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 قدمة:  امل .1

إلى توفير مجال   الحضري  التخطيط  احتياجات    الئم تممتوازن و حضري  يهدف  اليومية ووفق    الذي ه،  سكانمع  منطق  يمارسون فيه نشاطاتهم 

الحضري،   املجال  الحقيقي في تخطيط  الفاعل  املجتمعية وتحقيق دور  املشاركة  الدور ميدانًيا  يتجسدو يقوم على    من توطين مجموعةمن خالل    هذا 

الامل املدن  عمرانيةشاريع  بواقع  النهوض  على  تراهن  الو   التي  املنتوج  نوعية  و حضري ترقية  امل،  التحوالت  أمام  بها  الخدمات  التي   كانيةتحسين  الكبيرة 

كل مجال حضري يجمع  في توفير  عمرانية  شاريع ال املأهمية    برزهنا تومن  ،  جتماعية، السياسية...قتصادية، اال تشهدها املدينة اليوم في شتى املجاالت اال
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 لخص: امل

السياحة يقتصر على السفر بهدف رؤية أماكن أخرى متميزة بثقافات وعادات مختلفة فقط، بل اتسع لتكون السياحة أكثر  لم يعد مفهوم 

والذي ُيمثل التوجه الذي انتهجته أغلب الحكومات في تعزيز مدنها لتكون متميزة  ،"السياحة الحضرية"ممارسة باملدن ضمن مفهوم جديد وهو 

 . في إيجاد مشاريع حضرية سياحية ذات تصاميم عمرانية ومعمارية جديدة والتي تعكس من خاللها صوًرا الستثمارات سياحية  باملدن

لتوضيح مختلف ي تعتبر من أهم املدن الكبرى الجزائرية بالهضاب العليا الشرقية، وفي هذا اإلطار، سنسلط الضوء على مدينة سطيف الت

الكبرى،  التجارية  املراكز  الفنادق،  )سلسلة  العمرانية  املشاريع  من  العديد  توطن  عن  الناتجة  الهامة  والوظيفية  الحضرية  التحوالت 

وتهيئتها،  واالستجمام  الترفيه  مناطق  من  العديد  بتوفير  سمحت  والتي  بها،  الحضرية  الوظائف  مختلف  تنظيم  إعادة  وكذا  الترامواي...(، 

التي من الضروري توظيفها  الستقطاب العدي قدم العديد من الفرص  د من السياح خاصة مع سهولة التنقل إليها، مما جعل مدينة سطيف تُ

 لتطوير السياحة الحضرية بها.  

وسنحاول إبراز مختلف التحوالت الحضرية التي مست مدينة سطيف في مختلف امليادين االقتصادية واالجتماعية والعمرانية، للوقوف  

ك مجموعة على  وكذا  التكتيكية  التقنيات  وبعض  والكمي  الوصفي  املنهجين  على  باالعتماد  بها  الحضرية  السياحة  لتنمية  املعيقة  املشاكل  ل 

أن تشكل تحديات  ومجاله املكاني، والتي على أساسها يمكن تصور بعض التوصيات التي بإمكانها  املراجع واملصادر املتوفرة حول موضوع البحث

 لها رسم استراتيجية شاملة لالرتقاء باملدينة لتكون وجهة للسياحة الحضرية على املستوى املحلي وكذا الدولي. يمكن من خال

 الجزائر.   ؛مدينة سطيف ؛تحديات ؛مناطق الترفيه واالستجمام ؛تحوالت ؛فرص ؛سياحة حضرية الكلمات املفتاحية:

 

 

http://www.refaad.com/
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توفير فضاءات و جتماعي من خالل تقديم الخدمات الحضرية في جميع امليادين واملجاالت كالنقل،  الشروط الالزمة لحياة السكان وتحسين مستواهم اال 

العمليات التخطيطية من منظور السياحة  ، وتندرج كل هذه  (Yildiz, Akbulut, 2013)  وغيرها  للتسوق،...إيجاد مناطق و   ،قضاء أوقات الفراغالترفيه و 

 ( 2019)بن غضبان،  .ضمن مفهوم التخطيط السياحي

بنيتها  وقد   تركيب  إعادة  إلى  املاضية  األخيرة  السنوات  خالل  باملدن  واالجتماعية  االقتصادية  التحوالت  لتوجهها الساهمت  استجابة  حضرية 

 ، وهو ما أدى إلى إحداث تحوالت (Blaževic, Krstinic Nižic, 2015) والترفيه واألنشطة الثقافيةتنقل  الحتضان مجتمع منفتح يحتاج إلى املزيد من ال

الحضرية  باملناطق  املجاالت  التخطيط    (Hayllar, 2008) جديدة في استعماالت مختلف  التي  من خالل عمليات  العديد من سمحت بتوطن  الحضري، 

حداثة تتناسب مع ما سواء باستغالل املباني التراثية القائمة أو إيجاد مجاالت جديدة أكثر  باملدن، مجاالت الترفيه، واالستجمام وقضاء أوقات الفراغ...  

متميزة   أوجدته ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مما جعل مفهوم السياحة يفقد معناه التقليدي املتمحور حول السفر بهدف رؤية أماكن أخرى 

ان الذي  التوجه  الحضرية" وهو  باملدن ضمن مفهوم جديد وهو "السياحة  السياحة  إلى ممارسة  الحكومات في بثقافات وعادات مختلفة،  أغلب  تهجته 

سياحية    تعزيز مدنها لتكون متميزة في إيجاد مشاريع حضرية سياحية ذات تصاميم عمرانية ومعمارية جديدة والتي تعكس من خاللها صوًرا الستثمارات

 ( Yildiz, Akbulut, 2013) .جديدة باملدن

 :دراسةمشكلة ال .1.1

الوجهات  أصبحت   أهم  الكبرى  الحضرية بمثابة املدن خاصة  السياحة  املحليين والدوليين، وتعتبر  السياح  العالم، فهي تستقبل  السياحية في 

  أو إلى أماكن ذات الكثافة السكانية العالية ملدة قصيرة تتراوح بين اليوم الواحد إلى ثالثة أيام  أو داخل املدن   رحالت سياحية يقوم بها السياح إلى املدن 

(Nogués-Pedregal, 2019 للسياح العاملية  املنظمة  إحصائيات  وتشير  خالل ة  (،  الحركة  اتجاهات  خالل  من  الحضرية  السياحة  أهمية  تنامي  إلى 

 . (Bock, 2015خالل السنوات الخمس املاضية ) %21ة للمدينة بنسبة ارتفعت نسبة الرحالت السياحي؛ حيث العطل

ة  ونظًرا لهذه األهمية التي تبديها السياحة الحضرية، فإن الجزائر عملت ضمن استراتيجيتها الوطنية لتطوير القطاع السياحي على وضع خارط

املتوسط لتغطية  طريق   املدى  الداعمة  تعزيز كل  املعوقات و كل    إزالةو   للسياحة ومدخالتها،األثر االجتماعي واالقتصادي  على  ضمن  نجاحها  لالعوامل 

في حوض البحر املتوسط، والتي تتطلب ضرورة االستثمار السياحي لتوسع   القدرة التنافسية خاصة من ناحية  والتي ستواجهها الدولة    ،دولية  تحديات

)إط السياحية  الخدمات  السياحي، وتحسين  اإليواء  املدن Bouadam, 2011عام، نقل...( وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة )طاقة  أولت  (، وقد 

 التي بإمكانها مراكز تجارية...(  الجزائرية خاصة الكبرى منها أهمية بالغة في احتضنها للعديد من املشاريع العمرانية )فنادق، طرقات، خطوط الترامواي،  

 النهوض بالسياحة الحضرية. 

ال املدوفي ذات  الجزائريةوقت، فإن  الجغرافية )ساحلية، جبلية، صحراوية...( تتوفر    ن  العمرانية على  باختالف مواقعها  املقومات   العديد من 

انجاز تحمل في طياتها    ، من خالل وضع مخططات فعالة كفيلة بذلك  ،ستثمارها في هذا املجالا التي يتطلب تثمينها وتأهيلها لتكون قبلة للسياح و التراثية  

الت عمليات  من  الخطيط  العديد  على  الحضري  تعمل  الوصولتي  ا وتج  إليها  ية تسهيل  لتلبية  الضرورية  بالخدمات  عليهاهيزها  املترددين  )بن  .حتياجات 

 ( 2015غضبان، 

تبرز   اإلطار،  اال قطعت  مدينة جزائرية كبيرة  كمدينة سطيف  وفي هذا  كبيرة في مجال  السياحيخطوة  تنويع  ترقية وتطوير و من خالل    ستثمار 

السياحي  املنت ال  من   عديدالتوطين  ب(  2018)بن غضبان، جعجو،  الحضري  ج  العالي، مد خط شبكة    ،عمرانيةاملشاريع  التجاري  املركز  إنشاء  نذكر منها 

نطالق واال عين الفوارة"،  الترامواي، تهيئة حظيرة التسلية، تهيئة غابة الزنادية، تهيئة واد بوسالم، املركز التجاري "الرايس"، إعادة ترميم املعلم التاريخي "

الرومانية"ا حفريات  الكشف عن    في التي ظهرت  ملدينة  إلى  ،  "قصاب"بملعب  "  الفنباإلضافة  العديد من  الخدمةاإنشاء  التي دخلت حيز  املصنفة    ، ... دق 

وجلب امتيازات  ة فرص عمل مباشر إيجاد ب لسكانالخدمات السياحية واالرتقاء بجودة الحياة لتحسين مستوى   رامية إلىالعمرانية شاريع الاملغيرها من و 

   .السياحي ستثماروزيادة حجم اال الوافد للمدينة التدفق السياحي حجم عمل على الرفع من تئم للتنمية الحضرية، دا عتبارها مصدر تنموية با

 : دراسةأهداف ال .2.1

 : إلى دراسةرمي الت

 .تنمية السياحة الحضرية فيهاتوضيح دور املشاريع العمرانية املجسدة بمدينة سطيف كفرص لتعزيز  •

العمرانية   • املشاريع  تنفيذ مختلف  بعد  الحاصلة  الحضرية  التحوالت  الحضريةتحديد مختلف  السياحة  بتوسع فرص  كلها  سمحت  من    والتي 

 فراغ...مجاالت الراحة واالستجمام وقضاء أوقات الخالل تزايد 

العمرانية • املشاريع  عن  املترتبة  االنعكاسات  ملختلف    إبراز  املناسبة  الحلول  تقديم  في  القرار  ُصناع  لتوجيه  الحضرية  بالسياحة  النهوض  في 

ن ملدينة  املشاكل ضمن مجموعة من التحديات الرامية لالرتقاء باالستثمار السياحي القائم على أساليب وطرق الترويج املحلي والدولي، حتى يمك

 سطيف أن تحتل مكانة هامة في سوق السياحة الدولي كمدينة كبرى بمنطقة الهضاب الُعليا. 
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 :  أدبيات الدراسة  . 3.1

نتيجة   ،روبا الغربية وأمريكا الشمالية و باململكة املتحدة وأ  1970م تلقى السياحة الحضرية اهتماًما واضًحا من قبل الباحثين إال مع بداية سنة ل

(، Murillo et al., 2013ملا قدمته السياحة الحضرية من نتائج إيجابية في تطوير االقتصاد الحضري إثر التدهور االقتصادي الذي تعرضت له مدنها )

بها، إال أن هذا االهتمام ال   جديًدا   أوجد اهتماًما بحثًيااألمر الذي  ضرورة تنميتها وتطويرها،  تهتم ب  في السنوات األخيرة   الحكوماتاألمر الذي جعل أغلب  

 ( Estelaji et al., 2012) .يعكس مدى األهمية التي تكتسبها السياحة في أنواع أخرى من الوجهات

والذي  لمناطق التراثية التاريخية  ومع بداية عشرية الثمانيات استفادت العديد من مدن العالم من مشاريع عمرانية تمثلت في تجديد حضري ل

تعزيز السياحة الحضرية بها، ومنذ   إلى  مما شجع بشكل مباشر  ،اهتمام السياح الوافدين للمدينة  تلقىيها بالفائدة، ذلك أن هذه املشاريع كانت  عاد عل

( والدارسين  الباحثين  اهتمام مختلف  الحضرية محل  السياحة  أصبحت  الفترة  كبير على (،  Van Den Berg et al., 1995هذه  بشكل  والذين عملوا 

التي تواجهها الفرص والتحديات  الحضرية، وتحديد  أهم هذه االهتمامات نذكر  إعطاء مفاهيم للسياحة  الذي   2013سنة     Dharmwaniمالأع، ولعل 

بوالية   أن   Rajasthanاهتم  بإمكانها  والتي  التقليدي  واللباس  واملأكوالت  والثقافة،  والتقاليد،  كالعادات  السياحية  املقومات  من  العديد  تكتسب  التي 

إلى موضوع تخطيط وإدارة السياحة الحضرية ملدينة برشلونة التي استطاعت   2013في سنة    وزمالءه Valls تطرق كما  ُتصبح نموذًجا للسياحة في الهند،  

ارتفاعً   15خالل   متناميً سنة من تحقيق  التحديات   اا  في ظل  األوروبية زيارة،  املدن  أكثر  واحدة من  السياحية حتى أضحت  الليالي  السياح وعدد  لعدد 

 ( Valls et al., 2013) .وزيع الوجهات السياحية باملدينةاملتعلقة بالقدرة التنافسية للمدينة خاصة مع غياب توازن مكاني في ت

،  أديس أباباالعاصمة  بدولة أثيوبيا بالتركيز على    تنمية السياحة الحضريةالتي تناولت موضوع    Kidane-Mariamظهرت أبحاث    2015نة  وفي س

ارتفاع معدل نموها االقتصادي تحليل عوامل و واملتعلقة بالتراث الطبيعي والثقافي، املدينة مكانات العديدة واملتنوعة التي تمتلكها إبراز مختلف اال بهدف 

الدراسة املتعلقة بتزايد  س على  اانعكالذي كان له   الحضرية بها، إلى جانب  التنمية   . خر بإمكانات طبيعية وتراثية ثريةالتي تز   Hawassaمدينة  مستوى 

(Kidane-Mariam, 2015 ) 

سنة   في  تطرق    ،2017أما  وال  Shijiفقد  الحضرية  السياحة  مفهوم  توضيح  املختلفة  إلى  وعناصرها  فيها،  املؤثرة  والثانوية عوامل  )األساسية، 

االقتصادي،   وتأثيرها  بالهندو واإلضافية(،  الحضرية  التخطيطية  السياسات  ضمن  الحضرية  السياحة  مكانة  مبرًزا  والتشريعي،   ,Shiji)  االجتماعي، 

في بحثيهما تشخيص الوضع الحالي للسياحة العربية مستندين في ذلك إلى ثالثة مدن عربية، وهي:   Ababnehو Al-Saad تناول نفس السنة،  في  و  ،(2017

القاهرة ودبي السياحيةمبرزين    ،عّمان،  للتنمية  املتباينة  التي تواجه    علىمركزين  ،  الفرص واإلمكانات  كل من عّمان والقاهرة ودبي كوجهات  التحديات 

 . (Al-Saad, Ababneh, 2017) رئيسية

ا، واالعتراف بها دولًيا ا وبيئيً ا وثقافيً ا، واجتماعيً على الصعيد العاملي ومساهمتها في تنمية املجتمع اقتصاديً ومع تنامي أهمية السياحة الحضرية  

الرئيسة  كأ الوظائف  و هم  تعرف  باملدن  مستمًرا تطورً التي  من  ،  (Hakeem, Khan, 2018)  ا  العديد  في  الحضرية  السياحة  بموضوع  االهتمام  استمر 

دراسة  في  يتضح  ما  وهو  تطويرها،  أجل  من  الحضرية  السياحية  للوجهات  سياحي  تسويق  وجود  ضرورة  على  عملت  التي  والبحوث  الدراسات 

Benghadbane  وKhreis   ستراتيجية دراسة مقارنة بين مدينتي قسنطينة )الجزائر( وعّمان )األردن( والتي أوضحت وجود فوارق كبيرة في إ في    2019سنة 

عداد ان، رافقها تباين حاد في نوعية مشروعات التنمية السياحية من كلتا املدينتين، والتي تعكسها أ التسويق للمنتج السياحي في مدينتي قسنطينة وعمّ 

القا السياح  إليه، كما قدم  وفئات  السياحية في   2020في سنة    "Khreisو   Benghadbane"الباحثان  نفس  دمين  التنمية  يتناول تحليل فرص  آخر  ا 
ً
بحث

ب )املغرب(  البيضاء  والدار  )الجزائر(  وعنابة  األوسط،  الشرق  بمنطقة  )مصر(  واإلسكندرية  )األردن(  العقبة  وهي  ساحلية،  عربية  مدن  شمال أربعة 

الساحلي الجغرافي  الدينية...(،   أفريقيا، واملرتبطة بخصوصية موقعها  الشاطئية،  الثقافية،  بها )الحضرية،  السياحية  األنشطة  العديد من  في ممارسة 

ية وانتشار تعاني من مشاكل متعّددة مرتبطة بالتصنيع وما ترتب عنه من ظهور للتلوث بأشكال مختلفة، إلى جانب موسمية السوق السياحذه املدن  وه

إلدارة السياحية املساكن الفوضوية... والتي تقف عائًقا في تعزيز تنمية السياحة الحضرية بها، األمر الذي يتطلب ضرورة التفكير في إيجاد إطار مشترك ل

 (Benghadbane, Khreis, 2020) .الرشيدة واملتكاملة باملدن الساحلية العربية 

 :  دراسةمنهجية ال  . 4.1

لتوضيح    املنهج الوصفيعلى    تاعتمد  دراسةتشخيص مختلف الفرص التي توفرها مدينة سطيف لتعزيز السياحة الحضرية بها، فإن الن أجل  م

ب، ومدة  تزايد أعداد السياح سواء املحليين أو األجاناملجسدة وتحليل توزيعها املكاني، إلى جانب املنهج الكمي الذي سمح بتحليل وتيرة مختلف املشاريع العمرانية 

ع القرار للنهوض  التي على ضوءها يمكن توجيه ُصنااملشاريع العمرانية    االقتصادية واالجتماعية والعمرانية لهذه نعكاسات  مع إبراز مختلف االإقامتهم،  

 . بالسياحة الحضرية بمدينة سطيف

مجال    كذادراسات لجمع البيانات واملعلومات املرتبطة بموضوع البحث و البحوث و الو كالكتب  على مجموعة من املراجع النظرية    دراسةال  ههذ  تستنداكما  

 .   دراسة البحث، وهو ما تطلب وضع بعض التقنيات التكتيكية للوصول إلى نتائج واضحة بال
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 تحليل ومناقشة:  .2

 :  موقع جغرافي يدعم السياحة الحضرية .1.2

املي الجغرافي  لعب  كبيرً دورً للمدينة  وقع  فيا  و   ا  السياحي  الجذب  فرص  و تطوير خلق  بامله،  و جال  تنويعه  مدينة الحضري،  في  قائًما  نجده  ما  هو 

منطقة ا في الشبكة الحضرية في ا هامً ا جهويً فهي تعد قطبً ، العليا الشرقية السهول ستراتيجي ضمن إقليم  اال  هاموقعمن خالل  سطيف، التي تبرز أهميتها

 
ً
 ، باتنة ومسيلة جنوبً الهضاب العليا، ألنها تتوسط عدة مدن مهمة: بجاية وجيجل شماال

ً
 ا وبرج بوعريريج غربً ا، ميلة شرق

ُ
شكل همزة وصل بين ا، حيث ت

ب  الشمال والجنوب الاوالشرق والغرب،  الطريق  الجزائر بشرقها من خالل  التي تربط غرب  النقل  أهم محاور  وخط    05وطني رقم  عتبارها نقطة تقاطع 

السيار "شرق  الحديدية والطريق  األرقام:    غرب"،-السكة  الوطنية ذات  الطرق  لتكون عاصمة  (1)خريطة:    28،09،78وشمالها بجنوبها عبر  ، مما يؤهلها 

الشرقية العليا  الوافدة ،  للهضاب  التدفقات  الذي يسمح  ،  (2017)بن غضبان، جعجو،    ومنطقة عبور ملختلف  السياحية األمر  بالتعرف على منتجاتها 

 التي تعد بمثابة مناطق لقيام السياحة العالجية   قربها من مختلف املحطات املعدنية املهمةإلى جانب    من قبل مختلف الوافدين إليها من جهات متعددة.

ا  الجنوبية، حمام قرقور في  الجهة  الحامة في  تبان، وحمام  أوالد  أوالد يلس،  السخنة، حمام  الشماليةكحمام  االلجهة  إلى جانب وزنهـا  املهم، ،  قتصادي 

)املدينة الرومانية "جميلة"، املنطقة األثرية "واد الصفصاف"، آثار الدولة الفاطمية ببني  واقع السياحيةاملبها وقربها من  تعدد مشاريع التهيئة الحضريةو 

 عزيز(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطيف (: املوقع الجغرافي ملدينة 1خريطة )

ا من الخريطة الطبوغرافية، سطيف ) املصدر:
ً
 . (1/ 50.000عمل الباحثين انطالق

 سياحة الحضرية: فرص متعددة لل  .2.2

   ، أولهما مستوى املجال الحضري ملدينة سطيف، والثاني على املستوى الوالئي.مكانيين هامين على مستويينالحضرية  السياحةفرص أهم وزع تت

التي تستقطب العديد من الوافدين إليها بهدف  ، و عدد من املعالم واملواقع السياحية املنتشرة عبر نسيجها العمرانيتتوفر على  فمدينة سطيف  

  :  1املوضحة بالجدول رقم الترفيه، واالستجمام وقضاء أوقات الفراغ، و 

اقع السياحية بمدينة سطيف 1جدول )  (: توزيع املعالم واملو

 الخصائص  املعلم واملوقع 

 املعلم التاريخي "عين الفوارة" 

مدينة   إلى  الوافدين  السياح  جميع  يقصدها  مائية  نافورة  عن  عبارة  وهو  سطيف،  مدينة  بمركز  التاريخي  النصب  هذا  يقع 

م، يمر بجواره خط الترامواي الذي يعتبر الوسيلة    1898سطيف، حيث يحظى هذا املعلم بشهرة وطنية، يعود تاريخ إنشاؤه إلى  

واحد   خط  رقم  أشغال  فيه  تسببت  الذي  املياه  تدفق  في  انخفاض  سجلت  الفوارة  عين  أن  إال  إليه،  الوصول  تضمن  التي 

 الترامواي. 

 " 1945ماي   8حديقة التسلية " 

   100تقع بمركز مدينة سطيف، حيث ال تبعد كثيًرا عن املعلم التاريخي عين الفوارة على بعد حوالي  
ً

، وهي تمتد على  متر شماال

مساحة مهمة، كما تضم حديقة للحيوانات، مساحات خضراء، مالعب ملختلف الرياضات،... تقدم الحديقة خدمات ترفيهية  

لوافدين من باقي املجال الوطني، وقد شهدت الحديقة عملية إعادة تهيئة من خالل دمج  للسكان املحليين بالدرجة األولى وكذا ل

 مجموعة من ألعاب التسلية الجديدة لجميع الفئات العمرية، األمر الذي أعطاها دفًعا جديًدا لرفع درجة التدفق السياحي إليها.
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 املركز التجاري "العالي" 

ملمارسة سياحة التسوق   أعطى دعًما كبيًرا  والذي  سطيف،  بها مدينة  التي حظيت  الحضرية  املشاريع  أهم  بين  واحًدا من  يعد 

خدمات   املشروع  يقدم  كما  العاملية،  املاركات  ألرقى  الترويج  أماكن  وتوفير  حديثة  تجارية  خدمات  تقديم  خالل  من  والترفيه، 

 (. 01ت لألعمال )صورة: ترفيهية باإلضافة إلى الفندقة ومجاال 

 املركز التجاري "الرايس" 

تقاطع  الهضاب عند  بحي  سطيف  ملدينة  الشرقية  الشمالية  الجهة  في  يقع  العالي،  التجاري  املركز  بعد  الثاني  املستوى  في  يأتي 

تلفة، كما تقام  محورين نقل رئيسيين واللذان يضمنان سهولة الوصول إليه، يقدم املركز التجاري "الرايس" خدمات تسوق مخ

عرف بعادات وتقاليد املدينة كاالحتفال برأس السنة األمازيغية. 
ُ
 به عديد األنشطة والتظاهرات الثقافية السنوية التي ت

 القلعة البيزنطية
النشاط  م، شهدت القلعة عملية إعادة ترميم إلعادة إدماجها ضمن    540وهو معلم تراثي يعود للفترة البيزنطية تم إنشاؤه سنة  

 السياحي الستقبال السياح الوافدين إليها.

 مسجد العتيق
واحد من بين أقدم املساجد العتيقة بمدينة سطيف يعود تاريخ إنشاءه إلى العهد العثماني، يقع بمحاذاة النصب التاريخي "عين  

 الفوارة" ، حيث يعكس ذاكرة تاريخية للمدينة تعمل على رفع التوافد السياحي إليها. 

 ركز األوروبيامل

يعد النواة األولى لنشأة املدينة، يتشكل من مباني متراصفة بخصائص معمارية تعود للفترة االستعمارية تدعمه شبكة طرق وفق  

السياحي   القطاع  تدعم  التي  املتخصصة  والخدماتية والحرفية  لألنشطة التجارية  تركز شديد  املركز  يعرف  خطة شطرنجية، 

 بمدينة سطيف. 

 املتحف الوطني 
يعد املتحف الوطني فضاء سياحي بمدينة سطيف، يعطي صورة مفصلة عن مختلف الحضارات املتعاقبة على املدينة من خالل  

 مجموعة من قاعات العروض املتواجدة به. 

 املركز الثقافي اإلسالمي 

وبمحاذاة خط الترامواي، حيث    1945ماي    8مشروع ضخم يقع باملدخل الشرقي للمدينة بحي "تبينت" على طول محور النقل  

لترقية   مجال  بمثابة  فهو  السنة،  مدار  على  واإلسالمية  الثقافية  والتظاهرات  األنشطة  عديد  اإلسالمي  الثقافي  املركز  يقدم 

 السياحة الثقافية. 

 مير عبد القادر" الحديقة األثرية "األ 

بعد   على  الحديقة  هذه  و"ابن    50تقع  بوخريسة"  "سعيد  رئيسيين  محورين  تقاطع  عند  الفوارة  "عين  التاريخي  املعلم  غرب  م 

سيناء"، تتوفر على أنواع عديدة من الزهور والكتابات على الصخور التي تعود إلى الفترة الرومانية، فهي قبلة لألفراد من شتى  

 الجهات تدعم وبدرجة كبيرة السياحة الثقافية بمدينة سطيف.  

 املشروع السكني التجاري "بارة"  
هو تجمع سكني تجاري يقع في املدخل الشرقي للمدينة يقدم خدمات متنوعة سكنية، تجارية، ترفيهية...، كما يوفر فضاء كبير  

 للتوقف، أضاف للمدينة طابع معماري معاصر من خالل خصوصية واجهاته املعمارية. 

 . Direction du Tourisme et de l’Artisanat de la Wilaya de Sétif, 2012املصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: املركز التجاري العالي بمدينة سطيف. 1صورة )

 . 2018الباحثين،  املصدر:

الجهة الشمالية ملدينة  " بغابة الزنادية"مشروع تهيئة  يتم ذكرها، ونخص هنا  التي لم  الحضرية  العديد من املشاريع  والجدير بالذكر، أن هناك  

 التي لم تدخل حيز الخدمة بعد.   ،...في الجهة الغربية "تهيئة واد بوسالم"سطيف وكذا مشروع 

م  ي تدعتزيد في    أنها  العديد من الفرص السياحية والتي ال تقل أهمية عن تلك املتواجدة على مستوى املدينة بلأما على املستوى الوالئي، فهناك  

حيث تعتبر هذه الفرص أيًضا في خدمة السياحة الحضرية، باعتبار أن السائح الوافد ملدينة سطيف ال يكتمل مساره السياحي إال   السياحة الحضرية؛

 :   2املوضحة بالجدول رقم  األماكنهذه  بزيارة 
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اقع السياحية باملجال الوالئي ملدينة سطيف 2جدول )  (: توزيع املعالم واملو

 الخصائص  املعلم واملوقع 

 " املوقع األثري "جميلة

كلم شرق مدينة سطيف، ويعرف هذا املوقع األثري إقباال متزايًدا للسياح من مختلف جهات الوطن قصد التعرف    50على بعد    يقع

السوق، قوس النصر  على معاملها التي تعود للحضارة الرومانية والتي ال تزال قائمة إلى يومنا هذا كاملسرح، الحمامات الرومانية، ساحة  

 هكتار.   42"كركال"،... على مساحة قدرها حوالي 

 القطب التجاري "دبي" بالعلمة 

، يتواجد في هذا القطب أغلب أنواع األنشطة التجارية؛ والتي  05كلم شرق مدينة سطيف على املحور الوطني رقم  20على بعد  يتواجد

معين، وهو ما ُيسهل على الزائر اقتناء سلعته دون جهد كبير، يعد قبلة    تنتظم في شكل محاور، وكل محور متخصص في نشاط تجاري 

للسياح من داخل الوطن وحتى من الدول املجاورة، حيث يعطي هذا القطب التجاري دعم إضافي لسياحة التسوق بامتياز في إقليم  

 سطيف. 

املوقع األثري "مونص" بمنطقة واد  

 الصفصاف بلدية بني فودة 

حوالي    يقع بعد  نظرا لصعوبة    40على  للسياح  إقبال محتشم  تعرف  الصفصاف،  وادي  املسماة  باملنطقة  سطيف  شرق مدينة  كلم 

التنقل إليها من جهة، ومن جهة أخرى لم تلقي اهتمام املختصين املهتمين بهذا املجال على الرغم من أنها تعد أكبر بكثير من املدينة  

 األثرية جميلة. 

 كلم شمال شرق مدينة سطيف، وتتمثل في بقايا ملعالم الحضارة اإلسالمية خالل الدولة الفاطمية.  75تتواجد على بعد  فاطمية "بني عزيز" آثار الدولة ال 

 املوقع األثري "عين لحنش" 
بعد   على  الزرقاء"  "القلتة  بمنطقة  التاريخ  قبل  ما  عصور  إلى  املوقع  هذا  قبل    35يعود  من  اكتشافه  تم  سطيف،  مدينة  شرق  كلم 

 .1947البروفيسور "س أرمبورغ" سنة 

 الحمامات املعدنية

تزخر منطقة سطيف بالعديد من الحمامات املعدنية أهمها حمام السخنة، أوالد يلس، أوالد تبان، قرقور، الرصفة، و حمام الحامة،  

السياحي إال أن البعض منها    االستثمارحيث تقدم هذه الحمامات خدمات السياحة العالجية، وعلى الرغم من أهميتها الكبيرة في دعم  

 نا هذا. ال يزال مهمش إلى يوم

 منطقة السياحة الطبيعية "بابور" 

كلم من مدينة سطيف، تعرف هذه املنطقة إقبال كبير للسياح من مختلف مناطق الوطن خاصة في    50تقع هذه املنطقة على بعد  

من السياح الذين    فصلي الربيع والصيف لالستمتاع بالشالالت الطبيعية واملناظر الطبيعية الخالبة التي تزخر بها املنطقة، وتبقى فئة 

قبل   بالغ من  اهتمام  املنطقة  هذه  لقيت  وقد  التزلج،  رياضة  ملمارسة  املثلجة  األيام  في  وخاصة  الشتاء  في فصل  املنطقة  يترددون على 

 صناع القرار ملا تعرفه من تدفق كبير للسياح وملا تتمتع به من إمكانيات طبيعية. 

 . BET GCNERU, 2013، 2005، صالحي، 2009سليماني،  املصدر:

 في تنشيط السياحة الحضرية:  عمرانية مشاريع الل دور متزايد لتحوالت حضرية و   . 3.2

من  ش العديد  إنجاز  األخيرة  اآلونة  في  سطيف  مدينة  الاملهدت  حضرية  والتي عمرانيةشاريع  تحوالت  األرض   ،أحدثت  استخدامات  مست 

والتي سمحت كلها بتوفير مجاالت الراحة واالستجمام وقضاء أوقات الفراغ   ،الوظائف الحضريةالحضرية بتوقيع أنشطة خدمية جديدة وإعادة تهيئة  

 . تفعيل السياحة الحضريةانعكاسات واضحة ل له لسكان املدينة وحتى للوافدين إليها، وهذا ما سيكون 

باإليواء  و  املرتبطة  املشاريع  العمرانيةتعتبر  املشاريع  أهم  في  من  وتتمثل  سطيف،  مدينة  في  املنجزة  الفنادق  اال   عدد  طاقة  عاب يستلتوسيع 

من  ،  السياحي عددها  زاد  سنة    40والتي  سنة    45إلى    2016فندق  أصل    2018فندق  فندقية:  72من  سالسل  ثالثة  منها   FOUR POINTS BYفندق 

SHERATON- BEST WESTERN - ACCORHOTELS (IBIS & NOVOTEL)  :(2)صورة. 

 

 (: بعض فنادق مدينة سطيف2صورة )

 . 2020ن، الباحثي املصدر:

 كما 
ُ
في تطوير السياحة الحضرية، ملا لها من دور في الربط بين مختلف املواقع السياحية وتسهيل  ة كبير تها الأهمي املرتبطة بالنقل سجل املشاريعت

خط نقل  26ها الذي بلغ  نحو عددالجماعي من خالل الرفع من الحضري خطوط النقل تعزيز وقد عملت السلطات املحلية باملدينة على الوصول إليها، 

حافلة   457بسعة إجمالية قدرت بـ االتجاهات حتياجات التنقل داخل املدينة وفي كل ا تغطي ( 2)خريطة: خطوط نقل حضري عمومي   5و حضري خاص

الحضري بمدينةمقعد  22218  استيعابوبطاقة   النقل  بـ    ، كما تتدعم حظيرة  ا   1363سطيف  مقعد حسب    8178ستيعاب حوالي  سيارة أجرة بطاقة 

 . 2015اإلحصائيات املنجزة من طرف مديرية البرمجة ومتابعة امليزانية لوالية سطيف لسنة 
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 مسارات النقل الحضري بمدينة سطيف  :(2خريطة )

 .2015مديرية البرمجة ومتابعة امليزانية لوالية سطيف،  املصدر:

جد مهمة في توفير النقل اآلمن والبيئي، يتشكل املشروع في األساس من ثالثة خطوط  مبادرة  عد  يُ " الذي  الترامواي خط  "مشروع  إنجاز  إلى جانب  

ستيعاب كلم بقدرة ا   22,4على طول    2018حيز الخدمة سنة    1ترامواي خط  دخل مشروع ( أنجز منها الخط رقم واحد فقط، حيث  3:  مدروسة )خريطة

بـ   مرورً   5000تقدر  الواحد  اإلتجاه  في  بـ  راكب/ساعة  و   ،محطة  22ا  التاريخية  باملعالم  مباشرة  مرتبطة  مهمة  محطات  خمس  الاملمنها  عمرانية شاريع 

لمتحف الوطني  " املجاورة لمصطفى بن بوالعيد"محطة  و املركز الثقافي اإلسالمي،    " املتواجدة بالقرب منمحمد بوضياف"السياحية واملتمثلة في محطة  

التسلية،   وحديقة  العالي  التجاري  بوزيد"محطة  و واملركز  من سعال  بالقرب  الواقعة  التاريخي    "  الفوارة "املعلم  العتيق"و  "عين  محطة و ،  "مسجد 

 . محطة الضريح النوميدي " و األمير عبد القادر"الحديقة األثرية القريبة من  "املعدومين الخمس"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطوط النقل بالتوامواي في مدينة سطيف (: 3خريطة )

 .2015مديرية البرمجة ومتابعة امليزانية لوالية سطيف،  املصدر:
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ب أخرى مرتبطة  إنجاز مشاريع  تم  في  كما  واملتمثلة  سطيف  بمدينة  السياحي  القطاع  تدعم  التي  الخدمات  املاليةجميع  واملصارف  التي   البنوك 

 ABC BANK. BDL. TRUST BANK. ARAB:أهمها  ، بنك تتوطن معظمها بمركز املدينة  15بلغ عددها حوالي    تعمل على تنشيط التنمية السياحية، وقد

BANK. SALAM BANK. AGB BANK. BNA....  نشاط متباينة بين  719بلغ عدد النشاطات بها حوالي أما فيما يخص الصناعات التقليدية والحرف فقد

فنية،   تقليدية  الحرفيين  و صناعات  عدد  بلغ  إذ  الخدمات،  إلنتاج  التقليدية  الصناعات  وكذا  املواد،  إلنتاج  تقليدية  يشغلون   16303صناعات  حرفي 

أزيد من  منصب  37966 بلدية سطيف  املدينة م  500. في حين توفر  الحضرية عامل يسهرون على نظافة  املناسب إل   وزعين عبر قطاعاتها  الوجه  عطائها 

املجال  ،بها، أما فيما يخص إنشاء املساحات الخضراء للتسلية والترفيه  املثلىالحضرية  لقيام السياحة    ؛ فقد حظيت سطيف بجانب جد مهم في هذا 

تسعة ساحات عمومية وغابتين حضريتين  و أربع حدائق تزيينية،  و يرتين للتسلية،  حظو ثالث حدائق جماعية،  منها    حديقة عمومية،  16حتوي على  حيث ت

بتُ بمساحة إجمالية   أهمها مطعم  ،  (2015)وداعي، بويبية،    هكتار  76.31  نحوقدر  الراقية  املطاعم  إلى ذلك سلسلة  باليمامة"ضف  املتواجد  املدخل " 

 غيرها. و  ،في الجهة الغربية للمدينة... "الضيافدار "ومطعم "، مشاوي حلبومطعم "الشرقي للمدينة، 

،  هكتار 400بمساحة " حمام قرقــور "منطقة التوسع السياحي سجلت مدينة سطيف منطقتي توسع سياحي مصنفتين هما: وإلى جانب كل ذلك، 

" حمام السخنة"واملتمثلة في: منطقة التوسع السياحي    ،هكتار، وثالث مناطق سياحية غير مصنفة  215.50بمساحة    " مقرس"ومنطقة التوسع السياحي  

بـ   الحامة بمساحة تقدر ب    133بمساحة تقدر  بلدية  السياحي حمام سيدي عمر  التوسع  السياحي حمام    40هكتار، منطقة  التوسع  هكتار، ومنطقة 

 . (2016ليدية لوالية سطيف، مديرية السياحة والصناعات التق) هكتار 38سيدي منصور بلدية أوالد تبان بمساحة تقدر ب 

 نتائج البحث:   .3

 عمرانية ساعدت على تعزيز السياحة الحضرية:  الشاريع امل .1.3

التعل مشاريع  ا خطيط  بت  التي  على الحضري  هامة  ديناميكية  إحداث  في  كبيرا  دورا  مختلفة  زمنية  مراحل  عبر  سطيف  مدينة  منها  ستفادت 

 السياحة الحضرية بها من خالل:مستوى املدينة، ما ساعد على تفعيل 

مشروع الترامواي الرابط بين الجهة الغربية والشرقية للمدينة، والذي أحدث من خالل  خاصةبين أحياء املدينة،  تصالتجسيد مشاريع الربط واال •

 
ً

الحياة اليومية للسكان، كما كان   حدوث قفزة نوعية في مستوى جديدة للمجال الحضري التي ساهمت في  ا من خالل التركيبة الا هامً  حضريً تحوال

السا يسهل على  والتي  باملدينة  املتواجدة  التاريخية  واملعالم  املواقع  ربط مختلف  خالل  الحضرية من  السياحة  في دعم  كبيرة  خطوة  ئح  للمشروع 

 التنقل إليها في أحسن الظروف. 

خالل م • الحضري من  املظهر  ا تحسين  التي  الحضري  التحسين  برامج  سطيف كحي  ختلف  أحياء مدينة  منها مختلف  حي  مسكن،    600ستفادت 

سطيف دون غيرها من املدن الكبرى األخرى، حيث    نتشار الواسع للمشاريع واألقطاب السكنية التي ميزت مدينةباإلضافة إلى اال   مسكن،...  1014

 مؤسسة عقارية. 20بمشاركة أزيد من  2018قيام أول صالون للترقية العقارية والتجهيز والديكور بمدينة سطيف سنة احتضنت 

خاصة • ملؤسسات  التابعين  النظافة  ألعوان  الدورية  بجمع،    ”ECOSET”العمليات  النفايات  و املتخصصة  ومعالجة  القطاعات عبر  نقل،  مختلف 

 تسهر على نظافة املحيط من أجل إعطاء الصورة الحضرية الالزمة لقيام السياحة الحضرية.  ، و الحضرية ملدينة سطيف

االيعتد • خالل  م  حركيته من  وتفعيل  الحضري  توفرها    الرسومقتصاد  الاملالتي  )عمرانية  شاريع  السياحية  الخدمات  ،  سيارات  مواقففي مجال 

 وغيرها من املشاريع التي يستغلها السياح أثناء تنقالتهم اليومية داخل مدينة سطيف. (.مطاعم، مقاهي،.. املراحيض العمومية، حظائر التسلية،

  2594عاب قدرت بحوالي  يستا بسعة    2016فندق سنة    40ددهم من  والذي تطور ع ،  التوافد السياحي على الفنادق املنجزة بمدينة سطيفزيادة   •

إلى   السياحي على والية سطيف سنة    ؛سرير  3261عاب  يستا فندق بسعة    45سرير  التوافد  بـ    قيًما مرتفعة،  2016حيث سجل    246898قدرت 

منها   تطورت هذه    18052وجزائري    182710سائح  ولقد  حوالي    2018سنة    القّيم أجنبي،  منها    268557لتبلغ    61315وجزائري    207242سائح 

)مديرية    سائح  129772سائح أجنبي بمجموع    15273و سائح جزائري   114499حوالي   2018بينما قدر عدد الوافدين ملدينة سطيف سنة    ؛أجنبي

سطيف،   لوالية  التقليدية  والصناعات  ستساهم    ،(2019السياحة  في  والتي  شك  الدون  مباشر  التي    حضريةالديناميكية  زيادة  بشكل  تدعم 

 قتصاد الحضري. اال

 السياحة الحضرية: تعيق تنمية مشاكل  .2.3

من قبل صناع القرار للنهوض بالسياحة الحضرية بمدينة املجسدة في مدينة سطيف والدور الطوعي البارز عمرانية  شاريع الأهمية املمن رغم الب

 فيما يلي: يمكن حصرها مختلفة، والتي  مشاكلمن األخيرة ال تزال تعاني هذه سطيف إال أن 

تتعلق بمشاكل مرتبطة   وأخرى   رخص البناءمشروع، نتيجة عدم الحصول على  22املقدرة بـ ستثمار السياحي و نطالق العديد من مشاريع اال تأخر ا  •

 نتظار تسوية نزاعات قضائية.مشاريع استثمار سياحي متوفقة في ا  7باملستثمر في حد ذاته، وكذا 

 التدفق السياحي.  حجم  خاصة على املستوى الدولي القادر على الرفع منالسياحي للصورة الذهنية ملدينة سطيف و  غياب الترويج •
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 ستراتيجية التنمية الحضرية بمدينة سطيف.كلي ملشاركة املجتمع املحلي في ا  غياب شبه •

 .دينةاملية وسياحية بالسياحية من معالم ومواقع تاريخفرص توضح أهم ال ملدينة سطيف، غياب خريطة سياحية •

 (. ...نقل، إيواءالتدني في مستواها )والتي تتضح من خالل  ةالسياحيالخدمات  مشاكل متعلقة بجودة  •

 عمليات إعادة الترميم للمواقع األثرية وعدم تصنيفها يجعلها عرضة للتخريب بشتى أنواعه.  ضعف في •

 .اوتطويرهالسياحة الحضرية والذكاء في قطاع السياحة بمدينة سطيف يحول دون النهوض بستعمال الضعيف والنادر ألساليب التكنولوجيا اال  •

 غياب األمن بشتى أنواعه في العديد من املواقع السياحية.  •

والتيتعّدد  رغم   • سطيف  بمدينة  املنجزة  الحضرية  التهيئة  شأنها    مشاريع  غير  من  أنها  إال  السياحية  التنمية  عجلة  دفع  طاب ستقال   كافيةتدعم 

 السياح األجانب.

 راحة السائح ملدينة سطيف. ، مما ينعكس على تنقل على مستوى املدينة وخاصة في أوقات الذروة رتبطة بالشاكل املاملوجود العديد من  •

ركز التجاري العالي  مشاكل متعلقة بالتوقف وخاصة في األماكن التي تتواجد بها املعالم التاريخية كعين الفوارة، وكذا أماكن الترفيه والتسوق كامل •

 وحظيرة التسلية. 

 :  تصورات مستقبلية لتعزيز السياحة الحضرية بمدينة سطيف   . 3.3

التوصياتع من  جملة  تقديم  يمكن  سطيف  بمدينة  السياحة  قطاع  يعرفها  التي  املطروحة  املشاكل  غرار  السياحة   لى  تفعيل  شأنها  من  التي 

   ، وذلك من خالل:مدينة سطيف هاالحضرية بها في ظل التحديات التي تواجه

 والسهر على تجسيده على أرض الواقع للنهوض بالسياحة في مدينة سطيف. ،2030وتوجهات مخطط التهيئة السياحية آلفاق  ئ ضبط مباد •

 ستثمار السياحي سواء املتوقفة أو التي لم تنطلق بعد.ع اال النزاعات املتعلقة باملشاريضرورة حل املشاكل و  •

في   • النظر  ال املإعادة  الوالية  عمرانية  شاريع  إقليم  حدود  يتعدى  تأثير  بمجال  توطين مشاريع  تقوم على  جديدة  سياسة  تبني  وضرورة  الكالسيكية 

 الكفيل بتحقيق الجاذبية السياحية ملدينة سطيف.

 السياحية التي تزخر بها املدينة. فرص ينة سطيف قادرة على الترويج للذهنية ملد سياحية تكوين صورة  •

ال • املشاريع  املحلي في كل  املجتمع  للمدينة من  علتدعمرانية  ضرورة مشاركة  الثقافي  للمنتوج  الترويج  الكبير في  الحضرية، وذلك لدوره  السياحة  يم 

 خالل االرتقاء بالصناعات والحرف التقليدية املحلية. 

 العمل على االرتقاء باملواقع التراثية الثرية املنتشرة بكثافة بمدينة سطيف. •

  سطيف التي تتوفر فيها كل الفرص السياحية.الحرص على تنويع األنشطة السياحية باختالف أنواعها بمدينة  •

 ستغاللها لزيارة مناطق أخرى يجهلونها. لتي تعرف توافد كبير للسياح قصد ا وضع خريطة واضحة املعالم توزع باملناطق ا  •

 وغيرها.  بجميع أنواعها كطلب سيارة أجرة، حجز غرفة بفندق معين،... السياحية الخدماتقديم إدخال عنصر الذكاء في ت •

 .وطنيالسهر على أمن وسالمة السائح سواء األجنبي أو ال •

 السيارة الفردية.  عددستعمال وسائل النقل الجماعي للتقليل من ا حل جميع املشاكل املتعلقة بالتنقل والتوقف والتشجيع على  •

 .املدينة مرورا بمعاملها التاريخيةوضع خطوط نقل تجوب  •

 األخذ بتجارب السياحة الحضرية الناجحة للمدن السباقة، وتكييف إيجابياتها مع خصوصية مدينة سطيف. •

 خالصة:  

  الحضري التين خالل الدور الكبير لعمليات التخطيط  والتي تدعمت م  مدينة سطيففرص السياحة الحضرية بتعّدد    يتضح من كل ما سبق 

اإليواء،  ساهمت بشكل كبير في توفير مناطق الترفيه واالستجمام وقضاء أوقات الفراغ، إلى جانب توسيع الخدمات السياحية السيما من ناحية النقل و 

أن ذلك ُيصادفه العديد من املشاكل في مجاالت مختلفة التي تعيق    ، غيروهذا من شأنه زيادة حجم السياح الوافدين إليها سواء محليين أو حتى أجانب

وإستراتيجية عمرانية  شاريع الاملتطوير السياحة الحضرية باملدينة والتي تتطلب ضرورة مشاركة بين جميع الفاعلين مع صناع القرار بهدف التنسيق بين  

وضع بعض يسمح بو ،  يع البنيات الحضرية باملدينة وتفعيل اقتصادها الحضري تنمية السياحة الحضرية، مما سيكون له انعكاسات متعددة تمس جم

املشاريع تعدد  خالل  بها من  الحضرية  بالسياحة  لالرتقاء  الوضعية  ملعالجة هذه  العقالني  و عمرانية  ال   التحديات  وتوفير فرص لالتفكير  فيها  الستثمار 

أساليب وطرق ترويجية متجددة باستم على جلب أكبر عدد من السياح ومن يات متعددة داخلية ودولية، تعمل  رار على مستو الشغل باالعتمادها على 
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خال  من  يتدعم  والذي  الدولي  السياحي  بالسوق  متميزة  مكانة  الحتالل  التحفيزات،  من  بجملة  مدعمة  إيراداتها،  من  للرفع  ومقصودة  محددة  ل  فئات 

 . بالهضاب العليا موقعها الجغرافي

 املراجع: 
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Abstract: Abstract: The concept of tourism is no longer limited to travel with the aim of seeing other 
places distinguished by different cultures and customs only. Rather, it has expanded to make tourism 
more practiced in cities within a new concept, which is "urban tourism", which represents the approach 
taken by most governments in strengthening their cities to be distinguished in finding urban tourism 
projects, with new urban and architectural designs, through which they reflect images of tourism 
investments in cities. 
In this context, we will highlight the city of Setif, considered one of the largest cities of Algeria in the 
eastern highlands, in order to clarify the various major urban and functional transformations resulting 
from the implementation of numerous urban projects (hotel chain, large shopping centers, tramway 
project, etc.), as well as to reorganize various urban functions within it, this has made it possible to 
provide many leisure spaces and its layout, to attract many tourists coming to the city, in particular with 
ease of movement towards it. This has led the city of Setif to offer many opportunities which are 
necessary to develop its urban tourism. 
We will try to highlight the different urban mutations that have affected the city of Setif in various 
economic, social and urban areas, to discover all the problems that hamper the development of urban 
tourism in the city, based on descriptive approaches and quantitative and certain tactical techniques, as 
well as all the references and resources available on the theme of research and its spatial field, on the 
basis of which certain recommendations likely to pose challenges can be visualized, thanks to it, a 
strategy global can be developed to improve the city so that it becomes a destination for urban tourism 
locally and internationally. 

Keywords : urban tourism, opportunities, transformations, leisure spaces, challenges, Sétif, Algeria. 
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