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 آفاق تطويرهالسياحة بوالية ميلة في الجزائر و واقع ا
 

 الدكتورة اهلام حيياوي
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري                                               

 جامعة باتنة
 

 :ملخص
إال انه مل يتم استغالهلا  ،مميزات سياحية متنوعة وثريةواليت تزخر مبقومات و  ،متثل ميلة إحدى واليات الشمال الشرقي باجلزائر

ط الضعف انق استخالصمن خالل مما يستوجب دراسة وضعية السياحة هبا وإمكانية حتسينها و تطويرها  ،بسبب عدة معوقات وعراقيل
 .طة هبا و حتديد نقاط القوة والفرص املتاحة لديهاواملخاطر السياحية احملي

 .ولقد توصلت الدراسة إىل مجلة من االستنتاجات و التوصيات متضمنة يف منت البحث
 .اجلزائر نقاط القوة والضعف، ،الفرص واملخاطر ،ميلة ،السياحة :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

Mila is one of the states of the north-east Algeria, which is rich in viable and features a 

variety of tourist, but it has not been exploited due to several constraints and obstacles, which 

requires the study of the status of its tourism and the possibility of improved and developed through 

extract the weaknesses and risks tourist around, identify the strengths and opportunities have. 

           The study concluced a number of conclusions and recommendations contained in the body of 

research. 
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 :مقدمة
ها لسياسات تنموية وضعتعترب اجلزائر من بني الدول اليت أولت اهتماما بالسياحة خالل السنوات األخرية من خالل 

إال أهنا تعترب متأخرة لتدارك الدول السياحية خاصة العربية اجملاورة بسبب عدة عراقيل  ،اسرتاتيجيات لبلوغ التنمية السياحية املستدامةو 
 .مما يستوجب حتديدها والتعرف عليها ،وصعوبات

فميلة متثل إحدى واليات الشمال الشرقي باجلزائر ذات  ،ثرية يف معظم مدهنا ووالياهتاسياحية متنوعة و ومتتاز اجلزائر مبقومات 
السياحية  انظماهتالسياحة هبا من خالل مواردها وممما يستوجب التعرف على واقع  ،احية إال انه مل يتم استغالهلاعدة ميزات سي

بالتايل إبراز و  ،ها السياحيةفاق املستقبلية ملشاريعواآلالسياحي  هاططإضافة إىل توضيح خم ،النشاط السياحيالستغالل ا وإمكانياهت
 . بالنسبة ملختلف اإلمكانيات املتاحةالسياحة الواجب تنميتها مبيلة 
 ماهو واقع السياحة مبيلة وكيف ميكن تطويرها؟: التالية اإلشكاليةعلى  اإلجابةحتاول هذه الدراسة ، وتأسيسا على ماسبق

 :احملاور التالية إىل، سيتم تقسيم الدراسة اإلشكاليةعلى هذه  ولإلجابة
 .السياحة يف اجلزائر وتنميتها: أوال
 .واقع السياحة بوالية ميلة يف اجلزائر :ثانيا
 .آفاق حتسني وتطوير السياحة بوالية ميلة: ثالثا
 

 السياحة في الجزائر وتنميتها: أوال  
 :كما يلي وعوائقها تنميتها، واقع االهتمام هبا، سنوضح وضعية السياحة باجلزائر من حيث إمكانياهتا ومنظماهتا السياحية
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  :بالجزائرإمكانيات السياحة  -1
 :سنتطرق إىل املوارد السياحية وإمكانيات االستغالل فيما يلي

 :الموارد السياحية -أ
 (1):متنوعة أمههاسياحية موارد متتلك اجلزائر 

 واليت ميكن توضيحها من خالل :املوارد الطبيعية: 

 من املناخ هي أنواع ةتتميز بثالث كما. مساحة هوتتوسط املغرب العريب وهي من اكرب بلدان إفريقياتقع اجلزائر مشال  :املوقع واملناخ: 
 .املناخ املتوسطي على السواحل ومناخ شبه قاري يف مناطق اهلضاب العليا و مناخ صحراوي يف اجلنوب

 و املتميز بارتفاعه وتكونه الصخري وبه عدة فضاءات سياحية :الساحل اجلزائري. 
 الكتشاف والتزجل واملغارات والكهوف اوتتميز بإمكانية الصيد و  ،لتلي و الصحراوياوأمهها سلسليت األطلس  :اجلبلية املناطق

 .واحليوانات النادرة والينابيع املائية
 متتاز اجلزائر بصحراء شاسعة ذات تراث طبيعي وتقاليد دينية وغريها :املناطق الصحراوية. 
 معدنية ذات خصائص عالجية منابعتوجد عدة  :احملطات املعدنية. 
 واملتمثلة يف :املوارد الثقافية والتارخيية والدينية: 

 وغريها ...، ةمجيلة وتيباز  ،تيمقاد :املعامل األثرية مثل. 

  والكنائس رحةضواألاملساجد.   

 العادات والتقاليد. 

 .البد من توفر إمكانيات الستغالهلاإن هذه أهم املوارد السياحية باجلزائر و 
   :االستغالل إمكانيات -ب

  :وهي ،إليواء واإلطعاماالتصاالت و طاقات اوسائل النقل و  :من أهم إمكانيات االستغالل نذكر

 رتقية السياحةب يسمحوتطورها . اجلوي والسكك احلديدية ،البحري ،الربي :تستعمل يف السياحة أربع وسائل نقل هي :النقل، 
 .غري كافية مما يتطلب حتسينها تبقى إال أهنايف هذا اجملال لكن اجلزائر ورغم اجملهودات املبذولة 

 واملالحظ يف اجلزائر تزايد عدد مستعملي اهلاتف خاصة النقال ،يساهم اهلاتف يف تسهيل االتصاالت :االتصاالت. 

 سواء كان حضاريا أو صحراويا أو شاطئيا الطاقات يف عدد األسرة حسب نوعية املنتوج السياحي تتمثل هذه  :طاقات اإليواء
 .وباجلزائر تعترب طاقات اإليواء غري كافية وغري مطابقة للمعايري الدولية. وغريها

  :منظمات السياحة بالجزائر -2

 (2):ويف اجلزائر توجد املنظمات التالية ،ةهتدف منظمات السياحة إىل ترقية السياحة من خالل تنفيذ السياسة السياحي

 :المنظمات العمومية - أ

الدواوين  ،الوكالة الوطنية للتنمية السياحية ،مؤسسات التكوين ،الديوان الوطين للسياحة ،وزارة السياحة :ه املنظمات يفذتتمثل ه
 .احمللية واجلهوية واجلمعيات السياحية

    :المنظمات المقدمة للمنتجات السياحية  - ب

 .زائري و الوكاالت السياحيةالنادي السياحي اجل ،الديوان الوطين اجلزائري للسياحة ،املنظمات الفندقية :يفه املنظمات ذتتمثل ه
 :الجزائرفي السياحة ب واقع االهتمام -3

  (3): كما يليوأهم نتائجها    بالسياحة يف اجلزائر منذ االستقاللسيتم التعرف على واقع االهتمام 

 :الجزائرفي االهتمام بالسياحة تطور  - أ
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 :كما يلي  منذ االستقالل االهتمام بالسياحة باجلزائرسنتعرف على تطور 
 : واليت ميكن تقسيمها إىل الفرتات التالية: 6891مرحلة ما قبل  -
املؤسسات السياحية وعدم حيث مل تعطى خالهلا أمهية للسياحة، فنالحظ غياب لربامج التهيئة السياحية وكذا (: 6811-16)فرتة * 

 .استغالل املوارد السياحية وعدم االهتمام هبياكل النقل واالستقبال
 .مت الرتكيز خالهلا على ضرورة تطوير منشآت االستقبال خاصة السياحة الساحلية والصحراوية(: 6818 -16)فرتة املخطط الثالثي * 
 .مام بضرورة تطوير وزيادة عدد هياكل االستقبالحيث مت االهت(: 6861-67)فرتة املخطط الرباعي األول * 
 .وهو امتداد للمخططات السابقة بإضافة رفع قدرة االستقبال(: 6866-67)فرتة املخطط الرباعي الثاين * 

متيزت باالهتمام الضعيف بالسياحة حيث ركزت فقط على زيادة عدد اهلياكل وعدم  6891نستنتج أن املرحلة ماقبل 
 .بسبب االعتماد الكبري على قطاع احملروقاتاالستثمار فيها 

 : واليت تقسم إىل الفرتات التالية: 6891مرحلة ما بعد  -
ولقد جاءت . واليت متيزت بالتخطيط ملواصلة التهيئة السياحية وتطوير سياحة احلمامات املعدنية وتنويع املتعاملني(: 6898-91)فرتة * 

احة يف اقتصاديات الدولة من خالل نصوص تشريعية بينت تقليص دور الدولة وفتح اجملال أمام الربامج احلكومية لتؤكد على مكانة السي
 .اخلوصصة واالستثمار والرتويج وحتسني اخلدمات

 .إن تدهور الوضع األمين مع بداية التسعينات على الصعيدين الداخلي واخلارجي أدى إىل اخنفاض عدد السياح(: 6881 -87)فرتة * 
أكد الربنامج احلكومي على ضرورة ختلي الدولة عن دورها االحتكاري وكذا وجوب إدماج  6881يف سنة (: 6888 -81)فرتة * 

 :السياحة يف اختيار إسرتاتيجية مالئمة وخوصصة الفنادق لتحسني خدماهتا، وقد مشل الربنامج مايلي
 .تطوير وحتسني وسائل ترقية مناطق التوسع السياحي -
 .احمللي واألجنيبتشجيع االستثمار  -
 .استغالل الصندوق اخلاص برتقية اجلنوب -
 .الرتكيز على توظيف الشباب يف قطاع السياحة -

مشل الربنامج احلكومي تطوير القطاع السياحي، حيث أصبحت السياحة قطبا سياحيا ذو  6777يف سنة (: 6776 -6777)فرتة * 
 .ومتت هيكلة القطاع من الناحيتني اإلدارية واالقتصادية. والتنظيمية ومواردها املالية املستقلةسياسة قطاعية خاصة تتميز بوسائلها القانونية 

من خالل تقدمي تسهيالت للمستثمرين وتسهيل  6771كما أن انتهاج سياسة تشجيع االستثمار يف السياحة يف سنة 
فشل بسبب عدم مالئمة قوانني االستثمار لقانون العقار السياحي اإلجراءات اإلدارية وتسهيل التمويل من طرف البنوك، إال أهنا باءت بال

 .وكذا عدم مالئمة طريقة التمويل لطبيعة االستثمار السياحي وعدم منح البنوك للقروض طويلة املدى
لتدريب ، مت االتفاق على االستفادة من جتربتها يف حتقيق  التكامل يف جمال ا6776ويف إطار التعاون املشرتك مع تونس سنة 

 .واهلندسة السياحية والتسويق السياحي واالستثمار والشراكة
، وهو جزء من املخطط الوطين للتهيئة 6761مت تبين املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  6779منذ (: يومنا -6779)فرتة * 

تماعية، اإلقليمية الذي يبني الكيفية اليت تعتزم الدولة من خالله يف إطار التنمية املستدامة ضمان التوازن الثالثي املتمثل يف العدالة االج
ويشكل هذا املخطط أداة ترتجم إرادة الدولة . قتصادية ومحاية البيئة على مستوى كامل الرتاب الوطين يف العشرين سنة القادمةالفعالية اال

مرتبة صناعة يف إبراز تراثها السياحي وتثمني الثروة الطبيعية، الثقافية والتارخيية للبالد ووضعها يف خدمة السياحة باجلزائر واالرتقاء هبا إىل 
 (4) .متوسطية –دة بالتنمية يف املنطقة األورو واع

 :نتائج السياحة بالجزائر -ب
 :نتائج السياحة باجلزائر مايلي أهممن 
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 :اآلثار االقتصادية للسياحة بالجزائر -

 ( 5):ملعرفة اآلثار االقتصادية لقطاع السياحة باجلزائر البد من قياس مؤشرات سياحية، واليت نوردها يف اجلدول املوايل
 (2002-2001)مؤشرات قطاع السياحة بالجزائر خالل (: 1)الجدول رقم 

 6779 6776 6771 6771 6777 6771 6776 6776 السنة       /البيان            
 7.1 7.66 7.66 7.69 7.69 7.66 7.66 7.6 (مليار دوالر)اإليرادات 

  6666 6671 6119 6771 6617 6611 899 876 (ألف)السياح 
 1.11 1.66 7.8 7.6 7.1 7.1 7.61 7.76 (مليون ليلة)الليايل 
 91.8 91 97.8 91.8 96 66.1 61.1 66.1 (ألف سرير)األسرة 

امللتقى الدويل الثاين حول األداء املتميز ، (اجلزائر، مصر وتونس)سة مقارنة رحال علي، عيساين عامر، إسرتاتيجية التنمية السياحية درا: املصدر        
 م االقتصادية والتجارية وعلومللمنظمات واحلكومات الطبعة الثانية منو املؤسسات واالقتصاديات بني حتقيق األداء املايل وحتديات األداء البيئي، املنظم بكلية العلو 

 .6766نوفمرب  61و 66جامعة ورقلة، يومي التسيري،
 

 :نالحظ من خالل اجلدول السابق مايلي
 .السياحة وعدد السياح خالل فرتة الدراسة تطور اجيايب إليرادات -

مليون سائح وهو مايعادل  6.6مليار دوالر مقابل  177تبني العالقة بني إيرادات السياحة وعدد السياح أن اجلزائر حتصلت على  -
خالل  دوالر 661دوالر و  81، ولقد تراوح املعدل بني 6779دوالر كمتوسط إنفاق لكل سائح زار اجلزائر خالل سنة  661
 (.6779-6776)الفرتة 

 .6776مقارنة بسنة  6779سنة  %61 يايل السياحية، فعرفت منوا مبعدلأما خبصوص الل -

 (.6779-6776)وفيما يتعلق بالتدفقات البشرية، فان مستوى تطورها يربز تضاعف العدد خالل الفرتة  -

 .ليلة لكل سرير متاح 17العالقة بني عدد األسرة وإمجايل الليايل السياحية، فنسجل بلوغ  أما -

لقد شرعت اجلزائر يف تنفيذ سياسة شاملة للتنمية السياحية، قناعة منها بان القطاع ينطوي على قدرات هامة تساهم يف تطوير 
وتشري اإلحصائيات املقدمة من طرف املنظمة العاملية . يت تواجههااقتصادياته وتساعد يف حل املشكالت االقتصادية واالجتماعية ال

من حجم التدفقات  %7.1و %7.6نالت  إذأن نصيبها كان ضعيفا  6779للسياحة إىل النتائج احملققة يف اجلزائر مع هناية 
 .البشرية والنقدية احملققة على املستوى العاملي

لتنمية السياحية باجلزائر من خالل عدد السائحني أو اإليرادات السياحية بل من ولكن الميكن احلكم على جناح أو فشل جتربة ا
 .خالل دورها يف حل مشكالت اجتماعية كخلق فرص عمل وتنمية مناطق نائية ودعم ميزان املدفوعات وخلق العمالت الصعبة

 :التشغيل مساهمة قطاع السياحة في -

 (6). 6776ري املباشرة لقطاع السياحة يف اجلزائر خالل سنة سنوضح يف اجلدول املوايل العمالة املباشرة وغ
 2002العمالة المباشرة وغير المباشرة لقطاع السياحة في الجزائر خالل سنة (: 2)الجدول رقم 

 وغري املباشرة العمالة املباشرة  العمالة املباشرة
النسبة من إمجايل املشتغلني يف  (ألف)عدد املشتغلني 

 %االقتصاد 
النسبة من إمجايل املشتغلني يف  (ألف)املشتغلني  عدد

 %االقتصاد
661 6 768 1.7 

Source : world travel et tourism council : navigating the path ahead, the 2007 travel et tourism 

economic research, 2007 . 
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األمهية اليت توليها الدولة للقطاع، فرغم تبين اجلزائر السرتاتيجيه  رنالحظ من اجلدول السابق أن مسامهة قطاع السياحة كانت بقد
حمددة  لتنمية قطاع السياحة، إال أن الشروط والظروف املوضوعية الكفيلة بتحقيق األهداف السياحية املسطرة تبقى دون املستوى 

 %4.5سامهة قطاع السياحة يف التشغيل املقدرة بـ ونسبة م. املطلوب، مما انعكس على معدالت اإلجناز من خالل حتقيق مؤشرات ضعيفة
 .منحت للجزائر املرتبة األخرية ضمن الدول العربية

 :الناتج المحلي اإلجمالي مساهمة قطاع السياحة في -

وهذا   %51وهي بعيدة جدا عن املتوسط العاملي املقدر بـ  %5.4قدرت بـ  اإلمجايلمسامهة قطاع السياحة يف الناتج احمللي  إن
ى يف وقت متأخر مما انعكس سلبا عل إالاملطلوب  االهتماميعكس مستوى تطور القطاع السياحي يف اجلزائر حيث مل يستفد القطاع من 

 .النتائج احملققة يف القطاع
 :مساهمة قطاع السياحة في ميزان المدفوعات -

. سياحية إيراداتمن  وما حتققعلى السياحة  اإلنفاقيعكس امليزان السياحي العملية احلسابية للمصروفات السياحية مبا فيها 
 .واجلدول املوايل  حيدد وضعية امليزان السياحي يف اجلزائر

 (2002-2001) الفترةالميزان السياحي في الجزائر خالل (: 3)الجدول رقم 
 مليون دوالر: الوحدة                                                            

 1112 1112 1112 1114 1115 1112 1111 1115 السنة
 45- 545.2- 524.5- 524.2- 521.5- 552- 522- 45- امليزان السياحي

Source : world travel et tourism council : navigating the path ahead, the 2007 travel et tourism 

economic research, 2007 . 

 45-حيث تراوح بني  1112إىل  1115ميزان السياحة كان سالبا طيلة الفرتة املمتدة من نالحظ يف اجلدول أن رصيد 
 .وهذا ما يعكس تدين مستوى مسامهة قطاع السياحة يف ميزان املدفوعات -524.2و

ر السياحة باجلزائر وبناء على ماسبق، يتبني أن السياسات املتبعة للنهوض بالقطاع السياحي يف اجلزائر غري كافية وأن االهتمام بتطوي
معظم السياح القادمني إىل اجلزائر مغرتبني يعودون للجزائر لقضاء كما أن . جمرد اقرتاحات عرب برامج حكومية وتصرحيات شخصية

نفسي عطلهم، وأن أغلبية اجلزائريني يفضلون التنقل خارج الوطن بسبب توفر جودة اخلدمات املقدمة وعالقات اجملاملة والتنظيم والعامل ال
مما يدل على عدم اكتساب القطاع السياحي اجلزائري امليزة التنافسية يف سوقه ألنه مل يوفر مكانة له يف السوق الدولية وعدم . وغريها

 :وهذا ما يستوجب مايلي. امتصاصه للبطالة وعدم توافق أسعار اخلدمات مع نوعيتها
 .استغالل املقومات السياحية اجلزائرية -

 .يف السياحة مبنح قروض طويلة األجل تشجيع االستثمار -

 .زيادة بناء املركبات السياحية -

 . فتح ختصصات باجلامعة يف هذا اجملال -

 .تفعيل دور وسائل اإلعالم واالتصال لنشر الوعي الثقايف والسياحي -

 .توفري االستقرار السياسي واألمين -

 .حتسني مستوى جودة اخلدمات املقدمة للسياح -

  :ائرتنمية السياحة بالجز  -4
لكن بعد مرور سنتني مت تعديله ليصبح  6767آفاق التنمية املستدامة يف اجلزائر  أعمالخمطط  6779وضعت وزارة السياحة يف 

والذي مت متديد فرتته إىل غاية  6761مث مت وضع املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق  6761إسرتاتيجية التنمية السياحية آفاق 
6717  . 
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 ( 2) :2013إستراتيجية التنمية السياحية آفاق - أ

فهذه  ،النوعيةهداف بنوعيها الكمية و كما وضعت األ  ،السياحية مبختلف أنواعها توجاتناملعلى تطوير  ةركزت هذه اإلسرتاتيجي
الكمية  أما األهداف ،عادة االعتبار للمؤسسات السياحيةاحلفاظ على البيئة وإخرية تشمل حتسني نوعية اخلدمات وصورة اجلزائر و األ

والثانية  6776اىل 6777مشلت زيادة التدفقات السياحية وتطوير االستثمار السياحي وزيادة طاقات اإليواء خالل مرحلتني األوىل من 
 . 6761 إىل 6779 من

التنمية املستدامة ومناطق كان البد من دعم االستثمار وترقية النشاطات السياحية من خالل وضع قوانني ،األهداف وإلجناز هذه
 التوسع واملعامل واملؤسسات السياحية والعقار السياحي إضافة إىل تأ طري متويل املشاريع السياحية وكذا دعم التكوين واجلودة والرتقية

 .السياحية
  :2025المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق   - ب

ثاره االجتماعية آلوحيدد نوع النشاط فيها حسب معرفة األولوية السابقة يبني هذا املخطط توزيع املناطق السياحية عرب الوطن 
ويشكل هذا املخطط مرجعا أساسيا لكل خمطط عمراين لتهيئة املناطق . واالقتصادية والعمرانية والبيئية على املستويني احمللي واجلهوي

 .تعدها اإلدارة اخلاصة بالقطاع السياحيالسياحية املسجلة وهو حيتوي على قانون تنظيمي داخلي ووثائق معمارية 
 :ومن أهم حماور هذا املخطط 

 .تغطية العجز يف جمال استقبال السياح -

 .رفع مستوى اخلدمات السياحية إىل املعايري املعمول هبا دوليا  -

 .التكوين والرتويج واإلعالم كأولويات بالنسبة للقطاع  -

 .التوفيق بني ترقية السياحة والبيئة -

، فاألهداف املادية تتمثل 6761إىل  6779هذا املخطط األهداف بنوعيها املادية والنقدية للمرحلة األوىل املمتدة من  كما حيدد
 6.1أما األهداف النقدية تبني أن االستثمار العمومي واخلاص يقدر بـ . منصب شغل 777777مليون سائح وتوفري  6.1يف استقبال 

 (2).ستثمارات املادية وغري ماديةمليار دوالر أمريكي مقسمة بني اال
خمطط وجهة اجلزائر، األقطاب السياحية السبع : ويشمل هذا املخطط مخس حركيات متثل آليات لتفعيل السياحة باجلزائر وهي

 . لالمتياز، خمطط جودة السياحة، خمطط الشراكة العمومية واخلاصة وخمطط التمويل

  :عوائق السياحة في الجزائر  - ت

مسحية قامت هبا مصاحل وزارة السياحة من خالل زيارات للمواقع السياحية عدة نقاط ضعف متثل عوائق السياحة يف  أبرزت دراسة
 (9):اجلزائر، وهي

 .ويتبني ذلك من عدم محاية املواقع وانعدام التنسيق والتعاون بني متعاملي السياحة: غياب نظرة حول منتوجات السياحة اجلزائرية -
 .والذي يتضح يف رداءة اخلدمات السياحية واإليواء والفندقة والنقل: جودة املنتوج السياحياخنفاض مستوى  -
وذلك من خالل عدم وجود تنظيم للوكاالت وعدم تكيفها مع الطرق العصرية لإلدارة االلكرتونية وغياب : ضعف أداء وكاالت األسفار -

 .التحكم يف التقنيات احلديثة للسوق السياحية
يتضح يف نقص تأهيل مستخدمي املؤسسات السياحية ونوعية تكوين غري مالئمة ملتطلبات العرض : ين تأهيل املستخدمنينقص تكو  -

 .السياحي
يتبني يف عدم كفاءة مواقع الكرتونية وصعوبة التكيف مع تطور أساليب : تغلغل ضعيف لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف السياحة -

 .يف قطاع السياحةووسائل اإلعالم واالتصال 
 .عدم تكيف اخلدمات البنكية -
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 .غياب أدوات تقييم ومتابعة تطور السياحة على الصعيدين الوطين والدويل: سوء التسيري والتنظيم للسياحة -
 .غياب األمن سواء الصحي أو الغذائي أو االعتداءات -
اع السياحي ووسائل ترقية التتماشى مع تقنيات االتصال احلديثة ضعف التعاون بني خمتلفي متعاملي القط: عجز يف الرتقية والتسويق -

 .وغياب أنشطة إعالمية مثل املشاركة يف املعارض والصالونات
 

 :السياحة بوالية ميلة في الجزائرواقع : ثانيا
أهم  واقع السياحة هبا يلي ذلكمث حتليل لالستغالل  امواردها السياحية وإمكانياهت، ذه الوالية ومنظماهتا السياحيةهلسنقوم بالتعريف 

 (10).آفاق حتسني وتطوير السياحة هبا وأخريا الصعوبات اليت تواجه السياحة هبا
  :التعريف بميلة ومنظماتها السياحية  -6

 .سنتعرف على ميلة و املنظمات  املسرية للقطاع السياحي هبا
 :تقديم ميلة-أ

 .تضاريسها واهم احلضارات اليت مرت هبا ،موقعها اجلغرايف إىلسنتطرق 
 املوقع و املناخ: 

تعترب ميلة إحدى الواليات الواقعة بالشمال الشرقي للجزائر، حيدها مشاال جيجل، الشمال الشرقي سكيكدة، شرقا 
تاجنانت، فرجيوة، ميلة، شلغوم العيد، : نذكر اأهم مدهن ومن .قسنطينة، غربا سطيف، جنوبا باتنة وباجلنوب الشرقي أم البواقي

 .يتميز مناخ ميلة بأنه حار صيفا وبارد شتاءو  .تالغمة

 التضاريس: 

 :تنقسم تضاريس ميلة إىل

حيث أن أهم اجلبال . متزغيدة، امسيد عائشة، زواغة وبوعفروم: تتواجد اجلبال يف عدة مدن مبيلة، وأهم جباهلا: منطقة جبلية - ث
 . شتاءا الثلجتساقط املتميزة بتسعدان بلدية تتواجد ب

 .واليت تتواجد خاصة بفرجيوة وبلدية قرارم قوقة: منطقة السهول والتالل - ج

 .تتواجد خاصة جنوب ميلة وتتواجد بشلغوم العيد وتاجنانت وتالغمة: منطقة السهول املرتفعة - ح

 .الزراعة خاصة زراعة النباتات املومسية هوميلة  عليه تركز أساسي اقتصاديواهم نشاط 
 احلضارات : 

 :تتميز ميلة بتنوع احلضارات مثل

 (.اإلسالمية واملسيحية)احلضارات الدينية  -     

 .احلضارات الرومانية والبيزنطية والرتكية -

 ( .االستعمار)احلضارة الفرنسية  -

 .وسنوضح آثار هذه احلضارات عند عرض املوارد السياحية مليلة
 : بميلة المنظمات السياحية -ب

 :املنظمات السياحية التاليةتوجد مبيلة 
 لوحات )تطوير وترقية السياحة، تنفيذ برامج الرتويج واإلشهار  :اليت تسعى لتحقيق عدة أهداف منهاو : مديرية السياحة

 .ت من خالل مواقع الكرتونية جلذب السياحالرتويج عرب األنرتن...( ت، أدلةإشهارية، مطويا
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 تقدمي التأشرية، تنظيم رحالت، بيع : ع وكاالت سياحية، ومن أهم خدماهتاتوجد مبيلة أرب: وكاالت السياحة والسفر
 .التذاكر وتنظيم العمرة واحلج

 توجد مبيلة مجعيتان سياحيتان فقط ومن مهامهما تطوير التبادالت مع مجعيات وطنية واستقبال ممثلني : جمعيات سياحية
 .اجتماعيني

 لتعاونيات االجتماعيةتوجد عدة دور للشباب والطلبة وا: دور الشباب . 

 :الموارد السياحية و إمكانيات االستغالل بميلة -6
 :الموارد السياحية بميلة - أ

 :سياحية متنوعة وغنية، وأمهها مواردتتميز ميلة بعدة 
هي املدينة القدمية مليلة متشكلة من عدة بنايات تعكس وجود حضارات متنوعة هي الرومانية : milevميالف مدينة  -

 .م6777ومتتد هذه املدينة على سور طوله . والبيزنطية واإلسالمية والرتكية والفرنسية
 .حيث وجد متثاهلا جبنوب املدينة وهو معروض حاليا بوسط املدينة Melou امسهاهذه املدينة مللكة بربرية  اسمويعود 

 .والغابات مهالة بقرارم قوقة ويتكون من شبكة طرق والسدنطقة يقع مب: موقع بني هارون -
ميلة، : وهذا السد يغذي ستة واليات هي. مهالة التابع لقرارم قوقة نطقةوهو يقع جنوب شرق ميلة مب: سد بني هارون -

 .قسنطينة، أم البواقي، خنشلة، باتنة وجيجل

تني، مشمش، رمان )يقع ببلدية ميلة وتتكون من حدائق وبساتني من الفواكه وسط السهول :  Marchouموقع مرشو -
 .لالستجمامتتميز مبنظرها اجلميل وتصب هبا عدة منابع مائية (. تفاح وغريهاو 

وتتميز مبناظرها . تقع ببلدية تسعدان، وتتكون من جبال وسهول وتالل ومنابع مياه: Tasaadaneتسعدان غابة  -
لكنه يصعب ، االستجمامومنابع مياه ...( أرانب، حجل )اجلميلة وتساقط الثلوج شتاء ووجود عدة حيوانات بالغابة 

 .إليهاالتنقل 

من إمجايل منابع اجلزائر والبالغ  %6.7منبع محوي مستغل تقليديا وهي متثل نسبة  61حتتوي ميلة على : الحمويةالمنابع  -
تالغمة، قروز بواد العثمانية، بين قشة، التوامة بعني امللوك، أوالد : منبع وأهم املنابع احلموية مليلة هي 676عددها 

 .بوحامة، بين هارون وأوالد عاشور

 :منها: أخرى موارد -

 يقع يف فرجيوة ويعود تارخيه اىل فرتة العثمانيني ويتكون من طابقني وساحتني وحديقة: قصر اآلغا. 

 اللون األمحر حليطانه فهو مركز  إىل امسهالفرنسي وينسب  االستعمارفرتة  إىليقع يف فرجيوة ويعود : القصر األحمر
 .القتلللتعذيب و 

 زاوية احلمالوية اليت تقع بشلغوم العيد، زاوية الشيخ احلسني، زاوية املالريا لفج : وهي تراث ديين وإسالمي مثل :عدة زوايا
 .بوحامت وغريها إبراهيمهزالة، زاوية رمحانية وزاوية مرابط 

 توجد عدة آثار للحضارة الرومانية بعدة مدن مبيلة: اآلثار الرومانية. 

 لكنها مجهولة الهوية والتاريخ توجد مبيلة عدة مغارات: المغارات. 

 :ترقية الموارد السياحية لميلة -

خاصة سد بين هارون، غابة  المواقع إلىفي البداية حول تطوير البنى التحتية المؤدية تتمحور ترقية السياحة مبيلة 
 .تسعدان، املنابع احلموية

 :مبيلة هي كما يلي حسب املواقع( ويرهاتط)وأهم األنشطة السياحية اليت ميكن تنميتها 
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 .زيارة السور ومتثال امللكة: ميالف*        
 .السباحة وغريها ،(قوارب للتنزه، سباق السفن الشراعية، التزجل املائي)ممارسة صيد السمك واألنشطة الرياضية : سد بني هارون*        
أما حول السد فيمكن تطوير الغابة لتصبح مكان للتنزه على األقدام، ممارسة الفروسية وسباق الدراجات وممارسة                   

 .كما ميكن توفري حدائق للتسلية. وغريها..... رياضة التنس، 
 .الراحة واالستجمام واالستمتاع باملناظر الطبيعية: مرشو*        
 .صيفا االستجمامالتزحلق على الثلج باجلبال وصيد احليوانات بالغابة وكذا ممارسة : تسعدان*        
وميكن  للمعايري العامليةجيب حتديث استغالل املنابع احلموية، فلقد أثبتت التحاليل اخلاصة مبياه هذه املنابع أهنا مطابقة : الحموية*        

 .استغالهلا للعالج الطيب
 :السياحي إمكانيات االستغالل للنشاط -ب

 :تتمثل إمكانيات االستغالل للنشاط السياحي مبيلة فيما يلي
 جيب توفري وسائل نقل التتوفر ميلة على وسائل النقل الضرورية والكافية للتنقل حنو املواقع السياحية لذا : خدمات النقل

 .منظمة وحديثة لنقل السياح حنو أماكن الزيارة

  سرير منها ثالثة فقط أحدمها عمومي  161توجد مبيلة ستة فنادق ذات سعة (: الفنادق)قدرات االستقبال واإليواء
 .تستجيب ملعايري التصنيف جنمة واحدة

 السياحية واملواقع األثرية مع ضمان األمن للسياح( املرافق)جيب محاية اهلياكل : الحماية واألمن. 

 :تحليل واقع السياحة بميلة -3

 :نالحظ مايلي للتعريف بميلةسيتم حتليل واقع السياحة مبيلة بناء على ما مت تقدميه حوهلا، فبالنسبة 
، يسهل التنقل حنوها من موانئ جيجل وسكيكدة وسائل النقل اليت ميكن استعماهلا للوصول إىل ميلة، فقرهبا منالموقع  أبرز -      
يساعد على قسنطينة، جيجل، سطيف وباتنة : قرهبا من مطارات كما أن  .النقل البحريعرب وسائل البحر األبيض املتوسط وأوروبا دول 

مما يسهل التنقل حنوها  قسنطبنة و سكيكدة : قرهبا من السكك احلديدية  إضافة إىل  .يالنقل اجلو التنقل حنوها باستعمال وسائل 
 .يسهل الدخول إىل جيجل وبالتايل العبور إىل ميلةفالطريق السيار شرق غرب أما  .يالنقل الرب بواسطة وسائل 

وهي ميزة أساسية تسهل الدخول إىل ( بري، حبري، جوي)السياحة مبيلة هي تنوع طريق التنقل  قوة نقاطوبالتايل، نستنتج أن أحد 
 .ميلة من مدن اجلزائر والدول األجنبية

 .يهاالتحديد املواقع السياحية وكيفية التنقل ميلة يسمح ب بمدنالتعريف  - خ

 .املوارد الطبيعية تنوع التضاريسوضحت  - د

 .تارخيية، دينية وأثرية: بينت احلضارات تنوع املنتوجات السياحية من - ذ

 .سياحية ذات طابع عمومي نالحظ عدم وجود دواوينفأما فيما يخص المنظمات السياحية،  -
 .فهي متنوعة وثرية، وبالنسبة للموارد السياحية -

 :كما يليالسياحة مبيلة   مخاطرو نقاط قوة وضعف وفرص وبالتايل، ميكن استنتاج بعض 

 :متمثلة يف نقاط قوة   -            
 التموقع اجليد مليلة، فهي قريبة من عدة مناطق سياحية باجلزائر كما انه ميكن دخوهلا عرب عدة منافذ متنوعة*                

 (.        جوية، برية، حبرية)                 
 اآلثار، )املواقع، املناخ، اجلبال، املنابع احلموية، واملوارد الثقافية والتارخيية والدينية )توفر املوارد الطبيعية *                

 ........((.املساجد، املغارات                 
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 استغالل الطريق السيار شرق غرب الذي مير عرب شلغوم العيد مبيلة وهو يسهل التنقل بني مدهنا مثل سد بين *               
 .هارون، تسعدان واملنابع احلموية                 

 :متمثلة يف نقاط ضعف  -

 . نقص البىن التحتية من طرق مؤدية اىل املواقع*   
 . اء واالتصاالتضعف يف طاقات اإليو *   
 .عدم استغالل املنابع احلموية للعالج الطيب وعدم وجود أفراد مؤهلني للعالج وانعدام نظافة احلمامات*   
 .انعدام دراسات حول تاريخ املغارات*   
 . انعدام متاحف لعرض اآلثار*   
 .نقص اخلربة والتجربة يف السياحة*   
 .بالسياحةضعف تكوين األفراد يف عدة جماالت *   
 .غياب استغالل تكنولوجيا املعلومات لتطوير السياحة*   

 :املتاحة أمهها الفرص -

خلق فرص  إىلاالستثمار خاصة يف جماالت مثل النقل واإليواء وتطوير الغابة ومحامات معدنية وغريها وهي كلها تؤدي  *
 .عمل

 .الستفادة من خربات ذوي التجربة يف نفس اجملالاالهتمام بالبحث والتطوير من خالل القيام مبعارض وملتقيات ل* 
 .خلق فروق تنافسية لتدعيم املكانة التنافسية خاصة اجلودة والتكلفة واخلدمات* 
 .حتسني كفاءة املوارد البشرية* 

 : أمهها المخاطر -

جلودة أو السعر أو والرتويج، مما يستوجب التميز يف املنتوج أو ا واإلشهاروجود منافسة من حيث اجلودة واألسعار  *
 .اخلدمات

 .عدد السياح الداخليني، مما يستوجب التحكم يف أسعار اخلدمات املقدمة اخنفاضاخنفاض القدرة الشرائية يؤدي إىل  *
 :أهم  الصعوبات التي تواجه السياحة بميلة -4

 :توجد عدة صعوبات تواجه السياحة مبيلة أمهها
 :صعوبة بلوغ املواقع - أ

 .سياحية يصعب بلوغها، مما يتطلب إنشاء البىن التحتية املتعلقة بالطرق واالستثمار فيها لتنمية السياحة توجد مبيلة مواقع
 :نقص اإلعالم واإلشهار للمناطق السياحية - ب

يؤدي عدم وجود مواقع الكرتونية للتعريف باملناطق السياحية مبيلة إىل جتاهلها من طرف السياح، مما يتطلب من متعاملي 
التعريف هبا من خالل وضع مواقع الكرتونية دائمة وشاملة لكل املعلومات حوهلا وكذلك وضع أدلة وخرائط سياحية إضافة إىل السياحة 

 .القيام مبهرجانات واإلشهار هبا عرب وسائل اإلعالم واالتصال كالتلفزة واجلرائد وغريها
 :نقص التكوين واملوارد البشرية املتخصصة يف السياحة - ج

إن نقص مدارس التكوين لألفراد حول السياحة تتطلب التفكري يف االستثمار يف هذا اجملال خاصة يف إدارة الفنادق والطبخ 
 . واالستقبال وكل ما يتعلق بالسياحة

 :آفاق تحسين وتطوير السياحة بوالية ميلة -5
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ة هبا حسب املواقع يلي ذلك ماهي السياحة سنتطرق إىل املخطط السياحي مليلة مث آفاق مستقبلية ملشاريع قطاع السياح
 .بالنسبة ملختلف اإلمكانيات املتاحة هباالواجب تنميتها 

  (أهدافه ) المخطط السياحي بوالية ميلة  -5-1     
متويال من تطلب يمت وضع خمطط سياحي مبيلة يغطي أهدافا على املديني القصري والطويل استجابة لإلنتظارات، إال أن بلوغها       

 :الدولة واجلماعات احمللية، وأهم هذه األهداف
 :تحسين المعارف حول األماكن الطبيعية من خالل -أ

 جتديد جرد املوارد الطبيعية والسياحية بالوالية. 

 حتسني املعارف حول األنظمة البيئية وكيفية محايتها . 

 حي دارة ومتابعة مناطق التوسع السيارسم خرائط مع إ(Z.E.T.) 

 ضمان زيادة األنواع النباتية واحليوانية النادرة. 

من خالل تنظيم املسالك حنوها وتسيري املوارد حماية المواقع والموارد الطبيعية المتجددة في إطار التنمية المستدامة  -ب
 . املائية

 :التوعية البيئية والسياحية من خالل - ج

 ترقية صورة السياحة. 

  مدرسيةاستقبال التالميذ وتنظيم رحالت. 

 تنظيم زيارات للزوار والطلبة. 

 .خاصة بناء الفنادق وبيوت الشباب وهياكل التسلية والراحة وغريهاتطوير البنى التحتية والتجهيزات  - ح

 .مع اجلامعات واملعاهد االتفاقياتمن خالل جتديد تشجيع البحث العلمي والتكوين والتوظيف  - خ

 .من خالل تنظيم ملتقيات وأيام دراسية ومهرجانات وأنشطة ترفيهيةحماية وتثمين الملكيات الثقافية والتاريخية للوالية  - د

 : نالحظ أن هذه األهداف طموحة لكن تحقيقها يستوجب

 .توفر الوالية على كل اإلمكانيات لتحقيقها -

 .تنويع وسائل الرتفيه ية حلماية املواقع مث تسهيل بلوغها يلي ذلكإعطاء األولو  -

 .جهود كل املتعاملني سواء اجلماعات احمللية ومديرية السياحة ومديرية البيئة وغريها جيب تضافر -

  :آفاق مستقبلية لمشاريع قطاع السياحة لميلة حسب المواقع -5-2
 : تطمح ميلة الجناز عدة مشاريع خاصة بالسياحة حسب املواقع كما يلي

 : ثقايف يعكس تاريخ املنطقة، فانه جيب( موروث)مبا أهنا إرث : ميالف - أ

  وضع خمطط حلمايتها ودراسة تقنية تشمل احلفاظ علي طبيعة اآلثار وترميم الطرق واجلدران وترميم بعض البيوت للصناعة
 .توزيع السكان إعادةبناء البنايات مع  وإعادةالتقليدية 

  اآلثاربناء متحف لعرض. 

 عة التقليدية لرتويج املنتوج التقليديتشجيع الصنا. 

  طرق ومسالك لزيارة املنطقة واخذ صور تذكارية إنشاءجيب. 

الصيد، الرياضة، السباحة، زيارة مواقع مثل قلعة : لتطويره دون تلوث املياه وتبذيرها هي األساسية األنشطة أهممن : السد  - ب
THOMAS وحدائق للتسلية . 
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للتنزه وممارسة  أماكنمبا انه منطقة مغرية وجذابة، فانه جيب تنميته من خالل استغالل الغابة باستحداث : موقع بني هارون  -ج
 .حدائق للتسلية وإنشاءالفروسية ورياضة التنس وسباق الدراجات 

 .مرافق للراحة واالستجمام إنشاءمنظره اخلالب يستدعي  إن: ع مارشوقمو  -د
 .الثلج والصيد بالغابة واالستجمام ىمرافق للتزحلق عل إنشاءتتطلب : تسعدان -ه
 .أمراضمحامات معدنية حديثة مطابقة للمعايري الدولية وتستغل لعالج عدة  إنشاء: الحموية -و
 قصر اآلغا، القصر األمحر، الزوايا، اآلثار الرومانية واملغارات من خالل تسهيل التنقل: مثلسياحية أخرى  إمكانياتاستغالل  -ر

 .إليها وتنظيم رحالت حنوها
 : نالحظ أنه يجب

 .السياحية وفق أدلة وخرائط سياحية( املواقع)لكل املناطق  تنظيم دورات سياحية -

زيارة املنابع احلموية وممارسة  ربيعاالتزجل جببال تسعدان و  شتاءاأي  ابتكار سياحة مستمرة ودائمة خالل كل فصول السنة -
 . زيارة املنابع والصيد خريفاو  واالستجمامالصيد  صيفاالصيد و 

  ماهي السياحة الواجب تنميتها بميلة بالنسبة لمختلف اإلمكانيات المتاحة؟ -5-3
، (الرتكيز على نشاط واحد)إسرتاتيجية التنويع، إسرتاتيجية التخصص : انطالقا من أنه توجد أربعة أنواع من االسرتاتيجيات هي 

، فإنه ...(على جمموعة من الزبائن، على نوع من املنتوجات، على سوق ما،)وإسرتاتيجية الرتكيز( فراد مبيزة تنافسيةاالن)إسرتاتيجية التمييز
 .نظرا لتنوع املنتوج السياحي هبا نرى أن أفضل إسرتاتيجية ميكن أن تنتهجها والية ميلة لتنمية السياحة هبا هي إسرتاتيجية التنويع السياحي

يستوجب  وهذا ما، التمييز إسرتاتيجيةمما ميكنها كذلك من انتهاج  يزة تنفرد هبا هذه الوالية هي السدنالحظ أن أهم مكما 
الرتكيز على مشاريع إجناز الفنادق وحتسني طرق االتصال خاصة ميلة بين هارون مع التوسع يف قنوات االتصال حنو جيجل وقسنطينة مرورا 

 .بالطريق السريع شرق غرب
 .متهيدا لتنمية سياحية ذات آثار اقتصادية واجتماعية هامة ع البىن التحتية للراحة والرتفيههو وض المستعجل بالواليةالنشاط وان 

 : ترقية السياحة -
 :تتم ترقية السياحة على املستويني الداخلي واخلارجي كما يلي

 األساسية مطابقة العرض مع الطلب من خالل جعل هي ترقية السياحة على املستوى الوطين، حيث أن غايتها : الرتقية الداخلية
جلذب ... املنتوج جذاب بالرتكيز على إسرتاتيجية تنمية السياحة الداخلية واليت تقوم على املهرجانات واحلفالت واألعياد، 

 .السياح الداخليني

 .ائية غري مسيطر عليها كليةإال أنه لغاية اليوم، تبقى املعلومات الضرورية حول القطاع غري متاحة واملعطيات اإلحص
 باخلارج ومكاتب الرتقية السياحية، فهي تنطلق  هي ترقية السياحة خارج البلد وتتم من طرف ممثلني دبلوماسيني: الرتقية اخلارجية

 .بالتوسع يف األسواق التقليدية إىل بلدان أجنبية

املعارض العاملية والوطنية والرتكيز على اإلشهار عرب  تتطلب املشاركة يف( داخليا وخارجيا)وبشكل عام، فإن ترقية السياحة 
 .وغريها CDوسائل اإلعالم واملنشورات واخلرائط وأقراص 

نالحظ أن وسائل اإلعالم واالتصال ال تستجيب ملتطلبات تطور القطاع السياحي فال توجد مواقع الكرتونية تربز كل املعلومات 
 .دمج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف سياسة الرتقية السياحية الضرورية حول السياحة، وهذا ما يعكس عدم

 :أنواع السياحة الواجب تنميتها بوالية ميلة -

 :توجد مبيلة عدة مناطق سياحية خمتلفة ومتنوعة، وبالتايل ميكن تنمية عدة أنواع من السياحة هبا وهي

 سياحة الملتقيات أو األعمال: 
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ئم مليلة بان تكون املكان األمثل لسياحة املؤمترات واألعمال، فهذا النوع من السياحة منعدم ويعطي يسمح استقرار البالد واملناخ املال
 .والطريق السيار شرق غرب يفتح آفاقا يف هذا اجملال حيث أصبحت املسافة ال متثل قيدا. فرصا للتنمية

 .فرصة االستثمار الوطين والعامليوتتطلب سياحة األعمال اجناز الفنادق وتنويع املنافذ حنو ميلة مما يعطي 

 سياحة االكتشاف : 

 .تتميز ميلة بتنوع ثقايف وجغرايف يسمح بتطوير هذا النوع من السياحة من خالل تنظيم رحالت الكتشافها

 (الطبيعة والصيد الربي)  سياحة بيئية: 

 .احملبني للطبيعةال متنع سياسة محاية الطبيعة من ممارسة هذا النوع من السياحة خاصة لألفراد 

 .وبالتايل جيب إعادة تشجري بعض املناطق بالغابات لتنمية نشاط الصيد حىت يتم حتديد مواقع الصيد من طرف مصاحل الغابات

 .ملمة بسياحة البيئة والتجوال الالزم مما يستوجب تشكيل أدلة
  والسياحة الخضراء  االستجمامسياحة: 

لكنه . باملدينة خالل العطل خاصة كبار السن والزبائن ذوي عطلة نقاهة ألن البيئة مالئمة هلمهذا النوع من السياحة خيص العائالت 
 .نالحظ نقص اإلقامة واإليواء مما يتطلب إنشاء البىن التحتية الالزمة

 سياحة صيد األسماك: 

 .متلك ميلة السد للصيد، وهي منطقة جتذب السياح املهتمني مبمارسة صيد األمساك
 اضةسياحة الري : 

ميكن تنمية عدة أنشطة سياحية للشباب والفرق الرياضية والسياح خاصة خالل فرتة التحضري للمنافسات الرياضية بغابة تسعدان 
 .حيث املناخ مالئم لكن البىن التحتية غري متوفرة مما يستوجب االستثمار فيها

 سياحة حموية : 
وية تقليدي مما يتطلب االستثمار فيها من خالل حتديثها ملكن استغالل املصادر احلمتثل ميلة إحدى املناطق احلموية اهلامة باجلزائر 

 .وبناء منشآت اإليواء وكل البىن التحتية لتنشيط هذه السياحة
 سياحة ثقافية: 

لسياحية الثقافية وتشمل ا. متلك ميلة عرضا سياحيا ذا طابع ثقايف متنوع يشمل موروثا ما قبل التاريخ وآثار رومانية وتارخيية وثقافية
 .زيارة اآلثار وتنشيط حفالت وفنون شعبية تعرض العادات احمللية واألكوالت واأللعاب التقليدية

 سياحة دينية: 
 .توجد مبيلة عدة أضرحة ومساجد وكنائس تعكس الديانات اإلسالمية واملسيحية

 سياحة الريف: 
الريف عرض منتوجات تقليدية وزراعية واستعراض تقاليدهم وعاداهتم احمللية ميثل الريف عرضا سياحيا أصيال وتقليديا، فيمكن لسكان 

 .والقيام بإيواء السياح ألنه يوجد زبائن يبحثون عن الراحة يف بيئة ريفية
ات اقامات باملزارع، تنظيم دورات حول املنتوجات الزراعية حسب املواسم وعرض الصناع: إن ميلة متلك فرصا هامة ميكن تنميتها منها

 .التقليدية احمللية وفن الطبخ التقليدي
 :األنشطة الواجب القيام بها للتنمية السياحية -

 :ميكن تنمية السياحة مبيلة من خالل القيام باألنشطة التالية
 (: ZET)مناطق التوسع السياحي  حتديد -6
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وتسمح بإنشاء بىن حتتية سياحية  منطقة التوسع السياحي هي كل منطقة ذات خصائص طبيعية وثقافية وبشرية خاصة بالسياحة
وهي أراضي الجناز  SDATمتثل مناطق التوسع السياحي وسيلة لتجسيد سياسة التنمية السياحية وفق خمطط و  .وتستغل للتنمية السياحية

  .دة ومصنفة قانونياوهي حمد( الكهرباء والغاز)وسائل سياحية وشبكات توزيع املياه والطاقة 
 :وسع السياحي هيوأهم أهداف مناطق الت

 محاية الطبيعة من كل أشكال التلوث. 
 محاية الثروات الطبيعية والثقافية والتارخيية للبالد. 
 وغريها...ديناميكية االقتصاد الوطين ألن السياحة حمرك األنشطة كالنقل والتجارة والصحة. 
 خلق مناصب العمل ألن السياحة متتص البطالة. 
 ريف باملناطقالتوازن اجلهوي  من خالل التع . 
 حتسني وإدارة املنشآت السياحية . 

 التقرب من السكان من خالل تشجيع السياحة الداخلية. 
بين : ميلة حتتوي على مخس مناطق التوسع السياحي هيإذن أول نشاط مستعجل هو التصريح القانوين ملناطق التوسع السياحي، ف

 .اعائق أساسي للتنمية السياحية هب غياهباو . هارون، تسعدان، بين قشة، تاجنانت وتالغمة

 : تقوية االتصال السياحي مع السكان -6

للتواصل مع السكان هبدف حتسيسهم  الصحافة والنشرات ولوحات اإلعالماحمللية مثل  جيب استعمال وسائل اإلعالم واالتصال
 .بالتنمية السياحية وجعل السكان مستهلكني للسياحة احمللية وتوسيع ثقافة السياحة احمللية

تنظيم لقاءات منتظمة بني متعاملي السياحة، وذلك يف شكل ندوات ومؤمترات ثالثية وسنوية لدراسة مدى التقدم يف تطبيق املخطط  -1
 .ةاحمللي لتنمية السياح

 .لوحات التقييم الذايت لالستقبال، دليل انتظارات الزبائن، أدلة منهجية وغريها: وفري وسائل مساعدة لتطوير السياحة، نذكر منهات -7
 .حتسني فرتات فتح املواقع للزيارة وحتسيس مقدمي اخلدمات على توفري خدماهتم خاصة صيفا -1
 .زواروضع إشارات املرور لتسهيل زيارة املواقع لل -1
 .منطقة جلذب الزبائن العابرينللإنشاء نقاط االستقبال باألماكن اإلسرتاتيجية  -6
 .اقرتاح منتوجات للبيع -9
 .تطوير الزيارات والقنوات من خالل استعمال التكنولوجيات احلديثة إلعطاء صورة ديناميكية للمنطقة -8

 .هبدف تطوير العرض السياحي ليصبح جذابا وتنافسيا مسايرة ومرافقة املشاريع اهلادفة إىل إرضاء الزبائن -67
 .ترمجة وثائق االستقبال لتحسني استقبال الزبائن األجانب وتسهيل إقامتهم -66
 .تطوير العرض التجاري اخلاص بالرحالت -66
 .إنشاء مسابقة الصور لتجديد الصور حول املواقع والتعريف باملنطقة -61
 .للزوار وحثهم على الزيارة للمنطقةتسهيل بلوغ املعلومة  - 67
 .عرض منتوجات تقليدية وصور وبطاقات بريدية للتعريف باملنطقة -61
 .املشاركة يف خمطط النشاط باحلضور يف املعارض -61
 .إقامة حفالت شعبية خاصة يف الربيع جلذب السياح -66
 .حتديد موقع الكرتوين كمحور لالتصال وكوسيلة لإلعالم -69
 .دة قدرات اإليواء جلذب السياح أكثرزيا -68
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 .وضع إشارات يف شكل الفتات وإعالنات للتعريف باملنطقة -67
  .إنشاء متاحف للتعريف باملنطقة وجذب السياح -66
 

 :خاتمة
ية والثقافية تتميز والية ميلة مبوارد سياحية تؤهلها ألن تكون قطبا سياحيا وذلك ملا متتلكه من موارد سياحية متنوعة منها التارخي

 إمهالوالدينية والطبيعية، فهي تتمتع مبنتوجات سياحية متنوعة وقادرة على املنافسة إذا توفرت هلا اخلدمات السياحية املكملة، فهناك 
. والنقل واإلطعام اإليواءاالستغالل مثل طاقات  إمكانياتللمنتوج من حيث عدم ترميم اآلثار وعدم محاية املعامل السياحية وكذلك نقص 

 عدم قيام اهليئات القائمة على السياحة باملشاركة يف التظاهرات احمللية والوطنية والدولية للتعريف باملنتوج السياحي واحلالة السيئة إىل إضافة
 .لطرق النقل ونقص الوعي السياحي لدى املواطنني وعدم وجود مرشدين سياحيني

 :هي وفرص وخماطر ة وضعفو نقاط ق قطاع السياحة مبيلة ذو أن نتائج الدراسةولقد أبرزت 
استغالل الطريق السيار شرق  متنوعة وثرية،طبيعية توفر موارد  تنوع شبكة طرق التنقل حنوها، وقع اجليد مليلة،امل :متمثلة يف نقاط قوة -

 .يل التنقل بني مدهناسهلتغرب 
عدم استغالل املنابع احلموية ، ضعف يف طاقات اإليواء واالتصاالتاملواقع،  إىلاملؤدية نقص البىن التحتية  :متمثلة يف نقاط ضعف -

نقص اخلربة والتجربة  ،انعدام متاحف لعرض اآلثار ،انعدام دراسات حول تاريخ املغارات ،للعالج الطيب وعدم وجود أفراد مؤهلني للعالج
عدم وجود نظام و  غياب استغالل تكنولوجيا املعلومات لتطوير السياحة، حةضعف تكوين األفراد يف عدة جماالت بالسيا ،يف السياحة

 .تسمح بدراسة وضعية قطاع السياحة هبا إحصائياتمعلومات لتوفري 

االستثمار خاصة يف جماالت مثل النقل واإليواء وتطوير الغابة ومحامات معدنية وغريها وهي كلها تؤدي إىل خلق  :املتاحة أمهها الفرص -
خلق ، االهتمام بالبحث والتطوير من خالل القيام مبعارض وملتقيات لالستفادة من خربات ذوي التجربة يف نفس اجملال ،فرص عمل

 .حتسني كفاءة املوارد البشريةو خاصة اجلودة والتكلفة واخلدماتفروق تنافسية لتدعيم املكانة التنافسية 

وجود منافسة من حيث اجلودة واألسعار واإلشهار والرتويج، مما يستوجب التميز يف املنتوج أو اجلودة أو السعر أو : أمهها المخاطر -
 .يستوجب التحكم يف أسعار اخلدمات املقدمةاخنفاض القدرة الشرائية يؤدي إىل اخنفاض عدد السياح الداخليني، مما و  اخلدمات

 :مبيلة ةلتطوير السياح التالية التوصيات وبناء على هذه النتائج، ميكن تقدمي      
 .التصريح القانوين مبناطق التوسع السياحي -

 .األولوية حلماية املواقع مث تسهيل بلوغها إعطاء -

 .تضافر جهود كل املتعاملني لرتقية السياحة -

 .التنويع السياحي والتمييز إسرتاتيجييتضرورة انتهاج  -

 .واالتصال اإلعالمالتوعية السياحية والبيئية باستخدام وسائل  -

 .اجلودة املطلوبة وبالسعر املالئمب ،حتسيس مقدمي اخلدمات على توفريها يف الوقت املناسب -

 .تسهيل زيارة املواقع للسائحني -

 .وامن السياحتوفري الشرطة السياحية حلماية  -

 .والرتويج مليلة وطنيا ودوليا اإلشهار -

 .حتسني مؤهالت العنصر البشري من خالل التكوين املستمر -

 .الرتفيه حول السد والغابة واحلموية وأماكناالستثمار السياحي يف اجناز الطرق والفنادق واملطاعم  -

 .تشجيع البحث العلمي والتكوين -
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 : المراجعالهوامش و 
 :استنتاجها منمت  -1

 . 1-1 .ص ص ،1991 ،اجلزائر ،مطبعة الديوان ،السنوية للجزائر اإلحصائيةاجملموعة  ،الديوان الوطين لإلحصائيات   -

األول حول االقتصاد  الدويلاالقتصاد العاملي، امللتقى  اجلزائري يف شروط اندماج االقتصاد كأحدسياحة  بالالنهوض  ،فالحي صاحل  -
 .0220ماي  01-02 ،جامعة البليدة ،الثالثة األلفية اجلزائري يف

 :راجع أكثرالطالع ل  -0
- Hachemi Madouche, Le tourisme en Algérie , ed.Houma, Alger, 2003,pp.17، 24.  

(3 - Hachemi Madouche, op cit, p,23. 

 .71. ، ص0222، جانفي "0202. س. ت. ت. م" السياحية وزارة هتيئة اإلقليم، البيئة والسياحة، املخطط التوجيهي للتهيئة  -4
، امللتقى الدويل الثاين حول األداء املتميز (اجلزائر، مصر وتونس)رحال علي، عيساين عامر، إسرتاتيجية التنمية السياحية دراسة مقارنة  -5

املايل وحتديات األداء البيئي، املنظم بكلية العلوم للمنظمات واحلكومات الطبعة الثانية منو املؤسسات واالقتصاديات بني حتقيق األداء 
 .0277نوفمرب  02و 00االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ورقلة، يومي 

6- Source : world travel et tourism council : navigating the path ahead, the 2007 travel et 

tourism economic research, 2007 . 
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 :رجعنيات واملعلومات املقدمة من طرف مديرية السياحة بوالية ميلة من امليانميلة من خالل البوالية  ت دراسة حالة مت -01
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2009, pp.2- 152.  
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