمتأكيد عمى قوتيـ.
 سفر أبناء المموؾ ألجؿ الدراسة و التعميـ في مراكز عممية كبيرة المتواجدة في العواصـ األروبية. س فر الطبقات األرستقراطية لمنزىة و الترفيو أو إلى األماكف اإلستشفائية لمتمتع بالمياه المعدنيةحيث كانت مف أوائؿ أصناؼ السياحة التي انتشرت كثي ار فدافعيا الرئيسي لـ يكف لمصحة و التداوي و
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إنما لتطيير الروح و التمسؾ باإلعتقادات التي تعتبر أف الماء مقدس و ىو الذي يشفي مف األمراض
و اليواجس عف طريؽ ىيجانو و غمياف درجات ح اررتو.
 -2-2مرحمة القرن  19إلى بداية القرن : 21
تميزت ىذه المرحمة بارتفاع ظاىرة تنقؿ األشخاص و ىذا راجع بالدرجة األولى إلى ظيور وسائؿ نقؿ
جديدة كالقطار البخاري في بداية القرف  19و السيارة في أواخره كما تطورت كذلؾ وسائؿ النقؿ
البحري بظيور السفف الكبيرة و العمبلقة و اقتصر السفر خبلؿ ىذه الفترة خاصة عمى الطبقة
األرستقراطية مف أجؿ النزىة و الترفيو.
كما قاـ بعض األفراد باستغبلؿ ىذا الميوؿ إلى السفر عف طريؽ تنظيـ رحبلت جماعية إما عمى متف
القطار لمتنقؿ داخؿ الدوؿ األروبية أو عف طريؽ السفف إلى أمريكا ،و يوفر لممسافر خبلؿ ىذه
الرحبلت وسيمة النقؿ و ىياكؿ اإلقامة و اإلطعاـ و خصت شباب الطبقات األرستقراطية الذيف
يسافروف لمتعميـ و التعرؼ عمى الشعوب األروبية إلعداد أنفسيـ ثقافيا و سياسيا لتولي المناصب العميا
في ببلدىـ ،و مف ىنا انطمقت المفاىيـ الجديدة لمسياحة فأصبح السفر ال يتطمب توفير وسائؿ النقؿ
فقط بؿ تتعداىا إلى ىياكؿ اإلقامة.
كما أف التطور المعيشي الذي عرفو ىذا القرف فرض اتساع المدف و مواكبتيا لممرافؽ الحديثة و ىذا
يخمؽ صعوبة لمعيش في ىذه المدف األمر الذي يدفع بالطبقات الغنية بالتنقؿ في عطميا إلى مناطؽ
بعيدة عف ضوضاء المدف نحو الريؼ و الساحؿ بحثا عف الراحة و بما أف السياحة تتطمب وقتا فارغا
فكاف عمينا انتظار نياية القرف ( )19لتنتشر ظاىرة العطؿ و كانت تقتصر خاصة عمى أرباب العمؿ
و العماؿ المسؤوليف.
()1

و يمكف اإلشارة إلى انتشار أربعة أنواع مف السياحة

ىي السياحة الحموية و تمثؿ السياحة الصحية،

السياحة الجبمية ،السياحة الساحمية فصؿ الصيؼ و السياحة الريفية مف أجؿ الصيد.

1 Marc Boyer, Le tourisme, édition ditions du seuil, paris, 1982. P 61
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كما انتشرت ظاىرة المحطات السياحية المستوحات مف التعمير الحديث ،و انتشر فف العمارة و
التحصيصات جمبا لمسياح خاصة ببناء الفيبلت الجميمة في الواجيات البحرية و تحسيف ىندسة
الفنادؽ ،و ظيرت الرحبلت البعيدة نحو شماؿ إفريقيا ،مصر ،اليوناف ،الشرؽ األوسط ... ،و غيرىا.
 -3-2المرحمة من القرن العشرين إلى يومنا هنا:
يعد القرف العشريف العصر الذىبي لمسياحة إذ عرفت خبللو تطو ار كبي ار و ذلؾ مف خبلؿ اختراع
وسائؿ نقؿ جديدة تأتي في مقدمتيا الطائرة إضافة إلى التغير الممحوظ في وسائؿ النقؿ البري و
البحري التي أصبحت تتنافس في تقميص المسافات و اختصار الوقت و تحقيؽ األمف.
و قد عرفت ىذه الفترة تعميـ اإلجازات المدفوعة األجر و تزايد أوقات الفراغ فمـ تعد السياحة تقتصر
فقط عمى الطبقات األرستقراطية بؿ ارتفاع المستوى الثقافي دفع بالطبقات الوسطى و العماؿ إلى
السفر خبلؿ عطميـ السنوية .و مع تزايد أعداد المسافريف تزايدت الوجيات السياحية و تنوعت ىياكؿ
اإلستقباؿ و المحاؿ التجارية متبوعة كذلؾ بتطور وسائؿ اإلعبلـ.
كما ظيرت خبلؿ ىذه الفترة المنظمات السياحية و التي لعبت دو ار كبي ار في رقي المجاؿ السياحي مف
خبلؿ نشر الوعي السياحي و تنظيمو ،و أصبحت السياحة اليوـ موضوع عمـ و بحث مف طرؼ
العديد مف المختصيف و الباحثيف و انتشرت المدارس و المعاىد التي تختص باإلىتماـ بيذا المجاؿ.
خبلؿ ىذا القرف (القرف  )20تطورت السياحة خاصة في أروبا و أمريكا الشمالية و أصبحت تسيرىا
الرأس مالية و تعتمد عمى وسائؿ نقؿ آمنة و سريعة و أصبحت ذات نشاط اقتصادي مف بيف مسيريو
البنوؾ و مؤسسات التأميف ،و تعددت األسفار مف أجؿ األعماؿ فالسائح اليوـ ال يسافر مف أجؿ
التعرؼ عمى مناطؽ جديدة و إنما يسافر إلرضاء السوؽ ،إمضاء الصفقات ،بناء المصانع ،توسيع
المؤسسات خارج مجاليا األصمي ،فاستعمؿ ألوؿ مرت لفظ صناعة السياحة و الذي يتجمى في ظيور
المدف الكبرى و تطور الفندقة التي تحولت مف فنادؽ صغيرة إلى فنادؽ راقية تضمف أحسف نظافة و
أحسف حمامات و ىندسة داخمية و أحسف طباخيف ثـ ظير مفيوـ جديد ىو السبلسؿ الفندقية الكبيرة
حيث أنشأ "كنراد ىيمتف" سنة  1920أوؿ سمسمة فندقية

( )1

و لـ تتطور ىذه األخيرة و تنتشر عبر

أنحاء العالـ إال بعد . 1936
1 Jean Michel Hoerner, Géopolitique du tourisme, édition Armand colin, collection perspectives géopolitiques, paris, 2008. P 67
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و تطورت السياحة الدولية مع ظيور العولمة بفضؿ زواؿ الحدود بيف الدوؿ و حرية تنقؿ األمواؿ،
تطور وسائؿ النقؿ الجوي ،جاذبية المقاصد البعيدة و نقص رغبة السياح في زيارة نفس المكاف في كؿ
عطمة.
 -3صناعة السياحة
أصبحت السياحة اليوـ تنعت بالصناعة و ىي صناعة بدوف دخاف أو الصناعة المطيفة و الراقية ،و
نعرفيا عمى أنيا كؿ العمميات الخاصة بإنتاج الثروات ،و يمكننا اعتبار السياحة صناعة إذا نظرنا إلى
رأس الماؿ الذي يتطمبو النشاط السياحي و األيدي العاممة و مناصب الشغؿ المترتبة عميو و مقارنتيا
مع الصناعات الثقيمة.
حقا فالسياحة الحديثة ال تكتفي بفندؽ صغير يضمف المبيت و شواطئ واسعة و جميمة بؿ تتطمب
رؤوس أمواؿ طائمة لشراء البواخر الكبيرة و الطائرات و إنشاء حدائؽ التسمية الكبيرة.
و تمعب وسائؿ النقؿ دو ار ميما في صناعة السياحة فيناؾ مف السياح مف يفضؿ التنقؿ البحري أو
التنقؿ عبر الطرؽ أو السكة الحديدية لكف الحصة الكبرى تعود إلى النقؿ الجوي خاصة بالنسبة
لمسياحة البعيدة حيث تنتمي الطائرة إلى المنظر السياحي.
و لصناعة السياحة دور ىاـ في اإلنعاش اإلقتصادي فعوائدىا كثيرة و آثارىا سريعة و ىي كغيرىا مف
الصناعات األخرى يتوقؼ إنتاجيا عمى توفر مقوميف أساسييف ىما العرض و الطمب.
 -1-3العرض السياحي:
يعرؼ كذلؾ بالجذب السياحي و ىو عبارة عف جميع المقومات السياحية التي تقدميا المنطقة لسياحيا
سواء كانت مقومات طبيعية ،تاريخية ،أثرية أو ثقافية إضافة إلى جميع أنواع الخدمات و السمع التي
تحقؽ ارتياح السائح و تمبي حاجياتو.
 -2-3الطمب السياحي:
يعرؼ كذلؾ بالتدفؽ السياحي و يحقؽ ىذا األخير عند توفر مختمؼ الخدمات السياحية التي تستجيب
لمطمب السياحي كما و نوعا.
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 -1-2-3خصائص الطمب السياحي
الطمب السياحي مثمو مثؿ العرض السياحي يختمفاف عف الطمب و العرض الخاصيف بباقي المجاالت
اإلقتصادية و مف خصائصيا نذكر:
 الطمب السياحي تميزه الموسمية فيو يزداد بكثرة في الموسـ الذي تكوف أوضاعو المناخية معتدلة وىو الموسـ الذي تكثر فيو عناصر العرض مف تظاىرات و معارض و حفبلت و يتناسب مع العطؿ
السنوية و يقؿ الطمب في موسـ الكساد و الذي يتزامف مع الفترات المناخية الشاذة و األياـ الدراسية و
المينية.
 يتميز الطمب السياحي بالمرونة و الحساسية العالية فيو يتأثر بسيولة بالتغيرات الحاصمة فيالمجاؿ اإلقتصادي ،السياسي و اإلجتماعي و خاصة األمني فتحسنيا يؤدي مباشرة إلى زيادة الطمب
السياحي و سوءىا يتسبب في انخفاضو.
 الطمب السياحي يتطمب التغيير و التجديد المستمر فحتى إذا توصمنا إلى إرضاء السائح ففي زيارتوالمقبمة سوؼ يتطمب الجديد و األحسف و ربما يبحث عف مناطؽ جديدة لـ يشاىدىا مف قبؿ فإذا كرر
نفس الزيارة مع نفس الظروؼ السابقة سوؼ يمؿ مف ىذه المنطقة.
 يتسـ الطمب السياحي بالتوسع فإذا تـ إرضاء السائح عف طريؽ نوعية الخدمات المقدمة إليو سوؼيخمؽ لديو روح اإلطبلع و اإلكتشاؼ و مشاىدة المزيد مف المناطؽ المجاورة األخرى و يتطمب المزيد
مف الخدمات السياحية التي تخدـ راحتو و رفاىيتو.
 -3-3المنتوج السياحي:
ىو مجموع السمع و الخدمات المطروحة في السوؽ السياحية ليتـ استيبلكيا مف قبؿ السياح و ىي
تشمؿ مايمي:
 منتجات صناعية :كالمصنوعات اليدوية ،و التحؼ ،الموزاييؾ ،األقمشة ،األلبسة و األحذية ....و غيرىا
 منتجات زراعية :نممسيا مف خبلؿ المأكوالت و المشروبات المقدمة في المطاعـ و المحبلت خدمات خاصة :كخدمات النقؿ و اإلقامة السياحييف -خدمات عامة :كالخدمات الصحية ،الثقافية ،العممية ،السياسية ،المصرفية و خدمات التأميف.
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المنتوج السياحي بإمكانو أف يصنع و ينظـ ،و ىو ناتج عف النشاطات التي تقدميا اليياكؿ السياحية
و يتغير حسب احتياجات و رغبات السياح ،و بالتالي ىو باستمرار في مرحمة تغيير و تكييؼ فعوض
أف يعرؼ مرحمة النضج يبقى دائما في مرحمة اإلنطبلؽ أي عوض أف يختفي فيو يستمر بطريقة
أخرى.
 -4المكونات السياحية:
 -1-4أشكال السياحة:
أشكاؿ السياحة ثبلثة ىي:
 السياحة المحمية :تخص األفراد المقيميف في بمد و يسافروف بداخمو فقط السياحة الوافدة :تخص األفراد غير المقيميف في بمد و يسافروف إليو السياحة الخارجية :تخص األفراد المقيميف في بمد و يسافروف خارجو نحو بمد آخرو مف زاوية الطمب السياحي ،تأخذ السياحة األشكاؿ التالية:

()1

 السياحة الداخمية :و تضـ السياحة المحمية و السياحة الوافدة السياحة الوطنية :و تضـ السياحة المحمية و السياحة الخارجية السياحة الدولية :و تضـ السياحة الوافدة و السياحة الخارجية -2-4أنـواع السيـاحـــة
تقسـ السياحة إلى عدة أنواع ،ويتميز كؿ نوع منيا بمميزات خاصة بو
 -1-2-4أنواع السياحة حسب الهدف:
تعرؼ السياحة أنواعا مختمفة بناء عمى اليدؼ مف التنقؿ السياحي و يمكف حصر ىذه األنواع في:
السياحة الدينية:
ىي زيارة السياح األماكف المقدسة و الدينية؛ مف أجؿ التعرؼ عمى تاريخيا وقيميا الروحية
ومعتقداتيا ،و أىـ دافع فييا ىو السفر بقصد الحج لمواقع معينة محددة في كؿ ديانة ،و تنشط في
فترة قصيرة في السنة لذلؾ ففوائدىا عمى السكاف المحميوف تكوف محدودة.
 1خربوطمي صبلح الديف ،السياحة صناعة العصر :مكوناتيا ،ظواىرىا ،آفاقيا ،ط  ،1دار حازـ ،دمشؽ ،سورية .2002 ،ص 14
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السياحة الرياضية:
ىي السفر إلى دولة أخرى خبلؿ مدة زمنية محددة؛ مف أجؿ ممارسة وتطبيؽ عدة نشاطات رياضية
أو مشاىدة األلعاب والمباريات الرياضية ،مثؿ بطوالت كرة القدـ العالمية .و ىناؾ العديد مف أشكاؿ
ىذه السياحة فمنيا التقميدية كسياحة صيد األسماؾ ،السباحة و التزحمؽ عمى الجميد ،الرياضات
الكروية و ألعاب القوى ،و ىناؾ أشكاؿ جديدة كسياحة المغامرات و المخاطر و ىي التي تخص
تحديات لظواىر طبيعية صعبة و خطيرة كتسمؽ جباؿ صخرية ،التسابؽ بالقوارب في أنيار سريعة
الجرياف و الغوص في األعماؽ.
المؤتمرات:
سياحة األعمال و ُ

ىي مف أنواع السياحة التي تتميز بالحداثة؛ بسبب ظيورىا في نياية القرف العشريف  ،تتوضع مقراتيا
في المدف الكبيرة و ىي تجذب شريحة كبيرة مف السياح ذووا مستوى تعميمي و ثقافي عالي ،و تنتيي
عادة بزيارة معالـ سياحية.
و تصنؼ ىذه التنقبلت إلى عدة أنواع ىي:

()1

 التربصات المستمرة:
بعض المؤسسات ينظموف أياـ دراسية لموظفييـ لتنمية تفكيرىـ و مواكبتيـ التطورات الحديثة الحاصمة
في مجاؿ نشاطيا و في ىذه الحالة نجد نوعيف مف التنظيمات:
 تتـ التربصات في معاىد خاصة أو في مدارس أو جامعات لئلستفادة مف قاعاتيا دوف إعطاءأىمية لمخدمات الممحقة كالمبيت و اإلطعاـ
 تنظـ التربصات في فندؽ ذو عدة نجوـ بو قاعات لممؤتمرات و يولي اىتماـ كبير بنوعيةخدمات المبيت و اإلطعاـ و حتى التنشيط
كما تجري بعض المؤسسات إمتحانات ترقوية لموظفييا و تكريمات بنفس الطريقة.

 اإلجتماعات المهنية:
تعدد الطبقات العمالية و مجاالت نشاط المؤسسات يؤدي إلى تنوع ىذه التنقبلت و اختبلفيا مف حالة
إلى أخرى ،فيمكف أف نجد فوج مف عماؿ ورشة كالتي تيتـ بالبناء و األشغاؿ العمومية ينشطوف في
1 Yves Tinard, tourisme enjeux acteurs et pratique, édition ediscience, paris, juillet 2000. P 21 -22
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مكاف بعيد عف مقر مؤسستيـ ،أو تنقؿ مسؤوليف اقتصادييف إلى مناطؽ بعيدة مف أجؿ التعامؿ مع
زبائف و التعاقد مع مسيريف آخريف ،كؿ نوع مف ىذه التنقبلت يخص طبقة معينة مف األجور و لكؿ
طبقة أجر امتيازاتيا الخاصة مف حيث وسيمة النقؿ التي تختمؼ مف سيارة العمؿ إلى القطار أو
الطائرة ،و مف حيث المبيت مف فندؽ ضعيؼ التصنيؼ إلى فندؽ عالي التصنيؼ و كذلؾ اإلطعاـ.
و تندرج تحت ىذا النوع كذلؾ تنقبلت ممثمي الشركات الكبرى لئلعبلف عف منتوج جديد كالشركات
الكبرى لمسيارات ،و شركات العطور ذات الشيرة العالمية و غيرىا مف األمثمة األخرى و خبلليا
يعرض المنتوج في قاعات عرض كبيرة أو في مواقع سياحية كالشواطئ ،البحار ،القصور و حتى
اآلثار القديمة و يتـ خبلليا دعوة صحافييف و حتى مشتريف أوفياء ليذه المؤسسات و اإلشيار بيذا
المنتوج الجديد و بالتالي يتـ صرؼ أمواؿ طائمة لممبيت و اإلطعاـ و التنشيط و اإلشيار بأساليب
إعبلمية متطورة.

 المعارض ،الصالونات و المؤتمرات:
ىذه التظاىرات تتطمب أمواؿ كبيرة و تنظيـ محكـ فباإلضافة إلى النقؿ ،المبيت و اإلطعاـ ىي تتطمب
تنشيط و تجييزات خاصة كقصر معارض و قاعات مؤتمرات كبيرة الحجـ ،تتركز عادة في المدف
الكبرى التي تتميز بالسياحة الفصمية فتستعمميا لتنشط بيا الفصوؿ غير السياحية ،كما أف ىذا النوع
مف التنقبلت و خاصة خبلؿ فترة الصالونات الكبيرة و الدولية التي تجمب العديد مف العارضيف و
العديد مف الزبائف ،تتطمب عددا كبي ار مف الفنادؽ و المطاعـ التي تقدـ خدمات راقية ،و بما أنيا
تظاىرات كبيرة تجمع عدة سياح و مف جنسيات مختمفة فيي تفرض اإلىتماـ بصورة المدينة و تنظيـ
تجارتيا المحمية خاصة تجارة المنتوجات التقميدية
السياحة الثقافية:
تعرؼ السياح عمى المظاىر والمعالـ الخاصة بالمجتمعات القديمة  ،كما تعرؼ بأنيا الجاذبية
المرتبطة بالمواقع السياحية ،وتشمؿ فف العمارة ،المغة ،الموسيقى ،التقاليد و اآلثار القديمة.

السياحة العالجية:
ىي مف أنواع السياحة المستحدثة ،وتنتشر داخؿ الدوؿ التي تمتمؾ موارد طبيعية عبلجية ،كمناخ
معيف أو منابع مياه معدنية أو حموية يقصدىا السائح إما لمتداوي مف أمراض جسدية أو يكوف بصحة
جيدة و يبحث عف راحة نفسية.
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السياحة الترفيهية:
اليدؼ منيا ىو الترفيو واالستمتاع وتطبيؽ العديد مف اليوايات ،مف أىـ أنواعيا ىما السياحة الصيفية
و السياحة الشتوية ،و تمتاز بطوؿ فترة إقامة السياح في الموقع السياحي ،و تعتبر المناطؽ الشاطئية
أىـ المناطؽ جذبا لمسياح الباحثيف عف الترفيو.
السياحة اإلجتماعية

()1

إذا ىذا النوع مف السياحة فقد شيوعو في الفترة الحالية فيو ميز السياحة و لفترات طويمة و كاف اليدؼ
منو ىو السماح لمطبقات العمالية ذوي الدخؿ المحدود مف االستمتاع بعطميـ و قضاءىا في مناطؽ
ساحمية ىادئة.
بدايتو كانت منذ  1881حيف نشأ أوؿ مخيـ صيفي بفرنسا ثـ انتشر في باقي الدوؿ ،و مع حموؿ
 1936و ظيور العطؿ العممية المدفوعة األجر ،أصبحت ىذه الرحبلت ال تقتصر فقط عمى األطفاؿ
و إنما العائبلت خبلؿ فترة العطؿ ،و ييتـ بتنظيـ ىذه الرحبلت جمعيات مينية يتكوف أعضاءىا مف
عماؿ متطوعيف ،تعمؿ عمى تقديـ خدمات سياحية بسيطة و بأثماف معقولة.
و مف مميزات ىذا النوع مف السياحة ىو العطؿ الجماعية حيث تشترؾ العائبلت في المطابخ و
المغاسؿ و المراحيض و حتى في التنشيط و الترفيو سواء مف حيث تنظيـ الرحبلت أو تنشيط السيرات
فيكوف الفرد فييا مقيد نوعا ما و غير حر في أفعالو و تنقبلتو.
لكف ىذا النوع مف السياحة فقد أىميتو بسبب ارتفاع األسعار ،غياب العماؿ المتطوعيف و زيادة
متطمبات السياح الذيف أصبحوا يبحثوف عف نوع مف الجودة في الخدمات المقدمة ليـ.
السياحة البيئية:
تعتمد السياحة البيئية عمى العناصر الطبيعية و المظاىر البيئية الفريدة مف نوعيا كالمحميات الطبيعية
التي تزخر بالتنوع الحيواني و النباتي ،التضاريس التي تصنع المناظر البانورامية ،و المناخ الذي يميز
منطقة دوف أخرى.

1 Yves Tinard, op cit. P 6 -9
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سياحة التسوق:
يكوف اليدؼ مف وراء ىذا ال نوع مف السياحة شراء المنتجات التجارية مف لباس و أحذية و ىدايا
تذكارية ،قد تتعدى مدتيا اليوـ الواحد ،و تتركز خاصة في المدف الكبرى و المدف التي تحتضف
ميرجانات و معارض دولية و األسواؽ التي تشتير بالماركات العالمية.
 -2-2-4أنواع السياحة حسب فترة اإلقامة السياحية
حسب فترة اإلقامة يمكف تقسيـ السياحة إلى نوعيف ىما:
السياحة الموسمية :ىي سفر األفراد في مواسـ محددة نحو أماكف معينة ،مثؿ اتجاه السياح نحو
الشواطئ الساحمية أثناء الصيؼ أو سفر الحجاج إلى مكة المكرمة لمحج.
السياحة العابرة :وتشمؿ نوعيف وىما:
 السياحة البرية :ىي السياحة العابرة التي يتنقؿ فييا األفراد باستخداـ الطرؽ البرية ،والحافبلتالمخصصة لمسياحة.
 السياحة بالطائرات :ىي السياحة العابرة التي تعتمد عمى السفر بالطائرات ،وتكوف دوف أيتخطيط مسبؽ؛ ألنيا تعتمد عمى التوقؼ أو التعطؿ المفاجئ في الطائرة؛ مما يرغـ الشركات
السياحية عمى توفير رحبلت سياحية بديمة لممسافريف؛ حتى يتـ إصبلح العطؿ.
 -3-2-4أنواع السياحة حسب عدد السياح وتنظيمهم:
و تشتمؿ عمى األنواع التالية:

()1

السياحة الفردية:
ىي سياحة ال تعتمد عمى أي تنظيـ مسبؽ؛ حيث يسافر فرد أو عدة أفراد لزيارة دولة ما باالعتماد
عمى فترة وقت الفراغ الخاص بالسياح ،و يمكف لمسائح أف يتنقؿ لمفرده إما مف أجؿ الترفيو أو لمعمؿ
فيمكنو في األوؿ المبيت في فندؽ أو عند أصدقاء أو أقارب و يمكنو أف يتناوؿ وجباتو في مطاعـ أو
يطبخيا لنفسو ،أما التنقؿ مف أجؿ العمؿ فالسائح ىنا عادة زبوف لدى فندؽ معيف يبيت و يأكؿ فيو.

1 Yves Tinard, op cit. P 23
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السياحة الجماعية:
ىي السياحة التي يتفؽ فييا مجموعة مف السياح عمى السفر بشكؿ جماعي ،مع أسرتو أو أصدقائو أو
زمبلءه في العمؿ ،و بناء عمى برنامج ينظـ رحمتيـ واألماكف التي سيزورونيا ،وتصنؼ ىذه السياحة
إلى نوعيف:
 السياحة غير المنظمة :ىي تنظيـ مجموعة مف السياح رحمتيـ بشكؿ فردي دوف أي تخطيطسابؽ.
 السياحة المنظمة :ىي تطبيؽ مجموعة مف السياح برنامجا سياحيا مخططا باالعتماد عمىشركة متخصصة بالسياحة.
كما تنتشر أنواع أخرى مف السياحة تختمؼ حسب الموقع و سبب التنقؿ السياحي و منيا :السياحة
البيضاء و تخص سياحة الرياضات الشتوية (كالتزحمؽ في الثموج) ،السياحة الخضراء (كسياحة
األرياؼ) ،السياحة الساحمية ،السياحة النيرية ،السياحة الحموية (الصحية) ،السياحة الحضرية
 -3-4عناصر السياحة:
تتكوف السياحية مف أربعة عناصر أساسية ىي:
شكؿ رقـ  :01عنػ ػاص ػ ػ ػر السي ػاحػ ػ ػة

اإلطؼـــبم

الٌقـــــل
ػٌبصر السٍبحة

التٌشٍــط

اإلٌــىاء

المصدر :إنج ػاز البػػاحث ػ ػػة
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النقــــل :السياحة تستدعي التنقؿ و ىذا يتـ عف طريؽ وسائؿ النقؿ المتوفرة كالسيارة ،حافمة ،قطار،
باخرة
اإليواء :السياحة تستدعي إيواء السائح في إحدى ىياكؿ اإليواء المتاحة :فندؽ ،نزؿ ،إقامة ثانوية،
كراء عند أقارب أو أصدقاء ،مخيـ  ...إلخ
اإلطعام :لتمبية حاجاتو مف األكؿ يمجأ السائح إلى تحضير وجباتو بنفسو أو يتجو إلى مطعـ أو يدعى
مف طرؼ أقارب
التنشيط :عند وصولو يسأؿ السائح عف أنواع النشاطات السياحية و الترفييية المتواجدة بالمنطقة
كالنشاطات الثقافية ،التاريخية ،الترفييية ،الحموية ...إلخ
 -4-4الجــذب السياحي:
يتكوف النظاـ السياحي مف ثبلث عناصر أساسية ىي:
 اإلنساف أي السائح و ىو العنصر الديناميكي في ىذا النظاـ المكاف أو الموقع السياحي و ىو العنصر الثابت و يمثؿ أساس الجذب السياحي طرؽ النقؿ أو وسائؿ الربط بيف السائح و المكافو الجاذبية السياحية ىي القدرة عمى جذب السائح و المنشآت السياحية في مكاف معيف

()1

و تمثؿ المنطقة السياحية الجذابة ،المكاف الجغرافي الذي يقوـ بعرض المنتج السياحي ،أي مجموع
الخدمات المقدمة في مختمؼ النشاطات و التجارب لمختمؼ السياح

()2

و الجاذبية السياحية تصنؼ إلى عدة أنواع ( )3حسب العنصر األساسي الذي تعتمد عميو فنجد:

 1نبيؿ زعؿ الحوامدة ،موفؽ عدناف الحميري ،الجغرافيا السياحية في القرف الحادي و العشريف :منيج و أساليب و تحميؿ رؤية فكرية جديدة و تركيبة منيجية
حديثة ،دار الحامد لمنشر و التوزيع ،الطبعة  ،1األردف .2005 ،ص 129
2 laurent botti-nocolas, peypoch bernardin, solonandra sana, ingénierie du tourisme : concept, méthodes, applications, groupe de
boeck 1ere édition, France, 2008 .p 39
3 Ibid. p 46
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الشكؿ رقـ  :02أنػ ػ ػ ػواع الج ػاذبيػ ػ ػ ػة السي ػاحيػ ػ ػة
الجبربٍــة الثقبفٍــة
ههرجبى
هتحف
هسرح
هىسٍقى
هٌبسببت دٌٌٍة
الجبربٍـة
الوؤقتـة

هىقغ أثري
هىقغ تبرٌخً
حذائق
هراكس تجبرٌة

تىازى بركبًً

هٌظر جوٍل

أحذاث فلكٍة

حٍىاًبت

أحذاث هٌبخٍة

ًببتبت

الجبربٍـة
الذائوـة

الجبربٍــة الطبٍؼٍــة

المصدر :إنجػ ػاز البػػاحث ػ ػػة

الجاذبية السياحية التي تعتمد عمى موارد طبيعية:
و ىي تعتمد عمى مظاىر سطح األرض مف جباؿ و سيوؿ و ودياف و بحار و ما يميزىا مف مناظر
خبلبة و مف نباتات و حيوانات و مناخ ،و ىي مناطؽ دائمة الوجود و يمكف أف تشمؿ ظواىر خاصة
أو استثنائية كنشاط بركاني أو حدث فمكي.

الجاذبية الثقافية:
التي تعتمد إما عمى مواقع ثابتة كالمواقع األثرية أو مؤقتة كالمناسبات و الميرجانات الوطنية ،و يمتاز
ىذا النوع مف الجاذبية بطوؿ فترة اإلقامة و تنوع الخدمات السياحية المقدمة لمسائح و تدوـ ىذه
الجاذبية عمى عكس الجاذبية األولى أياـ محدودة خبلؿ السنة
 -5-4عناصر النظام السياحي:
يتكوف النظاـ السياحي مف عدة ىيئات ترتبط فيما بينيا عبر شبكة معقدة مف األعماؿ مثؿ التسويؽ و
الترقية و توفير الخدمات سواء في منطقة اإلقامة األصمية لمسائح أو في المنطقة المستضيفة لو التي
تجذبو و توفر لو الخدمات البلزمة.

22

الشكؿ رقـ  :03النظ ػ ػ ػ ػاـ السي ػاحػ ػ ػ ػ ػ ػي

الىجهة السٍبحٍة

طلب سٍبحً
(تسىٌق و
ترقٍة)

الخذهبت السٍبحٍة

تىفٍر الخذهبت
(اإلطبر القبًىًً
و التؼلٍوً)

السكبى

البلذ األصلً
للسٍبح

 جبربٍة طبٍؼٍة واصطٌبػٍة

 دوافغ و حبجبت()motivation et besoin

 خذهبت (إٌىاء ،تسلٍة،ًقل ،بٌىك)

 خذهبت (الٌقل)(وكبالت
هتؼبهلٍي

 هٍئبتسٍبحٍة،
سٍبحٍٍي
()tours opérateurs

 هٍئبت و وكبالت(قطبع ػبم و قطبع
خبص ،وكبالت سٍبحٍة)

المصدرNadia Theuma, le tourisme en méditerranée, une perspective socioculturelle, :
édition les presses de l’imprimerie, France, 2005. P13

و تقوـ السياسة السياحية عمى العناصر التالية (:)1
 تسيير المداخؿ (الوصوؿ أو الموصولية) :دور وكاالت النقؿ الجوي ،ضبط تسعيرة النقؿ ،شبكةالطرؽ ... ،إلخ.

1 Yves Tinard, op cit. P 36 – 38
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 الفندقة :تعرؼ السبلسؿ الفندقية بأثمانيا الباىضة الستيراد مواد لمبناء ،الزينة ،األثاث و الموادالغذائية التي ال تباع بالمنطقة المستقبمة ألف السائح يتأقمـ بصعوبة مع الحياة المحمية و يبحث دائما
عف ظروؼ معيشتو المعتادة
 تحسيف خدمات الوكاالت السياحية المحمية و المستقبمة لمسياح خمؽ عبلقات أو شراكة مع متعامميف في الدوؿ المصدرة لمسياح األخذ بعيف اإلعتبار اآلثار السمبية لمسياحة كعدـ احتراـ العادات و التوجيات الدينية لممنطقةالمستقبمة و تأثر السكاف بطريقة لباس السياح و طبيعة عيشيـ يدفعيـ إلى محاولة تقميدىـ و مضاعفة
اإلستيراد.
 -6-4دور الدولة:
يتمخص دور الدولة في تنمية المجاؿ السياحي في:
 ترقية صورة البمد و اإلشيار بيا اإلىتماـ بالسياحة اإلجتماعية بمساعدة الجمعيات المينية التنمية السياحية مف خبلؿ حماية البيئة و ذلؾ بمحاربة التموث ،تحسيف السموكات الجماعية،اإلىتماـ بمظير المواقع السياحية ،الحد مف اكتظاظ الشواطئ الذي يتعدى قدرات تحمميا ،مواجية
الظواىر الطبيعية
 تييئة المواقع السياحية إنجاز المخططات الجيوية لمتييئة السياحية حيث يندرج دورىا األساسي في تصحيح اإلختبلالتالمجالية ،جمع اإلحصائيات و إشراؾ جميع المتعامميف في المجاؿ لوضع إستراتيجية تنمية تخدميـ
جميعا.
 -5إيجابيات و سمبيات المجال السياحي:
دراسة السياحة يعني دراسة تصرفات األشخاص مف السياح الذيف غادروا مكاف إقامتيـ و عمميـ لفترة
مؤقتة و تصرفات السكاف المستقبميف ليـ ،كما يتطمب دراسة الييئات و المؤسسات التي تيتـ بالسفر و
السياحة ،و التطرؽ إلى انعكاسات الممارسات السياحية عمى األمبلؾ ،الجانب اإلقتصادي،
اإلجتماعي و الثقافي لمبمد المستضيؼ ،و يوجد نوعيف مف اإلنعكاسات منيا اإليجابية و منيا السمبية.
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 -1-5إيجابيــات السياحــة
السياحة ليست مجرد بعد أخبلقي مرىوف بالفساد ،بقدر ما ىي مورد استراتيجي قد يأتي بعد النفط ،
وعامؿ ميـ في تنوع مصادر الدخؿ و إنعاش األسواؽ وتوظيؼ اآلالؼ مف األيدي العاممة  ،وتشعبيا
لفروع كثيرة مف مكمبلت السياحة ،و في ما يمي البعض مف إيجابيات القطاع السياحي:
 من الجانب اإلقتصادي:زيادة التدفقات السياحية يؤدي إلى زيادة العوائد المالية و التبادالت بالعممة الصعبة ،كما أف الربح في
السياحة سريع ،و تخمؽ مناصب شغؿ عديدة منيا التي ليا عبلقة مباشرة بالسياحة و منيا غير
المباشرة تنشط قطاعات اقتصادية أخرى ،خاصة و أف السياحة ال تتطمب شيادات عالية.
 من الجانب اإلجتماعي:سمحت السياحة باستغبلؿ أوقات الفراغ بطريقة مسمية ،و زادت مف تنقبلت األشخاص مف أجؿ
الترفيو ،كما تخمؽ وظائؼ لربات البيوت داخؿ منازليـ مف خبلؿ تشجيعيـ عمى الحفاظ عمى الحرؼ
التقميدية ،و تسمح باإلحتكاؾ بأفراد آخريف و فيـ عاداتيـ و طريقة عيشيـ
 من الجانب الثقافي:تساعد السياحة في نشر ثقافة وتاريخ البمداف؛ باإلضافة إلتاحة الفرصة لشرح الجماؿ والفنوف الموجودة
بيا ،فتجعؿ السائح يتعمـ ويتعرؼ عمى المفاىيـ الثقافية لمبمد المستضيؼ و نقميا إلى أماكف و شعوب
أخرى في العالـ  ،كما تنتشر أيضاً المغات والفنوف بأنواعيا و فف الطبخ و الحرؼ اليدوية التقميدية
عمى نطاؽ واسع خارج حدود البمد بفضؿ السياحة.
 من الجانب المجالي:عادة ما تتغير مكانة وشكؿ األماكف عند إدخاؿ السياحة عمييا ؛ وذلؾ بسبب إجراء تحسينات و
ترميمات عمى البنية التحتية لممكاف ليكوف أكثر جماال و أفضؿ جمبا لمسائح ،كما يتـ بناء السدود
والطرؽ و وسائؿ اإلتصاالت و المواصبلت؛ باإلضافة إلى تحسيف خدمات المطارات ،اإلىتماـ
بالجانب العمراني و المعماري و حماية النسيج المبني القديـ الميدد باإلنييار ،إنشاء األسواؽ و
المساحات التجارية الكبيرة و ىياكؿ اإلستقباؿ البلزمة و مناطؽ التسمية و الترفيو.
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 من الجانب البسيكولوجي لمسياح:تعد تجربة السياحة مفيدة لؤلشخاص وقد تكوف سببا في تغيير حياتيـ لؤلفضؿ ،لما يكتسبو الشخص
ويتعممو أثناء سفره ،فتساعده في بناء شخصيتو ،إذ كمما يخوض تجربة جديدة تجعمو أكثر انفتاحا،
تقببل لآلخريف و تصرفاتيـ المختمفة ،و أكثر فيما لمحضارات ،باإلضافة إلى تكويف الصداقات مع
سكاف دوؿ أخرى وثقافات تختمؼ عف الدولة التي ينتمي إلييا .كما أف السياحة تجمب السعادة لؤلفراد،
حيث يتحضر العقؿ لخوض تجارب جديدة وتحديات غير مألوفة فيرتاح مف مشاؽ الحياة المعتادة.
 -2-5سمبيــات السياحــة
تعرؼ السياحة بعض االنعكاسات السمبية عمى المجاؿ و األفراد ،األمر الذي يستمزـ األخذ بعيف
اإلعتبار جميع العوامؿ الطبيعية و الثقافية و البشرية المحيطة بالمجاؿ السياحي و التفكير في خطط
تنموية محكمة تتجنب الوقوع في مساوئ ىذا النشاط
 -1-2-5المعوقات البسيكولوجية المرتبطة بالسياحة:

()1

األخطار المناخية:
رغـ إمكانية إعبلـ السياح بأحواؿ الطقس إال أف األفراد المسنيف و األطفاؿ ال يطيقوف درجات الح اررة
المرتفعة و ال البرد الشديد

األخطار الصحية:
بعض الدوؿ يفرضوف القياـ بتمقيحات قبؿ الدخوؿ إلييا خوفا مف اإلصابات بأمراض منتشرة بيذه
الدوؿ ،كما أف التنقؿ إلى أي منطقة يفرض التساؤؿ في البداية عف إمكانية التداوي في حالة التعرض
إلى حادث و عف نوعية التكفؿ بو و كفاءة األطباء.

األخطار الغذائية:
السياح يمحوف عمى النظافة و خاصة نظافة الطعاـ ،فيـ يبحثوف عف مطاعـ محمية نظيفة و تجمبيـ
بأطباقيا التقميدية ،و يريدوف عند فتح حنفيتيـ شرب مياه معالجة و صالحة لمشرب  ،و أف ال تعرضيـ
خدمة اإلطعاـ إلى أي خطر.

1 Yves Tinard, op cit. P 35 – 36
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األخطار األمنية:
السائح يبحث عف مناطؽ آمنة يمكنو التنزه فييا بكؿ أماف وبإمكانو الخروج ليبل و الوقوؼ بسيارتو في
أي مكاف يحمو لو بكؿ حرية دوف أف ينتابو شعور بعدـ األماف أو الخوؼ مف قياـ اشتباكات أو
مظاىرات و كذلؾ دوف أف يحس نفسو مراقب مف طرؼ رجاؿ األمف في كؿ مكاف يتوقؼ بو ،و
تراقب بطاقاتو و جواز سفره.

اإلحساس بالذنب:
عند التنقؿ إلى بعض المناطؽ أو الدوؿ تواجو السائح ظاىرة الفقر و الحرماف التي يممسيا في سكاف
المنطقة و ظاىرة شغؿ األطفاؿ و غيرىا فيولداف لديو اإلحساس بالذنب فيظف نفسو غني و قادـ
لئلنفاؽ عمى الترفيو و التنزه أماـ أفراد محروميف مف أدنى شروط الحياة و ىو إحساس يقمقو و يدفعو
إلى اجتناب مثؿ ىذه الوجيات السياحية
 -2-2-5أخطار اجتماعية و ثقافية:
كثرة اإلحتكاؾ بيف السكاف و السياح ،يؤثر عمى طريقة عيش السكاف بسبب اختبلط الثقافات ،و
احتماؿ التغيير في القيـ اإلجتماعية لممنطقة المستضيفة ،فيتأثر السكاف بطريقة كبلـ السياح و لباسيـ
و تصرفاتيـ ،و يتسبب ذلؾ في فقداف ىوية المنطقة و قيميا و عاداتيا.
مرور سياح أغنياء يجعؿ السكاف المحمييف يحتكوف بفئات غريبة عنيـ و مستوى معيشي لـ يطمحوا
أف يعيشوه و بالتالي يخمؽ لدييـ شعور بالغيرة و الحقد) (1قد يتحوؿ إلى جرائـ و انحرافات اجتماعية.
و تتأثر المواقع السياحية الطبيعية ،األثرية و التاريخية مف الزيارات غير المنظمة لمسياح فأحيانا
تتحمؿ أكثر مف طاقة استيعابيا و ىذا يؤثر سمبا عمى الموقع و يؤدي إلى تمفو و فقدانو ،باإلضافة
إلى بعض التصرفات التي يقوـ بيا السياح مف غير قصد كالكتابة فوؽ جدراف المواقع لترؾ ذكرى
مرورىـ و ىي مساىمة في تمؼ ىذه المواقع.
 -3-2-5أخطار مجالية و بيئية:
أخطار تنجـ مف إتبلؼ المناطؽ الطبيعية مف غابات و محميات و شواطئ بسبب التصرفات غير
العقبلنية و اإلستغبلؿ المفرط ليذه المناطؽ ،اإلخبلؿ مف التوازف البيئي الحيواني و النباتي بسبب
المبالغة في تييئة المواقع السياحية و اإلنارة الكبيرة خاصة في الميؿ ،باإلضافة إلى التموث الجوي
1 Yves Tinard, op cit. P39
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الذي يسببو إزدحاـ الطرقات في الفصؿ السياحي و التموث البري الناجـ مف ارتفاع نسبة النفايات
الصمبة و التموث البحري و سببو الرئيسي المباالة المصطافيف ،دوف أف ننسى الضجيج و الفوضى
طيمة فترة اإلصطياؼ.
أخطار أخرى تنجـ مف المنافسة عمى المصادر المائية بيف السياحة و القطاعات األخرى ،و المنافسة
عمى األراضي

() 1

الواقعة بالقرب مف المواقع السياحية كالساحؿ الذي يعتبر أكثر المناطؽ جمبا

لمتوضعات العمرانية فتظير المنافسة بيف المباني السكنية و المؤسسات الخدماتية و بيف اليياكؿ
السياحية مف فنادؽ ،مطاعـ و مرافؽ لمتسمية.
النشاط السياحي يتمركز في مجاؿ محدود و ال يمكنو أف ينمي المجاؿ اإلقميمي بؿ يؤدي إلى اإلخبلؿ
في التوازف بالتركز عمى مجاالت دوف أخرى كالمجاالت الساحمية و الحضرية و يخمؽ حواجز بيف
الساحؿ و المناطؽ الداخمية التي تبقى ميمشة
 -4-2-5إختالف قواعد تصنيف الفنادق:
لتصنيؼ الفنادؽ كؿ دولة تضع قواعدىا الخاصة و ىذا ما يجعؿ السائح خاصة في إطار السياحة
الدولية يتخوؼ مف التصنيفات الصغيرة و يدفعو إلى القمؽ و التخوؼ حتى قبؿ دخولو غرفتو ،لذلؾ
فالسياح األروبييف خاصة يبحثوف دوما عف السبلسؿ الفندقية العالمية المشيورة حتى ينتابيـ اإلحساس
باألماف و الطمأنينة ،غياب ىذا النوع مف ىياكؿ اإلستقباؿ يعد عامبل طاردا لمسياح الدولييف.
 -ӀӀمؤشرات السياحة في العالم
يمثؿ نشاط السياحة الدولية واحدا مف أكثر الظواىر اإلقتصادية و اإلجتماعية البارزة في القرف
الماضي .وحسب منظمة السياحة العالمية ،فقد زاد عدد السياح الدولييف الوافديف مف  2553مميوف
سائح في عاـ  1950إلى  1.235مميوف سائح في عاـ  ،2016أي بمتوسط معدؿ نمو سنوي بنسبة
 ،% 18.7و ما يترتب عمى ىذه الزيادة مف عوائد مالية و مناصب شغؿ جديدة.
و تتميز السياحة الدولية باتساع مستمر في رقعتيا الجغرافية وتنوع وجياتيا السياحية .و عمى الرغـ
مف استمرار تركز ذلؾ النشاط في األقاليـ المتقدمة بأروبا و أمريكا ،التي تعرؼ باألسواؽ السياحية

1 Nadia Theuma, op cit. P 17
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التقميدية ،فإنو يبلحظ حدوث زيادة كبيرة أيضا في األسواؽ المستقبمة لمسياح في األقاليـ النامية .و ىي
أقاليـ سياحية جديدة تتواجد في الدوؿ النامية في آسيا و إفريقيا و الشرؽ األوسط.
و بذلؾ أصبحت السياحة لدى الكثير مف بمداف تمؾ األقاليـ أحد أىـ النشاطات االقتصادية ومصد ار
رئيسيا مف مصادر عوائدىا مف العمبلت األجنبية و فرص العمؿ .لذلؾ ،تمقت السياحة اىتماما كبي ار
في استراتيجياتيـ التنموية  ،كما أدرجت ضمف جدوؿ أعماؿ العديد مف المؤتمرات الدولية خاصة التي
ليا عبلقة بالتنمية

المستدامة.

 -1السياحة الساحمية:
تعتبر السياحة الساحمية أىـ نوع سياحي يؤثر في السياحة العالمية ،و يتصدر األنواع األخرى مف
حيث جمبو لمسياح الدولييف .تنتشر ىذه السياحة في البمداف التي تتوفر ليا مناطؽ ساحمية جذابة و بيا
شواطىء رممية ناعمة و مياه صافية و بيا خمجاف ،ينابيع ،حيوانات ،طيور و نباتات برية نادرة.
و الساحؿ منطقة نادرة ،جد حساسة و صعبة التييئة و ذلؾ لعدة أسباب منيا:
 الساحؿ يجمب العديد مف السكاف فالجميع يتسابؽ ليسكف بمحاذاة البحر و نتيجة ذلؾ ىونسيج عمراني عشوائي و غير منظـ
-

الساحؿ يستقبؿ العديد مف النشاطات اإلقتصادية كالموانئ التجارية و الصناعية ،الموانئ
العسكرية ،موانئ الصيد ،موانئ النزىة ،الرياضات البحرية و الغوص في أعماؽ البحار

 الساحؿ منطقة تعرؼ منافسة كبيرة بيف السكف ،النشاطات االقتصادية و النشاطات السياحيةالتي تتركز في مجاليف أساسييف ىما الشاطئ و ما يتعرض إليو مف اكتظاظ في الفصؿ
السياحي ،و الواجية البحرية القريبة مف الشاطئ و السباؽ الكبير الذي يعرفو ىذا المجاؿ
النتشار الفنادؽ و المطاعـ بو
 يتعرض الساحؿ إلى اإلتبلؼ و بدرجة كبيرة إما بسبب ظواىر طبيعية تؤثر عمى مرفولوجيتوو إما بسبب األفراد عف طريؽ المباالتيـ و التموث الناجـ عف زيارتيـ لمشاطئ
وىذه السياحة ليا عبلقة مباشرة بالسياحة الشاطئية في المناطؽ الساحمية ،ثـ عبلقات بأنواع سياحية
أخرى كسياحة الغوص و الصيد و الرياضات البحرية و السياحة الحضرية ،و سياحة األعماؿ و
غيرىا.
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لطالما كاف الساحؿ منطقة جذب أساسية لمسياح فاستعمؿ منظره الطبيعي الخبلب كصور في بطاقات
بريدية و ىي التي ظيرت منذ 1920

() 1

لئلشيار بو ،و استعمؿ في الموحات الزيتية و كخمفيات

لمصور و الشاشات ليصنع الخياؿ السياحي و يجذب السياح ،و استعممت صوره بجميع حاالتو فمثبل
اليدوء ،و الييجاف ثـ غروب الشمس و تارة الصخور و الرماؿ و غيرىا ،اليوـ و بعد مرور عديد
السنوات ال يزاؿ الساحؿ ىو ذلؾ البحر الذي يستقبؿ مبلييف المصطافيف سنويا لمتمتع بزرقتو و برمالو
و مياىو و شمسو و ىو كذلؾ البحر الذي تتسابؽ الفنادؽ و نوافذ و شرفات المباني كي تواجيو و
تطؿ عميو.
تصؿ السياحة الساحمية ذروتيا مف حيث عدد السياح الوافديف في فصؿ الصيؼ الممتد مف أوائؿ شير
جواف إلى غاية أواخر شير سبتمبر و ىي الفترة التي تعرؼ بفصؿ اإلصطياؼ ،و يأتي في الصدارة
بمداف حوض البحر المتوسط الذي يصنؼ أوؿ إقميـ سياحي في العالـ.
 -2السياحة في حوض البحر المتوسط
مف المعروؼ أنو توجد العديد مف الدوؿ التي تقع عمى السواحؿ ،ومف الجدير بالذكر أف ىذه ميزة
تحسد عمييا تمؾ الدوؿ ،حيث يعني ذلؾ أف ليا حدودا بحرية تمكنيا مف السفر مف خبلليا ،باإلضافة
إلى قدرتيا عمى التجارة عف طريقيا ،كما أنو مف المعروؼ منذ القدـ أف األمـ كانت وال تزاؿ تبحث
عف األماكف التي يوجد فييا الماء ،لذا نجد الكثير مف الحضارات التي قامت بجانب األنيار والبحار.
ويعتبر البحر المتوسط مف البحار التي تقع عمى حدوده الكثير مف الدوؿ وىو بحر مرتبط بشكؿ
مباشر مع المحيط األطمسي ،وىو محاط مف معظـ االتجاىات بالبر ،وتبمغ مساحتو ما يقارب مميونيف
و نصؼ كيمومتر مربع ،كما أنو يعد مف أىـ البحار عبر العصور وقد كاف مرك از ميما لقياـ
الحضارات حيث أطمؽ عميو العرب قديما إسـ بحر الروـ ،و مف أىـ الحضارات التي قامت فيو ىي
الحضارة الفينيقية والحضارة اإلغريقية ،حيث وفر البحر ليـ الكثير مف التسييبلت التجارية ،وأسباب
الحياة لشعوبيـ العتمادىـ عمى صيد األسماؾ ،كما استطاع الروـ بعد فترة مف الزمف السيطرة عمى
البحر المتوسط وأسموه باسـ بحرنا ،ثـ بعد فترة مف الزمف استطاعت الخبلفة اإلسبلمية في عيد
العثمانييف السيطرة عمى ثبلثة أرباع المنطقة المطمة عميو .يشمؿ البحر المتوسط ثبلث قارات أروبا،
1 Vincent coeffé, la plage, fabrique la touristicité idéale, revue l’information géographique : la nature de la ville, volume 74, université
Angers, France, septembre 2010. p 54
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آسيا و إفريقيا ،يضـ  23دولة مطمة عميو ،و يمكف تقسيمو إلى ضفتيف الضفة الشمالية و ىي التي
تجمب أكبر عدد مف السياح ألنيا تحوي دوؿ متقدمة ،و الضفة الجنوبية و ىي التي تجمب عدد
ضعيؼ مف السياح ألنيا تحوي دوؿ نامية كانت مستعمرات قديمة لدوؿ الضفة الشمالية.
يقاؿ أف حوض البحر المتوسط ىو أقدـ منطقة سياحية و أكثرىا تنمية في العالـ ،يتميز بمناخو
المعتدؿ ،مياىو ضعيفة العمؽ و ىادئة و مناظره متنوعة (.)1
تعد السياحة مف النشاطات اإلقتصادية األساسية بحوض البحر المتوسط ،حيث استقبؿ ما يقارب 60
مميوف سائح سنة  ،)2( 1970و ارتفع عددىـ سنة  2002إلى  228مميوف سائح  ،ثـ جاوز 300564
مميوف سنة  2016و ىو يمثؿ  % 24مف إجمالي عدد السياح لنفس السنة و تتوقع المنظمة العالمية
استقبالو  459مميوف سائح سنة .)3( 2030
يمثؿ التراث الثقافي المادي و غير المادي ثروة ميمة بحوض البحر المتوسط ،فباإلضافة إلى المعالـ
و المواقع التاريخية المتعددة ،تنوع في المناظر و في النظاـ الحضري و شبكات المواصبلت ،كؿ
منطقة مف ىذا اإلقميـ تتمتع بتاريخ ،بعادات و تقاليد خاصة بيا.
بفضؿ موقعو الجغرافي اإلستراتيجي ،شبكة نقمو ،مناخو المعتدؿ ،جماؿ طبيعتو ،إرثو الثقافي و
المعماري ،يعد حوض البحر المتوسط الوجية السياحية األولى عالميا التي تستقطب نسبة كبيرة مف
السياح الدولييف.
-3

إحصائيات عن السياحة الدولية في العالم:

 -1-3عدد السياح الدوليين حسب السنوات
يعرؼ عدد السياح الدولييف ارتفاعا مستم ار حسب السنوات مصحوبا بارتفاع في نسبة العوائد السياحية

1 Nadia Theuma, op cit. P 07
2 Jean pierre paulet, les villes et la mer, édition ellipses, paris, 2007. P 102
3 Organisation mondiale du tourisme (OMT-UNWTO), faits saillants du tourisme mondiale 2017
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الشكؿ رقـ  : 04عدد السيػ ػاح الدوليي ػف حسب السنوات 2016 -1990
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Baromètre du tourisme mondial, volume 15, aout 2017

مف خبلؿ الشكؿ رقـ  04تتبيف الزيادة المستمرة في عدد السياح ما عدا بعض التذبذبات المسجمة في
بعض السنوات كالتي تتضح سنة  2009و التي تمثؿ واحدة مف أصعب السنوات بالنسبة لمنشاط
السياحي ،فنبلحظ انخفاض عدد السياح الوافديف إلى  893مميوف سائح بعد اإلرتفاع الممحوظ الذي
سجمتو السنة السالفة بػ  930سائح رغـ األزمة اإلقتصادية العالمية التي انطمقت تمؾ السنة ،و يعود
ىذا االنخفاض إلى تفاقـ األزمة اإلقتصادية مصحوبة بأزمة مالية ،ارتفاع أسعار المواد األولية و
البترولية ،و سعر الصرؼ المالي .باإلضافة إلى األزمة اإلقتصادية العالمية انتشرت ظواىر أخرى
ز ())A(H1N1
المتمثمة في انتشار األمراض المعدية كاإلنفموان ا

التي عرقمت حركة السياح بسبب

تخوفيـ مف اإلصابة بالمرض .ىذا االنخفاض نممسو خاصة في دوؿ أروبا كما يبينو الشكؿ رقـ ،05
حيث عانت إسبانيا و اليوناف و غيرىـ مف الدوؿ مف األزمة اإلقتصادية و أثر ذلؾ عمى الدوؿ
األعضاء في المنطقة األروبية.
سنة  2010عرفت ارتفاع عدد السياح مف جديد بػ  953مميوف سائح رغـ استم اررية األزمة العالمية و
يرجع ذلؾ إلى التظاىرات التي احتضنت خبلؿ ىذه السنة مثؿ كأس العالـ لكرة القدـ في جنوب
أفريقيا ،دورة األلعاب األولمبية الشتوية في كندا وألعاب الكومنولث في اليند.
سنة  2011عرفت تذبذبات أخرى في اإلحصائيات السياحية لكف ىذه المرة مست دوؿ شماؿ إفريقيا و
الشرؽ األوسط بسبب الظروؼ األمنية و السياسية التي واجيتيا ىذه الدوؿ و التي عرفت بالربيع
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العربي و الذي مس العديد مف الدوؿ العربية السياحية التي عرفت انخفاض عدد السياح الوافديف إلييا
مثؿ تونس ،مصر ،سوريا و اليمف.
 -2-3عدد السياح الدوليين حسب األقاليم:
الشكؿ رقـ  :05عدد السياح الدولييف حسب األقاليـ الكبرى عبر السنوات () 2016-2000
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تتصدر أروبا األقاليـ السياحية و تمثؿ أقدـ وجية سياحية ،حيث حافظت عمى مكانتيا إلى يومنا ىذا
فيي لوحدىا استقبمت نصؼ عدد السياح سنة ( 2016شكؿ رقـ  ، )06ثـ تمييا آسيا الشرقية التي
تستقطب كذلؾ العديد مف السياح المولعيف بالتطور التكنولوجي الذي تتميز بو الياباف و بالعادات و
التقاليد التي تميز الصيف و اليند ،و قد استقبمت آسيا سنة  2016ربع عدد السياح الدولييف.
الشكؿ رقـ  :06عدد السياح الدولييف حسب األقاليـ الكبرى سنة 2016
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تتقارب كؿ مف قارتي آسيا و أمريكا في اإلحصائيات السياحية لكف تبقياف بعيدتيف عما تستقبمو قارة
أروبا رغـ أف مسيرة ىذه القارات متشابية (شكؿ رقـ  )05في نسبة النمو و سنوات انخفاض عدد
السياح و سنوات ارتفاع عددىـ.
أما عف إقم يمي إفريقيا و الشرؽ األوسط فيما متساوياف تقريبا مف حيث استقباليما لمسياح (شكؿ رقـ
 )05و يبقياف في المرتبة األخيرة أماـ األقاليـ السياحية السالفة الذكر ،و ىما يتشابياف مف حيث
تطور عدد السياح فنبلحظو تباطئو ابتداء مف سنة  2010بسبب أحداث الربيع العربي ثـ عاود في
النمو البطيء مف جديد ابتداء مف سنة  2011ليعرؼ نوعا مف الثبات انطبلقا مف سنة 2014
(أنظر الشكؿ .)05
 -3-3عدد السياح الوافدين إلى إفريقيا
عدد السياح الدولييف الوافديف إلى إفريقيا ضعيؼ جدا إذا ما قورف بالعدد اإلجمالي لمسياح في العالـ
(أنظر الشكؿ رقـ  )06فيو ال يمثؿ سوى  % 5فقط مف إجمالي السياح و ىي نسبة ضئيمة جدا ،أما
إذا تعمؽ األمر بدوؿ شماؿ إفريقيا فنسبتيـ ميممة إذا ما قورنت بإجمالي السياح الدولييف .و تستقبؿ
 % 32فقط مف السياح الوافديف إلى إفريقيا.
الشكؿ رقـ  :07نسبة السياح الدولييف في إفريقيا و العالـ بيف  2005و 2016
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الشكؿ رقـ  :08عدد السياح الدولييف في إفريقيا الشمالية 2016 - 2005
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يشمؿ شماؿ إفريقيا أربع دوؿ ىي المغرب ،الجزائر ،تونس و السوداف .تنفرد دولتي تونس و المغرب
بعدد سياح البأس بو حيث تستحوذ المغرب عمى أكثر مف نصؼ السياح الوافديف ،تمييا تونس بػ أكثر
مف ربع عددىـ و ثـ الجزائر بحوالي  % 10مف عدد السياح و السوداف في المؤخرة بػحوالي % 4
فقط.
 -4-3ترتيب الدول السياحية:
حسب إحصائيات المنظمة العالمية لمسياحة و التي تقوـ كؿ سنة بترتيب خمسوف دولة سياحية حسب
عدد السياح الوافديف ،تـ ترتيب العشر دوؿ السياحية األولى في العالـ حسب ما ىو موضح في
الجدوؿ رقـ  01أدناه.
جدوؿ رقـ  :01ترتيب العشرة دوؿ السياحية األولى سنة 2016
عدد السياح (مميوف)

الترتيب الدوؿ
01

فرنسا

82.6

02

الواليات المتحدة األمريكية

75.6

03

إسبانيا

75.3

04

الصيف

59.3

05

إيطاليا

52.4

06

بريطانيا

35.8
35

07

ألمانيا

35.6

08

المكسيؾ

35.1

09

تايمندا

32.6

10

تركيا

31
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تتبيف بوضوح المرتبة األولى التي حافظت عمييا فرنسا منذ عدة سنوات فيي الدولة التي تستقطب أكبر
عدد مف السياح الدولييف متبوعة بالواليات المتحدة األمريكية .و يتبيف نسبة الدوؿ األروبية الذي يعادؿ
نصؼ عدد الدوؿ المرتبة األمر الذي يؤكد عمى صدارة القارة األروبية.
مف بيف خمسوف دولة سياحية مرتبة عمى المستوى العالمي سنة  ،2016احتمت المغرب المرتبة ،35
بينما احتمت تونس المرتبة  ،48في حيف بقيت الجزائر غائبة عف الترتيب و لـ تتحصؿ حتى عمى
المرتبة األخيرة رغـ غناىا بالمؤىبلت السياحية المتنوعة.
 -5-3ترتيب الدول المحبة لمسفر:
تقوـ المنظمة العالمية لمسياحة بترتب أكثر الدوؿ حبا لمسفر فيي دوؿ مصدرة لمسياح الذيف يجب
التفكير في استقطابيـ لئلستفادة مف تنقبلتيـ
جدوؿ رقـ  :02ترتيب الدوؿ المحبة لمسفر سنة 2016
عدد

الترتيب

الدولة

01

الصيف

226

02

الواليات المتحدة األمريكية

130

03

ألمانيا

83

04

بريطانيا

71

05

إيطاليا

63

06

كندا

53

07

فرنسا

30
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المصدر:

Organisation mondiale du tourisme (OMT-UNWTO), faits saillants du tourisme
mondiale 2017
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مف الجدوؿ رقـ  02يتبيف أف أكثر السياح تنقبل ىـ الصينيوف متبوعيف بالواليات المتحدة األمريكية،
كما تظير مرة أخرى أروبا بأربعة دوؿ ىي ألمانيا ،بريطانيا ،إيطاليا و فرنسا و تبيف بذلؾ أىمية
الحركية السياحية بأروبا مف خبلؿ عدد السياح الوافديف و كذلؾ الخارجيف ،أما عف دوؿ إفريقيا و
الشرؽ األوسط فيي غائبة تماما عف ترتيب الدوؿ األكثر سفرا.
 -IIIالظاهرة السياحية في الجزائر
 -1تاريخ الظاهرة السياحية بالجزائر
يعتبر النشاط السياحي حديث بالجزائر تعود نشأتو إلى الفترة اإلستعمارية لذلؾ يمكننا تتبع تاريخ نموه
حسب فترتيف فترة ما قبؿ اإلستقبلؿ و فترة ما بعد اإلستقبلؿ.
 -1-1فترة ما قبل اإلستقالل أي قبل سنة 1962
الظاىرة السياحية قديمة بالجزائر لكف ظيورىا كنشاط مخطط بدأ خبلؿ ىذه الفترة حيث كاف محتك ار
مف طرؼ المعمريف و السياح األجانب فقط دوف السكاف المحمييف ،إذ أدرؾ المستعمر الفرنسي أىمية
الموارد السياحية التي تزخر بيا الببلد و الدليؿ عمى ذلؾ البرامج الموسعة التي وضعيا مف أجؿ تنمية
النشاط السياحي.
ففي مطمع القرف العشريف و تحديدا سنة  1914استقبمت الجزائر تدفقات معتبرة مف السياح األجانب
حيث عرفت بأنيا مقصدا سياحيا جذابا فضبل عف اعتداؿ مناخيا خاصة فصؿ الشتاء و تعدد مواقعيا
الطبيعية الخبلبة ،انطبلقا مف ىنا أنشأت العديد مف المجاف و الييئات لدعـ و تنظيـ استقباؿ السياح و
تمبية حاجياتيـ و مف بينيا نذكر:
 المجنة الشتوية الجزائرية سنة  ، 1914أنشأت مف أجؿ ترقية و تنمية المقصد السياحيالجزائري خاصة في منطقتي الجزائر و بسكرة
 نقابة المبادرات السياحية في كؿ مف مدينة وىراف سنة  1914و مدينة قسنطينة سنة 1916تعمبلف عمى تنظيـ رحبلت سياحية باتجاه الجزائر
 الفيدرالية السياحية سنة  1919تستفيد مف دعـ مالي مف طرؼ الحكومة الفرنسية القرض الفندقي سنة  1928الذي أسندت لو ميمة منح القروض لممستثمريف في المجاؿالسياحي
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 -الديواف الوطني لمنشاط اإلقتصادي و السياحي ( )OFALACسنة 1931

()1

مف أجؿ تنمية

السياحة بالجزائر
كميا ىيئات عممت عمى تنشيط الحركة السياحية إباف الفترة اإلستعمارية و ساىمت في رفع عدد
السياح الوافديف إلى الجزائر الذي قدر بػ  150.000سائح سنة  1950لكنو تقمص سنة  1954بسبب
اندالع الثورة التحريرية (.)2
و عزز المستعمر برنامجو التنموي بمخطط قسنطينة سنة  1957الذي جاء فيو ضرورة إنجاز
 17.200غرفة فندقية  %17 ،منيا تركزت بالعاصمة الجزائرية إضافة إلى إنجاز  1.130غرفة
موزعة بيف المحطات المعدنية و المناخية.
بعد اإلستقبلؿ ورثت الجزائر عف الفترة اإلستعمارية طاقات إيواء تقدر بػ  5.922سرير % 50 ،منيا
في فنادؽ شاطئية

()3

و ىو ما يعكس توجيات المستعمر في تنمية ىذا النوع مف السياحة.

 -2-1فترة ما بعد اإلستقالل أي بعد سنة 1962
بعد استقبلؿ الجزائر لـ يكف القطاع السياحي مف أولويات الدولة ،عمى عكس باقي دوؿ البحر
المتوسط ،بؿ جاء في مستوى ثانوي بعد قطاعي الزراعة و الصناعة ،و لتسييؿ تتبع نمو المجاؿ
السياحي في الجزائر بعد اإلستقبلؿ الوطني سوؼ نقسـ ىذه الفترة حسب العشريات.
 -1-2-1سنوات الستينـات:
في بداية ىذه الفترة أي الفترة المباشرة لبلستقبلؿ لـ يستفد القطاع السياحي مف أي تنمية بؿ تميز
بالضعؼ سواء مف حيث اليياكؿ الفندقية أو مف حيث الخدمات المقدمة إضافة إلى نقص اليد العاممة
المؤىمة ،كما أف الظروؼ اإلجتماعية التي سادت عشية اإلستقبلؿ مف فقر و تخمؼ جعمت مف أغمبية
السكاف الجزائرييف ال تيتـ بالسياحة ،لكف منذ سنة  1963تـ إنشاء و ازرة السياحة التي كمفت بإحصاء
ج ميع الممتمكات و البنايات الموروثة عف اإلستعمار ذات النمط السياحي و جمع كؿ المعمومات و
الدراسات التي تتعمؽ بمناطؽ التوسع السياحي التي يمكف تييئتيا.

» 1 Décret du 29octobre 1931 relatif à la création de l’OFALAC « office algérien d’action économique et touristique

 2خالد كواش ،مقومات و مؤشرات السياحة في الجزائر ،مجمة إقتصاديات شماؿ إفريقيا ،العدد األوؿ ،الجزائر .ص 224
 3خالد كواش ،مصدر سابؽ .ص 225
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في  1966بدأ االىتماـ الحقيقي بالقطاع السياحي مف خبلؿ أوؿ عمؿ حكومي عمى المستوى الوطني
تمثؿ في خمؽ قاعدة لمتنمية السياحية تجسدت في إصدار جممة مف النصوص القانونية عمى رأسيا
الميثاؽ السياحي الذي شرح الطرؽ و الوسائؿ التي تساعد ىذه التنمية ،و لخصت توجياتو في ثبلث
محاور رئيسية ىي:
 تحسيف الشروط السياحية الطبيعية و الثقافية اختيار مناطؽ التوسع السياحي إنشاء و تطوير الصناعة السياحيةكما أعطى الميثاؽ األولوية لمسياحة الخارجية مف أجؿ جمب العممة الصعبة و خمؽ مناصب شغؿ
جديدة ،و قد حاولت الدولة الجزائرية تجسيد ىذه السياسة عمى أرض الواقع انطبلقا مف السنة الموالية
إذ بدأت بإنشاء سياسة التنمية السياحية و ذلؾ مف خبلؿ إدماج ىذا المجاؿ في برنامج التنمية
اإلقتصادية و اإلجتماعية المحددة في المخططات التنموية التي عرفتيا الجزائر.
المخطط الثالثي ( ) 1969 – 1967
كاف ىذا المخطط فرصة لبداية تجسيد السياسة السياحية التي رسمتيا الجزائر مف خبلؿ ميثاقيا
السياحي سنة  1966فحاوؿ وضع سياسة حقيقية لمتنمية السياحية مف خبلؿ تطوير ىياكؿ اإلستقباؿ
و اإليواء ،كما جاء بأرقاـ متفائمة إذ تقرر فيو إنشاء  13.081سرير لمرفع مف قدرات اإلستقباؿ ،لكف
في الحقيقة لـ ينجز منيا سوى  2.586سرير أي بنسبة  %2255مف إجمالي عدد األسرة المفروض
إنجازه ،بالتالي سجؿ خبلؿ ىذه الفترة عجز قدره  10.135سرير.
جدوؿ رقـ  : 03عدد األسرة المبرمجة خبلؿ الفترة  1969 -1967حسب نوع السياحة
نوع السياحة

األسرة المبرمج

النسبة المئوية

األسرة المنجزة

تقدير العجز

السياحة الساحمية

6766

%5157

2046

4720

السياحة الحضرية

1650

% 1256

254

1396

السياحة الصحراوية 1818

% 1359

286

1532

السياحة الحموية

2847

% 2158

00

2847

المجموع

13081

%100

2586

10495

المصدرMinistère du tourisme, bilan du développement du secteur touristique, 1977, P27 :
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و يرجع ىذا العجز إلى ضعؼ قدرات اإلنجاز إما بسبب ارتفاع األسعار أو لضعؼ الخبرة ،إضافة
إلى تأخر دراسة و المصادقة عمى الممفات اإلدارية.
مف الناحية التنظيمية صدور الميثاؽ السياحي سنة  1966كاف مصحوبا بجممة مف الوثائؽ الرسمية
التي جاءت لتفسره مف أجؿ تجسيده عمى أرض الواقع و أىميا نذكر:
 األمر رقـ  62-66المؤرخ في  26مارس  1966المتعمؽ بالمناطؽ و األماكف السياحيةيمثؿ ىذا األمر أوؿ وثيقة رسمية لتطبيؽ الميثاؽ السياحي تقرر فييا ضرورة إنجاز مخطط خاص
بالتنظيـ السياحي يعمؿ عمى تحديد مناطؽ ذات أولوية سياحية.
 المرسوـ التنفيذي رقـ  75-66المؤرخ في  04أفريؿ  1966المتعمؽ بالمناطؽ و األماكفالسياحية
جاء ىذا المرسوـ تطبيقا لؤلمر رقـ  62-66السالؼ الذكر فقدـ تعاريؼ رسمية لكؿ مف مناطؽ
التوسع السياحي و المناطؽ و األماكف السياحية كما تطرؽ إلى التدابير الواجب تطبيقيا لممحافظة
عمى ىذه المناطؽ و مراقبة كؿ البنايات و التييئات الكائنة و المبرمجة فييا و إخضاعيا لمنح رخص
البناء.
 كما صدرت مجموعة مف المراسيـ األخرى خاصة سنة  1968تضمنت الييئات المكمفةبتسيير المجاؿ السياحي كالوكالة السياحية الجزائرية « ،»ATAمفتشي و مراقبي السياحة.
حصيمة ىذه العشرية ظيور أوؿ مبادرة لتطوير القطاع السياحي في النصؼ الثاني منيا ،تجمت في
وضع مجموعة مف القوانيف لضبط و التحكـ في ىذا النشاط و التفكير في خمؽ مناطؽ متخصصة في
النشاط السياحي و دمجو في البرامج التنموية لمببلد كما تـ إنجاز 2.586سرير موجو بالدرجة األولى
إلى السياحة الخارجية.
 -2-2-1سنوات السبعينات:
خبلؿ ىذه العشرية قامت الدولة بتعزيز القطاع بالميثاؽ الوطني لسنة  1976الذي جاء ليكمؿ الميثاؽ
السياحي لسنة  1966و الذي أعطى األولوية لمسياحة الداخمية االجتماعية مف خبلؿ خمؽ أماكف
لمتنزه و إنشاء ىياكؿ اإلقامة التي تتناسب و ىذا النوع مف السياحة كالمخيمات و مراكز االصطياؼ،
و كاف ىذا بمثابة العودة إلى الوراء فباتخاذ مثؿ ىذا القرار حصرت مداخيؿ القطاع في السياحة
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االجتماعية المقتصرة عمى مواسـ الصيؼ فقط إضافة إلى ضعؼ مردودىا ،كما أف الدولة واصمت
سياستيا التنموية المجسدة في المخططيف التنموييف الرباعييف حيث اقتصر المجاؿ السياحي فييما
عمى ما يمي:

المخطط الرباعي األول () 1973 – 1971
تميز ىذا المخطط بمحاولة تدارؾ العجز المسجؿ في المخطط الثبلثي فباإلضافة إلى ما تبقى إنجازه
تقرر في ىذا المخطط إنشاء  35.000سرير إضافي أي بمعدؿ إنجاز يقارب  9.000سرير سنويا
عمى أف يكوف ذلؾ في مؤسسات سياحية ذات مستوى متوسط تماشيا مع إمكانيات الدولة فيي
مؤسسات ذات مردود جيد و ال تتطمب أمواال طائمة إلنجازىا و سيمة التسيير كما اختير لذلؾ ثبلث
أنواع مف السياحة ىي السياحة الساحمية ،السياحة الصحراوية و السياحة الحموية  ،و ركز ىذا
المخطط عمى ضرورة توسيع المراكز السياحية التي أنجزت و التي ىي طور اإلنجاز.
حصيمة ىذا المخطط إنجاز حوالي  9000سرير و تسجيؿ عجز قيمتو  26.000سرير

() 1

مقرر

إنجازه خبلؿ ىذه الفترة ،وبالتالي نقوؿ أف المخطط الرباعي األوؿ كاف كسابقو مف حيث العجز
المسجؿ في اإلنجاز السياحي  ،وعدـ بموغ األىداؼ المسطرة فيو.

المخطط الرباعي الثاني () 1977 – 1974
نظ ار لمعجز المسجؿ في إنجاز المشاريع السياحية المسطرة في المخططيف السابقيف حاوؿ ىذا
المخطط تدارؾ الوضع مف خبلؿ إنشاء ىيئات تسند إلييا متابعة إنجاز ىذه المشاريع و تمثمت ىذه
الييئات في:
 أنشأت الشركة الوطنية لمسياحة و الفندقة ( )SONATOURفي جانفي  1970لتتكفؿ بتسيير
الحظيرة الفندقية العمومية.
 ألحقت المصالح التجارية لمشركة الوطنية لمسياحة و الفندقة ( )SONATOURبالوكالة الجزائرية
لمسياحة ( )ATAلكف ىذه األخيرة لـ تدـ سوى سنتيف و أثبتت عدـ كفاءتيا ،تـ حميا سنة
.1976

 1عبد القػادر شبللػي ،عبد القػادر عوينػاف ،الواقع السياحي في الجزائر وآفاؽ النيوض بو في مطمع  ،2025مداخمة مقدمة لممشاركة في الممتقى العممي
الوطني حوؿ السياحة في الجزائر :واقع وأفاؽ ،يومي  11و  12ماي  ،2010المركز الجامعي آكمي محند أولحاج بالبويرة .ص 8
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 أنشأت سنة  1976الشركة الوطنية لمسياحة ( )SON-ALTOURو التي كمفت بميمة تسويؽ
المنتوج السياحي
 مؤسسة األشغاؿ السياحية الجزائرية ( )ETTالتي أنشأت مف أجؿ متابعة إنجاز المشاريع
السياحية
 أنشأ المعيد العالي لمسياحة سنة  1976المتخصص في تكويف إطارات عميا في مجاؿ
التسيير السياحي و الفندقي.
كؿ ىذه الييئات بينت عجزىا في تنمية ىذا القطاع فقد تبيف فشميا مع نياية المخطط إذ مف بيف
 25.000سرير الواجب إنجازه في ىذه الفترة لـ ينجز سوى  8.820سرير

()1

و بالتالي سجؿ عجز

قدره  16.180سرير في نياية العشرية .
أما مف الناحية التنظيمية لـ تشيد ىذه الفترة صدور قوانيف و ال مراسيـ لضبط و تنظيـ القطاع و ىذا
يعود إلى قمة اىتماـ الدولة بو فمـ تكف السياحة مف أولوياتيا.
حصيمة ىذه العشرية ،تسجيؿ ارتفاع في نسبة إنجاز األسرة الذي يقابمو انخفاض في نسبة العجز.
 -3-2-1سنوات الثمانينات:
أدركت الدولة في بداية ىذه العشرية أىمية السياحة في تفعيؿ النشاط اإلقتصادي و أماـ التأخر الكبير
الذي واجيتو في العشرية الماضية حاولت خبلؿ ىذه العشرية التحسيف مف وضع القطاع و كاف ذلؾ
مف خبلؿ المخططيف التنموييف الخماسييف.

المخطط الخماسي األول () 1984 – 1981
جديد ىذا المخطط ىو إعطاء األولوية لمسياحة الحضرية مف أجؿ تحقيؽ التوازف الجيوي و الحد مف
ظاىرة النزوح الريفي حيث وجيت ىذه السياحة نحو المناطؽ الداخمية لمببلد بغيت رفع طاقات اإليواء
إلى  50.880سرير عند مطمع سنة  1985حيث تقرر فيو إنجاز  16.550سرير و لـ ينجز منيا
سوى  4.050سرير فقط.

 1شرفاوي عائشة ،السياحة الجزائرية بيف متطمبات اإلقتصاد الوطني و المتغيرات اإلقتصادية الدولية ،أطروحة دكتراه في عموـ التسيير ،جامعة الجزائر، 3
 .2015/2014ص 149
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جدوؿ رقـ  :04المشاريع المبرمجة خبلؿ المخطط الخماسي األوؿ ()1984-1980
النوع

ساحمي

صحراوي

مناخي

حضري

تخييـ

حمامات المجموع

عدد المشاريع

02

01

05

32

40

09

89

عدد األسرة

3300

2350

1150

6900

1200

1650

16550

المصدر :شرفاوي عائشة ،مصدر سابؽ .ص 151
حصيمة ىذا المخطط ىو برمجة عدة مشاريع مف شأنيا ترقية القطاع السياحي ثـ إنياء الدراسات
الخاصة بيذه المشاريع لكف لـ ينطمؽ إنجاز أي مشروع منيا و ىذا نرجعو خاصة إلى األزمة
االقتصادية التي بدأت تميز الدولة الجزائرية تمؾ الفترة إضافة إلى التوجيات السياسية الجديدة التي
أدت إلى تحويؿ مؤسسة األشغاؿ السياحية ( )ETTإلى وصاية و ازرة العمراف و البناء و اإلسكاف و
إعادة ىيكمتيا.

المخطط الخماسي الثاني () 1989 – 1985
ركز ىذا المخطط عمى السياحة الداخمية بالدرجة األولى و تقرر فيو إنجاز  22.970سرير لكف لـ
ينجز منيا سوى  10.516سرير لتبمغ الطاقة الفندقية  48.302سرير سنة  1989حيث  % 47منيا
فنادؽ حضرية ( ،) 1كما أنو خبلؿ ىذه الفترة عرؼ قطاع السياحة بعض الحركية فتـ التنويع في
المتعامميف بيف الجماعات المحمية و القطاع الخاص باإلضافة إلى المركزية اإلستثمار  ،تطوير
السياحة الحموية كما تـ رفع قدرات اإلستقباؿ.
مف الناحية التنظيمية تميزت بداية ىذه العشرية بإصدار جممة مف المراسيـ أغمبيا اىتمت بتعييف
الييئات المسؤولة عف األعماؿ السياحية كضرورة إشراؾ جميع الو ازرات في أخذ قرار تحديد مناطؽ
التوسع السياحي ،و تحديد دور كؿ مف البمدية و الوالية في ترقية السياحة  ،و تنظيـ مكاتب السياحة
و اإلتحاديات الوالئية و الوطنية لمسياحة باإلضافة إلى إنشاء الديواف الوطني لمسياحة " "ONTو
المركز الوطني لمتكويف في السياحة.

 1شرفاوي عائشة ،مصدر سابؽ .ص 152
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إضافة إلى اإلىتماـ بالتعريؼ بالعمؿ الفندقي و تصنيؼ المؤسسات السياحية المختصة باإليواء و
اإلطعاـ عبر المراسيـ التنفيذية رقـ  13-85 ، 12-85و  14-85المؤرخيف في  26جانفي 1985
و المتعمقيف عمى التوالي بتحديد األعماؿ السياحية و تنظيميا ،تحديد شروط استعماؿ الشواطئ ،تحديد
شروط تخصيص أماكف التخييـ و استغبلليا.
أما أىـ وثيقة رسمية صدرت خبلؿ ىذه العشرية ىي المرسوـ التنفيذي رقـ  232-88المؤرخ في 05
نوفمبر  1988و الذي يتعمؽ باإلعبلف عف مناطؽ التوسع السياحي فقدـ ىذا المرسوـ قائمة المناطؽ
المصنفة كمناطؽ توسع سياحي و بيف حدودىا و مساحتيا حيث أحصى  174منطقة موزعة عبر
ربوع الوطف ،و تـ تحديد  202منبع حموي و إنشاء مناصب شغؿ جديدة في القطاع السياحي و
تمبية رغبات السكاف في التنزه و السياحة.
حصيمة ىذه العشرية ىي محاولة ىيكمة القطاع بخمؽ ىيئات تيتـ بتنظيمو و محاولة استعماؿ السياحة
كحؿ لبعض المشاكؿ الداخمية كتثبيت السكاف في مجاالتيـ و الحد مف النزوح الريفي و ليس مف أجؿ
تنمية نشاط مف شأنو أف يساىـ في إنعاش االقتصاد الوطني و كاف التفطف ألىمية ىذا القطاع في
أواخر العشرية باإلعبلف عف قائمة مناطؽ التوسع السياحي.
 -4-2-1سنوات التسعينـات
بعد المخططات التنموية و التي تميزت نتائجيا بالسمبية خاصة مف حيث عدد فنادؽ غير الكاؼ و
الذي ال يستجيب إلى المعايير الدولية ،تأىيؿ ميني ضعيؼ جدا و عجز كبير في إنجاز المشاريع
السياحية  ،جاءت ىذه العشرية التي تميزت بعدـ اإلستقرار األمني و اإلقتصادي لمببلد  ،و ىذه
الوضعية انعكست سمبا عمى المجاؿ السياحي مف خبلؿ نقص عدد السياح الوافديف و نقص العوائد
السياحية ،األمر الذي دفع بالدولة الجزائرية إلى انتياج سياسة الخوصصة بتخمييا عف تسيير
المؤسسات الفندقية و اليياكؿ السياحية التابعة لمقطاع العمومي ،و فتح المجاؿ أماـ اإلستثمار المحمي
و الشراكة األجنبية في ىذا المجاؿ ،و كاف ذلؾ ابتداء مف سنة  1996و استمر إلى نياية العشرية
حيث أصبح مف الضروري إعادة ىيكمة ىذا القطاع عمى الصعيد المحمي و ذلؾ مف خبلؿ المديريات
المحمية لمسياحة و وكاالت السياحة و األسفار.
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نتائج عممية الخوصصة دخوؿ مؤسسات أجنبية لبلستثمار في الجزائر خاصة السبلسؿ الفندقية
العالمية منيا:

()1

 مجمع أكور الفرنسي ( : )Accorبدأ التعامؿ مع الجزائر مف خبلؿ إبراـ عقديف -ال يزاالفساريي المفعوؿ إلى يومنا ىذا -مع مؤسسة التسيير السياحي لموسط لتسيير فنادؽ سوفيتاؿ
( )Sofitelسنة  ، 1992مطار الجزائر و فندؽ الماركير ( )Mercureسنة . 2000
 مجمع فبلمنكو ( :)flamencoالمجمع اإلسباني استفاد مف إبراـ عقديف لتسيير فندقي الرياضبسيدي فرج و الزيانييف بتممساف ،إال أف المجمع فشؿ لنقص خبرتو وضعؼ اتصاالتو الدولية
وشبكاتو الترويجية لمسياحة عمى المستوى الدولي.
 مجمع ىيمتوف ( : )Hiltonقاـ المجمع بإبراـ عقد تسيير سنة  1993يخص فندؽ الجزائرالدولي مع الطرؼ الثاني في العقد مؤسسة ساحمي ) (Sahliالمختمطة بيف مؤسسة سفاكس
( )Safaxالجزائرية ومؤسسة داوو ( )Daewooالكورية ،لكف ىذا العقد لـ يستمر طويبل بسبب
ضعؼ المداخيؿ نظ ار لنقص السياح إباف العشرية السوداء التي عاشتيا الجزائر وعرفت تدىو ار
في األوضاع األمنية ،ثـ عاود مجمع ( )flamencoإبراـ عقد شراكة مع شركة (.)Daewoo

 مجموعة سفير ( )safirالكويتية تقوـ بتسيير فندؽ مازفراف غرب العاصمة.لكف خوصصة القطاع السياحي في الجزائر باءت بالفشؿ بسبب عزوؼ رؤوس األمواؿ األجنبية عف
االستثمار في الجزائر و يعود ذلؾ خاصة لمظروؼ األمنية السائدة.
مف الناحية التنظيمية صدرت بعض المراسيـ في بداية العشرية أىميا :
 ألوؿ مرة تظير الوكاالت السياحية بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  05-90المؤرخ في 19
فيفري  1990فبيف شروط ممارسة أعماؿ ىذه الوكاالت.
 خمؽ مديرية سياحة أو مفتشية سياحية في كؿ والية بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ 260-95
المؤرخ في  29أوت 1995
لكف نياية العشرية أبدت نوعا مف التفاؤؿ بصدور قانونيف ىما:

 1عويناف عبد القادر ،السياحة في الجزائر اإلمكانيات والمعوقات ( )2025 - 2000في ظؿ اإلستراتيجية السياحية الجديدة لممخطط التوجييي لمتييئة
السياحية ( ، 2025 )SDATأطروحة دكتوراه في العموـ اإلقتصادية ،جامعة الجزائر  .2013-2012، 3ص 77
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 القانوف رقـ  01-99المؤرخ في  06جانفي  1999حدد القواعد المتعمقة بالفندقة و بيف
حقوؽ و واجبات كؿ مف الفندقي و الزبوف و كاف ىذا أوؿ وثيقة رسمية اىتمت بيذه العبلقة
 القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  04أفريؿ  1999حدد القواعد التي تحكـ نشاط وكالة
السياحة و األسفار
و عميو فقد عرؼ القطاع السياحي خبلؿ ىذه العشرية تراجعا واضحا و ذلؾ سواء مف حيث التسيير
أو مف حيث المردودية و سجؿ تراجعا كبي ار في عدد السياح الوافديف و تراجعا أكبر في نسبة المشاريع
السياحية المنجزة.
 -5-2-1السنوات من  2111إلى 2111
تدارؾ وضعية القطاع السياحي في أواخر العشرية السابقة جعؿ الدولة تواصؿ مسيرتيا في محاولة
إيجاد حموؿ إلعادة االعتبار ليذا النشاط حيث شرعت بوضع جانب قانوني متكامؿ و شامؿ لجميع
عناصر التنمية السياحية ،و في أواخر ىذه العشرية عرؼ القطاع انطبلقة أخرى و ىي التفكير في
خمؽ إطار استراتيجي و مرجعي ليذه التنمية و الذي مثمتو سنة  2008في المخطط التوجييي لمتييئة
السياحية و ىو بمثابة أوؿ دفعة لترقية السياحة الجزائرية إلى مصاؼ السياحة العالمية فتجسدت فيو و
ألوؿ مرة سياسة التنمية السياحية عمى مدى بعيد  ،2025مرتكزة عمى مبادئ التنمية المستدامة مف
أجؿ إرساء قواعد متينة لصناعة سياحة مستدامة تستجيب لممعايير الدولية.
إضافة إلى ذلؾ أجرت الدولة الجزائرية عدة دراسات لتنظيـ و تسيير المواسـ الصيفية ،و دراسات
تييئة لبعض مف مناطؽ التوسع و المواقع السياحية مع محاولة تحسيف صورة الجزائر خارج الوطف و
محاولة التعريؼ بالثقافة الجزائرية المتنوعة مف خبلؿ عدة ميرجانات وطنية و دولية.
مف الناحية التنظيمية حاولت الدولة خمؽ قاعدة سياحية متينة و أرادت تصحيح الثغرات الواردة في
التنظيمات السابقة حتى تتمكف الجزائر مف مواكبة قوانيف السياحة الدولية ،فاستيمت ىذه العشرية
بإصدار عدة مراسيـ تنفيذية لتفسير و توضيح القانونيف رقـ  01-99و  05-99المذكوريف أعبله ،ثـ
واصمت بإصدار ثبلث قوانيف أساسية ىي:
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 القانوف رقـ  01-03المؤرخ في  17فيفري  2003يتعمؽ بالتنمية المستدامة لمسياحة:
حاوؿ ىذا القانوف اإللماـ بشروط التنمية المستدامة لؤلنشطة السياحية عف طريؽ إعادة تثميف الموارد
السياحية الموجودة لوضع حد لمفوضى التي تسود ىذا القطاع و التمكف مف إشباع رغبات الطمب
الحالي دوف المساس بإشباع رغبات األجياؿ القادمة و كاف ذلؾ مف خبلؿ جممة مف المواد أىـ ما جاء
فييا:
-

تقديـ و ألوؿ مرة تعاريؼ و مفاىيـ لمصطمحات ليا صمة مباشرة بالنشاط السياحي

 دعـ التنمية السياحية و الييئات المكمفة بذلؾ و في ىذا الصدد أعمف عف إنشاء الوكالة الوطنيةلتنمية السياحة " "ANDTالتي أسند إلييا مياـ اقتناء ،تييئة ،ترقية و إعادة بيع أو تأجير األراضي
لممستثمريف داخؿ مناطؽ التوسع و المواقع السياحية
 أكد القانوف عمى ضرورة تثميف الخدمات السياحية بتثميف الموارد البشرية عف طريؽ التكويفالسياحي في المدارس العمومية أو الخاصة و في مراكز التكويف الميني و دمج شعب االقتصاد
السياحي عمى مستوى التعميـ العالي و إحداث بكالوريا مينية في السياحة
 كما أعمف عف إنشاء ىيئة عمومية ىي الديواف الوطني لمسياحة تتولى ميمة تأطير الترقيةالسياحية و عف إنشاء بنؾ معطيات خاص بالقطاع السياحي
 القانوف  02-03المؤرخ في  17فيفري  2003الذي يحدد القواعد العامة لبلستعماؿ و
االستغبلؿ السياحييف لمشواطئ:
قدـ ىذا القانوف بعض التعاريؼ المتعمقة بالشاطئ ،الموسـ السياحي و التييئة السياحية ،و بيف كيفية
تطبيؽ حؽ اإلمتياز الستغبلؿ الشواطئ و شروط فتح أو منع شواطئ لمسباحة حتى يوضع حد
لمتدىور الذي تعاني منو الشواطئ الجزائرية و تجنب التجاوزات التي يروح ضحيتيا المصطافوف.
 القانوف  03-03المؤرخ في  17فيفري  2003يتعمؽ بمناطؽ التوسع و المواقع السياحية:
ركز ىذا القانوف عمى ضرورة حماية ،تييئة و تسيير ىذه المناطؽ و أشكاؿ التحكـ في بيع و إيجار
العقار السياحي بيا ،كما تطرؽ إلى مخطط التييئة السياحية و ميامو و أكد عمى ضرورة حماية
المقومات السياحية الطبيعية ،و الحفاظ عمى التراث الثقافي و التاريخي باإلضافة إلى إنشاء بنايات
متناسقة تخدـ النشاط السياحي.
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و تبعت ىذه القوانيف عدة مراسيـ تنفيذية لتفسيرىا و تكميميا تخص أساسا شروط اإلستغبلؿ السياحي
لمشواطئ المفتوحة لمسباحة ،منح رخص البناء في مناطؽ التوسع و المواقع السياحية ،بنؾ المعطيات
السياحية  ،كما تـ صدور قوانيف أخرى عف و ازرات أخرى تخدـ القطاع السياحي منيا:
 كالقانوف رقـ  02/01المؤرخ في  12ديسمبر  2001الذي يتعمؽ بالتييئة و التنمية المستدامةلؤلقاليـ
 القانوف رقـ  02/02المؤرخ في  02فيفري  2002الذي يتعمؽ بحماية و تثميف الساحؿ القانوف  10/03المؤرخ في  19جويمية  2003الذي يتضمف حماية البيئة ضمف إطار التنميةالمستدامة
بالتالي ميزت ىذه العشرية خاصة في نيايتيا إرادة حقيقية لتنمية السياحة مف خبلؿ إعادة ىيكمة
القطاع بإثراء جانبو التشريعي لتسييؿ تسييره و إنجاز عدد كبير مف الدراسات لتييئة و تنمية
المجاالت السياحية و خمؽ قاعدة سياحية حقيقية و متينة وفؽ مبادئ التنمية المستدامة ،لكف لؤلسؼ
بقيت كؿ ىذه المبادرات حبر عمى ورؽ و لـ تعرؼ أي تطبيؽ عمى الميداف.
 -6-2-1السنوات من  2111إلى يومنا هذا:
خبلؿ ىذه السنوات واصمت السياسة السياحية مسيرتيا التي بدأتيا في العشرية السابقة أي تمتيف
القاعدة القانونية المنظمة لمقطاع السياحي مف خبلؿ نص مجموعة مف القرارت و المراسيـ و تميزت
بإنجاز العديد مف دراسات التييئة خاصة التي ليا عبلقة بتييئة مناطؽ التوسع السياحي ،فمنيا المنيية
و المصادؽ عمييا ،لكف لـ نشيد تطبيؽ أي واحدة منيا ،و بقي القطاع كعادتو يصرؼ أمواؿ كثيرة في
دراسات تكدس في األرشيؼ بدوف جدوى ،و لـ تستفد الجزائر حتى مف فترات اإلضطراب السياسي
الذي ميز دوؿ الجوار و بقيت تنتظر سياح عازفيف عف زيارتيا ،حتى السياحة الداخمية بقيت غائبة بؿ
فضمت الذىاب خارج الوطف .و مف بيف ما تعزز بو الجانب التنظيمي نذكر:
 ق اررات تنظـ الديواف الوطني لمسياحة كتصنيفو و تعييف أعضاء مجمس إدارتو ق اررات تنظـ الوكالة الوطنية لتنمية السياحة و تتضمف تعييف أعضاء مجمس إدارتيا ق اررات و نصوص تضبط إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمسياحة ،تنظيميا اإلداري و كيفيةتعييف أعضاء مجمس التوجيو إلييا
 -مراسيـ و قرارت تخص المعيد الوطني لمفندقة والسياحة ،قانونو األساسي وتػنػظيمو اإلداري
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 ق اررات تػتػضمف تعػييف أعػضاء المجنة الوطنية لتصنيؼ المؤسسات الفندقية والمجنة المختصةبدراسة مخططات المشاريع الفندقية
 مراسيـ و ق اررات تخص وكاالت السياحة و األسفار منيا التي نصت سنة  ،2017تمغيمرسوـ و ق ارريف سابقيف و تعوضيـ بنصوص جديدة تتضمف شروط إنشاء وكاالت السياحة
واألسفار و كيفيات استغبلليا

() 1

و تحدد مميزات المنشآت المادية الخاصة بوكالة السياحة

واألسفار
 نصوص تحدد شروط و كيفيات منح امتياز استعماؿ واستغبلؿ المياه الحموية ،و تعييفأعضاء المجنة التقنية لممياه الحموية
 مرسوـ تنفيذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التييئة السياحية لمناطؽ التوسع و المواقعالسياحية
 مراسيـ تعمف عف مناطؽ التوسع السياحي الجديدة التصنيؼ ،و أخرى تصادؽ عمى مخططاتالتييئة السياحية لمناطؽ التوسع و المواقع السياحية المنتيية
 -إحداث يوـ وطني لمسياحة و ذلؾ يوـ  25جواف مف كؿ سنة

()2

 مراسيـ و قرارت تيتـ بأسبلؾ مفتشي السياحة ،تكوينيـ و تنظيـ مسابقات التحاقيـ بيذه الرتب -2المخطط التوجيهي لمتهيئة السياحية
 -1-2التعريف بالمخطط التوجيهي لمتهيئة السياحية
لقد قامت الجزائر في أواخر أوؿ عشرية مف القرف الواحد و العشريف بوضع سياسة جديدة
لمتييئة السياحية مف أجؿ إدماج الجزائر ضمف شبكات التجارة الدولية لمسياحة بفضؿ بروزىا كمقصد
سياحي جديد ذي داللة و مرجعية مميزة عمى الصعيد الوطني و العمؿ عمى تحويؿ الجزائر مف بمد
مصدر لمسياح إلى بمد مستقبؿ ليـ ،و تتجسد ىذه اإلرادة في المخطط التوجييي لمتييئة
السياحية  SDATالذي يعتبر جزء مف المخطط الوطني لتييئة اإلقميـ  SNATحيث يعد ىذا األخير
الوسيمة التي تبيف عبرىا الدولة سياستيا لتحقيؽ التوازف االقتصادي و االجتماعي و البيئي إلى غاية

 1المرسوـ التنفيذي رقـ  161-17المؤرخ في  15ماي  2017المتعمؽ بوكاالت السياحة و األسفار
 2قرار مف و ازرة السياحة مؤرخ في  29ماي  2011يتضمف إحداث اليوـ الوطني لمسياحة
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سنة  ،2025و يعبر عف ىذه السياسة مف خبلؿ  19مخطط توجييي قطاعي مف بينيـ المخطط
التوجييي لمتييئة السياحية عمى مدى سنة .2025
جاء ىذا المخطط ( )SDATكتطبيؽ ألحكاـ القانوف رقـ  20-01المؤرخ في  12ديسمبر
 2001و المتعمؽ بتييئة اإلقميـ وتنميتو المستدامة ال سيما المادة  38منو ،حيث عرؼ فييا عمى أنو
يحدد كيفيات تطوير األنشطة السياحية ومنشآتيا األساسية مف خبلؿ تحديد قواعد المحافظة عمى
الم واقع و مناطؽ التوسع السياحي و شروط توطيف المشاريع السياحية و كيفياتو و أصناؼ التجييزات
و خصائصيا و طريقة استغبلؿ المواقع ،كما حددت سنة  2025كأجؿ لئلنياء مف تطبيقو ،عمى
ذلؾ فيو يعرض و يوضح رؤية الدولة و خياراتيا عمى الػمدى القصير ( )2009والػمدى الػمتوسط
( )2015و الػمدى البعيد (.)2025
شكؿ رقـ  :09ىنػدس ػة المخطط الػوطن ػي لتييئ ػة اإلقميػ ػـ
 90هخطط تىجٍهً قطبػً
0902
هي بٌٍهن
المخطط التوجيهي للتهيئة
السيبحية SDAT

الوخطط التىجٍهً
لتهٍئة السبحل
SDAL

المخطط الوطني
لتهيئة اإلقليم
SNAT

04
هخطط تهٍئة
والئً PAW

 90هخططبت إقلٍوٍة
للتهٍئة و التٌوٍة الوستذاهة
لإلقلٍن SRAT

 90هخططبت
تىجٍهٍة لتهٍئة
الوٌبطق
الوتروبىلٍة
SDAAM

المصدرMinistère de l’aménagement du territoire de l’environnement et du tourisme, :
schéma directeur d’aménagement touristique, livre 1, le diagnostic : audit du tourisme
algérien, janvier 2008. P 12
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تكمف أىمية ىذا الػمخطط في كونو إطا ار مرجعيا إلى غاية سنة  ،2025يرسـ برنامج تطوير السياحة
الوطنية و ترقيتيا  ،مف أجؿ إدراجيا ضمف الشبكات الدولية  ،بدعـ مكانة الػجزائر كوجية سياحية ،و
دعـ مكتسباتػيا الطبيعية و الثقافية باالستثمار و جودة العرض.
 -2-2ديناميكيات الـمخطط التوجيهي لمتهيئة السياحية
يقوـ الػمخطط التوجييي لمتييئة السياحية عمى خمس ديػناميكيات ىي:
 -1-2-2الديناميكية األولى :
مخطط المقصد الجزائري مف أجؿ تثميػف وجية و "عبلمة الػجزائر"  ،بغية مضاعفة جاذبيتيا و قدرتيا
التػنافسية وتػحسيػف تموقعيا.
 -2-2-2الديناميكية الثانية :
أقطاب و قرى اإلمتياز السياحي حيث ال يمكف تنمية السياحة بطريقة متوازنة بيف كؿ أرجاء التراب
الوطني و إنما ىناؾ مناطؽ ذات أفضمية فالتنمية بيا ذات مردودية أكيدة و سريعة ،لذلؾ تـ إنشاء
أقطاب االمتياز السياحية التي سوؼ تسمح بييكمة المجاؿ و تكييؼ صورة السياحة الجزائرية مع
متطمبات السياحة الدولية ،و حدد المخطط التوجييي لمتييئة السياحية  SDATسبعة أقطاب امتياز
سياحي ىي:

 قطب اإلمتياز السياحي شمال  -شرق:يضـ ىذا القطب ستة واليات ىي عنابة ،الطارؼ ،سكيكدة ،قالمة ،سوؽ أىراس و تبسة ،و يمتد عمى
مساحة قدرىا  30.347كمـ ، 2يقطنو حوالي  3.612.000ساكف

() 1

و يتميز ىذا القطب بساحؿ

طولو  300كمـ و مساحة غابية تقدر بػ  874.000ىكتار كما أنو يمثؿ قاعدة لمتنمية السياحية فتغمب
عميو السياحة الساحمية إضافة إلى قدرات كبيرة لتطوير السياحة الجبمية.
-

قطب اإلمتياز السياحي شمال  -وسط:

يضـ عشر واليات ىي الجزائر العاصمة ،تيبازة ،بومرداس ،البميدة ،الشمؼ ،عيف الدفمة ،المدية،
البويرة ،تيزي وزو و بجاية ،يتميز ىذا القطب بموقعو الذي يتوسط الساحؿ الجزائري حيث يمتد شريطو
عمى طوؿ  615كمـ أي ما يعادؿ  % 51مف طوؿ الساحؿ الجزائري ،و يتربع القطب عمى مساحة
 1موقع و ا
زرة السياحة www.mta.dz
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قدرىا  33.877كمـ ، 2يقطنو ما يقارب  11.131.000ساكف أي ما يعادؿ ثمث عدد سكاف الجزائر،
كما أف ىذا القطب يستقبؿ في فصؿ الصيؼ عدد كبير مف السياح الحتوائو عمى عاصمة الببلد
السياسية و االقتصادية و ىو بذلؾ يضـ بنية تحتية متطورة و خدمات متنوعة ذات مستوى وطني و
دولي

 قطب االمتياز السياحي شمال  -غرب:يضـ سبع واليات ىي مستغانـ ،وىراف ،عيف تموشنت ،تممساف ،معسكر ،سيدي بمعباس و غميزاف،
يمتد ىذا القطب عمى مساحة قدرىا  35.000كمـ ،2يقطنو حوالي  6.000.000ساكف  ،ىو موجو
ليكوف مقصد مميز في الخريطة السياحية لمجزائر الحتوائو عمى مؤىبلت سياحية عديدة السيما
الطبيعية منيا و مف جية أخرى ىو يضـ مدينة وىراف التي صنفيا المخطط الوطني لمتييئة العمرانية
كمدينة متروبولية حيث استفاد القطب مف بنيتيا التحتية المتطورة.

 قطب اإلمتياز السياحي جنوب  -شرق " الواحات":يضـ ثبلث واليات ىي غرداية ،بسكرة و الواد ،ىذا القطب يمتد عمى مساحة قدرىا  16.000كمـ،2
يقطنو حوالي  1.500.000ساكف ،و يضـ ىذا القطب مدينة غرداية كمؤىؿ سياحي كبير و مدينة
بسكرة كبوابة لمدخوؿ إلى الصحراء.

 قطب اإلمتياز السياحي جنوب  -غرب "توات  -قورارة":يعرؼ أيضا بطرؽ القصور و يضـ واليتيف ىما أدرار و بشار ،و يمتد عمى مساحة قدرىا
 603.000كمـ ، 2يقطنو حوالي  900.000ساكف ،و يمثؿ ىذا القطب تراث ذو أىمية عالمية و
مجاؿ جديد يمكف تنميتو في السياحة.

 قطب اإلمتياز السياحي الجنوب الكبير "طاسيمي":يضـ والية أدرار ،يمتد عمى مساحة قدرىا  284.618كمـ ، 2يقطنو حوالي  40.000ساكف ،ىو قطب
ثري مف حيث طبيعتو و ثقافتو و آثاره و يضـ الحظيرة الوطنية طاسيمي التي صنفتيا اليونيسكو سنة
 1981تراثا عالميا.

 قطب اإلمتياز السياحي الجنوب الكبير"األهقار":يضـ والية تمنراست ،يمتد عمى مساحة قدرىا  456.200كمـ ، 2يقطنو حوالي  137.175ساكف،
يحتوي القطب عمى آثار تعود إلى فترات تاريخية قديمة تجعؿ مف المنطقة ذات ثراء ثقافي كبير قد
يستعمؿ في جمب فضوؿ السياح األجانب.
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تنظػـ ىذه األقطاب في قرى سياحية بامتياز تتوضع بمناطؽ التوسع السياحي و يعتمد فييا عمى إبراز
أصالة و جماؿ المواقع الطبيعية و قدرتيا عمى جمب العديد مف السياح فتصبح بمثابة واجيات و رموز
حقيقية لمقصد سياحي متميز و مستداـ قادر عمى التنافس و اإلبتكار.
 -3-2-2الديناميكية الثالثة:
تطبيؽ مخطط الػجودة السياحية ،الذي ييدؼ إلى ضماف امتياز العرض السياحي الوطني بدءا مف
منح التأشيرة إلى غاية إسـ الفندؽ الذي يقع عميو االختيار ،مرو ار باالستقباؿ في بوابات الدخوؿ
الدولية ،مثؿ الػموانئ و الػمطارات.
و يدمج ضمف ىذا الػمخطط تكويػنا مينيا عالي الػجودة و التفتح عمى تكنولوجيات اإلعػبلـ و
االتصاؿ ،و التموقع في خانة سياحية جديدة تتسابؽ مع التوجيات العالػمية لمسياحة.
 -4-2-2الديناميكية الرابعة :
مخطط الشراكة بيػف القطاع العاـ و القطاع الػخاص لضماف الفعالية و الجودة  ،و حتى تصب
مساعي كافة الػمتعامميػف في توخي نفس الغايػة أال و ىي إرضاء السائػػح .
 -5-2-2الديناميكية الخامسة:
مخطط التمويؿ العممي الذي ييدؼ إلى وضع خطة تػمويؿ واضحة لدعـ الػمستثمريػف و مرافقتيـ و
تأطيرىـ و إقامة عبلقات ثقة معيـ؛ ذلؾ أنو يستحيؿ إنعاش النػمو دوف استرجاع الثقة الػمتبادلة و
بالتالي استقطاب كبار المستثمريف الوطنييف و الدولييف.
 -3-2توقعات المخطط التوجيهي لمتهيئة السياحية  SDATعمى المدى المتوسط -2118
:2115
يتـ تطبيؽ المخطط عمى مرحمتيف األولى مف سنة  2008إلى غاية سنة  2015و الثانية مف سنة
 2015إلى غاية سنة  2025تيدفاف إلى تعزيز المقصد السياحي الجزائري و تجعؿ منو مقصد امتياز
في الوسط األورو -متوسطي و مف بيف المشاريع ذات األولوية التي يجب الشروع في تحقيقيا خبلؿ
الفترة  2015-2008نذكر:
 اإلستثمار في تنمية السياحة الوطنية اإلستثمار في إنشاء فنادؽ تنتمي إلى السبلسؿ الفندقية الدولية الكبرى53

 إنشاء حوالي عشريف قرية سياحية بامتياز بمعايير تستجيب لمطمب الوطني و الدوليكما حدد ثبلث و عشريف قرية سياحية بامتياز تنتشر عبر كامؿ األقطاب السياحية  ،خمس حظائر
إيكولوجية و سياحية في كبريات المدف الجزائرية ،ثبلث مراكز حموية لمصحة و العبلج ،و انطبلؽ
 80مشروع سياحي في ستة أقطاب سياحية تحقؽ قرابة  5.986سرير و تخمؽ حوالي 8.000
منصب شغؿ بالتالي فقد توقع المخطط مضاعفة المؤشرات السياحية الجزائرية خبلؿ سبع سنوات
لتصبح كالتالي:
استقباؿ ما يقارب  255مميوف سائح  ،توفير قرابة  75.000سرير إضافة إلى خمؽ 400.000
منصب شغؿ و  91.600مقعد بيداغوجي
توقعات المخطط متفائمة لكف نحف اليوـ تجاوزنا المدى المتوسط و لـ نشيد تحقيؽ ىذه األخيرة.
 -3الهيئات المختصة بتسيير القطاع السياحي
 -1-3الهيئات المختصة بتسيير القطاع السياحي عمى المستوى المركزي
أوؿ ىيئة تيتـ بتنظيـ و تسيير القطاع السياحي ىي الو ازرة و في ىذا الصدد شيد ىذا القطاع عدـ
استقرار كبير حيث عرؼ عدة تنقبلت بيف الو ازرات ففي كؿ فترة زمنية يتغير انتماءه مف و ازرة إلى
أخرى إذ بدأ بو ازرة الشباب و الرياضة سنة  1962فو ازرة السياحة سنة  1964ثـ و ازرة السياحة و
الصناعات التقميدية ثـ حولت إلى و ازرة الثقافة في  1984ليعود إلى و ازرة السياحة و الصناعات
التقميدية في سنوات التسعينات و ضمت بعد ذلؾ إلى و ازرة تييئة اإلقميـ و البيئة سنة  2007ثـ تعود
مف جديد سنة  2010إلى و ازرة السياحة و مرفوقة بالصناعات التقميدية.
ىذا التغيير المستمر في أوؿ مسير لمقطاع يصحبو تغيير في طريقة التسيير و أىداؼ جديدة منتظرة
مف طرؼ كؿ و ازرة ،إضافة إلى ضمو إلى و ازرات لدييا اىتمامات أخرى كو ازرة تييئة اإلقميـ و البيئة و
السياحة التي رغـ المجيودات التي بدلتيا إلعادة ىيكمة ىذا النشاط إلى أنو بقي في المرتبة الثالثة و لـ
تعطو كامؿ األولوية ،و كؿ ىذا ساىـ في عدـ استقرار القطاع ،و نتيجتو عدة دراسات منتيية أو طور
اإلنجاز و عدة مشاريع مبرمجة لكف بدوف أي تطبيؽ عمى أرض الواقع ،و بدؿ ذلؾ تنطمؽ دراسات
أخرى إما إلعادة سابقاتيا أو في مواضيع و صيغ أخرى.
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إلى جانب و ازرة السياحة و الصناعات التقميدية تتدخؿ و ازرات أخرى لتساىـ في تنظيـ قطاع السياحة
منيا:
وزارة المالية :فيي التي تيتـ بتوزيع األمواؿ عمى كؿ و ازرة و تحدد القيمة التي تستحقيا كؿ منيا كما
تفرض الضرائب و القيـ المضافة.
وزارة النقل :لمنقؿ دور كبير في تنظيـ السياسة السياحية و نخص جميع أنواع النقؿ مف جوي ،بحري
و بري مع ضرورة تحسيف البنى التحتية و وسائؿ النقؿ المواكبة لموسائؿ المتواجدة في الدوؿ المتقدمة
وزارة الثقافة :ىي تتدخؿ بطريقة مباشرة في السياحة فالسائح ييتـ بزيارة المتاحؼ ،المواقع األثرية و
التاريخية و المسارح ...إلخ.
وزارة الفالحة :تيتـ بتحسيف وسائؿ اإلستقباؿ في المجاؿ الريفي ،و تحسيف الدروب و مسالؾ النزىة و
تحافظ عمى الغابات و المناطؽ الطبيعية.
وزارة البيئة :كؿ مشروع سياحي البد مف احتوائو عمى دراسة انعكاسو عمى البيئة فتيدؼ ىذه الو ازرة
عمى الحفاظ عمى البيئة الطبيعية و الحد مف التموث.
و ازرة الصحة :فيي ضرورية خاصة عندما يتعمؽ األمر بمراقبة الخدمات الصحية التي تقدميا
المؤسسات الحموية.
 -2-3الهيئات المختصة بتسيير القطاع السياحي عمى المستوى المحمي
إلى جانب الو ازرة ييتـ بتسيير القطاع السياحي عمى المستوى المحمي المديريات الوالئية ،و ىي منتشرة
في كؿ والية مف واليات الوطف لكف كونيا عمى عبلقة مباشرة بالمصالح المركزية ،فقد تأثرت بحاالت
عدـ اإلستقرار المستمرة ىذا ما جعؿ بصماتيا عمى قطاع السياحة ضعيفة جدا ،وىي تيتـ بػ:
 خمؽ محيط مبلئـ و محفز لتنمية النشاطات السياحية المحمية مراقبة جودة الخدمات المقدمة لمسياح سواء مف حيث الفندقة أو وكاالت السياحة و األسفار التنسيؽ بيف جميع المتعامميف مف ىيئات و جمعيات جمع المعطيات السياحية و تحميميا توجيو مشاريع اإلستثمار السياحي و متابعة إنجازىا ضماف رقابة األحكاـ التنظيمية و التشريعية التي تحكـ النشاط السياحي -3-3الهيئات السياحية
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باقي الييئات التي تنشط في ميداف السياحة تعرؼ ىي كذلؾ تغيي ار مستم ار فتارة تنشأ ىيئة رسمية ثـ
تحؿ و تعوض بأخرى ،أما عف الييئات السياحية التي تتدخؿ في التسيير السياحي القائمة إلى يومنا
ىذا ىي :
()1

 -1-3-3الوكالة الوطنية لتنمية السياحة ""ANDT

أنشأت الوكالة وفقا لممرسوـ رقـ  70 -98المؤرخ في  21فيفري  1998و ىي مكمفة بالسير عمى
الحفاظ عمى مناطؽ التوسع السياحي ،الشروع في دراسات تييئة األراضي و العقار الموجو لمنشاطات
السياحية ،الحموية و الفندقة  ،الشروع في االستحواذ عمى األراضي و العقارات البلزمة و الموجية
لمنشاطات السياحية و ما يتعمؽ بيا ،و المساىمة مع الييئات المعنية في ترقية المجاالت داخؿ مناطؽ
التوسع و المواقع السياحية و حوؿ المنابع الحموية .و بعد صدور القانوف رقـ  01-03المؤرخ في
 17فيفري  2003المتعمؽ بالتنمية المستدامة لمسياحة السيما المادة  20منو ،أسندت إلييا ميمة تنفيذ
و متابعة عممية التنمية السياحية إلى جانب تولييا القتناء ،تييئة ،ترقية و إعادة بيع أو تأجير
األراضي لممستثمريف داخؿ مناطؽ التوسع و المواقع السياحية المعدة إلنجاز المنشآت السياحية ،كما
أسند إلييا المخطط التوجييي لمتييئة السياحية ( )2025ميمة تييئة أقطاب االمتياز السياحي السبعة
و القرى السياحية بامتياز.

 -2-3-3الديوان الوطني لمسياحة ""ONT

()2

يعد ىذا الديواف األداة المفضمة لدى الدولة مف أجؿ تأطير الترقية السياحية لذلؾ فميامو تنحصر في:
 إعداد دراسات في المجاؿ السياحي تمثيؿ الجزائر في التظاىرات السياحية الدولية تنظيـ الصالونات الوطنية و الدولية لمسياحة و تأطير الحفبلت المحمية إنجاز ،تحرير و نشر إشيارات ترقوية مكتوبة أو مرئية (مطويات ،مطبوعات إرشادية،أقراص مضغوطة ...إلخ) مف شأنيا ترقية السياحة
 تثميف الصورة السياحية لمجزائر بتبييف مؤىبلتيا و محفزات اإلستثمار و الشراكة في ىذاالمجاؿ
 1القانوف رقـ  01-03المؤرخ في  2003/02/17المتعمؽ بالتنمية السياحية المستدامة  ،المادة رقـ 20
 2القانوف رقـ  ، 01-03مرجع سابؽ المادة رقـ  26و الموقع اإللكتروني لمديواف الوطني لمسياحة www.ONT.dz :
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 المساعدة عمى خمؽ بيئة وطنية مبلئمة لمتنمية السياحية بوضع إطار سوسيولوجي و ثقافييساىـ فيو كؿ مف الييئات السياحية ،الصحافة ،الجمعيات السياحية و مؤسسات التكويف
السياحي
 -دراسة تطور السوؽ السياحي الوطني و الدولي

 -3-3-3الديوان الوطني الجزائري لمسياحية ""ONAT

()1

يعتبر ىذا الديواف أوؿ ىيئة تيتـ مباشرة بالسائح و تسير عمى ضماف جودة الخدمات المقدمة لو و
ذلؾ عف طريؽ:
 تسويؽ المنتوج السياحي الجزائري مف خبلؿ إعداد رحبلت متنوعة في وجياتيا (بيف الرحبلتالثقافية ،الشاطئية ،الصحراوية و الجوالت و غيرىا) عمى الصعيد الوطني و الدولي لصالح
سياح جزائرييف أو أجانب
 حجز غرؼ في الفنادؽ و بيع تذاكر النقؿ خاصة الجوي و البحري و كراء السيارات تنظيـ المؤتمرات ،اإلجتماعات و األياـ الدراسية تضع تحت تصرؼ السائح موظفيف لتوجييو ،مصاحبتو و إرشادهو لضماف مسح أكبر لممجاؿ الوطني تتفرع مف ىذه الييئة  35وكالة موزعة عبر  25والية.
 -4-3-3وكاالت السياحة و األسفار
باإلضافة إلى وجود عدة وكاالت لمسياحة واألسفار المنتشرة عبر كامؿ أرجاء الوطف حيث اليدؼ
الرئيسي ليا ىو تسويؽ الصورة السياحية لمجزائر عف طريؽ تقديـ خدمات سياحية ذات جودة عند
التكفؿ بالسائح و تسير عمى راحتو و تسييؿ إجراءات إقامتو ،لكف المبلحظ ىو أنو عوض تحقيؽ ذلؾ
فمعظـ ىذه الوكاالت تعمؿ عمى تصدير السياح خاصة مواسـ الحج و العمرة ال إلى جمبيـ ،كما تقوـ
ببيع تذاكر السفر لمسياح و حجز الغرؼ الفندقية ،االىتماـ بتحضير رحبلت أو جوالت مع مرشديف،
تعرؼ بالمقومات السياحية المتنوعة و الفريدة التي تزخر بيا الجزائر.
دوف ذلؾ توجد بعض الجمعيات المحمية التي تنشط في ميداف السياحة لكف بأعماؿ بسيطة جدا و ال
تساىـ بأي حاؿ في تنمية أو تنشيط السياحة المحمية.
 1الموقع اإللكتروني لمديواف الوطني الجزائري لمسياحة WWW.ONAT.dz :
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 -5-3-3مؤسسات التكوين السياحي
إلى جانب الييئات المذكورة سابقا يمكف ضـ مؤسسات التكويف السياحي التي ال تقؿ أىمية عف
األخرى نظ ار لمدور الذي تمعبو في تنظيـ المجاؿ السياحي وفقا لممعايير الحديثة مف حسف استقباؿ و
إرشاد ،فنوف الطبخ الوطني التقميدي و العالمي و غير ذلؾ مف مقومات الجذب السياحي ،و ىذه
المؤسسات بالجزائر تنقسـ إلى نوعيف المدارس و مؤسسات التكويف الميني.
بالنسبة لمتكويف في مؤسسات التكويف الميني ،خصصت سبع مراكز ليذا النوع مف التكويف ىي
المتواجدة بكؿ مف مدينة الطارؼ ،تممساف ،عيف البنياف ،بومرداس ،تيزي وزو ،تمنراست و غرداية.
أما المدارس المختصة بالتكويف السياحي ،تحوي الجزائر ثبلث مدارس متخصصة في التكويف
السياحي ىي:

 مركز الفندقة و السياحة ببوسعادة »«CHTيكوف ىذا المركز تقنييف في الفندقة ،الطبخ  ،صناعة الحمويات ،اإلطعاـ و اإلستقباؿ السياحي كما
ييتـ كذلؾ بتحسيف و إعادة تأىيؿ الموظفيف النشطيف في الميداف السياحي و شبو السياحي كمؤسسات
النقؿ الجوي و البحري.
مدة التكويف بيذا المركز عاميف ،يسخر ليا  300مقعد بيداغوجي ،و ابتداء مف سنة  2003فتح
المركز فرع لمتكويف السياحي عمى مستوى المركب السياحي األندلس بمدينة وىراف.

 المعهد الوطني لمتقنيات الفندقية و السياحية بتيزي وزو»« INTHTيكوف المعيد تقنييف ساميف في الطبخ ،اإلدارة الفندقية ،اإلطعاـ و اإلستقباؿ السياحي و ييتـ كذلؾ
بتحسيف و إعادة تأىيؿ الموظفيف النشطيف في الميداف السياحي و شبو السياحي كمؤسسات النقؿ
الجوي و البحري.
مدة التكويف بيذا المركز عاميف ،يسخر ليا  380مقعد بيداغوجي ،و ابتداء مف سنة  2004فتح
المركز فرع لمتكويف السياحي عمى مستوى مدينة تممساف ييتـ بتكويف تقنييف ساميف في الطبخ و
اإلطعاـ التقميدي و يسخر لذلؾ  80مقعد بيداغوجي.

 -المدرسة الوطنية العميا لمسياحة بالجزائر العاصمة » « ENST
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تكوف المدرسة إطارات في السياحة ،الفندقة ،العبلج الحموي و تيتـ كذلؾ بتحسيف و إعادة تأىيؿ
الموظفيف النشطيف في الميداف السياحي و شبو السياحي كمؤسسات النقؿ الجوي و البحري ،مدة
التكويف بيذه المدرسة أربعة سنوات ،يسخر ليا  200مقعد بيداغوجي.
خالصة الفصل
السياحة ظاىرة قديمة لكنيا كنشاط حديثة ،ظيرت في القرف الماضي و شيدت تعميـ و توسع
كبير في العالـ ،و أصبحت جزء ميـ في الحياة اليومية لؤلفراد .تطور النشاط السياحي واكب
التطورات التكنولوجية الكبيرة خاصة التي ليا عبلقة بوسائؿ النقؿ الحديثة التي تعتبر ركيزة السياحة
باإلضافة إلى زيادة أوقات الفراغ و العطؿ المدفوعة األجر.
ىذا التطور اصطحبو تغيير في مفاىيـ السياحة و أىدافيا ،أساليبيا و أولوياتيا ،فسياحة
الترفيو اليوـ أصبحت تتنافس مع العديد مف أنواع السياحة الجديدة ،و السائح أصبح يمح عمى جودة
الخدمات السياحية و تنوعيا ،و استجابتيا لممعايير الدولية ،و أصبح النموذج السياحي ىو الذي يوفؽ
بيف األبعاد االقتصادية ،االجتماعية ،الثقافية و البيئية
و تعتبر الجاذبية السياحية رىاف ميـ  ،و مورد لمثروة  ،فالنشاط السياحي يركز عمى قدرة
اإلقميـ عمى جذب السياح في مختمؼ المجاالت ،لذلؾ أصبحت الدوؿ تتنافس في طريقة استخداـ
مقوماتيا السياحية في جمب أكبر عدد مف السياح ،و ظيرت وجيات سياحية جديدة تخص الدوؿ
النامية كالتي تنتشر في شماؿ إفريقيا ،رغـ كونيا ال تزاؿ بعيدة عف ترتيب الدوؿ السياحية الكبرى لكف
لدييا المغريات الكافية حتى تخمؽ قاعدة سياحية جاذبة لمسياح الباحثيف عف اكتشاؼ وجيات جديدة
غير معروفة.
تطمح الجزائر كغيرىا مف الدوؿ األخرى أف تصنؼ ضمف أكبر الدوؿ السياحية و تستفيد مف
ع وائد ىذا القطاع الواعد ،خصوصا و أنيا تنعـ بثراء كبير سواء في مقوماتيا الطبيعية مف موقع،
تضاريس و مناخ ،أو مقوماتيا الثقافية مف تاريخ ،آثار ،عادات و تقاليد ،تمكنيا أف تصبح قطبا
سياحيا بار از ضمف حوض البحر المتوسط.
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الفصــــــــل الثانــي
واقـــع السيــاحـــة بالجــزائــــر و مميــــزات مجــال الـدراســة

 تـمهيــــد
 / Ӏالمؤهالت السياحية لمجزائر
 / ӀӀمؤشرات السياحة في الجزائر
 / ӀӀӀالتعريف بمجال الدراسة
 خالصــة الفصـــــل

تمهيـــــــــــــد
تحتوي الجزائر عمى كؿ المقومات التي تسمح ليا الدخوؿ في المنافسة السياحية الدولية ،فيي
ثرية بالمواقع الطبيعية مف تضاريس ،مناخ و محميات طبيعية و تزخر بتاريخ عريؽ و ما خمفو مف
مواقع أثرية و مف عادات و تقاليد متنوعة ،كما أنيا تتمتع بشبكة مواصبلت و بنية تحتية متطورة ،و
ىذا ما حاولنا تبيينو في ىذا الفصؿ ،كما حاولنا البحث عف سبب غيابيا عف السوؽ السياحي العالمي
رغـ ىذا الثراء .و لفيـ الظاىرة السياحية في الجزائر اختزلنا الدراسة في عينة ىي المجاؿ الممتد مف
والية جيجؿ إلى والية الطارؼ أي إقميـ الساحؿ الشرقي.
بفضؿ إطاره الجغرافي  ،تراثو التاريخي و األثري الذي يعود إلى فترة ما قبؿ التاريخ  ،عاداتو
و تقاليده  ،يمثؿ مجاؿ الدراسة نطاقا سياحيا فريدا يمكف مف خبللو المحافظة عمى التراث الثقافي ،
تنمية النشاطات السياحية كما يساىـ في التنمية السوسيو إقتصادية لممناطؽ المعنية كخمؽ مناصب
شغؿ مباشرة و غير مباشرة ،إنجاز بنى تحتية و تنظيـ تييئة المجاالت.
مف أجؿ كؿ ىذا حاولنا في ىذا الفصؿ ،التعريؼ بالمقومات الطبيعية و الثقافية التي تميز
مجاؿ الدراسة ،مستوى البنى التحتية و شبكات المواصبلت و الخدمات ،األخطار الكبرى التي يتعرض
إلييا المجاؿ و أىـ مميزاتو السياحية.
 -Ӏالمؤهالت السياحية لمجزائر
تحتوي الجزائر عمى مؤىبلت سياحية عديدة و فريدة ،قبؿ القياـ بسردىا ال بد مف التنبيو إلى
موقع ىذا البمد العريؽ الذي يعتبر أوؿ مؤىؿ لجمب السياح ،فيي تحتؿ مساحة معتبرة شماؿ القارة
اإلفريقية تقدر بػ  2.381.741كمـ ، 2تطؿ في شماليا عمى البحر المتوسط و تتوسط دوؿ المغرب
العربي إذ يحدىا مف يمينيا دولتي تونس و ليبيا ،و مف غربيا دوؿ المغرب و الصحراء الغربية و
موريطانيا أما مف الجنوب فنجد دوؿ تشاد ،النيجر و المالي ،ىذا الموقع يجعميا ىمزة وصؿ بيف دوؿ
المغرب العربي و ىمزة وصؿ أخرى بيف قارتي إفريقيا و أروبا ،موقعيا إضافة إلى شساعة مساحتيا
يجعبلنيا تبدو أىـ دولة عمى الساحؿ اإلفريقي ،و بالتالي مف المفروض تعرؼ حركة تنقبلت كبيرة
وافدة إلييا أو خارجة منيا خاصة و أنيا تزخر بتاريخ عريؽ مخمؼ آلثار شاىدة و العديد مف المواقع
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الطبيعية الفريدة مف نوعيا سواء عمى مستوى دوؿ البحر المتوسط أو القارة اإلفريقية و حتى عمى
الصعيد العالمي ،سوؼ نحاوؿ تمخيصيا فيما يمي:
 -1المؤهالت الطبيعية
 -1-1النطاقات الطبيعية الكبرى:
تتميز ال جزائر بكبر مساحتيا مما أكسبيا تنوعا كبي ار في تضاريسيا حتى أنو يمكننا أف نقسميا إلى
نطاقات طبيعية لكؿ منيا مميزات خاصة بيا بإمكانيا أف تخمؽ نوعا خاصا مف السياحة و ىذه
النطاقات ىي:
 الشريط الساحمي :الجزائر تتمتع بساحؿ طويؿ مطؿ عمى البحر المتوسط ،يصؿ طولو إلى 1.200كمـ ،يحتوي عمى عدة شواطئ جميمة تتميز بالتنوع و االتساع و أغمبيا مازالت عمى حالتيا
الطبيعية ،يعد الشاطئ المقصد السياحي األوؿ فيو يستقبؿ معظـ السياح الوافديف إلى الجزائر في
فصؿ الصيؼ.
 السالسل الجبمية :الجزائر تتميز بتواجد سمسمتيف مف الجباؿ األولى ىي سمسمة األطمس التمي وىي سمسمة موازية لمشريط الساحمي و بيا قمـ عالية تعرؼ درجة كبيرة مف البرودة في فصؿ الشتاء و
بالتالي تسمح بتطوير السياحة الشتوية ،و السمسمة الثانية ىي سمسمة األطمس الصحراوي و التي بحكـ
موقعيا في بوابة الصحراء فمناخيا جاؼ نوعا ما ال يسمح بتطوير السياحة الشتوية في األعالي و
إنما يمكف ترقية النشاطات الحموية والصيد بيذه المناطؽ ،يفصؿ ىاتيف السمسمتيف الجبميتيف منطقة
وسطية ىضابية تتميز بتواجد كبير لممواقع التاريخية و األثرية و تنتشر بيا عدة منابع حموية و
بالتالي يمكف ترقية بيا السياحة الحموية والسياحة الثقافية و سياحة اإلكتشافات.
 الصحراء :لمجزائر مؤىؿ فريد مف نوعو و بعيد عف كؿ منافسة ىو الصحراء الفسيحة ،فيي تعد مفأجمؿ المواقع الطبيعية و الثقافية في العالـ ،تتميز بكبر مساحتيا و برماليا الذىبية و واحاتيا ذات
الجماؿ الساحر و سطوع نجوميا ليبل حتى أنيا تبدو كمتحؼ طبيعي كبير و مفتوح ،باإلضافة إلى
مميزاتيا الطبيعية تعرؼ الصحراء أيضا بمعالميا التاريخية و بقصورىا القديمة التي تعبر عف طابعيا
العمراني و المعماري المتميز بأزقتو الضيقة ،كما تعرؼ الصحراء كذلؾ بنظاـ خاص لسقي بساتيف
النخيؿ الخبلبة و ىو نظاـ يقوـ عمى طريقة تقميدية تعتمد عمى تقسيـ المياه بواسطة الفوقارات وىو

61

نظاـ دقيؽ جدا و يدعو لمفضوؿ ،فالصحراء الجزائرية تمثؿ نوعا خاصا مف السياحة يحرؾ حب
اإلكتشاؼ لدى العديد مف السياح خاصة األجانب.
 -2-1المناطق البيئية:
تحتوي الجزائر عمى عدة مناطؽ ذات األىمية البيئية بعضيا مصنؼ وطنيا و بعضيا اآلخر صنؼ
دوليا ،فيي تضـ شبكة مف المناطؽ و المحميات الطبيعية المنتشرة عبر ترابيا محتمة أكثر مف % 22
مف المساحة اإلجمالية لمببلد ،و تتمثؿ في:
 -1-2-1الحظائر الوطنية
الحظيرة الوطنية ىي مجاؿ مصنؼ بموجب مرسوـ يعمؿ عمى حماية النباتات و الحيوانات و البيئة
الطبيعية الموجودة بيا مف أي تعدي أو إخبلؿ بتوازنيا ،يتـ اختيارىا عندما يستمزـ األمر لمحفاظ عمى
الحياة البرية ،النباتات ،التربة ،باطف األرض ،الغبلؼ الجوي ،المياه ،و بصفة عامة البيئة الطبيعية
ذات األىمية الخاصة؛ و تضـ الجزائر  11حظيرة وطنية مصنفة.
مف بيف  11حظيرة وطنية ستة حظائر صنفتيا منظمة اليونسكو محميات طبيعية لشبكة برنامج
اإلنساف و النظاـ الحيوي ( ،)le Programme sur l'Homme et la biosphèreالتحقت الجزائر بيذه
الشبكة سنة  1986باقتراح منطقة الطاسيمي كمحمية أولى بالجزائر لمنظاـ الحيوي و كانت االنطبلقة
لتصنيؼ حظائر أخرى ىي حظيرة القالة سنة  ، 1990حظيرة جرجرة سنة  ، 1997حظيرة الشريعة
سنة  2003و حظيرتي تازة و قوراية سنة 2004
جدوؿ رقـ  :05الحظ ػائػ ػ ػػر ال ػوطنيػ ػػة بالجػ ػزائػ ػ ػػر
البيػػاف
الحظيرة الوطنية
القالة
الحظيرة الوطنية

القوراية

الحظيرة الوطنية
تازة

الوالية

المساحة
(اليكتار)

الطارؼ

80.000

بجاية

2.080

جيجؿ

3.807

الحظيرة الوطنية تسيمسيمت

الخصائص
تعدد األنظمة البيئية و بيا منطقة رطبة مصنفة
محمية حيوية منذ سنة 1990
تعدد األنظمة البيئية و بيا ثروات نباتية و حيوانية
عديدة

تضـ مغارات و جروؼ و تسمح بنمو العصفور
النادر كاسر الجوز القبائمي ()Sittelle kabyle
تتميز بغابات األرز ( )Cèdreالجميمة و بيا

3.425
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مناظر بانورامية عمى قمة كاؼ سيقا عمى

تنية الحد

عمو 1.714متر
الحظيرة الوطنية
جرجرة

بويرة و تيزي وزو

الحظيرة الوطنية بميدة ،المدية و عيف

الشريعة

الحظيرة الوطنية
بمزمة
الحظيرة الوطنية
تممساف
الحظيرة الوطنية

جبؿ عيسى

الحظيرة الوطنية

الطاسيمي

الدفمة

18.850

تتميز بتنوع نباتي و حيواني و مغارات جميمة

26.000

يميزىا تنوع نباتي ،و مجرى القردة
منطقة

جميمة

لخشب

األرز

و

بيا

تنوع

باتنة

26.250

تممساف

8.225

النعامة

24.400

إليزي

80.000

تامنراست

 450.000عمى ارتفاع  2.918متر) و بيا تراث طبيعي

جيومرفولوجي و مناظر بانورامية
ثرية بالمواقع األثرية
ثراء ثقافي (حوالي  50نقش عمى الصخور)
تنوع حيواني و فييا النباتات السيبية

مواقع أثرية و تراث ثقافي كبير ( 15.000نقش
عمى الصخور) ،مصنفة تراث عالمي منذ سنة

 1982و محمية بشرية و حيوية منذ 1986

تضـ مواقع أثرية تعود مف  600.000إلى مميوف
الحظيرة الوطنية
أىقار

سنة و بيا أعمى كتمة جبمية بالجزائر (جبؿ تاىات
كثيؼ مف حيث الجيولوجيا ،النباتات ،الحيوانات و

المناظر يعود إلى أكثر مف  3مميار سنة

المصدر :إنج ػ ػ ػ ػاز البػ ػ ػاحث ػ ػة
 -2-2-1المناطق الرطبة
المناطؽ الرطبة ،ىي إحدى المجاالت التي يكوف فييا العامؿ الرئيسي المؤثر عمى التوازف البيئي ىو
الماء .يمكف أف نميز بيف المناطؽ الرطبة الساحمية و البحرية حيث نفرقيا حسب قربيا مف البحر و
ليس حسب درجة مموحتيا (البحيرات المالحة يمكف أف تتواجد في مناطؽ داخمية) ،كما أنو يمكف
لممناطؽ الرطبة الساحمية أف تتوغؿ في البحر شريطة أف ال يتعدى عمقيا عند المد المنخفض ستة
()1

أمتار

 1اتفاقية رامسار المنعقدة سنة  ،1971المادة رقـ 01
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تتوضع المناطؽ الرطبة في الجزائر خاصة في المناطؽ الشرقية و تخفي بداخميا تنوعا نباتيا و حيوانيا
كبيرا .و تضـ الجزائر  254منطقة رطبة منيا  42منطقة ذات أىمية دولية مسجمة بقائمة المناطؽ
الرطبة التفاقية رامسار متربعة عمى مساحة قدرىا  2.800.000ىكتار و ىو ما يمثؿ  % 50مف
المساحة اإلجمالية لممناطؽ الرطبة بالجزائر
 -3-2-1المحميات الطبيعية
المحمية الطبيعية ىي منطقة محمية مف طرؼ األنظمة و مختمؼ اإلجراءات و وسائؿ المراقبة ،و يتـ
ذلؾ بمبادرة مف مالكيا (خاص أو عاـ) ،أو بعد تنفيذ ألمر مف الدولة أو جماعة محمية؛ لحماية و
إدارة الموارد الطبيعية الفريدة والميددة؛ قد تخص منطقة ذات تنوع نباتي وحيواني ،مباني مف التراث،
معادف ،مناظر طبيعية استثنائية ،مواقع تحمؿ معمومات عف تاريخ البشرية و يمكف كذلؾ أف تشمؿ
األنشطة التقميدية لمسكاف األصمييف.
تصنيؼ محمية طبيعية ييدؼ إلى تجنب تدىور البيئة أو اإلضرار بيا سواء جراء عوامؿ طبيعية
كاندالع حرائؽ أو فيضاف بحيرة و غيرىا ،أو كنتيجة لآلثار المباشرة لؤلنشطة البشرية التي يمكف أف
تؤدي إلى إيذاء ىذه المناطؽ.
تحتوي الجزائر عمى خمس محميات طبيعية موزعة عمى شماؿ الببلد محتمة مساحة إجمالية تقدر ب ػ
 40.283ىكتار.
جدوؿ رقـ  :06المحميػ ػ ػات الطبيعي ػ ػة بالج ػزائ ػ ػػر
المحمية الطبيعية

المحمية الطبيعية المكتة

الوالية
مستغانـ و
معسكر

المساحة
(اليكتار)

الخصائص

 19.750تتميز بتواجد نباتات بحرية متنوعة

المحمية الطبيعية مرقب

مسيمة

13.482

المحمية الطبيعية بني صالح

قالمة

2.000
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تمثؿ نظاـ بيئي فريد مف نوعو و بيا
تنوع حيواني خاصة الغزاؿ
تواجد األيؿ (صنؼ ميدد باالنقراض)

المحمية الطبيعية بابور
المحمية الطبيعية البحرية لجزر
حبيبة

سطيؼ

2.367

وىراف

2.684

أصناؼ نباتية و حيوانية مستوطنة
تواجد مخمفات أثرية لمعصر الجميدي
تواجد عدة جزر عمى الساحؿ
الوىراني

 -4-2-1محميات الصيد
اليدؼ مف إنشاء محميات الصيد ىو اتخاذ االحتياطات البلزمة لحماية الكائنات المائية و تشجيع
تكاثر األسماؾ و بالتالي الحفاظ عمى التنوع البيولوجي ليذه المناطؽ.
تحتوي الجزائر عمى أربع محميات لمصيد تتربع عمى مساحة تقدر بػ  42.200ىكتار.
جدوؿ رقـ  :07محمي ػ ػات الصي ػد بالج ػزائ ػػر
محميات الصيد
محمية الصيد الجمفة

الوالي ػة

32.000

تتواجد وسط غابة طبيعية لمصنوبر الحمبي

محمية الصيد معسكر معسكر

7.000

تواجد الحجؿ األحمر (الميدد باالنقراض)

محمية الصيد تممساف تممساف

2.000

أصناؼ نباتية متنوعة

1.200

يسودىا الصنوبر الحمبي

محمية الصيد زرالدة

الجمفة

المساحة (اليكتار)

الخصائص

تيبازة

كؿ ىذه المناطؽ المصنفة مف حظائر وطنية ،مناطؽ رطبة ،محميات طبيعية و محميات لمصيد ىي
مناطؽ ما زالت عمى طبيعتيا األصمية و غير مستغمة في المجاؿ السياحي حيث ال تنظـ بيا أي
جوالت لمتعريؼ بمكوناتيا و أىميتيا حتى أف العديد مف السكاف الجزائريوف يجيموف وجودىا.
 - 3-1مؤهالت مناخية:
تنوع النطاقات الطبيعية بالجزائر أدى إلى تنوع مناخيا فيي تضـ ثبلث نطاقات :المناطؽ الساحمية
التي يسودىا مناخ البحر المتوسط حيث يمتاز بصيؼ حار و شتاء دافئ و ممطر ،المناطؽ الداخمية
الموالية لممناطؽ الساحمية التي يسودىا المناخ القاري الذي يمتاز بصيؼ حار و جاؼ و شتاء بارد و
ممطر ،المناطؽ الصحراوية التي يسودىا المناخ الصحراوي حيث تمثؿ ىذه المناطؽ نسبة  % 80مف
المساحة اإلجمالية لمجزائر و تمتاز بصيؼ شديد الح اررة و شتاء شديد البرودة ،مع مدى حراري كبير
بيف الميؿ و النيار و بيف الصيؼ و الشتاء ،ىذا التنوع يؤدي إلى تعدد أنواع السياحة و يسمح
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بممارسة ىذا النشاط طواؿ أشير السنة فمف السياحة الساحمية في فصؿ الصيؼ إلى السياحة الحموية
فصمي الخريؼ و الربيع فالسياحة الشتوية كالتزحمؽ عمى الثموج بأعالي الشريعة و تكجدة باإلضافة
إلى السياحة الصحراوية التي تدوـ طواؿ السنة.
 -4-1المنابع الحموية:
الجزائر ثرية بالمنابع الحموية إذ تضـ ما يزيد عف  200منبع يتوزع بطريقة غير متساوية عبر ترابيا،
لكف معظميا يتجمع شماؿ الببلد و تتميز بصبيب كبير و بخصائص ح اررية ،فيزيائية ،كيميائية و
معدنية تعطي نتائج معتبرة في المجاؿ الطبي فالبعض منيا مستغؿ في مراكز عبلج حموي و في
حمامات معدنية.
توجد بالجزائر سبع حمامات معدنية تستعمؿ لمتداوي مف عدة أمراض ،و ىي مستغمة في مراكز حموية
يقصدىا العديد مف الزوار و السياح المحميوف  ،لكف ما نبلحظو ىو سوء استغبلؿ ىذه المنابع فأغمبيا
تستعمؿ لمتداوي في مراكز قديمة النشأة و بسيطة المظير و الخدمات حتى أف إشعاعيا ال يتعدى
اإلقميـ المتواجدة فيو و ىي مجيولة لدى السياح األجانب.
جدوؿ رقـ  :08محط ػات الع ػبلج بالمي ػاه المعػدني ػة بالج ػزائ ػر
المحطة

الوالية

الح اررة ) )C°سرعة التدفؽ

حماـ الصالحيف

خنشمة
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 65ؿ/ثا

حماـ قرقور

سطيؼ

46

-

قالمة

97

حماـ الشبللة
(المسخوطيف)

الفوائد العبلجية
أمراض المفاصؿ ،التنفس و الجمد
أمراض المفاصؿ ،الجمد و األمراض
النسائية

 1650ؿ/ثا أمراض األعصاب ،التنفس و الجمد

حماـ بوغ اررة

تممساف

64

-

األمراض التناسمية ،األعصاب و الجمد

حماـ بوحنيفية

معسكر

-

-

األمراض العصبية و الجمدية

6665

-

أمراض الجمد ،التنفس و األعصاب

حماـ بوحجر
حماـ ريغة

عيف
تموشنت
عيف
الدفمة

68

 15ؿ/ثا

66

أمراض الجياز اليضمي  ،الجمد و
الحساسية

 -5-1الثروة الغابية
تتميز الجزائر بأنظمتيا الغابية المتنوعة و التي تتركز في المناطؽ الشمالية و المناطؽ شبو
الصحراوية حيث تكوف كثيفة في المرتفعات .تحوي ىذه الغابات عدة أصناؼ نباتية تتصدرىا أشجار
البموط و الصنوبر و الفميف و تضـ كذلؾ عدة أصناؼ حيوانية ،تتعرض معظـ ىذه الغابات إلى التمؼ
إما بسبب عمميات الرعي المفرط ،قطع األشجار الستعماؿ حطبيا خاصة في البناء أو الستعماؿ
أراضييا في الزراعة أو العمراف إضافة إلى ذلؾ الحرائؽ التي تتعرض ليا إما بصفة طبيعية بسبب
طبيعة المناخ في بعض المناطؽ حار يسيؿ اندالع الحرائؽ أو بسبب نوعية األشجار كالصنوبر
الحمبي السريع االشتعاؿ و كثرة األعشاب و االنحدا ارت الكبيرة التي تعيؽ عممية اإلطفاء و قد تكوف
األسباب تدخؿ اإلنساف في أغمب األحياف بطرؽ غير مباشرة.
البعض مف ىذه الغابات تستعمؿ لمنزىة و تبقى المكاف المفضؿ الذي تقصده بعض العائبلت نياية
األسبوع لمتمتع باليدوء و نقاوة جوىا و جماؿ طبيعتيا إال أف معظميا غير مييأ لذلؾ بؿ ىي عمى
حالتيا الطبيعية.
 -2المؤهالت الثقافية و التاريخية
يعد الثرات العامؿ األساسي لمتعريؼ بيوية المنطقة و عنصر ميـ في التنمية االقتصادية ،و الجزائر
بمد عرؼ تعاقب عدة حضارات لكؿ منيا بصمات بقيت راسخة في تاريخيا و خمفت وراءىا أساطير
و مواقع أثرية عديدة تتنوع حسب طابعيا المعماري و العمراني (بيف المباني ذات الطابع النوميدي و
الروماني و أخرى ذات الطابع العربي اإلسبلمي و مباني الفترة االستعمارية) ،و حسب وظيفتيا فنجد
المواقع السكنية و الدفاعية و المقابر و الساحات و حتى المسارح و غير ذلؾ مف مواقع تشيد عف
حياة مضت لكف تركت العديد مف العادات و التقاليد التي يتمسؾ بيا المواطف الجزائري و التي تختمؼ
مف منطقة إلى أخرى بيف ربوع الوطف ،و تركت ثراء فنيا و موسيقيا و فنوف الطبخ و المباس و الطابع
العمراني و المعماري و حرؼ تقميدية تعتمد عمى مواد محمية بسيطة لكف جميمة كالنقش عمى النحاس
و الفخار و صناعة السبللة و الزرابي و البرانس وغيرىا.
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جدوؿ رقـ  :09إحصاء التراث المادي المصنؼ بالج ػزائ ػػر إلى غاية سنة 2002
الفترة

عدد المواقع األثرية المصنؼ

الفترة الحديثة ()moderne

53

الفترة العثمانية ()ottomane

160

اآلثار القديمة ()antique

110

اآلثار التاريخية ()protohistorique

14

آثار ما قبؿ التاريخ ()préhistorique

34

اآلثار الطبيعية ()naturel

66
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437

المصدرMinistère de la culture : Le Schéma directeur des zones archéologiques et :
historiques, Aout 2007. P 23

كما تحوي الجزائر مواقع مصنفة تراث وطني و عالمي يستوجب حمايتيا و الحفاظ عمييا و يمكف
استعماليا في تطوير السياحة الثقافية.
أما عف القطع األثرية التي عثر عمييا في ىذه المناطؽ فيي تجمع في متاحؼ خاصة منتشرة في
كبريات المدف ،و الجزائر تضـ  28متحفا موزعيف عمى  ،21تجمع بيا كؿ مف التماثيؿ و الموحات،
المباس التقميدي و بقايا أثرية كالنقود و الحمي و األواني كميا بقايا تشيد عف تاريخ عريؽ يحكي تعاقب
حضارات عديدة لكؿ منيا طابع معيشي خاص.
و تضـ الجزائر مجموعة مف المسارح القديمة النشأة التي يعود بناءىا إلى فترة االستعمار الفرنسي و
المسارح الرومانية القديمة التي تحتضف العديد مف الحفبلت و الميرجانات و التظاىرات الفنية.
لكف المبلحظ أف ىذا الجانب الثقافي و التاريخي لـ يمقى العناية الكافية بسبب نقص اإلعبلـ بو
خاصة خارج الببلد و عدـ االىتماـ بو كعنصر أساسي يساىـ في التنمية ،كما أف العديد مف المواقع
تعاني مف التمؼ و تستوجب الحماية و الترميـ حتى تحافظ عمى أىميتيا التاريخية.
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 -3عالقة قطاع السياحة بالقطاعات اإلقتصادية األخرى:
استفاد النشاط السياحي الجزائري مف المشاريع الكبرى التي تشيدىا القطاعات اإلقتصادية األخرى
خاصة تمؾ المتعمقة بالبنى التحتية ،و يأتي في صدارتيا قطاع النقؿ الذي يؤثر بصفة مباشرة عمى
النشاط السياحي ،و في ىذا الصدد تضـ الجزائر شبكة نقؿ ذات قدرات معتبرة يمكنيا تمبية اليدؼ
المنتظر منيا و المتمثمة في:
-

شبكة طرؽ برية كثيفة يبمغ طوليا  181.759كمـ ،بنسبة تغطية تقدر بػ  ،%85موزعة بيف
طرؽ وطنية و طرؽ والئية و أخرى بمدية ثـ شوارع حضرية باإلضافة إلى الطريؽ السيار و
الذي يربط شرؽ الببلد بغربيا

-

شبكة النقؿ بالسكة الحديدية التي يبمغ طوليا  3.500كمـ ،منيا  505كمـ مف السكة مزدوجة و
 495كمـ منيا مكيربة ،و ىي مجيزة بػ  200محطة موزعة عمى طوليا ،كما أف ىذه شبكة
تعرؼ عدة عمميات تجديد و تحديث حتى تحسف مف نوعية الخدمات التي تقدميا لزبائنيا.

 النقؿ الجوي و ىي أوؿ شبكة تؤثر مباشرة عمى السياحة الخارجية ،و في ىذا اإلطار تضـالجزائر  55مطا ار موزعيف عمى كامؿ ربوع التراب الوطني ،منيا  35مطا ار مفتوحا عمى المبلحة
الجوية العمومية ،تحتوي كميا عمى أرصفة ىبوط و صعود لمطائرات و باستطاعتيا استقباؿ
طائرات ذات األحجاـ الكبيرة.
-

ثاني شبكة تؤثر عمى السياحة الخارجية ىي النقؿ البحري حيث تحتوي الجزائر عمى  13ميناء
مف الحجـ الكبير متعددي الخدمات مف بينيا استقباؿ السياح 17 ،ميناء لمصيد البحري و
مينائيف مخصصيف لنقؿ المحروقات و المواد البتروكيميائية.

إضافة إلى قطاع النقؿ يستفيد القطاع السياحي مف اإلنجازات الكبرى التي عرفتيا قطاعات أخرى
مكممة لو حيث تأخذ بعيف اإلعتبار احتياجات السياح و منيا:
 قطاع المياه ،حيث تمتمؾ الجزائر شبكة كبيرة لمتزويد بالمياه الصالحة لمشرب تخص نسبةكبيرة مف المدف و األرياؼ  ،يموف ىذه الشبكة عدد معتبر مف السدود إضافة إلى المجيودات
الكبرى التي تبذليا الدولة مف أجؿ تحمية مياه البحر و ىي عممية مف شأنيا تغطية العجز في
المياه خاصة في المدف الكبرى ،كما أف الجزائر تضـ منسوبا معتب ار مف المياه الجوفية خاصة
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التي تتواجد باألسمطة الصحراوية لكف مشكميا ىو أنيا مياه غير متجددة لذلؾ وجب ترشيد
استعماليا.
 قطاع الطاقة و تتصدره شبكة التزويد بالطاقة الكيربائية فيي شبكة تصؿ إلى كؿ ربوع الوطفلتموف المدف و األرياؼ مف ىذه الطاقة و ىي غائبة فقط في المناطؽ النائية التي يصعب
الوصوؿ إلييا ،أما عف شبكة التزويد بالغاز الطبيعي فيي تقتصر عمى بعض التجمعات
السكانية دوف أخرى و تبقى في تحسف مستمر مف أجؿ إيصاليا إلى كؿ أنحاء الببلد.
-

قطاع تكنولوجيات اإلعبلـ و اإلتصاؿ مف خبلؿ التزويد بشبكة الياتؼ السمكي و البلسمكي
الذي يمكف مف تغطية شاممة لكؿ التراب الوطني خاصة المتعمؽ بشبكة الياتؼ النقاؿ فضبل
عف الشركات التي تتنافس لتحقيؽ أفضؿ تغطية ليذه الشبكة ،باإلضافة إلى محاوالت الدولة
في تعميـ الشبكة العنكبوتية عمى كامؿ التراب الوطني.

 -4مناطق و مواقع التوسع السياحي:
تتوفر الجزائر عمى  205منطقة توسع و موقع سياحي

()1

صنفت طبقا لثبلث مراسيـ تنفيذية كما يمي:

  174منطقة توسع سياحي مصنفة طبقا لممرسوـ التنفيذي رقـ  232 - 88المؤرخ في 05نوفمبر  1988المتعمؽ باإلعبلف عف مناطؽ التوسع السياحي ،و مف بيف ىذه األخيرة تـ إلغاء
منطقتيف لمتوسع السياحي بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  398 - 04المؤرخ في  06ديسمبر
 2004الذي يتضمف إلغاء لبعض مف أحكاـ الممحؽ بالمرسوـ السالؼ الذكر ،و يخص منطقتي
التوسع السياحي لوالية ورقمة المسمييف اليضبة و اآلبار
-

منطقتي ف لمتوسع السياحي تـ تصنيفيما بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  226 - 09المؤرخ في
 29جواف  2009الذي يتضمف تحديد منطقتي التوسع و الموقعيف السياحييف لزلفانة  2والية
غرداية و لحماـ بوحجر بوالية عيف تيموشنت و التصريح بيما و تصنيفيما

-

 31منطقة توسع سياحي تـ تصنيفيا بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  131 - 10المؤرخ في 29
أفريؿ  2010الذي يتضمف تحديد مناطؽ التوسع و المواقع السياحية و التصريح بيا و تصنيفيا

 1الموقع اإللكترووي لوزارة السياحة و الصىاعات التقليدية . dzwww.mta :
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ىذه المناطؽ تحتؿ مساحة إجمالية قدرىا  53.132663ىكتار ،و ىي موزعة عمى كامؿ التراب
الوطني كما يمي :
  155منطقة توسع سياحي تتوضع في المناطؽ الساحمية منيا  140منطقة صنفت مف خبلؿالمرسوـ التنفيذي رقـ  232 - 88المؤرخ في  05نوفمبر  1988لكف ألغيت منيا منطقتيف،
و منيا  53منطقة ال زالت عمى حالتيا الطبيعية و بالتالي تشكؿ عقار سياحي جاىز
لئلستعماؿ.
  30منطقة توسع سياحي تتوضع في المناطؽ الصحراوية  11منطقة توسع سياحي تتوضع في مناطؽ مناخية  09مناطؽ توسع سياحي تتوضع في مناطؽ بيا منابع حموية -ӀӀمؤشرات السياحة فـي الجـزائر
تستقطب الجزائر أعدادا ضعيفة مف السياح ،أغمبيـ أفراد مف جاليتيا في الميجر و أقمية مف السياح
األجانب ،و ذلؾ نرجعو لسببيف ،األوؿ سياستيا السياحية التي تتميز بعدـ التنظيـ فيي لـ تكف مف
أولوياتيا حيث أولت الدولة كامؿ اىتماميا في المواد الطاقوية و بدرجة أقؿ الصناعات الثقيمة رغـ
المقومات السياحية العديدة و المتنوعة سواء الطبيعية أو الثقافية ،و الثاني طوؿ األزمات االقتصادية و
األمنية التي مرت بيا الجزائر خبلؿ العشريات السابقة ،وما مخمفتو مف نقص فادح في ىياكؿ
االستقباؿ السياحي و تدني نوعية الخدمات السياحية المقدمة.
تتمثؿ السياحة الجزائرية في السياحة الشاطئية بالدرجة األولى ثـ السياحة الصحراوية التي انتبيت
إلييا الدولة في السنوات القميمة السابقة .و فيما يمي سوؼ نسمط الضوء عمى أىـ المؤشرات السياحية
التي تميز الجانب السياحي بالجزائر.
 -1طاقات اإليواء السياحي:
يتمثؿ اإليواء السياحي بالجزائر في  1.231مؤسسة تقدـ  107.420سرير حسب إحصائيات سنة
.2016
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الشكؿ رقـ  :10تطور طاقات اإليواء السياحي خبلؿ الفترة 2016 - 1990
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الشكؿ رقـ  :11تطور عدد األسرة خبلؿ الفترة 2016 - 1990
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مف خبلؿ الشكميف رقـ  10و  11يتضح اإلرتفاع السريع لعدد مؤسسات اإليواء السياحي منذ سنة
 1990إلى غاية سنة  2003أيف واصؿ ارتفاعو لكف بسرعة أقؿ ،و بصفة عامة فيذا العدد في
ارتفاع مستمر حيث قدر تضاعفو خبلؿ الفترة  2007 – 1990أي في مدة  17سنة بحوالي 3
مرات ،ارتفاع عدد مؤسسات اإليواء مصحوب بتزايد عدد األسرة الذي تضاعؼ بحوالي مرتيف في 26
سنة و عرؼ نوعا مف الزيادة المتذبذبة حيث انخفض منحنى ارتفاعو خبلؿ سنتي  2001و 2007
و كاف تراجعا طفيفا ليعاود االرتفاع في السنوات الموالية.
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 -1-1توزيع طاقات اإليواء السياحي حسب نوع الهيكل
يمكف تصنيؼ ىياكؿ اإليواء السياحي إلى عدة أنواع حسب عدد غرفيا و عدد أسرتيا ،و حسب نوعية
الخدمة المقدمة لمسائح ،و حسب الغرض مف السياحة ،فسائح األعماؿ يقصد الفنادؽ الراقية ،و سائح
الترفيو يقصد فنادؽ أقؿ رقيا ،و العائبلت يفضمف اإلقامات و المنازؿ السياحية فيي أقؿ ثمنا ،و
الرياضييف يمجؤوف إلى دير الشباب ،و عابر السبيؿ إلى النزؿ و غيرىا ،فنوع ىيكؿ المبيت يتماشى
مع عدد السياح ،و قدرتيـ عمى دفع كمفتو ،و حسب مستواىـ الفكري و الثقافي و الغرض مف زيارتيـ.
جدوؿ رقـ :10

توزيع طاقات اإليواء حسب النوع لسنتي 2016 - 2015
2015

النوع

التصنيؼ

عدد األسرة

العدد

2016
العدد

عدد األسرة

مجموع عدد
األسرة

*5

8

4242

13

6734

*4

6

1800

12

2810

*3

39

5829

51

7045

*2

46

4605

46

4425

*1

158

11295

158

11295

*0

160

8533

160

8533

اإلقامة السياحية

*2

02

384

02

384

()résidence touristique

*1

01

313

01

313

*2

02

93

02

93

*1

01

30

01

30

*2

01

16

01

16

*1

01

20

01

20

قرية سياحية

*3

01

274

01

274

274

المنزؿ السياحي

تصنيؼ

05

91

05

91

91

10

426

10

426

426

الفنادؽ

نزؿ الطريؽ ()motel
بيت شباب ()auberge

()meublé de tourisme
النزؿ العائمي ()pension

وحيد
تصنيؼ
وحيد

74

40842

697
123
36

النزؿ الريفي (gite

تصنيؼ

)d’étape

وحيد
طور

ىياكؿ أخرى

التصنيؼ

ىياكؿ أخرى موجية لمفندقة
المجمػػوع

-

170

06

170

06

170

552

54742

566

55380

55380

196

9381

195

9381

9381

1195

102244

1231

107420

107420

المصدرoffice national des statistique, l’Algérie en quelques chiffres, N°47, 2017. P 53 :

تحتوي الجزائر عمى ثمانية أنواع مف ىياكؿ المبيت السياحي ،خمسة منيا تصنؼ حسب عدد النجوـ،
و ثبلثة أنواع ذات تصنيؼ وحيد ،أىـ نوع ىو الفنادؽ حيث تقدـ لوحدىا حوالي  % 47مف إجمالي
عدد األسرة المقدمة لمسياح ،و ىو النوع الذي يضـ خمس تصنيفات حيث ننتقؿ مف الفنادؽ المنعدمة
النجوـ إلى الفنادؽ الراقية المصنفة خمس نجوـ حسب كبر الفندؽ و تنوع و جودة الخدمات التي
يقدميا لزبائنو ،عكس أنواع اليياكؿ األخرى التي تتوقؼ في نجمتيف أو ثبلث نجوـ كأقصى حد،
العديد مف السياح يفضموف المبيت في الفنادؽ فيي عمى عدة أنواع تتماشى و رغباتيـ كما أف خدماتيا
متنوعة تمبي طمباتيـ مف راحة و إطعاـ و غيرىا ،لكف تكمفة الميمة الواحدة باىظة إذا ما قورنت
باليياكؿ األخرى.
 -2-1تصنيف الفنادق حسب عدد النجوم:
الشكؿ رقـ  :12تصنيؼ الفنادؽ حسب عدد النجوـ لسنة 2016
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طبقا لما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ  11و الشكؿ رقـ  ، 12تنقسـ الحظيرة الفندقية بالجزائر إلى فنادؽ
مصنفة مف نجمة واحدة إلى خمس نجوـ ،و عددىا  280فندؽ ،أي بنسبة تقارب  % 64مف إجمالي
الفنادؽ ،و  % 36فنادؽ منعدمة النجوـ أي صفر نجمة ،أما عف صنؼ الفنادؽ الغالب ىو الفنادؽ
ذات نجمة واحدة بنسبة  % 36مف إجمالي الفنادؽ و ىذا يعكس إمكانيات الدولة التي تنحصر في
إنشاء فنادؽ ذات مستوى متوسط ،و الدليؿ عمى ذلؾ ىو عدد الفنادؽ ذات المستوى العالي أي خمس
نجوـ الذي يمثؿ نسبة  % 3فقط و التي تعود في مجمميا إلى مبلؾ خواص و معظميا سبلسؿ فندقية
عالمية تتركز في كبريات المدف الجزائرية؛ فنبلحظ بوضوح سيادة الفنادؽ ضعيفة التصنيؼ و انتشارىا
في معظـ أرجاء الوطف و ىذا يعكس نوعية الخدمة المتدنية التي تقدميا السياحة الجزائرية لسياحيا.
 -3-1تصنيف الفنادق حسب النوع:
نوع الفنادؽ يتماشى مع موقعيا و يعبر عف نوع السياحة السائدة في منطقة تواجده.
الشكؿ رقـ  :13تصنيؼ الفنادؽ حسب النوع لسنة 2016
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مف الشكؿ رقـ  13يتبيف لنا نوع الفنادؽ السائد بالجزائر فتمثؿ الفنادؽ الحضرية أكبر نسبة بػ % 62
أما الفنادؽ الساحمية فبل تمثؿ سوى  ،% 28ىذه الوضعية توضح النقص الكبير في عدد الفنادؽ
الساحمية التي تعبر عف نوع السياحة السائد بالدرجة األولى ،كما نبلحظ نقص أكبر في الفنادؽ
الصحراوية التي تعتبر ىي كذلؾ مف ركائز السياحة الجزائرية ،و يمكف أف نفسر ارتفاع عدد الفنادؽ
الحضرية في كونيا متوسطة التصنيؼ فكمفة إنجازىا منخفضة إضافة إلى أف معظميا قديمة النشأة
يعود إلى الفترة االستعمارية.
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كنتيجة المؤسسات الفندقية بالجزائر تتمثؿ أساسا في الفنادؽ ذات المستوى المتوسط و في أغمبيا ىي
فنادؽ حضرية ،معظميا قديمة النشأة  ،األمر الذي أدى إلى ضعؼ تصنيفيا بسبب صغر مساحتيا و
احتواءىا عمى طاقات إيواء ضعيفة العدد و النوعية و لـ تعد تستجيب إلى متطمبات السوؽ الحالية.
 -2السياح الوافدين إلى الجزائر:
 -1-2حركة السياح الوافدين عبر السنوات:
قدر عدد السياح الوافديف بحوالي  1.709.994سنة  2015بعد تزايد مستمر عرفتو الجزائر طيمة
سنوات عديدة ،حيث يتضح لنا مف الشكؿ رقـ  14مرحمتيف لتطور عدد السياح:
الشكؿ رقـ  :14حركة السياح الوافديف حسب السنوات ()2015 – 1985
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 مرحمة متذبذبة خبلؿ عشرية الثمانينات و الخمس سنوات األولى مف عشرية التسعينات ويعود ىذا الوضع إلى تأثر السياحة باألزمة اإلقتصادية لسنة  ،1986ثـ عاود اإلرتفاع سنة
 1989ليتعدى و ألوؿ مرة مميوف سائح لكف سرعاف ما انخفض ليصؿ أدنى قيمة لو في
 1995متأث ار بالظروؼ األمنية السيئة التي ميزت ىذه الفترة و انعكست سمبا عمى تطور
الظاىرة السياحية بالجزائر ،إضافة إلى حرب الخميج التي خمقت تخوفا لدى السياح و
انقطاعيـ عف زيارة الدوؿ العربية.
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 المرحمة الثانية التي تميزت بعودة األمف و اإلستقرار الوطني ،فبدأ عدد السياح في االرتفاعلكف بوتيرة بطيئة نوعا ما ابتداء مف سنة  1996حتى سنة  2003أيف تمكنت الجزائر مف
استرجاع عدد السياح المسجؿ في سنة  ،1989و لزميا لتحقيؽ ذلؾ مدة أربعة عشر سنة ،ثـ
تعدت المميونيف ابتداء مف سنة  2010لتصؿ أكبر قيمة ليا و ىي  267مميوف سائح .لكف
عرفت سنتي  2014و  2015انخفاضا آخر في عدد السياح وسببو تأثر السياح باألزمة
اإلقتصادية العالمية.
 -2-2حركة السياح الوافدين الجزائريين و األجانب عبر السنوات:
شكؿ رقـ  :15حركة السياح الوافديف بيف الجزائرييف و األجانب خبلؿ الفترة 2015 - 1985
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مف الشكؿ رقـ  15يتبيف لنا بوضوح الفارؽ الكبير بيف عدد السياح الجزائرييف و األجانب ،و بما أف
النشاط السياحي جد حساس فيو يتأثر بسرعة كبيرة باألزمات اإلقتصادية و السياسية و خاصة األمنية
التي تمر بيا المنطقة السياحية ،و ىذه الخاصية شيدتيا الجزائر ،فعدد السياح األجانب انخفض بشكؿ
كبير سنة  1995ليصؿ الفارؽ بيف ىذه السنة و سابقتيا  268.578سائح ،و ىذا العزوؼ يعود
لتخوؼ السياح األجانب مف الوضع األمني لمببلد ،و مع عودة اإلستقرار عاود اإلرتفاع و ذلؾ ابتداء
مف سنة  ، 2000لكف يبقى الفارؽ بيف عدد السياح الجزائرييف و األجانب كبي ار ماعدا في سنة 2015
أيف انعكست األوضاع و أصبح عدد السياح األجانب يفوؽ عدد السياح الجزائريوف و بفارؽ كبير قدره
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 456.248سائح رغـ أف سنة  2015عرفت انخفاضا في عدد السياح اإلجمالي و السبب في ذلؾ
نرجعو إلى عامميف:
العامؿ األوؿ ىو أف معظـ السياح األجانب مف أفراد جاليتنا بالميجر ،و تأثر السياحة باألزمة
اإلقتصادية العالمية جعؿ أفراد الجالية ينقصوف مف عدد مرات زيارتيـ لمجزائر .و العامؿ الثاني أف
العديد مف السياح الجزائرييف يفضموف قضاء عطميـ خارج الوطف حيث سجؿ  1.300.000سائح
جزائري زاروا تونس سنة .2015
تزامنت سنة  2015مع تظاىرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية و التي جمبت عددا كبي ار مف
المشاركيف مف الدوؿ العربية و األروبية طيمة سنة كاممة و ىذا ما رفع مف عدد السياح األجانب.
 -3-2سبب زيارة السياح األجانب لمجزائر
شكؿ رقـ  :16الغرض مف زيارة السياح األجانب لمجزائر خبلؿ الفترة 2015 – 2011
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م عظـ السياح األجانب الوافديف إلى الجزائر يقصدونيا لمبحث عف الترفيو و الراحة ثـ تمييا سياحة
األعماؿ ،أغمب السياح الوافديف بغرض الترفيو ىـ مف أفراد الجالية في الميجر ،يقصدوف الجزائر
عادة عدة مرات في السنة و يبيت أغمبيـ إما عند األقارب أو يقوموف بكراء منازؿ مفروشة ،أما
بالنسبة لسياحة األعماؿ فالسياح ىنا يبحثوف عف فنادؽ راقية ،تقدـ خدمات مختمفة و غالبا ما
يقصدوف السبلسؿ الفندقية الكبيرة.
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و نبلحظ غياب أنواع سياحية عديدة كالسياحة الصحية ،و السياحة العممية و سياحة التسوؽ و غيرىا
مف األنواع األخرى و ىذا يبيف أف الجزائر لـ تنمي أصنافا سياحية معينة و إنما سياحتيا تمقائية و
غير مخططة أساسيا ىـ أفراد الجالية.
 -4-2جنسية السياح الوافدين
يوضح الجدوؿ رقـ  11العشر دوؿ األولى التي تمثؿ السياح األجانب ،و تتصدرىـ تونس بػ % 53
مف إجمالي السياح الوافديف ،تمييا فرنسا بػ  % 14فالمغرب بػ  % 5ثـ باقي الدوؿ فيي أروبية و
عدد سياحيـ ضعيؼ.
جدوؿ رقـ  :11العشر دوؿ األولى التي زارت الجزائر سنة 2015
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أغمبية ىؤالء السياح مف أفراد الجالية خاصة بالنسبة لمسياح الوافديف مف فرنسا ،و يبيف الشكؿ رقـ 17
بوضوح اليدؼ الرئيسي لزيارة سياح ىذه الدوؿ لمجزائر و ىو األعماؿ حيث استعانة بيـ الجزائر خبلؿ
السنوات األخيرة في عدة قطاعات خاصة في مجاؿ الطاقة و البناء و األشغاؿ العمومية.
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شكؿ رقـ  :17الغرض مف زيارة سياح العشر دوؿ األولى لمجزائر خبلؿ سنة 2015
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 -3واقع السياحة بالجزائر:
رغـ المؤىبلت السياحة المتعددة و المتنوعة التي تزخر بيا الجزائر ،إال أنيا تعاني مف عدة نقائص في
ىذا المجاؿ الذي يبقى بعيدا كؿ البعد عما وصمت إليو السياحة الحديثة ،حتى أف نقائصو تغمب عف
إيجابياتو ،و في ما يمي بعض مميزات القطاع السياحي بالجزائر
 قطاع النقؿ بالجزائر بعيد عف تمبية متطمبات مستعمميو مف حيث النوعية و الكيفية مقارنة بالدوؿالمتقدمة ،بالفعؿ فوسيمة النقؿ المفضمة لدى السياح ىي النقؿ الجوي بالدرجة األولى ثـ النقؿ البحري
فالبري
النقؿ الجوي :تحتوي الجزائر عمى  15مطا ار دوليا و  20مطا ار وطنيا موزعيف عبر أرجاء التراب
الوطني ،أوؿ شركة طيراف تنشط بالجزائر ىي الخطوط الجوية الجزائرية ثـ تمييا شركات النقؿ الجوي
األخرى منيا الوطنية و أخرى دولية تعمؿ عمى نقؿ المسافريف و السياح داخؿ أرجاء الوطف و
خارجو ،لكف يعرؼ النقؿ الجوي بالجزائر ضعفا ممحوظا يتبيف في النقؿ نحو المناطؽ الجنوبية لمببلد
و ىو يمثؿ عائقا أماـ تنمية السياحة الصحراوية
النقؿ البحري يسجؿ نقائص كبيرة إذا ما قارناه بالدوؿ األخرى خاصة بالنسبة لمرحبلت السياحية
البحرية حيث تعاني الجزائر مف انعداـ ىذا النوع مف الرحبلت
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النقؿ البري تمثمو شبكة طرؽ كثيفة خاصة في شماؿ الببلد و تعرؼ عدة مشاريع طور اإلنجاز مف
شأنيا تطوير و تحديث طرؽ النقؿ البري منيا الطريؽ السيار شرؽ غرب ،الطريؽ الساحمي ،طريؽ
اليضاب العميا ،الطرؽ السريعة ،الطرؽ التي تربط شماؿ الببلد بجنوبيا .أما عف النقؿ عبر السكة
الحديدية فيو كذلؾ يتركز في الشماؿ و يعرؼ عدة مشاريع طور اإلنجاز مف أجؿ تطويره و تحديثو
لكنو ي بقى بعيد عما و صؿ إليو باقي الدوؿ في ميداف النقؿ بالسكة الحديدية لذلؾ فيو ال يمثؿ مؤىبل
أساسيا لنقؿ السياح عبر أرجاء الوطف
 ىياكؿ االستقباؿ السياحي تتميز بالنقص في العدد و األنواع و تقدـ خدمات بسيطة غير كافيةلمنيوض بالسياحة الجزائرية سواء كانت ىياكؿ اإلطعاـ التي تتسـ بضعؼ كبير أو بالنسبة ليياكؿ
المبيت التي ال تستجيب إلى المعايير الدولية و يميزىا ارتفاع أسعار الغرؼ لميمة الواحدة.
 نقص الخبرة و الكفاءة لدى موظفي القطاع السياحي غياب الجودة في المنتوج السياحي و في الخدمات السياحية المقدمة غياب و عدـ استعماؿ تكنولوجيات اإلعبلـ و اإلتصاؿ الحديثة في المجاؿ السياحي وىذا نمحظوخاصة في غياب مواقع إلكترونية في شبكة األنترنيت تيتـ بالتعريؼ بالسياحة الجزائرية و غياب
تعامؿ مباشر مع متعاممي السياحة الجزائرية عبر ىذه الشبكة
 خدمات البنوؾ و المصالح المالية ال تتكيؼ مع التغيرات السريعة الحاصمة في مجاؿ السياحةالحديثة
 غياب ثقافة سياحية حقيقية سواء لدى السكاف أو الجماعات المحمية أو المتعامميف االقتصادييف غياب إعبلـ و إشيار حقيقي خاصة خارج الوطف لمتعريؼ بالمؤىبلت السياحية لمجزائر و العمؿعمى جمب السياح الدولييف
 تزخر الجزائر بتراث تاريخي و ثقافي متنوع فضبل عف الحضارات العديدة المتعاقبة عمييا ،تراث التمثمو سوى اآلثار الممموسة و إنما أيضا عادات و تقاليد تميز كؿ منطقة مف ىذا البمد الواسع ،لكف
الواقع يعكس المباالت و تخمي عف كؿ ىذا التراث ،غياب كمي في وسائؿ اإلعبلـ و اإلشيار و
غياب دور الدولة في الترميـ و التثميف و حماية كؿ المواقع األثرية و التاريخية
 نقص كبير في ىياكؿ التسمية و الترفيو  ،فمعظـ المدف تشتكي مف غياب حدائؽ التسمية و النزىة،غياب قاعات العرض ،المراكز التجارية الكبيرة ،و معظـ المسارح تنشط في المناسبات الكبرى فقط
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 الممارسات البيروقراطية و ثقؿ الممفات المطموبة تعمؿ عمى تنفير المستثمريف خسارة عدة ىكتارات مف العقار السياحي المصنؼ ضمف مناطؽ التوسع و المواقع السياحية إجراءات الحصوؿ عمى تأشيرة الدخوؿ إلى الجزائر صعبة و معجزة صعوبة الموافقة بيف السياحة الداخمية و السياحة الدولية و مواكبة شروط السياحة الحديثة -4مقارنة الظاهرة السياحية بين الجزائر و دول الضفة الجنوبية من حوض البحر المتوسط
 -1-4السياحة التونسية:
تتميز السياسة السياحية التونسية بالتنظيـ و اإلحكاـ و الدليؿ عمى ذلؾ ىي المكانة السياحية التي
تحتميا في حوض البحر المتوسط فجعمت مف ىذا البمد الصغير الحجـ قطبا سياحيا إفريقيا و
متوسطيا ،حتى أف السياحة أصبحت المحرؾ األساسي لبلقتصاد التونسي فاعتمدت منذ عدة سنوات
عمى مقوماتيا السياحية المتمثمة في الموارد الطبيعية المتنوعة كاعتداؿ مناخيا و جماؿ شواطئيا،
إضافة إلى أىـ عنصر جذب سياحي ىو االستقرار األمني.
اعتمدت تونس عمى ىذه المقومات لتنويع منتوجيا السياحي و استقطبت العديد مف السياح خاصة
األروبييف بفضؿ مركباتيا السياحية العالية الجودة و تمكنت بذلؾ مف تطوير نوع خاص مف السياحة
ىو السياحة الكثيفة ( )tourisme de masseو استطاعت أف تظفر بمكانة ىامة في السوؽ السياحي
المتوسطي و العربي رغـ المنافسة المصرية و المغربية ،كما عممت عمى تنمية أىـ عنصر في
السياحة و ىو الوعي السياحي لدى سكانيا و نجحت في ذلؾ.
جدوؿ رقـ  :12تطور عدد السياح الوافديف إلى تونس عبر السنوات ()2015 – 1990
(بالمميوف)

السنوات 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2005 2000 1995 1990
عدد
السياح

6638 5610 4612 3620

6690 7605

5636 7616 7635 7600 5675 7683

المصدرOrganisation mondiale du tourisme (OMT-UNWTO) : Baromètre du tourisme :
mondial, volume15, 2017

يتضح لنا مف الجدوؿ رقـ  12و الشكؿ رقـ  18الزيادة في عدد السياح الوافديف إلى تونس ،و ىذا
االنتظاـ دليؿ عمى فعالية السياسة السياحية التونسية التي نجحت في رفع عدد السياح و ضاعفتو في
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مدة  19سنة و وصؿ أعمى قيمة لو سنة  2010حيث قارب الثمانية مبلييف سائح و أصبحت بذلؾ
مف أىـ المقاصد السياحية في حوض البحر المتوسط ،و ىو تزايد بوتيرة منتظمة نوعا ما بحوالي
مميوف سائح كؿ خمس سنوات ،لكف سرعاف ما انعكس الوضع و عرؼ عدد السياح الوافديف انخفاضا
ممحوظا سنة  2011ثـ بدأ بالتذبذب و عاود اإلنخفاض سنة  2015نظ ار لما تعاني منو تونس مف
ىروب سياحيا بسبب تذبذب ظروفيا السياسية و األمنية ،ليرتفع مف جديد سنة  2017و يفوؽ سبعة
مبلييف سائح.
 -2-4السياحة المغربية:
تعرؼ السياحة المغربية بتنوع مقوماتيا السيما الطبيعية كالموقع اإلستراتيجي القريب مف القارة األوربية
و شريطيا الساحمي الطويؿ الذي يمتد مف البحر المتوسط إلى المحيط األطمسي و ىي ميزة تنفرد بيا
عف باقي الدوؿ العربية ،و تعتمد المممكة المغربية عمى السياحة الصحراوية زيادة عمى زيارة المدف
العتيقة التي تعود إلى العصور القديمة و الوسطى.
و تتميز السياسة السياحية المغربية بالطموح و التفاؤؿ فقد بدلت المممكة جيودا جبارة لتطوير ىذا
القطاع الذي لـ يكف مف اىتماماتيا األولى عمى عكس دوؿ الضفة الجنوبية الشرقية لحوض البحر
المتوسط كمصر و تونس
جدوؿ رقـ :13

تطور عدد السياح الوافديف إلى المغرب عبر السنوات ()2015-1990
(بالمميوف)

السنوات 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2005 2000 1995 1990
عدد
السياح

4 63 2660 4602

5684

8634 7688

10618 10628 10605 9636 9634 9629

المصدرOrganisation mondiale du tourisme (OMT-UNWTO) : Baromètre du tourisme :
mondial, volume15, 2017

يتبيف لنا مف الجدوؿ رقـ  13و الشكؿ رقـ  18الزيادة المستمرة في عدد السياح الوافديف إلى المغرب،
الذي تضاعؼ مف أربعة مبلييف إلى عشر مبلييف سائح و ذلؾ لـ يأتي مف عدـ و إنما كنتيجة حتمية
لؤلىمية الكبيرة التي يمييا المغرب لمقطاع السياحي كمصدر ميـ لمدخؿ ،و داللة عمى نجاح السياسة
السياحية المتبعة ،كما أف المممكة المغربية تمكنت مف استغبلؿ وضعية ضعؼ السياحة التونسية سنة
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 2011لتحويؿ عدد السياح المعتاديف الذىاب إلى تونس نحوىا و في أغمبيـ سياح أروبيوف ،طموح
المغرب سمح ليـ بتجاوز أحد عشرة مميوف سنة .2017
 -3-4مقارنة الظاهرة السياحية في كل من الجزائر ،تونس و المغرب
إذا حاولنا مقارنة السياحة في دوؿ المغرب العربي المطمة عمى حوض البحر المتوسط ،نجد المغرب
تتصدر الدوؿ الثبلث بعدد سياح قدر ب ػ  106177مميوف سائح صنفت مف خبلليا في المرتبة الخامسة
و ثبلثوف مف بيف الخمسيف أحسف دولة سياحية حسب ترتيب المنظمة العالمية لمسياحة لسنة ،2016
بينما سجمت تونس حوالي نصؼ عدد السياح الذي سجمتو المغرب و المقدر بػ  56359مميوف سائح
صنفت مف خبلليا في المرتبة الثامنة و األربعيف في تصنيؼ المنظمة السالؼ الذكر  ،أما عف
الجزائر و التي سجمت  16710مميوف سائح بقيت غائبة عف التصنيؼ ضمف الخمسيف دوؿ سياحية
األولى عالميا ،و ىو ما يتنافى مع المؤىبلت السياحية العديدة و المتاحة أماـ القطاع السياحي
بالجزائر.
الشكؿ رقـ  :18مقارنة عدد السياح بيف المغرب ،تونس و الجزائر خبلؿ الفترة 2015 – 1995
12
10

المغرب
6

تووس
الجسائر

4

عدد السياح تالمليون

8

2
0
1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

المصدر :إنجاز الباحثة استنادا عمى معطيات الجدوليف رقـ  12و 13
مف خبلؿ الشكؿ رقـ  18يتضح تطور عدد السياح في كؿ مف الثبلث دوؿ عبر السنوات مف 1995
إلى  ، 2015و في ىذا الصدد يتبيف الفارؽ الكبير بيف عدد السياح الوافديف إلى تونس و المغرب و
عدد السياح الوافديف إلى الجزائر الذي يبدو ضعيفا جدا ،كما نبلحظ اإلرتفاع المستمر لعدد السياح
الوافديف إلى المغرب لدرجة أنو تعدى عدد سياح تونس سنة  2007و مف تـ حافظ عمى مكانتو
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األولى في سياحة المغرب العربي ،و ىذا داللة عمى نجاح السياسة المغربية التي عممت عمى قمب
الموازيف مف سياحة عادية إلى تنمية سياحية حقيقية تعكس إرادة الدولة في تطوير ىذا القطاع ،كما
تتبيف السياسة السياحية التونسية المحكمة التي بقيت صامدة و مثابرة رغـ الضرر الكبير الذي لحؽ
بقطاع السياحة التونسي خبلؿ السنوات األخيرة ،حيث عدد سياحيا يفوؽ عدد سياح الجزائر بثبلث
مرات ،و ىذا الوضع يعكس إما إرادة الدولة الجزائرية التي لـ تولي قطاع السياحة اىتماما كبي ار و إما
سياسة تنموية فاشمة إذا ما قورنت بالسياسة السياحية التونسية و المغربية ،حتى أنيا لـ تتمكف مف
اإلستفادة مف الظروؼ السياسية التي تمر بيا الدولة التونسية لتجمب البعض مف السياح األجانب كما
فعمت المممكة المغربية و السبب في ذلؾ ضعؼ ىياكؿ استقباليا كما و نوعية و ضعؼ إستيراتيجية
تسويؽ وجية الجزائر عمى المستوى الدولي.
 -ӀӀӀالتعريف بمجال الدراسة
 -1الموقع اإلداري
يتمثؿ مجاؿ الدراسة في الساحؿ الشرقي الجزائري الذي ينحصر بيف واليتي جيجؿ و الطارؼ و يضـ
أربع واليات ىي مف الشرؽ نحو الغرب والية الطارؼ ،والية عنابة ،والية سكيكدة و والية جيجؿ،
مجاؿ الدراسة محدود حسب التقسيـ اإلداري بػػ:
 مف الشماؿ البحر المتوسط مف الشرؽ الحدود الجزائرية التونسية مف الغرب والية بجاية مف الجنوب واليات سطيؼ ،ميمة ،قسنطينة ،قالمة و سوؽ أىراسيتربع مجاؿ الدراسة عمى مساحة قدرىا  11.202ىكتار محسوبة بعد جمع مساحة الواليات األربعة
السالفة الذكر

()1

 ،و ىو بذلؾ يمثؿ أصغر مساحة إذا ما قورف بالساحؿ الوسط و الساحؿ الغربي

لمجزائر ،كما تمثؿ مساحتو نسبة  % 36مف مساحة إقميـ الشماؿ الشرقي و ىي مساحة معتبرة لكف ال
تمثؿ سوى نسبة  % 0647مف إجمالي مساحة الجزائر

1 Office national des statistiques : RGPH 2008
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جدوؿ رقـ  :14مساحة الساحؿ الشرقي لمجزائر حسب الواليات
المساحة (كمـ)2

البيػػاف

النسبة مف المساحة اإلجمالية
لمساحؿ الشرقي ( ) %

جيجؿ

2398

21

سكيكدة

4026

36

عنابة

1439

13

الطارؼ

3339

30

مساحة واليات الساحؿ الشرقي

11202

100

مساحة اإلقميـ الشمالي الشرقي

31585

-

2381747

-

مساحة الجزائر

المصدرSchéma régional d’aménagement du territoire 2025, tome1 :

و يقدر طوؿ الساحؿ الشرقي ب ػ  430كمـ أي ما يعادؿ  % 36مف طوؿ الساحؿ الجزائري (1.200
كمـ) ،و يقع ضمف أربع واليات مقسمة إلى  37دائرة و  102بمدية منيا  33بمدية ساحمية ،و تعد
والية سكيكدة ىي األكبر مف حيث المساحة و عدد البمديات خاصة الساحمية و ىي التي تضـ أطوؿ
ساحؿ في اإلقميـ الشرقي
جدوؿ رقـ  :15التقسيـ اإلداري لمساحؿ الشرقي
البيػ ػػاف

عدد الدوائر

عدد البمديات

عدد البمديات الساحمية طوؿ الساحؿ (كمـ)

جيجؿ

11

28

10

120

سكيكدة

13

38

13

140

عنابة

06

12

05

80

الطارؼ

07

24

05

90

المجموع

37

102

33

430
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 -2المميزات الطبيعية
يتميز إقميـ الساحؿ الشرقي بتنوع كبير في مجاالتو الطبيعية فنجد األوساط المائية ،السيوؿ،
األحواض ،المناطؽ الجبمية و المناطؽ الغابية مما يجعؿ منو مجاال ثريا بالمؤىبلت الطبيعية
المتنوعة.
يمتد ىذا اإلقميـ مف خميج بجاية إلى غاية الحدود الجزائرية التونسية ،و ىو عبارة عف ساحؿ متقطع
عف طريؽ تتالي مجموعة مف الخمجاف و رؤوس صخرية تخمؽ تنوعا إيكولوجيا و مناظر خبلبة  ،كما
أنجزت بو مجموعة مف الموانئ أىميا ميناء سكيكدة ،عنابة و جيجؿ و بدرجة أقؿ الطارؼ و مف
الناحية الفيزيائية فمجاؿ الدراسة يتشكؿ مف تناوب ثبلث مجموعات تضاريسية أساسية ىي الجباؿ،
السيوؿ و األحواض و التي تختمؼ في المساحة مف مجموعة تضاريسية إلى أخرى و مف والية إلى
أخرى.
جدوؿ رقـ  :16المجموعات التضاريسية المكونة لمساحؿ الشرقي الجزائري
البيػػاف

الجباؿ (ىكتار)

السيوؿ(ىكتار)

أحواض (ىكتار) المجموع(ىكتار)

جيجؿ

217.631

13.569

8.543

239.743

سكيكدة

339.669

43.939

27.953

411.561

عنابة

77.693

62.818

0

140.511

الطارؼ

168105

116.541

0

284.646

المجموع

803.098

236.867

36.496

1.076.461

النسبة ()%
المصدر:

75

22

3

100

BNEDER : schéma directeur des zones montagneuses de l’Algérie du nord 2005, p3

 -1-2المناطق الجبمية
يعرؼ الساحؿ الشرقي الجزائري بكتمو الجبمية لتواجد سبلسؿ األطمس التمي التي تحده مف الجية
الجنوبية ،و تحتؿ المناطؽ الجبمية مساحات كبيرة منو إذ تمثؿ  803.098ىكتا ار أي بنسبة % 75
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مف المساحة اإلجمالية لمجاؿ الدراسة  ،ىذه النسبة تبيف أف الطابع الجبمي ىو الغالب عمى إقميـ
الساحؿ الشرقي ،و يتفاوت توزيعيا مف والية إلى أخرى فيتبيف لنا ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ  16أيف
يغمب الطابع الجبمي عمى واليتي جيجؿ و سكيكدة محتؿ أكثر مف  % 80مف المساحة اإلجمالية
لمواليتيف في حيف ال يتعدى  % 50في كؿ مف واليتي عنابة و الطارؼ.
و تتميز ىذه الكتؿ بػػ:
 كتؿ جبمية تشرؼ عمى البحر المتوسط ،متوسطة اإلرتفاع لكف إنحداراتيا شديدة يميز ىذه المناطؽ مناخ رطب إلى شبو رطب ،دافئ و ممطر فكمية التساقط بو كبيرة تتعدى 1500ممـ/السنة بمرتفعات جيجؿ و سكيكدة ،أما عف درجات الح اررة فيي معتدلة في فصؿ الشتاء
مع بعض أياـ جميد في الشتاء و الربيع خاصة في المناطؽ شديدة اإلرتفاع.
يعتبر ىذا المناخ محف از لتنمية الزراعات المسقية و إلنجاز السدود لتجميع المياه ،لكف قد يكوف كذلؾ
عائقا حيف يسبب التساقط الشديد فيضانات عمى السيوؿ المجاورة و خاصة عمى مستوى األراضي
الفبلحية
 شبكة ىيدروغرافية كثيفة تشمؿ مياه األمطار الجارية في األحواض النيرية حيث يمسؾ جزء منيافي سدود و أحواض تمية و يصب الجزء اآلخر في البحر
 غطاء غابي ميـ مف حيث المساحة يكسو ىذه الكتؿ لكف يعاني مف درجة تمؼ كبيرة ،و أكبرالغابات كثافة ىي غابات الصنوبر الفميني و المنتشرة في كؿ مف كتؿ اإليدوغ بعنابة و غابات
السبلسؿ الساحمية بجيجؿ و سكيكدة .تمثؿ ىذه الغابات قدرات سياحية طبيعية ميمة يمكف تنميتيا
 كثافة سكانية ضعيفة يمثميا خاصة سكاف المشاتي و مف بيف المناطؽ الجبمية األكثر تعمي ار نجدكتؿ واليتي جيجؿ و سكيكدة
 درجة تريؼ كبيرة  ،أىـ نشاط يمارس بيا ىو الزراعة المعاشية -2-2السهول الساحمية
تتواجد في الشماؿ عمى طوؿ الشريط الساحمي لكف مساحتيا محدودة تمثؿ  % 22مف إجمالي مساحة
مجاؿ الدراسة و تتميز باإلنبساط و الخصوبة فمؤىبلتيا الزراعية كبيرة بفضؿ مميزاتيا المناخية و
طبيعة تربتيا و طوبوغرافيتيا المبلئمة ،و مف بيف ىذه السيوؿ نذكر:
 -سيؿ جيجؿ  -الطاىير بوالية جيجؿ
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 سيؿ قرباص بوالية سكيكدة سيؿ الطارؼ بوالية الطارؼ سيؿ القالة بوالية الطارؼطوبوغرافيتيا المستوية تجعميا تعاني في فصؿ الشتاء مف فيضاف األودية المحيطة بيا
فانحدارات الضعيفة ال تسمح بتصريؼ المياه لذلؾ فيي تتطمب التدخؿ و البحث عف حموؿ لحماية
ىذه المناطؽ.
تمثؿ ىذه السيوؿ المناطؽ األكثر استعماال في التوسعات العمرانية و النشاطات السياحية فضبل عف
قربيا مف الساحؿ ىذا ما جعميا تعاني مف ضغطات ديموغرافية كبيرة سببيا الرئيسي ىو النزوح
الريفي.
 -3-2الشبكة الهيدروغرافية
ينتمي مجاؿ الدراسة إلى إقميـ متميز عف غيره مف أقاليـ الوطف بشبكتو الييدروغرافية الكثيفة التي
تغذييا عدة أودية ميمة و دائمة الجرياف مشكمة لمجموعة مف األحواض النيرية ،يصب معظميا في
البحر ،و مف أىميا نذكر:
 واد الكبير بوالية جيجؿ واد قبمي بوالية سكيكدة واد صفصاؼ بوالية سكيكدةتمثؿ أحواض ىذه األودية مؤىبلت كبيرة لتنمية المنتوج الزراعي و الحيواني.
كما تتمقى ىذه الشبكة كميات مياه كبيرة تأتييا مف المرتفعات المحيطة بيا تؤدي في بعض األحياف
إلى فيضاف أوديتيا متسببة في تعرية حوافيا و في ىبلؾ األراضي الزراعية المجاورة.
 -4-2الكتل الغابية
تحتؿ التشكيبلت الغابية مساحات كبيرة مف مجاؿ الدراسة موزعة عبر الواليات األربعة المكونة لو و
ىي تنتشر خاصة عمى الكتؿ الجبمية  ،تحتوي ىذه الغابات عمى نفس التشكيبلت النباتية و ىي
التشكيبلت المنتشرة عبر كامؿ الشماؿ الجزائري و منيا أشجار البموط ،البموط الفميني ،الصنوبر،
الصنوبر البحري و الصنوبر الحمبي.
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إلى جانب كونيا رئة المدينة و دورىا الكبير في حماية التربة مف التعرية و اإلنجراؼ ،فيي تمتمؾ
جميع العناصر الطبيعية ،اإليكولوجية و البانورامية لتنمية السياحة البيئية و خمؽ مناطؽ لمنزىة و
التسمية.
 -3المميزات الديموغرافية
 -1-3عدد السكان
يبمغ عدد سكاف إقميـ الساحؿ الشرقي  2.553.541نسمة حسب التعداد العاـ لمسكف و السكاف لسنة
 ،2008يمثؿ بذلؾ  % 7,5مف إجمالي عدد سكاف الجزائر الذي قدر بػ  34.229.692نسمة حسب
نفس التعداد و  % 49مف إجمالي عدد سكاف اإلقميـ الشمالي الشرقي ،تتركز أكبر نسبة مف سكانو
بوالية سكيكدة ،تمييا كؿ مف جيجؿ و عنابة بنسب متقاربة و تسجؿ أصغر نسبة بوالية الطارؼ ،أما
بالنسبة لتوزيع سكاف اإلقميـ حسب الجنس فتغمب نسبة الذكور عف اإلناث لكف تبقى نسبيـ متقاربة.
شكؿ رقـ  : 19عدد سكاف إقميـ الساحؿ الشرقي الجزائري
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المصدر :التعداد العاـ لمسكف و السكاف 2008
 -2-3توزيع السكان حسب التجمعات
أغمبية السكاف بالواليات األربعة المكونة لمساحؿ الشرقي الجزائري يتمركزوف بالتجمعات الرئيسية
بنسبة  % 63مف إجمالي سكاف اإلقميـ ،و بنسب ضعيفة في التجمعات الثانوية و المناطؽ المبعثرة
كما يتبيف في الشكؿ رقـ  ، 20و ىذا نرجعو بالدرجة األولى إلى البحث عف ظروؼ معيشية حسنة
يجدىا السكاف في التجمعات الرئيسية أيف تتركز معظـ الخدمات الضرورية ليـ مع سيولة الوصوؿ
إلى ىذه الخدمات.
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شكؿ رقـ  :20توزيع سكاف إقميـ الساحؿ الشرقي حسب التجمعات و حسب الواليات
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المصدر :التعداد العاـ لمسكف و السكاف 2008
 -3-3القوى العاممة
جدوؿ رقـ  : 17القوة العاممة في إقميـ الساحؿ الشرقي
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عنابة
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الطارؼ 281198
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المجموع

المجموع 51662 166491 683038 849529 857895 901191 1759586
المصدر :التعداد العاـ لمسكف و السكاف 2008
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شكؿ رقـ :21

إقميـ الساحؿ الشرقي :توزيع القوة النشطة حسب الواليات
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المصدر :إنجاز الباحثة استنادا عمى معطيات الجدوؿ رقـ 17
يتبيف مف الشكؿ رقـ  21عدد السكاف في سف العمؿ  ،و يخص عدد السكاف الذيف تندرج أعمارىـ بيف
 15و  60سنة أي باستثناء فئتي األطفاؿ و المتقاعديف ،و تمثؿ ىذه الفئة نسبة معتبرة مف عدد
السكاف تقدر بػ  ،% 69كما يتضح أنو مف بيف ىذه النسبة  % 48فقط ىي نسبة السكاف النشطيف
فعبل حيث تمثؿ حوالي نصؼ عدد السكاف في سف العمؿ  ،أما إذا قورف عدد السكاف النشطيف و القوة
العاممة فنجده يمثؿ نسبة كبيرة منيا تقدر بػ  % 94لتتقمص نسبة البطاليف إلى  %6فقط.
كما يتبيف الفرؽ الكبير بيف عدد السكاف النشطيف الذكور و اإلناث ،فنجد عدد الذكور يمثؿ نسبة 80
 %مف مجموع القوة النشطة في حيف يمثؿ عدد اإلناث  % 20فقط ،و ىذا يعود إلى طبيعة الشغؿ
الذي يتنافى مع قدرات اإلناث فمعظـ بمديات ىذا المجاؿ يغمب عمييا الطابع الريفي و يميزىا النشاط
الزراعي كجيجؿ و الطارؼ أما كبريات مدنو تتميز بالتطور الصناعي كعنابة و سكيكدة و ىي
مناصب شغؿ تتطمب جيد بدني لذلؾ نجد نسبة القوة النشطة الذكرية أكثر أىمية.
 -4مميزات إقميم الساحل الشرقي
يمتد مجاؿ الدراسة عمى ساحؿ طولو  430كمـ ،يضـ أربع واليات ىي جيجؿ ،سكيكدة ،عنابة و
الطارؼ ،و يعرؼ عدة مميزات تجعمو ينفرد عف غيره مف األقاليـ  ،مف بينيا نذكر:
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 -1-4القطاعات اإلقتصادية
 -1-1-4القطاع الزراعي:
يتميز مجاؿ الدراسة بمؤىبلت زراعية كبيرة رغـ صعوبة تضاريسو و ذلؾ فضبل عف مكانتو الجغرافية
التي تمكنو مف استقباؿ كميات أمطار كبيرة سنويا  ،و يعرؼ بالزراعات الصغيرة و
اإلستغبلؿ ،تميزه المحاصيؿ المكثفة و زراعة

البسيطة

الحوامض و األشجار المثمرة ،كما أف حقولو و

مجاالتو الطبيعية تسمح بتطوير مجاؿ تربية المواشي خاصة األبقار ،و كؿ والية مف ىذا المجاؿ ليا
ميزات خاصة منيا:
 والية جيجؿ التي اشتيرت بتقنية الزراعة باستعماؿ البيوت الببلستيكية و بتطويرىا لجميعمحاصيؿ الخضر الموسمية عمى طوؿ السيوؿ الساحمية الممتدة مف جيجؿ إلى الطاىير،
باإلضافة إلى زراعة األشجار المثمرة بعدة أنواع ،و تنمية الزراعة الجبمية و تربية النحؿ ،و
تربية الماشية بالقرب مف األحواض النتشار الزراعة العمفية.
 والية سكيكدة عممت عمى تطوير نظاـ زراعة الحبوب و األعبلؼ الجافة المرتبطة بتربيةالمواشي ،و يغمب عمييا القمح الطري بالمناطؽ الساحمية ،كما تحاوؿ الحفاظ عمى زراعاتيا
التقميدية كزراعة الفراولة التي اشتيرت بيا المنطقة و زراعة الطماطـ الصناعية ،و تحاوؿ
تنمية الزراعة الجبمية و تربية الماشية و النحؿ.
 واليتي عنابة و الطارؼ تتمي ازف بالبساتيف المختصة في زراعة الطماطـ الصناعية و زراعةالتبغ ،كما تعرؼ بتربية الماشية خاصة األبقار.

قطاع الصيد البحري
يحتوي إقميـ الدراسة عمى  10موانئ لمصيد موزعة عبر والياتو لكنيا موانئ متوسطة الحجـ و بإمكانيا
استقباؿ مف  100إلى 200قارب.
رغـ الظروؼ الطبيعية المبلئمة لتنمية قطاع الصيد البحري باإلقميـ ،و رغـ و جود إمكانيات كبيرة
قابمة لئلستغبلؿ إال أنيا تبقى إمكانيات غير متطورة و ضعيفة اإلستغبلؿ و ىذا يعود بالدرجة األولى
إلى بقاء ىذا القطاع ميمش لسنوات عديدة.
كؿ ىذه المميزات الفبلحية يمكنيا أف تساىـ في تنمية السياحة الريفية خاصة في والية جيجؿ المتطورة
في ىذا المجاؿ.
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 -2-1-4القطاع الصناعي:
مف الناحية الصناعية يمتمؾ اإلقميـ مؤىبلت كبيرة تجعؿ منو قطب صناعي رائد عمى المستوى الوطني
و المغاربي ،فيتميز في صناعة الحديد و الصمب ،الصناعات الميكانيكية و البتروكميائية و
الصناعات الغذائية ،و كؿ والية منو تنفرد بميزة خاصة يعرؼ بيا قطاعيا الصناعي:
 والية عنابة تمثؿ أىـ قطب صناعي في إقميـ الساحؿ الشرقي ،فيي تبرز في الصناعاتالبتروكيماوية إلنتاج األسمدة و الصناعات الببلستيكية .و يختص القطاع العاـ في تصنيع
الحديد و الصمب بينما يختص القطاع الخاص في التحويؿ والحفاظ عمى القطاع الزراعي في
الصناعات الغذائية خاصة الطماطـ المصبرة.
 والية سكيكدة و تعد القطب الرئيسي لمقطاع الييدروكربوني و البتروكيماويات في شماؿ شرؽالببلد حيث يصنؼ مباشرة بعد المناطؽ النفطية في الجنوب .و تتميز كذلؾ في الصناعات
الخشبية ،الصناعات الغذائية التي تعتمد عمى الطماطـ المصبرة باإلضافة إلى تميزىا في
الصناعات الرخامية.
 والية جيجؿ متخصصة في صناعة الجمود بفضؿ المجمعات الصناعية العامة التي أنشئت في 1970و القدرات المحمية التي تخصصت في الدباغة .كما تمتمؾ الوالية إمكانات كبيرة
لتطوير الصناعات الخشبية و مواد البناء.
 والية الطارؼ تيتـ بإنتاج الصناعات الخشبية و الصناعات الغذائية التي تعتمد عمى الطماطـالمصبرة ،و تعتبر أضعؼ والية في إقميـ الساحؿ الشرقي مف حيث القطاع الصناعي.
كؿ ىذه المميزات الصناعية يمكنيا أف تساىـ في تنمية سياحة األعماؿ خاصة في والية عنابة
ذات المركبات الصناعية الكبيرة و والية سكيكدة بمنطقتيا الصناعية البتروكيمياوية.
 -3-1-4قطاع الخدمات:

 الخدمات التعميمية:إقميـ الساحؿ الشرقي مجيز بجميع المؤسسات التعميمية لجميع األطوار اإلبتدائية ،المتوسطة و
الثانوية و ىي موزعة عمى كؿ بمدياتو .أما عف المؤسسات التعميمية التي تخدـ المجاؿ السياحي
فيي مؤسسات التعميـ العالي التي تساىـ في التنمية السياحة العممية و سياحة المؤتمرات ،و في
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ىذا الصدد فالواليات األربعة المكونة لمجاؿ الدراسة تضـ مؤسسات جامعية يختمؼ حجميا مف
والية إلى أخرى لكف أكبرىا ىي جامعة عنابة و أقميا حجما ىي جامعة الطارؼ ،و تتميز كؿ
منيا بػػ:
 جامعة محمد الصديؽ بف يحيى والية جيجؿ  ،ترقت إلى مستوى جامعة سنة  2003بموجبالمرسوـ الرئاسي رقـ  258/03المؤرخ في  22جويمية  ، 2003تحتوي عمى  07كميات و
 35قسـ ،و استقبمت  8.972طالب سنة 2017

()1

 جامعة  20أوت  1955والية سكيكدة  ،ترقت إلى مستوى جامعة سنة  2001بموجبالمرسوـ التنفيذي رقـ  ، 272/01تحتوي عمى  06كميات و  25قسـ ،و استقبمت 19.997
طالب سنة 2017

()2

 جامعة باجي مختار والية عنابة ،أنشأت سنة  1975بموجب األمر رقـ  28/75المؤرخ في 29أفريؿ  ، 1975تحتوي عمى 07كميات و 40قسـ ،و استقبمت  8.977طالب سنة
()3

2016

 جامعة الشاذلي بف جديد والية الطارؼ  ،ترقت إلى مستوى جامعة سنة  2012بموجبالمرسوـ الرئاسي رقـ  242/12المؤرخ في  04جواف  ، 2012تحتوي عمى  06كميات و 16
قسـ (.)4
أما بالنسبة لمتكويف الميني فيحتوي مجاؿ الدراسة عمى عدة معاىد و مراكز التكويف الميني
تدرس اختصاصات متنوعة ،لكف تعرؼ نقصا كبي ار فيما يخص تدريس الخصوصيات المحمية
لممنطقة كالزراعة و الغابات مثبل ،و يتواجد معيد تكويف ميني وحيد يختص في تدريس السياحة
و الفندقة و ىو المتواجد بوالية الطارؼ.

1 www.univ-jijel.dz
2 www.univ-skikda.dz
3 www.univ-annaba.dz
4 www.univ-eltaref.dz
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 الخدمات الصحية:قطاع الصحة مف أىـ القطاعات التي تخدـ المجاؿ السياحي فتواجد المستشفيات و المصحات يخمؽ
نوعا مف الطمأنينة لدى السياح خاصة إذا كانت كبيرة و متعددة اإلختصاصات و تتميز بجودة
الخدمات و النظافة
بالنسبة إلى إقميـ الساحؿ الشرقي فكؿ والية منو تحتوي عمى مستشفى كبير يتوضع في مقرىا،
باإلضافة إلى مجموعة مف المراكز الصحية و قاعات العبلج المنتشرة عبر بمديات كؿ والية.
أىـ والية مف حيث قطاع الصحة ىي عنابة التي تضـ ثبلث مستشفيات ىي المركز اإلستشفائي
الجامعي إبف رشد الذي أنشأ سنة  1985و لو مجاؿ نفوذ يتعدى حدود الوالية إلى الواليات األخرى
المحيطة بيا و يحوي عدة تخصصات ،مستشفى إبف سينا الذي دخؿ الخدمة سنة  1961و مستشفى
درباف و ىو أقدـ مستشفى بالوالية وضع في الخدمة سنة  ،1943باإلضافة إلى مصحتيف مختصتيف
في أمراض األطفاؿ و العيوف و مصحتيف مختصتيف في جراحة األسناف ،و ستة مؤسسات إستشفائية
متخصصة موزعة عبر بمديات الوالية.
 الخدمات التجارية:يحتوي إقميـ الدراسة عمى خدمات تجارية متنوعة منتشرة عبر والياتو األربعة ،فنجد محبلت بيع المواد
الغذائية و الصيدليات منتشرة في جميع التجمعات ،و مقرات الواليات تتعداىا لمواد ضرورية أخرى
كمحبلت بيع المبلبس و األحذية و األدوات المكتبية و غيرىا ،ثـ نبلحظ في المدف الكبيرة البعض مف
الشوارع مخصصة لمحبلت ذات واجيات جميمة تجمب األنظار ،أما المحبلت التي تجمب أكبر قدر
مف الزبائف ىي محبلت اإلطعاـ خاصة اإلطعاـ السريع ،كما تنتشر بكؿ والية معارض محمية أو
دولية تنظميا البمديات دوريا.
ما ينقص ىذه الخدمات ىي المحبلت الموجية لمسياح حيث يبحثوف عف مناطؽ لشراء اليدايا و
مشتريات تذكارية عادة ما يبحثوف عنيا في المواد الحرفية و المنتوجات المحمية الخاصة بالمنطقة.
إلى جانب الخدمات التجارية تنتشر بجميع البمديات الوكاالت البريدية و في مقرات الواليات نجد
الخدمات البريدية و البنكية و ىي ميمة جدا عند تواجد السياح خاصة األجانب.
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 -2-4البنية المجالية:
تتميز البنية المجالية إلقميـ الدراسة بعدـ التوازف فيي تتمركز حوؿ قطب واحد ىو المدينة المتروبولية
عنابة التي تضـ خدمات و تجييزات متنوعة و مركبات صناعية كبيرة  ،كما تعتبر مقرات الواليات
المكونة ليذا اإلقميـ مدف كبيرة أيف تجتمع جميع الخدمات ذات المستوى الوالئي و ىي المدف التي
تستقطب العديد مف السكاف الباحثيف عف ظروؼ معيشية أفضؿ ،جميع ىذه المدف ساحمية ماعدا
مدينة الطارؼ ،األمر الذي جعميا مدف سياحية تستقبؿ العديد مف السياح و المصطافيف في كؿ موسـ
سياحي.
إلى جانب مقرات الواليات تنتشر بكؿ واحدة منيا شبكة ميمة مف المدف المتوسطة و الصغيرة و مف
القرى و المشاتي أىميا ىي المطمة عمى البحر ،أما التجمعات الداخمية فيي عبارة عف مناطؽ فقيرة و
ريفية تشتكي مف العديد مف النقائص خاصة عمى مستوى الخدمات .و عمى العموـ مف بيف مميزات
كؿ والية مف ىذا المجاؿ نذكر:
 جيجؿ تشرؼ عمى مجاؿ جبمي صعب و تجييزه ضعيؼ ،لذلؾ يمثؿ مقر الوالية المدينةالكبيرة الوحيدة التي تنظـ مجاليا مستعينة بمدينة متوسطة ىي الميمية التي تضـ المنطقة
الصناعية ببلرة ،كما تحتوي عمى عدة تجمعات تأطر مساحات ريفية
 سكيكدة بطابعيا الجبمي الذي قمص مجاؿ نفوذىا في تجمعاتيا المباشرة ،و بقية مجاؿ الواليةتأطره مدف صغيرة ىي القؿ ،الحروش و عزابة باإلضافة إلى العديد مف المراكز الحضرية و
الريفية
 عنابة ليا مجاؿ نفوذ كبير يحتوي واليات الطارؼ ،قالمة ،سوؽ أىراس ،تبسة ،بسكرة و حتىالوادي .ىي مدينة متروبولية قديمة النشأة ليا تاريخ قديـ و عادات خاصة تجعؿ منيا مركز
إشعاع عمى مستوى إقميميا ،تتجمع بيا مركبات صناعية كبيرة ومركز خدماتي ميـ ،تحيط بيا
مدف متوسطة تنتمي إلى تجمعيا الحضري و تساعدىا في ميمتيا لتسيير مجاليا و ىي كؿ
مف البوني ،الحجار ،برحاؿ و سرايدي.
 الطارؼ و تبدو منغمقة عف باقي اإلقميـ و تشرؼ عمى مجاؿ إيكولوجي مصنؼ عالميا لذلؾفميمتيا األساسية ىي حماية مجاالتيا الطبيعية و استعماليا العقبلني .أىـ منطقة بالوالية ىي
مدينة القالة و ىي مدينة ساحمية ذات طابع بيئي متميز.
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بالتالي فالساحؿ الشرقي و كغيره مف أقاليـ الوطف يعاني مف عدة نقائص منيا:
 عدـ التوازف المجالي فنجد المناطؽ الساحمية معمرة و مجيزة في حيف تعاني المناطؽ الداخمية مفالفقر و التيميش
 صعوبة التحكـ في التوسع العمراني استيبلؾ كبير لؤلراضي خاصة ذات المردودية الزراعية العالية استيبلؾ كبير لؤلراضي في بناء سكنات فردية انتشار السكنات القصديرية و الفوضوية -3-4شبكات النقل:
لشبكات النقؿ دور كبير في التنمية السياحية خاصة النقؿ الجوي الذي يجمب السياح األجانب و سياح
األعماؿ و المؤتمرات بفضؿ شركات الطيراف المتطورة  ،و تساىـ شبكات النقؿ البري في تنمية
السياحة الداخمية .أما عف إقميـ الساحؿ الشرقي فيتميز بشبكات نقؿ كثيفة و متنوعة و تسمح بالوصوؿ
بسيولة إلى كؿ والية منو خاصة عبر شبكات النقؿ البري.

 -1-3-4شبكة النقل البري:
يحتوي اإلقميـ عمى شبكة طرؽ كثيفة تييكميا الطرؽ الوطنية التي تعبر والياتو و تربطيا بالواليات
األخرى ،أىميا الطريؽ الوطني رقـ  43المار بواليتي جيجؿ و سكيكدة ،و الطريؽ الوطني رقـ 44
المار بواليتي عنابة و الطارؼ ،باإلضافة إلى مجموعة مف الطرؽ الوالئية و البمدية التي تربط بمديات
و تجمعات كؿ والية ،يعززىا مرور الطريؽ السيار الذي سيؿ ربط جميع واليات اإلقميـ مع بعضيا و
مع باقي واليات الوطف و قمص مف مدة الوصوؿ إلييا ،لكف رغـ ذلؾ تبقى نسبة ربط المناطؽ الريفية
و الجبمية ضعيفة.

 -2-3-4شبكة النقل البحري:
شبكات النقؿ البحري متطورة ،فاإلقميـ يحتوي عمى ثبلث موانئ ىي:
 ميناء جن جن بجيجل :يتوسط المسافة الرابطة بيف مينائي العاصمة و عنابة و ىو حديث
النشأة إذ بدأ الخدمة سنة  1990حيث كاف موجو لنقؿ المواد الحديدية و المنجمية ثـ تحوؿ
إلى نقؿ الحبوب و مواد البناء ،يرتبط ىذا الميناء بأربع واليات ىي جيجؿ ،ميمة ،برج
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بوعريريج و سطيؼ بواسطة الطريؽ السيار الرابط بيف جيجؿ و قسنطينة ،و تعبره السكة
الحديدية
 ميناء عنابة :باإلضافة إلى نقمو لممسافريف يختص كذلؾ في نقؿ البضائع ،و يرتبط ىذا
الميناء بمقرات الواليات المجاورة كعنابة ،الطارؼ ،قالمة و سوؽ أىراس حيث تربطيـ شبكة
طرؽ متطورة سواء مف الناحية الشرقية نحو الحدود التونسية ،مف الناحية الغربية نحو قسنطينة
و العاصمة أو مف الناحية الجنوبية نحو قالمة و سوؽ أىراس ،تعبره السكة الحديدية و يمر
بقربو الطريؽ السيار
 ميناء سكيكدة :يقع منتصؼ المسافة الرابطة بيف المينائيف السالفي الذكر و يختص في نقؿ
المنتوجات الييدروكربونية السائمة و الغازية و ىو مرتبط بأربعة واليات ىي سكيكدة ،قسنطينة،
أـ البواقي و باتنة بواسطة الطريؽ الوطني رقـ  3و السكة الحديدية.
تعمؿ ىذه الموانئ الثبلث مع أىـ موانئ حوض البحر المتوسط و أروبا الشمالية لكنيا الزالت ال
تستغؿ كؿ طاقاتيا رغـ أنيا تعتبر مؤىبلت ىامة لتنمية إقتصاد اإلقميـ سواء مف حيث تطوير
العبلقات بيف الجزائر و شركائيا األجانب أو جمب المستثمريف الجزائرييف و المحمييف.

 -3-3-4شبكة النقل الجوي:
بالنسبة لشبكات النقؿ الجوي ،يحتوي اإلقميـ عمى مطاريف ىما:
 مطار عنابة و ىو مطار دولي و يصنؼ الرابع عمى المستوى الوطني مف حيث التدفؽ ،أنشأ
سنة  1950و يقع بالجية الجنوبية الشرقية لمدينة عنابة حيث يبعد عنيا ب ػ  9كمـ ،و ىو
مرتبط بيا بواسطة شبكة طرؽ مجيزة ،يصؿ نفوذ ىذا المطار إلى الواليات المجاورة كعنابة،
الطارؼ ،سكيكدة ،قالمة و سوؽ أىراس
 مطار جيجل و ىو مطار وطني و معظـ رحبلتو تربط بيف جيجؿ و العاصمة ،لكف أىميتو
السياحية ضعيفة و ال يساىـ في تنميتيا.
 -4-4األخطار الكبرى التي تعترض اإلقميم
كغيره مف األقاليـ الجزائرية األخرى ،مدف الساحؿ الشرقي معرضة إلى مجموعة مف األخطار الطبيعية
و التكنولوجية منيا:
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 -1-4-4األخطار الطبيعية :مف بيف األخطار الطبيعية التي يتعرض ليا مجاؿ الدراسة نذكر:

 أخطار الزالزل:إلتقاء الطبقتيف التكتونيتيف اإلفريقية و األوروأسيوية يخمؽ مناطؽ ممتوية وعدة انكسارات تمثؿ نقاط
ضعؼ أماـ الحركة الزلزالية ،و يقع ىذا اإللتقاء في المناطؽ التمية ،و حسب الخريطة رقـ  05يتبيف
نشاط الحركات الزلزالية خاصة في المناطؽ الساحمية الشرقية لمببلد ،و تكوف أكثر نشاطا عمى المحور
سكيكدة جيجؿ و أقؿ حدة في عنابة و الطارؼ ،لكنيا زالزؿ نادرة لذلؾ ال تشكؿ عائقا أماـ ممارسة
أي نشاط سياحي بالمنطقة.

 أخطار الفيضاناتتعتبر مدينة عنابة األكثر عرضة إلى مثؿ ىذه األخطار بسبب طوبوغرافيتيا المنحدرة و سيبلف مياه
األمطار باإلضافة إلى فيضاف وديانيا حتى أف القناة المحاطة بيا و التي أنجزت مف أجؿ جمع المياه
التي تسيؿ جنوب المدينة و تصبيا في البحر ال تسمح بجمع جميع المياه و تفيض بسيولة ،و نتيجة
ىذا تجمع المياه في عدة مناطؽ مف المدينة و خاصة في الطرقات لتعرقؿ حركة المرور خاصة في
فصؿ الشتاء
 -2-4-4األخطار التكنولوجية :و تتمثؿ خاصة في األخطار الصناعية
يعرؼ مجاؿ الدراسة تواجد عدة أنواع مف الصناعات التي مف شأنيا أف تشكؿ خطورة عمى البيئة
الطبيعية و اإلنساف بسبب خطر إمكانية تسرب مواد خطيرة و نذكر منيا صناعة البتروؿ ،الغاز،
المواد الكيميائية ،األسمدة و الموبيدات ،الببلستيؾ و الصناعات الميكانيكية
و في ىذا المجاؿ يوجد قطبيف صناعييف ميميف ىما عنابة و سكيكدة و تتمثؿ األخطار المترتبة
عنيما في إمكانية اإلنفجار و تمويث المياه و اليواء
 -3-4-4األضرار البيئية
تتركز األضرار البيئية في بعض المناطؽ فقط مف الساحؿ الشرقي و تبقى مساحات كبيرة منو محمية
خاصة بفضؿ الكتؿ الصخرية و الغابية.
المتروبوؿ الحضرية عنابة و المنطقة الصناعية و المينائية لسكيكدة يبيناف لوحدىما نمو اجتماعي و
اقتصادي سريع دوف أف يأخذ بعيف اإلعتبار حماية البيئة ،و يتضح ذلؾ مف خبلؿ عدة مؤشرات
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تخؿ بالتوازف البيئي الساحمي أىميا نوعية المياه و الرواسب البحرية حيث أف المياه التي تصب في
البحر ىي مياه معالجة مسبقا ألف المناطؽ الساحمية القريبة مف المدف الكبيرة و الصناعية و المينائية
تستقبؿ درجة تموث كبيرة و التي تعود إلى عدة مصادر كمصبات الصناعات الكيميائية و
البتروكيميائية الساحمية التي تكوف مصحوبة بمواد ثقيمة ،منظفات ،المواد الميفية و مواد أخرى خاصة
حالة سكيكدة
 -5المميزات السياحية إلقميم الساحل الشرقي:
 -1-5المميزات السياحية لواليات إقميم الساحل الشرقي
إذا أردنا تعريؼ واليات إقميـ الساحؿ الشرقي حسب الميزات األولى التي تظير عمييا ،و حسب
مؤىبلتيا السياحية المتنوعة التي تختمؼ مف والية إلى أخرى ،نجد:
 والية جيجل: % 80مف مجاؿ والية جيجؿ ذو طابع جبمي لذلؾ فنسبة التشجير بيا مرتفعة ،تضـ ثراء طبيعيا و
تنوعا في منتوجيا الزراعي و الحرفي ،و تحوي كثافة سكانية معتبرة لكنيا عرفت ىجرة سكانية سالبة
تزايدت بسبب تقيقر الظروؼ األمنية التي عرفتيا الجزائر عامة و والية جيجؿ خاصة خبلؿ عشرية
التسعينات و ىذا ما جعؿ نشاطيا اإلقتصادي يتسـ بالضعؼ ،أما بالنسبة لمجانب الحضري فتعرؼ
جيجؿ صعوبة في تسييره و يتضح ذلؾ مف خبلؿ الديناميكية الحضرية المتسارعة و بصورة
فوضوية ،يميزىا البناء اليش ،نسبة بطالة كبيرة ،غياب اإلستثمار و اإلنتاج باإلضافة إلى اإلستعماؿ
الضعيؼ لمبنى التحتية المتواجدة كالميناء ،المطار و السكة الحديدية
و نظ ار لطابعيا الجبمي المعروؼ بالفقر و قمة التجييز فمجاؿ نفوذىا ضعيؼ و يقتصر عمى تجمعاتيا
العديدة و التي تيتـ بتأطير المجاالت الريفية
تتميز والية جيجؿ بمؤىبلت طبيعية ىائمة مف كرنيش ،مغارات عجيبة ،خمسوف شاطئ جميؿ و
حظائر طبيعية نباتية و حيوانية و تعرؼ أيضا بحرفيا التقميدية ،أكبلتيا الشعبية و األطباؽ المختصة
في السمؾ .تضـ والية جيجؿ تسعة عشرة منطقة توسع سياحي تقع كميا في المناطؽ الساحمية.
كؿ ىذه المؤىبلت تسمح لموالية بتطوير سياحة ساحمية و أخرى بيئية متميزة.
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 والية سكيكدة:مجاؿ والية سكيكدة ذو طابع جبمي لكنيا تمثؿ قطبا صناعيا دوليا ميما يتكوف أساسا مف القطب
البتروكيميائي الذي يحتؿ  1200ىكتار و يحوي  9وحدات صناعية ،و تضـ الوالية ثبلث موانئ
لمصيد البحري ذات أىمية إقميمية ىي موانئ القؿ ،سطورة و المرسى
و نظ ار لطابعيا الجبمي الذي يحوؿ دوف توسعيا فمجاالت نفوذىا محدودة يقتصر عمى مجاليا
المباشر.
لوالية سكيكدة مؤىبلت سياحية كبيرة منيا األثرية كالمسرح الروماني و منيا الثقافية مف حرؼ و
أكبلت شعبية إضافة إلى المصادر الحموية المستغمة في شكؿ حمامات .تضـ والية سكيكدة تسعة
مناطؽ توسع سياحي تقع كميا في المناطؽ الساحمية.
ىذه المؤىبلت تسمح لموالية بتطوير سياحة ساحمية و سياحة األعماؿ فضبل عف ميناءىا الصناعي
الكبير.
 والية عنابة:مدينة عنابة مدينة متروبولية ،تبعد عف العاصمة بػ  650كمـ ،إختار سكانيا أماكف توسعيـ مف
جيتيا الشرقية نحو الجية الغربية لوالية الطارؼ و ىي منطقة السيوؿ العنابية ،و تتميز بضواحي
كثيفة سواء التي تمييا مباشرة و بأقؿ كثافة الضواحي التي تبعد عنيا لكف تبقى مرتبطة بيا بواسطة
شبكة طرؽ تسيؿ الربط بيف المجاؿ الحضري و الريفي
فضبل عف إمكانياتيا اإلقتصادية خاصة الصناعية و الميناء و تجييزاتيا المتطورة ،لمدينة عنابة مجاؿ
نفوذ واسع يتعدى حدودىا ليصؿ إلى واليات الطارؼ ،قالمة و سوؽ أىراس
عنابة مدينة كبيرة و قديمة النشأة ،تتميز بتراثيا التاريخي و األثري المتنوع مف آثار رومانية ،كنيسة
القديس أوقستاف ،متحؼ إيبوف القديمة ،المدينة القديمة
تاريخيا العريؽ خمؼ كذلؾ تراثا ثقافية متمي از مف لباس تقميدي ،موسيقى ،طبخ ،مسرح و ميرجانات،
تتمتع بذلؾ مف مؤىبلت سياحية تسمح ليا مف تطوير عدة أنواع مف السياحة منيا الساحمية و
الحضرية ،و تضـ خمس مناطؽ توسع سياحي تقع كميا في المناطؽ الساحمية
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 والية الطارف:والية الطارؼ متصمة بالحدود التونسية و تتميز بمجاؿ إيكولوجي واسع و متنوع و معروؼ عالميا،
مجاؿ توسعيا مف الجية الشرقية صعب بسبب الحدود الجزائرية التونسية و مف الجية الغربية صعب
كذلؾ بسبب كتؿ اإليدوغ ،و شطايبي و المرسى باإلضافة إلى مساحات كبيرة مف األراضي المصنفة
تراثا عالميا بسبب قيمتيا البيئية ،كؿ ىذا جعؿ مقرىا يبقى ضعيفا و أصبحت ميمشة بالمقارنة مع
واليات إقميـ الساحؿ الشرقي األخرى ،و أما مجاؿ نفوذىا فيو محدود جدا
تعتبر والية الطارؼ منطقة عبور نحو الدولة التونسية و تستقبؿ العديد مف العابريف لمحدود الجزائرية
التونسية خاصة فصؿ اإلصطياؼ ،و تمتمؾ الوالية العديد مف المؤىبلت الطبيعية مف غابات و
محميات طبيعية و حظائر وطنية و بحيرات باإلضافة لمصادر حموية تمكنيا كميا مف تطوير
السياحة الساحمية و السياحة البيئية .وتضـ خمس مناطؽ توسع سياحي تقع كميا في المناطؽ
الساحمية.
 -2-5واقع السياحة في إقميم الساحل الشرقي
لدراسة واقع السياحة بإقميـ الساحؿ الشرقي فضمنا دراسة كؿ والية عمى حدا ،ألنو و لو اجتمعت في
بعض المواصفات يبقى لكؿ منيا مميزاتيا الخاصة ،لذلؾ تـ تخصيص الفصوؿ األربعة البلحقة
لدراسة واقع السياحة في كؿ والية مف مجاؿ الدراسة ،و اتبعنا لذلؾ األسموب الوصفي التحميمي ،و
ركزنا في كؿ منيا عمى النقاط التالية:
 كمرحمة أولى بحثنا في تاريخ كؿ والية و مؤىبلتيا السياحية الطبيعية و الثقافية ،ثـ اليياكؿالسياحية مف ىياكؿ إيواء ،ىياكؿ إطعاـ و وكاالت سياحية ،و انتقمنا لدراسة الشواطئ و
التوافد إلييا ،و العقار السياحي الممثؿ في مناطؽ التوسع السياحي ،ثـ اإلستثمار السياحي
 كمرحمة ثانية حاولنا دراسة السياح الوافديف إلى كؿ والية ،حسب العدد و النوع ،و حسبأماكف اإلقامة
 أنيينا دراسة كؿ والية باالقتراحات التي جاءت في مختمؼ الدراسات التي أقيمت في مجاؿالتنمية المحمية و التي ركزت عمى التنمية السياحية.
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خالصة الفصل
بعد الشريط الساحمي نجد أراضي سيمية خصبة تمثميا سيوؿ سكيكدة و عنابة  ،بيف ىذيف
النطاقيف تتناوب مجموعة مف الكتؿ الصخرية و الغابية المتصمة بالبحر خالقة مواقع فائقة في الجماؿ
مثؿ كرنيش جيجؿ و يضـ مجاؿ الدراسة كذلؾ المنطقة البحرية القالة و ىي منطقة مصنفة حظيرة
وطنية فضبل عف مؤىبلتيا الحيوية ،كما يمكف أف نبلحظ التنوع المورفولوجي و ثراء كبير في أعماؽ
البحر مشكبل مروجا بحرية حقيقية ،أرصفة مرجانية و حيوانات نادرة.
يتمتع إقميـ الساحؿ الشرقي لمجزائر بقدرات طبيعية ىائمة سواء مف ناحية المصادر المائية،
األراضي الزراعية ذات المردودية العالية خاصة في نطاقات القؿ ،جيجؿ ،سكيكدة و عنابة ،مناطؽ
غابية معتبرة تغمب عمييا أشجار البموط الفميني كالكتؿ الغابية لجيجؿ ،القؿ ،سكيكدة و سرايدي ،و
مناطؽ سياحية متنوعة مف شواطىء ،حواضر وطنية ،بحيرات ،مواقع تاريخية و أثرية تروي ماضي
الحضارات المتعاقبة عمى كؿ منطقة مف ىذا اإلقميـ.
ىو كذلؾ مجاؿ مجيز جيدا مف حيث البنية التحتية التقنية و التجييزات االجتماعية و
االقتصادية فنجد أىـ المركبات الصناعية (الحجار بعنابة ،الميناء الصناعي بسكيكدة) ،عدة مناطؽ
صناعية و خدمات متطورة مف جامعات ،مستشفيات ،مسارح و متاحؼ.
بالنسبة لشبكة الطرؽ فيي تتميز بالكثافة و ذات بنية جيدة سواء فيما يخص شبكة النقؿ البري ،الجوي
أو البحري.
يضـ مجاؿ الدراسة مدينة متروبولية ىي عنابة و التي تشكؿ مع سكيكدة أىـ قطب صناعي،
واليتي جيجؿ و الطارؼ تتميزاف بثراء طبيعي و بيئي متميز.
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الفصــــــــل الثـــالــث
واقــــع السيـاحـــة في واليــــة جيجـــل



تـمهيـــــد

 / Ӏالمؤهالت السياحية
 / ӀӀدراسة حركة السياح الوافدين
 / ӀӀӀتنمية السياحة بوالية جيجل حسب المخطط التوجيهي لمتهيئة السياحية


خالصـة الفصـــل

تـمهيــــد
والية جيجل من أىم واليات إقميم الساحل الشرقي و ىي والية زراعية بالدرجة األولى و تزخر
بمواقع طبيعية فريدة من نوعيا و مناظر بانورامية فائقة الجمال .تستقبل الوالية كل سنة عددا ميما من
السياح و ماليين المصطافين فيي تضم خمسون شاطئ كل واحد ينفرد بميزات خاصة و لكل شاطئ
جمال ساحر.
خصصنا ىذا الفصل لدراسة المؤشرات السياحية التي تميز والية جيجل من مؤىالت سياحية،
عقار سياحي ،مناطق التوسع السياحي ،ثم درسنا حركة السياح و تدفقاتيم ،و حاولنا فيم و تحميل
توجييات المخطط التوجييي لمتييئة السياحية لموالية ،و كل ذلك يساعدنا في التعرف عمى واقع السياحة
بوالية جيجل ،مستواىا ،سمبياتيا و عوائق تنميتيا.
 -Ӏالمؤهالت السياحية
تتمتع والية جيجل بمؤىالت سياحية ىائمة من شواطئ ع ــديدة و مـناظر طـبيعية خالبة  ،غابات كثيـفة ،
مغارات و كيوف عجيبة  ،كميا تشكل لوحة فنية رائعة تجعل من الوالية قطبا سياحيا ىاما.
 -1تاريـخ الواليـة:
جيجل مدينة عريقة تعود نشأتيا إلى آالف السنين ،أسسيا الفينيقيون في حوالي القرن السابع قبل الميالد،
وىم أول من أطمق عمييا إسما وكان "إجيجمي"  IGIGILIوىي كممة فينيقية تتكون من شطرين ،الشطر
األول " "Iيعني جزيـرة ساحمية و الشطر الثاني"جيل" يعني حيز صخري مستدير.
تتمتع المنطقة بموقع إستراتيجي ىام جعميا محطة لتعاقب العديد من الحضارات التي نجد أثارىا قائمة إلى
يومنا ىذا ،ففي سنة  202قبل الميالد ضمت إلى المممكة النوميدية الموحدة برئاسة الممك ماسينيسا لينتقل
الحكم إلى ابنو ماسيبسا ثم حفيده يوغرطا ،وفي سنة  33قبل الميالد أصبحت المدينة مقاطعة رومانية
وبقيت كذلك إلى سقوطيا و تيديميا من طرف الوندال في  429م  ،ثم قدم البيزنطيون سنة  533م،
وبعدىا أتت فترة الفتحات اإلسالمية وفييا تعرب اسم المنطقة "جيجل" فمن األمويون سنة  700م إلى
العباسيون في 800م ثم الزيريون سنة  973م فالحماديون سنة  1007م و الحفصيون في منتصف
القرن الثالث عشر ،وظمت جيجل محل طمع لعدة دول حاولت غزوىا و استعمارىا عدة مرات إلى أن
استنجد سكانيا باألتراك لتخميص الجزائر من الييمنة اإلسبانية و من تم صنع منيا اإلخوة بربروس قاعدة
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عممية ليم و اتخذ عروج سمطانا ليا و كان ذلك في  1514م حيث أثرت ىذه الفترة عمى عادات و ثقافة
سكان جيجل إلى أن تسقط مرة أخرى في قبضت المستعمر الفرنسي سنة 1839م ،و خالل ىذه الفترة
ىدمت المدينة القديمة آخذة معيا عشرون قرنا من التاريخ و أنشأ مكانيا ميناء عسكري كما ضمت إلى
مقاطعة قسنطينة في  1848وارتقت إلى مستوى بمدية سنة  1860ثم إلى مستوى والية بعد استقالل
الجزائر إبان التقسيم اإلداري لسنة  ،1974حيث عرفت تطو ار اقتصاديا ىاما و استقبمت نزوحا ريفيا كبي ار
أدى عمى توسعيا و امتدادىا جنوبا عمى سفوح الجبال المشرفة عمييا .شواىد ىذا التاريخ قائمة إلى يومنا
ىذا من آثار ومواقع أثرية وعادات موروثة تصنع الطابع الخاص الذي يميز منطقة جيجل عن غيرىا من
المناطق األخرى.
 - 2المؤهالت الطبيعية:
من المقومات السياحية األكثر جمبا لمسياح ىي المناظر الطبيعية المتنوعة والفريدة فالسائح إلى جانب
ح اررة الشمس الساطعة يبحث عن اخضرار النباتات والغابات ،زرقة البحر ،جريان مياه الينابيع
والشالالت ،المواقع الغريبة والفريدة التي تميز منطقة دون أخرى.
وما يميز والية جيجل مناظرىا ومواقعيا الطبيعية االستثنائية و فائقة الجمال والتي من شأنيا جمب العديد
من الزوار وذلك من أجل الترفيو ،الرياضة ،الصيد أو لإلكتشاف والمغامرات ونذكر من أىم ىذه
المناطق:
 -1-2الشريط الساحمي:
يبمغ طول الساحل الجيجمي  120كمم أي  10\1من طول الساحل الجزائري ،يتميز باحتوائو عمى
مجموعة من الجزر والخمجان ويضم  50شاطئ كل واحد أجمل من اآلخر وىي تمثل أجمل الشواطىء
الجزائرية وأكثرىا تنوعا فنجد الشواطئ الرممية شرق الوالية المعروفة بالطول واالتساع وكثبانيا الرممية
الذىبية ،والشواطئ الجرفية غربيا وما تقدمو من مناظر فائقة الجمال
بموازاة مع الشريط الساحمي خاصة بين جيجل و واد جن جن تنتشر كثبان رممية منخفضة االرتفاع ليصل
بين  15و 25متر عند واد الكبير
 -2-2الجزر والخمجان:
يتخمل شواطئ والية جيجل مجموعة من الجزر والخمجان حيث تتركز الجزر بالجية الغربية لمشريط
الساحمي لوالية جيجل أىميا:
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 جزيرة العوانة وىي جزيرة صخرية مساحتيا  2,5ىكتار ويطمق عمييا محميا الدزيرة أي جزيرة جزيرة جبيمة بزيامة منصورية وىي جزيرة صخرية مساحتيا  04ىكتارصورة رقم  :02جزي ـ ـ ـرة جبيمـ ـ ـة

صورة رقم  :01جزيرة العوانة

المص ـ ــدر :إلتق ـ ــاط البــاحثــة 2016

و توجد شبو جزيرة صغيرة ببوبالطن وأخرى ببرج بميدة يطمق عمييا بأندرو.
أما الخمجان فنجدىا منتشرة عمى طول الكرنيش الجيجمي مثل الجزر المتقدمة لبوبالطن ،زيامة منصورية
والعوانة.
 -3-2الجروف والحواف الصخرية:
ىي مناطق ذات جمال ساحر ،تعرف باسم الكرنيش الجيجمي تقع في الساحل الغربي لموالية عمى طول
الطريق الوطني رقم  43الرابط بين منطقتي العوانة و زيامة منصورية ،وىي عبارة عن صخور صمبة
شديدة اإلنحدار ،يكسوىا غطاء نباتي كثيف من أشجار البموط الفميني و السنديان األخضر و األحراش
الشجرية وتنحدر ىذه الجروف في بعض المناطق مباشرة نحو البحر مشكمة بانوراما رائع وفريد من نوعو،
إضافة إلى جمال المنطقة فيي تشتير بتواجد الحيوانات خاصة القردة الذين يعترضون العابرين طمبا
لألكل.
 -4-2الكهوف العجيبة:
نظ ار لطابعيا الجبمي ،فوالية جيجل تحتوي عمى عدد من المغارات والكيوف العجيبة خاصة في مناطق
الكرنيش مخبئة داخل صخورىا عجائب الطبيعة و التي تتضح من خالل األشكال والنقوش التي صنعتيا
الصواعد والنوازل ،ومنيا نذكر:
 -1-4-2مغارة آديم:
تقع ىذه المغارة بين بمديتي زيامة منصورية و العوانة غرب الوالية عمى الطريق الوطني رقم  43و تبعد
بحوالي  35كمم عن مدينة جيجل  ،تم اكتشافيا سنة  1917عند القيام بأشغال فتح الطريق الوطني رقم
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 43الرابط بين جيجل و بجاية و كان أول تصنيف ليا في  12أفريل سنة  1948كمنطقة تاريخية ( ،)1ثم
اعتبرت جزءا من الحظيرة الوطنية تازة ،بعد اإلستقالل الوطني تعرضت المغارة إلى التمف بسبب تأجيرىا
لمخواص لكن منذ  1988استعادت تسييرىا مؤسسة الترفيو و التسيير السياحي التابعة لموالية و التي
تعمل عمى حمايتيا و الحفاظ عمييا ،تبمغ مساحتيا  600م ، 2و ما يميز ىذه المغارة ىندستيا الطبيعية
الداخمية التي تعتبر من أندر و أروع التصاميم الناتجة عن التفاعالت الكيميائية حيث تحتوي عمى عدة
أشكال أبرزىا الصواعد و النوازل بعدة ألوان زاىية إضافة إلى بعض األشكال المنحوتة طبيعيا كوردة
الرمال في سقفيا ،برج بيزا ،جذع نخمة ،رأس فيل و ىي حاليا مفتوحة لمسياح و يقصدىا العديد من الزوار
إلشباع فضوليم و حب اإلطالع خاصة في فصل الصيف.
صورة رقم  :03مغ ـ ـ ـارة آديـ ـ ــم العجيبـ ـ ـة

المص ـ ــدر :إلتق ـ ــاط البــاحثــة 2014

 -2-4-2مغارة تازة أو غار الباز:
تقع ىذه المغارة بين بمديتي زيامة منصورية و العوانة غرب الوالية و عمى الطريق الوطني رقم  43الرابط
بين جيجل و بجاية ،كانت تعرف بمغارة لمدلين ( )Grotte de la madeleineو تسمى محميا بغار النسر
أو غار الباز ،تعود ىذه المغارة إلى فترة ما قبل التاريخ و تم إكتشافيما في  1926عند القيام بمسح
جي ولوجي و أثري لمشريط الساحمي الرابط بين جيجل و بجاية ،ىي مغارة واسعة مفتوحة عمى الطريق
تتشكل من مخبأين مفصولين بجدار صخري  ،و أنجزت بيا دراسة خاصة بالوسط الطبيعي لظاىرة
الصواعد و النوازل الخاصة بالكيوف العجيبة و ىي دراسة حديثة قام بيا مكتب الدراسات "HYDROG-

 "ALGERلحساب الحضيرة الوطنية لتازة فتم من خالليا العثور عمى عشرات من أشكال الصواعد و
النوازل ،و تم تييئتيا الستقبال كل فئات الزوار من أجل تطوير السياحة العممية و التربوية ،إذ تم تزويدىا

 1أمر رقم  281-67المؤرخ في  20ديسمبر  1967المتعمق بالحفريات و حماية األماكن و اآلثار التاريخية و الطبيعية
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بباب من خشب و تنظيم الممرات داخميا و إضافة أضواء ممونة ،كما زودت بمجسمات لبعض
الدينصورات و الخفافيش و مجسم إلنسان بدائي.
صورة رقم  :04مغارة غار الباز

صور رقم  :05مجسمـ ـ ـات بغـ ـار الب ـ ـاز

غار الشتا:
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يقع بجبل بوغرة ببمدية جيممة عمى بعد  40كمم جنوب شرق جيجل وىو غار واسع تتدلى منو نوازل
وترتفع من أرضيتو صواعد بأشكال مختمفة وبو أحواض مائية جميمة.
إضافة إلى المغارات السالفة الذكر تم العثور عمى مغارتين بحريتين إحداىما سطحية تم التعرف عمييا
واألخرى عميقة تحتاج إلى معدات لمغطس.
 -5-2المجاري المائية والبحيرات الطبيعية:
تتواجد مجاري مائية عديدة خاصة منيا دائمة الجريان والتي تصب مباشرة في البحر صانعة مناظر
جميمة مع المساحات الخضراء التي تنمو حول مجراىا حيث يمكننا استعماليا في المجال السياحي
والترفييي عن طريق خمق مسارات لمتجوال.
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أما فيما يخص البحيرات الطبيعية فالوالية تضم ثالث بحيرات ىي:
 بحيرة بني بمعيد :معترف بيا كتراث عالمي ،تحتل مساحة  120ىكتار و تحتوي عمى ما ال يقل عن 23نوع من الطيور و يمكن استعماليا خاصة في تطوير السياحة العممية.
 بحيرة غدير بني حمزة :تقع في بمدية القنار و تتربع عمى مساحة تقدر بحوالي  36ىكتار و بيا ما اليقل عن  32نوع من الطيور أبرزىا الحيوانات الداجنة كما تنتشر بيا النشاطات الزراعية.
 بحيرة غدير المرج :تقع في بمدية الطاىير وتتربع عمى مساحة  05ىكتار ،تتميز بجماليا الفريد ومياىيا العذبة كما تنتشر بيا عدة أصناف حيوانية خاصة الطيور.
 -6-2الغــابــــات:
بالنسبة لمتغطية الغابية فوالية جيجل تمتمك غطاء نباتيا كثيفا فضال عن موقعيا جنوب البحر المتوسط في
منطقة ذات رطوبة عالية ،جعميا تتمتع بمساحة غابية ىامة تقدر بـ  115.000ىكتار أي بنسبة % 48
من المساحة اإلجماليــة لمواليـة وتضم أكثر من ثالثين غابة من بينيم غابتين تتميزان بجمال إستثنائي
ىما:
 غابة قروش :الواقعة عمى الكورنيش بالزيامة منصورية ،تتربع عمى مساحة  8.500ىكتار وىي غنيةبأشجار البموط الفميني والزان ،في ناحية العوانة تستمر الغابة حتى البحر ،موقعيا الرائع يسمح باستعماليا
في الترفيو عن طريق خمق مسارات لمتجوال والفروسية كما يمكن كذلك تطوير السياحة اإلسكتشافية
وسياحة المغامرات
 غابة تامنتوت :الواقعة بمنطقة جيممة في المنطقة الحدودية مع واليتي ميمة وسطيف وتتربع عمىمساحة  9.828ىكتار ،تنتشر بيا أشجار الزان والبموط الفميني واألفراس ،تتميز بإطاللتيا عمى سد إراقن
صانعة بذلك مناظر جميمة ويمكن تطوير بيا العديد من أنواع السياحة.
الصنف النباتي الرئيسي الذي يسود أغمب غابات الوالية ىو البموط الفميني حيث يشغل مساحة إجمالية
الزن األخضر ،بموط أفراس ،الصنوبر
تقدر بـ  43.700ىكتار .أما باقي األصناف فتتمثل في بموط ا
البحري باإلضافة إلى األدغال وأعشاب متنوعة ونباتات طبيـة وعطرية ىامة ،لكن ىذه الغابات تتعرض
يوميا لمحرائق واإلتالف الذي يسببو القطع الجائر إما لمرعي أو الزراعة أو التعمير.
تتميز ىذه الغابات بثروة نباتية وحيوانية متنوعة يمكنيا أن تمعب دو ار ىاما في التنمية السياحة الخضراء
والسياحة الصحية لألمراض التنفسية ،مراكز لمعطل واالستجمام ،السياحة الدراسية واالستكشافية ،الترفيو
والتجوال.
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 -7-2المنطقة الرطبة لبني بمعيد:
صورة رقم  :06المنطقة الرطبة بني بمعيد

تعد من بين المناطق الطبيعية التي تم إدراجيا في إطار مشروع  )1( MEDWETعام  1996من طرف
المجموعة االقتصادية األوروبية ،و قد تقرر إختيارىا كموقع نموذجي إعتبا ار لما تمثمو من أىمية بيئية،
تنتمي ىذه المحمية إلى قائمة المناطق الرطبة ذات األىمية الدولية ،أنشأت بالقرار الوالئي رقم 786/97
المؤرخ في  1997/11/08و المتضمن تصنيفيا كمنطقة رطبة ،يمنع بيا القيام بأي نشاط يسيء ليا ،و
تقع ىذه المحمية بمنطقة رطبة عمى ساحل بمدية خيري واد عجول عمى بعد  32كمم عن مدينـة جيجـل و
تتربع عمى مساحة  120ىكتار

() 2

منيا مسطح مائي مساحتو  10ىكتارات و عمقو  03أمتار محاط

بغطاء نباتي كثيف ،و مستنقعات مساحتيا  20ىكتار ،ممونيا الرئيسي ىو مياه األمطار ،باإلضافة إلى
مساحات نباتية و زراعية حيث تنحصر المياه تاركة مجاالت مسقية مستغمة محميا في بعض الزراعات
الفصمية كالبطيخ ،الدالع و الطماطم و مجال غابي تنتشر بو أشجار الصفصاف كما أن ىذه المنطقة
محتواة داخل محيط منطقة التوسع السياحي لبني بمعيد
وما يميزىا وحسب معايير اتفاقية رامسار (:)3
 موقعيا اليام بمحاذاة البحر المتوسط وىو موقع يتميز باحتوائو عمى مياه عذبة وىي نادرة في شرقالبالد ومثميا موجود فقط بمركب القالة
 MEDWET 1تأسست مبادرة المناطق الرطبة لمبحر المتوسط سنة  ،1991وتضم  26بمدا من البمدان الواقعة عمى ضفاف البحر المتوسط و ىي بمدان
مشاركة في اتفاقية المناطق الرطبة (رامسار بإيران في  .) 1971باإلضافة إلى فمسطين و بعض المنظمات التي ليا عالقة بالمناطق الرطبة
 2المخطط التوجييي لمتييئة السياحية لوالية جيجل ،الجزء  .4ص46
 3اتفاقية رامسار ىي معاىدة دولية منعقدة في  2فيفري  1971تيدف إلى الحفاظ و االستخدام المستدام لممناطق الرطبة من أجل وقف الزيادة التدريجية لفقدان
األراضي الرطبة في الحاضر والمستقبل وتدارك الميام اإليكولوجية األساسية ليذه المناطق .وتحمل اإلتفاقية اسم مدينة رامسار في إيران
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 تحتوي المنطقة عمى أعداد معتبرة ألصناف النباتات النادرة وذات أصل بيوجغرافي متنوع فنجدباإلضافة إلى أصناف البحر المتوسط 15 ،صنف تنمو في مناخ معتدل 15 ،صنف مياجر و 15صنف
ينمو في الوسط اإلستوائي
 تعيش بالمنطقة وخاصة في مستنقعاتيا وبين نباتاتيا عدة أنواع من الطيور النادرة والحيواناتالمستوطنة وبعض الحشرات ذات األصل اإلفريقي
وبذلك يمكن استعمال المنطقة في تنمية السياحة العممية و اإلكتشافية
 -8-2الحظيرة الوطنية لتازة:
تقع الحظيرة في الساحل الغربي لموالية عمى بعد  30كمم غرب مقر والية جيجل و 60كمم عن مقر والية
بجاية و 100كمم عن مقر والية سطيف ،صنفتيا اإلدارة الفرنسية حظيرة وطنية في سنة  ،1921و ىي
محتواة ضمن الشبكة العالمية لممحميات الحيوية لميونسكو ،أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم
 328/84المؤرخ في  1984/11/03المتعمق بإنشاء الحظيرة الوطنية لتازة وىي تتربع عمى مساحة
 3.807ىكتار مقسومة عمى ثالث بمديات ىي العوانة ،زيامة منصورية وبمدية سممى التي تمثل %50
من مساحة الحظيرة.
الحظيرة مفتوحة عمى البحر المتوسط بمسافة  09كمم من الساحل بعضيا عبارة عن شواطئ والبعض
اآلخر كورنيش وتقع بمحاذاة الطريق الوطني رقم .43
تحتوي الحظيرة عمى نظام بيئي بحري وبري متنوع يمزج بين البحر و الجبل ،الشاطئ و الغابة و بيا
عدة أصناف نباتية و حيوانية منيا النادرة و المحمية من طرف القانون و ىي:
 النباتات:
تم جرد  435صنف نباتي بالحظيرة (من بين  3.139صنف المتواجد بكامل التراب الوطني) ،منيا 147
نوع من النباتات الطبية و العطرية 20 ،نوع من النباتات ذات االستعمال الزخرفي و التزييني 17 ،نوع
من األشجار و الشجيرات ذات األىمية البيئية و االقتصادية إضافة إلى  135نوع من الفطريات.
يعتبر البموط الفميني ،الزان ،األفراس وتشكيالت الصفصاف األبيض األنواع النباتية األكثر شيوعا و التي
تستوطن بالحظيرة.

 الحيوانات:
تتميز الحظيرة بتنوع تركيبتيا الحيوانية إذ بيا ما ال يقل عن  149نوع حيواني منيا:
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 الثدييات و توجد بالحظيرة  15نوع أبرزىا قرد الماغو ( )Singe Magotوىو واحد من خصوصياتالحظيرة وىي فصيمة من القردة الميددة باإلنقراض ،و ىو صنف يعيش

في إفريقيا الشمالية فقط

خصوصا في الجزائر و المغرب ،و تواجده بالحظيرة تواجد طبيعي حيث يعيش في المناطق الساحمية في
شكل مجموعات من  12إلى  36فرد غير أنو ينزل حتى البحر كما ىو الحال بالنسبة لمطريق الوطني
رقم  43أين يتوقف المارة لمشاىدتو و مالطفتو و إعطاءه بعض المأكوالت ،و يتميز عمى خالف أصناف
القردة األخرى بعدم احتوائو عمى ذيل.
باإلضافة إلى قرد الماغو نجد ثدييات أخرى منيا ابن آوى ،األرنب األسمر المون ،الخنازير و غيرىا.
 الطيور وتوجد بالحظيرة  134نوع من الطيورموزعة بين  72نوع من الجواثم (،)les passereaux

صورة رقم  :70طائر كاسر الجوز
القبائلي في شعار الحظيرة الوطنيت تازة

 24نوعا من الجوارح ( )les rapacesمنيا  05أنواع
ليمية و 19نوع نيارية و 13نوع من الطيور المائية
وانتشار مثل ىذه الطيور بالحظيرة يعني توفر مواد
غذائية مائية كثيرة ومتنوعة إضافة إلى  18نوعا آخر
من الطيور.
كل ىذه الطيور تعيش و تجول عبر أرجاء الحظيرة
الوطنية لكن أىم طائر تشتير بو المنطقة ىو
المعروف باسم كاسر الجوز القبائمي ( )Sitelle Kabyleوىو من الطيور النادرة في العالم و الميددة
باالختفاء ،يعيش في أربعة مناطق فقط من الجبال الشمالية الشرقية لموطن و لم يتم اكتشافو إال في
 1975في غابات البابور و في  1989بغابة القروش و ىو يفضل العيش في الغابات القديمة لمبموط و
الصنوبر األطمسي عمى ارتفاع 1000متر ،و من المدىش في ىذه المنطقة ىو تمسك السكان بيذا
الطائر و أنو لطالما كان طائر مقدس و محمي لدييم العتقادىم أنو من تمكن من المساس بو أو
اصطياده فإنو سيتمقى مصائب عديدة و لن يحالفو الحظ أبدا ،و أىمية ىذا الطائر في ىذه المنطقة جعل
الحظيرة تتخذه شعا ار ليا ،و ىو محمي عن طريق القانون رقم  509/83المؤرخ في 1983/08/20
المتعمق بأصناف الحيوانات غير األليفة المحمية.
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لمحظيرة الوطنية تازة مست قبل سياحي ىائل إذ يمكنيا أن تجمع بين االقتصاد والبيئة الطبيعية وذلك من
خالل جمب عدد كبير من السياح الباحثين عن الترفيو والراحة وأيضا االكتشاف واالطالع عمى المغريات
البيئية التي تحتفظ بيا.
 -9-2حظيرة الحيوانات:
ىي حظيرة جديدة ىيئت الستقبال الزوار ابتداءا من شير جويمية من عام  ،2006تقع بمنطقة كسير
ببمدية العوانة – تتميز ىذه الحظيرة باحتضانيا لعدة أنـواع من الحيوانات النادرة والمحمية من طرف
القانون وأشكال مختمفة من الطيور موزعة بين الجوارح والطيور المائية ،وىذا ما جعميا محطة لتيافت
العديد من الزوار عمييا يوميا وخاصة فصل الصيف باإلضافة إلى المساحات الخضراء وألعاب األطفال
التي تزيد الحظيرة جمبا لمزوار الباحثين عن الترفيو والراحة
 -3المؤهالت الثقافيـة:
 -1-3المواقع األثرية:
المؤىالت السياحية بوالية جيجل ال تقتصر فقط عمى المواقع و المناظر الطبيعية الخالبة و الفريدة ،و
إنما نجد أيضا المواقع و المعالم األثرية و التاريخية الناتجة عن تعاقب عدة حضارات عمى المنطقة من
بقايا الفترة ما قبل التاريخ إلى آثار الحضارة النوميدية ،الفينيقية ،الرومانية ،اإلسالمية ،الدولة العثمانية،
الفترة اإلستعمارية (المنار الكبير) ومخمفات ثورة التحرير الوطنية ،و من بين آثار كل فترة نذكر:
فترة ما قبل التاريخ:
 موقع تاميال ببمدية األمير عبد القادر عثر فيو عمى ثالث قبور وأشياء أخرى تعود إلى فترة ماقبل التاريخ.
 جبل مزغيطان ببمدية جيجل عثر فيو عمى مصنوعات قديمة تعود إلى فترة ما قبل التاريخ. كيف الشتا ببمدية جيممة. الكيوف العجيبة بزيامة المنصورية.الفترة الفينيقية:
 قبر بحالة جيدة و ىو عمى شكل ممياء عثر عميو في جبل سيدي أحمد أمقران . أثار ميناء فينيقي في جيجل . مقبرة فينيقية في الرابطة بمدينة جيجل .119

ىذا باإلضافة إلى األدوات التي عثر عمييا تخص ىذه الفترة و المتمثمة في بعض القطع و األواني
الفخارية ،و الحمي ،نقمت إلى عدة متاحف فرنسية و جزائرية منيا متحف سيرتا بقسنطينة
الفترة الرومانية:
 أثار مدينة رومانية (شوبة) بالزيامة المنصورية ،و التي شيدت في عيد اإلمبراطور بارتيماكسأوقست (.)PERTIMAX AUGUSTE
 أثار دار الباطح بمشتى الطوالبية عمى بعد  10كمم من مدينة جيجل ،وىي عبارة عن فسيفساءجميمة مختمفة األلوان.
السور العتيق بمدينة جيجل و الذي كان يحمييا من مختمف الغزوات.باإلضافة إلى تواجد بقايا أثرية أخرى منتشرة عبر بمديات الوالية
آثار الفترة اإلسالميـة:
و تتمثل في موقعين فقط ىما موقع المحد ببمدية جيممة وىو عبارة عن جامع قديم ،و المسجد الكبير الذي
يتوسط مدينة جيجل ماعدا ىاذين الموقعين فالوالية فقدت جميع اآلثار الشاىدة عمى ىذه الفترة و قد نرجع
ذلك إلى المعمر الفرنسي الذي عمل عمى محو آثار اإلسالم و العروبة في المنطقة و ىو الحال في باقي
أرجاء الوطن
أثار الفترة العثمانية:
عرفت آثار الفترة العثمانية نفس مصير آثار الفترة اإلسالمية و لم يبقي ليا أي أثر إال بعض البقايا
المغمورة بمياه البحر في خميج الرابطة و المتمثمة في قوس و أسوار باإلضافة إلى ضريح الباي عصمـان
و الذي يوجد بأوالد عواط بمدية العنصر.
أثـار الفترة اإلستعمارية:
 ثكنات و مراكز إقامة قوات جيش اإلحتالل و تحصيناتو. مراكز اإلعتقال و القتل. المحتشدات و ىي عبارة عن مراكز تجمع سكان األرياف و القرى. القالع و الكنائس. -تمثال يجسد صياد يخيط الشبكة يوجد حاليا أمام مقر البمدية.
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 المنار الكبير (رأس العافية) يبعد بحوالي  8كمم غرب مدينة جيجل ،تم إنجازه من طرفالحرفي "شارل سالف" الذي كان يعرف بالنقش عمى الحجارة و كان ذلك في حوالي سنة 1865
بيدف توجيو البواخر إلى بر أمان ميناء جن جن
أثار فترة الثورة التحريرية:
 مراكز جيش التحرير الوطني مغارات مييئة الستقبال المجاىدين و مخابئ الجيش و المستشفيات.جدول رقم  :18المواقع األثرية و النصب التاريخية لوالية جيجل
البمدية

الموقع
أزيرو

طبيعة
الموقع

الحضارة

التصنيف

رومانية

غير مصنفة

أثار مدينة شوبا
أثري

 حائط بيزنطي -أحجار ،مقابر

زيامـة

منصورية

المحتوى

الكيوف

صنف في
 1948/04/12أمر

طبيعي

ما قبل التاريخ

بيــدة

-

رومانية

غير مصنفة

بوشقايف

تاريخي

رومانية

غير مصنفة

تاريخي

رومانية

غير مصنفة

-

الرابطة 1

-

فينيقية

غير مصنف

-

الربطة 2

-

فينيقية

غير مصنف

-

أثري

رومانية

غير مصنف

مزغيطان

تاريخي

ما قبل التاريخ

غير مصنف

القصر

تاريخي

رومانية

غير مصنف

بومارشي

تاريخي

-

تاريخي

العجيبة

-

 281/67المؤرخ في
1967/12/20

إراقن

بن ياجيس صيدا

ناضور

دار الباطح
طوابية
جيجل

ما قبل

اإلستعمار
-

غير مصنف
غير مصنف
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مقبرة بمساحة 1500م

2

التنوع في أثار البناء
صناعات ما قبل التاريخ
أثار

معروفة

بناية

قديمة

غير

آثار قديم يوناني روماني
مدخل الثكنة

حجر بن
سالم

أثري

رومانية

غير مصنف

أثري

فينيقية

غير مصنف

أحجار ،مقابر ثوابيت من
األحجار
بقايا بناية يونانية رومانية،

راس الزان
جيممـة

حائط ،حجارة ،ثابوت من

الحجر

-

تاريخي

األتراك

غير مصنف

مسجد قديم

المحـد

تاريخي

لمدراسة

غير مصنف

مسجد محمي

تاميمـة

مقبرة كبيرة

ما قبل لتاريخ

غير مصنف

قبور

-

غير مصنف

-

رومانية

غير مصنف

-

غر مصنف

-

-

لمتحديد

غير مصنف

-

أثري

-

غير مصنف

تايـراو

أثري

رومانية

غير مصنف

تيسميل

أثري

رومانية

غير مصنف

 03قبور موجية شرق
األمير
عبد القادر

غرب ،بقايا صناعات ما
قبل

التاريخ،

قطع

من

الرخام
أوالد

قبور

عسكر

النصارى

أوالد يحي

عين مداوية

الجمعة

بني حبيبي

طاش يحي
ىوم
عيسى تايممن

سيدي

األصنام

معروف

المايدة

سطارة

-

فينيقية-
رومانية

قبور

قطع نقدية
آثار عمى مساحة 05
ىكتارات
بقايا منازل

المصـ ـدر :مديري ـة الثق ـافـ ـة لواليـ ـة جيجـ ـ ـل
يتبين من الجدول السالف الذكر احتواء الوالية عمى  24موقع أثري موزع عمى  11بمدية حيث تضم بمدية
جيجل لوحدىا  08مواقع .
و تختمف ىذه المواقع من أثرية إلى تاريخية و حسب الفترة الحضارية التي خمفتيا و ىي في مجمميا
مواقع غير مصنفة ماعدا الكيوف العجيبة التي صنفت سنة .1948
أما فيما يخص استعماليا في المجال السياحي فماعدا الكيوف العجيبة باقي المواقع األثرية تمثل مساحات
صغيرة و متباعدة يمكن استعماليا محميا لمتعريف بتاريخ الوالية و الحضارات التي مرت بيا و ما خمفتو
من شواىد عمى مرورىا بالمنطقة ،لكن لن تكون ذات مساعدة كبيرة لدفع القطاع السياحي بالمنطقة.
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 -2-3الهياكل الثقافية:
المتاحف:
تمتمك والية جيجل متحفا وحيدا يتواجد في مقرىا و ىو متحف كتامة  ،أسس في مبنى كان في األصل
مدرسة قرآنيـة أسسيا الشيخ عبد الحميد بن باديس عام  ،1939ثم تحول المبنى إلى مقر المكتب الثاني
لمقوات الفرنسية إبان الثورة التحريرية و بعد اإلستقالل استرجع نشاطو األول ،ثم أصبح مدرسة لصغار
الصم و البكم و ذلك إلى غاية  1993ليتحول بعدىا إلى مقر لمتحف جيجل ،و ىو في طور التوسيع و
الترميم.
دار الثقافـة عمـر أوصديق:
تقع دار الثقافة ببمدية جيجل في منطقة إستراتيجية مطمة عمى البحر بحي العقابي تم افتتاحيا في 04
سبتمبر  2007و تضم نشاطات متعددة منيا ثالث ورشات ىي :ورشة المسرح ،ورشة الموسيقى و ورشة
لمفنون التشكيمية إضافة إلى ذلك نجد قاعة مطالعة و أخرى لألنترنيت و قاعة محاضرات و قاعة عروض
فنية تحتوي عمى  1.080مقعدا و تضم عدة مكاتب كمكتب النشاطات الثقافية.
 -3-3الصناعات التقميدية:
تنوع الثروات التي تزخر بيا الوالية و طابعيا السياحي يفرض عمييا تطوير قطاع الصناعات الحرفية لما
لو من عوائد كثيرة عمى المنطقة السيما مساىمتو في التعريف بالتراث المحمي .و تضم والية جيجل
 3.208حرفي ينشطون في ثالث فروع من الصناعات التقميدية و توزيعيم كالتالي(:)1
  255حرفي في قطاع الصناعة التقميدية و الفنية  1.701حرفي في قطاع الصناعة التقميدية إلنتاج الخدمات  1.252حرفي في قطاع الصناعة التقميدية إلنتاج المواديتجمى إبداع ىؤالء الحرفيون في منتوجات حرفية متنوعة أىميا :صناعة األواني الخشبية و الغرابيل،
صناعة الساللـة ،القبعات الشمسية و القفف من الحمفاء و الديس التي تختص بيا منطقة سيدي عبد
العزيز ،الصناعات الجمدية ،صناعة الفخار و المزىريات التي تختص بيا منطقة الطاىير.
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و ما ساعد عمى نجاح ىذا اإلبداع ىو توفر الوالية عمى المواد األولية التي يحتاجيا الحرفي الجيجمي
لمتنويع و التطوير في صناعاتو (الفمين ،الخشب ،الطين ،الكاولن ،)... ،كما شرع في إنجاز دار
لمصناعات التقميدية من أجل جمع و تنشيط كل المؤىالت لمحفاظ عمى ىذه الحرف التقميدية.
لكن ما يشتكي منو ىذا القطاع خاصة ىو اتسامو بالمحمية و غياب كل مبادرات لتسويقو و توسيع انتشاره
عمى الصعيد الجيوي و الوطني و حتى الدولي فالحرفيون الجيجميون يستعممون المعارض الجيوية و
أحيانا الوطنية لتصريف و بيع منتجاتيم
 -4-3األعياد و المواسم المحمية:
من األعياد التي تميز والية جيجل وعمى غرار باقي المدن و الواليات الساحمية العيد المحمي لمسمك الذي
تنظمو الوالية كل سنة وتحتفل بو في جو كمو حيوية لكن لألسف ىو كذلك يتسم بالمحمية فصيتو ال
يتعدى حدود الوالية.
-4

الهياكل السياحية

 -1-4هياكل االستقبال السياحي:
تمتمك والية جيجل تنوعا في ىياكل استقباليا السياحي من فنادق و مخيمات صيفية و غيرىا
 -1-1-4الفنــــادق:
تعد الفنادق من أىم اليياكل السياحية فيي تستقبل الفئات المتوسطة و المرتفعة الدخل و جميع المستويات
الفكرية لمسياح و تقدم ليم أحسن الخدمات
شكل رقم :22

تطور عدد الفنادق بوالية جيجل خالل الفترة 2016 – 2003
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من الشكل رقم  22يتبين لنا تطور بطيء في عدد الفنادق حيث انتقل من  22فندق سنة  2003إلى 25
فندق سنة  ،2016و يبقى عدد غير كافي إذا قارناه بعدد السياح المتوافدين عمى الوالية كل سنة ،و ىي
تقدم طاقة استيعاب تقدر بـ  1.740سرير بعد أن كان  1552سرير سنة  2003و وصل أقصاه سنة
 2011بـ  2.124سرير ليتناقص تدريجيا.
جدول رقم  :19طاقة استيعاب الفنادق بوالية جيجل سنة 2016
الرقم

البمديـة

تسمية المؤسسة

عدد المستخدمين
دائمين

مؤقتين

طاقة اإليواء المستغمة
عدد الغرف عدد األسرة

01

لويزة

12

00

72

156

02

البصرة

06

02

40

57

03

النسيم

10

00

40

110

04

كتامة

17

02

34

90

05

السالم

11

02

46

114

06

الريان

03

00

16

31

07

المشرق

03

01

24

36

الجميدي

04

01

10

16

09

كونفيفيال

05

00

08

18

10

اإلقامة

14

08

18

30

11

الجنة الزرقاء

05

03

23

46

12

الكريـك

02

00

16

32

13

الجزيرة

32

05

36

72

14

تاغـراست

00

34

60

15

جمجيل

06

00

15

33

16

الطاىير

المراد

16

08

36

72

17

األمير عبد

الزمرد

02

00

80

160

08

جيجـل

07

125

القادر
18

سيدي عبد

النيل

10

06

70

140

19

العزيز

ابن بطوطة

-

-

30

70

20

الميمية

الفتح

04

01

12

21

21

واد عجول

جمال

-

-

20

40

الصخر األسود

12

09

22
23

العوانـة

24
25

زيامة
منصورية
المجم ـ ـ ـ ــوع

25 + 20
مقصورة

71

األفتيس

-

-

20

51

المبالب

04

00

40

70

شوبة

29

21

72

144

214

69

857

1.740
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تتوزع الفنادق بطريقة غير متساوية عبر تراب الوالية فنجدىا خاصة في المدن الساحمية و بنسب متفاوتة
حيث يتركز 15فندقا منيا في مدينة جيجل و البقية أي عشر فنادق تتوزع عمى سبع بمديات.
و فيما يخص عممية تصنيف المؤسسات الفندقية ،فإن مديرية السياحة لوالية جيجل باشرت في عممية
تصنيف ىذه الفنادق منذ سنة  2007و إلى يومنا ىذا لم تنيي ىذه العممية ماعدا لفندق واحد فقط صنف
نجمتين ىو فندق الجزيرة ببمدية جيجل ،و البقية طور التصنيف  ،و يعود ىذا التماطل إلى عدم توفر ىذه
الفنادق عمى الشروط القانونية لمتصنيف واستغراق العديد منيا لوقت طويل من أجل إعادة التأىيل حتى
تستجيب لمشروط المطموبة ،كما يتبين من نوعية الخدمات السياحية المقدمة غياب فنادق عالية التصنيف.
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 -2-1-4المخيمات العائمية:
إلى جانب الفنادق تتواجد بالوالية ىياكل سياحية أخرى ال تقل أىميتيا عن األولى و ىي المتمثمة في
المخيمات العائمية و التي تعتبر أحسن ىياكل إيواء يقصدىا السياح ذوي الدخل المتوسط و الضعيف و
التي تعتمد عمييا الجمعيات و التعاونيات المينية
شكل رقم  :23تطور عدد المخيمات الصيفية خالل الفترة 2016-2003
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من خالل الشكل رقم  23يتبين تزايد عدد المخيمات العائمية في الوالية ابتداء من سنة  2003إلى سنة
 2011ثم ابتداء من سنة  2012عرف عدد المخيمات المستغمة انخفاضا ممحوظا وذلك بسبب عمميات
المراقبة و التفتيش فتم استعمال منيا خمس مخيمات فقط سنة  ،2015و أغمق  10مخيمات سنة 2016
بق اررات والئية ألنيا ال تستجيب لمشروط المطموبة إضافة إلى ذلك مخيمين منيا يعمالن بدون رخصة
إنشاء ،ليتقمص عدد المخيمات المستغمة خالل موسم االصطياف لسنة  2016ثمانية مخيمات فقط منيا
ستة تستغل من طرف الخدمات االجتماعية ،و تقدر طاقة االستيعاب خالل ىذا الموسم  2.110سرير
فقط من بين  4.349سرير الذي تتوفر عميو الوالية
تتوزع ىذه المخيمات العائمية عمى ستة بمديات ساحمية محيطة ببمدية جيجل و ىي البمديات األكثر
استقباال لمسياح نظ ار لجمال شواطئيا و ليدوئيا ،لكن ما نالحظو في ىذه المخيمات ىو بساطة الخدمات
التي تقدميا و التي تقتصر فقط عمى المبيت و محل صغير لبيع المواد الغذائية األولية و غياب مرافق
الترفيو و التسمية خاصة في السيرات.
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 -3-1-4هياكل استقبال أخـرى:
باإلضافة إلى ىياكل االستقبال المتمثمة في الفنادق و المخيمات ،تتوفر الوالية عمى ىياكل استقبال أخرى
تساىم في رفع طاقات اإليواء خاصة فصل الصيف الذي يعرف توافدا كبي ار لمسياح و تتمثل في:
 المؤسسات التربوية و مؤسسات التكوين المهني حيث سخرت  59مؤسسة لتدعيم طاقات اإليواءالسياحي من أجل تمبية الطمب اليائل خاصة خالل شير أوت أين استقبمت  6.871متوافد خالل موسم
االصطياف لسنة 2015
 مراكز العطل التابعة لقطاع الشباب و الرياضة حيث سخر  17مركز استقبموا  8.950متوافد خاللموسم االصطياف لسنة 2015
 بيوت الشباب سخرت مؤسستين لتشجيع السياحة الشبانية و مساعدة الشباب ذوي الدخل المحدود ،واستقبمتا  1.565متوافد خالل موسم االصطياف لسنة 2015
باإلضافة إلى ىذه اليياكل فقد تعود المواطن الجيجمي و خاصة في السنوات األخيرة إخالء مسكنو و
تأجيره في فصل االصطياف ،و ما نالحظو ىو بساطة تجييز ىذه المساكن و افتقارىا لوسائل الراحة
الحديثة لكن رغم ذلك فيي تشيد إقباال كبي ار من طرف السياح و ىذا يعود بالدرجة األولى إلى ارتفاع
أسعار الميالي بالفنادق و سوء تييئة و تجييز المخيمات و ىياكل االستقبال األخرى.
 -2-4هياكـــل اإلطعـــام
تفتقر الوالية من ىياكل اإلطعام فيي ال تحتوي عمى أي مطعم مصنف و ال أي مطعم مختص في
أكالت المناطق الساحمية كالسمك و األكالت الشعبية و التقميدية الخاصة بجيجل
وتنتشر بعض محالت األكالت الخفيفة و السريعة و ىي تعرف إقباال كبي ار خاصة من طرف فئات
السياح الشباب.
 -3-4وكاالت السياحة و األسفار:
توجد بالوالية سبع وكاالت تنشط في مجال السياحة و األسفار منيا وكالة واحدة ممك لمدولة و ستة
وكاالت المتبقية ذات ممكية خاصة ،وىي تشغل  26مستخدم ،إستقبمت  11.761سائح خالل سنـة
 2015منيم  444أجنبي.
تنحصر نشاطات ىذه الوكاالت السياحية خاصة في بيع التذاكر ،تنظيم الرحـالت نحو مختمف الدول و
خاصة نحو البقاع المقدسة لتأدية مناسك العمرة ،باإلضافة إلى الحجز الفندقي و استغـالل المخيمات
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العائميـة ،و ما نالحظو ىو الغياب التام لكل مبادرة لمتعريف بالسياحة الجيجمية و بالمؤىالت السياحية
التي تزخر بيا الوالية.
 -4-4الدواويـن و الجمعيات السياحيـة:
يوجد بالوالية ديوان واحد لمسياحـة ىو الديوان الجيجمي لمسياحة ،كما تحتوي عمى ثالث جمعيات تنشط في
المجال السياحي و تختص في مجاالت مختمفة و ىي السفر ،الصيد و السياحة الجبمية
و ىنا نالحظ النقص الكبير في الحركة الجمعوية التي تنشط بالمجال السياحي و ىذا قد نرجعو إلى
األوضاع األمنية التي مرت بيا الوالية و التي دامت طويال ،غياب الثقافة السياحية لدى سكان الوالية و
غياب تحفيزات و تدعيمات الدولة لتشجيع مثل ىذه الجمعيات.
 -5شـواطئ الواليـة:
توزع عمى طول الشريط الساحمي لوالية جيجل  50شاطئ تم إحصاءه من طرف المجنة الوالئية المكمفة
بتحديد و تصنيف الشواطئ ،كل واحد منيم أجمل من اآلخر و يعطي نوع خاص من الشواطئ فننتقل من
الرممية إلى الغابية فالجرفية ،وتعمل كميا عمى جمب آالف المصطافين يوميا.
 -1-5أهم الشواطئ بالوالية:
 شاطئ بني بمعيد :يقع ىذا الشاطئ في الساحل الشرقي لموالية يحده في الجية الغربية مجرى وادالكبير مما يجعمو في ىذه الجية مفتوح أمام التيارات البحرية وعند مصب الواد نجد غطاء نباتي يتكون
أساسا من أشجار الصفصاف وىو شاطئ ذو رمال رقيقة و متوسطة
 شاطئ تاسوست :يقع ىذا الشاطئ شمال بمدية األمير عبد القادر ،و ىو عبارة عن شاطئ برمالرمادية المون مع وجود بعض األشجار ،و يوجد بمحاذاتو نزل الزمرد
 شاطئ الكازينو :يقع ىذا الشاطئ في مدينة جيجل مقر الوالية ،ىو عبارة عن شاطئ برمال رماديةالمون ،و مجيز بعدة فنادق و يعرف إقباال كبي ار لممصطافين ألنو يتواجد بوسط المدينة
 شاطئ المنار الكبير :يقع ىذا الشاطئ غرب مدينة جيجل عمى بعد  06كمم  ،ينقسم إلى قسمين األولكبير عبارة عن رمال ذىبية و الثاني ىو سفوح جبمية مشكمة تداخال بين الصخر و الماء صانعا بذلك
مناظر خالبة ،و يتميز ىذا الشاطئ بوجود المنار الكبير المشيد أعمى الصخرة و يبقى شاىدا عمى الفترة
االستعمارية
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 شاطئ العوانة :تفصمو عن شاطئ عربيد عمي من الجية الشرقية كتمة صخرية و من الجية الغربيةيحده التجمع العمراني لمنطقة العوانة ،يغمب عميو الرمال الناعمة و تبمغ سعة استيعابو 3.500
شخص/اليوم ،و ما يميزه عن باقي الشواطئ األخرى تواجد جزيرة غابية في عرض البحر مما يعطي ليذا
الشاطئ مكانة خاصة
 شاطئ سيدي عبد العزيز :يحده شرقا الوادي الكبير و يعرف ىذا الشاطئ إقباال كبي ار لمعائالت خاصةمن الواليات المجاورة كميمة و قسنطينة و أم البواقي
 شاطئ أفتيس :يقع ىذا الشاطئ في خميج صغير ،و ىو ينقسم إلى قسمين تفصميما كتمة صخريةاألول مغطى بالحصى و الثاني مغطى بالرمال الناعمة و يمتاز بتداخل البحر و الجبال التي تغطييا
الغابات الكثيفة و تقدر طاقة استيعابو  6.000مصطاف/اليوم.
 شاطئ الصخور الصمبة :يقع ىذا الشاطئ غرب مدينة العوانة ،تميزه المناظر الفاتنة التي تصنعياالرؤوس الصخرية و الخمجان المتواجدة بو و أشجار البموط التي تغطي المنحدرات القريبة منو و يتكون
ىذا الشاطئ من رمال رقيقة و متوسطة يميل لونيا إلى االصفرار.
تقسم ىذه الشواطئ إلى شواطئ مسموحة لمسباحة وعددىا  22شاطئ أي ما يعادل  %44من إجمالـي
الشواطئ بالوالية و 28شاطئ غير المسموحة لمسباحة من بينيم  19شاطئ غير مييأ ،شاطئين مموثين
و 07شواطئ ممنوعة ألسباب أخرى كشاطئ البحيرة الواقع في منطقة رطبة و شاطئ األشواط لقربو من
محطة توليد الكيرباء.
جدول رقم  :20الشواطئ المسموحة لمسباحة
البمدية

جيجل

العوانة

الشاطئ

األبعاد (متر)

كتامة (كازينو)

100 * 570

رممـي

التربة الحمراء

28 * 1026

رممـي

المنار الكبير

50 * 590

رممـي

الخميج الصغير

55 * 100

رممـي

أوالد بو النار

33 * 200

رممـي

العوانة مركز

25 * 500

رممـي

الصخر األسود

30 * 1120

رممـي
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طبيعة الشاطئ

القنار
سيدي عبد العزيز
واد عجول

زيامة منصورية

الطاىير
األمير عبد القادر

مريغة

25 * 1600

رممـي

أفتيس

45 * 1100

رممـي

برج بميدة

30 * 830

رممـي

المزاير

40 * 3500

رممـي

سيدي عبد العزيز

50 * 2352

رممـي

صخر البمح

120 * 1617

رممـي

بني بمعيد الشرقي

80 * 1200

رممـي

بني بمعيد الغربي

80 * 1000

رممـي

الولجة

40 * 360

رممـي

الشاطئ األحمر

8 * 420

رممـي

الكيوف العجيبة

40 * 800

رممـي

تازة

40 * 980

حصوي

بازول

35 * 1883

رممـي

تاسوست 1

75 * 1520

رممـي

تاسوست ( 2سطارة)

80* 926

رممـي

 22شاطئ

المجموع
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تعرف ىذه الشواطئ إقباال كبي ار لممصطافين خالل فصل االصطياف حتى أنيا تبدو تتحمل أكثر من
طاقة استيعابيا ،كما أنيا أصبحت خالل السنوات األخيرة تعرض لمكراء و ذلك لتسييل عممية تنظيفيا و
حمايتيا و تجييزىا لممصطافين لكن ما نالحظو ىو بساطة التجييز الذي يقتصر في أغمب األحيان عمى
الكراسي البالستيكية و المظالت فقط.
كما نالحظ بعض عمميات التجييز خصت معظم الشواطئ المسموحة لمسباحة كعمميات النقل و التزويد
بالمياه الصالحة لمشرب و أعمدة اإلشارة و مراكز الحماية المدنية ،في حين تفتقر عدة شواطئ من
مساحات المعب و المراحيض و اإلنارة العمومية و غيرىا من التجييزات التي خصت البعض من
الشواطئ فقط دون أخرى.
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 -2-5منح حقوق االمتياز الستغالل الشواطئ:
من أجل تخفيف العبء عمى مصالح البمدية في عمميات تنظيف الشواطئ و تجييزىا و تحسين الخدمات
المقدمة لممصطافين و كذلك لممساىمة في تقميل البطالة و تشغيل الشباب في فصل االصطياف تقوم
البمدية بمنح رخص لخواص تسمح ليم باستغالل بعض الشواطئ أو أجزاء منيا في المجال السياحي.
جدول رقم  :21تطور عممية منح حقوق امتياز الستغالل الشواطئ خالل الفترة 2015- 2004
البيان 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
عدد
األجزاء

14

14

14

16

12

11

10

لم تمنح لم تمنح

31

-

29

الممنوحة
المصدر :الحصيمة السنوية لمديرية السياحة والصناعات التقميدية لوالية جيجل 2015
بمغ عدد المستفيدين من حقوق االمتياز الستغالل الشواطئ سنة  ،2015متعاممين اثنين عمى مستوى
الكيوف العجيبة و زيامة منصورية ،و تبقى  29بقعة منحت لفائدة البمديات لمدة  05سنوات موزعة عمى
الشواطئ المسموح لمسباحة
أما بالنسبة لالستفادة من أجزاء من الشواطئ فيو يعرف طمبا أكبر و ذلك ألن ثمن امتيازه أقل من ثمن
امتياز الشاطئ ككل.
لكن من سمبيات ىذه العممية أنيا موجية لفئات الشباب البطالين أي ذوي رأس المال الضعيف أو المحدود
و ىذا تسبب في انتشار ظاىرة كراء الكراسي البالستيكية و المضالت الغير جمالية ،و استغالل الواجية
البحرية بطريقة غير شرعية و غير نظامية نقص كبير في عمميات تنظيف الشواطئ لذلك اتخذت الو ازرة
الوصية ق ار ار بتوقيف عمميات منح حق اإلمتياز سنة  2016في كامل شواطئ الساحل الجزائري.
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 -3-5تجهيز الشواطئ:
جدول رقم  :22تجييـ ـز الشـواطـ ـئ
عدد الشواطئ المستفادة

نسبة التغطية ()%

نوع التجييز
المدخل

22

100

اإلنارة العمومية

18

81

التزويد بالمياه الصالحة لمشرب

18

81

مرافق صحية (مراحيض)

18

81

مرشاة

17

77

أعمدة اإلشارة

22

100

مراكز الحماية المدنية

25

100

حظائر السيارات

19

86

مراكز األمن (شرطة ودرك)

25

100

المصدر :الحصيمة السنوية لمديرية السياحة والصناعات التقميدية لوالية جيجل 2015
ما نالحظو من الجدول رقم  ،22ىو توفر أىم خدمة ىي األمن و الحماية المدنية في جميع الشواطئ
المسموحة لمسباحة و تتعداىا إلى ثالث شواطئ أخرى ،لكن ما تفتقر إليو ىو خدمات النظافة كالتزويد
بالمياه الصالحة لمشرب ،المراحيض و المرشاة التي ال تغطي جميع الشواطئ المفتوحة.
 -4-5توافد المصطافون عمى الشواطئ:
كبير لممصطافين إلى جميع شواطئيا ،توافد يزداد سنة بعد أخرى و ىذا يعود
ا
تعرف والية جيجل توافدا
إلى تعدد الشواطئ و ما تمتاز بو من كبر و جمال
وقد بمغ عدد المصطافين حسب تقديرات مصالح الحماية المدنية لموسم االصطياف لسنة  2015حوالي
 9.685.160مصطاف ،توافدوا عمى الشواطئ المحروسة من شير جوان إلى غاية شير سبتمبر
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شكل رقم :24

توزيع المصطافين خالل موسم اإلصطياف لسنة 2015
8000000
6000000
4000000
2000000
0
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من خالل الشكل رقم  24يتبين لنا االرتفاع التدريجي لعدد المصطافين خالل أشير موسم اإلصطياف
لسنة  ،2015حيث يسجل أكبر توافد في شير أوت وىذا أمر طبيعي الرتفاع درجات الح اررة عبر كافة
أنحاء التراب الوطني خالل ىذا الشير ،كما أنو آخر شير قبل الدخول المدرسي و اإلجتماعي ،باإلضافة
إلى ذلك يمكننا مالحظة انخفاض عدد المصطافين شيري جوان و سبتمبر وىذا نرجعو إلى نفس السبب
السالف الذكر وىو فترات الشغل و الدراسة التي تفرض عمى الموظفين بالتزاميم بمناصبيم المينية.
أما إذا تتبعنا حركة االصطياف لعدة سنوات نالحظ تذبذبا في عدد المصطافين المتوافدين لشواطئ الوالية
من سنة إلى أخرى.
شكل رقم  :25تطور عدد المصطافين المتوافدين عمى الشواطئ المحروسة خالل الفترة 2015- 2003
14000000

12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000

0
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حيث يتبين لدينا تناقص عدد المصطافين ابتداء من سنة  ،2004ويعود ىذا التراجع إلى تخوف
المصطافين من الحالة األمنية التي ميزت منطقة جيجل خالل ىذه السنوات ،لكن منذ سنة  2007نالحظ
عودة المصطافين وارتفاع عددىم خالل سنة  2008وىذا التزايد يدل عمى عودة الطمأنينة لدى
المصطافين لينخفض مرة أخرى التجاه السياح إلى الدولة التونسية التي نافست الوجية من خالل جودة
الخدمات السياحية و انخفاض األسعار ليعود عدد المصطافين في االرتفاع مرة أخرى ابتداء من سنة
 2014وذلك بسبب اضطراب األوضاع األمنية بالدولة التونسية.
 -6العقار السياحي:
وفقا لممرسوم التنفيذي رقم  232-88المؤرخ في  05نوفمبر  1988المتضمن اإلعالن عن مناطق
التوسع السياحي ،تم تحديـد  19منطقة توسع سياحي بالوالية موزعة عمى  09بمديات ساحمية بمساحة
إجمالية قدرىا  4.232ىكتار.
جدول رقم  :23مناطق التوسع السياحي بوالية جيجل
الموقع

منطقة

التوسع

المساحة (ىكتار)
المساحة

المساحة

ممكية األرضية

اإلجمالية

القابمة لمتييئة

الميمية

واد زىور

1327

25

ممك لمدولــة

واد عجول

بني بمعيد

482

200

أغمبيا خاصة

سيدي عبد

سيدي عبد

العزيز

العزيز

القنار

القنار

الطاىير

بازول

وجود دراسة لمتييئة السياحية
ال توجد معطيات
طور الدراسة (صودق عمى المرحمة

األمير عبد
القادر
جيجل

(أشواط)

203
480
109

(10جيوب
متفرقة)
40
60

تاسوست

391

80

عدوان عمي

116

10

الكازينو

73

 02متفرقة

ممك لمدولــة
ممك لمدولـة

 3بتاريخ  ،)2015/10/28مقترحة

لمترفيو

ال تــوجــد طمب من الو ازرة الشروع
فييا لطبيعتيا الغابية والزراعية
ال تــوجــد طمب من الو ازرة الشروع
فييا لطبيعتيا الغابية والزراعية

أمالك عمومية

ال تــوجــد طمب من الو ازرة الشروع

أمالك عمومية

مخطط

طور

أمالك خاصـة

الدراسة (المرحمة )3

أمالك خاصـة

أمالك عمومية
أمالك خاصـة
ممك البمدية
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فييا لطبيعتيا الغابية والزراعية
التييئة

السياحية

مقترحة لإللغاء
مقترحة لإللغاء

أمالك عمومية
أمالك خاصـة
بني قائد
أوالد
بو النار

العوانة

116

26

 10متفرقة

أمالك عمومية

مقترحة لإللغاء

أمالك خاصـة
أمالك خاصـة

 04جيوب
صغيرة

مقترحة لإللغاء

متفرقة

رأس العافية

55

20

برج بميدة

122

70

عربيد عمي

140

100

العوانة

167

97

أفتيس

67

تازة

62

04

دار الواد

88

25

الولجة

141

03

بوبالطن

67

الدراسة طور المصادقة

أغمبيا خاصـة
أمالك عمومية

الدراسة طور المصادقة

أمالك خاصـة
أمالك عمومية

ال تــوجــد طمب من الو ازرة الشروع
بموجب

أمالك خاصـة

فييا لطبيعتيا الغابية والزراعية

أمالك عمومية

منتيية

صودق

أمالك خاصـة

المرسوم

رقم

عمييا

127-13
طور

2014/04/06

لـ

تييئة

طرقاتيا ،مقترحة لمترفيو
 20جيوب
عقارية

صغيرة

أمالك عمومية
أمالك خاصـة

مقترحة لإللغاء

متفرقة

زيامة

منصورية

المجموع

 19منطقة

4232

أمالك عمومية
أمالك خاصـة
أمالك عمومية

أمالك خاصـة

أمالك عمومية
أمالك خاصـة

(05جيوب

أمالك عمومية

متفرقة)

أمالك خاصـة

785

-

مقترحة لإللغاء
طور الدراسة (صودق عمى المرحمة

 3بتاريخ )2015/12/03
مقترحة لإللغاء
مقترحة لإللغاء
-
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 -1-6وضعية مناطق التوسع و المواقع السياحية:
نظ ار لكون ىذه التسعة عشرة منطقة تختمف من حيث األىمية ،قامت مديرية السياحة و الصناعات
التقميدية بتقسيميا إلى نوعيـن:

 -1-1-6مناطق التوسع السياحي ذات األولوية:
عددىا  09مناطق وىي تتميز بكبر مساحتيا و احتوائيا عمى مؤىالت سياحية ميمة باإلضافة إلى
قابميتيا الستيعاب دراسات تييئة ،ثم قسمت ىذه األخيرة حسب مستوى أشغال دراستيا إلى ثالثة مناطــق
أخرى ىي:
 مناطق التوسع السياحي المدروسة:

 منطقة العوانة:تبمغ مساحة ىذه المنطقة  167ىكتار منيا  97ىكتار فقط قابمة لمتييئة السياحية أي  % 58من
مساحتيا ،يبمغ طول شاطئيا  1.200متر و طاقة استيعابو  3.500مصطاف/اليوم .شيدت ىذه
المنطقة دراسة مخطط التييئة السياحية أعدىا مكتب دراسات فرنسي ( ،)groupe ISISصودق عمى ىذا
المخطط بموجب المرسوم رقم  127-13المؤرخ في  2014/04/06حيث برمجت الحتواء سياحة راقية
أىم ما اقترح فييا:
فندق  04نجوم ( 480سرير).
فندقين  03نجوم ( 480سرير).
 04فنادق  02بنجمتين ( 1000سرير)
 140فيال سياحية ( 920سرير).
 55مقصورة سياحية ( 330سرير)
يصل بذلك عدد األسرة المقترحة  3.210سرير
 مناطــق توسع سياحي طور الدراســة
عددىا  05مناطق توسع سياحي ،اختيرت لمدراسة لكبر مساحتيا ،ممكية أراضييا الخاصة بالدولة ،و
لممتاحات السياحية التي تحوييا ،و ىذه المناطق ىي:
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 منطقة بني بمعيد:تبمغ مساحتيا  482ىكتار متضمنة المنطقة الرطبة بني بمعيد التي تحتل مساحة  122ىكتار ،يغمب
عمى أراضييا الطابع الزراعي .تعرف ىذه المنطقة دراسة مخطط التييئة السياحية الذي اليزال طور
اإلنجاز (صودق عمى المرحمة  3بتاريخ )2015/10/28
صورة رقم  :08موقع منطقة التوسع السياحي بني بمعيد

المصدر :مديرية السياحة و الصناعات التقميدية
ومن نتائج ىذه الدراسة تنمية ثالث أنواع من السياحة ىي السياحة الساحمية ،سياحة الترفيو و السياحة
العائمية ،وتم اقتراح اليياكل التالية:
فندقين  04نجوم ( 200سرير)
ثالث فنادق  03نجوم ( 229سرير)
فندق نجمتين  60( 02سرير)
فيمتين سياحيتين ( 480سرير)
يصل بذلك عدد األسرة المقترحة  969سرير
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 منطقة تاسوست:تبمغ مساحة ىذه المنطقة  391ىكتار منيا  80ىكتار فقط قابمة لمتييئة السياحية أي  % 20من
مساحتيا ،تتميز بموقع استراتيجي قريب من الميناء و من المطار لكن ىذا األخير جعميا تتعرض لبعض
التجاوزات التي غيرت من وجيتيا السياحية مثل:
 التوسع العمراني لمنطقة تاسوست عمى حساب أراضي منطقة التوسع السياحي أنشئت عمييا مؤسسة إلنتاج الحميب ،جامعة تاسوست يمر بيا خط السكة الحديدية و الطريق الوطني رقم 43تعرف ىذه المنطقة دراسة مخطط التييئة السياحية الذي اليزال طور اإلنجاز (المرحمة )3

 منطقة راس العافية:تبمغ مساحة ىذه المنطقة  55ىكتار منيا  20ىكتار قابمة لمتييئة السياحية أي  % 36من مساحتيا ،
تتميز بوجود المنار الشاىد عمى الفترة االستعمارية .استفادت ىذه المنطقة من دراسة مخطط التييئة
السياحية و ىو طور المصادقة

 منطقة برج بميدة:تبمغ مساحة ىذه المنطقة  122ىكتار منيا  70ىكتار قابمة لمتييئة السياحية أي  % 57من مساحتيا ،
تتميز بتواجد رأس صخري يقسم شاطئيا إلى قسمين ،كما أن المنطقة تتضمن بعض المنشآت السياحية
منيا المركب السياحي الصخر األسود باإلضافة إلى بعض الجيوب الشاغرة التي يمكن تعميرىا بمنشآت
سياحة أخرى
يمكن تخصيص ىذه المنطقة لمسياحة الترفييية حيث تم وضـع أسس لمقطب الترفييي بإنجاز حديقة
الحيوانات ،أما عن دراسة التييئة السياحية فيي طور المصادقة

 منطقة دار الواد:تبمغ مساحة ىذه المنطقة  88ىكتار لكن لم يبقى منيا سوى  06ىكتارات فقط قابمة لمتييئة أي  % 7من
مساحتيا ،وىي مساحة صغيرة مقارنة بالمؤىالت السياحية التي تحتوييا ىذه المنطقة من شاطئ جميل،
الكيوف العجيبة و مناظر بانورامية إضافة إلى احتواءىا لمحظيرة الوطنية تازة ،رغم ذلك ىي منطقة غير
مجيزة بأي ىيكل سياحي
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 مناطق التوسع السياحي التي لم يتم برمجتها لمدراسـة

 منطقة واد زهور:تعد من أىم مناطق التوسع والمواقع السياحية بالوالية ،تقدر مساحتيا بـ  1.327ىكتار و يبمغ طول
ساحميا  08كمم ،تتميز بنظافتيا و غياب جميع أنواع التموث الحتوائيا ثروة نباتية و حيوانية كبيرة كما أن
أراضييا ىي ممك لمدولة.
 عربيد عمي:تبمغ مساحة ىذه المنطقة  140ىكتار منيا  100ىكتار شاغرة ،وىي من بين أجمل المناطق السياحية
لتواجدىا قرب غابة القروش و المناظر الجميمة التي تصنعيا معيا.
 منطقة أفتيس:تبمغ مساحة ىذه المنطقة  67ىكتار منيا  20ىكتار قابمة لمتييئة أي  % 30من مساحتيا ،و ىي عمى
شكل جيوب صغيرة و متفرقة و تضم شاطئ عمى شكل خميج.

 -2-1-6مناطق التوسع السياحي الثانوية:
وىي المناطق التي كانت منذ اإلعالن عنيا غير قابمة لمتييئة أو تعرضت النتياكات عمى مر السنوات
أعاقت تييئتيا مثـل:
 التوسع العمراني عمى حساب العقار السياحي إضافة إلى اتساع رقعة البناء الفوضوي
بسبب النزوح من الجبال خالل سنوات التسعينات.
 برمجت عدة مشاريع استراتيجية داخل ىذه المناطق.
 إرتفاقات ميمة (أنبوب الغاز ،السكة الحديدية ،الطريق الوطني رقم  43و خطوط
الكيرباء ذات التوتر العالي).

 منطقة سيدي عبد العزيز:تبمغ مساحة ىذه المنطقة  302ىكتار ،كل أراضييا ممك لمدولة لكن لم يتبقى منيا سوى بعض الجيوب
الشاغرة فيي ضحية لتوسع المنطقة العمرانية سيدي عبد العزيز عمى حسابيا إضافة إلى مرور خط السكة
الحديدية والطريق الوطني رقم  43المذان يشغالن مساحة كبيرة منيا و يقسمانيا إلى جزئين

 منطقة القنار:تبمغ مساحة ىذه المنطقة  480ىكتار و تتمثل في أراضي عمومية ،و حسب استعمال أراضييا يمكن
تقسيم ىذه المنطقة إلى ثالثة أقسام:
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 القسم األول مستغل في قطاع الزراعة و ىو ذو مردودية عالية،
 القسم الثاني بو تجمع عمراني تتخممو أراضي زراعية
 القسم الثالث يتمثل في شريط ساحمي طولو  300متر متكون من كثبان رممية مشجرة
نظ ار الستغالل المنطقة الفالحي و مردوديتو يمكن استعمال القسم الثالث فقط في قطاع السياحة و صغر
المساحة يفرض خمق سياحة شعبية بمنشآت خفيفة.

 منطقة بازول:تبمغ مساحة ىذه المنطقة  705ىكتار % 90 ،من أراضييا ممك لمدولة لكن فقدت معظم عقارىا
السياحي إذ حولت من وجيتيا السياحية لتتضمن منشآت أخرى تبتعد كل البعد عن السياحة و نذكر منيا:
 .ميناء جن جن
 .مشروع المنطقة المحاذية لمميناء
 .محطة السكة الحديدية
 .محطة توليد الكيرباء
 .بعض الوحدات الصناعية
 .الجزء المتبقي مساحتو صغيرة جدا مستغمة في القطاع الزراعي
بالتالي فيذه المنطقة لم تعد تخدم القطاع السياحي و إنما يجدر حذفيا من قائمة مناطق التوسع السياحي
فال يمكننا توطين مشاريع سياحية بيا سوى فندق أو إثنين ىدفو الرئيسي ىو إيواء المستثمرين العابرين
بالمنطقة.

 منطقة عدوان عمي:تبمغ مساحة ىذه المنطقة  166ىكتار ،وىي مشغولة في معظميا بمباني فوضوية إضافة إلى مرور
قنوات الغاز و الطريق الوطني رقم  43المذان يشغالن مساحة معتبرة منيا ،كما تتواجد بيا مزرعة
نموذجية ،بالتالي ال يمكن استعمال ىذه المنطقة في المجال السياحي إال في تييئة الجيوب الفارغة ببعض
المنشآت السياحية الخفيفة.

 منطقة كازينو:تبمغ مساحة ىذه المنطقة  73ىكتار ،يغطي مجمل أراضييا تقريبا التجمع السكني لمدينة جيجل ما عدا
ثالثة ىكتارات فقط ال تزال شاغرة و ىي مجيزة بخمس فنادق
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 منطقة بني قايد:تبمغ مساحة ىذه المنطقة  116ىكتار و ىي تقع بمحاذاة قاعدة عسكرية ،و تشغل أراضييا مباني
فوضوية ،مصنعين لمفمين و لمجمود تسببا في خمق نسبة كبيرة من التموث نالحظو في شواطئ المنطقة.

 منطقة أوالد بو النار:تبمغ مساحة ىذه المنطقة  26ىكتار و معظم أراضييا ذات ممكية خاصة لكنيا تعرضت لمتعمير بصفة
كمية و لم يترك منيا و لو مساحة صغيرة يمكن استعماليا في المجال السياحي

 منطقة تازة:تبمغ مساحة ىذه المنطقة  62ىكتار معظميا مشغولة ببنايات خاصة لكن يمكننا استغالل جيوبيا الفارغة
في مجال السياحة ،كما أنيا ال تتوفر عمى أي ىيكل سياحي رغم احتوائيا عمى واحد من أجمل شواطئ
الوالية و ىو شاطئ حصوي بكاممو كما أنيا تقع بمحاذات الحضيرة الوطنية تازة.

 منطقة الولجة:تبمغ مساحة ىذه المنطقة  141ىكتار ،جميا معمرة ماعدا  04ىكتارات فقط  ،تتميز ىذه المنطقة بالطول
فيي تشمل ثالث شواطئ يبمغ طوليا  1.200متر تستوعب حتى  4.500مصطاف/يوم لكن الوصول
إلييا صعب بسبب اإلنحدار الشديد ،كما تعاني ىذه المنطقة من انتشار كبير لمبناءات الفوضوية و كذلك
المياه القذرة

 منطقة بوبالطن:تبمغ مساحة ىذه المنطقة  67ىكتار ىي منطقة معمرة لم يتبقى منيا سوى  10ىكتارات متفرقة توجد بيا
عدة سكنات فوضوية باإلضافة إلى التجمع السكني لبوبالطن
من بين  19منطقة توسع سياحي ،صنفت مديرية السياحة و الصناعات التقميدية لوالية جيجل  09مناطق
ذات أولوية و ىي منطقة واد زىور ،بني بمعيد ،تاسوست ،رأس العافية ،عربيد عمي ،برج بميدة ،العوانة،
أفتيس و دار الواد و ذلك

ألنيا مجيزة بالطرق و الشبكات المختمفــة و تم القيام بعمميــة الرفع

الطوبوغرافي ليا و التحقيـق القطاعي و ىذا يساعد المستثمرين و يسيل ليم توطين مختمف مشاريعيم
السياحية
أما مناطق التوسع السياحي المتبقية و عددىا عشر فقد تم إستغالليا في أغراض أخرى إقتصادية و
إجتماعية و إلنشاء تجييزات عمومية كميناء جن جن ،طريق السكة الحديدية ،الجامعة ،مشاريع صناعية
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و السكن خاصة السكن الفوضوي .أما بالنسبة لإلستثمار السياحي في ىذه المناطق فيمكن استغالل
الجيـوب المتبقية فييا سـواء في االستثمـار السيـاحي أو في مشاريع أخرى ذات أىمية لممنطقـة.
من بين المشاكل التي تشيدىا ىذه المناطق نذكر:
 مساحات عديدة من ىذه المناطق تشغميا تجمعات عمرانيـة ،بعضيا منجز بطريقة قانونية و البعضاآلخر أنشئ بطريقة فوضوية و غيـر شرعيـة
 برمجت في البعض من ىذه المناطق مشاريع مستقبمية ذات أىميـة تخدم الصالح العـام ( المنطقـةالمحادية لمينـاء جن جن ،محطـة معالجـة المياه  ،محطـة التصفيـة) ىذه المشاريع سوف تنقص من العقار
السياحي و تساىم في إبعاد ىذه المناطق عن وجيتيا السياحية
 وجود العديد من المساحات الفالحية ذات المردودية العالية تقميص المساحات القابمة لمتييـئة بفعل مرور خط السكـة الحديديـة ،الطريق الوطني رقم  ،43خـطالغـاز ،خط الكيـرباء ذو الضغط العالي.
نقص كبير في دراسات التييئة فمن بين  19منطقة توسع سياحي ،منطقة واحدة فقط ىي منطقة العوانة
شيدت إنياء دراسة التييئة السياحية و ىي اآلن في إنتظار تطبيقيا عمى أرض الواقع ،أما باقي المناطق
فبعضيا إنطمقت بو أشغال دراسة التييئة السياحية لكن تخص جزء فقط من المنطقة و البعض اآلخر لم
يشيد إنطالق أي دراسة.
ن ظ ار لوضعية بعض مناطق التوسع السياحي فإن مديرية السياحة و الصناعات التقميدية لموالية قامت
باقتراح حذف بعض المناطق من التصنيف وذلك لفقدانيا لطابعيا السياحي و منيا ما تم استغالل
أراضييا كمية مثل مناطق كازينو  -عدوان عمي -أوالد بوالنار -بني قايـد
 -2-6مناطق التوسع السياحي المقترحة:
باإلضافة إلى مناطق التوسع السياحي المصنفة قامت مديرية السياحة و الصناعات التقميدية لموالية
باقتراح مناطق توسع سياحي جديـدة يتم من خالليا استغالل ثروات طبيعية أخرى تختمف عن الشواطئ
خاصة و أن الوالية تتمتع بطابع جبمي تقدر نسبتو بـ  %80من إجمالي مساحة الوالية  ،و تمتمك
متاحات سياحية تساىم في تطوير أنواع سياحية أخرى كالسياحة التجوالية ،العممية ،سياحة الصيد و
االكتشاف
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جدول رقم  :24مناطق التوسع السياحي المقترحة لمتصنيف
الموقع

البمدية

المساحة (ىـ) اإلرتفاع عن مستوى

طبيعة الممكية

قروش

العوانة

50

684

أمالك غابية

بطاشة

زيامة منصورية

40

666

أمالك غابية

الركيز

إيراقن

50

924

أمالك غابية

جنان عباد

وجانة

60

875

أمالك غابية

200

-

-

المجموع

سطح البحر (م)

المصدر :مونوغرافية مديرية السياحة و الصناعات التقميدية لوالية جيجل 2016
إقتراح ىذه المناطق األربعة من شأنو أن يفتح أبواب جديدة لإلستثمار كما أنيا ستكون دافع آخر لتنمية
قطاع السياحة بالوالية و خمق نشاطات سياحية جديدة تختمف عن روتين السباحة
 -7االستثمــار السيــاحي:
من خالل الجدول رقم  25يتبين لدينا أن الوالية سوف تستفيد من  25مشروع سياحي يمكنو تزويد الوالية
بـ  2.714سرير و خمق  748منصب شغل ،لكن من بين ىذه المشاريع واحد فقط أنييت أشغال إنجازه،
 07مشاريع مازالت طور اإلنجاز ،والباقي أي  17مشروع منيا  13مشروع لم تنطمق أشغال إنجازه و
 04مشاريع متوقفة
أغمب المشاريع قديمة فيناك من تعود إلى سنة  1997و لم تنيى أشغال إنجازىا بعد ،ىذا البطء يرجع
إلى أسباب مالية ،إدارية أو نزاعات حول ممكية األراضي ،و ىذه المشاريع القديمة خاصة التي تتعدى
العشر سنوات فيي و بدون شك لم تعد تستجيب إلى المتطمبات الحالية لمسياحة الحديثة و تستدعي إعادة
النظر في ىيكميا و دورىا.
أغمب المشاريع تتركز في بمدية جيجل مقر الوالية ،و تقتصر عمى مشاريع سياحية بسيطة معظميا فنادق
صغيرة.
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جدول رقم :25

وضعية المشاريـع السياحـية في والية جيجل
األسرة

مناصب
الشغل

بداية

األشغال

األشغـال

90

12

2009

 % 95متواصمة

16

12

/

456

50

1997

جيجل

فندق

38

12

الميمية

الموقـع
جيجل
زيامة منصورية
تاسوست

نوعية المشروع
فندق
منزل سياحي

مفروش

العطل

قرية

عـدد

نسبة تقدم

وضعية األشغال

 %100منتيية
%15

متواصمة

%70

متواصمة

فندق

72

20

2002

%80

متواصمة

سيدي عبد العزيز فندق

175

75

/

/

جيجل

فندق

36

16

/

/

زيامة منصورية

إقامة سياحية

104

15

/

/

جيل (كازينو)

فندق *3

100

45

/

/

لم تنطمق

جيجل

فندق

50

12

/

/

لم تنطمق

سيدي معروف

موتيل الطريق

40

10

/

/

لم تنطمق

الشقفة

إقامة سياحية

100

18

/

/

لم تنطمق

جيجل

فندق

56

18

/

/

لم تنطمق

فندق *3

305

229

/

/

20

10

/

/

54

15

/

/

20

04

/

/

تاسوست (األمير

عبدالقدر)
جيجل

جيجل (كازينو)
جيجل

( 57مقصورة)

نزل

مفروش

سياحي

نزل طريق
نزل

مفروش

سياحي

146

استئناف
2012

قيد الدراسة عمى
مستوى الو ازرة
قيد الدراسة عمى
مستوى الو ازرة
قيد الدراسة عمى
مستوى الو ازرة

لم تنطمق
لم تنطمق
لم تنطمق
لم تنطمق

جيجل

فندق

58

15

/

/

لم تنطمق

جيجل

فندق

98

35

/

/

لم تنطمق

جيجل

فندق

332

06

/

/

لم تنطمق

قاوس

-

102

24

/

/

لم تنطمق

جيجل

فندق *3

120

35

2001

%60

متوقف

جيجل

فندق *3

140

20

2008

%75

متوقف

فندق *3

102

30

2005

%10

متوقف

فندق

30

10

2015

%20

متوقف

2714

748

-

-

تاسوست (األمير

عبدالقدر)
جيجل
المجموع

-

-

المصدر :مديرية السياحة والصناعات التقميدية لوالية جيجل 2015
 -ӀӀدراسة حركة السياح الوافدين
يعتبر السياح الوافدين إلى والية جيجل سياح جزائريين بالدرجة األولى و ىم من مختمف شرائح المجتمع
قادمين خاصة من المناطق المجاورة كـقسنطينة ،ميمة و سطيف و حتى العاصمة ،و يتوافد ىؤالء السياح
إلييا خاصة فصل االصطياف لقضاء عطميم الصيفية ،ىذا الفصل الذي يمتد من شير جوان إلى شير
سبتمبر لكن يصل ذروتو شيري جويمية و أوت .و لدراسة حركة السياح بالوالية نعتمد عمى إحصائيات
توافدىم عمى الفنادق و المخيمات الصيفية ألنيا تعطي تقديرات أكثر دقة.
 -1التوافد عمى الفنادق:
تعرف والية جيجل توافد معتب ار لمسياح عمى فنادقيا خصوصا في فترة االصطياف فقدر عدد السياح
الوافدين بـ  39.932سائح خالل سنة  ،2015و وصل عدد الميالي الفندقية خالل نفس السنة 74.210
ليمة ،و بالتالي فمعدل فترة إقامتيم ىو  1,9أي تقريبا ليمتين لكل سائح
يتضح من خالل الشكل رقم  26أن عدد السياح الجزائريين يفوق بكثير عدد السياح األجانب و نفس
المالحظة بالنسبة لعدد الميالي ،و ىذا طبيعي فيي ظاىرة منتشرة بكامل التراب الوطني الذي يتسم
بالسياحة الداخمية ،و الفارق بينيم كبير جدا فعدد السياح الجزائريين الوافدين إلى الوالية قدر بـ 38.549
سائح في حين لم يتعدى عدد السياح األجانب  1.383سائح.
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جنسية السياح الوافدين إلى الوالية

شكل رقم :26
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المصدر :مديرية السياحة والصناعات التقميدية لوالية جيجل إحصائيات سنة 2015
كما أن معظم السياح األجانب ىم من الجالية الجزائرية بالميجر الذين يودون قضاء عطميم في الجزائر.
أما عن مدة إقامتيم فتختمف من يومين بالنسبة لمسياح الجزائيين إلى أربعة أيام بالنسبة لمسياح األجانب و
الفرق في ذلك يعود إلى ثمن الميالي المرتفع بالنسبة لمقدرة المعيشية لمجزائريين.
شكل رقم  :27تطور حركة السياح خالل الفترة 2015 -2003
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و يبدو عدد السياح في تذبذب مستمر و ىذا انطالقا من سنة  2003حتى سنة  2015حيث يرتفع تارة
و ينخفض تارة أخرى و يفسر ىذا التذبذب عبر السنوات بارتفاع أسعار الغرف الفندقية مما أدى بالسياح
إلى قضاء عطميم في أماكن أخرى غير الفنادق.
 -2التوافد عمى المخيمات العائمية:
إلى جانب الفنادق نجد في الواليات الساحمية نوع آخر من اليياكل السياحية و ىو المخيمات العائمية التي
تتوضع بمحاذاة الشواطئ .و بالنسبة لوالية جيجل فقد استقبمت مخيماتيا  3.123سائح سنة  ،2015و
ىو عدد ضعيف جدا إذا ما قورن بعدد السياح الوافدين عمى فنادق الوالية في نفس السنة .أما عن عدد
الميالي فقدر بـ  36.287ليمة و بالتالي فمتوسط مدة اإلقامة بيذه المخيمات يقارب  12يوما ،و ىي مدة
معتبرة إذا ما قورنت بمدة اإلقامة في الفنادق و ىذا يعود أساسا إلى ثمن الميمة الواحدة ،فأسعار الميالي في
المخيمات منخفضة بنسبة كبيرة مقارنة بالفنادق.
شكل رقم  :28تطور حركة السياح بالمخيمات العائمية خالل الفترة 2015-2007
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المصدر :إحصائيات مديرية السياحة والصناعات التقميدية لوالية جيجل سنة 2015
من الشكل رقم  28يتضح العدد المنخفض لمسياح القاصدين المخيمات العائمية و الذي يفسر بضعف
الخدمات التي تتوفر عمييا ىذه اليياكل ،كما نالحظ ارتفاع عددىم سنة  2011و نفسره بأن البعض منيم
المعتادين اإلصطياف بالدولة التونسية عزفوا عن ذلك خوفا من ظروفيا األمنية السيئة و غيروا وجيتيم
نحو جيجل ،أما بالنسبة لفترة اإلقامة فيي مرتفعة إذ تنحصر بين يومين و  12يوم و سبب ىذا اإلرتفاع
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ىو أسعار المبيت المنخفضة ،و عمى العموم فالنقص الكبير في عدد المخيمات و ضعف الخدمات
المتوفرة بيا إضافة إلى الظروف األمنية التي عرفتيا المنطقة خالل السنوات الماضية و التي أدت إلى
تخريب الكثير من المخيمات ،جعمت التوافد إلى ىذه اليياكل السياحية ضعيف و ىو حاليا يقتصر عمى
التعاونية المينية بالدرجة األولى.
 -3التوافد عمى وكاالت السياحة واألسفار
عدد السياح الذين استفادوا من خدمات وكاالت السياحة و األسفار قدر بـ  11.761سائح سنة  ،2015و
ىو عدد ضعيف إذا ما قورن بعدد السياح الذين زاروا والية جيجل في نفس السنة .و يوضح الشكل رقم
 29الفارق الكبير بين عدد السياح الجزائريين و األجانب الذي انتقل من سبعة سياح أجانب فقط سنة
 2009إلى  444سائح سنة  2015لكن ال يمثل سوى  % 4من مجموع السياح ،و ىذا يؤكد نوع
السياحة الذي تقدمو الوالية و ىي السياحة الداخمية ،في حين تضاعف عدد السياح الجزائريين خالل ستة
سنوات ،لكن رغم ىذا يبقى عدد السياح الذين لجؤوا إلى وكاالت السياحة و األسفار ضعيف و ىذا يدل
عمى ضعف الخدمات التي تقدميا ىذه األخيرة.
شكل رقم  :29تطور حركة السياح في وكاالت السياحة واألسفار خالل الفترة 2015-2009
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 -4اإلقامة عند القاطن:
شكل رقم  :30عدد الوافدين عمى كراء الشقق خالل الفترة 2015-2005
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إضافة إلى اإلقامة في اليياكل السياحية السابقة الذكر ظير نوع آخر من ىياكل اإليواء و ىو اإلقامة
عند القاطن حيث يغادر القاطن الجيجمي شقتو المفروشة في فصل الصيف و يقوم بكراءىا باليوم أو
الشير لمسياح و ىذا النوع من اإليواء عرف إقباال كبي ار لمسياح بالوالية خالل السنوات األخيرة.
لم يتم إدراج ىذا النوع من اإليواء سابقا ،إال أن الواقع حتم اعتباره كييكل إيواء النتشاره السريع والطمب
المتزايد عميو من سنة إلى أخرى  ،باإلضافة إلى مساىمتو في امتصاص العجز في قدرات اإليواء ،لكن
من سمبياتو صعوبة إحصاء جميع الشقق التي استعممت إليواء السياح و ذلك لعدم التصريح بيا جميعيا
لكن باستعمال التقديرات الواردة من وكاالت السياحة و األسفار و الدواوين المحمية لمسياحة يمكننا تقدير
أىمية ىذه الظاىرة.
و قد تم تقدير  4.000شقة سنة  2012استغمت إليواء السياح خالل شيري جويمية و أوت ،عادة ما
يكون متوسط فترة اإلقامة يقدر بـ  10أيام و متوسط عدد األفراد في الشقة يقدر بـ  05أفراد ،و تتوزع جل
ىذه الشقق في المناطق الساحمية من الوالية و خاصة في مدينة جيجل لتوفر األمن.
من الشكل رقم  30يتبين لنا االرتفاع المستمر و الميم في عدد السياح الالجئين إلى مثل ىذا اإليواء
الذي قدر بـ  350.000سائح سنة  2015و يعود ىذا اإلختيار إلى مالئمة أسعار الكراء مع الفئات
المتوسطة الدخل إضافة إلى توفر أدنى الشروط المالئمة لقضاء عطمة مريحة من ماء و تكييف ىوائي
و مطبخ و خاصة األمن.
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كما أن فترة اإلقامة التي ترتفع إلى عشرة أيام فأكثر و ىي فترة لم نمحظيا في الفنادق و ال في المخيمات
فيذه الشقق تحسن من سمبيات تمك و األخرى كما أنيا تضمن حرية الفرد في التنقل و التصرف بعيدا عن
مرأى اآلخرين.
 -ӀӀӀتنمية السياحة بوالية جيجل حسب المخطط التوجيهي لمتهيئة السياحية

()1

إختار المخطط تنمية السياحة بالوالية مجاليا و زمنيا و بذلك يقضي عمى مشكل فصمية السياحة ،و
قسمت إقتراحاتو حسب الثالث أماد القصير ،المتوسط و الطويل كما يمي:

المدى القصير:
توقع المخطط تعزيز السياحة الساحمية في الساحل الغربي من الوالية تحديدا في بمديتي زيامة منصورية
و العوا نة و في الساحل األوسط في مناطق التوسع السياحي جيجل ،األمير عبد القادر و الطاىير و
تنمية النشاطات السياحية بحظيرة تازة التي تعرف برنامجا تنمويا و تييئة سياحة بيئية واعدة.

المدى المتوسط:
توقع المخطط الحفاظ عمى السياحة الساحمية و تنميتيا بالساحل الشرقي لموالية وبدء إستثمارات جديدة في
المناطق الداخمية

المدى الطويل:
دفع سياحة مستدامة متعددة األنواع في المناطق الداخمية و العمل عمى زيادة االستثمار بيا .
كما تقرر تنمية خمسة أنواع من السياحة تتماشى و المؤىالت السياحية لموالية خاصة البيئية و ىي:
 السياحة الريفية و الزراعية :الطابع الزراعي لموالية يسمح بتنمية ىذا النوع من السياحة في بعضالبمديات التي يمكن تييئتيا بأماكن استقبال في شكل مأوى ريفي ( )gites rurauxو نقاط دعم
لمجوالت و النزىات بالدراجات
 السياحة البيئية و الجبمية و الغابات الترفيهية (  :)forêts récréativesالوالية غنية بالجبال والغابات خاصة من الجية الجنوبية ليا أين يتوقع المخطط خمق مسارات لمتجوال و استقطاب محبي
اإلكتشاف و السياحة البيئية

 1المخطط التوجييي التييئة السياحية لوالية جيجل ،الجزء 2015 ،4
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 السياحة الطبيعية :تخص المناطق الساحمية ،الجزر و غابات زيامة منصورية ،و العنصر األساسيالذي يرتكز عميو ىذا النوع من السياحة ىو المنطقة الرطبة بني بمعيد و جزر العوانة
 سياحة األعمال :فضال عن ميناءىا الدولي جن جن المعروف بالتبادالت التجارية و الذي يمثل مؤىلميم لتطوير سياحة األعمال ،باإلضافة إلى مطار فرحات عباس الذي يربطيا بباقي الواليات و
المنطقة الصناعية بالرة بالميمية التي بإمكانيا أن تساىم في تطوير ىذا النوع من السياحة
 سياحة التظاهرات :يرى المخطط أن ىذا النوع من السياحة ىو أحسن حل لمشكل الموسمية و يسمحبخمق سياح وفيين لممنطقة.
لتفعيل كل ىذه التوقعات عمى كامل تراب الوالية و حسب مؤىالت كل منطقة منو ،قسم المخطط
الوالية إلى ستة مناطق و حاول في كل منطقة تنمية عدة أنواع من السياحة تضمن استمرار ىذا النشاط
طيمة السنة و ىي:
 المنطقة  :1في الشمال الغربي و تضم بمديتي زيامة منصورية و العوانة المنطقة  :2في الشمال الوسط و تضم بمديات جيجل ،األمير عبد القادر ،الطاىير و القنار المنطقة  :3في الشمال الشرقي و تضم بمديات سيدي عبد العزيز ،واد عجول و الميمية المنطقة  :4في الجنوب الشرقي و تضم بمديات غبالة سطارة ،سيدي معروف أوالد رابح و أوالد يحيى المنطقة  :5في الجنوب الوسط و تضم بمديات العنصر ،بوراوي ،جمعة بني حبيبي ،برج الطيار،أوالد عسكر ،أوجانة شينة و جيممة
 المنطقة  :6في الجنوب الغربي و تضم بمديات قاوس ،بن يجيس ،تكسانة ،سممى و إراغنباإلضافة إلى ذلك أثرى المخطط الوالية بخمس مسارات سياحية ىي:
 المسار  :1مسار الجزر و الجزيرات و ىدفو زيارة جزر العوانة المسار  :2مسار الماء ،يتجسد من خالل بناء خمس محطات مائية عمى طول الساحل من الميميةإلى زيامة منصورية عمى  123كمم
 المسار  :3مسار الغابة من خالل تنظيم مسارات تجوال في مختمف الغابات لمتعريف بنباتاتيا وحيواناتيا
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 المسار  :4مسار أشجار الزيتون و يخص جمب السياح إلى محطات إنتاج زيت الزيتون أين يمكنيمتتبع طريقة إنتاجو من مرحمة جني الزيتون إلى مرحمة عصره و تحويمو إلى زيت
 المسار  :5مسار الريف و الزراعة من خالل التعريف بالمناظر الطبيعية ،العادات و التقاليد المحمية،التعرف عمى المنتوجات الزراعية
خالصة الفصل
تتميز والية جيجل بمواقعيا الطبيعية الخالبة التي تصنع لوحات بانورامية فريدة في جماليا،
حاولت الدولة استغالليا سياحيا فييئت مغارة عجيبة و أخرى بمجسمات اصطناعية تروي أسموب معيشة
اإلنسان البدائي ،و استغمت الغابات فييئت حديقة لمحيوانات تستقبل آالف الزوار يوميا قادمين حتى من
خارج الوالية ،فيي بالتالي اختارت التعايش مع الطبيعة و استغالل خيراتيا.
جيجل اليوم تستقبل ماليين السياح المبيرين بشواطئيا ،كرنيشيا و طبيعتيا ،لكن مع ذلك فسياحة
الوالية تتسم بالشعبية و تنقصيا االحترافية و الجودة في الخدمات المقدمة و ىي تعاني من عدة سمبيات
تأتي في مقدمتيا نقص ىياكل المبيت الكافية فعدد كبير من السياح يمجأ لكراء الشقق المفروشة عوض
الفنادق الباىضة الثمن و ذات الخدمات الضعيفة ،ثم مشاكل ازدحام الطرقات و تسيير النفايات الصمبة
في فصل اإلصطياف.
إضافة إلى ذلك فالوالية تضم تسعة عشر منطقة توسع معظميا فقدت عقارىا في مشاريع لممنفعة
العمومية ،و أخرى إما في العمران أو في القطاع الزراعي ،القميل من ىذه المناطق تعرض إلى دراسة
تييئة سياحية منطقة واحدة فقط أنييت دراستيا لكن لم تعرف التطبيق لحد اليوم.
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الفصــــــــل الـــرابـــــع
واقــــع السيـاحـــة في واليــــة سكيكــــــــدة



تـمهيــد

 / Ӏالمؤهالت السياحية
 / ӀӀدراسة حركة السياح الوافدين
 / ӀӀӀتنمية السياحة بوالية سكيكدة حسب المخطط التوجيهي لمتهيئة السياحية


خالصة الفصــــل

تـمهيــــد
والية سكيكدة من أىم الواليات الصناعية بالجزائر فضال عن ميناءىا الصناعي المختص في
المواد البترولية و البتروكيميائية ،و ىي بذلك والية صناعية بالدرجة األولى ،كما أنيا تتمتع بمواقع طبيعية
جميمة من شاطئ ،غابات و مناظر بانورامية يصنعيا التقاء البحر و الغابة .و تشتير الوالية بإنتاجيا
لمفراولة حتى أنيا تحتفل بعيد ىذه الفاكية كل سنة.
خصصنا ىذا الفصل لدراسة المؤشرات السياحية التي تميز والية سكيكدة من مؤىالت سياحية،
عقار سياحي ،مناطق التوسع السياحي ،ثم درسنا حركة السياح و تدفقاتيم ،و حاولنا فيم و تحميل
توجييات المخطط التوجييي لمتييئة السياحية لموالية ،و كل ذلك يسمح لنا بالتعرف عمى واقع السياحة
بوالية سكيكدة ،مستواىا ،سمبياتيا و عوائق تنميتيا
 -Ӏالمؤهالت السياحية
 -1تاريـخ الواليـة:
نشأة مدينة سكيكدة تعود إلى فترات قديمة و خصوصا إلى الفترة الفينيقية خالل القرنين  12و  18قبل
الميالد ،حيث اختارىا الفينيقيون لموقعيا المطل عمى البحر المتوسط الذي يسيل توطنيم ،و تميزت ىذه
الفترة ببناءىم لمقالع و الحصون مثل التي توجد في سطورة و القل لتسييل نشاطاتيم التجارية ،و بعد
الفينيقيين أتى الرومان الذين أعطوىا اسميا حيث تقول األسطورة أنيم كانوا في كل ليمة يشعمون النار
عمى قمة بوعباز إلرشاد البواخر عند دخوليم إلى ميناء سطورة و من ىنا أتت تسمية روسيكاد ثم
روسيكادة ( )Ras-oukadaو تعني رأس المنار ،سريعا ما عرفت المدينة توسعا كبي ار و أصبحت واحدة
من األربع مستعمرات لمكونفيدرالية الرومانية :روسيكاد (سكيكدة) ،شولو (القل) ،ميالف (ميمة) و سيرتا
(قسنطينة)  ،خالل ىذه الفترة أصبح ميناء أسطورة (سطورة) منفذا لحبوب الكونفدرالية ،و بقيت آثار الفترة
الرومانية قائمة لحد اليوم و يأتي في مقدمتيا المتحف الروماني.
في  439بعد الميالد دمرت المدينة من طرف الوندال و خاصة من طرف الممك جيسريك (،)Geusséric
و بعدىم جاء البيزنطيون الذين انتشروا في المنطقة لكن لم يمكثوا طويال ،و تعربت مع وصول العرب
آثار قائمة سوى أساطير و أشعار ،أما عن
بفتوحاتيم اإلسالمية و عمى رأسيم الفاطميين ،لكنيم لم يتركوا ا
األتراك فقد تمركزوا بمنطقة القل .
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مرور الحضارات السابقة ساعد المدينة عمى النمو و تطوير تجارتيا حيث اشتيرت بالنسيج و الرخام مما
جعميا محل أطماع المستعمر الفرنسي الذي تمكن من احتالليا سنة  1838و كان يطمق عمييا اسم ميناء
فرنسا ثم تحول اسميا إلى فيميب فيل ( )Philippevilleنسبة إلى ممك فرنسا لوي فيميب ،و تعززت بعدة
بنى تحتية كخط السكة الحديدية الرابطة بين سكيكدة و قسنطينة  ،إنشاء ميناء سكيكدة سنة  ، 1860فتح
الطريق الرابط بين قسنطينة و سكيكدة سنة  ، 1870و خالل ىذه الفترة كانت سكيكدة تابعة إلقميم
قسنطينة و ذلك لغاية  1974تاريخ ثاني تقسيم إداري جزائري أين ترقت إلى مقر والية تتكون من 13
دائرة و  38بمدية.
عدة آثار شاىدة عمى مرور ىذه الحضارات عمى المنطقة خاصة اآلثار الرومانية التي مازالت قائمة لحد
يومنا ىذا و خاصة تمك المتواجدة بسكيكدة ،القل و سطورة لكن الكثير منيا يعاني من التمف و التدىور.
 -2المؤهالت الطبيعية:
 -1-2الشريط الساحمي:
يبمغ طول الساحل بوالية سكيكدة  140كمم أي حوالي  % 12من طول الساحل الجزائري ،يتميز
باحتوائو عمى مجموعة من الشواطئ الجميمة و عددىا  40شاطئ و ىي في معظميا شواطئ رممية
تميزىا الكثبان الرممية الذىبية
 -2-2الجزر:
تنتشر عبر ساحل والية سكيكدة عدة جزر و خمجان و نذكر منيا:
 جزيرة سرجينة :تعد أكبر جزيرة بالوالية ،تقع ببمدية سكيكدة مقابمة لمشاطئ الكبير ،تقدر مساحتيا بـ 06ىكتارات و ىي تبعد عن الساحل بمسافة  560مت ار ،تحتوي الجزيرة عمى منارة مربعة الشكل تعود إلى
الحقبة اإلستعمارية و بيا بعض اآلثار الرومانية و الفينيقية.
 جزيرة األسد :تقع ببمدية عين زويت ،تبعد عن الساحل بمسافة  210أمتار و يبمغ طوليا  130مت ار وعرضيا  100مت ار
 جزيرة الحمام :تبعد عن الساحل بمسافة  2.020مت ار و يبمغ طوليا  350مت ار و عرضيا  140مت ار جزيرة خميج الحديد :تبعد عن الساحل بمسافة  600مت ار و يبمغ طوليا  220مت ار و عرضيا  80مت ارو عموىا يقدر بـ  90مت ار
 جزيرة زوبيا :تبعد عن الساحل بمسافة  100مت ار و يبمغ طوليا  110أمتار و عرضيا  100مت ار157

 الجزيرة الصغيرة منار جردة :تقع ببمدية القل و تقدر مساحتيا بـ  0,4ىكتا ار عدة جزر صغيرة أخرى تنتشر عمى طول الساحل السكيكدي كجزيرة القردة و غيرىا. -3-2الكثبان الرممية
تضم سكيكدة أىم كثبان رممية و أكثرىم توازنا عمى كامل الساحل الجزائري ( )1و ىي تمتد عمى عشرات
الكيمومترات من الساحل و ارتفاعيا يصل في بعض المناطق إلى  30متر و نذكر منيا:
 كثبان شاطئ المرسى التي يصل ارتفاعيا األقصى إلى  07متر كثبان البالطان التي يصل ارتفاعيا األقصى إلى  30متر و تنحدر نحو الغرب لتصل  05مترات فقط كثبان كاف فاطمة التي يصل ارتفاعيا األقصى إلى  20متر -4-2الحواف الصخرية:
ىي مناطق ذات جمال ساحر ،تحتل مساحة  64ىكتار و تشكل حوالي  70%من الساحل السكيكدي،
ىي عبارة عن صخور صمبة تنتشر خاصة في الجية الغربية من مصب وادي زىور غربا حتى سطورة
شرقا تتميز ىذه الحواف بانحدارىا الشديد و عموىا الذي يصل حتى  100متر و يقدر طوليا حوالي 70
كمم.
 -5-2النشاط الحموي
تعرف والية سكيكدة بعض النشاطات الحموية من خالل استغالل منابعيا الحموية في شكل حمامات (: )2
 حمام واد حميميم :و يعرف بحمام الصالحين ،يتواجد قرب بمدية عين شرشار ،و ىو مركب
يحتوي عمى نزل بو  120سرير و عدة مرشات و حمامين جماعيين موزعين بين الرجال و
النساء ،يستغل الحمام مياه حموية تتراوح درجة ح اررتيا بين  43.9و °48م .يحظى الحمام
بشعبية كبيرة طوال السنة من طرف سكان المنطقة ،كما أن الخصوصيات الكيميائية لممياه
المستعممة يمكنيا معالجة عدة أمراض منيا الروماتيزم ،النقرس ( ،)la gouteاألمراض العصبية،
أمراض الجياز البولي و التناسمي و أمراض الكمى.
 حمام جندل :و يعرف بحمام الحامة ،يتواجد في الشمال الشرقي لبمدية عزابة ،و ىو حمام ذو
استغالل تقميدي و بو حوض جماعي عمى اليواء الطمق ،يستغل الحمام مياه حموية تتراوح درجة
ح اررتيا بين  38,5و ° 44,5م ،تستعمل مياىو لمعالجة أمراض الجمد و داء المفاصل.
1 Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, le cadastre littoral de la wilaya de skikda, 2004.
2 Schéma directeur d’aménagement touristique (SDAT), Etat des lieux et diagnostic prospectif, phase 2, 2013. P 118
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كما يوجد مصدر آخر لممياه الساخنة الكبريتية المسامية بمنطقة التوميات بمدية عين بوزيان ،تصل درجة
ح اررة مياىو ° 26م ،يستخدمو السكان المحميون كمياه لمشرب.
ىذه المنابع الحموية ال تساىم في تطوير المجال السياحي بالوالية ،فيي مستغمة بطرق بسيطة و تقميدية و
ال تجمب أعداد كبيرة من السياح بسبب منافسة الواليات المجاورة ،كما أن سوء تجييزىا و نقص المعالجين
جعميا ال تستقبل إال المستحمين.
 -6-2الغــابــــات:
تحتل الغابات بالوالية مساحة تقدر بـ  198.420ىكتار ممثمة بذلك  % 48من مساحة الوالية مقسمة
بين  % 64من الغابات و  % 36من األحراش ،و أىم األصناف النباتية المتواجدة بيا ىي:
البموط الفميني و ىو الصنف النباتي الغالب بـنسبة  ،% 41نجده مصحوبا ببموط الزان و الصنوبر
البحري ،كما تنتشر أنواع أخرى خاصة الثمرية منيا أشجار الكرز البري ،الزيتون و القسطل.
 16بمدية من بين  38تفوق مساحتيا الغابية  %50من المساحة اإلجمالية لمبمدية أربعة منيا تفوق
مساحتيا الغابية  % 97من مساحتيا اإلجمالية.
جدول رقم  :26المساحة الغابية حسب البمديات
البمدية

مساحة البمدية (ىكتار)

النسبة المئوية لممساحة الغابية

سكيكدة

5200

19

حمادي كرومة

3100

60

فمفمة

6500

85

الحدائق

4800

36

بوشطاطة

11200

81

عين زويت

10800

35

رمضان جمال

14400

0.49

بني بشير

4200

49

القل

2400

46

بني زيد

13900

88

الشريعة

6600

78

زيتونة

3400

97

كنوة

6800

98
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والد عطية

10400

98

ك ميون

4700

91

والد زىور

8800

93

عزابة

17800

56

جندل

21200

76

عين شرشار

10200

44

السبت

24400

30

الغدير

4600

31

بن عزوز

23900

33

ب لخضر

15000

38

المرسى

11200

37

الحروش

9600

-

س بوشعور

9600

3

مجاز الدشيش

7700

23

أوالد حبابة

19900

40

زردازة

10200

30

س مزغيش

9500

14

بني ولبان

16200

16

عين بوزيان

7600

13

تمالوس

17800

49

بين الويدان

10400

41

كركرة

8600

56

عين قشرة

14300

74

و بولبموط

7000

98

و توب

17900

67

المصدرSchéma directeur d’aménagement touristique (SDAT), :
Etat des lieux et diagnostic prospectif, phase 2, 2013. P 45
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و من أىم ىذه الغابات نذكر:
 غابة رأس بوفاس تقع في الشمال الشرقي من تمالوس غرب واد أودينة ،و تتراوح اإلرتفاعات بياما بين  100إلى  598مت ار و تتكون من أحراش كثيفة مبعثرة بين أشجار البموط الفميني
 غابة بوقاروني تقع شرق غابة أوالد حميدش غرب واد تمنار ،يحدىا من الشمال البحر و منالجنوب جبل رورباح و قرية أوالد عطية ،تتدرج اإلرتفاعات بيا من الساحل حتى تصل إلى 933
متر و تتكون من اختالط البموط الفميني مع أصناف نباتية أخرى ىي الصنوبر البحري ،بموط
الزان و األحراش الكثيفة
 غابة أوالد نوار تقع شمال عين زويت تمتد عمى طول الساحل ما بين واد أودينة من الغرب وسطورة من الشرق ،يتدرج اإلرتفاع بيا من مستوى البحر إلى  529متر و تتكون من مزيج
األحراش الكثيفة و البموط الفميني
 غابة سطورة تقع شرق عين زويت غرب سطورة و تمتد حتى الساحل ،يندرج اإلرتفاع بيا لينتقلمن مستوى البحر إلى  379متر
 غابة غرب فمفمة تمتد عمى طول الشريط الساحمي شمال غابة واد سودار ،يندرج اإلرتفاع بيا منمستوى البحر إلى  427متر ،تتكون من أشجار البموط الفميني.
تعرف ىذه الغابات حرائق عديدة كل سنة تتسبب في فقدان مساحات غابية عديدة ،و من أجل إعادة
اإلعتبار ليا أنجزت مشاريع نمودجية في بعض الغابات حيث تم من خالليا غرس عدة أصناف نباتية
لكنيا مشاريع باءت بالفشل بسبب الرعي غير العقالني.
و تضم ىذه الغابات كذلك ثروات حيوانية معتبرة منيا:
 الثدييات :حيث يعيش القط الوحشي ،الضبع المخطط ،الخنازير ،القردة الطيور :النسر ،الصقر ،المبؤة و الخفافيش و بعض من أصناف الطيور النادرة كالمقمق ،البجعة واإلوز.
لكن ما نالحظو ىو إىمال ىذه الثروات و المساحات الخضراء الغابية و عدم استعماليا في الترفيو و
النزىة.
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 -7-2المناطق الرطبة

)(1

ىي عبارة عن مركب من منطقتين رطبتين ىما منطقة قرباز و منطقة صنياجة ،يقع ىذا المركب شرق
والية سكيكدة ،يتربع عمى ثالث بمديات ىي جندل ،بن عزوز و المرسى  ،صنف حسب اتفاقية رامسار
كمنطقة ذات أىمية دولية ،و ىو يتمثل في سيل ساحمي تبمغ مساحتو  42.100ىكتار يحده من الجية
الشرقية الغابات الساحمية لمنطقة شطايبي و من الجية الغربية التالل الساحمية لسكيكدة  ،و تنحصر
اإلرتفاعات بو من مستوى سطح البحر إلى  200متر.
يضم المركب خزانا مائيا قدره  40مميون م 3موزعة عبر بحيرات و مستنقعات ذات مساحات متفاوتة من
بعض ىكتارات إلى عشرات اليكتارات.
صنف المركب نسبة لتعدد األصناف النباتية المتواجدة بو فيو يضم  234صنف محصى ما يمثل %13
من مجموع األصناف النباتية المتواجدة بالشمال الجزائري ( 1.800صنف) من بينيا  145صنف نباتي
مائي و  19صنف نادر و  23صنف نادر جدا ،و ىو كذلك مكان لتكاثر عدة أصناف حيوانية منيا
صنفين نادرين جدا ىما البط ذو الرأس األبيض و الذي يعتبر صنف ميدد باإلنقراض عمى المستوى
العالمي و السبب في ذلك ىو التغيرات المناخية و انعكاساتيا عمى مواطن عيشو و الصنف اآلخر ىو
نوع من البط البري ذو المون الرخامي ،إضافة إلى عدة أصناف حيوانية أخرى منيا  50نوع من الطيور و
األسماك التي تجتمع بالبحيرات خاصة فصل الشتاء.
يقع المركب بعيدا عن طرق المواصالت لذلك فيو ال يعرف إقباال كبي ار من الزوار و تشغل البعض من
أراضيو منتوجات زراعية أىميا الطماطم و البطيخ ،شاطئ المرسى الواقع عمى حافة المركب ىو وحيد
الذي يعرف إقباال كبي ار لممصطافين في فصل اإلصطياف.
 -3المؤهالت الثقافيـة:
 -1-3المواقع األثرية:
عرفت والية سكيكدة تعاقب عدة حضارات تاركين العديد من اآلثار و المواقع التاريخية التي تشيد عمى
تواجدىا بالمنطقة ،تنتشر ىذه اآلثار عمى كامل تراب الوالية و يتركز العديد منيا في ثالث مناطق
أساسية ىي مدينة سكيكدة ،القل و سطورة ألنيا مدن قديمة النشأة.
1 Schéma directeur d’aménagement touristique de la wilaya de skikda, phase 2, op cit, p 46
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جدول رقم  :27المواقع األثرية و النصب التاريخية لوالية سكيكدة
البمدية

سكيكدة

الموقع

طبيعة الموقع

التصنيف

المسرح الروماني

آثار قديمة

مصنف

الخزانات الرومانية

آثار قديمة

غير مصنف

حافة روسيكادة

-

غير مصنف

معمم تاريخي بني خالل الفترة الفرنسية
الحي العتيق (القبية)

يمتاز

المعمارية

اإلسالمية غير مصنف

رجل القمعة

آثار بنايات رومانية و فينيقية

غير مصنف

شاطئ عين زويت

أثار فترة غير معروفة

غير مصنف

شبو جزيرة بني الفكارن

مدينة و مقبرة فينيقية و آثار رومانية

غير مصنف

تال از

آثار رومانية

غير مصنف

المسجد الكبير

معمم ديني إسالمي

مصنف

كركرة

-

بنايات رومانية

غير مصنف

المرسى

رأس الحديد

آثار رومانية و ميناء فينيقي

غير مصنف

بن عزوز

كاف اللة فاطمة

مغارات فترة غير معروفة

غير مصنف

واد صابون

آثار رومانية و مصنوعات خزفية

غير مصنف

واد القصب

نصب فينيقي

غير مصنف

شاطئ تامنار

آثار رومانية

غير مصنف

عين زويت

القل

فمفمة
شريعة

األصيمة

باليندسة

المصدرMinistère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, le cadastre :
littoral de la wilaya de skikda, 2004

يتبين من الجدول السالف الذكر احتواء الوالية عمى  14موقع أثري موزعة عمى  08بمديات ،معظميا
يعود إلى فترة التواجد الروماني أو الفينيقي.
من بين  14موقع المذكورة في الجدول يتبين موقعين فقط مصنفين واحد يعود إلى الفترة الرومانية و ىو
المسرح الروماني و الثاني يعود إلى الفترة العثمانية و ىو المسجد الكبير ،لكن ىذا ال ينقص من األىمية
التي تمعبيا المواقع األخرى حتى و إن كانت مواقع صغيرة و متباعدة و إن لم يتم استعماليا في القطاع
السياحي فإنيا أحسن شاىد و راوي لماضي و تاريخ المنطقة .كما أن ىذه المواقع تعاني من النسيان و
الالمباالت و ىي عمى طبيعتيا األصمية بل و قد تدىورت مع مرور الوقت.
163

 -2-3آثار و معالم أخرى

المسرح الروماني:
ي تواجد المسرح الروماني (الفوروم) في مركز المدينة و ىو بارز بيندستو الجميمة التي تسافر بنا إلى الفترة
الرومانية و يعتبر من المسارح الرومانية القديمة ،يحتوي عمى  6.000مقعد ،و ىو مصنف حسب قائمة
سنة  1900ضمن المناطق التاريخية

()1

مسجد سيدي عمي ديب:
يوجد ىذا المسجد بالقل ،أنشئ ىذا المسجد في عيد االحتالل الفرنسي سنة 1844م ،و ىو من أشير
يضم ضريح الولي الصالح عمي الديب ،ويتميز بمنارتو الشامخة التي من
المساجد في الجزائر؛ ألنو
ّ
خالليا يمكن مشاىدة المدينة القديمة ،و يشتير بالزخارف الجميمة ذات األلوان الفريدة ،و المخطوطات

القرآنية المتعددة المنحوتة عميو.

قصر بن قانة:
يقع القصر بمدينة سكيكدة و يعرف أيضا بقصر مريم عزة حيث أنشأ إبان فترة اإلستعمار الفرنسي في
 1913و قد تفنن في شكمو الميندس المعماري مونطالن بطمب من بول كيتولي الذي أىداه إلى زوجتو
الممقبة مريم لكنو يعرف باسم مالكو الثاني بن قانة ،حيث أعطاه مظير غربي و يتضح ذلك من خالل
عظمة بناءه ،صنف سنة  1981كتراث وطني فاسترجعتو الوالية و قامت بترميمو لتستعممو كإقامة
رسمية.
الكنائس :معالم دينية مسيحية بناىا الفرنسيون و ىما إثنان الكنيسة القديمة التي شيدىا القديس فيميب و
كنيسة سان تراز

المقبرة األروبية:
أنشأت في عيد االستعمار الفرنسي في  1889كانت محاطة باألشجار من أجل حمايتيا لكن تعرضيا
لعمميات السرقة و التعدي فرض عمى السمطات المحمية إحاطتيا بجدار يسيجيا ،وتعتبر وجية أولى
لمسياح األجانب.

 1أمر رقم  281-67المؤرخ في  20ديسمبر  1967المتعمق بالحفريات و حماية األماكن و اآلثار التاريخية و الطبيعية
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فنـدق المدينة :أنشأ في  ،1931ىندستو مستمدة من الشكل المغربي و األندلوسي و بو منارة شبيية
بمنارات مساجد تممسان و المغرب ممزوج مع ىندسة أروبية تظير من خالل الشرفات الكبيرة و يتميز
بجمالو الداخمي من جداريات ،و لوحات فنية.
محطة القطار :أنشأت بموجب القرار الوزاري المؤرخ في  4فيفري  1857المتعمق بإنشاء شبكة سكة
حديدية رئيسية موازية لمبحر و تربط أىم الموانئ ،أول خط شغل بيا ىو خط سكيكدة قسنطينة
المتحف البمدي :يعتبر تراثا لمدينة سكيكدة نظ ار لقدم نشأتو ،و يحتوي عمى العديد من القطع التاريخية
مثل التماثيل الفينيقية ،شواىد القبور ،األدوات الحجرية ،و رؤوس السيام التي تعود إلى فترة ما قبل
التاريخ ،و قطع أثرية نادرة
المسرح البمدي :أنشأ ىذا المسرح في بداية القرن العشرين و بالتدقيق سنة  1912عمى أنقاد معبد قديم
لفينوس اآللية الحارسة لروسيكادة الرومانية حيث أنشأ مسرح من خشب سنة  1854ثم عوض بالمسرح
األروبي الحالي الذي يتميز بيندستو المعمارية األروبية التي تضيف لو بصمة جميمة
نصب  22أوت  :1955ىو نصب شيد تخميدا لشيدائنا األبرار الذين كانوا ضحايا لحوادث  20أوت
 1955إبان المقاومة التحريرية
ممعب  22أوت  :1955عرف ىذا الممعب بأحداث  20أوت  1955الدامية أين جعمو المستعمر مقبرة
جماعية
مباني أخرى كمقر البريد  ،البنك المركز و الحي النابولي الذي بناه الفرنسيون وسكنو االيطاليون
 -3-3األعياد و المواسم المحمية:
إضافة إلى احتفال الوالية سنويا بالصالون الجيوي لمسياحة و الصناعات التقميدية كل شير جوان حيث
تحاول من خاللو إبراز قدراتيا السياحية و أىم منتجاتيا الوالئية  ،تشتير الوالية بعيد الفراولة الذي تحتفل
بو في أواخر شير ماي من كل سنة و تيدف من خاللو إلى ترقية المنتوج الفالحي و التعريف بو.
 -4الهياكل السياحية
 -1-4هياكل االستقبال:
حسب مديرية السياحة و الصناعات التقميدية لوالية سكيكدة ،تتمثل ىياكل اإلستقبال السياحي خالل موسم
 2015في المؤسسات الفندقية فقط و غياب أنواع اليياكل األخرى كالمخيمات العائمية و المراكز
الصيفية رغم تواجدىا في السنوات السابقة.
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 -1-1-4الفنــــادق:
تحتوي والية سكيكيدة عمى  30فندق تتوزع كما ىو مبين في الجدول أدناه
جدول رقم  :28توزيع الفنادق عبر والية سكيكدة لسنة 2016
البمدية

إسم الفندق

الفندق

الغرف

األسرة

دائمون

مؤقتون

السالم

حضري

*4

150

300

50

20

تارمينيس

حضري

*2

15

32

08

07

ساحمي

*2

20

40

06

07

الورود

حضري

0

33

69

01

05

الممتاز

حضري

0

30

60

07

00

اليناء

حضري

0

10

20

04

00

الشرق

حضري

0

26

54

04

00

المنار

ساحمي

0

24

48

-

-

سطورة

ساحمي

24

48

05

00

الصفصاف

ساحمي

32

68

08

02

المصير

ساحمي

25

56

05

00

دار المعمم

حضري

35

70

17

05

الساحل

حضري

18

37

03

00

تيتانيك

ساحمي

22

45

13

10

35

72

-

-

50

108

-

-

القصر

األخضر

سكيكدة

طبيعة

التصنيف عدد

عدد

عدد المستخدمين

البحر األبيض
المتوسط
الجنة (مغمق)

ساحمي

غير

مصنف
غير

مصنف
غير
مصنف
غير
مصنف
غير
مصنف
غير
مصنف
غير
مصنف

ساحمي
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الزاوية

حضري

19

38

06

00

سكيكدة

حضري

10

22

02

00

بوقارون

ساحمي

*3

75

150

33

02

طورش

ساحمي

*1

18

36

02

01

اإلقامة الجميمة

حضري

*1

14

28

01

01

ريف

حضري

60

120

-

-

الراشدي

ساحمي

24

48

-

-

18

36

-

-

20

42

04

01

44

88

06

04

24

48

16

10

مدودة

حضري

100

200

14

11

قوس قزح

ساحمي

242

484

-

-

عزابة

الوسيم

حضري

84

84

10

00

المجموع

 30فندق

-

225 2.551 1.301

القل

جندل
بن

عزوز

األمواج

الزرقاء(مغمق)
جبل

الحمفاء

(نزل طريق)
بالس رويال

فمفمة

ساحمي
حضري
ساحمي

المنظر الجميل ساحمي

غير

مصنف
غير

مصنف
*1
غير

مصنف
غير

مصنف

86
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يتبين من الجدول أن جميع فنادق الوالية ذات ممكية خاصة ماعدا فندق وحيد فقط ذو ممكية عمومية ىو
فندق بوقارون بالقل ،نصف ىذه الفنادق ساحمي و النصف اآلخر حضري أي تقع داخل التجمعات
الحضرية بعيدة عن خط الساحل ،أما عن تصنيف ىذه الفنادق فمن بين  30فندق ،سبعة فقط مصنفة
بين نجمة واحدة و أربع نجوم و غياب فندق عالي التصنيف أي خمس نجوم رغم كون سكيكدة مدينة
صناعية بالدرجة األولى يقصدىا العديد من رجال األعمال حيث ىذا النوع من السياح يبحثون عن
الفنادق الراقية.
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تحتوي فنادق الوالية عمى  1.301غرفة بطاقة استيعاب إجمالية قدرىا  2.551سرير ،تقدم خدمات في
معظميا تقتصر عمى خدمة المبيت كخدمة أساسية مصحوبة في بعض الفنادق بخدمة اإلطعام و أحيانا
اإلفطار فقط ،باإلضافة إلى فندق قوس قزح الذي أضاف خدمات تسمية عن طريق األلعاب المائية.
كما يتبين لنا من الجدول أعاله التوزيع غير المتساوي لمفنادق عبر تراب الوالية ،فنجد معظميا يتوضع
بمدينة سكيكدة كونيا مقر الوالية فيي تضم  18مؤسسة فندقية أي أكثر من نصف عدد الفنادق ،تمييا
القل بـخمس فنادق و ىي منطقة ذات شيرة قديمة تجمب السياح المحميون ثم فمفمة بأربع فنادق و ىي
تضم المركب السياحي الجديد قوس قزح الذي يعرف محميا برويال توليب و الذي يجمب فضول السياح
بيندستو و كبره و النشاطات الترفييية التي يقدميا ،و عمى العموم فالفنادق ترتكز خاصة في البمديات
الساحمية لموالية.
أما فيما يخص موظفي ىذه الفنادق فيبمغ عددىم  311موظف منيم  225موظف دائم و  86موظف
مؤقت ،أكبر عدد لمموظفين نشيده في فندق السالم بـ  70موظف منيم  50موظف دائم و ىذا دليل
عمى تنوع الخدمات التي يقدميا و كونو أىم فندق بالوالية.
 -2-1-4تطور حركة الفنادق خالل الفترة 2015 -2223
شكل رقم  : 31تطور حركة الفنادق بوالية سكيكدة خالل الفترة 2015 – 2003
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المصدر :إحصائيات مديرية السياحة و الصناعات التقميدية لوالية سكيكدة سنة 2016
من الجدول يتبين لنا أن عدد الفنادق في والية سكيكدة في تزايد مستمر إذ انتقل من  22فندق سنة
 2003إلى  30فندق سنة  2015و بذلك فطاقة االستيعاب ىي أيضا في تزايد فمن  1.468سرير
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سنة  2003إلى  2.551سرير سنة  ،2015أي تقريبا تضاعف عدد األسرة في مدة  12سنة .أما عن
الفارق بين عدد الفنادق سنتي  2014و  2015الذي يتبين في تناقص فيذا يعود إلى إلغاء مديرية
السياحة و الصناعات التقميدية لموالية لفندق و شطبو من قائمة الحظيرة الفندقية لوالية سكيكدة.
 -2-4المطاعم
في غياب إحصائيات خاصة بالمطاعم السياحية لدى مديرية السياحة و الصناعات التقميدية خاصة التي
ليا عالقة بعددىا ،توزيعيا المجالي ،طاقة استيعابيا و عدد و نوعية الوجبات التي تقدميا ،ال يسعنا إال
تقديم بعض المالحظات الشخصية التالية:
تضم والية سكيكدة عدة مطاعم منيا المرتبطة بفنادق و عددىا قميل فأغمبية الفنادق تقدم وجبة الفطور
فقط ،و البعض اآلخر مستقل لكن ال تكفي لتمبية خدمة اإلطعام إذا ما قورنت بعدد األسرة السياحية
المتاحة ،و تساىم في ىذه الخدمة محالت األكالت الخفيفة و السريعة المنتشرة وسط مدينة سكيكدة
باإلضافة إلى بعض المط اعم التي تقدم أكالت السمك و التي تنتشر عمى طول الواجية البحرية و قرب
ميناء النزىة بسطورة .و عمى العموم فخدمة اإلطعام في الوالية تتسم بالضعف من حيث العدد ،الكبر،
التصنيف ،اإلحترافية و غياب مطاعم مختصة في أكالت محمية تقميدية.
 -3-4وكاالت السياحة و األسفار:
توجد بوالية سكيكدة  18وكالة لمسياحة و األسفار يشتغل بيا  41موظف منيم  31موظف دائم و 10
موظفين مؤقتين و قد عالجت حالة  8.250سائح وافد إلى الوالية سنة  2015موزعين بين الجزائريين و
األجانب.
جدول رقم  :29وكاالت السياحة و األسفـار لوالية سكيكدة لسنة 2015
عدد المستخدمي ـ ـن
الوكال ـ ـ ـ ـة
سياحة و أسفار الجزائر )(TVA

المؤسسة

الوطنية

لمسياحة ()ONAT

الجزائرية

وكالة السياحة و السفر عبدو

ترافل

الدائمون

المؤقتون

عدد الس ـ ـياح
المجمو
ع

الجزائريون األجانب

المجموع

06

00

06

186

0

186

04

00

04

-

-

-

01

01

02

910

1035

1945
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وكالة جمال سياحة القل

01

00

01

333

5

338

وكالة صبري تور

01

01

02

362

0

362

ذو القبمتين

01

01

02

240

0

240

وكالة كميمات

01

00

01

0

0

0

وكالة زىير لألسفار

06

00

06

4624

0

4624

وكالة نجوة ترافل

01

02

03

-

-

-

وكالة بني تور

00

00

00

-

-

-

وكالة إبتيما ترافل

01

02

03

412

43

455

وكالة الموروث

01

00

01

-

-

-

وكالة كومبيوس

01

02

03

73

0

73

وكالة العصر الجديد

02

01

03

27

0

27

وكالة ب ل لمسياحة واألسفار

02

00

02

-

-

-

وكالة إسرام

01

00

01

-

-

-

وكالة العصوي تور

01

00

01

-

-

-

00

-

-

-

41

7167

1083

8250

وكالة نوبا ترافل
المجم ـ ــوع

31

10
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من الجدول يتبين لنا أن عدد السياح الجزائريين الذين يقصدون وكاالت السياحة أكبر بكثير من عدد
السياح األجانب ،كما أنو من بين  18وكالة سياحية التي تنتشر بوالية سكيكدة ثالث وكاالت فقط
استقبمت سياح أجانب حتى أن وكالة واحدة منيم استقبمت أكبر من  1000سائح أجنبي و ىذا يدل عمى
أنيا أىم وكالة نشطة بالوالية.
عدد السياح الذين يقصدون وكاالت السياحة و األسفار يختمف من وكالة إلى أخرى و ىذا راجع إلى
نوعية الخدمات المقدمة و تنوعيا رغم أنيا في أغمب األحيان خدمات تقتصر عمى بيع التذاكر  ،الحجز
لمقيام بالعمرة و عرض رحالت دولية منظمة فقط
باإلضافة إلى ذلك فعدد السياح الذين يقصدون الوكاالت السياحية و عددىم  8250سائح يمثل %19
فقط من إجمالي عدد السياح الوافدين إلى الوالية في نفس السنة ،و ىذا دليل عمى ضعف نشاط ىذه
الوكاالت
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أما عن عدد المستخدمين بالوكاالت السياحية فيو  41مستخدم لـ  18وكالة أي بمعدل مستخدمين
لموكالة و ىو عدد ضعيف خصوصا إذا كان ثمثيم مؤقتين ،ىذا يعني أنو في كل وكالة نجد مالكيا و
مستخدم و ىو يؤكد مرة أخرى الدور الضعيف الذي تمعبو الوكاالت السياحية في تحريك السياحة
بالمنطقة
 -5الشـواطئ :
تتمتع الوالية بشواطئ جميمة تعمل عمى جمب آالف المصطافين كل سنة  ،تتوزع عمى ثمانية بمديات
ساحمية و تنقسم إلى شواطئ مسموحة لمسباحة و عددىا  22شاطئ أي ما يعادل  %38من إجمالـي
الشواطئ بالوالية و  36شاطئ غير مسموح لمسباحة
جدول رقم  :30شواطئ والية سكيكدة المسموحة لمسباحة لسنة 2015
الرقم

البمدية

01
 + 02المرسى
03
04

بن عزوز

 + 05جندل سعدي
06

محمد

07
08

فمفمة

الشاطئ

نوع الرمال

التجييزات المنجزة

المرسى

رمال دقيقة

-

الرميمة (1و)2

رمال دقيقة

-

كاف فطيمة

رمال دقيقة

-

قرباز (1و)2

رمال دقيقة

-

واد ريغة

رمال دقيقة

الشاطئ إلى غاية فندق المنظر الجميل

واد القط

09

واد القصب

10

شاطئ
العسكري

11
12

الشاطئ ماعدا محيط الباخرتين العالقتين

شاطئ قيق

بالشاطئ
رمال دقيقة

-

رمال دقيقة

-

رمال دقيقة +

حصى

-

بن مييدي

رمال دقيقة

-

13

ماركات

رمال دقيقة

ما بين الحوض الصغير و الكتل

14

القصر

رمال متوسطة

-

رمال متوسطة

-

سكيكدة

األخضر
15

الجنة
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16

بيكيني

17

المحجرة

18
19

عين زويت

الشاطئ الكبير

كركرة

20
21

القل

22

رمال دقيقة

-

رمال متوسطة
 +صخور

-

بن زويت

رمال دقيقة

-

تمزة

رمال دقيقة

-

عين الدولة

رمال دقيقة

عين أم لقصب رمال دقيقة

الشاطئ ماعدا الجزء بين  150متر من كل
جانب من مصب المياه المستعممة
-
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تحتوي والية سكيكدة عمى  22شاطئ مسموح لمسباحة موزعة عمى كامل الساحل السكيكدي و بمساحات
متفاوتة.
جدول رقم  :31شواطئ والية سكيكدة غير المسموحة لمسباحة لسنة 2015
الرقم

البمدية

01
02

الشاطئ
سيدي عكاشة

المرسى

03

الرميمة ( 03شاطئ الشيخ رابح)

04
05

سعدي

شاطئ واد الدسية

06

محمد

شاطئ قرباز 05

07
08

عدم توفر شروط

رأس الحديد

جندل

شاطئ قرباز 03

اإلستغالل

شاطئ واد ريغة من فندق المنظر الجميل إلى

مصب واد ريغة

09

شاطئ واد القط محيط الباخرتين العالقتين

10

شاطئ سيران من الجزء المقابل لفندق تيطانيك

11

شاطئ سيران من الجزءالممتد من المسبح البمدي

12

سكيكدة

اإلستغالل

عدم توفر شروط

شاطئ واد الصابون
فمفمة

سبب المنع

شاطئ بن مييدي حصة 03

13

شاطئ ربوة العنز

14

شاطئ مصب واد الصفصاف
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عدم توفر شروط
اإلستغالل
بقايا الباخرتين
أشغال إنجاز كاسرات
األمواج

نوعية مياه العوم سيئة
تدفق المياه المستعممة

جزأين من شاطئ ماركات (منطقتي الحوض

15

الصغير و الكتل)

16

شاطئ المخرج

17

شاطئ ميرامار

منطقتين صخريتين
تدفق المياه المستعممة
عدم توفر شروط

18
19
20

عين الزويت
تمالوس +
كركرة

21
22

اإلستغالل+إنجراف
التربة

شاطئ واد طنجى

عدم توفر شروط
اإلستغالل

شاطئ واد بيبي

عدم توفر شروط

شاطئ واد زقور

اإلستغالل

شاطئ واد العسل
كركرة

عدم توفر شروط

شاطئ واد لحجر

اإلستغالل

23

شاطئ واد لقصر

24

شاطئ الرميممة

25

شاطئ أقصير الباز

26

القــل

عدم توفر شروط
اإلستغالل

شاطئ عين الدولة الجزء بين  150متر من كل

تدفق المياه المستعممة

جانب من مصب المياه

نوعية مياه العوم سيئة
عدم توفر شروط

27

شاطئ بني سعيد

28

تمنــار 1

عدم موافقة المجنة

29

تمنــار 2

األمنية

30

الشرايع

شاطئ زراول

31

بوقارون

32

الشــط

33
34
35
36

قنواع
خناق مايون

اإلستغالل

عدم توفر شروط
اإلستغالل

بوالنشم

عدم توفر شروط

تيفراثن

اإلستغالل

مرسى الزيتون

عدم توفر شروط
اإلستغالل

سيدي عبد الرحمان
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 36شاطئ غير مسموحة لمسباحة و ذلك بسبب خطورتيا من الناحية األمنية أو طبيعتيا الصخرية أو
نوعية مياىيا السيئة أو بسبب و جود رسوبات خطيرة كبقايا بواخر ،كما يتبين  25شاطئ ال يتوفر عمى
شروط اإلستغالل ،بالتالي تبقى قدرات سياحية كبيرة لكن غير مستغمة.
 -1-5توافد المصطافون عمى الشواطئ:
تعرف الشواطئ المفتوحة لمسباحة إقباال كبي ار لممصطافين خالل فصل االصطياف حيث بمغ عددىم
حسب تقديرات مصالح الحماية المدنية لموسم االصطياف  2015حوالي  6.275.550مصطافا،
موزعين عمى أشير الفصل أي من شير جوان إلى غاية شير سبتمبر حيث يسجل شيري جويمية و أوت
أكبر توافد لممصطافين
شكل رقم  :32توزيع المصطافين حسب البمديات سنة 2015
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المصدر :مديرية السياحة و الصناعات التقميدية 2016
من خالل الشكل رقم  32يتبين العدد الكبير الذي تستقبمو شواطئ الوالية من مصطافين و ىو يفوق بكثير
عدد السياح ألنو يضم زوار اليوم و السكان المحميون.
كما يتبين تركز المصطافين في ثالث بمديات رئيسية ىي عمى التوالي سكيكدة ،القل و المرسى بأكثر من
مميون مصطاف و ىي مراكز معروفة منذ القدم بجمبيا لمسياح خاصة من المدن الداخمية المجاورة ،تمييا
فمفمة لقربيا من مدينة سكيكدة
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 -6العقار السياحي:
وفقا لممرسوم التنفيذي رقم  232-88المؤرخ في  1988/11/05المتعمق باإلعالن عن مناطق التوسع
السياحي ،حدد لوالية سكيكدة تسعة مناطق توسع سياحي موزعة عمى  11بمدية ساحمية تثري الوالية بعقار
سياحي قدره  2.100ىكتار.
جدول رقم  :32مناطق التوسع السياحي بوالية سكيكدة
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المصدر :مديرية السياحة و الصناعات التقميدية 2016
قامت مديرية السياحة بمراجعة حدود و مساحات مناطق التوسع السياحي فتم تعديميا و انتقمت مساحتيا
من  2.082ىكتار إلى  2.100ىكتار .معظم أراضي ىذه المناطق ممك لمدولة ماعدا منطقة الشاطئ
الكبير فأراضييا ممك لمخواص و منطقة القل التي تقسم أراضييا بين أمالك الدولة و أمالك الخواص
بنسبة  % 50لكل منيما.
تعرضت مناطق التوسع السياحي التسعة لدراسات تييئة أنجزتيا المؤسسة الوطنية لمدراسات السياحية
 ENETسنتي  1985و  1986لكن لم تكتمل و توقفت معظميا في مراحميا األولى أم الثانية ،ثم
أسندت تييئتيا لموكالة الوطنية لمتنمية السياحية  ANDTو مع قدم الدراسات السالفة ،قامت الوكالة بإنجاز
دراسات جديدة منيا من صودق عمييا و منيا من ىي طور الدراسة ،و ىنا نسجل التأخر الكبير و طول
175

اإلجراءات فعمى سبيل المثال منطقة المرسى التي أنييت دراسة تييئتيا سنة  2006و صودق عمييا بعد
عشر سنوات.
 -1-6وضعية مناطق التوسع و المواقع السياحية:
 -1-1-6منطقة التوسع السياحي سيدي عكاشة:
تقع منطقة التوسع السياحي سيدي عكاشة ببمدية المرسى  ،و ىي تتربع عمى مساحة  110ىكتار ،تتمثل
حدودىا في:

()1

من الشمال :البحر المتوسط
من الشرق :إبتداءا من خط الطول  908حسب إحداثيات المبير الموازي لوادي سيدي عكاشة مع منحدر
 250متر إلى غاية البحر
من الغرب :خط الطول المبير 906,5
من الجنوب :الخط الموازي لمبحر عمى عمق  300متر إلى غاية النقطة الواقعة عمى  500متر غرب
وادي سيدي عكاشة  ،و عمى عمق  700متر إلى غاية الحدود الشمالية من منطقة التوسع السياحي.
تتميز ىذه المنطقة بأراضييا الشاغرة لكن صعبة الوصول إلييا فيي تحوي درب ال يسمح بمرور
السيارات ،كما أنيا خالية من البنى التحتية ،و تضم غابة كثيفة تسمح بالنزىة و الصيد ،و ترى مديرية
السياحة أن ىذه المنطقة يمكنيا أن تستقبل سياحة دولية.
قامت الوكالة الوطنية لمتنمية السياحية  ANDTبإنجاز دراسة لتييئة ىذه المنطقة ،انطمقت في سنة 2012
ثم توقفت في مرحمتيا األولى تبعا الجتماع المجنة الوالئية بتاريخ  22فيفري .2016
 -2-1-6منطقة التوسع السياحي المرسى:
تقع منطقة التوسع السياحي المرسى ببمدية المرسى  ،و ىي تتربع عمى مساحة  112ىكتار ،تتمثل
حدودىا في:

()2

من الشمال :وادي السيد
من الغرب :البحر المتوسط
من الشرق :خط الطول المبير 906,3
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من الجنوب :الخط الموازي لممستنقع (رأس سيدي عبد الرحمان)
تتميز المنطقة بشاطئ جميل ،جيد التشمس و غير محمي من الرياح ،رمالو دقيقة و بو كثبان رممية
كبيرة ،أراضييا ممك لمدولة ،يتم الوصول إلييا عبر الطريق الوالئي رقم  ،57و ىي مزودة بكل من شبكتي
الكيرباء و المياه الصالحة لمشرب .ترى مديرية السياحة أن ىذه المنطقة يمكنيا أن تستقبل سياحة
اإلقامات.
عرفت المنطقة دراستين لمتييئة السياحية األولى قام بإنجازىا مكتب الدراسات ميمة سنة  1998و توقفت
في المرحمة الثانية ،أما الدراسة الثانية فكمفت الوكالة الوطنية لمتنمية السياحية  ANDTمكتب الدراسات
اإليطالي  RBZبإعدادىا لكن توقفت الدراسة سنة  2003بعد عرض المرحمة الثالثة المتضمنة البرنامج
المقترح لذلك أعيد تكميف مكتب دراسات آخر سنة  2004إلتماميا و ىو مكتب الدراسات االسباني
 ، ARQ-MAQأنييت الدراسة في جوان  ،2006صادق عمييا المجمس الشعبي الوالئي سنة  2014و
صادقت عمييا الو ازرة الوصية بتاريخ  06أفريل .2016
 -3-1-6منطقة التوسع السياحي اآلثار المقدسة:
تقع منطقة التوسع السياحي اآلثار المقدسة ببمدية جندل  ،و ىي تتربع عمى مساحة  180ىكتار ،تتمثل
حدودىا في:

()1

من الشمال :البحر المتوسط
من الغرب :خط الطول المبير 868,7
من الشرق :خط الطول المبير 871,7
من الجنوب :عمى بعد كيمومتر واحد من المكان المسمى سيدي لفحل و قمة كدية الناظور
تتميز المنطقة بشاطئ جميل و واسع يتالءم مع السياحة اإلجتماعية ،كما تحوي طريق بو مناظر
بانورامية ،آثار رومانية و آثار منجم لمرخام ،و يتم الوصول إلييا عبر الطريق الوالئي رقم  ،12أما
بالنسبة لمبنى التحتية فيي غير مزودة بأية شبكة و تضم المنطقة فندقا غير مصنف ذو سعة  36سرير
محتل مساحة  500م . 2ترى مديرية السياحة أن ىذه المنطقة يمكن أن تستقبل سياحة دولية.
قامت الوكالة الوطنية لمتنمية السياحية  ANDTبإنجاز دراسة لتييئة ىذه المنطقة ،انطمقت في سنة 2010
و صادقت عمييا الو ازرة الوصية بتاريخ  27مارس .2016
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 -4-1-6منطقة التوسع السياحي بن مهيدي البالطان:
تقع منطقة التوسع السياحي بن مييدي البالطان ببمديتي سكيكدة و فمفمة  ،و ىي تتربع عمى مساحة
 206ىكتار ،تتمثل حدودىا في:

()1

من الشمال :البحر المتوسط
من الغرب :خط الطول المبير  879,5عمى كيمومتر شرق الميناء
من الشرق :خط الطول المبير  887,2عمى بعد  750متر من الضفة اليسرى لوادي ريغة
من الجنوب :الطريق الوالئي رقم  18إلى غاية وادي أغال و  500متر موازيا لمبحر إلى غاية وادي
القط.
تتميز ىذه المنطقة بامتدادىا الطولي موازاتا مع الطريق الوطني رقم  18الرابط بين بمديتي سكيكدة و
فمفمة و الذي يفصل بين الشاطئ و باقي منطقة التوسع.
يمكن الوصول إلييا عبر الطريق الوطني رقم  44مرو ار بالطريق الوالئي رقم  18الذي يعبرىا ،كما أنيا
مزودة بجميع الشبكات المختمفة من مياه صالحة لمشرب و كيرباء و غاز طبيعي ،و تحوي المسرح
الروماني و مناجم الرخام لفمفمة.
جزء من أراضي ىذه المنطقة معمر فنجد بو عدة تحصيصات موجية لمسكن ،مظير مبانييا السكنية
متجانس إذ حصصيا ذات أشكال ىندسية متطابقة و ىندستيا المعمارية تشبو اليندسة اإلستعمارية ،و بيا
عدة مقصورات سعة كل منيا من  4إلى  6أسرة  ،مركب مالحي صغير بو مسبح أولمبي قديم و عدة
مطاعم ،تجييزات حضرية مختمفة و ثكنة عسكرية كبيرة تقسم المنطقة إلى قسمين و تشغل مساحة 36
ىكتار .لكن من سمبيات ىذه المنطقة قربيا من المنطقة الصناعية لسكيكدة و الميناء النفطي مما يجعميا
عرضة لمتموث خاصة الجوي .ترى مديرية السياحة أن ىذه المنطقة يمكنيا أن تكون محطة ميمة لمسياحة
الساحمية الدولية.
عرفت المنطقة دراسة تييئة أنجزىا مكتب الدراسات  STHPLو أنييت في مرحمتيا الثانية ،ثم قامت
الوكالة الوطنية لمتنمية السياحية  ANDTبإنجاز دراسة أخرى انطمقت في  2010و صادقت عمييا الو ازرة
الوصية بتاريخ  27مارس .2016
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 - 5-1-6منطقة التوسع السياحي الشاطئ الكبير:
تقع منطقة التوسع السياحي الشاطئ الكبير ببمدية عين زويت  ،و ىي تتربع عمى مساحة  140ىكتار،
تتمثل حدودىا في:

()1

من الشمال :البحر المتوسط
من الغرب :خط الطول المبير 868,7
من الشرق :خط الطول المبير 871,7
من الجنوب :عمى عمق كيمومتر واحد من المكان المسمى سيدي لكحل و قمة كدية الناظور
تتميز بوجود شاطئين يفصميما امتداد صخري و تقدم مناظر بانورامية عمى خميج سكيكدة ،يمكن الوصول
إلييا عبر الطريق الوالئي رقم  29الذي يربطيا مع منطقة سطورة ،كما أنيا مزودة بجميع الشبكات
المختمفة ماعدا الغاز الطبيعي ،و تحتوي المنطقة عمى جزء معمر بشالييات ،و من سمبياتيا وقوعيا في
منطقة زلزالية .ترى مديرية السياحة أن ىذه المنطقة يمكنيا أن أن تستغل كقرية سياحية.
قامت الوكالة الوطنية لمتنمية السياحية  ANDTبإنجاز دراسة لتييئة ىذه المنطقة ،انطمقت سنة  2010و
ىي في مرحمتيا الثانية.
 -6-1-6منطقة التوسع السياحي واد بيبي:
تقع منطقة التوسع السياحي واد بيبي ببمديتي عين زويت و تمالوس  ،و ىي تتربع عمى مساحة 820
ىكتار ،تتمثل حدودىا في:

()2

من الشمال :البحر المتوسط
من الغرب :خط الطول المبير 856,7
من الشرق :بين خطي الطول المبير  865و  864عمى قمة الكرم
من الجنوب الشرقي :عمى بعد  600متر انطالقا من البحر إلى غاية الطريق
من الجنوب الغربي :عمى مسافة كيمومتر من البحر
تتميز ىذه المنطقة بوجود شاطئين يفصميما االمتداد الصخري الكبير رأس القمعة و بيا إطار طبيعي
خاص يسمح بالصيد ،السباحة و ممارسة األشرعة ،و يتميز مناظر البانورامية .و ىي عبارة عن أراضي
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شاغرة يمكن الوصول إلييا عبر الطريق الوالئي رقم  ، 28كما نجد كذلك طريق بمدي و دروب لكنيا غير
مزودة بالشبكات المختمفة ،و من سمبياتيا وقوعيا في منطقة زلزالية نشطة .ترى مديرية السياحة أن ىذه
المنطقة يمكنيا أن تستقبل سياحة دولية.
عرفت المنطقة دراسة تييئة أنجزىا مكتب الدراسات  URBANلكنيا لم تكتمل و توقفت في مرحمتيا
األولى ،و قامت الوكالة الوطنية لمتنمية السياحية  ANDTبإنجاز دراسة أخرى انطمقت سنة  2012و ىي
في مرحمتيا الثانية.
 -7-1-6منطقة التوسع السياحي خميج القل:
تقع منطقة التوسع السياحي خميج القل ببمديتي القل و كركرة  ،و ىي تتربع عمى مساحة  400ىكتار،
تتمثل حدودىا في:

()1

من الشمال :البحر المتوسط
من الغرب :الطريق الوالئي رقم  06إلى غاية موقع توجيو الطريق نحو الجنوب
من الشرق :خط الطول المبير  849عند نياية خميج القل
من الجنوب :الخط الموازي لممسمك مع منحنى  150متر عند توسيع ىذا األخير إلى غاية البحر
تتميز ىذه المنطقة بشاطئ ذو رمال دقيقة و ينتيي بخميج و ىو محاط برأسين صخريين كاف جردة و
رأس فراو  ،في الجية الشرقية من الشاطئ يوجد مزار عمي بن زويت .يمكن الوصول إلييا عبر الطريق
الوطني رقم  85و ىي مزودة بجميع الشبكات المختمفة من مياه صالحة لمشرب ،كيرباء و غاز طبيعي ،
معظم أراضييا معمرة فنجد طريق أفقي يقسم المنطقة إلى قسمين و ينطمق منو عدة دروب توصل إلى
الشاطئ ،عمى حوافيا نجد تجييزات سياحية و مباني سكنية تمتد مع قرية أوالد مازوز المتواجدة داخل
المنطقة ،و من سمبياتيا وقوعيا في منطقة زلزالية نشطة .ترى مديرية السياحة أن ىذه المنطقة يمكنيا أن
تستقبل سياحة شعبية.
عرفت المنطقة دراسة تييئة أنجزىا مكتب الدراسات  URBANو أنياىا سنة  1990بمرحمتين( مرحمة
التييئة و المرحمة التنفيذية) لكن لم تنفذ ،و قامت الوكالة الوطنية لمتنمية السياحية  ANDTبإنجاز دراسة
أخرى انطمقت سنة  2010و صادقت عمييا الو ازرة الوصية بتاريخ  27مارس .2016
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 -8-1-6منطقة التوسع السياحي تامنار:
تقع منطقة التوسع السياحي تامنار ببمدية الشرائع  ،و ىي تتربع عمى مساحة  67ىكتار ،تتمثل حدودىا
في:

()1

من الشمال :البحر المتوسط
من الغرب :بين خطي الطول المبير 838,7و 839
من الشرق :خط الطول المبير 840,5
من الجنوب :الخط الذي يبدأ من المسمك انطالقا من وادي تامنار و  200متر جنوبا إلى غاية خط طول
المبير .838,7
تتميز ىذه المنطقة بشاطئين جميمين محاطين بمناظر جبمية مكسوة بغابات كثيفة إضافة إلى وجود رأس
بوقارون و المنار ،يمكن الوصول إلييا عبر الطريق الوالئي رقم  07و ىي مزودة بشبكتي المياه الصالحة
لمشرب و الكيرباء ،معظم أراضييا معمرة ،و من سمبياتيا وقوعيا في منطقة زلزالية نشطة .ترى مديرية
السياحة أن ىذه المنطقة يمكنيا أن تستقبل سياحة دولية.
قامت الوكالة الوطنية لمتنمية السياحية  ANDTبإنجاز دراسة لتييئتيا انطمقت سنة  2013و ىي في
مرحمتيا الثانية.
 -9-1-6منطقة التوسع السياحي مرسى الزيتون:
تقع منطقة التوسع السياحي مرسى الزيتون ببمدية خناق مايون  ،و ىي تتربع عمى مساحة  65ىكتار،
تتمثل حدودىا في:

()2

من الشمال :تقع عمى مسافة  300متر من وادي أحميود
من الغرب :البحر المتوسط
من الشرق :خط وىمي عمى مسافة  300متر من البحر
من الجنوب :وادي سيدي موسى

 1المرسوم التنفيذي رقم  ،232/88مصدر سابق
 2المرسوم التنفيذي رقم  ،232/88مصدر سابق
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تتميز ىذه المنطقة بشاطئيا الجميل ذو الرمال الدقيقة ،أراضي شاغرة يصعب الوصول إلييا و ىي غير
مزودة بالبنى التحتية ،من سمبياتيا وقوعيا في منطقة جبمية كثيرة األحراش مما يعيق عمميات التعمير.
ترى مديرية السياحة أن ىذه المنطقة يمكنيا استقبال سياحة شعبية و سياحة الصيد و السياحة الجبمية.
قامت الوكالة الوطنية لمتنمية السياحية  ANDTبإنجاز دراسة لتييئتيا انطمقت في  2012ثم توقفت في
مرحمتيا األولى تبعا الجتماع المجنة الوالئية بتاريخ  23فيفري .2016
 -2-6مناطق التوسع السياحي المقترحة:
اقترحت مديرية السياحة لوالية سكيكدة تصنيف مناطق توسع سياحي جديدة  ،من شأنيا أن ترفع مساحة
العقار السياحي و تساعد الوالية عمى تنمية مجاليا السياحي و المحافظة عمى مكانتيا كقطب سياحي
بامتياز ،و تتمثل ىذه األخيرة في منطقتين ساحميتين و أخرى داخمية بيا منبع مياه حموية.
جدول رقم  :33مناطق التوسع السياحي المقترحة
البمديـة

المنطقـة

المغريات السياحية

القل

بني سعيد

شواطئ – غابة – بانوراما

بن عزوز

كاف فاطمة

شواطئ – غابة – بانوراما – منطقة رطبة

عزابة و عين شرشار حمام الصالحين منبع مياه حموية
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 -7االستثمــار السيــاحي:
تشيد والية سكيكدة عدة مشاريع استثمارية تختص في المجال السياحي و موزعة كالتالي:
جدول رقم  :34وضعية المشاريع اإلستثمارية في المجال السياحي
البيــان
مشاريع فندقية طور اإلنجاز
مشاريع تحصمت عمى موافقة
الو ازرة و لم تنطمق
مشاريع متوقفة

سعة

عدد المشاريع

اإلستقبال مناصب

(سرير)

المنتظرة

3.410

3.584

12

1.255

560

06

322

111
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الشغل

مشاريع تحصمت عمى موافقة ( 34منيا  29مشروع فندقي

الوالي أو الـ CALPIREF

المجموع

()1

ينتظر موافقة الو ازرة)

71

4.523

2.111

9.510

6.366

المصدر :مديرية السياحة و الصناعات التقميدية لوالية سكيكدة 2016
من الجدول رقم  34يتبين عدد المشاريع السياحية المنتظرة بوالية سكيكدة و التي سوف تثرييا بـ 9.510
سرير إضافي ،و حسب المعمومات المتحصل عمييا من مديرية السياحة و الصناعات التقميدية فإن معظم
المشاريع تخص إنشاء فنادق جديدة مختمفة التصنيف ،و بعض المشاريع تخص توسيع أو إعادة تييئة
فنادق قديمة ،باإلضافة إلى مشاريع إنجاز قريتين لمعطل ،مركبين سياحيين و إقامة سياحية لكن الحصة
األكبر تعود لمفنادق.
كما يتبين لنا ستة مشاريع متوقفة و يعود ذلك إلى أسباب مالية أو نزاعات قضائية أو وفاة صاحب
المشروع مع نزاعات بين الورثة .و معظم ىذه المشاريع قديمة تعود إلى سنوات الثمانينات ()1986
و التسعينات و لم تنيى أشغال إنجازىا بعد و ىذا التأخر الكبير الذي تسجمو أشغال إنجاز ىذه المشاريع
يجعل منيا برامج قديمة خاصة التي تجاوزت  10سنوات والتي أصبحت ال تواكب التنمية السياحية
الحديثة.
 -ӀӀدراسة حركة السياح الوافدين
تستقبل والية سكيكدة كل سنة أعداد كبيرة من السياح و ذلك منذ عدة سنوات لما تميزت بو من استقرار
أمني ،و لدراسة حركة السياح الوافدين إلى والية سكيكدة ،اعتمدنا عمى اإلحصائيات المقدمة من طرف
المؤسسات الفندقية ألنيا تعطي تقديرات أكثر دقة.
 -1التوافد عمى الفنادق :
تعرف فنادق والية سكيكدة توافدا معتب ار لمسياح حيث قدر عدد الوافدين عمييا خالل سنة  2015بـ
 44.575سائح ،قضوا  78.481ليمة أي بمعدل ليمتين لكل سائح

 CALPIREF 1لجنة المساعدة عمى تحديد الموقع و ترقية االستثمارات و ضبط العقار
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جدول رقم  :35السياح الوافدين إلى فنادق والية سكيكدة سنة 2015
الوصـ ـ ــول

البيــان

الميال ـ ـ ـ ــي

جزائريين

أجانب

المجموع

9.282

938

14.553 10.220

2.148

الثالثي الثاني 9.942

523

16.073 10.465

1.964

18.037

الثالثي الثالث 16.154

706

30.370 16.860

2.066

32.436

الثالثي الرابع

6.726

304

7030

10.411

896

11.307

المجموع

42.104

2.471

71.407 44.575

7.074

78.481

الثالثي األول

جزائريين

أجانب

المجموع
16.701

المصدر :مديرية السياحة و الصناعات التقميدية لوالية سكيكدة 2016
من الجدول رقم  35يتبين لنا الفارق الكبير بين عدد السياح الجزائريين و عدد السياح األجانب الوافدين
إلى الوالية كما يتضح عدد الميالي المقضاة و التي تختمف بين  1,7ليمة أي ليمتين بالنسبة لمسياح
الجزائريين و  2,9ليمة أي  03ليالي بالنسبة لمسياح األجانب و ىذا الفارق يفسره االختالف في المداخيل
بين السياح الجزائريين و األجانب و ارتفاع أسعار الميمة الواحدة في فنادق الوالية.
أما عن توزيع السياح عبر أشير السنة ،ففي غياب إحصائيات عن وفودىم عبر األشير استعممنا
إحصائياتيم عبر الثالثيات و ىي تتناسب مع فصول السنة كما مثمناه في الشكل رقم  ،33و ىنا نالحظ
أعدادىم في ارتفاع من ثالثي إلى آخر و تبمغ أقصاىا في الثالثي الثالث الذي يمتد من شير جويمية إلى
شير سبتمبر و الذي يتزامن مع فصل الصيف وبالتالي ىم سياح باحثين عن النزىة و الراحة في فصل
اإلصطياف ثم تنخفض أعدادىم في الثالثي األخير حتما بسبب الدخول المدرسي و الميني الذي يتزامن
مع فصل الخريف.
شكل رقم  :33عدد السياح الوافدين إلى الفنادق حسب الوصول

المجموع
الجزائريين
األجانب

الثالثي الرابع الثالثي الثالث الثالثي الثاني

عدد السياح

18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
الثالثي األول

المصدر :مديرية السياحة و الصناعات التقميدية لوالية سكيكدة 2016
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 -2التوافد عمى وكاالت السياحة و السفار :
جزء من السياح الوافدين إلى الوالية تقربوا من وكاالت السياحة و األسفار لحجز إقامتيم بفنادق الوالية
و توزيعيم مبين في الشكل أسفمو.
شكل رقم  :34السياح المعالجين من طرف وكاالت السياحة و األسفار لسنة 2015
3500
3000

المجموع

2000

الجزائريين

1500

عدد السياح

2500

األجانب
1000
500
0
الثالثي الرابع

الثالثي الثالث

الثالثي الثاني

الثالثي األول

المصدر :مديرية السياحة و الصناعات التقميدية لوالية سكيكدة 2016
معطيات الشكل السابق تختمف كميا عن إحصائيات الفنادق التي تعتبر أكثر دقة ألنيا تمس أكبر عدد
من السياح ،لكن رغم ذلك فإحصائيات وكاالت السياحة و األسفار تسمح لنا بالتعرف عمى نوع آخر من
السياح ألنيا تسجل أكبر معالجة ليم خالل الثالثين األول و الرابع المذان يتزامنان مع نياية فصل
الخريف و فصل الشتاء و ىي فترة تختمف عن فترة اإلصطياف ،و ىذا نالحظو خاصة لدى السياح
الجزائريين و قد نفسر ذلك بطابع الوالية الصناعي الذي يجمب العديد من رجال األعمال و المستثمرين
حيث ال تنحصر فترة قدوميم عمى فصل اإلصطياف فقط بل تمتد عمى طول السنة.
كما يتبن لنا الدور الذي تمعبو الوكاالت السياحية في جمب السياح و الذي نمحظو ضعيف بداللة عدد
السياح القاصدين ليا و الذي ال يتعدى  % 19من إجمالي السياح الوافدين ،أما البقية فيمجئون إلى طرق
أخرى لمحجز قد تكون باإلتصال المباشر بالفندق أو عن طريق وسيط قد يكون صديق أو قريب.
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 -3دراسة حركة السياح حسب السنوات:
جدول رقم  :36تطور حركة السياح بفنادق والية سكيكدة خالل الفترة 2015 -2007
السنة

الميالي

الوصول

الجزائريون

األجانب

المجموع

الجزائريون

األجانب المجموع

2007

29.554

57.781 33.770 4.216

734473 15.692

2008

26.791

52.897 28.547 1.756

8.042

624939

2009

33.773

58.753 35.210 1.437

6.863

654616

2010

22.585

40.953 24.325 1.740

52.888 11.935

2011

26.570

48.811 29.208 2.638

59.811 11.553

2012

28.313

48.258 29.959 1.646

64.938 16.680

2013

24.221

50.018 26.095 1.874

8.596

58.614

2014

32.909

57.895 34.413 1.504

7.594

65.489

2015

42.104

71.407 44.575 2.471

7.074

78.481

المصدر :مديرية السياحة و الصناعات التقميدية 2016
مرة أخرى نالحظ من خالل المعطيات المدونة في الجدول أعاله أن عدد السياح الجزائريين دائما يفوق
بكثير عدد السياح األجانب .كما يتبين إجمالي عدد السياح في تذبذب فتارة يرتفع و تارة أخرى يتناقص
لكن بفوارق صغيرة ليس ليا تأثير كبير عمى الحركة السياحية و ىذا نرجعو لعودة األمن في وجيات
سياحية أخرى مثل مدينة جيجل التي أصبحت تستقطب آالف السياح.
إنخفض عدد السياح خاصة الجزائريون سنة  2010و ذلك بسبب األوضاع األمنية و السياسية المعروفة
بالربيع العربي و التي مست البمد الشقيق تونس األمر الذي دفع بعدد كبير من السياح الجزائريين لمتوجو
إلى تونس لقضاء عطميم تضامنا معيم و ىذا انعكس بالسمب عمى السياحة الجزائرية ،لكن سرعان ما
ارتفع عددىم في السنة الموالية.
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 -ӀӀӀتنمية السياحة بوالية سكيكدة حسب المخطط التوجيهي لمتهيئة السياحية:

()1

قسم المخطط التوجييي لمتييئة السياحية اقتراحاتو من أجل تنمية السياحة بوالية سكيكدة حسب الثالث
أماد القصير ،المتوسط و الطويل كما يمي:

المدى القصير:
تقرر فيو توطين السياحة الساحمية في المناطق الحضرية خاصة بمناطق سكيكدة ،القل و المرسى ،و
تييئة الظروف الالزمة من الناحية التنظيمية  ،البرامج المستقبمية ،الموصولية ،و االستقبال ،و ذلك
لتطوير األنشطة السياحية القائمة.

المدى المتوسط:
تقرر فيو تطوير السياحة الساحمية في المناطق الساحمية األخرى خاصة في مناطق التوسع السياحي ،و
بدء االستثمارات الجديدة في المناطق الداخمية.

المدى الطويل:
تقرر فيو تقوية السياحة الساحمية و مواصمة تطوير القطاعات السياحية األخرى داخل الوالية.
كما ركز المخطط عمى تنمية السياحة الساحمية ،و اتبع في اقتراحاتو استيراتيجية المخطط التوجييي
لمتييئة السياحية الوطني التي ترتكز عمى خمس ديناميكيات .كل واحدة من ىذه الديناميكيات احتوت عمى
محاور و كل محور تضمن عدة أعمال ليصل عددىا في األخير إلى  87عمل من شأنو تنمية السياحة
بالوالية ،كما حدد لكل واحد أمد إنجاز حسب المدى القصير ،المتوسط و الطويل من سنة  2016حتى
 .2030و تتمثل ديناميكيات تنمية السياحة بسكيكدة في:

 -1الديناميكية رقم  :1مخطط وجهة سكيكدة :والية تتميز باألصالة ،اإلبتكار و حسن الضيافة
تيدف ىذه الديناميكية إلى تنمية وجية والية سكيكدة حسب ثالث محاور ىي:
المحور  :1إستراتيجية تسويق المنتوجات السياحية لموالية من خالل:
 تعيين سياسة تسويقية لممنتوجات السياحية. تطوير وتنويع وسائل االتصال.المحور  :2تعدد اإلختصاصات السياحية من خالل:

1 Schéma directeur d’aménagement touristique (SDAT) de la wilaya de skikda, phase 4, 2015
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 وضع مشاريع رمزية و عمميات نمودجية لمحطات "الجيل الجديد".السياحة المتخصصة والسياحة المحمية :لعب الجولف ( ،)Golfركوب األمواج ( )Surfو السياحة
الزراعية
سياحة الذاكرة و الحنين إلى الماضي ()Le tourisme nostalgique et de mémoire
التظاىرات :تنشيط اختصاصات سياحية بخمق تظاىرات سنوية
 تعزيز السياحة الصحية كالسياحة الحموية و العالج بمياه البحر ()la thalassothérapie تثمين الشاطئ و السياحة الساحمية تعزيز ىيمنة التعدد و التنوع في التراثسياحة الطبيعة :السياحة الخضراء و السياحة البيئية
سياحة األعمال و االكتشاف االقتصادي و العممي :تنويع الزبائن و إطالة الموسم السياحي
المحور  :3السياحة لمجميع
 توصيل اإلمكانيات السياحية لموالية لجميع األشخاص. تعزيز ظيور و استدامة العرض لمشخص العادي. -2الديناميكية رقم  :2األقطاب السياحية بامتياز :واجهة رمزية لموجهة الجديدة سكيكدة
المحور  :1تحسين ظروف استقبال السياح
 التفكير في أشكال جديدة لمتعمير في المناطق ذات اإلمكانيات العالية (أحواض الجذب السياحي). وضع مفاىيم جديدة لألنشطة و اإلقامة تمبية لمتطمبات الزبائنالمحور  :2تحسين العرض العقاري
 الحفاظ عمى العرض العقاري داخل مناطق التوسع السياحي تطوير العرض العقاري خارج مناطق التوسع السياحي -3الديناميكية رقم  :3مخطط جودة السياحة
وييدف إلى تطوير نوعية العرض السياحي.
المحور  :1سياحة مستدامة تحترم البيئة
من أجل دعم المبادرات المحترمة لمبيئة من حيث البناء ،النقل و الممارسات ،و من خالل مرافق
السياحة البيئية التي تساىم في تحسين صورة الوالية.
المحور  :2لمحصول عمى أداء أفضل
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 تكوين يتكيف مع متطمبات القطاع السياحي في الوالية. البحث في التنمية السياحيةالمحور  :3تطوير تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال
السياحة اإللكترونية و ىي بفعل اختيار ،تنظيم و حجز العطالت عن طريق اإلنترنت ،فقد أصبحت
وسيمة متداولة في تنظيم اإلقامة خصوصا عند السفر إلى بمد آخر .و تتيح الوضوح في اختيار مكان
المبيت و اإلفطار ،عمى سبيل المثال ،من أجل الزيادة في معدل شغمو.
 -4الديناميكية رقم  :4مخطط الشراكة بين القطاعين العام و الخاص
 تعزيز الشراكة بين القطاعين العام و الخاص. بذل جيود إلشراك القطاع الخاص في ترقية و تطوير األنشطة السياحية. إشراك السكان في التنمية السياحية و دعم توظيف السكان المحميون -5الديناميكية رقم  :5مخطط التمويل السياحي
المحور  :1تحسين ظروف المساعدات المالية
 تدعيم األنشطة السياحية والمروجين مع محاولة جذب كبار المستثمرين الوطنيين و الدوليين. لجذب كبار المستثمرين الوطنيين والدوليين يمكن:وضع مخطط تمويل لدعم األنشطة السياحية و المنظمين
البحث عن المستثمرين و المتعاممين الوطنيين و األجانب
المحور  :2تدابير الدعم و الحوافز
 إعادة تنظيم النقل الحضري و شبو الحضري تطوير النقل البحري الداخمي لممسافرين دمج الطاقة الشمسيةخالصة الفصل
سكيكدة بعد أن كانت روسيكادة تمك المستعمرة الرومانية ىي اليوم مدينة ذات وجية صناعية
متميزة بفضل ميناءىا و منطقتيا الصناعية البتروكيميائية التي تسمح بتطوير سياحة األعمال ،إلى جانب
السياحة الساحمية و الترفييية التي تعتمد عمى شواطئ الوالية بمواقعيا التي ال تزال عمى حالتيا الطبيعية
و مناطقيا األثرية التي تحكي تاريخيا القديم.
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سكيكدة اليوم ال تستقبل العدد الكافي من السياح إذا ما قورن عددىم بمؤىالتيا السياحية فيي
تستقبل العديد من المصطافين القادمين من الواليات المجاورة خاصة من قسنطينة من أجل قضاء يوم
كامل في شواطئ الوالية دون المبيت ،و ىذا يعود إلى النقص الكبير الذي تعاني منو الوالية في ىياكل
اإلستقبال و ضعف نوعية و خدمات الفنادق الموجودة ،نقص كبير في مرافق التسمية و الترفيو و ضعف
أكبر في مستوى الخدمات المقدمة.
إضافة إلى ذلك فالوالية تضم تسعة مناطق توسع سياحي غير مجيزة لخدمة القطاع السياحي و
إنما مستغمة إما كأراضي زراعية أو معمورة بمباني مشوىة لمظير المدينة من الناحية العمرانية و
المعمارية .فقد فقدت العديد من اليكتارات التي تمثل عقار سياحي نادر ،ثم بالنظر إلى نوع المشاريع
السياحية المبرمجة نالحظ صغرىا و ضعف مستواىا فيي ال تساىم بأي شكل في تنمية السياحة بالوالية.
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الفصــــــــل الخــــــامــس
واقــــع السيـاحـــة في واليــــة عنــــابــة



تـمهيـــد

 / Ӏالمؤهالت السياحية
 / ӀӀدراسة حركة السياح الوافدين
 / ӀӀӀالسياحة في والية عنابة حسب المخطط التوجيهي لمتهيئة و التعمير


خالصــة الفصــل

تـمهيـــد
عنابة مدينة متروبولية و أكبر مدينة في إقميـ الساحؿ الشرقي مف حيث السكاف و ىي تتمتع
بتاريخ عريؽ مخمؼ العديد مف اآلثار الشاىدة عمى تعاقب عدة حضارات عمى المنطقة مف مواقع أثرية
و عادات و تقاليد متنوعة .كانت الوالية تستقبؿ كؿ سنة عددا ميما مف السياح و مالييف المصطافيف
المتجييف نحو شواطئيا الخالبة لكف فقدت البعض مف شيرتيا خالؿ السنوات األخيرة.
خصصنا ىذا الفصؿ لدراسة المؤشرات السياحية التي تميز والية عنػػابػػة مف مؤىالت سياحية،
عقار سياحي ،مناطؽ التوسع السياحي ،ثـ درسنا حركة السياح و تدفقاتيـ ،و بسبب تعذر الحصوؿ
عمى المخطط التوجييي لمتييئة السياحية بالوالية ،حاولنا فيـ و تحميؿ توجييات المخطط التوجييي
لمتييئة و التعمير لبمدية عنابة ،و كؿ ذلؾ أجؿ التعرؼ أكثر عمى واقع السياحة بالوالية ،مؤىالتيا،
مستواىا ،سمبياتيا و عوائؽ تنميتيا.
 -Ӏالمؤهالت السياحية
 -1تاريـخ الواليـة:
يعود تأسيس عنابة بيف القرنيف الثاني عشر و التاسع قبؿ الميالد مف طرؼ الفينيقييف و جعموا بيا دار
صناعة السفف و الحديد و غرسوا األشجار و الغابات ،كما أطمقوا عمييا اسـ أوبوف الفينيقي الذي
يعني المكاف الخفي أو الخميج ثـ أصاب ىذا اإلسـ التحريؼ عمى لساف اإلغريؽ و الالتيف فأصبح
ىيبو ثـ ىيبوف فيبوريجيس ،بونة ،باب العناب ،بوف و أخي ار عنابة ،و ىذه التسمية األخيرة أطمقت
عمييا لخصوبة أراضييا و عذوبة مائيا و فاكيتيا ،اشتيرت باسـ باب العناب لثراءىا بيذا النوع مف
الفاكية ،تثبت األبحاث أف أقدـ سكاف إيبوف ىـ النوميديوف حيث مكثوا بمنطقة رأس الحمراء عمى
تالؿ بوحمرة و جبؿ إيدوغ و عمى ضفاؼ بحيرة ف ازرة أيف عثر عمى أدوات حجرية تؤرخ لمعصر
الحجري القديـ و أخرى لمعصر الحجري الحديث و قد تـ اختيارىـ ليذا الموقع لمحاذاتو البحر
المتوسط مف جية و قربو مف قرطاجة مف جية أخرى.
في سنة  64قبؿ الميالد ضمت إيبوف إلى إقميـ أفريكا نوفا و ىو إقميـ نوميدي ميـ تابع لروما و
خالؿ ىذه الفترة تأثرت بالعادات الرومانية خاصة التي ليا عالقة بأساليب التعمير ،كما أصبحت
مرك از تجاريا كبي ار فعبرىا يصدر القمح الذي يجمع بمخازنيا إضافة إلى الزيوت ،العنب ،الفواكو،
الرخاـ ،األغناـ و األحصنة و أيضا الحيوانات التي تستعمؿ في السيرؾ ،كما أنيا عرفت خالؿ الفترة
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الميالدية إشعاعا دينيا كبي ار فكانت منبعا لممسيحية عف طريؽ القديس ساف أوقستاف الذي جعؿ منيا
منطقة انطالؽ لمدروس المسيحية نحو الفكر الغربي ،وفاة ىذا القديس تزامنت مع انيزاـ روما أماـ
الونداؿ ثـ البيزنطييف سنة  533المذاف لـ يمكثا طويال و لـ تكف ليما آثار ميمة في المنطقة لتنطمؽ
مرحمة جديدة في القرف السابع غيرت كياف ىذه المدينة و ذلؾ بوصوؿ المسمميف أيف أصبحت تعرؼ
بمدينة الزاوي ،و في القرف  10انتقمت إيبوف مف موقعيا األصمي الذي كاف يرتفع عف سطح البحر
مف  1إلى  3أمتار فقط حيث كاف يتعرض لفيضانات شديدة إلى موقع آخر يبعد عف األوؿ بػ  03كمـ
و عمى ارتفاع  40مت ار ،ثـ تعاقبت عمييا الحضارات اإلسالمية فمف الفاطمييف إلى الزيرييف،
الحمادييف ثـ الموحديف فالحفصييف و عرفت خالؿ ىذه الفترة ببونة الحديثة ،وما ميزىا ىو إحاطتيا
بأسوار مف أجؿ الدفاع ،و في القرف  16و خصوصا في  1535استنجدت باألتراؾ لحمايتيا مف
كبير إذ
ا
األطماع اإلسبانية كغيرىا مف المدف الجزائرية األخرى و عرفت خالؿ ىذه الفترة ازدىا ار
أصبحت مركز تبادؿ تجاري ىاـ مع الخارج ،و ضمت إلى بايمؾ الشرؽ كما أنيا أصبحت تعرؼ
بمدينة العناب و بقيت كذلؾ حتى نياية القرف  19حيف تمكف المعمر الفرنسي مف احتالليا بعد عاميف
مف المحاوالت و كاف ذلؾ في سنة  ،1932و عمؿ المعمر عمى استصالح أراضييا الزراعية التي
كانت تسقى مف واد سيبوس كما طور القطاع الصناعي بإقامة مصنع لمعالجة الفوسفات و استعمؿ
ميناءىا التجاري في نقؿ المواد المنجمية القادمة مف الكويؼ و الونزة نحو فرنسا.
 -2المؤهالت الطبيعية:
 -1-2الكتمة الجبمية اإليدوغ
أىـ تشكيمة طبيعية تميز والية عنابة ىي الكتمة الجبمية اإليدوغ التي يصؿ أعمى ارتفاع بيا إلى
 1008متر ،و يتميز اإليدوغ بسحر غابي و بحري فيسمح لمزائر باإلنتقاؿ مف التجواؿ و اإلستمتاع
بتغريد العصافير في فصؿ الربيع إلى السباحة في فصؿ الصيؼ ثـ المعب بالثموج في فصؿ الشتاء.
و تعرؼ ىذه الكتمة الجبمية غطاءا غابيا كثيفا أىـ تشكيمة بو ىي أشجار البموط الفميني لكف و
كغيرىا مف الغابات األخرى  ،تشيد نشوب عدة حرائؽ تسببت في اختفاء العديد مف األصناؼ النباتية
و الحيوانية و أنقصت مف المساحة الغابية.
عمى السفح البحري لإليدوغ نجد واحد مف أجمؿ شواطئ عنابة ىو الشاطئ الكبير أو المعروؼ بجناف
الباي ببمدية سيرايدي و ىو شاطئ جميؿ برماؿ دقيقة يعبره واد البقرات الذي سمي نسبة لألبقار الالتي
يأتيف يرتويف منو ،و تخفي كتمة اإليدوغ العديد مف المعالـ األثرية التي تعود لعدة حضارات مضت.
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 -2-2الشريط الساحمي:
يبمغ طوؿ الساحؿ بعنابة  80كمـ أي حوالي  % 7مف طوؿ الساحؿ الجزائري ،يتميز باحتوائو عمى
مجموعة مف الشواطئ الجميمة و عددىا  26شاطئ و ىي في معظميا شواطئ رممية تميزىا الكثباف
الرممية الذىبية ،و تتخمميا رؤوس و خمجاف أشيرىا رأس الحراسة ( )cap de gardeالذي يجمب العديد
مف السياح لمتمتع بالمناظر الخالبة التي تصنعيا الشواطئ و الخمجاف المحيطة بو ،و مناره الذي
يعتبر معمما تاريخيا شامخا مف أعالي صخوره الرمادية.
 -3-2البحيـــرات
بحيرة فت ازرة تتواجد عمى بعد  18كيمومتر مف الجنوب الغربي لمدينة عنابة بالقرب مف بمدية برحاؿ،
تعد مف البحيرات األكثر اتساعا بالجزائر إذ تقدر مساحتيا بػ  18.670ىكتار و عمقيا يصؿ إلى 10
أمتار فوؽ سطح البحر ،تممؤىا مياه سيالف الجباؿ المحيطة بيا  ،في سنة  1877اشتبيت الشركة
المنجمية بأف مياىيا ىي السبب في انتشار الحمى المستنقعية فأمر بتجفيفيا و تـ ذلؾ لعدة سنوات
األمر الذي تسبب في فقداف البحيرة دورىا مف بيف أىـ مواقع تكاثر الطيور ،لكف عممية التجفيؼ ىذه
سمحت باكتشاؼ داخؿ حوض البحيرة آثا ار قديمة تعود إلى الحضارات الرومانية ،كما أف عمميات
تجفيفيا جعمتيا تجؼ تمقائيا في فصؿ الصيؼ و انعكس ذلؾ إيجابا عمى البحيرة فيي أصبحت تجدد
مياىيا كؿ سنة و بالتالي أصبحت تستقبؿ العديد مف الطيور المياجرة  .سجمت ىذه البحيرة ضمف
قائمة رامسار لحماية المناطؽ الرطبة.
 -4-2الغــابــــات:
تتمتع والية عنابة بمساحة غابية معتبرة تقدر بػ  68.824ىكتار بنسبة تشجير تقدر بػ ،)1( % 49
تضـ عدة تشكيالت نباتية أىميا البموط الفميني بمساحة 15.308ىػكتار ،الصنوبر بػ  6.160ىكتار،
الكاليتوس بػ 3.315ىكتار ثـ بموط الزاف بػ  746ىكتار و مساحة كبيرة مف ىذه الغابات قدرىا
 39.332ىكتار تكسوىا األحراش ،أما عف إنتاج ىذه األخيرة فيتمثؿ في الفميف ،الحطب الصناعي و
حطب التسخيف

1 Schéma directeur d’aménagement touristique (SDAT) de la wilaya de Annaba, mission 2. p 39
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 -3المؤهالت الثقافيـة:
 -1-3المواقع األثرية:
تتمتع والية عنابة بالعديد مف المواقع و المعالـ األثرية و التاريخية الناتجة عف تعاقب عدة حضارات
عمى المنطقة مف بقايا الفترة ما قبؿ التاريخ إلى آثار الحضارة النوميدية ،الفينيقية ،الرومانية،
اإلسالمية ،الدولة العثمانية  ،الفترة اإلستعمارية منيا المصنفة كمعالـ تاريخية مف بينيا نذكر:
 -1-1-3الموقع األثري لمدينة هيبون
اكتشؼ الموقع األثري لمدينة ىيبوف عند القياـ بتنقيبات انطمقت أشغاليا سنة  1927و صنؼ تراثا
تاريخيا في  16جويمية  ،)1( 1952تتوضع اآلثار عمى مساحة  26ىكتار و تعد الموضع القديـ
لمدينة عنابة الذي يضـ العديد مف المعالـ األثرية الشاىدة عمى تاريخ المنطقة و عمى الحضارات التي
تعاقبت عمييا خاصة الحضارة الفينيقية و الرومانية .يقاؿ أف نشأتيا تعود إلى القرف األوؿ ميالدي (،)2
و أف إسميا ىيبوف يعود إلى الحضارة الفينيقية ،حيث ىيبوف أو  Ubbonبالفينيقية يعني المأوى ،
الممجأ أو الخميج.
و تتكوف اآلثار التي يحتضنيا ىذا الموقع مف حي الفيالت ،سوؽ المدينة ،الحمامات التي تعود إلى
الفترة الرومانية ،الساحة العامة أو الفوروـ و يعتبر أكبر فروـ عثر عميو في إفريقيا الشمالية حيث تبمغ
مساحتو  3.268ـ ، 2مستودع مياه مدينة ىيبوف القديمة المصنؼ في قائمة التراث التاريخي منذ سنة
 ،1900الحي المسيحي الذي يضـ كنيسة ساف أوقستاف و التي كانت تجمب و لعدة سنوات العديد مف
الزوار و الحجيج المسيح القادميف مف عدة مناطؽ ،و المسرح الروماني الذي يحفظ العديد مف القطع
األثرية المكتشفة بموقع المدينة كالصياريج ،الزخارؼ الفنية ،صفائح الفسيفساء األرضية ،أواني
فخارية ،قطع نقدية ،رسومات و نقوش حائطية.
لمحفاظ عمى ىذه البقايا التاريخية تعرض ىذا الموقع إلى عمميات ترميـ و إعادة ىيكمة سنة  2006و
لكف كانت تدخالت بسيطة جدا حيث خصص مكاف لإلستقباؿ و أنشأ موقؼ لمسيارات .و يمكف
استعماؿ ىذا الموقع التاريخي و األثري في استقباؿ السياح المولعيف بالثقافة و محبي اإلكتشاؼ و
البحث في التاريخ مف طمبة و باحثيف.
 1األمر رقـ  67المؤرخ في  20ديسمبر  1967المتعمؽ بالحفريات و حماية األماكف و اآلثار التاريخية و الطبيعية
2 SDAT de la wilaya de Annaba, op cit. p 217
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 -2-1-3القمعة الحفصية و سورها
صنفت القمعة تراثا تاريخيا سنة 1978

()1

و يعود تاريخ

بنائيا إلى الفترة الحفصية في القرف الثالث

عشر ميالدي بأمر مف حاكـ بجاية أبي زكريا بف إسحاؽ الحفصي حيث كانت تنتظـ تحت لوائو ،و
كانت تعتبر مرك از دفاعيا حصينا لممدينة و مق ار لمحكاـ الحفصييف ،و في  1337قرر سمطاف بونة أبو
الفضؿ بف يحي أبو بكر بناء قصر فييا بغرؼ ذات طراز رفيع ،و خالؿ الفترة العثمانية اتخذه الحكاـ
إقامة دائمة ليـ ،أما في سنة  1832عشية اإلحتالؿ الفرنسي فقد تحولت القمعة إلى ثكنة عسكرية و
مركز كبير لمذخيرة لكف حاليا دمرت العديد مف مرافقيا.
صورة رقـ  :10حصف المعذبيف

صورة رقـ  :09القمعة الحفصية

المصدر :إلتقػػاط البػػاحثػػة 2014
 -3-1-3حصن المعذبين
()2

صنؼ الحصف تراثا وطنيا

و ىو عبارة عف معمـ عسكري بني ضمف أسوار المدينة و تحصينات

بونة القديمة ،يعود تاريخ بنائو إلى الفترة ما قبؿ العثمانية مف أجؿ الدفاع عف المدينة مف الجية
الشمالية ،و فيو يطبؽ حكـ اإلعداـ لذلؾ يعرؼ باسـ المشنقة.

1القرار المؤرخ في  20نوفمبر  1978المتضمف ترتيب قمعة و حصف المعذبيف و آثار سور عنابة بيف األماكف التاريخية
2

الجريدة الرسمية رقـ  52المؤرخة في 1978/11/20
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 -4-1-3كنيسة القديس أغستان

()1

تسمى محميا باللة بونة بنيت بالقرب مف موقع ىيبونة القديمة في نياية القرف التاسع عشر حسب
ىندسة رومانية ،و تعد ىذه الكنيسة جوىرة مسيحية تتمتع بجماؿ ساحر إذ يميز مدخميا باب خشبي
كبير موضوع داخؿ أقواس عالية مزينة بزخارؼ خزفية ،و يوجد بالساحة قرب المدخؿ تمثاؿ مف
البرونز لمقديس أوغستاف رمز المسيحية بييبوف و تمثؿ ىذه الكنيسة معمما لممدينة فموقعيا المرتفع
جعميا ترى حيثما نمر في المدينة كما أنو بإمكاننا أف نمقي نظرة عمى المدينة عند الوقوؼ قرب
الكنيسة.
صورة رقـ  :12كنيسة القديس أغستاف

صورة رقـ  :11تمثاؿ القديس أوغستاف

المصدر :إلتقػػاط البػػاحثػػة 2014
 -5-1-3المدينة القديمة
تعود نشأت ىذه المدينة إلى أكثر مف عشر قروف ،بناىا العرب و سموىا بونى الحديثة ثـ عنابة ،سنة
 1832أعاد المعمر الفرنسي بناءىا فأفقدىا العديد مف مميزاتيا العربية اإلسالمية رغـ ذلؾ فالزائر
اليوـ الزاؿ يبحث داخميا عف مقومات ىذه الحضارة العريقة التي تروي مرور العرب ثـ األتراؾ و
طابعيـ المعيشي.
 1القديس أوغستان ( )430 – 354ىو كاتب وفيمسوؼ مف أصؿ نوميدي-التيني ،ولد في طاغاست حاليا سوؽ أىراس ،الجزائر  .يعد أحد أىـ الشخصيات
المؤثرة في المسيحية الغربية .تعتبره الكنيستاف الكاثوليكية واألنغميكانية قديسا وأحد آباء الكنيسة البارزيف وشفيع المسمؾ الرىباني األوغسطيني.
عاـ  396تـ تعيينو أسقفا مساعدا في ىيبوف وبقي أسقؼ و ىي أعمى الرتب الكينوتية في الدياانة المسيحية حتى وفاتو عاـ 430
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في

صورة رقـ  :13أحد شوارع المدينة القديمة
تناـ المدينة القديمة و المعروفة محميا ب ػ
« بالص دارـ» عمى كنوز تاريخية تروي قصص
حضارات و شعوب مرت عمييا ،تاركة معالـ أثرية
ىامة ،ال تزاؿ قائمة إلى يومنا ىذا ،ومف بينيا
أسوار المدينة ،برج المعذبيف ،القمعة الحفصية،
جامع صالح باي ،جامع أبو مرواف.
المصدر :إلتقػػاط البػػاحثػػة 2014

و مف أىـ ما يميزىا كذلؾ ىو محافظة بناياتيا

الكبيرة عمى أسماء العائالت المالكة ليا .و رغـ االنييارات الكبيرة التي تعرفيا المدينة القديمة ،ال تزاؿ
بعض العائالت فييا تحافظ عمى الحرؼ و الصناعات التقميدية و الخياطة ،و حتى بعض األكالت
التقميدية التي ال نجدىا إال في « بالص دارـ».
تحوي المدينة القديم ة لعنابة تراثا عمرانيا و معماريا ميما ،نممسو مف خالؿ ثالث أنواع مف المباني
السكنية ىي:

المباني العربية التركية:

صورة رقـ  :14حالة مسكف ذو طابع عربي تركي

تتميز بيندستيا العربية اإلسالمية التي تعرؼ ببساطتيا
الخارجية و جماؿ أبوابيا الخشبية ،و نوافذىا المخفية
التي تنفتح داخؿ المباني محيطة بفناء يتوسطيا و ىو
الذي يمثؿ القمب النابض لممنزؿ ،مواد بناءىا تختمؼ مف
الحجارة المسقولة إلى الخشب ،و عموىا ال يتعدى ثالث
طوابؽ
المصدر :إلتقػ ػ ػاط البػػاحثػػة 2014
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المباني األروبية:
عمى عكس النوع األوؿ  ،تتميز المباني األروبية بيندستيا المغايرة ،فواجياتيا تتسـ بالفخامة فضال
عف فتحاتيا الكبيرة مف النوافذ و الشرفات المزينة بالنقوش و أبواب كبيرة الحجـ ،داخؿ المباني ال يوجد
فناء و لكف رواؽ داخمي مغمؽ تحيط بو الغرؼ ،مساحتيا كبيرة و عموىا يصؿ إلى أربعة طوابؽ

المباني المختمطة:
و ىي تجمع بيف النوعيف السالفيف ،أي تجمع بيف اليندستيف ،فنجد الطابع األروبي و تخمط معو أبواب
في شكؿ أقواس مثال ،و في حاالت أخرى يحدث مف جراء تحوالت أقيمت في مباني قديمة بطابع
مغاير.
إلى جانب المباني السكنية ،تعرؼ المدينة انتشار الحمامات و بعض التجييزات ،لكف تشتكي مف
النسياف و قدـ بناءىا الذي أصبح ييدد بالتمؼ و اإلنييار ،تحاوؿ مديرية الثقافة تصنيفيا ضمف التراث
الوطني حتى تستفيذ مف عمميات الصيانة و الترميـ.
صورة رقـ  :15مسجد أبو مرواف

 -6-1-3مسجد أبو مروان
مسجد أبو مرواف الشريؼ مسجد مصنؼ تراث وطني ألنو
مف ضمف أقدـ معالـ اإلسالـ األربعة المتواجدة بالجزائر (
مسجد سيدي بومديف دفيف بتممساف ،زاوية سيدي عقبة بف
نافع بضواحي بسكرة و ضريح ابف زكريا يحي ببجاية )،
و يعتبر مف أقدـ المنشآت الدينية بمدينة عنابة  ،يعود
تاريخ بناءه إلى القرف الحادي عشر و بالتحديد بيف
 1033و  1058ميالدي مف طرؼ رجؿ عمـ و تقوى ىو
أبو ليث البوني سميؿ عائمة كريمة تعرؼ في الوسط

المصدر :إلتقػػاط البػػاحثػػة 2014
العنابي بدار النيار لكف رغـ أنو أبو ليث الذي بنى ىذا المسجد إال أنو يتخذ اسـ أبو مرواف الذي جعؿ
منو مدرسة لحفظ و تفسير القرآف .يتميز المسجد بقاعة الصالة التي تتسع لػ  1.200مصمي تحمميا
سمسمة مف األعمدة و الرؤوس الرخامية يزعـ أنيا استعيدت مف موقع ىيبوف القديمة الروماني ،كما أف
ىندستو تشبو كثي ار مسجد القيرواف و المعالـ التونسية لمقرف التاسع .بني المسجد في منطقة مرتفعة
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مف المدينة لذلؾ حوؿ إباف فترة اإلحتالؿ الفرنسي إلى مستشفى عسكري ليعود عمى حالتو األصمية
بعد اإلستقالؿ الوطني ،و قد دفف بو مؤسسو أبو ليث البوني و إمامو أبو مرواف الشريؼ.
 -7-1-3مسجد صالح باي
يعود تاريخ بناءه إلى العيد العثماني و بالخصوص إلى فترة صالح باي ( باي قسنطينة ) الذي كاف
باي كذلؾ لعنابة خالؿ الفترة الممتدة مف  1775إلى  1792و جاءت ىندسة المسجد صورة مطابقة
لمجامع الكبير بالعاصمة و سمي بمسجد صالح باي ألف ىذا األخير مف أكثر البايات حظوة لدى
السكاف لما كاف لو مف فضؿ في العناية بأحواؿ الرعية و نشر العموـ و إنصاؼ مختمؼ الطوائؼ
لمعيش في أمف و طمأنينة ،فعند بنائو أنشأ مئذنتيف واحدة تحوي قبة مخروطية مف اليندسة العثمانية و
الثانية مربعة الشكؿ مف اليندسة المغاربية و ذلؾ مف أجؿ التوحيد بيف العثمانييف الحنفييف و العرب
المالكييف .بعد  13يوـ مف تدشيف المسجد ،أغتيؿ الباي صالح مف طرؼ حسف باشا داي العاصمة و
تحوؿ اسـ المسجد مف صالح باي إلى جامع الباي و منع العرب مف الصالة بو كما ىدمت المئذنة
ذات الشكؿ المغاربي سنة  .)1( 1796بقي المسجد مصمى لألتراؾ الحنفييف إلى غاية  1982و صنؼ
ضمف المعالـ التاريخية سنة 1987
 -8-1-3زاوية سيدي ابراهيم التومي
صنفت ىذه الزاوية تراثا تاريخيا سنة  ،1978و تعد مف أىـ المواقع الدينية بالمدينة ،ىي عبارة عف
زاوية و مصمى و قد بنيت تكريما لمشيخ إبراىيـ التومي أحد أشير أقطاب الطرؽ الصوفية بعنابة في
القرف السابع عشر ميالدي ،و يتواجد ضريحو داخؿ الزاوية و ىي عبارة عف قبة بناىا محمد ستى
أشير بنائي المدينة بأمر مف عمي باي حاكـ تونس الذي أقسـ بإنشاء قبة عمى قبر الشيخ ابراىيـ
التومي إذا ربح في الحرب ،تعمو مدخؿ ىذه القبة أبيات نقشت تكريما لمشيخ .كانت الزاوية تستعمؿ
كمأوى لممسافريف الذيف يصموف لممدينة في وقت متأخر ،و حسب عادة العنابييف فزوار المدينة الذيف
يتمنوف شيئا عند مشاىدة ضريح ىذا الولي فإف أمنيتيـ تتحقؽ.

1 SDAT de la wilaya de Annaba, op cit. p 221
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 -9-1-3معالم األولياء الصالحون
تعرؼ مدينة عنابة بالطقوس و المعتقدات القديمة فتنتشر بيا العديد مف المواقع التي تحتضف مدافف
ألولياء صالحيف و أخرى لمرابطيف معروفيف ،يقصدىا العديد مف الزوار لمتبارؾ بيا أشيرىا مصحوبة
بشروحات و أساطير منيا قبر بف الطيب الذي تـ تغميفو بالحناء  ،لال رحيمة  ،سيدي أحمد لمقاطي ،
سيدي عبد القادر  ،قداد الدىور  ،عفست لحسف  ،م ازرة الخادـ  ،سيدي رابح ،و يبقى أشيرىا و
أكثرىا شعبية لدى سكاف عنابة ىو رأس الحمراء و ىو مكاف اختاره األولياء الصالحيف إلقامة الطقوس
و سموه بػ "رجاؿ الحمراء الصالح" أيف تقاـ الوعدات بالزيارات و اإلحتفاالت باألغاني و ذبح الكباش
إلقامة الوالئـ.
 -11-1-3منار رأس الحمراء
منار عنابة و المعروؼ بػمنار رأس الحمراء نسبة إلى تؿ بوحمرة المبني فوقيا و يعرؼ كذلؾ بػ cap

 ،de gardeبني سنة  1850أي خالؿ فترة اإلستعمار الفرنسي في الجية الشمالية الغربية لخميج
عنابة  ،و زود في  1880بمنار كيربائي.
 -2-3الهياكل الثقافية:
بالنسبة لميياكؿ الثقافية التي يمكنيا أف تثير اىتماـ السائح و تخدـ المجاؿ السياحي فيي ضعيفة نوعا
ما إذ أنيا تقتصر فقط عمى المسرح الجيوي و قصر الثقافة و ىي تفتقر إلى تواجد متحؼ فالقطع
األثرية التي عثر عمييا بموقع ىيبوف جمعت في متحؼ الموقع و باقي اآلثار األخرى مبعثرة عمى
مختمؼ اليياكؿ أو في متاحؼ خارج الوالية كمتحؼ سيرتا بقسنطينة
 -1-2-3المسرح الجهوي عز الدين مجوبي
يعتبر مسرح عنابة منشأة فنية و ثقافية تـ بناءه في فترة اإلستعمار الفرنسي في نياية القرف  19و
خصوصا مف سنة  1890إلى  ،1899كاف مسرح بمدي لكف ىدـ مف طرؼ الطيراف الحربي األلماني
إباف الحرب العالمية الثانية ( ،)1942دشف بشكمو الحالي سنة  ،1954و في سنة  1963بعد
اإلستقالؿ الوطني إستعادتو الدولة الجزائرية و جعمت منو مسرحا وطنيا ،و أصبح مسرحا جيويا
بموجب األمر رقـ  39/70المؤرخ في  12جواف  1970المتضمف إعادة تنظيـ المسرح الوطني
الجزائري  ،و في سنة  2000أعطي لو إسـ الفقيد عز الديف مجوبي طبقا لممرسوـ الرئاسي رقـ
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 70/2000المؤرخ في  21مارس  2000المتضمف تسمية المسرح الجيوي بعنابة ،يتسع المسرح لػ
 1.200مقعد.
إضافة إلى اإلنتاج السينمائي يحقؽ المسرح الجيوي لعنابة نشاطات أخرى فنية ،ثقافية و أيضا تربوية
ذات مستوى جيوي و وطني منيا الحفالت و المعارض الفنية ،المؤتمرات و المقاءات الثقافية و
الفكرية.
 -3-3الصناعات التقميدية:
تنوع الثروات التي تزخر بيا الوالية و طابعيا السياحي يفرض عمييا تطوير قطاع الصناعات الحرفية
لما لو مف عوائد كثيرة عمى المنطقة السيما مساىمتو في التعريؼ بالتراث المحمي .و أماـ غياب
معطيات حديثة ،استعممنا معطيات سنة  2012المصرح بيا مف طرؼ مديرية السياحة و الصناعات
التقميدية.
تضـ والية عنابة  3.685حرفي موزعيف عمى عدة تعاونيات و ينشطوف في ثالث فروع مف
الصناعات التقميدية و توزيعيـ كالتالي:
  821حرفي في فرع الصناعة التقميدية و الفنية  841حرفي في فرع الصناعة التقميدية إلنتاج المواد  2.023حرفي في فرع الصناعة التقميدية إلنتاج الخدماتعدد الحرفييف بوالية عنابة في ارتفاع ابتداءا مف سنة  1998سنة بداية التسجيالت بغرفة الصناعات
التقميدية و الحرؼ لوالية عنابة حيث كاف عددىـ  132حرفي ليتضاعؼ إلى  3.685حرفي سنة
.2012
كما أف فرع الصناعة التقميدية إلنتاج الخدمات ىو الفرع السائد ألنو يتضمف أكبر عدد مف الحرفييف
بنسبة  ،% 55و أف فرع الصناعة التقميدية و الفنية يضـ أقؿ عدد مف الحرفييف.
مف بيف الحرؼ التقميدية التي تعرؼ بيا والية عنابة نذكر:
الطرز التقميدي ،المباس التقميدي ،الخياطة الجاىزة ،صناعة الفخار ،الرسـ عمى الحرير ،النقش عمى
الخشب و صناعة الحمي.
لكف ما يشتكي منو ىذا القطاع خاصة نقص اإلبداع و غياب بعض المنتوجات الحرفية و التقميدية
الخاصة بمنطقة عنابة و التي يجب إحياءىا مف أجؿ إنقاذىا مف االنقراض حتى تبقى دائما تحكي
تاريخ و عادات المنطقة.
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 -4الهياكل السياحية
 -1-4هياكل االستقبال بالواليـة:
تتمثؿ ىياكؿ اإلستقباؿ السياحي بوالية عنابة في الفنادؽ خصوصا مع افتقارىا ألنواع اليياكؿ األخرى
كالمخيمات الصيفية و غيرىا.
تعد المؤسسات الفندقية مف أىـ اليياكؿ السياحية فيي تستقبؿ الفئات المتوسطة و المرتفعة الدخؿ و
جميع المستويات الفكرية لمسياح و تقدـ ليـ أحسف الخدمات و ىي التي تبيف المستوى السياحي
لممنطقة ،أما عف مدينة عنابة فيي تحتوي عمى عدة أنواع مف ىذه المؤسسات تتقدميا الفنادؽ،
اإلقامات السياحية ،الموتيالت و ىياكؿ مبيت أخرى
 -1-1-4توزيع المؤسسات الفندقية حسب الموقع و الممكية
يتوزع عبر والية عنابة  42مؤسسة فندقية و ىي مبينة في الجدوؿ أدناه
جدوؿ رقـ  :37توزيع المؤسسات الفندقية عبر والية عنابة لسنة 2016
الموقع

إسـ الفندؽ

الممكية

التصنيؼ

عدد الغرؼ

عدد األسرة

عنابة

صبري

خاص

*4

251

684

عنابة

المجستيؾ

خاص

*3

91

185

سرايدي

المنتزه

عمومي

*3

90

180

عنابة

ريـ الجميؿ

خاص

*3

72

157

عنابة

المنى

خاص

*2

32

81

عيف الباردة

موتيؿ السالـ

خاص

*1

16

43

عنابة

األمير

خاص

*1

45

96

عنابة

طوريف

خاص

*1

46

90

عنابة

صفصاؼ

خاص

*1

29

59

عنابة

باؿ إتواؿ

خاص

*1

18

32

عنابة

موتيؿ نسيـ

خاص

*1

34

90

عنابة

األىراـ

خاص

*0

42

80

عنابة

صوفيا

خاص

*0

35

90

عنابة

سيبوس الدولي

عمومي

طور التصنيؼ

288

552

عنابة

شمس

خاص

طور التصنيؼ

80

115

204

سيدي عاشور

ميمو از بالس

خاص

طور التصنيؼ

71

156

سيدي حرب

التيميفريؾ

خاص

طور التصنيؼ

40

100

سرايدي

إمارة

خاص

طور التصنيؼ

13

26

الحجار

المونقاس

خاص

طور التصنيؼ

27

49

عنابة

إقامة إيبوف

البريد

طور التصنيؼ

61

135

عنابة

الكاروبي

خاص

طور التصنيؼ

26

49

عنابة

األماف

خاص

طور التصنيؼ

39

78

عنابة

اليناء

خاص

طور التصنيؼ

19

48

عنابة

لوريوف

خاص

طور التصنيؼ

45

78

عنابة

النزىة

خاص

طور التصنيؼ

16

19

عنابة

الخميج

خاص

طور التصنيؼ

22

56

عنابة

الفنير

خاص

طور التصنيؼ

29

60

عنابة

باريس

خاص

طور التصنيؼ

20

39

عنابة

نزؿ مفروش سديؼ

خاص

طور التصنيؼ

10

40

عنابة

سبالنديد

خاص

طور التصنيؼ

23

39

عنابة

مرحبة

خاص

صنؼ وحيد

08

39

عنابة

إقامة سياحية

خاص

صنؼ وحيد

10

40

سرايدي

الجزائر

خاص

/

23

30

عنابة

رشراش

خاص

/

76

165

عنابة

المرينوف

خاص

/

29

49

برحاؿ

ف ازرة

خاص

/

25

35

عنابة

المندياؿ

خاص

/

32

40

عنابة

أطمنتيؾ

خاص

/

30

37

عنابة

ألكسند ار

خاص

/

23

42

عنابة

األندلس

خاص

/

32

61

عنابة

سيرتا

خاص

/

22

43

عنابة

اليقار

خاص

في حالة ترميـ

15

30

المجموع

 42فندؽ

-

-

1.955

4.117
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يتبيف لنا مف الجدوؿ أف أغمب المؤسسات الفندقية بوالية عنابة ذات ممكية خاصة  ،و يقدر إجمالي
سعة استيعابيا  4.117سرير ،كما يتضح لنا التوزيع غير المتساوي لمفنادؽ عبر تراب الوالية
فمعظميا تتوضع بمقر الوالية مدينة عنابة بنسبة  %81مف إجمالي الفنادؽ كونيا مدينة كبيرة  ،قديمة
النشأة و ليا جاذبية كبيرة لمسياح ،كما نالحظ توضع  %93مف الفنادؽ في مناطؽ ساحمية و نسجؿ
تواجد ثالث فنادؽ فقط في مدف داخمية ىي فندؽ بعيف الباردة و فندقيف ببرحاؿ.
مف بيف  42فندؽ المتواجدة بوالية عنابة  13فندؽ فقط مصنؼ مف صفر نجمة إلى  04نجوـ ،
فندقيف ذو صنؼ وحيد و  27فندؽ في طور التصنيؼ.
مف بيف  13فندؽ مصنؼ ،فندؽ واحد فقط مصنؼ  04نجوـ و ثالثة فنادؽ مصنفة ثالث نجوـ كما
نالحظ غياب فنادؽ عالية التصنيؼ أي مف صنؼ  05نجوـ رغـ كوف عنابة مدينة كبيرة و
متروبولية مف المفروض أف وجيتيا السياحية ال تتمثؿ في اإلستجماـ و الراحة فقط بؿ كذلؾ األعماؿ
و المؤتمرات خصوصا كونيا ثاني أكبر مدينة في الشرؽ الجزائري و ىذا يستدعي تواجد عمى األقؿ
فندؽ واحد مف صنؼ  05نجوـ يتماشى و مستوى السياح الوافديف.
بالنسبة لمخدمات التي تقدميا ىذه الفنادؽ لزبائنيا فيي تختمؼ مف فندؽ إلى آخر رغـ تواجد فنادؽ
تكتفي بخدمة المبيت فقط أو تتعداىا إلى اإلفطار ،و عمى العموـ فإف الخدمات الفندقية تتكاثؼ و
تتنوع كمما كاف الفندؽ عالي التصنيؼ وفقا لممرسوـ التنفيذي  130-2000المؤرخ في
 2000/06/11المتعمؽ بتصنيؼ الفنادؽ ،و في ىذا الصدد فإف الفنادؽ التي تقدـ خدمات إضافية
تتميز بالتنوع و الجودة و عددىا ال يتعدى أربع فنادؽ فقط و ىذا يعود إما لنقص رأس الماؿ أو
لتواجد الفندؽ داخؿ نسيج عمراني مبني ال يسمح لو بتوسيع رقعتو.
 -2-1-4تطور حركة الفنادق خالل الفترة 2116 -2113
مف الجدوؿ رقـ  38يتبيف لنا بوضوح تذبذب عدد الفنادؽ خاصة في الفترة بيف  2003و  2009و
ذلؾ بسبب غمؽ بعض الفنادؽ التي ال تستجيب لممواصفات الفندقية التي ينص عمييا القانوف و فتح
فنادؽ جديدة ،لكف ابتداءا مف  2009بدأ يستقر فيتضح التزايد المستمر لعدد الفنادؽ و ثبوتو في
الفترة بيف  2013و  2016لتصؿ طاقة استيعابيا  4.117سرير و ىي طاقة ال بأس بيا مقارنة
بالسنوات السابقة و بالواليات المجاورة لوالية عنابة.
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جدوؿ رقـ  :38تطور حركة الفنادؽ بوالية عنابة خالؿ الفترة 2016 – 2003
السنة

عدد

الفنادؽ

عدد المستخدميف

عدد

األسرة

دائموف

مؤقتوف

المجموع

عدد الميالي

عدد الوجبات

(وجبة/السنة)

2003

39

2878

699

55

754

251.944

127.912

2004

39

3088

721

56

777

242.695

151.934

2005

42

-

722

56

778

256.764

171.431

2006

40

-

811

56

786

215.636

129.779

2007

41

-

686

56

742

218.134

116.273

2008

39

3812

811

112

923

240.541

277.767

2009

40

4023

816

112

928

210.140

355.905

2010

40

4048

803

108

911

262.400

300.262

2011

41

4048

803

108

911

180.737

-

2012

41

4048

803

108

911

268.662

-

2013

42

4048

803

108

911

229.711

361.919

2014

42

4048

803

108

911

258.515

3.494.504

2015

42

-

-

-

-

274.579

1.159.758

2016

42

4117

-

-

-

-

-
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كما أف ىذه الفنادؽ تساىـ في تشغيؿ  911موظؼ منيـ  803موظؼ دائـ و  108موظؼ مؤقت
يتـ تشغيميـ خاصة في فصؿ االصطياؼ و عمى العموـ تسجؿ الوالية ثبات عدد المستخدميف بمجاؿ
الفندقة منذ سنة .2010
كما أف أسرة الفنادؽ شغمت بػ  274.579ليمة سنة  2015و ىو عدد ليالي في ارتفاع إذ تزايد بػ
 16.064ليمة عف السنة السالفة كما قدمت لزبائنيا خالؿ نفس السنة  1.159.758وجبة طعاـ و
 3.494.504وجبة طعاـ سنة  2014و ىي أرقاـ ال بأس بيا إذا ما قورنت بالسنوات الماضية.
باإلضافة إلى المؤسسات الفندقية تحتوي والية عنابة عمى داريف لمشباب يمكنيما إثراء طاقات
اإلستقباؿ السياحي في فصؿ الصيؼ ،واحدة تتواجد بمركز مدينة عنابة و الثانية بمنطقة عيف عشير
التي تتميز بموقعيا الجذاب المقابؿ لمكرنيش و الواقعة في وسط غابة مطمة عمى البحر.
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 -2-4المطاعم السياحية
عدة فنادؽ بوالية عنابة يقدموف خدمة اإلطعاـ و خاصة الفنادؽ المصنفة حيث قدر عدد الوجبات
المقدمة سنة  2015بػ  1.159.758وجبة (أنظر الجدوؿ رقـ  )38و ىو عدد ال بأس بو إذا ما
قارناه بعدد الميالي السياحية المقضات بالوالية في نفس السنة و المقدرة بػ  274.579ليمة ،و إذا
افترضنا أف كؿ ليمة تستوجب وجبتيف الغداء و العشاء فإف عدد الميالي سيتضاعؼ ليصبح
 549.158وجبة و بذلؾ نستنتج أف مطاعـ الفنادؽ لوحدىا كانت كافية لضماف خدمة اإلطعاـ لكؿ
سياح الوالية سنة  ،2015دوف أف ننسى أف ىذه الوجبات تقدـ لكؿ مف السياح الوافديف و أيضا لعدد
معتبر مف سكاف المدينة.
الجدوؿ رقـ  :39المطاعـ السياحية المصنفة بوالية عنابة سنة 2015
إسـ المطعـ

التصنيؼ

عدد الوجبات (وجبة/اليوـ)

الشاطئ الجميؿ

*3

116

ألباطروس

*3

120

كارافاؿ

*2

62

باماكو

*1

44

حاسي مسعود

*1

40
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كما توجد بالوالية مطاعـ سياحية أخرى مستقمة عف الفنادؽ و عددىا خمس مطاعـ (أنظر الجدوؿ
رقـ  )39و ىي مطاعـ مصنفة مف نجمة واحدة إلى ثالث نجوـ ،قدمت  382وجبة في اليوـ سنة
 ، 2015ساىمت مف خالليا في تمبية خدمة اإلطعاـ السياحي إلى جانب عدد مف المطاعـ الشعبية
و مطاعـ األكالت الخفيفة و السريعة التي تنشتر بيف أرجاء مدينة عنابة و التي تساىـ خاصة في
تقديـ وجبة الغذاء.
 -3-4وكاالت السياحة و األسفار:
توجد بالوالية  45وكالة لمسياحة و األسفار يشتغؿ بيا  175موظؼ و استقبمت  31.749سائح سنة
 2015كميـ جزائريوف.
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الجدوؿ رقـ  :40وكاالت السياحة و األسفػار لوالية عنابة خالؿ الفترة 2015 -2003
السنة

عدد المستخدميف

عدد

الوكاالت الدائموف

المؤقتوف

المجموع

عدد السياح
الجزائريوف

األجانب

المجموع

2003

17

41

28

69

20.201

282

20.483

2004

18

41

29

70

27.394

281

27.675

2005

-

41

27

70

22.849

516

23.365

2006

20

47

27

74

60.365

1.287

61.652

2007

24

66

62

129

30.244

1.299

31.541

25 2008

65

88

153

40.423

1.086

41.509

24 2009

65

80

145

46.522

848

47.370

24 2010

65

80

145

30.179

1.255

31.434

24 2011

65

80

145

20.021

143

20.164

24 2012

65

80

145

37.919

59

35.978

- 2013

-

-

-

37.893

1.430

39.323

- 2014

-

-

-

45.264

1.408

46.672

45 2015

-

-

175

31.749

00

31.749
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عند تتبع تطور حركة وكاالت السياحة و األسفار بوالية عنابة نالحظ أف عددىا في تزايد مستمر
لينتقؿ إلى  45وكالة سنة  2015مشغمة  175موظؼ و ىو عدد مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة.
أما عف عدد السياح المتعامميف مع وكاالت السياحة و األسفار فعددىـ في تذبذب فتارة يتزايد و تارة
أخرى يتناقص ،و يتبيف كذلؾ الفارؽ الكبير بيف عدد السياح الجزائرييف و األجانب ،فالسياح األجانب
عددىـ ضعيؼ جدا إذا ما قارناه مع عدد السياح الجزائرييف الذيف يتوجيوف إلى ىذه الوكاالت حتى
أنو منعدـ في سنة  2015و ىذا يعود مف جية إلى نقص السياح األجانب معدا الذيف يقصدوف
المنطقة مف أجؿ األعماؿ.
و مف جية أخرى فالزبائف الجزائريوف يقصدوف ىذه الوكاالت لإلستفادة مف رحالت العمرة و الرحالت
اإلستجمامية المنظمة في دوؿ أخرى إضافة إلى شراء تذاكر السفر .و مرة أخرى فوكاالت السياحة ال
تمعب دور الجاذب لمسياح بؿ المصدر ليـ.
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باإلضافة إلى وكاالت السياحة و األسفار تضـ الوالية ديواف محمي لمسياحة و جمعيتاف تنشطاف في
()1

المجاؿ السياحي و تساىماف في الترقية الثقافية و السياحية لوالية عنابة
 -5شـواطئ الواليـة:

ينتشر عمى طوؿ الشريط الساحمي لوالية عنابة  26شاطئ  ،معظميا شواطئ رممية تعمؿ كميا عمى
جمب آالؼ المصطافيف كؿ سنة.
جدوؿ رقـ  :41ش ػواط ػ ػ ػئ واليػ ػ ػة عن ػابػ ػ ػة
البمدية

عنابة

سرايدي

الشاطئ

تصنيؼ الشاطئ

الطوؿ(ـ)

العرض(ـ) المساحة(ـ)2

النصر

مسموحة لمسباحة 200

15

3.000

رزقي رشيد 1

مسموحة لمسباحة 550

20

11.000

رزقي رشيد 2

مسموحة لمسباحة 100

10

1.000

ريزي عمر

مسموحة لمسباحة 490

30

14.700

الكروب

مسموحة لمسباحة 220

15

3.300

رفاس زىواف 1

مسموحة لمسباحة 400

25

10.000

رفاس زىواف 2

مسموحة لمسباحة 40

05

200

بمفدار 1

مسموحة لمسباحة 170

15

2.550

بمفدار 2

مسموحة لمسباحة 65

10

650

عيف عشير

مسموحة لمسباحة 270

25

1250

800

سيبوس

ممنوعة لمسباحة 1000

80

64.000

25

25.000

جناف الباي

مسموحة لمسباحة 850

50

42.500

220

10

2.200

عيف بربر

ممنوعة لمسباحة 100
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20

( 6.750منيا
الشرطة)

890111

2.000

40211

مركز

واد النقب

ممنوعة لمسباحة 300

30

9.000

عيف الروماف

مسموحة لمسباحة 600

12

7.200

شاطئ المركز

مسموحة لمسباحة 620

15

9.300

الردمة

مسموحة لمسباحة 130

05

650

الخميج الغربي

مسموحة لمسباحة 150

05

750

الرماؿ الذىبية  1مسموحة لمسباحة 350

25

8.750

الرماؿ الذىبية  2مسموحة لمسباحة 250

15

3.750

الرماؿ الذىبية  3مسموحة لمسباحة 400

20

8.000

وادي الغنـ

ممنوعة لمسباحة 350

30

10.500

سيدي عكاشة

ممنوعة لمسباحة 40

10

400

سيدي سالـ

مسموحة لمسباحة 1500

100

150.000

سيدي سالـ

ممنوعة لمسباحة 2500

100

250.000

واد العنب

واد الريحانة

ممنوعة لمسباحة 60

12

720

المجموع

 26شاطئ ( 19مسموحة لمسباحة  07 +ممنوعة لمسباحة)

شطايبي

البوني

6470871
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تتوزع ىذه الشواطئ عمى خمس بمديات ساحمية و تقسـ إلى شواطئ مسموحة لمسباحة و عددىا 19
شاطئ أي ما يعادؿ  %73مف إجمالػي عدد الشواطئ بالوالية ،و  07شواطئ غير المسموحة
لمسباحة لكف تحتؿ  %27مف المساحة اإلجمالية لمشواطئ.
تختمؼ ىذه الشواطئ مف حيث أبعادىا و جماليا و مف حيث درجة إقباؿ المصطافيف عمييا،
فالشواطئ التي تجذب أكبر عدد ىي الواقعة في مدينة عنابة أو القريبة منيا حتى أنيا تبدو تتحمؿ
أكثر مف طاقة استيعابيا ،عمى عكس شواطئ سرايدي و شطايبي مثال التي تعرؼ بجماليا الساحر و
رماليا الدقيقة الذىبية إال أنيا ال تستقبؿ العديد مف المصطافيف بسبب موقعيا البعيد عف مقر الوالية
باإلضافة إلى كوف بعضيا مناطؽ شاغرة و البعض اآلخر يخمو مف المرافؽ السياحية.
تعاني شواطئ والية عنابة مف سوء تجييزىا و قمة النظافة خاصة بالنسبة لمشواطئ التي تعرؼ إقباال
كبي ار لممصطافيف ،باإلضافة إلى الشواطئ الواقعة قرب مناطؽ صناعية و مصبات الودياف مثؿ ما ىو
الحاؿ بالنسبة لشاطئ سيدي سالـ الذي يعاني مف درجة تموث كبيرة.
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 -1-5توافد المصطافون عمى الشواطئ:
تعرؼ والية عنابة توافدا كبي ار لممصطافيف نحو جميع شواطئيا ،توافدا يزداد سنة بعد أخرى.
شكؿ رقـ  :35التوافد عمى الشواطئ خالؿ الفترة 2015 – 2002
8000000
7000000
6000000

4000000
3000000

عدد المصطافين

5000000

2000000
1000000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

المصدر :مديرية السياحة و الصناعات التقميدية 2016
بمغ عدد المصطافيف في موسـ االصطياؼ لسنة  2015حوالي  1.816.467مصطاؼ ،توافدوا عمى
الشواطئ المحروسة لموالية و موزعيف عمى األشير الثالثة لفصؿ الصيؼ .لكف يتبيف بوضوح أف ىذا
العدد ىو أضعؼ عدد لممصطافيف عرفتو الوالية كما يتضح اإلنخفاض المستمر في عدد المصطافيف
مف سنة إلى أخرى ابتداء مف سنة  2008رغـ كوف عنابة مدينة كبيرة ،وىذا يعود بالدرجة األولى إلى
حموؿ شير رمضاف في فصؿ اإلصطياؼ ،إضافة إلى ىروب السياح مف درجة التموث الكبيرة و عدد
المصطافيف المتكدس عمى الشواطئ و مف ضعؼ تجييزىا و نقص األمف بيا.
 -6العقار السياحي:
وفقا لممرسوـ التنفيذي رقـ  232-88المؤرخ في  1988/11/05المتعمؽ باإلعالف عف مناطؽ
التوسع السياحي ،حدد لوالية عنابة خمسة مناطؽ توسع سياحي موزعة عمى ثالث بمديات ساحمية
تثري الوالية بعقار سياحي قدره  2.345ىكتار.
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جدوؿ رقـ  :42مناطؽ التوسع السياحي بوالية عنابة

البمدية

منطقة

التوسع

المساحة

اإلجمالية
(هكتار)

عنابة

الكرنيش

سرايدي

واد البقرات 1375

الخميج
شطايبي

الغربي
شطايبي

البوني

سيدي

سالـ

356

328

ممكية األرضية

44ىػ ممؾ لمدولة
312ىػ ممكية

المساحة
القابمة

لمتهيئة(هـ)
21,9

خاصة

137,5ىػ ممؾ

1375

لمدولة

وجود دراسة

لمتهيئة السياحية

طور الدراسة
توجد دراسة صادؽ عمييا

المجمس الشعبي الوالئي في
2011/11/02

 229,6ىػ ممؾ
لمدولة

328

340

-

-

36

ممؾ لمدولة

36

توجد دراسة صادؽ عمييا

المجمس الشعبي الوالئي في
2011/11/02

ال توجد دراسة
ال توجد دراسة

المصدر :مديرية السياحة و الصناعات التقميدية 2016
 -1-6وضعية مناطق التوسع و المواقع السياحية:
 -1-1-6منطقة التوسع السياحي الكرنيش عنابة:
تقع منطقة التوسع السياحي الكرنيش ببمدية عنابة و تبعد عف تجمعيا الرئيسي بػ  05كمـ  ،و ىي
تتربع عمى مساحة  356ىكتار ،تتمثؿ حدودىا في:

()1

مف الشماؿ و الشرؽ :البحر المتوسط
مف الجنوب :حدود المحيط السكني لمدينة عنابة عند النياية الشمالية لشاطئ خميج صيادي المرجاف
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غربا :تتبع الحدود المسمؾ الذي يصؿ مدينة عنابة إلى القسـ الغربي مف خميج وادي البقرات ثـ الحدود
الجنوبية لحديقة الحيوانات انطالقا مف حدودىا الجنوبية الغربية و تمر بيف الطريؽ الذي يصؿ المدينة
برأس "قارد" و الحدود الشرقية لمحديقة ثـ تتصؿ بالبحر مرو ار دائما بالحدود الشرقية لمحديقة.
بالنسبة لممكية األراضي في ىذه المنطقة ىي ممكية خاصة بالدرجة األولى إذ تحتؿ أزيد مف 268
ىكتار أغمبيا مبنية إذ جزء منيا تشغمو منشآت منيا السياحية و أخرى غير سياحية مف نوع ترقية
عقارية باإلضافة إلى قطعة أرضية تقدر مساحتو بػ  18,68ىكتار ممؾ لمكتب الدراسات و اإلنجاز
في التعمير لعنابة ( ،)URBANو بذلؾ لـ يبقى منيا سوى  06,21ىكتار قابمة لمتييئة.
باإلضافة إلى األراضي ممؾ لمدولة بمساحة  44ىكتار إذ لـ يتبقى منيا سوى  15,69ىكتار قابمة
التييئة موزعة عمى بعض الجيوب الشاغرة و المتجمعة في شاطئي عيف عشير و رفاس زىواف ،ماعدا
ىذه الجيوب فالمنطقة مشغولة إما بمباني و تجييزات تخدـ المجاؿ السياحي و ىي قميمة ،و إال مباني
سكنية و تجييزات أخرى خارجة عف ىذا المجاؿ لكف بالنسبة لمجيوب الشاغرة فيي تتميز بالقرب مف
البحر و بسيولة الربط بالطرؽ و الشبكات المختمفة كوف منطقة التوسع الكرنيش يعبرىا الطريؽ
الوطني رقـ  22و ىي مزودة في جزء منيا بشبكات المياه الصالحة لمشرب ،الصرؼ الصحي،
الكيرباء ،الغاز و الياتؼ.
عرفت ىذه المنطقة دراسة لمتييئة السياحية لكنيا قديمة ،أنجزتيا المؤسسة الوطنية لمدراسات السياحية
( )ENETو أنيتيا سنة  2002و برمج فييا تييئة ستة جيوب بيياكؿ سياحية ،استأنؼ ىذه الدراسة
مكتب الدراسات و اإلنجاز في التعمير لعنابة ( )URBANو أنياىا سنة  2004لكف لـ يعمؿ بيا لحد
يومنا ىذا .و حاليا انطمقت دراسة تييئة سياحية أخرى ىي في طور اإلنجاز.
و يجدر اإلشارة إلى أف موقع ىذه المنطقة قريب جدا مف البحر و ممكف أف يكوف منتمي في شريط
 300كمـ الواجب حمايتو كما جاء في القانوف رقـ  02-02المؤرخ في  05فيفري  2002و المتعمؽ
بحماية الساحؿ و تثمينو.
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 -2-1-6منطقة التوسع السياحي واد البقرات:
تقع منطقة التوسع السياحي واد البقرات ببمدية سرايدي دائرة عنابة تتربع عمى مساحة  1.375ىكتار،
تتواجد عمى عمؽ واحد كمـ مف الساحؿ و تتمثؿ حدودىا في:

()1

مف الشماؿ :البحر المتوسط
مف الشرؽ :الطريؽ الوطني الذي يصؿ رأس "قارد" بمدينة عنابة عند حدود منطقة التوسع السياحي ،و
تتبع الحدود الجنوبية الشرقية و الشمالية الشرقية لحديقة الحيوانات و التسمية
مف الجنوب :الخط الوىمي الذي يمر بحدود غابة إيدوغ عمى مسافة كيمومتر عف خميج الكتمة
الغرانيتية و عروة وادي البقرات و يمتد في جزءه الشرقي موازيا لمساحؿ عمى عمؽ  1.000متر إلى
غاية حدود حديقة الحيوانات و التسمية
مف الغرب :الخط الوىمي العمودي عف الحدود الجنوبية الذي يتصؿ بالبحر عند الطرؼ الغربي مف
قاعدة رأس الكتمة الغرانيتية
بالنسبة لممكية األراضي في ىذه المنطقة ىي ممكية خاصة بالدرجة األولى و ذلؾ بنسبة  % 90مف
إجمالي مساحة المنطقة ،أي ما يعادؿ  1237,5ىكتار ،جزء منيا مساحتو  100ىكتار ىو ممؾ
لمكتب الدراسات و اإلنجاز في التعمير لعنابة ( ،)URBANأما عف المساحة المتبقية أي 137,5
ىكتار فيي ممؾ لمدولة أي بنسبة  % 10فقط مف إجمالي مساحة المنطقة.
تتمتع ىذه المنطقة بشاطئ جميؿ طولو  1.000متر و عرضو  60متر كما أف جميع أراضييا شاغرة
و لـ تعرؼ أي شكؿ مف أشكاؿ التعمير سوى شبكة الطرؽ التي تعبرىا و المتمثمة في الطرؽ الوالئية
رقـ  16 ،15و 16أ و ىي غير موصولة بمختمؼ الشبكات مف قنوات المياه الصالحة لمشرب ،قنوات
الصرؼ الصحي ،الغاز و الياتؼ
بالنسبة لبرامج التييئة فقد أنجزت بالمنطقة دراسة مف طرؼ مكتب دراسات إيطالي " "RBZلكنو لـ
يكمميا ثـ أسندت الدراسة إلى مكتب دراسات آخر فرنسي " "groupe isisليكمميا و خصت مساحة
 137ىكتار فقط أي الجزء ممؾ لمدولة ،و برمج فييا ما يمي:
تزويد الوالية بػ  2.520سرير ،خمؽ  1.900منصب شغؿ مباشر و  2.150منصب شغؿ غير
مباشر
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 ىياكؿ المبيت:ثالث فنادؽ ( )*5،*4،*3بسعة  750سرير
 05مجموعات مف منازؿ سياحية جد راقية بسعة  696سرير
 03مجموعات مف منازؿ راقية بسعة  1.074سرير
 اليياكؿ التجارية و الخدمات :منطقتيف لمتجارة و موقؼ سيارات اليياكؿ الثقافية و الراحة :مركز لمتسمية و الترفيوىذه الدراسة أنييت و صودؽ عمييا سنة  2011لكف لـ ينجز منيا أي برنامج إلى يومنا ىذا.
 -3-1-6منطقة التوسع السياحي الخميج الغربي لشطايبي:
تقع منطقة التوسع السياحي الخميج الغربي لشطايبي ببمدية شطايبي تتربع عمى مساحة  328ىكتار و
تتمثؿ حدودىا في:

()1

مف الشماؿ :البحر المتوسط
مف الشرؽ :الشريط الساحمي عمى طوؿ  500متر
مف الجنوب :تبدأ الحدود في نقطة تقع بيف مرسى شطايبي و المقمع و تمر بسيؿ الجبؿ و تمتقي عند
مفترؽ الطرؽ المؤدي إلى المنار و الخميج الغربي ثـ تتبع المسمؾ الذي يصؿ مفترؽ الطرؽ لمقبرة
بودواس و جنوب دوار سرة بمعيد
مف الغرب :تحادي حدودىا الطريؽ الساحمي المؤدي إلى مدينة سيدي عكاشة إلى غاية مفترؽ
المسمؾ المؤدي لمشاف الثاني الموجود في الشماؿ الغربي لمشتى بو قطوس
بالنسبة لممكية األ ارضي في ىذه المنطقة ىي ممؾ لمدولة بالدرجة األولى و ذلؾ بنسبة  % 70مف
إجمالي مساحة المنطقة أي ما يعادؿ  229,6ىكتار ،و المساحة المتبقية أي  98,4ىكتار فيي ممكية
خاصة
تتمتع ىذه المنطقة بشاطئ جرفي طولو  900متر كما أف أراضييا شاغرة و غير موصولة بمختمؼ
الشبكات مف قنوات مياه صالحة لمشرب ،قنوات الصرؼ الصحي ،الغاز و الياتؼ ،يربطيا الطريؽ
الوالئي رقـ .107
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بالنسبة لبرامج التييئة فقد أنجزت بالمنطقة دراسة مف طرؼ مكتب دراسات إسباني " "ARQ-MAQو
خصت ىذه الدراسة مساحة  21,62ىكتار فقط و قد برمج فييا ما يمي:
تزويد الوالية بػ  1.242سرير ،خمؽ  790منصب شغؿ ،إنشاء اليياكؿ السياحية التالية:
ىياكؿ المبيت:
 فندؽ  4نجوـ بسعة  200سرير فندؽ بو شقؽ  4نجوـ بسعة  400سرير  48شقة سياحية بسعة  288سرير  59مقصورة بسعة  354سريراليياكؿ التجارية و الخدمات:
 مركز خدمات بو :مكاتب ،قاعة إجتماعات ،ورشة تخزيف و تنظيؼ ،مصمحة اإلسعافات األولية،مصمحة طبية ،مركز لمشرطة ،وكالة بريدية ،موقؼ سيارات
 محطة لمعالجة المياه التجارة الشاطئية :نقطة تجمع و التقاء و خدمات صغيرة ،إطعاـ تقميدي ،محالت تجارية،مراحيض ،مواقؼ سيارات
 قطب لمتنشيط و التسمية :مرفأ لمقوارب يتسع لػ  40قارب ،رصيؼ بحري لمتجواؿ ،منطقة عائميةلمترفيو ،رواؽ تجاري ،مركز لمحرؼ التقميدية ،متجر ،مطعـ لألكالت العالمية ،مطعـ لألكالت
التقميدية ،حانة ،ساحة كبيرة ،موقؼ سيارات
ىذه الدراسة أنييت و صودؽ عمييا سنة  2011لكف لـ ينجز منيا أي برنامج إلى يومنا ىذا .بؿ ما
يالحظ في موضع ىذه المنطقة و محيطو المباشر ىو تدىور كبير لألوساط الطبيعية مف شاطئ و
نباتات و غابات وذلؾ مف جراء التموث و الالمباالت.
 - 4-1-6منطقة التوسع السياحي شطايبي:
تقع منطقة التوسع السياحي شطايبي ببمدية شطايبي و تتربع عمى مساحة  340ىكتار
حدودىا في:

()2

 1حسب تقديرات مديرية السياحة و الصناعات التقميدية لوالية عنابة
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()1

و تتمثؿ

مف الشماؿ :حد مفترؽ الطرؽ المؤدي إلى الخميج الغربي و المنار في نقطة تقع بيف المقمع و الميناء
مرو ار بالسيؿ الجنوبي لمجبؿ
مف الشرؽ :الخط الوىمي الذي يبدأ عمى بعد  230متر شرؽ شاطئ روداييس و يمتد نحو الداخؿ
عمى مسافة  625متر
مف الجنوب :مف النقطة الجنوبية مف الحد الشرقي و يمتد إلى حد الجنوب الغربي نحو الشماؿ الغربي
قاطعا وادي الغنـ عمى مسافة  700متر مف شاطئ روداييس ،و يمر بمناجـ الظيرة حتى يمتقي
بالطريؽ الوالئي رقـ  107قرب سيدي فمكوـ الذي تحاذيو إلى غاية حدود المدينة بتؿ عيف بف سعيد
مف جية البحر و يمتقي بالطريؽ التي تصؿ شطايبي بسيدي عكاشة جنوب مقبرة بودواش.
مف الغرب :تتبع الحدود مسمكا انطالقا مف مقبرة بودواش إلى مفترؽ الطرؽ المؤدي إلى الخميج الغربي
و المنار.
تتمتع ىذه المنطقة بشاطئ طولو  900متر و عرضو حوالي  30إلى  40متر و أراضييا ليست
شاغرة و إنما يشغميا مقر بمدية شطايبي بكاممو ،أما بالنسبة لمطرؽ و الشبكات المختمفة فيعبر المنطقة
الطريؽ الوالئي رقـ .107
بالنسبة لبرامج التييئة فمـ تعرؼ منطقة التوسع ىذه أي دراسة تييئة.
 - 5-1-6منطقة التوسع السياحي سيدي سالم:
تقع منطقة سيدي سالـ في بمدية البوني و تتربع عمى مساحة  36ىكتار ،تتمثؿ حدودىا في:

()1

مف الشماؿ :البحر المتوسط
شرقا ،جنوبا و غربا :خط وىمي يربط تسع نقاط تمثؿ إحداثيات جغرافية حددىا المرسوـ التنفيذي.
تتميز المنطقة بشاطئ واسع ذو رماؿ دقيقة طولو يعادؿ  3.000متر و عرضو مف  120إلى 180
متر و جؿ أراضييا ممؾ لمدولة ،مف حيث الموصمية يمكف الوصوؿ إلييا عبر الطريؽ الوالئي رقـ
 ،56و ىي منطقة مزودة بقنوات المياه الصالحة لمشرب و قنوات الصرؼ الصحي أما عف الكيرباء و
الياتؼ فيي موجودة بالتجمع السكني القريب منيا و بالتالي يسيؿ ربطيا بياتيف الشبكتيف
تقع ىذه المنطقة بالقرب مف المطار الدولي رابح بيطاط لعنابة ،لكف تشتكي مف التيميش و درجة كبيرة
مف التموث نظ ار لقربيا مف منطقة صناعية إضافة إلى الوادي المموث الذي يصب في البحر كما أف
 1المرسوـ التنفيذي رقـ  131-10المؤرخ في  2010/04/29المتضمف تحديد مناطؽ التوسع و المواقع السياحية و التصريح بيا و تصنيفيا
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منظرىا مشوه بالسكنات القصديرية و األكواخ التي تشغميا ،رغـ ىذا فيي تشيد تقدـ عدة مكاتب
دراسات أجنبية لممشاركة في اقتراح دراسات و برامج مف أجؿ خمؽ قرية سياحية بالمنطقة.
 -2-6مشاكل مناطق التوسع السياحي:
مف بيف المشاكؿ التي تشيدىا مناطؽ التوسع السياحي نذكر:
 مف بيف  05مناطؽ توسع سياحي ،أنجزت دراسات تييئة لثالث مناطؽ توسع لكف ما يالحظ أفىذه األخيرة خصت مساحة صغيرة مف كؿ منطقة ىي جزء مف األراضي ممؾ لمدولة و أىممت
األراضي ذات الممكية الخاصة.
 منطقتيف لمتوسع السياحي واد بقرات و الخميج الغربي لشطايبي ىما منطقتيف شاغرتيف و بالتالييمكف استغالليما بكامميما في القطاع السياحي لكف ىما واقعتيف بعيدا عف مركز مدينة عنابة خاصة
بالنسبة لمنطقة التوسع السياحي لمخميج الغربي لشطايبي.
 منطقتيف لمتوسع السياحي الكرنيش و شطايبي فقدتا مساحات كثيرة مف أراضييما و استعممتا إمالمتوسع العمراني بطريقة شرعية أو فوضوية و إما في بعض المشاريع السياحية الصغيرة
 جميع ىذه المناطؽ سيؿ الوصوؿ إلييا إما عبر طريؽ والئي أو طرؽ أخرى لكف بالنسبة لمشبكاتالمختمفة نسجؿ ربط ضعيؼ بالنسبة لكؿ ىذه المناطؽ و خاصة البعيدة منيا.
 -7االستثمــار السيــاحي:
في غياب إحصائيات جديدة استعممنا معطيات سنة  2012التي صرحت بيا مديرية السياحة و
الصناعات التقميدية المبينة في الجدوؿ رقـ  43و ىي خمس مشاريع تتواجد في مدينة عنابة فقط.
جدوؿ رقـ  :43اإلستثمار السياحي بوالية عنابة سنة 2012
نوعية المشروع

السعة المتوقعة

مناصب الشغؿ

(سرير)

تاريخ إنطالؽ
األشغاؿ

المتوقعة

بناء فندؽ

480

150

2010

زيادة طابؽ في فندؽ

12

-

2011

فندؽ مع مطعـ و مقيى

40

25

-

فندؽ حضري

68

16

2009

107

2009

فندؽ مع مطعـ ،وكالة 200
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سياحية ،كراء السيارات
800

المجموع

-

298

المصدر :مديرية السياحة و الصناعات التقميدية 2012
مف الجدوؿ السالؼ يتبيف لدينا أف الوالية سوؼ تستفيد مف خمس مشاريع سياحية في طور اإلنجاز
سوؼ تثري الوالية بػ  800سرير و تخمؽ  298منصب شغؿ ،و ما يمكف مالحظتو ىو نوع و بساطة
ىذه المشاريع حيث تركز عمى ىياكؿ المبيت فقط ميممة لباقي اليياكؿ األخرى و غياب مشاريع كبيرة
و ىذا يدؿ عمى نقص المستثمريف ذوي رأس الماؿ الذي يسمح بخمؽ استثمارات سياحية كبيرة تتماشى
و مستوى مدينة عنابة.
 -ӀӀدراسة حركة السياح الوافدين
تستقبؿ والية عنابة كؿ سنة أعدادا ىائمة مف السياح خاصة في فصؿ اإلصطياؼ و ذلؾ منذ عدة
سنوات فقد أصبحت الوجية المفضمة لدى السياح الجزائرييف خاصة خالؿ العشرية الفارطة لما تميزت
بو مف استقرار أمني .و لدراسة حركة السياح الوافديف إلى والية عنابة اعتمدنا عمى اإلحصائيات
المقدمة مف طرؼ المؤسسات الفندقية ألنيا تعطي تقديرات أكثر دقة.
 -1التوافد عمى الفنادق :
تعرؼ والية عنابة توافدا معتب ار لمسياح عمى فنادقيا إذ قدر عددىـ خالؿ سنة  2015بػ 161.741
سائح قضوا بفنادؽ الوالية  274.579ليمة.
جدوؿ رقـ  :44السياح الوافديف عمى فنادؽ والية عنابة سنة 2015
البي ػػاف
المجموع

الوصػ ػ ػػوؿ
جزائرييف

أجانب

147.920

13.821

الميال ػ ػ ػ ػػي
جزائرييف

أجانب

المجموع

243.027 1610741

31.552

المجموع
2740579

المصدر :مديرية السياحة و الصناعات التقميدية 2016
مف الجدوؿ السالؼ يمكف مالحظة بوضوح عدد السياح الجزائرييف الذي يضاعؼ بأكثر مف عشر
مرات عدد السياح األجانب ،أما بالنسبة لفترة إقامتيـ فمتوسط ىذه الفترة ال يتعدى اليوميف سواء
بالنسبة لمسياح الجزائرييف أو األجانب ،و ما يفسر قصر ىذه المدة ىو غالء أسعار الغرؼ بالنسبة
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لمسياح الجزائرييف خاصة في فصؿ اإلصطياؼ و ىذا يدفعيـ إلى البحث عف أماكف سياحية أخرى
بأسعار أقؿ و مدة إقامة أطوؿ ،و مف جية أخرى يؤكد أف سبب زيارة السياح األجانب ىو األعماؿ و
المؤتمرات و ىو نوع مف السياحة ال يتطمب فترة إقامة طويمة.
جدوؿ رقـ :45

السياح المعالجيف مف طرؼ وكاالت السياحة و األسفار لسنة 2015
عدد السي ػ ػػاح

البي ػػاف

جزائرييف

المجموع

أجانب

الثالثي األوؿ

9.222

0

9.222

الثالثي الثاني

7.191

0

7.191

الثالثي الثالث

9.703

0

9.703

الثالثي الرابع

5.633

0

5.633

المجموع

31.749

0

31.749

المصدر :مديرية السياحة و الصناعات التقميدية 2016
باإلعتماد عمى إحصائيات السياح المعمنة مف طرؼ وكاالت السياحة و األسفار لسنة  ،2015يتبيف
غياب السياح األجانب و يرجع بالدرجة األولى إلى الدور الذي تمعبو ىذه الوكاالت فميمتيا األولى
ىي تنظيـ رحالت الحج و العمرة لكف ال تبدؿ أي جيد لمترويج بالسياحة المحمية .كما يتضح مف
توزيع عدد السياح حسب ثالثيات السنة أف الثالثي الثالث ىو الذي يستقبؿ أكبر عدد مف السياح و
ىذا طبيعي ألنو فصؿ اإلصطياؼ يميو الثالثي األوؿ و الثاني حيث يقصدوف الوكاالت السياحية مف
أجؿ العمرة و يصنؼ الفصؿ الرابع في األخير ألنو فصؿ الدخوؿ الدراسي و الميني.
 -2دراسة حركة السياح حسب السنوات:
جدوؿ رقـ  :46تطور حركة السياح بفنادؽ والية عنابة خالؿ الفترة 2015 -2003
السنة

الوصوؿ
الجزائريوف

المجموع

األجانب

الميالي

2003

158116

8530

166646

251944

2004

147954

8815

156769

242695
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2005

148053

11645

159698

256764

2006

134259

12654

146913

215636

2007

132563

12377

144940

218134

2008

144810

19957

164767

240541

2009

12.326 107.914

1210241

2110141

2010

21.324 132.780

1540114

2620411

2011

15.463 121.597

1370161

1810737

2012

14.869 138.572

1530441

2680662

2013

14.187 142.307

1560494

2290711

2014

13.776 158.804

1720581

2580515

2015

13.821 147.920

1610741

2740579

المصدر :مديرية السياحة و الصناعات التقميدية 2016
شكؿ رقـ  :36حركة سياح الفنادؽ بوالية عنابة خالؿ الفترة 2015 - 2003
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مرة أخرى نالحظ مف خالؿ المعطيات المدونة في الجدوؿ أعاله أف عدد السياح الجزائرييف يفوؽ
بكثير عدد السياح األجانب و ىذا طبيعي ،كما نالحظ كذلؾ أف إجمالي عدد السياح في تذبذب فتارة
يرتفع و تارة أخرى يتناقص ،و السبب في ىذا التذبذب نرجعو إلى تحسف األوضاع األمنية لمبالد و
ظيور وجيات سياحية أخرى مثؿ مدينة جيجؿ التي أصبحت تستقطب آالؼ السياح مما تسبب في
فقداف عنابة لمعديد مف سياحيا المعتاديف بعد أف كانت وجيتيـ السياحية المفضمة خالؿ عشرية
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التسعينات ،و عمى العموـ فعددىـ متقارب عبر السنوات و تبقى ىذه التذبذبات طفيفة خاصة في
السنوات األخيرة ،ماعدا سنة  2011أيف نمحظ انخفاض كبير في عدد السياح الجزائرييف و ذلؾ سببو
تدىور األوضاع السياسية بتونس مما دفع بالعديد مف السياح الجزائرييف إلى قضاء عطميـ بيا تضامنا
مع الشعب التونسي.
نفس التذبذب نمتمسو بالنسبة لعدد الميالي المقضات بالوالية  ،و عمى العموـ مدة إقامة السياح بالفنادؽ
تبقى مستقرة نوعا ما إذ تقارب اليوميف.
 -ӀӀӀالسياحة في والية عنابة حسب المخطط التوجيهي لمتهيئة و التعمير
المخطط التوجييي لمتييئة و التعمير لمجمع عنابة ،البوني ،الحجار و سيدي عامر المراجع و
المصادؽ عميو لـ يعطي اىتماما كبي ار لتنمية السياحة بالمجمع و إنما اكتفى فقط برسـ حدود مناطؽ
التوسع السياحي المصنفة مسبقا وفقا لممرسوـ التنفيدي رقـ  232/88المؤرخ في  05نوفمبر  1988و
المتضمف اإلعالف عف مناطؽ التوسع السياحي ،ثـ أنو قدـ بعض التوجييات لتطوير ىذا المجاؿ و
المتمثمة في:
 اقتراح مناطؽ توسع سياحي جديدة شماؿ المنطقة برمجة حديقة مائية ( )parc aquatiqueبمنطقة سيدي سالـ مع تييئة الواجية البحرية ليذه المنطقة برمجة حدائؽ حضرية إلعطاء أىمية لمتجواؿ و السياحة الحضرية برمجة قرية دبموماسية إنشاء ميناء لمنزىة تييئة مسارات سياحيةكما حاوؿ المخطط الربط بيف المجاؿ و البيئة مف خالؿ تييئة الحدائؽ العمومية الموجودة و اقتراح
عدة أنواع أخرى مف الحدائؽ منيا:
 حديقة الحيوانات حديقة التسمية حديقة مائية224

 الحديقة العممية لبوخضرة حديقة تاريخ ىيبوفكما حاوؿ ربط السياحة بالمجاالت العمومية مف خالؿ تييئة الساحات العمومية و
المنتزىات ()Les cours
 تثميف مداخؿ المدف :المدخؿ الغربي ،المدخؿ المركزي و المدخؿ الشرقي لممطار ضرورة إنشاء فنادؽ جديدة لمسياحة و األعماؿأما بالنسبة لممخطط التوجييي لمتييئة السياحية لوالية عنابة فيو ال يزاؿ طور الدراسة و لـ يصؿ إلى
مرحمة التييئة المقترحة.
خالصة الفصل
تتميز والية عنابة بمواقع طبيعية خالبة كالتي تتواجد في كؿ مف سرايدي و شطايبي و كرنيش
عنابة ،كما تتميز بمواقعيا األثرية التي تروي تاريخ المنطقة و ما خمفتو الحضارات التي تعاقبت عمييا
مف آثار ،ثقافة ،عادات و تقاليد تظير مف خالؿ أسموب معيشة سكانيا.
عنابة اليوـ تستقبؿ عدد ميـ مف السياح المبيريف بشواطئيا و ثقافتيا ،لكف مع ذلؾ لـ تصؿ
إلى المستوى السياحي الذي يناسب أكبر مدينة في إقميـ الساحؿ الشرقي ،و ىي اليوـ تشتكي مف سوء
التسيير و الفوضى في العمراف و تسيير النفايات الصمبة و ازدحاـ الطرقات باإلضافة إلى مدينة قديمة
ميددة باالنييار ،قطاعيا السياحي مريض يخمو مف تنوع الخدمات و ال يرقى إلى مستوى السياحة
الدولية التي تقدميا مدف في نفس مستوى مدينة عنابة في دوؿ أخرى.
إضافة إلى ذلؾ فالوالية تضـ خمس مناطؽ توسع سياحي ،ثالثة منيا تضـ عقار سياحي
جاىز لإلستغالؿ لكنيا تنتظر إنياء دراسات تييئتيا و تتطمب جرأة في االقتراحات تتماشى و جودة
المرافؽ السياحية المنافسة دوليا ،حيث بالنظر إلى المشاريع طور اإلنجاز نجدىا كميا صغيرة دوف
مستوى مدينة كبيرة مثؿ عنابة.
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الفصػػػػػػػػل السػػػػػػػادس
واقػػػػع السيػاحػػػة في واليػػػػة الطػػػػػػػػػارؼ



تـمهيـــد

 / Ӏالمؤهالت السياحية
 / ӀӀدراسة حركة السياح الوافدين
 / ӀӀӀتنمية السياحة بوالية الطارؼ حسب المخطط التوجيهي لمتهيئة السياحية


خالصػة الفصػػػل

تػمهيػػػػد
تعرؼ والية الطارؼ بثراء بيئي متميز بالمحميات الطبيعية و الحظائر البيئية الوطنية و العديد
مف البحيرات التي صنفتيا المنظمة العالمية اليونسكو كمناطؽ رطبة و ىي مواطف لتعايش أنواع
عديدة مف النباتات النادرة و الحيوانات المتنوعة منيا الميددة باالنقراض ،كما تحوي عدة غابات كثيفة
و شواطئ جميمة يقصدىا العديد مف المصطافيف سنويا.
خصصنا ىذا الفصؿ لدراسة المؤشرات السياحية التي تميز والية الطارؼ مف مؤىالت
سياحية ،عقار سياحي ،مناطؽ التوسع السياحي و حاولنا المقارنة بيف الثراء البيئي الذي تزخر بو
الوالية و مستواىا السياحي ،ثـ درسنا حركة السياح و تدفقاتيـ  ،و انتقمنا إلى فيـ و تحميؿ توجييات
المخطط التوجييي لمتييئة السياحية لموالية عمنا نجد سببا لممستوى السياحي الضعيؼ الذي يميز والية
الطارؼ.
- Ӏاإلمكانيات السياحية
تعتبزػر والية الطارؼ قطبا سياحيا ىاما نظ ار لما تتمتع بو مف مؤىالت سياحية ىائمة مف شواطئ
ع ػػديدة ،مػناظر طػبيعية خالبة ،غابات كثيػفة ،بحيرات و كميا تشكؿ لوحة فنية رائعة.
بفضؿ موقعيا الجغرافي عرفت المنطقة مرور حضارات مختمفة مخمفة العديد مف اآلثار التاريخية،
أىميا دولمف و توابيت منحوتة في الصخر ،معاصر الزيتوف و غيرىا مف القطع األثرية الشاىدة عف
وجود إنساني كثيؼ  ،حتى قبؿ وصوؿ الفينيقييف عبر البحر في حوالي عاـ  1100قبؿ الميالد.
العشرات مف مواقع تخص فترة ما قبؿ التاريخ ،تنتشر بيا و لكف مخفية بغطاء نباتي كثيؼ يحمييا مف
التدخؿ البشري.
تعتبر القالة أجمؿ منطقة بالوالية منذ القديـ ببحيراتيا الرائعة و مساحاتيا الخضراء ،و ميناءىا الذي
جعؿ منيا موقعا تجاريا لمفينيقييف ،الروماف و خاصة األتراؾ .
 -1المؤهالت الطبيعية:
مف المؤىالت السياحية الطبيعية التي تميز والية الطارؼ يمكننا ذكر مايمي:
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 -1-1الشريط الساحمي:
يبمغ طوؿ الساحؿ بوالية الطارؼ  90كمـ أي  %7,5مف طوؿ الساحؿ الجزائري ،يتميز
باحتوائو عمى مجموعة مف الخمجاف ،و يضـ  25شاطئ جميؿ يحتؿ كميـ مساحة  976,25ىكتار،
كما تعرؼ ىذه الشواطئ بمنتوجيف نبيميف ىما المرجاف ( )corailو الغميوف ( )bruyèreالمستغميف في
صناعة المنتوجات التقميدية ،و يعيش بيا نوع مف الحيوانات الميددة باإلنقراض و ىو نوع مف الفقمة
()le phoque moine
 -2-1المناطؽ الرطبة:
تضـ والية الطارؼ أىـ مركب لممناطؽ الرطبة في المغرب العربي ،حيث تحوي مجموعة مف البحيرات
موزعة خاصة في شماؿ الوالية ،تتميز بنظاـ بيئي متنوع مف حيث المصادر المائية مف أسماؾ و
قشريات و تنوع نباتي ىاـ ،و تستقبؿ في فصؿ الشتاء العديد مف الطيور المياجرة القادمة مف أروبا و
آسيا إما لقضاء فصؿ الشتاء أو لمتكاثر أو لمتوقؼ و اإلستراحة بعد عبورىا البحر المتوسط و تييئة
عبورىا الصحراء.
األىمية البيولوجية ليذه األوساط البحيرية سمحت بتسجيؿ سبع بحيرات صنفت ضمف الحظيرة الوطنية
لمقالة و سجؿ البعض منيا ضمف قائمة رامسار المتعمقة بالمناطؽ الرطبة ذات األىمية الدولية ،و
تتمثؿ ىذه البحيرات في:
صورة رقـ :16

()1

صورة رقـ  :17بحيرة أبيرة

بحيرة طونقا

المصدر :موقع عمى األنترنيت http://annaba.net.free.fr

1 Schéma directeur d’aménagement touristique de la wilaya de taref, phase 1, 2012, p 40-48
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صورة رقـ  :18بحيرة مالح

المصدرle SDAT de la wilaya de Taref, phase 1, 2012. P 45 :

 بحيرة طونقا:تتواجد البحيرة في أقصى الشماؿ الشرقي لمدينة الطارؼ ،تقدر مساحتيا بػ  2.600ىكتار و تتصؿ
بالبحر المتوسط عبر قناة اصطناعية ىي قناة المسيدا ،تزود بالمياه عف طريؽ عدة روافد محاطة
بيا و متصمة بعدة أودية و حوضيف نيرييف ىما واد الحوت في الجنوب و واد العرؽ في الشماؿ و
مصبيا ىو واد مسيدا .تتميز البحيرة بمياىيا العذبة المكسوة بغطاء نباتي كثيؼ عمى شكؿ فسيفساء
تتخمميا بعض الجزيرات التي تطفو فوؽ مياىا و المغطاة بنباتات الصفصاؼ ()Saules
تعتبر البحيرة أىـ منطقة الستراحة الطيور المائية شتاء ،و منطقة تعايش العديد مف األصناؼ ،منيا
النادرة ،كما تمعب دو ار ىاما في التحكـ في مياه الفيضانات في فصؿ الشتاء عف طريؽ إلتقاط
الرواسب و المواد المقتمعة جراء جرياف المياه و تساىـ كذلؾ في استقرار الكثباف الرممية الساحمية.
تعتبر ىذه البحيرة منطقة رطبة مصنفة كمحمية شاممة عمى مستوى الحظيرة الوطنية لمقالة و ىي
مسجمة ضمف قائمة اتفاقية رامسار كموطف لمحيوانات ( )habitat de la sauvagineمنذ .1983
 بحيرة أبيرة:تتواجد البحيرة عمى بعد  4كمـ غرب مدينة القالة و  11كمـ مف مدينة الطارؼ و بيف بحيرتي طونقا و
مالح ،تقدر مساحتيا  2.200ىكتار و شكميا شبو دائري ،تزود بالمياه عف طريؽ أربعة أودية أىميا
ىو واد مسيدا مف الجنوب الشرقي الذي يستقبؿ مياه واد الكبير .تتميز البحيرة بمياه عذبة و غطاء
نباتي متنوع و يتوضع في شكؿ حزاـ ،باإلضافة إلى بعض النباتات التي تطفو عمييا ،كما تعتبر
البحيرة الوحيدة عمى المستوى الوطني التي تأوي كستناء الماء و ىو نوع نادر و مف أصؿ استوائي.
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تعتبر البحيرة منطقة الستراحة الطيور المائية شتاء ،و ىي ذات أىمية حيوانية كبيرة و تعرؼ بإيوائيا
لنوعيف مف البط باإلضافة إلى البط ذو الرأس األبيض و ىو نوع نادر ،كما تحوي عدة أصناؼ مف
األسماؾ منيا المتنقمة و منيا المستقرة بيا .إضافة إلى ذلؾ فالبحيرة تمعب دور خزاف مائي يحوي مياه
فيضانات واد الكبير و تستقبؿ رسوبات المياه الجارية.
تعتبر ىذه البحيرة منطقة رطبة مصنفة كمحمية شاممة عمى مستوى الحظيرة الوطنية لمقالة و ىي
مسجمة ضمف قائمة اتفاقية رامسار.
 بحيرة مالح:تتواجد البحيرة قرب مدينة القالة ،و ىي بحيرة شاطئية تقدر مساحتيا بػ  860ىكتار و يصؿ عمقيا
األقصى إلى  06أمتار ،و يربطيا بالبحر المتوسط مجرى مائي طولو  900متر يسمح بالمحافظة
عمى مموحة مياىيا ،بالتالي فالبحيرة تتأثر بحركات مياه البحر المالحة إضافة إلى المياه العذبة القادمة
مف األمطار و مف األودية المحيطة بيا.
تتميز البحيرة بمياىيا المالحة مما يجعميا تأوي تنوع كبير في األسماؾ و تعتبر البحيرة الوحيدة إذا ما
قورنت بالبحيرتيف السالفتي الذكر ،التي تحوي أصناؼ نباتية تنمو في األوساط المالحة باإلضافة إلى
تنوع طيورىا.
تعتبر ىذه البحيرة منطقة رطبة مصنفة كمحمية شاممة عمى مستوى الحظيرة الوطنية لمقالة.
 البحيرة الزرقاء:تتواجد البحيرة في مف منطقة بيف الكثباف الرممية شماؿ شرؽ بحيرة مالح يقاؿ أنيا تشكمت نتيجة
جفاؼ البحيرة الكبيرة مالح مخمفة وراءىا بحيرتي مالح المذكورة أعاله و البحيرة الزرقاء ،تنحصر
مساحتيا بػيف  1,5و  3ىكتار ،تتميز األتربة المحاطة بيا بغناىا بالمواد العضوية مما يجعميا أراضي
خصبة .تعرؼ البحيرة بإيوائيا لعدة أصناؼ مف الطيور.
تصنؼ ىذه البحيرة كمحمية شاممة عمى مستوى الحظيرة الوطنية لمقالة.
 مستنقع عين خياريقع المستنقع في بمدية الطارؼ بيف الكثباف الرممية الساحمية و السيؿ الزراعي لمطارؼ ،يستقبؿ في
فصؿ الشتاء مياه األمطار الجارية بواد الكبير ،موضعو المنخفض يجعمو ممتمئ بالمياه حتى في فصؿ
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الصيؼ و تتحوؿ المنطقة بذلؾ إلى مستنقع .يصنؼ المستنقع ضمف الحظيرة الوطنية لمقالة و ىو مف
المناطؽ النادرة في البحر المتوسط و ذو أىمية دولية ألنو يضـ عدة أصناؼ مف الطيور و عدة أنواع
مف األشجار العالية التي يصؿ متوسط عموىا إلى  20مت ار.
 البحيرة السوداء:تقع البحيرة عمى الطريؽ الوطني رقـ  84الرابط بيف مدينتي عنابة و القالة ،مساحتيا  05ىكتارات
محاطة بغابة كثيفة مف أشجار البموط الفميني ،كانت عبارة عف مستنقع قديـ جؼ بسبب عممية تنقيب
المياه بالقرب منو .تصنؼ البحيرة ضمف الحظيرة الوطنية لمقالة.
 مستنقع بورديم:ىو محاط برماد طبيعي و يحتؿ مساحة  11ىكتار ،تتوضع نباتاتو البحرية في شكؿ جزيرات
 بحيرة الطيور:توجد ببمدية بحيرة الطيور دائرة بوثمجة ،و ىي بحيرة مصنفة محمية طبيعية ،تتواجد عمى بعد 16
كيمومتر عف مقر الوالية و  45كيمومتر غرب مدينة القالة ،تعرؼ بتنوعيا البيولوجي النباتي و
الحيواني  ،تممؤىا مياه عذبة حيث تصؿ مساحتيا في فصؿ الشتاء إلى  120ىكتار و في الفصؿ
الجاؼ إلى  70ىكتار ،و رغـ ضيؽ مساحتيا صيفا إال أنيا تحوي تعايش عدة أصناؼ مف الطيور و
النباتات.
 مستنقع المخادة:يتواجد عمى بعد  45كيمومتر غرب مدينة القالة و  20كيمومتر شرؽ مدينة عنابة و يتمثؿ في حوض
كبير يمتقي بو وادي الكبير و بوناموسة و يفصمو عف البحر المتوسط سمسمة مف الكثباف الرممية
المكونة لشاطئ البطاح ،مياىو عذبة ماعدا الجزء القريب مف البحر فمياىو تعرؼ بالم اررة ،كما أف 80
 %مف مساحتو مغطاة بنباتات بارزة و بو تتجمع أعداد كبيرة مف الطيور المائية فعادة يحتضف
المستنقع مف  20.000إلى  30.000طير ( )1في فصؿ الشتاء و يضمف تكاثر العديد منيـ في فصؿ
الصيؼ ،إضافة إلى ذلؾ فيو يمعب دور خزاف مائي يستقبؿ خاصة مياه فيضانات واد الكبير.

 1معطيات مديرية السياحة و الصناعات التقميدية لوالية الطارؼ لسنة 2016
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 -3-1الحظيرة الوطنية لمقالة:
تقع الحظيرة الوطنية لمقالة في الشماؿ الشرقي لموالية و يحدىا مف الشرؽ الحدود الجزائرية التونسية
التي تمتد معيا عمى طوؿ  98كيمومتر و ىي مفتوحة عمى البحر المتوسط بمسافة  40كمـ مف
الساحؿ أي مف شاطئ رأس سقالب شرقا إلى شاطئ رأس روزة غربا مرو ار بعدة شواطئ جميمة ،تـ
إنشاء الحظيرة بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  462-83المؤرخ في  23جويمية  1983المتعمؽ بإنشاء
الحظيرة الوطنية لمقالة ،كما صنفتيا منظمة العالمية اليونسكو محمية حيوية في  17نوفمبر ،1990
و ىي تتربع عمى مساحة  79.438ىكتار أي ما يعادؿ  % 26مف مساحة والية الطارؼ و ىي
تتوضع عمى تراب تسع بمديات منيا ستة بمديات محتواة بكامميا داخؿ الحظيرة
تعتبر الحظيرة تراثا طبيعيا و ثقافيا عالميا لما تحتويو مف نظاـ بيئي بحري و بري متنوع يمزج بيف
البحر ،الكثباف الرممية ،الغابة و البحيرات و بيا عدة أصناؼ نباتية محمية و عدة أصناؼ حيوانية
منيا النادرة و الطيور المياجرة.
 -1-3-1أهداؼ الحظيرة الوطنية
عمى الحظيرة الوطنية القالة أف تستجيب لألىداؼ المحددة في المرسوـ التنفيذي رقـ  458-83المؤرخ
في  23جويمية  1983المتضمف القانوف األساسي النموذجي لمحظائر الوطنية و المتمثمة في:
 المحافظة عمى الحيوانات و النباتات و التربة و باطف األرض و اليواء و المياه و المناجـ والمعادف و المتحجرات و بصفة عامة أي وسط طبيعي لو أىمية خاصة ينبغي الحفاظ عمييا
 تحافظ عمى الوسط و تحميو مف كؿ التدخالت االصطناعية و مف آثار االندثار الطبيعي التي مفشأنيا أف تصيب مظيره و تركيبو و تطوره
 تطور العالقات مع السمطات و الييئات المعنية و تتخذ كؿ المبادرات فيما يخص األنشطةالمسمية والرياضية التي ليا صمة بالطبيعة
 تقيـ باإلتصاؿ مع السمطات و الييئات المعنية ،ىياكؿ سياحية في الضواحي تتبع و تدرس تطور الطبيعة و توازنيا البيئي تنسؽ كؿ الدراسات التي تجري داخؿ الحظيرة -تشارؾ في االٌجتماعات العممية و الندوات و الممتقيات التي ليا عالقة بيدفيا
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 -2-3-1الخصائص البيئية لمحظيرة الوطنية
تتميز الحظيرة بتنوع أنظمتيا البيئية األمر الذي يجعؿ منيا ذات أىمية بيولوجية و إيكولوجية كبيرة في
حوض البحر المتوسط و مف بيف ىذه األنظمة نذكر:
 األنظمة البيئية البحرية:تمتد الحظيرة الوطنية لمقالة عمى شريط ساحمي طولو  40كيمومتر يمتد مف شاطئ رأس سقالب إلى
شاطئ رأس روزة ،تتميز ىذه األوساط بتنوع بيولوجي كبير فيي تحتوي عمى  444صنؼ منيا 68
نوع نباتي و  376نوع حيواني و  104صنؼ مف األسماؾ و  66صنؼ مف الطحالب ( .)1كما تتميز
أعماقيا البحرية بالجماؿ و التنوع المرفولوجي و ثراءىا بالتكوينات المرجانية ،و يتكوف ىذا الساحؿ مف
تتالي عدة شواطئ أجمميا شاطئ المسيدة و شاطئ القالة القديمة ،مف كثباف رممية ،جروؼ صخرية و
الكيوؼ التي تعتبر المكاف المفضؿ لدى الطيور.
 األنظمة البيئية لمكثبان الرممية:تتميز الحظيرة بتواجد سمسمة مف الكثباف الرممية الممتدة مف شرؽ الحظيرة إلى غربيا و تتوغؿ جنوبا
حتى سفوح جبؿ سقالب ،تختمؼ ىذه الكثباف مف حيث ارتفاعيا و عرضيا فينحصر ارتفاعيا مف 20
إلى  120متر و ىي مكسوة بغطاء نباتي كثيؼ.
 األنظمة البيئية البحيرية:تحتوي الحظيرة عمى مجموعة مف البحيرات المصنفة قصد حمايتيا تتميز كؿ منيا بجماؿ ساحر و
تجمب اىتماـ الكثير مف الزوار و الباحثيف
جدوؿ رقـ  :47بحيرات و مستنقعات الحظيرة الوطنية لمقالة
المساحة (ىكتار)

إسـ البحيرة

سنة التصنيؼ

بحيرة طونقا

2.600

1983

بحيرة أبيرة

2.200

1983

البحيرة السوداء

5

2002

مستنقع عيف خيار

170

2002
1 SDAT de la wilaya de taref, op cit, p 39
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بحيرة مالح و البحيرة الزرقاء

2.257

2004

مستنقع بورديـ

11

-

المصدر :المخطط التوجييي لمتييئة السياحية ،المرحمة األولى ،مصدر سابؽ
مف بيف البحيرات المنتشرة بالحظيرة ثالث بحيرات ذات أىمية دولية ،يتوضعوف في شكؿ قوس محيط
بمدينة القالة و ىـ بحيرات طونقا ،أبيرة و مالح.
 األنظمة البيئية الغابية:تحتؿ الغابة أكبر مساحة بالحظيرة و المقدرة بػ  56.505ىكتار أي ما يعادؿ  % 71مف المساحة
اإلجمالية لمحظيرة و ىي تضـ  850صنؼ نباتي منيا النباتات البرية و النباتات المائية  ،و يتمثؿ
ىذا النظاـ الغابي خاصة مف غابات طبيعية بحالة جيدة و تحوي أصناؼ نباتية عديدة منيا البموط
الفميني ،بموط الزاف و ىما الصنفاف األكثر شيوعا إضافة إلى البموط األخضر ،و الكستناء ( la

 )châtaigneو غابات مشجرة و تحوي ىي األخرى عمى أصناؼ نباتية عديدة منيا الصنوبر الحمبي و
األوكالبتوس ( ،)eucalyptusكما تضـ الحظيرة األصناؼ النباتية الزىرية و العطرية التي تخمؽ مناظر
جميمة بألوانيا الزاىية
 -3-3-1األصناؼ الحيوانية التي تعيش بالحظيرة الوطنية لمقالة:
تتميز الحظيرة بتنوع تركيبتيا الحيوانية و التي يمكف تمخيصيا في األصناؼ التالية:
 الثدييات:يضـ ىذا الصنؼ  40نوع حيواني منيا  09أنواع مف الخفافيش و حيوانيف بحرييف ىما الفقمة و
الدالفيف لكف الثدييات الذيف تشتير بيـ الحظيرة ىـ الغزالف ( )cerf de berbérieو ىو صنؼ ميدد
باإلختفاء و معروؼ عمى الصعيد اإلفريقي ،الضبع المخطط ( ،)hyène rayéالثعمب األحمر ( renard

 ،)rouxابف آوى ( ،)le chacal doréالقط الوحشي ( ،)le chat sauvageالجينيو (،)la genette
النمس ( ،)la mangousteالخنزير ( ،)le sanglierالقضاعة ( )la loutreو ىو صنؼ محمي عمى
الصعيد العالمي و يعيش ببحيرة أبيرة.
 الطيور:مف بيف الطيور المتواجدة بالحظيرة يمكف التفرقة بيف  25صنؼ مف الجوارح منيا النسر ،و 09
أصناؼ مف الطيور البحرية مثؿ النورس ( )goélandو البجعات ( 64 ،)cormoranنوع مف الطيور
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المائية منيا السحنوف ( )poule sultaneباإلضافة إلى نوعيف مف البط أشيرىما البط ذو الرأس
األبيض (  )érismature à tête blancheو المذاف سمحا بالتصنيؼ الدولي لممناطؽ الرطبة بالقالة
بسبب تجمعاتيـ بالمنطقة بأعداد كبيرة فصؿ الشتاء.
 الزواحؼ و البرمائيات :و نذكر منيا:السحمية ( ،)lézard ocelléالثعباف ( ،)couleuvre vipérineالخمس ( ،)le cinqالضفدع الجنوبي
( )rainette méridionaleإضافة إلى نوعيف مف السالحؼ ىما السالحؼ البحرية ( la tortue

 )caouaneو السالحؼ الخضراء ()la tortue verte
 -4-3-1أقسام الحظيرة الوطنية القالة
طبقا لممرسوـ التنفيذي رقـ  458-83المؤرخ في  23جويمية  1983المتضمف القانوف األساسي
النموذجي لمحظائر الوطنية السيما المادة  04منو ،تشمؿ كؿ حظيرة عمى خمسة أقساـ ىي:
 القسم األول :و يدعى منطقة اإلحتياط الكمي ( )Zone de Réserve intégraleو تشمؿ المواردذات طابع فريد أو خاص تستحؽ عناية خاصة لمحفاظ عمييا ،و تندرج ضمنيا عمى الخصوص
أغمبية األماكف التاريخية و ما قبؿ التاريخية و األراضي المبممة و البرؾ المممحة و مصبات
األنيار .و تستعمؿ ىذه المنطقة مخبر لممالحظات العممية و عنص ار مف عناصر المقارنة مع
مناطؽ أخرى طبيعية تعالج بكيفيات مختمفة (اإلستغالالت الغابية ،استعماؿ الماء ،صيد
الحيوانات)...
بالنسبة لمحظيرة الوطنية القالة ،يحتؿ ىذا القسـ مساحة  9.292ىكتار و يخص كؿ البحيرات
المتواجدة ضمف الحظيرة و مستنقع بوديـ و غابات الصنوبر الحمبي ،الصنوبر البحري ،البموط
الفميني و بموط الزاف.
 القسم الثاني :و يدعى المنطقة البدائية أو الوحشية ( ،)Zone Primitiveو ىو قسـ يمنع فيو قطعاشؽ الطريؽ و إنجاز األعماؿ الكبرى و كؿ تغيير آخر مف شأنو أف يضر المحيط الطبيعي.
بالنسبة لمحظيرة الوطنية القالة ،يحتؿ ىذا القسـ مساحة  9.222ىكتار و يخص الكثباف الساحمية
و غابات البموط الفميني و بموط الزاف.
 القسم الثالث :و يدعى المنطقة ضعيفة النمو ( ،)Zone à faible croissanceىو القسـ الذييمكف فيو تنظيـ بعض التحويرات.
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 بالنسبة لمحظيرة الوطنية القالة ،يحتؿ ىذا القسـ مساحة  29.859ىكتار و يخص الغابات غيرالمعنية في القسـ األوؿ و الثاني ،و المناطؽ ذات الميوؿ السياحي.
-

القسم الرابع :و يدعى المنطقة الفاصمة ( ،)Zone Tamponىو القسـ الذي يخصص لحماية
المنطقة البدائية أو الوحشية و منطقة النمو الضعيؼ .و يمكف أف تستعمؿ كمكاف لمتخييـ.
بالنسبة لمحظيرة الوطنية القالة ،يحتؿ ىذا القسـ مساحة  26.274ىكتار و يخص مناطؽ حماية
البحيرات ،المستنقعات و سد مكسة.

 القسم الخامس :و يدعى منطقة الضاحية ( ،)Zone Périphériqueو يستعمؿ كمكاف إلقامة كؿأنواع المباني .و يمكف أف تعبر ىذا القسـ طرؽ ىامة.
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بالنسبة لمحظيرة الوطنية القالة ،يحتؿ ىذا القسـ مساحة  1.791ىكتار و يخص التجمعات الواقعة
داخؿ حدود الحظيرة أيف تتجمع المباني و البنى التحتية.
 -5-3-1التنوع البيولوجي بالحظيرة:
 صنفت الحظيرة الوطنية لمقالة محمية حيوية ( )réserve de la biosphèreمف طرؼ منظمةاليونسكو
 صنفت بحيرتي طونقا و أبيرة مواقع ذات أىمية دولية صنؼ مستنقع بورديـ موقع ذو أىمية عممية خاصة الحظيرة تحتضف  110مواقع أثرية و ثقافية تشيد عمى حضارات الفترة الممتدة مف العصرالميغاليتي إلى العصر اإلسالمي
تمثؿ الحظيرة الوطنية لمقالة مخب ار طبيعيا لمدراسات و اإلكتشافات العممية في المجاؿ البيولوجي و
اإليكولوجي و محؿ فضوؿ العديد مف الزوار و السياح القاصديف المنطقة
 -4-1المنابع الحموية:
تضـ والية الطارؼ ستة منابع حموية يمكف حصرىا في الجدوؿ أسفمو
جدوؿ رقـ  :48المنابع الحموية بوالية الطارؼ
البمدية
زيتونة
بوقوس
بني صالح

التدفؽ المتوسط درجة ح اررة

المنبع

(ؿ/ثا)

الماء (°ـ)

2,5

63

الروماتيزمية،العصبية و التنفسية

0,9

38

الروماتيزمية،العصبية و النسائية

1,5

48

الروماتيزمية ،النسائية و األوعية

0,4

37

النسائية و األوعية

حماـ زعطوط 1,0

45

حماـ

طراد

سيدي

حماـ مكسنة
بني

حماـ
صالح

بحيرة

حماـ

العصافير

جاب اهلل

بوحجار

األمراض التي يعالجيا

سيدي

سيدي زايد

0,5

41,8

الجياز اليضمي ،التنفسية و
النسائية
الروماتيزمية،العصبية و النسائية

المصدر :مديرية السياحة و الصناعات التقميدية
238

يبيف الجدوؿ السالؼ التوزيع المجالي لممنابع الستة المنتشرة في والية الطارؼ حيث نالحظ وقوعيا
كميا في الجية الجنوبية لموالية ،و تعد ىذه المنابع متوسطة إلى ضعيفة األىمية مف حيث نسبة تدفؽ
مياىيا ودرجة ح اررتيا ،و يتضح منبعيف أكثر أىمية مف اآلخريف يتميزاف بتدفؽ كبير و ح اررة عالية و
يجدر استغالليما بطريقة أمثؿ لإلستفادة منيما في تنمية السياحة الحموية بالمنطقة و ىما منبعي:
حماـ سيدي طراد بتدفؽ  2,5ؿ/ثا و بدرجة ح اررة المياه تقدر بػ  63درجة مئوية
حماـ بني صالح بتدفؽ  1,5ؿ/ثا و بدرجة ح اررة المياه تقدر بػ  48درجة مئوية
جدوؿ رقـ  :49وضعية المراكز الحموية بوالية الطارؼ
المنبػع

اإليػ ػواء
عدد الغرؼ

عدد األسرة

حماـ سيدي طراد

08

16

حماـ بني صالح

 02+08أستوديو 20

المرافؽ والتجييزات العمومية
 محالت لمتجارة والخدمات. -مستوصؼ.

 مركز لمبريد (غير مستغؿ). -مسجد في طور اإلنجاز

حماـ مكسنة

-

-

-

حماـ زعطوط

-

- -

حماـ سيدي زايد

-

- -

حماـ سيدي جاب اهلل

-

- -

المصدر :مديرية السياحة و الصناعات التقميدية
إف مواقع ىذه المنابع مازالت عمى حالتيا الطبيعية ،وىي مستغمة بطرؽ تقميدية و غير سياحية  ،حيث
ال تتوفر عمى ىياكؿ إستقباؿ ،ماعدا حماـ بني صالح الذي أنشئت بو البمدية بعض البنػايػات أما
المواقع األخرى فال توجد بيا سوى بنيات في حالة متدىورة
ىذ ه المنابع الستة مستغمة لكف بطريقة تقميدية و تتطمب إعادة اإلعتبار و تييئتيا بطريقة تجمب إلييا
عدد أكبر مف السياح خاصة بالنسبة لممنبعيف السالفي الذكر ،مع العمـ أف مديرية السياحة و
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الصناعات التقميدية قد إقترحت حماـ سيدي طراد لمتصنيؼ كمنطقة توسع سياحي و محطة لمعالج و
الراحة.
اإلقباؿ عمى ىذه المنابع متوسط األىمية و ىو إقباؿ محمي و جيوي ،يزداد خاصة في فصمي الشتاء
والربيع .
 -5-1الغػػابػػػػات:
تحتؿ الغابة تقريبا نصؼ مساحة الوالية ،و تتواجد مف الجية الشرقية و الجنوبية ليا ،تبدو كصورة
خمفية صانعة مناظر بانورامية جميمة ،و مف خالؿ قمميا يمكف مشاىدة السيوؿ و البحيرات التي تميز
ساحؿ والية الطارؼ.
تنقسـ إلى الغابات ذات األشجار العالية كغابات بني صالح حيث يصؿ متوسط ارتفاع أشجارىا إلى
 20متر و أعالىا  30متر ،و منيا الغابات السيمية و التالؿ المنخفضة أيف توجد غابات الصنوبر و
الكاليتوس ،كما توجد الغابات المحيطة بالمستنقعات.
تعرؼ ىذه الغابات بتنوع كبير في تشكيالتيا النباتية أىميا أشجار الصنوبر البحري ،الصنوبر الحمبي،
البموط الفميني ،بموط الزاف ،باإلضافة إلى ثراءىا الحيواني إذ نجد الخنازير ،ابف آوى ،النمس ،الضبع،
الفرس ،القط البري ،األيؿ و الثعمب ،و عدد مف أصناؼ الطيور و الحشرات.
تستقبؿ ىذه الغابات العديد مف العائالت الباحثيف عف الراحة و في معظميـ سياح آتيف مف الواليات
المجاورة لذلؾ اقترحت مديرية الغابات لوالية الطارؼ تسع غابات لتييئتيا كغابات ترفييية
(.)récréatives
 -2المؤهالت الثقافيػة و التاريخية:
 -1-2المواقع األثرية:

تضـ والية الطارؼ العديد مف اآلثار و المعالـ التاريخية التي تشيد عمى تعاقب مختمؼ الحضارات

عمى المنطقة حيث يصؿ عددىا إلى  145موقع ،نذكر منيا:
 المعالـ التاريخية التي تعود إلى فترة تعمـ اإلنساف لمكتابة و نذكر منيا النقوش المتواجدة بكيوؼرمؿ السوؽ
 الدولماف المنتشرة في عدة مناطؽ مف مجاؿ الوالية كدولماف منطقة سقالب معاصر زيت الزيتوف التي عثر عمييا بمنطقة واد جناف و التي تعود إلى الفترة البربرية240

 -2-2القصور :تحتضف الوالية عدة قصور يعود معظميا إلى الفترة الرومانية و قصر واحد لمفترة
التركية
* قصور الفترة الرومانية :ىي األكثر انتشا ار حيث كانت تستعمؿ كحمامات ( )bain maureو كذلؾ
لمقاءات الثقافية و السياسية ،و منيا:
 قصر اللة فاطمة :يتوضع عمى كتمة جبمية ببمدية العيوف ،يعود القصر إلى الفترة الرومانيةأيف كاف يستعمؿ كحماـ و كمكاف لمقاءات الثقافية و السياسية
 قصر الجاج و يعرؼ كذلؾ ببرج الروماف :يتواجد داخؿ غابة تقع قرب بمدية الطارؼ ،يعودإلى الفترة الرومانية
 قصر بير الكرمة :يتواجد قرب بمدية رمؿ السوؽ بمحاذاة الحدود التونسية ،يعود إلى الفترةالرومانية
* قصور الفترة اإلسالمية يمثميا قصر عمي باي الذي يعود بناءه إلى الفترة التركية و يتواجد ببمدية
بريحاف و كاف يستعمؿ كإقامة ثانوية لمباي عمي.
 -3-2الحصون
عرؼ ساحؿ والية الطارؼ واجية تجارية ميمة كغيره مف السواحؿ الجزائرية األخرى و ذلؾ منذ الفترة
الفينيقية مرو ار بمختمؼ الحضارات المتعاقبة عمى المنطقة و حتى فترة اإلستعمار الفرنسي الذي أعاد
بناءىا و ترميميا ،و كانت ىذه الواجية تستعمؿ في الصيد و التجارة في مادة المرجاف و بعض المواد
الغذائية ،و عرفت بالحصف و ىي تتمثؿ في:
 الرأس األحمر ( :)Cap Rouxحصف موجو لمصيد و تجارة المرجاف ،شيد في القرف السادس عشرو يتواجد ببمدية سوارخ
 مجاز نشا أو حدبة البمدي :حصف موجو لمصيد و تجارة المرجاف ،شيد في القرف السادس عشر ويتواجد ببمدية القالة
 حصن فرنسا :حصف موجو لمصيد و تجارة المرجاف ،شيد في القرف السابع عشر و يتواجد ببمديةالقالة ،صنؼ تراث وطني و معمـ تاريخي يجب حمايتو في  09سبتمبر 1930

 1أمر رقـ  ، 281-67مرجع سابؽ

241

()1

 حصن المطحنة :حصف موجو إلستغالؿ و تصدير المرجاف و بعض المواد الغذائية و يتواجد ببمديةالقالة
ىذه الحصوف مثمت الواجية التجارية لممنطقة و سيمت عمميات التبادؿ بالسمع في حوض البحر
المتوسط خالؿ مختمؼ الفترات التاريخية لممنطقة
 -4-2آثار الفترة اإلستعمارية
تتضح بصمات اإلستعمار الفرنسي في مختمؼ بمديات الوالية فمراكز معظـ البمديات شيدت إباف ىذه
الفترة
كنيسة مدينة القالة :صنفت ىذه الكنيسة تراث وطني في  10سبتمبر 1953

() 1

و ىي حاليا

تستعمؿ كمسرح بمدي
 -5-2آثار الثورة التحريرية:
أحسف دليؿ عف ثورة التحرير الوطني ىما الخطيف المكيربيف المذاف يفصالف بيف دولتي الجزائر و
تونس و الذي لـ يبقى منيما سوى بعض األجزاء يمكف رؤيتيا و ىما:
 خط شال :يعبر البمديات أـ الطبوؿ ،العيوف ،رمؿ السوؽ ،الطارؼ و زيتونة خط موريس :يعبر البمديات الشط ،بف مييدي ،عصفور ،زريزر ،بسباس ،درعاف و شييانيأما عف استعماؿ ىذه المعالـ و المواقع األثرية في المجاؿ السياحي فكميا معالـ غير مستغمة ال
بالتعريؼ بتاريخ المنطقة و ال لجمب السياح لزيارتيا.
 -6-2الصناعات التقميدية:
تنوع الثروات التي تزخر بيا الوالية و طابعيا السياحي يفرض عمييا تطوير قطاع الصناعات الحرفية
لما لو مف عوائد كثيرة عمى المنطقة السيما مساىمتو في التعريؼ بالتراث المحمي
و تضـ والية الطارؼ  421حرفي ينشطوف في ثالث فروع مف الصناعات التقميدية و توزيعيـ
كالتالي:

()2

  185حرفي في قطاع الصناعة التقميدية و الفنية  57حرفي في قطاع الصناعة التقميدية إلنتاج المواد 1أمر رقـ  ،281-67المرجع السابؽ
 2حصيمة نشاطات مديرية السياحة و الصناعات التقميدية لسنة 2016
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  179حرفي في قطاع الصناعة التقميدية إلنتاج الخدماتيتبيف أف فرع الصناعة التقميدية و الفنية ىو الفرع السائد ألنو يتضمف أكبر عدد مف الحرفييف متبوعا
بفرع الصناعة التقميدية إلنتاج الخدمات
تعرؼ والية الطارؼ بنوعيف أساسييف مف الصناعات التقميدية ىما المرجاف و الغميوف ()bruyère
ىاتيف الحرفتيف تستغالف و تحوالف إلى عدة منتوجات منيا:
 يحوؿ المرجاف إلى حمي في عدة أنواع عقود ،حمؽ ،أساور ،أقراط و قروف يحوؿ الغميوف إلى أنابيب و منافض لمسجائر ()cendriersالهياكل السياحية:

-3

 -1-3هياكل االستقبال بالواليػة:
تتمثؿ ىياكؿ اإلستقباؿ السياحي بوالية الطارؼ خاصة في الفنادؽ و المخيمات ،و توفر 1.048
منصب شغؿ بما فيو الدائـ و المؤقت
 -1-1-3المؤسسات الفندقية:
تتمثؿ الحظيرة الفندقية في والية الطارؼ في  19مؤسسة فندقية موزعة إلى  12فندؽ 06 ،نزؿ
عائمية ،و نزؿ طريؽ واحد (موتيؿ) ،كما ىو مبيف في الجدوؿ أدناه.
جدوؿ رقـ  :50توزيع المؤسسات الفندقية عبر والية الطارؼ لسنة 2016
البمدية
بوثمجة

القالة

إسـ الفندؽ

طبيعة

نوع

عدد الغرؼ

عدد األسرة

الجديد

فندؽ

حضري

بدوف نجوـ

22

38

المرسى

فندؽ

ساحمي

بدوف نجوـ

32

80

بوليؼ

فندؽ

ساحمي

بدوف نجوـ

23

66

المنار

فندؽ

ساحمي

*2

44

100

طارؽ

فندؽ

ساحمي

*1

15

30

األمير

فندؽ

ساحمي

بدوف نجوـ

25

70

الجزيرة

نزؿ عائمي

ساحمي

صنؼ وحيد

15

75

النور

نزؿ عائمي

ساحمي

صنؼ وحيد

19

48

الرماؿ الذىبية

فندؽ

ساحمي

بدوف نجوـ

24

80

المؤسسة

المؤسسة
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التصنيؼ

بحيرة
العصافير
المجموع

الحدائؽ

نزؿ عائمي

ساحمي

صنؼ وحيد

15

60

سارة

نزؿ عائمي

ساحمي

صنؼ وحيد

13

50

الموالف

فندؽ

ساحمي

*3

63

130

نسيـ القمـ

نزؿ عائمي

حضري

غير مصنؼ 10

30

الساحؿ

نزؿ عائمي

حضري

صنؼ وحيد

25

60

اللة فاطمة

فندؽ

ساحمي

بدوف نجوـ

-

-

بشرى

فندؽ

ساحمي

*1

-

-

بومالؾ

فندؽ

-

بدوف نجوـ

-

-

فندؽ

حضري

30

60

نزؿ طريؽ

ريفي

*1

26

52

-

401

1.029

سيدي

اهلل

جاب

موتيؿ البحيرة
 19مؤسسة

*1
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مف الجدوؿ أعاله يبدو توزيع المؤسسات الفندقية عبر تراب الوالية غير متساوي ،و عمى عكس
الواليات الساحمية األخرى ،فإف  19مؤسسة فندقية المتواجديف بوالية الطارؼ يتوزعوف عبر بمديات
أخرى غير مقر الوالية ،ىذا مف جية و مف جية أخرى ،ثالث فنادؽ تتواجد ببمديات غير ساحمية و
 16مؤسسة فندقية يجتمعوف في بمدية ساحمية واحدة ىي بمدية القالة 14 ،منيا فنادؽ ساحمية ،أما
باقي البمديات األخرى فيي تخمو مف ىياكؿ اإلستقباؿ السياحي و بالنسبة لسعة استيعاب ىذه
المؤسسات فيي تقدر بػ  1.167سرير

()1

باإلضافة إلى التوزيع المجالي غير المتساوي ليذه المؤسسات و النقص الكبير في سعة استيعابيا،
يتبيف مف نفس الجدوؿ تصنيفيا ،بالفعؿ  18مؤسسة فندقية مصنفة كما يمي 07 :فنادؽ بدوف نجوـ،
 04فنادؽ نجمة واحدة ،فندؽ وحيد نجمتيف و فندؽ وحيد  03نجوـ باإلضافة إلى النزؿ العائمية،
بالتالي إلى جانب النقص الكبير في عددىا ،ضعؼ كبير في تصنيؼ الفنادؽ المتواجدة بالوالية و
خاصة ببمدية القالة التي تصنؼ أوؿ وجية سياحية بالوالية.

 1مديرية السياحة و الصناعات التقميدية 2016
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تطور الحركة الفندقية
تضاعفت قدرات اإليواء بالوالية بأكثر مف ثالث مرات خالؿ ثمانية سنوات ،إذ ارتفعت الحظيرة
الفندقية مف  09مؤسسات سنة  2000إلى  18مؤسسة سنة  ،2008كما ارتفعت طاقة استيعابيا مف
بمعدؿ سنوي يقارب  176سرير ،لكف
 443سري ار سنة  2000إلى  1.405سرير سنة  ،2008أي ّ
انخفضت ىذه القيـ بػ  376سرير سنة  2011بسبب غمؽ أربع فنادؽ منيـ فندؽ المرجاف الذي يمثؿ
أىـ فندؽ بالوالية و الذي أغمؽ بسبب ترميمو ،كما يتبيف ارتفاع طفيؼ في عدد األسرة سنة 2016
رغـ الزيادة في عدد الفنادؽ الذي ارتفع إلى  19فندؽ و ىذا يعود إلى غياب معطيات دقيقة عف
الفنادؽ الجديدة.
جدوؿ رقـ  :51الحركة الفندقية لوالية الطارؼ خالؿ الفترة 2016 - 2000
2000

2008

2011

2016

البي ػػاف
عدد المؤسسات الفندقية

09

18

16

19

سعة اإلستيعاب (سرير)

443

1.405

1.029

1.167

المصدر :مديرية السياحة و الصناعات التقميدية 2016
 -2-1-3المخيمات العائمية:
إلى جانب الفنادؽ تتواجد بالوالية ىياكؿ سياحية أخرى ال تقؿ أىميتيا عف األولى أىميا المخيمات
العائمية و التي تعتبر أحسف ىياكؿ إيواء يقصدىا السياح ذوي الدخؿ المتوسط و الضعيؼ و التي
تعتمد عمييا الجمعيات و التعاونيات المينية ،و والية الطارؼ تحتوي عمى أربع مخيمات عائمية ىي
مخيـ الجسور ،المخيـ العائمي التابع لصندوؽ الخدمات اإلجتماعية سونمغاز " ،"FOSCالمخيـ العائمي
التابع لمجنة الخدمات لعماؿ البريد و المواصالت  ،PTTالمخيـ العائمي لموكالة الوالئية لمتسيير و
التنظيـ العقاري بالطارؼ .و تصؿ قدرة استيعاب ىذه المخيمات إلى  700سرير

 1مديرية السياحة و الصناعات التقميدية 2016
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 -3-1-3هياكل استقبال أخػرى:
باإلضافة إلى ىياكؿ االستقباؿ المتمثمة في الفنادؽ و المخيمات ،تتوفر الوالية أيضا عمى ىياكؿ
استقباؿ أخرى تساىـ في رفع طاقات استيعابيا خاصة فصؿ الصيؼ الذي يعرؼ توافدا كبي ار لمسياح،
و تتمثؿ ىذه اليياكؿ في:
 بيوت الشباب  :حيث تتوفر الوالية عمى بيتيف لمشباب يتواجداف ببمدية القالة يوفراف طاقة استيعابتقدر بػ  110سرير يساىماف في استقباؿ بعض العائالت العابرة و المخيمات الصيفية المخصصة
لألطفاؿ.
 كراء الشقؽ :و ىي ظاىرة جديدة انتشرت خالؿ السنوات األخيرة ،يفضميا السياح كبديؿ لمفنادؽحيث تستوعب عدد كبير لألسرة و بأسعار أقؿ مف أسعار الفنادؽ ،باإلضافة إلى اإلحساس بحرية
التصرؼ الذي يبحث عنو السائح ،و ىي ظاىرة تنتشر خاصة في مدينة القالة .في غياب
إحصائيات عف عدد الشقؽ المعروضة لمكراء السياحي يمكننا اإلستدالؿ بمعطيات المخطط
التوجييي لمتييئة السياحية لموالية في مرحمتو األولى حيث قدر عدد ىذه الشقؽ سنة  2010بػ
 1.500شقة و ارتفع إلى  2.500شقة سنة  2011و ىو يفوؽ عدد أسرة الفنادؽ مف نفس
السنة ،و ىو في تزايد مستمر نظ ار لمطمبات المتزايدة عميو.
 -2-3المطاعم السياحية
ال تحتوي والية الطارؼ عمى أي مطعـ مصنؼ و ال حتى مطاعـ متصمة بفنادؽ كوف ىذه األخيرة
صغيرة الحجـ وضعيفة التصنيؼ ،فالسائح يمجئ إلى محالت اإلطعاـ السريع التي تتسـ بضعؼ
خدماتيا.
 -3-3وكاالت السياحة و األسفار:
تحتوي والية الطارؼ عمى عشر وكاالت سياحية باإلضافة إلى ستة وكاالت طور اإلعتماد ،لكف
تسجؿ مديرية السياحة و الصناعات التقميدية لموالية نقص كبير في المعطيات الخاصة بيذه الوكاالت.
 -4-3الدواويػن و الجمعيات السياحيػة:
تخمو الوالية مف الدواويف السياحية و مف الجمعيات التي تنشط في المجاؿ السياحي
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 -4شػواطئ الواليػة:
يتوزع عمى طوؿ الشريط الساحمي لوالية الطارؼ  25شاطئ تـ إحصاءه رسميا منيا  16شاطئ
مسموح لمسباحة سنة  2016مف أشيرىا و التي تعرؼ عمى الصعيد الوطني شاطئ مسيدا ،القالة
القديمة ،حنايا و كاب رو از.
جدوؿ رقـ  :52الشواطئ المسموحة لمسباحة بوالية الطارؼ لسنة 2016
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المصدر :مديرية السياحة و الصناعات التقميدية 2016
تتوزع ىذه الشواطئ بطريقة غير متساوية بيف بمديات الوالية فمف بيف  25شاطئ  13منيـ متواجد
ببمدية القالة أي حوالي نصؼ شواطئ الوالية و مف بيف ىذه األخيرة تسعة شواطئ مسموحة لمسباحة و
ىي شواطئ يقصدىا العديد مف المصطافيف في حيف بمدية الشط مثال تضـ شاطئيف طويميف لكف ال
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يستقبالف عدد كبير مف المصطافيف ربما نرجع ذلؾ إلى مدينة القالة التي تجمب العديد مف السياح منذ
القدـ لجماؿ شواطئيا و تعددىا .كما يتبيف مف الجدوؿ رقـ  52أنو مف بيف  25شاطئ المتواجديف
بالوالية  16شاطئ مسموح لمسباحة و  09شواطئ ممنوع لمسباحة بسبب صعوبة الوصوؿ إلييا أو
عدـ وجود طريؽ مؤدي إلى ىذه الشواطئ.
أما عف التجييزات المتواجدة في ىذه الشواطئ ىي تجييزات بسيطة جدا تقتصر عمى بعض أكشاؾ
األكالت السريعة التي تفتقر لشروط النظافة كما أنيا تشتكي مف مشكؿ التموث الذي يعود بالدرجة
األولى إلى قنوات الصرؼ الصحي التي تصب في البحر مباشرة و تساىـ بدرجة كبيرة في تموث
الشواطئ.
 -1-4توافد المصطافون عمى الشواطئ:
قد بمغ عدد المصطافيف حسب تقديرات مصالح الحماية المدنية لموسـ االصطياؼ  2016حوالي
 3.304.613مصطاؼ ،توافدوا عمى الشواطئ المحروسة مف شير جواف إلى غاية شير سبتمبر.
شكؿ رقـ  :37توزيع المصطافيف عبر أشير فصؿ اإلصطياؼ
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المصدر :مديرية السياحة و الصناعات التقميدية 2016
مف خالؿ الشكؿ يتبيف العدد الكبير الذي تستقبمو شواطئ الوالية مف مصطافيف خاصة شيري أوت و
جويمية ألنيما شيري العطؿ المدرسية و المينية.
كما تبيف مف نفس اإلحصائيات تركز المصطافيف في شواطئ القالة بالدرجة األولى خاصة شاطئي
المرجاف و المسيدا . 2
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شكؿ رقـ  :38توزيع المصطافيف حسب السنوات
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المصدر :مديرية السياحة و الصناعات التقميدية 2016
مف الشكؿ رقـ  38يتبيف جميا التناقص الكبير في عدد المصطافيف بيف سنتي  2008و  2014رغـ
ارتفاع طفيؼ سجؿ سنة  ،2011و ىذا التناقص يعود إلى حموؿ شير رمضاف خالؿ فصؿ
اإلصطياؼ خاصة شيري جويمية و أوت بالتالي تناقص عدد السياح و المصطافيف ،ثـ نالحظ ارتفاع
ممحوظ سنة  2016أيف انتقؿ شير رمضاف إلى شير جواف الذي عرؼ بدوره تناقص المصطافيف
(أنظر الشكؿ رقـ  ،)37كما يعود ىذا التزايد كذلؾ إلى ارتفاع األسعار بسبب األزمة االقتصادية
العالمية و بالتالي ارتفاعيا في الدولة التونسية األمر الذي دفع بالعديد مف السياح الجزائرييف إلى
خفض مدة إقامتيـ بتونس و قضاء جزء منيا بمدينة القالة.
 -5العقار السياحي:
وفقا لممرسوـ التنفيذي رقـ  232-88المؤرخ في  1988/11/05المتعمؽ باإلعالف عف مناطؽ
التوسع السياحي ،حدد لوالية الطارؼ خمس مناطؽ لمتوسع السياحي تتوزع كميا عمى طوؿ الشريط
الساحمي.
جدوؿ رقـ  :53مناطؽ التوسع السياحي بوالية الطارؼ
منطقة

التوسع
مسيدا

البمدية

المساحة

اإلجمالية

الموقع

(ىكتار)
صوارخ و القالة مسيدا

565
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المصدر :مديرية السياحة و الصناعات التقميدية 2016
مف الجدوؿ السالؼ يتبيف لنا مناطؽ التوسع السياحي الخمسة المنتشرة بالوالية و التي تضـ  14موقع
سياحي قابؿ لمتييئة ،و توفر ىذه المناطؽ لموالية عقا ار سياحيا تقدر مساحتو بػ  5.085ىكتار لكف
المساحة القابمة لمتييئة مختزلة في  1.115ىكتار فقط

() 1

أي ما يعادؿ  % 21,93مف المساحة

اإلجمالية لمناطؽ التوسع السياحي بالوالية ،أما عف باقي المساحة المتبقية أي  3.970ىكتار فأغمبيا
تدخؿ في إطار المناطؽ المحمية و البعض اآلخر استعممت في قطاعات أخرى غير السياحة خاصة
في قطاعات الطاقة و المياه.
جميع مناطؽ التوسع السياحي تعرضت لدراسة تييئة أقامتيا المؤسسة الوطنية لمدراسات السياحية
( )ENETلكنيا دراسات قديمة لـ ينجز منيا أي برنامج ،و منيـ منطقة وحيدة فقط ىي منطقة المسيدا،
أنشأت بيا دراسة تييئة سياحية منذ  2004لـ ينجز منيا أي برنامج لكف مديرية السياحة و
الصناعات التقميدية تعتبرىا دراسة صالحة حتى يومنا ىذا أي بعد أكثر مف  15سنة مف إنجازىا.
 1مديرية السياحة و الصناعات التقميدية لوالية الطارؼ
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 -1-5وضعية مناطؽ التوسع و المواقع السياحية:

()1

 -1-1-5منطقة التوسع السياحي المسيدة:
تقع ىذه المنطقة عمى بمديتي القالة غربا و الصوارخ شرقا و تتربع عمى مساحة قدرىا  565ىكتار و
تتمثؿ حدودىا في :
مف الشماؿ البحر المتوسط
مف الشرؽ خط وىمي بيف رسمو المرسوـ التنفيذي رقـ  232 /88يمر كما يمي:
 الطريؽ الوطني رقـ  44عمى بعد حوالي  900متر شرؽ الجسر عمى القناة المحاذيةلطريؽ الدخوؿ إلى الشاطئ
 قمة رحؿ الكاؼ (ارتفاع  179متر) الموجودة عمى بعد  1.200متر جنوب شرؽ مصبالقناة
 خط وىمي في اتجاه الجنوب الغربي – الشماؿ الشرقي عمى طوؿ  800متر المساف الصخري الموجود عمى  800متر مف مصب القناةمف الغرب خط وىمي يحادي القناة عمى طوؿ  140متر غربا و عمى بعد  1.200متر مف المصب
و يتبع رسما موازيا لمساحؿ عمى طوؿ  1.800متر و يصؿ المساف الصخري لمشط المالح
تتكوف ىذه المنطقة مف موقع سياحي واحد فقط ،مساحتو القابمة لمتييئة ال تتعدى  45ىكتار و ىو
يحمؿ نفس اإلسـ أي المسيدة و قد حولت ممكيتو مف األمالؾ الغابية الوطنية إلى الوكالة الوطنية
لمتنمية السياحية

دراسات التهيئة السياحية:
تعرض موقع المسيدة ( 40ىكتار) إلى دراستيف ىما:
* المخطط التوجييي لمتييئة السياحية أنجزتو ENET

* دراسة تييئة و تجييز ( )viabilisationىي دراسة منيية أعدىا مكتب دراسات إيطالي » « R.B.Z
و أتمميا مكتب دراسات فرنسي »  « Groupe ISISسنة  ،2004و خصصت المنطقة لمسياحة

 1تبيف حدود كؿ منطقة حسب المرسوـ التنفيذي رقـ  ، 232-88مصدر سابؽ .ص 1688 - 1687
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الساحمية و السياحة الترويجية و وجيت لمسياحة الوطنية و الدولية ،مييئة حسب اليياكؿ المقترحة
التالية:
 مركب سياحي مف صنؼ خمس نجوـ يتربع عمى مساحة  5,5ىكتار و بو  200غرفة و 400سرير و يضـ مركز لإلستحماـ  ،thalassothérapieمسبح و خدمات مختمفة
 مركب سياحي مف صنؼ أربع نجوـ يتربع عمى مساحة  3,9ىكتار و بو  250غرفة و 500سرير
 مركب سياحي مف صنؼ ثالث نجوـ يتربع عمى مساحة  4,0ىكتار و بو  250غرفة و 500سرير
 مجمع شقؽ – فندؽ يتربع عمى مساحة  4,45ىكتار و بو  250غرفة و  500سرير إقامة جد راقية  Résidences haut standingتتػربع عمى مساحة  6,45ىكتار و بيا  38فيمةو  228سرير
 إقامة راقية تتربع عمى مساحة  7,65ىكتار و بيا  103مقصورة و  618سرير مركز لمترفيو و التسمية يتربع عمى مساحة  3,7ىكتار2

 -اإلستقباؿ الشمالي لمموقع يتربع عمى مساحة  5.400ـ

2

 -اإلستقباؿ الجنوبي لمموقع يتربع عمى مساحة  2.100ـ

 موقؼ سيارات يتسع لػ  1.169سيارة و  18مكاف لتوقؼ الحافالت خصص  24,4ىكتار لممساحات الخضراءقامت الوكالة الوطنية لمتنمية السياحية  A.N.D.Tبمحاولتيف إلنجاز ما برمج مف تجييز في منطقة
التوسع السياحي ،األولى في نياية سنة  2005و الثانية في فيفري  2007و لكف كمتاىما باءتا
بالفشؿ.
 -2-1-5منطقة التوسع السياحي رأس روزة:
تقع ىذه المنطقة في بمدية القالة و تتربع عمى مساحة قدرىا  900ىكتار و تتمثؿ حدودىا في :
مف الشماؿ البحر المتوسط
مف الشرؽ بدءا مف لساف حجر سطارة حتى  1.150متر في اتجاه الجنوب و الجنوب الغربي
مف الجنوب خط وىمي يربط بيف نقطتي الحدود الشرقية و الغربية الموجودتيف عمى عمؽ 1.875
متر جنوب خميج رأس ليوف و  250متر جنوب مصب شعبة خميؿ.
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مف الغرب مف خميج الحوض المغمؽ نحو الجنوب عمى عمؽ  1.125متر مرو ار عمى قمة جبؿ
طكوكة.
تتكوف ىذه المنطقة مف ثالث مواقع ىي:
رأس رو از ( ،)Cap Rosaرأس األسد ( )Cap Lionneو القالة السجينة ()Cale Prisonnière
 -3-1-5منطقة التوسع السياحي الحناية:
تقع ىذه المنطقة عمى بمديتي بريحاف غربا و القالة شرقا و تتربع عمى مساحة قدرىا  870ىكتار و
تتمثؿ حدودىا في :
مف الشماؿ البحر المتوسط
مف الشرؽ خط وىمي يمتد مف الحوض المغمؽ عمى عمؽ  1.250متر
مف الجنوب خط وىمي موازي لمساحؿ و يبعد عنو بػ  1.000متر و يمتد عمى طوؿ  8.500متر
مف الغرب الخط الوىمي العمودي عمى الساحؿ الذي يمر عمى بعد  250متر غرب الدرب الذي يربط
بيف الحناية و الشاطئ
تتكوف ىذه المنطقة مف ثالث مواقع ىي :الحناية ،بمحاج و عيف طكوكة
 -4-1-5منطقة التوسع السياحي مفرغ الشرقي:
تقع ىذه المنطقة في بمدية بريحاف و تتربع عمى مساحة قدرىا  1.600ىكتار و تتمثؿ حدودىا في :
مف الشماؿ البحر المتوسط
مف الشرؽ الخط الوىمي العمودي عمى الساحؿ الذي يمر عمى بعد  1.750متر غرب الدرب الرابط
بيف المجموعة السكنية لمحناية و الشاطئ
مف الجنوب الخط الوىمي الموازي لمساحؿ الذي يمر عمى عمؽ  1.000متر و يمتد عمى طوؿ
 14.700متر
مف الغرب مف مصب وادي مفرغ إلى األعمى عمى مسافة  2.250متر
تتكوف ىذه المنطقة مف أربع مواقع ىي :البطاح شرؽ ،موجب ،دراووش و موقع المرسى
 -5-1-5منطقة التوسع السياحي مفرغ الغربي:
تقع ىذه المنطقة عمى بمديتي بف مييدي و الشط و تتربع عمى مساحة قدرىا  1.150ىكتار و تتمثؿ
حدودىا في :
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مف الشماؿ البحر المتوسط
مف الشرؽ مف مصب وادي مفرغ إلى أعمى عمى مسافة  750متر
مف الجنوب مف منعرج وادي خشيشي الموجود عمى بعد  875متر غرب المزرعة حتى وادي مفرغ
مرو ار بجنوب المنطقة التمية
مف الغرب مف منعرج وادي خشيشي ينزؿ الحد العمودي عمى الساحؿ
تتكوف ىذه المنطقة مف ثالث مواقع ىي :الشط ،جيفينيؿ و موقع البطاح الغربي
 -2-5مناطؽ التوسع السياحي المقترحة:
مف أجؿ تنمية السياحة الحموية و السياحة الصحية بالوالية تـ اقتراح تصنيؼ منطقة توسع سياحي
جديدة في موقع حماـ سيدي طراد عمى مساحة  50ىكتار و الذي يتصؼ بعدة مميزات تشجعو عمى
تطوير ىذا النوع مف السياحة ككمية المياه المتدفقة ،درجة ح اررة المياه ،النوعية الكيميائية و المعدنية و
القيمة العالجية ليذه المياه.
المسؤوؿ عف تنمية ىذا الموقع ىي الوكالة الوطنية لمتنمية السياحية  ANDTالتي باشرت في إجراءات
تثمينو و تصنيفو
 -6االستثمػػار السيػػاحي:
تسجؿ والية الطارؼ  43مشروعا سياحيا ممنوحا في إطار المجنة الوالئية بمساحة إجمالية تقدر بػ 70
ىكتار ،كميا تابعة لإلستثمار السياحي الخاص ،سوؼ تثري الوالية بػ  8.000سرير إضافي ،و
يحتمؿ خمؽ حوالي  3.000منصب شغؿ مباشر يخص شباب والية الطارؼ بالدرجة األولى
المتخرجيف مف معيد التكويف الميني المتخصص في الفندقة و السياحة  .تتوزع ىذه المشاريع
()1

كاآلتي:

  11مشروع عمى مستوى التجمعات العمرانية تتمثؿ في: 6 فنادؽ مصنفة  4 ،3و  5نجوـ في كؿ مف الطارؼ ،القالة و عيف عسؿ
 نزؿ طريؽ واحد
 مركز لممعالجة بمياه البحر
 ثالث مراكز ترفييية
 1مديرية السياحة و الصناعات التقميدية لوالية الطارؼ 2016
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  06مشاريع باستعماؿ المنابع الحموية لتطوير السياحة الحموية بالوالية  09مشاريع بموقع البطاح بمدية بف مييدي ،ىي مشاريع طور اإلنجاز و اشترط فييا اعتماد البناءالخفيؼ لكي يتماشى مع الطابع اإليكولوجي لممنطقة
  17مشروعا بموقع الشط بمساحة إجمالية قدرىا  41.77ىكتار حيث خصص ىذا الموقعلممشاريع ذات الطراز الرفيع
مف خالؿ ىذه المشاريع يتبيف موقعي البطاح و الشط المذاف يمثالف قبمة جديدة لممستثمريف عمى عكس
السنوات الماضية أيف كانت مدينة القالة تمثؿ الوجية الوحيدة التي تجمبيـ ،كما نالحظ أف كؿ ىذه
المشاريع تقع خارج مناطؽ التوسع السياحي و في أغمبيا مشاريع ساحمية باإلضافة إلى  06مراكز
حموية و بالتالي يبقى التركز في جزء صغير مف الوالية ينحصر عمى المناطؽ الساحمية دوف المناطؽ
الداخمية.
 -7التكوين السياحي
في ميداف التكويف السياحي تضـ الوالية معيد لمتكويف الميني الوحيد عمى مستوى الشرؽ الجزائري
يتواجد بمدينة الطارؼ  ،يتـ التكويف بو بطريقتيف إما عف طريؽ التربص أو عف طريؽ التمييف في
اإلختصاصات التالية:
الفندقة :و تضـ إختصاصات اإلدارة الفندقية ،الطبخ ،اإلطعاـ ،مسير الفندؽ ،اإلستقباؿ و المبيت
السياحة :و تضـ إختصاصات اإلنتاج و التسويؽ ،مرشديف مرافقيف و مرشدي المتاحؼ
 -ӀӀدراسة حركة السياح الوافدين
يعتبر السياح الوافديف إلى والية الطارؼ سياح جزائرييف بالدرجة األولى خاصة فصؿ االصطياؼ
لقضاء عطميـ الصيفية ،و لدراسة حركتيـ نعتمد عمى إحصائيات توافدىـ عمى الفنادؽ و المخيمات
الصيفية ألنيا تعطي تقديرات أكثر دقة.
 -1التوافد عمى الفنادؽ :
تعرؼ والية الطارؼ توافد السياح عمى فنادقيا خصوصا في فترة اإلصطياؼ فقدر عدد السياح
الوافديف بػ  19.695سائح خالؿ سنة  2016و وصؿ عدد الميالي الفندقية خالؿ نفس السنة إلى
 30.350ليمة و بالتالي فمعدؿ فترة إقامتيـ ىو  1,5أي تقريبا ليمتيف لكؿ سائح
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جدوؿ رقـ  :54تطور حركة السياح بالفنادؽ خالؿ الفترة 2016 -2002
البي ػػاف

الميالي

الوصوؿ
الجزائرييف

األجانب

المجموع

الجزائرييف
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المجموع

2002

21880

301

22181

33435

380
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2003
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21444
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1811
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578

51271
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20776
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25467
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27936
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38757

2009

27292

523

27815
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22534

17380
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2011

22667

10175
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42335
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66168

2012

25335

2530

27865

38888

11082

49973

2014

33236

961

34197

44558

1771

46329

2015

26740

746

27486

36075

881

36956
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391
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29793

563

33353
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مرة أخرى نالحظ مف خالؿ المعطيات المدونة في الجدوؿ أعاله أف عدد السياح الجزائرييف يفوؽ
بكثير عدد السياح األجانب .كما يتبيف إجمالي عدد السياح في تذبذب فتارة يرتفع و تارة أخرى
يتناقص (أنظر شكؿ رقـ  ،)39حيث يعرؼ تزايدا طفيفا و مستم ار ابتداء مف سنة  2005إلى غاية
 2008ثـ يتناقص و بعدىا يرجع إلى التذبذب فنالحظو يرتفع سنة  2011و ذلؾ بسبب الحوادث
السياسية و األمنية الحاصمة في الدوؿ العربية مما أثر عمى حركة السياح الجزائرييف المعتاديف قضاء
عطميـ بيذه الدوؿ و فضموا البقاء في الجزائر ،ثـ انخفض بعد ذلؾ بسبب شير رمضاف الذي تزامف
مع فصؿ اإلصطياؼ لعدة سنوات و مف جية أخرى ضعؼ الخدمات السياحية المقدمة في الوالية مما
يجعؿ منيا منطقة عبور لمسياح القاصديف الدولة التونسية.
أما بالنسبة لفترة إقامة السياح فتختمؼ بيف السياح الجزائرييف و األجانب حيث متوسطيا ال يتعدى
اليوميف بالنسبة لمسياح الجزائرييف الذيف يعتبرونيا منطقة عبور و استراحة عند السفر إلى الدولة
التونسية ،و مف يوـ إلى  13يوـ بالنسبة لمسياح األجانب و تفسر طوؿ مدة إقامتيـ عمى أنيا إقامة
مينية ال سياحية و تخص سياح إيطالييف و صينييف قدموا إلى والية الطارؼ مف أجؿ العمؿ في
مجاؿ البنى التحتية.
 -ӀӀӀتنمية السياحة بوالية الطارؼ حسب المخطط التوجيهي لمتهيئة السياحية

()1

ركز المخطط التوجييي لمتييئة السياحية لوالية الطارؼ عمى مبدأ السياحة البيئية و ضرورة خمؽ
منطقة متميزة وطنيا و دوليا و عمى مستوى حوض البحر المتوسط تختص في السياحة البيئة.
ركزت إستراتيجية التنمية السياحية حسب ىذا المخطط عمى خمس محاور يحتوي كؿ محور عمى عدة
أعماؿ يصؿ عددىا في األخير إلى  21عمؿ مف شأنو تنمية السياحة بالوالية .و تتمثؿ ىذه المحاور
في:
المحور األول :وضع تنظيـ سياحي مرتب و ميني ،و يجسد ىذا المحور مف خالؿ أربعة أعماؿ ىي:
 وضع موقع عمى الشبكة اإللكترونية لترقية السياحة و اإلستجابة مباشرة لطمبات الزبائف إنشاء ديوانيف لمسياحة بالقالة و بالطارؼ خمؽ قاعدة خبيرة بمديرية السياحة1 Schéma directeur d’aménagement touristique de la wilaya de Taref, phase 3, 2014. P 20
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 إعادة اإلعتبار لجميع ىياكؿ المبيت السياحي الموجودةالمحور الثاني :تثميف التراث التاريخي المبني و الحرؼ المحمية ،و يجسد ىذا المحور مف خالؿ
خمسة أعماؿ ىي:
 تشجيع إقامة نزىات بحرية في قوارب الصيد و تعميـ الصيد المحمي بدعـ مف صيادي القالة العمؿ مع متعامميف مف المناطؽ الريفية لخمؽ مزرعة بيداغوجية دعـ العمؿ الذي تقوـ بو الحظيرة الوطنية القالة مع الحرفييف لتنمية الصناعات التقميدية و التعريؼبيا لدى السياح
 إطالؽ برنامج إلعادة تأىيؿ و تنمية سياحة التراث التاريخي المبني إنشاء مركز يختص في المياقة البدنية بمنطقة سيدي طراد ييتـ بتقاليد الحماـالمحور الثالث :تنمية السياحة العممية و البيداغوجية ،و يجسد ىذا المحور مف خالؿ ستة أعماؿ ىي:
 خمؽ قطب عممي يتمحور حوؿ البحيرات و المناطؽ الرطبة إنشاء أربع مراكز لدراسة الحياة في الغابة ،المستنقعات ،الزراعة و الساحؿ تنمية مجموعة مف المنتوجات السياحية الكتشاؼ الطبيعة إقتراح منتوجات لممدرسيف تنمية مبدأ حافمة المسافريف مييأة بطريقة بيداغوجية تختص بالبيئة خمؽ تظاىرة عمى المستوى الوالئي تيتـ بالنشاطات التي ليا عالقة بالماءالمحور الرابع :تييئة الشريط الساحمي لمحفاظ عمى البيئة ،و يجسد ىذا المحور مف خالؿ أربعة
أعماؿ ىي:
 تييئة الشواطئ و مداخميا لتصبح مناطؽ ذات نوعية بيئية كبيرة خمؽ بيئة ساحمية راقية تدعيـ برنامج مناطؽ التوسع السياحي إدخاؿ الشواطئ في شبكة عف طريؽ ربطيا بطرؽ لمدراجات تمر عبر الكثباف الرممية و الحافالتالخضراء و النقؿ الجماعي لمتقميؿ مف مخاطر السيارات
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المحور الخامس :إنشاء ىياكؿ مبيت بيئية ،و يجسد ىذا المحور مف خالؿ ثالثة أعماؿ ىي:
 مساندة بناء ىياكؿ مبيت جديدة جماعية تعرؼ بيوية سكاف المنطقة مساندة مساىمة الحرفييف المحمييف لتزييف و تييئة ىياكؿ المبيت الجديدة خمؽ شبكة مف غرؼ اإلستقباؿ عند السكاف في إطار ضماف النوعيةو قسـ المخطط إستيراتيجية التنمية السياحية عمى مختمؼ اآلماد القصير ،المتوسط و طويؿ المدى
ابتداء مف سنة  2015إلى غاية  2030و خصص لكؿ محور و كؿ عمؿ فيو مدى إنجازه.
خالصة الفصل
تبدو والية الطارؼ أضعؼ والية بإقميـ الساحؿ الشرقي لمجزائر ،رغـ ما تزخر بو طبيعتيا مف
جماؿ و تنوع بيئي ،إضافة إلى موقعيا اإلستراتيجي الذي يجعؿ منيا منطقة عبور إلى الحدود
الجزائرية التونسية ،لكف رغـ ىذه المؤىالت ،تتميز السياحة في ىذه الوالية بالضعؼ ،فالسياح العابريف
الحدود يفضموف المبيت في تونس بدؿ قضاء ليمة واحدة بوالية الطارؼ ،و السبب يعود إلى قمة ىياكؿ
اإلستقباؿ و ضعؼ خدماتيا ،نقص كبير في ىياكؿ اإلطعاـ ،نقص أكبر في التزويد بالمياه الصالحة
لمشرب ،مدف الوالية تخمو مف الجماؿ المعماري و العمراني ،شواطئيا عديدة لكف غير مجيزة ،غياب
مرافؽ التسمية و الترفيو ،بيئة متنوعة و جميمة لكف تبدو حزينة لعدـ استغالليا و االىتماـ بيا.
إضافة إلى ذلؾ فالوالية تضـ خمسة مناطؽ توسع سياحي ،معظميا عقارات شاغرة لكف فقدىا
قطاع السياحة بسبب تواجدىا داخؿ مناطؽ محمية .منطقة واحدة فقط أجريت ليا دراسة تييئة سياحية
لكنيا بقيت حبر عمى ورؽ ،اليوـ أصبحت قديمة و لـ تعد تتماشى و متطمبات السياحة.
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الفصــــــــل الســـــابــــع
إستـــــراتيجيـــة التنميــة السيــاحيـــة المقتـــرحــــة



تـمهيـــد

 / Ӏواقع السياحة في مجال الساحل الشرقي
 / ӀӀإستراتيجية التدخل المقترحة
 / ӀӀӀتدخالت أخرى تساعد عمى تنشيط القطاع السياحي بمجال الدراسة


خالصـة الفصـــل

تـمهيـــد
تؤثر النشاطات السياحية عمى تييئة المناطق الساحمية فتفرض إنشاء مناطق جديدة و أحيانا
إعادة تحويل مواقع موجودة ،و تتعرض السمطات المحمية إلى عدة صعوبات في تسيير ىذه المناطق
و ذلك من حيث توفير التجييزات و الخدمات الالزمة ،معالجة النفايات الصمبة و مياه الصرف
الصحي ،توفير المياه الصالحة لمشرب بكميات كبيرة ،تنظيم حركة المرور ،باإلضافة إلى اختالل
التوازن بين مختمف فصول السنة ،ثم أنيا تتسبب في ارتفاع األسعار ،و التنافس عمى استخدام
األراضي ،و قد تؤدي إلى تدىور األنشطة التقميدية و القيم الثقافية .تفاقم العديد من المشاكل من جراء
السياحة المتكتمة يمثل خط ار حقيقيا عمى المناطق الساحمية حيث يتحول منظرىا العام من طبيعي
يغمب عميو الغطاء النباتي إلى منظر مصطنع يعتمد عمى النظام الجمالي الزخرفي.
تفاديا لالنعكاسات السمبية لمسياحة ،يتطمب تفعيل القطاع السياحي في الجزائر عامة و في مجال
الدراسة بصفة خاصة تحديد إستراتيجيات واضحة و دقيقة ،لذلك استندا في ىذا الفصل عمى تطبيق
تقنية التحميل الرباعي التي تتركز عمى معاينة نقاط القوة التي يتمتع بيا المجال ،و نقاط الضعف التي
يعاني منيا ،الفرص المتاحة لتنمية السياحة و التيديدات التي تعرقل ذلك.
و من خالل دراسة مميزات كل والية من مؤىالت سياحية ،عدد سياح و مستوى التييئة و التسيير
السياحي كما جاء في الفصول السابقة ،سوف نقوم من خالل ىذا الفصل بتقييم المستوى السياحي
لمجال الدراسة و تصور إستراتيجية تدخل لمعالجة الوضع الحالي.
 -Ӏواقع السياحة في مجال الساحل الشرقي
استنادا لتحميل الوضع السياحي في كل والية من مجال الساحل الشرقي كما جاء في الفصول األربعة
السالفة ،توصمنا إلى استنتاج بعض المميزات الخاصة بكل والية و كذلك بعض العراقيل التي تقف
عائقا أمام القطاع السياحي ،و يمكن تصنيفيا حسب النقاط التالية:
 مجال الدراسة ثري جدا من حيث المؤىالت السياحية الطبيعية و الثقافيةمعتبر من السياح الداخميين و من المصطافين
ا
 مجال الدراسة يستقبل سنويا عددا -مستوى السياحة في مجال الدراسة بعيدا جدا عن المستوى الذي وصمت إليو الدول المجاورة.
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 وضعية السياحة في مجال الدراسة ىي صورة مصغرة عن مستوى القطاع السياحي في الجزائرككل و ىو قطاع يتسم بالضعف و ال يساىم بالكثير في النمو اإلقتصادي لمبمد رغم الثراء و التنوع
الكبير في المؤىالت السياحية المتاحة ،تعود ىذه الوضعية إلى عدة نقائص و اختالالت نذكر
منيا:
 oغياب أداة تدخل مباشر عمى المجال
 أدوات التييئة و التعمير كميا ال تعطي أىمية كبيرة لمقطاع السياحي و غياب خطة
مستقبمية ليذا المجال
 المخطط التوجييي لمتييئة السياحية جاء ببعض التوجييات و انبثقت منو مخططات
مماثمة عمى المستوى الوالئي لكن توجيياتيا كميا عبارة عن توجييات عامة ،تتشابو
في مضمونيا و طريقة تعامميا مع المجال رغم اختالف مميزات كل منطقة
 غياب خطة مستقبمية واضحة بل القطاع يعتمد عمى الحمول اآلنية
 oتسيير حضري ال يتماشى مع موسمية القطاع ،فمثال مخططات النقل و حركة المرور و
مخططات جمع النفايات ال تأخذ بعين اإلعتبار فصل اإلصطياف
 oغياب شراكة بين القطاع العام و الخاص ،و مشاركة شكمية لمخواص باستثمارات صغيرة مع
غياب دور المواطن
الحركة السياحية عامل أساسي من عوامل النمو االقتصادي ،و بما أن التجمعات الساحمية تستقبل كل
صيف ماليين الزوار فيي ترى بنيتيا العمرانية تتعقد و ىياكميا السياحية تتغير.
و أظيرت التجارب أن ترك السياحة تنمو بطريقة طبيعية دون تدخل آليات التنمية تمثل خطورة عمى
المواقع و األوساط الطبيعية و تيدد النشاطات التقميدية ،كما تؤدي إلى التالعب بالعقار عن طريق
رفع سعر المتر مربع و المنافسة في استغالل األراضي في المجال العمراني و السياحي عمى حساب
العقار الزراعي  .لذلك فالتييئة المقترحة يجب أن تحقق:
 اإلستدامة خاصة في المناطق التراثية و اإليكولوجية
 الربح عمى المستوى اإلقتصادي
 الحفاظ عمى قيم و تقاليد السكان المحميين و بالتالي الحفاظ عمى تاريخ و ثقافة المنطقة
 اإلحساس باألمن ،الراحة و اإلطمئنان لدى السائح في كل ما يقدم إليو
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 الحفاظ عمى العالقة بين المجال الحضري و المجال الطبيعي و ذلك باحترام القوانين و
المعايير المعمول بيا و التي تعمل عمى حماية المجاالت الطبيعية كطريقة التدخل عمى
الواجية البحرية و تييئة الغابات و غيرىا.
 -1تقنية التحميل الرباعي ()SWOT
التحميل الرباعي ىي تقنية حديثة و فعالة ،أثبتت نجاعتيا في مجاالت التنمية ألنيا تستخدم إليجاد
التوافق االستراتيجي بين الخصائص الداخمية و الظروف الخارجية لمشروع معين.
 -1-1مفهوم التحميل الرباعي ):(SWOT
استخدمت ىذه التقنية ابتداء منذ سنة  1960من طرف ألبرت ىمفري و آخرون من معيد ستانفورد
لألبحاث إليجاد أسباب فشل التخطيط المشترك في تسيير المؤسسات ،و كانت تستعمل في البداية في
الدراسات االقتصادية و إدارة األعمال لتنتقل بعد ذلك إلى عدة مجاالت أخرى ،و تعتبر اليوم من
أفضل األدوات العممية في التحميل المجالي في دراسة الوضع الحالي والتخطيط المستقبمي.
تيدف ىذه التقنية إلى دراسة الخصائص العامة لممنطقة و خصائص المجال المحيط بيا و تتكون من
جانبين رئيسيين ىما:
الشكل رقم  :40عناصر تقنية التحميل الرباعي ""SWOT
انخصبئــص انذاخهُـــت
نقاط القوة

نقاط الضعف

S

W

نقـــاط إيجـابيـت

الفــــرص

التهديداث

O

T

نقـــاط سلبيــت

SWOT

انخصبئــص انخبرجُــت
المصدر :معـالجـة البـاحثــة
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 تحميل الوضع الداخمي عن طريق تشخيص: نقاط القوة :و ىي كل اإلمكانيات الداخمية و المميزات اإليجابية الموجودة فعال و التي
يمكن استغالليا
 نقاط الضعف :ىي كل النقائص الداخمية و العوامل السمبية التي تعيق استغالل الفرص
 تحميل البنية الخارجية عن طريق تشخيص: الفرص :ىي الظروف الخارجية ذات أثر إيجابي ،استغالليا يمكن من التقدم و التنمية
 التيديدات :ىي الظروف الخارجية ذات أثر سمبي ،و ىي عوامل تيدد التنمية و قد تتسبب في
خسائر
طريقة المعالجة باستعمال تقنية التحميل الرباعي:
استعمال ىذه الطريقة يسمح في اختيار إستراتيجية التدخل عمى المجال ،من خالل محاولة إيجاد
التوافق و التوازن المناسبين بين العناصر األربعة السالفة الذكر ،بوضع خطة تيدف إلى تعظيم نقاط
القوة و استغالل فرص المنطقة ،مقابل إصالح نقاط الضعف و التصدي لمتيديدات التي يمكن أن
تصادف نمو و تنمية ىذه المنطقة.
يعتمد اختيار اإلستراتيجية المناسبة عمى نتائج التحميل اإلستراتيجي الكمي و النوعي ) المتعدد
المعايير و الرباعي) لمجموع الخصائص المؤثرة في المنطقة داخميا و خارجيا ،فيمكن بذلك المفاضمة
بين أربع استراتيجيات:
 اإلستراتيجية اليجومية :ىي الجمع بين نقاط القوة و الفرص (استخدام نقاط القوة لالستفادة منالفرص المتاحة).
 اإلستراتيجية الدفاعية :ىي الجمع بين نقاط القوة و التيديدات (استخدام نقاط القوة لتجنبالمخاطر).
 اإلستراتيجية العالجية :ىي الجمع بين نقاط الضعف و الفرص (تجاوز نقاط الضعف من خاللاإلستفادة من الفرص).
 اإلستراتيجية اإلنكماشية :ىي الجمع بين نقاط الضعف و التيديدات (تقميل نقاط الضعف بيدفتجنب المخاطر).
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الشكل رقم  :41إستراتيجية المعالجة باستعمال تقنية التحميل الرباعي ""SWOT

نقاط القوة
إستراتُجُت دفبعُت

إستراتُجُت هجىمُت
الفــرص

التهديداث

SWOT

إستراتُجُت اوكمبشُت

إستراتُجُت عالجُت
نقاط
الضعف

المصدر :معـالجـة البـاحثــة
 -2تطبيق تقنية التحميل الرباعي عمى مجال الدراسة:
استنادا إلى المعطيات المذكورة في الفصول السابقة ،تمكنا من تطبيق تقنية التحميل الرباعي
" "SWOTعمى إقميم الساحل الشرقي لمجزائر و تحديد النقاط األربعة المكونة ليذه التقنية ،كما
توصمنا إلى إستخالص عدة نقاط قوة و الكثير من نقاط ضعف تقف أمام تنمية القطاع السياحي و
ىي كالتالي :
 -1-2نقاط القوة
 مناخ اإلقميم معتدل و خالي من العوائق الطبيعية خاصة فصل اإلصطياف تنوع في المؤىالت السياحية: شريط ساحمي يبمغ طولو  430كمم أي ما يعادل  % 36من طول الشريط الساحمي
لمجزائر ،مقسم عمى أربع واليات و  33بمدية ساحمية ،يضم  159شاطئ مختمف
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 07 منابع حموية ،خمسة منيا تتواجد بالقالة ،و ىي مستغمة في حمامات بسيطة و
تقميدية االستعمال
 12 بحيرة ،ستة منيا تتواجد بالقالة إلى جانب ثالث مستنقعات
 07 مناطق رطبة ،ثالثة منيا تتواجد بالقالة "بحيرات طونقا ،أبيرة و مالح" ،منطقتين
بسكيكدة "قرباز و صنياجة" ،منطقة بعنابة "فت ازرة" و منطقة بجيجل "بني بمعيد"
 حظيرتين وطنيتين القالة و تازة بجيجل
 09 جزر ،سبعة منيا تتواجد بسكيكدة
 03 مغارات عجيبة تتواجد بجيجل
 ثروة غابية معتبرة منتشرة في كامل اإلقميم
 38 منطقة توسع سياحي تضم عقا ار سياحا بمساحة إجمالية تقدر بـ  13.762ىكتا ار
 تراث ثقافي ثري و متنوع
 تنوع في المنتوجات الحرفية و التقميدية
 يضم اإلقميم أربع واليات ساحمية لكل منيا ميزات سياحية خاصة تمكنيا من التميز عن غيرىا وتسمح بتطوير عدة أنواع من السياحة منيا الشاطئية ،البيئية ،الثقافية ،األعمال و غيرىا.
 يضم اإلقميم ثالث مدن تعرف حركية و نشاط فيي مقرات واليات و ليا نشاط اقتصادي يميزىا،موانئ نشطة ،و تستقبل العديد من الزوار و ىي كل من عنابة ،سكيكدة و جيجل.
 الوصول إلى اإلقميم سيل عبر شبكة طرق متطورة يتصدرىا الطريق السيار و الطرق الوطنية رقم 43و رقم  ،44إضافة إلى مطارين ىما مطار عنابة الدولي و مطار جيجل الوطني ثم ثالث
موانئ متطورة ىي ميناء عنابة ،ميناء سكيكدة و ميناء جن جن بجيجل.
 اإلقميم يطل عمى البحر المتوسط و ىو قريب من أروبا أول مصدر لمسياح عدد كبير من الجالية الجزائرية منتشرة في عدة دول خاصة األروبية و تزور الجزائر سنويا. يتميز اإلقميم و كغيره من الواليات األخرى بمزيج من الثقافة العربية اإلسالمية و الثقافة الغربيةاألروبية ،بالتالي خدماتو السياحية تمبي رغبات عدة أصناف من السياح.
 -إرادة الدولة التي أصبحت تضع السياحة بين أولوياتيا.
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 -2-2نقاط الضعف
 سياحة اإلقميم تقتصر عمى المناطق الساحمية فقط دون المناطق الداخمية التي تتسم بالضعف منحيث التجييز و البنية الحضرية ،و بذلك تطغى السياحة الشاطئية عمى باقي أنواع السياحة.
 سياحة اإلقميم تتسم بالشعبية ،سوء تسيير و تييئة الشواطئ ،خدمات ضعيفة الجودة و غيابالخدمات الراقية (.)haut de gamme
 برنامج العطل ضعيف و ال يستجيب لمتطمبات السائح الحديث المنجذب نحو جودة الخدمات وتنوعيا.
 غياب المنافسة في المجال السياحي المحمي و الوطني معظم بمديات اإلقميم فقيرة في جميع أنواع اليياكل الخدماتية ،و الجماعات المحمية تفضلاإلستثمار في مشاريع ليا إنعكاسات مباشرة عمى السكان كإنجاز الطرق و الشبكات المختمفة ،أما
بالنسبة لقطاع السياحة ،فيي ال تيتم بتحسينو خصوصا و أن الفصل السياحي يخمق ميام و
أعباء جديدة غير معتادة في باقي أيام السنة.
 ضعف كبير في تسيير المدن خاصة التي تمثل مقرات الواليات فيي تشتكي من النقص الكبير فيشروط النظافة خاصة وسط المدينة و في الشوارع الرئيسية و الشواطئ ،سوء تسيير النفايات
الصمبة ،اختناق في حركة المرور ،انتشار العديد من المباني المشوىة لممنظر ،تنظيم مجالي
سيء ،رداءة الالفتات التي توجو لمسائح.
 عدم االىتمام بالمنظر الجمالي لممدينة المدن القديمة خاصة بعنابة ميددة باالنييار و تعاني من التمف و فقدانيا لتراثيا المعماري والحرفي.
 نقص كبير في مرافق التسمية و الترفيو نقص كبير في طاقات االستقبال السياحي التعدي عمى عدة ىكتارات من العقار السياحي و خسارتو غياب استثمار حقيقي في مجال السياحة فأغمب المشاريع بسيطة و صغيرة الحجم الدواوين السياحية و وكاالت السياحة و األسفار تعمل عمى تصدير السياح ال لجمبيم ضعف كبير في التسويق السياحي و اإلشيار بو و في استعمال وسائل تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال الحديثة.
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 غياب الشراكة بين المديريات الوالئية و مديرية السياحة التنشيط الثقافي ضعيف جدا ،و الحفالت المحمية تبقى بسيطة جدا ال تعمل عمى تطوير سياحةالمنطقة.
 غياب الحركة الجمعوية بسبب نقص الوعي السياحي و كذلك ضعف اإلعانات المالية و دعمالدولة لمثل ىذه الجمعيات.
 قطاع الصيد البحري يعاني من الضعف و النسيان فإنتاجو ضعيف كما و نوعا و ال يمبي إالالطمبات المحمية فقط و ال يغري فضول السياح فالموانئ الموجية لمصيد تعاني من التموث و
انتشار الروائح الكريية.
 مدينة الطارف سياحيا ،تبدو أضعف مدينة في مجال الدراسة فالتجول فييا يبين فارق كبير فيالنشاط مع باقي المدن األخرى فيي تشعرنا بالسبات ال بالديناميكية و ال تجمب لزيارتيا أي سائح.
 -3-2الفرص
 مؤىالت سياحية عديدة و متنوعة ال تزال عمى طبيعتيا غير مستغمة إتجاه السياحة العالمية إلى البحث عن الطبيعة و السياحة الخضراء إتجاه السياح إلى البحث عن الوجيات الجديدة و التي ليا عالقة بثقافة و تقاليد المنطقة العديد من مناطق التوسع السياحي متبقية عمى حالتيا الطبيعية تنتظر اإلستغالل العقالني سياحة شاطئية قديمة ينقصيا فقط التخطيط المناسب السوق السياحي في تطور مستمر و التنافس فيو قوي يبحث باستمرار عن الجديد تطور استعمال الشبكة العنكبوتية و التجارة اإلكترونية ميرجانات و أعياد محمية مألوفة كعيد الفراولة ،و عيد السمك و غيرىا من األعياد التي ينقصيااإلشيار.
 -4-2التهديدات
 غياب تموقع ( )positionnementسياحي لمجزائر بالنسبة لدول الجوار و العالم ،فالمنافسةالسياحية قوية خاصة من طرف جاراتيا تونس و المغرب ثم مصر و تركيا باإلضافة إلى الدول
المطمة عمى شمال البحر المتوسط خاصة فرنسا و إسبانيا.
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 قطاع السياحة مازال في مرحمة النشأة يحتاج إلى مزيد من الكفاءات و الخبرة ،و يشتكي منغياب مختصين في السياحة سواء فيما يخص الفندقة ،المطاعم ،المرشدين السياحيين و حتى
الوكاالت السياحية و نقص كبير في المختصين في التسيير و التييئة السياحية.
 السياحة حساسة أمام المشاكل األمنية و السياسية لمدول ،و عدم االستقرار السياسي و االقتصاديلمجزائر يخمق تخوف السياح من زيارتيا.
 غياب خطة سياحية واضحة من طرف الدولة اتسام السياحة بالفصمية يقمص من االستثمار في ىذا المجال غياب ثقافة سياحية لدى السكان يدفعيم إلى التفكير في أن السياحة تتعدى عمى ثقافة و عاداتالمنطقة التي لطالما حافظوا عمييا.
 نقص حجم سياحة األعمال بسبب األزمات االقتصادية العالمية و اتجاه السياح إلى تقميصمصاريفيم خالل إقامتيم السياحية.
 إتجاه سياح الجالية بالميجر لممبيت عند أقاربيم لقضاء إجازاتيم السياح األروبيون ييممون كل ما ىو خارج أروبا و يعتبرونو دون جودة خاصة كل ما يقدم فيدول جنوب البحر المتوسط.
 التنافس عمى األراضي المطمة عمى الساحل بين قطاع السياحة و مختمف القطاعات األخرىلالستفادة من النظر إلى البحر ،وىذا ما يخمق نقص في األراضي الصالحة لمبناء و يرفع من
أسعار األراضي المتبقية.
و يمكن تمخيص تقنية التحميل الرباعي في مجال الدراسة في أربع نقاط أساسية ىي المبينة في الشكل
رقم .42
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الشكل رقم  :42ممخص تقنية التحميل الرباعي إلقميم الساحل الشرقي

غُبة خطت سُبحُت واضحت
تسُُر حضرٌ سٍء

مؤهالث سُبحُت عذَذة
و متىىعت
وقـبط انقىة

انقرة مه انذول
انمصذرة نهسُبح

انفــرص

وقبط انضعف

انتهذَـذاث

عذو االستقرار انسُبسٍ
و االقتصبدٌ عهً
انمستىي انىطىٍ

المصدر :إنجـ ــاز الب ـ ـاحثـ ــة
 -3المعالجة باستعمال تقنية التحميل الرباعي ( )SWOTعمى مجال الدراسة:
يعتمد اختيار اإلستراتيحية المناسبة عمى نتائج التحميل اإلستراتيجي الكمي و النوعي )المتعدد المعايير
و الرباعي(  ،لمجموع الخصائص المؤثرة في القطاع السياحي بمجال الدراسة داخميا و خارجيا،
المفاضمة بين استراتيجيات التدخل المذكورة أعاله (أنظر الصفحة رقم  )272تسمح باستنتاج ما يمي:
 اإلستراتيجية الهجومية :ال يمكن انتياج ىذه اإلستراتيجية رغم أنيا تجمب العديد من السياحبفضل تنوع نقاط القوة التي يتمتع بيا اإلقميم و الفرص المحيطة بو إال أن بقاء نقاط الضعف
يتسبب في خسارة السياح
 اإلستراتيجية الدفاعية :ال يمكن انتياج ىذه اإلستراتيجية فالتيديدات الخارجية يمكن التدخل عميياو معالجتيا لكن يبقى الضعف الداخمي ىو الذي ييدد الكيان السياحي
 اإلستراتيجية اإلنكماشية :ال يمكن انتياج ىذه اإلستراتيجية ألن معالجة نقاط الضعف والتيديدات الخارجية لن يكفي لجمب السياح دون تثمين نقاط القوة
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 اإلستراتيجية العالجية :تبدو أنسب إستراتيجية باإلستفادة القصوى من الفرص المتاحة في المجالالخارجي إلى جانب تصحيح األخطاء لمتقميل من الضعف الداخمي خاصة و أن مجال الدراسة
يعاني من العديد من نقاط الضعف.
 -ӀӀإستراتيجية التدخل المقترحة
االستمرار في استعمال نفس الخطط السابقة و التي أثبتت فشميا في تنمية السياحة أمر خاطئ ،و
أصبح من الضروري التفكير في خطة شاممة و محكمة األىداف تستفيد من التجارب السابقة ال
تقمدىا ،و تعمل عمى تحديد النقائص ،تكميم العجز و البحث عن الحل األنسب من أجل االستعمال
األمثل لممؤىالت السياحية ،جمب السياح ،و مواكبة مصاف السياحة الدولية.
تعتمد إستراتيجية التنمية السياحية المقترحة عمى المحاور السياحية األساسية التي حصرناىا في ستة
محاور رئيسية ىي:
الشكل رقم  :43محاور إستراتيجية التنمية السياحية المقترحة

مؤهالث
ثقبفُت
هُبكم
سُبحُت

مؤهالث
طبُعُت
السيـاحت

إعالو
سُبحٍ

انفبعهـىن
انتخطُظ
انسُبحٍ

المصدر :إنج ـ ــاز البـ ــاحث ـة
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المحور األول :المؤهالت الطبيعية
كما تم تبيينو في الفصول السابقة و لخص في نقاط القوة صفحة  ،273مجال الدراسة ثري ،من حيث
المؤىالت السياحية البيئة و المناظر الطبيعية المنتشرة عبر والياتو ،و تتميز والية الطارف و خاصة
منطقة القالة عن باقي المناطق بتنوع بيئي كبير بفضل بحيراتيا و مناطقيا الرطبة المصنفة ،حظيرتيا
الوطنية و تنوع نباتاتيا و حيواناتيا ،لتجعل من الوالية ذات طابع بيئي بامتياز.
معظم مناطق مجال الدراسة التي تختمف عن المدن الكبرى أي مقرات الواليات ،تتميز بمؤىالت
طبيعية غير مستغمة ال في المجال السياحي و ال في المجال العممي و معظميا مجيولة لدى العديد
من سكان الجزائر.
من أىم المؤىالت الطبيعية التي تميز مجال الدراسة الشواطئ ،أساس السياحة الساحمية.
 -1الشواطئ في مجال الدراسة
يعتبر الشاطئ الركيزة األولى و أحيانا الوحيدة لتنمية النشاط السياحي في اإلقميم الساحمي ،حيث
يبحث السائح عن السياحة الشاطئية بالدرجة األولى خالل فصل اإلصطياف ىروبا من ح اررة الصيف
و بحثا عن اإلستجمام ،اليدوء و الراحة.
يحتوي الساحل الشرقي لمجزائر عمى  159شاطئ مختمف ،ىذه الشواطئ غير متشابية من حيث
الشكل و األبعاد ،طبيعة الرمال و الصخور فنجد الشواطئ الجرفية و الشواطئ الرممية بأنواعيا
المختمفة من الرمل الدقيق الذىبي إلى الحصوي ،و نجد الشواطئ الغابية و كل منيا يصنع مناظر
طبيعية خالبة تسحر مخيمة المصطاف بجماليا.
تت وزع ىذه الشواطئ بطريقة غير متساوية بين واليات اإلقميم ،أكبر عدد منيا نجده في والية سكيكدة بـ
 58شاطئ ،و تحتوي والية جيجل عمى  50شاطئ.
 -2الشواطئ غير المفتوحة لمسباحة
يضم إقميم الساحل الشرقي  159شاطئ ،منيا  79شاطئ مفتوح لمسباحة أي أقل من نصف عدد
الشواطئ و الباقي شواطئ ممنوعة لمسباحة.
 80شاطئ غير مسموح لمسباحة في كامل إقميم الساحل الشرقي يقابمو اكتظاظ كبير عمى الشواطئ
المفتوحة خالل فصل اإلصطياف.
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من بين الشواطئ الممنوعة لمسباحة 53 ،شاطئ ( 25شاطئ بوالية سكيكدة 19 ،شاطئ بوالية جيجل،
 9شواطئ بوالية الطارف ،غياب معطيات دقيقة عن والية عنابة) ال يتوفر عمى شروط اإلستغالل ،أي
أن استغاللو في السباحة ال يمثل خطر عمى المصطافين و إنما غير مييأ بالبنى التحتية و التجييزات
األمنية و الصحية ،أو صعب الوصول إليو في غياب طرق مواصالت مثمما ىو الحال بالنسبة
لشواطئ والية الطارف.
 27شاطئ المتبقية ،استغالليا في السياحة قد يمثل خطر عمى المصطافين إما لطبيعتيا الصخرية و
ىي مناطق تجمب فئة الشباب الذكور المحبين لمقفز في الماء من أعالي الصخور و قد تمثل خط ار
بالنسبة لمذين ال يجيدون ذلك ،أو شواطئ واقعة بالقرب من مصادر التموث كالمناطق الصناعية و
مصبات الوديان ،أو الحتوائيا عمى رسوبيات خطيرة كبقايا البواخر ،أو وقوعيا قرب مصادر لمطاقة
كمحطات توليد الكيرباء و الموانئ البتروكيماوية  ،و كل ىذه الشواطئ ال يمكن استعماليا في
االصطياف و إنما تبقى مناطق ذات مناظر طبيعية خالبة كالتي تصنعيا الشواطئ الصخرية و
المناطق المينائية.
 -3التدفقات عمى الشواطئ:
الشاطئ مكان عام وىو جزء من المجال البحري ،يتم وضعو تحت تصرف البمديات حتى تضمن
حمايتو و تنظيم النشاطات المقامة عميو ،و معرفة عدد المصطافين يساعدىا عمى ذلك ،و ىو أمر
ضروري ألنو يسمح بتحديد أبعاد التجييزات و الخدمات و تحديد نظام اإلمتيازات المتبع فيو ،يمكن
من تحقيق األمن ،الراحة و تمبية حاجيات المصطافين باإلضافة إلى حماية و الحفاظ عمى مختمف
مناطق الشاطئ.
التقدير الكمي لمتدفقات نحو الشواطئ ال يحظى بالعناية الكافية بل يتم االىتمام بو فقط عند حدوث
بعض المشاكل الناتجة عن فقدان المنطقة توازنيا ،االستقبال السيئ لمسياح أو تحمل الشاطئ أكثر من
طاقتو اإلستعابية.
 -1-3حساب عدد التدفقات عمى الشواطئ
قبل التطرق إلى إحصائيات عدد المتوافدين عمى الشواطئ سنوضح أوال كيف يتم تقدير عددىم حيث
لكل دولة طريقتيا الخاصة في حساب عدد المصطافين ،و تستعمل لذلك تقنيات مختمفة منيا الصور
الجوية الممتقطة بالتمسكوب حسب منظور مائل ،أو البالونات المنفوخة بالييميوم ( )l’héliumأو
الطائرات الخفيفة بدون طيار ( ،)les dronesو صور األقمار اإلصطناعية (.)satellites
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لكل من ىذه الطرق إيجابيات و سمبيات فباإلضافة إلى ثمنيا الباىظ و تقنياتيا التي تتطمب خبرات،
نتائجيا تبقى بعيدة عن الدقة فالصور الجوية ال يمكنيا أن تمتقط ما ىو مخفي تحت المظالت و ما
وراء األقمشة المحيطة بالمظالت ،و صور األقمار الصناعية تفقد قيمتيا عند تكبيرىا و تصبح غير
واضحة.
أما في الجزائر ،تستند معرفة التدفقات عمى تقديرات مرئية  ،بدون طريقة واضحة و دقيقة ،و
لتوضيحيا اخترنا كمثال والية جيجل و ىي نفس الطريقة المستعممة في باقي المدن الساحمية ،حيث
يتم تقدير عدد المصطافين من طرف رجال الحماية المدنية عن طريق المالحظة العينية ،إذ يقوم رجل
الحماية المدنية بمالحظة الشاطئ خالل  04فترات زمنية في اليوم عادة ما تكون عمى الساعة الثامنة
صباحا ،الساعة العاشرة صباحا ،الساعة الواحدة بعد الظير ثم الساعة الرابعة بعد الظير  ،وفي كل
فترة يقوم رجل الحماية بمسح الشاطئ عن طريق المالحظة ثم يقدر عدد المصطافين بالتقريب في
منطقة حراستو ،و في األخير يدون العدد اإلجمالي لممصطافين في اليوم ،عمما أن قدرة االستيعاب
لكل  2م 2ثالث سياح ( 2م 3 / 2سائح) (.)1
المالحظ أن العممية جد بسيطة ليست عممية و غير دقيقة في ظل غياب وسائل إحصاء دقيقة ،وما
زاد أيضا في صعوبة العد و تعقده ،السياحة العشوائية  ،ألن السياحة المنظمة تسيل عممية تقدير
العدد سواء عن طريق التدفقات أو عن طريق مواقف السيارات ،و في ىذه الظروف يبقى معرفة العدد
الحقيقي لممترددين عمى الشواطئ جد صعب.
من سمبيات ىذه الطريقة ىو غياب البعد المكاني عند العد ،فحساب عدد األشخاص ال يسمح بتحديد
وضعيتيم المجالية ومن تم تحديد المناطق المشغولة و المناطق الشاغرة في الشاطئ و تحديد المناطق
األكثر استقطابا.
و لعالج ىذا الضعف  ،يمكن التزود بأجيزة خاصة تستعمل في عدة دول و تتمثل في محطات
الحوسبة المتنقمة الشبيية بكمبيوتر الجيب مزودة ببرنامج جرد خاص من نوع

 ArcPadأو

 ، Cartolanderوىي برامج خاصة بالتعداد التعييني الخرائطي تسمح بتحديد المواقع ،فيتم وضع كل
نقطة عد في موقعيا بدقة.
 1باىي سعيدة ،بن ميسي أحسن :أبعاد ظاىرة التأجير لدى القاطن كصيغة "لإليواء السياحي" دراسة حالة مدينة جيجل ،مجمة عموم و تكنولوجيا ،جامعة
اإلخوة منتوري قسنطينة  ،1العدد  ،47جوان  .2018ص56
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 -2-3عدد المصطافين في إقميم الساحل الشرقي
استقبمت شواطئ إقميم الساحل الشرقي  15.433.790مصطاف خالل موسم اإلصطياف لسنة
 ، 2015ىذا العدد مقسم بطريقة غير متساوية بين واليات اإلقميم كما ىو موضح في الشكل رقم .44
الشكل رقم  :44عدد المصطافين في إقميم الساحل الشرقي سنة 2015
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يتضح من الشكل تميز والية جيجل باستقباليا ألكبر عدد من المصطافين يمثل تقريبا ثمثي ما استقبمتو
والية الطارف و خمس مرات ما استقبمتو والية عنابة ،بالتالي يتبين لنا ىذا الفارق الكبير في توزيع
عدد المصطافين و الذي قد نبرره كالتالي:
 شواطئ جيجل تتميز بالجمال و التنوع و ىي موزعة عمى جميع البمديات الساحمية ،كما أنمعظميا مجيز بالبنى التحتية األساسية و سيل الوصول إلييا ،األمر الذي يسيل عمى
المصطافين من اختيار الشاطئ الذي يعجبيم و تغيير وجيتيم متى يشاءون.
 والية سكيكدة تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المصطافين الذين يتركزون في ثالث مناطقرئيسي ة ىي مدينة سكيكدة بالدرجة األولى ثم تمييا كل من مدينتي القل و المرسى المتان
تجمبان عددا معتب ار من المصطافين لسيولة الوصول إلى شواطئيا.
 تستقبل مدينة عنابة معظم مصطافي الوالية لقرب شواطئيا من مركز المدينة وبالتالي تتميزبسيولة الوصول إلييا و قربيا من مراكز الخدمات المختمفة ،و عدد قميل منيم يتجو إلى كل
من مدينتي سرايدي و شطايبي رغم جمال شواطئيما إال أنيا تبقى مناطق بعيدة و الوصول
إلييا يستغرق وقتا طويال.
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 في والية الطارف ،تتجمع أىم الشواطئ بمدينة القالة فيي التي تستقبل أكبر عدد منالمصطافين ،أما باقي الشواطئ فيي تعاني من صعوبة الوصول إلييا و افتقارىا إلى أدنى
الخدمات السياحية.
-4

تهيئة الشواطئ:

 -1-4عوامل جذب الشاطئ لممصطافين
تجذب الشواطئ العديد من المصطافين الباحثين عن عوامل مختمفة تمبي رغباتيم اإلستجمامية ،أىميا
أربعة عوامل جذب أساسية ىي:

()1

 جمال المناظر ( )les paysagesخاصة الطبيعية الجودة الصحية ( )la qualité sanitaireخاصة جودة المياه و التكفل الجيد بالنفايات،فالمصطاف جد متأثر بكل ما ىو مرئي فنجده ييتم بنظافة المكان و جمال تييئتو أكثر من
اىتمامو بجودة مياه االستجمام.
 األمن خاصة عند السباحة ىذا ما يجعل الشواطئ المحروسة أكثر جذبا لممصطافين مستوى التجييزات و الخدمات فكمما كانت ذات جودة و حققت ارتياح المصطاف كمما كانالشاطئ أكثر جذبا.
 -2-4أنواع الشواطئ:
أكثر الشواطئ جذبا ىي الشواطئ الرممية لكن تختمف طرق التييئة من شاطئ إلى آخر حسب نوعيتو،
و يمكن تصنيف الشواطئ إلى خمسة أنواع أساسية ىي:
 الشواطئ الفنادق الشواطئ الحضرية الشواطئ شبو الحضرية و ىي شواطئ تقع بالقرب من القرى الشواطئ الريفية()2

 -الشواطئ المنعزلة ( )isoléeو ىي الشواطئ البعيدة عن التجمعات السكانية

1 virgine duval, la qualité des plages au cœur des enjeux de développement : la situation des iles de l’océon indien, échogéo, 2008
» « journal.openedition.org
2 anton micallef, nelson rangel buitrago, the management of coastal landscapes coastal scenery evaluation and management, coastal
research library N°26
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عادة ما تكون الشواطئ المنعزلة شواطئ صخرية أو صعب الوصول إلييا ،و تعتبر كل من الشواطئ
الريفية و شبو الحضرية شواطئ طبيعية تتطمب تجييزات بسيطة و خفيفة البنية ،أما الشواطئ الفنادق
فتعتبر أسيل الشواطئ تييئة ألنيا تخصص لفندق معين ييتم بتنظيفيا و تييئتيا و يقدم فييا خدمات
ذات جودة عالية عمى عكس الشواطئ الحضرية الواقعة بداخل مناطق حضرية تييئتيا تتطمب دراسة
دقيقة.
عنصر طبيعيا داخل مجال
ا
الشواطئ الحضرية ينظر إلييا كقيمة رمزية قوية بالمدينة  ،و ىي تمثل
حضري ،تستقطب العديد من السياح ،المصطافين و السكان المحميين الباحثين عن الراحة و الشعور
بالحرية ،لذلك فاستخداميا سياحي و ترفييي في نفس الوقت.
ىذه الشواطئ ليست عبء عمى السمطات المحمية  ،بل ىي مورد إقتصادي ميم فباإلضافة إلى
الديناميكية التي تخمقيا في المجال ،تجذب السياح و المستثمرين و تخمق بذلك مناطق نشاطات و
مناصب شغل فالعديد من البمدان تولييا اىتماما كبيرا ،ويتضح ذلك من خالل االستثمارات الثقيمة التي
تقيميا بيا و ما تسخره من موارد بشرية و مالية لصيانتيا و تييئتيا.
 -3-4تهيئة الشواطئ بمجال الدراسة
تعاني شواطئ إقميم الدراسة من اكتظاظيا بالمصطافين في فصل الصيف حتى أنيا تبدو تتحمل أكثر
من طاقة استيعابيا ،ىذا ما يعود بالسمب عمى التوازن البيئي ليذه األوساط الحساسة باإلضافة إلى
ارتفاع درجة التموث الكبيرة التي يحدثيا المصطافون و ازدحام الطرقات المؤدية إلييا خاصة بالنسبة
لمشواطئ الواقعة داخل التجمعات الحضرية.
بعض الشواطئ تأجر لمخواص ،ظنا أنيا طريقة سميمة لحمايتيا من اإلكتظاظ و المساىمة في تنظيفيا
و تجييزىا و تحسين نوعية الخدمات المقدمة لممصطاف ،لكن المالحظ عكس ذلك ،فكل الشواطئ
تعاني من سوء التجييز سواء من حيث الخدمات الصحية كالمراحيض و المرشاة و أكشاك المأكوالت
أو من حيث نوعية الطاوالت و الكراسي المجيزة بيا و التي تتسم بالرداءة و عدم احترام المسافة بين
كل طاولة و أخرى.
تييئة الشاطئ عممية صعبة ليست فقط مظالت و كراسي و إنما يجب التوفيق بين مختمف األنشطة
الممارسة في نفس الشاطئ من حراسة (سالمة المصطافين أثناء السباحة و عمى الشاطئ) ،توفير
التجييزات و الخدمات التي تحقق رغبات المصطافين (مراحيض ،مرشاة ،أكشاك و أنشطة ترفييية)،
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ضمان النظافة ،تنظيم حركة المرور و مواقف السيارات ،تنظيم و مراقبة المحالت التجارية المجاورة و
غيرىا من الميام األخرى و كميا تتوقف عمى ضبط إحصائيات التدفقات عمى الشواطئ.
تييئة الشواطئ تزداد صعوبة و تعقيدا كمما اقتربنا من المناطق الحضرية و المدن الكبرى ألن
المصطاف الحضري معتاد عمى التجييزات و يبحث عن تنوعيا و جودتيا عمى عكس المصطاف
الريفي الذي يبحث عن الطبيعة و اليدوء و يكتفي بالخدمات الضرورية فقط.
بالنسبة لمجال الدراسة الذي يحتوي تنوع كبير من الشواطئ من حيث الموقع ،نوعية الرمال و
المميزات الطبيعية لكن المالحظ ىو أن كل الشواطئ المفتوحة لمسباحة مييأة بنفس الطريقة دون األخذ
بعين االعتبار نوعيتيا و موقعيا بالنسبة لممناطق الحضرية و أحسن مثال ىو شواطئ مدينة القالة
التي تشعر المصطاف ببعده عن المدينة رغم تواجده بداخميا.
كما يمكننا تخصيص لكل شاطئ نشاط معين و ىذا سوف يخفف الضغط عمى الشواطئ المكتظة من
جية و من جية أخرى يمبي رغبات المصطافين فمنيم من يبحث عن الراحة و اليدوء و منيم خاصة
من فئة الشباب من يبحث عن األلعاب و الرياضات المائية التي تتسبب في الضوضاء و اإلزعاج
لمحبي اليدوء كما يمكن تقسيم الشاطئ الواحد حسب مساحتو إلى عدة أجزاء و تخصيص كل جزء
لنشاط معين و عمى العموم يجب تحقيق في كل شاطئ بعض الشروط األساسية التي تضمن راحة و
سالمة المصطاف مثال:
 تييئة و تأمين مداخل الشواطئ و الطرق المؤدية إلييا خمق مواقف السيارات عند كل شاطئ عمى أن تكون منظمة ،نظيفة و ذات سعة كافية-

وضع مرشاة و مراحيض تستجيب لمعايير النظافة و الصحة مع صيانتيا و تنظيفيا المستمر

 خمق ممرات خاصة بفئة ذوي اإلحتياجات الخاصة وضع مركز لإلسعافات األولية عمى مستوى كل شاطئ وضع مركز األمن و الحماية المدنية عمى مستوى كل شاطئ وضع حاويات لمقمامة عمى أن تكون منتشرة عمى كامل الشاطئ ،مرئية و قريبة من مسارالمصطافين مع ضرورة تفريغيا عدة مرات في اليوم

278

-5

حماية و تثمين الساحل:

الجذب السياحي الساحمي مصحوب بمشاريع استثمارية كبيرة الحجم و كثافة عمرانية كبيرة تمثميا
العديد من المباني منيا الموجية لمسكن و منيا الموجية لألعمال و التجارة ،انعكاسات ىذا الجذب
تظير عمى الساحل في شكل استيالك لممجال و لمموارد الطبيعية ،تعمير عشوائي بدون خطة مسبقة
يبدو في شكل تكدس و فوضى عمرانية ،تموث و اختالالت في التوازن البيئي ،ليصبح الساحل ضحية
لجاذبيتو و جمالو.
لحماية الساحل من كل ىذه األضرار ،لم تتبع الجزائر أي سياسة واضحة سواء لتنمية سياحة ساحمية
مستدامة  ،أو لحماية الساحل  ،لكن تفطنت في السنوات األخيرة إلى أىمية ذلك و أصبحت مفردات
تييئة اإلقميم ،البيئة ،السياحة و التنمية المستدامة من حديث الساعة
من أجل التحكم و تنظيم التعمير عمى المناطق الساحمية و حمايتيا  ،وضعت الدولة الجزائرية عدة
إجراءات في شكل قوانين أىميا:
 القانون رقم  02-02المؤرخ في  02فيفري  2002المتعمق بحماية و تثمين الساحل ،القانون 01-03المؤرخ في  17فيفري  2003المتعمق بالتنمية السياحية المستدامة و القانون 03-03
المؤرخ في  17فيفري  2003المتعمق بمناطق التوسع و المواقع السياحية.
لحد اآلن و بالنظر إلى تييئة المناطق الساحمية خاصة المدن الكبرى و مقرات الواليات ،فإن القانون
رقم  02-02لم يتمكن من توقيف التعمير عمى طول السواحل و ال عمى خفض الكثافة السكانية .لكن
كان لو دور إيجابي في الخفض من االستيالك المفرط لممجاالت الطبيعية خاصة في المناطق
المحمية.
بالنسبة لمقانون رقم  ،03-03لم نشيد نتائج تطبيقو عمى المجال فمنذ أكثر  15سنة من سنو لم
يضف أي تييئة جديدة عمى الساحل و ال عمى مناطق التوسع السياحي المصنفة.
القوانين و مختمف األدوات المتعمقة بحماية و تثمين الساحل لوحدىا غير كافية لمحفاظ عمى ىذه
الثروة ،و إنما ىو أمر يخص الجميع من مسؤولين و كذلك السكان مع إتباع مبدأ االستدامة و تطبيق
خطط مدروسة بإحكام.
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المحور الثاني :المؤهالت الثقافية
المؤىالت الثقافية لمنطقة ما ىي مخزونيا الثقافي بنوعيو :المادي و ىو المتمثل في المباني األثرية و
ذات اليندسة القديمة أو المتميزة ،المتاحف ،األبواب القديمة و األسوار ،القصبات و الحصون خاصة
ذات الطابع العسكري .و غير المادي و ىو مجموع العادات و التقاليد غير الممموسة التي يتداوليا
سكان المنطقة و الفنون الشعبية من أزياء  ،رقص و غناء ،فن الطبخ و حتى الموروث الشفوي من
ليجات  ،أمثال و حكايات إضافة إلى المواسم و األعياد الدينية و الفنية.
ىذه المؤىالت تثير فضول السائح ألنيا تمثل ما ىو غير مألوف في حياتو اليومية و تدفعو إلى
التعرف عمى اإلرث الثقافي لممنطقة و طريقة حياة سكانيا ،و ذلك من خالل الزيارات التي يقوم بيا
في المتاحف و المعالم و القصور و غيرىا من المباني التاريخية ،و كذلك التسوق في محالت
المنتوجات الحرفية و حضور الميرجانات و األعياد المحمية.
بالنسبة لمجال الدراسة و كما مبين في الفصول األربعة السابقة الذكر ،ثري بالمؤىالت الثقافية خاصة
التي ليا عالقة بما خمفتو الحضارات المتعاقبة عميو ،و تتميز مدينة عنابة عن باقي مناطقو بثرائيا
الثقافي من مباني و حصون و قالع بيندسة معمارية تمزج بين الطابع العربي اإلسالمي و األوربي ،و
فنون متنوعة و حرف يدوية خاصة بيا .تراثيا متنوع لكن غير مثمن و غير مستغل في السياحة و
يجيمو العديد من سكانيا و كذلك زوارىا ،ينقصو اإلشيار و التنشيط حتى أن ىذه المدينة ال تحتضن
ميرجانات و ال أعياد محمية.
من أىم المواقع الثقافية و التاريخية في مدينة عنابة ىي المدينة القديمة المعروفة محميا باسم بالص
دارم و المتميزة بيندسة مبانييا و شوارعيا ،عرفت عمميات ترحيل كبرى بسبب تيديد مبانييا العتيقة
باإلنييار و بالفعل فقد تحول جزء كبير منيا إلى ركام ،و بدأت معالميا تختفي شيئا فشيئا ،بسبب
غياب مشروع جدي لترميم ما تبقى منيا ،و ىي اليوم تعاني من النسيان و اإلىمال ،حتى أنيا لم
تحظى بتصنيف كثرات وطني يحمييا.
ىذه الوضعية فتحت المجال أمام طمبة و أساتذة من مختمف التخصصات بجامعة باجي مختار
بعنابة و الشغوفين بحب مدينتيم و المتألمين من الوضع الذي آلت إليو ،لمتدخل عن طريق الحركة
الجمعوية و القيام ببعض المبادرات من أجل تنظيف بعض األزقة و الشوارع و طالء العمارات ،لكن
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ىذه المبادرة لوحدىا ال تكفي دون تدخل الدولة في العمميات الكبرى لمترميم و إعادة التييئة و إحياء
ىذه المدينة العتيقة بمختمف معالميا حتى تصبح مقصدا سياحيا و ثقافيا متميزا.
السياحة الساحمية ليست فقط السياحة الشاطئية ،و إنما المميزات الثقافية تمعب دو ار ىاما في جمب
السياح و التعريف بعادات و تقاليد المنطقة و خاصة مراكز المدن الكبرى التي تمثل المقصد األول
لزوار المدينة ،و لألسف فمراكز المدن و الواليات األربعة لمساحل الشرقي لمجزائر ،تفتقر لمتنظيم و
التييئة التي تجمب نظر السائح و تثير فضولو فالمراكز التاريخية ميددة باإلنييار و المناطق األحدث
منيا تتميز بالضوضاء و اكتظاظ حركة المرور و درجة تموث كبيرة حتى أن السائح قد يمر بمعمم ميم
دون أن ينتبو لوجوده.
المحور الثالث :الهياكل السياحية
 -1هياكل اإليواء السياحي
تعد أماكن اإليواء من أىم عناصر السياحة  ،فال يمكن تصور سياحة دون توفرىا ،و أبرزىا الفنادق
حيث يمثـل الطمـب عمــى اإليـواء الفنـدقي اليــدف األكثــر أىميــة بالنسـبة لمســائح  ،ألن الحصــول عمــى
المكــان المناســب لممبيت مــن بــين أولوياتــو األولــى ،األمر الذي يدفعــو لمبحــث عــن اإلقامــة قبــل
البحــث عــن الطعــام و الش ـراب و الترفيو و عمى أساس ذلك يكون المبيت في مقدمـة العناصر الـثالثة
لمعـرض الفنـدقي (اإلي ـواء  ،اإلطعام و الخدمات التكميمية).
إضافة إلى ذلك فيياكل المبيت تساىم في تشكيل االنطباع األولي لمسائح و إكمال صورتو التصورية
عن البمد و المساىمة في اتخاذ ق ارره باستكمال رحمتو السياحية و تكرار الزيارة مستقبال  ،و احتمال
تشجيعو اآلخرين عمييا .
و تحولت الصناعة الفندقية خالل السنوات األخيرة ،إلى واحدة من أىم الصناعات التي تمقى رواجا
كبي ار بين المستثمرين حيث تييمن الفنادق العالمية عمى األسواق المحمية خاصة السالسل الفندقية
الكبرى ،في حين يقتصر نزالء الفنادق المحمية عمى سياح الداخل لقضاء إجازات الصيف أو األعياد.
و بما أن السائح النزيل يمثل نقطة البداية لمطمب السياحي و اليدف األساسي لمسياسـة التسـويقية،
يتنافس أصحاب الفنادق لجمب أكبر عدد من السياح و ذلك بالعمل عمى تقديم أحسن و أرقى الخدمات
لتمبية رغبات السياح المختمفة و المتنوعة حسب المستوى العممي و الثقافي لكل واحد منيم و حسب
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قدراتو الشرائية ،و أصبحت الفنادق اليوم تركز عمى الجانب المعماري و الجمالي لتؤثر في الجانب
الحسي لمسائح كتخصيص مساحات ذات تصميم جذاب و يتميز باالىتمام الشديد بالتفاصيل حيث يتم
اختيار األثاث و األقمشة و المفروشات بعناية و فخامة ،و يعتمد التصميم عمى مزيج من اإلبداع و
األناقة و براعة اختيار األلوان ،حتى يعطي لمسة أناقة مميزة لجميع المساحات و الغرف.
و بذلك أصبحت الفنادق اليوم تركز عمى نوعية الخدمات و تنوعيا موازاة مع طمبات سوق السياحة
الحالية أكثر من اىتماميا بعدد الغرف و األسرة المتاحة.
 -1-1هياكل اإليواء السياحي في مجال الدراسة
كباقي أنحاء الوطن ،تقتصر ىياكل المبيت في إقميم الساحل الشرقي عمى الفنادق بالدرجة األولى،
حيث يحتوي عمى  116فندق مجيزين بـ  9.575سرير و يشغمون  1.242عامل دائم.
معطيات إقميم الساحل الشرقي الجزائري الذي يضم أربع واليات ،تطابق معطيات مدينة صغيرة في
الدولة التونسية و ىي مدينة نابل و التي تضم  115مؤسسة فندقية موزعة بين التصنيفات العالية من
ثالثة إلى خمسة نجوم ،و تقدم طاقة إيواء تقدر بـ  41.078سرير( )1أي أكثر بـأربع مرات من طاقة
اإليواء التي يقدميا إقميم الدراسة ككل ،و ىذه المقارنة الصغيرة تبين الضعف الكبير في عدد و نوعية
طاقات اإليواء التي يقدميا اإلقميم لزبائنو.
الشكل رقم  :45مقارنة عدد الفنادق بين إقميم الساحل الشرقي الجزائري و مدينة نابل التونسية
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1 statistique Tunisie : www.ins.tn
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معظم الفنادق تتواجد في المدن الكبرى و خاصة بمقرات الواليات لتستفيد من قربيا من مقرات
الخدمات األساسية خاصة الصحية ،المصرفية و الترفييية ،كما يتوضع أغمبيا قرب الساحل لالستفادة
من اإلطاللة عمى البحر لجمب السياح.
أما عن نوعية الخدمات المقدمة فيبينيا تصنيف الفندق إذ كمما كان ذو تصنيف أعمى كمما كانت
الخدمات التي يقدميا إلى زبائنو ذات جودة أكثر ،كما أن التصنيف يبين نوع الزبائن الوافدين.
الشكل رقم  :46تصنيف الفنادق في إقميم الساحل الشرقي

 38فندق
 78فندق

الفنادق المصنفة
الفنادق غير المصنفة

يتضح في الشكل رقم  46أن فنادق إقميم الدراسة ضعيفة التصنيف منيا  38فندق فقط مصنف أي
 % 33من إجمالي الفنادق ،منيم  14فندق ذو صنف  0نجمة 13 ،فندق ذو صنف نجمة واحدة،
فندقين فقط من بين  116فندق مصنف أربعة نجوم ،و ىذا داللة عمى مستوى السياحة الذي يتسم
بالبساطة و ضعف الخدمات المقدمة لمسياح.
كما تبين غياب سالسل فندقية و فنادق عالية التصنيف رغم أىميتيا في بعض الواليات كوالية سكيكدة
الصناعية بالدرجة األولى و تستقبل العديد من المستثمرين فضال عن مينائيا الصناعي فيي بحاجة
إلى مثل ىذا النوع من الفنادق.
إلى جانب الفنادق تتواجد أنواع أخرى من ىياكل المبيت لكن ال تساىم بدرجة كبيرة في تنمية النشاط
السياحي مثل دور الشباب و مراكز العطل التي تتسم بالبساطة و سوء التييئة.
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 -2-1ظاهرة اإلقامة عند القاطن:
موازاة مع ىياكل اإلستقبال السالفة الذكر (الفنادق) ،انتشر نوع آخر من اليياكل ىو اإلقامة لدى
القاطن ،و شيد رواجا كبي ار خاصة في والية جيجل و بدرجة أقل في باقي واليات اإلقميم .ىذه الظاىرة
انتشرت بسرعة في والية جيجل بجميع بمدياتيا الساحمية لتنتقل من  22.000سائح سنة  2007إلى
 350.000سائح سنة  ،2016و حسب مديرية السياحة لموالية تم إحصاء  5.000مسكن مؤجر في
السياحة سنة  ،2016لكن الواقع يبدي أعدادا أكبر من ذلك فالعديد من السكان يقومون بإخالء
مساكنيم في فصل االصطياف لالستفادة من تأجيرىا لمسياح عمى عدة دورات.
أصبح الطمب عمى السكنات المؤجرة في السياحة في تزايد مستمر من سنة ألخرى حتى أنو تعدى
والية جيجل إلى باقي واليات اإلقميم فنجده خاصة في كل من القالة بوالية الطارف ،القل و المرسى
بوالية سكيكدة و شطايبي بوالية عنابة.
رغم انتشارىا في العديد من الدول المجاورة و األروبية تحت تسميات مختمفة ،اإلقامة لدى القاطن ما
زالت ظاىرة جديدة عمى السياحة بالجزائر و ىي ظاىرة غير متحكم فييا في غياب تصريح بالسكنات
الموجية لإليجار و ذلك رغم صدور المنشور الوزاري رقم  2012/01المؤرخ في  16جوان 2012
الذي حاول ضبط شروط ممارسة ىذا النشاط لضمان حقوق كل من السائح و المؤجر ،لكن تطبيق
()1

ىذا المنشور لم يكن مجدي ألنو لم يتم التصريح بأي مسكن مؤجر

و السبب الرئيسي كان تخوف

المؤجرين من دفع الضرائب رغم أن المنشور لم يتطرق إلى ىذا الموضوع.
تعد اإلقامة لدى القاطن كبديل يساىم في رفع قدرات اإليواء السياحي ،يسمح لمسائح بقضاء عطل
بأقل تكمفة و في مدة أطول ،كما يمكن القاطن من تحسين ظروف معيشتو باعتبار ثمن اإليجار كدخل
إضافي لو .لكن غياب آليات تتحكم في ىذه الظاىرة تجعل ليا أبعاد سمبية منيا من تؤثر عمى تسيير
النشاط السياحي ففي غياب معطيات صحيحة عن عدد السياح الوافدين يصعب التحكم فيو ،و منيا
من تؤثر عمى كل من السائح و القاطن في غياب إطار قانوني يحمي كمييما فعدم التصريح بتأجير
المسكن يعرضيما إلى عدة مخاطر كالسرقة و التعدي و غير ذلك.

 1باىي سعيدة ،بن ميسي أحسن ،مصدر سابق ص 60
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وكاالت السياحة و األسفار:

الوكاالت السياحية ىي أىم وسيمة لترقية و تسويق المنتوج السياحي بفضل الدور الذي تمعبو في
اإلعالم بالمقومات السياحية لممنطقة المعنية.
و وكالة السياحة و األسفار ىي كل مؤسسة تجارية تمارس بصفة دائمة نشاطا سياحيا يتمثل في بيع
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لرحالت و إقامات فردية أو جماعية و كل أنواع الخدمات المرتبطة
()1

بيا

التطرق لدور الوكاالت السياحية في تنشيط السياحة ينحدر عمى العموم من الخدمات التي تقدميا و
()2

المتمثمة في:

 تنظيم و تسويق أسفار و رحالت سياحية و إقامات فردية و جماعية تنظيم جوالت و زيارات رفقة المرشدين داخل المدن و المواقع و اآلثار ذات الطابع السياحي والثقافي و التاريخي
 اإليواء أو حجز الغرف في المؤسسات الفندقية و كذا تقديم الخدمات المرتبطة بيا النقل السياحي و بيع كل أنواع تذاكر النقل حسب الشروط و التنظيم المعمول بيما لدى مؤسساتالنقل
 بيع تذاكر أماكن الحفالت الترفييية و التظاىرات ذات الطابع الثقافي أو الرياضي أو غير ذلك استقبال و مساعدة السياح أثناء إقامتيم القيام لصالح الزبائن بإجراءات التأمين الناجمة عن نشاطاتيم السياحية وضع خدمات المترجمين و المرشدين السياحيين تحت تصرف السياح تمثيل وكاالت محمية أو أجنبية أخرى قصد تقديم مختمف الخدمات باسميا و مكانتيا كراء سيارات بسائق أو بدون سائق و نقل األمتعة و كراء البيوت المنقولة و غيرىا من معداتالتخييم.
 تنظيم نشاطات القنص و الصيد البحري و التظاىرات الفنية و الثقافية و الرياضية و المؤتمرات والممتقيات المكممة لنشاط الوكالة أو بطمب من منظمييا.

 1القانون رقم  06-99المؤرخ في  4أفريل  1999الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السـياحة و األسـفار ،المادة 03
 2نفس المرجع ،المادة رقم 04
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و تجدر اإلشارة إلى أن الخدمات المقدمة من طرف الوكاالت السياحية تعد من نوع خاص فيي ال
تعرض في األسواق كمنتوج مادي يمكن معاينتو بل تعرض لمسائح في شكل دعاية و إشيار لخدمة
سياحية.
تمعب الوكاالت السياحية دو ار كبي ار في تفعيل السياحة سواء الداخمية أو الخارجية فيي تعتمد في
األساس عمى النيوض بالقطاع السياحي كما و نوعا من خالل تعريفيا بالمعالم السياحية التي تزخر
بيا المنطقة كما تساىم في غرس الثقافة السياحية لدى المواطنين من خالل تنظيميا لمممتقيات و
ترويج المنتوج السياحي و التعريف بالكنوز السياحية و المباني القديمة و حمايتيا.
بالنسبة إلقميم الساحل الشرقي الجزائري فيو يحتوي عمى  80وكالة لمسياحة و األسفار 45 ،وكالة
منيم تتواجد بوالية عنابة كونيا أىم والية باإلقميم ،و تضم جيجل سبع وكاالت فقط رغم كونيا أكثر
والية استقباال لمسياح.
استقبمت ىذه الوكاالت  51.760سائح سنة  % 61 ، 2015منيم سجمتو وكاالت والية عنابة لكن
كميم جزائريين .في حين سجل  1.527سائح أجنبي لجأ إلى وكاالت سياحية أي بنسبة  % 3فقط من
إجمالي السياح ،منيم  % 71سائح مسجل بوكاالت والية سكيكدة فيي والية صناعية بالدرجة األولى
تجمب العديد من رجال األعمال األجانب.
بالتالي يتبين من المعطيات المتحصل عمييا أن وكاالت والية عنابة تجمب العديد من السياح
الجزائريين ،وكاالت والية سكيكدة تجمب العديد من السياح األجانب ،والية جيجل التي تستقبل أكبر
عدد من السياح و المصطافين وكاالتيا غير نشطة.
إذا تطرقنا إلى نشاط وكاالت السياحة و األسفار فيي كباقي الوكاالت المنتشرة عبر التراب الوطني و
التي تعمل عمى تصدير السياح ال لجمبيم ،وجيتيا األساسية ىي البقاع المقدسة الموزعة بين الحج و
العمرة باإلضافة إلى بعض الرحالت و العطل المنظمة في بعض الدول مثل تونس ،المغرب ،تركيا و
إسبانيا ،كما تقوم ىذه الوكاالت بتقديم خدمات أخرى كحجز تذاكر السفر و دفع ممفات الحصول عمى
تأشيرة الدخول إلى دول أخرى .فيما يخص جمب السياح فنشاطات ىذه الوكاالت ضعيف جدا و بعيد
عن كل محاولة أو مبادرة لتغيير الوضع السياحي القائم في اإلقميم خاصة و في الجزائر عامة.
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المحور الرابع :اإلعالم السياحي
بما أن المنتوج السياحي ىو منتوج غير ممموس و ال يمكن عرضو أمام الزبائن في األسواق و
المحالت ،فأحسن طريقة لمترويج بو ىي اإلعالم السياحي الذي أصبح أحد أىم عناصر التسويق
السياحي و الذي يقوم عمى التعريف بالمعالم السياحية لممنطقة و ذلك باستخدام مختمف وسائل اإلعالم
و االتصال

القادرة عمى جذب السياح من وسائل سمعية ،بصرية ،مكتوبة و أيضا باستعمال

األنترنيت .و من بين ىذه الوسائل نذكر:
 -1الخرائط السياحية
تميزت سنوات الثمانينات و التسعينات باستخدام السياح لمصور في شكل بطاقات بريدية ( carte

 )postaleتسمح لمسائح بالتواصل الودي مع أصدقائو و أقاربو في بمده األصمي ،و تسمح لمستقبمييا
بتخيل المنطقة السياحية بمعالميا و مناطقيا الطبيعية الجميمة ،و يستعمميا أصحاب الفنادق لإلشيار
بمؤسساتيم الفندقية و يخمق ذلك فضول لدى السياح لزيارة ىذه المناطق ،لكن الصورة تبقى محدودة
فحين يصل السائح إلى المنطقة المستضيفة ال يستطيع التجوال فييا ألنو ال يعرفيا و ىنا يبدأ دور
الخريطة السياحية.
يمكن التمييز بين الخريطة وبين الصورة حيث تحتوي الخريطة عمى العديد من المعطيات التي تدل
عمى المعمومات الجغرافية المختمفة المتواجدة عمى جزء معين من سطح األرض .ىناك أنواع مختمفة
من الخرائط من أبرزىا الخرائط السياحية؛ و ىي التي يتم تصميميا لغايات سياحية؛ و تكون قابمة
لمقراءة بكل سيولة من قبل مستخدمييا أي السياح؛ و السياح يختمفون في مستواىم العممي لذلك يجب
أن تكون الخريطة بسيطة و سيمة القراءة إذ يتم إبراز كافة أنواع المعالم السياحية لمسائح بشكل واضح
و بارز ،بحيث تسيل عميو تحديد جدول زياراتو إلى المواقع السياحية تبعا لقربيا أو بعدىا عن مكان
إقامتو .كما تحتوي الخريطة السياحية عمى العديد من األمور المختمفة التي تيم السائح فيجد مختمف
المرافق السياحية ،وسائل النقل ،المتاحف ،دور السينما ،المتاجر ،وما إلى ذلك من أماكن تيمو
باإلضافة إلى معمومات عن األماكن الصحية في حال حدث لو طارئ صحي ؛ حيث تبين أماكن
المستشفيات و المراكز الصحية و غيرىا .و في الواقع فإن األجيزة الذكية اليوم بما تقدمو من خدمة
الخرائط ،و االتصال المستمر بشبكة اإلنترنت أغنى بشكل كبير عن الخرائط الورقية ،إال أن الدول ال
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تزال تقدم لمسياح مثل ىذه الخرائط لمتسييل عمييم فشبكة االنترنيت ليست دائما متوفرة مع السائح
عكس الخريطة الورقية التي تطوى و ترافقو خالل تنقالتو.
شكل رقم  :47الخريطة السياحية لوالية الطارف

المصدر :مديرية السياحة و الصناعات التقميدية لوالية الطارف
أما بالنسبة لمجزائر ال تزال لحد اآلن ال تقدم خرائط لسياحيا رغم أنيا أعدت العديد منيم و صرفت
لذلك أمواال طائمة إال أن النتيجة ىي خرائط ال تفيد الزائر الذي ال يعرف المنطقة .و لفيم ذلك أخذنا
مثاال مأخوذا من مجال الدراسة و ىو الخريطة السياحية لوالية الطارف.
بالنظر إلى الخريطة السياحية لوالية الطارف و مقارنة عدة خرائط سياحية لواليات أخرى نجد نفس
نمط الخريطة  ،فيي خرائط ال تخدم السائح و ذلك لألسباب التالية:
 مجال ىذه الخرائط كبير يشمل كامل تراب الوالية ال يمكن لمسائح تتبع شبكة الطرق ألن الخريطة تبينيا بصفة عامة و ال تبين تفاصيميا ىذه الخرائط ال تحتوي عمى مقياس رسم ،بالتالي ال يمكن لمستعمميا ربطيا مع حقيقة المجالو ال يمكنو تخطيط تنقمو حسب المسافة و الزمن.
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 معظم ىذه الخرائط ال تحتوي عمى مفتاح رسم ،بالتالي يصادف قارئيا بعض الرموز غيرالمفيومة.
 الخرائط ال تبين أماكن المواقع السياحية بدقة بل تشير إلى مكانيا حسب البمدية أو التجمعالعمراني الذي تقع فيو ،بالتالي السائح الذي يزور المنطقة ألول مرة ال يمكنو التنقل عبر
أرجاءىا دون مرشد أو مرافق يعرفيا.
تسمية ىذه الخرائط خاطئة ألنيا ترمز فقط لمختمف المؤىالت السياحية لموالية و تسمح بتحديد الموقع
العام لممعالم السياحية لكن ال تمكن من الوصول إلييا لذلك يستحسن في الخرائط السياحية أن تشمل
النقاط التالية:
 مجال الخريطة يجب أن ال يتعدى حدود المدينة أو التجمع العمراني حتى تكون أكثر دقة. يجب أن توقع المعالم عمى خريطة حضرية حتى يتمكن السائح من تتبع المسارات الموصمةإلييا ،و الخريطة الحضرية أكثر دقة و وضوحا ألنيا صورة مصغرة عن المنطقة بكل
تفاصيميا من طرق و بنايات و تسميات لمشوارع و األحياء و جميع التجييزات و المرافق.
 تبين المعالم السياحية بموقعيا الحقيقي و كيفية الوصول إلييا إما مشيا عمى األقدام أوباستعمال وسيمة نقل.
 بعض الدول توضح تفاصيل وسائل النقل في خرائط أخرى لتفادي االكتظاظ و ىذا يعود إلىحجم المدينة و كثافة المعمومات الموقعة في الخريطة ،و خرائط النقل يجب أن تحتوي عمى
تفاصيل حركة المرور و وسائل النقل الجماعي بمختمف مواقفيا و توقيتيا.
 يجب عمى الخريطة السياحية أن تحتوي عمى جميع شروط الخرائط خاصة مقياس الرسمومفتاح الخريطة حتى تسيل عمى السائح قراءتيا خاصة و أن السياح يختمفون في مستواىم
العممي لذلك عمى الخريطة أن تكون بسيطة و سيمة االستعمال.
تطور مجال اإلعالم اآللي سمح بوضع برامج يمكنيا رسم الخرائط باإلعتماد عمى اإلحداثيات
الجغرافية و أحيانا عمى األقمار الصناعية فتكون الخرائط صحيحة ،دقيقة و أقرب من الواقع ،كما
تسمح ،فقط بضغط سريع بفأرة الحاسوب عمى أي معمم سياحي من الحصول عمى المعمومات الدقيقة
الخاصة بو.
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 -2شبكة األنترنيت:
كل الدول السياحية الكبرى اليوم تستعمل وسائل اإلعالم و اإلتصال الحديثة لمترويج بقطاعيا
السياحي ،فتضع تحت تصرف السائح باقة من البرامج عبر شبكة األنترنيت تسمح لو بتخطيط سفره
مسبقا و في بيتو دون المجوء إلى وكاالت سياحية أحيانا باىضة الثمن ،فتسمح لو بـ:
 اختيار الوجية السياحية المراد زيارتيا. اختيار مكان مبيتو من خالل تصفح مختمف الفنادق المتواجدة في المنطقة المراد زيارتيا واختيار األسعار التي تناسبو و الخدمات التي يفضل تواجدىا حسب رغباتو و إمكانياتو ،و يتم
ذلك حسب قاعدة إلكترونية تقدميا وكاالت سياحية عمى اليواء تسمح باختيار المبيت ثم
بتثبيت الكراء خالل الفترة المرغوب فييا و يمكن دفع تكاليف ذلك عن بعد.
 اختيار وسيمة النقل من خالل تصفح إمكانيات الوصول إلى المنطقة المراد زيارتيا حسبوسائل النقل المتاحة ،فترة السفر و ثمنو و يمكن كراء تذاكره عبر ىذه الشبكة.
-

التخطيط لمعطمة حسب مختمف المعالم المراد زيارتيا ،فالسائح يجد عبر شبكة األنترنيت
جميع المتاحات السياحية المتواجدة في المنطقة المراد زيارتيا ،فمكل معمم معمومات عن نشأتو
و تاريخو ،أبعاده ،مميزاتو ،تكاليف زيارتو و أوقات ذلك.

 خرائط إلكترونية تبين موقع المعالم السياحية و كيفية الوصول إلييا. لمحبي سياحة التظاىرات يمكنيم التعرف عمى تواريخ و أماكن التظاىرات الثقافية و الرياضيةو العممية و غيرىا ،مع إمكانية الحجز و شراء التذاكر لزيارتيا.
 بالنسبة لمحبي سياحة التسوق التعرف عمى تواريخ و أماكن تخفيضات األسعار خاصةالمتعمقة بمنتوجات الماركات العالمية.
 بعد استيالك المنتوج السياحي يمكن لمسائح إبداء رأيو بترك تعميقات قصيرة في الصفحاتاإللكترونية لممنتوج ،قد تكون إيجابية إذا كان راض عن الخدمة المقدمة و قد تكون تعميقات
سمبية إذا كان السائح مستاء منيا ،و يساىم بذلك في الرفع من مستوى الخدمات المقدمة و
يخمق المنافسة السياحية.
شبكة األنترنت اليوم تعد أول وسيمة إعالمية تخدم المجال السياحي فتساعد عمى التعريف بمغريات
المنطقة و تساىم في تسويق المنتوج السياحي في وقت قصير ،كما تسيل عمى السائح البحث عن
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الوج يات التي تناسب إمكانياتو المادية و المعنوية وسط شبكة تطغى عمييا منافسة كبيرة من منتوجات
دولية ذات جودة عالية .الجزائر ما زالت لم تستعمل ىذا النوع من التسويق السياحي الذي أصبح
حتمية عمييا أن تمتحق بو و تبدع فيو إذا أرادت جمب السياح األجانب حيث أصبح السائح يميل إلى
كل ما يواكب التكنولوجيا الحديثة ،لذلك يجب االىتمام بتطوير المواقع اإللكترونية التي تعمل عمى
تنشيط الحركة السياحة و تسوقيا.
المحور الخامس :التخطيط السياحي
لمتخطيط دور كبير في تنمية النشاط السياحي ،فيو يمثل المنيج العممي الذي ينظم و يسير ىذا
النشاط ،و التخطيط السياحي يعطي أىمية كبيرة لممكان ،فيقوم بوضع برامج لتخطيط استخدامات
األراضي سياحيا ،تحسينيا و تييئتيا حتى تصبح قادرة عمى جذب السياح ،لذلك فتخطيط التنمية
السياحية يعتمد عمى التخطيط العمراني ،و يتأثر بالبيئة و تواجد و نوعية البنى التحتية من طرق و
شب كات التزويد بالطاقة الكيربائية و قنوات المياه الصالحة لمشرب و قنوات الصرف الصحي ،و تعتبر
مرافق اإلقامة و الطابع المعماري و الفني و الجمالي أساس السمعة التي تقدم لمسائح فإن لم تتمكن من
جذبو تفقد الطمب السياحي عمييا.
بناء وجية سياحية وطنية بالمواصفات الدولية يتطمب تحديد خطة محكمة و منظمة تمكن من توفير
رؤية واضحة لتنمية النشاط السياحي حاليا و مستقبال .تقوم بتسطير ىذه الخطة الو ازرة المكمفة
بالسياحية ،و في ىذا الصدد تسيير قطاع السياحة بالجزائر يتميز بعدم اإلستقرار و ىو يراوح مكانو
منذ اإلستقالل فتارة يستقل بوزارة تخصو و تارة يدمج مع قطاع وزاري آخر ،ىذه الوضعية جعمت منو
قطاعا ثانويا تصرف فيو العديد من األموال و تبذل العديد من الجيود في دراسات تبقى حب ار عمى ورق
ثم تنسى و تبدأ أخرى تماشيا مع و ازرة جديدة .ثم أن وضعية عدم اإلستقرار ىذه تعود كذلك إلى تسيير
بعض المواقع السياحية ذات الطابع الثقافي و الديني و البيئي حيث يخمق نوع من التضارب بين عدة
و ازرات و النتيجة دوما ىي عدم جدوى الدراسات و بعثرة الجيود و األموال.
إستراتيجية التنمية السياحية بالجزائر ارتكزت منذ سنوات الثمانينات عمى مناطق التوسع السياحي ،و
ابتداء من سنة  ،2008شرع في انجاز مشروع جديد ىو المخطط التوجييي لمتييئة السياحية الذي
يعول عميو لتنظيم و تسيير النشاط السياحي عمى المدى البعيد.
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 -1مناطق التوسع السياحي في مجال الدراسة
يحتوي إقميم الساحل الشرقي عمى  38منطقة توسع سياحي تنتشر كميا في البمديات الساحمية19 ،
منيا تتواجد بوالية جيجل أي نصف عدد مناطق التوسع السياحي لإلقميم و ذلك لما تزخر بو من
مناطق سياحية طبيعية.
تعتبر ىذه المناطق عقار سياحي مصنف تبمغ مساحتو اإلجمالية بـ  13.762ىكتار ،موزعة
بمساحات غير متساوية بين واليات اإلقميم .بعض ىذه المناطق تقع ضمن التجمعات الرئيسية لمواليات
و بالتالي فقدت العديد من عقاراتيا لحساب التوسعات العمرانية و لم يبقى منيا سوى بعض الجيوب،
العديد من ىذه المناطق أراضي شاغرة صنفت كمناطق توسع سياحي سنة  1988و لم ينجز بيا أي
مشروع سياحي إلى حد اليوم ،األمر الذي جعميا تتعرض إلى بعض االنتياكات فاستعممت لتمرير
قنوات الغاز الطبيعي و أسالك الربط بالطاقة الكيربائية ذات الضغط العالي و ىما شبكتان تشكالن
خطر عمى األفراد لذلك تستوجبان ترك شريط أمان كبير لمحفاظ عمى سالمتيم و أصبحت مناطق ال
تصمح لمسياحة ،البعض اآلخر من مناطق التوسع السياحي استعممت في الزراعة و أصبحت ذات
مردودية زراعية عالية فمن الصعب استعماليا في السياحة ،بالتالي لم يتبقى من ىذا العقار السياحي
سوى  4.172142ىكتار قابمة لمتييئة ،أي تعرضت ىذه المناطق إلى خسارة حوالي  % 70من
مساحتيا اإلجمالية لصالح قطاعات أخرى كالزراعة و الصناعة و الطاقة و التعمير ،حتى أن بعض
المناطق أصبحت قابمة لإللغاء تماما من قائمة مناطق التوسع السياحي كما ىو الحال بالنسبة لوالية
جيجل حيث اقترح حذف أربعة مناطق تم استغالل أراضييا كمية.
أما عن تييئة مناطق التوسع السياحي فتختص بيا الوكالة الوطنية لمتنمية السياحية ،فمن بين 38
منطقة توسع المتواجدة بإقميم الدراسة 18 ،منطقة فقط تعرضت إلى دراسة تييئة سياحية ،منيا تسع
دراسات منيية و صودق عمييا و ىي دراسات قديمة استغرق انجازىا وقتا طويال ثم أنيا لم تطبق إلى
حد اليوم عمى أرض الواقع ،و ىنا يطرح السؤال أين ىو المستثمر في المجال السياحي؟.
أكثر من نصف مناطق التوسع السياحي المنتشرة بإقميم الساحل الشرقي لم تنجز بيا أي تييئة سياحية
و ال حتى دراسات لتييئتيا ،و عوض ىذا نالحظ اقتراح تصنيف مناطق توسع جديدة عددىا ثمانية،
أربعة منيا في مناطق غابية و منطقتين ليما عالقة بمنابع حموية.
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 -2دراسات التهيئة السياحية المقترحة في مناطق التوسع السياحي:
أمام تعذر الحصول عمى دراسات التييئة السياحية المصادق عمييا و الخاصة بمناطق التوسع
السياحي المنتشرة عبر مجال الدراسة ،اكتفينا بمقارنة دراستين تتشابيان في المجال الطبيعي و أعدىما
نفس مكتب الدراسات.
1-2

منطقة التوسع السياحي المسيدا بوالية الطارف:

تقع منطقة التوسع السياحي المسيدا عمى الساحل الشرقي لوالية الطارف حيث تبعد عن الحدود
التونسية بـ  30كمم فقط مما يجعميا منطقة سياحية ميمة و أول مستقبل لمسياح القادمين من الدولة
التونسية ،و تتربع ىذه المنطقة عمى مساحة  565ىكتار.
المنطقة محاطة بنظام بيئي متميز إذ تنتمي إلى الحظيرة الوطنية القالة ،في شماليا البحر المتوسط و
في جنوبيا بحيرة طونقا و يربطيما واد المسيدا كما أن أعماقيا البحرية ثرية بالمرجان و كانت تسكنيا
الفقم الميددة باإلنقراض.
تعرضت ىذه المنطقة إلى دراسة تييئة سياحية أعدتيا المؤسسة الوطنية لمدراسات السياحية سنة
 ،2003ثم أعاد دراستيا مكتب دراسات إيطالي »  « R.B.Zو توقف في مرحمة التييئة السياحية
المقترحة سنة  2004ليتميا مكتب دراسات آخر فرنسي »  « groupe isisالذي أعد المرحمتين
األخيرتين منيا مرحمة التييئة و تقنينيا متبعا ما اقترحو مكتب الدراسات اإليطالي و مرحمة التجييز
بالشبكات المختمفة ،كل ىذه الدراسات التي أسفرت في دراسة تييئة واحدة صودق عمييا لكن لم ينجز
منيا أي برنامج.
خصت دراسة التييئة السياحية جزء صغير فقط من منطقة التوسع السياحي قدر بـ  40ىكتار أي
حوالي  % 7فقط من المساحة اإلجمالية لممنطقة و ذلك ألنيا المساحة الوحيدة المجيزة بالشبكات
األولية إذ يعبرىا طريق يربطيا بالطريق الوطني رقم  44المار جنوبيا ،و ىي مزودة بقنواة المياه و
خط كيربائي ،و تحتوي عمى بعض التجييزات كمقر لمدرك الوطني و الحماية المدنية ،مطعم صغير
و قرية سياحية تتكون من مقصورات بسيطة.
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شكل رقم  : 48منطقة التوسع السياحي المسيدا ،حدود المنطقة المدروسة

التييئة السياحية المبرمجة بيا مستوحات من تييئة مقترحة في منطقة شبيية بالمسيدا في إيطاليا و
ىي منطقة فالنتينو بطرنطو ،إذ رأى مكتب الدراسات اإليطالي عدة أوجو شبو بين المنطقتين منيا
الجانب الجغرافي ،و كونيما منطقتين شاغرتين مطمتين عمى البحر و غير مموثتين و تميزىما بيئة
حساسة ،برمج في منطقة فالنتينو مناطق لإلقامة في قرى سياحية مخصصة إما في الفنادق أو
اإلقامات و المقصورات و مرافق لمرياضة منيا ممعب لمقولف ،حديقة لألطفال و مرافق تجارية ،كميا
موزعة عمى مساحة  800ىكتار(.)1
في حين برمج في منطقة المسيدا التي اختزلت في  40ىكتار فقط مناطق اإلقامة موزعة بين فنادق
تختمف من ثالث إلى خمس نجوم و فيالت راقية ،و بعض التجييزات كمركز لمتنشيط بو مطعم،
مرقص و نادي ليمي ،ألعاب مائية و مالعب ،مسرح عمى اليواء الطمق ،كما برمج مركز األمن،
اإلستقبال و اإلدارة .مع توفير عدد أسرة ينحصر بين  2.640و  2.706سرير 2.000 ،منصب
شغل مباشر و  3.000منصب شغل غير مباشر.

1 Zest la messida, phase 4, op cite. p 87-91
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ىذه الدراسة قديمة مر عمييا أزيد من أربعة عشر سنة و لم يتم إنجاز أي مشروع مبرمج فييا ،كما
يتبين أنو لم يؤخذ بعين االعتبار الجانب البيئي المتميز الذي تعرف بو المنطقة فكان اقتراح تييئتيا
بسيط و عادي خالي من كل اىتمام بيئي أو نشاط من شأنو التعريف بمغريات المنطقة الطبيعية
المصنفة عالميا ،و إنما مجرد تييئة عادية تركز عمى سياحة العطل الصيفية الموجية إلى السياحة
الشاطئية دون سواىا ،كما أن ىذه التييئة شبيية لدرجة كبيرة بما يقدم في الدولة التونسية و ىي بذلك
لن تصنع التميز و إنما سوف تكون مألوفة و لن تنافس السياحة التونسية المعروفة دوليا.
التييئة السياحية المقترحة بيذه المنطقة ال تتماشى مع استيراتيجية التييئة السياحية التي برمجيا
المخطط التوجييي لمتييئة السياحية لوالية الطارف و التي تيدف إلى خمق قاعدة سياحية متينة بالوالية
متميزة في حوض البحر المتوسط و ترتكز أساس عمى مبدأ السياحة البيئية ،و ىذا يبين مرة أخرى أن
برنامج تييئة المسيدا قديم يستحسن إعادة النظر فيو.
 -2-2منطقة التوسع السياحي العوانة بوالية جيجل
تقع منطقة التوسع السياحي العوانة عمى الساحل الغربي لوالية جيجل عمى بعد  359كمم من العاصمة
و  146كمم من والية قسنطينة ،و تبعد عن ميناء جن جن بـ  30كمم و عن مطار جيجل بـ  32كمم،
و يعبرىا الطريق الوطني رقم  43الذي يربطيا بالواليات المجاورة لوالية جيجل أي واليتي سكيكدة شرقا
و بجاية غربا.
تتميز المنطقة بمناظر بانورامية متميزة يصنعيا التقاء الشاطئ ذو الرمال الدقيقة مع الغابة و المناظر
الجبمية المحيطة بيا ،كما تحوي جزيرتين إحداىما كبيرة الحجم ،و ىي تقع بمحاذاة الحظيرة الوطنية
تازة .تستقبل المنطقة العديد من السياح و المصطافين كل موسم اصطياف لقضاء عطميم و التمتع
بمناظرىا الطبيعية الخالبة.
تعرضت ىذه المنطقة إلى دراسة مخطط التييئة السياحية أعدىا مكتب دراسات فرنسي ( groupe

 )ISISصودق عمييا سنة 2014
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شكل رقم  :50منطقة التوسع السياحي العوانة ،حدود المنطقة المدروسة

المصدرZest el Aouana, phase 3, op cite. P 26 :

قدرت المساحة القابمة لمتييئة بـ  97ىكتار فقط أي ما يعادل  % 58من المساحة اإلجمالية لمنطقة
التوسع و المقدرة بـ  167ىكتار ،و ىذا يعود إلى حذف بعض المساحات التي رآىا مكتب الدراسات
غير صالحة لمتدخل و ىي تقع خاصة من الجية الغربية التي تضم رأس تالو المتعمق في البحر و
الذي يشكل كتمة صخرية صعبة التعمير و معرضة لمرياح خاصة في جيتيا الغربية ،أما الجية
الشرقية ليذه الكتمة فيي تضم التجمع السكني لمنطقة العوانة ،إضافة إلى مساحة غابية و مساحة
مكسوة بكثافة من أشجار الكاليتوس و منطقة بيا مرافق رياضية يقعون وسط منطقة التوسع .بالتالي
خصت الدراسة المنطقة الشرقية من منطقة التوسع التي تضم أراضي مستغمة في النشاط الزراعي (.)1
برمج في منطقة العوانة منطقتين لإلقامة ،خصصت األولى لمفنادق و ركز فييا عمى الفنادق ضعيفة
التصنيف حيث نجد أربعة فنادق من صنف نجمتين ،فندقين من صنف ثالث نجوم و فندق وحيد من

1 ZEST EL AOUANA , phase 3, modification du schéma directeur d’aménagement, janvier 2006. P 23-26

297

صنف أربعة نجوم ،و خصصت المنطقة الثانية لإلقامات السياحية حيث تختمف من اإلقامات الراقية
إلى اإلقامات العائمية و المقصورات ،ثم اقترح بعض التجييزات كاإلستقبال ،مركزين لمتجارة الجوارية و
مركز لمتنشيط و أكد عمى حماية و الحفاظ عمى المناطق الغابية و المساحات الخضراء المتواجدة عمى
ضفاف الوديان و المجاري المائية .مع توفير  3.210سرير  2.400 ،منصب شغل مباشر و
 4.000منصب شغل غير مباشر.
المخطط التوجييي لمتييئة السياحية لوالية جيجل اعتبر منطقة التوسع السياحي العوانة ضمن المنطقة
رقم  1التي تضم بمديتي العوانة و زيامة منصورية و خصصيما بالدرجة األولى لمسياحة البيئية و
السياحة الثقافية و السياحة الجبمية ،ثم بدرجة أقل السياحة الشاطئية و سياحة النزىة و الصيد.
كما قام المخطط باقتراح إنشاء عدة مسارات لمنزىة و التجوال منيا مسار الجزر و الجزيرات و ىدفو
زيارة جزر العوانة ،و مسار الماء الذي يتجسد من خالل بناء خمس محطات مائية عمى طول الساحل
من الميمية إلى زيامة منصورية مرو ار بالعوانة.
مخطط تييئة منطقة التوسع السياحي العوانة ال يتماشى و التنمية السياحية التي يقترحيا المخطط
الوالئي فمم يأخذ بعين اإلعتبار أنواع السياحة المقترح تنميتيا و ال المسارات السياحية المبرمجة و ىذا
يعود لكون الدراسة أنجزت قبل دراسة المخطط الوالئي لذلك يستوجب مراجعتيا .كما يتبين من خالل
برنامج التييئة المقترح أنو يركز عمى السياحة الشعبية القتراحو ىياكل مبيت ضعيفة التصنيف،
فنصف اليياكل مقصورات و إقامات عائمية و النصف اآلخر يضم ستة فنادق ال يتعدى تصنيفيا
ثالثة نجوم مع إضافة بعض التجييزات البسيطة ،بالتالي لم يغير من طابع السياحة السائد حاليا و
الذي يتسم بالبساطة و الشعبية و الذي ال ينافس ما تقدمو الدول السياحية و ال يمكن أن يساىم في
تطوير السياحة الدولية.
 -3-2مقارنة دراستي تهيئة منطقتي التوسع السياحي المسيدا و العوانة:
تشترك منطقتي التوسع السياحي المسيدا بوالية الطارف و العوانة بوالية جيجل في المؤىالت الطبيعية
المتشابية ،فكمييما منطقتين ساحميتين ،شواطئيما معتادة عمى استقبال العديد من المصطافيين
المحميين كل موسم اصطياف ،تتميز منطقة المسيدا بطبيعتيا غير المستغمة و تقع بعيدة عن
التجمعات العمرانية لكن ضمن منطقة رطبة فيي محصورة بين الشاطئ و بحيرة طونقا المصنفة
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عالميا و بالتالي تتميز بمواصفات بيئية خاصة ،كما أنيا تقع قرب الحدود الجزائرية التونسية فيي من
جية تمثل نقطة عبور ميمة و من جية أخرى تقع بمحاذاة منافس سياحي كبير ىو الدولة التونسية
التي برزت عمى المستوى العالمي .بالنسبة لمنطقة العوانة فيي تتميز ببانوراما رائع يصنعو التقاء
الشاطئ و الصخر ثم الغابة إضافة إلى الجزر التي تثير فضول السائح ،عمى عكس المسيدا ،تقع
منطقة العوانة ضمن التجمع العمراني و تضم بعض التجييزات الرياضية.
كانت الصدفة في تمقي المنطقتين دراسة تييئة سياحية أعدىا نفس مكتب الدراسات و ىو مكتب أجنبي
فرنسي اختير حتما لخبرتو في المجال السياحي .بعد اإلطالع عمى ممف الدراستين و محاولة فيم مبدأ
التييئة المتبع في كمتاىما ،تبين لدينا تعامل مكتب الدراسات المتشابو و البسيط في كمتا المنطقتين
(أنظر الشكمين رقم  51و  ،) 52بسيط ألننا و عند قراءة تقاريره نممس عدم الدقة في تحميل المجال
من الناحية الطبيعية و اإلقتصادية و حتى السياحية فمم يتطرق إلى نوع السياح المعتادين عمى زيارة
المنطقتين و ال عمى نوع السياح المستيدفين من التييئة المقترحة و ذلك لغياب دراسة السوق السياحي
و عدم وضوح الخطة و البعد السياحي المستيدف من ىذه التييئة.
ثم أن برنامج التييئة المقترح يتميز بالبساطة و عدم مواكبتو لمواصفات السياحة الحديثة التي تقدميا
الدول السياحية األخرى ،و جاءت اإلقتراحات متشابية في كمتا المنطقتين حيث قسميما إال جزأين جزء
مخصص لفنادق ضعيفة التصنيف و جزء مخصص لممقصورات و بعض التجييزات البسيطة و
الضرورية ولم يأخذ بعين اإلعتبار خصوصيات كل منطقة ،فيذا البرنامج لن يجعل من منطقة المسيدا
منافسا لما يقدم من خدمات سياحية في الدول التونسية و لن يكون متمي از لوقوعو في منطقة رطبة
مصنفة عالميا ،و عن اقترحاتو في منطقة العوانة فمن تغير من طابعيا الشعبي البسيط و لن تجمب
عددا أكبر من السياح ،ألن السائح اليوم يبحث عن الجودة و التميز و ليس البساطة التي ميزت
سنوات الثمانينات.
بالتالي يمكننا أن نخمص إلى أن الدولة الجزائرية تصرف أمواال كبيرة و عمى مكاتب دراسات أجنبية
ألن لدييا الرغبة في تنمية المجال السياحي لكن متابعة ىذه الدراسات ضعيف ،لذلك نتائجيا غير
مجدية ،و ىو الحال مع أغمب الدراسات المماثمة في مناطق أخرى و ىذا نرجعو خاصة إلى نقص
الخبرة في المجال السياحي.
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شكل رقم  : 51رسم منظوري لتييئة منطقة التوسع السياحي العوانة

المصدرZest al aouana, phase 3, op cite.p 50:

شكل رقم  :52رسم منظوري لتييئة منطقة التوسع السياحي المسيدا

المصدر:

Zest la messida, phase 4, op cite. p32
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 -3حصيمة إنجاز المخطط التوجيهي لمتهيئة السياحية:
إن الرىانات التي رفعتيا الجزائر في مخططيا التوجييي لمتييئة السياحية لم تأتي بصفة عشوائية أو
ارتجالية و إنما كانت نتيجة عدة دراسات و نقاشات من األطراف الفاعمة في القطاع السياحي ،األمر
الذي من المفروض يجعميا قابمة لمتطبيق عمى أرض الواقع و في الفترات المبرمجة ليا.
تقييم حصيمة إنجاز المخطط التوجييي لمتييئة السياحية يتم حسب األىداف المبرمجة فيو و التي
خصت مرحمة أولى تمتد من سنة  2008إلى سنة  ،2015و ذلك بمقارنة ما برمج فييا و ما تم
إنجازه خاصة من حيث قدرات اإليواء.
جدول رقم  :55تطور أشغال إنجاز المخطط التوجييي لمتييئة السياحية خالل الفترة  2007و 2015
البي ــان

2007

2015
العدد المبرمج

العدد الحقيقي

عدد السياح

 1.7مميون

 2.5مميون

 1.7مميون

عدد األسرة

 84.869سرير

 75.000سرير راقي

 102.244سرير

المصدر:

منتظر

يجب إعادة تأىيميم

جميع أنواع األسرة

ministère de l’aménagement du territoire de l’environnement et du

tourisme : schéma directeur d’ménagement touristique SDAT 2025, livre 2, 2008. P 19

من الجدول رقم  55يتبين بوضوح تأخر إنجاز برامج المخطط التوجييي حيث لم يتمكن من تحقيق
األىداف المنتظرة من مرحمتو األولى ،فعدد السياح لم يتغير ،و عدد األسرة ارتفع لكن المبرمج ىو
أسرة فخمة و في الواقع نوعية األسرة عادية.
جدول رقم  : 56وضعية المشاريع السياحية نياية سنة 2014
البي ــان

عدد المشاريع

عدد األسرة

عدد مناصب الشغل

مشروع في طور اإلنجاز

385

54.884

25.526

مشاريع متوقفة

104

9.123

3.797
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مشاريع غير منطمقة

296

33.860

13.006

مشاريع تم انجازىا

76

6.377

2.971

المجموع

861

104.244

45.300

المصدر :شرفاوي عائشة ،مصدر سابق .ص 210
بالنسبة لوضعية المشاريع السياحية فيتبين من الجدول رقم  56أنو من بين  861مشروع موافق عميو
لم ينجز سوى  76مشروع فقط بطاقة إيواء قدرىا  6.377سرير أي ما يعادل  % 815من عدد األسرة
المنتظر إنجازه ،و إذا أضفنا المشاريع طور اإلنجاز ترتفع نسبة قدرات اإليواء إلى  % 82من القدرات
المبرمجة المقدرة بـ  75.000سرير سنة  ،2015لكن المالحظ اليوم و من خالل المعطيات الفندقية
المسجمة سنويا فيذه المشاريع لم تنيى و منيا المتوقفة.
أما بالنسبة لمحظيرة الفندقية لسنة  2015و المقدرة بـ  1.195مؤسسة فيي تعرف تأخر كبي ار في
عمميات إعادة تأىيميا إذ تضم  53مؤسسة فقط مصنفة من ثالث نجوم إلى خمسة نجوم بطاقة إيواء
ال تتعدى  % 12من إجمالي عدد األسرة (أنظر جدول رقم  10صفحة رقم  )76و تمثل % 1518
فقط من قدرات اإليواء المبرمج تحقيقيا سنة  ،2015أما باقي اليياكل مصنفة نجمة أو نجمتين و ىي
ىياكل غير مطموبة من طرف السياح خاصة األجانب المعتادين عمى التصنيفات العالية في الدول
السياحية األخرى و التي تقدم خدمات ذات جودة عالية.
أما عن تحسين الوجية السياحية و صورة الجزائر لدى األجانب فنمتمسيا من خالل عدد السياح خالل
ىذه الفترة األولى إذ قمنا بمقارنة عدد السياح الوافدين إلى الجزائر و عدد السياح الخارجين منيا ،و
من ىنا تبين أن ىدف المخطط التوجييي لمتييئة السياحية تحقق بالعكس أي حافظ عمى السياحة
الطاردة و ال الجالبة لمسياح.
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جدول رقم  :57عدد السياح الوافدين و عدد السياح الخارجين من الجزائر خالل الفترة 2015-2010
عدد السياح

عدد السياح الوافدين

عدد السياح الخارجين

2010

2.070.496

1.757.471

2011

2.394.887

1.714.654

2012

2.634.056

1.910.558

2013

2.732.731

2.135.523

2014

2.301.373

2.839.104

2015

1.709.994

1.300.000

السنوات

المصدر - :شرفاوي عائشة ،مصدر سابق .ص 218
ministère de l’aménagement du territoire du tourisme et de l’artisanat, production
des statistique en Algérie, février 2017. P 6

من الجدول رقم  57يتضح عدد السياح الذي وصل رقمو المنتظر سنتي  2012و  2013لكن
سرعان ما تناقص ليصل  117مميون سائح سنة  ،2015كما أن سنة  2013التي استقبمت أكبر عدد
من السياح ف ـ  % 65منيم جزائريين مقيمين في الخارج و بالتالي نفقاتيم السياحية ضعيفة مقارنة
بالسياح األجانب.
كما يتبين من الجدول السالف السياحة العكسية أي المصدرة لمسياح ،إذ نالحظ أعداد كبيرة من
الجزائريين يغادرون الجزائر لقضاء عطميم في دول أخرى و ىي أعداد في تزايد مستمر ،و ذلك
الزدياد اإلغراء السياحي لدى دول الجوار و ازدياد المنافسة بين وكاالت السفر األجنبية و زيادة
العروض الفندقية التي تجمب السياح الجزائريين خاصة ذوي الدخل المرتفع الذين يفضمون الجودة و
يجدونيا في الدول األجنبية.
بالتالي يتضح إنجاز المخطط التوجييي لمتييئة السياحية في مرحمتو األولى الذي فشل في جمب
السياح األجانب و فشل في إبقاء السياح الجزائريين داخل بمدىم ،معطياتو الرقمية متقاربة من حيث
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السياح و من حيث القدرات السياحية حتى أحيانا نحس أنيا ثابتة بل نجد بعض التغييرات الطفيفة
خالل الفترة  2008و  2015لكن تغييرات ضعيفة الفعالية و ال تساىم في إنجاح السياسة السياحية
المتوقعة.
المحور السادس :الفاعمون في القطاع السياحي
الفاعمون في القطاع السياحي ىم كل المتدخمين بصفة مباشرة أو غير مباشرة في ىذا النشاط و لكل
ميمتو في ذلك ،فتقوم الدولة مثال بتحديد مستوى النمو المرغوب الوصول إليو و تحديد حجم التدفقات
السياحية ،و تقوم المؤسسات و رجال األعمال أي المستثمرين بتوفير الخدمات السياحية ذات الجودة
المطموبة ،ثم يأتي دور الدواوين و الوكاالت السياحية التي تمعب دو ار محوريا في عممية التسويق
السياحي و جمب السياح و مساعدتيم في اختيارىم ،بينما يقوم السياح باستيالك الخدمات السياحية
التي تستجيب إلى متطمباتيم ،و يبقى آخر عنصر في ىذه الحمقة ىو الفرد أو المجتمع باعتباره ىو
المضيف الذي لو احتكاك مباشر مع السائح و ىو الممثل الرئيسي لثقافة المنطقة بكل عاداتيا و
تقاليدىا لذلك يجب تكوين ثقافة سياحية لدى أفراد المجتمع حتى يساىموا في النشاط السياحي و ىو ما
يعرف بنشر الوعي السياحي.
 -1الوعي السياحي:
ال يمكن ألي سياسة سياحية أن تنجح دون وجود موارد بشرية مؤىمة ،ومكونة تكوينا جيدا،
فعممية التكوين في مجال السياحة تمعب دو ار ميما  ،خاصة في تحسين نمط التسيير ،و تحسين
مستوى الخدمات لترقية المكانة السياحية المحمية و العالمية  ،و منو فإن االستثمار في العنصر
البشري صار أكثر من ضرورة ،مثمو مثل االستثمار في اليياكل السياحية القاعدية.
و الوعي السياحي ىو إدراك الفرد و فيمو لمسياحة و أىميتيا االقتصادية و ضرورة تنميتيا ،و
ىو جممة من اآلداب و السموك  ،تؤثر عمى طريقة التعامل مع السائح  ،احترامو و عدم استغاللو أو
النظر إليو عمى أنو مصدر لمربح ،إنما كضيف كريم يجب الترحيب بو و تقديره باعتباره مصدر يحقق
فائدة اقتصادية لمبمد المضيف.
غياب الوعي السياحي لدى السكان المحميين يؤثر سمبا عمى النشاط السياحي و يتسبب في نفور
السياح و عزوفيم عن زيارة البمد أو العودة إليو و من بين السموك السمبية التي تؤثر عميو نذكر:
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 جيل بعض العاممين في الفنادق المغات األجنبية و بالتالي ضعف مستوى التعامل مع السائحو أحيانا تجاىل طمباتو؛
-

تقصير بعض المرشدين السياحيين في جمب انتباه و إعجاب السائح؛

 إعتبار السائح شخص غني يمكن استغاللو عن طريق رفع أسعار بعض السمع و الخدماتالتي توجو مباشرة لو مثل السمع التذكارية ،اليدايا ،استغاللو من طرف سائقي سيارات األجرة
و األشخاص المقربين منو؛
 المضايقات التي يتعرض ليا السائح كالتمفظ بكالم غير الئق ،إمعان النظر تجاىو حتى يحسأنو مراقب في جميع تصرفاتو ،مطالبتو بالمال ... ،و غيرىا.
 -2أهمية تنمية الوعي السياحي:
نشر الوعي السياحي يؤثر مباشرة عمى مستوى االستقبال السياحي ،من خالل طريقة التعامل
مع السائح و إشعاره بالترحيب الدائم ،و لو دور كبير في تنمية النشاط السياحي و المستوى الفكري و
الثقافي لمسكان المحميون و ذلك من خالل :
 زيادة معرفة السكان ببمدىم ،تاريخو و مقوماتو السياحية؛ معرفة السكان بأىمية صناعة السياحة في تطوير بمدىم من الناحية االقتصادية و الثقافية؛ تشجيع السياحة الداخمية يؤدي إلى تأصيل فكر سياحي بناء؛ التعارف الثقافي بين الشعوب و االقتباس من ثقافة السياح و حتى من مظاىرىم و سموكياتيم. احترام السائح في كل التعامالت معو مثل تقديم لو العون ،المطف معو ،األدب ،تسييل لوالخدمات منذ وصولو إلى مغادرتو ،و عدم إشعاره بأن ىناك تميي از ضده في األسعار،
الخدمات و الجنسيات.
 -3إعداد المجتمع لمفكر السياحي:
المورد البشري ضروري ألي عممية إنماء ميما كان نوعيا ،و خاصة في مجال الخدمات كون ىذا
األخير يعتمد بصفة مباشرة عمى العنصر البشري ،سواء تعمق األمر بتكوين األفراد القائمين عمى
قطاع السياحة أو من خالل خمق ثقافة سياحية لدى المجتمع و تشجيعيم عمى تقبل اآلخر ،و كذا
تفعيل عناصر التسيير اإلداري .و العوامل المؤثرة في تشكيل الوعي السياحي ستة ىي:
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الشكل رقم  :53العوامل المؤثرة في تشكيل الوعي السياحي

األسرة
قبدة
انرأٌ

انمذرست
الوعــي
السياحي
انسُبحت
انذاخهُت

وسبئم
اإلعالو
انبُئت
انثقبفُت

المصدر :إنجـ ـ ـ ـاز البـ ـ ـاحثـة
 األسرة :لألسرة دور ىام في إرشاد األبناء و ترسيخ قيم بناءة في كيفية التعامل مع الغير مثلالسياح في سن مبكرة؛
 المدرسة :يبدأ تشكيل الوعي السياحي لمفرد في مراحل تعميمية مختمفة و مبكرة و ىنا يبرزدور المعمم ،الكتب و المراجع العممية التي بفضميا يتم تداول المعمومات حول السياحة و
تدريب األجيال الصاعدة عمى الثقافة السياحية؛
 السياحة الداخمية :تنمية السياحة الداخمية و التي تضم أعداد كبيرة من المواطنين عمىمختمف المستويات االجتماعية يساعد عمى تشكيل الوعي السياحي عند الفرد؛
 البيئة الثقافية :الحفاظ عمى العادات و التقاليد ،إقامة ميرجانات و احتفاالت ذات صيغةثقافية و تاريخية ،بناء متاحف ،كميا تساىم في خمق بيئة ثقافية تساعد عمى تشكيل الوعي
السياحي عند السكان؛
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 قادة الرأي :الشك أن الكممات التي تصدر عن قادة الرأي تتمتع باحترام المواطنين ليا عندالمخاطبة ،و ىي تعبر عن إرادة الدولة في تنمية ىذا القطاع ،لذلك فيي فرصة إلبراز أىمية
السياحة و دورىا في تنمية االقتصاد الوطني و المحمي؛
 وسائل اإلعالم :وسائل اإلعالم يقع عمى عاتقيا دور كبير في تشكيل الوعي السياحي وتكوين الفكر السياحي لدى السكان من خالل التأثير عبر جميع وسائل اإلعالم كالتمفزيون و
اإلذاعة و حتى شبكة األنترنيت ببرامج و إشيارات تستيدف تنمية األنشطة السياحية .
بالرغم من أن السياحة تؤثر بشكل كبير عمى البيئة الطبيعية والبشرية لممناطق المعنية بيا ،ىي تتأثر
كذلك بالممارسات البشرية ،و يبقى بعض األفراد و باسم السياحة يساىمون في تمويث البيئة  ،إتالف
الشواطئ و الغابات  ،االستغالل الجائر لمموارد الطبيعية و تشويو المناظر ،في حين البعض اآلخر
يحاول تفادي ذلك بتنمية مبدأ السياحة البديمة و التي ال تضر بالبيئة.
 -ӀӀӀتدخالت أخرى تساعد عمى تنشيط القطاع السياحي بمجال الدراسة
القطاع السياحي في الجزائر بصفة عامة و في مجال الدراسة بصفة خاصة ،بحاجة إلى دفعة جديدة
من خالل وضع استيراتيجية تنموية جديدة برؤية حديثة تختمف عن الصورة المألوفة لمسياحة بالجزائر،
و تتماشى مع التطور التكنولوجي الجديد و ما يتبعو من متطمبات مختمفة لسياح العصر الحديث بعيدا
عن الروتين الذي لم يجدي بالقطاع إلى مصاف الدول السياحية المجاورة ،و ألجل ذلك وضعنا بعض
اإلقتراحات التي قد تساىم في بناء دفعة سياحية جديدة ىي:
 تنويع المنتوج السياحي حسب مميزات كل منطقة من مجال الدراسة فال يمكن تنمية جميع أنواعالسياحة في جميع المناطق و إنما اختيار األنواع التي تتماشى و مميزات كل منطقة ،يبقى النوع
السياحي الرئيسي ىو السياحة الشاطئية نظ ار لما يجمبو الساحل من سياح ثم توجد أنواع أخرى
ثانوية تتماشى و المؤىالت السياحية الخاصة بكل والية أو مدينة ،فيمكن مثال تنمية:
 السياحة البيئية أو اإليكولوجية بوالية الطارف نظ ار لثرائيا بالمواقع الطبيعية المصنفة
و التي تزخر بتنوع حيواني و نباتي كبير ،و ىي مناطق غير مستغمة وعمى حالتيا
الطبيعية و استعماليا في السياحة قد يساىم في الحفاظ عمييا لكن يجب التدخل
العقالني لحمايتيا من التمف ،و يمكن خمق مراكز سياحية لكن غير مسيئة لمبيئة
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فالتدخل يكون بسيط و أحيانا بدون ىياكل ىدفو األساسي ىو االكتشاف ،المغامرة و
البحث العممي.


سياحة األعمال في والية سكيكدة نظ ار لألىمية التي يكتسييا ميناءىا الصناعي و
الذي يستقبل يوميا العديد من رجال األعمال و المستثمرين ،و ستكون سياحة راقية
تتماشى مع ىذا النوع من السياح .كما يمكن توسيع النشاط السياحي في منطقتين
ميمتين في الوالية تزخران بمؤىالت طبيعية و مناظر خالبة ىما منطقتي القل و
المرسى أين يمكن تييئة قرى سياحية ىدفيا األساسي ىو السياحة الترفييية.

 السياحة الثقافية في والية عنابة نظ ار لما تعرف بو من مؤىالت ثقافية مادية و غير
مادية ،و بيا مدينة عتيقة تزخر بمباني ذات ىندسة معمارية و عمرانية ممزوجة بين
الطابع العربي اإلسالمي و الطابع األروبي ،و العديد من المعالم الشواىد عمى تعاقب
حضارات عديدة و ما خمفتو من آثار قديمة ،ىذه المدينة ميددة باإلنييار و يجب
اإلسراع لترميميا و إعادة اإلعتبار ليا ألنيا تمثل ىوية و تاريخ المدينة .و يمكن
توسيع النشاط السياحي بالوالية و تخفيف الضغط عن مدينة عنابة التي تعرف
شواطئيا تكتل كبير لممصطافين ،بخمق قريتين سياحيتين بامتياز في كل من منطقتي
سرايدي و شطايبي.
 والية جيجل تستقبل أكبر عدد من السياح و المصطافين و سياحتيا تتميز بالشعبية و
العائمية و ىي موجية لمترفيو بالدرجة األولى ،و يمكن ىنا تخفيف الضغط عمى مدينة
جيجل بخمق مراكز سياحية أخرى بالوالية مثال في سيدي عبد العزيز أو العوانة و
زيامة منصورية التي تعرف بمناظرىا الطبيعية الفائقة الجمال ،كما يمكن تطوير
سياحة بيئية ،و استعمال منتوجات طبيعية فالوالية تتميز بجودة منتوجيا الفالحي.
 أكثر الشواطئ كثافة و اكتظاظا ىي المتواجدة في مقرات الواليات كشواطئ مدينة عنابة مثال وذلك لقربيا من اليياكل السياحية من مبيت ،مطاعم و ترفيو .و لمحفاظ عمى توازن ىذه المجاالت
الطبيعية يستوجب توجيو التعمير بعيدا عن الساحل و بالتالي إبعاد التموث ،التكدس ،اإلكتظاظ و
الثقل عمى الساحل ،و ىذا يتم بالبحث عن الطرق الصحيحة لتطبيق التنظيمات التي جاء بيا
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القانون رقم  02 – 02المتعمق بحماية الساحل و الذي لم يتم تطبيقو لحد اآلن لصعوبة ذلك في
المناطق المعمرة و المدن الكبرى.
 معظم الشواطئ سيئة التجييز و مموثة و بيا كميات كبيرة من النفايات عمى طول الساحل خاصةفي الفصول غير السياحية أين تتراكم و ال تجمع حتى فصل الصيف و بالتالي ال نتحدث عن
سياحة شاطئية إال في ىذا الفصل و باقي الفصول ىي مناطق طاردة و غير مستغمة سياحيا،
لذلك يجب التفكير في طريقة استعماليا خارج الفصل السياحي و أبسط الطرق تبدأ بتنظيفيا و
استعمال المناظر الطبيعية التي تصنعيا الشواطئ مع محيطيا.
 المدن و المناطق الساحمية خاصة الواقعة في مقرات الواليات و البمديات الكبيرة تتميز بنوعين منالسياحة فنجد السياحة الساحمية في الواجية البحرية و السياحة الحضرية في وسط المدينة،
بالتالي يجب خمق عالقة بين المجالين و االىتمام بتنمية مميزات كل واحد منيما فالسائح يبحث
عن كل ما ىو ترفيو و لديو عالقة بالماء و البحر و أكل السمك و اإلطعام السريع عمى المجال
الساحمي و فضولو يدفعو لمبحث عن ثقافة المنطقة و ش ارء اليدايا التذكارية و تذوق األكالت
الشعبية و ىذه كميا يجدىا في وسط المدينة ،بالتالي فالمدينة الساحمية ليست فقط مجال شاطئي و
إنما يجب اإلىتمام بمجاليا العمراني و جماليا المعماري حتى نتمكن من التوفيق بين المجالين.
 االىتمام بتييئة مداخل المدن فيي بواباتيا المستضيفة ،و مظيرىا العام و بمناظرىا عمى مختمفالمستويات القريبة و الخمفية أمر ضروري فيي تجمب نظر السائح و تخمق لديو فضول لزيارتيا و
التعرف عن قرب عمى جماليا ،لذلك يجب اإلىتمام بمظير المنشآت الجديدة و تعديل المنشآت
القديمة و كذلك مظير الشوارع و الساحات و المساحات الخضراء الحضرية من خالل ىندستيا،
ألوانيا ،أضوائيا و زخرفتيا.
 يعتبر قطاع النقل من المؤىالت السياحية األساسية التي تتطمب عناية خاصة ،لذلك يجب تطويرهو مواكبة مستوى الخدمات المقدمة في الدول السياحية األخرى كاحترام الوقت و الحرص عمى
راحة السائح و إدخال تقنية الحجز اإللكتروني.
 العمل عمى تحسين نوعية الخدمات السياحية المقدمة خاصة وأنيا تمثل نقطة ضعف يتميز بياالقطاع السياحي في الجزائر بصفة عامة .و ألن الدول المجاورة تقدم خدمات سياحية جد متطورة
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و ذات مستوى عالي منافس لمسوق السياحي الدولي ،فال بد من مواكبة ىذا المستوى عن طريق
تكثيف عمميات الرقابة و الصرامة في تطبيق القوانين الخاصة بالسياحة ،تكوين و رسكمة العمال
في المجال السياحي و بعثيم في التربصات وتكوينات في الدول ذات المستوى السياحي العالمي
لمتعرف عمى التقنيات التكنولوجية الحديثة المستعممة في ىذه الدول ،باإلضافة إلى عصرنة البرامج
واألسس البيداغوجية الخاصة بالتعميم في المجال السياحي و خمق تخصصات جديدة تساىم في
تنميتو.
 بينت التجارب الناجحة في الدول السياحية خاصة المجاورة أنيا تقوم عمى جودة الخدمات و حسنالضيافة لذلك عمينا تدارك ىذه النقطة بالذات ألنيا أىم عنصر ينقص في السياحة الجزائرية و
ذلك بالعمل عمى نشر الثقافة السياحية لدى أفراد المجتمع السياحي و تنمية الوعي السياحي.
 التفريق بين مصطمحين متشابيين لكن إقتصاديا يوجد فرق كبير بينيما ىما السائح و الضيف،فاألول يجمب العممة الصعبة و يزيد في ميزان اإليرادات بفضل إنفاقو السياحي و الثاني يستعمل
العممة المحمية و أحيانا ال ينفق بسبب تكفل مستضيفيو بتكاليف مبيتو و طعامو و ىذا ال يساىم
في الرفع من اإلرادات السياحية ،و بذلك فالمستيدف من التنمية السياحية يجب أن يكون السائح
بالدرجة األولى.
 اإلىتمام بتنمية السياحة الداخمية لتثبيت السياح الجزائريين و بالتالي إنفاقيم السياحي داخل بمدىمعوض إنفاقو في دول أخرى مثل تونس التي تستقطب ماليين الجزائريين كل سنة ،و ىذه التقنية
تستعمميا العديد من الدول ذات المستوى السياحي الرفيع كفرنسا ،أمريكا ،أستراليا و غيرىا.
 االستفادة من تجارب الدول السياحية المجاورة خاصة المتواجدة في حوض البحر المتوسط التيتتشابو مع الجزائر في نفس اإلمكانيات ،حيث أثبتت ىذه التجارب في كل من مصر ،تونس و
المغرب نجاحيا فيي تستقطب العديد من السياح األجانب من مختمف الدول األروبية.
 تسييل إجراءات الدخول إلى الجزائر ،بالتقميل من القيود و إجراءات العبور عند المراكز الحدودية،ألن الجزائر حاليا تعرف بصعوبة إجراءات الحصول عمى التأشيرة األمر الذي يعجز السياح و
يدفعيم إلى البحث عن البديل في بمد آخر.
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 أسعار الخدمات السياحية بالجزائر مرتفعة خاصة التي ليا عالقة بالمبيت الفندقي و التنقل ،األمرالذي يجعل السائح الجزائري يعزف عن قضاء عطمو في بمده و التنقل إلى دول أخرى.
 وضع حوافز و تسييل اإلجراءات اإلدارية و عمميات الدعم المالي بتخصيص بنوك تيتم بتقديمقروض موجية لدعم المشاريع السياحية ،سوف يشجع المستثمرين عمى إنياء مشاريعيم العالقة منذ
سنوات بسبب قمة التمويل ،و يساىم في الرفع من مستوى المشاريع اإلستثمارية التي تتسم حاليا
بالبساطة.
 خمق شراكة بين عدة قطاعات فالقطاع السياحي لوحده ال يمكنو التدخل عمى بعض المجاالت دونالشراكة مع قطاعات أخرى خاصة التي ليا عالقة مع البيئة ،الغابات ،الثقافة ،التعمير ،النقل و
غيرىا من القطاعات التي يجب أن يكون ليا دور في التنمية السياحية.
خالصة الفصل
عند زيارة منطقة سياحية ما ،نحس أنيا تكشف جوانب خفية في شخصية السائح ال تتبين لو في حياتو
العادية ،كما أنيا تكشف لو ىوية سكانيا من خالل ثقافتيم ،عاداتيم و تقاليدىم ،و تكشف عن ىوية
من صنعيا و ىيئيا من مختصين و ميندسين و فنانين في التصميم و اإلنجاز ،و تكشف عن الذين
يستغمونيا من خالل طريقة تنشيطيا و كيفية الترحيب بالسياح و نوعية الخدمات المقدمة ليم .فعمى
الرغم من تشابو المناطق السياحية من حيث التييئة و االستغالل ،حتى ينتابنا أحيانا الشعور بالتكرار
من حيث المنظر و الخدمات المقدمة من موقع سياحي إلى آخر  ،إال أن كل منطقة تنفرد بميزات
خاصة أساسيا الموقع الجغرافي و المغريات الطبيعية و الثقافية الخاصة بيا .عند زيارة أي منطقة من
مجال الدراسة فإننا ال نحس بكل ذلك فالسائح مقيد ،و الساكن غير معني و المصمم ال يبدع و
المسؤول غائب ،و االستغالل رديء رغم التنوع الكبير في المؤىالت السياحية المتاحة ،و ىذا نرجعو
بالدرجة األولى إلى سوء التخطيط ،و سوء تسيير القطاع السياحي ،ىذا ما أدى إلى تفاقم العديد من
النقائص التي تعيق تنميتو كسوء تثمين المواقع و سوء صيانتيا ،نقص في كمية و نوعية الخدمات
السياحية المقدمة ،ضعف في تسيير خدمات النقل و جمع النفايات ،ضعف كبير في الموارد البشرية
المؤىمة ،باإلضافة إلى عدة نقائص أخرى عمى المستوى التنظيمي ،األمني  ،التموين المالي و كذلك
التسويقي.
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التحميل الرباعي لموضع السياحي لممجال سمح باقتراح إستراتيجية تنموية لمقطاع السياحي تعتمد عمى
تنمية ستة محاور أساسية نراىا كقاعدة لمتخطيط السياحي ،و المتمثمة في تثمين المؤىالت الطبيعية و
الثقافية ،ترقية اليياكل السياحية ،تطوير اإلعالم السياحي ،تنمية التخطيط السياحي و الفاعمون في
قطاع السياحة.
كما أن تنمية السياحة ليست مسؤولية اإلدارة السياحية لوحدىا بل يجب الشراكة بين عدة قطاعات
أخرى و إشراك المواطن الذي نالحظو غائبا تماما فمكانو الصف األول في مواجية و التعامل مع
السائح و درجة وعيو السياحي ىي التي تمكن السائح أن يقرر العودة أو عدم العودة إلى الوجية
السياحية المستضيفة.
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الخـــــالصـــــــة العـــــــــامــة

أصبحت الظاىرة السياحية من أىم الظواىر االقتصادية و االجتماعية في العصر
الحالي ،و تحولت إلى صناعة القرن الواحد و العشرين بفضل النمو السريع الذي عرفتو بعد
الثورة الصناعية و ما أحدثتو من تطورات تكنولوجية أدت إلى تطور وسائل النقل و االتصال
خاصة بعد الحرب العالمية الثانية ،حيث تحولت الطائرات الحربية إلى طائرات مدنية تنقل
المسافرين عبر أقطار العالم ،و زادت الحاجة إلى السفر بعد تحسن الظروف المعيشية و زيادة
العطل و أوقات الفراغ ،و أصبحت السياحة مطمبا لفئات كثيرة في المجتمعات المتقدمة فيي
بمثابة غذاء لمروح بعدما كانت تقتصر عمى الطبقة البرجوازية في القرن التاسع عشر.
باإلضافة إلى كون السياحة ظاىرة إقتصادية فيي أيضا ظاىرة اجتماعية بالغة األىمية
ونشاط إنساني يساىم في تقارب الشعوب رغم اختالف دياناتيم ،لغاتيم و ثقافاتيم.
و أصبحت قضية التنمية السياحية لكثير من دول العالم من متطمبات عممية التنمية
اإلقتصادية الشاممة ،تضعيا الحكومات في أولويات أجندة أشغاليا لتتمكن من جذب أكبر عدد
ممكن من السياح في ظل تزايد الطمب عمى السفر و نمو صناعة السياحة في العالم ،و الجزائر
من بين ىذه الدول التي لطالما تعالت فييا الخطابات السياسية منادية بضرورة االىتمام بالقطاع
السياحي كأحد البدائل لمرحمة ما بعد البترول.
تتمتع الجزائر بموارد سياحية متعددة و متكاممة ناد ار ما نجدىا مجتمعة في دولة واحدة،
يمكن أن تجعل منيا وجية سياحية رائدة في حوض البحر المتوسط ،لكن بالرغم من ذلك تبقى
مؤشرات القطاع السياحي بعيدة كل البعد عن قيمة و أىمية تمك الموارد.
و يمثل إقميم الساحل الشرقي موضوع ىذه الدراسة ،و كغيره من األقاليم األخرى صورة
م صغرة عن واقع القطاع السياحي بالجزائر .بالفعل يضم ىذا اإلقميم مؤىالت سياحية عديدة و
متنوعة من مؤىالت طبيعية كالشواطئ ،الغابات ،البحيرات ،المحميات الطبيعية و غيرىا من
المواقع التي تصنع مناظر بانورامية فريدة ،و مواقع أثرية و تاريخية تحكي تعاقب الحضارات
التي م رت باإلقميم و ما خمفتو من عادات و تقاليد و حرف .كل والية منو ليا ميزات خاصة
تسمح بتنمية نوع سياحي مختمف .إنطالقا من ىذا بنينا فكرة تنمية السياحة باإلقميم عن طريق
خمق أربع أقطاب ساحمية تختمف في نوع سياحتيا ،إذ يمكن تطوير السياحة البيئية و الترفييية
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بوالية جيجل ،سياحة األعمال بوالية سكيكدة ،السياحة الثقافية بوالية عنابة و السياحة البيئية و
العممية بوالية الطارف.
من نتائج ىذه الدراسة توصمنا إلى تحميل واقع القطاع السياحي بإقميم الساحل الشرقي
الذي يتسم بالضعف و الذي يعكس الوضع السياحي لمجزائر ككل ،حيث يبين إخفاق السياسات
التنموية لمنيوض بالقطاع السياحي منذ االستقالل و تخمف الجزائر عن اإللتحاق بركب الدول
السياحية األولى ال نقول دوليا أو متوسطيا و إنما حتى بدول الجوار ،باإلضافة إلى ركود القطاع
و ضعف مساىمتو في اإلقتصاد الوطني.
أسباب ىذا الركود عديدة تعود بالدرجة األولى إلى إرادة الدولة التي لطالما أىممت ىذا
القطاع لصالح قطاعات أخرى ،تفطنيا جاء متأخر فنالحظ صرف أموال طائمة في دراسات
عديدة لتنمية ىذا القطاع السياحي لكن كميا إما غير منيية أو قديمة لم تعد تخدم متطمبات
السياحة الحالية ،نضيف إلى ذلك نقص الخبرة في ىذا المجال و نقص الوعي الكافي ،مشاكل
عديدة في تسيير المدن بجميع قطاعاتيا ،فقدان ىكتارات عديدة من العقار السياحي ،مواقع
سياحية تعاني من التمف و الالمباالة.
السياحة الجزائرية اليوم في حاجة إلى استيراتيجية تنموية محكمة مممة بعدة قطاعات
تساىم مع القطاع السياحي في إعادة تنظيم المجال السياحي و تسطير أولويات التنمية
السياحية،

فالمؤىالت موجودة ،و رأس المال موجود ،و القوانين موجودة ينقصيا خطة مالئمة

و خبرة كافية و ضرورة تطوير الموارد البشرية لتحسين الخدمات السياحية المقدمة لمسياح.
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092

53

التوافد عمى الشواطئ خالل الفترة 6103-6116

606

52

حركة سياح الفنادؽ بوالية عنابة خالل الفترة 6103-6115

665

51

توزيع المصطافين عبر أشهر فصل اإلصطياؼ

609

59

توزيع المصطافين حسب السنوات

606

56

حركة السياح الوافدين خالل الفترة 6102 -6116

631

01

عناصر تقنية التحميل الرباعي ""SWOT

625

00

إستيراتيجية المعالجة باستعمال تقنية التحميل الرباعي ""SWOT

623

06

ممخص تقنية التحميل الرباعي إلقميم الساحل الشرقي

611

05

محاور إستراتيجية التنمية السياحية المقترحة

610

00

عدد المصطافين في إقميم الساحل الشرقي سنة 6103

613

03

مقارنة عدد الفنادؽ بين إقميم الساحل الشرقي الجزائري و مدينة نابل التونسية

696

02

تصنيؼ الفنادؽ في إقميم الساحل الشرقي

695

01

الخريطة السياحية لوالية الطارؼ

699

09

منطقة التوسع السياحي المسيدا ،حدود المنطقة المدروسة

660

06

منطقة التوسع السياحي المسيدا ،مخطط التهيئة السياحية المقترح

663

31

منطقة التوسع السياحي العوانة ،حدود المنطقة المدروسة

661

30

رسم منظوري لتهيئة منطقة التوسع السياحي العوانة

511

36

رسم منظوري لتهيئة منطقة التوسع السياحي المسيدا

511

35

العوامل المؤثرة في تشكيل الوعي السياحي

512

فهرس الصــــور
إسم الصورة

الرقم

الصفحة

10

جزيرة العوانة

000

16

جزيرة جبيمة

000

15

مغارة آديم العجيبة

006

10

مغارة غار الباز

005

13

مجسمات بغار الباز

005

12

المنطقة الرطبة بني بمعيد

002

11

طائر كاسر الجوز القبائمي في شعار الحظيرة الوطنية تازة

009

19

موقع منطقة التوسع السياحي بني بمعيد

056

16

القمعة الحفصية

061

01

حصن المعذبين

061

00

تمثال القديس أوغستان

069

06

كنيسة القديس أوغستان

069

05

أحد شوارع المدينة القديمة

066

00

حالة مسكن ذو طابع عربي تركي

066

15

مسجد أبو مروان

611

02

بحيرة طونقا

669

01

بحيرة أبيرة

669

09

بحيرة مالح

666

فهرس الخرائط
الرقم

إسم الخريطة

الصفحة

10

توزيع مناطؽ التوسع السياحي عبر تراب الجزائر

10

16

اإلقميم الشمال الشرقي الجزائري :مجال الدراسة

99

15

واليات الساحل الشرقي :شبكات المواصالت

010

04

الشمال الجزائري :خريطة الزالزل

010

13

المقومات السياحية لوالية جيجل

000

12

وضعية مناطؽ التوسع السياحي بوالية جيجل

051

11

البمديات الساحمية بوالية سكيكدة

032

19

وضعية مناطؽ التوسع السياحي بوالية سكيكدة

011

16

المؤهالت السياحية الطبيعية لوالية عنابة

063

01

وضعية مناطؽ التوسع السياحي بوالية عنابة

603

00

النطاقات الطبيعية الكبرى بوالية الطارؼ

661

06

المؤهالت السياحية لمحظيرة الوطنية القالة

655

05

أقسام الحظيرة الوطنية القالة

651

00

وضعية مناطؽ التوسع السياحي بوالية الطارؼ

653

فهرس المــواضيــــــع
العنوان

الرقم

الصفحة

المقدمة العامة

10

المنهج المتبع

13

صعوبات البحث

12

الفصل األول :مفاهيم عامة حول السياحة و مؤشراتها في العالم و الجزائر
11

تمهيػ ػػد
Ӏ

مفاهيم عامة حول السياحة

11

0

تعريؼ السياحة

11

6

تطور ظاهرة السياحة عبر الزمن

01

5

صناعة السياحة

05

0

المكونات السياحية

03

3
ӀӀ

إيجابيات و سمبيات المجال السياحي

60

مؤشرات السياحة في العالم

69

0

السياحة الساحمية

66

6

السياحة في حوض البحر المتوسط

51

5
ӀӀӀ

إحصائيات عن السياحة الدولية في العالم

50

الظاهرة السياحية في الجزائر

51

0

تاريخ الظاهرة السياحية بالجزائر

51

6

المخطط التوجيهي لمتهيئة السياحية

06

5

الهيئات المختصة بتسيير القطاع السياحي

30

خالصة الفصل

36

الفصل الثاني :واقع السياحة بالجزائر و مميزات مجال الدراسة
21

تمهي ػػد
Ӏ

المؤهالت السياحية لمجزائر

21

0

المؤهالت الطبيعية

20

6

المؤهالت الثقافية و التاريخية

21

5

عالقة قطاع السياحة بالقطاعات اإلقتصادية األخرى

26

0

مناطؽ و مواقع التوسع السياحي

11

ӀӀ

مؤشرات السياحة في الجزائر

16

0

طاقات اإليواء السياحي

16

0-0

توزيع قدرات اإليواء السياحي حسب نوع الهيكل

10

6-0

تصنيؼ الفنادؽ حسب عدد النجوم

13

5-0

تصنيؼ الفنادؽ حسب النوع

12

6

السياح الوافدين إلى الجزائر

11

5

واقع السياحة بالجزائر

90

مقارنة الظاهرة السياحية بين الجزائر و دول الضفة الجنوبية من حوض البحر

95

0

المتوسط

0-0

السياحة التونسية

95

6-0

السياحة المغربية

90

5-0

مقارنة الظاهرة السياحية في كل من الجزائر ،تونس و المغرب

93

ӀӀӀ

التعريؼ بمجال الدراسة

92

0

الموقع اإلداري

92

6

المميزات الطبيعة

96

5

المميزات الديموغرافية

66

0

مميزات إقميم الساحل الشرقي

60

0-0

القطاعات اإلقتصادية

63

6-0

البنية المجالية

66

5-0

شبكات النقل

011

0-0

األخطار الكبرى التي تعترض اإلقميم

016

3

المميزات السياحية إلقميم الساحل الشرقي

013

خالصة الفصل

019

الفصل الثالث :واقع السياحة في والية جيجل
016

تمهي ػػد
Ӏ

المؤهالت السياحية

016

0

تاريػخ الواليػة

016

6

المؤهالت الطبيعية

001

0-6

الشريط الساحمي

001

6-6

الجزر و الخمجان

001

5-6

الجروؼ والحواؼ الصخرية

000

0-6

الكهوؼ العجيبة

000

3-6

المجاري المائية والبحيرات الطبيعية

005

2-6

الغابات

003

1-6

المنطقة الرطبة لبني بمعيد

002

9-6

الحظيرة الوطنية لتازة

001

6-6

حظيرة الحيوانات

006

5

المؤهالت الثقافيػة

006

0

الهياكل السياحية

060

0-0

هياكل االستقبال بالواليػة

060

6-0

هياك ػػل اإلطع ػػام

069

5-0

وكاالت السياحة و األسفار

069

0-0

الدواويػن والجمعيات السياحيػة

066

3

شػواطئ الواليػة

066

0-3

أهم الشواطئ بالوالية

066

6-3

منح حقوؽ امتياز لالستغالل لمشواطئ

056

5-3

تجهيز الشواطئ

055

0-3

توافد المصطافون عمى الشواطئ

055

2

العقار السياحي

053

0-2

وضعية مناطؽ التوسع و المواقع السياحية

059

6-2

مناطؽ التوسع السياحي المقترحة

000

1

االستثمػػار السيػػاحي

003

ӀӀ

دراسة حركة السياح الوافدين

001

0

التوافد عمى الفنادؽ

001

6

التوافد عمى المخيمات العائمية

006

5

التوافد عمى وكاالت السياحة واألسفار

031

0

اإلقامة عند القاطن

030

ӀӀӀ

تنمية السياحة بوالية جيجل حسب المخطط التوجيهي لمتهيئة السياحية

خالصة الفصل

036
030

الفصل الرابع :واقع السياحة في والية سكيكدة
033

تمهيػ ػػد
Ӏ

المؤهالت السياحية

033

0

تاريػخ الواليػة

033

6

المؤهالت الطبيعية

031

0-6

الشريط الساحمي

031

6-6

الجزر

031

5-6

الكثبان الرممية

039

0-6

الحواؼ الصخرية

039

3-6

النشاط الحموي

039

2-6

الغابات

036

1-6

المناطؽ الرطبة

026

5

المؤهالت الثقافيػة

026

0

الهياكل السياحية

023

0-0

هياكل االستقبال

023

6-0

المطاعم

026

5-0

وكاالت السياحة واألسفار

026

3

الشػواطئ

010

2

العقار السياحي

013

0-2

وضعية مناطؽ التوسع والمواقع السياحية

012

6-2

مناطؽ التوسع السياحي المقترحة

095

1

االستثمػػار السيػػاحي

095

ӀӀ

دراسة حركة السياح الوافدين

090

0

التوافد عمى الفنادؽ

090

6

التوافد عمى وكاالت السياحة واألسفار

092

5

دراسة حركة السياح حسب السنوات

091

ӀӀӀ

تنمية السياحة بوالية سكيكدة حسب المخطط التوجيهي لمتهيئة السياحية

خالصة الفصل

099
061

الفصل الخامس :واقع السياحة في والية عنابة
066

تمهي ػػد
Ӏ

المؤهالت السياحية

066

0

تاريػخ الواليػة

066

6

المؤهالت الطبيعية

065

0-6

الكتمة الجبمية لإليدوغ

065

6-6

الشريط الساحمي

060

5-6

البحيرات

060

0-6

الغابات

060

5

المؤهالت الثقافيػة

062

0

الهياكل السياحية

610

0-0

هياكل االستقبال بالواليػة

610

6-0

المطاعم السياحية

619

5-0

وكاالت السياحة واألسفار

619

3

الشػواطئ

601

2

العقار السياحي

606

0-2

وضعية مناطؽ التوسع والمواقع السياحية

605

6-2

مشاكل مناطؽ التوسع السياحي

661

1

االستثمػػار السيػػاحي

661

ӀӀ

دراسة حركة السياح المتوافدين

660

0

التوافد عمى الفنادؽ

660

6

دراسة حركة السياح حسب السنوات

666

ӀӀӀ

السياحة في والية عنابة حسب المخطط التوجيهي لمتهيئة و التعمير

660

خالصة الفصل

663

الفصل السادس :واقع السياحة في والية الطارف
تمهي ػػد

662

Ӏ

اإلمكانيات السياحية

662

0

المؤهالت الطبيعية

662

0-0

الشريط الساحمي

669

6-0

المناطؽ الرطبة

669

5-0

الحظيرة الوطنية القالة

656

0-0

المنابع الحموية

659

3-0

الغابات

601

6

المؤهالت الثقافيػة و التاريخية

601

5

الهياكل السياحية

605

0-5

هياكل االستقبال بالواليػة

605

6-5

المطاعم السياحية

602

5-5

وكاالت السياحة واألسفار

602

0

الشػواطئ

601

3

العقار السياحي

606

0-3

وضعية مناطؽ التوسع والمواقع السياحية

630

6-3

مناطؽ التوسع السياحي المقترحة

633

2

االستثمػػار السيػػاحي

633

1

التكوين السياحي

632

ӀӀ

دراسة حركة السياح المتوافدين

632

0

التوافد عمى الفنادؽ

632

ӀӀӀ

تنمية السياحة بوالية الطارؼ حسب المخطط التوجيهي لمتهيئة السياحية

639

خالصة الفصل

621

الفصل السابع :إستراتيجية التنمية السياحية المقترحة
620

تمهي ػػد
Ӏ

واقع السياحة في إقميم الساحل الشرقي

620

0

تقنية التحميل الرباعي ""SWOT

625

0-0

مفهوم التحميل الرباعي

625

6-0

طريقة المعالجة باستعمال تقنية التحميل الرباعي

620

6

تطبيؽ تقنية التحميل الرباعي عمى مجال الدراسة

623

0-6

نقاط القوة

623

6-6

نقاط الضعؼ

621

5-6

الفرص

629

0-6

التهديدات

629

5

المعالجة باستعمال تقنية التحميل الرباعي عمى مجال الدراسة

611

ӀӀ

إستراتيجية التدخل المقترحة

610

المحور 0المؤهالت الطبيعية

616

المحور 6المؤهالت الثقافية

691

المحور 5الهياكل السياحية

690

المحور 0اإلعالم السياحي

691

0

الخرائط السياحية

691

6

شبكة األنترنيت

661

المحور 3التخطيط السياحي

660

0

مناطؽ التوسع السياحي في مجال الدراسة

666

6

دراسات التهيئة السياحية المقترحة في مناطؽ التوسع السياحي

665

5

حصيمة إنجاز المخطط التوجيهي لمتهيئة السياحية

510

المحور 2الفاعمون في القطاع السياحي

510

0

الوعي السياحي

510

6

أهمية تنمية الوعي السياحي

513

5

إعداد المجتمع لمفكر السياحي

513

ӀӀӀ

تدخالت أخرى تساعد عمى تنشيط القطاع السياحي بمجال الدراسة

511

خالصة الفصل

500

الخالصة العامة

505

المالحؽ
المصادر و المراجع

المــالحـــــــق

6102 -0991 قدرات اإليواء بالجزائر خالل الفترة
عدد األسرة

عدد الفنادق

10 ملحق رقم

السنة

20806

081

0991

20982

081

0990

22960

090

0996

29691

201

0990

21602

210

0990

26111

220

0992

20292

222

0992

22910

909

0999

91980

980

0998

92912

811

0999

92106

869

6111

96082

969

6110

90208

902

6116

99090

0106

6110

86100

0129

6110

84870

1064

6112

88694

0008

6112

82111

0001

6119

82892

0009

6118

82080

0020

6119

96099

0026

6101

96909

0080

6100

99212

0082

6100

016600

0092

6102

019061

0600

6102

Office national des statistique, l’Algérie en quelques chiffres, N°47, 2017.

:المصدر

www.ons.dz/Tourisme

6102 -0982 عدد السياح الوافدين إلى الجزائر خالل الفترة
جزائريين

أجانب

عدد الوافدين

10 ملحق رقم

السنة

576674

019090

980129

0982

501674

009962

829099

0982

504723

696912

999068

0989

520000

002912

922912

0988

545706

220029

0612822

0989

451103

282802

0002908

0991

470528

966286

0090601

0990

495452

260192

0009208

0996

555552

290990

0069202

0990

468487

022662

810900

0990

421928

99208

209292

0992

511477

90090

210928

0992

539920

90806

200926

0999

571234

019600

298008

0998

607675

001820

908202

0999

690446

092208

822980

6111

705187

092002

910002

6110

736915

620002

988120

6116

961373

010900

0022689

6110

865157

028226

0600909

6110

1001884

000612

0000191

6112

1159224

098028

0209286

6112

1230000

200111

0901111

6119

1215000

229111

0996111

6118

1255696

222801

0900212

6119

1415509

220989

6191092

6101

1493245

910206

6090889

6100

1652101

980922

6200122

6106

1768578

920020

6906900

6100

1364248

901062

6010090

6100

626873

0180060

0919990

6102

Ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, production des :المصدر

statistiques en Algérie, Alger, Février 2017. P 06

ملحق رقم  10العشر جنسيات األولى للسياح األجانب الىافدين إلى الجسائر و سبب زيارتهم
0100
البمد

العدد

0100
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حدود مناطق التوسع السياحي لوالية عنابة

المصدر :مديرية السياحة و الصناعة التقميدية لوالية عنابة

الملخص
السياحة ظاىرة اقتصادية و اجتماعية قديمة أصبحت تنعت بصناعة القرن
الواحد و العشرين لما حققتو من نمو متسارع و لما ليا من عوائد عمى البمدان
السياحية ،فأصبحت الدول اليوم تتنافس لجمب أكبر عدد من السياح و تبحث عن
استيراتيجات محكمة لتطوير قطاعيا السياحي .و الجزائر واحدة من الدول التي
تتمتع بثراء بيئي و ثقافي كبير قل ما نجده مجتمع في دولة واحدة ،لكنيا لم تتمكن
من استغاللو بالطريقة المثمى و بقيت غائبة عن األسواق السياحية العالمية و ىي
اليوم غير معروفة لدى العديد من السياح الدوليين.
إقميم الساحل الشرقي يمثل صورة مصغرة عن

السياحة الجزائرية حاولنا

دراستو و تحميل واقع السياحة بو ،إيجابياتيا و سمبياتيا ،و خمصنا ببعض اإلقتراحات
من شأنيا المساىمة في تنمية ىذا القطاع الحيوي ،فقد حان األوان لإلىتمام بو و
اعتباره قطاع إقتصادي واعد و استغالل جميع اإلمكانيات لإلرتقاء بالجزائر إلى
مصاف الدول السياحية الكبرى.
المفـردات اإلستداللية:
السياحة ،التنمية السياحية ،الساحل الجزائري  ،السياحة الساحمية ،السياحة البيئية،
السياحة المستدامة

Résumé
Le tourisme est un ancien phénomène économique et social
connu sous le nom de l’industrie du 21ème siècle pour sa croissance
rapide et ses revenus pour de nombreux pays touristiques. Aujourd'hui,
plusieurs pays entre en compétition pour attirer le plus grand nombre de
touristes et cherchent des stratégies solides pour développer leur
secteur

touristique.

L'Algérie

est

l’un

des

pays

richesse

en

environnement et en culture, mais il n'a pas été capable d’exploiter au
mieux ces potentialités touristiques. Il reste absent des marchés
touristiques mondiaux et il est aujourd'hui méconnu aux nombreux
touristes internationaux.
La région de la côte orientale représente une petite image du
tourisme algérien. Nous avons essayé de l'étudier et d'analyser la réalité
de son secteur touristique, ses avantages et ses inconvénients, et
conclu quelques suggestions qui contribueront au développement de ce
secteur vital. Aujourd’hui, le moment est venu de s'intéresser au
tourisme et de le considérer comme un secteur économique prometteur
et de profiter de toutes les potentialités pour hisser l'Algérie au rang des
grands pays touristiques.
Mots-clés:
Le tourisme, le développement touristique, le littoral algérien, le tourisme
côtier, l’écotourisme, le tourisme durable

Summary
Tourism is an old economic and social phenomenon that has become
known as the 21st century industry for its rapid growth and its revenues
for tourism countries. Today, countries are competing to attract the
largest number of tourists and are looking for solid strategies to develop
their tourism sector. Algeria is one of the countries with great
environmental and cultural richness, but it has not been able to exploit it
in the best way. It remains absent from the world tourist markets and
today it is unknown to many international tourists.
The Eastern Coast Region is a small picture of Algerian tourism. We
tried to study it and analyze the reality of tourism, its advantages and
disadvantages, and concluded some suggestions that will contribute to
the development of this vital sector. Today, it’s time to consider tourism
as a promising economic sector and to take advantage of all the
possibilities to raise Algeria to the rank of a major tourist country
key words:
Tourism, tourism development, the Algerian coast, coastal tourism,
ecotourism, sustainable tourism

