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 املَخط:

جراس ب مهَة اًس َاحة  ىل ا  ة يف ذفؽ جعةل اًخمنَة الاكذعاذًة والاحامتؾَة، تدسََط اًضوء ؿىل واكؽ مسامهة كعاغ هيدف ُذا اًححر ا  اًعحراًو

ة يف اجلزائر. وخَعت ادلزاسة الؾخحاز اًس َاحة تعفة ؿامة اًرشاين الاكذعاذي اًِام ٌَـدًد من ذول اًـامل. ومؽ ثـدذ  اًس َاحة اًعحراًو

ة، اًيت جماالث وب هواغ اًس َاحة حسة ملوماث اًيت متخَى  ِا ُذٍ اًحدلان، ُذا جيـَيا ىىدضف هوغ مـارص مهنا واملمتثي يف اًس َاحة اًعحراًو

زي. وثـخرب ختخَف ؿىل اجملاالث اًس َاحِة ال خرى، هوهنا جس هتوي ؿدذ هحري من اًسواخ الحذواهئا ؿىل املـامل والآاثز ابال ضافة ًعحَـة املياد املم

َاحِة هحريت وانذزا ما حىون ٍلـة يف تدل واحد، ومؽ رزل مل حرثلي ا ىل حتلِق مذعَحاث اًس َاحة اجلزائر من ادلول اًيت متخسل ملوماث س  

ذزاك مدى ب مهَة كعاغ اًس َاحة و  ذزاهجا السدامثزاث اًس َاحِة يف اخلعة اًوظيَة ٌَخمنَة وا  كَميَة واًـاملَة. ابًرمغ من ا  ة اال  خاظة اًعحراًو

ة، تخخٌهيا ٍلوؿة من  ىل كاًة  0440املحاذزاث والاسرتاثَجَاث تـَدت املدى، امذدث من فرتت اًس َاحة اًعحراًو مكخععاث ثوحهيَة   0404ا 

جراس املضالك واًـوائ يا من خالل ُذٍ ادلزاسة ا  َة اًياحجة. ذلا حاًو ق اًيت ثلف ذون ٌَهتَئة اًس َاحِة. ًىهنا مل حتلق املعَوة ملازهة ابًامنرح ادلًو

َحاث اًس َاحة اًـاملَة اًياحجة. وب خذ اجياتَاث جتازة تدلان زائدت يف ُذا اجملال مثي: مرص، ثووس، امللرة حتلِق حمنَة س َاحِة ثواهة مذع 

ة جلـَِ َخِا. ابًرتنزي ؿىل حتلِق املخعَحاث اًس َاحِة املاذًة، واال ؿالمِة اًرتوجيَة، وثـممي اًثلافة اًس َاحِة يف املدن اًعحراًو ا كعاؿا ُاما ًو

 احملروكاث.مٌخجا تدًال ًلعاغ 

ة  -اًخمنَة الاكذعاذًة  -: اًس َاحة يف اجلزائراًلكٌلث املفذاحِة  جتازة زائدت )ثووس، امللرة، مرص، ًَخِا(. –اًس َاحة اًعحراًو

Abstract: 

This research aims at highlighting the importance of desert tourism in promoting economic and 
social development by highlighting the contribution of the desert tourism sector in Algeria., this 
makes us discover a contemporary type of desert tourism, which is different in the other tourist 
areas, as it attracts a large number of tourists to contain the monuments and monuments in 
addition to the nature of the distinctive climate. Algeria is one of the countries with large tourism 
components and is rarely grouped in one country, yet has not risen to meet the requirements of 
regional and global desert tourism. Despite the inclusion of tourism investments in the National 
Development Plan and realizing the importance of the tourism sector, especially desert tourism, 
by adopting a range of long-term initiatives and strategies, which extended from 2001 to 2030 as 
guidelines for tourism development. But did not achieve what is required compared to successful 
international models. So we tried through this study to highlight the problems and obstacles that 
stand in the way of achieving tourism development in line with the requirements of world 
tourism successful. And taking the positive experiences of leading countries in this area such as: 
Egypt, Tunisia, Morocco and Libya. Focusing on  the achievement of physical tourism 
requirements, promotional media, and the dissemination of tourism culture in the desert cities to 
make it an important sector alternative product to the hydrocarbons sector.  
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 ملدمة:

ة والاسد ي اكذعاذايث ادلول اًىدريت، ويه ثَلى اًىثري من الاُامتم يف اخملععاث واملضاًزؽ اًخمنًو امثًزة، ٌَس َاحة ب مهَة هحريت اًَوم يف متًو

ي فِيي ب نرث املؼاُر املـربت ؾن ثلدم ادلول وزفاَُهتا. جضلك اًس َاحة يف ظاز اًححر ؾن معاذز خدًدت تدًةل ٌَمتًو  اجلزائر اُامتما مازاًدا يف ا 

ر ب ن اًىثري من ادلول اسدمثرث يف اًس َاحة ثضلك ًليهيا  ؾن تدل احملروكاث، ويه اًيت حزخر تعاكة س َاحِة ال ٌس هتان هبا مبخخَف ب مناظِا؛ ا 

 موازذ اًرثوت اًياضحة.

ة يف اجلزائر ب حد ب هوا حٌليل مساحهتا، كري 44غ اًس َاحة اًيت حزخر هبا ادلوةل، ويه اًيت جضلك هبا اًعحراء )اًس َاحة اًعحراًو %( من ا 

ة ثب خذ تدمنَة ُذٍ اًس َاحة، فاًعحراء اجلزائًرة قيَة ؾن لك ثـًرف ىل الاُامتم وجتيَد مضاًزؽ حمنًو مبا حتوًَ  ب ن واكؽ ُذٍ اًس َاحة مل ٍرق تـد ا 

 ءاث اًس َاحة يف اجلزائر واًـامل ولك.من ثروت س َاحِة جتـَِا فضاء من فضا

 واهعالكا مما ثلدم هعرخ اال صاكًَة اًخاًَة:

ة اجلزائًرة مبلوماث اًس َاحة مبا ًخوافق وجناخ جتازة ؾرتَة زائدت؟  ما مدى متخؽ اًوهجة اًعحراًو

خاتة تحـغ من اًخفعَي ؿىل اال صاكًَة، هعرخ اًدساؤالث اًفرؾَة اًخاًَة:  ًوال 

ة ابجلزائر؟ما يه ملوماث اً  -  س َاحة اًعحراًو

 ما ُو واكؽ اًخمنَة ٌَس َاحة اًعحراوًة ابجلزائر؟ -

 فرضَة اًححر:

 اهعالكا من اال صاكًَة املعروحة ابًححر هفرتط ب ن:

ؿدم اس خلالل امللوماث اًس َاحة ابًعحراء اجلزائر مرثحط تـد الاس خفاذت من اًخجازة اًراجئة واًياحجة ابدلول اًـرتَة فامي خيط  -

و ما ًحلي ُذا اًلعاغ تـَدا ؾن ذوزٍ يف حتلِق اًخمنَة.اًس َا ة، ُو  حة اًعحراًو

ة، وس حي حمنَهتا، والاس خفاذت من اًخجازة اًـرتَة املخيوؿة يف راث  يف ُذٍ اًوزكة اًححثَة حناول اًححر يف ملوماث اًس َاحة اًعحراًو

و ما حـَيا هلسم اًوزكة اًححثَة ٌَمحاوز اًخاًَة:  اجملال، ُو

 ال ول: ماَُة اًس َاحة  احملوز

 من خالل ُذا احملوز سًذـرف ؿىل امللعوذ ابًس َاحة وب هواؾِا، مروزا تب مهَهتا الاكذعاذًة والاحامتؾَة.

  :ثـًرف اًس َاحة 

ري فروًَرًـوذ ب ول ثـًرف ٌَس َاحة ًل ملاين  ، واذلي ًـرفِا ؿىل ب هنا "ػاُرت ؾرصًة ثيخثق من 0541ؿام   Freuler  Guyer ) )حًو

كامة يف مٌااحل ظق ًِا اخة املازاًدت ٌَحعول ؿىل اًراحة والاس خجٌلم وثلَري اجلو واال حساش جبٌلل اًعحَـة وثذوكِا واًضـوز ابٍهبجة واملخـة ابال 

ظحَـهتا اخلاظة، ويه مثرت ثلدم وسائي اًيلي"
1
.      

كَمي ب و ذوةل "اًخفاؿالث، ب ي ال وضعة الاكذعاذًة املحاًـرف )رشاحهنوفن( اًس َاحة ؿىل ب هنا:  ىل ا  رشت وكري املحارشت اًياجتة ؾن وظول سواز ا 

كامهتم" ٍهيا وجض حؽ حاحِاهتم اخملخَفة ظوال فرتت ا  تـَدا ؾن موظهنم ال ظًل، واًيت ثوفر اخلدماث اًيت حيخاحون ا 
2
. 

 َة واًـاملَة مفهنا  :ب ما ثـًرفاث امليؼٌلث ادلًو

وفة ًفرتت مـَية من اًوكت ال حًزد ؾن س ية ثـرف اًس َاحة ؿ مٌؼمة اًس َاحة اًـاملَة ٌَس َاحة: - ىل ب هنا "ب وضعة املسافر ا ىل ماكن خازح تَئذَ املبً 

 تلري اهلعاغ ٌَراحة ب و ل قراط ب خرى".

ىل ب سفاز املخـة، فِيي ٍلوؿة من ال وضعة اًخرشًة اًيت ثـمي ؿىل حتلِق ثـًرف ال اكذميَة ادلوًَة ٌَس َاحة - : "اًس َاحة ؾحازت ؾن ًفغ ًيرصف ا 

ا اًيوغ من ال سفاز"ُذ
.
 

كامة يف حمَط حصراوي، ثلوم ؿىل اس خلالل خمخَف اًلدزاث اًعحَـَة، اًخازخيَة واًثلافِة، مرفلة تب وضعة مرث  ة يه "لك ا  حعة اًس َاحة اًعحراًو

 .هبذا احملَط من جسََة وحرفَِ واس خىضاف"

ة يف املاذت اًثاًثة م    كامة س َاحِة ًلد ؾرف املرشغ اجلزائري يف اًس َاحة اًعحراًو ن اًلاهون املخـَق ابًخمنَة املس خدامة ٌَس َاحة ؿىل ب هنا "لك ا 

يف حمَط حصراوي ثلوم ابس خلالل خمخَف اًلدزاث اًعحَـَة واًخازخيَة واًثلافِة، مرفلة تب وضعة مرثحعة هبذا احملَط من جسََة وحركِة 

واس خىضاف"
3
. 
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 :ب هواغ اًس َاحة 

 ميىن اٍمتَزي تني ؿدت ب هواغ ٌَس َاحة:

 ويه ُدف فئاث خمخَفة من اًس َاخ احملََني وال خاهة، وثمت يف اًساحي ب و املياظق اجلحََة احملارًة هل.س َاحة الاس خجٌلم: -

 ثمت يف املياظق اجلحََة وصواظئ اًححاز واحملَعاث واًححرياث وال هناز ابًلرة من املدن اًرئُس َة.س َاحة الاظعَاف:  -

 مللدسة تلعد كضاء وسم مـني )مىة املىرمة، املواكؽ امللدسة يف اًيجف وهرتالء، هنر اجلاجن...(ويه سايزت ال ماهن ااًس َاحة ادلًًِة:  -

 وجسوذ حِر املـامل ال ثًرة.اًس َاحة اًثلافِة وال ثًرة:  -

 وكاًحا ما حىون يف مرانز املدن واملوائن.س َاحة ال ؾٌلل:  -

َة. يف اًلاًة حىون ذاخََة ًزايزت ب اثز ومٌاظقاًرحالث ادلاؾَة:  -  مضاًزؽ ب و حضوز املـازط وال سواق ادلًو

ما س َاس َة ب و زلافِة ب و ؿَمَة، فٌَة ب و اكذعاذًة.س َاحة املؤمتراث:  - وحىون ا 
4

 

 الآاثز الاكذعاذًة والاحامتؾَة ٌَس َاحة: 

ر ب ن مجَؽ اال حعائَاث ثـمي اًس َاحة ؿىل احذذاة اًيلد ال حٌيب الس خلالًِا يف ثيفِذ خعط اًخمنَة اًض ثدفق زؤوش ال موال ال حٌحَة:  - امةل، ا 

و ذخي ميثي املعدز ال ول ٌَـمالث ال حٌحَة حلوايل  ا الاكذعاذي، ُو من ذول اًـامل، ومن انرب مخس  %04املخـَلة ابًس َاحة ثؼِر ب ثُر

 معاذز ًحلِة ادلول.

ًخىٌوًوحِا احلدًثة واملخعوزت يف مرافلِا وخدماهتا فادلول اًيت جسـى ا ىل سايذت موازذ اًس َاحة، فِيي جس خخدم اهلي اًخلٌَاث احلدًثة و املخعوزت:  -

 اًس َاحِة.

ر حتيص مٌؼمة  %00فاًس َاحة جس خوؾة جضلَي اًَد اًـامةل:  - حٌليل اًلوى اًـامةل ؿىل مس خوى اًـامل، ًخداخَِا مؽ نثري من اًعياؿاث، ا  من ا 

ُذا اًلعاغ ًوفر اًىثري من فرض اًـمي املرثحعة تخحلِق مََون ؿامي يف كعاغ اًس َاخ. فاًخوسؽ يف حمنَة  040اًس َاحة اًـاملَة حوايل 

الاس خلراز الاحامتؾي واًس َايس
5

يف اجلزائر، وثعي  0443من ٍلوؿة اًـٌلةل اًلكَة يف كعاغ اًس َاحة ًـام  5,4% . فلد صلكت وس حة اًـامَني

وامللرة %03يف ذول مثي ثووس حدوذ 
6
ب ًف  052، ًريثفؽ ا ىل 0444ب ًف مس خخدم ؿام  40. نٌل ب ن ؿدذ اًـامَني مل ٍىن ًخجاوس %15,5

و زمق ضـَف ملازهة تعاكاث اًحالذ اًس َاحِة كري املس خلةل. و حبسة امليؼمة اًـاملَة  000. ب ي سايذت 0404ؿام  ب ًف مٌعة معي، ُو

( ًِذا اًعيف من %04جاوس )( كري مؤُةل من ٍلوغ املض خلَني يف اًلعاغ اًس َايح ابجلزائر، ويه ال ثخ%22ٌَس َاحة فِذٍ اًـٌلةل مهنا )

اًـٌلةل يف امللاًُس ادلًوَة يف كعاغ اًس َاحة.
7
 

ر جسَت اجلزائر حبسة امليؼمة اًـاملَة ٌَس َاحة وس حة )PIB: ومسامهخَ يف اًياجت اًوظين اخلام )راث ب مهَة يف سايذت ادلخي اًوظين -  %0.0(؛ ا 

0400( من حعة اًس َاحة يف اًياجت احملًل اخلام ؿام 
8
. 

رزل ب ن ثوسًؽ املضاًزؽ الاسدامثًزة يف اًس َاحة وخمخَف ال وضعة واًلعاؿاث املرثحعة مهة يف حتلِق وحمنَة اًخواسن الاكذعاذي تني املياظق: املسا -

هبا ؿىل مس خوى اًلعر حيدج اًخواسن، وحيلق فرض معي خدًدت، نٌل حيسن مس خوى املـُضة مؽ حسن اس خلالل املوازذ املخوفرت ل كاًمي ادلوةل 

 ًواحدت.ا

فاًس َاحة وعياؿة ثعدًٍرة حتسن مزيان املدفوؿاث، هدِجة ثدفق زؤوش ال موال ال حٌحَة املسدمثرت يف ُذٍ اًس َاحة. حتسني مزيان املدفوؿاث:  -

يف مسامهة اًس َاحة ابجلزائر يف مزيان املدفوؿاث فِو حيلق خسائر مذياس حة يف مزيان املدفوؿاث اًلويم )مََون ذوالز ب مٍريك(.
9
ؼر اجلدول ب ه 

 ب ذانٍ.

 (0404-0444( ًحني مسامهة اًس َاحة يف مزيان املدفوؿاث ٌَفرتت )40خدول زمق )

ا

 ًس ية

044

4 

044

0 

044

0 

044

0 

044

0 

044

1 

044

2 

044

3 

044

4 

044

5 

040

4 

ا

 جلزائر

-50 -50 -

003 

-

000 

-

020 

-

042 

-

022 

-

014 

-50 -

004 

-

044 
 .042، ضمرحؽ س حق رهٍرسَمي اًـمراوي،  املعدز:
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: ٌَس َاحة ثب زري مدارش ؿىل املس خوى املـُيش ملواظين اًحدلان اًس َاحِة، كري ب ن اجلزائر ثسخة ضـف ُذا اًلعاغ، املس خوى املـُيش -

 فِيي ثـاين من اخنفاط هعَهبا من اًس َاحة ادلوًَة، وكةل اًعَة ؿىل خدماهتا واخلدماث املرثحعة ة: )اًيلي، اًسىن، اًرتفَِ...( مما ًـين

ٍراذاث اًس َاحِة ًـام الاخنفاط يف ر جند ب ن هعُة اًفرذ من اال  مل ثخجاوس  0444 ذخي ال فراذ واملؤسساث اًـازضة ًِذٍ اخلدماث واًسَؽ. ا 

0444ذوالز ب مٍريك هناًة ؿام  8,5ذوالز ب مٍريك، ومل ًخجاوس   3,5
10
. 

كِاسا ملاكىهتا يف الاكذعاذ ولك؛ تخحلِلِا مليافؽ موسـة جضلك اًس َاحة ؾيرصا ُاما يف احلَات اًـامة ٌَمجمتؽ، ويه راث ب مهَة اكذعاذًة    

 اكذعاذاي ثيـىس ابال جياة ؿىل اجلواهة الاحامتؾَة وخمخَف اًلعاؿاث املرثحعة هبا.

ة يف اجلزائر: امللوماث ومـامل اجلذة  احملوز اًثاين: اًس َاحة اًعحراًو

وماث واملـامل اًس َاحِة اًيت حتخاح ٌَرتوجي جلذة اًس َاخ ؿىل مجَؽ اًعحراء اجلزائًرة ؿىل صساؿة مساحهتا، حتوي اًىثري من املل  

ة؛ مهنا:  املس خوايث؛ فِيي اًيت ثدِح ٌَساحئ ممازسة اًـدًد من ب هواغ اًس َاحة اًعحراًو

ةل ؿرب مواكؽ س َاحِة، ويه متخد من )س َاحة امللامراث -  ( ًوم.00-0: ؿىل صلك ذوزاث س َاحِة ملسافاث ظًو

 ًيت جتذة اًحاحثني يف اًخازخي ب نرث ،ًزايزت املـامل اًخازخيَة والآاثز واملخاحف واًحياءاث واًلعوز اًلدمية.: واس َاحة اس خىضافِة -

 : حلضوز املِرخاانث وال ؾَاذ اًخلََدًة ومـازط اًعياؿة اًخلََدًة.س َاحة زلافِة -

ة، اكًرايل واًازحَق ؿىل اًس َاحة اًرايضة -  رمال، وجسَق اجلحال وس حاق اال تي وادلزاخاث اًياًزة.: واًيت ثلام ملٌلزسة اًرايضة اًعحراًو

ىل ب ي وهجة خمخازت )مترناست، حميميون، قرذاًة...(، كري ب هنا كري زاجئة س َاحة اًخزٍن - : وثلام حبافالث ؿىل صلك )مركد(، ثيعَق من اجلزائر ا 

وضئَةل
11
. 

 ة يف اجلزائر  ملوماث اًس َاحة اًعحراًو

مََون مك 0تيحو  امليعلة اجليوتَة راث مساحة ثلدز
0

ة متخاس مبياد خاف ومومس حاز تني صِر ماي وسخمترب تدزخة حرازت  ، ويه كاؿدت حصراًو

وتلِة ال صِر راث مٌاد مذوسط احلرازت مؽ حمدوذًة اًلعاء اًيحايت فهيا° 01و ° 04تني 
12

ر حمتخؽ اًعحراء اجلزائًرة تعحَـة مذيوؿة؛ ثضم  . ا 

ىل ال حواط احملاظة ابًىثحان اًرمََة )اًـرق اًرشيق، اًـرق اًلريب، ؾرق اًضاص(، اًًس َج اًواسؽ ٌَِضاة )اذلاذت، ا ذلزاغ(، ابال ضافة ا 

، وال نرث من رزل حسر ظحَـة اًِلاز اًيت ثخواخد هبا ب ؿىل مقة يف اجلزائر )اتُاث(. ويه ثضم حصراء اًضٌلل اًلريب راث اًسالسي املمتوخة

ضحة وحصراء اجليوة اًرشيق )اًِلاز واًخا ىل اًضٌلل اًرشيق مازا تـ )ؾرق ثزنزوف، ُو س ًَل( وتُهنٌل خط مٌحرف من اجليوة اًلريب ا 

اتذماًت، وصط مَلري(
13
. 

ة ابجلزائر حمتخؽ مبلوماث خذة ُامة؛ ب مهِا:  اًس َاحة اًعحراًو

اًلدمي ابمليَـة، وكرص ب قزز تدميميون، والآاثز  : امليدرشت ؿرب زتوغ اًعحراء، مثي مـمل )ثني َُيان( جمترناست، واًلرصاملـامل اًخازخيَة واًلعوز -

ة  اًروماهَة تخسىرت واًىذاابث واًيلوص احلجًرة جلك من ثضاز واًعاس ًَل واًِلاز وال قواظ، ا ىل خاهة اًزوااي واملساخد اًـخَلة )اًزاًو

ا اًىثري.  اًخَجاهَة ابل قواظ( واًحياء اًـمراين اخلاض يف قرذاًة وكرُي

: اكًىثحان اًرمََة، واًفلازاث وواحاث اًيخَي يف وزكةل، اًواذي، ثسىرت، ثضاز، حميميون، قرذاًة، وخمخَف اًضالالث املياظق اًعحَـَة -

ياتَؽ املَاٍ اًساخٌة يف ثسىرت وب ذزاز، واًواحة اذلراء يف حميميون ومقة ال سىرام جمترناست.  واًوذاين ًو

ًزيي واًفَلكوز املزايب تلرذاًة وظحوغ : ٌوضلك خمخَف اًعحوغ املضرتنة تني امليخج اًثلايف - مٌاظق اًعحراء، اكًحازوذ واًخيدي جمترناست وا 

، واتقَت )ب ََُي واًلركاتو( تب ذزاز وحميميون وثيدوف. ا ىل خاهة احلفالث اًخلََدًة واملِرخاانث مكِرخان اًززتَة تلرذاًة وؾَد اًرتَؽ جمترناست

عاذف ًـاصوزاء، وس َدي خادل تخسىرت. نٌل ًلام رهرخان س يواي ؿرب خمخَف اًوالايث تخضاز املعاذف ًـَد اٍمتوز، وس حُدة جباهت امل

ة ٌَخـًرف ابًس َاحة هبا.  اًعحراًو

: وحمتثي يف ظياؿة اًفضة واذلُة واًعياؿاث اجلدلًة واًفخاًزة واًززايب وال ًخسة اًخلََدًة واحلاحِاث اًخذاكًزة، ب ٍن ًلام اًعياؿاث اًخلََدًة -

يف لك والًة ٌَخـًرف هبا مازامٌا مؽ املومس اًس َايحرهرخان س يواي 
14
 . 

 :ة يف اجلزائر  ؾوامي اجلذة ومـامل اًس َاحة اًعحراًو

 :املياظق اًس َاحِة يف اجليوة 
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ا.: واًيت ثلؽ تني اًِضاة اًـََا واًعحراء اًىربى وميىن اس خلالًِا تدمنَة اًس َاحة يف اجملاالث املـدهَة واًعَد مٌعلة ال ظَس اًعحراوي -  وكرُي

 : وثدسم حبرازت مـخدةل اكي من اًعحراء اًىربى، ثدسم ابًواحاث اًيخََة وابًححرياث وظياؿاهتا اًخلََدًة.مٌعلة واحاث اًعحراء -

: مٌعلة اجليوة اًىدري )اًِلاز، اًخاس ًَل( راث مساحة صاسـة، وحدال صاخمة، وحرازت مـخدةل ظوال اًس ية، وراث مٌعلة اًعحراء اًىربى -

ة. حفؼريت اًخاس ًَل حتوي ب نرث من ) معدز ُام ( س ية كدي 2444( ًوحة ثـىس حتوالث املياد واحلَات اًخرشًة خالل )01444ٌَس َاحة اًض خًو

املَالذ
15
 . 

 ة يف اجلزائر  : املـامل اًعحراًو

ة - ٌوتَة )ال قواظ، وزكةل، ثسىرت، ( واحة ثخوسغ ؿىل ازين ؾرشت والًة ح 044: حتوي اًعحراء اجلزائًرة ما ال ًلي ؾن مائيت )اًواحاث اًعحراًو

ًزيي، ثضاز( لكِا جضرتك يف ًوهنا ال محر اًـاهس ل صـة اًضمس.  قرذاًة، ب ذزاز، اًيـامة، خاهت، مترناست، اًحَغ، اًواذي، ا 

ًوحدُا ب نرث من  : ويه ال نرث خذاب ٌَساحئني ابمذداذاهتا اًضاسـة ويه حمي صلف اًىثري من اًساحئني، وحتيص مٌعلة اًِلازاًضواظئ اًرمََة -

 ( ًون من اًرمال. 04)

: فاًعحراء اجلزائًرة فاثية هبيدس هتا املـٌلًزة اًيت ثدسم هبا اًلعوز املرتامِة يف خمخَف املياظق وضاُد ؿىل حضازاث ؿدًدت مرث هبا اًلعوز -

 مثي كعوز وزكةل وثيدوف.

، ويه املعيفة مشن اًرتاج اًـاملي.: واًيت جضلك اٌَوحاث اًعخًرة واًيلوص اًـاملَة حلضازاث نثريتالآاثز -
16
 

 :ب ما املواكؽ ال ثًرة احلضاًزة واًخازخيَة اًس َاحِة فٌجد 

و سَسةل حدََة يف ب كىص اجليوة اًرشيق )مترناست( ًلعي مساحة )موكؽ ال ُلاز:  - مك 014.444ُو
0

(. ويه جضىِالث حدََة جراكهَة 

 م(.0044ا ب ؿىل مقة حدََة )هتاث ب اتهوز راث اتزخي ضازة يف ب ؾٌلق اًزمن واجلدازايث اًعخًرة، هب

مك يف 044س ية كدي املَالذ. ثلؽ ؿىل تـد  2444ًعيف من ب زوغ املواكؽ من حِر ظحَـخَ اجلَوًوحِة، ًـوذ اىل موكؽ اًعاس ًَل:  -

 حمَط ال ُلاز.

و رو كميواذ مزياة:  - ة حٌلًَة، حتَط تَ مخسة كعوز ًلؽ يف والًة قرذاًة صٌلل اًعحراء اجلزائًرة، ًـوذ ٌَلرن اًـارش مِالذي، ُو

ىل ثالل ثسخة ؾوامي اًخـًرة مضلكة صـااب  و ؾحازت ؾن ُضحة خصًرة )حٌلذت( وكد كسمت ُذٍ اًِضحة ا  تخعممي حصراوي، ُو

 وب وذًة.

خعي توسط ال اتهوز؛ واذلي جيـي اًساحئ ٌضاُد ب مج0444مك من صٌلل مترناست، تـَو 04واذلي ًلؽ ؿىل تـد حدي ال سىرام:  - ي م ًو

 رشوق وقروة ٌَضمس، وحيوي ب ًضا مَجب  ال ة )صازل ذي فوهو( مكلعد ٌَس َاخ ال خاهة.

ر ًيدرش يف اًعحراء اجلزائًرة ما ال ًلي ؾن  واحاث اًعحراء: - والًة )ال قواظ، وزكةل، ثسىرت، قرذاًة،  00واحة مذفركة تني  044ا 

ًَزيي، خاهت، ثضاز ر متثي خاهت ًؤًؤت اًعاس ًَل دلاًِا اذلي حرمسَ اًيخَي ب ذزاز، اًيـامة، مترناست، اًحَغ، اًواذي، ا  (. ا 

واًلعوز. ب ما ثضاز فِيي ثضم ب مه اًواحاث ابجلزائر ويه تين ؾحاش واتقَت اًيت حمتخؽ مبواكؽ ب ثًرة ؿىل ظول واذي سوسانفة اًـائدت 

مل اًلعري نفرظة جلذة اًس َاخكرص، وما ميزي اتقَت ب ًضا رهرخان اًفِ 03ب الف س ية كدي املَالذ، وراث  04ل نرث من  
17
 . 

و فًرد من هوؿَ ؿىل مس خوى اًـامل الحذوائَ وحفؼَ اًىثري من مذحف ؿَوم اًعحازي:  - اذلي ًلؽ يف اتقَت يف ثضاز، ُو

ال ظياف اًيحاثَة واحلَواهَة
18
. 

 مٌعلة اًلالغ اًلدمية وخمخَف اًثلافاث.ب ذزاز:  -

مك 024.444املمخدت ؿىل مساحة )ثيدوف:  -
0 

جضلك مذحف يف اًِواء اًعَق ( واًيت
19
. 

و ما حـي ؿدت مـامل مهنا معيفة نرتاج ؿاملي، ويه اًيت ثَ فت حزخر اًعحراء اجلزائًرة مبـامل وملوماث مضلكة مٌخج حصراوي ممزي ؿاملَا، ُو

ي متىٌت من حتلِق وجس هتوي اًساحئ. فِي اس خعاؾت اجلزائر ثس َاساهتا اس خلالل ُذٍ اًرثواث اًعحَـَة واًخيوغ اجللرايف اذلي مي ا؟ ُو زُي

 هخاجئ مرضَة هبذا اًيوغ من اًس َاحة؟
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ة: جتازة ؾرتَة زائدت  احملوز اًثاًر: اًخمنَة اًس َاحِة اًعحراًو

 

ؽ مداخَِا، فلد اكن التد من اًخفىري يف اًححر ؾن حتلِق     ة حمنَظاملا ب ظحح مفروكا من مٌاكضة ب مهَة اًس َاحة تب هواؾِا يف حمنَة ادلوةل وثيًو

خالل هبذٍ املوازذ اًعحَـَة، ووضؽ اسرتاثَجَاث وخعط ؿىل املدى املخوسط واًحـَد الس خلالل  س َاحِة مس خدامة، حتلق زفاَُة ال فراذ ذون ا 

َ من مٌخج س َايح ُام. ة متاص َا مؽ ما حتًو  اًس َاحة اًعحراًو

 :داف ة تني املخعَحاث والُ   اًخمنَة اًس َاحِة اًعحراًو

 ثـؼمي ادلوز اذلي ميىن ب ن ًَـحَ اًًضاظ اًس َايح يف منو الاكذعاذ اًوظين، من حِر حتسني مزيان املدفوؿاث "ثـين اًخمنَة اًس َاحِة

َق وسايذت موازذ ادلوةل من اًـمالث ال حٌحَة واحملََة وخَق فرض معي خدًدت مدارشت وكري مدارشت، واًزايذت يف اًخوسؽ اًـمراين ؾن ظًرق خ

ياظق اًيائَة"مٌاظق س َاحِة وساكهَة يف امل 
20
. 

ىل  زفؽ كدزاث ًلد خاء ثـًرفِا يف املاذت اًثاًثة من اًلاهون املخـَق ابًخمنَة املس خدامة ٌَس َاحة ابجلزائر ؿىل ب هنا "هتدف اًخمنَة اًس َاحِة ا 

هخاح اًس َايح خاظة ؾن ظًرق الاسدامثز اًس َايح، مؽ احلرض ؿىل  حمثني اًرتاج اًس َايح اًوظين" اال 
21
. 

ؿىل ب هَ "اًخمنَة اًس َاحِة واًيت ثَيب احذَاخاث اًساحئ، واملواكؽ املضَفة ا ىل خاهة  الاسدامثز اًس َايحيؼمة اًـاملَة ٌَس َاحة ؾرفت امل ًلد 

ذازت املوازذ تعًرلة حتلق فهيا مذعَحاث املسائي الاكذعاذًة والاحامتؾ  ة، َة واًثلافِحٌلًة وثوفري اًفرض ٌَمس خلدي، ب هنا اًلواؿد املرصدت يف جمال ا 

خحلق مـِا اًخاكمي اًثلايف واًـوامي اًحَئِة واًخيوغ وذمع هؼم احلَات" ًو
22
. 

َالك خدماثَة ثضمن ٌَساحئ الاس متخاغ ثس َاحذَ ملاتي ما ًدفـَ. ذلزل جند ب مه  ًضٌلن خذة اًس َاخ ٌَعحراء التد من وفرت مرافق ُو

ة املرافق اًفٌدكِة وص حاكث اًيلي واًخو  و ما ًخضح يف اسدامثزاث اًس َاحة اًعحراًو ر ًـرف اجليوة هلعا يف الاسدامثز اًس َايح ُو اظي. ا 

 الآيت.

َالك اال كامة: -  املرافق اًفٌدكِة ُو

 ( املرافق اًفٌدكِة ًحـغ والايث اجليوة40خدول زمق )

 ال قواظ ب ذزاز خاهت ثضاز ثسىرت امليعلة

 000 130 004 0000 0000 ال رست
ة: والًة ال قواظ منورخا"،  ؾحد اًلاذز صازف،ًـال زمضان،  :املعدز ، خامـة املدًة، خاهفي 43، اًـدذ جمةل الاكذعاذ واًخمنَة"واكؽ وحتدايث الاسدامثز احملًل يف اًس َاحة اًعحراًو

 .5، ض 0403

ًوائَة يف كاًحَة اجليوة اًعحراوي، واًيت كاًحا ال ثَيب خدماث اًساحئني و  تـَدت ؾن املالحغ من خالل اجلدول ب ؿالٍ ضـف املرافق اال 

 امللاًُس اًـاملَة. 

ة ال ثخجاوس )     ن اًعاكة اال ًوائَة اًفٌدكِة يف اًس َاحة اًعحراًو ة 0400-044( ٌَفرتت تني %00.31ا  ر اهَ زمغ ب مهَة اًس َاحة اًعحراًو ، ا 

اظة تداًة اًلرن احلايل تـد حتسن اجلارتة ٌَس َاخ ال خاهة ثحلى ُذٍ اًس َاحة ثـاين جعزا يف كدزاث الاس خلدال مبا ال ًامتىش واًعَة ؿَهيا خ

اًؼروف ال مٌَة
23
. 

 ًواكالث اًس َاحِة: ا -

 ( ؿدذ اًواكالث اًس َاحِة يف تـغ والايث احليوة40خدول زمق )

امل

 هعلة

مت

 ىراست

ث

 سىرت

ث

 صاز

ب ذ

 زاز

قر 

 ذاًة

خا

 هت

ال  

 قواظ

اًـ

 ذذ

4
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0
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4
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0

0 

0

4 

0

4 

4

2 
 .5، ض ٍرمرحؽ س حق رهؾحد اًلاذز صازف،  ًـال زمضان، :املعدز

ىل ملِاش املساحة واملـامل اًس َاس َة ابملياظق املذه وزت، ًخضح من اجلدول ب ؿالٍ ب ن ُياك هلط يف ؿدذ اًواكالث اًس َاحِة ابًيؼر ؿىل ال كي ا 

و ما جيـَِا تـَدت ؾن معَِا يف حروجي امليخج اًس َايح جىفاءت.  ُو
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 زائري ثضم معازاث، وثوفر اًيلي اجلوي،ب كَة املياظق اًس َاحِة ابجليوة اجل ص حاكث اًيلي واالثعاالث: -

ا ؿىل ص حاكث االثعاالث من ُاثف خَوي واثتت واهرتهُت      ىل  ثوفُر ابال ضافة ا 
24
. 

ا ؿرب زتوغ اًوظن ختعَط اسرتاثَجي ال حِاء اًلعاغ واًححر ؾن حـهل مموال حمََا ٌَجٌلؿاث الاكَمي ة ابجليوة وكرُي ة صِدث اًس َاحة اًعحراًو

ا ٌَفرتت تني  وًو ؿىل  املدى و اذلي حـَِا جسدمثر يف مضاًزؽ ؿىل مس خوى اجليوة ابًعحراء، ب ٍن جند مضاًزؽ اسدامثُز املخوسط واًحـَد، ُو

 ( نٌل ًوحضِا اجلدول ب ذانٍ:0440-0400)

 (0400-0440( مضاًزؽ اًس َاحة يف اجليوة )40خدول زمق )

 

 ًرشيقمٌعلة اجليوة ا مٌعلة اجليوة اًىدري مٌعلة اجليوة اًرشيق

 ثضاز اذزاز اًَزيي مترناست قرذاًة اًواذي وزكةل ثسىرت
ث 

 هدوف

ؿد

 ذ املضاًزؽ

اً

 س َاحِة

45 000 40 45 00 40 00 04 4 

اًل

 مية

املا

 ًَة

ٌَم

 صاًزؽ

)م 

 ذ ح(

00201 1545 3433 0500 1054 10 1444 0012 4 

 .02، ضمرحؽ س حق رهٍر كروح ًوسف، كعاض فذَحة، املعدز:

ىل اال   ما ؿىل ابًيؼر ا  ىل كةل املضاًزؽ الاسدامثًزة، ا  حعائَاث ب ؿالٍ، وس خخَط ب ن الاسدامثز اًس َايح يف اًعحراء اجلزائًرة خد مٌخفغ كِاسا ا 

( مرشوغ وثيـدم ُذٍ املرشوؿاث يف ثيدوف، لك ُذا 00مس خوى لك والًة ؿىل حدى. فمترناست ثويل اُامتما ابالسدامثز يف اًس َاحة تـدذ )

 ؤُالث اًعحَـَة اًيت حتوهيا اًعحراء اجلزائًرة.زمغ اال ماكانث وامل

اًخمنَة اًس َاحِة ثخعَة حتدًد املضالك املـركةل ًِا ووضؽ خعط وثدتري املوازذ اًخرشًة اًيت حيخاهجا كعاغ اًس َاحة ًَلوم تدوزٍ 

ُذٍ اخملععاث حتخاح ذزاسة صامةل ٌَخب ند من  املعَوة، لك ُذا تخوفري املياد الاسدامثزي اًالسم مواهحة ٌَعَة ؿىل اًس َاحة احملًل واًـاملي.

اجلدوى الاكذعاذًة ًِا ونذا ذزاسة اًسوق اًس َايح حتدًدا ًخفضَالث اًس َاخ
25

ثحاغ هنج اًخمنَة  ىل ا  ة يف اجلزائر ا  . حتخاح اًس َاحة اًعحراًو

 اًس َاحِة املس خدامة ًرتكِهتا وحمنَهتا/ ورزل من خالل:

ي املضاًزؽ ابًلِام مبذمع الاسدامثز اًس َايح:  - خعط ثوحهييي ٌَهتَئة اًس َاحِة ك ساش يف ثيفِذ اال سرتاثَجَة اًلعاؾَة، وذمع ومتًو

 اًس َاحِة وحتفزي الاسدامثز اًس َايح تخخفِغ وس حة اًفوائد ؿىل اًلروط هبذا اًلعاغ.

ن:  - ًِة ذمع اًخىٍو ؿاذت اًيؼر يف اًربامج اًخىًو و رهم ًخحسني ب ذاء ؿازيض اخلدماث اًس َاحِة؛ اب  واًخـاون ًخحاذل اخلرباث مؽ ُو

َة مذخععة.  مـاُد ذًو

ؿاذت اًيؼر يف اخلدماث اًيوؾَة اًيت ثـد هلعة حوًُرة يف احذذاة اًس َاخ، ويه هلعة ضـف اًلعاغ ذمع اًيوؾَة:  - جية ا 

 ابجلزائر.

ق اًس َايح:  - هخاح اًس َايح.ذمع اًدسًو اًوػَفة اال سرتاثَجَة ابًلعاغ اًس َايح اذلي حيخاح ًدسخري هجوذ لك مس خوايث اال 
26
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اجلزائر اًحدل اجلدًدت يف اًحدلان املس خلدةل ٌَس َاخ، ؿَهيا ب ن ثيوغ من املـروط اًس َايح اًوظين وحىون مذوافلة ومذلرياث اًسوق. مفن 

ضفاء ادلميومة اًواحة اًخيوًؽ تني س َاحة اًساحي واجليوة وا خوحة ا  ًخوخَ حنو اًس َاحة احلدًثة اكًلوًف وال وضعة املائَة واًخحََق اجلوي. ًو

كٌاغ مخسة فئاث:  ؿىل مفِوم اًس َاحة اجلدًد ابجلزائر ا 

 اًس َاخ واذلٍن ًخحوًون ا ىل مس هتَىني فاؿَني تدال من مس هتَىني ثخجارهبم ؾروط خمخَفة اًوهجاث املخيافسة. ال وىل:  -

 املوهجون من واكالث سفر وانكَني ومرصدٍن وحصفِني كاذت زب ي ووسعاء ًَىوهوا ؿىل نفاًة حبسن اًخيؼمي اًس َايح. اًثاهَة: -

آمن.اًثاًثة:  -  املسدمثرون املرموكون واًراقحون يف ملاتي رسًؽ وب

 ب حصاة اًفٌاذق واملعامع واًياكَون.اًفئة اًراتـة:  -

خعَة ثوحهيا حتسُس َا تيواجت اًس َاحةفئة املواظن واذلي ً اًفئة اخلامسة وال خريت:  -
27
. 

ن اًخوخَ اجلدًد  ظاز ختعَط مذاكمي ٌَخمنَة الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًحَئِة ذاخي ادلوةل ب و ب ي  ٌَخمنَة اًس َاحِة الاس خدامةا  ًخىون يف ا 

اث اًلو  ر ًـرفِا الاحتاذ ال وزويب ٌَحُئة واملخزُن كَمي ثخجمؽ فَِ ملوماث اًخمنَة اًس َاحِة. ا  مِة ؿىل ب هنا "وضاظ حيافغ ؿىل اًحُئة، وحيلق ا 

يف الاؾخحاز  اًخاكمي الاكذعاذي والاحامتؾي، وٍرثلي ابًحُئة املـٌلًزة". فِيي ثـمي ؿىل "الاس خخدام كري اجلائر ٌَموازذ اًعحَـَة واًثلافِة وال خذ

ؽ اكذعاذًة واحامتؾَة وتَئِة دلَؽ ال ظراف ؿىل املدى اخلعائط الاحامتؾَة واحلضاًزة ٌَمجمتـاث املضَفة ٌَساحئني، مؽ ضٌلن حتلِق مٌاف

ر ثلوم اًخمنَة اًس َاحِة املس خدامة ؿىل مداذئ ؿدت: ي". ا   اًعًو

 خَق فرض خدًدت ًالسدامثز؛ وابًخايل سايذت ادلخي اًلويم والازثلاء ابملس خوى املـُيش؛ -

 اًخمنَة هبا مديَة ؿىل اجملمتؽ؛مضازنة اجملمتـاث احملََة يف اختار كرازاث اًخمنَة اًس َاحِة، حىون  -

احملََة حٌلًة اًحُئة والاُامتم ابملوازذ اًعحَـَة واملوزواثث اًثلافِة ٌَمجمتـاث واالثلاء ابًوؾي اًحُيئ دلى اًس َاخ واًـامَني واجملمتـاث -
28
. 

  ة يف خمعط اٍهتَئة اًس َاحِة ب فق  0404ب فق اًس َاحة اًعحراًو

ؿداذ خعة حول ثعوٍر اًس َاحة، ؿىل صلك جرانمج مس خلدًل ب فاق ) ( يف0444رشؾت اًوسازت اًوظَة س ية ) ( حتت ؾيوان "خمعط 0404ا 

ًخحدًد ال ُداف اًمكَة واًيوؾَة  0400" ًَايت تـدٍ مرشوغ خدًد مسي تب فاق 0404ب ؾٌلل ٌَخمنَة املس خدامة ٌَس َاحة يف اجلزائر ب فاق 

ىل ا حراءاث ذمع وحركِة الاسدامثز اًس َايح، ابال ضافة ا  ومعَت ادلوةل تـدُا ؿىل ذمج وسازيت اًحُئة  0400مليخجاث اًواحة حركِهتا ًس ية وا 

كَمي يف وسازت واحدت واًلِام تخـدًالث يف اخملعط اًخوحهييي ٌَهتَئة اًس َاحِة ب فاق  . كري ب هنا ما حزال تـَدت ؾن 0401واًس َاحة وهتَئة اال 

سرتاثَجَة س َاحِة ا   ىل كاًة ؿام  0401ىل كاًة ؿام اًخدفق اًس َايح، ما حـَِا ثلرز وضؽ ا  و اذلي ًخعَة مخسة مراحي:0404املـدل ا   ، ُو

 جضخَط الاجتاُاث اًـاملَة، واال صاكًَاث اًراُيةال وىل:  -

 حتدًد اًخوحهياث اال سرتاثَجَةاًثاهَة: -

 حتدًد اخلعوظ اًخوحهيَةاًثاًر:  -

ة )الاهعالكة: اًراتـة:  - ًو  َئة اًس َاحِة(خمعط اٍهت 0401-0444جرامج اًـمي راث ال ًو

حتدًد اسرتاثَجَاث الاجناس واملخاتـةاخلامسة:  -
29
. 

 ، نٌل ثخضح من اجلدول ب ذانٍ:0401-0444ًلد اكن هعُة اًعحراء من املضاًزؽ اًس َاحِة ٌَفرتت 

 (0401-0444( هعُة اجليوة من املضاًزؽ اًس َاحِة ٌَفرتت )41خدول زمق )

ت ؿدذ اًفٌاذق ال كعاة  ؿدذ ال رِّسَ

 0450 02 س َايح حٌوة رشق اًواحاثاًلعة اً 

 0100 00 اًلعة اًس َايح حٌوة قرة ثواث

 0014 40 اًلعة اًس َايح اجليوة اًىدري ظاس ًَل

 001 40 اًلعة اًس َايح اجليوة اًىدري
 .000، ضمرحؽ س حق رهٍررشًط حسني ال مني، املعدز: 
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ن اجليوة مل حغ سوى ة ) حٌليل )10ا  ًوظن ولك، زمغ ب ن اجليوة ب نرث اس خلعااب ٌَس َاخ ( ؿىل مس خوى ا030( فٌدكا من ا 

( مت اًخخعَط 0404ال خاهة، واًيت ثلذرص ؿىل فعًل اخلًرف واًض خاء مكربز ًلةل اًفٌاذق هبا. ومضن اخملعط اًخوحهييي ٌَهتَئة اًس َاحِة )

ة مل حتغ سوى تلًرة و ما  الجناس كرى س َاحِة ؿىل اكمي ال كعاة اًس َاحِة، كري ب ن اًس َاحة اًعحراًو س َاحِة واحدت يه "كًرة ماسني" ُو

(0404ًـاة ؿىل اًخوسًؽ ٌَلرى اًس َاحِة ب فاق )
30

-0555. ًلد صِد اًلعة اًس َايح ابجليوة اًىدري ال ُلاز ثعوزاث مَحوػة ٌَس َاخ تني 

 ، نٌل ُو موحض يف اجلدول ب ذانٍ:0444

 0444-0555ال ُلاز تني -( ثعوز ؿدذ اًس َاخ ابًلعة اًىدري42خدول زمق )

ا

 ًس يواث

0

555 

0

444 

0

440 

0

440 

0

440 

0

440 

0
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0

442 

0

443 
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 ذذاًس َاخ

3

44 

0
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3
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400 

1

104 

4

410 

0

4440 

0

0444 

0

0020 

0

3000 
ياث ؾحد اًلاذز، اًس َاسة يف اجلزائر: اال ماكهَاث واملـوكاث ) املعدز: ب ظروحة ، SDT2025يي ٌَهتَئة اًس َاحِة ( يف ػي اال سرتاثَجَة اًس َاحِة اجلدًدت ٌَمخعط اًخوحهي 0401-0444ؾًو

 .000، ض0400-0400، لكَة اًـَوم الاكذعاذًة، خامـة اجلزائر، ذنخوزاٍ

ؿداذ حتخاح وجس خدؾي 0444-0555من تَاانث اجلدول ب ؿالٍ، هَحغ ب ن اًلعة جمترناست ؾرف ثعوزا تـدذ اًس َاخ تني ( (، ويه ا 

ة، وحـَِا خارة ٌَس َا ( ثسخة اخذالل ال من. ُذا اًلعة 0440خ ال خاهة، زمغ تـغ اًرتاحـاث مثي ؿام )الاُامتم ابًس َاحة اًعحراًو

ىل ذٌسمرب( ٌضِد ثوافد اًس َاخ ؿىل مداز اًـام، وب نرث حرنزيا خالل فرتت )ب نخوجر ا 
31
. 

ن اخملعط اًخوحهييي ٌَهتَئة اًس َاحِة ميثي اًوزَلة اًيت ثـَن ادلوةل من خالًِا ًلك اًفاؿَني ؾن مرشوؾِا اًس َ ايح ل فاق ؿام ا 

ىل ؿام  0401 اجلزائًرة، ورضوزت وتدًي ال سرتاثَجَة احملروكاث من اخي -، ثرتمج من خالهل فرظِا ؿىل حمثني كدزاث اًس َاحة 0404املمدذ ا 

وضاء اًـدًد من ال كعاة اًس َاحِة ؿىل مس خوى اًوظن، وجند مهنا ؿىل مس خوى اجليوة:  حمنَة مس خدامة. و مَشي ُذا اخملعط ا 

رشق-اًس َايح املمخاس حٌوةاًلعة 
*
مك 024.444اذلي ًضم قرذاًة، ثسىرت واًواذي املرتتؽ ؿىل مساحة ))اًواحاث(:  

0
( حبجم 

ًواء  02( مََون وسمة، رو مٌاد حصراوي حاز، وًضم ب زتؽ مٌاظق ٌَخوس َؽ اًس َايح، حيوي 0.1ساكين ) رسٍر يف  0450فٌدق تعاكة ا 

 مة )واذي مزياة، واذ سوف، مٌعلة اًًزحان، مسجد ؾلدة جن انفؽ(.اًوالايث اًثالزة. رو مـامل س َاحِة ُا

قرة-اًلعة اًس َايح املمخاس حٌوة
*
ضم لك من ثضاز و ب ذزاز مبساحة )كوزازت(: -)ثواث  مك 240444ًو

0
( وجحم ساكين ًحَف 

رح ابيج خمخاز(. حيخوي ُذا اًلعة ؿىل س ية كدي املَالذ، ًضم زالج معازاث )حميميون، اذزازن ج 0444وسمة(. هبا ب اثز ثـوذ ا ىل 544.444)

وضاء  050رسٍر تب ذزاز، وفٌدق تلوزازت ة 004( تـ 40فٌدق )  052رسٍر )فٌدق اجلامـة الافًرلِة، فٌدق موالي حسني(. ب ٍن جرمج اخملعط ا 

كامة كًرة س َاحِة ممخاست "كرص ماسني" تدميميون  0003فٌدق ؿاذي ًوفر  00رسٍر زايق يف ب ذزاز و ًواء رسٍر، و ا   رسٍر. 50تعاكة ا 

اًلعة اًس َايح املمخاس اجليوة اًىدري
*
ضم والًة مترناست، ومبساحة  )ال ُلاز(:  مك012444ًو

0
ساهن، مبياظق  003031، وًلعيَ 

وضاء ب زتـة ) سىرام، اذزاين، ب مسي، ظاس ًَل، ب ُلاز، ؿني ملي(. وجرمج اخملعط ا  ًواء 0س َاحِة ُامة )ا   001( فٌاذق ابًوالًة تعاكة ا 

ٍر.رس 
32

 

اًلعة اًس َايح املمخاس اجليوة اًىدري
*
ًزيي؛ واذلي حيخوي ؿىل حؼريت اًعاس ًَل املعيفة من كدي  )اًعاس ًَل(:  وميثي والًة ا 

مك 040204نرتاج ؿاملي، مبساحة  0540اًَوهُسىو ؿام 
0
وسمة، وحيوي معاز خاهت، معاز ؿني ب مِياش ونذا هبا  04.444وثـداذ ساكين  

ًواء ( مٌاتؽ محًو2س خة ) وضاء مٌعلة ثوسؽ س َايح تعاكة ا  وضاء 0244ة. جرمج هل اخملعط ا  ًواء  40رسٍر، و ا  رسٍر،  044موثَالث تعاكة ا 

ًواء  رسٍر 014رسٍر وفٌدق ب خر ًوفر  014ومخسة خماميث )سزًحة( تعاكة ا 
33
. 

 هيدف اخملعط يف معومَ ا ىل حتلِق مخس كاايث؛ ويه:
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كذعاذي هحدًي ؾن  احملروكاث؛ تخعوٍر ؾروط اًس َاحة ؿىل مجَؽ املس خوايث، وحـَِا حـي اًس َاحة حمّرك من حمراكث اٍمنو الا -

 مرنز خذة س َايح ب وز ومذوسعي؛

ثعوٍر اًلعاغ اًس َايح وخمخَف اًلعاؿاث املرثحعة هبا )اًفالحة، اًحياء، ال صلال اًـمومِة، اًعياؿة، اًعياؿة اًخلََدًة،  -

 اخلدماث...(؛

 واًحُئة ًخمنَة مس خدامة؛اًخوفِق تني حركِة اًس َاحة  -

 حمثني اًرتاج اًخازخيي واًثلايف املضلك ٌَميخج اًس َايح؛ -

ؾعاء ظوزت الئلة هبا ٌَساحئ وضٌلانث  ٌَجاهة ال مين ومذعَحاثَ، وثلدمي امذَاساث ٌَمسدمثٍرن اًوظيَني - حتسني ظوزت اجلزائر وا 
34
. 

ة:  ُياك مجةل من اًرشوظ التد من وفرهتا ٌَس َاحة اًعحراًو

كامة ب و ًـزم ؿىل ن: ال م حتخاح اًس َاحة ًخوفري ال من ٌَساحئ؛ ولك خَي ًيـىس ابًسَة ؿىل ؿائداث اًس َاحة، فِلَط اًساحئ مدت اال 

ة  ؿدم اًرحوغ ٌَمرفق اثهَة وورشٍ ًعوزت سُئة ؿىل اًس َاحة هبذٍ امليعلة. ففي اجلزائر وثسخة اًـرشًة اًسوذاء صِدث اًس َاحة اًعحراًو

اتَة ال خريت يف )ثَلٌخوزٍن( يف ؿني امٌاش واًيت ب ثرث ؿىل مسـة اًس َاحة يف اجليوة. حراحـا ثسخة اخذال ُز ل ال من، وندا اٍهتدًداث اال 

( من اًس َاخ %04.04( من اًس َاخ ال وزوتَني و تًس حة )%00.43وحسة ثلٍرر فرويس، حـَت ُذٍ ال حداج اًس َاحة ثرتاحؽ تيحو )

 اًفروس َني.

 مه رشوظ اٍهنوط ابًس َاحة، واًيت ثيلسم ا ىل:ويه ب  اًَِالك اًس َاحِة: 

واملمتثةل يف اًفٌاذق اًضخمة ووسائي اًيلي واالثعال ومرافق اًرايضة واًرتفَِ. واًيت ًخوافد ؿَهيا ال ثرايء اًَِالك اًس َاحِة اًضخمة:  -

 وزخال ال ؾٌلل احملََني وال خاهة.

ال حىون ُذٍ واًيت حىون ب كي حلكفة مثي املاًَِالك ال كي حلكفة:  - وثَالث واملساهن امليفعةل، جس خلعة اًس َاخ مبا ًامتىش وذخَِم ؿىل ا 

 ال سـاز ؿىل حساة هوؾَة اخلدماث. فالتد ب ن ثخجاوة خمععاث اًس َاحة مؽ ُذٍ اًامنرح الس خلعاة موسؽ ًلك رشاحئ اجملمتؽ لك مبا ًياس حَ. 

كامة واًيؼافة وال لك وال سـاز ونذا خدماث اًِاثف واًخَفاس واًعواتؽ ويه خمخَف اخلدماث امللدمة ٌَساحئ، من هوغ اال  اخلدماث:  -

ًدفؽ.واًحعاكاث الاًىرتوهَة وخمخَف امليخجاث اًخلََدًة وب ماهن اًرتفَِ واًرايضة، ًُضـر اًساحئ ابًرضا و تب هَ ًخحعي ؿىل مٌافؽ ملاتي ما 
35
  

 التد من خعة وس َاسة مٌؼمة، ومسح ال ماهن اًعحَـَة وال ثًرة:

 املسح املَداين اًضامي ٌَمـامل اًس َاحِة وزظد مواكؽ س َاحِة ومـَوماث ؾهنا؛-

 تياء كاؿدت مـَوماث اًىرتوهَة خاظة ابل ماهن اًس َاحِة تخلٌَاث حدًثة وب هؼمة املـَوماث اجللرافِة ٌَخخعَط ٌَس َاحة؛-

ة ٌَعحراء يف مٌاظق اًخمنَة اًس َاحِةثعوٍر اًلواؿد امليؼمة ٌَمضاًزؽ اًس َاحِة هبدف احلفاع ؿىل اخلعائط اًحَئِ-
36
 ؛

 -كراءت يف جتازة ؾرتَة زائدت: مرص، ًَخِا، ثووس، امللرة 

 ة  مرص: زايل اًفراؾية ادلويل: اًخجرتة املرصًة اًياحجة يف اًس َاحة اًعحراًو

وخد هبا زَر الآ  ر حمتخؽ حمتخؽ مرص تدٌوغ جماالث اًس َاحة فهيا، ويه اًيت حرامكت هبا احلضازاث اًلدمية، ًو اثز املـروفة يف اًـامل  ب مجؽ، ا 

مبلوماث س َاحِة فًردت
37

ة جند زايل اًفراؾية ادلويل. ، 0510ُذا اًرايل امللام مٌذ ؿام  . ومن ب جرس وب جنح جتازهبا ؿىل مس خوى اًس َاحة اًعحراًو

َة املمزيت، واذلي ب ذزخَ الاحتاذ ادلويل ٌَس َازاث مضن س خة س حا كاث ب خرى ثلام هحعوالث ًك ش اًـامل ٌَراًَاث. ًـد ب حد ب مه اًس حاكاث ادلًو

ىل هناًة ال س حوغ ال ول من ب نخوجر، ؿاذت ما ٌضازك فَِ ب نرث من  ذول ؿىل مس خوى اًـامل، وًخواخد فَِ  14ثلام كاًحا يف ال خري من سخمترب وميخد ا 

مة ملرص اًيت ثـمي ؿىل ثًض َط اًس َاحة اخلازحِة، حصفِا من خمخَف اجلًس َاث. ُذا اًرايل ادلويل يف مرص ًـد ذؿاًة س َاحِة ره 04حوايل 

ذزاخَ مٌذ ؿام  و انفذت مرص ؿىل اًـامل، خباظة تـد ا  يف ب حٌدت ك ش اًـامل ٌَراًَاث 0444ُو
38
. 
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 ة  ًَخِا: جرانمج ؿام واثتت ٌَس َاحة اًعحراًو

اًِائي يف املياػر اًعحَـَة )حدال، نثحان زمََة، واحاث، ثـد اًعحراء اٌََخِة حبر اًرمال اًـؼمي اًواكـة صٌلل ب فًرلِا، واًيت حمتزي ابًخيوغ 

ة فًردت...( وػواُر حصراًو
39

ة ُامة خارتة ٌَس َاخ، ومن ب مه جراجمِا اًس َاحِة احد اًربامج املرنز ؿىل اجلاهة اًلريب  . حمتخؽ ًَخِا ثس َاحة حصراًو

 جرانمج ؿام اثتت، مدثَ هعف صِر ثلًرحا، وب مه فاؿََاثَ:من اًعحراء اٌََخِة، اذلي ًيلي اًساحئ ملـاٌضة اًعحراء جلك ثفاظََِا، 

 اس خلدال اًس َاخ يف ظراتَس واملحُت هبا، وثوسًـِم ؿىل املرصدٍن اًس َاحِني؛ -

 مك( ومضاُدت كرص )انًوث( واملحُت يف كدامس؛244اًسفر تني ظراتَس وكدامس مسافة ) -

حبريت ؿني جماس، ومضاُدت قروة اًضمس ؿىل اًرمال حول انز اخملمي  اًخجول يف كدامس )ًؤًؤت اًعحراء( واًواحة واملخحف، وسايزت  -

 مؽ اًعوازق؛

ىل كاث ) - مك( واملرصد كاًحا من اًعوازق، ثس َازاث راث ادلفؽ اًرابؾي، من خالل ظًرق حياري احلدوذ  344اًخوخَ من كدامس ا 

 اجلزائًرة واال حباز يف زمال تني اًىثحان اًرمََة؛

 كاث )مدًية اًعوازق( اًواكـة يف مٌعلة )ب اكهوش(، ب ٍن حىون املـاٌضة احللِلة تني اًس َاخ واًعوازق؛ كضاء زالج ب ايم يف واحة -

ىل ب اكهوش ) - ة، حِر ثعاذفِم حِواانث )اًسافاان(، 34اًخوخَ من كاث ا  مك( ويه ظًرق من ب مجي املياػر اًعحَـَة اًعحراًو

 يي تيعة اخملمي يف مٌعلة ب اكهوش ٌَمحُت؛ومضاُدت ثلاًَد املاكن وجضىِالث اًعخوز اخملخَفة، وثًهت 

ة؛ - ىل ب ذُان مرسق؛ حِر اًرمال واًيخَي واحلَات اًحدًو  الاجتاٍ ا 

 سايزت َمذَخيُدوص واملحُت يف حََىرهَحة؛ -

ىل مدًية س هبا وسايزت اًححرياث واًـوذت ا ىل ظراتَس - اًخوخَ ا 
40
. 

 :ن  ثووس: رهرخان اًلعوز ادلويل يف ثعاٍو

ة ا اخلالتة، ويه اًيت  ثـد اًس َاحة اًعحراًو يف ثووس س َاحة ًزايزت اًحدو اًرحي، واٍمتخؽ حبفالهتم وخِارهم، فاًعحراء اًخووس َة متخاس مبياػُر

ة انحجة، من خالل واحاهتا امليدرشت ؿرب ب زخاهئا ومداىهيا املمتزيت هبيدس هتا، واًسالسي كامة س َاحة حصراًو اجلحََة  ثخوفر ؿىل ملوماث رضوًزة ال 

ب ًضا.
41
ثووس من ب جنح ادلول يف الاسدامثز يف اًس َاحة اًعحراوًة، ب ٍن ثخـدذ ب صاكل اًخـامي اًس َايح، ومن ب جرسُا املِرخان ادلويل  ثـد 

ن، اذلي ًلام لك ؿام تني  حتت ؾيوان "ؾَد اًعحراء وحسر اجليوة" جند  0441مازش، وابًرحوغ ًعحـة ؿام  01و 00ٌَلعوز يف ثعاٍو

 جرانجمَ اكًخايل:

ؿاليم وظين وذويل؛حفي الاف  -  ذخاخ، وؾرط يف صوازغ ثَعاوٍن حبضوز ا 

ة؛ - رت، ومعازحاث صـًرة وب ُاسجي تدًو  سِرت ب ًف ًَةل ًوَةل يف كرص اًُز

 سِرت )املوكف( ويه ب مجي حمعاث املِرخان، ومدازست اًفرسان، وزكط اخلَول ومضازنة فَلكوزًة من خازح ثووس، -

َة هتمت ابًس َاحة اًثلافِة حبضوز -  خنحة من زخال اال ؿالم واًفىر من ثووس وخازهجا؛ هدوت ذًو

 املـازط اًفٌَة اًضخمة، ومـرط اًحداوت واًخلاًَد تـرط اًعياؿاث اًخلََدًة؛ -

 ثًض َط املدًية تخلدمي ؾروط ًل ظفال واًض حاة؛ -

ب ًف خشط وب نرث ًخاتـون س حاكاث اخلَي واال تي 01اًـرط اخلخايم حبضوز  -
42
. 

 ًَوذ ب فًرلِا(:امللرة:  جترتة وزساساث )ُو 

َا ٌَفن ا ة، جندُا جترتة وزساساث املخواخدت يف كَة اًعحراء امللرتَة، ًخعحح كعحا ذًو ًساتؽ، اًخجرتة امللرتَة اًياحجة يف اًس َاحة اًعحراًو

َة، وثـمي ظوال اًس ية، ويه جضمي مساحة )0فِيي حتوي زالج ) فٌَِل  04( ُىذاز، ومتىن من ثعوٍر 024( اس خوذًوُاث هحريت مبـاًري ذًو

ال.  ظًو

ر حيعي املمثي )اًىومدازش( ؿىل احر ًويم ًحَف ) هخاح ُذٍ ال فالم ا  ( ذوالزا. وكد صِدث اًىثري من اًيجوم 04ًلد صازك مـؼم ساكهنا يف ا 

ر ًلول اًسُامنيئ ال مٍريك )جراىىو ًوسدِف( "هواظي اجلِوذ ًخوب مة ُوًَوذ مؽ وزساسساث، ويه موكؽ  اًـاملَة وثعوٍر اًىثري من ال فالم اًـاملَة. ا 

ؿاملي ممزي ًخعوٍر ال فالم اًسُامنئَة"
43
. 
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 خامتة: هخاجئ ُامـة

ة يف اجليوة اجلزائري، وملازهخَ ابًخجازة اًـرتَة ٌدلول اجلواًزة، ٌس خخَط:  املخددؽ ملَف اًس َاحة اًعحراًو

َة، فادلول اجلواًزة )امللرة، ثووس( ونذا ادل - كَميَة وادلًو ماكانث س َاحِة ُائةل جتذة وحوذ امليافسة اال  َة )حرهَا(، جيد ب ن ًِا ا  ًو

اًس َاخ، ما جيـي اًس َاحة احملََة اجلزائًرة تـَدت ؾن اًعَة ؿىل من كدي اًعاًة احملًل؛ ويه اًيت ثخعَة الاسدامثز اًفـال 

ني احملًل وادلويل؛  وحتسني حوذت اخلدماث ًخحلِق خارتَة ؿىل املس خًو

خوى احملًل، واًيت ثخعَة جرامج ثـًرفِة ابملرافق اًس َاحِة واملـامل اًس َاحِة ٌَعحراء اجلزائًرة اًفاثية، ضـف زلافة اًس َاحة ؿىل املس   -

ق س َايح ممخاس؛ جهتَئة اًواكالث وؿازيض اخلدماث اًس َاحِة، وهتَئة كاؿدت تَاانث صامةل ؾن لك املواكؽ  واًيت جية ب ن حتؼى تدسًو

 لَِ ما ٍرقة فَِ ملاتي ما ًدفـَ؛اًس َاحِة وال ثًرة مبا ًضمن ٌَساحئ ثَ 

ة يف اجلزائر كةل ؾروط امليخج اًس َايح، ورزل زمغ ما ثخوفر ؿَََ من حراج  - ما ًَحؼَ اًساحئ اًحاحر ؾن اًس َاحة اًعحراًو

 معيف ؿاملَا، ومـامل اتزخيَة ًـعوز مضت جضلك الفذة خذة ًو وخد ًِا ؿازضني ومسدمثٍرن مروخني ًِا؛

ة، ًـدم وحوذ ثـاين اًس َاحة اًعحرا - ة يف اجلزائر من هلط فاذخ يف اًحىن واًخجِزياث واملرافق يف خمخَف مواكؽ اًس َاحة اًعحراًو ًو

 جسَِالث ٌَمسدمثٍرن وملرايث ثضمن هلم ادلخي اًرسًؽ مهنا؛

ىل اًض خاء، وكري وضعة متاما تل  - ة ابجلزائر ًُست ب نرث من مومس س َايح، كد ميخد تني اخلًرف ا  ِة املوامس، ما اًس َاحة اًعحراًو

 جيـَِا تـَدت ؾن اًس َاحة املس خدامة؛

َة  - َة ملِرخاانث وس َاحاث ذًو اًس َاسة املخحـة ابجلزائر يف كعاغ اًس َاحة ال هتمت ابس خدامة اًس َاحة، وحتلِق موامس وظيَة وذًو

و ما ًـين هلط ادلمع احلىويم ملضاًزؽ اسدامث ًل راث جرامج اثتخة نٌل ُو حال )ادلول اجلواًزة(، ُو ًزة هحريت حراُن ؿَهيا ملس خلدي متًو

 ٌَجٌلؿاث احملََة ًليهيا ؾن موزذ احملروكاث.

 ٌَجزائر موازذ ُامة يف اجلاهة اًس َايح وكرٍي من اًلعاؿاث، فاًعحراء اجلزائًرة تال صم ثروت ُائةل يف املساحاث اًضاسـة املرتتـة ؿىل

افد اًخمنَة اًس َاحِة اًيت س خىون ُامة ًخمنَة امليعلة وحتلِق مداخِي حمََة تدًةل ب اثز وحصازي ونثحان وواحاث ميىن ب ن حىون زافدا من زو

كَمي اًعحراوي. فلط حنن:   ؾن احملروكاث ٌَهنوط ابال 

ق س َايح فـال وخدماث زاكِة ثخوافق ومذعَحاث ظاًيب اًس َاحة اٌرلٍن من كري صم س خلرهيم ؾوامي اجلذة يف اًعحراء  حنخاح ًدسًو

 ثية. اجلزائًرة اًفا

ىل   يف اًلعاغ اًس َايح من جس َري وخدماث واسرتاثَجَاث. ادلوًَة واًـرتَة الاس خفاذت من اًخجازةحنن حباخة ا 

ىل  ظاز  ثـاون ذويلحنخاح ا  ةل املدى، ًخفـَي اًس َاحة  معََاث ثوب مةيف ا  مؽ ادلول اجلواًزة وادلوًَة اًياحجة ًربامج س َاحِة ذوًَة ظًو

ة.  اًعحراًو

ىل   حتلق امن وحلوق اًساحئ ونذا اًـازضني ٌَميخج اًس َايح، من ب خي ثيؼمي امليافؽ دلَؽ ال ظرف.  وجرشًـاثثلٌنيحنخاح ا 
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